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لوحة خبط املسند باجليزة مبصر: دراسة أثرية تارخيية
A Palette with Mosnad Script in Giza, Egypt: 

Historical – Archeological study
رباب اعدل حسن صالح*
 

Abstract

The research aims to publish a palette inscribed with Mosnad Humairi script for  
the first time, it is said that this painting is the rest of the remaining Ghumadan famous 
Palace, which is displayed at Zaki Pasha’s Mosque in Giza Governorate. The research is 
divided into five parts; the first part is the Introduction, the second part; is dedicated to 
the historic introduction.  Then the third part the descriptive part. The fourth part is the 
theoretical part, it is concerned with analyzing some of the words in the text to provide 
the information concerning the ancient Sabaean’ god ‘Almoqah’, the second topic for 
‘Serwah’, the third section is about ‘Dhu Dhiran’, The fourth and final section is about 
‘how to transfer this palette to Egypt’, the fifth part, a conclusion, which is divided into the 
findings and recommendations.
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المقدمة

باخلط  ايلمن  من  لوحة  نرش  إىل  ابلحث  هذا  يهدف 
املحتوى؛  وحتليل  وترمجتها  وصفها  مع  مرة،  ألول  املسند 
كذلك رشح خمترص ملا ورد بها من أسماء مدن وأماكن، 

ودراسة مالبسات نقلها إىل مرص. 

يف  ابلحث  هذا  ألسلوب  الرئيسية  املالمح  وتتمثل 
اجلوانب اتلايلة:

y  القيام تم  حيث  للقطعة؛  اتلحليلية  الوصفية  ادلراسة 
بزيارات ميدانية متعددة للمسجد تلصوير هذه اللوحة، 
الكتابات  ونقل  باملسجد،  عرضها  ماكن  ىلع  والوقوف 

اليت نقشت عليها.

y  ادلراسة املكتبية من حيث استعراض وحتليل ما تناوتله
ادلراسات السابقة واملصادر واملراجع العربية واألجنبية 
ذات االهتمام بموضوع ابلحث مما يهيئ اإلطار انلظري 
عن  الوافية  الرضورية  باملعلومات  ابلحث  وتلدعيم  هل، 
اخلط املسند بصفة اعمة، وعن قرص غمدان اذلي تنسب 
ُكٍّ  اللوحة، ورحلتها إىل مرص ومالبساتها، وتعريف  هل 
من املهِدي واملهَدى إيله هذه القطعة؛ وكذلك للحصول 
واللكمات  األماكن  بعض  عن  الوافية  املعلومات  ىلع 

الواردة بها.

الجزء األول: التمهيد 

التراجم1 ))
)أ1 اإلمام حيىي بن محيد ادلين: )1286-1367 ـه/1869- – 

1948م( اذلي أهدى اللوحة:

»اكن ملك ايلمن، اإلمام املتولك ىلع اهلل ابن املنصور باهلل، 
ادلين  محيد  حيىي  بن  حممد  بن  حيىي  هو  الزيدية؛  أئمة  من 
احلسين العلوي الطاليب، ودل بصنعاء باخليمة يف 15 ربيع أول 
)1286ه/ 1869م(، وويل اإلمامة وبويع بالسلطنة بعد وفاة 
الرصاع  انتىه  حىت  العثمانيني  حارب  1322ه(.  )سنة  أبيه 
بعقد صلح بني الطرفني، وجالء األتراك عن ابلالد ايلمنية 

سنة )1336ه( ودخل اإلمام صنعاء. وخلص هل ملك ايلمن 
استقالاًل«.1

بنيه  بعض  صدور  ضاقت  حيىي،  اإلمام  أيام  وآخر 
سياسة  من  واملتذمر  بالعرش،  الطامع  وفيهم  وخاصته، 
القمع، والراغب باإلصالح، فقتلوه يف شهر ربيع اثلاين سنة 

)1367ه(، وقد جاوز اثلمانني.2 

1867-1934م(  )1284-1353ه/  باشا:  زيك  أمحد  )ب1 
»اذلي أهديت هل اللوحة«:

إبراهيم خترج يف مدرسة احلقوق، ثم دخل يف  أمحد بن 
ثم  اإلسماعيلية،  حمافظة  يف  مرتمًجا  أواًل  احلكومة  خدمة 
انتقل إىل قلم املطبواعت يف وزارة ادلاخلية حىت بلغ أمانة 
الرس يف جملس انلظار )1889م(.3 وهو أول من أحيا يف بالد 
العرب حب العروبة واتلمسك بأهداب رجوعها إىل عزتها، 
ُعين  العربية.4  اللغة  يف  »العروبة«  لفظ  استحدث  من  وهو 
قواعد  أحدث  ىلع  املحكم  مسجده  ببناء  عمره  آخر  يف 
يِلُْذَكر بعد موته. تويف شيخ العروبة أمحد زيك باشا  الفنون 
فجر يوم اجلمعة اثلالث من شهر ربيع األول، املوافق 5 يويلو 

)1934م(.5 

الخط المسند1 ))
القديمة  العربية  اخلطوط  بتقسيم  صالح  العزيز  عبد  قام 
يف  شاعت  كبريتني.  جمموعتني  إىل  العربية  اجلزيرة  شبه  يف 
ادلول  استخدمتها  كتابة  املسند؛ ويه  كتابة  األوىل  املجموعة 
العربية اجلنوبية املتحرضة القديمة؛ سبأ وقتبان ومعني وحرض 
واجلمااعت  اإلمارات  بعض  فيها  شاركتها  ثم  وأوسان.  موت 
بها من  يتصل  وما  العربية  اجلزيرة  والغربية يف شبه  الشمايلة 
مع  يتفق  بما  حروفها  أشاكل  ُحورت  أن  بعد  الشام،  جنوب 
مدى إتقانهم هلا وربما بما يناسب خمارج ألفاظهم، واكنت هذه 
أحياٍن أخرى. وهكذا  أحيانًا ومقصودة يف  اتلعديالت عفوية 
خرجوا منها خبطوط إقليمية امتاز منها اخلط اللحياين واخلط 
اثلمودي واخلط الصفوي.6 وقد اتفق جواد مع ما سبق، وأضاف: 
ا ما فوق املسند، فال نعرف من أمره شيئًا،7 وهناك رأي يقول:  أمَّ

من املسند اشتق اخلط العريب.8
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 SS 27/B 4 المصري،  بالمتحف  بالقاهرة،  اآلن  يوجد  )مسند(،  الجنويب،  العريب  بالخط  مكتوب  خشبي  تابوت  وهو   )Res: 3427( برقم  نقش   )1 )لوحة 
)Digital Archive for the Study of Pre-Islamic Arabian Inscriptions DASI(

