الباحثة نبيلة القوصي

مقام األربعني

مقام األربعين
في سفح قاسيون بدمشق
الباحثة نبيلة القوص ي

نتجه وإايكم حنو الشمال من مدينة دمشق ،ويف أعلى جبل قاسيون نلمح قبة خضراء هلا حكاية،
فلننصت من ابن عساكر ،رمحه هللا ،الذي قال عن دمشق:
(  ...و هلا جبل يقال له قاسيون فيه قتل ابن آدم أخاه ،وقال :احرتس فيه يىي من رجل من قوم
عاد ،يف الغار الذي حتت دم ابن آدم املقتول ،وفيه احرتس إلياس من ملك قومه ،وفيه صلى
إبراهيم ولوط وموسى وعيسى وأيوب.
مث قال :أن مغارة الدم موضع احلمرة ،وموضع احلوائج  -يعين الدعاء فيها.
وقال :موضع الدم يف اجلبل موضع شريف ،كان فيه يىي بن زكراي وأمه أربعني عاما ،و صلى فيه
عيسى بن مرمي و احلواريون) .
ويذكر ايقوت احلموي جبل قاسيون قائلا:
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(  ..قاسيون اجلبل املشرف على مدينة دمشق ،وفيه عدة مغاور وفيه آاثر األنبياء ،وكهوف وهو
جبل مقدس ،فيه مغارة الدم اليت قتل قابيل أخاه هابيل ،ومغارة اجلوع يزعمون أنه مات هبا
األربعون نبيا).
وقال ابن جبري:
( قرأان يف اتريخ ابن املعلى األسدي ،يف أعلى اجلبل كهف منسوب آلدم عليه السالم ،وحتته يف
حضيض اجلبل مغارة اجلوع حيث يذكر أن سبعني نبيا ماتوا فيها جوعا ) .

وهكذا سكن أهل مدينة دمشق هذا اجلبل قبل أن يسكنوا دمشق ،أجيالا وأجيال منذ أن سكن نبينا
آدم عليه السلم إىل أن قام قابيل بقتل أخيه هابيل ،مث محل جثته وسار هبا حنو الغرب ألايم حىت تعلم

من الغراب كيفية دفن أخيه ،ويف منطقة الزبداين مقام يعتقد أنه قرب "النيب هابيل".
إذا هي حوادث اترخيية دينية تسكن تفاصيل هذا اجلبل ،ومن بعدها بدأت حكاايت وقصص ل ُيل

من مساعها أبدا ،ولكل حكاية عرب وعظات ...

فقد ورد يف كتب التاريخ كيف فتح اجلبل فاهه لفظاعة اجلرية (قتل قابيل هلابيل) ،وإن حتت هذا
املشهد من الدم كهف جربيل ،والذي مسي بذلك بعد وفود امللئكة لتعزية سيدان آدم عليه السلم.
وجغرافيا نقول:
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يف قاسيون سفح أعلى وأدىن يفصل بينهما هنر يزيد ،األعلى خال من املاء ل يوجد فيه إل حملة دير
مران ،وأديرة قدية مقدسة ومغارة الدم اليت فيها وقعت أول جرية بشرية ،ومغارة اجلوع وكهف جربيل،
أما السفح األدىن فهو ما كان على ضفة هنر يزيد.
فقد سكن اإلنسان السفح األعلى لغناه ابلكهوف واملغاور ،حيث كان الناس يسكنون املغاور
والكهوف خوفا من احليواانت املفرتسة ودرءا حلرارة الصيف وبرد الشتاء ،و قبل ظهور حي الصاحلية

فقد كانت املعامل القدية هي :مغارة الدم ،اليت كان هلا مكانة مقدسة هلول املصاب فيها ،وحماريب
األربعني وخلوهتم يف رأس اجلبل ،ومسجد الكهف والغار الذي فيه قبور األربعني.

وتسمى مبغارة اجلوع ،لرواايت يف تسميتها:
أوهلا أهنا تضم رفات (أربعني من الصاحلني) الذين أصاهبم اجلوع وكان لديهم رغيف واحد أخذ كل
منهم يؤثر به صاحبه ،حىت دار الرغيف على مجيع ساكين املغارة من دون أن أيكله أحد منهم حىت
ماتوا مجيع ا جوع ا وبقي الرغيف ،فسميت مبغارة اجلوع.
ويقال :أيض ا أنه يعلو املغارة من اخلارج أربعني حمراابا ،يرجعون إىل أنبياء ويقال :أهنم كانوا رجالا صاحلني

أتوا وتعبدوا يف هذا املكان ،وعندما حوصروا من قبل جنود امللك ،شق هللا تعاىل هلم اجلبل فخرجوا

اتركني يف هذا الشق الصخري القائم إىل هذا اليوم.
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ويف رواايت أخرى يسمى املكان (مقام األربعني) أو مغارة األربعني ،ألن سيدان حيىي بن زكراي أقام هو
وأمه أربعني عام ا ،وأن احلواريني الذين أتوها مع عيسى عليه السلم كان عددهم أربعني ،وقد أنشئ
ضمن املسجد احملدث أربعني حمراابا نسبة إىل تلك الرواايت.

ومما سبق نرى أن املكان أصبح له صبغة دينية  ،وصار من األماكن املقدسة يف دمشق .
فلنقف على سفح قاسيون من جهة الغرب ،وعيوننا تتجه حنو الشرق منه ،عند برزة عند مقام إبراهيم
عليه السلم الذي ظل يتأمل حىت أيقن أن ل إله إل هللا ،ولنكثر من قول ( ل إله إل هللا) بقلب مفعم
ابلمتنان هلل ففي ذلك انبعاث جديد لفطرة قد شابتها شوائب وعوائد الدهر لقول املصطفى عليه
السلم( :خري ما قلت أان و النبيون من قبلي ل اله إل هللا ) .

املصادر و املراجع:
ـ اتريخ دمشق  /ابن عساكر.
ـ ايقوت احلموي  /معجم البلدان.
ـ القلئد اجلوهرية  /ابن طولون.
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