
15العدد الرابع ع�رش

درا�سة ون�سر ملجموعة جديدة من الكتابات العربية الإ�سالمية
بجامع دير �سانت كاترين بجنوب �سيناء 

Publishing and Studying a New Collection of Arabic Writings
 ‘In the Mosque of St. Catherine Monastery in South Sinai’

حممد حلمي ال�سيد*

Abstract

St. Catherine is one of the most important and historical monastic religious monuments in the 
world. It is one of the few global examples that have not undergone significant changes in its artistic 
and architectural style since its construction in the sixth century until today.

Saint Catherine’s Monastery mosque is full of writings, some of which appeared after the restoration 
work by the Egyptian Antiquities Authority in 1986. The present study aims at studying and publishing 
a collection of Arabic memorial writings recorded in it, which dates back to (500 AH/1106 CE), 
especially those writings recorded in the main mihrab, analyze their texts, and highlight information 
about the writers, if possible, to draw conclusions that benefit the purpose of the research.

These writings were written by a group of Muslim visitors from different countries, because the 
Monastery is located in the ancient trade route linking Egypt, Syria and Arabia. The discovery of this 
collection of writings drew the attention of scholars who are interested in studying the Monastery’s 
relations and contacts with the rest of the Sinai Peninsula to the history of the Monastery and its treasures.
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التي  الكتابات  من  كاترين مبجموعة  �سانت  دير  يحفل جامع1 
الرتميم  اأعمال  بع�سها عقب  والتي ظهر  اإن�سائه  بعد  ما  لفرتة  ترجع 

التي متت له عام 1986م من قبل هيئة الآثار امل�رصية.2

الكتابات  من  جمموعة  ون�رص  درا�سة  اإىل  الراهنة  الدرا�سة  وتهدف 
العربية التذكارية امل�سجلة بامل�سجد اجلامع بدير �سانت كاترين، وترجع 
1106م(،   – هـ  بـ)500  املوؤرخ  اجلامع  لإن�ساء  تالية  فرتات   اإىل 
وبالأخ�س تلك الكتابات املدونة باملحراب الرئي�س يف املنطقة املح�سورة 
ما بني اأ�سفل طاقية املحراب الأو�سط حتى نهايته اإ�سافة اإىل ع�سادته الي�رصى 
)لوحة 1(، وكتابات بع�س بواطن العقود احلاملة لل�سقف. وقد دونت تلك 
الكتابات من قبل جمموعة من الزوار امل�سلمني الوافدين من بلدان خمتلفة عرب 
فرتات تاريخية متفاوتة، اإذ يقع الدير يف الطريق التجارى القدمي الرابط بني 
م�رص وال�سام واجلزيرة العربية.3 وقد اأ�سفر الك�سف عن تلك املجموعة من 
الكتابات اإىل لفت اأنظار الباحثني من الدار�سني واملهتمني بدرا�سة عالقات 
الدير والت�سالت بينه وبني باقي اأجزاء �سبه جزيرة �سيناء4 اإىل تاريخ الدير 
وكنوزه، ومن املاأمول اأن يوؤدي اإخ�ساع هذه النقو�س للدرا�سة اإىل اإبراز 
معلومات جديدة متعلقة باجلامع واملرتددين عليه، واأن يفيد يف اإثبات اأو 
نفي ما اإذا كان اجلامع قد ا�ستمر يف القيام بوظيفته ب�سورة منتظمة اأم اأنه 

�سهد توقف لبع�س الوقت وتعطلت ال�سالة فيه.

و�ساأقوم مب�سيئة اهلل بدرا�سة هذه الكتابات من حيث امل�سمون، 
وحتليل ن�سو�سها ل�ستخال�س نتائج تفيد هدف البحث، مع درا�سة 
هذه الكتابات من ناحية ال�سكل لبيان حركة ر�سم الأحرف املت�سمنة 
يف ن�سو�س الكتابات. وعلى الرغم من اأن الذين قاموا بت�سجيل هذه 
الكتابات من زوار الدير يف فرتات خمتلفة كانوا من الأفراد العاديني 
اأو العاملني يف جمال اخلط، فاإن درا�سة طريقة  ولي�سوا من اخلطاطني 
العام  الإطار  اإبراز  تفيد يف  اأن  املجموعة ميكن  لتلك  ر�سم احلروف 
العمل  مع  الفرتات،  تلك  خالل  احلروف  ور�سم  الكتابة  لأ�سلوب 
على تناول الن�سو�س ب�سكل مرتب تاريخيًّا من الأقدم اإىل الأحدث 

بالن�سبة للن�سو�س املوؤرخة يليها الن�سو�س غري املوؤرخة.

مقدمة
واأقدم  اأهم  من  واحًدا  كاترين  �سانت  اأو  �سيناء  طور  دير  يعد 
الأديرة التاريخية الأثرية الدينية على م�ستوى العامل، فهو من الأمثلة 
الفني  طرازها  على  موؤثرة  لتعديالت  تخ�سع  مل  التي  القليلة  العاملية 
ومنطها املعماري منذ ت�سييده يف القرن ال�ساد�س امليالدي حتى اليوم.5

على  واجلهات  الأفراد  من  العديد  واهتمام  اأنظار  الدير  جذب 
ال�سماوية  الديانات  اأ�سحاب  باحرتام  يحظى  اإذ  العامل،  م�ستوى 
بطرق  الدير  والإ�سالم يف  وامل�سيحية  اليهودية  مّثلت  الثالثة، حيث 
�سبحانه  اهلل  فيها  جتلى  التي  ال�سجرة  يف  اليهودية  فتتمثل  خمتلفة، 
وتعاىل ملو�سى - عليه ال�سالم – ’�سجرة العليقة امللتهبة‘،6 ويف ’جبل 
من  الع�رص  الو�سايا   - ال�سالم  عليه   - مو�سى  تلقى  حيث  مو�سى‘ 
والدير  الرهبان  فتتمثل يف قاليل  امل�سيحية  اأما  وتعاىل،7  �سبحانه  اهلل 
باعتبارها من مناطق الرهبان الأوىل يف العامل اإذ يرجع بع�سها للقرن 
الرابع امليالدي،8  يف حني مّثل الإ�سالم يف اجلامع الذي يقبع داخل 

اأ�سوار الدير ويرجع لعام )500 هـ – 1106 م(.9

نائية  منطقة  يف  دير  اأ�سوار  داخل  جامع  م�سجد  وجود  يعد 
يتكرر يف غريه  نوعه مل  فريد من  اأمًرا غري معتاد، وهو مثل  ك�سيناء 
من الأديرة، واأ�سارت بع�س الدلئل الأثرية بالدير اإىل وجود ثالث 
م�ساجد لأداء ال�سلوات اخلم�س، وثالث م�ساجد جامعة لأداء �سالة 
كر�سي  اجلامع  يحوي  اإذ  ال�سفن،  لهداية  منارة  اإىل  اإ�سافة  اجلمعة، 
ا باخلط الكويف على جوانبه الأربع  �سمعدان من اخل�سب يحمل ن�سًّ
عدة  يف  املن�ساآت  من  جمموعة  وجود  الن�س  اأثبت  م�ستويني،  على 
مناطق ب�سيناء عبارة عن ثالثة م�ساجد وثالثة جوامع ومنارة لهداية 
الأمري  وهو  املن�ساآت  تلك  �ساحب  ا�سم  الن�س  اأورد  كما  ال�سفن، 
خالل  والقادة  ال�سالح  اأمراء  اأحد  الأمري  اأنو�ستكني  من�سور  اأبو 
الراهنة  الدرا�سة  وتعنى  اهلل،10  باأحكام  الآمر  الفاطمي  اخلليفة  فرتة 

بامل�سجد اجلامع الواقع داخل الدير )�سكل 1(.

الغربي ل�ساحة  ال�سمايل  الدرا�سة يف اجلزء  يقع اجلامع مو�سع 
الدير اإىل جوار كني�سة الدير الرئي�سية ويطل عليها من خالل نوافذ 
م�ستطيل  العامة  هيئته  يف  واجلامع  حاليًّا،  املغلقة  ال�رصقية  اجلهة 
9.88‘×10.28×7.37×’7.06م  منتظم  غري  احلجم  �سغري 
ن�سف  حمراب  القبلة‘  ’جدار  اجلنوبي  جداره  يتو�سط   )2 )�سكل 
�سم11   ‘95’ بعمق حوايل  ’1.22‘م  ات�ساعه  يبلغ  دائري جموف 
التذكارية،  الكتابات  من  مميزة  جمموعة  ت�سمل  التي  املنطقة  وهي 
مزود  العزيزي  اخل�سب  من  نادر  منرب  الأو�سط  املحراب  بجوار 
اخلليفة  ا�سم  1106 م ويحمل   – هـ   500 بتاريخ  تاأ�سي�سي  بن�س 
بدر  بن  �ساهن�ساه  الأف�سل  ووزيره  اهلل  باأحكام  الآمر  الفاطمي 
اجلمايل.12  ميثل اجلامع معلًما مميًزا بالدير ذكره العديد من الرحالة 
الذين زاروا املنطقة عرب فرتات تاريخية متعاقبة، ويرجع اأقدم ذكر 
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 له للراهب ‘جاك الفريوين’ الذي زار الدير حوايل عام 1335م، 
�سعائرهم  امل�سلمون  فيه  ميار�س  قائًما  اجلامع  كون  اإىل  واأ�سار 
ارتكاز  نقطة  اجلامع  وكان  الدير.13  رهبان  من  اعرتا�س  دون 
املنطقة  بتلك  املارين  امل�سلمني  وللزوار  العثمانيني  للجنود  بالن�سبة 
اأو  ال�سام  اإىل  الطور  ومن  كاترين،  اإىل  الطور  من  طريقهم  خالل 
من  بعدد  الدير  مكتبة  وحتفل  واملدينة،  مكة  يف  املقد�سة  الأرا�سي 
تبجيل  اإىل  وت�سري  اجلامع،  تتناول  التي  والوثائق  املخطوطات 
واإقامة  تنظيفه  اأعمال  وت�سهيل  به  واهتمامهم  له  الدير  رهبان 
اأنه  للجامع  الرهبان  توقري  من  بلغ  وقد  اأوقاتها،14  يف  به  ال�سالة 
الرهبان  بني  الهامة  الجتماعات  فيه  تعقد  الذي  املكان  كان 
وعلى  التفاقيات،15  لعقد  باملنطقة  والقبائل  العربان  وم�سايخ 
الأحداث  من  العديد  على  �سامًتا  �ساهًدا  اجلامع  هذا  يعد  ذلك 

واملنطقة. الدير  على  التي مرت  الهامة  التاريخية 

املوجودة  الكتابات  جمموعة  مثلت  فقد  الأهمية  لهذه  ونتيجة 
مبحراب اجلامع مادة جيدة ميكن من خاللها الك�سف عن معلومات 
جديدة حول اجلامع وزواره وحالته وعالقات الدير بال�سلطة احلاكمة 

يف م�رص عرب الع�سور، وبالقبائل العربية املقيمة حوله.

اأو�سح الكتابات املوجودة يف  و�سنتناول فيما يلي جمموعة من 
اجلامع لدرا�ستها وحتليل حمتواها. 

اأوًل: الدرا�سة الو�سفية 

الن�ص الأول: لوحة )2( – �سكل )3(
ن�س كتابي باخلط الن�سخ الب�سيط اخلايل من الزخرفة مكون من 
ثالثة اأ�سطر وب�سكل مائل بزاوية حواىل 45 درجة على باطن العقد، 
نفذ باحلرب ال�سيني الأحمر اللون على مهاد من اجل�س الأبي�س املغطى 
لباطن اأحد العقود العمودية على جدار القبلة بجامع دير �سانت كاترين، 
نفذ الن�س على م�ستوى ارتفاع قامة الإن�سان، مل يتبق من الن�س اإل ثالثة 
اأ�سطر والن�س موؤرخ بعام 621 هـ – 1224 م، وقد اأدى التلف الذي 

اأ�ساب جزء من الن�س اإىل فقد بع�س الكلمات ومنها ا�سم الكاتب.

تفريغ الن�ص
الفقري اإىل اهلل...- 1
اأحد وع�رصين- 2
و�ستمايه- 3

التعليق
بقوله:  تعاىل  اهلل  اإىل  للتقرب  تذللية  بعبارة  الن�س  الكاتب  بداأ 
‘الفقري اإىل اهلل’، وتلى ذلك مبا�رصة ذكر التاريخ يف �سطرين متتالني، 
يالحظ اأن التاريخ يقع يف فرتة الع�رص الأيوبي مب�رص وال�سام،16 وحتوي 
مكتبة الدير العديد من املكاتبات التاريخية التي ترجع لفرتة الأيوبيني 
واملماليك ومثلها اأو اأكرث يرجع للفرتة العثمانية مما يوؤكد الأهمية التي 

اأولها كل من الأيوبيني واملماليك والعثمانيني للدير.17

اأ�سكال   – اأ-ب-ت-ث-ج-ح(  لوحات )3  الثاين:  الن�ص 
)4 اأ-ب-ت-ث-ج-ح(

املتقن من �سطر واحد على مهاد من  الن�سخ  ن�س كتابي باخلط 
�سانت  دير  بجامع  الرئي�س  املحراب  ل�سطح  املغطى  الأبي�س  اجل�س 
نفذ  امل�رصي،  الكويف  رافع  بن  بن علي  بن حممد  با�سم علي  كاترين 
ا من اأق�سى اجلانب الأمين للمحراب  باحلرب ال�سيني الأ�سود اللون ممتدًّ

اإىل اأق�سى جانبه الأي�رص، والن�س موؤرخ 796 هـ – 1394 م.

تفريغ الن�ص
1-..... احلق ل �سيف اإل ذو الفقار ول فتى اإل على اخلط يبقا 
زمانا بعد كاتبه وكاتب اخلط حتت الأر�س مدفونا رب اأرحم كاتبه 
باهلل عليك يا قاري اخلط قل اأمينا اأمني اأمني حتى اأ�سيف اإليها األف 
العبد الأ�سغر على ابن املرحوم حممد ابن  اأ�سعف عبادك  اأمني .... 
ثاين  امل�رصي عفا اهلل عنه وكتب يف  الكويف  ابن رافع  املرحوم على 

ع�رص ذي القعدة احلرام �سنة �سته وت�سعني و�سبع)مايه(.
التعليق

امتدت الكتابة على م�ستوى واحد هو م�ستوى ال�سطر، وحافظ 
الن�س وتوازنه فجاءت امل�سافات بني الكلمات  تنا�سق  الكاتب على 
ال�سكل  وا�ستعمال  نف�سه  الن�س  جمال  اإىل  اإ�سافة  تقريًبا،  مت�ساوية 
الزخرفية حلروف  المتدادات  بع�س  مع ظهور  الكلمات  بع�س  يف 
بع�س الكلمات لت�سكل روابط بني الكلمات اأثناء الكتابة، مما يعك�س 
قدر كاتبه، واأنه ذو مكانة اأدبية وثقافية يف وقته مما زاد الن�س جماًل 
ورونًقا، وقد عانى الن�س من بع�س التلف نتيجة لتقادم الزمن والذي 

اأدى اإىل �سياع بع�س اأجزائه الهامة وخا�سة يف بداية الن�س.

