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 ةمقارنق م( دراسة  ٖٓٓ-3ٖٓٔ) ومرخ نظام التبني في بالد الخافجين
 د. بجرية عبج هللا اليدانيا.م.

 المممكة العخبية الدعهدية /جامعة الممك سعهد -كمية االداب 

 الممخص

ذخؽ األدنى القجيع كضخكؼ ذلظ مع ال في مشصقة نذأة نطاـ التبشيقجـ البحث  دراسة عغ ي      
تذخيعات،   مغ سغ كمرخ، ككيف تسكشت مجتسعاتيسا د الخافجيغالتبشي في ببل مقارنة ألكضاع

دنى في سغ القػانضغ التي  كقػانضغ لتشطيع أكضاعيا، كقج سبقت ببلد الخافجيغ بكية أقاليع الذخؽ األ
سا يتعمق باالبشاء انجابا الخرػص في كجو عامة كاالحػاؿ الذخرية عمى السجتسع، تشاكلت أحػاؿ

في   خ اإلحياء الدػمخؼ؛ كبمغت الحركةمشح عر ت تمظ القػانضغ بالتصػر التجريجيحضث اتدس كتبشيا
ل بكفي السقابل لع تقجـ مرخ قػانضغ مساثمة  عشجه، كتػقفت الذيضخ، السمظ البابمي قػانضغ حسػرابي،

مرخ  التبشي كانت اشبو بعخؼ سائج متفق عميو حضث ال تتػفخ في تشطيسات حػؿ اف مايخد مغ
مع بعس   مساثمة خاصة بالتبشي التي تأثخت الى حج كاضح بقػانضغ ببلد الخافجيغ قػانضغ مكتػبة
اصخ أجشبية تسثمت في قبل عش كخاصة في االلف األكؿ قبل السيبلد نتيجة لحكسيا مغ االختبلفات،

 يق.الفخس كاالغخ 
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The adoption system in Mesopotamia and Egypt )1930-300 B C) 
A comparative Study 

Dr.Badrih Abdulah Al Hazani 
College of Arts - King Saud University/ Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract: 

    The research presents a study on the emergence of the adoption 
system in the ancient Near East region and the circumstances of that with 
a comparison of the conditions of adoption in Mesopotamia and Egypt، and 
how their societies were able to enact legislation and laws to regulate their 
conditions. Mesopotamia preceded the rest of the Near East regions in 
enacting laws that dealt with the conditions of society. In general، and 
personal status in particular، with regard to children، whether they have 
children or adoption، as these laws have been characterized by a gradual 
development since the era of the Sumerian revival; It reached its climax in 
the laws of Hammurabi، the famous Babylonian king، and stopped with 
him. On the other hand، Egypt did not present similar laws. Rather، the 
regulations regarding adoption were similar to an agreed upon custom، as 
there are no similar written laws related to adoption in Egypt، which were 
clearly affected by the laws of other countries. Mesopotamia with some 
differences، especially in the first millennium BC as a result of its rule by 
foreign elements represented in the Persians and Greeks.. 
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 مذكمة البحث

تتبجػ مذكمة البحث في اكثخ مغ جانب مشيا: اف القػانضغ كالتذخيعات الخافجية التي عشضت    
كلع تتصػر في  بسػضػع التبشي كجانب مغ األحػاؿ الذخرية قج تػقفت عشج قانػف حسػرابي،

، ببلد الخافجيغ تمتو، كفي السقابل فاف مرخ لع تؤسذ لقػانضغ تعشى بالتبشي عمى غخار ر التيالعرػ 
كماكاف مػجػدا مغ حاالت  لتبشي أكردتيا بعس البخديات مثل بخدية اشسػلياف كانت  ضسغ اعخاؼ 

 كمشطسة.  قائسة، كلع تكغ في إشار قػانضغ مكتػبة

 اىجاف البحث

ييجؼ البحث الى التعخؼ عمى بجايات نذأة نطاـ التبشي في مشصقة الذخؽ األدنى في دراسة      
مقارنة ليحا الشطاـ في كل مغ ببلد الخافجيغ كمرخ باعتبار كضػحو فضيسا، ككبف اسيع ىحا  الشطاـ 

مغ في دعع الحياة االجتساعية كاالقترادية فضيسا، كىل استسجت قػانضغ التبشي العالسية بعس 
 أنطستيا مغ تمظ القػانضغ.؟

 تداؤالت البحث:

دػمخؼ الحؼ ضيخت لحاجة السجتسع  كخاصة بعج العرخ ال كىل جاء نتيجة متى نذأ نطاـ التبشي  
 -القجيعالحؼ كضعت قػانضشو في العرخ البابمي التبشي كىل  تتشاكؿ التبشي، فيو تذخيعات لع

كاف نتيجة   امػرية كليدت سػمخيةكبلىسا مسالظ كقبمو تذخيعات اششػنا كلبت عذتار ك  ،-حسػرابي
  الفكخ االبػؼ،؟  كىل أنطسة التبشي  في ببلد الخافجيغ  كمرخ كانت  عادلة  لكبل  الصخفضغ،دة لديا

تبشي في ببلد الخافجيغ باعتبار اسبقضتيا في كضعو في ضل معخفتشا نطاـ الكىل استفادت مرخ مغ 
 .تاريخيساشح فتخة مبكخة مغ بالتػاصل الحزارؼ العسضق بضشيسا م

 منيجية البحث

 تحمضميا لمخخكج بشتائجياثع  ،يعتسج البحث السشيج التاريخي االستعخاضي القائع عمى جسع األدلة 

 الكممات المفتاحية

 ، العقػبات، اإلرث، أغخاض التبشيالتبشي، القػانضغ 
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 :المقجمة

يسثل إنجاب األشفاؿ كالعشاية بيع عسبل اجتساعيا قائسا مشح نذأة البذخية، كىػ غخيدة إندانية تديع    
جاب السباب مختمفة سعى  االنفي استسخار الحياة عمى  كجو األرض، كفي حالة الحخماف مغ 

اف يتحػؿ الى األقارب، قبل ء لو، كنتػقع  اف البجاية كانت باحتزاف أشفاؿ إتخاذ أبشااالنداف الى 
تبشي أشفاؿ خارج  نصاؽ  االسخة، عمى اعتبار اف  التبشي يجعع  امتجاد  االسخة ، كيزسغ  ليا  
كريث. كقج زاد  االقباؿ عميو، كاصبح احج الطػاىخ االجتساعية  التي عخفتيا  السجتسعات  القجيسة 

حقػؽ شخفي االتفاؽ.  كتعجدت  اغخاضو  مسا أدػ  الى  تقشضشو،  كتشطيع  احػالو  بسا يزسغ 
ككانت  ببلد  الخافجيغ الدًباقة  الى كضع  ىحا الشطاـ ، كسغ الذخائع  كالقػانضغ التي  تكفل  تمظ  
الحقػؽ  كبتصػر تجريجي، قبل أف يعخؼ  في مرخ   كبكية  مشاشق الذخؽ األدنى. كىػ إف  كاف  

ا كفقا  لؤلعخاؼ الدائجة  في  كل ثابتا في  جػىخه ، فإنو  كاف  مختمفا في بعس  تفاصضمو بضشيس
إقميع مغ  جية، كمغ  جية  اخخػ  في  بجايات  ضيػره ،كدخػؿ  اشخاؼ،  كخخكج أخخػ  ضسغ  
ىحا  الشطاـ ، كاالستفادة  مغ مشافعو، أك  التحايل  عميو. كالف القػانضغ  التي  نطست التبشي  لع 

ي قبل السيبلد  فشتػقع  اف األشفاؿ االيتاـ، اك ببلد الخافجيغ  اال في االلف  الثان -تطيخ في الذخؽ 
المقصاء قج تع  استخقاقيع كتحػيميع  الى عبضج  قبل  اف تتغضخ السفاليع  االجتساعية  الى قبػؿ  
احتزاف  شفل غخيب عغ االسخة. كلقج كتب  سكاف ببلد  الخافجيغ  قػانضشيع  كشػركىا اجتساعيا، 

في  مرخ فقج كاف تبشي  شفل غخيب  ككريث  مسارسة تقمضجية  ككاف  التبشي احج مطاىخىا، كأما  
 أكردىا  القخآف  الكخيع } عدى أف  يشفعشا أك  نتخحه  كلجا{

 Marutum-المفيهم  العام  لمتبني  

ىشاؾ  العجيج  مغ اآلراء  حػؿ  مفيػـ  كمعشى التبشي، كالتي بسكغ  اجساليا  في تعخيف  شامل   
يقرج بو إقامة عبلقة بشػة مرصشعة بضغ شخرضغ احجىسا الستبشي  كاآلخخ ىػ:  أنو نطاـ اك عقج  

الستبشى، مغ اجل  تختضب عبلقة أسخية مساثمة  بضغ  الستبشي كالستبَشى، مغ  خبلؿ  ادخاؿ  شخز 
كيتع ذلظ  مغ  خبلؿ عقج قانػني  يشز  (1)اك اشخاص غضخ مختبصضغ بالجـ الى  االسخة االصمية 

عقج عمى  العبلقة  الججيجة  اتي تخبصيسا كتزسغ  ىحه العبلقة  حقػقا ككاجبات  عمى اتفاؽ شخفي ال
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لكبل الصخفضغ. كيتختب عمى الستبشي  اف يسشح الستبشى  الحق  في االنتساء الى اسختو كيكتدب ما 
ألعزاء االسخة  مغ  حقػؽ، كيتحسل  ما عمضيع  مغ  كاجبات كالتدامات، كبفخض ىحا  الشطاـ تشفضح 

مغ اإلجخاءات القانػنية حضث  يتع  نقل  االشفاؿ  مغ  ابائيع  الصبيعضضغ  الى آباء آخخيغ  عجد 
،كذلظ لتاسيذ عائمة،  كقج اسيع  ىحا  بتػفضخ األبشاء  لؤلسخ السحخكمة  مغ االنجاب ككاف يحق  

ستبشى الؼ شخز اف يتبشى  شفبل أك اكثخ مغ االشفاؿ اك البالغضغ ذكػرا كإناثا، مع  اكتداب ال
جسيع  الحقػؽ  كاالمتيازات  التي يتستع بيا  الػلج الصبيعي اك الحكيقي شخيصة أال يؤدؼ ىحا  الى 

 حخماف االكالد الحكيقضضغ  مغ حقػقيع  الذخعية.

 العامة لمتبني :   القهاعج  

كاف  التبشي  في بجاياتو يتع  كفقا لعقػد دكف  كجػد قػاعج قانػنية  تبضغ شخعية ىحا  الشطاـ ، إال  
ؽ ـ ( الحؼ كضعو ضسغ  تذخيع  1751-1791أف  الػضع  تغضخ في  عيج  السمظ  حسػرابي)

فقط قائع  بخبلؼ  ما  كاف  سابقا  حضث ال يحرل الستبَشصى  عمى  حقػؽ إال ما نز عميو  العقج 
،كلكغ بػجػد  الشطاـ  في  ىحا  القانػف،  اصبح  ىشاؾ قػاعج قانػنية  تشتطع فيو  حقػؽ  ككاجبات  

 (1)الستبشضضغ  حتى  كإف لع  يتزسشيا  العقج السػقع بضغ الصخفضغ

لع يكغ لشطاـ التبشي  احكاما ثابتة بل يختمف  مغ  حالة  الى أخخػ،  ككاف  يحق  لمفخد أف     
غضخ محجكد  مغ  األشفاؿ بسػجب عقج مجكف يسشح فيو  الستبِشي  اسسو  لمستبشى   يتبشى  عجد

بإعتباره كاحجا مغ  أفخاد االسخة ،مع  ضساف حقو باالتفاؽ مع  الػالجيغ  الحكيقضغ لمستبشى  مع ذكخ 
ج  جسيع مبالغ  اليجايا  مقابل  التبشي،  كلع  يقترخ التبشي عمى  االحخار كحدب  بل  شسل  العبض

أيزا،  حضث ال تختمف  الريغ القانػنية  لعقج  التبشي  عغ  االحخار سػػ في إغفاؿ  اسع  ابػؼ 
مسا يخجح  معو اف تبشي   (3)العبج  نطخا  لعجـ  كجػدىسا، كسا شسمت ىحه  العقػد  المقصاء أيزا 

 المقصاء  كالعبضج  كاف  امخا معخكفا.

كبضغ ذكؼ الصفل الستبشى  كعادة  -االب  كاالـ -الججدكتتع  إجخاءات  التبشي  بضغ  االىل      
الدضج اف لع يكغ  الستبشى  حخا،  أك الذخز السدؤكؿ في  حالة  كاف  الصفل  يتيسا  يكػف االب أك

أك لكيصا، أك مع الستبشى ذاتو إف لع يكغ  لو  اسخة ، كنخػ انو ىشا  كاف بالغا  كقادرا عمى  اتخاذ  
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ذلظ في عقج  عشج  كاتب رسسي في لػح  اعتساد كعميو شيػد ، ثع يختع القخار،  كيتع  تدجضل 
، كيتزسغ العقج اسع  الػالجيغ  الحكيقضضغ  لمصفل ، كاسع  الستبشي ،كاسع  الصفل مشدػبا  (4)العقج

لمستبشي، كخاصة  في  ضل عجـ كجػد  ابغ  لمستبشي حضث يعتبخ ىحا  الصفل  االبغ االكبخ اك  
 (5)الػريث  الخئيذ

 (6)كتكػف لمستبشى نفذ  حقػؽ اإلرث لؤلكالد الذخعضضغ حتى لػ رزؽ  الستبشي  اكالدا  فيسا بعج 
كلكغ ال يحق لو األمػاؿ  غضخ السشقػلة   -كتعادؿ ثمث حقػؽ الصفل الصبيعي السشقػلة  فقط

كقج يتخؾ الستػفي كثيقة تذبو الػصية يخرز    (7)كاألراضي كالسستمكات مغ مشازؿ كحقػؿ
بسػجبيا جانبا  مغ مستمكاتو ألحجػ زكجاتو اك البشو  السفزل كربسا البشو بالتبشي فيقتصع الجدء 

كفي السقابل  يفقج الستبشى كل  (8)السحكػر في الػثيقة  أكال ثع يقدع الباقي بالتداكؼ بضغ  الػرثة
 (9)الصمية حقػقو  السادية في إرث اسختو  ا

لع يفخؽ  القانػف الخافجؼ عمى  االقل  في قػانضغ  حسػرابي  مابضغ  االكالد  الصبيعضضغ كالستبشضضغ    
  -في  احقضتيع  في اإلرث ضسغ  حرز متداكية مع  كجػد حرة  إضافية أحيانا  لبلبغ  البكخ

رشف ضسغ كسا ىػ الػضع في مرخ، كقج  كرد ىحا  دائسا  عمى شكل لبات  كمشح ال ت
كفي حالة  كاف الستبشى  احج أبشاء  الجارية  اك السحطية  فالعقج   (11)الحرز عشج  تػزيع اإلرث.

كىشا  تتفق أنطسة  التبشي  بضغ مرخ كببلد  (11)يتزسغ  عجـ مشازعة األبشاء  الذخعضضغ لو في اإلرث
بإعتباره  االبغ  -الذخعضضغأبشاء الستػفى -الخافجيغ  حضث يسشح  االبغ  الستبشى حرة  تعادؿ اخػتو 

-كريثيع األكبخ ميسا حرل  أبػه  -Gimil-iliاألكبخ حضث  كرد في احجػ  الػثائق " يبقى 
Samas-Musteser ك ،Kinuunitum  "كفي  حالة  كجػد  (11)أمو عمى  عذخة  أكالد  آخخيغ

في حضغ يتقاسع  بكية  زكجتضغ  يتع  تقديع  التخكة  بالتداكؼ  كيحرل  الجضل  األكؿ  عمى  الثمثضغ
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كىحا امخ  مفيـػ  (13)األشفاؿ مستمكات كالجتيع كليذ ليع الحق  في مذاركة زكجة االب في  ماليا 
أما االبغ الستبشى  كالحؼ يتخمى  عشو  كالجه بالتبشي  بعج  انجابو  ألشفاؿ  فاف قانػف  حسػرابي  

(اال  انو اليخث األمػاؿ  191السادة )كضع  مادة تجبخ االب الستبشي  عمى  تعػيزو كسا  كرد في 
آلنيا  تعتبخ مغ  أمبلؾ العائمة كىي ليدت  عائمتو كىحا  امخ مشصقي كعادؿ   (14)غضخ السشقػلة 

فحرػلو  عمضيا  اك عمى  جدء مشيا  يعشي  حخماف  الػرثة  األصمضضغ  االحق بيا  مشيا،  كيدتثشى  
اك كرثة  فيحرل  االبغ  الستبشى  عمى  كامل  مغ ذلظ  في حالة لع يكغ لمستػفى أؼ  أبشاء 

 مستمكات  متبشيو رغع  اف  القػانضغ لع  تذخ الى  ىحه الحالة بػضػح

البابمي األبشاء السشجبػف  في  ىحه  الحالة أؼ  شخعية كاليخثػف  اال مغ خبلؿ   يسشح القانػف  كال  
فيع ال يحسمػف اسع  كالجىع اال بالتبشي  حتى يدتحقػف اإلرث.؛  فالػرثة ىع  أبشاء الدكجة    -التبشي

 ، كىػ قانػف  غخيب  يحـخ  أصحاب الحق  األصمضضغ  في  اإلرث. (15)السختارة فقط

ثضخ لمغخابة انو في  بعس  حاالت  التبشي كانت ىشاؾ  فتخة  تجخيبية ربسا يتخاجع بعجىا  الس كمغ    
الستبشي عغ رغبتو بالتبشي ، لحلظ  فإف ابخاـ  العقج بضغ الصخفضغ يسثل صيغة قانػنية  ال يحق  بعج  

كىحا  امخ   -ابخاميا الحج مشيسا  الخجػع عشيا، كاال سضتحسل الصخؼ البادغ تبعات  نقس االتفاؽ 
كسا يحق  لبلبغ السقخر تبشيو التخمي عغ   -مذابو  لسا  تحتػيو العقػد  الحالية  بذخكط  جدائية

الحؼ تبشاه اذا  تأخخ  الستبشي  عغ ابخاـ العقج  أك تخدد في اعبلف ابػتو لو كالتي  تتيح  لبلبغ 
بشي  اف يشيي  عقج التبشي  كيدتصيع  الست( 16)السبشى  حق اإلرث في  مستمكات  متبشيو  مدتكببل 

، كقج  يتدبب ىحا  في اثار  نفدية عمى الستبشى؛  (17)حدب رغبتو كيعػد  الستبشى الى عائمتو
 خاصة  اذا  كانت  عسمية  التبشي  قجيسة أؼ اف الستبشى قج  عاش  كفقا لشطاـ معيذي معضغ،

