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 ملخص البحث:*

كانت الطبائع البشرية ووسائل التعبَت عنها واحدة يف كل العصور، السيما يف الفرح أو 
احلزن على حد سواء؛ فتقدًن التعزية بُت الشعوب السيما على ادلستوى ادللكي ىو أحد الوسائل 

الشرق األدىن القدًن لتدعيم العالقات الدبلوماسية بينهم، تلك العالقات الىت  الىت اتبعها ملوك 
كانت يف االغلب تتبلور يف اذباىُت الستمرارىا ، أحدمها متمثل يف الزواج السياسى واآلخر يف 
اذلدايا ادللكية. وما ديكن مالحظتو أن  ادلصادر الىت تُعِّبر عن وسائل التعزية قليلة وحمدودة يف 

التحليل  رق األدىن القدًن ، وذلذا ستقوم الباحثة بتسليط الضوء على ىذه ادلصادر دبزيد منالش
ِلك اجلديد..... أو ىدايا 

َ
والتفصيل ، والىت تنوعت بُت رسائل التعزية وإرسال سفارات إىل ادل

جنائزية ، وإن مل تكن ىناك رسائل مباشرة للتعزية ولكن الرسائل تتضمن بعض الكلمات الىت 
تشَت بشكل غَت مباشرإىل التعازى وادلواساة متمثلو يف وصف ادللك حلالة حزنو على حليفو ادلتويف 

 أو يف نوع من "الرثاء الذايت".

 -الكلمات المفتاحية:

 السفارات الرسل. -احلداد -اذلدايا اجلنائزية -الطقوس اجلنائزية -اجلنازة -التهنئة -التعزية
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The human nature and the means of expressing it were 
the same  in all ages, especially in joy or sorrow. Offering 
condolences among peoples, especially at the royal level, is 
one of the means used by the kings of the ancient Near East 
to strengthen their diplomatic relations. These relations, 
which were mostly crystallized in two directions, one is 
political marriage and the other is royal gifts. What can be 
observed is that the sources of expressing condolences in the 
ancient Near East are few and limited, and the researcher will 
shed light on these sources with more analysis and detail. 
These sources varied between letters of condolence, sending 
embassies to the new king ..... or funerary gifts to the 
successor of the deceased. There were no direct messages of 
condolence, however; the letters contained some words that 
indirectly referred to the condolences represented in the 
description of the king's grief over his deceased ally or in 
some kind of "self-consolation". 

Key words: Condolence - congratulations - funeral - 
funeral rites - funeral gifts - mourning –Embassies- 
Messengers. 

 مقدمة:

شارَكت الدول احلليفة يف احلزن واحِلداد على ملوك بعضهم البعض أو على أحد أفراد 
كان حداد   .ٕ؛ ألنو إىل جانب التعبَت عن احلب األخوي واالىتمام بأخيو ادللك ٔالعائلة ادللكية

لى حليِفو ادلتويف أو تقدًن العزاء خلليفتو أحد ادلمارسات الدولية بُت ادلمالك الصديقة حليف ع
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؛ حيث تبدأ تلك ادلمارسات باالىتمام بصحة ادللك احلليف، لذا فال ٖيف الشرق األدىن القدًن
غرابة يف أن ذمد بعض ادللوك يوجو العتاب لعدم سؤال حليفو حُت مرضو أو إرسال رسول 

 Burna-Buriašعليو، فقد عاتب ادللك البابلي "بورنابورياش الثاىن"  لألطمئنان
II(ٖٔٙٓ-ٖٖٔٓ  "ادللك ادلصري "أمنحتب الثالث )ق.م Amenhotep III  ؛ ألنو مل

يُرِسل لو أّي رسول للتعبَت عن حزنو على مرضو واآلطمئنان عليو. فكتب بورنابورياش إىل أمنحتب 
ن سليًما، وأخي لم يعبِّر عن اىتمام بأمري، فقد امتألُت وألن جسمي لم يكالثالث قائاًل: "

غضًبا إزاء أخي، قائاًل: ألم يسمع أخي أني مريض لماذا لم يعبر عن اىتمام بأمري؟! لماذا 
، ولذلك كان البد أن يكون ٗ.(EA 7 :14-32 )؟!"لم يرسل رسولو إلى ىنا ولم يزرني

. وقد أرسل ٘األقل حيمل التعازي لعائلة ادللك ادلتويفادلوت حدثًا مهًما إلرسال رسول واحد على 
بالفعل رساًل كممثلُت دللوكهم يف ادلناسبات الدولية اخلاصة ) التنصيب، ادلهرجانات الدينية، ... 

-ٖٖ٘ٔ)Tušrattaإخل(، ويتضح ذلك من خالل رسالة من ادللك ادليتاين توشراتا 
ق.م( والىت ورد هبا  ٖٓٗٔ-ٖٙ٘ٔ) Akhenatenق.م( إىل ادللك ادلصري إخناتونٜٖٖٔ

) االحتفال العظيم isinni rabi ana kimriيف  Pupriو  Pirizziوجود رسل ميتاين 
سأدعوىم إلى االحتفال الكبير  / . . .   Pirzzi عندما يصل رسل أخي مع". ٙ باحِلداد(
 . . .، وإن ىم وصلوا ىكذا إلي فماذا أفعل لهم؟ . . .] ليتهم يصلون  kimruفي عيد 

 . ٚ.(EA 27 :99-101 ) العيد"

ويتضح دما سبق أن احلزن دليٌل انسايٌن يوضح مدى ترابط العالقات األسرية ، ودعمها 
واحلفاظ على األستقرار االجتماعى بينهم يف مثل ىذه األوقات. وكان البد أن ينعكس ذلك 

إعادة تأكيد الوالء من بشكل خاص على السياسة الدولية بُت احللفاء؛ حيث تتطلب وفاة ادللك 
حلفائو خلليفتو، كنوع من التدعيم للعالقات الودية بينهم؛ ألن احلزن ينتمى إىل مستوى ادلشاركة 

 . ٛوالتضامن نفسو ، مثل وفد التهنئة الذى يُرسل عند تتويج ادللك اجلديد

؛ ادلتويفوزبتلف مهمة سفارات التهنئة عن سفارات التعزية الىت يتم إرساذلا لتكرًن ادللك 
حيث يصاحب انضمام ادللك اجلديد سفارة تعًتف بادللك اجلديد مع اذلدايا الوفَتة وتعهدات 

يهنئو  Alšyia  ، فعندما جلس إخناتون على عرش والده كتب لو ملك إالشيا ٜبالوالء ادلستمر
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 .وقد أرسلت ىدية سالم لك سمعت أنك جالست على عرش أبيك على صعوده العرش، "
ويف رسالة أخرى ، ٓٔ(.(EA 33:9-10"ىدايا السالم ذىابًا وايابًا "دعنا ننقللقد قلت، 

