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هٍئت انخحشٌش
أ.د .عهً ٌبعني اجلبىسي

سئٍظ انخحشٌش
أ.د .صفىاٌ عبيً ععٍذ انشفبعً

أ.و.د .فٍبٌ يىفك سشٍذ انُعًًٍ

َبئب سئٍظ انخحشٌش

عكشحري انخحشٌش
األعضبء

أ.د .عبيش عبذاهلل جنى اجلًٍهً
ُ
أ.و.د .صهري ضٍبء ععٍذ انشفبعً

أ.و.د .عبذ انعضٌض انٍبط عهطبٌ اخلبحىًَ

اذلٍئت االعخشبسٌت
أ.د .هبشى حيٍى ادلالح

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .غبصي سجب زلًذ

أعخبر

جبيعت بغذاد

أ.د .عبذ انىاحذ رَىٌ

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .جضٌم عبذاجلببس اجلىيشد

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .رَىٌ ٌىَظ انطبئً

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .عببط احلغًٍُ

أعخبر

جبيعت انمبدعٍت

أ.د .يُزس عهً عبذادلبنك

أعخبر

جبيعت بغذاد

لىاعذ انُشش يف اجملهت
ٌ شرتط اٌ ٌكىٌ انبحث ضًٍ االخخصبصبث انخً حعىن بهب اجملهت
ٌ شرتط عهى انببحث االنخضاو ببدلىضىعٍت و ادلُهج انعهًً يف انبحث و
انخحهٍم و اٌ ٌهخضو بششوط انبحث انعهًً يٍ حٍث انخبىٌب و اعخعًبل
اذلىايش و االشبسة اىل ادلصبدس و ادلشاجع وفك طشٌمت يُهجٍت و احذة و يف
آخش انبحث
ٌ شرتط عهى انببحث يشاعبة اجلىاَب انشكهٍت و االهخًبو بغاليت نغت
انبحث يٍ االخطبء انهغىٌت و ادلطبعٍت

ً
ٌ مذو انبحث اىل اجملهت ببنغت انعشبٍت او االَكهٍضٌت بُغخخني عهى وسق A4
ً
ٌ شفك يف بذاٌت انبحث يهخصب ببنهغت االَكهٍضٌت عهى اٌ ال ٌضٌذ عذد كهًبحه
عهى  751كهًت
ٌ شرتط اٌ ال ٌكىٌ انبحث لذ َشش او لبم نهُشش يف اي دوسٌت عهًٍت داخم
انعشاق او خبسجه
ٌ شرتط عهى انببحث اٌ ال حخجبوص عذد صفحبث حبثه عٍ  15صفحت
ٌ شرتط يف انبحث اٌ حكىٌ ادلشبهذ و االشكبل انفٍُت ادلشفمت فٍه عبنٍت اجلىدة
 اصىل انبحث ادلمذيت اىل اجملهت ال حشد او حغرتجع عىاء َششث او مل حُشش
 حعخًذ اجملهت يبذأ انخًىٌم انزاحً وحتذد اجىس انُشش يف ضىء االععبس
انغبئذة

ثبج احملخىٌبث
الصفحة

اسم الباحث

العنوان

أ-ج

أ.د .خبثر خًٍٍ إثراهٍُ

ٔعً اٌشهٍذ اٌذوتىر عبدي عبرف فتحً اٌّعبضٍذي
6142 – 4791

4

أ.د عًٍ ٌبسٍٓ اٌدجىري
رئٍس هٍئخ اٌتحرٌر

تىطئخ

47-6

أ.د عًٍ ٌبسٍٓ اٌدجىري

ِىتجخ آشىرثبٍٔجبي  :اٌّبضً واٌحبضر
bīt țuppi ša Aššur-bān-apli

17-61

أ.د .صفىاْ سبًِ سعٍذ

إِخفبلبد ٍِىن ثالد آشىر اٌعسىرٌخ

91-01

أ  . َ .د  .سبٌُ ٌحٍى اٌدجىري

اٌهّسح فً اٌٍغخ االوذٌخ  -دراسخ صىتٍخ

76-94

ا.َ.د احّذ زٌذاْ اٌحذٌذي

اٌدٍش االشىري واٌعىائك اٌّبئٍخ ( 246 -744ق)َ.

441-79

أ .َ.د فٍبْ ِىفك رشٍذ إٌعًٍّ

اسبٌٍت اٌتسمٍف وتطىرهب فً ِجبًٔ ِذٌٕخ اٌّىصً خالي
اٌعصىر االسالٍِخ

499-440

أ َ.عثّبْ غبُٔ ِحّذ

أسٍىة اٌخطبة فً رسبئً ِٓ اٌعصر اَشىري اٌحذٌث
( )246-744قَ.

404-491

أ .َ.حسٍٕٓ حٍذر عجذ اٌىاحذ

اٌتىوٍذ فً اٌٍغخ األوذٌخ

492-406

أ .َ.خبٌذ عًٍ خطبة اٌدجىري

ِذٌـٕخ وـــبر -تىوٍتًٕٔ -ـىرتب فـً ضــىء ٔتبئح اٌتٕمٍجبد
واٌّصبدر اٌّسّـبرٌـخ

619-499

د .خٍف زٌذاْ اٌحذٌذي

ِراسٍُ اٌذفٓ اٌٍّىً اٌحثً خالي األٌف اٌثبًٔ قَ.

642-611

دٌ .بسر خبثر خًٍٍ

عمىد إٌدبر غٍر ِٕشىرح ِٓ عهذ اٌٍّه اٌجبثًٍ سّسى-إٌٍىٔب
ِٓ ِذٌٕخ ثٍىبسً

د .هبٌخ عجذ اٌىرٌُ سٍٍّبْ اٌراوي

اٌجعذ اٌىالعً فً تدسٍذ هٍئخ اٌٍّه اٌجبثًٍ حّىراثً عٍى
ِٕحىتبته

629-691

د .رؤك خٕذي صجري

ظبهرح اإلثذاي فً اٌٍغتٍٓ األوذٌخ واٌعرثٍخ -دراسخ ِمبرٔخ

629-621

َ ِ .حّىد حبِذ احّذ اٌّعّبري

ٔص أوذي لذٌُ غٍر ِٕشىر ٌحبوُ خذٌذ ِٓ ِذٌٕخ أوِب

699-647

949-621

َ .احّذ ٍِسر فبضً

991-941

َ .غسبْ ِرداْ حدً إٌدبرّي

911-994

عجذ هللا أٍِٓ أغب

دالٌخ األفعبي فً ِضبٍِٓ اٌصٍغ اٌتبرٌخٍخ ِٓ اٌعصر اٌجبثًٍ
اٌمذٌُ
األصبٌخ واٌتأثٍر فً فٓ اٌسخرفخ إٌجبتٍخ ثٍٓ اٌعراق وِصر
اٌمذٌّخ دراسخ ٌّٕبرج ِٕتخجخ
لصخ (ِعدسح) إٌجً ٌىٔس ( )دراسخ تحٍٍٍٍخ ورؤٌخ
عصرٌخ فً أِبوٓ وزِٓ وِسبر أحذاثهب؟!