الخضيع الحؼ يتع  تبشيو، كيختبط  بالتبشي ضخكرة كجػد  مخضعات  أميات اشفاؿ مع الصفل     
كخاصة   -كفي  حالة كفاة االـ بعج االنجاب  تبخز الحاجة الى مخضعة  أيزا، لحلظ  تمـد القػانضغ 

السخضعة سبلمة صحتيا ألنو اذا  مات  الخضيع  عمى ثجييا خبلؿ فتخة  -قانػف حسػرابي
ف  تخبخ كالجيو بػفاة  رضاعتيا، أكاذا  تعاقجت  في  نفذ  الػقت عمى رضاعة شفل  آخخ دكف أ
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الصفل الدابق يعتبخ عسميا  جخما  تعاقب  عميو بقصع ثجييا مسا يسشعيا  مغ  الخضاعة  
كندتبعج أف يكػف السقرػد  قصع  الثجؼ اك  استئرالو، بل  ربسا قصع  جدء  مشو   (18)مدتكببل

ا  تبشى رجل  شفبل كالحمسة  مثبل، أك إحجاث ضخر  يسشعيا  مغ  اإلرضاع  مدتكببل ،  كأيزا اذ
رضيعا يبقى  الصفل تحت  التجخبة فإف تكيف مع االسخة  الججيجة فدضبقى  مع متبشيو، اما  اذا أراد 

 (19)امو  فعمى الخجل اف يعضجه ألمو، كال يتحسل الصفل  تبعات قانػنية

 دوافع واغخاض التبني:

الػاضح  انو ال تختمف كثضخا اسباب  كدكافع التبشي  في  ببلد الخافجيغ  عشيا  في  مرخ      
 كبذكل عاـ يسكغ  اجساليا  في االتي:

عجـ قجرة الدكجضغ أك أحجىع اعمى االنجاب كقج  أتاح التبشي لسغ  كانػا محخكمضغ مغ االنجاب  -1
ل الستبشى  اسع  الخجل كالعائمة ايزا كىحا  بذكل شبيعي، الحرػؿ عمى  أشفاؿ. حضث يحسل  الصف

مايعخؼ بسبجأ االسع،  ككاف لمسرخيضغ  نفذ  السفيػـ باعتبار اف  االسع  ىػ شخيظ  لمذئ في 
 (11)شبيعتو األساسية،  كاف لع يشجب  شفبل يتبشى شفل لضػرثو امبلكو كاسسو أيزا

د الخافجيغ  ىشاؾ فئتضغ مغ  بعس  الفئات االجتساعية السحخكمة  مغ االنجاب؛ ففي  ببل -1
حضث ال يسمكغ الحق في االنجاب إضافة الى  Naditu-،ناديتػ Entu-الكاىشات  ىغ: أنتػ

العاممضغ  في القرػر السمكية؛ لحا مشح قانػف حسػرابي  أكلئظ العاممضغ مغ  االماء  كالعبضج الحق 
القػانضغ الحق في عقػبة أبشائيع بتبشي أشفاؿ  لمعشاية بيع كمداعجتيع  عشج شيخػختيع كاعصتيع  

كتتشاسب ىحه  العقػبة مع  مكانتيع  االجتساعية بحكع  (11)اكلئظ بقصع المداف أك فقئ العضغ.
 اشبلعيع عمى شؤكف  القرخ.

اتخاذ  شفل كػريث لبلسخة كفي ىحه الحالة يقػـ الدكجاف بذخاء شفل مغ ابػيو  كتبشيو كاعتباره  -3
خبلؿ تحخيخ عقج خاص  يتع  فيو تػضيح حقػؽ  الصفل الستبشى  .كسا  الػريث الذخعي  ليسا ، مغ

أنو يسكغ  تبشي  األشفاؿ  االيتاـ، اك مسغ اليداؿ أحج ابائيع عمى  قضج  الحياة ذكػرا كاناثا،  احخارا  
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التبشي ، كاليذتخط كجػد اكالد  كالشداء عداب  كانػا أكمتدكجضغ  كانػا  أـ عبضجا ، كيحق لمخجاؿ
لسغ  أراد  مشع حرػؿ  . ذلظ أف التبشي  كاف الػسضمة  الػحضجة  لمحرػؿ  عمى كريث،(11)ليسا

  van Blerkمستمكاتو ، اك لقصع الصخيق عمى  الػريث الػحضج  لراحب التخكة، ككفقا ؿ اشقائو عمى
ة  فإف  التبشي ىػ كسضمة  لتغضضخ العخؼ الدائج  الستسثل في  الخبلفة دكف  كصية كإنياء حق االخػ 

كىشا يذتخؾ  كل  -كىػ مذابو  لساكرد  في  الفقو  اإلسبلمي " ال كصية  لػارث" -(13)في  السضخاث
 مغ ببلد  الخافجيغ  كمرخ في  ىحا  الجانب.

الجكافع الجيشية لمتبشي الستسثمة  في إكخاـ األبشاء لػالجييع، كتأدية كافة الصقػس الجيشية البلزمة عشج  -4
حضث  كانت السيسة تقع عمى عاتق االبغ  األكبخ، أك أؼ مغ األبشاء  اآلخخيغ مغ إقامة   (14)كفاتيع 

مخاسيع الجفغ، كما يتمػىا مغ شقػس إذ  كرد في  أحج الشرػص  السرخية" لضباني مغ  أجل كالجؾ 
ثيع  كامظ  الحيغ يدتخيحػف  في  الػادؼ ، لمصفل  الحؼ دفغ  حق اإلرث"، " انا  ابشيع  البكخ، كري

. كسا ذكخ كجػد  الػريث  الحكخ الحؼ  يرب الديت اك يقػـ بتقجيسو   (15)لقج  دفشتيع في  السقبخة" 
-Aplutum  ككحا الػريثة التي ترب الديت  لػالجىا  أؼ  تقػـ بصقػس  الجفغ ألبضيا؛ إذ كردت  ، ،

ادة  الثانية  كفي  الس  --Martum-بسعشى بشت، كفي االكجية Dumus-Salفي الدػمخية كمسة  
مجار خميفة لبت عذتار "إذا  تػفي رجل كلع  يخمف اكالدا فأبشتو   -مغ تذخيعات  السمظ  أبي

العازبة سػؼ تحرل عمى مضخاثو" ككرد  أيزا اف  ىشاؾ بعس  الفتيات  كغ يقسغ بيحه  الصقػس 
ي  حالة  ؽ ـ ( " أنو  ف 1144-1114)-Gudea-فقج  كرد  في  نز  يعػد  الى  السمظ  جػديا

 (16 )غياب  األكالد فإف بإمكاف  البشات  تأدية  الصقػس  الجيشية عغ  االسبلؼ"

كىحا  الػريث سػاء  أكاف  ابشا شخعيا اك متبشى يقع عميو عبء الكياـ بالذعائخ الجيشية  كتقجيع    
لى  تقجيع   القخابضغ السفخكضة  عمى أركاح  كالجيو بعج  كفاتيسا، كىشا  الخغبة  في كجػد  مغ يتػ 

كقج  تزسغ أحج العقػد انو  في  حالة  ( 17)الصعاـ لمسضت  كإقامة  الذعائخ الجشائدية  لخكح  السضت 
فبعس  العقػد اشتخشت عمى  االبغ الستبشى أف   (18)كفاة  االـ الستبشية  سػؼ تقجـ قخباف مغ اجميا
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كلقج  اشضخ في  احجػ   (19)كفاتويشفح الصقػس  كالسخاسيع الجيشية البلزمة  عمى ركح  متبشيو بعج 
نرػص  التبشي البابمية  الستزسشة شخشا مغ الستبشية  عمى  الستبشاة بأف  تمتـد باحتخاميا  في  

كفي  نقػش  لقبػر إذا لع  يكسل األبشاء (31)حياتيا  كتؤدؼ شعائخ سكب الساء لػحيا بعج  كفاتيا"
، كيترل بيحا الجانب عادة  تقجيع الشحكر، (31)زاءكاجباتيع فقجكا جسيع حقػقيع في السضخاث اماـ  الق

إذ كاف البعس  يشحركف  انفديع أك  احج مغ أبشائيع أك بشاتيع لخجمة  اآللية، أك يتبشػا شفمة  مغ 
أىميا كيتع االشتخاط  في عقج  التبشي  انيا ستكػف لمخجمة  في أحج  السعابج ،  ككرد في نز  بابمي  

 (31)مغ قبل  سضجتيا ثع اىجتيا لئللو شسر كأيا"  مغ سضبار " تع تحخيخ أمة 

تبشي األشفاؿ  اك البالغضغ  لسداعجة  أىميع بالتبشي اثشاء  مخحمة  الذيخػخة؛ إذ كاف  كبار    -5
فقج  مشحيع القانػف  (33)الدغ أيزا يتبشػف رجبل اك امخاة لسداعجتيع ك تجيضد كل  ما يحتاجػف اليو

غ ليع يقػمػف عمى  خجمتيع، كيشجدكف  ليع أعساليع خرػص  الحق في  الحرػؿ عمى  مداعجي
اذا كاف بعزيع حخفيا فضتػلى ابشو بالتبشي تدضضخ اعسالو،  إضافة الى الديخ عمى راحتيع كتػفضخ 
أسباب  السعيذة ليع عشج العجد أك الذيخػخة حضث  تسثل االسباب االقترادية  دافعا  ميسا 

كنتػقع أف  اغمب  الحاالت التبشي  كانت  (34)الضج العاممة  لمتبشي؛ خاصة في مجتسع بقػـ عمى 
لبالغضغ مسا يػضح رغبة الستبشػف  في الحرػؿ  عمى ايجؼ  عاممة لسداعجتيع في  أعساليع 

كىحا  مايسكششا أف ندسيو بالتبشي غضخ  (35)التجارية  كالحخفية كخاصة عشج بمػغ الستبشي الكبخ
كلقج حخص حسػرابي عمى  تشطيع  حالة  التبشي  لمحخفضضغ ليزسغ  االستقخار  لمعسل   -السكتسل

 (36)الحخفي  كجانب  اقترادؼ ميع  لمجكلة 

كيترل ىحا  اليجؼ  بسا سبقو  إذ يتع  التبشي  لسعالجة الفقخ لجػ عجد مغ االسخ التي تقػـ   --6
يعيع كعبضج  كنتػقع اف االىل  كانػا يعخضػف  بيع أبشائيا لعجدىع عغ االنفاؽ  عمضيع كحتى ال يتع ب

أبشائيع عمى االسخ الغشية بغخض تبشضيع  افزل  مغ بيعيع ، كذلظ  لبلمتيازات التي  تسشح  
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لؤلشفاؿ  الستبشضغ اك حتى البالغضغ. مغ قبل االسخ الستبشية، اك  نطخا لعجـ  قجرة  اسخىع في  تػفضخ 
خ االسخة لمسػافقة عمى أؼ  شمب  يتقجـ بو رجل  لتبشي احج  مدتمدمات  العير لجسيع االبشاء فتزص

أشفاليع . كىحه  الحاالت  التداؿ مػجػدة  الى الضػـ  كخاصة  في  مشاشق الحخكب اك  
كسا  اف  الصخؼ الستبشي سيدتفضج  بإضافة  ايجؼ  عاممة محتخفة الى عسمو كالى    -السجاعات

ميشتيع  كيحرمػف عمى  دعع بذخؼ  في  شيخػختيع، كقج  اسختو كىحه  مشافع متبادلة إذ ستدتسخ 
( عمى  حق  االبغ  الستبشى  بالعػدة  الى بضت  ابػيو  189-188نز  قانػف  حسػرابي) السػاد 

 (37)الحكيقضضغ إف لع  يقع  ابػه بالتبشي  بتعميسو  حخفتو.

  -خؼ في مشصقة نػزؼ التبشي  بغخض بيع كشخاء األراضي التي اليسكغ  نقل  ممكضتيا، كقج عُ -7
 Sale-حضث انتذخ الشطاـ االقصاعي، كُسسي ىحا الشػع  بالتبشي  لغخض  البيع  -غخب  كخكػؾ

Adoption  كىػ  تحايل عمى القانػف  الدائج، كضيخ في مسمكة  مارؼ أيزا؛ إذ  ربسا  انتقل الضيا
ليجؼ مشو التحايل عمى ك كاف ا -مغ شساؿ ببلد الخافجيغ  نطخا  لقخب السشصقتضغ  مغ  بعزيسا

مشع البيع  في  بعس  الحاالت  كمشيا أمبلؾ الجكلة  التي  يسشع نقل  ممكضتيا؛ أك لكػنيا ممكية  
إذ يعسج  أصحاب  تمظ األراضي اك السذخفضغ  عمضيا الى   (38)عائمية ُيحـخ نقميا خارج االسخة

عمى شكل تبشي حضث  يحكخ  التفاكض  مع السذتخؼ حػؿ مداحة األرض كتحجيج سعخىا ثع  البيع
 -السذتخؼ  –البائع أنو قج  تبشى السذتخؼ مع ذكخ تفاصضل حرة  السذتخؼ مغ مضخاث البائع كانو 

كلقج  مارس عبضج   (39)قج قجـ  ىجية  الى  البائع كبيحا  الذكل  تشتقل االمبلؾ مغ عائمة الى أخخػ 
كرغع    (41)ثخكات  السحطػر  بيعيا ليعنػزؼ  التبشي السدكر  مثل االحخار  كذلظ  لمحرػؿ عمى ال

الفارؽ  في اليجؼ  اال  انا  نجج  مذابيا  لو  في  تبشي  الخجل  لدكجتو  كاىجائيا  امبلكو  الحؼ 
 عخؼ  في  مرخ  كشػع  مغ  التبشي

-ahal tut-لع يقترخ التبشي  عمى  البشضغ فقط  بل شسل البشات  أيزا كعخؼ  بالتبشي لغاية -8
kallatu-   كذلظ  لتربح  اختا  اك كشة كتفدضخ ىحا الشػع  مغ  التبشي الحؼ ضيخ في  الػثائق

العائجة  الى  العرخ البابمي القجيع  كاالشػرؼ الػسيط بأف يتخح االب الستبشي  لو  ابشة بقرج  
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أك أف  يتع  تبشي  البشات مغ  اجل رعاية  كبار الدغ،  كإذا  كغ كبارا بسا  (41)تدكيجيا  البشو 
يكفي لضتسكشػا مغ السػافقة  عمى عسمية  التبشي،  أك أف  كالجييع أك االكصياء عمضيع  في  حالة 
كػنيع أشفاؿ يتػلػف  تػقيع  عقػد التبشي نيابة  عشيع  كيتع  تبشضيع  بإرادتيع كإبشة ككشة مسا يجعمشا  

ت أـ  أف  األمخ  قج  نصخح  تداؤال ميسا  ىل تع تبشي  الحكػر في ببلد الخافجيغ كأزكاج  لمبشا
اقترخ فقط  عمى  البشات فقط.؟ كىػ  الػاقع  كسا يطيخ مغ  خبلؿ  الػثائق  الستاحة. ككاف 

 (41)-لمستبشػف الحق في  تدكيج  مغ تبشػىع كخاصة الفتيات بسغ يذاؤكف حتى كاف كانػا ارقاء
 .اإلماءكنفتخض  ىشا أف  أكلئظ الفتيات كغ لكيصات أؼ ال أسخ ليغ. أك أنيغ  مغ 

ىشاؾ  عائبلت  لجييا أشفاؿ  شبيعضضغ اال  انيا  تبشت  أشفاؿ الشخاكيع  في اإلرث،  كىي    -9
كسا  يسكغ لمعبج أف  (43)حاالت استثشائية  فقج  تبشى رجل  لجيو خسدة  أشفاؿ  تبشى  شفبل سادسا 
كيسكغ  لمخجل  غضخ  (44)يتبشى زكجة سضجه،  كسا تبشى عبج آخخ ارممة كأحج أبشائيا كإبغ أك ابشة لو 

القادر عمى  االنجاب اف يحرل عمى  أشفاؿ  مغ  خبلؿ   إتخاذ أمة أك  جارية  تشجب  لو  أشفا 
 (45)ؿ، أك اف يتبشى  لو شفل أك  أكثخ كيحتفع بدكجتو االكلى 

 صيغ  التبني:

لع تتػفخ عقػد تبشي  كاضحة في مرخ  لحا  ستكػف  الريغ  الخاصة بالتبشي مقترخة  عمى    
ببلد  الخافجيغ،  حضث تع تختضب  عقػد  التبشي فضيا بريغ تتزسغ جسيع  اشخاؼ  العقج، مع ذكخ 

ءا التاريخ،  كالعقػبات  السفخكضة عمى  شخفي العقج الخئيدضضغ،  كنتػقع اف مرخ قج استشدخت  جد 
مغ ىحه األسالضب في  مجكناتيا  القانػنية  الستأثخة بببلد الخافجيغ كخاصة  قانػف حسػرابي كمغ تمظ 

 الريغ  الػاردة  في  كل العقػد تقخيبا:

ىػية الستبشى: كقج كردت عجة مفخدات في تمظ العقػد كاف الغخض مشيا  تحجيج  ىػية   - 
 كشخرية  الستبشى)رضيعة، صبية، غبلـ ( حضث  تع  استخجاـ  مفخدات  سػمخية أك أكجية كمشيا:
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كتعشي  الربية -Seḫartu- Seḫartu-، كاآلكجيةMuns. Tur-مفخدة االبشة الرغضخة بالدػمخية 
كىحا يعشي  اف  ىشاؾ عقػد تبشي   -Muns-Ai Turra-أخخػ بالدػمخية  ىي الخضيعةكعبارة  

لصفبلت  في  سغ  الخضاعة أؼ اقل  مغ ثبلثة  أعػاـ، كاما  األكالد اك البشضغ فضخد  كصف غبلـ  
 -Siḫiru- Suhãru-اكصبي 

، تتمػا  اسع Sum-  Su-ك يقابميا  في اآلكجية -Mu. Ni. In-يتبع  اسع  الستبشى مفخدة  - 
الستبشى  في  كل العقػد  تقخيبا كتعشي  اسسو، كنعتقج  اف السقرػد بيا ىػ تحجيج  االسع الججيج  

 لمستبشى  حضث يتع  تغضضخ اسسو القجيع  الى اسع يخاه  الستبشي مشاسبا، كمختبصا باسسو.

