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Abstract:  

The paper presents the research a study of five texts from the 

Iraqi Museum (confiscation) and included the verb "receive" (šu-ba-ti/ 

maḫāru). On the other hand, represents a less intensive form of take, 

more along the lines of receive, get, accept, and one that depends on 

context, on how the speaker or writer perceives the event. 

    This texts it back to Ur III Dynasty (2112- 2004 BC), and 

dated during kings 
d
Amar- 

d
Su'en, 

d
Šu- Su'en, and 

d
Ibbi- Su'en. These 

texts contained different materials: lard, brick salt, medicinal plant, 

spice, a type of groats, and barley. 
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 )ُمَلخَُّص الَبحث(
ترجععه هععلن وص فععتا يععا تلى عصععل رصععث لفععر ذيى وصّلصّععن وصععلا ت   عع   لص  فععتا  و  
وص ضععععلا ق واديفععععلعهن يت تلصععععل  ره  وص فععععتا ارصتصععععن وص تدععععه وا ععععرا  افععععلعى    يهععععا 
اتجعتع  يعا وص ي عل وصقرودعا  ي  لعي وصفع ر وصيلى ع عن صإ فعتا يجع صعل ترجعه صقصع  وص إعت  

شععت نعع ق  يذيععا نعع ق  ذاععل وص ضععلا ق وصقلاععن صإ فععتا يصععا   عع  ن وصيلععإ    ذاععلى نعع ق  ي 
ص توع اعيإفن  يوصيا جلء   ف ر اعيإفن يا ذغإي وص فتا وصيا ترجه صقفر ذيى وصّلصّن  
ر  ت ّل شكاًل اق ذشكلل "وصيلإ    وص فتل  وصقبعتل"  يتقي ع  لإعث وصلع ل  يعا وصع ى  يلإعث 

صإ  ث. تض ق وصب ث عىونن صع لعن عفعتا اعق وص ي عل ك ف ن رعىو  وص ي  ث ذي وصكلتي 
يوصيا هقتع تلى عصل رصث لفر ذيى وصّلصّن يج  قصل اق  ع ل عفعتا  *1وصقرودا  افلعى  

                                                           
1*
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ز ع  وصع   عر  ععتن اعق :   يتضع    تلعإ  ل ص عتوع اعيإفعن  maḫāru /šu-ba-ti"وصيلعإ  "  
  .وصرر ش  عبل  طبا  تتويل  اإح وصطتب  وصشق ر

 عفتا ال لى ن  لفر ذيى وصّلصّن  وصيلإ    وصلتار  ن  وألك ه ن.وصكإ ل  وص فيلح ن: 
No.1 (IM 226294) 
Obv.  
1. 1 (gur) 1 (pi) 2 (bán) 3 2/3 silà  
          ì - šaḫ - gur  
2. ki ne-ne 
dub-sar-sal ta 
3. a-ì-lí-šu nu-bànda 
             uš-bar 
Rev. 
4. šu-ba-ti  
5. mu ḫu-úḫ-nu-riki  
        ba-ḫul-ta 
6.  mu en-dNannar (ŠEŠ. KI) kar- 
       zi-da ba-ḫun-gá šè 
7.  mu-bi mu-3-àm  

 وصتجه وصيرج ن:
 ن ال عهق وصع   ر. 2/3 3  له  2 يا   1 كتى   1 .1
 اق ع  ا وصكلتبن رصث. .2
 وص شت اشرف وص للج ق. -آ .3

 وصقفل: 
 تلإ  . .4
 اق وصل ن وصيا عار  ي صل ا ي ن ختؤخ تىا  وصل ن وصلل قن صإ إك ذالى ن ق  رصث.  .5
وصلععع ن  وصيعععا  وخي عععر  عععلهق واصعععه ع عععلى يعععا وصكعععلى ز ععع و  وصلععع ن وصيلنعععقن صإ إعععك ذاعععلى  .6

