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بني يدي الدراسة

الدعوية،  بالدينية  التي صنفتها  الثمودية  النقوش  من  لعدد  علمية  دراسة  العمل  هذا 

الدراسة  يكون هدف  أن  منطقة حائل. وسعيُت  املواقع يف  من  عدد  ُرصدت يف  والتي 

»الثموديون«،  حائل  أهايل  مارسها  التي  االجتماعية  الظواهر  إحدى  عىل  الضوء  إلقاء 

أن  إىل  أخرى  مرة  هنا  أشري  ولعيل  )املعبودات(.  لآللهة  والتوسل  الدعاء  وهي ظاهرة 

الثمودية  الكتابات  العمل جزء من مرشوع ضخم أسعى فيه إىل نرش ورصد كل  هذا 

يف اململكة العربية السعودية، والتي فاقت اآلالف، منترشة يف كل أنحاء وطننا الكبري. 

القرنني  بني  الواقعة  التاريخية  الفرتة  إىل  تعود  حاليًا  املعروفة  حائل  منطقة  ونقوش 

السادس إىل األول قبل امليالد؛ وبلغ امُلسجل منها حتى يومنا الحارض »1222« نقًشا 

ثموديًا، جاءت من أربعة وثالثني موقًعا، يف جهات مختلفة من منطقة حائل العريقة 

بتاريخها وآثارها. 

التي عكست  النقوش  هذه  مقدمة مخترصة عن مضامني  العمل عىل  هذا  احتوى  وقد 

الطبيعة الدينية عند أفراد القبائل الثمودية يف املنطقة، وشملت خمسة عناوين: أولها 

الذرية واألوالد؛ وثانيها رصدنا  الزواج وطلب  باألرسة، وتحديًدا  املتعلقة  تلك  كان عن 

والغنى  الفقراء،  الغالب  يف  طلبه  الرزق  والغنى،  الرزق  بطلب  الخاصة  النقوش  فيه 

دعا إليه ميسورو الحال. وشمل اقتناء املتاع، والحيوانات الهامة يف حياة إنسان حائل 
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آنذاك، وأهمها اإلبل؛ بينما احتلت ظاهرة العشق والحب الذي ال يخلو منه أي مجتمع 

سوي، مكانة رفيعة عندهم. يف حني احتل الدعاء والتوسل لآللهة بإيقاع األذى والرشور 

عىل البعض جانبًا واضًحا يف املجتمع، ولعل هذه الظاهرة تشري إىل ضعف الداعي، ألن 

الداعي يكون الطرف األضعف غالبًا واألقل مكانة. وأخريًا وجدنا عدًدا من النقوش التي 

تناولت املرض واألمراض، تلك التي تصيب اإلنسان والحيوان رفيقه يف حياته الدنيوية. 

واملثري أن هذه النقوش بينت أن األمراض لم تكن يف غالبها عضوية، بل نفسية أيًضا. 

وأنتهز هذه املناسبة لتقديم الشكر والعرفان للقائمني عىل مركز امللك فيصل للبحوث 

والدراسات اإلسالمية عىل دعمهم املشكور واملقدر لنرش هذه الدراسة.

وأدعوه، عز وجل، أن يجعل هذا العمل املتواضع يف ميزان حسناتي، وأن يجعله إضافة 

القديمة  السعودية  العربية  اململكة  املزيد عن شعوب  للراغبني يف معرفة  طيبة ومفيدة 

وممالكها، إنه سميع مجيب.

سليمان بن عبد الرحمن الذييب   

الرياض  

صفر الخري 1439هـ  
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مقدمة

تُعد النقوش الدعائية الثانية من حيث العدد بعد النقوش املصنفة بالنقوش التذكارية، 

إذ بلغت »146« نقًشا دعائيًا. وهذه النقوش مع تلك التذكارية تعود يف أغلبها إىل املرحلة 

الثمودية املتوسطة التي تبدأ يف القرن السابع/ السادس قبل امليالد، وهذا يعني أن درجة 

التدين واالرتباط باملعبود/ املعبودات كانت يف املرحلتني الثموديتني املبكرة واملتوسطة أكثر 

من تلك العائدة إىل املرحلة املتأخرة، حيث نجد النقوش التي يغلب عليها نقوش االشتياق 

والهيام، انظر )الذييب، 2018م(، أو بعض النقوش التي تعكس جزًءا من نشاطات املجتمع 

آنذاك، مثل: الرتحال، والبحث عن الكأل، أو أحداث أخرى )الذييب، 2017م(. 

وظاهرة التدين يف أي مجتمع تعكس أموًرا متعددة، وتطرح عدة تساؤالت من أهمها: هل 

التدين يعكس رقي املجتمع أم تخلفه؟ ونشري هنا إىل رضورة التفريق بني التدين املتمثل 

مجتمعاتها  تعريف  يمكنني  فال  واإلسالم،  واملسيحية  اليهودية  السماوية:  األديان  يف 

املعارصة لألنبياء، خصوًصا فرتة النبي محمد صىل الله عليه وسلم، بخالف فرتة النبيني 

عليهما السالم »موىس وعيىس ابن مريم«، ملواجهتهما معارضة شديدة من مجتمعيهما، 

فعىل سبيل املثال: الدين املسيحي لم ينترش إال بعد تبني اإلمرباطورية الرومانية دعوة 

املسيحية، بتحريض  الزمن عىل محاربة  أن عملت لقرنني من  السالم، بعد  عيىس عليه 

مبارش -كما يُعتقد- من اليهود، الذين رفضوا دعوته عليه السالم. لذا ال يمكننا وصف 

ذلك املجتمع املعارص لألنبياء باملجتمع املتدين، فقد كانوا -آنذاك- متمسكني بعباداتهم 

ومتقيدين بتعاليم ربهم جل وعال وملتزمني بها، ولم يصلوا إىل مرحلة التزمت املقرون 

بالتفسري الخاطئ للدين. واملجتمع املتمسك بدينه ومعتقده البعيد عن التزمت، املقرون 

بالفهم غري السوي للدين وتعاليمه، يجعل منه ذلك مجتمًعا متحرًضا راقيًا. 

وأشري هنا إىل أن الدين ال يرتبط فقط بعبادة الله كما يف األديان السماوية، أو عدة معبودات 

كما يف األديان الوثنية، بل يف تصوري أن اعتناق فكر إنساني معني يُعد تدينًا، مثل: اعتناق 

الفكر الليربايل يف املجتمعات الغربية، التي نشأت حضارتها اعتماًدا عىل الفكر الليربايل، 

ونعدها بحق من أرقى الحضارات اإلنسانية حتى اليوم؛ فالليربالية الغربية ال عالقة لها 

باألديان السماوية، وال املعتقدات الوثنية، مع أن أساس أو بداية ظهور الحضارة الغربية، 

التي اعتنقت الحًقا الليربالية، كانت الكنيسة، التي أسست لهذه الحضارة الراقية إىل حد 

كبري. لكن يف فرتة الحقة، وبعد تعارض العلم مع الفكر الكنيس، بدأ التصادم بني مصالح 
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دفع  مما  األمام؛  إىل  اإلنسانية  باملجتمعات  االنتقال  أراد  الذي  والعلم،  الضيقة  الكنيسة 

الناس إىل ترك الكنيسة وأفكارها الرجعية واالنطالق إىل الفضاء الواسع وإعمار األرض؛ 

وهو ما دعانا إليه ربنا عز وجل. والواقع أن املبدأ الذي سار عليه الفكر الغربي هو فكر 

التوازن القائم عىل العدل واملساواة التي يقوم بها اإلنسان، والتي ال يمكن مقارنتها بتلك 

التي يأتي بها األنبياء والرسل ذات العدالة املطلقة. لذلك نجح املجتمع الغربي يف الفهم 

الحقيقي لدينه أو فكره.

 والواقع أن هيمنة التزمت والتفسري الخاطئ الذي يتمسك بالقشور واملظاهر البعيدة 

عن لب الدين، كما هو حاصل يف املجتمعات اإلسالمية اليوم، حيث تزداد مظاهر التدين، 

يف  سقوطها  إىل  أدى  سوية،  غري  مختلفة  تفسريية  مدارس  ظهور  مع  نفسه،  الدين  ال 

مستنقع التخلف الذي نعيشه اليوم. وبطبيعة الحال التخلف ليس حرًصا عىل املجتمعات 

العربية واإلسالمية، إذ نجده أيًضا يف مجتمعات أمريكا الالتينية التي استمرت تحت وطأة 

تفسريات كنسية جامدة.

وعىل  واملتوسطة،  املبكرة  الثمودية  مرحلتيه  يف  الثمودي  املجتمع  عىل  هذا  ينطبق  فهل 

الخصوص املرحلة املتوسطة؟ ولتحديد ذلك علينا أن نأخذ معياًرا يكون منطلقنا لتحديد 

اإلجابة عن التساؤل أعاله. وسآخذ شخصيًا الجانب الحضاري وما خلفته هذه القبائل، 

فنظًرا لعدم قيام بعثات تنقيبية يف املنطقة، فإن األمرين اللذين يمكن االستدالل بهما عىل 

املستوى الحضاري لهذه القبائل، هما: الرسوم الصخرية والكتابات، ففي األوىل نستطيع 

املتوسطة تتضمن رسوًما  الثمودية  املرحلة  التي تعود يف غالبها إىل  الرسوم  إن  القول: 

صخرية غاية يف اإلتقان، مع فهم واضح لتقنية الرسم والنقر عىل الواجهات الصخرية. 

لذلك يمكننا القول: إن التدين يف الفرتة الثمودية املتوسطة كان أحد عوامل رقي املجتمع يف 

حائل وتقدمه. فموقع جبة تضمن العرشات من الرسوم الرائعة. واملثري لالنتباه أن تقنية 

هذه الرسوم أكثر روعة وإتقانًا منها كلما اتجهنا إىل العصور املتأخرة التي تبدأ بالقرن 

الخامس قبل امليالد. واملالحظة األخرى أن الفرتة املتأخرة تميزت بحسن رونق نقوشها، 

لكن صاحبها ضعف كبري يف تقنية الرسم الصخري، بل إن استخدام الرسوم قل كثريًا.

وقبل أن أبدأ يف إلقاء الضوء عىل النقوش الدعائية عيلّ أن أشري إىل فعلني وردا مرات عدة 

يف هذه النقوش، هما: ب ك، ود ع، األول ظهر يف هذه املجموعة »20« مرة، والثاني »8« 

مرات، وهذان الفعالن يحمالن معاني متعددة، وأحيانًا متضادة. فاألول يأتي أحيانًا من 
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الجملة،  املخاطب، ويحمل عدة معان حسب سياق  املذكر  املفرد  الجر والضمري  حرف 

هكذا: »ِبَك« كما يف النقوش: 39، 49، 63، 77: 1، 81: 1، 92: 1، 93: 1، أو »إليك« انظر 

)النقشني: 38، 64: 1(، أو »لَك«، كما يف النقشني: 23: 1، 140: 1، أو »ِمنَْك« )نق44: 

1(، وأخريًا »عليك« ولم نجده إال يف نقش وحيد هو: 59. لكن إن اعتربناه فعالً، فهو أيًضا 

يحمل عدة معان متضادة، هي: »أِعّزي، اشفي« )نق13: 1(، »ارزق/ أغن« )النقوش: 25: 

1، 48: 1، 65: 1، 66: 1، 78: 1، 79: 1، 82: 1، 91: 1، 95: 1، 144: 1(، أو »أمرض، 

اقتل« )النقوش: 24، 29: 1، 34: 1، 71: 1(، »اقض« كما يف النقش رقم56: 1. وهذه 

املعاني املتعددة تعود بطبيعة الحال إىل سياق فهم النقش، مع اإلقرار أن بعضها يحتمل 

أيًّا من املعاني أعاله. وجاء ب ك، مرة اسًما بمعنى »الرزق« )نق77: 1(، الذي نقرأه هكذا: 

هـ ر ض    ب ك    ب ص ط ت    و ع ث م ت         يا رض الرزق )الوفري( والعون                                        

   ل م    ا س ا ل هـ                                                 من أوس اإلله

د ع، فهو أيًضا من األفعال التي تحمل معاني مختلفة، منها: »أغن،  أما الفعل الثاني 

ارزق« )النقوش: 31، 43؟، 58: 1، 86: 1، 115: 2(، أو »أبعد، أطرد« )النقوش: 60، 

141: 1، 143: 1(، »أَذل« )نق51(.

وقد بلغت املعبودات التي عبدها الثمودي من خالل نقوش هذه املجموعة »12«، معبوًدا، 

أكثرها ظهوًرا هو املعبود »ر ض و« الذي جاء أيًضا بصيغته الثانية »ر ض«1، واألوىل هي 

األكثر استخداًما يف الكتابات الثمودية )Branden, 1950, p.545(. ويصعب كثريًا تحديد 

الطبيعة التي كان يراها الثمودي القديم يف هذا املعبود، فقد تعددت املطالب والدعوات بني 

دعاء التخلص من املدعو عليه بالقتل )هـ ر ض و    ب ك    و س ن ن   و  ا ن    ل ج 

ـْ ْر  ل أي »يا )املعبود( رضو القتل والتقطيع واملرض لجل«، انظر: نق34(، أو املرض )ه

ض و    ب ك   ْح ز ا ْل    ل م    ا م ت  أي »يا )املعبود( رضو اقتل حزإل، بواسطة أَْمة، 

انظر: نق54(، أو الطرد )هـ ر ض و    د ع    ش . . .  ل م    ش ب و ل أي: يا )املعبود( 

رضو أبعد ، أطرد  ش . . .، بواسطة َشبول، انظر: نق141( أو الغنى )هـ ر ض   د ع   م 

ل ك   ل م    ك ل ب أي »يا )املعبود( رض اغني َمالك، بواسطة َكْلب، انظر: نق31(، أو 

العتق )هـ ر ض و    ع ت ق أي »يا )املعبود( رضو العتق )الحرية(، انظر: نق37(، أو 

)1(  هناك صيغة ثالثة وردت أيًضا يف الكتابات الثمودية، هي: »رض أ« )Branden, 1950, )Hu 633(, p.325(، لكننا 
لم نرصدها يف مجموعتنا هذه.  
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الرزق )هـ  ر ض و   ب ك   ا خ و    و ا ن ا   ن ض ر أي »يا )املعبود( رضو ارزق األخ 

وأنا نارض«، انظر: نق91(، أو طلب الذرية )هـ ر ض و   هـ ب   ل ش هـ م   و ل د 

أي »يا )املعبود( رضو هـب لشهم ولد«، انظر: نق42(؛ بل إن الثمودي املتبع لهذا املعبود 

خصه بالتسبيح )هـ ر ض و   ب ك   هـ ن ز ت  ل م   ع ب د ت أ ي »يا )املعبود( رضو 

إليك  التسبيح، من عبادة«، انظر: نق64(. والبعض منهم ربط النجاح والتوفيق بهذا املعبود 

)هـ ر ض و    ب ك    ا ف ع ل    ب خ ب ل أي »يا )املعبود( رضو بك الفعل )النجاح(، 

بواسطة َخبْل«، انظر: نق131(، والرزق )هـ ر ض و    ب ك    ع ش    ل ز هـ د  أي 

»يا )املعبود( رضو بك العيش )الرزق(، بواسطة زاهد«، انظر: نق81(، والسالمة )هـ 

رض   ب ك   س ل م ت أي »يا )املعبود( رض بك السالمة«، انظر: نق93(. لكن يصعب 

كثريًا تحديد طبيعته الحقيقية عند الثمودي، ولعل اسمه يوحي بطبيعته عندما اختاره 

الثمودي معبوًدا له، فهو »من الرىض والسعادة ضد السخط«، ما يشري إىل أن طبيعته يف 

األصل كانت السعادة والرىض املرتبطني بالود والحبور، لكن مع الوقت وتزايد معتنقي هذا 

املعبود من قبل مستخدمي الخط الثمودي جعلهم يزيدون يف طبيعته لتشمل كل جوانب 

الحياة )الغضب، القتل، املساعدة، الحرب....إلخ(. واملثري كما ذكرنا أعاله أن هذا املعبود، 

الذي كما يقول براندن، 1996م، ص137: ُمِثَل عىل شكل امرأة عارية تُمسك شعرها 

بيديها عىل شكل هالل، عىل كتفها األيمن رمز الشمس القرص الشعاعي، نقول: تميز بتعدد 

صيغ ظهوره، مثل املعبودين: الالت، وعثر السماء، ويصعب كثريًا تحديد السبب الحقيقي 

وراء هذا التعدد يف صيغ اسم املعبود، وال نتفق مع القول الذي يرى أن صيغة ر ض و 

هي الصيغة املذكرة والتي تستخدم يف الصباح؛ وأن الصيغة ر ض ا هي الصفة املؤنثة 

لهذا املعبود )الروسان، 1987م، ص430( بمعنى أنه من املعبودات التي تحمل صفات 

ذكورية وأنثوية. والسؤال الذي يطرح نفسه: متى ُعبد هذا املعبود من القبائل الثمودية؟، 

الواضح لدينا أن هذا املعبود ذُكر يف الحوليات األشورية العائدة تحديًدا إىل امللك األشوري 

»سنحاريب« )861 -704 ق. م(. وهذا يعني أن املعبود عىل األقل كان معروًفا يف القرن 

التاسع/ الثامن قبل امليالد. وللمزيد من املعلومات عن هذا املعبود انظر )براندن، 1996م، 

137-138؛ الروسان، 1987م، ص ص166-168؛ باخشوين، 1992م، ص62(.

