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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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التوكيد في المغة األكدية
 حسنين حيدر عبد الواحد.م.أ
 جامعة الموصل-كمية اآلثار
Abstract
Emphasis in the Akkadian Language
*Hassanein H. Abdulwahed
University of Mosul
College of Archaeology
Emphasis is considered as an important outstanding stylistic
phenomenon in the Akkadian language. One can understand the
importance of this phenomenon and analyze it to throw some light on
its secrets via reading, analyzing, studying, the cuneiform texts written
in the Akkadian language and contrasting them with some other Arabite
languages.
The researcher tackles the relations found in a text in both of its oral
and semantic aspects via the analysis of the objectives intended on the
part of the addresser when he is forming his message and the
addressee's comprehension of the message which may vary among the
cases of showing; attestation, mendacity, denial or hesitation. This,
indeed, compels the addresser to form his message in such a way as to
be convenient with any of the above mentioned cases. Such object is,
indeed, applicable via the use of emphasis on the following levels: ( 1 )
Semantically via the oral repetition of meaning, or ( 2 ) Orally via the use
of some utterances indicating assertion, the use of the present form of
the verb preceded by a demand, the use of an oath to indicate assertion
or the use of an attributive expression to indicate assertion. The second
type, i.e., the oral emphasis has been tackled in some details.
Generally, the emphasis is divided into the following two main types:
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First- The Oral Emphasis:
This type of emphasis is used to strengthen the speech, confirm it and
make the addressee understand without any illusion, ambiguity or
oblivion. In this type of emphasis, there is a follower which determines
the followed part of the text; i.e., the first utterance that is uttered
identically.
This style; i.e., the oral emphasis was so common in the Akkadian texts
especially those recitative ones in which the above mentioned
procedure was unequivocally followed for the sake of the emphasis
which creates the effect on the addressee.
Second- The Semantic Emphasis :
In this type of emphasis, there is a follower which determines the
followed part of the text so as to remove the ambiguity and the
semantic expansion. This type of emphasis is applicable via the use of
some special utterances, sentences containing a present verb preceded
by a demand, an oath, attributive expression or the use of an article.

المقدمة
ػػك

غبًق ػ وا وك

م ػ.وك حكي ػ وكم

مػػف وكظ ػكو

ييعػػل وكيك يػػل غػػأل وكة ػ و لي ػ ظػػة
ة مع غي ػة مػف وكة ػة. كمقة مة جةا غي،ة. كل وسي،ة. كيحةية، وكمسمة ي وكملك بةكة و لي
ةية ػ ػػة
ة ل وسػ ػ يحةيةي ػ ػ ابػ ػ و. كل وس ػػي، مػ ػ.وكعة بػ ػ نم ػ ػػة وككه ػػكؼ اةػ ػػل ػ ػ ً وكظػ ػػة وكم

غػأل جة بيػ وكة ظػأل كوكمع ػكم بػةككهكؼ اةػل
ي ػ وك ػ م ي يةػػؼ غػػأل يقبة ػ

ً كغ الم اةل كغػؽ ػ

وكقةئم بيف وك طػة

إ وايمل ة اةل ل وس وك ال

ػػـ وكميةقػػأل ػ و و. كغ،ػػة وكيك يػػل بق ػػل وكمػػي ةـ.و غ ػ وا وكيػػأل يالي

مف وكمي ةـ

 ممة يسيكج، إ ة ون نك ي للون،كة طة ي ليقةن نك ي يبةن
 ك ػػك مػػة يم ػف يطبيقػ ي غػػأل وكيك يػل سػكوا اػػف ط يػؽ ي ػ و وكمع ػػل، ً وكحػةت وكعةمػ كيةقػػأل طةبػ
، نك بإسيعمةؿ و ك ةظ وكلوك اةل وكيك يل، ك ك مة يسمل بةكيك يل وكمع كم، كم ب ك ك ظي. بم
 نك وكيك يػل، نك وكيك يػل بةكقسػـ،كةلتكػ اةػل وكيك يػل
بحا ػة

ػ حة

ػيؿ غػأل

نك بإسيعمةؿ وك عؿ وكمضػة ع وكمسػبكؽ بطةػ

 كوكػ م سػ ي ةكك بءػألا مػف وكي،ك ػك مػة يسػمل بةكيك يػل وكة ظػأل
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التوكيد في المّغة:
هةؿ وبػف غػة " أكن ػلل وك.مػ  ،كوك ػةؼ ،كوكػلوؿ كيسػ ن ػالن ،ف وك.مػ مبلكػ مػف كوك،
نم"كك ػػلل ،وك ػكوك ،كوك ػػةؼ ،كوكػػلوؿ ،ك ػػأل ةم ػ ه يػػلؿ اةػػل ىء ػ :ل كوح ػػةـ ،كنك ً ػ ٍػل ىا ٍقػ ىػل ىؾ" نم يءػ ٌػل ،
ً كُل
ً
كا ً ىأل ب أ
وكحٍة  ،كيقكككف" ىك ى ىل ىك ٍ ىل  ،إ و َّ
نم ي
كوكك ةل" حبؿ يي ىء ُّل ب وكبق ا ل ى

كهةؿ بف م ظك " أكن ػلل" نى َّ ػل وكع .ىػل ،كوكعق ىػل ك ػ غػأل ك َّ ػل  ،كهيػؿ" ػك بػلؿ ،كوكي يػل كي ػ ه
كِل
غأل وكيك يل ،كهل نى َّ ٍل وكءألا كك ى ٍلي أ

التوكيد في االصطالح:

يق ي ػ ون كميبكا ػ ً  ،ب ي ػ

وكيك يػػل ػػك" يقكي ػ مػػلككؿ مػػة ػ بة ػػظ ٌ ػ  ،نك يػػةبعه يي ػ
كّل
َّ.ك كوك ةط
وحيمةؿ إ ول وكمجة  ،نك غع وحيمةؿ وكس ٍ
كيقكييػ ً  ،كومةطػ وكءػب.ة
كا ؼ نيضةن ب ػ ي" يم ػيف وكمع ػل غػأل وكػ
ي
كْل

وا بة ا ي
كي يأل وكيك يل غأل وك الـ اةل نسةكبيف مة"

أوالً :التوكيد المفظي"

امػة ن ػ

غػػع
ب ػلل

كيايل ب ً كيقكي وك الـ ،كيابيي ً  ،كيحقيؽ مع ة  ،كيم ي ػ غػأل ػ
ك غع ظ ػ ً بػةكمي ةـ وك ةػط ،نك وك سػيةف ،ك ػك يػةبع يقػ نمػ وكميبػكع -نم" وكة ػظ
ً كٓل
و كؿ -بإاةل ك ظ ً بعي
كهل ءةع