 ن ق .
 ن يه  ذا  وصل ن وصّلصّن   الث ن تو  اييلص ن . .7

 وص الحظل : 
  وصلطر وأليل:
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gurليإصل يا وصإ عن وألك هعن : يح   د لس وص كلي ل ي ق(kurru) ( CAD, K, 564) ي قعلعل  
  . 40: 1979صير   يتزا ىش    252,6تقر بًل  لصق لس وص لصا  

pi يحع   د علس وص كلي عل هقليإصعل يعا وصإ عن وألك هعن :(pānu) ( CAD, P, 100 يهعا اعق   
  . 40: 1979 يتزا ىش    صير  50,52ذج وء يح   وصگتى يتقلعل تقر بًل  لصق لس وص لصا  

bán  هقليإصل يا وصإ ن وألك هن 71: 2004: يح   د لس وص كلي ل ا ل   (sūtu) (CAD, 
S, 420  صيععر   يععتزا ىشعع    8,42  يهععا اععق ذجعع وء وصكععتى يتقععلعل تقر ًبععل  لصق ععلس وص ععلصا

1979 :40 .  
sìla  عن وألك هعن    هقليإصعل يعا وصإ65: 2044: يح      ر  صق لس وص كلي ل ا عل (qûm) 

(CAD, Q, 228; Abz, 71  يعتزا ىشع    صيعر  0,842   يتقعلعل تقر بعًل  لصق علس وص علصا 
1979 :40 .  

ì - šaḫ افعطإح نعتارا   ق عث عهعق وصع   عر :Daniel A. Foxvog 2009: 26   
 .(CDA, 232; CAD, N 1, 142) (nāḫu)هقليإه  لصإ ن وألك هن 

 وصلطر وصّلعا:
ki…ta73: 2009  ق ث  اق...رصث   يتزا ىش    : حرف جر.  
ne-ne :ون  لإ  اؤعث. 

dub-sar-sal افطإح نتارا   ق ث "كلتبن"  ي رع يا وص فتا  لصف  ن :sal-dub-
sar))  هقليإصل  لألك هن(ṭupšarratu) (CAD, Ṭ, 150). 

 وصلطر وصّلصث: 
a-ì-lí-šu  ون  لإ  ال ر  يىع هلو وان   ف  ن :a-ì-lí-suلص ص عن عفلعصل: ي  عل    ي 

علعهعن لإعا ذكبعر  وص للج ق ي قل ر حك  وص إك ذالى ن ق  وصلع ن وصلعل قن يوصلع ن وصيلنعقن   
  .158: 2014اروع 

nu-bànda2004   ذي وصعري    ا عل  133: 2013 ا على لإعا لبع  وص لصعك  : وص رودي :
 .(CAD, L, 97) (laputtû/ lupputû)   ي قليإصل يا وصإ ن وألك هن 73

uš-bar   ي قليإصل يعا وصإ عن وألك هعن 121: 2004: وص ليك  ا ل   (išparu) ( CDA, 
134; CAD, I, 255 تظصر  قع  وص فعتا اعق لفعر ذيى وصّلصّعن ذه غلصب عن وصقعلاإ ق . 

يععا وص لعع   هعع  اععق وااععلء ر  تععل ر عفععتا ا ي ععن صكععش لععق وصكععلعى وص لععتا صإقععلاإ ق يععا 
  .265: 2007  ا  تع وص يتصا  عتوصن ذح *2وص ل   يذجتىه 
 وصلطر وصرو ه:

                                                           
2*

 يبدو أن ذكر وظيفة الكاتبة ربما كانت احدى العامالت في النسيج )الباحث(. 
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šu ba-ti: (šu…ti)    يقعل نعتارا ار عي   ق عث تلعإDaniel, A. Foxvog 
ذعو  وصر إعن وصفقإ عن ص  عر  (ba)ييعلصل اعق  šu ba-(n-)ti   يذ عل وصفقعل هعت 52 :2009

