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  رـــــكــش    

  

بسم اهللا الرحمــن الرحیــــم األول بال إبتداء اآلخر بال انتهاء والصالة والسالم على 

سید األولین واآلخرین سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم وعلى آله وصحبه 

  .أجمعین ومن تبعهم إلى یوم الدین

العظیم والتقدیر العمیق إلى األستاذ  أما بعد فإني أتقدم بجزیل الشكر واإلمتنان

نقادي سیدي محمد لما منحه لي من وقت وجهد وتوجیه وارشاد وكذلك األستاذ 

  .وكذلك كل أساتذة علم اآلثار. یحیاوي العمري

  . في الدراسة قسم السنة الثالثة علم آثار اإلثنى عشر وال أنسى زمالئي
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  داءــــــــاإله                        

  إلى شهدائنا األبرار                             

             

لى كل أفراد عائلتي              .إلى والدي ووالدتي حفظهما اهللا تعالى وإ

  . إلى كل من یفكر ویبحث لیرتقي بالعلم في كل مكان              
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  :ةـــدمـــقــم    

في علم اآلثار بصفة عامة والكتابة  أحد أهم فروع الدراسات تعد شواهد القبور  -

صعبة في مجال الفن اإلسالمي لصعوبة كتابتها وهي  ،األثریة بصفة خاصة

لما لها من أهمیة كبیرة  و  ,، والتعلیق على كتابتها لیس باألمر السهل وقراءتها

یخیة باعتبارها ووثائق یمكن اعتمادها كمراجع في جمیع المجاالت التار 

والدینیة والفنیة، لكونها مصدرا مهما ومخطوطا ال یمكن  واإلجتماعیة   والسیاسیة

،  وقد شغفني اإلستغناء عنه، یوصلنا إلى حقائق نقشت بروائع فن الخط العربي

أن أقوم بدراسة شواهد قبور الموجودة داخل ضریح سیدي محمد الخربي قرب 

  .بلدیة السواحلیة

  

  :سبب اختیار الموضوع

هو  إن األسباب التي دفعتني الختیار دراسة هذه الشواهد في موضوع تقریر

كوني ابن المنطقة ویهمني االلمام بتاریخها وآثارها، وكذلك لتصنیفها في قائمة 
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الثرات اإلسالمي الثراء الرصید الثقافي للمنطقة، أیضا ألنه لم تحظ هذه األلواح 

  بأي دراسة من قبل

  :طرح اإلشكالیة

وانب  الموضوع تطلب من االمر أن أوجز طرح الضوء على أغلب الجلتسلیط 

  :التساؤالت فیما یلي

 الى أي فترة تعود هذه الشواهد ؟، وفي أي موقع جغرافي حصر هذا الضریح -

 .ماهو مضمون الذي احتوت علیه هذه النقوش؟ -

 .نیة والزخرفیة  لهذه األواح الشاهدیةوماهي الخصائص الف -

ألسئلة قمت بدراسة أثریة للمعلم متبعا المنهج الوصفي ولإلجابة على خذه ا -

 :وهي كالتالي فصلین التحلیلي  وقد قصمت هذا العمل إلى 

اإلطار الجغرافي من خالل إبراز الموقع الجغرافي والفلكي ، أما االطار   - 1 -

 .ه فترة صنع هذه األلواح، من خالل ما دون فیهاالتاریخي فقد كتبت فی

قبر، [ دراسة وصفیة وتحلیلیة للشواهد تنارلت فیها عدة تعریفات  - 2 -

 ].ضریح،المرابط، الكتابة األثریة، شواهد القبور، النقش البارز، النقش الغائر

 :صعوبات الدراسة -
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  تعرضت أثناء قیامي بهذه الدراسة إلى مجموعة من الصعوبات أهمها  

  الكتابة األثریةنقص المراجع والتي تختص في مجال دراسة. 

 قلة الخبرة. 

 وقوع الشواهد في منطقة یصعب الوصول إلیها. 
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 .اإلطار التارخيي واجلغرايف
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  :االطار التاریخي -1

 من الناحیة التاریخیة یتضمن هذا الضریح مجموعة هامة من شواهد القبور 

وقد وضعت على  ،)  شاهدان رأسیان وآخران قدمیان( ومجموعها اربعة شواهد 

، وهي شواهد مؤرخة  الخشب مادة قبران موجودان داخل الضریح ، مصنوعة من

، فنرى اللوح الخاص بالمرابط المرحوم ابو عبد اهللا محمد  بالنسبة للشواهد الرأسیة

، أما بالنسبة للشاهد الرأسي  1535الموافق لـ  هـ955 بن علي أنه توفي سنة 

 الذي یحتوي الحسن على فقد اتلف جزؤه السفلي أبي الثاني والخاص بقبر المرابط

، لكن من خالل النظر الى علیه بواسطة تراكم عوامل الزمن على تأریخ الشاهد

وهي استعمال نفس الخط ونفس الزخرفة وكذلك نفس مادة الصنع، : اوجه التشابه

إلى تشابه الصیغ الموجودة في الشاهدین كالحمدلة واآلیة الكریمة  باالضافة

، حیث سماء، والتشابه في اال في كال من الشاهدین الرأسیین  والقدمیین والزخرفة

االسم في هو أبي عبد اهللا محمد بن علي ، أما  األول سيأن االسم في الشاهد الرأ

الشاهد األول هو إبن الشاهد الثاني فهو ابي الحسن علي، أي أن صاحب 

وكذلك  وهذا یعني أن عمل المرابطة توارثه اإلبن عن أبیه، صاحب الشاهد الثاني،

، وقبل كل هذا وجود هذه الشواهد التشابه في الزخرفة بالنسبة للشاهدین القدمیین
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هذا نستنتج أن هذه األلواح قد صنعت في ورشة واحدة  داخل ضریح ، ومن خالل

ط واحد ، وكذلك نستنتج أنها تعود الى نفس الفترة الزمنیة في و ربما على ید خطاأ

سقوط الدولة  معقرن السادس عشر میالدي، أي القرن العاشر الهجري الموافق لل

عة لبایلك الغرب بعلى مدینة تلمسان والتي أصبحت تا العثمانیینالزیانیة وسیطرة 

   1954سنة 

  :االطار الجغرافي -2

یقع ضریح سیدس محمد الخربي  على مقربة من بلدیة السواحلیة التابعة لدائرة 

وهو موجود خارج مجالها العمراني  كلم، 4ویبعد على البحر بحوالي  الغزوات ،

من الجهة الشمالیة للمدینة ، في منطقة نائیة على قمة هضبة  بین قریتین ریفیتین 

نة وهضبة شمالیة ، وقریة الرحاممهجورتین وهما قریة الجعامس من الجهة ال

الفرس من الجهة الغربیة ثم قریة البخاتة  شمال هضبة الضریح، وحوض البلكة 

  .والذي یقع من الجهة الجنوبیة لها



11  
 

 .07 55 °1 و  41.76 54 °1أما الموقع الفلكي فیقع الضریح بین خطي طول 

  11.52 03°35و  44 37 03 °35غرب خط غرینیش ودائرتي عرض  68

   .شمال خط االستواء
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 غرافي للضریحجتبین الموقع ال: الصورة االولى

