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1139هـ/ 1727م  بقبته ال�سريحية بمدينة �سنعاء

Islamic Inscription and Elegy to Al-Emam Al-Mutawakel Ala Allah
Al-Qasim Bin Al-Hussein 1139/1727 at his Grave Qubba at Sana'a City

علي �سعيد �سيف

Abstract
In the Western side of the wall at Al-Mutawakel's Qubba (Cupola), which is located at 

the Western side from Bab Al-Sabah at Sana'a City, there is an inscription and an elegy. They 
are dedicated to Al-Emam Al-Mutawakel Ala Allah Al-Qasim Bin Al-Hussein, who died at 
Ramadan 22, 1139 Hijri, corresponding May 24, 1727.

This study will include, in addition to the tomb-stone and the elegy reading, description, 
and analysis of their writings, including the nicknames of Al-Mutawakel and his father and 
grandfather as they came on the tomb-stone; one of them Mulana'a and Malek Amrana Ameer 
Al-Mumeenin and Sayad al-Muslimeen. One nickname is Al-Emam Al-Homam who is ‘The 
Cave of Widows and Orphans’. In another side of this study, there is an artificial analysis of 
Calligraphy properties of the tomb-stone and the elegy as well as a re-decoration of them.

The tomb-stone and the elegy inscriptions carried information like the name of the owner 
of the tomb who is Al-Emam Al-Mutawakel Ala Allah Al-Qasim Bin Al-Hussein, and the date 
of his death recorded by month, day, year. It had the sentence ‘he died Redwan Allah Aliah at 
Thursday Ramadan 24, 1139’, whereas the elegy was wrote as poetry, and it was signed by the 
calligrapher Ahmed Bin Salah Al-Swady Al-Sa'ady. 

يوجد هذ� �لنق�ش و�لمرثية وهما في �لجد�ر �ل�شرقي لقبة 
�لمتوكل �لو�قعة �إلى �لغرب من باب �ل�شباح بمدينة �شنعاء، 
مام �لمتوكل على �هلل �لقا�شم بن �لح�شين  وهما يخ�شان �لإ
�لمتوفى في 22 من �شهر رم�شان من �شنة 1139هـ �لمو�فق 

24 مايو 1727م. 

حيث  من  و�لمرثية  �ل�شاهد  هذ�  �لدر��شة  هذه  تتناول 
م�شامينهما  وتحليل  عليهما،  و�لتعليق  وقر�ءتهما  و�شفهما 
�لو�ردة  وجده  �أبيه  و�ألقاب  �لمتوكل  مام  �لإ �ألقاب  ل�شيما 
منين  على �ل�شاهد و�لتي منها: مولنا ومالك �أمرنا �أمير �لموؤ

�لمرثية  على  �لو�ردة  لقاب  �لأ وكذلك  �لم�شلمين،  و�شيد 
وتَتُبعها  يتام،  و�لأ ر�مل  �لأ كهف  �لهمام  مام  �لإ منها  و�لتي 
�لعالم  �أرجاء  و�لمنت�شرة في مختلف  �لمماثلة  �لنقو�ش  على 
�شالمي، �إلى جانب ذلك تت�شمن هذه �لدر��شة تحلياًل فنيًّا  �لإ
للخ�شائ�ش �لفنية لكتابة هذ� �ل�شاهد و�لمرثية وزخرفتهما. 

�شا�شية  وقد توفرت في هذ� �ل�شاهد و�لمرثية �لعنا�شر �لأ
مام �لمتوكل  لكتابة �ل�شو�هد؛ منها ��شم �شاحب �ل�شاهد �لإ
على �هلل �لقا�شم بن �لح�شين وتاريخ وفاته باليوم، و�ل�شهر، 
‘توفي رحمة �هلل ور�شو�نه عليه يوم  و�ل�شنة و�لذي ن�شه: 
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و�لذي ن�شه: ‘�لحمد هلل �أمر بعمارة هذه �لقبة �لمباركة وما 
�إلى  �لماء  و�ل�شرح ومخرج  و�لبركة  �لمطاهير  حولها من 
�لمطاهير و�إلى �لحو�ش و�لقبة �لذي يلي �ل�شرح من جهة 
منين و�شيد  عدن )�لجنوب( من بين �ل�شبيل مولنا �أمير �لموؤ
�لم�شلمين �لمن�شور باهلل رب �لعالمين �أبي �لقا�شم �لح�شين 

منين �لمتوكل على �هلل رب �لعالمين’. بن �أمير �لموؤ

اأواًل: ال�ساهد 
1- و�سف ال�ساهد

م�شتطيل  )�لمرمر(  �لرخام  حجر  من  قبر  �شاهد 
د�ئري  ن�شف  عقد  ب�شكل  على  �لأ من  ينتهي  �ل�شكل 
طوله 62�شم وعر�شه 40�شم، ربما تم تنفيذه باأمر من 
بن �شاحب  �لقا�شم  بن  �لح�شين  باهلل  �لمن�شور  مام  �لإ
نه هو �لذي �أمر ببناء �لقبة على  �ل�شاهد في مدينة �شنعاء لأ
�شريح و�لده �إ�شافة �إلى �أن كاتبه هو نف�شه كاتب �شاهد 
قبر �لمن�شور باهلل،3 ومن �لمرجح �أن �لحجر قد جلب 

مام المتوكل  ب�صنعاء )لوحة 1( تو�صح موقع القبة ال�صريحية للإ

�لخمي�ش ر�بع وع�شرين رم�شان من �شنة ت�شع وثلثين ومائة 
�شالح  بن  �أحمد  �ل�شانع  توقيع  جانب  �إلى  �شنة  و�ألف 

�ل�شودي �ل�شعدي’، �أما �لمرثية  فقد نظمت �شعًر�.

موقع ال�شاهد والمرثية  

لقبة  �ل�شرقي  �لجد�ر  في  و�لمرثية مح�شور�ن  �ل�شاهد 
�لمتوكل على �هلل �لقا�شم بن �لح�شين، )لوحة1( �لتي تقع 
�شنعاء  مدينة  �أبوب  -�أحد  �ل�شباح  باب  من  �لغرب  �إلى 
بميد�ن  �لم�شك1  بب�شتان  ي�شمى  في مو�شع كان  �لقديمة 
مام  �أمر ببنائها �لإ �لتحرير و�شط مدينة �شنعاء، وهذه �لقبة 
�لمن�شور باهلل �لح�شين بن �لقا�شم على قبر و�لده، وهو ما 
�ل�شرقي  �لجد�ر  في  �لمو�شوع  �لتاأ�شي�شي  �لن�ش  �إليه  �أ�شار 
بهر و�لذي ن�شه: ‘و�أما �لمو�شع �لذي قد كان ��شتثني  لقبة �لأ
لقبر ذ�ته من �لقبة �لتي عمرها على �شريح و�لده �أعاده �هلل 
من بركاته و�شبلها لعبادة �هلل وتالوة �آياته’،2 �إ�شافة �إلى ما 
ورد �شمن �ل�شريط �لكتابي �لذي يزين جدر�ن قبة �لمتوكل 
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هذ�  �شاحب  *و�رحم  محمد  �آل  وعلى  محمد 
�ل�شريح وهو مولنا

�لم�شلمين  و�شيد  منين  �لموؤ �أمير  �أمرنا*  ومالك 
�لمتوكل على �هلل رب �لعالمين

لدين  �لمهدي  منين  �لموؤ �أمير  بن  �لح�شين  بن  �لق�شم 
منين �لمن�شور �هلل �أحمد بن �لح�شين بن �أمير �لموؤ

باهلل لق�شم بن محمد*بن علي بن محمد *بن علي بن 
مير �لح�شين �لر�شيد بن �أحمد بن �لأ

يو�شف  بن  محمد*  بن  يحيى  بن  علي  بن  ملحي  �لأ
مام �لد�عي �شل بن �لق�شم بن �لإ �شغر �لملقب بالأ �لأ

مام �لمن�شور باهلل يحيى  كبر بن �لإ �إلى �هلل يو�شف �لأ
مام �لنا�شر لدين �هلل �أحمد بن بن �لإ

مام �لهادي �إلى �لحق يحيى بن �لح�شين بن �لق�شم  �لإ
بن  �لح�شن  بن  �إبر�هيم  بن  �إ�شماعيل  بن  �إبر�هيم  بن 

منين �لح�شن بن �أمير �لموؤ

�هلل  �شلو�ت  طالب*  �أبي  بن  علي  �لو�شيين  و�شيد 
عليهم �أجمعين توفي رحمه �هلل ور�شو�نه عليه

يوم �لخمي�ش ر�بع وع�شرون من �شهر رم�شان �لكريم 
من �شنة ت�شع وثالثين ومائة و�لف �شنة*

قد�ش �هلل روحه ونور �شريحه وغفر �هلل لكاتبه محب 
�آل محمد �أحمد بن �شالح �ل�شودي �ل�شعدي

ب - الهام�ش 
 �لهام�ش يتكون من ثالثة �أجز�ء �أيمن و�أي�شر و�أعلى:

يمن: - االأ

  جاءت ن�شو�شه من قوله تعالى:  

َوَتنِزُع  اء  َت�شَ َمن  �ْلُمْلَك  ِتي  ُتوؤْ �ْلُمْلِك  َماِلَك  �للَُّهمَّ  ‘ُقِل 
ِبَيِدَك  اء  اء َوُتِذلُّ َمن َت�شَ اء َوُتِعزُّ َمن َت�شَ ن َت�شَ �ْلُمْلَك ِممَّ

�ْلَخْيُر’

تتميز  لما  �لمهاذر بمحافظة �شعده وذلك  من منطقة 
به �أحجار هذه �لمنطقة من جودة في �ل�شقل، وحالته 
ويتكون  ومقروءة  و��شحة  ون�شو�شه  وجيدة  �شليمة 
من �ثني ع�شر �شطًر�، نفذت بخط �لثلث �لبارز يف�شل 
طرها  ويوؤ نف�شها،  حرف  �لأ بروز  بارزة  بينها خطوط 
�تخذ  �لذي  على  �لأ و�لهام�ش  �لجانبين،  من  هام�ش 
�شكل عقد ن�شف د�ئري �رتكزت رجاله على زخرفة 

ربع. كتابية قو�مها )باهلل( �إذ تقر�أ من �لجهات �لأ

بينما يقوم �لهام�ش في �لجانبين على زخرفة هند�شية 
قو�مها نجمة �شد��شية �ل�شكل )غطيت في فترة متاأخرة 
من  على  �لأ �ل�شطر  �أن  نجد  �إلى جانب ذلك  بالقار(، 
�لمتن قد �تخذ �ل�شكل �لمثلث ب�شلعين َذَوْي زخرفة 
نباتية،  لوريد�ت  زخرفة  �لمتن  ويتخلل  مجدولة، 
وهناك �إهمال و��شح في عدم �إعجام بع�ش �لحروف 

�لمعجمة كما في �لباء، و�لتاء، و�لنون، و�لياء. 