د ث ن: ورد هذا املعبود بكثرة يف النقوش الثمودية العائدة للحقبتني املبكرة واملتوسطة، 

وكان من ضمن املعبودات التي أرسها امللك األشوري سنحاريب، عندما غزا »أدوماتو«. 
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هو  والدَّثاث  ّث  الدَّ إن  الثموديني، حيث  عند  املطر  إله  يمثل  املعبود  هذا  أن  لنا  ويظهر 

ثَّة أي »املطر الضعيف« )ابن  ه، وقد َدثَّت السماء تَدثُّ دثاً، وهى الدَّ أضعف املطر وأَخفُّ

أ بمعنى »الربيع، مطر الربيع« يف  د ث  منظور، 1994م، مج2، ص147(. وقد ُعرف 

د ث ن، إله  النقوش السبئية )بيستون وآخرون، 1982م، ص36(. ولعل ما يؤكد أن 

الذي  الثمودي رقم: 92، عند أسكوبي،1999م، ص395(،  النقش  للمطر وللربيع هو 

 نقرأه عىل النحو اآلتي: ب د ث ن    ع م ي أي »يا دثن املطر )أمطر يا دثن(«، إذ إن 

ع م ي تعني »الغيم الكثيف املطر«. لكن طبيعة هذا املعبود مع الوقت تطورت وشملت 

نواحَي متعددة من الحياة اليومية للثمودي، ولعل هذا يعود إىل التنافس بني أتباع هذه 

املعبودات إلثبات أنها آلهة قوية وليست ثانوية. وهكذا تنوعت مهامه فتارة يطلب منه 

العمل عىل نرش االستقرار واألمن )ب د ث ن    ا ن    و و د د أي »يا )املعبود( دثن األناة 

)االستقرار والسالم( والحب«، انظر: نق3(، أو طلب الرزق )ب د ث ن    ْث ج ر    و 

ز ب ن ن أي »يا )املعبود( دثن خمٌر ونوٌق«، انظر: نق1(، املناجاة والعتب )ب د ث ن   

ق ش ف    و م د ر ت  أي »يا )املعبود( دثن فقر )بؤس( وتمدنُت )ذهبُت إىل الحرض، 

التمدن(« انظر: نق10(، والتمني )ب د ث ن ي    ن ت ك    ش و ز    و ق د  أي »يا 

معبودي دثن اقض )عىل( الِكرب واستأصله«، انظر: نق2(. ونشري هنا إىل أن النون يف »د 

ث ن« لتأكيد صيغة فعالن.

غ م د: إله ال يظهر –حسب معلوماتنا- إال يف هذه النوعية من النقوش )انظر النقوش: 

9: 1، 97، 98، 99، 100: 1(. وقد فرسه براندن، نقالً عن هوفنر بأنه من الِغْمد، وهو 

َجْفُن السيف، أو أنه مأخوذ من شكل الهالل )Hofner, 1965, p. 439(، ونلفت النظر 

إىل أن َغَمَدت البرئ َغْمًدا إذا كثر ماؤها )ابن منظور، 1994م، مج3، ص327(. لذا فال 

يستبعد القول، بتحفظ إنه إلُه الغيث واألمطار. واألدلة الكتابية ال ترجح إال أنه إلُه العون 

واملساعدة، فغالبًا ما ييل اسم هذا اإلله الفعل س ع د، »ساعد«.

ا ل: هو إله مشرتك عند الساميني، وهو أقدم اآللهة الوثنية، إذ أن أقدم ذكر له يعود إىل 

األلف الثالث قبل امليالد عند األكاديني بصيغة )Ilu-elu( )الجرو، 2003م، ص130(. 

للمزيد عن هذا اإلله انظر )باخشوين، 2002م، ص ص93- 142(. لذلك يرى البعض 

أن اشتقاقه من الجذر “اول”، وهو معبود السماء، ومن صفاته ونعوته املعروفة عند 

الرحيم...إلخ  الطيب،  الحكيم،  الخلق،  خالق  البرش،  أبو  األوغاريتني:  ومنهم  الساميني 
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)السيد، 2012م، ص165(. ويف مجموعتنا هذه ورد هذا املعبود مرتني، الثانية يف نقش 

عرب فيه كاتبه عن استيائه من تزايد معتنقي اإلله “ا ل” يف املجتمع الحائيل، فوجه نقشه 

القصري إىل معبوده “ن هـ ي” محذًرا من هذا االنتشار )هـ ن هـ ي    ا ل هـ   ا ل   ك 

ب ر أي “يا )املعبود( نهي اإلله إيل َكربَ”، انظر النقش رقم129(.

ع ت ر س م ن: معبود ورد يف هذه املجموعة وغريها إضافة إىل هذه الصيغة بصيغتني 

)نق16(، وقد  1(، وع ت س م  ع ت ر س م )النقشان: 17، 114:  مختلفتني هما: 

اقترص يف هذه املجموعة عىل دعاء كاتبيها بطلب املساعدة )النقوش: 15، 16، 17(، فيما 

عدا النقش رقم 114، فقد دعا كاتبه »قصمان« لعزيز عليه )قريب، أو صديق( املعبود ع 

ت ر س م أن يرزقه بزوجة، فمن اسم هذا الصديق الغريب »مميكل«، يظهر أنه أجنبي 

وليس من املنطقة، لذلك لم يلق القبول به أحد من أبناء القبائل زوًجا إلحدى بناته، أو 

ألنه كان يعاني من عاهة دفعت النساء إىل رفض االقرتان به ) هـ ع ت ر س م    و هـ 

ب     ا هـ ل    ل    م م ْي ْك ْل،   و ا ن    ق ص م ن  أي » يا )املعبودة( عثر السماء 

هبي زوجًة ملميكل، وأنا قصمان(. وقد ُعبد هذا املعبود عند كل الشعوب السامية )للمزيد 

انظر باخشوين، 2002م، ص ص188- 231(، وإن كان بصيغ مختلفة، مثل »ا ش ت ر« 

عند البابليني واآلشوريني، أو ع ش ت ر أو ع ث ت وأحيانًا ع ث يف شمال شبه الجزيرة 

العربية وجنوبها )الجرو، 2003م، 135(. إن دلت الكتابات الثمودية يف حائل عىل أن هذا 

املعبود الذي يقرن بكوكب الزهرة حرصته يف طلب العون واملساعدة، فإن الشعوب السامية 

األخرى ربطته باألنواء الجوية من رعد ومطر وعواصف، والحًقا بالزراعة. ومن األهمية 

اإلشارة إىل أن »عشتار« املعبودة السماوية تنزل أحيانًا حسب األساطري الرافدية إىل األرض 

لتشارك البرش همومهم وغراماتهم )فريوللو، 1990م، ص32(؛ ومن أطرف ما ينسب 

إليها كما ورد يف أسطورة »نزولها إىل الجحيم«، إرصارها العجيب عىل دخول الجحيم بعد 

تكاثر  البرش األحياء -حسب اعتقادها- وأصبحت حياتهم ال تطاق، والغريب أن إرصارها 

عىل دخول الجحيم ليس بهدف إنساني يتمثل يف رغبتها إخراجهم من العذاب، بل كي 

تعيدهم إىل األرض ليأكلوا األحياء من البرش، ألنهم -حسب تفسريها- يتكاثرون ويعملون 

فإذا ما قّل عددهم سهلت لهم الحياة؛ ولذلك قالت: »إن األحياء أكثر من املوتى«، فيجب أن 

نتخلص منهم )األحياء( )فريوللو، 1990م، ص35(. واليوم تقوم الحروب واألوبئة الفتاكة 

بالتخلص من التزايد السكاني الرهيب يف العالم، الذي زاد عىل السبعة مليارات نسمة.
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ك هـ ل: ورد يف هذه املجموعة ثماني مرات فقط )النقوش: 14: 1، 118، 120، 123، 

 Branden,1956,( لكنه ُعلم بكثرة يف النقوش الثمودية ،)124، 125، 126، 142: 1

p.126(. عدَّه نيلسن إلًها قمريًا )براندن، 1996م، ص124(. ومن معناه الكهل، وهو 

من وخطه الشيب، والكاهل هو “الكريم، العظيم الجانب”. يمكننا القول: إن “ك هـ ل” 

قد تكون صفة للمعبود، وليس اسًما له )باخشوين، 1993م، ص78(، مثل: الرحمن، 

الرحيم وغريهما، ومع أننا ال نستبعد هذه الفرضية، إال أننا ال نستطيع تأكيدها. لكن األمر 

الواضح من املعنى أن من َعبََدُه -آنذاك- َعدُه اإلله الكبري العظيم. وقد تعددت املطالب 

التي دعا إليها التابعون لهذا املعبود، فمن الدعاء بالرزق )نق120(، إىل الدعاء بتحقيق 

الحلم وإتمام الخري )النقوش: 123، 124، 125، 126(، مروًرا بالدعاء بالقتل والتخلص 

من الخصم )نق142(، إىل الدعاء بشفاء عزيز وغال )نق14(.

ن هـ ي: املعنى الذي يدل عليه اسم هذا املعبود وهو من النُّهى وقوة العقل، ونهية، أي 

»ذو عقل« )ابن منظور، 1994م، مج 15، ص346(، يوحي أن هذا اإلله هو إله الحكمة، 

مع أن البعض اعتربه إلًها للمساعدة )باخشوين، 1993م، ص90(. وهذا املعبود القمري 

القرنني  بني  واملتوسطة،  املبكرة  الثموديتني  الفرتتني  يف  الثموديني  بني  عبادته  انترشت 

التاسع/ الثامن إىل الثالث/ الثاني قبل امليالد، وال نلحظ له ظهوًرا يف الفرتة الثمودية 

املتأخرة )الذييب، 1999م، ص13(. ورصدناه يف نقوش حائل ست عرشة مرة، توجه 

الداعي إليه لطلب الرزق واملن )النقشان: 106، 108(، واملساعدة )النقشان: 15، 18(، 

واالنتقام من الخصوم )النقوش: 12، 74، 112، 118(، وغريها من األمور التي تقلق 

الثمودي وتسعده آنذاك، )انظر: عىل سبيل املثال النقوش: 7، 8، 18، 110، 111، 129(. 

ولعل أطرفها النقش رقم109، الذي دعا فيه كاتبه املعبود »نهي« أن يتم الزفاف )هـ ن 

هـ ي    ا ت م    هـ ز ف ف أي »يا املعبود نهي أتم هذا الزفاف«(. ولعل كاتبه كان قلًقا 

من عدم انتهاء الزفاف عىل خري إما لخوفه أن تغري املخطوبة رأيها أو ألمر آخر.

هذا  َجاِحم  وفيه وصف  )نق93(،  فقط  واحدة  مرة  املجموعة  هذه  يف  ورد  م س:  ش 

املعبود بأنه إله الود )هـ ش م س    ب ك   و د د    و ا ن  ج ح م، أي »يا )املعبود( 

شمس بك الود، وأنا َجاِحم«(. وهو من املعبودات التي نظن أن الثمودي اعتنقها يف فرتة 

متأخرة، وتحديًدا يف حدود القرن الثالث قبل امليالد؛ مع أنه ُعبد عند السومريني باسم 

أوتو، ويعني »يوم ميضء«. بينما ورد عند الساميني بالصيغة ذاتها ش م س )طلفاح، 
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 Branden, 1950, )Hu( وقد جاء هذا اإلله يف عدة نقوش ثمودية .)1997م، ص73

Hu 255(, p.135(,p.50 ,)18(، وصفائية ) Macdonald, 1993, p.330(، وكذلك 

أن  ومع   ،)258  -231 ص  ص  2002م،  )باخشوين،  املسندية  الجنوبية  الكتابات  يف 

بعضهم يربطه بالزراعة )السيد، 2012م، ص163(، إال أننا نظن أنه كان عند الثموديني 

يف البداية إلًها للضوء والنهار. ونشري أخريًا إىل أن العرب القدماء رمزوا إىل الشمس برموز 

شتى، منها: النرس، والحصان )الجرو، 2003م، ص139(. 

ا  ر ش: ال نستبعد أنه معبود املطر، فالرّش هو »املطر القليل«، والسماء تُرّش رشًّ

ت أَي جاءت بالرَّّش )ابن منظور، 1994م، مج6، ص303(، وهو -  وَرشاًشا وأََرشَّ

حسب علمنا - يُسجل للمرة األوىل يف الكتابات السامية.

ا ل ت: إحدى أشهر املعبودات العربية القديمة، فقد ُرصدت يف معظم النقوش العربية 

القديمة، وعبدها العرب قديًما يف أنحاء مختلفة من شبه الجزيرة العربية. للمزيد انظر 

)باخشوين، 1993م، ص ص79- 82(. وهي من املعبودات التي ورد اسمها يف القرآن 

 ،1  :13 )النقوش:  مرات  الصيغة خمس  بهذه  هذه رصدناها  الكريم. ويف مجموعتنا 

103، 121، 122، 128(. وقد مثلت هذه املعبودة عىل شكل آدمي، فقد ُعثر يف الحظر 

عىل قطعة، عليها نحت للمعبودة الالت بخوذتها وهي واقفة عىل ظهر أسد، وإىل جانبها 

امرأتان، كما ُرسمت داخل أحد املعابد بموكب عىل ظهر جمل )الجرب، 2009م، ص82(.

1- الزواج، والذرية:

فتشمل  واملعنوي،  املادي  جانبيه  عىل  تنطبق  الكونية،  الحياة  يف  عامة  ظاهرة  الزواج 

عالم اإلنسان والحيوان والنبات، حيث ظاهرة الذكر واألنثى، وكذلك كما يقول »عدنان 

بحارت«: نجدها يف عالم الجماد متمثلة يف املوجب والسالب. لذلك تبني لإلنسان الثمودي 

آنذاك أهمية الزواج إىل حد كبري باملفهوم الذي نعرفه اليوم، من حفظ للنسل البرشّي، 

من أجل بناء املجتمع اإلنسانّي، وعمارة األرض وصالحها؛ مع أن البرشية عرفت الزواج 

الله آدم عليه السالم حتى أتبعه زوجه؛  أبينا آدم عليه السالم، فما أن خلق  منذ عهد 

ليسكن إليها، وتستقر نفسه بها. واملفهوم املثايل للزواج، وهو املفهوم الذي جاءت به 

األديان السماوية واملتمثل يف االستقرار النفيس واستمرار النسل البرشي، ليس مفهوًما 

للرجل من أجل  الزواج- خصوًصا تعدده-  القديمة، فقد يكون  املجتمعات  دائًما عند 

الحصول عىل أيد عاملة يستفيد منها يف شؤونه الخاصة، مثل: مزرعته، ورعاية مواشيه 
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كان  )اللواط(  املثيل  الزواج  أن  واملثري  للزواج.  املثايل  املفهوم  ينتهي  وبذلك  ونحوهما، 

موجوًدا- مع األسف- ومع أن النفس البرشية السوية تشمئز من أمر كهذا، إال أن بعض 

األدلة الكتابية، سواء من هذه املجموعة أو غريها، تشري إىل معرفتهم بهذا النوع من الزواج 

)انظر نق65(؛ أما قضية انحراف قوم لوط الواردة يف القرآن الكريم فلعلها لم تصل 

إىل حد الزواج، بل االستمتاع- قبحهم الله- باللواط دون الزواج. ومن الالفت أن اإلسالم 

يؤمن- وهو أمر ال أظن أننا نجده يف أي من املعتقدات أو األديان األخرى- أن الزَّواج 

الحني  سبٌب لجلب الرِّزق ودفع الفقر والحاجة، قال تعاىل: )وأنكحوا األيامى منكم والصَّ

من عبادكم وإمائكم إْن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسٌع عليٌم( النور: 32.