 .صورة جویة للضریج تبین الموقع الفلكي : الصورة الثانیة



13  
 

  

  

  

  

  

  دراسة وصفية وحتليلية
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  المصطلحاتشرح  -1

إن تحدید المصطلحات والمفاهیم هي الخطوة األولى الضروریة لیكون البحث 

  :متكامل، لذا سانعرض بإیجاز لبعض المصطلحات وهي

  :كلمة المرابط-

  التعریف لغة

وهي كلمة مشتقة من الفعل الثالثي ربط، وربط الشيء یربطه ویربطه ربطا فهو  

ُطُ : الرباط  هو شد: مربوط وربیط ب   ،1ما ربط به، والجمع رُ

رابَط َط واالسم مربط،  :مُ موضع : واسم المكان مربط الدواب اسم المفعول من رابَ

  1ربطها

رابَطًة ، فهو/ رابَط  ا ومُ ُرابط ، ِرباًط راِبط رابَط في ی طٌ  ، والمفعول مُ رابَ   :فیه مُ

مرابطة الدولة  -:رابط الجیُش الَزم الثَّغرَ وموضع المخافة ، الَزم تُُخومَ العدوّ   -

                                     

  ...دار صباح بیروت 4الفضل جمال الدین محمد بن كرم ابن منظور اإلفریقي المصري، لسان العرب ج  أبو:1 1
2- ar/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-http://www.almaany.com/ar/dict/ar يقاموس الكترون.  

http://www.almaany.com/ar/dict/ar
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اتها وا {  -،  2على طول حدودها تزید من فاعلیة قوّ رُ نُوا اْصِب ا الَِّذیَن َءامَ َ اَأیُّه یَ

وا ُط اِب رَ وا وَ رُ َصاِب  3.وَ

  . اسم لبعض ملوك العرب في األندلس: المرابطون   -

ه: رابط الرَّجُل في المكان   -   .4أقام فیه ولم یغادرْ

  أما من الناحیة الفقهیة

الرباط هو اإلقامة في الثغور وهي األماكن التي یخاف على أهلها من 

عداء اإلسالم، والمرابط هو المقیم فیها، المعد نفسه للجهاد في سبیل اهللا أ

 والدفاع

خوانه المسلمین وقد ورد في فضل المرابط والحراسة في . عن دینه وإ

رضي اهللا عنهما أن  سهل بن سعد عن. سبیل اهللا أحادیث كثیرة

رباط یوم في سبیل اهللا خیر :  رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال

                                     

 
 200القرآن الكریم، سورة آل عمران اآلیة   3
4 ar/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-http://www.almaany.com/ar/dict/ar 

 .قاموس الكتروني

http://www.almaany.com/ar/dict/ar
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من الدنیا وما علیها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خیر من الدنیا 

وما علیها، والروحة یروحها العبد في سبیل اهللا أو الغدوة خیر من 

 5.وغیرهم والترمذي ومسلم البخاري رواه   .الدنیا وما علیها

  :معنى كلمة قبر -

هو مدفن اإلنسان وجمعه قبور ومصدر الكلمة المقبر، والمقبر هو  :المعنى اللغوي

  .موضع القبروهو المقبري بفتح الباء وضمها

قبر المیت ، إذا دفنه ، : جمع قبر ، وهو مدفن اإلنسان یقال : المقابر 

  .إذا أمر بدفنه: أقبر المیت : ویقال 

ُ  :  وكذا فسر أهل العلم قوله تعالى اتَه ُ  ثُمَّ َأمَ ه رَ َأْقبَ ، أي جعله مقبورا أي   فَ

فالمقابر مدفونا ، ولم یجعله مما یلقى على وجه األرض للطیر والسباع، 

                                     

  .86 - 82كتاب الجهادـ موقع ابن باز ص ص   -18، فتاوى ابن باز،جعبداهللا ابن باز 5
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موتى ومنازلهم ، وعلیها تنزل 6شرعا هي مدافن األموات ، وهي دیار ال

الرحمة على محسنهم ، فإكرام هذه المنازل واحترامها من تمام محاسن 

 17الشریعة اإلسالمیة

  :األثریة الكتابة -

با وكتاباوكتابة، وكتبه: كتب  : الكتاب والجمع كتب، وكتب الشيء یكتبه كتْ

فمعنى كلمة كتابة یرجع مصدره للفهل الثالثي كتب ویشتمل أصال .أي خطه

/ اكتتب/ تكاتب/ كاتب[ على معنى الخط ومشتقاته الصرفیة من األفعال

/ مكتبة/ مكتب /كتائب/ اكتتاب/ كاتب/ كتاب[ومن األسماء]... استكتب

قد أخذت مكانها في اللغة العربیة، وما تزال  وهي معاني لغویة]  مكتوب

تتواصل وتنمو الى الیوم، وال یكاد معجم لغوي واحد أن یخلو من مادة 

  8.الكتابة

                                     

 
موقع  ھـ 1429، 85، مجلة البحوث اإلسالمیة، العدد خالد بن مفلح الحامد 7

 .239 - 237فتاوى، ص ص 
  .23ص -2013ادھام محمد حنش،الخط العربي ومصطلح الحدود الفني، دار الروافد  8
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والمعنى العام للكتابات األثریة مي كل الكتابات التي تسجل على العمائر 

الخاصة من وسائل الري والسدود  الدینیة والمدنیة والحربیة والمنشآت

والقناطر، وعلى المخطوطات والفنون الزخرفیة  والخشبیة ومنشوجات 

وأحجار، وشواهد قبور على مر العصور اإلسالمیة، فكانت تعد بمثابة 

وسائل إعالم للدولة الناطقة بلسانها والناشرة ألخبارها مما یجعلها تمبط 

  9.التاریخیةاللثام عن مختلف الوقائع واألحداث  

هو الحجر الذي یوضع على رأس وقدمي المتوفي : شواهد القبور -

ویسمى أیضا بالحجر الشاهد، وتدون علیه بعض المعلومات الخاصة 

شاهد رأسي وهو الذي : بالمیت، وتسمح بالتعرف علیه وهي نوعان

والثاني یوضع عند قدمي في  یحتوي كتابات یوضع عند رأس المتوفي،

غالب األحیان یحتوي على مجموعة من الزخارف والتي تغطي مجمل 

  10.المساحة

                                     

جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان  الكتابات األثریة في الغرب الجزائري رسالة دكتوراه یحیاوي العمري،9
  40ص ، 2015 - 2014

    
  49ص  - المرجع نفسھ - یحیاوي العمري 10
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، هو نوع من النحت یعطي إنطباع بأن النحت البارز أو النقش البارز -

ا عندما تنقش منحوتة ما یتم فعلی .الخلفیة سطح مت فوقالمنحوتة جس

ا أجزاء بارزة ا هو إنقاص لحیزیها، تاركبأو حجرا أو خش ومن سطح مست

حیث یقوم الرسام بتفریغ الموضوع الزخرفي على   11تغیر منحو 

ثم یشرع الفنان بحفر المساحة المحیطة بالرسم بمقدار معلوم  المسطح ،

  .الیتعدى الوحد سنتمتر

وهو اسلوب یتمیز ببساطته ویعد من أقدم األسالب الفنیة : الغائرالنقش  -

حفرا غائرا ویترك ما دون سواه من  الموضوع الزخرفي یقوم على الحفر

  12.المساحة

  :دراسة مادة الصنع   -2

في الزخرفة  لهل قابلیةصنعت مجموعة هذه الشواهد من مادة الخشب ، وهي مادة 

ي مجاالت فنیة عدة في الفترات بشكل عام ، وعلى الرغم من استعمال  الخشب ف

                                     

 م ص 19و  -8 - ھـ 13و 2عبد الحق معزوز ، شواھد القبور في المغرب األوسط بین القرنین  - 10
86 

 .84، المرجع نفسھ، ص عبد الحق معزوز 12
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سالمیة السابقة ، إال أنه لم تكن هناك أیة دراسات على شواهـد قبـور خشبیة ، اإل

لخشب في صناعة شواهد القبور ، وهي منعدمة على أیة حال ، لعدم استعمال ا

حیث تكون مادة صناعتها في أغلب االحیان من الحجر وكذلك الرخام 

للشخصیات الهامة أو الناس األغنیاء ، ویرجع السبب في أن مادة الخشب رغم 

سهولة النقش علیه إال أنها مادة سریعة التلف ، خاصة أن هذة الشواهد موجودة 

وبة فیها جد عالى ، وهذا عني أن عوامل التلف في منطقة ساحلیة مستوى الرط

  .تكون سریعة، ربما یرجع السبب لبساطة هذه الشخصیة الدینیة

  :الخصائص المشتركة للشواهد  -3

یتضح من هذه الشواهد وجود خصائص زخرفیة مشتركة  متشابهة الى حد كبیر 

  :سالیب المتبعة في الكتابة ومنها ما یليوكذلك األ

ر منتظم یحیط باألسطر األولى في كل من وجود عقد مدبب غی -

 .الشاهدین الرأسیین

لجأ الخطاط إلى فصل حروف الكلمة الواحدة في حالة واحدة فقط، ونرى  -

هذا في السطرین الرابع والخامس من كال الشاهدین ، حیث نالحظ كتابة 
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وتكملة  ول ،األلف في السطر الرابع وتكملة كلمة الجالل في الشاهد األ

ثاني كتبتا في بدایة السطر الخامس ، كلمة اإلكرام في الشاهد الرأسي ال

خلت من و ظاهرة حركات اإلعراب واإلعجام أحیانا ،  كما أنه استخدم 

 .استخدام الهمزة في الكلمات المصاحبة لها

 .في ملء فراغات  الكتابة التوریق الزخرفة عدم استعمال ظاهرة -

ول أما الشاهد الثاني فقد أتلف الجزء  اهد األشلنسبة للتحدید تاریخ الوفاة با

 .عوامل الزمن تأثیرالمكتوب فیه تاریخ الوفاة  سبب 

من سورة الرحمن و كذلك اسم  27و  26كتابة الحمدلة واآلیتین   -

 .صاحب القبر

سلوب واضح ، إذ أعمال الخطاط اسلوب الزخرفة البارزة بدقة بالغة و تاس -

 .ظاهرة بشكل واضح أن الكتابات والسطور

هذه الشواهد ترجع للقرن العاشر الهجري الموافق للقرن السادس عشر  -

 .میالدي
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:األول الشاهد -4

  

  

  
  .الشاھد الرأسي األول: 3الصورة رقم 
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 :الرأسي األولالبطاقة التقنية للشاهد  - أ

  مقبرة سیدي محمد الخربي   المصدر

  أثاث جنائزي، شاهد قبر رأسي  :الفئة  

  الخشب  :الصنع مادة

  سم 47: االرتفاع  :المقاییس

  سم 26: العرض

  سم 5.5: السمك

  .الثلث المغربي   :نوع الخط 

  .ال توجد أشرطة   :عدد االشرطة

  احدى عشر سطرا   :عدد االسطر

  هجري 955  :التاریخ

  سیئة جدا   :حالة الحفظ

  ضریح سیدي محمد الخربي   :مكان الحفظ

  13420-44-01  :رقه الجرد
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 :الكتابة قراءة - ب

  الحمد هللا - 1

 وحده كل من  - 2

 علیها فان و یبقى  - 3

 وجه ربك ذو ا  - 4

 كراملجالل واإل  - 5

 هذا قبر - 6

 المرابط المرحوم بكرم اهللا - 7

 ابي عبد اهللا محمد بن على - 8

 الخربي رحمة اهللا علینا و  - 9

 عام خمسة] توفي[علیه  -10

 .   وخمسین و تسع مائة -11
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  :وصف الشاهد -ج

شاهد رأسي صنع من الخشب ، مستطیل الشكل ، لونه  وشاهد هذا القبر ه

سم وسمكه  26م وعرضه س 47، طوله   أخضر بسبب استعمال الطالء الزیتي

 .سم ، وقد غرس في األرض بعمق بواسطة االسمنت 5.5

الخطاط طریقة الزخرفة  تبعا، وقد  نقشت علیه الكتابة بخط الثلث المغربي

حیث تم تحدید شكل العنصر الزخرفي المراد   ، البارزة على أرضیة غائرة

برازه ، ثم قام الكاتب بحفر األرضیة حوله ، حیث نرى الزخرفة على اللوح إ

 .أعلى من مستوى السطح

نقشت الكتابة على أرضیة خالیة من الزخارف والتوریق ، وهي تحتوي على 

، وقد شغلت الكتابة أحدى عشر سطرا, نقاط اإلعجام وحركات اإلعراب 

عدد كلمات السطر الواحد تتراوح بین كلمتین إلى ستة كلمات ، حیث بلغ 

مم ، أما طول المنخفضة منها فهو 5سم وعرضها  3.4طول صواعدها 

عقد مدبب غیر منتظم باألسطر الخمسة األولى  سم، ویحیط بالكتابة 1.5

فقط ،  فقط ، وهي األسطر التي تحتوي على كتابة الحمدلة واآلیة الكریمة
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الذي  وكأنه عارضة لها ، أما باقي األسطر فقد حدد لها اإلطار المستطیل