بأبي  نقوش غريبة  بأنهما   Weigall و3 عرفهما   2 رقمي  النقشين   )2 )لوحة 
.Weigall, Travels in The Upper Egyptian Deserts, 46 كوع

البنات وهما نقشان  النقشان رقما 13 و14 وجدا في مقابل قصر  )لوحة 3( 
.Weigall, Travels in The Upper Egyptian Deserts, 34 .مسنديان

)خريطة 1( طريق قفط القصير موضًحا عليها موقع كل من أبو كوع، وقصر البنات حيث وجدت المخربشات المسندية.
BIFAO 95 )1995(, p. 173-233 FOURNET )Jean-Luc(, Les inscriptions grecques d’Abu Ku’ et de la route Quft-Qusayr. © IFAO 2010
BIFAO en ligne: http://www.ifao.egnet.net
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النقوش المسندية بمصر1 ))
املسند لم يكن استعماهل مقصوًرا ىلع ايلمن فحسب، 
بل لقد اكن القلم املستعمل يف كِّ أحناء بالد العرب. وقد 
استعمله العرب يف خارج بالدهم أيًضا. فعرث يف موضع قرص 
ابلنات ىلع طريق )قنا( ىلع كتابات بهذا القلم، كما عرث ىلع 
كتابة بهذا القلم يف اجلزية كتبت يف السنة الـ 22 من حكم 
بطلميوس اثلاين فيالدلفوس )282-246 ق.م(، ويه ليست 

بعد سنة )261( قبل امليالد بأي حال من األحوال.9 

ويه  بمرص،  املسند  خبط  نقوش  ثالثة  ىلع  عرث  وقد 
اكتلايل:

y  بـ واملوسوم  بمرص  وجد  تابوت  ىلع  مسند  نقش 
اكن  ربما  رسابيس  جممع  يف  لاكهن  واكن   .)RES3427(
حكم  أيام  ايلمن  من  والطيب  واللبان  املر  جيلب 
تلاجر  املرصية،  اآلهلة  ملعابد  بطلميوس  بن  بطلميوس 
معيين يسىم زيد إل بن زيد من عشرية ضريان املعينية. 
بالقاهرة،  املرصي  باملتحف  اآلن  يوجد  اتلابوت  وهذا 

ورقمه )–– 27/– 4(، عرث عليه يف سقارة.10 )لوحة 1(

y  كما عرث ىلع نقوش معينية خمترصة ىلع طريق القوافل
اتلجارية يف وادي احلمامات يف مرص املمتدة من انليل 

إىل القصري،11 يف أيب كوع.12 )لوحة 2(

y  13.وقد عرث ىلع حجر مقابل لقرص ابلنت، بمحافظة قنا
)لوحة 3/ خريطة 1(

قصر غمدان 1 ))
يف  منبه  ابن  خيربنا  بايلمن  القديمة  القصور  أهم  عن 
اتليجان قائاًل: »قرص بينون اذلي لم يكن بين مثله ومثل 
قرص غمدان وسلحني بايلمن«.14 ويذكر اهلمداين يف اإللكيل 
قرص  صيتًا  وأبعدها  ذكًرا  وأعجبها  ايلمن  قصور  أول  أن 
غمدان؛ وهو حصن يف رأس جبل بايلمن معروف، واكن آلل 

ذي يزن بصنعاء.15 

الجزء الثاني: الدراسة الوصفية 

الحجر األثري 1 ))

)أ1 موقع احلجر األثري
توجد هذه القطعة يف الواجهة اخلارجية اجلنوبية الرشقية 
)جدار القبلة( ملسجد زيك باشا بكورنيش املنيب باجلزية، 

بالقاهرة الكربى بمرص. )لوحتا 4، 5(

)ب1 ماكن احلجر األثري باملوقع
ويه تتوسط الواجهة اخلارجية القبلية بني نافذيت الصالة 
ارتفاع  ىلع  للجدار  الوسطى  ادلخلة  يف  للصالة،  الرئيسية 
توضح  اليت  الرخامية  اللوحة  أسفل  وتقع  تقريبًا.  سم   5.40

ماهية هذا احلجر وأهميته.

بالطريق  للمارين  يسمح  متصدر  أنه  املوقع  هذا  ويمزي 
برؤيتها بوضوح كما ال يسمح هلم يف الوقت ذاته بمالمستها؛ 
كما  تشويهها؛  وعدم  عليها  املحافظة  ىلع  ساعد  ما  وهذا 
الصالة  بصالة  الرئييس  املحراب  خلف  مبارشة  يقع  أنه 
الرئيسية باملسجد، ويستطيع كُّ املارين بطريق الكورنيش 
أن يروها بوضوح؛ حيث إنها تقع يف الزاوية ىلع رأس كٍّ من 

شارع املحطة وشارع ابلحر األعظم. )لوحات 6، 7، 8(

احلجر  ماكن  حيث  اخلارجية  الواجهة  وصف  )ت1 
األثري: )لوحتا 6، 9(

ولقد  الرشيق.  اجلنويب  اجلدار  أي  القبلة  جهة  ويه 
هو  األول  القسم  قسمني:  من  القبلية  الواجهة  تكونت 
اجلدار اخلاريج لصالة الصالة الرئيسية، والقسم اثلاين هو 

واجهة الرضيح اخلارجية.

والربوز  يتوسط دخلتني،  بروز  األول عبارة عن  القسم 
ىلع  ادلخلتان  أما  اخلارجية؛  اجلهة  من  املحراب  يقابل 

اجلانبني فهما متماثلتان.
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)لوحة )1 صورة من ‘جوجل إيرث’ توضح موقع المسجد الذي به لوحة قصر غمدان.

)لوحة 15 تخطيط للمسجد، والنجمة تشير لموقع اللوحة بالواجهة الخارجية لجدار القبلة خلف المحراب. )رفع الباحثة1
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)لوحة 16 الواجهة الخارجية للجهة الجنوبية الشرقية )اتجاه القبلة1.

)لوحة 18 لوحة قصر غمدان بخط المسند.)لوحة 17 اللوحة التوضيحية أعلى لوحة غمدان.

