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لهدغ
 كتبه ما بحقيقة العربي القارئ تعريف هو الكتاب هذا إخراج من الهدف

 الزمان( )أخبار كتاب الكتاب، هذا صاحب المسعودي ومنهم العرب المؤرخون

1 1 واألكاذيب الخرافات من الكثير تحوي الكتب هذه أن عن يتردد وما
 عن العظيم العربي المؤرخ هذا كتبه ما حقيقة إثبات الكتاب هذا في ونحاول

 هذاوكذلك كتابه في ذكرها التي الجغرافية المواقع وأماكن مواضع إثبات طريق

. االستطاعة بقدر أوردها التي ومعانيها الملوك أسماء صحة إثبات

 ومن الزمان )أخبار كتاب من نسخة على الكتاب هذا طبع في اعتمدنا وقد

 داراألندلس طباعة والعمران(، بالماءوالغامر البلدان وعجائب الحدثان، أباده

 األصل من بدورها مأخوذةوال م. ١٩٩٦ بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة

 ٨٧٩ رقم تحت الملكية الكتب بدار والمحفوظة الشمسى بالتصوير الباريسى

تاريخ.

 خالل من القديمة الجغرافية المواقع على االستدالل الكتاب هذا في ونحاول

أيضال القديمة والخرائط الجغرافية المعاجم

 هي األماكن أسماء أن : كتابه في الصليبي سليمان يذكرد.كمال ومثلما

 بالمثل يمكننا آثار الواقع في هي األماكن أسماء ألن اآلثار، علم من ضرب

 حكموا قدامى أوملكات لملوك تجسيد إال هي ما القديمة امصرية اعتباراآللهة

 إعتبرهم الشعب أوأن األلوهية ادعوا قد يكونوا أن وإما القديمة األزمنة مصرفي

 وكان الملك، لهذا أثر إال هي ما المصرية اآللهة فأصبحت وفاتهم، بعد اآللهة من
من زائل تمامًاأنه يعلم وعندما األلوهية يدعي - العصورالقديمة في - الملك

: ١٨ص الرزاز، :عفيف ترجمة العرب(، جزيرة من جاءت )التوراة الصليبى: د.كمال
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 حى( )كائن صورة في تتجسد روحه أن يدعي كان نفسه يخلد ولكى الوجود،

 مصعب بن والوليد )القرد( دومع بن والوليد قردان( )أبو الريان بن الوليد مثل

 فكرة جاءت هنا ومن و)الصقر( و)الفأر و)الخنفس( )البقرة( وغيرهم )الحية(

! ! اآللهة تعدد

 أوردها التي المصريين للملوك العربية األسماء إرجاع نحاول هنا ومن

! !فرعونيتها إلى إرجاعها نحاول الكتاب، هذا في المسعودي

! هصر! حكموا الذين الملوك قوائم من عليها واالستدالل

 المقصود فما العربية، التراث كتب يعتبرمن )أخبارالزمان( المنتاب وهذا

التراث؟ بكتب

 الفعل من لغة مشتقة تراث كلمة أن على تجمع العربية اللغوية المعاجم تكاد

 يخلفه ما تعني تراث كلمة أن إلى وتشير اآلباء. تركة تلقى أي ورث، الثالثي

 المصباح تعريف وجاء الورث، فهي واو، أصلها فيها التاء وأن لورثته، الرجل
 انتقل أي فالنًا: وورث ورث، من أصلها التراث كلمة أن المقرى، للفيومي المنير

 فالن مال صار إذا فالن: عن والمجد المال ورث ويقال وفاته. يعد فالن مال إليه
 ابن أشار العرب لسان وفي له، ميراثًا جعله مااًل: الرجل وورث إليه. ومجده

 صفات من صفة والوارث واوًا. التاء قلبت ورث أصلها تراث كلمة أن إلى منظور

 فنائهم بعد ويبقى الخالئق، يرث الذي الدائم وهوالباقي عزوجل، الله

 ما والتراث الوارثين، وهوخير عليها ومن األرض يرث وجل عز والله سبحانه،.

 الله صلى النبي دعاء في الحديث وفي الواو. بدل فيه والتاء لورثته الرجل يخلفه

 مني، الوارث واجعلهما وبصرى، بسمعي أمتعني اللهم قال: أنه وسلم عليه

أموت حتى سليمين صحيحين معي ابقهما أي

 يمثل فالتراث تاريخ، بال أمة هي تراث بإل أمة أية أن تؤكد حقيقة وهناك

 تحويه لما المهمة األمور من التراث نشركتب يعد لذلك ،وتطورها األمة ماضي

 الحنيف الدين بأمور تتصل عديدة فوائد من والمخطوطات التراثية الكتب هذه

والتطبيقية. البحتة والعلوم واللغة،



 دفع، قوة هو وإنما البعض، يتوهم كما الوراء إلى رجعة التراث يمثل وال

 من التراث هذا في لما األمام، إلى النظرة إلحكام إا فيه والنظر دراسته وليست

 تطلعاتنا في إليه واالستناد معرفته من بد ال والحوافزما الذخائروالتجارب

 أن يمكن ال األمة هذه مستقبل ألن بالمعاصرة التراث وصل من بد وال الحاضرة،

ماضيها. عن يفصل

 ويتميز الزمان، عصور مر على والباقي الخالد الشعوب كنز هي التراث وكتب

 ألوان شتى طياته بين يضم هائل تراثى رصيد ووجود بضخامته، العربي التراث

 نشر إلى تحتاج التي والوثائق المخطوطات من الماليين تبلغ التي والفنون العلوم

 بتاريخها العربية حاضراألمة ربط التراث نشركتب أغراض ومن واخراج،

 العربية الهوية بلورة في األساسية، الركائز إحدى يمثل الذي المجيد،

اإلسالمية.

الحتاب؟ هذا صاحب المسعودي هو مه نعرف أه بقىه
 الشافعي المسعودي الحسن أبو البغدادي الهذلي علي بن الحسين بن علي هو

 له الجليل، الصحابي مسعود بن الله عبد ذرية من مصر نزيل الشهير- المؤرخ -

 من األمم أخبار - الوصية إثبات الحصر: سبيل على منها الكثير، الكتب من

 - التاريخ في الحدثان أباده ومن الزمان أخبار - الخوارح أخبار - والعجم العرب

 - الحيوة بشرى األبرار- بشرى - التاريخ في األوسط الديانة أصول في األمانة

 أخباربيت في األذهان حدائق - واألشراف التنبيه - األئمة أسماء في البيان

 سالف في وماكان ذخائرالعلوم - وسرالعالمين الملك خزان - صلعم النبي

 مرفي واالستذكارال الرسائل - واألمم الملوكأخبار في األرواح راحةالدهر

 كتاب-االستبصار كتاب - الدنيا عجائب - سرالحياة-األعصار سالف

 -كتاب التجارب في القضايا -كتاب الصفرة كتاب - الزلف االنتصار-كتاب

 األحكام في الواجب -كتاب الديانات أصول في واإلبانة الدرجات في المعلى



 مزاهر - مجلدات في مطبوع التاريخ في الجوهر ومعادن الذهب مروج - اللوازب

 - الديانات أصول في -المقاالت والممالك اآلثار-المسالك األخباروطرائف

سالف في كان وما ذخائرالعلوم -كتاب لوالية تحقيق إلى الهداة - الهداية

الدهور.

 يسافربعدسنة وأخذ الميالدى التاسع أواخرالقرن بغداد في ولد والمسعودي

 سيالن وجزيرة والهندوتيبات' فارس في وطاف الشويبة سن وهوفي م٩١٢

 وجنوبي والسودان أفريقيا جهات وبعض قزوين بحر شواطئ حول واألصقاع

 روضات صاحب وقال بيزنتبوم، أي الروم ومملكة الشام وبر العرب جزيرة

 في مصروساح وجاء بغداد في نشأ المذهب بشيعي العامة المشتهربين الجنات

 الهند قصد ثم إصطخر. استقرفي حتى ٣٠٩ سنة وكرمان فارس فطاف البالد

ركب ثم )سيالن(. فسرنديب فصيمور كنباية إلى وعطف ملطان( )أو ملتان" إلى

. التبت أي )تيبات( ب المقصود

 أهل عند جليلة حصينة منيعة عظيمة مدينة الصين، يلي مما الهند مدن آخر هي )ملتان(: ٢
 في والمدينة وكفار، مسلمون وأهلها لنا، كمكة ودارعبادتهم حجهم بيت وأنها والهند، الصين
 واإلسالم القبة، لهذه مصاقب والجامع األكبر، والبلد العطمى القبة بها وللكفار المسلمين، دولة
 وقال مهلهل. ن مسعر عن ذلك كل المنكرشامل؛ عن والنهي بالمعروف واألمر ظاهر بها

 إال المدينة يدخل ال مسلم والملك العسكر، ومجمع الملك دار منيعة، حصينة مدينة ااصطخرى:
 من إليه ويحج الهند يعظمه صنم يها الجمعة، لصالة المدينة ويدخل الفيل يركب الجمعة، يوم

 منهم. والمعتكقين الصنم بيت على لينفق عظيمة، بأموال سنة كل اليه ويتقرب الهند، بالد أقصى
 القصر وسط وفي ،الصفارين وسوق العاجنين سوق بين أعمرموضع في قصرمبنى المئم وبيت

 عثرون الصنم وطول ذراع، الهواءثالثمائة في القبة سمك مهلهل: مسعربن قال فيهاالصنم. قبة
 إال عبادالصنم ملتان في وليس عليه، والعاكفون الصنم خدم يسكنها بيوت القبة وحول ذراعا،

 رأسه وعلى جوهرتان، وعيناه كرسى، مربعًاعلى جالس إنسان الصنم وصورة القصر. هذا في

 غير من يقول من ومنهم خشب، من يقول من منهم ركبتيه، على ذراعيه ماد ذهب، إكليل
 يديه من أصابعه وجعل تنكشفان ال يديه أن إال األحمر، السختيان جلد مثل بدنه ألبس خشب،

 عظيمة أمواالً إليه يحمل ألنه الصنم ذلك يبطل ال ملتان وملك الحساب، في أربعة كالقابض
 المسلمون أخرج محاربين الهند قصدهم واذا معلومًا. شيائً الصنم دنة على وينفق اللك، ياخذها
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 ورحل عمان، إلى وعاد مداضكرع إلى الهندي البحر وطاف الصين بالد إلى البحر

 وفلسطين الشام إلى ثم وجرجان أذربيجان وراء ما إلى ٣١٤ سنة أخرى رحلة

 مصر في تارة أواخرعمره في يقيم وكان أخرى. والشام مصرتارة يسكن وكان

 مؤلفاته في وأخبر بالقسطاط أقام ٣٤٤ إلى ٣٣٦ سنة ومن الشام، ير في وتارة

 مشتغال وكان ذلك، بعد وتوفي والشاممصر بالد في عظيمة زلزلة بحصول

 سنة وتوفي المقتدرالعباسي بن لله المطيع الخليفة أيام في الجغرافية بالتآليف

 )أخبار هو له كتاب أوسع واسم مصرالعتيقة أي الفسطاط في م٩٥٧ ه٣٤٦

 الجوهر ومعادن الذهب )مروج سماه مختصر منه استخرج إلينا يصل لم الزمان(

سنة جزء ٢ في بوالق في طبع - الديارات( وأهل والملوك األشراف تحف في

 هذا اتى الهند من رجالً ان الفقيه ابه حكى عنهم، فيرجعون إحراقه أو كره ويههون الصن

 النارفيها، وأشعل كذلك، وألصابعه بالقطران ملطخًا القطن من تاجًا لرأسه اتخذ وقد الصنم،

 شجاعًا كان األزد، مولى الله عبد بن هارون إليها وينسب احترق. حتى الصنم يدى بين ووقف

 سيفًا خرطومه في ربطوا وقد شي:، الفيل قدام يقف لم بالفيل السلمين الهند حارب وال فاعرًا،

 به، ويضرب ظهره على الفيالين رأس فوق يرفعه ال وشماالً يهيتًا به يضرب ثقياًل، طويالً هذامًا

 الفيال به فجال بأنيابه، وتعلق الفيل، بصدر ولزق الضرب عن بها أعجله وثبة هارون فوثب

 تلك في فاعتمد الجأش رابط الخلق شديد هارون وكان به. جال ما شدة من يحطمه كاد جولة

 هارون، يد في النابان وبقي وأدبرالفيل أصلهما من فانقلعا مجوف، وأصلهما نابيه، على الحالة

ذلك: في هارون فقال المسلمون، وغنم الهند، هزيمة سبب ذلك وكان

 بحسام خرطومه وصلوا وقد ... متمهال رادعًا إليه مثيت

 هذام الحديد ماء من بأبيض ... ضاربًا الغيل إنه لنفسى: فقلت

 عبام الغواد منخوب كل لدى ... واضح فعذرك منه تنكاى فإن
 غمام خالل من برق الح كما ... هضبة رأس في السيف رأيت ولما

 لزام أي الزمت هوى فلما ... بصدره لزقت حتى فعافسته
محامى كل عادات من وذلك ... هاربًا وأدبر بنابيه وعذت

 العباد. وأخبار البالد آثار : القزوينى انظر

مدغشقر. جزيرة أي )مداغسكر( ب المقصود
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 من أجزاء ٩ في فرنسية صحيحة ترجمة مع باريس في أيضا وطبع ه١٢٨٣

 كورتايل. دى بافت والعالمة ماينرد دى باربيه العالمة باعتناء ١٨٧٨ الى ١٨٦١

 عن والعمرانية والجغرافية التاريخية المعلومات من معدن فيها موسوعة وهو

 جميع عن كالم على مشتمل عام هوتاريخ بل للميالد التاسع القرن في الشرق

 في الكالم وهوبسيط التاسع نحوالقرن الثالثة إلدنيا أقسام في امعروفة الممالك

الوسطى. وأسيا والهند بأفريقيا يتعلق بما والسيما الجغرافيا

 ليس مجلدًا ثالثين في يقع كان الحدثان( أباده ومن الزمان )أخبار وكتابه

 : القول امسعودي قدم الكتاب هذا وفي ،ويانا خزانة في واحد جزء إزا اآلن منه

 وشأن العظيمة وأخباراألبنية ومعادنها وأنهارها وجبالها ومدنها األرض بهيئة

 الغابرة الملوك بأخبار : أتبع ثم الناس وتباين األقاليم وانقسام النسل وأصل البدء

 إلى سنة سنة الحوادث ذكر ثم األنبياء وأخبار الخالية والقرون الدائرة واألمم

 و وثالثمائة وثالثين اثنتين : سنة الجوهر( ومعادن الذهب )مروج تأليف وقت
 وسماه اختصره ثم أخبارالزمان في كتابًاكبيرًا ألف أنه ذكرفيه الذي

 بهامش طبع الكتاب. هذا في وسطه واختيارما بسطه ما أجمل ثم )األوسط(

 نفح وبهامش (١٣٠٣ )مصر العاشر إلى األول الجزء األثيرمن البن الكامل تاريخ

 العرب( )هيرودت ب ولقب (،١٣٠٤و ١٣٠٢ )مصر المغربي المقرئ ألجمد الطيب

 السنين حول حوادث نظم فلم المواضيع، حسب التاريخ تدوين طريقة ابتدع وقد

 على جرى طريقة وهي ،امواضيع حسبب والشعوب والملوك الدول حول بل

 أحسنوا الذين امؤرخين أقدم من وكان المؤرخين. وصغار خلدون ابن منوالها

 المعتزلة إلى ينتمي وكان البحث. سياق في التاريخية أوالنكتة بالقصة االستعانة

 في العلماء عادة على العلم طلب في وهوشاب ورحل الرأي. بحرية القائلين

 وزارأكثر زنجبارنفسها حتى الشرق إلى رأسه مسقط بغداد فسارمن زمانه
 العقد أما ومدغسكر. الصين أنه في للشك مجاالً هناك ولكن األقطاراألسيوية

 جمعها التي الواد تنسيق في عامالً والشام مص في قضاه فقد حياته من األخير

 الذهب )مروج عنوانه موجزمنه لنا حفظ مجلدا ثالثين في كبيريقع مصنف في
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 هذه في وقدتجلت .٩٤٧/٣٣٦ سنة في حوادثه تنتهي الجوهر( ومعادن

 االستطالع وحب المؤلف نفس في الجامعة الفكرة الجغرافية التاريخية الموسوعة

 اإلسالمية المواضيع نطاق وراء يقع ما في البحث على حملته بحيث العلمي،

 وديانات والعبرانية والرومانية واإليرانية الهندية األمم بتاريخ يتعلق فيما البحتة

 فلسفة في اختصرآراءه ٩٥٦ سنة بمصر الفسطاط في وفاته وقبل الشعوب. هذه

 عن المعروفة الفلسفية اآلراء من به اتصل ما ذلك إلى وأضاف والطبيعة التاريخ

 كتاب في ووضعها والحيوان، والنبات المعدن بين الفاصلة االرتقاء درجات

 واألشراف( )التنبيه وكتابه ، واالشراف( )التنبيه اسمه بلينوس بكتاب يقابل

 ٥٠٨ ص ١٨٩٣/٤ ليدن الجغرافية( امكتبة ضمن )من جويه دى باعتناء طبع

كارادى. األستاذ الفرنسية اللغة إلى ونقله

 سواء فرعون، غرق حتى الخليقة بدء منذ الحياة الزمان أخبار كتاب ويتناول

 وضعت ولقد الفلكية، أو الجغرافية أو األثرية أو التاريخية الناحية من

للكتاب. السفلية الحواشى في التعليقات

ه نبحا عي عاله
khalidnabhan@hotmail.com





 القلب عملية وهي السامية اللغات في كثيرا مشهودة ظاهرة هناك
 التي األحرف في والتحوالت اللغات، في الجذرالمشترك في واالستبدال

: وهي السامية اللغات علماء يقرها
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ونعمالوكيل وهوحسبنا

 على والصالة له، والشكر عليه والثناء وشكره، وذكره الله بحمد نبتدئ
 آله وعلى وسلم، عليه الله صلى محمدًا سيدنا ونخص ،ومالثكته ورسله أنبيائه

 نتذكر ثم بركاته. وأزكى تحياته، وأكمل صلواته، بأفضل وأصحابه، وأزواجه

 مشاكال ذلك يكون مما الخلق، وأصناف الطبائع، أسرار من إلينا وقع ما

 من عملوه وما األرض، ملوك من ذكره يجب ما بذكر ذلك ونصل لقصدنا،

 المستطرقة اآلالت من ووصفوه البلدان عجائب من وشيدوه األعمال، عجائب

 على وزبروه نواويسهم، وأودعوه هياكلهم، من بنوا وما المستعملة، والطالسمات

ذلك. من إلينا نقل ما حسب على أحجارهم.

 عن روي ما نذكر ثم الحنيفية، والمسلة الشرعية، اآلثار من جاء بما ونبدأ

الوكيل. ونعم وهوحسبى أستعين، وبالله المتقدمين، األول الحكماء

 وعجائب الحدثان أباده ومن الزمان )أخبار بكتاب هذا كتابي سميت وقد

 جالله، جل الله فإن بعد" "أما : أقول فأنا والعمران( بالماءوالغامر البلدان

 من وأنشأهم خلقهم، إلى منه كانت غيرضرورة من خلقه خلق أسماؤه، وتقدست

 بنعمة عليهم فيجود ليعبدوه، خلقهم يل إنشائهم، إلى منه كانت حاجة غير
 ووما : وجل عز قال كما . ويمجدوه فيشكروه فضله من فيزيدهم ،ويحمدوه

 أن أريد ومًا رزق من ونهم أريد مآ (٥٦) ليعبدون إأل واألنس |لحن خلقت

يزده فلم ، الذاريات[ ] « (٥٨)المتين القوة دو الرزاق هو اللة إن (٥٧) يطعمون
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 ألنه شعرة، وزن وإعدامهم إفناوهم ينقصه ولم ذرة، مثقال وإيجادهم إياهم خلقه

 والليال. األيام سلطانه تتقاضى وال المالل، يدخله وال األحوال، تغيره ال سبحانه

 والباطل، الحق إلى بها يصلون وأفكار. وعقول وأبصار، بأسماع خصهم بل
 سبالً منها ليسلكوا بساطًا، األرض لهم وجعل والمضار. المنافع بذلك فيعرفون

 بمقدار، واألرزاق المدرار، الغيث منها أنزل محفوظًا. سقفًا والسماء فجاجًا،

 وجعل دائبين. لصالحهم يتعاقبان النهار، وشمس الليل قمر فيها لهم وأجرى
 مبصرة. النهار آية وجعل الليل، آية ومحا معاشًا والنهار سكنا، الليل لهم

 والزكاة الصالة من عليهم. فرضها التي فروضهم بأوقات العلم إلى بذلك ليصلون

 وتجب ديونهم، تحل وحين والحساب، السنين عدد وليعلموا والحج، والصيام
 للناس مواقيت هئ قل األهلة عن ويسألوئك وعال: وجل عز اله قال حقوقهم.

 والققروئرًا ضيياء الشفس جعل الذي :وهق وقال ، ]البقرق[ ٤(١٨٩) والحبج

 4(٥) يالحق إال ذلك الله خلق ما والحساب السنين عدد لتعلموًا منازل وقدرة
وفضال. منه وإحسانًا وطوالً، منه إنعامًا ، ]يونس[

 جمعة )الدنيا قال: أنه عنه الله رضي عباس ابن جبيرعن بن سعيد روى

 السنين، من وموئن آالف ستة مضت فقد سنة آالف سبعة اآلخرة جمع من

 قال عمر، ابن عن نافع وعن تعالى(. لله موحد عليها ليس موئن عليها وليأتين

 من خال من آجال في أجلكم )إنما يقول وسلم عليه الله صلى اله رسول سمعت

 قال : قال هريرة أبي وعن الشمس(. غروب لى العصر صالة بين كما األمم،

 السبابة وأشار كهاتين( والساعة أنا )بعثت وسلم عليه الله صلى الله رسول

 عليه الله صلى النبي قال قال: الساعدى سعد بن سهل حديث وفي والوسطى.

 قال قال: عباس ابن وعن رهان(. كفرسي إال الساعة ومثل مثلي )ما وسلم:

 نورطوله من خلقه القلم، الله خلق ما )أول وسلم: عليه اله صلى الله رسول

 أحمر، ياقوت من حافاته درةبيضاء، من المحفوظ إللوح وخلق عام، خمسمائة

 واألرض. والسموات الخلق يخلق أن قبل خلقهما واألرض، السماء بين ما عرضه

 يوم إلى خلقي في علمي اكتب قال: ؟ أكتب وما قال: اكتب، للقلم: فقال



 ينظر ،الله علم في هو وما ،القيامة يوم إلى هوكائن بما القلم فجرى ،القيامة

 ويرزق فيخلق نظرة، وستين نظرة ثالثمائة يوم كل اللوح ذلك في تعالى الله

 الله صلى الله رسول وسئل يريد(. ما ويحكم يشاء ما ويفعل ويميت، ويحيي

 كان قال: ؟ واألرض والسموات الخلق يخلق أن قبل ربنا كان أين وسلم: عليه

 ابن وسئل الماء. على عرشه خلق ثم هواء، تحته وما هواء فوقه عماءما في

 جل الباري أراد فلما الريح متن على قال: ؟ الماء كان شي؛ أي على عباس:

 زبده، وارتفع أمواجه فطفت الماء على العقيم الريح سلط الخلق يخلق أن جالله

 فصار الزبد وجمد سماء، الله فسماه عليه، وسما الماء فوق وصعد دخانه، وعال
كتابه في تعالى اله ذكره الذي هو والحوت حوت، على األرض أرضًافجعل

 حيوان، من الماء في يعيث أوماكان السمك يعنى الجذر)نون( أن نجد العروبية الغات في

 النون وقالوا: الحوت. النون- العربية: وفي سمك، تعنى: Nunuنونو مثال: األكادية اللغة في
 النبي، هويونس ، (]األنبياء[٨٧مقاضيبًا) إذذهب )وذاالوئن العزيز: التنزيل وفي السمكة. ع

 العرب، )لسان الحوت والنون: التهمه. الذي الحوت جوف في حبسه ألنه )ذاالنون( الله سماه

 م( المعبود)أت وفوقه الماء)نون( هيولى جبالبرزمن أن الصرية الخلق أسطورة وفي نون(. مادة:

 والربة جو )الهواءح - و( )ث المعبود ليخلق مضى ثم نفسه خلق الذي وهو - الكامل( )التام= -

 ب" "ج األرض رب بعدئذ هذان ولد -وقد العربية( )تفل( مادة من )الرطوبة. - )تفنت(

 منظور ابن وأورد الرواية، آخر إلى النجم( نوءج )مؤنث وت" "ن السماء ربة وأخته )جبوب(

 وما .. .رب أي قال: اكتب، له: فقال القلم الله خلق ما )أول قال: أنه عباس ابن عن رواية

 ثم النون خلق ثم الساعة. قيام إللى ماهوكائن اليوم ذلك في فكتب قال: القدر، قال: ؟ أكتب
 فسرت وقد بها(، فاثبتها الجبال فخلق األرض فمادت النون فاضطربت عليها. ألرض بسط

 لكن عباس، ابن رأي على للخلق األسطوري التصور بحسب الحوت أو السمكة بأنها النون
 في )الماء( تعنى كانت النون أن جدًا الرجح ومن الماء. هو النون تجعل الصرية الخلق أسطورة

 إلى النسوب القول التصورفي الى األقرب بل أوالسمكة. الحوت إلى انصرفت أصاًلثم العربية

 هواالءوليس النون المقصودمن يكون أن عليها األرض بسط ثم النون خلق ثم عباس ابن

 ماء. بحذافيرهاتعني Noun نون كلمة أن نعرف المصرية، وريثة القبطية، اللغة وفي الحوت،
 وكالاألمرين الحوت. البداية في يعني الماءوكان على النون المصريون فاطلق العكس، وقديكون

يين وثيقة الصلة تطل هذا كل ومع الخاص. على العام أو العام على الخاص إطالق باب من جائز

ه



 على الماءو الماء، في والحوت ]القلم[، («١يسطرون) وما والقلم ن ) فقال:

 فأرست األمواج فأمر األرض فتزلزلت الريح، متن على والصفاة ظهرصفاة،

 فيها ووجعل :عزوجل قوله فذلك وثبتت فاستقرت جامدة، جباالً عليها

 تويد أن رواسيي األرض في ووجعلنا فصلت[، ((]١ فوقهار. ين رواسيي

عليه الله صلى النبي إلى ٦اليهود أتت عباس: ابن قال (]األنبياء[، (٣١)بهم

 لكن عراها. تنفصل ال التي يالسمك الماء صلة وهي العروبية، اللغات جميع في النون معاني

 مادة العرب. لسان )راجع الدواة تعني )ن( أن إلى ذهبا المفسرين كبار من وهما وقتادة، الحن

 وقتادة الحسن استند عالم ندري ال لألسغ، ونحن ومغزاه. أهميته له األخير الرأى وهذا )نون((.

 فهل أوالمعنوي. اللغوي مستندهما إلى إشارة دون هكذا )الدوافقدفسرا تعني )ن( قولهماإن في
)الدواة(؟ تعني قريبة لفظة إلى المفسران استند هل ؟ العرب عند )الدواة( على تدل )نون( كانت

 التوراة في )يهوذا( : إسرائيل( وأسرارثعب التوراة )خفايا كتابه في الصليبى يذكرد.كمال ٦

 األعلى جده من اسمه السبط هذا أخذ وقد إسرائيل، بنى قبائل أي إسرائيل، أسباط من هوسبط
 بيت حكم تحت استمرت التي المملكة اسم أيضًا ويهوذا إسرائيل أيضا الدعو يعقوب بن يهوذا

 البدائية يهوه عبادة ألن كدين، )اليهودية( اسم جا، المملكة هذه اسم ومن سليمان. وفاة بعد داود

 )يهوذا( أن والواضح يهوذا. ملوك رعاهم الذين األنبياء أيدى على مصقول خلقى دين إلى تحولت
 هي يهوده العبرية وصيغته إسرائيل، بنى من لقبيلة اسمًا يصبح أن قبل جغرافيًا اسمًا كان

 )وهد( الجذر ومن اإلنخفاض، معنى يفيد وهوجذر )وهد(، للعربية المماثلة )يهد(، من امتقاق
 التوراتيتان و)يهوده( و)يهود( األرض، في أوالهوة المنخفض بمعنى و)الوهدة(، )الوخد( بالعربية

. “)يهد( العبرية من تأتيان

 ، ١٢٤- ١٢٣ ص، ،٢ج إعجازالقرآن(، )من كتابه في أبوسعدة رؤوف ويذكراألستاذ/

 بلفظ-وال مرات ثمانى القرآن كل في وقدوقعت )اليهود( بلفظة قط القرآن اليجئ بتصرف:

 )النصارى(، )النصرانى(، بلفظى -إالمقترنين واحدة مرة القرآن كل في وقدوقعت )اليهودى(
 عصور في أوالشعب أرادالقبيلة أماان عصره. في اسمهم إليه ماآل على الملة أصحاب يعنى

 ” : “ إسرائيل( أو)بنى موسى( إال)قوم فاليقول - التيه في عبدواالعجل الذين حتى - سبقت
 عندى تريدله يد، على له تقول: والمعروف، واإلحسان الصنيع لغتناالعربية اليدفي معانى من

 مزيدًا أو مجردًا )يدى(، العربي الجذر العنى هذا على ويجن شكور. ممتن عارف، له أنا صنيع
 )يدا(، الجذرالعبرى العبرية في أيضًايجن هذاالمعنى وعلى )أيدى(. التعدية بهمزة أوله في

 اإلعتراف بمعنى )ودم مضعفه العاصرة العبرية تستخدم الذي )ود( بالواو وأصله
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 اإلثنين ويوم األحد يوم األرض الله خلق فقال: الخلق ابتداء عن فسألوه وسلم

 والشجروالمدائن الماء وخلق الثالثاء يوم المنافع من فيها وما الجبال وخلق

 خلق بالذي لتكفرون أإنكم قل و قدرته جلت قوله فذلك األربعاء يوم والعمران
 رواسيى فيةا وجعل (٩ القاسى) رب ذلك أنداا له وتجعلون يومين في األزض

 «١ . للسآثلين) سو أيام أزبعة فوقهاواذلذفيهاوقدرفيهًاأفواتهافي ون

 يوم وخلق والمالئكة. والنجوم والكواكب السماء الخميس يوم وخلق ، ]فصلت[

 ثم قال: ؟ محمد يا ماذا ثم قالوا: السالم، عليه ٨وآدم والنار، الجنة" الجمعة

ثم وقلت أتممت لو أصبت، قد قالوا: العرش، على استوى على استوى

 طالسم نفك أن بذلك نستطيع )ودا(، + )يهوه( مقطعين: من مكونة )يهود( أن .ونرى واإلقرار

! )يهود( األسم

 ومما صناع. أي يدي ورجل اليد. إلى نسبة :اليدي )يداه( مادة العرب(، )لسان معجم وفي

 )يهوه أو صنعهم( )يهوه وتعنى يد( أو)يهوه ودا( )يهوه تعنى )يهود( أن نؤكد أن نستطيع سبق

 المعتقدات مع يتماشى )يهوه(وهذا اإلله خلقهم الذين البشر هم فقط )اليهود( أي فهم خلقهم(

! ! )يهوه( اإلله اختاره الذي الشعب وأنهم اليهودية

 إالوفيهانخل العرب كالم في الجنة تكونوال الشجروالنخل، ذات الحديقة الجنة:٧

 الحديقة وكانت يجنة. وليست حديقة فهي شجر ذات وكانت ذلك فيها يكن لم فإن وعنب،
 مي وهذه . .والنخيل الجميز شجر من تخلو تكاد ال آثارهم، على مصورة المصريين، قدماء عند

يذاتها. )الجنة(

 مفسرو فهم :بتصرف( ،جا ، ٢١٨ ص ،القرآن إعجاز )من سعدة أبو رؤوف األستاذ يذكر ٨

 أدمة من مفتق آدم( )أى أنه على البقرة( سورة من ٣١ لآلية القرطبي تفسير )راجع القرآن

 )بضم األدمة من مثتق إنه بعضهم وقال منه. خيق بما فسمى وجهها، وهو وأديمها، األرض

 وذاك هذا وليس أبيض. كان آدم وأن البياض، هي األدمة أن بعضهم وزعم السمرة. وهي الهمزة(

 ا إنه ثم أقرب، السمرة إلى وهي األدمة، لون من أي األديم، من مشتقة نفسها األدمة ألن بشن،

 في صح أبشارالبشرإن من أوماشثت أسمرأوأبيض آدم ليكن :تسميته في آدم للون مدخل

 منها جيل التي األدمة هذه إلى منسوب شيء كل قبل ولكنه حديث، المصدوق الصادق عن لونه

 هذابقوله: في المفسرين أقوال على الله رحمه القرطبي وقدعقب لونه. لونهاوأياكان أيًاكان

)آدم(. لعنى القرآنى التفسير هو وهذا األرض أديم من مشتق أنه والصحيح
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 الله فأنزل شديدًا غضبًا وسلم عليه الله صلى الله رسول فغضب استراح.

 لغوب ون مسنا وما أيام سيتة في بيئهما وما واألرض السماواتي خلقتا عليهفولقن

 )أمر قال: موسى أسدبن رواية وفي ]ق[، ( (٣٩يقولون) ما فاضبزعلى (٣٨)

 وتنخفض تنبسط أن األرض وأمر وتسمو، ترتفع أن السماء وتعالى تبارك الله

 عليه التب صلى الله رسول وقال الحرام(. الله بيت موضع من فدحاها فانبسطت،

 ومن األرض والقمر الشمس ألحرقت ذلك ولوال مكفوف، موج )الدنيا وسلم:

 والعرش السابعة السماء وبين عام، خمسمائة تليها والتي سماء كل وبين عليها(

 شيء فال األول )هو : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال ثم عام. ألف مسيرة

 عليه الله صلى النبي أن أوفي أبي بن زرارة وعن بعده(. شيء فالواألخر قبله،

 إن محمد يا قال ثم فانتفض، ؟ قط ربك رأيت هل لجبريل )قلت قال: وسلم

 الحترقت(. منها واحد إلى دنوت لو نور، من حجاب ألف سبعين وبينه بيني

ويقبض األرض إلى ينزل أن جبريل؟ أمر آدم يخلق أن وجل عز الله أراد ولما

 مركب )مزجى(، اسم وهو العبرية. )جبريئيل( تعريب إنه خالف: بال أعجمي علم )جبريل« ١

 إلى وتحولت )جبز( فاصلها )جبرى(، األول الشق أما )إيل(. + )جبرى( عبريين: شقين من
 )قوى( )جبزبمعنى الجذرالعبري من الفاعلية على اسمصغة فهي العبرية ومعناهافي )جنن(

 الله اسم )إيل( فهو األرامية العبرية )جبريئيل( من الثاني الشق أما القوي. الشديد وهو و)اشتد(
 وهذا الشديد. الله ملك أي هو)جبارالله( -األرامية العبرية في إذن )جبريئيل( معنى عزوجل.
 اسم ولكن ذوالقوة. )أي ذوالمرة شديدالقوى :القرآن في السالم عليه )جبريل« هوئغت

 على الدال )التكويريظهربمرادفه ، )النجم( سورتى في عليه السياق لداللة المحذوف )جبريل(
 عن وماينيق (٢)وماغوى صاحيبكم ماضل (١) إذاهوى )والنجم عزوجل: قوله في معناه

 ياألفق (وهو٦فانتوى) ينه ذو القوى)ه( شييد علمه (٤يوحى) نخي إال هق إن (٣الهوى)
 ((١ أوحى). ما عنيه إلى فاوحى (٩أذئى) أو قوسين قاب فكان (٨)فتدلى ذى ثم (٧األغلى)

 العزه عندنيي قوة ذي (١٩كريم) رسول لقول )إئه وتعالى: تبارك قوله وأيضافي ]النجم[،
 ((٢٣) النمبين باألفق راه ولقذ (٢٢بمجوئن) صاحبكم وما (٢١أوين) ثم مطاع (٢٠مكين)

 والذي خالف،بال وسلم عليه الله فهومحمدصلى السورتين في )صاحبكم( أما ]التكوير.
 فأوحى دنافتدلى، الذي إنه أيضًا: خالف بال هو)جبريل( بالوحى، عليه تئزل أي )علمه(،
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 شيائً، مني تأخذ أن منك بالله أعوذ األرض له فقالت منها، خلقه التي القبضة

 ذلك، مثل فقال إسرافيل، فأرسل مني. بك تعوذت رب يا وقال ربه، إلى فرجع

 أعوذ وأنا أمرني ربي إن الموت ملك فقال ،منه بالله فتعوذت الموت ملك فأرسل

 الله أجرى ما أول أن األثر أهل بعض وروى به. أمرني ما بغير إليه أرجع أن به

 الجنة ثمار رأى فلما ، جسده سائر قبل وعينيه رأسه في أجراه آدم في الروح

 قوله فذلك يستطع، فلم رجليه إلى الروح تبلغ أن قبل إليها النهوض أراد

 عجبت آدم الله خلق فلما ]األسراء[، («١ ١عجوال) اإلنسان وكان و عزوجل:

فإنه إبليس إال تعالى لله طاعة فسجدوا كلهم، له بالسجود فأمرهم منه المالئكة

 وسلم، عليه الله صلى محمد ورسوله عبده إلى يوحيه أن )جبريل( ل الله أوحى ما محمد إلى

 أي الله( )جبار نفسها فهي العرش، ذي عند قوة ذو بانه )جبريل( معنى تفسير من أبلغ وليس

 -١٧٨ص ، ١ج القرآن(، إعجاز )من سعدة، أبو رؤوف األستاذ/ انظر: إياه، الله بتمكين الجبار

بتصرف. ، ١٧٦

 في ليس :بتصرف( ، ٢١٦ص ، ١ج القرآن، إعجاز )من سعدة أبو رؤوف األستاذ يذكر

 العبرية وفي العربية نفسها)شيطان( وهي العدو، بمعنى وإنمافيها)ساطان( )إبليس(، التوراة
 أن قبل شانه من يروى ما على ، الله( )عزيز ومعناها ، )إبليس( ل علما اسما )عزازيل( أيضًا

 إبليس بان قالوا الذين القرآن مفسري من لفيغ فيه وتابعهم الكتاب، أهل أقاصيص في يبلس

 صريح يعارض بل حديث، المصدوق الصادق عن فيه يصح ال وهذا )أبلس(، ثم المالئكة من كان
 الى العبرية افتقار من الكتاب أهل الخلطعند جاء وربما ]الكهف[ ((٥٠الجن) ون )كان القرآن:

 أي )مالخ(، )روح(، كالهمافيها والجن: المالئكة بين االسم في تتوى بل الجن، لصنف اسم

 نفسها وهي Satan فيها)ساتان( بل أيضا)إبليس(، اليونانية األناجيل في وليس ملك. روح،
 وفي )شيطان(، بلفظ العربية األناجيل في وترجمت اليونانى، الرسم على العبرية )ساطان(

 في وتحذف للرفع فيه والسين Diabolos )ذيبليس( وهو للشيطان، آخر ام اليونانية األناجيل

 الحديثة األوروبية اللغات وأشباههمافي اإلنجليزية Devilو Diable جاءت هذه ومن غيره،
 الممتنع، االبي، الرافض، العاصي، بمعنى )إبليس« تكون أن هو يصح والذي الشيطان، بمعنى

 له كنية أتى(، الذي ) تعنى )إبليس( أن والراجح شيء، المعاني هذه من األبالس في وليس
 وردت وقد ليس(، )أبو هو أي ليس( + )أب من المزجية على جاءت وتأبيه، امتناعه بحال

 )إأل والرفض: واالمتناع بالتابىمنها مبع معقتاعلى مرة، عشرة إحدى القرآن في )إبليس(
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 هبوطه سبب ذلك وكان ،ولعنه عليه الله فغضب ،ومعصية حسدا تكبروامتأل

 في الدرارى جمع تعالى الله إن يقولون: فإنهم المتقدمين الحكماء وأما األرض. إلى
 والمريخ كالقاضي، والمشترى كالكاتب، عطارد وصير ملكًا، الشمس فجعل الحمل

 وزحل كالصاحبة، والزهرة والقمركالخازن، السالح، يحمل وكمن كالشرطي

الفلك. ألمر كالمقوموالجوزهر المشاور، كالشيخ

 روحانية مخلوقة أمة وعشرون ثمان األرض في كان أنه األوائل وذكرت

 منزلة، لكل منزلة، والعشرين الثمانية بحذاء مختلفات وصور وبطش، قوة ذوات

 تدبيرها كان إنما قولهم، عن الله تعالى الماضية، األمم أن ويزعمون مفردة. أمة

 البرج منها كوكب كل يقطع كوكبا، وعشرون كوكب ألف وهي الثابتة للكواكب

 األمور. جميع يكون وبها كلها، األعمال تعمل التي وهي سنة، االف ثالثة في

 وهي انعقد صعد ال وإنه بخار من األفالك خلق الله إن األثر أهل بعض وقال
 درجا جعلت ابًا، وستون ثالثمائة وله المعمور، البيت وفوقها أفالك، سبعة

 البروج على مقسومة األبواب، تلك من تنزل إنما وبركة رحمة كل وإن للفلك،

 يسمى ملكه ملء هو خلقا خلق الله إن وقالوا األرض. إلى تصير حتى والكواكب

عزوجل: وهوقوله الكرسى. في داخل كله وذلك الحجب فوقه ومن الروح،

 تسجد أال مئعك ما قال (١١الساجيين) من يكن لم إنليس إال ) البقرة[، ((]٣٤أبى) إنليس
 قع تكون أال لك ما يإزليس )قال رالحجر، ((٣١أبى) إنليس )إال ، ((^األعراف[ ١٢إذأمرتك)
 (رالحج[، (٣٣ قنوئن) حم! من صلصال ون لبشرخلقئه ألسجت أكن لم قال (٣٢) الساجيين

 خرج يعنى األمر عن وفسق - ]الكهف[ ((٥. رتور أمر عن ففسق الجن ون كان إنليس إال )
 بيدي حلقت لما تسجد أن مئقك ما يإنييس )قال ، طه[ ((ل١١٦أبى) إبليس إال ) -، عليه

مرتين: االمتناع يفيد الذي باالستكبار عليها معقبًا أيضًا وجاءت ، ص[ ((]٧٥)

 وكان استكبر إنييس )إال ((]األسراء[،٦١بلينًا) خلقت لمن اأنجد قال إنليس فسجدوا؛ا )
 )إبليس( فيهما فقطجاءت فهما عثرة والحادية العاثرة المرتين في أما ]ص[. ((٧٤)الكافرين ين

 )ولقذ ((رالشعراء[،٩٥ أخمعونر إنليس )وجوئد بشن: عليها غيرمعقب المجردة العلمية على
 )هامة هو إذن رإبليس( (رسبا[، (٢٠) المؤينين من فريقًا إأل فاتبعوه ظئه إنليس عليهم صدق

أعلم. بغيبه وجل عز والله )أبوهم(. أي العصام،
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 في داخل حوى وما والكرسي («]البقرة[،٢٥٥واألرض) السماوات كزسييه وسيع8

 الدرارى وأعال عظمته. جلت الله، علم في داخل حوى وما والعرش العرش،

.القمر ثم عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ثم المريخ ثم المشترى ثم زحل السبعة

 تدبير من لها جعل وأنه مالئكة، الكواكب أن األوائل الحكماء من قوم وزعم

 الخلق أن منهم قوم وزعم وعبدوها. عظموها فلذلك لغيرها، يجعل لم ما العالم

 وأنهم عشر، األثنى البروج بحذاء صنفا عشر اثنا المالئكة هم الذين العالية

 صورة في يكون أن يقدرأحدهم وقوة حوال منهم شاء فيمن الله جعل يتوارثون،
 اإلبرة خرق من تدخل صورة في يكون أن أحدهم ويقدر عظمًا، األرض تمأل

مانع. ذلك من يمنعه ال والجبال،والبحار األرض تخوم في ويغوص لطفًا،

 عزوجل، الله قال كما ورباع، وثالث مثنى األجنحة من له من ومنهم

 نور من زرق ومنهم نور، من مخلوق ومنهم البصر، كلمحة األرض أقطار يلتحقون

 وهؤالء والخزنة. الحفظة ومنهم الرحمة، مالئكة ومنهم شعاعيون، ومنهم النار،
 بعبادة مشغولون ومنهم األلوان، سمر الوجوه حسان وهم اماء رطوبة من مخلوقون

 إن : الطبيعة أصحاب وقال تحصى. صورال في وهم غيرها، يعرفون ال الله
 لها. كاألرواح الكواكب وكانت لكواكبها األجسام كانت خلقها تم ال األفالك

فجعل سلطانه في دوامها لها قسم البروج عزوجل الله خلق هرمس))لما وقال

 األول هرمس أولهم: ثالثة الهرامسة )األلوف(: كتاب في المنجم، أبومعشرالبلخي قال ١١

 في الفرس وتسميه و)كسرى(.. )قيصر( يقال كأن لقب، )هرمس( ومعنى الطوفان. قبل كان الذي
 وهو)آدم(، )جيومرت(، جده وتذكرأن حكمته الحرانية تدعى الذي وهو جهد(، سيرها)ابن

 في تكلم من أول هو معشر: أبو قال )إدريس(. بالعربية وهو )خنوخ(، أنه العبرانيون ويذكر
 وهوأول والنهار، الليل ساعات علمه جيومرت جده وإن النجومية، الحركات من العلوية األشيا►

 زمانه ألهل ألف وإنه فيه، وتكلم الطب نظري من وأول فيها، ومجداله الهياكل بنى من
 ورأى بالطوفان، أنذر من أول وهو والعلوية. األرضية األشياء في معلومة، وأشعارًا موزونة، قصائد

 هنالك فينى ذلك تخير مصر، صعيد مسكنه وكان النار، أو الماء من باألرض تلحق سماوية آفة أنه

 يالبربا امعروف الجبل وهو إلبرابى، فبنى بالطوفان العلم ذهاب وخاف التراب، ومدائن األهرام،
 لى وأشار الصناع آالت جميع وصور نقثًا، وصنائعها الصناعات جميع فيه وصود نحته )بإخميم(
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 آالف عشرة وللجوزاء ،سنة عشرألف وللثورأحد ،سنة عشرألف اثنى للحمل
 ستة وللميزان ،سنة آالف سبعة وللسنبلة ،سنة االف ثمانية ولألسد ،سنة

 وللجدي ،سنة آالف أربعة وللقوس ،سنة االف خمسة وللعقرب ،سنة آالف

 فصارللدورثمانية سنة، ألف للحوت سنة، وللدلوألفي سنة، آالف ثالثة
 والثور الحمل عدد في يكن ولم الكواكب. لسائر والباقي ،سنة ألف وسبعون
 روحانيًا. عالما األرض في وال سنة، ألف وثالثون ثالئة وذلك حيوان، والجوزاء

 في األسد استقام ولما األرض، وهوام الماء دواب تكونت السرطان عالم كان فلما

 السنبلة سلطان دخل فلما والبهائم. الدواب من األربع ذوات تكونت سلطانه
 وأما الميزان. سلطان في الطيور وكانت وحيوانوس، أدمانوس األنسانان تكون

 وثالث مرة بمائة األرض من أكبر الشمس إن فقالوا عندهم الكواكب مقادير
 والمشترى مرة، ونصف مرة وتسعين بإحدى األرض من أكبر وزحل مرة، وستون

 مرة، وستين ينيف والزهرة مرة وسبعين بثالثة والمريخ مرة، وثمانين بإحدى
 مرة وربع مرة عشرة بسبعة والقمر مرة، وثلث مرة وثالثين بثالث وعطارد
الكواكب إن يقول من الفالسفة ومن ذكرنا. كما والدرارى كالملك الشمس وكانت

 واللمس، والبصر السمع حاسة لها آن قال: من ومنهم حساسة. ناطقة حية
الفلك أن زعم من ومنهم ذلك. عن مشتغلة ألنها والشم. الذوق حاسة لها وليس

وقال للقمرنور. يكن لم اجتمعا إذا ألنهما الشمس، ضوء
إن وقالوا المنزلة. يهذه فيه ما جميع فكذلك صورة ذو فيه، ما لجميع مميز حي

من مأخوذ القمر ضياء
ال والحكيم حكيم، وصنعة حكمة ألنه يبيد ال أنه إال محدث العالم منهم قوم

منعته يفسد

الدنيا عمر ذكر
ال أقواالً فيه قالوا فإنهم انقضائه، إلى ومدته الزمان توقيت من ذكروه ما فأما

 مه ذلك رس يذهب باه وخيفة بس، له العلوم خلي علي ن حرمًا برسوه اسوم مات

 امكنون(. سرالهرم المستورفي )كثف كتابنا: راجع )هرمس( حول المعلومات وللعزيدمن العالم،
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 - به التصديق جهة على ال منه يتعجب ما على وتذكر تسمع إنما لهم، تسلم

 من وغيره المجسطي منه عمل الذي هند السند كتاب ففي - بالله نعوذ

 ما على ينقضي سيرها إنما الحمل من سيرها أول من الشمس دوران أن الزيجات

 دورة لكل دورة ألف وعشرون ألف ألف وأربعمائة ألف ألف اآلالف من حسبوه

 الدور أصل إن وقالوا يوم. وربع يوما وستون وخمسة ثالثمائة والسنة سنة،

 ألف بدء كل عند ألف ألف وعشرون ألف ألف وثالثمائة ألف ألف االف أربعة

 آالف سبعة السالم عليه آدم إلى الزمان عمر أن قوم فزعم األثر، أهل وأما ،سنة

 انقضاء إلى آدم من أن ذكره قدمناه ما على الطبري جرير بن محمد ورواية ،منه

 وقال العالم. انقضاء قبل مغربها من الشمس طلوع وذكر آالف، سبعة الخلق

 العالم رق يح نار طوفان كان األسد من درجة عشر خمسة القلب بلغ إذا قوم:

 خرابًا األرض وتبقى البحار، والفي حيوان األرض وجه على فاليبقى بأسره

 يرى أرسطاطاليس وكان الخلق، في أراد ما وجل عز الله يستأنف ثم العالم، من

 تعالى آخر،وال لها أول ال وأنه قديمة، الطبيعة وأن ينفد وال يبيد، ال الزمان أن

.جالله جل الله

الالم عليه آدم قبل المغلوقات األمم ذكر
 يحلها التي العالية المنازل بإزاء أمة وعشرين ثمانيا الجملة كانت إنه يقال

 ذكره، جل تعالى الله بإذن األرضي العالم لتدبير عندهم المستولى ألنه القمر،

 متباينة فهي والنارواألرض، والهواء اماء أصلها مختلفة أمزجة من خلقت

 أمة ومنها فرقعة، كالمهم أجنحة ذات زرق خفاف طوال أمة ومنها الخلق

 كالمهم طوال وأذناب شعور لها الطير رؤس ورؤسهم األسد كأبدان أبدانهم

 الطير كالم وكالمهم كثيرة وأرجل وخلفها قدامها وجهان لها أمة ومنها دوي،

الجن. ومنها

ال همهمة وكالمها أذناب لها صورالكالب في أمة وهي الجن، صفة ومنها

 ومنها تصفيرا. يصفرون صدورهم في أفواههم آدم بنيتشبه أمة ومنها يفهم،
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 يشبهون أمة ومنها وأذناب. وأرجل أجنحة لها الطوال الحيات خلق في أمة
 تقفيزًا، يقفزون واحدة ورجل واحدة ويد واحدة عين لهم اإلنسان شق نصف

ا. الغرانيق كالم مثل وكالمهم

 وفي السالحف، كأصالب وأصالب الناس كوجوه وجوه لها أمة ومنها

 لكل أمة ومنها الذائب. كعوي كالمهم طوال، قرون رؤسهم وفي مخالب أيديهم

 أمة ومنها كالمهم، يفهم ال طوال األسد كوجوه ووجهان رأسان منهم واحد

 أفواههم. من الناس البقريزرقون كأذناب وأذناب شعوربيض لها الوجوه مدورة

 وتلد الريح من تلقح ذكر، فيهم ليس شعوروثدي لهم النساء خلق في أمة ومنها

 أصواتها. لحسن األمم هذه كثيرمن إليها يجتمع مطربة أصوات ولها أمثالها،

 وتشرب تأكل األجسام عظيمة أنها إال والحشرات الهوام خلق في أمة ومنها

 وآذان بارزة زيركالخنا أنياب لها البحر دواب تشبة أمة ومنها األنعام. مثل

 إنها إال بعضا بعضها يشبه ال خلق على أمة والعشرين الثمانية وبقية طوال.

أمة. وعشرين مائة فصارت تناتجت األمم هذه ان ويقال المنظر، وحشية

وقبائلهم وأجناسهم الجه ذكر
 األرض في كان هل ،وجهه الله كرم طالب أبي بن على المؤمنينأمير وسئل

 تعالى الله خلق نعم فقال: تعالى؟ الله يعبدون آدم قبل تعالى الله خلق من خلق

وكانوا يفترون، ال ويقدسونه يسبحونه الجن من أممًا فيها وخلق األرض،

 عريض أنيض مائي ، اتاق طويالتي القدم، كفياتي فصييلة ين طائر غزنوق: واحدها غرانيق: "
 إن عباس: ابن حديث في ذكره ؛ طيرالماء من طيرأبيض الغروئق الكركى، ويسمى الجائحين.

 قال: نشه، في دخل حتى قبلية كانه غزنوق طائرأبيض أقبل الوادي به ايي ال جنازته
 القوائم. طويل طائر هو فيره: وقال الكزكي، الغرئيق األصمعى: دفئ. حتى خيح أره فلم فرمقثه

الكراكي. مثل طير الغرانيق السكيت: ابن



 الخير، منهم ويتعلمون عليهم ويسلمون المالئكة، ويلقون السماء، إلى يطيرون

 وعتوا تمردوا الجن من طائفة إن ثم السماء، في يجري بخبرما منهم ويعلمون

 ،بعض على وعالبعضهم ،بغيرالحق األرض في وبغوا ،أمرالهعزوجل عن

 المطيعون اآلخرون وأقام الربوبية. وجحدوا الفساد، وأظهروا ماء،الد سفكوا حتى

 السموات إلى يصعد وكان لله، أمر عن عتوا الذين وباينوا وعبادتهم دينهم على

 بها يطيرون أجنحة ذو روحانيين ذكره قدمناه كما المالئكة وخلق ،للطاعة عنها

 ال ويقدسونه يسبحونه السموات أطباق بين ما وأسكنهم تعالى، الله صيرهم حيث

 ثم إسرافيل، منه أقربهم فكان امالئكة منهم تعالى الله إصطفى حتى يفترون،

أجمعين. عليهم وسالمه تعالى الله صلوات جبرائيل ثم ميكائيل

ملوكهم وأسماء الجه قبائل
 وأسماء وقبائلهم الجن والدات واليونان والفرس الهند فذكرت الجن وأما

 سنة آالف خمسة وبعد قبيلة، وعشرين أحد على مفترقون أنهم وزعموا ملوكهم،
 فملكوا افترقوا، ثم جن، أرس بن شمائيل الملك له يقال منهم، ملكًا عليهم ملكوا

 بعض، على الجن أغاربعض ثم طوياًل، دهرًا بذلك فأقاموا ملوك خمس عليهم

 كثيرة أسماء وله منهم، إبليس وكان شديدة، وحروب كثيرة وقائع بينهم وكانت

 الخلق عظيم . مرة( )أبا يكنى الحارث بالعربية اسمه أن غير اللغات باختالف
 العبادة، ويجتهدفي المالئكة، صفوف في السماءويقف يصعدإلى مطيقًاوكان

 في األرض إلى اهبط بينهم الحروب تلك وكانت بعض، على بعض بغى فلما

 وكان فتجبروطغا، األرض على ملكا وجعل وقتلهم، فهزمهم المالئكة من جند

 فاهبط كتابه، في عزوجل الله أنبأنا كما السالم. عليه آلدم منالسجود امتناعه

 فلما منه. واستوحشوا الجن قبائل جميع فأنكره تشويها وأشرها صورة أقبح في

 جعلت كما والدة له جعل ثم الماء. على عرشا له وجعل البحر، سكن ذلك رأى

وبيضه الطير كلقاح لقاحه وجعل السفاد شهوة عليه فألقيت السالم. عليه آلدم

 )الحية(!. كنية نفسها هي مر )أبا ١٢
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 وثالثون خمسة الشياطين أن فزعم الجن صنوف العلماء وذكربعض كبيضه.

 النار لهب مع الذين وأن عشرقبيلة خمسة الجو في يطيرون الذين وأن قبيلة

 كل من ملوك كلها القبائل ولهذا قبيلة، ثالثون السمع مسترقى وأن قبائل عشر

شرهم. لدفع قبيلة

 ويتزوجن الحسان صورالنساء في يتصورون السعالى من صنفًا أن وحكى

 منهن امرأة تزوج أنه جبير، بن سعد يقال رجل عن حكى كما األنس برجال
 على ليلة معه وكانت أوالدًا عنده وولدت عنده فأقامت هى: ما يعلم وهوال

 فطربت يتألمن نساء الجبانة أقصى في بصوت إذا الجبانة، على يشرف سطح

 فلم فطارت خيرا بهم استوص وبنيك شأنك السعالى نيران ترى أما لبعلها وقالت

 فتأخذه أوالخراب، الصحراء في الخالى يظفرالرجال من ومنهم إليه، تعد

 صور تفارق ال صنف ومنهم ،دمه فتمص ويسقط يتحير حتى فترقصه بيده
 بعرس عهد قريب األنصار من فتى أن يحكى فهلك.. الرجل قتلها وربما الحياة

 بأهله يلم وأن الخندق يوم تقدمه في وسلم عليه الله صلى الله رسول استأذن

 وأهوى غيرة فأدركته بالباب قائمة امرأته وجد منزله إلى انتهى فلما له فأذن

 فدخل فراشك على ما تنظر حتى وادخل تعجل ال له فقالت برمحه، إليها
ساعته. هومن فمات فقتلها، برمحه فطعنها عظيمة، حية فراشه على فرأى

الشام يريد له سفر في خرج أنه األسدي األبرص عبيد عن وتذكرالعرب

 فإن وجفرافيا:’’ :(١٩ص الفراعنة، جزيرة في التوراة )جغرافية عيد أحمد األستاذ ايذكر‘
 كتابات في بالشامالمقصود أن هناإلى اإلشارة والبدمن ،،،الشام تسمى لليمن الشمالية المنطقة

 التاجر)ابن حددهالناالمؤرخ العرب. جزيرة مافي منطقة العرب، والجغرافيين اإلخباريين

 اليمن: تهامة سواحل من واسعة رقعة في المستبصر( )تاريخ الشهير كتابه في الدمشقي( المجاور
 يلي مما القلزم بحر على مشرف وكلها مشتبكة جبال وهي اليمن، من قطعة فإنها تهامة، أما

 على صنعاء من وجنوبيها مكة حدود وثماليها ونجران، وحرض صعدة بناحية وثرقيها غربيها،
 عمران آل عند وتسمى اليمن، المهجم في وتسمى الشام، عدن في وتسمى مراحل. عفر نحو
 قائال: هذه الدام أودية بعض ذكر على المجاور )ابن أتى وقد زبيد. العروفة لغةبال وتسمى كوش

 يقطع األودية هذه موروجميع سرددووادي الكدراءووادي ووادي رماع وادي الشام أودية وفي
 جزء الشام أن للشك مجاأل يدع ال بما ليؤكد المجاور )ابن ويستطرد العمارة. ألجل الخثب منها
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 سوداء حية وخلفه عطشا يلهث بشجاع هو إذ الطريق ببعض صار فلما نفر، مع

 الماء من الشجاع على ونضح أدواته وحل السوداء الحية فقتل فنزل تطرده،

 بالشام. حوائجه قضى حتى عبيد ومضى جحره، دخل حتى وانساب فشرب

 غير وهوعلى ضل، قد قلوصه وجد انتبه فلما مفازة وهوفي أغفى انصرف فلما

يقول: بهاتف إذا الليل جنه فلما مكانه فأقام الطريق

يصحبه رشاد ذى من ه عند ما مذهبه البعيد البكر صاحب يا

غيهبه تولى الليل إذا حتى تركبه منا البكر هذا دونك

رحلهتستلبه حط فبعد كوكبه وألح الصبح واقبل

 يكون ما بكركأحسن عنده فإذا التفت، الهاتف من ذلك عبيد سمع فلما

 إحدى منزله وبين بينه وكان ،منزله في فأصبح ليلته بقية فساربه فركبه

: يقول وأشأ عنها فنزل مرحلة وعشرون

الهادى المدلج يضل حمام ومن عطب من أنجيت قد البكر صاحب يا

غادي او بالخير رائح من جوزيت مننا اوليتنا فقد حميدا ارجع

- البكر فأجابه

ماد اهله عن نازح مهمه في ومضًا ألفيتنى الذي اناالشجاع

بأنكاد تهمم ولم هامي أرويت جاهله ظن لما بالماء فجدت

زاد من أوعيت ما أخبث والشر به الزمان طال وإن يبقى الخير

 الحدود هذه ومن بالدرب.. يعرف حران إلى هنا ومن فراسخ، أربع هجر والى اليمن: من يتجزأ ال

 أحمد األستاذ انظر ، الشام زبيد في تسمى األعمال هذه ألن )الشمة( أهلها يسمون زبيد إلى

.٤٠ص العرب(، جزيرة في إسرائيل بنى وملوك )كنعان الدبش:
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 فكفيتني قتلي أراد عبيدي من عبد يطردنى رأيته الذي األسود إن قال ثم

 ابن وعن عليك. الله واستخلف الخير يضيع ولن ظمئي من وأرويتني شره،

 الكالب وأن الجن، صفة الداجن أكثرالحيوان قال: أنه عنه الله رضي عباس

 يعني - أنفسا لهم فإن طعامكم، من إليهم فألقوا تأكلون رأوكم فإذا الجن، من

 بسوق عليهم وفد الشاة قدر في حمل على تذكرراكبا والعرب بالعين، يأخذون

 فلما أحد. يجبه فلم وأدما، هجانا بكرة ثمانين يهبني من أال ]ونادى[ عكاظ

 فحدثهم منه فعجبوا كالبرق، واألرض السماء بين وطاربه حمل ضرب ذلك رأى
 بطول مشقوقتان وعيناه نعامة على المفاوزراكبًا بعض في رجال لقيت قال: رجل

 ؟ الشعر من شيائ أتروي له: فقلت استوقفته ثم روعة منه فأخذتني وجهه،

 حتى والسالم بالتحية وضنا قطام تحيتها أتاركة وأنشدني: وأقرضه، نعم قال:

 والله أنا فقال: ذبيان، ينى أخو إليها سبقك هيهات له: فقلت آخرها على أتى

 بأربعمائة ذلك قبل قلتها وكنت عكاظ، بسوق لسانه على بها نطقت أخي، يا

 في منها الثابتة الكواكب حذاء أمة وعشرين ألفا خلق تعالى الله إن ويقال عام.

 اإلنسان أحسنها أمة وعشرين أمة البرأربعمائة في ومنها أمة، البحرستمائة

 صورة على خلق فإنه وأفضلها، وتعالى سبحانه الباري إلى وأحبها وأتمها

 الله خلق التوراة وفي تعالى. الله إلى المالئكة وهوأقرب السالم عليه إسرافيل

 )ال الحديث: وفي كبيرا، علوا ذلك عن الله تعالى صورته، على آدم تعالى

 )تلجوا الحديث: وفي السالم(. عليه إسرافيل صورة على فإنها الوجوه تضربوا

 اإلنسان في إن قال العين(، الحور من لمحات فيها فإن المرد وجوه بالنظرإلى

 وذللها فاقتنصها عليها وسلط الحيوان جميع له سخر فلذلك الخلق، كل من

 اللذات خلقت وله والحيوان، النبات من المأكول له وجمع أكثرها، وسخر

 الفطنة، والفكر والضحك، المنطق وله األعمال. جميع بهذه وعمل جميعا،

 األمروالنهي وقع وعليه عزوجل، الباري خاطب وله األشياء، واختراعات

 ن،لمعاد وأثار اآلالت، وعمل العلوم، وجمع األشياء استنبط الذي هو واإلنسان

شيء. كل له وسخر قعورالبحار، في ما وأخرج
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 ورجل واحدة بيد اإلنسان نصف وهوكمثل النسناس خلق العجائب ومن

ببالد كان وربما ،١ اليمن ببالد وكان شديدا، ويعدوعدوا وثبا ويثب واحدة،

 جزيرة وهي )غالفقة( حيال وهي )دهلك( ثم المندب، حيال وهي )زيلع( الجزائر: من لليض١٠

 بالد بيث ساحل وهي )عثر( حيال وهي و)باضع( )الدهلك(، حيال وهي و)رحسوا( )النجاشي(،
 والط( الصين، مراكب مرفًا وبها صنعاء، ساحل وهي فعدن: سواحلها وأما )كنانة(.

 و)الحسبة(، و)عثر(، القريص(، )شرجة وهي و)الشرجة( ، و)الحردة( و)غالفقة(، و)المندب(،

. )البلدان( اليعقوبى: انظر . و)جدة( و)السرين(

 طرف في السودان من جيل هم مهملة. عين وآخره الالم وفتح ثانيه وسكون أوله بفتح )زيلع(:

 اليمن جزائر ومن الحائك ابن وقال )الزيلع(، ب تعرف وأرضهم مسلمون وهم الحبشة أرض

 بأكثر ويرمى جلودها فتشترى الحبشة بالد من المعزى إليه يجلب سوق فيها )زيلع( جزيرة

 حدثني الحيث، ناحية البحرمن ساحل على قرية المهملة بالعين البحرو)زيلع( في مسائحها

 وبالد بالدالزنج بين السودان من البربرطائفة أن البلدان في جال ممن وكان البصري وليد الشيخ

 طوائف وهم معدودين أهله وفي منسوبين األبطاء إلى كونهم مع عجيبة سنة ولهم قال الحبئ

 ولم بها التزوج وأراد امرأة أحدهم أحب فإذا : قال حشيث من يصنعونها بيوت في البرية يسكنون
 شيائً ذنبها من فيقطع حبلى إال البقرة تكون وال المرأة تلك أبي بقر من بقرة إلى عمد لها كفوًا يكن

 الراعي فإذارجع الناس من ذكره يقطع من طلب في يهرب ثم السرح في الشعرويطلقها من
 وكفوا قتلوه ظفروابه فإن طلبه في أهلهافيخرجون وليًالهامن يكون أومن والدالجارية وأخبره

 ولم البقرة ولدت فإن ويجيئهم ذكره يقطع من يلتمس وجهه على مضى به يظفروا لم وان أمره
 فإنه خبرًا له يعرفون ال حيث هاجا يمضي بل قومه الى أبدًا يرجع وال أمره بطل بالذكر يجي،

 نوع وعندهم الصيد من البربر معيشة وأكثر قال: غيرهم. ومن منهم طوائف فيها الحبث ناحية

 منه الرجل كل فإذا الزفت كأنه يبقى حتى يعقدونه ماء منه ويستخرجون يطبخونه الخشب من
 السم ذلك من يهرب الدم أن وذلك صاحبه أهلك وترك اإلبرة غرذ بمقدار موضعًا جرح فإن يضره

 فإذا ساقه اإلبرة برأس جرح اختباره أحد أراد فإذا فيفجره فيه ويجتمع القلب إلى يصل حتى

 قتله واال أوله من بقطعه يبادره لم فإن لوضعه طالبا يعود فإنه منه السم ذلك قرب الدم منه سال

 مرت األشجارفإذا بعض فى ويتوارون السهم رأس فيقليال منه يجعلون وهم العجائب وهومن
 مات دمه خالط فإذا السهم بذلك يرشقونه والنمر والزراف والكركدن كالفيل الوحوث سباع بهم

 انظر . أعلم والله جلده والنمر الزراف ومن قرونه والكركدن أنيابه الفيل من فياخذون لوقته

. (٤١٢ص ، ٢)ج :البلدان( )معجم الحموى: ياقوت
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 أرض في وقعوا سيارة أن أخبارهم بعض وفي وتأكله. تصيده والعرب العجم،

 جلسوا فلما سميناء وكان وطبخوه وذبحوه واحدا فصادوا النسانس، كثيرة
 قد آخر، نسناس فقال سمينا، النسناس هذا كان لقد أحدهم: قال يأكلونه

 فنبههم سمن، السروفلذلك يأكل كان إنه منهم: بالقرب شجرة في اختفى

 فيها قداختفى أخرى، شجرة آخرمن فقال وذبحوه. فأخذوه نقسه على
 آخر نسناس فناداهم وذبحوه. فأخذوه ينطق، ولم صت عاقالً كان لو عنهم:

 وذبحوه، فأخذوه أتكلم فلم أحسنت قد إنى األرض: خروق بعض في تخبأ

 العطش. على ويصبر والنبات، بالثمار يغتذى إنه وقيل قوت. فيها لهم وكان

السباع من صنف من متولدة البحرأمة في يلي مما القلزم شرقى في إن وقيل

 إذا تقلزمه يقال: الشيء ابتالع القلزمة وميم مضمومة، زاي ثم السكون ثم بالضم )القلزم(:
 قال وآله. فرعون فيه غرق الذي وهوالمكان ركبه من قلزمًااللتهامه بحرالقلزم وسمي ابتلعه،

 وحكم، فرسان، بالد على اليمن تهائم في فطعن بحرالهند، من عئق استطال الكلبي: ابن
 ساحل ثم المدينة ساحل وهو )الجار، ثم مكة ساحل وهو )جد(، إلى ومضى وعك، واألشعرين

 وقال ،بالدها وخالط مصر، قلزم بلغ حتى راية وساحل أيلة وخليج التيماء، وساحل الطور،

 هذا ينسب المدينة هذه والى ومدين والطور، أيلة، قرب اليمن بحر ساحل على بلدة )قلزم( قوم:
 على و)القلزم( أيام أربعة )الفرما( وبين بينها ألن الغربي البحر إلى موضع أقرب وموضعها البحر،

 من و)القلزم( )راية(، قال: مصر كور القضاعى ذكر وال الروم، بحر على و)الفرم( الهند، بحر

 وثالثون درجة وخمسون ست طولها الثالث اإلقليم في و)القلزم( فرعون غرق وفيه القبلية كورها
 فيه يوجد جبل القلزم بجبل ويتصل المهلبي: قال وثلث. درجة وعثرون ثمان وعرضها دقيقة،

 بالخل غسل فإذا عمله بطل بالثوم الججر ذلك ديك وإذا الحديد يجذب حجر وهو المغناطيس،

 بحر من كان ما أما فقال: وصفه، في أحسن بما البلخي أبوالحسن القلزم ووصف حاله، الى عاد
 طوالً مرحلة ئالثين نحو ومقداره القلزم بحر يسمى فإنه اليمن بطن يحاذي ما إلى القلزم من الهند

 الجانب جوانبه بعض في يرى حتى يضيق يزال ال ثم ليال فالث عبر عرضًا يكون ما وأوسع

 القلزم بحر من اآلخر الجانب على تدور ثم مدينة وهي القلزم، الى ينتهي حتى لم المحاذي
 البحر امتداد فهوآخر القلزم الى انتهي فإذا والثمال الغرب بين يعتد مخرجه من ساحله وامتداد
 مرسى وهو القصير، فهناك الدائرة نصف إلى وصل فإذا مستديرا امغرب ناحية الى حينثذ فيعرج

 أن البحرمغربًاإلى ساحل يمتدإلى ثم )قوص( إلى بحرالقلزم في موضع وهوأقرب المراكب،

ثم البجاء مدينة )عيذاب( فهناك الجنوبى الجائب من )أيلة( حاذى فإذا الجنوب نحو يعرج
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 مدورة وعيونها السباع، وجوه مثل الشعر كثيرة عراض وجوهها ادم، وبنى

 لهم أن إال الناس كأبدان وأبدانها طوال، وآذانها طوال، بارزة وأنيابها بصاصة،
 ومما البحر، دواب وطعامهم غيرهم. وراءهم وليس محدودة، معقفة كبارًا، أظفارًا

 لشعورها، عظام شجر حمل وهي واق، الواق لها يقال أمة اإلنسان خلق يشبه

فإن واق، واق يصحن يزلن وال وألوان، النساء فروج مثل وفروج أيدي ولها

 ذكرهم وقد الحبشة، من سوادا أشد سود قوم والبجاء البجاء مساكن إلى البحر ساحل على يمتد

 مخرجه ينتهي!لى حتى الزيلع إلى ثم ببالدالحبشة يتصل يمتدالبحرحتى آخرثم موضع في

 مثل وبحرالقلزم بحرالجنوب، في الزنج أرض إلى البربرثم سواحل إلى ثم البحراألعظم من

 بربان إال فيها يهتدى ال معروفة منها السير وطرق عليها الماء عال قد كثيرة جبال فيه الوادي

 مائه ولصفاء يسلك،فال بالليل وأما النهار، ضياء في الجبال تلك أضعاف في بالسفينة يتخلل

 في مكان وهوأخبث )تاران(، ب يعرف مكان وأيلة القلزم بين وما البحر، في الجبال تلك ترى

 وتتالطم يهيج بالجبيالت يعرف موضع )تاران( وبقرب موضعه في وصفناه وقد البحر، هذا
 وبين القلزم مدينة وبين قال: يسلك، فال أيضًا مخوف موضع وهو الريح، من باليسير أمواجه

 ناحية إلى ينعطف ثم إليها البحر هذا ينتهي البحر شفير على مبنية مدينة وهي أيام، ثالثة مصر
 منها، بعيدة آبار ماء من إليها يحمل وإنما ماء، وال شجر، وال زرع، بها وليس البجة، بالد

 الحجاز إلى والشام مصر حموالت تحمل ومنها والشام، مصر فرضة وبها العمارة، تامة وهي

 بها مواضع سوى مدينة وال قرية بها تكون فال الحجاز، نحو البحر شط على ينتهي ثم واليعن

 وما حبيالت( )تاران( إلى ينتهى حتى يسير النخيل من وشي، السمك صيد على مقيمون ناس
 وصارت يباب، خرائب فهي اليوم فأما قديمًا القلزم صفة هذا قلت: )أيلة(. إلى )الطور حاذى

 انظر أناس. كثير بها ليس كالخراب أيضًا وهي )سويس« لها: يقال منها قريبًا موضعًا الفرضة

 الصين يحر طرف على قديمة مدينة )القلزم( اليناء: ابن وقال البلدان(، )معجم الحموى: ياقوت

 في الماء إليهم يحمل شجر وال حطب، وال ضرع، وال زرع، وال كأل وال ماء ال عابسة يابسة

 بلبيس من القلزم أهل ميرة أمثالهم ومن ردي، ملح وهو بريد وبينهما )سويس(، من المراكب
 مياه الدنيا كنف أحد هي البيت سقف ويوقدون التيس، لحم يأكلون سويس من وثربهم

 ومتاجرها جليلة، ومنازلها حسنة، مساجدها أن غير صعبة إليهم والمسافة زعاق، حماماتهم
 باألندلس غرناطة نهر أيضًا والقلزم الحجاج، ومغوثة الحجاز، وفرضة مصر، خزانة وهى مفيدة،

 ياقوت انظر الهاء. وسكون وضمها الراء بتشديد حداره يسمونه واآلن قديمًا، يسمونه كذاكانوا

. ٤٢٨ ص ،٣ج البلدان(، )معجم الحموى:

٣١



 أولئك جاوز من أنه الخزانة كتاب وفي تنطق. ال ميتة سقطت إحداهن قطعت
 أقامت قطعت فإن ،ووجوها وفروجًا أعجازًا وأحسن منهن أعظمإلىماهو وقع

 وأطيب النساء، تشبه وهي يقطعها، من جامعها وربما آخر، وبعض يوما

 إنس. بها وليس الكافور من رائحة أطيب األرض وهذه مباضعة، وألذ رائحة،

 على بحرية خلق ومنها ،إليها سقطوا إذا المراكب أهل عنها ذلك يحكى وإنما

 الشعور ذوات الحسان، النساء صورة في الماء، بنات لها يقال النساء شبه

 وحكى قهقهة. ولهم يفهم، يكاد ال كالمهم وثدي، عظام فروج لها السبط،

 كانوا وأنهم عذبة، وأنهار شجر فيها جزيرة إلى ألقتهم الريح أن البحريين بعض
 وأقامتا فأوثقوهما. امرأتين منهن وأخذوا لهن فكمنوا وضحكًا، ضوضاة يسمعون

 وأن عجيبة، لذة لهما ويجدان وقت كل في عليهما يقعان أخذاهما اللذين مع

 ذلك، بعد يرها ولم البحر إلى فهربت وثاقها من فأرسلها بصاحبته وثق أحداهما

 فحملت وثاقها فحل صاحبها رحمها امركب في حصلت فلما األخرى، وبقيت

 وقد المركب في حصلت البحرفلما في ركبوا وأنهم ذكرا ولدا له وولدت منه

 بيوم، ذلك بعد كان فلما البحر، في ووثبت فتغفلته ابنها عن تزول ال أنها

 وقد الله: رحمة المسعودي قال درنفيس. فيها صدفا إليه وألقت له ظهرت

 أشياء ومن بخلقه اعلم والله إلينا نقل ما على الروحانية، أخبار من طرفا ذكرنا

 فليعلم هذا كتابنا قرأ فمن التصديق، طريق من ال التعجب طريق على كثيرة

والتأييد. والمعونة والتسديد التوفيق وبالله أوردناه، فيما العذر

فيحا وم األرض ذعر
 وصدره رأسه الطائر صورة على األرض خلقت قال: الحكم عبد ابن روى

ومصر"؛ الشأم" والصدر واليمن؛ والمدينة مكة فالرأس وذنبه: رجاله وجناحاه

 فإه :وجفرافيا (:١٩ص الفراعنة، جنرة في التوراة رجنرافية عيد أحمد األستاذ ويذكر
 كتابات في المقصودبالشام أن هناإلى اإلشارة والبدمن . الشام تمى لليمن الشمالية المنطقة

التاجر)ابن حددهالناالمؤرخ العرب. جزيرة مافي منطقة الغرب، والجغراقيين اإلخباريين
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 اليمن: تهامة سواحل من واسعة رقعة في المستبصر( الشهير)تاريخ كتابه في المجاورالدمشقي(
 يلي مما القلزم بحر على مشرف وكلها مشتبكة جبال وهي اليمن، من قطعة فإنها تهامة، أما

 على صنعاء من وجنوبيها مكة حدود وشماليها ونجران، وحرض صعدة بناحية وشرقيها غربيها،

 كوش عمران عندآل وتسمى اليمن، المعجم في وتسمى الشام، عدن في وتسمى نحوعشرمراحل.
 وفي قائاًل: هذه الشام أودية بعض ذكر على المجاور( )ابن أتى وقد زبيد. المعروفة باللغة وتسمى

 منها يقطع األودية هذه وجميع مور ووادي سردد ووادي الكدراء ووادي رماع وادي الشام أودية
 ال جزء الشام أن للشك مجاالً يدع ال بما ليؤكد المجاور( )ابن ويستطرد العمارة. ألجل الخشب

 الحدود هذه ومن بالدرب.. يعرف حران هنا!لى ومن فراسخ، أربع هجر :والى اليمن من يتجزأ

 أحمد األستاذ انظر ، الشام زبيد في تسمى األعمال هذه ألن )الشمة( أهلها يسمون زبيد إلى

.٤صا العرب(، جزيرة في إسرائيل بني وملوك )كنعان الدبش:

 أما..1: بتصرف( ،٧٦-٧٤ص ،٢ج القرآن، إعجاز )من أبومعدة األستاذ/رؤوف ويذكر١٨
 عربيًا معناها فليس وأنت، أنا عليها نعيش التي األرض هذه أعني العلم، الجغرافي االسم مصر

 من يمنعك األرضين، بين أو الشيئين، بين الحاجز أي الحائل، معناها وإنما القطر، أو البلد
 مصور العبرية وفي وضر، وأيضًا الفاعلية، ماصرعلى العربية في ولفظه منه، النفاذ أو اختراقه

 العربية بين المعنى هذا على المشترك مصر الجذر العربي معجمك في راجع بكسرتين يصر وأيضا

 إرادة هذاعلى وليس يخزم، المثنى بصيغة العبرية أيضًافي مصرتجن اسم ولكن والعبرية(.

 التعظيم على إله جمع إلوهيم تقول التي العبرية اللغة حذاق يعرف كما للتعظيم، هو إنما التثنية،
 القديمة المصرية أهلها بلغة مصر اسم تاوى مع المجانسة على أيضًا وربما األحد. الواحد تريد

 اسم األقدمون المصريون اشتق األرض ومن التثنية. ال التعظيم على األرضان يعني الهيروغليفية،

 سيد أي -تاوى يئ ومنه األرضان، فهي األرض، يعنى تا مثنى تاوى (١) فقالوا بلغتهم مصر

 على وليست التعظيم، على هي )األرضين( في التثنية أن والراجح مصر، ملك يعنى األرضين
 أو األحية أرض أو المحبوب أرض يعنى -مرى، تا (٢) والبحرى. القبلى الوجهين بين الجمع

 السوداء، األرض هو -يفت تا وأصل اختصارا، فقط أوكفت ,كفت، تا (٣) تحب التي األرض

 )األرض تا-دشزت مقابل في الزروع، يعنى السواد، إلى الضاربة الخضرة معنى هناعلىوالسواد

 قال كما الحمرة، إلى لونها يضرب رمال وسط جزيرة تعلم ومصركما الصحراء، يعني الحمراء(

 أو كمت - تا مرى، - تا تاوى، األسماء هذه من شاع وقد باديته. مقابل في العراق سواد العرب
 وقد النعوت. تعددت وان األرض، هي هم بلغتهم رأيت كما أهلها عند مصر اختصارًا. كمت

 فجاءت العصر، هذا والى نزوله عصر أجمعين الخلق من أحد يعلمه أن قبل هذا القرآن "علم"
)األرض« مادة وردت . الغيوب عالم وسبحان األرض، باسم القرآن من مواضع عدة )مصرفي
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 األيسر والجناح والهند، السند وأمم والوقواق الواق إلى والعراق األيمن والجناح

 مغرب إلى الحمام ذات من والذنب كثيرة وأمم ومأجوج، ويأجوج ومنسك ناسك

 في واحدة مدينتين خلق عزوجل الله )أن الحديث: وفي والبحراألسود. الشمس

 مدينة كل طول جابرضا، واسمها المغرب في وأخرى جابلقا، واسمها المشرق

 فرسخ، بابين كل بين باب، اآلف عشرة منها مدينة لكل فرسخ، آالف عشرة

 وأنهم القيامة، يوم إلى النوبة تلحقهم ال رجل اآلف عشرة ليلة كل للباب

 حكم وفيهم ويتناكحون، ويشربون ويأكلون دونها ما إال سنة اآلف سبعة يعمرون

ال العالم هذا من خارجتين المدينتين هاتين وأن تامة، عظام خلق ولهم كثيرة،

 ويوجدأحد اآلية في التي األرض مصروراءلفظة بعضهااسم في تلمح مرة، ٣٥٩ القرآن كل في
 مصر اسم بها يقصد إنما اآلية في التي األرض أن على القاطع الدليل فيها القرآن في عشرموضعًا

 ألم كبيرهم قال ئجيًا خلصوًا ونه انتيأسوًا )فلما يوسف: سورة في مواضع ثالثة وهي صيحًا،
 األرض أبرح فلن يوسف فيي فرطتم ما قبل وون الله من موثقًا عليكم أخذ قذ أبكم أن تعلموًا
 به ائثوني القيك »وقالة ((،٨٠) الحييين وهوحير لي الله نتئم أو أبي لي يأذن حتى

 خزآين على اجعليي قال ه (٥٤ ر أمين ييين لديائ اليوم إنك قال كلمه فلما لدنيي أستخيضه
 ئصيب يشاج حيث ينها يتبوًا األرض في ليوسف تكائ »وكذيك (،٥٥) غليم حفيظ إئي األرض

 )وقال موسى: قصة في مواضع وثمانية (،٥٦) أجرالمخسينين ئضيع وال ئثآع من يرخميتا
 هم أبلة سئقتل قال وآلهتك ويذرك األرض في ليفيدوًا وقومه موسى أتذر فزعون قوم ين المأل

 عليه وجذائ عما لتنفتائ أجئثائ )قالوا ]األعراف[، « (١٢٧) قاهرون فوقهم وإتا نخأءثم وئنتحيي
 أن فأراد ) ]يونس[، ((٧٨) يمؤونين لكقا ئخن وما األرض فىى الكبريًاء لكقا وتكون اباءائ

 األرض فىى عال فرعون إن ) ]اإلسراء[، ( (١ .٣جييعًا) معه وتن فأغرقائه األرض من يمكفرهـم
 لثكين1ون كان إئه يساءهم ويستخيي أبثآءهكم يذبح منهم طأيقه ينتضيف شيعًا أفلها وجعل

 وئخعلهم أثمة وئجعلهم األرض في انئضيفوا النين على تمن أن )وئريد ،لقصص[(]ا (٤)
 كاوئاً ما يئهم وجوئدعما وقامان فزعون وئري األرض في لهم وئمكن ) ]اشعى[، الوارئين)ه(«

 يبدل أن أخاف إتي ربه وليذع موسى أفثن ذروني فزعون )وقال لقصص[،(]ا (٦) يخدرون
 فيي ظاهرين اليوم المنك لكم ياقوم ) ]غافر[، < (٢٦) الفتاد األرض فيي يظهر أن أو ييئكم
 تبيل إأل أفييكم وقًا أزى ئآ أريكمإأل مًا فزغون قال ج^ائ إن لله1 باس ين ينصرتا فتن األرض

. جا القرآن(، إعجاز )من أبوسعدة، رؤوف األستاذ/ انظر: ]غافر[. ( (٢٩) الرفاد

٣٤



 ويوحدونه تعالى الله يعبدون ،إبليس وال آدم يعرفون وال ،قمرا وال شمسا يرون

 رسول أن وروي قمر(. وال شمس غير من العرش نور من فيه يسعون نور لهم وأن

 بي أسري ليلة السالم عليه جبريل مربي : قال وسلم عليه الله صلى الله

 مع ومسيئهم محسنكم مع فمحسنهم فأجابوني تعالى الله إلى فدعوتهم عليهم

. مسيئكم مسيئكم

 إن قال: أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن له بإسناد منبه بن وهب روى

 إال الدنيا في العمران وما واحد، عالم منها الدنيا عالم عشرألف ثمانية تعالى لله

 عزوجل له إن رواه: األثرفيما أهل بعض وقال . أحدكم كف ي كخردلة

 رزق مثل يوم، كل في رزقها علمه غامض في والمرج مروجه، من مرج في دابة

شيء. كل على القادر سبحان بأسره العالم

العجائب من فيه وما المعيط البحر ذكر
 من نفر ويحمله المظلم، البحر فوق الله لعنه إبليس عرش فيه إن ويقال

 في هم الذين الجن من عفاريت به ويحيط لحمله، العظام ريتوالعفا بالسةاأل

 ال وإنه أمره، عن يتصرف من ومنهم يفارقه، ال لججه في من فمنهم طاعته

 من والباقون كيده، يريد صالح أوعبد فتنته في يطمع من إلى إال مرتبته يزول

 فيه يحبس منه جزيرة في وسجنه ويضلونهم، الناس إلى يسعون الذين أعوانه

وفيه السالم، عليه النبي سليمان هيكل وفيه والشياطين. الجن من خالفه من

 ، ١٦صه العرب، جزيرة في إسرائيل بني وملوك )كنعان األستاذ/أحمدالدبش يذكر ١٦

 بيت ببناء شرع سليمان )أن الثاني: األصحاح الثاني، أخباراأليام في التوراة ذكرت بتصرف(:

 بحذاءشاطئ اآلن الجزرالواقعة لنامن بقى الواقع وهوفي ،المريا( جبل في أورشليم، في الرب

 في عائمة جزر مجموعة وهي موريا( خوريا )جزر تسمى الجزر هذه الهندي، المحيط من اليمن
 دك الجبل وهذا موريا( )جبل يسمى قديما ما بشكل باليمن، ظفار من بالقرب الهندي المحيط

 الهندي المحيط إلى سليمان بناه الذي بالبيت الجبل وتفتت متنائرة قطع إلى رهيب زلزال بفعل

أن الصليبي .كمالد وبينمايرى اليوم. مانراه على المحيط في منثورة جزرمنمنمة شكل في
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 غرب منطقة في امع( )رجال قرى من قرية وهي مروه( )المرو)بالعبرية اليوم هي )المريا(
 .١١٢ص إسرائيل(، شعب وأسرار التوراة )خفايا الصليبي: .كمال د انظر العربية، الجزيرة

 ولوكان اليهود، أكاذيب من بأكملها والقصة هيكل، أي يبن لم السالم عليه سليمان أن ونرى
!.آياته إحدى في القرآن لذكره للرب هيكالً بنى السالم عليه سليمان

! هيكل! أي إسرائيل بنى ملوك من ملك يبن لم وأنه خصوصًا

 سبأ ملكة دخلته الذي و - الكريم بالقرآن مذكوروال سليمان به يقيم كان الذي للصرح عالقة وال

! المزعوم! -بالهيكل
سليمان! والنبي فلسطين في األقصى السجد أيضًابين عالقة وال

 مثل )فغلون(، وزن لى العبرية في تجن وأمثالها، ظمآن مثل الصفة، على العربية )فغالن( ٦

 في قيل كما استخفافا حذفها يجوز العبرية )فعلون( والنون لها.مثااوأ وجذعون وفيمعون يثرون

 عليهما داود بن سليمان النبي -اسم نون -بغير )شيلومو جاء )فعلون( وعلى يثرو. )يثرون(

 أصلها )شيلومو( القديم: أسفارالعهد في أي والكتبة، األنبياء لتوراة العبراني النص في السالم
 موسى حمى )يثرون( من استخفافًا النون حذفت كما استخفافًا، نونها حذفت عبريًا، )يلومون(

 النص أيضًافي وبقاؤها )فيلمون(، السريانية في )فيلومو نون بقاء هذا في دليلك )يثرو. فقيل

 وعن اليونان، كدأب الشين من السين إبدال على ، سولومون( Solomon لألناجيل( اليوناني
 من فهي هذه العبرية )يلومو( أما اليوناني. الرسم هذا جميعا األوروبية اللغات أخذت اليونانية
 السلم عربيا يعني )شلوم( منه والصدر - معانيه بكل العربي )تيم( مكافئ - )قلم( العبري الجذر

 العربية، أيضًافي الصفة على السين بفتح السلم وتجن السالم. كلهابمعنى والسالم، والبيلم
 والسلم )المسالم(. يعنى عربيا الصفة على فالسلم مسالم، له هو يعنى لرجل« سلم )رجل فيقال

 السالم، بمعنى السلم أي أيضأ، الصفة على العبرية )فلوم( نفسها هي الصفة على هذه العربية

 في الذي والنونبالواو الزيادة إليهامقطع يضاف حين - النحوالعبري مقتضى على )شلوم( ولكن
 )حركة والكسر الفتح صوتبين إلى فتتحول الشين على البادئة فتحتها -تخطف )فيلومون(

 فيلومون )شلومون(: من بدال فتقول أقرب، السكون إلى هي وربما يحس، يكاد ال العبرية( )سوا(
 السلم من السالم، عليه سليمان الله نبى )شلومواسم فتقول النون، تحذف ثم أوفلومون،

 ذلك وعلى للعرب يفسرها أن القرآن من تحتاج ال قح، عربية )سليمان( أن ورغم انسللم, بمعنى

 لك يجلى الذي القريب بالمرادف )سليمان( عقب سبايجن ملكة مع سليمان قصة في القرآن فإن
 ، الجذر)سلم( معانى مختلف بين من العلم هذااألسم من القرآن يفهمه الذي المخصص العنى
 اللي يسم قإته سليمان ين إته (٢٩) كريم يتاب إلي أنتي إئي القأل يأيها قالت :) فيقول
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 ترمى مرالزمان على تزالال مواضع وفيه جزيرة، في وهوقصرعجيب جسده

 صورة وكل أيام، مدة الحوت طول أسماك وفيه ذراع مائة على ترتفع نارا

مدائن وفيه األلوان. من لون كل في الملونة والصفات األشكال مختلفات عجيبة

 أصفر أحدها أبرهة عملها التي أصنام الثالثة وفيه عنهم. وتغيب الماء على تطفو

 رافع أخضر الثاني والصنم بالرجوع. ويأمره جاوزه، من يخاطب كأنه بيده يومن

 الشعر مفلفل أسود الثالث والصنم تذهب، أين إلى يريد كأنه لهما باسط يديه

 ما هذا صدره على مكتوب غرق، المكان هذا جاز من البحر: إلى بإصبعه يومئ

 فيه أن وحكى ، ٤ إليه؛ تقربا الشمس لسيده الحميرى المنار ذو أبرهة صنع

 ويقال اماء. في وتغيب الصورالكثيرة ويظهرمنها الماء، على ترتفع كالحصون

 يكون ما ومنه يدرى، وال قعره يلحق ال ما فمنه يختلف، البحر هذا عمق إن

 البحر وأما ١ شجركالمرجان فيه يكون ما ومنه وأكثروأقل، باع اآلف سبعة

 الفضية، القلعة غير فيه وليس النتن، شديد وهو به متصل وهو الزفتى األسود

 من أوله الصين بحر البحر هذا من ويخرج خلقه. إنها وقيل معمولة، إنها قيل

 )سليمان( جاءت الذا أما ، ]النمل[ («٣١منليين) وأثوني علي ثغلوًا ال (٣٠) الرحيم الرخمن

 مذكرمزيد كل هوشأن العربية في فهذا التنوين، تقبل ال الصرف من ممنوعة القرآن في العربية
 تقول كما وفعيالن، وفعيلى فعيلى مصغرهما وأيضا وفعألن، فعلى النون: بفقد يتأنث بالنون

 ،٢ج القرآن(، إعجاز )من أبوسعدة، األستاذ/رؤوف انظر: وسليمان. وسليمى وسلمان، سلمى

بتصرف. ،١٦٢١٥٩ص

 إلبحرتحجروحصلت وفارق فإذااستخرح الله، البحربإذن في ينبت نبات Coral المرجان:٢١

 أغصان مثل وغالظ دقاق عروق وهو اليابسة، األحجار أصناف من حجر وهو الحمرة، هذه له

 علماء وأجمع الكريم، القرآن في وردذكرالمرجان )البسذ(. هومادة أصله إن ويقال الشجر،
 وأغصان عروق قعرالبحرذات في أشجارًاثابتة يشبه ألنه النبات من المرجان أن على العرب

 من مختلغة مواضع يوجدفي إنه التيفاشى: وقال مفرزحيوان أنه والصحيح خضرمتثعبة،

 وسلم حمرته واشتدت قصيته مااستوت أفريقياوأجوده شواطن في وخاصة والبحار، الخلجان

 والعقد وهومعيبه، كالعظم ثيءخاوكله منه يكون حتى باطنه توجدفي خروق لسووهى ا من
ذكرنا. كما متشعبة أغصانًا لكونه تفارقه تكاد ال له الزمة إنها إال عيوبه من والتشطيب
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، اللؤلؤ مغايص فيه ضيق بحر وهو الصين، بالد إلى ٢فارس" بحر الغرب، بالد

 كامسير زراه حمزة ذكره كما بالفارسية واسمه األعظم الهند بحر من عبة هو فارس(: )بحر٢"
 تصب التي دجلة فوه وهو عبادان إلى فارس بحر سواحل على مكران نواحى من التيز من وحده

 تسمى بليدة. إلى البصرة من دجلة في تنحدر أنك وعبادان البصرة جهة من سواحله وأول فيه،

 في فتصب اليمين ذات تأخذ إحداهما فرقتين عنده دجلة تتفرق عبادان جريرة طرف في المحرزة

 سواحله وتمتد العرب وبر البحرين إلى المراكب تسافر وفيه البحرين أرض سواحل عند البحر هذا
 ذات األخرى الفرقة وتأخذ عدن إلى حضرموت إلى ومرباط والشحر وعمان قطر إلى الجنوب نحو

 البحر في الشعبتين هاتين النصباب وتصيرعبادان برفارس جهة البحرمن في وتصب الشمال

 قال مهروبان، المدن مشهورات من عبادان جهة من فارس يحر سواحل وعلى بينهما جزيرة
 فارس بحر من منخلج خليج وهو قال: أفرنك زراه بالفارسية البحر هذا يسمى وههنا حمزة:

 البطيحة بماء فيمتزج األبلة جانب يجاوز حتى الشمال جهة إلى صعدًا الجنوب جهة من متوجها

 البحر وسط في ومقابلها القرامطة بلدة جنابة إلى نحوالجنوب مهروبان يمرمن ثم آخركالمه،

 إلى )الالر( بجزيرة ثم وسيراف يسينيزوبوشهرونجيرم فارس سواحل يمرفي ثم خارك جزيرة
 أعمر هذه أيامنا في وهي فارس بر من تظهر عميرة بن قيس جزيرة البحر في ومقابلها )هزو( قلعة

 بر هرموزفي ثم النواحى تلك على المستولى البحروالملك سلطان مقام وبها بحرفارس في موضع
 فبحر الساحل على مكران تيز ثم الجاسك يجزيرة تعرف عظيمة جزيرة اللجة في ومقابلها فارس
 بالد الغربى ساحله وعلى الفرس بالد الشرقى ساحله على واحد وعمان البحرين وبحر فارس
البلدان(. )معجم الحموى: ياقوت انظر الجنوب. إلى الثمال من وطوله العرب

 )أوال( مغاص منها اللؤلؤ مغاصات فيها توجد معينة مناطق واألحجار الجواهر مصادر ذكرت
 يطلق البحرين اسم كان وقديمًا بالبحرين، المعروفة إلجزيرة وهي )أراك(، األسم أصل أن وذكر

 ومن (،٢ج البلدان، )معجم الحموى: انظر وعمان، البصرة بين العريي الخليج باحل على
 في جزيرة :و)دهلك( الجغرافيون، أسماه كما )السرين( أو )دهلك( مغاص المعروفة المغاصات

 )ياقوت اليمانية )حلى( مدينة غرب وهي واليمن، الحبشة بالد مرسى وهي األحمر، البحر
 قرب البحر ساحل على مكة من قريب بلد فهو )السرين( أما (٤٩٢/٢ البلدان معجم الحموى:

 سفالة ومغاص سرنديب(، )غب فهى: األخرى المغاصات أما وعرفها، حرمل ابن سماها )جدة(
 )سقطرى(، وتكتب )اسقطرم، مغاص وكذلك (٣٤٢)ص الزنج( )صقالة البيرونى وأسماه الزنج
 اللؤلؤ بمغاصات واشتهرت حضرموت، سواحل قرب الهندى، المحيط في كبيرة جزيرة وهي

 عده وبحر مصر قرب مدينة و)القلزم(: القلزم، ومغاص (٢٢٧/٢ البلدان معجم الحموى: )ياقوت
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 موضوع الدردور وفيه جزيرة. وثمانمائة جزيرة، ألف عشر اثنى فيه إن وقيل

 كسير وفيه يتلف، حتى يدورفيه يزل لم مركب فيه سقط فإذا الماء يدورفيه

 ملونة، وحيتان شتى وصور كثيرة عجائب البحر هذا وفي جبالن. وهما وعوير
 وفيه بعضًا بعضها يأكل وأكثر وأقل باع ومائتي ذراع مائة طوله يكون ما منها

 مسكونة عامرة جزيرة ثالثمائة وفيه الجوهر، معادن وبها الذهب تنبت جزائر

 طول تضئ قلعة على البلور، من قصر البحر هذا في إن ويقال عدة، ملوك فيها

تنطفئ. ال فيه بقناديل الدهر

 بالريح المراكب تقطعه يضبطعرضه، وال عمقه، يدرك ال بحر هذا وبعد
هوال، أشد وال منه أكبر ٢المحيط( البحر في وليس وأكثر، شهرين في الطيبة

 (٢٤٤/١ اليلدان )معجم عدن قرب إنها وقيل السودان قرب البحر نهاية العرب البلدانيون

. (١١٠-١٠١ الذهب مروج :و)المسعودى

 سماه وقد الخزر بحر غير هنا ها المذكورة البحور سائر مادة ومنها امحيطم: البحر)٢٤

 البحراألخضروهو آخرون وسماه أوقيانوس الذهب، ببيت الموسومة رسالته في أرطاطاليس

 واألخرى بالمغرب إحداهما شعبتان منه ويخرج بالقمر الهالة كإحاطة جميعها بالدنيا محيط

 في األخرى والشعبة والزنج. واليمن وفارس والصين الهند بحر فهي بالشرق التي فاما بالمشرق

 وجزيرة المغرب بربر بالد من البراألعظم بين الذي بالزقاق فيمر سال عند من تخرج المغرب

 ال المحيط البحر وهذا نذكره، كما القسطنطينية إلى والشام مصر أرض إلى بإفريقية ويمر األندلس
 أم المحيط في ينصبان الخليجان واختلفواهل فقط، خليجيه في المسلك غربًاإنماوالشرقًا يسلك

 تصب وفضلتهإانهر األرض في وليس المحيط من يستمدان الخليجين فاألكثرأن منه يستمدان

 نحو)جيحون( منقطعة بحيرات في تصب مواضع إالفي الغربى أوفي الشرقى إمافي

 بحيرة وهي المنتنة البحيرة في يصب واألردنتخصهما بحرية في فإنهمايصبان و)سيحون(

 في بها ينتغع ال ملعونة بحيرة وهي أريحا قرب األردن غربى وهي أيضًا المقلوبة لها ويقال )زغر

 من كل فيهلك األعوام بعض في وقدتهيج النتن غاية في ورائحتها حيوان فيها يتولد وال شيء
 قوم يجيئها أن إلى زمانًا لها المجاورة القرى تخلو حتى وغيره األنسى الحيوان من يقاربها

 كائناما به ينتفع لم شيء: البحيرة هذه في وقع وان فيسكنوها. الحياة في لهم الرغبة آخرون
 فيه. النار تعمل فال ويثعل فيؤخذ ساحلها على تلقيه الرياح فإن الحطب حتى تفسده فإنها كان
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 كل أيضا وفيه والخيزران، القنا ومنابت ، ٢ الزمرد من المعادن جميع من وفيه

 فإذا بقدرالذراع صغيرة وسمكة وأكثر، وأقل ذراع أربعمائة طولها يكون سمكة
 السمكة هذه عليها سلطت ومراكبه البحر سمك وآذت وبغت السمكة هذه طغت

 تقرب لم وربما تقتلها، حتى فالتفارقها الكبيرة هذه أذن في فصارت الصغيرة
 اإلنسان وجه وجهها يحكى سمكة وفيه الصغيرة، من خوفا الموضع ذلك اكبيرة
 طلوع قبل كان فإذا ،الندا وترعى ليال تطير طيارة أسماك وفيه الماء، في تظهر

 وفيه بالليل. فتقرأ الكتابة مرارتها تكتب سمكة وفيه البحر. إلى رجعت الشمس
 ذوقه يريد ال كثيرة أيام الطعام عن اعتصم منها أكل من دسمة خضراء سمكة

 سمكة وفيه نارا بالليل يرميان السرطان، قرنا كأنهما قرنان لها سمكة وفيه
 في سمكة لها تقوم ال الرأس مستحد كالعمود، ظهرها فوق المصح لها يقال مدورة

 أصفر وقرنها المراكب، به نقبت وربما فتقتلهن، القرن بهذا تلقاهن ألنها البحر،
 الترس مثل رأسها إلى صدرها من هفس لها يقال سمكة وفيه مجزع، كالذهب
 ذراع عشرون طول في الحية مثل طويل ورأسها تنظربها عيون به يطيف
 بشيء تتصل فليس الذنب، آخر إلى صدرها من المنشار أسنان مثل كثيرة بأرجل

 كل من يشفي لحمها إن يقال أهلكته، إال أحد على ذنبها ينطوي وال أتلفته إال
جزائر فيه ، هركند عنبروبحرآخريقال وفيه يوجد ما وقليل األوصاب،

 ياقوت انظر يموت. حتى طافيا يزال ال ولكنه يغوص ال فيها الغريق أن الفقيه ابن وذكر
البلدان(. )معجم الحموى:

 قوة فيه أن يظن وكان ، حاملوه به يتفاءل وكان الحلى في استعمل حجركريم، :أ)الزمرد(
 ووقع إليه نظرت إذا األفاعى )إن القديمة: األدبيات وتذكر والمرض، الحسد من للعيون، شافية
 أذعب إليه النظر أدمن من أنه منافعه ومن القاتل. السم من وينفع ،عيونها انفقات عليه بصرها

 )الياقوت وهو )الزفير( الزمرد أنواع ومن الصرع(، داء عنه دفع به تختم ومن الكالل، بصره عن
 القرون في السيحيون واستعمله لها، رمزًا وأصبح )العفة( لى الحجر هذا نسب وقد األنرق(،

 وهو الزمرد أنواع من أنه )الزبرجد( عن الكالم في العروس تاج في وجاء للقداسة. رمزا الوسطى
واحد. نوع من تنوعان Beryl والزبرجد Emerald الزمرد ألن الصواب إلى األقرب

 آخرجزيرة هي سرنديب جزيرة وفيه والصينالهند بالدالهندبين أقصى بحرفي )هركند(:٦١
 ص ، ٤ ج ، البلدان( )معجم الحموي: ياقوت انظر بعضهم، زعم فيما المشرق يلي مما الهند
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 عليها آرسا وربما والصدف، الحشيش ه ظهر على ينبت ربما سمك وفيه كثيرة
 هذا نشر وربما عنها أقلعوا به فطنوا فإذا جزيرة أنه فيعتقدون المراكب أصحاب

 رأسه رفع وإذا العظيم، كالجبل فيكون صلبه، في الذي جناحيه أحد السمك

 العظيمة، المنارة مثل فيكون أذنيه رفع إذا وربما عظما، كالجبل فيكون اماء من

 ينزل كأنه حلقه إلى السمك فينزل فمه فتح ثم بذنبه إلسمك جر البحر سكن فإذا
 فهم منه، يخافون المراكب وأهل ذراع. ثالثمائة طوله العنبر له ويقال بئر، إلى

 عظام حيات وفيه فيغرقه. المركب على يتكئ أن مخافة نواقيس بالليل يضربون

 أجوافها في فتتكسر البر في صخور على وتلتف الفيلة، فتبتلع البر إلى تخرج

 واحدة، مرة إال تظهر ال الملكة لها يقال حية وفيه هائل، صوت لها ويسمع
 به ويدهن ودكها يخرج حتى وتطبخ فأخذوها الزنج ملوك فيها احتال وربما

 فرش - منمرة وهي - الحية هذه جلود من ويستعمل ونشاطه قوته في فتزيد الملك
 أن النسل أمن عليه جلس ومن السل عنه ذهب السل صاحب عليها جلس إذا

 ضوء لها نارًا اضطرابه عند ألقى ربما قعره، من البحر هذا وريح أبدا. يصيبه

 يقال كثيرة، جزائر هركند بحر وبين وبينه دوانحد له يقال الرابع والبحر شديد
 في عنبرينبت الجزائرعنبركثيروهذا هذه بين ويقع جزيرة، وتسعمائة ألف

 إلرمل مثل فيرتفع قعره من قذفه البحر هيجان اشتد فإذا نباتا، البحر قعر
 بن ابراهيم ألفه الذي الطيب كتاب في وقرأت وهوعنبردسم والحمأة،

 وهويصلى اسحق أبى مجلس في كنت العطارقال حفص بن أحمد أن المهدى،
 مناقير خلقة على الذي الحشيش من فيه كان ما أخرج وقد أذابه، قد عنبرا

 دوابه، راثته إذاالعنبر يأكل الذي الطير مناقير هذه فقلت فسألنى الطير،

 العنبر، تروث دابة الله خلق ما العامة. تقوله قول هذا وقال إسحق أبو فضحك
 العنبر، عن بالمسألة الرشيد عنى البحرولقد قعر في يكون شيء إاالعنبر وما

 عدن أهل من جماعة أن إليه فكتب بامسألة، البحث في البدوى فأمرحمادا

 كماتخرج باألمواج، الريح قعرالبحرتقذفه في عيون من شيءيخرج أنه أعلموه

البحرب وآخرجزائرهذا الرومى. الزفت الروم أرض القاروهي هتبة أرض

 أصل في واختلفوا الروم بالد فيقال إليهم تضاف واسعة بالد في معروف جيل : )الروم(

 بن إسحاق بن العيص بن علقان بن هرينان بن سماحيق بن روم ولد من إنهم قوم: فقال نسبهم،
 بن العيص بن اليفز بن األصغر بن روميل ولد من إنهم اخرون وقال: السالم، عليه إبراهيم

١



 ابن وقال مذكور منهم يبق لم الروم ملوك الكرام األصفر وبنو العبادى: زيد بن عدى قال إسحاق.