وكي وييؿ

كٔل

إ نايمل

وكسػةمع ،كلغػع غ ةيػ ً ،

و و سةك  ،نم" وكيك يل وكة ظأل غأل وك

ك

و لي  ،كتسيمة غأل

ػك

غأل بعض.ة اةل ي و وك الـ  ،كةلتك اةل وكيك يل كويقةع و اػ وكبػةكف غػأل

وكسةمع كمف و ماة اةل كؾ ك ل مقطعةن مف ي يية كإلك ءمشكٕل ،ق ن غي "
1- muš-na-m[ir……]ša-ma-mi
2- mu-šaḫ-li e[k-li-ti…..]┌e┐-liš u paš-liš
3- dšamaš muš-na-m[ir……]šá-ma-ni
ك8ل

4- mu-šaḫ-li ek.l[i-ti……e-l]iš u šap-liš

كيع أل بةكع بي "
حاكم) السماوات.
منير (األرض ،يا
يا َ
َ
يضيء (الظممات ،وراعي) ال ُعمى واألَعماق.
الذي
ُ
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منير (األرض ،حاكم) السماوات.
شمشُ ،
يضيء (الظممات ،وراعي) ال ُعمى واألعماق.
الذي
ُ

وكػ م وايمػل اةػػل مبػػلن ي ػ و

وكسػةبؽ وابػػلوع وكة ػػكم كو لبػأل كة ةيػ
ك ةػيم غػػأل وكػ
و بيػػة مبي ي ػةن وكيك يػػل غػػأل الم ػ ً نا ػػةا ك ػ ً واك ػ ءػػمش بػػةكم ي  ،كحػػة ـ وكسػػمةكو  ،ك واػػأل
وك يعةػػل كو امػػةؽ ك جػػل غػػأل ػ ٌ ػ كجػػكا وك ةيػ إكػػل وكي ػ و غػػأل المػ ً كةلتكػ اةػػل وكيك يػػل
وكة ظأل ،إ ق ن"
ك9ل URU.arba-ìl URU.arba-ìl
(مدينة أربيلٍ ،
(أه) مدينة أربيل)

كَُل

كآلك .اءية كُُل ،إ وايمل وكي و غي ً نيضةن ،إ ق ن"
ك جل وكيك يل وكة ظأل غأل
ِ كُِل
أنت شييرةِ ،
ك ِ
أنشدتو لم يكن من أجل اإللو ننا ،بل من أجمكل
أنت شييرة ،إن ما
ُ
وكس ػػةبؽ ي ػ ػ ً ى ك ػػظ" كن ػ ػ ً ء ػػ.ي  ،ن ػ ػ ً ء ػػ.ي ل وكم ػػكف م ػػف وس ػػـ واء ػػة
غ ػػأل وكػ ػ
كةم ةطػ وكما ػػن كن ػ ً ل ،كوتسػػـ وكما ػػن كءػػ.ي ل كةلتكػ اةػػل وكيك يػػل وكة ظػػأل ،ك ػػك مػػة يعػ ؼ
بيك يػػل جمةػ نم جمةػ يا ػػل جمةػ

ي ل

بجمة إسمي نيضةن

ءػػ.ي ل،

غةكجمةػ و سػػمي وكم ك ػ مػػف وكمبيػػلن كوك بػ ك ن ػ

كمػػف وك ػػك و ػ ل وكيػػأل جػػةا غي.ػػة ي ػ و وكجمة ػ لوتن اةػػل وكيك يػػل ،ق ػ ن غػػأل ػ
كملح واك ك ك يةdninurta -ل كُّل ،كجةا غي ً "
كُْل

يا ممكي ( ....أنت) ،السيد (الذي) يجول (في) الميل مثل اإللو كي ار
السيد اإللو ننورتا ،السيد (الذي) يجول (في) الميل مثل اإللو كيرا.

يا ممكي( ،أنت) مثل اإللو كي ار كامل البطولة ،مم ٌك واسع النفوذ متربص بالطيور.

السيد اإللو ننورتا( ،أنت) مثل اإللو كي ار كامل البطولة ،ممك واسع النفوذ متربص بالطيور.
كغأل وك

س ق ن"

سيدي ،أنت خصم ال تخضع لألعداء( ،و) أَنت الخصم الحقيقي لمدنيم.
السيد اإللو ننورتا ،أنت خصم ال تخضع لألعداء( ،و) أنت الخصم الحقيقي لمدنيم
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ثانياً :التوكيد المعنوي:
ػػك يػػةبع يقػ

نمػ وكميبػػكع  ،ك غػػع وكةػػب

كو وكػ وتيسػػةع  ،ك كػػؾ ب ك ػػةظ م

ك ػ  ،نك

بجمة ػ غعةي ػ غعة.ػػة مضػػة ع مسػػبكؽ بطة ػ  ،نك وكيك يػػل بةكقسػػـ ،كوكيك يػػل بةك ع ػ  ،كٌ
بة لو ك…maل

كُٔل

ػػة وكيك يػػل

 -1ألفااااظ التوكياااد :كةيك ي ػػل غ ػػأل وكة ػ ػ و ليػ ػ نك ػػةظ ا ػػل ج ػػألا ب .ػػة كيك ي ػػل وكميب ػػكع ،كيقكييػ ػ ،
كوكمبةك غي ً  ،كنك ةظ وكيك يل غأل و لي م  ،ك أل"
kallu-kullatu-gabbu-gimru-napḫaru
وتعني جميعيا( :كالً – جميعاً).
أ :)kalu( -كي ػ يأل بمع ػػل" ػػؿ – جميػػع ،ك ػػأل مػػف نه ػ
غأل

و لي كمايةي.ة وكع بي ك ي ؿل ،ك ظةن كمع نل ك ل
وكقػػليميفكُٕل ك ػػأل مػػف و ك ػػةظ وكمع ب ػ غػػأل و ليػ إ ي ػ يأل مػػع وكحػػةت

كkaluل كة غع ،كkalaل كة

ك

نك ػػةظ وكيك يػػل غػػأل وكة ػ
وكع

 ،ككkiliل كةج

يف و لم كوآلءك م
واا وبي ػ وكػػاالن

كمػ ػػف و ماة ػ ػ اةػ ػػل ك كل وكة ػ ػػظ" كkaluل ،كةلتك ػ ػ اةػ ػػل وكيك يػ ػػل غػ ػػأل وك
وكمسمة ي ك ل وك

ػ ػػك

وآليأل"-
ك18ل Ka-li-ši mūšim likūr

وتعني :لِينام الميمو كميا.