بداأ الن�س بداية اأدبية بذكر جزء من احلديث امل�سهور فيما ورد يف 
غزوة اأحد باأن امل�سلمني �سمعوا مناديًا ينادي: ‘ل �سيف اإل ذو الفقار.. 
ول فتى اإل علي’ وذلك ملا عرف من اجتهاد علي  ال�سديد يف تلك 
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الغزوة وقتله �سبعة من حملة راية امل�رصكني،18 ويلي ذلك بيت من ال�سعر 
اجلميل يعرب فيه عن جودة اخلط واأن اخلط اأمانة؛ حيث اإنه يبقى دهًرا 
بعد كتابته يف حني اأن كاتبه اأ�سبح مع الأموات، وهو بيت من ال�سعر 
ل يخلو من ملحة فل�سفية �سوفية، ويلي ذلك بطلب الدعاء ل�ساحب 
اخلط من كل من قراأه والتاأمني على القراءة، وينهي الن�س بذكر ا�سم 
العبد  ي�سيف  ثم  عباد اهلل،  باأ�سعف  نف�سه  الكاتب؛19 حيث و�سف 
الأ�سغر زيادة يف التوا�سع والتذلل هلل �سبحانه وتعاىل، وقد اأحلق بال�سم 
بع�س الن�سب املكانية ‘الكويف’ و‘امل�رصي’، ويف النهاية يدعو لنف�سه 

بالعفو من اهلل ويثبت تاريخ الن�س 796 هـ- 1394 م.20

الن�ص الثالث: لوحة )4( – �سكل )5(
ن�س كتابي من خم�سة اأ�سطر باخلط الن�سخ اخلايل من الزخرفة، با�سم 
عبد الرحمن بن حممد بن احل�سن بن.. املكي احلنفي، نفذ باحلرب ال�سيني 
الأ�سود اللون على مهاد من اجل�س الأبي�س املغطى للمحراب الرئي�س 

جلامع دير �سانت كاترين، والن�س موؤرخ بعام 903هـ – 1498م.

تفريغ الن�ص
اأح�سنت ظنك بالأيام اإذ ح�سنت ومل تخف �سو)ء( ما ياأتي به القدر- 1
و�ساملتك اللياىل فاغرترت بها     وعند �سفو اللياىل يحدث الكدر- 2
بن - 3 حممد  بن  الرحمن  عبد  )الرقى(  ربه  اإىل  الفقري  العبد  كتبه 

احل�سن بن ....وق
ال.... املكى احلنفى خادم امل�سلى ال�رصيف عال �رصفه- 4
عفا اهلل عنه بتاريخ ثامن ع�رص جمادى الثانى �سنة ثلثه وت�سعمايه- 5

التعليق
مبوازنة  الكاتب  يلتزم  مل  ال�سعر،  اأبيات  هيئة  على  الن�س  نفذ 
الكلمات  بع�س  لتداخل  اأدى  مما  واجلمل  الكلمات  بني  امل�سافات 
و�سعوبة قراءتها، كما ت�سببت بع�س الأ�رصار التي حلقت بالن�س عرب 

الزمن اإىل �سياع بع�س الكلمات وعدم و�سوح كلمات اأخرى.

ال�سافعي  الإمام  �سعر  من  ببيتني  مميزة  اأدبية  بداية  الن�س  بداأ 
اهلل  وخمافة  احلذر  توخي  �رصورة  اإىل  ي�سريان  بيتان  وهما   21،
قام  من  هو  اأنه  الن�س  �ساحب  اأورد  ثم  ومن  والعلن،  ال�رص  يف 
التذللية  العبارة  بها  ملحًقا  ‘وكتبه’  بعبارة  بنف�سه  الن�س  باإثبات 
وهي  ربه’  اإىل  ‘الفقري  بعبارة  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اإىل  املعتادة 
وكان  وتعاىل،  �سبحانه  هلل  واخل�سوع  التذلل  على  تدل  عبارة 
هنا  الوا�سح  من  والتي  اجلنائزية،22  النقو�س  يف  ورودها  يكرث 

ا�سمه23  اأثبت  ثم  ال�سوفية،  اأو  الدين  رجال  اأحد  اإىل  ت�سري  اأنها 
املذهبية  والن�سب  ‘املكي’،  املكانية  الن�سب  بع�س  به  واأحلق 
الوظيفى  لقبه  الكاتب  اإثبات  الن�سبة  هذه  ويلي  ‘احلنفي’، 
اإىل  ت�سري  دعائية  بعبارة  اجلملة  وينهي  ال�رصيف’،  امل�سلى  ‘خادم 
مكانته،  ارتفاع  على  دليل  وهو  امل�سلى،  هذا  �ساأن  علو  طلب 
ل�ساحب  اهلل  من  العفو  بطلب  دعائية  بعبارة  الن�س  وينهي 
عام  اإىل  يرجع  والذي  الن�س،  نهاية  يف  التاريخ  اأثبت  ثم  الن�س، 

903هـ – 1498م.

يالحظ اأن فرتة الن�س تقع يف حكم ال�سلطان النا�رص اأبو ال�سعادات 
– 1497: 1498م( وقد  الثانية )902: 904هـ  قايتباي  حممد بن 
دلت الوثائق املحفوظة بدير �سانت كاترين وجود مرا�سيم وفرمانات 
وموؤرخة  �سيناء  طور  دير  اإىل  بالقاهرة  املركزية  الإدارة  من  مر�سلة 
بتواريخ تقع يف تلك الفرتة اإ�سافة اإىل املرا�سيم التي �سبق اإر�سالها من 
 :1467  – 901هـ   :872( قايتباي  الأ�رصف  ال�سلطان  والده  قبل 
يف  باجلامع،  الهتمام  �رصورة  اإىل  اإحداها  ت�سري  1496م(24والتي 
حني اأ�سارت باقي املرا�سيم اإىل التاأكيد على رفع املظامل عن رهبان الدير 
وتذليل العقبات اأمامهم وكف �رص العربان عنهم، وهو ما ي�سري اإىل اأن 

احلركة من واإىل الدير خالل تلك الفرتة كانت ن�سطة.25

الن�ص الرابع: لوحة )5( – �سكل )6(
بن  حممد  بن  م�سطفى  با�سم  املجود  الن�سخ  باخلط  كتابي   ن�س 
على  اللون  الأ�سود  ال�سيني  باحلرب  نفذ  املظفري،  الرومي  اهلل  عبد 
الأو�سط جلامع  الرئي�سي  للمحراب  املغطى  الأبي�س  مهاد من اجل�س 
للكتابة  امل�ستغل  ال�سطح  ا�ستواء  عدم  اأدى  وقد  كاترين،  �سانت  دير 
اإىل بع�س امليول الب�سيطة يف الكلمات والأ�سطر، كما ت�سببت بع�س 
بع�س  حروف  �سياع  اإىل  الزمن  عرب  بالن�س  حلقت  التي  الأ�رصار 
الكلمات وعدم و�سوح اأخرى، والن�س موؤرخ بجمادى الثانية من 

عام 930هـ - اإبريل 1523م.

تفريغ الن�ص
ح�رص يف هذا اجلامع املبارك الفقري- 1
اإىل اهلل م�سطفى بن حممد بن عبد اهلل- 2
الرومى املظفرى غفر اهلل له- 3
ول)والديه( وجلميع امل�سلمني بتاري)خ(- 4
.... ع�رص جمادى الثانى �سنة ثالثني و)ت�س(26عماية- 5
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التعليق
تقريًبا  ومتنا�سق  جميل  وخط  جمود  ب�سكل  الكتابة  نفذت 
تقريًبا  واحدة  الكلمات  بني  الفا�سلة  وامل�سافات  متوازية  فالأ�سطر 
تقريًبا،  نقطة  يف  جميًعا  وتنتهي  نقطة  يف  تبداأ  الكتابية  والأ�سطر 
الن�س وا�سح ومقروء بالكامل تقريًبا نتيجة جلودة اخلط الذي اأحلق 
ودلياًل  وجماًل  و�سوًحا  الن�س  زاد  مما  ال�سكل  عالمات  بع�س  به 
باإثبات  الن�س  بداأ  الفرتة.  تلك  يف  العلمية  �ساحبه  مكانة  على 
ح�سور �ساحب الن�س يف اجلامع بعبارة ‘ح�رص’، وقد �سمى املوقع 
فقط،  اليومية  للفرو�س  م�سجد  جمرد  لي�س  باأنه  تو�سيًحا  باجلامع 
الكاتب  اإثبات  ذلك  تلى  اجلمعة،  ل�سالة  منرب  به  م�سجد جامع  بل 
ل�سمه يف ال�سطر الثاين مبتداأ بو�سف نف�سه بلقب ‘الفقري اإىل اهلل’، 
‘م�سطفى بن حممد بن عبد  بعبارة  ا�سمه  الن�س  اأثبت �ساحب  وقد 
ختم  حني  يف  املظفري’،  ‘الرومي  األقابه  ببع�س  وتالها  اهلل’27، 
التاريخ  اأثبت  ثم  وللم�سلمني،  ولوالديه  له  ال�ستغفار  بطلب  الن�س 
بع�س  لعدم و�سوح  فاأدى  ال�رصر  لبع�س  منه  تعر�س يف جزء  الذي 
وهي  تقريًبا  وا�سحة  ال�سنة  كانت  واإن  اليوم  تاريخ  يف  الكلمات 
عام )930هـ – 1523م( ما ي�سع الن�س داخل فرتة بدايات الع�رص 

العثماين يف م�رص.

الن�ص اخلام�ص: لوحة )6( – �سكل )7(
با�سم  الب�سيط  الن�سخ  باخلط  اأ�سطر  اأربعة  من  كتابي   ن�س 
ال�سيني  باحلرب  نفذ  الغوري،  بن  �سديد  الدين  نا�رص  بن  الرحمن  عبد 
الأ�سود اللون على مهاد من اجل�س الأبي�س املغطى للمحراب الرئي�س 
الأو�سط جلامع دير �سانت كاترين، والن�س موؤرخ ب�سهر ذي احلجة 

من عام 986هـ - اإبريل 1579م. 

الن�ص
ح�رص يف هذ)ا( املج�سد )امل�سجد( الفيقر )الفقري( ال )اإىل( اهلل تعاىل - 1
عبد الرحمن ابن نا�رص الدين �سديد ابن الغورى - 2
تاريخ يوم اجلمعة يف �سهر ذ)ي( احلجة �سنة - 3
�سته )و(ثمانني وت�سعمايه- 4

التعليق
فالأ�سطر  التنا�سق،  من  يخلو  ب�سيط  ب�سكل  الكتابة  نفذت 
الكتابية ل تبداأ ول تنتهي يف نقطة واحدة، وامل�سافات الفا�سلة فيما 
بينها غري مت�ساوية، وقد يكون ذلك نتيجة لعدم ا�ستواء ال�سطح املنفذ 

عليه الكتابة مما �ساعد على وجود ميل يف كتابة الكلمات والأ�سطر، 
وعلى الرغم من ذلك فالن�س وا�سح ومقروء بالكامل.

‘ح�رص’  الفعل  با�ستخدام  احل�سور  باإثبات  الن�س  الكاتب  بداأ 
‘يف  كلمة  ذلك  عقب  ذكر  لكنه  املو�سع  هذا  يف  وجوده  لتاأكيد 
م�سجد  هو  الدير  م�سجد  اأن  املعروف  اأن  حني  يف  امل�سجد’  هذا 
باإيراد  ذلك  وتلى  1106م(،   – )500هـ  عام  منذ  منرب  به  جامع 
تلك  مثل  ترد يف  ما  عادة  وتعاىل  �سبحانه  وتذلل هلل  �سفة خ�سوع 
كاماًل28،  ا�سمه  يذكر  ثم  تعاىل’،  اهلل  اإىل  ‘الفقري  بعبارة  الن�سو�س 
تاريخ  بدون  اليوم  ذكر  فيه  اأورد  الذي  التاريخ  بذكر  الن�س  وينهي 

وال�سهر ثم ينهي بال�سنة.

منه  �سقط  الأول  ال�سطر  ففي  الإمالئية،  الأخطاء  بع�س  بالن�س 
حرف الألف يف ‘هذا’، كما كتب كلمتي ‘امل�سجد والفقري’ خطاأ، 
كذلك اأخطاأ يف ر�سم حرف اجلر ‘اإىل’ يف نف�س ال�سطر، ويف ال�سطر 

الأخري �سقط حرف ‘الواو’ يف التاريخ.

الن�ص ال�ساد�ص: لوحة )7( – �سكل )8(
ن�س كتابي باخلط الن�سخ من اأربعة اأ�سطر با�سم �سهاب الدين بن 
حاجي حممد، نفذ باحلرب ال�سيني الأ�سود اللون على مهاد من اجل�س 
الأبي�س املغطى املحراب الرئي�س الأو�سط جلامع دير �سانت كاترين، 
على  �ساعد  مما  الأ�رصار  لبع�س  الن�س  تعر�س  اإىل  الزمن  تقادم  اأدى 
�سعوبة قراءة بع�س الكلمات، والن�س موؤرخ بجمادى الثاين من عام 

996هـ - اإبريل 1587م.

الن�ص
ح�رص يف هذ)ا( املكان املبارك العبد ال�سعيف - 1
املحتاج اإىل رحمة اهلل تعاىل �سهاب الدين بن- 2
حاجى حممد �س)ي(خ الكيالنى عفي اهلل عنه- 3
يف تاريخ �سنة �سته )و(ت�سعني )و(ت�سعمايه اأول ذو احلجة- 4

التعليق
حاول  الإمالئية  الأخطاء  من  خال  وا�سح  بخط  نفذ  الن�س 
الكلمات،  بني  املتخللة  امل�سافات  بني  املوازنة  الكاتب  فيه 
من  الكتابة  اأ�سطر  بني  التنا�سق  من  نوع  اإظهار  على  عمل  كما 
بع�س  �سقطت  كذلك  واحدة،  نقطة  يف  ونهايتها  بدايتها  خالل 

الكتابة. اأثناء  �سهًوا  الأحرف 
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‘ح�رص’،  اإىل املكان بعبارة  باإثبات ح�سوره  الن�س  الكاتب  بداأ 
اإىل  وانتقل  املبارك’،  ‘باملكان  وو�سفه  للمكان  الأهمية  اأثبت  كما 
اأورد  وقد  ال�سعيف’.  تذللية‘العبد  بعبارة  �سبقه  الذي  ا�سمه  اإثبات 
ا�سمه كاماًل بعبارة ‘�سهاب الدين بن حاجي حممد’29 واتبعه بعبارة 
بلقب  اأحلق  فيما  تظهر  هنا  الإ�سارة  اأهمية  لكن  الكيالين’،  ‘�سيخ 
ال�سيخ فنجد عبارة ‘�سيخ الكيالين’والكيالين اأو اجليالين، وهو مقام 

معروف وقدمي يزار مبدينة الطور.30

الن�ص ال�سابع: لوحة )8( – �سكل )9(

ن�س كتابي باخلط الن�سخ با�سم حممد احل�سيني ال�سافعي ال�سكندري 
ال�ساذيل، نفذ باحلرب ال�سيني الأ�سود اللون على مهاد من اجل�س الأبي�س 
وقد  كاترين،  �سانت  دير  جلامع  الأو�سط  الرئي�سي  للمحراب  املغطى 
عانى الن�س من بع�س التلف نتيجة لتقادم الزمن والتي اأدت اإىل �سعوبة 

قراءة بع�س الكلمات و�سياع بع�س الكلمات الأخرى الهامة. 

