
نقشان يذكران قرية 
  الرقيم
 

 الكهف) ٩( كَانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجبًا َوالرَِّقيمِ أَْم َحِسبَْت أَنَّ أَْصَحاَب الَْكْهِف 
، كـام أكـد قريـةواألرجح أنه اسم .  وقيل واد أو جبلقريةاختلف يف معنى الرقيم فقيل كتاب وقيل اسم 

أصـحاب الكهـف (، كأنـه مثـل )ْصَحاَب الَْكْهـِف َوالـرَِّقيمِ أَ (وأظن معنى اآلية  .نبطي وقتباين: ذلك نقشان
وهـم أيـضاً أصـحاب قريـة فقد يكون املعنى أن الفتية املؤمنني هـم أصـحاب الكهـف ). وأصحاب الرقيم

  . الرقيم
ِة أَْصـَحاُب اْألَيَْكـ: [التي تعني أصحاب القرية أو أصحاب املوضع معروفـة يف القـرآن مثـل ) أصحاب كذا(وهذه الصيغة 

َوأَْصـَحاِب [، ]الـربوج) ٤(أَْصـَحاُب اْألُْخـُدوِد [، ]يـس) ١٣(أَْصـَحاَب الَْقْريَـِة [، ]الحجر)٨٠(أَْصَحاُب الِْحْجِر [، ]الحجر)٧٨(
  ]. الفرقان) ٣٨(َوأَْصَحاَب الرَّسِّ [، ]التوبة) ٧٠(َمْديََن 

 أن أولئك الفتية هم أصحاب الكهـف ألنهـم هو) أَْصَحاَب الَْكْهِف َوالرَِّقيمِ (ولذلك يُحتمل أن يكون معنى 
  . ألنهم من أهل تلك القريةأصحاب قرية الرقيمآووا إليه وناموا فيه قروناً، وهم أيضاً 

أي أن جبالهـا مخطّطـة ومعلّمـة ومنّقـشة ( املرقّمـة، مـن طبيعتهـا الجبليـة )رقـيم(وقد يكون اشتقاق اسم القرية 

  .)وملّونة
   

  
    

  

 ١



  النقش النبطي
  )البرتاء، وادي السيق(

  
Ptrys/Starcky 1965 a :٩٧-٩٥ ،pl. V/b; Starcky 1965 b: 44-46  

   )CSAI: Corpus of South Arabian Inscriptionsس من موقع نقش فطري(

ويقـرأ دي هـوه) حرفطـسو:قراءة أخـرى(=دأ نفش فطريس بر ترفطس 
 دي ميت بجرشو وقبري متـه دي عبـدبرقمو) ويقر أرينوه: قراءة أخرى(=

 له تيمو ربنه

وأمـا البـاقي ). وهو أن شخصاً اسمه فطـريس مـات بجـرش وُدفـن فيهـا(والنقش فيه جزء واضح املعنى 
 )البـرتاء عاصـمة النـبط بـاألردن= بقريـة الـرقيم ( برقيمأن سيده تيمو بنى له تذكاراً [فمعناه غري واضح، وقد يكون 

  ].رقيمتوقرياً له، أو أن املتوىف كان مقيامً يف 
  

     
  ينالنقش القتبا 

  

  

 ٢



   )archaeological-center.com/en/auctions/48-471من موقع (

  رقيم ْ أو القرية رقيم، مبعنى الهجر )رقممهجرن (جاء يف نقش قتباين عبارة 

  
   

  : وهذا ما استطعت قراءته.  وفيه حروف غري واضحة أو مفقودةورأيت أن أذكر النقش بطوله للفائدة،

ثوبال وعمذكر بنو قدرن سقنيو حوكم نبط والهـى بيـنت شـبعن سـقنينت
يكونن مدلوتـسمى سـبعة/../ وابن مجنن وحررنيو شأمينيو ومسندنيهن 

والهـو... شلم اكرمن يوم علو وسـوىف /../ م ..أألف وعرش كركر ذهب يق
شأمت ونبطم وكشد ومرص وعمذكر بن أرضتو وأهجر بينت شبعن ثوبال

هجـرن رقمـم ويوم علو وسوىف حوكم وإلهو بينت شبعن ثوبال بن ويونم
سبأتم سبأ بقدمو ذتن سبأتن بيبسن وبحرن ومألة ليعلو وضور وسن يش
حوكم والهو بينت شبعن ثوبال وعمذكر عد هجرسمى مـرميتم بـوىف أأذن

نكـرم...كـل سـق...حـوكم ورثـدو حـوكم وب...عثرت وبعـم ...ولقمهيسمى 
 ... ومسفأ

ومضمون النقش أن ثوبئيل وعمذكر قدما مقتنيات لآللهـة التـي أرجعـتهام سـاملني غـامنني مـن أرضـات  
، وبالد )بجنـوب األردن(=  النبط، ومن بالد )الشام أو املناطق الشاملية بجزيرة العرب(= شأمة) قرى(=وأهجر ) أرايض(=

وكذلك أعادت اآللهة ثوبئيل من رحلـة سـابقة . )اليونان(= ياوان، وبالد مرص، وبالد ) العراقكلدان(= الكشديني
   .)البرتاء عاصمة بالد النبط= قرية الرقيم (=  رقيمساملاً من الهجر 
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