وكسػػةبؽ ك ىل ك ػػظ وكيك يػػل" ) ،(kališiمج ػ ك ون بمع ػػل" ك ة.ػػةل ،كهػػل وهي ػ ف ب ػ ً
غ ػػأل وك ػ
وكضمي " كšiل ،وكعةئل اةل وتسـ وكما ل ) (mušimبمع ل" كوكةية ل ،وك م جػةا مجػ ك ون نيضػةن
ك ق ن غأل وكةكح وكاةمف مف

ي"
مةحم جةجةمش مة
u bu-ul [EDIN ú-še]-e-di ka-li me-er-e-ti

وعممتو وحوش البرية عمى المراعي كما(ىا)
وتعني:
ُ

كُٗل

إ ك ل ك ػػظ وكيك يػػل ) ،(kaliبمع ػػل" ك ة ػػك ةلل كيك يػػل وتسػػـ وكمج ػ ك كme-er-e-tiل،

بمع ل" كوكم واألل
كام

ٌ

"

ك20ل u ša duppuriJama ina ḫa-<za>-an-nu-tim ka-lu-ma idabbub
وتعني :يتآمر الجميع إل زالتي عن منصب المحافظ.
مة ك ل ك ظ وكيك يل ب ي " ) ،(ku-liبمع ل" ةػك ةل ،غأل وك
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ك21ل Ku-li Kaspī-šu šubbu
وتعني :أنفق فضتو كما(ىا).
ب :)kullatu( -مف نك ةظ وكيك يل غأل وكة ػ و ليػ  ،كهػل ك ل
ب ػػي " ) ، (killatuكج ػػةا
بمع ل" ك ؿ – جميعل

ب اػ ػ غ ػػأل

ك ل وكة ػػظ  kullatuغػػأل م يةػػؼ وك
ك كل ي وك

ػػك

ػػك

وكم ػ ل غػأل بعػا وك

ػك

وكع ػ ػ يف و ػػلم كوكب ػػةبةأل وكق ػػليميف

وكمسػػمة ي كةلتك ػ اةػػل وكيك يػػل ،كمػػف نماة ػ

وآليأل"
ك22ل ]ilu rēmēnū Ša ku-la-ti i[bellu
وتعني :اإللو الرحيم الذي يحكم الجميع.
إ ك ل وكة ظ ) ،(kulatiغأل وك

وكسةبؽ بمع ل" وكجميع كةلتك اةل وكيك يل

كك ل ك ظ وكيك يل" ) ،(kullatuبمع ل" ؿ ءألا كةلتك اةل وكيك يل غأل وك

وآليأل"

ك23ل [Šá ku-lat]-ti i-du-ú ka-la-[ma ḫa]-as-su
وتعني :ىو الذي عرف [ ،]....وفيم كل شيء.
كغػػأل نحػػل وك

واا و  ،إ ق ن"

ػػك

وكمة يػ ك ل ك ػػظ وكيك يػػل كkul-atل ،بمع ػػل" ػػؿ ،مجػ لون مػػف ح ػ
ك24ل DN abu ilāni ina kul-at malikī kīniš ippalassani

وتعني( :آشور) ،أبو اآللية وجدني ،األفضل بين كل المموك.
كام

ٌ

"
ك25ل iddinkama DN abuka têret kul-at ilī qātu-ka tamḫat

وتعني :أعطال والدك (انميل) ،السمطة (في) يدك (عمى) كل اآللية.
كك ل ك ظ وكيك يل" ) ،(kulatimمج ك ون غأل وك

وآليأل"
ك26ل ina kul-la-tim šutarbi šumšu

اسمو المعظم في كل مكان.
ويعني:
ُ
ػػك

ج :(gabbu) -مػػف نك ػػةظ وكيك ي ػػل غ ػػأل وكة ػ ػ و لي ػ  ،كه ػػل ك ىل ب اػػ غ ػػأل
وكبػػةبةأل كوآلءػػك م وككسػػيطيف كيع ػػأل" ػالن ،جميعػةنكِٕل كك ػػظ وكيك يػػل) ،(gabbuمػػف و ك ػػةظ
وكمع ب ػ نيض ػةن إ يػ ػ ل كغػػؽ وكح ػػةت

واا وبي ػ وكػػاالن وك غ ػػع كوك
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وك سةئؿ ك ل ك ظ وكيك يل كgabbi-šaل ،مج ك ون مي الن ب ً ضػمي وكءػ

وكما ػن وك ةئػ

) (šaكيا ل وتسـ ) (mātikaبمع ل" باللؾ إ ق ن"

ك28ل ]… mātika ga-[b]i-bi-ša danniš lu šu[lmu
معافى كثي ارً مع بالدك كميا.
وتعني:
ً
ٌ ك ل وكة ظ" ) ،(gabbuب ي
كغأل

وكجمع لوتن اةل وكيك يل"

ك29ل nišē gab-bī-šunu ina bit dūrani
ويعني :الناس كميم داخل بيوتيم المسيجة.
كام

ٌ

"
ك30ل ālāni ga-ba ša KURsūḫi lu akšud

بمعنى :ليتني قيرت كل المدن التي عند بالد سوخي
مة ل ة

الل مف و سمةا وكء

وكم ل " ) ،(gabbuغأل ي ي

ي  ،إ ق ن"

ك31ل AG.il-líl-gab-bi

d

وتعني :نابو سيد الكون.
ك كؾ وك

وآليأل"
ك32ل gab-bi-ina-šu dUTU

ويعني :شمش يمسك كل شيء.
د :gimru -بمع ل جميع ،ؿ ،اةم

كل

غأل

ك

وكع

وككسيط كةلتك اةل وكيك يل كمف نماة لتكي.ة اةل وكيك يل وك

يف وكبةبةأل وكقليـ كوآلءك م
وآليأل"

ك33ل 26 LUGAL ḫamma’i …. inār gi-me-er-šu-nu išgiš
(ىو) قتل  66ممكاً (من المموك) الغاصبين جميعيم.
غ أل وك

،šunuك ـل

ك ق ن غأل

وكسةبؽ ك ل ك ظ وكيك يل" gimer-šunuم يبطةن ب
ٌ

ضمي

وك ةئبيف

"
ك34ل šadê elûti ša gi-mir-ša işē ḫitlupūma

ويعني :الجبال العالية التي كميا مغطاة (با)األشجار.
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إ ك ل ك ظ وكيك يل"  gi-mir-šaبمع ل" ة.ة ،مقي ةن ب ً ضمي وكء

وكما ن وك ةئ

) (šaكوكعةئل إكل و سـ وكما ل" ) (šadêبمع ل" وكجبةؿ

ي بي ي كّٓل ،ك ل ك ظ وكيك يل  "gimruبمع ل" جميع إ ق ن"
d
aššur šaduú rabuu šarru-ut la
ša-na-an ú-šat-lí-ma-an-ni-ma
eli gi-mir a-šib pa-rak-ki
ú-sa-ba-a giskakkēMEŠ-ia

كغأل

إلي بمموكية ال مثيل ليا وقوى أسمحتي عمى جميع
وتعني :آشور الجبل العظيم ،عيد ّ
كّٔل
المتربعين عمى العروش
ق : napḫaru -بمع ل " ك ؿ – جميعل ،ك ل
و لم وكقليـ ،كمف نماة ك كل ة غأل وك

وكيك يل ،وك

وآليأل"

