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 جبل قاسيون حيكي لنا...
 لثانياجلزء ا

 الباحثة نبيلة حسن القوصي
 إخوتي القراء:

 ل الفائدةحص  لتد بأدبيات وأهداف راقية د  أن تُ  جيب كي تكون ناجحة  أي رحلة سياحيةإن 
 (الذين من قبلكم عاقبةُ  كان    ف  روا كيفانظُ  ل سريوا يف األرض  ) قُ ........مع املتعة

لن  ،حنو الشمال باجتاه جبل قاسيون بني أحياء دمشق متجهنيلتنا هذه عندما نسري يف رحو 
 دفعا   وإمنا ستطوف من حولنا نسمات رائعة جتعلنا يف سكينة وراحة عجيبة تدفعنا ،مجاله فقط يأسرنا
 ما السبب؟و  ؟فهل سألنا لماذا  ..ل عن السببللتساؤ 

 
وهم اليوم تت  مضى فوق األرض وعمروها،ما قوام كانوا فيأل نتباهاالإهنا نسمات تفيزية لشد 

تلى إال سري تُ  منهم يبقى الو  أقوام تيا ومتوت وتبعث يوم النشور ،الكوناهلل يف وتلك سنة  ..األرض
لنستمع  ،بعد األحاديث الشريفةو   ا إلحياء القلوب يف رحلة قاسيون....فهي   ..ل العربة والعظةلتحص  

 .ھ 626/معجم البلدان يف  احلمويوت ياقمنهم  ميةحالت اإلسالللجغرافيني وأصحاب الر 
تان مضمومة وآخره نون وهو: اجلبل ط: )قاسيون: بالفتح وسني مهملة والياء تتها نقيقول  

املشرف على مدينة دمشق، وفيه عدة مغاور وفيها آثار األنبياء وكهوف، ويف سفحه مقربة أهل 
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 ،به مغارة تعرف مبغارة الدمو  ،ني فيه أخبارالصالح، وهو جبل مقدس يروى فيه آثار، وللصاحل
 ...( .وهو يابس اآلنباق إىل  وهناك شبيه بالدم يزعمون أنه دم هابيل

 
يعزز أمهيته و  دمشق مدينة على احلاضن واملشرف املميز واهلاممبوقعه  ميتاز جغرافيا جبل قاسيونف 

نان، وقد عملت مياه بردى مع يتصل من جهة الغرب بسلسلة جبال لبو  ري يزيد وثورا،مروري هن
حوران ، وعملت مياه منني على فصله من و  املتصل جببال الشيخاملزه الفيجة على فصله عن جبل 

جهة الشرق عن سلسلة جبال القلمون ، وجلبهة قاسيون الشرقية سفحان يفصل بينهما هنر يزيد، 
يوجد فيه  ع خال من املاء، الفما كان على ضفته الشمالية فهو السفح األعلى، وهو سفح كبري واس

، ومغارة الدم ، ومغارة اجلوع ، وكهف من البتاء إال حملة دير مران، وبعض الدور الدينية املتفرقة 
 جربيل.

أما السفح األدىن ما كان على ضفة يزيد اجلنوبية، وهو سفح مزدهر وافر املياه خصب األرض 
 وعامر بالسكان.

ويف أعاله قتل قابيل أخاه ، ويف كهف جربيل جاءت ففي سفحه سكن آدم عليه السالم، 
 ...... نهآدم يف ابسيدنا املالئكة معزية 

 ومولد)) ( يصف مشاهدته حني دخل دمشق قائال:ھ616-935) الرحالة ابن جبريأما 
هذا اجلبل مشهور و  ،وهي من أمجل القرى تعرف بربزة، هو بسفح جبل قاسيون عند قريةإبراهيم 

وهذا  على مقدار فرسخ،و  وهو يف اجلهة الشمالية من البلد دمي ألنه مصعد األنبياء،بالربكة من الق
وقد ُبين عليه مسجد كبري مرتفع مقسٌم على مساجد كثرية كالغرف  املولد املبارك غار مستطيل ضيق،
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 ويف ظهر الغار مقامه ومن ذلك الغار رأى الكوكب مث القمر مث الشمس، عليه صومعة عالية،و  املطلة
ويف اجلهة الشمالية من اجلامع املبارك على مقربة منه إىل جبل قاسيون مدفن  الذي كان خيرج إليه،

 .اهلل أعلمو  واألنبياء املدفونني به سبع مئة نيب سبعني ألف شهيد،
وجببل قاسيون جلهة الغرب على مقدار ميل أو أزي د من املولد املبارك مغارٌة تُعرف مبغارة الدم ألن 