إىل ادللك ق.م(  ٖٕٚٔ -ٕٚٙٔ) attušili IIIḪمن ادللك احليثي "خاتوشيلي الثالث" 
يعاتبو على عدم  ق.م( ٕٗٙٔ-ٜٕ٘ٔ) Adad-nirari Iنَتاري األول"  -اآلشورى "اداد

ألم يرسل أخى ؟ ىدايا تحية مناسبة؟ ولكن " ،لصعوده العرش وإرسال اذلدايا إرسال وفد لتهنئتو
إنها عادة عندما يتولى الملوك العرش: فإن  .عندما توليت العرش ، لم ترسل لي رسواًل 

الملوك، المساوون لو في رتبتو، يرسلون لو ىدايا رائعة، ثوبًا جديًرا بالملوك، زيت ممتاز 
ومن ىنا جيب التميز بُت مهمة السفارات ، ٔٔاليوم لم تفعل شيًئا"حتى ىذا  -لكنك  للدىن.

والىت كان إىل ملك بٌت عمون  Davidالسابقة عن مهمة السفارة الىت أرسلها ادللك "داود" 
وفيما يلي ، ٕٔ(٘-ٔ: ٓٔيف وفاة أبيو )صموئيل الثاىن Hanunىدفها الرئيسى تعزية "حانون" 

 لوك واحلكام.عرض دلظاىر ووسائل التعازي بُت ادل

 الهدايا الجنائزية في جنازات الملوك: -1

 ؛ حيث كانٖٔكان عادة ما يتم إرسال ىدية جنائزية عند وفاة شخص ذي مكانة عالية
اذلدايا ىو  جلنازات حلفائهم، وقد يكون الغرض من ىذه على احلكام أن يرسلوا اذلدايا اجلنائزية

ويشَت إدراج اذلدايا اجلنائزية يف اجلنازات ليس فقط  تعزيز روابط الوالء بينهم وبُت خليفة ادلتويف،
إىل اإلذمازات والوضع االجتماعى لألفراد ادلتوفُت، ولكن ايًضا يشَت إىل نوايا احللفاء وغَتىم من 

 .ٗٔأفراد اجملتمع ذباه عائلة ادلتويف

د اذلدايا فبداية تتلقى ادلمالك احلليفة أخبارًا من رسلها بشأن الوفاة ، مث العمل على إعدا
اجلنائزية وإرساذلا يف أثناء مراسم الدفن، دما يشَت أنو كانت ىناك فًتة حداد قبل اجلنازة نفسها 
والدفن، وردبا ُدفن ادللك )أو ادللكة أو أصحاب النفوذ ) النخبة( يف القصور االجنبية( بعد وقت 

 . ٘ٔقصَت من وفاتو، ولكن ديكن فتح مقِّبتو لتلقى اذلدايا اجلنائزية

قد يكون الرسول ادلشارك يف إحضار اذلدايا اجلنائزية أحد افراد العائلة ادلالكة، ويتضح و 
الوزير  –Išar-damuالملك ايشار_دامو . ")  Eblaذلك يف نص من أرشيف إيبال
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( ، الهدايا الجنائزية التي أرسلتها إيبال إلى مملكة  Ibbi-Zikir …ايبى_زيكير
ابنة ملك تلك الدولة ، يتم نقلها إلى بالط  بمناسبة دفن  Kakmium  ٙٔكاكميوم

 . ٚٔ((Gaba-damu"75.G. 1221 دامو-كاكميوم من قبل أمير إيبال  جابا

كما تشَت بعض النصوص إىل إرسال ملوك إيبال اذلدايا اجلنائزية إىل حلفائهم؛ ارسل 
ر ملكة اديا Tišalimق.م( عند وفاة "تيشاليم"  ٕٕٓٓ-ٖٕٕ٘دامو" )-ملك إيبال "إيشار

Imar/Emar بعض اذلدايا اجلنائزية دلقِّبهتا، وورد  -والىت كانت على عالقة وثيقة دبملكة ايبال
 )"دامو". -من ملك إيبال "ايشار   Burman ٛٔيف النص نفسو ىدايا جنائزية دللك بورمان

 52"المنسوجات ، والشهر.....(  11السنة  الوزير ايبى_زيكير –الملك ايشار_دامو 
نسيج  1ب لحزام واحد ، جراب واحد ، خنجر واحد لملك بورمان لدفنو، شيقل من الذى

 "تيشاليم، ملكة إيمار لدفنها شيقل من الفضة لدبوسين مع رأس من الذىب إلى 01، 
(75.G.1763)ٜٔ. 

أرسل ادللك  Adabig ٕٓملك ادابيج Zikir-damuدامو" -وعندما توىف "زيكَت
الوزير ايبى  -دامو الملك ايشاردامو" ىدايا جنائزية إىل جنازتو.")-"ايشار

  سوار1زيكير("المنسوجات،

دامو ملك ادابيج -شيقل، خنجر لـ زيكير 11من النحاس والذىب وزنها 
 .ٕٔ(G.2369.75")لمقبرتو

سال اذلدايا ُوجدت إىل جانب أرشيف إيبال بعض الرسائل يف بالد النهرين تدل على إر  
اجلنائزية وتبادذلا يف أثناء جنازة ادلتويف وضروريتها؛ فقد ُوجدت يف منطقة دياىل خالل الفًتة 

-U وAbda-El إيل -ق.م( عائلتان مهمتان من احلكام األموريُت: عبدا ٜٓٛٔ-ٕٓٓٓ)
su-e.ٕٕ  

ادلدعو ايل" -ايل" واشنونا زجيات سياسية؛ حيث تزوج ابن "عبدا-وكان بُت أسرة "عبدى
والد بالالما، وتزوج بالالما من ابنة  Kirikiriمن ابنة "كَتكَتى"   Ušašum"اوشاشوم"
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"اوشاشوم"، وردبا أدت ىذه الزجيات السياسية إىل وجود حليف سياسى أموري دللوك أشنونا وردبا 
 .ٖٕعسكريًا دعموه

Šu-Ilija(?) 
 

