
 

 

 

 

وتتفةةممآلةا ةة آل ،آللغةة اآلالعةةماقآلال ةة   آلأ ةة واحةة مآلةةة آل,آلوتعةة آلاللغةة اآلالمةة ة اآلآلإحةة  اللغةةاآلااماة ةةاآل ةة آل
ةجةوعاآلع   مآلة آلالل ج اآلالت آلااتشماآلف آلالعماقآلوف آلبال آلالش  آلواألم  آلوشة لآلالحجة  آلورمبة ،آلآلوتة م آل

ال ةو آلةحك ةةاآلآلإلةلالكت بة اآلااماة ةاآلاألولةلآلالةةلآلالة تةاآلالت مةعاآليبةلآلالةةة ال ،آلوة  الةاآلبعةرآلالل جة اآلااماة ةةاآل
ف ةة آلبة  آلالعةماقآلالجاةوب آلوان ةما ,آلوفة آلآلحآلوف آلالبط ئآلف آلالعماقآلوآلمو  آلوف آليم آلطومآلع ب   آلجاوبآلتمك  

آلآلل جاآلالص بتاآلالةا ات   .

آل

آل
ف آلحول ة اآلالةلةاآلا  آلآلج ءآلأولآلذكمآللآلماة   آلف آلالحول  اآلااشوم اآلةاذآلالة تاآلالمابعاآلعشممآلق. .آل

ك اةةاآلتجةةولآلفةة آلب و ةةاآلآل،أَمُ آل)آلأ آللآلُ آل(آل،آلوام آليب تةةلآلاماة ةةاآلآلأِم آلب مةة آل، .ق.م 1307- 1275ا ةمام آلاوول
لة آل كة آلل ة آللغةاآلفصة حاآلةكتوبةاآل,آللةذاآلف ة آلتباةلآلةلوك ة آلآلرمبآلالعماق,آلوعا آلامت مام  آلف آلبال آلالماف   آلوموم  

ةكتوباآلآلموم  آلآلف آلرو اا ف آلةلاآلااماة آل"آلكف ماآل"آلاللغ اآلاأليوا آلالت آلج ومو  ,آلو ذاآلاماهآلواضحً آلف آلكت ب اآل
آلالف ا   اآل. للغاآلةكتوب آلبةلاآلمةألآللةوآلوآلب لخطآلالةمة م آل،آلوا شآلالةلاآلكب اشوم اآل

ق. (آلوم آلآلف ةةة آلأخبةةة مآلعةةة آلمةةة طممآلال ب تةةةلآلآل1711-1111)آلآلمآلاألولوفةةة آلاةةة آل عةةةو آلللةلةةةاآلتجةةةالاآلبالصةةة
امةةة ءآلمةةاآلونالنةة  آلااماة ةةاآلعلةةلآلأوامةةطآلالفةةمااآلوأع ل ةة آل،آلووم آلفةة آلاصةةو آلاخةةم آلآلتعةةو آلللةلةةاآلافمةة آلذكةةمآل

يب لاآلاماة اآلامتوطااآلشمقآل جلاآلوأوامطآلالفةماا،آلفضةاًلآلعة آلوجةو آلةة لةاآلويب تةلآلاماة ةاآلك اةاآلية آلامةتوطااآل
آلآلبال آلالش  .
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 المحاضرة االولى



ةلوك ة آلإلةلآلآل فة ل  آلتا ةلآلافوذآلااماة   آلواصبحواآل    و آلامت مامآلالةةلكاآلآلااشوم اآل،آلةةة آلآلآل
ةة آلل ة آلعةل ة اآلتمح ةلآلوامةعاآلاع ب ة آلآلافةوذ  آلالةتاة ة آل,آلال    آلبحةالاآلعمكم اآلض   آل  ف  آلال ض ءآلعلةل

مآلو آلتوحة   .آلف ة آلذكةمآلأ آلتجةالاآلبالصةأة ك آلامت ط ا  آلإللآلأة ك آلأخم آلفة آلالةةلكةاآلااشةوم اآلللح لولةاآل 
ق. آل(آلنة ا ةاآلعشةمآلألةرآلاماةة آلةة آلالضةفاآلال مةم آللا ةمآل جلةةاآلآل141-147مةااآلواحة مآل)آلآلخةاللالن لة آلمحةلآل