وقد أبقى اهلل منه يف اجلبل آثارا  محرا  يف احلجارة ُت ك  ،اجلبل دم هابيل قتيل أخيه قابيل فوقها يف
 ه حيث قتله حىت انتهى إىل املغارة،املوضع الذي جر  فيه القاتُل أخاويقال إمنا هي من  فتستحيل،

 وهي من آيات اهلل تعاىل.
 ،هناءوعليها مسجد قد أُتقن ب ،يوبأو  لوطو  عيسىو  موسىو  تلك املغارة صلى فيها إبراهيمو 

تته و  عليه بناءو  ويف أعلى اجلبل كهف منسوب آلدم ،هو الغرفة املستديرةو  صعد إليه على األدراجويُ 
  نبيا  ماتوا فيها جوعا .كر أن سبعنييف حضيض اجلبل مغارة تسمى مغارة اجلوع ُذ 

ن هذا البلد الربوة املباركة: مأوى وبآخر هذا اجلبل املذكور يف آخر البسيط البستاين الغريب م
واملأوى املبارك منها  ،وُيصعد إليها على أدراج مجاال ،و  وهي من أبدع مناظر الدنيا حسنا   أمه،و  املسيح

 وبإزائها بيت يقال أن ه مصلى اخلضر. هي كالبيت الصغري،و  مغارة صغرية يف وسطها
أكرب هذه و  ينقسم املاء فيها على سبعة أهنار ،مائهمقسم و  هذه الربوة املباركة رأس بساتني البلد

وال إشراٌف   ُيشرف من هذه الربوة على مجيع البساتني الغربية يف البلد،و  ..األهنار هنر يُعرف بثورا
 افرتاقها.و  اتساعا  ،مسرٌح لألبصار فُتحار األبصار يف حسن اجتماعهاو  مجال  و  كإشرافها حسنا  

شأهنا يف موضوعات و  ،نها أعظم من أن حييط به وصفٌ ع حسجممو و  شرف موضوع هذه الربوةو 
 الدنيا الشريفة خطرٌي كبرٌي.

عن ميني الطريق إىل ويف اجلهة الشرقية من البلد  ب،ويتصل هبا أسفل منها قريٌة كبريٌة تُعرف بالنري 
 ك.مولد إبراهيم قريٌة تُعرف ببيت الهية ،يريدون اآلهلة،و كانت فيها كنيسة هي اآلن مسجٌد مبار 

يكسرها ،و هي اآلن مسجد جيتمع فيه و  وكان آزر أبو إبراهيم ينحت فيها اآلهلة فيجيء اخلليل
 .((الكرميةهي من املشاهد و  ،أهل القرية
) قاسيون جبل مشايل دمشق ترتاح النفس إىل املقام به، ) (:ھ 696) السبط ابن اجلوزيوقال 

 (......(يطيب له سكىن غريه غالبا   سكنه ال ومن
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من وصف هؤالء العلماء األجالء نسمات روحانية من االمتنان لرب العباد  تجد أيها القارئ

مبا محلت من  بالشكر لتشريفهم بالوقوف على هذه األطالل وبكثري من االحرتام حلرمة هذه اآلثار
ناس مضوا وسبقونا إىل من قصص وروايات أل لالستفادة على نفوسهم أكثر معاين اجتهدوا فيها

 عزيز اجلبار........ال
فاجتهد أيها القارئ واعترب وواظب بالدعاء لنفسك دعاء عبد ذليل لرب األكوان فال يغرنك 

ا بطيب األعمال واألخالق فنبين كبنفسك أي غرور من قوة أو جاه أو لسان مربور واتعظ مبن سبقو 
 الكرمي جعل عنوانه الكبري: 

 األخالق ( ألمتم مكارمَ عثتُإمنا بُ)
)قاسيون( والذي منه تعلمنا الكثري من املعاين، ففي رحلتنا هذه رياضة جسد  جلبلنا الرائع عودة

 وعقل وروح معا فال تفوت هذه الفرصة أيها السائح املسلم .
 :أما عن سبب تسميته قاسيون فتعددت اآلراء 

راهيم سيدنا إبصناعة األصنام يف زمن  ص ُعب عليهمو  قسا على الكفار تكسري حجارتهقيل: 
  عليه السالم.