نعي
الشهيد الدكتور عادل عارف فتحي المعاضيدي
6142 – 4791

فغؼذ االسشح اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟوٍ١خ االصبس ثغبِؼخ اٌّٛصً  ،ثبسزشٙبد اٌذوزٛس ػبدي
ػبسف اصٕبء ػٍّ١بد رحش٠ش ِذٕ٠خ اٌّٛصً ِٓ داػش ٚ .لصخ اسزشٙبدٖ رض١ش ػٕذ اٌّشء االسٝ
ٚاٌحضْ ٚاالٌُ ٍِٚ ،خصٙب اْ صبسٚخب سمظ ػٍ ٝث١ذ لش٠ت ِٓ ِسىٕ ُٙثح ٟاٌحذثبء ثأ٠سش
اٌّٛصً  ،ف ٟاٌسبػخ اٌخبِسخ ِٓ فغش اٌضبٌش ٚاٌؼشش ِٓ ٓ٠شٙش رشش ٓ٠اٌضبٔ 6106 ٟفأٔسً
ػبدي ِٓ فشاشٗ  ،د ْٚاْ ٠ؼشف ثٗ احذ ِٓ ػبئٍزٗ اٌّىٔٛخ ِٓ صٚعخ ٌٚٚذٚ ، ٓ٠لجً اْ ٠صً
ِىبْ سمٛط اٌصبسٚخ  ،سمظ اٌضبٔ ٟثٕفس اٌّىبْ ٚ ،شجذ إٌبس ف ٟرٌه اٌج١ذ  ،صُ سمظ اٌضبٌش،
فأصبثذ شظ١خ ِٕٗ ف ٟسبلٗ ٚلغؼذ ٚس٠ذٖ ٚ ،فمذ ٚػ ٗ١ف ٟاٌحبي  ،فحبٌٚذ صٚعزٗ اٌغج١جخ
اسؼبفٗ ِٚب٘ ٟاال دلبئك ٚفبسق اٌح١بح ٚ .دفٓ ػصش رٌه اٌ َٛ١فِ ٟمجشح ػبئٍزٗ ف ٟاٌّٛصً .
لصخ اسزشٙبد ػبدي فٙ١ب ِشٙذ ِأسبِ ٞٚحضْ رس ً١ػٍ ٗ١اٌؼٚ ، ْٛ١رزصبػذ أفبط
اٌشغ٠ٚ ، ْٛصبة وً ِٓ شب٘ذ اٌحذس أ ٚسّؼٗ ِٓ اٌز٠ ٓ٠ؼشف ، ٗٔٛثأٌُ اٌّص١جخ اٌز ٟرفغشد
ٌٙب اٌمٍٛة .
ٚاٌذوزٛس ػبدي ػبسف ِٓ ِٛاٌ١ذ ِذٕ٠خ اٌّٛصً ف 4 ٟوبٔ ْٛاٌضبٔٚ ، 0974 ٟاٌزٔ ٟشأ
فٙ١ب ٚ ،رؼٍُ فِ ٟذاسسٙب ٚ ،عبِؼزٙب ٚ ،حص ٌٗٛػٍ ٝشٙبدح اٌجىبٌٛسٛ٠ط ف ٟلسُ االصبس ثىٍ١خ
ا٢داة ٌٚ .غّٛحٗ اٌؼٍّ ٟشذ سحبٌٗ اٌِ ٝذٕ٠خ ثغذاد ٌ١ذسط االصبس االسالِ١خ ثغبِؼزٙب ٚ .ثؼذ
سٕز ، ٓ١اوًّ ػبدي دساسزٗ ٚحصً ػٍ ٝشٙبدح اٌّبعسز١ش ػبَ  6116ػٓ سسبٌزٗ اٌّٛسِٛخ
(( اٌٛاعٙبد اٌفٕ١خ ٚاٌؼّبس٠خ ٌٍذٚس اٌزشاص١خ ف ٟاٌّٛصً )) .
أ