أؼ ابػه   - Abi-Šu\Sa-ة  الستبشى كذلظ  مغ  خبلؿ إيخاد مفخدتي\ذكخ اسع  كالجؼ الصفل - 
ق ، كيتمػىسا  اسع الذخز  الستبشي  \الي  تعشي  أميا  -Ummi-Šu\Sa-كابػىا ، كحا مفخدة

 كاسع  زكجتو  في  بعس  العقػد

 .Šu-تبشي ، كفي الدػمخية بسعشى  استمع-I-na. Marutim. Ilqima-يتع ذكخ  فعل  التبشي-
Ba-An.Ti-.(46) 

تتكػف شخكط  التبشي البابمي القجيع  مغ جانبضغ : اعبلف رسسي بحالة  التبشي، كالتعبضخ الفعمي     
 (47)لمتبشي كالسقرػد بو  تغضضخ الػضع القانػني  لذخز الستبشى

 -NAM- DUMU-NI-SU-صيغة  عقج -كسا يخد في عقػد التبشي نػعضغ  مغ الريغ ىسا ا    
ى إعصاء الستبشي الحق باستبلـ الستبشى كاالحتفاظ بو كإبغ في  كيذضخ ىحا  الشػع مغ الريغ ال

-السشدؿ مسا يعشي اف  الستبشى يحرل  عمى حرة  مغ االرث مساثمة لحرز ابشاء الستبشي.، ب
كالتي تعشي حق الستبشى في الحرػؿ عمى بعس األمػاؿ  -NAM-IBILA-NI-SU-الشػع االخخ

السبـخ بضشيع ،كال تجخل  ىحا األمػاؿ ضسغ اإلرث بل  التي  يخرريا لو الستبشي كفقا لبلتفاؽ  
 ( 48)تكػف  عمى سبضل  اليجية،  اك ضسغ  كصية  مشرػص  عمضيا

تزسغ عقج التبشي صيغ التداـ مثل :أف يتعيج  الستبشي بعجـ تخؾ الصفل أك التخمي  عشو الؼ    
عغ السستمكات  -يتخمى -شازؿسبب ماداـ ممتدما باالتفاؽ، كفي  حالة اخبللو  بأحج بشػده فإنو يت
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السشرػص عمضيا في  العقج كيعصي لمصفل ضخيبتو، ،كفي  أحياف  قمضمة تع دفع مبمغ  مغ  الساؿ 
 كتعػيس.  كمغ  الريغ  الػاردة:

 (49)" رير.... شسر أؼ كػبػرتػـ : لدت  ابشتي قاؿ  عغ التبشي كالبضت كالحقل يتشازؿ..." 

 ابشائي أنتع ، قالػا عغ التبشي كالبضت  كالحقل يتشازؿ"لدتع  -ياني كيميا -" الى  لػمػر

كلقج  تع  كضع صيغة لبلدعاء  متزسشة شخشا جدائيا كاف  اليجؼ مشو  دفع  مبمع مغ  الساؿ     
، حضث كضع السمظ شخشا لمحفاظ عمى االتفاؽ كعجـ االخبلؿ بو نطخا لكثخة  الذكاكػ كخاصة  

خيج إقامة الجعػػ أف يجفع مبمغا مغ الساؿ متفقا عميو  سمفا  حضشسا اصبح التبشي حخفة، كعمى مغ ي
مشا  الفزة( كىػ  مبمغ  اليدتياف بو تجعل السذتكي يتخدد  في  رفع الذكػػ ،كالختبار  1كىػ )

 صجؽ الذاكي يتع كي  المداف بالشار:

 مغ الفزة سضدف   1السجعي  الحؼ  يجعي يجفع -ا     

 فزة سضدف  1يشة السذتكي الى رجل السج -ب     

 سضدف  مغ  الفزة  كلدانو يمسذ" 1السجعي -ج    

-Mu-Tiṧpak. Ữكاف يحمف بحياة اإللو أك السمظ " باسع اإللو تذياؾ كصمي سضغ اقدسػا،    
silli-ṧin-it-mu-u- بحياة  االلو مخدكخ  كالسمظ حسػرابي اقدسػا"  كيتمػا  ذلظ أسساء الذيػد " ،

ادد ابغ أمكػر شسر -عضغ بحكخ ميشيع كبعس اصشاميع،  "بحزػر بػركاحيانا مذفػعضغ اك متبػ 
اما صيغة  (51)االسكافي"،  ثع تاريخ  كتابة  العقج كيعشي تجكيغ اىع حادثة كقعت في  تمظ الدشة

القدع  في العقج فيي الضفاء الذخعية  كالقجاسة  عمى  العقػد، مع  الداـ  الستعاقجيغ  بذخكط  
العقج اماـ عجد  مغ  الذيػد  الحيغ  كانػا يزعػف  اختاميع  الخاصة عمى  تمظ العقػد مع ذكخ  

قيع  العقج ليربح تاريخ العقج  كقج  يدتغشى  عغ ذلظ ،كيكتفى باسع الذيػد الحيغ  حزخكا  تػ 
 (51)العقج  بكل  ىحه  الريغ قانػنيا 
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كىشاؾ صظ بجال عغ عقج التبشي  يتختب عميو  حقػؽ  مكتدبة  تتزسغ  تعميع  الستبشى ميشة أك   
مسا يػحي  بأنو  لع يكغ يبقى مع  متبشيو  اؼ تبشي  غضخ   (51) حخفة باالتفاؽ مع كالجؼ الستبشى،

عقج  مشفعة اك تبادؿ مشافع كتطيخ في عقػد  التبشي  االختبلفات بضغ  مكتسل بل  يسكششا اف ندسيو  
الحقػؽ  كالػاجبات لصخفي العقج  حدب  حالتيسا االجتساعية، كالتحكخ العقػد السبالغ اتي  يتع  

 (53)دفعيا عادة  الى  كالجؼ  األشفاؿ  الستبشضغ

 عقهبات  المتبني:  

خت  غالبا  بالجانب  االضعف كىػ االشفاؿ  الستبشػف التبشي شخكشا  جدائية  اضتزسشت عقػد    
حضث  تتكػف العقػبات غالبا  جدجية اك فاقجة لمحخية، أك خدارة  مادية  ؛فيسا  كانت  عقػبة  
الستبشضغ  في  صػرة  غخامات  قج تكػف  كبضخة اك صغضخة  لكشيا  التسذ أجدادىع، أك حخياتيع، 

الصبيعضػف  كالستبشػف ،كإف كاف عقاب األبشاء بالتبشي اقدى  كيذتخؾ  في  تمظ العقػبات األبشاء 
 كىحا امخ مفيػـ رغع  اعتبارىع ابشاءٍا لسغ تبشػىع .كمغ تمظ العقػبات  الحخماف  مغ  اإلرث:

بسا  أف  االبشاء الحيغ  تع  تبشضيع  بػجػد آبائيع  الحكيقي مدتحقضغ لبلرث بعج  اكتدابيع  -1
نو  مقابل  ذلظ  يقصعػف صمتيع  بآبائيع  الصبيعضضغ ، كفي السقابل  يعصي الذخعية  بالتبشي إال  ا

القانػف  اآلباء بالتبشي الحق في  حخماف الستبشى  مغ  االرث بعج  اف يرجر قخرا قزائيا بحلظ في 
حالة امتشاع الستبشى عغ آداء  ما عميو مغ  التدامات  نتػقع انو  تع  تدجضميا  في  العقج،  كفي 

كػنو  بالغا  كمجركا يتع  إلغاء العقج، كسا يتع  إعادة  العبضج  مخة أخخػ  اذا  فذمػا  في   حالة 
سضغ أخخ -تحقضق كاجبات  األبشاء كمغ نساذج ذلظ  ما كرد في  كثيقة  تعػد  الى زمغ  السمظ أبي 

 ؽ ـ ( 1941-1963ممػؾ سبللة أكر الثالثة) 

مات شسر  ابشتيا  الستبشاة  عمى اف تقػـ بتقجيع  ما " إف حالتضػـ  اكصت  بتخكتيا الى  أ    
تحتاجو  الستبشية  مغ  مبلبذ كزيت  كغضخ ذلظ كحضث  اف االبشة  عحدت عغ  الػفاء بسا التدمت 

كفي كثيقة  اخخػ أف  الستبشى  ىجخ امو  الكاىشة   بو  فقج صجر قخار قزائي  بحخمانيا مغ  التخكة
مغ تخكتيا بعج أف قاضتو  اماـ  مجمذ قزائي محمي  مؤلف  مغ   ثبلث سشػات فعاقبتو  بحخمانو 
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قاـ بتبشي   bqusa. ككرد  ذلظ في  احج عقػد  التبشي " أف  (54)عذخيغ  عزػا  مغ شضػخ  السجيشة 
كقاـ بتػزيع  كل  تخكتو  عمضيسا مقابل  أف يعصياه سشػيا   Ea-taramك Ea-tairarكل  مغ 

قا مغ الديت،  كفي حالة  عجـ   3مغ  الرػؼ،  ك (56)مشا  3مغ الحبػب ، (55)كارا  1،5
الى  Ea-taramك Ea-tairarالتداميسا فإنيسا سػؼ  يحخماف مغ السضخاث، سػؼ يجفع  كل مغ 

bqusa  كاف الػريث الحؼ ال يجفع سػؼ  يحـخ  مغ  السضخاث" ، كيحكخ أحج  العقػد أيزا  أف،
اة  كل مستمكاتو مقابل تشفضحىا لبعس  الػاجبات  التي  نز عمضيا  العقج رجبل  تخؾ  البشتو  الستبش

" في حياتي  انت  تعصضشي  الصعاـ ،  كعشجما امػت تقجمضغ قخابضغ الجفغ ألجمي"، كأيزا " عشجما 
تقػـ سضجة بتبشي فتاة  كتخفس البشت تقجيع الصعاـ  كالذخاب ليا فإف  القزاة يقػمػف باستجعائيا الى 

  (57)ج  الكبضخ في سضبار، كيجخؼ حخمانيا مغ  السضخاث كتجمضخ المػح  السثبت فيو عقج التبشي"السعب
ؽ ـ ( عغ قياـ" أـ غػغػا  بتقديع مضخاثيا بضغ  553كمجاني  يعػد  الى العاـ )\كرد في  نز بابمي

خكتو  ألمو  أبشائيا ، كقج  ناؿ  الشرضب األكثخ مغ  التخكة ابشيا  األكبخ شخيصة أف يعصي  مغ  ت
 (58)الصعاـ  كالسعيذة ، كإذا لع  يفعل باالمتثاؿ  الى  ىحه الذخكط فإنو لغ  يخث شضئا 

ارتكاب األبشاء الثع  كبضخ  بحق كالجييع، كال يتع  السشع اك الحخماف اال بعج عخض ذلظ  عمى  -1
( مغ قانػف  168القزاء الحؼ اليجج أحيانا أف ىحا  الحخماف  مبخرا كسا  كرد في  السادة  )

( قج  مشحت  القزاء الحق  في  معاقبة  االبغ بحخمانو 169حسػرابي ، كفي السقابل فإف السادة  )
 مغ  اإلرث  اذا رفس  اصبلح  خصئو  اكاصبلح  نفدو.

شخد االبغ  مغ  البضت  كحخمانو مغ اإلرث في حالة " إذا  كجج في  حزغ  مخبضتو التي    -3
 (59)(مغ قانػف  حسػرابي158حا الخجل مغ بضت ابيو"  كسا نرت  السادة )كلجت اكالدا فيجب شخد ى

إذا قاؿ  الستبشى  لسغ تبشػه : انت  : حخماف  الػلج الستبشى  مغ  السضخاث إذا  انكخ كالجيو بالتبشي -4
 úl abi  úl Ummi attune Iqabima-، أنت لدت امي-úl abi  atta Iqabimaلدت  ابي، 

كيعصي  مشا  مغ   Ši -ma  (61)-،  كيحمقػىاga- la- bu-Šu-ma\ú- --ػه.  فعمضيع أف يحمق
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ىشا عقػبة  كغخامة  أيزا  إضافة  الى  الحخماف  مغ  السضخاث، كفي  قانػف  اششػنا  اذا   -الفزة
تصاكؿ األبشاء  الستبشػف  ذكػرا  كانػا اـ  اناثا عمى  ابائيع  كامياتيع يتع ضخبيع  كتقخيعيع ، بل 

ىع كيباعػف  كعبضج  في األسػاؽ، قج تقز  شعػر  أك -كبيعيع  كعبضج حضث تػسع  جباىيع كعبضج
كىشا لجيشا  نػعاف  مغ  العقػبة   ففي األكلى:  قز الذعخ مع  الغخامة كىي  خاصة باالبشاء 
األحخار  الستبشػف فيع  ىشا  ال يباعػف  كعبضج، أما  العقػبة  األخخػ  التي  تقزي  بػسع  جباىيع 

يخىع بتبشضيع لتكػف  عقػبة  مشاسبة لػضعيع  بػسع نخػ  انو كاضح  فيي لمعبضج  الحيغ  تع  تحخ 
 االجتساعي  الدابق ، كرادعة في الػقت نفدو  النيع لع يحافطػا  عمى  مكتدباتيع  الججيجة.

اذا  كاف  التبشي مخفقا بالتػريث كتشكخ االبغ  الستبشى لػالجه فتػقع  بو عقػبة قاسية حضث   -3 
ل ككل الثخكة التي يتقاسسيا  مع الػرثة الذخعضضغ ، بل يخدخ الستبشى البضت كجسيع  األثاث كالحق

كىشا نبلحع تصابق في بعس  حاالت التبشي  في   -كيجفع مشا  كاحجا مغ الفزة في حاالت  أخخػ 
،كربسا  كاف   (61)مرخ كببلد الخافجيغ إذ يحرل الستبشى  عمى أمػاؿ  مشقػلة فقط  كليذ مستمكات

بلرث فقط رغع عجـ  كضػح  أسبابو اال اف تكػف رغبة  مغ حرػلو عمضيا في  حالة  التبشي  ل
 صاحب الساؿ  اف  اليخثو اقاربو فضمجا الى  تبشي  شفل يخعاه  كيكػف  كريثا  لو

يتع  تبشي ابغ البغي شخيصة  اال يعمع  ندبو فإف  عمع االبغ  ندبو  كشالب بالعػدة  الى  ابيو  -4
إلبغ الستبشى العػدة  الى  كالجيو الحكيقضضغ عشج العثػر كإف حاكؿ ا  (61)تتع معاقبتو بفقئ عضشو 

كىي عقػبات بذعة،  كجائخة  ال نعمع  إف  كاف  تع  (63)عمضيسا  فتفقئ عضشو  اك يقصع لدانو 
 تصبيقيا  بذكل كامل ، كىي لرالح الستبشي عمى حداب االبغ  الستبشى.

 دء مشيا في حاالت  مشيا:كفي  السقابل  يتع  حخماف  الستبشي مغ  مستمكاتو اك ج  

تخمي  الستبشي  عغ األبشاء اك  البشات الستبشػف، حضث يعمغ الستبشي  عغ  نضتو التخمي  عغ   -1  
،"  كاذا úl-Marti- atta -Iqabima-مغ تبشاه فضحكخ  "انت  لدت  ابشي  كاني متخل عغ تبشيظ

ة  التي  تقع عميو  فضخد: " ، اما  الغخام atti -Iqabima-úl martimقاؿ  انت لدت  ابشتي 
 Ba- qir- I-ba- ga- ru-السجعي  الحؼ  يجعي
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 Ma. Na. Ku. Babbar.-I L-A-E."( (64-عجد مشا فزة سضدف   

يحكع عميو بالصخد  مغ   -كىي  ىشا بالتبشي  كسا  نخجح  -"  االب  الحؼ  يزجع  مع  ابشتو -1 
 السجيشة" كبالتالي فقجانو لسستمكاتو 

إذا فذل االب  الستبشي في تعميع  ابشو الستبشى الحخفة التي  تبشاه ألجميا يجػز لبلبغ  رفع   -3 
كىػ  ىشا -كيخدخ الستبشي  ما دفعو مغ  ىجايا  لػالجؼ الستبشى  عشج  تبشيو   -دعػػ كإلغاء  العقج

 عقج  عسل  اكثخ مغ  كػنو عقج  تبشي

فع لو حرة كحرة كاحج مغ  أبشائو، اك يجفع  لو عذخة اذا انكخ الستبشي  ابشو  بالتبشي فضج -4
( يحرل الستبشى عمى  حرة  مغ 191ك في قانػف  حسػرابي السادة )( 65)شيقل مغ الفزة. 

