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 لىاعذ انُشش يف اجملهح
 

  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشرتط  
ُ
 عىن  تها اجملهحضًٍ االخرصاصاخ انرً ذ

  ٌشرتط عهى انثاحث االنرضاو تادلىضىعٍح و ادلُهج انعهًً يف انثحث و

ٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال أو ، انرحهٍم

يف و ،ىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج إإ شاسج اذلىايش و الإ 

 آخش انثحث

  ٌشرتط عهى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح

 خطاء انهغىٌح و ادلطثعٍحلأ انثحث يٍ ا

  
 
ٌ 

 
 A4و االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق أو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
 
نه يهخص

 
ٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه أتانهغح االَكهٍضٌح عهى يف أو
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 أانثحث لذ َشش او لثم نهُشش يف  ٌ ال ٌكىٌأ  ٌشرتط 
 
دوسٌح عهًٍح داخم  حٌ
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 أىل اجملهح ال ذشد إصىل انثحث ادلمذيح أ 
ُ
 و مل ذُششأغرتجع عىاء َششخ و ذ

  ععاس أجىس انُشش يف ضىء الذعرًذ اجملهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وحتذد
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 توطئة

 علي ياسين الجبوري أ.د.
 رئيس هيأة التحرير

 
جامعة الموصل  -ثار ة اآليمكيصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع ل

بحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد لى تشجيع األالمجمة التي تيدف إ
وفق المعايير العممية. نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من الرافدين وحضارتيا ونشرىا 

ثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا آساتذة يعممون في حقل أسيامات العممية كتبيا اإل
شورية وفترات الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرورا بالحضارات السومرية واألكدية واآل

ثارية آليو من معرفة إمية. نممل ان يجد القار  الكريم ما يصبو سالالحكم االجنبي ثم العصور اإل
ثارية التي تساعد في توعية االنسان وحضارية. ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآل

نسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال، مع االخذ ثار والتراث، كما انيا ممك لإلىمية اآلمب
ثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير آالتي حمت ب بالحسبان اليجمة الشرسة

ثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق. الموقع األ مشروعة اسيمت في تشويو
ثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى آما حل ب       ً وأخيرا  

شورية والتي امتدت لما يقرب من مى تدمير الحضارة اآلمدربة عممت عخفية ممنيجة و            وجود أيد  
 الف سنة قبل الميالد.  2000

في نشر منجزات تمك      ً دورا                                           ً ن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبال  أنممل 
القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك  األدنىثرىا في بمدان الشرق أالحضارات و 

 بكل مجاالتيا.  واآلدابوالتنجيم واليندسة والرياضيات والطب 
 االعداد القادمة ستنشر الكترونيا، وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين 

 لييا. ن شاء اهلل. وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم اإ
 

 ومن اهلل التوفيق
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 نعي 
                                                   ستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي  الراحل األ

5491  _9154 
 براهيم إأ.د. جابر خميل 

 جامعة الموصل  –كمية اآلثار 
 سبق رئيس هيأة اآلثار والتراث األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي  0207يمول أ 02في يوم الجمعة الموافق 
، يرافقو نجمو  تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا فحوصات إلجراءمتوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا ، 

أنس . بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب . 
ونقل جثمانو إلى بغداد ووري  0207الثاني من تشرين االول  حياة فيايام معدودات فارق ال وبعد

 .  0207الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول 
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ن كان تفسيره ىو والفقد حالة مؤلمة ، والفراق ىاجس مرعب يبقى      ً                                   كامنا  في ذىن اإلنسان وا 
 انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة . 

 (باب الشيخ )سم افي حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف ب 0723ولد الفقيد عام 
الذي فيو مرقده ومسجده  (الكيالني)نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي 

 الجامع . 
ثار عدىا بقسم اآلواإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق ب االبتدائيةمل المرحوم عبدالقادر دراستو كأ 

في االثار القديمة . وأىمتو شيادتو  البكالوريوسبجامعة بغداد وحصل عمى شيادة  اآلدابفي كمية 
ثار . ونسب بدرجة منقب آ (                ً ار والتراث حاليا  الييأة العامة لألث)ين في مديرية االثار العامة يلمتع

                                                                                           لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية . والتحق يومئذ  بالمجان التي كانت تعد مؤلفين 
بغداد  - ثريةأطمس المواقع األ)و  (0752بغداد  - المواقع االثرية في العراق)ميمين ىما : كبيرين 
ً                                                . فضال  عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى (0754 مواطن االثار وتفقدىا من      