 والعيص السالم عليه إسرائيل وهو يعقوب السالم عليهما الخليل إبراهيم بن السحاق ولد الكلبى:
 بعقب أخذًا أمه بطن من خرج ألنه يعقوب سمى وأنما توأمين ولدا وقد أكبرهم وهو عيصو وهو

 والعيص هو ألنه يعقوب سمى آخرون وقال: الروم، وملوك القسطنطينية روم العيص فولد العيص

 حاضرا السالم عليه إسحاق وكان صاحبه قبل الخروج أراد فكل الوالدة في تخاصما الوالدة وقت
 بن يونان بن بزنطى بن رومى بنو فهم الروم هم الذين فأما ،يعقوب يا اعقب فقال الوالدة وقت

 أمه بطن في عصى ألنه األسم بهذا عيصو سمى إنما الكتاب أهل وقال السالم عليه نوح بن يافث
 سمى فلذلك بعقبه آخذا أثره على يعقوب وخرج ذكرناه ما مثل قبله الخروج على غلب أنه وذاك

 األزهرى: قال الروم له فولدت أشقر رجال وكان إسماعيل بنت بسمة عيصو وتزوج قالوا يعقوب

 ولد من الروم الجوهرى: وقال السالم عليهم إبراهيم بن إسحاق بن عيصو إلى ينتمون جيل الروم
 المشددة الياء إال والجمع الواحد بين فليس وزنج زنجى يقال: كما وروم رومى يقال عيص بن روم
 يعقوب أبى عن الكلبى ابن وقال: الهاء. إال والجمع الواحد بين يكن فلم وتمر تمرة قالوا: كما

 بكانها وكان أهلها وقتلوا ففتحوها دمشق فتح راموا سبعة كانوا ألنهم الروم سميت إنما التدمرى
 لوطان السبعة واسم الفعلة والسكرة السالم عليه نوح بن حام بن كوش بن نمرود ين للعازر سكرة

 ثم أنطاكية إلى انتهوا حتى يتقدمون جعلوا ثم وريضان وآصر وبشور وغاود وصيفون وشوبال

 فسموا فسكنوها القسطنطينية إلى انتهوا حتى وسكنوه إفتتحوا عما فأجلوهم العيص بنو جاءت
 بزنطى له: يقال العيص بنى من ملك القسطنطينية الكوروبنى هذه فتح من راموا بما الروم

 إذا الشقرة ألن لشقرتهم األصفر نى سموا إنما أنهم وعندى بزنطى بن بروم الروم سميت :ويقال
 بن جرير وقال له، زمامال كان لرض أصفر عيصوكان إن وقيل: صافية صفرة صارت أفرطت

إسحاق. ولد من إنهم ويقول: والروم بالفرس اليمن يفتخرعلى اليربوعى الشاعر الخطفى:

 الستورا البسين موت حمائل .. . ارتدوا إذا الليوث إسحاق وأبناء
 وقيصرا الهرزان وعموا وكسرى .. . منهم الصبهبئ عدوا افتخروا إذا

 وتسترا الملوك بإصطخر وكانوا .. . ونبوة فيهم كتاب وكان
 مطهر تبيًا مهييًا كان وقد .. . بيننا يجمع إسحاق أبو أبونا

 ممورا أمينًا يعقوب ابن وكان .. . حكمة الله زاده منا ويعقوب

 تعذرا من بعده نبالى ال أب .. .ارة أبناء والعز فيجمعنا
 وقدرا اإلله أعطى با رضينا .. . ربنا والله الله خليل أبونا
معمرا فأورثناعزاوملكا .. . بها يهتدى التي الله قبلة بنى

٢



 أكثر سرنديب وفي ،الجزائركلها رأسهذه وهي بحرهركند ي سرنديب؟

 لمن مسالك وهى جبال، بين طرق سرنديب وببحر الجوهر، ونبات اللؤلؤ مغايص
 اللؤلؤ، مغايض أيضا فيه ذهب معادن البحر هذا جبال وفي الصين، بالد أراد

 المهراج بالد البحرإلى هذا من ويسلك الصور، مختلفة وخلق وحشية بقر وفيها
 تظهر وال المطر عنه ينقطع وال وليلة، يوما البحر هذا السحاب أظلت وربما

 فيه وليس العود شجر يكون وفيه الصنف، يحر إلى منه وتخرج ودوابه حيتانه
 الواق بالد على أيضًا وتمر الشمالية الظلمة قرب من تخرج ورأسه يعرفه أحدا

 يحصى ال ما واألعمالالجزائر من وله المهراج، يدعى الذي الجزائر ملك وفيه
لم كثيرة سنين في بجزائره يطوف أن البحران مراكب من مركب ولوأراد كثرة،

 واالسكندرية الشام وجنوبهم الروس وهم ورس والخزر الترك وشمالهم فمشارقهم الروم حدود وأما

 وكانت األكاسرة أيام الروم حدود في تعد كلها والشامات الرقة وكانت ندلسواأل البحر ومغاربهم

 )معجم الحموى: ياقوت انظر . بالدهم أقصى إلى المسلمون نفاهم أن إلى أنطاكية الملك دار

.٣٦٠ ص ، ٢ج البلدان(،

 بكثرة العصوراإلسالمية في أشتهرت وقد )سيرالنكا(،أو )سيالن( األن هي )سرنديب( ٦٨
 مهملة ودال النون وسكون وثانيه أوله بفتح :و)سرنديب( ،كريمة حجارة من جبالها في مايرى

 هو. ما أدرى ال و)سرن( الجزيرة هو الهنود بلغة )ديب( موحدة وباء تحت من مثناة وياء مكسورة
 جنيرة وهي مقصدًا، سرنديب من بنفسى أروم .. . عازمًا الله يعلم قد كما وكنت الشاعر: قال

 إلى تشرع جزيرة وهي مثلها في فرسخا ثمانون طولها الهند بالد بأقصى بحرهركند في عظيمة
 :له يقال السالم. عليه آدم عليه هبط الذي الجبل سرنديب وفي وبحراألعباب بحرهركند

 السالم عليه آدم أثرقدم وفيه كثيرة أيام مسافة من البحريون السماءيراه في وهوذاهب الرهون
 األخرى خطاالخطوة أنه ذراعًاويزعمون الحجرطولهانحوسبعين في مغموسة واحدة قدم وهي

 من البرق كهيئة ليلة كل في الجبل هذا على ويرى وليلة يوم مسيرة على البحروهومنه في

 السالم، عليه آدم قدم موضع يعنى مطريغسله من يوم كل في والبدله والغيم غيرسحاب
 فيلقط الحضيض إلى واألمطار السيول تحدره الجبال هذه على يوجد األحمر الياقوت إن ويقال:

 ولها يغيرها. يوجد ال الريح طيب نبت وفيها قيل. فيما العود يجلب ومنه أيضًا الماس يوجد وفيه

 كل وجعل قطع أربع قطع األكبر ملكهم مات وإذا صاحبه على عاص منهم واحد كل ملوك ثالثة

 النارحتى بنفسهاعلى أيضاتتهافت بالناروامرأته والعودفيحرقوه الصندل من صندوق في قطعة
.٤٥١ص ،٢ج البلدان(، )معجم الحموى: انظرياقوت أيضا. معه تحترق
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 والصندل والقرنفلوالكافور الطيب أفاويه جميع ولملكه يطوفها، يقدرأن

 من البحر هذا لملك ما الملوك من لملك وليس والعود، والقاقلة والبسباسة والجوزة
 ألصحاب ويتراءى الماء يسيرعلى أبيض قصرًا فيه إن ويقال الطيب، أصناف

 السالمة دليل لهم ويكون أبصروه هم إذا به السحرفيتباشرون في المراكب

 باليل فيها يسمع مسكونة جبال فيها ، برطايل جزيرة وفيه والفائدة والربح
 المطرقة، المجان مثل أهلها ووجوه المنكرة واألصوات والطبول والعزف والنهار

 يخرج ومنها فيها، الدجال ان على مجمعون البحريين وأكثر األذان مخرقو وهم
 وفيه يبصرونهم ال قوم من التجار ويشترونه القرنفل، يباع وفيها منتهاه بلغ إذا

 وأصوات، ضوضاء فيها يسع براق أبيض حجر من لطيفة مدينة وهي، البرابة
 أبيضا فوجدوه مائها من وأخذوا البحريون إليها نزل وربما ساكن بها يرى وال

 تلوح بيض وقباب مساكن بها جزيرة ومنه الكافور روائح فيه الطعم حلو زالالً

كذلك يزالون فال منهم تباعدت منها قربوا وكلما فيها فيطعمون للناس وتتزايا

 وجوههم قوم كانه :القيه ابن قال ،الزاني جوالر هن قرية جنرة :)برطاييل( جنرة «
 بالليل منها يسمع جبال وبها الكركدن، وبها البراذين، كأذناب وشعورهم المطرقة، كالمجان

 وبها يخرج. ومنها فيها الدجال إن يقولون: والبحريون المزعجة، والصياح والدف الطبل صوت
 الساحل، على وأمتعتهم بضائعهم ويضعون عليها ينزلون التجار أن وذلك يجلب، ومنها القرنفل

 شيء كل جانب إلى فيجدون أمتعتهم إلى ذهبوا أصبحوا فإذا فيها، ويلبثون مراكبهم إلى ويعودون
 لم والقرنفل البضاعة أخذوا وإن البضاعة، وترك أخذه رضيه فإن القرنفل، من عيائً البضاعة من

 البضاعة فترك الزيادة أحدهم طلب وإن ،مكائه إلى أحدهما يردوا حتى السير على مراكبهم تقدر
 قومًا فيها فرأى الجزيرة هذه صعد أنه التجار بعض وحكى فيه. له فيزاد والقرنفل البضاعة فترك
 بصره، عن فغابوا النسا، زي على فعورهم ولهم مخرمة وآذانهم األتراك، كوجوه وجوههم مردًا

 إليهم يخرح فلم الساحل، على البضائع ويتركون إليها يترددون أقاموا ذلك بعد التجار إن ثم
 عليه. كانوا ما إلى سنين بعد عادوا ثم إليهم، نظرهم بسبب ذلك أن فعلموا القرنفل، من شيء

 يشبه حيوانًا ويأكلون ورقها. ويلبسون ثمرتها يأكلون اللوف، له يقال شجر ورق القوم هذا ولباس
 االكحال، في يدخل مشهور وهو صلدًا، حجرًا صار البر إلى أخرج إذا الحيوان وهذا السرطان،
 شعره. يشيب وال يهرم ال رطبًا أكله من القرنفل وهذا والقرنفل، والنارجيل والموز السمك وياكلون

العباد(. البالدوأخبار )أثار القزوينى: انظر
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 البحريون ويقول بالواق، البحر هذا ويتصل عنها فينصرفوا منها ييأسوا حتى
 لها يسمع ونهارًا ليالً نارًا تتوقد جبال أقصاه أن غير منتهاه يعرفون ال انهم

 النارصوتًا تلك من سمعوا وربما التهابة، شدة من الرعود قواصف مثل قواصف

 ال الموضع وهذا ،كبرائهم من كبير أو ملوكهم من ملك موت على يدل عرفوه

 بارد خبيث بحر وهو الصين، بحر ذكرناه الذي الصنف بحر وبعد قعره. يدرك

 بحر إنه ويقال قعره، من ريحه إن ويقال: برده، البحارمثل من غيره في ليس
 إذا يرونهم أنهم البحر أصحاب من وأخبرالثقة الماء. بطن في أهل له مسكون

 يكون وليس :المراكب إلى ويطلعون الريح، كهيئة الليل جوف البحرفي هاج
 بحرًا الصين بحر بعد يعرفون ال أنهم البحريون وذكر البحر هيجان عند إال ذلك

 وفي البحار كسائر به ما صفة وليس القماقم، تغلى كما يغلى يحر وهو يسلك،

 الماء انجذر فإذا الساحل، إلى الماء بها يرمى الحراقة مثل سمكة الصين بحر

 اضطرابها في تنسلخ ثم نهار، مقدارنصف تضطرب تزال فال الطين على بقيت
 الذي الصين بالد عرض أن فتطيروزعموا به فتستقل جناح لها فيخرج ذلك،

 على عظيم وجه البحريرى هذا وفي فرسخ وخمسمائة ألف المراكب تمرعليه

 جبلين بين ما يغطى القمر، لون يثبه مستدير منه، أعظم أنه إال الناس صور

 وهي بقمولية بمدينة إن وقيل فرجة جبلين كل البحربين الصين وأبواب

 فيحج السنة في يوما تنكثف وربما البحر جوف في كنيسة األولى القسطنطينية

 ويتفرقون يومهم فيها فيقيمون ذلك قبل لها ويستعدون إليها النواحى أهل

 ويبادرون فينصرفون الزيادة العصربداالماءفي فإذاكان إليهابدونهم ويهدون
.أيضا السنة رأس إلى فتغيب يغطيها الماء يزال وال عنها الخروج

صار اماء من خرج فإذا السرطان، يشبه حيوان٢ الهند بحر في إن ويقال

 وال مدن سواحله على وأبسطها جزائر وأكثرها وأوسعها البحار هذه أعظم :وهو الهند( )بحر٣٠
 ألن كالمغربى وليس به وامتزاجه وسعته به اتصاله لعظم محدودًا المحيط اتصاله بموضع ألحد علم

 بالد عليه الذي الجنوبى ساحله بين الزقاق :له يقال موضع ظاهرفي المحيط من المغربى اتصال
 األخروليس من ساحل كل بين فراسخ أربعة األندلس بالدهو الذي الشمالى البربروساحله

 والقلزم فارس بحر وأعظمها أكبرها أن إال كثيرة خلجان الهندى من ويتشعب الهندى كذلك

 نحو أخذه فاما الثمال نحو التيزآخذا فارس بحر أول أن ذكرنا كنا وقد ذكرهما، تقدم اللذين
والقس بالديبل فتمرسواحله متسعًا مثرقًا تيزالساحل من وينعطف الزنج بالد في الجنوب

ه



 بحر فهوفي بحرالمرجان وأما العين علل لبعض كحل حجرايتخذمنه

 الغواصين درك عن منه بعد الشجرفما مثل قعره في ينبت ،خاضة األندلس

 ويدلى بالرصاص ويثقل القنب، كتان في بالشرايط يربط بأن قلعه، في يحتال

 ويسرة بهايمنة منوطة وتلك بالجذب، امركب يحرك ثم الشجر، إلى يصل حتى

 قد المرجان فيوجد الشرايط، تقلع ثم المرجان، أغصان في تشبكها يعلم حتى

 سمك وفيه عنبركثير، وفيه والصين، والهندكثيربالحجاز نفاق وله أتخذ،

. الناس صود في سك وفيه ينكح كأنه رأى نه أكل سن

س مشومة وكانت وستنزهات وكرومات جنات فكانت تنيس ئز اما

 ثم المسلين عند مكة يمنزلة عندهم وهو جميعه بالهند التي العبادات ييوت أعظم وهو وسومنات
 يمر حتى ذلك من أشد ينعطف ثم مدنهم أعطم من وهي بروص إلى منه خورتدخل ثم كنباية
 المعبر ثم فوفل خور ثم وفاكنور منجرود مدنهم أشهر ومن الفلفل، منها يجلب التي مليبار ببالد

 سريع المسلك صعب بحر من إليها يركب الجاوة فأولها الصين بالد ثم الهند بالد وهوآخر

 فيه وقالوا وعرضه وطوله البحر هذا وصف في إلناس أكثر وقد الصين، يالد صريح إلى ثم المهلك
 أعظمها ومن الله، إال يحصيه ماال الجزائرالعظام من وفيه ذاكرها، عقل في يقدح مفاوتة أقواال

 وجزيرة كذلك )ترنديب( وجزيرة كذلك الزانج وجزيرة كثيرة مدن وفيها سيالن جزيرة وأشهرها
 في منه البحار تشعب وكيف المحيط صورة لك أرسم وإنما ذلك وغير )كولم( وجزيرة )سقطرى(،

البلدان(. )معجم الحموى: ياقوت انطر تعالى. الله شاء إن لتعرفه المقابلة السادسة الصورة

 رقم حاشية ، ١٧٣ص ، ١—ج ،مصرالعربية )آلهة كتابه في خشيم فهمى يذكرد.على ٢١
 معجم عنها يقول التي المعروفة 1نممع5 التنس لعبة أن يعرف أن القارف يدهش ال قد (:٢٢)

 في وجاءت ، TenetzTnesi^، م ١٤٠٠ سنة حوالى األنكليزية اللغة دخلت إنها اكسفورد
 إلى نسبتها من جاءت ولكنها - الفرنسية إلى ترجع ال تقبل( - )خذ Tenez الفرنسية من رأيه

 من ضرب تشتهربصناعة وكانت Tanis تانيس باسم وتعرف مصر)قديم( في )تنس( مدينة

 الالعبين. بين مضرببال وتتقاذف بها يلعب التي الكرة به تغطى الرقيق الصوفي النسيج
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 المؤمن فأنفق واألخركافرا مؤمنا، أحدهما وكان مصر، بن ابريت ولد من ملكين

 أخذبهافي الذي وفرق أخيه، من منها حصته باع البرحتى وجوه في ماله

 فيها وبنى أنهارًا، فيها وأجرى كثيرة، عروشًا فيها وزاد فافلحها، البر وجوه

 المال من له، بما ويفتخرعليه يمنعه فكان يده في إلىما أخوه واحتاج بنيانا،

 ماأل أكثرمنك أنا :له فقال عليه مبسطًا األيام بعض في أخوه فخاطبه والجنة

 أن ويوثك أعطاك، ما على تعالى لته شاكرًا أراك فما أخوه: له فقال نفرًا، وأعزًا

 ليلة في له ماكان ماءالبحرجميع فغرق عليه دعى إنه ويقال منك، ذلك ينزع

 الله ذكرهما اللذين الرجلين هذين إن وقيل ذلك. قبل يكن لم كأن حتى واحدة

 ون جنتين هنا ألخي جعلائ رجلين مئأل لهم واضرب :) فقال كتابه في تعالى
 هو لين .. .. قوله إلى ... ..وجعلائبيئهمازرعًا وحففائهمابئخل أعناب

 عثليمة، تنيس وكانت ، ([٣٨) (٣٢«رالكهف) أحدًا بربي أشرك وأل ربي الله
 إن وقيل تعالى. الله شاء إن مصر مدائن ذكر عند ذكرها وباقى باب مائة لها

 وبالقرب تملح ثم حلوة أشهر ستة وتقيم النيل مجى وقت تعذب تنيس بحيرة

 لذلك تفيض ثم منها فيتوضأ الصلوات أوقات عند إال ماؤها يخرج ال عين ]منها[

.األوقات عين تسمى معروفة وهي صالة، كل وقت عند

 وتحتها نحاس أو حديد من باسقة شجرة عليه معهم عظيم نهر الهند وألهل

 األرض على الماءطوله إلى مائل األرض في أوحديدمثبت نحاس وعمودمن

 غالظ شعب ثالث رأسم في ويزيدقليال، نحوالذراع، وعرضه أذرع عشرة

 البركة، عظيم يا للنهر: ويقول كتابا يقرأ رجل وعنده كالمنار، محدودة مستوية

 عليهافطوبى الناس ودللت الجنة، عين من خرجت الذي أنت الجنة، وسيل

 والعدة لذلك الواحد فينتدب العمود، هذا على نفسه وألقى الشجرة هذه صعد لمن

 فيقطعون العمود على أنفسهم ويلقون الشجرة، تلك على ويصعدون حوله ممن

 واللذة الجنة إلى والمصير بالطوبى أصحابهم لهم فيدعون الماء على ويقعون قطعا

 الجنة، من يخرج وقالواإنه فيماذكروامنه، يمدمنه الذي ان نهرمكرم ولهم

سنتهم نهرآخرمن ولهم منه شرب من لن كان لما بالذنوب ينجس لم لو وإنه
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 يتطهر أن عبادهم من الرجل أراد فإذا ،قاطعة سيوف بأيديهم رجال يحضره أن

 الحلى من عليه ما يأخذون جماعة في أتى سبحانه، البارى إلى ويتقرب

 إلى يخرجون ما كثير املوك أبناء ألن والقراطق واألسورة الذهب وأطواق واللباس

 بسيوفهم ويضربونه بأطواقه ويأخذون عظيم لوح على يطرحونه النهرثم هذا

 بحركند في األخر والنصف النهر هذا في النصفين أحد فيلقون نصفين ويقطونه

 الماس وادى سرنديب جبال وفي الجنة من يخرجان النهرين هذين أن ويزعمون
 ما فيه طرحوا اماس إخراج أرادوا فإذا مؤذية عظام حيات وبه القعر بعيد وهو

 ذلك كثيرة، به وهي الجهة تلك أسود فترى السلخ، طرى حارًا لحمًا أمكنهم

 الوادى، حيات من خوفا تأكله حيث إلى وترفعه وتأخذه عليه فنتقه اللحم

 على الماس من باللحم تعلق ما بها فيجدون المأكول موضع إلى ذلك طالب فيقصد

 الملوك منه ويتخذ الباقال، قدر يجدونه ما وأكبر والحمصة، والفولة العدسة قدر
 إال كبار حجارة الماس من أن المنطق صاحب وذكر يلبسونها. لخواتم فصوصًا

الوادى. ذلك في التي الحيات ألجل إليها يوصل أنه

 وال البحار سلك ممن وال التجار من إليه يدخل ولم القرنفل وادى وبالهند
 بامراكب يرسون الناس.. يقول فيما الجن تبيعه وإنما شجرة، رأوا أنهم ذكروا

 فيكونون كبهم مرا إلى ويعودون الساحل على بضاعتهم ويجعلون جزيرتهم، في
 وربما القرنقل من جزءًا بضاعة كل جانب إلى فوجدوا جاءوا أصبحوا فإذا بها،

 الناس بعض وذكرعن فيه، يزاد فريما الزيادة طلب إذا والقرنفل البضاعة ترك
 النساء، زى في قومًاصفرًابغيرلحى، فرأى فيها وأمعن الجزيرة إلى طلع أنه

 ساحل إلى يترددون مدة ذلك بعد أقاموا التجار وأن ،عنه فغابوا الشعور ولهم

 من أجل من ذلك أن فعلموا القرنفل، من بشيء إليهم يخرج فال الجزيرة، تلك

 حلو كان رطبا إنه ويقال عليه. ماكانوا إلى سنين بعد عادوا ثم إليهم، نظر كان
 شجر ورق من لباسهم أن وذكر يهربون، وال يمرضون فال منه يأكلون المطعم

 في أن بطليموس فذكر الجزائر وأما الناس. يعرفها وال يلحفونها فهم عندهم
فيها جزيرة منها عامرة، وغير عامرة جزيرة ألف وعشرين األخضر^سبعا البحر

التوسط األبيض للبحر التديم الس هو األخشر البحر
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 بورقة ويلتحفون ثمره يأكلون اللوب له شجريقال ولهم النسناس، بقايا من أمة

 ضحضاح في فيهاشجرالمرجان المرجان وجزيرة البحرية الدواب لحوم ويأكلون

 مراكب إليها سقطت فإذا مشعبة، رؤوسا اطلعت وقد والعذوبة الملوحة بين

 من العظيم كالضم وسطها في وجزيرة عليه، قدروا ما المرجان ذلك من أخذوا

 بعض كان وقد . كثيرة وعظام أموات وحوله داخله ما يدرى ال براق أسود حجر

 األجسام، وخدر النعاس أصحابه إلى وقع عليها نزل فلما إليها سار املوك

 المراكب، إلى منهم حضر من فبادر الحركة، على يقدروا ولم أنفسهم، وضعفت

 الظلمة صارإلى ال القرنين ذى أن ويقال والتخلف المقام إلى منهم أخلد من وهلك

 من يخرج أنيابهم بادية العظام، الكالب رؤس رؤوسهم أمم فيها بجزيرة مر

 منهم، وتخلص وحاربهم فحاربوه المراكب إلى يخرجون النار، لهب أفواههم
 في الجزيرة وهذه القصر جزيرة هوبلغ فإذا نورًاساطعًافقصده وسارفرأى

 فمنعه بها النزول فأراد البحر، شاطئ على الصافي البللور من مبنى قصر وسطها

 أخذه النوم عليه وقع إليها نزل من أن وعرفه الهند، فيلسوف بهرام ذلك من

 قوم بها ظهر إنه ويقال يهلك حتى عنها الخروج يستطع ولم ،عقله عنه وعزم
 على أمكنهم كيف فيها مقامهم عن بهراما فسأل الشجر، ورق لباسهم صار قد

 كان إذا أنه وذكروا عنهم ذلك زال أكلوه إذا ثمرا بها أن بهرام فأخبره ذكره، ما

نهارها تخمد ثم الصبح إلى تسرج المصابيح مثل القصر ذلك بشرافات ظهر الليل

 فإذارأواذلك للمراكب، يتراءى فيهاقصرًاأبيض أن ذكروا بحرالهند، في القصر: )جزيرة٦

 وعظام فيهاأموات وقيل: داخله، مافي اليدرى قصرشاهق إنه قيل: والربح. بالسالمةتباشروا

 وخدرت النوم عليهم فوقع بأتباعه، القصر فدخل إليها سار العجم ملوك بعض إن وقيل: كثيرة،

 الجزائر بعض في رأى القرنين ذا أن وحكى الباقون. وهلك المراكب إلى بعضهمفبادر أجسامهم،

 القرنين ذى مراكب إلى خرجوا فيهم. من خارجة وأنيابهم الكالب، رؤوس رؤوسهم أمة
 فأراد منه، يخرجون وهؤالء الصافى، البلور من مبني قصر هو فإذا ساطعًا نورًا فرأى وحاربوها،

 النوم عليه يقع القصر هذا دخل من أن وعرفه الهندى، الفيلسوف بهرام فمنعه عليه النزول

 )أثار القزوينى: انظر عجائبه. تحصى ال والبحر هؤالء، يه فيظفر الخروج يستطيع وال والغشى،

العباد(. وأخبار البالد
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 وشجر ماء وبها واسعة بيضاء البحرجزيرة هذا وفي أيضا تسرج ثم الليل إلى

 امرأة ذكروفرج منهم وللواحد عراة، وهم وراءهم فيما وجوههم شقر قوم وفيها

 من ويشربون والكمأة القطور يشبه نبات من وطعامهم الطير كالم بمثل يتكلمون

 وعلى عامرة وهي وزروع وأنهار جبال فيها التنين وجزيرة هناك، غدران

 األسكندر إن فيقال سوما أهلها سام قد عظيم تنين وكان عال، حصن مدينتهم

 له جعلوا حتى مواشيهم أتلف أنه عنه وذكروا به، استغاوئا أهلها وان وصلها،

 الثورين فيبتلع فيخرج موضعه، من قرسا ينصبوهما ثورين يوم فيكل ضريبة
 أقفوا أصبح فلما ،مكانه أرونى لهم فقال منغد، يعود ثم ،موضعه إلى ويعود

 سوداء سحابة كأنه فأقبل الثورين له ونصبوا عليه يشرف موضع األسكندرفي

 فأمر موضعه، إلى وعاد الثورين، فابتلع جوفه من تخرج والنار كالبرق، وعيناه

 وكبريتا زفتا جلودهما فملئت أمر ثم ،فسلخهما عظيمين بثورين األسكندر
 في نصبها ثم وأجسادًا، حديد كالليب األخالط تلك ومزج وزرنيخًا، وجبسًا

 إال يلبث فلم لوجهه، ومضى فابتلعها عادته على التنين فأقبل الموضع، ذلك
 وفتح نفسه، من يهلك ال فخرمستلقيًا حلقه في األخالط تلك فاضطربتقليال

 من ألواح على وجعلت فأحميت الحديد فأمراألسكندربقطع ليستروح، فاه

 وفرحوا البلدمنه ذلك أهل واستراح الوقت في فمات حلقة في حديدفقذفت

 إليه حلوه فيما وكان عندهم. ما طريف من إليه لألسكندروحملوا وانكفأوا لموته

 وفي بتراح يسمونه الذهب يبرق كما أصفريبرق وشعرها األرنب خلق في دابة

 منها، هربوا والوحث والطيور والسباع األسود فإذا أسود، واحد قرن رأسها

 البحرجزيرة هذا وفي يديها، وتفربين منها، تهرب تراها دابة كل وكذلك
 إنها وقيل ،هيئتها إلى تعود فيها من بكل أشهر ستة وتغيب أشهر ستة تطهر

 تلك استوطنت قد بحرية، عظيمة دابة وملكان ملكان، وجزيرة مدبرة جزيرة
 لها وليس معقفة، وأنياب مختلفة، ووجوه كثيرة، رؤوس الدابة ولهذه الجزيرة،

 أهل من الجن ملوك لبعض مركب إنها وقيل البحر دواب من تصيده ما إال طعام
 رف كأنهما صارا رأسيهما بين وجمعنت أقامتهما، إذا جناحين لها ألن البحر،

 وجزيرة بقدرالجبل، أنها وزعموا األوائل، وذكرتها الشمس من بظل يلتبس
 يغوصون وابالد رءوس مثل رؤوسهم أن إال اإلنسان خلق مثل أمة فيها ملكان
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 وجزيرة البحرفيأكلونه دواب من إخراجه على قدروا بما البحرويخرجون في

 بها وكان مثله، في شهر مسيرة الجزيرة وهذه ملك هذا وصيدون صيدون،

 عمدمرمرملون، على وسطهامجلس في وكان وأشجاروأنهار، كثيرة عجائب

 وقيل الجزيرة، عذه على الجوهريشرف بأنواع مفصل ذهب من المجلس وكان

بعض فدل العجائب له تعمل به تطوف الجن وكانت ساحرا، كان الملك هذا إن

 تديم وكانت وتزوجها لنفسه السالم عليه سليمان فاصطفاها وحالوة، وظرفا
وخدمها حشمها وأنس نعيمها وغضارة أبيها لملك رقتهالمفا والحزن البكاء

 ،أهلها أكثر وقتل الجزيرة وخرب سليمان فغزاه عليه السالم عليه سليمان الجن
 وأسرابنة اكثرهم، به خلقًاكثيرًاوآمن وأسرمنهم يعبدونه، كانوا ألنهم

 كماالً أكمل وال منها أجمل زمانها في األرض وجه على يكن لم ل)صيدون(

 وأنا الحزن من المنزلة بهذه أراك لى :ما السالم عليه سليمان لها فقال ، وأهلها

 كونى ذكرت إذا ولكنى أجل، قالت: ملكه. من أجل ملكى أبيك من لك خير

 ،صورته لى يصوروا أن الشياطين أمرت فلو وجدا ذلك لى هاج به وأنسى أبى مع

سلوت. رأيتها إذا فلعلى

 كان الذي المجلس يشبه مجلس في أبيها صورة لها فصوروا فأمرسليمان

 أشار هوكان إنه وقيل ،أباها يصحب كان شيطان صوره الذي إن ويقال ،فيه

 فكان بعملها الشياطين فأمر ذلك، السالم عليه سليمان سألت حتى بذلك عليها

 فيه غرس وقد ،لها قصربناه في السالم عليه سليمان أسكنها التي مقاصرها في

 الجواهرعلى بأصناف مطوقة وفضة ذهب قنوات الشجروفجراألنهارفي بدائع

 فألبستها ]الصورة[ تلك الى فعمدت مساكنه، في ألبيها رآه كان الذي النعت

على وجعلت الجواهر، بأنواع المزينة بالذهب المنسوجة الفاخرة الثياب أصناف

 شهد فمن :) التنزيل وفي )القمركذلك. تعنى الفصحى العربية في )الشهر( أن الحظ ٢٤
 هالأل ظهوره أول يسمى الذي شهدالقمر من أي ]البقر[ ( (١٨٥) الشهرفليصفه ونكم

 )رفع التهليل من )هالل( أن كما ظهوره، عن اإلعالن أي و)اإلشهار( )الشهر( من و)شهر

عنه. اإلعالن - مشاهدته عند الصوت(
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 لملون بالجوهر منظوم ذهب من بتاج وتوجتم الجوهرالنفيس، من اكليالً رأسم

 يديه بين واوقدت مخادالديباج حوله وجعلت المجلسصدر في وأجلسته

 منه بالبعد وفرشت المسك، سحيق عليه ونثرت والعنبر، العود من مجاص|

 بكرة عليه تدخل وكانت والزعفران، والريحان األفاويه أصناف تحاذيه يحيث

 وخرج ألبيها، تصنع كات لما وخدمها، وصائفها جميع مع لم فتسجد وعشية،

 وكاتبه السالم عليه سليمان قراء من وكان برخيا، بن يآصف الخبرواتصل

 وكان بلقيس أحضرعرش الذي وهو الكتاب، من علم عنده كان الذي وهو

 إلى يدخل كيف يدر فلم لها وحبه سليمان قلب من المرأة موضع علم عنده

 إنى له ال نبى يا : سليمان ل فقال ذلك[ ]في األمر له اتجه أن إلى بذلك تعريفه

 الموت، يفجأنى أن آمن ولست كبرت قد إنى قال: سل. قال: شياًئ. سائلك

 فلتأمر فضائلهم، وأصف عليهم وأثنى األنبياء فيه أذكر مقاما أقوم أن أردت وقد

 لى وتنصب مراتبهم، في فيجلسون إسرائيل، بنى وجوه وتجمع بإحضارالناس
 أريد الذي النحو في الكالم من يحضرنى أن بمايمكن وأتكلم عليه منبرًاأرقى

فيه. الكالم

 وأثنى الته فحمد خطيبًا المنبر على فقام ذلك، السالم عليه سليمان ففعل

صغره في منهم ذكره من على فيثنى واحد، بعد واحدًا األنبياءيذكر وأقبل عليه

 الحارث بن ليشرح ابنة )بلقمة( هي إنها فقيل: اسمآبائها، في العلماء اختلف )بلقيس(:
 هادد ابنة )بلقمة( هي وقيل: قحطان، بن يعرب بن يفجب بنسبأبن صيفي بن قيس ابن

 في )الكامل األثير: ابن انظر ،الرايث تبع بن النار ذى تبع بن األذعار ذى تبع ن ليثرح واسمه

 واسمها الجن ملك ابنة جنية أمها إن الرواة: كثيرمن وقال .٢٣٠ ص األول، المجلد التاريخ(،

 إلى أبوها نكح وإنما الجني، عمير بن عمرو يلقمةبنت أمها اسم وقيل: السكر، بنت رواحة
 )الكامل األثير: انطرابن فزوجوه، الجن الى فخطب كفوة، لى االنس في ليس قال: ألنه الجن

.٢٣١ ص األول، المجلد التاريخ(، في
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 ذكر ثم مات، حتى له واستغفر عليه فأثنى داود، ذكر أن إلى أيامه ومدة وكبره

 ذكرشيائًوال كبره، يذكربشيءفي ولم خاصة صغره في عليه فأثنى سليمان

 :سليمان له فقال فرغ لما ودعا سليمان ذلك فأحفظ بشر. وال بخير أيامه من

 أيامهم في عليهم فأثنيت نبياءاأل جميع ذكرت سمعتك آصف يا عنك أخبرنى

 كبيرًافلم صغيرًاوتركتنى على أثنيت ذكرى بلغت فلما أحوالهم، جميع وفي

 استحققت وبما : قال عليه ألح فلما ،علمت ما ذكرت : له فقال ؟ هذا فعلت

 ألن قال: ؟فيها صنعت الذي وما له: فقال ؟ هذه أيامك في عليك أثنى أنى

 والشكر عليك نعمته جزاء هذا وما يومًا، أربعين منذ دارك في يعبد غيرالله

صدقت. وقال: سليمان فاستغفر قبلك. من وأباك ملكك ما لك تمليكه

 وحبسه. ذلك بعد به فظفر شيطانه وهرب الصنم وكسر امرأة فعاقب ودخل

 أحسنت قد لها: ويقول أبيها، بلسان المرأة يخاطب كان الصنم ذلك إن ويقال

فعلت. فيما

 خاتمه الجن وأخذت لذلك، سليمان الله فعنف بالسجود ذلك يغويها وكان

 فرد اله سأل ثم فيذكرونه، إسرائيل بنى في يطوف وكان ملكه، من وخرج

 للصنم فيها المرأة سجدت التي األيام عدد وهي يومًا، أربعين بعد وخاتمه ملكه

 وهم الرود جزيرة ومنها منها السالم عليه سليمان ولد وكان ماتت المرأة إن وقيل

 أربعة وعلى رجلين على يمشون ضيقه، وخراطيم وشعور أجنحة له خلق

 جزيرة ومنها األول الشياطين من إنهم وقيل الجزيرة، إلى ويعدون ويطيرون

 يخرج أين من يدرى وال شديدًا صياحًا تصيح كالكرة ململمة دابه وهي القاس

 تلك في ظاهرًا أشهريكون البحروستة أشهرفي ستة تقيم إنها ويقال صياحه،

 أي من وال يأكل، شيء أي وال هو ما يعرف وال هو ما واليعرف الجزيرة،

 فنظروا وعظم، البحر عليهم هاج وقد قوم، بها مر جزيرة ومنها يأكل. موضع

وهو الماء، وجه على مستلق خضر ثياب وعليه واللحية، الرأس أبيض شيخ فإذا
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 ال أن على البحربقدرته وألجم الصدور، في ما وعالم مدبراألمور، سبحان يقول

 وسطها فاسلكوا الطوق جبال إلى تنتهوا حتى والشرق الشمال بين سيروا يفور،

 معهم الوجوه، طوال أمة بها مدينة إلى هم فإذا ذلك ففعلوا الغرق. من تسلموا

 فأقاموا والقسط، اموز وطعامهم بها ويحاربون ،عليها يعتمدون الذهب قضبان

 على ساروا ثم يمنعوهم، فلم عندهم، الذي الذهب القضبان وأخذوا شهرًا عندهم

 وإن السالم عليه الخضر أرشدهم الذي الرجل إن ويقال فخلصوا السمت ذلك

 بحرالشرق في أن وذكربطليموس البحراألعظم. وسط وهي مكانه الجزيرة هذه

 جزيرة منها بعضها وذكر جزيرة، وسبعمائة ألف عشرة ثالث والصين
 بها إن الهند أهل وتقول مثلها، في فرسخًا ثمانون إنها يقال سرنديب،

 أيام. على المراكب أهل تراه السالم عليه آدم عليه تعالى الله أهبط الذي الجبل

 على وأن ذراعًا سبعين وهي مغموسة السالم عليه آدم قدم عليه أن البراهنة وفي

 عليه آدم وأن إليه، النظر من أحد يمكن فال ونهارًا ليال البرق مثل الجبل هذا

 ألوان وحوله يومين، مسيرة على وهي واحدة، البحرخطوة إلى فيه خطا السالم

 وأرضه المسك، ودواب فاوية،واأل العطر أصناف وعليه كلها ولألشباه الياقوت

 البحرغوص في وحوله البلور، أنهاره وفي الماس، أوديته وفي ، السنبادج

 وفيها الكركند، وبها بالهند، مدينة والرامى الرامى، جزيرة بها ويتصل اللؤلؤ.

األفاعى سم من البحريون جربه وقد لساعته، السم من دواء وعروقه البقم،

 وسمى البرق( )جبل أيضًا ويسمى األحمر الياقوت وفيه الراهون( )جبل ب الجبل هذا يسمى ٣١

 يوم كل له والبد غيم، وال سحاب غير من البرق مثل ليلة كل الجبل هذا على يرى ألنه كذلك
مطر. من

 لونًا أشد ويكون شديدًا، كان ما منهوالمختار حاررطب، ، Emery )السنباذج( "حجر
 ويوجد منها. األفضل لكنه إلحجارة من كثيرة أشباه أيضًا وله الحرارة، منه اقتربت إذا ولمعانًا

 منه وقدح وخدشه فيه أثر بالحديد سحق إذا والسنباذج القوة من بكثير دونه أنه إال الماس مع
غيره. يقطعه وال قطعا الزجاج ويقطع فيه، الحديد يعمل وال النار،
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 كالمهم، اليفهم غياض في عراة وناس لها، الأذناب وبهاجواميس والحيات

 فرج منهم وللرجل أشبار، أربعة منهم الواحد وطول الناس، من متوحشون وهم

 أن غير من الشجر على ويتسلقون أحمر، زغب وشعورهم امرأة. وكذلك صغير،

 يبيعون الريح سرعة في وهم سباحة المراكب يلحقون وهم يستعينوابأيديهم،

 وشعورهم سود، قومهؤالء من وبقرب أفواههم، في ويحملونه العنبربالحديد،

 جبل فيها ولهم تشريحًا، يشرحوهم بهم ظفروا إذا أحياء الناس يأكلون ،مفلفلة

 وهوشجرنبت الكافور، أرض بها ويتصل النارذاب أصابته إذا فضة، طينه

 يمأل ماء منها فيسيل الشجرة تثقب وأكثر، إنسان مائة منها الشجرة ظل بها

 أغصانها على يخرج صمغ والكافور الكافور، ماء ذلك يكون ثم جرار، عدة

 بحريات، كثيرة، عجائب الجزيرة هذه وفي خفيف، أبيض وخشبها ثم قطعا،

 كبيرة جزيرة وهي كله وجزيرة العجائب، من وغيرذلك عجيبة،وأطيار

 يمينها وهوعن الخيزران ومنابت القلعى الرصاص معدن وفيها الهند، يسكنها

 وكافور موزكثير وبها الناس، يأكلون وأهلها مالوعن، وجزيرة منها. يومين على

 يسير ملك وبها سالهيط مدينة وبها خاقه وجزيرة وأرز. سكر وقصب ونارجيل

 مكللة ذهب، من قلنسوة رأسه وعلى المذهبة، والثياب لباسه سيرة، أحسن

 وبحذائها وقرنفل، وسنبل وصندل وسكر وموز نارجيل وبها الجواهر بغرائب

 نار، بالليل فهي مثلها في ذراع علومائة مقدارسمكها نارتتقد ذروته في جبل

 من فيها البحر، من يوما، عشر خمسة هذه من الطيب وجزيرة دخان. وبالنهار

 منهاالطبول يسمع لهافرطائيل يقال جزيرة، امهراج مملكة وفي األوفاويه كل

 وبالقرب فيها، الدجال إن يقولون والبحريون الغناء، وأصناف والزمر والعزف

 وجزيرة األرض في تجرها أعراف لها خيل منه البحريخرج في موضع منها

أيام الساحل إلى قمارى إلى ومنها فور،والكا العود فيها الصين، طريق في ميمونة

 .البياض شديد رصاص أي :قلعى( )رصاص ٢٨
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 وبها الساحل، على الصندل وجزيرة والصندل. القمارى العود قمارى وب يسيرة

 الماء في يغرق ألنه القمارى، العود من أفضل وهوعندهم والصنفى، العود

 وهي الصين مشارق في وجزائها وبالدالواق وبهابقروجواميس وثقله، لجودته

 ذهب، كالبهم وسالسل وسالحهم دوابهم مقاود إن حتى الذهب، كثيرة

 النواحى هذه ومن العجيبة التماثيل ذات بالذهب المنسوجة القصب ويعملون

 والعجائب التجارات وأصناف والدارصينى، واألبنوس والمسك العود يجنى

 المعانى مختلفه وملوك واألخالط، مختلفواألشكال أمم وفيها الزنج وجزيرة

 يستخرجون جزائركثيرة الزنج بحر وفي الدواب من أصناف وفيها والمذاهب،

 أنياب ويدفنون الحلى. مثل يلبسونها وهم الملونة والحلزونات الودع منها

 بحرهركند وفي منهم فاشتروها السند الهند من تجارها أتى عفنت فإذا الفيلة،

سوى عامرة جزيرة وسبعمائة ألف البحرين من وجماعة بطليموس ذكره ما على

 بر وله سهيل تحت نحوالجنوب في منه وبالدالزنج بعينه هو)بحرالهند( :)بحرالزنج(٣١
 شجر نحو هي وانما أثمار ذات غير لكنها وأشجار كثيرة غياض فيها واسعة كبار كثيرة وجزائر
 وهم غيرسواحلهم، في يوجد العنبروال يلتقط سواحلهم ومن والقنا والساج والصندل األبنوس

 عاليًا الجنوبى القطب يرون أنهم البالد تلك شاهد ممن واحد غير وحدثنى عيثًا الناس أضيق

 بنات وال أبدًا الثمالى القطب وال قط الجدي يرون وال كذلك وسهيل السماء يتوسط أن يقارب

 قطعةغيم السماءأوشبه ي القمركأنهطاقة مقدارجرم السماءشيائفي ي يرون وإنهم نعش
 وله ومعناه بلفظه حكيته ما على فاتفقوا واحد غير عنه وسألت مكانه يبرح وال قط اليغيب بيضاء
 وسكانها )مقدشو( أجلها مدن هناك ولهم هو إيش يدرون ال وأنهم األن يحضرنى لم اسم عندهم
 وهي له يأتمرون فيخ طائفة لكل لهم سلطان ال طوائق مسلمون وهم البالد تلك واستوطنوا غرياء
 و)الزنج( )الحبشة( بين بيالدهم المغرب في هم غيرالذين العربان من طائفة برالبريروهم على

 )عدن( قرابة إلى الزنبج( )بحر ساحل على البربر بر يمتد ثم تعالى الله شاء إن بعد وسنذكرهم

. البلدان( )معجم الحموى: ياقوت إنظر المحيط(، )البحر ب يتصل البحر هذا وأقصى

 انهم ويقال صدربحرالحبشة. في القلزم إن كما صدربحرفارس في جزيرة : )البحرين(
 البالد أهل من جماعة حدثنى البحرين. سمى ذلك فألجل بحرعذب فوق بحرمالح في جزيرة
 أجاجا. ملج مالح ماء وأعاله فتراه عذب ماء فثرب وشرب الماءين بين إنسان غاص إذا قالوا:
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 وقع وربما عنبركثير، إليها ويقع امرأة، الجزائركلها هذه ويملك الخراب،

 من الريح هاجت العنبرإذا هذا يخرج وإنما نحوه، أو بقدرالبيت القطعة إليها

 بالناس عامرة وهذه السواحل. إلى به فقذفت تحته من رمت البحر قعر

 جيل النار شقف فيأخذون روح، وفيه الماء وجه على يأتيهم الودع وتجارتهم

 ويجمعونه منه فيأخذونه بها الودع هذا فيتعلق البحر، وجه على فيطرحونها

 ولوشاء ،جزائره أكثرمن بالشرقالبحر في ليس مملكته عظيم امهراج وملك

 وهوبحرال كثيرة سنين في يدرها لم بها ويطوف مركبًا، يركب أن إنسان

 والجوزة الكافوروالقرنفل من األفاويه جميع ملوكه وعند ،عجائبه تحصى

 وال العطاء من له ما الملوك من لغيره وليس والعود، والكبابة والقاقلة والبسباسة

 مدينة ثالثمائة الصين بالد إن يقال الصين بالد ب تتمنهم أحد ذلك في يشاركه

 أثنىعشر الصين وأبواب والجزائر، واألطراف القرى سوى كلها عامرة ونيف،

 موضع إلى وبحريصارمنه منهافرجة جبلين كل البحربين في وهوجبل ابًا،

 المراكب بينها تمر التي الجبال وهذه الكبار امعروفة الصين مدائن من مدينة

 وماء بحرفسيح في صارت األبواب هذه السفينة جاوزت فإذا أيام سبعة مسيرة

 وأول الصين. بالد من تريده الذي الموضع إلى تسير حتى كذلك وصارت عذب،

 وشجر ومصالح أمن كلها وفي أنهارعذبة من عذب وماؤها خانقوا تنزله مرسا

والليلة، اليوم في جزيرتين كلهاتدور]بين[ اماءودية تلك وفي وزرع، وعمارة

 بالد أي كرمهم، البحري فبه العرب وأهلها البحر ألجل إال بحرين البحرين سمى ما وقال:

 قرية وستين ثلثمائة وبها )أوال( جزيرة الجزيرة وتسمى خلق. وبحر ماء بحر البحرين تسمى

 وقال رفن وطعم رائحة مأذى من والسمك التمر ومأكولهم واحدة. قرية خال ما الذهب إمامية

 وهي لؤلؤه، من والأكثرماوية أصفيوال البحرين مغاص أوسط هي )أوال( جزيرة إن آخرون:

قال: كما مستدارحولها. وفارس وبرالعرب صدرالغبة في جزيرة

 المجاور: ابن انظر جكونئى، زدريا مانده دور أي ... من جشم دو ودريا تو صورت درست

المستيصر(. )تاريخ
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 تذهب ومراكب تحط، وتجارات ودخول، وتجاروخروج أسواق امرسا هذا وفي

 سود قوم فيها الهند ببالد وفلنتن سرنديب بين فيما خلنجان وجزيرة وتجى.

 وقطعوه كسائه من علقوه بالدهم، غير من عربى إنسان إليهم وقع إذا عراة

 وبها السكر، وقصب والنارجيل والموز السمك وغذاؤهم ملك لهم وليس قطعا،

 من موضع الصين وبقرب بشئ، يستترون ال عراة وهم الخيزران، تنبت آجام
 وجباالً، ومضايقًا وموجًا رياحًا البحاروأكثرها وهوأخبث منجى له البحريقال

 خمسة نحو أحدهم طول الزنج، صبيان مثل صبيان المراكب إلى منه تتطاير

 أحدًا يؤذون وال ،فيها ويدورون المراكب إلى ويتواثبون الماء من أشباريخرجون

 ألخبث عالمة ذلك كان وظهروا منهم ذلك كان فإذا البحر، إلى يعودون ثم

 ما بعض ويلقون المراكب، ويخففون أهبتهم، ويأخذون فيستعدون عندهم، الرياح

 إنهم أيضا ويقولون كسرها خافوا إن ذراعين أو ذراعًا الذقل من ويقطعون فيها

 في ذراع مائة طوله ما منها يكون البليقة لها يقال سمكة دورالمكان على رأوا إذا

 للمراكب تعرضت وربما الحجارة، ظهرها على وينبت ذراعًا عشرين عرض

 تتبع بقوتها فتندفع تعلم، ال وهي الساحل من قربت ربما أنها وزعموا فكسرتها

 يمكنها فال البربجملتها في حصلت وقد تشعرإال فال منها هارب السمك لبعض

 لحمها القدورفيذوب في وذوب لحمها قطع كذلك كان فإذا فتهلك الرجوع

 فيهاجبل الزنج بقرب وجزيرة المراكبوغيرها ي به ينتفع كله،ويصيردهنا

 أحد يقدر فال نار، لهب وبالليل دخان بالنهار منه يظهر النار جبل لها يقال

 وأهلهذا بارند، لها مدينة ولهم المدروهمسودان وجزيرة الدنومنه. على

 التجار فيها يعد الصينية فالمراكب ويقتلون. ويسبون الطريق يقطعون البلد

 التجاروخمسمائة من نفس أربعمائة امراكب في كان وربما والنفط، السالح

 الرانج وجزيرة سفينتهم وتغتال سواهم، في ويطمع فيهم، يطمع فال مقاتل،

 ب من فسد ال إنها ويقال راتوالتجا والزرع األهل كثيرة عظيمة جزيرة وهي
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 هذه الرانج جزيرة تقصد الصينية المراكب صارت والهرج بالخوارج الصين

ومدائنها. كلها جزائرها وكذلك أهلها ويقاتلون

 وهو خانقوا إلى منه يدخل الذي الباب التجارات في الصين أبواب وأصبح

 جزيرة منها كثيرة الرانج وجزائر عليه الطريق بعد غيره من دخل ومن أقرب،

 الرامى وجزيرة وطيب متاجر وبها فرسخ أربعمائة تكسيرها سديدة، ب تعرف

 الكافور وفيها البقم منابت فيها فراسخ ثمانية تكسيرها إن يقال عامرة أيضا

 أرض بين النصف إنها يقال كله، وجزيرة فرسخا ثمانون وتكسيرها واألوفاوية

فرسخًا ثمانون وتكسيرها العرب وأرض الصين

 القلعى والرصاص والعاج والكافوروالصندل العود من األمتعة مجتمع كله وب

 الذي امهراج وجزيرة عمان. من الوقت هذا في إليهاوالجهاز والبقم، واألبنوس

٠ والخصب العمارة غاية في كبيرة جزيرة وهي الجزيرة، هذه ملك هو

 في بها غردت إذا الديكة أن بقولهم يوثق الذين التجار بعض عن حكى

 مفاوز ال قراها وانتظام عمارتها، ألتصال فرسخ مائة نحو من تجاوبت األسحار

.أراد حيث وينزل زاد، بال المسافريسافرفيها وأن خراب، وال فيها

 سريانياتهم، فيه يتدارسون أهلوها إليه يجتمع موضع سرنديب جزيرة وفي

 وقدر وزنه مبلغ ذهب من عظيم صنم وبها السالف، الزمن في ملوكهم وقصص
 يجتمع أخرى وفيهامواضع لهم هيكل وهوفي رطل مائة عليه الذي الجوهر

 والملك أديانهم، في ويتكلمون علومهم فيها يتدارسون الملك وأهل اليهود فيها

 والعنب سرنديب، أعناب لها يقال أعناب الجزيرة هذه وفي ذلك، لهم يبيح

 وهواء وغياض رياض وأكثرفي شهرين العنب هذا يجوزالمجتازفي عظيم واد

 والشطرنج، نردبال القمار وأكثرعملهم درهم، بنصف عندهم والشاة معتدل،

وكلما واسعة، كبيرة جزيرة الرانج وجزيرة أهلها، بعلم المرأة الرجل ويستريد
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 قوم جزائرهم في ولهم أسود، فهو النبات وسائر وقصب ذرة من فيها يزرع

 كل بطرف ويأخذ أسلحتهم، أتموا وقد أنوفهم، خرمت قد بالمخرمين يعرفون

 وإال الصلح وقع فإن بينهم الصفراء يصفر حتى التقدم من ويمنعه يجره سلسلة

 ويأكلون قائمة، لهم تقم فلم للحرب، وتركوا أعناقهم في السالسل تلك شدت

 في وللعرب يقتل أن دون مركزه من أحدهم يزول وال نهشأ، عليه وقعت من

 ابن هذا وقالوا له سجدوا منهم رجال عاينوا فإذا عظيمة، هيبة الزنج قلوب

 إنما العرب وألن صدورهم التمرفي لجاللة شجرالتمر، بالدهم في تنبت مملكة

 يستتر منهم يتعبد ومن بألسنتهم، بلغاء خطباء بالتمروفيهم صبيانهم يصرفون

 أول من رجله على ويقف الناس إليه ويجتمع عصا، بيده ويأخذ نمر، يجلد

 ومن منهم، ملك أمورمن ويذكرلهم تعالى، الله ويذكرهم يخطب اليل النهارإلى,.

بين وموضعها الصبرالسقطرى، منابت وبها سقطرى وجزيرة الملوك. من مضى

 بالمد سقطراء القطاع ابن ورواه مقصورة وألف ورا، طائه وسكون وثانيه أوله بضم ")سقطرى(:

 عنهاوهي جنوبيها عدن تناوح ومدن قرى عدة فيها كبيرة عظيمة جزيرة اسم األبنية. كتاب في
 عرب نصارى أهلها وأكثر عليها يمر الزنج بالد إلى والسالك الهند بر إلى منها أقرب العرب بر إلى

 )القاطر ويسمونه الجزيرة هذه في إال يوجد شجرال وهوصمغ األخوين الصبرودم منها يجلب
 تعالى الله خلقه كاحمرشي؛ لونه أن إال الخلقة في شبيهًابالصمغ يكون خالص وهوصنفان

 في الشام إلى سار حين األسكندر إلى كتب أرطاطاليس وكان ذلك، من مصنوع األخر والصنف

 القاطر الصبر ألجل بها ليسكنهم اليونانيين من جماعة إليه وأرسل بها يوصيه الجزيرة هذه أمر
 مدينة من وأكثرهم اليونانيين من جماعة الجزيرة هذه فسيراالسكندرإلى األيارجات في يقع الذي

 بها حصلوا فلما بحرالقلزم في وسيرهم بأهاليهم المراكب في اسطاغرا مدينة وهي أرسطاطاليس

 ذلك فنقل عظيم صنم بها للهند وكان باسرها، الجزيرة وملكوا الهند من بها كان من على غلبوا
 عليه مريم بن االسكندروظهرلمسيح مات فلما شرحها، أخباريطول في الهند بالد إلى الصنم

 موضع الدنيا في فليس الوقت هذا إلى ذلك على وبقوا اليونانيين من بها كان تنصرمن السالم
 جزيرة أهل غير غيرهم فيها يداخلهم ولم أنسابهم يحفظون اليونانيين من قوم فيه أعلم والله

 فال، األن فأما التجار من المسافرين على يقطعون الذين الهند بوارج إليها يأوى وكان سقطرى
 جزيرة الجزائر من اليمن سواحل يجار ومما اليمنى: الهمدانى يعقوب بن أحمد بن الحن وقال

فإذا الزنج وبلد رعدن« بين يقع مما بربر جزيرة وهي السقطرى الضبر ينسب واليها )سقلرى(
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أن ذلك في والسبب نصارى. وأكثرأهلها العرب، بالد وبين الزنج بالد

 يمينه عن تماشيه )سقطرى( وجزيرة عمان يريد كانه أخذ الزنج بلد إلى )عدن( من الخارج خرج

 من وفيها فرسخا ثمانون الجزيرة هذه وطول الزنج( )بحر ناحية من بها النوى ثم ينقطع حتى
 الروم بلد من قومًا أن ويذكرون نصارى، وهم مقاتل آالف عشرة نحو وبها مهرة قبائل جميع

 كثير نخل وبها بعضهم معهم وتنصر فساكنوهم مهرة من قبائل يهم نزلت ثم كسرى بها طرحهم
 فإنهم )عدن( أهل وأما قال: .الكثير والصبر األيدع وهو األخوين دم وبها العنبر بها ويسقط

 من وقوم مهرة وسكنها فنوا ثم الرهبانية ألهلها كان ولكن أحد الروم من يدخلها لم يقولون:
 غير وقتلوهم المسلمين من بها من على فعدوا الشراة بها كثر ثم اإلسالم دعوة فيها وظهرت الشراة

السوق. له يقال بموضع مسجد وبها أنامية عشرة

 وغربها النوبة وشرقها الفيافى، وجنوبها اليمن شمالها شهرين، :مسيرة الزنج بالد ٤٣

 جداء الحر شديدة الزنج وبالد حام، بن كنعان بن كوش ولد من السودان وجميع الحبشة،

 فاسود حام ابنه على دعا السالم، عليه نوحا، إن وقيل: بالشمس. الحتراقهم سوادهم وحلكة

 أنهم الكماء زعم الحوت، عظام من بيوتهم سقوف األشجار، قليلة المياه قليلة وبالدهم لونه،

 اللون سواد عشرة: بأمور خصصوا الزنج جالينوس: قال اإلنس. سباع لهم يقال ولهذا الناس شرار

 وقلة الطرب وكثرة الرائحة ونتن ،والكعب اليد وتشقق الشفة وغلظ األنف وفطس الشعر وفلفلة
 أكله. ظفربعدوله ومن العدو، لحم يأكلون حرهبهم في فإنهم بعضًا، بعضهم وأكل العقل

 كلهم؛ يثملهم والطرب حولهم يدور ال الغم مغموما، زنجى يرى وال لهم، لباس ال عراة وأكثرهم
 سهيل كوكب طلوع سببه بل آخرون: وقال القلب، دم اعتدال ذلك سبب الحكماء: بعض قال

 بالدهم دخل ومن الذهب، كثرة منها كثيرة بالدهم وعجائب الفرح. يوجب فإنه ليلة كل عليهم

 البالد. تلك يفارق حتى الجرب من أحد يسلم ال اليبوسة، غاية في وهواؤهم القتال، يحب

 اوقليم، اسمه ملك ولهم وسمنوا. أمزجتهم استقامت البالد هذه وآنقهم بالدنا دخلوا إذا والزنوح

 واللجم، عليهابالسرح البقريحاربون ودوابهم رجل. ألف ثالثمائة في سائربالدالزنج يملك

 رسوم بل يراجعونها، شريعة لهم وليس إبل، وال بغال وال لهم خيل وال الدواب، مشى تمشى
 يصطادها الصحارك في وحشية كثيرة والفيل الزرافة بالدهم وفي وسياسات. رسمهاملوكهم

 ويقولون: الملك، عقبة وحرموا قتلوهم جاروا إذا ملوكهم أن منها عجيبة، عادات ولهم الزنوج.
 به ظفر إذا العدو أكل ومنها واألرض. السموات ملك نائب يكون أن يصلح ال جار إذا اللك

 إنها قيل: عقله؛ طمس شربها من نبيذ اتخاذ ومنها الكل. عادة ليس بعضهم عادة إن وقيل:
 الذهب كثشرة مع بالحديد التحلى ومنها به. الكيد أرادوا من منها يسقون النارجيل من مأخوذة
 ينفر الحديد أن يزعمون والفضة، الذهب من غيرهم يتخذ كما الحديد من الحلى يتخذون عندهم،
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 يكاتب وكان الهندى، قوز وقتل فارس ملوك على غلب لمااألسكندر

 من عليه وغلبه عليه وقف بما ويعرفه أمره، من يجرى بما أرسطاطاليس

 البحر في جزيرة طلب في عليه ويؤكد إليه يكتب أرسطاطاليس وكان الممالك،

 ال الذي العظيم ادواء وبها الصبرالسقطرى، منابت بها ألن سقطرى ب تعرف

 يصلح حتى عنها ينتقل ال وجدها إن الجزيرة وأن به، إال األيارجات تتم

بها. والحفظ بملكها لهم ويطوف اليونانيين من قوما ويسكنها عمارتها

 ذلك وكان بها، باألحتفاظ الطوائف ملوك إلى وتقدم ذلك، األسكندر ففعل

 ودخل الروم وتنصرف وسلم عليه الله صلى مريم بن عيسى السيد بعث حتى

 من سائر مع الوقت هذا إلى بها فبقاياهم الناس مع وتنصروا الجملة في هؤالء

 جزائر عمان من الخارج يمين عن الذي الكبير البحر وفي عندهم، من يسكنها

 أرض من بذلك يتصل وما اللبان، منابت الشجرفيها بالد تحاذى وهي كثيرة،

قشعمة في الجزيرة هذه في وهم العرب من قوم وفيها والتبابعة وجرهم عاد

 من رأيت المسعودى: قال كالخيل، تمثى وانها البقر على قتالهم ومنها البسه. ويشجع الشيطان
 وتجاراتهم الفيل اصطيادها ومنها بحمله. ويثور بالحمل كاإلبل يبرك العيون حمر وانها البقر هذا

 ال والزنج كذلك، أيضًا والمستأنسة كثيرة، الزنج ببالد الوحثية الفيل ألن وذلك عظامها، على

 عندهم أن وذاك ولحومها، وجلودها بعظامها ينتفعون بل العمل، في وال الحرب في يستعملونها
 فيخرجون المثى، فاليقدرعلى الماءإسكره ذلك من الفيل فإذاثرب اماء، في ورقايطرحونها

 مائة إلى منًا خمسون أنيابه وأكثر الزنج، أرض من تجلب وأنيابها الفيل وعظام ويقتلونه، إليه

العباد(. وأحبار البالد )اثار القزوينى: انظر من. ثالثمائة إلى يصل وربما من،

 جرهم بنو استقر يعرب، وشقيق السالم، عليه نوح بن سام بن عابر بن قحطان ابن هو جرهم
 ويذكر والبأس، القوة وزيادة األعمار وطول األجساد بعطم وثمود عاد كاهل وتميزوا وتكاثروا باليمن
 التمر يأكل كان وهزان ابن سعدانة وأن وأعناقًا أجسامًا الناس أطول كانوا أنهم منبه بن وهب
 العرب، واألخباريون الرواة يختلف مكة إلى اليمن من هجرتهم سبب وفي سموق، نخلة من جالسًا

 الرحيل فقرروا خسروها، التي الحميريين مع حروبهم عن نتجت أنها شرية ابن عبيد يذكر إذ
 أن منبه بن وهب يورد بينما الجديد موطنهم في أنفسهم على ملكوه الذي عمرو بن مضاض بزعامة

 في عمالق بنى على ليس اليمن ملك يعرب قبل من لهم ثرعية تولية على بناء كانت هجرتهم
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 وعيش قليال، أمرهم فيتسع اليمن وسواحل يعمان تتصل أن إلى عيش وضيق

 أصحاب من فباعوه العنبر إليهم وقع وربما عندهم، نبات ومن السمك من هؤالء

 ومن هناك، وينقطع ، ببحرالبحاروالقلزم متصل وبحراليمن المراكب،

 يسمع قوم منها سلطا لها يقال البحرجزيرة هذا في الجزائرالتي عجائب

 يخاطبهم إليهم وصل ومن معاشهم، في وتصرفهم وضجيجهم كالمهم

كانوا وأنهم األنس، من أنهم فذكروا أمرهم عن وسئلوا يراهم، وال ويخاطبونه

 في جرهم بنو أقام نفسه. جرهم عهد في كان وهذا أيضًا، س وجدي طسم وعلى بل فقط، مكة

 عمرو بقيلة، المدان، عبد جرهم، ياليل، عبد زعامتهم وتوارث العماليق، يقطنها كان التي مكة،

 بن بشر الحارث، بن عمرو مضاض، بن الحارث عمرو، مضاض، المسيح بعبد يعرف الذي
 بل مكة، في سلميالفترة وبنوجرهم العماليق وتعايش عمرو. األصغربن مضاض وأخيرًا الحارث

 أستقلت قد جرهم أن يبدو األحداث تواتر من ولكن الروم من وحلفاءهم إسرائيل معًا حاربا إنهما

سلطان. أي فيها للعماليق يعد ولم مكة بملك

 ذو هوبحرمستجدفتحه وإنما بحرالقلزم أعنى العهد قديم البحربحرًافي هذا يكن لم ٤"

 أبو األمير منهم البالد أهل من جماعة ذكره ما على الوجب وكان التبابعة. بعض ويقال القرنين

 الوادى هذا إلى ذوالقرنين وصل ال أخبارزبيدقال: في المفيد كتاب في نجاح بن جياش الطامى

 قلزم إلى منه عرق وخرج البحر فخرج الوادى، صدر نقر أي ففتحه الحر شدة به فوجد نطر
 نفرق أن أردنا :القرنين ذو فقال العرب ببالد متصلة كانت الحبثة أرض إن ويقال عنده ووقف

 تغلب من القوم بين ماء وينقطع وبالده أرضه كل ويجوز صاحيه كل ليعرف اإلقليمين بين ما

 بالخيل البحر تخوض الحبثة فصارت يذاته، إقليم كل اإلقليمين افترق البحر فتح فلما والتعدى.

 بسلسلة ومد بعد يسمى حصنا مندب جبل على العرب بعض وبنى العرب. أرض وتغزو والرجل

 منه يحرج كان حتى السلسلة تحت يمر يصل مركب فكل معارض، الحبثة بر إلى العرب ير من
 ويقال الجيل ملوك التبابعة هدمه أن إلى حاله على الحصن وبقى وأراد. يشاء جهة أي إلى ويسافر

 إن ويقال اآلن. إلى أثرها وبقى السلسلة، ورفعت زبيد ملوك الحبشة واألصح عدن ملوك زريع بنو

 البحر, في موضع أغزر كان ألنه المندب باب على إال جواز البحر لسفارة كان ما الزمان ذلك في

 تسافر المراكب صارت واآلن بها، الما، في يلعبونواألوالد وبطون ووضح فشات منه بقى ما وكان

 ويوجد عدن. وصلنا إذا يقى ما ونذكر المياه لكثرة عريض طويل عميق بحر وهو ظهره. وراء من

. المتبصر( )تاريخ المجاور: انظرابن الصيادون. مايجده العنبروالغالب سواحله في
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 نزل وإذا دينه. على وهم به فآمنوا جردول بن سافر له يقال نبى إليهم بعث

 نهاية في تمرا ليال ثالث يكفيه ما ليلة في الزاد من له جعلوا إليهم الغريب

 من مضغة أطيب اليمام، قدر على مشوية وطيورا ونارجيال والطيب الحالوة

 ال وأكثرهم مركب له سيق أهله إلى الرجوع عندهم وقع من أراد وإذا اليمام،

 إلى يسر ولم حاله على أقام يحملوه لم وإن يحمل حتى عنهم المسير له يتجه

. البحريون ذلك عرف وقد الخير، وكثرة الموضع لطيب غيرها بالد

 اللوزإال خلق في ثمرًا يحمل الجزيرة، به وهوشجرعرفت فرش، وجزيرة

 إلى يمرض لم منه أكل ومن ، دواء كل مقام فيقوم بقشره يؤكل ،منه أكبر أنه

 يمنع ملك الجزيرة ولهذه أسود، عاد أبيض شعره كان وإن يهرم، ولم موته

 وجزيرة يثمر ولم فأورق وزرعه جلبه الهند أهل ملوك بعض أن وذكر منها،

 وعلى النعامة ظهرطائريشبه على راكب اإلنسان صورة في وهوشيطان الدهان

 لهم خالص ال موضع إلى البحررفعهم طرحهم وإذا إلناس لحوم يأكل قدرها،
 حمل البحر أن وحكى أحياء. ويأكلهم إرادته، عند واحد بعد واحدًا وأكلهم منه

 ورموه مركبهم على وقفوا أتاهم فلما ،به سمعوا كانوا وقد الجزيرة تلك إلى مركبًا

 على مغشيين منها سقطوا صيحة بهم فصاح ،قتاله على وصبروا وحاربوه

 عليه الله فدعا صالح رجل فيهم وكان عادته موضع إلى عبرهم وجعل وجوههم،
 وأمتعتهم الناس أموال من معه ال مطلبًا ذلك وصارموضعه حينه، من فهلك

 ظنوا إذا حتى فيطلبونها المراكب ألصحاب تلوح جزيرة وهي الضريف، وجزيرة
 على يقدرون ال أيامًا كذلك أقاموا وربما ، عنهم تباعدت منها قربوا قد أنهم

 وهم ،دخلها وال إليها وضل إنه البحر أهل من أحد يقول وال إليها الوصول
 زجاج من صنم فيها البيدج وجزيرة وشجرًا وعمارة ودوابًا شخوصًا فيها يرون

 قومه على يبكى إنه البحريون يقول األيام ممر على دمع عينيه من يجرى أخضر

 الصنم، كسر وأراد وقتلهم فاستباهم الملوك بعض فغزاهم يعبدونه كانوا ألنهم

وإذا فتركوه، وجوههم إلى الضرب وعاد فيه يعمل لم يشيء ضربوه إذا فكانوا
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عجيبًا صفرتصفيرًا أذنيه إلى الريح دخلت

 وثيابهم ذهب، أوانيهم أهلها وأكثر وشجر عمارة بها سرهانة وجزيرة

 يريد من لهم وقع متى ملك ولهم ذهب، أعمدة وسالحهم بالذهب، منسوجة

. عنه دفعه منه بشيء الخروج

خمسة أكثرمن دورها كبيرة جزيرة "وهي صقلية الغرب الجزائرببالد ومن

 أهل وأكثر بالسين يقول وبعنم مشددة أيضا والياء الالم وتشديد كسرات بثالث ()صيقلية(:

 كل بين الشكل مثلثة وهي إفريقية مقابلة المغرب بحر جزائر من والالم. الصاد يفتحون صقلية
 المغرب بين منها وافريقية يومًا عشر خمسة مسيرة دورها وقيل: أيام سبعة مسيرة واألخرى زاوية

 مجاز قسطنطينية مدينة عليه الذي الشرقى الشمالىالبر في مدينة ريووهي وبين وبينها والقبلة

 العينى شمى مدينة جهتها من وعليه ميلين عرض إتساعه منها جهة أطول في الفارو يسمى
 وبين ريو مقابلة وهى مسينى، على يمسينى ذا من األسكندرى: قالقس ابن فيها يقول التى

 وعو إقليبية المسعى وءوتانوضع إفريقية مواضع أقرب إلى ميالً وأربعون مائه إفريقية وبر الجندرة

 ثالثة وعرضها مرحلة عشرة إحدى مسينى إلى طرابنش من طولها وإن أقل أو الطيبة بالريح يومان
 طهر على اللغوى القطاع ابن بخط وقرأت واألمصار والقرى البلدان كثيرة خصيبة جزيرة وهي أيام

 ثالثًا بصقلية أن حاشية تعليقًاعلى صقلية سيرة نسخ بعض في وجدت صقلية تاريخ كتاب

 يحيى ين الحسن على أبو وذكر اليعرف، ما الضياع ومن حصنًا عشر وثالثة مدينة وعثرين

 بلرم إحداها مدينة عثرة ثمان بصقلية أن الفشل أبى القاضى عن حاكيا صقلية تاريخ في الفقيه

 من حوله من اليطيع بيدمتملك وحديث قديم في تزل ولم قلعة ونيفًاوعشرين فيهاثالثمائة وأن

 ولذلك عجيبة ونزه جارية وأنهار غزيرة عيون وبها دخلها وسعة لحصانتها قدرهم جل وإن الملوك

حمديس: ابن يقول

تذكارها للنفس يهيج .. . والهوى صقلية ذكرت

أخبارها أحدث فإني .. . جنة من أخرجت كنت فإن

 الدهر عجائب من أعجوبة وهي بكسرالنون هكذايقولونه قصريايه يسمى وسطهاجبل وفي

 المدينة باب يحويه ذلك وكل كثير شي: والبساتين الحرث من وحولها شامخة عظيمة مدينة عليه

 وفيها الجزيرة جبال جميع أعالهاوحولهاوكذلك تتفجرمنالهواءواألنهار في شاهقة وهي

 مقتبس منها اقتبس فإن منها الدوئ أحد يستطيع ال ظاهرة أبدا فيه تشتعل تزال ال النار جبل

 والغنم والبقر والحمير والبغال الخيل من جدا الموائى كثيرة وهي موضعها فارق إذا يده في طفئت
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 والنحاس والفضة الذهب معدن وفيها عقرب وال حية وال سبع فيها وليس الوحشى والحيوان
 وفي شتاء وال صيفًا ينقطع ال وكألها أنواعها اختالف على الفواكه وجميع والزيبق والرصاص

 إفريقبة يالد المسلمون فتح فلما اإلسالم قبل خاملة العمارة قليلة وكانت الزعفران ينبت أرضها

 بالد من قربها على تزل ولم عمارتها فاحسنوا فعمروها بها فأقاموا إليها إفريقية أهل هرب

 صقلية صاحب وكان الفرات بن أسد القاضى يد على األغلب بنى أيام في فتحت اإلسالم.حتى
 دب ثم الجزيرة من ناحية على فيمى فتغلب عنه يلغه ألمر فقتله قسطنطين البطريق يسمى رجال
 في فخرج عنها فيمى فأخرج عظيمًا جيشًا القسطنطينية صاحب أنفذ ثم أكثرها على استولى حتى

 وهو األغلب بن إبراهيم بن الله بزيادة مستجيرًا منها بالقيروان ثم بإفريقية لحق حتى مراكبه

 بها وأغراه أمرها عليه وهون الرشيد هارون بن امامون امؤمنين أمير جهة من عليها إلوالى يومئذ

 وهو الفرات بن أسد فامرعليهم الجهاد في ورغبوا إليه فابتدروا لذلك الناس الله زيادة فتدب

 ه ٢١٢ سنة في نحوصقلية وتوجه السواحل جميع من المراكب وجمعت القيروان يومئذقاضى

 جمعا الروم وجمع الجزيرة إلى فوصل راجل آالف وعشرة فارس تسعمائة في المامون أيام في
 بالكفار األنتصار إلى لنا حاجة ال وقالوا يعتزلوهم أن وأصحابه فيمى الفرات بن أسد فأمر عظيمًا

 بن أسد وملك ذريعًا قتال منهم وقتل الروم فانهزم صادقة حملة الروم على وحملوا المسلمون كبر ثم
 حياة أدرك عالمفقيها صالحا رجال وكان ه٢١٣ سنة في توني فم الجزيرة جميع بالتنفل الفرات

 أهلها أكثر وصار مدة المسلمين يأيدى وبقيت الشرق إلى ورحل عنه الله رضى أنس بن مالك

 قال . أيديهم في اليوم فهي الكفارفملكوها ظهرعليها ثم والمساجد الجوامع بها وبنوا مسلمين

 درجة وثالثون خمس وعرضها درجة أربعون طولها صقلية مدينة الملحمة كتاب في بطليموس

 السرطان من درجات عثر المؤخرتحت الفرع في شركة ولها الكلب ذراع عاشرها السنبلة طالعها

 جزيرة فضل ومن الحمل. من مثلها ملكها بيت الميزان من مثلها رابعها الجدى من مثلها يقايلها

 الذهب معادن وفيها ثعابين وال أفاع وال عقرب وال ضبع وال نمر وال ضار سبع بها ليس أن صقلية
 وجبال والرصاص والحديذ الزاج ومعدن والفضة والكحل الشب ومعادن مكان كل في موجودة

 أبو وقال كثير وغيرها األندلس إلى منه النارويحمل جبل النوشادرفي يوجد ما وكثيرًا تنعش

 فهو صقلية جزيرة في الذي النار جبل وأما صقلية تاريخ مصنف الفقيه يحيى بن الحسن على

 ثالثة ودوره طبرمين وبقرب ومصقلة قطانية بين فيما وهو بالمجاز المتصل البحر على مطل جبل
 كثيرة أبنية وحوله واألرزن والصنوبر اليندق وهو القسبطل أكثرها عظيمة وشعارى أشجار وفيه أيام

 المقاتلة من يسكنه كان من يبلغ إنه وقيل: ساكنيه كثرة على تدل ومقاسم للماضين وآثارعظيمة
 منها يخرج منافس أعاله الثماروفي أصناف وفيه مقاتل. ألف ستين طبرمين ملك الطورة زمن في

 الحديد كخبث ويصير به تمر ما كل فتحرق جهاته بعض إلى منه النار سال وربما الدخان النار
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 بإزاء وهي وأشجاروأنهارومزارع، جبال ولها واسعة ومملكتها عشريومًا،

 منه ويطير بالليل وناره بالنهار دخانه يظهر يزال ال البركان جبل وبها إفريقية،
 الماء تطفوعلى األسفنجة مثل مثقبة سود حجارة وهي البحرشرارات، في

هذا من وربماخرج أقدامهم الحمامات في بها البالديحكون الى الناس فتحملها

 وفي األخباث االسي واهريسعيه وهواليوم دابة يه الو قعي ر شيائً السحقة ذلك ينبت رلم

 وفي شتاء وال صيف في عنه تنقطع تكاد ال دائمة مطارواأل والثلوج السحاب الجبل هذا أعال
 كثيرًامن أن الروم وزعمت وآخره أوله الشتاءفيعم فأمافي الصيف في اليفارقه الثلج أعاله

 النار هذه واجتماع الجبل هذا عجائب إلى ينظرون صقلية جزيرة إلى يرحلون كانوا األولين حكماء

 وفي الذهب جبل الروم سمته ولذلك الذهب معدن هذاالجبل في كان إنه وقيل: فيه والثلج
 كثيرة أيامًا غيرهم طبرمين أهل وأقام البحر إلى الجبل هذا من النار سالت السنين بعض

 ففيه وجهه على ذكرته صقلية صفة في التاجرفصال حوقل ألبن وقرأت بضوئه يستضيؤون

 الحادة زاويته السأقين متساوى مثلث ثكل لى صقلية جزيرة قال الكتاب هذا للناظرفي مستمتع

 البحروتحاذيهامن لج في األندلس شرقى وفي أيام أربعة في أيام طولهاسبعة الجزيرة غربى من

 قرشف البحرجزيرة في الخزروغربيها مرسى إلى وطبرقة وباجة إفريقية بالد الغرب بالد

 البحر ساحل وعلى قوصرة جزيرة صقلية جنوب ومن قرشف جنوب جهة من سردانية وجزيرة

 صقلية على والغالب قلورية نواحى ريوثم مدينة قسطنطينية عليه الذي البراألعطم من شرقيها
 البحر نحر على صقلية قصبة وهي بلرم المشهورة ومدينتها مزرعة أرضها وأكثر والحصون الجبال

 وقد بلرم وهي ظاهره واحده كل وحدود مسافة يبعد متباينة غير محدودة نواح خمس والمدينة
 المدينتين من واعمر عامرة وهي الصقالبة وحارة أيضًا ذكرت قد دونها وهي وخالصة بابها ذكرت

 لها سور وال بلرم وبين يينها فاصلة وهي جارية عيون وبها بها البحر ومرسى وأجل المذكورتين
 األبار من أهلها وشرب أيضًا كبيرة مدينة وهي صقالب بابن وتعرف المسجد حارة الرابعة والمدينة

 مطاحنهم وعليه عظيم واد وهو العباس بوادى المعروف الوادى طريقها وعلى جارية مياه لهم ليس

 ابن حارة تقارب وهي الجديدة الحارة لها يقال والخامسة للمدينة وال به لبساتينهم انتفاع وال
 والحارة صقالب مسجدابن فيهابين عليهاسوروأكثراألسواق وليس والشبه العظم في صقالب

 وثالثمائة المساجدنيف ورائهامن بهاومن المحيطة والحارات والخالصة بلرم وفي الجديدة

 ضمن بالعسكروهوفي المعروف المكان مجاورة عباس بوادى تالصقهاوتتصل محال مسجدوفي
 ولقد قال: مسجد. مائتا نحوفرمخ من المدينة على نشرت قرية يالبيضاء المعروف البلد إلى البلد

يلرم. مساجدوقدذكرتهافي عشرة سهم مقداررمية على بلرم في الشوارع بعض في رأيت
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 فتلقيه وحيتانه، دوابه من صادف كلما البحرفيحرق في فيدخل البركان
الموضع: هذ من الدنو على أحد يقدر فال الساحل، إلى األمواج

شجر وفيها ،يوما عشرين مسيرة كبيرة جزيرة وهي ، سردانية وجزيرة
وبها بحرالروم، في وهي ،٤٧ أقريطش وجزيرة وتجارات وجبال وزروع وعيون

 الحروف آخر وياء مكسورة نون األلف وبعد مهملة دال ثم ثانيه وسكون أوله :بغتح ذية(1)سرد٤٦

 أكبر واقريطش وصقلية األندلس بعد هناك ليس كبيرة بحرالمغرب في جزيرة مخففة. مفتوحة

 األفرنج بيد اآلن وهي نصير بن موسى عسكر في ٩٢ سنة في وملكوها المسلمون فزاها وقد منها

 )معجم الحموى: انظرياقوت . أعلم والله بصقلية مدينة )سردانية( أن لبعضهم ووجدت

- (٤٤٦ص ٤٢ج البلدان(،

 مكسورة وطاء ساكنة وياء مكسورة والراء ماكنة والقاف وتكسر الهمزة بغتح :)أقريلش( ٤٧

 فيها كبيرة جزيرة وهي )لوبيا( برإفريقية يقابلهامن بحرامغرب في جزيرة اسم معجمة. وشين
 أمية أبى بن جنادة غزا جابر ين يحيى بن أحمد قال العلماء من جماعة إليها وينسب وقرى مدن

 أيام في فلماكان أقريطش غزا ثم معاوية أيام في ٥٤ سنة في )أرواد( جزيرة بعدفتحه األزدى
 ثم بعضها ففتح الرشيد خالفة في الهمدانى معيوف بن حميد وغزاها أغلق ثم بعضها فتح الوليد

 منها فافتتح باألقريطشى المعروف األندلسى عيسى بن عمر حفص أبو االموه خالفة في غزاها
 وخرب أحدا الروم من فيها يبق لم حتى شي، بعد شينًا يفتح يزل لم ثم ونزله واحدًا حصنًا

 أيام أول في أقريطش فتحت غيرالبالذرى وقال المأمون، أيام في ٢ ١. سنة في وذلك حصونهم

 قرية أهل من وكان الغليظ بابن امعروف شعيب بن عمر يد على ٢٥٠ بعد فتحت وقيل المأمون
 أول كان يونس ابن وقال كثيرة، سنين عقبه وتوارثها البلوطمناألندلس فحص عمل من بطروح

 ندب ثم بمصر وغيره األعلى عبد بن يونس سمع وكان عيسى بن عمر بن شعيب افتتحها من
 أناخ أن إلى الروم على نكاية المسلمين بالد أعطم من وكانت افتتحها حتى إليها فسار لفتحها
 جمادى آخر في قسطنطين بن أرمانوس وتملك المطيع خألفة في الدمستق الفقاس بن تغفور عليها
 حتى محاصرًالها يزل ولم فارس آالف خسة افامنهم وسبعين ائنين في ٣٤٩ سنة األولى

 عبد صاحبها وأخذ وسبى ونهب فقتل ٣٥٠ سنة المحرم نصغ في والجوع بالحرب عنوة فتحها
 كله ذلك وحمل عمه وبنى وأمواله األندلسى عيسى بن عمر حفص أبى ولد ض شعيب بن العزيز

 مركب ثالثمائة من نحو أهلها وسبى أموالها من القسطنطينية الى حمل إنه وقيل القسطنطينية إلى

 عدووهي بعدهم فيه لئاليدخل فيه مراكبهم دخلت إلذي المينا في وألقوها المدينة حجارة وهدموا

 حدث األقريطشى بكر أبو عيسى بن محمد منهم الرواة بعض إليها ونسب األفرنج، بيد األن الى
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 البحر وفي أيام، ستة في عشريوما اثنا وهي وثمار، وأنهار ذهب ومعدن جبال

 عنه منهاالقاصدبعدت البحرفإذاقرب بعدفي على ترى الكبيرجزيرة

 ان وقيل يراهاقبل، رآهاكماكان فيه كان الذي الموضع إلى فإذرجع وغابت،

 إلى يعود النهارثم نصف إلى طالعا يزال وال الشمس بطلوع يطلع شجرا بها

 صغيرة سمكة البحر ذلك في إن البحريون ويقول إلشمس، تغيب حتى االنحطاط

 عنه تغب ولم الجزيرة أبصر نفسه مع اإلنسان حملها إذا السائل لها يقال

 اآلف أربعة له ملك وهو طاوراق، وجزيرة ظريف عجيب شيء وهذا ودخلها،

 وعندهم األوالد، بكثرة ويتفاخرون بملك فليس ذلك له يكن لم ومن امرأة،

 والبحريون السيارة، وجزيرة عجيبة قوة الباه على قووا منها أكلوا إذا أشجار

 فيها، بمسكون وليس كثيرة مرارا رآها أنه يذكر من منهم عليها، مجموعون

 الشرق، إلى صارت الغرب من الريح هبت فإذا وعمارة، جبال فيها جزيرة وهي

 خفيفة حجارتها إن ويقال دأبها هذا الغرب، إلى صارت الشرق من ذهبت وإذا

 ذلك من وأقل أرطال عدة يزن قناطير عندنا وزنه الذي العظيم الحجر يكون

الجبل. من العظيمة القطعة اإلنسان ويحمل

 انكسربهم مركبهم أن التجارات أصحاب من الله لعنهم اليهود بعض وذكر

 فيها ما وكل وحجارتها ترابها جزيرة إلى طرحهم البحر وأن السنين، بعض في

 قليل، ذلك كل مع وهو السمك غير غذاء يجدون ال أياما فيها فأقاموا ذهب،

 فجروه للمركب زورق لهم سلم ذلك مع وكانوا التلف أنفسهم على خافوا فلما

 البحر به دخلوا ثم يحمل، ما فوق بالطمع وثقلوه الذهب ذلك من فأسقوه عندهم
 الزورق بهم عطب إاليسيرًاحتى به يسيروا فلم النجاة طلب في واجتهدوا

 من الريح مهب نحو السباحة أهل من بعضهم إال منهم ينج ولم الذهب وتلف

 رؤسهم ويأخذون الناس، يأكلون الكافورقوما جزائر في أن وذكروا الساحل إلى

عزموا فإذا ويعبدونها، بيوتهم ويعلقونهافي الكافوروالطيب فيها فيجعلون

 القاسم. أبو قاله المؤدب النسائى محمد بن الله عبد عنه روى المالكى القاسم بن محمد عن بدمثق

البلدان(. )معجم الحموى: ياقوت انظر
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 يديه، بين وسجدوا له فكبروا الرؤس، تلك من رأسا أخذوا األمور من علىأمر

 وجزيرة وشر. خير من عنه سألوه ما بكل فيخبرهم ،يريدونه عما وسألوه

 إال يسكنها لم أنه عنها وحكوا الصين، من تخوم في الجزيرة وهذه النساء،

 وزعموا الريح من يلقحن إنهن وقيل نساء، ويلدون الريح يلقحن وأنهن النساء،

 مرة إليهن وقع وأنه ذهب، وتربتها الخزران، مثل عندهم عروق الذهب أن

 البحر في وسلمته خشبة على وحملته منهن امرأة فرحمته بقتله، فهممن رجل

 وعرفه الصين ملك إلى فدخل الصين بالد به أتت حتى والرياح، األمواج فحملته

 وقعوا فما أشهر ثالثة تطلبها فطافت ،طلبها في امراكب فوجه الجزيرة، حال

 هو، ما يدرى ال مشوه شخص فيها ،أسعالق ابن وجزيرة أثر وال خبر على لها

 مشوه بحرى خلق أنه قوم وزعم واألنس، الجن بين تجسد شيطان أنه قوم ذكر

.الناس من إليه وقع من يأكل وأنه األنسان، لصورة مقارب

 أنهار ذات نقية بيضاء جزيرة إلى وقعت مراكبه أن :القرنين خبرذى وفي

 مثل رؤوسهم االنتصاب، في اإلنسان خلق على خلق وفيهم وأشجاروأثمار،

 نهر الجزيرة وبوسط أبصارهم، عن غابوا منهم دنوا فلما والكالب، السباع رؤوس

 مشرقة الطعم لذيذة طيبة ثمرة كل من فيها عظيمة شجرة بشاطئه البياض شديد
 الشمس بسير تسير والشجرة وحسنًا، ولينًا كبرًا كالخالل ورقها األلوان بأنواع

 الشمس، بانحطاط وانحطت، تقلصت الشمس زالت فإذا الزوال، وإلى الغد من

 أطيب وورقها الزبد، من وألين العسل من أحلى وثمرها نبتها، بعد وغابت

 فضربوا اإلسكندر، إلى ليحملوه كثيرا ورقها من فجمعوا المسك، من رائحة

 قد ما )ردوا بهم: وصيح يضربهم من يروا ولم الضرب أثار عليهم وظهرت

 ذلك من أخذوه كان ما فردوا فتهلكوا( لها تتعرضوا وال الشجرة هذه من أخذتم

 حشيش غير غفارا فوجدها العباد جزيرة األسكندر ودخل وساروا مركبهم وركبوا

 سواد من كالحمم وصاروا العبادة نهكتهم قد قوما فيها ووجد وغدران فيها

 بالدكم في عيشكم ما لهم فقال عليه، فردوا عليهم وسلم بهم فوقف األلوان،

 نشربه وما الحشيش، البحروضروب أسماك من رزق من يأتينا ما فقالوا ؟ هذه
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 المكان، هذا من لكم أخصب موضع إلى أنقلكم أفال قال الغدران، هذه ماء من

 العالم، جميع عن به نغنى ما هذه جزيرتنا في عندنا إن به نصنع وما فقالوا

 لهم واد الى به فانطلقوا قال: ؟ هو وما قال: إليه، وصلوا أنهم لو ويكفيهم

 إلى هناك من وأخرجوه النفس، تتوهم ما فوق قوتواليا الدر ألوان من يسرج

 من ببلد مثله يوجد ماال الثمرات أصناف من فيها الفواكه كثيرة واسعة أرض

 فقالوا بعضه، إلى وال والله قال ؟ هذا من أكثر إلى بنا أتصل له فقالوا البلدان،

 الفواكه، هذه عن الحشيش لنؤثر وإنا منه، شيء إلى نلتفت فما أيدينا بين فهذا

 إلى وانصرف القوم وودع فمنعهم، شيائ الجوهر ذلك من لياخذوا أصحابه فذهب

.منهم متعجبا مركبه

 فصارإليهم حكماء قوم البحراألخضرفيها في جزيرة له ذكرت أنه وحكى

 عن فسألهم السكينة وعليهم الكهوف، وبيوتهم الشجر ورق سرابيلهم قومًا فرأى

 نسألك إنا له فقالوا أحببتم، ما سلونى لهم فقال فأجابوه الحكمة من مسائل

 فقالوا ! أنفاسى في واحد نفس زيادة أقدرعلى وال به، لى أنى فقال الخلد

 أجل بمعرفة لى فكيف أجلى، بقية أعرف ال أنا فقال آجالنا، بقية فعرفنا

 لنفسى أبلغه ال ما وهذا فقال ،بقينا ما لنا تبقى منحة فامنحنا قالوا !غيرى

ا عليه يقدر ممن ذلك نطلب فدعنا قالوا ا لغيرى فكيف

 شاطئ على وكان اإلسكندر، عساكر إلى بالنظر يتطاولون منهم الناس وجعل

 فعجب عساكره من شيء إلى وال إليه، بصره يرفع ال حداد رجل البحر

 إلى والنظر إلى النهوض من منعك ما له وقال عليه فأقبل ذلك من اإلسكندر

 عاينت إنى قال ؟ ولم قال ! إليه فأنظر ملكك يعجبنى ال له فقال ؟ عسكرى

 شيائ، يملك ال مسكين رجل جوارى في وكان ملكه، ملكك يبلغ ال قبلكملكا

 أتعاهدهما فكنت واحدة ناحية في ودفنا واحد، يوم في والمسكين الملك فمات

 املك أعرف أن فجهدت اختلطا ثم ،رممهما وبقيت أكفانهما بليت حتى

 فصناعتك قال ذلك. بعد ملك كل على فهان ذلك، أقدرعلى فلم والمسكين

درهما وأقضى درهما أنفق يوم كل دراهم ثالثة بها أكسب أنا قال ؟ تكفيك
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 أقضيه الذي والدرهم عيالى ومؤنة مؤنتى هو أنفق الذي فالدرهم درهما، وأسلف

 أنفقه الذي هو أسلفه الذي رهموالد عملى، وموضع بيتى كراء في يلزمنى عما

 ال هم قال ؟ أصحابك على ذلك تنفق أفال قال كبرت إذا على لينفقه ولدى على

 عن ينصف ال من ذلك الى يحتاج وإنما إليه، أحتاج ال وأنا ذلك، إلى يحتاجون

 من القرنين ذو فعجب ! شيء إلى يحتاج فال منها أنصف من فأما نفسه،

. عنهم وانصرف حكمهم

وولده السالم عليه م2آ ذصر
 من خلون لست ،الجمعة يوم خلق السالم عليه آدم أن األثر أهل أجمع

 وكان إبليس إال فسجدو مالئكته له وأسجد ظفره، من لباسًا الله وكساه نسيان

 أنا وقال آلدم، السجود من فأبى شاء متى السماء إلى يصعد األرض على ملكًا

 طين، من وهو نار من وأنا أطؤه، كنت تراب من وهو األرض على خليفتك كنت

 أقطار بها أغشى التي باألجنجة وأفضله جانب، كل من الفضل عليه فلى

. ولعنه الله أبلسه السجود من امتنع فلما البصر، لح من أقل في األرض

 ذلك من مضت ساعات لثالث الجنة واسكنها لباسه وألبسها حواء وخلق
 على وهي ،عنها نهاهما التي الشجرة اا الجنة في ما جميع وأباحهما اليوم
 وكانت الحية، فألقتهما األترجة بقدر الحبة وكانت البر، العلم أكثرأهل قول
 الكرامة من أعطيه ما آدم رأى ولما قوائم. ذات وكانت الجنة، دواب أحسن من

 حواء فخاطب الجنة. أدخله حتى فاحتال إبليس، فيه فطمع الخلود إلى اشتاق
 أوتكوائ ملكين تكوتا أن إال الشجرة قتذه عن ربكما نهاكما ما > وقال: فيها
 ولم ]األعراف[، («٢١الناصحين) لون لكما إني (وقاسمهقًا٢٠) الخايدين يع

منها أكال فلما فأكل، آلدم منها وأطعمت الشجرة من أكلت حتى بحواء يزل

 هذه EvajiEve ،األوروبية اسات بقية ذلك من قريب Eve حواء تدعى اإلنجلينية في ٨
 من صغة الحية أو الحياة أصالً: وتعنى Havvah العبرية من إنها أكسفورد( )معجم عنها قال

عيش. = الحياة
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 آدم وهرب سوآتهما، لهما وبدت أصابعهما أطراف إلى عنهما لباسهما انكشف
 وحبسته األترج شجرة به فتعلقت يصنع، ما يدرى ال وشماالً يمينا الجنة في

 عز الله بهافقال ويستتران الجنة ورق من فطفقايأخذان حواء، ومعه بناصيته

 أكال التي الشجرة يعنى ولذريتكما، لكما غذاء الشجرة هذه جعلت قد وجل

عدو. لبعض بعضكم فان والحية وابليس أنتما جميعا فاهبطوا عاصيين منها

 حواء مع الجنة في آدم مقام فكان فهبطوا، قوائمها الحية من الله ونزع

 من يوم ربع وهو الدنيا، أيام من سنة وخمسين مقدارمائتين ساعات، ثالث

سنة. ألف هو الذي األخرة أيام

 جف فلما الجنة، من المخصوف الورق وعليه سرنديب جبل على فأهبطآدم

 منه فنبت جهة كل إلى وطرحته الريح فنسفته وسقط تقطع رطوبته وذهبت الورق

 وفيه هناك، إال يوجد ال الذي والتمر واألفاويه، الطيب أنواع الهند بأرض

 مغايص بحره وفي والماس، اليواقيت أصناف وحوله المسك، ودواب العود

.اللؤلؤ

 من أحسن الشعر جعد طويالً وكان محمد أبا وكناه الله عبد آدم اله وسمى

 يتكلم وكان وطوله، وحسنه لونه من نقص األرض إلى نزل فلما تعالى، الله خلق

 رده ثم علمه ما منه وانتزع ، السريانية إلى لسانه وجل عز الله فحول بالعربية

. إليه توبته بعد وتعالى سبحانه الله

 الجزيرة منطقة الرهافي وتعتبرمدينة وقداعتنقواالمسيحية، األراميين، إلى السريان ينتمى ٤٩

 اللهجات إحدك هي التي السريانية اللغة وصارت والتاريخية، الدينية أمكنتهم أهم إحدى

 خليج من المشرق منطقة جميع في والبابلية المسيحية الكنائس لجميع الفصحى اللغة األرامية
 وتعتبر كالمناذرة. المسيحية اعتنقت التي العربية القبائل لغة أيضا وكانت سيناء، حتى البصرة

 األمبراطورية في الثقافة أيضًالغة السريانية وكانت األرامية، عكالجديداللغة العربية اللغة

 ويحتفظ الصين، وفي الهند في منتشرة السريانية النسطورية الطائفة بقايا ومازالت الساسانية،

 العريي مجلة العكرك، إبراهيم .سليمان انظرد السريانية، الدينية بوثائقهم هناك الميحيون
٠١١،ص٢٠٠٥نوفمير ،٥٦٤ العدد الكويتية،
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 يدها من فتناثرمنه جوهرالجنة من قبضة وبيدها جدة على حواء وأهبط
 ومعه ابليس وأهبط وبهائها حسنها من أيضًا ونقص الجواهرمنه، فكانت يء

 كانت إنها ويقال العوسج إنه يقال شجرالجنة بعض من الناروعصا من قبضة
ثالثين معه وأنزل السالم موسى)عليه إلى صارت التي وهي الجنة، آس من

 الزدحام السك به يهكن وليس مكة، ففة البحروهي احل على صفيرة دينة رجدم:
 امسكون والربع العالم بالد أطراف جميع من إليها يلتام ألنه الحاج الموسم أيام في بها الخلق

 من القرين من نقلوه أهلها على اماء قل وإذا واليمن. والهند والمغرب مصر ديار من المعمور والبحر

 وخوص الكاشور الحجر من وبناؤهم العجم نسل من وأهلها وجدة. مكة بين ما الطريق نصف

 أنه ويقال كبار. بمخازن متقابالن خانان البصروهما خان بها المعروف والخان خانات. وكلها

 من .وكل وستمائة وعشرين ثالث سنة كبيرعظيم خان طنبغا الدين شمس األمير بظاهرها بنى

 هي الدورالتي وأما ملية. دراهم ثالث السنة في بيت كل في للسلطان يزن خوص بيت بها بنى

 سميت إنها ويقال أربابها. تصرب وفي ألصحابها ملك ألنها شيء عليها فليس والجص بالحجر

 البلد هذا بنى فلما العالم جميع جدة فهي السالم عليها حوى البشر أم بها دفن إنها إال جدة

 جزيرة العرب بالد سميت إنها ويقال السالم. عليه البشر أبي زوج حوى أي جدة باسم عرف

 انظر العرب. جزائر من جزيرة العرب بالد فصارت وأرجائها أقطارها من واألنهار البحار ألحاطة

المستبصر. )تاريخ المجاور: ابن

 )األسم (:٢١٥ ص إسرائيل، شعب وأسرار التوراة )خفايا الصليبى سليمان .كمال د يذكر
 والفعل )خلص(. أو )انتشل(، أي مشه، من الفاعل اسم هو بالتصويت( )موثيه( )بالعبرية موسى

 أنثى من أوغيرها البقرة أو الناقة، فرج من األوساخ استخرج أي مسا، بالعربية يقابله هذا
 سفرالخروج وفي طهر غسل، " بمعنى ء( مش )تصويتًامن مثا باألرامية ويقابله الحيوان

 النهرلتغتسل، إلى ذهبت فرعون ابنة وهوأن موسى، على االسم هذا أطلق الذي للسبب شرح
 من فانتشلته ، النهر، جانب الحلفاءعلى بين البردى من سفط طفألعبرانيًاموضوعًافي فوجدت

 هذا يقرون ال اليوم السامية اللغات وعلماء (.١ ٠: ٢ )الخروج موسى اسمه دعت ولذلك "، الماء

 مس القديمة الصرية اللفظة إال هو ما االسم أن هو بينهم السائد وااعتقاد موسى، البم االشتقاق
 في مشهودة هذه واللفظة . تمخض أو ولد، بمعنى مسى الفعل من ابن، أو ولد بمعنى مسو، أو

 وأنا مصرالمعروفين. ملوك أسماء من وهما وتحتمس، أحمس ومنها القديمة. بالمصرية علم أسماء

 إلى األقرب هو موسى السم التوراة تعطيه الذي التفسير أن لى يبدو إذ الرأى، هذا مع أختلف
 االسم هوأن التوراة في به الوحى لكن . مختلقة قصة طريق التفسيرعن هذا جاء وان ،الصحيح
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 أما )المخلص(. أو )المنتشل( بمعنى مشه، الفعل من المجهول صيغة من الفاعل نائب هو موشه

 الفعل من العلوم صيغة من الفاعل اسم هو )موسى(، أي )موشه(، االسم أن فباعتقادى أنا،

 إال التوراة نصوص في يرد ال )مشه( والفعل )المخلص(. باألحرىأو )المنتشل(، بمعنى )مشه(،

 حيث ١٨- ١٧; ١٨المزمور في والثانية لماء، من موسى " "انتشال قصة في األولى مرتين،

 مفهوم مع )قابل " خلص أنقذ، " بمعنى نصل للغعل كمرادف )نشل(، بمعنى الفعل هذا يستعمل

 )بشكل مشه بين هذاالترادف يثبت الذي المزمور من وهذاهوالمقطع . بالعربية( التنصل
يخلصنى: ينقذنى، " أي يصيلنى، )بشكل ونصل ينشلني( أي يمشني،

فأخذنى: العلى من يهوه أرسل

كثيرة. مياه من )يمشنى( نشلنى

القوى عدوى من )يصيلنى( أنقذنى

منى. أقوى ألنهم مبغضى، ومن

 أنقذ الذي الرجل اسم يكن هذالم أن واألرجح . أو)المخلص( )المنقذ( يعنى إذا، موسى، اسم

 كتابه برستدفي ويقول لقبه(. بل مصرايم، أرض ء٠مئ ولفيفهم العبرانيين إسرائيل بنى أوخلص

 وفي طفل: ومعناه Mose موس المصرية الكلمة ببساطة فهو مصرى، اسم موسى إن الضمير فجر

 أي و)سا( ماء أى: )مو( وهو معرب، عربى النبى، اسم وموسى : )اللسان( يذكر موس مادة

 هويالعيرانية وقيل: به. الماءوالشجرفسمى وجدبين فيه كان الذي التابوت ألن شجر،

 الموح ف والساج، الماء من واشتقاقه :الليث قال الماء. من جذب ألنه الجذب ومعناه )موسى(

 النبى. موسى السم وهذاهوالتفسيرالتقليدى . الماء في التابوت لحال الشجر،-وسا ماء،
 أو أوالنطفة، ماءالفحل، يفيداستخراج الذي الجذرمسا هنافي بالعربية األستعانة ويمكن

 المجذوب، ك موسى ح المسى المسو، : أوالجذب وهواألستدالل الناقة، رحم من الولد
 والشجر )مو( الماء مسألة أما )موسى(. االسم ألصل الصحيح التقسير هو هذا ولعل الوليد المولود،

 أن .على شجر بمعنى )سا/شا( الثانى المقطع إدخال خاصة القيول، بعيد تخريج فهو شا( / )سا

 يرد كان الذي )يومغوس( اليهودى المؤرخ عند وردت قديمة تفسيره في بالماء موسى اسم صلة
 الحظ052122 أسرسيف( كان األصلى موسى اسم إن قوله في مانيثون المصرى المؤرخ على

 00ع الماء من المنقذ يعنى: )موسى( ل الحقيقى االسم " فقال: أوزيريس( بأزرح عالقته
out of the water علق وقد .المصريين عند 000 - آل مو-ى يدعى الماء اًلن5202ل 

 بالماء موسى اسم صلة بان هذا )يوسفوس« قول على " ٢٧ .G .Waddell .وادلو.ج • األستاذ
٢ األصحاح )سفرالخروج، العهدالقديم أماماوردي للنقدالفيلولوجى. التقوم فرضية صلة
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 الماء من انتشلته إنى وقالت موسى اسمه دعت " التي مي فرعون إبنة أن من (١ ٠ اآية:

 انتشاله إلى التوراة ترجعها هنا موسى فتمية . اماء( من المنتشل mashah - ماشه )العبرية

 هوالمقطع موسى رأيناأن الماءوفي بالهيروغليفية مومعناه اسمه من األول امقطع الماءوأن من

 البردى. ابن ه وازمس موسى اسم ويكون البردى بمعنى واز لفظة تسبقه وكانت ااسم من الثانى
 وافرة. بكثرة أسماءالفراعين تترددفي التي ى( س أو)م س< )م المصرية النظرإلى وهويلفت

 يستشهد وهو والتوحيد( )موسى المشهور كتابه في فرويد سيجموند عند نجده نفسه الرأى وهذا

 اسم أن فيه يؤكد الذي Breasted بريستد المعروف المصريات عالم من طويل باقتباس

 child طفل تعنى: التي (00052) 05 ص م المصرية الكلمة هو ببساطة Mose (5) موسى
 ح فتاح ولد ح ولد )فتاح س م - بتح مثل: كاملة أسماء لصيغة اختصار وهي وليد( )أى:

 س م - أح نسى: بريستد أن من فرويد ويستغرب . س( م - ن م )أ وهكذا: فتاح( ولد

 والخالصة .مشهورة أسماء وهي )تحتمس( مس - ت ح ت ، )رمسيس( مس - رع ، )أحمس(

 فزائدة0008ع(8) أخر في أماالسين وليد، طفل، " 10005ع آ موسى " هي 05 س م أن

 الولد وكثرة النماءوالتناسل :المشاء " ،الجذرمشى .إنهافي .٠٠٠٠ ؟ العربية فماذاعن .يونانية

 أمشى وقد متوهم(. هو كما أقدامها على تمشى ألنها ال ،ولدها لكثرة كذلك الماثية سميت )وقد .

النابغةالذبيانى: قال .الولد كثيرة ماشية: وامرأة ولده. وكثر ولد أي فالن

المنون الدنيا عن ستخلجه وأمشى أثرى وإن فتى وكل

 لذو فالنا إن ويقال محالة. ال الموت به يحيق سوف وولده ماله كثر مهما إنسان كل أن أى

 العرب( )لسان في إليها يرجع طويلة استشهادات وهناك ومال ولد ذو أي وماشية، مشاء

 في الولد( كيس -أي المشيمة )ومنها مشى أن قاطع بشكل تثبت العربية المعاجم من ونحوه

 أشرناإليهاومنها التي الحروف تبادل مع األخرى العروبية اللغات نظيراتهافي تقابل العربية

 )موسى( الطفل بتربية يسمح فرعون أن العقول غير فمن ، بذاتها مك فهي - الكاف حرف
 الطفل فيسمى أحدهم أيدى على ملكه زوال أن ويعلم العبرانيين أبناء من أنه تمامًا يعلم وهو

 !!مصر من بهم ويخريج إسرائيل بنى يخلص لكى وتعليمه بتهذيبه ويقوم أوالمخلص المنقذ بمعنى

 كانت إذا أنه ونرى آخر. معنى له أن مؤكد بل المخلص أو المنقذ يعنى ال موسى االسم إن

 في معناه مو اسمه من األول المقطع وأن الماء من إنتشاله إلى التوراة ترجعها هنا موسى تسمية
 فيكون ابن القديمة المصرية اللغة في معناه سا إلثانى امقطع فإن وبالتالى اماء القديمة المصرية اللغة
 قددخل موسى هذااالسم ويبدوأناالء وجدفي االءألنه ابن مصريًاخالصًاويعنى موسى االسم

 بمعنى مشه، من الفاعل اسم وهو بالتصويت( )موثيه العبرية الصيغة في بعد فيما العبرية اللغة
فرعون! بطئى من إسرائيل لبنى المنقذ أو امخلص كان موسى أن باعتبار المخلص أو المنقذ
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 القشور ظاهرة عشرة منها رأسه، على إكليال وجعلها الجنة ثمار من قضيبا

 وجوزالهند والقسطل والبلوط والخشخاش والفستق الجوزواللوزوالبندق وهى:

والموز. والرمان

 والتمروالزعوروالغبيرا واألجاص والمشمش الخوخ وهي نوى لها وعشرة

والمقل. والنبق يلوط والشاه والقراصيا

 والتوت والعنب والكمثرى والسفرجال التفاح وهى، نوى لها قشور ال وعشرة

والتبر. والخياروالبطيخ والخرنوب واألترج

 وتعالى سبحانه الله وتاب الكمثرى األرض في تعالى الله خلق ما أول وكان

 الكلمات، وعلمه السالم عليه جبريل أتاه سنة: مائة بعد السالم عليه آدم على

 طوله في وقيل خيرالغافرين، وأنت فاغفرلى سوءا عملت أنت إال إله ال وهي

 ذراعا، وسبعين مائتين طوله ،جعل األرض إلى أهبط فلما السماء يبلغ كان إنه

 واآلت والمدية والكالليب مطرفةوال الزبدة وعمل وسبكه الحديد استخراج وعلم

 وما األرض، دواب من يأكله ما وعلم اآلالت، جميع من إليه يحتاج وما األرض

 وأتى مفاوز، بينهما وما عمرا قدمه موضع وكان ،مكة إلى بالمسير وأمر يجتنبه

 فطفت الكعبة إيت له وقيل عملك هذا لها فقال تبكى حواء بها فوجد جدة

 طفنا لقد آدم، يا الله حياك له فقالوا باألبطح المالئكة فتلقته إليها فمشى بها،

 السالم عليه جبريل وعلمه حجه من بأول ولسنا عام بألفي البيت هذا قبلك

 والزكاة الصالة عليه وفرض صحيفة، عشرون إحدى عليه وأنزلت المناسك،

 هذا قيل ثم وخبز، وطحن، وحصد، وزرع، والوضوء، الجنابة من واالغتسال

 هذا له فقيل النفس بشق إال هذا يلغت ما رب يا فقال وذريتك، أنت دأبك

٠ بخطيئتك

 الحمل وطول الوالة، ووجع العذرة، وجع خصال، بعشر حواء وعوقبت

 تحت تكون وأن للنساء، الرجال وملكة الرأس، وقناع الموت، وحزن والحيض،

 بين -جمع الحزن عند القلب ورقة المصيبة، عند والولولة الجماع، عند الرجل

من وخوفه ، وتغيرحسنه ،طوله بنقصان آدم وعوقب وتعارفا بجمع وحواء آدم
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 أعماله، عليه وحفظت بالموت، ذريته وعلى عليه وحتم تخافة، وكانت السباع،

 يديها وعدم جناحيها بقص الحية وعوقبت فيه. والتعب رزقه النظرفي وكلف

 لها، وعدواتهم الناس من وخوفها لسانها، وشق بطنها على ومشيها ورجليها

 آدم وإن لسانها. للناس أخرجت تقتل أن طلبت وإن غذاءها، التراب من وجعل

 كل في توأمان له يولد كذلك وكان ،قليما وتوأمته قابيل له فولدت حواء غشى

 هابيل وشغل بالحرث، قابيل فشغل لبوذا وتوأمته هابيل له ولدت ثم بطن.

 أحق أنا وقال فضربها قابيل أخت من هابيل يزوج أن أمره ثم الغنم، برعى

 بأخت أحق كان قربانه تقبل فأيهما قربانا يقربا أن أبوهما فأمرهما ،منه بأختى

. بذلك فرضيا قابيل،

من عنده كان ما أرذل من قابيل وقرب عنده، كان كبش أسمن هابيل وقرب
 الكبش وأخذت القربان، إلى النار وجاءت الجمعة، يوم بينهما ذلك وكان الغنم

 على وعزم ذلك فأغضبه قابيل، قربان تقبل ولم وحملته لهابيل، كان الذي

 لعنه إبليس له فتصور يقتله يدركيف فلم منى، من منصرفهما بعد أخيه قتل

 حتى معه وحمله بحجرفقتله، رأسه ففشخ طائرا وأخذ إنسان، صوره في الله

 فحمل ترعى وهي ،غنمه عند نام حتى هابيل قابيل فاغتفل عينه عن غاب

 عليه تحسرآدم وطال النادمين، من فأصبح فقتله رأسه على فطرحه حجرا

 الجنة خيام من خيمة له تعالى الله فأنزل الجنة وعلى هابيل ابنه على السالم

 له ولد مهبطآدم من سنة وثالثين ولمائتين الكعبة مكان وضعت حمراء ياقوتة من

 وعشرون مائة له ولد إنه التواريخ: أصحاب فتقول وتوأمته، الله هبة وهو شيث

 األسماء وعلم كلها، اللغات وعلم الصحف، بكتب السالم عليه وأمرآدم بطنا،

 ربه وسأل الكواكب وسير األزمنة حساب وعلم والشياطين الجان قهربها التي
 إليها فنظر وبحرًا برأ له فمثلت وشر، خير من فيها يكون وما الدنيا يريه أن

من فيه ويدور العالم في يكون وما األنبياء وصوز ولده، من وسكانها ملوكها وإلى

 يأمرهم أن وأمره إليهم الله بعثه ولده وولد ولده كثر ولما انقضائه إلى وشر خير

سنة تسعمائة ابن وهو أرسل إنه ويقال،عنه نهاه عما وينهاهم به الله أمره بما
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 إلى وصيته يسند أن أمره يتوفاه أن وتعالى سبحانه الله أراد ولما سنة. وسبعين

 عليه وفاته سبب وكان ففعل، بها علم التي العلوم جميع ويعلمه شيث ابنه
 يومأ وعشرين إحدى ومرض فحم مدعوكا الفالحة من انصرف أنه السالم

 ولده بعض فوجه الجنة عنب من قطفًا اشتهي إنه ويقال إليه. تختلف والمالئكة

 أبيه في فعزاه السالم عليه جبريل فلقيه المالئكة، من لقيه ممن ذلك له يسأل

 وقالوا سنة، وثالثين تسعمائة يومئذ سنه وكان مات. قد أباك فإن ارجع وقال

 جبريل وأتاه سنة خمسين منها داود ل وهب ما بعد سنة وخمسين تسعمائة

 هذه وقيل ويكفنه، يغسله كيف شيث وعلم الجنة من وحنوط بكفن السالم عليه

 فيه، فدفن٥أ قبيس أبى جبل غارلكنزفي إلى وحمل بعده، موتاكم ي لكم سنة

 بيت ألف أربعون ولده وولد وولده ومات الجمعة، يوم السالم عليه وفاته وكانت

 حواء عليه وحزنت الكعبة. بموضع كانت التي الياقوت الخيمة موته مع ورفعت

 عليها وصلى والرحمة، السالم عليه ماتت، ثم سنة بعده وبقيت شديدا حزنا

والمرسلين. النبيين جميع وعلى وسلم عليه الله صلى آدم جانب إلى ودفنها شيث

 )مكة( على المشرف الجبل اسم وهو النار، قبس تصغير كأنه التصغير بلفظ : )أبوقبيس(
 باسم سمى قيل: غربيها. من وقعيقعان شرقيها من أبوقبيس بينهما ومكة )قعيقعان( إلى وجهه

 )أبو هشام: المنذر أبو قال قبة. فيه بنى من أول ألنه قبيبى( )أبا يكنى كان مذحج من رجل

 بأيدى التي النار هذه منه اقتبس حين بذلك السالم عليه آدم كناه بمكة الذي الجبل قبيس(
 منهما فاقتبس نارًا فاورتا فاحتكتا قبيسى أبى على السماء من نزلتا مرختين من اليوم إلى الناس

 ألن األمين يسمى الجاهلية في وكان النار، منه خرجتباألخرأحدهما حك إذا المرخ فلذلك آدم
 الالم وفتح العين بضم على السيد قال األخشبين. أحد وهو الطوفان أيام فيه مستودعًا كان الركن

 من والخط امعجمة الخاء بضم الخط بجبل المعروف هو الغربى واألخشب الشرقى األخشب هما
 كان جرهم من رجل وهو شامخ بن قبيس بابى سمى أنه هشام بن الملك عبد وذكر ،إبراهيم وادى

 بها الكلف شديد وكان تكلمه ال أن فنذرت مية عمه ابنة وبين مضاض بن عمرو بين وشى قد
 واماتردى فامامات حبره وانقطع به المعروف الجبل في منه فهرب أباقبيسى ألقتلن فحلف

لذلك. قبيس( )أبا الجبل فمى منه
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السالم عليه آدم بن قابيل
 أخاه قتل ولماوكفر وقتل عصبا من وأول السالم، عليه ولدآدم قابيل كان

 من أول وقابيل ،وسكنها خلوا لها يقال قرية وبنى بأخته الجبل ذلك عن هرب

 متى إنه وقيل الخلق، عذاب نصف عليه وإن البرية أشقى إنه وقيل النار، عبد
. فيه لصاحبه شريكًا كان حق وجه بغير دم سفك

 عليه صحيفة وعشرين سبعًا عليه وأنزل أبيه ولد إلى الله بعثه آدم بن شيث

 والعمرة، بالحج وأمره ، بالحجاز وولده هو البيت ببناء وأمره أبيه، وعلى

 ومكة. تهامة بين يبرح ال أنه إال قابيل ولد بجهاد وأمر اعتمر، من أول وكان

 ابن أتركين ولد ومن ووصيه، بكره وهو السالم عليها شيث بن األنوش وولد
النفرقومًا ،فكانهؤالء وود وسواع ونسر ويعوق شيثيغوث

 سليم بنى حرة منها الخمس بالحرار احتجزت ألنها الحجاز بذلك سميت األصمعى: قال ٢

 وقول السراويل حجزة قيل ومنه وسطه على شده أي بإزار الرجل احتجز ويقال واقم، وحرة

 الجوهرى: وقال البادية. وبين والشام الغور بين ما فصل ألنه الخليل: وقال خطا. حزة العامة

 النبي قول برهانه على والدليل يمانية، مكة اليمن: أهل وقال والغور. نجد بين حجزت إنها

 نجد بين ما ألن تهامية مكة الطائف: أهل وقال يمن. وهذا شام هذا وقال: التكا على )وقف

 أهل وقال نجد. فهو شرق وما تهامة فهو منه غرب ما فكل األعظم الطود يسمى جبل وتهامة
 يعينه الحجاز هو الوجه هذا على األعظم الطود إن المجاور: ابن قال الحجاز. أرض مكة العراق:

 التي الحجاز هي العرب وديار اليمن. إلى متصل جبل إنه ويقال وتهامة، نجد بين ما حجز ألنه

بالبحرين. المتصل الحجاز ونجد ومخاليفها واليمامة والدينة مكة على تشتمل

قال: كما وهواه، جوه من وال منه أطيب سائراألقاليم في وليس

لوقرقرارى ... دارى إسكندرية

نهازى وبالحجاز ...بنجد ليلى لكن

 وأخبرنى قال: المنذر أبو أخبرنا قال: الصباح بن على حدثنا قال: عليل بن الحسن حدثنا
 فجزع شهر. ماتوافي قومًامالحين، و)نس( وريعوق( و)يغرث( و)سواع( )ود( كان قال: أبى

 على أصنام خمسة لكم أعمل أن لكم هل ياقوم! قابيل: بنى من رجل فقال أقاربهم. ذوو عليهم

 على أصنام خمسة لهم فنحت نعم! :قالوا ؟ أرواحًا فيها أجعل أن أقدر ال أنى غير صورهم،
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 ذهب حتى حوله ويسعى فيعظمه عمه، وابن وعمه أخاه يأتى الرجل فكان لهم. ونصبها صورهم

 ثم آدم. ابن شيث بن أنوش بن قينان بن مهاليل بن يردى عهد على وعملت األول. القرن ذلك

 عظم ما فقالوا: القرن بعدعم من جاء ثم األول. القرن تعظيم من أشد فعظموهم آخر، قرن جاء

 فبعث . كفرهم واشتد أمرعم وعظم . فعبدوهم الله. عند شفاعتهم يرجون وهم إال هوالء، أولونا
 فكذبوه، فدعاهم نبيًا قينان بن مهالييل بن يارد بن أحنوخ وهو السالم عليه إدريس إليهم الله

 ابن عن صالح أبى عن الكلبى ابن قال فيما يشتد، أمرهم يزل ولم عليًا. مكانًا اليه الله فرفعه

 أربعماثة ابن يومئذ وهو نبيًا، الله فبعثه . أحنوخ بن متوشلح بن لك بن نوح أدرك حتى عباس،

 أن الله فأمره وكذبوه. فعصوه سنة. ومائة عشرين نبوته في عزوجل الله إلى فدعاهم سنة. وثمانين

 ثلثعائة ذلك بعد ومكث غرق. من وغرق سنة. ستمائة اين وهو وركيها منها ففرغ الفلك. يصنع

 فاهبط سنة. ومائتا سنة ألفا ونوح آدم بين وكان كلها األرض وطيق الطوفان فعال سنة. وخمسين

 إلى أرض من وعبابه جريه يشتد الماء وجعل األرض. إلى نون جبل من األصنام هذه الطوفان ماء

 حتى عليها الريح فسفت الشط، على وبقيت الماء نضب ثم جدة. أرض إلى قذفها حتى أرض

 بن هشام المنذر أبو لنا قال قال: الصباح بن على حدثنا قال: عليل بن الحسن وحدئنا وارتها.

 من كان وإذا ؛ صنم فهو إنسان، صورة فضة من أو ذهب أو خشب من معموال كان إذا محمد:

 صورة على و)سواع( رجل صورة على )ود( كان )و زيدان: جرجى ويقول وثن. فهو حجارة،
 دفع وقد نسر. صورة على و)نسر( فرس صورة على و)يعوق( أسد صورة على و)يغوث( أمرأة

 لها يقال ،باليمن بأكمة وكان مذحج من المرادى عمرو بن أنعم إلى لحى بن عمرو )يغوث(

 نزاع حدث قد قد أنه األخبار، أهل روايات من يظهر ومما واالها. ومن مذحج وعبدته مذحج،

 أنعم بنى وبين لهم، وسدنته فيهم الصنم يكون أن أرادوا الذين مراد بنى بين الصنم هذا على

 م ٦٢٣ سنة حوالى في الرزم وقعة بينهم وكانت فأنجدوهم، الحارث بنى إلى هربوابصنمهم الذين

 وفي المعارك. في معهم صنمهم يحملون أنعم بنى وكان بدر، فيهامعركة وقعت التي السنة في أي

الشاعر: يقول ذلك

الصباح. قيل فناجزناهم إلى.مراد يغوث بنا وسار

 أحمد ويذكراألستاذ/ نوح، قوم أصنام من أنه على الكريم، القرآن في وقدوردذكرهذاالصنم

 يؤكد وما : بتصرف( ،٨٦ص األصول، وتلفيق كنعان ولعنة نوح )عورة كتابه في الدبش

 هود، قوم عن حديثه في الكريم القرآن ماذكره العرب، جزيرة في كانت نوح قرية بانقناعاتنا
 ربكم من ذكر جاءكم أن أوعجنئم ) تعالى: قال نوح، بقوم ليذكرهم إليهم بعث هود نبيهم أن من

 بننة' انحلق في قزادك: وئح قزم بغي ين للفاء جعلكم إث واذكروًا ليننركم منك: رجل على

 الوطن كان إذا ههنا: المطروح والسؤال ]األعراف[، ((٦٩) ثفيحون لعلكم الله آالء فاذكروا
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 القرآنية اآلية إن العبارة، بصريح ذلك إلى القرآن يشر لم فلماذا العراق، هو وقومه لنوح الرئيسى

 وقومه، نوح سيرة من يعرفونه بما خاطبتهم قد وقومه، بنوح وذكرتهم هود قوم خاطبت التي

 كانوا أنهم هو واحد شيء على يدل فإنه دل إن وهذا بينهم، منتثرة كانت مسائل عن وتحدثت

 تجربة احتضنت التي هي العرب جزيرة أن أي ! ! أخبارهم يسمعون ومازالوا منهم، قريبين

اسوفان.