وقد رَصَدنا يف هذه املجموعة أربعة نقوش تشري بشكل واضح ال لبس فيه إىل طلب الزواج 

أو تمنيه. فعىل سبيل املثال املدعوان َحي إيل )هـ ر ض و   د ع ب ن   هـ ر ب    ل 

م    ح ي ا ل، أي »يا )املعبود( رضو زوجن املليحة )العظيمة، املربربة(، من حي إيل«، 

انظر: نق33(، وإله )هـ ر ض    د ع ْس ن    هـ ر ب    ل م   ا ل هـ_  أي »يا )املعبود( 

رض زوجن )املرأة( املربربة، بواسطة إله«، انظر: نق36(، يدعوان معبودهما »رضو«، أن 

يزوجهما امرأة ليس أي امرأة، بل تلك املربربة، والهركولة وهي الضخمة الوركني، الحسنة 

الخلق، وقيل: حسنة امليش. فمعايري الجمال عند بعضهم آنذاك، هي كما هي عند بعضهم 

اآلن. أما َسْحل فقد دعا أيًضا املعبود »رضو« أن يزوج »بي« )هـ ر ض و    د ع س    ب 

ي  ل م س ح ل، أي »يا )املعبود( رضو زوج بي، بواسطة َسْحل«، انظر: نق41(، ولعلها 

ابنته أو أخته أو قريبة له عزيزة عليه، تأخرت يف الزواج. يف حني أن ع ش ق الذي قد يكون 

اسمه الشخيص، أو االسم املفرد املذكر »الَعاشق«، العاشق الهائم بحب عاتقة دعا معبوده 

مرة أخرى »رض« أن يعينه عىل الزواج منها )ْهـ ر ض    د ع ْب ْن    ع ت ق )ت( ... ل 

م   ع ش ق، أي »يا )املعبود( رضو زوجن عاتقة من عاشق«، انظر: نق67(. 

آلهته  من  الطلب  يف  الثمودي  يرتدد  فلم  بالزواج،  دقيق  بشكل  مرتبطة  الذرية  وألن 

)معبوداته(، أن ترزقه أو تهبه ذرية وأوالًدا، منها هذه األربعة النقوش، اثنان منها دعا 

كاتباهما املعبود »رضو«:  

ـ  م    و ل د  أي  »يا )املعبود( رضو هّب لشهم ولد«، انظر: نق42(.  ـ  ب   ل ش ه ـ   ر ض و   ه - )ه

- )هـ رض ْو   ب ك ر    ْل ن ْح     ل م   هـ م ر أي »يا )املعبود( رضو أوالد )ذرية( 

لنوح، من َهّمار«، انظر: نق83(
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فالنقش األول دعا كاتبه املعبود »رضو« أن يرزق َشْهم ولًدا/ أوالًدا، ويظهر أن َشْهم هذا 

عزيز وغال عند كاتب النقش، فهو ابٌن له أو نحو ذلك، ولعله كتب نقشه أيام زواج َشْهم، 

أو بعد تأخر إنجابه لسنوات. أما َهّمار فقد دعا بكل وضوح إىل أن يُرزق نوح أوالًدا وذرية. 

ويف النقش الثالث املقروء: )هـ ن هـ ي   ْع ي ْل أي »أيها املعبود نهي العيال )أرزقن 

عياالً(«، انظر: نق108(، دعا كاتبه معبوده »نهى« أن يرزقه العيال والذرية، وكأنه قد 

وصل إىل مرحلة اليأس بسبب عقمه، لتأخر إنجاب زوجته أو زوجاته يف اإلنجاب. وآخر 

هذه النقوش كتبه »عوص«، الذي التمس من املعبود أن تحمل هند، التي قد تكون زوجته 

أو ابنته )هـ ر ض و   هـ ب   ل هـ ن د   م ت م ْم ل م   ع و ص، أي، » يا )املعبود( 

رضو هب لهند حامالً )مولوًدا(، من عوص، انظر: نق27(.

2- الرزق:

بلغ عدد املعبودات التي وردت يف النقوش الدعائية املتعلقة بطلب الرزق خمسة معبودات، 

أكثرها ظهوًرا املعبود، الذي جاء بصيغتيه املعروفتني »ر ض و« )النقوش: 21، 22، 28، 

30، 31، 43، 61، 63، 65، 66، 81، 82، 86، 91، 95، 144، 145(، و»ر ض« )النقوش: 

25، 57، 62، 72، 77، 78، 79، 84، 87، 90، 115(، فظهر »33« مرة، وأقلها املعبودات: 

ك هـ ل )نق120(، و ر ش )نق117(، ون هـ ي )النقشان: 106، 108(، التي ظهرت 

مرة واحدة فقط. أما املعبود »د ث ن« فجاء مرتني، النقشان: 6، 69. وقد تنوعت األدعية 

التي دعا بها كاتبو هذه النقوش، من حيث موضوعاتها، التي تتلخص يف اآلتي:

أ- الغنى:

وهو طلب الثراء الذي يدعو به ويسعى إليه أصحاب الحال الطيب، رغبة منهم يف زيادة 

ثرواتهم وأموالهم، وليس فقط الفقراء واملحتاجني، وصنفنا يف هذا النوع ستة نقوش، هي: 

31، 43، 57، 58، 86، 115. أغلبها استخدم الفعل د ع، أي »أَغن«، مثل نقش َكْلب: )هـ 

ر ض   د ع   م ل ك   ل م    ك ل ب أي»يا )املعبود( رض أغني ماِلك، بواسطة َكْلب«، 

انظر: نق31(، أو الفعل ل ي م أي »أغن«، الذي استخدمه َرْحم عندما دعا بالغنى لزميله 

أو رفيقه »دادان«. ومع أننا اعتربناه علًما لشخص، فال يستبعد أن د د ن هنا ليست إال 

دادان الدولة املعروفة يف منطقة العال آنذاك )نق30(. وأن َرْحم دعا ملدينته/ دولته بالغنى 

والثراء، كما ندعو حاليًا الله عز وجل أن يحمى بالدنا وبالد املسلمني، ويديم نعمه عليها. 

والنقش يُقرأ:
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هـ ر ض و    ل ي م    د د ن    ا ث      يا رضو أعط ددن الغنى )املال(

          ل ْم    ر ح م             بواسطة رحم

ومن النقوش الطريفة الدالة عىل صلة الرحم -كما نعتقد- نقش ضمة )نق86(، التي 

)انظر  »دالل«  الثانية  املرأة  وكذلك  وَحامي.  أرف  لولديها  بالغنى  يظهر-  -فيما  دعت 

نق115(، التي دعت أيًضا بالغنى مَلْرخ الزوج أو االبن أو األخ.

ب- الرزق اليسري )الكفاف(:

الفارق بني طلب الرزق )الدعاء بالرزق( وبني طلب الغنى- يف تصورنا- أن غالبية من 

اليومية  الحاجة  ما يسد  الغالب: هو  فالرزق يف  والفقراء،  املحتاجون  الرزق هم  يطلب 

البسيطة لألرسة أو الداعي؛ لذلك فغالبية النقوش الدعائية املتعلقة بطلب املال أو الحاجة 

هي تلك التي طلبت الرزق، وقد بلغت ستة عرش نقًشا )النقوش: 6، 25، 35، 48، 63، 

65، 69، 72، 78، 79، 82، 87، 91، 95، 117، 114(. والالفت أن كاتبي هذه النقوش 

املاسة وحالتهم  لحاجتهم  الرزق،  كان  وأيّا  بعمومه  الرزق  بل  بعينه،  لم يحددوا شيئًا 

االقتصادية السيئة.  

3- الحب/ العشق:

الذييب، 2018م(، لكن هنا نركز عىل  )انظر  أفردنا دراسة كاملة عن االشتياق والود 

بعض النقوش الدالة عىل العشق والحب، التي لم ترد فيها أفعال االشتياق )ت ش و 

ق، و د د.... إلخ(. وعددها سبعة نقوش، هي: 4، 5، 8، 9، 17، 107، 110. اثنان منها 

)النقشان: 8، 112(، دعا فيهما بشكل طريف املعبود الثمودي »ن هـ ي«أن يزيل الحب 

ويمحوه من الوجود، فلعل كاتبه أرهقه العشق أو أرهق عزيًزا عليه، وكلنا نعرف ما 

يسببه العشق من أذًى ورضر عىل العاشق، خصوًصا إذا كان من طرف واحد أو حالت 

ظروف اجتماعية وطبقية دون ارتباط العاشقني برباط الزواج )ب ن هـ ي    ح س 

د    و د د، أي »يا )املعبود( نهي أَزل الُحّب؛ انظر: نق8(. وال يختلف النقش اآلخر عنه، 

فقد تمنى كاتبه أن يتدخل املعبود ليحيل صديقه أو قريبه »َعْول« عن الُحّب، فالواضح 

كما أرشنا تأثر َعْول السيئ بهذا العشق فأثر فيه نفسيًا وحياتيًا، وهذان أمران يؤملان 

انبساطهما  تعكس   نقوًشا  وجدنا  وباملقابل  املتأثر.  للعاشق  ومحب  وعزيز  رفيق  أي 

الذي نعت نفسه باملكلوم  التي يمران بها؛ فقد دعا هانئ  العشقية  بالحالة  وتمتعهما 
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)انظر: نق9(، معبوده »غ م د«، أن يتم ويكمل العشق )الحب( عىل إطالقه، ملا وجده من 

حالة نفسية رائعة يف أن يعني »أيم« عىل حبه الذي وصفه بالسعيد )نق107(، فلم يمتلك 

كاتب النقش إال الدعاء لصديقه أو قريبه عندما رآه سعيًدا فرًحا يميش من سعادته عىل 

الهواء إال أن تمنى له السعادة باقرتانه بعشيقته، وأال ينتهي عشقهما نهاية غري سعيدة 

)هـ د ث ن    س ع د    ا ي م    ع ل    د د هـ    س ر، أي »يا )املعبود( دثن ساعد 

اَيْم عىل حبه السعيد«(. أما أطرف هذه املجموعة فهو نقش كتبته عاشقة بعد رحيل 

عاشقها النهائي )انظر: نق17( ربما لرفض أهلها اقرتانه بها، ففضل الرحيل، فشكت 

ّـِرها ويعينها عىل تحمل ألم فراق  أمرها إىل معبودها »عثر السماء«، وطلبت إليه أن يُصب

عاشقها وحبيبها، التي لم ترتدد يف ذكر اسمه )هـ ع ت ر س م    س ع د   ع ل    و 

د د ي    س ل م    ق د، أي »يا )املعبودة( عثر السماء ساعدني عىل حبي )عشقي(، 

)فقد( َرَحَل َساِلم«(. 

4- املساعدة:

هل هناك فارق بني الدعاء باملساعدة وطلب الرزق؟ يبدو أن الفارق بينهما بسيط جًدا، 

يَُحسُّ به وال يرى، فاملساعدة عادة تُطلب من شخص أو لشخص وقع يف مشكلة عويصة 

أو وضع سيئ. ورصدنا أربعة عرش نقًشا ورد فيها الفعل س ع د أو س ع د ن، أي 

»ساعد، ساعدن«، دعا فيها أصحابها خمسة من معبوداتهم عىل النحو اآلتي:

ع ث ر س م ند ث نغ م در ض ون هـ ياملعبود

26313العدد

لكن السؤال هنا هو: ما نوع املساعدة التي يريدها هؤالء؟ يف مجموعتنا هذه وجدنا ثالثة 

أنواع من املساعدة: عرشة نقوش )15، 16، 45، 50، 52، 97، 98، 100، 127، 146(، 

دعا كاتبوها املعبود باملساعدة، أيّا كانت هذه املساعدة، مثل: )هـ ر ض و    س ْع د ن، 

أي »يا )املعبود( رضو ساعدن«، انظر: نق50(، أو )هـ غ م د    س )ع( د    خ ل ت، و 

ا ن   ي ث ع ك ب ر أي »يا )املعبود( غمد ساعد خلة وأنا يثع الكبري«، انظر: نق100(. 

لكن خمسة منها حدد كاتبوها نوع املساعدة: اثنان عىل الحب والعشق )النقشان: 17، 

107(، وواحد منها طلب املساعدة يف العيش )الرزق(، انظر نق35 )هـ ر ض و    س 

ع د    ن ب    م ا ك د    ل م   ح ج ج، أي »يا )املعبود( رضو ساعد  نَْب عىل العيش 

)طلب الرزق(، بواسطة َحّجاج«(. أما النقشان )18، 146(، فلهما عالقة بالخلقة، فاألول 
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دعا معبوده »نهي« ملساعدته يف التخلص من التأتأة والرتدد يف الكالم التي عانى بسببها 

من سخرية أقرانه. والثاني أيًضا عانى األمراض التي سببتها سمنته الزائدة عىل جسده، 

إضافة إىل ما يتعرض له من سخرية واستهزاء بسببها من معارفه؛ لذلك طلب من معبوده 

»رضو« مساعدته عىل التخلص منها ومن أرضارها. 

5- الدعاء بالرش:

آنذاك،  له  املعارصين  البرش  من  غريه  عن  ومشاعره  أحاسيسه  يف  الثمودي  يختلف  لم 

فإن كانت مشاعره مشاعر فرح وسعادة، دعا ربه بالزيادة فيها، وإن كان يمر بضائقة 

معيشية أو غريها دعا أيًضا معبوده بالتفريج عنه، وباملقابل إذا مّر بظروف ال يستطيع 

إيصال صداها إىل معبوده بالدعاء، مثل: تعرضه ملضايقات من شخص أو أشخاص أقوى 

منه فإن سالحه الوحيد والفتاك هو الدعاء عليهم باملهالك وبما يضايقهم، نحو الدعاء 

عليهم بالقتل واملوت )النقوش: 54، 134، 142(، أو االنتقام )النقشان: 20، 121(، أو 

اإلصابة باملرض )النقوش: 24، 26، 29، 34، 47، 71(، أو بأمور مهينة ومذلة، مثل: 

الدعاء  أو  )نق118(،  املصائب  أو  )نق113(،  والغم  )نق85(،  والعار  )نق51(،  اإلذالل 

عليه بالغضب من املعبود )نق96(، أو بالجنون )نق138(. ويتبني من هذه املجموعة من 

النقوش، وعددها سبعة عرش نقًشا، أن أكثرها تلك التي تضمنت الدعاء باملرض وعددها 

خمسة، واملقصود هنا املرض املهلك املعجز الذي يتعذب به اإلنسان قبل موته، وهذا يدل 

عىل معرفتهم بعدد من األمراض، مثل الجرب، والربص وغريهما من األمراض األخرى، 

كما أنهم تمكنوا من تحديد مرض الجنون )هـ ر ض    ا ر ك    ق ن ا س    )ب(    ن 

هـ ن    ل م    م  ل ك ت، أي »يا )املعبود( رض جنن )أضعف عقل( قن أوس بن نهان، 

من )بواسطة( مالكة«. وليست الطرافة تأكيد معرفة الثمودي وتحديده ملرض الجنون، 

ولكن من النقش أعاله املكتوب من مالكة، الذي يظهر كراهيتها »ألوس بن نهان«، واملرأة 

ال تكره إال الذي يكرس قلبها، فهو إما عاشق لها تركها فجأة، أو زوجها الذي تزوج عليها، 

وهو األرجح؛ فدعت عليه بخفة يف العقل ليفقد االستمتاع بحياته وتصيب عشيقته أو 

زوجته الجديدة باالكتئاب وتتخىل عنه. وأرى التوقف عند ثالثة نقوش: أولهما تضمن 

دعاء كاتبه باملوت والقتل عىل املدعو »عيل« )نق12(، والثاني دعا فيه َحّجاج عىل َجّل 

)نق34(، ليس فقط باملرض واملوت، بل والتقطيع أيًضا كيال تُحرتم جثته وال تُدفن، بل 

تنهشها الحيوانات، أو يموت ميتة شنيعة، وهذا قمة الحقد والرغبة يف االنتقام واإلذالل 
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)هـ ر ض و    ب ك    و س ن ن   و  ا ن    ل ج ل ل م ح ج ج، أي »يا )املعبود( رضو 

القتل والتقطيع واملرض لجل؛ بواسطة َحّجاج«(؛ أما سبب هذا الغضب الشديد فلم يبينه 

النقش القصري. أما ثالثها فهو نقش »َحْسن« )نق47(، الذي دعا فيه عىل »بي« باملرض، 

وطرافة املوضوع أن »َسْحل« دعا معبوده تزويج »بي« )هـ ر ض و    د ع س    ب ي   

ل م  س ح ل، أي »يا )املعبود( رضو زوج بي بواسطة َسْحل«، انظر: نق41(، وتناقض 

الدعائني بني الخري لـ»بي« يف الثاني والرش لها يف األول، يشري إىل أن َحْسن لم يتمكن 

من الزواج بها؛ وعندما علم بقرب اقرتانها من غريه، دعا عليها باملرض كي يحول دون 

زواجها أو أنه حاقد عىل حبيبها َسْحل.