 جل حمايتيا من التجاوزات . حين آلخر ، من أ
رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر  0753ذار من سنة في بداية شير آ

ثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في ممثال عنيا في المسوحات األ
عة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة المعيد الشرقي بجام

ثاري لغاية النصف االول من شير القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآل
االنيار  يس من العام نفسو . واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجار ر ما

والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة ، والتي  ، ةوالجداول الدارس
 غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

في عام  روعو ىذا عمى مراحل . كانت االولىالجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشومن 
             ً                در قد أعد بحثا  قيما عن نتائج . وكان المرحوم عبدالقا 0753 في والثالثة 0751والثانية في  0746

. أما االستاذ ادمز فقد  47 – 40ص  (0755) 11لك المسح نشره في مجمة سومر المجمد ذ
عمال االثارية ىذه عالوة كانت األ( Heartland Cities , Chicago 1981) أصدر مؤلفو الشيير

التنقيب التي ، قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري و رسوبي عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل ال
ثار العراقية ، جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي . فسافر رحمو تضطمع بيا مؤسسة اآل

طروحتو في ااهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن 



5 

الواقعين  (السيب وحداد)مرين ىما في تميين مشيورين بحوض سيل حالنصوص المسمارية المكتشفة 
 . م ق 0373 – 0222ن إلى العصر البابمي القديم في محافظة ديالى والعائدي

The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell 

HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983 
ثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلعاد الدكتور عبدالقادر 

بن رشد اتحصيمو العممي . وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية 
دائرة  بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن

في  اآلدابثار بكمية كانت صالتو العممية مع قسم اآل العراقي وفي الوقت نفسوثار والمتحف اآل
                      ً       ً        ً                                               الجامعة ذاتيا ، محاضرا  ومشرفا  ومناقشا  لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه . 

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح 
اسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل . إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات طمبتيا في الدر 
نخبة  كتبتيا وسوعات الحضارية التينشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في المكما  أمنية حرجة .

               ً                    والتي غدت مصدرا  لمطمبة والباحثين . ، من الباحثين العراقيين
ً   وفضال  ع ثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح الفقيد العديد من اآللك فقد تخرج عمى يدي ن ذ   

 بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية . 
وفي جامعة بغداد يحق لنا أن  ثثار والتراومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآل

 دب والخمق الحسن . ثره وحسن شمائمو . فقد كان بحق حميد الشيم واألآنذكر م
 وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو ةخر اآل غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم

ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو ، وأن يسكنو محبيو لوعة الحزن وألم الفراق . ومعارفو و 
 أعمى فراديس الجنان . 

 
نا إليه راجعون نا هلل وا                            وا 



 



٢٦٩ 

  من العصر البابلي القدیم گاباال  عقود قرض غیر منشورة من مدینة

  الهموندي آرام جالل حسن م. 

  جامعة صالح الدین - قسم اآلثار 
                                

Old Babylonian Loan Contracts from City of Lagaba 
 
Abstract 

The loan contracts study and their analysis is one of the most 
important economic documents that shed light on the understanding of the 
economic system that prevailed in the old Babylonian period (2002-1595). It 
helps to know the motherlands of economic concentration and the authorities 
in the economic system, and to know commercial activities and economic 
level of the population at large. 

This research consists of the reading and analysis of four unpublished 
cuneiform texts from the old Babylonian period from the city of Lagaba 
from the Iraqi Museum. All four texts reached the Iraqi Museum by way of 
confiscation in the middle of the last century. , Two of them dating back to 
the king (Hammurabi-Hammamrabi) (1792- 1750 BC), while the other two 
texts was back to the king (Samsu-iluna) (1750-1712 BC).   

The nature of the texts, three of them are in good condition, the fourth 
is broken and slightly distorted, but with this I was able to read it based on 
information in the other texts. Three of the four texts bear stamp of cylinder 
seals with cuneiform inscriptions. 

The importance of this research first, is that it consists of reading and 
analyzing unpublished cuneiform texts. Second, these texts are back to the 
city of Lagaba, whose place has not been discovered to this day, which is 
considered one of the flourishing economic cities of Kings Hammurabi and 
Samsu-iluna. 