 لقسوة صخوره فقط. :وقيل
فيكون  ،كالقلمون وميسلون  اللواحق الكنعانية أشهرمن  نون(هيو  )واو خرهاقاسيون آ :وقيل

 جبل قاسي ليس فيه نبع أو عني .)قاسي+ون( وهو  جبل قاسيون عبارة عن
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 ماذا بعد يا إخوتي ؟
أن  واألهم من ذلك ،تارخييا ودينيا جبل قاسيون أمهية املؤرخون واجلغرافيون واللغويون تدثوا عن

مشاعر الفضول للمعرفة عن سر  فينا أمل تتحرك م؟هو شعورك فما احلبيب املصطفى تكلم عنه..
 ؟  جبل قاسيون وسر مدينة دمشق

 ؟؟منا ليوم لقاء النيب الكرميفماذا قد   ،لنا شرف السكىن واإلقامة فوق أرضها املباركةقدموا 

 
 اعنا حلكاية جبل قاسيون اجلميلة ورؤية صوره ومناظره اخلالبة نالحظ ما يلي :ومن خالل مس

واملآذن واملساجد واملدارس والعلم ساتني والرحيان ومدينة األهنار دمشق مدينة اجلمال واجلالل والب
 جبلاجلودي والرقيم والطور و كجبل   له سر ديين كباقي اجلبال يف التاريخ الديين، قاسيون  ،والعلماء

م هي األيام والسنني شاهد يشهد ك (قاسيون)... ..عبدجبال شهدت والدة دين إلله واحد يُ  ،حراء
الكثرية يف  والزوايا ألديرةاوما  ا  يتبعون،واحد ا  نبوي ا  تربوي ا  ومنهج ا ،واحد ا  إهل أقوام يتعبدون اليت سكنه

 لسكىن ذلك السفح جند التايل:من حيث التسلسل التارخيي و ،خري دليل على هذا اهلدفإال سفحه 
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مث كنيسة إىل أن جاء اإلسالم فأصبح للمغارة مكانة تارخيية دينية  مغارة الدم اليت كانت معبدا  
ه بعد قتله لسالم املذكورة يف القران الكرمي، فقابيل جر أخاعند املسلمني مرتبطة بقصة ابين آدم عليه ا

 .تابع لسلسلة جبال القلمون وهي نه يف منطقة الزبداينفدف ،إىل أن دله الغراب كيف الدفن ا  أيام
فمه من هول  أن اجلبل فتح وقيلم اهلل على األرض أن تشرب دمه.. حر  عندما سال دم هابيل، و 
 .والصور ُتظهر ذلك ...األمر

من جور أحد  جلئوا إىل مغارة الدم هربا   أن أربعني نبيا   قيلأما وجود احملاريب األربعني فقد 
 ئح املسك...فرتكوا روار هلم اهلرب، ك، وعندما دامههم اخلطر شق اهلل اجلبل ويس  امللو 

 
 
 ،يدنا جربيل السقف بيده فبقي أثر يدهيسقط السقف عليهم فأمسك س كاد أن  قيل : يف يومو  

 قع مغارة الدم ضمن مسجد األربعني .فمو  ذا  إ
 سنة فسميت مبغارة األربعني.ل أن سيدنا حيىي أقام هو وأمه يف مغارة الدم أربعني وقي

 ...مع سيدنا عيسى كانوا أربعني .. وقيل أن احلواريني الذين أتوا
 انبثاق فجر التوحيد ...و  ويف شرق قاسيون مولد أبينا إبراهيم عليه السالم،
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ففي  بقلب مفعم باالمتنان هلل (إله إال اهلل ال ) فقف أيها الدمشقي على سفحه وأكثر من قول

 خري ما) السالم:عليه  املصطفىلقول تها شوائب وعوائد الدهر جديد لفطرة قد شاب اثانبعذلك 

 (  النبيون من قبلي ال اله إال اهلل و قلت أنا
وما ..حذر من نفس قد تأمر بالسوء على غفلة منا.. بوعي مع االستغفارمن  لنكثر قبل ذلكو  
 جتاه بعضناا  وأحاسيسن احلذر من مشاعر قصة ابين ادم ترشدنا إىل كثريا مف لألسفغفالتنا  أكثر

...( لنفسه حيبُّ ما خيهأل حتى حيبَّ أحدكم) ال يؤمن :البعض لقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
فكيف إذا   ..... االبتالءبداية  حسد ففي ذلك من باب غرية أو ينظر احدنا لبعض ال األقلعلى 
 ....والغرية.احلسد واحلقد  نتج عن خ ماله التاري ..الذي سطرمن سكان هذا اجلبل..كنا 

الصاحلني   املتأخرين ى من القدام سكن اجلبل منفإن .....أيها اإلنسان  اعترب واتعظ  ولذلك
وهم لصاحل وبكثري من خشية اهلل متبعني منهج النيب الكرمي ....بالعلم والعمل ا عم روا اجلبل قد

تأمر  لعمل الصاحل بداية االجتهاد على النفس كي البذلك تعلموا واهتدوا إىل أن العلم النافع وا
تطيب فإىل من  منهم العلماء واألولياء والعارفني باهلل والدالني على اهلل بطيب أخبارهم بسوء فكان 

 العلمو  نا من أهل التقىعظ مبن سبقاعترب وات   فقبل ذلك إقرأ مث بل قاسيونجب وروحه لالستمتاع نفسه
 وال نتبع إال هدي سيدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. ،هلل وال نعبد إال إياهفال إله إال ا الدين،و 