من  في�شت�شف  �ل�شاهد  كتابة  تنفيذ  تاريخ  عن  �أما 
نه لم  تاريخ وفاة �شاحب �ل�شاهد �أنه نفذ بعد �لوفاة، لأ
ي�شجل تاريخ �لنق�ش و�أن �لذي �أمر ببناء قبة على �شريح 
�لمتوكل هو ولده �لح�شين ��شتناًد� �إلى �لن�ش �لمزبور 
على جدر�ن �لقبة و�لذي يدل على �أنه نفذ بعد �لوفاة 
مام �لمن�شور باهلل  �إذ ن�ش على ‘�أمر بعمارة هذه �لقبة �لإ

�لح�شين بن �لقا�شم على �شريح و�لده’.

2- القراءة: )�سكل رقم 1(
توزعت ن�شو�ش �ل�شاهد في ق�شمين رئي�شين؛ متن 

وهام�ش:
اأ - المتن  

�إل �هلل محمد ر�شول �هلل علي ولي �هلل عليهم  �إله  ل 
�شالم �هلل

�للهم  ��شطفى  �لذين*  عباده  على  و�شالم  هلل  �لحمد 
�شلي على
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ي�سر:  - االأ

يات �لتي ورد بع�شها في   جاءت ن�شو�شه تكملة لالآ
يمن ون�شت على قوله تعالى:  �لجانب �لأ

�لنََّهاِر  ِفي  �للَّْيَل  ُتوِلُج  َقِديٌر  �َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلَى  نََّك  ‘�إِ
�ْلَميِِّت  ِمَن  �ْلَحيَّ  َوُتْخِرُج  �للَّْيِل  ِفي  �لنََّهاَر  َوُتوِلُج 
ِبَغْيِر  اء  َت�شَ َمن  َوَتْرُزُق  �ْلَحيِّ  ِمَن  �ْلَميَِّت  َوُتْخِرُج 

اٍب’.4 ِح�شَ
- العلوي:

�لحق  قول  من  عبار�ته  جاءت  �لجانب  هذ�  وفي   
�شبحانه وتعالى:  

َمُد  ُ �ل�شَّ ُ �َأَحٌد  �هللَّ ِحيِم ُقْل ُهَو �هللَّ ْحَمِن �لرَّ ِ �لرَّ ‘ِب�ْشِم �هللَّ
َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم َيُكن لَُّه ُكُفًو� �َأَحٌد’.5

ت - التعليق 
همية  �لأ من  كبير  جانب  على  �ل�شاهد  هذ�  يعد 
�لتاريخية ب�شبب �أنه مو�شوع في �لجد�ر �ل�شرقي للقبة 
مام �لقا�شم بن �لح�شين،  �ل�شريحية �لتي دفن بها   �لإ
كد �أن هذه �لبقعة  وهذ� يعني �أن مو�شعه لم يتغير ويوؤ
من �لقبة �لمدفون بها �شاحب �ل�شاهد تخ�شه، و�أنها 
بر�شم دفنه كما �أيد ذلك �لن�ش �لتاأ�شي�شي �لمو�شوع 
بهر،  في �لجد�ر �ل�شرقي للقبة �ل�شريحية بم�شجد �لأ
�لركن  �حتل  �لذي  �لدفن  مكان  من  بالقرب  و�أنه 
و�لتي  �لمتوكل  قبة  �شاحة  من  �ل�شرقي  �لجنوبي 
�لقبة،  من  )�لجنوبية(  �لعدنية  بالجهة  �لن�ش  حددها 
على  �لمتوكل  مام  �لإ ��شم  عليه  نق�ش  �أنه  �إلى  �إ�شافة 
�هلل �لقا�شم بن �لح�شين بن �أحمد بن �لح�شن و�شوًل 
مام علي بن �أبي طالب كرم �هلل وجهه،  بن�شبه �إلى �لإ
وتاريخ وفاته باليوم و�ل�شهر و�ل�شنة فقد ن�ش على �أن 
من  و�لع�شرين  �لر�بع  �لخمي�ش  يوم  في  كانت  وفاته 
و�ألف،  ومائة  وثالثين  ت�شع  �شنة  من  رم�شان  �شهر 
�لن�ش  نهاية  في  ��شمه  �شجل  قد  كاتبه  �أن  �إلى  �إ�شافة 
بن  �أحمد  �آل محمد  لكاتبه محب  �هلل  ‘وغفر  بقوله 

�شالح �ل�شودي �ل�شعدي’.

ي�شير  و�إنما  مولده،  تاريخ  يعرف  ل  و�لقا�شم 
في  ��شترك  و�أنه  �آبائه،  ن�شاأة  ن�شاأ  �أنه  �إلى  رخون  �لموؤ
مام  �لكثير من معارك �لقتال، حتى �شار لدى عمه �لإ
�لمهدي محمد ‘�شاحب �لمو�هب’ من �أعظم �لقادة 
فيدفعها ويقوم  �لمهمات  يعينه في  و�لمقربين وكان 
بحلها وتارة كان يعتقله لما يرى من ميل �لنا�ش �إليه، 
�أيام  في  �أنه  و�تفق  للخالفة،  وتر�شيحه  همته  وعلو 
بها  يقوم  ل  عظيمة،  مهمة  للمهدي  عر�ش  �عتقاله 
بمبايعته  �لنا�ش  فرغب  �ل�شجن،  من  فاأخرجه  �إل هو 
فاعتذر لهم باأنه لم يكن في �لعلم م�شتوفًيا لالجتهاد 
بل  ير�د،  و�لإ �شد�ر  �لإ في  �إليه  يحتاج  بما  ومحيًطا 

)�صكل 1( يو�صح �صاهد القبر  )عمل الباحث(.
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يد  �لموؤ بن  �لقا�شم  بن  �لح�شين  يبايعو�  �أن  �أوهمهم 
م�شاهير  من  يعد  كان  �لذي  �شهارة،6  �شاحب 

�لعلماء.

�لح�شين  بن  �لقا�شم  �هلل  على  �لمتوكل  وبايعه 
في  �شرع  ثم  �ل�شم  �إل  له  ولي�ش  بالمن�شور  وتلقب 
في  وحا�شره  �لجيو�ش  �إليه  فقاد  �لمهدي  مناظرة 
مدينة �لمو�هب وبد�أ �ل�شر�ع بينهما �شنة 1126هـ، 
ثم �إن �لمهدي خلع نف�شه وبايع للح�شين بن �لقا�شم 
ومال  �ل�شاهد(  )�شاحب  �لح�شين  بن  للقا�شم  خلًفا 
�إليه �لنا�ش فبايعوه في �شنة 1128هـ، فامتنع �لمهدي 
عن ذلك متعلاًل باأنه �إنما خلع نف�شه ب�شرط �أن يكون 
حا�شره  وعندئذ  �لقا�شم،  ولي�ش  �لح�شين  �لخليفة 
�لمتوكل حتى �أذعن له في �شنة 1139هـ  و�شفت له 
يام  في �شنعاء، ويخرج  �ليمن، وكان ي�شتقر غالب �لأ

�أحيانا �إلى حدة في�شتقر فيها.7

�لوزير  علي  بن  �هلل  عبد  �ل�شيد  �أورد  هذ�  وفي   
�لدين  �شارم  �ل�شيد  لجده  �ل�شهيرة  �لب�شامة  ذيل  في 

يد ذلك  منها: �إبر�هيم بن محمد �أبيات يوؤ

 و�أقعدت ‘�شاحب �لوقت’ �لمنور في

       تخت �لخالفة عن فح�ش وعن نظر

    �أبا �لح�شين كريم �لطبع ق�شورة

زر      �لحرب �لزبون عفيف �لثوب و�لأ

�أرخت لها جناحيها فمذ لمحت

   �إليه و�فاه و�شك �للمح بالب�شر

�شرى �شد�ه بال حل ومرتحل

        في كل قلب م�شير �ل�شم�ش و�لقمر

وطيرت �شيته في �لخافقين على

�شعاد و�لظفر قو�دم �ل�شعد و�لإ   

....................