 
Battum                     Kirikiri            Abda-El Nur-

ahum 
 
 

Ušašum                                                         daughter 
24 dauhter         Bilalama 
 

إيل" أرسل ابنو رسالة إىل ادللك "بالالما" قبل وقت قصَت من جنازة  -وعندما تويف "عبدا
. أنا لحمك ٕ٘انا أخيكعلى عالقتو اخلاصة مع ملك اشنونا، "أبيو، وقد بدأ رسالتو بالتأكيد 

؛ حىت يكتسب مكانة بُت األموريُت ٕٚ. وطلب من بالالما أن يقدم لو اذلدايا اجلنائزيةٕٙودمك"
عالوة على ذلك، فإن سفراء األرض كلها يأتون لحضور . "ٕٛالذين يتجمعون مجيًعا يف اجلنازة

ايل، -ين، وكل ما تنوى إرسالو من أجل جنازة عبداايل ويجتمع جميع اآلموري-جنازة عبدا
 . T299. No.11ٖٓ-1930 )، ارسلو بشكل منفصل...")ٜٕوالدك

ويتضح من خالل الرسالة أن "اوشاشوم" حيتاج إلظهار أمهيتو ومكانتو لألموريُت اآلخرين 
أن "اوشاشوم" أراد يف جنازة أبيو، مع التقدديات اجلنائزية الىت يقدمها لو "بالالما"، وىذا يشَت إىل 

 .ٖٔأن يثبت نفسو خلًفا لوالده، وأن سلطة والده مل تكن وراثية فقط
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ىكذا يقول ويف رسالة أخرى إىل  احلاكم "بالالما" نفسو توضح أمهية اذلدايا اجلنائزية . "
Ilum-lu-watra ( يقول لبالالما: ).....( مرض رسولك......(U-su-e  أرسل

يك. إذا كنت أخى، ارسل سالًحا من أجود األنواع كهدية جيدة ىدية جنائزية لجدك ) و( أب
الطقوس يجب أن يتم القيام بها في  ؛لجنازتو .دع األموريون )...( ارسلو لى ....بسرعة

 .ٕٖ(T205, N0. 15-1931نهاية الشهر")

يبدو أن الكاتب أرسل إىل "بالالما" يطلب ىدية جنائزية لوالده، لكن بالالما تأخر يف 
إرسال اذلدايا ادلطلوبة. وعندما ُسئل عن التأخَت، أجاب بالالما أن الرسول قد مرض. واستمر 

ية، ادلرسل يف طلب احلصول على ىدية جنائزية ألبيو، مشَتًا إىل التزام بالالما بتقدًن مثل ىذه اذلد
قد أرسل ىدايا جنائزية جلنازات اسالف "بالالما"، وتنتهى الرسالة بطلب الرد  U-su-eألن 

  .ٖٖ( ستعقد يف هناية الشهرU-su-eسريًعا ألن الطقوس ومراسيم الدفن )جنازة 

 حزن الملوك على وفاة حلفائهم )الحــــداد(. -5

 الثالث".حزن الملك الميتاني"توشراتا" على الملك المصرى "امنحتب 1-ٕ

ادللك اجلديد سيحافظ على  عندما وصل "إخناتون" إىل العرش كان "توشراتا" متفائاًل بأن
. فأرسل "توشراتا" رسالة تعازي إىل ٖٗمجيع ربالفات "أمنحتب الثالث" ويعكس سخاء والده

، إىل جانب رسائل التهنئة للملك اجلديد لتوليو  Teyeاالبن وأرملة ادلتويف ادللكة "يت" 
مقطع الرسالة الذى يتضمن كلمات التعازي وادلوساة، ُوجد هبا ُمَكورَنُت للتعبَت  . وبتحليلٖ٘العرش

عن حزن ادللك على أخيو ادلتويف: يتمثل ادلكون األول يف التنفيس العاطفي )البكاء(، وىو رد 
حد األقارب باحلزن عليو، باالضافة إىل عنصر مهم جديد الفعل الطبيعي لالنسان عند موت أ

  Nimmureya "لما راح أخي نيموريا. ٖٙيتمثل يف الرثاء الذى يتبعو كواجب للحداد
إلى قدره ، انتشر الخبر. عندما سمعت الخبر، ال شئ طبخ في القدر، وأنا في ذلك اليوم 

و شربًا في ذلك اليوم، بكيت، وجلست في منتصف الليل وحدي. لم أتناول طعاًما أ
ومرضت قائاًل لنفسي: ليتني أنا ميت، ليت عشرة آالف )شخص( في بالدي كانوا ميتين، 
وعشرة آالف شخص في بالد أخي أيًضا، وظل أخي الذي أحبو والذي يحبني حًبا طوال 



                                     الجزء األول                                                               مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

822  

 
 

 

 EA 29 ) "وجود السماء واألرض، لنخلد حقيقة أننا كنا نحب... وأن ذلك كان في قلبينا
55-60)ٖٚ. 

ويتمثل ادلكون الثاىن يف العزاء الذايت، وىو رؤية احلليف للحاكم اجلديد كصورة حية من 
. ومن ىنا كانت االستمرارية ىى ٜٖ، لذلك كان االبن يف نفس ادلوقف ادلسؤل كوالدهٖٛأبيو ادلتويف

لك مفتاح االستقرار. احلزن على وفاة ادللك القدًن كان البد من زبفيفو بالفرح بانضمام ادل
اجلديد، وإعالن الثقة بأن اجلميع سيكون يف ادلستقبل كما كان يف ادلاضي. فبعد تعبَت "توشراتا" 

نبخوريا  عندما قالوا،."ٓٗعن حزنو على وفاة "أمنحتب الثالث"، ربدث "توشراتا" قائاًل 
"Na]p[hurey]a االبن األكبر لنيموريا وتي، زوجتو الرئيسية، يمارس الحكم  )في ،

قلت ما يلي : نيموريا ، )أخى(، ليس ميًتا. ]، طالما أن نبخوريا ابنو البكر ، يمارس مقره (، 
اآلن الملكية( في مكانو. لن يتم تغير أى شئ على األطالق كما كان من قبل. )اآلن عدت 
أقول لنفسي ما يلي  نبخوريا أخي حًقا. إننا نحب، وىذا في قلوبنا. سيصير  أكبر مما كان 

يو بعشرة أضعاف ألن تي امو ، زوجة نيموريا الكبرى المحبوبة ، حية وسوف مع نيموريا أب
 تعرض نبخوريا بن نيموريا 

  .01(EA 29 61-68 زوجها حقيقة أننا كنا نحب بعضنا كثيًرا جًدا جًدا")

وكان اىتمام ادللك الرئيسي ىو ربريك ادللك اجلديد رمو إعادة تأكيد حقيقة االستمرارية 
، إال أنو بوفاة "أمنحتب الثالث" انتهت ٕٗخالل الوفاء بالوعود الىت قطعها والدهوتيسَتىا من 

. ومن ىنا  ٖٗأفضل أيام عالقة "توشراتا" مع مصر؛ ألن "إخناتون" أثبت أنو خمتلًفا سباًما عن والده
كانت الشكاوى ادلتكررة بأن اذلدايا ادلرسلة إىل األخ ادللكى كانت أدىن من حيث الكم أو 

 . ٗٗ(EA 29 69-79)النوعية

تورجو" -حزن الملك الحيثي "خاتوشيلي الثالث" على وفاة حليفو "كادشمان ٕ-ٕ
 ملك بابل:

سبتع الكاشيون يف بداية القرن الثالث عشر قبل ادليالد بعالقات ودية مع ادلملكة احليثية 
تورجو" -عهد ادللك "خاتوشيلي الثالث"؛ حيث عرض ادللك الكاشي "كادمشان خالل
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kadašman-Turgu (ٕٜٔٚ-ٕٔٛٓملك بابل )  ق.م على "خاتوشيلي ٜٕٓٔحواىل 
، مث استمرت العالقات بُت ٘ٗالثالث" مساعدتو ضد مصر بإرسال ادلشاه والعربات احلربية لو

 Kadašman-Enlil IIإنليل الثاىن" –ادلملكتُت يف عهد ادللك البابلي "كادمشان 
 .ٙٗق.م  ٕ٘ٚٔحواىل  ق.م( إىل ٕ٘ٙٔ-ٜٕٚٔ)

، أرسل  تورجو"-بوفاة ادللك "كادمشان وعندما علم ادللك "خاتوشيلي الثالث"
الثاىن"  ووصف هبا الدموع  -انليل-"خاتوشيلي الثالث" رسالة تعازي إىل وريث ادلتويف "كادمشان

؛ فقد كانت رغبتة يف ادلراسالت مع ادللك اجلديد ٚٗالغزيرة الىت اهنمرت منو عند مساعو اخلِّب احملزن
 . ٛٗظ على العالقات الودية وادلتبادلة خالل عهد ادللك السابق وحىت ربسينهااحلفا

؛ حيث ٜٗوأكد "خاتوشيلي الثالث" يف بداية رسالتو ربالفو مع بابل وخباصة والءه للمتويف
البابلية بُت والد األخَت ونفسو -ذكر "خاتوشيلي الثالث" ادللك البابلي اجلديد بادلعاىدة احليثيية

، وعلى الرغم من الصدمة الىت انتابت ٓ٘ك ادلعاىدة، أصبحوا "إخوة حسن النية"ومن خالل تل
"خاتوشيلى الثالث" وبكائو على فراق أخيو ادللك، إال أنو مل يضيع الوقت يف الوفاء بالتزاماتو، 
ونقل رسولو نوايا ملكو إىل تنفيذ أحد بنود ادلعاىدة ، والىت تنّص على واجب األخ ادللكي يف 

. وتنص ٔ٘قل الداخلي واخلارجي السلمي والقانوين للمَتاث األسري إىل وريث العرشضمان الن
خاتوشيلي، الملك العظيم، ملك خاتي، أرسلت الرسالة التالية ألخي،  الرسالة على اآلتى."

انليل، الملك العظيم، ملك كاردنياش..."عندما عقدنا أنا ووالدك معاىدة أبدية -كادشمان
في ذلك، لم نصبح أخوانًا ليوم واحد فقط. وأسسنا وثيقة تحالف وأصبحنا أخوة راغبين 

تستمر إلى األبد. لقد جعلنا )في ىذه الوثيقة( الوقت الذى يرحل  بالتساوي، والتى ينبغى أن
فيو أحدنا إلى مصيره، ثم يحمي الناجي أبناءه. و]ىكذا[، بينما أبقتني األلهة ]حًيا[ رحل 

كأخ. ]بعد[ ما انهيت ]الحداد الخاص بي[ ألبيك،   والدك إلى مصيره، بكيت من أجلو
جففت دموعي وأرسلت ]على الفور[ رسواًل بكتابة إلى نبالء بابل على النحو التالى:"إذا لم 

 KUB تحمي ذرية أخي فيما يتعلق بالحكم ، سأصبح عدوك، وسأذىب وأغزو بابل...")
III, 72) ٕ٘. 
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إصالح التوترات الىت نشأت بُت خايت وبابل  وكان اذلدف الرئيسى ذلذه الرسالة ىو حماولة
، ٖ٘تورجو"، وجهود "خاتوشيلي الثالث" لضمان وراثة العرش البن حليفو -بعد وفاة "كادمشان

باالتو" -مردوك -ولكن لقت ىذه الرسالة استياًء شديًدا من ِقَبل البابليُت؛ حيث اعتِّب "إييت
Itti-Marduk-balatu كأخوة،  البابليُت الثالث" مل خياطب، كبَت الوزراء، أن خاتوشيلي

. واعتِّب أن ذلك تدخاًل غَت مِّبر، ومهُت يف الشؤون الداخلية لبابل، ٗ٘بل أهنم عبيد خاضعُت لو
باالتو" ىو السبب الرئيسى وادلسؤول بشكل خاص عن التوترات بُت -مردوك-وكان "إيىت

قات الدبلوماسية بُت خايت وبابل . ويشَت "خاتوشيلي الثالث" إىل أن االنقطاع يف العال٘٘البلدين
يف الفًتة األخَتة كان يف الواقع  بسبب ىذا الفتور يف العالقات بُت البلدين، وليس للمخاطر الىت 

 .ٚ٘والقوات اآلشورية على الرسل البابليُت ٙ٘شكلتها قبائل األخالمو اآلرامية

 ر األول".حزن الملك الحيثي"تودخاليا الرابع" على الملك األشوري "شلمنص 3-5

 Tudhaliya IVأُرِسلت رسالة تعزية من قبل ادللك احليثى "تودخاليا الرابع" 
يف وفاة ادللك  Bābu-aha-iddinaق.م( إىل أحد النبالء اآلشوريُت  ٜٕٓٔ-ٖٕٚٔ)

ق.م(، وتتضمن الرسالة   ٖٕٗٔ -ٖٕٙٔ) Shalmaneser I اآلشوري "شلمنصر األول"
 Tukulti–Ninurta Iنينورتا األول"–توكولىت كلمات طيبة وسالًما للملك اجلديد "

ق.م( إىل جانب كلمات التعازي يف ادللك ادلتويف، وتذكَت ادللك اجلديد  ٜٚٔٔ -ٖٖٕٔ)
والدي وملك  اشور]....، .......ألن كلمات ] ]و .... "ٛ٘بالعالقات اجليدة بُت ادلملكتُت

]كان يمكن للمرء أن يقول(: والدي جيدة ؟، ......، ...لقد أصبحنا )أصدقاء( جيدين! 
؟ أو[ إذا كنت قد ذىبت ] من أب واحد و أم واحدة أصبحنا!. ..نحن"كأبناء/ إخوة)؟([

، اآلن سيدك مات، لكنني، مثلما أنا كنت صديًقا ٜ٘إلى أرضو ؟ وأحدنا يأكل خبز اآلخر
 .ٓٙ(KUB 23.103 لسيدك، سأكون صديًقا لك أيًضا. اآلن حمايتك...."  )