  

 المقدمة

لقي الضوء على فهم تالتي  االقتصادیةتعد دراسة عقود القرض وتحلیلها واحدة من أهم الوثائق 

تساعد في فهي  ق.م)،١٥٩٥- ٢٠٠٢العصر البابلي القدیم (                              ً     النظام االقتصادي الذي كان سائدا  في 

ً                معرفة مواطن التمركز االقتصادي والجهات المتحكمة بالنظام االقتصادي، فضال  عن معرفة وفهم                                                                    

 النشاطات التجاریة والمستوى المعاشي واالقتصادي للسكان بعامة. 



 ٢٠٢٠/  ٥مجلة آثار الرافدین / المجلد 

٢٧٠ 

نشورة من العصر قراءة وتحلیل أربعة نصوص مسماریة غیر م منهذا البحث ع یتألف

الى  وصلت النصوصجمیع و المتحف العراقي، مقتنیات من  گاباالمدینة  تعود إلىالبابلي القدیم 

عقود  مواضیع النصوص األربعة ة في أواسط القرن الماضي، والمتحف العراقي عن طریق المصادر 

–(حمورابي رجع الى ایام حكم الملك ت ااثنان منهف أما تاریخ النصوص ،، ةفائد يقرض ذ

Ḫammurabi ) (ایلونا- سمسو(فیما یرجع اآلخر الملك ق.م)، و ١٧٥٠ - ١٧٩٢ – Samsu-

iluna(  )ق.م) ١٧١٢-١٧٥٠ .  

ولكن مع هذا      ً قلیال   الرابع مكسور و مشوهو  ،بحالة جیدة  اثالثة منهفالنصوص،  أما طبیعة

، مع االخذ بالحسبان أن جاء من معلومات في النصوص االخرىاعتمادا على ما ستطعنا قراءتها

  طبعات اختام اسطوانیة ذات كتابات مسماریة. تحملمن النصوص  ثالثة

همیة ، واألنصوص مسماریة غیر منشورةلو تحلیل قراءة في كمن اوال تان اهمیة هذا البحث ت

 دالى یومنا هذا، التي تع اي لم یكتشف مكانهالت گاباالرجع الى مدینة تالثانیة هو ان هذه النصوص 

   ایلونا.-من المدن األقتصادیة المزدهرة ایام الملك حمورابي و سمسو

) نصا مسماریا ذات مضامین ٥٤ان العقود االربعة في ھذه الدراسة اختیرت من بین (  

وردت اسم المدینة في ، وقد گاباالاقتصادیة مختلفة، حیث ان جمیع النصوص ترجع الى مدینة 

د اسماء اعالم كثیرة مركبة یكون اسم و م.ع) ، فضال عن وج ٦٢٩٧٠من النص رقم ( ٢٩السطر 

  ما یلي : ، ومن االمثلة على ذلكمدینة لگابا جزء منها

  ٦٢٨٥٣م.ع النص 
 

                   ابا                                           گال- انانا
dINANNA-la-ga2-baki 

     
 

  ٦٢٩٣٩م.ع 
ِ             باالط             -لگابیتم - اناننا                     dINANNA-la-ga-bi-tum-ba-la-ṭi2 

  
  ٦٢٩٩٠م.ع 

  I3-li2-la-ga-bi-tim[ki]                    الگابیتم                                   –ایلي 

 

  ٦٢٩٤٣م.ع 

ّ  أ م ي- الگابا-انانا ُ                                               dINANNA-la-ga-baki-um-mi  

 

یجدر االشارة الیه هو وجود تجار او شخصیات وردت اسمائهم وطبعات اختامهم بكثرة في ومما 

  هذه المجموعة من النصوص المسماریة، ومن االمثلة على ذلك ما یلي : 
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               mŠU-dAmurru(dMAR.TU) DUMU  Im-gur-E2.BI.AN.NA 
    ّ ان ا-بي - اي -اموررو ابن امكور - شو 

          Be-el-šu-nu  
  بیلشونو

  فضال عن وجود اسماء اخرى كثیرة. 

فیالحظ انه جاءت في النصوص المسماریة بصیغته گابا ال ةاما فیما یتعلق باسم مدین  

فضال عن ان . ولم تجد اي صیغة سومریة السم هذه المدینة (La-ga-baki)  االكدیة المقطعیة

تاریخ اقدم نص ترجع الى السنة الثامنة والثالثون من حكم حمورابي و آخره ترجع الى السنة 

ایلونا تشیر الى ان - ان كتابات الملك سمسو   ّ اال  ایلونا، - الثامنة والعشرون من حكم الملك سمسو

- لملك سوموالتي ضمت الى مملكة بابن ابان حكم ا  من بین المدن الخمسة  كانت گابامدینة ل

وهذه اشارة واضحة الى ان  مملكة البابلیة القدیمة، الایلو وهو الملك الثاني في قائمة ملوك -ال

- كانت موجودة في بدایة العصر البابلي القدیم و ازدهرت في ایام حكم الملك سمسومدینة لگابا 

  ایلونا.