ومن غر�ئب �شنع �هلل كنيته

تاريخ دعوته فاعدده و�ختبر   

و�ح�شر ود�دك فيه و�تخذه يًد�
          و�حذر تع�ش بنان �لنادم �لح�شر8

  و�أما عن �أعماله �لمعمـــارية فيذكر �بن �لقا�شم �أنه 
مام �لمتوكل على �هلل �لقا�شم  في �شنة 1131هـ مد �لإ
بن �لح�شين يد �لعمر�ن  �إلى حدة و�أمر بتاأ�شي�ش د�ر 
فيها فوق ماجل حمي�ش كما قام ب�شر�ء ب�شتان باب 
�ل�شبحة -�أحد �أبو�ب مدينة �شنعاء �لو�قع في �لجهة 
عنه  �لقبائل  عو�ش  �إذ  لنف�شه،  و�تخذه  �لغربية منها 
�أبر�ًجا(  لل�شور  �لد�ئر)جعل  ونوب  فروة  ب�شم�شرة 
كما �أد�ر على �لب�شتان �لد�ئر )جعل له �شوًر�(،9 وقام 
�شر�ف على  �لإ و�أ�شند  �لدين  م�شجد �شالح  بتو�شعة 
�ل�شاطبي، كما  بن ح�شن  �أحمد  �ل�شيخ  �إلى  �لتو�شعة 
كمل )�أتم( برو�شة حاتم م�شجد �لذيباني، و�أمر في 
بجبانة  �لم�شهد  د�ئر)�شور(  بعمارة  1133هـ  �شنة 
ول  )م�شلى �لعيدين( �شنعاء وذلك ل�شعف بنائها �لأ
ولى �إل �لقبلة و�لمنبر   و�لذي لم يبق من عمارته �لأ
�أي �أنه  �أعاد تجديد �لجبانة كاملة عد� جد�ر �لقبلة 

�شعد  �لحاج  عمارتها  على  �شر�ف  �لإ تولى  وقد    
�لبناء عمارة  �أكمل  �لمجزبي،10 وفي �شنة 1134هـ 
د�ر �لعين بحدة مع جامعها11 و�لتي بد�أ في بنائها �شنة 
1133هـ، كما تم بها د�ر �لماجل12 كما �كتمل في 
هذه �ل�شنة 1134هـ �ل�شور على ب�شتان باب �ل�شباح 
�لذي بد�أ في بنائه �شنة 1131هـ،13 وفي هذ� �ل�شدد 
مير ي�شف فيها  �إ�شماعيل �لأ ي�شير �لعالمة محمد بن 
وجامعها  �لعين  د�ر  من  حدة  في  �لمتوكل  مباني 
�إلى حدة في �شنة 1165هـ فدخلت  بقوله خرجت 
�لدور �لمتوكلية �لتي بناها �لمتوكل على �هلل �لقا�شم 
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بن �لح�شين رحمه �هلل فوجدت �لخر�ب قد ��شتولى 
�لزمان غو�نيها ومغانيها  و�أذهب مرور  مبانيها  على 
قرة،  للناظرين  وكانت  عبرة،14  للمعتبرين  و�شارت 
من  موعظة  لتكون  بيات  �لأ بهذه  �لخاطر  فجا�ش 

�لعظات:

طالل و�لدمن طال �لوقوف على �لأ
             فا�ْشَتْرِوها خًبر� عن ذلك �لزمن

ونادها عن بنيها و�لبناة لهــــا
                            و�لنازلين بها في �أقرب �لزمن

تخبرك ناطقة بالحال �شادقــــة
         بكل ما كان من قبح ومن ح�شن

.......
وتم للقا�شم �لم�شعود ما �شمحــت

             به �لمقادير من نجد �إلى عــدن
و�شاد في حدة دور� مزخرفــة

مالك في �لمدن         تروي بما �شاده �لأ
مرت له �شنو�ت في تنعمه

               كاأنها خفقات �لعين بالو�شــن
ثم �نثنت هذه �لدنيا لعادتــها

          وبادرته بما يخ�شى من �لمحـن15

�أقبل على تالوة  هذ� ولما كانت �شنة 1139هـ 
�لقر�آن وفعل �لمح�شنات وكاأنه قد �أح�ش بدنو �أجله، 
مام بالتم�شية  ولما لم يبق من �شعبان �إل �لقليل �أمر �لإ
�لبغ�شي�ش  في  قاعدته  وكان  �لميد�ن  �إلى  ورجع 
جناد يتولها بنف�شه ثم دخل �إلى د�ره  )�لحالوة( لالأ
فاأدرك بجوفه �لتهاًبا فدخل من �شاعته �لحمام، ولما 
خرج ز�د به �للتهاب و��شتدعى �لماء ودعي بالفا�شد 
عن �أمر �لطبيب فما ز�د �لف�شد �إل زيادة في �لعلة فلزم 
لم،  �لفر��ش و�شعفت قو�ه عن �لنتعا�ش و�زد�د به �لأ
�لو�شول  عن  فتثاقل  �إليه  لي�شل  �لح�شين  بابنه  فدعا 
فلما  بينهما(  �لذي  )للخالف  عليه  حيلة  �أنها  وظن 

تحقق من �شدق �لمقال �شعد من عمر�ن يوم �لثالثاء 
لع�شرين خلت من رم�شان و��شت�شحب جي�ًشا جر�ًر� 
ربعاء في بئر �لعزب، ودخل �إلى زيارة  وبرز بهم بوم �لأ
�أبيه في �لخو��ش من �أ�شحابه، فمكث عند �أبيه  �شاعة 
وخرج �إلى �أ�شحابه، ولما كان يوم �لخمي�ش لثنين 
�لمتوكل  مام  �لإ توفي  رم�شان   من  خلت  وع�شرين 
ن في باب  على �هلل ودفن بمو�شعه �لذي عليه قبته �لآ
�ل�شباح و�لتي ت�شمى با�شمه،16 بينما يذكر �ل�شاهد �أن 
من  و�لع�شرين  �لر�بع  �لخمي�ش  يوم  في  كانت  �لوفاة 
�شهر رم�شان، وهذه �لقبة كما ي�شير �لن�ش �لتاأ�شي�شي 
مام  بهر �إلى �أن بانيها هو ولده �لإ �لموجود في قبة �لأ
�هلل  على  �لمتوكل  مام  �لإ بن  �لح�شين  باهلل  �لمن�شور 
�شنة 1139هـ و�شبلها لتكون بر�شم دفن و�لده؛ بعد 
ها قبل وفاة �لمتوكل  وفاته �إذ �إن هذه �لقبة قد تم بناوؤ

على �هلل �لقا�شم بن �لح�شين.17

   ومهما يكن من �شاحب �ل�شاهد و�شيرته فاإن لل�شاهد 
دللتها  لها  �ألقاب  من  ن�شو�شه  تت�شمنه  بما  �أخرى  �أهمية 
�لدينية و�لتاريخية وهي �ألقاب تخ�شه و�أخرى تخ�ش �آباءه 

لقاب هي:  و�أجد�ده، وهذه �لأ

لقاب التي تخ�ش �ساحب ال�ساهد  اأواًل: االأ
المولى • موالنا: 

   يطلق في �للغة على �ل�شيد، وعلى �لمملوك، و�لعتيق، 
وعلى �لمنت�شب �إلى قبيلة، وقد ��شتعمل كلقب بمعنى 
وقد  �أخرى،  �أحياًنا  �لنتماء  وبمعنى  �أحياًنا،  �ل�شيادة 
�ل�شلة  �إلى  م�شيًر�  �لنقو�ش  بع�ش  �لمولى في  لفظ  ورد 
�لحقيقية، ومن ذلك ما ورد في ن�ش جنائزي بتاريخ 
�شهر �لمحرم �شنة 186هـ بالف�شطاط، وكذلك في ن�ش 
�لف�شل �شنة  �أم جعفر بنت  با�شم  في بع�ش عيون مكة 
ثم  �لتو��شع،  يعبر عن  و�أ�شبح كلقب  194هـ وغيره 
�أ�شبح يطلق على �ل�شلطان ومن ذلك �أن �شالح �لدين 
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�أطلق �للقب على موله نور �لدين في بع�ش مكاتباته 
وورد  �لدولة،18  رجال  وكبار  مر�ء  �لأ على  و�أطلق 
م�شجد  في  تو�شعته  على  �لدين  �شرف  مام  لالإ لقًبا  هنا 
علي  محمد  �لمهدي  مام  لالإ لقًبا  ورد  كما  �لفليحيى 
مام  في ن�ش تو�شعته بالم�شجد نف�شه؛ وهنا يرد لقًبا لالإ

�لمتوكل على �هلل �لقا�شم بن �لح�شين على �شاهده.19

اأمرنا  • مالك 
لقاب �لملكية      �لمالك خالف �لمملوك وهو من �لأ
في  ��شتعماله  �أقدم  كان  وربما  �شالمي  �لإ �لع�شر  في 
�لنقو�ش هو �إطالقه على ظهير �لدين طغتكين في ن�ش 
ب�شرى،  في  عمر  م�شجد  في  هـ   506 بتاريخ  �إن�شاء 
�ألقاب  �لمملوكي �شمن  �لع�شر  ��شتعماله في  ثم �شاع 
770هـ  بتاريخ  نق�شين  في  �شعبان  �شرف  �لأ �لملك 
�لكلمات  بع�ش  �للقب  �إلى  �أ�شيف  في مدر�شته، وقد 
لتكوين �ألقاب مركبة مثل مالك �لبحرين، ومالك بالد 
مم  �ل�شريفين، ومالك رقاب �لأ �هلل، ومالك �لحرمين 
تاأكيًد� على  �أمرنا  �إليه  بينما ورد هنا م�شاًفا  ... �لخ20 
�لحكم  في  �لقا�شم  �هلل  على  �لمتوكل  مام  �لإ �أحقية 
وذلك لما حدث من �شر�ع بينه وبين عمه على �عتبار 

مام علي �بن �أبي طالب. �أنه من ن�شل �لإ

منين  الموؤ • اأمير 
لقاب �لمركبة على لقب �أمير وهو ثاني لقب     من �لأ
�شالم بعد �لخليفة، و�أول من تلقب به هو  ظهر في �لإ
�لخليفة عمر بن �لخطاب )ر�شي �هلل عنه( ويعطي هذ� 
�للقب �ل�شفة �لدينية و�ل�شيا�شية ومنذ عهد عمر �أ�شبح 
هذ� �للقب من �ألقاب �لخلفاء ف�شار يطلق على �لخلفاء 
�شالمي،21  �لعالم �لإ �أنحاء  ومدعي �لخالفة في جميع 
مام �لهادي �إلى  وفي �ليمن كان �أول من تلقب به هو �لإ
�لحق يحيى بن �لح�شين ثم �شار من بعده �أئمة �لزيدية 
حميد  بن  �أحمد  مام  �لإ وهو  منهم،  حاكم  �آخر  �إلى 

�لقا�شم  مام  و�لإ 1382هـ/1962م  �لمتوفى  �لدين 
�شاحب �لنق�ش.