ل الرسالة العالقة بُت ادلملكتُت، على حد تعبَته أصبحت العالقات ويتضح من خال
 .ٔٙمحيمة وصرحية وردبا أدت ىذه العالقة إىل زيارة أحد ادللكُت لبلد اآلخر
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 مشاركة الملوك في جنازات حلفائهم. -3

شارك بعض ادلوك بأنفسهم يف جنازة احلليف ادلتويف، ومل يكتفوا بإرسال الرسل والسفارات 
اجلنازة. ويتبُت ذلك من خالل بعض النصوص والرسائل. ُوجد نص يف أرشيف إيبال يصف إىل 

دامو" ملك ادابيج، وإرسال ادللك -وصول سبعة من ملوك سوريا حلضور جنازة ادللك "زيكَت
دامو" ىدايا ذلؤالء ادللوك السبعة وألبنائهم. دما يعد ذلك دلياًل على علم ملك إيبال بكل -"ايشار

 –الملك ايشار_دامو .")ٕٙ خمتلف ادلمالك حولو من قبل رسلو العديدينما حدث يف
شيقل، خنجر لـ  11سوار من النحاس والذىب وزنها  1الوزيرايبى_ زيكير( "المنسوجات، 

، ملك دولة ٖٙ ak ’Raدامو ملك ادابيج لمقبرتو، المنسوجات إلى ملك دولة-زيكير
Dubٙٗ وملك دولة ،Imar ملك دولة ،Lumnanك دولة ، وملGarmu ٙ٘ ،

، تلقوا المنسوجات لشيوخهم في مدينة Utiguٙٙ ، وملك دولة Inibuوملك دولة 
 .ٚٙ(G.2369.75)ادابيج" 

ويف رسالة أخرى من أرشيف مارى تكشف مشاركة بعض ادللوك ادلعاصرين جلنازة 
، ففي الرسالة يصف Apum ٛٙملك ارض "ابوم"Turum-natki ناتكي" -"توروم
ناتكي، وقام -ليم دفن توروم-قارنى ناتكي"."-داث الىت أعقبت وفاة "تورومليم" األح-"زديرى

ناتكى.انحنى قارني ليم، وقاموا -الملوك حول شوبات انليل، و حزنوا على توروم بتجميع
 .ٜٙناتكي كملك على شوبات انليل"-بتثبيت ابن توروم

وشارك بعض ملوك دول أخرى يف جنازة ادللك اآلشورى "توكوليت نينورتا األول"، ويتضح 
، الذى  Mannu-kî-Adadاداد" -كي-إىل "مانو Ubruذلك يف رسالة كتبها "اوبرو" 

؛ حيث ربدث "اوبرو"  Tell Ṣābī Abyaḍٓٚكان مسؤواًل عن دمتلكات "تل صيب ابيض"
بادا" عن سبب عدم -يف آشور، واستفسار"ايل Ilī-padâبادا" -يف رسالتو عن لقائو مع "ايل

اداد" للحداد على ادللك ادلتويف "توكوليت نينورتا األول " ومالقاة ادللك احلي -كي-حضور "مانو
. على الرغم من تواجد ملوك الدول األخرى ٔٚ Aššur-nādin-apleابال" -نادين-"آشور

" لقد Ubruا )يقول( اداد، ىكذ-كي-قل ل مانو".(T02-32, 1-18)للجنازة 



                                     الجزء األول                                                               مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

822  

 
 

 

اداد لم يأتي؟ جاء -كي-بادا عنك، )قائاًل:"لماذا مانو-ذىبت إلى آشور حيث سألنى ايل
ملوك الدول األخرى إلى ىنا ونعوا. لماذا لم يأتي، ولم يندب على المتوفي )توكولتي نينورتا 

 . ٕٚابال(؟-نادين-األول(. ويلتقي بالملك الحي )أشور

ادللكية "للميت"؛ ألنو نعى من قبل ملوك من دول اخرى، الذين ويتضح من النص الرتبة 
 -نينورتا-بذلوا جهًدا للسفر ذلذا الغرض إىل مدينة آشور. وللتعرف على قاتل وخليفة "توكوليت

، الذى تواطأ مع أفراد من طبقة النبالء اآلشوريُت يف قتل ٖٚابل"-نادين-األول" باعتباره "أشور
 .ٗٚأبيو

: "ملوك  šarrānu ša erṣete šanitteالىت وردت يف النص وكانت صيغة اجلمع 
حرفًيا "ملوك دولة أخرى"، موضًحا أن ىذا التجميع  Wiggermannترمجها  الدول األخرى"

يشَت إىل "إمِّباطورية احليثيُت" وىى دولة لديها ملوك يف مواقع خمتلفة، مثل ملك كاركميش 
Karkemiš  وملك أوجاريت  وملك إديارUgaritٚ٘  لكن دبا أن الرسالة ال ربدد البلدان ،

ىؤالء ادللوك جاءوا )أيًضا( من بلدان  األصلية للملوك ادلعنيُت، فال ديكن للمرء أن يستبعد أنّ 
على أهنا صيغة مجاعية  erṣete šanitteخارج األمِّباطورية احليثية، ولذلك من األفضل تفسَت 

 .ٙٚجنبيةمفردة، والىت تشَت إىل ملوك عدد من الدول األ

وكانت ىناك دعوات من قبل ادللوك إىل حلفائهم للمشاركة يف جنازات أفراد العائلة،  
، اليت توفيت Nabonidusٚٚ ويتضح ذلك من خالل نقش قِّب ألم ادللك البابلي "نابونيد" 

"ذبح الكباش . ويذكر النص أن ادللك نابونيد ٛٚ ق.م( ٚٗ٘يف العام التاسع من حكمو )حواىل 
السمينة وتجميعها في وجوده ]سكان[ بابل وبورسيبا جنًبا إلى جنب مع ]الناس[ من 
المقاطعات البعيدة، ىو ]دعا حتى الملوك واألمراء[ و الحكام من ]حدود[ مصر من 
البحر األعلى إلى البحر األسفل، للحزن و ].....[ وىم قاموا برثاء عظيم، بعثروا]الغبار[ 

لمدة سبعة أيام مشوا، رؤوسهم منخفضة، ]الغبار متناثر[، جردوا من  على رؤوسهم.
مالبسهم الفاخرة. في اليوم السابع ].......[ حلق جميع سكان البلد ونظفوا أنفسهم، 
]القوا[ بزي  )الحداد( ]...[]كان عندي[ خزانات مالبس )جديدة( ]أحضرت[ لهم إلى 

ب[، زودتهم بالزيت الحلو، صبوا زيًتا معطًرا أماكن معيشتهم، ]عاملتهم[ بالطعام و]الشرا
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فوق رؤوسهم، جعلهم سعداء )مرة أخرى( ومظهرىم جيد. وفرت لهم الموارد لرحلتهم 
 .ٜٚ]الطويلة[ وعادوا إلى منازلهم