 .یحیط بالزخرفة بصفة عامة

أما بالنسبة للزخارف النباتیة والهندسیة  فإننا نالحظ وجود العقد المدبب 

المحیط بالكتابة والمذكور أعاله ، والذي یحتوي على ثمانیة عشر حلقة 

، ویعلو هذا العقد زخرفة نباتیة وجاءت  مثلثة الشكل إال الحلقة الوسطى

 :على الشكل التالي

الزخرفة النباتیة األولى وهي ملتصقة بالعقد فوق حلقته الوسطى وهي عبارة 

أما  الزخرفة عن ورقة ثالثیة فصها األوسط مثقوب على شكل عین ، 

یضا ورقة أدة في الركن العلوي األیسر  وهي األخرى فهي موجو   النباتیة

ة ثقب فصها األوسط یخرج منها غصنان بشكل متناظر في نهایة كل ثالثی

رقة الثالثیة والتي تحیطان بجوانب الو غصن توجد ورقتان ثنائیة الفصوص 

لوحة ، أما الجهة الیمنى ل الیسرى للوحة لى  الزاویةإسط و یتجه فصها األ

إال  الزمن فقد محي بالكامل ولم یبق ثر بعواملأفنالحظ أن مكان الورقة قد ت

خالل ورقتان ثنائیتان كانتا تحیطان بالورقة الثالثیة التي مسحت ، لكن من 
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یسرى نه كان هناك تناظر مع الزخرفة النباتیة الأما بقي من منها نستنتج 

  .خرىوهذا ما نراه في األلواح األ

یة من السطر العاشر أما الكلمات الغیر ظاهرة  في الشاهد فهي الكلمة الثان

الجمل والكلمات فإن الكلمة  صیاغة بعوامل التلف ، وحسب لتأثر اللوحة

أما الكتابة الغیر مفهومة فهي * توفي* التي كتبت في هذا الموضع هي 

الكلمة األولى من السطر التاسع نظرا لتشابك حروف الكلمة مع غیرها ، 

لخربي حسب رسم لكن هذه الكلمة تابعة السم صاحب الشاهد وهي ا

 .حروفها وأیضا حسب تسمیة أهل المنطقة

تحمل الكتابة اسم اللرجل المتوفي أبي عبد اهللا محمد وینتهي اسمه إلى اسم 

أبیه وهو علي الخربي ، والذي ینقصنا المعلومات بشأنهما ، ألن تاریخه 

وكل ما نعلمه هو ما جاء في اللوحة ،  غیر معروف لدى أهل المنطقة ، 

ه كان شخصیة دینیة  أو مجاهدا في سبیل اهللا نظرا لتلقیبه في حیث أن

 . اللوحة بكلمة المرابط

 :تتشكل الكتابة من العناصر التالیة

 .الحمدلة
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 .من سورة الرحمـن 27و  26اآلیتان 

 .لقب المتوفي و اسمه واسم أبیه

 .الدعاء له بالرحمة 

  .تاریخ الوفاة

 :التفسیر اللغوي -د

هذه اللوحة على نهج الطریقة المغربیة ، حیث نالحظ أن النقاش  أعجمت

فان ،  وضع نقطة تحت حرف الفاء داللة علیه ، وهذا ما نراه في كلمة

وكذلك وضعت نقطة فوق نفس الحرف مشیرا إلى نفس الحرف ویظهر هذا 

 :، وتم إعجام الشاهد في الكلمات التالیة في كلمة قبر

حرف لم یعجم في هذه الكلمة *  یبقى * * فان * * علیها * * من *

 * *بكرم*  *المرابط  * *قبر   *الجالل  * *ربك  * *وجه  *القاف 

* لم یعجم حرف الخاء * خمسین*  *علیه * *علي  * *بن  * *أبي 

 *.تسع
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عراب على إلأما فیما یخص ظاهرة الشكل فقد نقش الفنان حركات ا

وتتمثل في الفتحة والسكون والكسرة والضمة ، وجاءت  نصوص الشاهد ،

 :على الشكل التالي

فوق حرف الالم من كلمة الجالل اهللا ، وحرف الواو من كلمة : الفتحة 

وحده ، وفوق المیم من لفظة من ، وحرف  الواو من لفظة وجه ، وحرف 

الم الراء من كلمة ربك ، وحرفي الهاء والذال من كلمة هذا  وفوق حرف ال

 .ة عليم، وفوق العین من كل من لفظة الجاللة  في السطر السابع

رسمت الكسرة تحت األلف من حرف  من كلمة االكرام  ، : الكسرة   

والهاء من لفظ الجاللة اهللا في السطر السابع ، وفي حرف الالم من كلمة 

 .علي

 نقشت الضمة فوق حرف الهاء من كلمة وحده ، وحرف الراء من :الضمة 

 .كلمة قبر

من عبارة  والحاء“ الحمد“ نقش السكون فوق الالم والمیم ون كلمة  :السكون

  .“ وجه“والجیم من كلمة “ من“والنون من لفظة “ وحده“
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  التفریغ الزخرفي للشاھد االول: 1الشكل رقم 
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 :التحلیل االبجدي -هـ

 –الحمد  :في العبارات التالیة  مطلقا ارسم األلف مفرد: حرف األلف

بي، أما المركبة أ –ولفظ الجاللة اهللا   - المرحوم  –المرابط  –الجالل 

 .علینا –علیها : الصاعدة فنراها في الكلمات التالیة 

یبقى : رسمت على صورة مبتدأة مركبة في العبارات التالیة: الباء وأخواتها 

كبة بن وكذلك كلمة تسع ، أما المر  –أبي  –بكرم  –المرابط  –ربك  –

 . عبد  –قبر  –نجدها في كلمة یبقى المتوسطة ف

 –وجه  –وحده : رسم هذا الحرف مبتدأ في العبارات التالیة : حرف الجیم

أما المركبة المتوسطة فقد جاءت في . خمسین –خمسة  –رحمة  –المرحوم 

 .محمد –الجالل  –الحمد : الكلمات التالیة

وحده هذا  –الحمد : مات التالیةنقش هذا الحرف مركبا في الكل: حرف الدال

 .عبد محمد ، وكتب على نحو مفرد في كلمة ذو
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رحمة، أما  –رسم حرف الراء مفردة مجموعة في في عیارة ربك : حرف الرء