6- األمراض: 

بينت النقوش الدعوية أنواًعا من األمراض التي عرفها هؤالء، كما بينت أيًضا معرفتهم 

ملهنة الطب واملعالجة ونجاحهم يف ذلك، ومن أساليب العالج -إليمانهم بأن العالج كما 

املرض بيد املعبود- هو الدعاء للمريض بالشفاء، مثل: نقش يارس الذي دعا فيه املعبود 

»رضو« أن يشفي شاكر )نق46(، أو النقشني: 68، 76، ففي األول دعا كاتبه املعبود 

أن يريح مساس، فمن أسلوب  املعبود  الثاني دعا َحْرب  أن يرفق بَحْسن، ويف  »رضو« 

هذين النقشني يتبني أن الثموديني كانوا يؤمنون بأن املعبود يسبب عند غضبه عىل أحد 

مرض  بأن  النقشني-  كاتبي  أي   - وإلحساسهما  والنفسية،  الجسدية  األمراض  تابعيه 

مبارشة  فتوجها  املعبود،  بتعاليم  تقيدهما  وعدم  إىل طيشهما  يعود  »َحْسن، ومساس« 

له، خصوًصا األمراض النفسية وليست العضوية. أما النقش األخري الذي نتوقف عنده 

فهو النقش املقروء هكذا: هـ ر ض   ا و س   د ع ل   م س ف، أي »يا )املعبود( رض 

هب دعل عالًجا )دواًء(«، انظر: نق88(، فيشري إىل احتمالني يصعب ترجيح أحدهما عىل 

اآلخر، األول أن َدْعل معالج )طبيب(، يعالج الناس من أمراضهم العضوية عىل األرجح، 

ويف أثناء عالجه ملريضه ذكر له أنه بصدد عمل وصفة ملرضه هذا، فقام املريض أو عزيز 

عليه بكتابة نقشه يسأل معبوده »رضو«  إعانة َدْعل عىل وصفته العالجية؛ والثاني أن 

يكون َدْعل هو املريض، ونظًرا ملعاناته الطويلة ولتألم كاتب النقش وحزنه عىل حالة دعل 

السيئة دعا املعبود أن يهب له الدواء والعالج املناسب الذي يخرجه من مآسيه املرضية. 

املالحظة األخرية هي أن املعبود الوحيد الذي جاء يف نقوش املرض والعالج هو »رضو«. 

وهذه هي النقوش التي تمثل النقوش الدعوية: 
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النقوش الثمودية
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النقش رقم )1(: 

Winnett, Reed, 1973, no.77؛ الذييب، 2014م، نق78

ب د ث ن     ْث ج ر     و ز ب ن ن

يا )املعبود( دثن خمٌر ونوٌق

النقش رقم )2(:

Winnett, Reed, 1973, no.51؛ 

الذييب، 2014م، نق79 

ب د ث ن ي    ن ت ك2    ش و ز3    و ق د4  

 يا معبودي دثن اقض )عىل( الِكرب واستأصله

)2(  فعل يفيد الطلب والرتجي، من ن ت ك، والنَّتْك هو جذب اليشءتقبض عليه ثم تكرسه إليك بجفوة، وهو النرت والنتف 
)ابن منظور، 1994م، مج10، ص497(.

)3(  اسم مفرد مذكر نقارنه باألشوز وهو املتكرب )ابن منظور، 1994م، مج5، ص362(.
)4(  فعل ماض عىل وزن َفَعَل من ق د د، والَقدُّ هو القطع املستأصل والشق طوالً )ابن منظور، 1994م، مج3، ص344(.
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النقش رقم )3(: 

Winnett, Reed, 1973, no.55؛ الذييب، 2014م، نق80

ب د ث ن    ا ن    و و د د

يا )املعبود( دثن األناة )االستقرار والسالم( والحب

النقش رقم )4(:

Winnett, Reed, 1973, no.63؛ الذييب، 2014م، نق81

ب ن هـ ي    ك ف    ع و ل    ل و د د  

يا )املعبود( نهي كف )أوقف( َعْول عن الحب

النقش رقم )5(: 

Winnett, Reed, 1973, no.65؛ الذييب، 2014م، نق82

ب د ث ن    ت م    د هـ5    و د ي ي

يا )املعبود( دثن أتم حرية حبي )ودي(

)5(  اشتقاقه من د و ه، وَداَه َدْوها أي »تحري« )ابن منظور، 1994م، مج13، ص491(.
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النقش رقم )6(:

Winnett, Reed, 1973, no.66؛ الذييب، 2014م، نق83

ب د ث ن   ق ر ص ن   و م ج ع ت 

يا )املعبود( دثن العيش )الرزق( والتمر

النقش رقم )7(:

Winnett, Reed, 1973, no.68؛ الذييب، 2014م، نق84 

ب ن هـ ي    س ت ر     و غ ث ث

يا )املعبود( نهي األمن والخري

النقش رقم )8(:

Winnett, Reed, 1973, no.69؛ الذييب، 2014م، نق85 

ب ن هـ ي    ح س د    و د د

يا )املعبود( نهي أزل الُحّب
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النقش رقم )9(: 

Winnett, Reed, 1973, no.85؛ الذييب، 2014م، نق87

هـ غ م د    ا ت م    و د د

ل هـ ن ا    ق ر ح

يا )املعبود( غمد أتم )أكمل( العشق )الحب(

بواسطة هانىء املكلوم

النقش رقم )10(:

Winnett, Reed, 1973, no.90؛ الذييب، 2014م، نق88 

ب د ث ن   ق ش ف    و م د ر ت

يا )املعبود( دثن فقر )بؤس( وتمدنُت )ذهبُت إىل الحرض، التمدن(

النقش رقم )11(: 

Winnett, Reed, 1973, no.91؛ الذييب، 2014م، نق89

ب د ث ن    ا م ر و    هـ م ي و

يا )املعبود( دثن أنزلوا املطر )املياه(
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النقش رقم )12(: 

Winnett, Reed, 1973, no.100؛ الذييب، 2014م، نق90 

ب ن هـ ي    ق ص   و ت و خ
ل ع ل ي6

يا )املعبود( نهي املوت واملرض 

لعيل

)6(  من املمكن عًد الكلمتني األوىل والثانية فعلني، فيقرأ النقش عىل النحو اآلتي:  ب ن هـ ي    ق ص   و ت و خ   ل ع ل 
ي أي »يا )املعبود( نهي أمرض واقض عىل عيل«.

النقش رقم )13(:

Winnett, Reed, 1973, no.104؛ الذييب، 2014م، نق91 

هـ ا ل ت   ب ك

ا خ و ي 

ب ح م ت

يا )املعبودة( الالت أعزي

أخوي يف هم)هـ(

النقش رقم )14(:

Winnett, Reed, 1973, nos.125-126؛ الذييب، 2014م، نق92 

هـ ك هـ ل    ف ص ي    م . . . 

م ن    س ب ع هـ  
يا )املعبود( كهل خلص م ... 

من شدته )كربه(
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النقش رقم )15(:

Winnett, Reed, 1973, nos.136-137؛ الذييب، 2014م، نق93

هـ ن هـ ي    و ع ت ر س م ن    س ع ْد . . . 

و ا ن    ج ذ م ت

يا )املعبود( نهي وعثر السماء ساعدا . . .

وأنا جذيمة

النقش رقم )16(:

Winnett, Reed, 1973, no.160؛ الذييب، 2014م، نق94 

هـ ع ت س م    س ع د ن   ط ل ي ت

يا )املعبود( عثر السماء ساعدن، )بواسطة( طلية

النقش رقم )17(:

Winnett, Reed, 1973, no.161؛ الذييب، 2014م، نق95

هـ ع ت ر س م    س ع د   ع ل    و د د ي    س ل م    ق د

يا )املعبودة( عثر السماء ساعدني عىل حبي )عشقي(، )فقد( َرَحَل َساِلم
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النقش رقم )18(:

Winnett, Reed, 1973, no.203e؛ الذييب، 2014م، نق96

هـ ن هـ ي     س ع د ن     ا ل     هـ ث ع ت

يا )املعبود( نهي ساعدن عىل الثعة )التأتأة(

النقش رقم )19(:

Winnett, Reed, 1973, no.203e:1؛ الذييب، 2014م، نق97 

ب ن هـ ي    ت ع ز ي    ن م     و هـ ب ن هـ ي

يا )املعبود( نهي قوِّني )صربني( من َوْهب نهي

النقش رقم )20(:

Winnett, Reed, 1973, no.203e:3؛ الذييب، 2014م، نق98

هـ ر ض و     ن ق م     و هـ ب ن هـ ي

يا )املعبود( رضو انتقم )من( َوْهب نهي
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النقش رقم )21(:

العبدالله، 1430هـ، نق4+3

هـ ر ض و    م ر ز ا   

هـ ب   ل ي   س ي ب  

ل م   ب ن هـ ر ب   

يا )املعبود( رضو يا كريم

هب يل ماالً

من بن هارب

النقش رقم )22(:

العبدالله، 1430هـ، نق6

هـ ر ضو    ر ف7 

يا )املعبود( رضو الحالل

الرِّفِّ  الغنم أو الجماعة من الضأْن؛ ويف الحديث: بعد  القِطيُع من  الرَّفُّ هو  القطعة العظيمة من اإلبل، وقيل   : الرَّفُّ   )7(
، بالكرس هي »اإلبل العظيمة«. والَوِقرِي؛ الرَّفُّ

)8(   لتعدد معاني »ب ك« ومنها »أمرض«، فقد يقرأ هذا النقش القصري هكذا:  يا )املعبود( رضو أمرض ناسك، وأنا غالم.

النقش رقم )23(:

العبدالله، 1430هـ، نق10

 هـ ر ض و    ب ك  ن س ك

و ا ن    غ ل م

يا )املعبود( رضو لَك العبادة
وأنا غالم8



31

النقش رقم )24(:

العبدالله، 1430هـ، نق11

هـ ر ض و   ب ك   ن س ْخ

يا )املعبود( رضو أمرض )أغن( ناسخ

النقش رقم )25(:

العبدالله، 1430هـ، نق12

هـ ر ض    ب ك   ع م ر

و ا ن    ا ح ي و ت 

يا )املعبود( رض ارزق ُعمر 

وأنا أحيوت

النقش رقم )26(:

العبدالله، 1430هـ، نق13

هـ ر ض و

س ق م   ر ْم ي

يا )املعبود( رضو َمِرَض رامي 
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النقش رقم )27(:

العبدالله، 1430هـ، نق14

هـ ر ض و   هـ ب   ل هـ ن د   م ت م ْم9

ل م   ع و ص

يا )املعبود( رضو هب لهند حمالً )مولوًدا(

من عوص

ت املرأة، وهي ُمتيم  )9(  اسم عىل وزن مفعل من الجذر ت م م، انظر )ابن منظور، 1994م، مج12، ص ص67-71(. وأَتَمَّ
أي »دنا والدها«، وأتمت الُحبىل فهي ُمتم إذا تَمت أيام حملها، ويقال للمرأة ُمتم للحامل إذا شارفت عىل الَوْضع، وولد 

املولود لتمام وتمام )ابن منظور، 1994م، مج12، ص68(.

النقش رقم )28(:

العبدالله، 1430هـ، نق15

هـ ر ض و   هـ ب   ل ي   ث )و ر(

ل م   ع م ي ْص

يا )املعبود( رضو هب يل ثوًرا

من عميص 

النقش رقم )29(:

العبدالله، 1430هـ، نق18

ـْ هـ ر ض و    ب ك   ع ج  ْل ه

ل م   ح ْر م

يا )املعبود( رضو أمرض عجله

بواسطة حرام
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النقش رقم )30(:

العبدالله، 1430هـ، نق21

هـ ر ض و    ل ي م    د د ن    ا ث10  

ل ْم    ر ح م

يا )املعبود( رضو أعط ددن الغني )املال(

بواسطة رحم

)10(  اشتقاق هذا االسم من ا ث ث، واألثاث واألثاثة هي الكثرة والِعَظم من كل يشء، واألثاث هو الكثري من املال وقيل كثرته، 
وهو يشمل املال كله: اإلبل والغنم والعبيد واملتاع )ابن منظور، 1994م، مج2، ص ص111-110(.

)11(  اسم مفرد مؤنث، يعني »الراحة، الثبات«، من الجذر ا ن ي. للمزيد انظر )ابن منظور1994م، مج15، ص ص48- 51(.

النقش رقم )31(:

العبدالله، 1430هـ، نق22

هـ ر ض    د ع    م ل ك    ل م     ك ل ب      

يا )املعبود( رض أغن ماِلك، بواسطة َكْلب

النقش رقم )32(:

العبدالله، 1430هـ، نق24
ـْ 11 هـ ر ض و    هـ ب    ل ا خ ْو ي   ا ن ي ه

ل م   ح ك م   

يا )املعبود( رضو هب ألخوي )الراحة( الثبات 

بواسطة حكيم 
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النقش رقم )33(:

العبدالله، 1430هـ، نق29

هـ ر ض و    د ع ب ن12    هـ ر ب13

ل م    ح ي ا ل 

يا )املعبود( رضو زوجن املليحة )العظيمة، املربربة(14،

من َحي إيل

النقش رقم )34(:

العبدالله، 1430هـ، نق30

هـ ر ض و    ب ك    و س ن ن15   و  ا ن    ل ج ل

ل م ح ج ج           

يا )املعبود( رضو القتل والتقطيع واملرض لجل 

من حجاج

)12(  د ع ب: وَدَعبَها يَْدَعبها َدْعبًا أي »نكحها« )ابن منظور، 1994م، مج1، ص376(، للمعاني املتعددة لهذا الجذر انظر 
)ابن منظور، 1994، مج1، ص377-375(.

)13(  اسم مفرد مؤنث معرف، يعني »العظيمة، املربربة، الولود«، من الجذر ر ب ب، انظر )ابن منظور، 1994م، مج1، ص 
ص399- 409(.

)14(  ونشري هنا إىل أننا ال نستبعد أن الكاتب قصد الهركولة أي »الضخمة الوركني، الحسنة الخلق، وقيل حسنة امليش«.
)15(  للجذر انظر )ابن منظور، 1994م، مج13، ص ص 220- 229(.
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)16(  من املحتمل قراءته أيًضا هكذا: 
هـ ر ض و    س ع د ن   ب  م ا ك د               يا رضو ساعدن يف عييش )مكدي(   

             ل م   ح ج ج                          من حجاج
باعتبار أن م ا ك د، هو االسم املقّدر املذكر عىل وزن مفعل من الجذر ك د د، ويعني »الشدة يف العمل وطلب الرزق«،   

)ابن منظور، 1994م، مج3، ص377( مسبوق بحرف الجر م التي تعني هنا »من«.
ْعُس هو شدة الوطء )ابن منظور، 1994م، نق6، ص84(. )17(  د ع س: َدَعَس فالن جاريته َدعًسا إذا نكحها، والدَّ

النقش رقم )35(:

العبدالله، 1430هـ، نق32+31

هـ ر ض و    س ع د    ن ب    م    ا ك د 

ل م   ح ج ج16    

يا )املعبود( رضو ساعد نَْب عىل العيش )طلب الرزق(

بواسطة حجاج

النقش رقم )36(:

العبدالله، 1430هـ، نق39

هـ ر ض    د ع ْس ن17    هـ ر ب

ل م   ا ل هـ

يا )املعبود( رض زوجن )املرأة( املربربة

بواسطة إله

النقش رقم )37(:

العبدالله، 1430هـ، نق43

هـ ر ض و    ع ت ق

ل م   ج ْف ْل

يا )املعبود( رضو العتق )الحرية(

بواسطة َجْفل
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النقش رقم )38(:

العبدالله، 1430هـ، نق48

هـ ر ض و    ب ك    ل ح ف18      ن م    ع ب ط    
يا )املعبود( رضو بك السرت،  من عباط

)18(  اسم مفرد مذكر يف حالة اإلطالق، من ل ح ف، والَلحاف واملِلحف أي« اللباس«، وهو كل ما تغطيت به )ابن منظور، 
1994م، مج9، ص314(. ويمكننا أيًضا تفسريه بمعنى »الدعاء« إن أخذنا يف الحسبان أن ألحف السائل أي ألح يف 

مسألته )ابن منظور، 1994م، مج9، ص314(. وهكذا قد يقرأ أيًضا: يا )املعبود( رضو إليك الدعاء، من عباط.

النقش رقم )39(:

العبدالله، 1430هـ، نق52

هـ ر ض و   ب ْك   ي س ر   ل م    ع ْس ن
يا )املعبود( رضو بك اليرس من عسان

النقش رقم )40(:

العبدالله، 1430هـ، نق55

هـ ر ض و     ج س ع     ن ي ك    ي ن س

و ا م ت

ل م   ل هـ م
يا )املعبود( رضو َجْسع نَاَك يَانس )يناس( 

وأَْمة

بواسطة َلْهم
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النقش رقم )41(:

العبدالله، 1430هـ، نق56

هـ ر ض و    د ع س    ب ي

ل م   س ح ل
يا )املعبود( رضو زوج بي 

بواسطة َسْحل

النقش رقم )42(:

العبدالله، 1430هـ، نق57

هـ ر ض و   هـ ب   ل ش هـ م   و ل د 

يا )املعبود( رضو هـب لشهم ولًدا

النقش رقم )43(:

العبدالله، 1430هـ، نق58

هـ ر ض و   د ع

يا )املعبود( رضو أغن....