الن�ص
احلمد هلل على ن)ع(مة الإ�سالم- 1
ح�رص يف هذا املكان املبارك ........�سهادة اأن ل اله اإل اهلل- 2
واأن حممد ر�سول اهلل اللهم �سلى و�سلم على �سيدنا حممد وعلى األه- 3
و�سحبه و�سلم ور�سى اهلل عن �ساداتنا اأبى بكر وعمر وعثمان- 4
وعلى ور�سى اهلل عن اأ�سحاب ر�سول اهلل اأجمعني كا....- 5
... رحمة ربه العاطي ... ... ... ...- 6
اهلل تعاىل وعف عنه عند... وكرمه و�سحبته ال�سعدى على و... - 7

املجو...
اخلوا)جا( ... حممد احل�سينى ال�سافعى ال�سكندرى ال�ساذىل عفا اهلل عنه- 8
)ك(ت)ب( ثامن ع�رص جمادى الثانى �سنة .....وت�سعما)يه(- 9

التعليق
فجاءت  وتوازنه  الن�س  تنا�سق  على  احلفاظ  الكاتب  حاول 
بدايات  وجاءت  ما،  حد  اإىل  مت�ساوية  الكلمات  بني  امل�سافات 
اخلط  يف  امليول  بع�س  وجود  مع  تقريًبا  واحدة  ونهايتها  ال�سطور 
دعائية  بعبارة  الن�س  الكاتب  ا�ستهل  ال�سطح.  ا�ستواء  لعدم  نتيجة 
‘احلمد هلل على نعمة الإ�سالم’ كتعبري عن الغبطة، وبني اأهمية كونه 
م�سلًما واأن هذا يف حد ذاته دون غريه يعد نعمة كبرية، وهي عبارة 
اهلل  لنعم  ال�ساكرين  امللتزمني  امل�سلمني  اأحد  �ساحبها  اأن  اإىل  ت�سري 
ذكر  حيث  احل�سور  اإثبات  الدعائية  العبارة  وتال  وتعاىل،  �سبحانه 
�سفة  املكان  على  فاأ�سفى  املبارك’  املكان  هذا  يف  ‘ح�رص  عبارة 

كاملة  التوحيد  �سهادة  بذكر  الن�س  الكاتب  ا�ستكمل  ثم  الربكة، 
الن�س  وا�ستكمل  ال�سهادتني،  بذكر  قيامه  لإثبات  ‘وي�سهد’  بعبارة 
يف �سيغة طلب دعاء من اهلل اأن ير�سى عن اخللفاء الرا�سدين الأربعة 
‘اأبو بكر وعمر وعثمان وعلي’مما يوؤكد اأن كاتب الن�س م�سلم �سني 
بع�س  قراءة  �سعوبة  اإىل  الن�س  يف  التلف  بع�س  اأدى  وقد  املذهب. 
ا�سمه  انتهى بذكر  الأ�سطر لكنه  الن�س فجاء مبتوًرا يف بع�س  جمل 
املذهبية  الن�سبة  فيه  اأو�سح  احل�سيني’  ‘حممد  تقريًبا  كامل  ب�سكل 
‘ال�سافعي’ واملكانية ‘ال�سكندري’، كما اأورد التاريخ الذي اأمكن 
حتديده  فاأمكن  وا�سحة  غري  ال�سنة  وجاءت  وال�سهر  اليوم  تف�سري 

بالقرن العا�رص الهجري تقريًبا ال�ساد�س ع�رص امليالدي.

الن�ص الثامن: لوحة )9( – �سكل )10(
عبد  با�سم  اأ�سطر  اأربعة  من  املتقن  الن�سخ  باخلط  كتابي  ن�س 
الرحمن بن ن�سوح بن.. الرومي املظفري، نفذ باحلرب ال�سيني الأ�سود 
الرئي�سي  للمحراب  املغطى  الأبي�س  اجل�س  من  مهاد  على  اللون 
للتلف  الن�س  من  جزء  تعر�س  كاترين،  �سانت  دير  جلامع  الأو�سط 
نتيجة لتقادم الزمن فاأدى ذلك لفقد بع�س الكلمات، و�سعوبة قراءة 

ال�سطر الأخري، والن�س موؤرخ 1006 هـ – 1597: 1598 م.

الن�ص
ح�رص يف هذا اجلامع املبارك الفقري - 1
اإىل اهلل عبد الرحمن بن ن�سوح بن .... الرومى- 2
املظفرى غفر اهلل له ولوالديه ........- 3
...... وكتب �سنة �سته بعد ا)ل(لف- 4

التعليق
على  تظهر  �سميكة  حروف  من  وا�سح  ب�سكل  الكتابة  نفذت 
متوازًنا  الن�س  جعل  الكاتب  فيها  حاول  ال�سكل  عالمات  بع�سها 
ومتنا�سًقا، فجاءت الأ�سطر الأربعة متوازية تقريًبا، وجاءت امل�سافات 

البينية بني الأ�سطر مت�ساوية.

 – املكان  هذا  يف  الن�س  �ساحب  ح�سور  باإثبات  الن�س  بداأ 
تو�سيًحا  باجلامع  املوقع  هذا  �سمى  وقد  ’ح�رص‘،  بعبارة   - اجلامع 
املكان  اإجالل  عن  تعبرًيا  باملبارك،  اإياه  وا�سًفا  جامع  م�سجد  باأنه 
باأحداث  لرتباطها  مقد�سة  منطقة  �سيناء  طور  جبل  منطقة  تعترب  اإذ 
مباركة وردت يف القراآن الكرمي. تلى ذلك اإثبات الكاتب ل�سمه يف 
ال�سطر الثاين مبتداأ بو�سف نف�سه بلقب ’الفقري اإىل اهلل‘ وهي عبارة 
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يكرث ورودها  �سبحانه وتعاىل وكان  التذلل واخل�سوع هلل  تدل على 
يف النقو�س اجلنائزية.31 وقد اأثبت �ساحب الن�س ا�سمه بعبارة ‘عبد 
‘الرومي  األقابه  ببع�س  اإياها  ملحًقا   32’.... بن  ن�سوح  بن  الرحمن 
املظفري’، وختم الن�س بعبارة دعائية لطلب ال�ستغفار له ولوالديه، 
م،   1598 :1597 – التاريخ 1006هـ  اأورد  الأخري  ال�سطر  ويف 

ويقع هذا التاريخ يف فرتة حكم العثمانيني مل�رص وال�سام.

الن�ص التا�سع: لوحة )10( – �سكل )11(
ن�س كتابي باخلط الن�سخ با�سم من اأحد ع�رص �سطًرا با�سم احلاج 
من  مهاد  على  اللون  الأحمر  ال�سيني  باحلرب  نفذ  املعطي،  عبد  حممد 
اجل�س الأبي�س املغطى للجانب الأي�رص للمحراب الرئي�سي جلامع دير 
تلف  اإىل  احلفظ  اأ�سلوب  و�سوء  الزمن  تقادم  واأدى  كاترين،  �سانت 

بع�س اأجزاء الن�س، والن�س موؤرخ 1160هـ – 1747 م.

الن�ص
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم حا )ربنا( اأتنا يف - 1
الدنيا ح�سنة وفى الأخرة ح�سنة وقنا عذاب النار- 2
..... .... بها قربات ل اإله اإل اهلل واأن حممد - 3
ر�سول اهلل ور�سى اهلل عن اأبو بكر وعمر وعثمان وعلى - 4
)احلاج( - 5 احلج  الفقري  كتبه  اأجمعني  عليهم  اهلل  ر�سوان 

املعطى عبد  حممد 
..... اأودعت يف يومى هذا و.... هذه احلجة- 6
... اأمن يوم القيامة يوم احل�رصت والندامة يوم ال.....- 7
ينفعوه ماله ول بنون اإل من اأتى اهلل بقلب �سليم- 8
... ... �سهادة اأن ل اله اأن )اإل( اهلل واأ�سهدو اأن- 9

نبينا حممد ر�سول اهلل- 10
11 - 1160

التعليق
الن�س نفذ بطريقة غري جيدة وغري وا�سحة يف العديد من كلماته، 
كما جاءت بع�س الكلمات متداخلة ومل يراع الكاتب التنا�سب يف 
الأ�سطر  بني  امل�سافات  يراع  مل  وكما  الأ�سطر،  يف  الكلمات  اأعداد 

والكلمات، وا�ستمل الن�س على بع�س من الأخطاء الإمالئية.

معتادة  غري  افتتاحية  وهي  الكاملة  بالب�سملة  الن�س  الكاتب  بداأ 
من  غريه  يف  معتادة  كانت  واإن  املبنى،  بهذا  امل�سجلة  الن�سو�س  يف 
الن�سو�س الت�سجيلية التاريخية، وخا�سة يف النقو�س الكتابية ال�سخرية 

اأو الن�سو�س اجلنائزية على �سواهد القبور، فنجد الن�س عادة ما يبداأ 
بالب�سملة حيث يليه مبا�رصة ا�ست�سهاد من القراآن الكرمي، وهو بال�سبط ما 
لوحظ يف هذا الن�س حيث يلي الب�سملة ا�ست�سهاد قراآين بقوله: ‘ربنا اآتنا 
يف الدنيا ح�سنة ويف الآخرة ح�سنة وقنا عذاب النار’،33 وهو ا�ست�سهاد 
ذلك  وتلى  القراآنية،  قد�سيته  جانب  اإىل  دعاًء  ب�سفته  عادة  ي�ستخدم 
باإثبات �سهادة التوحيد كاملة وهو اأمر معتاد يف الن�سو�س التاريخية 
والتذكارية، واتبع ذلك بالدعاء اإىل اهلل بطلب الر�سا والقبول للخلفاء 
الرا�سدين الأربعة ‘اأبو بكر وعمر وعثمان وعلي’ - ر�سي اهلل عليهم 
اإثبات كونه من قام بالكتابة  باإثبات ا�سمه مع  اأجمعني - وتلى ذلك 
بعبارة ‘كتبه’، واأحلق بها بع�س ال�سفات فذكر ‘الفقري‘ ’احلج’ والتي 
التي لزمت  العادات  من  ‘احلاج’ وهي  املد  األف  اإهمال  مع  جاءت 
الكتابة العربية منذ فرتة مبكرة وتعترب من تاأثريات اخلط النبطي على 
اخلط العربي. اأ�سار الكاتب بعد ذلك اإىل قيامه باإيداع �سهادة التوحيد 
القيامة،  يوم  اآمًنا  ياأتي  اأن  يريد  اأنه  �سبب ذلك  املكان، وذكر  يف هذا 
ا من اأ�سماء يوم القيامة والتي وردت يف القراآن الكرمي  وقد ا�ستعار بع�سً
بقوله: ’يوم احل�رصت )ح�رصة( والندامة34 – يوم ل ينفعوه )ينفع( مال 
ول بنون ...‘35، ثم يثبت يف النهاية �سهادة التوحيد كاملة، ويختم 

الن�س بكتابة التاريخ بالأرقام ’1160هـ‘ مبا يوافق 1747 م.

الن�ص العا�سر: لوحة )11( – �سكل )12(
ن�س مكتوب باحلرب ال�سيني الأ�سود اللون من ثالثة اأ�سطر على مهاد 
من اجل�س الأبي�س املغطى للمحراب الأو�سط الرئي�سي جلامع دير �سانت 
كاترين، با�سم عبد احلق �سليمان بن علي، وجاءت بع�س الكلمات يف 
ال�سطر الأخري غري وا�سحة لتقادم الزمن وخا�سة �سنة التاريخ، والن�س 

ميكن تاأريخه بالقرن العا�رص الهجري - ال�ساد�س ع�رص امليالدي.

الن�ص
ح�رص يف هذا املبارك عبد احلق36- 1
�سليمان بن على ال�ساكن قلعة الطور تاريخ- 2
ال�سابع ع�رص من �سهر �سعبان املعظم �سنة......- 3

التعليق
جاء الن�س متنا�سًقا ووا�سًحا فجاءت الأ�سطر يف بدايتها ونهايتها 
واحدة ومتوازية تقريًبا، كما وازن الكاتب بني امل�سافات املح�سورة 
بني الكلمات مما �سهل من قراءة الن�س كاماًل، لكنه قد �سقط �سهًوا من 

الكاتب يف ال�سطر الأول كلمة ‘املكان’.
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‘الطور’يف  كلمة  الأول،  ال�سطر  اجلامع’ يف  اأو  ‘امل�سجد  كلمة  اإهمال 
ال�سطر الثاين والثالث، ‘�سعبان’ يف ال�سطر الثالث والرابع لكل منهما. 

الن�ص الثاين ع�سر: لوحة )13( – �سكل )14(
اأ�سطر على مهاد من  اللون من �ستة  ال�سيني الأ�سود  ن�س باحلرب 
اجل�س الأبي�س املغطى للمحراب الأو�سط جلامع دير �سانت كاترين، 
با�سم اإبراهيم بن حممد بن اأبان، ويالحظ تعر�س الن�س لبع�س التلف 
الذي اأدى اإىل �سياع بع�س كلماته، وخا�سة يف ال�سطر قبل الأخري، 

والن�س ل ي�سمل تاريًخا.

الن�ص
اأودعه �سهادة األ اإله - 1
اإل اهلل وان حممد ر�سول اهلل - 2
كتبه العبد الفقري اإبراهيم بن حممد - 3
بن )اأبان( ......- 4
غفر اهلل له- 5

التعليق
يالحظ عدم التنا�سق يف اخلط وعدم التوازن؛ حيث جاءت الأ�سطر 
غري منتظمة على خط الكتابة كما مل تنته الكتابة يف نقطة واحدة على 
م�ستوى الن�س، كذلك يالحظ التفاوت يف اأحجام بع�س احلروف التي 
بال�سطر  ‘اأودعه’  كلمة  يف  ‘الدال’  كحرف  الالزم  من  اأكرب  جاءت 

الأول، وجاءت بع�س الكلمات متداخلة مع بع�سها البع�س.

بداأ الن�س بكلمة )اأودعه( بالفعل املا�سي لي�سري اإىل قيامه بالفعل، 
يعود  فيها  ال�سمري  اأن  حني  يف  عنه،  يتحدث  الذي  الأمر  واإمتامه 
التوحيد  �سهادة  املكان  اأودع  وقد  ‘اجلامع’،  املكان  على  بالتاأكيد 
كاملة فاأوردها ب�سكل كامل للتاأكيد على كالمه، وتلى ذلك باإثبات 
ف�ساحب  لذا  ‘كتبه’  بعبارة  الهام  املكان  بهذا  بالكتابة  قام  من  اأنه 
الن�س هو من قام بالكتابة بنف�سه وقد و�سف نف�سه بعبارة تدل على 
التذلل واخل�سوع هلل �سبحانه وتعاىل بعبارة ‘العبد الفقري’، ثم اأثبت 
ختم  وقد  اأبان’،39  بن  حممد  ‘اإبراهيم بن  بعبارة  تقريًبا  كاماًل  ا�سمه 

الن�س بعبارة دعائية لطلب املغفرة من اهلل �سبحانه وتعاىل.

الن�ص الثالث ع�سر: لوحة )14( – �سكل )15(
ال�سيني  باحلرب  نفذ  اأ�سطر  ثمانية  من  الن�سخ  باخلط  كتابي  ن�س 
للمحراب  املغطى  الأبي�س  اجل�س  من  مهاد  على  اللون  الأ�سود 

املكان  اإىل هذا  باإثبات ح�سوره  اعتدنا  الن�س كما  الكاتب  بداأ 
بعبارة  العالية  ومكانته  قدره  للمكان  اأثبت  وقد  ‘ح�رص’،  بعبارة 
‘املبارك’، والتي اعتدنا اأن ت�سري اإىل الأهمية املكانية لهذا املوقع الذي 
‘عبد احلق  ا�سمه  بذكر  �سبق  ما  الكاتب  اتبع  القراآن.  �سبق ذكره يف 
تواجده  مكان  فذكر  ا  جدًّ هامة  بعبارة  وتاله  علي’37،  بن  �سليمان 

واإقامته بعبارة’ال�ساكن قلعة الطور‘. 

الن�ص احلادي ع�سر: لوحة )12( – �سكل )13(
ن�س مكتوب باحلرب ال�سيني الأ�سود اللون من اأربعة اأ�سطر على 
مهاد من اجل�س الأبي�س املغطى للمحراب الأو�سط جلامع دير �سانت 
كاترين، با�سم عبد احلكم حممود بن اإبراهيم، وجاءت بع�س الكلمات 
غري وا�سحة يف الأ�سطر الثاين والثالث والرابع نتيجة لتقادم الزمن؛ 
مما اأدى لعدم و�سوح �سنة التاريخ، والن�س ميكن تاأريخه بالقرن العا�رص 

الهجري - ال�ساد�س ع�رص امليالدي.

الن�ص
ح�رص يف هذا )ا(ملبارك عبد احلكم - 1
حممود بن اإبراهيم ال..... ال�ساكن- 2
بلدة الطور ..... وكتب يف �سهر - 3
�سعبان املعظم �سنة .....- 4

التعليق 
ومتوازية  ونهاياتها  بداياتها  يف  متنا�سقة  الن�س  اأ�سطر  جاءت 
بني  املح�سورة  امل�سافات  بني  الكاتب  وازن  كما  فيها،  تداخل  ل 
الكلمات مما �سهل قراءة الن�س، لكنه قد �سقط �سهًوا منه اأثناء الكتابة 

يف ال�سطر الأول كلمة ‘املكان’، وحرف الألف من ‘املبارك’.