)لوحة 19 الجهة الجنوبية الشرقية )اتجاه القبلة1.
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 فيما خيص الربوز األوسط حيث يوجد احلجر موضوع 
اخلارجية،  اجلهة  من  املحراب  يقابل  اذلي  وهو  ابلحث، 
ويزيد  بسيط،  بمقدار  املسجد  جدار  سمت  عن  بارز  فهو 
تقريبًا  أمتار  خبمسة  املسجد  جدار  عن  أيًضا  االرتفاع  يف 
املعدنية  اخلوذة  احتساب  دون  املئذنة  طاقية  احتساب  مع 
املسجد  من  اجلزء  هذا  يمثل  وبذلك  باهلالل.  تنتيه  اليت 
يعلو ىلع مئذنته؛ حيث يصل  بل  فيه  ارتفااًع  اجلزء األىلع 
االرتفاع إىل 15 مرًتا تقريبًا بدون احتساب اخلوذة املعدنية 

اليت قد يصل ارتفاعها إىل حنو املرت.

 اجلزء األول من هذا الربوز يتوسطه دخلة مستطيلة تبدأ 
يف  أمتار  اخلمسة  حنو  ارتفاعها  ويبلغ  مرتين،  ارتفاع  بعد 
حني يبلغ عرضها حنو مرت واحد. وهذه ادلخلة خايلة من أي 
زخارف أو كتابات ولكن يتوسطها لوحتان، اللوحة األوىل 
ويه السفىل وتقع ىلع ارتفاع 3.30 أمتار، ويبلغ ارتفاعها 36 
سم تقريبًا وعرضها حنو الـ 19سم. ويه لوحة أثرية أهداها 
اإلمام حيىي إمام ايلمن إىل صديقه أمحد زيك باشا عندما زاره 
بقايا قرص غمدان اتلارييخ  بايلمن. ويه ىلع حد قوهل من 
اللوحة  يعلو  املسند.  احلمريي  باخلط  ومنقوشة  األسطوري، 
السابقة بنحو 30 سم لوحة أخرى رخامية أكرب حجًما ترشح 

للعامة واملارة موضوع اللوحة األثرية وأهميتها.16

y  :مقاس احلجر األثري

الطول: 36 سم.- 

العرض: 19 سم.- 

y :وصف احلجر األثري

اخلامة: كتلة من احلجر الرميل الرسويب.- 

 اللون: حجري ضارب إىل الصفرة.- 

 الشلك: مستطيل.- 

انلقوش: مدونة ىلع واجهة هذا احلجر باحلفر الغائر - 
واجتاه  سطًرا،  عرش  أحد  من  ويتألف  املسند،  خبط 
انلقش  تعرض  وقد  اليسار.  إىل  ايلمني  من  الكتابة 

جوانبه  كِّ  يف  والكرس  الطمس  من  كبري  لقدر 
احلجر  لون  تغري  حيث  األيرس؛  اجلانب  يف  وخاصة 
إىل اللون األسود، وخاصة يف ركن الزاوية العليا. فلكُّ 
مفقودة،  واأليرس  واأليمن  والسفيل  العلوي  األجزاء 
أوسط  جزًءا  ابلحث  موضوع  احلجر  يمثل  وهكذا 
من حجر أكرب فقدت أطرافه األربع، وهذا ما جيعل 

معرفة مضمون حمتواه أمًرا صعبًا. 

y )8 الكتابات باحلجر األثري: )لوحة

انلص باحلروف املسندية- 

و ه ب ل ت / وس

م ي ه / ا ح م د / ه د /و

ع ه س / ذ ذ ر ن/ ه ق

ي و/ ا ل م ق ه / ب ع ل

و ع ل / ص ر وح / ص ل م ن

و وع ل م / ل وف ي ه م.

ب ك ل / ب ا س م / وج ج .

م / ع ل / س ع د ه م ي / ا

ل م ق ه/ ر ض و/ ا م .

ه م و/ ورع ب ه م و..

....ج/ ا ل م ق ه / ..

صورة فوتوغرافية للكتابة املسندية باللوحة- 
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y  انلص باحلروف العربية والالتينية 

w h b l t / w sو ه ب ل ت / وس

m y h / ) ḥ m d / h dم ي ه / ا ح م د / ه د

h s / ḏ ḏ r n/ h q )ع ه س / ذ ذ ر ن / ه ق

y w / ) l m q h / b ( lي و/ ا ل م ق ه / ب ع ل

w ( l / ṣ r w ḥ / ṣ l m nو ع ل / ص ر وح / ص ل م ن

-w w ( l m / l w f y h mو وع ل م / ل وف ي ه م-

-b k l/ b ) s m / w g gب ك ل / ب ا س م / وج ج -

m / ( l / s ( d h m y / )م / ع ل / س ع د ه م ي / ا

- l m q h / r ḍ w / ) mل م ق ه/ ر ض و/ ا م -

--h m w/ w r ( b h m wه م و/ ور ع ب ه م و--

-- /g/ ) l m q h --------/ ا ل م ق ه / --

y  إيضاح املعىن 

السطر األول: ال يوجد به غري لكمة واحدة قد تكون - 1
مسبوقة  اكنت  إن  واضًحا  ليس  إنه  حيث  اكملة؛ 
احلجر  زاوية  يف  اتللف  بسبب  ال  أم  الفصل  بعالمة 
مركب  علم  اسم  هو  )وهبلت(  اثلانية  اللكمة  العليا. 
يتكون من عنرصين، األول اسم العلم وهب، واثلاين 
انلقوش  يف  هذه  بصيغته  ورد  الالت.  املعبودة  اسم 

اثلمودية والسبئية ويف انلقوش املعينية، بمعىن )عطية 
أو هبة أو منحة املعبودة الالت(.17

ثالثة - 2 إال  منها  يظهر  ال  األوىل  اللكمة  اثلاين:  السطر 
اثلانية  اللكمة  أما  معروفة.  فقط ذلا فيه غري  أحرف 
فيه اكملة حيث حيدها قبلها وبعدها عالمة الفصل، 

ويه اسم علم )أمحد(.18 اللكمة اثلاثلة غري مكتملة.

لكمة - 3 ويه  )عهس(  األوىل  اللكمة  اثلالث:  السطر 
يف  السني  السني، وحرف  تنتيه حبرف  مكتملة،  غري 
اثلانية اكملة ويه  اللكمة  يفيد اتلنكري.19  اللكمة  آخر 
اللكمة  يمنية.  قبيلة  اسم  »ذو ذران« وهو  )ذذرن( أي 

اثلاثلة غري مكتملة.