اإلرث  تعادؿ ثمث أمػاؿ  مغ  تبشاه كاليحرل  عمى  أمػاؿ  الستبشي  كاممة ألنيا أمػاؿ  عائمية 
 ( 66)ائمة اليدتحقيا باعتباره  اصبح  مغ  خارج  الع

ذا قاؿ  االب  البشو " انت  لدت إبشي"  فديخدخ البضت كالججار"،  إذا قالت أـ البشيا " انت  " ―-5
لدت  ابشي"  فدتخدخ البضت كاالثاث"  كىحه  مغ  القػانضغ  االشػرية التي  تعػد الى  العرخ 

العرخ البابمي   االشػرؼ الحجيث ، كىي  مدتشدخة كسا يبجكا  مغ قػانضغ قجيسة  تعػد الى 
 (67)القجيع

 التبني  في بالد  الخافجين:

اعمغ الخافجيػف اف قػانضشيع  مدتسجة مغ االلية  كمدتػحاة مشيا  عغ  شخيق السمػؾ الحيغ  ادعػا    
اك انيع  كضعػىا بسباركة   -بجكرىع انيع كانػا مدضخيغ  بإرادة مغ اآللية عشج اصجراىع لتمظ القػانضغ،

ألىسية التبشي في ببلد   كنطخا (68)كلحا  كانت  ىحه القػانضغ  ممدمة لمسػاشغ كلمقزاة أيزا -مشيا
الخافجيغ  فقج تع  تشطيسو  بػجػد عقػد  تحفع  حقػؽ  كبل  الصخفضغ  مع  التفاكت  فضيسا، كىػ  

التي  عخفت  تشصيع  دعع لمحياة  االجتساعية  في مجتسعات  الذخؽ األدنى كخاصة  لببلد  الخافجيغ
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اكبضمػـ،  -ساعية التي  شسمت األحخارمثميا مثل سائخ السجتسعات  الذخؽ األدنى  الصبكية االجت
 .Abitu -أردكا كأبضتػ -، كالعبضج أك األرقاء Moskinum-السػشكضشع

الخافجيغ عغ مرخ  بتقجيع بشات  االسخ السمكية  كدكجات  لئللو في  إشار  انفخدت ببلد    
عية فيغ  مقدع الى  فئات محجدة،  مغ  الكاىشات  كنطخا  لسكانتيغ االجتسا  -تشطيسي  كاضح

اليسمكغ الحق في  االنجاب؛ كإف سسح ليغ بتبشي فتيات يكغ  كريثات ليغ في  امبلكيغ كحدب  
  Entu-بل أيزا  في  كضائفيغ  االمخ الحؼ يجعمشا نتداءؿ ىل  ىاتاف الفئتاف مغ الكاىشات) اإلنتػ

شات  لسغ يحق  ليغ  تػريث مكانتيغ العميا مقارنة بغضخىغ مغ الكاى Naditum-كالشاديتـػ
يتبشػنيغ؟ كىحا  ما حرل ذلظ اف  ىحه  الػضيفة  تتع باالختيار كتقترخ عمى  بشات  الصبقة 
الحاكسة، لحا تبشت  عجد مغ  ىؤالء  الكاىشات فتيات  مغ اقخبائيغ، ،كتع تيضئتيغ ليكًغ كاىشات  

يخػختيا ، كسا يجب مثميغ،  كتتحسل  الكاىشة الرغضخة العشاية كاالىتساـ بالكاىشة الكبضخة أياـ ش
عمضيا  اف تقػـ بالسخاسيع الجيشية  خاصة بعج  كفاتيا، .كتتخؾ  الكاىشة الكبضخة لمرغضخة  مقابل  ذلظ 

كلع يقترخ تبشي  الكاىشات عمى  البشات  بل  شسل األكالد  أيزا  في  حالة   (69)معطع ماتسمكو 
كنعتقج  اف التبشي ىشا كاف بدبب القخابة  كبالتالي  لع يحرل تػريث  -حتى  االف -كاحجة محكػرة

  -لمسيشة؛ ففي كثيقة مكتػبة  باألكجية تسثل محزخ قزائي يتعمق بخجل  اسسو أكمػليذي
Amolichi  ـ  في  الجير ككاف لجيو  شفبلف يعانياف مغ السخض كلو  اخت كاىشة تجعى قج  خج

كاىشة لمخبة عذتار، كقج  تع تبشي ىحاف الصفبلف مغ قبل  عستيع كاىشة  الشاديتـػ -Simat-سيسات
  ṣurãrum (71)-حضث كبخ احجىسا كخجـ في  الجير كىػ  شػركـ 

بل العرخ البابمي فقج كرد  السرصمح الجاؿ  عمضيا  كلقج  عخفت  كاىشة  االنتػ  مشح فتخة باكخة ق   
كتعشي  الكاىشة  العميا، كصشفت بأنيا  اعمى  مخاتب الدمظ  الكيشػتي  كغالبية   -Entu-في اآلكجية

مسغ كغ  كاىشات  مغ ىحه الفئة  كغ  مغ بشات  السمػؾ  حضث  يتع  تشرضبيغ  مغ قبميع فػالجة 
كغ  مشيغ، ككحا إبشة نايػئضج التي نربيا  كالجىا   Enḫedu- Anna-سخجػف  كابشتو  انخضجكنا

كاىشة  في  معبج اإللو سضغ ، كيحتسل انيا  كانت  تسثل الدكجة اإلندانية لبللو  ضسغ شقػس  
الدكاج  السقجس كلقج  كاف  مدسػحا ليغ  الدكاج  في  البجاية  اذ كرد اف  كالجتي السمكضغ سخجػف 
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ؽ ـ( كغ مغ ىحه الفئة مغ  الكاىشات،  اال 1114-1144ػديا) كج ؽ ـ (1311-1351اآلكجؼ)
انو  كخبلؿ  العرخ البابمي القجيع  تع تحخيع  الدكاج عمضيغ  كانجاب األشفاؿ، كفخض عمضيغ  حياة  
العفة لخجمة  االلو  في  معبجه كمشيا احتفاالت  الدكاج  السقجس التي تحخميا  مغ االختبلط بالحياة  

في عجد مغ  الػارد   Seriktum-كاىشة  االنتػ عمى ىبتيا مغ كالجىا السعخكفة بكتحرل ،العامة 
 (71)االىل  الى  ابشتيسا  عشج زكاجيا،  اكعشج  انتسائيا  الى سمظ  الكيشػت  القػانضغ التي يسشحيا

كػف  كىحا مذابو  لميجايا  التي  مشحيا  ابدساتيظ البشتو  نضتػكخيذ  بعج  تبشضيا  مغ قبل االلية لت
 زكجة لبللو.

كتسثل الجرجة الثانية  مغ األىسية  الكيشػتية؛ —Naditum-اما الفئة  األخخػ فيي  الشاديتػـ   
فيحق  ليا  الدكاج، كلكغ ليذ بسقجكرىغ االنجاب  لحا يعسجف الى  تقجيع  إمائيغ اك  جػارييغ الى  
ازكاجيغ بغخض  االنجاب األشفاؿ الحيغ يربحػف ابشائيغ فقط  كليذ آلبائيع  عبلقة بيع كيخثػف  

 .(71)امياتيع  بالتبشي 

فإف  كضعيا يذابو كضع  أمة الشاديتػـ رغع  الفارؽ في  السكانة االجتساعية ، كلحا  -غتـػاما الذا
، كيتع ذلظ  بإعبلف كالجىع  (73)يحتاج أبشائيا  الى إضفاء  الذخعية عمضيع حتى يحق  ليع  اإلرث

مسا   -تبشضيع،  كقج  كرد إعصاء االبغ الستبشى ندبة مغ اإلرث، أك بعس  الحرز اإلضافية 
نفيع مشو  اف  نرضبو  لع  يكغ كافيا الف  ىشاؾ  اخػة لو ىع الػرثة الذخعضػف  لؤلب، حضث تع 
الفرل بضغ  مستمكات الدكجضغ كتػريثيا لبلبشاء  فاالبشاء  يخثػف كالجىع  حتى  كإف كانػا  مغ  

 (74)خكف أميات  مختمفات  أما إرث االـ  فيي ألبشائيا  كحجىا  كاليذاركيع  فضيا  اخػتيع االخ

ؽ ـ(   1116-1111كرد في نز  عخؼ  ب) إنانا  شجخة احػلػبػ(يعػد الى سبللة اكر الثالثة)   
يتألف مغ مقصعضغ األكؿ  تشاكؿ  الخمق  كالتكػيغ ، كالثاني إشارات الى  العالع  الدفمي كفي  

 السقصع الخاص  باإللية إناما في  حجيثيا  مع  جمجامير:
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شجال. كاحجث  جمبة  في العالع  الدفمي. .قبل زكجتو  التي " انتعل  في قجميو  ص  
كسا كرد    (75)يحب....كضخب زكجتو  التي  يكخه...قبل ابشو  الحؼ  يحب...ضخب ابشو الحؼ يكخه

نز  مذابو في اسصػرة خمق الكػف الدػمخية مايمي:"ال تقتل زكجتظ السحبػبة...ال تقتل ابشظ  
خىيا.التزخب  كلجؾ السكخكه لئبل يذج  الرخاخ  كثاقظ  في  السحبػب ،التزخب زكجتظ التي  تك

 (76)العالع  الدفمي.."

كمع اف الشراف  ال يحكخاف  صخاحة اف ىحه الدكجة  جارية أك  محطية، في  ضل عجـ كجػد     
تعجد  لمدكجات، كال أف االبغ ىػ ابشيا  فأنو يسكششا االستشتاج عصفا  عمى  ماكرد  في  عجد مغ 

قارف  نرػص  التبشي  أف  الدكجة الخئيدة  ليا  كامل الحقػؽ  كاليحق  لؤلمة اك الجارية  أف  ت
نفديا اك مقارنة أبشائيا بيا، كعمى ىحا  نفتخض  اف  الشز  يذضخ الى  أبشاء  مغ زكجة أخخػ...  

 كليذ بالزخكرة   أف يكػف قج تع تبشضيسا  في  ىحه  الفتخة  الباكخة  مغ الشطاـ  االجتساعي.

يكغ  معخكفا   الى  التبشي لكػنو لع   (ؽ ـ 1194-1111كاليذضخ قانػف  السمظ  اكرنيسػ )     
في تمظ  الفتخة  رغع انو  تشاكؿ  األحػاؿ  الذخرية  في  عجد مغ  مػاده، ربسا  بدبب كػف  

 السجتسع اليداؿ  يتعافى بعج  الغدك  الجػتي.

 

 

 ق م  ( 3ٖٓٔأو بيالالما ) -قانهن اشنهنا

حكع  حسػرابي  مابضغ   كىػ  مغ اقجـ القػانضغ  السكتػب  بالمغة  اآلكجية،  كمؤرخ بالفتخة  ما قبل  
، كلقج  ضع  المػح  نحػ  مغ ستػف مادة،  كاف كاف سميساف  يعتقج  انيا نحػ -سشة  151-111
، ( 77)( مادة، مقدسة الى مجسػعات تتشاكؿ أكضاع السجيشة  االقترادية، كاالجتساعية،111مغ )

سػاد  القانػنية بتدمدل  كتؤلف السػاد  الخاصة باألحػاؿ الذخرية كاحكاميا جدءا  كبضخا مغ  ال
(، العبضج  كاإلماء) 36-33مشصقي مقبػؿ كمشيا االحكاـ  الخاصة بخضاعة  كتخبية الصفل) السػاد 

(" إذا  تحايمت  أمة   34( ك السػاد الستعمقة بالتبشي،  كمشيا ماكرد في السادة ) 14-11السػاد 
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لج كرآه سضجه  فمو الحق في الكبس القرخ كاعصت  ابشيا  الى  زكجة  رجل حخة ، فإذا  كبخ الػ 
 عميو  كاستخجاعو" ،كيسثل ىحا  صػرة  غضخ مباشخة  مغ صػر التبشي

( عمى " إذا  أعصت امة القرخ ابشيا أك ابشتيا الى  مػلى لمتخبية  فممقرخ 35كنرت السادة  )
 الحق في  استخجاع الػلج أك البشت  التي أعصضت"

" ك) إذا (متبشي  شفل أمة  القرخ ) أراد( االحتفاظ بالصفل فعميو أف  يعػض  (36)كفي السادة   
كالحؼ  قج يكػف شفل جارية مغ القرخ اك إعادة شفل لمقرخ يعادؿ  (78)القرخ  بصفل مداك  لو " 

كالصفل ىشا تع التعامل معو كجدء مغ  مستمكات  (79)الصفل الحؼ  اخحه، أك دفع  قيسة الصفل لمقرخ"
 الجتو  كليذ  كإنداف.القرخ كػ 

 - -Anaittisu إتيذه -سمدمة" أنا

كتعػد الى القخف   (،81)كىي  سمدمة  مغ القػانضغ التي ضيخت ضسغ  السعاجع المغػية القجيسة   
( " اذا قاؿ  إبغ 1كمشيا السادة ) (81)الحادؼ كالعذخكف، كتتألف مغ سبعة الػاح  مع  متعمقاتيا.

االب ( أف يحمقو كيزع عبلمة  العبػدية  عميو كبيعو ،  كتخػ  البيو ) أنت  لدت  أبي(عميو )
( إذا قاؿ  إبغ ألمو ) انت  لدت أمي ( عمضيع اف يحمقػا نرف شعخ رأسو كيقػدكه داخل  1السادة  )

كفي السقابل اذا انكخ االبػاف االبغ يخدخاف جسيع   (81)السجيشة ليكػف عبخة لغضخه كيصخد مغ البضت
 ػضانو  مبمغا  مغ  الساؿ،مستمكاتيع ،أك  يع

 Sin-كسغ رمضشي -Aliwumكمغ نساذج عقػد التبشي العائجة  الى ىحه الدمدمة عقج تبشي "إلضػـك   
Remeni- أبشاء اسضخـك-Asirum-  كأخانػيا-Ahatuia-   إلضػكـ األكبخ كسضغ رمشي األصغخ

، كاميع  أخاتػيا انت  لدت أبانا ،  إذا  قاال  إلضػـك  األكبخ كسضغ رمضشي األصغخ  ألبضيع اسضخـك
 (83)أنت لدت آمشا فدػؼ يحمقػنيع كيبيعػنيع" 
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كاف يعيج بالصفل الى مخضعة تتبشاه حتى نياية سغ  الخضاعة،  الحؼ يتزح مغ خبلؿ  بعس    
ص  انو ثبلثة اعػاـ كىي فتخة  مساثمة  لفتخة الخضاعة  في مرخ، كربسا  كاف  اليجؼ تػفضخ الشرػ 

اـ بجيمة كسخضعة  فقط ، كقج يعػد  الصفل الى كالجيو  بعج انتياء فتخة  الخضاعة  كتشاكلت  السادة  
،  فيسا  نرت ( كاجبات  كالج  الصفل كمدؤكلضتو في تقجيع السأكل كالسذخب كالسمبذ كتخبية ابشو31)

( عمى " إذا اعصى  رجل ابشو لمخضاعة  كالتخبية ، لكشو لع يجفع  جخايتو  مغ الحًب 33السادة )
كالديت كالمباس  شػاؿ ثبلث سشػات  فعميو اف يجفع  الى  السخأة عذخ مشات  مغ  الفزة اجخة تخبية  

كردت  كثيقة  مغ  مجيشة  ديمبات كفي حالة مساثمة تالية زمشيا   (84)ابشو ، كعميو  اف يدتعضج ابشو" 
في عرخ حسػرابي تفضج  أف امِا لع  تدتصيع أف تػفي االجخ كالسبلبذ  لمصفل ككفقا لبلتفاؽ مع 
مخضعة  ابشيا؛ فعخضت عمى السخضعة االحتفاظ بو كانو ابشيا فػافقت عمى ذلظ كبخأت الستبشية االـ  

ك قج تخمت األـ  ىشا عغ إبشيا نطخا   (85 )شيقبلت  مغ الفزة 3الحكيكية  مغ ديشيا  كاعصتيا 
 لفقخىا في  عسمية بيع  كشخاء مغ قبل السخضعة.

 ق م ( 3ٖٖٔ-3ٕٗٔقانهن  لبيت  عذتار) 

ؽ ـ ( الى 1794-1117اك فتخة ايدضغ  كالرسا )  -يعػد الى بجاية  العرخ البابمي القجيع     
ؽ ـ ( ككاف مكتػبا  عمى مدمة   1914-1934السمظ لبت عذتار خامذ ممػؾ سبللة  ايدضغ ) 

حقبل مغ الكتابة السدسارية تزسشت الشز الكامل لمقانػف ، إال أف ما   11حجخية كيتكػف  مغ 
 (86)مشو  اليتجاكز  ثمث الشز. تبقى 

( التي  تشز عمى  حق 14( كمشيا  السادة )33-11شكمت األحػاؿ  الذخرية السػاد مغ ) 
األبشاء  في  اقتداـ ثخكة االب  الستػفي ، أما مستمكات الدكجة األكلى فتحىب الى  أكالدىا ، أما  

كإف  كاف  االب  قج   -خأتضغ سػياكيعشي  ىحا تحخيع  الداج مغ ام -األخخكف فيع أكالد  االمة 
 -األكلى –مشحيع  حخيتيع فميذ  ليع الحق في  اقتداـ  امػاؿ االب  مع أبشاء الدكجة االصمية 

 كىػ اقجـ قانػف  أشار الى تػريث أبشاء السحطية .   
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الحؼ (  فتحكخ "اذا كلجت لو الدكجة  الثانية  التي  تدكجيا أشفاال  فإف  ميخىا  14أما السادة)  
( عمى  " إذا تدكج رجل  إمخاة 15جمبتو  مغ بضت  ابضيا يكػف  حرة ألشفاليا". كنرت السادة )

كانجبت  لو  أشفاال  كالزالت  عمى قضج  الحياة ، أك أمتو قج انجبت لدضجىا أشفاال كاألب قج  اعصى  
كىحا ما نفيع مشو أف  مغ  الحخية  ألمتو  كأكالدىا ، التقاسع أكالد األمة أكالد  الدضج في العقار"  

حقيع  تقاسع  األمػاؿ  السشقػلة  عمى  اعتبار  اف  العقار اك  السستمكات  خاص  باالسخة السستجة  
( حالة كفاة الدكجة األكلى  16)فبل يحق ليع  الحرػؿ  عمى نرضبيع  مشو،  كتشاكلت السادة 

كتدكج الخجل مغ أمة  ككلجت لو أكالد كاعصاىع حق الدكشى في  بضت أبضيع  غضخ اف  جدء مغ  
ىحه السادة  ناقز.. فالجدء األكؿ مغ السادة نز عمى حق أبشاء الدكجة األكلى  في اإلرث، اما  

 اذ لع تمج الدكجة اكالدا لدكجيا . 

ا  كانت  زكجة الخجل  التحسل لو شفل،  ككل عاىخة  مغ  الذارع تحسل لو (  "إذ17أما السادة ) 
شفبل، فضدكد البغي بحبػب  كزيت  كثياب الػلج الحؼ  كلجتو لو الدانية، كاف التدكغ البغي  في  

. كىشا تع قبػؿ  الصفل بل كمشحو الجق في اإلرث كربسا (87)البضت مادامت الدكجة عمى قضج الحياة" 
كىشا  يتزح  اف  القانػف اعصى ألبشاء الدنا  الحق في  اإلرث؛ فيسا   -كانت عاقخا الف الدكجة

 حـخ  قانػف حسػرابي  أبشاء االمة  مغ  اإلرث  اال بذخط  اعتخاؼ  االب  بيع.