، فضال في الكتابة واخیرا یجدر االشارة الیه هو ان نصوص مدینة لگابا ذات اسلوب خاص  

المسماریة المعروفة بالمقارنة مع نفس العالمة في نفس الفترة  عض العالماتبعن ذلك تختلف 

   ومن االمثلة على ذلك العالمات : ولكن من منطقة او مدینة اخرى

 )TI   (   حیث تكتب بدون وضع زاویة في الوسط  

دة تلو ر افقیتین الوا عبارة عن مسمارین ل مرة انهحیث یبدوا للباحث في او  )NIتكرار العالمة (

  ) السطر الرابع في هذه البحث.٦٢٨٨٥م.ع ( ٣االخرى و یالحظ هذه الحالة في النص الرقم

  

No.1 

  ٦٢٩٤٢: م.ع  الرقم المتحفي

  : عقد قرض شعیر بفائدةالموضوع 

  سم ٢,٦× ٤,١×  ٤,٧:      القیاسات

( اختفاء بعض العالمات بسبب طبعات الختم االسطواني الموجودة  .:  كامل حالة النص

  علیها)

  : مختوم  الختم

من حكم الملك ن یالثامنة والثالث  من السنة تشرین الثانيمن شهر  الثاني: الیوم التاریخ     

  .حمورابي
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Obv. 
                10 (GUR) 3 ( PI) 2 (BAN2) ŠE GUR 
                └GIRI2!┘ KIŠIB AN.NI-eš18-tar2   
                ┌MAŠ2.GI┐.NA  DAḪ.ḪE.DAM 
                KI E-til-pi2-

dNa-bi-um 
5-             mŠU-dAmurru(dMAR.TU) 
                DUMU  Im-gur-E2.BI.AN.NA 
                ŠU.BA.AN.TI 
Lo.edg. 
                U4.BURU5.ŠE3 
                ŠE U3 MAŠ2.BI 
10-           I3.AG2.E 
Rev. 
                ITI APIN.DU8.A U4 2 └KAM┘ 
                MU eš3-nun-naki A [GAL.GAL] 
U.edg. 
                MU.UN.GUL.LA 

 

  الترجمة: 

  : وجه

  شعیر(سوتو)  كور ٢(بانو)   ٣(كور)  ١٠                          

   عشتار - اننيختم  !بكفالة                           

  القانونیة(الشرعیة) دین (مع)الفائدة                          

  من اطل بي نابیوم                          

  مارتو  -شو                   -٥    

  ابن امكور اي بي انا                          

  لمست                          

  :  حافة سفلى

   دفي وقت الحصا                         

   تهفائدو  الشعیر                         

  سیكیل                  - ١٠   
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  :  قفا

  تشرین الثانيالیوم الثاني من شهر                          

  السنة التي فیها مدینة اشنونا كالفیضان                        

  حافة علیا:

 دمرت                         

  

  المعنى العام

 -انا من اطل- بي  - اي -ابن امكور روامو  - شو  افائدة استلمهب( عقد قرض كمیة من الشعیر 

وقد ابرم فائدته ، و  الشعیر سیكیل ،، على انه في وقت الحصادعشتار-بكفالة انني نابیوم  - بي

  )الثامنة والثالثون من حكم الملك حمورابيفي السنة  تشرین الثانيفي الیوم الثاني من شهر العقد 

بطبعة ختم اسطواني خاص بالشخص عنه  عوض قداسم اي شاهد، و  العقد يف الیوجد:  مالحظة

 تسقطالشعیر و وبالتالي استالمه  في المستقبل ال ینكرلكیال یذكر استالم (دین) الشعیر ، بالذي قام 

  قانونیة العقد.

  

  رح المفرداتش
- ŠE : " مفردة سومریة ، ویرادفها باألكدیة še'u یراجع :  ً ا  " ، وتعني " شعیر ." 