الم�سلمين  • �سيد 
كلقب  �أطلق  وقد  و�لزعيم  �لمالك  �للغة  في  �ل�شيد     
�إطالقه  على  و��شطلح  �لرجال  من  جالء  �لأ على  عام 
�للقب  وكان  طالب  �أبي  بن  علي  مام  �لإ �أبناء  على 
�أطلق  وقد  �شيدنا،  فيقال  �لمتكلم  �شمير  �إلى  ي�شاف 
على رجال �ل�شيا�شة و�لعلم و�لدين و�ل�شالحين22 كما 
�لدين يحيى  �لمتوكل على �هلل �شرف  مام  لقًبا لالإ ورد 
�لفليحيى  م�شجد  تزين  �لتي  �لت�شجيلية  �لن�شو�ش  في 
مام �لمتوكل على �هلل �لقا�شم  ب�شنعاء، وجاء هنا لقًبا لالإ

�شاحب �ل�شاهد. 

العالمين اهلل رب  على  • المتوكل 
�لمتوكل من �لفعل )وكل( وهو �لذي يعلم �أن �هلل كافل 
رزقه و�أمره فيركن �إليه وحده ول يتوكل على غيره،23 
وكان �أول من تلقب  به هو �لمتوكل على �هلل �لعبا�شي 
على  �إليه  �أ�شيف  وقد  232ـ247هـ/847ـ861م، 
مام  �لإ به  عرف  فقد  �ليمن  في  �أما  �لعالمين  رب  �هلل 
ا  �شرف �لدين يحيى بن �شم�ش �لدين و�أ�شبح نعًتا خا�شًّ
مام �لمتوكل على �هلل �لقا�شم  به، وقد ورد هنا لقًبا لالإ

�شاحب �ل�شاهد.

لقاب التي تخ�ش اآباءه واأجداده ثانيًا: االأ
اهلل  لدين  المهدي  منين  الموؤ • اأمير 

و�لم�شافة  �لمركبة  لقاب  �لأ من  منين  �لموؤ �أمير 
من  �لموجه  وتعني  و�لمهدي  �هلل،  لدين  �لمهدي  �إلى 
�للقب  هذ�  كان  وقد  و�ل�شو�ب،  �لحق  طريق  �إلى  �هلل 
فقد  �ل�شيعة،  عند  ل�شيما  �شالم  �لإ في  خطير  �شاأن  ذ� 
على  �أطلق  �إذ  �ل�شيعية  �لعقيدة  مميز�ت  �أبرز  من  كان 
�لمهدي كقائد �شيا�شي لل�شيعة، ثم �أطلق على �لمهدي 
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هذ�  ورد  وقد  �هلل،  لدين  �إليه  م�شاًفا  �لمنتظر،24 وورد 
مام �لمهدي �أحمد بن �لح�شين ت 656 هـ  �للقب لالإ
على �شاهد قبره في قبته �ل�شريحية بمدينة ذيبين.25 وقد 
مام �لمهدي لدين �هلل محمد  ا �لإ عرف بهذ� �للقب �أي�شً
�شاحب �لمو�هب على �لن�ش �لت�شجيلي في زيادته في 
�ل�شاهد  على  هنا  وورد  ب�شنعاء،26  �لفليحيى  م�شجد 
مام  �لإ جد  �لمو�هب  �شاحب  �لمهدي  مام  لالإ كلقب 

�لمتوكل �شاحب �ل�شاهد. 

باهلل المن�سور  منين  الموؤ • اأمير 
و�لم�شافة  �لمركبة  لقاب  �لأ من  منين  �لموؤ �أمير 
�لمركبة  لقاب  �لأ من  و�لمن�شور  باهلل  �لمن�شور  �إلى 
�لمن�شور  جعفر  �أبي  بالخليفة  خا�ش  نعت  و�لمن�شور 
ن�ش   في  �ألقابه  �شمن  فورد  �لعبا�ش،  بني  خلفاء  ثاني 
ت�شييد باأذربيجان، ثم ُلقب به كثيرون ولقب �لمن�شور 
يد ذلك  يد من �هلل بالن�شر،27 ويوؤ ي�شير �إلى �أن �شاحبه  موؤ
�أ�شبح  بحيث  �لمن�شور  لقب  �إلى  �لجاللة  لفظ  �إ�شافة 
لقاب �لملكية وهو �لمن�شور باهلل، وهنا ورد هذ�  من �لأ
�أول  وكان  �لقا�شم،  بن  �لح�شين  باهلل  للمن�شور  �للقب 
مام �لمن�شور باهلل عبد �هلل  من تلقب به في �ليمن هو �لإ

حمزة حيث ورد على تابوته و�شاهد قبره.28 

مير • االأ
لقب  وهو  و�لت�شليط،  مر  �لأ ذو  �للغة  في  مير  �لأ
كاألقاب  كذلك  ��شتعملت  �لتي  �لوظائف  �ألقاب  من 
�هلل  �شلى  �لر�شول  ع�شر  �إلى  ��شتعماله  ويرجع  فخرية، 
عليه و�شلم، حين كان يق�شد به �لولية على �لحكم، �أو 
رئا�شة �لجي�ش، �أو �لولية �لعامة وقد ورد بهذه �لمعاني 
مير( كلقب د�ل على  في �أحاديث نبوية وقد ��شتعمل )�لأ
�شالمية �لعامة،  م�شار �لتابعة للخالفة �لإ �لوظيفة لولة �لأ
كما ت�شير �أقدم �لنقو�ش �لمعروفة، فاُأطلق على عبد �لعزيز 
قناطر  �إحدى  على  )69هـ(  �شنة  نق�ش  في  مرو�ن  بن 
على  و�أطلق  مير،،  �لأ مرو�ن  بن  �لعزيز  ‘عبد  �لف�شطاط 

قرة بن �شريك وعلى خزيمة بن حازم في ع�شر �لهادي 
170هـ و�أحمد بن طولون 265هـ في جامعه.

�لدولة  على  �لو�لي  بمعنى  مير(  )�لأ و��شتعمل 
كان  حين  �لدزبري  �أنو�شتكين  على  فاأطلق  �لفاطمية 
بني  على  و�أطلق  �لجمالي  بدر  �ل�شام وعلى  على  و�لًيا 
ا  �أي�شً و�أطلق  �لعبا�شية،  �لدولة  باأمر  ��شتبدو�  لما  بويه 
موي على �لوليد بن عبد �لملك وغيره،  منذ �لع�شر �لأ
ع�شر  في  �شيوًعا  و�أكثر  �لمماليك  �أمر�ء  على  و�أطلق 
مر�ء حتى  �ل�شالجقة29 و��شتمر هذ� �للقب يطلق على �لأ

�لع�شر �لحا�شر في �لدول �لملكية.

ملحي  • االأ
ئمة  هذ� �للقب كثيًر� ما يتردد في ت�شل�شل �ألقاب �لأ
�لزيدية ويعني �لح�شن و�لجمال، وهو لقب يطلق على 

�لح�شين بن علي بن يحيى �بن محمد.

�سل  • االأ
في  �شالمية  �لإ �لقبور  �شو�هد  على  يتردد  لقب 
�لملقب  �شغر  �لأ يو�شف  بن  محمد  ويخ�ش  �ليمن 

�شل. بالأ

مام  • االإ
وتعني �لقدوة ويقال �أمَّ �لقوم في �ل�شالة فهو �إمام 
نِّي  �إِ ‘َقاَل  تعالى  قوله  في  �لكريم  �لقر�آن  في  ورد  وقد 
َماًما’30 وقد ��شتعمل كلقب لمن يتولى  َجاِعُلَك ِللنَّا�ِش �إِ
و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  ع�شر  منذ  �لم�شلمين  �أمور 
وكان �أول من تلقب به �إبر�هيم بن محمد )�أول خليفة 
بني عبا�شي(،31 كما �أن �أول نق�ش وردت فيه كلمة �إمام 
هو ن�ش �إن�شاء قبة �ل�شخرة �شنة 72هـ من قبل �لخليفة 
على  �أطلق  فيه  �للقب  ولكن  مرو�ن،  بن  �لملك  عبد 
ئمة  �لأ على  �للقب  هذ�  �أطلق  �ليمن  وفي  �لماأمون،32 
�إلى  �لهادي  مام  �لإ هو  به  تلقب  من  و�أول  �لزيديين، 
�لحق يحيى بن �لح�شين )توفي 298هـ( وقد ورد على 
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م�شتخدًما  وظل  ب�شعدة  �لنا�شر  و�بنه  �لهادي  تابوت 
تلقب  �آخر من  �شنة )1382هـ/1962م( وكان  حتى 

مام �أحمد بن يحيى حميد �لدين. به هو �لإ

اإلى اهلل • الداعي 
في  �ل�شيعية  بالدعوة  �لقائمين  �ألقاب  من  كان 
�لدعاة  رئي�ش  وكان  �شالمي،  �لإ �لعالم  �أنحاء  مختلف 
�للقب على نقود كبر�ء  ي�شمى )د�عي( وقد نق�ش هذ� 
�لعلوية في طبر�شتان وغيرها، كما دخل هذ� في تكوين 
�لحق(، وقد  �إلى  �لمركبة مثل )�لد�عي  لقاب  �لأ بع�ش 
�لنا�شر في كتابة على  بن  يو�شف بن يحيى  �أطلق على 
رخة ب�شنة 350هـ ومما جاء فيها  قطعة من �لن�شيج موؤ
يحيى  بن  يو�شف  منين  �لموؤ �أمير  �لحق  �إلى  ‘�لد�عي 
عليهم  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  بن  �أحمد   ... �لنا�شر  بن 
ا  �أجمعين’،33 و�لد�عي �إلى �هلل وهو لقب تلقب به �أي�شً
مام �لمن�شور باهلل يحيى بن �لنا�شر  كبر بن �لإ يو�شف �لأ

كما ورد على �ل�شاهد مو�شوع �لدر��شة.