، كما حيتوى النص ٓٛيتضح من خالل النص نداء العزاء من قبل ادللك لعائلتة وأصدقائو
دلتوفاه، والحظت وحدات من ادلعزين قيل إهنا سبثل على وصف تفصيلي للحداد على األم ا
كذلك يشمل النقش طقوس احلداد؛ حيث ذمد    .ٔٛشعوب "إمِّباطوريتو" من الغرب إىل الشرق

يف أثناء جنازة ادللكة أن الناس الذين جاءوا إىل اجلنازة تركوا حلاىم، ومزقوا ادلالبس وجلوسوا أو 
وإلقاء الغبار "القاذورات" على رؤوسهم  إىل جانب استلقوا على األوساخ، وضربوا أجسامهم، 

 .ٕٛالصوم واالمتناع عن الدىان بالزيت

ويتضح للباحثة من خالل ىذا النقش ادلعاملة من قبل احلليف للمعزين سواء سكان بالده 
أم خارجها، من خالل االىتمام بتوفَت أماكن إقامة ذلم، واالىتمام بطعامهم وشراهبم وغَتىا من 

ياة؛ وذلك ألعادة الفرحة مرة أخرى بعد فًتة من احلزن، واالىتمام بعودهتم، وتوفَت أمور احل
احتياجات سفرىم؛ تكرديًا جملهوداهتم وربملهم مشقة السفر؛ من أجل ادلشاركة يف احلداد وجنازة 
ادللكة. ويعطينا ذلك صورة واضحة عن كيفية استقبال احللفاء لبعضهم سواء يف أوقات الفرح أم 

 زن.احل

 سفارات التعازي إلى خليفة الملك المتوفي: -0 

كان ادلعزي يقوم بواجبو من خالل ادلشاركة يف طقوس احلداد وإعطاء كلمات الود 
 .ٖٛوالنصائح خلليفة ادلتويف

يوضح تواجد سفراء مجيع  "اوشاشوم""بالالما" من قبل  اشنوناإىل ملك  رسالةويظهر يف 
عالوة على ذلك، فإن سفراء األرض كلها يأتون لحضور جنازة "البالد يف جنازة "عبدى ايل". 

 .ٗٛايل ويجتمع جميع اآلموريين" -عبدا
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ويتبُت لنا من خالل ىذه الرسالة أن جنازة أحد حكام األموريُت شأٌن عاٌم حضرىا سفراء 
 -امن مجيع أرماء األرض، وذبمع القبائل األمورية، ومن ادلفًتض أن ذبمع القبائل يف جنازة "عبد

 .٘ٛايل" الختيار خليفتو

وقد تكون مكانة رسول التعازي ذات رتبة عالية؛ يتضح ذلك من خالل رسالة من وزير   
إىل "زديري ليم"، والذى أتى إىل ملك  Ḫabdu-Malikماليك" -ماري "خابدو
، aštušuḪلتقدًن تعازيو يف وفاة حليفو العيالمى "خاشتوشو"  Atamrumجوردا"اتامروم" 

سكرتَت  Sunuhra-halûماليك". ويف الوقت نفسو قُــدَّم -"خابدو ث اتامروم مع"ومل يتحد
"إلى سيدي أتلكم! . ٙٛليم" للمهمة نفسها، والذى ربدث معو اتامروم على الفور-"زديرى

)يقول(،"اتامروم لم يشاركني بكلمات بالتأكيد، ولم يذكر لي   ماليك-خادمك خابدو
مشاعره السيئة. تحدثت معو عن "خاشتوتو" كما لو كان مكاني، وبدأ يبكي، حًقا؟ استمر 

لو )خاشتوشو(. وسيدي لم يظهر لي إرسالو  Su-Nuhra-Halu سيدى يرسل 
سبة لي وشارك  لقد استبعد كلمات "خاشتوتو بالن  Su-Nuhra-Haluباستمرار لــ
معي، "انظر ىنا، سيدى، أنا لم أغسل شعرى  Su-Nuhra-Haluكلمات 
 . ٚٛ"المتسخ

تتعامل الرسالة مع رد فعل "اتامروم" على وفاة العيالمي "خاشتوتو"؛ حيث إنو مل  
واجهش يف البكاء؛ ألن اتامروم كانت لو عالقات وثيقة  يتمكن من السيطرة على نفسو

 .ٛٛبالعيالميُت يف ادلاضى

 ويسجل العهد القدًن حالة من احلزن الدويل؛ فعندما تُويف ادللك العموين "ذماش"
Nahash   وخلفو ابنو "حانون" ارسل "داود" سفارة للقيام دبهمة التعزية لـ"حانون" ادللك

)صموئيل الثاىن ٜٛاجلديد، على الرغم من أن النص مل يذكر معاىدة صرحية بُت "داود" و"ذماش"
ٔٓ  :ٔ-٘) 

 -ٕ.وََكاَن بـَْعَد ذِلَك أَنَّ َمِلَك َبٍِت َعمُّوَن َماَت، َوَمَلَك َحانُوُن ابـُْنُو ِعَوًضا َعْنوُ  (ٔ-ٓٔ)
فََأْرَسَل َداُوُد بَِيِد «. انُوَن ْبِن نَاَحاَش َكَما َصَنَع أَبُوُه َمِعي َمْعُروفًاَأْصَنُع َمْعُروفًا َمَع حَ »فـََقاَل َداُوُد: 

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=10&chapter=10&vmin=2&vmax=2
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=10&chapter=10&vmin=2&vmax=2
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فـََقاَل ُرَؤَساُء َبٍِت َعمُّوَن حِلَانُوَن  -ٖ.َعِبيِدِه يـَُعزريِو َعْن أَبِيِو. َفَجاَء َعِبيُد َداُوَد ِإىَل أَْرِض َبٍِت َعمُّونَ 
نَـْيَك َحىتَّ أَْرَسَل إِلَْيَك ُمَعزريَن؟ أَلَْيَس أَلْجِل َفْحِص اْلَمِديَنِة  َىْل ُيْكرُِم َداُودُ »َسيرِدِىْم:  أَبَاَك يِف َعيـْ

َفَأَخَذ َحانُوُن َعِبيَد َداُوَد َوَحَلَق أَْنَصاَف حِلَاُىْم،  -0«َوذَبَسُِّسَها َوقـَْلِبَها، أَْرَسَل َداُوُد َعِبيَدُه إِلَْيَك؟
َوَلمَّا َأْخبَـُروا َداُوَد أَْرَسَل لِِلَقائِِهْم؛ أَلنَّ  -٘.ْلَوَسِط ِإىَل َأْسَتاِىِهْم، مُثَّ أَْطَلَقُهمْ َوَقصَّ ثَِيابـَُهْم ِمَن ا