بكرم  –المرابط المرحوم  –قبر  –المركبة المدغمة فنجدها في كلمة اإلكرام 

 .الخربي  -

 - خمسة: طا في كلمة وقد نقش هذا الحرف مركبا متوس: حرف السین

 .تسع –خمسین 

 .جاء حرف الراء مركبا مطرفا في كلمة المرابط: حرف الطاء

 –علیها : كتب هذا الحرف مبتدأ مركبا في العبارات التالیة: حرف العین

 .علیه ، أما المطرفة المربعة فنجدها في لفظة تسع -علینا  -علي  -عبد 

رسم هذا الحرف مبتدأ مركبا في كلمة فان، أما القاف  :والقاف حرف الفاء

 .، ومتوسطا مركبا في عبارة یبقىفقد جاء مبتدأ مركبا في عبارة قبر

كرام، أما اإل –كل : لة في العبارات التالیةمشكو  ةمبتدأرسمت : حرف الكاف

، أما المركبة المطرفة “ بكرم“ المتوسطة المركبة المشكولة فنجدها في لفظة 

جموعة فنراها في كلمة ، أما المركبة المطرفة المجموعة فنراها في كلمة الم

 .“ ربك “
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اهللا و “لفظة الجاللة : رسمت مبتدأة مركبة في العبارات التالیة: حرف الالم

أما المتوسطة المركبة “  الخربي “ “ المرحوم “ “ المرابط“ الجالل “ هللا “ 

، “اهللا“ ولفظة الجاللة “ علیه“ “ناعلی“  “ علي “ “ علیها“ : فنجدها في في 

“  ، كذلك المفردة نجدها في عبارة “ كل “والمركبة المطرفة نجدها في عبارة 

 .“الجالل 

جاء حرف المیم مبتدأ محققا في كلمة من، ومبتدأ مثلثا في : حرف المیم

“  المرابط“ : ، أما المتوسطة المقلوبة فجاءت في األلفاظ التالیة كلمة محمد

، أما المفردة “ خمسین“ “خمسة“  “  رحمة“  محمد“  “  لمرحوما“  

 .“عام“  “ المرحم“  “ اإلكرام“ : المطرفة فنجدها في كلمة 

من وبن وكذلك “جاء هذا الحرف مركبا مطرفا  في كلمتي : حرف النون

 .“كلمة خمسین

، ومتوسطة “ هذا“ رسم حرف الهاء مبتدأ مركبا في كلمة  :حرف الهاء

أما المطرفة المحدودبة فنالحظ في العبارات , “علیها “  ي كلمة مركبة ف

، وكذلك المفردة “   ائةم“ “  خمسة“  “  رحمة“  “   وجهر “: التالیة

 .“وحده “ المطرفة والتي تظهر في كلمة 



34  
 

“  ذو““ وحده“وفي كلمة “ و“نقشت مفردة في حرف واو العطف : حرف الواو

 .“المرحوم“ أما المركبة فنراها في كلمة 

ومتوسطا في “  یبقى“ جاء حرف الیاء مبتدأ مركبا في كلمة : حرف الیاء

، أما المركبة المطرفة “  علینا“  “ علیه“  “ علیها“ : العبارات التالیة

، والمطرفة المركبة الراجعة فقد “  یبقى“ المجموعة فنالحظها في لفظة 

 .“ علي“  “ أبي“ : خطت في

ومركبا محققا في كلمة  ردا في كلمة اإلكرام ،وقد نقش مف: الالم ألف

 .الجالل

 .التحلیل الفني ألوضاع الحروف  -و

في الواقع إن الخطاط نجح في استغالل مساحة هذا الشاهد، وقام بتحدید 

كما استطاع أن یضع  باستعمال القوس المدبب من األعلى ، موضع الكتابة

الحروف في قالب فني مدروس منع وجود الفراغات على الرغم من خلو 

 الكتابة من الزخارف والتوریقات،

فقد اضطر الكاتب في حالة الى فصل حروف الكلمة الواحدة  وهي كلمة 

، حیث كتب االلف في نهایة السطر الرابع وتكملتها في بدایة “الجالل“
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أ الفنان إلى رسم  بعض الكلمات والحروف فوق السطر الخامس، كما لج

“ بعضها، وهذا ما یظهر في الحمدلة حیث كتبت الحمد تحت لفظ الجاللة  

“ فان“نرى حرف واو العطف من كلمة ، وهذا كان لمنع الفراغ، وكذلك “هللا

  .“خمسین“وكلمة 

تشابك حروفها وتعاقدها مع بعضها البعض في  ونالحظ في هذه اللوحة

، وكذالك “ كراماإل“لف من كلمة ألف مع الالم األ عدة حاالت مثل تشابك

والیاء من كلمة “ بن“ مع النون من كلمة “ علینا“ تشابك االلف من كلمة 

شالته من نهایة إطاء من كلمة المرابط  والذي أخذ ، وأیضا حرف ال“علي“

بب، وزینت فراغات بعض الحروف بحركات االعراب زخرفة العقد المد

  .واالعجام

،  إال أن حرف الالم ظهر  وجاءت حروف هذا الشاهد القائمة مستقیمة

حیث اتسم ، مخالفا لذلك في بعض الحاالت حین وقوع حروف الجیم بعده

أن جزءه العلوي أعرض من كما  ، في هذا الموضع بالقصر في الطول

وغیر  الحروف ذات األسنان التي نراها متفاوتة، وكذلك  جزءه السفلي

متساویة في الطول ، أما الحروف ذات البدن المستدیر فنالحظ أنها بدت 
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شكل بیضوي مثل الفاء ذو  قلیلة االستدارةمن المستدیرة والمثلثة مثل المیم،و 

، أما الحروف ذات الذنب فقد بالغ الخطاط في مدها، والتي في كلمة فان

ال حرف الواو الذي إى الخط، وهي مشابهة لحرف الراء، تو نزلت تحت مس

  .رسم بشكل طبیعي
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  :جدول تحلیل الحروف - ز

  المفردة  المطرفة  المتوسطة  المبتدأة  الحرف

      االلف
    

    الباء
  

    

          الجیم

          الدال

          الراء

          السین

          الطاء

  العین
  

      

          الفاء

  الكاف
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  الالم
        

      المیم
    

          النون

          الهاء
          الواو
      الیاء

  
  

          الالم ألف
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 :الشاهد القدمي االول -5

  تمثل الشاھد القدمي االول: 4الصورة رقم   
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  بطاقة تقنیة - أ