CAD, Š        ̸ II, p.345:a     ;     AHw, p.1222:a    ;    ARN, 001:15 

- GIRI3  :في األكدیة  امفردة سومریة تقابله)šēpu حرفیا تعنى (القدم ) ولكن هنا تأتي  تعني) و

 : بمعنى ( تحت مسؤولیة ، بكفالة ) . ینظر

MVN, vol.6, no.144:2   ;  CAD, Š, p.294   ;   DCS ,no.58:2 

- KIŠIB  : في األكدیة (  اقابلهتمفردة سومریةkunukku:بمعنى (ختم ). ینظر (  

  ; Abz, p.129G ;   AAS, 53:2   ;    AUCT 2, 138:6  ; OSP, vol.2 , no.65:1 

- MAŠ2.GI.NA  :قابله في األكدیةتسومري  مصطلح )ṣibtum kīni ( بمعنى ) الفائدة

  ). ینظر :القانونیة ، الفائدة الشرعیة

SLB, Vol.1, no.111:2    ;   CAD, Vol. Ṣ, p.158. 

- DAḪ.ḪE.DAM   :في األكدیة (  امفردة سومریة تقابلهuṣṣab( من  تام وهو فعل مضارع

) بمعنى ( یزید ، waṣābu ; aṣābu) للشخص الثالث المفرد المذكر من المصدر (D( صیغةال

 الفائدة). ینظر :
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      BPOA, Vol.7, no.2605:5   ; CAD, A2, p.352 

- KI  قابله في األكدیة "ی: حرف جر سومريištu: بمعنى " من ". ینظر " 

MSL, vol.5, p.17     ;      SL, p.137 
- DUMU مفردة سومریة تقابلھ باألكدیة : " mārum:بمعنى " ابن " . ینظر "  

CAD, M1, p.308. 
 

-  ŠU BA.AN.TI  :و من األفعال صیغة فعلیة سومریة في الزمن الماضي تعني " استلم " وه

 ، فعل ماض "ilqi األكدیة " في " و یرادفها  ŠU …. TI من جذر الفعل "یتألف المركبة 

بمعنى " أخذ " او " استلم   "leqû" من المصدر "Gللشخص الثالث المفرد المذكر من صیغة "

  ". ینظر :

CAD , L,p.131:a    ;      GA ,p.144    ;     MSL , 5,p.18 . 
Al-A’dhami, K.: “Some Tablets from Sippar”,Sumer, 5, (2001- 2002). 
P.9 

مدینة الرسا ، رسالة  - ر منشورة من العصر البابلي القدیمأحمد میسر فاضل : نصوص مسماریة غی

  .٩٠، ص٢٠٠٧ماجستیر غیر منشورة، جامعة موصل، 

- U4.BURU5.ŠE3 :  (ویقابله في األكدیة  )الحصاد  یومعند  (مصطلح سومري بمعنى ana 

ūmim ebūrim(  

  ذلك ینظر :عن 

ARM, 8, p.166, no: 73 

لكن هناك  ، "EBURجدیدة وكانت تقرأ في السابق ""  قراءة BURU14ویذكر ان العالمة "

 عنجمیعها تاتي بمعنى "الحصاد" . " و  gur7, gur16" عالمات  اخرى لها قراءات مختلفة مثل 

  ذلك ینظر :

CAD, E, p.16       ;       MSL 1, p.34 

  ینظر :  BURU14 القراءة الجدیدة  عن

UET 3, 1407:4       ;       SAOC 44, 65:6   
Glassner, J.: “Texts et Fragments”, JCS 35, (1983),  p.214, 7:7 

" ، BURU14بدال من " "BURU5ت "عملاست" تل حرمل " فنرى انها  ال سیماأما منطقة دیالى و 

یقابلها " U4.BURU5"  تعني " طیر " ولكن في منطقة دیالى جاءت "BURU5وفي الحقیقة فان "

  ذلك ینظر :عن و  "، بمعنى " یوم الحصاد "ūm ebūrim"في األكدیة 

Simmons, S.: “Old Babylonian Tablets from tell Ḥarmal and Elsewhere” 
JCS 13, (1959), p.87 
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- MAŠ2.BI  :في األكدیة (لها مفردة سومریة تقابṣibat-šu( إ، حیث) نṣibatبمعنى (فائدة ( (

(فائدته) .  المعنی لیكونشخص الثالث المفرد المذكر ، یعبر عن ال) ضمیر متصل šuوالـ(

  للمزید ینظر :

AbB, Vol. 13, no.126:6    ;    ARN, no. 1:2   ;    AUCT, Vol. 2, no. 60:2 
  

- Ì.ÁG.E  : " صیغة فعلیة سومریة في الزمن المضارع وتعني "سیكیل " حیث انÌ  اداة جملة "