 ابن رأى على هذاالصنم وقدكان (.٢٢) رقم آية نوح، ورة في الكريم القرآن في وردذكره ٠٠

 المنذر أبى عن ياقوت نقل وقد اليمن. من واالها وهن همدان تعبده تحيوان، لها يقال بقرية الكلبى

بقوله: الهمدانى نمط بن مالك الشاعر ذكره وقد مكة. يلى مما ليلتين بعد على خيوان أن

يريشوال يعوق يبريوال الدنياويبري في الله يريش
 حييرًاقد أن الكلبى ابن ويقول نوح. قوم ذكرأصنام عند أيضًا، الكريم القرآن في وردذكره ٠٦

 ،رعين ذى من يكرب مغد إلى لحي بن عمرو دفعه وقد . بلخع لها يقال بأرض وعبدته اتخذته

شعره: في األخطل الصنم ذكرهذا وقد ذونواس. هودهم حتى واالها حميرومن عبدته وقد

عندما.وبالنسر العزى قنة على تخالها مائرات ودماء أما

عبدالحق: الشاعر ذكره لصنم. اسم )نس( أن العرب لسان في جاء وقد

عندما.وبالنسر العزى قنة على كأنها تزالال أماودماء

 وكانت المدينة أعراض في ينبع أرض من )رهاط( يعبدب كان :)سواع( عن الكلبى يقول ٠٧
 وكان لهذيل صار ثم نوح، لقوم أو لهمدان، كان صنم إنه اللسان من ونفهم بنولحيان. سدنئه

 وقد األزهرى. رأى على الجاهلية زمن حتى نوح من تواترت عبادته أن أي إليه، يحجون برهاط
بقوله: صنمها حول عكف وهي هذيال العرب من رجل ذكر

سواع على هذيل عكفت كما عكوفا قيلهم حول تراهم

راع ذخائركل من عتائر لديه صرعى جنابه تظل

 ثعلبان أقبل إذ الصنم عند كان السلمى( ظالم بن )غاوى أن األخبار أهل بعض نسب وقد
قال: عليه، فباال تسنماه، حتى يشتدان

الثعالب عليه بالت من ذل لقد برأسه الثعلبان يبول أرب

.بالنبي ولحق وكره

 لبنى كان )ود( حبيب: ابن عن ياقوت وروى الجندل، بدومة كلب لقبيلة صنم أسم )ود( ٥٨

 شط من األصنام من استقدم ما مع استقدمه لحى بن عمرو أن ويقال الجندل، بدومة وكان وبرة
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 وصور إبليس لهم فتمثل شديدا حزنا أبناؤهم عليهم حزن ماتوا فلما صالحين،

 حزنهم ليتذكروابهاويتأنسواويخف بيوتهم وجعلهافي المرمر، من صورهم لهم

 كان آباءهم وأن آلهة أنها إبليس عندهم صور غيرهم ونشأ ملكوا فلما عليهم،

 سنة، عشرة وإثنى سنة سبعمائة شيث عمر وكان فعبدوها، واستهواهم يعبدونها

 علمه كان وقد قينان ابنه إلى وأوصى سنة. وخمسين مائة ابن وهو له وولد

 وأيتاء الصالة باقامة وأمره فيها، يكون وما األرض، قسمة له وبين الصحف

 وله قينان ومات أبوه، به أمره ما ففعل قابيل ولد وبجهاد والحج، الزكاة

 كان يه، أوصاه بما ووصاه مهاليل ابنه إلى وأوصى سنة، وعشرون سنة سبعمائة

. سنة وسبعين وخمسة سنة ثمانمائة عمرمهاليل

 في يحدث وما األرض، قسمة وعلمه الصحف وعلمه بوارد ابنه إلى وأوصى

 عليهما آلدم الملك وابيل علمه الذي سرالملكوت كتاب إليه ودفع العالم

 سنة مائة ابن وهو بوادر ل وولد فيه. ينظرون ال مختوما يتوارثونه وكانوا السالم

 سنة وستمائة ألفان وقته في للعالم تم إنه التاريخ أهل بعض ويقول خنوخ، ابنه

.سفين وأربع

 الجندل، بدومة وأقره هذا فحمله قضاعة، بن كلب بن عذرة بن عوف إلى ودفعه تهامة وأتى جدة
 سالماإل جاء حتى يسدنونه بنوه تزل ولم ،له سادنًا ابنه عامرًا وجعل ، )ود( عبد ابنه وسمى
 من يكون ما كأعظم رجل تمثال كان فيقول: )ودا( الكلبى حارثة بن مالك ويصف عبادته. وقيض

 تنكب وقد تقلده قد سيف عليه بأخرى، مرتد بحلة، متزر حلتان، عليه ذبر قد الرجال،

نبل. فيها ووفضة لواء، فيها حربة يديه وبين قوسًا،

: الذبيانى( الشاعر)النابغة وديقول وفي

عزما قد الدين وإن لهوالنساء، لنا اليحل فإنا ! ود حياك
 ودًاوالسواعًاوال والتذرن آلهتكم )وقالوًاالتذرن خبرنوح: في الكريم القرآن وقدذكره

 بينه فحالت بهدمه الوليد بن خالد أمر قد الرسول وكان (]نوح[، (٢٣ ونرًا) ويعوق يغوث
 عبد بئى أحد شريح بن قطن قتل فيمن وكان وكسره، وهدمه فقاتلهم ود، عبد بنو هدمه وبين

تقول: أمه فأقبلت ود،
تلد. تولدولم لم أمك ليت يا والكبداألحشاء جايع ياجامعا،
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 لكثرة إدريس وسمى تعالى الله ونبأه السالم عليه النبي إدريس هو وخنوخ

 ثالثين عليه وتعالى سبحانه الله وأنزل الدين وسنن عزوجل، الله لكتاب درسه

 خنوخ إلى بوارد وعهد صحيفة، ثالثين يومئذ المنزلة الصحف فكملت صحيفة

 فلم السر مصحف إليه ودفع عنده كانت التي العلوم وعلمه أبيه وصية إليه ورفع

 من أول أنه األخبار بعض وفي السالم. عليهما غيرإدريس شيث بعد يدفعه

 من أمة وال جيل قط يخل لم إنه آخرون وقال السالم. عليه آدم ولد[ ]من كتب

 امصاحف بجمع وأمر خطوط عدة وعلم النبوة فيه بدت إدريس ألن الكتابة

 األخبارأنهم بعض وفي بدرسها، وغيرهم بنىآدموأمر الهيكل وتركهافي

 والمنسوجات الملونات من فاخرالحريروالخزوغيرهما من القمص يلبسون كانوا

 بالنسج أمرت حواء كانت وقد التيجان. بالجوهرويلبسون والمنظومات بالذهب

 آدم لبس وقد أوالدها، وكست ونسجتوالوبر والكتان القطن فغزلت والمغزل،

 أمر ضعف السالم عليه إدريس ولد ال إنه ويقال حواء. غزل من السالم عليه

 يعبدونه كانوا الذين أصنامهم من وسقطعظيم قابيل، أوالد من األصنام عبادة

 ليتداولوا إليه فاجتمعوا يمحويل، يومئذ ملكهم وكان ويذبحون، عليه ويعتكفون

 الشيب وكان كثرشيبه، قد شيخ صورة في إبليس فجاءهم لهم، ظهر فيما
 إال لهم ظهر وال شيب ذلك قبل يكن م إذ ،رأوه يكونوا لم ألنهم عجيبًا عندهم

السالم، عليه إبراهيم شاب من أول وقيل الطوفان. بعد السالم عليه نوح بعد

 تنطق التي التوراة، في )نوح( تعريب هي القرآن في )وئح( سعدة: أبو األستاذلفوف يذكر ٠٩
 باإلنجليزية هناكتابتها ومن ، وح(-)وئ فثح بعده بالضم مدا وانمابالواومدًا ال العيرية في

 الفعل، المصدرأواسم على مشتقة يوئح(، )ناح/ العبرى الفعل من العبرية في وهي ،10له
 - والسكون -الدعة البقياوالتلبث فهى: العبرية في هذاالفعل أمامعانى )وئ-وح(، )نوح( فهي

 تستطيع أنك على سواء، واألرامية العبرية وهوفي والتنعم واالسترواح الراحة - والتوقف الكف
 للفعل الرئيسى والمعنى والتلبث البقيا وهو الرئيسى، الفعل معنى إلى جميعا امعانى هذه ترد أن
 يجعلك - بعيد جد قدم وهو - التوراة عبرية على نوح وقدم ،وجودا أسبقها أي ،معانيه أقدم هو

 تاخذه أعنى األرامى - العبرى يوئح( / )ناخ الفعل لهذا الرئيسى المعنى من اسمه معنى أخذ تؤثر
 مفسرى بعض ظن كما )النواح(، من العربي )تاح( إما هو و)ناح(العبرى والتلبث، البقيا من
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 إبليس أتاهم إنه ويقال وقارا. زدنى اللهم قال وقار، قال ؟ ماهذا رب يا فقال

 لمهالييل قدولداآلن إنه يمحويل لملكهم فقال جناحان، له روحانى صورة في

 به أنتم ما أصابكم ولذلك فسادها وسبب للملك، وعدوا لآللهة عدوا يكون ولد

 ذلك. على سأحرص قال ؟ هالكه تقدرعلى فهل يمحويل فقال مشغولون،

 جنوده من معه ومن إبليس أتاهم فإذا يحفظونه، مالئكة إدريس ب الله فوكل

 نيفاوثالثين ظاهرا أقام الذوائب كواكب من كوكب وقته وظهرفي منه منعوهم
 دراستها على حريصًا وكان الصحف، وعلمه الهيكل، سالما أبوه فجعله يوما،

 سنة، أربعين رأس على وجل عز الله فنبأه شب حتى والصالة الصوم وعلى

 الدرج وصور ونحوسها وسعودها والكواكب الفلك علم يعلمه الملك وراييل فأتاه

 أن التوارة وفي السالم. عليه بعدآدم النجوم نظرفي من أول إنه وقيل والبروج

 بنى إدريس رأى ولما إليه. تعالى الله فرفعه الله خدمة أحسن السالم عليه إدريس

 من يطهره وأن ،إليه يرفعه أن الله سأل األصنام وعبادة امعاصى في قابيل

 أربعين وشيعته هو الهيكل يالزم أن إليه الله وأوحى ذلك، إلى فأجابه خطاياه

في الوصية أجعل أن إليه أوحى الله ألن متوشلخ ابنه إلى إدريس وأوصى يوما

 بخاء العربي )ائغ( هو وإما )الوئاح(، معانى من العبرى )ناخ( في فليس فيه، يوفقوا ولم القرآن،
 الرئيى المعنى هو هذا ألن الصحيح، وهو والبقيا، التلبث أي والتتوخ، األناخة من منقوطة،

 به وأناخ ،أقام ،بالمكان أناخ : معناه بنفس ينيخ / أناخ من تأخذه ، يوئح( / )ناح العبرى للفعل
 مثله والدوحة األقامة، محل والناخ، انركه، يعنى الجمل أناخ ومنه ولزقه، به حل البالء،
 لطول علمًا له صار ■ يريم ال الالبث أي التنوخ، الناثخ فهو واألناخة، الوئخة من إذن )كوح(

 وهذاهو له. مالحاتهم وطول القرآن( وفي التوراة كمافي إألخمسين سنة )ألف قومه في مكثه
 أزسلائوئحًاإلى )ولقذ : عزوجل قوله مثل في بالرادف فسره ، )نوح( لعنى التفسيراترآنى

 ((١ ٤)طالمون وهم الطوفان فاخذهم عامًا حفسين إال سئة أنف فيهم فلبث قويه
 وثذييري تقابي عليكم كبر كان إن ياقوم لقومه قال إذ وئح ئبًا عليهم )واثل العنكبوت[، ]

 ]الصافات[، ((٧٧الباقين) هم دنتته )وجعلائ ، ((ليونس[٧١توكلت) الله فقلى الله يآتات

بتصرف. ،٢٣٢ جا،ص لقران(، اعجاز )من انظر:
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 السماء إلى رفع إنه فقيل فعله. يرتضى نبيا ظهره من سبأخرج فإنى متوشلخ ابنك

 طعم يذيقه أن الله سأل وقد الموت، ملك مع قصة له كانت إنه وقيل السابعة،
 من يخرج ولم ففعل. الجنة، ويدخله رضوانا يريه أن الله سأل ثم الموت،

 أخوته مع فأقام متوشلخ وأما سنة. وخمسين مائة ابن وهو الله ورفعه الجنة،

 الله رفع ولما معهم السبعون والنقباء تعالى الله يعبدون الهيكل أمام أخيه، وبنى

 أنه إبليس عليه وأشاع والتنازع بعده االختالف كثر السالم عليه إدريس تعالى

 آدم ولد عليه وحزن فأحرق، الفلك إلى الصعود أراد كاهنا كان وأنه هلك،

 عبادة في فزاد أهلكه األكبر صنمهم أن وأظهر ،شديدا حزنا بدينه المتمسكون

 لهم وكانت حضره إال أحد يبق لم عيدا وعملوا لها، والذبائح وتحليتها األصنام

 وسنذكرها وضمر، ومزية وسواعا وودا ونسرا ويعوق يغوث أصنام سبعة يومئذ

٠ المتعبدات ذكر عند

 مات فكلما النقباء، أولئك ومات السالم، عليه إدريس بعد الوحى وانقطع

 وكان ،له ويستغفروا ليذكروه لهم بيت في صورته وأهله صوربنوه منهم واحد

 ابنه إلى أوصى الوفاة حضرته فلما عليه، الصورفامتنعوا تلك فساد أراد متوشلخ

 المختومة والكتب الصحف إليه ودفع أبوه إليه وعهد الجامع، لك ومعنى لك،

 وانتقلت سنة. تسعمائة متوشلخ عمر وكان السالم، عليه إدريس ل كانت التي
 من أخرجت نارًا أن رأى كان وقد السالم، عليهما نوح أبو وهو لك الى الوصية

 ولما غير بحرال وسط في شجرة على وقتًاآخركأنه ورأى العالم فأحرقت فيه،

 أن وعرفوه الملك يمحويل ل ذلك والكهان العلماء ذكر السالم عليه نوح له ولد

 يغرق طوفان أنه رأوا وقدكانوا العمر. طويل يكون وأنه زمانه في يهلك العالم

 عاليا بنيانا الجبال، رؤوس على المعاقل له يبنيا أن فأمريمحويل األرض،

 وعلى لهم كانت التي األصنام بعدة معاقل سبعة منها فعملوا بها، ليتحصنوا

 خاصة. لنفسه عملها الملك إن ويقال علومهم من شيائ عليها وزبروا أسمائها،

 إلى وأرسله سنة خمسين ابن وهو وجل عز الله فنبأه السالم عليه نوح وكبر

 رقيق العينين عظيم طول، رأسه في البشرة، رقيق آدم أنه نعته من وكان قومه،
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 جسيم طويل، عريضها، اللحية طويل الفخذين لحم كثير والساقين، الساعدين

 بعض وفي الرسل. من العزم أهل وهومن السالم، عليهما إدريس بعد حيا وكان

 إلى يدعوهم قومه في لبث وأنه سنة، وخمسين ومائتين ألف عمره األخبارأن
 طول ينكر من وقال تعالى، الله قال كما عامًا خمسين إال سنة ألف األيمان

 والصالة التوحيد شريعته وكانت لبنيه، حياته أن الفالسفة مذهب على األعمار

 عن ونهي بالحالل وأمر قابيل، ولد من الله أعداء ومجاهدة والحج والصيام

 يدعو أن وأمر حدود، وال مواريث وال أحكام عليه فرضت يكن ولم الحرام،

 سنة مائتين رأس وعلى آالءه. ويذكرهم عذابه، ويحذرهم تعالى، الله إلى الناس

 عبادة في فشدد الدرمشيل، إبنه بعده وملك الكفرة ملك يمحويل هلك عمره من

 نوح فأظهر لها، بالتعبد وأخذهم إليها، الناس وجمع أمرها، وأعلى األصنام،

 وهياكلهم وأسواقهم محالهم ]فى[ يدور وكان عزوجل، الله دين السالم عليه

 نوحا ذلك مع ويزجرون مليكهم، عن ذلك يطوون وكان تعالى الله إلى يدعوهم

 الناس، وتحاماه أمره، وعظم قصته، جلت أن إلى عليه، ويهولون ويهددونه،

 أن إليه وتقدم وانتهره، فأحضره لليكهم ذلك اتصل أن إلى أمره، في وتخاطبوا

 سنين ثالث وبعد حبسه، وإنه يمحويل، هذا فعل الذي إن ويقال يعاود، ال

- يمحويل هلك حبسه من

 الدين إفساد عن ينتهي أن إليه وتقدم الحبس، من فأخرجه الدرمشيل، وولى

 أوقات من وقت في الكبارعيد أصنامهم من صنم لكل فكان ، اآللهة وسب

 الناس فاجتمع يغوث، فحضرعيد به، ويطوفون له وينحرون يحضرون السنة
 قولوا أن وناداهم وسطهم في فقام السالم، عليه نوح فأتاهم مكان، كل من إليه

 ثيابهم تحت وأدخلوارؤوسهم آذانهم، في فوضعواأصابعهم إالالله، الإله

 حتى ، وشجوه فضربوه عليه فوثبوا ،كراسيها عن ندائه عند األصنام وسقطت

 مجلس في وكان عليه، أدخلوه حتى قصرالملك إلى وسحبوه وجهه على سقط

 الحرير،على برفيع مفروش التصاويرواألصباغ، وبدائع األلوان، بأنواع مزخرف

 أعهد ألم له: قال يديه بين مثل فلما بالجوهر. منظوم بالذهب، مصفح سرير

٨٧



 ال ما إلى تدعوهم و]أن[ ، اآللهة أمور من لشيء التعرض عن وأنهك إليك

 ومواضع ،كراسيها عن وألقيتها ، اآللهة سجدت حتى أمرك وزاد ،يعروفونه

 السالم عليه نوح له فقال ؟ إليك وصل أين ومن ؟ ذلك علمك من وعزها؟ شرفها

 وال درمشيل، يا الله فاتق سقطت، لما الهة لوكانت : بدمائه وهومخضوب

 بهذا تخاطبنى أن قدرت فكيف الملك، له فقال ! يراك فإنه بالله تشرك

 به تقربا له فيذبحه اآلخر، الصنم عيد يحضر أن إلى بحبسه فأمر ! الخطاب

 أمر في هالته رؤيا رأى الدرمشيل وأن كراسيها. على األصنام برد وأمر إليه،

 حرج ال مجنون أنه وأخبرهم سبيله، وتخلية بإخراجه فأمر السالم، عليه نوح

 زمانه، وقرب بأمرالطوفان، فعرفهم الكاهن سويدين زمانه في وكان عليه،

 خمسمائة بعد نوح ل فولد منهم. يعصمه والله السالم عليه نوح بقتل يأمر وكان

فلم معهم نوح أمر وطال يافث، وبعده يام وبعده حام وبعده سام عمره من سنة

السالم؟! عليه لنوح ابنًا حقًا كان هل ...سام٣"

 : ١١٢ص األصول(، وتلفيق كنعان ولعنة نوح )عورة ٩ كتابه في الدبش أحمد يذكراألستاذ/
 يا مغزل في وكان ابئه نوح وائدى ر تعالى: قال الغرقين، من وكان واحد ولد غير لنوح يكن لم

 عاصيم ال قال الماء ين يغيمني جبل إلى ساوي قال (٤٢) الكافرين نع تكن وال معائ ازكب بئي
 كان فإذا ]هود[، («٤٣المغرقين) ين فكان الموج بيئهقا وحال رحم تن إال الله أمر ين اليوم

! ؟ القرآن يذكره لم فلماذا وجود سام للسيد
 وون وئح مع حقنائ وومن آدم ذرية ين النبيين ين عليهم الله أنغم الذين )أوليك تعالى: قال

 سجدا خروا الرحمن آيات عليهم تتلى إذا واجتبيائ هديائ وومن وإسرائيل إنراهيم ذرية
 )وومن قال: ولكنه نوح[، ذرية ]ومن تعالى: لقال أوالد لنوح فلوكان ]مريم[، وبكيا)هه(«

 القرآن أن بقولهم التفسير، هذا على التسول فيوخ من البعض ينتقدنا قد (. وئح مع حملائ
 أمرائ جاء إذا حتى ) تعالى: قوله في أهله لفظ لورود الكافر غير أوالدًا، لنوح ذكرأن قد الكريم

 آمن وما آمن وقن القول عليه تبق من إال وأفلك اثئين روجتن كل ين فيها اخين قلائ التنور وفار
 األهل ليس األهل: من المقصود أن إلى أحير أن أود ذلك على وتعليقًا ]هود[، « (٤٠ قليل) إال معه

 يشمل ولم باألراذل، نوح قوم عبرعنهم ممن العقيدة في األهل ويشمل يشملهم بل النسب في
 ما أما ]هود[. ((٤٦) صالح غير عقل إنه أفيك ون ليس إئه ) بالنسب، والولد الخائنة النوجة

الحبث، أبو وحام الروم، أبو ويافث العرب، أبو سام قال: أنه من الكريم ربولنا عن روى قد
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 وقد :بقوله الشمس د هذاالحديث على ويعلق رسولناالكريم. إلى نسبته في أشك فهوحديث

 •سحد طريق من أنهاكلهاوردت الحظت وقد هذاالمعنى. في عنه أحاديث جملة الطبرى روى

 حديث الواقع في وهي جندب"، بن سمرة عن الحسن عن قتادة عن عروبة أبى بن

 أن هنايجب ومن أولفظين. لفظ االسماءأوفي ترتيب إالاختالفايسيرافي واليختلف واحد،

 مدى لنرى وافية، دراسة هذاالباب في الرسول إلى المنسوبة األحاديث وكل الحديث هذا يدرس

 هذا في أوغيره عباس" بن "غبدالله إلى مانسب دراسة كمايجب الرسول، نسبتهاإلى صحة
 الرفيق إلى انتقاله وبعد الرسول أيام المسلمين برأى علمًا تحيطنا الدراسات هذه مثل فإن ،الشأن

 حرج في قدأوقعتهم خيالى.جد إلى النسب في المغاالة هذه نوح، بن سام إلى نسبتهم في األعلى

 شبه سكان لنا تركه مما يوجد ال أنه الشخصية قناعاتى ووفق نظرى وجهة فمن وتناقض.

 أو النقوش مجال أوفي المادية، اآلثارأوالمخلفات مجال في سواء اإلسالم، قبل العربية الجزيرة

. نوح بن سام السيد إلى نسبتهم في اعتقادهم يشيرإلى ما الشعر،

 في ذلك الكريم رسولنا حتى أو القرآن لنا يذكر وال نوح ابن سام يكون أن المعقول من فليس

! ! حديثه

 األبناء من لنوح )كان التالى: النحو على الكريم الرسول حديث لكان لنوح ابنًا حقًا سام كان فلو

1 الترك( أبو ويافث الحبش أبو وحام العرب أبو سام ثالثة،

 إحتمال نضع أن يحيلنا فهذا حديثه في ابنًالنوح كان سام أن الكريم ذكررسولنا عدم ومسالة

! نوح سفينة ركاب ضمن من كانوا و)يافث( و)حام( )سام( يكون أن

 له تكن لم السالم عليه نوح أن يعنى فهذا ، نبياء(األ )أبو يسمى السالم عليه إبراهيم إن وحيث

! ذرية
 ب هوالمسمى )نوح( الحالة هذه في ألصبح نوح ابن )سام( ساللة حقًامن )إبراهيم( فلوكان

! ! بالطبع إبراهيم وليس األنبياء( )أبو

 منطقة وهي اسمه تحمل جغرافية مواقع وجود بدليل حقيقية شخصية )سام( أن نرى أخيرًا و

 ليس ولكن ،اليمن شمال في )للثام( منطقة وكذلك ،العرب جزيرة ثمال أقصى في )الشام(

1 لنوح ابنا سام يكون أن بالضرورة
 أبناء ليسوا ويافث وحام سام أن يعلم كان التوراتية األسفار كاتب هل السؤال: يبقى ... لكن

! ؟! أبناءه أنهم على يظهرهم أن وتعمد نوح

نوح؟! أبناء ليسوا ويافث وحام سام أن تمامًا يعلم كان نعم، ببساطة: اإلجابة

؟ التوراتية األسفار كاتب فعلها فلماذا
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 ما فهم اوال' علينا يجب األسفارالتوراتية كتبة عتول يدورفي كان ما نفهم أن نستطيع لكى

1 ! الشيطانية العقول هذه فيه تغكر كانت

 امشهد تلو المشهد السريعة مثاهد ال عرض طريقة يستخدمون كاوئا التوراتية األسفار كتبة إن
! صراحة ذلك يذكر ال ولكنه إليك توصيله يريد ما تلقائيًا تفهم يجعلك بحيث

 مصر: دخوله عند السالم عليه إبراهيم عن (١٢التكوين/ )سفر التوراة ذكرته ما ذلك على مثال
 أبرام إلى فصئع١آجيك«........ ون ئفسيي وتخيا يسبيك حير لي ليكون أختي إنك قولي١٣]

 أثناء إبراهيم مشهد الحظ هنا وجمال[. واثن قإماء وعبيد وحيير وبقر غئم له وصار يتبيها خيرًا

! أخته أنها تقول أن منها ويطلب زوجته جمال من االستفادة يحاول وهو مصر أرض دخوله

! بسببها ثروته زادت )إبراهيم( أبرام أن التوراة تذكر حيث مصر من الخروج مشهد و

 عن نبى أي تنزه - ذلك ثمن وحصد مراته باع إبراهيم أن صراحة يذكر لم التوراتى السفر كاتب

! التوراتى السفر كاتب يعرضها التي المشاهد تتابع من وصريح واضح النص ولكن - ذلك

 نفصالاال لحظة نبياءاأل ووضع لحال التوراة وصغ مثاهد في نبحث أن يجب المنطلق هذا من

 الكلدانيين أور من خرج حيث السالم عليه إبراهيم ب ونبدأ أرضهم، من وخروجهم أقوامهم عن

!!! )لوط( أخيه وابن )سارة( زوجته سوى به يؤمن ولم

 قاران نن ولوطًا ابئه أبرام تارح وأخذ٣١] (:١١التكوين/ )سفر في ذلك التوراة لنا ذكرت هكذا

 كنعان. أرض إلى ليذهبوا اليلدانيين أور ون معًا فخرجوا ابيه أبرام امرأة كنته وستاراي ابيه انن
 في قارح ومات سيبين. وخفس يئئين قار أيام وكائت٣٢ ئائك', واقاموا حاران إلى فاوئا

 ابراهيم تحرق لم التي النار معجزة بحذف التوراتية األسفار كتبة قام ذكرنا وكما وطبعا حاران[.

 للنمرود ومحاجته والنجوم األصنام لعبادة محاجته حذفوا كما عليه، وسالما بردا كانت ولكنها
 الناس بين الدين نشر على والعمل التوحيد دعوة نشر على يعمل كان إبراهيم أن يعنى هذا ألن

!! التوراتية األسفار كتبة يريده ماال بالطبع وهذا

 الدعوة ونشر التوحيد رسالة أجل من ال مصر إلى ذهب السالم عليه ابراهيم أن بالكذب فيدعى

1 األرض إنتشرفي الجوع ألن ذلك الطعام عن ليبحث بل

! وكعك فطير بها سلة إبراهيم أعطى مصر ملك أن لنا يذكر أن الله رحمه المسعودى ينس لم و

 كتابات من ينقل كان أنه الواضح ولكن الخرافات بهذه المسعودى أتى أين من نعلم وال

1 اليهود

 جمع هو األكبر همه كان السالم عليه إبراهيم أن بالكذب ويدعى التوراتى السفر كاتب ويعود
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! 1 زوجته جمال وراء من ذلك كان ولو حتى االل

! ! )إسرائيل( بنى ومعه مصر من خرح فقد السالم عليه موسى أما

1111 فقط )إسرائيل( بنى سوى به يؤمن لم ؟! بموسى آمنوا الذين وأين

 السالم عليه )يعقوب( نغسه هو )إسرائيل( تجعل طريقة عن التوراتى السفر كاتب ذهن تفتق هنا

 أي )يعقوب( إسرائيل بنى مع خروجه يكون مصر، من خرح ال السالم عليه موسى يكون وبالتالى
!.كيف؟ .... !!! غيرهم به آمنوا من يوجد وال فقط وعشيرته أهله مع

 في السالم عليه )يعقوب( عليه حصل )إسرائيل( اللقب أن تدعى خرافات إطالق طريق عن وذلك

! 1 بشرية صورة في اإلله له تجسد عندما اإلله مع مصارعة أولعب حربية أومعركة بطولة

 أن لنا يوضح الشريف الحديث أوفي الكريم القرآن في نص يوجد ال بالذكرأنهوالجدير

ل السالم! عليه يعقوب للنبى لقبا كان إسرائيل

 لوح تع حمنائ وومن آدم أرنة ون الئبيين من عليهم الله أئعم الذين »أوليك التنزيل: ففي

 ذرية فصل الكريم القرآن أن أي ]مريم[، ((٥٨واجتبيائ) قديائ وومن وإسرائيل هيمإنرا ذرية وين

 عليه إبراهيم ذرية من )إسزائيل( يكون فكيف وصريحة، واضحة واآلية إسرائيل ذرية عن إبراهيم

السام؟!!

1 ! التوراة عن نقال جاءت إسرائيل لقب اكتسب يعقوب أن قصة و

 ولما٢٥ الفجر. طلوع حتى إنسان وصارعه وخده. يغقوب فبقي٢٤] :٣٢تكوين/ التوراة تقول
 وقال:٢٦ معه. مصارعته في يغقوب فخن حق فانخلع فخنه حق ضرب عليه يقدر آل أنه رأى

 فقال: انمك؟، ما فتاله: ٢٧ ,1 رني دبج لم إن أيقك هآل فقال: .٠الفجر طلع قن ألته »أطيقني
 اللي مع جاقذت ألنك إسرائيل بن يغقوب بغد ما في انمك يذعى ,آل فقال:٢٨ ,يغقوب،.

 وباركه اسمي؟، عن ثنال ولماذا فقال: يانوك،. ,أخبزنى يغقوب: وتأله٢٩ وقيرت،. والائس
 ذئجنت لوجه وجها' الله' نقذت ,ألني قايلن: فينيل« ايفان نم يتقوب فذعا قناكن.

ئفسي«[.
..!الرب مع وصراعه بقوته )إسرائيل( اسم على يعقوب حصل وهكذا

؟ ويصدقه الكالم هذا يقرأ الذي العاقل فاين مجنون الكاتب كان فإذا

 في يضعه السفرالتوراتى هاهوكاتب المهالك، من لينجيهم البشرمعجزات يمنح الذي اإلله
ا المهين الموقف هذا من لتنقذه معجزة نغسم منح أو نفسه عن الدفاع عن العاجزحتى وضع

1 ؟ مخلوق مع مصارعة الخالق يلعب أن يعقل وهل
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 وقيل األزلون، واتبعك بك، أنؤمن لم وقيل العالم، من يسير نفر إال به يؤمن

 ثالثة لهم ومضت نجارا، وسلم عليه الله صلى وكان صنعته، أهل من كانوا

 فال تعال الله إلى ويدعوهم يذكرهم السالم عليه ونوح قرن، بعد قرن قرون،

 يدعوهم فكان اتبعه كان من وقتل ،واستكبارا وتجبرا وعتوا طغيانا إال يزدادون
 آمن قذ من إأل قووك ون يؤون لن )أنه :إليه الله فأوحى سبحانه الله إلى

 تدرعلى أل )ريًا :فقال عليهم، ودعا منهم يئس فحيننذ ، ]هود[ («٣٦)

 السفينة بعمل السالم عليه نوح وأمر ]نوح[، («٢٦ديارا) انكافرين ين األرض

 وكانوا عمارتهم وقلت القحط، وكثرعليهم النسل، قومه عن الله قطع وقد

. تنفعهم وال بأصنامهم عبادتهم على يستعينون

 عملهاثالث وفي الساج خشبهامن قطع في أقام السفينة، بعمل وابتدأنوح

 وأمرأن رجب، ونصبهافي إليه مايحتاج المساميروأعدكل صنع ثم سنين،

 ذراعا. سبعين وعمقها ذراعا، خمسين وعرضها ذراع، ثالثمائة طولها يجعل

 على يعملها أن وأمره السالم، عليه جبريل فأتاه يعملها يدركيف لم إنه ويقال

 ويرمونه ،منه فيضحكون يصنعها وهو منه يهزؤون وكانوا الدجاجة صورة

 البرسبعة منهافي فرغ بعدأن فأقامت ،جنبها بابهافي وجعل بالحجارة

األصنام فذبحوا رجال ثالثة معه كانوا الذين نوح أصحاب من أخذ أن إلى أشهر

1؟ مصارعة في الخالق يهزم مخلوق أن يعقل وهل

 من كانوا الحقيقة في أنهم مع لنوح، أبناء ويافث وحام سام التوراتى السفر كاتب جعل هنا من

!بنوح أمنوا الذين

 كلهم نبياءاأل أن - داثمًا -كعادته مباشرة غير بطريقة لنا يوضح أن يريد التوراتى السفر كاتب

!فثلة كانوا

 يؤمن ولم اله لدين والدعوة التوحيد رسالة نشر أجل من شى أي يفعلوا لم وماتوا عاشوا نبياءاأل

 مع الحال مثلما أخيه وابن زوجته أو - نوح مع الحال مثلما - وزوجاتهم أبناءهم سوى أحد بهم

!موسى مع الحال مثلما وعشيرته أعله أو - إبراهيم
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العذاب عليهم فحق زعموا، فيما القحط عنهم ليندفع تقربا

 جميع من اثنين زوجين كل من فيها يحمل أن السالم عليه نوح وأمر

 للطعام والثانية والوحوش، واألنعام للدواب السفلى الطبقة وكانت ، الحيوان

 وحام سام السالم عليه وبنوه نوح نفسًا ثمانين وكانوا لهم والثالثة والشراب،

 فيه خشب من السالم عليه آدم تابوت المالئكة وحملت وناسه، وأهله ويافث،

 السفينة في معه وكان بتهامة، التابوت وكان السفينة، في معهم وكان جسده،

 من نزلوا فلما السالم، عليه إدريس وجده أبيه ولد من المؤمنون معه وركب

 ويقال هناك. بذلك تعرف اليوم فهي ثمانين، سوق وسموها قرية بنوا السفينة

 وأين قال زاده وحمل السفينة ركب قد نوحا أن درمشيل، الخبرب اتصل لما أنه

 جمع وقد السفينة، وسارإلى أصحابه من عدة في فركب ؟ يحملهم الذي الماء

 الذي الماء وأين فقال له، فاستجاب السالم عليه نوحا فنادى إحراقها، على

 قول إنك أعجب، وهذا مقامكهذا،فقال ي هويأتيك ؟قال يحملسفينتك

 ومن أنت منها انزل السغينة، هذه مثل غمريحمل ماء يبس أرض في يكون إنه

 بالله اغترارك أكثر ما السالم عليه نوح له فقال أجمعين، أحرقتكم وإال معك

 بين فالعذاب وإال وترشد، تسلم تعالى الله أنداد واخلع االيمان، فعجل عزوجل،

 تنورلها، تخبزفي كانت امرأة أن أخبره من أتاه إذ محاورته فهوفي يديك.

 عليه نوح له تنورفقال من نبع ماء من يكون أن عسى وما فقال ،منه الماء فنبع

 األرض أن ذلك وآية ربى إلى أوحى وكذلك السخط، عالمة إنه ويحك السالم

 قوائمه، تحت من ينبع الماء فإن موضعه، من فرسك فأزل جميعها من تتخلخل

 موضع إلىفسار قوائمه، تحت من ينبع الماء فإذا موضعه، من فرسه الملك فأزال

 ليأخذ داره إلى فرجع الماءكثروفار، أن تخبره رسله وعادت كذلك، آخرفكان

 كان الطوفان علم إن وقيل لنفسه عملها كان التي المعاقل إلى ويمضى وولده أهله

وقته يأت لم أنه إال عندهم

 الصعودإلىفأراد طعامًا، المعاقل تلك في قدجعل وكان تعالى أراداللهلما

أبواب وانغتحت الجبل، أعلى من رؤسهم تنحطعلى الصخور فإذا الجبال،
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 يتوجهون أين يدرون ال فساروا الماء، من تعالى الله إال قدره يعلم ال بما السماء
 مع السفينة إلى سار ممن نوح بن يام إن ويقال منتنا حارا اماء كان إنه ويقال

 سآوى قال الكافرين، مع تكن وال معنا، اركب بنى )يا أبوه فناداه الدرمشيل،
 الله أمر من اليوم عاصم ال قال - وأصحابه الملك مع - الماء( من يعصمنى جبل إلى

 خمسين الماء في أقامت السفينة إن التنوريفوروقيل رأى وقدكان رحم( من إال
 آخرون وقال شهرًا، عشر أحد أقامت إنها األثر أهل من قوم وقال يوم، ومائة

الله أن التوارة وفي المحرم في الجودى على ووقفت رجب في الطوفان كان

 في وردت . القرآن في نوح سفينة مرسى هواسم الجودى أبوسعدة: يذكراألستاذ/رؤوف١"
 القآءوقضي وغيض أقلعي وكنعآع ماءك ابليي يارض )وقيل عزوجل: قوله في واحدة مرة القرآن

 الكتاب أهل عند والعروف هود[، ((]٤٤ الفأبييى) للقوم بغدًا وقيل الحودئ على وانتوت األمر
 السابع الشهر في الفلك استقر )و راط:أرا هو نوح فينة مرسى أن (٤/٨ )تكوين التكوين سفر من

 النهروناحية شاطن يسمون والعرب أراراط(، جبال الشهرعلى عثرمن السابع اليوم في
 معناها، بنفس - فقط للوقف خاملة والهاء - )جاداه( األرامية - العبرية في وهي الجد الجبل،

 الجد، المنسوب الجودى ويكون السعودية العربية بالمملكة جدة المعروف الميناء اسم ومنه الجدة

 تحيد دون مرساها، على رست السفينة أن الجودى( على )استوت معنى ويكون المرسى فهو

 رأى له كان الصليبى .كمال د لكن بتصرف، ،٢٣٤ ص القرآن(، اعجاز )من انظر: لوقع،

آخر!

 جبل مرتفعات )وربماكانت (:٥٧ص إسرائيل، وأسرارشعب التوراة )خفايا كتابه إذيذكرفي
 باسم اليوم إلى تعرف مازالت هناك واحة إلى نسبة ررط،٠ باسم الغابرة األزمنة في تعرف طقنق

 طويق بجبل جوارأراط إلى نجران وادى من الطريق مسافة أن بالمالحطة وجدير . )رطم أراط

 بالمفرد، أراراط( )جبل عن يتحدث ال فرالتكوين أن أيضًا ويالحط تقريبًا، كيلومترًا ٧٠ا تبلغ

 من سلسلة وليس واحد، جبل هو بأرمينية أراراط وجبل . بالجمع أراراط( )جيال عن بل
 وهو المرتفعات. من سلسلة بل واحدًا جبال ليس فهو العربية، بالجزيرة طويق جبل أما الجبال.

 )هر( -بالعبرية )جبال( وليس سغرالتكوين، -كماجاءفي هرري -بالعبرية )جبال( بالتالى
 األصول، وتلفيق كنعان ولعنة نوح )عورة كتابه فيذكرفي الدبش األستاذ/أحمد أما بالمفرد.

 وهذا مقدسة، أرض أي )أريويرات( يكون أن الممكن من )أراراط( لفظة بتصرف(: ،٩١ص
 رب )وقل تعالى: قوله في وذلك منزاًلمباركًا، ينزله أن نوحًاربه دعا فقد التفسيرصحيح،

 ي إال التوجد والقداسة البركة و ]الؤمنون[، («٢٩انمنزلين) تير وأنت مباركا منزالً أنزنني
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 عليه آدم مهبط بين وكان بالغرق بعدها أمة يعذب ال أن نفسه على آلى تعالى

 السفينة، أبواب تفتح أن نوح فأمر يومًا، أربعون الماء وفور الطوفان وبين السالم

 ،مباعدا يكون أن عليه فدعا ،إليه يعد ولم فمضى له لينظر الغراب أرسل ثم

 رجالها انصبغت وقد فرجعت الحمامة أرسل ثم الخوف. في رزقه يكون وأن

 يومئذ، من مصبوغة ورجالها ومنقارها آدم لبنى إلفا تكون أن لها فدعا بالطين،

 من خضراء ورقة مناقرها وفي فرجعت أيام بعد أرسلها ثم قبل، كذلك تكن ولم

 سبعة في جفت األرض أن التوراة وفي األرض. عشي من كانت وقيل الزيتون،

 الجودى على السفينة ووقفت الماء تغيب ولما عشر، الحادى الشهر من وعشرين

 فأخرج ،معه ومن هو السفينة من يخرج أن السالم عليه نوح إلى تعالى الله أوحى

 عليه نوح به فصاح السفينة في يعبث أن األسد هم وقالوا والهوام. البهائم

 فعطس الفيل فلطم النجوآذاهم وأن جسده، في الحمى الله فألقى السالم،

 األسد فلطم الفأرآذاهم وأن منه، يعيش ]فهوًا النجو ذلك فالتقط خنزيرا،

 ويافث وحام سام وبنوه السفينة من السالم عليه نوح ونزل هرا. فعطس

 بنوا األرض على ليستقروا خرجوا ولما السفينة، في له ولد الذي وهو ويحطون،

 واعمروها األرض وامألوا أكثروا الله لهم فقال فسكنوها، ثمانين سوق سموها قربة

 ثمرها وأخرج بركاتها وآذنت األرض، عن اللعنة ورفعت فيكم، باركت فقد

 وما الخنزير ولحم وادم والميتة األوثان واجتنبوا طيبًا، حالالً رزقناكم مما وكلوا

التابوت نوح ووجه بالحق، إال الله حرم التي النفس تقتلوا وال الله، لغير ذبح

 في المجاور( )ابن المؤرخ الرحالة ويذهب المشرفة، الكعبة المقدس الكان وفيها العرب، بالد أرضنا
 السغترى هوجبل نوح، سفينة عليه رست الذي الجبل أن إلى المستبصر )تأريخ الرائع سفره
 مايطلع وكل وإنحطاط، إرتفاع في وسعة وعرض طول وطريقه مقدارفرسخ على جبل” : بقوله
 عبد حدثنى السالم. عليه نوح سفينة نجر الجبل هذا ذروة وعلى آخره، إلى أوله من السغتر فيه

 أنه فيه العقب وكان كبير بيت مقدار يصح حديد نجر هو قال: البغدادى، الفرج أبى بن الغنى
 تعالى الله خلقه ما جميع على عال قد كان الطوفان ماء ألن الجبل هذا على السفينة أرسى لمًا

 وغمر يصعدمعهم أن أبى الجبل حجرمن األنجرفي وتعلق األنجر، عشرذراعًارمى مقدارسبعة
. فاضل موضع وهو يزار، موضعه واألحربة األنجر وبقى األحربة السفينة قطعت الريح
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 كثرولد ولما فيه. فدفن غارإلكنزبمكة إلى السالم عليهما جسدآدم فيه الذي

 العداوة بينهم ليرمي إليهم إبليس فدب بينهم، األرض قسم السالم عليه نوح
 ومنعكم األرض خير وولده سامًا أعطى أباكم إن ويافث حام لبنى فقال والبغضاء

بعضا. بعضهم قتل حتى فيهم بذلك يزل ولم عليكم، وأعالهم منها

 ولد وما البلدان، في وتفرقهم وأنسابهم السالم عليه نوح بذكربنى نبدأ فاآلن

 بذكر وبعده يافث، بذكر وبعده بذكرحام، فنبدأ األمم، من منهم واحد كل
اجمعين. عليهم الله صلوات واألنبياء بالعرب متصالً بذكرسام، وبعده يحطون،

السالم عليه نوح بم حام
 وأن وسواده، الوجه بتشويه عليه دعا السالم عليه نوحًا األثرإن أهل يقول

 يقتل أن فهم أسود، فكان كوش، كنعان بعد له فولد سام لولد عبيدًا ولده يكون

 األخوة بين الشيطان ونزع فغضب، عليه أبيه دعاء وذكره سام، فمنعه امرأته

 بنوه، وتفرق مصر، إلى هرب أن آخرأمرحام وكان بعض، على بعضهم وحمل

 موضع إلى األقصى، السوس إلى انتهي حتى المغرب يؤم وجهه على ومضى

 إلى األندلس نحو من البحر مراكب تبلغه مرسى وهوآخر بأصيال، اليوم يعرف

 وندموا لمكانه، اغتموا بنيه إن فيقال مذهب. للمراكب بعده وليس القبلة، ناحية

 إن فيقال قصدها، التي النواحى في يطلبونه أثره على فخرجوا تركه، على

 به وسكنوا البلد ذلك وقطنوا مات إن إلى معه فكانوا ،عليه وقعت طوائف منهم
 خبره فانقطع ظلبه في موضعًا بلغت ولده من طائفة فكل السودان، أصناف وهم

 مات ولما فقط بنوه إال إليه يصل ولم ،فيه وتناسلوا الموضع بذلك أقاموا عنهم

 أربعمائة حام عمر وكان البربر، بمكان فأقاموا الموضع ذلك من بعضهم خرج حام

 جبل في منقوبة صخرة في بنوه دفنوه مات ولما ،سنة وأربعين واحدى سنة

. أصيال



حام بن كنعان ذكر
 بينه العداوة وألقى السالم، عليه نوح دين غير من أول وهو حام ولد أكبر هو

 فراعنة ويقال ،٦بالشام كانوا الذين والكنعانيين الجبابرة من جده بنى وبين

 ألن العمالقة، فهؤالء السالم عليه داود قتله الذي منهم وجالوت منهم، مصر

 عليه موسى قاتلهم الذين الكنعانيون هؤالء ومن حام، ولد من هم العمالقة
 ,قالوا بقوله وجل عز الله عنى الذين وهم بعده، من النون بن ويوشع السالم،

 يقال وفيما عظيمة. خلقهم وكانت المائدة[1(«٢٢جبارين) قومًا فيها إن ياموسى

 وصبرا فوسطن ولده ومن والجزيرة الشام ناحية في األصغررتبهم كنعان إن

 ألنهم بذلك سموا وقيل السواد هو والنبيط نبيط، ولده ومن وسمساوس، ونهما

 بن سودان ولد ومن وتدبير، عمارة اصحاب وكانوا وعمروها األرض استنبطوا

 سبعين نحو بالمغرب تناسلت كثيرة وأجناس والزنج األشبان منهم أمم كنعان
 الجلود يلبسون أجناس ومنهم ملوك. ولهم أفعالهم، في مختلفون وهم جنسًا،

من قرونا لرؤوسهم يعملون قوم ومنهم بالحشيش، يتزر من ومنهم عراة، وهم

 (:١٩ص الفراعنة، جزيرة في التوراة )جغرافية كتابه عيدفي يذكراألستاذ/أحمد٦٢

 المقصود أن إلى هنا اإلشارة من والبد الثام تسعى لليمن الشمالية المنطقة فإن وجغرافيا:

 لنا حددها العرب. جزيرة في ما منطقة العرب، والجغرافيين األخباريين كتابات في بالشام

 من واسعة رقعة في المستبصر( )تاريخ الشهير كتابه في الدمشقى( المجاور )ابن التاجر امؤرخ

 على مشرف وكلها مشتبكة جبال وهي اليمن، من قطعة فإنها تهامة، أما اليمن: تهامة سواحل

 مكة حدود وشماليها ونجران، وحرض صعدة يناحية وشرقيها غربيها، يلى مما القلزم بحر

 اليمن، المهجم في وتسمى الشام، عدن في وتسمى نحوعشرمراحل. صنعاءعلى من وجنوبيها
 يعض ذكر على المجاور( )ابن أتى وقد زبيد. المعروفة باللغة وتسمى كوش عمران آل عند وتسمى
 مور سرددووادى الكدراءووادى ووادى رماع وادى الشام أودية وفي قائالً: هذه الشام أودية

 اليدع بما ليؤكد المجاور )ابن ويستطرد . العمارة ألجل الخشب منها يقطع األودية هذه وجميع
 يعرف حران إلى هنا ومن فراسخ، أريع هجر :والى اليمن من يتجزأ ال جزء الشام أن للشك مجاالً

 زبيد في تسمى األعمال هذه ألن أهلها)الشمة( زبيديسمون الحدودإلى هذه ومن . . بالدرب

 العرب(، جزيرة في إسراثيل ينى وملوك )كنعان : األستاذأحمدالدبش انظر ،٧( الشام

ر
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 الواحد ويتزوج لسماء.ا من ويسمونه يأكلونه أبيض فأر وعندهم الدواب، عظام

 تحب ما على جامعهن فإن ،منهن اثنتين عند ليلة كل يبيت نسوة عشرة منهم

 عظاما جمعوا يستسقوا أن أرادوا فإذا اجدبوا، وربما ثالثة، بعد الملك طلقهن وإال

 السماء، إلى أيديهم ورفعوا حولها وداروا بالنار، أضرموها ثم كالتل، فكوموها

 يشبه بشيء وجهه لطخوا أحدهم أعرس فإذا ويسقوا. امطر فينزل بكالم وتكلموا

 وجعلوا يديه بين المرأة وأجلسوا تل على وجلسوا تل، على أجلسوه ثم الحبر،

 أيام ثالثة حولها وأقاموا الحشيش، من بشيء وستروها القبة، مثل قصبا

 إلى بها ويسير امرأته الزوج ويأخذ ينصرفون ثم ويلعبون، الذرة نبيذ يشربون

 إليهم ويحمل نسائهم، وآذان أيديهم في النحاس حلق ويلبسون سكناه، موضع

 شجرة ولهم الملك، إال منهم يلبسها وال يلبسونها بالحمرة تصبغ التي الكرداونية

 حتى حولها ويلعبون ،عندها يجتمعون سنة كل في عيدا لها يعملون عظيمة

شعرها. في والودع النحاس بحلق امرأة ويزينون به فيتبركون ورقها يسقطعليهم

 السودان ممالك أعظم هي التي المملكة، سميت الكركروبهم سودان ولد ومن

 الكركر إلى وتنسب الطاعة، الكركرحق ملك يعطى لهم ملك وكل قدرا، وأجلها

ممالككثيرة

 وبها الذهب معادن ببالد ويتصل الشأن، عظيم أيضا وملكها عانة ومملكة

 الخط ذلك إلى وصلوا فإذا إليهم صدر من يجاوزه ال خط ولهم عظيمة، أمم منهم

 الذهب ومعهم السودان، أولئك فيأتون وانصرفوا، علية واألكسية األمتعة جعلوا

 عادوا وإال فإنأرضاهم األمتعة أصحاب ويأتى وينصرفون، األمتعة عند فيتركونه

 الذين التجار يفعل كما المباعة تتم حتى فيزيدونهم السودان، فيعود ورجعوا

 فوضعوا مختفين رواحهم بعد التجار رجع وربما سواء، أهله من القرنفل يبتاعون

. التجار فتسرقه الذهب فيسيل األرض، في النيران

لهم فطنوا وربما ظاهر، ومعدن عندهم. ذهب كلها األرض ألن يهربون ثم

 أفريقيا غرب في تقع دولة )غانا(أو و)غانة( وو« )ع( حري بتعاقب )غانة(، = ")عانة(
! الدهب( )ساحل باسم قديما تعرف وكانت
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 األشبارسسم معادن صحاريهم وفي قتلوهم. أدركوهم فإن آثارهم، في فيخرجون

 للتجارمن مايحصل وكل الرمل الظاهرفي الحصى يظهرمثل ويكبرحتى

وشارع جوامع أربع فيها كبيرة مدينة وهي سجلماسة، بمدينة يضربونه الذهب

. الدنانير يضربون وفيها كثير نخيل وفيها يوم، نصف منه يسار

 األرض على ظاهر الذهب فيها كلها وممالك ملوك عدة عانة ملك يد وتحت

 الدهدم ملك منهم المشهور األجناس ومن اللبن. مثل ويعملونه اهله، يستخرجه

 بعضا، بعضهم ويحارب هؤالء من مغربا البحر شاطئ على كركر من إليها يسار

 في عظيمة قلعة بلدة وفي ملوك، يده كبيرتحت ملك ولهم الناس، ويأكلون

 منها كبيرة، واسعة الزغاوة ومملكة إليها. ويحجون لها يتأهبون امرأة صورة

 كبيرة، وهي توان ومملكة النوبة. ويحاربون النوبة، يحاذى مما النيل على

 الزئبق، مثل تتحرك أبيارغيرأنها في موميا فيها فيوجد واحد يوم ويسارفيها

 يستعملون وهم حصنا عليها بنوا ميل نصف مقدارها واحدة بقعة البيارفي وهذه

 ين نوبا ولد من وهم النوبة وممالك الصحراء، من بمغرا البقعة ويقال امومياء.

 مصروبقى مصرمات مصرمع إلى صارجدهم ال ألنهم حام مصربن ابن قوط

 ، مصر بن قبطم أوالد من وهو بمصر، القبط وثبت قبطم بعده أمره فتولى بنوه

 قوط بن نوب فخرج وعيش، ممالك لطلب البالد في يسعون إخوته قبطم ووجه

 دنقله، العظمى لمدينتهم ويقال هنالك. فملكوا النيل عبر وسارعلى وولده بأهله

 دين على نصارى وهم شهران، اتساعها ومقدار وزرع نخل بالد وبالدهم
 وأعظم ملكا أوسع وهم الصعيد، ناحية من النوبة مملكة هؤالء ويكون اليعقوبية.

 لها يقال العظمى أشهرومدينتهم ثالثة ملكهم ومسيرة لونًا، وأصفى خطرًا

 وأيفا والذهب وأساورة لباس ولهم جليل، وملكهم نصارى أيضا وهم دخلولة

 ملوك ولهم كثيرة أجناس وهم وكرم نخل أيضا ولهم األرض، على يظهر عندهم

. واسع وبلدهم
 النيل بين وهم عديدة، ممالك أيضًا وهي النوبة تلى وهي البجة: مملكة

 آخرعمل وهي السودان حد من البجة ممالك فأول ملك، مملكة كل وفي والبحر

. ومدن ممالك ووراءذلك المعادن، في يعملونعندهم والمسلمون المسلمين،



 ممالكهموأكبر حام، بن كوش بن حبش ولد من وهم الحبشة بهم وتتصل

 تزل ولم كفر، الكبرى مدينتهم واسم النصراينة، دين على وهو النجاشى مملكة

. للتجارات المملكة هذه تأتى األيام قديم على العرب

 ممالك ولهم المالح، البحر على وهم الزنج، مملكة الحبشة بمملكة وتتصل

 واسم وممالك، عدة ملوك أيضا ولهم كنعان، بن سودان ولد من وهم واسعة،

 يحدون البحر، على وهو نكد، له يقال بموضع يكون األكبركوخه ملكهم

 السمك، أكلهم كثرة الثغورعلى نظاف األفواه كبار وهم ترق، حتى أسنانهم

 التي الجزائر ولهم منهم، تقرب التي البلدان تجار من أنيابها يبيعون أفيلة ولهم

 ممالك. ولهم كثيرة، أجناس وهم ويبيعونه، به، ويتحلون الودع منها يخرج

 واحد كل وبنى الحجاز أيلة إلى ملكوا أمالك أربعة لهم أمة فهم الكوكة وأما

 ثالثين على وقسموها خيما، اأرض سائر وجعلوا باسمه، سماها مدينة منهم

 يجلس ملك عمل ولكل كورة، ثمانون عمل لكل أعمال أربعة على مقسومة كورة

 وهيكل ، لحكمة بيت وهو بربا كلعمل وفي ذهب، منبرمن مدينةعلى في
. له مرتبة ذهب أصنام وفيه لكواكب ا ألحد

وجعلو عثركورة خسة لها وجعلو راقودة واسمها لهم إلسكندرية وكانت

 نقله جنوبى عربى معبود إلى يرجع التسمية في واألصل - الحبش( )بالد أو )الحبشة( "

٠ش( ب )ح أو س( ب )ح وهوالمعبود البالد تلك !لى اليمن من العرب المهاجرون

 المصرية الكلمة من مثتق وهو الحكمة أو إلروح بيت يسمى كان مكان أو بيت تعنى )بربا(
 أيضًا ترجمتها ويمكن )الروح( بمعنى )با( وكلمة )بيت( بمعنى )يبر أن حيث بر-با، القديمة

 العلمية األماكن أو المقدسة األماكن من تعتبر البرابى وكانت الحكمة، بيت أو امقدس البيت
 فهي علمية وأجهزة أسرارًا بداخلها تحمل ألنها منها االقتراب أو دخولها العامة على المحظور

 توليد ومحطات النووية والمفاعالت العسكرية أو السرية العلمية بامراكز اليوم نعرفه ما تشبه

 كمال انظرهشام منها. االقتراب أو دخولها إلعامة يحظرعلى التي األماكن من إلخ، ... الطاقة
. ٢٨٨ ص القديمة(، والحضارات القراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد:

 بناء ألف سبعين بها ستحر قد وكان المؤتفكى جبير االسكندرية بنى من أول إن عفير ابن قال
 عند اللذين العمودين على وكتب سنة مائتى في مقنطرفعمرها ألف وسبعين مخنيق ألف وسبعين

 المدينة هذه عمرت امؤتفكى جبير أنا باليسلتين يعرفان ئحاس أساطين وهما باإلسكندرية البقرات
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 يطبق وأطبقته جبيرية مراجل فيأموالها وكنزت أضنانى والهرم الشيبة حين وقوتى شدتى في
 أيضًا وروى عندمسجدالرحمة، باإلسكندرية العمودان البحروهذان داخل وجعلته نحاس من
 وسد األجناد وجندالعماد نصب الذي عاد بن فداد أنا بالحميرية مكتوبًاعليهما كان أنه

 البحر على كنزأ وكنزت شيب وال موت ال إذ وقوتى شدتى في األعمدة هذه بنيت الواد بساعده

 ويقال وسلم، عليه اله صلى محمد أمة وهي آخراألمم هي أمة إا إليه تصل ال ذراعًا خمسين في

 البحرتابوتًامنشاطىء على مغارة منهافي بالقربوجد بنائهاأنه إلى جبيراالمؤتفكى دعا إنما
 فيه فإذا ففتحه الماس حجر من ذرج فيه فإذا ففتحه فضة من تابوتًا فيه فوجد ففتحه نحاس

 بثيء عينيه إحدى فكحل غلمانه بعض فدعا أخضر زبرجد عرق ورودها حمراء ياقوتة من مكحلة

 بذلك الدرفاستعان ومغاص الذهب معادن الكنوزونظر!لى مواضع فعرف المكحلة تلك في مماكان
 بناؤها ارتفع إذا الجواهرحتى وأنواع والفضة الذهب أساطين فيها وجعل اإلسكندرية بناء على

 سنة مائة ذلك على فمكث ساخ وقد فأصبح أيضًا فأعاده األرض في ساخ وقد أصبح ذراع مقدار

 راع األرض تلك أهل من وكان بذلك ذرعًا فضاق األرض في سائخًا أصبح ذراعًا البناء ارتفع كلما

 ليلة فارتصد ذلك أضربه أن إلى غنمه من شاة ليلة كل في يغقد البحروكان شاطى على يرعى
 من شاة فأخذت النساء من يكون ما كأجمل البحر من خرجت قد بجارية فإذا يرصد كان فبينما

 ثم ساعة عليه فامتنعت شعرها على وقبض البحر إلى تعود أن قبل وأمسكها إليها فباشر غنمه

 وبأهله به فأتست واقعها ثم اليسير إال تأكل ال مدة عنده فأقامت منزله إلى بها وسار قهرها
 تهدم من يقاسونه ما يومًا إليها فشكوا بها وأنسهم أثسها فازداد وولدت حملت ثم وأحبتهم

 لهم وصورت الطلسمات لهم فعملت اختيفوا بالليل خرجوا إذا وأنهم علوه كلما وسيوخه بنائهم
 أحد ينازعه ال ملكًا سنة خممائة المؤتفكى جبير بها وأقام المدينة أمر وتم البناء فاستقر الصور

 جبل إلى وحملهما قطعهما في أنفذ وكان المسلتين ويسميان بها الذين العمودين نصب الذي وهو

 جاود بن قطن له يقال غالم مكانهما في ونصبهما وحملوهما فقطعوهما عامل األحمرسبعمائة بريم

 بإزائهابقرات جعل النحاس السرطائين فلمانصبهماعلى الخلق في رؤى أشدمن وكان المؤتفكى

 بن رومان غزاه ثم . والمدة عليها النفقة ومبلغ بناها وكيف المدينة وخبر خبره عليها كتب نحاس
 رومان أنا عليه وكتب منهما بالقرب عمودًا وأقام ذريعًا قتال' أصحابه وقتل فهزمه الثمودى تمنع

 ما واألعوام الشهور على بالدوام الملك هرقل مدينة وأسنان المدينة هذه أصناف صنفت الثمودى

 بمناشيرالحديد جبيرالشديدونشرته كتاب ثبيروأناغيرت في حصاة ابائسهيروبقيت اختلق
 سنة خمسين بعده اإلسكندرية بزيعًافملك فولدرومان العمود، طرف في وئعتى قصتى وستجدون

 وزبرعلى باإلسكندرية الساطرون، بنى الذي وهو رحيب بنه بعده شياًئملك فيها يحدث لم

أربعين وعمرتهافي وشدتى قوتى في الينية هذه بنيت الثمودى بزيع بن أنارحيب حجرمنه:

١٠١



 ،غيرها في أكثرمما الذهب أصناف من هياكلها في ونصبوا كبارالكهنة فيها

 أقسام. أربعة على كورة ثمانون الصعيد وقسموا ذهب، من صنم مائة بها وكان

 العجائب جميع فيها مدينة ئالئين كورها في مصرالداخلة ]مدن[ عدد وكان

. والفيوم وقوص وقفط أخميم مثل والكور

نوح به ذصرياف ج
 وسبعون اثنان الغات جميع أن التاريخ أصحاب فقال نوح بن يافث ولد وأما

 واثنتا حام، ولد في وعشرون وثالث يافث: ولد في وثالثون سبع منها لغة

 واحد لكل وثالثون سبعة ظهره من يافث ولد أن فذكروا سام، ولد في عشرة

 إلى جاوزها وما أرمينية يافث ولد قسم في وكان ونسله. هو بها يتكلم لغة منهم

 ويأجوج والصقالبة والترك والخرز والبرجمان والروس األشبان فمنهم األبواء،

تحصى. ال وأمم والبغار والصين البحر جزائر وأصحاب ومزنان وفارس ومأجوج

واجوج ياجوج ذفر
 وقد عددهم، لكثرة ذكرهم استقصاء على يقدر ال فإنه ومأجوج يأجوج فأما

 منها تسعين أن فذكروا ، سنة وعشرين مائة مسيرة األرض ربع مقدار أن زعم

 وسبعة للعرب، وثالثة للروم، وثمانية عشرللسودان، واثنى ومأجوج ليأجوج

 الخلق مختلفي أمة أربعين ومأجوج يأجوج التاريخ أصحاب وسمى األمم. لبقية

 الشبروالشبران طوله من فمنهم ولغة، زى ولهم ملك منها أمة كل في والقدود،

باألخرى، ويتغطى أذنيه إحدى يفترش ومن المشوهون، ومنهم ذلك، من وأطول

 مائتى أبيه بعد ملك موهبًا مرة وولد مرة رحيب وولد ملكى من سنة وتسعين ست رأس على سنة
 يعمربن بعده ملكها ثم بعده وملكها باإلسكندرية موهبًا العادى كرب معدى بن أنيس وغزا سنة

 بكر بن معاوية بن دفافة فقزاه برغش بن شمز بن مياد بن شيمران بن صياد بن جناد بن شداد
 هاجرأم وهب الذي بمصروهو فرقون سمى من وهوأول اإلسكندرية يعمروملك فقتل العمليقى
البلدان(. )معجم الحموى: ياقوت انظر . السالم عليه إبراهيم إلى السالم عليه إسماعيل
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 الحيتان ويأكلون وثب مشيه من ومنهم بارزة، وأنياب وقرن ذنب له ومن

 ومنهم بعض، على يغير وبعضهم والحدأة، والرخم والطيركله والخشاش والناس

 يغيرون وكانوا الصيد، طعامهم وأكثر وبأس، شدة وفيهم همهمة إال يتكلم ال من

 وهم السد القرنين ذو عمل حتى بلدانهم، ويخربون تليهم التي األمم على

 بعضًا، بعضهم أكل وربما عزوجل، اله قال كما الزمان آخر يستفتحونه

 صلى النبي وسئل المناسك. تعرف أمم عندهم أن وذكر كثيرة، عندهم والزالزل

 ليلة جزت فقال: ؟ دعوتك بلغتهم هل ومأجوج يأجوج عن وسلم عليه الله

(. يستجيبوا فلم فدعوتهم عليهم بى أسرى

ذكرالصقالبة

 بالمجوسية يقولون و]من[ النصارى، فمنهم أمم، عدة فهم الصقالبة وأما

 ولهم الجنوب، إلى الشمال ناحية من يجرى حلو بحر ولهم الشمس، ويعبدون

 ناحية من يبحرآخريجئ يتصل حتى المغرب إلى المشرق من بحريجرى أيضا

 مالح بحر لهم وليس الشمال، ناحية في كلهم وهم كثيرة، أنهار ولهم البلغر،

 وما مالح، الشمس من قرب وما حلو، فماؤهم الشمس، عن بعيد بلدهم ألن

 يحرقون مجوس قبائلهم وأكثر ،زالزلة وكثرة لبرده يسكن ال الشمال من جاوزهم

 أجراس فيها كنائس ولهم وبالد، كثيرة مدن ولهم ،لها ويتعبدون بالنار أنفسهم

 دين على فرنجواأل الصقالبة بين أمة ومنهم كالنواقيس. يضربونها معلقة

 فن، كل من لطيفة وصناعات عقول ولهم الكواكب، بعبادة يقولون الصابئين،

 بأسماء السنة في أعياد سبع ولهم والترك، وبرجان الصقالبة يحاربون وهم

. الشمس عيد عندهم وأجلها الكواكب،

 الحكيم، الكاهن، الكبير، العظيم، هو: األصلى المعنى لكن النار، عبدة تعنى )مجوس( كلمة ٦٧

 العروبية اللغات وكل واليونانية الفارسية في كبير، عظيم، 110ع الجذرت )من العارف أى:
 عالم، األصلى: المعنى ساحرولكن magician))سحر magic اإلتجليزية( وفي كذلك.

-٧٩٦ ص الثانى، المجلد العربية(، مصر )آلهة خشيم: فهمى د.على انظر كاهن(، عارف،
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اليونانيين ذكر
 حكماء وهم نوح بن يافث بن يونان ولد من األولى الروم فهم اليونانيون وأما

 ، امنطق وصناعات والطب، والهندسة، والحساب، النجامة، ولهم األمم،

 ومن واإلسكندرية األندلس وكانت مذكور، حكم وكل اللطيفة، والصناعات

 ولد من ديقطون بن رومى عليهم غلب أن إلى بطاعتهم يدينون األمم من جاورهم

 يعقوب أخاه فارق لما عيصو ألن السالم، عليهما ابراهيم بن إسحاق بن عيصو

 بنوا الذين وهم عليها، فغلب اليوم الروم مساكن وهي القريبة، العدوة إلى سار

 بنت ايالوبطره اليونانين ملوك آخر وكان األصفر. بنو وهم تنسب وإليهم رومية

وقد الروم، إلى الملك رجع ثم ، والطلسمات الحكمة كتاب صاحب بطليموس

 على بنى وهو الطبيعية العلوم يشيه جليل علم و)الطلسم( )طلسم(، مفردها :)طلسمات(

 األجرام عن صادرة خاصة بآثار العلم فهو األرضية والقوابل السماوية األجرام بين التفاعل

 القايلة المواد يتهيئة والعلم واتصاالتها سيرها حسب مخصوص بشكل تصورت إذا السماوية

 وجود مع خاصة يهيئة األجرام تلك فيه تصورت الذي الوقت في اآلثارالنجومية تلك لجذب

 معنوية أو حسية غريبة آثار ذلك عن تكون نع،لمواا ومجانبة القبول من امادة تهين التي الشروط

 السماوية الفعالة القوى ممازجة بأحوال علم بأنه يعضهم عرفه وقد للعادة. خارقة عامة أو خاصة

 بأنه آخرون وعرفه يوافقها. مما والمنع العادة يخالف ما إظهار من للتمكن األرضية المنفعلة بالقوى

 بنسب قهرا األصلية الطبيعة محاكاة وغايته الهياكل وصورته المولدات وأنواع الفلك مادته علم

 بمنزلة النجوم األثرالصادرعن أن بمعنى جسد في روح موضوعه إن وقالوا وأسرارفلكية عددية

 المواد في أواألصل الطبيعيات يشابه ما ذلك عن فينثأ الجسد بمنزلة القابلة المهيئة والمواد الروح

 أو معدن من تتخذ األثرالمطلوب، حدوث في إتصال لها التي والتماثيل والنقوشالصور القابلة

 بعض وضع من الطلسم يكون بجوازأن البعض قول يصح هنا ومن المؤثر. النجم طبيعة على غيره
 إظهارًا ذلك غير أو للكواكب ابتهاالت وال بخورات ال حيث وجل عز الله عن بوحى األنبياء

 مماال القابلةالمواد وتأثيراتهافي الفلكية األحوال ألن ذلك، علم للناس يسبق أن قبل للمعجزات

 ضوء على واالبتكار االختراع الناس لبعض يمكن ذلك وبعد بوحى، إال معرفته اإلنسان يستطيع
 انظر أيضا'. الطلسم في ذلك كان وقد الطب علم في حصل كما ونتائج قواعد من نبياءاأل وضعه ما

 يعتمد الطلسم وعمل - ١٩-١٨ ص الروحانية(، العلوم في الخفية )المؤثرات أحمدمصطفى: محمد

تصنيع فيها يتم معينة وأوقات والكواكب، النجوم الفلك وأوضاع الطلسم منها المصنع المواد على
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 الفلك علم تكلموافي الحكماءالذين ومنهم كثير. منهم قبلهما ملك كان
 والحيل والطلسمات العجيبة والموسيقىوالمرائى والحساب والطب والهندسة

 وسقراط وهرمس الثانى وأبقراط منهم أبقراط وكان حكمة. وكل والروحانية
. بذكرهم الكتاب يطول وجماعة وجالينوس وإقليدس وأرسطاطاليس وأفالطون

 على تشوش معوقات، أي موائع، وجود شرطعدم إل باإلضافة مكانه، في ووضعه الطلسم

 على التأثير أو المشوشات نسميها والتي الطلسم يرسلها أو يستقبلها التي القوى وارسال استقبال

 والرياح والسحب واألمطار الشمسية البقع كوجود طبيعية بأشيا، ذلك أكان سواء اإلرسال

 كمال انظرهثام الرادارى. التشويش كأجهزة )صناعية( طبيعية بأشياء أو ،إلخ واألعاصير...

. ٢٥٢ ص القديمة(( والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد:

 اللغة في اللقب. هذا يعنى فماذا . .. )حرمس( المصرى للقب األجنبى هوالنطق )هرمس(

؟! القديمة المصرية

 في : (٣٧٥ ص المجلداألول، مصرالعربية، )آلهة كتابه في خشيم فهمى .على يذكرد

 أحمد الدكتور تعرض العربية والجزيرة مصر بين والدينية اللغوية العالقات لوضوع مناقشتم أثناء

 غريبا اسما باعتباره لحورس (١٤١-١٣٩ صفحة القديم، الشرق تاريخ في )دراسات فخرى

 - " العربية اللغة في أدق وبعبارة )السامية( الغة في موجود ولكنه " المصرية. اللغة على !()كذا
 أنمر صغير طائر الحر: " :الحيوان« )حياة في سيده ابن عن الدميرى يقوله ما نقل فم ،قال كما

 وذلك . يصيد وهو الخضرة، إلى يضرب إنه وقيل والرأس، المنكبين عظيم الذنب قصير أصقع،
 منظور أماابن والشواهين. البازى طيريصيدمن لكل عامة هوكلمة الذي )الصقر عن تفريقًاله

 ابن قال الصقر-كما هو )الحر: أن وأضاف الدميرى أورده ما نقل فقد العرب( )لسان في

 ر: لمح * رتباطاوثيقآ: بعضهاببعض مرتبط كثيرة معان ن يفيدالجذر)ح المصرية في األعرابى.

 سماء. غحرت:٢ا قمة. العليا، األجزاء خرو:.8األعلى« آلحرى: فوق. على،

 الحر )طائر ر= :ح واأصل الوجنة( / منه رتفع ما ،الوجه حر :العربية )قارن وجه ر: فح [
 دار بمعنى )حون بالعربية الجائزجدًامقالته ومن الجوعاليًا. في المحلق المتسامى، المرتفع، ح

 هذا إلى إنماترجع العربية في )حرية( كلمة ظنناأيضًاأن وني )حو(، أي الفضاء، في وحلق

 سمائه طائر)الحرفي شأن المعوقات، عن والسموواألرتفاع األنطالق معانى مجموع فهي

 (:٢١٢ص ، المجلد؛ مصرالعربية، )آلهة كتابه في خشيم فهمى د.على ويذكر العريضة
 ما )حرالوجه العربية: )حرن( مادة قارن والعلو. تفيداألرتفاع المصرية رفي رح مادة أن ”

. الرئيس = القمة الرأس، تعنى: وهي الوجنتان. : منه ارتفع
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الصين ذضر
 عمد قد زعيمهم وكان الصين، ناحية إلى يافث عامربن ينى من قوم وقطع

 وولده وأهله هو فركب السالم عليه نوح جده سفينة حكاية على مراكب إلى

 ودقاق الحكم. وعملوا المدن وبنوا فعمروه الصين، إلى البحر وقطع فيها،

 وملك سنة، ثالثمائة وملكوا فيها، الذهب معادن وأثاروا ولطيفها، الصناعات

 تمثال في أبيه جسد فجعل الصين، سمى وبه سنة، مائتى صانى ابنه بعده

 ملك كل رسم ذلك فصار ،ذهب من سرير على وهو به يطوفون وأقاموا ،ذهب

عبدوا ثم الصابئين دين على وهم هياكلهم، في صورهم وصوروا يملكهم،

 والتصارى قادوا والذين آموئاً الذين )إن مرات: ثالث الكريم القرآن في الصابئة ذكر جاء ٧
 هم وال عليهم خوف وال ربهم عيند أجرهم فلهم صايلحًا وعيل األخر واليوم بالله آمن من والصابيين

 واليوم يالله آمن من والنصارى والصابوئن نادوًا والذين آمنوًا الذين )إن ]البقرة، (٦٢يحزوئن)
 والذين آموئاً الذين )إن المائدق[، ((]٩٩ يخزنون) هم وال عليهم حوف فال صالحًا وعيل األخجر

 على اللة إن القيامة يوم بيئهم يفصل اللة إن أشركوا والنين والمجوس والتضارى والصابئين قادوا

 بن الحى لعبد الذهب عذرات :ففي آراءعدة توجد أصلهم وعن ((]الحج[،١٧قهيد) شي؛ كل

 بن صابئ إلى نسبة الصابئى : نصه ما الصابئى اسحق أبى ترجمة في الحنبلى العماد بن أحمد

 ملة وقيل ماوى. ابن الصابن وقيل األولى. الحنيفية على ,وكان السالم عليه إدريس ين متوشلح
 ثالثين يصومون كان فقد والصوم. والطهارة تعالى الله توحيد وهي الصابئة هي السالم عليه إدريس

 الصابئين غير مالمسة من يتحرجون فكانوا الطهارة. في يتشددون وكانوا السنة. في متفرقة يوما
 لحاجاتهم األنهار من بالقرب مساكنهم يبنون وكانوا تهم.عباد أثناه في غرينًا لمسوا إذا ويتطهرون

 في الغريب مالمسة فإن السابحين. أي الصابئين إسم عليهم أطلق لذلك التطهربالماء إلى الدائمة
 السالم، عليه إدريس بيت آل إنهم ويقال . اماء في والسبح األغتسال عليهم توجب العبادة اثناء

 القديمة المصرية الديانة في الوئنية ودخلت إدريس رفع بعد األمد طال ولما الحنيفية، على ظلوا

 الحجاز إلى رحل وبعضهم والعراق. الشام في قلتهم على وانتشروا مصر، عن الصابوئن رحل
 ويقول الخفاء. في الدينية شعائرهم يباشرون وكانوا )كنزة( وسموه المقدس كتابهم يكتمون وكانوا
 وإنما أوثان بعبدة ليسوا إنهم : (٢٧٩ص ، جا - المعانى روح - األلوسى )تفسير حنيفة ابو االمام

 باألصبع األشارة من أو خرج أي صبًا من الصابئة واسم الكعبة، إلى ويصلون النجوم يعظمون

 عن لخروجهم مال بمعنى صبا من أو والعلم، ،المعرفة ئم النجم، على الداللة إلى صبع( ح )صبأ
 في نحتاج إنا يقولون، كانوا أنهم للشهرستانى والنحل الملل كتاب وفي الباطل. إلى وميلهم الدين
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 مذهبهم ومدار جسمانى، ال روحانى متوسط إلى وأحكامه وأمره طاعته ومعرفة تعالى الله معرفة

 السبع وهي هياكلها إلى فزعوا بذاتها إليها التقرب لهم يتيسر لم ولما للروحانيات. التعصب

 وسط مخلوق من البد وأنه نورانية، مالئكة الكواكب أن ويقولون الثوابت، وبعض السيارة كواكب

 وجل، عز الله كالم من مخلوقة الروحانيات ألن الحق إلى الناس يهدى والمادية الروحانية يين

 النور بين وسط مخلوق بوساطة إال الناس إلى الله كالم يصل وال فكانت، بأسمائها دعاها

الله. نعمة وتؤثره والهداية الرياضة ترفعه والتراب،

 الشريف، بن الدكتورمحمود القرآن، في )األديان األمدى الدين سيف الفقيه العالم وملخص

 ملة عن التغلبى( سالم بن على يأبى المكنى محمد بن على الحسن أبو األمام وهو - ١٦٢ص

يلى: كما ،بئة الصا

 وهذه المعبود، واإلله اإلنسان بين وواسطة كرايطة تعمل روحانية هياكل هي الفلكية الكواكب -

الكون. مافي لكل برةالمد هي الكواكب

 ئصب وجود فيلزم أفالكها، في دورانها بسبب أوقات في الرؤية عن تغيب الكواكب أن -بما

األوقات. كل في األعين أمام حاضرة لتكون صورتها على أوأصنام

 الكواكب. خلق الذي وهو ذاته، في واحد فاإلله الجميع، لتربط الحلولية نظرية تأتى -ثم

 النصب في يحل ثم ومن السبعة. الكواكب في يحل واإلله العالم. في لما مدبرة وجعلها

 الخلق وأن كونان، الكون أن يعتقدون أنهم كما ذاته. في غيرتعدد من ترمزلها التي والشخوص

 عالم في محجوبة صور الشهادة عالم في مخلوق ولكل الباطن، الكون غير الظاهر فالكون خلقان،
 بعد يذهبون األبرار وأن والعقاب، بالحساب ويؤمنون األخر، باليوم يؤمنون أنهم كما الغيب،

 ذنوبهم حسب على زمنا فيه فيلبثون الظلمة، عالم إلى يذهبون المذنبين وأن النور، عالم إلى الموت

النور. إلى منه ينقلون ثم

 اليوم، في مرات ثالث يصلون إنهم فيقول: وطقوسهم عباداتهم إلى وينقلناالشهرستانى
 وذوات والكلب،والخنزير الجزور، أكل حرموًا وقد الميت. لمس ومن الجنابة، من ويغتسلون
 يطلقون وال وشهود، بولى يزوجون واألختتان، السكر، عن ونهوا الطيور، من والحمام المخالب

امرأتين. بين يجمعون وال حاكم، بحكم إال

 لهم كان النجوم عباد من فالصايوئن فيقول: هيكل( حسنين )محمد يتحدث الصابئين وعن
 أمرهم بداءة وإنماكانوافي لذاتها، النجوم وقدكانوااليعبدون بالدالعرب، كييرفي سلطان
وقدرته. مظاهرخلقه أنها على النجوم ويعظمون وحده، الته يعبدون
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 أجسادهم يجعلون وكانوا ملوكهم، عبدوا ذلك ومن بالهند اقتداء ذلك بعد الذرة،

 والصنعة والطب الفلك في تكلموا حكماء ومنهم لها. ويسجدون ذهب تماثيل في

 عامرة ونيفا مدينة ثلثمائة فيه إن يقال واسع الصين وبلد الهند، علوم وكثيرمن

 سبع البحرقطع في خرج ومن كثيرة، عجائب وبها والرساتيق القرى سوى

يليه. لما ليس سمك ولون ريح منها بحر لكل يحار

 يقال التي العظمى مدينتهم إليعقوفزوهوفي اليوم وملكهم أولهابحرفارس

يوما ثالثون التجار مراكب لها تتراءى التي خانقوا وبين وبينها ،انصوا لها

 امرأة أن وذلك خدم، وجيوشه خراجه وأصحاب الملك عمال أن سيرتهم ومن

 فيدفع حالها تذكر الملك إلى أمرها الفجوررفعت وأرادت محصنة تكن لم إذا

 وعملت ،المصبغات ولبست عنقها في فجعلته املك خواتم من نحاس خاتم إليها

 وإن وأعماله داره في الملك واستعملهم خصوا الذكور ولدت وإذا عالنية، شاءت ما

 ومن فطس، الصفرة إلى بيض الصين وأهل أمها. رسم على كانت أنثى ولدت

 كان فإن أمره، عن كشف عماله بعض من الملك إلى تظلم إذا أحدهم أن سنتهم
 شديدًا ضربًا بالخشبة ضرب كاذبًا كان وإن ظالمه، وعاتب أنصفه صادقًا

 الملك خدم من خادم أراد إذا أنه سنتهم ومن بالكذب، الملك عمال على الجترائه
 يرونه. لئال الطرقات له ويخلون دورهم، الناس كبيريدخل جرس ضرب شيائً

 في وحشمه وعماله بيته وأهل الملك فيكون قسمين، المدينة تقسم أن سنتهم ومن

 أحد يدخل ال اآلخر، النصف في وأسواقهم والرعية والعامة الواحد، القسم

 عند ولهم الذكر، من أكثر األنثى يورثوا أن سنتهم ومن الملك، ناحية إلى منهم

 حليهم وأشرف ،أيام سبعة ويشربون فيه يأكلون كبير عيد الحمل الشمس حلول

 صورعجيبة فيها ظهر استوت إذا ألنها الموشان، وهو الكركند، قرون من

والذهب ذهب: من مئقال اأف أربعة امنطقة تبلغ مناطق منها فيتخذون مختلفة

 ألن دينهم، عن وخرجوا والكواكب النجوم عبادة إلى مالوا فم ومن لته عبدة الصابوئن كان وربما

 التسمية هذه أطلقت آخروقد الى دين من :خرج تعنى المعاجم في وردت يصبأ،كما صبا كلمة
.قريش ديانة عندماتركوا وأتباعه الرسول على
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 ثياب ولهم كالبهم، وسالسل دوابهم لجم منه يتخذون حتى كثير عندهم

بالذهب. المنسوجة الحرير

األهتردة ذصر

 ومملكتهم. واألفرنج الروم بين نزلوا يافث بن عامر ولد من فهم األهتردة وأما

 من، ومنهم نصارى، اليوم وأكثرهم كثيرة مدن ولهم القدر جليل وملكهم واسعة،

 وزيهم ويطردونهم، يجاورونهم الذين والصقالبة األفرنج يحاربون وهم له دين ال

أنفسهم يحرقون صنف ومنهم الروم، زى

األفرنج ذكر
 ممالك ولهم كبيرة، واسعة ومملكتهم يافث ولد من أيضًا فهم األفرنج وأما

 وهم نصارى أيضا وهم دريوه، لها يقال الكبرى ومدينتهم واحد ملك يجمعها

 الصقالبة، إلى اعتدائهم وأكثر أخرى أجناس ووراءهم قبيلة عشرة أربع اليوم

 نصارى، متجروفيهم ومنهم واألهتردة، الروم يحاربون وهم مملكة، اتساع ولهم

نفسه يحرق من ومنهم وزنادقة، ومجوس

مملكةاألندلس

 الصائبة، دين دينهم أن إال واحد ملك يملكهم مدينة وعشرون أربع األندلس

 لهم وكانت وتنصروا ذلك عن انصرفوا ثم للكواكب أصنام هياكلهم في ولهم

 بابه على أقفل ملك منهم ولى إذا بيت مملكتهم دار في وكان وحكم، معرفة

 ذلك أقفال يفتح أن فطلب الملك أهل من يكن ولم لذريق ملكهم ولى أن إلى قفاًل،

 يفعل ال أن وسألوه إليه فاجتمعوا قفالً، وعشرين أربعة عدتها وكانت البيت

 رأوا فلما فتحها، إال فأبى موالاأل من أيديهم في ما جميع ذلك على له وبذلوا

 العرب صور فيه فوجد البيت ودخل األقفال ففتح وتركوه، به تشاءموا الجد منه
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 والقس الطوال الرماح الحمروبأيديهم العمائم وعليهم والجمال، الخيل على

 صورهؤالء على قومالبالد هذه على غلب هذاالبيت إذافتح فيه وكتاب

 مولى زياد بن فتحهاطارق تولى بعدها السنةوالتي تلك في األندلس ففتحت

 ملكهم وقتل الملك، عبد بن الوليد أيام وتسعين اثنتين سنة نصيرفي بن موسى

 وكانت السالم عليه سليمان مائدة البيت ذلك في ووجد وغنم، وسباهم لذريق

 ينظر التي الغريبة العجيبة المرآة ووجد جوهرمفصلة، أطواق عليها ذهب من

 من سليمان آنية فيها ووجد أخالط، من مدبرة وهي السبعة األقاليم إلى فيها

 بجوهر، مفصال ذهب ورقات بين جليل يونانى بخط منسوخا والزبور الذهب،
 آخر ومصحفًا التوراة منها بالذهب كلها محالة مصحفًا وعشرين ائنين فيه ووجد

 مصحف وكان الطلسمات، وعمل األشجارواألحجار، منافع فيه بفضة محلى

 مملوءة حجر من كبيرة فقاعة فيه ووجد اليواقيت، وأصباغ الصبغة عمل فيه

. الملك عبد بن الوليد إلى كله ذلك فحمل بالذهب، مختومة الكيميا أكسيد

 أن إلى أكثرها وتملكوا ،مدنها في وتفرقوا المسلمون نزلها األندلس فتحت ال

 وثالثين ثمان سنة في الملك عبد بن هشام بن معاوية ين الرحمن عبد صارإليها

فيها اليوم إلى فذريته وتملكها عليها فغلب ومائة

 نفس مع عملها تقنية تتطابق العربية الروايات في بوصفها ماجاء على العجيبة المراة هذه
 وقت أي في ينظرفيها سليمان فقدكان باألقمارالصناعية، امتصلة التلفزيونية الشاشات تقنية

 أمريكا - الشمالية أمريكا - -أوروبا أفريقيا - )آسيا السبع القارات وهي السبع األقاليم فيرى

 اللحظة نقس في فيها يحدث وما الجنوبية( القطبية -القارة الشمالية القطبية -القارة الجنوبية

 البث بطريقة الحال في حدوثها بواقع من بصورها األحداث له تنقل كاتت المرآة هذه أن أي

 شاشة إال ليست فهي ،بها المتصلة التليفزيونية والشاشات الصناعية األقمار مثل المباشر،
 انظرهشام واحد. آن في وقمرصناعى تليفزيونية أوشاثة بقمرصناعى متصلة كانت تليفزيونية

.٢٢١ ص القديمة(، والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال
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البرجان مملكة ذكر
 وهم واسعة كبيرة مملكة وهي يافث بن يونان ولد من فهم البرجان وأما

. الروم لهم حربًا ]األمم[ وأشد ترك،وال والخزر والصقالبة الروم يحاربون

 مسيرة برجان ومملكة يومًا، عشر خمسة برجان وبالد القسطنطينية وبين

 الشباك شبه وعليه سياج كله برجان عمل وعلى يومًا، ثالئين في يومًا عشرين

 برجان وأهل السياج. دون والقرى الخندق فهوكالسورعلى الخشب من

 اليركبها مرج أبدافي راتعة للحرب التي ودوابهم كتاب، لهم وليس مجوس،

 غير في حربية دابة ركب قدرجال وجدوا وان الحرب، وقت إالفي منهم أحد

 النشاب أصحاب فجعلوا صفوفًا اصطفوا للحرب خرجوا وإذا قتلوه، وقت

 دراهم دنانيروال برجان ل وليس والذرية، العيال جميع خلفهم وجعلوا أمامهم،

 أدت الصلح الروم وبين بينهم وقع وإذا والغنم، بالبقر وترويجهم تبايعهم وإنما

شبههم ومن الصقالبة بنى من وغلمانا جوارى الروم إلى يرجان

 فجمعوهم وحاشية، خدم من ترك ما إلى عمدوا ميت برجان ألهل مات واذا

 فال الدنيا في نحن نحرقهم ويقولون الميت، مع وأحرقوهم بوصايا وأوصوهم

 معه وأنزلوا فيه أنزلوه الميت مات إذا عظيم ناووس ولهم . األخرة في يحرقون

 أخطأ أو عبد أذنب إذا سنتهم ومن يموتوا. حتى هناك فيبقون وحشمه امرأته

 ما مواله فيضربه أحد يمسكه ولم نفسه قبل من انبطح يضربه أن مواله وأراد

 أن سنتهم ومن القتل، عليه وجب مواله له يأذن أن غير من قام فإن أحب،

الرجال أكثرمن النساء يورثوا

الترلع مملكة ذكر
 وهم كثيرة، أجناس وهم السالم، عليه نوح بن يافث ولد من فهم الترك وأما

 اللبود، خيم في والبرارى، الجبال رءوس في قوم ومنهم وحصون، مدن أصحاب

 وشواه، دمها وأخذ دابته ذبح شيائ يصد لم ومن غيرالصيد، عمل لهم وليس

دين هوعلى من ومنهم دين، لهم وليس وغيرها، والغربان الرخم يأكلون وهم
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وتاج ذهب من سرير وله خاقان، األكبر وملكهم يتهود، من ومنهم المجوسية
 يظهر، يكاد ال األعظم ملكهم إن وقيل الحرير، ولباسهم ذهب ومنطقة ذهب

وللملك وبأس. وشدة،حقد وفيهم سحر وفيهمأحد، يديه بين يقم ظهرلم وإن

ويتكلم ،عليها مطل وهو ويقف ويأتى عظيمة نار فيه لهم توقد يوم عندهم
 والخصب الغيث كان الخضرة إلى كان فإن عظيم، وهج منها فيرتفع بهمهمة

 وإن الدماء، هراقة كانت الحمرة إلى كان وإن الجدب، كان البياض إلى كان وإن
أو الملك موت على دل السواد إلى كان وإن ووباء، علل كانت الصفرة إلى كان

. والعودة بالسفر عجل ذلك كان فإن بعيد، سفر على

الروم مملكة ذكر
 قسطنطين إلى األمر صار فلما لهم، لقب والروم عيصو بنى من فهم الروم وأما

 على بعده النصارى تفرقت ثم المعمورية على األساقفة وجمع بالنصرانية قال

 صاحب والدمستق والمطران والشماس والقسيس واألسقف البطريق الطبقات:

 وال الظهر، من السبت ويفطرون صاموا، إذا األحد يوم يفطرون وهم الفرق،

 حتى الخمر من يشرب وال عليها، يتسرى وال واحدة إال عندهم الرجل يتزوج

 قبره من قام المسيح ألن عندهم، األحد وتعظيم حرام، والسكرعندهم يسكر،

 وال الحواريين. مع اجتماعه بعد األحد يوم السماء إلى وارتفع األحد، يوم ليلة

 يأخذون وال بالنية عبادتهم وإنما الوضوء، وال الجنابة من االغتسال يرون

 السالم، عليه عيسى المسيح يعنون ودمك، لحمك هذا ويقولون القربان،
 وال بعضًا، بعضهم قتل أخذه بعد تفرقوا وإذ خبز وال بلحم ليس أنه ويعتقدون

 جزءا، والرجال جزئين النساء ويورثون فمه، يغسل حتى القربان أخذ إذا يتكلم

 الملك، إال أحمرين خفين منهم أحد يلبس ال أن سيرتهم ومن طالق. لهم وليس
 على إال ملكهم يأكل وال ،أسود وفردًا أحمر فردا لبس عهد ولى كان فان

 ستبدناجاتواأل والمرققات الكرديانات وأكثرطعامهم والغناء، واأللحان الموسيقى

 والحذق الصناعات وعمل والحكمة الطب وفيهم األرغن ولهم والسكباجات.
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 يظهر أخرى ويصورون الحزن، عليها يظهر صورا ليصورون أنهم حتى بالصور
 وهو واإلنصاف العدل ويظهر الرحيم، الملك ملكهم ويسمى والسرور، الفرح عليها

. ينوح

المغرس مملكة ذكر
 ال أنهم ويزعمون ذلك تدفع والفرس نوح، بن يافث ولد من فهم الفرس وأما
 األول كيومرت" من ملوكهم ويحسبون نوح، ولد وال الطوفان وال نوحًا يعرفون

 ملك أول أن قوم وزعم الملك، أفريدون ولد من كلها الفرس أن وزعموا وهوآدم.

 ألف ملكهم وأنه يافث بن عامر بن نوح بن سبهبد أو الطوفان بعد العالم في

 اإلسكندر غلب أن إلى األولى الطبقة وهذه منوشهر وبعده الفلك. إلى وطلع سنة

 بابك بن أردشير آل من األكاسرة هلكت ثم الطوائف، ملوك ورتب دارا بن دارا

 دينهم وكان اآلثار جاءت وبذلك سام، إلى قوم نسبهم وقد ملكهم انقضاء إلى

 ملكهم يكسى كان إنه ويقال النيران، بيوت وبنوا تمجسوا ثم الصابئة، دين
 الحطب يستعملون ال نفسه من فيستوقد وزرنيخًا كبريتًا فيها ويذر النيران بيوت

 تلك في التعبد يريد كان إن ويقال فضة. بثالثين أوقية أوقية النارإال لتلك

 وبيده ماء فيه جعل قد كبير حجر هاون يديه وبين كرسى على يقعد البيوت

 كأنه واجتهاد وقوة شديد بعنف ويحركه أبدا الملك به يضرب خشب دستج

 بالرائسة لهم ويقرون للفرس يعترفون الممالك أهل وجميع النار. لعبادته يعذبه

 واللباس والطب الطعام وتأليف األلوان ودقيق الحروب وتدبير التملك وحسن

 وتمام العقل ووفور والخطابة والترتيل مواضعها شياءاأل ووضع عمالاأل وترتيب

 سيرتهم كتب ومن السبق. فيه لهم كله هذا الملوك، وهيبة والشكل النظافة

 من أشهر وأمرهم ،الرائسة وتدابير الملك رسوم من بعدهم من جاء من استعمال

المكان هذ في يستقصى أن

عليه وهوآدم سيد أو رجل = مرت األرض، = جيو حج(، )ن مرت جيو = كيومرت
السال.
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خراسان مملصة ذكر
 والبرجان وسنيةواألشر غلبه قد من وغيرهم الصغد مثل خراسان ملوك فأما

 لهم كانت النهرفقد وراء وما والشماس، واألكراد واللد والجبل الديلم وهوأهل

 رأى أردشير أن ويقال ويتمجس. النار يعبد كان أكثرهم بطارقة عدة ملوك

 أقرب فهي أمك تنكح أن على له فقال ،به أنتفع علما علمنى له فقال شيطانه

 وقت من األخوات نكاح أن تزعم والفرس المجوسية، وصاردين ففعل أهلك،

 من إليه أحق هي لهم وقالوا األم، نكاح زنادقتهم ذلك بعد لهم أطلق ثم آدم،

 شعور ال وأمم شعورهم لون ينسق عراة أمم الصين جزيرة وخلف ففعلوا األخت

 مغارات إلى هربوا الشمس طلعت إذا وأمم الشعور، شقر الوجوه حمر وأمم لهم

 الوجه إلى الشمس تدور حتى منها يخرجون وال حرالشمس من إليها يأوون

 وتحاذيهم األرض، وخشاش وسمك الكمأة يشبه نباتا يغتذون وأكثرما الغربى،

 ويجتمع البهائم، تتناكح كما يتناكحون عراة شقر بيض أمم الشمال ناحية من

لينالها أنثى من أحد يمنع وال الجماعة، الواحدة على

ذصرسامبدهح
 المنزلة والكتب الرائسة له جعل تعالى إلله فإن السالم عليه نوح بن سام وأما

 . أرفخشذ سام، فولد إخوته، دون خاصة بام ولده في نوح ووصية واألنبياء،

 وولد شالخ، أرفخشذ وولد منه، سئة وستين وخمسا سنة أربعمائة عمره وكان

 وولد عابرقحطان، وولد سنة، وثالثين سنة عابرأربعمائة وعاش عابر، شالخ

 وكانت بالعربية، تكلم من أول إنه وقيل يعرب، فالغ وولد فالغ، قحطان

له كان ألنه بذلك وسمى حمير، سبأ وولد سبأ يعرب وولد ،السريانية لغاتهم

 صنعاء وبين بينها مارب مدينتها باليمن أرض وقصره. وهمزآخره وثانيه أوله بفتح :")سبا(
 مى مذكرًا فيكون البلد اسم فألنه صرفه ومن مدينة اسم فألنه يصرف لم فمن أيام ثالثة مسيرة

 بن يغرب بن يشجب سبأبن ولد منازل كانت ألنها االسم بهذا األرض هذه وشميت مذكرا به

 وكان تعالى، ثاءالله إن جمعنا من النسب كتاب في نذكره اختالف نوخ إلى قحطان ومن قحطان



 الملك له يقال فكان منه، يغد على أضاء جلس فإذا أحمر جوهر له وكان تاج،
. حمير له فقيل غيراللفظ ثم األحمر،

 التبايعة من اليمن ملوك كانت كهالن ومن سبأ بن حمير ]بعد[ وكهالن
 جماعة واألذواء واألنجاد. والمغاربة واألحابش، أبرهة كان ومنهم واألذوين،

. بلغآخرلمغرب الذي ٣إفريقس ومنهم البالد، في وتجولوا األمم غزوا

 الشمس عب حسنه من له يقال وكان السبى سبى من أول ألنه سبا سمي وانما عامرًا سبا اسم

 حب أصله ثمس عب العالء بن عمرو أبو وقال الكلبى، ابن قاله بالتثسديد الشمس عب مثل
 هوعب األعرابى ابن وقال قروهوالبرد، عب في قالوا كماالحاء من مبدلة والعين وهوضوؤها

 بعد همز لم أدرى فال الكلبى ابن قول وعلى، ونظيرها عدلها هو أي العدل والعبء بالهمز شمس
 ويقال اثتريتها إذا سباء أسبؤها الخمر سبأت من أصله أن والظاهر سبيًا يسى سبى من ألنه

 الموضع هذا وكان فاعله تحرق الشمس ألن سبأة البعيد. السفر وسمى أحرقته إذا سباء النار سبأته
 تفرقوا تقول والعرب يصرفه لم العالء بن عمرو وأبو صرفه على القراء وأكثر لحرارته تبأ سمى

 في تعالى الله شاء إن نذكره كما العرم سيل كان وال ! الحال على نصبًا سبا وأيادى سبا كايدى

 المثل بهم العرب فضربت جهة إلى منهم طائقة كل البالدوسار، في األرض هذه أهل تفرق مآرب
 كل تعالى الله مزقهم ال سبا باهل شبهوا متفرقين أي تبا وأيادي تبا أيدي القوم ذهب فقيل

 ذهبوا إذا للقوم فقيل بحر يد القوم أخذ يقال الطريق واليد طريقا منهم طائفة كل فاخذت ممزق
 جهات في سبا أهل تفرق كما سلكوها التي طرقهم فرقتهم أي سبا أيدى ذهبوا متفرقة طرق في

 كان الهمزوإن ضغطة فاستثقلوا كالمهم كثرفي ألنه الموضع هذا التهمزسبافي والعرب متقرقة
 أعلم والله أبيهم باسم القرية فسميت بنين ولدعشرة سبارجل ويقال مهموزا، األصل سبأفي

 في وهي درجة عشرة سبع وعرضها درجة وستون أربع سبا وطول منصور، أبى قول ههنا وإلى
 انظرياقوت أبوكثدلة. له يقال موضع وفيه اليمن آخرفي موضع وسباصهيب األول، األقليم

. (٤٢صه ، ٢ج البلدان، )معجم الحموى:

 يعرب بن يشجب حميربنسبابن زيدبن بن كعب بنسبأبن صيفي بن قيس بن إفريقش ٧"

 من وأقام البرابرة، فهم إياها، وأسكنهم )جرجير( ملكها وقتل فافتتحها إفريقية قدم قحطان بن

 التاريخ(، في )الكامل األثير: ابن انظر اليوم، فيهاإلى فهم وكتامة، صنهاجة البرابرة حميرفي

 هو )أفريقش أن من حزم ابن عن نقال )تاريخه( في خلدون ابن ويقول ، ٢ ٠٣ص األول، المجلد

من إليها البربر ساق )و خلدون ابن وأضاف سميت(. وبه إفريقية إلى العرب بقبائل ذهب الذي
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السالم عليه إبراهيم ذكر
 القبطية وأمه السالم، عليه إسماعيل سيدنا له فولد السالم عليه٧ إبراهيم وأما

 عليه إبراهيم حياة وكانت حران، بنى من وهو عارون، بنت سارة وأمه وإسحق

 ولد من النمروذ وقته في بابل ملك وكان سنة، وسبعين وخمسا مائة السالم

 له الملك أضرم وكسراألصنام السالم عليه إبراهيم حاجه أن فلما حام، بن كوش

 فنسفت ريح وأتت وسالمًا، بردًا عليه تعالى الله فجعلها فيها وألقاه عظيمة نارًا

 أخته ابن به فآمن حران إلى وخرج كذلك، الملك مع الواقفين وجوه النارفي

سارة وتزوج سنة وثالثين سبع ابن وهو خروجه وكان ،عمه بنت وسارة لوط

فانزلهم أفريقيا إلى وساقهم منهم الفل فاحتمل وقتلهم، يوشع غلبهم عندما بها مر كنعان. أرض

■ بها(

 بن قينان بن شالخ بن غابر بن فالغ بن أرغو بن ساروغ بن ناخور بن تارخ بن إبراهيم هو

 األول، المجلد التاريخ(، في )الكامل األثير: ابن انظر السالم، عليه نوح، بن سام بن أرفشخذ

 كان إبراهيم إن التوراة،ويقولسفرالتكوين في )ابراهام( تعريب القرآنهي في وإبراهيم .٩٤ص

 حتى كذلك اسمه وظل العالء( )أبو بمعنى )رام( + )آب( من المزجية على امشتقة )ابرام( اسمه

 الصواب إلى األقرب والمعنى القرأن. في إبراهيم )أبراهام( الله فسماه سنة وتسعين تسع ابن كان
 تعنى الصفة، ال األسمية على ودراب( للناس( كبير )أب بمعنى فهمه هو )أبراهام( في عبريا

 على قولهم المعاصرة العبرية ومنهافي ومنها)الريانى( )االمام(. )المعلم(، )السيد(، )الرثيس(،
 األستاذ/ انظر: االمام، األستاذ إذن إنها ! وأستاذى معلمى أي ! وربى مورى توقيرًا النداء

. بتصرف ،٢٧٠جا،ص القرآن، إعجاز من سعدة، أبو رؤوف

 باال إبراهيم وعدها التي الحقيقية البيت وربة الزوجة وهي الملكة، السيدة، تعنى )سارم

 أو )فضة( فهو الحقيقى أسمها أما الحياة، قيد على هي مادامت أخرى زوجة معها يتخذ
الفضة. أيضًا تعنى و)أساكا( الكلدانى، القاموس صاحب يؤكد كما )أساكا(،

 المسلك على الطائف، بمنطقة )خرن( بخيرين المغروفة القرية اليوم هي هذه )حاران(

 التوراة )خفايا الصليبى: سليمان .كمال د انظر و)الطائغ(، )المدينة( بين الطروق الحجازى
 الجزء في أي القنفذة منطقة في إبراهيم النبي وموطن .١٠ ٤ ص إسرائيل(، وأسرارشعب

 الصليبى: سليمان .كمال د راجع العربية، الجزيرة غرب منطقة الحجازفي تهامة من الجنوبى
. (٩٨ ص إسرائيل، شعب وأسرار التوراة )خفايا
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 في وكان سريانية، لغته وكانت بالعبرانية صحف ثالث معه وخرج أتاه، بوحى

 إلى وسار الفرات فعبر بالمسير وأمر وتحميد، وتهليل وتسبيح أمثال الصحف

. أخبارمصر في مصروسنذكرقصته

السالم عليه اسماعيل ذعر
 ونبأه تعالى، الله بأمر زمزم له ونبع الحرم فقطن السالم عليه إسماعيل وأما

 فآمنت األوثان، عبادة عن فنهاهم اليمن، وقبائل وجرهم العماليق إلى وأرسله الله

خيرهم. في وتزوج الحرم على وغلب وكفرأكثرهم، منهم طائفة يه

 وأوصى ،سنة وستين وسبع سنة مائة ابن وهو ومات ولدًا عشر اثنا له وولد

 الكريم النبي محمد ولد عدنان فمن البيت. أمر فدبر البيت، بأمر عدنان ابنه إلى

 ولد من أنه وذكرآخرون ولده، من العاربة العرب وجميع وسلم، عليه الله صلى

 الله رسول وكان اختالفًاكبيرًا، إسماعيل ولد في واختلفوا إسماعيل، قيداربن

 أعراق بن عدنان قال عدنان، بن معد إلى بالنسب بلغ إذا وسلم عليه الله صلى

كثيرة أمم وعدنان إسماعيل ومن الثرى،

البلبلة حدش
السريانية ولغتهم بابل بأرض واحد بمكان مجتمعين الطوفان بعد الناس كان

 على العبرية في وهي التوراة. في العبرية )يشمعيل( تعريب هي القرآن في اسماعيل( )٧٨
 )إسماعيل(، السم القرآنى التفسير أما الله(، )يسمع الحرفي ومعناها إيل(، + )يشمع من المزجية

 عز قوله التفسيرفي هذا وتجد هوالله(، أو)سميع الله( )سمع ومعناه عبريًا، وهو)يشمعيل(
 ربي إن وانحق، إنماعيل النكبر على لي وهب الذي لله )الحمد إبراهيم: لسان على وجل

 إنراهيم يزفع )زان أيضًا: ابراهيم لسان على وجل عز قوله فى وأيضًا ((،٣٩) الدعاء لسييع

 اآلستاذ/ انظر ((،١٢٧) العليم السييع أنت إئك ونا، ربائتقبن قإنقاعيد، افيت ين القواعد

بتصرف. ،٢٨٨ ،٢٨٤ص ،جا القرآن(، إعجاز )من أبوسعدة: رؤوف
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وألهمهم طريقا، وجديس وطسم وعمالق، وثمود وعاد قحطان فسلك تفرقوا ثم

 - األرامية في و)عاد( (:٢٤٠ ص ،جا اعجازلقرأن، )من أبوسعدة رؤوف ويذكراألستاذ/٧٦
 الباقية فهي األبد(. )الى يعنى )لعاد(، العبرية في ومنها و)الخلود(. )األبد( معناها العبرية

 قوله في الترادف على األولى مرتين، القرآن في مفسرة جاءت وقد تزول. ال التى الخالدة
 ختوا' أيام وئقانية ليال ربع عليهم سخرما (٦) صزصرعاتية بريح فأفيكوًا عاد )وأما عنوجل:

 ((]الحاقة[.٨) باقية من لهم ترى فهن (٧) خاوية ئخل أغجاز كأئهم صزعى فيها القوم فترى

 فمًا وئمود (٥ ). األولى عادًا أفلك وأنه ) عزوجل: قوله في التقابل على الثانية الرة في وفسرت

تعود. ولن عاد عادت ما أي النجم[، ] « (٥ ١أبقى)

 هذا ألن فيقولون: واألبدية للقدم رمزًا واعتبروها األرض شعوب أقدم هي عادًا أن العرب ويرى

 باسم القديمة األشياء وسموا وأثرى قديم كل على عاد اسم أطلقوا أنهم بل عاد، قدم قديم الشيء

 محل باسم والنادرة القديمة التحف بيع يسمى هذا يومنا وحتى واألطالل. اآلثار مثل )العاديات(

العات.

 وثمد معظمه، استنفد يعنى هو وثمده قل، يعنى الماء ثمد بمعنى: عربية فهي )ثمود( أما

 ليس الذي القليل الماء يعنى والثمد عنده، ما استنفد يعنى وثمده بالحلب، اشتقها يعنى الناقة

 االء. فيه ليجتمع كالحوض هياه يعنى الكان ثمد من الماء، فيه يمتمع المكان هو أو مدد، له

 الذي المعانى على مفعول، بمعنى أوفعول فاعل، بمعنى فعول زنة على )ثمود تكون هذا وعلى

 عليه، الحريصون ويحوضونه، األرض من يستنبطونه القليل، الماء أصحاب فهم لك، ذكرت

 )أصحاب تسميتهم جاءت هنا ومن غيرهم. على حرام عليهم، حجر فهو ويمنعونه، عنه يذودون

 التي الناقة فتنة فيبالتصوير القرآن في مفسرة )ثمود( جاءت وقد (.٨ ٠ الحجر )سورة الحجر
 قسقة الماء أن وئبئهم (٢٧) واضطيز فارتقبهم لهم فثئة الناقة مزيلو )إنا : آية لهم الله جعلها

 في عليهم وثفيضه يوما، كله ماءهم تفتف( ) القمر[، ((]سورة٢٨مختضر) ثيزب كل بيئهم

 واألرامية العبرية في بقى وقد . و)يثيدوئها( )تثيدهم( ، )فيثتفوئها( لهم، ماء ال إذ لبنا الغداة

 األستثصال بمعنى ، شينا( الثاء )بإبدال )شمد( األرامى - الجذرالعبرى العربية )ثمد( من
 العبرية وتستخدم قريب. جد العربية ئمد في واألشتفاف االستنفاد معنى من وهو واالبادة،
 أهلها بإجبار يلما، تصفيتها يعنى اليهودية، )استصفاء( هو محدد بمعنى )شمد( الغعل المعاصرة

 أهلها إبادة بمعنى ال أوروبا، في اضطادهمعصور في السيحية إلى منها الخروج كرهاعلى
 جاءت القرآن في )ثمود( إن قلت وربما التوراة. عبرية في )شمد( معنى أصل على واهالكهم،

 فهو )شمد( -اأرامى العبرى الجذر من المغعولية على األرامى )ثيويد( أو العبرى )شمود( ل تعريبا

الباثد الهالك نفسه يسمى فالأحد هذا، واليصح التوراة. عبرية في )شمد( الباثدبمعنى الهالك
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 األحقاف إلى عاد فسارت اليمن إلى األقدار فساقتهم العربي اللسان هذا تعالى الله

اليمامة فنزل طسم شخص ثم ،٨ اليمامة س جدي ونزل الحجر ناحية ثمود ونزل

 )ثمود( أن الصحيح وإنما صالح. قوم )ثمود( خلفوا العرب قبائل من كبرى قبيلة به تسمت وقد
 إلى التوراة عبرية تتحورفي أن قبل واستنفدواشتف، وئضب قل بمعنى األولى العربية من جاءت

،٢٤٥ ،٢٤٤ القرأن(،جا،ص اعجاز )من سعدة، أبو رؤوف األستاذ انظر: ، وهلك باد
بتصرف.

 في سكنوا نوح( ن بنسام )ألوذ أبناء من كبيرتان قبيلتان أو شعبان وهما و)جديس(: )طسم(٨ا

 و)ثمود( )عاد( عم أبناء البائدة العرب من وهما العربية إلجزيرة في نجد شرقى )اليمامة( منطقة
 العربية األداب في معًا يرتبطان الشعبان وهذان البائدم العرب نسب )انظرشجرة و)العمالقة(

 حروب بينهما وقددارت الكريم، القرآن ببعضهمافي و)ثمود( )عاد( ارتبطت كما وأشعارالعرب

 اليمن ملك اليمانى بالتبع )جديس( على )طسم( استنجدت أن بعد خاصة فنائهما إلى أدت

 كتب وأوردتها خارقة امرأة قصة الصراع هذا أثناء شاعت وقد سعد(. بن )حسان الحميرى

 ثالثة مسافة إلى تبصر أن تستطيع المرأة وهذه ، اليمامة( )زرقاء اسمها القديمة العربية األداب

 القادمين أخبار لتعرف القوافل طريق إلى وتنظر يوم كل تقف أن عادتها من وكان أيام،

 القوم منها وسخر تمشى األشجار ترى أنها جديس قومها أخبرت يوم وذات والخارجين.

 به استنجدت التي )طسم( لنصرة قادما )حسان( اليمنى املك جيش وكان عقلها في واتهموها

 جندى كل أمسك أعداءه يفاجى حتى اليمنى الجيش جانب من للتمويه وكمحاولة )جديس( على

 ال وأنه الشجر من غابة إال هي ما الجيش جحافل أن الناس يظن حتى الشجر فروع من بفرع

 عليهم ينقض اليمنى بالجيش )جديس( قبائل فوجئت ثم األحداث، مسرح على جيش وال جديد
 عبر ثخكى قصة اليمامة( )زرقاء قصة صارت وهكذا الشجر، فروع يرفعون وهم جانب كل من

جيل. يعد جيال األجيال

 إليه يوصل أن من منعته أي ماحجزعليه اللغة وهوفيوراء السكون بالكسرثم )الحجر: ٨"

 لغتان الحرام والضم بالكسر والحجر واللب العقل والحجر عليه حجرت فقد منه منعت وكلما

 الحجر األصطخرى قال والشام المدينة بين القرى بوادى ديارثمود اسم والحجر، فيه معروفتان

 قال ثمود. منازل كانت وبها جبال بين يوم على القرى وادى من وهو السكان قليلة صغيرة قرية
 في بيوتنا مثل بيوتًا ورأيتها قال: «]الشعراء[، (١٤٩فارهين) بيوتًا الجبال من )وتنحتون تعالى:

 فإذا متصلة ظنها بعد من الرائى راها إذا جبال وهي األثالث الجبال تلك وتسمى جبال أضعاف

ال الرمل وحواليها الطائف منها قطعة بكل يطوف بنفسها منفردة منها قطعة كل رأى توسطها
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 فنزل أرم وسارضخم الحرم، أرض فنزل عمالق شخص ثم جديس، مع
 العاربة، العرب يسمون ونسلهم ولدهم فهوالء مكة، فنزل وسارجرهم الطائف،

بلنتهم وتكلموا منهم تعلمو ألنهم الستعربة العرب يسمون إساعيل وولد

ذكرعاد
ابن الخلنجان وملكهم الرمل بأحقاف وهم )عاد( إلى ٨٤)هودًا( الله أرسل و

 قال التي ثمود وبها، شديدة بمشقة إال أحد يصعدها ال بنفسها قائمة منها قطعة كل ترتقى تكاد،
 انظرياقوت ]الشعراء[.٤( ١٥٥) معلوم يوم شرب ولكم فرب ,لها الناقة: وفي فيها الله

البلدان(. )معجم الحموى:

 كانت وشجرًا. ونخالً خيرًا وأكثرها الله بالد أحسن واليمن، إلحجاز بين ناحية : )اليمامة(

 عليه نوح ين سام بن الوذ بن ارم بن الوذ ولد من وهما وجديس، طسم منازل الزمان قديم في
 وكان حياش، بن عمليق له يقال طسم من رجل عليهم وملك بها فكثروا باليمامة أقاموا السالم،
العباد(. وأخبار البالد )أثار القزوينى: انظر شا» بما بينهم يحكم ظلومًا جبارًا

 قصته وتعالى تبارك اللهذكر وقد مرات، سبع الكريم القرآن في والسالم الصالة ذكرهودعليه

 وسورة المؤمنون وسورة عود وسورة األعراف سورة في التفصيل من يى» مع قومه مع السالم عليه
 وقد أصله، في هوعربى السالم عليه هود وسيدنا فصلت، وسورة األحقاف وسورة الشعراء
 بن رباح بن الله عبد بن هود إنه وقيل كذلك، نسبه وفي الكرهم النبي اسم في المفسرون اختلف
 بن الخلود بن خالد بن هود وهو رأى، على نوح بن سام بن إرم بن عوص بن عاد بن الجلود
 على نوح بن سام بن أرفخشد بن شالح بن عابر وهو ،ثان رأى على عاد بن عمليق بن العيص

 الثانى الرأى ألن الصواب، إلى -أقرب يقين غير -حدسا األول الرأى كان وربما ثالث، رأى
 جد هو إنما عابر ألن بيهود، قريبة صلة ذا يجعله الثالث الرأى وألن العماليق، من يجعله
 جاء الرأى.وقد هذا في يبدوواضحا األثراإلسرائيلى أن فضالعن - التوراة لرواية طبقا- اليهود

 من وأريعة :" قال والمرسلين ذكراألنبياء في طويل حديث نرفي أبى عن حبان بن صحيع في
 تكلم من أول السالم عليه هودًا إن :ويقال محمد ونبيك وثعيب وصالح هود العرب:

 نوح، بها تكلم من أول غيره: وقال بها، تكلم من أول أباه أن منبه بن وهب وزعم بالعربية،
 عليه إمماعيل قبل كانوا الذين للعرب ويقال أعلم. والله ذلك. غير وقيل األشبه، آدم وقيل:

ومدين، وأميم، وطسم، وجرهم، وثمود، عاد، منهم كثيرة قبائل وهم العاربة، العرب السالم:
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المطر عنهم الله فأمسك عليهم فدعا وكذبوه، أصنام ثالثة يعبدون الوهم؟وكانوا

 إلى بالنسبة كذلك األمر واختلف وغيرهم. يقطن، وبنو وقحطان، وجاسم، وعبيل، وعمالق،

 ألن ذلك دمشق، في إنماكان انه إلى تذهب رواية فهناك هود، النبي فيه دفن الذي المكان

 بنى قد هودا أن إلى البعض ذهب لقد بل للدفن، األموى المسجد حددوا قد الرواية هذه أصحاب

 -على المفسرين بين انتشرت التي االسرائيليات ذلك في السبب ولعل للجامع، لقبلى الحائط

 من واحدة دمثق جعلوا حتى اإلسالمية، المناطق بقية على الشام تفضيل -بهدف أمية بنى أيام

 وقت في األموى، للمسجد تمجيدا ذلك كان وربما الجنة، مدائن من أنها زعموا أربعة، مدائن

 شبه الحجازفي أهل وكان المكرمة، مكة في الحرام بالمسجد الزبيريتحصن بن عبدالله فيه كان

 قبوربعض به كنيسة أمره بادئ في كان األموى المسجد أن وربما أمية، بنى ضد عام تحزب

 قبور إلى الناس بعواطف قديسيها قبور تحولت مسجد، إلى تحولت فلما دمفق، أهل قديسي

 - منهم السذج عواطف قل أو - الناس عواطف فاستغلت دورها، السياسة لعبت وهنا لألنبياء،
 ماوماأكثر العهود، أبعد إلى قداسته في فياًئيرجع منهم فجعلت األخباريين الكتاب وضعاف

 تذهب أخرى رواية وهناك عصوره. كثيرمن في األدنى الشرق تاريخ الدورفي هذا إلسياسة لعبت

 في حضرموت، في دفن أنه إلى ثالثة بينمارواية هود، النبي دفن مكان إنماكانت اليمن أن إلى

 برهوت وادى أوفي ،قبرهود األن حتى تسمى قرية هناك وأن سمرة، رأسه عند أحمر، كثيب

تريم. مدينة من مقربة على

 الرمل من حقف جمع األحقاف: البلدان(: )معجم كتابه في الحموى يذكرياقوت ٥٠
 في الظاهر هو فهذا اعوج إذا والرمل الهالل واحقوقف وأحقافا حقافًا المعوج الرمل تسمي والعرب

 يكون أن فاألصح ذلك وعلى . بالشام جبل األحقاف الضحاك وقال غيره، تعسف وقد لغتهم

 )أى الشام منطقة في لجبل هوأسم الكريم القرآن ذكرفي الذي - عاد قوم موضع - )األحقاف(

1 اليمن( شمال

 قواميس في )الوهم( كلمة وتعنى )الخلجان(، هي واألصح )الخلنجان( هنا المسعودى ذكرها ٨٦
 )ضخم مع المنقادة الذلول لألبل كتوصيف غالبًا، ترد وهي الرجال. من العظيم العربية: اللغة

 أن األفتراض يصح الحالة هذه في وهم(. مادة العرب: )لبان الواسع الطريق كذلك والوهم وقوة(.
 من الكثير أن نعلم ونحن بعينه، للك إسمًا ال لقبًا كان ربما هذا، الوهم( بن )الخلجان الملك اسم

 النعمان، الحارث، المنذر، المكرب، مثل: بأسمائهم ال هم بألقاب عرفوا القدامى العرب ملوك
 شعب عن العرب تصورات مع تمامًا وينسجم يتالءم أمر الضخم بمعنى الوهم فإن ذلك عن وفضال

 أو تاريخيًا سندًا لها نجد لم شائعة )حقيقة( وهي بالضخامة، امتاز ععبًا بوصفه )عاد(
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 الحرم. في لهم يستسقون رجاال )مكة( إلى فوجهوا ذلك فأجهدهم سنين ثالث

 حمراء، ربوة الطوفان بعد موضعه وكان البيت، موضع تعظم العرب تزل ولم

 وفيهم لالستسقاء عاد وفد عليه فقدم بكر، بن معاوية وسيدهم العماليق وأهله

 ونزلوا فقدموا عاد، بن ولقمان هذال، بن ونعيم ربيعة، بن عمروويزيد بن قنبل
 وهم لجرادتان ا وتغنيهم ويشربون يأكلون شهرًا عنده وأقاموا بكر بن معاوية على

 ألنهم بكر بن معاوية عليهم أشفق أمرهم طال فلما بكر، بن لمعاوية كانتا قينتان
 وأمر له، قدموا ما على ويحثهم به لينبههم شعرًا فصنع عليهم، وخاف أخواله

:ه فغنيتا الجاريتين

يمطرناغماما الله لعل فهينم قم ويحك أالياقيل

الكالما يبينون ال أمسوا قد عادًا إن عاد أرض فيسقى

 شبكة الربيعى، فاضل انظر: خاصة، داللة له تصور عن تعبر ذلك مع ولكنها اركيولوجيا،

الموقع األنترنت،

httpr/Zwww .balagh .comZmosoaZsirahZtucum .htm، الخلجان أن ونرى 
 خلجا يخيجه :خلجه )خلج( مادة العرب لسان معجم وفي لألضافة، زائدة و)ان« اصلها)خلج(

 تخل العين وحلجت حركه. والشيء بهما إليه ورمز غمزه وعينه وبحاجبه وانتزعه. وسلبه جدبه
 الرجال من العظيم والوفم: :)الوهم( مادة المحيط: محيط معجم وفي خلوجاطارت، وتخلج

 وقال ووهم ووهوم أوهام والجمع ،وقوة نيخم مع النقاد الذلول األبل من هو وقيل: ،والجمال
 عاد بن ثداد نفسه هو الوهم بن الخلجان يكون ذلك وعلى . الذلول الضخم الجمل الوهم الليث:

 وهو ثالث اسم له كان الملك هذا أن ويبدو األكبر، الهرم هي مقبرته أن العرب المؤرخون ذكر الذي

 إلى األول الجزء بترجمة العرب المؤرخون بعض قام جزءين عن عبارة وهو األصلى لتبه أو اسمه

 األخربترجمة البعض وقام الوهم بن الخلجان صيغة في وكتبوه الوهم الى والجزءالثانى الخلجان
 وهو بقوة يجذب أو يشد معناه الوهم بن الخلجان أن يعنى وهذا عاد، بن وداد إلى معا إلجزين

لفطشداد! المعنى في يكافى

مصعب(! بن )الوليد إلى فترجموه )فرعون( ذووسر االسم مع فعلوا مثلما تمامًا
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 التماما وليلكم كم نهار اشتهيتم هنافيما ها أنتم و

والسالما واللقواالتحية وفدقوم من وفدكم فقبح

 لهم نشأت استسقوا فلما يستسقون، الشعرونهضوا سمعوا ال القوم فانتبهم

 قال لقومك اختر منها قيل ونودى وحمراء، وسوداء بيضاء سحائب ثالث

 قد فقيل فاختارها غيث والسوداء ريح والحمراء ماءها، فرغت قد جهام البيضاء
 الريح فدخلت ولدا وال والدًا ال أحدًا، )عاد( من يبقى ال رمددًا رمادًا اخترت

 والحسوم حسوما، أيام وثمانية ليال سبع فأقامت واديهم، من )عاد( على

 جبل وال جدار يمنعهم ولم ديارهم وتهدمت آخرهم، عن هلكوا حتى الدائمة

 ب وفدهم استسقى ال أنه[ و]روى رسمهم. إا يبق ولم آخرهم، عن هلكوا حتى

 آخرهم، عن قدهلكوا )عادا( إن طريقهم: في فنودوا طريقهم في ساروا )مكة(،

 الريح فلقيته نحوهم فسار بقومه، يلحق أن قيل فاختار ألنفسكم، فاختاروا
 ما فأعطى السالم، عليه )هود( ب مؤمنًا وكان وصدقًا برًا يزيد واختار فأهلكته،

. سأل

 ما فأعطى حاجة تصيبه وال يهرم، وال يمرض ال سنة ألف حياة نعيم واختار

 النسرفرخا يأخذ وكان اختار، ما أنسرفأعطى سبعة عمر لقمان واختار أختار،
 حتى كذلك، به فيفعل فرخأآخر، ذلك هالك عند يأخذ ثم يهلك، حتى يربيه

 أشعارهم في األمثال به العرب ضربت وقد لبد، آخرها وكان أنسر، سبعة بلغ

األعشى: قال

وشهر سنة مامرمن اهلكه ترلقمان الم

نسر إلى عادت أيامه انقرضت كلما نسر وبقى

السمر ه نسور جميع وعلىلبد على أمد من مر ما

القبر في لقمان وأودعتنضرته األيام ابلت قد
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: الذبيانى النابغة وقال

لبد. على أخنى الذي عليها اخنى أهلهاانقرضوا خالءوأمسى أمست

 والحرم األرض، وسط لسام جعل بنيه بين األرض السالم عليه نوح قسم ولما

 بالد طرف إلى عالج إلى والبحرين عمان إلى حضرموت إلى واليمن حوله وما

 يتصل وبساتين ومصانع وقصورا وحصونا وقرى مدنا كله هذا وكان الهند،

 الله وجعل منها، كثيرا فأفسد هود قوم على الله سخط أن إلى ببعض، بعضها

 النيل أعالى ومصرإى الشام بعض حام ل وجعل والبركة، النبوة ولدسام في

 بلدالحبشة إلى البحراألخضر مع السودان وأصناف والبجة، وبالدالنوبة

. ٨والسند" والقوط والهند

والروم والصقالبة وماجوة؛ وبأجوج والصين؛ اترك بالد يافث ل وقسم :

 وسجستان وكرمان الهند بالد بين بالد مهملة، دال واخره ثانيه ومكون أوله بكسر )السند(:٨٧

 :أهلها من للواحد يقال نوح بن حام بن يقطن بن بوقير ولد من أخوين كانا والهند السند قالوا

 من فأولها كور خس هي ويقول منها مكران يجعل وبعض وزنج زنجب مثل سند والجمع يندى
 المنصورة لها: يقال مدينة السند وقصية الملتان، ثم الهند ثم السند ثم طوران ثم مكران كرمان قبل
 أيام في البحرفتحت احل أيضًاعلى بحرالهندوالتنيزوهي ضفة على وهن مدنهاتيبل ومن

 العباس يأبى يكنى فقيه ولهم حنيفة أبى مذهب عليها الغالب أهلها ومذاهب يوسف بن الحجاج

 أبو ينسب السند والى أهلها ومن المنصورة، قاضى وكان مذهبه في تصانيف له المذهب داودي
 نعيم: أبو قال التابعين، من ونفرًا نافعا سمع المغازى صاحب المهدى مولى السندى نجيح معشر

 الته عبد بن وفتح كعب يريد كعب بن محمد حدثنا :يقول وكان أنكن وكان سنديًا معشر أبو كان

 أبى على والكالم الفقه وقرأ عتق ثم الحكم بن الحسن ألل مولى المتكلم الفقيه نصر أبو السندى

تميم: بن الحارث بن شقرة بنى أحد رمتة عم ابن وهو سويد بن الله عبد وقال الثقفى، على

ملجم القوم قزه قد بطل على ...مقدمى بالسند الفتيان إلى هل أال

 المتلوم ضربة ذباب بسيف ...نحوه أوزعت للزجر دنا فلما

أصمم لم إن الهوات شزف على ...أننى وأيقنت كفي له شددت

 باألندلس فريث إقليم في والسندايضًامدينة األندلس، من طلبيرة أعمال من والسندأيضًاناحية
أبيورد. بلدة من قريب خراسان بالد من تسا بلدة قرى من قرية أيضًا والسند
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 صين ليحطون وجعل وسواحله. المظلم، البحر إلى واألندلس واألعبورة وإفرنجة

 إلى وانبسطوا جانب كل من فكثروا اليمن، ناحية إلى الشحر بالد إلى الصين
 إلى عظيم خلق على بيت ألف سبعين من نيفًا فصاروا فيهم وبورك بابل، جهة

. فافترقوا البلبلة وكانت إبليس، بينهم ضرب أن

 أحمر أسود وكان حام، بن كوش بن األول النمرودهد منهم ملك أول وكان

 من فكان الطوفان، بعد يرى أسود أول وكان كالقرن، جبهته في مشوها العينين

 نام السالم عليه نوحا أن وذلك حام، ابنه على السالم عليه نوح لدعاء ولده

 ينكرعليه ولم يافث، وسكت يغطه، ولم فضحك حام فرآها عورته، فانكشفت

 مشوهين سودا ولده يكون أن حام على فدعا نوح ذلك وعلم ،عليهما سام فصاح
 يكونوا وأن سام، لبنى عبيدًا ولده يكون أن يافث على ودعا سام، لولد عبيدًا

. الناس أشرار

 أن امرأته فاجتنب ريحًا، وأطيبهم كماأل وأتمهم البرية أجمل من حام وكان

 منها فقرب اعتقاده، على ذلك غلبه أبوه مات فلما أبيه، دعوة من خوفًا يطأها

اخوته وأتى ،منهما فزع حام رآهما فلما ،وأخته حام بن بكوش فحملت

 إبراهيم، إله يطلب أنه وحلف مدينته من السالم عليه إبراهيم كنعان بن النمرود أخرج ٥٨

 ذلك في وقعد يتابوت فقرنهن وغلظن، كبرن حتى والخمر باللحم فرباهن نسور أفرخ أربعة فأخذ
 فرأى األرض إلى ينظر أشرف ذهبن إذا حتى به فطرن لهن، لحم ومعه رجال معه فأخذ التابوت
 في فلك كانها بحر بها يحيط فرآها األرض الى ونظر اللحم لهن رفع ثم كالنمل، تدب الجبال

 النسور فاتبعته اللحم، وألقى ففزع تحته، وما فوقه يرما فلم ظلمة في فوقع طويال رفع ثم ماء،

 وكادت الجبال فزعت حفيفهن وسمعن منقضات أقبلن وقد إليهن الجبال نظرت فلما منقضات،

 من طيرانهن وكانت . الجبال( منه لتزول مكرهم كان )وإن تعالى له ال قول. وذلك يفلع، ولم تزول
 فبناه الصرح بنيان شيثًاأخذفي اليطيق أنه فلمارأى الدخان. جبل في ووقوعهن المقدس، بيت

 بنيانهم الله وأخذ ،يحدث يكن ولم ،وأحدث بزعمه ابراهيم إله إلى ينظر فوقه وارتقى عال حتى

 وسبعين بثالثة فتكلموا الفزع، من يومئذ األلسن فسقطوبيلبلت الصرح أساس من القواعد من
المجلداألول، التاريخ(، في )الكامل األثير: ابن سريانيًا، ذلك قبل الناسي لسان وكان لسانًا،

٠١١صه
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 إخوته فقال ؟ أتاك غيرى أحد أو شيطان هل المرأتى قلت لهما وقال فأخبرهما
 وتوأمته، قوطا فولدت غشيها ثم دهرًا، امرأته وترك لذلك فاغتم أبيك دعوة هذه

 تجبرا أشد يكن ولم يذهب، أين يدر فلم وغاب البالد في هرب ذلك رأى فلما
 أنا له فقال إبليس فأتاه كهان بعض له وكان األسود. النمرود من وعتوًا وتكبرًا

 ، أمرك ومتمم معينك وأنا الكهانة في يعادلك أرأحدًا ولم الكهان، من كاهن

 صلوات ثالث لى وتصلى قربانًا، ولدك لى تذبح أن على الملوك، ملك وجاعلك

 به أمر ما ففعل مقامى. وأقيمك تامًا كامال كاهنا وأجعلك معك، وأكون فأقلدك

 وعاونه فحاربهم سام بولد أتوه ثم معه، وليكون بطاعته، الشياطين إبليس فأمر

 وصفحه قصرا إبليس له فبنى وأطاعوه له فانقادوا واستعبدهم، فقهرهم إبليس
 رأسه في نورًا يتألق سيفًا إليه ودفع حوله ما تضىبالجوهر المكللة بالذهب

 بالطاعة، له أذعنوا ذلك الناس رأوا فلما فيقتله، إليه يومئ من إلى يمتد ثعبان
 يبق فلم الكلس ومن الحجارة من صرحًا له يبنى أن فأمر عبادته إلى دعاهم ثم

 عظيمًا صرحًا فبنى األبالسة وعاونته لكم. حصنًا يكون وقال فيه عمل إال أحد

 فيه وبنى بنيان بأغرب أعاله هندم ثم ذراع، الجوتسعمائة في ارتفاعه فبلغ

 ألف األربع حيطانه من حائط كل عرض وكان غريبة، أساطين على مجالس

 المال من جميعها ومأل مخازن كلها جعلها الطبقات من ذلك بين وما ذراع
 الدهر من يومًا إليه يحتاج أن يخاف ما وكل اآلالت وجميع والشراب والطعام

 أن الناس وأمر أعاله مجلسه وجعل طويلة، الدهر من مدة وأهله هو به يقوم بما

 أحدا أن إليه رفع فإذا الناس، وبين بينه حبشيا خبره صاحب واتخذ يعبدوه.