لدين اهلل • النا�سر 
وقد  �هلل(  لدين  )�لنا�شر  به  يق�شد  كلقب  ��شتعمل 
فقد  ا  خا�شًّ نعًتا  )�لنا�شر(  لقب  �لولة  بع�ش  �تخذ 
تلقب به �لح�شن بن علي بن �لح�شن بن عمر بن علي 
�لذي  طرو�ش  �لأ طالب  �أبي  بن  علي  بن  �لح�شين  بن 
��شتولى على طبر�شتان �شنة )301هـ(، كما نعت به عبد 
�شمن  ورد  فقد  بالخالفة  تلقب  لما  موي  �لأ �لرحمن 
�لرخام  من  عمود  تاج  وعلى  )350هـ(  �شنة  �ألقاب 
من قرطبة، وفي �أو�خر �لع�شر �لفاطمي �أ�شافه �لعا�شد 
�إلى �شالح �لدين حين عهد �إليه بالوز�رة بعد وفاة عمه 
به  تلقب  وقد  �لنا�شر(  )بالملك  ينعت  ف�شار  �شيركوه 
يو�شف  �لدين  �شالح  �لم�شعود  �لملك  يوبيين  �لأ من 
بن  بكر  �أبي  �لعادل  بن  محمد  �لكامل  بن  يو�شف  بن 
�أ�شهرهم  �لمماليك ومن  بع�ش  �أطلق على  �أيوب، كما 

في  )نا�شر(  لفظ  ودخل  قالوون،  بن  محمد  �لنا�شر 
�شالم(،  لقاب �لمركبة مثل )نا�شر �لإ تكوين كثير من �لأ
ورد  وقد  منين(34  �لموؤ �أمير  و)نا�شر  مام(،  �لإ و)نا�شر 
�إلى  �لهادي  بن  �أحمد  لدين �هلل  �لنا�شر  مام  لالإ لقًبا  هنا 
�لحق يحيى بن �لح�شين ت 325هـ/ولذ� يعد �أقدم من 

تلقب بهذ �للقب.

الحق اإلى  • الهادي 
�إلى  يهدي  �أنه  �أي  �لهدى  من  فاعل  ��شم  �لهادي: 
حد �لخلفاء �لعبا�شيين ‘مو�شى  طريق �لحق، وكان نعًتا لأ
�لهادي’، وكان �للقب ياأتي على �شيغة �لجمع ‘�لهد�ة’ 
�أمثلة ذلك وروده في  ئمة �لفاطميين، ومن  لو�شف �لأ
من  �لخ�شب  من  لوح  على  )519هـ(  بتاريخ  نق�ش 
زهر  �لأ �لجامع  في  عليه  عثر  مر  بالآ خا�ش  محر�ب 
�شالمي بالقاهرة،35  ن في متحف �لفن �لإ ومحفوظ �لآ
مام �لهادي �إلى �لحق  و�أول من تلقب به في �ليمن هو �لإ

يحيى بن �لح�شين.

الو�سيين  • �سيد 
�شالمية في  لقب تردد كثيًر� على �شو�هد �لقبور �لإ

مام علي بن �أبي طالب. �ليمن، ويطلق عادة على �لإ

هـ -  الخ�سائ�ش الفنية 
�لخطي  ب�شقيها  �لفنية  �لخ�شائ�ش  حيث  من  �أما 
و�لزخرفي، فيالحظ فيه �لجهد �لكبير �لذي بذله �لنقا�ش 
بخط  كتاباته  نفذت  فنية،  تحفة  �شاهده  من  ليجعل 
�لم�شتوفي  تقان  و�لإ �لدقة  من  كبيرة  �لثلث على درجة 
وفيه  عجام،  و�لإ �ل�شكل  لحركات  حيان  �لأ معظم  في 
�لثلث  بمقادير ون�شب خط  �لتزم  قد  �لخطاط  �أن  نجد 
م�شافات  من عدم وجود  بالرغم  كامل  بدقة وو�شوح 
بع�ش  �إركاب  �إلى  �لكاتب  ��شطر  مما  �لكلمات  بين 
وهي  �لن�ش  حجم  كبر  ب�شبب  و�لكلمات  �لحروف 
خا�شية من خو��ش خط �لثلث، كما �لتزم بر�شم �لحرف 
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�إلى  �إ�شافة  تقريًبا،  �ل�شاهد  كلمات  جميع  في  �لو�حد 
عنا�شر زخرفية عبارة عن وريد�ت تخللت �لن�ش. 

وهذ� �لنوع من �لخط قد بد�أ ظهوره منذ منت�شف 
على  �لميالدي  ع�شر  �لثاني  �لهجري/  �ل�شاد�ش  �لقرن 
على  مثلة  �لأ �أقدم   �أن  يعتقد  �إذ  بم�شر،  �لقبور  �شو�هد 
رخ في �شنة 567هـ/1172م  تلك �لبد�ية �شاهد قبر موؤ
كثر  ثم  بالقاهرة،36  �شالمي  �لإ �لفن  بمتحف  محفوظ 
و�لجنائزية  �لتذكارية  غر��ش  لالأ ��شتخد�مه  ذلك  بعد 
حتى �أ�شبح في ع�شر هذ� �ل�شاهد وقبله وبعده من �أكثر 
ثار �شو�ء في �لحجاز37  �لخطوط �شهرة و�نت�شاًر� على �لآ

�أو في �ليمن،38 وذلك لليونة �لحروف ومرونتها.

�أما من حيث توزيع كتابة �لن�ش، فنجد �أنها نفذت 
ثان  ق�شم  ثم  �لرئي�شي  �لق�شم  وهو  متن  ق�شمين:  في 
وهو �لهام�ش �لذي يحيىط بالمتن من جو�نبه �لثالثة 
عد� �لجانب �ل�شفلي، يت�شمن �لمتن �ثني ع�شر �شطًر� 
حرف  �لأ بروز  وبارزة  متو�زية  خطوط  بين  نق�شت 
نف�شها وقد ��شتهل �لمتن ب�شطر �تخذ �ل�شكل �لمثلث 
�إركاب بع�ش �لكلمات فوق بع�ش،  �لذي جاء نتيجة 
و�حتوى �ل�شطر عبارة �لتوحيد م�شاًفا �إليها علي ولي 
�هلل عليهم �شالم �هلل، وهذه �لعبارة نجدها د�ئًما تتردد 
�لنبي يليها ��شم �لمتوفى  عند �ل�شيعة، ثم �ل�شالة على 
ن�شو�ش  معظم  على  ��شتحوذ  �لذي  ون�شبه  و�ألقابه 
 24 �لخمي�ش  بيوم  �لمحددة  �لوفاة  وتاريخ  �ل�شاهد 

نجد  خير  �لأ �ل�شطر  في  ثم  1139هـ،  �شنة  رم�شان 
توقيع �لكاتب بن�ش وغفر �هلل لكاتبه محب �آل محمد 
�أحمد بن �شالح �ل�شودي �ل�شعدي، )�شكل رقم 2(.

�ل�شودي  بن �شالح  �أحمد  فهو  �لنق�ش  �أما كاتب 
في  تخ�ش�ش  ولكنه  ترجمة  له  نعرف  لم  �ل�شعدي، 
مام  كتابة �لنقو�ش �ل�شاهدية فقد قام بنق�ش �شاهد قبر �لإ
�لمن�شور باهلل �لح�شين بن �لقا�شم بقبته بجو�ر م�شجد 
�لدر��شة،  بهر ب�شنعاء39 و�لنق�ش و�لمرثية مو�شوع  �لأ
بر�عة في  �أظهر  قد  �ل�شانع  �إن  �لقول  وفي هذ� يمكن 

تجويد �لخط و�لنحت و�لزخرفة.40

من  بالمتن  يحف  �شريط  من  فيتكون  �لهام�ش  �أما   
ن�شو�شه  جاءت  على  �لأ ومن  ي�شر  و�لأ يمن  �لأ �لجانبين 
ي�شر  يمن و�لأ عبارة عن �آيات قر�آنية قو�مها في �لجانب �لأ
من قوله تعالى من �شورة �آل عمر�ن �آية 26، 27 �أما �لجانب 

خال�ش.  على فقد جاءت ن�شو�شه من �شورة �لإ �لأ

الزخارف 
وكتابية  نباتية  زخارف  على  �ل�شاهد  ��شتمل 
�لزخرفي،  تكوينها  في  ب�شيطة  جاءت  وهند�شية، 
ثمانية  وريد�ت  عن  عبارة  جاءت  �لنباتية  فالزخارف 
�لبتالت لم تنفذ بدقة �إذ �إن بع�شها يميل �إلى �ل�شتطالة، 
في  �لكاتب  يلتزم  ولم  �شطر  بكل  وردة  نفذت  وقد 
فقد  �ل�شاد�ش  �ل�شطر  عد�  �ل�شطر  من  بعينه  مكان 

)�صكل 2( يو�صح توقيع ال�صانع على النق�ش ال�صاهدي، )عمل الباحث(
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تن�شف  �لتي  �لوردة  �أن  نجد  بينما  وردتان،  به  وجد 
على من �لهام�ش قد جاءت متقنة وو��شحة  �لجانب �لأ

بتالتها.