ك

ب ا غأل

ك

وكع

وكمسمة ي كةلتك اةل

ك37ل nap-ḫar ṣalmāt qaqqadi … idallu qurdīki
وتعني :جميع سود الرؤوس يمتدحون شجاعتك.
ك ل ك ظ وكيك يل"  ،napḫāruمقي ةن ب ً ضمي وكم

وك ةئبيف ) ،(šu-nuوكعةئل اةل

وتسـ وكما ل ) ،(ilūبمع ل" وآلك ، .إ ق ن"
ك38ل ilū nap-ḫar-šú-nu ṣalta šaḫtu
وتعني :اآللية كميم (كانوا) قمقين (عند) القتال.
كغأل

ق ن"

ٌ

ك39ل mātāti nap-ḫar-ši-na
وتعني :البمدان كميا.
كغأل نحل

وكمةؾ وآلءك م يجال

ك

بةي

و كؿكَْل ،ق ن وك

وآليأل"

ك41ل napḫar šarrāni-šunu ana šēpêa ušekniš
وتعني :ىزمت كل مموكيم وأخضعتيم لي.
كام ماةؿ ٌ

"
ك42ل nap-ḫa-ri kaspi ša ina panīka

وتعني :كل الفضة التي أمامك.
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غ أل وكماةؿ وكسػةبؽ ك ل ك ػظ وكيك يػل ) (napḫariبمع ػل" ك ػؿل ،مجػ ك ون كيطػةبؽ و سػبؽ
وكما ل ) ،(kaspiبمع ل" غض وك م ك ل مج ك ون نيضةن
ٌ

ك ق ن غأل

"
ك43ل]nap-ḫar šarrāni lemnūtu bēlē ar[ni

الترجمة :كل المموك األشرار ،أسياد األثم.
 )6التوكيد بالفعل المضارع:
و لي لوتن اةل وكيك يػل إ و ػةف مسػبكهةن بطةػ كْْل ،ك ػك

ي يأل وك عؿ وكمضة ع غأل وكة
يءيمؿ اةل"

أ-الفعل المضارع المسبوق بالم األمر :ك ك طة
وكة
وك

و لي يع ؼ غعؿ و م ب
كغأل وكة

وآليأل"

ايقةع وك عؿ ،نك طةػ

إيجػةل وك عػؿ

مة ل ٌؿ اةل كهكع وك عؿ مف وك ةاؿ وكم ةط

كْٓل

و لي ي ل وك عػؿ وكمضػة ع وكمسػبكؽ بػ م لوتن اةػل وكيك يػل ،كمػف نماةػ

كغػأل
كػؾ

ma-aḫ-ri-ka
ك46ل še’am li-im-du-ud
وتعني :ليكيل الشعير أمامك.
كهل ك ل غأل

و وك

وك عؿ وكمضة ع" ) ،(li-im-du-udلوتن اةل وكيك يل ك ك ػ سػبؽ

بالـ و م ) (liكْٕل ،كيع أل" ككي يؿل
كام

ٌ

"
ك48ل

šanat … lišim-ma ul aššat

لتبق سن ًة غير متزوجة.
ويعنيَ :

ك ةح ػػظ نيضػ ػةن ك ىل وك ع ػػؿ وكمض ػػة ع" ) ،(li-di-na-ki-im-maبمع ػػل" ككيعطي ػػؾل لوتن
اةل وكيك يل ،إ ق ن"
ك49ل ŠE úp-li-tim li-di-na-ki-im-ma
وتعني :ليعطيك الشعير المتأخر.
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ب -الفعاال المضااارع المساابوق بااال الناىيااة :ك ػػك طة ػ
كواك وـكَٓل ،غإ و هة

غأل وكة

وك ػػؼ اػػف وك عػػؿ اةػػل كج ػ وتسػػيعالا

كإل سةف ت ييح ؾ غ ػؾ نم يػ بةكسػ كف

كُٓل

كوك .ػأل مػف و سػةكي

و لي غإ و وهي ف بةك عؿ وكمضة ع لؿ اةل وكيك يل ،ماةؿ كؾ غأل و لي "

وكطةبيػ

la ú-la-ap-pa-tum
ar-ḫi-iš tu-ur-da-aš-šu-nu nu-ti-ma
a-la-kam
ك52ل li-pu-šu-nim
وتعني :ال يتأخروا ،أرسميم بسرعة كي يعمموا الرحمة.
غ أل وكماةؿ وكسةبؽ ك ل وك عؿ وكمضػة ع" ) ،(la ú-la-ap-pa-tumبمع ػل" كت ييػ
لوتن اةل وكيك يل ،غةك عؿ وكمضة ع سبؽ بطة
كام ماةؿ ٌ

كول

هةئـ اةل وك .أل بة لو " ) ،(laبمع ل" كتل

"
a-na pN qí-bi-ma
la i-na-ak-ku-uk
ك53ل ina ti-bi-im ma-aḫ-ri-ka ni-nu

وتعني( :ىكذا) قل لا س ،ال يرتعب فنحن سنكون أمامك (معك) عند الفجر.
غةك عػػؿ وكمضػػة ع" ) ،(i-na-ak-ku-ukك ل غػػأل وكماػػةؿ وكسػػةبؽ لوتن اةػػل وكيك يػػل ك ك ػ

سبؽ ب لو وك .أل ) ،(laك ك يع أل" كت ي يع ل
كغأل

ٌ

ق ن"
la tu-ḫa-ra-am an-na PN
ك54ل a-na-ad-di-in-ši-im

بمعنى :ال تؤجل كي أعطييا إلى س.
ج -الفعال المضاارع المسابوق بطماب التمناي :يػ يأل وك عػؿ وكمضػة ع غػأل وكة ػ و ليػ لوتن اةػل
وكيك يل إ و مة سبؽ ب سةك طةبأل ،كمف ً و سةكي نسةك وكيم أل كوكيم أل ك طة ح ػكؿ
وكءألا اةل سبيؿ وكمحب  ،نك يكهع نم محبك غأل وكمسيقبؿ
وكمضة ع وكمسبكؽ بةكيم أل اةل وكيك يل غأل و لي وك

كٓٓل

كمف و ماةػ اةػل لتكػ وك عػؿ

وآليأل"
ك56ل UD.MEŠ an-nu-ti lu-ú
aḫ-su-sa-am-ma ana
ك57ل da-riš a-a am-ši
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وتعني :ليتني أذكر تمك األيام ،وليتني ال أنساىا.
كام ماةؿ ٌ

"
da-in ma-tim ša a-di-nu
pu-ru-sí-e KALAM ša
ك58ل ap-ru-su a ú-na-ak-ki-ir

ليتو ال يغير قوانين البالد التي قننتيا.
بمعنىُ :
وك .ـ ،نك طة

د -الفعل المضارع المسبوق بأداة إستفيام :ك طة
وك ف كيع ؼ نيضةن ب طة ي ول ب ً جكو اف ءألا مج.كؿ غأل
وتسػػي .ةـ نك ب يػ نلو