 (ba)    ق ععث "نععإ " يهععت يقععل ايقعع   اععل    يThomsen, M.L 2001: 176وصقلدععل 
ت ّععل حشعععت   (n)أله  (an)تفععر ا وص ب ععا صإ رصععتل ي ععله لإععث وصكلتععي ذه هظصععر  نععل قن

ى  ععل صع   نععببًل  (n)ضع  ر وصفللعل صإشعععى وصّلصعث وص فععرع وصقلدعل  يحه غ علب حشععت  وصفللعل 
   ي قليإصعل يعا وصإ عن وألك هعن 150: 2015راالي ًل يحع ل د  هكته دتول هًل  لإعا لع ويا ذح ع  

(ilqe)  اععق وص فعع ى(leqû)(CAD, L, 131) ذي  (imḫur)  صقعع  حفععل" اععق وص فعع ى"
(maḫāru) (CAD, M, part I, p.50) عل يعرع وصفقعل وص ر عي    (šu…ti)  ذهضعًل  فع  ن

(šu ba-ab-ti) يوصععع(ab)  ذ ععإصل(b)  ضعع  ر وصشعععى وصّلصععث وص فععرع ص  ععر وصقلدععل  يععتزا
 (a)وص يتصع  اعق واصفعل  اعه  (ab)   يد  جلء  ف  ن وص عي   وصفعتتا 108: 2009ىش   

  . 141: 2015ي فبح وصفقل   ق ث "ونيإ " يقل الضا ايق ا  لإا ل ويا وح   
هععلتا  ععلص ق ث وصفقإععا  تإقععثإ حفععل  يحه وصفقععل ي ععه  (šu…tiي  (ba)ره وصععرو ب يعع ق   

هفلععر يقععل  (ba)   لىتبلطععه اععه وصعععšu…tiعاصععن ضعع   ن لإععث وص ر ععن  ي ععلصك هكععته وصفقععل  
 .(Muffs, Yochanan 2003: 241ا يهت عصلهن وص  ث  وصيإق

 (šu…ti)ييا لصع  وص إعك ذاعلى نع ق  لعع   يل عن حتوشعا وصإعتص يعا عفعتا وانعيال  
شليقن  ي لع  تش ر  يل ن وص لش ن رصث وصق ع واج لصا صإ  توعل  وص ل تى  يا وص ى يذح لعًل 

 يل عن وص توشعا يعا عفعتا يل ر جلعبصل   ل وص  توه  ييا لص  وص إك شتنع ق ذ عب   
ظلهر  شليقن ي   ل ذشلى  عفعتا وأل ع لف وألخعرل وصيعا ت  عل  يل عن  (šu…ti)وانيال  

  . 56: 2007وص توشا رصث واععفل   عتوصن ذح   ا  تع وص يتصا 
 وصف  ن وصيلى ع ن: وصلطر وصعلا 

mu ḫu-úḫ-nu-riki ba-ḫul-ta:  عتوصعن  وصل ن  وصيا  عار   يصل  ا ي ن ختخ تىا 
    يهعععا وصلععع ن وصلعععل قن اعععق حكععع  وص إعععك ذاعععلى نععع ق  101: 2007ذح ععع  ا  عععتع وص يعععتصا 
  . 12: 2014 علعهن لإا ذكبر اروع 

mu:   تقليإصععل يععا وصإ ععن واك هععن63: 2004افععرع  نععتار ن   ق ععث "نعع ن"  ا ععل    
(šattu) (CAD, Š, II,  197.).  

 
 
 
 

 وصلطر وصللعس:
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mu en-dNannar kar- zi-da ba-ḫun-gá šè: 3نع ن تق ع ق  علهق  لىز ع و* 
  صإلصعه ع على  يهعا وصلع ن وصيلنعقن اعق حكع  وص إعك 123: 2007 عتوصن ذح   ا  تع وص يعتصا 

  .13: 2014ذالى ن ق  علعهن لإا ذكبر اروع 
 وصلطر وصلل ه: 

mu-bi mu-3-am6: . صل يه  وصل ن وصّلصّن   الث ن تو  اييلص ن  
àm:   82: 2009ي لتا اه وألل وع  يتزا ىش   يقل وصك  تعن.   