" الالحقة في الوقت الحاضر او المستقبل للشخص الثالث E" جذر الفعل و " ÁGفعلیة و " 

، فعل مضارع للشخص   "imaddadالمفرد "هو"، ویرادف هذه الصیغة في اللغة األكدیة "

 .  ینظر :  "madādu" من المصدر "Gالثالث المفرد المذكر من صیغة "

UCP 10/1, p.32   ;    MSL 1 , P. 26  ;     AHw , p. 571   ;   GAG , paradigmen 
, p.9. 
Al-A’dhami, K.: "Some Tablets from Sippar", Sumer, 51, P.9 

- ITI :  اللغة األكدیةفي مفردة سومریة ترادفها  "warḫu  " ینظر :   ً ا  وتعني " شهر ." 

  ٥٩العربیة ، ص–قاموس األكدیة  علي یاسین الجبوري :

NG, 3, p.125    ;   ASJ 2, 007 10:rev.2 

- APIN.DU8.A  :اصیغة سومریة ألسم الشهر الثامن و تقابله "araḫsamana"  تشرین )

  من الشهور البابلیة ، ومعناه " فتح التربة بالمحراث ". ینظر :الثاني) 

BMSC, pp.129-139         ;    Calindars, p.229 

غیر مقروءة من المتحف العراقي ، رسالة ماجستیر غیر علي هاشم معضد : نصوص اقتصادیة 

  .١٣٦، ص ٢٠٠٩منشورة، جامعة بغداد،

  

- MU   :االكدیةفي ردة سومریة تعني( سنة ) یرادفها مف "šattu"    : ینظر .  

MDA, p.95 : no,124  . 

- A GAL.GAL  من تألفی: مصطلح سومري )A (( الماء) والـ: ) بمعنىGAL (تعني :  )

طة تكرار الصفة، وفي اس) للتعبیر عن جمع األسم بو GAL.GAL( ) والتكرار  ً ا  ، عظیم  ً ا  كبیر 

 كله تعني ( المیاه العظیمة ، الفیضان ) یقابله في األكدیة)  A GAL.GAL( هذه الحالة

)Mīlu ( (الفیضان ) ینظر:بمعنى  

CAD, M2, p.69 .   SL, p.3 

- MU.UN.GUL.LA   : سومري یقابله في األكدیةفعل )I’abbat( (د م رت ). ینظر : يعنلی             ّ  ُ  

CAD, A1, p.41. 
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  ینظر : التاریخیةالصیغة  عنو 

Horsnell, M.: The Year-Names of the First Dynasty of Babylon, Vol. 2, 
(1999), p.157.  

No.2 

  ٦٢٨٥٧: م.ع  الرقم المتحفي

  : عقد قرض شعیر بفائدةالموضوع 

  سم ١,٧× ٢,٨×  ٣,١:      القیاسات

  .من بعض الجوانب و متأثرة بسبب طبعات الختم االسطواني مكسور:   حالة النص

  : مختوم  الختم

 ن من حكم الملك حمورابي.یالثامنة والثالث  من السنة كانون األولشهر  من: التاریخ     

 
Obv. 

                  4 GUR 4 (BAN2) ŠE GUR  
                  ┌MAŠ2.GI┐.NA  DAḪ.ḪE.DAM 
                  KI E-til-pi2-

dNa-bi-um 
                  m[ŠU]-dAmurru(dMAR.TU) 
5-               DUMU  Im-gur-E2.BI.AN.NA 

Lo.edg. 
                     ŠU BA.AN.TI 

                  U4.
┌BURU5

┐.ŠE3 
                  ŠE ┌U3

┐ MAŠ2.BI 
Rev. 

                 I3.AG2.E 
10-               ITI GAN.GAN.E3  
U.edg. 