كٗٓل

كوتسػػي .ةـ مػػف و سػػةكي

ا ل ة وك عؿ لوتن اةل وكيك يل غأل وكة

و لي

ح كؿ

ك وكءألا غأل

ف وكمي ةـ ب لو مف نلكو

وكطةبيػ وكيػػأل يسػػبؽ وك عػػؿ وكمضػػة ع غي ػػكف

ماةؿ كؾ"

ma-an-nu-um
ك60ل i-ka-al-šu-nu-ti
وتعني :من سيأكميم؟
ةح ػػظ غ ػػأل وكما ػػةؿ وكس ػػةبؽ ك ل وك ع ػػؿ وكمض ػػة ع" ) ،(i-ka-al-šu-nu-tiمس ػػبكهةن بػ ػ لو

وتسي .ةـ ) ،(ma-an-nu-umبمع ل" كمف سي ة.ـل ،لوتن اةل وكيك يل
كام ماةؿ ٌ

"
ki-ša a-na KÁ.DINGIR.RAki
ta-la-ak
ك61ل a-ša-al-ka

بمعنى :سألتك ستذىب حقاً إلى مدينة بابل؟

 )3التوكيد بالقسم :وك ػ ا مػف وكقسػـ يك يػل وك ػالـ وكػ م بعػل ي ،مابيػةن ػةف نك م يػةن ،كوكما ػل بػ
إمػػة نف ي ػػكف جمةػ وسػػمي  ،كومػػة نف ي ػػكف جمةػ غعةيػ  ،كوكحة ػػؿ ن ػ يا ػػل بػ ً مضػػمكف ػػؿ مػػف

وكجمة وتسمي كوك عةي إ و كهع

ؿ م .مة غأل جكو

وكقسـ مابي نـ م ي

كيػيـ وكقسػـ بػ
يك يل وك الـ كيقكيي ً ماةؿ كؾ مة ك ل غأل نحل اقكل وكيب أل مف وكع

كِٔل

غعػؿ وكقسػػـ" ) ،(tamûبمع ػل" نهسػـ ،ضػػمف سػيةؽ وك ػػالـ كةلتكػ اةػػل
وكبةبةأل وكقليـ ،إ ق ن"

MU dTIŠPAK Ù ṣíl-li-dEN-ZU it-mu-ú
وتعني :أقسموا باسم اإللو تشباك وصمي – سين
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غ ػػأل وكماػػةؿ وكسػػةبؽ ك ل غعػػؿ وكقسػػـ" ) ،(it-mu-úبمع ػػل" نهسػػمكو ،كةلتك ػ اةػػل وكيك يػػل

ك ك نسةك نييبع غأل اقكل وكبيع ،كوكء وا ،كوكيب أل كوك سةئؿ مف وكع
سةئؿ وكع

وكبةبةأل وكقليـ ،ك ػ كؾ غػأل

وآلءك م وكحلين

ماةؿ كؾ"
il-tap-ra DINGIR.MEŠ ša LUGAL be-lí-iá
LÚ.A-kin šá LUGAL KUR.NIM.MA.KI
Ši-pir-e-ti la iš-šam-ma a-na pa-ni-ía
i-ru-ba ú a-mu-ru-uš ú mam-ma ši-pir-ta-šú
ك64ل ip-tu-ú a-di ih-hi-su il-li-ka
وتعني :بآلية سيدي الممك (أُقسم ) ،أن رسول ممك بالد عايالم لام يجماب الرساائل ولام

ِ
يأت إلى حضرتي ،ولم أراه وال أحد فتح رسالتو قبل رجوعو.
كيقكيي ً

كجػ ػ غ ػػأل ػ ػ

غ ج ػػل نف وك ةيػ ػ

وك س ػػةك وكس ػػةبؽ إك ػػل وكقس ػػـ بلك.ػ ػ وكمة ػػؾ كيك ي ػػل المػ ػ ً

كهل ى اي نسةك وكيك يل بةكقسـ غأل وك سةئؿ وآلءك ي وكيأل ة

وكح ةـ نك وكقةل إكل وكمةؾ ،ك ك نسةك ك كم بليع إ ق ن غأل

ي سػؿ مػف وكمػكظ يف ،نك
سةك ن ل "

[xxx ina š]À aš-šur DINGIR.MEŠ-ia
ú-ta-am-me-ka
[šum-ma LÚ.GAL-mu-g]i-ka ta-šap
ك65ل par-an-ni
وتعني :أنا أقسم لك بآشور وآليتي ،أنت لم ترسل لي موظفك (الا) رب -موكي إلي.
كام ماةؿ ٌ

"
DINGIR.ME-ni ša LUGAL EN-ia
┐

┌

]lu -u-di-ú šúm-ma ina ŠÀ UD-m[e
ša GIŠ.ÙR.MEŠ ina UGU-ḫi-ia
]DU-u-ni-ni LÚ.E[N-xx
]ú-še-ra-ni-ni GIŠ.[ÙR.MEŠ
┐

┌

]šúm -ma la-a ina ki-b[ir ÍD
[n]a-ta-na-a-a
ك66ل ]A.MEŠ ina ÍD la[e-ṣu-ni
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إلااي ،الموظااف ] [xلاام
،مت األلااواح ،
وتعنااي :بآليااة ساايدي الممااك فااي اليااوم الااذي قااد َ
يغادرني( .أقسم) إن األلواح عمى ضفة النير  ،لكن الماء في النير منخفض.
وكسػػةبؽ إسػػيعمةؿ نسػػةك وكقسػػـ بةآلك.ػ كةيك يػػل اةػػل إيمػػةـ وك عػػؿ ك ػػك

إ قػ ن غػػأل وكػ

نسةك ءةع وسيعمةك غأل يةبة

وكع

 )4التوكيااد بالنعااات :ي ػ يأل وك ع ػ

غػػأل وكة ػ و لي ػ لوتن اةػػل وكيك يػػل إ و ػػةف و سػػـ وكم عػػك

يحةن كوضحةن ا ل ة ي كف وك ع
ماةؿ اةل كؾ غأل وكة

وآلءك م وكحلين كتسيمة غأل وك سةئؿ

يك يلو ك يةل كضكح و سـ وكم عك كيك يل

كٕٔل

و لي "
a-na MÍil-ta-ni
qí-bì-ma um-ma
MÍ
ia-ta-ra-a-ia-ma
LÚ.TUR ṣi-iḫ-ru-um
ša MÍbe-la-aš-sú-nu
ك68ل ša-ru-up-ma

وتعنااي :إلااى التااني قاال (مااا يااأتي) ،ىكااذا نقااول :يااا تاريااا الشاااب الصااغير العائااد لباايال

سونو محموم.