�لزخرفة هي  من هذه  �أ�شطر خلت  هناك  �أن  كما 
و�لثاني ع�شر،  و�لتا�شع،  و�لثامن،  و�لخام�ش،  ول،  �لأ
ت�شكيل  �إلى  �لكاتب  عمد  فقد  �لكتابية  �لزخرفة  �أما 
كلمة باهلل )�شكل رقم 3( بحيث ي�شتطيع �لم�شاهد لها 
�أن يقر�أها من كل جانب، وقد وجد منها �ثنتان  تقعان 
�لجانب  مع  �ل�شاهد  جانبي  على  �لهام�ش  �لتقاء  عند  

على.  �لأ

على  �ل�شاهد  ��شتمل  فقد  �لهند�شية  �لزخرفة  �أما 
وجدت  و�لتي   )4 رقم  )�شكل  �ل�شد��شية  �لنجمة 
�لجانب  في  �لهام�ش  عليهما  يرتكز  �ثنتان  منها 
ذ�ت  �شد��شية  �أ�شكال  وجدت  كما  ي�شر،  و�لأ يمن  �لأ
�ل�شكل �لم�شتطيل  و�لتي ت�شكلت منها �شطور �لمتن 
تعلو  �لتي  �لزجز�جية  �لزخرفة  �إلى  �إ�شافة  وهو�م�شه 

ول. �ل�شطر �لأ

عجام  حركات ال�سكل واالإ
�لمجود  �لثلث  بخط  �ل�شاهد  هذ�  نق�ش  تم  لقد 
عجام  �لإ لعالمات  حيان  �لأ معظم  في  و�لم�شتوفي 
بع�ش  من  �إل  )�لت�شكيل(،  عر�ب  و�لإ )�لتنقيط( 
عجام  �لإ عالمات  فيها  �لكاتب  �أهمل  �لتي  �لكلمات 
بذلك  ق�شد  وربما  �شماء  �لأ في  �أغلبها  جاءت  و�لتي 
�شماء  بالأ �لقارئ  ومعرفة  �لكالم  �شياق  ب�شبب  �أنه 
لي�شت هناك حاجة �إلى �إعجام تلك �لكلمات، و�لتي 
�لنق�ش  كتابة  بن�شق  خلَّت  لأ و�شعت  لو  كانت  ربما 

ول�شوهت جمال �لكتابة.

�إل �أننا نجده قد �أعجم �لحروف في �لكلمات �لتي 
يمكن �أن تلتب�ش على �لقارئ، ومن تلك �لكلمات �لتي 
ول  �لأ �ل�شطر  في  ‘علي’  كلمة  في  �لياء  �إعجامها  �أهمل 
وكلمة ‘�لذي ��شطفى’ في �ل�شطر �لثاني، وكلمة ‘مولنا’ 
و�شيد  منين  و�لموؤ ‘�أمرنا  وكلمات  �لثالث  �ل�شطر  في 
و�لح�شين  وبن  �لق�شم  و�لعالمين  و�لمتوكل  �لم�شلمين 
�ل�شاد�ش  �ل�شطر  في  و‘يو�شف’  �لنق�ش  في  مير’  و�لأ
كبر و�لنا�شر لدين �هلل’، وكلمة ‘يحيىى’  و�لثامن، و‘�لأ

)�صكل 4( يو�صح النجمة ال�صدا�صية على النق�ش ال�صاهدي، )عمل الباحث(.)�صكل 3( يو�صح كلمة باهلل على النق�ش ال�صاهدي، )عمل الباحث(.
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‘�لو�شيين وطالب و�شلو�ت’  �لتا�شع وكلمة  �ل�شطر  في 
في �ل�شطر �لعا�شر. وفي �لهام�ش في جزئه �لعلوي �أهمل 
خال�ش، �أما جانبا �لهام�ش  عجام في �لب�شملة و�شورة �لإ �لإ
عجام  �لإ �أهمل  قد  �أنه  منهما  يمن  �لأ �لجانب  في  فنجد 
ي�شر  �لأ �لجانب  وفي  وبيدك’،  وممن  ‘من  كلمة  في 
�لتي جاءت  �لكلمات  �لكلمات عد�  �أهملها في جميع 
ي�شغر  �أن  �لكاتب  ��شتدعى  مما  �لجانب  هذ�  نهاية  في 
�لحرف ويركب بع�ش �لكلمات فوق بع�ش، �إ�شافة �إلى 
عر�ب  �أنه ��شتخدم عنا�شر �أخرى �شغيرة مع عالمات �لإ

غر��ش زخرفية. ل�شد �لفر�غات لأ

ثانيًّا: المرثية

1- و�سف المرثية: )�شكل رقم 5( 
مام  �لإ في  قيلت  رثاء  ق�شيدة  عن  عبارة  �لمرثية 
�لمتوكل على �هلل �لقا�شم بن �لح�شين ُكتبت على حجر 
�شم   74 طوله  �لم�شتطيل  �ل�شكل  �تخذ  �لرخام  من 
على ب�شكل عقد مدبب  وعر�شه 47 �شم ينتهي من �لأ
ومقروءة،  و��شحة  وكتاباتها  وجيدة  �شليمة  وبحالة 
حرف  �لأ بروز  بارزة  خطوط  �شطورها  بين  ويف�شل 
�لمتن وهام�ش،  نف�شها وتتكون من ق�شمين رئي�شين: 
�لمتن ق�شم �إلى ق�شمين: علوي و�شفلي؛ �لعلوي �تخذ 
متن  ن�شو�شه في جز�أين،  توزعت  �لم�شتطيل  �ل�شكل 
�تخذ  به  يحيط  وهام�ش  �أ�شطر،  خم�شة  من  ويتكون 
�شكل عقد ن�شف د�ئري، �أما �لق�شم �ل�شفلي فقد �تخذ 
ع�شرة  في  ن�شو�شه  وتوزعت  �لم�شتطيل،  �ل�شكل 
في  �لمتن  تخلل  وقد  مدبب،  عقد  عليها  يعقد  �أ�شطر 
�لبتالت  ثمانية  وريدة  قو�مها  نباتية  زخرفة  �لق�شمين 
جاءت عند وزن وقافية كل بيت، ف�شاًل عن ذلك فقد 

زينت تو�شيحتي �لعقدين بزخرفة عربية مورقة. 

جهات  من  �لمتن  �كتنف  فقد  �لهام�ش  �أما 
ي�شر  يمن و�لأ على، �لأ ي�شر، و�لأ يمن، و�لأ ثالث: �لأ

ف�شل بين كتاباتهما بزخرفة هند�شية عبارة عن طبق 
ن�شف  عقد  �شكل  �تخذ  فقد  على  �لأ �أما  نجمي، 
�لب�شملة  على  ن�ش  كتابي  �شريط  بحره  �شغل  د�ئري 

وعبارة �لتوحيد.

2 - القراءة 
 توزعت ن�شو�ش هذه �لمرثية بين متن وهام�ش 

اأ- المتن 
له �إل �هلل محمد ر�شول �هلل ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم لإ

�لحمد هلل و�شالم على عباده �لذين ��شطفى

و�قر�ء   عنده  و��شعي  يا�شاح*  �ل�شريح  بهذ�  طف 
�لمثاني

�شبعا وت�شمخ بعنبر �لترب منه* لتحذر

)�صكل 5(  يو�صح المرثية )عمل الباحث(.
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عن �شروف دهرك منعا* فلقد حاز �أح�شن �لنا�ش

مام �لذي خلقا* �أطيب �لعالمين �أ�شال وفرعا* �ألإ

حوى �أجمع �لف�شل* فاأ�شحت

له �لف�شائل جمعا* قا�شم قا�شم �لعد �*  �إذ� ما

�شنة لمعا* جاد قبر� حو�ه و�بل عفو  لمعت �أنجم �لأ
وعليه �ل�شالم

وتر� و�شفعا* وعلى نجله �لذي قمع �لنو��شب و�آله 
�لعو��شل قمعا*

�لنو��شب  �لهمام من �شاد طفال* وقطع د�بر  مام  �لإ
قطعا* �لح�شين �لمعظم

�لنا�ش يدعا* د�م  بالكمال في  �لمن�شور من  �لنا�شر 
في رفعة وفي حف�ش عي�ش مالكا

مولنا  �شريح  فهذ�  وبعد  ورفعا*  حف�شا  نام  �لأ في 
يتام وحتف ر�مل و�لأ مام �لهمام كهف �لأ �لإ

عد�ء �لطغام �لمتوكل على �هلل �لقا�شم بن �لح�شين  �لأ
عليه �ل�شالم توفي ر�شو�ن

بعده  وقام   1139 �شنة  رم�شان  �شهر  في  عليه  �هلل 
مام �لم�شهور ذو� ل�شعي �لحميد �لمهدي ولده �لإ

لز�ل  �لقا�شم  بن  �لح�شين  باهلل  �لمن�شور  مولنا 
يد به �لدين وين�شره  عد�ء قا�شم و�هلل يوؤ لهامات �لأ

على �أعد�ء �هلل �لمعتدين

 ب- الهام�ش
ول  يكتنف هذه �لمرثية كما �شلف هام�شان �لأ
�تخذ  وقد  �لمرثية  متن  من  �لعلوي  بالجزء  يحيط 
َن  ‘�إِ تعالى  قوله  على  ون�ش  د�ئري،  ن�شف  �شكاًل 
�آِمِنيَن  الٍم  ِب�شَ �ْدُخُلوَها  َوُعُيوٍن  َجنَّاٍت  ِفي  �ْلُمتَِّقيَن 
ْخَو�ًنا َعَلى �ُشُرٍر  ْن ِغلٍّ �إِ ُدوِرِهم مِّ َوَنَزْعَنا َما ِفي �شُ

ْنَها  مِّ ُهم  َوَما  ٌب  َن�شَ ِفيَها  ُهْم  َيَم�شُّ َل  َتَقاِبِليَن  مُّ
من  بالمرثية  فيحيىط  �لثاني  �أما  ِبُمْخَرِجيَن’41 

على: ي�شر، و�لأ يمن، و�لأ جو�نبها �لثالثة �لأ

لَّ ُهَو  َلَه �إِ ُ َل �إِ يمن: ن�ش على  قوله تعالى ‘�هللَّ االأ  •
ِفي  َما  لَُّه  َنْوٌم  َوَل  َنٌة  �شِ َتاأُْخُذُه  َل  �ْلَقيُّوُم  �ْلَحيُّ 
ْر�ِش َمن َذ� �لَِّذي َي�ْشَفُع  َماَو�ِت َوَما ِفي �لَأ �ل�شَّ