سضغ) القخف  الدابع عذخ  ؽ ـ(  يحكخ أف -كفي عقج آخخ يعػد الى عيج ممظ الرسا  ريع  
قج تبشت  كابشتيا أكيختـػ بشت خابػتـػ كالجىا كركباتـػ أميا، شالػرتـػ  -ارنان-"شالػرتػـ زكجة إيشيع 

قج دفعت الى خابػتػـ شيقبل كاحجا كثمث شيقل مغ الفزة كثسغ لتبشضيا، اكيختـػ ستربح عاىخة 
( كبعج ذلظ ىي ستجع شالػرتع أميا تأكل راتبيا الكيشي، إذا Kar- Kid- Harimatuمقجسة)

ػـ أميا انت لدت أمي ىي ستباع بالساؿ، لكغ إذا قالت شالػرتػـ إليختػـ  انت اكيختػـ قالت لذػيخت
لدت ابشتي ىي ستجفع عذخ شيقبلت مغ الفزة كسػؼ تخدخ الساؿ  لستبشضتيا، باسع  السمظ ىي 

 (  88)اقدست"

 ق م( 9٘ٓٔ-93ٕٔقهانين  حمهرابي:  ) 
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سػرابي كقج عثخ عميو  مكتػبا  عمى  كلعل اشيخ القػانضغ  التي  تشاكلت  التبشي ىػ  قانػف  ح  
مدمة  حجخية حسل كجييا نحتا بارزا يسثل السعبػد شسر الو  الحق  كالعجالة جالدا  عمى عخشو   
كىػ يدمسيا  الى  حسػرابي الػاقف امامو في خذػع، كيعتقج سميساف اف  حسػرابي قاـ  بجسع  

ج مقدع الى عجة  مجسػعات  تتزسغ مػادا القػانضغ الدائجة  في  عرخه كاصجرىا  في  قانػف  كاح
قانػنية، كتتكػف  مغ مجسػعتضغ رئيدتضغ األكلى تعالج قزايا األحػاؿ  الذخرية؛ فيسا  تشاكلت  
السجسػعة  األخخػ  مػادا  عامة.   كيتزح  مغ  خبلؿ  االحكاـ  الػاردة  في  الشرػص  

س االستثشاءات الخاصة ،إضافة  الى عادة القانػنية  التأكضج عمى الدكاج مغ امخاة كاحجة، مع بع
اتخاذ االماء كالجػارؼ ،كلع يكغ  زكاجيغ بأسيادىغ  امخا  شخعيا مالع يعمغ  الخجل ذلظ كيعتخؼ بو 

( عمى حق  الدكج  في الدكاج مغ زكجة تشجب لو أبشاء  مع   149-144،  فقج ركدت السػاد  )
( الحقػؽ  السادية بضغ  151-151اكلت السػاد) مبلحطة  انيا  تعمقت بفئات مغ الكاىشات  ك تش

 ، األزكاج إذ كاف  مغ  حق الدكجضغ  التستع بتخكة اآلخخ

(  حضث يبجكا  اف حع الحكػر في أمػاؿ كالجىع افزل  مغ  184-161كشسل اإلرث  السػاد)   
لذخعضضغ، االناث ، كمع ذلظ  فقج  حجد القانػف انربتيع  فضيا ، مع  إيزاح  حقػؽ  األشفاؿ  ا

 (89)(  194-185كاكالد األمة، كاألكالد بالتبشي  الحؼ شسل السػاد مغ) 

 : المهاد  المتعمقة بالتبني  

 (  " إذا  تبشى سضجا كلجا بإسسو  كرباه  فإف  ذلظ االب  السخبي اليصالب  بو  ابجا"185السادة)

اخحه فإف ذلظ  ( " إذا شخز يبحث لغخض  تبشي كلج عغ  ابيو كذلظ عشج 186السادة  )
 السخبي يسكغ  اف  تعػد  الى بضت  ابيو"

 ( " اليصالب  بإبغ خادمة اك  خادـ ببلط أك بإبغ مشحكر"187)

 ( " إذا  احج  مغ  شبقة  الرشاع تبشى  كلجا كعمسو  ميشتو فبل يصالب بو  مصمقا"188)

 لى بضت ابيو" ( " فإذا لع  يعمسو ميشتو فإف ذلظ  الػلج الستبشى يسكغ  اف يخجع ا189)
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( " إذا سضج لع يعتبخ ضسغ  أبشائو  الػلج  الحؼ تبشاه كرباه  فإف ذلظ الػلج الستبشي يسكغ 191)
 اف يعػد الى بضت  ابيو" 

(  " إذا  الدضج الحؼ  تبشى  كلج كرباه تدكج ثع  رزؽ بعج  حضغ اكالدا كعـد  التخمي  عغ  191)
لػلج  خالي  الضجيغ  كعمى  االب الستبشي  اف يعصيو   الػلج الستبشي  فبل يجػز أف يحىب  ذلظ  ا

 مغ مالو ثمث  مضخاثو،  كعشج ذلظ  يحىب لحالو ،  كال يعصيو  مغ  حقمو كبدتاه  كبضتو"

( " إذا  الػلج  الستبشى  مغ  خادـ  أك  الػلج  الستبشى كاف  كلجا  مشحكرا فاؿ البيو الستبشي  191)
 ابي ،  انت  لدت  امي ( فعمضيع أف يقصعػا لدانواك أمو  الستبشية ) انت  لدت  

( " إذا  الػلج  الستبشى مغ  خادـ  أك الستبشى  مغ  كلج  مشحكر كجج  اىمو، كاخح  يكخه 193)
 أباه  الستبشي كامو الستبشية ثع راح  الى بضت  اىمو فعمضيع  اف يقمعػا  عضشو" 

ذلظ  الػلج في  يج السخضعة، كاذا  ما ( " إذا سضج  اعصى كلجه الى  مخضعة ثع  مات  194)
عسمت  اتفاقية لػلج  آخخ  بجكف  عمع  ابيو كامو ،فعمضيع  اف يثبتػا ذلظ عمضيا ،ثع  يجب  

 عمضيع  اف يقصعػا ثجييا ألنيا عسمت اتفاقية لػلج  آخخ  بجكف عمع ابيو  أك  امو"

  (91)(  " إذا ضخب  كلج  كالجه  فعمضيع أف يقصعػا يجه" 195)

كمغ  عقػد  التبشي  العائجة  الى  ىحا العرخ عقج  لتبشي  شفمة مغ لجف كالجتيا   حضث تع        
حضث  مغ السعتاد  ذكخ اسع الػالجيغ    -مسا يجؿ عمى  انيا  لع تكغ  شفمة شخعية–ذكخ إسع الػالجة 

 في  عقج  التبشي  اذا  كاف  الستبشى شخعيا،

ا )ش( ك )ص( زكجتو مغ أميا  )ف( ) في  السدتقبل ( إذا ( تبشاى1".... شفمة صغضخة تجعى ) 
قالت )أ( الى  )ص( " انت  لدت أمي فديحمقػنيا كيبيعػنيا، كإذا قاؿ  )ش( ك)ص( أميا  الى )ا( 
ابشتيسا  " أنت  لدت ابتشا"  فديخدخكف البضت  كبشػتيا ،  ككل  مغ يصالب)ا( سضجفع  مشٍا مغ 

 (91)الفزة أماـ شيػد ستة" .

 هانين  في  العرخ االشهري:الق
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ركد االشػريضغ عمى  تػثضق انجازاتيع العدكخية اكثخ مغ  االىتساـ بالذؤكف  االجتساعية كمع    
ذلظ  فقج عثخ عمى بعس مغ االلػاح التي  تحسل عجد مغ  الشرػص  القانػنية التي  ارتكدت 

صة،  كمغ ذلظ  لػح كصف بانو بالجرجة  األكلى  عمى قانػف  حسػرابي مع بعس  التعجيبلت البدي
يعػد الى العرخ االشػرؼ الػسيط تشاكؿ  الجخائع التي  تختكبيا  الشداء، اك التي  تختكب ضجىغ  
كحقػؽ  الدكجضغ  في  تخكة بعزيسا، كحق األكالد  في تخكة  كالجييع، ، كسا شسمت  عجد مغ 

اال انيا تحتػؼ  -تتذابو  مع مرخكىي ىشا  -( حق االخػة في تخكة  اخضيع الستػفي46-15السػاد )
ضمسا  بضشَا  كمشو اف الدكج اذا اعصى زكجتو  حميا كبعج  كفاتو  فإف  الخػتو الحق في  اخحىا، كإف  

 (91)ترخفت  في قدع  مشيا  فسغ  حقيع  اف يكيسػا دعػػ  عمضيا 

( عمى  حق األبشاء  في بائشة  اميع كاليجايا التي قجميا ليا حسػىا  ،كليذ 19نرت السادة  )  
الكالد الحَسي  الحق بالسصالبة فضيا، كلع  تحجث القػانضغ االشػرية  التبشي  ربسا  لكػنيا اعتسجت  

 عمى قانػف  حسػرابي.

ؽ ـ(  ىػتبشي احيقار  619-911ك لعل اشيخ حاالت  التبشي في العرخ االشػرؼ الحجيث)  
ؽ ـ (  البغ  اختو ناداف،  حضث  كججت  القرة  681-714كزيخ  السمظ  االشػرؼ سشحاريب) 

مكتػبة  عمى  كرؽ  بخدؼ مؤرخ  بالقخف  الخامذ  ؽ ـ ، كيعتقج  اف  ىشاؾ نز  اقجـ  مشو، كقج  
 يقػؿ لو   "خح  ناداف ابغ  تدكج  احيقار عجة  نداء  اال  انو لع يشجب أشفاال، كانو سسع قائبل

اختظ كاجعمو  كريثظ كعمسو عمسظ" كقج  تشازؿ احيقار عغ  كضيفتو لرالح ناداف ابغ  اختو، كأيزا  
كنعتقج أنيا  احجػ   ( 93)عغ ثخكتو  كجدءا  كبضخا  مغ  مستمكاتو ،لع  يحتفع لشفدو اال  بالقمضل

الحاالت الفخيجة  في  ببلد  الخافجيغ الحؼ كرث االبغ  الستبشى  مشرب متبشيو، مقارنة بسرخ التي 
عخفت  ىحا  التقمضج فقج كرد  في عجد مغ الػثائق تعضضغ أبشاء  السدؤكلضغ  في  مشاصب اقخبائيع  

 (94)الستػفضغ  كإرث 

تب البلمع الحؼ عمع ابشو.. انو قاؿ  سيربح  ابشي،  اف "  ىحه  أمثاؿ رجل اسسو احيقار الكا  
احيقار  قبل اف يقػؿ ىحه االمثاؿ...صار مذضخا ألشػر كميا كحامبل لختع السمظ  سشحاريب ممظ  
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اشػر ....كقاؿ  / لغ انجب  اكالدا .اني شيخ  كمغ سيعتشي بغج مػتي ... مغ يكػف كاتبا  كحامبل 
ت  انا لدشحاريب... حضشسا  اخحت انا  احيقار  ابغ  اختي ناداف لختع آسخ حجكف السمظ  كسا  كش

كسا كاف يدسى كاحتزشتو كىحبتو....،كاكقفتو معي في  باب الببلط اماـ السمكضضغ...  أني  شيخ  
كاليسكششي أف  أؤدؼ خجمتي لظ  في  باب  الببلط ... دكنظ ابشي  ناداف كسا يدسى...فمضتػؿ مكاني 

د آتػر كميا . لقج  عمستو ىستي كمعخفتي أيزا ...قاؿ  لي  ممظ  اتػر: ليكغ  كاتبا  كمذضخا لببل
كسا تخيج، انو سيزصمع بشفذ  عسمظ.....أف  الػعج قج صجر. ..عجت حاال الى  دارؼ،  اخمجت  
فضيا  الى  الخاحة، كىحا ىػ  ابشي الحؼ  جئت بو  كاكقفتو في باب الببلط أما  أسخ حجػف  ممظ  

ششت  أنو سضخد  لي  الجسضل  بسثمو  نطخا لسا حبػتو بو...ابغ اختي اضسخ لي أتػر..... ض
الذخ...لع لفق ابشي الحؼ لع يكغ بالحكيقة ابشي ىحه  األكاذيب ضجؼ......"، ثع  يسزي احيقار 
بػصف السؤامخة التي دبخىا ابغ  اختو ضجه  ككيف حافع القائج نبػسسدكغ  عمى  حياتو.... "ال 

عغ ابشظ اذ  ال يسكشظ  ابعاده عغ الذخ.. اذا ضخبتظ يابشي فمغ  تسػت، كاذا تخكتظ تسشع  العسل 
 (95)تتبع قمبظ فمغ تحيا..."

ؽ ـ  1781-1814)-شسدي ادد -ؽ ـ ( الى عيج 1811كفي كثيقة آشػرية تعػد الى  العاـ )    
ل  لو  أبشاء  ، فقج  تع  تبشي فتى مغ قبل  رج -nadetu-( تػضح العبلقة بضغ الدضج  كالعبج

شبيعضضغ كبشات ، ثع  تدسية أحجػ بشاتو مغ قبمو لتتدكج العبج الستبشى، ككاف العبج  الستبشى مدؤكال  
ىشا   -عغ  العشاية بالجدج  كالخفاه السالي  لبلب ،كقج تع اعفاء  العبج مغ مدؤكلياتو بعج  كفاة األب"

صاحبو بسعشى  اف أبشاء الستػفى  لع يعػدكا  تشاقس كاضح  يسكششا  تفدضخه  اف  العقج  انتيى بػفاة
 يخغبػف  في  إبقاء العبج  كأخ ليع.

-ؽ ـ(  كىػ  سجل محكسة لػثيقة  زكاج بضغ  بضل  آىي 676كفي كثيقة اخخػ  مؤرخة بالعاـ)    
Bẽl-aḫḫẽ - إبشةArῘmtu ك تارداتػ-Tardttu-aṧṧURT - التي  كصفيا الباحث بانيا عاىخة

اشػر قج استمع كثيقة بعج قائسة  -الحؼ التذضخ الػثيقة  الى اسسو،  كاف نارديتػ إلنو انكخ ابشيسا
 (96)قج ارادت  حق الصفل في  السضخاث كىحا  مالع يفعمو األخضخ -الذيػد كالتاريخ كاف عائمة الفتاة
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ؽ ـ(  تحكخ أف الستبشي 619-611كىشاؾ كثيقة تعػد  الى عيج  السمظ  االشػرؼ سضغ اكباليط)  
لو  اف يشقل  أمػالو الى  الستبشى في  حياتو عمى اف يقػـ األخضخ باالنفاؽ  عميو  مجػ    يحق

،  كسا  كرد -ىي  أمػالو  أصبل -حياتو اك يجفع  لو سشػيا مقاديخ معضشة  مغ  امػاؿ ابيو بالتبشي
مػاليا الحاضخة  أيزا في  كثيقة  تعػد الى  نفذ الفتخة الى أف  امخاة  تبشت  عبجتيا كنقمت  الضيا  أ

كالسدتقبمية شخيصة  اف  تشفق  عمضيا مجػ  حياتيا ،  كفي  نفذ  الػقت قامت  الستبشية بتدكيح 
  (97)رقيقة  حخرتيا مع تكميفيا بخعايتيا  خبلؿ حياتيا 

 القهانين البابمية  الحجيثة: 

حقػؿ مغ  الكتابة  السدسارية   6عثخ عمى لػح أعضج تاريخو  الى  العرخ البابمي  الحجيث ضع    
مادة ،كمشيا السادة الدادسة  التي  نرت  عمى بيع   15عمى  كجو المػح كضيخه ، كبو  نحػ 

ػؽ  ( فقج  نرتا  عمى حقػؽ الدكجضغ  كل مشيسا  في إرث االخخ، كحق9ك8االماء، أما  السادتاف )
األبشاء في تخكة كالجييع  أيزا ،مع  التسضضد  في  ندبة  اإلرث اذ  يشز  عمى  حق  أبشاء الدكجة 

مسا يجعمشا   (98)األكلى  في  ثمثي ثخكة  كالجىع ،كالثمث  الباقي ألبشاء الدكجة الثانية  اك األخخػ 
 ألمة.نخجح  اف الدكاج بأخخػ كاف مخفػضا لحا  تكػف الدكجة الثانية بسختبة  ا

ؽ ـ(كججت كثيقة تبشي  ميسة مقجمة  الى  539-556كفي نز  لمسمظ الكمجاني نابػئضج )    
السحكسة مع األدلة  في  حالة الجعػػ القزائية  مع الحجج إلثبات صحة  التبشي؛ فإذا فقج  سشج  

جبل اسسو التبشي أك ألغي فإف  الستبشى  سيفقج  جسيع  حقػقو الػراثية كيخد  في الػثيقة " أف ر 
Amm-b-nT-   استعاد  مشدال كبدتانا، كقج  تع  بيعو مغ قبل كالجه بالتبشي حضث  أدػ الخجل

أنا  أبغ  لمتبشي "  فسشحو القزاة البضت  كالحجيقة  -Sin-m-gir-اليسضغ قائبل " أنا اخحني لمتبشي
(99.) 

جار مغ الساؿ    تعػيزا لو كقج كرد  في عقج  تبشي " اف  امخاة  تبشت  شفمة مغ ابضيا كدفعت مق   
  (111)عغ فتخة تخبضتيا فقط قبل تبشضيا ليا .كلع  يتزسغ العقج أؼ إشارة الى حقيا  في اإلرث
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-مسغ الدضجة التـػ -Hillalum-ىػ ابغ  حيبللـػ -Yahatti-il -ككرد أيزا" إف ياجاتي ابل  
Alitum- سي  معيسا  في  حالة  كىػ سػؼ  يتستع كيدتفضج  مغ  ابػيو في  حالة اليدخ ،كيقا

العدخ ،فإذا قاؿ  حيبللػـ االب  البشو ياحاتي ايل  انت لدت  ابشي ، كقالت الدضجة  ألتػـ البشيا : 
ياحاتي  إيل انت لدت كلجؼ ؛ فأنيسا سػؼ يعاقباف بسرادرة  بضتيسا  مع  األثاث كالسفخكشات ، 

امو : انت لدت ابي، كأنت  لدت أمي، إلنو كلكغ  اذا قاؿ ياحاتي  ايل لحيبللػـ ابيو كالدضجة ألتػـ 
سػؼ  يعاقب  ببيعو كعبج كقبس  ثسشو بالفزة، كبالشدبة لحضمتمػـ  كالدضجة ألتػـ ميسا  اصبح ليع  
مسغ  أكالد فإف ياحاتي إؿ يطل كريثيسا، كعشج تػزيع  السضخاث  سػؼ  يرضبو حرة مددكجة 

   (111) -كنرضب االخػة الرغار بكية اإلرث  بالتداكؼ 

-Nabo-شػلميع  -آلىي-بغ  نابػ Einin Shum-كفي  نز لعقج تبشي " جاء إيشضغ شػـ ابشي  
Lahi-Shulimالى اختو يالتا- Yalta-آىي  -شػلمضمع قائبل: "  اعصشي ابشظ دانػ.-آىي-ابشة نابػ

ا أبي البالغ مغ العسخ سبعة عذخ  يػما بيجؼ التبشي فإربيو كيكغ  لي ابشا"، كقج  كافقت يالت-
أبشي  البالغ مع العسخ سبعة عذخ  يػما لضتبشاه ، ثع  قاـ   Dano-Ahi-آىي-كاعصتو ابشيا  دانػ

، كشالسا تسارس  يالضتا  البغاء  Layanthi-ايشضغ  بتدجضل الصفل كريثا ثالث  البشو الذخعي اليانثي
، فعمى -آخي-سيكبخ دانػ شـػ  -ابشبغ   ابشي  في  رعايتيا ، لكغ  اف  دخمت بضت  مػاشغ  محتـخ