ػبد ػبدي اٌ ٝاٌّٛصً ٚ ،أٌزحك ثغبِؼزٙب ٌزذس٠س ِبدح األصبس اإلسالِ١خ ف ٟلسُ األصبس .
اال أْ عّٛحٗ ٌُ ٠زٛلف ِٚ .ب أْ فزحذ دساسخ اٌذوزٛساٖ ف ٟاٌغبِؼخ رارٙب  ,رمذَ ػبدي ٚلجً
ف ٟاٌؼبَ  َٛ٠ , 6119أصجحذ ٌألصبس وٍ١خ  ٟ٘ٚ ,أٚي وٍ١خ ف ٟاٌغبِؼبد اٌؼشال١خ .
وٕذ ِٙٛ٠ب أدسط ِبدح (ػّبسح ششق اٌؼبٌُ اإلسالِ )ٟاٌز ٟوبْ ِٕٙغٙب ِىشسب ٌذساسخ
اٌج١ئخ اٌغغشاف١خ ٌٍجٍذاْ اٌٛالؼخ ف ٟرٍه األصمبع  ,ثؼذ أْ شٍّزٙب اٌفزٛحبد اإلسالِ١خ ِٚ ,ب رجمٝ
فٙ١ب ِٓ ػّبساد ِضً اٌّسبعذ ٚاٌّشب٘ذ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّجبٔ. ٟ
وبْ ػبدي ٠ذسط اٌؼّبسح اإلسالِ١خ ف ٟإٌٙذ ثشغف وج١ش ٌّٚ ,سذ أْ ٌذ ٗ٠سغجخ ػبٌ١خ
اْ ٠خزص ف ٟس٠بصرٙب  ,السّ١ب ٚأْ ٘زا اٌّٛضٛع ٠ ٌُ ,ىٓ فِ ٗ١خزصب ف ٟألسبَ األصبس
ثغبِؼبد اٌؼشاق .
ٚثؼذ أْ أعزبص ػبدي اٌسٕخ اٌزحض١ش٠خ ثزفٛق ٔ ,سجزٗ وٍ١خ األصبس ألوِ ْٛششفب ػٍٝ
أعشٚحزٗ اٌّٛسِٛخ (( خصبئص ػّبسح اٌّسبعذ ف ٟإٌٙذ خالي اٌؼصش اٌّغ ٌٟٛحزٙٔ ٝب٠خ
ػصش شبٖ عٙ١بْ ٘ 0169-936غش٠خ\. )) َ 0658-0566
رحٛي رسغ ً١ػبدي اٌ ٝاألسزبر اٌذوزٛس أحّذ لبسُ اٌغّؼخ ١ٌ ,ز ٌٝٛاألششف ػٍٝ
أعشٚحزٗ  ,حّٕ١ب أصجح ظشفٗ ِٕبسجب ,اال أْ ػبدي ثمِ ٟزٛاصال ِؼ. ٟ
الزضذ اٌّصٍحخ اٌؼٍّ١خ أْ ٠سبفش ػبدي اٌ ٝإٌٙذ ٚػٍٔ ٝفمزٗ اٌخبصخ ١ٌ ,جحش فٟ
اٌّسبعذ ٚربس٠خٙب ٚػّبسرٙب ِٛٚاد اٌجٕبء ٚ .أِضٕ٘ ٝبن أشٙشا حز ٝأٔغض اٌّٙبَ اٌّغٍٛثخ
ِٕٗٚ .ػبد ػبدي اٌ ٝاٌّٛصً ِٚ ,ؼٗ إٌزبئظ اٌز ٟرٛصً اٌٙ١ب ٚ .عٍت ػٕ١بد ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ
وبٔذ ِسزخذِخ ف ٟأثٕ١خ اٌّسبعذ اٌز ٟوبْ ػبدي ٠جحش ػٕٙب  ,وّب عٍت ِؼٗ اٌّصبدس ٚاٌىزت
ٚاٌجحٛس غ١ش اٌّزٛفشح فِ ٟىزجبرٕب .
أٔغض ػبدي أعشٚحزٗ ٚ ,لذِٙب اٌ ٝاٌىٍ١خ ٚ ,شىٍذ ٌغٕخ ػٍّ١خ ٌّٕبلشزٙب ٚ ,وٕذ سئ١سب
ٌٙبِّٚ .ب ٠غت روشٖ  ,أْ اٌٍغٕخ أشبدد ثبٌغٛٙد اٌؼٍّ١خ اٌّضٕ١خ اٌز ٟثزٌٙب اٌجبحش ٚ ,اٌزفشد
ف٘ ٟزا اٌزخصصٚ .أٚصذ ِٕحٗ شٙبدح اٌذوزٛساٖ ثذسعخ اِز١بص  ,وّب اٚصذ أ٠ضب عجغ
األعشٚحخ ػٍٔ ٝفمخ اٌغبِؼخ ألصبٌخ ِؼٍِٛبرٙب .
٘ىزا وبْ اٌّشح َٛػبدي ِإ٘ال ٌزٍه اٌذسعخ اٌشف١ؼخ  ِٓٚ .اٌغبٔت األخش ػشفزٗ ػٓ
لشة ,ف ٛٙوض١ش اٌزّسه ثبٌمٚ , ُ١ثبألِبٔخ ٚ ,إٌضا٘خ ٚاالسزمبِخ ٚاإل٠ضبس ٚ ,أٔٗ ال ٠حت اْ ٠زوش
أِبِٗ أحذ ثسٛء ٚ ,أٔٗ ر ٞسىٚ , ْٛلٍ ً١اٌىالَ ٚ ,اثزسبِزٗ ال رفبسلٗ  ,حٍّ١ب  ,سٍ ُ١اٌمٍت ,
فس١ح اٌصذس  ,وض١ش اٌزٛوً ػٍ ٝاهلل ف ٟوً شإ. ٗٔٚ
سعً عّغ ٘زٖ اٌخصبي اٌىشّ٠خ ٚ ,ثغبٔجٙب ِىبٔزٗ اٌؼٍّ١خ ٚ ,فٛلٙب سمظ ش١ٙذا ٚثٕ١زٗ
ئغبصخ ع١شأٗ  ,فأِزضط ِذاد لٍّٗ ثذِٗ إٌم , ٟفغضاؤٖ ػٕذ سثٗ اٌىش ُ٠اٌشح , ُ١أْ ٠ىِٓ ْٛ
أً٘ اٌفشدٚط األػٍ ٝثأرٔٗ رؼبٌ. ٝ

ب

سزجم ٝروش ٜاٌش١ٙذ اٌذوزٛس ػبدي ػبسف ٚس١شرٗ خبٌذح فٚ ٟعذاْ وً ِٓ ػشفٗ
ٚصاٍِٗ ٚ .أْ فمذٖ ثٙزٖ اٌغش٠مخ اٌّأسب٠ٚخ خسبسح فبدحخ ألسشرٗ ٚعبِؼزٗ ِٚذٕ٠زٗ ٚػشالٗ ٚ ,اْ
ِأصشٖ األخالل١خ  ,سزجمِ ٝؼٕ١ب ٌألع١بي اٌمبدِخ .
سحُ اهلل ػبدي أثب ٛ٠سف ٚػجذ اٌشحّٓ ٚأسىٕٗ فس١ح عٕبرٗ ٚ ,اٌ ُٙػبئٍزٗ ٚرٚ ٗ٠ٚصِالءٖ
اٌصجش ٚاٌسٍٛاْ .

ئٔب هلل ٚئٔب اٌ ٗ١ساعؼْٛ

أ.د .عبثش خٍ ً١ئثشاُ٘١
األسزبر اٌّزّشط
ف ٟوٍ١خ األصبس -عبِؼخ اٌّٛصً

ج

توطئة
أ.د .علي يبسين الجبوري
رئيس هيئة التحرير
رطو ٍجيخ آصبر اىزافذ ِٝثؼذدٕب اىضبىش ثؼذ اّقطبع داً صالس طْ٘اد ػجبف شيذ اىحٞبح اىؼيَٞخ ٗاىضقبفٞخ
ٗاالجزَبػٞخ ٗاالقزصبدٝخ إضبفخ اى ٚاىذٍبر اىذ ٛحو ثَذْٝخ ٗجبٍؼخ اىَ٘صو قجو ٗاصْبء رحزٝزٕب.
فقذ دٍزد مبفخ اىَ٘اقغ االصزٝخ اىشبخصخ اىقذَٝخ ٍْٖب ٍضو ميخَّ٘ /زٗد ٗط٘ر ّٗ ْٙ٘ٞث٘اثبرٖب
ٗمذىل ٍحز٘ٝبد اىَزحف اىحضبرٗ ٛخبصخ رَبصٞو ٍي٘ك ٗطذّخ ٗمزجخ ٍَينخ اىحضز .اٍب االصبر غٞز
اىشبخصخ فززَضو ثزو اىْجّ٘ٝ ٜض ٗحجٌ اىذٍبر اىذ ٛحو ثبىجبٍغ أٗال ٗاالّفبق اىز ٜحفزد ف ٔٞثشنو ٍْظٌ
ٍٗذرٗص قجو اىشزٗع ثزذٍٞزٓ ٍِ اجو طزقخ قصز اىَيل االش٘ر ٛاطزحذُٗ اىذ ٛىٌ رَزذ اىٍ ٔٞؼبٗه
اىجؼضبد االجْجخ فٍْ ٜزصف اىقزُ اىزبطغ ػشز ،فضال ػِ ٍؼبىٌ اىَذْٝخ اإلطالٍٞخ ٍِ ج٘اٍغ ٗمْبئض
ٗادٝزح ٍٗشاراد دْٞٝخ ٝقف ػي ٚرأطٖب اىجبٍغ اىْ٘ر ٛثَْبررٔ اىحذثبء.
ٗػي ٚاىزغٌ ٍِ اىصؼبة فقذ اررأد ٕٞئخ رحزٝز اىَجيخ اطزئْبف صذٗرٕب ٗدػ٘ح مو اىَؤطظبد
االمبدَٞٝخ ٗاىؼيَٞخ اىز ٜرؼْ ٚثزبرٝخ ٗاصبر ٗحضبرح ثالد اىزافذ ِٝىيَظبَٕخ أٍال ف ٜاثزاس دٗر ٗرٝبدح
االق٘اً اىز ٜطبَٕذ ف ٜثْبء ٕذٓ اىحضبرحٗ .رٖذف اىَجيخ ىْشز مو ٍب ٕ٘ جذٝذ ٍِ امزشبف آصبر ٛط٘آءا
مبُ ٍبدٝب مبىفخبر ٗاىَْح٘ربد ٗاالخزبً اىخ ...اٗ اىْص٘ص اىَظَبرٝخ اىخبصخ ثبىحٞبح اىظٞبطٞخ ٗاالقزصبدٝخ
ٗاىذْٞٝخ ٗاىضقبفٞخ ٗاالجزَبػٞخ ىظنبُ ثالد اىزافذ ِٝاىقذاٍ ٚإضبفخ اى ٚاىذراطبد اىيغ٘ٝخ ٍغ ٍزاػبد اىؼص٘ر
اإلطالٍٞخ أٝضب .مَب رشجغ اىَجيخ اىجبحض ِٞاىؼزاقٗ ِٞٞاىؼزة ٗاىجبّت ٍِ اىَٖزَ ِٞثبىززاس اإلّظبّٜ
ىيَظبَٕخ ف ٜرفذ اىَجيخ ثَب ىذ ٍِ ٌٖٝأثحبس ػَيٞخ.
طزظزَز ٕٞئخ اىزحزٝز ثئصذارٕب طْ٘ٝب ٗرأٍو اُ رأخذ ٍجيخ آصبر اىزافذ ِٝدٗرٕب ٍٗنبّزٖب فٜ
اىَنزجبد االمبدَٞٝخ اى ٚجبّت اىَجالد اىؼيَٞخ اىَحيٞخ ٗاىؼزثٞخ ٗاىؼبىَٞخ.