                └MU┘ eš3-nun-na<ki>  
                ┌MU ┐. └UN┘.GUL.LA 
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  الترجمة: 

  : وجه

  (سوتو) كور شعیر٤كور!  ٤                             

  القانونیة دین (مع)الفائدة                             

  من اطل بي نابیوم                            

   أموررو -شو                            

  ابن امكور اي بي انا                    -٥    

  سفلى : حافة 

   لمتس                            

   وفي وقت الحصاد                            

   تهفائد والشعیر                             

  قفا : 

  سیكیل                            

  كانون االولشهر                       - ١٠

  :حافة العلیا

  مدینة اشنوناسنة                           

   دمرت                         

  

  المعنى العام

 - ا من اطل  ّ ان  - بي - اي - ابن امكور وامور  - شو اشعیر مع الفائدة استلمه عقد قرض كمیة من( 

كانون في شهر وقد دون العقد ، في وقت الحصادالشعیر مع فائدته سیكیل  نابیوم، على انه - بي

  .)شهودال اءاسم هو یخلو من، و حمورابيمن حكم الملك  والثالثینفي السنة الثامنة   األول

  شرح المفردات

GAN.GAN.E3 : صیغة سومریة یقابلها في اللغة األكدیة )kislimu ( كانون) وهو شهر التاسع

  ینظر : األول) في الشهور البابلیة.

SLB, Vol.1, no.105:6     ,   BMCS, pp.135-139 
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No.3  

  ٦٢٨٨٥: م.ع  الرقم المتحفي

  : عقد قرض شعیر بفائدةالموضوع 

  سم ١,٩× ٢,٩×  ٣:      القیاسات

  .من بعض الجوانب مكسور:   النصحالة 

  مختوم  غیر : الختم

 ایلونا.-لتاسعة عشر من حكم الملك سمسواالسنة من  ایلولمن شهر  ونالیوم العشر : التاریخ     

Obv. 
                    3 GUR ŠE  MAŠ2.GI.┌NA┐  
                    DAḪ.ḪE.DAM 

                       KI Ḫu-za-lum 
                                    URDU2(

mIR3)-I3-li2-
┌šu┐ 

        5-            DUMU URDU2(IR3)- i3-li2-
dAmurru(dMAR.TU) 

Lo.edg. 
                      ┌ŠU┐ BA.AN.TI 

                    U4.
 ┌BURU5.ŠE3

┐
 ŠE U3 MAŠ2.

 ┌BI┐ 
Rev. 
                       I3.AG2.E    
                       IGI I3-[li2-]-irṣit(KI)-im 
       10-          DUMU [ dAn-]MAR.TU 
                      IGI [dsu’en(dEN.ZU)-i-d]in-nam 
                      [IGI x-x-x]-a-bu-um  
                      IGI ṣil2-li2-

dMarduk(dAMAR.UTU) 
U.edg 
                      ITI KIN-dINANNA U4 20 └KAM┘  
15-           [MU gišGU.ZA BÁ]RA KU3.SIG17 
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  : الترجمة

  : وجه

  كور شعیر دین (مع) ٣                         

  الفائدة                         

  من خوزالوم                        

  شوایلی -ورد                         

  روامو  -ایلي-ابن ورد                     -٥

  سفلى : حافة 

   سلمت                        

   تهالشعیر وفائد دفي وقت الحصا                        

  :  قفا

  سیكیل                        

  ) ماتم–امام ایـ(لي                        

  روامو -ان ابن                 - ١٠

  نام امام (سین اید)ن                      

  أبوم - ....)(امام                       

  كصیلي مردو امام                       

  علیا:حافة 

  الیوم العشرون من شهر ایلول                     

  الذهبي  المقدسسنة العرش                - ١٥

  

  المعنى العام

من خوزالوم ، على انه  روامو  - ایلي- ایلیشو ابن ورد- ورد ااستلمه فائدةبعقد قرض كمیة شعیر ( 

في الیوم العشرین من  ،اربعة شهود ماماوقد ابرم العقد ، فائدته و الشعیر سیكیل ، في وقت الحصاد

  .)ایلونا–شهر ایلول في السنة التاسعة عشر من حكم الملك سمسو 
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  شرح المفردات

KIN-dINANNA : ایلولشهر السادس في التقویم البابلي "سم الصیغة سومریة ال – ulûlu ." 

 " .ینظر:نزول األلهة عشتارالى العالم السفلي ومعنى األسم " شهر 

اسماعیل، خالد سالم :"األشهر أصولها وتسمیاتها في حضارة وادي الرافدین و أثرها على البلدان 

  .٦١)، ص١٩٩٩لمهرجان بابل الحادي عشر،(بغداد:المجاورة "، الندوة العلمیة 

  .٢٧١، ص)٢٠٠٠:موصل (سلیمان ، عامر: الكتابة المسماریة ، 

BMSC, p.126-129     ;      MDA , P.91, no. 115     ;    Calendars, pp.104-106. 
gišGU.ZA  :مصطلح سومري تقابله في األكدیة )kussû ( كرسي العرش ، الكرسي:بمعنى) 