أف يجفع ليا  ثمث  شيكل مغ  الفزة، إضافة الى  الخبد كالجعة ،كالسمح كالجخجضخ كثياب -ايشي -
 -كىشا  تست  إضافة اسع  الستبشي الى  اسع الصفل الستبشى  -شػلميع ، كتخبضتو"—آىي-إلشعاـ دانػ

ساني  كيقضشي ككأخ لظ  قائبل"  بإي Ano-Ashtar-ابشي بأنػ  كاشتار -شـػ-، كقج  اقدع  إبشضغ
التاريخ  التاسع  -كلتياشذ لشخجـ السمظ سضجة اكركؾ" -ابشي -آىي-اقدع اني لغ  اتخمى عغ  دانػ

مغ تسػز، الدشة الثانية  كالثبلثػف مغ  حكع  نبػخح  نرخ. اال فميحل الخخاب  كلعشة أنػ كاشتار 
  (111)االتفاؽ." ممظ  بابل عمى  كل مغ  يغضخ ىحا  -قدع  نبػخح  نرخ السقجس 

 ( KAJ 1-101ككرد في عقج تبشي  آخخ )  

 Nadinu-، الى ناديشػ Sajlai-إبغ ساجيبلؼ Bell Kajer"ىكحا  تحث بضل  كاجضخ،إبغ ناديشػ،  
كلع  تشجب إبشي أك  ابشتي، لقج   Zunnaإبغ  ساجيبلؼ أف زكجتي  Zeri-كالجه ،إبغ  زيخؼ يا،
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 Bit- Turni-تػرني -إبغ  زكنة زكجتي،  كاخحت  بتBell -Okin -ارسمتسػني الى بضل  أككضغ
التي  انجبتيا  لدكجيا  الدابق نيكضجك إبغ  نػرسغ ،دعشا ،أنا  إبشتي ، كاسسح لو اف يكػف  إبشي"،  

اإليخادات كالسستمكات بقجر ماىػ  مػجػد ، كليكػف    عمى لػح يدجل بشػتو ،كيختع  كيػرث لو مشا
اإلبغ  الحؼ يسدكو باديشا.... فكمسة  ابشو كتب في السدتقبل ىي شخز آخخ اليأخح  عائجاتو 
كمستمكاتو .. كلقج قضجت أيجؼ  بضل كاجضخ ..كفي الضـػ  الحؼ  يحىب  فيو ناديشػ  الى  مرضخه.، 

ناديشػ ابػه ، اذا لع يػلج االبغ مغ حقػؼ بضل كاجضخ ، يتبشى  مغ بعجه... يخث ابشو غبلتو كمستمكات
بضل كاجضخ اخاه كزمضمو كريثو ، كيػرث ايخاداتو كامػاؿ ناديشػ ابيو، كاليجػز لبضل كاجضخ أف يتبشى 
شخرا آخخ، كلكغ يجب أف ياخح أخاه كرفيقو في البشػة عمى  حداب  اإليخادات  كالسستمكات التي  

كمغ  الػاضح  مغ  خبلؿ  نز   (113)بابل في التاسعة  مغ سشة  نابػنضجيذ كرثيا ناديشػ" في
التبشي  اف  ناديشػ  ىحا قج تدكج  مغ سضجة  قج  انجبت ابشا  كابشة  مغ  زكاج سابق ، أال انيا لع 
تشجب مشو  أؼ  أشفاؿ ،لحا تبشي اشفاليا مع  ابغ لجيو  ىػ بضل  كاجضخ الحؼ نعتقج  مغ  سياؽ 

ايزا كاف ابشا بالتبشي لشاديشػ،  كانو كاف  الػريث األكؿ  بحكع  كػنو األكبخ، بل أف  الشز  انو 
العقج  حسل اسسو  كليذ إسع  االب صاحب السستمكات، كيتبشى  بضل كاجضخ بجكره  اخاه كزمضمو في  

 البشػة، كلع يحكخ اخاه فقط كجلضل  يؤكج  ما ذىبشا  اليو  مغ  كػنو  متبشى  مثمو.

 الهرثة:

مرصمح  كرد  في  الشرػص البابمية يػازؼ  -Mskkur bit abim-ثخكة بضت  االب      
-I-BI-ابيبل-مرصمح   ارث اك تخكة،  كيختبط  بيا مرصمح الػريث  السعخكؼ في  الدػمخية

LA- -   كالتي  تعشي مذعل  الديت ، كبالتالي فيي  مختبصة بالػاجب الجيشي لبلبغ تجاه  كالجه حضث
التي  تعشي الػريث اك االبغ  -APLU، كفي  اآلكجية ( 114)يت  يذعل عشج تقجيع القخابضغكاف  الد 

كالػرثة ىع األبشاء  الستبشضػف  كالصبيعضػف  كجسيعيع  (115)األكبخ اك االبشة الكبخػ  اك الػريثة
يدتحقػف  اإلرث  أيا  كانت  حالتيع بالتبشي أك  شبيعي فيع يخثػف  كالجىع بحرز  متداكية 

رد في  بعس العقػد ذكخ حرز إضافية تدجل  دائسا  في  مقجمة تحجيج  حرة  االبغ  ،كك 
البكخ مغ  كثيقة اإلرث ، كاحيانا يعصى لبلبغ االصغخ اذا  كاف مفزبل  عشج االب كيجب  اف 
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تكػف ىحه  األفزمية  مدجمة في عقج  خاص يشز  عمضيا ، اك في  بجاية  كثيقة  حرة االبغ  
كػف  مدؤكال  عغ  حسل  الدبلح لمجفاع عغ االسخة، اك االشخاؼ عمى شؤكنيا أك  األكبخ الحؼ  ي

الكياـ بالشفقات حضث  يخث االبغ  األكبخ مخكد اباه،  كقج  ييب  الخجل جدء ا مغ ثخكتو الى ابشو 
بالتبشي مع تدجضل  ذلظ بذكل رسسي حتى اليخد أؼ  اعتخاض  عمضيا عشج تقديع  التخكة بضغ  

لذخعضضغ،   كتختمف عسمية اإلرث  بالشدبة لبلبشاء فبل يكفي اف االبغ  مغ صمب  كالجه الػرثة  ا
إلضفاء  الذخعية  عميو كبالتالي  استحقاقو لبلرث بل  تقترخ الذخعية  كاالرث  عمى أبشاء الدكجة  

تـػ أما األبشاء  السشجبػف  مغ بكية  أنػاع الديجات مثل:  الشادي -Hirtu-الذخعية  السختارة 
كالذػكتيع،  كاإلماء فعمى الخغع مغ كػنيع أبشاءه مغ صمبو إال اف القػانضغ  التعتبخىع  أبشائو  
الذخعضضغ  السدتحقضغ لئلرث،  كال يحسمػف اسع  كالجىع  اال بالتبشي  كاضفاء الذخعية عمضيع، كلجيشا  

نطخا  الختبلؼ  كضعية  ىشا  نػع مختمف مغ التبشي  كىػ اف يتبشى  الخجل  أبشائو  الصبيعضضغ  
كيتع التبشي  مغ خبلؿ  اجخاء عقج  خاص بتبشي  جسيع أبشاء الدكجة اك  -امياتيع  االجتساعية

احجىع حدب مذضئة  الدكج ، كفيع بالتالي  اليختمفػف  في  الحقػؽ  عغ األبشاء الستبشضغ الحيغ ىع  
األمة  أؼ االعتخاؼ بيع   مغ صمب  رجل آخخ ، كيجب عمى  االب  أف يقخ بحق  أبشائو  مغ

كفي  حالة كانت الدكجة مغ  شبقة الشاديتػـ  أك  امتيا   (116)كبالتالي تتحجد حقػقيع  في االرث  
التي  كىبتيا  الى  زكجيا ،فإنيع  اليربحػف أبشاء ألبضيع  اال  في  حالة بقاء الدكجة معو، أما إذا 

سكغ فيع  ابعاده  اإلندانية اك االجتساعية سػػ شمقت أك ماتت فبل يعتبخكف أبشائو كىحا قانػف الي
أنو يسثل حالة  مغ  التشاقس،  كنخػ أف  التفدضخ الػحضج  اف األبشاء ىشا  رغع  كػف الخجل أبضيع  
فإنيع يعجكف مغ  أمبلؾ الدكجة  الكاىشة  نطخا  لسكانتيا  االجتساعية  الخفيعة؛ فإف شمقيا  الدكج  

الدمع  االجتساعي فيػ إساءة ليا  لحا تتع  معاقبتو بحخمانو مغ  ابشائو  ك قج  يكػف ادنى  مشيا  في
الحؼ  قج يكػف   -أك  احج  األبشاء -غالبا –؛كلحا  قج يدعى  الخجل الى أف  يتبشى  االبغ  األكبخ

حتى يزفي الذخعية  عميو  كيربح مغ  حقو  اإلرث  في  تخكة  كالجه،  كىشا  -مفزبل  عشجه
 الى  حقػؽ بكية األبشاء.  التذضخ الشرػص

ك قج كردت  مادة في  تذخيع  حسػرابي تتعمق  بحقػؽ  أبشاء السحطية  "  الدكجة األكلى  لمخجل    
تحسل لو األشفاؿ ،  كالسخأة الجارية تمج  لو األكالد" ، كيعمغ االب  في  حضشو اف أكالده الحيغ  كلجتيع 
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حىب  االب  الى  مرضخه لو امتو ىع " اشفالي" كيحتدبػف  مع اشفاؿ الدكجة األكلى ،  كبعج اف ي
فإف ابشاء الدكجة األكلى كاكالد األمة متداككف في االرث كيجب عمى الدكجة األكلى اف تختار ابشا  

كيتزح اف أبشاء االمة ال يخثػف  جسيعيع فإف لع يختار االب ابشا مفزبل -مفزبل ليأخح  نرضبو
(  " إف  الحؼ CT0037dبار نز)كقج كرد مغ  مجيشة سض -تتػلى  زكجتو الذخعية  اختيار االبغ

كانو تدكج كانجب خسدة  أشفاؿ ذكػر  كمغ ىؤالء   -Iḫuz-، كإف Azãtum-انجبت  لو  آزاتػ
"  فاألب  ىشا اسبغ الذخعية عمى كاحج مغ -Yakunum-قخر اف يكػف ياكػـ ىػ االبغ البكخ

 (117)-ع يتع تبشضيعأبشائو فقط،  كنفيع مغ ىحا  اف اخػتو الباقضغ  لع يخثػا كالجىع إلنو ل

  )(MALؽ ـ (  مجسػعة ) 911-1511كمغ  العرخ االشػرؼ الػسيط )   

فأنو سيحجبيا في حزػرىع   Esirtu-" اف الخجل يجسع خسدة اك ستة مغ رفاقو، كيحزخ محطضتو 
( فإذا  مات  الخجل فإف  أبشائو  مشيا assurtu-wife-كيعمغ اناىا خاصتي محطية  غضخ محجبة

دخارؼ كيجب اف يأخح  كل  مشيع  حقو  مسغ  السضخاث ، كلكغ بذخط  اف تكػف الدكجة ىع أبشاء ال
أؼ  –األكلى عاقخا ،أما  اذا  انجبت  أشفاال  ففي  ىحه  الحالة يجب عمى االب اف يعتخؼ بيع 

 (118)حتى يربحػا ابشاءا شخعضضغ كيخثػنو  -يتبشاىع

اف مغ دكافعيا اعتساد السدتفضج السدتقبمي كفقا كججت اتفاقيات  تدسى باتفاقيات شبو التبشي ك     
لذخكط التبشي عمى ممكية الػالجيغ عشج تقديع السستمكات حضث يتع  تقديع  عقارات  الستػفي بذكل  
يزسغ حقػؽ االخػة جسيعيع ، مع  كجػد  جسمة "القدع بالسمظ أك اإللو" إضافة  الى  أسساء  

 Classens (n1)جخؼ يشتسي  الى  مجسػعة الشرػص)الذيػد  ككضائفيع، كقج  كرد في  لػح  ح
RTO᾽Callaghan)  -إمغػراني-قج  قدع  في  ىحا العقج  اإلرث  بضغ  ثبلثة  اخػة ) دساف-

Eimugrani تاريػـ  -االبغ  األكبخ-Tariumبػ،دايمضبخات  -،كأنػAnu-Dylibrat    كقج تع )
حبث يتع  تػريث   D SῘN -RIŠ –(119)تدجضل  االتقاقية  في الدشة  الدادسة  كالخسدػف لمسمظ 
 مستمكات  الػالجيغ  ألبشائيع الصبيعضضغ أك مغ  تع تبشضيع. 

                                                           
 
 
 



 ق م( دراسة  مقارنة 911-0391نظام  التبين  يف  بالد  الرافدين  ومصر )

 ا.م.د. بدرية عبد اهلل اهلزاني                                                                                             

 

   م(2122 كانون االول – 99)العدد  ةلة دراسا  ااريخةةجم 
52 

 

52 

 -كبضغ ابشو بالتبشي أكر -Owen-كىشاؾ  نز بضغ الػالج الحؼ الزاؿ عمى قضج الحياة آكف    
ؼ تزسغ حق  االنتفاع لبلبغ الستبشى كذلظ في حالة عجـ  الحرػؿ كالحDokoha Ur -دكػىا

أف  ىحا الشػع مغ  Wykعمى  السستمكات أؼ األصػؿ التي  ستتزسشيا  اتفاقية اإلرث، كتخػ 
 (111)االتفاقيات  كاف أمخا  معخكفا  في  تاريخ ببلد الخافجيغ  كتدسيو "عقػد شبو  االعتساد لمتبشي

انت  ىاؾ ثبلث شخؽ  رئيدة إللغاء السمكية السذتخكة كىي : البيع ،  كفي العرخ البابمي ك    
كذلظ  بجال  مغ  تقاسع األصػؿ   -التبخع ،  التبادؿ الشسػذجي كىحا  مايسكششا اف  نفدخه بالسقايزة

شخيصة  مػافقة السدتفضجيغ  السالكضغ أك السذتخكضغ  في  تمظ األصػؿ عمى  نقل األصػؿ  الى  
فقط حضث  يتع  التشازؿ عغ نرضبيع في ممكية  مذتخكة معضشة  يتستع  ىحا  السدتفضج مدتفضج  كاحج 

، اال انو  فيو  حاالت استثشائية يمجأ فضيا  الػرثة  الى  السحاكع ( 111)بثسار  لكية األصػؿ  لػحجه
ـ لتدػية القزايا بضشيع  حضث  تشتيي فضيا كعمى سبضل السثاؿ  كججت دعػػ قزائية في  نضبػر تقج

ليذ اخاه  كأف اباه لع  يتبشاه ، كقج استجعت  السحكسة   smas- nasirبيا احجىع  مجعيا  اف 
في اإلرث    - smas -nasirالذاىجيغ عمى عقج  التبشي الحيغ  آيجا حرػؿ التبشي، كبالتالي  حق

 كىي  إجخاءات  مذابية  لسا ىػ  مػجػد  حاليا. -كرد الجعػػ 

اليدػ -( اف" جسضل الذقضق األكبخ ابغ دامضق Iddinya IIumضبػر) كمغ عقػد التبشي في ن     
Ilisu-Damiq- تتضت، اخيو، كألذػباني اخػه كرثة لو، سػؼ يقدسػف بالتداكؼ، بالقخعة، السشدؿ

الحقل،  البدتاف ، ككل مايػجج  مغ  أمبلؾ دامضق إليذػ....كإذا دامضق  قاؿ  ألبشائو " إنكع  لدتع 
جسضل سيرادر مستمكات  كالجه }.....أما  اذا قاؿ: " أنت لدت  أبي"  Š،ك  It Šuابشائي". فإنو  

 (111)}سضجفعػف{ نرف مشا  مغ  الفزة في "} كالجىع{ في  اتفاؽ  متبادؿ كاقدسػا باسع  السمظ 

األخ  األكبخ قج اعصى   lli-idinnamكتذضخ كثيقة الى  حقػؽ االبغ  الستبشى في السضخاث " إف   
كزكجتو كأكالد تبشػا جعمػىع   Kuritum -االـ -االب كزكجتو Ibqu-Istarإبغ  Ea-idnnamاخػه 

، كىشاؾ  حالة  لخجل تبشى  ربضبتو أؼ (113)كػرثة ليع سػؼ  يتقاسسػف البضت، الحقل، كالسستمكات
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كيبجك  انو قاـ بيحا  (114)ابشة  زكجتو بعج  كفاة  أميا حضث  اتفق  معيا  عمى أف  تكػف  كريثتو
 العسل  حتى اليخث اخػتو  مستمكاتو حضث  كاف االعساـ  شخفا  في ذلظ  اإلرث..