 .ٜٓأَِقيُموا يف أَرحَِيا َحىتَّ تـَْنُبَت حِلَاُكْم مُثَّ اْرِجُعوا»الررَجاَل َكانُوا َخِجِلَُت ِجدِّا. َوقَاَل اْلَمِلُك: 

ود ادلعزيُت يف بالط "حانون" من أجل إكرام ادلتويف، ودعم وكان ىدف "داود" من وج
أيًضا تأكيد عالقة ادليثاق بادللك اجلديد علًنا، دما يؤكد  "حانون" يف مطالبتو بالعرش" ، وردبا يريد

على ذبديد ادلعاىدة عندما ينتقل عرش عمون إىل ملك جديد، ولكن شك مستشاروا "حانون" 
حانون بأن "داود" يريد غزو "عمون"، ونتيجة التفسَت اخلاطئ من قبل . واقنعوا ٜٔيف نوايا "داود"

البلد ادلضيف فشل ادلعزون يف مهمتهم، وقبض العمونيون على دمثلي "داود"، وقاموا بتشويو 
شعائر احلزن ادلشًتكة؛ حيث عاًدة ما حيلق ادلشيع أطراف اللحية أو اللحية بأكملها، لكنو يف 

 و عمون حبلق نصف اللحية دلمثلي داود، حالة مبعوثي داود قام بن

  .ٕٜإىل جانب قطع مالبسهم إىل نصفُت وإظهار األرداف، وطردوىم

وكان ما فعلو العمونيون يف تشويو الفعل الشعائرى عن قصد؛ و سبزيق ادلالبس من أجل 
ا خزي احلليف، يعتِّب انتهاًكا لالتفاقية، وذلك يشَت أو يفسر أن ما فعلو ملك عمون يعد كسرً 

. وكانت طقوس احلداد العام عند وفاة احلاكم، ٖٜللمعاىدة الىت كانت قائمة بُت أبيو وإسرائيل
واستقبال ادلبعوثُت األجانب من حلفاء ادلعاىدات/ االتفاقيات تعتِّبأعمال عامة قد سبنح الشرف 

 .ٜٗأو العار، اعتماًدا على نوايا كل طرف من األطراف ادلشاركة

داود أمرىم بالبقاء يف "أرحيا" بعيًدا عن  يقهم إىل إسرائيل، ولكنوكان رسل "داود" يف طر 
إىل أن تبدأ حلاىم يف النمو، ومل يكن لدى "داود" خيار سوى الرد بعمل  –العاصمة ادللكية 

عسكري فقط من خالل االنتصار إلسرائيل واذلزدية )وبالتاىل اإلىانة( لعمون ديكن أن يستعيد 
 .ٜ٘بعد العار الذى حدث لرسلو"داود" شرفو وكرامة شعبو 



                                     الجزء األول                                                               مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

222  

 
 

 

وعندما أدرك العمونيون أهنم أصبحوا بغيضُت لداود، جاءوا بقوات مرتزقة من ارام 
واستعدوا لشن ىجوم على اسرائيل، لكن "يوآب" قائد جيش إسرائيل وأخاه ابيشاال أحبطا 

  .ٜٙخططهم وأحلقا هبم اذلزدية

ويتضح دما سبق التناقض بُت نوايا رسل داود يف أرض العمونيُت وادلعاملة اليت تلقوىا على 
أيدي مسؤويل العمونيُت، بينما الغرض احلقيقى من ادلبعوثُت ىو التعزية، وىو وضع يهدف إىل 
تدعيم العالقات الودية بُت ادلملكتُت؛ حيث كان ىدف "داود" مواصلة الصداقة واستمرار 

ملك  Hiramة مع ادللك اجلديد،  ويف السياق نفسو بعد وفاة "داود" أرسل "حَتام" ادلعاىد
"و ارسل ألنو مسع أهنم قد وضعود ملًكا بداًل من والده  Solimanصور عبيده إىل "سليمان" 

حيرام ملك صور عبيده الى سليمان النو سمع انهم مسحوه ملًكا مكان ابيو الن حيرام كان 
(، ومن الواضح أن وفد "صور" أراد تعزية "سليمان" ٘:ٔ)ادللوك األول يام"محًبا لداود كل اال

يف وفاة والده، ويف الوقت نفسو أراد أن جيدد معو العالقات الودية وادلعاىدة الىت ميزت العالقات 
 .ٜٚ(٘:ٔٔبُت ادلملكتُت يف عهد "داود" )صموئيل الثاىن 

 -الخاتمة:

 اآليت:ديكن استخالص نتائج البحث على النحو 

التعزية: تعبَت يدل على التعاطف واحلزن مع أىل ادلتويف؛ أى: "ادلعاناة مًعا" ، وكان  -
ىذا العرف الدبلوماسي دياَرس على الساحة الدولية يف الشرق األدىن القدًن؛ للتأكيد على 
 العالقات السابقة الىت كانت يف أثناء حكم احلليف ادلتويف، وذبديدىا يف أثناء حكم ادللك

 اجلديد.

التعزية يف وفاة الصديق أو احلليف يف عصرنا احلديث تتمثل يف ادلشاركة يف اجلنازة أو  -
إرسال دمثلُت ذلم، أو إلرسال خطابات تعزية، ذلك األمر أيًضا انطبق على مراسم التعزية يف 

اء جنازة الشرق األدىن القدًن يف وفاة حلفائهم، والىت تنوعت بُت إرسال ىدايا جنائزية يف أثن
احلليف ادلتويف، أو قيام ادللوك باحلداد على حلفائهم ادلتوفُت، مشاركة ادللوك بأنفسهم يف اجلنازة 

 أو إرسال سفارات تعزية للملك اجلديد. 
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تبادل اذلدايا اجلنائزية بُت الدول يف الشرق األدىن القدًن يف أثناء وفاة احللفاء دلياًل  -
ادلتويف واالعًتاف بادللك اجلديد، وقد حرص الكثَت من ادللوك  مهًما على إيضاح مكانة احلليف

 على إرسال ىذه اذلدايا يف أثناء جنازة احلليف ادلتويف.

اتَّبع بعض ملوك الشرق األدىن القدًن طقوس احلداد عند وفاة حلفائهم، وقد يدل  -
اجلديد؛ حىت جيدد ذلك على التقارب واحلب واألخوى بينهما، أو ردبا إظهار ذلك احلزن للملك 

 العالقات السابقة يف أثناء حكمو.

اشًتك ملوك الشرق األدىن القدًن يف جنازات حلفائهم ادلتوفُت، وربملوا عبء السفر  -
 ومشقة الطريق؛ من أجل نعي أصدقائهم، وتأكيد الوالء خلليفة ادلتويف.