اثلانية - 4 اللكمة  مكتملة.  أول لكمة غري  الرابع:  السطر 
اثلاثلة  اللكمة  سبيئ.20  هلإ  وهو  )املقه(  ويه  مكتملة 
)بعل( أي رب.21 ويعتقد أن اللكمة اتلايلة - ويه غري 

موجودة - )أوم( أي معبد اإلهل املقه الرئييس.22

اسم - 5 وهو  )وعل(  األوىل  اللكمة  اخلامس:  السطر 
رمًزا  واكن  الوعل،  حيوان  بمعىن  أيًضا  وتأيت  علم.23 
»رصواح«  أي  )رصوح(  اثلانية  اللكمة  )املقه(.  لإلهل 
ويه العاصمة األوىل للسبئيني، أو قبيلة )رصواح(.24 

اللكمة اثلاثلة )صلمن( أي صنم.25

األوىل - 6 الواو  )ووعل(  األوىل  اللكمة  السادس:  السطر 
للتمييم ويه  األخرية  وامليم  علم  اسم  وعل  للمعية،26 
اكتلنوين يف اللغة العربية، ويستعمل اتلمييم يف األعالم 
ويه  )لوفيهم(  اثلانية  اللكمة  العربية.27  يف  اكتلنوين 
انلاقص  احلرف  أن يكون  ومتوقع  لم تكتمل  لكمة 
هو حرف الواو، وهو فعل لم حيذف منه حرف العلة؛ 
الالم،  اجلر  حرف  من  مكونًا  اللفظ  يكون  وبذلك 
واالسم املجرور )ويف( بمعىن سالمة، جناة، اعفية، خري، 
وضمري مجع الغائبني )هم(، وحرف الواو )املحذوف( 
إلشباع حركة الضم.28 ومعىن لوفيهمو أي )سلمهم(،29 

أو احلرف انلاقص ايلاء فتصبح مثىنًّ أي )سلمهما(.30
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السطر السابع: اللكمة األوىل )بكل( أي )من مجيع( أو - 7
)من ك(31. اللكمة اثلانية )باسم( أي )بأس( واتلمييم 
اللكمة  تكون  وهكذا  اآلن،  اكتلنوين  هو  املسند  يف 
بها  لم تكتمل وحرف اجليم  اثلاثلة  اللكمة  )بأًسا(.32 
فوق  الشدة  يماثل  املسند تكرار احلرف  مكرر، ويف 

احلرف يف اللغة العربية.

السطر اثلامن: اللكمة األوىل غري مكتملة ويظهر منها - 8
أي  )عل(  اثلانية  اللكمة  امليم.  وهو  فقط  حرف  آخر 
ىلع.33 اللكمة اثلاثلة )سعدهيم(، وسعد بمعىن )وهب 
أو منح(34 وهيم للمثىن 35 أي )هبهما( أو )امنحهما(. 
اللكمة الرابعة غري مكتملة يظهر منها أول حرف فقط.

السطر اتلاسع: أول لكمة غري مكتملة ولكن واضحة - 9
تلكون  اهلمزة  هو  حروفها  أول  أن  ونستنتج  )ملقه( 
أي  )رضو(  مكتملة،  اثلانية  اللكمة  )املقه(.  اللكمة 
انلقوش  يف  )رضو(  اإلهل  أو  )رضوان(36  أو  )ريض( 
اثلمودية والصفوية، وهو يقابل اإلهل عثرت عند عرب 
اجلنوب إذ هو هلإ الزهرة.37 اللكمة اثلاثلة غري مكتملة 

وتبدأ حبريف اهلمزة وامليم.

ويظهر - 10 مكتملة  غري  األوىل  اللكمة  العارش:  السطر 
ضمري  وهو  )همو(.  فقط  أحرف  ثالثة  آخر  بها 
اثلانية  اللكمة  )هم(.38  بمعىن  املتصل  الغائب  اجلمع 

)ورعبهمو( أي )أرهبهم أو أخافهم(.39

اللكمة األوىل ال يظهر منها إال - 11 السطر احلادي عرش: 
ا اللكمة اثلانية فلفظ )املقه(  آخر حرف وهو اجليم أمَّ

اإلهل السبيئ.

التحليل1 ))
الكتابات  يف  العادة  جرت  كما  أنه  يتضح  سبق  مما 
شخصني  من  دينية  كتابات  به  احلجر  هذا  فإن  املسندية 
أحدهما )أمحد( واآلخر )وعل(، قد يكونان من قبيلة ذي 
ذران من منطقة رصواح. ويظهر أنهما قدما صنًما كقربان 
لإلهل املقة رب معبد أوام، كما أنهما يطلبان منه أن يذهب 

عنهما ويسلمهما من كِّ بأس، ويطلبان الرضا، وأن يهبهما 
املقة من خرياته، وأن يرهب أعداءهما. إذن فيه من انلقوش 

انلذرية.

تم ذكر لفظ )املقه( ثالث مرات يف ثالثة أسطر خمتلفة؛ 
فـ)أمحد(،  ذكرها  تم  اليت  األخرى  األعالم  أسماء  ا  أمَّ

و)ذذرن(، و)رصوح(، و)صلمن(، و)وعل(.

و)لوفيهمو(،  )وهبلت(،  بانلص  األخرى  اللكمات 
و)رضو(،  و)سعدهيم(،  و)عل(،  و)باسم(،  و)بكل(، 

و)ورعبهمو(.

اللوحة الرخامية1 ))
ويه  األثري  احلجر  أىلع  توجد  الرخامية:  اللوحة  نص 

بالرخام األبيض ومنقوش بها انلص اتلايل: )لوحة 5(

حتت هذه اللوحة احلجر املكتوب الباقي من قصر غمدان 
الذي شيده امللوك التابعة يف صنعاء برسم كوكب الزهرة 
ومل يبقَ له أثر على سطح األرض منقوش بالقلم احلِميَرِي 

»املسنَد« وفيه لفظة »املقة« أي الزهرة بلساهنم. 
أهداهُ جاللُة اإلمامُ حييى ملك اليمن إىل صديقه منشئ هذا 
املسجد شيخ العروبة السيد أمحد زكي باشا حينما زاره 

بصنعاء يف ربيع األول سنة 1345هـ حممود 
سبتمرب 1926م

باخلط  ونقشت  الفاريس،  باخلط  اللوحة  هذه  كتبت 
اخلط  أن  ورغم  بيضاء.  خلفية  ىلع  األسود  باللون  ابلارز 
ىلع  الغريبة  اللكمات  شلكت  قد  فإنه  يشلك،  ال  الفاريس 
اثلقافة املرصية حىت يستطيع القارئ قراءتها بشلك صحيح، 
ة.  واملقَّ واملْسنَد،  واحِلْمرَيي،  والُزهرة،  غَمدان،  مثل لكمات: 
ويه تعلو احلجر الوحيد املتبيق من القرص. وكتب يف اللوحة 
اهلجري  اتلقويمني  من  بكلٍّ  املنشئ  إىل  إهدائها  تاريخ 
باشا  زيك  وكأن  باتلقويمني،  أيًضا  الشهور  وذكر  وامليالدي 
أراد بكلِّ كتابة يف هذا املسجد أن يسجل فرتة هامة من 
تارخيه وحياته، كما أراد أن ينرش العلم واملعرفة بني حميطه 
الوحيدة  الكتابة يه  أن هذه  باذلكر  اجلدير  وميتًا. من  حيًّا 
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اليت حتوي اتلاريخ امليالدي أيًضا جبانب اهلجري باملسجد، 
كما احتوت اللوحة ىلع توقيع اخلطاط اذلي يسىم )حممود(. 