  مقبرة سیدي محمد الخربي   المصدر

  قدميأثاث جنائزي، شاهد قبر   :الفئة  

  الخشب  :مادة الصنع

  سم 45: االرتفاع  :المقاییس

  سم 28: العرض

  سم 5.5: السمك

  .ال توجد أشرطة   :عدد االشرطة

  التوجد كتابة   :االسطرعدد 

  هجري 955تابعة للشاهد االول أي   :التاریخ

  سیئة جدا   :حالة الحفظ

  ضریح سیدي محمد الخربي   :مكان الحفظ

  مقبرة سیدي محمد الخربي   المصدر

  13420-44-02  رقم الجرد
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 :وصف الشاهد - ب

صنع  علي،شاهد هذا القبر هو شاهد قدمي للمرابط ابي عبد اهللا محمد بن 

من الخشب ، مستطیل الشكل لونه أخضر بسبب استعمال الطالء الزیتي، 

سم، عرس في االرض بعمق  5.5سم وسمكه  25سم وعرضه  45ارتفاعه 

  .بواسطة االسمنت

هد خال من النقوش الكتابیة ، استعملت فیه زخارف نباتیة هذا الشا 

 الجهة العلویة ،  موجودة في وسط وهندسیة، والمتمثلة في ورقة ثالثیة كبیرة

تستند على فروع والتي تخرج منها األوراق الثنائیة، فصها االوسط مثقوب 

على شكل عین مزخرف بمعینات، یوجد على جانبیها في ركني اللوحة من 

الجهة العلویة ورقتین ثالثیین متناظرتین مشابهة للزخرفة النباتیة في الشاهد 

فرعان على شكل دائرة   الكبیرةة یخرج من الورقة الثالثی الرأسي األول،

 :وتتمثل الزخرفة التي هي داخل الدائرة في هندسیةیحیطان بزخارف 

هذه  متكررتحیط بدائرة اخرى بشكل  تموج متتاليزخرفة هندسیة على شكل 

في وسط  متشابكین الدائرة تحتوي على نجمة سداسیة على شكل مثلثین 
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وتوجد بین الزوایا الخارجیة  ، بتالتالنجمة دائرة على شكل زهرة ذات ستة 

للنجمة السداسیة أوراق ثالثیة، أما الدائرة المحیطة بالنجمة فهي فهي 

  . مالمسة لرؤوسها

إن النجمة السداسیة في هذا الشاهد هي زخرفة إسالمیة، ولیس لها أي صلة 

عقائدیة مع الدیانة الیهودیة، وال تمت لها بأي عالقة أیا كانت، والدلیل 

ول هو، أن الشواهد الرأسیة بما تحتویه من عبارات جنائزیة هي مأخوذة األ

من الدیانة االسالمیة والدلیل هنا هي اآلیة الكریمة والحمدلة والدعاء له 

  .وكذلك إسم المتوفي هو اسم عربي اسالميبالرحمة، 

بعد تحریرها  بسیناء كد باحثوا اآلثار أن االكتشافات األثریة الحدیثة التي تمتأ

نجمة "أكدت أن النجمة السداسیة التي اتخذها الیهود شعارًا لهم وأطلقوا علیها 

، هي زخرفة إسالمیة وجدت على العمائر اإلسالمیة ومنها قلعة "داوود

ووضع هذه  صالح الدین األیوبي بسیناء وأنشأها القائد برأس سدر "الجندي"

 .ةالنجمة اإلسالمیة على مدخل القلع
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 النجمة السداسیة وجدت أیضا على طبق من الخزف ذي البریق المعدني الفاطمي

الذي كشفت عنه بعثة  (م1171- م969 هـ، 567 - هـ358 العصر الفاطمي)

، أما نقش 1997 آثار منطقة جنوب سیناء لآلثار اإلسالمیة والقبطیة عام

ذو السبعة أو التسعة أفرع والذي اتخذه الیهود شعارًا لهم فهو  المینوراه الشمعدان أو

  13.شمعدان 

  

 

  

  

                                     

  /http://ar.wikipedia.org/wiki داود_نجمة 2015 /10/ 12 13

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 .تفریغ زخرفي للشاھد القدمي: 2الشكل رقم 
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 :الشاهد الرأسي الثاني  -6

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  الشاھد الرأسي الثاني: 5الصورة  
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 :بطاقة تقنیة للشاهد - أ

  مقبرة سیدي محمد الخربي   المصدر

  أثاث جنائزي، شاهد قبر رأسي  :الفئة  

  الخشب  :مادة الصنع

  سم 54.5: االرتفاع  :المقاییس

  سم 27: العرض

  سم 5.5: السمك

  .المغربي الثلث   :نوع الخط 

  .ال توجد أشرطة   :عدد االشرطة

  ------   :عدد االسطر

  -  :التاریخ

  سیئة جدا   :حالة الحفظ

  ضریح سیدي محمد الخربي   :مكان الحفظ

  13420-44-03  :رقه الجرد
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 :قراءة الكتابة - ب

 .الحمد هللا - 1

 وحده مل من علیها - 2

 فان ویبقى وجه  - 3

 ربك ذو الجالل وا - 4

 إلكرام  هذا - 5

 المرحوم قبر المرابط - 6

 .علي.. اهللا ابي الحس..بكر  - 7

 :الشاهدوصف   -ج

هذا الشاهد هو شاهد رأسي صنع من الخشب، شكله مستطیل، ارتفاعه  

سم ، یظهر علیه آثار الطالء 5.5سم ، وسمكه  27سم، وعرضه  54.5

  .وهذه اللوحة مغروسة في االرض األخضر،

اسلوب الحفر البارز على  بإتباعنقشت علیه الكتابة بخط الثلث المغربي 

مع استعمال  ، وقد رسمت الكتابة دون خلفیة زخرفیة أو توریق،أرضیة غائرة

سم و  3.5حركات اإلعراب ونقاط اإلعجام في فراغاتها، طول صواعدها 
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، وقد شغلت الكتابة ، سبعة سم 1.4مم وطول المنخفضة منها  5عرضها 