وكس ػػةبؽ ك ل ك ػػظ وك عػ ػ " ) ،(ṣi-iḫ-ru-umكيع ػػأل وك ػ ػ ي كيك ي ػػل وتس ػػـ

غ ػػأل وكػ ػ

وكم عك  LÚ.TURبمع ل" وكءة
ن

ك ق ن غأل

"
bitam inṣṣaru
Ú lidd-ū Ṣi-iḥ-ru-tim
ك69ل urabbû

ويعني :يحفظون البيت ويربون األطفال الصغار.
ا ػػل ه ػ وا وك ػ

وكسػػةبؽ جػػل نف وكم ػ ل ) (ṣiḥrūtimهػػل ني ػ

عي ػةن بمع ػػل" ك ػ ة ل،

كيك يل وتسـ وكم عك  "lidd-ūبمع ل" نط ةؿ
كغأل وك

وآليأل ع

كًقلم.ة اةل بقي وك وية

وك ةي

إ ق ن"

وكم ل " ) ،(ŠU.NIRكيع أل" وك وي بةكقلـ يميي ون كيك يلون
MU ŠU. La-bi-ru-tim a-na
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ك70ل KÁ TUR dUTU
وتعني :سنة تجديد الراية القديمة لمبوابة الصغيرة (العائدة لا) اإللو شمش.
كمف لتت

وك ع

وآليأل"

وكعللم وكلوؿ اةل وكيك يل مة ك ل غأل وك

Ma-riki ù KA.DINGIR.RAki
ك71ل É.tum iš-te-en ù ú-ba-nu-um iš-te-et
مدينة ماري ومدينة بابل بيت واحد واصبع واحدة (يد واحدة).
إ ك ل ك ػػظ وكع ػػلل ) ،(ištênمػ ػ ون ي ػػة بمع ػػل" ككوح ػػلل ،كما اػ ػةن ي ػػة ن ػ ػ ل )،(ištêt

بمع ل" ككوحل ل ،كةلتك اةل وكيك يل وك عيأل
 )5التوكيد باألداة :ma
كل

و لي وكعليل مف و لكو

غأل وكة

وك حكيػ وكيػأل يػالم كظػةئؼ حكيػ اػل م .ػة

وك أل ،كوك .أل ،كوتسي .ةـ ،كوكيم أل ،كوكي جأل كغي ة مف وككظةئؼ وك حكي
كمػػف ػ ً و لكو

اةل وكيك يل

كّٕل

كمف نماة

و لو ) ،(maوكيػػأل وسػػيعمة
كؾ غأل وكة

و لي ك ل وك

كِٕل

غػ وا اػػل يػ يأل غػػأل مقػػلمي.ة وكلتكػ
وآليأل"

ك74ل iṣam warqam-ma šūbilam
وتعني :أرسل (لي) الخشب األخضر فقط.
وكيك يل

غ ػػأل وكػ ػ

وكس ػػةبؽ وهي ػ ػ

ك ق ن غأل

"

ن

و لو " ) (…maم ػػع وكم ػ ػ ل " ) ،(warqamكةلتكػ ػ اة ػػل

šibum u ṣeḥrum lā innammar
ك75ل eţlam dannam-ma ţurdam
ويعنااي :ال تاادع (أحااداً ماان) الرجااال المساانين و(األطفااال) الصااغار يظياار ،أرساال لااي

الشباب األقوياء فقط.

وكسػػةبؽ جػػل نف وكم ػ ل " ) ،(dannamكيع ػػأل" كو هكيػػةال هػػل و يبط ػ

ا ػػل ه ػ وا وكػ

ب.ة و لو ) ،(…maكةلتك اةل وكيك يل
كام ماةؿ ٌ

"
šum-ma mārū-šu
ṣe-ḫe-er-[ma]i-li-ik

411

أ.م .حسنين حيدر عبد الواحد

التوكيد في اللغة األكدية

a-bi-šu a-la-kam
la-i-li-i ša-lu-uš-ti
eqlim ù kirim a-na
um-mi-šu in-na-a
a-di-in-ma um-ma[su
ك76ل ]ú-ra-ba-ab-šu
بمعنااى :إذا كااان ابنااو صااغي ارً جااداً ،ال يقاادر أن يااؤدي الت ازام أبيا ِاو ،يعطااي ثمااث الحقاال
والبستان إلى ِ
أمو تربيو.
أمو ،و ُ

و لو " ) ،(…maلوكػ ن اةػل وكيك يػل مػ ييف ،و ككػل مقي ػ بةك ػ
غقل ك ل غأل وك
) ،(ṣeḥram-maكيع أل" ك ي ون جلونل ،كوكاة ي مقي بةك عؿ" ) ،(iddin-maكيع أل" يعطأل

االستنتاجات
ل وسػػي ة وكمكسػػكم بػ ػ أوكيك يػػل غػػأل وكة ػ و لي ػ أ ،إكػػل جمة ػ مػػف وك يػػةئ يم ػػف

ى ةي ػ
إجمةك.ة اةل وك حك وآليأل"

ُ -وحيػ ػكوا وكة ػ ػ و ليػ ػ اة ػػل جمةػ ػ م ػػف وكظػ ػكو

كوكيحةيؿ اب و ة ك بط.ة مع مة سبق.ة مف ظكو

ِ -نظ.

وك حكيػ ػ وكم.مػ ػ وكي ػػأل ييطةػ ػ
حكي

وكل وسػ ػ

وكل وس ملل يقػلـ و سػةك وكبالغػأل كوك حػكم كػلل وكعػ وهييف وكقػلمةا بةسػيعمةك.ـ

وكيك يل وكة ظػأل كوكمع ػكم غػأل إه ػةع وآل ػ يف كوي ػةؿ مػ ول ـ وكػل وكميةقػأل ك ػ و و سػةك

مء.ك غأل وكة
ّ -ي كع نسةكي

وكع بي ءقيق و لي

وكيك يل م .ة مة ةف يعيمل اةل و سةك وكطةبأل ،كٌ

يعيمل اةل وكيك يل

بةكقسـ نكوكيك يل بةك ع
ْ -هةـ و سةك وكطةبأل وكلوؿ اةل وكيك يل غأل و لي اةل جمة نمك م .ة نف يػ يأل وك عػؿ
وكمضة ع مسبكؽ بالـ و م نك ت وك ة ي نك وكيم أل

ٓ -ضم وكة و لي نلكو لوك اةل وكيك يل ،كوكميماة بة لو " ) ،(…maوكيأل ةف ك.ة
كظ ػػةئؼ حكيػ ػ ن ػ ػ ل إك ػػل جة ػ ػ وكيك ي ػػل إ يس ػػيعمؿ نلو ب ػ و
ػط نك ػ و
ػيـ غ ػػأل وكعب ػػة و
وتسي.الكي غأل وك

ك

وكمة ي

ٔ -نايمػػةل وكة ػ و لي ػ اةػػل وسػػيعمةؿ وك عػػك غػػأل ع ػ
ك ك نسةك بالغأل غيع نمية