آلإللآلشة لآلموم  .
 آللعةل ةة اآلالتمح ةةلآل ةةذهآلانةةمآلكب ةةمآلفةة آلااتشةة مآلاللغةةاآلااماة ةةاآلفةة آلامجةة ءآلالةةلكةةاآلاوشةةوم اآل،آللةة آلوكةة آل

بةة آل ةةذهآلاللغةةاآلةةة آلةمواةةاآلفةة آللةةة آلتةتةة  آلالمةة طممآلعل ةة آلأوآلإ   فةة آل،آلوذلةةاآلةةة آلبعةة   آلآلااشةةوم و  ةةتةك آلالةلةةواآل
آلوم   آل.آلالاطقآلوم ولاآلف آلالتعب مآلفضاًلآلع آلأبج  ت  آلوم ولاآلخط  آلة  مااآلة آللغاآلااش

ل اةةة آلعلةةلآلةلةةواآلاشةةومآلامةةتخ ا آلاللغةةاآلااماة ةةاآلوصةة مواآلةضةةطم  آلعلةةلآلتع  ةة  آلكت ةة بآلآلصةة مو كةةذاآلآل
التةة آلك اةةاآلتةة   آلآليصةةمآلتةةلآلآلاحةة آلالممةةو آلفةة آلبالط ةة آل،آلو ةةذاآلاجةة هآلفةة آلاماة ةة  آلإلةةلآلج اةةبآلالكتبةةاآلااشةةوم   

 آلأحة  ة آلاماةة آل كتةبآلصةومآلكة تب آلالذ الذ آل عو آلل ة آلالةلاآلتجالاآلبالممآلالن ل آلاذآل ظ مآلف  آلك ب مم بآل
،آلو ةكااة آلتح  ة آل كتةبآلبة لخطآلالةمةة م آلعلةلآلمية  آلط اة آلآلاشوم ب لخطآلاوماة آلعللآلميعاآلة آلالجل آلوااخمآل

آلا امآلالكت باآلوحمكاآلال  آللكل  ة آل,آلفضالآلع آلاشك ل ة آلولب م ة آل.آلذلاآلة آلخاللآلةمك ة 

 

آلمم بالمم آلالج ام آلللك تب  آلااشوم آلوااماة آلف آلتلآلب 
فةةةةة آلالاصةةةةةو آلااشةةةةةوم اآلآلبصةةةةةة غاآلآلالك تةةةةةبآلاوماةةةةةة آلذكةةةةةمآلةاةةةةةذآلال ةةةةةم آلالنةةةةة ة آليبةةةةةلآلالةةةةةة ال آلوم وآل

lu.a.ba.meš kur aramaia)(آل،آلفةة لج ءآلاألول)آلlu.a.ba. meš آل،آلتعاةة آلب لل جةةاآلااشةةوم اآلالح  نةةاآلآل)
آل)كتة  ب(آلآلو تمج آلحمف ً آلآل)آلمج لآلاأللرآلب ء(،آلو عا آلالةصطلحآلكل آل)آلالكتباآلااماة و آل(.آل

 



كتة  بآلاماة   آلف آلالبالطآلااشوم ،آلةنلآلك تبآلال صةمآل)آلآلامة ءوتش مآلبعرآلالاصو آلااشوم اآلإللآل
امة ءآلكت بآل،آلكة آلتش مآلاصو آلأخم آلت م آلإللآلال م آلالم ب آليبلآلالة ال آلأب كَةو(آلف آلعصمآلالةلاآلماح م ب

آلآل.أ ل آلوآلأحو،آلعوبم ،آلحة ة واماة   آل,آلةنلآل:آلآلاوم  آل,آل
آل
 آل

 كة آلوم آلذكمآلاللغاآلااماة اآلف آلبعرآلالةمامالاآلااشوم اآل,آلةنل:آلآلآل

مآلبالصةةآلوةةةوم"آلإلةةلآلالةلةةاآلتجةةالا-اشةةوم-ممةة لاآلةممةةلاآلةةة آليبةةلآلحةة ك آلصةةومآلالةةة عوآل"آليةةوم   .1
اوشة  بآلةة آلالممة لاآلااماة ةاآلةة آلة  اةاآلآل-الن ل آلأوآلإللآلممجو آلالن ا آل  ولآلف   آلآلآل)آلبعناآلاة بو

 صومآل(آل.