)لوحة 7(

وقد ورد بهذه اللوحة خطأ؛ حيث إن »املقه« كما سريد 
بابلحث ال تعين بلسان أهل ايلمن القدماء )الزهرة( ولكن 
»املقه« هو اإلهل القمر. وجدير باذلكر أن ادلكتور أمحد فؤاد 
املرصي هو اذلي ذكر هذه املعلومة اخلاطئة كما ورد بمجلة 
اهلالل يف عددها لشهر مارس 1927م،40 أما اإلهل الزهرة فهو 
يف  الكوكيب  اثلالوث  أراكن  من  اثلالث  الركن  وهو  »عثرت« 
احلضارة ايلمنية القديمة، وهو هلإ مذكر، ويقصد به كوكب 

الزهرة، وخاصة يف حالة جنمة الصباح.41

الجزء الثالث: الدراسة النظرية لبعض 
الكلمات الواردة بالنص 

ة1 )) الُمّقَ
الرسيم  اإلهل  وهو  مقه(  )إل  القمر  سيم  سبأ  مملكة  يف 
للمملكة، وُعبد من مجيع القبائل السبئية. واكن الوصول إىل 
عرش اململكة يتطلب االعرتاف بسلطة وماكنة هذا اإلهل؛ 
ا بالكهانة  حيث مثل هلإ السلطة العليا كما اعترب إلًها خاصًّ

واألموات.42

وهناك شبه إمجاع ىلع أن االسم مكون من جزأين هما 
االسم  من  األول  اجلزء  أن  ىلع  اتفاق  وهناك  و)مقه(  )إل( 
السامية،  اللغات  مجيع  يف  إطالقه  ىلع  إلًها  يعين  )إل(  وهو 
معبودات  أقدم  من  أنه  ويظهر  احلاكم«.  »القادر  ويعين: 
الساميني. ولعله يف األصل هلإ السماء، وهو رأس اآلهلة عند 
البرش«  »أبو  يه  عدة  بنعوت  »إل«  نعت  وقد  الكنعانيني، 
القوي(  )أي  و»اثلور«  و»امللك«  و»اخلادل«  اخللق«  و»خالق 
 ilu,( إيلو  وهو  و»الكهل«  و»الرحيم«  و»الطيب«  و»احلكيم« 
حيث  العربية؛  يف  وإلوهيم  »اإلهل«،  بمعىن  األاكدية  يف   )elu

يف  و»اهلل«  »هلإ«  هو  معىًن اعم  إىل  اسم هلإ خاص  من  حتول 
فبه يعرف  بالعربية،  العربية.43 وأقول كأنه )أل( اتلعريفية 

ُك يشء وبدونه فاللك نكرة.

أما اجلزء اثلاين من االسم )مقه(، وتلفسري معىن االسم 
معاين  عن  ابلحث  خالل  من  تفسريه  إىل  ابلاحثون  جلأ 
االشتقاق اللغوي للجذر اثلاليث هل، وقد ورد أكرث من رأي 
إنه ورد بصيغتني )إل مقه( و)إل مقهو(  يف تفسريه؛ حيث 
ويدور اشتقاق اجلزء اثلاين من االسم حول اجلذور اثلالثية 

لألفعال العربية اتلايلة:

y  أو تقبل، كما ترد اللكمة يف ه، اليت تعين استجاب  م ق 
انلقوش ايلمنية القديمة بمعىن نظم ورتب؛ ومن ثم فهو 
هلإ انلظام املستمد من العرافة، كما يأيت اجلذر مقه ىلع 
وزن مفعل بمعىن الفاعل ومن الفعل وىق فهو موٍق ومن 

ثم فإن االسم املركب إلهل يعين الوايق.

y  ق و ه، وهو مأخوذ من اللكمة العربية – العربية »قوة« اليت
تدل ىلع القوة؛ ألن اجلذر العربي لللكمة متصل باجلذر 
نواًع من اخلصوصية  يأخذ  املعىن  فإن  هنا  ومن  العريب، 
ادلالة ىلع حصار الطرائد، كما أن الفعل يف العربية يدل 

ىلع االنتصار بالقوة الغابلة.

y  زالت ما  بالفتح  القاف  وتشديد  امليم  بفتح  ق،  ق  م 
وقتنا  حىت  ادلارجة  صنعاء  أهل  هلجة  يف  مستخدمة 
خلسة  الشخص  إىل  انلظر  بمعىن  وتستخدم  احلارض، 
شخًصا  هناك  أن  إيله  املنظور  الشخص  يعلم  أن  دون 
وإذا  املراقبة،  إطار  ضمن  يدخل  األمر  وهذا  يتفحصه. 
جاز اشتقاق اجلزء اثلاين من االسم من هذا اجلذر فإنه 
العباد  تلرصفات  املراقب  اإلهل  فهو  املراقب  بمعىن  يأيت 

دون علمهم.

y  و ق ه، يرجح أنه أخذ من الفعل وقه اليت ترد يف اللغة
أمر،  بمعىن  ماٍض جمرد  فعل  القديمة ىلع شلك  ايلمنية 
أو  اآلمر  اإلهل  أو  األمر  هلإ  هو  االسم  فمعىن  وبذلك 
صاحب األمر؛ فهو اإلهل اذلي يرتقبون أوامره تلنفيذها.

جزأين  إىل  يقسم  الضعيفة  اآلراء  بعض  يف  اإلهل  واسم 
خمتلفني:
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y  اشتقاق وهو  بالقوة  عالقة  ولالشتقاق  و»قه«:  »إلم« 
غريب لم يتناوهل أو يأخذ به ابلاحثون.

y  إ« و»ملق«: وهنا اجلزء اثلاين من اللكمة مشتق من اجلذر«
»ملق« اذلي يعين يف اللغة اثلاقب أو الالمع.