راد العائلة كان ىناك دعوات ونداءات للملوك للمشاركة يف جنازات ادللوك أو أف  -
 ادللكية.

زبتلف سفارات التهنئة عن سفارات التعازي، وقد سبنح سفارات التعازي الشرف أو  -
العار لبلدىا؛ نتيجة ادلعاملة الىت يعاملون هبا يف بلد ادلضيف، فإذا تلقوا الًتحيب من بلد ادلضيف 

 عارًا ذلم ولبلدىم. فهذا يـَُعّد شرفًا ذلم ولبلدىم، وإذا تلقوا اإلىانة فهذا يعد خزيًا و 

 -جدول يوضح صور التعازي بين الملوك: -1

 الدليل صور التعازي البالد التعزية

 إلى من  على من
داٍو-إيشار  

Išar-damu 

 اتْح ٍيل مامَيوً

Kakmium 

 ايثال

Ebla 

 مامَيوً

Kakmium 

 G. 1221.75 هدايا خْائسيح

داٍو-إيشار  

Išar-damu 

Burman ٍُيل تورٍا 

 

 ايثال

Ebla 

 تورٍاُ

Burman 

 G.1763.75 هدايا خْائسيح

داٍو-إيشار  

Išar-damu 

 اىَينح  تيشاىوً 

“Tišalim” 

 

 ايثال

Ebla 

 ايَار

Emar 

 G.1763.75 هدايا خْائسيح

داٍو-إيشار  

Išar-damu 

داٍو-زينير  

Zikir-damu  

 ايثال

Ebla 

 اداتيح

Adabig 

 G.2369.75 هدايا خْائسيح

King of  Ra’ak 

 
داٍو-زينير  

Zikir-damu 
Ra’ak اداتيح 

Adabig 

 G.2369.75 ٍشارمح في اىدْازج

King of  Dub 

 

داٍو-زينير  

Zikir-damu 
Dub اداتيح 

Adabig 

 G.2369.75 ٍشارمح في اىدْازج
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king of Garmu داٍو-زينير  

Zikir-damu 
Garmu 

 

 اداتيح

Adabig 

 G.2369.75 ٍشارمح في اىدْازج

King of  Inibu داٍو-زينير  

Zikir-damu 
Inibu اداتيح 

Adabig 

 G.2369.75 ٍشارمح في اىدْازج

king of  Utigu داٍو-زينير  

Zikir-damu 
Utigu 

 

 اداتيح

Adabig 

 G.2369.75 ٍشارمح في اىدْازج

 تالالٍا

Bilalama 

 

ايو-عثدى  

Abda-El 

 

 اشْوّا

Eshnuna 

 ٍْطقح دياىي

Area of Diyala 

 .T299-1930 هدايا خْائسيح

No.11 

 تالالٍا

Bilalama 

 

U-su-e 

 
 اشْوّا

Eshnuna 

 ٍْطقح دياىي

Area of Diyala 

 ,T205-1931 هدايا خْائسيح

N0. 15 

ىيٌ-زيَرى  

Zimri-Lim 

 

 خاشتوتو

Ḫaštuttu 

 

 ٍارى

Mari 

 خوردا/موردا

Kurda/ Jorda 

 Text 26 397 رسو ىيتعسيح

ىيٌ-قارّي  

Qarni-Lim 

ّاتني-توروً  

Turum-natki 
 اّدارج

Andarig 
انليل-شوبات  

šhubat-Enlil 

 Archive of ٍشارمح في اىدْازج
Mari 

ٍيوك ٍِ دوه 

 أخرى

ّاتني-توروً  

Turum-natki 
Other 

countries 
انليل-شوبات  

šhubat-Enlil 

 Archive of ٍشارمح في اىدْازج

Mari 

 توشراتا

Tušratta 

 اٍْحتة اىثاىث

Amenhotep III 
 ٍيتاّي

Mitanni 

 ٍصر

Egypt 

-EA 29 55 خطاب تعسيح

68 

 شوتييوىيوٍا االوه

šuppiluliuma I 

 

 اٍْحتة اىثاىث

Amenhotep III 
 خاتي

Ḫatti 

 ٍصر

Egypt 

-EA 41 16 خطاب تعسيح

22 

 خاتوشييي اىثاىث

Ḫattušili III 

تورخو-مادشَاُ  

Kadašman-Turgu 
 خاتي

Ḫatti 

 تاتو

Babylon 

 KUB III, 72 خطاب تعسيح

ٍيوك ٍِ دوه 

 أخرى

ّيْورتا األوه-توموىتي  

Tukulti–Ninurta I 

Other 

countries 

 اشور

Assyria 

سفارج تعسيح \وفد  T02-32 

 تودخاىيا اىراتع

Tudhaliya IV 

 

 شيَْصر االوه

Shalmaneser I 

 

 خاتي

Ḫatti 

 اشور

Assyria 

 KUB خطاب تعسيح

23.103 

 داود

Daivd 

 حاّوُ

Hanun 

 اسرائيو

Israel 

عَوُ-تْي  

Bene-Amon 

سفارج تعسيح \وفد  2 Sam 10: 

1-5 

 سييَاُ

Soliman 

 حيراً

Hiram 

 اسرائيو

Israel 

 صور

Tyre 

سفارج تعسيح \وفد  1 Kg 5:1 

ٍيوك ٍِ اىدوه 

 األخرى
Mother of king of  

Nabonidus 

Other 

countries 

 تاتو

Babylon 

 ٍشارمح في اىدْازج

 

 

Inscriptio

n in 

Harran 
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 -االختصارات:

Archiv für Orientforschung AFO 

American Journal of Archaeology, 
Baltimore. 

 

AJA 

 

Anatolian Studies AnSt 

ARAM  is a peer reviewed periodical by 
society ARAM  for syro Mesopotamia studies 

 

ARA
M 

British Museum Studies in Ancient Egypt 
and Sudan 

BMSA
ES 

Cambridge Ancient History, Cambridge. CAH  

 

The Catholic Biblical Quarterly. CBQ 

Essays on the Ebla Archives and Eblaite 
Language. 

Eblaiti
ca 

Harvard Semitic museum, Harvard 
Semitic Monographs. 

HSM 
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Journal of the American Oriental Society 

 

JAOS 

 

Journal of Biblical  Literature. JBL 

Journal of Cuneiform Studies, New 
Haven. 

JCS 

 

Journal of the History of International 
Law. JHIL  

Journal of Near Eastern studies, Chicago. JNES 

Journal of Semitic Studies. JSS 

Orientalia Or 

Studies in Ancient Near Eastern Records. 

 

SANE
R 

 

Scienze dell’antichità Storia Archeologia 
Antropologia, Università degli studi di Roma, 

La Sapienza. 

 

ScAnt 
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