 يكون أنه قوم وزعم أسفله. إلى الصرح أعلى من فطرح به أمر عبادته عن امتنع

 ظهور على منصوبة عجلة يركب وكان الفلك، إلى ويصعد السحاب على

 كثير وعبده به وافتتنوا منه الناس ففرق األرض إلى منها وينحدر لشياطين ا

 سام فأخرج عليه عزم وقد قتله، يريد أنه سام ب واتصل أمره. وعظم منهم،

 عظيم مهم في إال بها تدع ال له وقال إياها، السالم عليه نوح علمه التي األسماء

 وما فيه هم ما وبعينك لعبادك الداعى أنت اللهم وقال: األعظم، الله اسم منها
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 وانقيادهم الشياطين استهوته قد الذي الجبار هذا بغلبة إليه الفتنة من خرجوا

 وامنع دماءهم فاحقن يصلحهم، بما أعلم وأنت وهلكوا، ضلوا تغثهم لم وإن له،

 األربع الرياح وجل عز الله فأمر أمره. واكفنا بجريرته وخذه منهم، الجبار هذا
 ورجفة شديدة ظلمة ذلك واتبع دكًا فجعلته جوانبه من الصرح ذلك على فأقبلت

 يعضهم يرى ال وجوههم على العالم فنهض الجبال، لها تزعزعت عظيمة

 عدو اللعين وهلك الكالم. عن ألسنتهم وضعفت يتوجهون أين يدرون وال بعضا،

 أيام ثالثة هاربين الظلمة في الناس ومشى يعبده، كان من وهلك النمروذ، الله

 طلبا نحوه هربت فرقة شعب كل فتشعب نوريسير، فيها شعوب لهم الحت ثم

 حتى األخرى، الفرقة لغة غير بلغة وهذا يحثونهم، قوم فرقة كل وتبع للنجاة،

 لغاتهم، وكثرت ألسنتهم تبلبلت وقد األرض من ناحية إلى فرقة كل خرجت

 تكونون الذي موضعكم هذا مناد ناداهم موضع إلى منهم فرقة وصلت فإذا
 الشحر إلى اليمن لناحية سام بنو فخرج . وأثمروا فيه فاعتمروا فيه

 إلى بنوحام وخرج العاربة، العرب فمنهم االستواء، آخرخط إلى وحضرموت

 والخزر الروم فمنهم الشمال، إلى يافث بنو ،وخرج أسوان وبالد والهند السند

 الصين إلى يحطون بنو وخرج ومأجوج. ويأجوج فرنج،واأل والصقالبة والترك

 إلى فيه وتوالدوا وعمروه موضعهم في قوم كل فترك الشرق، وأقاصى األقصى

. اليوم

 وفي الخالف، بعض نقله في إلينا وقع ما السالم عليه أخبارآدم من ونذكر

 على مالئكته له وأسجد روحه، من فيه ونفخ بيده، الله خلقه آدم فائدة. ذكره

 ، عليه وتاب ،األرض إلى بذنبه وأهبطه ،بفضله جنته وأسكنه ،ذكره تقدم ما

 أفاضلهم منه العالم جميع وكثرفي األرض، على وملكه العلوم، جميع وعلمه

 المخلوقين أحسن من وكان وكتب. وقرأ وصلى صام من أول وهو وأشرارهم

 وتوفاه صحيفة، وعشرين إحدى عليه تعالى الله وأنزل أجرد، أمرد وكان وجها،

 داود ل فوهب سنة، ألف عمره وكان سنة، وخمسون سنة سبعمائة ابن وهو اله

قصيرا. داود عمر فرأى وصورهم أعمارهم عليه عرضت ال سنة خمسين منها
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 والقيام والعبادة والدين النبوة بنيه وفي فيه وكان شيث، ابنه إلى بعده وأوصى

. وشرائعه تعالى الله بحقوق

 الجبل فوق مسكنه وكان ،صحيفة وعشرين تسعا شيث على تعالى الله وأنزل

 سنة عشرة واثنتى سنة تسعمائة عمره وكان الوادى، أسفل قابيل ولد وسكن

 قينان ابنه واستخلف ،سنة وخمسين تسعمائة عمره وكان أنوشا ابنه واستخلف

 وهوابن فطاف أبيه، بنى بين األرض وقسم إليه الوصية كائت الذي وهو

 الكعبة، بنيت وقته وفي هطيل ابنه إلى الوصية ودفع سنة، وعشرين تسعمائة

 وضع وعلمه يرد ابنه إلى وأوصى ،سنة وتسعين وخمسا سنة ثمانمائة عمره وكان

 كتاب وفي النجوم، في بنظره ويحدث العالم، في يجرى بما وأخبره العلوم،

 إدريس وهو خنوخ يرد ل وولد السالم. عليه آدم على أنزل الذي الملوكسر

 إلى بعث الملك يمحويل إن ويقال الملك يمحويل مع خبره تقدم وقد السالم، عليه
 أعمامه، منه فمنعه جيشًا إليه فوجه فامتنع، إدريس إليه يبعث أن أبيه

 تعالى الله نبأ حتى وحى، شيث بعد يكن ولم إليه، يصل فلم شيث ولد وجميع

 استوقد من أول إنه ويقال سنة، وخمسين سبعمائة عمريرد وكان إدريس،

 وأوتى والميزان، المكيال ووضع الفلك، علم ونظرفي قابيل، بنى وغزا واستعبد

 ربه وسأل الهند، غيرحساب بحساب الزيجات وعلم والنجوم، الطب علم

 الصعود أسماء وعلم تخاطبه، األرواح وكانت العالية. الفلكية الصور فأراه

 على ووقف النجوم أشكال وعرف الفلك ]حول[ ودار وهبط، فصعد والهبوط

 وعلى الحجارة على فزبره العالم، في يحدث ما كل وعرف الكواكب، مسير

 ملك مع تطول قصص له وكانت والصناعات، العلوم كل ذلك مع وزيد الطين،

 على ورفع عنها. يخرج ولم الجنة إلى ودخل النار اى ونظر عاش ثم ومات الموت
 ابنه وعلم ،عطارد باسم هرمس له يقال وكان ،عمره من سنة ثالثمائة رأس

 بالطوفان، أخبر الذي وهو صابيا. بعده الخط كتب من لكل فقيل الخط صابيا

 صابيا وأمر متوشلخ ابنه إلى والصحف الوصية، ودفع العالم في يحدث وما

واثنتين سنة تسعمائة متوشلخ وعاش جليال، مبلغا يلغ قد صابيا وكان بمعونته،

١٢٨



وثالثينسنة

 بنى على وأقبل العلوم، وجمع البحث فأخذفي لك ابنه إلى الوصية وانتقلت

 قربهم عن ونهاهم قابيل لولد الجور على وحضهم ونهاهم وأمرهم فجمعهم أبيه

العالم. فأحرقت فيه، من خرجت نارا رأى الذي وهو بهم، االختالط وعن

 ابن خنوخ بن يمحويل بن درمشيل يومئذ والملك السالم عليه نوح له ولد ولما

 تقدم، ما على الملوك وقهر تجبر قد وكان السالم، عليه آدم بن قابيل بن يحمور

 قد إبليس وكان واالستقصاء. الزيادة من الخبر هذا في ورد لما هنا ذكره نعيد لكنا

 دين هو له وقال الصابئة، ودين الكواكب عبادة إلى ودعاه الملك استمال
 لم إنه ويقال عبدوها. وأصنامًا هياكل الشيطان له وعمل فأجابه أجدادك،

 وقت في كان مما أكثر والمرجان واللؤلؤ والجوهر المعادن من أحد يستخرج

 ثلثمائة الملك وعاش منه يحفظه تعالى والله نوح على شديدا وكان الدرمشيل،
 إلى وأرسله سنة وخمسين مائة بن وهو السالم عليه نوحًا ىتعالالله ونبا سنة.

 سنة، مائة الطوفان بعد وعاش عاما، خمسين إال سنة ألف فيهم فلبث قومه

 والصالة التوحيد شريعته وكانت عليهماالساام. إدريس بعد نبى أول وكان

 عذابه، وحذرهم تعالى الله إلى قومه فدعا األعداء، وجهاد والحج والصيام والزكاة

 يحضر وكان الملك، عن أمره وأخفوا وحذروه عنفوه ودعاهم فيهم قام وكلما

 الله عبد وإنى الله إال إله ال قولوا لهم قال فإذا أصنامهم، وبيوت هياكلهم

 يقول. مما تبرءًا ثيابهم في رؤوسهم وادخلوًا آذانهم في أصابعهم جعلوا ورسوله
 إليه فقاموا وجوهها على األصنام وقعت اله إا إله ال قولوا يومًا لهم قال ولما

 هذا ما له وقال فأحضره خبره الملك وعرف ،وجهه على سقط حتى فضربوه

 وما ؟ أللهتنا وسبك بيك أ بنو عليه وما لدينى مخالفتك من عنك بلغنى الذي

؟ ذلك علمك الذي ؟ومن كراسيها عن األصنام به اسقطت الذي السحر هذا

 الله عبد وأنا سقطت، ما تزعم كما آلهة لوكانت السالم عليه نوح له فقال
 أن إلى بحبسه فأمر يراك. فإنه شيائً، به تشرك وال تعالى الته فاتق ورسولهم

 كراسيها، على األصنام برد وأمر إليه، تقربًا فيذبحه األصنام عيد يحضر
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 ما ليروا يجتمعوا آن الناس في فنادى وقرب العيد وحان تغيرمنها، ما وإصالح

 أذهب رأسه دماغ في صداع فأصابه السالم عليه نوح عليه فدعا ،به يصنع

 هياكل في به وطيف سريرذهب، على فحمل هلك ثم أسبوعا فأقام عقله،

 كل بألسنتهم منه ونالوا نوحا وشتموا دفنوه، ثم عليه يبكون وهم األصنام،
 وتقدم مجنون أنه وزعم ،حبسه من نوحًا فأخرج الدرمشيل ابن الملك وولى قبيح

 أعيادهم بعض في اجتمعوا أن إلى فأقام الفعل ذلك إلى يعود ال أن ونهاه إليه

 وإنى الله إال إله ال قولوا فقال: جمعهم أتى حتى فخرج أصنامهم على عكوفا

 وشجوه فضربوه السالم عليه نوح إلى وقاموا األصنام فتساقطت ورسوله، الله عبد

 وأسرحك عنك، أصفح ألم املك له فقال املك به أتوا ثم وجهه، على وسحبوه

 ومن قال ،أفعله مأموربما عبد إنى له فقال ؟ تعاود ال أن على أبى حبس من

 وخالق فيها وما واألرض السموات إله قال إلهك ومن قال إلهى، قال ؟ أمرك

 وأخلع وحده، عبادته إلى الناس أدعو قال ؟ أمرك وبماذا قال أجمعين، الخالئق

 نفعل لم فإن قال والصيام والزكاة الصالة من تعالى الله فرضه بما وأعمل األصنام،

 وما إلهك فاترك قال أمهلكم، شاء وإن أهلككم شاء إن إليه األمر قال تقول، ما

 عبد ألنى أقدر وال أكف أن لى ينبغى ما قال نفسك، عنا أنت وكف يريده

 سرنديب الملك على فخرج األصنام. إلى به يتقرب أن إلى بحبسه فأمر مأمور،

 السالم عليه نوخ أمر عن بها شغل حروب وبينه بينه وكانت الجبار، الكاهن

 ناحية على الكاهن صالح ثم وجهه له يخلو حتى بتسريحم فأمر بحبسه وتشاءم

 على يحرضه إبليس وكان ملكه. من فيه كان ما إلى وعاد عمله، من له تركها

 عليه أمرنوح وزاد منه تعالى الله فيمنعه له ويزينه السالم، عليه نوح قتل

 عراف وكل كاهن، كل له ليوجهوا األرض ممالك جميع الى الملك فوجه السالم،

 عليه نوح فغلبهم فناظروه األفاق، من إليه فشخصوا السالم عليه نوح لمناظرة

 دخل حتى واتبعم المصرى، فيملون لكاهن منهم فآمن والبرهان. بالحجة السالم

 الفلك اصنع أن السالم عليه نوح إلى تعالى الله وأوحى السفينة، في معه

 أراه حتى السالم عليه جبريل تعالى لله فأهبط ؟ أصنعه كيف فقال بأعيننا،
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 عشرسنين، عملها في فأقام صدرالبطة مثل على يبنيها أن وأمره إياها،

 وجعل ذلك، دون وقيل ذراع ثالثمائة طولها وجعل الساج، خشب من وعملها
 وكانوا أمر كما طبقات ثالث وجعلها ذراعًا، خمسين األرض من ارتفاعها

 منه، فيحذره الصغير بابنه إليه يأتى منهم الرجل وكان ويضحكون، منه يهزؤن

 في بابها جعل السفينة عمل من فرغ ولما فآذوه، بالحجارة الصبيان رماه وربما

 لتلك حضرعيد أشهرحتى تسعة األرض على موضوعة وأقامت ،جنبها

 السالم، عليه بنوح آمن ممن رجل ثالثمائة إليه وقربوا إليه فاجتمعوا األصنام،

 أن السالم عليه نوحا تعالى الله وأمر العذاب. عليهم فحق أيديهم، بين ذبحوهم

 ذلك أجمع أن لى أين من رب يا فقال اثنين، زوجين كل من السفينة في يدخل

 كل من فيها فأدخل به وأمر أراد، ما كل إليه فحشرت الرياح تعالى الله فأمر

 للبهائم السفلى الطبقة فجعل طبقات، ثالث السفينة وكانت اثنين. زوجين

 في السالم عليه جسدآدم وجعل لطعامهم، الوسطى وجعلوالطير والدواب

 األصنام هيكل إلى الملك وركب معه. دخل ولمن له العليا وجعل فيها، تابوت

 على وعز:م فيه شحنت بما علم وقد السفينة، إلى مشى ثم حينا، فيها فأقام

 في هويأتيك قال ؟ يحملها الذي الماء وأين نوح يا قال عليها وقف فلما حرقها،

 أصحابه وعلى عليه فرجعت بالنار، السفينة فرميت الملك وأمر ،هذا مكانك

 بالمطر السماء أبواب وفتحت ذكره، تقدم ما على الماء وفار بعضهم، فأحرقت

 تحمل المرأة وكانت يتوجهون، أين يدروا ولم الجبال، صعود وبين بينهم وحيل

 الكافرلرحم الله لورحم فقيل طرحته، الغرق لججها فإذا عنقها، على ولدها

. وأمه الصبى

 الطوفان يدخلها لم مواضع، ثالثة سلمت الكواكب النظري أصحاب وقال

 عليه نوح بنبوة وال بالطوفان يقولون ال الله لعنهم والفرس بذلك، نقول ال ونحن

 الطوفان من ببلدهم يكن لم أنه يزعمون والهند بقولهم، نقول ال ونحن السالم،

 أقامت السفينة إن وقيل ذلك. يزعمون والتجار جزائر سكان أكثر وكذلك شىء
 وكانت الكعبة، موضع شرقًاوغربًاوأتت إنهاسارت ويقال أشهر، ستةالماء في
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 ما على السفينة من نزلوا ولما الصلوات. ومواقيت الليل، بها يعرفون خرزة معهم

 فلم الكرامة وتفقد الشجر، وغرس بالزراعة السالم عليه نوح أمرهم ذكره تقدم

 فيها له ألن سرقها، إبليس أن السالم عليه جبريل فعرفه عنها وسأل يجدها،

 قال فزده، يكفيه ال قال الربع، منها أعطه نوح فقال معه، فاقتسمها شركة

 إذن فنعم قال الثلث، ولك الثلثان لها يكون ولكن يكفيه ال قال النصف، فأعطه

 ولذريتك، لك حالال كان ثلثاه، يذهب حتى بالنار الكرم عصير من طبخ فما قال

 السالم عليه نوح ل إبليس وقال أتباعه. من كان ولمن له، كان ذلك من نقص وما
 وما قال ،بها أوصيك وصية قال ؟ مكافأتك وما قال لك أرعاها يدًا عندى لك إن

 عصيت أن على حملنى الحسد فإن والعجلة والحرص والحسد إياك قال ؟ هي

 أكال حتى وحواء آدم حمل والحرص الجنة، من خرج حتى آدم وغويت ربى،

 على دعوت أن على حملتك التي والعجلة عليهما، الله فغضب الشجرة، من
فأهلكتهمجميعًا قومك

السالم عليه آدم بنت عناق ذكر
 عناق ولدت السالم، عليه أخبارآدم بقية من ذكره يجب ما إلى اآلن نرجع

 يد كل في لها وكان رأسان، لها الخلق مشوهة وكانت بغيرأخ مفردة آدم بنت

 طالب أبى بن على ذكرها الحادين، كالمنجلين ظفران أصبع لكل أصابع، عشر

 وجاهر الفجور، وعمل األرض، في بغى من أول هي فقال: السالم عليه

 عزوجل الله وكان السحر، وجوه في وصرفهم الشياطين، واستخدم بالمعاصى

 حواء إلى يدفعها أن وأمره الشياطين، تطيعها أسماء السالم عليه آدم على أنزل

 وتحتفظ تصونها حواء وكانت ،ذلك ففعل ،لها حرزا فتكون نفسها على فتعلقها

 األسماء، بتلك الشياطين واستجلبت فأخذتها نائمة، وهي عناق فاغتفلتها بها،

 خلقا وأضلت بالمعاصى وجاهرت ،.الكهانة من بشيء وتكلمت السحر، وعملت

 حواء وأمنت السالم، عليه آدم عليها فدعا السالم، عليه ولدآدم من كثيرا

 المغاور بعض في عليها فهجم الفيل من أعظم أسدا طريقها في إليها الله فأرسل
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 إن األثر: أهل ويقول منها. وحواء آدم الله وأراح أعضاءها، ومزق فقتلها،

 ،جسده بعض إال ماؤه بلغ وال يغرقه لم الطوفان وإن :الجبارهوولدها عوجا

 وقطع فرعون، زمان إلىوعمر عنها، اله فأعماه ليغرقها السفينة طلب وإنه

 ألف، ستمائة أكثرمن في وكان السالم عليه قدرعسكرموسى على صخرة

 طيرًانقر عليه ذلك طريقه في الله فأرسل عليهم، ليطرحها رأسه على وحملها

 في مضغوطًا رأسه فصار كتفيه إلى رأسه من ونزل ثقبه، حتى الحجر ذلك

 السالم عليه موسى تعالى وأمرالله الحركة، وتعذرعليه الرؤية، الحجرفمنعه

 مثلها عصاه وطول ،أذرع عشرة وثبته وكانت ،قوية أيد موسى ل وكان ،بقتله

 الحجر لثقل فسقط عرقوبه، إال عصاه بطرف يضرب فلم إليه فوثب كثيرا وطوله

 والدواب عليه الناس يعبر كالجسر فأقام النيل، عرض سقوطه ووافق فقتله

 يوم كل أشهرفي خمسة في جروه آخرأنهم حديث وفي طويلة، مدة كالقنطرة

 طرحوه حتى ذراع نصف يوم كل في عليه تعاونهم مع بعجالت مقرنين ثور ألف
كان سقوطه إن وقيل البحر، إلى قطعًاوجروه قطعوه بل ،وقيل١ بحرالقلزم في

قائد. رئيس، Agos,Ag = اليونانية في صارت )عوج(
 وبه منه، مشتق القلزم وبحر والتهمه، ابتلعه إذا تقلزمه الثئ، ابتالع تعنى )القلزم( كلمة٨

 القلزم خالويه ابن قال وآله، فرعون فيه غرق الذي وهوالمكان ركبه، من اللتهامه القلزم سمى

 في وفرعون )موسى :الدبش أحمد انظر .، .األتساع والزلقمة البحر، وهو الزلقم من مقلوب

 ملحا الكثير،لماءالبحر :)بحر مادة جا، العرب، لسان وردفي .١٠٣ ص العرب(، جزيرة
 لسعته بحرًا البحر سمى إنما . .واتساعه لعمقه بذلك مى إلبر، وهوخالف عذبًا، أو كان

 نهرال وكل بحر، نهرعظيم وكل المعروف، واسع أي لبحر، فالنًا إن قولهم ومنه وانبساطه،

 الذين والسودان البربر بالد من أوله الهند بحر من شعبة :القلزم( )بحر بحر. فهو ماؤه ينقطع

 سمى وبذلكمصر قرب )القلزم( مدينة أقصاه يمتدمغرباوفي ثم وعدن( بحر)الزنج ذكرنافي

 البربر بالد الجنوبى ساحله فعلى الموضع ذلك ياسم به يمر موضع كل في ويسمى القلزم( )بحر
 ثم البربر بالد أواخر يساره على يكون إليه فالداخل العرب بالد الشرقى ساحله وعلى والحبث

 مضيق وهو )المئدب( ثم )قدن( يمينه وعلى البجاء بالد الجهة هذه من ومنتهاه الحبثة ثم الزيلع

 الملوك يعض إن فيقال: اليمن أرض في البحروامتداده بين يحول اليمن أرض في كان جبل في
ذلك من فقد أعدائه بعض به يهلك صغيرًا خليجًا منه ليدخل بالمعاول الجبل دك قد القدماء
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 صار حتى بالصخوروالرمل عليه وردم موضعه في مصرفترك صحراء في

العظيم كالجيل

العرب مه الكهاه أخبار ذكر
وكان الكهان، كاهن يسمى وكان أحد، يبلغه لم ما الكهانة من سطيح) بلغ

 فأهلك تداركه يكن ولم فطفا اليمن أراضى البحرفي أطلق ثم أوثالث سهمين نحورمية الجبل

 بالد على الشرقى بساحله يمر فهو عظيمًا بحرًا وصار تحصى ال بلدان على واستولى كثيرة أممًا

 إلى و)أيلة( وسلم عليه الله صلى النبي شعيب مدينة و)مدين( و)ينبع( و)الجار( و)جد( اليمن
 الموضع هذا وبين أيقًا. وفرعون فرعون قوم فيه غرق الذي الموضع وهو منتهاه في )القلزم(

 قوص مقال للمراكب مرسى وهو القصير إلى الجنوب تلقاء يدور ثم أيام، سبعة مصر وفسطاط

 الحبث، ببالد يتصل ثم البجاء وأرض )عيذاب( إلى الدائرة شيبه يدورفي ثم أيام خمسة بينهما

 بين العرب جزيرة كانت القلزم إلى الداخل والخليج البصرة إلى الضارب الخليج تخيل فإذا

البلدان(. )معجم الحموى: ياقوت انظر العرب. بالد أرباع بثالثة يحيطان الحليجين

 )شق( أولهما الجاهليين، خرافات في شهيرين لشيطانين امان يتردد األساطيرالعربية في ٩"

 يد له إنسان شق نزارهذا بن أنمار بن الشق كان األرب: بلوغ في )األلوسى( عنه يقول الذي
 منهما كل وضرب أمية بن صفوان بن علقمة قاتله وقد - واحدة وعين واحدة ورجل واحدة

 وال الثوب يدرج كما يدرج وكان ، غسان( بن )مازن وهو )سطيح( هو واآلخر ميتين. فخرا صاحبه
 (،٨٣٨٢ ص . . .. والخرافات األساطير )خان، األلوسى يقول -كما الجمجمة إال فيه عظم

 في شد( فث، )= )ست( اسم من فيائً نحس أال . اللفظى الجانب الخرافة هذه من يهمنا والذي

؟ نصفه أي إنسان، )شيق( كونه في السمه تفسيرًا األلوسى تلمس الذي هذا )شق( اسم

 ط )س جذره في يبعد ال فألنه سطيح( سطيح، تطيح، نقرأه: )وقد )سطيح( الثانى االسم أما

 في وكذلك ، خ( ت )س صورة في - عرب وهم - عند)الهكسوس( معبود)ست( ا اسم عن ح(
 ساكنة الهيروغليفية في األحرف )وهذه . والخاء الحاء األخيربين والحرف ح( ت )س صورة

 )بدج( والحظتفسير )سطيح(، العريية ,= )ستيح( )ستيخ(، فتكون: نحركها وقد حركات، دون
 على وداللتها )سطح( العربية: وقارن السفلى. األرضى، يعنى: )ست( اسم بأن و)برغش(
 بالتمعن. جديرًا حديثًا )سطح( مادة تحت منظور( )ابن أورد اللسان وفي . والسفلية األرضية

 ألنه بذلك سمى الجاهلية، في يتكهن كان ذئب، بنى من الذئبي، الكاهن هذا )وسطيح: قال:
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 ،هالته رؤيا رأى اللخمى نصر بن ربيعة ]أن[ فقيل والعجائب بالغيوب يخبر

 إنى لهم قال عنده حضروا فلما والزجر، القيافة وأصحاب الكهان بجمع فأمر

 فقال ،بتأويلها نخبرك علينا قصها له فقالوا ،بها فأخبرونى هالتنى رؤيا رأيت

 عرفها تأويلهاإالمن في والأصدق تأويلهاإذاقصصتهاعليكم، إلى أطمئن ما

 سطيح إال بقوله ويوثق ذلك يفعل ال منهم: رجل لم فقال عليه، أقصها أن قبل

عليك. ليقدما إليهما فأرسل أعلم، فهما اليشكرى، وشق الذئبى

 بن ذئب بنى من ربيعة بن ربيع سطيح اسم وكان ،شق قبل سطيح فقدم

 أن وأريد هالتنى، رؤيا رأيت إنى له وقال نصر، بن ربيعة فأكرمه ، عدى

 والطارق غسق، إذا والليل بالشفق، أقسم سطيح: فقال وبتأويلها، بها تخبرنى

 فأكلت ،تهمة أرض في فوقعت ،ظلمة من خرجت حممة رأيت لقد ،طرق إذا

 من الحرتين بين بما أحلف قال ؟ تأويلها فما صدقت قال جممة. ذات كل

. جرش إلى أبين بين ما وليملكن الحبش، أرضكم ليطأن حنش،

 بحين بعده بل ال قال ؟ زماننا في فهل ،موجع لغائظ هذا إن ربيعة قال

 أجمعين، بها تقتلون ثم السنين، من يمضين سبعين، أو ستين من أكثر

 من الفطرة رحب غالم قال ؟ منهم ذلك بلى فمن قال ،هاربين منها وتخرجون

باليمن منهم أحدا يترك فال ، عدن من عليهم يخرج يزن، ذى آل

 قصب مغاصله بين له يكن لم ألنه بذلك سمى وقيل: زعموا، فيما منبسطا قعد غضب إذا كان
 عطم ال كان ويقال: قعود، وال قيام على يقدر ال األرض على منسطحًا منبسطًا أبدًا فكان تعمده

 هذا مع ولكنه األلوسى، عند كما الجن، من أو شيطانًا ليس هنا و)سطيح( رأسه(. سوى فيه

 )ذئبي( صفة وتفسير الذئبية، )=ستح( )ست( صورة من صورتم يقرب مما ذئبي( )كاهن
 نعبر كما - )سطحيا( تفسيرا )سطيح( اسمه تفسير كمحاولة تلغيقية محاولة ذئب( )بنى من بأنه

المجلداألول، مصرالعربية(، )آلهة : خشيم فهمى انظرد.على أسلوبناالحديث، في

|٤٤٣هى

 اسم دس حبس عدن الهنود: وقال الفاطميين. حبوس من ورجعت الفراعنة حبس )عدن( ٩٢

 رملة على ويتفرج المنظر الجبل يسكن وكان درسير الغزال جملتهم من رءوس عشرة له جني
وصلال السالم داودعليه بن منهاإالسليمان وماأخرجهم حقات. هنومت بعده وسكن حقات
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 قال أحرار، رجال من أخطار بعدهم يملكها قال ؟ اليمن تصنع فما قال
 أمين ذكى نبى قال ؟ يقطعه ومن قال ينقطع، بل قال ؟ ينقطع أو ذلك أفيدوم
 ولد من قال ؟ النبي هذا وممن قال العلى الواحد قبل من الوحى يأتيه قوى،
آخرالدهر إلى قومه في الملك يكون مضر، بن مالك فهربن بن غالب

 للجزاء، والوقوف السماء،انفطار يوم نعم قال ؟آخر للدهرمن وهل قال
 واآلخرون، األولون فيه يجمع يوم قال ؟ هو يوم وأى قال والشقاء، بالسعادة

 ؟ سطيح يا به تخبرنا ما أحق قال المسيوئن. فيه ويشقى المحسنون، فيه ويسعد
. لحق به أنبأتك ما أن اتسق، إذاوالقمر والغسق، والشفق، نعم قال

 ذو له يقال بالطائف، ماء هاشم بن المطلب لعبد كان أنه أيضًا: أخباره ومن

 خصامهم، فعظم المطلب عبد فمنعهم فاحتفروه، فجاؤه ثقيف فادعته الهدم،
 وخرج الحارث، ابنه ومعه المطلب عبد فخرج سطيح، إلى المطلب عبد فنافرهم

 ثقيف، من جماعة في الحارث ين جندب خصمه وخرج قومه، من جماعة معه
 ،يفعلوا فلم يسقوهم أن الثقيفيين إلى فطلبوا ماؤهم نفد الطريق بعض في كان فلما

 عذب ماء عين الله ففجر الموت، أنه يشكون ال وهم وأصحابه، امطلب عبد فنزل
 المطلب عبد وجل عز الله وحمد واستقوا فشربوا المطلب عبد جرار تحت من

 ففعل يسقيهم أن المطلب عبد فسألوا الثقيفيين ماء فنفد طريقهم على وساروا
! ذلك أفعل أن من على أخف بطنى في سيفي أدخل ألن :الحارث له فقال

 إال بعدن عدن سميت وما عفاريت. كانوا ذكرهم المتقدم القوم هؤالء ألن بلقيس ألجل الببن أرض

 بها حبس من أول ويقال عاد، من إال عدن اشتق وما عدن. ابنه اسم على سماها بناها ال بعدنان

 الحديد. معدن وهو المعدن من إال عند اشتق وما مجاور: إبن قال به. فسميت عدن له يقال رجل

 حبس وتسمى صيده يأكل التجار عند وتسمى سيران الهنود وعند اخرسكين الفرس عند وتسمى

 يرميه ما ألن سنداس الظرفاء وعند هتام الهنود عند وتسمى البحر وساحل الجن ومقام فرعون
 السعادة دار السوقة وتسمى اليمن فرضة وتسمى اللحادوس إلى الكوس يرده االزيب في اإلنسان

 على الحابين أبن بناها بدار الطويلة الدار وتسمى فرضة، مقابل طغتكين اإلسالم سيف بناها بدار

 وتسمى ،حقات جبل على طغتكين ين إسماعيل المعز بناها بدار المنظر وتسمى ،الفرضة محاذات

.امستيصر )تاريخ المجاور: ابن انظر وحيدة. صيرة التجار عند
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 جران رأس فقطعوا فساروا فسقاهم الحمل، ثقيل الكرم فإن اسقهم بنى يا له قال

 وكانت سوار، اسمه لهم عنقكلب جلدي ي وعلقوه خرزمزادة، ي فجعلوه

تفارقه. ال قالدة فيعنقه

 ؟ تسألون فماذا قال سائلين، أتيناك إنا قالوا عليه دخلوا فلما سطيحًا فأتوا

 بيننا التخاصم شيءوقع في عندك ونحتكم شيءقدخبأناه، عن قالوانسال

 قالوا القالدة، سوارذى عنق في خرزمزادة في جران رأس خبأتم فقال فيه،

 ذى والبيت والظلم، بالضوء أحلف قال إليك، فيه اختصمنا عما فأخبرنا صدقت

 لعبد وقدقضى فانصرفوا الكرم، ذى العربي لهذا الهدم، ذا الدفين أن الحرم،

. المطلب

 ستة قصره من سقط كأنه نومه في رأى اجرويزلما كسرى أن أخباره ومن

 هالنى قد ذلك إن وقال بذلك، فعرفه الموبذان إلى فوجه لذلك، ارتاع شرفة عشر
 كنت الملك أيها وإنى خيرًا، يكون أن عسى الملك أيها الموبذان: قال وأفزعنى،

 أغمنى وقد سدنتها وهلك بيوتها وقلعت خمدت، قد النيران أن البارحة أرى

 فما كسرى قال فأتيته إلى يوجه حتى الملك أخبر ال أن على عزمت وكنت ذلك،
 يخبر سطيح، له يقال كاهنا العرب بأرض أن بلغنى قد الموبذان قال ؟ الداعى

 أن فلعله ذلك، عن يسأله رسوالً الملك إليه أرسل فلو كونه، قبل يكون بما

فيه بالجواب يخبره

 وفد فيمن الملك باب على وكان ؟ ذلك في ينفذ بحصيف لنا ومن كسرى قال

 الموبذان به فأشار سطيح، رهط من عبدالمسيح له يقال رجل، العرب من عليه

 عن فاسأله سطيح، إلى انطلق وقال رآه، بما يخبره ولم فأحضره كسرى، على

 فارجع أخبرك فإذا بتأويلها، يخبرك أن فاسأله بها، أخبرك فإذا رأيتها، رؤيا

 جائزة وحمله وجائزة، بمال له فأمر الملك، أيها أفعل قال تتخلف، وال مسرعا

 والفيافى، المفاوز يقطع مبادرا ومضى راحلته، المسيح عبد فركب سطيح. إلى

 عليه فوقف يه لما عليال وجده بيته بلغ فلما أيام، بعد سطيح مكان لحق حتى

: ليسمعه ويقول يرتجز وجعل وسلم
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أبيات من ومن من أعيت الخطة فاصل يا ه اليمن غطريف يسمع أم أصم

 أشفي وقد سطيح، على وفي أ فسيح، جمل على المسيح، عبد سطيح: قال

 قال: النيران، وخمود الموبذان، ورؤيا األيوان، ارتجاج عن يسأل الضريح، على

 العرب وتملك آثارهم، وتنقطع أيامهم، تنقضى قال: ؟ سطيح يا ويلفالتأ

 يا ذلك ومتى قال: والهراوة. والقضيب التالوة، ظهورصاحب عند ديارهم،

 ذلك وقبل الشرفات، عدد على وملكات، ملوك منهم يملك أن إلى قال: ؟ سطيح

 على الكالم روى وقد قرار. فيها يصلح وال الضريح، ويواريه أمرسطيح ينقضى

 ،كالمه دعى وقد كسرى، إلى عبدالمسيح فرجع كالما وأكثرمنه الغوع غيرهذا

 لدفع سعة يكون ملكاعشر ستة منا يلى أن إلى : وقال وسره كسرى فعجب

يكون. ال ذلك ولعل الهم،

 خالفة في ملكهم انقضى حتى قليلة سنين في العدة تلك منهم الملك فرأى

 عليه الله صلى الله رسول مولد ليلة كانت الرؤيا إن وقيل عنه الله رضى عثمان
 بن شق وهو األول، شق وأما سنة. أربعمائة عاش سطيحًا إن ويقال ، وسلم

 العاربة، العرب في كاهن فهوأول السالم، عليه نوح بن سام بن إرم بن حويل

 له كانت إنه ويقال وغيرهم، س وجدي وطسم وثمود عاد من الجبابرة أبو وارم

 من الدجال إن ويقال نار. وجهه يشق ]كان[ إنه ويقال جبهته، في واحدة عين

 بعض في محبوس وهو وقته، إلى الله أنظره بعينه، إنههوالدجال ويقال ولده،

. البحر جزائر

 فرآه جزيرة، إلى األسفارفوقع بعض في خرج أنه الدارى تميم حديث وفي
 وأن صخرة، إلى مشدودًا مغلواًل، وجده وأنه ظهوره، عن وسأله وخاطبه،

 إلى يحتاج ال أنه خبرآخر وفي يقول. ما على يأكله، بما تأتيه الشياطين

 عليه الله صلى النبي بذلك وحدث واحدة، عين وله الدارى، تميم ورآه الغذاء،

 خبر من طرفا ويذكر الدارى، تميم حدثنى فيقول: عنه يرويه وكان وسلم،
 فأولدها فتزوجته حوياًل، أباه عشقت الجن من امرأة أمه إن ويقال الدجال.

 له يعمل إبليس وكان مبدالً، مشوها وكان حويل، بن خوص وهو الدجال
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 في فحبسه يجبه، فلم دعاه السالم عليه سليمان وقت كان فلما العجائب،

 من وإنه منهم، أمه كانت لما الشياطين استهوته أباه إن وقيل البحر. في جزيرة

 في الجن وأن المغرب، مدائن من وهى الجن، عليها غلبت التي ماريول مدينة
 فعل فإن سرق، ما برد فيأمره السارق يحضر كان هذا خوصًا إن ويقال طاعته.

 وكان ،يرونه وال خاطبهم ربما إنه وقيل ،فيقتله عنقه في فيلتوى حية صار واال

 أعور. فرده عينيه إحدى في أحذقته فضض حكمه يرض فلم أحد على حكم إذا

 إليه، يحجون وكانوا اليمن، في برهوت وادى ب قبة في كان مجلسه إن وقيل
 عن وكذلك بيضاء، نارًا عينيه فوق يرون كانوا وإنهم قط، ينم لم إنه وقيل

 وأما دخان. وبالنهار مضيئة، نار بالليل يعلوه أنه مسجون فيه هو الذي اموضع

 رأى لما نصر بن ربيعة كان وقد الجاهلية، في العرب حكيم وكان اليشكرى شق

 قدمنا ما جوابه من وكان شق، قبل سطيح فأتاه وسطيح، شق إلى وجه رؤياه

 رؤيا رأيت إنى شق يا : له قال شق عليه قدم فلما سطيح، أخبار في ذكره

 من خرجت حممة، رأيت شق له فقال سطيح، قول وكتمه ؟ هي فما هالتنى

 فما صدقت : قال ،نسمة ذات كل فأكلت وأكمة روض بين فوقعت ،ظلمة

 السودان، أرضكم ليطأن إنسان، من الحرتين بين بما أحلف قال: ؟ تأويلها

. نجران إلى أبين بين ما وليملكن البنان، طفلة كل على وليغلبن

 ذو عظيم يستنقذكم ثم بزمان، بعده بل قال: ؟ هذ زماننا في أيكون قال:

 أحدا يترك فال يزن، ذى بيت من غالم : قال ؟ العظيم هوهذا وممن : قال شان،

 يأتى يرسل، برسول ينقطع بل قال: ؟ ذلك يدوم فهل قال: باليمن، منهم

 يوم وما قال: الفصل، يوم إلى فيهم الملك يكون والفضل، الدين أهل بين بالعدل

 واألموات، األحياء بها يسمع بدعوات، السماء من يدعى يوم ؟قال: الفصل

 كفر ولمن والخيرات، الخير آمن لمن فيه يكون للميقات، فيه الخلق ويجمع

 واألرض، السماء ورب أي قال: ؟ شق يا تقول ما أحق قال: والترحات، الويل

 وال كذب فيه ما ،محض لحق به أنبأتك ما أن ،وخفض رفع من بينهما وما

. وصرفه ووصله سنية، بجائزة ربيعة فأجازه نقض،
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الزوقاء اليمامة خبر
 أمها إن وقيل البحرين، وصاحبة بها، سميت جوواليمامة، صاحبة وهي

 وطسم جديس وكانت جديس، من وهي الجن من رئى لها وكان كاهنة، كانت
 يفترع وكان الطسم، بن عملوق الجميع وملك جديس، على طسم فغلبت بمكان
 طسم من كثيرا وقتلوا فقتلوه عليه جديس قاحتالت زواجهن، قبل النساء

 بثأر طالبا جديسا فغزا الحميرى، تبع بن بحسان طسم بقايا فاستنصرت
 أغلقت فإذا األخرى، من أكبر الواحدة وعينها الزرقاء اليمامة وكانت طسم،

 كانت إنها وقيل البعيد، واألمد الكثيرة الفراسخ على بالصغرى أبصرت الكبرى
. عجيبة بأشياء فتخبرعنه القمر، فلك ]ترى[

 فقطنوا الحميرى، تبع بن حسان ب طسم استنصار جديس ب اتصل كان وقد
 والبطاح، واألكام الرياح، بمهب أقسم وقالت: فنظرت، انظرى لليمامة: وقالوا

 من ترون فال والسالح، والخيل الرداح، حمير من ليأتين والصباح، والمساء
 وكان فنظرت، انظرى لها: قالوا الثانى اليوم في أصبحوا فلما فالح. بعدها
 البعد على ستراكم اليمامة إن ألصحابه قال أيام جوبأربعة من قرب لما حسان
 عليه يقدر ما أعظم شجرة من غصنا منكم واحد كل فليحمل بكم، فتنذر الكثير
ذلك ففعلوا ،وجوانبه عليه أغصانه ليسدل

 لمدر، تخبط الشجر، أتتكم قد س جدي يا ذلك: رأت لما اليمامة فقالت
 اليوم في كان فلما ؟أتسيرالشجر لها: وقالوا الحذرفكذبوها، منها فاستعملوا

 أونعل كتف، كتفه في رجال أرى : فقالت فنظرت انظرى، :لها قالوا الثالث
 لم ما البعد هذا على ترى وكيف ،نظرها تغير قد وقالوا فكذبوها، يخصفه.

 صبحهم أن إلى بالنهار، ويكمن بالليل يسير حسان فكان خبره، بنا يتصل
 أال لها وقال اليمامة، وأخذ نساءهم. واستباح منازلهم وهدم قتل، أبرح فقتلهم

 عروقا عينها في ونظرفرأى لوقبلوا، فعلت قد قالت: ؟ بمسيرى عرفتيهم
 بماء مربى األثمد، بحجر له: فقالت ؟ تكتحلين كنت بم لها: فقال سوداء،

من رئيها إن فيقال: وصلبها، عينها وقلع ورجلها، يدها قطع إنه فقيل المطر.



. ينام يكن فلم النوم ومنعه فأعوره، لطمه الجن

 التي القصيدة في يذكرها األعشى قال فأكثروا، اليمامة الشعراء ذكرت وقد
ونظرها: يذكرها فقال انقطعا. حبلها فأمسى سعاد بانت أولها:

أشفاركنظرتها ذات نظرت ما

شجعا إذا الربى نظر كما حقا

فصحبهم قالت يما فكذبوها

والسلعا الموت تزجى جيوشحسان

:عنى وإياها

نظرت إذ الحى فتاة كحكم وأحكم

الثمد وارد شراع حمام إلى

بيرويتبعه جانبا تحفه

الرمد من تكحل لم الزجاجة مثل

الحمام هذا ليتما أال قالت

فقد نصفه أو حمامتنا إلى
حسبت كما فألفوه فحسبوه

تزد ولم تنقص لم وتسعين تسعا

حمامتها منها مائة فكملت

العدد ذلك في حسبة وأسرعت

 به: هي سجعت الذي هوالقول وهذا مشهورة، الحمام حديث في وقصتها

قديه. نصفه أو حمامتيه إلى ليه الحمام ليت

وكهانه ملوكها وأخبار مصر عجائب ذعر
الكهان أعظم كانوا ألنهم مصر، نذكركهنة أن علينا وجب الكهان ذكرنا ال
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 ويقولون ، بذلك يصفونهم اليونانيين حكماء وكان علما بالكهانة وأجلهم قدرا،
 في ينحون هؤالء وكان ،وكذا كذا منهم واستفدنا ،مصربكذا حكماء أخبرنا

وتخبر العلوم عليهم تفيض التي هي أنها ويزعمون الكواكب؛، نحو كهانتهم

 أو الشيإطين أعمال على يعتمد يكن لم الفرعونى والطلسمات السحر علم أن يؤكد الكالم هذا

 وتطبيقات وجيولوجية وفيزيائية فلكية وحقائق نظريات على يعتمد كان ولكنه والشعوذة، الدجل

 والقريزى كالمسعودى العرب مؤرخو قاله وما صناعية، وتكنولوجية كيميائية وتجارب هتدسية

 السحرية الفرعونية العلوم حول وغيرهم تغريردى واين ظهيرة وابن إياس وابن عبدالحكم وابن

 أن أكدوا الذين والباحثون المعاصرون العلماء به وصرح أعلنه ما مع يتغق ،الفرعونية والتكنولوجيا
 الفراعنة وأن ... وبيولوجية وجيولوجية وكيميائية فيزيائية علوم على يعتمد كان الفرعونى السحر

. المعاصرة التكنولوجيا تفوق متطورة تكنولوجيا لديهم كان

 أسرارالطبائع، منها فيتعلمون نحوالكواكب كهانتهم في ينحون كانوا الكهان إن قوله أما ١٤

 الفراعنة )علماء( كهنة أن منه يستنتج ،بالعلوم عليهم تفيض التي هي الكواكب هذه أن ويزعمون

 إلى أشارت التي الفرعونية والبرديات الحديثة األبحاث أكدته ما وهو قلكية مراصد لديهم كان

 )الفيزياء( الطبيعة أسرار أو الطبائع أسرار منها وتعلمهم فلكى. كمرصد األكبر الهرم استخدام

 والتي والكواكب النجوم من الصادرة الكونية واألشعة للموجات ودراستهم تعلمهم يفيد والكون،
 الكواكب هذه أحوال دراسة إلى باإلضافة عامة. بصفة الكواكب العرب عليها يطلق كان

 إلخ ... وموتها تكونها وكيفية مادتها وطبيعة وأحجامها وكتلتها وسرعاتها ومساراتها وتحركاتها

 ذلك كل الكون، أسرار أو الطبيعة أسرار أو الطبائع أسرار وصف تحت تندرج المعلومات هذه فكل
 هذه إن المسعودى وقول جدًا. متطورة رصد وأجهزة فلكية مراصد لديهم كان الفراعنة أن يفيد

 رصدهم خالل من يعلمون كانوا والمجرات( والنيازك والشهب والكواكب )النجوم الكواكب

 العظمى الغالبية يظن باألقداركما المتعلق اإللهي الغيب منه يقصد ال الغيب، أمور لها ودراستهم
 به والتنبؤ رصده يمكن الذي المرئى أو المنظور الكونى الفلكى الغيب به يقصد ولكن الناس، من
 ... والمجرات والنيازك والشهب والكواكب النجوم وتحركات الفلك أوضاع دراسة خالل من

 أو كالفيضانات األرض على الكوارث من مجموعة وقوع الى عنها الناجمة التغيرات تؤدى والتي
 والمناخ الطقس في تغيرات من يقع ما إلى باإلضافة أوالبراكين، أواألعاصيرأوالزالزل الطوفانات
 والكسوف، الخسوف يمواعيد التنبو إلى ياإلضافة هذا العام. وفصول والرطوبة الحرارة ودرجات

 واألرصاد الفلك علم خالل من به والتنبؤ رصده يمكن علمى غيب ولكنها غيب أمور كلها فهذه
 وأسرار الفلك ألوضاع )دراستهم النجوم في نظرهم خالل من إستقادوا إنهم قوله أما الجوية.
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 فعملوا المكتومة العلوم على ودلتهم الطبائع، أسرار علمتهم التي وهي بالغيوب،

 وصوروا ؛١٠ الناطقة األشكال وولدوا الجليلة والنواميس المشهورة، الطلسمات

 في الطب من علومهم وزبروا البنيان، من العالى وبنوا ، المتحركة الصور

 عن األعداء به نفوا ما الطالسم من وعملوا البرايى، بعمل وانفردوا الحجارة،

واضحة. وحكمتهم ظاهرة، وعجائبهم بالدهم،

 ومنها وأربعون، خمس األرض بأسفل منها كورة وثمانون خمسا مصر وكانت

 الله ذكرهم الذين وهم الكهنة، من رئيس كورة كل في وكان أربعون بالصعيد

 فى وابعث وأخاه )أرحه :وقالوا ،أصحابه أشارعليه لما فرعون قصة في تعالى

 يريدهؤالء ، ]الشعراء[ (٣٧) عليم سحاب بكل يأثوك (٣٦ حافيرين) التدآين

 سنين سبع المدبرة السبعة الكواكب من لكوكب منهم يتعبد الذي وكان الرؤساء.

 سنين، سبع منهم واحد لكل السيعة للكواكب منهم يتعبد والذي ماهرا، يسمونه

عن الملك ويصدر الملك مع يجلس وصار ،١ ناظرا سمى منهم المرتبة هذه بلغ فمن

 وتوليداألشكال الجليلة والنواميس والبرابى الطلسمات عمل في ألسرارالطبيعة ومعرفتهم الكون(

 يمكن التي الصور أو التليفزيون شاشات على تظهر التي الصور )مثل المتحركة والصور الناطقة

 سحرة كماكان الجوى الغالف في المنتشرة والموجات األشعة من الجوى الفراغ تشكيلهافي

 كان المتحركة والصور الناطقة األشكال وتوليد والبرابى الطلسمات عمل أن يفيد يفعلون(، فرعون

 النجوم بأوضاع المتعلقة )الفيزيائية( والطبيعية الفلكية للعلوم تكنولوجى علمى تطبيق بمثابة

 عرفوا التي إلخ، والمغناطيسية... والكهرباء الكونية واألشعة وبالموجات وتحركاتها، والكواكب

 عبدالحميد: كمال هشام انظر الفلك، وأوضاع الكون لكونات دراستهم خالل أسرارهامن

. ٢٤٦ ص القديمة(، والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا

 والراديو التليفزيون مثل الكهريائية األجهزة هو الناطقة باألشكال المقصود يكون ربما أنه نرى ٩٠
وماإلىذلك!

 أو بعد عن بكاميرات متصلة شاشات استخدام هو المتحركة( )الصور ب المقصود يكون ربما ٩٦

!!بعيد مكان من الصورة تنقل صناعية باقمار متصلة

 .قالوالكرم والتمر الزرع حافظ والناطور: الناطر " العرب(: )لسان في جاء )نظر. في ٩٧
 وجمع . وئطراءئطار الناطر: وجمع ....عربية هي أبوحنيفة: وقال .بعربية ليست بعضهم:
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 الحفظ النطرة: األعرابى: ابن ينطر. ئطر، وقد النطروالنطارة، والفعل: نواطير. الناطرب

 المتنبى بيت وأذكرك )اللسان(. في )نطر( مادة انظر الناطور أخذ ومنه قال: . يالطاء يالعين،

 وفي حراسها. يعنى وهو العناقيد، تفن ولم بشمن وقد • ثعالبها عن مصر نواطير نامت الثهير:
 ناطورح )منتظرك(. ناطرك=ناظرك )انتظرني(، أنظري أي: انطرني، يقال: الشام عرب لهجة

 تعير -اصطالحًا إله god = 0موازا في األنكليزية، افي God "الق فكرة كانت لقد حارس.

 هنا ومن ويراقبها. ويلحظها كلها األثياء "يرى" عليم خالق موجود إلى القدماء المصريين عتد

 تقابل وهي-مصر تاريخ من فترة في — أو)الله( األكبن( )اإلله *)بمعنى )رع( كلمة جاءت

 )رع( كلمة تطلق إذ ؛ الله( )عين باعتبارها رمزه الشمس وكانت )رأى(. أي: ،)رعا( العربية:

 ت )ن أن نرى هنا من شى، لكل رؤيته أداة ذاتها الشمس وعلى إمن( - )رع الخفي المعبود على
 )النظن، منها التي جدًا الكثيرة ومشتقاتها العربية )نظر تكافف اصطالح( كتبت )كما لمام ر

 ر ت و)ن )رع( اسمي دالالت هذا، بعد تأملنا، فإذا يحصى. يكاد ال مما وغيرهما )الناطل(
 بعضها يكمل وهذه .النطر النظر، الرعاية، عن: النجدهاتخرج المصرية في )اصطالحًا(

 هذان ياتى أن فعالً المثير . القدماء مصر عرب عند ر )نت اسم )رع( اسم يكمل كما بعضًا،

 المماحكة مجال في فعلين بل كونهمااسمين أساس العلى معترنين، الكريم القرآن في األسمان
 واسمعوًا انظرائ وقولوا راعتا تقولوا أل آمنوًا النين تااتهل :) العزيز التنزيل في ورد فقد الدينية،

 ويقولون مواضييه عن الكلم يحرفون قادوًا الذين من ) (رالبقرة، (١٠٤) اليم عداب وللكافرين

 سوغائ قالوًا أئهم ولو الدين في وطعنًا يأليئيهم ليًا قراعائ منقع غير وانمع وعصيائ تيعائ
 « (٤٦قبيأل) إأل يؤيوئن فل يكعرهـلم الله لقئهم ولكن وأقوة لهم حيرًا لكان ؤئظرائ وانقع وأغئائ

 عن يتحدث كان إنه والنقول الكريم، القرآن تفسير مجال في بالطبع، هنا، ولسنا ]النساء[،

 ليؤدى واحد بمعنى جاء واحد، الكلمتين جذر أن هو نستخلصه ما ولكن )نظر(. ر ت و)ن )رع(

 )نذر( در، )ن ر، ث )ن ر(، ت )ن المصرية: في وهي ذاتها)نطر( هي و)نظر( واحدة. غاية
 العربية في والطاء الظاء تعاقبت كما الصوت، لقرمخرج تتعاقب حروف من مارأينا آخر إلى

 " Brugsch "برغش الشهير األلمانى األستاذ أن )بدج( ويذكر واحدة. والداللة )نطر( ، )نظر(
 أو الطبيعة، م"أى:^1ل515 "فوسيس اليونانية الكلمة مدلل يساوى )نتر مدلول أن إلى ذهب

 الغريزى أو الفطرى المفهوم " أن ويضيف " "ناتورا^لمالاهد الالتينية تقابل وهذه )الفيزياء(.
 . )ناتورا( والالتينية )فوسيس( اليونانية للكلمة األصلى المعنى تمامًا يغطى الكلمة لهذه )الخلقى«

 رئءآودي ت )ن المصرية هي0لماللمه2)ناتورا الالتينية أن في جدالفال األمركذلك فإذاكان

 في )الطبيعة( تعنى التي الكلمات بقية أخذت الالتينية ومن .العربية )نطر( أو )نظر(، ذاتها
 •نث صورة روجدناهافي )نت ال هذه تتبع فإذامضيناقدمًافي الحديثة. األروبية اللغات
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 فيجلس الملك إلى يوم كل يدخل أن زيهم وكان له، إجالالً قام رآه وإذا رأيه،

 وكل القاطر، حذاء فيقفون الصناعات أصحاب ومعهم الكهنة، فتدخل جانبه إلى

 كوكب بعبد ويسمى سواه، إلى يتعداه ال يخدمه بكوكب منفرد الكهنة من واحد

أين الماهرين ألحد القاطر فيقول الشمس، عبد تسمى العرب كانت كما كذا،

 ويسأل كذا، دقيقة في الفالنية الدرجة في الفالنى البرج في فيقول ؟ صاحبك

يعمل أن ينبغى للملك قال الكواكب، مستقر عرف إذا حتى حذائه، في اآلخر

جميع له ويقول كذا، وقت في ويجامع وكذا، كذا ويأكل وكذا، كذا اليوم الملك
 إلى يلتفت ثم يقول. ما جميع يكتب يديه بين قائم والكاتب صالحا، يراه ما

 على رسم فمتى حجركذا، على كذا صورة أنت انقش فيقول الصناعات أهل

 التي األعمال في أيديهم فيضعون دارالحكمة، إلى فيخرجون الصناعات أهل

 جميع ويؤرخ القاطر، قاله ما جميع الملك ويستعمل اليوم، ذلك في عملها يصلح

 الملك خزائن في وتودع وتطوى ،صحيفة في اليوم ذلك في وشبهه هذا من جرى ما

 مصر، بخارج بجمعهم أمر أحزبه إذا الملك وكان أمورهم. جرت ذلك فعلى
 بعضًا، بعضهم يتقدم ركبانًا، يقدمون ثم المدينة بخارج الناس لهم ويصطف

 فمنهم بأعجوبة، منهم واحد كل فيدخل االجتماع، بطبل أيديهم بين ويضرب

 من ومنهم ،إليه النظر أحدهم يقدر فال الشمس نور مثل نور وجهه يعلو من

من ومنهم منسوج، ذهب من ثوب جوهرأخضروأحمرعلى يديه على يكون

 نشادر، )بدج(: ويترجمها (٤٠٨ ،٤٠٧ )بدج(،صفحتى معجم "و"نترلمأ رلما"
 )ن ترجمة إلى القارئ فليعد1جأ0ع لمو0مان100 في اليونانية دخلت وهي .يطهر ينطف، بخور،

 وتبخير للتحنيط، المادة هذه استعمال القدماء المصريين أن ذكر وقد .يطهر ينظف، بمعنى: ر ت
 هو : النشر .ئشر العربية: )قارن - )بخور( بمعنى جاءت هنا من تطهر، كى المومياءات

 العربية: )قارن والومياء المحنطة األجساد على ترش كانت لعلها -أو الطيبة( الريح أو البخور،
 األلوهية وعالم الموتى عالم بين الصلة فإن األمر يكن ومهما .الرش« والئئر: وذر، رشن ئشر:
 سيات جملة على األوحد اللفظ داللة من كثيرًا الصرين استفاد ولقد نعلم، كما وثيق،

مترابطة.



 نورأو من قبة عليه تكون من ومنهم عظام بحيات متوشحا أسد على راكبا يكون

 عليه يدل ما يصنع إنما واحد كل أن إال الكثيرة، العجائب من صنوف في جوهر

 وأضمر األمركذا، قالواأرادناالملك الملك فإذادخلواعلى يعبده، الذي كوكبه

. كذا فيه والصواب كذا، الملك

 عراب ولد من عيقام له يقال كاهن ملك أمسوس واسمها بمصرالقديمة وكان

. العقل عن تخرج كثيرة حكايات عنه مصر أهل فتحكى آدم ابن

 الذين فأمرالشياطين الطوفان، كون علمه في رأى وقد الطوفان قبل وكان

 من شيء يلحقه ال بحيث االستواء، خط خلف مكانا له يبنوا أن تطيعه

 وهوقصرالنحاس القمر، جبل سفح ]على[ الذي القصر له فبنوا اآلفات،
 النيل ماء يخرج تمثاالً، وثمانون خمسة وهي النحاس، من التمائيل فيه الذي

 يراه أن القصرأحب ذلك له عمل فلما مصر، بطحاء إلى وينصب حلوقها، من

 فلما ، إليه أعناقها على الشياطين وحملته قبة، في فجلس يسكنه، أن قبل

 وصوراألفالك، النقوش من فيها وما حيطانه، وزخرفة بنائه، حكمة ورأى رآه

 يوجد موائد فيه وتنصب فيه، تسرج المصابيح وكانت العجائب، من ذلك وغير
 وسط وفي به. إنس ال وكذلك يعملها، من يرون وال األطعمة، كل من عليها

 وأشياء ،منه جمد ما وراء من حركته الظاهرترى جامد ماء من القصربركة

إلى ورجع رأى ما فأعجبه العقول، عنها تنبو كانت وإن المعنى، هذا من كثيرة

 )أنوار كتابه في اإلدريسى ذكره الملك وهذا والياء، النون حرفي بتعاقب )عنقام( = )عيقام( ١د

 ح و)عنقام( األصح، هو االسم وهذا )عنقام( باسم األهرام( أسرار عن الكشف في األجرام علوى
 ملوك أحد هو إب( )عنج ح و)عنجاب( م=ب، )قاحج، أن أعتبار على )عنجاب( - )عنقاب(

 أونحوالكلب كالفهد دابة األرض وعناق )عنق(: مادة العرب(، )لسان معجم وفي األولى، األسرة
 أما ،اللحم إال تأكل وال تؤكل ال خبيقة وهي القنهات مفرد القنة لها ويقال الصائدة الجوارح من

 مثلما تماما ، العنق( )قلب إب(: )عنق معنى فيكون )لب(، عربيته: . )قلب( فتعنى )إب(
األسد(! )قلب لقب )ريتشارد( حمل

 نقلته طائرة استقل قد )عرباق( الملك أن المؤكد ولكن أنسيًا، الشياطين تحمل أن أيدًا يعقل ال

الشياطين! فعل من ذلك أن ظنوا الطائرة مستقال العامة رآه ولما الجديد قصره موضع إلى
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 مكانه، على وولده الملك له يوجب بما وأوصاه عرباق ابنه فاستخلف مصر
 مصاحف تعزى وإليه هناك. هلك حتى به وأقام القصر، ذلك إلى هو ورجع
. تواريخهم فيها التي القبط،

الصاهنة قونية
 احتكم ما فإذا نار، من عرش على تجلس كانت أنها القبط مصاحف وفي
 وكانت تضره، ولم إليها وصل النارحتى على شق صادقا، وكان الرجل، إليها

 قصرًا لنفسها بنت ثم شاءت، إذا الصور، من كثيرة أشكال في عليهم تتصور
 على وكتبت مجوفة، نحاس من حيطانه وجعلت الناس، عن فيه واحتجبت

 يأتى إليها يتحاكم الذي فكان فيه إليها يتحاكم التي الفنون من فيها أنبوب كل
 قصد ما ذلك ويسأل يريده، بما فيتكلم الفن، ذلك عليه كتب الذي األنبوب إلى
 ذلك على أذنه هو جعل كالمه من فرغ فإذا عال، غير خافض بصوت له

 أن إلى ذلك، مستعملين يزالوا فلم ١ يريده) ما بكل منه الجواب فيأتيه األنبوب،
وعمل أبيه بعد تكهن قد الملك عيقام بن عرباق وكان ،نصرالبلد بخت خرب

 فإن ون(.4 )ال من مركبة )كون( أن جدا الجائز ومن )ية(، + )كون( = )كونية( = )قونية( ١

 الواو تعاقب والحظ .6 ون+ ي+ون دك = )كيونونة( هو منظور ابن حسب )كينونة( أصل

 kay-yanu (٠ )كيانو األكادية ين(-وقارن + و)ك ك+ون(- و)كيان( )كون( في والياء
 عم )أني يومناهذاكلمة حتى النوبية اللغة نجدفي أن العجيب من لكن )كيان/كزن(،

 )التشكيل( أو )التكوين( أي )كون( من أصله )كونية( االسم أن ويبدو )حكمة(. )عقل(، ومعناها:

الصور. من كثيرة أشكال في تتشكل أنها من الساحرة تلك أكتسبته وقد

اإللكترونية! الموسوعة عن هنا الحديث١

 وميكروفون( )سماعة بها آلة وهي )األنبوب( ب العربي المؤرخ سماها آلة استخدام هي الطريقة و
 أن وبعد ،ما سؤاال يسال أو طلبا ويطلب اليكروفون في بالتحدث الستخدم يقوم طريقها وعن معًا

طليه! أو سؤاله على النورية اإلجابة لتأتيه أذنه على السماعة يضع كالمه من ينتهي

 عيقام بن أرياق ويقال: عرياق ابنه بعدعيقام من .فقام .. . الخطط: في يذكرالمقريزى و١'٢
 يقال كان مؤكد اللك فهذا القديمة النسخ من النقل في خطأ هناك أن ونرى . األثيم : له ويقال

)األثيم! وليس :)القديم( له
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 إذا حادة، بخطاطيف حديد أغصان لها صفر من شجرة منها كثيرة، عجائب

 يديه، وشبكت به وتعلقت الخطاطيف، تلك إليه تقدمت الملك إلى الظالم تقرب

 ظالمة من ويخرج يظلمه، ويعترف بالصدق، نفسه عن يحدث حتى تفارقه ولم
خصمه

 كانوا زحل، عبد أي أفرويس، عبد سماه أسود صوان من صنم ومنها

 القيامحتى يقدرعلى ولم مكانه، ثبت الحق عن زاغ فمن إليه، يختصمون
 طلب أو منهم حاجة له كانت ومن أكثر. أو سنة أقام ولو نفسه، من ينصف

 وتضرع، عرباق إسم فذكر الكوكب، إلى ونظر ليال قام الصنم، ذلك عند شيائ
 في وهو عظام، أطيار حملته ربما وكان منزله. باب على حاجته وجد وقد فيصبح

 على عال وربما وهيبة، عبادة له فيزدادون الهواء في يرونه وهم بهم فيمر مرتبته
 وسباعها األرض وحوش عليهم وسلط األقذار، من ماءهم فمأل منهم ناس

 وكان السالم، عليه نوح مع خبره ذكرنا وقد فيلمون، كهانهم من وكان وهوامها.
 صورة منها فتطلع ،عليها ويتكلم النار، يوقد كان الذي وهو شيمون منهم

 وقت إلى كاهنا هذا يزل ولم المعجزات، عمل عندهم الكهانة وكانت نارية،
 المجوسى الهرم يسكن وكان أيامه، في الطوفان كان الذي مصر ملك فرعون

 الهرم وكان تنطقان، والقمر الشمس صورة في وكانت الكواكب، هيكل وكان
العجائب وفيه ، سورند إليه نقلها التي الملوك ألجساد ناووسًا الثانى

!! )القديم( أي )العريق( من واألصل )عرياق( هو الصحيح االسم يكون ذلك وعلى

 )أديم من واألصل )أوديمو( أو )وديمو( يدعى ملك األولى األسرة ملوك أحد أن إلى اإلشارة تجدر

 ولم )عرياق( إلى )أوديمو( أو )وديمو( بتعريب قام العربي المؤرخ أن والمؤكد ق(، - أ قديم، أي
بالطبع!! )األثيم( وليس )أوديمو( أي )القديم( له يقال كان الملك هذا أن يؤكد أن ينس

 الدين تقى انظر مشور(، بن )فرعان يدعى الطوفان زمن في مصر ملك أن يذكرالمقريزى
 التي بالتوراة المسعودى تأثر واضحًا يبد ولكن ،١٣٤ ص جا ، القريزية( )الخطط المقريزى:

مصر!! ملك تعنى فرعون أن ذكرت

.١٢٥ ص وموسى، فرعون كتابنا: راجع )فرعون( اللقب معنى حول المعرفة من ولزيد

 المؤرخين األكبرعند الهرم بانى اسم هو ووريد( )سورند(، وليس )سوريد( هنا األصح (

 في و)الكبث( )الكبث(، تعنى يونانية كلمة وهي )سورد( من و)سوريد(أصلها القدامى، العرب
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 أخضر، جوهر من وكان يضحك الذي التمثال فيه وكان والمصاحف، والتماثيل
. الغرق من خوفًا فيه ذلك وخزنوا

الطوغان بعد خبرالكهان
 بمصر تكهن من وأول فكثير، مصر خراب إلى الطوفان بعد الكهان خبر وأما

 التي وهي وأخته وأخيه أبيه مع السفينة ركب قد كان فليمون ابن الطوفان بعد

 دين على موحدين وكانوا مصر إلى خرجوا الذين وهم بنحام، ينصو من زوجها

 كالحاكم الكاهن كان بل عيبا، عندهم الكهانة اسم يكن ولم السالم، عليه نوح

أمر. له يعصى ال الذي

الملك قفطويم بن البودشيو ذكر
 قفطويم بن البودشير الكواكب وتعبد الدين وغير بالكهانة، تحقق من وأول

 مصاحفهم. في الكهنة جميع وذكره أبيه، بعد ملكا وكان حام، بن ينصو بن

 الكواكب أصنام وأقام العظام، النواميس عمل وممن كهانهم، أجل من كان فإنه

 منها كثيرة، عجائب عمل وأنه خاطبته الكواكب أن القبط وتزعم هياكلها. وبنى
 في مرة وقت بعد وقتًا لهم يظهر وكان ملكه، من سنين بعد الناس عن استتر أنه

 فيخاطبهم إليه الناس ويدخل الحمل، برج في الشمس نزول وقت وهو سنة كل

 لهم يجلس وكان أمره، مخالفة ويحذرهم وينهاهم يعملونه بما ويأمرهم ويرونه،

 يرونه. ال وهم وينهاهم عليه، دخولهم عند فيخاطبهم السنة أوقات بعض في

 من قبة له بنيت ثم منهم، يعد وال عنهم، خفي غير منه يكلمهم الذي والمكان
 في القبة أعلى في لهم يجلس وكان حولها، ما وزخرف بالذهب مموهة فضة

لهم يجلس وكان يخاطبهم، كان ما بمثل فيخاطبهم، ،١ العظيم الوجه صورة

 أن اآلثار علماء ويقول )خنوم(، = )سورد( = )سوريد( أن أي )خنوم( يعنى القديمة المصرية اللغة

خوفو! إلى اسمم ويختصر خوفوى( )خنوم األكبر الهرم بانى

 السينمائية العرض ألجهزة دقيق وصف إلى المؤرخ هذا من نستمع السابقة العبارة في

في المستخدمة الصاالت باحدث شبيهة سينمائية صالة داخل موضوع األول الجهاز المتقدمة،

٩



 عنهم غاب ثم مدة كذلك فأقام عظيم، إنسان صورة في بوجه السحاب أعلى في
 عند الشمس هيكل في صورته رأوا أن إلى ملك، لهم ليس برهة وأقاموا يروه. فلم

 أنه وأعلمهم قفطويم بن لعديم الملك يقلدوا أن وأمرهم الحمل، الشمس دخول
 الملك، بيت أهل من امرأة فإنها الكاهنة بديرة وأما ذلك. ففعلوا إليهم، يعود ال

 الطلسمات أكثر عملت فهي الكهانة إليها ألقى وأنه البودشير، أخت إنها يقال
 أهلها في الكهانة وكانت بمنف. الناطقة القبطية عملت التى وهى والبرابى،

عملت أنها عنها المصريون حكى التي وهي كابر، عن كابرًا يأخذونها وولدها

 قاعة جدران أن أو الثمينة، المعادن من مصنوعة فهي وأفخم، أجمل تكون قد بل الحالى، الزمن

 البناء هذا وتعلو .. . والفضة بالذهب ومزخرفة مطلية كانت السيتمائى العرض أوصالة العرض

 كانت البناية هذه في السينمائى العرض شاشة أي السينمائية، الشاشة جدارها على وضعت قية

 دورالعرض في المستعملة الشاشات ألحدث مشاهة تكون بهذا وهي ،المحدب النوع من

 السينما اسم حاليا عليه يطلق الذي النوع من وهي الحالى وقتنا في المتقدمة الدول في السينمائى

 امسعودى أطلق السبب ولهذا مجسمة، بصورة وأبطاله الفيلم تظهرشخصيات التي أو المجسمة

 الملك هذا وجه ألن األعظم الوجه تسمية عليه أطلق ما على تظهر كانت التي الملك صورة على

 األفالم عندعرض يحصل الذي التكبير بسبب الطبيعى، الوجه يبدوأكبرمن كان الكامن
 عالية تقنية وذو وتطورًا تقدمًا أكثر فهو المسعودى عنه تحدث الذي الثانى الجهاز أما السينمائية.

 الفضاء في يظهرالصورالسينمائية الجهازأن هذا باستطاعة إذ . . الجهازاألول بكثيرعن تزيد
 جهازًامشابهالهذا الحالى عصرنا في اإلنسان اخترع وقد بالجو، الغبارالمتعلقة ذرات أوعلى

 حاليًا يستعمل التطور الجهاز هذا أن الغريب ومن والضوء( )الصوت تسمية عليه وأطلق الجهاز،

 من حاليًاهوإظهارمجموعة استعماله من والغرض الجيزة، في األهرامات منطقة وفي مصر، في

 بطريقة يتم حاليًا والعرض . . القدماء المصريين قبل من األهرامات هذه بناء كيفية تبين األفالم

 في العالقة الغبار دقائق على السينمائية الصور تعرض إذ المسعودى، وصفها التي لتلك مشابهة
 وغيره امسعودى نقله الذي و الفراعنة عن عجائب من وصلنا ما هل . . اآلن نتساءل .. . القضاء

 إستعملها متقدمة علمية مخترعات هي أم ؟ بالسحر سمى ما حقًا هو القدامى العرب المؤرخين من

 اشتغالها. أوطريقة عملها ماهية يعرف أن دون الزمن، من السحيقة الحقبة تلك في اإلنسان

 نفسه. املك وليس لهم تظهر كانت التي هي الملك صورة إن ويقول: حديثه امسعودى ويستكمل
 )أسرار :مجيد انظرفريد ،مفرداته صنع الذي اإلنسان هو منه وأعجب عجيب تاريخ إنه حقًا

.٨٦ص الفراعنة(، وخفايا
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 وأن عطشا. أكثرها فمات النيل من تشرب أن والطيور الوحوش منعت طلسمات

 تشققت ]و األرض لها ارتجت صيحة بها فصاح ملكًا إليها أرسل تعالى الله

 والمالئكة الهواء في تطير كانت إنها ويقال الصيحة، تلك من فماتت جبالها[
 إنه فيقال األشمونى شؤون وأما البحر، في سقطت أن إلى بأجنحتها تضربها

 عند الذي النيل مقدار بها يعرف الذي التماثيل بيت بنى الذي األول، هرمس

 كثيرة، حكايات عنه القبط وتحكى هيكلين. هناك للشمس وعمل القمر جبل

 وهو يرونه فال اإلنسان عن يخفي فكان العقول، وتنكرها العادة، عن تخرج

. األشعون بنى الذي وهو معهم،

األشمون مدينة ذكر
 عليها وجعل عشرميالً اثنى طولها مصركان شرقى في مدينة إنها ويقال

 مدينة الجبل سفح في واتخذ والمالعب. األعالم ]و[ عظيمًا قصرًا فيه بنى حصنًا

 أربعة لها وجعل كثيرًا، شيائً العجائب من فيها وجعل طهراطيس لها يقال

 وعلى عقاب صورة الشرقى الباب على وجعل واحد، باب جهة كل من أبواب

 الشمالى الباب وعلى أسد صورة الجنوبى الباب وعلى نسر صورة الغربى الباب

 يصل وال القاصد إليها قصد إذا تنطق وكانت الروحانيات فيها وملك كلب صورة

 كل تحمل شجرة فيها وغرس بها الموكلين استئذان دون فيها الدخول إلى أحد
في تتلون قبة رأسه وعلى ذراعا ئمانون طوله منارًا وبنى ،١ ٧الفواكه من صنف

 التماثيل هذه طهراطيس، مدينة مداخل على وضعت والتي أربعة وعددها الناطقة التماثيل ١٠٦
منها!! اإلستئذان بعد إال بالدخول شخص ألى تسمح ال والتي واألمن الحراسة باجهزة أشبه

 من التماثيل تتحرك وعندئذ المدينة إلى الداخل بها يتفوه التي السر كلمة إلقاء طريق عن أى

المدينة!! إلى يالدخول للضيف لتسمح أماكنها
 غريبًا عجرًا كان الغواكه من كثيرة أنواعًا أو الثمار كل ينتج الذي المولد الشجر هذا أن الشك ١٠٧

 الهندسة مجال في كانوامتقدمين الفراعنة أن تشيرإلى متقدمة علمية مهجنًاأومعداًلوراثيًابطرق

 المجال على الورائية بالهندة واالستنساخ التهجين مجاالت في اهتمامهم ينصب ولم الورائية،
بكتابه المقريزى أشار كما الحيوانات على التقنيات هذه تطبيق إلى أيضًا امتد بل فقط الزراعى

١٥١



 األول اللون إلى تعود ثم ألوان بسبعة أيام سبعة تنقضى حتى لونا يوم كل

 وجعل كثير، سمك فيه ماء موضع ذلك حول وجعل ١ اللون ذلك المدينة وتكسى

 تسمى أيضا وكانت المضار. أهلها عن تدفع صنف كل من طلسمات المدينة حول

فيها المنصوبة الشجرة ياسم البوسق مدينة

األهرام بنى مه أول
 سنة بثالثمائة الطوفان مصرقبل على ملكًا وكان فيلمون، بن سوريد كان

 على يهربون الناس وكأن بأهلها، انقلبت قد األرض كأن منامه في فرأى

 مفزعة هائلة بأصوات بعضًا بعضها ويصدم تتساقط، الكواكب وكأن وجوههم

 العالم في سيحدث أنه وعلم ألحد، يذكره ولم وأرعبه ذلك وأزعجه قلبه فرجف

 صورة في األرض إلى نزلت الثابتة الكواكب كأن ذلك، بعد رأى ثم أمرعظيم.

 الجبلين وكأن عظيمين، جبلين بين وتلقيهم الناس، تخطف كأنها بيض طيور

 مذعورا أيضا فانتبه كاسفة، مظلمة النيرة الكواكب وكأن عليهم، انطبقا قد

 التراب، في خديه ويمرغ فيه يتضرع وجعل الشمس، هيكل إلى فدخل فزعا.

 مائة وكانوا مصر، أعمال جميع من الكهنة رؤساءأمر أصبح فلما ويبكى،

 أمر على وتأولوه وأكبروه فأعظموه رآه ما جميع لهم وحكى بهم فخال ،وثالثين

ذاك إذ فيلمون وكان الكهان، عظيم فيلمون فقال العالم. في يحدث عظيم

 انظر ال. أم أيضًا نساناإل على التقنيات هذه طبقوا قد كانوا إن نعلم وال والتجارب( )ألقضايا

. ٣٢٠ ص القديمة(، والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال هشام

 الطيف ألوان من لون إلى يوم كل لونه يغير كهربائى مصباح عن عبارة القبة هذه كانت أي ١ ٨
 يوم كل يمتص يحيث إلكترونية، وبطريقة الشمسية بالطاقة يعمل امصباح هذا يكون وقد السيعة،

 وهكذا الليل في إشعاعه أو بثه يعيد ما بتقنية الشمس من الصادرة السبعة الطيغ ألوان من لونا
 مجال وال كثيرة احتماالتفال تمامًا نجهلها مازلنا ما بطريقة ومركبًا معدًا يكون قد او يوم، كل

 القديمة(، والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالخميد: كمال انظرهشام جميعا. لذكرها

.٣٢٠ص
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 وهى أشمون، كهنة الكهنة رأس ألنه الملك حضرة من يبرح ال وكان كبيرهم،

 الملك أهل وأحالم كبيرًا، وأمرًا عجبًا، الملك رفيا في إن قال األولى، مصر مدينة

 الملك أخبر وأنا أخطارهم، وكبير أقدارهم، لعظم كذب وال محال على تجرى ال

 يا على قصها الملك: له فقال الناس. من ألحد أذكرها لم سنة منذ رأيتها برؤيا

 أشمون، في الذي المغار رأس على الملك قاعدمع كأنى رأيت قال: فيلمون،

 المحيطة كالقبة علينا وكأن رؤسنا قارب حتى موضعه، من انحط قد الفلك وكأن

 شتى صور في خالطتنا قد وكواكبا السماء، إلى يديه رافع فيهما الملك وكأن بنا،

 فيهما الملك وكأن قصره، إلى انجفلوا وقد بالملك يستغيثون الناس وكأن مختلفة،

 وجل على ونحن فعله، مثل أفعل أن وأمرنى رأسه، يبلغ أن إلى يديه رافع

 منه علينا طلعت ثم ،يفئ ضياء منه وخرج انفتح قد موضعا منه رأينا إذ شديد

 له مضت إذا موضعه إلى سيعود الفلك بأن فخاطبتنا بها استغثنا فكأنا الشمس

 موضعه، إلى عاد ثم باألرض يلصق أن كاد حتى الفلك وهبط دورة. وستون ثالث

 من هل وانظروا ١ الكواكب ارتفاع خذو الملك: لهم فقال فزعًا. فانتبهت

 نسار بال وبعده الطوفان، بأمر فأخبروه ذلك، استقصاء في غايتهم فبلغوا حادث،

 نقل حكمه، دبروا ما على تمت فلما األهرام، ببناء الملك فأمر العالم. تحرق التي

 فيها فدبروا الكهان وأمر ملوكهم، وأجساد وأموالهم عجائبهم من أحب ما إليها

. الحكماء هم والهند القبط حام ولد وأشرف وحكمهم علومهم،

 أجهزة أن فيفيد الكواكب ارتفاع تحديد بإمكانهم كان الفراعنة كهنة أن المسعودى قول ١ ٩

 من إال يتأتى ال وهذا كوكب أو نجم كل وبين األرض بين المسافة قياس تستطيع كانت رصدهم
 من وغيره المسعودى أكد كما عندهم الرصد وأجهزة جدًا. ومتقدمة متطورة رصد أجهزة خالل

 أجهزة كانت أنها أي أيضًا، الطلسمات من نوعًا كانت كتابه من مختلفة مواضع في المؤرخين

 أطوالها وقياس النجوم من الصادرة واألشعة الموجات تحليل تستطيع تكنولوجية إلكترونية

 لألرض، وصولها إلى الكوكب أو النجم من صدورها لحظة من قطعتها التي فاتوالمسا وسرعاتها

 كمال هشام انظر األرض. وبين كوكب أو نجم كل بين المسافة تحديد ذلك خالل من يتم وبالتالى

. ٢٤٧ ص القديمة(، والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد:
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الطوفان قبل مصر ملول ذصر
الملل بقراويس ذصر
 بغى لما آدم بنى أن وذلك بقراويس الطوفان مصرقبل ملك من أول وكان
 تحمل آدم ابن قابيل بنو عليهم وتغلب وتحاسدوا، بعض على بعضهم
 عليه آدم بن عرباق بن داويل بن مواكيل بن مصريم الجباربن بقراويس

 موضعا يطلبون كلهم جبارة، عرباق بنى من راكبًا وسبعين نيف في السالم

 المشى فأطالوا النيل إلى وصلوا حتى يمشون يزالوا فلم آدم، بنى عن فيه ينقطعون
 وعمارة، زرع بلد هذا وقالوا: أعجبهم، وحسنه البلد سعة رأوا فما عليه،
. المحكمة والمصانع األبنية وبنوا استوطنوه، فيه فأقاموا

 بقراويس وكان به تبركا مصريم أبيه باسم وسماها مصر، بقراويس وبنى

 ينى فملك الجن، من رئى له عالما ذلك مع وكان وبطش زائدة قوة له جبارا

 درابيل علمها التي العلوم من إليه وقع كان وقد أمره، في مطاعا يزل ولم أبيه،
 بنوا الذين املوك وهم معه. كانوا الذين الجبابرة بها فقهر السالم، عليه آلدم

 الطلسمات ووضعوا الغريبة، لمصانع وبنو العظام، األساطين وأقاموا األعالم،

يطمع ولم األرض، ملوك من ناوأهم من وقهروا المعادن، واستخرجوا العجيبة،

 وتسمى )بقرم نفسها وهي )بقرا( ويتبقى لغوية زائدة )ويس( ، )-)ويس( )بقرا( ح )بقراويس(١١٠
I )حتحور القديمة المصرية اللغة في

بتعريبه! العربي المؤرخ يقوم أن قبل )حتحور هو اللك لهذا األصلى االسم أن نرى و

! اآللهة من واعتبروه وقدسوه بتخليده المصريون قام )حتحور( اللك موت بعد أنه يبدو و

1 ! )حتحور( يسعى مصرللك حكموا الذين الملوك قوائم والوجودفي

 هو األصل أن وواضح الجبار )نقراوش باسم الخطط في المقريزى ذكره الجبان( )بقراويس ١١١
 المسعودى( )عند بقراويس ألن ذلك النسخ في خطا من كانت فربما )نقراوش( أما )بقراويس(

 إليه ماءه أجرى حتى النيل وحفر أمسوس مدينة مصر في بنى كالهما امقريزى( )عند ونقراوش
النوبة. الى وجه حتى األرض في ويتفرق ينبطح بل الجرى معتدل ذلك قبل يكن ولم
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 أولئك، علوم من كان إنما المصريين، أيدى في هو جليل علم وكل طامع، فيهم

 عليه نوح مع ركب الذي الكاهن فيلمون إن فيقال الحجارة. على مزبورة كانت

 في وسنذكرخبرها كتبها، وعلمهم لهم، فسرها الذي هو السفينة في السالم

 أمسوسًا سموها ببناء ملك حين بقراويس أمرهم ثم عزوجل. الله شاء إن موضعه

 األرض، وعمروا وزرعوا ذراع، مائة منها علم كل طول طواالً أعالمًا لها وأقاموا

 وهم مصر أرض من ناحية بيت كل أهل وأسكن والقرى، المدائن، ببناء وأمرهم

 الجرى، معتدل ذلك قبل يكن ولم إليهم، ماءه أجروا حتى النيل حفروا الذين

 هندسوه، حتى جماعة النوبة إلى فوجه األرض، في ويتفرق ينبطح كان وإنما

 إلى نهرًا منها وشقوا بنوها. التي مدنهم من كثيرة مواضع إلى أنهارًا منه وشقوا

 وعمرت خيرهم وكثر الغروس عليه فيها وغرسوا وسطها في يجرى أمسوس مدينة

 سنة ومائة عشرين وبعد عظيمهم. وكان قومه، ملك ال بقراويس وتجبر أرضهم،

. علومهم عليها وزبروا األساطين، أمرباقامة ملكه من خلت

ونزلوا إليها خرجوا وكيف البلدة، دخولهم ذكر
الملول من حاربهم لمن وحروبهم بها

 وجعل ذراع، مائة طولها بالرصاص، مثبتة أساطين على قبة ببناء أمر ثم

. بعيد أمد على خضرتها ترى أشبار سبعة قدرها أخضر، زبرجد مرآة عليها

 ]إلى فخرج يعرفه أن معه كان الذي الربن سأل أنه المصريين مصاحف وفي

 البحراألسود على االستواء خط خلف على أجلسه حتى فحمله النيل، شاطئ[

 إلى يخرج ثم القمر، جبل تحت يدخل حتى الخيوط مثل يخرج[ ]والنيل الزفتى

 ورجع الشمس، هيكل وعمل هناك، التماثيل بيت بنى إنه ويقال هناك. بطائح

 ولسوريد الغربى، الجانب بقراوس ل فجعل بنيه، بين البلد وقسم أمسوس إلى

 وأسكنه يربيان، سماها مدينة مصرام وهو األصغر وألبنه الشرقى، الجانب

 ب وعمل غروسا. فيها وغرس نهرا إليها وشق كثيرة، أساطين وأقام فيها،
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 مرتين الشمس طلوع عند يوم ااكل٢يصغر طائر منها كثيرة، عجائب أمسوس
 الحوادث، من يكون ما على به يستدلون مختلفًا، تصفيرًا مرتين، غروبها وعند

 وعشرين ثمانية على منه ينقسم مجرى على اماء لهم وأجرى لذلك، فيتأهبون
 يمكنه لم سارق المدينة قدم إذا أسود، حجرا صنمين المدينة وسط في وعمل قسمًا..

 ولهذين عليه؛"، انطبقا بينهما دخل فإذا ١١بينهما" يهلك حتى عنها يزول أن

 منار على مذهب نحاس من صورة ببربا وعمل غيرهذا. عجيية أعمال الصنمين

، يشاء ما عليه أمطرت استمطرها فمن يطلع، السحاب عليها يزال ال عال،

 ليت ض الكس شروق إلى الناس ينبه إلكترونى جهان هو هفا يصنر الني الطائر القصود

 طريق عن وذلك الشمس غروب على أخرى مرة النا تنبيه وكذلك مرتين عالية صفارة إصدار
 الشروق بين للتمييز وذلك المرة هذه مختلف بتصفير ولكن مرتين أيضًا عالية صفارة إصدار

!! والغروب

 هذان يستطيع مختلفة إشعاعات جسمه من يصدر وعندئذ التوتر من يعانى السارق أن يبدو
 السارق على وينطبقان معًا التمثاالن فيتحرك بينهما السارق مرور عند يستشعراها أن التمثاالن

بينهما!! ليهلك

 اإلنذار باجهزة شبيهًا جهازًا صنع أنه )بقراويس( أنجزها التي المدهثة عمالاأل ومن

 جهاز يكن لم إن األماكن، تلك الى األغراب دخول عند وتعمل المهمة واألماكن البانى في المستعملة
 ألكترونى، عقل عن عبارة )بقراويس( صنعه الذي الجهاز عماًل، وأعقد فائدة أكثر )بقراويس(

 من مثال تكون قد معروفة، غير بطريقة أسرارهم ويعرف نفوسهم غور ويسبر الناس نفسية يحلل

 ،معينة ألسباب أو معينة مواقف عند تطلقها األجسام أن يقال التي الكهربائية الذبذبة خالل
 خاصة. بطريقة وقتله عليه الوت حكم بإصدار فورًا يقوم به امار هوية يعرف أن بعد الجهاز وهذا

. ١١٣ ص ، الفراعنة( )أسراروخغايا :مجيد انظرفريد

 هذا من واألعجب ،اآلن حتى البشرى العقل إليه يصل لم لجهاز وصف هو الوصف هذا

 إذ . .الجو أعالى في سيرالسحب مواقع إلى علوه في يصل الذي المرتفع البرج الجهازهوعمل
 التي الهائلة التقنية اإلمكانات من .بالرغم الحاى زمننا في صعبًا أمرًا يعد البرج هذا مثل عمل أن

 )أسرار :مجيد انظرفريد ! اإلنسان عمر من السحيقة األزمنة تلك في بنى فكيف نمتلكها

 علماؤهم( أو )سحرتهم الفراعنة قيام عن العرب مؤرخو وماقاله . ١١٤ ص ، الفراعنة( وخغايا

 الفراعنة( عند )السحروالسحرة كتابه في كونج( )إيفان ذكرمثله الصناعى السحاب بتصنيع
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. الطوفان في الصورة هذه فهلكت

 ووكل كبريتًا، ومألها ،١١مجوفة) نحاس من أصناما بلدهم حدود على وعمل

 نارًا أفواهها من األصنام تلك أرسلت بسوء قاصد قصدهم إذا النار، روحانية بها

 بالقصور عامرة كثيرة أيام مسافة الغرب ناحية إلى بلدهم حد وكان فأحرقته.

جبل فوق وعمل علوة. بالد إلى الصعيد ومن البحر، في وكذلك والبساتين،

 أن بها ورد )أكليليا( مدينة في اكتشفت التي أومخطوط )بردية الكتابات إحدى ذكرأن حيث

 إلى وافتقرت األعداء حاصرها عندما أوريل( )مارك جيوش بإنقاذ قام )حرنوفيس( المصرى الساحر

 )بعلمه( بسحره )العالم(الساحر هذا استطاع حيث ،مورافيا في وقعت التي امعارك خالل امياه

 انظرهشام مصر. في العبد )كاتب ب المخطوطات الساحرفي هذا نعت وقد األمطار، يسقط أن

. ٢٨٩ ص القديمة(، والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال

 مقدرته فاعلية يفضل الملك هذا كان الثانى رمسيس عهد في أنه الفرعونية البرديات في ووردت

 العكس على أو األمطار( تسقط التي الصناعية )السحب الرعود يطلق أن يستطيع السحرية

 وعقب واألمطار. الرعود إلم ست طريق عن الحيثيين دولة على يخيم الجفاف يجعل أن يستطيع

 المبهمة. الغامضة العلوم متخصصافيعالماشيء كل قبل الساحركان بأن ذلك على كونج( )إيفان

 والمالحظ .٦٩ ص محمود، :فاطمة ترجمة الفراعنة(، عند والسحرة )السحر كونج: انظرإيفان

 ... الجفاف ويحدث الرعود ويطلق األمطار يسقط كان الساحر بأن توحى البرديات نصوص أن
 أوضح كما ويخترعها يصنعها التي العلمية واألدوات األجهزة بقدرة وليس به خاصة بقدرات إلخ

 نصوص من وعقالنية موضوعية وأكثر وأوقع أدق العربية النصوص بذلك فكانت العرب، مؤرخو
 أن وخداعًا وهمًا يعتقدون كانوا البرديات وكاتبى الناس عامة أن إلى يرجع هذا ولعل البرديات

 نتيجة وليس الطبيعة أو الشيطان أو اإلله بها أمده خارقة قدرات نتيجة الساحر يفعله ما كل

 من أنه على الناس أمام تظهره علمية وأساليب وأجهزة أدوات صنع من يمكنه الذي علمه

 والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال هشام انظر الخارقة. المعجزات أصحاب

. ٢٨٩ ص القديمة(،

 مصرتحوى حدود على ومنشآت مبان بناؤه )بقراويس« أنجزها التي األعمال ضمن من "٦

 وصف وهنا . . مالكها علم دون الحدود تلك اجتياز يحاول من على النار تطلق دفاعية، أجهزة
 المتطورة األسلحة أحدث عمله في يشبه األوتوماتيكى، النوع من أي الحركة، ذاتى لدفع مدهش

 مجيد: انظرفريد الرادار. أجهزة على معتمدة الكومبيوتر، بوساطة حاليأ تعمل التي الحديئة،

.١١٣ص الفراعنة(، وخفايا )أسرار
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 مائة وملكهم المزارع من تحته وما حوله ما ويسقى بالماء يفور منارا يطرس

 من تابوت في وجعلوه الممسكة، باألدوية جسده لطخوا مات فلما سنة. وثمانين
 ال كنوزأ معه وجعلوا فيه وجعلوه بالذهب، مصفحا ناووسا له وعملوا ذهب

 وتماثيل الجوهر ]من[ النفيسة األنواع ومن قيمة، تحصر وال كثرة تحصى
 واألوانى الذهب ومن منه، المفروغ المعمول الصنعة أكسير من وكثيرًا الزبرجد،

 البيوت على وزبروا قيمته. تعلم وال كثرة، يحصى ال ما الذهب من المعمولة

 عنه تدفع طلسمات كله ذلك على جعلوا ثم ملكهم، فيه مات الذي الوقت تاريخ

والجن. األنس من طالب وصوركل المفسدة، والحشرات الهوام

المس براوس ذعر
 لها يقال مدينة وبنى أمره وعال وعتا فتجبر الملك براوس ابنه بعده ملك ثم

 الملونة، والحجارة الذهب بصفائح حيطانها وصفح جنة، فيها وجعل جلجلة

 جعلها أساطين بإقامة وأمر األنهار. تحفها والغروس الفواكه أصناف فيها وغرس

 عليها وزبروا ،العقاقيربها وصورأصناف العلوم. جميع عليها وكتب معالم،

 عمل من أول فهو العجيبة التماثيل له يعمل شيطان له وكان ومنافعها. أسماءها

 وما ربها.تجا رأسه على وكتب السبعة، الكواكب صور فيه وصور بمصرهيكالً،

 وخرج وسدنة. كاهنًا للهيكل وأقام الثياب، وألبسها والمضار، المنافع من عملت

 على جعل أساطين وبنى أعمااًل، عليه وعمل المحيط، البحر بلغ حتى مغربا

 إلى السودان بالد على ورجع الليل، في بيحكالمصا عيونها تسرج أصناما رؤوسها

 ملونة حجارة شرفها على وجعل النيل. جانب على حائط وأمرببناء النيل.

 األرض عجائب أول وهي ، للحكمة خزائن منها مدينة في وجعل شفافة.

 وهي أصنامهم. أعظم هو الذي للشمس، صنم المدن هذه إحدى ففي وأغربها،

أزرق ذهب من طائر جسد جسده إنسان صورة وهو شرفها بيت في عليه معلقة

الثالثة(! )األهرام الحكمة بخزائن هنا يقصد١١٧
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 يده وفي مغنطيس سرير على جالسوهو صفراوان، جوهرتان وعيناه مدبر

 طائر، جسد وجسده إنسان رأس آخررأسه صنم وفيها العلوم من مصحف

 وعلى مرآة، يدها وفي ذؤابتان، لها معقود زئبق من جالسة امرأة صورة ومعه

 سبعة فيها ومظهرة وجهها إلى بالمرآة يدها رافعة وهي كوكب. صورة رأسها

 وفيها يغيره، وال بعض لون بعضها يؤذى وال تختلط .ال السائل الماء من ألوان

 ١٢العقيق أصناف من كلهم جلوس صبية يديه بين١٢ الفيروزج من جالس شيخ

يديه به مائدة إلى ينظر مكب وهو هرمس صورة الثانية الخزانة وفي والجوهر.

 أجوده وقيل الالزوردى، وأجوده واليبس، الحرارة حجرطبعه إنه قيل )المغناطيس(:١١٨

الجذب. سريع ماكان أحسنه الروم، بالد من يأتى أنواعه وأجود األسود،

 )هرمس( أو )حرمس( تمثال هو العلوم من مصحف يده وفي طائر جسد له الذي اإلنسان هذا١٦٦

األجنبية. اللغات في

 العين( )حجر أيضًا ويسمى الغلبة حجر يسمى ولذلك )النصر معناه Turquoise الفيرون >١٢

 عنه وقال واألبواب األعتاب على يعلق حجر لونه من يصنع لذلك شرها، عنه يدفع حامله ألن

 ابن وقال .. للنفس(. تقوية فيه )إن األشعث: أبى ابن وقال حامله(. هيبة من ينقص )إنه أرسطو

 وهوحجرتصفو المنظر، حسن في مايتفاضل ومنه زرقة الفيروزحجرأخضرتشوبه البيطارإن

 الفيروزهوالشرقى وأجودأنواع رخاوة، جسمه وفي كدرته، وتكدرمع صفاءالجو، مع ألوانه

 إلى ميال فأزرق األوروبى أما الخضرة، إلى فيميل المصرى الفيروز أما الجميل، األزرق اللون ذو

 لونه حسب قيمته تختلف ذلك وعلى ،لونه إلى الفيروز قيمة فتعود ،مزرق أخضر أو الخضرة
 األخرى، األنواع من غيرها مع قليلة خضرة بها تختلط التي الغامقة الزرقاء األلوان منه وتفضل

الوقت. مضى بعد إللون هذل على ويحصل المخضر األزرق النوع بالفيروز المعجبين يعض ويفضل

 مختلفة طبقات على باحتوائه يتميز الكريمة، األحجار أجمل من Cornelian )العقيق(١٢١
 وذكر لألختام، الحجر هذا واستعمل أجمل، لونًا يكسب كى بالنار العقيق العرب ج وقدعال اللون،

 إن وقيل ( .وسرور بركة في يزل لم بعقيق تختم )من الخلوقات(: )عجائب في القزوينى
 حبه صدق إزاره عقيقافي يضع من القدماءإعتقادأن األوربيين ولدى يبعدالققر، العقيق

 ابن وقال األحمر، وأجوده مختلفة ألوان على أنواع خمسة العقيق أن التيفاشى وقال ،لمحبوبه

لونه. وأشرق حمرته اشتدت ما العقيق أحسن البيطار

! خفرع( )هرم الثانى الهرم يقصد ١٢٢

١٥٩



 أحمر جوهر من الصحفة مثل وسطها وفي أحمر، كبريت قوائم على نشادر من

 ياقوت من عيناه أخضر، زمرد من عقاب صورة وفيها الصنعة. من شيء فيها

 ورفعت ،رجليه على ذنبها لوت قد فضة من زرقاء حية يدية وبين ، أحمر

 فرس على راكب امريخ صفة منها ناحية وفي عليه، تنفخ أن تريد كأنها رأسها
 من قية عليه أخضر جوهر من عمود وفيها أخضر، حديد من مسلول سيف بيده

 جذع من أعمدة أربعة على الالزورد من قبة وفيها المشترى صورة فيها ذهب
 وقبة وامرأة، رجل صورتى في يتحدثان والقمر الشمس صورة سقفها وفي أزرق،

 وتحتها بضفيرتها ممسكه امرأة صورة على الزهرة صورة فيها أحمر كبريت من

عليها. يقرؤه كأنه علومهم، من علم فيه كتاب يده في أخضر زبرجد من رجل

والحلى والكنوز والجواهر موالاأل من الخزائن بقية من خزانة كل في وجعل

 منه10األحمر)لطال أما وأبيض وأزرق وأصفر أحمر أنواع، أربعة الياقوت التيغاشى: قال
 الوردية حد إلى الصبغ شدة في يتفاضل الورد لون وهوأحمرعلى الوردى أقسام أربعة إلى فينقسم

 لون إلى ينتهي حتى نقى أحمر وهو البهرمانى ثم البياض، إلى يضرب أن إلى صبغة ويقل
 أنواع أصلب والياقوت ، Almandine ruby اإلنجليزية في أوالعصغرويقابل البهرمان
 الليل في وشعاعه وأكثرهاماء، وهوأشدالجواهرصقااًل، منهاإالالماس، اليخدشه الجواهر،

أحمر. الضوء تحت

 أزرق ماكان منه يختار أن ويجب واليبس، البرد طبعه ، Lazul - 12018 الالسب حجر ١٢٤
 والالزورد األحجار. من أشباه وله الجسم أملس أوتفتيت، خدوش الجيدمنه في ليس معتداًل،

 حجركريم، بالسفير، أنواعه بعض وتسمى الشرق. وبالد )الموصل( العراق بالد من به يؤتى
 األب .قال الواو( قبل ياء بال )ويلفظ صابيروس )لغة( السفير وأصل أيضًا، العوهق كذلك ويسمى

 وبالالتينية 92باألنجليزيةحلمنطم^ يسمى (:٩٣الذخائرص )نخب الكرملى مارى أنستاس

Sapphirus وبالعوباSapphereiros<H بفتح سغير بالعبرية واسمه األصل، سامية والكلمة( 
 تشبيها وأشرق، أضاء إذا الصبح سفر من وهو أيضًا، سفير وبالعربية المشددة( الغاء وكسر السين
 لونًا وأصفاه إشراقًا، أشد أجوده رخوطينى، حجر والالزورد وإشراقه. الجوهر هذا بضياء

 القدماء المصريون كان جدًا جميل أزرق حجر الالزورد أن والمعروف الكحلة. إلى الماثل السماوى

آثارهم. كمايظهرمن تحلوابه حجركريم أول ولعله حليهم في استعماله يكثرون
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 في دخولها يمنع طلسما، مدينة كل باب على وجعل قدره. يقدر وال يعد ال ما
 النفيس بالجوهر ١٦مدينة كل ومال بعضا*. بعضها يشبه ال ، مختلفة صور

 وأكسيرالصنعة، األحمر، والكبريت والفضة، والذهب الخطير والزبرجد

 تعرف بعالمة منها باب كل وعلم الفاتكة، والسموم المولفة، األدوية وصنوف

 مدينته وهي جلجلة، تحت من وجعلها األرض تحت خازنا إليها وانفذ بها.

 وبين ميال، عشرون الثالث المدن تلك من مدينة كل وبين الجنة. فيها عمل التي

 األرض تحت أسراب المدائن هذه إلى مدينته من له وكان أميال. سبعة الثالث

 في وعجاثبها المدائن هذه وصفات بعض. إلى بعضها من وكذلك إليها، منها يصل

 وأكثر القديمة، مصاحفهم جميع وفي الحجارة، تلك على مصر ب قرية كل

 ذكر القدماء الكهان لبعض مصحف في وقرئ خاصة، الكواكب هياكل في ذكرها

 أزالتها كثيرة عجائب ذكرناه ما مع عمل وأنه ذكرناه، ما بكل الملك بقراوش

 وسبع سنة مائة ملكا بقراوش فأقام طلسماتها، لزوال الرمال هذه وركب الطوفان

ذكره. يطول ما العجائب من معه وجعل ناووس، له فعمل مات ثم سنين،

 تفتح ال واألبواب الحراسة، أجهزة بدور يقوم متحرك تمثال أي طلسم، مدينة كل باب على

 باب ولكل األخرى األبواب عن مختلغ تمثال أو حراسة جهاز عليه باب وكل السر بكلمة إال

!!به خاصة مختلغة سر كلمة

الثالثة! األهرامات من هرم كل أي مدينة( )كل ب يقصد

 Chrysobite,Peridot,Olivine هي ثالثة بأسماء الزبرجد الجواهريون يعرف ا’*
 .وصفرة بحمرة صبغ وهي الزبرقة أو الزبردج من مثتقة األصل، شامية عربية كلمة والزبرجد

 يقرق ولم الزمردوخلطواكثيرابينهما، تمييزالزبرجدعن الجواهرفيعلماء وقداختلف
 تعريب الزبرجد قال: الغارابى )إن التيفاشى: قال الفرق. نرى هنا ومن أيضًا. بينهما اللغويون

 الزمرد. أنواع من يكون وقد الحجارة من آخر نوع الزبرجد بل ذلك، نؤيد ال ونحن . الزمرد(

 رقيق المائية حسن الخضرة معتدل اللون مفتوح أخضر ومنه اللون مغلوق أخضر منه والزبرجد
وأثمنها. أنواعه أجود وهو يسرعة البصر ينفذه المستشف

١٦١



الملل بقراوس بن مصرام ذكر
 وموهه المرمر من هيكال للشمس فبنى بقراوس، بن الملك مصرام ابنه بعده وولى

 من الشمس صورة عليه جوهرأزرق من كالفرس الهيكل وسط في وجعل بالذهب،

 عليها يوقد وأمرأن الملون، الحرير حلل وعليها عليه وأرخى أحمر، ذهب

 فيه وجعل الصافى، الزجاج من قنديالً الهيكل في وجعل الريحان، بطيب

 أربعة وعمل ،سدنة له وأقام ، السراج يضبئ أكثرمما يضبئ مدبرًا حجرًا

 بعد حام بن مصريم به وسمى ،به سميت مصر إن وقيل السنة. في أعياد

 يخبرهم الكاهن أفليمون وكان الحجارة. على مزبورا اسمه وجد ألنه الطوفان،

 يركبه، وكان وقته، في األسد ذلل قد هذا مصرام وكان الملوك، بأخبارهؤالء

 الهياكل، لزوم على حرصه من رأى لما أبيه، مع كان الذي الجنى وصحبه
 نورًا وجهه على وألقى الناس، عن يحتجب أن وأمره بأمرالكواكب. والقيام

 ثالثين الناس عن واحتجب إلهًا، وادعاه إليه. النظر على يقدرأحد ال شديدًا

 ال مصرام إن ويقال كاهنًا. وكان ،عرباق ولد من رجالً عليهم واستخلف ،سنة

 فيه له فجعل البحر، وسط إلى انتهي حتى الشياطين وحملته عرشه، في ركب
 ملكه. وصفة اسمه وزبرعليه للشمس، صنمًا عليها وجعل البيضاء، القلعة

 الغالب األسرار، كاشف الجبار، مصرام أنا وزبرعليه نحاس من صنمًا وجعل

 األعالم ونصبت الناطقة، الصور وأقمت الصادقة، الطلسمات وضعت القهار،

ملكى أحد يملك ال انه بعدى من ليعلم السائلة، البحار الهائلة،على

 تؤكل مولدة، شجرة جنته في عمل كان وقد السعادة، أوقات في ذلك وكل

مع يدور صنم رأسها على أحمر زجاج من قبة فيها .وعمل١" الثمار جميع منها

 هما أكثر ليخيئ ونية هندسية بتقنية سلع او ذريأ او كيميائيًا سلي التديل ان اي

.٣٢ا ص ، القديمة( والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال إنظرهثشام السراج، يضيف

 األشجار من أنواع أي لتهجين والعشرين الحادى القرن في ونحن البشرى العقل يصل لم
!الثمار! أنواع جميع النهاية في لنا تنتج لكى
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 إال ملكه من أحد يخرج ال أن الظالم اختلط إذا الشياطين بها ووكل الشمس،

 ذلك، خليفته فسألوا يروه أن مصر أهل وأحب الحمام، عمل من أول وهو هلك.