بأنه  اإلهل  ذلك  يظهر  السابقة  االشتقاقات  خالل  ومن 
داعم للحرب والقتال، ومانح للخري والربكة؛ حيث طلبت 
الصحة  مثل  احلاالت  خمتلف  يف  واخلريات  اإلاعنات  منه 
وانلرص وخصوبة األرض واألوالد؛ أي إن ذلك اإلهل تدخل 
احلياة يف مملكة سبأ، واكن مسيطًرا ومراقبًا  يف مجيع شئون 
ومصدًرا  للحياة  وموجًها  العباد  ترصفات  ىلع  ومهيمنًا 

للخريات والرباكت، فهو هلإ شامل.44

وكرست )للمقه( عدة معابد أهمها معبد بعل أوام )أوم(/ 
السبئية  املعابد  أهم  من  وهو  مأرب:  بلقيس،  حمرم  معبد 
وأشهرها إىل اجلنوب الرشيق من مأرب احلايلة بنحو 4 كم، 
)بعل  باسم  املعروف  املقه  القمري  اإلهل  لعبادة  واملكرس 
أوم(، وهو دون شك أكرب معبد معروف يف كِّ أرجاء جنوب 
ذات  وباحة  بيضوي،  سور  من  ويتألف  العربية.  اجلزيرة 
أعمدة، وعدة مباٍن ثانوية ذات وظائف غري حمددة ومقربة 
ملحقة بها. وبه كثري من انلقوش السبئية اليت تسجل تقديم 
اخلصوص  وجه  وىلع  السبئية  للمعبودات  والقرابني  انلذور 
معبود سبأ الرئييس )املقه(. وقد زاره أمحد فخري اعم 1956، 

ونقل نقوشه وصوَّر أجزاءه املختلفة. 

)عرش  برآن  معبد  مثل  أخرى  معابد  هل  كرست  كما 
بلقيس( ويقع يف شمال غرب معبد بعل أوم )حمرم بلقيس( 
بنحو 1400م، ومعبد معربم ىلع مسافة 27 كم من مأرب يف 
قرية املساجد. وقد زاره أيًضا أمحد فخري اعم 1956، ونقل 

نقوشه وصوَّر أجزاءه املختلفة.45 

صرواح1 ))
رصواح هو اسم واٍد بايلمن وأطلق ىلع املدينة الواقعة به، 
كذلك هو اسم لقرص أو حصن بمأرب، ويطلق أيًضا ىلع اسم 
)قبيلة(. قال نشوان ويطلق اسم رصوح أيًضا ىلع رصواح. 46

مدينة رصواح: اكنت رصواح اعصمة مكريب )سبأ( قبل 
رشق  شمال  يف  ومأرب  صنعاء  بني  ما  وتقع  مأرب،  مدينة 
مدينة صنعاء احلايلة ويه حماطة باجلبال من كِّ جوانبها.47 
وظلت قرونًا طويلة مدينة ذات أهمية، وعين كثري من ملوك 
وفيها  العاصمة،  باعتبارها  فيها  اهلامة  املعابد  بتشييد  سبأ 
يقاس  »ال  اهلمداين:  وقال  اخلاص.48  سبأ  هلإ  »املقه«  معبد 
برصواح يشء من هذه املحافد غري أن صوتها بعيد يف أشعار 
فيضيف:  احلمريي  أما  قائم«.49  يشء  منها  بيق  وقد  العرب 
»وبناؤها لكها من رخام، وباقية أهلها يزعمون أنها بنيت يف 
عشية واحدة، ويف كالم حلمري: بنينا رصواح ومرواح. وفيه 
أهمية  القديمة  املدينة  تللك  واكن  خوالن«.50  مملكة  اكنت 
عظيمة، وقد أثرت يف نفوس انلاس تأثرًيا لم يتمكن الزمان 

من حموه بالرغم من أفول جنمها قبل اإلسالم بأمد.51 

قرص رصواح: رصواح بالكرس ثم السكون ثم واو بعدها 
ألف وآخره حاء مهملة. قال أبو عبيد: الرصح كُّ بناء اعٍل 
مرتفع ومجعه رصوح، قال الزجاج: الرصح القرص واحلصن.52

أمر  بايلمن  حصن  »رصواح  األخبار:  أهل  بعض  وذكر 
سليمان عليه السالم اجلن فبنوه بللقيس«. وقوهلم هذا هو 
اليت  باإلرسائيليات  املتأثرة  األساطري  من  أسطورة  بالطبع 
ترجع أصل أكرث املباين العادية يف جزيرة العرب إىل سليمان 
يف  بنيت  رصواح  أن  الطربي  فيذكر  سليمان،53  جن  وإىل 
عهد سليمان عليه السالم وامللكة بلقيس بعد أن زوجها 
واح وَمراح  حني ورِصْ

ْ
سليمان بتّبع ملك همدان، قال: »وَسل

وَبيْنون وهندة وهنيدة وتلثوم حصون اكنت بايلمن، عملتها 
الشياطني ذلي تّبع، ثم رفعوا أيديهم«.54 

احلمريي:  فيخربنا  مأرب،  بمدينة  القرص  هذا  واكن 
»واكنت مأرب يف القديم مدينة كبرية اعمرة باخللق مشهورة 
يف بالد العرب، وبها رصواح قرص سليمان عليه السالم«.55 
كذلك خيربنا اإلدرييس أن هذا القرص اندثر وأصبح أطالاًل، 
القرص  هذا  ويسىم  داود  بن  سليمان  قرص  »وبها  فيقول: 

رصواح، ولم يبَق منه اآلن إال طلل دارس وأثر اغبر«.56
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شعب رصواح: كما يطلق اسم رصواح ىلع قبيلة يمنية، 
فيخربنا جواد يلع أن »شعب رصوح«، أي قبيلة رصواح.57

ذو ذران1 ))
إىل  تقسم  نظامها  وأصل  أزمانها  أقدم  يف  ايلمن  اكنت 
أو  اكحلصن  والقرص  قصور  إىل  واملحفد  حمفد  مجع  حمافد 
القلعة حييط به سور ويقيم فيه شيخ أو أمري أو وجيه حيف 
به األعوان واحلاشية واخلدم. ويعرف صاحب املحفد بلفظ 
»ذو« أي صاحب يضاف إىل اسم املحفد فيقال »ذو غمدان« 
معني،  صاحب  أي  معني(  و)ذو  غمدان،  صاحب  أي 
واكنت  اذلوين.  أو  باألذواء  احلاكم  من  الطبقة  هذه  وتعرف 
هذه املحافد عديدة للكٍّ منها حكومة قائمة بنفسها. وأشهر 
غمدان  أسماؤها:  إيلنا  وصلت  اليت  القصور  أو  املحافد 
وبينون  وشبام  وظفار  وسلحني  ورصواح  وفاعط  وتلغم 

وريام وبواقش وروثان وأرياب وعمران وغريها.