No.2 (IM 226301) 
Obv. 
1. 1 (bán) sí-mi-tum 
1(bán) ḫu-rí-um 
5 sìla Ú.KUR  
30 ma-na ki-lá sig4 mun 
      5.  níĝ-diri-šè 
     ki šu-ìr-ra-ta  
Rev. 
   dŠul-gi-wa-qàr 
   šu-ba-an-ti 
    iti ezen-dme-ki-gál 
   10. mu dšu-dsuʼen (EN.ZU) 
    lugal urím (ŠEŠ.AB)ki-ma-ke4 
       ma-da za-ab-ša-liki 
       mu-ḫul 
Le.edg      gab-ri 

 وصتجه: وصيرج ن
  .وصل    عتن اق وصرر ش    له  1 .1
 .تتويل   له  1 .2
 .ن ال عبل  طبا 5 .3
 . ا ل يزه اإح وصطتب 30 .4
 رصث وصّري  وص ضلين  .5

                                                           
3*

 الكارزيدا حرفياً معناه "الميناء الحصين". 
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 اق شت رير و  .6
 : وصقفل
 يدلى شتصكا .7
 تلإ  .8
   وصشصر وصّلعا لشر شصر ل   اا  ا  لل  .9

 ن ن شتن ق .10
 اإك ا ي ن ذيى .11
  الع زو شلصا .12
 عار  .13

 علعن: وص لين وص لرل 
 : وص الحظل 

 : وصلطر وأليل
sí-mi-tum:    ععتن اعق وصرعر شOwen, David I., & Mayr 2007: 301   

 .4* (CAD, S, 115)(samīdu) ي قليإصل  لألك هن
 وصلطر وصّلعا:
ḫu-rí-um :تتويعلMaekawa, K. 1985: 99; Sallaberger, W. 2011: 

 .(CAD, Ḫ, 251) (ḫuriʼu)     ي قليإصل  لألك هن 357
 :وصلطر وصّلصث

Ú.KUR: (šem.bi.ri.da  عبعل  طبعا   Maekawa, K. 1985: 99; Civil 
  . ninû/ nīnû) (CAD, N, II  241   هقليإصل  لألك هن  150: 2004

 :وصرو هوصلطر 
ma-na: يحع   د علس صإعتزه  هقليإصعل  لألك هعن (manûm) (CAD, M, I, 219.)  
  .40: 1979غ    يتزا ىش    505يتقلعل حلص ًل  

 ki-lá  : ي قليإصعل  لألك هعن  207: 2004ا عل     ق عث يزه   šuqultu) (CAD, 
Š III, 334.). 

sig4 :ألك هعن   ي قليإصعل  ل 233: 2004ا عل   طعليت  إ وصطعتب libittu) (Borger 
1978: 195; CAD, L, 176). 

 mun : ي قليإصعععل  لألك هعععن  118: 2013ا عععلى لإعععا لبععع  وص لصعععك  اإعععح   ṭabtu) 
(CAD, Ṭ, 10.).  صقع   عله وص إعح اقرييعًل  لشعكلل لع    اّعل  يإعن وص إعح يحرعر وص إعح  ييعا

                                                           
4*
 هذه التسمية مشابهة لكلمة السميد المتداولة حالياً. 
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وص إعح  ر   عله وص إعح اعلع  ذنلنع ن يعا وص علوء  رح ل دتوي  وصطقل  يل ر وص إح يت فه طليتدعن
 Levey M. 1959: 231). 

 :وصلطر وصعلا 
 diri :  هقليإصعل  لألك هعن  93: 2004ا عل   يتق ا يعلي   atāru) (CAD, A, II, 
487).  