ب ك

و سػػمةا وكمءػػ.ك ك يػػةل وكيك يػػل

مضل اةي.ة نآلؼ وكس يف
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اليوامش:
 ،نبك وكحسيف نحمل ،معجـ مقةيي

كُل وبف غة

كك لل،

وكة  ،يحقيؽ" ابل وكسالـ ة كف ،طُ ،بي ك  ،ََُِ ،مةل

كِل وبف م ظك  ،نبك وك ضؿ جمةؿ وكليف محمل بف م ـ ،كسةف وكع
كّل وكميػ ػػةكم ،محمػ ػػل ابػ ػػل وك ػ ػ اكؼ ،وكيكهيػ ػػؼ اةػ ػػل م.مػ ػػة
ُٔٓ

َُُُْ ػ،

كْل وكع ب م ،نبك وكبقةا مح

غأل اةؿ وكب ةا كواا و  ،يحقيػؽ" غػة م م يػة

ّْٗ

كٓل و ء ـ ،وكميككأل اةأل وكميككأل ،وكيك يل غأل وك حك وكع بأل ،وكم
كٔل وكي وييػػؿ" ػػأل طػػة

 ،طّ ،بي ك  ،ُْٗٗ ،جّ،

وكيعػ ػػة يؼ ،يحقيػ ػػؽ" ل محمػ ػػل ض ػ ػكوف ،بي ػ ػ ك ،

وكليف ابل وهلل بف وكحسيف ،وكةبة

طةيمة  ،طُ ،لمءؽ،ُٗٗٓ ،

ْٕ

غ ػػةئأل كجػػلو أل غيػػع ،ا غ.ػػة و ل

ك ،ََِْ ،

ُِ

وكع وهػػأل وكقػػليـ م ػ ا ػػك وكمب ػ  ،ك ػػةف ػػلغ.ة

يعظػػيـ كيمجيػػل وآلك.ػ كوكمةػػكؾ كوكمعةبػػل كوكمػػلف كةم يػػل اػػف وكي وييػػؿ غػػأل وكعػ وؽ وكقػػليـ ي ظ ػ " وكطػػةئأل ،بيػػؿ
سةيمةف ،وكي وييؿ غأل وكع وؽ وكقػليـ غػأل ضػكا وكم ػةل وكمسػمة ي  ،سػةك مةجسػيي غيػ م ءػك ،

ةكل ءي

جةمع وكمك ؿََِٖ ،
كٕل واك ػ كءػػمش –  šamašل ،إك ػ وكءػػم غػػأل وكع ػ وؽ وكقػػليـ سػػمأل بةكسػػكم ي واك ػ كوكيػػك –  UTUل ،كيعػػل
ملي يأل سػﭙػة ك كت سة م يف ئيسيف كعبةلي ً  ،ي ظ " ءيل ،غك م ،أوكمعيقلو وكلي ي أ حضة وكع وؽ ،جُ،
d

d

ب لولُٖٓ ،ُٖٗٓ ،
(8) Lambert, W. G., Babylonian Wisdom Literature, (BWL), Oxford, 1960, P.126.
كي ظ " وكطةئأل ،بيؿ ةكل ءي سةيمةف ،م ل سةبؽُٔ ،
(9) SAA, Vol.3, pp.20-22.
ػة غػأل وك ػك وكمسػمة ي م ػ
كَُل ن بيؿ" ملي ٌءػك ي بػلن وتسػييطةف غي.ػة اةػل ءػ ؿ هػ ل وايػ ك ل
ا

ا ةيػ بةك ػ مػف هبػؿ وكمةػكؾ وآلءػك ييف ،كتسػيمة غػأل

سالك نك وكاةكا كََُُِِِْ-ل ؽ ـ ةكػ

مبة ي.ة وكلي ي  ،كةم يل ي ظ " سة  ،ة م ،هك ٌءك  ،ي جم " ل اةم سةيمةف ،ب لول،ُٗٗٗ ،
كُُل وآلك.ػ اءػػية "  "dIštarوكيسػػمي و ليػ آلك.ػ وكحػ
وكمعبػكل ل سػمي
وكع ك وكقليم

كوكحػ

كوكجمػػةؿ غػػأل وكعػ وؽ وكقػػليـ ،كيع ػػأل" كوآلك.ػ

بةكسػػكم ي " كإ ة ػة – dInannaل كيع ػأل" كسػػيل وكسػمةال ةكػ
كيعل ملي وكك ةا م

هلسػػي كوسػع وميػل

كُِل اق وكم ،اةمة سييةف ،وكم ن لك ة كم ة ي.ة غأل حضة كولم وك وغليف ،ب لول،ُٕٖٗ ،
كُّل واكػ
م
كُْل واك

ي و" إك وك ة غأل وكع وؽ وكقليـ ،ي ظ " وكطةئأل ،بيؿ ةكل ءي
سةيمةف ،م ل سةبؽ،

كُٔل و ء ـ ،وكميككأل اةأل وكميككأل ،م ل سةبؽ،
كُٕل كي ل ب ي
طُ،ََُِ ،

ّٗ

ِِٖ

كواا ػػة ا ػػل وكعػ وهييف وكقػلمةا ك ػػك وبػػف واكػ و ةيػػؿ ،كيعػػل ملي ػ

ابةلي وك ئي  ،كةم يل ي ظ " وكءة  ،غةيف مكغؽ غةضؿ اةأل ،م ل سةبؽ،

كُٓل وكطةئأل ،بيؿ ةكل ءي

ابػ

ابةلي.ة وك ئي  ،كةم يل ي ظ " وكءة  ،غةيف مكغػؽ غةضػؿ اةػأل،

مك ن ـ وآلك .غأل وكع وؽ وكقليـ ،سةك مةجسيي غي م ءك  ،جةمع وكمك ؿ،ََِِ ،
ك يػػة –  "dninurtaإكػ وكحػ

ِْ

ِّٕٕ-

َُْ

سةيمةف ،م ل سةبؽ،

ُٕ

ِٓ كي ظ "