 لهم فظهر ،عنده وجلسوا فاجتمعوا ،له كان عال مجلس في يجتمعوا أن فأمرهم

 فأمر له ودعوا وجوههم على له فخروا رعبا، قلوبهم مألت هالتهم، صورة في

 بعد يروه لم ثم مواضعهم، إلى ورجعوا وشربوا فأكلوا والشراب الطعام بإحضار

. وأجداده آبائه من أحد يبلغه لم ما إلى كهانته في وبلغ ذلك

المس ميقام ذصر
 العريث قرب عجيبة مدينة وعمل فيهم، فعدل الكاهن، عيقام بعده وملك

 إدريس إن وقيل كثيرة، وعجائب عجيبة طالسم لهم وعمل حرما، لهم وجعلها

 فتجبر عيقام ين عرباق ابنه بعده وملك عمره. يطل ولم وقته في رفع السالم عليه

 حديد من شجرة عمل أنه منها عجائب. وعمل والوحش السباع صيد على وأقبل

 السباع من صنف كل تجلب فكانت ، مدبر بدواء ولطخها أغصان، ذات

 أن المصريين كتب وفي شاء. كيف صيدها من فيتمكن إليها، والوحش
السحر، من مصرأصنافًا أهل فعلما مصر، ب وقته في كانا وماروت هاروت

 غريبًا شجرًا كان الفواكه من كثيرة أنواعًا أو الثمار كل ينتج الذي المولد الشجر هذا أن والشك

 الهندسة مجال في متقدمين كانوا الغراعنة أن تشيرإلى متقدمة علمية بطرق وراثيًا أومعدالً مهجنا

 المجال على الوراثية بالهندسة واالمشاخ التهجين مجاالت في اهتمامهم ينصب ولم ،الوراثية
 السعودى لذلك أشار كما الحيوانات على التقنيات هذه تطبيق إلى أيضًا امتد بل فقط الزراعى
 ال. أم أيضًا اإلنسان على التقنيات هذه طبقوا قد كانوا إن نعلم وال والتجارب( )القضايا بكتابه

. ٣١٩ ص ، القديمة( والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا :عبدالحميد كمال هشام انظر

 )أو معينة روائح ببإنتاج يقوم جهاز عن عبارة هي األغصان ذات الحديدية الشجرة ١٣٠

 تجذب شأنهاأن من والتي توجدبهاالشجرة التي النطقة وتنشرهافي ترددمعين( ذات ذبذبات

!! بسهولة بها واإلمسك صيدها فيتم إليها والوحوش السباع من صنف كل

 التوراة في ليس بتصرف: ، ١٩٦ ، ١ج اعجازالقرآن(، )من أبوسعدة يذكراألستاذارؤوف ١٣١

على بابل في وماروت هاروت لفتنة الكتاب أهل قصص والذكرفي وماروت( )هاروت واألنجيل
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امرأة عليه فاحتالت علمها. من عرباق وتعلم بابل أرض إلى الطوفان بعد فنقال

 ولكن سليمان كفر وما سليمان منك على الثياطين تقلوًا ما )واتبعوا : القرآن يقصه ما نحو
 ون يعلمان وما وماروت قاروت يبايل الملكين على أنزل ومًا السخر التاس يعلمون كقروًا الشياطين

 هم وما وزوجه المزء بين به يفرقون ما ينهقا فيتعلمون تكفز فأل فتئة ئخن إتقا يقوال حتى أحي
 في ماله اشتراة لمن علموًا ولقن ينفعهم وال يضرهم ما ويتعلمون الله يإذن إال أحب ين يه يضارين
 )هاروت( تأت ولم ]البقرقًا، «١ ٠٢يغلمون) نوكاروأ ألفتهم به نروأ ما ولبتن حالق ين األخرة

 )هاروت( العلمين إن األية، هذه هي فقط، واحدة إالمرة القرآن كل في و)يابل( و)ماروت(
 زنة على القرآن بهما جاء وقد األولى. العربية في أصلهما على القرآن بهما جاء إنما و)ماروت(

 )طال(. من )طالوت( ، )جال( من )جالوت( )طغى(، من )طاغوت( تجيء كما )فعلوت(، الميالغة
 القطع )أى ار وال الهزء أو والمرية، الهراء من التفسير على تعريب عندى الراجح على إنهما

 بها تعرفا التي الفتنة وكانت بابل، في الناس علماه الذي )العلم( بذلك تسمية واألفساد(،
]البقرق[. («١٠٢تكفز) فأل فثئة ئخن إتما :) للناس

 كانت فقال بالدهم عجائب عن الفلوجة دهقان سأل عنه الله رضى الخطاب بن عمر أن روى١٣٢

 بيت الملك نزلها التي المدينة في فكان األخرى في ليست أعجوبة مدينة كل في مدن سبع بابل
 جميع من الخراج بحمل أحد التوى فمتى وأنهارها وقراها برساتيقها كلها األرف صورة فيه

 به ماهم يرجعواعن حتى بلدهم مافي وجميع زروعهم وأتلف فغرقهم أنهارهم خرق البلدان

 الملك جمعهم فإذا عظيم حوض الثانية المدينة وفي ،بالدهم ي األنهارفيسد تلك بأصبعه فيسد

 فإذا الحوض ذلك في صبه ثم يختاره ثرايا منزله من يحضره ممن رجل كل حمل لحضورمائدته

 على معلق طبل الثالثة المدينة وفي ،منزله من حمله الذي ثرايه واحد كل ضرب للشراب جلسوا
 ميت أم صاحبهم أحى يعلموًا أن وأحبوا أهله على أمره وخفي إنسان أهلها من غاب فإذا بايها

 قد الرجل فإن صوتًا له يسمعوا لم وان حى الرجل فإن صوتًا له سمعوا فإن الطبل ذلك ضربوا

 على خبره يعرفوا أن وأحبوا أهله عن الرجل غاب فإذا حديد من مراة الرابعة امدينة وفي مات،
 من إوزة الخامسة المدينة وفي ،فيها هو التي الحال على فرأوه فيها فنظروا الرآة تلك أتوا صحتم

 بصوت األوزة صوت جاسوس دخلها فإذا المدينة ياب على منصوب نحاس من عمود على نحاس
 جالسان قاضيان السادسة المدينة وفي جاسوس، دخلها قد أنه يعلمون المدينة أهل جميع سمعه

 المديتة وفي الماء، في منهما المبطل غاص أيديهما بين وجلسا الخصمان إليهما تقدم فإذاالماء على

 إلى أظلته واحد تحتها جلس قإن ساقها تظل ال الغصون كثيرة ضخمة نحاس من شجرة المابعة
 ترى كما الخكاية وهذه قلت الثمس. في صارواكلهم ولوبواحد األلف على زادوا فإن نفس ألف

 أخباراألمم وجميع ذكرتها ال العلماء كتب أجدهافي ولولم المعهودات من بعيدة للعادات خارقة
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 خال إذا رسمه وكان خبره، يعرف ال مدة وبقى فهلك فسمته المغصوبات من

 بنى من فتى عليه هجم الناس عن خبره تأخر فلما أحد. يقربه ال بالنساء

جيفة، فراشه على ملقى فوجدوه أهله، من نفر لوحيم"ومعه له يقال بقراوس

 وقراها برساتيقها كلها األرض صورة فيه بيت الملك نزلها التي دينة أعلم. والله مثله القديمة

 زروعهم وأتلف فغرقهم أنهارهم خرق البلدان جميع من الخراج بحمل أحد التوى فمتى وأنهارها

 وفي بالدهم، في فيسد األنهار تلك بأصبعه فيسد به ماهم عن يرجعوا حتى بلدهم في ما وجميع

 من يحضره ممن رجل كل حمل مائدته لحضور الملك جمعهم فإذا عظيم حوض الثانية المدينة

 الذي شرابه واحد كل ضرب للشراب جلموا فإذا الحوض ذلك في صبه ثم يختاره شرايا منزله

 أمره وخفي إنسان أهلها من غاب فإذا بابها على معلق طبل الثالثة المدينة وفي ،منزله من حمله
 فإن صوقًا له سعوا فإن الطبل ذلك ضربوا ميت أم صاحبهم أحى يعلموا ان وأحبوا أهله على

 فإذا حديد من مرآة الرابعة المدينة وفي مات، قد الرجل فإن صوتا له يسمعوا لم وإن حى الرجل

 على فرأوه فيها فنظروا امرآة تلك أتوا صحته على خبره يعرفوا أن وأحبوا أهله عن الرجل غاب
 على منصوب نحاس من عمود على نحاس من إوزة الخامسة المدينة وفي هوفيها، التي الحال

 قد أنه يعلمون المدينة أهل جميع سمعه بصوت األوزة صوت جاسوس دخلها فإذا المدينة باب

 الخصمان إليهما تقدم فإذا الماء على جالسان قاضيان السادسة المدية وفي جاسوس، دخلها

 ضخمة نحاس من شجرة السابعة المدينة وفي الماء، في منهما المبطل غاص أيديهما بين وجلسا
 األلف على زادوا فإن نفس ألف إلى أظلته واحد تحتها جلس فإن ساقها تظل ال الغصون كثيرة

 من بعيدة للعادات خارقة ترى كما الحكاية وهذه قلت الشمس. في كلهم صاروا بواحد ولو
 أعلم. والله مثله القديمة األمم أخبار وجميع ذكرتها ال العلماء كتب في أجدها لم ولو المعهودات

البلدان(. )معجم الحموى: انظرياقوت

 الجبار نقراوش بنى من :يلهو ويقال ،نقاوش بن لوجيم :)الخطط( في المقريزى ذكر ١٣٢
 نقراوش لبنى ورده الكاهن عيقام بن عرياق من أخذالملك الذي وهو الفتى( )لوجيم ب ويعرف:

 )لوجيم( األصح أن ونرى والطلسمات. بالكهانة عاال وكان قتل وال حرب بال منهم خرج بعدما

I )لوحيم( وليس
 - )تثجيم( مادة الغنى، معجم وفي . )ئجم( من -واألصل آل( )ن - )نوجيم( - )لوجيم(

 وفي .الئجوم مطالع تفيير تيرها، في الئجوم مراقبة التنحيم": يعنم "يهتم ئجم(: )المصدر.

 أو )نوجيم( لقبه حمل هنا ومن والطلسمات بالكهانة عالمًا كان أنه نجد الملك لهذا الذاتية السيرة

بأعمالهم! يقوم ومن )الساحر( أو )المنجم( ويعنى )لوجيم(
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 الجنة، في كن الالتى النسوة جمع ثم فأحرقه، فيها يحرق نار له توقد أن فأمر
 إلى سرحها المغصوبات، من كانت ومن معه، أحرقها نسائه من كانت فمن

بهم. نزل ال الناس ففرح أهلها،

الملل لوحيم ذكر
 وأمر ،الملك سرير على وجلس ،أبيه تاج ولبس فخرج الملك لوحيم وملكهم

 األثيم عرباق عليه كان ما وذكر خطيبا، فيهم قام اجتمعوا فلما الناس، بجمع
 واالستخفاف الهياكل ورفض الدماء. وسفك النساء واغتصاب الدنيرة سوء من

 العدل للناس وضمن غيره من به وأحق وجده أبيه لميراث وأنه بالكهنة،
 وقالوا بذلك، منه الناس فرضى عنهم أذى كل ودفع بأمرهم، والقيام واإلحسان

 مسرورين. وانصرفوا العمر، طويل السعادة، دائم زلت فال بالملك، أحق أنت له:
 جميعهم، وأكرم الكهان، من كثيرًا وقرب وتعظيمها، الهياكل بتجديد فأمر

فأهلكت وقته في كثرت قد والغرائب الغربان وكانت بالعدل. الناس في وسار

 110"سحرعذعه بأنهاتعنى العادة في " hkال "ح كلمة تترجم القديمة المصرية اللغة وفي
 مانفهمه يعنى يكن لم مصرالقديمة الساحرفي ولكن ")ساحر(. آللمط "حكي ومنهاالصفة

 مظاهر على السيطرة يعنى كان بل األعاجيب، وإظهار بالمعجزات والقيام العادة خرق من اليوم

 التي القديمة فارس في إلحال تمامامثلماكان البشر، مقدرات على السيطرة وبالتالى الطبيعة

 هوالحاكم وكان magician٩؛>L؟~iومنها المجوس، العربية: في magiفيهاالساحر عرف
 ك رت.ح )و باسم امعروفة المصرية الربة وجود هذا على ويبرهن .للكلمة الدقيق جالمعنى

 ملكى تاج رأسها وعلى تصور وكانت العظمى( الساحرة أو العظيم لصحر)[Great of magic و(

 - حاكم :ومشتقاتها م( ك )ح هو للقب العروبى األصل فإن هذا وعلى والحكم، الملك على دليال
 طبيب، فيلسوف، = )حكيم( منها التي )حكمة( كلمة ننسى أال وينبغى .-حكومة حكم

 لتصل المجالهذا وكلهاتدوري يضًا، وماوراءالطبيعة بأسرارالطبيعة عالم كيميائى،

 أو )العاقل( يعنى لقب وهو hem 62 -كا( )حم أن نذكر أن بقى . والحكمة بالحكم

)سمتى(! يدعى عهدملك على األولى األسرة عصر في عاش رجل به وقدعرف )الحكيم(.

)لوجيم(! أو )نوجيم( نغسه هو )حم.-كا( أو )حكى( أن ونرى
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 منارة كل في وجعل أمسوس، جوانب في نحاس من منارات أربع فعمل الزرع،

 أن الى الطيور تلك من شيء يقربهم فلم عليه التوت قد حية فيه غراب صورة

. المنارة تلك فأزال ،١٢الطوفان" كان

الملل حصليم ذكر
 جارية جواريها في وكانت ،حكيمة أخت له وكانت ،حصليم ملوكهم ومن

 فألح فأبت له، تهبها أن أخته وسأل الملك، فعشقها والجمال، العقل فائقة
 ثم مدة للزهرة فيه وتعبدت هيكال وبنت ،واعتزلت فغضبت ،طلبها في عليها

 أخيها، إلى الجارية تسلم أن وتأمرها وتكلمها، تناجيها الزهرة رأت إنها

 حظيت الملك عند الجارية صارت ولما ذلك. ففعلت ذلك، من تمنعه أن وتنهاها

 له يكن لم ذكرا ولدا الملك من وولدت فحسدنها نسائه سائر على وفضلها ،عنده

 وكان لها. الغوائل ويطلبن أذاها، يطلبن وجعلن لها، حسدهن فزاد غيره، ولد

 عرض ما فيقضى يوم كل في يأتيها لها الملك محبة من يعلم ال الملك وزراء أجل
 أنجع يجدن لم ]إذايتها[ ضراتها قصدن فلما لها، إجالالً حوائجها، من لها

 بما الملك عند األمر فحققن وبغيا، حسدا ذلك وكان الوزير، بذلك يرمينها أن من

 ولم الوزير، وقتل بقتلها أمر ذلك على الملك وقف فلما الحيل، من أمكنهن
 وقف من بادر بذلك أمره نفذ فلما الحكماء. من أحدًا وال أخته ذلك في يشاور

 ياستبقائهما، تأمر بقتلهما أمر الذي إلى فأسرعت فأعلمها أخته إلى ذلك على

 به أمرت الذي هذا ما لم فقالت الملك على ودخلت أمرهما. في الملك يرى حتى

 حدثا أتحدث قالت وكذا، كذا عنهما بى اتصل فقال ؟ وجاريتك وزيرك في

 من والثقات الحكمة ألهل مشورة غير وعن تتحققه، لم ما على القتل من عظيمًا

 حتى تعجل أن لها ليس املوك إن قالت صبرى، أملك لم ؟قال المملكة أهل

األمر! لهم يتبين

 يجعل أن شاته من معين تردد ذات ذبذبات يصدر متطور جهاز عن عبارة هنا )المنارة( ١٢٤

أمسوس!! ...مدينة بأكملها المدينة من تنغر والغرانيق الغربان
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 فأمربكل فيه، الكذب على فوقف أمزهما، عن وبحث فأمرباستبقائهما،
 عمل من أول هو هذا " وحصليم القصر. من فأخرجن ضراتها من فيه سعى من

 من بيتًا فعملوا والهندسة، العلوم أصحاب جمع أنه وذلك النيل، لزيادة مقياسًا

 ماء فيها صغيرة نحاس من بركة وسطه في وجعل النيل حافة على زجاج

 أول في كان فإذا وأنثى. ذكر نحاس من عقربان البركة حافة وعلى موزون،
 وتكلم الملك، يدى بين الكهان وحضر البيت وفتح الماء، فيه يزيد الذي الشهر

زائدا تاما الماء الذكركان صفر فإن العقابين، أحد يصفر حتى بكالم أميرالكهان

 وأحصى: )حميم(، - )حماليم( - اليم( رحصي = المم )أحصي ٠ رحمليه أن نرع «

 والمصرية العربية اللغة في بحر)الماءالكثين = أما)يم( و)قدر(، )قاس( أي ورعد( )حدب( أي
 السيرة في ونجد الماء( حصروحسب الذي ) تعنى: )حصليم( أن يعنى وهذا أيضًا، القديمة

 الذي ) أي )حصليم( اسمه جاء هنا ومن النيل لزيادة مقياسا عمل من أول أنه الملك لهذا الذاتية
 قائمًا مكياال تعتبرأساسًا ت( ق )ح ج£(أن .3[ مو. ١٩٨) ويذكرجاردنر االء(. حصروحب

 في مرة أول المربعة ت( ق )ح ظهور وكان .تربع وقد تثنى قد ولكنها بذاتها، وحدة أي بذاته،
 صارت ثم ذلك، بعد (Quadruple) التربيع أساس على كثيرًا واستعملت الهكوس عهد

 ت(، ف )إ نفسها هي المصرية ت( ب و)! أحقاق(. أربع )مقدار أى)30ت ب )إ باسم تعرف
 أن فاألضبط كثيرًا،لواووا الياء تتعاقب العربية وفي ت(. ف )ي أو ت( ف )إ بالعربية ومقابلتها

 نجد القديمة المصرية اللغة وفي )تاءالتأنيث(. + ثنائيًا أعتبارالجذر)وف( على ت( تقرأ)وف

 (.١٦ فولكنرصفحة )معجم إلخ . .يدفع يقدر، يحصى )يعد، يعنى:010و310الثنائى) الجذر

 وهوما)يفى( الجذر)وفي( فكان ثلث الذي العربية في )وف( الجذرالثنائى وهذامايقابل
 لوفى: .شيائً منه ينقص ولم أتمه أي الكيل، وأوفي ووفي )وفي )اللسان(: في قال بالغرض.
 القنط والميزان وأوفوًاالكيل ) التنزيل: وفي .ويأخذالحق الحق يعطى الذي الوافى،

 = )حصليم( أن يعنى وهذا )إفت(، آ )إببت( = )حصى( أن نرى سبق ومما ]األنعام[، ((١٥٢)

)قفطيم(! ه )افتيم(

I )قفطيم( يسمى للك حكموامص الذين الملوك قوائم والوجودفي

! )مصرايم( ابن أنه على المقريزية( )الخطط في المقريزى كتابات في يجن و)قفطيم(

 أو )أوتيف( من واألصل )أوتيفاس( يدعى ملك اليونانية القائمة في األولى األسرة ملوك رابع لكن
! )قفطيم( أو )أفتيم( هو المقصود يكون وقد )أقت( مقلوب و)أتف(هي )أتغ(،
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 تلك في تزيد إصبع وكل الماء، يعيرون ثم ناقصا، اماء كان اآلنثى صفرت وإن

 الجسور وأصلحوا للزرع حفروا ذلك عملوا فإذا النيل، في ذراع فهوزيادة البركة

 أى١٣ هوصال ابنه يسمى وكان اليوم، النوبة ببالد التي القنطرة النيل على وعمل

 أحسن وأدبته عمته الغالم وكفلت أخته، رأتها التي للرؤيا الزهرة خادم

 وجعلت مدينة له وبنت العظام. الملوك بنات من امرأة عشرين وزوجته التأديب،

 والعمارة، والزينة النقش بأحسن وزينتها فيها، احتفلت كثيرة عجائب فيها
 .١٧وقيد غير من حارًا إليه فيها الماء يرتفع أساطين على حماما فيها وعملت

. الملك هوصال إبنه بعده وملك ،ناووسه في فدفن خصليم وهلك

الملك هوصال ذكر
ذوات المدائن إحدى هى مدينة وبنى فسكنه، السرب إلى هوصال وتحول

 الشديدالتوقدحسًاومعنى، الحاد، تعنى: spdسبد نجدأن القديمة المصرية اللغة فى١٣٦

 القرآن قارن .الفكر ثاقب فالن نقول كما الثاقب، وتعنى: الذكاء، حاد فالن نقول: كما
 أي ؛السفود ومنها سغد، العربية: تكافف8 م ل الطارق[، ]سورة («٣الثاقب) الكريم:)النجم

 أيضًا هنا ونذكر الحيوان، نزو أي ،والسفاد ليثوى، المقطع اللحم يثقب الحديث من القضيب

 بفتح الزهرة، أيضًا: العربية في تسمى Sirius صورة في اليونانية في وردت التي )الشعرى( أن

 )زهرة العربية من أخذتها اليونانية ولعل زهر، مادة: )اللسان، األبيض الكوكب وهي الهاء،

 فيها فصارت سغد( العربية: 5 لم )سبد( المصرية من أخذت كماs)siriu) إلى وحرفتها

(sothi(s. الذين لملوك ألسماء اليونانية القوائم في األولى األسرة ملوك خامس أن نذكر أن بقى 
 الهمزة حذف بعد سبد( = سغد أو )سفايد من واألصل )اسفايدوس( يدعى ملك مصر حكموا

اليونانية! الزائدة )وس( والمقطع

 ذكر الذي )هوصال( هونفسه اليونانية صيغته في أو)اسفايدوس( أو)سغد( )سبد( أي ونرى

الزهرة(! )خادم يعنى أسمه أن المسعودى

 السخانات طريق عن اماء تسخين يكون قد وهنا نار، بدون أي وقيد بدون الماء تسخين ١٢٧

 إلى تحوله لكى الشمس ضوء تمتص التي الشمسية الخاليا يثبه ما عمل طريق عن وذلك الثمسية
لماء!! تسخين في الطاقة واستغاللهذه طاقةحرارية
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 ويصبح مغربا. ويبيت معها، يدور للشمس صنما وسطها في وعمل العجائب،
 ذلك، عمل من أول وهو سربًا، النيل تحت اتخذ من أول إنه ويقال مشرقًا.

 من الملوك عمله ما ورأى بابل، بلغ أن إلى واألمم األرض يشق متنكرًا منه وخرج

 نوحًا إن ويقال أموره. ومجارى وسيرته، الوقت في ملكها حال وعلم األعاجيب،

 واحد كل مع وجعل ،ولدا عشرون هوصال ل وولد ،وقته في ولد السالم عليه
 سنة وعشرين وسبع مائة بعد من إنه القبط وتقول الكهنة. رأس وهو ناظرًا منهم

 الناس وأمور غيره، فيه يشركه ال أبوه أقطعه كان الذي الهيكل لزم ملكهم من

 تشاجر األخوة بين وقع ثم سنين، سبع كذلك فأقاموا سداد، على جارية

 واحد كل ويقيم ملكا، أحدهم يجعلوا أن على الكهنة رؤوس فأجمع واختالف،

 وذكر فتكلم، الكهان رأس وقام المملكة. دار في لذلك واجتمعوا قسمته، في منهم

 رأته بما وأخبر الخير، من معه شملهم وما أيامه في وسعادتهم وفضائله هوصال
 فعلوه، ما ينكر لم إليهم ورجع حيًا هوصال كان فإن أحدهم، تقليد من الجماعة

 األمرعلى كان يرجع لم وإن عنه، امكاره ورفع ملكه، حفظ إال يريدوا لم ألنهم
 به. وعملوا رأيًا، به ورضوا القول ذلك الناس فاستحسن ملك بعد ملك سلف ما

 فحمد أبيه سيرة فسار الملك فدرشان وهو سنًا ولده أكبز على الملك فعقدوا

 وصورفيه النقوش بأحسن ونقشه خشب من قصرًا أيامه في فعمل أمره الناس

 فيه هو فبينما فيه. يتنزه وكان الماء، على وحمله بالفروش وبجله الكواكب،

 وغرق القصر فانكسر كبيرة زيادة النيل وزاد عظيمة، ريح هبت إذ يوم ذات

 واحدة امرأة واقتصرعلى الداخلة. المدائن إلى إخوته نفى كان وقد وهلك الملك،
 فسحرته ساحرة وكانت فيره، ولد له يكن ولم ولدًا فولدت عمه، بنات من

 على وأقبل الملك، على وزرائه بعض واستخلف بحبها وانفرد بها هام حتى

أمره وكان امرأته، كتمته هالكه من كان ما أمره من كان فلما معها. ولهوه لذاته

! الجنة باب معناه أن وذكر )بدرسان( باسم )الخطط( في المقريزى ذكره

 األنهار فوق وتطفو كمسكن تتخذ التي العوامة يشبه ما أي خثب( من )قصر بعبارة المقصود ١٣٩

1 هذه أيامنا في
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 يعلمون ال سنين تسع طاعته على الناس فأقام ،عنه الوزير إلى يخرج ونهيه

 على وقدموا عظيمة جموعًا ]عليها[ جمعوا غيبته طول إخوته رأى فلما بأمره.

 امرأة الساحرة ذلك وبلغ أمسوس إلى وساروا الجبار، نمرود وهو أحدهم أنفسهم

 وبمحاربتهم، إليهم بالخروج عادتها على الملك علىأمر الوزير فأمرت قدرشان،

معه كان ممن كثيرا وقتلوا وقتلوه فهزموه ففعل

 بموته، فأيقنوا خبرًا، له يروا فلم الملك دار وأتوا أمسوس مدينة ودخلوا

. الساحرة امرأته من وقعت الحيلة وكانت

هوصال بن نمرود ذكر
 بحسن ووعدهم الناس وملك أخوه هوصال بن نمرود الملك سرير على فجلس

 أمواله على واستولى أخيه أفعال من ينكرونه، كانوا ما وتقييد فيهم السيرة

 وطلب لنفسه. ادخره أخوه كان ما جميع وأقطعهم إخوته على ففرقها وخزائنه

 إلى به ذهبت أمه ألن خبر على لهما يقع فلم ليقتلهما وابنها الساحرة امرأته

 الناس وداخلت بهم فامتنعت وكهانا. سحرة كلهم وكانوا بالصعيد أهلها مدينة

 الناس، تدبر أن وأمرها املك قلده أباه ألن أبيه بعد الملك هو ابنها أن وأعلمتهم

 النمرود وأن ملكه على مغلوب الغالم إن وقالوا وأجابوها فصدقوها وأعلمتهم

 الساحرة ابن وزحف بشركثير، ونصرتها حمايتها من فاجتمع غاصب متغلب

 والنيران المهلكة التماثيل من أصنافا السحرة له عمل وقد كثيرة بجموع نمرود إلى

 الملك فانهزم واألتباع األجناد من معهم فيمن وإخوته نمرود إليه فخرج المحرقة

الجبال. ببعض وتعلقوا وإخوته

الملل توسدون ذكر
 به وطافت أبيه تاج ولبس سريره على وجلس الملك بدار الساحرة ابن ونزل
كل فقتل أمره تدبر أمه وكانت حدث وهو ملك١ا توسدون اسمه وكان بطارقته

1 )توميدون( باسم )الخطط( في المقريزى ذكره ١٤٠
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 أسيرا إليه وسيق به ظفر حتى ومحاربته طلب في وجد النمرود صحب كان من

 رجله وشدت قائمة أسطوانة برأس رأسه فشدت إليه لينظروا الناس واجتمع

 بيتا وأودعته ذراعا القبطعشرين تذكره فيما طوله وكان أخرى، بأسطوانة
 صيحة الليل في فصاح قويا وكان عيدها يوم لتقتله حرسها من رجاالً به ووكلت

 وأحضرته بإنزاله أمرت ذلك بلغها فلما الباقون، وهرب الحرس بعض منها مات

 النار في فيلقى عضو بعد عضو منه تأمرفيقطع وجعلت فأوقدت بنارتوقد وأمرت

 قبة الشياطين له فعملت ساحرا، منجما كاهنا فخرج ابنها وكبر منه. فرغ حتى

 الكواكب، صور عليها وصوروا الفلك دوران على دائرة ا٤١مدبرة زجاجكورية من

 ستين وبعد وأفولها. بطلوعها العالم وعلوم الطبائع، أسرار بها يعرفون وكانوا

 القمر صنم تحت جسدها يجعل أن وأوصت الساحرة، أمه ماتت ملكه من سنة

 بالعجائب تخبرهم ميتة وهي وكانت النتن، عنه يدفع بما يطلى أن بعد

 لهم يتصور وكان له، وفزعوا البنها الناس فهاب يسألون، ما كل على وتجاوبهم

 صنم شكل له يعمل أن أمر الوفاة حضرته ولما سنة، مائة وملكهم صوركثيرة في
 تلك في ويدخل له، الممسكة دويةباأل جسده ويطلى شفيفًا يكون زجاج، من

 ويعمل األصنام هيكل في وينام الشفتين بين ما ويلحد الزجاج، من التي الصورة

أمر. كما ذلك ففعل كنوزه، تحته وتدفن القرابين، فيه تقرب عيد سنة كل في له

 وفنية هندسية بطريقة )الكوارتز( الزجاج من والمصنعة الكرة هيئة على كانت التي القبة هذه
 النجوم لتحركات تبعًا تتحرك أي أتوماتيكية، بطريقة الفلك دوران مع تدور كانت متقنة،

 من ويعرف والنجوم، الكواكب صورهذه فيها تظهر أو وتصور برصدها وتقوم السماء في والكواكب

 تقوم باختصاركانت أي إلخ. ... العالم وعلوم الكون( في أسرارما )أى الطبائعأسرار خاللها
 مواد من ويصنع أيضًا كرة شكل على الصناعى فالقمر الصناعى، القمر وظائف بنفس الكرة هذه

 رصد خالله من ويمكن متقنة، وتقنية هندسية بطريقة أخرى ومعادن الكوارتز منها مختلقة

 فضاء وسفن األرض على فلكية ومراصد أخرى أجهزة بمساعدة والكواكب النجوم بعض تحركات

 مجاالت على والتعرف والكون واألرض السماء أسرار كشف يتم وبذلك الفضاء، في إطالقها يتم
 القديمة(، والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال هشام انظر العلوم. من جديدة

. ٢٩٩ص
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الملك سرباق ذكر
عليه، واجتمع وجدته، أبيه بسيرة فعمل الملك سرباق ابنه بعده، وملك

 وأراد الشام. على فتغلب العراق ناحية من آدم بن طربيس بنى من رجل وزحف

 يدخلها أن فأراد أهلها، لسحر إليها يصل ال أنه فعرف مصر إلى يزحف أن

 حتى نفر ومعه فخرج ،أهلها بعض سحر على ويقف ،أهلها ليعرف متنكرا

 فعرفوهم أمورهم عن به الموكلون فسألهم مصر، حدود أول من حصن إلى وصلوا

 لهم ظهر كيف ليحترفوا أموالهم ومعهم يسكنونها، بلدا يقصدون تجار أنهم

 كان كأنه منامه في الملك رأى كان وقد بخبرهم. الملك إلى وأرسلوا فحبسوهم بها،
 عنه فحاد ليختطفه عليه انقض قد عظيمًا طائرًا وكان عال، لهم منار على قائما

 وبعث مذعورًا، فانتبه يضره ولم الطائر فجاوزه المنار، عن يسقط أن كاد حتى

إليه. يصل فال ملكه، يطلب ملكا أن فعرفه رؤياه عليه فقص الكهنة، رأس إلى

 دخول ذلك ووافق بلده دخل قد ملكه يطلب الذي املك ذلك فرأى علمه في فنظر

 من بجماعة فوجه فيهم أنه الملك فعلم القوم، يذكر الحصن ذلك من الرسل

 يطوفوا أن أمرهم الملك كان وقد إليه. وحملوهم منهم فاستوثقوا معه، أصحابه

 والعجائب واألصنام الطلسمات من فيها ما ليروا كلها، بمصر الجمال على بهم

 على: فأوقفوهم أمسوس، إلى بهم ساروا ثم اإلسكندرية، إلى بهم فبلغوا والمعجزات

 بإظهار السحرة وأمر مصرام عملها التي الجنة إلى بهم ساروا ثم عجائبها

 حوله والكهنة الملك، سرباق إلى وصلوا حتى يرون مما يتعجبون فجعلوا التماثيل
 كان من إال إليها يصل ال نارًا يديه بين وجعلوا العجائب، صنوف ألهروا قد

 فلم واحد بعد واحدا فشقوها وأمر غائلة للملك أضمر من إال تضر وال خاصته من

 النار من دنا فلما منهم. دخلها من آخر الملك ذلك وكان . أحدًا منهم تضر

بقتله، فأمر فأقر وتوعده أمره عن فسأله سرباق به فأتى هاربًا فولى أخذته

)سرياق(! باسم )الخطط( في المقريزى ذكره ١٤٢

 اعتداء، أي من اللك حماية هو منها والهدف نارية طبيعة ذات أسوارا صنعوا هنا الكهنة ١٤٣

غائلة! للملك نفسه أضمرفي من إال تحرق ال لكى وطوروها
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 أسطوانة على الشأم جهة من هناك فصلب به أخذ الذي الحصن إلى وحمله

 أضمرغائلة الشام على المتغلب فالن بن فالن هذا حجروزبرعليها من عظيمة
 وأمربإطالق بهذا. فعوقب له وظلمًا عليه منه تعديا إليه يصل لم ما وطلب للملك

 األرض. في الفساد أراد لن لصحبتكم القتل، عليكم وجب قد لهم وقيل الباقين.

 ،أبدا إليها تعودوا وال بالده، من تخرجوا وأمرأن عنكم عفا بفضله الملك ولكن

 رأوا بما حدوئه إال بأحد يمرون ال فكانوا بالسالمة، مسرورين هاربين. فخرجوا

 وعملت لها. والتعرض مصر إلى الوصول في الملوك أطماع فانقطعت العجائب. من

 نحاس من بطة مدينته في عرباق عمل أنه منها كثيرة. عجائب سرباق وقت في

 من باب أو النواحى من ناحية من الغريب دخل فإذا أسطوانة، على قائمة

 ، ومقصده أمره عن ويكشف فيؤخذ وصرخت ، ١ بجناحيها صفقت األبواب
 وغرس وأعالمًا، منازل عبريه على وبنى النيل، من نهرا الغرب مدائن إلى وشق

سنة. وثالثين سنة مائة وملكهم عليها، يتنزه غروسًا فيها

الملل سرياق بن سهلونه ذكر
 ،كاهنا منجما عالما سهلون وكان ، سرياق بن سهلون ابنه بعده وملكهم

 ورتب قسطًا، ناحية كل إلى صرف موزونًا، قسمًا النيل ماء وقسم العدل فأفاض

 ومن بيته وأهل وولده املك األولى( )الطبقة طبقات. سبع على وجعلها الدولة

 وصاحب الملك، خاتم وصاحب األكبر، والوزير الكهان، ورأس عدله، يلى

واألشراف األموال، لجباية والمتولين العمال مراتب الثانية( )والطبقة خزائنه.

 طريقة هي ما نعرف وال المدينة، عن الغريب تكثف إنذار جهاز إال هي ما النحاسية اليطة ١٨(

! الحالى عصرنا في مثيل له يوجد ال الجهازالمتطوروالذي هذا عمل أوفكرة

 ،العاصمة وسط في )سرياق« الملك نصبه للرادار جهاز هناك كان أنه توضح السابقة العبارة

 إنظر . مدينتهم داخل غريب أي دخول عند المدينة أهل تنبه إنذار صفارة يطلق الجهازكان وهذا

. ١١٦ ص الفراعنة(، )أسراروخفايا مجيد: فريد

I سرياق( بن )سلهوق باسم )الخطط في المقريزى ذكره ١٤٦
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 )والطبقة المياه. وقسمة والعمارات، البالد ومصالح المملكة، أمر في النفقات على

 ما على والمشرف الفراش ومتولى وخدمتها، الهياكل وأصحاب الكهان الثالثة(

 وما الذكور، والفراريج وصغارالبقروالغنم والرياحين بوادرالفاكهة من يقرب

 يشبهه. مما ذلك وغير الشراب، وخوابى الملك طعام في ذلك مثل من يعرف

 الخامسة( )والطبقة ونحوهم. سفة،والفال واألطباء، المنجمون، الرابعة( )والطبقة

 السادسة( )والطبقة والغرس. الزراعة، أمر والمتولون األرض، عمارة أصحاب

 على والمشرفون فن، كل في سنة كل في والمشيدون والمؤن، الصناعات أصحاب

 السابعة( )الطبقة الملك. خزائن إلى أعمالهم من يستحسن نما ونقل أعمالهم،

 دمائها أخذ على والمشرفون والهوام،والطير والوحش السباع من الصيد أصحاب

 وتقدم األدوية وتأليف العقاقير، إلصالح األطباء إلى وحملها وشحومها، ومرارتها

 في قصر ومن ،فيه هو ما غير في مهنة وال دلسة في صناعة أهل يدخل أال إليهم

 واأللحان المالهي أهل رتبة وكانت جوزى. عمله في أحسن ومن عوقب، عمله

 ما وابتدع رات،والمنا األعالم ونصب المدائن بناء في وتقدم الملك. قسمة في

 أعالى على وأقام األشجار. غرائب وتوليد المياه، وإجراء الصناعات، من يستغرب

 يمنعون وكذلك بأذى، بلدهم أراد من ويمنعون ، ١٤٧الريح يقسمون سحرة الجبال

 وجعل واالعتدال السداد على الناس في وجرى وهوام، ووحش وسبع طائر كل

 الصابئة يومئذ ودينهم الدين، يعلمونهم الكهنة من صنفا الناس من صنف لكل

 كل في الملك إلى يقولونه ما جميع من يجرى ما منهم صنف كل ويرفع األولى،

 للنور. تعظيما النارالدائمة فيها وأوقد النورية، القباب ذى البيت وعمل يوم،

بنى الفارسى حمير إن وقيل النار، لتعظيم بيتا عمل من أول أنه تزعم والقبط

 في وفلكية جوية مراصد أقام أنه الريح، يقسمون سحرة الجبال أعالى على إقامته معنى

 في ويتحكمون وتحركاتها وسرعاتها الرياح يرصدون )علماء( سحرة بها وجعل الجبال، أعالى
 هذه بداخل موجودة علمية أجهزة خالل من مصر من اقترابها عند الرياح هذه واتجاهات سرعات

 أن الرياح ويأمرون الجبال فوق يقفون كانوا السحرة هؤالء أن نقول أن يعقل ال ألنه المراصد،

 عبدالحميد: كمال هشام انظر ؟، بأمرهم الريح فتأتمر مصر أرض عن وتبتعد وتتفرق تنقم

.٢٩٠ ص القديمة(، والحضارات الغراعنة )تكنولوجيا
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 وكان بمصر. الملك بسهلون اقتداء للفرس ذلك عمل من أول وهو للنار، بيتا

 جبل إلى انطلق له فقال أتاه، أباه كأن منامه في رأى أنه سهلون لعمل السبب

 الكوة باب على واجد فإنك كذا، صفتها من كوة فيه فإن مصر، جبال من كذا

 صغيران طائران معك فليكن وجهك، في كثرت رأتك إذا فإنها رأسان، لها أفعى
 تأخذ فإنها إليهما وألقهما الطائرين لها فاذبح األفعى رأيت فإذا وأنثى، ذكرًا

 عنك غابت فإذا فتدخل الكوة من قريب سرب إلى بهما وتنحاش برأسيهما،

 يسطع فسوف يابس، حار نور من عظيمة امرأة آخرها في تنتهي الكوة فادخل

 وسلم حذاءها، وقف فتحترق، إليها تدنو فال بحرارتها، وتحمى وجهها لك

 فإنك به فاعمل لك تقوله ما وانظر خطابها، إلى وأسكن تخاطبك، فإنها عليها،

 العجائب مدان تحت رفعها التي مصرام جدك كنوز حافظة وهي به. تتشرف

ورعيتك. قومك من وطاعة شرفا ذلك مع وتنال عليها، تدلك وهي المعلقة

 وعزم منه وتعجب رأى فيما يتفكر وجعل سهلون، فانتبه وتركه. مضى ثم

 به أمره ما وامتثل معه الطائرين وحمل الجبل إلى فمشى ،به أمره ما ينفذ أن

 ما ألنى ال، قال ؟ أتعرفنى له فقالت عليها، فسلم امرأة حذاء وقف أن إلى أبوه

 وقد الخالية، األمم في المعبودة النار صورة أنا : له قالت ،هذا وقتى قبل رأيتك
 بقدرواحدة، دائمة، نارًا فيه لى وتوقد بيتًا لى وتتخذ ذكرى، تحيى أن أردت

 لك أن عندى بذلك تتخذ فإنك وقومك، أنت تحضره سنة كل في عيدًا لى وتتخذ

 ويعمل يطلبك من قومك وعن عنك وأمنع ،ملكك إلى وملكًا ،شرفك إلى شرفًا بها

 فدلته ذلك يفعل أن لها فضمن مصرام. جدك كنوز على وأدلك عليك، الحيلة

 وكيف إليها، يصير وكيف المعلقة المدائن تحت جده كنزها التي الكنوز على

 قال ذلك، من أراده مما فرغ فلما منها. ينجيه وما بها الموكلة األرواح من يمتنع

 من يطرأ عما أسألك أن وأحتاج أريد التي األوقات في أراك بأن لى فكيف لها

 إذا ولكن هذا، وقتك بعد تقربه فال امكان هذا أما له قالت ؟ إليك فأسير األمور

 ذكرتها أشياء وكذا، بكذا لك علمته الذي لوقتفىا فدخن ترانى أن أحببت

 أتخيل فإنى األشجار. وصموغ بائح،والذ القرابين من يقربه ما عظام منها له:
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ك. بلد في يكون وباطل حق بكل وأخبرك لك

 األفعى، وظهرت الصور، وغابت عظيمًا، سرورًا به سر منها ذلك سمع فلما

 وأخرج به. فعلته ما يؤخر ولم سدًا الكوة على جعل نجا فلما هاربًا، وخرج

 فمنها الذكر، به يطول ما العجائب من وغيرها أمسوس ب وعمل جده كنوز

 لها يقال القبة هذه أن القبط مصاحف بعض في أركان، سبعة على المركبة القبة

 قضاها، قضية جارفي الكهنة بعض أن بنيانها في السبب وكان القضاء، قبة

 وتبغضه، يحبها وهو تأباه أنها ويذكر امرأته، يشكو أتاه العامة بعض أن وذلك

 عن فأمالها الكاهن، بيت أهل من المرأة وكانت باألظهار، له يقومها أن وسأل

 أهل من وكان عليه، وشدد وحبسه يفعل، فلم بتخليتها وأمره زوجها

 معه، المرأة وحال حاله، عرف قد كان من صناعته أهل من فاجتمع الصناعات،

 عند عليه فاستعدوا له، الكاهن ظلم وعلموا منصف، لها وهو له ظالمة وأنها

 فأحضر بواجب. إال يحكم لم أنه فذكر ذكروه عما وسأله فأحضره املك خليفة

 الكاهن ظلم على فوقف للرجل، شهدوا الذين القوم وأظهر الكهنة، رؤساء بعض

 وترد تعاقب أن بالمرأة وأمر مكانه، الكاهن وحبس الحبس من الرجل فأخرج

 وأن الكهان، رسم من الكاهن ذلك يخرج أن فأمر الملك إلى ذلك ورفع عليه.

 ذلك غير من يجرى أن وخاف لذلك الملك واهتم فيه، رأيه يرى أن إلى يحبس

 ال وأهلها المملكة أمر من أبرمه قد ما يكون وأن منه، جرى ما مثل الكاهن

 وتكلم وتطيب اصطبح أصبح فلما مفكرًا مهمومًا وبات أحب، حسبما له يتحكم

 تعمل أن فسألها وخاطبته الصورة تلك له فتجلت بها أمر التى بالدخنة ودخن

 أن فأمرته الظالم. من المظلوم ويعرف وخفيه، الظلم حقيقة على به يقف عمال له
 بابًا، ركن كل على أبواب، سبعة له ويجعل أركان، سبعة على مركبًا بيتًا يبنى

 ويعمل السبعة. لكواكب ا صور ها أعال ويصورفي صفر، من قبة وسطه في ويعمل

 لبؤة اآلخر الجانب من وحذاءه رابض أسد مثال القبة من األول الباب على

 الثانى، الباب وعلى بشعره. ويبخرهما جروأسد، لهما ويقرب صفر من رابضة
الثالث الباب وعلى بشعره ويبخرهما عجاًل، لهما ويذبح وبقرة، ثور تمثال
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 الرابع الباب وعلى بشعره. ويبخرهما خنوصا، لهما ويذبح وأنثاه، خنزير صورة

 الخامس الباب وعلى بشعرها. وييخرهما سخلة، لهما ويذبح وشاة، جمل صورة

 ويلطخ بريشه، ويبخرهما عقاب، فرخ لهما ويذبح وأنثاه، وحدأة ثعلب صورة

 عتبة تحت رمادها ويجعل القرابين بقية يحرق ثم القربان، بدم جميعها وجوه
 أيام. سبعة ونهارًا ليال المصابيح فيها يوقدون سدنة لها ويجعل القبة، أبواب

 قسمتها التي المراتب تلك من مرتبة لكل فاجعل كله، ذلك من فرغت فإذا
 ألهل األسد باب وليكن األبواب، تلك من بابًا طبقات سبع على وجعلتها

 أهل الصور تلك من شيء إلى تقدم إذا فإنه المراتب، لسائر األبواب وسائر المملكة
 حتى وآلمته وآذته عنيفًا شدًا عليه الصورة وشدت بها، الظالم التصق الخصومات

 من الظالم بذلك فتعرف لألنثى، واألنثى للذكر، الذكر حقه، من لخصمه يخرج

 فأتاها معه، يجئ فلم الصور بعض إلى ودعاه حق أحد قبل له كان ومن المظلوم.

 مكانه من يتحرك ولم لسانه، وخرس رجليه من الظالم أقعد بذلك فعرفها المظلوم

 فيها وشرع به أمرت ما على القبة عمل الملك يؤخر فلم صاحبه. ينصف حتى
 االهتمام من واستراح وصالحًا، هيئة يكون ما أحسن ما على وأتمها حينه، من

 ظلم لبعضهم يجوز ال أنه وعلم بعض. من بعضهم يتظلم فلم الناس، بأمور

 ما مع الطوفان أزالها أن إلى باقية الصورة تلك تزل فلم الصورة، تلك مع بعض،

 وكتب كثيرة، أعمال سهلون وقت في وعملت وعجائبهم. أعمالهم من أزال

 وتماثيل وعقاقيركثيرة أدوية وعمل مصحف، في العجائب من ابتدعه وما سيرته

 ومع سيرته فيه كتب الذي المصحف مع كله ذلك يحمل أن وأمر متحركات.

 الجانب في عمله قد وهو مات، إذا فيه يجعل الذي ناووسه إلى وذخائره كنوزه

ذلك. فيه عمل مات فلما وحكمة، غرائب فيه ووضع الغربى

اسلك سعلوه به وويه ذكر
 مملكته وأهل هو عليه وحزن الملك، سهلون بن سوريد ابنه بعد وملك

 وتسعين وتسعا مائة ملكه وكان ،قبله ملك على يحزن لم عظيمًا حزنا ،ورعيته
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 ناووسه في وأقاموا ويبكون، ينوحون شهرا ناووسه عند ورعيته دولته وآقام سنة.

 على ابنه وجلس ،منه حفظه يجب ما يحفظون وسدنة أموره يخدمون خدمة

 الناس وسياسة األرض، وعمارة والصالح العدل في أبيه سيرة واقتفي الملك، سرير

 الخراج جبى من أول وهو بيته. وأهل نفسه من لهم واألخذ بينهم، واإلنصاف

 المرضى على نفاقباإل أمر من وأول أقدارهم، على الصناعات أهل وألزم بمصر،

 والهياكل، والطلسمات األعالم ونصب المنارات، وبنى خزائنه من والزمنى

 وعمل أمره، وحمدوا الناس فأحبه لسواه، تقدم ما أحسن على عمارتها وحسن

 وما منها أخصب وما األقاليم، فيرى إليها ينظر كان ، كثيرة^ أخالط من مرآة

 مدينة وسط في نحاس من منارة على وكانت ،فيها يحدث وكلما ،أجدب

. أمسوس

 يقصدها من جميع فيها يرى وكان خاصة، مصر ل عملها إنه القبط وتقول

 أول وهو لذلك، أهبته يأخذ فكان يقصدها من جميع بذلك ويعلم ناحية، كل من

 فيم يعمل وما يومه؛ في يكون ما جميع فيها يكتب يوم كل في صحيفة عمل من

 صحائف نقلت الشهر مضى فإذا فيوما، يوما خزائنه في وتودع إليه ترفع ثم

 يزبره أن منه صلح وما خزائنه في وخلد ،بخاتمه وختم الملك مصحف إلى أيامه

 يعطى وكان منها، أحدث وما الصنائع من عمل ما وكذلك زبره. الحجارة في

. الغريبة والحكم العجيبة الصناعات على الرغائب

 فكل ترضعه، كأنها صبى حجرها في جالسة امرأة صورة المدينة وسط وعمل

عنها فيزول الممثلة، الصورة تلك جسد من مست جسمها في علة أصابتها امرأة

 الصناعى القمر أوصاف مع تمامًا تنطبق المرآة هذه على المسعودى وصفها التي األوصاف ٧٨

 ثاشة كانت الغالب في المرآة فهذه المراقبة، وكاميرات به المتصلة التليفزيونية إلعرض وشاشات

 الحدود، من يقتربون الذين األعداء صور فيها تظهر مراقبة كاميرات أو صناعى بقمر متصلة عرض

 كمال هشام انظر والقرى. الدن هذه أحوال منها والمسوئلون الملك فيعلم مصر وقرى مدن وكل

. ٢٩٨ ص القديمة(، راتوالحضا الغراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد:
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 إن وكذلك فكثر، ثديها مسحت ،لبنها قل إن وكذلك كان ما على تجده ما

 أفعلى لها وقالت طيب، بدهن وجهها مسحت زوجها عليها تعطف أن أحبت

 أصاب وإن ركبها، تحت مسحت منه وفرقت حيضتها قلت وإن وكذا. كذا

 رأسى مسحت والدتها عسرت وإن فيبرأ، كذلك بالصبى فعلت شيء ولدها

 يدها الزانية. وضعت وإذا إفتضاضها، عليها البكريسهل وكذلك سهل، الصبى
 ليأل، يحدث الليل أعمال من كان وما فجورها، عن تكف حتى ارتعدت عليها

 أزالها أن إلى كثيرة أعماالً تعمل وكانت نهارًا، يحدث النهار من كان وما

 استعملوها وأنهم الطوفان، بعد وجدت أنها القبط كتب بعض وفي الطوفان.

 دلهم والذي ملونة، يرسمها مصرمصورة برابى جميع في وصورتها وعبدوها،

 وسنذكر مصر، أعمال جميع على ودلوهم الكاهن، فيلمون قرابات كانوا عليها

 غرائب وقته في سوريد أيضا وعمل تعالى. الله شاء إن الكتاب هذا في خبرهم

 الطب، في الكثيرة األخالط من امعمول بكوس له يقال الذي الصنم منها كثيرة

 يبرأ من به ويعرفون أهلها، عن والعلل األسقام دفع في كثيرة أعماالً يعمل وكان

 فيقصرون منه، تظهر بعالمات يموت[ من أليعرفون فيعيش، فيعالجونه منهم

 العلل أصحاب بإزاء اموضع يغسل بأن األوصاب يزيل وكان عالجه، عن

من وكثير عنه، فيزول الداء لصاحب به يغسل الذي الماء ذلك ويسقى ، منه

 وتؤثر باللمس المريض جسم في تسرى مجهولة جهازيصدرطاقة عن عبارة هنا الرأة تمثال

 في الجهاز هذا مثل يوجد ال فإنه نعيشه الذي العلمى التقدم من وبالبرغم شفائه من فتسرع عليه
الحالى!! عصرنا

 المريض يأتى ثم يوم، كل مختلفة بأدوية التمثال أجزاء من جزء كل بدهان يقومون كانوا أي
 بالماء الدواء فيختلط به الموجودة الكيماوية بالمواد ليختلط ويغسله الجزء ذلك على الماء فيصب
 يصب كان التي الثافية التماثيل وهذه فيبرأ، منه فيئرب بالتمثال موجود حوض في ويصب

 بالبرديات وورد المقدس، الماء عليه يطلق بماكان األمراض فتشفي منه ويثرب الماء فوقها
 عثر الذي كتمثال)جدحر( النوع هذا من تماثيل على وعثر صحتها، مايؤكد الفرعونية والنقوش

 حوض وبالتمثال المصرى، بالمتحف األن والمحفوظ بالدلتا أتريب بمدينة م، ١٩٠٩ عام في عليه
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 جميع وزبرعليها ،١ األيرونيات األبرقات عمل من أول وهو عمال.األ هذه

 والقبط عاد، بنشداد إلى المنسوبين العظيمين الهرمين بنى الذي وهو العلوم.
 إرادتهم من ومنعهم سحرهم تقول والعمالقة بلدهم، دخلت العادية تكون أن تنكر

 كتاب في معشر أبو ذلك نقل وقد الحرانيون، يقول وبذلك بهم، يريدونه ما بشر

 موضعها، في أثبتها رؤيا رأى أنه للهرمين سوريد بناء سبب وكان األلوف.

 وانقالب امرأة صورة في المرآة نزول من عليهم وقص ومنجميه، فأحضركهنته

 خبر فأخبروه بعد، الرؤيا وهي بأسرها، الشمس وانكساف بأهلها، األرض

 يرويه تاريخ كتاب في مذكور وذلك كان، التي الصورة على يكون أنه الطوفان

 أنها وذكر ميت، صدر على ذراريهم بعض في وجد القبط من آخرين عن المقربون

 عليه نوح مع وركب الطوفان من نجا ممن األوائل مصر أهل من رجل ولد من

 وكان حام بن مصرام بن وقيل ابنيه وحمل به آمن ممن وكان السفينة، في السالم

 الصعيد في بنى سوريد الملك أن الكتاب في وكان العلوم. في فهمًا الناس أبدع

 األخوين هذين أخبار من شيائً وسنذكر كثيرة، عجائب فيها وعمل مدائن ثالث

 رأى ال مصر ملك سهلون بن سوريد الملك أن الكتاب في وكان تعالى. الله شاء إن

 ينظروا أن أمرهم األمور، من رآه بما الكهنة رأس فيلمون أخبر رأى، ما منامه في

 في لها فأقاموا أكثره، فتصيب العالم، في أحداث من الكواكب عليه تدل فيما

 السماء، من تنزل آية على فدلت النظر، فيها أمعنوا مسألة إياهم مسألته وقت

 قال شن. به يبقى ال عظيم طوفان وهو األرض، أكثر فتعم األرض من وتخرج

 يعود أنه فظهر فنظروا ؟ دائمًا معموأل هو يبقى أم ويعود ذلك ينجز هل فانظروا

بربى ببناء حينئذ فأمر بذلك، وعرفوه كان كما شيء وكل والملك، العمران

 إلى الماء هذا ينساب ثم وغسله التمثال من المراد الجزء على الماء بصب المريض يقوم كان ماء

 الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال هشام فيبرأ.انظر المريض منه فيشرب الحوض

. ٣١٥ ص القديمة(، والحضارات

الثالثة! األهرام أي األيرونيات( )األبرقات بالعبارة المقصود ١٠١
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 أموالهم من بها أودعوه وما أجسادهم، تحفظ بيته، وألهل له عظام وأعالم

 التي الغامضة، العلوم جميع وأسطواناتها، حيطانها وفي سقوفها وفي فيها وزبروا

 وصور منها العظام الكواكب صور فيها وصور األمم، جميع بين مصر أهل يدعيها

 العقاقيرومنافعها، أسماء وزبرفيها بها. تعلم بعالمات ذلك ورسم الصغارمنها،

 به ينتفع مما ذلك وغير والهندسة، الحساب وعلم وأشكالها، الطلسمات وعمل

 كانت إذا وكائنة نازلة هذه إن وقالوا ولغتهم. كتابهم عرف لن ومفسرا مزبورا

 األسد قلب نزل إذا كائن وذلك منه، اليسير إال العالم أقطار جميع من تكون

 من المواضع هذه في ذلك عند الكواكب وتكون السرطان رأس من دقيقة بأول

 في المشترى وهو وراوس الحمل، من دقيقة أول في الشمس مع القمر يكون الفلك

 دقائق وخمس درجة وعشرين ثمان في وامريخ الحوت من درجة وعشرين سبع

 من دقائق وثالث درجة وعشرين سبع في وهوالزهرة وأفردوين الحوت، من

 وزحل الحوت، من دقيقة وعشرين سبع في عطارد وهو وهرمس ، الحوت

 عملوا فلما ودقائق. درجات خمس على األسد في القمر وأوج اميزان في والجوزاء

 من تنزل أخرى آفة األفة هذه بعد يكون هل أيضًا انظروا قال وتحققوه ذلك

 تحرق التي النار وهي أوالً تنزل إلتي األخرى ضد تكون األرض إلى السماء

 فنظروا ؟ المضمر وهو األخر الكون يكون متى انظروا فقال فعرفوه العالم، أقطار

 عشرة الخامسة الدرجة من دقيقة آخر في األسد قلب نزل إذ يكون أنه فوجدوا

 إلرأس، تثليث بزحل متصلة واحدة دقيقة في معه الشمس فتكون األسد من

 القمر ويكون ،دقيقة في معم وعطارد السير، غيرستقيم األسد في المشترى ويكون

 األبعد بعدها في الزهرة وتكون جزءا، عشر اثنى في بالذنب متصال الدلو في

 الشمس ذلك في ويكون السير، مستقيم األسد في المريخ ويكون السير مستقيمة

 لهم ظهر بما الملك فعرفوا مثله. يعهد لم [ انطباقا ] األرض [ على • منه تنطبق

 األرض حيوان من يبق لم أدوار ثالثة قطع إذا األسد قلب إن وقالوا ذلك، من

 الملك فأمر الفلك، أمر تحللت أدواره استتم وإذا وهلك تلف. إال متحرك شيء
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 أرض من الرصاص واستخراج الهائلة البالطات وبنشر العظام األساطين بقطع

 في تساق عظامًا سوداء وكانت أسوان ناحية من الصخور وإحضار المغرب،

 من وجميعه والملون والغربى الشرقى الثالئة األهرام أساس منها فجعل العجل،

 أشياء خواص من صحائف لهم كانت وقيل واألبيض. األسود الملون الحجر

 وضربوه األشياء تلك عليه وضعوا إحكامه وتم الحجر قطع فإذا كتابات، وعليها

 فوضعت يصل. حتى ذلك يعاودون ثم عنهم به يغيب ما الضربة بتلك فيغدو

الملون. والهرم الغربى والهرم الشرقى الهرم الدهشورمنها ب األهرام أساس

 يركبون ثم ،قائما حديدا قضيبا وسطها في ويجعلون البالطة يمدون وكانوا

 يذاب ثم الثقب، ذلك في ذلك فيدخل الوسط، مثقوبة أخرى بالطة عليها

 من فيها ما تأليف بعد وأتقان بهندمة الثقب وفي البالطة حول ويصب ارصاص

 وجعل الوهم، يحارفيه ما إلى ذلك من بلغوها حتى والصور، والكتابة النقوش
 طول والحجارة، بالرصاص مبنية آزاج في ذراعًا بأربعين األرض تحت أبوابها

 الناحية من فإنه الشرقى، الهرم باب فأما ذراعًا. وخمسون مائة منها أزج كل

 فمن الغربى الهرم باب وأما الهرم. حائط وسط من ذراع مائة مقدار على الشرقية

 تنزل حتى الحائط، وسط من ذراع مائة قياس على أيضا وهو الغربية، الناحية

 الحجارة من بلونين الملون الهرم باب وأما منه. فتدخل المبنى األزج باب الى

 ويحفر ذراع، مائة الجنوبى الحائط وسط من أيضا يقاس الجنوبية الناحية فمن

 طول وجعل الهرم، باب إلى منه ويدخل له، والمبنى األزج باب إلى يوصل حتى

 عندنا ذراع خمسمائة وهو الملكى، بالذراع ذراع مائة الهوى في منهما واحد كل

 االستواء في ورفعها ذراع مائة جهاته من واحد كل ضلع وجعل اليوم، بذراعنا

 تحددت حتى جانب كل من هندمها ثم األرض، فوق ذراعا أربعين بلغ حتى

عليه اجتمعوا سعد وقت في لينائها ابتداؤهم وكان طولها. آخر عند أعاليها

 [ العرب ]لسان طواًل، يبنى بيت واألنج: أعلى، إلى أسفل من يتحرك طولى بتاه أي )أزج( ١٠"
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 لها وعمل أسفلها، إلى فوقها من ملونًا ديباجًا كساها منها فرغ فلما وتخيروه،

 من بنيت مخزنًا ثالثين بعمل أمر ثم حضره. إال أحد المملكة في يبق لم عيدًا

 المعمولة والتماثيل الزبرجد بآالت وملئت الغربى، الهرم في ملونة صوان حجارة

 الذي الفاخروالسالح الحديد وآالت الغريبة، والطلسمات الغالية،الجواهر من

 العقاقير وأصناف ،١ ينكسر" وال فينطوى يطوى الذي والزجاج يصدأ، ال

 يدرك وال وصفه، يطول مما ذلك وغير القاتالت والسموم والمؤلفات، المفردات

 وما الفلكية، والقباب الكواكب أصنام الشرقى وهو اآلخر الهرم إلى ونقل عده.

 عمل وما ومصاحفها، إليها بها يتقرب الذي والدخن التماثيل من أجداده عمل

 ينتظر، ما منها تحدث التي واألوقات مضت التي والحوادث التواريخ من لها

 في يحدث وما الثابتة أدوارالكواكب وكون آخرالزمان، مصرإلى يلى وذكرمن
 ذلك أشبه وما المدبرات المياه فيها التي المطاهر فيها وجعل وقتًا، وقتًا دورانها

 ومع أسود، صوان توابيت في الكهنة أجساد الهرم في وجعل األشياء. هذه من

وقته. في عمل وما وسيرته وعمله صنعته عجائب فيه مصحف كاهن كل

للكهنة السبعة المراتب ذكر
 السبعة للكواكب تعبدوا الذين وهم الناظرون ولىاأل امرتبة مراتب على وكانوا

 لمن الثانية والمرتبة العلم. جامع القاطرعندهم ومعنى سنين، سبع كوكب لكل

 لمن الرابعة والمرتبة لخمسة، تعبد لمن الثالثة والمرتبة اسم، أيضا وله لستة تعبد

 تعبد لمن السادسة والمرتبة لثالثة، تعبد لمن الخامسة والمرتبة ألربعة، تعبد

 السبعة المراتب أصحاب من واحد ولكل لواحد تعبد لمن السابعة والمرتبة الثنين

 توابيتهم، في امراتب هذه من مرتبة الهرم جهةمن في وجعل به. يعرف اسم

ما جميع فيها ذكروا الذهب، ورق في كتبوها مصاحفهم أجسادهم مع وجعل

 البالستيكية الرقائق تمامًاعلى تنطبق األوصاف ينكسرفهذه وال ينطوى الذي الزجاج ١ ٢

البالستيكية! المفاره أي الشفافة
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 جانب كل من الحيطان في وجعل العجائب، من عملوه قد وما يكون وما كان
 وصفة وأقدارها مراتبها على الصناعات، جميع بأيديها تعمل أصنامًا تدور كما

 عالجات الصورجميع على مزبورًا وكتب لها. يصلح وما وعالجها، صنعة كل

 التي الكواكب أموال فيها جعل ثم كلعلم وعلم النواميس، وعلم كلها، األشياء
 لكل وجعل وزنا. وال عددًا يحصى ال ذلك وقدر الكهنة وأموال إليها، أهديت

 له وأبيض اأسود جزع من مجزع صنم الشرقى الهرم فصاحب خازنًا، منها هرم

 نظر إذا الحربة شبه ومعه كرسى، على جالس وهو براقتان، مفتوحتان عينان

 ويختلس وجهه على فيهيم قلبه ينزع يكاد صوت جهته من سمع ناظر إليه
 صنمًا الغربى الهرم خازن وجعل منه يموت حتى الهم يفارقه يكادوال عقله،

 قرب من مطوقة، حية رأسه على الحربة شبه معه واقفًا مجزعًا صوان حجر من

 رأس إلى عادت ثم فقتلته عنقه على فتطوقت قصده، ناحية من إليه وثبت منه
 قاعدة على البهت حجر من صفيرًا صنمًا املون الهرم خازن وجعل ، الصنم

حتى يفارقه فال به، يلصق حتى الصنم اجتذبه إليه نظر من قائما، منه

 صافيًا براقًا كان ما منه والمختار اليابس، البارد الطبع ذات األحجار من 00*ال )الجزع( ١٠"

 أما والعسلى، والحبشى الغروى، منها كثيرة أنواع الجزع التيفاشى: قال التكوين، متناسب

 ال بيضاء طبقة يليها لها مستشف ال حمراء، طبقة طبقات، ثالث من مركب حجر فهو اليقرانى

 وكان والنعومة، الرقة في عروقه استواء في كان ما أجوده تستشف، يلورية طبقة يليها تستشف
 كتاب في وجاء عروقه. واستوت صقالته اشتدت ما فأجودها أنواعه باقى أما الخشونة من سليمًا

 يعالجه لن اليكاديجيب جسما، منه األحجارأصلب في حجرليس الجزع إن كنزالتجار:

 تلك وكانت العرب، استعملها التي والمائية الرملية الساعات منه صنعت ذلك وألجل سريعًا،

العصرالعباسى. في العربي العقل إبداعات من الساعات
 القلب عضالت على يؤثر أن شأنه من جدًا عالى تردد ذو التمثال يصدره الذي "'الصوت

التمثال! صوت ... الصوت سماع من قصيرة فترة بعد الوفاة إلى ويؤدى

 التمثال من شخص أي إقتراب بمجرد بعد، عن استشعار جهاز عن عبارة هنا المطوقة الحية ١٠٦

 رأس ...إلى مكاتها إلى تعود مهمتها تؤدى أن وبعد وتقتله عنقه على فتنقض به تستشعر

الصن!
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 الذبائح لها وذبح الروحانية، باألرواح ضمدها ذلك من فرغ فلما ،١ يموت

 بأعمال لها وعمل لها قرب من إال ،إليها الوصول أراد من أنفسها من لتمنع

الوصول

 الملك، سوريد أنا بالعربية تفسيره منقوشًا كتابًا عليها أن القبط وذكرت

 فمن سنين، ست في بنيانها وأتممت الزمان، من كذا وقت في األهرام هذه بنيت

 أيسر الهدم أن علم وقد سنة، ستين في فليهدمها مثلى ملك أنه وزعم بعدى، أتى

. ٤٤! بعدىحصيرا أتى من فليكسها بالديباج كسوتها وإنىقد البنيان، من

 أيضا كسوتها وأن الطوال، األزمان في شيء بهدمها يقوم ال أنه فوجدوا

 ]فيه[ يكن لم وبما عظيم، بفساد إال ويتعذر الملك، على يشق مما بالديباج

 بعضها يهدم أن أحب األهرام فرأى مصر، دخل ال الرشيد أن فمنها صالح.

 منه شيء فتح من البد فقال ذلك، تقدرعلى ال إنك له فقيل فيه، ما ليعلم

 وحدادين بها يرمى ومجانيق يرش وخل توقد بنار المفتوحة الثلمة ففتحت
 من قريبًا الحائط عرض فوجدوا عظيمًا ماالً عليها وأنفق منها فسد ما يعملون

 خضراء مطهرة النقب خلف وجدوا الحائط آخر إلى انتهوا فلما ذراعًا، عشرين

 دينار ألف عددها وكان ،أواقينا من أوقية دينار كل وزن مضروب ذهب فيها

 بالذهب وأتوه الرشيد، بذلك فأخبروا معناه، يعرفوا ولم ذلك من فعجبوا

 قال ثم وحمرته، وحسنه جودته ومن الذهب، ذلك من يعجب فجعل والمطهرة

 ذلك بإزاء فوجدوه ذلك ففعل الثلمة هذه على أنفقتموه ما حساب إلى ارفعوا

 طول على معرفتهمبذلك من فعجب ينقص، وال اليزيد أصابوه الذي الذهب

 ما بقدر معرفتهم من وعجب بعينه اموضع ذلك من يستفتحونه وأنهم المدة،
 من القوم لهؤالء كأن شديدًا عجبًا الموضع، في يوازى ما تركهم ومن عليه، ينفق

 وجد التي امطهرة إن وقيل أمثالنا. وال نحن ندركها وال نوازيها ال منزلة العلوم

من حمله ما أحد وكانت خزائنه إلى بحملها فأمر زبرجد، من كانت المال فيها

 به فيلتصق منه يقترب شخص أي بثدة يجذب ولكنه المغناطيس بعمل يقوم الصغير الصنم

اموت!! حتى يفارقه وال منه الخالص يستطيع وال
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مصر عجائب

 أقام الهرم من الثلمة تلك فتح ال الرشيد أن منها يستغرب وما عجائبها ومن

 من فمنهم فيه، التي الزالقة من فيه وينزلون ويدخلونه، يقصدونه سنين الناس

 رجال عشرين وكانوا اتفقوا األحداث من جماعة وأن يهلك، من ومنهم يسلم،

 يموتوا أو آخره منتهي إلى يصلوا أن إلى منه يبرحوا وال الهرم، يدخلوا أن على

 وأخذوا لشهرين، يكفيهم ما والشراب الطعام من معهم فأخذوا فيه. آخرهم عن

 والحديد اآلالت من احتاجوه وما والفؤوس، والحبال والشمع والوقيد األكل

 في يمشون ومضوا والثانية، األولى الزالقة في أكثرهم ونزل الهرم دخلوا للحفر،

 ثقب إلى وانتهوا وجوههم، تضرب العقبان قدر على خفافيش فرأوا الهرم، أرض

 فذهبوا مسارجهم، فانطفأت ليدخلوه فذهبوا تفتر، وال باردة ريح منه تخرج

 ذلك في موتاهم أجساد أن فعلموا فارغة، كبيرة قاعة على الثقب فإذا ليدخلوه

 ذلك. على يستطيعوا فلم ينزلوه أن فراموا وأموالهم، كنوزهم معها وأن الموضع،

 قعرهذه إلى أصل حتى الثقب هذا في وأنزلونى بالحبال، شدونى أحدهم: فقال

 وشدوا ذلك، بصاحبهم القوم ففعل تريدون، ما بعض منها أعلم ولعلى القاعة،

 انطبق حتى الحبال يمسكون وهم فيه، فأبطأ الثقب وتعجم وسطه في الحبال

 وسمعوا نزعه على يقدروا فلم وقوتهم بجهدهم أصحابه فجذبه عليه، الثقب

 فقاموا ،يعقلون ال وجوههم على منها سقطوا هائلة صيحة تتكسروسمعوا عظامه

 عند الزالقة من بعضهم فسقط وصعدوا األمر بهم وضاق الخروج، وطلبوا

 في وجلسوا الهرم، جميع من منهم بقى من وخرج وهلك. فترك صعودهم،

 بين من صاحبهم األرض لهم أخرجت إذ كذلك هم فبينما متعجبين، صيحة

 أصحاب بعض لهم فسره معناه، يفهموا لم كاهنى بكالم يتكلم حيا أيديهم
 فحملوه، ميتًا سقط ثم له ليس ما طلب من جزاء هذا بأنه بالصعيد الدرايات

ذلك. أنفسهم عن فحدثوا الوالى، إلى وحملوا فأخذوا بهم وفطن

 لهم فعرض وطافوه أسفله إلى وانتهوا الهرم دخلوا قومًا أن آخر حديث وفي

فلم يفيض ثم يسير ماء منها يقطر كالمطهرة فوجدوا فيه فساروا الطريق، مثل
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 ملونة مربعة حجارة من حيطانه المربع كالمجلس موضعا وجدوا ثم هو؛ ما يدروا

 فيه. في وجعله حجرا منها أحدهم فقلع الحسن، من نهاية في صغار عجيبة

 فيه مكانا دخلوا حتى معهم وهو يتصبر يزل ولم الريح، من أذنه فانسدت

 زنة اإلتقان من غاية في كلها أعمدته كثير، مضروب ذهب فيها العظيمة كالقوارة
 أن وال يتحركوا، أن يقدروا فلم واحدًا، منها فأخذوا دينار، ألف منها واحد كل

 آخر مكان في ووجدوا شى. إلى منه يصلوا ولم أيديهم، من تركوه حتى يمشوا

 تماثيل يديه وبين شملة، مشتمل أخضر، صنم من شيخ صورة فيها كالصفة

 أن يقدروا فلم واحدا منها فأخذوا يعلمهم، وكأنه الصبيان صورة صغارفي
 هائل دوى فيه مسدودًا بيتًا فوجدوا الطريق، تلك في أيضًا وساروا يتحركوا،

 من ديك صورة فيه المربع المجلس مثل فوجدوا ،ومضوا له يتعرضوا فلم وزمزمة،

 دنوا فلما منها، المجلس يسرج عينان وله خضراء، أسطوانة على قائم جواهر

 إلى وصلوا حتى ومضوا فتركوه ،بجناحيه وخفق ، ١ مفزع بصوت صوت منه

 من أسدان جانبيها وعن الرأس، منكسة امرأة صورة في أبيض حجر من صنم

 أن إلى ويقرأون يتعوذون فجعلوا ،يلتقماهما أن يريدان كأنهما حجارة

 ،مفتوحة بهوة هم فإذا فاتبعوه ،ساطع نور لهم الح أن إلى وساروا ،تجاوزوهما

 حجر من تمثاال]ن[ الهوة باب على وإذا الصحراء. في هم فإذا منها، فخرجوا

 عليه فساروا الطريق شبه ووجدوا ذلك من فعجبوا ، كالمزراقين معهما أسود
 عبد بن يزيد زمان في ذلك وكان خارج. من األهرام إلى وصلوا أن إلى كامالً يومًا

 أياما فأطافوا الهوة يدخل من معهم ووجه فاستعد بذلك فأخبروه مصر والى الله

فيها وجدوا وال سبيل إليها لهم يكن ولم أمرها، عليهم وأشكل يجدوها، فلم

 ألحدالملوك مقبرة األصل في هي حجرة أمام مثبت جهازحراسة عن هناعبارة الديك ١"٨
 ويخغق مقزع بصوت فيصرخ الديك يستشعره حتى الحجرة من يقترب ثخص من وما القدامى

واحد! آن في بجناحيه

 انظر )المزراق(، مادة: المحيط، )المعجم انظر مزاريق، والجمعالقصير الرمح اليزراق: ١٠٨

http://1exic٥ns .si .com الموقع األنترنت، ثبكة
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 قوما أن وذكر خطير. بمال باعها نفيسة جوهرة وحده ذلك أخرج الذي و ،حيلة

 أشنانة بيوته أحد من طاق في فوجدوا الهرم دخلوا طولون بن أحمد وقت في

 عليهم خرج إذ طلبه في فدخلوا منهم رجالً فافتقدوا بها وخرجوا فأخذوها زجاج

 الهرم، داخل الى هاربًا ،ورجع طلبى، في تتعبوا ال ” ويقول يضحك عريانًا

 فأخذ بهم سعى أحدهم إن وقيل أمرهم. وشاع استهوته قد الجن أن فعلموا

 فوجدوا األشنان ذلك وزنوا وأنهم الهرم، دخول من الناس ومنع منهم، األشنانة

 لم وقال المعرفة، أهل من رجل فانتبه صاف، أبيض زجاج من أرطال سبعة فيه

 وزنه ثم بالماء األشنان مأل ثم ، لشيء إال عملت وما لباطل هذه الملوك تتخذ
 الهرم دخلوا قومًا أن وحكى يزيد. وال ينقص ال فارغًا وزنه مثل مالء فوجده

 يضربهم فأخذ ،عصى يده في أسود غالم عليهم فخرج ،به يعبثون غالم ومعهم

 أصاب وقد ثيابهم، وبعض وشرابهم طعامهم وتركوا هاربين فخرجوا وجيعا ضربا
 جميعًا فصرعا للفجور دخال وامرأة رجال أن وحكى ذلك. مثل اخميم بربا في قوم

 سوريد أن القبط مصاحف بعض وفي ماتا. أن إلى مشهورين مصحوبين يزاال فلم

 فتحرق األسد برج من تخرج التي المحرقة، النار بخبر كهنته أخبره ال الملك

 إلى يفيض ثم يعنيه مكان إلى النيل منها يدخل مسارب األهرم في فعمل العالم
 وأصنامًا وطلسمات عجائب تلك ومأل الصعيد، وأرض العرب أرض من موضع

 قال أخبروه بما منجموه أخبره لما الملك سوريد أن القبط بعض وحكى تنطق.

 أكثره، على يأتى طوفان يلحقه وقالوا فنظروا ؟ آفة تلحقه هل هذا بلدنا انظروا

 يكون وكيف قال العمران. عليها يغلب ثم سنين، عدة فيه يقيم خراب ويلحقه

 يكون قالوا ؟ ماذا ثم قال مالها، ويغنم أهلها يقتل ملك يقصدها قال ؟ خرابها

 ناحية من مشوهون قوم يقصدها قالوا ؟ ماذا ثم قال قتله من يد[ ]على عمارتها

 أن فأمر أهلها، من وتخلو نيلها انقطع قالوا ؟ ماذا ثم قال أكثرها فيملكون النيل

. العظيمة والحجارة ناتواألسطوا األهرام على ويزبر ذلك يكتب

 إلى األسماك ويحمل الواحات، إلى يختلف ممن المغرب أهل من رجل وذكر

والغطغطة الضوشاه يسمع زال فما الهرم، قرب بات أنه له جمل على الواحات
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 النيران شبه الهرم حول يرى فكان ذلك، بجمله الهرم عن وتباعد ذلك، فهاله
 فيه الذي الموضع في أصبح فلما فنام، عيناه غلبته أن إلى مذعورًا يزل فلم تتألق،

 جمله على سمكه وشد ذلك من فعجب موضوعًا بحياله سماكًاآخر رأى السمك

 البرابى وأما ذلك بعد الهرم من يقرب ال أن وحلف الفسطاط، إلى راجعًا وكر

 الغالبين أمورالروحانيين في القبط وتحكى وشرحها، ذكرها أخباريطول فلها

 عريانة امرأة صورة في الجنوبى الهرم روحانى أن فذكروا والبرابى. األهرام على

 في ضحكت اإلنسان تستهوى أن أردات فإذا ذؤابتان لها حسناء الفرج مكشوفة

 رأى وقد ويهيم. عقله ويزول فتستهويه إليها فيدنو نفسها إلى واجتلبته وجهه

 ،وروحانى الشمس غروب وعند القائلة، وقت الهرم تدورحول المرأة هذه جماعة
 يطوف مرارًا أيضًا رأوه وقد ذؤابتان، له عريان أصفر أمرد األخرغالم الهرم

حوله.

 من مجمر يديه وفي قرطلة، عليه نوتى شيخ صورة في الملون الهرم وروحانى

 فمعروف أخميم بربا وأما األبرونيات. جميع في وكذلك يبخره وهو مجامرالطاس

 صورة في هو سميرا بربا وروحانى عريان، أسود غالم روحانيها أن أهلها عند

 جارية صورة في فروحانيته قفط بربا وأما صغيراللحية. أشيب طوال آدم شيخ

 إنسان صورة في فروحانيته دنونية بربا وأما صغيرا. أسود صبيا تحمل سوداء،

 زى عليه أبيض شيخ صورة في فهو بوصير بربا وأما قرنان. وله أسد رأس رأسه

 عليه راع صورة في فروحانيته عدنا بربا وأما يحمله، مصحف ومعه الرهبان،

 نواحيها، من منها قرب من يراهم روحانيون دهشور وألهرام عصا. ومعه كساء

 الناس بين وتؤلف كنوزها، وبخوريظهربها قرابين ولكلها األيام، طول على

 كان وقد سنين، وسبع سنة مائة سوريد فأقام بها. الذين الروحانيين وبين

 بما وعرفه ا هوجيف ابنه إلى فأوصى فيه، يموت الذي الوقت عرفوه كهانه

لنفسه أعده قد الذي الجرن في ويجعله الهرم جسده يدخل أن وأمره إليه احتاج

 في وسيجى )هوجيب(، باسم وآخرون )هرجيب( باسم بعضهم العرب امؤرخون ذكره ١٦'
! )هوجيت( باسم القادمة السطور
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 واآلالت السالح ومن المتاع فاخر من أعد ما معه ويحمل بكافور، ويغشيه

به أمره ما جميع هوجيت فامتثل

الملل هوجيت ذكر
 والعدل العمارة في أبيه سيرة فسار الملك هوجيت ابنه بعده الملك أمر وتولى

 إليه وحمل دهشور، أهرام من األول الهرم وبنى فأحبوه. بالناس والرأفة والرقة

 وإخراج الكيمياء وعمل المال جمع غرضه وكان والجوهر، األموال من كثيرا

 بعض مع قصة له وكانت سنة. كل في الكنوز من له تهيأ ما كل ودفن المعادن

 فيها يقام أن وأمر مدينة هناك لها فبنيت وأمر الغرب، ناحية إلى فنفاها جواريه

 بيته. أهل من مسنة امرأة كل معها وأسكن وقصتها، اسمها عليها ويزبر علم
 رقه فملك لرجل ماالً سارق وسرق أصابعه، بقطع فأمر رجالً رجل أيامه في وشج

 سنة وتسعين تسعا وملكهم وطلسمات، ومصانع منارات وعمل منه. سرق للذى

ومات.

الملل مناوس ذكر
 الناس، فآذى اليمًا وعذابًا عظيمًا جبارًا وكان الملك، مناوس بنه عليهم وملك

 بذهب قصورا وبنى كنوزبابل، واستخرج النساء، واغتصب الدماء، وسفك

 في وتمخرق الجواهر صنوف من حباءها وجعل األنهار، فيها وفجر وفضة،

 نساء غصب أصحابه وأباح العمارات. وأغفل يجب، ما غير على الهبات

 كل من الشر أهل به وأطاف أزواجهن، قبل النساء يفتض هو وكان العامة،

ناحية.

 فأحرقهم به أمرهم شيء في قوم عليه وامتنع أيامه. وكرهوا الناس فأبغضه

على آدم بن إدريس ولد من قرناس له يقال الجبارين من رجالً وسلط بالنار،

 زمان في ذلك وكان أدم بن إدريس ولد من قرناس يدعى الفارس هذا أن المسعودى اوذكر٦١

 األهرام(، أسرار عن الكشف في األجرام كتابه)أنوارعلوى في اإلدريسى ويذكر )مناوس(. الملك
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 أهل أشجع وكان وحده. كثيرًا عالمًا منهم فقتل الماء في القريبة األمم محاربة

 بل ويقال الهرم، في الملوك مع يدفن أن وأمر الملك، عليه فاغتم هلك ثم زمانه،
الحروب. من وقته في عمل وما أسمه وزبرعليه أعالمًا، عنده وأقام له عمل

 في أجداده مع الهرم في وجعل ومات سنة، وسبعين ثالثًا ملكًا مناوس وأقام
 ذخائره من كثيرًا معه وجعل والجوهر، بالذهب مصفح أبيض صوان من حوض

وعجائبه. وأمواله

أغراوس الملك ذصر
فعله، في أباه فخالف محنكا عالمًا وكان امك،١٦ أفراوس ابنه عليهم وملك

 )الهرم )يقصد بديربوهرميس الذي الهرم وأما (:١١٨ ص هارمان، :ألريش وتحقيق تقديم
 يعد وكان مصر، أهل فارس وكان )قرياس(، فإنه.قبر )زوسر(، الملك هرم باسم المعروف المدرج(
 منه بلغ جزعًا اللك عليه فجزع مات وإنه وانهزموا- له يتوموا لم لقيهم فإذا فارس. بالف

 به بنى الذي طينه وبقى مدرجًا. الهرم عليه وبنوا بديربوهرميس فدفنوه الرعية. لوته واكتابت

 بالفيوم، إال مغين له يعرف لم طينه إلى نطر إذا معروف، وهذا اليوم، إلى الفيوم من الحجارة مع

 الكبير الهرم فإنه - هذا قرياس -صاحب الملك قبر وأما الطين. من شينه له ووسيم بمنغ وليس

 ، بالجيزة( الثالث الهرم صاحب )منقرئ( اللك )يقصد ديربوهرميس بحري في التي األهرام ض

 مثل مملوءكتابة وكله ذراع في ذراعين اللوح يكون بالالزورد، فيه مكتوب كذان لوح بابه وعلى

 ذخائر هذاالهرم وفي ينخرم. لم بعضهاصحيح بدرج يصعدإليه الهرم باب إلى البرابى كتاب
 رآه عليه وقف ومن أعاليه. من سقطت حجارة بابه سد وإنما الزمرد، وحجارة الذهب من صاحبه
 فارس كان قرباس جا(أن ،١١٧ ص المقريزية، الخطط )انظر: المقريزى ذكر بينما ، بينًا

 عليه الملك فجزع مات وأنه وانهزموا به يقوموا لم لقيهم فإذا فارس بألف يعد وكان مصر أهل
 أن نرى .و مدرجًا الهرم عليه وبنوا هرميس بدير فدفنوه الرعية لوته واكتابت منه بلغ جزعًا

 + )قر( عع )قرب( يونانية. زائدة فهي )اس( أما )قرب(، من واألصل )قرباس(، هو األصح االسم

! )لب( وعربيتها القلب تعنى و)إب( ،ا )حر( عكس وهي البارد فتعنى )قر( أما )إب(،

 الفارس على ينطبق اسم وهو البارد( )القلب صاحب يعنى أسمه كان )قرباس« أن يعنى وهذا

! 1 يهابهوال اموت اليخاف الذي الشجاع

! )فرعان( باسم الخطط في المقريزى ذكره ١١٢
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 قبة وقته في وعمل أزواجهن. إلى أبوه غصبهن الالتى النساء ورد الناس في وعدل
 تصفر أطيارًا جوانبها في وركب ،ذراع مائة وعرضها ذراعًا خمسون طولها

 صفرعليه من منارًا المدينة وسط في وعمل تفتر، ال المطربة األصوات بأصناف

 الرأس ذلك صاح والنهار الليل من ساعة مضت صفركلما من إنسان رأس صورة

 منارًا وجعل الساعات عدة سمعه كل من ويعرف ساعة دخول بصياحه فيعلم

 الشمس غربت فإذا بلطوخات، ولطخه صفرمذهب من قبة فيه وجعل آخر
 تطفيها ال ناربال مشبهًا المدينة من كثيرًا لها فيضى نورًا القبة تلك اشتعلت

إنه ويقال الشمس. لنور ضوؤها النهارقل كان فإذا األمطار، وال ، الرياح

ا )وس( اليونانية الزائدة و الهمزة حذف بعد )فرا( من واألصل و)أفراوس(

. )خت( المصرية في تعنى و)فرع( احع، باعتبارأن )فرع( = و)فرا(

 والمزاول، المائية الساعات سوى يعرفوا لم الفراعنة أن المصريات علماء بين الشائع مازال
 المؤرخون أكدها التي الحقيقة لكن النوع، هذا من نماذج على سوى اآلن حتى يعثر لم حيث
 بطريقة تعمل آلية ساعات تصنيع إلى الفراعنة توصل هي واألدلة الشواهد كل وتوكدها العرب

 أو المسعودى عنه يتحدث الذي التمثال وهذا ومتواترة، كثيرة الشان هذا فاألخبارفي أتوماتيكية،
 فعند الساعة مقدار تحدد ساعة كل أصواتًا فتصدر أتوماتيكية آلية بطريقة تعمل الساعة هذه

 عمل أنه وذكر ،وهكذا أصوات ست تصدر السادسة وعند أصوات خمس تصدر الخامسة الساعة
 الشمس إلى وجهه بالذهبأصفر بلطوخ مصنوعًا قاعدة صنمًاعظيمًاقائمًاعلى الشرقى الجبل في

 آخر وهذانوع الصبح. مع الشمس يحاذى يدورليالحتى ثم الغرب في تغرب أن يدورمعهاإلى
 ٢٤) أقام إلى مقسمة كبرى دائرة التمثال هذا حول كان فغالبًا الميكانيكية، اآللية الساعات من

 أدق بمعنى أو التمثال هذا وكان مثال'( الدقاثق تمثل فرعية أخرى وأقسام ساعة ٢؛تمثل قسم

 ساعة ٢٤ كل مرة كاملة دورة واضح هو كما يدود فهو الساعات، أو الثوانى عقرب بمثابة وجهه

 نطر فإذا التالى، اليوم ثروق عند وتنتهي إليها متجها وجهه يكون حيث الشمس طلوع من تبدأ
 من الوقت معرفة أمكنهم الدائرة على له القابل مثاًلوالموضع الليل في التمثال وجه إلى الناس

 داخل موضوعة الساعة هذه تشغل التي الميكانيكية اآلالت كانت وبالقطع بالضبط الليل ساعات
 )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال هشام انظر عليه. المثبت )المنار( النحاس والعامود التمثال رأس

. ٣٢٧ ص القديمة(، والحضارات الفراعنة

 تعمل أنها وحيث المدينة أرجاء كل إلنارة مركزية إضاءة عن عبارة نورًا تضن التى القبة ١٦
 photo- ب حديثًا يعرف ما أو الكهروضوئية بالخاليا تعمل كات ربما لذلك نهارًا وتنطفن ليال

1 electric cells !
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 وكان أشبار، خمسة قدر زبرجد من مدهنة بابل ب الملك الدرمشيل إلى أهدى

 ويقال الطوفان، بعد وجدت إنها ويقال القربان. بيت في ليجعلها ذلك استهداه
 أصفر بلطوخ مصبوغًا قاعدة على قائمًا عظيمًا صنمًا الشرقى الجبل في عمل إنه

 ليال يدور ثم الغرب في تغرب أن إلى معها يدور الشمس إلى وجهه بالذهب مموه

 وقته في الولد يطلب كان أفروسا إن ويقال الصبح. مع الشمس يحاذى حتى

 وقته في إن ويقال ذلك. يكن فلم منهن له يولد أن يبتغى امرأة ثالثمائة فنكح

 هالك من قدره وجل عز الله كان ال الموت ووقع والبهائم، النساء أرحام عقمت

 البيوت، تدخل أن كادت حتى وقته في كثرت األسد إن وقيل بالطوفان. العالم

 وتعود، شيائ تغيب وكانت بها، المضرة والحيل المانعة بالطلسمات لها فاحتالوا

 وتمأل أخاديد لها يعمل أن فأمر مكروهة، عالمة هذه وقالوا الملك إلى ذلك فرفعوا
 على وألقوها ،إليها روحانيته تجذب التي بالدخن األسد إليها وجلبوا نارًا

 مع الطوفان في تلفت الغرب ناحية في مدان وقته في وبنى فاحترقت. النيران

 الزروع وهلكت فأجدبوا النيل في الماء وقل عنهم، األمطار وارتفعت أكثرمدنهم،

 بطلسماتهم، النار لدفع فاحتالوا بهم ذلك فأضر ذلك، وغير الحارة والريح بالحر

 كان سحرتهم من ساحر بهم ذلك فعل الذي إن وقيل تعود. ثم تذهب وكانت
 لكل ألن طلسماتهم، إفساد في قليالً قليالً الحيلة فأعمل امرأته قدغصب مناوس

 نصر بخت دخل العلة ولهذه يفسدها. آخر وشيائً روحانيته يقوى شيائً طلسم

 طلسماتهم الساحر أفسد فلما املوك، جميع من ممتنعة وكات مصر، الفارسى

 الماء، ومنعتهم عليهم فهاجت التماسيح طلسم وأفسد األفات تلك عليهم سلط
 تالميذه بعض أن وذلك تالميذه. قبل من به فطنوا أن إلى كثيرًا بًاعذا وعذبتهم

 بصره عليه فأظلم ،وجهه في ونفخ فانتهره ،بقومه المضرة من يفعل ما على المه

 بادخال الملك فأمر باألمر، الملك الوزير فعرف الملك، وزير إلى أمره التلميذ فرفع

 ليأتوه جيشا الساحر إلى الملك فأنفذ الحال، بصورة وعرفه فدخل إليه، التلميذ

 أبصارهم، أغشت بدخنة دخن إليه مقبلين القوم إلى الساحر نظر فلما به،

 فهالهم الساحر، وبين بينهم حالت مضرمة نارا صارت عجاجة منها وارتفعت

جرى. بما وعرفوه ملكهم، إلى فرجعوا منه أنفسهم على وخافوا أمره

 يعاهدوا أن عندهم السحرة رسم وكان السحرة. جميع باحضار الملك فأمر
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 وال بمكروه يقصدونهم وال يخالفونهم وال معهم أبدا يكونوا أن على ملوكهم

 أن للملك وكان يملكه، وما منزلته سلب منهم ذلك فعل فمن الغوائل، يبغونهم

 ذلك مع وكانوا الحالة، هذه على الملوك مع وكانوا بيته، أهل ودم دمه يسفك

 الملك عند السحرة إجتمع فلما عهدهم. من شيائ ينقضون وال بعهدهم يوفون

 للعهد، ونقضه الفساد من فعله وما أجناس له يقال وكان الساحر، خبر أخبرهم

 أوالدهم فأخذ األمر، في النظر فسألوه جميعكم، أهلكت تحضروه لم إن لهم وقال

 إنكم وقالوا بينهم تكلموا عنده من خرجوا فلما وأنظرهم. بذلك رهائن ونساءهم

 هو الملك ومناوس طاقة، به لنا ما وإنا سحرة، وشدة أجناس علم كثرة تعلمون

 أنفسنا نخلص أن لنا فينبغى امرأته، وغصبه عليه وتعدى عهده، نقض الذي

 إليه الذهاب في واستأذنوه الملك إلى ينصرفوا أن على أمرهم فأجمعوا ،منه

 فيجدد منه، له يأخذونه بأمان الملك به يأتوا حتى به والرفق وتوبيخه ومداراته

 ثم ذلك، من سألوه ما إلى الملك وأجابهم ذلك ففعلوا الملك، وبين بينه العهد

 وإنا أمرك وعظم حقك نجهل ما إنا له وقالوا ،به ولطفوا أجناس إلى مضوا

 ما قدر عليك جنت التي الجناية قدر في يكن ولم عارفون، علمك وكثرة بقدرك
 عالمًا تهلك أن الواجب في وال منهم، أنت الذي بلدك بأهلاألضرار من فعلته

 اليوم وملك ملكنا على يجب وال ،مناوس عليك جناها لجناية الناس من كثيرًا

 تسلب أن نأمن ولسنا عقوبة. وبسواك بك أبيه فعل من ولك لنا الزم عهده الذي

 به يزالوا فلم مفقود، غير وتمضى مذموما فتهلك عملك، أقبح إلى وتصير علمك
 عهدًا له وجدد أمانًا له فكتب الملك إلى بذلك وكتبوا أرادوه، ما إلى أجابهم حتى

 فأكرمها امرأته إليه وردت فيه. رأيه وحسن الملك طاعة من كان ما إلى ورجع

 الملك المسها امرأة يالمس أن دينه في يرى ال أنه وعرفهم الملك قصر إلى وردها

 حقوقهم، من ويعظمون الملوك طاعة من يرعون كانوا لما األحوال، من حال على

أجناس لهم وعمل والناس الملك وصلح وحكمه عقله من وعجبوا بذلك الناس فسر

كثيرة وطلسمات عجائب هذا
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 في فدفن أخ، وال ولد له وليس وهلك سنة، وستين أربعا افراؤس وملكهم

وقته في عملت التي والصنائع وجوهره وذخائره أمواله معه وجعلت الهرم

الملك أرمافيوس فعو
 فلما . أرمافيوس له يقال امملكة أهل من رجل تمليك على الناس واجتمع

 من أرى إنى لهم: قال بديه بين اجتمعوا فلما إليه، الناس بجمع أمر ملك

 وحام منهم بلدكم مانع وأنا عداوتكم على وغالبة إليكم مسارعة األمم من حولكم

 منعهم أريد وأنا إليكم تسير أن ويوشك نواحيكم تطرفت وقد ودماءكم دياركم

 حكمائكم معرفة إلى فأحتاج إياهم، وتخويلكم بالدهم في وأقصدهم بعدوهم

العجيبة. والتماثيل الهائلة باألعمال

 نخرج نحن الحكماء: وقالت الكاملة، والسعادة بالتوفيق له ودعوا فشكروه

،مكانه الجيش نخدم ونحن ،أعدائه من يريده فيما محابة ونبلغه الملك مع

تلك فتألفت جيشًا، وجوهها في وخلف غانمًا، ورجع
األمم، تلك وحارب عظيم، جيش في وخرج ذلك. في فشرع دونه، أنفسنا ونبذل

شديدة، نكاية فنكاهم
 فغاظه مغلوبين أصحابه ورجع فهزمته، جانب كل من الجيش ذلك على األمم

عم ابن فأنفذ الماء، وتبديل األهوية تغير من سفره في علة أصابته كان وقد ذلك.

وهوأول يطاقون ال الذين الجبابرة أحد وكان ، ميسون بن فرعان له يقال له

 الهمزة، حذف بعد )فراؤ( - )أفراؤ( لغوية، زائدة هنا )س( )س(، + )أفراؤ( = أفراؤس

 شجرة أوغصن عصا تعنى ت( رخ القديمة المصرية اللغة وفي )فرع(، األصل من هي ربما

 المصرية اللغة في وتعنى )فرع( ل اليونانية الصيغة هو )أفراؤس( أن نرى ذلك وعلى )فرع(،

 اللقب يحملون المصريين الملوك من ملكين يوجد و ، القديم مصرى إله وهو ت( )خ القديمة
 األسرة ملوك أحد خت( )سانا والثانى األولى األسرة ملوك أحد )سمرخت( أحدهما )خت(،
الثالثة!

)أرمالينوس(! باسم )الخطط( في المقريزى ذكره

مشور! بن )فرعان باسم )الخطط في المقريزى ذكره
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 التاريخ أصحاب وقال به. تشبه من بعده به وتسمى االسم، بهذا تسمى فرعون
 العماليقى، دومع ابن الوليد غالم فرعون ب تسمى من أول إن مصر، أهل من

 المدينة وبنى النيل، طلب من رجع ال مواله من هرب قد كان فرعون له يقال

 في خبره وسنذكر فرعون له فقيل بها، وتحصن العقاب مدينة لها يقال التي
 إلى ونفاها األمم تلك فأجلى عظيم، جيش في فرعان عمه ابن الملك فأنفذ موضعه.
 الملك فأمر أسارى. كثير وخلق كثيرة رؤوس ومعه راجعًا وكر البحر أطراف

 فأمر منهم كاهن فيهم وكان للقتل، صلح من وقتل المدينة، حول الرؤس بنصب
 وأكرمه فرعان عمه ابن الملك وأعظم ذلك. فعل من أول وهو بمنشار، ينشر أن

 في أنزله ثم فضله، ويذكر به يطاف أن وأمر بالجوهر، منظومة حلأل وألبسه

 إليه فأرسلت فرعان، عشقت عليه عزيزة الملك نساء من امرأة وأن قصوره. بعض
 إلى عندهم كان التخطى وألن الملك، من خوفًا ذلك من فامتنع نفسها إلى تدعوه

 نساء من ساحرة امرأة أحضرت إليه شوقها عليها طال فلما عظيمًا. الملك نساء

 سببه من تجده وما فرعان أمر فذكرت بها، أنست حتى والطفتها الكهنة

 عندها كان بدخن فسحرته منه، محبتها بلوغ لها فضمنت عليها، وامتناعه

 أمره، من صعب ما عليه وسهل ودها على وقدم إليها اهتاج حتى له عملته

 صاحبه، من منهما واحد كل حب وتمكن بها واجتمع فأجابها إليه ودست

 يصل أن تأمن ال وأنها الملك أمر ذاكرته أن إلى األنس وتمادى بينهما األمر ودام

 فيكون عمه ابن وأنت قتله، في الحيلة أعمل له وقالت فيهلكا، به خبرهما
 واستدعى ذلك استحسن لها حبه فلشدة ،أنفسنا على ونأمن بعده من الملك ]لك[

 مع الهرم في ودفن لوقته، فمات الملك شراب في فدسته إليها، فدفعه بسم

الملو.
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اسالس فرعان ذصر
 وفرح أحد، ينازعه ولم التاج ولبس الملك، سرير على الملك فرعان وجلس

 وتجبر، األرض في عال فرعان وأن والجرأة. الشدة من عليه كان لما بمكانه الناس

 ما الظلم طريق في وعمل أموالهم الناس وغصب وقته، في الطوفان كان الذي وهو

 وأقروا الملوك، فهابته فعله، أصحابه وامتثل القتل في وأسرف أحد، يعمله لم

 نوح بقتل عليه يشير بابل ملك يمحويل بن الدرمشيل إلى كتب الذي وهو ،له

. السالم عليه

 غير آلهة يعرفون هل أهلها يستعلم األفاق إلى كتب الدرمشيل أن وذلك

 عبادة من عليه هم ما تغيير يريد وأنه السالم، عليه نوح قصة ويذكر ؟ األصنام
. ذلك أنكر فكل اليرى غيرها إلهًا له أن ويزعم األصنام،

 نوح بقتل يأمره فرعان كتب السفينة عمل في السالم عليه نوح أخذ ولما

 نوح ذكره ما كان فإن يدعها وأن يفعل ال أن وزرائه بعض عليه فأشار وحرقها
 منه. الله فمنعه نوح بقتل وهم وتركها رأيه فقبل بيته وأهل الملك ركبها حقًا

 وجه على مقامه طول وال كثرته يقدروا ولم الطوفان، علم مصر أهل عند وكان

 الريح وحبسوا بالزجاج وصفحوها األرض تحت السراديب فاتخذوا األرض،

 بيته. وألهل له عدة نفسه، مع الكهنة رأس فيلمون الملك واتخذ بتدبيرهم، فيها

 كأن منامه في ليلة الكاهن فيلمون فرأى وباعدهم، الكهان أقصى فرعان كان وقد

 وكأن وجوهها على انقلبت قد األصنام وكأن بأهلها أقبلت قد أسوس مدينة

 بأحدهم، تعلق وكأنه الناس، بها يضربون مقامع ومعهم ينزلون السماء من ناسا

 بإلههم كفروا ألنهم قال: ؟ ترحمونهم وال بالناس تفعلون شيء ألى لهم: وقال

 فعليه الخالص أراد من نعم قال: ؟ خالص لهم أما قال: خلقهم، الذي
 امرأة له وكان يصنع، ما يدرى ال حيرانًا وقام مرعوبًا فانتبه السفينة. بصاحب

 ثم السالم. عليه نوح ب يلحق أن على فأجمع تالميذ وسبع واثنى ذكر وولدان
 يفوح بيضاء طيورًا فيها وكأن خضراء، روضة في كأنه نومه في فرأى أيضا نام

 فقال الطيور بعض تكلم إذ حسنها، من يعجب كان وكأنه المسك، رياح منها
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 أصحاب قال ؟ امؤمنون هم ومن له فقال المؤمنين، مع ننجو لعلنا بنا سيروا

 نظرفي ثم إياه واستكتمهم بذلك وتالميذه أهله وأخبر مرعوبا فانتبه السفينة.

 أراده مما فرغ فلما كله. بذلك مستترًا بيعه يجب ما بيع وفي أثقاله، تخفيف

 الرجل هذا ألرى الدرمشيل إلى ينفذنى أن الملك رأى إن له وقال الملك على دخل

 الذي الدين هذا من به جاء ما على وأجادله وأناظره السفينة عمل الذي

 عما ودفعه هالكه سبب يكون أن فعسى فليفعل، أمره حقيقة وأتبين يظهره،

 فسار الدرمشيل. إلى معه وكتب بالخروج، وأمره منه الملك فأعجب يدعيه،

 نوحًا فقصد بابل أرض إلى انتهوا حتى تالميذه معه ومضى وولده بأهله فيلمون

 فآمن ذلك، السالم عليه نوح ففعل دينه له يشرح أن وسأله قصده، بما فأخبره

 كتاب إليه يدفع ولم الدرمشيل إلى فيلمون يقصد ولم ،معه من وجميع فيلمون به

. رآه وال فرعان

 يزل فلم ذلك عنه يصرف خيرًالم به اله أراد من السالم عليه نوح فقال

. السفينة ركبوا أن إلى وولده وتالميذه هو يخدمه إلسالم عليه نوح مع الكاهن

 استخف وقد لهوه على مدمنًا ،وظلمه ضالله في متمكنًا املك فرعان وأقام

 وأجدبت الزروع وفسدت والهرج الظلم وكثر بها، أرضهم فضاقت بالهياكل،
 عليهم، ذلك ينكر ولم بعضًا، بعضهم الناس وظلم ناحية، كل من األرض

 ي المطر عليهم وأقبل الطوفان فجاءهم أبوابها، وطبقت والبرابى الهياكل وسدت

 فوثب عظم، قد ماءوال إال يقم فلم سكرانا فرعان وكان الشهر. من وعشرين أربع
 فخانته.رجاله األبواب يريد وسبق به، األرض فتخلخلت الهرم يريد مبادرًا

 ومن الطوفان أهلكه أن يخورالثورإلى يخوركما وجعل وجهه، على وسقط

 وأثره ،التربيع حد األهرام!لى من الماء ولحق بغمها مات األسراب منهم دخل

 الفرس، ذلك يذكر الطوفان من سلمت مواضع أن ذكر وقد األن. إلى عليه ظاهر

 أهل بين وليس التعرفه أنها تزعم الهند وكذلك الطوفان، تعرف ال أنها وتزعم

. األرض لجميع الطوفان عموم في اختالف التاريخ
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الطوغان بعد مصر ملول ذكر
مصريم الملل ذكر
 حام تنصرابن بن مصريم الطوفان مصربعد ملك من أول مصرأن أهل أجمع

 فيلمون أن ذلك في والسبب جده. من له سبقت بدعوة وذلك السالم عليه نوح بن

 تركت إننى الله نبى يا له: وقال وولده، بأهله يخلطه أن نوحا سأل الكاهن

 بن مصرايم السالم عليه فزوج موتى، بعد بها أذكر رفقة لى فاجعل وولدى أهلى
 أراد فلما جده. باسم فيلمون فسماه ولدًا له فولدت فيلمون، بنت حام بن بيصر

 الله نبى يا معى ابعث فيلمون: له قال بنيه، بين األرض قسمة السالم عليه نوح

 وأفهمه علومه على وأوقفه كنوزه، على وأظهره بلدى إلى به أمضى حتى ابنى،
 مصر من قرب فلم مراهقًا. غالمًا وكان ،بيته أهل من جماعة مع فبعثه ،رموزها

 في مدينة ذلك بعد له بنى ثم بحشيش وستره الشجر، أغصان من عرشا له بنى

 بين وكان األشجار. وغرسوا وزرعوا الجنة باب أي درمان وسماها بنفسه اموضع

 مصرايم مع كانوا الذين القوم وكان وعمارة، وأجنة زروع البحر إلى درمان

 ونكح عيش: أرغد في وأقاموا معالم،وال المصانع وبنوا الصخور فقطعوا جبابرة،

 تسعين بعد وتزوج ،قبطيما فسماه ولدا له فولدت الكهنة، بنات من بنتا مصرايم

 وابريت، واشمون، يقطويم، نفر: أربعة له فولدت أخرى امرأة عمره من سنة

 مع كان من عدد إن وقيل فيها. لهم وبورك األرض وعمروا فكثروا وصابى،

 معناها بلغتهم نافة، سموها مدينة فبنوا الجبابرة، من رجال ثالثون مصرايم

 مصر كنوز عن مصرايم ل الكاهن فيلمون وكشف منف. مدينة وهي ثالثون،

 الذهب معادن عليهم وعرض الحجارة، على زبر وما البرابى خط قراءة وعلمه

 إلى أمرها املك فجعل الصنعة عمل لهم ووصف ذلك، وغير والزبرجد والفيروزج

 الشرقى، الجبل في يعملها فكان بيته، أهل من ثقة لسنطاس له يقال رجل
 البحر من تخرج وكانت الطلسمات عمل أيضًا وعلمهم القطم. به الجبل فسمى

 فغابت الطالسم لها فعملوا جهاتهم البحرمن قارب وما زروعهم، وتفسد دواب
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 اإلسكندرية، بمكان رقوده منها مدنا البحر غير على وبنوا بعد. تظهر ولم

 معموله مرآة فوقها ونصبوا ، مذهبة والقبة مذهب نحاس من قبة وسطها وجعلوا

 خمسمائة األرض من القبة ارتفاع وكان أشبار، خمسة قطرها شتى أخالط من

 عمالً المرآة لتلك عملوا البحر من بأذاهم قاصديهم قصدهم إذا فكانوا ذراع،

 على تزل ولم ، أجمعين فأحرقتهم ومراكبه القاصد ذلك الى شعاعها فألقت

. البحرفهدمها عليها غلب حتى حالها

أيضًا كانت وقد ،بها تشبيهًا عملت إنما اإلسكندرية منارة إن ويقال

 البرابى عن المسعودى تحدث الذهب( )مروج وكتاب الزمان( )أخبار من عديدة مواضع في

 الحدود من اقترابهم عند صورهم فيها فتظهر األعداء تحركات بها يرصدون الفراعنة كان التي

 من األعداء هؤالء إبادة في البرابى هذه واستخدام ضخمة( راديوية تليفزيونية شاشات )وكانها

 على األشعة بتسليط يقوم إشعاعى تدمير جهاز )وكانها بالبرابى الظاهرة صورهم تحطيم خالل

 يتم أي الطلسمات على يعتمد عملها كان البرابى هذه أن إلى المسعودى وأشار بعد(، من األعداء

 األحجار وخواص والدافعة الجاذبة والقوى والكيمياء الفلك وأضاع الطبيعة أسرار بعلوم تصنيعها

 أوضاع عند تصميمه يقتضى منه المرجوة عمالباأل يأتى لكى الطلسم نجاح وأن والحيوان، والنبات

 من درجة ارتفاع أو العالم، هذا من وقربها الفلك درجات من درجة كاقتراب معينة فلكية

 أصحاب يذكره ما على سنة ستمائة نحو تصل السنين من معينة مدة خالل وذلك الفلك درجات

 والحضارات القراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال انظرهثام والفلكيين. المنجمين من الفلسفات

. ٢٤٦ ص القديمة(،

 التي اإلسكندرية منارة العجيبة المبانى ومن (:٤٣٢,٤٣١ ص )المستطرف، في األبشيهي قال١٦٩

 حوالى فيها الرصاص في مغموسة مهندمة بحجارة مبنية كانت إنها وقيل القرنين، ذو بناها

 ونوافذ( )شرف طاقات وللبيوت )طابق( بيت كل إلى بحملها الدابة تصعد )طابق( بيت ثالثمائة
 رجل منهاتمثال تحاس من أعالهاتماثيل وفي ذراع ألف طولهاكان إن ويقال البحر، على تطل

 مجن الدينة أهل به يعلم تصويت له سمع منه ليلة نحو العدو صار فإذا البحر، الى بيده أشار قد

 كان إنه ويقال مطريا، تصويتا صوت ساعة الليل من مضى كلما تمثال ومنها له، فيستعدون العدو
 قبرص، بجزيرة المراكب فيها يرون كاوئا أذرع سبعة عرضها الصينى إلحديد من مرآة بأعالها

 حتى تركوهم أعداء كانوا فإذا الروم، بالد جميع من البحر من يخرج من فيها يرون كانوا وقيل

 المغن، بها واستقبلوا الشمس مقابلة المراة أداروا للغروب الشمس مالت فإذا المدينة، من يقتربوا

 تؤدى الروم وكانت فيها من كل ويهلك البحر في فتحرق السفن على الشمس بضوء شعاعها فيقع
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 الملوك، بعض عليها فاحتال الروم، بالد من يقصدها من فيها يرى مراة عليها

 الوفاة مصرايم حضرت ولما مدبرة. زجاجة من وكانت أزالها، من إليها فوجه

 ل أسوان إلى قفط من فجعل بنيه بين مصر أرض قسم كان وقد ،ابنه إلى عهد

 ول كله، الحوف أبريت ول منف، إلى أسوان من أشمون ل وجعل قبطيم،

 وولده افريقية فهوصاحب والغرب، برقة قرب البحرإلى ناحية صابى

 عند وأمرهم موضعه في لنفسه مدينة يبنى أن بنيه من واحد وأمركل ،األفارق

 معه ويدفنوا فيه ويدفنوه بالمرمر، ويفرشوه سربا األرض في يحفروا أن موته

 اله أسماء ذلك على ويزبروا والجوهر. والفضة الذهب من خزائنه في ما جميع

 ذراعا، وخمسون مائة طوال سربا، له فحفروا الحوادث. من المانعة العظام
 أبواب أربعة للمجلس وجعلوا الذهب، بصفائح مصحفًا مجلسًا وسطه في وجعلوا

 من كرسى على جالس بالجوهر، مرصع تاج عليه ذهب من تمثال باب كل على

 وأجلسوا مانعة، آيات تمثال صدركل في ونقشوا زبرجد، آنية قدامه ذهب

 حام بن بيصر بن مصرايم مات ’ عليه وزبروا أخضر، زبرجد مجلس في جسده

 حيث إلى فصار األصنام، يعبد ولم مات الطوفان، أليام مضت سنة سبعمائة بعد

 وحصنه السرب هذا في وماله جسده وجعل حزن، وال سقم وال هرم يوم ال هو

 يأتى ملوك سبعة جدوده من له ملك إال بعده إليه يصل ال وبما العظام، الله بأسماء

 األيمان إلى الداعى بالقرآن، بالمبعوث ويؤمن الديان، للملك يدين الزمان، آخر في

 الزبرجد من قطعة ألف المجلس ذلك في معه وجعلوا . اأزمان عواقب في

 درايق مملوءة ذهب برنية وألف النفيس، الجوهر من تمثال وألف المخروط،
 ذلك مع وجعلوا ،والعقاقيرالسرية األلهية بالصنعة مملوءة آنية وألف سمًا،

 ذلك وسقفوا بعض، على بعضها مكدسة ذهب وسبائك عجيبة، طلسمات

 جبلين بين ما سدوا حتى والرمال التراب عليه وهالوا العظام، يالصخور

. تخفي ال ماتعال عليه وجعلوا متقابلين،

 انظر . لملك.عبدا بن الوليد زمن إلى كذلك المارة تزل ولم سفنهم، إحراق من بذلك ليامنوا الخراج
. ٢٩٣ ص القديمة(، والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال هشام
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الملل ذكرقبطيم
 من أول وهو إليه منسوبون القبط إن ويقال الملك، قبطيم ابنه بعده الملك وولى

 وخرج البلبلة، ]لحق[ إنه ويقال األنهار، وشق المعادن، وأثار العجائب، عمل

 األعالم ونصب العمارات، من أبوه يعمله لم ما وعمل القبطى، اللسان بهذا منها

والطلسمات. والعجائب والمنارات

 سرب في ودفن وأهله، بنوه عليه فاغتم وهلك سنة، ثمانين قبطيم وملكهم

 للريح منافذ فيه وجعل بالمرمرالملون، وصفح الداخل، الكبير الجبل تحت

 بأدوية مطلية نحاس كروس فيه وجعل هائل، عظيم بدوى فيه تتخرق فهي
 والمومياءوالكافور بالمرمر جسده ولطخوا ، تطفًا ال سرج كأنها أبدأ تضيء

 وجهه عن. وكشفوا والدر، بالمرجان منسوجة وثياب ذهب من جرن في وجعلوه

 تنير معلقنة جوهرة القبة وسط وفي ملون مرمر من عمد على قبة تحت جرنه في

 توابيت الجرن تحت وجعل أعجوبة، يده في تمثال عمودين كل وبين كالسراج،

 ذلك وحول التماثيلوالصنعة، من ذلك وغير وذهبا جوهرا مملوءة حجارة

أبيه. تابوت على زبروا كما عليه وزبروا عليه، وسدوا الحكمة، مصاحف

 فاحدهمايترجم الهيروغليفي األصل من العرب الؤرخين بين الترجمات اختالف هنا "واضح

 أوراق في كانت التي األصلية الكلمة أن والمؤكد الكبير )الجبل إلى وأخرون الكبير )الهرم إلى

 في )إرم( كلمة أما الجبل، )الهيروغليغية( القديمة المصرية في تعنى وهي )إرم( هي البردى
 وقيل الحجارة. واألر:: اإلر: الفازة، في علمًا تنصب حجارة اإلر:: منظور: ابن فيقول العربية.

 يعبرتعبيرًاكاماًلعه الذي الوحيد هواالسم )ار( اسم أن نرى وبذلك عاد. قوممقابر هي إرم:

الهرم.
 أدنى سقوط عند الطالم في وميضا تعطى التي الفوسفورية الدعانات هنا باألدوية المقصود ١٧١

 داخل ووضعها بها النحاس بدهان )كروس( الملك قام الدهانات وهذه عليها الضوء من كمية

الهرم!
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المدك قخطوم ذك
 عظيم جبارًا وكان أبيه، ولد أكبر وكان الملك، قفطويم ابنه األمربعده وتولى

 عمله ما ليعمل الدهشوروغيرها، ب أسراراألهرام وضع وهوالذي الخلق،

 وأثار آخرأيامه، في بالريح عاد وهلكت زرنده. مدينة بنى الذي وهو األولون،

 مثل والزبرجب الرحى قدر على الذهب يجد وكان أحد، يثره لم ما امعادن من

 العجائب من وعمل النخلة. مثل الغرب صحراء في األسارح وغرس* األسطوانة،

 هنالك ووجد الشرقى، البحر منه يرى قفط جبل في عاليا منارا وعمل كثيرا،

 أثار زمانه وفي اليوم، إلى هناك إنها فقيل عظيمة، بركة منه فعمل زئبق معادن

 ويقال وعبادتها. أمرها وزينوا أغرقها، الطوفان كان التي األصنام وأعوانه إبليس

 القائم الملفوف الماء منها ،عجائبا فيها وعمل الداخلة، المدائن بنى قفطويما إن

 ومر نصبها إذا الطير وصيادة فلطيس، ويسمى يذوب وال ينحل وال كالعمود

 أيضا بها وعمل يؤخذ. حتى منها يبرح يقدرأن ولم فيها الطيرسقط عليها
 من والحيات واألسد الوحش قرب فإذا طائر، صورة عليه نحاس من عمودًا

 للمدينة وكان هاربة. وابالد تلك فترجع عاليًا، صفيرًا الطائر ذلك صفر المدينة

 يعبر ال نحاس من صنم باب كل على أصنام، أربعة لها جعل أبواب أربعة
 يأتيه حتى نائمًا يبرح فال الباب عند فينام والسبات، النوم عليه ألقى إال غريب

 نائما يزل لم ذلك يفعلو لم فإن فيقوم، وجهه في فينفخوا المدينة، تلك أهل

 وعلى نحاس، من قاعدة على ملون زجاج من لطيفًا منارًا وعمل يهلك. حتى

 فإن به، يرمى وكأنه كالقوس، يده وفي كبيرة، زجاج من صنم صورة المنارة رأس

 ذلك وكان امدينة. أهل يجيئه حتى يبرح ولم موضعه في وقف غريب عاينه

 على الصنم هذا إن وقيل األربع، الرياح مهب إلى نفسه ذات من يتوجه الصنم

 الكنوز من فيها ما على المدينة تلك تحاموا الناس وإن اليوم، إلى حاله

 يزال ال عليه إنسان عين وقع فإذا الصنم، ذلك من خوفا الظاهرة والعجائب
 ذلك في فهلك أمكنه، بما قلعه على عزم الملوك بعض كان وقد يهلك. حتى نائمًا

 يرى مرآة الداخلة امدن بعض في عمل إنه وقيل مليه. يقدر ولم كثير، خلق
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 الواحات وبين الجبل خلف من وعمل عنه. يسأل ما جميع فيها اإلنسان

 يمنعون الذين الروحانيين بها ووكل كثيرة، عجائب فيها وعمل مدنا، الداخلة

 أولئك بين عقدًا يعمل حتى يدخلها وال منها يدنو أن أحد يستطيع فال ،منها

 وال مشقة غير من أحب ما كنوزها من ويأخذ إليها حينئذ فيصل الروحانيين،

٠ض
 ووقت وقته في عملت إنما وأكثرالعجائب ،سنة أربعمائة ملكًا قفطويم فأقام

 مدينة المدينة من قريب٧الغربى" الجبل في ناووس له فعمل قفطويم وأمر أبيه.