 :  وصلطر وصللعس
šu-ìr-ra : ي  واصه ريرو ون  لإ  ال ر ياق لن   Loding, D .1976 :67.  
 :وصلطر وصلل ه

dŠulgi-wa-qàr : ون  لإ  ال ر 
 :وصلطر وصيلنه

 iti ezem-dme-ki-gál:    يعرع هعلو وصشعصر يعا تقعت   ا ي عن ذيى يعى صعWhiting, 
R.M 1979 :13 يصععععع  هظصعععععر يعععععا عفعععععتا لفعععععر ذيى وصّلصّعععععن ونععععع  ل ععععع  صصعععععلو واصعععععه   

 Cohen, M. E. 1993: 158). 
 وصف  ن وصيلى ع ن: 

نع ق اإعك ا ي عن ذيى  عالع زو شعلصا  وصلع ن وصلعل قن اعق حكع  شعت  وصل ن  وصيعا  عاعر شعت
 ن ق .

lugal :   ي قليإصعل  لألك هعن103: 2004اإعك  لصلعتار ن  ا عل    ((šarru (CAD, 
Š, II, 76.). 

ma-da:   هقليإصعل  لألك هعن157: 2004 عالع  ا عل    (mātu) (CAD, M, I, 
414.). 

 :za-ab-ša-likiا ي عن يعا غعرب ريعروه  Edzard, D.O., & Farber 1974: 
42). 

mu- ḫul : ج إعن يقإ عن تيكعته اعقmu  يعتزا ىشع    ذعو  وصفقعل وصرو طعن صإر إعن وصفقإ عن
  هقليإعه  203: 2004ا عل     عاعر  ضعرب نتارا   ق عث   ḫul  يوصفقل  107: 2009

  .lapātu) (CAD, L, 82)  لألك هن 
 
 
 

No.3 (IM 226991) 
Obv.  
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1. 1 guruš    1 (pi) še 
še – bi  0.1.0 
erín  saḫar    i7NE-zi- 
         bàd-ki-NI-tum 
zi-zi-ne  
5.  šu-ba-ti 
Rev. ba-ba    dub-sar  
        zà-ga 
iti kir11- si- aka 
mu di-bí- dEN.ZU lugal 

 وصيرج ن: وصتجه 
  يا  شق ر 1للال يوح   صه   -1
  يا  1شق رن  -2
 لع     يت للال تروب صق ل  ع  ا   -3
 زا زا عا -4
 تلإ  -5

 وصقفل: 
  ل ل  لتي وص للحل   -6
 شصر   ر ن ل   -7
 وصل ن  وصيا   ذ بح  ذيا ن ق اإكلً  -8

 : وص الحظل 
 : وصلطر وأليل

5*guruš : ي قليإصعععل  لألك هعععن  147: 2004ا عععل   للاعععل   eṭlu) (CAD, E  
407.  

 : وصلطر وصّلعا
še – bi   : وصّ ق  لصشق ر Halloran, J.A .2006 :134.  
 :وصلطر وصّلصث

                                                           
5*

ل فري مراةرة الحيراال اصقتصرامية لدولرة أور حول هذا المصطلح ينظرر  نوالرة أحمرد محمروم المترولي، مرد  

 وما بعدها. 193، ص. 2007الثالثة، 
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erín : هقليإصععععل  لألك هععععن  195: 2007عتوصععععن ذح عععع  ا  ععععتع وص يععععتصا    ق ععععث للاععععل  
 ṣābu) (CAD, Ṣ, 46). 

 :وصلطر وصرو ه
zi-zi-ne  :ون  لإ  ال ر . 
 :وصلطر وصللعس
ba-ba  : ون  لإ  ال ر Limet, H .1968 :108.  

 :dub-sar zà-ga ع ل اعق وصكيبعن  اععيى  ق علس وألىوضعا وص ىول عن يالعلحلتصل 
  (CAD, Ṭ, 151) (ṭupšarru)   ي قليإصعل  لألك هعن 77: 2001 لعلار لبع ا وصر  إعا 

 .zazakku) (Civil, M ي قليإصعل يعا وألك هعن  dub.sar.zag.ga ذي تعرع ذح لععًل  فع  ن
1969: 99; CAD, Z, 75). 