ومن هللا التوفيق
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عقود إيجار غير منشورة من عهد الممك البابمي سمسو-إيمونا من مدينة بيكاسي
د .ياسر جابر خميل
كهية اآلثار  -جايعة انًىصم
الممخص:

البحثثث ثثا د ار ث ألربةث نصثثاص ثثو اثثاد االتثثكر العثثا تنثثبت نلثثك عنالبثثكت اللل ث

الةك ث ث ث لال ث ثثكر االعث ث ثراث ي ث ثثا ع ث ثثم اب ث ثثا نعلات دلنث ث ث بلتك ث ثثا
 .2007 ،2002-9999االثثر ا الطلنلث

ث ث ث م اا ث ث ث لك ي ث ثثا ال ث ثثناات

ثثذا ا ةلثثك ال ت ا ث ال تعنثثب يثثا ثثذا العثثم حباظث

يثثا ال عحثثع الة ار ثا ببغثثداد ،اتالثثك عةثثاد علثثا الةصثثر البثثكباا الاثثدلا ال ع ث ر ،ا نلثثك النصثثاص
األربة

اضاع د ار عنك ذا ،ي نلك عةاد علا ز و ال اا

ا-علاانك ت9792-9749ق.ا ابثو

ال اا ح ارابا ،اعح م يا ضك لنلك ااد علتكر أل اام غلر ناال  ،اعحدلداً علتكر حاام ت ك
يا النصلو األام االلكنا ،يل ك لح م النصكو اللكلث االرابع علتكر بلات.

المقدمة:

نلدت ال تع ةكت ال ع دنث الادل ث

نلثك االحدللث صثا اًر عةثددة لنثاي اا انثلكي ،تثرت

ب اتبلثثك الةثثكدات اا ثثعارت اللثثك األ ثراع ،ااصثثبحت ب ثثرار الثثز و اا ثثد انظثثا عةكريثثت اللثثك

ال تع ةكت ادراتكً لاةدال .

اتكو ال بب الثذ ااتثد عاثا الااا ثد االثد يترعلثك يثا ذ ثو اان ثكو ،حكتعث علثا عنظثلا،

لدري ال نكز كت العا د عحصم بلو ايراد ال تع ع.

ااالتكر ا ااحد و عاا التاانب العا عةكريت اللك ال تع ةكت يا الةصار الادل ،

ااحت ع النظا اا ايق ا س علن ا اا د حددت

كت األيراد ا ااتلا ا ةك علا.

ابثثذلا لتثثاو االتثثكر يثثا الةلثثاد الادل ث ثثد نظ ث َّا ايثثق اثثد لعحاثثق يل ث

نبة ث الط ثريلو

ال عةك ثثدلو ،ا ثثك ال ثثوتر ا ثثا ال كلثثا ،اال ثثع تر ا ثثا ال ثثعل ر ،اا ثثكس ال نبةث ال عحااث

ثثا

ال ثثكم ،العرعثثب اثثا ذلثثا الع از ثثكت عبكدل ث بثثلو ثثذلو الط ثريلو ،ا ثثد لتثثاو ثثذا النثثاي اا عاثثا

األنثثلكي ،حلاان ثكً اا رب ث اا اداات ع ثثع دا لاز ار ث  .ا ثثد لتثثاو اثثك اًر لثثم البلثثت اا األ ارضثثا
الز ار ل اا الب كعلو .اععزالد ا ل عاا األنلكي النبةل يا ال تع ةكت ال دنل بدرت عباق بتللر
ك ا يا ال تع ةكت الرلبل  ،اعتكد عنةدا يا ال تع ةكت الابال اا البدال .

اا ثثكس االتثثكر ،ثثا لثثكا ال ثثع تر بثثديع ات ثرة لا ثثوتر ع ثثك ناثثاداً ت ثثك ثثا الحثثكم يثثا

حكضث ثرنك اا بلل ث ث ن ثثلام اا ي ثثا ص ثثارة لنلث ث ت ثثك ثثا عة ثثكرع الث ث ي ثثا ال تع ة ثثكت الة ار لث ث
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الادل  ،اال ل ك يا علتكر األراضا الز ار لث تثكلحاام االب ثكعلو االحلاانثكت احعثا األداات العثا
ع ع دا يا الز ار .

االاك دة ال ة ام بلك دل كً ا لالك يثا الا ثت الحكضثر ثا او لثعا عحدلثد ذلثا اثا ايثق

االعبثثكق ال ثثداو بثثلو ال ثثوتر اال ثثع تر ،ع ثثك ب اعضثثا األ ثراع اا عبة ثكً لاا ثاانلو ال ة ثثام بلثثك.
التثثاو ثثذا االعبثثكق از ثكً لاطثريلو ،االلتثثاز لل ثثك ال ثثراج نث بث

ال راج عو حصم ن از كً لات ت

نثثتم ثثو األنثثتكم ،النثثتم

ك اا احد ك علا الاضكي لاحتا بلنل ك.

ا ثثو النكحلث ث ال اض ثثا ل  ،ن ثثغات ا ثثاد االت ثثكر ي ثثا الةص ثثر الب ثثكباا الا ثثدلا ب عا ثثع

اناا ل ث ثثك ،ال ناالث ث ث اغل ث ثثر ال ناالث ث ث حلث ث ث اًز تبلث ث ث اًر ث ثثو ب ث ثثلو الةا ث ثثاد اال عص ث ثثكدل األ ث ثثر  ،ا ث ثثذا
ك اتدع النصاص ال

األ ر .