النقش رقم )44(:

العبدالله، 1430هـ، نق59

هـ ر ض و   ب ك    ب د ل

ل م   ا م ت

يا )املعبود( رضو منك العوض

من أمة
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النقش رقم )45(:

العبدالله، 1430هـ، نق60

هـ ر ض    س ع د ن

ل م   ح ج ْج

يا )املعبود( رض ساعدن 

من حجاج

النقش رقم )46(:

العبدالله، 1430هـ، نق62

هـ ر ض و    ل د د19    ش ك ر

ل م    ي س ر

يا )املعبود( رضو اشِف شاكر

من يارس

)19(  ل د د: فعل أمر يف حالة الرجاء والتوسل يعني »اشِف«، إذا أخذنا يف الحسبان أن اللدود هو ما يصب باملسعط من 
السقي والدواء يف أحد شقي الفم، ويف حديث النبي صىل الله عليه وسلم: خري ما تداويتم به اللدود والحجامة وامليش )ابن 

منظور، 1994م، مج3، ص391-390(.

النقش رقم )47(:

العبدالله، 1430هـ، نق65

هـ ر ض   س ق م    ب ي

ل م   ح س ن

يا )املعبود( رض أمرض بي20  

بواسطة حسن

)20(  قد يقرأ النقش هكذا: يا )املعبود( رضو َمِرَض بي بواسطة َحْسن، أو يا )املعبود( رضو هيام عشق بي، من َحْسن.



39

النقش رقم )48(:
العبدالله، 1430هـ، نق68

و خ ر ص
هـ ر ض و    ب ك  ...

ل م   ح ر م ل
يا )املعبود( رضو ارزق ... 

بواسطة حرمل

النقش رقم )49(:
العبدالله، 1430هـ، نق69

هـ ر ض و    ب ك    أ م ْن
يا رضو بك األمان

النقش رقم )50(:
العبدالله، 1430هـ، نق70

هـ ر ض و    س ْع د ن 
يا )املعبود( رضو ساعدن  

النقش رقم )51(:
العبدالله، 1430هـ، نق73

هـ ر ض   دع ك21   ب ر
ل م    ح ج ج22

يا )املعبود( رضو أذل بر 
من حجاج

)21(  د ع ك: فعل أمر عىل صيغة الرجاء والطلب عىل وزن َفَعَل من د ع ك، والَدَعك الثوب باللبس َدْعًكا أي »خشنته« ودعك 
الخصم َدْعًكا لينه وأذله ومعكه َمْعًكا وَدَعكه يف الرتاب أي مرغه )ابن منظور، 1994م، مج10، ص424(.

)22(  يمكن أيًضا قراءة النقش عىل النحو اآلتي:
يا )املعبود( رضو اطرد كابر )كبري( هـ ر ض   دع    ك ب ر   

من حجاج ل م    ح ج ج    
ا، أي يدفعه يف َجفوة، َدفعه دفًعا عنيًفا؛ الدّع هو الطرد والدفع )ابن منظور ، 1994م، مج8، ص85(. ه يَُدّعه َدعًّ د ع  ع: َدعَّ  
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النقش رقم )52(:

العبدالله، 1430هـ، نق79

هـ ر ض    س ع د ن  

ل م    ك ب ر
يا )املعبود( رض ساعدن

من كبري 

النقش رقم )53(:

العبدالله، 1430هـ، نق85

هـ ر ض و    ب ذ23    ب ل   ر هـ24 

ل م     ر ش د

يا )املعبود( رضو ارفع من شأن البل الرسيعة 

بواسطة راشد

)23(  ب ذ: بَِذْت تَبَذُّ بَذَاذًاوبَذاذة رثت هيئتك وساءت هيئتك، والبذاذة رثاثة الهيئة )ابن منظور، 1994م، مج3، ص477(، 
ويقال بذ فالن فالنا يبذه بذًا إذا ما عال وفاقه يف حسن وعمل )ابن منظور، 1994م، مج3، ص477(. 

)24(  اسم مفرد مؤنث يعني »الرسيعة«، من الرهو وهو شدة السري، املراهي هي »الخيل الرسيع«, للمزيد انظر )ابن منظور، 
1994م، مج14، ص ص340- 345(

النقش رقم )54(:

العبدالله، 1430هـ، نق91

ـْ ْر ض و    ب ك   ْح ز ا ْل   ه

ل م    ا م ت
يا )املعبود( رضو اقتل حزإل

من أمة
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النقش رقم )55(:
العبدالله، 1430هـ، نق93+92

هـ ر ض و    ج ي ش25  ر م  م 
ل م  ح س ب

يا )املعبود( رضو  فاضت )روح( رمام
بواسطة حسب

النقش رقم )56(:
العبدالله، 1430هـ، نق105

هـ ر ض و    ب ك    أ ل س26 

ل م    ر ب ع ت
يا )املعبود( رضو  اقض عىل الغش )الخداع(

من ربيعة

)25(  ج ي ش: فعل أمر يف حالة الطلب والرجاء والتوسل، جاشت النفس تجيش جيًشا أي »فاضت«، وجاشت نفيس جيًشا 
وجيشانًا أي »غثت أو دارت للغثيان« )ابن منظور، 1994م، مج6، ص277(.

ق«  َ )26(  ا ل س: اسم مفرد مذكر يعني »الخداع، الغش« من ا ل س واألَْلس وامُلؤالسة أي »الخداع والخيانة والغش والرسَّ
)ابن منظور، 1994م، مج6، ص7(.

النقش رقم )57(:
العبدالله، 1430هـ، نق106

هـ ر ض    ب ن27   م هـ ر 

ل م    ع ت ق
يا )املعبود( أغن َماِهر  

من عتيق

)27(  ب ن: فعل رجاء وطلب من ب ن ن، البَنَّة هي الريح الطيبة كرائحة التفاح ونحوها وهي الريح الطيبة )ابن منظور، 
1994، مج13م، ص58(؛ أو من ب ي ن ويقال هل أبَنت كل واحد أي هل أعطيت كل واحد مااًل تُبينه به أي تفرده به 
)ابن منظور، 1994، مج، 13م، ص 63(، ويقال إني أبَنْتك بنخل أي أعطيتك )ابن منظور، 1994م، مج13، ص64(.
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النقش رقم )58(:

العبدالله، 1430هـ، نق107

هـ ر ض و     د ع    ْع ب س

ل م    ب ن    هـ ر ب
يا )املعبود( رضو أبعد )اطرد( عباس

بواسطة بن هارب

النقش رقم )59(:

العبدالله، 1430هـ، نق108

هــ ر ض     ب ك    ع ي د ت

يا )املعبود( رض عليك بعيدة  

النقش رقم )60(:
العبدالله، 1430هـ، نق114

هـ ر ض    د ع    ص م ع ن

ل م    ش هـ م
يا )املعبود( رض أبعد )اقض عىل(  صمعان 

بواسطة شهم

النقش رقم )61(:

العبدالله، 1430هـ، نق117

هـ ر ض و    هـ ب    ل س و م ت    غ ن ي 

ل م    ب ن هـ     
يا )املعبود( رضو هب لسومة الغنى )مائة من الغنم( 

من ابنها
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النقش رقم )62(:

العبدالله، 1430هـ، نق122

هـ ر ض    ع ب ك28    ر ف ع

ل م    ح ب ب

يا )املعبود( رض ارزق رافع 

من حبيب 

ع ب ك: فعل ماض يفيد الطلب والرجاء ولعله تطور داليل للجذر ع ب ك الذي يعني »خلطه«، والَعبَكة الكف من    )28(
السمن )ابن منظور، 1994م، مج10،   َعبَكة أي يشء من  النَّحي من  الَحبْس كما يقال ما يف  القطعة من  أو  ويق  السَّ

ص463(. لذلك فالفعل هنا يعني »ارزق، أغن، أطعم«.

النقش رقم )63(:

العبدالله، 1430هـ، نق125

هـ ر ض و     ب ك   ق ت29

يا )املعبود( رضو بك الرزق  

)29(  اسم مفرد مذكر، اشتقاقه من ق و ت، والَقْوت مصدر قاَت يَُقوت قوتًا، ويقال أنا أُقوته أي »أعوله برزق قليل«، وُقته 
فاقتات كما نقول رزقته فارتزق، للمزيد انظر )ابن منظور، 1994م، مج2، ص ص74- 76(.

)30(  اسم مفرد مذكر يف حالة التعريف يعني التسبيح، فالتَّنزيُه هو تسبيح الله عز وجل وتقديسه جل وعال )ابن منظور، 
1994م، مج13، ص548(

النقش رقم )64(:

العبدالله، 1430هـ، نق127
هـ ر ض و   ب ك   هـ ن ز ت30

ل م   ع ب د ت

يا )املعبود( رضو إليك  التسبيح

من عبادة
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النقش رقم )65(:
العبدالله، 1430هـ، نق132

ـْ ر ض و     ب ك   س ع د ا ل ه

ل م    ع م ر

يا )املعبود( رضو ارزق  سعد إل 
من عمر

النقش رقم )66(:
العبدالله، 1430هـ، نق133

هـ ر ض و    ب ك     ع م ر

ل م     س ع د ا ل
يا)املعبود( رضو  أغن عمر

من سعد إل 

النقش رقم )67(:
العبدالله، 1430هـ، نق137

ْهـ ر ض    د ع ْب ْن  ع ت ق )ت( ... 

ل م   ع ش ق
يا )املعبود( رضو  زوجن  عاتقة

من عاشق

النقش رقم )68(:
العبدالله، 1430هـ، نق143

هـ ر ض و    ت د31   ح س ن

يا )املعبود( رضو أرفق بحسن

)31(  ت د: فعل أمر يف حالة الطلب والرجاء والتوسل، من الجذر ت ي د أي »أرفق ب أو أمهل«، ويف اللغة التيد هو »الرفق 
واألمهال« )ابن منظور، 1994، مج3، ص101(.
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اإلبل،  سري  من  »رضب  هو  ْعم  والسَّ سريه«،  يف  »أرسع  أي  سعًما  يَْسعم  وَسَعَم  السري  رسعة  هو  ْعم  السَّ م:  ع  س    )32( 
م إبله أي »أرعاها«، واملسعم حسن الغذاء )ابن  َمه غذاه، وَسعَّ )ابن منظور، 1994م، مج12، ص287(. وَسَعَمه وَسعَّ

منظور، 1994م،12، ص288(.

النقش رقم )69(:

العبدالله، 1430هـ، نق144

هـ د ث ن     س ع م32    ر ص ن
يا )املعبود( دثن  ارزق راصن

النقش رقم )70(:

العبدالله، 1430هـ، نق145

ب س ت ر    ث ب    ْع ر م
يا ستار أثب عرام

النقش رقم )71(:

العبدالله، 1430هـ، نق162

هـ ر ض    ب ك   م ل ْك

ل م     م هـ ر
يا )املعبود( رض أمرض َمِلك

من ماهر

النقش رقم )72(:

العبدالله، 1430هـ، نق164

هـ ر ض    ا ت ح33    ع ط ر     و ا ن   ك أ ت34 

يا )املعبود( ر ض هيئ )ارزق( عطار وأن كأت 

)33(  للمزيد من املعلومات عن الجذر »ت ي ح«، انظر )ابن منظور، 1994م، مج2، ص418-417(.
)34(  وإن اعتربنا امليم التي أضيفت بني التاء والحاء، مضافة من الكاتب، »كأت«، فإن النقش يقرأ هكذا: هـ ر ض  ا ت    م 

ح    ع ذ ر   و ا ن   ك أ ت يا )املعبود( رض آت مح النظافة )الجمال/ الحسن(، وأنا  كأت.
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النقش رقم )73(:

العبدالله، 1430هـ، نق167

هـ ر ض   د ع ب ن    ص ن ت

ل م    ش ف ر

يا )املعبود( رض  زوجن  صانت
من شفر

النقش رقم )74(:

العبدالله، 1430هـ، نق176

ب ن هـ ي    ا ل ع35      ل هـ ع ا ل

يا )املعبود( نهي اللوع )األلم( لهع إل 

النقش رقم )75(:

العبدالله، 1430هـ، نق180

ـْ ْر ْض ْو     ب ل ج 36  ت د ن    ع ل   ج ل37   ه

يا )املعبود( رضو أعن تدن عىل املصيبة )الرتحال( الجالء 

مج8، 1994م،  منظور،  )ابن  والحزن  والحب  املرض  من  القلب  وجع  وهو  األلم«،  »اللوع،  يعني  اسم  ع:  ل  ا    )35( 
ص ص327- 328(.

)36(  ورجل اّبَْلج وبَْلج وبَِليٌج: َطْلٌق وقيل األبَْلج األَبيُض الحَسُن الواسُع الوجه، يكون يف الطول والقرص ويف حديث أُمِّ معبد 
ُقه. يف صفة النبي، صىل الله عليه وسلم: أَبَْلج الوجِه أَي ُمْسِفرُه ُمرْشِ

)37(  ج ل: َجلَّ الرجل جالالً، فهو جليل أَسنَّ واحتنك وَجْللت الناقة إذا أَسنَّت، وَجلَّ الرجل عن وطنه يَُجلُّ ُجلوالً إذا أخىل 
موطنه، وجلوا إذا خرجوا إىل مكان آخر )ابن منظور، 1994م، مج11، ص119(. 
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النقش رقم )76(:

العبدالله، 1430هـ، نق188

هـ ر ض و     ر ح38     م س ْس 

ل م    ح ر ب

يا )املعبود( رضو أرح مساس

من َحْرب

)38(  فعل ماض عىل وزن َفَعَل، يجوز أن اشتقاقه من ر و ح. للمزيد انظر )ابن منظور، 1994م، مج2، ص ص455- 467(؛ 
والرِّواح والراحة وجدانك الفرجة بعد الُكربة والرَّْوح هو أيًضا الرسور والفرح )ابن منظور، 1994م، مج2، ص459(.

)39(  اسم مفرد مذكر، من البَْصطة، وأصلها ب س ط، فقلبت السني صاًدا، مع حرف الطاء لقرب مخرجهما )ابن منظور، 
أي  ص68(،  مج12،  1994م،  منظور،  )ابن  والسعة«  والزيادة  »الفضيلة  هي  والبسطة  ص261(،  مج7،  1994م، 

»الزيادة والفضيلة« )ابن منظور، 1994م، مج7، ص260(.
)40(  ع ث م ت: اسم مفرد مذكر، يعني »العون«، إن أخذنا يف الحسبان انه تطور داليل، ففي اللغة العربية الفصحى عثم 
وانتفع  استعان  أي  به  واعتثم  ص384(،  مج12،  1994م،  منظور،  )ابن  استواء  غري  عىل  انجرب  إذا  املكسور  العظم 

)القاموس املحيط، مادة: ع ث م(.

النقش رقم )77(:

العبدالله، 1430هـ، نق189
هـ ر ض    ب ك    ب ص ط ت39

و ع ث م ت40
ل م    ا س ا ل هـ

يا )املعبود( رض بَك الرزق )الوفري(
والعون

من أوس اإلله
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النقش رقم )78(:
العبدالله، 1430هـ، نق190

هـ ر ض   ب ك    ص ]ب[ ل هـ 
ل م    ح م م ت 

يا )املعبود( رض ارزق صب اإلله 
من حمامة

النقش رقم )79(:
العبدالله، 1430هـ، نق192+191

هـ ر ض    ب ك    هـ م م

و م ط ن

ل م    س ل م ت
يا )املعبود( رض ارزق همام

ومطني
من سلمة 

النقش رقم )80(:
العبدالله، 1430هـ، نق193

هـ ر ض    ب ك ت41   ص ل
و خ ر م42

ل م  ز ع م ت

َب صل يا )املعبود( رض رُضِ
فمات

بواسطة زعمة

)41(  ب ك ت: بََكتَه يَبُْكتُه بَْكتًا وبَكَّتَه رضبه بالسيف والعصا وبََكته بالحجة أي »غلبه«، وبََكتَه وبَكَّتَه يَبُْكتُه بَْكتًا وبَكَّتَه 
»استقبله بما يكره« )ابن منظور، 994م، مج2، ص11(.