ْذِنِه َيْعَلُم َما’. لَّ ِباإِ ِعنَدُه �إِ

على  ون�ش  �لكر�شي   ية  لآ تكملة  جاء  ي�سر:  االأ  •
َوَل  َخْلَفُهْم  َوَما  �َأْيِديِهْم  ‘َبْيَن  تعالى  قوله 
َع  َو�شِ �َشاء  ِبَما  لَّ  �إِ ِعْلِمِه  ْن  مِّ ْيٍء  ِب�شَ يحيىُطوَن 
وُدُه ِحْفُظُهَما  ْر�َش َوَل َيوؤُ َماَو�ِت َو�لَأ يُُّه �ل�شَّ ُكْر�شِ

َوُهَو �ْلَعِليُّ �ْلَعِظيُم’.42

ُرُهْم  ‘ُيَب�شِّ تعالى  قوله  على  ن�ش  فقد  على:  االأ  •
ِفيَها  لَُّهْم  َوَجنَّاٍت  َو�ٍن  َوِر�شْ ْنُه  مِّ ِبَرْحَمٍة  َربُُّهم 
�َأْجٌر  ِعنَدُه   َ �هللَّ نَّ  �إِ �َأَبًد�  ِفيَها  َخاِلِديَن  ِقيٌم  مُّ َنِعيٌم 

َعِظيٌم’.43

 ج - التعليق 
�لمتوكل و�شاهد  تابوت  بين  �لمرثية  جاء مو�شع 
ذ�ته  لقبر  مخ�ش�ش  �لمو�شع  هذ�  �أن  كد  ليوؤ قبره 
لدفن جثمانه وحددها  �لقبة  �أر�شية  من  م�شتثنى  و�أنه 
بالتابوت على قبره و�ل�شاهد، وهذه �لمرثية �لتي جاء 
مام �لمتوكل  �أن هذ� �ل�شريح يخ�ش �لإ في ن�شو�شها 
على �هلل �لقا�شم بن �لح�شين وتاريخ وفاته �شهر رم�شان 
�شنة 1139هـ دون ذكر لليوم �لذي توفي فيه و�شل�شلة 
ن  لأ �لتكر�ر  عن  �لكاتب  يبتعد  لكي  وذلك  �لن�شب 
ذلك قد نق�ش على �ل�شاهد، �إ�شافة �إلى ذلك �أ�شارت 
مام  مر بعده هو ولده �لإ �أن �لذي قام بالأ �إلى  �لمرثية 
�لقول  نافلة  ومن  �لقا�شم،  بن  �لح�شين  باهلل  �لمن�شور 
�إن �لكاتب لم يوقع في هذه �لمرثية، و�كتفى بتوقيعه 
�إلى  جنبا  �شيو�شعان  �أنهما  �عتبار  على  �ل�شاهد  على 
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يد ذلك �أن �أ�شلوب �لخط على �لمرثية  جنب، ومما يوؤ
و�ل�شاهد و�حد.

طر�ء،  وقد ت�شمنت �لق�شيدة عبار�ت �لمديح، و�لإ
�ل�شريح،  هذ�  ومن  �لوفاة،  من  و�لعبرة  �لعظة،  و�أخذ 
�أعلى ن�شب  �لمتوكل كان على خلق ومن  مام  و�أن �لإ
مام  في �لعرب وهو بيت �لنبوة، �إذ يرجع ن�شبه �إلى �لإ
علي بن �أبي طالب و�ل�شيدة فاطمة �لبتول ر�شو�ن �هلل 
جانب  و�إلى  و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  بنت  عليها 
فقد  ذلك  عن  ف�شاًل  عد�ئه،  لأ قا�شم  للف�شائل  جمعه 
ذكرت �لق�شيدة ولده �لمن�شور باهلل �لح�شين و�أنه قمع 

�لنو��شب وقطع د�برهم وحاز �لكمال في �لنا�ش. 

�لقا�شم كان  �أن  تاريخية هي  �لمرثية دللة  ولهذه 
عد�ئه �أثناء  قائًد� حربيًّا بما ن�شت عليه من �أنه قا�شم لأ
�حتد�م �لمعارك ولمعان �ل�شيوف، وهو ما �أيدته �شيرة 
مع عمه  �لمو�قع  من  �لكثير  في  �شارك  �أنه  من  �لقا�شم 
مام �لمهدي محمد، وكان يعينه  �شاحب �لمو�هب �لإ
ذلك  جانب  �إلى  عمه،44  عن  فيدفعها  �لمهمات  في 
لقاب �لتي تخ�شه وتخ�ش  �شملت �لمرثية عدًد� من �لأ
بح�شب  لقاب  �لأ وهذه  �لح�شين،  باهلل  �لمن�شور  �بنه 

ترتيبها في �لن�ش هي:  

لقاب التي تخ�ش �ساحب المرثية   اأواًل: االأ
مام  • االإ

 �شبق �لحديث عنه عند در��شة �ل�شاهد. 

عداء االأ • قا�سم 
�لدكتور ح�شن  �شتاذ  لقاب لالأ ورد في كتاب �لأ
بع�ش  �إليه  و�أ�شيف  و�أذله  قهره  وتعني  قامع  �لبا�شا: 
لحاد  �لإ قامع  مثل  مركبة  �ألقاًبا  ن  لتكوِّ �لكلمات 
�لمظفر  �أبي  على  �أطلق  لقب  وهو  و�لمتمردين 
ن�ش  في  منكوجك  مير  �لأ بن  �شليمان  بن  �شاهن�شاه 
في  �لملك  �شت  �شريح  في  593هـ  بتاريخ  �إن�شاء 

درويجي وقامع �لبدعة45 وقد جاء هنا ب�شيغة قا�شم 
�أعد�ئه، منت�شر عليهم  �أنه ظاهر على  عد�ء وتعني  �لأ
في �لمعارك �لتي يخو�شها �شدهم؛ وهذ� ما �أ�شارت 

�إليه �شيرة حياته.

• الهمام 
على  �للقب  هذ�  �أطلق  وقد  �ل�شجاع،  �لهمام 
ت�شييد  ن�ش  في  �ل�شالحي  �لغازي  �أ�شد  �لغ�شنفر  �أبي 
بتاريخ 552هـ بالقاهرة وكان لقًبا من �ألقاب �لرجال 
�لع�شكريين في ع�شر �لمماليك،46 وقد ورد هنا �شمن 
�لح�شين  بن  �لقا�شم  �هلل  على  �لمتوكل  مام  �لإ �ألقاب 

على مرثيته �لتي �أ�شادت بمناقبه �لحربية.

• المعظم 
على  �أطلق  وقد  و�ل�شالطين،  �لملوك  �ألقاب  من 
�ل�شلطان �ألب �أر�شالن في نق�ش بتاريخ �شنة 459هـ على 
ا من �ألقاب ملوك  �شينية من �لف�شة من �إير�ن وكان �أي�شً
ن�شاء �لمملوكي  �لمغرب، كما كان ي�شتعمله ديو�ن �لإ
�لم�شلمين،47  غير  �لملوك  �إلى  مكاتباته  بع�ش  في 
مام �لمتوكل على �هلل �لقا�شم بن  وقد ورد هنا لقًبا لالإ

�لح�شين على مرثيته وهو لقب للتعظيم.

• النا�سر والمن�سور 
 �ألقاب �شبق �لحديث عنها عند در��شة �ألقاب �لنق�ش 

فيما �شبق.

• المتوكل على اهلل 
وردت  �لتي  لقاب  �لأ �شمن  عنه  �لحديث  �شبق   

على  �ل�شاهد.

لقاب التي تخ�ش ابنه المن�سور باهلل الح�سين   االأ
مام  • االإ

وردت  �لتي  لقاب  �لأ �شمن  عنه  �لحديث  �شبق   
على  �ل�شاهد. 
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• الهمام 
�نظر فيما �شبق عن �لهمام.

يتام  رامل واالأ • كهف االأ

�شل فيه �لبيت �لمنقور   �لكهف لغة �لملجاأ، و�لأ
مركًبا  ليكون  كلمات  �إلى  �أ�شيف  وقد  �ل�شخر  في 
ويعني �أنه �لمكان �لذي يلجاأ �إليه �لفقر�ء، و�لم�شاكين، 
يتام ليحتمو� به ولما يجدون عنده من  ر�مل، و�لأ و�لأ

ح�شان. �لخير و�لعطف و�لإ

عداء الطغام  • حتف االأ

عد�ئه �لطغام  لقب يدل على �أن �شاحبه حاتف لأ
�لذين قاوموه ولم يبق على �أحد منهم وذلك لما عرف 

عد�ئه.  عن �لقا�شم من �أنه قاهر لأ

• الم�سهور 
باهلل  �لمن�شور  وي�شف  �لمرثية  على  يرد  لقب 

�لح�شين باأنه م�شهور في �لنا�ش و�أن �لجميع يعرفه. 

• ذو ال�سعي الحميد 

لقب يرد �شمن �ألقاب �لمن�شور باهلل و�أنه �شاحب 
�ل�شعي �لحميد ذو �لخ�شال �لحميدة.

• المهدي 
لقاب �لتي وردت على  �شبق �لحديث عنه �شمن �لأ

مام �لمن�شور باهلل �لح�شين.  �ل�شاهد وجاء هنا لقًبا لالإ

• موالنا 
لقاب �لتي وردت على   �شبق �لحديث عنه �شمن �لأ

مام �لمن�شور باهلل �لح�شين. �ل�شاهد وجاء هنا لقًبا لالإ

• المن�سور 
لقاب �لتي وردت على   �شبق �لحديث عنه �شمن �لأ
مام �لمن�شور باهلل �لح�شين.  �ل�شاهد وجاء هنا لقًبا لالإ

الخ�سائ�ش الفنية 
�لذي  �لكبير  �لجهد  �لمرثية  هذه  على  يالحظ 
ت�شمنته  بما  فنية  ليجعل من مرثيته تحفة  �لنقا�ش  بذله 
كبيرة  درجة  على  جاءت  كتابية  زخرفية  عنا�شر  من 
وزخارف  �لثلث48،  بخط  نفذت  تقان  و�لإ �لدقة  من 
�إلى جانب �لعنا�شر �لمعمارية تمثلت  نباتية وهند�شية 
�لقيمة  �إلى  �إ�شافة  و�لمدبب  �لد�ئري  ن�شف  بالعقد 

�لفنية للق�شيدة.