الدينية التارخيية فهل تفتحت  سر هيبته فهذا اجلبل يعلمنا كمال التوحيد وكمال اإلميان وذلك
       .....ال من دون اعتبار لغد آت ال حم فينا البصائر قبل العيون أم مازلنا ننظر
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 : إخواني األعزاء
: أنشد بعض الصاحلني قائال  على لسان أحد الصاحلني  ابن عساكر رمحه اهللكتبها   هذه أبياتٌ 

 لبعض املتأخرين يف مدح جبل قاسيون :
 اـالتعظيم بُ ـستوجـي من مشهد         فحه      ـكم يف قاسيون وس  صاح   يا
 اميـعل تاب  ـحى بتفسري الكـأض    ذي         ــها الـلـض  ـفـي اءُ ــــــــالعلي الربوةُ ــــــــف

 اــــــــــمـيـعـه تنـيـف ن زاره أو ذاق  ــــــــــم             هــــيعرف فضل املشهورُ  ربُ ـــــــنيـوال
 اــــــمـيـظـع ت  ـديأمسعه هُ  لتُ از  ـــــــم             رٌ تواتـــــــــــــــلها مـضـف دم  ــال ارةُ ـــــــــــومغ

 اــــــــــــمــديــي قـت إلـــــعـوق ورةٌ ـذكـم             لةٌ ـضيـــــــف األمني   ل  ـــــــريـبـج لكهف  و 
 اـــــــــــمــيــقــمفــيـها  ابن  م عـابـد  ــــــك             هـــــــــــــــتت الشريفةُ  وع  ــــــــــــجـال ارةُ ـغـوم
 اــــــــــــمـيـراهـك إبـيـأب ام  ـقـي مـــــــــــنـأع             هــــــــــفضل كرُ ـس ينـيـــــــــــل برزة   امُ ـقـوم

 اـــــــمـكريـغى التـد ابتـــــــــــيزورهم فقـل             ىـضــم فيمن اء  ــــــــــاألنبي وبه قبورُ 
 اــــــــمـيـسـج ان  ــــيف اجلن لتنال أجرا               دهـــــــــــــــــــــــــصــواظب قو  هــارتــــــم زيفأد  

 الشامبشيوخ  وصعد السفح مقتديا   جاء لزيارة دمشق   الذي ضرين قصة الشيخ العارف باهللوت
،فخجل أن ميد ساقيه يسرتيح ل يف مكان   جلس   مث  ، قاسيونعنهم زيارة وغريهم من الذين قد تواتر 

عليه  إبراهيم أبينا، ففي شرقه مولد  قبور علماء  زارات  لألنبياء أو فأينما توجه يف اجلبل وجد م لينام
وسطه الشيخ عبد الغين غربه عند مقربة الفراديس مدفن السيدة مرمي عليها السالم ،و يف ويف السالم 
، رمحهم اهلل مجيعا   ومشاله الشيخ خالد النقشبندي وجنوبه الشيخ حمي الدين بن عريب، النابلسي

ونام جالسا ،فأتاه الشيخ حمي الدين بن عريب يف املنام وأمسك برجليه  د رجليه تأدبا  فخجل أن مي
 : أمدد رجليك فالبساط بيننا أمحدي.ميدها قائال  
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 :اإلمام الشافعيوحنن خنتم احلكاية بقول 
 اـــــــــــعيـُب زمانـ نا والعـيـُب فـيـنـا                وما لزمانـ نـا عـيـٌب ســــوانــــنـ

 ـاـوهنجو ذا الزمان  بغـيـر  ذنـب                 ولو نـطـق  الـزماُن لـنا هجان
 فاأليام تنطوي وكل يوم  هو شهيٌد على أعمالنا ......فأين هي إجنازاتنا ؟؟

 ما رأيك أيها الدمشقي بما سمعت ؟ 

 
أ بنفسك للتغيري وقل آن هذا املكان يشرفنا يوم البعث واحلساب ،والزمان ماض  فقم وقرر وابد

األوان لتحمل املسؤولية ولنعمر أرض دمشق مبا حيب اهلل ورسوله فنكون فخرا  ومباهاة  لنبينا احلبيب 
،ويبقى األمل موجودا  يسطع ويتلئلئ فال تلقي باللوم على أحد وابدأ بقول ال إله إال اهلل حممد رسول 

 رعايته.و  فنا اهلل بلطفهاهلل وأكثر من الصالة عليه.........رجاء أن حي
  .......اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهو  ناتاللهم علمنا وانفعنا مبا علم

 ..نبيلة القوصي.ال تنسونا من الدعاء.
 

 املصادر:
 تاريخ دمشق / البن عساكر 
 معجم البلدان / لياقوت احلموي 
 رحلة ابن جبري / البن جبري 