امللوك  نبغ  ومنهم  األصليون،  ابلالد  هم حاكم  واألذواء 
وهم  والسبئية.  املعينية  مثل  الكربى  ادلول  أسسوا  اذلين 
طبقات؛ طبقة سماها امللوك املثامنة وهم ثمانية أذواء اكنوا 
وذو  وذو جدن،  وذو شجر،  وذو خليل،  ثعلبان،  ذو  أقوياء: 
والطبقة  عثكالن؛  وذو  جرفز،  وذو  مغار،  وذو  رصواح، 
وذو  دفني،  وذو  مرافد،  ذو  منهم  مستقلون،  أذواء  اثلانية 

ايلمن  يف  وظهرت  وغريهم.  أصبح،  وذو  يزن،  وذو  املحني، 
دول كربى اكملعينية والسبئية، ولكن هذه ادلول الصغرى 

قد اعرصت تلك ادلول الكربى.58

وجواد يلع يؤكد أن »ذران« )ذرأن( من القبائل اليت ورد 
اسمها مراًرا يف الكتابات القتبانية، قرابة اعم 300 ق.م، كما 
أن بعض الكتابات أرخت بتأريخ هذه القبيلة، وورد اسمها 
العاصمة. وقد صدر  »تمنع«  بمدينة  يف كتابات عرث عليها 
هذا األمر وأعلن للناس يف »ورخم ذبرم اخرن ذ ذران«، أي 
يف»شهر برم اثلاين من السنة األوىل من سين من آل ذرأن«.59 

كما ورد اسم )ذو ذرأن( يف إحدى الوثائق القانونية اليت 
صحتها  ىلع  شهد  وقد  ذبيان«،  أب  »يدع  امللك  أصدرها 
للتعبري عن رشعيتها مجاعة من األعيان والرؤساء وهم من 
أعضاء »املزود« ومن أرشاف اململكة ورؤساء القبائل، ذكرت 

أسماؤهم وأسماء األرس والعشائر اليت ينتمون إيلها. 60

»سبأ«  بني  حرب  نشبت  يبل«  اب  »يدع  أيام  ويف 
احلروف بإطالة  املوسوم  انلص  يف  ذكرت   و»قتبان« 

GL 1693 = RES 3858،61 وهو نص سجله »ذمر ملك بن شهر« 

من »آل ذران« )آل ذرأن(. ويف انلص خرب حرب وقعت أيًضا 
بن ذمر ىلع«  »يدع أب جيل  امللك  أيام  قتبان وسبأ يف  بني 

)لوحة 0)1 لوحة قصر غمدان هي الحجر الكبير الذي يتوسط الصورة التي تظهر بها 7 أحجار يمنية أحضرها زكي باشا من اليمن. )الهالل، يوليو 9)9)م، )05)1.
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ملك قتبان. وقد دون هذا انلص »يذمر ملك« سيد قبيلة 
»ذرن« »ذران« )ذرأن(.62 

قصة إهداء الحجر األثري والرحلة إلى اليمن1 ))
عن  مندوًبا  واحلجاز  ايلمن  إىل  زيك  أمحد  سافر  لقد   
1926م،63  اعم  ملكيهما  بني  للسفارة  الرشقية  الرابطة 
سعود  وابن  حيىي  اإلمام  بني  اخلالف  يف  اتلوسط  أجل  من 
أن  واستطااع  احلجاز  إىل  قصدا  ثم  أواًل.  ايلمن  إىل  فقصدا 
ويف  برش.  سعود  ابن  يبدأ  أال  اإلمام حيىي  موثًقا ىلع  يأخذا 
مكة أخذا موثًقا مماثاًل من ابن سعود. ووصل الوسيطان إىل 
صنعاء يف 6 أغسطس، ومكثا فيها حىت 25 سبتمرب أجريا 
خالهلا مباحثات مع اإلمام وعدد من مساعديه، واستؤنفت 
العزيز  عبد  امللك  إلقناع  احلجاز  يف  الوساطة  مسايع 
بني  حمايدة  مستقلة  حكومة  بتشكيل  والقبول  باالعتدال 

ايلمن واحلجاز.64 

استطاع زيك باشا احلصول يف رحلة ايلمن ىلع ماكسب 
الفريدة،  وادلرر  انلادرة  اتلحف  من  العديد  وىلع  كبرية 
أهداه  وقد  غمدان،  قرص  من  احلمريي  احلجر  هذا  ومنها 
اإلمام حيىي ألف حبة من العقيق ايلماين وأعلن قائاًل: »إنه 
ال جيوز اتلرصف يف هذه اذلخرية لغري زينة املنرب واملحراب. 
املرام  فوق  وجاءت  األلف  قاربت  اليت  العقيق  أحجار  إن 
ووراء األحالم، يه أمجل حلية يزدان بها مسجدي الصغري 
الوحيد  احلجر  بذلك  قد حتىل ظاهره  الفسطاط، كما  جبزية 
ابلايق مرقوًما منقوًشا من قرص غمدان..«65 واعد منها بنقوش 
أيًضا  اللغة احلمريية كما اعد  ىلع احلجر عددها سبعة من 

بأصنام وسيوف وبزة عربية وكتب خمطوطة.66 )لوحة 10(

ومن أمجل ما يعطي لوضع هذا احلجر يف هذه ابلقعة من 
أرض مرص أي منطقة اجلزية، ما أخربنا به زيك باشا بنفسه 
من أن مدينة اجلزية بناها بنو همدان ويافع، من كرام ايلمن 
يف أول اإلسالم،67 وكأن احلجر لم يغرتب بل انتقل من وطن 

إىل وطن.