فة آلالونة تقآلآل مم لاآلأخم آل ذكمآلك تب  آلأ آلاألشخ  آلالمةتاآلالةعةموف  آلب ألمةة ءآلوفةقآلةة  وآلةة وآل .7
آلااشوم اآلوااماة اآلعل   آل ف آلالفضاآلك ةلاآل)آلضم باآلالمع م(آلف آلا   اآلالمااآل.

مم لاآلاج آلف   آلأ آلالةلاآلااشوم آلممجو آلالن ا آل  ابآلاح آلعة ل آلعلةلآلبةال آلب بةلآلبعة آلأ آلطلةبآل .3
 آلإذاآلكةة  آلة بةةووآلللةلةةاآل عاةة آلاكتةةبآلوابعةةآلاةاةة آلأ آل كتةةبآلإل ةة آلب اماة ةةاآل)آلامةةتا ً اآلإلةةلآلةةة آلكتبةة

ممةةة تلاآلآلبممةةة تل آلللةلةةةاآلب اماة ةةةاآلعلةةةلآلممةةة تلآلةلفوفةةةاآل(آل،آلوكةةة  آلجةةةوابآلالةلةةةاآل)آللةةةة ذاآلوآلتكتةةة
آلب وك  اآلعللآلمي آلط ا اآل؟آلمم تلاآلالت آلكتبت  آل جبآلأ آلتويرآلب ذاآلاألةمآلالةلك (آل.

آلمم لاآلبعن  آلح ك آلاشوم آلإللآلةلك آل  ولآلف   آل)آلالمم لاآلااماة اآلالت آلكتبت  آلللةلاآلم   آل(آل. .4
لآل ذهآلالمم تلآل ةكاا آلامت لآلعللآلالةك ااآلالة ةاآلالت آلاحتل  آلالكتة  بآلااماة و آلف آلالةجتة آلآلوة آلخال

ال لغةةاآلوااتشةة مآلااشةوم آلوحصةةول  آلعلةةلآلوظةة ترآلبةة م مآلفةة آلال صةةمآلالةلكةة آل،آلو ةة آلأ ضةة آلآل ل ةةلآلعلةةلآلامةةتخ ا آل
آلااماة اآلف آلبال آلاشوم.

ةلةةاآل  ةةوذاآلآل شةة ي (آلآلومةةفماءآلح ي ةةآل-وم آل)مبآلو ةةمو آللاةة آلالع ةة آلال ةة   آلةحةة وممآل اماآلبةة  آلال  تةة آلااشةةآل
طلبةةواآلةاةة آلأ آل كلة ةة آلب اماة ةةاآلبةة ًوآلةةة آلالعبم ةةاآللةةتالآلح ةة آلق. ،آل177مةةوامآلأومشةة ل آلمةةااآلةح صةةمت آلألعاةة آل

آل مة آلالحماسآلالةكلف  آلبحة  اآلاوموامآلكالة آل.

المةومآل((آلالةلةةواآلآل))آلكلةاة آلب للغةاآلااماة ةاآلفةاح آلاف ة ة آلووآلتكلةاة آلب ل  و  ةةاآلعلةلآلةمة ة آلالةذ  آلعلةل
آلآلآلآل12:71الن ا آل



))آلف ةة لآلال ةة ي  آلوشةةبااآلو ةة ا آللمبشةة ي :آلكلةاةة آلاحةة آلعب ةة اآلب اماة ةةاآلألااةة آلاف ة ةة ،آلووآلتكلةاةة آلب ل  و  ةةاآل
آل.آل11:آل31عللآلةم ة آل  وءآلالمج لآلال  تة  آلعللآلالمومآل((آلاشع  آل

ال  تة آلااشةوم آل)آلمبآلشة ي (آلآلوة آل ذهآلالةح وممآل تضحآللا آلأ آلمفماءآلالةلةاآلال  ةو  آلكة اواآل علةةو آلأ آل
أ آلاللغةةاآلااماة ةةاآلك اةةاآلوامةةعاآلاواتشةة مآلفةة آلالةةلكةةاآلااشةةوم اآلور م ةة آلا ضةة آل ةةتكل آلااماة ةةا،آلوامةةت لآلةةة آل ةةذاآل

ومبةة آلك اةةاآلتةنةةلآللغةةاآلن ا ةاآلفةة آلامجةة ءآلالةةلكةةاآل,آلوةةة آل ة ع آلمأ اةة آل ةةذاآل ةةوآلالعنةومآلعلةةلآلالع  ةة آلةةة آلالةكتشةةف اآل
إلةلآلجاةبآلااشةوم ا.آلآلاذآلعنةمآلفة آلاةةمو آل)آلكة لح(آلعلةلآلعة مآلآلتة ن ةلآلألمةو آلآلاألنم اآلالت آلتحةلآلكت ب اآلاماة ا