بداأ الكاتب الن�س باإثبات ح�سوره اإىل هذا املكان بعبارة ‘ح�رص’، 
وقد اأثبت للمكان اأهميته العالية بعبارة ‘املبارك’، والتي اعتدنا اأن ت�سري اإىل 
الأهمية املكانية لهذا املوقع. اتبع الكاتب ما �سبق بذكر ا�سمه ‘عبد احلكم 
حممود بن اإبراهيم’، ويليه مكان اإقامته بعبارة ‘ال�ساكن بلدة الطور’، وينهي 
الن�س بذكر التاريخ الذي مل يتبقَّ منه وا�سًحا �سوى ال�سهر، وهو �سهر 
�سعبان بعبارة ‘املعظم’ ملا له من مكانة هامة ورد فيها بع�س الأحاديث 
الدالة عليها،38 ونتيجة لتعر�س الن�س لبع�س الأ�رصار اأدى ذلك ل�سياع 
باقي اأجزاء التاريخ. ومن املعتقد من خالل مقارنة هذا الن�س بالن�س ال�سابق 
اأن كاتب الن�سني يف الغالب �سخ�س واحد لت�سابه الن�س واأ�سلوب الكتابة، 
ال�سطر الأول،  الن�سني مثل ‘ح�رص’ يف  وحتى يف كتابة بع�س كلمات 
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الأو�سط جلامع دير �سانت كاترين، واأدى تعر�س الن�س لبع�س التلف 
ت�سمل  اأنها كانت  يعتقد  الأخري  ال�سطر  الكلمات يف  بع�س  اإىل فقد 

ا�سم الكاتب والتاريخ.40

الن�ص
)وا(ودع يف - 1
)هذا ا( ملكان املبارك - 2
�سهادة اأن ل اله اإل - 3
اهلل وان حممد ع)بده(- 4
ور�سوله ور)�سى اهلل عن اأبى( بكر- 5
وعمر وعثمان وعلى وجميع- 6
اأ�سحاب ر�س)ول اهلل( اأجمعني- 7
ك)تبه( ال.... ..... ......- 8

التعليق
مراعاة  الكاتب  فيه  حاول  و�سميك  وا�سح  بخط  الن�س  نفذ 
التوازن، فجاءت اأ�سطر الكتابة متوازية يف الغالب، لكن عدم ا�ستواء 
لتتداخل  اأعلى  اإىل  الأ�سطر  بع�س  نهايات  انحراف  اإىل  اأدى  ال�سطح 

مع ال�سطر ال�سابق لها.

عبارة  وهي  املكان’  هذا  يف  ‘اودع  بعبارة  الن�س  الكاتب  بداأ 
فاإن  ’املبارك’  بعبارة  و�سفة  اأنه  وخا�سة  املكان،  اأهمية  اإىل  ت�سري 
ا اإل يف منطقة ذات اأهمية خا�سة، وقد  الإن�سان ل ي�ستودع �سيًئا مهمًّ
اإل  اله  ل  اأن  ‘�سهادة  بعبارة  التوحيد  �سهادة  اأودع  اأنه  الكاتب  اأ�سار 
عبارة دعائية  التوحيد  ب�سهادة  واأحلق  اهلل وان حممد عبده ور�سوله’، 
اأ�سماءهم  مثبًتا  الأربعة،  الرا�سدين  اخللفاء  عن  والر�سا  املغفرة  بطلب 
الن�س غالًبا �سخ�س  اأن كاتب  اإىل  ي�سري  متوالني مما  ال�سحيح  برتتيبهم 
ذكر  بدون   ‘ النبي  �سحابة  جميع  بهم  اأحلق  وقد  املذهب،  �سني 
لبع�س  الن�س  نهاية  تعر�ست   ’ ال�سديد  ولالأ�سف   - لكن  لأ�سمائهم، 

التلف فقد على اأثرها تاريخ الن�س وا�سم �ساحبه.

الن�ص الرابع ع�سر: لوحة )15( – �سكل )16(
ن�س كتابي باخلط الن�سخ املتقن من اأربعة اأ�سطر با�سم علي بن...، 
نفذ باحلرب ال�سيني الأ�سود اللون على مهاد من اجل�س الأبي�س املغطى 
اأ�ساب  الرئي�سي الأو�سط جلامع دير �سانت كاترين، وقد  للمحراب 
والن�س  الكلمات،  بع�س  ل�سياع  اأدى  مما  الن�س  اأجزاء  بع�س  التلف 

غري وا�سح تاريخه.

الن�ص
اأيها اجلامع اأ�سهدك )اإ(ىل يوم القيمة )القيامة(- 1
اأنى اأ�سهد اأن ل اله )اإل( اهلل وا�سهد اأن حممدا عبده ور�سوله- 2
كتبه على بن ....- 3
غفر ....- 4

التعليق
جاء الن�س وا�سًحا ومتنا�سًقا يف ال�سطرين الأول والثاين، فجاءت 
بداية ونهاية الن�س من نقطة واحدة، كما جاءت امل�سافات البينية بني 
الكلمات ثابتة، وجاء الن�س متوازيًا تقريًبا، يف حني اختلف الأمر يف 
وظهرت  �سابقيه،  عن  حجًما  اأ�سغر  اخلط  فجاء  الأخريين؛  ال�سطرين 
امل�سافة بينهما �سغرية مما اأدى لتداخل الكلمات التي �ساع بع�سها نتيجة 
التلف الذي اأ�ساب جزءًا من الن�س. يالحظ كذلك اإهمال الكاتب لألف 
املد يف كلمة ‘القيامة’ يف ال�سطر الأول، و�سقط منه �سهًوا كلمة ‘اإل’ يف 

�سهادة التوحيد يف ال�سطر الثاين، عدا ذلك فالن�س وا�سح ومقروء. 

بداأ الكاتب الن�س باأداة نداء ينادي فيه املكان بعبارة ‘اأيها اجلامع’ 
فاأثبت للمكان كونه جامًعا ولي�س م�سجًدا للفرو�س، ثم ا�ستكمل الن�س 
كحوار يدور بينه وبني اجلامع بقوله: ‘اأ�سهدك’ فقد اأثبت ال�سهادة على 
اجلامع لي�سهد له يوم القيامة باأنه �سهد �سهادة التوحيد الكاملة ‘ال�سهادتني’، 
وختم ال�سطر الثالث با�سمه الذي جاء غري وا�سح نتيجة ل�سعف وتاآكل 
يف تلك امل�ساحة، فلم يظهر اإل جزوؤه الأول ‘علي بن...’،41 ثم ختم 
الن�س بعبارة دعائية بطلب املغفرة يف ال�سطر الأخري والتي ل يت�سح منها 
اإل كلمة ‘غفر’ وهو اأ�سلوب دعاء لطلب املغفرة وال�سفح من اهلل �سبحانه 

وتعاىل تعدد ظهوره يف النقو�س والكتابات اجلنائزية.42

الن�ص اخلام�ص ع�سر: لوحة )16( – �سكل )17(
�سهاب الدين  ال�سيخ  با�سم  اأ�سطر  ثالثة  من  الن�سخ  باخلط  ن�س 
ال�سهروردي، نفذ باحلرب ال�سيني الأ�سود اللون على مهاد من اجل�س 
كاترين،  �سانت  دير  الرئي�س جلامع  املحراب  املغطى جلانب  الأبي�س 
 والن�س غري مثبت تاريخه، واإن يعتقد ن�سبته للقرن ال�سابع الهجري - 

الثالث ع�رص امليالدي. 

الن�ص
�سيخ �سهاب الدين ال�سهروردى- 1
ح�رص بنا هنا عمر بن حممد املعروف بجت ال�سريازى - 2
رحم اهلل من دعا له بخري- 3
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التعليق
كاماًل،  قراءته  متت  حيث  ما  حد  اإىل  ووا�سح  متكامل  ن�س 
فجاءت  الأ�سطر،  بني  امل�سافات  بني  يوازن  مل  الكاتب  اأن  بيد 
على  الن�س  بداأ  وكلماتها.  حروفها  بع�س  يف  متداخلة  الكتابة 
وم�سهور  معروف  علم  با�سم  ال�سابقة  الن�سو�س  يف  املعتاد  غري 
اهلل  عبد  بن  حممد  بن  عمر  حف�س  اأبو  �سهاب الدين  ال�سيخ  وهو 
اآخر  �سخ�س  ب�سحبة  احل�سور  باإثبات  ذلك  وتلى  ال�سهروردي،43 
‘عمر بن حممد’ الذي كان ال�سبب يف و�سول ال�سيخ لهذا املكان 
يف  الن�س  وينهي  ‘ال�سريازي’،  بعبارة  با�سمه  امللحقة  ن�سبته  وذكر 
له  يدعو  من  لكل  �سبحانه  اهلل  من  الرحمة  بطلب  الثالث  ال�سطر 
اأو  الدينية  الن�سو�س  يف  ترد  ما  عادة  دعائية  عبارة  وهي  باخلري 
دعائية  نقو�س  منها يف  قريبة  اأخرى  ب�سيغة  وردت  وقد  اجلنائزية، 

�سيناء.44 من  تذكارية 

ثانًيا: الدرا�سة التحليلية

اأوًل:موقع الن�سو�ص
يالحظ اأن الن�سو�س مو�سوع الدرا�سة قد تركزت فى املحراب 
اإ�سافة  املحراب  هذا  جانبي  وعلى  الدير،  بجامع  الرئي�سي  الأو�سط 
اإىل بع�س العقود احلاملة ل�سقف اجلامع، مع وجود بع�س الكتابات 
الأو�سط  للمحراب  واملال�سق  للمنرب  الأمين  اجلانب  على  الأخرى 
ا متييزها،  ال�سابق لكنها كتابات غري وا�سحة متاًما ومن ال�سعب جدًّ
وعادة الكتابة على املحاريب واملنابر اأو مناطق ال�سرتاحة والزيارة 
وجدت يف عدة مناطق على م�ستوى العامل الإ�سالمي، فوجدت على 
حمراب م�سجد قلعة اجلندي ب�سدر بو�سط �سيناء، وكذلك الكتابات 
‘جنادل ح�سن  القباب  القبة مبنطقة  التي عرث عليها مبحراب م�سجد 
- قرب اأبو حميد’،45 وهي عادة مل تقت�رص على امل�سلمني، بل وجدت 
الغالب  يف  العادة  تلك  وتعتمد  امل�سيحية،46  الأديرة  من  العديد  يف 
به،  ومروره  املكان  لهذا  و�سوله  ذكرى  تخليد  الكاتب  رغبة  على 

وهو غالًبا من الأماكن الدينية. 

ثانًيا: م�سمون الن�سو�ص
الدرا�سة  مو�سوع  الن�سو�س  تناولتها  التي  امل�سامني  تنوعت 
والتذلل  التوا�سع  وعبارات  ديني،  طابع  ذات  م�سامني  بني  ما 
واخل�سوع، وعبارات ذات طابع تاريخي، وعبارات توثق للح�سور 

يف هذا املكان.

العبارات الدينية
�سهادة التوحيد: ت�سمنت بع�س الن�سو�س �سهادة التوحيد كاملة - 1

الآيات  وبع�س  اهلل(  ر�سول  حممد  واأن  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  )اأ�سهد 
 -14  -13  -10  -8( اأرقام  لوحات  يف  ورد  كما  القراآنية 
15(، و�سهادة التوحيد من اأركان الإ�سالم الأ�سا�سية، وقد ورد 
على خم�س...’،47  الإ�سالم  ‘بني  منها  اأحاديث  عدة  ذلك  يف 
النقو�س  من  العديد  يف  ظهر  ال�سهادتني  اإقرار  من  النوع  وهذا 
خمتلفة  بعبارات  القبور  �سواهد  يف  اأو  ال�سخور  على  الكتابية 
ولكنها توؤدي نف�س املعنى،48 وورد ن�س م�سابه لتلك العبارة يف 

نق�س بجبل الناقو�س بجنوب �سيناء.49

اهلل - 2 )ب�سم  كامل  ب�سكل  الب�سملة  وردت  وقد  الب�سملة: 
 ،)10( رقم  لوحة  يف  للن�س  كافتتاحية  الرحيم(  الرحمن 
كما  الفاحتة،  �سورة  يف  القراآن  اآيات  من  اآية  هي  والب�سملة 
اأخرى فيما عدا �سورة  املعتادة لأي �سورة  اأنها هي الفتتاحية 
ال�رصيف  احلديث  ورد يف  كما  ب�سملة،  بدون  تبداأ  التي  التوبة 
’ب�سم  عليه  نزل  حتى  ال�سور  ف�سل  يعرف  ل  كان   ‘ النبي  اأن 

الرحيم’.50 الرحمن  اهلل 

ال�ست�سهادات القراآنية: ورد ببع�س ن�سو�س الدرا�سة ا�ست�سهاد - 3
�سورة  من  ا�ست�سهاد  ظهر  حيث   ،)10( اللوحة  يف  كما  قراآين 
الآخرة  ويف  ح�سنة  الدنيا  يف  اآتنا  ‘ربنا   201 الآية  البقرة 
بع�س  وجدت  اللوحة  نف�س  ويف  النار’،  عذاب  وقنا  ح�سنة 
والندامة’،  احل�رصة  ‘يوم  مرمي  �سورتي  من  ال�ست�سهادات 
وال�ست�سهاد  بنون’،  ول  مال  ينفع  ل  ‘يوم  ال�سعراء  و�سورة 
الفكرة  من  ويدعم  قوة  الن�س  يك�سب  الكرمي  القراآن  باآيات 
النوع من  الن�س عر�سها، وقد ظهر هذا  التي يحاول �ساحب 
التاريخية يف  الن�سو�س والنقو�س  ال�ست�سهادات يف العديد من 

�سيناء مبناطق جبل الناقو�س51، وعلى �سواهد القبور. 

احلديث ال�رصيف: ورد ا�ست�سهاد باحلديث ال�رصيف يف ن�سو�س - 4
 )3( لوحة  يف  فورد  اجلدل  بع�س  عليه  كان  واإن  الدرا�سة، 
ملا  طالب  اأبي  بن  علي  الإمام  النبي  به  خ�س  بحديث  ا�ست�سهاد 
‘ذو  �سيفه  النبي  اأعطاه  اأحد حيث  اجتهاد يف غزوة  من  اأظهره 
اجلاهلية،  يف  منبه  بن  للعا�س  كان  �سيف  الفقار  وذو  الفقار’، 
النبي  واأهداه  العا�س،  موت  بعد  بدر  غزوة  يف   ‘ النبي  وغنمه 
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لعلي بن اأبي طالب فا�ستهر به، وقد احتج الكثري من الفقهاء على 
هذا احلديث واأنكروه وذكروا اأن يف �سنده بع�س الو�ساعني،52 
لكنه من الأحاديث ال�سهرية واملعتمدة لدى ال�سيعة، وقد ورد يف 

بحار الأنوار باأنه روي عن الإمام احل�سني بن علي.53

العبارات الدعائية: وردت العديد من العبارات الدعائية يف بع�س - 5
ن�سو�س الدرا�سة، والدعاء مخ العبادة كما ورد يف حديث اأن�س بن 
مالك عن النبي 54 ول ا�ستغناء عنه ووجود الدعاء يف ن�سو�س 
اجلامع اأمر طبيعي؛ حيث ي�ستحب الدعاء يف الأماكن املباركة ول 
وقد  اهلل،  بيوت  هي  التي  اجلوامع  من  وبركة  قد�سية  اأكرث  يوجد 
وردت الن�سو�س الدعائية ب�سيغة: )رحم اهلل من دعا له بخري( يف 
لوحة رقم )16(، ووردت ب�سيغة ‘احلمد هلل على نعمة الإ�سالم’ 
يف لوحة رقم )8(، كما وردت ب�سيغ خمتلفة منها: ’يا رب ارحم 
كاتبه - عفا اهلل عنه - ر�سي اهلل عن اأ�سحاب النبي - غفر اهلل له 
ولوالديه وللم�سلمني، ر�سي اهلل عن �ساداتنا اأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي،...‘ يف لوحات اأرقام )3- 4- 5- 8- 9- 10- 13(.