م فالن أي »مات وذهب« واخرتمته املنية من بني أصحابه أي »أخذته من  )42(  خ ر م: فعل ماض يعني مات من خ ر م واْخرُتِ
بينهم« َخَرَمتْه الخوارم إذا مات )ابن منظور، 994م، مج12، ص172(.
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النقش رقم )81(:

العبدالله، 1430هـ، نق196

هـ ر ض و    ب ك    ع ش

ل ز هـ د

يا )املعبود( رضو بك العيش )الرزق(
بواسطة زاهد

النقش رقم )82(:

العبدالله، 1430هـ، نق14

هـ ر ض و    ب ك    س ب ع ت

ل م   ع م ر

يا )املعبود( رضو ارزق سبعة
من عمر

النقش رقم )83(:

العبدالله، 1430هـ، نق206

هـ رض ْو   ب ك ر43    ْل ن ْح

ـْ م ْر ل م   ه

يا )املعبود( رضو أوالد )ذرية( لنوح
من همار

)43(  اسم مذكر جمع يعني »أوالًدا، ذرية«، فالِبْكر أول أولد الرجل« من الجذر ب ك ر؛ للمزيد انظر )ابن منظور، 1994م، 
مج4، ص ص76- 80(
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النقش رقم )84(:
العبدالله، 1430هـ، نق208

هـ ر ض    د ع    ح ب ب ت

ل ا س ل     .....
يا )املعبود( رض أغن حبيبة

من أَْوس إيل ....... 

النقش رقم )85(:
العبدالله، 1430هـ، نق220+219+218

هـ ر ض    و ب44 
ل س ح ت ف

ل م   ر هـ ف
يا )املعبود( رض العار )الخزي(

لسحتف
من رهف

)44(  و ب: أََب يئب إذا أنف وأْوأبت الرجل إذا فعلت به فعال يستحى منه وَوئب، أي »َغِضَب« )ابن منظور، 1994م، مج1، 
ص791(.

النقش رقم )86(:
العبدالله، 1430هـ، نق229

هـ ر ض و    د ع    ا ر ف  

و ح م ي

ـْ ل م    ض م ه

يا )املعبود( رضو زوج أو )أغن( أرف
وحمي

من ضمة
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النقش رقم )87(:
العبدالله، 1430هـ، نق239

ْب  ر ض   ب ك   ا خ )ي(

ل م   ع ز ز ت

يا )املعبود( رض ارزق أخي
من عزيزة

النقش رقم )88(:
العبدالله، 1430هـ، نق240

هـ ر ض   ا و س   د ع ل   م س ف45

يا )املعبود( رض هب دعل عالًجا )دواًء(

)45(  م س ف: اسم مفرد مذكر يف حالة اإلطالق يعني »عالًجا، دواء« )ابن منظور، 1994م، مج9، ص153(.

النقش رقم )89(:
العبدالله، 1430هـ، نق245+244

هـ ر ض و  ا ب   ل ي   م ت ل    ا ي ل   

يا )املعبود( رضو أعد يل القوة )قوتي( أو الناقة، من ايل

النقش رقم )90(:

العبدالله، 1430هـ، نق250

هـ ر ض    ع ي ش   ب ل

يا )املعبود( رض أطعم اإلبل



العدد - )األول(
ذوالحجة 1438هـ - صفر 1439هـ/ سبتمبر - نوفمبر 2017م52

النقش رقم )91(:
العبدالله، 1430هـ، نق271

هـ  ر ض و   ب ك   ا خ و

و ا ن ا   ن ض ر

يا )املعبود( رضو ارزق األخ
وأنا نارض

النقش رقم )92(:
العبدالله، 1430هـ، نق268

هـ رض   ب ك   س ل م ت

يا )املعبود( رض بك السالمة

النقش رقم )93(:
العبدالله، 1430هـ، نق278

و ا ن   ج ح م 
هـ ش م س    ب ك   و د د

و ا ن  ج ح م
يا )املعبود( شمس بك الود 

وأنا جاحم

النقش رقم )94(:
العبدالله، 1430هـ، نق282

هـ ر ض و   ر ك ب ن   ب ل

ل م   ب ل هـ
يا )املعبود( رضو ركبن اإلبل

بواسطة بله
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النقش رقم )95(:

العبدالله، 1430هـ، نق283

هـ ر ض و   ب ك   د ق ق ت46 
ل م   ب ل هـ

يا )املعبود( رضو ارزق)ني( دواّب 
بواسطة  بلة

)46(  اسم مذكر جمع من الجذر د ق ق، لعل مقارنته بالّدقوقة والّدواق وهي البقر والحمر التي تدوس الرُبّ )ابن منظور، 
1994م، مج10، ص ص100- 101(، تكون راجحًة.

النقش رقم )96(:

الذييب، 1997م، نق28؛ الذيب، 1999م، نق91

هـ ر ض و       ا ك47      و د د ....     

يا )املعبود( رضو كن شديًدا )غاضبًا عىل( و د د بن ......

النقش رقم )97(:

الذييب، 1997م، نق33؛ الذيب، 1999م، نق96

هـ ْغ ْم ْد   س ع د   س ْب ع ت   ب   م ت س ف     

يا )املعبود( غمد ساعد سبعة بن متسف

، وأكيّك، األكَُّة أي »الشديد من شدائد الدهر«، األْوكة أي »الغضب والرش« )الفريوزآبادي،  )47(  فعل نقارنه بالجذر العربي ا كُّ
1987م، ص203؛ الجوهري، 1979م، مج4، ص1573(.
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النقش رقم )98(:

الذييب، 1997م، نق35؛ الذيب، 1999م، نق98

هـ غ م د   س ع د   ظ )ز( ر س ح . . . . .          

  يا )املعبود( غمد ساعد ظ )ز( ر س ح . . . ..

النقش رقم )99(:

الذييب، 1997م، نق36؛ الذيب، 1999م، نق99

هـ غ م د    ت ق48 

يا )املعبود( غمد الحماية

النقش رقم )100(:

الذييب، 1997م، نق65؛ الذيب، 1999م، نق128

هـ غ م د    س )ع( د    خ ل ت 

و ا ن   ي ث ع ك ب ر

يا )املعبود( غمد ساعد خلة

وأنا يثع كرب

)48(  اسم مفرد عىل صيغة تفعل، وهذه الكلمة مشتقة من الجذر »وقى«، املعروف يف العربية، وكذلك يف الحبشية الكالسيكية 
النقوش  يف  يأوي«  التجأ،  »الذ،  ي  ق  ي  وبصيغة   ،)Leslau, 1987, p.616( راقب”  “رعى،  أي   waqaya بصيغة 
 Brown and( يحفظ”  “يقي،  بمعنى  القديم   العهد  يف  أيًضا  واملعروف   ،)Gordan, 1965, p.414( األوغاريتية 

.)others, 1906, p.429
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النقش رقم )101(:

الذييب، تحت النرش، نق1779

س ع د    و د د     ر ض و

ل ف ب ك
سعد أََحب )املعبود( رضو

بواسطة فبك

النقش رقم )102(:

الذييب، تحت النرش، نق1792

هـ ر ض و    ب ك    و د د

و ا ن    ف ْل ي ْت

يا )املعبود( رضو بك الود

وأنا فلية

النقش رقم )103(:

الذييب، تحت النرش، نق1793

هـ ل ت    م ن ع    ج د د  ش ر   و ا ن    ط م ع    ح ت

يا )املعبودة( الالت امنعي )عن( جداد الرش، وأنا طماع نحُت )كتب(

النقش رقم )104(:

الذييب، تحت النرش، نق1798

ت ب     ع ل    ي ف ر

تبًا ليفر أو )الهالك( والخرسان عىل يافر



العدد - )األول(
ذوالحجة 1438هـ - صفر 1439هـ/ سبتمبر - نوفمبر 2017م56

النقش رقم )105(:

الذييب، تحت النرش، نق1802

هـ ر ض و    ا ت م   ا س ل ن   و ل ب ا 49 

يا )املعبود( رضو أتم )أكمل( ..... والخري )األمطار(

)49(  ل ب ا: اسم مفرد مذكر يعني »السقيا، املطر، الرزق«، من الجذر لبأ، ويقال َلبأَت الشاة ولدها أي »أرضعته أو أطعمته 
اللِّبأ، وهو الحليب، ولبَأَ القوَم يلبؤهم لبأ أي »أطعمهم«، أو يعني »السقيا« من لبأت الفسيل ألبؤه لبأ إِذا َسَقيْتَه حني 

تَْغِرُسه )ابن منظور، 1994م، مج1، ص ص150- 151(.

)50(  اسم مفرد من م ن ن، وامَلنُّ طل ينزل من السماء، والعطاء )ابن منظور، 1994م، مج13، ص418(؛ لذلك فهو يعني 
»الخري، الرزق«.

)51(  لعله اسم عىل وزن مفعل من ب ر ر، للمزيد انظر )ابن منظور، 1994م، مج4، ص ص51- 56(، والرِبُ هو الصدق 
والطاعة

النقش رقم )106(:

الذييب، تحت النرش، نق1805

ب ن هـ ي    م ن و50    و م  ب ر ي51 

يا )املعبود( نهي املن والخري

النقش رقم )107(:

الذييب، تحت النرش، نق1806

هـ د ث ن    س ع د    ا ي م    ع ل    د د هـ    س ر

يا )املعبود( دثن ساعد ايم عىل حبه السعيد
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النقش رقم )108(:

الذييب، تحت النرش، نق1807

هـ ن هـ ي    ْع ي ْل

أيها املعبود نهي العيال )ارزقني عياالً(

النقش رقم )109(:

الذييب، تحت النرش، نق1808

هـ ن هـ ي  ا ت م    هـ

ز ف ف

 يا املعبود نهي أتم هذا الزفاف

النقش رقم )110(:

الذييب، تحت النرش، نق1809

ب ن هـ ي   ح س ن       ْم   و

ا هـ ب   س د م ي

يا )املعبود( نهي َحَسن 

وَقوِّ )أعطني( عشقي

النقش رقم )111(:

الذييب، تحت النرش، نق1810

)هـ( ن هـ ي    ج ا   م ا ي ر 

يا )املعبود( نهى َوَصَل مأير
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النقش رقم )112(:

الذييب، تحت النرش، نق1811

هـ ن هـ ي    ز ل    ا ل
يا )املعبود( نهي أزل إيل

النقش رقم )113(:

الذييب، تحت النرش، نق1818

هـ ر ض و   غ م م    ل  ت
يا )املعبود( غٌم لت...

النقش رقم )114(:

الذييب، تحت النرش، نق1820

هـ ع ت ر س م    و هـ ب     ا هـ ل    ل    م م ْي ْك ْل     

              و ا ن    ق ص م ن         
يا )املعبودة( عثر السماء هبي زوجًة ملميكل

                وأنا قصمان

النقش رقم )115(:

الذييب، تحت النرش، نق1830

هـ ر ض    د ع    م ر خ

و ا ن   د ل ل
يا )املعبود( رض أغن َمْرخ

وأنا دالل
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النقش رقم )116(:

الذييب، تحت النرش، نق1863

ب ن هـ ي   ت ..... و هـ ب ل هـ ي

يا )املعبود( نهى ..... َوْهب إلهي

النقش رقم )117(:

الذييب، تحت النرش، نق1865

هـ ر ش    و د د    م    و هـ ب ن    هـ ي ل52          

      يا )املعبود( رش حب »م«، وهبن رزًقا 

)52(  اسم جمع مذكر نقارنه بالَهيْل، أي جاء باملال الكثري )ابن منظور، 1994م، مج11، ص714(

النقش رقم )118(:

الذييب، تحت النرش، نق1866

ب ن هـ ي     ْم ص ْب   ل و ن م
يا )املعبود( نهي مصائب عىل ونم 
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النقش رقم )119(:

الذييب، تحت النرش، نق1872

هـ ك هـ ل    )ح ا ل(   و د د ل و ا ل    ذْ   ر م       

 يا )املعبود( كهل  . . . حّب لوائل من قبيلة رم

النقش رقم )120(:

 Winnett, Reed, 1973, no.52

ـْ ْل    ي ع ل  هـ ك ه

يا )املعبود( كهل الرزق )الغنى(

النقش رقم )121(:

الذييب، تحت النرش، نق1923

هـ ا ل ت    ن ق م   ل ر ْخ    و ع ذ ل 

يا )املعبودة( الالت االنتقام لرخ وعاذل

النقش رقم )122(:

الذييب، تحت النرش، نق1930

هـ د ث ن     و ا ل ت     س م ع     ل ي    ول ْم ْت ْق    

يا )املعبود( دثن والالت اسمعا يل وملتق
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النقش رقم )123(:

هـ ك هـ ل    ا ت م    ل ح ج     ض ن53    ل ب ك ل    

يا )املعبود( كهل أتم لَحاج الغايل، بواسطة بكل

)53(  ض ن: يعني »الغايل، الغالية«، إذا أخذنا يف الحسبان أن املْضنون واملِْضنونة هي »الغالية«، وهي أيًضا رضب من الِغْسَلِة 
والّطيب، ويف حديث زمزم قيل له احفر املْضنونة، أي التي يَُضنُّ بها لنفاستها وِعزَّتها )ابن منظور، 1994م، مج13، 

ص262(.

النقش رقم )124(:

هـ ك هـ ل   ا ت م   ل و د د

يا )املعبود( كهل أتم لوداد

النقش رقم )125(:

الذييب، تحت النرش، نق1947

هـ ك هـ ل    ا ت م     ْل ْج ْض

يا )املعبود( كهل أتم )أكمل( لجاض

النقش رقم )126(:

الذييب، تحت النرش، نق1948

هـ ك هـ ل    ا ت م    ح ج ت

يا )املعبود( كهل أتم الحجة )الحج(

النقش رقم )127(:

الذييب، تحت النرش، 1950

هـ ر ض و   س ع د   ع ل     . ا ن  و ن ك هـ و 

يا )املعبود( رضو ساعد عىل.......
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النقش رقم )129(:

الذييب، تحت النرش، نق1953

هـ ن هـ ي    ا ل هـ    ا ل   ك ب ر 

يا )املعبود( نهي اإلله إيل َكرب

النقش رقم )128(:

الذييب، تحت النرش، 1951

وهـ ا ل ت . . ر ب  ش ق ل   و م ي . ح   . و

يا سيد )املعبودين( إيل والالت. . رب

	  

النقش رقم )130(:

الذييب، 1999م، نق9؛ الذييب، 1999م أ، نق9

هـ ر ض و   ق و     س ع د

و ا ن    م  ل ص
يا )املعبود( رضو َقوِّ َسْعد

وأنا ملص

النقش رقم )131(:

الذييب، 1999م، نق12؛ الذييب، 1999م أ، نق12

هـ ر ض و     ب ك    ا ف ع ل

ب خ ب ل
يا )املعبود( رضو بك الفعل )النجاح(

بواسطة َخبْل
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النقش رقم )132(:

الذييب، 1999م، نق18؛ الذييب، 1999م أ، نق18

هـ ر ض    ق و    ج م ز   و ع ص م    و ح ك م ت

يا )املعبود( رضو َقوِّ )أِعْن( جماز وعاصم وحكمت

النقش رقم )133(:

الذييب، 1999م، نق51؛ الذييب، 1999م أ، نق51

هـ ر ض   ا ح ل م

ل م    ح ل ل ت
يا )املعبود( ر ض )أني( أحلم

بواسطة حاللة

النقش رقم )134(:
الذييب، 2000م، نق14

هـ ر ض     ب ك     ا س د 

و ا ن    ح ب ب ت
يا )املعبود( رض اقتل أسد

وأنا حبيبة

النقش رقم )135(:

الذييب, 2000م، نق17+16

هـ ر ض   و ب ا54   و د د

و ا ن     ش ف ح
يا )املعبود( ر ض أمرض ود ا د

وأنا شّفاح

فعل ماض عىل وزن َفَعَل، من و ب أ، والَوبَأ هو كل مرض عام)ابن منظور، 1994م، مج1، ص189(.  )54(



العدد - )األول(
ذوالحجة 1438هـ - صفر 1439هـ/ سبتمبر - نوفمبر 2017م64

النقش رقم )136(:
الذييب، 2000م، نق24

هـ ر ض    د ع ْب    ل س ن ب    ل م    ا ل هـ

يا )املعبود( ر ض الزواج لَسنْب،  من إله

النقش رقم )137(:
الذييب، 2000م، نق30+29

هـ ر ض    ب ا55    ش ع ل

ل م   ا ج ف
يا )املعبود( رض أنكح )َزوج( شعل

بواسطة أجف

فعل يفيد الطلب والرجاء عند مقارنته ببوَّأ تَبْويئًا أي "نكح" )الفريوزآبادي، 1987م، ص43.  )55(
فعل يفيد الطلب والرجاء من رك ك، والرَّكيك واألرك من الرجال هو الَفْسل الضعيف يف عقله ورأيه، وَركَّ عقلُه ورأيه   )56(

واْرتًك أي "نقص وضعف" )ابن منظور، 1994م، مج10، ص432(.