) ،(kalamaنيضةن ي ظ " وكجبك م ،اةػأل يةسػيف ،هػةمك
ِّْ
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(18) CAD, K, P. 88:b.
كُٗل ح كف ،ةئؿ ،مةحم ة ةمش ،لمءؽ ،طُ ،ََِٔ ،وكةكح ُٖٕٗ ،ٔ " ،
(20) CCT, 4, 10b:20.
(21) CAD, K,P. 88:b.
(22) GAKK, P.324.
(23) SAA, Vol.1,I,2. P.71.
(24) OIP, 2, 85: 3.
(25) BMS, 2: 18, 3: 15.
(26) RA, 46, 88: 10.
(27) CAD, G, P.4:a.
(28) CAD, G, P.4:a.
(29) ABL, 506: 16.
(30) KAH, 2, 71: 35.
(31) VAS, 6,276:4.
(32) CYV, 267:11.
(33) YOS, 9, 35: 115.
(34) TCL, 3, 15.
كّٓل ي ػ بي ي " ملي ػ ٌءػػك ي يقػػع بقةية ػػة اةػػل بعػػل بضػػع يةػػكمي و مػػف ءػػمةكأل غ ػ ملي ػ ي ػػكل ،ك ظػػ ون
ك كب ي بي.ة كه ب.ة مف م و وكملف وك ئيس غقل وسيكط هليمةن كغأل وكع ك واسالمي كوكحلياػ نبػ
نب يي.ػػة ه ػ كتي ػ وكع.ػػل وك ػ م جػػلل ي وكمةػػؾ نس ػ حلكف كػػككأل ا.ػػل ً ٌءػػك بة يبػػةؿ كةم يػػل ي ظ ػ " سػػةيمةف،
اةم  ،وك يةب وكمسمة ي كوكح ؼ وكع بأل ،وكمك ؿِّ ،ُٕٗٗ ،
كّٔل سةيمةف ،اةم  ،وكم ل وكسةبؽ،

كَْل يجػػال

بةي ػ

ٖٔ

(37) STC, 2, pl. 77: 24.
(38) CAD, N, p. 295: b.
(39) CAD, N, p. 295:b.
و كؿ" مػػف نءػػ .وكمةػػكؾ غػػأل وكع ػ وآلءػػك م وككسػػيط وميػػل ح م ػ مػػف حػػلكل كُُُٓ-

َُٕٕ ؽ ـل وءػي .بإلو يػ وكحة مػ كحماليػ وكعسػ ي اةػل وكم ػةطؽ وكءػ هي كوكءػمةكي كوكج كبيػ ك ػػكتن
إكل بةبؿ وكيأل ن ضع.ة حلكل س ََُُ ؽ ـ كسةطة ً  ،ي ظ "
وك ج أل ،حسيف ،معجـ وكم طةحة كو االـ غأل وكع وؽ وكقليـ ،طُ ،ب لولَِْ ،ُِٖٗ ،
(41) AKA, 71, v.31.
(42) CAD, N, p.294:b.
(43) MVAG, 21, 82, r,4.
كْْل اف و سةك وكطةبأل غأل وكة و لي  ،ي ظ " وكحةج محمل ،م ط ل محسػف ،و سػةك وكطةبػأل غػأل وكة ػ
و لي – ل وس مقة

مع وكة

وكعب ي  ،سةك مةجسيي غي م ءك  ،جةمع وكمك ؿَُُِ ،

كْٓل وكج جة أل ،نبك وكحسف اةأل بف محمل بف اةأل ،وكيع ي ة  ،يك ،ُُٕٗ ،
سةيمةف ،اةم  ،كٌ كف ،وكمعجـ و لم ،جُ ،ب لول،ُٗٗٗ ،

ّٖ كي ظ "

ِّ كي ظ "

GAG, p. 105:a.
(46) Goetze, A., Fifty old Babylonian Letters from Harmal, (SUMER), 14, 1958,
No:8,13.
كْٕل يعػػل ػػي و مػ بػػةكالـ كوحػػل مػػف ن ػػـ نسػػةكي وكطةػ وكمسػػيعمة غػػأل وكة ػػة وكعة بػ  ،كهػػل وسػػيعمة ػ ً
وك ي

م وك ةئ

كوكمي ةـ كوكمي ةميف ،ي ظ " LCGSL, p. 194
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(48) AbB, 2, 142: 6-11.
(49) Goetze, A., Op.cit, No: 40: 7-8.
كَٓل وكس ة أل ،نبك يعقك يكسؼ بف نبأل ب  ،م يةح وكعةكـ ،طُ ،وكقة ُِٓ ،ُّٕٗ ،
كُٓل وكسػػيكطأل ،جػػالؿ وكػػليف ابػػل وك ػ حمف ،و ءػػبة كوك ظػػةئ غػػأل وك حػػك ،يحقيػػؽ" غػػةي ي حي ػػأل ،طُ ،بي ػ ك ،
ُْٖٗ،

ِٓٓ

(52) AbB, 2,31: 5-7.
(53) AbB, 13, 154: 14-17.
(54) Goetze, A., Op.cit, No, 9: 8-10.
كٓٓل وكسيكطأل ،جالؿ وكليف ابل وك حمف ،م ل سةبؽ ،جِِٖ ،
كٔٓل إف و لو  lūإ و مة ل ة اةل غعؿ وكمي ةـ ككـ يلم مع ي غإ .ة غةكبةن مة ي يل مع ل وكيك يل ي ظ "
وكحةج محمل ،م ط ل محسف ،م ل سةبؽُُٖ ،
(57) EG, 11: 166.
(58) CH, xxvb, 72-74.
كٗٓل وبف م ظك  ،م ل سةبؽ ،م ُّٕٓٓ ،
(60) OBTT, No. 42: 23.
(61) Goetze, A., Op.cit, No, 10: 9-10.
كِٔل وكع ب م ،نبك وكبقةا ،م ل سةبؽّْٕ ،
كّٔل إسػػمةايؿ ،ةكػػل سػػةكـ،

ػػك

مسػػمة ي غي ػ م ءػػك مػػف وكع ػ وكبػػةبةأل وكقػػليـ يةػػكؿ طػػة  ،سػػةك
" ،

مةجسيي غي م ءك  ،جةمع ب لول،ُُٗٗ ،

(64) SAA, Vol. 18, Not, 85, p. 68, 5-8.
(65) SAA, Op.cit, Vol. 1, Not. 2, p. 7. 6-8.
(66) SAA, Op.cit, Vol. 5, Not. 117, p.22, 15-22.
كٕٔل و ء ـ ،وكميككأل اةأل وكميككأل ،م ل سةبؽُُْ ،
(68) OBTR, p. 99, No. 124.
(69) AHW, p. 1088: b.
ٓٓ ،
 ،سط "
"
كَٕل إسمةايؿ ،ةكل سةكـ ،م ل سةبؽ،
كُٕل وكيمػػيـ ،ابػػل وهلل اةػػأل محمػػل ،وكعػػلل غػػأل وكة ػ و لي ػ – ل وس ػ مقة ػ  ،-سػػةك مةجسػػيي غي ػ م ءػػك ،
جةمع وكمك ؿ،ََِٖ ،

ُٓ

كٕٔل وكقيسأل ،إب و يـ حسيف محمل،

(72) GAG, p. 250, b.
(73) GAKK, p. 325.
(74) CAD, w, p. 20: b.
(75) GAKK, p. 325.
يةغ و غعةؿ وكمعيةػ غػأل وكة ػ و ليػ – ل وسػ مقة ػ  ،سػةك مةجسػيي

غي م ءك  ،جةمع وكمك ؿ،ََِٓ ،

َُٖ
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