عبارات التوا�سع والتذلل واخل�سوع
اخل�سوع  �سفات  و�سوح  العبارات  لهذه  الرئي�سية  ال�سمة 
والتذلل هلل �سبحانه وتعاىل، واملرتبطة بالعبارات الدينية ال�سابقة التي 
ت�سري اإىل عبودية ال�سخ�س للخالق - عز وجل - وحماولة قربه من اهلل 
�سبحانه وتعاىل؛ حيث اإن من توا�سع هلل رفعه ووردت تلك العبارات 
يف بع�س الن�سو�س لوحات )2- 3- 4- 5- 6- 7- 13( ب�سيغ 
خمتلفة من عبارات: ’الفقري اإىل اهلل - العبد الفقري - اأ�سعف عبادك - 
العبد الأ�سغر:‘ وهي عبارات تدل على التذلل واخل�سوع هلل �سبحانه 
العبارات  وهذه  اجلنائزية،  النقو�س  يف  ورودها  يكرث  وكان  وتعاىل 
�سيغة:  على  ووردت  بكرثة  حممود  الدين  نور  ال�سلطان  ا�ستخدمها 
‘العبد الفقري اإىل رحمة اهلل‘، كما ا�ستخدمها ال�سلطان �سالح الدين 
اإىل �ساحب املغرب يطلب  اإىل رحمة ربه‘ يف كتابه  ‘الفقري  ب�سيغة 

املعونة �سد ال�سليبيني.55

الع�رص  ففي  التالية،  الع�سور  يف  العبارات  هذه  وا�ستمرت 
والع�سكريني،  وال�سوفية  املدنيني  بع�س  بكتابات  جاءت  العثماين 
م�ستحفظان  كتخدا  ‘اأحمد  با�سم  ن�س  يف  ال�سيغة  بنف�س  فوردت 
ال�سعيف -  ‘العبد  1735م‘56   – 1148هـ  الفكهاين  بجامع 
اأ�سعف عبادك،‘ والعبد عك�س احلر وقد ورد هذا اللقب يف العديد 

من  الكثري  يف  وكان  واجلنائزية،  التذكارية  والنقو�س  املكاتبات  من 
الأحيان يو�سف حامله ب�سفات اأخرى؛ في�ساف اإليه كما يف الن�س 
عبارة ‘ال�سعيف املحتاج اإىل رحمة اهلل تعاىل‘، وقد ورد على العديد 
من الن�سو�س التاأ�سي�سية العثمانية يف القاهرة،57 وي�سري هذا اللقب اإىل 
كون �ساحبه من رجال الدين اأو ال�سوفية. كما وردت كذلك ب�سيغ 

‘املحتاج اإىل رحمة اهلل - العبد الأ�سغر‘.

عبارات تاريخية 
وبع�س  الن�س  ب�ساحب  تعريًفا  تقدم  التي  العبارات  بها  ويراد 
الألقاب اخلا�سة به، ويالحظ على الرغم من اأن العديد من الن�سو�س 
يف  اأوفق  مل  لكنني  كامل  �سبه  اأو  كامل  ب�سكل  كاتبها  ذكر  ورد 
ذلك  يكون  وقد  ال�سخ�سيات،  تلك  لأغلب  تراجم  على  احل�سول 
املكان يف  اأنها �سخ�سيات عادية لأفراد عاديني زاروا هذا  نابًعا من 
ال�سري والرتاجم، وقد وجدت  بهم كتب  تهتم  منا�سبات معينة، ومل 
ت�سري  التي  العبارات  بع�س  ووردت  خمتلفة،  األقاب  عدة  بالن�سو�س 

اإليها جميًعا فظهرت:

 الألقاب الوظيفية
1 - ،)4 )لوحة  الثالث  الن�س  يف  وردت  ال�رصيف’  امل�سلى   ‘خادم 

الآثار  الكتابات على  العديد من  ا�سم وظيفة وردت يف  وخادم 
الألقاب  بع�س  تكوين  يف  اخلادم  لفظ  ا�ستخدم  كما  العربية، 
املركبة مثل ‘خادم احلرمني ال�رصيفني - خادم بيت اهلل املقد�س - 

خادم احلجرة ال�رصيفة النبوية- خادم احل�رصة ال�رصيفة’.58

وخادم امل�سلى ال�رصيف من الوظائف الرفيعة ال�ساأن، فهو م�سئول 
عن خدمة امل�سلى ال�رصيف والتي قد يراد بها هنا امل�سلى باحلرم 
النبي  اعتاد  الذي  ال�رصيف  للمحراب  الغربي  الطرف  املدين يف 

‘�سالة العيدين به.59

�سيخ الكيالين: وردت يف الن�س ال�ساد�س )لوحة 7(، وال�سيخ لغة - 2
هو ال�سخ�س الطاعن يف ال�سن بغر�س التوقري والحرتام، وكان 
الكتابة،  ورجال  واملحت�سبني  والوزراء  العلماء  كبار  على  يطلق 
اململوكي،  الع�رص  يف  الأ�سول  األقاب  من  اللقب  هذا  وكان 
ال�سوفية  مب�سايخ  ا  خا�سًّ وكان  املكاتبات  �سدر  يف  يرد  فكان 
من  الذمة  اأهل  على  كذلك  اأطلق  كما  ال�سالح،  واأهل  كذلك 
الكتاب الن�سارى واليهود، واأ�سيف اإليه بع�س الكلمات ليكون 
ال�سيوخ - �سيخ امللوك  ‘�سيخ الإ�سالم - �سيخ  األقاًبا مركبة مثل 
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القبائل  زعماء  على  اللقب  هذا  اأطلق  كما  وال�سالطني...’،60 
كمعلم  دينية  تعليمية  وظيفة  اإىل  الإ�سارة  يف  وا�ستخدم  العربية، 
اأرباب  اأو  ال�سوفية  من  كونه  اإىل  اإ�سارة  يف  اأو  ال�رصعية،  للعلوم 

احلرف فعرف كبري احلرفة بال�سيخ فا�ستخدم كا�سم وظيفة.61

وقد ورد هذا اللقب هنا ملحًقا به كلمة ‘الكيالين’ لي�سري غالًبا 
اإىل وظيفة ذات طابع ديني، حيث اإن الكيالين اأو اجليالين هو مقام 
معروف وقدمي يزار مبدينة الطور �سيد عليه حممد توفيق با�سا خديوي 
م�رص )1852- 1892 م( م�سجد مبنارة، و�ساع ا�سمه على املنطقة 
الطور وعرفت بحي الكيالين، ويعترب هذا  اأحياء  اأ�سبحت من  التي 
طور  لدير  ومركز  لل�رصطة،  مقر  به  وكان  القدمية،  الطور  هو  احلي 
العثمانيني  الع�ساكر  بقايا  به  وا�ستقر  الطور،  ناظر  ومنزل  �سيناء، 
كما  احلكوميني،62  املوظفني  وبع�س  الطور  قلعة  بناء  يف  امل�ساركني 
اأ�سارت احلفائر وامل�سوح الأثرية بتلك املنطقة اإىل وجود ميناء ا�ستغل 
ك�سف  عن  الأعمال  واأ�سفرت  والعثماين  اململوكي  الع�رصين  خالل 
العديد من املنقولت التي ترجع لتلك الفرتة وما بعدها مما ي�سري اإىل 
اإليه  انت�سب  فقد  املكان،  لأهمية  ونتيجة  املكان،63  اإعمار  تعاقب 

العديد من الأفراد طلًبا لربكة ال�سيخ الكيالين.

األقاب الن�سبة املكانية
املكانية  الن�سبة  األقاب  الدرا�سة  مو�سوع  بالن�سو�س  تعددت 
الن�س  �ساحب  ن�سبة  اإىل  باملكان  امللحقة  الن�سب  ياء  ت�سري  والتي 
 ،)3 )لوحة  الكويف65   ،)4 )لوحة  املكي64  معينة:  مدينة  اإىل 
ال�سكندري66 )لوحة 8(، ال�سهروردي67 )لوحة 16(، ال�سريازي68 
)لوحة 16(، اأو اإىل اإقليم من اأقاليم الدولة الإ�سالمية: امل�رصي69 كما 
على  الأخرى  الن�سو�س  بع�س  ا�ستملت  كما   ،)3 )لوحة  يف  ورد 

اإ�سارات للن�سبة املكانية بدون اإحلاق ياء الن�سبة بها كما يف: 

العا�رص - 1 الن�س  يف  الن�سبة  تلك  وردت  الطور:  قلعة  ال�ساكن 
)لوحة 11( يف اإ�سارة اإىل اأن �ساحب الن�س ‘اأبي عبد احلق’ 
الطور  قلعة  يف  وبالأخ�س  �سيناء  طور  مبنطقة  املقيمني  من 
اململوكي،  للع�رص  ترجع  الأ�سل  يف  الطور  وقلعة  املعمورة، 
بناء  من  العثماين،  للع�رص  ترجع  الأخرية  بقاياها  كانت  واإن 
ال�سلطان �سليم الأول، وتقع يف اجلزء اجلنوبي للطور بالقرب 
ا  مقرًّ وكانت  ال�سحي،  واملحجر  املدينة  بني  فيما  البحر  من 
وبها  ال�سجالت  وكاتب  ال�رصعي  وللقا�سي  الطور  حلاكم 

مع  هجرت  وقد  والبا�سبوزق،70  الطبجية  اجلنود  من  طائفة 
الوقت حوايل عام 1826 م وت�سعثت اأجزاوؤها وا�ستخدمت 
حجارتها يف ت�سييد منازل �سكان الطور، ومن وقتها فقدت 
بالطور  يبق  ومل  ال�سوي�س،  مبحافظة  واأحلقت  اأهميتها  الطور 
من  نفر  ومعه  ال�سوي�س  حمافظ  اإىل  باأحكامه  يرجع  ناظر  اإل 
الع�ساكر حلفظ النظام، وقد �سكنوا منزًل من منازل الطور،71 
قلعة  واأغات  الطورية  واحل�سون  الطور  قلعة  ذكر  ورد  وقد 
والعثمانية  اململوكية  للفرتة  ترجع  مكاتبات  عدة  فى  الطور 

حمفوظة مبكتبة دير �سانت كاترين.

ال�ساكن بلدة الطور: وردت تلك الن�سبة يف الن�س احلادي ع�رص - 2
)لوحة 12( يف اإ�سارة اإىل اأن �ساحب الن�س مقيم ببلدة الطور، 
والطور لغة هي اجلبل والن�سبة اإليها ‘طوري’،72 وطور �سيناء 
من املدن القدمية، وهي قاعدة �سيناء اجلنوبية، وقد ورد ذكرها 
واأيله  القلزم  مع  خرداذبة  ابن  فذكرها  القدمية،  امل�سادر  يف 
بها  مير  التي  �سيناء  مراكز  من  واحدة  وهى  واحدة،  كورة  يف 
�سحيا73،  عليهم  للك�سف  احلجاز  من  عودتهم  عند  احلجاج 
وعرف موؤرخو الإفرجن قدميًا الطور برايثو لكن رايثو هي بلدة 
وهي  بالراية  الطور  ورودهم  بداية  عند  العرب  عرفها  اأخرى 
بقايا  علي  بها  عرث  الطور  جنوبي  موجودة  تزال  ل  خرائب 
العبا�سى الأول74، وورد  معمارية وحتف منقولة ترجع للع�رص 
ذكر الطور يف العديد من املرا�سيم اململوكية والعثمانية املر�سلة 
لرهبان دير �سانت كاترين با�سم ‘مقدمى الطور - اأغات قلعة 
وكانت  املبارك75،  الطور  بالأمر يف  للقائمني  الطور‘لالإ�سارة 
الطور خالل فرتة كتابة الن�س مزدهرة بدرجة كبرية باعتبارها 
مدينة جتارية76 وهو ما ظهر من خالل اأعمال احلفائر التي متت 
اأ�سفرت  والتي  قدميًا  بالطور  الرئي�سية  املنطقة  الكيالين  تل  فى 
ومنقولت  لل�سيادين  قرية  ظهور  من  م�ساكن  ظهور  عن 
ا  خمتلفة ترجع للفرتة اململوكية والعثمانية، وكان عمرانها ممتدًّ
وي�سمل ميناء الكيالين ومنطقة لإ�سالح ال�سفن وكني�سة للروم 

الأرثوذك�س تتبع دير �سانت كاترين.77

الن�سبة املذهبية والدينية 
الدالة على مذهب دينى معني  الإ�سارات  بع�س  بالن�س  وردت 
وت�سري يف م�سمونها اإىل اأن �ساحب الن�س من اأهل ال�سنة واجلماعة 
اأهل  مذاهب  اأحد  اإىل  الن�سو�س  بع�س  اأ�سارت  بل  ال�سيعة،  من  اأو 
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ال�سنة واجلماعة، كما ورد كذلك اإ�سارة اإىل اأحد الجتاهات ال�سوفية 
املعروفة واملعتربة لدى اأهل الت�سوف كما يلي:

احلنفى: وردت يف الن�س الثالث )لوحة 4( يف اإ�سارة وا�سحة اإىل اأن - 1
�ساحب الن�س من اأهل ال�سنة واجلماعة من اأتباع املذهب احلنفي، 
واجلماعة  ال�سنة  اأهل  عند  املعتربة  الأربعة  املذاهب  اأحد  وهو 
واملن�سوب اإىل الإمام الأعظم اأبي حنيفة النعمان، وقد اأمدتنا م�سادر 
التاريخ والوثائق باأن ق�ساة ال�رصع ال�رصيف بالطور املبارك غالًبا ما 
الأكرث  املذهب  هو  الذي  احلنفي78  املذهب  اأتباع  من  يكونون 
انت�ساًرا يف م�رص منذ العهد الأيوبي حني قام ال�سلطان �سالح الدين 

باإن�ساء املدار�س لتعليم فقه اأهل ال�سنة وعلى راأ�سه املذهب احلنفي.

اأن - 2 اإىل  اإ�سارة  يف   )8 )لوحة  ال�سابع  الن�س  يف  وردت  ال�سافعى: 
املذهب  اأتباع  من  واجلماعة  ال�سنة  اأهل  من  الن�س  �ساحب 
ال�سافعي، اأحد املذاهب الأربعة املعتربة عند اأهل ال�سنة واملن�سوب 

اإىل الإمام حممد بن اإدري�س ال�سافعي.

ال�ساذىل: وردت يف الن�س ال�سابع )لوحة 8( يف اإ�سارة اإىل اأن �ساحب - 3
الن�س من اأهل ال�سنة واجلماعة من اأتباع اأحد اأئمة واأقطاب ال�سوفية 
املعروفني ال�سيخ اأبي احل�سن ال�ساذيل، والن�سبة هنا ت�سح اأن تكون 
اإفريقيا بتون�س،79  ن�سبه مكانية اإىل )�ساذله( وهي من قرى �سمال 
وت�سح اأن تكون ن�سبة مذهبية اإىل ال�سيخ اأبي احل�سن ال�ساذيل كما �سبق 
الإي�ساح، ومن املعروف اأن ال�سيخ ال�ساذيل قد ا�ستقر يف الإ�سكندرية 
قادًما من �سمال اإفريقيا حيث تزوج واأجنب جمموعة من الأبناء، ويعد 
ال�سيخ اأبو العبا�س املر�سي من اأقرب تالميذ ال�سيخ ال�ساذيل اإليه،80 لذا 
فمن غري امل�ستغرب اأن ين�سب �ساحب الن�س نف�سه اإىل الإ�سكندرية 

كن�سبة مكانية واإىل ال�ساذلية كن�سبة مذهبية. 

امل�سلم - 4 بها  يتحلى  التي  الألقاب  اأ�رصف  من  حاج  حاجي:  حاج/ 
وا�ستخدم للدللة على اأداء �ساحبة لفري�سة احلج �سواء اأكان رجال اأم 
امراأة من امل�سلمني وظهر يف عدد من النقو�س التاريخية، كما كان 
يطلق يف الع�رص اململوكى على مقدمى الدولة ومهتارية البيوت حتى 
واإن مل يكونوا قد حجوا بعد،81 وحمله العديد من با�ساوات م�رص 
يف الع�رص العثماين،82 وقد ورد هذا اللقب يف الن�س التا�سع ‘لوحة 
10’، اأما حاجي فهو لقب ا�ستخدم يف الع�رص العثمانى للدالة على 
من قام باأداء تلك الفري�سة، وقد لقب به العديد من اأرباب ال�سيوف 
الفكهاين  و�سبيل  جامع  ن�س  يف  ورد  ما  منها  والولة،  والعلماء 

بالقاهرة واملوؤرخ 1148ه - با�سم اأحمد كتخدا م�ستحفظان ب�سيغة 
‘احلاجي’83، وقد ورد هذا اللقب يف الن�س ال�ساد�س »لوحة 7«.