الجزء الخامس: الخاتمة

النتائج:1 ))
y  من جملوب  أنه  ابلحث  موضوع  األثري  احلجر  يمزي 

الكتابات  بعكس  املسند  للخط  املنشأ  بدل  ايلمن 
اللتني تندرجان يف  األخرى املسندية بمرص اكلكتابتني 
وتوجد   ،––––––– اليت وردت بكتاب  )املخربشات( ويه  إطار 
من  بالقرب  قنا  بمحافظة  كوة  وأيب  ابلنات  قرص  عند 
القصري يف طريق الواحات بالصحراء الرشقية. باإلضافة 
باملتحف  اخلشبية حمفوظ  اتلوابيت  أحد  إىل نقش ىلع 
اثلاين  القرن  يف  ابلطليم  للعرص  تارخيه  يعود  املرصي 

امليالدي.

y  غمدان قرص  من  ابلاقية  ابلقية  إنه  يقال  احلجر  هذا 
األسطوري، مما يزيد من قيمته األثرية واتلارخيية والفنية.

y  وترابط لتشابك  عليه  غبار  ال  أثري  ديلل  احلجر  هذا 
العالقات بني دول حوض ابلحر األمحر، ومدى اتلأثري 

واتلأثر بينها.

y  إهدائه تعترب قصة  اذلي  األثري  ادليلل  هو  احلجر  هذا 
برهانًا ىلع توقيع معاهدة أو )مذكرة تفاهم( بني امللكني 
بن  العزيز بن سعود واإلمام حيىي  العربيني اإلمام عبد 
محيد ادلين، واذلي قام بدور الوساطة إلتمامها أمحد زيك 

باشا ونبيه بك العظمة.

y  سبعة تبلغ  اكملة  جمموعة  أحجار  أحد  هو  احلجر  هذا 
املتبيق  الوحيد  وهو  باشا،  أمحد زيك  إىل  أهديت  أحجار 

منها، يف حني ال يعرف مآل ومصري بقية املجموعة.

y  عدد يف  اهلالل  جملة  نرشتها  فوتوغرافية  صورة  توجد 
األحجار  من  الاكملة  املجموعة  توثق  1929م،  يويلو 
احلمريية املهداة إىل أمحد زيك باشا، وقد تم نرشها بملحق 

صور ابلحث.
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y  اخلاريج اجلدار  احلجر يف  اختيار ماكن عرض هذا  إن 
وقد  فائقة،  بعناية  تم  قد  باشا  زيك  أمحد  ملسجد  القبيل 

رويع فيه ما ييل:

y  أن يكون يف ابلقعة من أرض مرص – منطقة اجلزية - اليت
بناها بنو همدان ويافع، من كرام ايلمن يف أول اإلسالم، 
وكون هذا احلجر جملوًبا من ايلمن جيعل هذا هو املاكن 

األنسب لعرضه.

y  متوسًطا باشا  زيك  مسجد  بناء  أحجار  وسط  يوضع  أن 
قيمة  من  يزيد  حىت  وذلك  للبناء،  اخلارجية  املداميك 
فيه  ووضع  بنائه،  ىلع  زيك  أمحد  حرص  حيث  املسجد؛ 
كَّ نفيس واغٍل يلذكر بعد موته إىل ما شاء اهلل من عمر 

ادلنيا.

y  أن يكون يف اجلدار اخلاريج ليستطيع أن يراه كُّ املارة
من مسلمني وغريهم، كمعلم تنويري.

y  أحد ىلع  يستعيص  فال  وترشحه  تصفه  لوحة  يعلوه  أن 
معرفة ما فيه.

y  باحلجر انلقش  بمحتوى  اخلاصة  انلتائج  خيص  فيما 
األثري فيه كما ييل:

هو حجر صغري نسبيًّا ال يتجاوز مقاسه 36سم × - 
19سم، من احلجر الضارب إىل الصفرة.

اخلط -  من  سطًرا  عرش  أحد  من  احلجر  يتكون 
املحتوى  جعل  مما  األربعة؛  حوافه  فقد  املسند، 

منقوًصا.

رغم فقدان كثري من أجزاء احلجر األثري، فإن - 
بفهم  نلا  فسمحت  اللكمات جاءت اكملة  بعض 

املحتوى إىل حد كبري.

)نذرية( لإلهل -  كتابة  هو  األثري  احلجر  موضوع 
)املقه( اإلهل القمري يف ادليانة السبئية القديمة.

ورد اسما شخصني بهذا انلص وهما أمحد ووعل، - 

ويف  املقه،  للمعبود  كقربان  صنًما  يقدمان  وهما 
وأن  ابلأس،  عنهما  يذهب  أن  يطلبان  املقابل 
كما  أعداءهما،  يرهب  وأن  خرياته،  من  يهبهما 

يطلبان منه الرضا.

اللفظ -  وهو  مرات،  ثالث  )املقه(  لفظ  نقش  تم 
األكرث تكراًرا يف هذا اجلزء من اللوحة احلمريية.

تم ذكر القبيلة اليت ينتيم هلا صاحبا انلقش ويه - 
قبيلة )ذو ذران(.

كما تم ذكر اسم مدينة ويه )رصواح(.- 

اليت -  الوصفية  اللوحة  ختص  اليت  انلتائج  خيص  فيما 
تعلو احلجر األثري موضوع ابلحث، فيه كما ييل:

للمارة -  لتسمح  كبري  واضح  خبط  اللوحة  جاءت 
بسهولة ويرس قراءتها.

املستخدمة -  املثايلة  الفنية  الطرق  كتابتها  يف  اتبع 
باخلط  الكتابة  تم  حيث  العرض؛  بطاقات  كتابة  يف 
اليرس  للقراء  يتيح  مما  بيضاء؛  خلفية  ىلع  األسود 

والوضوح يف القراءة.

اتلدوين، خبط -  املستخدم يف  الفاريس  باخلط  جاءت 
فين مجيل.

ال -  حىت  ايلمنية  اثلقافة  ختص  اليت  اللكمات  ت  ُشلكِّ
خيطئ القارئ املرصي – الغريب عن هذه اثلقافة - يف 
الزهرة،  ة،  املقَّ الصحيح، ويه لكمات:  بالشلك  نطقها 

غمدان، احلمريي، املسند.

أن -  تدوين  تم  حيث  معلومايت؛  خطأ  انلص  حوى 
إن )عثرت( هو من  )الزهرة(، يف حني  )املقه( يه هلإ 
)املقه(  ويمثل  السبئيني،  عند  )الزهرة(  اإلهل  يمثل 
اإلهل )القمر( يف اثلالوث الكواكيب )القمر والشمس 

والزهرة(.
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التوصيات1 ))
بنرش  االهتمام  برضورة  نويص  ابلحث  هذا  نهاية  ويف 
وترمجة انلقوش العربية ىلع مر العصور، وتشجيع ابلاحثني 
حىت  واهلام،  الرضوري  العمل  هذا  ىلع  واملسلمني  العرب 
يكتب تارخينا وتدون حضارتنا وثقافتنا بأيدينا؛ فال ننتظر 
أن يعلمنا املسترشقون وغريهم هويتنا وأصونلا، فيظهرون 

منها ما أرادوا، ويفرسونها كما شاءوا وارتأوا.
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