النقش رقم )138(:
الذييب، 2000م، نق33

هـ ر ض     ا ر ك56     ق ن ا س    )ب( ن هـ ن

ل م    م  ل ك ت
يا )املعبود( رض جنن )أضعف عقل( قن أوس بن نهان، 

من )بواسطة( مالكة
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النقش رقم )139(:
الذييب، 2000م، نق37 

هـ ر ض و       ×  م ع
ل م    ش ر م ت

يا )املعبود( رضو  × م ع 
من )بواسطة ( رشمة

النقش رقم )141(:
الذييب، 2000م، نق 103

هـ ر ض و    د ع    ش . . .

ل م    ش ب و ل

يا )املعبود( رضو أبعد ، اطرد الرش )الرشور(
من )بواسطة( شبول

النقش رقم )142(:
الذييب، 2000م، نق 111

هـ ك هـ ل     ب ك    ج م ع ت
ل م    ب  ا  ش

يا )املعبود( كهل اقتل جمعة
من )بواسطة( بأش

النقش رقم )140(:
الذييب، 2000م، نق73

هـ ر ض    و ب ك     و د ي
ن م    ز د ت

يا )املعبود( رضو لَك ودي
من زيادة
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النقش رقم )143(:
الذييب، 2000م، نق114

هـ  ر  ض    د ع    ا ش ر
ل م     م ق م

يا )املعبود( رض أبعد )اطرد عني( الرش )الرشور(
من )بواسطة( َمْقم

النقش رقم )144(:
الذييب، 2000م، نق117

و د ف  ز م ت م
)هـ(     ر ض و     ب ك      ع و د

و د ف    ب خ ن
ل م     ج د ل ت

يا )املعبود( رضو ارزق َعواد
تحيات لباخن
تحيات لزمتم

من )بواسطة( جد الالت

النقش رقم )145(:
الذييب، 2000م، نق122

هـ   ر ض و     هـ ب ن     ي س ج
و ا ن   ر د ن

يا )املعبود( رضو هبن، )عطن( بعريًا
وأنا رَدن

النقش رقم )146(:
الذييب، 1999م، نق26؛ الذييب، 1999م، نق89

هـ ر ض و    س ع د ن    ع ل    ب ظ
يا )املعبود( رضو ساعدن عىل السمنة
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68 __________________________________________ أسماء األعالم الشخصية. أ-  

71 ___________________________________________________ أسماء القبائل. ب-  

71 ____________________________________________________ أسماء اآللهة. ج-  

72 ________________________________________________ األلفاظ واملفردات. د-  

المالحق



العدد - )األول(
ذوالحجة 1438هـ - صفر 1439هـ/ سبتمبر - نوفمبر 2017م68

أ- أسماء األعالم الشخصية:

.2 :137 _____________ ا ج ف: 

.2 :25 ____________ ا ح ي ت:

ا ر ف: ______________ 86: 1.

.1 :134 ______________ ا س د:

.3 :77 _________ ا س أ ل هـ:  

ا س ل:______________ 84: 2.

ا ل:_________________ 112.

ا ل:_________________ 112.

ا ل هـ:______________ 36: 2، 

.136 ___________________

44 ،1 :40 ______________ ا م ت:

.2 :54 ،2 : ___________________

.89 ______________ ا ي ل:

.107 ______________ ا ي م: 

.2 :142 _____________ ب ا ش:

.3 :144 _____________ ب خ ن:

ب ر:________________ 51: 2.

.123 _____________ ب ك ل:

،2 :94 ____________ ب ل هـ: 

.2 :95 ___________________

2 :61 ____________ ب ن هـ: 

ب ن هـ ر ب:_________ 21: 3، 

.2 :58 ___________________

.1 :47 ،1 :41 ______________ ب ي: 

ت د ن:______________ 75.

.2 :93 ______________ ج ح م:

.103 ______________ ج د د:

.4 :144 ____________ ج د ل ت:

.2 :14 ____________ ج ذ م ت:

.1 :40 _____________ ج س ع:

.125  ______________ ج ض:

.37 _____________ ح ف ل:

ج ل:________________ 34: 1.

.132 ______________ ج م ز:

ج م ع ت:____________ 142: 1.

.2 :62 _____________ ح ب ب:

.2 :134 ،2 :84 ___________ ح ب ب ت:

ح ج:________________ 123.

.126 _____________ ح ج ت: 

ح ج ج:______________ 34: 2، 35: 2، 

.2 :51 ،2 :45 ___________________

.2 :76 _____________ ح ر ب :

.2 :30 ______________ ح ر م:

.2 :48 ____________ ح ر م ل:

.1 :54 _____________ ح ز ا ل:

.2 :55 ____________ ح س ب:

ح س ن:_____________ 47: 2، 68.

.2 :32 ______________ ح ك م:

ح ك م ت:____________ 132.
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.2 :133 ___________ ح ل ل ت:

ح م م ت:____________ 78: 2.

 .2 :86 _____________ ح م ي:

.33 ____________ ح ي ا ل:

.2 :131 _____________ خ ب ل:

.1 :100 _____________ خ ل ت:

.2 :115 ______________ د ل ل:

.1 :30 ______________ د د ن:

.88 ______________ د ع ل:

.2 :56 ___________ ر ب ع ت:

.2 :53 _____________ ر ع ت:

.2 :30 _____________ ر ح م: 

.121 _______________ ر خ: 

ر د ن: ______________ 145: 2.

ر ش د: _____________ 53: 2.

.69 ____________ ر ص ن:

.1 :62 _____________ ر ف ع:

.119 ________________ ر م:

.1 :55 ______________ ر م م:

.2 :26 _____________ ر م ي: 

ر هـ ف: ____________ 85: 3.

.2 :140 ______________ ز د ت:

.3 :80 ____________ ز ع م ت:

.1 :144 ____________ ز م ت م:

.2 :81 _____________ ز هـ د:

.1 :82 ____________ س ب ع:

.97 ،1 :92 __________ س ب ع ت:

.2 :85 _________ ص ح ت ف:

.2 :41 ____________ س ح ل:

.2 :85 __________ س ح ن ت:

 س ع د:_____________ 101: 1،

.1 :130 ___________________

.1 :66 ،1 :65 __________ س ع د ا ل:

س ل م:_____________ 17.

.70 ،3 :79 __________ س ل م ت:

س ن ب: ____________ 136.

س و م ت:___________ 61: 1

.2 :141 __________ ش ب و ل:

.2 :73 ___________ ش ر ف: 

ش ر م ت:___________ 139: 2.

 .1 :137 ____________ ش ع ل:

ش ف ح:____________ 135: 2.

73  ____________ ش ف ر:

.1 :46 ____________ ش ك ر: 

ش هـ م:____________ 42، 60: 2.

.1 :78 _________ ص ب ل هـ:

.1 :80 ______________ ص ل:

ص م ع ن: __________ 60: 1.

ص ن ت:____________  73: 1.

.3 :86  ___________ ض م هـ:
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.16 ___________ ط ل ي ت:

.103 _____________  ط م ع:

.98 __________ ظ ر س ح: 

ع ب د ت:____________ 64: 2.

ع ب س:_____________ 85: 1.

.38 _____________ ع ب ط:

.1 :67 ،2 :57 _____________ ع ت ق:

.1 :67 ___________ ع ت ق ت:

.1 :29 ___________ ع ج ل هـ:

ع د ي ت:____________ 59.

.121 ______________ ع ذ ل:

.70  ______________ ع ر م:

.2 :87  ____________ ع ز ز ت:

.39 _____________ ع س ن:

.2 :67 ____________ ع ش ق: 

ع ص م:_____________ 132.

ع ط ر:  _____________ 72.

.2 :12 _____________ ع ل ي: 

،1 :65 ،1 :25 ______________ ع م ر:

.2 :82 ،1 :66

ع م ي ص:___________ 28: 2.

.2 :144 ______________ ع و د:

ع و ص:_____________ 27: 2.

.4  ______________ ع و ل:

ع ي د ت:____________  59.

غ ل م:______________ 23: 2.

.2 :101 ____________ ف ب ك:

.2 :102 __________ ف ل ي ت:

.2 :114 __________ ق ص م ن:

.1 :138 ___________ ق ن ا س:

ك ا ت:______________ 72.

.2 :52 _____________ ك ب ر:

.31 _____________ ك ل ب:

ل هـ م:_____________ 40: 2.

.111 ____________ م ا ي ر:

م ت س ف:__________ 97.

.122 _____________ م ت ق:

م ر خ:______________ 115: 2.

م س س:____________ 76: 1.

.2 :79 _____________ م ط ن:

.2 :130 ____________ م ل ص:

.1 :71 ،31 _____________ م ل ك:

.138 ___________ م ل ك ت:

م م ي ك ل:__________ 114: 1.

م ق م:______________ 143: 2.

.2 :71 ،1 :57 _____________ م هـ ر:

.35 _______________ ن ب:

.1 :83 _______________ ن ح:

.24 ____________ ن س خ:

.2 :91 ____________ ن ض ر:
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.1 :138 _____________ ن هـ ن:

.74 ____________ هـ ع ا ل:

.2 :83 _____________ هـ م ر:

.1 :79 _____________ هـ م م:

.1 :27 _____________ هـ ن د:

هـ ن ا:______________ 9: 2.

.119 _______________ و ا ل:

و د د:_______________ 96، 124، 

.1 :135 ____________________

.118 ______________ و ن م:

.116 ______ و هـ ب ل هـ ي:

.20 ،19 ______ و هـ ب ن هـ ي:

.2 :101 _______ ي ث ع ك ب ر:

.2 :46 _____________ ي س ر:

.104 _____________ ي ف ر:

ي ن س:_____________ 40: 1.

ب-أسماء القبائل:

.119 ________________ ر م:

د-أسماء اآللهة:

ا ل:_________________ 128، 129.

 ،103 ،1 :13 ______________ ا ل ت:

.122،128 ،121 _____________________

 ،10 ،6 ،5 ،1 ______________ د ث ن:

 ،107 ،69 ،11 ___________________

.122 ___________________

د ث ن ي: ___________ 2.

117 ______________ ر ش:

،31 ،1 :25 ______________ ر ض:

 ،1 :52 ،1 :51 ،1 :47 ،1 :45 ،1 :36

 :71 ،1 :67 ،1 :62 ،1 :60 ،59 ،1 :57

 ،1 :79 ،1 :78 ،1 :77 ،1 :73 ،72 ،1

 ،90 ،88 ،1 :87 ،1 :85 ،1 :84 ،1 :80

 ،1 :134 ،1 :133 ،132 ،1 :115 ،1 :92

.1 :143 ،138 ،1 :137 ،136 ،135

 ،1 :21 ،20 ____________ ر ض و:

 ،1 :28 ،1 :27 ،1 :26 ،24 ،23 ،22 

 :35 ،1 :34 ،33 ،1 :32 ،1 :30 ،1 :29

 ،1 :41 ،1 :40 ،39 ،1 :38 ،1 :37 ،1

 ،49 ،1 :48 ،1 :46 ،1 :44 ،43 ،42

 :58 ،1 :56 ،1 :55 ،1 :54 ،1 :53 ،50

 :65 ،1 :64 ،63 ،1 :61 ،1 :60 ،59 ،1

 :82 ،1 :81 ،1 :76 ،75 ،68 ،1 :66 ،1

 ،1 :91 ،90 ،1 :89 ،1 :86 ،1 :83 ،1

 :101 ،96 ،1 :95 ،1 :94 ،1 :93 ،92

 :130 ،128 ،127 ،113 ،105 ،102 ،1

 ،1 :141 ،1 :140 ،1 :139 ،1 :131 ،1

.146 ،1 :145 ،1 :144

ش م س:____________ 93: 1.

.1 :114 ،17 _________ ع ت ر س م:
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.1 :15 _______ ع ت ر س م ن:

.16 ___________ ع ت س م:

 ،98 ،97 ،1 :9 ______________ غ م د:

.1 :100 ،99 ___________________

ك هـ ل:_____________ 14: 1، 118، 

.1 :142 ،126 ،125 ،124 ،123 ،120

.103 _______________ ل ت:

 ،8 ،7 ،4 ____________ ن هـ ي:

 ،106 ،74 ،19 ،18 ،1 :15 ،1 :12

 ،112 ،111 ،1 :110 ،1 :108،109

.129 ،118 ،116

هـ-األلفاظ واملفردات: 

.89 ____________ ا ب »أعد«

ا ب ب: 

.1 :85 ___ و ب: »العار، الخزي«

ا ث ث:

 .31 _____ ا ث: »املال، الغنى«

أخ:

.1 :91   _________ ا خ و: “األخ”

ا خ و ي: »أخوي«______ 13: 2، 32: 1.

.1 :87 _________ ا خي: »أخي«

ا ك ك: 

ا ك: »كن شديًدا«_______ 96.

.18 __ ا ل: »حرف جر )عىل(«

.1 :56 _ ا ل س:»الخداع، الغش«

.129 __________ ا ل هـ:»إله«

.11 _______ ا م ر و: »أنزلوا«

ا م ن:»أمان«__________ 49.

 ،2 :23 ،2 :15 _____________ ا ن:»أنا«

 :114 ،103 ،2 :102 ،2 :93 ،72 ،2 :25

 ،2 :135 ،2 :134 ،2 :130 ،2 :115 ،2

.2 :145

.2 :91 ____________ ا ن ا:»أنا«

أ ن ن:

ا ن: »َمِرَض«__________ 34: 1.

ا ن ي:

.3   ____ ا ن: »األناة، الهدوء«

ا ن ي هـ:»الراحة، الثبات« _32: 1.

ا هـ ل: »األهل«________ 114: 1.

ا وس:»هب، أعط«______ 88.

.3 :13 __ ب: »حرف جر )ِب، يف(

ب: »بواسطة«_________ 131: 2.

 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 _________ ب: »يا النداء«

 ،1 :87 ،74 ،70 ،19 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7
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.116 ،1 :110 ،106

.97 __ ب: »اسم البنوة )بن(«

ب+ كاف املخاطب )بَك(_ 1، 3، 39، 

 ،1 :93 ،1 :92 ،1 :81 ،1 :77 ،63 ،49

.1 :131 ،1 :102

 ب+ كاف املخاطب )لَك(_23: 1، 

.1 :140

ب+ كاف املخاطب )إليَك( _ 64: 1.

ب+ كاف املخاطب )عليَك(_59

ب+ كاف املخاطب )منَك( _44: 1.

.1 :41 ___ ) ب+ ياء املتكلم )بيَّ

ب د ل:»البدل، العوض«_ 44: 1.

.1 :53 ___ ب ذ:»ارفع من شأن«

 ب ر ر: 

 .106 _______ م ب ر ي:»الرب«

.128 _______ ب ع ل: »سيد«

ب ص ط ت:»الرزق الوفري«_77: 1.

ب ظ: »السمنة«_______  146.

 :56 ،1 :54 _ ب ك:»اقض عىل، اقتل«

.1 :142 ،1 :134 ،1

ب ك:»اقض عىل«______ 56: 1. 

ب ك: »أَعزي، ارفعي من شأن«

.1 :13 ___________________

.1 :34 _________ ب ك: »اقتل«

.1 :71 ،1 :29 ،24 ___________ ب ك: »أمرض«

_____ 25: 1، 48: 1؟،  ب ك: »ارزق، أغن«

 :87 ،1 :82 ،1 :79 ،1 :78 ،1 :66 ،1 :65

.1 :144 ،1 :95 ،1 :91 ،1

.1 :80  ______ ب ك ت: »رضب«

.1 :83  _______ ب ك ر: »البكر«

ب ل: »إبل«___________ 53: 1، 90، 94:1.

.75 _________ ب ل ج:»أعن«

ب ن ن:

.1 :57 __________ ب ن: »أغن«

ب و أ: 

.89 ______ ا ب: »أعد، أرجع«

.1 :137  ______ ب أ: »نكح، زوج«

ت ب: »تبًّا، الهالك والخرسان«ـ104.

ت ق ي:

.99 _______ ت ق: »الحماية«

ت ل ل:

.89 _ م ت ل: »قوتي/ الناقة«

ت م م:

ا ت م:_______________ »أتم« 9: 1، 
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.126 ،125 ،124 ،123 ،1 :109 ،105

.5 ___________ ت م: »أتم«

م ت م م: »حمالً )مولوًدا( ـ27: 1.

.1 :12  _______ ت وخ: »املرض«

ت ي ح:

.72 ___ ا ت ح: »ارزق، هيئ«

ت ي د:

ت د: »أرفق«__________ 68.

.1 ________ ث ج ر: »خمر«

.18 ______ ث ع ت: »التأتأة«

ث و ب:

 .70 __________ ث ب: »أثب«

ث و ر: »ثور«_________ 28: 1.

.111 ___________ ج ا: »جاء«

ج ل ل:

.75 __ ج ل: »املصيبة، الجالء«

ج ي ش: »مات، فاضت روح«ــ55: 1.

ح ت ت:

ح ت: »نحت، كتب«_____ 103.

.8 ________ ح س د: »أزل«

ح س ن: »َحَسَن«______ 110: 1.