األقاب الن�سبة العرقية
خا�س  لقب  على  احتوى  الدرا�سة  مو�سوع  الن�س  اأن  يالحظ 

بالن�سبة لعرق معني:

الرومى: ورد يف اللوحات اأرقام )3- 13( لي�سري اإىل اأن �ساحب 
من  والرومي  تركي،  اأي  رومي  ولكنه  العرق  بعربي  لي�س  الن�س 
الألقاب التي عرفت يف الع�رص اململوكي مب�رص وال�سام والتي ت�سري اإىل 

اأن اململوك من �سعوب الأنا�سول، اأو اأوروبا ال�رصقية يف الغالب.84

األقاب التبعية
اأو  �سخ�س  اإىل  �سخ�س  تبعية  اإىل  الإ�سارة  التبعية  باألقاب  ويراد 
جهة اأخرى كاأن ين�سب اململوك ل�سيده اأو القائد مللكه، وقد ورد يف 

ن�سو�س الدرا�سة اإ�سارة اإىل هذا النوع من الألقاب كما يلي:

املظفري: ورد هذا اللقب يف اللوحات )5- 9(، هو من األقاب 
من  منه  والن�سبة  ال�سلطانية،  الألقاب  من  وهو  والتعظيم،85  املدح 
األقاب اأكابر اأرباب ال�سيوف، واللقب ي�سري اإىل جانب معناه احلربى 
اإىل معنى ديني اإذ يرمى اإىل اأن امللقب نظرا لتقًواه و�سالحه موؤيد من 
التي  الألقاب  من  وهو  اأعدائه  على  انت�ساره  يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 
انت�رصت يف كافة اأنحاء العامل الإ�سالمي على مر الع�سور،86 واللقب 
هنا قد يكون اإ�سارة اإىل ال�سلطان �سليمان القانوين الذى عرف باملظفر 
لل�سلطان  اللقب  هذا  ظهر  وقذ  املتعددة،  وفتوحاته  حلروبه  نتيجة 
موؤرخ  القد�س  ملدينة  الغربي  باجلانب  قلعة  جتديد  ن�س  يف  �سليمان 
‘939هـ – 1532: 1533م’ بن�س ‘مولنا ال�سلطان امللك املظفر 

اأبو الن�رص �سليمان �ساه ابن عثمان عز ن�رصه’.87

األقاب م�سافة اإىل الدين
من  وهو   ،)16( رقم  الن�س  يف  اللقب  هذا  ورد  الدين:  �سهاب 
القادر  اخلليفة  فرتة  منذ  ظهرت  والتي  الدين  اإىل  امل�سافة  الألقاب 
الدين، وانت�رصت منذ ع�رص  اإىل  بالإ�سافة  التلقب  افتتح  اأول من  باهلل 
الأتابكة ب�سكل وا�سح،88 وهو ما يتما�سى مع من ورد اللقب با�سمه 
539هـ –  يف  ولد  الذي  ال�سهروردي  عمر  حف�س  اأبو  ال�سيخ  وهو 
يجعله  مما  1234م   – 632هـ  يف  بالعراق  ودفن  وتويف  1144م، 

�سمًنا يف دولة الأتابكة يف تلك الفرتة.
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بع�س  به  القراءة،  الآخر �سعب  بع�سها  والعبارات، يف حني جاء 
الإمالئية. الأخطاء 

ر�سم احلروف )�سكل 18(: التزمت الدرا�سة بقواعد اخلط العربي يف 
اأغلب الن�سو�س، فجاءت احلروف م�ستمرة على م�ستوى ال�سطر الوهمي 
الذي اأقره الكاتب قبل اإحداث الكتابة كما يف اللوحات اأرقام )2- 3- 
5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 15- 16(، مع مالحظة 
المتداد بالكتابة جهة الي�سار لأعلى يف نهاية بع�س الن�سو�س، وهي عادة 
واملرا�سالت،  املكاتبات  يف  بو�سوح  وتظهر  للكتاب  مالزمة  كانت 
كذلك  ع�رص،  التا�سع  القرن  حتى  العربية  اجلزيرة  يف  م�ستمرة  وظلت 
جاءت هامات الألفات معتدلة �سواء املبتدئة اأو الو�سطى اأو النهائية مع 
( الزخرفية جهة اليمني يف بع�س الألفات املبتدئة يف  وجود الرتوي�سة )
الن�سو�س كما يف اللوحات )3 – 5 - 9 -12 - 15(، كما يالحظ 
الثبات يف ر�سم �سكل حرف احلاء وم�ستقاتها يف بداية الكلمة كما يف 
( اأو  )ح�رص – جمادى - خادم( ما بني ال�سكل املفتوح للحرف )
(، ويف الو�سط كما يف )اجلامع – حممد – جلميع  ال�سكل املغلق)
– اأ�سحاب – الرحمن – احلنفي – احلق – اخلط – حتت – املرحوم - 
احلج( حيث تت�سل النربة اأو األفات املد والو�سل ببداية احلرف من اأعلى 
( ويف النهاية للكلمة كما يف )�سيخ- تاريخ( حيث ات�سلت النربة  (

.) ال�سابقة على احلرف بالبداية العليا للحرف من اأعلى)

كما جاء حرفا ال�سني وال�سني ب�سكلني متمايزين �سواء يف و�سط 
( كما  الكالم اأو اأوله اأو اآخره، حيث جاء على �سكل الأ�سنان املعتادة )
يف )لوحة 2( ‘�ستمايه’، ويف )لوحة 3( ‘�سيف – ع�رص – �سن – �سته – 
ت�سعني’، ويف )لوحة 4( ‘اأح�سنت – ح�سنت –�سو – �ساملتك – �سنة’، 
)لوحة 16(  ويف  �سهادة’،   –  14 – �سيخ   – ‘�سهاب   )7 )لوحة  ويف 
بدون  امتداد  هيئة  على  وجاءت  ال�سريازي’،   – ال�سهروردي  ‘�سهاب– 
( يف )لوحة 5( ‘امل�سلمني – ع�رص – �سنة – ت�سعمايه’، ويف  اأ�سنان )
)لوحة 6( ‘امل�سجد – �سديد – �سهر – �سنه – �سته – ت�سعمايه’، ويف )لوحة 
8( ‘الإ�سالم - �سهادة – ر�سول – �سيدنا – �ساداتنا – احل�سيني – ال�سافعي – 
ال�سكندري – ع�رص’، ويف )لوحة 10( ‘�سهادة – واأ�سهدوا – ر�سول’، ويف 
)لوحة 11( –�سليمان – ال�ساكن –ال�سابع – ع�رص – �سهر – �سعبان – �سنة’، 

ويف )لوحة 12( ‘ال�ساكن – �سهر – �سعبان – �سنة‘.

حرف  كان  ال�سابقة  الن�سو�س  يف  املميزة  احلروف  اأ�سكال  ومن 
- )الهاء( املبتدئة اأو النهائية اأو الأخرية فجاءت املبتدئة بني �سكلني )

( كما يف اللوحات )5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12 -17(، 

عدة  الدرا�سة  ن�سو�س  ورد يف  احل�سور:  تاأكيد  الدالة على  العبارات 
مما  به  ال�سالة  اأو  املكان  هذا  الن�س يف  توؤكد وجود �ساحب  عبارات 
الن�س  املكان ومتيزه، ويالحظ ذلك يف حر�س كاتب  اأهمية  اإىل  ي�سري 
على و�سف املكان باملبارك اأو اجلامع املبارك تاأكيًدا على اأهمية املكان 
الروحية، ويوؤكد لنا هذا املعنى ما ورد يف العديد من املخطوطات العثمانية 
التي اأر�سلت من قبل من القاهرة للدير لتاأكيد احلقوق والمتيازات التي 
اإىل تبجيل  الع�سور،89 وت�سري يف معظمها  بالدير عرب  الرهبان  متتع بها 
الدير واحرتامه وتثمني الدور الذي يقوم به يف هذه البقعة البعيدة عن 
تاأكيد  املا�سي يف  الفعل  ا�ستخدام  الكتاب  تعمد  ويالحظ  العمران،90 
وجوده يف هذا املو�سع بعبارات ‘ح�رص ’ ا�ستودع – اأودعت – اأودعه‘ 

يف اللوحات )14-13-12-11-9-7-6-5-4-3-2(. 

ثالًثا: نوع اخلط وطريقة الكتابة 
اخلط امل�ستخدم يف الكتابات املوجودة بجامع دير �سانت كاترين 
تنوع ما بني اخلط الن�سخ املتقن والن�سخ الب�سيط. والن�سخ من اأجود 
واأجمل اخلطوط، واملعروف اأن اخلط الن�سخ حل حمل اخلط الكويف 
من  اعتباًرا  املنقولة  والتحف  العمارة  على  ال�ستخدامات  اأغلب  يف 

القرن ال�سابع الهجري الثالث ع�رص امليالدي.91

الن�سخ من اخلطوط العربية ال�سهرية والأكرث انت�ساًرا يف الكتابة 
يف  البديع  �سماه  وقد  كذلك،  مقلة  ابن  قواعده  و�سع  وقد  العربية، 
البداية، ثم ا�ستهر بالن�سخ لكرثة ما ن�سخ به من كتب ومرا�سالت،92 
وانت�رص الن�سخ انت�ساًرا ملحوًظا يف الع�رص اململوكي يف م�رص وال�سام 
وا�ستخدم يف الزخارف الكتابية على املن�ساآت والتحف املنقولة، وقد 

ا�ستخدم الن�سخ يف الن�سو�س مو�سوع الدرا�سة.

وقد نفذت الكتابة عامة باحلرب ال�سيني الأ�سود اأو الأحمر على 
الداخل  من  اجلامع  جلدران  املغطى  الأبي�س  اجل�س  بقايا  من  مهاد 
حيث  العقود،  وبواطن  الأو�سط  الرئي�س  املحراب  مناطق  وخا�سة 
اإىل  يحتاج  ول  ال�رصيعة  للكتابة  الأحبار  لتح�سري  �رصيعة  طريقة  اأنه 

جتهيزات كبرية م�سبقة.93

للدير  زوار  قبل  الع�سور من  الكتابات عرب  تلك  وقد دونت 
تفاوتت  الإ�سالمي  العامل  من  خمتلفة  مناطق  من  امل�سلمني  من 
منها،  جاوؤوا  التي  لالأماكن  طبًقا  العربية  للغة  اإتقانهم  درجة 
درجة  يف  متفاوتة  الن�سو�س  جاءت  اأن  ذلك  نتيجة  من  وكان 
الكتابة  وا�سحة  اخلط  منمقة  الن�سو�س  بع�س  فرنى  اإجادتها، 
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( كما  - يف حني ظهرت الو�سطى على اأحد �سكلني كذلك )
يف اللوحات )3- 6- 7- 10- 12- 13- 14- 15- 16( والهاء 
النهائية جاءت ما بني النوع املفتوح اأو املغلق املعتاد وتظهر بو�سوح يف 
( كما يف اللوحات )4-3-2 -5 -6 -7  -  - لفظ اجلاللة )

.)16- 15- 14- 13- 12- 11- 10- 9- 8

كذلك ميز حرف الياء النهائية والتي تنوعت ما بني الياء الراجعة 
( كما ظهر يف   - وتلك املعتادة والتي ت�سبه �سكل ‘البطة’ )
– – امل�رصى– -4  الكوفى   – قاري   – – على  ’فتى   اللوحات )3 

الليايل – الرقى – املكى –احلنفى – امل�سلى – جمادى – الثانى–5 
 ’م�سطفى – الرومى – املظفرى – الثانى – جمادى’ -6 ’تعاىل – 
 – الكيالنى   – حاجى   – تعاىل   – فى   – ‘اإىل   7  - فى‘   ’ الغورى 
 عفى’ - 8 ’يف – �سلى – ر�سى – العاطى – احل�سينى – ال�سافعى –

 – املظفرى‘   – ’الرومي   9  - الثانى‘   – ال�ساذىل   – ال�سكندرى 
 10’فى – ر�سى – يومى – اتى‘ - 11 ’فى – على‘ - 12 ’فى - 

15 -اأنى‘ - 16 ’ال�سهروردى – ال�سريازى‘(. 

الرتاكيب اللغوية
اإن  حيث  طبيعي؛  املو�سع  هذا  يف  قراآنية  ا�ست�سهادات  وورود 
املكان جامع له اعتباره وتقديره يف بقعه لها اعتبارها وتقديرها، لكنه 
رغم ذلك مل ينت�رص هذا النوع من ال�ست�سهادات، كما �سهدت بع�س 
الن�سو�س ا�ست�سهادات اأدبية رائعة كما يف اللوحات )3 -4( والتي 
ال�سافعي  الإمام  ل�سعر  اإحداها  ين�سب  اأدبية  ا�ست�سهادات  بها  وردت 
ويف  ديوانه،94  يف  وردت  التي  حذر’  على  ‘كن  ق�سيدته  من   
لوحة )4( قد ورد مثل هذا البيت ال�سعري الفل�سفي بعبارات اأخرى 
يبقى  ’اخلط  ب�سيغة  وردت  تواريخ،  بعدة  موا�سع  عدة  يف  م�سابهة 
زماًنا بعد كاتبه وكاتب اخلط حتت الأر�س مدفوًنا، يا قارئ اخلط قل: 
اهلل يرحمه. يا �سامع باهلل قل: اآمني، ال�سما�س �سامل بن داوود بن �سامل 
بن داوود غفر اهلل له ولوالديه وملن يرتحم عليه �سنة �سبع لالألف، هي 
كلمات وجدت على اإحدى �سفحات اإجنيل يعود اإىل القرن احلادي 
ع�رص يف كني�سة ال�سي�سنية ب�سوريا‘،95 كما ورد ب�سيغة اأخرى يف بيت 
من ال�سعر ين�سب لأحد م�ساهري اأئمة الإح�ساء وهو ال�سيخ حممد بن 
’بالفواكه  املعروفة  خمطوطة  يف  اأوجدها  والتي  �سلوم  بن  عبد اهلل 
جاءت  والتي  الربهانية‘  بالقالئد  امل�سماة  املنظومة  حل  فى  ال�سهية 
كتابها/  ويبقى  تفنى  يدي  باأن  كتبته  يوم  اأيقنت  وقد  ’كتبت  بقوله: 
جوابها‘،96  يكون  ما  �سعرى  ليت  فيا  غدا  �سائلها  اهلل  باأن  واعلم 

وتعك�س هذه الرتاكيب اللغوية اجليدة متكن الكتاب وثقافتهم الزمنية 
مما قد يعك�س معه مكانة اجتماعية رفيعة.

 كما يالحظ التنوع يف ت�سمية اجلامع، ففي الغالب ورد ذكره على 
 اأنه ’اجلامع اأـو اجلامع املبارك اأو املكان املبارك‘ كما يف لوحات )5 -9 -

15(، يف حني ورد ذكره على اأنه ’املكان املبارك اأو املبارك فقط‘ كما 
باعتبار  متبع  قدمي  تقليد  لوحات )7-8-11-12-14(، وهو  يف 
مباركة  باأحداث  لرتباطها  مقد�سة  منطقة  �سيناء  طور  جبل  منطقة 
وردت يف القراآن الكرمي، ولقب مبارك من الألقاب التي ا�ستخدمت 
الت�رصيف  اأجل  من  الأ�سياء  لو�سف  والعثماين  اململوكي  الع�رصين  يف 
حيث ظهر هذا النعت على املدخل الرئي�سي مل�سجد ح�سن با�سا طاهر 
1224 ه – 1809 م97، ومن املعروف اأن م�سجد دير �سانت كاترين 
الفاطمي’500 ه- 1106 م‘  الع�رص  منذ  منرب  به  هو م�سجد جامع 
ب�سيغة  ورد  كما  للمنرب98.  التاأ�سي�سى  الن�س  يف  ورد  ما  على  بناء 
’امل�سجد‘ كما يف لوحة )6( ومن املعروف اأن لفظ م�سجد يدل على 
مكان ال�سجود ويخت�س به م�ساجد �سالة الوقت من الفرو�س اليومية 

ول يوجد بها منرب.99

الأخطاء الإمالئية وال�سهو: ظهرت بع�س الأخطاء الإمالئية يف بع�س 
الن�سو�س والتي ي�سري بع�سها اإىل ل�رصعة الكتابة كما يف لوحات )12-

11( يف �سقوط كلمة ’املكان اأو اجلامع‘ �سهًوا، ويف لوحات )15 يف 
�سقوط كلمة ’اإل‘ �سهًوا من �سهادة التوحيد، -10 يف كلمات ’احل�رصت 
حيث اأثبتت التاء املفتوحة على الرغم من كونها بالتاء املربوطة، واإن كان 
هذا اخلطاأ �سائع يف الكتابات القدمية من اخللط بني نوعي التاء، ينفعوه 
حيث اأ�ساف واو يف غري حملها‘، -6 كما يف كلمات ’املج�سد‘ والتي 
من املفرت�س اأنها امل�سجد، ’الفيقر‘ والتي من املفرت�س اأنها الفقري‘، كما 
و�سح اأن األف املد قد اأهملت يف بع�س الن�سو�س وهى من العادات القدمية 

يف الكتابة العربية كما يف اللوحة )10 ’احلج‘ -15’يوم القيمة‘(.