 لل هوصلطر وص: وصف  ن وصيلى ع ن
iti kir11- si- aka : iti kir11- si- ak   وصشعصر وصيلنعه اعق تقعت   تعتىو  ريإعا 

(Sallaberger, W. 1993: 11). 
وصلعععع ن  وصيععععا   ذ ععععبح  ذيععععا نعععع ق اإكععععًل  يهععععا وصلعععع ن وأليصععععث اععععق حكعععع  وص إععععك ذيععععا نعععع ق  

(Sigrist, M. 1986: 3). 
No.4 (226995) 
Obv. 
1. 15.1.0 še gur- lugal  
á     saḫar     zi- ga 
ki    puzur4   - dkisin (NE.SU4)- ta 
ka- tar- dingir 
      5. šu-ba-ti]  
Rev. 
          mu kišib       ka-[tar]- dingir- šè  
           kišib lugal- šu- maḫ 
           še  NE. NE  
a-šà   dì- ma- timki       
10.  mu en dnanna (ŠEŠ KI)  
       kar- zi-da    ba-ḫun 

 وصيرج ن: وصتجه
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  يا  شق ر  لصكتى وص إكا 1 كتى   15 .1
 ذجر  للال وصيروب   ري  .2
 اق يتزيى   ل ق .3
 كل تلى ععكر .4
 تلإ   .5

 وصقفل: 
 ي ًا اق خي   ل تلى ععكر .6
 خي  صت لل شتالخ .7
 شق ره  .8
 حقل ا طقن عه لتت  .9

وصلعع ن  وصيععا  وخي ععر  ععلهق واصععه ع ععلى يععا وصكععلى ز عع و  وصلعع ن وصيلنععقن صإ إععك  .10
 ذالى ن ق . 

  وص الحظل :
 وصلطر وأليل: 
gur- lugal   افطإح نتارا   ق ث  وصكتى وص إكا :Gomi, T 1993: 31). 

 وصلطر وصّلعا: 
á :  افععرع  نععتار ن   ق ععث ذجععر Borger, R. 1978: 139 ; Halloran, J .
  .idū) (CAD, I-J, 16)   هقليإصل  لألك هن  9: 2006

zi- ga : افعرييل  افعطإح نعتارا   ق عث   Lewis, B., Jewell, E 1982 :
 .ṣītu) (CAD, Ṣ, 215)   ي قليإه  لألك هن  63

 :وصلطر وصّلصث
puzur4 - dkisin (NE.SU4 : ون  نتارا ال ر. 

 وصلطر وصرو ه: 
ka-tar- dingir:    ال ر  ون  لإREISNER, G. 1901: 47).  

 وصلطر وصللعس:
mu.... šè:  افطإح نتارا ار ي   ق عث يع ًا لعق  ألجعل  ا على لإعا لبع  وص لصعك

 .(CAD, A II, 466) (aššum)   ي قليإه  لألك هن 116: 2013
 kišib:    ق ععث خععي  Halloran 2006: 60)ي قليإصععل  لألك هععن   (kanāku/ 

kunnuku) (CAD, K, 136). 
 : وصلطر وصلل ه



 هـ 1443م /  2021                                  (اكنون الأول) 139العدد  (1ملحق ) جمةل الآداب/

467 

lugal- šu- maḫ : ون  لإ  ال ر Gelb, I. J 1970 :42.  
 : وصلطر وصيلنه

a-šà    : ي قليإصل  لألك هن  273: 2004ا ل     ق ث حقل   eqlu) (CAD, Q 
II, 249). 

dì- ma- timki :   ا طقن ا ف ن يا وصر ا ي ش ر ذهضًل رصث اليتط ل  ذي ا لطق
   يدعع  يىع  يععا عفععتا ا ي ععن ذياععل .Kolinski, Rafal 2001: 22 ffزىول ععن  