 على معقود األرض تحت سرب في موته قبل قبة لنفسه عمل كان وقد ، العمد

 خزائن دورها حول وعمل كثيرة، سعة في الدار هيئة على األرض تحت أزج
 مع وبلطت للريح، سارب سقوفها في وجعل أيض، الجبل في منقورة واسعة

 أركان ثمانية على مجلسا الدار وسط في وجعل مرمر،بال الدار وجميع السرب

 كل وفي تسرج. وحجارة جواهر سقفه في وجعل المسبوك، املون بالزجاج مصفحا

 وسط في وعمل يبرق، الذي كالبرق بيده ذهب تمثال المجلس أركان من ركن

 وجعل حرير، وفرش زبرجد حواشى لها وعمل ء بالذهب مصفحة بركة المجلس

 كافور، من آنية ألف حواليه وجعل المجففة، باألدوية لطخ أن بعد جسده على

 مكلل، تاج رأسه وعلى مكشوف، ووجهه بالذهب منسوجة ثياب عليه وأسدلت

 وفي النساء صورة في مسبوك زجاج من تماثيل أربعة البركة جوانب وعن

 فاخر سيف الثياب فوق من صدره وعلى ذهب، من كالمراوح وبأيديهن ألوانهن،

 وسبائك الذخائر من الخزائن تلك في وجعل زبرجد. من قائمه الحديد أفخر من

 الطلسمات ومن العقاقير، وأصناف الحكم وأوانى والجواهر، والتيجان الذهب

 وجعل كثرة. قدره يحصى ال ما العلوم لجميع الحاوية والمصاحف العجيبة،
ناشر وهو أخضر؛ زجاج م قاعدة على ذهب من ديك صورة المجلس باب على

خفرع! هرم هنا إلغربى( )الجبل بعبارة المقصود ١٧٢

 المعلومات من وللمزيد األكبر، الهرم هنا بها والقصود العماد( ذات )إرم هي العمد( )مدينة ١"

. العماد( ذات وارم عاد )قوم :كتابنا راجع العماد ذات إرم عن
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 صورتين أزج مدخل كل على وجعل مانعة، عظام آيات مزبورعليه الجناحين
 لوالب تحتها بالطة أيديهما وبين كالبرق سيفان بأيديهما مشوهتين، نحاس من

 وفي . فقتاله بسيفهما ضرباه وطأها فإذا منها، يدنو أن أراد إذا وطئها من البد
األزج أبواب وسدت الزمان، طول وتضئ تسرج مدبرة لطوخ فيها كوة أزج كل

 أن بكير بن يحيي عن نقالً روى الذي السعودى عن نقال األمم( )نزهة في إياس ابن ذكر

 كنز بها فرعونية مقبرة عن وأخبره ،له ناصح أنه مدعيًا مروان بن عبدالعزيز اللك أتى رجالً

 الرجال من ومجموعة الحفر ألجل بنغقة عبدالعزيز له فأمر امقبرة، محتويات له ووصف عظيم

 الحفر في واستمروا امرمر من ومجموعة بالطات لهم فظهر الحفر وبدءوا امقبرة موتع إلى فذهبوا

 ظهوره وبمجرد أحمر ياقوت من عيناه الذهب من عمود على موضوع ديك رأس لهم ظهر حتى

 األحمر الياقوت من توليده يتم الذي الليزر شعاع هو )وهذا كالبرق )شعاع( ضوء عينيه من خرج

 ألشخاص الحوائط على وصور وتماثيل الرخام من وأعمدة فوقها وطاقات الحجارة من وأبواب

 وصف )وهذا ومسبوكة مغطاة )توابيت( األحجار من المقبرة داخل وأجران وحيوانات، وطيور

 فركب ، امقبرة( حوائط على ترسم التي والصور والنقوش والتوابيت الفرعونية للمقاير دقيق

 العمال أحد فتسرع المقبرة من ماظهر إلى ونظر الخبر وصله عندما إليهم وأقبل مروان بن لعزيزعبدا

 استقرت فلما المقبرة، غرف باقى الموصل!لى النحاى السلم درجات من درجة على قدمه ووضع

 حتى يدر فلم الرجل رجل على والتقيا وشمالها يمينها على من سيفان ظهر الدرجة على قدمه
 وصفر للسلم المجاور العمود اهتز الدرج على جسمه استقر فلما ،عليها جسمه وهوى قطعا جزلته
 تحته من وظهرت جناحيه وحرك بالبعد، كان من أسمع عجيبًا صفيرًا عليه الموضوع الديك

 عالقة لها وفيزيائية هندسية بطريقة صنعت )أى والحركات بالكواكب عملت قد عجيبة أصوات
 إلى العمال من كبير عدد فتهاوى انقلبت واستقر ثيء عليها وقع إذا الساللم هذه وكانت بالفلك(

 األمر عجيب ردم هذا وقال العزيز عبد فخرج امقبرة، أسفل الموجودة )السراديب( الحفر في أسفل
 من أخرجوه ما بطرح هناك الموجودين والناس العمال بقية فأمر منه، بالله نعوذ النيل ممنوع

 :الحميد عبد كمال هشام انظر ،المكان هذا من واالنصراف المقبرة وغلق أخرى مرة التراب
. ٢١٩ ص ، القديمة( والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا

 مروان بن لعزيزعبدا الملك عهد في فتحها تم التي المقبرة بين التشابه أوجه هو هنا يهمنا ما و
 لنا يوضح هنا امسعودى ولكن موقعها يحدد لم فتحها تم التي والمقبرة قفطويم، املك مقبرة وبين

 الهرم )أى العمد ومدينة خفرع( هرم )أى الغربى الجبل بين تقع فهي بالضبط المقبرة موقع

!األكبر(
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 بالرمال. فوقها وردموا العظام، البالطات السقف على ورصوا المرصعة باألساطين

 العظيم الملكجسد إلى المدخل هذا ’) حجرعظيم في األول األزج باب على وزبروا
 الموضع هذا حل والقهر، والغلبة والفخر والقوة األيدى ذى قفطويم الكريم المهيب

 مدد بعد إال بحيلة عليه يقدر وال إليه، يوصل فال وعلمه ذكره وبقى بجسده
السنين". من تمضى ودورات

الملل البودشيم ذصر
 عن واحتجب بالسحر، وعمل وتكبر، فتجبر الملك البودشيم ابنه بعده وملك
 كان أنه إال مواضعهم، على ملوكًا وأبريت صابى أعمامه كان وقد العيون،

 إلى فبعثه المصرى هرمس إلى أرسل إنه فيقال له. أذعنوا فلذلك سنا، أكبرهم

 من للتماثيل هيكالً هناك له عمل حتى ،تحته من النيل يخرج الذي القمر جبل

 عدل الذي هو إنه ويقال النيل. ماء عليها ينصب التي البطيحة وعمل نحاس،

 وأمره مواضع، في انقطع وربما مواضع بعض في يفيض كان وقد النيل، جنبى
 بالمياه متخرقة واسعة أرض إلى فوقع هناك، ما لينظر مغربًا يسير أن البودشير

 البودشير وحول بها، وأقام ومتنزهات منائر بها فبنى العشب، كثيرة والعيون
 عامرة أرضًا صارت حتى فيها وبنوا النواحى تلك فعمروا بيته، أهل من جماعة

 إنهم ثم بعض. في بعضهم ونكح البربر وخالطهم كبيرة، مدة بذلك وأقاموا كلها،

 أهله وباد البلد خرب فحينئذ ،أفنتهم حروب بينهم وكانت وتباغوا تحاسدوا

 العجائب، من كثيرا وقته في عمل إنه ويقال الواحات. تسمى منازل بقية إال

 في ملتف دخان منها يخرج كوة منها واحد كل في أركان أربعة لها قبة فمنها

 دل أخضر الدخان خرج فإذا سنتهم. أول من السنة في معلوم يوم في شتى ألوان

 أبيض الدخان خرج وإن النبات، وصالح الزرع وحسن والخصب العمارة على

 والحروب الدماء على دل أحمر خرج وإن الخيرات، وقلة الجدب على دل

 بعض وفساد والسيول األمطار كثرة على دل أسود كان وإن األعداء، وقصد

 وما الفلك. في تحدث آفات وعلى النيران على دل أصفر كان وإن بذلك، األرض
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 وإهمال لبعض يعضهم وفساد الناس مظالم على دل الون مختلط يخرج منه كان

 منارة على القبة هذه وكانت الضرب، هذا على تدل وأشياء األمور، ملوكهم
 التي الصحراء في بالغرب أيضا له عمل ومما هدمها. ثم ملكه من زمانًا أقامت

 خنازير وكذلك زرعهم، وأفسدت عليهم كثرت قد الوحوش وكانت منه، تقرب

 لم الوحش من إليها وصل فما موضع في أقامها نحاس من شجرة فعمل اماء،

 الناس فاتسع ا، فيقتل قبضا تؤخذ حتى عندها من البراح وال الحركة يستطع

 لتلك احتيال عن لصر المجاورين الملوك بعض فوجه الوحوش، تلك لحوم في

 من قلعت فلما ،مثلها له فيعمل بلده في ليضعها وأحتملها فةلعها الشجرة

 ذلك من يعملونه ما يعملون كانوا ألنهم ،بها ينتفع فلم عملها بطل موضعها
 في عمل ومما عنه. وينقل مكانه يغير أن إلى مستقيمًا يزال فال يأخذونه بطالع

 من شجرة أبوه فعمل فقلعها، الكهنة أوالد من صبى عين نقر غرابًا أن وقته

 وكتب الجناحين، ناشر وهو الطرفين، بادية حية منقاره في غراب عليها نحاس
 يؤخذن أو يمتن حتى الشجرة تلك على يقعن الغربان فكان كتابًا، ظهره على

 األمر يزل ولم النواحى، من وغيرها الشام إلى وانتفي منها كثير فهلك فيقتلن،

 غراب له يطبخ أن إال دواء له يكن لم داء ملوكهم لبعض صار أن إلى كذلك

 ،حيلة وجوده في يكن فلم غراب له فطلب ،مرقه ويشرب لحمه من فيأكل

 بنزع وأمر فاغتاظ، علته وزادت فأبطأ بغراب يأتيه من الشام ناحية إلى فوجه

 رسوله يعد فلم به، يعالج ما الملك فأخذمنها الغربان فرجعت الشجرةفنزعت

 الرمال وكانت وقته، في عمل ومما علته. من الملك خرج حتى الشام ناحية من

 صنم لذلك فعمل زروعهم، طمت ربما حتى الغرب ناحية من عليهم كثرت قد

 جبهته على ونقش مسحاة فيها كالقفة يده وفي منه قاعدة على أسود صوان من

فانكشفت منا وجعل المغرب، ال به ووجه كتابات؛ وسافيه وذراعيه وصدره

 كل من الوحوث بها تجذب صوتية موجات بعمل تتوم نحاس من الصنوعة العجرة هذه ١٧٠
 أماكنهم من إلبراح وال الحركة يستطيعون وال التام بالشلل يصابون فإنهم إليها يصلوا أن وما مكان
الحالى!! زماننا في الجهاز هذا مئل يوجد وال فيقتلوا، قبضًا يؤخذوا حتى
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 المغرب، صحراء في العالية األكام لتلك ورائها إلى الرياح بها وزحفت الرمال تلك

 منه يؤذيهم ال بحيث صار حتى الصنم ذلك وراء إلى عنهم يندفع الرمل يزل فلم

 في لهم يتجلى وكان الناس عن احتجب ثم مدة البودشير فأقام يضرهم. وال شي؛

 وصبروا يرونه ال حيث من خاطبهم وربما النادر في ذلك يكون عظيم وجه صورة

 على مكانه بالجلوس يأمره وهو ابنه عديم رآه أن إلى طويلة، مدة طاعته في وهم

. الملك ١٧ عديم ابنه ملكه سرير على وجلس بعده األمر فتولى سريره

المس مديم ذكر
 هرمًا ليبنى الصخورونحتها بقطع فأمر الخلق، عظيم يطاق، ال جبارًا وكان

 عديما إن ويقال السماء، من أهبطا اللذان الملكان وقته في وكان األولون. فعل كما

 هذين إن يقولون والقبط مصر وأهل بابل. إلى انتقال ثم ،علمهما من استكثر

 كثير يغشاها هناك بئر في بابل ب الملكين وإن ومهالة، مهلة لهما يقال شيطانان

 واتخذت األصنام، عبدت الوقت ذلك ومن الساعة تقوم أن إلى السحرة من

 النمرود بل قوم وقال لهم، فتنصبها تظهر الشياطين كانت قوم وقال األوثان،

. وعبادتها أمربنصبها األول

 الصناعات أهل من برجل زنت امرأة أن وذلك صلب، من أول الملك وعديم

 ظهر إلى منهما واحد كل ظهر وجعل منابر على بصلبهما، فأمر زوج لها وكان

 ذلك عمل الذي الوقت وتاريخ فعاله، وما اسميهما المنابر على وزبر صاحبه،

 صنوف من كثيرا وأودعها مدائن أربع وبنى الزنا. عن الناس فانتهي فيه،

 البحر على وعمل كثيرة كنوزا فيها وكنز ذلك، وغير والطلسمات العجائب
 يمنع اليدين باسط الشرق، إلى موجها صنمًا رأسه على وأقام منارًا، الشرقى

 الوقت تاريخ صدره على وزبر حده، تتجاوز أن والرمال البحر دواب جميع

لغلب امنار هذا ولوال هذا، وقتنا إلى قائم المنار هذا إن ويقال فيه. نصبه الذي

! )حعليم( المكه سعنى توضي عند ذكرها وسبت ، )قفطيم( - )فتي ه )عديم( ١٧٦

٢٠٩



 أرض في النيل على قنطرة وعمل الشرقى. البحر من مصر أرض على امالح الماء

 صنم كل يد في ،جهات أربع إلى موجهة أصنام أربعة عليها ونصب ،النوبة

 إلى مدة حالها على فأقامت الجهة، تلك من آت أتى إذا به يضرب سيف منها

 في عمل إنه ويقال اليوم، إلى هناك وهي ،البربا عمل الذي وهو تهدمت، أن

 ال ماء على أسود صوان من ١ حوضا ]ها[ ذكرنا التي األربع المدائن إحدى

 فيه وعمل والماء. الهواء رطوبة من إليه إجتلب يتغيربما وال الدهر، مدى ينقص
 منه، وينفقون يشربون المدينة تلك وأهل الناحية، تلك أهل وكان عجيبة، حيالً

 وذكر المالح. البحر من وقربهم النيل من لبعدهم لهم ذلك وعمل ماؤه، ينقص وال

 فيما الشمس ألن المالح، البحر من لقربهم تم إنما ذلك أن مصر كهنة بعض

 البخارجزءا هومن فحبس فيه. ما بخارالبحروعذوبة نحوها يرتفع ذكروا

 الهواء ويمده الحوض، ذلك في ينحط وجعله السحرية، وبالطلسمات بالهندسة

 البربا أمام عمل وقد العالم. منه شرب ولو الدهر، على ماؤه ينقص فال برطوبته
 البخار من جزء عليه وحبس ماء، ومأله قاعدة على وجعله مدورًا لطيفًا حوضًا

الوقت. هذا إلى وهوهناك ينقص وال منه يشربون فالخلق الرطب،

 منتهي في بألغاظعلمية العرب مؤرخو وصفها وقد مياه، محطة بمثابة كان الحوض **اهذا

 )عن بالهواء يمده الحوض ألن السنة طوال ماؤه يتغير ال كان الحوض هذا إن فقولهم الدقة،
 بعد ويتغير يأسن الراكد الماء ألن األهمية منتهي في علمية معلومة بالقطع( به مركب جهاز طريق
 وتمده بها الموجود الماء تقلب أجهزة بها كان المحطة أوهذه الحوض هذا لكن أيام عدة

 الزينة سمك أحواض في نضعها التي االء تقليب أو األكسجين مواتير مثل باول أوالً باألكجين

 الهواء رطوبة أو بخار من الماء باستخالص تقوم أجهزة المحطة بهذه وكان الماء، يفسد ال حتى
 عن أو بالتكثيف وذلك الحوض، إلى وانزاله منها الماء وتكوين بتحليتها فتقوم البحر من المتصاعدة

 تكوين فيتم أ(٢يد - أكجين ذرة + هيدروجين )ذرتين الذرية عناصره من الماء تكوين طريق
 وذلك ،ذلك يعد الحوض إلى تنساب التي الماء قطرات لتكوين بعضها مع تتحد ماء جزئيات
 بالحكمة أو بالسحر أو بالهندسة العرب المؤرخون عنه عبر ما وهي دقيقة وتكنولوجيات بتقنيات
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 اإلسكندر إلى الملك حويل وأهداه العمد، مثل على لطيفًا قدحًا أيضا وعمل

 وثالثين سنة تسعمائة ابن وهو ومات سنة، وأربعين سنة مائة وملكهم اليونانى،

 مبطن ملون رخام من أزج في العجائب ذوات المدن إحدى في دفن إنه وقيل سنة.

 وذلك ذخائره، من كثير حوله وجعل يمسكه، بما جسمه وطلى أصفر، بزجاج

 أهل وذكربعض الروحانيين. من منها يمنع بمن محروسة وهي المدينة وسط في

 عظيمة قبة وهو األرض، وجه على قفط صحراء في له عمل عديم ناووس أن القبط

 من كرة رأسها وعلى صنفها، من آزاج ثمانية على معقود براق أخضر زجاج من

 الدخول، من تمنع بجواهر موشح الجناحين ناشر ذهب من طائر عليها ذهب

 ذهب من سرير على وسطها في جسده وجعل مثلها. في ذراع مائة قطرها وفي

 واألزاج الوجه. مكشوف بالذهب منسوجة ثياب وعليه عقيق، بجوهر مشبك
 يلقى ذراعًا، أربعون القبة وارتفاع أذرع، ثمانية منها أزج كل طول مفتوحة،

 القبة في معه وجعل وبريقها، لونها لصفاء األرض، من حولها ما على نورها
 منها. أوانيها عليها موائد وسبع الحكمة، مصاحف من مصحفًا وسبعون مائة

 منه يعمل الذي وهو األبصار، أحمريخطف عليمون ذهب من مائدة ومنها

 منها، وأوانيها المضيء الشمس حجر من ومائدة منها، وأوانيها الملوك تيجان

 وهو أصفر، شعاع وله البصر لونه يخطف الذي األخضر الزبرجد من ومائدة

 من مائدة ومنها منها، وآنيتها عيونها سالت األفاعى إليه نظرت إذا الذي

 منها، وأوانيها كتبهم مصاحف في تدبيرهم من ذكروه ما على مدبر أحمر كبريت

 ،منها وأوانيها البصر يعشى لونها يكاد صاف براق أبيض ملح من مائدة ومنها

 عليها وأوانيها معقود، أصفر زئبق وقوائمها حافتاها معقود زئبق من مائدة ومنها

 مملوءة بلور وبرانى كثيرة جواهر القبة في معه وجعل معقود، أحمر زئبق من

 حديد وأتراس وكاهنية، صاعقية أسياف سبعة حوله وجعل مدبرة، بغرائب

 من وسروج اللجم، عليها ذهب من سبعة افراس تماثيل معه وجعل أبيض، مدبر

 ضربها، كان التي الدنانير من مملوءة أسود صوان من توابيت وسبعة ذهب،

في المدبرة واألدوية والسموم العقيق أصناف من معه وجعل ،صورته عليها وصور
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 أنه القبة رأى من ذكر وقد كثير. شيء ضروبها على والحجارة الحنتم أوانى
 إذا وأنهم دخولها، على قدروا فما أيامًا، عليها وأقاموا جماعة مع إليها مشى

 ما رأوا وقد شمائلهم، من أيمانهم عن القبة دارت أذرع ثمانية على إليها وصلوا

. آخر جانب إلى دارت منها دنوا ومتى فيها،
 أزجا ويتأملونها أزج، كل من يحاذونها كأنوا أنهم شأنها، عجائب ومن
 ومعنى واحد، شكل على أزجآخر من يرون ما إا أزج من يرون فال أزجًا،

 كبيرة ولحيته والنصف، الذراع قدر على وجهه رأوا أنهم وذكروا واحد
 فيها رأوا أنهم وذكروا وزيادة، أذرع عشرة بطول بدنه رأوا وقد مكشوفة،
 يوصل ال أنه القبط كتاب وفي مثلها. ير لم الوحش من وصنوفًا كثيرة عجائب

 البخور وترسل بعد، على بريشه ويبخر أفرق، أبيض ديك لها يذبح أن إال إليها
 كانت ما على النيرة بالكواكب ويكون إليها، يصل حتى بعد على الريح مع

 وعطارد والزهرة واحد برج في والمريخ والمشترى زحل ويكون نصبها، وقت عليه
 حائطها لطخ إليها وصل فإذا مرات، سبع الكهنة بصالة عليها ويتكلم برج، في

 وال استحسن ما والتماثيل المال من دخولها عند ويأخذ ذبح الذي الديك بدم
 الناحية، أهل من يكونوا لم رأوها الذين والء وذكرأن الجلوس من يكثرفيها

 أحدا وجدوا فما ،عنها قفط أهل سألوا وأنهم ،غيرها يطلبون خرجوا وإنما
 األمور، بعض في خرج له ابنًا ذكرأن فإنه منهم. غيرشيخ رآها وال يعرفها

 من قومًا أن فعرف ،أمرها عن فبحث إليها يصل ولم رآها وأنه ،جمل ومعه
 ،يريدونها وخرجوا أيامًا بقفط أقاموا وأنهم القبة هذه طلب في جاءوا المشرق أهل

. خبر لهم عرف وال أحد منهم رجع فما
 أعمال على ماشيًا يطوف أن موته قبل ابنه أوصى قد الملك عديم وكان
 ويعمل اسمه ويزبرعليه منارًا، عمومته أجزاء من جزء كل في ينصب وأن بالده،

 رأسين ذا صنمًا عليه وعمل منارًا، صحرائها في وعمل ومالعب. عالمات له

 فوق بعضها أساطين وعلى عمد على قبة به فبنى إبريت جزء إلى وسار مقترنين،
 وكان للكواكب، هيكالً وعمل ذهب. من صغيرًا صنمًا أعالها على وجعل بعض

٢١٢



 إلى ومضى ذلك، على ابنه فتبعه هيكأل، للكواكب أقام من أول البودشير أبوه

 جميع إليها الناظر ترى أخالط من امرأة رأسها على منارة به فعمل صابى جزء

 ثم ووصاه، أراد بما إليه وعهد بعده الملك فواله أبيه إلى رجع ثم .١٨ األقاليم

.املك شدات الملك سرير على جلس منه وفرغ الناووس، أودعه فلما أبوه مات

الملل شدات ذكر
 وقال أبيه. زمان في قطعت التيبالدهشورباألحجار األعالم بنى الذي وهو

 شداد فقالوا شدات اسم في الناس غلط مصرإنما دخلت العادية أن ينكرون الذين

 أحد قدر وما شدات يجرى ما وقلة شداد ألسنتهم على يجرى ما لكثرة عاد بن

 إفساد في الحيل من قدمه بما نصر بخت ل عبد إال مصر يدخل أن الملوك من قط

 فيها يذكر التي الزيجات مصاحف عمل الذي هو الملك وشدات طلسماتها.

 بن بودشير الملك أن كهانهم ومصاحف رموزهم بعض في وجد إنه ويقال الملوك،

 قد روحانياتها أن وعرف العلوية، األنوار عبادة في نفسه أجهد لما قفطويم

 والشراب، الطعام عن جسده واستغنى وجوعها نفسه، إليها حبب فيه صارت

 وبرأته مواضعها، إلى فرفعته واشتاقها، العلوية األنوار اشتاقته ذلك أدمن فلما
 يتصرف نورها، في داخال سابحًا نورًا وجعلته المؤلمة، األرض شرور من

 فسبيل ملكًا، وصير بها وأكرم ،كهانته له عرفت كاهن من له فطوبى ،بتصرفها

 للناس تضليل وشبيهه الكالم وهذا بمثابته. ويجعل خطته يبلغ أن بعده من

قالوا وقد دينهم. في ترغيبا هذا مثل فيقولون للكواكب، يتعبدون كانوا ألنهم

 وشاشة صناعى كقمر تعمل أو صناعى بقمر متصلة تليفزيونية شاشة أيضًا تمثل المرآة هذه٨

 بالقطع هي معينة والكترونية هندسية بتقنية واحد آن في مراقبة بكاميرات ومتصلة تليفزيونية
 جميع في ولكنها أقل أو منها تقدمًا أكثر تكون فقد حاليًا الستخدمة التقثيات عن تختلف

 بها التصلة العرض وشاشات الصناعية األقمار بها تقوم التي الوظائف نفس تؤدى األحوال

القديمة(، والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال هشام انظر المراقبة. وكاميرات
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 خالقها، يضر ال المدبرات الوسائط لهذه مدحهم وإن الله توحيد على إنهم أيضًا

األمم من وكثير والعرب الهند قالت كما إليه، تقربًا يعظمونها وإنهم

 وفضة ذهب من للكواكب أصنامًا فيه وأقام أرمنت هيكل شدات وعمل

 طباع في المعدنية األجساد وهذه معقود، وزئبق مصفي ورصاص أبيض وحديد
 النقبوش، بأحسن ونقش الزينة، بأحسن زين منه فرغ فلما وقسمتها. الكواكب

 يترك ولم والديباج، بالوشى وكسى الملون، والزجاج ،بالجواهرلملونة وأمرفزين
 صابى جزء من الداخلة امدن في عمل وكذلك فيه، عمله إال الغريب من شيائ
 اإلسكندرية، بشرف هيكأل وعمل أبريت، بجزء عملها التي والقبة مثله، هيكال
الغربى الجانب من النيل عبر على أسود صوان من صنمًا لزحل وعمل

 له قائم صنم صورة أحدهما في وجعل مدائن، الشرقى الجانب في شدات وبنى
 يديه بكلتا احليله ينتشر ال الذي والمسحوروالعنين المعقود أتاه ظاهرإذا إحليل

 كبيران ضرعان لها بقرة إحداها في وعمل الباه. على وانتشروقوى ذلك عنه زال

 بنيت أيامه وفي دروصلح. ضرعها وتعقد لبنها نقص التي امرأة مسحتهما إذا
 أهل من قومًا وأسكنها إليها، فحولها أمه على سخط كان له ألبن بناها العالية،

 بها اللتين والصورتين أيامه في بنيت سفط إن وقيل الصناعات. أهل ومن الحكمة
 ابنه فأخرج بلده بعض في عاثوا والسودان الحبشة وكانت للمهل، املتصقتان

 فصار استعبده سباه من وكل وسبا، منهم فقتل إليهم عظيم جيش في منقاوس

 الذهب يعملون منهم سباه من فيه وأقام الذهب، معدن واقتطع فيهم. سنة ذلك
 أحب من أول وهو جيشه. من يحرسهم من معهم المقام وألزم إليه، ويحملونه

 األهلية، والكالب الذائب من السلوقية الكالب وولد الجوارح واتخذ الصيد
 لكل والطالسم العجائب من وعمل الدواب، به يعالج ما وجميع البيطرة وعمل
 ،لها بطلسم أسيوط ناحية في بركة في التماسيح وجمع كثرة. يحصى ال ما شيء

 في جلودها جميع ويستعمل فيقتلها، انصبابا النيل من إليها تنصب وكانت
 والقبط العقاقير. ومؤلفات األغذية في وشحومها لحومها ويدخل وغيرها، السفن
 عمل ما بلد في يعمل ولم وطلسمًا، أعجوبة عشرة بمصراثنتى عمل أنه تحكى
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معالمها. وإفساد خرابها بعد قائمة أكثرها آثار بقيت وقد له، ذلك تهبأ وال فيها

 فرسه به فأكب صيدًا فطرد وخرج ملكًا، سنة تسعين عديم بن شدات وأقام

 من أمر في خالفه وقد خدمه، بعض أخذ أنه كتبهم بعض وفي فقتله. هوة في

 فعله، من ذلك على ندم ثم فتقطع أسفله إلى الجبل أعلى من فألقاه األمور،

 أصابه أن وأوصى جبال، يصعد أن يتوقى وكان ذلك، مثل سيصيبه أنه ورأى

 عليه يزبر وأن ،يلحقه ما فيه يلحقه الذي الموضع في ناووسه يجعل أن شيء

 له يجوز ال ما يفعل ال وأن الواجب، عن يخرج أن القدرة لذى ينبغى ليس

 فكوفئ يحل ال ما عمل الملك، قفطويم بن عديم بن شدات ناووس وهذا فعله،

 صفح قد مجلس على قبة عليه الجبل سفح في سرب عمل هلك ولما عليه

 ثيلوالتما والجوهر المال من معه وجعل ملكه، سرير على فيه وأجلس بالفضة

سنة. وأربعون أربعمائة وله ومات كثير، شيء والمصاحف الحكم وأصناف

الملك منقاوس ذكر
 وحكمة بحزم وملك أبيه، مقام فقام الملك منقاوس ابنه بعده من األمر وولى

 ليفهموها، العامة بخط تنسخ وأن فيهابالنظروأمر الحكمة، فأظهرمصاحف

 كثير وكان مصر ملوك من الحمام عمل من أول وهو مراتبهم، إلى الكهنة ورد

 امرأة لكل وجعل الكهنة، بنات ومن عمه بنات من نسوة عدة وتزوج النكاح،

 الحسنة، والفرش المؤنقة والصور العجيب بالبنيان أصلحه قد مكانًا منهن

 بنى الذي هو إنه األثر أهل بعض وقال فيها. وأسكنهن العجيبة، واآلالت
 وبنى ومصانع، غيرها مدنًا وعمل إليها، ورحلهن بنتًا ثالثين وكن لبناته، منف

 بتلك وعمل منف، من فراسخ ثمانية على وأصنامها الكواكب لصور هيكالً

 وجده، أبيه على حكمته بفضل فيها أغرب وغرائب كثيرة طلسمات الناحية
 لبرج موافقًا كان ما األعمال من عيد كل في يعمل عيدًا عشر اثنى للسنة وعمل

 وأرزاقهم، أحوالهم في عليهم ويوسع األعياد تلك في الناس يعظم وكان الشهر،

على يفتح لم ما المعادن من عليه وفتح غيره، مع يروه لم ما الخير من معه ورأوا
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 نهارا، وال ليال يفترون ال فكانوا العمل، الكيمياء أصحاب وألزم قبله. أحد

 وغيره، اإلدرك من مسبوك وزجاج كثير وجوهر عظيمة أموال عنده فاجتمعت

 من عملناه ما كثر قد له فقال ،ويحبه يكرمه كان له أخا فدعا ،كنزها فأحب

 املوك يتسامع أن آمن ولست والجواهر، الذهب من ادخرناه ما وعظم التماثيل،

 أرض في فأمعن به وتوجه كله، ذلك فخذ غزونا على فيتألفوا ذلك، بكئرة
 وعلمه عليه وأسس فيه األئرفأحرزه خفي حريزا مكانًا انظر ثم الغرب،

 الله شاء إن إلى وعد ،إليه الطريق أين ومن وعالماته المكان صفة واكتب بعالمات

 من منها عجلة، ألف عشر اثنا نفسه مع حمل إنه األثر أهل فيقول تعالى.

 وطرائف مضروبة، وصفائح إبريز، ذهب وسائرها ثالثمائة، الجواهرالنفيسة
ي ء سد

 في سار ثم واحدا؛ يوما الجنوب في وسار وأوانيهم، وسالحهم االتهم من الملوك

 منيع أسود جبل إلى الثالث اليوم في فانتهي آخر، وبعض كامال يوما الغرب
 ومغاير أسنرابًا الجبل ذلك تحت فعمل به، مستديرة جبال بين مصعد له ليس

 ذلك وأتقن وزبر وعلم ،أخوه أمره كما عليه وردم ،معه كان ما فيها فدفن

 سنة كل في يبعث سنين أربع ذلك بعد فمكث فأعلمه. أخيه إلى ورجع جهده،
 تنفع تماثيل فيه بيتًا عمل الذي وهو شتى، أكواخ في فيها فيدفن كثيرًا عجال

 الناس فانتفع به، يعالج ما تمثال هيكل كل رأس على وكتب العلل، جميع من
 من امرأة صورة المدينة هذه وفي بالحكمة. اللوك بعض أفسدها أن الى زمانًا بها

 يتناوبونها، الناس وكان همه، ونسى تبسم إال مهموم يراها ال مبتسمة حجر

 مذهب ظفر من روحانيا طائرا تمثاال وعمل بعد. من عبدوها ثم حولها، ويطوفون

 زان يمربه ال وكان المدينة، وسط في اسطوانة على ووضعه يشيربجناحيه، كأنه

 من الناس فامتنع به يمتحنون الناس وكان بحضرته، عورته كشف إال زانية وال

 أن وذلك وبطله. أمره ففسد الملك فاكن زمان إلى كذلك فأقاموا منه، فرقا إلزنا
 أن وخافت الملك خدام رجاًلمن عشقت عنده حظية وكانت نسائه من امرأة

 في مفكرة فأقامت ،فيقتلها فتفتضح الصنم ذلك من فيمتحنها الملك إلى ذلك يرقى

 ذكر في فأخذت يشربان وهما الليالى بعض في بها خال أن إلى ذلك، في الحيلة
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 وما للناس المنافع من فيه وما للصنم، ذلك الملك فذكر وذمهن، وسبهن الزوانى

 الملك صدق وقد لكذلك إنه له فقالت الحسن، والذكر الثناء من فعله من يستحق

 أتعب ألنه قالت: ؟ وكيف فقال: أمره، الرأىفي يصب لم منقاوس أن غير

 العجز، أكبر وهذا نفسه، أمر دون العامة أمر لصالح جعله فيما ه وحكماء نفسه

 ،وجواريه نساؤه يكون حيث الملك دار في ينصب أن التمثال هذا حكم كان وإنما

 العامة تعلم ولم ستر، في عليه وجازى به الملك علم ذنبًا إحداهن اقترفت فان

 مرة شهوتها غلبتها وقد ،مغتلمة به عماتهم قصره في لن ردعا فيكون ،منه شيائ

 لنقصان وأغلب الرجال، شهوات من أكثر النساء شهوات ألن عمرها في ربما

 ،الملك قصر في ذلك من شيء حدث فلو اآلن وأما الرجال، عقول عن عقولهن

 والخاصة العامة في وشاع نفسه، فضح امتحانه وأحب منه، األعلى بالنور وأعوذ
 قال المكروه على صبر صبر وإن متعديًا، كان امتحان بغير عاقب فإن أمره،

 تشر لم أنها وعلم والصدق، النصيحة على قولها وأنزل قلت فيما صدقت الملك

 موضعه من الصنم نزع أصبح فلما كشفه، ترد ولم عليه، وقفت ألمر إال بذلك

 فلما عالم، وال حكيم مشاورة وال مهلة بال له أعد مكان في قصره في ووضعه
 على الملك وندم االمتحان. عند شيائً يصنع فلم مرارًا امتحن القصر في نصب

 فيه. الفجوروانهمكت من به همت كانت ما على الملك جارية وأقبلت تحريكه

 من الواجب في أماكنها واختبارات الكواكب رصد بعد تعمل إنما األعمال وهذه

ذلك. له المعمول أوقات

 إليه ويأتى البربا يلزم وكان المشرق، أهل من رجالً أن أخميم أهل ذكر وقد

 فيجد البربا باب عضادة في كانت صورة فيبخرويطيب وخلوق ببخور يوم كل

 ،طويلة مدة عليه وأقام ذلك ففعل ،وينصرف فيأخذه دينارًا رجليها عند تحتها

 وخرج ماال، الرجل له فبذل عليه فقبض البلد، عامل إلى غالم به وشى حتى

 عليه وقدم القمر، جبل على للسحرة هيكال بنى منقاوس إن ويقال البلد. عن
 إال المقلعة للمراكب الريح يطلقون ال وكانوا مستهمس، له يقال منهم رجالً

الهائلة التماثيل يديه بين عملوا ركب إذا الملك وكان منهم، يأخذونها بغرامة
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 له يكون للعبادة هيكل له يبنى أن وأمر أعمالهم من ويتعجبون الناس فيجتمع
 وعجائب، أصنامًا حوله وجعل والكواكب، الشمس صورة فيه ويجعل خصوصًا،

 عمودين، فيه وجعل وينصرف، أيام سبعة فيه ويقيم إليه يركب الملك فكان

 ذلك وموضع اليوم، إلى باقيان وهما فيه عمال الذي الوقت تاريخ وزبرعليهما
 وطلسمات وجواهر كنوزًا شمس عين إلى منقاوس ونقل شمس. عين له يقال

 للملك منها فربع أرباعًا، البلد خراج قسم قد وكان بنواحيها. ودفنها وعقاقير

 في ينفقه وربع الجند، ألرزاق وربع يريد، ما به ويفعل يشاء فيما ينفقه خاصة

 وأجبرأهلها وحفرخلجانها جسورها عمل من إليه يحتاج وما األرض، مصالح

 ألف ألف مائة يومئذ البلد خراج وكان يحدث. لحدث يدفن وربع العمارة، على

 خمسة اليوم وهي كور. وثالث كورة ثالثمائة على وقسمتها ألف آالف وثالثة

 وكان كورة. أربعون والصعيد كورة، وأربعون خمسة األرض أسفل كورة، وثمانون
 وسبعين إحدى ملكًا وأقام حرب، وصاحب أمرها، يدبر كاهن كورة كل في

 في ناووس له وعمل طعامه، ي سم إنه وقيل أصابه، طاعون من ومات سنة،

 الصنعة وأكاسير المصاحف من معه ودفن قوص، غربى في وقيل القبط، صحراء

 كانت وقد كثير. شيء المضروب الذهب ومن والجوهر، الذهب وتمثيل المعمولة
 شديدًا، حبًا يحبها وكان عنده، نسائه أحظى كانت جارية موته قبل له ماتت

 ذهب من بذؤابتين تمثالها له وعمل الهياكل، جميع في صورتها بعمل فأمر

 ذهب، من كرسى على جالسة وجعلت منظوم، جوهر من حلة وألبسه أسود،

 فدفنت عنها، بذلك ليتسلى فيه يجلس موضع كل في يديه بين تحمل وكانت

 مناوس ابنه جلس أمره من فرغ وال يخاطبها. كأنما رجليه، عند الصورة تلك

 أهلها، وأكرم أبيه مثل بعد، الحكمة فطلب الملك سرير على أبيه بعد الملك

 ما كل وأثبت قبله، تقدم لمن عملها يتقدم لم التي الغرائب على الجوائز وبذل

. هياكلهم في الحجارة على وزبر تواريخهم، كتب في ذلك من عمل
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الملل منقاوس بن مناوس ذكر
 فيها فيئس علة اعتل انه ذلك في السبب وكان البقر، عبد من أول١٧١ومائوس

 من يخرجك ال : له ويقول يخاطبه عظيمًا روحانيًا منامه في رأى وأنه ،نفسه من

 صورة في وهو الثور، فلك حلولها، وقت كان الطالع ألن البقر، عبادتك إال علتك

 مجلسًا له وعمل الصورة، حسن أبلق ثورا فأخذوا انتباهه، عند فأمر بقرنين ثور

 سايسا به ووكل علفه، ويحسن ويطيبه يبخره وكان مذهبة، قبة وسقفه قصره في

 مملكته أهل من سرًا له يتعبد وكان تحته، ويكنس وينظفه به يقوم خدمه من

 مموهة عجل له عملت من أول إنه وقيل أحواله. أحسن إلى وعاد علته من فبرئ

 وتساق الفرش بأحسن تفرش وكانت مذهب، خشب من قباب وعليها بالذهب،

 على يقدر ال كان ألنه علته في له عملت إنه وقيل المتنزهات، موضع إلى

 مر وإن به، أقام نزه بمكان مر إذا فكان العجلة في تجره البقر وكانت الركوب،
 أبلق تجره البقرالتي ثورمن إلى نظريومًا إنه وقيل أمربعمارته. خرب بمكان

 موضع إلج يديه بين وساقه منه، والتعريض بتوقيفه فأمر والقرنين، الخلقة حسن

في كان فلما بالذهب نسو حرر من حلال عليه وجعل به، اعجابا نزهته

 ن( )م يسمى القديمة المصرية اللغة في والثور )اوس(، اليونانية الزائدة + )من( = )مناوس( ١٧١

 )غاردنر( عند وكذلك فولكنر( و)معجم بدج( )معجم وفي mn ا. .ت( ن )م والبقرة ،10ل0

 ن( )م مضاعف 4لس00ل0ا ت( ن م )من األبقار قطعان على تدل ن( )م الجذر من كثيرة مشتقات
 في -وعرف النيل وادى في معبودًا الثور كان فقد القوة، مي األصلية الداللة لكن إليها. وما

 طقوس وكانت شمس(، )عين هليوبوليس مدينة في المقدس الثور وهو Mneves باسم اليونانية
 )معجم يقول كما ]منف[ مدينة في (٨ل3)أبيس للمعبود مظاهرها أغلب في مطابقة عبادته

 )قو، وتعنى )منن( العربية جذر )قارن إلقوة إلى يرمز الثور كان للكالسيكيات(-فقد أكسفورد

! )مينيس( نفسه هو )مناوس( أن ونرى )مني((، وكذلك

 الذين الملوك أسم تحمل التي اليونانية القوائم في األولى األسرة ملوك أول أن نذكر أن بقى

 اليونانية الزائدة حذف بعد )من( أو )مين( نفسه وهو )مينيس( يدعى ملك مصر حكموا

1 )يس(
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 يديه. بين وسجد إليه سار عبيده عن تفرد وقد موضع، في خال األيام يعض

 ما على مهمه كفيته لى وتعبد وإكرامى، تربيتى على الملك دام لو له: فقال

 لقوله، الملك فارتاع علله. جميع عنه وأزلت أموره، جميع في وقويته يريده،

 به ووكل الهيكل، في ويوقف المذهب بالحرير ويكسى ويطيب يغسل بأن وأمر

 ذلك وأقام بعبادته. وأمره والتطييب بالمسح ويتعاهده أموره جميع في يخدمه من
 وبنى البقر، لعبادة أصالً ذلك وصار ،به الناس وافتتن ،طويلة مدة يعبد الثور

 أعالمًا. عليها وأقام كثيرة كنوزًا فيها وكنز والجبال الصحراء في كثيرة مواضع

 وكنزحولها منارًا، بها وأقام ديماس، لها يقال مدينة الغرب صحراء في وبنى

 ناحية من بها جازوا قومًا وإن اآلن، إلى قائمة امدينة هذه إن ويقال كنوزًا،

 الثور ذلك أن كتبهم بعض وفي نيرانهم. ورأوا الجن عزف فيها فسمعوا الغرب

 أجوف، ويعملوه ذهب من صورته يعملوا أن أمرهم له، عبادتهم من مدة بعد

 في ويجعل وأظالفه قرنه نحاتة من ويؤخذ ،ذنبه ومن شعرات رأسه من ويؤخذ

 حجارة، من جرن في جسده يجعلوا وأن بعالمه، يلحق أنه وعرفهم التمثال، ذلك

 إليه ناظرة والشمس شرفه في وزحل عليه، تمثاله وينصب الهيكل، في وينصب

ذلك. ففعلوا السبعة الكواكب صورة ،عالمات التمثال في ينقش وأن تثليث، من

 في سواد صنعتها وأدخلت الجوهر، بأنواع وكللت ذهب من الصورة وعملت

 فكان التمثال عليه ونصب حدها، التي الحدود ي الثور جسد وجعل بياض،

عنه. يسألونه ما بكل ويجيبهم وقت، بعد وقتا يحدث وبما بالعجائب يخبرهم

 الناس وقصده القرابين، له وقربت النذور له ونذرت التمثال ذلك أمر وعظم

. يريدون بما يخبرهم فكان ،منها قرب وما مصر أعمال جميع من

 له وعمل ،أصابه سل من وهلك ،سنة وثالثين خمسا ملكًا مناوس وأقام

حجارة. من جرن في وجعل٨ الغربى الجبل تحت ناووس

خفرع! هرم هنا الغربى( )الجبل ب المقصود ١٨٠
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الملك مناوس بن مريدس ذكر
 أبيه بعد ملكه سرير على فجلس الملك، مريدس ابنه بعده من وصيه وجعل

 وال منارًا، ينصب وال بنيانا يبن فلم مضعفا وكان سنة، وعشرين إحدى وملك

رصاص. من جرن ي أبيه مع ودفن فمات أعجوبة، وقته في عملت

الملك أشموت ذعر
 إلى أشمون من وحده وكان الملك قبطيم أخو وأشمون الملك، أشمون بعده وولى

 حد آخر وهي الحمراء، برقة حاذى ما إلى المالح البحر إلى الشرق وفي منف،

عند باسمه سماها ألنه أشمون ينزل وكان . اخميم حدود إلى الصعيد وفي مصر،

 طلبته ون "مومريدة": )مريد(: مادة الغنى معجم وفي دس(، + )مريد( = )مريدس(٨"

 أهل بعض لغة أي الليبية اللغة )أى البربرية اللغة في مريييو(، ون )كان ومائصريو وأثصارو
 <لقذ لمد/ العربية: وفي درس(، elined )إليذ( " العدنانية(: غيرالعربية األفريقى الشمال

 = )ملد( مقلوب و)لمد( ؛ العبرية من ماخوذة أنها الباحثين بعض زعم وقد تتلمذ. تلمذ، تلميذ،

! )لحن( مند = )ملد( مقلوب )لمد( أن ونرى الصغير. المتعلم شأن وهو طفل. طري، لين،

ا ضعيف( )أو طرى لين = )ملد( ومعنى ، ضعفًا( كان )و المسعودى: أوردها التي العبارة الحظ

 Mild،في واأللمانية ٧4ن1صيغةل في اإلنجليزية اللغات إلى نفسه بالمعنى انتقلت و
! Mild صيغة في والنرويجية

 الزائدة + )مند( + التعدية أداة )س( تع )سمندس( ،٢١ األبرة ملوك أول هو )وسمندس(

)س(! اليونانية

!الصغير )التلميذ( التعلم = )مريدس( = )سمئدس( أن يعنى هذا و

بن )ميالطس باسم والحكم( العجائب في األمم )نزهة كتابه في أياس( )ابن ذكره الملك وهذا

1 مناوس(

 )مريد( = )لمد( = )ملد( = )ميالد( = )ميالط( يونانية، زائدة )س( ال )ميالط(، = وميالطس

)سمندس(! نفسه وهو
عامًا! عشرة ثالثة كانت )ميالطس( حكم مدة أن يذكر أياس( )ان لكن
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. مثلها في ميالً عشر اثنا وطولها وولده أهله إليها ونقل ،بنيانها

 القصور وبنى وغيرذلك، والصولجان بالكرة المالعب اتخذ من أول وأشمون

 العجائب. من فيها وأكثر امدن وبنى األعالم ونصب امنائر وأقام األجنة وغرس
 أنه منها وسحرًا وعجائبًا ذكرًا األخبار أكثر كان أشمون خبر أن تزعم والقبط

 على جعل أبواب أربعة لها وجعل أفطراطس سماها الجبل سفح في مدينة بنى

 كلب، صورة الجنوبى وعلى ثور، صورة الغربى وعلى عقاب، صورة الشرقى

 روحانية، الصور تلك في بسحرهم الكهنة وأسكن أسد. صورة الشمالى وعلى

 بإذن إال إليها الدخول على يقدر وال الغريب، القاصد قصدها إذا تنطق وكانت

 منارا فيها وجعل الفاكهة. من لون تثمركل شجرة فيها وجعل ،بها الموكلين
 أيام سبعة تمضى حتى لونًا يوم كل تتلون قبة رأسه على ذراعًا، ثمانون طوله

. األول اللون إلى تعود ثم ألوان، بسبعة

 ماء المنار ذلك حول وأجرى شعاعيًا، لونًا المدينة تكسو األلوان تلك وكانت

 المدينة حول وجعل لون. كل من سمكًا الماء ذلك في وجعل النيل من ساقه

 مضرة لدفع منها كل الناس، أبدان وأبدانها القرود رؤس رؤسها طلسمات

 أبوابها على األربعة المبنية األصنام من صنم كل تحت ودفن منفعة. واجتالب

 وأسكن ،إليه به يوصل وكالم وبخور، قربان منها واحد ولكل الكنوز من صنفا

 في العجائب ذات كتبهم في تعرف مدينة منها بالقرب وبنى السحرة. فيها
 كل وتحت وصيفًا، شتاء خفيفًا مطرًا تمطر السحابة مثل أبدًا عليها قبة وسطها

 لطيف بربا شرقها وفي فيبريه. داء كل من به يتداوى أخضر ماء فيها مطهرة قبة

 كأنه وجه صورة منها عضادة كل في عضادتان، منها باب لكل أبواب أربعة له

 ومن يومه. في حدث بما ويخبره يفهمه، بكالم يكلمه وهو صاحبه، يخاطب
 أن إلى أبدًا تفارقة ال فظيعة فأصابته عليه نفخا طهارة غير على البربا ذلك دخل

عن يعزب لم اعتنقه من عمود نوركأنه مهبط ابدًا وسطها في إن ويقال يموت.

 !نفسها الهوكى لعبة هي تكن لم إن هذا المعروفة الهوكى لعبة تشبه لعبة عن هنا الحديث
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 من باب كل وعلى يعملون. ما ورأى كالمهم وسمع الروحانيات، من شيء نظره

 أحب فمن العلوم، من علم فيه كالمصحف يده في راهب صورة المدينة هذه أبواب

 العلم ذلك فيثبت صدره على وأمرها بيده فمسحها الصورة تلك أتى العلم ذلك

 وإنهما عطارد وهو هرمس اسم على سميتا المدينتين هاتين إن ويقال صدره. في

 والى وهو مروان بن العزيز عبد أتى رجل عن وحكى حالهما. على اآلن إلى

 فوقع ضل، له جمل طلب في أوغل وقد الغرب صحراء في رأى أنه فعرفه مصر،

 من صنف كل من تحمل عظيمة شجرة منها وجد وأنه خراب مدينة إلى

 مدينة إحدى إلقبطهذه من رجل له فقال وتزود، منها أكل قد وأنه الفاكهة،

 معهم، ووجهه ثقاته، من جماعة العزيز عبد فوجه كنوزكثيرة، وفيها هرمس
 وكان أثرًا. لها وجدوا فما زمانا، الصحارى تلك يطوفون ومشوا شهر زاد وتزودوا

 وهو ذكره يبقى عمل في وأحبهم ،صنيعه في وأرغبهم أبيه ولد أعدل أشمون

 بنى إنه القبط وتقول النيل. وسط في الملون بالزجاج المصفحة المجالس بنى الذي
 ألنهن لنسائه عمله إنه وقيل النيل، انصباب إلى أشمون من األرض تحت سربًا

 والحيطان ألرض، مبلط السرب هذا وكان الشمس، هيكل إلى يمضين كن

 أهل وقال ملكًا، إخوته أطول كان أشمون إن وقيل العجيب. الملون بالزجاج

 من سنه ستمائة بعد منه الملك انتزعوا عاد قوم وإن سنة، ثمانمائة ملكه إن األثر

 من الراهبة إلى عنه فرحلوا واستوزروه البلد كرهوا ثم سنة تسعين وأقاموا ،ملكه

 وسلط والقرى، والمصانع المنازل واتخذوا فعمروها القرى، وادى إلى الحجاز طريق

 البلد، من خروجهم بعد أشمون إلى مصر ملك وعاد القرفأهلكهم. عليهم الله

 صاحت ليدخل جاء إذا الغريب وكان نحاس، من وزة وقته في عمل إنه ويقال

 أحبوا وإن أدخلوه، أحبوا فان البلد، أهل به فيعلم بجناحيها وصفقت الوزة

 بأيديهم، يأخذونها كانوا بحيلة لها فاحتال وقته في الحيات وكثرت تركوه.

 ب النيروز عمل من أول وهو ودرياقات. أدوية ولحومها شحومها من ويعملون

 زمانه وفي بزعمهم. للكواكب إكرامًا ويشربون يأكلون أيام سبعة يقيمون مصر،
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 وعليه أصفر زجاج من مجلسا فوقها وجعل مطرانًا، بها وأقام ،البهنسا بنيت

 إنه ويقال المدينة. على شعاعها ألقت طلعت إذا الشمس وكانت مذهبة، قبة

 الصغار. األهرامات إحدى في ودفن ومات سنة، وثالثين سنة ثمانمائة ملكهم

 كثيرة وعجائب كثير مال معه ودفن أشمون آخر في طاووس له عمل بل وقيل

 التي.كانت السبعة الكواكب أصنام معه ودفنت كثرة، يحصى ال الذخائرما ومن

 من ونضار جام آالف وعشرة وفضة ذهب من سرج آالف وعشرة ،هيكله في

 األعمال، لقبول المدبرة العقاقير من برنية وألف مسبوك وزجاج وفضة، ذهب

ملكه. ومدة اسمه كله ذلك وزيرعلى

الملل الشاد ذكر
 سنة وأربعين خمس ابن وهوغالم فولى الملك، الشاد بنه الملك على وخلف

 أمره فانكشف أبيه، نساء من امرأة فابتز العين، طماح معجبًا متجبرًا وكان

 ملكه في كان مله كل إليه فاجتمع واللعب، اللهو همه أكبر وكان خبره، وعرف

بهم للعب وانفرد والمالعب، المالهي أنواع من شيء يده في كان من كل وقصده

 رقم ،حاشية ٩٤ ،ص ١ ج ،العربية هصر )آلهة كتايه ي خشيم فهمى ,على د يذكر

 منها الجنس واسم )أحجار "بنيمات" على وتجمع )حجر بمعنى )بنيمة( ... (٢٤)
 العروبية، اللغات في )حجر(، = )بن( ل بالميم جمع صيغة األخيرة هذه أن في جدال وال / )بنيم(
 أو )رابط ح )سث( )حجر، ع )بنيم( أن أي ”... بتيم < "بن" بناء. يبني، بنى، ومنها:
 قواه والبناء بالشييد. طاله شيدًا يثييده الحائط :شاد )ثاد( مادة العرب لسان معجم وفي يريط

 ،شيذ ،أشييد شيذت، متعد(. ثأل. )ف: د[. ي ]ش - شاد )شاد( مادة الوسيط المعجم وفي ورقعه
يالشيد. طاله الجدار(: و)شاد أغاله. رفعه، بناه، : اليناء( و)شاد شيد. مص.

الفاد(!! -)أى لبنا -األحجار رابط = سش( )بنيم اسم معنى ويكون

 األولى األسرة أخرملوك - سش( )بنيم هونفسه المسعودى ذكره الذي الملك )الشاد( يكون فهل

! ؟ اليونانية القائمة في
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 مموهة منقوشة قباب عليها خشب من قصورا وعمل الناس. أمور في النظر وترك

 من يحب من مع فيه ويتنزه٨النيل" في المراكب على يحملها وكان بالذهب،
 الفرش بأحسن وفرشها امذهبة األروقة عليه وعمل يلهيه. ومن وخدمه نسائه

 بموضع يمر ال شهورًا نزهته في ويقيم البقر، وتجرها عليها يتنزه وكان وفاخره،
 أبيه، خزائن في أكثرها واستنفذ كثيرًا توليدًا السحر من وولد فيه، أقام إال

 ذلك في أسرف فلما وجوهها، غير في والنفقات الملهين جرائد في خراجه وذهب

 عليه واإلشارة مسألته وسألوه عنده، حاله فأنكروا وزيره إلى الناس اجتمع

 تبينه يجب ما له وبين فيه فاوضه ثم ذلك، لهم فضمن عليه، هو عما باإلقالع

 على أصحابه وسلط ينته، فلم يكره بما التفريط من الالحقة العواقب من وحذره

. بهم وأضروا إليهم الناسفأساءوا

 والفضة الذهب بصفائح مجالسه صفح قد له متنزه إلى يوم ذات الملك وخرج

 .وفرشه الرياحين، نفيس فيه وغرس المياه إليه وأجرى الملون، الجوهر وغرائب

 بها خلى نسائه من بامرأة يخلو أن أحب إذا وكان الملونة. الفرش بأصناف
 خدمه، بعض من غالم خرج إذ أيامًا فيه أقام وقد المتنزه، ذلك في وأنه هناك،

 بغيرثمن منه أخذها فأراد خادم له وكانت له، حاجة في التجار بعض فأتى

 دمه أسالوا حتى وضربوه عليه فاجتمعوا ،ضربه يريد عليه فوثب منها فمنعه

 على وانكرا الموضع إلى فركبا الجيش وصاحب بالوزير خبره واتصل وقيد. وحمل

 ما وقاال مغضبين فانصرفا وأسمعوهما، لهما فأغلظوا وأسمعاهم فعلوه ما الناس

 من الناس في بالنداء وأمر بهما يحفل فلم الخبر، وعرفاه الملك عن هذا ستر نرى

 فعله وشكروا أمره الناس فحمد فاقتلوه، وأصحابه الملك خدم من تعرضكم

 وزيره إلى وجه أسبوع لذلك مضى إذا حتى ،أصحابه على بالوثوب وتواصوا

 أن وأمر هناك، يتصيد الغرب صحراء إلى يركب أن عزم أنه جيشه وصاحب

فاستدعى بابه إلى واجتمعوا ،ففعلوا أيام لثالثة يتزودوا وأن ،جيشه معه يركب

 تتحرك التي مثل النياية العوامة أي نيلية( مركب تحطها خشب من )قصور العبارة القصود ١٨٤

الحاضر! وقتنا في النيل في
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 أحسن في وجيشه الملك وخرج العامة، من األنتقام يريد أنه إليهوأسر الوزير،

 حتى بالجيش رجع الظالم اختلط فلما . بعيد غير موضع وسارإلى وهيئة زك

 كثيرا، خلقا فقتلوا الناس في أيديهم يضعوا أن أصحابه وأمر المدينة، باب وافي

 أقدم من جزاء هذا ينادى: ان أمر ثم الغالم. فيه قتل الذي الموضع وأمربحرق

 الناس، فاستغاث وغيرهم، العامة من مهنتهم وأصحاب رعاياه من الملك على

 لهم، وقال فأمنهم، ففعل فيهم ويسأله يديه بين نفسه يطرح أن وزيره إلى فأسر

 عليه كان ما إلى ورجع وانصرفوا فعله فشكروا دمه أحل فقد منكم عاد من

 العامة فأبغضه والكهنة الهياكل واستحلت الناس عن واحتجب وأعظم.

 فسماه، وسقاته بطباخه خاصته عليه فاحتال الغوائل، له وابتغوا والخاصة

سنة. وسبعين خمسا ملكه فكان سنة، وعشرين مائة ابن وهو فمات

صاصا الملل ذصر
 أخو هذا صاصا أن تزعم وأكثرالقبط ، صاصا ابنه إلى بعده وصارالملك

 عليه الناس دخل الملك سرير على صاصا جلس ولما الملك. مربيس ابن وأنه الشاد

املهين ونفي منف وسكن لهم، النظر وحسن فيهم العدل فوعدهم يهنوئنه،

 )بي الملك أو تي( )تي الملك السم ترجمة أنه توقعت مرة ألول )صاصا( اسم قرأت عندما

 اتضح ولكن )بي( )صا(= أن أو )تي( = )ص( فتكون مرتين مكرر هنا االسم أن اعتبار على بي(
 - )صاصا( أن أكتشغت - سترى -كما أخرى وبصورة النهاية في ولكن تمامًا، توقعى خطأ لى

! )بيبي(!!...كيف؟

 )صاصا( تكون ذلك وعلى األبن، وتعنى ح)سا( و)صا( )صا(، من مبالغة صيغة هي )صاصا(
 أخذنا فإذا ، )بيبى( Baby االنجليزية في يسمى ما وهو )المولود( أي جدًا الصغير الطفل بمعنى

 وإنه الرضيع الطفل - القديمة الصرية اللغة -في تعنى كانت ربما )بيبى( لفظ أن األعتبار في
 (020والنرويجية)ل عل( 02ط7والهولندية)ل ، (020صيغة)ل في اانجليزية اللغات إلى أنتقل

 والبرتغالية (baby)صيغة في واأللمانية صيغة)غاغم، في والفرنسية صيغة)غاءم في واألسباتية

جدًا! أمرمحتمل فهذا (bebe) صيغة في

!السادسة األسرة ملوك ثانى وهو )بيبي( خ الرضيع( )الطفل (.=)صاصا يكون ذلك وعلى
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 الكهنة ورد الهياكل وأصلح أباه. يصحب كان ومن الشر وأهل المجاالت وأهل

 األنهار، فيها وأجرى وطلسمات، كثيرة عجائب بمنف وعمل مراتبهم، إلى

. إليه ودعى هيكله وشرف موضعه على قبله عمل كان الذي العقاب ونصب

 وبنى ببلده، يحدث وما والجدب الخصب زمان بها يعرف مرآة بمنف وعمل

 أعالمًا البحر غرب ونصب نخالكثيرًا، فيها وغرس مدائن، الواحات داخل

 أمر أعجزه من كل فكان الحيلة، صنم له يقال صنمًا القطم خلف وعمل كثيرة،

 مصر أطراف على وجعل منه. معرفة عن عزب ما له ويبين فيخبره يسأله، أتاه
 منابرإذا النيل غربى على وعمل أرضه، حدود في يجرى ما له يرفعون أصحابًا

 على وجعل يومه، من أو ليله الخبرمن إليه فيصل عليها يوقد قاصد قصدهم

 اتخذها، من وهوأول يحرسونها. جماعة بجمعها ووكل ذلك، مثل امالح البحر

. باإلسكندرية عظيم بنيان له وكان ،منف أكثر بنى إنه ويقال

 في ونظر بلده أهل حكماء إليه جمع بأسره، البلد على واستولى ملك ولما
 عظيم طوفان إليه يدخل أن من له البد بلده أن ورأى حاذقًا، بها وكان النجوم

 ناحية من يأتى رجل يدى على يحدث أنه ورأى يغرقها، فيكاد نيلها من

 جعل مدينة، األقصى ألواح في وبنى وجهاتها بمصر فاعل كل فجمع الشام.
 وهي واألموال، الحكم جميع وأودعها ذراعًا، خمسين األرتفاع في حصنها طول

 لما ألنه المغرب، قلد لما أمية بنى زمن في نصير بن موسى عليها وقع التي المدينة

. منها علم عنده وكان بالنجوم األقصى الواح على أخذ مصر، دخل

 له ظهرت أن إلى والجنوب، الغرب سمت بين رمال يسيرفي أيام سبعة فأقام

 ذلك فأعياه أبوابها، من بابا يفتح أن فرام حديد، وأبواب حصن فيها مدينة

 منهم صعد من فكل الناس، إليها فأصعد حولها، ما وعلى عليها، الرمل لغلبة

. يصيب ما وال يسقط، ما والعلى يقع، يعلمكيف ال داخلها وثب أشرف، و

 ،أصحابه من جماعة فيها فقد وقد ،ومضى تركها حيلة فيها يجد لم ولما
 من جماعة عنها منصرفًا طريقه في وهلك ذراعًا، عشرين حصنها عرض وحرروا

 وفي عليها وقع بعده وال نصير، بن موسى قبل أحدا أن يسمع ولم أصحابه،
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 أن إال العظيمة، وكنوزهم العجيبة ومدائنهم متنزهاتهم أكثر الصحارى تلك

 يبعدها طلسما للرمل عمل وقد إال ملك، مصر ل يكن ولم عليها: غليت الرمان

 ينكركثرة أن ألحد ينبغى وال األيام تقادم على طلسماتها تفسد ثم ،ويوقفها

 يكن لم بطش للقوم كان فقد العظام. األعالم من نصبوه وما ومدائنهم. بنيانهم

 هذه مثل ذلك من عنهم. يذكر ما تحقيق بيان آثارهم من يظهر وفيما لغيرهم،

 باقية عجائب الغرب صحراء وفي باإلسكندرية، المشهورة العظام واألعالم األهرام

 أحد يصل فال فوقها، كنوزهم جعلوا التي المنحوتة الجبال من لهم وما ذلك، من

 نقشوه وما مدائنهم، من بالصعيد ما ومثل المنحوتة، األودية وكذلك إليها،

 الهرمين، مثل يبنى أن األرض ملوك من أحد تعاطى لو فإنه حكمهم، من عليها
 لطال واحدًا ثوبًا ينقشوا أن أرادوالو وكذلك ذلك، لهم تهيًا ما أوجميعهم

 عنق عمالهم من عامالً أن الغرب، ضياع في قوم عن وحكى وتركوه. األمر عليهم

 أمورهم تصلح أن إلى زادا معهم وحملوا الغرب، صحراء في فدخلوا بهم،

 فوجدوا جبل، إلى فدلجوا آخر، وبعض يوم على وكانوا منازلهم، إلى ويرجعوا
 مساكن إلى فأخرجه منهم، نفر فتبعه شعاه، بعض من خرج قد أهليًا عيرًا

 ويزرعون، ويتناسلون الناحية، تلك يسكنون فهم وناس، ومياه وأشجارونخل

 فصاروا الغرب، ضياع إلى يدخلوا لم أنهم وأخبروهم بخراج. أحد يطالبهم وال

 فما الطريق يطلبون مدة فأقاموا أموالهم، وجميع ومواشيهم بأهليهم نحوهم

 إليهم، لوصول لهم تأتى وال خبر، على له وقفوا وال عرفوه، وال وجدوه،

الموضع. ذلك من فاتهم ما على آيسين فرجعوا

 كثيرة مدينة إلى فوقعوا الغرب، طريق في ضلوا انهم آخرين عن أيضًا وحكى

 وأباتوهم عندهم وأكلوا فأضافوهم والزرع، والنخل والمواشى والناس والشجر اماء

 فلما ،وناموا سكروا حتى معهم فشربوا الخمر، فيها يعمل طاحونة دارفيها في

 وال أنيس فيها ليس خراب مدينة في أنفسهم وجدوا الشمس طلوع عند انتبهوا

 غير على يومهم وساروا كالهاربين، وجوههم على وخرجوا فارتاعوا عمارة،
 أهأل وأكثر وأعمر ولى،األ من أكبر مدينة لهم فظهرت المساء، قرب حتى سمت
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 بخبر فأخبروهم عندهم ونزلوا بها، فأنسوا ومواشى، وزرعًا وشجرًا ونخال ودوابًا

 أهل لبعض وإذا منهم، ويضحكون ذلك من يعجبون فجعلوا األولى. المدينة

 بأصناف وغنوهم وسقوهم بها، إليهافأطعموهم بهم فانطلقوا وليمة المدينة

 هذه بعض في الطريق عن ضلوا أنهم فأخبروهم أخبارهم، عن وسألوهم المالهى،

 فإن فيه تغلطوا أن يمكن وال واضح، أيديكم بين الطريق لهم فقالوا الصحارى،

 يؤديكم الذي الكبير الطريق سمت على يوقفكم من معكم، وجهنا المسير أحببتم

 وكنتم عندنا، وزوجناكم أرفدناكم عندنا، تقيموا أن أحببتم وإن مكانكم، إلى

 معهم، المقام على بعضهم فأجمع قولهم. من بذلك فسروا وإخواننا، أصهارنا

 فيسيرنحوهم وولده أهله يأخذ أن على وولد أهل له منهم كان من أكثر وأجمع

 في أنفسنا فوجدنا انتبهنا الغد في كان فلما نمنا ثم ،مبيت خير معهم فبتنا قالوا

 إال النان من أحد بها وليس حصونها، بعض تشعث قد خراب عظيمة مدينة
 من لذلك فلحقنا حولها. وتكدس ثمرها، تساقط قد كثيرًا نخال حولها أن

 عايناه، فيما مفكرين منها فخرجنا يتلفنا. كاد ما والوحشة واالرتياع الخوف

 نسيريومنا نزل فلم ظاهرة، السكرفينا ومعانى معنا الخمر روائح لنجد وإنا

 غنما يرعى راعيا وافينا المساء كان إذا حتى ،عطش وال جوع بنا وليس ،أجمع

 بأنهار نحن فإذا منكم، قريب العمارة إن قال والطريق، العمارة عن فسألناه له،

 موضعنا غير في نحن فإذا أصبحنا، ثم وبتنا منها وشربنا فنزلنا الماء، فيها

 دخلنا حتى يوم بعض إال مشينا وما والعمران، الناس معنا وإذا فيه، كنا الذي

 القوم مدائن وهذه منا. يقبلون فال الناس نحدث فكنا الصعيد، في األشمون مدينة

 يراه فال العيون عن ستر قد ما ومنها الجن، عليها غلبت قد القديمة الداخلة
 سارإلى الشاد قتلهم الذين الكهنة بنى من رجالً أن القبط، وذكربعض أحد.

 وإلى إليها يوصله أن له وضمن وعجائبها، مصر كنوز كثرة للكهم فذكر األفرنجة

 ويعرفه يريده، ما جميع يبلغ حتى طلسماتها عنها ويدفع وأموالها، ملكها

 اتصل فلما غزومصروجهاتها، على اإلفرنجة ملك فعزم الكنوز. مواضع

امالح البحر بين جبل إلى عمد إليها، تجهز األفرنجة ملك أن مصر بصاحب
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 ظاهرها وصفح خزائنه، في كان وما أكثركنوزه، إليه فأصعد النيل، وشرقى

 في وجعلوا ذراعًا، خمسين منتهي إلى الجبل جوانب وأمرفنحتوا بالرصاص.

 مدور جبل وهو ذراع، بقدر النحت في خارجة البارزة الصور منه المنحوت آخر

 ،قدرعليه بما وتأهب مصر، إلى املك انصرف ثم السمك. رفيع أنه إال جرمه في

. األفرنجة ملك ينتظر وجعل ،أمكنه واستظهربما

 من بشيء يمر ال وكان مصر، وقصد أمكنه ما وجيش حشد األفرنجة ملك وأن

 ما وأفسد وغيره عليه قدر إا ومناراتها أعمالها وغرائب وطالسمها عجائبها

الكاهن. ذلك بمعونة أمكنه كله وذلك أصنامها، من صادف

 إلى معالمها، وغير منها كثيرًا وهدم فيها فعاث األولى اإلسكندرية أتى حتى

 يحاربونه البالد تلك وأهل منف، إلى وصعد رشيد، ناحية من النيل دخل أن
 العميقة وامياه الشداد، طلسماتبال ممتنعة منفًا فوجد مرعليه، ما ينتهب وهو

 فلم ،إليها يصل أن طمعًا فحاربها كثيرة أياما عليها فأقام العالية دقاتوالسرا

 فاغتاظ ينقصون، وأصحابه يزيدون يوم كل وأنهم عليها، الناس كثرة ورأى يقدر

 أوله إلى الكهان أمر حتى فسيروه أهله إلى وفر يمكنه. فلم قتله وأراد الكاهن على

 النواحى أهل واجتمع كثير، خلق أصحابه من وهلك حاله إلى فرجع الظهور من

 أهل علم ولما الهروب. على معه هوومن فأجمع أكثرها فأحرقوا مراكبه، فقصدوا

 المراكب، من عليه قدروا بما إليه انحشدوا معه، كان الذي الكاهن مصربذلك

 أن ملكهم مطالب أعظم فكان مراكبهم، وغرقوا فقتلوهم بأكثرأصحابه وظفروا

 الله ففروسلط الحال. ذلك لمثل استجاده مركب في الهرب فأسرع نفسه، يخلص
 قد وملكهم إال األفرنجة إلى عادوا فما ،منها كثيرًا غرقت رياحًا مراكبهم على

 إلى الملك ورجع وقرارهم منازلهم إلى الناس ورجع أصابته، التي بالجراحات ثقل

 الوقت، هذا إلى هناك كان إنه ويقال له. عتيدا موضعه في كنزه ما مصروترك

 فيها ويعيث الجزائر، وأهل الروم، بالد يغزو الوقت ذلك بعد يزل ولم

. الملوك فهابته ،ويخربها

 عمل كان الذي ناووسه في بمنف ودفن وهلك سنة، وستين سبعا ملكًا وأقام
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 من المدينة خارج من إليه الدخول وجعل األرض، تحت من المدينة وسط في له
 كما وتمائيل وطلسمات كثيرة وجواهر عظيمة، أمواالً إليه وحمل الغربية، الجهة

 برية شتى صور على تمثال آالف أربعة فيه وكان قبله. من أجداده فعل

 من أخضر تنين وتمثال رأسه، عند أخضر جوهر من عقاب وتمثال وبحرية،

. أموره وجميع وسيرته اسمه عليه وزبر ،رجليه عند مسبوك ذهب

الملل بداونس ذكر
 مصر ملك له وصفا األجناد ملك من أول وهو الملك بداونس إلى ابنه وعهد

 فيهم فأظهر باألمور، ومعرفة وقوة أيد ذا مجربًا محنكًا الملك بداونس وكان

 بغريى وبنى ألطافهم، في وزاد الكهنة، وأكرم أهلها ورد الهياكل واقام العدل،
 وعمل الحرير وكساه العلوم من كثيرة كتبا فيه وزبر للزهرة، عظيما بيتا منف
األجناد جميع اتليه اجتمع كبيرًا عيدًا

زبرجد بسوارى مسورًا يبرق بذهب موشحًا الالزورد من الزهرة صنم وكان

 فهمى د.على ويذكر يونانية(، )زائدة - )س( + )ون( + )داو( + )أب( ب - )بداونس( ١٨٦
 الحيوان )أى ذاته القرد أن : (٣٦٣ ص األول، )المجلد العربية مصر آلهة كتابه: في خشيم

 مرة ويدعى للذال28٧أو"يديو") iddew "إديف( مرة )البربرية( الجبالية في يسمى المعروف(
 :Ballet;Dictionnaire Kabyle-francaiSjpp انظر abiddaw أيدأو"( أخرى

 رمزا القرد اعتبار في القاعدة عن الجبالية تخرج ولم انور إله )تحت( رمز هو القرد إن ، ٠٧٨,١٦١
 ه0 )أب مقطعين: من مكونة تكون فقد (abiddaw (abiddaou )أبداو( كلمة أما للنور،

 طائر )ح بياض أبيض، وتعنى: هب( / آب العربية: هب « «=)و ب ء٠ المصرية

 فاالسم "ضو)(". العربية وتقابل " iddawjj (،1ذ5إبيس) اليونانية ع األبيض "تحت"
 الجبالية أن المالحظ لكن قرده(. + تحت طائر )آ ٠ الضوء بياض " معناه مركب إذن

 صاحب ذو، أى: )حبو( أبو" " بالمقطع المصرية في نجدها التي األلفاظ من عددًا تسبق )كالعربية(
 "ذو -أبوالضو)ء("-أى: عربيًا: الحالة فيهذه 2104002٢)٧فمقابل«أيداو )األنكلي^يةمم

 ضعيف ولكنه وارد احتمال . المنار. )ذو نفسه هو الضياء( )ذو بداونس يكون فهل الضياء".

املكين! بين الزمنية الحقبة لبعد
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 رجليها وفي مدبر، أسود ذهب من ضفيرتان لها امرأة صورة في وكان أخضر،
 مرجان قضيب يدها وفي ذهب، من ونعالن حجرأحمركالياقوت، من خلخاالن

. الهيكل في من على كالمسلمة بسبابتها تشير وهي

 أحمر نحاس من وضرعين قرنين ذات اآلخربقرة الجانب من حذاءها وجعل

 الزهرة، صنم وجه إلى محاذ البقرة ووجه االزورد بحجر موشحة بالذهب مموه
 مدبر ماء فيها مجزع رخام عمود على األجساد أخالط من مطهرة بينهما وجعلوا

 تنالوها الزهرة بحشيشة الهيكل وفرش داء، كل من بها يستشفي الزهرة من بقوة
 وقرب والفضة، بالذهب مصفحة الكهنة كراسى فيها وجعل أيام. سبعة كل في

 الزهرة يوم يحضره وكان والطير، والوحش والمعز الضأن من رأس ألف فيها
 في وكان وشمالها الزهرة يمين ععن وستره الهيكل فرش قد وكان به، ويطوف

 سنانها حربة ومعه جناحان له فرس على راكب رجل صورة الهيكل قبة أعلى
 هدمه. الذي نصروهو بخت زمان إلى الهيكل هذا وبقى معلق، إنسان رأس

 بلده في الخراج من له فارتفع بخارى خليج حفر الذي هو يداونس إن ويقال
، الشام من له غازيًا العمالقة بعض وقصده الف. الف وخمسون ألف ألف مائة

 وجغرافيا: (:١٩ص الفراعنة، جزيرة في التوراة )جغرافية كتابه في عيد أحمد اأستاذ يذكر٨

 كتابات في بالشام المقصود أن إلى هنا األثارة من والبد . الشام تسمى لليمن الشمالية المنطقة فإن

 )ابن التاجر المؤرخ لنا حددها العرب. جزيرة في ما منطقة العرب، والجغرافيين األخباريين

 اليمن: تهامة سواحل من واسعة رقعة في المستبصر )تاريخ الثهير كتابه في الدمشقى( المجاور

 يلى مما القلزم بحر على مشرف وكلها مشتبكة جبال وهي اليمن، من قطعة فإنها تهامة، أما

 على صنعاء من وجنوبيها مكة حدود وثماليها ونجران، وحرض صعدة بناحية وشرقيها غربيها،

 كوش عمران آل عند وتسمى اليمن، المهجم في وتسمى الشام، عدن في وتسمى . مراحل عشر نحو
 وفي قائال: هذه الشام أودية بعض ذكر على المجاور( )ابن أتى وقد زبيد. المعروفة باللغة وتسمى

 منها يقطع األودية هذه وجميع مور ووادى سردد ووادى الكدراء ووادى رماع وادى الشام أودية

 ال جزء الشام أن للشك مجاال يدع ال بما ليؤكد إلمجار( )ابن ويستطرد - العمارة ألجل الخشب
 الحدود هذه ومن . . بالدرب يعرف حران إلى هنا ومن فراسخ، أربع هجر :والى اليمن من يتجزأ

 أحمد األستاذ انظر ، الشام زبيد في تسمى األعمال هذه الن )الشمة( أهلها يسمون زبيد إلى

.٤٠ص العرب(، جزيرة في إسرائيل ينى وملوك )كنعان الدبش:
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 وسبا فيها فقتل فلسطين ودخل وهزمه ولقيه إليه، وخرج جيش به سمع فلما

 رأس وعلى الملوك. فهابته مصر وأسكنهم حكمائها بعض وسبا كثيرا، خلقا

 على فهجموا أرضه، في والنوبة الزنج من السودان طمع ملكه من سنة ثالثين

. وافسدوا فعاثوا األطراف بعض

 قواده من قائدًا ووجه المراكب وأعد مصر، أعمال من الجيوش بجمع فأمر

 بقائدآخرفي واتبعه وراجل، راكب بين ألف ثالثمائة وفي بلوطس. له يقال

 أعجوبة. يعمل كاهتأ سفينة كل في وجعل سفينة ثالثمائة البحر في ووجه مثلها

 زهاء وكانوا السودان جيوش فلقوا الجيوش، من بقى فيمن أثرهما في هو وسار
 حتى الجيوش وتبعهم كثيرًا، منهم فأسر أكثرهم، وقتل فهزموهم ألف ألف

 كثيرًا معها وأخذ كثيرة، عدة منها فأخذوا الزنج أرض من الفيلة أرض إلى وصلوا

 عليها وزبروا منارات حدوده على ونصب مصر. إلى وسيقت والوحش النمور من

 أيامه. في عمل ما وذكركل السودان، فيه غزا الذي والوقت وظهوره مسيرة
 والتماثيل الملون والجوهر الذهب ومن كثيرًا، الكواكب أصنام من إليه ونقل

 فيه دفن هلك فلما وكثرته، جودته يعلم ال ما والذخائر وااالت الصنعة الغريبة

 عليه جعلت فيه، مات الذي الوقت وتاريخ أسمه الحجارة في بابه وزبرعلى

. منه تمنع طالسم

بداونس بن مماليك المملل ذضر
حسن عاقالكريمًا أديبا وكان الملك،١١مماليكه بعده ابنه إلى عهد قد وكان

 مكة من )جزهم( أخرجتها حين مصر أرض العماليق نزلت ال أل١١ سراقة: بن عبدالله ذكر ١٨٨

 حتى بمصر تزل ولم العجائب فيها وبنت المصانع بها واتخذت األهرام فبنت مصر، نزلت
 وفي د(، ذ= أن اعتبار على درع = )ذرع أن هنا ونالحظ ٧٤ الخزاعى( ذرع بن )مالك أخرجها

 من للوقاية اليد في تحمل مستديرة الفوالذ من صفحة التزس :)ترس( مادة العرب لسان معجم

 القامة الطويل العامة عند :الخزاعي )خزع( مادة العرب لسان معجم وفي . الدرع أي السيف

 الخزاعى( ذرع بن )مالك معنى فيكون ترس، - =درع ذرع فإن )ينو( = )مالك( كان فإذا جدا.
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 في المسعودى المؤرخ كتابات في املك )مماليك( نفسه هو و)مالك( !. القامة( الطويل )ينوترس هو

 تدراس( بن )ماليق نفسه وهو قبطيم دين على موحد كان الذي اللك وهو الزمان( )أخبار كتابه

 حرف )ترس(، أي )تراس( األصل في )تدراس( تكون وقد )الخطط( في المقريزى المؤرخ كتابات في

 - تراس = تدراس :فيكون القديمة( المخطوطات من النقل عند النسخ من زائدة تدراس في الدال

 أخرجها حين ممر أرض العماليق نزلت U الجرهمى: ثبرمة بن عبدالتد وقال ... " ترس،

 حتى بمصز تزل ولم العجائب فيها وبنت المصانع لها واتخذت األهرام بنت مكة من )جرهم(

 هو شبرمة( )بن ذكره الذي الخزاعى( داعر بن )مالك ، الخزاعى( داعر بن )مالك أخرجها

 معجم وفي . ! )داعر( تعنى فماذا )بنو( ح )مالك( كان فإذا !. )ينوترس( ل لالسم أخرى ترجمة
!! )اداعر( هو و)الديوث( .عامة تركية الديوث والترس )ترس(: مادة العرب( )لسان

 الطويل )ينوترس هو الخزاعى( داعر بن )مالك معنى فيكون )ترس(، ت )داعر( فإن ذلك وعلى
!القامة(

 إنه الحقيقة )و عربى )بنوترس( اللقب أن أعتقد الترجمتين في العربي المؤرخ أن هنا ويبدو

 ترجمتين )ترس( المقطع يترجمة فقام !( آخره في )س( ال اليونانية الزائدة وجود بدليل يونانى

 العربية، مصر "آلهة كتابه في خشيم فهمى .على د ويذكر . ! ! عربى أنه اعتبار على مختلفتين

 أن أي ، أى:ظهرواتضح )بين( الجذر من العربية )بينو(في أن :٣٥٨ األول،ص المجلد

 - )طوطيس )طوطيس(، معنى نفس وهو القامة( )طويل تعنى و)الخزاعى( لفظعروبى! )ينو(
 الطويل هو وقيل الطول. مفرط :)طوط( منظور: ابن ويقول يونانية، زائدة )يس( )يس(، + )طوط(

 العماليق قائد أن إال العماليق حارب )طوطيس( الملك ان والمعروف بإفراط( يقيد أن غير من - فقط -

 القطرين توحيد من بعدها وتمكن طويلة حرب يعد )طوطيس( على تغلب دومع( ين )الوليد وهو

 ذكر الذي و )طوطيس( نفسه هو )ينوترس( يكون فهل السفلى، ومصر العليا مصر المصرين( )أى
؟! )أتوتيس« اسم تحت األولى األسرة ملوك أول باعتباره اليونانية القائمة في

 داعر بن مالك العرب المؤرخون أسماه الذي للملك مختلفة أسماء و)طوطيس( )ينوتر( وهل

 ويذكر . ٠” (:١٨١ ص القديمة، مصر )تاريخ السيد .رمضان د ويذكر . ؟! الخزاعى )أوذرع(

 ملوك أول هو سخموى( )خع والملك . القامة بطول يمتاز كان سخموى( )خع الملك أن األفريقى

؟! ترح( )بينو نفسه هو الملك هذا يكون فهل . . الثانية األسرة

 حرف هناك أن يعنى وهذا )نحى( وهي يونانية زائدة على تحتوى )ترس( أن الى االشارة بقيت
 .. .. )س( ال حرف منه بدال وأضيف حذفه تم قد الحرف هذا ، )ر( ال حرف بعد جاء ثالث

؟! ياترى الحرف ذلك هو فما
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 دين على موحد إنه ويقال والبقر، الكواكب عبادة في ألبيه مخالفًا مجربا الوجه

 رؤيا رأى أنه ذكر، فيما سببه وكان بذلك. تذمه القبط فكانت ومصرايم، قبطيم

 الفلك، إلى واحتماله فاختطفاه أجنحة لهما رجالن أتاه كأنه النائم، يراه فيما

 فدخلته ؟ تعرفنى هل له فقال واللحية، الرأس أبيض أسود شيخ حذاء وأوقفاه

 له فقال أعرفك، ما له: فقال سنة، وثالثين نيفا سنه وكان لحداثته، روعة منه
 كنت وان إنك فقال إالهى، أنت قال عرفتك، قد فقال رجالً، يعنى بشر، أنا

 واألرض السموات خلق الذي وإلهك وإلهي ملك، مربوب فإنى إلها تدعونى

 تلحقه ال ]تعالى[ األعلى، العلو في قال: ؟ هو فأين قال: وخلقك، وخلقنى

 العالم إلقامة سببًا جعلنا الذي وهو شي،، يشبهه وال العيون، تراه وال الظنون

 وتخلص ربوبيته نفسك في تضمر قال: ؟ إذا نعمل كيف قال: وتدبيره، األسفل

 مذعورًا فاستيقظ موضعه، إلى فأنزاله الرجلين أمر ثم بأزليته. تعترف وحدانيته

 ال أن عاهدتك له: فقال رؤياه، عليه فقص الكهنة رأس فدعا فراشه. على وهو

 الذي الله قال: ؟ أعبد فمن قال تنفع، وال تضر ال فإنها آلهة األصنام تتخذ

 نفوس رد أقدرعلى وكيف قال . فيها ما جميع وخلق واألرض السموات خلق

 به وصف ضميرك وأخلص نيتك، ذلك على اعقد قال ؟ عليه هم عما العالم

 في للناس ودم أمكنك، ما فاعمل وانفردت الناس عيون عن غبت وإذا قلبك،

 به: وعمل واعتقده منه القول ذلك الملك فقبل جدودك. عليه كان ما على الظاهر

 وهو به، كافرا له مبغضا بقلبه عنه منحرفا للصنم، ويسجد للهيكل يحضر فكان

والجوالن األسفار ومواالة الغزوات كثرة واستعمل وجل. عز لله سجوده أن يضمر

 هو تحريفم قبل الصحيح الملكى لقبه أن يبدو الملك فهذا !!. ح( ال حرف بالتأكيد إنه
 وبذلك وحزن. به غم ترخا يترح به ترح )ترح(: مادة العرب( )لسان معجم في . ! )بنوترح(

الحزين(! )مالك هوحال وهذا الحزين( )األبيض أي ترح( )بنو معنى يستقيم

 حزين مالك بالعبارة: العجيب الطائر هذا تخاطب كانت القديمة األزمنة في الناس أن ويبدو
 على الزمة وأصبح . 1 الحزين( )مالك إلى حزين( )مالك وتحولت . 1 اللون أبيض ......يا

 منذ )ترح( حزينا - )بنو - األبيض( )الطائر يزال .وال ! له اسمًا يصير أن قبل األبيض( )الطائر

! يزال وال القدم
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 أهل بعض وقال الهيكل. عن ويبعد مصر عن غيبته لتطول ذلك وكل البالد، في

 فأمره نومه في أتاه وربما ويرشده، يعضده المالئكة من بملك أيده الله إن مصر

 من جادة كل باتخاذ ذلك عند الناس فأمر ،معرفته يريد بما وأخبره ونهاه،

 بحر في واتخذ الزاد، وأعد السالح، من وجميل جيد وكل الخيل

. سفينة مائتى امغرب

وقتل وهزمهم البربر جموع فلقيه البحر، البروفي في عظيم جيش في وخرج

 فيمر مشرقا يمتد ثم المحيط البحر من مأخذه والقسطنطينية الشام بحر وهو المغرب(: )بحن١٨١
 جهة من ويمتد الذكورآنفًا ببنطس فيمر القسطنطينية إلى األفرنج ببالد ثم باآلندلس فماليه من

 وطرالس وتونس ومهدية وبجاية وطنجة سبتة ثم سال أولها كثيرة بالد على الجنوب

 الجزائرالمذكورة من وفيه بالقسطنطينية يتصل حتى أنطاكية إلى سواجاللشام ثم واإلسكندرية

 من كتاب غير في وقرأت كثيرة، ذلك وغير ورود وقبرص وأقريطش وصقلية وميورقة األندلس
 ملولس بن دركون منهم دلوكة. بنى ملوك الفراعنة هالك بعد ملك أنه والمغرب مصر أخبار

 الملك وانتزاع أرضهم على مغالبتهم الروم فأراد والقوة والسحر والكيد الرأى ذوى من وكانا وزوطرة

 البلدان من كثير على فغلب الظلمات بحر وهو المغرب من المحيط البحر فتقا أن فاحتاال منهم
 وهذا مصر وبالد الروم بالد بين حاجزًا وصار الروم وبالد الثام إى وامتد العظيمة والممالك العامرة

 وبحر اإلسكندرية وبحر امغرب وبحر األندلس فبحر هذا وعلى قبل، وصفناه الذي البحر هو

 اال الهند ببحر اتصال لهذا ليس واحد جميعه الروم وبحر األفرنج وبحر القسطنطينية وبحر الشام
 على وهي الفرما عند البحر وهذا الهندى البحر بين موضع وأقرب المحيط جهة من يكون أن

 يسير أن مريد أراد ولو أيام، أربعة سوى اليمن بحر ساحل على وهو والقلزم المغرب بحر ساحل

 من ويدير القبق جبل ويقطع طرابزندة إلى الثغور ثم والشام مصر سواحل ثم إفريقية إلى سال من

 جهته من كان أن بعد الجنوبية جهته على البحر فيصير القسطنطينة إلى الترك بالد أطراف

 يقطع أن غير من بها بدأ التي سال فيقابل األندلس يدخل حتى األفرنج بسواحل ويمر الشمالية
 أمم بين ولمروره صعبة سلوكه في والمشقة بعيدة المسافة أن إال ذلك ويمكنه مركبًا يركب أو بحرًا

البلدان(. )معجم الحموى: ياقوت .انظر موحشة وبواد مشقة وجبال واأللسنة األديان مختلفة

 البربر دار إن ويقال: إسماعيل؛ بن قيدار ولد من وبرير البربر الذهبى: الدين شمس قال
 إلى وانتشروا امغرب إلى البربر جلت داود الله نبى قتله فلما )جالوت( هو وملكهم فلسطين كانت

 ، ١٨ ج النبالء أعالم سير انظر: فرسخ، ألف من نحو أراضيهم فطول األقصى السوس
 البربر من الملك فيهم كان من فأول فيهم: الرياسة أهل عن متحدثًا أيضا وقال ، ٤٢٩ص
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 )كتامة( أن دريد: ابن ذكر وقد )زناتة(، ثم )مصمودة( ثم )لمتونة( ثم )كتامة( ثم )صنهاجة(
 ابن قال ،٢٨ص ، ١٨ ج النبالء أعالم سير أنظر: سواهم، ومن حمير من و)هوارة( و)لتونة(

 أوليتهم وذكر المغرب أهل من الثانية واألمة البربر أخبار في الثالث الكتاب : تاريخه في خلدون
 هذا أنسابهم في الناس بين الواقع الخالف ونقل العهد لهذا الخليقة بده منذ ودولتهم وأجيالهم

 وضواحيه وأريافه تلوله من والجبال البسائط ملؤا القديم المغرب سكان هم اآلدميين من الجيل

 ويظعن والوبر، الشعر ومن والشجر الخوص ومن والطين الحجارة من البيوت يتخذون وأمصاره،

 إلى الريف فيها يجاوزون ال الرحلة، من قرب فيما المراعى، النتجاع والغلبة منهم العز أهل

 كانت وربما والنتاج، للركوب الغالب في والخيل والبقر الشاء ومكاسبهم األملس، والقفار الصحراء

 ودواجن بالفلح منهم المستضعفين ومعاش العرب، شأن منهم النجعة أهل مكاسب من اإلبل

 السابلة. وقطع الرماح وظالل االبل نتاج في واألظعان نتجاعاأل أهل المعتزين ومعاث . السائمة

 البرانس عليه ويفرغون المعلمة، وباألكية الصماء يشتملون الصوف من أثاثهم وأكثر ولباسهم

 األعجمية الرطانة من ولغتهم بالحلق. يتعاهدونها وربما حاسرة، الغالب في ورؤسهم الكحل

 صيفي بن قيس بن أفريقث إن ويقال: االسم بهذا أجلها من اختصوا التي وهي بنوعها، متميزة

 وباسمه مصار،واأل المدن وبنى جرجيس، الملك وقتل وأفريقية، المغرب غزا لما التباعة ملوك من

 وتنوعها اختالفها ووعى رطانتهم وسمع األعاجم من الجيل هذا رأى لما أفريقية سميت زعموا

 اختالط هي العرب بلسان والبربرة بالبربر. فسموا بربرتكم أكثر ما وقال: ذلك من تعجب

 هذا شعوب وأما مغهومة. غير بأصوات زأر إذا األسد بربر يقال ومنه مفهومة، غير األصوات

 )برنس« وهما عظيمان جذمان يجمعهم أنهم على متفقون النسب علماء فإن وبطونهم الجيل

 )برنس( لشعوب ويقال البتر، لشعوبه يقال فلذلك )األبتر( ب )ماذغيس( ويلقب و)ماذغيس(.
 أنهما الحمار: صاحب يزيد أبى بن أيوب عن حزم ابن فذكر )برنس(. إبنا معًا وهما البرانس،

 مسرور ين وصابى المطماطى سليم بن سالم وقال الوراق. يوسف عنه حدثه ما على واحد ألب

 بن )مازيغ نسل من وهم بتر، البرانس :إن البربر نسابة وهم لوا، أبى بن وكهالن الكومى
 رواية أن إال يزيد، أبى بن أيوب عن ذلك نقل وربما عيالن، بن قيس بن بر بنو والبتر كنعان(.

 امرأة إبنا هما إنما و)لطم )صنهاج( إن يقال حزم: بن أبومحمد وقال .أوثق ألنه أصح حزم ابن

 أكثر لهما يعرف فال )هوار( له فولدت )أوريغ( تزوجها أب، لهما يعرف وال )بصكى( لها يقال

 بن المثنى بن خبوز ابن أنه )أوريغ( من قوم وزعم قال: . أمه من )هوار( ل أخوان أنهما من

 البربر، قيائل من ليستا و)صنهاجة( )كتامة( إن الكلبى: وقال باطل. وذلك )كندة( من السكاسك
 الحامية. بهامن نزل معمن بأفريقية صيفي بن تركهماأفريقش اليعانية شعوب وإنماهمامن

يرجع من إلى وأما بقوله: سبق ما خلدون ابن وفصل شأنهم. في التحقيق أهل مذاهب جماع هذه
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فقال طويال. فيه وبحثوا كثيرًا، اختالفًا ذلك في النسابون اختلف فقد الماضية األمم من نسبهم

 عليه إبراهيم ذكر عند ذكره تقدم وقد إبنه، نقشان من السالم عليه إبراهيم ولد من إنهم يعضهم:

 وغيرهم، غسان من المسعودى: وقال اليمن. من أوزاع وقالوا يمنيون البربر آخرون: وقال السالم.

 وجذام لخم من وقيل بالمغرب المنار ذو أبرهة تخلفهم وقيل: العرم. سيل من كان عندما تفرقوا

 ملوك منعتهم مصر إلى وصلوا فلما . فارس ملوك بعض منها وأخرجهم بفلسطين، منازلهم كانت

 من طوائف ادعت البر: عبد بن أبوعمر وقال البالد. في وانتشروا النيل، فعبروا النزول، مصر

 أن الحكيم: األسفنداد كتاب في ورأيت قال: سبأ. بن حمير بن النعمان ولد من أنهم البربر

 أبعث أن أريد لهم: وقال أبناءه إستدعى وأنه الفترة، في زمانه ملك كان سبأ بن حمير بن النعمان

 ومسفو لتونة أبا لت منهم بعث وأنه عليهم، وزعم ذلك، في فراجعوه يعمره، من للمغرب منكم

 بعضهم فنزل هيالنه، أبا وإيالن لطة أبا ولمط صنهاجة أبا وأصناك هسكورة أبا ومرطا مسوفة أبا

 وهو جانا ونزل إبنته، وتزوج كزول لطعند ونزل بدرعه. ويعضهم بالسوس وبعضهم درن، بجبل

 ونزل المغرب، جهة من أفريقية بأطراف ومغراو ورتجين بنو ونزل شلف، بوادى زناتة أبو

 وقال حزم. بن وأبومحمد البر عبد عمروبن أبو أنكرها والحكاية طنجة. من بمقربة مقرونك

 كتاب في النسابة الجرجانى العزيز عبد بن على وقال جالوت. قوم من كلهم إنهم آخرون:
 ينسب ولم جالوت. ولد من إنهم قال من قول إال الصحة إلى يؤدى قوال أعلم ال :له األنساب

 بن رديالن بن جالود بن حديالن بن هربيل بن ونور :أنه قتيبة ابن وعند هو، ممن جالوت
 بن جالود بن هريال بن جالوت أنه أيضًا عنه ونقل األبتر. مادغيس بن زحيك بن زياد بن حظى

 قبائل والبربر قالوا: البربركلهم. أبو وسفك مشهور وفارس قال: فارس. بن قحطان بن دنيال

 و)كتامة( وفزة( و)زيحوحة( و)مغيلة( و)ضرية( و)زناتة( )هوارة( وهي جمة، وشعوب كثيرة
 و)مجكسة( وزمنهاجة( و)دنجين( و)يزدران( و)صدينه( و)مصمودة( و)غمارة( و)لواتة(

 والعماليق. كنعان من أخالط البربر أن وغيره: ، الطبرى منهم وذكرآخرون وغيرهم. وزواركالن(
 وأسكنهم الشام سواحل من ونقلهم امغرب أفريقش وأغزى البالد في تفرقوا جالوت قتل فلما

 كنعان بن مازيغ بن تمال بن بربر بن نوح بن حام ولد من البربر إن وقيل: بربر. وسماهم أفريقية
 من العمالقة من وقيل حام. بن مسراييم بن كسالجيم من بربر ولد من هم الصولى: وقال حام. بن

 فهم القول هذا وعلى سام، بن إرم ين الود بن عمالق بن عمر ين قاران ن مارب بن تمال بن بربر
 وقريث وكنعان والعمالقة والقبطحميرومضر من شتى البربرقيائل المرحل: بن مالك وقال عمالقة.
 المسعودى عند خروجهم وسبب . كالمهم لكثرة البربر أفريقش فسماهم ولغطوا بالشام تالقوا

 شعره: من وينشدون البربر وسماهم أفريقية لفتح استجاشهم أفريقش أن :والسهيلى والطبرى
 الناس اختلغ الكلبى: ابن وقال الخصيب، للعيش الضنك أراضى من سقتها لما كنعان بربرت
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 إال بأمة يمر ال وكان منها، وخرج أكثرها، واستأصل أفريقية، وبلغ أكثرهم.

 جذام فانهم الشآم من البربر أخرج داود يا قيل: بالوحى داود فقيل الشام، من البربر أخرج فيمن

 بنى أن البكرى: وعند التبابعة. الملوك بعض وقيل أفريقش وقيل نون بن يوشع وقيل األرض.

 إلى جالوت موت بعد فروا أنهم والبكرى وللمسعودى جالوت. قتل عند أخرجوهم إسرائيل

 واألفارقة األفرنج حرب على والمغرب وأفريقية برقة فسكنوا القبط، فأجلتهم مصر وأرادوا المغرب،

 وسكنوا لألفرنجة. الدن أن على اصطلحوا ثم واألندلسس. وميورقة وسردانية صقلية على وأجازوهم

 حتى والسوس طنجة والى البحر، إلى اإلسكندرية من مصاراأل وانتجاع الخيام في عصورا القفار
 واألصنام، والقمر الشمس يعبدون مجوسًا وآخرون تنصر ومن تهود من منهم وكان اإلسالم. جاء

 الشيطان أن البكرى: الصولى وقال مذكورة. حروب المسلمين وبين بينهم وكان ورؤساء. ملوك ولهم
 أسود لما حام إن أيضًا وقال به. ونسلوا المغرب إلى حام بنو فانجلى سام، وبنى حام بنى بين نزغ

 بن بربر ولده من وكان سنة. أربعمائة عن وهلك بنوه واتبعه حياء الغرب إلى فر أبيه بدعوة

 خروجهم عند يمنيان المغرب من حيان البربر إلى وانضاف قال: بالمغرب. بنوه فنسل كسالجيم

 بكور بن هانىء وقال سبأ؛ بن حمير بنو ولواتة ولمطة وهوارة قال: وصنهاجة. كتامة مأرب من

 من وغيرهم يزيد أبى بن وأيوب لؤى أبى بن وكهالن المطماطى سليمان بن وسابق الضريسى

 بن قيس بن بر ولد من فالبتر والبتر. البرانس : وهما قدمناه كما فرقتان البربر أن البربر: نسابة

 بن داح بن دويم بن ناح بن شراط بن ويل بن جمواح بن أبزج بن سحو بربر بنو والبرانس عيالن.

 آراء المغربي السالوى لخص وقد البربر، نسابة يعتمده الذي هو وهذا حام بن كنعان بن ماريغ

 حمير من وكتامة صنهاجة أن زعموا العرب من النسابين إن قاائال: البربر أصل في سبقه من

 من وأنهم ذلك خالف والتحقيق البربرية إلى لغتهم فاستحالت بالمغرب إفريقيش الملك خلفهم

 وكدالة لتونة منهم السبعين إلى تنتهي كثيرة قبائل صنهاجة وتحت البربر كسائر حام بن كنعان

 ذلك وغير قشتال وبنو موسى وبنو زياد وبنو دحير وبنو وارث وبنو ومداسة ومسراته ومسوقة
 إحداهما عظيمتان دولتان بالمغرب لهم وكانت الحصر، تفوت وأفخاذ بطون القبائل هذه وتحت

 واألخرى العبيديين الشيعة يد من ملكها ورثوا بإفريقية الصنهاجيين مناد بن زيرى بنى دولة

 والرمال الصحراء أرض الملثمين هؤالء وموطن ؛واألندلس واألوسط األقصى بالمغرب اسعين دولة

 أربعة في طوال أشهر سبعة نحو أرضهم ومساحة السودان وبالد البربر بالد بين فيما الجنوبية

 واللبن اللحم وعيشهم األنعام أموالهم وإنما فاكهة وال زرعا وال حرثا يعرفون ال قوما وفيهم عرضا

 قيل وانما والدقيق بالخبز فيتحفونهم التجار ببالدهم يمر أن إال خبزا يأكل ال عمره أحدهم يقيم
أصال. وجوههم يكشفون وال يتلثمون ألنهم الملثمون لهم

. ٥ ص ، ١ ج ، األقصى( المغرب دول ألخبار )االستقصا .كتاب انظر
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 يقال عظيم ملك بها وكان اإلفرنجة. يريد األندلس، ناحية من غزا أن إلى أبادها

 صلحه، طلب ثم شهرًا يحاربه فأقام النواحى، كل من إليه فحشد أفريوس، له

 بالبحر المتصلة األمم ودعا عنه وسار منه ذلك فقبل كثيرة، هدايا إليه وأهدى

 شعوركشعور ولهم صغار، قرون حوافرولهم لها ومربأمة األخضرفأطاعوه،
 حتى شديدًا قتاأل فقاتلوهم أفواههم، من بارزة دلف أنياب ولهم الذئبة،

 عليهم. دخولها لهم يمكن فلم مظلمة، لهم غيران إلى عنه فنفروا أثخنهم،

 البحر على وعمل هذا، بعد منها سنذكر أعجوبة سبعين رأى أنه تزعم والقبط
 قرون إلى وألجأهم كانت، البربرحيث مدن وخرب اسمه، وزبرعليها أعالمًا

 له وفرشوا والرياحين، والطيب اللهو بصنوف مصر أهل فتلقاه ورجع الجبال،
 بعده من له ولد وكان ابنه، إليه وأخرج ظاهرًا، موفورًا قصره ودخل الطرق،

 الهدايا إليه وحملوا فهابوه، يالملوك خبره واتصل فرحه، وكمل وايتهج فسربه
 عجيبة وبخورات تماثيل لهم والسحرة البربر من قومًا أن وبلغه جهة. كل من

 أرض من امغرب في قرمودة لها يقال لهم مدينة في وهم وتخاييل بها، يضلون

 أذاهم كثرة به واتصل سطا. لها يقال ساحرة منهم امرأة عليهم ملكوا وقد مصر،

 يرها فلم ،وسحروه مدينتهم عنهم ستروا منهم قرب إذا حتى فعزاهم (للناس

 لهم يجد فلم ،عطشا به أصحا كثيرمن فهلك ،يعرفها فلم ،مياههم وطمسوا

 إليهم رجع ثم الجنوب. ناحية إلى صعد ثم عنهم فزال إليهم؛ الوصول في حيلة

 يحضرونه كانوا بهيكل فمربهم أوال، عليها سارإليهم الذي غيرالطريق على

 من جماعة على موضع منه وسقط بعضه، فهدم فأمربهدمه أعيادهم، بعض في

 عنهم، وانصرف تركهم ذلك رأى فلما فأهلكهم، هدمه تولى ممن أصحابه

 ،محكمة بطلسمات وحرسوه منه فسد ما وأصلحوا فبنوه هيكلهم إلى وخرجوا

 الصنم صاح أحد قصدهم إذا وكان مذهب. نحاس من صنما قبته في ونصبوا
 إليه فيخرجون ويبهت، روح ذى كل منه يرعب منكرًا عظيمًا صياحًا

 في الحيلة نعمل لها فقالوا بالسحر منهم أحذق ملكتهم وكانت فيصطلمونه.

 فيها فاعملى ،أقدرمنا أنت فقالوا نعم، لهم فقالت ؟ أهلها وإيذاءمصر إفساد
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 أن وأمرتهم بعضهم، إلى ودفعتها النيل فيها سحرت أدوية لهم فعملت رأيته. ما

 في النيل في منها فيطرحون تؤخذ أن على حقله في والزرع مصر، إلى بها يمضوا

 فيفرقونها الكثيرة، زروعهم وحيث مصر، أقطار على بعضهم ويغرق مصر، أعلى

 وقته غير في النيل فاض ذلك فعلوا فلما جهة. كل في غبار قليل ،جهة كل في

 وغالتهم، زروعهم وأفسد مزارعهم، على طويال الماء وأقام المعهود، على وزاد

 الثعابين فيهم وانبثت الناس في العلل وكثرت والضفادع التماسيح فيه وكثر

. والعقارب

 التي الحوادث هذه عن أخبرونى لهم وقال والحكماء، الكهنة الملك فأحضر

 فكنا السنة، لهذه وضعتموه الذي الطالع في تذكروه ولم بالدنا، في حدثت

 من أوتوا أنهم علموا حتى وبحثوا ونظروا دارالكهنة، في فاجتمعوا لها. نتأهب

 الجهات. على وفرقته النيل، في وألقته عملته امرأة وأن المغرب، ناحية قبل

 فقد هالكها في أنفسكم أجهدوا لهم فقال الساحرة، تلك قبل من أنه الملك فعلم

 أن وسألوه الكواكب صور فيه الذي الهيكل إلى فاجتمعوا ئها.أيذا من فيكم بلغت

 رمادا، وفرش مسحا، لبس أمسى فلما الخالف، يمكنه فلم معهم يحضر

 يا وقال: تعالى، اله إلى والتضرع واالبتهال الدعاء على وأقبل مصاله، واستقبل

 وجل دق مما شيء يكون وال الكل، وخالق الملوك، وملك اآللهة إله أنت رب

 هؤالء أمر تكفينا أن وأسمائك وآياتك فضائلك بجميع أسألك وحولك، بأمرك إال

القوم.

 أتاه، آتيا كأن فرأى مكانه فنام النوم، من سنة غلبته حتى كذلك يزل فلم

 هؤالء مهلك وهو دعوتك، وأجاب ضميرك وعلم تضرعك، الله رحم قد له فقال

 فلما المهلكة. واألمراض المضرة، والدواب المفسد الماء عنك وصارف ومدمرهم القوم

 قد لهم فقال به. وجههم ما على هيكلهم حضور وسألوه عليه غدوا الكهنة أصبح

 شيائ بعدها تروا ولن عنكم، المضرة والدواب المفسد الماء وأزيل عدوكم، أمر كفيتم

 قد له قالوا ثم سمعوه، ال كالمنكرين بعض إلى بعضهم ونظر فسكتوا تكرهونه،

وخرجوا واالستهزاء. التكذيب يضمرون وهم عمره، دام الملك ذكره بما سررنا

٢٤١



 ظهر حقًا كان فإن ،هذ في شيائ تقولو ال أن الرأى لبعض بعضهم فقال عنه

 بعد كان فلما أمره. وسيتبين ذمه، في الفظ لكم اتسع باطال كان وإن سريعا،

 المضرة الدواب تلك وهلكت الشمس، وجففته المفسد، الماء ذلك انكشف يومين

. به أخبرهم ما صدق القوم فعلم

 يعلمو حتى بجيش يمضوا أن الكهنة من ورجالً قواده من قائدًا الملك وأمر

. مانعًا وجدوا وال مكروهًا يروا فلم ،فأتوها إليها فخرجوا ،المدينة تلك علم

 واحترق موتى، آخرهم عن وأهلها سقط، قد حصنها وجدوا إليها وصلوا فلما

 وجوهها، على ساقطة األصنام بعض ووجدوا وجوههم، وأسودت بعضهم،

 رجل غير فيها يجدوا فلم وفتشوها امدينة فطافوا أيديهم. بين ظاهرة وأموالهم
 والجواهر األموال من ووجدوا رآها، رؤيا بسبب لدينهم مخالفًا كان حيًا، واحد

 صورة ووجدوا قيمة. له يعرف وال كثرة، يحصى ال ما والتماثيل الذهب وأصناف

 البسد، حجر من قائمة على أخضر زبرجد من وهي يتعبدونها، كانوا لهم كاهن

 در، من جناحان وله أحمر جوهر من ورأنسه ذهب من روحانى صورة ووجدوا

 بذهب مرصعتين ذهب من دفتين مصرفي علوم كثيرمن فيه مصحف يديه وفي

 مسبوك، أخضر زجاج من قاعدة على أزرق ياقوت من مطهرة ووجدوا ملون.

لألسقام الدافع اماء من فضلة وفيها

 به طار وركبه بدخنه ودخنه بعزائمه عليه عزم من فضة من فرسًا ووجدوا

 ١٦السحرة) يستعملها التي واآلالت العجائب من ذلك غير ووجدوا زعموا. فيما

 وأوقروا ثمنه، وثقل حمله خف ما ذلك من فجمعوا يتخذونها، التي واألصنام

 األشكال، من فيها كان ما وغرائب والتماثيل العجائب جميع من دوابهم به
 إلى كله بذلك ووصلوا حيًا، وجد الذي الرجل وحمل الملك، إلى جميعه وحملوا

 منه وبهت الناس. وسر أواله، ما على تعالى الله وحمد بذلك فابتهج املك،
شاء من معهم ونهض وعسكرًا دوابًا الملك فوجه ،أصله يعرفوا ولم مصر، كهنة

 . واإللكترونية( الميكانيكية )اآلآلت أي السحر( اآلت )١١١
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 له شيء من المدينة في تبقى كان ما جميع فنقلوا ومصر، أشمون ب العامة من

 مساكين من كثير فيها واستغنى كثير، شيء منه إلناس بأيدى فصار خطر،

. جدا كثير شي، الملك الى منه وسيق وسوقتهم العامة

 من وقل إليه،المسير أمكنه لن مطلبًا طويالً زمانًا ذلك بعد الموضع وصار

 فاستخبره حيا وجد الذي الرجل ذلك الملك واستحضر خائبا. ورجع إليه مشى
 أنه منهم رأيت ما وأعجب : قال ثم ،معجبة بأشياء فحدثه ،أحاديثهم عن

 فجاء تجبر، بيت أهل من جبار البربر ملوك من ملك دهر منذ المدينة قصد

 ورتبوا ،حصنهم مدينتنا أهل فأغلق هائلة وتخاييل كثيفة وجيوش كثيرة بجموع

 لها يخضعون وكهنتهم وشيوخهم أصنامهم إلى ولجأوا أسوارها على المراهقين

. إليها ويتضرعون

 إليه فسار ،منزله من يخرج أن يكاد ال الشأن عظيم كاهن لهم وكان

 عظيمة لهم يركة إلى معهم فخرج ،عدوهم من دهاهم ما إليه وشكوا ،رؤساؤهم

 بها، الكهنة وأحاط حافتها، على فجلس الماء، منها يشربون كانوا القعر، بعيدة

 من وخرج وفار، الماء فاض حتى كذلك يزل فلم البركة، ماء على يزمزم وأقبل

 فخرت ضوئها وعلى إلشمس كدائرة وجه وسطها من وخرج تتأجج نار وسطه
 وارتفع البركة مأل حتى يعزم وجعل نوره، وجللهم الوجه لذلك سجودًا الجماعة

 أمر كفيناكم قد يقول فسمعوه السماء إلى ارتفع ثم القبة أعلى على صعد حتى

 وصلنا حتى متخوفين بأجمعنا فخرجنا أموالهم. فخذوا فاخرجوا عدوكم،
 مال من تركوه ما جميع فأخذنا ،حى منهم يبق لم أمواتًا فوجدناهم ،مضربهم

 يأكلون وكانوا فرحين، مدينتهم إلى المدينة أهل وانصرف وآلة ودواب، وثياب

 قال ؟ هو فما اوجه ذلك من عجبا رأيت لقد الكهنة لبعض فقلت ويشربون،

 أهلكهم الذي فما املك له قال رأيت، كما آخرهم عن فماتوا تبدت الشمس ملك

 إذ عظيمة هدة فسمعت الليل في نومى من أفقت أنى غير أدرى، ا ؟قال األن

 نار وضوء أنكرتها بأصوات فإذا بذلك ى والعلم الخروي فأردت الحصن تهدم
 بكثير فصحت كثير، خلق فيه كالخان موضع في ساكنًا وكنت حريق، وروائح
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 فدخلت مغلقا فوجدته المنزل باب أفتقد فسرت أحد، لى يستجب فلم منهم
 الدار في من جميع على مشيت ثم عندى، بناركانت سراجًا وأوقدت بيتى

 الرعب من نهاية في فأقمت حيًا منهم أحدًا أجد فلم وكبارًا، صغارًا ونساء رجاأل

 و]بدا[ الشمس طلعت حتى أقمت أصبحت فلما وأدعو، وجل عز الله إلى أبتهل
 وجدها ما على المدينة فوجدت فخرجت حركة، وال صوتًا أسمع فلم النهار،

 ووزيرا صاحبا الملك فاتخذه مجربا عاقال الرجل هذا وكان الملك. أصحاب
 يسايس وهو به، وااليمان تعالى لله التوحيد على الملك مماليك يزل ولم وأنيسًا،

 له فبنى وأمر عليه. ملكه اضطراب من خوفًا نفسه في عما ويداريهم بالده أهل

 أن وأمر أهله، من أحد معه يدفن وال وحده مات إذا فيه يدفن وأمرأن ناووس،

 ناووس هذا صحيفة بخطه وكتب تمثال، وال فضة وال ذهب معه يدفن ال

 غيره، معه يعبد ال بالله يؤمن وهو مات ،وأعمالها مصر ملك الملك، مماليك

 األعمال على والمجازاة والحساب بالبعث ومؤمن وعبادتها، األصنام من ومتبرئ

 كان ،وقد به دان بما فليدن الله، منعباد النجاة أحب بكذاوكذا،فمن عاش
 المبعوث النبي أمة إا يخرجها ال أنه وزبرعليها آخركنوزاكثيرة بموضع دفن

 كتبه التي الصحيفة ودفع [ والسالم الصالة عليه ] محمدًا يعنى آخرالزمان في

 على فيها زبرما هومات فإذا بها واالحتفاظ بسترها وأمره األمربعده إلى
 العالم جميع عن مستترًا فيه يتعبد ناووسه يقصد حياته طول وكان ناووسه.

 إال منه ير ولم دينه، أنه وأعلمه اتوحيد إليه فأسر ابنه دعا بالموت أيقن ولما

 أبيه، حياة مدة بذلك فدان األصنام، عبادة عن ونهاه به يدين أن وأمره الخير

الصحيفة. في ما وزبرعليه ناووسه في ابنه فدفنه ومات

 فيه دفن هرم له كان ترح( )بينو مماليك الملك أن ويبدو )هرم(، أي ناووسبال هنا المقصود "٢
عندمماته!

٦عع



أخريتا الملك ذكر

 األمر وتقلد الملك، أخريتا ابنه سريرالملك على جلس أمره من فرغ فلما

 التوحيد من عليه كان عما رجع أبوه مات فلما الخلق حسن سهال لينا وكان

 كبير بنت كانت أمه أن األصنام عبادة إلى رجوعه سبب وكان دينهم. على وصار

 بتجديد فأمرت رأيها، على وغلبته دينها إلى أبيه موت بعد ففتنته الكهان من

 حبًا فأحبها عمه، بنى من امرأة الملك وتزوج األصنام. عبادة في وشددت الهياكل

 له وكانت ،أمه على ذلك فاشتد ،نسائه جميع على فأفسدته بها فهام شديدا

 كانت ألنها المرأة هذه إلى تميل وكانت تطاق، ال ساحرة أسيوط أهل من قهرمانة

 حتى وأمه الملك بين ما وأوحشت المرأة لتلك سحرها في فزادت أخاها، تعشق

 يغزو وأن ،اليجاورها أنه حلف حتى القصة في وزادت ،بها واستخف رفضها

 بالد وغزا ذلك ففعل موتها، ]خبرًا به يتصل حتى مصر إلى يرجع وال ويتصرف
 ملوكها من ملكًا ]أن[ الهند أرض إلى خروجه سبب وكان السودان، وأرض الهند

 بلدانًا ففتح البحر في مراكبه وسايرته البر في كثير عدد في خرج ميسور له يقال

 من فرجع اعتل ثم فقصدها مصر له وذكرت والسبى، القتل وأكثر وجزائر،
طريقه.

 في وخرج واستعد المصرية، صور في سفينة مائة فعمل الملك أخريتا فأمر

مصر على .واستخلف أصحابه وجوه وحمل معه، امرأة وحمل سفينة ثالثمائة

 خري من فهي ، ذلك فإذاكان سيده: ابن قال :)خريت( مادة العرب لسان معجم "وفى٢
 األنرة؛خريتًا خزتي في ينظر كأنه ،بالداللة الحاذق الدليل والخريت . رو" خ أومن

 أنه أراد وقيل: ، ومضايقها الخفية لرقها وهي ،الفاوز ألخراتي يفتدي الذي االهر الخريت:

 . ! الدليل اسمه معنى كان الملك هذا أن ويبدو . الطريق من األبرة ثقب مثل في يهتدي

 تعنى ربما :سمرخت :٢٢٠( ص العربية مصر )آلهة كتابه في خشيم فهمى على. د ويذكر
 وسمرخت . ! ماليق(أو )مماليك " "عنجاب بعد جاء )سمرخت( الملك وهذا ،٤٤ "معيرالبدن"

 حهة٢سمر ء:ن، ال اعتبار )على " خرت سمر " ع " ت خ "سمر نفسها هي
 المرشد أو الدليل د وخرت ،” المحبوب بمعنى ر( )م 4 التعدية سين من: مكونة المصرية

المحبوب. المرشد( )أو الدليل سمرخت معنى فيكون
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 له يقال كاهنا وكان الون، له يقال وزيرا معه وحمل صبيا، وكان كلكلن، ابنه

 يدخل ال فكان فيها، مراكبه وعاثت البحر ساحل على فمر وخرج وسموس،
 فأوقع سرنديب وبلغ ووقته. وسيرته اسمه وزبرعليه صنمًا فيها أقام إال بلدًا

 وبلغ بارعًا، لهم حكيمًا منها وحمل وجواهركثيرة أمواالً منها وغنم بأهلها،

 ورأى شعورهم، يجرون سمرًا طواالً قومًا فيها ووجد والصين الهند بين جزيرة

 ال التي والفواكه والنارجيل الطيب وشجرة تعرف ال التي والطيور اللعاب عندهم
 وسار فقبلها وهدايا أمواأل إليه وحملوا بالطاعة إليه فأذعنوا عندهم، إال تكون

 في مصر عن غاب إنه يقال سنين، عدة الجزائر تلك في ينتقل وجعل عنهم،
 وكان ،هلكت قد أمه فوجد موقورًا غانمًا مصر إلى ورجع ،سنة عشرة سبع سفره

 وكان الفرح، من عظيم أمر رجوعه من الناس على فورد منه، أيسوا مصرقد أهل

 تركه ما على كلكلن ابنه ووجد والظهور. والوقور السالمة من حالهم على معهم

 عدة بنى ثم الناس، أعين في قدره وعظم الملوك، وهابته بذلك فسر الملك من
 التي هي أنها زعم ألنه ، للكواكب أصنامًا فيها وأقام ،وحالها وزينها هياكل

 طبيبًا الهند من معه حمل كان وقد ،ونجا ظفروغنم حتى سفره في أيدته

٠ ٠ مع و - و بمصرعجائب فأظهرا ،وعزائمهما كتبهما أنفسهما مع وحمال وحكيما،
 بعض في ونصبه بالجوهر، مقرطا ذهب من صنما إلهند بالد من وحمل مشهورة.

 ويقرب ويخدمه عليه يقوم الذي هو الهند حكيم وكان أقامها، التي الهياكل

 الهند من منصرفه بعد أقام الملك أخريتا وأن يريدونه. ما بكل يخبرهم فكان له،

 وغزا مصر إلى رجع ثم الطاعة، أهلها إليه فأدى الشام نواحى غزا ثم ، مدة

 ورجع فتركهم إليه أدوها بأتاوة هياكلهم على فصالحوه والسودان النوبة نواحى

 ناووسا، الغرب صحراء في لنفسه وعمل سنة، وسبعين خمسا وملكهم مصر. إلى

 ، وعجائب مصانع فيها وعمل رقودة إلى سار ثم ،مات إذا فيم يدفن أن وأمر

 جسمه ضمد مات ولما منف. ب المملكة على وابنه مات، أن إلى بها وأقام

 فيه ودفن ناووسه إلى وحمل ذهب من تابوت في وجعل والمر والكافور بالمومياء

 وكتب وعقاقير عجيبة وسالح كثيرة وتماثيل نفيس وجوهر كثير مال معه ودفن
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 غزا التي ذكرالسنين وزبرعليها صورته الناووس جوانب في وصورت خطية.