و�لهام�ش:  �لمتن  في  ن�شو�شها  توزعت  وقد   
د�خل  و�قع  �لعلوي  �لق�شم  ق�شمين؛  �إلى  م  ُق�شِ �لمتن 
�ل�شفلي  و�لق�شم  بهام�ش  �أحيط  د�ئري  ن�شف  عقد 
و�لتي  �لق�شيدة  معظم  وي�شمل  مدبب  عقد  د�خل 
منف�شل  �شطر  في  �لتوحيد  وعبارة  بالب�شملة  بد�أت 
و�ل�شالم  �لحمد  ثم  للمرثية،  �لعلوي  �لهام�ش  �أ�شفل 
على عباده �لذين ��شطفى، و�أربعة ع�شر �شطًر� نق�شت 
بين خطوط متو�زية بارزة بروز �لحرف نف�شه ت�شمنت 
لف وهذه  ق�شيدة مكونة من ع�شرة �أبيات من قافية �لأ
�لق�شيدة من �لبحر �لخفيف، ومن �لمالحظ عليها �أن 
�إذ  �لنحو  بقو�عد  بع�ش مفرد�تها  في  يلتزم  لم  �ل�شاعر 
�شح  نجد في �ل�شطر �لثاني من �لمتن كلمة و��شعى و�لأ
و�ل�شحيح  �لعد�  كلمة  �ل�شابع  �ل�شطر  وفي  و��شع، 
ُيدعا  كلمة  ع�شر  �لحادي  �ل�شطر  وفي  عادي  �لأ
من  بيتان  يوجد  ذلك  جانب  �إلى  يدعى49  و�ل�شحيح 
فهذ�  وبعد  عند:  كتابتهما من  بد�أت  �لم�شجوع  �لنثر 
�شريح في �ل�شطر �لثالث ع�شر �إلى قرب نهاية �ل�شطر 

�لر�بع ع�شر عند كلمة عليه �ل�شالم.

زخرفة  وقافية  وزن  كل  عند  �لق�شيدة  وتخللت 
و�نتهى  �لبتالت،  ثمانية  نباتية  وريدة  قو�مها  �شغيرة 
�لمتوكل  مام  �لإ يخ�ش  �ل�شريح  هذ�  �أن  عن  بالحديث 
رقام وجاء في �شطرين،  وتاريخ وفاته 1139 هـ كتب بالأ

و�أن �لذي قام بعده في �لحكم هو ولده �لح�شين.
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�أما �لهام�ش فقد �أحاط �لمتن من �لجهات �لثالث 
قو�مها  هند�شية  زخرفة  وتو�شطهما  و�لي�شرى،  �ليمنى 
قر�آنية  �آيات  طبق نجمي، وجاءت ن�شو�شه عبارة عن 
ي�شر �آية �لكر�شي، �أما  يمن و�لأ ت�شمنت في �لجانب �لأ
�آية  �لتوبة  �لعلوي فجاءت ن�شو�شه من �شورة  �لجانب 
بالق�شم  يحيىط  �لذي  �لهام�ش  �إلى  �إ�شافة   21،22
�شورة  من  ن�شو�شه  جاءت  �لذي  �لمتن  من  �لعلوي 

يات 45 - 48. �لحجر، �لآ

الزخارف
�شافة �إلى �لكتابات �لتي ت�شغل �لمرثية و�لمنفذة  بالإ
بخط �لثلث، ��شتملت على زخارف نباتية، وهند�شية، 
وعنا�شر معمارية؛ فالزخارف �لنباتية توزعت على هذه 
�لمرثية في كو�شتي �لعقدين �لمدبب، ون�شف �لد�ئري 
وقو�مها عبارة عن فروع نباتية، و�أور�ق ثالثية، وثنائية 
�لبتالت )�شكل رقم 6 �أ ،ب ،ج(، وفي �شمت �لعقد 
�لن�شف د�ئري جاءت �لزخرفة عبارة عن برعم نباتي، 
�إ�شافة �إلى وريدة نباتية تخللت �شطور �لمرثية عند كل 
فهي  و�حدة   عد�  �لبتالت  ثمانية  وهي  وقافية،  وزن 
�شد��شية جاءت في �ل�شطر �لحادي ع�شر بعد كلمات 
تمثلت  فقد  �لهند�شية  �لزخارف  �أما  يدعا.  �لنا�ش  في 
في �لطبق �لنجمي )�شكل رقم 7�أ، ب( �لذي يتو�شط 

يتكون  و�لذي  ي�شر  و�لأ يمن  �لأ �لجانبين  في  �لهام�ش 
من تر�ش ثماني �لرءو�ش وكند�ت ولوز�ت �إ�شافة �إلى 
�لعنا�شر  �أما  �لمرثية،  ق�شمي  ي�شغل  �لذي  �لم�شتطيل 
و�لعقد  �لد�ئري  ن�شف  �لعقد  مثلها  فقد  �لمعمارية 
بالق�شم  يحيط  �لذي  �لد�ئري  ن�شف  �لعقد  �لمدبب، 
في  وجد  �لذي  �لمدبب  و�لعقد  �لمتن،  من  �لعلوي 
�لق�شم �ل�شفلي من متن �لمرثية، هذ� وقد �تخذ هام�ش 

�لمرثية �لعلوي �شكل �لعقد ن�شف �لد�ئري. 

الخاتمة 

يمكن  و�لمرثية  �ل�شاهدي  �لنق�ش  هذ�  در��شة  وبعد   -1
للقبة  �ل�شرقي  �لجد�ر  في  موقعهما  باأن  �لقول 
مام �لمتوكل على  �ل�شريحية قد حدد مو�شع دفن �لإ
�هلل �لقا�شم بن �لح�شين و�لذي يقع في �لجهة �لجنوبية 

�ل�شرقية من �لقبة.

نفذت كتابات �ل�شاهد و�لمرثية بخط �لثلث.  -2

رجحت �لدر��شات �أن �لذي �أمر بعمل هذ� �ل�شاهد   -3
مام  مام �لمن�شور باهلل �لح�شين بن �لإ و�لمرثية هو �لإ
�لمتوكل على �هلل �لقا�شم  �شاحب �ل�شاهد و�لمرثية، 
ن �لمن�شور باهلل �لح�شين هو �لذي �أمر ببناء  وذلك لأ

�لقبة على �شريح و�لده.

ي�صر العلوي )عمل الباحث(، �صكل  )6 ب( يو�صح الزخرفة على ي�صار الن�ش في الجزء ال�صفلي   )�صكل 6 اأ(  يو�صح الزخرفة التي على المرثية في الجزء الأ
)عمل الباحث(، �صكل  )6ج( يو�صح الزخرفة على يمين الن�ش في الجزء ال�صفلي )عمل الباحث( 
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مام �لمتوكل على �هلل  �شجلت كتابات �ل�شاهد ��شم �لإ  -4
مام علي بن  �لقا�شم بن �لح�شين ون�شبه و�شوًل �إلى �لإ

�أبي طالب.

�لمتوكل كانت  �أن وفاة  �إلى  �لنق�ش  �أ�شارت كتابات   -5
�لر�بع و�لع�شرين من �شهر رم�شان في  يوم �لخمي�ش 
�شنة ت�شع وثالثين ومائة و�ألف، ولي�ش كما جاء عند 
�لثاني  �لخمي�ش  يوم  باأن وفاته كانت في  رخين  �لموؤ

و�لع�شرين من رم�شان.

بن  �أحمد  با�شم  �لنق�ش  نهاية  في  �لن�ش  كاتب  وقع   -6
�شالح �ل�شودي م�شبوًقا بعبارة غفر �هلل لكاتبه محب 

�آل محمد.

�ل�شاهدي وتابوت  �لنق�شين  بين  �لمرثية  جاء مو�شع   -7
مام �لمتوكل،  كد �أن هذ� �لقبر خا�ش بالإ �لمتوكل لتوؤ
على  ن�شت  �لتي  �لمرثية  ن�شو�ش  ذلك  �أيدت  وقد 

‘وبعد فهذ� �شريح مولنا ......’.

مر بعد  �إلى �أن �لذي قام بالأ �أ�شارت كتابات �لمرثية   -8
�لمن�شور باهلل �لح�شين، وقام بعده  �بنه  �لمتوكل هو 

ولده �لمن�شور باهلل �لح�شين. 

على  كان  �لمتوكل  �أن  �إلى  �لمرثية  ن�شو�ش  �أ�شارت   -9
خلق و�أنه من �أعرق �لن�شب �أ�شاًل وفرًعا.

10- �أكدت �لمرثية �أن �لمتوكل كان  قائًد� حربيًّا، �شارك 
�أعد�ئه و�أنه  في �لعديد من �لمعارك �نت�شر فيها على 
رخون  �إليه �لموؤ �أ�شار  عد�ء �لطغام، وهو ما  حتف �لأ

عند كتابة �شيرته. 

لقاب �لو�ردة على �لمرثية �شو�ء للمتوكل �أو  11- جاءت �لأ
لبنه �لمن�شور باألفاظ تدل على �أنهما قتال �أعد�ءهما 

و�نت�شر� عليهم.

12- تجنب �لكاتب تكر�ر ن�شب �لمتوكل وتاريخ وفاته 
�أبيه،  و��شم  با�شمه  و�كتفى  �لمرثية  على  وتوقيعه 
و�ل�شهر، و�ل�شنة �لتي توفي فيها وذلك لتوقعه باأنهما 

�شيو�شعان جنًبا �إلى جنب.

�أحمد  هو  �لمرثية  كاتب  �أن  �إلى  �لدر��شة  �أ�شارت   -13
�شالح �ل�شودي �ل�شعدي، وهو نف�شه كاتب �لنق�ش 

لما في ذلك من ت�شابه كبير في �لخط.
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