 .   ل ذعصل ترع يا عفتا اق وصقفر وصبليإا Heimpel, Wolfgang 2009: 45ذهضًل 
 .(CAD, D, 144) (dimātum) وصق ه  اق ا ي ن اىنل يا إكن ذىو عل  ف  ن

 
No.5 (226669) 
Obv. 
1. 5× 60+ 58   še gur 2 (bán) 
ki  dàš- ki- ba- ni ta 
wa- za- za 
šu-ba-ti 
    Rev.  
    5. mu dŠu-dSin (EN.ZU) [lugal  
        uri (ŠEŠ- AB)ki – ma- ke4 

       6. má- gur8- maḫ 
3. dEn- líl 
     dnin- líl- ra 
U. edg 
mu- ne- dím 

 وصيرج ن: وصتجه 
   له  شق ر2 تى    358 .1
 اق ععكر وشك بلعا رصث .2
 يو زوزو .3
 تلإ  .4

 وصقفل: 
 ن ن شت ن ق اإك ا ي ن ذيى  وصلف  ن وصقظ  ن صإلصه رعإ ل يواصصن ع إ ل  .5
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 وص لين وصقإ ل:    ه 
 وص الحظل : 
 وصلطر وصّلعا:

dàš- ki- ba- ni:  ون  لإ  نتارا يىع يا عفتا لفعر ذيى وصّلصّعن  علعهعن لإعا
 . 126: 2014ذكبر اروع 

 : وصلطر وصّلصث
wa- za- za :ون  لإ  ال ر   . 

 :وصف  ن وصيلى ع ن
ma- ke4 : حلصن وص ضلف رص ه يتيكته اق ak-e      61: 2009يتزا ىش.  

má- gur8 : هقليإصععل  لألك هععن  93: 2004ا ععل   نععف  ن شععرول ن ذي نععف  ن لظ  ععن  
 makurru) (CAD, M I, 141). 

maḫ : كب عععععععععر Halloran 2006 :29   61: 2004ا عععععععععل   لظععععععععع   إ   ذي لعععععععععلل   
 .ṣīru) (CAD, Ṣ, 210)  لألك هن ي قليإصل 

 : وص لين وصقإ ل
mu- ne- dím : تيععلصل اععق "  عع ه صصعع " عع  ن يقإ ععن نععتار ن   ق ععثmu  نععل قن

 ذعو  وصقليعععل  صإشععععى وصّلصعععث وصر عععه وصقلدعععل  لإعععا لععع ويا وح ععع   raحشعععت   neتفعععر ا ي 
2015 :146.   

dím : يقل نتارا   ق ث  ع ه Halloran 2006 :33 ك هعن   هقليإعه  لأل banû) 
(CAD, B, 81).  

  وصل ن وصّلا ن اق حك  شت ن ق 
 واني يلجل  

  ق  عىونن وص فتا يت إ إصل تت إ ل رصث ال هلتا: 
  تعع ل لإععث وصيلععإ   وصفقإععا صإ ععلع  يص لعع  ارععرع maḫāru /šu-ba-ti عع  ن وصيلععإ     -1

 ي ل صإيلإ  .
وصيلإلععل وص ا ععا صلعع تو  حكعع  ذه وصفعع  ن وصيلى ع ععن وص ععل تى  يععا وصعع ى وأليل تتضععح  -2

 وص إك ذالى ن ق.
 .(dkisin)ظصتى ون  رصه ج ي  ص  عر  صه اف ًىو  -3
 .(ne-ne, wa-za-za, zi-zi-ne) ظصر  ذن لء ذلال  ج ي   -4

 
 ج يل د لنل  وص فتا
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 وصُل ك وصقر  وصطتل وصرد  وص ي فا
 ن  1,5 ن  3,2 ن  3,6 226294
 ن  1,5 ن  3,9 ن  4 226301
 ن  1,4 ن  3,5 ن  3,8 226991
 ن  1,4 ن  4 ن  4,8 226995
 ن  1,8 ن  3,9 ن  4,1 226669
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  تى وص فتا
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Obv.                                                               Rev. 
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