ح ل م:

ا ح ل م »أحلم« _______ 133: 1.

ح م ت: »هم/ هموم«___ 13: 3.

.2 :80 _______ خ  ر م: »مات« 

.2 :48 ___ خ ر ص: »تحث عىل«

.107 _______ د د هـ: »حبه« 

د ع ب:

.136 ______ د ع ب: »الزواج«

 ،1 :67 ،33 ____ د ع ب ن: »زوجن«

.2 :115 ،1 :73

د ع س:

د ع س: »زواج«_______ 41: 1.

.1 :36 ____ د ع س ن: »زوجن«

د ع ع:

__________ 31، 43؟،   د ع: »أغن«

.2 :115 ،1 :86 ،1 :84 ،1 :58

 :141 ،60 __________ د ع: »أبعد«

.1 :143 ،1

د ع ك: »أذل«_________ 51: 1.

د ق ق ت: »الدواب/ املاشية«ـ95: 1.
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د و ه: 

.5 _________ د ه: »حرية«

.119 ________ ذ: »من قبيلة«

ر ب: »العظيمة، املربربة««_33، 36: 1.

ر ك ب:

ر ك ب ن: »ركبن«_____ 94: 1.

ر ك ك:

.138 _________ ا رك: »َجنََن«

.22 _______ ر ف: »الحالل«

ر هـ ي:

ر هـ: »الرسيعة«______ 53: 1.

ر و ح:

.1 :76 __________ ر ح: »أرح«

ز ب ن ن: »نوق«______ 1.

.2 :109 ____ ز ف ف: »الزفاف«

ز ل ل:

.112 __________ ز ل: »أزل«

س ب ع هـ: »كربه، همه، شدته«ــ14: 2.

س ت ر: »السرت، األمن«ـ7.

س ت ر: »الستار«_____ 70.

س ر ر:

.107 _______ س ر: »السعيد«

،17 ،1 :15 ______  س ع د: »ساعد«

35: 1، 97، 98، 100: 1؟، 107، 127.

س ع د ن: »ساعدن«____ 16، 18، 

.146 ،1 :52 ،50 ،1 :45

س ع م: »ارزق«_______ 69.

س ف ف:

م س ف: »دواء، عالج«__ 88.

س ق م: »َمِرَض«______ 26: 2.

.1 :47 _____ س ق م: »أمرض«

س ل م:

س ل م ت: »السالمة«___ 92.

س م د ي: »حبي، عشقي« _ 111: 2.

س م ع: »اسمعا«______ 122.

.1 :34  ____ س ن ن: »التقطيع«

.2 :21 _______ س ي ب: »ماالً«

ش ر ر:

ا ش ر: »الرش/ الرشور«ـ143: 1.

.103 _________ ش ر: »الرش«

.2 _______ ش و ز: »الكرب«

ض ن: »الغالية/ الغايل«ـ123.
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ع ب ك: »أغن«________ 62: 1.

ع ت ق: »العتق/ الحرية«ـ37: 1. 

.2 :78 ____ ع ث م ت: »العون«

ع ز ي: 

ت ع ز ي: »تعزيني، تقويني«_ 19.

ع ل: »حرف جر )عىل(«_ 17، 75، 

.146 ،127 ،107 ،104

4 ________ ع و ل: »عول«

ع ي ش:

ع ي ش: »عيش«______ 90.

ع ش: »العيش«_______ 81: 1.

ع ي ل: »العيال، الرزق« 108.

غ ث ث: »الخري، الغيث«ـ7.

113 _________ غ م م: »َغّم«

.1 :61 ______ غ ن ي: »الغنى«

.1 :14 ____ ف ص ي: »خلص«

ف ع ل:

ا ف ع ل: »النجاح، الفعل«

 .1 :131 ___________________

.1 :14 ____ ف ص ي: »خلص«

.2 ______ ق د: »استأصل«

.17 _________ ق د: »َساَفَر«

.2 :9 ______ ق ر ح: »مكلوم«

ق ر ص ن: »العيش، 

الحياة الكريمة«_______ 6.

.10 _____ ق ش ف: »بؤس«

 .1 :12 _______ ق ص: »املوت«

ق و ت:

.63 ________ ق ت: »الرزق«

ق و ي:

.132 ،1 :130 _________ ق و: »قوي«

 .129 _______ ك ب ر: »الكرب«

ك د د:

م ا ك د: »العيش، الرزق« 35: 1.

ك ف: »كف، أوقف«____ 4.

 ،2 :12 ،2 :9 _______ ، بواسطة« ـِ ل: »ل

 ،2 :81 ،74 ،1 ،61 ،1 :34 ،1 :32 ،1 :27

 ،1 :114 ،2 :101 ،2 :85 ،2 :84 ،1 :83

.136 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،119

ل: »حرف جر، )عىل(«__ 118.

.4 __ ل: »حرف جر، )عن(«

 ،1 :28 ،2 :21 _____ ل+ يا املتكلم:»يل«

 .122 ،89 ___________________

ل ب أ: »الخري/ األمطار«ـ105 
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ل ح ف:«الدعاء«_______ 38. 

 :27 ،3 :21 _______ ل م: »بواسطة«

 ،2 :32 ،31 ،2 :30 ،2 :29 ،2 :28 ،2

 ،39 ،2 :37 ،2 :36 ،2 ،35 ،2 :34

 ،2 :46 ،2 :45 :44 ،2 :41 ،2 :40

 ،2 :53 ،2 :52 ،2 :51 ،2 :48 ،2 :47

 :58 ،2 :57 ،2 :56 ،2 :55 ،2 :54

 ،2 :64 ،2 :62 ،2 :61 ،2 :60 ،59 ،2

 ،2 :74 ،2 :71 ،2 :67 ،2 :66 ،2 :65

 ،2 :82 ،3 :80 ،3 :79 ،2 :78 ،2 :76

 ،2 :94 ،2 :87 ،3 :86 ،3 :85 ،2 :83

 :138 ،2 :137 ،136 ،2 :133 ،2 :95

 :143 ،2 :142 ،2 :141 ،2 :139 ،2

..4 :144 ،2

ل و د:

.1 :46 ________ ل د د: »اشف«

ل و ع:

ا ل ع: »اللوع، األلم«____ 74.

 30 ________ ل ي م: »أعط«

.89 __ م ت ل: »القوة، قوتي«

م ج ع ت: »تمر«_______ 6.

م د ر ت: »تحرض، تمدن« 10.

.1 :21 _______ م ر ز ا: »كريم«

.88  _ م س ف: »عالجاً، دواًء«

.118 ____ م ص ب: »مصيبة«

.1 :38 ،2 :14 __ م ن: »حرف جر )من(«

.103 ________ م ن ع: »َمنََع«

.106 ________ م ن و: »املن«

م ي و: »املياه، األمطار«  11.

ن ت ك: »امح، اقض عىل« ـ2.

ن ز هـ:

.1 :64 _____ ن ز ت: »تسبيح«

.1 :23 ____ ن س ك: »العبادة«

 .20 _______ ن ق م: »انتقم«

 .121 _____ ن ق م: »االنتقام«

.1 :40 ________ ن ي ك:«ناك«

ن م: »حرف جر )من(«_ 19، 38، 

.1 :140 ___________________

هـ: »أداة التعريف«____ 11، 18، 36: 

 .128 ،1 :109 ،1 :64  ،1

 :14 ،13 ،1 :9 ________ هـ: »يا النداء«

 ،22 ،1 :21 ،20 ،18 ،17 ،16 ،1 :15 ،1

 ،1 :28 ،1 :27 ،1 :26 ،1 :25 ،24 ،23

 :35 ،34 ،33 ،1 :32 ،31 ،1 :30 ،1 :29

 ،1 :40 ،39 ،1 :38 ،1 :37 ،1 :36 ،1

 ،1 :46 ،1: 45 ،1 :44 ،43 ،42 ،1 :41

 ،1 :52 ،1 :51 ،50 ،49 ،1 :48 ،1 :47

 ،1 :57  ،1 :56 ،1 :55 ،1 :54 ،1 :53

 ،1 :63 ،1 :62 ،1 :60 ،1 :59 ،1 :58

 ،1 :68 ،1 :67 ،1 :66 ،1 :65 ،1 :64
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 ،1 :76 ،75 ،1 :73 ،72 ،1 :71 ،1 :69

 ،1 :81 ،1 :80 ،1 :79 ،1 :78 ،1 :77

 ،1 :86 ،1 :85 ،1 :84 ،1 :83 ،1 :82

 :93 ،92 ،1 :91 ،90 ،89 ،88 ،1 :،87

 ،99 ،98 ،97 ،96 ،1 :95 ،1 :94 ،1

 ،107 ،105 ،103 ،1 :102 ،1 :100

108، 109: 1، 111؟، 112، 113، 

 ،120 ،119 ،117 ،115 ،1 :114

 ،126 ،125 ،123،124 ،122 ،121

 :131 ،1 :130 ،129 ،128 ،127

 ،1 :135 ،1 :134 ،1 :133 ،132 ،1

 :140 ،1 :139 ،138 ،1 :137 ،136

1، 141: 1، 142: 143: 1، 144: 1؟، 

.146 ،1 :145

 .117 _____ هـ ي ل: »الرزق«

 ،7 ،6 ،3 ،1 _____ و: »حرف عطف«

 ،1 :34 ،2 :23 ،2-1 :15 ،1 :12 ،10

 ،2 :80 ،2 :79 ،2 :77 ،72 ،2 :40

 :102 ،2 :100 ،2 :93 ،2 :91 ،2 :86

 :114 ،1 :110 ،106 ،105 ،104 ،2

 ،128 ،122 ،121 ،117 ،2 :115 ،2

 ،2 :135 ،2 :134 ،132 ،2 :130

 .2 :145

 .1 :135 ______ و ب ا: »أمرض«

.119 ،117 ______» ، َحبَّ و د د: »َودَّ

.1 :101 ________ و د د: »أحب«

و د د: »الحب، االستقرار، الود«_ 3، 4، 

.1 :102 ،1 :93 ،1 :9 ،8

.2-1 :144 ____ و د ف: »تحيات ل«

و د د ي: »حبي، عشقي، ودي« 5، 17.

.1 :140 ___ و د ي: »وّدي، حبي«

و ق ي:

ت ق: »الحماية«_______ 99.

 .42 ____ و ل د: »ولد، أوالد«

و هـ ب:

2 :110 _______ ا هـ ب: »قوي«

هـ ب: »َهب«_________ 21: 2، 27: 

 .1 :61 ،42 ،1 :32 ،1 :28 ،1

هـ ب ن: »عطن«______ 145: 1.

.1 :114 ______ و هـ ب: »وهب«

و هـ ب ن: »عطن، هبن« 117.

 .1 :145 ______ ي س ج: »بعري«

ي ع  ل: »الرزق )الغنى(« 120. 

.39 ______ ي س ر:«اليرس«
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أوالً: العربية:

أسكوبي، خالد. )1999م(

الرياض: وكالة اآلثار  دراسة تحليلية مقارنة لنقوش منطقة )رم( جنوب غرب تيماء،   

واملتاحف، وزارة املعارف، اململكة العربية السعودية.

.................................، )2007م(

الصنيع  وقيعان  ثليثوات  بني  رم  منطقة  من  ثمودية  لنقوش  مقارنة  تحليلية  دراسة   

جنوب غرب تيماء، الرياض: دارة امللك عبد العزيز.

األندليس، أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم، )1983م(

جمهرة أنساب العرب، بريوت: دار الكتب العلمية.  

البكري، عبد الله بن عبد العزيز األندليس، )1403هـ/ 1983م(

معجم ما استعجم من أسماء البالد واملواضع، تحقيق مصطفى السقا، بريوت: عالم الكتب.  

التهايم، فرانتس، )1990م(

إله الشمس الحميص والديانات الرشقية يف اإلمرباطورية الرومانية، تعريب: إيرينا داوود،   

دمشق: دار املنارة.

با خشوين، فاطمة بنت عيل، )1993م(

اإلسالم،  ظهور  حتى  امليالدي  األول  القرن  منذ  اإلسالم  قبل  الحجاز  يف  الدينية  الحياة   

رسالة ماجستري غري منشورة، الرئاسة العامة لتعليم البنات، وكالة الرئاسة لكليات البنات، كلية 

الرتبية للبنات، الرياض.

.....................................، )2002م(

الحياة الدينية يف ممالك معني وقنبان وحرضموت، الرياض، )د. ت(.  

بني عواد، عبد الرحمن حسن، )1999م(

رسالة  البادية األردنية الشمالية،  دراسة نقوش صفوية جديدة من جنوب وادي سارة   

ماجستري غري منشورة، قسم النقوش -معهد اآلثار واألنثروبولوجيا، جامعة الريموك، إربد، األردن.
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نبذة عن الباحث 

سليمان بن عبدالرحمن الذييب باحث متعاون بوحدة دراسات النقوش يف الجزيرة 

اللغات  للبحوث والدراسات اإلسالمية، وهو أستاذ  امللك فيصل  العربية يف مركز 

العربية القديمة واآلثار بقسم اآلثار يف كلية السياحة واآلثار بجامعة امللك سعود، 

وترتّكز أبحاثه ودراساته يف اللغات والكتابات العربية القديمة، إضافًة إىل تاريخ 

شبه الجزيرة العربية وآثارها القديمة.

سنة  سعود  امللك  بجامعة  اآلثار  قسم  من  البكالوريوس  شهادة  عىل  حصل 

أستاذاً  َعِمل  عام 1989م.  الربيطانية  درهام  والدكتوراه من جامعة  1402هـ، 

ملواد اللغات والكتابات العربية القديمة يف جامعتي القاهرة والزقازيق يف مرص، 

األردن،  يف  الريموك  بجامعة  واألنثروبولوجيا  اآلثار  كلية  يف  زائراً  أستاذاً  وَعِمل 

وجامعة برلني يف أملانيا.

ثالث  منها  أوعية،  أربعة  تحرير  رئاسة  امللك سعود  جامعة  يف  عمله  تقلّد خالل 

واملجلة  واآلثار،  السياحة  كلية  ومجلة  اآلداب،  كلية  مجلة  هي:  علمية،  دوريات 

التاريخية السعودية، إضافًة إىل املجلة الثقافية التي تصدرها امللحقية السعودية 

بكندا. كما كان عضو هيئة تحرير عدد من املجالت العلمية، منها )الدارة(، ملدة 

تزيد عىل عقٍد من الزمن، وكثري من أوعية النرش يف الجمعية السعودية التاريخية، 

وجمعية اآلثار السعودية، وكذلك هيئة السياحة واآلثار السعودية.

تشمل اهتماماته البحثية دراسة اللغات والكتابات العربية القديمة؛ مثل: اآلرامية، 

والنبطية، والثمودية، والصفوية، واللحيانية، واملعينية، وكذلك دراسة تاريخ شبه 

الجزيرة العربية، وآثارها، وحضارتها القديمة.





بن  فيصل  للملك  النبيلة  الرسالة  ملواصلة  1983م  1403هـ/  سنة  املركز  تأّسس 

عبدالعزيز -رحمه الله- يف نشر العلم واملعرفة بني اململكة وبقية دول العالم. ويعدُّ 

ونشره  العلمي  العمل  لحفظ  واملؤسسات  الباحثني  بني  تجمع  بحٍث  منصَة  املركز 

وإنتاجه، وإثراء الحياة الثقافية والفكرية يف اململكة العربية السعودية، والعمل بوابًة 

وجسراً للتواصل شرقاً وغرباً. ويرأس مجلس إدارة املركز صاحب السمو املليك األمري 

تريك الفيصل بن عبدالعزيز، وأمينه العام هو الدكتور سعود بن صالح السرحان.

والدراسات  املعاصرة،  السياسية  القضايا  حول  متعّمقة  تحليالت  املركز  ويقّدم 

اإليرانية  والدراسات  العربي،  واملغرب  إفريقيا  شمال  ودراسات  السعودية، 

واآلسيوية، ودراسات الطاقة، ودراسات اللغة العربية والحداثة. ويتعاون املركز مع 

مؤسسات البحث العلمي املرموقة يف مختلف دول العالم، ويضّم نخبًة من الباحثني 

املتمّيزين، وله عالقة واسعة مع عدٍد من الباحثني املتخّصصني يف مختلف املجاالت 

البحثية. ويحتضن املركز مكتبة امللك فيصل، ومجموعة مخطوطات نادرة، ومتحفاً 

إسالمياً، وقاعة امللك فيصل التذكارية، وبرنامج الباحثني الزائرين. ويهدف املركز إىل 

توسيع نطاق املؤلَّفات والبحوث الحالية لتقديمها إىل صدارة املناقشات واالهتمامات 

واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  يف  اإلسالمية  املجتمعات  مساهمة  مّتبعاً  العلمية، 

والفنون واآلداب قديماً وحديثاً.
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