 3األسطر السفلیة وهي حوالي  ، أمااستطعت قراءتها والتي   أسطر علویة

، وهذا ربعة أسطر والتي تعذر قراءتها، لتلفها البالغ في المنطقة السفلیةاو أ

ما  -راجع إلى أن اللوحة كانت مغروسة في هذا الجزء من تحت األرض 

 .، وتآكل جراء عوامل الزمن نظرا لهشاشة هذه المادة - تحت السطر السابع

 یة والهندسیة فهي مشابهة للشاهد الرأسي األولأما بالنسبة للزخرفة النبات

حیث نرى العقد المدبب ذو الثالثة وعشرین حلقة یحیط باألسطر الخمسة 

األولى من الكتابة ، والذي تعلوه زخرفة نباتیة قوامها الورقتان ثالثیتان في 

وهما متناظرتان یتجه فصاهما االوسط إلى زاویا ركني اللوحة العلوي 

 .الزخرفة مشابهة للزخرفة النباتیة في الشاهد األول الشاهد، وهذه

تحمل المتابة اسم المتوفي أبي الحسن على، مع العلم أن االسم لم یكتمل 

بسبب نقص بعض السطور، إال أننا نعتقد أنه أب صاحب الشاهد األول 

أبي عبد اهللا محمد بن علي ، والذي تنقصنا عنه المعلومات، وكذلك مثل 

وربما كان  هو شخصیة دینیة بسبب ذكر كلمة المرابط،الشاهد األول 

یحرس هذه المنطقة الساحلیة من األعداء وورث إبنه أیضا هذه الوضیفة لما 
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لها من أثر دیني في المجتمعات اإلسالمیة حیث أن المرابط في سبیل اهللا 

 :ونالحظ أن الكتابة توفرت على العبارات التالیة جاءه الجنة،

 .الحمدلة 

 .من سورة الرحمن 27و 26ین اآلیت

 .اسم المتوفي

  .تلف السطور األخیرة والتي تعذر علینا قراءتها
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 التفریغ الزخرفي للشاھد الرأسي الثاني: 3الشكل 
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 :التفسیر اللغوي -د

أعجمت حروف هذه اللوحة على الطریقة المغربیة، حیث نالحظ عند وجود 

الفاء تنطق قافا وعند وقوعها تحت الفاء تنطق فاءا، وهذا ما  نقطةفوق

 :وقد تم إعجام الكتابة في الكلمات التالیة. نالحظه في كلمتي فان وقبر

 - أبي - المرابط - قبر -هذا - ذو - ربك -وجه - یبقى - فان -علیها –من 

 .علي

فنرى أن النص یحتوي  أما فیما یخص ظاهرة الشكل أي حركات االعراب

 :كل من الضمة والفتحة والسكون في الكلمات التالیةعلى 

 :وقد رسمت الضمة فوق الحروف من الكلمات التالیة: الضمة

    .الدال في كلمة الحمد، الحاء في كلمة المرحوم

 :نقشت الفتحة فوق الحروف من الكلمات التالیة: الفتحة

وواو العطف بعد كلمة فان  حرف الدال من كلمة وحده والعین من عبارة علیها،

وأیضا بعد كلمة الجالل ، والواو من عبارة وجه والیاء من كلمة یبقى والراء في 

 .عبارة ربك ولفظة المرابط، والحاء في كلمة الحسن،  والعین في كلمة علي
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نالحظ أن السكون رسم فوق حرف الحاء من كلمة وحده، والجیم  :السكون 

 .والمیم من كلمة المرحوممن كلمة وجه، وحرفي الراء 

  :تحلیل الحروف  -هـ

““ الحمد“: التالیة في الكلمات مطلقارسم األلف مفردا  Mحرف االلف

الحسن، أما المركب الصاعد فنقش  - أبي“  “المرحوم“ “كراماإل““  الجالل

 .في كلمة علیها

 - بكرم -ربك: جاء حرف الباء مبتدأ مركبا في العبارات التالیة: حرف الباء

 .أبي ومتوسطا في عبارتي یبقى وقبر

المرحوم،  - وجه - رسم هذا الحرف مبتدأ في عبارة وحده: حرف الجیم

 .الحسن - الجالل - ومتوسطا في عبارة الحمد

 .هذا - وحده -الحمد: رسم هذا الحرف مركبا في العبارات التالیة: الدال

ربك،  رسم حرف الراء مبسوطا على شكل حرف الباء في كلمة: حرف الراء

بكرم،   -المرحوم  -المرابط: أما المركبة المدغمة فنشت في الكلمات التالیة

 .والمركبة المجموعة في كلمة اإلكرام

 .جاء حرف السین مبتدأ مركبا في كلمة الحسن: حرف السین
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 .جاء حرف الطاء مركبا مطرفا في طلمة المرابط: الطاءحرف 

ي كلمتي فان وقبر، ومتوسطا رسم هذا الحرف مبتدأ مركبا ف: حرف الفاء

 .في كلمة یبقى

  - كل:رسم حرف الكاف  مبتدأ مشكوال في عبارة التالیة : حرف الكاف

اإلكرام أما المتوسطة المركب المشكولة فنراها في كلمة بكرم، والمطرفة 

 .المركبة المجموعة نجدها في كلمة ربك

لفظ الجاللة : لیةم حرف الالم مبتدأ مركبا في عبارات التارس: حرف الالم

أما المركبة المتوسطة فنجدها في لفظتي  - الجالل -المرحوم -المرابط -اهللا

والمفردة المطرفة في  ،“كل“علي وعلیها، والمركبة المطرفة رسمت في كلمة 

 .“الجالل“عبارة 

والمركبة  ،“من“رسم حرف المیم مبتدأمحققا في عبارة : حرف المیم

المرحوم، والمفردة  -المرابط - الحمد: المتوسطة المقلوبة في الكلمات التالیة

 .بكرم -اإلكرام - المرحوم: المطرفة في العباراتالتالیة

جاء حرف النون مطرفا مركبا في كلمة من والحسن، والمطرفة : حرف النون

 .المفردة في عبارة فان
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با على شكل عین الهرة في كلمة رسم حرف الهاء مبتدأ مرك : حرف الهاء

في عبارة علیها ، والمفردة المطرفة في عبارة  والمتوسطة المركبة  هذا،

 .وحده

 - واو العطف والعبارات التالیة وجه: رسم حرف الواو مفرد في: حرف الواو

 .ذو، أما المركبة فنراها في كلمة المرحوم - وحده

لمة یبقى، والمطرفة الراجعة في ك مركبا نقش حرف الیاء مبتدأ :حرف الیاء

 .في كلمة أبي وعلي، والمطرفة المرطبة المبسوطة في كلمة یبقى

 جاء حرف اللم ألف مفردا مشقوقا في كلمة : حرف الالم ألف

  .كرام، ومركبة محققة في كلمة الجاللاإل

  :التحلیل الفني ألوضاع الحروف -و

، من ولإن رسم الحروف في هذا اللوحة مشابه لما رأیناه في الشاهد الرأسي األ

حیث الكتابة ورسم الحروف، وكذلك  مأل بعض الفراغات بحركات اإلعراب 

واإلعجام دون استعمال الهمزة في الحروف المخصصة لها وخلو الكتابة من 
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ثل الراء في رسم بعض الحروف مالزخارف والتوریقات، مع اختالف طفیف 