 ). ینظر: الحكم

  .٢٨٥العربیة ، ص–علي یاسین الجبوري : قاموس األكدیة 

AHw, p.515 

BÁRA  :في األكدیة امفردة سومریة تقابله )parakku (( منصة ، مقد س ) . ینظر :بمعنى           ّ             :  

CAD, Vol. K, p.587-588    ;       MAD, Vol. 4, no.69:7   ;    PDT, Vol. 1, 
no.347:5 

KU3.SIG17 : قابلھا في األكدیة (مفردة سومریة تḫurāṣu (الذھب :بمعنى )للمزید ینظر:ي . (  
SL, p.148     ;       CDA, p.121      ,   

 عنو) KU3.GIاو ( )KU3.KI( قراءة جدیدة ، حیث سابقا كان تقرأ) KU3.SIG17( یذكر ان

  :  ذلك ینظر
AbZ, p.179  

 
  

No.4  

  ٦٢٨٥١: م.ع  الرقم المتحفي

  بفائدة فضة : عقد قرض الموضوع 

  سم ١,٨×  ٣,٣×  ٣,٧:      القیاسات

  من بعض الجوانب. :  مكسور حالة النص

  : جزئیا مختوم  الختم

-ن من حكم الملك سمسویشباط  من السنة  الثامنة والعشر  ن من شهرو : الیوم الثالثالتاریخ    

  ایلونا.
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Obv. 
                       2/3 (GIN) 6 QA KU3.BABBAR 
                       MAŠ2.

┌GI┐.NA DAḪ.ḪE.DAM 
                       KI A-wi-il-dNa-bi-um 

                                         mdŠamaš(dUTU)-e-pi2-re 
        5-               ŠU BA.AN.TI 
                          U4.BURU5.ŠE3 

Lo.edg 
                          KU3.BABBAR  U3 MAŠ2.BI 

Rev. 
                          I3.AG2.E    
                          IGI li-pi2-it-iš18-tar2 DUMU u-bar-rum 

10 -                IGI Sin(30)-i-din!-nam DUMU tab-ba-wi-di-im 
                      ITI ZIZ2.A U4 30 KAM 
                      MU Sa-am-su-i-lu-na [LUGAL.E] 

U.edg. 
                      A2.AG2.GA2 

dEN.LIL2-LA2-<KA> 

  الترجمة: 

  : جهو 

  قا فضة ٦شیقل و  ٢/٣                     

        القانونیة دین مع الفائدة                     

  نابیوم- اویلمن                      

  یبیريا- شمش                     

  لمتس                  -٥

  وفي وقت الحصاد                     

  حافة سفلى : 

  فائدتها    والفضة                       

  قفا : 

  سیزن                       

  ابن اوباروم عشتار- امام لبت                      

            ّ      نام ابن طب اویدیمدیا- سین امام                - ١٠

  الیوم الثالثون من شهر شباط                     
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  یلونا ا- سنة الملك سمسو                     

  حافة علیا:

  (بـ)ـأرشاد من األله انلیل .              - ١٥

  

  المعنى العام

انه في وقت اویل نابیوم ، على یبیري من ا- شمش ااستلمه ةفائدب(عقد قرض كمیة من الفضة 

، في الیوم الثالثین من شهر شباط في  شاهدین م، وقد ابرم العقد اما افائدتهو الحصاد سیزن الفضة 

  . )ونایلا- منة والعشرین من حكم الملك سمسو سنة الثاال

  شرح المفردات 

LUGAL.E: ألكدیة " في ا" و یقابلها   ً ا  " ملك :كلمة سومریة تعني šarrum" ، اما "E"  فهي

  " الملك " . ینظر : ومعناها العامللفاعل في حالة المفرد ، 

ŠL ,p.364 ,151:2   MDA ,p.103:151 

A2.AG2.GA2 : األكدیةفي مصطلح سومري یرادفه "têrtum ": بمعنى " أرشاد ، أمر ". ینظر  

CAD, T, p.357:b   ;  SBYF, p.41, no. 578    ;   MYN, p.80. no.28 

 dEN.LÍL.LA.KA  : أصله هو" dEN.LIL2.AK.A " ن :إحیث  
dEN.LÍL األله انلیل :  

AK:    أداة اضافة  

A  :: حرف جر "من"   ینظر  

SL, p.1 

  ١٥٣آرام جالل حسن الهموندي ، نصوص مسماریة غیر منشورة من مدینة بیكاسي ... ، ص 
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Rev. 
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