كرل ال تعنب يا عم ابا نعلات دلن بلتك ا ت ، 9ا ثو العاثام األلرلث

اا عابت اثاد االتثكر يثا الةصثر البثكباا الاثدلا يثا صثلغعلك بث ع ع ااتث  ،اال ثل ك

ثثك لعةا ثثق ب ثثكأل اام غل ثثر ال ناالث ث ي ثثا ز ثثو حت ثثا ال ا ثثا

ثثا-علاان ثثكت ، 2ا نل ثثك ا ثثاد علت ثثكر

األ ارضثثا الز ار ل ث اعحدلثثداً الحاثثام االب ثثكعلو ،ا ثذا لةثثاد يثثا الغكلثثب علثثا ظثثك رة بكد ثثك ثثا او
ذلثا الةك ثم ثنأل األ ارضثا علثثا انث كص ثو ذا ال تكنث يثا ال ثثاط تاثكدة التثلش الثذلو ث أل

لل ثثا بكألحعب ثثكظ بل ثثك اا ا ثثعل كر ك طلاث ث با ثثك لا ي ثثا ال د ث ث ت . 3العة ثثذر ا ثثا ث ثوالي ال ن ثثاحلو

ا عل كر ك بكنب لات . 4ا و اتم االنعبكع و ذا الحق ،اُترت عاا األراضا علا ان كص ا رلو
لاا او بز ار علك ،لاكي ن ب

ال ع عاع يا ناي

و ال كم اا ال حصام ،لحددا اد لبرا بلو الطريلو ،ا ذا الطرلا

ك ا ة ام ب يا ا عنثك الحكضثر االعثا عةثرع حالثكً بك ثا تال صثاح ،

عذ لةطا ال عل ر ا ا ال زارع لصكحب األرض ن ب
ال اثثا ت

و ال حصام اا ك لةكدللك و ال كم.

ال حظ دارس ثذا النثاع ثو الةاثاد ،تلثرة اثاد علتثكر األ ارضثا الز ار لث يثا ز ثو ذلثا
ثثا-علاانثثك ابدرت ث عبثثاق ا ثثداد ك الةاثثاد األ ثثر ال ن ثثاب علثثا ال اثثاا اآل ثرلو يثثا

ال ث ث ل البكبالث ث الادل ث ث ال ثثكبالو اال حا ثثلو لث ث  ،ا ثثذا لةط ثثا ال ونث ثر لاب ثثكحللو ي ثثا او ال ا ثثا
ا-علاانك زاد يا نأل األراضا علا األن كص ،أل بكب د عتاو للثك
اا ةكلت لاا ع تكو لعطاب الاضع ال لك ا لا ات ا ع ٍذ.

ث بظثراع ةلنث ،

ا ثو نكحلث ا ثثر  ،يثتو ا عصثكر الةاثثاد اثا االتثكر داو البلثثع لونثر حكلث

ت ل ثثع األ ارض ثثا الز ار لث ث تكن ثثت لا ل ثثك

بكد ثثك ،او

ااتث ث لا ثثاط  ،ا ثثذا ثثك الدعث ث النص ثثاص ال ث ث كرل

ال تعنثثب يثثا دلنث بلتك ثثا ،عذ ا عصثثرت اثثا اثثاد االتثثكر ثثو صثثر ثثذا ال اثثا ا اثثت ثثو
ااد عح م ضك لو بلع انراي األراضا الز ار ل ت. 5
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ا و بلو ال ت ا

العا تنبت

لالكر يا عم ابا نعلا تبلتك ا ا ا حباظ يا ال عحع الة ار ا

ببغداد ،اعةاد علا ز و ال اا البكباا

ا-علاانك ت9792-9749ق.ا ت. 6

عو ثثذا النصثثاص تعاب ث بثثكل ط ال ث كر ابكلاغ ث األتدل ث ابكلالت ث البكبال ث  ،اع لثثزت
ّ
تعكبعلك بد األ ااب ،ااي اتكو ذلا يا الااا د اا يا بنك لك الاكنانا ال علو ،الثذ تثكو ثك داً
لا لثثك ي ثثا ال تع ثثع البثثكباا الا ثثدلا ،ال ثثذ ن ثثك ت يل ث

ح ارابا ت9750-9792ق.ا ت. 7

دالث ث الاث ثاانلو العثثا ثثنلك ال ا ثثا الةظ ثثلا

عو ضك لو ااد علتكر ذا الد ار  ،ا أل اام غلر ال ناال النكو نلثك علتثكر حاثام

ا ك النص األام االلكنا االنصكو اللكلث االرابع
ا-علاانك اب ناات حت

ك علتكر بلثات اار ثت ت لةلثك بةصثر ال اثا

ال عاب .

و ال حظ يا ذا الةااد اراد دد و الةبكرات العثا لثا عثرد يثا اثاد علتثكر ثباعلك

و ذا ال ا ع ،ياد ارد يثا الثنص األام البةثم األتثد  ir-ra-ab-buا ثا ثو ال صثدر rabû
ب ةن ثثا تلن ثثا ،لا ثثع ،لتب ثثر  ،ا لن ثثا الحا ثثم ،عذ ثثكدة ثثك ل ثثرد ثثذا البة ثثم ي ثثا ا ثثاد علت ثثكر

الب كعلو اال ل ك ااد االتكر ال تعنب

و دلن بلتك ات. 8

ا ك يل ك ل ص ااد علتكر البلات يا ذا الد ار  ،ي و التدلر بكلذتر او بدم االتثكر

يثثا ت لثثع اثثاد علتثثكر البلثثات لحثثدد بكلةاثثد بنثثتم لكبثثت اغكلب ثكً ثثك لثثديع بثثدم االتثثكر ثثو ثثكدة
البض اا ع دا تالنلام يللك احدة لاازو ع ا ع ع الت ل  ،رب ك عبةكً ا ثع ع
اااصكي ت . 9الةم ال لا يا ذا ال اضاع ،او النص اللكلث د عا و
االثثذ

ثكح البلثت

ل عحدلد بدم االتثكر

ثثا اربةث نثثلا ت ثثو البضث ال ثثدة ثثن  ،عذ عثثا ع ثثالا ااحثثد نثثام ثثو البضث علثثا كلثثا

البلت تدية االا ،ارب ك لتاو ذا ال باغ اكبم علتكر دة حثددة الثعتو ل لث انثلر اذلثا أل ّو
ال باثثغ ال ُ ثثاا ثثا ااحثثد نثثلام يض ث ثثو بثثلو اربثثع نثثلا ت ا ربثثع ال باثثغ ،اا رب ثثك لتثثاو ثذا
ال باغ ا حتز لاةاكر ،اا ك لةرع با عنك الحكضر تبكلةرباو  ،ا ذا الحكل يرلدة و نا لك يا
ااد التكر البلات.