  .بین حرفي الهاء والذال في كلمة هذا لفالمبسوطة، وكذلك استعمال األ
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  :جدول تحلیل الحروف- ز

  المنفردة  المطرفة   المتوسطة  المبتدأة  الحرف

        األلف
  

  الباء
        

  الجیم
    

    

      الدال
  

  

          الراء

          السین

      الطاء
  

  

  العین
  

      

        الفاء
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  الكاف
  

      

          الالم
        المیم

  
          النون

      الهاء
  

  
          الواو
      الیاء

  
  

      الالم ألف
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 :الشاهد الرأسي الثاني -7

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 .الشاھد القدمي الثاني:  4الصورة رقم  

 

 .الشاھد القدمي الثاني: 6الصورة رقم 
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 :البطاقة التقنیة - أ

  مقبرة سیدي محمد الخربي   المصدر

  أثاث جنائزي، شاهد قبر قدمي  :الفئة  

  الخشب  :مادة الصنع

  سم 22: االرتفاع  :المقاییس

  سم 28: العرض

  سم 5.5: السمك

  .ال توجد أشرطة   :عدد االشرطة

  التوجد كتابة   :عدد االسطر

  الرأسي الثانيتابعة للشاهد   :التاریخ

  سیئة جدا   :حالة الحفظ

  ضریح سیدي محمد الخربي   :مكان الحفظ

  مقبرة سیدي محمد الخربي   المصدر
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 13420-44-04  رقم الجرد

 

 :وصف الشاهد - ب

بي عبد اهللا محمد بن علي، صنع أشاهد هذا القبر هو شاهد قدمي للمرابط 

الزیتي،  من الخشب ، مستطیل الشكل لونه أخضر بسبب استعمال الطالء

 سم، عرس في االرض بعمق 5.5سم وسمكه  28سم وعرضه  22ارتفاعه 

  .أكثر من الشواهد األخرى بواسطة االسمنت

ض بعمق والتي ال یظهر وعلى الرغم من أن هذه اللوحة غرست في األر 

أننا نالحظ أنها تشبه الشاهد القدمي األول من فمنها إال جزء صغیر علوي، 

، والمثمثلة  من حیث الزخرفة الموجودة في الجزء العلوي جمیع النواحي، 

في ورقة ثالثیة كبیرة في الوسط، وكذلك ورقتین ثالثیثین متناظرتین في 

جزء من التموجات المتكررة، وقطعة ركني الشاهد األیمن واألیسر وظهور 

  . صغیة من الدائرة والنجمة السداسیة
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تفریغ الزخرفي لما بقي من الشاھد :  04الشكل رقم 

 القدمي الثاني
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  : ةـــــــــمـاتـــخ

لى سعیها في تدوین مم وتطورها راجع بالدرجة األولى إإن ازدهار األ

تاریخها وكتابته لیحكي لنا مجدها وانحطاطها ، من خالل تراثها وما تركته 

ستغناء عنها، لنا من آثار تناقلتها األجیال لتصبح بعد ذلك تحفة ال یمكن اال

الدول المتطورة بهذا المجال كثیرا  اهتماملهذا نرى  .وخاصة المكتوبة منها

  .ب السائحین إلیهاساعیة للبحث عن تاریخها، لجل

وما نخلص إلیه في األخیر  من خالل دراستنا أن هذه الشواهد جاءت  -

لك ، إلنها دلیل بارز على قدم المنطقة، وكذمن الناحیة التاریخیة  ثریة

، كما أن هذه األلواح صنعت مع لزخارفها المتعددة الناحیة الفنیة من

العاشر الهجري،  في النصف الثاني من القرن سقوط الدولة الزیانیة 

وتظهر هذه الشواهد مجموعة من اإلرتباطات فیما بینها من أسلوب خط 

وزخرفة باإلضافة إلى استعمال النجمة السداسة، وكذلك صنعت هذه 

وقد قمت  والتي ناذرا ما نراها في هذا المجال، الشواهد من مادة الخشب
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بهذا البحث المتواضع سعیا مني للوصول إلى تفكیر الفنان المسلم ، 

والذي قام بخط هذه اللوحات بوسائل بسیطة وبأسلوب متقن وعبقري 

كنها تخلو إلى عملها اآلن ربما بعدة آالت لاستمرت لعدة قرون، نحتاج 

من الطابع الفني، ورغم قساوة الظروف  إال أنها ظلت صامدة ومقاومة 

 .كما أنها تعاني من عوامل التلف ،نا هذاإلى یوم

ومن النتائج التي نخلص إلیها في األخیر أن هذه الشواهد مهددة بالتلف 

 .ذها قبل زوالهااكلها ویجب اإلسراع إلنق
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 :قائمة المصادر والمراجع -

 المصادر -

  .القرآن الكریم - 1

موقع  - كتاب الجهاد -18ج - فتاوى ابن باز  عبد اهللا بن باز - 2

  .ابن باز

الفضل جمال الدین محمد بن كرم ابن منظور اإلفریقي  وأب -3
  .دار صباح بیروت،  4ج  ،المصري، لسان العرب

 المراجع -

دار  - الخط العربي ومصطلح الحدود الفني - أدهام محمد حنش - 1
  .-2013الروافد 

 ھـ 1429، 85، مجلة البحوث اإلسالمیة، العدد خالد بن مفلح الحامد -2

  موقع فتاوى
 2عبد الحق معزوز ، شواهد القبور في المغرب األوسط بین القرنین  - 3

 م19و  -8 - هـ 13و

 الجامعیةالتخرج المذكرات   -
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 .الكتابات األثریة في الغرب الجزائريرسالة دكتوراة  - یحیاوي العمري - 1

 .جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان

  مواقع األنترنت

http://www.almaany.com  

http://ar.wikipedia.org/  

google earth 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.almaany.com
http://ar.wikipedia.org/
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  :الملخص 

إن دراسة هذه الشواهد الموجودة في ضریح سیدي محمد الخربي ببلدیة 

السواحلیة والمصنوعة من الخشب جد مهمة، ألنها تبین لنا تاریخ المنطقة، 

ولهذا قمنا بتسلیط الضوء علیها من خالل  ،وكذلك عدم وجود شواهد أخرى 

  .دراسة أثریة ووصفیة لهذه الشواهد

Résumé : 

Les épitaphes  dans le mausolée de sidi Mohammed Alkhorbi a  la 

municipalité de souahlia Est très important pour l'histoire de la région, 

Ainsi que matière  de construit et par bois, et Il est le seul de a la zone 

de ghazaouet, Il est la preuve qu'ils sont vieux Ma curiosité est de faire 

une étude historique, descriptive et  archéologique a cette épitaphes. 