 -Eaكقج  كرد في  كثيقة  أخخػ أف  االب قج  قاـ بتقديع  ثخكتو  عمى  كلجيغ  تبشاىسا " اف 
turam إبغ  زكجتو كEa-tiia  إبغ  سػتضخ الحؼ تبشاهEa-ibku  إبغAnazagas كتسزي ،"

 (115)ضل حرريع مغ البضت كالحقلالػصية  في  ذكخ تفاص

كجاء  في  احج  عقػد  التبشي ضخكرة  إعصاء  االبغ  األكبخ حرة  مزاعفة بالشدبة     
ىػ  االبغ  البكخ سػؼ   Lahatti-ilلحرز اخػتو "  بقجر ماىػ  مػجػد مغ  أكالد كثار فإف  

كيعدك  البعس  مغ  ابيو يتقاسع  اخػتو االصغخ اخ مثل اخ"  Hilalimيأخح  مختضغ مغ بضت 
الباحثضغ  االختبلؼ  في  تػزيع  الحرز  بتفزضل االبغ األكبخ  كمشحو زيادة  عغ  اخػتو  أك 
تداكؼ  االخػة  في الحرز  الى  اختبلؼ  السفاليع  الثقافية  بضغ  مجف شساؿ ببلد  الخافجيغ 

 (116)حضث  تداكؼ  حرز الػرثة كجشػبو حضث  تديج  حرة  األخ  األكبخ

رد في قانػف  حسػرابي عبارة " لغ يحىب ذلظ الػلج خالي"،  كأيزا " يعصيو االب مخبيو  مغ  كك  
 (117)مستمكاتو ثمث  مضخاثو، كلكغ  اليعصيو  مغ الحقل )ك( كالبدتاف،  كالبضت" 

 تبني العبيج:

مثل العبضج أدنى  فئة مغ شبقات السجتسعات  في اقاليع  الذخؽ األدنى ،ككاف  يتع  كسسيع       
بعبلمة  تسضدىع  عغ االحخار. كقج كججت  إشارات  في  نرػص  مدسارية  الى  عسمية  تبشي  

ية تبشي  لمعبضج اك االرقاء  كيعتبخىا  األسػد عسمية  تمصيف لقدػة  العبػدية ، كعادة  تدتػجب عسم
الخقضق عمضيع  الػفاء لػالجييع  الكيػؿ الحيغ تبشػىع كذلظ لمكياـ  عمى دفشيع بذكل  مبلئع  مسا يجؿ 

عمى  عبلقة  تبادؿ  مشافع  اك تبادؿ  التدامات  بضغ  الخقضق  كسادتيع  كانو كاف يتع  عتق  الخقضق  
اع التبشي  ككانت  السشفعة  أف  يحرل اك العبضج  كيتع  تبشضيع مغ قبل سادتيع باعتبارىا ارقى  أنػ 

العبضج عمى  الجشدية البابمية التي  ال تسشح  لمغخباء اال  في حالة  التبشي  مسا نفيع  معو  اف  
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ىؤالء العبضج غخباء أك أجانب ، كيمتـد العبج  الستبشى بتقجيع ضخكريات  الحياة  لسغ  تبشاه كيعضمو  
قى  حخيتو  مذخكشة  بسجػ  التدامو  بتشفضح مأتع  االتفاؽ تجاه شالسا  بقي عمى قضج  الحياة،  كتب

 (118)مغ يتبشاه كيعػد الى  حياة  العبػدية  في  حالة  االخبلؿ بتمظ  الذخكط 

كاليبجكا  أنو  كانت  ىشاؾ  تفخقة  بضغ  العبضج  عمى أساسا العسخ، إذ يطيخ األشفاؿ في  الدجبلت   
 -(Ochi-اآلكجؼ إذ تع إحراء عجد مغ العساؿ القتمى ) اكشياإلدارية  العائجة  الى  العرخ 

،كىشاؾ نز Domoguia-خسدة  مشيع  شبو  مفصػمضغ ككصفػا بانيع  كانػا  أشفاال دكمػجايا
آكجؼ آخخ يذضخ الى كجػد أشفاؿ صغار كصفا بأنيسا رضيع " شفل المبغ"، كفي  نز  يعػد الى 

بعس  األشفاؿ  كعساؿ في  بشاء  السعابج  مع   ؽ ـ ( عسل  1116-1111سبللة  أكر الثالثة)
كأشارت عجد مغ  القػانضغ  البابمية  الججيجة   (119)امياتيع مشح سغ  الخامدة كالدادسة مغ العسخ

الى أف  األزكاج  الحيغ ليذ ليع  أشفاؿ  أك الشداء قج  تبشػا عبضجا  ذكػرا  كإناثا  كلقج  كججت  
غ  كػسضمة قانػنية  لتحخيخىع مغ العبػدية بعج كفاة  كالجييع حاالت تبشي لبعس العبضج السفزمض

كىشا  لجيشا  اختبلؼ عغ التبشي  لمعبضج كأشفاؿ كيتع  تحخيخىع  كفقا لحلظ كشتيجة    -(111)بالتبشي
 لكػنيع  اصبحػا أبشاء  لستبشضيع  الحخ، أك اف التبشي ىػ لتحخيخىع  مغ  العبػدية  كدبب  رئيذ.

ىي ميسة  إلنيا  تسثل  تحػؿ   –تبشي العبضج  بعج اعتاقيع مخاسيع  ديشية  كتتزسغ  تقالضج   
لكػف العبػدية مغ  كجية  نطخىع مغ –ابخزىا تصيضخ العبج  -اجتساعي  كديشي في حالة  الستبشى

" أف سضجا  تبشى  عبجه كتصيخ -كقج كرد  في نز مجيشة  نفخ  -االدراف  التي  ترضب االنداف 
جؼ  ىػ تصيضخه  مغ  رجذ العبػدية  حتى يغجك  مبلئسا   ليكػف  ابشا  متبششا  كالي (111)جبضشو" 

 الحخ -كالجه  -لدضجه

 (Eduba᾽a  Epi i.1-27ك مغ كثائق تبشي العبضج كثيقة تعخؼ بالعقج  البابمي القجيع )

{ ) اشعمت عػدتو الى كالجتو{ فقج   خمعو  " أنذأت بغ  ) عسػرك( = مغ  ايمي  إيستي، حخة  }دـك
غيستي في  السدتقبل البشو إبغ عسػرك "  -مغ عبػديتو كاعصاه  قخصو  السختػـ ، إذ قاؿ  إيمي

إيستي  إبشو "أنت  -أنت  لدت أبي " فديعػد الى  مشدؿ  العبػدية }كإذا  قاؿ  عسػرك{ كالجه  إليمي
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كنبلحع  في   (111)"لدت  إبشي"  فدػؼ  يدف  مشا  مغ  الفزة ، لقج  اقدسػا بالتبادؿ باسع  السمظ
البخديات  السرخية كالقػانضغ  الخافجية  الحخص عمى ذكخ السمظ إما باالسع أك باإلشارة اليو ككأنيع 

ييجفػف الى  أف تكػف  الجكلة مسثمة بأعمى سمصة فضيا شاىجة  عمى ىحه  العقػد، إضافة الى الذيػد  
 السعتاديغ.

 -اماـ  السعبػد شانجػ- Hibtã-الدضجة  ىضبتا  في الدشة  التاسعة مغ حكع قػرش) ( أعمشت    
كلجا ليا شخط أف يػفخ ليا ما يكفي  معيذتيا    Bazouzou-سضبار اعتداميا  اعبلف  عبجىا بازكزك

كما  تتصمبو  مغ زيت كشعاـ ككداء، كقج  حجد  السذخؼ عمى  السعبج كسيات  الصعاـ  كالتػابل 
 (113)عمى  الستبشىكاالقسذة، كباقي  االتاكات  السفخكضة  

ككاف يتع  تبشي  أبشاء  العاىخات أيزا كاليتع استثشاؤىع فمع يتحسمػف كزر امياتيع كابائيع  ففي     
" شفل )تع إلقاؤه( في فخف  S᾽u-Es᾽tan  S᾽u-Es"مغ   (Eduba᾽a EP i I 14،34الػثيقة )

ػاقل مغ الفزة لمسراريف ش 111أسسو أكتي ، إبغ ؟ تبشاه االب إيبلنػـ كاقامو  كريثا لو، كدفع 
( لجيو )عبج لو(  بيبلتػـ سػؼ  اشمق عميو لقب " شفمي   الستكبجة ) في ( تخبية الصفل ) =بيبلتـػ

  (114)كلغ يقػؿ لو بعج  اآلف عبجؼ". اقدع بالشا } أنا  مغ أقاربو { كفقا لحلظ.

حخر الى عبج  فقج كىشا  حاالت  معاكدة  لمػضع  الدابق  كىػ  تحػيل االبغ  الحخ أك الس    
كرد في قانػف اششػنا  "أف  االبغ  الحؼ  يشكخ اباه  يحمق رأسو كتػضع  عميو  عبلمة  العبػدية  
كيباع   كىحا  مايعخؼ  بشكخاف أبشاء التبشي لسغ يتبشاىع "  أذا قاؿ  االبغ الستبشي  ألبيو انغ  لدت  

الفزة " كبالتالي  يسكششا اف  نتػقع اف  ابي فيقز  شعخ  ناصضتو كيزع  عبلمة  العبػدية، كبيعو ب
 -العبضج كاف يتع  كسسيع بػسع قابل  لئلزالة، كحضشسا يتحػؿ  العبج الى  حخ  تتع إزالتيا بالتصيضخ

( " مشع الخقضق التابعضغ  الششػنا، كالسعمسضغ  بعبلمات  51ك قج كرد في  قانػف اششػنا السادة)-الغدل
ا القانػف مغ الخخكج مغ أبػاب  اششػنا دكف مػافقة  مالكضيع، بضشسا  كىي  ثبلث  كسا ذكخى-العبػدية 

( "عمى ضخكرة كسع  الخقضق  القادمضغ الى  اششػنا مع مالكيع بالعبلمة 51نرت  السادة التالية ليا )
كال نعخؼ مالية ىحه العبلمة التي  كردت  في العجيج مغ الشرػص  القانػنية الخافجية (  115)نفديا" 
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، فقج كرد في بعس  السعاجع المغػية  الدػمخية كاالكجية  إشارة  الى كسع العبػدية كنرت احج مػاد 
 القانػف عمى  حق االب  الستبشي اف ىػ انكخه  بػسع ابشو  الستبشى بػسع  العبػدية 

و ىشاؾ حاالت  تبشي  ال يتع  تحػيل  الستبشي  الحخ الى عبج بل  يتع  تغخيسو ماليا  كذلظ  عمى ان 
كنعتقج  اف  ىحه  الحالة  مقترخة  عمى  حالة  كػف  الستبشى   -ضسغ اتفاؽ مدبق  بضغ  الجانبضغ

 –بالغا  كليذ  شفبل  بسعشى  لع يكمف  كالجيو بالتبشي عبء التخبية  كالشفقة 

استقبلؿ  االبغ أك العبج الستبشى  بعج كفاة  متبشيو فيي مثبتة كاليسكغ  ألقارب الستػفى   أما  عغ 
  (116)استخقاؽ  العبج  السعتق فيػ يبقى  حخ مع  كجػد  فارؽ بضغ  العبج الستبشى، كالعبج  السذتخػ 

كىحه  -كات  رغع أف  االبغ  الستبشى  لو  حق  في  السضخاث ، كالعبج ليذ بالزخكرة أف يخث السستم
كتعتبخ حخيتو التي حرل عمضيا مغ العبػدية  ىي أكبخ تخكة يحرل عمضيا كىػ   -شبكية رغع التبشي

 ىشا يذابو أبشاء الخجل  مغ  السحطية أك الجارية

لع يكغ  الدكاج مغ االماء بحاجة الى عقج يجخيو  الخجل لدكجتو االمة فيي ممظ  لدضجىا،     
كفاة مالكيا  إذا  كانت قج انجبت  أشفاال، كسا  اف  الخجل يسشح  أبشاء  كتشاؿ  االمة حخيتيا بعج 

كفي  قانػف   (117)امتو  الحقػؽ الذخعية كالقانػنية ، كيعجىع  مع  أكالده  مغ  زكجتو السختارة
( " إذا تدكج عبج  ذكخ مغ  امخاة محخرة ، كقجمت  18ؽ ـ(السادة  ) 1194-1111اكرنيسػ ) 

جا كىػ  االبغ  الحؼ  سيعخض عمى سضجه ) سيقتدع  نرف  سمع مشدؿ كالجه ،كلغ  الدضجة  كريثا كاح
كالشز ىشا  يحكخ  سضجة  محخرة، كليدت  حخة  كالفخؽ   (118)يربح  عبجا  دكف  مػافقة السمظ" 

 بضشيسا كاضح؛  كلحا فإف الحكع يتفق مع  الػضع االجتساعي  لكبل  الدكجضغ.

-(   أبشاء االمة  الحق في إرث  ابضيع  171-171ادتاف )كقج مشح قانػف  حسػرابي في الس
عمى  الخغع مغ كػنيع غضخ شخعضضغ  مغ كجية  نطخ القانػف، إال إذ اعتخؼ بيع قبل كفاتو   -زكجيا

"إذا  كلجت لو  امتو  أكالدا كقاؿ  االب  في  حياتو الى  األكالد  الحيغ كلجتيع لو األمة  )يااكالدؼ( 
ا كامبل  في اإلرث"، ك" يتقاسع  أكالد  الدكجة األكلى  كاكالد االمة مستمكات بضت  فإف ىحا يعصضيع حق

االب  بالتداكؼ" ، أما اذا  لع يعتخؼ  بيع  االب  عشج  كفاتو فإف  ارثيع  فقط أف  يسشحػا حخيتيع  
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خية  ىشا  كمشح  االـ  الح (119)مع  اميع كال يجػز  الخػتيع  استعبادىع بل  يحىبػا في  حاؿ سبضميع"
 حتى  اليتع  استخقاقيع باعتبارىع أبشاء  امة  سػاء مغ  اخػتيع  اك مغ غضخىع.

كرد في  بعس الػثائق االشػرية اف الخجل كاف يتدكج مغ الكاىشة التي  تحتع عمضيا  كضيفتيا   
 ابالجيشية  عجـ االنجاب ، ثع يتدكج مغ كاىشة أخخػ  اقل  مختبة  اك مكانة  كمدسػح ليا االنج

 -كليذ كميع–بسعشى انيا لع تكغ أمة  لمكاىشة، بل  قج تكػف  اختا ليا اال انو تبشى بعس  أبشائو 
كنفتخض مغ  خبلؿ  تكخار ىحه الحاالت اف ىاؾ عخفا  كليذ  قانػنا،  -الضفاء الذخعية عمضيع

عتخاؼ  مغ كىحا العخؼ يقمل مغ  مكانة ابشاء الجارية ميسا اعتخؼ بيع  كالجىع ، لحا  يقترخ اال
 .قبل االب عمى ابغ  كاحج  فقط

شساؿ شخقي سػريا في بجاية العرخ البخكندؼ  مؤرخة بعرخ  -كقج كججت كثيقة في تل بخاؾ   
ؽ ـ ( تحكخ اف شابا مشح الجشدية السضتانية البغ  1341) -Tusratta-السمظ السضتاني نػستخانا

كأكالدىا كسا  -Purame-خاة  اسسيا بػراماكانو مشح سمدمة مغ  العقارات  الم  -Esirtu-خمضمتو
كيخػ الباحث  انو  مػاشغ حخ قج قخر اعتاؽ العبج  كاعصائو  -Tilunaye-تدكج مغ امخاة  أخخػ 

كاف  بػرامي ىي محطضتة كقج قخر إضفاء الذخعية   -كىحا يعشي انو تع تبشيو (131)-الجشدية  كتػريثو
 ع حقيع  في اإلرث.عمى أبشائيا  بسشحيع الجشدية كبالتالي  مشحي

 التبني  في  مرخ:

ُعج الجيغ  في مرخ القجيسة عامبل  ميسا في  تشطيع العبلقات القائسة بضغ الشاس، ،ككاف  يشطخ   
لئللية  عمى انيا  مرجر لؤلكامخ كالتذخيعات داعسة لئلجخاءات القزائية ، كقج  ضيخ القانػف كآلية 

عمى األرض، كلعب السمظ  دكرا  ميسا مغ  خبلؿ  -ربة  العجالة Matt-لمحفاظ  عمى إرادة ماعت
كضع القانػف كالدمصة  السسشػحة  لو لتشفضحه، كىػ  كضع مساثل لسا  في ببلد  الخافجيغ،  كسا  كاف  
مغ  كاجب  السمظ  السحافطة  عمى  الشطاـ كاستعادتو،  ككاف الػزيخ ىػ  مشجكب السمظ ككاىغ 

. ككفقا لبخكيخ فإنو لع  يكغ  ىشاؾ سػػ  عجد قمضل مغ  (131)ع ايزا كرئيدا لمسحاك -لساعت
كالسبلحع  اف  ( 131)القػانضغ السقششة الف السمظ  كاف ىػ  القاضي األعمى الحؼ انبثقت مشو القػانضغ
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القػانضغ  السرخية ال تقارف في عجدىا  أك تشطيسيا بالقػانضغ الخافجية اال انو يسكششا اف نخجح انو كاف 
 حاالت  تبشي قبل ىحه الفتخة  ربسا لع  يتع  تػثيقيا.  ىشاؾ

كاف الشطاـ  االجتساعي كاإلدارؼ في  -الجكلة  القجيسة -بحمػؿ االلف  الثالث قبل السيبلد     
مرخ  قائسا  عمى  إحراء الحقػؿ كالساشية، كمشح  عرخ االسخة الثانية اتزحت مبلمح السجتسع 

ة  حضث كضعت القػانضغ اإلدارية كمشيا إحراء الحقػؿ أك السرخؼ القائع أساسا عمى االسخ 
كنتػقع أنو بشاءا  عمى ذلظ  تع  االىتساـ   (133)األراضي الدراعية، اإلحراء الدشػؼ لمدكاف

بتػضيح  حاالت  التبشي لؤلشفاؿ  مغ  اجل حرخ مستمكات  االسخة، كقج تألف نطاـ  القخابة 
 (134)االنجاب، كالشدب السرخؼ مغ عجة اسذ يعبخ عشيا بالدكاج، 

كفي  عرخ الجكلة الػسصى كانت  مرادر القانػف  مدتسجة  مغ  الشقػش  السمكية ، كالبخديات،   
كالسخاسبلت كالػثائق، كاالدب، أما كثائق الجكلة  الحجيثة فتذسل السخاسيع السمكية، بعس  الشرػص 

، السضخاث، كالسشازعات  اماـ  السحاكع، في  مجكنات قانػنية تشاكلت الدكاج، التبشي، البضػع، التبخعات
ؽ ـ ( حضث  747ك يعػد  اكتذاؼ أكؿ مجكنة قانػنية  في  مرخ الى  القخف الثامغ قبل السيبلد )

تست معخفة  العجيج  مغ  القزايا  في  األحػاؿ  الذخرية كجدء مغ  مجكنات  قانػنية عخفت باسع  
Codex Hermopolis-(135)قانػنية الرعبة عمى  كجو  الخرػصشسمت إرشادات  لمقزايا  ال ،

 (136)في أكائل  القخف  الثالث  قبل  السيبلد-كقج  اعضج  صياغتيا مغ قبل  مجسػعة  مغ الفقياء

ككاف الشدب  دائسا الى االب في الشرػص  السرخية مشح عيج الجكلة القجيسة،  أك االب ك االـ   
معا مع ذكخ  الجج لبلب فقط،  مع  كجػد  حاالت  قمضمة ذكخ  فضيا  الشدب الى االـ إذ كانت مغ 

اف يكػف  االسخ الشبضمة كذلظ لتػريث  المقب البشيا،  اكاف تكػف ثخية ذات  مكانة اجتساعية، اك
كسا في العادات العخبية التي  ابصميا  اإلسبلـ  }  -االبغ  غضخ شخعي  فبل يشدب الى  كالجه

( 137)إدعػىع إلبائيع  ذلظ  اقدط  عشج هللا....{ كضيخ  ىحا  كاضحا  في  الجكلة الػسصى تحجيجا 

 ىع  اليكدػسكنخػ  ىشا  اف  الجافع  كراء  ذلظ ىػ  اف  مرخ حكست  مغ قبل  عشاصخ اجشبية  
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لع يختمف  السجتسع  السرخؼ عغ بكية  السجتسعات  في  التذجيع  عمى  الدكاج بإعتباره      
ؽ ـ( 1177-1571كسضمة  لمحرػؿ عمى األشفاؿ،  كقج كرد في نز  يعػد الى الجكلة الحجيثة)