او اضثرار البلثت ثثد لبعثت يثثا اثد االتثثكر ،ا ثذا ع تلثثد
ا ثك الثنص ال اربثثع ياثد لثثاحظ يلث ّ
ل ثثك ثثا ة ثثام بث يثثا ا عنثثك الحكضثثر بث و علبثثت األضثرار اال اتثثادات دا ثثم البلثثت بثثم ا ثثع ا

ال وتر لابلت و ال كلا .االتدلر بكلذتر الضكً او ت لع ااد علتكر البلات يا الةصر البثكباا
الادلا لعا اد ك ا ك يا اام لاا و النلر اا ا ر لثاا نث ت . 90يثا الثنص ال اربثع عثا ابثراا الةاثد
يا نعصع النلر حلث لةعبر ذا النص اام عنثكرة علثا ابثراا اثد التثكر بلثت اا طك ث عثكرل

يثا اللثثاا ال ثك س نثثر ثثو النثلر ا يثثا نعصثب  ،الرب ثثك ثثعزادنك النصثاص ال ث كرل العثثا
عتعنع يا ال عابم علا لم ذا الحكل .
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الترجمة:

الوجه حام ت كحع

 3علتا

حام بكالال
و بكالال

االالك

 .5ا ععنبكد
لثتز ار

ا االنةلر

ال

ألتم اللاث

اتثر
الحافة السفمى

ند ا ت الحصكد

 .11اللاث

لديةاا

القفا [  ] Xعلتا ت و حام بكالال
لتبراا ،لن اا
ا كا زلر -عر -ار

علداا
 .11ابو صكّ -

ا كا علبا-ننعا
صكحب الحكن

ا كا و -كتر التكعب

الحافة العميا اللاا [  ] Xو نلر اذار
.11

ن

ث[ث ا-علاانك ال اا]

الترجمة العامة:
اد علتكر حام حدد ال كح بلو بكالال ت كلا الحام ا االالك ااعنبكد لغرض تز ار
اال

النةلر

ا ،اكبم لاث تال حصام الديع ند ا ثت الحصكد ،ا اا او لاا ك بعن ل اعتبلر الحام

ا د اُبرا الةاد ا كا دد و النلاد.
المالحظات:

 : KU .1احدة ا رل لالكس ال كحكت ابكألتدل ikûmت. 99
 :A.ŠA3 .1تا

ا رل عةنا حام ابكألتدل eqlumت. 92
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عقود إيجار غير منشورة من عهد الملك البابلي سمسو-إيلونا من مدينت بيكاسي

د .ياسر جابر خليل

 :pa-la-la .1ا ا اا ذتر لرد ألام رة.

 : KI .7حرع تر ا ر ب ةنا ت و ابكألتدل ištuت. 93
 : a-na .6حرع تر اتد ب ةنا تعلا ت. 94
 : ŠE.GIŠ.I3 .6بردة ا رل عةنا ت

ا ابكألتدل šamaššammuت. 95

 :ša-lu-uš-<tim> .3ا ا يا حكل التر و ت šaluštuب ةنا اللاثت. 96

 :u2-še-Si .9يةثثم ضثثكرع ثثو صثثلغ  šال ثثببل لانث ص اللكلثثث ال بثثرد ال ثثذتر ثثو ال صثثدر
 wāSûب ةنا اتثرت. 97

 :U4.BURU14.ŠE .8ص ث ث ث ث ثثطاأل ث ث ث ث ثثا ر لةن ث ث ث ث ثثا تعل ث ث ث ث ثثا ا ث ث ث ث ثثت الحص ث ث ث ث ثثكد ابكألتدلث ث ث ث ث ث
 ،a-na maškanimعذ عرد ذا الصلغ دا كً يا ااد الةصر البكباا الادلات. 98

 : i-ma-da-du .11يةث ثثم ضث ثثكرع ث ثثو الصث ثثلغ  Gلان ث ث ص اللكلث ثثث الت ث ثثع ث ثثو ال صث ثثدر
 madāduب ةنا تلديةاا  ،لتلااا ت. 99

 : ir-ra-ab-bu-u2 .17يةم ضكرع و الصلغ  Nال بنا لا تلام لان ص اللكلث الت ع
و ال صدر rabûب ةنا تلتبراا ت. 20

 : IGI .11بردة ا رل عةنا تا كا ابكألتدل pānuت. 29
 : LU2. KURUN2.NA .13لن

ا رل عةنا تصكحب الحكن

ابكألتدل sābûت. 22

 : DUB.SAR .19صطاأل ا ر لةنا تالتكعب ابكألتدل tupšarruت. 23

 : ITI .18بثردة ثا رل ب ةنثثا تنثلر ابكألتدلث  warjuا ثثا يثا الةربلث تارخ ا

العكرل ت. 24

ثثتم

 :ŠE.KIN.KU5 .18ا ا نلر ا ر لاكبا بكألتدل  adaruا ا نلر اذارت. 25
 : UD .18بردة ا رل عةنا تلاا ابكألتدل ت ūmumت. 26
:KAM .18

 :MU .11تا

دال عاحق بكأل داد العرعلبل ت. 27

ا رل عةنا ت ن

 : LUGAL.E .11تا

حكل ال بردت. 29

ابكألتدل šattuت. 28

ا رل عةنا ت اا ابكألتدل  šarrumات Eض لر البك م يا

202

 ياسر جابر خليل.د
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197987 ع.) م1(
 ا2.5×4.2×5.9 :القياسات
Obv. [ X ] IKU A.ŠA3
┌ ┐

A .ŠA3 ja-ab-lum

KI

ja-ab-lum

LUGAL A.ŠA3 BI.KE4
5.

m.d.

AMAR.UTU-ja-[zi-ir]

└a-na

MU┘ 1 [KAM]

Lo.ed. [IB2.TA.E3.A]
[GU2.UN MU 1 KAM]
Rev [ _ _ _ _ _ ]
10.

┌

IGI

┐

└IGI┘

┌

I3.AG2

┐

.[E]

a-ri-ik-[i-di-bēl]
┌

┐

i-li2-ša- tum

DUMU IR3-KU-bi
IGI na-bi-ir DUB.SAR
ITI NE.NE.GAR

UD 9 KAM

Up.ed.15. MU sa-am-su-i-lu-na <LUGAL.E>
DINGIR SAG.DU.GA.NI!.<RA>

] علتاX[

الوجه حام ت كحع

:الترجمة

حام ك ابااا
و ك ابااا

كلا حاا

] ك[زر-رداخ

ل ن ااحدة

.5

]الحافة السفمى [اتثر
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د .ياسر جابر خليل

[اترع ل ن ااحدة]

القفا [ _ _ _ _ _ ] لتلم

[ .11ا كا] ارلا[-علد -بلم]
ا كا علاا-نكعاا
ابو ارد-تابا
ا كا نكبلر التكعب
الحافة العميا .11

اللاا العك ع و نلر اب
ن

ا-علاانك ال اا

تال ن العا

و حتا ال اا

ا-علاانك ال اا تاب ل ةبادا رنكً و الثذ بتاع لم ثذا ال ثن ال ك ث
ا-علاانك ت. 30

الترجمة العامة:
اد علتكر حام بلو ك ابااا ا رداخ كزر ال دة ن ااحدة ا د اُبرا الةاد ا كا دد و النلاد.
المالحظات:

 : LUGAL A.ŠA3 BI.KE4 .1صلغ

ا رل غكلبكُ ك ع عا يثا اثاد علتثكر األ ارضثا

الز ار ل يا الةصر البكباا الادلا اعةنا ت كلا حاا

ابكألتدل bēl ēqlišuت. 39

 :m.d.AMAR.UTU-ja-[zi-ir] .1ا ا اا ذتر ب ةنا ت رداخ لتبا ت. 32
 :IB2.TA.E3.A .3صلغ يةال

ا رل يا الز و ال كضا عةنا تات َّثر ابكألتدلث  ūSiا ثا

ية ث ثثم ث ث ٍ
ثكض ث ثثو ص ث ثثلغ  Gلانث ث ث ص اللكل ث ثثث ال ب ث ثثرد ال ث ثثذتر ث ثثو ال ص ث ثثدر  WaSûب ةن ث ثثا
تلوتر ت. 33

 :GU2.UN .9تا

ا رل عةنا تاترة ابكألتدل biltuت. 34

 :I3.AG2.E .8صلغ يةال

ا رل عةنا لتلم ابكألتدل  imaddadا ا يةم ضكرع و

صلغ  Gلان ص اللكلث ال برد و ال صدر  madāduب ةنا تلتلم ت. 35

 : a-ri-ik-[i-di-bēl] .11ا ا اا ذتر ب ةنا تذراع ال لد الطالا ت. 36

 : NE.NE.GAR .11ا ا نلر ا ر  ،لاكبا بكألتدل ت abuا ا النلر ال ك س يا
العاالا البكباا ،الرد تذلا يا عاالا دلن نبر و صر اار اللكلل ت. 37
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181161 ع.) م7(
 ا2×5×8.5 :القياسات
┌

Obv. E2

┐

ka-ri-bu -[um]

┌

┐

KI ka -ri-bu-um
LUGAL E2 E.KE4
m.

a-wi-il-d.IM

5. a-na KA.KEŠDA2
┌

MU 1 KAM

┐

IB2 .TA.E3.A

KA.KEŠDA2

┌

MU 1

┐

KAM

4 GIN2 KU3.[BABBAR]
I3. └LA2┘.[E]
Lo.ed.10. ŠA3.BA 1 GIN2 [KU3.BABBAR]
ma-ji-ir
Rev. ma-na-ja-tim ša a-na bi-┌tim┐
i-ša-ka-nu
ma-ja-ar-d.AMAR.UTU
15. ni-ka-as-si
┌

┐

i- ma -aj!-ja-ar-šu
IGI DUMU-ia-gu-za
IGI ši-ir-pa-la-a
IGI [ X ]- └ab┘-ba2-a
20. [ ITI

ŠE.KIN].KU5 UD 30 KAM

[MU sa-am]- └su┘-i-lu-na LUGAL.E
Up.ed. [ _ _ _ _ _ _ _ ]
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عقود إيجار غير منشورة من عهد الملك البابلي سمسو-إيلونا من مدينت بيكاسي

الترجمة:

د .ياسر جابر خليل

الوجه بلت ِ
تكر باوا
و ِ
تكر باوا

كلا بلع

االم-ادد

 .5لإللتكر ل ن ااحدة
ات َّثر

االتكر ل ن ااحدة

 4نام يض
الحافة السفمى .11

لزو
و ض نلك ااحد نام [يض ]

ال ُ عاا
القفا النباكت العا تديةت ل كلا البلت
لبعت
ا كا اال

 .11الح كب

رداخ

ل عا
ا كا كر-لك-تا از
ا كا نلر-بكال-ا
ا كا [  -] Xاببك-ا

 .11اللاا الل للو ت و [نلر اذار]
[ ن

ث]ثا-علاانك ال اا

[______]
الترجمة العامة:

اد علتكر بلت بلو ِ
تكر باوا كلا البلت ا االم-ادد ال دة ن ااحدة اكبم ت ل

ا د اُبرا الةاد ا كا دد و النلاد.
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حددة و البض ،

عقود إيجار غير منشورة من عهد الملك البابلي سمسو-إيلونا من مدينت بيكاسي

د .ياسر جابر خليل

المالحظات:

 : E2 .9بردة ا رل عةنا تبلت ابكألتدل bītuت. 38

ا رل عةنا تاالتكر ابكألتدل kisruت. 39

 : KA.KEŠDA2 .5تا

 :GIN2.8احث ثثدة ث ثثا رل لالث ثثكس األازاو ابكألتدل ث ث ت šiqluاعةث ثثكدم ت 8.4غث ثثا ايث ثثق األازاو

الحكلل ت. 40

ا رل عةنا تيض

 : KU3.BABBAR.8تا

ابكألتدل kaspuت. 49

ا رل بز و ال ضكرع ب ةنا ت لزو ابكألتدل išaqqalت. 42

 :I3.LA2.E .9صلغ يةال

 :ŠA3.BA .90كلمة سىمرية تعني (من ضمنها) وباألكدية ina libbiت. 43

 : ma-ji-ir .99ا ا يك م و صلغ  Gو ال صدر  majāruب ةنا تال عاا ت. 44
 : ma-na-ja-tim .92تا

اتدل يا حكل التر ب ةنا تنباكت ت. 45

 :i-ša-ka-nu .93يةثثم ضثثكرع ثثو صثثلغ  Gلان ث ص اللكلثثث ال بثثرد ثثو ال صثثدر šakānu
ب ةنا تللبت ت. 46

 : ni-ka-as-si .95تا

اتدل عةنا تالح كب ت. 47

 : i-ma-aj-ja-ar-šu .96يةثثم ضثثكرع ثثو صثثلغ  Gلان ث ص اللكلثثث ال بثثرد ثثو ال صثثدر
 majāruب ةنثثا تل ثثعاا ت ، 48االث ث  šuض ث لر عصثثم لان ث ص اللكلثثث ال ثذتر الغك ثثب يلصثثبأل

ال ةنا تل عا

ت. 49
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136791 ع.) م1(
 ا2.4×4.6×6.8 :القياسات
┌

┐

Obv. [E2 si-im-] ti-na -bi-[um]
┌

┐

KI si -im-ti-na-bi-[um]

<LUGAL E2 E.KE4>
[m.]

└ni┘-id-na-tum

5. [NAM]

MU 1 KAM
┌

[NAM] KA. KEŠDA2

┐

[IB2].TA.<E3>.└A┘
[KA.KEŠDA2] MU 1 KAM
[ X ] GIN2 KU3.BABBAR
10. [a]-na ja-ti3 a-na E3
Lo.ed.

┌┐

┌

┐

i -ša-ak- ka -nu
┌

┐

i-na KA.KEŠDA2 bi- tim
Rev.