 وزبروا الناووس، باب وسدوا غلبها، التي والمرأة فتحها، التي والبلدان فيها

 من جماعة وقتل األخالق، سمح جميالً وكان موته. وتاريخ عليه ومدته اسمه

دينهم. التباعه الكهنة عليه واغتم عليه أنفسهن نسائه

اصدك كلمحض دشح
 وأقام باإلسكندرية أبيه موت بعد الملك تاج فعقد املك كلكلن ابنه بعده وملك

 ألنه مصر أهل به فاستبشر أبيه دين على وكان منف، إلى ورجع شهرين، بها

 يزل ولم جوائزهم، ويكثر أهلها ويقرب العجائب وإظهار الكهنة يحب كان

 يوصف ال ما الغرب بصحراء منها ودفن عظيمة، أمواال فخزن عمره طول يعمل

 يطرح وكان مكتومة وكانت مصر، ب الكيمياء صناعة أظهر من أول وهو كثرة،

 ذهبا، تعالى الله بإذن فيصنعها الكثيرة، النحاس من القناطير على الواحد المثقال

 كلكلن فترك ،األمم ملوك عليها يجتمع لئال عملها كتم رأوا قبله الملوك وكان

 أكثر قط الذهب يكن لم حتى منها الحكمة دور ومأل الكيمياء وعمل الرأى ذلك

 ألف ألف مائة القبط بعض حكاه فيما وقته بلغ ألنه الخراج وال ،أيامه في منه

 إليها، حاجتهم لقلة المعادن إثارة عن وقته في واستغنوا ألف، ألف عشر وسبعة

 وعمل كثيرا شيائ ينشف الذي الملون الصنم المسبوكة الحجارة من أيضا وعمل
. وغيرها والزبرجد واليشم الفيروزج من ملونة شفافة حجارة أيضًا

 حكيم الحكماء سمته حتى العقل عن تخرج أشياء اخترع أنه القبط وتحكى

 فخافوه عنهم يغيب بما يخبرهم وكان علمهم في الكهنة جميع وغلب الملوك،

. علمه إلى واحتاجوا

 يخرجه، السيل وانما معدنه، إلى يوصل وال الترك، بالد من يجلب Jaspe )اليشب( ويقال ١"
 وهي باسيباس، )لغة( اليشب وأصل وج والسر والسيوف الحلى في والصينيون الترك ويستعمله

 هذا لون ويماثل laspis اليونانية وفي )اليثم( فيه وقيل اليشب، وهو )ياسبيس(، عن محرفة

الصرع. لعالج وينفع قبرص، جزيرة عند يكثر األخضر، الزبرجد لون الحجر
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أحاط

 وسحره وحكمته النمرود ب اتصل ال إنه ويقال زمانه، في إبراهيم نمرود وكان
 قوة آتاه الله وكان العراق، سواد سكن الخلق مشوه جبارا النمرود وكان استزاره،
 أن ملوكهم تعظيم من يريدون ال القبط فتقول األمم، من كثير على فغلب وبطشًا،
كذا. لوقع وحشمه أهله من منفردًا يلقاه أن إليه وجه النمرود استزاره لما كلكلن

 وقد ، تحمله أجنحة ذوات أفراس، أربعة على وهو للوعد كلكلن فأقبل
 ب وهومتوشح صوربها التماثيل من هائلة صنوف نوركالناروحوله به

 التنين رفع فكلما أخضر آس من قضيب وبيده فاه فغر قد ببعضه متحزم تنين
 له معظمًا فخاطبه أمره هاله النمرود رأه فلما فأماله. بالقضيب ضربه رأسه
 النمرود رغبة فأسعف وظهيرًا، صاحبًا له يكون أن وسأله حكمه، بجليل معترفًا

 الهرم، رأس على ويجلس يرتفع كان كلكلن إن القبط وتقول إفترقا. ثم ذلك في
 طمعت حتى رأسه على تلوح قبة في مدة الهرم رأس على أقام إنه أيضًا ويقولون

 في سادوم له يقال الغرب ملوك من ملك فقصده ملكه. في حوله إلذين الملوك
 حتى كلكلن فأقبل مصر. أرض ليكبس هيت وادى نحو من وأقبل عظيم جيش
تحته فأقاموا ، الحرارة شديد الغمام يشبه سحره من بشيء جللهم ثم بلغهم

 أما الحديث، عصرنا في الطائرة يشبه ما هو األجنحة ذوات األربعة باألفراس المقصود

! الطائرة مؤخرة يظهرفي )أوالنار( النور هذا كان فربما نوركالنار، به أحاط وقد :قوله

 هي الحرارة شديدة وكانت )سادوم( جيوش فوق كلكن صنعها التي السحابة أو الغمامة

 بسحره األعداء جيوث فوق ألقى كلكن أن أي النووية، السحابة أو الغمامة أوصاف نفسها
 تشبه التي النووية السحابة وصنعت الجو في انفجرت محدودو أو صغيرة نووية قنبلة )بعلمه(

 كلكن يكون ذلك وعلى ودوابهم هم جميعًا فاهلكتهم ءعدااأل جنود على وسقطت الغراب عيش

 في واستخدمها النووية القنابل صنع من أول هو األن حتى معلومات من لنا متوفر هو ما حسب
 فإن النطاق. محدودة التكتيكية النووية األسلحة وصنع ملك من أول هم الفراعنة ويكون الحروب،

 فكيف والمبالغات األساطير أو الخرافات قبيل من العرب مؤرخو سردها التي المعلومات هذه كانت

 سحابة فيحدث السماء في يلقى شيء وأنها النووية، القنبلة عمل تقنية يعلموا أن لهم يتسنى
 الصادرة واألشعة السحابة هذه نطاق في يقع أو عليه تسقط من كل وتفنى تهلك الحرارة ثديدة

. ٢٨٧ ص القديمة(، والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال انظرهشام ؟، منها
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 ،به الناس فتيامن مصر إلى هو وسار الحيرة. من يتوجهون أين يدرون ال أيامًا

 فوجدوهم فخرجوا خبرهم، ليعرفوا إليهم الخروج من وأمرهم جرى بما فعرفهم

 الناس فعجب . جدًا كثيرًا وكان خلفوه ما جميع فنقلوا آخرهم، عن ماتوا قد

 جميع في صورته وصوروا ،قبله ألحد يهابوها لم هيبة الملوك وهابته ذلك من
 في أسود صوان من لرجل هيكالً عمره آخر في وبنى زمانا. وملكهم الهياكل،

 من أراد ما إليه وحمل ناووسًا وسطه في وبنى عيدًا، له وجعل الغرب، ناحية

. ميت أنه وعرفهم وعقاقير، وجوهروحكم ذهب

الملك ماليا ذكر
منفردًا والشرب األكل كثير شريبًا وكان الملك١٩٧ماليا أخيه إلى بالملك وأوصى

 يذكرد.على (١١١ص الثانية، الكلمات )رحلة كتابه وفي )يا(، + )مال( = )ماليا( أن نرى

 وكلمة والنون، الالم بتعاقب - 10000الع واألنكليزية )مال( العربية بين صلة )أجد :خشيم فهمى

 معبودة اسم وهو moneta الالتينية إلى األشتقاقى أكسفورد معجم يؤثلها األنكليزية40001٦الع
 المعبودة تقابل هذه )مونيتا( إن نقول وقد ،صكت ما أول بروما معبدها في النقود صكت التينية

 الكريم، القرآن ذكرها التي والعزى( )الالت جانب إلى األخرى( الثالثة )مناة وهي )منام العربية

 (٤١٢) الصفحة في قال اليقين. الخبر لديه فإن ذاته األشتقاقى الالتينية معجم إذن، فلنراجع،

 يفكر يحسب، بمعنى-mones أصله بالنقود الصلة ذا الرومانية المعبودة اسم )مونيتا( إن منه:

 .كنعانية أرومة ذو وهو أخرى. ناحية من نقود( )مال، 10001وبالفرنسيةح^مهم ناحية -من
 ن )م )أوغاريت(: في المكتشفة نصوصها في ورد صميمة، عروبية لغة والكنعانية بالنص. هكذا

 بنفس mena السريانية في ونجدها الحصة. النصيب، العد، = ت( ن )م و: حب، عد، ي(

 في اليونان ونقلها (.٦٧٢ص .. .وأساطير مالحم ؛)فريحة menah العبرانية في وكذلك المعنى،
 )ماليا( نفسه هو )مينا( أن ونرى الزمان. مر على عملتهم وحدات إحدى وكانت 10ع0صورقه

بتعريبه! العربي المفرخ يقوم أن قبل

 لسان معجم )وفي خثيم: فهمى يذكرد.على (،١١٢ ص الثانية، الكلمات )رخلة كتابه وفي
 • )الن( سيده: ابن قال رطالن. وهو به، يوزن الذي المنا في لغة المن جاء: )منن( مادة العرب،

 أنها كما تقديرًا، وتقدر القديم، الزمن في وزنًا توزن كانت النقود أن نعرف ونحن ميزان. أو كيل

 لك )وإن : وجل عز وقوله حسب = من :)منن( مادة في نجد هنا من عدًا، وثعد حسابًا تحسب
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 ،له وزير إلى البلد أمر وجعل ،الحكمة أمر من شيء في ناظر غير بالرفاهية

 لهم ذكر وأنه يمت، لم أنه وتقدمهم كلكلن، أخيه لهيبة صالحة أيامه فكانت

 للنساء محبا بالملك معجبًا ماليا وكان أحوالهم. عليه لينتظرماتجرى موته

 وكانت منف، ملوك بعض من امرأة اتخذ ثم امرأة، ثمانون له فكان ومعاشرتهن
 بنون له وكان محبًا، ولها معجبًا بها وكان النساء فحمته الرأى سديدة عاقلة

 أباه يستجهل فكان طوطيس، له يقال أكبربنيه وكان سائرنسائه، من وبنات

 من وجماعة أمه ذلك على وحملته قتله، في الحيلة فأعمل سيرته، ويسترذل

. المرأة وقتل فقتله معه والمرأة سكران رواقه في عليه فهجم ،وزرائه وبعض نسائه

الملل طوطيس ذكر
جريائً، جبارًا وكان الملك،سرير على وجلس طوطيس أبيه األمربعد وتولى

 ع مينا ء ماليا يكون ذلك وعلى ، محسوب( غير التفسير: في جاء ، ((دالقلم[٣ مقوئن) غير ألجرًا

 أوضحناه أن سبق وكما ومعناها )منن( جذرها )منيا( أن االعتقاد هذا صحة يؤكد ومما ،مونيا

 في الملك هذا واسم )ماليا(. الجديد االسم فأصبح )يا( اللغوية الزائدة إليها اضاف ثم )مال( وهي

 الزائدة )يا( حذف بعد )أمون( نفسه وهو )أمونيا( فأصبح الهمزة له وأضيف )مونيا( كان األصل

 قام )مونيا( الملك موت فبعد ، )أمون( واإلله الملك هذا بين وثيقة عالقة هناك ويبدوأن اللغوية،

! اآللهة من وأعتبروه وقدسوه بتخليده المصريون

يعرب! ال والعربي واألرومة، األصل عربى رأيت كما األصلى اسموال

 كتابه في خشيم فهمى د.على ويذكر ،يونانية زائدة )يس( ، )يس( ب )طوط( - )طوطيس( ٦٨

 . الطول مفرط طوط: منظور: ابن ...ويقول : ١٨٤ ص األول، المجلد مصرالعربية، آلهة
 والطوط " . لطولها طوطا سميت الحية ولعل .بإفراط يقيد أن غير من - فقط - الطويل هو وقيل

 الرجل تشبيه باب من وهذا الشجاع به وصف وربما الخصومة، الشديد الرجل والطاط:

 تعنى كما المقدام الجسور تعنى ذاتها الشجاع كلمة أن ننسى وال . باألفعى الخصومة الشديد
 . األشجع يسمى كما لطاط أو الطوط بالتسمية المقصود لعله الحيات من ضربًا أو األفعوان

 حمل وربما . وكسرها الشين بضم والشجاع الشجاع وهو ... الحيات من ضرب واألشجع:

!المفرط لطوله )طوطيع( لقب الملك
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 على باإلقبال فأمرهم له، ودعوا فهنأوه األشراف عليه فدخل مهيبا البأس شديد

 الفراعنة أول أنه تزعم والقبط باإلحسان. ووعدهم يعنيهم ال ما وترك مصالحهم،

 وتذاكر أولهم. هو سبعة الفراعنة وأن السالم، عليه إبراهيم فرعون وأنه بمصر،

 فأنزلها بذلك وشعر للمرأة، صلبه واستقبحوا وأنكروه، بأبيه عمل ما الناس

 السالم عليه إبراهيم خبر من وكان والكهان. الهياكل بأمر واستخف ودفنها،

 يلحقه لئال بالشام المقام من وأشفق النمرود ومن قومه من هرب ال إبراهيم أن معه

 مصر إلى فخرج العراق. سواد من فربها كان ألنه النمرود، إلى فيردونه قومه

 سارة وكانت مصر وسارإلى بالشام، لوطا أخيه ابن وخلف امرأته، سارة ومعه

 ألنها حسنها من حواء ورث يوسف إن ويقال وقتها، في العالم نساء أجمل

 سارة، حسن المدينة باب على المقيمون الحرس ورأى مصر دخال فلما جدته.

 أهل من رجل دخل له وقالوا طوطيس. الملك إلى أمرها ورفعوا منها عجبوا
حسنًا أكمل وال وجها منها أجمل الناس ير لم امرأة ومعه المشرق،

 له فقال فأخبره، وبلده خبره عن وسأله إيراهيم فأحضر وزيره الملك فأرسل

 أن أحب له فقال ذلك الملك اوزير فعرف أختى، له فقال ؟ منك امرأة هذه ما

وعلم مخالفته يمكنه ولم ذلك، فاستصعب بذلك، الوزيربراهيم فعرف أراها،

 ... .خشيم: د يذكر ، ٢٢١ ص (،٢٤) رقم -حاشية األول المجلد - نفسه الكتاب وفي

 نراع يد، أماعح الذراع طويل أو الذراع عالى == قاي -ع، قاي يسمى األولى األسرة ملوك وأحد

 اليد، شأن - علي عال، (<، ل ع )ع الالم من إبدال والهمزة أ ع أصله أن إلى نذهب فإننا -
 فهي األولى كانت فإن الصفي. أو الرفيق بمعنى سن قرئ كما سنمو قرئ ثاه اسم له اللك وهذا

 كانت وإن صفي. حميم، صديق رفيق، = خلم عربيتها: األبدال، طريق عن و" لم "خ تقابل
 ص "، الزمان "أخبار كتابه في المسعودى قول نتذكر وهنا ،،. رفيق - صنو فعربيتها الثانية

 وكذلك الصادق والعري هاجر سمته الحجاز إلى طوطيس حمله كان ما لكثرة إنه وقيل 3 : ٢٣٢
 نفسه هو الصديق( أو الرفيق = )سنمو -ع قاي يكون فهل ، األثر أهل من كثير يسميه

! )طوطيس(

 )أتوتيس( يدعى ملك األولى األسرة ملوك ثانى أن تذكر اليونانية إلقوائم أن إلى اإلشارة وتجدر

! )طوطيس( أو )توتيس( فيتبقى زائدة الهمزة اعتبرنا فإذا
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 ليراك، طلبك فقد الملك إلى سيرى لسارة فقال أهله. في يسوءه ال تعالى الله أن

 لفازعة وإنى قبل رآنى ما وهو املك بى يصنع وما فقالت يعصى، ال امرؤ وهو

. بخير تكونى أن أرجو قال ؟ منه

 إلى منها نظر الملك رآها فلما قصره، في الملك على دخال حتى معه فقامت

 قوله على وندم فخرج ،السالم عليه إبراهيم بإخراج فأمر ،وأفتنه راعه منظر

 ما السالم عليه إبراهيم قلب في ووقع الدين. في أخته أراد إنما وهو أخته، إنها

 وقال: مصر، يدخل لم أنه وتمنى أهله، على غلب إذا الرجل قلب في يقع

 ذلك صار حتى الحيطان وراء ما له الله فكشف أهله. في إبراهيم تفضح ال اللهم

 نفسها عن املك فراودها ورآها. املك فرأى الصافى، الرقيق كالزجاج كله

 على يدك وضعت إن إنك له فقالت ،إليها يده ليمد فذهب عليه فامتنعت
 إليها يده ومد قولها إلى يلتفت فلم منك، يمنعنى ربًا لى ألن نفسك أهلكت

 ال له فقالت أصابنى، ما عنى زولى لها فقال . حائرا وبقى دونها، يده فجفت

 يزيل أن فعسى دعوته تعاود ال أن ضمنت فإن ربى، يشاء أن إال ذلك على أقدر

 ماكان فأذهب تعالى اله فدعت فعلت، ما إلى أعود لست لها فقال بك. نزل ما

 ما عرفت قد له وقالت عليه، فامتنعت ومناها، راودها بالصحة وثق فلما به.
 بها فاستغاث أعضاؤه، عليه واضطربت فجفت إليها يده مد ثم لك. جرى

 ذلك فزال تعالى، الله فدعت يعاودها. ا بهل ما عنه أزالت إن أنها بآلهته وأقسم

 قدرها، وأعظم مضيعك وليس عظيما، ربا لك إن لها وقال حاله، إلى فرجع عنه

 ذكرأنك فإنه قال وقريبى. هوزوجى فقالت السالم، عليه إبراهيم عن وسألها

 فقال لنا، أخ فهو ديننا على من وكل الدين، في أخته أنا صدق قالت أخته،

. دينكم الدين نعم

الملل طوطيس بنت حوريا ذضر
فألقى كبير، بمكان والكمال العقل من وكانت ، حوريا ابنته إلى فوجهها

 العربية، مصر آلهة خشيم: فهمى .على د انظر العربية، في )الحورية( تقابل )نغرت(٦٦٦
 القديمة البردى أوراق ترجموا عندما العرب المؤرخين أن ونرى (.٥٣ ١ ص الثانى، المجلد
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 ضيافتها، فأحسنت وأضافتها وعظمتها، فأكرمتها قلبها في سارة محبة الله
 حاجة فال رديه فقال السالم عليه إبراهيم به فأتت وجواهر، ماالً لها ووهبت

 كرام لقوم هؤالء إن وقال منها، فعجب ألبيها، حوريا ذلك فذكرت فردته به لنا

. وبنيةطاهرة

 قبطية جارية لها فوهبت شيائً، منها تقبل فلم حيلة، بكل برها في فتحيلت

 أم ٣هاجر وهي فقبلتها، قبولها في عليها وعزمت الجوارى، أحسن من

 عملت مصر من السفر السالم عليه إبراهيم أراد فلما السالم، عليه إسماعيل

 الطعام، من كثيرة وأشياء والخبز، السكر من وأشياء كثيرة حلوى الملك ابنة
 وحليًا كثيرًا، نفيسًا جوهرًا سلة كل في الحلوى تحت ودكت سالأل منها ومألت

. السالل تلك إليها دفعت لها مودعة سارة جاءتها فلما عجيبا، مصوغا

 فشاورته. أشاورصاحبى حتى قالت به، تتزودين معك هذا يكون وقالت
 إبراهيم إلى وانصرفت وودعتها منها ذلك فقبلت ،فخذيه مأكوال كان إذا فقال

سارة أخرجت السير في أمعنوا فلما معه، وهاجر وسارة هو فخرج السالم. عليه

 على )حوريا( إلى - طوطيس الملك البنة األصلى االسم - )نغرت( لفظ ترجموا القبط( )مصاحف

! المعنى في يساويه أنه إعتبار

بالجارية!! لها وصفهم بتكرار وذلك هاجر قدر من التقليل التوراة كاتبو يحاول أ

 إحدى أميرات من أميرة حقيقتها في أنها إال - لها كجارية لسارة أهديت قد كانت وان - وهي

 مصر فتح ال العاص عمروبن إن الطيرى وقال وسباها، مصرقومها ملك هزم مصر، مقاطعات

 ألنه نبى إال يحفظحقه ال نسب هذا فقاال: بهم، وسلم عليه الله صلى النبي بوصية أخبرهم

 شعس عين أهل وبين بيننا ووقعت ملوكنا، من للك امرأة هاجركانت إن له: وقالوا بعيد، نسب

 ليست فهي وبالتالى إبراهيم. أبيكم إلى تسيرت هنا ومن وسبوها الملك فقتلوا فيها انتصروا حروب
 لها كان شم األصل. وعراقة المحتد شرف من ولها أسرها تم أميرة بل الصحيح بالمعنى جارية
 للعرب وأمًا السالم عليه إلسماعيل وأمًا السالم عليه إبراهيم الته لنبى زوجة تصبح أن الشرف

 في الكنعانيين المصريين لهجة في الهاء ألن الخادم، الجارية، األجير، تعنى وهاجر أجمعين،

 األرامية الكلدانية اللهجة في هذه التعريف ألداة وجود ال بينما ،للتعريف كانت )غامد( غرب

شرقية. سريانية هي التي
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 فتشت فلما الجوهر، وجدت يدها أدخلت فلما منها، ليأكلوا السالل تلك بعض

 السالم عليه إبراهيم وعرفت جميعه فأخرجت كذلك، وجدتها سائرالسالل

 للسبيل، جعلها التي البئر ثمنه من وحفر بعضه فباع عليه وعرضت يذلك،

 منه وادخرت مربه، من كل به يضيف وكان الخيروالبر، وجوه في بعضه وفرق
سارة.

 جدب بمكان أنها مكة من هاجر إليه وجهت أن إلى طوطيس وعاش

 مرفأ إلى ينتهي حتى الجبل بسفح مصرثم شرقى فأمربحفرنهرفي وتستعينه

 إلى فتصل الغالل، وأصناف الحنطة إليها يحمل فكان المالح، البحر على السفن

 ويقال مدة، الحجاز يذلك فأحيا مكة، إلى المطايا على هناك من وتحمل جدة
 وجواهر ذهبًا إليها ووجه فسربذلك، الحجازتذكروالدتها ب إليه وجهت إنها

. ببعضه الكعبة فحلت لولدها زينة منه تتخذ

 مصر مالك الملك أهداه إنما العصر ذلك في الكعبة به حليت ما كل إن وقيل

 والعرب هاجر سمته الحجاز إلى طوطيس حمله كان ما لكثرة إنه وقيل إليها.

. األثر أهل يسميه وكذلك الصادق،

 له فدعا ولده في له يبارك أن السالم عليه إبراهيم سأل طوطيس أن قيل و

 بعد قرنا إليهم أمرها ويصير سيملكونها ولده أن إبراهيم وعرفه مصر، في بالبركة

. آخرالزمان إلى قرن

 في حتى أكثرالقتل وذكرأنه مصر، ب كان فرعون هوأول هذا وطوطيس

. والحكماء الكهنة من كثير وفي ونسائه وخدمه عمه وبنى بيته وأهل قرابته
. ه

 حوبيا، ابنته غير يرزق فلم الولد، على حريصا الدماء؛ سفك على حريصا وكان

 ينته، فلم الدماء سفك من وتمنعه كثيرا يديه على تأخذ حكيمة عاقلة وكانت

 وخافت والعام، الخاص وأبغضه ابنته فأبغضتم نفسه على أحد كل وخافم

 موته بعد واختلفوا عاما، سبعين وملك فهلك، فسمته بسببه ملكهم زوال حوريا

 بعض تمليك وأرادوا بيته، أهل من أحدا علينا يملك لن وقالوا عليهم، التملك في

 كانت وما وحكمتها حوريا إبنته فضل علمتم قد الوزراء بعض فقال ابريت، ولد

٦٠ا



 تنكر كانت وما وحكمتها حوريا ابنته به صنعت وما أفعاله، في أبيها على تنكر

 تذهبون فأين منه الناس أراحت حتى به صنعبت وما أفعاله، في أبيها على

؟ عنها

 المملكة، حوريا وملكت الملك. لها فتم الكبار القواد أكثر ذلك عمى تبعه و

 فأكرمتهم لها، ودعوا فهنأوها الناس عليها ودخل الملك، سرير على وجلست

 يسيرا إال تلبث فلم حفظها. وفي األموال جمع في وأخذت باإلحسان، ووعدتهم

 للك يجتمع لم ما والثياب والجوهر والحلى األموال من عندها اجتمع حتى

 وأمرت أقدارهم، ورفعت السحرة، ورؤساء والكهنة الحكماء وقدمت قبلها

 خبرها يشيع بفعلها يرضى وال يرضها لم من وصار ،وإعظامها الهياكل بتجديد

 على فعقد انداحس، له يقال ابريت ولد من رجال عليهم فملكوا ابريت، إلى
 جيشًا إليه فأنفدت ،بيته وأهل عمه بنى من جماعة إليه وصار تاجًا رأسه

 وذكر نفسه إلى وخطبها الصلح إلى دعاها بها له طاقة ال أنه رأى فلما تحاربه،

 من ومكانها بسببها ملكهم يزول أن وخوفها بالرجال، إال يقوم ال الملك أن لها

. اكك

 وشربوا وأكلوا فحضروا منازلهم على الناس يحضر أن وأمرت صنيعًا فعملت

 فبعضهم خطبتها من الرجل ذلك إليه جرى ما وعرفتهم األموال، لهم وبذلت

 وفضلها بعقلها لمعرفتنا غيرها علينا نولى ال وقال ،امتنع وبعضهم الرأى صوب

 في خرجوا ثم فقتلوهم، خالفهم مما نفر على ووثبوا الملك. وارئة وهي وحكمتها،

 منهم، كثيرا وقتلوا فهزموهم، ابريت عليهم الخارج جيش فلقوا كثير، جيش

 فاستجاربملكهم، عمالق، ولد من الكنعانيون وبها الشام، أرض إلى هو وهرب
 ،أخذها له وقرب ،وكنوزها أمرها له مصروعظم في ورغبة ،خبره وأخبره

 الجيش على معه وأرسل مصر، إلى عظيم بجيش الشأم ملك فجهزه له، وضمنها

 حوريا على وجهاتها مصر ب كلهم الناس واجتمع أصحابه. من عظيمًا رجالً

 بالطاعة لها وأذعنوا فأحبوها، الناس على أكثرها وفرقت أبيها خزائن ففتحت

بااحسان ووعدتهم مالبال السحرة وقوت

٢٥٥



العماليق جيش قائد جيرون ذكر
 لتلك عمال يعملوا أن السحرة أمرت الشام بجيوش انداحس قرب فلما

 يقال ملكهم، قواد عظماء من جليال قائدا الجيوش على المقدم وكان ، الجيوش
 ذلك إلى النساء عقالء من ظئرا حوريا بعثت مصر أرض نزل فلما جيرون. له

 ال ألنها إياه، تزويجها في راغبة أنها تعرفه انداحس من سرًا جيرون القائد
 تزوجته، أمكنه كيفما انداحس قتل إن وأنه بيتها، أهل من أحدًا تختار

 به، وفرح ذلك، في جيرون فرغب صاحبه. منه مصرومنعت ملك إليه وسلمت
 سم فيه طعاما اكرامه من عادته حسب على ،مضربه في انداحس إلى وأرسل
 أن يجوزلى ال أنه إليه فأرسلت وعدته ما يستنجزها إليها فأرسل فمات، فأكله

 وكان عجيبة، مدينة لى وتبنى وحكمتك قوتك بلدى في تظهر جتى أتزوجك،
 له: وقالت العجائب، وعمل واألصنام األعالم وأقامة بالبنيان حينئذ افتخارهم

 من اآلثار تلك فاقتف كثيرة آثار لنا فثم بلدنا غربى إلى ذلك موضعك من انتقل
 ]تدعى[ الغرب بصحراء مدينة وبنى أمرته حيث إلى فانتقل وغيرها. األعالم
 بها وأقام كثيرة، غروسًا فيها وغرس ، نهرًا النيل من إليها وأجرى أندومه،

 الملون والرخام والصفر والفضة بالذهب وصفحه مجلسا فوقه وعمل عاليا، منارا
 تكاتب وكانت واألموال، بالصناع أمدته ألنها عمله في وأبدع المسبوك، والزجاج
 المدينة بنيان من فرغ فلما . يعلم وهوال عنه وتهاديه تراه بما عنه صاحبه
 خربت وقد ألوائلنا كانت حصينة مدينة لنا أن إليه فأرسلت بذلك، أعلمها
 حصنها وإصالحوإصالحها بنيانها وانظرفي إليها، فانتقل حصنها، وخرب
 جميع إليها وأنقل بنيتها التي المدينة إلى ذلك خالل أنا وأنتقل أمورها، وأتقن

 إليك فأسير حينئذ إلى أنفذ المدينة تلك إصالح من فرغت فإذا ،إليه أحتاج ما
. منهم بالقرب إليك أدخل أن أكره فأنى بلدى، وأهل مدينتى عن ألبعد

 يمضى أن أمرته وإليها الثانية اإلسكندرية إصالح في وجد أمرته حيث فمضى
 الوليد هو مصر قصد الذي أن ويذكرون انداحس، خبر يعرفون ال التاريخ وأهل

طالت علة اعتل أنه لها قصده سبب وأن الفراعنة وهوثانى العمالقى، دموع بن
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 الماء يعلم حتى مياهها إليه ليحمل مكان كل وإلى جهة كل إلى ثقاته فوجه به
 وفوائدها سعتها مصرفرأى مملكة له غالم فأتى منها. جسمه يالئم الذي

 مائها من إليه وحمل أمرها، له وجلى بحالها فأعلمه إليه فعاد ، وألطافها

 إلى وخطبها الملكة وكاتب حطعليها، حتى كثيف جيش في فقصدها وغرائبها.
 بحربهم، تقوم ال عظامًا قوما فرأى حاله على أشرف من إليه فوجهت نفسه

 قوته، فيها يظهر عظيمة مدينة لها يبنى أن عليه وشرطت التزويج إلى فأجابته

 المدينة ليبنى الغرب ناحية إلى وشقها مصر ودخل فأجابها إنزالها، ويجعلها
 إلى فمضى الفواكه وأصناف بالرياحين يلقى بأن فأمرت اإلسكندرية بناحية
 فيها وجد ما فنقل عنها، العادية خروج بعد خربت وقد اإلسكندرية، ناحية

 ألف مائة إليه هي وبعثت ،عظيمة مدينة أساس ووضع ،ومعالمها حجارتها من
 معه كان ما جميع فيها أنفق حتى طويلة مدة بنيانها في فأقام والخدم الفعلة من
 دواب الليل في خرجت األساس في الحجارة من يومه طول وضع وكلما المال، من
 شديدًا غمًا لذلك فاغتم دهرًا ذلك في فكان وغيرته وأخربته فقلعته البحر من

 لبنها ليشرب المعز من لبون ألف إليه أنفذت حوريا وكانت فيها. الفكر وشغله

 بها يطوف الراعى ذلك وكان ،به يثق راع إلى فدفعها مطبخه في ويستعمله
 البحرجارية من إليه خرجت المساء عند رجع إذا وكان هنالك، فيما ويرعاها
 صرعها فإن ،يصارعها أن عليه شرطت كلمها فإذا إليها نفسه فتتوق حسناء
 يعوديومًاآخرفيحمله ثم المعزاثنين، تلك من أخذت صرعته وإن له كانت

 امعز نقصت المدة فبطول اثنين، وتأخذ فتصرعه غلبتها في الطمع على لها حبه
 االهتمام عن الجارية تلك بحب لشغله منها الباقيات وتغيرت ،نصفها نحو

 األيام، بعض في صاحبه فمربه ولونه، جسمه ي أيضًا وتغيرالراعى برعيها،
 قلتها، ورأى ذلك عن فسأله عجافًا والمعز متغيرًا الراعى رأى فلما عليه. فوقف

 له فقال سطوته، خوف وجهه على األمر الراعى له فوصف نقصانها، عن فسأله

 بنفسه هو وتولى الراعى، ثياب هو فلبس المساء، قرب قال ؟ تخرج وقت أي

المساء إلى يومهالمعز رعاية
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 تصارعا فلما ،فأجابها شرطها عليه فشرطت ،فعارضها الجارية وخرجت

 فسلمنى أخذى من بد وال كان إن له فقالت ،وثاقها وشد عليها وقبض صرعها
 له وقال عليه، فردها طويالً زمانًا عذبته وقد بى ألطف فإنه األول، صاحبى إلى

 يفعل من ليلته من فيزال بنيته الذي البنيان هذا عن فسلها بها خلوت إذا

 وتركه ومضى حيلة ذلك دفع في كان إن فسلها منه علم عندها كان فإن ذلك؟

 فتنزع ليلة كل تخرج البحردواب في إن قالت ذلك عن سألها فلما معها.

؟ هي وما فقال نعم، قالت ؟ حيلة من ذلك دفع في فهل لها قال بنيانكم،

 فيدخل صغار، حجارة في وتربطه قراطيس، في تكتبه كالمًا أعلمك قالت

إلى النهار وسط في واألنقاس القراطيس ومعهم صغار، مراكب في المصورون الرجال
 * ه

 وشماال، يمينا الماء في المكتوبة القراطيس ويرمون يقفون ثم البحر، من كذا موضع

 اماء، فوق وظهرت ودارت الموضع ذلك أتت إال دابة تبقى فال ساعة يمكثون ثم

 ويكثرون قدروا، ما التشبيه ويتحرون القراطيس، تلك في مثلها فيصورالمصورون

 الصفر من الصور تلك أمثال وتمثل يخرجون ثم أمكن، ما التصاوير تلك من

 إذا الدواب تلك فإن البحر. وبين بينه البنيان أمام وتنصب والحجارة والنحاس

 الكالم وعلمته الموضع ذلك إلى تعد فلم هربت، األشكال تلك ورأت خرجت

 الكالم، وكتب الخبر، فعرفه صاحبه إلى الصباح أول الراعى فسار حفظه، حتى

 وأتمها المدينة فبنى البنيان، وتم الدواب، تلك فانقطعت ذلك املك ففعل

 جيرون هو والمعز البناء صاحب إن التاريخ أصحاب من قوم وقال ،وأكملها

وملك فقهرهم حوريا بعد أتاهم الوليد وأن الوليد، قبل قصدهم كان المؤتفكى

١ T على الله قلبها التي لوط قوم مداين وهي الجمع[ بصيغة :] المؤتفكات إلى نسبة المؤتفكى 

 وعمورة بارع يسمى ملكها وكان سدوم وهى: الخمسة السهل مدن تسمى مدن خمس وهي قومه.

 شمئيير، يسمى ملكها وكان وصبوئيم شآن يسمى ملكها وكان وأدمة برشاع يسمى ملكها وكان
 مدن، خمس وهي المؤتفكات. تسمى قومه على الله قلبها التي لوط قوم .ومدائن )أوبالع( وصوغر

 إلى )سدوم( موقع ويشير )بارع( يسمى ملكها وكان سدوم وهى: الخمسة السهل مدن تسمى
 ميال ٣٧ نحو بعد على العالية، خوالن من اليمانيتين في وواد قرية والدال، السين بضم )سدم(
بالد في عزلة : )األعمور( األن وتسمى برشاع يسمى ملكها وكان وعمورة ، صنعاء مدينة من شرقًا
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مص

 يتم ولم المدينة تلك في كلها نغدت جيرون مع كانت التي موالاأل أن وذكروا

 فسألها منهم، قريبة كنوز عن الجارية تلك يسأل أن الراعى فأمر البنيان،

 سبعة حوله مستديرًا، ملعبًا خربت التي المدينة من كذا موضع في إن فقالت

 سمينا ثورًا منها تمثال لكل فقرب قائم، صفر تمثال عمود كل رأس على أعمدة

 نحاتة وشيءمن ذنبه من بشعرة الثوروبخره بدم تحته الذي العمود وألطخ

 فقس ذلك فعلت أنت فإذا عندك، ما لى فأطلق قربانك هذا وتقول وأظالفه، قرنه

 ذراع مائة فوقه الذي التمثال وجه إليها يتوجه التي الجهة إلى عمود كل من

 نزلت إذا تنتهي فإنك زحل، واستقامة القمر امتالء في ذلك وليكن واحفر،

 تحتها تجد فإنك واقلعها الثور بمرارة فالطخها عظيمة بالطة إلى ذراعا خمسين
 القفل ومفتاح مقفل باب آخره في ذراعًا خمسون طوله سرداب الى منه تنزل بابًا

 بشعره وبخره ودمه الثور مرارة ببقية القفل والطخ فخذه الباب، عتبة تحت

 دخلته فإذا رتاجه[ ]توثق أن بعد وادخله الباب وافتح ،وقرنه أظالفه وبنحاتة

 صفرمكتوب من معلق صغير لوح عنقه حجرفي من صنما مستقبلك ترى فإنك

 فخذ وأعجوبة، ودواء وذخيرة وتمثال وجوهر مال من الخزائن في ما جميع فيه

 الخزانة تلك مثل تجد فإنك وتمثال عمود بكل فافعل وكذلك شئت. ما منه

قالته ما جميع لصاحبه الراعى فوصف وكنوزهم، الملوك نواويس وهذه سواء،

 عن حديثه عند )الهمدانى( اليمن لسان إليها أثار وقد شآن يسمى ملكها وكان وأدمة الحجرية
 نخيلها رى بعد خبث من صادرًا غربيه الجوف موسط في يصب و قاثأل: خبث وادى

 ينى بالد من كان مما بمواضع ويمر وظاهرها، وادعة بلد سراة من الوادى هذا وفروع وزروعها،
 وبوبان قيعتها سيل باقيه ويمد فيسقيها، خيوان إلى ينحدر فإنه والهرائم، عبد وبنى معمر

 وحوث، رميض من بندواعة حرب بنى بلد سيول فتلقاه خبش إلى الفج ويلج وملساء، واألدمة
 وقبلة الكساد وجانب وخرفان وشوات ودماج وأثافت وامضرع والحواريين الفقع سيل ويضامه

 يسمى ملكها وكان صبوئيم و ’ والسبيع وحاوتين ورخمات األكبر ذيبان وجبل والعقل الصيد ظاهر
 بنى مديرية من الحذب منطقة في حصن وهو )صبوه( في بقى قد )صبوييم( موقع ويكون شمئيير

اليمن! أرض داخل تقع متجاورة جغرافية مواقع وكلها )أوبالع( وصوغر صنعاء، وأعمال مطر
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ما فوجد ،أمكنه ما أسرع وعمله عجيبا سرورا سربه ذلك سمعفلما الجارية،

 ذلك واتصل المدينة بناء فأتم كثيرا شيائ العجائب من ووجد وصفه، يدرك ال

 إنه ويقال ماله. وإذهاب وإشغاله إتعابه أرادت كانت وإنما فآساءها، حوريا

 أخضر ذرور فيها زبرجد مكحلة فيه مختوم ذهب درج العجايب من فيها وجد
 وأسود شابًا عاد أشيب وهو الذرور ذلك من اكتحل فمن أحمر، جوهر عرق ومعه

. الروحانيين النظرإلى يدرك حتى بصره وأضاء ولحيته شعره

 ويقال ،عنه فأجاب صوت شيء عن سئل إذا حجر من غراب تمثال ووجد

 إليها وجه المدينة بنيان من فرغ فلما أعجوبة. عشرون خزانة كل في كان إنه

 له الشقاء وكثرة األمد طول من ويتشكى إليه، القدوم على ويحثها بذلك يعلمها

 تجلس الذي المجلس في أفرشه وقالت فاخرا فرشا إليه فوجهت وألصحابه،
 ، إليك عندى وصوله عند ماشية فأنا ثلثه إلى فأنفذ أثالثًا جيشك واقسم فيه،

 ثلثى بلغت فإذا الثانى الثلث إلى فأنفذ له عينته موضعا كذا مسافة وصلت فإذا

 منهم أحد يرانى لئال ورائى من جملته ليكون الثالث الثلث إلى فأنفذ الطريق،

 فأنى بهم، تثق ممن يخدمونك صبية إال هناك يبقى وال عليك، دخلت إذا

 وجعلت قالت، ما ففعل منهم أحتشم ؟ ال خدمنا من جوارتكفنك في أوافيك

 ،مسيرها علم حتى يوم كل وفي صنف كل على واألموال الجهاز إليه تحمل

 فوق المسمومة واألشربة األطعمة من لهم فعملت ،جيشه ثلث إليها فوجه

 واألشربة باألطعمة والولدان الجوارى أشغلتهم إليها الجيش وصل فلما الحاجة.
 وكلت كانت وقد قتل.. حيًا منهم أصبح ومن حيًا أحدًا منهم يصبح فلم والطيب

 الطرق يضبط من جهة كل إلى ووجهت ذلك، يفعل من جيوشها من يهم

 إلى ونقلته خلفوه ما جميع وأخذت ذلك من خبر إليه يصل ال حتى ويحرسها

 أنها تعرفه إليه وكتبت ذلك مثل به اآلخرففعلت الثلث فلقيها وسارت مصر.

 ليحفظوها الجهات تلك في ومملكتهاإلىمصر جيشه من إليها وصل ما وجهت

 مجرى أمره فجرى جنده من الثالث الثلث إليها وصل ثم عنده، كونها خالل

وأعيان رجالها ثقات من مجرد عسكر ومعها إليه وصلت أن إلى األولين الثلثين
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وقالت

 بناه كان الذي القصر في به أحاطوا قد وهم إال يشعر فلم وفرسانها، جيشها

 وجهه في ظئرها فنفخت معها وجواريها وظئرها هي عليه فدخلت باإلسكندرية،
 قوته، وخذلت مفاصله فارتعبت معها كان ما عليه ورشت لبه بها ذهب نفخة

 فصدت ثم النساء. وغلبته نفسه، كذبته فقد النساء يغلب أنه ظن من

 رأسه وأخذت وقتلته، شفاء الملوك دماء وقالت دمه من وشربت عروقه بعض
 منار وبنت منف، إلى األموال تلك وحملت عليه، ونصبته قصرها إلى به فوجهت

. لمنار على والتاريخ به فعلته وما ،واسمه اسمها وزبرتعليها اإلسكندرية

 من وخافوا ،فهابوها بالدها على يتزاحمون الذين بالملوك خبرها واتصل

 كثيرة، مصرعجائب ب وعملت لها. وتصنعوا وهادوها لها وأذعنوا حيلها

 النيل يجرى وقنطرة حصن النوبة ناحية مصرمن حدود على يبنى أن وأمرت

 أن وسألوها بلدها أهل إليها فاجتمع حوريا واعتلت . ذلك فعملت ،تحتها من
 ولد من أحد الوقت ذلك في يكن ولم ملكهم، ليكون ترضاه أحدًا الملك تقلد

 وملكتها عمها، ابنة األمرإلى فقلدت للملك. يصلح بيته أهل من وال أبيها،

 وكبرائهن، النساء عقالء من عذراء جارية وكانت ماموم، دليفة وهي عليهم

 يمنعوا وأن لعدو يسلموها ال أن بالدها، وسائر مصر أهل من المواثيق لها فأخذت

وكنوز كنوزها على وأطلعتها خزائنها مفاتيح إليها وسلمت ،لها يتعرض من

 لكن وصفها، مع يتفق ال الحديثة الكتابات في القديمة اإلسكندرية منارة شأن في قيل ما إن ١٠١

 والدفاعية العسكرية االستخدامات عن اليونان مؤرخى وبعض السلمين مؤرخى أقوال يراجع من
 حاليًا، المستخدمة والعسكرية العلمية بمصطلحاتنا النصوص هذه صياغة ويعيد المنارة لهذه

 األجهزة من مجموعة تضم دفاعية عسكرية منظومة تمثل كانت المنارة أن وهلة أول من يكتشف
 التدمير وأجهزة العسكرية الصناعية واألقمار الرادار كأجهزة الحديثة الدفاعية لألجهزة المماثلة

 إشعاعى تدمير وجهاز ورادار صناعى قمر المنارة باعلى مثبتًا فكان أ المبكر واإلنذار اإلشعاعى

 كانت التليفزيونية الشاشات تشبه ثاشات إلى باإلضافة شمسية، وساعة مبكر إنذار وجهاز

 الرادار جهاز طريق عن رصدعا يتم التي امعادية السفن صور بها تظهر امنارة قمة باعلى موجودة

 الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال انظرهشام المنارة. بأعلى الموجودين المناص واشر

.٢٩١ ص القديمة(، والحضارات
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 التى المدينة إلى وتحمل فور،بالكا جسدها يضمد أن ماتت إذا وأمرت آبائها،
 إليه ونقلت عجيبًا ناووسًا بها بنت كانت وقد الغرب، صحراء في لها بنيت

 تلك وأسكنت وسدنة، خدمة له وجعلت الزينة بأحسن وزينته للكواكب أصنامًا

 فعمرت يحميها جيشًا بها وأسكنت العلوم، وأصحاب الكهنة من جماعة المدينة

 وحمل نصر بخت أخربها أن إلى العمارة من حالها على تزل ولم المدينة، تلك

بعضكنوزها

الملل سرير على تجلس دليغة
 عليها كلمتهم وتألفت إليها الناس واجتمع الملك، سرير على دليفة وجلست

 عليها وقام السنة، لتلك الخراج من كثيرا عنهم ووضعت الناس إلى وأحسنت

 من بملك عليها واستنصر أنداحس، خاله ثأر يطلب األندلس صاحب أيمن
 األمر وبلغ كثيف، بجيش قائدا معه ووجه منه. أنداحس لكانة فنصره العمالقة

 وجعلت ، لعريش ب يعرف بموضع فالتقوا قوادها بعض إليه فأخرجت ،دليفة

 تفزع التي األصوات ويسمعون العظيمة، العجائب يظهرون الفريقين سحرة

 منهم فهلك يتراجعون، ثم للحرب يتواقفون مدة وأقاموا القلوب، وتؤلم األسماع،

 دليفة ومضت أثرهم. في وأيمن منف إلى دليفة أصحاب انهزم ثم الناس من عالم

 قدرت من وأنفذت أشمون، ب فنزلت الصعيد، ناحية إلى جيشها من جمع في

 وضعف الفيوم، يجهات معهم الحرب فوقعت إليهم، الجيوش من عليه

 الصعيد مدائن بأهل فاستنصرت صبرهم، وشدة لكثرتهم عنهم دليفة أصحاب

 فيها وعاثوا بها ظفروا كانوا وقد منف، عن فأزالوهم أيمن، أصحاب فحاربوا

 من ساحر معهم وكان الشمال، ناحية إلى وعدوا المراكب، ركبوا حتى فهزموهم

 عنهم فانحازوا دليفة أصحاب وبين بينهم أحالت نارا سحره فأظهر ، قفط أهل

 المدة لطول مصر أهل وفزع والطلب. الجد من فيه كانوا ال وعادوا واستعدوا،

 فوجهوا أيديهم، من مصر خروج من وأشغقوا مقاتلتهم، عن الجيوش وعجز

 الصلح إلى منهم واحد كل فأجاب بينهم قسما البلد جعلوا أن على بينهم سفراء

٢٦٢



 والجواهر األموال وأخرجت وخالفت، غدرت الصلح الى إجابتها بعد دليفة وأن

 الحرب، إلى فرجعت الصلح، في المها بعضهم كان وقد الناس، في ففرقتها

 إلى ولجأت وهزمها. عليها أيمن ظهر ثم أشهر، ثالثة الفريقين بين األمر واشتد

 ونكول األمر حقيقة رأت فلما المملكة، من وتمكن خلفها وسار قوص ناحية

فهلكت. نفسها سمت تغلب أن لها البد وأنها وسحرتها وعجزكهنتها جندها

مصر مس األندلس صاحب أيم ذعر

 خلقا وقتل وعتا فتجبر مصر، ملك األندلس صاحب الملك أيمن بعدها وملك

 عظيم جيش في خرج قد العمالقى أ ٣دوهع بن الوليد وكان دليفة، مع كان ممن

 ويعتدلصالح منها، غرضه يوافق ما ليسكن ملوكها ويغلب البلدان، في نبتهل

 خبر إليه انتهي الشام، إلى انتهي فلما ذكرعلته. من تقدم ما على فيها جسمه

 فوجه ملوكها، وباد النساء إلى صار قد أمرها وأن قدرها، وجاللة مصر

 يقتتالن، ودليفة مصروأيمن إلى فوصل عظيم، بجيش عونًا يسمى له إليهاغالمًا

 هالكه في يشك فلم الوليد، عن خبره ،وغاب وكنوزها أموالها وحوى ففتحها

 ثم كهنتها. ومكر مصر طالسم من يعلمه كان ال معه، كان الذي الجيش وهالك

 يسير كان أنه وعرفه العبد وتلقاه مصر إلى فسار ملكها، قد عبده أن به اتصل

مصر ودخل قوله. فقبل وإصالحه الملك تعديل من أراد ما أخره وإنما إليه،

 مصر )آلهة خثيم: فهمى د.على انظر ابن، صغيرح ولد أى: )وليد(. س(ع )م = )ذو(٢٠٢

 - األبن تعنى )الوليد( لغظ وأن رع اإلله أبناء أي والرعامسة (،١٩٥ ص األول، المجلد العربية،

 صفة فهو )الوليد( لفظ بعد ياتى وما - الجنوبية العربية في و)ذو( المصرية في )مس( نفسها وهي

 دومع( بن )الوليد هو الفراعنة أول أن العرب ريونواألخبا المؤرخون ذكر وقد رع، صفات من

 = )دومع( فإن الصواب كان ما وأيا دوما( بن )الوليد قال وغيرهم دموز بن )الوليد قالوا وأخرين

 صفات من صفة وهي لغوية( زائدة )وز أناعتبار "دوموز")على = ( اعتبارع )على - )دوما(
 معنى فيكون )األوان( وتعنى )الدوام( من )الدوم( ألن دوم( بن )الوليد هو األصلى واالسم )رع(

! أوان( )ذو هو دومع( بن )الوليد
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 أمكنه ما وتتبع أموالها، وأخذ أهلها فاستباح وملكها العمالقى دومع بن الوليد

 له سامعا ومدنها إلصعيد من بالطاعة أيمن إليه وهبط كنوزها، من إليه الوصول

 خاله بثأر أخذ حتى وجيشه بملكه أعانه ومن قبله، من عسكره كان إذ

 على يقف حتى يمشى أن له سنح ثم أمر. أعظم على للوليد األمر وتم انداحس

 حتى لذلك، يستعد سنين ثالث فأقام األمم من بناحيته من ويغزو النيل، مخرح

 جيش في وخرج البلد على عونا عبده واستخلف إليه. احتاج ما جميع أصلح

 سنين سفره في اقام انه فيقال أبادها. إال بأمة يمر فلم عظيمة، وعدد كثيف،

 فيها فوجد الذهب، أرض على ومر وجاوزهم السودان أمم على مر وأنه كثيرة

 بلغ حتى يسير الوليد يزل ولم عانة. بالد وهي ثابتة قضبان فيها مواضع

 القمر، جبل من تخرج التي األنهار من إليها النيل ماء ينصب التي البطيحة

 يطلع ال القمر ألن القمر جبل سمى وإنما طويل، عريض شامخ جبل القمر وجبل

 تحته من النيل يخرج كيف إليه ونظر االستواء، خط عن كثيرا خرج ألنه عليه

 يجتمع عظيمة حظيرة إلى بعضها فيصير الرقاق، كاألنهار كثيرة طرائق في فيمر

 عظيم نهر حظيرة كل من يخرج ثم ،عظيمة حظيرة إلى بعضها ويصير ،فيها

 بعد وهي الكبيرة، البطيحة وهي فيها النهران يجتمع عظيمة حظيرة إلى ينصب

 ويجوز واحد، نهر البطيحة تلك من ويخرج األول، األقليم وقبل االستواء، خط

 عند فيه يصب مكران ناحية من نهرآخر ويمده مصر إلى ويجرى االستواء خط

األول. األقليم ثلث في معظم جبل اول

 كأمثال وسمك التماسيح فيهما وينقصان، يزيدان النهرين هذين أن ويذكر

القمر جبل شرقى آخر من مقربة على عظيم نهر منه ويخرج النيل، سمك

 عملها الذي النحاس قماقم فيه الذي القصر وجد أنه الوليد عن وحكى

 نوح بن حام بن مصرايم بن قفطويم بن األول البودشير وقت في األول هرمس

 من الماء من يخرج لن جامعة جعلها صورة وثمانون خمس وهي السالم، عليه

 من ويخرج الصور، تلك إلى منها يجرى مدبرة، وبمصاب وبمعاقد الجبل،
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 في الصور أفواه في ينصب ثم معلومة. معدودة وأذرع معلوم قياس على حلوقها

 الجامعة البطيحة إلى قلنا كما منها ويخرج البطيحتين، ويتصل أنهاركثيرة

 في الماء من مقدارا ورتب تلك في هندس وقد القمر، جبل من يخرج الذي للماء

 وسطح الفساد، دون أهلها وينفع بها، يمر التي البلدان صالح معه صورة كل

 وثالثين اثنين مقدار ذرعها التي راعبالذ ذراعًا عشر ثمانية السطح انتهاء قبل

 مسارب إلى ويسارها الصور تلك يمين عن به عدل ذلك عن فضل فما إصبعا،

 ذكر وقد فيها. عمارة ال ورمال غياض إلى تنصب ويساره، القصر يمين عن تخرج

 أرض في قبة من واحد أصل من تخرج األربعة األنهار أن األثر أهل من قوم

. والفرات والنيل وجيحان سيحان وهي المظلم البحر وراء من التي الذهب

 هذه جميع وأن زبرجد، من القبة تلك وأن الجنة من أنها بعضهم وذكر

 المسك. رائحة من وأطيب العسل من أحلى المظلم البحر إلى يسلك أن قبل األنهار

 أن ذكروا المحدثين من وغيره الليث كاتب صالح أبو وذكره بهذا جاء وممن

 وصل حايد له يقال السالم عليهم إبراهيم بن إسحاق بن العيص ولد من رجال

. ذكره ولهخبريطول القبة، إلى

 هو يكن لم وإن هنا، أثبته ذكره يطول إنه المسعودى قال الذي الخبر ]سا٢

 بن عباد الحسن أبو الفقيه ببغداد رواه العظمة كتاب من وهو بموضعه ألنه ذكره

 أبى عن ذكرها بأسانيد ببغداد شيوخه عن األن إلى به يحدث وهو سرحان

 إن يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت : قال أنه عنه الله رضى هريرة

. ورقها من لوجدتم يمج حين فيه التمستم ولو الجنة من يخرج النيل

 حدثنا قال داود، بن على حدثنى قال روح، بن أحمد الطيب أبو حدثنى

 كان أنه أعلم والله زعموا قال سعد بن الليث حدثنى قال صالح، بن الله عبد

بن إسحق بن العيص من سالوم أبى بن حايد له يقال العيص، بنى من رجل

 مه وتعليق زبادة يظهر فيما وهو باالسول هكذا وجد القوسين بين الوفوع الكال هذا *

. القوسين بين لذلك وضعناه وقد الراوى، أو الناسخ
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 أرض دخل حتى ملوكهم من ملك من هاربا خرج أنه السالم عليهما إبراهيم

 ال أن تعالى لله جعل به يأتى وما نيلها عجائب رأى فلما سنين. بها مصرفأقام

 عليه فسار ذلك، قبل يموت أو يخرج حيث من منتهاه يبلغ حتى ساحله يفارق

 كذا سنة عشرة خمس بعضهم وقال الماء؛ عبر في سنة ثالثين بعضهم قال -

 على فصعد مقبال النيل إلى فنظر بحر إلى انتهي حتى - كذا سنة عشرة وخمس

 استأنس رآه فلما تفاح، شجرة تحت يصلى قائم برجل هو وإذا البحر، ساحل

 حايد أنا فقال ؟ أنت من له وقال الشجرة صاحب الرجل فسأله عليه، وسلم به

 قال ؟ الله أصلحك أنت ومن ، إبراهيم بن إسحاق بن العيص بن سالوم أبى بن

 الموضع، هذا إلى انتهيت حتى حايد يا هاهنا بك جاء الذي فما عمران، أنا له

 حايد له فقال ؟ أمره يأتى حتى الموضع هذا في أقف أن إلى أوحى تعالى الله فان

 من أحدا أن بلغك وهل النيل، هذا خبر من اليك انتهي ما عمران يا أخبرنى
 أظنه وال يبلغه، العيص ولد من رجأل أن بلغنى قد عمران فقال ؟ يبلغه آدم بنى

 لست عمران له فقال ؟ إليه الطريق كيف عمران يا حايد فقال حايد، يا غيرك

 إلى رجعت إذا قال ؟ عمران يا ذلك وما قال سألتك ما لى تجعل أن إال أخبرك

 فتدفننى، تعالى الله يتوفانى أو بأمرك إلى يوحى حتى عندى، أقمت حى وأنا

 موضع إلى تصل فإنك البحر، هذا على أنت سركما قال على، ذلك لك له قال

 دابة فإنها فاركبها أمرها، يهولنك فال آخرها ترى وال أولها ترى دابة فيه

 ،حجبتها بيتها يحول حتى ،لتلتقمها إليها أهوت طلعت إذا ،للشمس معادية
 إلى تنتهي حتى عليها راجعًا فسر ركبتها فإذا ،لتلتقمها إليها أهوت غربت فإذا

 وأشجارها جبالها حديد من أرضًا وتبلغ ستنزل فإنك عنها، فانزل النيل

 وأشجارها جبالها فضة، من أرض في وقعت جزتها فان نحاس، من وسهلها

 من وسهلها جبالها ذهب، من أرض في وقعت جزتها فان فضة، من وسهلها

النيل علم إليك ينتهي فيها ذهب،

 إلى منها ثم النحاس، أرض إلى منها ثم الحديد، أرض إلى انتهي حتى فسار

 من سور إلى انتهي حتى فيها فسار الذهب، أرض إلىمنها ثم الفضة، أرض
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 الماء ونظرإلى ،أبواب أربعة لها ذهب من قبة فيه ،ذهب من وشرفه ذهب

 األنهار على فيخرج يفرق ثم القبة، في يستقر حتى السور، ذلك من ينحدر
 وجه على يشق وواحد األرض، في فيفيض الثالثة من يخرج ما وأما األربعة.

 ملك، فأتاه ليصعد، السور إلى وأهوى واستراح منه فشرب النيل، وهو األرض

 ينزل والماء الجنة وهذه النيل، هذا علم اليك انتهي فقد مكانك حايد يا له فقال

 دخولها تسطيع لن إنك قال الجنة، في ما أنظر!لى أن أريد إنى فقال إلجنة. من

 تدورفيه الذي الفلك هذا قال ؟ أراه الذي شيءهذا أي فقال حايد، يا اليوم

 فقال فيه، وأدور أركبه أن أريد إنى قال الرحى، شبه وهو والقمر الشمس

 يا الملك له فقال يركبه، لم إنه يعضهم وقال دارالدنيا، في ركبه إنه بعضهم

 ينبغى ال فانه ،الدنيا من شيائ عليه تؤثر فال الجنة من رزقك سيأتيك إنه حاد

 إذ هوكذلك فبينما قال بقيت. ما يبقى فانه شيء عليه يؤثر أن الجنة من لشيء

 كاللؤلؤ ولون األخضر، كالزبرجد لون ألوان ثالثة فيه عنب من عنقود عليه نزل

 هذا علم إليك انتهي قد حايد يا قال ثم األحمر، كالياقوت ولون ،األبيض

 والثانى الفرات، أحدها قال ؟ األرض في تفيض التي الثالثة هذه ما فقال النيل.

. سيحانوالثالثجيحان

 للغروب الشمس أهوت فلما فركبها، الدابة إلى انتهي حتى حايد فرجع

 قد فوجده عمران الى انتهي حتى فأقبل فيه، ركبها الذي الموضع في به قذفت

 فبكى السجود، من أغر بالناس متشبه شيخ فأقبل ثالثا، قبره على فأقام مات.

 انتهي الذي ياحايدما له قال ثم عليه، حايدفسلم إلى أقبل ثم عمران على

الكتب في نجده هكذا الرجل له فقال فأخبره، ؟ النيل علم من إليك

ل وقال الشيخ فأغراه شي،، أحسن من الشجرة تلك في ظهر قد التفاح وكان
ال أن ونهيت الجنة من أعطيته قد رزقى معى قال ؟ شيائً منه تأكل أال حايد

أن الجنة من لشيء ينبغى ال حايد يا صدقت قال الدنيا، من شيائ عليه أؤثر

هذه وإنما ؟ التفاح هذا مثل الدنيا في رأيت وهل الدنيا، من شيء عليه يؤثر

هذه في له فأنبتها منها ليعيش عمران ل الجنة من اله أخرجها الشجرة
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 به يزل فلم لرفعت، وليت ولو لك، إال تركها وما ادنيا من وليست اآلرض،

 هو ؟ أتعرفه له وقال ،يديه على الملك عض عليها فبعضه تفاحة منها أخذ حتى

 ألكل معك الذي العنقود بهذا سلمت لو انه أما الجنة، من أباك أخرج الذي

 أن مجهوده فكان يبلغك، أن مجهودك األن فهو ينفد فلم الدنيا أهل منه

 وتم الله، رحمم ومات الخبر، بهذا مصرفأخبرهم بلغ حتى حايد بلغه.فأقبل

انقطع[ حيث إلى الكالم ورجع األم، من وليس أثبته الذي الخبر

 وسبعين اثنين حذاء قسمًا، وسبعين اثنين إلى األنهار هذه تنقسم آخرون وقال

 أيامها، في تنزل ثلوج مناألنهار هذه إنما آخرون وقال المذكورة. لألمم لسانًا

 هذه إلى فتسيل بقوة، ومرة بلطف مرة الشمس حرارة فتحملها هناك وتتكاثف

خلقه. تدبير من وتعالى جل الله أراد ال فتسقى األنهار،

 إلى الحيلة فأعمل عظيمًا، جبالً القمررأى جبل بلغ ال ذكرالوليد إلى ونرجع

 ونظر النتن، الزفتى األسود البحر على منه فأشرف خلفه ما ليرى عليه صعد أن

 هلك منتنة، روائح البحر ذلك من فأتته الرقاق، كاألنهار عليه يجرى النيل إلى

. يهلك كاد ان بعد بالنزول فأسرع أصحابه من كثير بها

 عند الشمس كنور أحمر نورًا إال قمرًا وال شمسًا هناك ير لم أنه قوم وذكر

 مصر ب تجبر عالمة عونا وأن سنة. عشرين مدة غيبته في أقام إنه وقالوا غروبها

 الوليد، عبد يكن لم أنه وادعى املك، أنه وادعى مسيره، من سنين سبع بعد

 عليهم بالسحرة واستعان الناس، على وريب بعده من الملك وله أخوه وأنه

 ووثقوا الناس إليه فمال محابهم، يمنعهم ولم والكهنة، السحرة جوائز وأسنى
 وقتل أخذه إال ماالً وال نكحها، إال مص ملوك بنات من امرأة يترك ولم بأمره

 إشفاقا عنه يمسكون الناس فكان والكهنة، الهياكل يكرم ذلك مع وكان صاحبه.

 من له يقول وكان الوليد، منامه في رأى أن إلى به أطافوا الذين السحرة من منهم

ونكحت القتل، استحق فعل من أنه علمت وقد ؟ الملك باسم تتسمى أن أمرك

. األصلية النسخة في الناسخ زاده الذي . الكالم ينتهي هنا إلى ٦
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 أمربقدورفملئت وكأنه واجب، بغير األموال وأخذت الملوك، بنات ذلك الى

 بنزع أمر غليت فلما فيها يغمسه وكأنه وأحميت، النار على غليت ثم زفتا

 فجعله الجو، في به وعلق أيديهم من فاختطفه عقاب صورة في طائر فأتى ثيابه،

 منتنة. حمأة فيه واد إلى الجبل رأس من سقط وكأنه جبل، رأس على هوة في

 بقلبه خطرت إذا تملكه في ذلك فعله طول في وكان القلب، طائر مذعورًا فانتبه

 وبطشه فظاظته من يعلمه ال ،منه فرقأ يزول أن عقله يكاد خطرة الوليد ذكر من

. وقوته

 أنه يخاف مرة وكان خبره، وانقطاع غيبته لطول بهالكه يوقن مرة وكاد

 مصر من الهرب نفسه فأضمرفي الوليد، حياة في يشك لم الرؤيا رأى فلما حى.

أموره. على به يثق كان ممن السحرة بعض فأطلع موال،األ في

 فما مصر، من الهرب على عزمت وقد الوليد، من خائف إنى له وقال

 عقابا نعمل له قالوا قولوا، قال منا، تقبل أن على نحميك نحن له قالوا عندكم؟

 وهويريدمنك الروحانيين، هوبعض نومك في منه خلصك الذي فان وتعبده،

فتعبده صورته تعمل أن

العقاب مدينة بناء ذضر
األهرام خلف الغرب صحرام في
 قالوا تنسه. وال المقام هذا لى إعرف : أسمع وأنا لى قال لقد أشهد عون قال

 من عينيه وعجل ذهب، من عقابا وعمل منهم فسمع ذلك. لك نحن بينا لقد

 في وجعله لطيفا هيكال له وعمل الغريب. العمل بأصناف موشحتين جوهرتين

 بالبخور خدمته على السحرة عليه فأقبل الحرير، ستور عليه وأرخى صدره،

 ذلك الى الناس ودعى عادته على عون فأقام لهم، نطق أن إلى والقربان،

 حرزا فتكون إليها يحوله مدينة ببناء العقاب أمر مدة لذلك مضت فلما فأجابوه،

 وأمر له، يجتمعوا أن بمصر فاعل كل عون فأمر أحد، كل من ومعقالً له
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 االستواء، حسنة أرضًا إليه ويطلبوا الغرب صحارى إلى يخرجوا أن أصحابه

 تلك تكون أن ويتوخى وعرة، وجبال صعبة فجوج بين فيها امدخل ويكون
 مغيضا وكان الفيوم اليوم هو الماء مغيض فكان المياه، مغاض من قريبة األرض

 مكان قرب عون أراد وإنما السالم، عليه يوسف أصلحه حتى النيل، لياه
 في يطوفون أصحابه فخرج منها، اماء إليها ليجرى المياه مغيض من امدينة

 وال مصرفاعل ب يبق فلم بغيته، له وجدوا حتى شهرا ذلك في فأقاموا األرض،
 إا للبنيان يصلح مما شيائ ويعمل ويقطعها الصخور يفتت كان ممن مهندس
 وأقام اآلالت، جميع معهم وأنفذ طاعتهم؛ في فارس ألف معهم وأنفذ وجهه،

 في واضحة ظاهرة اليوم العجل وطرق العجل، على شهرا إليهم الزاد توجيه في
 بنية وهي المطالب أصحاب يقصدها التي وهي األهرام، خلف من الغرب صحراء

مشهورة.

 العدد، من أعدوا ونحتها الحجارة قطع من يريدونه ما لهم تكامل فلما
 بئرًا، وسطها في وحفروا مثلهما، في فرسخين وجعلوه المدينة موضع وخطوا
 وجعلوا بأخالط، ونحاسة خنزير صورة نحاس من تمثاالً البئر تلك في وجعلوا

 له المتضادين من وسالمته واستقامته زحل يطالع ذلك وكان الشرق. إلى وجهه
شرفه في وهو

 شيائً وأخذوا ،بشعره وبخروه بدمه وجهه ولطخوا له فذبحوه خنزيرًا وأخذوا

 من خنزير جوف في ذلك فجعلوا ،ومرارته ودمه ولحمه وعظامه شعره من
 أوجه أربعة من البئرأخدودًا في شقوا ثم زحل. آيات عليه ونقشوا النحاس

 المدينة، أبواب من بباب فيها شارع كل يتصل شوارع فيها وجعلوا المدينة،
 من تماثيل القبة حول وجعلوا والطرقات، الحسنة بالمنازل بينها ما ووصلوا

 المدينة أساس وجعلوا األبواب. لتلك مقابلة ووجوهها حراب، بأيديهم نحاس
 حجرأصفر، وفوقه حجرأخضر، وفوقه حجرأحمر، وفوقة حجرأسود، من

 قلوبها وفي بينها، المصبوب الرصاص كلها مثقبة شفاف، أبيض الكل وفوق
 ونصف ذراعًا ستين حصنها طول وجيعل األهرام. بناء صفة على الحديد أعمدة
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 صفر من كبير عقاب تمثال الحصن أعلى على أبوابها من باب كل وعلى ذراع،

 بيده فارس صورة المدينة أركان من كل وعلى الجناحين، ناشر أجوف وأخالط،

 ينحدري الشرقى الباب ناحية إلى اماء وساق المدينة، خارج إلى ووجهه حربة

 الجنوبى الباب من وكذلك هناك، بطائح إلى ويخرج البحرى، الباب إلى صبيب

 إلى الرياح واجتلب بدمها، ولطخها ذكرا عقبانا العقبان لتلك وقرب الشمالى. إلى

 يسمعها ال شديدة، لهاأصوات يسمع دخلتها إذا الرياح فكانت التماثيل أبواب

 يكون أن إال دخولها من الناس تمنع مطلسمة بعقارب وضمدها هالته، إال أحد

 تحت له يتعبد الذي العقاب ونصب أهلها، من أحد إليها الداخل الغريب مع

 شيطان منها ركن كل في أركان أربعة لها قاعدة على المدينة وسط في التي القبة

 من جهة كل يدورعلى العقاب فكان زبرجد، عمود على وجعلها مشوه،

 من فرغ فلما جهته. من إليه يقرب السنة ربع كذلك ويقيم األربع، الجهات

 في وجد وما مصر، ب المخزونة والجواهر األموال جميع إليها حمل كله ذلك

 ذلك. وغير والسالح والعقاقير الصنعة وتراب والحكم، التماثيل من الملوك خزائن

 التي المساكن وقسم والمهن، الصنائع وأصحاب والكهنة السحرة كبار إليها وحول

 ،بها يحيط ربضا سورها حول وبنى ،ببعض بعضهم يختلط ال ،بينهم بناها

 بالعمارة. يتعلق وما ذلك، وغير والزرع الحرث مهن ألصحاب مساكن فيه وبنى

 والداخل المدينة من الخارج عليها يجوز قناطر األنهار من أجراه ما على وعقد
 ذلك وراء ما غرس ثم أعالمًا عليه ونصب الربض، حول يدور الماء وجعل إليها،

 كثيرة حسنة غريبة كل الجنات من بها فأقام وغرائبها، األشجار بأجناس كله

 كله بذلك فاستغل الحبوب، من نوع لكل مزارع ذلك وراء ما جعل ثم الفوائد،

 هذه وبين سنين عشر يكفيه ما السنة في منها إليه يرتفع وكان الغالت. أعظم

 يعود ثم أيام، عشرة بها فيقيم إليها يخرج فكان أيام، ثالثة منف وبين المدينة

 فيه يتحول وقت كل في السنة في أعياد أربعة المدينة لتلك وكان منف. إلى

إلى نفسه. وسكنت قلبه أطمأن ذلك عون ل تم فلما األربع، الجهات إلى العقاب
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 له وينصب األزودة، إليه ينفذ أن يأمره النوبة، ناحية من الوليد كتاب وافاه أن

 الظهر. وعلى المراكب في وأتمه شيء أحسن من كله ذلك عون فوجه األسواق،

 خليفة إلى وكبرائها مصر من الملوك بنات من إصطفاه ومن عياله جميع وحول

. يديه بين يكون

مصر دومع به الوليد دعول ذص
 فقال: منه، بهم حل وما عونا، إليه فشكوا الناس، مصرفتلقاه الوليد فدخل

 جيش إليه ينفذ وأمرأن فاغتاظ دونك. وتحصن فرعنك قالوا: ؟ عون وأين

 صعب أمره وأن السحرة، من معه فيها وأسكن مدينته بنى كيف فعرفوه كثيف،

 عليه، بالقدوم يأمره إليه فكتب كاف، واستعداد شاف نظر بعد إال يكون فما

 المبالغة بعد لحمه يبضع به وظفر يفعل لم إن عليه ويقسم ،عنه التخلف ويحذره

 ؟ الموضع هذا في منى الملك على ما فيه: يقول جوابا عون عليه فرد عذابه. في

 حام الجهة هذه في وأنا عبده، ألنى منه شيء في أعبث وال لبلده، أتعرض وال

 المسيرإليه أقدرعلى وال الغرب، نواحى من ناحية من عدويقصده كل من له

 في إليه وأوجه عماله، كأحد حالى على الملك فليقرنى نفسى، على منه لخوفي
 جزيلة أمواالً الجواب مع ووجه هداياه، ومن خراجه من يلزمنى ما وقت كل

. عنه وكف به، قنع ذلك املك رأى فلما نفيسا، وجوهرا جليلة

 سنة مائة وأموالهم حريمهم واستباح أهلها فاستعبد بمصر الوليد فأقام
 فألقاه متصيدًا، األيام بعض في ركب وأنه وشتموه. فأبغضوه سنة، وعشرين

ينكر الريان ابنه وكان منه. الناس الله وأراح فقتله، األرض من هوة في فرسه

 والعمالقة ملكًا، وأعظمهم زمانه في األرض أهل أقوى وكان العمالقة أحد الريان« ابن )الوليد

 وقيل نهراوش تسميه والقبط السالم عليه يوسف فرعون وهو نوح، بن سام بن الوذ بن عمليق ولد

 بن عابر بن بلقع بن عمليق بن عمرو ابن فاران بن ليث بن الوليد بن الريان اسمه يوسغ فرعون
 )برخو( واسمه أبيه أبو موسى فرعون جد هو يوسف فرعون وقيل نوح بن سام بن لوذ بن أشليخا

 سنين لثالث الخراج وأسقطعنهم الجميل إلناس فوعد عاقال الوجه جميل الخلق عظيم وكان
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 في دفن إنه وقيل األهرام، قرب ناووسًا له عمل هلك فلما منه، يرضاه وال فعله

األهرام. أحد

يوسغ صاحب الريان بن الوليد ذكر
 والقبط السالم، عليه يوسف فرعون وهو الملك، الريان ابنه بعده ملك ثم

 الوجه، جميل الخلق عظيم وكان الملك، سرير على فجلس ، نهراوس تسميه
 بجميل، فتكلم له، ودعوا وهنأوه الناس عليه فدخل العلم، من متمكنا عاقال

 له فدعوا سنين، ثالث الخراج عنهم وأسقط باإلحسان، ووعدهم الناس ومنى

 ممن والعام الخاص على فيها ما وفرق الخزائن بفتح فأمر وشكروه. عليه وأثنوا

 تمكنت و أحسن. و فملك ،فيه محبين له شاكرين عنه فخرجوا ،مجلسه حضر
 وهو المعين له يقال بيته أهل من رجان البلد على فملك الصبا، أريحية منه

 عقله من متمكنًا عاقال الوزراء أوالد من وكان العزيز، األثر أهل يسميه الذي

 ينصب وأمرأن والصالح، للعدل مستعمالً النفس، كثيرنزاهة الرأى، حصيف

 الملك، باب إلى ويروح يغدو وكان عليه. يجلس الفضة من سرير الملك قصر في له

 فقام رجوعه. وعند مسيره عند يديه بين والكتاب الوزراء وجميع العمال ويخرج
 الناس، وأمن البالد، ووطأ األمور، جميع وأصلح مهمه، الملك وكفي بالملك،

 ينظر ال لهوه، على معتكف لذاته، في منغمس نهراوس والملك العدل. سوق وأقام

والبلد ادهر، من حينا لذلك فأقاموا أحد، يخاطبه وال أمر في يفكر وال عمل في

 بن وؤالوليد (.١،١ ص ،جا »لخططلترينية، التربزى: الدية تقي انظر: فيه، االل وفرت
 لفظ بالعربية يقابله )ذو( لفظ ألن أب( )ذو أو موأب( )ذو العربي الملك نفسه هو الريان(

 فى ماء ر= اب و" ماء = " )"مو الكثير الماء أي -الماء الماء تعنى )موآب( أو و)مآبه( )الوليد(،

 وثق الترع حفر عهده في ازدهر الملك وهذا . )الديان( معنى يقابل ما وهو الهيروغليفية(
 الذي الهرم بداخل دفن أنه ويعتقد )الريان(، لقب حمله في السبب ذلك كان ربما القنوات،

 نغسه وهو الريان( بن )الوليد عن التفاصيل من ولمزيد ميدوم، بهرم المسمى الهرم وهو القلعة يثبه

وموسى(. )فرعون كتابنا: راجع الهكسوس، ملك )بانون(

)الريان(! معنى تقابل وهي الكثير الماء - )نهر( يونانية(، )زائدة اوس ه نهر = )نهراوس( ا٠٧
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 مثقال ألف ألف وتسعين تسعة وقته في بلغ إنه يقال مدر. والخراج عامر،
 أرزاق في كان وما ،إليه حمل ولمائدته ولنسائه له كان فما أقساما فجعلها

 العقار وإصالح البلد ومصانع الصنائع وأصحاب سفةوالفال والكهنة الجيوش
 إلى حمل كله ذلك عن فضل وما إليهم، حمل المهن وأصحاب والغرس والحرث
 سائل وال ذلك من شيء في ناظر غير ذلك مع ونهراوس قصره. في الملك خزائن

 في يوم كل في فكان ،السنة أيام عدة على متنزهات عدة له عملت وقد ،عنه
 من موضع في يوم كل آخرفي موضع إلى انتقل الغد من كان فإذا ،منها موضع
 فيه طمعوا النواحى بملوك ذلك اتصل فلما غيره. في ليس ما واألنية الفرش

. واستضعفوه

لمصر وغزوه العماليقى قابوس أبو ذكو

 أبى ب ويكنى سجوم، بن عابد له يقال العمالقة من رجل فقصده
 إليه فأنفذ حدودها. من حد على نزل مصرحتى إلى فسارقاصدًا ، قابوس

 عسكره، وهزم الملك ذلك فقتله دوناس، له يقال قائدا عليه وجعل جيشا العزيز
 تها.وجها مصر في طمعه واشتد كثيرة، ومصانع أعالمًا فهدم مصر حدود ودخل

 أن فأمرهم العزيز، إلى واجتمعوا وأكبروه ذلك مصرفأعظموا بأهل خبره واتصل
 ويستغيثون، يصيحون وجعلوا الملك قصر إلى فأتوا الملك، قصر إلى يسيروا
 حدود دخل قد وأنه العمالقى خبر فأخبر حالهم، عن فسأل نهراوس، فسمعهم

 مقبل وأنه أعالمها وهدم ،وغيرمصانعها مزارعها وأفسد ،فيها مصروعاث
وتذكر غفلته. من وانتبه منه، وأنف لذلك فارتاع قصرالملك، يريد بجيوشه

 )أبو الخير، )أبو الفضل(، )أبو ويقال )ذو( ت لكذا( )مالك )صاحب(، بمعنى: )أبى( ٢ ٨

 (،٣٧ ص العربية، )الالتيئية خشيم: فهمى .على د انظر به، موصوف له، متملك أي الجود(،

 انظرشبكة اللون، الحسن الوجه الجميل القابوس: النار، من النارأولشعلة = القبس

 الموقع األنترنت، انظرشبكة )قبس(، مادة: العرب، لسان معجم اإلنترنت:

com. 5لمطكلمه. http://lexicons:، ذو العربي الملك نفسه هو قابوس( )أبى يكون ذلك وعلى( 

المنار(!
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 أمره، وأصلح جيشه فعرض لذلك فارتاع أبيه، على الجن نياح سمع أنه القبط

. الشام حدود إلى واتبعه العمالقى إلى وخرج

 من وصلب الديار، وأحرق األشجار، وقطع الزرع وأفسد أصحابه، أكثر وقتل
 هذا جاوز لن أي بلغه الذي الموضع على أعالمًا ونصب الجيوش، من أسره

 عند وبنى خراجًا، الشام أهل على وضرب الموصل، بلغ إنه وقيل المكان.

 وانصرف بالجنود، النواحى تلك ومأل بالرجال وشحنها عظيمة مدينة العريش

 وصالحوه. وهادوه وأعظموه منه وفزعوا الملوك، هابته ذلك فعل فلما مصر، إلى

 الغرب، ملوك لغزو واستعد األعمال، جميع من جنوده حشد مصر استقرب ولما

 طريقه، عن تنحى من فمنهم خبره، بالملوك واتصل ألف، تسعمائة في فخرج

 ومنهم بلده، وصالح والذخائر األموال بذل من ومنهم طاعته، في دخل من ومنهم
 له يقال قائدًا ووجه منها، كثيرا فأخذ البربر بأرض ومر واستباحه. قهره من

 ودخل البربر، بعض فقتل البحر سواحل وأخذ كثيرة، سفن في فركب مريطس،

 إفريقية' إلى الملك ومضى األموال. إليه وحملوا بعضهم، وصالحه أرضهم

. إليه حملوها كثيرة وأموال ألطاف على فصالحوه ، ١ وقرطاجنة

 السالم عليه نوح بن حام بن بيصر بن فارق ب سميت إفريقية أن القضاعى الله عبد أبو ذكر
 أخبارمصر متسقافي ذلك ذكرت وقد إفريقية مصرحازفارق حازلنفسه المصر أخاه وأن

 أبو وقال جميعه، الصقع على اسمها وبقى إفريقية خربت القيروان لمسلمون اختط فلما قالوا:

 ولذلك المغرب يالد الجنوب استقبلوا إذا أيمانهم عن ما يدمون مصر أهل أن البيرونى: الريحان
 إفريقية فسميت والمغرب مصر بين فرقت أنها يعنى المغرب بالد ها وراء وما إفريقيه بالد سميت

 بجاية إلى واإلسكندرية برقة جهة من الغرب طرابلس من إفريقية وحد عامرها، باسم مسماة ألنها
 حد األندلسى البكرى عبيد أبو وقال ونصف، شهرين نحو طولها مسافة فتكون وليائه إلى وقيل

 أول في التي الرمال إلى البحر من وعرضها غربًا الخضراء طنجة إلى عرقًا برقة من طولها إفريقية

 انظر الجيد، الفئك يصاد وفي الغرب إلى الشرق من متصلة عظيمة ورمال جبال وهي السودان بالد

البلدان(. )معجم الحموى: ياقوت

 قرطا الدينة هذه اسم إن وقيل مشددة ونون وجيم مهملة وطاء السكون ثم بالفتح )قزطاجنة(:١٠

كتاب في يطليموس قال إفريقية نواحى من قديم بلد وحسنها: ونزهتها لطيبها جنة إليها وأضيف
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 من صنمًا هناك وعمل بحرالروم، البحراألخضرإلى مصب بلغ ومرحتى
زبرعليه عظيمًا علمًا تحته وأقام القديمة، األصنام فيه الذي الموضع وهو نحاس

 من درجة عشرة إحدى تحت درجة وثالثون خمس وعرضها درجة وثالثون أربع طولها :الملحمة

 لها الميزان من مثلها عاقبتها بيت الحمل من مثلها ملكها بيت الجدى من مثلها يقابلها السرطان

 ثامخة عظيمة مدينة كانت السنبلة من درجة عشرة خمس حياتها بيت الدلو من درجات ئالث

 وقد يحد وال يحصى ال ما األلوان المتنوع الرخام العمد من وبها األبيض الرخام من أسوارها البناء

 عفان بن عثمان زمان منذ فيها الخراب يزل ولم مدن عدة خربت ال رخامها من المسلمون بنى

 املك مجلس في الماتع الحجر من أحمران عمودان حالها على الغاية هذه وإلى عنه الله رضى
 ذراعًا، األربعين فوق وطوله شبرًا وثالثون ستة منهما عمود دوركل وقع واآلخرقد قائم أحدهما

 قرطاجنة خراب من عمرت وتونس ميالً عشر اثنا تونس وبين وبينها البحر احل على وهي

 قناة وال جارية عين بقربها يكن ولم أخرى مدينة به يعمر ما حجارتها من بقى وقد وحجارتها

 منحازة جبال في أيام ثالثة مسيرة وبينهما القيروان نواحى من الماء إليها عامرها فجلب سارية

 وجعل العالية منائر كال مبنية وعمد معقودة بعقود الجبال تلك بين وصل وقد بعض من بعضها

 موئن وهي الحنايا يسمونها البالد تلك وأهل المنحوت المحكم واألزج امعقود ذلك فوق الماء مجرى

 وذكر ،ومفنيها أهلها مبيد وقدس وسبح بانيها شأن عظم عرف المدينة هذه إلى نظر ومن كثيرة

 القيروان نزل قدمها فلما إفريقية األزدى النعمان بن حسان ولى مروان بن الملك عبد أن السير أهل

 أهلها وقاتل فنازلها الملك دار فإنها قرطاجنة مثل ليس له قيل أشد بافريقية مدينة أي وقال:
 من أول فهو وهدمها ملكها حتى إليهم فرجع غدروا ثم إياه فاعطاهم األمان طلبوا ثم فديدًا قتاال

 الحلفاء بقرطاجنة تعرف باألندلس أخرى مدينة وقرطاجنة ،٧٠ سنة نحو في وذلك بهدمها أمر
 طائقة منها فبقى أكثرها على استولى البحر ماء ألن أيضًا خربت تدمير أعمال من ألش من قريبة

 معجم الحموى: انظرياقوت بأفريقية. التي قرطاجنة مثال على عملت وكانت قوم األن إلى وبها

 عرف ما ذاتها هي وهذه ت( ن ع الكنعانى: )األصل عروبية معبودة )عناة( (،٣٧٨٧٣) البلدان

)الجذر الدرع. ذات الدلتا، في الشهيرة الليبية المعبودة NiethNiet ت( )ني أو )نيث( باسم

 الليبية في تاءالتأنيث بإسباق وقدصارت العين. بسقوطحرف نت- ت=ع اللن ح

 في ألولى المعبودة كانت وهي ، (1تانيت)انمله الحديثة: الجبالية في الحال هو كما القديمة،

 إلى وتحول :1المعبودقانممله هذه يعبودإلى )تونس اسم ظنناأن وفي الزمن، من لفترة قرطاجنة

Tanis بذلك يشهد -كما اليونان عند حورت أخرى ناحية من وهي ،1وصارتكالل 

 إسمها أتخذت التي للمدينة حامية محاربة معبودة نقلوها التي Athena أثينا إى - هيرودوت

جا(. العربية، مصر آلهة خثيم: فهمى د.على انظر ذلك(. بعد
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 تلك أهل على وضرب إليه، خرج الذي األمر وصفة الوقت، وتاريخ اسمه

 األندلس، إلى وسار اإلفرنجة إلى وسار الكبيرة األرض إلى وعبر خراجا. النواحى
 كثيرًا. خلقًا أصحابه من وقتل أيامًا، فحاربه الالذريق، ذلك عند وصاحبها

 يغزو ال أن وعلى إليه، يحمل سنة كل في كثير ذهب على ذلك بعد وصالحوه
 النواحى، تلك في من جميع من حدوده، من شيائً البر في والالبحر في أحدًا

 ،عنه راجعًا وانصرف عنه. ويغالبهم ذلك من منهم شيائً رام من يمنع أن وعلى

 أهله إليه خرج إال بموضع يمر فلم البربر. بالد على مشرقا البحر عبر على فسار

 فمر الجنوب، ناحية إلى وأخذ يديه. بين ومشوا طاعته، في ودخلوا وأهدوه
 قائدًا وبعث كثيرًا. خلقًا منهم فقتل فحاربوه عظيمة أمة وهي الكوفاس بناحية

 يسألونه وأهلها المدينة ملك إليه فخرج المظلم، البحر ساحل على مدينة إلى له

 ومصالحتهم له الملوك وإذعان الريان الملك بحال القائد فعرفهم ؟ قصده وما هو ما

 ضاررناه. وال أحد ضرنا وال رأيناه وال قط أحد بلغنا فما نحن أما له فقالوا إياه.
 وسألهم منهم. ذلك فقبل مدينتهم. على وصالحوه وجوهرًا. ماأل إليه وأخرجوا

 يركبه، أن أحد يستطيع ما إنه جميعهم فقالوا ؟ قط أحد البحر هذا ركب هل

 فتلقوه الريان الملك أتاهم ثم ما.أيا يرونه فال الغمام أظله ربما أنه وأخبروه

سود وحجارة التوت أكثرها وفاكهة بهدايا

 إلى بلغ حتى السودان أمم وسارعلى بيضاء. صارت الماء في جعلت فإذا

 الحديد، حراب بأيديهم عراة إليه فخرجوا الناس، يأكلون الذين الزموم مملكة

 العينين أحمر جسيما وكان قرون، لها الخلق عظيمة دابة على ملكهم وخرج

 وغيران وأدغال أوحال في فانهزموا الريان، به ظفر ثم عظيمًا صبرًا للحرب فصبر

 لهم القرود خلق على قوم إلى فجاوزهم فيها. أتباعهم له يتهيأ فلم وعرة، وجبال

 في أمعن فلما المظلم، البحر على ومر ريش، غير من بها يلتفون خفاف أجنحة

 فرأى نبارس، جبل الى انتهي حتى متيامنًا، فرجع غمام منه غشيهم فيه السير

 ما مزبورا صدره وعلى ارجعوا أن بيده، أحمريومن حجر من تمثاالً فوقه

 الوادى في مضى ثم إليها، يصل فلم النحاس مدينة إلى وانتهى . أحد ورائى
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 ثم ظلمته. لشدة منه شيائ يرون وال عظيمة، جلبة منه يسمعون فكانوا المظلم،

 الملوك أسماء عليها أصناما عين على فرأى الرمل وادى إلى انتهي حتى سار
 الخراب إلى جاز الرمل وادى عدل فلما اسمه، عليه وزبر صنمًا فأقام قبله،

 من شجعان في فخرج هائاًل، وصياحًا جلبة فسمع المظلم، األسودبالبحر المتصل

 الخلق غريبة عظيمة سباع على أشرف حتى الصياح ذلك يتبعون أصحابه
 مذهب ال أنه فعلم بعضًا، بعضها فيأكل بعض يغيرعلى وبعضها األنوف مخزمة

 بعض فأهلكت العقارب فمربأرض الرمل، وادى وعدى فرجع ورائها من له

 حتى عرفوها قد كانوا التي والعزائم وبالرقا بالنار أنفسهم عن فرجعوها أصحابه

 الحد عن تخرج حية بها وكانت سلوقة أرض إلى انتهي وسارحتى جاوزها.

 عنها فرجعوا حية. فوجدوها عليها فهمموا ميتة، فظنوها ممتدة فرأوها والمقدار،

. بالرقا منها وتعوذوا هاربين

 فلم حالها، على وتركها الحركة، من ومنعها سحرها، أنه القبط وتزعم

الفيلة. تبتلع كانت وإنها ميل الحية هذه طول إن ويقال هلكت، حتى تتحرك

 لهم وعركان جبل إلى فهربوا الفكاه، مدينة وهي الكند مدينة وسارإلى

 الصعود على أصحابه وال هو يقدر ال مواضع من مدينتهم داخل من إليه صعدوا
 وضاع شيائً منه يجد ولم الماء، عدم حتى يحرسها الطريق تلك على فأقام فيها،

 وكان ميدوش له يقال منهم رجل إليه فنزل عطشًا. يهلكوا أن وكادوا ،أصحابه

 امغرورأين الملك أيها له فقال جسده، شعره غطى وقد الحكماء أفاضل من

 وجيشك، نفسك تتعب ففيم ؟ الكفاية فوق ورزقت األجل، في لك مد وقد تريد،

 بهذا وأعانك الغنى، وهبك الذي خالقك على واتكلت تملكه، بما قنعت هال

 عن وسأله عليه. فدله اماء عن وسأله قوله من نهراوس فعجب ا الخلق
 يصل ال موضع في نحن قال لسكناهم. أثرًا جيشهم في أصاب يكن لم إذ موضعهم

 فيقيتنا ونقنع به نعتصم لنا نبات أصول من قال ؟ معاشكم فما قال أحد. إليه

 يجتمع األرض في لنا غدران من قال ؟ تشربون أين فمن قال منه. اليسير ويكفينا

. والثلوجاألمطار من الماء إليها
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 وكراهة خلطتكم في وزهادة جواركم، عن رغبة قال ؟ عنا هربتم فلم قال

. عليه نخافكم ما لنا فليس واال لقربكم،

الجبل هذا تحت لنا غيران في قال ؟ الشمس حميت إذا تكونون فأين قال

 أهل المال هذا الى يحتابج إنما قال ؟ لكم أخلفه مال إلى تحتاجون فهل قال
 ذلك ومع به. اكتفينا قد بما عنه فاستغنينا منه شيائً نستعمل ال ونحن البذخ.

 معى، فسر قال ! فأرنيه قال عندك. ما لحقرت رأيته لو ما منه رزقنا قد فإنا

 فرأوا بهم يتصل جبل سفح في أرض إلى معه أصحابه من ونفر املك فانطلق قال
 الزبرجد حجارة حافتيه على لهم واديا وأروه تابتًا، الذهب قضبان فيه

. والفيروزج

 ما منها ويحملوا الحجارة، تلك جياد من يتخيروا أن أصحابه نهراوس فأمر
 يحملون العسكر أهل من قومًا فرأوا مصر إلى بهم ورجع ،ففعلوا عليه يقدرون

 ونهاه بأرضهم، يقيم أن الملك وسأل ذلك، من فجزع أمره، ويعظمون لهم صنمًا

 ففعل الطريق، على يدله أن نهراوس فسأله منها. وخوفهم األصنام عبادة عن
 إلى أثرًا فيها أثر إال أمة على يمر فلم له، وصفه الذي السمت على وسار وودعه

 دنقلة إليه أتى ثم إليه يحملونه ما على أهله فصالح النوبة، أرض إلى بلغ أن

 سار ثم تلك. سفرته في عمله ما وجميع ومسيره عليه اسمه وزبر علما بها فأقام

 الطيب بأصناف وتلقوه العزيز، مع إليه خرج إال أحد يبق فلم منف يريد منها

 مجلسا له بنى العزيزقد وكان األلعاب. وغرائب والمالهي والبخورات والرياحين

 زجاج من صهريجا فيه وجعل الملون، الصنعة األبيض الغريب الزجاج من

 العزيز أنزله منف دخل فلما الغريب الزجاج من سمكا أرضه في وجعل سماوى،
 وأمربعرض ويشربون. لهووسروريأكلون في أيامًا الناس وأقام المجلس، ذلك في

 أحد غيبته وكانت ألف، ألف في خرجوا كانوا وقد ألفًا، سبعين ففقد جيشه

عشرعامًا

 من فتح وما األمم، من غلب وما سفره، في عمل ما بذكر الملوك سمع ولما

سلطانه. وعظيم بأسه لشدة وخافوه، هابوه الخلق من وأسر وقتل البالد،
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 عليها ونصب رخام، من قصورا الغربى الجانب في فبنى وتجبرنهراوس
 تسعة وقته في الخراج وكان كثيرة، أيامًا فيها ويقيم أبدًا، يغشاها فكان أعالمًا

 فيها الزيادة وجوه وطلب العمارات، طلب في بالزيادة فأمر ألف، ألف وتسعين

 والتحمل الجهات، الجسورفي وأمربإصالح رديئها. من ال الطرقات أحسن من

 مراده الخراج وافي حتى كله ذلك ففعل األرض، في انبساطه في اماء يزيد أن في

عليه. وزاد

السالم عليه الصديق يوسف ذكر
 ،يحسدونه أخوة له الشام من غالم البلد دخل مدته في إن القبط: وقالت

 تعرس الشام قوافل وكانت مصر، تجاريقصدون من بيع حتى عليه فاحتالوا

 وهويوسف عليه، ونودى للبيع الغالم فأوقف اليوم، الموقف بمصربناحية

 ليهديه العزيز فاشتراه فضة، ووزنه ذهبا وزنه فبلغ السالم، عليه الصديق

 له فقالت عمه ابنة وكانت امرأته، زليخا رأته منزله إلى به أتى فلما للملك،

 في تعالى الله قصه ما له وعشقها معها أمره من وكان ففعل، نربيه عندنا إتركه

 فعرفته وجاءته له فتزينت األمر، غلبها حتى ،عنه حبها تكتم وكانت ،كتابه

 وحبته ،منه لها البد وأنها ،منها يريده ما كل في له مطاوعة وأنها ،له عشقها
 عليها، فأبى تقبيله فرامت مهربًا، عنها يجد ولم عليها، فامتنع عظيم، بمال

 عنها هاربًا فوجده زوجها دخل أن إلى يمتنع وهو تعاركه تزل ولم عليه فهجمت

 يعتذر السالم عليه يوسف فجعل هذا ما لهما فقال النساء، يأتى ال عنينا وكان

األمركان أن ففطن نفسى، عن يراودنى فأتانى نائمة كنت هي وقالت إليه،

 بن بويب دعرن بن )مالك يدعى مصر في )يوسف( باع الذي تاريخه: في يذكر)الطبرى( ٢١١
وهو)العزيز. ، رويحب( هو)قظفيربن اشتراه الذي وأن ، إبراهيم( بن مديان

 التاريخ، في )الكامل األثير: ابن انظر العزيز، )زوجة راعيل اسمها األثيرأن ذكرابن
 )زليخا السدى: وقال رعابيل(. بنت )راعيل أسمها مجاهد: قال (،١٤١ ص األول، المجلد

)زليخا(! ولقبها )راعيل( اسمها وقالوا تمليخا(. بنت
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منها

 لزليخا وقال اعتذارك، عن أي ؛عنهذا أعرض السالم عليه ليوسف فقال

 وأن بالملك، وجماله الغالم خبر واتصل أخطأت. قد فإنك لذنبك، استغفرى

 وغلظ خبره، له وغير أمره المعين أنكر عنه سأله يره لم فلما له، ابتاعه العزيز

 وكان خبره. فنسى الخروج ومنعه القصر في عنده الغالم وثقف عليه، فيه

 العزيز كان لما الناس عن واالحتجاب اللذات، على االنعكاف عاود قد نهراوس

. والرعية الملك أمر من كفاه

 الملك أصحاب نساء من بنساء السالم عليه يوسف مع زليخا خبر واتصل

 أحضرت أكلنه فلما طعامًا، لهن وعملت جماعة منهن فأحضرت بذلك. فعيرنها

 جميعًا، مذهبين مجلس، حذاء مجلسًا مجلسين وأجلستهن شرابًا، لهن

 ستورالحريروالديباج. عليهما وأرخت األصفرالمذهب، بالديباج وفرشتهما

 من أنصبتها وسكاكين كثيرة، فاكهة أيديهن بين وقدمت للشراب فيهما وجلسن

 الذي إن ويقال السكاكين، بهذه الفاكهة هذه من اقطعن لهن وقالت الجوهر،

 عليه يوسف بتزيين المواشط فأمرت المتكأ، وهو أترج أيديهن بين ينزل كان

 للشراب. والنسوة فيه هي تجلس كانت الذي المجلس إلى وإخراجه السالم.

 شعره ونظمن المواشط فأخذته المجلس. لذلك محاذية الوقت ذلك الشمس وكانت

 صور وفيها مذهبة. بدوائر منسوج أصفر ديباج ثوب وألبسنه الجوهر. بأصناف

 جبهته، ووصلن حاجبيه. قرب إلى جبينه على شعره وعدلن خضرصفار

 ذهب بمذية إليه ودفعن صدره. على ذؤابته ورددن ،صدغيه خديه على وعقربن

 الفواكه وأحضرت للشراب، وجلسن أكلهن من النسوة فرغ فلما أخضر. شعرها

 فيه أخذتن ما بلغنى قد لهن وقالت السكاكين، إليهن دفعت أقداحًا وسقتهن

 قدرًا عندنا أعلى أنك إال بلغك ما األمرعلى إن لها فقلن عبدى. مع أمرى من

 كنت فكيف ،وعقلك وشرفك لحسنك الملوك والد أ عن يرتفع ومثلك هذا من

فلو بذلك، لنفسى أرض ولم عنى. الصدق يبلغكن لم قالت ؟ بعبدك ترضين
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 ستور فرفعت بإخراجه، المواشط إلى وأشارت لذلك، أهالً هو لكان رضيته

 وهن بيده، والمذبة السالم عليه يوسف وأقبل مجلسها يحاذى الذي المجلس

 السالم عليه يوسف بوجه فيه وما المجلس فأشرق للشمس. محاذيا يرمقنه،

 السالم عليه يوسف وأقبل ابصارهن. يخطف فكاد شعاعًا نورالشمس مع وارسل

 وقد يعقلن، ال وهن عنها، يذب رأسها على وقف حتى يرمقنه وهن بيده والمذبة

 وال الفاكهة مكان فقطعنها وأصابعهن، أيديهن على السكاكين تلك وضعن

 من أدهشهن للذى خطابها يفهمن فال تخطبهن وهي ألما يجدن وال بذلك يشعرن

 عن اشتغلتن قد لكن ما زليخا لهن فقالت السالم. عليه يوسف وجه النظرإلى

 هذا يكون أو عبدك هذا يكون أن الله معاذ فقلن ؟ عبدى إلى بالنظر خطابى فهم

محبته. من وحاضت أنزلت إال واحدة منهن تبق ولم كريم، ملك إال هذا إن بشر

 ألحد ينبغى ما لها فقلن فيه، لتننى الذي فهذا ذلك عند زليخا لهن فقالت

 على فأبى فعلت قد وقالت ،فدونكه ظلمك فقد المك ومن ،هذا بعد يلومك أن

 كل فكانت لى، رده على عقوبتى وحذرنه منى الخير واعدنه قدرتن إن فخاطبنه
 فإذا يمتنع، وهو عليه قدرت ما له وتبذل سرًا، نفسها إلى تدعوه منهن واحدة

 تحبك موالتك له وقالت زليخا، عن خاطبته حينئذ لنفسها منه رجاءها قطعت

 وتعطيك المنازل، أفضل إلى تبلغك وهي تخالفها أن ينبغى وما تكرهها، وأنت

 رأين فلما حاجة، من بذلك لى ما فيقول يرضيك، ما فوق والجواهر األموال من

 ولكنه يمكن، وال ذلك يجوز ما زليخا فقالت غصبًا. أخذه على أجمعن منه ذلك

 فقال وألسجننه. أعطيته ما جميع عنه وألنزعن اللدات، ألمنعنه يفعل لم ان

 ،بإلهها فأقسمت إليه، يدعوننى مما إلى أحب السجن رب السالم عليه يوسف
 لتعجلن تريده ما إلى يجبها لم إن أنه عطارد باسم أخضر زبرجد من صنمًا وكان

 وألبسته ثيابه بنزع أمرت ثم أمره، على واستعانته الصنم عن وكشفت ذلك له

 لئال قولها إلى فمال به ذكرها عنها ليزول لها يحبسه أن زوجها وسألت الصوف

 بحبسه فأمر بذلك. القالة عنها ينفي ]أن[ وعسى القبيح، بأهله الناس يظن
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 فقال أتاه آتيًا كأن منامه في الملك ورأى سنين. بضع السجن في فأقام فحبس.

 تقف غد وفي وشرابه. طعامه صاحبى وكان قتلك، على عزما قد فالنين إن له

 فأمر اآلخر وأنكر أحدهما، اعترف وقيل فاعترفا قررهما أصبح فلما علىأمرهما.

. مرطيس الشراب صاحب اسم وكان بحبسهما

 ويعدهم ويعظهم يصبرهم السجن، بأهل رزفًا برًا السالم عليه يوسف وكان

 شرابه وصاحب الملك طعام صاحب أخبره أن إلى أحالمهم. ويفسر بالفرج،

 قتل أن أخبرهما كما وكان السجن. من فأخرجا القرآن، به جاء كما برؤياهما

. الشراب صاحب وهو يقر. لم الذي اآلخر ونجا أقر الذي وهو أحدهما

 الساقى عرفه يعبررؤياه أن وأراد والسنابل البقرات نومه في املك رأى ولما

 قال الملك إن وقيل له ففسرها السجن إلى إليه فأرسل السالم. عليه يوسف خبر

 فجئنى ذلك عند الملك فقال ففعل. عليه تقصها أن قبل الرؤيا عن سله للرسول

 إلسالم عليه يوسف له فقال الملك. إلى ويحمله ليخرجه إليه الرسول فرجع به.

 من وحنست أيديهن قطعن الالتى النسوة أمر عن الملك يكشف حتى أخرج لست

 األمر حقيقة عن وكشف والنسوة زليخا فأحضرت الوقت، في الملك فأمر أجلهن.

 من وأخرج إليه الملك فوجه منها. كان بما والنسوة زليخا وأقرت عليه، فوقف

 الملك. على مثله به يليق ما الثياب من وألبس ونظف دونه من وغسل السجن

 الرؤيا عن وسأله وأكرمه فأنزله حبه. من قلبه امتأل ورآه الملك على دخل فلما

كتابه. في وجل عز الله قال كما له ففسرها

عليم بم فإنى أنا السالم عليه يوسف له فقال ؟ بذلك يقوم ومن الملك فقال

 المعرفة أهل وأجمع الجيزة، عمل من )بوصير( في السالم عليه يوسف سجن :)القضاعى( أقال١٢

 معروف السجن هذا وسطح فيه عليه ينزل الوحى وكان المكان، هذا صحة على مصر أهل من
 وكان موسى، بعسجد يعرف هناك وهو مسجدًا، السجن أثرهذا على وبنى فيه، الدعاء بإجابة

 زيارة إلى يخرج السنة من يوم في معلوم وقت السجن لهذا اله بأمر الحاكم أيام إلى الزمان قديم في
 في وينغق أيام ثالثة نحو هناك ويقيمون مصر أهل وعامة الرؤساء من مصر أهل غالب السجن هذا

الغرجة. سبيل على هذا ويجعلون ذلك وغير والمشرب المأكل في جزيلة أموال أيام الثالثة هذه
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 الجيوش ويركب به، يطاف أن وأمر تاجًا. وألبسه الملك خلع عليه فخلع

 الملك واستخلفه ذلك فكان العزيز، سرير على ويجلس الملك، قصر إلى ويرد معه.

 السالم عليه يوسف فتزوج هلك، قد العزيز كان قوم وقال العزيز. وسماه مكانه

 زوجى إن له فقالت ؟ أردت كنت أفضلمما هذا لها قال بها خال فلما امرأته،

 يوسف فأقام إليك. قلبها صبا إال وهيبتك حسنك في امرأة يترك ولم عنينا كان

 يوسف فأخذ الخصب سنى وجاءت شاء، مصركيف ملك يدبر السالم عليه

 وأكثرغالت الجسيمة، الغالت واشترى سنابلها، في أكثرها فخزن غالتها

 النيل وبدأ الجدب سنى جاءت ثم يحصرقدره. ال ما ذلك من وخزن الناس،

 فغال قبلها، التي السنة في نقصانه من أكثر سنة كل في ينقص فكان النقصان، في

 مصر أهل وكاد والعقار واآلنية والثياب مالوال بالجوهر المأكول بيع حتى السعر

 من فكان الشام، أهل وقحط السالم، عليه يوسف تدبير لوال عنها يرحلوا أن

. كتابه في تعالى الله قصه ما يوسف إخوة قصة

مصر أرض ودخوله السالم عليه يعقوب ذعر
 أهل وجوه في وخرج ،أهله مصروجميع إلى فحمله أبيه إلى يوسف ووجه

 كم شيخ يا له فقال وعظمه. املك فأحبه الملك، على وأدخله فتلقاه مصر،

 سنة، ومائة فعشرون سنى أما له فقال ؟ تعبده الذي وما صناعتك، وما سنك،

 أعبده الذي وأما ،منها ونعيش بها ننتفع فنحن نرعاها غنم فلنا صناعتى وأما

 كل وخالق مخلوق كل وإله وإلهك وإلهي وآبائك آبائى رب وهو العالمين، فرب

 سمع فلما فيناس، له يقال القدرعندهم، عظيم كاهن الملك مجلس في وكان شى.

 يجرى إنه بلغتهم لنهراوس وقال ذرعا، به ضاق السالم عليه يعقوب قول

. خبره لنا فبين نهراوس، له فقال هذا ولد يد على مصر خراب

 بشيء، فليس العيون تراه ال كإلله إن السالم عليه يعقوب ل فيناس قال

 الدنيا، هذه في وطغيت الله، عدو أي كذبت وقال السالم، عليه يعقوب فغضب

. غيره إله ال شيء كل وهوخالق كاألشياء، وليب شيء تعالى الله إن
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 عن ارتفع ألنه وجل، عز الخالق ال المخلوق يوصف إنما قال لنا، فصفه قال

 كيف بال شيء لكل مدبر شي؛ بكل قاض أزلى أول قديم واحد فهو الصفات،

 وال البحر، ظلمات في ذرة مثقال علمه عن يعزب لم مكان كل في حاضر هو،
 به يحيط وال العيون تراه وال يرى وهو السموات أطباق في وال األرض، أعماق

. والزمان المكان وخلق والزمان، المكان قبل وكان مكان، يحويه وال فكر

 فيناس وأمر الملك فأجلسه ليخرج، مغضبًا وسلم عليه الله صلى يعقوب قام ثم

 ؟ الرجال من معك دخل من عدة كم قال ذلك، غير في ويأخذ عنه، يكف أن

 يجرى مصر خراب أن كتبنا في نجد كذلك للملك فيناس قال رجال. ستون قال

. هؤالء صنف من الشأم من العدد هذا في مصر يدخلون قوم يد على

 الصواب ولكن بعيد، أمد إلى ولكن ال ؟قال أيامنا في ذلك أيكون الملك قال
 األمركما كان إن نهراوس الملك قال أحدًا. ذريته من يستبقى وال املك يقتله أن

 مدتنا في ذلك يجرى أن نخف لم إذا ضرورة منه علينا وال دفعه يمكننا فال تقول

. عظيم إله أمر يذكرون وهم القوم، هؤالء نقتل أن

 قول قلبى قبل وقد فيه، بالنظر أحق عليه ذلك يدور أن يخاف ممن وغيرنا

 سبيل، إذايته وليس!لى القدر، جليل شيخ وهو أمره، وأعجبنى الرجل، هذا

 السالم عليه يعقوب بين فجرت مناظرتك. شاء إن وناظره كالم بألين فخاطبه

 غليه يعقوب فيها وظهر القول، فيها له لين مخاطبات ذلك بعد فيناس وبين

 وسحرها وعجائبها ومدائنها مصر خبر يعرف أن يعقوب وأحب . السالم

. به خلوته عند فيناس وكثيره ذلك قليل عن فسأل ،وطلسماتها

 وبينه كله ذلك له فوصف منه، شيائ يكتمه ال أن فرعون بحق واستحلفه
 يعقوب فأقام منها. شيائً السالم عليه يعقوب عن يخف لم حتى غرائبه، وشرح

 مكانه إلى يحمل أن فأوصى اوفاة، حضرته أن إلى ويعظمه يجله ونهراوس بمصر

 مصر أهل ووجوه السالم عليه يوسف معه وخرج تابوت، في فجعل الشأم، من

 دفنه من منعه عيصو إن وقيل السالم، عليه فيه ودفن موضعه، إلى بلغوه حتى

 منه السالم عليه يوسف فاشتراه الموضع، وهبه السالم عليه إسحق ألن هناك
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 آمن نهراوس إن ويقال فيها، لم وولد مصر ب يوسف وأقام فيه. ودفنه بحكمه،

 مائة نهراوس وملك ملكه. فساد من خوفا إيمانه وكتم السالم، عليه بيوسف

 أهل وكان الملك، ألبنة الفيوم السالم عليه يوسف عمل وقته وفي سنة، وعشرين

 السالم، عليه فأخبريوسف عقله، قدكبروذهب وقالوا الملك، تنقصوا مصرقد

 مغايض وهي ،وكذا كذا ناحية البنتى وهبت قد ولكنى أبالى ما نهراوس فقال

 فيها حصل ما عنها وأخرج المياه صبيب عنها أدفع أن وأحب ومروج، مياه

 يوسف فخرج يمكن. ما وأحكم ذلك في فأعمل ،مغلة عامرة أرضا ترجع حتى

 وقلع جسورها وبنى منها، مادتها وقطع منها، امياه وأخرج فدبرها السالم عليه

 من وفرغ الفيوم، أرض وهي الغلة، جسيمة العمارة عظيمة أرضا وردها أدغالها

 عليه يوسف وحكمة الملك فطنة من الناس فعجب ،قريبة مدة في كله ذلك

 فيه الماء وجعل الالهون، مصروبنى ب بنى من أول نهراوس إن ويقال السالم.

نهراوس. مات ثم موزونا، مقسوما

الرياه به هاروم الملل ذفد
 الفرعون وهو الريان بن٢١٤داروم األثر أهل ويسميه دريموس، ابنه واستخلف

 أمره أباه ألن ،خليفته يوسف وكان ،أبيه سنة خالف ملك ولما عندهم. الرابع

 وربما منه قبل فربما يسدده السالم عليه يوسف فكان ،فيه عليه وأكد بذلك

. لفه خا

عظيمًا، شيائً منه فأثاز النيل، من أميال ثالئة على فضة معدن وقته في وظهر

 والدرماء ليظامه حجم ال الذي األذرم العرب: لسان معجم وفي )دارم(، هونفسه )داروم(
 األرنب أسماء من والدرامة والدرمة ، الثقل واألون: له أسنان ال الذي األذرم ومنه ؛ األرنب

 درم والفعل ، أعبهه وما والعدئد وألفأر األرنب يشية والدرمان . لدرمانه القنفذ والذرام: والقنفذ

 انظر ، )درم( مادة العرب، لسان معجم العربية، المعاجم والدرامة، اليشية القبيح والدرام . يذرم

 !، )األرنب( تعنى )دارم( أن ونرى ،hrttplexicons.sakhr.com^ll اإلنترنت، شبكة

؟! االسم هذا عليه أطلقوا فلماذا
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 على ونصبه السرطان، على كان طالعه ألن القمر، اسم على صنما منه وعمل

 من كلها أصنامًا حوله ونصب النيل. شرقى في بناه أبوه كان الذي الرخام قصر

 دخل إذا وهو شهر، كل في عيدًا للصنم وعمل األحمر، الحرير وألبسها فضة

 الناس يضر أن أراد وكلما يتنزه، شتى مواضع إلى ينتقل وكان بالسرطان. القمر

 مات أن إلى ،أمكنه وجه بأى رأيه عن ودفعه ذلك من السالم عليه يوسف منعه

 في فكفن داروم به فأمر سنة، وعشرون وثالث مائة وله السالم عليه يوسف

 النيل من الغربى الجانب في ودفن رخام، تابوت في وجعل الملوك، ثياب

 إلى ونقل الغربى الجانب من تابوته فأخرج الشرقى. الجانب ونقص وخصب،

 في يجعلوه أن رأيهم فاتفق الغربى. الجانب ونقص فيه فدفن الشرقى الجانب

 حول شدوا أن الرأى من لهم حدث ثم سنة، الشرقى وفي سنة الغربى الجانب
 ولووه محكمًا وثيقًا شدًا وشدوه بحبال ربطوه ثم وثاقا نحاس من حلقًا التابوت

 وقيل جميعًا الجانبان فأخصب هناك وتركوه النيل، وسط في دلوه ثم وثيقا لويا

 يوسف كان ما له يطلق بالطس فكان الكاهن، بالطس بعد استوزره داروم إن

 من بهم فبلغ أموالهم، وأخذ الناس أذى على وعمله عنه، منعه السالم عليه
 وفشا إليه. فحملت إليها وجه إا حسناء بامرأة يسمع ال فكان كبيرًا. مبلغًا ذلك

. فعله من الناس واضطرب المملكة في ذلك

 إليه فدخل فعله، من الملك ويتلف المملكة، أمن يفسد ان يالطس فخاف

 أن الملك فأمره نساءهم، ويرد منهم ويعتذر الناس، إلى يتودد أن عليه وأشار

 حل ما إليه فشكوا إليه الناس ودخل ثيابه، أفخر لبس ثم الحضور في ينادى

 قصرمن أمربعمل ثم سنين. ثالث خراج عنهم وأسقط فاعتذرإليهم بهم،

 ما إلى ورجع وحشمه، ونساؤه هو فيه يركب وكان كثيرة، عجائب فيه خشب

 من والوجوه، األشراف واستخدام األموال، ونهب النساء، بتزاز من عليه كان

 بعض في كان فلما ،يوما القصر ذلك في ركب أن إلى إسرائيل بنى من القبط

 القمرعلى وامتد الجبل، إلى الجبل من الماء وكان بالبلد، النيل أحدق وقد الليالى

فلم األخرى، العدوة إلى العدوة من يعدى أن فأراد الخشب، قصره في وهو الماء
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 خدمه نفرمن ثالثة مع لطيفًا مركبا فركب ،لعظمه القصربسرعة سوق له يتهيا
 المركب فانقلب ،عاصفة ريح البحرهاجت توسط فلما الساحرة. أبيه وامرأة
 بشطنوف جثته وجدت أن إلى أمره في شاكين الناس وأصبح معه، ومن هو وغرق
. منف إلى فحمل ،به يتقلد وبجوهركان ،بخاتمه فعرف

الملل معازيوس ذكر
 له فبايع صبيًا وكان سريرالملك، على وأجلسه ١ معازيوس الوزيرابنه وقدم
لهم وضمن سنة وزادهم أسقطه أبوه كان الذي الخراج الناس عن وأسقط الجيش

 المغد معد: لألضافة، زائدة )ان( )ان(، + )معد( = )معدان( )معدان(، باسم المقريزى ذكره
 أن قبل الطعام موضع والغدة واليدة اللحياني، وسين غلظ وتمعدد غليظ مغد وشي، . الضخم

 لالنسان العدة ويقال: االنسان. من الطعام تنتوعب التي الليث: وقال ؛ األمعاء لى ينحدر

 وانفذان واالخالف، األفالف لذوات الكره بمنزلة المحكم: وني < مجثر لكل الكرفة بمنزلة

 اإلنترنت، شبكة انظر الفرس، من الراكب رجلى موضع هما وقيل: وغيره، اإلنسان من الجنبان

 ، httpjtfqamoos .sakhr .com الوقع: )معد(، مادة العرب، لسان معجم العربية، المعاجم
 ونجد (( )ان(، + )خي( = )خيان( عن وهوعبارة الهكسوس ملك )خيان( اسم ونتذكرهنا

 ي" "خ المصرية الكلمة يكتب Ember :١٥٠٨)) المقارن: معجمه في "إمبير" األستاذ

(Placenta )األخرى: هي الخاء بحرف تبدأ مختلفة عربية بكلمة يقابلها أنه بيد مشيمة " 

 معظمها يدور المثتقات من مجموعة العربية " خوي "مادة لنا وتقدم البطن". "خواء من " خوي
 المغد معد: "ان"، + "معد = معدان ن الحظ لإلضافة، زائدة و"ان" والفراغ، التجويف حول

 أن قبل الطعام موضع والغدة والعدة اللحياني، وسين غلظ وئمغدد غليظ مغد وشي، الضخم.