اللآلجابآلآلالكت باآلالةمة م اآلكت باآلاماة اآلتش مآلإلةلآلذلةاآلالةو  آلآلك ااآلتمتعةلآلللو  آلتحةلآلف آلأرلبآلاألح   
اآل،آلو  آلتحةلآلأم آلالةلاآلشلةاصمآلأوآلماح م بآل,آلكة آلعنمآلعللآلالع   آلةة آلال طة آلالا   ةاآلوالصةكواآلالةكتوبة

ب لخطآلالةمة م آلتعو آلإللآلال م آلالم ب آليبلآلالة ال آلوعل  ة آلكت بةاآلاماة ةا.آلوعنةمآلا ضة آلعلةلآلأختة  آلةة آلالفخة مآل
علةةلآلااتشةة مآلاللغةةاآلااماة ةةاآلفةة آلال ةةم آلت كةة آلآلا لةةاكل ةة آلفةة آلا اةةو آلوأشةةومآلورو ااةة .آلوآل ةةذهآلآلكتبةةاآلب اماة ةةاآلف ةةط

آلالم ب آلق. آلف آلالةةلكاآلااشوم ا.آل
ول آل ك آلااتش مآلااماة اآلة تصمًاآلعللآلبال آلالماف   آلوموم  ،آلبةلآلاةتة اآلالةلآلفلمةط  ،آلوكة  آلذلةاآلبعة آل

ق. آل(آلومحةةلآلآل171-177ا آلمةة طاآلالمةة ةممآلع صةةةاآلالةةلكةةاآلالشةةة ل اآل)إمةةمات ل(آلعلةةلآل ةة آلمةةمجو آلالنةة ا )
حةة مآلإلةلآلأماضة آلةةلكةاآلية  آلبا ةلآلأيةوا آلةة آلب بةلآلوكونة آلوأيةوا آلةة آلاذآلمك ا  آلإللآلةاة طقآلةختلفةاآلةة آلةةلكتة آل

فة ختلطآلإممات لآلووطا   آلب وآلةة آلأ ل ة ،آلومفة آلالحة و آلبة  آلالةة لةاآلال  و  ةاآلوالةة لةاآلااماة ةاآلفة آلبةال آلالشة  آل
آلااتشماآلااماة اآل ا ا.آلالشعب  آلوآل

ق. آلآلامتخ  آلال  و آلالةذ  آلامةتوطاواآلآل135وةاذآلذلاآلالح  آلوحتلآلم وطآلب بلآلعللآلأ   آلالفمسآلمااآل
العبم ةاآلوكتبةواآلب ة آل,آلفتمكةواآلخط ة آلالعبةم آلال ة   آلواختة مواآلالخةطآلااماةة آلآلآلعة ف   آلااماة اآلب وامرآلبال آلالما

آلالةعمورآلب لةمب آلف آلكت باآلأمف مآلالتومام.
آل
آل
آل
آل
آل



آل
آل

 
وةة آلنة آلآلاألشةوم   افمة آلةلكة آلعلةلآلب بةلآلبعة آلتةكاة آلةة آلطةم آلمآلصةآلالبآلابوآلأعل ق. آلآل171آلمااف آل

وابوبالصةةمآل،آلق. .آلآل117ال ضةة ءآلعلةةلآلحكة ةة آلبعةة آلا آلمةة طاآلا اةةو آلع صةةةاآلحكة ةة آلعلةةلآل   ةة آلفةة آلمةةااآل
,آلف ة آلآلوااماة ة  وف آل ذاآلالع  آلاصبحآلة آلالعمة مآلالتفم ةقآلبة  آلالبة بل   آليب لاآلاماة اآلت علآلكل وآل،آلآلاللآل اتة 

وع شاآلاوجآلآلااماة االلغاآلآلف اتشماآلآلواماة ا  جواآلب ومآلوعةقآلف آلاط مآلن  فاآلة  وجاآلب بل اآلاختلطآلالجة  آلوتة
،آلاو آلااا آلاجة آلالكت بة اآلالةمةة م اآلفة آلذلةاآلالع ة آلكن ةممآلإذاآلةة آليوماةاآلب لكت بة اآلااماة ةا،آلو ةذاآل عةو آلا    م  آل