└ma┘-ja-ar-ra-

IGI

┌

┐

tim

d.
└ IM┘-qa2-ra-at

15. [IGI X - X]- ša-nim
[IGI X X X ]
[IGI X X X ]
[ITI X X X UD] 15 [KAM]
ID2 [sa-am- su-i-]└lu-na┘
Up.ed.20. [ X X X X ]
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I3. LA2.E

عقود إيجار غير منشورة من عهد الملك البابلي سمسو-إيلونا من مدينت بيكاسي

الترجمة:

د .ياسر جابر خليل

الوجه [بلت ل ث]ثعا-نكبلوا
و [ ل ث]ثعا-نكبلث[ثوا]

< كلا بلع >
نلدنكعاا

[ .5لث]ث ن ااحدة
اتث َّر

[االتكر] ل ن ااحدة

لزو

[  ] Xنام يض

الضرر تالذ يا البلت

الحافة السفمى  .11لبت

يا علتكر البلت

القفا الع الا

ا كا ادد -رآت
[ا كا  ] X Xنكنا

[ .11ا كا ] X X X
[ا كا ] X X X

[اللاا] ال ك س نر [ و نلر ] X

الحافة العميا ال ن العا ت

ا-علاانك ال اا تحبر نكة تا ا ال ن الرابة

و حت

ت. 50

الترجمة العامة:
اد علتكر بلت بلو ل عا-نكبلوا كلا البلت ا ندنكعاا ال دة ن ااحدة اكبم ت ل

حددة و

البض  ،ا د ُحرر الةاد ا كا دد و النلاد.
المالحظات:

 :<LUGAL E2 E.KE4> .1لبثدا او التكعثب ثد ن ثا تعكبث

ثذا ال ثطر ،حلثث او اراد

ذا الةبكرة لإلنكرة علا اتل الةاكر ،اا رب ك او لتاو الن ص ال ذتار ا اتلم ل كلا الةاكر.

 :ja-ti3 .11تا ث اتدل ث

الةربل تال ط ت. 59

ثثو  jītuب ةنثثا تالضثثرر ،األ ثثكم ا ثثا رلب ث تثثداً ثثو التا ث
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د .ياسر جابر خليل

عقود إيجار غير منشورة من عهد الملك البابلي سمسو-إيلونا من مدينت بيكاسي

جدول بالنصوص المدروسة في هذا البحث من مدينة بيكاسي
النص

ال ربع

الغري

الطبا

ال ا ا

ر ا الحبرلكت

الر ا ال عحبا

النص األام

5/99

96

اللكنل

الرابع

2782

983792

النص اللكنا

5/20

99

اللكنل

الرابع

2890

983893

النص اللكلث

5/29

926

األالا

الرابع

3355

994564

النص الرابع

93

77

اللكنل

اللكنا

9892

976389

الهوامش
ت 9لاثع عثثم ابثا نعلثثا اثثا بةثد 27تثثا نث كم نثثرق دلنث التايث ا اثثا نحثا 50تثثا تنثثاب دلنث بكبثثم الحثثكدد
ل ث حكيظكت ا بكبم االاكد ل االنتع ااال ا الادلا لا دلن تبلتك ا  ،لا زلد لنظر:
ح ثثد ،اح ثثد تك ثثم،

 ،2009-2000تا

حظثثكت ك ث

اثثا النصثثاص ال ث كرل

ثثو عثثم ابثثا نعلثثا ال ا ث لو اللثثكنا االلكلثثث

ا ر ،ال تاد  ،50ت ، 2000-9999ص.9

ا و ا ع العم لنظر ال كرط ر ا ت. 9

ت2

كبع ااا الةصر البكباا الادلا ا ثا ابثو ال اثا ح ثارابا حتثا ل ثدة  38ثكا لا ثدة ت9792-9749ق.ا .

لا زلد لنظر :بص تا ،يرج ،تناز ال عحع الة ار ا ،بغداد ،9972 ،ص.42

ت 3الةبثثكد  ،ار ثثا بثثد الحتثثلا ك ثثا ،ايثراد الاثاات ال ثثاح يثثا لثثد ال اثثا البثثكباا ح ثثارابا ،ر ثثكل
غلر ننارة ،تك ة ال اصم ،2006 ،ص.97

ت4

كت ثثعلر

ار ت ،تانغم ،ح ارابا اا بكبم ا صرا ،عرت  :غكز نلرلو ،بغداد ،9986 ،ص.957

ت 5عب ار لا ،لك ر تكبر الم ،ااد علتكر غلر ننثارة ثو الةصثر البثكباا الاثدلا ثو عثم ابثا نعلثا ،اطراحث
دتعاراا غلر ننارة ،تك ة ال اصم ،2092 ،ص.949

ت 6اعادا بكلنتر االعاثدلر علثا الثدتعارة ا لثرة لثداو الثذ ب ثدلر ثكا ال عثكحع االثا الثدتعار اح ثد تك ثم ثدلر
كا العحرلكت االعنالبكت ،ل ااياعلا اا د ار

الر ا الطلنل ال ننارة يا ذا البحث.

ت 7لثثا عتثثو ثثذا النصثثاص ثثو بثثلو النصثثاص ال ننثثارة يثثا اطراح ث الثثدتعاراا العثثا ا ثثد ك البكحثثث ،اب ن ثراع
األ ثعكذ اثثا لك ثلو التبثثار ال نثرع األام ،االثثدتعار اح ثد تك ثثم ح ثد ال نثثرع اللثكنا ،االعثثا نا نثت بعثثكرل

 2092/6/29يا تك ة ال اصم.

ت 8عب ار لا ،لك ر تكبر الم ،ال صدر ال كبق ،ص.939
ت 9عب ار لا ،لك ر تكبر الم ،ال صدر ال كبق ،ص.935

ت 90عب ار لا ،لك ر تكبر الم ،ال صدر ال كبق ،ص.935

(11) ŠL, P.264 ; MDA, P.87:105.
(12) CAD, E, P.249:b.
(13) SUM.L, P.89.
(14) CAD, AII, P.100:a ; AHw, P.47:a.
(15) MAD, P.367.
ت 96التبار  ،اا لك لو ،ك اس الاغ األتدل الةربل  ،ابا ظبا ،2090 ،ص.574
(17) CAD, AII, P.356:a.
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(18) Simmons, S.D., Early Babylonian Tablets From Harmal and El-Sewhere,
JSC-13, No.3, 1957, P.87.
www.jstor.org/stable/1359307 ا ذا ال صدر عكح يا ال تعب األيعراضل الةا ل الة ار ل ا اا الرابط

.309 ص، ك اس،  التبار99ت
.480 ص، ك اس،  التبار20ت

(21) Abz, P.172.
(22) Abz, P.178.
(23) AHw, 1395:b.
(24) CDA, 434:a.
(25) Leemans, W.F., Legal and Economic Records From The Kingdom of Larsa,
SLB-1/2, Leiden, 1954, P.32.
(26) ŠL, P.722.
(27 تLeemans, Op.Cit, P.49.
28 تAbz, P.69.
29 تMDA, 103: 151.
30 تMYN, P.76 ; SBYE, P.38, No.555.
(31) Leemans, W.F., Legal and Adminstative Documents of The Time Hammurabi
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