من  الدرا�سة،  ن�سو�س  يف  التاريخ  كتابة  اأ�سلوب  تعدد  التاريخ: 
ع�رصة  يف  التاريخ  ورد  الدرا�سة  مو�سوع  ن�س  ع�رصة  خم�س  خالل 

ن�سو�س منها، واإن اختلفت طريقة اإثبات التاريخ: 

اإثبات التاريخ برتتيب تاريخ اليوم وال�سهر وال�سنة الهجرية كما 
يف لوحات )3- 4- 5- 8- 11(.

اإثبات التاريخ برتتيب ال�سنة ثم ال�سهر الهجري كما يف لوحة )7(.

اإثبات التاريخ برتتيب ال�سهر ثم ال�سنة الهجرية كما يف لوحة )6- 12(
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عليها  وموضح  سيناء،  جنوب  توضح  طبيعية  خريطة   )1( خريطة 
نادين  العثمان،  عن/  نقال  اكترين103  سانت  ودير  اجلنوب  طرق  أهم 
املعلومات اجلغرافية  باستخدام نظم  زياد: أطلس شبه جزيرة سيناء 

واالستشعار عن بعد.

اإثبات التاريخ برتتيب ال�سنة فقط بدون ال�سهر واليوم كما يف لوحة )2(.

’اجلمعة‘  فقط  نف�سه  اليوم  باإثبات  اآخر  ن�س  التاريخ يف  اإثبات 
التاريخ فى ن�س وحيد  اإثبات  ال�سهر فال�سنة كما يف لوحة )6(،  ثم 

بالأرقام بدون �سهور اأو اأيام كما يف لوحة )10(.

واختالف طريقة اإثبات التاريخ معروفة لدى العرب منذ القدم وقد 
وردت كل تلك الطرق من قبل يف الن�سو�س التاريخية، وهي كذلك 
تعك�س ثقافة زمنية اإىل حد ما، اإ�سافة اإىل ذلك يالحظ اأن اأغلب ن�سو�س 
الدرا�سة تقع يف الفرتة العثمانية عدا ن�س واحد يرجع للع�رص الأيوبي تقريًبا 
لوحة )2(، واآخر يرجع للع�رص اململوكي اجلرك�سي لوحة )3(، وهو ما 
يعترب طبيعيًّا اإىل حد ما فاإن طول الفرتة العثمانية انعك�س على تعدد القطع 
الفنية التي ترجع للع�رص العثماين100 بالدير كذلك تعدد املرا�سالت التي 

تعود للفرتة العثمانية بني الدير والإدارة ال�سيا�سية يف القاهرة.

النتائج
اأكدت الدرا�سة اأن جامع دير �سانت كاترين هو م�سجد جامع، اإذ - 1

ورد التاأكيد على عبارة ‘جامع’ يف اأغلب الن�سو�س حمل الدرا�سة 
ليوؤكد لنا ما اأثبته الواقع املادي والدلئل التاريخية من وجود منرب 
خ�سبي باجلامع ومنارة، واإ�سارات اإىل اأن هذا اجلامع واملنرب يرجعان 

للفرتة الفاطمية فرتة اخلليفة الآمر باأحكام اهلل.
اأظهرت الدرا�سة اأن هذا اجلامع كان معروًفا وذا اأهمية يف مكانه، - 2

وكان حمط اهتمام العديد من الأفراد من م�رص وغريها من البلدان، 
وهو ما اأكدته الن�سب املكانية لزوار اجلامع )الكويف- ال�سكندري – 
امل�رصي – ال�سهروردي – ال�سريازي - ال�سحري ’101والن�سب الوظيفية 

)خادم - �سيخ( والتي وردت يف الن�سو�س مو�سوع الدرا�سة.
اأكدت الدرا�سة من خالل اختالف اأ�سكال ر�سم احلروف يف ن�سو�س - 3

الكتابات وانت�سار الأخطاء الإمالئية يف بع�سها واجلودة العالية يف 
املذهبية يف  الوظيفية والإ�سارات  الألقاب  البع�س الآخر، مع تعدد 
اأ�سماء الأعالم املرافقة للن�سو�س اإىل اأن اجلامع كان يوؤمه العديد من 
الأفراد من خمتلف الطوائف ومن م�ستويات ثقافية واجتماعية متفاوتة.

اأو�سحت الدرا�سة الرتباط ال�سمني الذي يربط بني منطقة طور - 4
�سيناء والدير عامة، حيث ورد يف بع�س الن�سو�س ن�سبة اإىل »قلعة 
التاريخية  الن�سو�س  اأكدته  ما  وهو  الطور«،  »بلدة  واإىل  الطور« 
املناطق  مبا�رصي  قيام  من  بالدير  املحفوظة  الوثائق  يف  الواردة 

احلدودية بالطور املبارك برعاية الرهبان وتذليل العقبات اأمامهم.

باحلجاز - 5 خا�سة  واجلامع  عامة  املنطقة  ارتباط  الدرا�سة  اأو�سحت 
الن�سو�س  اأحد  يف  ورد  اإذ  املقد�سة  الأرا�سي  يف  احلج  ومناطق 
اآخر غري  اإىل كون ال�سخ�س من احلجاج، وورد يف ن�س  الإ�سارة 
وا�سح باملحراب اإ�سارة اإىل بلدة ‘�سحر باليمن’، وهي الإ�سارة التي 
اأثبتتها الروايات التاريخية املتناقلة لدى كبار ال�سن باملنطقة من كون 

احلجاج ميرون بطريق كاترين قدميًا لدى ذهابهم للحج.
واأ�سماء - 6 الكتابات  تواريخ  اختالف  خالل  من  الدرا�سة  اأكدت 

فيه  وتقام  منتظم،  ب�سكل  مفتوًحا  كان  اجلامع  اأن  اإىل  اأ�ساحبها، 
ال�سلوات وال�سعائر يف مواعيدها بانتظام، مما جعله مق�سًدا للزيارة 
خالل فرتات تاريخية خمتلفة، وهو ما اأكدته كتابات بع�س الرحالة 
ويف  يوميًّا  يفتح  كان  اجلامع  اأن  اإىل  اأ�سارت  والتي  الع�سور  عرب 

مواعيد ال�سلوات اخلم�س.102 
اأكدت الدرا�سة على ا�ستمرار العادة التي كانت متبعة قدميًا من قيام - 7

الزوار برتك بع�س الكتابات التذكارية على جدران املن�ساآت التي 
قاموا بزيارتها كنوع من التذكار اأو للتربك حيث انت�رصت تلك العادة 
فى بع�س املن�ساآت الدينية ب�سكل خا�س، وحمطات احلج والتجارة 
ب�سكل عام، وقد انت�رصت تلك الظاهرة يف �سيناء، فوجدت كتابات 

عربية خمتلفة يف اأغلب اأوديتها.
اأبرزت الدرا�سة ظهور جمموعة متنوعة من الألقاب باأنواعها من - 8

اأو  املذهب  اأو  ال�سخ�س  اأو  املكان  اإىل  الن�سبة  األقاب  اأو  وظيفية 
‘ املكي –  ’ امل�رصي  ‘الكويف  األقاب  امل�سافة اإىل الدين فظهرت 
ال�رصيف –  امل�سلى  – �سيخ - خادم  الدين  ‘ �سهاب  ال�سكندري 

ال�ساذيل – احلنفي’. 

ً
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الأ�سكال

شلك )1( ختطيط اعم لدلير يظهر فيه الكنيسة الرئيسية واجلامع، نقال 
عن: أفاجنلوس بابايوانو، دير طور سيناء، ص 1.

شلك )2( ختطيط جلامع دير سانت اكترين، تفريغ ابلاحث.

شلك )3( تفريغ ابلاحث.

شلك )4( تفريغ ابلاحث

شلك )4ت( تفريغ ابلاحث.

شلك )4أ( تفريغ ابلاحث.

شلك )4( ث تفريغ ابلاحث.

شلك )4ب( تفريغ ابلاحث.

شلك )4( ج تفريغ ابلاحث.

شلك )4( ح تفريغ ابلاحث.

ً
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شلك )6( تفريغ ابلاحث.

شلك )7( تفريغ ابلاحث.

شلك )5( تفريغ ابلاحث.

شلك )8( تفريغ ابلاحث.

شلك )9( تفريغ ابلاحث.

شلك )10( تفريغ ابلاحث.

شلك )12( تفريغ ابلاحث.

شلك )11( تفريغ ابلاحث.
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شلك )15( تفريغ ابلاحث.

شلك )13( تفريغ ابلاحث.

شلك )16( تفريغ ابلاحث.

شلك )14( تفريغ ابلاحث.

شلك )18( جدول حتليل أشاكل احلروف يف نصوص ادلراسة "ابلاحث."

شلك )17( تفريغ ابلاحث.
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اللوحات

لوحة )2( تصوير ابلاحث.

لوحة )1( منظر للمحراب الرئييس جبامع ادلير وموقع الكتابات
تصوير ابلاحث.

لوحة )3( تصوير ابلاحث.

لوحة ) 3 أ( تصوير ابلاحث.

لوحة )3 ب( تصوير ابلاحث.

لوحة )3 ت( تصوير ابلاحث.

لوحة ) 3 ث( تصوير ابلاحث.

لوحة ) 3 ج( تصوير ابلاحث.

لوحة ) 3 ح( تصوير ابلاحث.
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لوحة )4( تصوير ابلاحث.

لوحة )5( تصوير ابلاحث.

لوحة )6( تصوير ابلاحث.

لوحة )7( تصوير ابلاحث.

لوحة )8( تصوير ابلاحث.

لوحة )9( تصوير ابلاحث.

لوحة )10( تصوير ابلاحث.

لوحة )11( تصوير ابلاحث.
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لوحة )12( تصوير ابلاحث.

لوحة )13( تصوير ابلاحث.

لوحة )14( تصوير ابلاحث.

لوحة )15( تصوير ابلاحث.

لوحة )16( تصوير ابلاحث.

الهوام�ص
@helmy.m75 �سيناء؛  جنوب  اآثار  مناطق  �سئون  عام  مدير   *

.gmail.com

من  1 مكان  ا�سم  فالأوىل  وجامع،  م�سجد  كلمتى  بني  فرق  هناك 
فيه  يتم  الذي  املو�سع  اإىل  وت�سري  ال�سجود،  مكان  وتعني  ’�سجد‘ 
ع�رص  ظهر-  ’فجر-  الأوقات  وخا�سة  ال�سالة،  اأي  هلل  ال�سجود 
يل  ’جعل   : النبي  وقال  والنوافل،  وال�سنن  ع�ساء‘   - مغرب   -
فهي  الثانية– جامع -  الكلمة  م�سجًدا وطهوًرا‘، يف حني  الأر�س 
يف  اجلماعات  اإىل  هنا  وي�سار  النا�س،  اجتماع  وتعني  ’جمع‘  من 
يحوي  فاإنه  اجلامع،  هذا  م�ساحة  �سغر  من  الرغم  وعلى  ال�سالة. 
اإىل  ي�سري  املنرب  ولي�س م�سجًدا؛ حيث وجود  يجعله جامًعا  مما  منرًبا 
اجتماع �سالة اجلمعة واجلماعات. ابن منظور، حممد بن مكرم بن 
علي اأبو الف�سل، ل�سان العرب، حتقيق عبد اهلل علي الكبري واآخرين 

)القاهرة، 1941م(، 679.
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�سجرة دائمة اخل�رصة متعددة الأفرع ينت�رص بها ال�سوك من نوع ’العليق‘ 
ابن منظور،  يتعلق باجلدران والأ�سجار الأخرى وينمو عليها.  الذي 

ل�سان العرب )القاهرة، بدون(، 3074.

)بريوت،  7 موؤرخ  �سيناء  طور  دير  �رصح  جمهول،  ملوؤلف  خمطوط 
1710م(، 12-3.

8  U. Dahari, Monastic Settlements in South Sinai  
(Jerusalim, 2000), 25–100.

9  89 جملد  املقتطف،  جملة  كاترين،  القدي�سة  دير  جامع  رابينو، 
املوقع  �سيناء  توفيق،  اإ�سالم  مبا�رص،  عبده  405-408؛  )1936م(، 
والتاريخ )القاهرة، 1978(، 157؛ اأحمد فخري، تاريخ �سبه جزيرة 
اأقدم الع�سور اإىل ظهور الإ�سالم، �سمن مقالت مو�سوعة  �سيناء منذ 

�سيناء )القاهرة، 1982م(، 120- 121.

�سقري، تاريخ �سيناء القدمي واحلديث، 231- 233؛ 10
 M.H.L. Rabino, Le Monastire de Saint Catherine

 du mount Sinai (le Caire, 1938), 45- 47؛
اأحمد، امل�سجد الفاطمي بدير القدي�سة كاترين، 86- 89؛

 J.M. Mouton, « Les musulmans à Sainte-Catherine

 au Moyen Ấge », in D. Valbelle et Ch. Bonnet

 (eds.), Le Sinaï durant l’ antiquité et le moyen

 Age: 4000 ans d’historie pour un desert, Broche- 30

Novembre, Errance (Paris, 1998), 178-.181

https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/le_sinai_

 medieval_entre_christianisme_et_islam.asp؛
حممد حلمي حممد م�سطفى، التحف الإ�سالمية وامل�سيحية املحفوظة 
العثماين  الع�رص  نهاية  اإىل  الفاطمي  الع�رص  من  كاترين  �سانت  بدير 
)خمطوط ر�سالة ماج�ستري، جامعة حلوان، 2006م(، 216-210.

�سامي �سالح  11 القدي�سة كاترين، 74؛  بدير  الفاطمي  امل�سجد  اأحمد، 
عبد املالك، التح�سينات احلربية الباقية ب�سبه جزيرة �سيناء من الع�رص 
الأيوبي، مج1 )خمطوط ر�سالة ماج�ستري، جامعة القاهرة، 1981م(، 
12، حا�سية 2؛ حممود حممد اإدري�س، العمائر الدينية مبحافظة جنوب 
ر�سالة  )خمطوط  الأيوبي  الع�رص  نهاية  اإىل  الإ�سالمي  الفتح  منذ  �سيناء 

ماج�ستري، جامعة القاهرة، 2011م(، 101-95.

دير �سانت كاترين، هيئة الآثار امل�رصية، 1986 م. 2

3  R. Pococke, A Description of the East and Some  
Other Countries, vol 1 (London, 1679), 137.

كاترين،  �سانت  )دير  واحلديث،  القدمي  �سيناء  تاريخ  �سقري،  نعوم 
بدون(، 285- 287.