 )معد(، مادة العرب، لسان معجم العربية، العاجم األنترنت، شبكة انظر ، األمعاء لى ينحدر

 بالخطا العربي المؤرخ ترجمها " "خيان أن ونرى ، http.’//qamo٠s .sakhr .0000 الموقع:

 أن طبعبال ولك ” :العربية( مصر )آلهة كتابه في خشيم فهمى د.على ويذكر ، 1 "معدان"! إلى
 واآلخية: واألخيه األخية (، خي خي، خويا/ خوي، خو، الحديثة: العربية اللهجات تقارن

 = )خيان( ل الصحيح المعنى فيكون أخ. العربي الجذر من المشتقة أي . األواخى واحدة

 أي )معدان( وليس الشباب(. المجندين )حاكم أو التائد أو لقوم أوكبير الرئيس، الزعيم،

ا !قديما العربي المؤرخ ترجمها كما )أوالكرش( البطن صاحب
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 آخر طوفان زمنه في وكان الفراعنة، خامس وهو نساءهم، ورد فأطاعوه األحسان

 رأى فلما أمالدة، له فاستوزركاهنايقال هلك، قد وزيرأبيه وكان البلد. ببعض

 يختلط بهم ]لئال[ البلد من لهم يفرد أن وأشار أنكره، فعلوه ما األسرائيليين من

 فيه يتلون كانوا متعبدًا ألنفسهم وعملوا منف، قبلى من موضعًا فاقطعوا غيرهم،

 من امرأة عشق المملكة بيت أهل رجاًلمن وأن السالم. عليه إبراهيم صحف

 على الكنعانين ملوك أحد وتغلب ذلك. عن فأبوا يتزوج، أن وأراد اإلسرائيليين،

 الهياكل مالزمة على وأقبل مصر، ملك إلى الضريبة يحملوا أن أهله وامتنع الشام

 يسموه أن الناس وأمر نفسه، في فتجبر أمره الناس فأعظم فيها، والتعبد

 قد لهم وقال الناس فجمع ،المملكة أمر من شيء في ينظر أن وترفع ، )ربا(

 يغيب أن إلى ورائه من وأكون أقسامس ابن إلى الملك أمر أجعل أن رأيت

 عبيده، ونحن الملك أمر األمر وقالوا ذلك، فرضوا وعدت، كما عنكم شخصى

. يخالفوه وال يرضوه أن الخلق فحكم اآللهة رضيته ومن

الملك أقسامس ذكر
 أبيه بتاج وتوج الملك، سرير على أقسامس وجلس الملك، أقسامس ابنه فأقام

وأمر واألعمال،الكور وقسم مراتبهم، الناس ورتب يديه بين الناظرون وأقام

األلوهية. ادعى أي ٢١٦

 تقديم والحكم(، العجائب في األمم )نزهة كتابه: في )أكسايس( باسم إياس ابن ذكره ٢١*
 )أخبار في )أقسامس« باسم المسعودى وذكره .٥٥ص عزب، محمد زينهم .محمد د وتحقيق

 العرب لسان وفي .المعنى مجهولة أو)أقسا( )أكما( وتبقى ذو( - و)مس .٢٦٧ ص الزمان(،
 بالضم قساء بري: ابن قال ؛ وهوجبل ، قاء سكن إذا أقتى األعرابى: ابن )القساء(: مادة

 إلى اليمن لريق وقسي( )قا(: مادة المحيط القاموس وني ذوقا، ويقال: ، جبل اسم ، والد

 قام قسى( )ذو العربي لقبه كان )أكسايس( أن أي )قسى(، أو )قا( من األصل ونرى . البضرة

 أول في الهمزة ودخلت هي كما )قسا( أو )نى( وترك )مس( إلى )ذو( بترجمة العربي المؤرخ

! ! )أكسامس( أو )أقسامس( إلى قتحول االسم
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 وعمل ملكه، وطال أمره وعال أرزاقهم، في الناس على وأوسع العمارات، بأبساط

 لما نصر بخت إن ويقال ،ذكرها يطول كثيرة وعجائب األرض أسفل كثيرة مدنا

 بأجمل سنين سبع واليته أول فأقام كثيرة، عجائب عمله من ظفربمصرأخذ

 يقال المملكة، بيت أهل من رجل فاستخلف وزيرأبيه ومات حال. أمروأصلح
 في متصرفًا ذهنيًا حكيمًا كاتبًا كاهنًا ساحرًا شجاعًا وكان قومس، ابن ظلما له

 وعمر كثيرة معالم فعمل الناس، وأحبه بمكانه المملكة أمر فصلح فن. كل

 ما فاستعمل وشدة، جدب سيكون أنه نجومه في ورأى مدنا، وبنى الخراب،

 منارة إن وقيل إلهياكسل، وبنى ذكره. تقدم وقد املك نهراوس استعمله

 القرى كثيرمن فغرق امالحالبحر هاج زمانه وفي زمانه، في بنيت اإلسكندرية

 وكتموا مات وقيل مدة، الناس عن تغيب أقسامس أن وحكى وامصانع. واألخبية

 عشرة إحدى وأقاموا سنة، وثالثين إحدى عنهم غاب أن إلى ملكه وكان موته،

الكاهن ظلما يدبرملكهم سنة

 سمه أنه بهم واتصل ،ظلما على وتغيروا اضطربوا املك الناس افتقد ولما

 وولى الملك عن تخلى قد أنه فعرفهم الملك، النظرإلى من لنا البد فقالوا وقتله،

. السالح في فركبوا الجيش وأمر منه، قبلوا فما الطس، ابنه

الملل الطس ذكر
معجبًا جريائً وكان التاج ولبس سريرالملك على جلس الملك الطس وكان

 . وأخفيته سترئه ألطه الشى، ولطظت اللطط واالسم ، ستر وألط: الشي، على ولط :)لط
 في اللط : وسدله أرخاه الحجاب: ولط . أرخاه الستر: ولط ؛ ستره الشي:: ولط . السثر واللط

 لم ، سائل أتاني وإذا الشاعر: قول ومنه ؛ أيضًا الستر من وهو ، غيره وثظهر تكثمه أن الخبر:
 فالن لط الليث: . وكثمه لواه لطًا: الخبر عليه ولط حجابي السوام دون لطن ال ، أغتين

 مادة العرب، لسان معجم العربية، المعاجم اإلنترنت، شبكة انظر . ستره أي باطلبال الحق

 أن قبل ل)كاتم( األصلى االسم أن ونرى ، http://qa0no٥s لملكلهك. .000 الموقع: )لط(،

يونانية! زائدة هنا والسين )الطس( أو )الط هو البردى أوراق من بترجمته العربي المؤرخ يقوم
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 عن ملتم وإن استقمتم، ما لكم مستقيم أنا وقال جميال الناس فوعد خلقا،

 عن الوجوه من جماعة وحط أعمالهم، الناس وألزم عنكم، ملت الواجب

 رجالً واستخلف خالفته. من عليه كان عما قومس بن ظلما وصرف مراتبهم،

 كاهنا وكان خاتمه، إليه ودفع تدارس، بن األكبر صا ولد من الهوق له يقال
 بناء وجدد اإلسرائيليين، من جماعة مع وأنفذ الصعيد، على عامالً ظلمًا وأنفذ

 وكنوز. كثيرة معادن وقته في وأثيرت كثيرة، قرى وبنى الهياكل، وأصلح عالماأل

 كاهن ال الملك قصر في أحد يجلس ال أن وأمر وعال، تجبر ثم للحكم محبا وكان

 والعنف الناس أذى في وزاد ينصرفوا، أن إلى أرجلهم على يقومون بل غيره، وال
 وقصد كثيرًا، خلقًا منهن فابتز النساء وطلب وكنزها، أموالهم جمع ثم بهم،

 فبغضه الكهنة من جماعة وقتل اسرائيل، بنى واستعبد وفظاظته. بسطوته الناس

 بجيش فجاءه الصعيد وواله صرفه الذي ظلما عليه حشد ثم والعام، الخاص

 وسار وقتله، بالطس فظفرب طلما فحاربه الملك، بالطس إليه وخرج كثيف،

. فيها فعاث منف دخل حتى

)فرعون( قومس بن ظلما الملل ذكر
 ما جميع وحاز الملك سرير على فجلس قومس، بن ٩ظلما المملكة قصر ونزل

عليه الله صلى موسى٦ فرعون أنه تذكرالقبط الذي فهذا خزائنهم، في كان

 إرشليس )مانيتون(: نقالعن )أفريكانو( ويميه )أبوفيس( يدعى الهكسوس هلوك آخر ٢١٩

Erchlis، يس( + )أش( )أسيس(= )أسيس(، أو (0عن5)إشيس أخر اسم له الملك وهذا( 

 يقول الرماد، تعنى العربية في آش=آس الرماد(، )إله هو المصرية في )أش( (، يونانية )زائدة
 آثارالناروما األس: األصمعي: وقال الوقد، في األثافي بينالرماد بقية "األس: منظور: ابن

 ،٢٩٦ ص األول، المجلد العربية، مصر آلهة خثيم: فهمى د.على انظر •، عالماتها من يعرف

 )السواد( يفيد لفظ وهو )ظلما( كان )فرعون( اسم أن الحظ )السواد(، يفيد لفظ )الرماد( أن ونرى
)فرعون(!! نفسه هو )أشيس( أن أي )ظلما(، - )أشيس( أن يعنى وهذا !، أيضًا

 معنى = ومعناه:)ف( ف-رع-عا-ون ينطقكالتالى: أن يمكن فيرعون اللقب أن نرى٢٢٠
 " = ت" م:ف1 ٤ المصرية في (HOMED VIPER) أفعى. . قرناء حية " :الهيروغليإى الرمز
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 أن الثابت من أفعى " ح الديموطيقية( الكتابة )في " ي ال^ف ، أفعى . حنش

 ومن )أفعى(. " فت و" " ي ف " من مثتق "الفاء" على يدل إلذي الهيروغليفي الحرف/الرمز

 العين حرف بسقوط ي" فع " هي األخيرة هذه وأن "في" مؤنث فت" " أن الواضح

 العادة في وتترجم ع )عا( . يعلو الذي )الواحد بأنه )رع( ويوصف الشمس، إله - .)رع(
 إلى يرجعها كوهن، مارسيل األستاذ هو ممتازًا، باحثًا لكن great الكبير او العظيم تعنى: بأنها

 يبعد وال البناء، المرتفع املك قصر طبيعة مع تماما يتفق لفظ وهو )مرتفع( بمعنى )عال( العربية
 ما كثيرًا الكلمات من وافر عدد في الحروف أواخر أن إلى انتبهنا فإذا والكبر، العظمة معنى عن

 وهي الهيروغليفية، الرموز في لالم وجود ال وأنه القديمة، المصرية اللغة في " يؤكل أو" يهمل
 الكلمة هذه تعرضت وقد ٠ المقام هذا في القصودة هي )عال( كلمة أن عرفنا همزة تبدل ما كثيرًا

 تحدث حين القرآن في ورد ما إلى ألنتباه ا من البد ولكن .المنطقة في اللغات من عدد في للتحريق
 إال لموسى آمن فمًا و : (٨٣) األية يونس سورة في بالعلو فيها ووصفه مواطن ثالث في فرعون عن

 لين وإئه األرض في لعال فزعون وإن يفتئهم أن ومليهم فزعون من خوف على قووه من ذرية
 العداب ون إسرائيل بنى ئجيائ ولقذ [ف٣١- ٣. ] األيات الدخان سورة وفي ،٤ المسرفين

 »اذقب (:١٧) األية النازعات سورة وفي (، المسرفين ناييًامن كان إئه فزعون ين ٠ المهين
 العلو هذا أن هنا الفهوم ومن (. األغتى ربكم أتًا فقال ()٢٤) واألية طفى؟)، إئة فرعون إلى

 مستعلين الفراعين كان فقد ،الواقع هو وهذا الذم. موضع في والطغيان التجبر أي االستعالء يعنى
 الكريم القرآن ودقة الرب. أبنا، أو أربابًا باعتبارهم يعبدون مؤلهين، أو متألهين بل فعال،

 من ومبنى، معنى الحال واقع مع ينطبق مما بالعلو. الفرعون وصف إلى أدت التي هي وحكمته

 عروبى اسم أنه لنا يتبين اللغوى وتركيبه التاريخى تطوره في )فرعون( للقب الموجز العرض هذا

 على تدل المصرية في )ون( أن إلى األشارة وتنبغى .الحرم / المقدس الوجود ون(:560) صميم،
 هنا ومن )التكوين(. أي . .الربانى الخلق أو اإللهى، الوجود أو المبارك، أو المقدس، الوجود

 وعلى بسبيل، إليها وما وبالمعابد، وبالقداة، اإللهى، بالفعل مشتقاتها وارتباط ارتباطها كان

! )اإلله( أو )الرب( هو )ون( ل الحقيقى المعنى يكون ذلك

!!واألرض للسماء األعلى )اإلله( أو )الرب( هو )فرعون( اللقب معنى يكون و

 («٢٤ األغلى) ربكم أنًا )فقال فرعون: عن الكريمة األية تلك ذكرته ما بالضبط هذا أليس

 يؤديان هجائيين صوتين عن للتعبير رمزية أداة هذه األرنب صورة أن والطريف النازعات[. ]سورة

 تعنى و)ون( أرنب( )تعنى )ون( بين اللفظ الثتراك وذلك الهيروغليفية، الكتابة نمط في معنى

)الوجو(!
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 تحولت ولكنها . !آخر معنى أي أو )اإلله( بمعنى العربية اللغة معاجم في لها وجود ال )ون(
 بمعنى واألول ، )أول( فاصبحت مقدمتها في الهمزة دخلت ثم ، )ن=ل( أعتبار على ، )ول( إلى

! واحد( )رقم

 في واألسبانية اإليطالية والى 00م صيغة في اإلنجليزية اللغة إلى انتقلت أنها أيضًا مؤكدوال

 أسماء من اسم أيضًا وهو )الواحد( أو )واحد( تعنى وكلها 1صيغةما في والفرنسية ل00 صيغة
اإلل!

 ويئرك األرض ليفيدوًافي وقومه أثذرموسى فرعون قوم ين المأل وقال ) :التنزيل وفي

 وفي [، األعراف ((ت ١٢٧) قاهرون فوقهم ائ1و نساءهم وئستخي أبائءهم سنقتل قال وآلهتك
 سليمان قال ويعبد. يعبد األضائم،فكان يعبد فزعون كان الحسن: قال ...٤٤: القرطبى تفسير

 يغبد فرعون كان قن للحسن فقلت الثيمي: قال .البقر يعبد كان فرعون أن بلغنى التيهى:
 أي )وآلهتك( مغئى وقيل: عئقه. فيي جعل قذ كان فيائ يعبد كان إئه ، ئعم قال ثيائ؟

 («٣١) الله دون ون أربابا ورفبائهم أخبارهم )اتخذوا تعالى: قوله في قيل كما وطاعتك،

 على بالرفع )ويذرك( ميسرة بن ئعيم وقرًا ثمييالً. فصار ؛ أطاعوهم ولكن عبدوهم ما إئهم ]التوبة[

 أئس وقرأ الضمة. ليقل يذرك مخفف مجزوما )ويذرك( العقيلى األشهب وقرأ يدرك. وهو تقدير
 حيا. موسى ترك إن يبادته يتركون آنهم أنفسهم عن أخبروا ولون. بالرفع )وئذرك( مالك نن

 كان القراءة قنه وعلى وعبادتك. ومعائه )وإألقتك( والضحاك عباس وابن طالب أبى بن على وقرأ

 القراءة قنه أضحاب مذقب فين األثباري: بكر أبو قال لك. عبادته ويترك أي ، يعبد وال يغبد

 إته ين لكم علنت ما و) نازعات[ال 1٤ (٢٤األغلى) ربكم أائ ) قال لفا فزعون أن

 يمغئى )؛ وإألهتك )ويذرك له: فقيل .وإألتة رب له يكون آن ئفى [، ((]القصص٣٨غيري)

 اذقى فزعون أن على قبنية وهي ، تقدة كنا )وآلهتك( القامة وقراءة لك. الناس وعبادة ويثركك

 ال أنه )آمثت الحمام حضور عئد قوله هذا ودليل مربوب. أئة يعلم وكان أمره ظاهر في لربوبيةا
 إغألق بغد يه أتى لما يئه القول قذا يقبل فلم يونس[ «] (٩٠ إسرائيل) بوئ به آمئت الني إال إله

 الحسن قاله ؛وعز جل العاليين رب دون يرا يعبدة إله له الحال قذر قبل وكان الثوبة. باب
 وقيل: ). يغبدوك أن ثركوك وقذ األرض في ليفيدوا وقومه موسى )أثدر أبى حرف وفيي . وفيره

 ورب ربكم أائ وقاال: ، ييباد^ها أمر بقرة استخسن إذا وكان ،بقرة يغبد كان قيل: )وإألقتك(

 قال والسدى. عباس ,اين نفزة [. ]طه ٤ (٨٨) جتذ عجال لهم :)فأخر قال ولهد .قنه
 ربكم أائ ) قال: ولهذ ؛ إليه فئيبت إليه قعرا قومه يغاريغبدها أضائم نه كان الزجاج:

 يغبدون كاوئا أئهم األغلى«يدلعلى ربكم )انا فزعون قول إسحاق: بن إسقاعيل قال األغلى«

وقيل قئئدخا. كان التي البقرة عباس إنن قراةة على االقةبال المراد إن قيل: ون ٠ ندره فتئ(
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 بن الوليد أنه فيزعمون األثر أهل وأما وسلم. وصحبه وآله محمد نبينا وعلى
فيما ظلما وكان سبعة. الفراعنة أن وذكروا العمالقة من وأنه ، مصعب

 تفسيربن وفي . توئبا أن االالهة وآغجلنا الشاير: قال يعبدوئها. وكاوئا الشمس يها أرادوا
 إله لفزعون كان بغضهم: قال األولى القراءة وعلى وغيره وجابد عباس ابن عن .. ٠" كثير:
 حنائة له كان أخرى رواية فى وقال .السر فى يعبده إله لفزعون كان البضري لحسن قال يعبده

١٢٨ص وموسى(، )فرهون كتابنا: راجع وللمنيد لها ينجد معلقة عئقه في

 ذو وكان : قال الزبير. بن مصعب مصعبًا: سى أشهرمن ومن صعب مادة: اللسان، وفي ٣""
 ٠ ثاويًا أصبح القرنين ذو والصعب لبيد: قال بالصعب، يلقب السماء ماء بن المنذر القرنين
 علمًا القديمة اليمن في منتشرًا لقب( لعله )أو الصعب اسم كان وقد مقيم أميم، ،جدثي في بالجثو،

 القرين، بن الصعب مرائد، ذى بن الصعب األقرن، بن الصعب مثل: والزعماء الملوك على
 الحميرى نشوان قصيدة اليمن، وأقيال حمير )ملوك متفرقة: مواطن في انظر مالك. بن الصعب

 العربية(، مصر )الهة خشيم: فهمى انظرد.على م(، ١٩٨٦ بيروت، العودة، دار وشرحها،
 بن أراهون بن مصعب بن الوليد اسمه إن ويقال (،٢٠) رقم حاشية ،١٩٩ ص األول، المجلد
 وإنه نوح بن سام بن لود بن أشليخا بن عابر بن بلقع بن عمليق ابن عمرو بن فاران بن الهلوت

 جبينه في أعرج، اليسرى العين صغير اليمنى العين أشهل اللحية طويل قصيرًا وكان العمالقة من

 وهو مر( )أبا ويكنى عندهم، مشهور بيته أهل ونسب نسبه وأن القبط من أنه قوم وزعم شامة،
؟ الفراعنة أسماء من الوليد هل بليس، أ عليه دله شاب لما بالواد خضب من أول

 سعيي عن الزفري عن وغيره األوزاعي حدئيى قال عياش أبن حدئتا المغيرة ابو حدثغا
 النبي روج تلقة أم ألخي ولد : قال عئه الله رضيي انخطابي عمربن عن انمسيب بن

 يانماء تميئموة وسلم عليه الله ضنى النيي فقال الوليد فسموه غالم وسلم عليه الله صلى

 لقومه فزعون لهوشرعلى^ذهألمةين الوليد له دالع ذئن األنه قذه في تكوش فراعئيكم

 يسمى غالم وعندها سلمة أم على دخل النبى( )أى أنه الحديث في " أنه: منظور ابن ويذكر
 االسم هذا على تتعطفون أي اسمه غيروا حنانًا. الوليد اتخذتم " :)النبى( فقال الوليد

 كثيرة أخرى مواطن وفي حنن( مادة: )اللسان، " الغراعنة أسماء من أنه رواية وفي فتحبونه.
 . الفراعنة أسماء من باعتباره " الوليد " اسم يتردد المسلمين، العرب والمؤرخين األخباريين عند

؟ بالذات " الوليد "فلماذا

 ألقاب في تدخالن أخريين لكلمتين العربي المرادف إال ليست الكلمة هذه أن في يكمن الجواب
 ؛ أحدهما من فرعون أي لقب يخلو يكاد ال حتى متواترًا يكون يكاد بشكل األقدمين مصر ملوك
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 من ألقاب في وتدخل -ولد ابن، ومعناها: (٤٧١ "غاردنر:ص 2أو"زه ١ 52س، األولى

 س م ت والثانية: الصقر)حر. ابن )رع(، الشمس ابن :أي -حر سا ، -رع سا مثل:

 ،"تحت-مس رمسيس( / )رعمسيس س م - رع مثل: من ألقاب في ونجدها 1005

 1ع ٧٤ غاردنر )أنظر: ولد أح ولد، تحت ولد، رع = )أحمس( " س م - أح " )تحتصس(،
(210. Gr• ز /" س ٠ من كال إن .إلخ .....أح ابن تحت، ابن رع، ابن كذلك: ومعناها 

 السلسلة تلك في تدخالن الفراعنة )أسماء( من وهما ابن، / ولد المصرية: في تعنى " ومس ء
 مصر على عبادته غلبة بحسب اآللهة من إلله ابنًا الفرعون باعتبار التبجيل، ألقاب من الطويلة

 هذه ظلت وقد غيرهم. أو )تحت( أو )أمون( أو )حر( أو )رع(، كان سواء التاريخ، فترات في

 األمر في ما وكل فسجلوها. العرب األخباريين بلغت حتى األجيال ذاكرة في األلهية " النبوة "
 )مصعب( اسم و ابن، صغير= ولد أى: )وليد( هو س< و)م )ذو ل مرادفًاآخر استعملوا أنهم

 وبه الفحل، والمضعب: الدلول، نقيض الشدة، يفيد وهو صعب(، وجذره صريح، عربى اسم

 أشهر ومن )صعب( مادة: اللسان، وفي أهله(، مسود)في مصعب: ورجل مصعبا، الرجل سمى
 بالصعب، يلقب السماء ما، بن المنذر القرنين ذو وكان قال: .الزبير بن مصعب مصعبًا: سمى من

 اسم كان وقد مقيم أميم، جدث، في بالح^و، ٠ فاويًا أصبح القرنين ذو والصعب لبيد: قال

 بن الصعب مثل: والزعماء اللوك على علما القديمة اليمن في منتشرًا لقب( لعله )أو الصعب

 :متقرقة مواطن انظرفي مالك. بن الصعب القرين، بن الصعب ،مرائد ذى بن الصعب األقرن،

 م(، ١٩٨٦ بيروت، العودة، دار وشرحها، الحميرى نثوان قصيدة اليمن، وأقيال حمير )ملوك

 (.٢٠) رقم حاشية ،١٩٩ ص األول،المجلد مصرالعربية(، )آلهة :خثيم فهمى د.على انظر

 الفرعون على تسبغ كانت التي الطويلة األلقاب في واضحة نجدها القوة على الدالة المعانى وهذه
 "1201 = -كا-نخت مثل: من 00ع.3و.*0٧١ا٥بينهاجاردنر) وتقديرًا، إجالال

 قائمة في ونجدها .رب( نبى، )المسودح "السيد 1"نب= )الناشط(، القوى الثور
 نون قوة+ = أخ " مثال " أخناتون " اسم في (٩٤٦-٩١٧ )ص " بدج " معجم أخر الفراعين

 " ٦٧٧ ك 1ر وس " بكلمة (Eg .31 .,P .٥٦٢) غاردنر ويأتى أتون(. / الشمس إتن= + األضافة
 ("4 000.10"فولكنر.اعذ بينمايترجم . غنى Wealthy ^powerful ويترجمها:

 مؤئر، influential و شديد / قوى Strong األنكليزية إلى الكلمة ofM. Eg م .٦٨)
 فقدبدًامترددًابين بدج أما .هذاالنطاق تدورفي معان من "غاردتر" ماذكره جانب إلى

 وأورد كبيرين، جزءين في )أوزيريس( عن للحديث خصصه الذي كتابه فياألراء مختلف

 إلىجانب القبطى وبالخط عصرالبطالمة، يمصروفي ألولىلعصور في لكتابته الصيغ مختلف
دون القصود العنى استخالص ومحاوالالصور بمختلف نطقه إمكانية مقلبًا ،السيريانى القلم
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 جبينه في اليسرى، العين صغير العينين أشهل الحية، طويل قصيرا عنه يحكى
 إليهم ميله ذلك على والدليل لقيطًا، كان أنه قوم وزعم أعرج. كان وأنه شامة،

 من ورغب موالاأل فبذل عليه، الناس اضطرب الملك في جلس ولما فيهم، ونكاحه

 وشيد المراتب رتب أن عمله ما أول وكان أمره. فاعتدل خالفه من وقتل أطاعه،
 وكذلك حصنًا، العريش بناحية وعمل الخنادق، وخندق المدن، وبنى األعالم

وأثاربعض نفسه. في منه يقرب وكان هامان واستخلف مصر، حدود على

 (The Gods يه (The الصريد )آلهة " عه مولنه في كنه . قالمع رأى التي الومول

 Strength االنجليزية: إلى وترجمه "٧ 5 ر وس " االسم قرأ^2نا[205و1390.١١٣)
might ,power, ،كذلك ذو، - الوليد أو األبن أن رأينا سبق ومما ،قوة جبروت، شدة " 

 = مصعب بن الوليد أو صعب ابن الوليد فيكون وسر، آ الشدة أو والصعب صاحب، تعنى "ذو

 نفسه هو مصعب بن الوليد أن أي شداد - الشدة( )صاحب تعنى وسر( )ذو وكذلك وسر، - ذو

!! العربي هولقبه وسروهذا-ذو

 من صفة وهي القوة أو الصعوبة أو الشدة تعنى )وسر( )مس(، • )الوليد( أو )االبن( تعنى )ذو(

 أن أي رع( )ابن أي مس( )رع أو رع( )مس يعنى وسر( )ذو اللقب فإن ذلك وعلى )رع( صفات

 يكون ذلك وعلى الرعامسة. من كان )فرعون( أن ومعروف رع( )أبناء الرعامسة من كان وسر( )ذو

 ملوك أحد ضمن )مانيتون( المصرى المؤرخ وضعه الذي )زوسر( الملك نفسه هو )فرعون( وسر ذو
 الذين الملوك أسماء تضم التي القائمة وهي مانيتون( )قائمة ب الشهيرة قائمته في الثالثة األسرة

. ١٣١ وموسى(،ص )فرعون ..راجعكتابنا: !لقدم منذ حكموامصر

 من سبعة )ضهر( وادى من خرج إنه يقولون اليمن أهل أن للدهشة المثيرة األمور من

 فاكهة، اليمن بالد أطيب وهي صنعاء من ساعتين بعد على )ضهر( ووادى الفراعنة،

 جه، األكليل، الهمدانى، ،٨٤ص العرب(، جزيرة في وفرعون )موسى الدبش: األستاذ/أحمد

.٧٤ ص البغدادى، الكرملي ماري أنستانس األب تحقيق:

؟ )أمحوتب( نفسه هو القرآن في ذكر الذي )هامان( يكون هل٢٢٢

 نفسه هو )زوسئ الملك يكون فهل ، )زوسر( الملك عصر في البناء وزير هو و)أمحوتب(

!!!)فرعون(؟

 )أمحوتب( يكون فكيف ... )فرعون( نفسه هو )زوسر( أن وظهر الصورة وضحت وقد اآلن و

!!! ؟ )هامان( نفسه هو
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!!! ؟ فرعون وزير )هامان( نفسه هو )أمحوتب( العمارة مهندس يكون قهل

هذا! في ثك وال ... نعم اإلجابة:

 وعرب )الطويل(، تعنى )شاؤل( ألن )طالوت(، -إلى عبرى -اسم )شازل( عرب فالقرآن

 في )يصهر( معنى نفس وهو الطلعة( )منير أو )المضيء( بمعنى )قارون( الى - عبرى اسم - )يصهر(
 والعربي ...األرومة وكمان األصل عربى )فرعون( اللقب ألن )فرعون( يعرب لم والقرآن العبرية

يعرب! ال

 أيضًا عربى اسم وهو )هامان( إلى عربى اسم وهو )أمحوتب( عرب القرآن أن األمر في المحير لكن

)الرئيس(!! وهو أال المعنى وبنفس

 فيذكر )تب( عن أما لغوية، زائدة وهي الهمزة )أ(= ، )تب( + )محو( + )أ( = )أمحوتب(

 1م ب( ،،)ت (:١٢٠ ص األول، المجلد العربية(، مصر )آلهة كتابه في خثيم فهمى د.على
Head :الشيخ التاب: .الربوة التبة: .المرتفع الجبل األتب: مادةتب)ب(: العربية، في رأس 

 اشتق ومنها )هامة( ت )رأس( = العربية =)تاب( المصرية )تب( أن أي . رأس( من: )الرئيس،
 الكبيرمن والتاب: (( يورد)اللسان(: "تب"( )ثألثي )تبب( مادة وفي !. )هامان( االسم القرآن

تابة نثى:واأل الرجال،

؟ ترى يا السبب فما
 لم ااسم صاحب أن المؤكد ولكن عربى( )اسم إنه صحيح )أمحوتب( اابم أن في تكمن اإلجابة

عربيًا!! يكن

 من اسمه بتعريب القرآن قام لذلك عربيًا يكن لم )هامان( أن إلى قرآنية اشارة هذه تكون وقد

!!أجنبيًا كان االسم هذا صاحب أن إلى إشارة في المعنى وبنفس )هامان( إلى )أمحوتب(

 ال . !! )هامان( يلد كانت وهذه )محو( المقطع لنا ويتبقى )أمحوتب( اسم تحليل إلى نعود و
 مصر )آلهة خشيم: فهمى د.على راجع التمحو، المزيدعن المحو-ولمعرفة أو)أرض )تمحو(

!!إفريقية بلد أنها المؤكد من -لكن٥١ ص األول، المجلد العربية(،

 انعطافًا أكثر خليج بمصر يعلم فال ردوس: لخليج هامان حفر عن الخطط في المقريزى ويذكر

 ألنهم سموابذلك هوالسوادوقيل والنبيط نبطيا هامان كان حفره في هامان فعلال منه
 المقصود يكون ذلك وعلى ،٧( وتدبير عمارة أصحاب وكانوا وعمروها األرض استنبطوا
 في يسخرون كانوا الذين العبيد( )أى السود من هامان كان أي ٤( نبطيًا هامان كان اا. بالعبارة:

والزراعة! البناء أعمال
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لفرعون! التام )هامان( سرخضوع يفسرلنا هذا ولعل

 ..أن ”(:٦٢ ص األول، المجلد لعربية، مصر )آلهة كتابه في ويذكرد.علىفهمىخشيم
. بإجمال؛؛ قح عربى غير كان من على أطلق تعبير )النبط(

 رهيب لعداء وأسرار خفايا هناك أن ويبدو ، )السود( أي )حام( نسل من كان )هامان( أن أى
 التوراتية األسفار كاب جعل العداء هذا ، )حام( نسل من هم ومن إسرائيل بنى بين موجودًا كان

! ! يكن لم وكأنه التوراة في )هامان( سيرة ذكر تمامًا يتجاهل

! 1 التوراة في )هامان( ل ذكر أي يأت لم السبب لهذا ربما

 أوالمرتفع أوالرأس الهامة = العربية( )في تاب ح المصرية( )في تب أن اإلشارة وبقيت
 Toupie صيغة في والفرنسية Top صيغة في واأللمانية اإلنجليزية اللغات إلى وانتقلت الجبلى

 1010 صيغة في والبرتغالية علم top صيغة في والهولندية tappo صيغة في واإليطالية
 )تب( من واألصل المعنى بنف 100ع واألسبانية Topp صيغة في والسويدية والنرويجية

!العربية المصرية

 وحام ويافث. وحامًا تامًا الفلك ون خرجوا الذين وئح بوئ وكان١٨7 : (٩)التكوين/ سفر في وجا،
 يكون وئح وأبتدأ٢ . األرض كل تقعبت قؤالء وون وئح. بوئ هم الثالئة خوال؛ ١٩ كثعان. ابو هو

 أبوكنعان فابصرحام٢٢ خبائه. داخل الخمرفسكروتعرى ين وشرب٢١ كزمًا. فالحًاوغرس
 إلى ومشيا أكتافهما على ووضعاه الرداء ويافف سام فأخئ٢٣ خارجًا. أخويه وأخبر ايبيي عورة
 ين وئح ان^يقظ قلائ٢٤ أييهقا. عورة ينصن! فلم لوذا؛. إلى ووجهاهقا أبيهما عورة وسترا الوراء
 وقال:٢٦ إلخوته،. يكون العييي قبد كنعان. »منعون فقال:٢٥ الصبير ابئه به فعل ما علم خمرو

 ونيكن تام. متاين في فينكن ليافث اله ليفتح٢٧ له. عبدًا كنعان وليكن تام. إلة الزب »مبارك
 الحقيقة، من لها سند وال األساس من مختلقة القصة هذه أن تمامًا هنا الواضح لهم؟[. عبدًا كنعان

 عليه نوح النبي أطلقها التي اللعنة يشمله بأن بأكمله حام نسل من االنتقام هو اختالقها سبب أما
 عورته سكيرانكشفت رجل صورة في وتصويره الكريم النبي نوح صورة تشويه الوقت نفس وفي

ا إ أحفادم أحد فىفحه

 إسرائيل بنى أن أو التوراة من حذفها تم قد يكون أن أما مجهولة قصة هناك أن يؤكد ذلك وكل
!ل األساس من ذكرها يحبون ال

 العذاب وأذاقوهم إسرائيل بنى وأهانوا أذلوا قد السود( )أى حام بنى أن ملخصها القصة هذه

1 ؟! ياترى القصة هذه هي فما ...المرير
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 البناه مهندس الوقت نفس في وهو حام نسل من أي أسود كان )هامان( أن االعتبار في أخذنا إذا

 بنى من عمال البائ، بأعمال يقوم كان التي البناء مشاريع أن كذلك والبد )فرعون(، زمن في

 الذين الرؤساء هؤالء العمال، من رؤساء المشاريع لهذه كان و يالسخرة، يعملون كانوا إسرائيل

1! األقوياء األشداه السود من أي جلدته بنى من كانوا مؤكد المهمة لهذه هامان اختارهم

 يتكاسل أو عمله في يتباطا يرونه من لكل يالكرابيج الضرب عن لحظة يتوانون ال كانوا والذين
!!ينبغى كما يعمل ال أو

 ابائخ يذبحون العذاب كذًا يسوسوئكم فزعون آل من )قاذئجيائكم الكريم: القرآن في وجاء
 فزعون آل من أنجيائكم )قاذ ]البقرق، ((٤٩) عظيم ربكم من بال، ذيكم وفي نتاءكم وينتخيون
 ((١٤١) عظيم ربكم من بالء ذيكم وفي نساءكم وينتخيون أبائءكم يقثلون اتعذب سوًا يسوموئكم

 يثوموئكم فزعون آل من أنجاكم إذ عليكم اللو يغمة اذكروًا يقويه موسى قال وإذ ) ]األعراف[،
 ( (٦) عظيم ربكم من بالء ذيكم وفي فيساءكم وينتخيون أبائءكم ويذبحون القذاب كوًا

 في ورد ما وهو )هامان( زمن في مصر في إسرائيل بنى وهوان مذلة يؤكد ما كذلك ]يراهيم[،وجاء
 قايية يعبويية حياتهم ومرروا١٤ بعئف إسراييل بني اليضريون فاتتغبد١٣] (:١)الخروج/ سفر
 )الخروج عنفًا.[، بواسيطتهم عيلوه الزي عتلهم كل الحقل. في عمل كل وفي واللبن الطين في
 أجل ون صراخهم وسيغت وضر في الذي شغبي مدلة رأيت قذ »إئي الرب: ^فقال (:٣/

 صراخ عوذا واآلن٩ .... |لمخرريذ أيدي ون ,الدم فئزلت٨ أوجاعهم علفت إني متخريهم.
 (:٧)الخريج اليضريون[. بها يضايقهم التي الضيقة أيضًا ورأيت إلي أش قذ إنرائيل بني

 قن لذيك٦ عهدي. وتدكزت اليضريون ينتغبدهم الذين إنراييل بني أنين سيغت قذ أيضًا ]هوأائً
 عبوديتهم ون وأنقذكم !لمحريينأثقال تختي ون أخرجكم وأائ الرب. أائ إسرائيل: يبني

 أذلة وكاتوا الهين للعذاب يتعرضون كانوا إسرائيل بنى أن نفهم هذا كل .ومن وأخلصكم[

 بين الشانع العرف غدا أن ،كله ذلك نتائج من وكان مصر، في كانوا عندما مهانة في ويعيشون
 الباليا بلية ويحسبونها مصر في قضوها التي باأليام تقليديًا تشاؤمًا يتشاءمون أنهم اإلسرائيليين

 تثاموا كما بها اليتثاءمون ولكنهم السبى، محنة بهم مرت وقد كله، تاريخهم في المحن ومحنة
 عيدًاباقيًامتجددًاكعيدالخروج ق.م« ٥٣٩ عام )في بابل من الخروج مصرواليجعلون في بالقام

!مصر من
 األعمال كل على اإلشراف يتولى وكان طبيبًا وأيضًا وكاتبًا ومهندسًا إداريًا كان أمحوتب و

 مدينة في رع لكهنة كبيرًا أيضًا وكان المثالين، رئيس لقب على حائزا وكان للطك، اإلنعائية

 التزال وأعماله حياته تاريخ أن الواقع وفي .العصرالمتأخر في تقديسه إلى شهرته وأدت ايونو.
المعمارية المجموعة لهذه المخطط هو وكان للملك مستشارًا كان أنه فنعرف جيدا، معروفة غير
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 . قبل من يستخدمان كانا اللذين والخشب الطوب من بدال باألحجار البناء في الفضل يرجع وإليه
 للمعبود ابنأ واعتبر كلها للفنون سبدًا منه تجعل والبطلمى الفارسى العصر من روايات وهناك

 إليه تنسبها التي حكيم كرجل شهرته أو الهامة النتائج ذو المعمارى االختراع هذا وليس بتاح.

 سمت التي هي ألفها التي الكتب بل المعبودات، مصاف في وضعاه اللذان هما األدبية، امصادر

 ينثر لذلك مقبرته توجد أين نعرف وال المؤلفات، هذه اختغت وقد الرفيعة، المكانة هذه إلى به
 من تكزيم موضع أيضًا وكان له. وفاء وذلك كتاباتهم في البدء قبل الماء من النقاط بعض الكتبه

 اليونانيون سماها سقارة في مقصورة له وشيدت كمعبود المتأخر العصر في إليه نظر وقد ،تالميذه

Asklepietion كلها. مصر أنحاء من العجزة كل إليها يلجا التي المصحة مثل وأصبحت 

 في طيبة منطقة في المعابد مختلف في المقاصير له وشيدت البالد. أنحاء كل في به األحةفال وانتثر
 له خصص حيث فيله وأخيرًافي وديرالمدينة. الديرالبحرى في البرالغربى وفي الكرنك،

 ،Imouthes - أموتس واسموه عنداليونانيين كبيرة ذاشهرة وكان مقصورة. الخامس بطليموس
 بنشر تختص وقائية كتب على عثر وقد )اسكليبيوس(. اإلغريقى الطب بمعبود شبهوه إنهم بل

 إال 11ذأه - ثاتى الوزير لقب الواقع في يحمل أنهلم من الرغم وعلى .الشافية الطبية وصفاته
 د. انظر . فعال معًا يعمالن األول ووزيره الملك كان حيث الوظيغة، هذه أعباء يمارس كان أنه

(.١٩٢ص ، ١ج القديمة، مصر )تاريخ السيد: رمضان

!! ؟ إلثالث هرمس وتحديدًا ...إلهرامسة أحد )هامان( أمحوتب يكون فهل

 بابن المعروف األندلسى حسان بن سليمان داود ألبى والحكماء األطباء )طبقات كتاب في جاء

 وهو الطوفان. بعد كان مصر. مدينة سكن الثالث: هرمس ، ه( ٣٧٧ عام ألغه الذي جلجل
 القتالة األدوية بطبائع عامًا طبيبًا، فيلسوفًا وكان السموم. ذوات الحيوان كتاب صاحب

 أهلها، وطبائع وطبائعها المدائن بنصبه عالمًا بها، طوافًا البالد في جواال وكان المعدية والحيوانات

 والخرز كالزجاج )كثيرة( صناعات إلى منه يتعلق نفيس، الكيمياء صناعة في )حسن( كالم وله
 ثابت محمد د.سعيد ويذكر . إسقالبيوس اسمه يعرف تلميذ له وكان ذلك، أشبه وما والغضائر

 .ومتى، .وأين . .يكون من موسى )فرعون كتابه في وأوزيريس" "إيزيس أسطورة عن
 ألمًا يتلوى حورس لتجد وعادت اليوم طوال الخارج في إيزيس كانت يوم وذات . . ( (:١٨٦ص

 شكل فاتخذ الحقيقى شكله في األحراش يدخل أن يستطع لم ست ألن وذلك ميتًا يكون ويكاد

 به أتت سحر كل فشل كيف القصة بقية وتحكى ،وعضته حورس الطفل على زحغت سامة حية
 العونة إيزيس تطلب وأخيرًا والصيادين األحراش سكان من المعونة منه طلبت من أوكل إينيس

 - تحوت ويضطر سيره يضطرب الذي السنين ماليين قارب في شكواها وتسمع رع األعلى اإلله من

 إيزيس تحوت فيه يخبر حوار، بينهم يدور حيث القارب من النزول إلى - العظيم أوزيريس وزير
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 إنه ويقال كثيرة، خلجانا وحفر والعمارات، المدائن بناء في وصرفها الكنوز
حمل الحوف قرى من قرية إلى عرجه كلما فكان ‘سودوس'" خليج حفر الذي

 العالم البؤس يترك ولن المعابد وستغلق طعام هناك يكون ولن حورس جسد من السم سيطرد أنه

 حورس، يثغي حتى أونبات محصوالت هناك تكون اآلبارولن وتجف األبدية الظلمة وستسود

 أن السابق كتابنا في فسرنا وأن وسبق . األحراث سكان وكل إيزيس وتفرح حورس ويشفي
 رد من وواضح "هامان")أمحوتب( هو )تحوت( وزيره يكون ذلك وعلى )فرعون( هو )أوزيريس(

 مثل )تمامًا المسموم عالج وطرق بالسموم خبرة له -كانت أوزيريس وزير - تحوت أن األسطورة

 أن بقى )ست(. الحية سم يقتله أن كاد الذي )حورس( عالج في نجاحه بدليل الثالث( هرمس
 كان مثلما الكيمياء وصناعة والعمارة المدائن بنصب عاالً وكان بمصر كان الثالث هرمس أن نذكر

 ثعر خضب من أول وهو الكيعيا، بأمور عاالً كان الذي )فرعون( ل المعمارى المهندس )هامان(

 بالطب عالمًا كان كما البناء في واستخدامها )الغراء( األجرة اختراع إليه وينسب بالسواد فرعون

 )أمحوتب(راجع هونغسه و)هامان( "، "بررعمسيس ومدينة الصرح ثيد الذي وهو والعمارة

 فقال U (:١٨٢ ص التاريخ، في )الكامل كتابه في األثير ابن ويذكر وموسى(، )فرعون كتانا

 المناكح لدة إليك وأرد ينزع، فال وملكك تهرم، فال شبابك أعطيك ن في لك هل لفرعون: موسى

 حضر فلما هامان، يأتى حتى ال فقال: ؟ بى وتؤمن الجنة دخلت مت فإذا والركوب، والمشارب
 أنا له: قال ثم ! تعبد كنت أن بعد تعبد تصير له: وقال فعجزه موسى، قول عليه عرض هامان

 عنبي، ئبات جنس : )نب(. ]وسم[. - وبيمة ونقة، الوسمة] له فعمل شبابك، عليك أرد
 وبغضه غلني، وتغضه بري أغرة ال^يل، بقرق يغرف قييدة، أثواعه < ات٦||مع شنة ين

 أن هذا من وتفهم . بالسواد خضب من أول فهو بها، [فخضبه للصباغ ينتغمل صائعي
!! ؟ الهرامسة أحد )هامان( كان فهل الكيمياء بامور عارفًا كان )هامان(

 كانت الحكم عبد ابن قال تردوس: . سردوس خليج باسم أياس وابن المسعودى ذكره ٢٢"
 استعمل العاص: بن عمرد قال سردوس. خليج منها الجنات جوانبها على سبعًا مصر خلجان
 يجرى أن يسالونه قرب كل أهل أتاه حفره ابتدًا فلما سردوس خليج حفر على هامان فرعون

 قرية إلى يرده ثم المشرق نحو من الترية هذه إلى يذهب فكان ماال ويعطونه قريتهم تحت الخليج
 ماال قرية كل من ويأخذ القبلة ي إلىقرية يرده ثم المغرب في إلىقرية يرده ثم القبلة نحو من

 ذلك عن فرعون قساله فرعون إلى يحمله بذلك فاتى دينار ألف ماثة ذلك في له اجتمع حتى

 ويفيض عباده على يعطف أن للسيد ينبغى إنه ويحك قرعون له فقال حفر ي فعل بما فاخبره
 جميعه منهم أخذ ما قرية أهلكل فردعلى أموالهم ردعليهم أيديهم في فيما يرغب وال عليهم

فرغ ال زوالق ابن وقال حفره، في هامان فعله ال سردوس من نفعًا أكثر خليج مصر في يعلم فال
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 الخراج وبلغ أهله. على برده فأمر كثير، شيء ذلك من فاجتمع ماال، أهلها إليه

 من أول وهو منازلهم على الناس ينزل وكان ألف، ألف وستين سبعا وقته في

الناس. على العرفاء عرف

السالم عليه موسى ميالد ذكر
 موسى أبو عمران وهو أمرى له يقال رجل اإلسرائيليين من صحبه ممن وكان

 في رأى قد وكان ليل.بال وإغالقه حفظه يتولى لقصره حرسًا فجعله السالم، عليه

 ثالث المناكحة فمنعهم اإلسرائيليين من مولود يد على هالكه يجرى أنه كهانته

 أتته عمران يعنى أمرى امرأة وأن فيها، يكون المولود ذلك أن رأى ألنه سنين

السنة في واقعها ثم ، ٢٢ بهارون فحملت فواقعها له أصلحته بشيء الليالى بعض

 دينار ألف مانة عايه انتقت فتال عايه أرفعه عا وعوه اله لردوس حنرخليج ض *امان

 على ماال عبيدى من آخذ عنقك يضرب من إلى أحوجك ما له: فقال القرى، أهل أعطانيها
 ويذكر ،٢ج ، ٤٤٧ص البلدان(، )معجم الحموى: ياقوت انظر ففعل. عليهم ردها منافعهم
 المنطقة فإن وجغرافيا: :(١٩ص الفراعنة، جزيرة في التوراة )جغرافية أحمدعيد األستاذ
 قائالً: هذه الشام أودية بعض ذكر على المجاور )ابن أتى وقد ، الشام تمى لليمن العمالية

 )كنعان الدبش: أحمد انظراألستاذ سردد، ووادى الكدراء ووادى رماع وادى الشام أودية وفي
 هو القديمة األزمنة في سردد( )وادى يكون ،وقد ٤ ٠هى العرب(، جزيرة في إسرائيل بنى وملوك
 الزائدة )وس( إضافة بعد )سردوس( = )سردد( حيث جف، بعدما سردوس( )خليج موقع نفسه

. اليونانية

 عبريًا بها يكنى )جبل(، بمعنى العبرية و)هار )جبل(، معناه )هار الجذرالعبرى أن نجد ٢٢
 )كما المشبهة الصفة على إما وانون، بالواو زيد )هارون(، منه واشتق والصمود والثبات القوة عن

 جبيل. فهو وتحببا، التصغيرتوددًا على وإما المرأةم، ثبيه أي إشت من إشتون العبرية قالت
 اليهير: الحجر .األحمر الصلب الججر واليهير )هير: مادة المحيط محيط معجم في ونجد

 حجر هو وقيل: األكف، أمثال حجارة هي وقيل: يهيرًا الطئح صمغ سمى ومنه الصلب،

 )يهير( االسم هو العبرية )هار( أن أي يهيرى. فقالوا: األلف فيه زادوا وربما قال: صغير،
! )هارون( منهما واشتق والصمود والثبات القوة معانى يفيد وكالهما العربى
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 بذلك حمل قد أنه كهانته في فرأى السالم، عليهما موسى ب فحملت الثالثة

 لقربه أمرى ل يتعرض ولم إسرائيل، بنى من الذكور المولودين بذبح فأمر المولود،

 كتابه في وجل عز الله قصه ما أمره من كان موسى أن إال قصره. ولحراسته منه،

 امرأته وأخذ قصره، تحت إلى صار أن إلى النيل في أمه وقذف التابوت أمر من

ألمه واسترضاعها له

 أمره من كثيرًا فرعون ورد شأنه، وعظم كبر أن الى قتله من فرعون وامتنع

 قد وكانوا لغزوالكوشانيين، وجهه ثم سطوة، له وكانت قواده، من وجعله
 خلقًا منهم فقتل الظفر، الله ورزقه كثيف جيش في فخرج مصر، أطراف في عاثوا

على وهوغالم فاستولى وامرأته. فرعون به فس سالمًا، غانمًا وانصرف خلقًا وأسر

 من العربية في اسمه اثتاق ألن ربما والشدة القوة معنى على )هارون( اسم القرآن جانس وعندما

!األحمر الصلب الحجر ذلك اسم

!! العبرية في الحال مثلما تمامًا الصلب )الجبل( الحجر يعنى العربية في )هارون( اسم أن أى

 وهوجذر )يهر( . .. (: ٣٠ ص ،٢لقرأن،ج إعجاز )من أبوسعدة األبتاذارؤوف ويذكر

 )يهين( أن ونرى . الصلف ذى الصليف بمعنى )يهير( إال منه يبق لم التوراة عبرية في ممات
 من اشتق مثلما تحامًا )هارون( اسم اشتق ومنها والصالبة والشدة القوة األصل في تعنى قد العبرية

، !!لمعنى نفس تحمل والتي العربية )يهير(

 قوله ذلك من سور، عدة في الكريم القرآن يقرره أمر هو القرآن في وردت التي األسماء وعروبة
 ولين غربيًا حكمًا أنزلناه )وكذيك ]يوسف[، ( (٢تغقلون) لعلكم عربيًا قرآنًا أثرنائه )نا : تعالى

 )وكذيك ، ]الرعد[ « (٣٧والراق) ولي ون الله ين لك ما انيتم ون ك5ج ما بعذ أنواءهم اتبعت
 ]طه[، ((١١٣ فكرًار لهم يخيث أن يتقون لعلهم الوعيي ون فيه وصرفائ عربيًا قرآنًا أنزنائه

 قزانًاعربيًالقوم آياثه فصلت )تاب ]الزمنًا، « (٢٨) يتقون لعلهم عوج )قرآنًاعربيًاغيزذي
 حولهاوتنذر ومن القزى قرأناعربيًالتنذرأم أوحينًاإليك زوكذك ، رفصلت[ ( (٣) يغلمون

 قرآنًا جعلائه إتا0 ]الشورى[، « (٧) السيير في وفريق الجئة في فريق فيد ريب ال انجفع يوم
 وهدايتاب إمامًاورخنة، موسى كثاب قبله )وون ، ]الزخرف[ ( (٣تغقلون) لعلكم عربيًا

 في ترى فهل ]األحقاف[. « (١٢) للمخسينين ظلموًاوبشرى لستانًاعربيًاليننرالذين مصدق

! ؟ أعجمى القرآن
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 القبط، أشراف من رجال قتل حتى يستخلفه أن وأراد فرعون، أمر من كثير

 ثيرون، ابنة وتزوج مدين، ناحية إلى وخرج منه. فهرب فرعون من يقرب وكان

 أتمهما فقضى بأجلين وأنساه غنمه يرعى أن على السالم، عليهما شعيب وهو

 تعالى الله فكلمه نارًا، لها يقتبس فذهب امرأته وولدت فرعون. إلى الله وأرسله

 محلها امرأته فترك بأخيه وأيده فرعون، إلى امض له: وقال الطور، جبل في

 آلة من يصلحها بما جبريل تعالى الله فأرسل امرأته وولدت ربه. لرسالة ومضى

 وحمل راع. بغير إليها وترجع عندها من تغدو الغنم وكانت ،ابنها وختن اوالدة

 في وتفل ،فقبله مصر إلى سائر وهو موسى أراه حتى الغالم السالم عنبه جبريل

 إلى موسى وصار مدين، إلى فردها شعيب آل من رجل بها ومر ،أمه إلى ورده فيه

 النيل، شاطئ على يغتسل وكان غيبته، لطول يثبته ولم هارون أخاه ولقى مصر
 وسر وتعارفا ثريد، فيه ثرد قد مطبوخًا جلبانًا وأطعمه فأضافه فاستضافه

 له وجعله وأخوه، هو ونبأه أرسله عزوجل الله ان وعرفه ببعض بعضهما
 ومعه صوف، جبة منهما واحد كل وعلى أيامًا، وأقاما فرعون إلى وغدوا عضدًا.

 فكانا ،آياته إحدى كانت ومنها السالم عليهما شعيب من أخذها التي عصاه

 أن إلى حجابه، لشدة فرعون إلى يصالن فال ببابه ويجلسان يوم فيكل يأتيان

 األذن يطلبان رجالن بالباب وقال حالهما، فعرفه له كان مضحك إليه دخل

 وأراه موسى وخاطبه فأمربإدخالهما اليك، أرسلهما إلههما أن ويزعمان عليك،

 ما إياه خطابه من وكان تسع، من وهماآيتان اليد، بياض في وآيته العصا، آية

 وشغله منه تعالى الله فمنعه بقتله، وهم أمره فرعون فغاظ كتابه. في الله قصه

 على فمسحت اقبلت، قد غمامة صورة على كأن فرعون طلما ورأى عنه،

 فأحرقتهم، أتت قد نارًا كأن فرأى بقتله، آخرين قوما أمر ثم فعموا: عيونهم

 بلدى أسحرة ؟ العظام النواميس هذه لك أين من له وقال ،غيظا عليه فازداد

 السماء، ناموس من هذا قال ؟ عندنا من خروجك بعد تعلمته أم هذا، علموك

 بل قال العليا، البنية صاحب قال ؟ صاحبه ومن قال األرض. نواميس من وليس

فقال النواميس وأصحاب والكهنة السحرة بجمع وأمر بلدى، من علمتها
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 فعرضوا جدا، رفيعة الساحر هذا نواميس أرى فإنى أعمالكم، أرفع على اخرجوا

 يوفي من وعندى سحرك على فقت له وقال وأحضره ذلك، فسره أعمالهم عليه

 منهما غلب من أن على لهم، كان عيد يوم وهو الزينة، يوم فواعدهم عليك،

وسلم عليه الله صلى موسى اتبعوا البلد أهل من جماعة وكان اآلخر، اتبعه

الزينة يوم في والسحرة السالم عليه موسى لقاه ذكر
 الوجوه يرى ما األعمال من فعملوا ألفا، وأربعين ألف مائة السحرة وكانت

 أسفل إلى جبهته المقلوب ومنها العريض، ومنها الطويل ومنها ومشوهة، ملونة

 ما ومنها الترس قدر على عظيم هو ما ومنها قرون له ما ومنها فوق، إلى ولحيته

 صورة، كل وفي فن كل وفي القرود. وجوه يشبه ما ومنها عظام، آذان له
 الهواء، إلى تطير بأجنحة عظيمة وحيات السحاب، تبلغ ما عظامًا وأجسامًا

 أنها للعالم ناريخيل أفواهها من يخرج وحيات بعض. على بعضها ويرجع

 طرق في وتماثيل رؤس، فيها وأذناب وشعور، برؤس وحيات تحرقه، تكاد
 ودخانًا بعضًا، بعضهم يرى فال الناس، أبصار يغشى دخانًا عملوا ثم الشياطين.

 بعضا، بعضها يصدم ذلك مثل دواب على الجو، في النيران مثل صورا يظهر
 على سودًا وصورًا خضر، دواب على أخرى وصورًا وضجة، قعاقع لها وتسمع

. سود دواب

 صلى موسى واغتم معه، حضر ممن وجماعته هو سر ذلك فرعون رأى فلما

 بذلك الناس فتنة على خوفا وكفرإيمانه به آمن كان ومن وسلم، عليه الله

 ذلك عليه الله صلوات موسى رأى فلما رؤس، ثالث للسحرة وكان وضاللهم.

 األعلى أنت إنك تخف ال له وقال السالم، عليه جبريل أتاه ذرعًا به وضاق

 وسكن الناس إيمان في وطمع السالم، عليه موسى فسربذلك يمينك، في ما وألق
 أتؤمنون قهرتكم فإن صنعتم، ما رأيت قد وقال السحرة عظماء إلى فأسر خوفه

 بمعالجة وهم فغاظه إليهم أسر وقد فرعون، فرآه لنفعلن، نشهد قالوا ؟ بالله

وعليهما أخيه ومن منه يهزؤون والناس القضية، آخر ليعلم توقف ثم الجميع،
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 فسمى عصاه. السالم عليه موسى ومع بالليف، احتزما وقد صوف، من دراعتان

 الجو في ورفعها العصا حلق ثم الرحيم الرحمن الله بسم السالم عليه موسى

 ثعبان صورة في أقبلت ثم عيونهم، عن غابت حتى السالم عليه جبريل ورفعها

 يزيد وهو منخره، ومن فيه من وتخرج نارا، تتوقدان كالترس عينان له عظيم
 ذلك من وبرصت أبرصه، إال أحد على شي، زبده من يقع فال تعالى، لله غضبًا

. فاه فاتح ابنةفرعونوالثعبان

 عملته ما جميع الثعبان فابتلع منهم، قريبًا حاضرة كانت أمه وذكرأن

 من فيها كان من وجميع وحبااًل، عصيًا مملوءة كانت مركب ومائتى السحرة

 وكانت وحجارة، عمدكبيرة بدارفرعون يتصل النهرالذي في وكان المالحين.

 في وكان ليبلعه، فرعون قصر إلى الثعبان وأقبل بها، ليبنى هناك إلى حملت قد

 تحت نابه الثعبان فوضع السحرة، عمل على يشرف القصر جانب على له قبة

 أحرق وقد فيه، من يخرج النار ولهب القبة أعلى إلى اآلخر بابه ورفع القصر،

 عليه الله صلى بموسى واستغاث ذلك، عند فرعون فصاح القصر، من مواضع

 على بعضهم فسقط بعضهم وبلع ليبتلعهم، الناس على فعطف فزجره وسلم

 كما عصا يده في وعاد السالم، عليه موسى فأمسكه ليبتلعهم وذهب بعض. وجوه
 والناس والعصى الحبال من فيها وكان أثرًا، المراكب لتلك يروا ولم كات

. ترابًا أرضه بانت حتى النهر ماء من شربه وما والحجارة واألعمدة

 عمل هذا ما قالوا أثرًا األعيان لتلك يروا ولم ذلك، السحرة رأى فلما

 أوفوا موسى لهم فقال األعيان، عن تغيب ال مخاييل نصنع وإنما اآلدميين!

 السحرة آمن فعندها غيركم. ابتلع كما فيبتلعكم عليكم سلطته وإال بوعدكم

 وليس السموات إله فعل من هذا وقالوا فرعون، وجاهروا السالم، عليه بموسى

 ملكى وعلى على واطأتموه أنكم علمت قد فرعون فقال األرض. إله فعل من
. خالف من وأرجلهم أيديهم فقطعت وجاهره ذلك، مثل وأمر لى، منكم حسدًا

 بها ففعل امرأته وجاهرته ،يموتوا أن قبل الجنة من مساكنهم يرون وكانوا

 رب وأنت السماء رب إنى له قال قد الروحانى وكان ذلك. مثل به ففعل المؤمن
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 وادعى فتجبر الخلق، من سكنها من كل رب فأنت فيها، استخلفتك قد األرض

 ما السالم عليه موسى أمر من كان فلما األشجار. وغرس األنهار وشق الربوبية

 وخرت والمنارات الهياكل وبعض الطلسمات، وسقطت الروحانى ذلك فسد كان،
 والجراد الطوفان من كان ما وبطل موسى، آيات وعلت وجهها، على األصنام

 من القبطية تسقى اإلسرائيلية فكانت دمًا، ماؤهم فتحول والضفادع، والقمل

 فتعض منه لتأكل الرغيف على وتعض عبيطا، دما القبطية فم في فيعود ماء فمها

 وبعض أبنيتهم، الماء وهدم ذروعهم، جميع والقمل الجراد وأتلف الضفدع، على

 إلى فرجع ذلك، من فرعون صدر وضاق ينفعهم. ال أنه للناس وتبين منازلهم

 هامان عليه وأشار ملكه، على يستخلفه أن ووعده السالم، عليه موسى مداراة

 الموضع من جماعة فخرج موسى، يقتلوا أن الرعية أمر ثم يفعل. ال أن والكهان

 ونكس برجليه، أخذ كأنه فرعون ورأى نارفأحرقتهم. فأتت لذلك، فيه الذي

 وربه موسى ب لمؤمن إنى ويقول يستغيث، وكأنه نار، حظيرة في رأسه على

 أن وأريد شف، هذا بعد يبق لم له وقال ذلك، وعرفه هامان فدعا عنه، فخلوا

 عبدا تكون أن فتريد ليهولك، الرؤيا لك عمل الذي هو له فقال موسى، ب أؤمن
 وبعد به فتلطف قال ! ملكك وتسلب رعيتك، بك وتستخف ! ربًا كنت أن بعد

 يفعل ولم األجل تم فلما ويستنظره، سرًا إليه يبعث وكان منه، منعه ذلك

 وكثرت زروعهم وفسدت منازلهم وتهدمت عليهم، البالء كثر شيائ فرعون

. منازلهم في األيات

 به آمن فمن سرًا، به يؤمنون وكانوا وهابوه، موسى خافوا قد الناس وكان

 ما أحببتك إن له وقال موسى أحضر فرعون على األمر زاد فلما األذى عنه زال

 ومن العلل، جميع من وآمنك عمرك، وأضعف شبابك، أردد قال ؟ عندك لى

 وأكلك ئشاطك، فيك وأكثر الملوك، من ناوأك من على يدك وأعلى ملكك، زوال

 شاور ثم غد، إلى فأنظرنى أنصفت فقد ذلك فعلت إن فرعون له قال وشريك.

 لى فأطلق قال منه يئس فلما قال لنا، أصلح غدًا نموت له وقال فمنعه، هامان

وأنا ملكًا، أميرًا عليهم لتكون بلدى من إخراجهم تريد إنما قال إسرائيل بنى
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 أن على فانتقل السالم عليه موسى له قال لى. منك حسد وهذا بخدمتهم، أنتفع

 ويهلك سيهلكك الله فإن قال الناس، أعين من أنقص إذا قال الربوبية، تدعى ال

 أفعله وال سرًا معك ذلك أفعل فإنى قال حامية، نار إلى وتصيرأرواحكم قومك،

العظام القرابين لألهل وأقرب جهرًا،

 أجمعون، الناس به يؤمن أن إا يرضيه ال إلهي إن السالم عليه موسى قال
 سرًا منك يقبله وال ذلك يرضيه فال الناس، دون سرًا وحدك به تؤمن أن فأما

 ال أن هالكك وعالمة وأهلك، مهلك الله فإن ذلك تفعل لم وإن قال تظهره. حتى
 مرارًا إليه دعوتك ما خالفت وقد خر، إال والصنم تهدم إال هيكل لك يبقى

. ينظرك وال العقوبة لك سيعجل الله وإن الخالف، أحذرك وأنا كثيرة،

 إسرائيل، بنى أمر في وعده بما السالم عليه موسى مطل طول فرعون إن ثم

 وعظ، فيه ينفع وال خير إلى يرجع ال أنه السالم عليه موسى ورأى ينجزه، ولم

 بنى ب عنه الخروج على فعزم كثير، بإيذاء إسرائيل بنى يفجأ أن وخاف

. إسرائيل

 السالم عليه موسى فأمر ،فيه يجتمعون كانوا عيد إسرائيل بنى ل وحضر

 من عليه يقدرن ما منه ويأخذن القبط، نساء حلى يستعرن أن إسرائيل بنى نساء

 معهن فأكلن عيدهن في دعونهن ثم ذلك، ففعلن عيدهن، في به ويتزين ثيابهن،

وشربن

مصر من السالم عليه موسى خروج ذكر
 هنالك، يبعدوا أن وأمر المشرق، إلى قليالً أبعدهم السالم عليه موسى وكان

 منعهم حتى السبات ونساء رجاالً القبطيين على تعالى الله ألقى وشربوا أكلوا فلما

 الليل، أول من إسرائيل بنى بجميع السالم عليه موسى سار ثم شيء. كل من
 عليه يوسف تابوت وأخرجوا ونيفا. ألفا وأربعين ألف ستمائة عددهم وكان

 القبط، من مؤمنة عجوز موضعه على دلتهم معهم، وحملوه النيل من السالم

. معهم ومضت
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 من كان فلما آثارهم، ليخفي٢٣القلزم) بحر ناحية إسرائيل!لى بنى ب فسار

 إلى حليهن إعارة من القبط بنساء فعلوه وما بخروجهم، فرعون عرف الليل آخر

 أمرهم اجتمعوا فلما الناس، في ونادى لوقته فجلس به، ودعائهن اإلسرائيليات

أيام ثالثة وأجلهم آثارهم في للركوب يتأهبوا أن

 عن يتأخروا ال أن وحشوده جيوشه من وبعد منهم قرب من كل وخاطب

 يتقدمهم معهم وركب الناس، ركب الرابع اليوم في أصبح فلما عين، طرفة لحاقه

 من وال أتباعهم من وال الملوك أوالد من أحد يبق ولم إسرائيل، بنى آثار واتبعوا

 السالم عليه موسى على وزاد عددهم، كمل إنه فيقال معه، سار إال فضل فيه

 وال سقط، إال أعالمهم من بعلم السالم عليه موسى يمر فلم ألف. آالف ستة

. البحر ساحل على لحقوهم حتى مقربين وساروا ،لوجهه سقط إال بصنم

 وكنه البحر إلى تقدم هارون ألخيه قال بهم، السالم عليه موسى أحس فلما

 أنا أصل حتى حركته، عنا ويسكن موجه، عنا يكف أن وأمره العماس، بأبى

 موسى وقف فلما السالم، عليه موسى وركب لذلك، هارون فمضى معى. ومن

 طريقة، عشرة اثنتى فيه وظهرت لوجهه، فانشق بعصاه، ضربه البحر على

 بعضهم ليرى الماء من رقيقة طاقات بينهم وجعل ،طريق على سبط كل فدخل

آخرهم. في السالم عليه موسى ودخل القوم، فدخل بعضا،

 لهم األشقياءيقال من يسكنهاقوم )تاران( تسمى جزيرة و)أيلة( )القلزم( بين بحرالقلزم ني٣٦٦

 ماء وال ضرع وال زرع لهم وليس السمك ومعاشهم بهم يجتاز ممم الخبز يستطعمون جدان بنو

 الكثيرة السنين أقاموا وربما الديمة في بهم يمر ممن الماء ويستعذبون المكسرة السفن وبيوتهم عذب

 الوطن، الوطن أي البطن البطن قالوا: البلد هذا في يقيمكم ماذا لهم قيل وإذا إنسان بهم يمر وال

 هذا في مكان أخبث وهو بتاران يعرف مكان و)القلزم( )أيلة( بين ما القلزم بحر في زيد أبو قال

 فتلقى قسمين الريح انقطعت ذروته على الريح وقع إذا جبل سفح في ماء دوران به أن وذاك البحر
 لألخرى مقابلة واحدة كل كليهما من الريح فتخرج متقالتين الجبل هذا في شعبتين بين المركب
 وإذا أبدًا تسلم وال فتنقلب الريحين باختالف الدوران ذلك في تقع سفينة كل على البحر فيثور

 غرق الذي الموضع وهو أميال ستة نحو طوله مقدار سلوكه إلى سبيل فال مهب أدنى الجنوب كان

البلدان(. )معجم الحموى: ياقوت انظر وجنوده. فرعون فيه
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غرقفرعون ذكر
 السالم عليه جبرئيل فأقبل البحر، من خوفًا بتركهم هم البحر في رآهم فلما

 فلم أثرها، في به اقتحم فرعون فرس رآها فلما أثرهم، في فدخل بلقاء، بفرس
. عمره طال كان وقد حصانًا، كان ألنه إمساكه، على فرعون يقدر

 فتوسطوا منهم أحد البر في يبق فلم آخرهم، عن قومه اتبعه فرعون دخل فلما

 جل تعالى اله فأمر الناس، من معه ومن السالم عليه موسى خرج وقد البحر،

. ففعل وقومه فرعون على البحر يطبق أن السالم عليه جبريل جالله

 بوئ به آمئت ائني إال إله ال أنه آمنت : قال فرعون ذلك رأى فلما

 فلما النية، صحيح يقلها ولم ]يونس[، « (٩ ٠) المحليين ين وأنا إسرائيل

 بها وسد وجهه، بها ضرب الحمأة من بكف رجمه السالم عليه جبريل سمعه
منهم يفلت ولم الجميع ".فغرق القول بذلك تعالى الله يرحمه أن خوفًا فاه،

 تعيي عن السائب بن وعطاء ثايت بن عدي عن شعبة حدئائ جعفر بن محمد حدئائ
 إن قال وسلم عليه اله صلى انبي إلى أحدهقا رفعه قال: عباس أبن عن جبير بن

. الله U إله ل يقول أن مخافة الطين فزعون فم في يدس كان جبييل

 زيب بن علي عن سلمة بن حماد حدئائ ونهال بن لحجاجا حدئائ حميي بن عبد حدئائ
 الله أغرق لما قال وتلم عليه الله صلى الئيي أن عباس ابن عن يهران بن يوسف عن

 فتو محمد يا جبريل فقال إسرايل بوئ ره آكعئ ليي1 اقة؛ى ١ل أنه امتت : قالح فذبرن

 الرخمة. ثذركه أن تخافة فيه في فادسه البخر حال وأائآلحذية رأيتيي

حن. حييث هذا أبوييسى قال

 الصدفي حالل بن ييسى عن عنقمة بن كعب حدئيى سعيد حدئائ الرحمن أبوعبي حدثائ
 حافظ من فقال يوما الضالة دكر أئه وسلم عليه الله صلى النيي عن عمرو نن الله عبي عن

 وال بزقان والً وئر له يكن لم عليها يحافظ لم ومن القيامة يوم وئجاة وبزقاائ وئرا له كائت عليها

٠ حلف نن وأبي وقامان وفزعون قارون قع انقيامة يوم وكان ئجاة

 فقال )فرعون( على فدخل اللباس حبن آدمى صورة على )جبرائيل« أهبط تعالى الله أن روى ٢"

 من ملكته عبيدى من عبد على مستفتيا جئتك الملك عبيد من عبد فقال أنت من )فرعون( له
 ما جميع في وادعى باسمى وتسمى حقى وجحد وبغى على فاستكثر كثيرًا إليه وأحسنت نعمتى
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 على منهم[ ]جملة تعالى الله طرح هلكوا ولما النار، إلى أرواحهم وحملت أحد،
وبين ٢" وعرفوه رأوه حتى األرض، من مرتفع موضع في فرعون منهم البحر، عبر

 له قال عبد من العبد ذلك بئس )فرعون( قال عليه المنعم لست وأنى له أنه عليه أنعمت

 أن أسالك )جبرائيل( له قال البحر هذا في يغرق أن جزاؤه قال عندك جزاؤه فما )جبرائيل(

 يا وقال بذلك فأخبره )موسى( إلى وخرج )جبرائيل( فأخذه له فكتب ذلك بخطك لى تكتب
 رحيلبال وأمرهم إسرائيل( )بنى في )موسى( فنادى موضعك من ترحل أن يأمرك الله إن )موسى«

. ألف ستمائة يومئذ وهم فارتحلوا

 غرقهم بعد مصر بقيت فرعون آل اله أغرق ال الحكم عبد ابن قال : فرعون بعد ما فترة في

 من بمصر من فاتفق والنساء واألجراء العبيد إال بها يبق ولم أحد أهلها أشراف من فيها ليس
 وكان زبا( بنت )دلوكة لها يقال منهن امرأة يولين أن رأيهن وأجمع أحدًا منهم يولين أن النساء

 وستين مائة بنت يومئذ وهي وموضع منهن ثرف في وكانت وتجارب ومعرفة وحكمة عقل لها
 أيضا و)الدليك( وحنكه. أدبه أي فالنًا الدهر و)دلك( )دلك(، من مثتقة ])دلوكة( فملوكها سنة

 محيط معجم العربية، المعاجم اإلنترنت، شبكة انظر ، )دلك( والجمع األمور مارس قد رجل

: اموقع الموقع )دلك( مادة المحيط،

com. .اسم ترجموا قد العرب المؤرخين أن نرى ذلك وعلى ، 1ا0//:9200005 لمطكلمه؟ 
 واألصح العربية إلى الهيروغليفية من - القبط مصاحف من - فرعون غرق بعد حكمت التي الملكة

 يكون ذلك وعلى القديمة، المصرية في )ر( = لعربيةفىا )ل( وحرف )دلك(، الملكى لقبها يكون أن
 فخافت ![والتجارب المعرفة صاحبة الحكيمة أو المحنكة أي )دركون( أو )درك( املكى لقبها
 أحد فيها يطمع يكن لم بالدنا إن لهن وقالت األشراف نساء فجمعت الملوك يتناولها أن دلوكة

 أن رأيت وقد بهم نقوى كنا الذين وذهبالسحرة وأشرافنا أكابرنا هلك وقد إليها عينه يمد وال
 يطمع أن من نأمن ال فإنا ناحية كل من المحارس عليه فأضع بالدنا جميع به أحدق حصنًا أبنى
 وجعلت والقرى والمدائن المزارع مصركلها أرض جميع على به أحاطت جدارًا فبنت الناس فينا

 ثالثة كل على ومسالح محارس فيه وجعلت والترع القناطر وأقامت الماء فيه يجرى خليجًا دونه

 رجاال محرس كل في وجعلت ميل كل على صغار محارس ذلك بين وفيما ومسلحة محرس أميال
 إلى بعضهم ضرب يخافونه آتي أتاهم فإذا باألجراس يحرسوا أن وأمرتهم األرزاق عليهم وأجرت

 مصر بذلك فمنعت ذلك في فنظروا واحدة ساعة في كان وجه أي من الخبر فاتاهم األجراس بعض
 وقد بمصر العجوز جدار له يقال الذي الجدار وهو أشهر ستة في بنائه من وفرغت أرادها ممن

كثير وكان ولدها على خوفا انما.ينته وقيل : المسعودى قال كثيرة بقايا منه بالصعيد بقيت

٣١١



 فحوطت والبوادى الملوك من أرضهم جاور من واغتيال والبحر البر سباع عليه فخافت القنص

 بلغ حتى بمصر تدبرأمرهم سنة عشرين زبا( بنت )دلوكة فملكتهم وغيرها. التماسيح من الحائط
 ممتنعة مصر تزل فلم عليهم فملكوه بلوطس بن دركون له يقال وأشرافهم أكابرهم أبناء من صبى

أن فاألصح )دركون( = )دلوكة( أن بما .] ..........سنة أربعمائة من العجوزنحوًا بتدبيرتلك

 فلما [، ! خططه في المقريزى ذكر كما بلوطس( بن )دركون وليس دركون( بن )بلوطس ابنها يكون
 مصر قصذ بابل أرض إلى بهم وخرج وسباهم اسرائيل بنى على وظهر المقدس بيت بختنصر قدم

 خرابًا سنة أربعين مصر بقيت حتى شيئأ بها يترك ولم أهلها جميع وسبى وقراها مدائنها وخرب

 ... الفترة: تلك عن الحموى ياقوت ويذكر به، ينتفع ال ويذهب نيلها يجرى ساكن فيها ليس
 فولوا والذرارى والنساء واألماء العبيد إال يكن ولم الرجال أكابر من فرعون غرق بعد مصر وخلت
 أكابرهم أبناء من بلغ حتى سنة عشرين فملكتهم العجوز، حائط في ذكرناه كما دلوكة، عليهم

 ح ]بلطوس بلطوس رواية وفي بلوطس، بن وهودركون فملكوه تدبيرالملك على قوى من وأشرافهم
 ه ضعيف( )أو طرى لين = )ملد( ومعنى )ملد( أو )ملط( = )بلط( يونانية، زائدة )وس( + )بلط(
الصغير! )التلميذ( المتعلم

 غيرالعربية اإلفريقى الثمال أهل بعض لغة أي الليبية اللغة )أى البربرية اللغة وفي
 زعم وقد تتلمذ. تلمذ، تلميذ، < لمد لمد/ العربية: وفي ، "درس( لمعمساع إليذ( ، :العدنانية(

 وهوشأن طفل. طري، لين، = )ملد( مقلوب و)لمد( ؛ العبرية من مأخوذة أنها الباحثين بعض
 في األنجليزية اللغات إلى المعنى بنغس وأنتقلت )ملد( مقلوب )لمد( أن ونرى الصغير. المتعلم

! Mild صيغة في والنرويجية ل43صيغةلل في واألالنية ل4ن1صيغةل

 قليل يكون إنه حيث العهد ولى أو أميرا كان من كل على يطلق كان اللقب عذا أن يبدو و
 من فشق الروم خاف الذي هو وبلطوس إ[، أو)بلط أو)ملطم )ملد( أي وصفيراب الخبرة

 من مصر أهل من القبط أشراف في الملك يزل ولم الروم، وبين بينه حاظرًا ليكون شقأ الظلمات بحر

 إلى بختنصر قدم أن إلى سنة أربعمائة نحو العجوز تلك بتدبير ممتنعة وهي وغيره هذا دركون ولد

 بن بقومس إسرائيل بنى من طائقة فلحقت يالدهم وخرب إسرائيل بنى وظهرعلى امقدس بيت
 ،غزاه وإال إليه يردهم أن يأمره بختنصر إليه فأرسل منعته من يعلمون ال يومئذ مصر ملك نقناس
 أهل وسبى فقتله بختنصر عليه فظهر سنة يقاتله فأقام بختنصر فغزاه وشتمه ردهم عن فامتنع

 عام كل في نيلها يجرى أحد بها ليس سنة أربعين خرابًا مصر وبقيت أحدًا بها يترك ولم مصر

 أرميا دخلها أن إلى مصالحها وجميع والشروع والجسور قناطرها وخرب خربها حتى به ينتفع وال
 إليهابختنصربعد ردهم الذي بل وقيل: فملكهاوعمرهاوأعادأهلهاإليها، السالم، عليه النبي

 طهرت ثم مقهورة، الوقت ذلك منذ مصر تزل فلم منهم رجال وملكعليها فعمروها سنة أربعين
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 سنة ثالثين مصر أهل الروم فقاتلت األرض وسط في الذين والملوك الممالك جميع على وفارس الروم
 يمنعوهم أن فيكلعامعلى إليهم يدفعونه شي، كل على صالحوهم أن الى وبحرًا برًا وحاصروهم

 ثم بالقتال، مصر على وألحوا الشام على وغلبوهم الروم على فارس ظهرت ثم ذمتهم، في ويكونوا
 تسع ذلك على وأقاموا عام فيكل والروم فارس من مصر على ضرب خراج على الحال استقرت

 عهد في وذلك للروم خالصا' كله مصر صلح وصار الشام من وأخرجتهم فارس الروم غلبت ثم سنين

االسالم. وظهور الحديبية أيام في وسلم، عليه اله صلى الله، رسول

؟ فرعون بعدغرق حدث الذي ولكن..ما

 الشعب استقبل وكيف فرعون غرق بعد حدث ماذا كتاباتهم في العرب المؤرخون لنا يذكر لم
؟ انتهت أين والى خرجت أين ومن الجنازة شكل هو وما الخبر هذا المصرى

؟ فرعون غرق بعد حدث ماذا والقرآن( واإلنجيل )التوراة السماوية الكتب تذكر لم كذلك و

؟ فرعون غرق بعد يحدث أن يمكن ماذا نتخيل أن نستطيع لكننا

؟ النبأ هذا المصرى الشعب استقبل وكيف

فرعون.. لوت المصرى الشعب صدمة

اإلله! أين . . فرعون أين يتساءل كان الشعب أن ويبدو

 بالنسبة كبيرة الصدمة كانت لقد بالطبع .... )فرعون(. موت بعد حدث ماذا نتخيل أن ولنا
! األعلى اإلله نظرهم في وهو بموته لقدصدموا . .. لشعب على وقاسية ألتباعه

األعلي؟!! اإلله يموت فكيف

! العيون في الدموع تحجرت لقد

! البالد على الحزن وخيم الشعب على عمت والذهول الصدمة

يصدق: يكاد وال ذهول في يتساءل المصرى الشعب كان

! لحمه فأكل سبع أأفترسه

! مصرعه فلقى مرتفع جبل فوق من سقط أم

! نصفين فشقه برمح ضرب أم

!أحد منها يفلت أن الصعب من وكان صعبة، ميتة مات فرعون أن الثعب إعتقد لقد

!! غريقًا مات قد األعلى اإلله أنه ادعى الذي فرعون أن الشعب يبلغوا أن فرعون أتباع فخاف

!! األعلى اإلله يموت فكيف
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! غرقًا مات . .. األعلى ربكم أنا العبارة: يردد كان الذي الرجل

وعجيبة! غريبة ميتة لفرعون وجل عز المولى اختار فقد

 الضعيف الشي، هذا ... خالقها هو أنه وبهتانا زورًا يدعى كان والتي الكون في !أشيل* أضعف

! فرعون قتل الماء ... وهوالماء أال قوة وال له حول ال الذي

! واحد آن في والحزين والعجيب الغريب النبأ هذا الشعب ليبلغ الجرأة لديه من

 اإلله يموت فكيف . . األعلى اإلله كان فرعون أن يصدق لن الشعب أن فرعون أتباع أيقن
األعى!!

 ولكنه يمت لم - األعلى اإلله - فرعون أن الناس جموع في أذاعوا أنهم فرعون أتباع من كان فما
!! األخر العالم إلى يروحه انتقل

 ...األعلى اإلله هو ألنه محاسبتكم يبدأ لكى اآلخر العالم إلى )فرعون( األعلى اإلله سبقكم لقد
!! موتهم البشربعد يحاب هوالذي األعلى واإلله

 تابوت في موميائه وضع طريق عن األكبر الهرم في تدفن لكى مومياؤه وانتقلت فرعون مات
 يواسطة النيل نهر عبر الحجاز سواحل على هناك غرق )حيث العريية الجزيرة من وانتقل

 األكبر الهرم إلى ومنها القديمة األزمنة تلك في هناك من يمر النيل كان حيث الخثبية المراكب
 وهم بحرقة يبكون وكانوا إلنهر جانبى على الشعب جموع واصطف األخير مثواه كان حيث

 المركب سير أثناء بالورود النهر مياه يقذفون وكانوا بالورود، المليئة البردى سالت يحملون
الخلود.........لفرعون الخلود :بحرقة يهتفون وهم - فرعون مومياء يحمل الذي - الجنائزى

!! لفرعون

 حجرة أعلى في وتحديدًا األكبر الهرم في فرعون ودفن األهرام منطقة إلى الجنائزى المركب ووصل

 فرعون مومياء حملت التي الخشبية المراكب أن المصريون اعتبر فرعون دفن وبعد األكبر، الهرم في
! اإلله مومياء حملت ألنها مقدسة مراكب

! فرعون مقبرة بجوار يدفنوها أن عليهم فكان غرض ألى أخرى مرة تستعمل أن رفضوا و

! الضخمة باألحجار غطيت حفرة في خوفو هرم من بالقرب األرض تحت المراكب هذه فدفنت

! الشمس( )مراكب أو خوفو مراكب بالخطأ عليها أطلق قد المراكب وهذه

 في يستخدمها رع اإلله أن وهو الشمس، مراكب عن السائد الرأى أن أبوبكر المنعم .عبد د ]يرى
 وجدت التي الحفر أن أهمها أسباب لعدة قبوله يصعب الرأي هذا أن يرى والليل، النهار رحلة
تختلف أنها يدل مما الحجم في مختلفة حفر هي الجنوبية أو الشرقية الجهة في سواء الهرم حول
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 على نجدها لم خاصة رموز لها المصرية النقوش صورتها كما الشمس مراكب أن كما الغرض في

 سالمة، أمين ترجمة: القديمة، المصرية الحضارة معجم بوزنرء انظرجورج المكتثفة، امراكب
السفلى[. الحاشية ، ١٥٣ص

مات! قد فرعون أن يصدقون ال وهم األكبر الهرم خارج الشعب جموع ووقف

بحرقة: يرددون فأخذوا فرعون لموت والصدمة بالذهول أصيبوا

! أبدا يموت لن كال.......................... يموت أن يمكن ال فرعون

! أبدا يموت لن كال.......................... يموت أن يمكن ال فرعون

! فرعون به ليقتل الكون في شيء أضعف وجل عز المولى .اختار . ٠ الدوام له من فسبحان

 على قووه من ذرية إأل لموسى )فق^آمن الكريم: القرآن في بالعلو ذكر فرعون أن نذكر أن بقى

 ((٨٣) المنرفين لون وإنه األرض في لعال فزعون وإن يفتئهم أن ومأليهم فرعون من خوف
 إته فزعون ين ) الؤمنون[، 1( (٤٦) عالين قومًا وقادوًا فانتكبروا وملئه فزعون )إلى ]يونس[،

]الدخان[. ٤ (٣١) السنرفين من نعاليًا كا

:الموقع انظر اإلنترنت، ثبكة ، المحيط القاموس ونجدفي

http ://qamoos .sakhr.com، نقص والميزان الحق ومالعن جار )عال(: )عال(: مادة 

وجار.

!المصريين وبين بينهم والتفرقة إسرائيل ينى مع تعامله في فرعون حال هو هذا أليس

 يستضيف مييعًا أغلها وجعل األرض في قأل فزعون إن ) الكريمة: باألية جا، ما هذا أليس

القصص[ 0 ((٤) انمفييين ين كان إئه نتاءهم وينتخيي أزددهم يذبح منهم طآيفة

 الكرة وجه على ملك أي هناك يكن ولم الخيال.. يفوق تقدما ... جدًا متقدم كان فرعون إن

!!تقدمه في يضاهيه األرضية

!األعلى ربكم أنا لشعبه: ويقول أعلى "إلها نفسه ينصب لكى فرعون

! ثيء كل صنع قد يكون وأن البد

 إذا نقسه: في فقال شى، وأى شي، كل يصنع أن بإمكانه أنه اعتقد عندما بنفسه فرعون اغتر
!!األعلى اإلله فانا إذًا شى،، كل أصنع كذلك وأنا في، كل يصنع األعلى اإلله كان

 متقدما كان أنه يعنى فهذا أعلى( )إلها نفسه ونصب الكفر درجات ألعلى وصل فرعون إن

!؛ وتصور خيال كل تفوق يصورة
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. وسلم عليه الله صلى محمد رسوله على أنزله الذي الكريم كتابه في ذلك الله

 والغامر البلدان، وعجائب الحدثان أباده وما الزمان أخبار كتاب وكمل تم

 النعم من أولى ما علىوالشكر الحمد فله وقوته، الله بمعونة والعمران، بالماء

 والمغفرة الرحمة إلى وأحوجهم الله عباد أضعف يد على واألنعام. والبر الجسام

 له وغفر الله سامحه البصرى محمد بن محمد بن الرحمن عبد والرضوان

 والمسلمات، المسلمين ولجميع فيه قرأ ولمن كتابته في السبب كان ولمن ولوالديه،

 الجمعة يوم نسخه في الفراغ ووافق موات.واأل منهم األحياء والمؤمنات، والمؤمنين

 الله أحسن وثمانمائة وثمانين اثنين سنة شهور أحد األولى عشرجمادى تاسع

 آمين آمين آمين واله محمد سيدنا على الله وصلى وحده لله والحمد بها. على

 العظيم العلى بالله إال قوة وال والحول الوكيل ونعم الله وحسبنا وسلم، وصحبه

الكريم. الله أستغفر
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! )طوطيس( أو )توتيس( قيتبقى زائدة الهمزة اعتبرنا قإذا )أتوتيس(، ٢٢٩

 )الهة كتابه فى خثيم فهمى د.على ويذكر يونانية، زائدة )يس( )يس(، + )طوط( - )طوطيس(
 هو وقيل الطول. مفرط : طوط : منظور ابن ...ويقول (:١٨٤ ص األول، المجلد العربية، مصر

 : الطاط و الطوط و ٠ لطولها. طوطًا سميت الحية ولعل بإفراط يقيد أن غير من - فقط - الطويل

 الشديد الرجل تشييه ياب من ".وهذا الشجاع به وصف ربما و الخصومة، الشديد الرجل
 األفعوان تعنى كما المقدام الجسور تعنى ذاتها "الشجاع" كلمة أن ننسى ال و باألفعى. الخصومة

 "األشجع: و األشجع. يسمى كما "الطاطء أو "اطوط" بالتسمية القصود لعله الحيات من ضربًا أو

 لقب الملك حمل وربما . كسرها و الشين بضم الشجاع و الشجاع وهو ... الحيات من ضرب
 ،٢٢١ ص (،٢٤) رقم -حاشية األول المجلد - نفسه الكتاب وفى !. المفرط لطوله "طوطيس،

 أو الذراع( )عالى = )قاي( -ع، )قاي يسمى األولى األسرة ملوك وأحد ،،... : د.خثيم يذكر

 )= الالم من إبدال الهمزة و أ( ع أصله أن إلى نذهب فإننا - ذراع يد، = ع( أما الذراع( )طويل

 بمعنى )سن( قرئ كما )سنمو( قرئ ثان اسم له الملك وهذا اليد، شان - علي عال، (ح ل ع
 = )خلم( عربيتها اإلبدال، طريق عن و لم خ تقابل فهى األول كانت فإن الصفي. أو الرفيق

 قول نتذكر وهنا . رفيق = )صنو( فعربيتها الثانية كانت إن و صفي. حميم، صديق رفيق،
 سمته الحجاز إلى طوطيس حمله كان ما لكثرة إته وقيل ” : الزمان( )أخبار كتابه فى المسعودى

 ع )سنمو -ع( )قاي يكون فهل ، األثر أهل من كثير يسميه كذلك و )الصادق( العرب و هاجر

! طوطيس نفسه هو الصديق( أو الرفيق
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 : ((٢٤) رقم حاشية ، ٩٤ص ،جا ،العربية مصر )آلهة كتابه فى خشيم فهمى د.على يذكر "

 )بنيم(/وال منها الجنس اسم و )أحجار "بنيمات" على وتجمع )حجر( بمعنى )بنيمة( ...

 : منها و العروبية، اللغات فى )حجر، = )بن( ل بالميم جمع صيغة األخيرة هذه أن فى جدال

 أو)يربط(، )رابط( = )سش( )حجر، = )بنيم( أن أى حبنيم... "بن" بناء. يبني، بنى،

! ! الشاد( )أى األحجار رابط = سث( )بنيم اسم معنى ويكون

 الملك، )الشاد( ابنه الملك على أشمون وخلف : (١٧٥ ص الزمان، )أخبار فى المسعودى ويذكر
. ...للعين طماح معجبًا متجبرًا وكان سنة وأربعين خمس ابن وهوغالم فولى

 فى األولى األسرة ملوك سش(أخر )بنيم نفسه هو المسعودى ذكره الذى الملك )الشاد( يكون فهل

؟! اليونانية القائمة

 الرسم فى وجدوه ألنهم - القطرين موحد هو - (NerMer - مر )نعر اللك أن المؤرخون ذكر ٢""

 على اسمه يكتب و األخر. الجانب فى الصعيد تاج يلبس و منه جانب فى المزدوج التاج يلبس

 دون األسماك، فى العام االسم وهو ، (Ner - )نعر : بلفظ المصرية فى تقرأ التى السمكة صورة

 مختصر مصوت لفظ تلك، من أسفل الوتد، تشبه التى الرمزية العالمة أن و النوع. فى تخصيص
 )جاردنر العالمة ذكر وقد القرب. أو المحبوب : غالبًا يعنى و مر، Mer) ينطق

Gardiner)، مر "نعر كلمة قراءة أن : الفراعنة( )مصر : كتابه فى NerMer ،" ليست 
 (:٢١٨ص األول، المجلد العربية، مصر آلهة كتابه فى خشيم فهمى على د. ويذكر تماما,, مؤكدة

 Carfish اإلنكليزية إلى تترجم -و 01 )نعر (١) : كلمتين من مكون لقب : )نعرمر(٤
 اسم تحديد بالضرورة وليس البياض(. و الثلبة و )القرموط الصلور أو السلور، سمكة : تعنى التى

 األصلى المعنى أن نرى لكننا تمييز. دون األسماك من سمكة أية على تطلق فقد ،نوعها أو المكة

 فى )نون( كلمة تقارن أن هنا لنا )و االرتباط كل مرتبطان وهما )الماء( لكنه و )السمكة( ليس

 - المصرية ومنها - القديمة العروبية اللغات فى ولكنها )سمكة( معنى إلى تطورت التى العربية
 التى naru )نارو( األكادية بالضبط تقابل فهى )الماء( تعنى )نعر( وباعتبار )الماء((. عنت

 بالتحديد وهذه مائية. قناة جدول، نهر، مائى، مجرى : إلى (٢٣٧ ص وير، )معجم فى تترجم

 رام رمح : هنا وعربيتها حبيب. محبوب، : تعنى -وقد 1001ر )م (٢) )نهر. : العربية
 سيد. مسيطر، قوى، : تعنى قد كما زائدة(. سايقة اميم )بإضافة مروم ح ر )م )مقلوب

 معنى فيكون ، ” القوة ويفيد )مرر( والجذرالثالثى ، )صيد( مرء مرد : هنا وعرييتها

! )الريان( معنى يكافن ما وهو الماء( على )المسيطر أو الماء( )سيد - )نعرمر(

! الريان( بن )الوليد نفسه هو )نعرمر( أن أى

. موسى( و )فرعون : كتابنا راجع الريان( بن )الوليد عن المعلومات من وللمزيد
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اق.م ٣٨ ى مسخمو حتب بويسرس ١

٢٩٨٠ ٣٩ رعنب كايئجوس ٢
٠ ٢٣٢

٤٧ ان ٠ نتر بنوتريس ٣

 مكة من )جرهم( أخرجتها مصرحين أرض العماليق نزلت ال أنه سراقة بن عبداللهذكر

 حتى بمصر تزل لم و العجائب فيها بنت و المصانع بها اتخذت و األهرام فبنت مصر، نزلت

 وفى د(، ذ= أن إعتبار على درع = )ذرع أن هنا نااحظ .و” الخزاعى( ذرع بن )مالك أخرجها
 من للوقاية اليد في ثحمل مستديرة الفوالذ من صفحة الترس : )ترس( مادة العرب لسان معجم

 القامة الطويل العامة عند الخزاعي : )خزع( مادة العرب لسان معجم وفى الدرع. أى السيف
 الخزاعى( ذرع بن )مالك معنى فيكون ترس، آ =درع ذرع فإن )بنو( == )مالك( كان فإذا جدا

!القامة( الطويل )ينوترس هو

 الملك وهو الزمان( )أخبار كتابه فى المسعودى المؤرخ كتابات فى الملك )مماليك( نفسه هو و)مالك(

 المقريزى المؤرخ كتابات فى تدراس( بن )ماليق نفسه وهو )قبطيم( دين على موحد كان الذى

 تدراس فى الدال حرف - )ترس( أى )تراس( األصل فى )تدراس( تكون وقد المقريزية( )الخطط

 ٠٠٠ ترس، = تراس = تدراس : فيكون القديمة- المخطوطات من النقل عند النسخ من زائدة

 مكة من )جرهم( أخرجها حين مصر أرض العماليق نزلت لما : الجرهمى شبرمة بن عبدالله وقال

 )مالك أخرجها حتى بمصر تزل لم و العجائب فيها بنت و المصانع لها اتخذت و األهرام بنت

 ل لالسم أخرى ترجمة هو شبرمة بن ذكره الذى الخزاعى( داعر بن )مالك ،و الخزاعى( داعر بن

! )ينوترس(
! )داعر( تعنى ذا فما )بنو( - )مالك( كان فإذا
 ! I )الداعر( هو الديوث و عامة. تركية الذيوث والترس : )ترس( مادة العرب لسان معجم وفى

 الطويل )ينوترس هو الخزاعى( داعر ين )مالك معنى فيكون )ترس(، ء )داعر( فإن ذلك وعلى

1 القامة(
 إنه الحقيقة و - عربى )ينوترس( اللقب أن أعتقد الترجمتين فى العربى المؤرخ أن هنا ويبدو

 ترجمتين )ترس( المقطع بترجمة -فقام !آخره فى )س( ال اليونانية الزائدة وجود بدليل يونانى

ا ا عربى اعتبارأنه على مختلفتين
أن (: ٣٥٨ ص األول، المجلد العربية، مصر )آلهة كتابه فى خثيم فهمى د.على ويذكر

! عروبى لفظ )ينو( أن أى ، اتضح و ظهر : أى )بين( الجذر من العربية فى بينو
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١٧ ابش - برى تالس ٤
٢٣٣

٣٠٢ ٤١ سلدجي صمتنس ٥ ٢
١٧ نتركا ضاررس ٦ \

 حرفا هناك أن يعنى هذا و )س< وهى يونانية زائدة على تحتوى )ترس( أن إلى اإلشارة بقيت
 . ... )س( ل منهحرف بدالً أضيف و تمحذفه قد الحرف )ر،هذا ال بعدحرف ثالثاجاء

! ؟ ترى يا الحرف ذلك هو فما

 هو تحريفه قبل الصحيح الملكى لقبه أن يبدو الملك .فهذا ! ! )ح( ال حرف بالتأكيد إنه

 وبذلك وحزن. به غم ترحا يترح به ترح : )ترح( مادة العرب لسان معجم فى !. )بنوترح(

! الحزين( )مالك حال هو وهذا الحزين( )األبيض أى ترح( )بنو معنى يستقيم
 حزين مالك : بالعبارة العجيب الطائر هذا تخاطب كانت القديمة األزمنة فى الناس أن ويبدو

! الحزين( )مالك إلى حزين( )مالك وتحولت !. اللون أبيض ......يا
 I له اسمًا يصير أن قبل األبيض( )الطائر على الزمة أصبح و
! يزال ال و القدم منذ )ترح( حزينا )بنو األبيض الطائر يزال ال و

 أو الرعب، عن التعبير أن المالحظ و )منج( أسمه يكون أن األقرب املك هذا :)سندجى(

 تعبير أو بكلمة يكون األخرى، اللغات كثيرمن األمرفى وكذلك العروبية، اللغات فى الخوف،

 فى البرد قشعريرة يرسل و األطراف يجمد الخوف أن إلى يرجع ذلك لعل و البرودة، معنى يفيد
 snd تفيد المصرية وفى خوفا. دمه( )جمد المعاصر تعبيرنا فى يقال كما وصال،األ

 M٠Cohen;Essai -))كوهن( ويقابلها )الخوف(. تعنى )مبنج(( د.عبدالعزيزصالح )يكتبها
Comparatif) الثالج( أو -)الرعب( )الثلج( : عربيا الفرعون هذا فاسم )ثلج(. بالعربية( - 

 )الهة : خشيم فهمى على انظرد. المرعب(. : أى خصومه، أطراف فى البرد باعث )المثلج،

 ن =ث، اس أعتبارأن على )ثلج(، = أن)سنج( ونرى (. ٢٢٢ص األول، المجلد مصرالعربية،

 فى إياس ابن ذكره ما االعتبار فى أخذنا البياض،فإذا يفيد لفظ )سنج( أن يعنى وهذا ل، =

 ابن الريان الله أمات ال منبه بن وهب قال : (١١٦ص الدهور؛ وقائع فى الزهور )بدائع كتابم
 ابنه بعده فملك عالنية اله يعبدون وكانوا إسرائيل بنى عند مكرما وكان مصر ملك الوليد

 مصر )آلهة كتابه فى خشيم فهمى د.على ويذكر )إب(، + )سنج( = ،)سنجاب( )سنجاب(((

 أن إلى بنا يؤدى وهذا )لب(. عربيته قلب. : 1 )إب( : ٢٢٢ ص األول، المجلد العربية(،
 ل)دارم( منسوب لقب و)سنجاب( !، األبيض( )القلب صاحب تعنى )سنجاب( أو إب( )سنج

 عن السعودى كتبه ال طبقًا ترح« )بينو املك يخص اللقب هذا أن األصح لكن و ٠' الريان بن

! الزمان( )أخبار فى تدراس( بن )ماليق ل الذاتية السيرة
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 غير شن ال و الطول أو االرتفاع يفيد لفظ سطع( أو )ستع ستاعين أن األولى الوهلة من يبدو قد ٢٣٤

ا ذلك
 المتاخرة العصود وفى للقمر، ربًا يعتبر )تحت( كان : ٢٢،كتاره فى خثيم فهمى د.على ويذكر

 تحت( إن األساطير احدى -وتقول الفضى« أو األبيض )األتون - ض« -ح )إتن لقب اكتسب

 ينبثق النور إله قوة عبر باته التصور لهذا الكونية الخلفية تفسير يمكن و ، )ست( رأس من انبثق

 ست من خرج االبن )تحت أن نقول أن لممكن من لكن ، الظالم قوة ممثل )ست( من القمر

ا ست( من )ولد أو األب(
 ب )األب مقطعين من مكون أنه على )ستاعين( األسم اعتبار يمكن أنه لنا توضح ايهة وهذه

 القرد : )إعن( الطالم، قوة ممثل : )ست( )إعن(، أو )اعين( + )ست( - )ستاعين( : االبن(

 ممثل دمج هو )ستاعين( أن أى ن(. ع1) المصرية فى ويسمى النور )إله ','كحت بالمعبود الخاص

ا )تحوت( = واحد اسم فى النور)إعن( إله ممثل مع )ست( الظالم
 دومع بن الوليد نفسه وهو - علوان( بن )الضحاك -ور(- )حض ألقاب أحد هو و)تحوت(

، أوان( )ذو العماليقى
ا ا الهكوس ملك )شالتيس( وهونفسه العماليقى دومع بن الوليد هولقب )ستاعين( أن أى
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 فى )الحورية( تقابل ،)نفرت( يونانية زائدة )رى( + )نفرت( أى )نفريت( = )نفريت( ٢٢٠
 أن ونرى .٥٣١ ص الثانى، المجلد مصرالعربية(، آلهة : خشيم فهمى انظرد.على العربية،
 - )نفرت( لفظ ترجموا القبط( )مصاحف القديمة البردى أوراق ترجموا عندما العرب المؤرخون

 يساويه أنه اعتبار على )حوريا( -إلى األولى األسرة ملوك ثانى - طوطيس الملك البنة األصلى االسم

ا المعنى فى
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العراجع
أوال:العرهالصيم

المقدس الكتاب ثافيا:
ثالعًا:عتبعريةحديعة

 المصرية الهيثة األول، المجلد العربية، مصر آلهة خشيم: فهمى د.على -
, القاهرة ، ١٩٩٨ للكتاب، العامة

 المصرية الهيئة الثانى، المجلد العربية، مصر آلهة خشيم: فهمى -د.على
.القاهرة ، ١٩٩٨ للكتاب، العامة

 للنشر ،الدارالجماهيرية الثانية الكلمات رحلة :خشيم فهمى د.على -
. ليبيا مصراتة، ،٢ط واإلعالن،

 ، ٤ط إسرائيل، وأسرارشعب التوراة خفايا الصليبى: سليمان -د.كمال
. دمشق دارالساقى، ،١٩٩٨

 ترجمة: العرب، جزيرة من جاءت التوراة الصليبى: سليمان -د.كمال
 لبنان بيروت، العربية، األبحاث مؤسسة الرابعة، الطبعة الرزاز، عفيف

٠١٩٩١
 ، ١،ط واليهود وبنواسرائيل والعبرانيون والساميون العرب داوود: د.أحمد -

. دمشق المستقبل، دار ،١٩٩١

 دار العرب، تاريخ جبور: د.جبرائيل جرجى، د.إدوارد حتى، د.فيليب -
. بيروت ،١٩٩٤ طه، والتوزيع، والنشر للطباعة غندور
، ١ط والتوزيع، للسشر أسامة دار الفراعنة، وخفايا أسرار مجيد: فريد -
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. األردن عمان،٢ ٠٠١

 األنبياء ،قصص السالم ولوطعليهم وإسماعيل إبراهيم البدراوى: د.رشدى -

. القاهرة ،٢٠٠٤ أكتوبر ، ٢،ط ٢ج والتاريخ،

 عليهم وشعيب وأيوب ويوسف ويعقوب إسحق راوى:البد رشدى د. -

. القاهرة ،١٩٩٧ أغسطس ، ، ٣ج والتاريخ، نبياءاأل قصص السالم،

 عليهما وهارون )موسى والتاريخ األنبياء قصص البدراوى: د.رشدى -
. القاهرة ،٤ ج السالم(،

 .. الفرعونية مصر إلى إسرائيل بنى رحلة الخشبة: الملك عبد غطاس -

. القاهرة الهالل، دار ، ١٩٩٩يناير ، ٢ط والخروج،

 دارعالء ، ٤ط القديم، األدنى والشرق اتوراتى الحدث السواح: -فراس

. مش ،١٩٩٩ الدين،

 مكتبة القديمة(، والحضارات الفراعنة )تكنولوجيا عبدالحميد: كمال -هشام

. القاهرة ،٢٠٠٦ النافذة،

 ، ٢٠٠٤ أغسطس ، ١ط لعرب، فيجزيرة وفرعون موسى الدبش: -أحمد

. دمشق دارخطوات،

 دار العرب، جزيرة في إسرائيل بنى وملوك كنعان الدبش: أحمد -

. سوريا خطوات،

 دار ، ٢٠٠٧ ، ١،ط األصول وتلفيق كنعان ولعنة نوح عورة :الدبش أحمد -

. سوريا خطوات،

 دار ، ؟! ..ومتى ..وأين؟ يكون من موسى فرعون ثابت: محمد د.سعيد -

القاهرة. ،١٩٨٧٤١ ط الشروق،

 للبحوث المحروسة مركز الفراعنة، جزيرة في التوراة جغرافية عيد: أحمد -

. القاهرة ،١٩٩٦ ، ١ط والنشر، والتدريب

. ٢ ٠٠ ٥ القاهرة، النافذة، مكتبة وموسى، فرعون نبهان: على -خالد

٣٣٤



القاهرة النافذة، مكتبة العماد، ذات وإرم عاد قوم نبهان: على -خالد

٠٢٠٠٦

 النافذة، مكتبة المكنون، الهرم سر في المستور كشف نبهان: على -خالد

٠٢٠٠٧ القاهرة،

 مكتبة ، !ا عربيًا ..كان السالم عليه إبراهيم النبي نبهان: علىخالد -

.٢٠٠٧ القاهرة، النافذة،

. الروحانية العلوم في الخفية المؤثرات مصطفى: أحمد محمد -

محمود فاطمة ترجمة: الفراعنة، عند والسحرة السحر كونج: -إيفان

الحداثة، دار العرب، عند والخرافات األساطير خان: لمعينعبدا -محمد

. ،بيروت ١٩٨٠

 العربية، والحضارة التراث في الكريمة واألحجار الجواهر األلوسى: د.عادل -

القاهرة. ،٢٠٠٤ ، ١،ط العربية الحضارة مركز

 قتيبة دار ، ١ط والنبوة، األلوهية بين الحكيم هرمس سبانو: غسان أحمد -

. دمشق ،٢٠٠٢ والتوزيع، والنشر للطباعة

 ،٢٠٠٢ يناير المصرية، النهضة مكتبة الكبر، لغزالهرم :يحيي م/أسامة -

.القاهرة

 مكتبة حسن، د.سليم ترجمة: الضمير، فجر : برستد هنرى -جيمس

.إلقاهرة ، ١٩٩٩ للجميع، القراءة مهرجان األسرة

 لعلم دار ، ٢ط اإلسالم، قبل العرب تاريخ في المفصل على: -جواد

. ١٩٨٧ بغداد النهضة ومكتبة - بيروت للماليين،

 األثرية الثقافة سلسلة ، جا القديمة، مصر تاريخ السيد: رمضان -د.

. القاهرة كتاب، المائة مشروع والتاريخية،

. وأساطير مالحم : فريحة أمين -

المصرية، النهضة مكتبة ، ١٣ط محمد، حياة هيكل: حسنين -محمد
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القاهرة. ،١٩٦٨

والتعدد الوحدانية .. الفرعونية مصر ديانة :هورنونج إريك -

 الحضارى ووجهها اإلسالم قبل العرب أديان داود: داود جرجس األب -

 ،١٩٨٨ ، ٢ط والنشروالتوزيع، للدراسات الجامعية المؤسسة واإلجتماعى،

.لبنان بيروت،

 ، ١٩٧٩ للنشر، النهار دار ،العرب عند الميثولوجيا : الحوت سليم محمود -

• بيروت

العرب أنساب زيدان: -جرجى

 للعلوم الحرمين مكتبة للحضارات، العربي األصل القادر: عبد أحمد وائل -

. القاهرة ،١٩٩٨ النافعة،

 السيرة :المعافرى( الحميرى، أيوب بن الملك عبد محمد )أبو هشام ابن -

. ألدبية الكنوز دار - الشلبى األبيارى، السقا، تحقيق: النبوية،

 العلمى، المعارف كتاب العرب، عند األرض علوم السكرى: على د.على -

القاهرة, ،١٩٩٩ دارالمعارف،

 ، اللغة فقه في اإلفصاح كتاب : الصعيدى الفتاح وعبد موسى يوسف -حسين

. القاهرة ، ١٩٦٧ الثانى، الجزء

 ، ١ط دارنوفل، الفينيقية، وحقيقة السامية كذبة ديب: صالح الله -فرج

. بيروت ، ١٩٩٨

 ، ١ط دارنوفل، اليمنية، وأورشليم العربية التوراة : ديب صالح الله -فرج

بيروت. ،١٩٩٤

 ، ١ط النافذة، مكتبة القديم، العرب تاريخ السقا: حجازى أحمد د. -
القاهرة. ،٢٠٠٣
القاهرة. ،٢٠٠٥، ١ط النافذة، مكتبة التوراة، نقد :السقا حجازى أحمد د. -

 الدين دارعالء ، ١ط ومواطنهم، العرب أصل في الشمس: عبدالله -د.ماجد
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.دمشق ،٢٠٠٤ والترجمة، والتوزيع للنشر

 ،١٩٩٦ للكتاب، العامة الهيئة لمصرية، الحضارة لغز كريم: سيد -د.

القاهرة.

 العربي الخليج القديمة، مصر وحضارة تاريخ نورالدين: د.عبدالحليم -

. القاهرة ، ٢ط والنشر، للطباعة

 الريس رياض عسير، في مصروبنوإسرائيل ...التوراة جغرافية منى: -زياد

. لندن ، ١٩٩٤ يناير ، ١ط والنشر، للكتب

 أسطورة واخترعت األناجيل حرفت إسرائيل لوهاب:عبدا أحمد لواء -
. القاهرة وهبة، مكتبة ، ٢،ط ! السامية

التراش كتب دابى؛
المعانى روح - األلوسى تفسير -

 منشورات الوكيل، محمد العزيز عبد تحقيق والنحل، الملل الشهرستانى: -

. القاهرة ،١٩٦٨، ه وشركا الحلبى

الذهب شذرات الحنبلى: العماد بن أحمد بن الحى عبد -

القرآن في األديان الشريف: بن محمود د. -

 علوى أنوار اإلدريسى: الحسينى عبدالعزيز بن محمد جعفر أبى الشريف -

 سلسلة هارمان، ألريش وتقديم: تحقيق األهرام، أسرار عن الكشف في األجرام

 الشرقية، لألبحاث األلمانى المعهد (،٣٠) رقم الكتاب ودراسات نصوص

.١٩٩١ بيروت،

١٨ ج لنبالء، أعالم -سير

 األطباء طبقات جلجل(: األندلسى)ابن حسان بن سليمان داود أبى -

 الشرقية، لآلثار الفرنسى العلمى المعهد طبعة السيد، فؤاد تحقيق: والحكماء،

القاهرة. ،١٩٥٥

الكتاب دار األول، المجلد التاريخ، في الكامل الجزرى: األثير ابن -عزالدين
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.بيروت العربى،

 بشرحه عنى العرب، أحوال معرفة في األرب بلوغ البغدادى: األلوسى -

. بيروت العلمية، دارالكتب األثرى، بهجة محمد وضبطه: وتصحيحه

 بوالق، مطبعة البربر، أخبار ذكر في الثالث الكتاب خلدون: ابن تاريخ -

.مصر

١ ج األقصى، المغرب ألخباردول اإلستقصا كتاب المغربى: السالوى -

 للطباعة األندلس دار ، ١ط الجوهر، ومعادن الذهب مروج -المسعودى:

. بيروت ،١٩٦٥ والنشر،

.الجواهر معرفة الجماهرفي : البيرونى -

٠ البلدان -اليعقوبى:

. لبنان بيروت، ،١٩٧٧ دارصادر، البلدان، معجم الحموى: ياقوت -

 مكتبة الدهور، وقائع في الزهور بدائع أياس: بن أحمد بن محمد الشيخ

. القاهرة األزهرية، الكليات

 محمد د. وتحقيق: تقديم والحكم، العجائب في األمم نزهة اياس: ابن -

. القاهرة مدبولى، مكتبة ، ١٩٩٥ ، ١ط عزب، محمد زينهم

 المعروف واآلثار الخطط بذكر واالعتبار المواعظ كتاب المقريزى: الدين -تقى

.القاهرة ،لقصورالثقافة العامة الهيئة ،١٩٩٩ ، ١ج ،المقريزية بالخطط

 محمد د.على تحقيق وخواصها، وأخبارها مصر أهل فضائل زوالق: ابن -

القاهرة ،١٩٩٩ للجميع القراءة مهرجان األسرة، مكتبة عمر،

 زكى، أحمد تحقيق: األصنام، السائب: بن محمد بن هشام المنذر أبو -

 دارالكتب -عنطبعة القاهرة ،١٩٦٥ ،١٩٢٤ والنشر، للطباعة الدارالقومية

المصرية.

 والملوك، األمم تاريخ ب المعروف الطبرى تاريخ الطبرى: جرير بن محمد -

.ه ١٤٠٧،بيروت ،العلمية الكتب دار ، ١،ط ١ج
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 الدمشقى الشيبانى محمد بن يعقوب بن يوسف الفتح أبى الدين جمال -

 أعتنى الحجاز، وبعض ومكة اليمن بالد صفة المستبصر تاريخ المجاور(: )إبن

 .بيروت ،١٩٨٦ المدينة، منشورات ،٢،ط لوففرين أوسكر بتصحيحها:

 الدراسات مركز ونشر تحقيق حمير، ملوك في التيجان : منبه بن وهب
ه. ١٣٤٧ األولى الطبعة اليمنية، واألبحاث

حيدر طبعة وأنسابها، وأشعارها اليمن أخبار الجرهمى: شرية بن عبيد -

ه.١٣ آبادالركن،
. العبادوأخبار آثارالبالد : القزوينى -

 تحقيق: العرب، جزيرة صفة الهمدانى: يعقوب بن أحمد بن الحسن -

. صنعاء ،مكتبة ،١٩٩٠، ١ط الحوالى، ألكوع ا على بن محمد

 ، ١ط عسير، في إسرائيل مصروبنو التوراة: جغرافية زيادة: -د.منى

. لندن والنشر، للكتب الريس داررياض ، ١٩٩٤

شعر دوواي خامسًا:
 صادر، دار ، ٢،ط األسد لدين ناصر تحقيق: الحظيم، بن قيس -ديوان

. ١٩٦٧ بيروت

. بيروت والنشر، للطباعة العربية المؤسسة - الذبيانى النابغة ديوان -

الكويتية العربي مجلة -

العربية المعاجم سابعًا:
. بيروت دارصادر، ، ١ط ، ١٢ج العرب، لسان منظور: ابن -

 الشعب، كتاب الكريم، لقرآن أللفاظ المفهرس المعجم لباقى:عبدا فؤاد محمد

. القاهرة الشعب، دار

مجالت سادسا:
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األجنبية المراجع ثامنًا:

Cerney:Anc.Eg.religion 
Eg.grammar و Gardner 

W.BudgejOsiris and the Egyptian Resurrection 
F.Reichmann:The Sources 0٤ Western Literacy

اإلنترنت صحة تاسعًا:

 htt0://qam00S.sakhr.C0m: العربية المعاجم
http://www.al-maktabeh.com المهتدى: مكتبة



الكتاب مملوياتا

٣ الهدف

٥ المسعودي هو من

٢٢ الدنيا ذكرعمر

٢٣ السالم عليه آدم قبل المخلوقات األمم ذكر

٢ ٤ وقبائلهم وأجناسهم الجن ذكر

٢٥ ملوكهم وأسماء الجن قبائل

٣٢ فيها وما األرض ذكر

٣٥ العجائب من فيه وما ذكرالبحرالمحيط

٤٦ تنيس خبر

٧٢ وولده السالم عليه ذكرآدم

٨٠ السالم بنآدمعليه قابيل

٩٢ السالم عليه نوح بن حام

٩٧ حام بن ذكركنعان

١ ٠ ٢ نوح بن ذكريافث

١٠٢ ومأجوج يأجوج ذكر

١٠٣ ذكرالصقالبة

١ ٠ ٤ اليونانيين ذكر
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١٠٦ الصين ذكر

١٠٩ األهتردة ذكر

١ . ٩ فرنج أل ا ذكر

١ ٠ ٩ األندلس مملكة

١١١ البرجان مملكة ذكر

١١١ الترك مملكة ذكر

١١٢ لروم ذكرمملكة

١١٣ الفرس ذكرمملكة

١١٤ خراسان مملكة ذكر

١١٤ نوح بن ذكرسام

١١٦ لسالم ذكرإبراهيمعليه

١١٧ لسالم اسماعيلعليها ذكر

١١٧ البلبلة حدث

١٢٠ ذكرعاد

١٢٠ ذكرعاد

١٣٢ بنتآدمعليهالسالم ذكرعناق

١٣٤ العرب من الكهان أخبار ذكر

١٤٠ الزرقاء اليمامة خبر

١٤١ وكهانه مصروأخبارملوكها ذكرعجائب

١٤٧ الكاهنة قونية

١٤٩ الطوفان بعد خبرالكهان

١٤٩ الملك قفطويم بن البودشير ذكر
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١٥١ األشمون مدينة ذكر

١٥٢ ألهرام بنى من أول
١٥٤ الطوفان قبل ذكرملوكمصر

١٥٤ لملك ذكربقراويس

١٥٨ لملك ذكربراوس

١٦٢ لملك بقراوس بن ذكرمصرام
١٦٣ لملك ذكرعيقام

١٦٦ الملك لوحيم ذكر
١٦٧ لملك ذكرحصليم

١٦٩ لملك ذكرهوصال

١٧١ هوصال بن نمرود ذكر

١٧١ الملك ذكرتوسدون

١٧٣ لملك ذكرسرباق

١٧٤ الملك سرياق بن سهلون ذكر
١٧٨ الملك سهلون بن سوريد ذكر

١٨٤ للكهنة السبعة ذكرالمراتب
١٩١ الملك هوجيت ذكر

١٩١ الملك ذكرمناوس
١٩٢ أفراوس الملك ذكر

١٩٦ لملك ذكرأرمافيوس
١٩٨ الملك ذكرفرعان

٢ ٠ ٠ الطوفان مصربعد ذكرملوك
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٢ ٠ . مصريم الملك ذكر

٢٠٣ لملك ذكرقبطيم

٢ ٠ ٤ الملك قفطويم ذكر

٢٠٧ لملك البودشيم ذكر

٢ ٠ ٩ الملك عديم ذكر

٢١٣ الملك ذكرشدات

٢ ١ ٥ الملك منقاوس ذكر

٢١٩ الملك منقاوس بن مناوس ذكر

٢٢١ الملك مناوس بن ذكرمريدس
٢٢١ لملك أشمون ذكر

٢٢٤ الملك الشاد ذكر

٢٢٦ الملكصاصا ذكر

٢س١ الملك ذكربداونس

٢سس بداونس ين مماليك الملك ذكر

٢٤٥ أخريتا الملك ذكر

٢٤٧ الملك ذكركلكلن

٢٤٩ الملك ذكرماليا

٢ ٥ ٠ الملك طوطيس ذكر

٢٥٢ الملك طوطيس بنت ذكرحوريا

٢٥٦ العماليق جيش قائد ذكرجيرون

٢٦٢ الملك سرير على تجلس دليفة

٢٦٣ مصر ملك األندلس صاحب ذكرأيمن



العقاب مدينة بناء ذكر

مصر دومع بن الوليد دخول ذكر

يوسف صاحب الريان بن الوليد ذكر

لمصر وغزوه العماليقى ذكرأبوقابوس

السالم عليه الصديق ذكريوسف

مصر أرض ودخوله السالم عليه ذكريعقوب

الريان بن داروم الملك ذكر

الملك معازيوس ذكر

الملك أقسامس ذكر

الملك الطس ذكر

)فرعون( قومس بن ظلما الملك ذكر

السالم عليه موسى ذكرميالد

والسحرة السالم عليه موسى لقاء ذكر

مصر من السالم عليه موسى خروج ذكر

فرعون غرق ذكر

األسرات و الملوك لقوائم الزمنى التاريخ جدول

الر

المرجع

٢٩

٢٧٢

٢٧٣

٢٧٤

٢٨٠

٢٨٤

٢٨٦

٢٨٨

٢٨٩

٢٩٠

٢٩١

٣٠٢

٣٠٥

٣٠٨

٣١٠

٣١٧

٣٢٧

٣٣٣
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:للمحقق صدرت كتب
 فرعون عن تاريخية دراسة ٠٠٠ وموسى فرعون -

 النافذة، مكتبة جديد، عريى بمنهج العماليق والفراعنة
٠٢٠٠٥

 عاد قوم عن تاريخية دراسة ... العماد ذات وإرم عاد قوم -
.٢٠٠٦ النافذة، مكتبة جديد، عريى بمنهج العماد ذات وارم

!المكنون سرالهرم المستورفي كشف -

 لهول ا وأبو المصرية ألهرامات ا عن تاريخية دراسة
. ٢٠٠٧ النافذة، مكتبة جديد، علمى - عريى بمنهج

JJعربيًا كان ..السالم عليه إبراهيم النبي .

 بمنهج السالم عليه إبراهيم النبي دراسةتاريخيةعن
. ٢ ٠٠٧ النافذة، مكتبة عريىجديد،
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