لةةلآلالجلةةو ،آلو ةةذهآلآلالعا صةةمآلتتةةأنمآلبطب عةةاآلالحةة لآلإلةةلآلأ آلاللغةةاآلااماة ةةاآلك اةةاآلتكتةةبآلعلةةلآللفةة ترآلالبةةم  آلوع
ب لةتغ مااآلالب ت اآل،آلف آلح  آلأ آلاللغاآلاوك  اآلك ااآلآلتكتبآلعللآلمي آلالط  آلالةفخوممآل،آلو  آلبطب عاآلالحة لآلوآل
تتأنمآلب لةتغ مااآلالب ت اآل,آلوة آل ذاآلف  آلعنمآلف آلمب مآلوف آلب بةلآلوفة آلةواية آلاخةم آلتعةو آلالةلآلع ة آلابوخذاصةمآل

تشةة  آلةمةةة م اآل،آلكةةة آلوجةة آلفةة آلب بةةلآلطةة بوقآلامةةتخ  آلفةة آلالكت بةة اآلالالةةلآلجاةةبآلآلوابوا ت ةة آلعلةةلآلكت بةة اآلاماة ةةا
علةلآلمة مآلخم آلاماة اآل،آلو ذهآلأشة ممآلة ةةاآلامةت لآلةا ة آلحةلآلكت ب اآلةمة م اآلوأالةب ا آلالممة اآللابوخذاصمآل 

آلاللغاآلااماة اآلم حً آلة آلال ة آلإللآلجابآلاللغاآلاألك  اآل.آل
 (آلتةة آلال ضةة ءآلعلةةلآلةةلكةةاآل  ةةوذاآلالجاوب ةةاآلوتةة آلتمح ةةلآلمةةك ا  آل117آلآل-171وفة آلع ةة آلابوخةةذآلاصةةم)آل

ق. .آل,آلويةةة ماآلاعةةة ا آل121ق. ،آلوالن ا ةةةاآلآل151ال  ةةةو آلإلةةةلآلب بةةةلآلوة حول ةةة آل،آلخةةةاللآلحةلتةةة  آل،آلاألولةةةلآلمةةةااآل
ل  آلبة) وعنةمآلخةاللآلالتا  بة اآلفة آلافةمآلعلةلآلالع  ة آل,آلوي آل(آلة آلالمج لآلوالام ءآل17777آل-17777ال  و آلالةمح 

تعةو آلإلةلآلأ ة  آلالةلةواآلاوخة ا ة  آلآل-و ة آلةحفوظةاآلاا آلفة آلالةتحةرآلالعنةة ا آلب مةطابولآل-لط ا اآلة آلالمي آلا
ق. (آلتةةذكمآلأ آلعةة  ًاآلكب ةةمًاآلةةة آلال  ةةو آلالةةةمحل  آلامةةت مواآلفةة آل471آل-414امتحشمةةت آلاألولآلو ام ةةوسآلالنةة ا آل)آل

التة آل بة واآلاا ة آلآللغةاآلاوماة ةاآلوتعلةةاآلالآلالبة بل   افمآلوة آلحول ة .آلوا آل ةذهآلاألعة ا آلالكب ةممآلةة آلال  ةو آلخ لطةاآل
ويةة آلذكةةمآل ةة م آل,آلآلالعبم ةةاآلب للغةةاآلاوماة ةةابعةةرآلامةةف مآلالتةةومامآلك اةةاآلشةة تعاآلااةةذااآل,آللةةذاآلفةة  آلك اةةت  آليةة آلكتبةةواآل

م ك آلفة آلكت بة آل"عظةةاآلب بةل"آل:آلأ آلةة آلة ا ة آلاللغةاآلااماة ةاآلفة آلالع ة آلالبة بل آلأا ة آلك اةاآلاللغةاآلاأل آللةجةوعةاآل

   الحديث   اللغة اآلرامية في العصر البابلي    
 



وفة آل ةذاآلاشة ممآلواضةحاآلالةلآلااتشة مآلاتش مًاآلة آلةجةوعاآلالةتكلة  آلب للغاآلاألك  ةا.آلة آلاألجا سآلالبشم اآلأكنمآلا
آلآلاوماة اآلف آلالعصمآلالب بل آلالح   آل.اللغاآلو  ةااآل

 