ورد ذكر لبع�س الكتابات املوجودة على حمراب جامع الدير من قبل نعوم  4
�سقري يف كتابه تاريخ �سيناء القدمي واحلديث، ومل يلحق اأي حتليالت لوجود 
الكتابة، كذلك تناول الكتابات نف�سها الدكتور عبد العزيز �سالح �سامل فى 
بحثه عن الآثار الإ�سالمية بدير �سانت كاترين، ثم نقل عنه الدكتور اأحمد 
عي�سى فى بحثه عن امل�سجد الفاطمى بدير �سانت كاترين، لكن كل تلك 
الأعمال مل تتعر�س لتف�سيل وحتليل الن�سو�س املوجودة وا�ستعرا�س لكل 
الكتابات املوجودة باملحراب، بل ا�ستعر�ست اأمثلة منها فقط، ويالحظ اأن 
تلك الكتابات �سواء التي اأ�سار اإليها نعوم �سقري اأو تلك التي اأ�سار اإليها التالني 
له ل ميكن التعرف عليها الآن مبحراب اجلامع، وقد تكون زالت مع الوقت 
نتيجة لالأحوال اجلوية وت�ساقط اأجزاء من طبقة املالط باملحراب. �سقري، 
تاريخ �سيناء، 234؛ عبد العزيز �سالح �سامل، الآثار الإ�سالمية يف دير القدي�سة 
كاترين بطور �سيناء، جملة العلوم، بريوت )1965م(، 372- 373؛ اأحمد 
عي�سى، امل�سجد الفاطمي بدير القدي�سة كاترين، دورية كلية الآداب، جامعة 

�سوهاج، العدد 24، اجلزء الأول )مار�س 2001م(، هام�س 43.

من خالل درا�سة تاريخ عمارة الدير يت�سح اأن النموذج احلايل للدير  5
للبناء كما ورد ذكره  الأ�سلي  النموذج  موؤثر عن  ب�سكل  ل يختلف 
يف كتابات بروكوبيو�س القي�رصاين، فيمكن مالحظة التاأثري البيزنطي 
يف عمارة الأ�سوار و�سكلها احلربي الع�سكري، كما ميكن من خالل 
درا�سة فنون الدير الداخلية التاأكيد على طرازه البيزنطي، كذلك يف 

بع�س اأيقوناته وف�سيف�ساء التجلي ال�سهرية. للتو�سع، راجع:
 P. Grossmann, ’The Monastery that Justinian

 Built‘, article in St. Catherine at Mount Sinai, Its

 Manuscripts and their Conservation, papers given

 in memory of Professor Ihor Sevcenko, Saint

Catherine Foundation (2010), 7–16.

�سجرة العليقة، ال�سجرة التي يعتقد اأن اهلل �سبحانه وتعاىل قد جتلى فيها  6
لنبيه مو�سى واأمره بالذهاب اإىل فرعون وتخلي�س بني اإ�رصائيل. والعليقة 
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اأبو  12 باهلل  امل�ستعلي  بن  املن�سور  علي  اأبو  اهلل  باأحكام  الآمر  اخلليفة 
)490-524هـ(،  معد  متيم  اأبو  باهلل  امل�ستن�رص  بن  اأحمد  القا�سم 
اخلليفة ال�سابع للفاطميني مب�رص، توىل اخلالفة مب�رص عقب وفاة والده 
امل�ستعلي 495هـ، وعمره وقتئذ خم�س �سنوات. الأف�سل �ساهن�ساه 
بن بدر اجلمايل )458-515هـ( هو الوزير �ساهن�ساه ابن الوزير اأمري 
اجليو�س بدر اجلمايل، توىل الوزارة عقب والده بدر اجلمايل للخليفة 
امل�ستن�رص الفاطمي ثم للم�ستعلي من بعده ثم لالآمر من بعدهم وتويف 

يف حياة اخلليفة الآمر.
 Rabino, Le Monastere de Sainte Catherine, 60-64؛
الأئمة  باأخبار  احلنفاء  اتعاظ  املقريزي،  علي  بن  اأحمد  الدين  تقي 
)القاهرة،  اأحمد، ج2  الفاطميني اخللفاء، حتقيق حممد حلمي حممد 

1996م(، 330- 334 ج2/ 128-130 ج3.

العثماين  13 الع�رص  كاترين يف  �سانت  دير  نا�سف،  احلميد �سبحي  عبد 
)القاهرة، 2009م(، 83.

مكتبة دير �سانت كاترين، الوثائق العربية اأرقام: 170-60- 692  14
اإىل الهتمام الذي  الوثائق  الوثائق وغريها من  وغريها. وت�سري تلك 
قريًبا  بها  خا�س  بحث  اإفراد  و�سيتم  باجلامع،  الدير  رهبان  اأوله 

ل�ستعرا�سها.

بني  15 العالقة  كاترين،  �سانت  دير  حمفوظات  ’من  �سبحي،  ح�سن 
الإ�سكندرية،  جامعة  الآداب،  كلية  جملة  الدير‘،  ورهبان  الأعراب 

جملد 18 )1964م(، 54-51.

16  -615( بكر  اأبو  العادل  بن  حممد  الكامل  امللك  حكم  فرتة  خالل 
خالل  تاريخيًّا  يندرج  يجعله  مما  1218-1238م(،  635هـ/ 
املعظم  واأخيه  حممد  الكامل  بني  العالقات  فيها  توترت  التي  الفرتة 
عي�سى )615-624هـ/ 1218-1227م( يف ال�سام، ودارت فيها 
 617( الثاين  فريدريك  والإمرباطور  الكامل  امللك  بني  املفاو�سات 
بت�سليم  وانتهت  املقد�س،  بيت  -648هـ/ 1220-1250م( حول 
التي  الفرتة  وهي  قتال،  دون  لالإمرباطور  املقد�س  بيت  حممد  الكامل 
�سهدت تدفق التعزيزات على ال�سام وفل�سطني اأثناء فرتة املفاو�سات. 
القوى  بني  والع�سكري  ال�سيا�سي  ال�رصاع  زيان،  غامن  زيان  حامد 
الإ�سالمية زمن احلروب ال�سليبية )القاهرة، 1983م(، 111-100.

17  S.M. Stern, Petitions of the Ayyubid period,  

 Bulletin of the School of Oriental and African

Studies (London, 1964), 1-ff.
الأعراب  بني  العالقة  كاترين،  �سانت  دير  حمفوظات  من  �سبحي، 

ورهبان دير �سانت كاترين، 60-49.

ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، حتقيق م�سطفى ال�سقا واآخرين، ج3، دار  18
القلم لبنان، 106؛ ابن الأثري، اأبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن 
عبد اهلل  اأبي الفداء  حتقيق  ال�سيباين،  عبد الواحد  عبد الكرمي بن 

القا�سي، املجلد الثاين )بريوت، 1987م(، 49.

مل اأوفق يف العثور على ترجمة ل�ساحب الن�س على الرغم من ورود  19
ا�سمه كاماًل تقريًبا. 

يقع هذا التاريخ يف فرتة حكم امللك الظاهر برقوق يف فرتة حكمه  20
اإبراهيم  التي ترجع لفرتته.  الثانية، ومبكتبة الدير بع�س املخطوطات 
)القاهرة،  ال�رصاك�سة،  املماليك  ع�رص  يف  م�رص  طرخان،  علي 

1960م(، جدول 2.
Atiya, The Arabic manuscripts of Mount Sinai, 28.

ديوان الإمام ال�سافعي مع خمتارات من روائع حكمه، تدقيق وتعليق  21
�سالح ال�ساعر، الطبعة الثانية )القاهرة، 2006م(، 47.

https://www.aldiwan.net/poem24694.html

والآثار  22 والوثائق  التاريخ  يف  الإ�سالمية  الألقاب  البا�سا،  ح�سن 
)القاهرة، 1978م(، 422.

مل اأوفق يف العثور على ترجمة ل�ساحب الن�س على الرغم من ورود  23
ا�سمه كاماًل تقريًبا.

24  A.S. Atiya, The Arabic manuscripts of Mount Sinai 
(Baltimore, 1955), 29-41;

طرخان، م�رص يف ع�رص املماليك ال�رصاك�سة، جدول 2، 341- 342.

راجع مكتبة دير �سانت كاترين خمطوطات اأرقام )80-74- 81- 25
.)316-312-122-121

الن�س،  26 يف  الظاهرة  غري  الكلمات  اإىل  ت�سري  القو�سني  بني  العبارات 
وا�ستكمالها ح�سب التوقع من حمتوى ال�سياق اأو الن�سو�س امل�سابهة 
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39 العدد الرابع ع�رش

�سانت  بدير  الإ�سالمية  الآثار  �سامل،  راجع:  فيه.  وردت  التي 
.373-372 هام�س  كاترين، 

مل اأوفق يف العثور على ترجمة خا�سة ب�ساحب الن�س لعدم اكتمال  41
ال�سم.

ظهر هذا الأ�سلوب عدة مرات برتاكيب خمتلفة يف نقو�س منطقة جبل  42
�سيناء، راجع: حممد  منطقة وادي مكتب بجنوب  الناقو�س ونقو�س 
حلمي حممد م�سطفى، النقو�س الكتابية العربية بجنوب �سيناء خالل 
القرون ال�ست الأوىل للهجرة، من خالل جمموعات خمرب�سات جبل 
حلوان،  جامعة  دكتوراه،  ر�سالة  )خمطوط  مكتب  ووادي  الناقو�س 

2011م(، لوحات اأرقام 98-88-76-75-74... 

�سم�س الدين اأحمد بن حممد بن اأبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان  43
بدون(،  )بريوت،  ج3  عبا�س،  اإح�سان  حتقيق  الزمان،  اأبناء  واأنباء 

446-448؛ احلموي، معجم البلدان، ج3، 289.

م�سطفى، النقو�س الكتابية العربية بجنوب �سيناء، لوحة رقم )76(،  44
253هـ،  بـ  موؤرخ  الفار�سي  النجريمي  اأبان  بن  يو�سف  با�سم  نق�س 

وجاءت ب�سيغة ‘رحم من دعا له بال�سالمة’.

يف  45 وردت  امل�رصي،  احلاج  درب  على  ال�سابعة  املنزلة  هي  القباب: 
عرب  للحج  القا�سدين  امل�سلمني  العرب  الرحالة  من  العديد  كتابات 
راجع:  والو�سف،  الت�سمية  و�سبب  القباب  عن  املزيد  ملعرفة  م�رص. 
ي همزة و�سل غرب العامل  �سامي �سالح عبد املالك، دْرب احَلاَجّ امِل�رصْ
الإ�سالمي باحَلَرمني ال�رصَيْفنِي ’درا�سة تاريخية – اآثاريه‘، الندوة الُكربى 
ملكة املكرمة عا�سمة الثقافة الإ�سالمية لعام 1426 هـ، جامعة اأُم الُقرى 

)مكة املكرمة، 1426 هـ / 2005 م(، 142- 143، 152.

تالحظ وجود العديد من الكتابات التذكارية باحلرب ال�سيني يف مناطق  46
اإفراد  و�سيتم  الكنائ�س،  يف  بع�سها  تركز  كاترين  �سانت  بدير  خمتلفة 
بحث خا�س بتلك الكتابات قريًبا اإن �ساء اهلل، التي وردت بخطوط 

خمتلفة من العربي واليوناين والرو�سي.

47  https://islamhouse.com/ar/books/72992/

اإميانكم،  البخاري، كتاب الإميان، باب دعاوؤكم  البخاري، �سحيح 
حديث رقم 8.

خاطئ  ب�سكل  كتبت  التي  الكلمات  بع�س  ت�سحيح  مت  كما  لها، 
وو�سع اجلديدة بني القو�سني بجوار الأ�سلية ‘الباحث’.

مل اأوفق يف العثور على ترجمة خا�سة ب�ساحب الن�س. 27

مل اأوفق يف العثور على ترجمة خا�سة ب�ساحب الن�س. 28

مل اأوفق يف العثور على ترجمة خا�سة ب�ساحب الن�س.  29

�سقري، تاريخ �سيناء، 148. 30

البا�سا، الألقاب الإ�سالمية يف التاريخ والوثائق والآثار، 422. 31

مل اأوفق يف العثور على ترجمة خا�سة ب�ساحب الن�س. 32

القراآن الكرمي، �سورة البقرة، الآية 201. 33

�سورة مرمي، الآية 39. 34

�سورة ال�سعراء، الآيتان 88- 89. 35

الكلمة قد تكون احلق اأو احلكم. 36

مل اأوفق يف العثور على ترجمة خا�سة ب�ساحب الن�س.  37

38 https://islamhouse.com/ar/books/72992/ 

البخاري، وزارة  البخاري، �سحيح  اإ�سماعيل  بن  اأبو عبد اهلل حممد 
العربية  اململكة  والإر�ساد،  والدعوة  والأوقاف  الإ�سالمية  ال�سئون 
باب  ال�سوم،  كتاب   ،)1997 )القاهرة،  الأوىل  الطبعة  ال�سعودية، 

�سوم �سهر �سعبان، حديث رقم 1969/ 1970، 389.

مل اأوفق يف العثور على ترجمة خا�سة ب�ساحب الن�س.  39

ظهرت  40 حيث  خمتلفة؛  بقراءة  �سابق  بحث  يف  الن�س  هذا  ورد 
من  وجمموعة  بالتاريخ  وانتهى  الن�س،  بداية  يف  قراآنية  اآية 
الن�س  كون  البحث  وذكر  الن�س،  على  وقَّعوا  َمن  اأ�سماء 
�سبتمرب   13 1021هـ -  �سنة  رجب   18 بعام  موؤرًخا 
ورد  عما  متاًما  تختلف  للن�س  الراهنة  احلالة  لكن  1612 م، 
اجلوية  الأحوال  تكون  وقد  اإليه،  امل�سار  البحث  ن�س  يف 
املعلومات  باقي  واختفاء  الن�س  هذا  ت�سوه  يف  ال�سبب  هي 
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الكوفة  48 من  احلج  طريق  زبيدة  درب  الرا�سد،  العزيز  عبد  بن  �سعد 
النقو�س  م�سطفى،  425؛  1993م(،  )الريا�س،  املكرمة  مكة  اإىل 

الكتابية العربية بجنوب �سيناء، 320.

بالقرن  49 موؤرخ  الف�سل  بن  بن حامت  اأحمد  بن  با�سم حممد  نق�س  ورد 
الرابع الهجري بعبارة ‘وهو ي�ستودع هذا اجلبل ب�سهادة ..’ راجع: 

 M. Kawatoko, Archaeological survey of the Raya/ Al-Tur

Area on the Sinai Peninsula, Egypt (Japan, 2004), 9-10.

ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، ج 13، 132. 50

م�سطفى، النقو�س الكتابية العربية بجنوب �سيناء، 237، 262، نق�س  51
رقم 25 لوحة رقم 99، نق�س رقم 64 لوحة رقم 138.

52 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page  
=showfatwa&Option=FatwaId&Id=191695

الأئمة  53 اأخبار  لدرر  اجلامعة  الأنوار  بحار  املجل�سي،  باقر  حممد 
الأطهار، ج20، الباب 12 )طهران، بدون(، 70.

54 library.islamweb.net/newlibrary/display_book.  
php?idfrom=124&idto=124&bkno=112&

ID=132

جامع �سنن الرتمذي من حديث اأن�س بن مالك  عن النبي  قال: 
الدعاء مخ العبادة.

البا�سا، الألقاب الإ�سالمية يف التاريخ والوثائق والآثار، 422. 55

بركات، الألقاب والوظائف العثمانية، 230-229. 56

بركات، الألقاب والوظائف العثمانية، 231. 57

البا�سا،  58 433-442؛  ج1،  والوظائف،  الإ�سالمية  الفنون  البا�سا، 
الألقاب الإ�سالمية يف التاريخ والوثائق، 270-266.

اأحمد يا�سني اأحمد اخلياري، تاريخ معامل املدينة املنورة قدميًا وحديًثا،  59
الدين  نور  لل�سحافة 1993م، 62؛  املدينة  موؤ�س�سة  الرابعة،  الطبعة 
علي بن عبد اهلل ال�سمهودي، وفاء الوفا باأخبار دار امل�سطفى، حتقيق 

قا�سم ال�سامرائي، ج3 )لندن، 2001م(، 118.

�سناعة  60 الأع�سى يف  �سبح  القلق�سندي،  علي  بن  اأحمد  الدين  �سهاب 
الألقاب  البا�سا،  )القاهرة، 1913 -1919م(، 498؛  الإن�سا، ج4 

الإ�سالمية يف التاريخ والوثائق والآثار، 364- 367.
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