اج " يحثو  فضيا  عمى  الدك  Khinsu -Hatab—البشو  خشيدػ حتبAnii -عمى لداف  الحكيع آني
يابشي اتخح  لشفدظ  زكجا كانت صغضخ حتى تشجب شفبل لظ فإف  انجبتو لظ  في  شبابظ امكشظ اف 

 ( 138)تقـػ  عمى  تشذئتو حتى يغجك رجبل" 

ذكخ االدب السرخؼ انو اكبخ نكبة  يتعخض  ليا الفخد ىػ فقج  األبشاء،  كلع يعخؼ  سبضل    
ـ باالبشاء جدء مغ  حاجة السجتسع ليع حضث يعتسج الدعادة مغ  حـخ مغ األبشاء، إذ مثل االىتسا

اآلباء عمى  األبشاء عشج الكبخ فقج كجج  عمى كدخة فخارية مغ ديخ السجيشة يخجح انيا  تعػد الى 
-Nakh-ؽ ـ ( رسالة  مػجية  الى رجل اسسو  نخع مػت1181-1191االسخة التاسعة عذخة)

mutt رع -كسعادة  في  ضل إليظ  العطيع آمػف  "الى نخع  مػت، أشاؿ االلو بقاءؾ في  صحة
معبػدؾ  دائسا ،ماذا يعشي ىحا ، الػضع  البائذ الحؼ كضعت  نفدظ  فيو فأصبحت  -ممظ  اإللية 

كليذ  ىشاؾ  مغ يحثظ رغع عمػ قجرؾ...كرغع كػنظ ثخيا فإنظ التعصي احج شضئا ، كمغ كاف  ببل 
كىشا  (139)عمى يجيو مثل االبغ األكبخ الحكيقي"  كلج فعميو  تبشي يتيع يخبيو  فيجج  مغ يرب الساء

يطيخ اختبلؼ  في  السدسى عغ نرػص التبشي في  ببلد الخافجيغ  التي تحكخ إسساء كالجؼ الصفل 
الستبشى غالبا حضث يتع  االتفاؽ  معيع،  فالحاؿ ىشا التذجيع  عمى تبشي شفل يتيع. مسا يخجح  معو  

 ى  األشفاؿ  االيتاـ  فقط.اف التبشي في  مرخ كاف  مقترخا عم

كرد في الشرػص  السرخية اف االبغ ىػ " السعضغ عمى  الذيخػخة" كسا  كرد في  سضخة  كبضخ    
فالػلج األكبخ ىػ السدؤكؿ عغ دفغ كالجيو كيتكفل   -Ammneimhat-الكيشة  امشيسحات

كصفت  أىسية   بسراريف ذلظ كمو كيربح  مدؤكال عغ  تقجيع  القخابضغ ، فقج كردت  عبارة 
األبشاء مثل:   "الدبب في  احياء  اسع  االب" حضث  يجب عمى االبغ  اف يخدد  ذكخ اسع االب 

كمسا  مخ عمى اثخه ، كاف ىحا يعجؿ خجمة  االب  اثشاء  حياتو إف لع  يكغ أكثخ، كأيزا  كرد في  
عجـ انجاب  األبشاء  ككاف  (141)نز  مشقػش عمى  احج  الجعاريغ " يخمج  اسسظ ،كرزقت بالػلج"،

قاسيا  عمى  الدكجضغ خاصة  السخأة  التي تفخح  بكػنيا  أصبحت  اما  فقج  كجج  تسثاؿ إلمخاة  
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تست  إعادة  تاريخو  الى  عرخ الجكلة الػسصى  مكتػب  عمى الداؽ  األيسغ عبارة" تأمل أف  تمج 
 (141)ابشتظ ساح" 

تبشي مشح عرخ الجكلة  القجيسة رغع  اف شػاىج كردت بعس االمثمة عغ كجػد صيغ شبضية بال     
 Vormance -التبشي  الكتابية  ال تطيخ اال خبلؿ االلف  الثاني قبل السيبلد، إذ تحكخ فػرمانذ

عمى أنشا  نفيع  مغ  كجػد   ( 141)انو اليػجج عسل يػثق التبشي قبل االسخة التاسعة  عذخ السرخية،
ك " كلجه ربضبو"  انيا  تعشي تبشي أشفاؿ، كتبجكا عبارة" أبشاؤه  بعس  العبارات مثل :"ككلجه رضيعو"، أ

مغ صمبو" السكتػبة عمى  مشطخ عائج الى عرخ الجكلة  القجيسة مخسػما  عمى  ججراف  مقبخة يسثل 
دليبل  محتسبل الى اف الخجل يفتخخ   (143رجبل  كيرصف حػلو  سبعة  عذخ مغ األبشاء كالبشات

 مقارنة بسغ ليذ لجيو أبشاء، أك  مسغ  تبشى  أشفاال  ايتاما.  بأبشائو  الصبيعضضغ ربسا

يسكغ  لبلزكاج السحخكمضغ  مغ  اإلنجاب اف يتبشػا افخادا غضخ مختبصضغ معيع بخكابط  الجـ،  كسا     
كاف يسكغ  لمدكج  أف  يتبشى أحج االشفاؿ في  حاؿ كانت  زكجتو لع تشجب أشفاال، أك  يأخح  احج 

و  شفبل،  كىحا  تقمضج  مذتخؾ  مع ببلد  الخافجيغ.  كىػ كسا يبجك الػسضمة  االفزل  اإلماء لتمج ل
كسا يسكغ لمخجاؿ كالشداء مغ غضخ الستدكجضغ،  كاألرامل الستقجمات في .  لمحرػؿ  عمى  األبشاء.

بعتق  ثبلثة مغ أبشاء خجميا كتبشضيع   Nanfer-نانفخ -العسخ تبشي األشفاؿ؛ كقج  قامت الدضجة
ككىبتيع جدء ميسا  مغ مستمكاتيا،  كتع تجكيغ ذلظ  في عقج مكتػب، كسا يجػز  لمخجل  العكيع  أف 

باإلضافة الى  السضخاث مغ الحقػؿ -يتبشى زكجتو صػريٍا  لضؤمغ  ليا  نقل امبلكو ليا مغ بعجه
 -مسا يػحي أف الدكجة  ستػاجو مشافدة مغ الػرثة في اإلرث لحا تست حسايتيا (144)كالسستمكات

كبحلظ تكػف  زكجتو ىي  كريثتو  الخئيدة؛ إذ كاف لمسخأة  مدتقمة حق التبشي  كامتبلؾ  األرقاء 
 .(.145)كتحخيخىع، كالخجل  تساما 

بيا الصفل الصبيعي ، مشح القانػف في مرخ الصفل الستبشى  نفذ حقػؽ  السضخاث التي يتستع    
كىحا يعشي  انو بسجخد تبشي  الصفل فإنو  سيكػف مدتحقا لبلرث  كفقا لسبادغ العخؼ دكف كصية 
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، كبالتالي  فإف  جسمة  التبشي ىي جسمة كاضحة الى  حج  ما  كسا  كردت في  بخدية التبشي" (146)
االبغ  مستمكات كالجه الستػفى  لحا كاف  التبشي ىػ الػسضمة االفزل لضخث( 147)جعمشي )لشفدو  ابشة( 

كليذ  اخػتو اك اخػتيا كعخؼ متبع  دكف كصية ،حضث ارتبط  قانػف الػراثة  بالجيغ، كلحا  كاف 
مغ أجل نقل السستمكات خارج  خط  الخبلفة  (148)عمى الػالجيغ اتخاذ تختضبات معضشة لمخبلفة مدبقا

عجـ كجػد أشفاؿ  شبيعضضغ كاف كسضمة  اك الػصية  العخفية كبالتالي فإف تبشي شفل في حالة  
 النياء حق االشقاء في السضخاث .

كاف  مغ  الستعارؼ عميو  اف يعمع  االب ابشو كاحيانا  أبشاء غضخه فيربح أبا ليع اجبلاًل لو   
-كصارت  ىحه مغ  العادات  السعخكفة  في مرخ اذ يربح لمخجل ابػاف كتفخؽ  كصية بتاح حضت

Bttah Hyt-  ؽ ـ( مغ "االبغ بشعسة االلو  كفزمو  كاالبغ  1345-1494الخامدة )االسخة
الحكيقي العاصي البيو" كقج اشمق عمى ىحا  االبغ  بالتبشي  لقب "عكاز الذيخػخة" كىػ  الستكفل  

 (149)بسعمسو عشج شيخػختو 

ككاف يعيج  ألبشاء الفخاعشة بالسخبيات  كالسخضعات كىغ مغ االسخ الشبضمة كبعزيغ  كغ أميات    
اك زكجات  لكبار مػضفي  الجكلة كحسمغ لقب " السخبية  السمكية " اك "كبضخة  السخبيات  السمكيات"، 

بي الكالد  برفتو  كزيخا لقب " االب  السخ   Amihutub-كفي  جانب  اخخ حسل  السخبي ايسيحتب
أبشة السمكة   Nfrorae –"االب  السخبي" لبلمضخة نفخكرع  Sannimut-السمظ"، ككاف  سششسػت

حتذبدػت ككاف كصيفا لؤلمضخة،  حضث تسثل كضيفة  االب  السخبي  مكانة اعمى مغ  السعمع  
  (151)السخبي

-كمغ ىؤالء  إيقار نفخت كىشاؾ  أبشاء  تخبػا مع  أبشاء الفخاعشة في  قرػرىع كاصبحػا رفقاء ليع  
Eiqir-Nfret   الحؼ عمت مكانتو  كحسل لقب "ابغ  السمظ  بالتبشي" حضث  تخبى بضغ  أكالده ككاف

كىشاؾ شائفة  أخخػ  مغ  الخفقاء  (151)ؽ ـ( 1711-1161ىحا  في عيج  الجكلة الػسصى )
الخضاعة، كحطي  ىؤالء بسكانة  السمكضضغ كىع  أكالد مخضعات  الفخاعشة كبالتالي ىع  اخػتيع  مغ  

                                                           
 
 
 
 
 

 



 ق م( دراسة  مقارنة 911-0391نظام  التبين  يف  بالد  الرافدين  ومصر )

 ا.م.د. بدرية عبد اهلل اهلزاني                                                                                             

 

   م(2122 كانون االول – 99)العدد  ةلة دراسا  ااريخةةجم 
62 

 

62 

عالية  في القرػر السمكية  كتػلػا  مشاصب  رفيعة  في  الجكلة، كمغ ىؤالء كبضخ كيشة معبج 
كىػ اخػ الفخعػف مغ  الخضاعة  ككاف  كالجه  كبضخ كيشة االلو  آمػف في فقط  Meri-الكخنظ مخؼ 

كلع  تعخؼ ببلد   (151)لسشاصب الجنضػية ، مسا يجؿ عمى  أنو يتع  تػارث  السشاصب الجيشية  كسثل  ا
الخافجيغ  مثل ىحا  الشػع  مغ  االبػة ، كالحتى  االخػة مغ  الخضاعة  كسا عخفتيا  مرخ مسا ٍكًسع  

 مغ  نصاؽ  األبػة  غضخ الحكيكية  الذبضية بالتبشي إف  جاز لشا  التعبضخ.

-كرد  في  كصف أبغ  السمظ  كاف لمتبشي في  مرخ غخضِا آخخا كىػ كراثة السشاصب كسا     
sA nsw  حضث تبجكا أىسية القخابة في ( 153)بالتعبضخ عغ السختبة  مغ حضث القخابة السترمة بالسمظ

سياقات الشخبة الحاكسة كىي سمصة  لسسارسة  احتكار القرخ لمسشاصب مغ خبلؿ  كراثة  العخش 
ة السشاصب. الجيشية  كالدياسية أيزا.  مغ  االب الى  االبغ،  كنعتقج اف ىحا التقمضج انتقل الى بكي

 .كتفػقت  فيو  مرخ عمى ببلد  الخافجيغ

ؽ ـ(   تعاليع بتاح  1839-1878ككرد في لػحة  تعػد  الى عرخ السمظ سشػسخت الثالث)     
"اال يعتخؼ باالبغ عمى انو  إبشو أف يتخمى عغ  الحجكد التي  كضعيا بجكف قتاؿ، كلكغ   -حتب

،كلع  يقاتل  مغ  اجميا.. انو ليذ ابشي،  لع  يػلج  لي "  كسا  كرد أيزا في   مغ  تخمى عشيا،
. كفي  (154)نز آخخ " األشفاؿ مغ يدتحق الحياة  ىػ إبغ غضخه خضخ مغ  اإلبغ  الجاىل الخحيع"

ىحا إشارة  الى تبشي  شفل جضج بسكغ  االعتساد عميو  بجال  مغ  ابشو  الصبيعي الجاىل، ففي بخدية  
( يقػؿ  االب " اعصي  مخكدؼ كخئيذ  لمصائفة ابشي...  PR-IMYPapyrus-73023ػف )كاى

كالحالة  ىشا تسثل تػريث االب مشربو   (155)لجعع  تقجمي في الدغ الني  تقجمت  في  الدغ " 
 ..البشو كتقمضج  معخكؼ في مرخ القجيسة

"يمتـد اإلباء  -Magnus Opus-مرخ كذكخ في  كتابو  Diodorus-كقج زار ديػدكركس  
السرخيػف بتخبية أبشائيع جسيعا لديادة اعجاد  الدكاف ، فقج راكا اف ذلظ  يديج عسخاف الببلد كالسجف، 

 (156)كلع  يتعػدكا اف يعتبخكا أؼ كلج ابشا غضخ شخعي، كلػ كاف ابغ  جارية مذتخاة" 
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 -مدتسجة مغ شضبة  كقج اشتسمت  كثائق الجكلة الحجيثة عمى الكثضخ مغ  البخديات  كمعطسيا    
كمغ  خبلؿ القػانضغ  يتبضغ  أف الدكج الباقي  عمى قضج  الحياة ليذ  كريثا  بذكل  -جشػب مرخ

 -تمقائي، إال أنو يخث  بسػجب الػصية ،كبشاءا  عمى ىحا يسكشششا فيع  كصية  نبشػفخ كتبشيو لدكجتو
االسخة الدابعة عذخة كىي  -يثةكقج  كججت بخدية  تعػد الى عرخ الجكلة الحج-سضتع  ذكخىا الحقا

(UC 32055) كيحكخ فضيا أف  الدكج  قج  كرث زكجتو أمػالو ككحا أكالده شخيصة  أف تحتفع  )
 (157)-بعج شيخػختيا –الدكجة بو في حياتيا ، كأف  يتع  تقديسيا بضغ األشفاؿ بعج  كفاتيا 

االسخة  -ة الحجيثةالتي  تعػد الى  الجكل  -Papyrus Ashmolean-في  كثيقة التبشي  
ؽ ـ(يخد إسع الدضجة اسسيا  1171-1115في عيج  السمظ رمديذ الحادؼ عذخ )  -العذخكف 

رغع انيا  مكتػبة  بالشيابة  عشيا، ككاف  اليجؼ  – Nuneverنضشػفخ  -كزكجيا -Nanfer-نانفخ
مشيا  ىػ ضساف  حق الدضجة  التي  لع تشجب اشفاؿ في إرث  زكجيا،  كمثمت ىحه الػصية  كثيقة  
خاصة  تع  حفطيا  في  محفػضات االسخة ، كليذ في  سجبلت  السحكسة . كالػثيقة  مكتػبة 

 عمى  الشحػ  التالي:  باليضخاشيكية  كىي  شػيمة  يسكغ  تمخيريا

مغ عيج  جبللة  ممظ العميا  كالدفمى   11الضػـ   -الذيخ الثالث مغ الريف –" الدشة األكلى      
اإللو حاكع ىمضػبػليذ ، اعصى  الحياة لمجسيع  خمػد في مثل ىحا   -مرخ خيسػس  مخيسػف 

.زكجي كتب  لي  كل مالجيو ،  الضػـ... كتقجـ  تقجمة ألمػف عشجىا  نضشػفخ يايمجؼ كجعمشي شفمتو .
كليذ لو  إبغ أك  ابشة عمى حجة  ،" كل األرباح  التي جشضتيا  معيا سأكرثيا  لشضشػفخ يايمجؼ 
الدكجة، كإذا  قاـ أحج  مغ  اخػتي ،أك اخػاتي  بسػاجية  مػتي غجا أك بعج ذلظ كيقػلػف " ليأخح 

ج االسصبل، كالعجيج مغ الذيػد، اماـ ك نضشػفخ بغ أنخككيو، سض -نرضب  اخي ) لي ( قبل كثضخ
 شضخديغ ساتامضشػ كزكجتو اديبػ ..ىػ ىحا  لقج  أصجرت  كصية لدكجتي نضشػفخ ىحا الضػـ..."

كتدتسخ الػصية  لتحكخ حالة  أخخػ  لمتبشي  تتسثل في  تبشي  نضشػفخ  بجكرىا  اخاىا  األصغخ،   
 كتدكجو مغ  أبشة امتيا، كتتبشى اشفالو  الثبلثة:

الذيخ األكؿ لمفيزاف  الضػـ  العاشخ مغ عيج  جبللة ممظ  األعمى  كمرخ   18" الدشة     
مخؼ امػف االلو    -الدفمى رب االرضضغ مشسخاستشضتاح بغ  رع الخب مغ  االكمضل رمديذ خيسػس
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-خؼ ( نضشػفخ تقػؿ " اشتخيشا  االنثى" زكجة العبج دنتتض15." في  مثل ىحا  الضػـ)-حاكع ىمضػبػليذ
Dinteri انجبت ىؤالء األشفاؿ الثبلثة ذكخ كامخأتاف، الثبلثة جسيعيع كاخحتيع كربضتيع كدربتيع  ،

،كقج  كصمت ىحا  الضػـ  معيع دكف أف  يفعمػا شخا نحػؼ ،لكشيع  تعاممػا  جضجا  معي انا  ليذ 
اختيع  -Tamini-لجؼ إبغ أك  بشت  غضخىع، كدخل سضج االسصبل  باديػ  مشدلي كأخح  تامضشي

الكبخػ أؼ زكجتو فيػ قخيب مشي ككػنو  اصغخ مشي شقضق كقج  قبمتو ليا كىػ معيا، كىأنحا  
اجعميا حخة مغ  ارض  فخعػف، كاالف  كلجت أبشا  أك بشتا كغ  احخار في  ارض فخعػف.. كػنيع  

أؼ ابشة أك مع سضج االسصبل باديػ اخي األصغخ، كالضػـ  اجعمو  ابشي  مثميع  تساما...،أذا  كاف 
إبغ  أك اخت  أك اخ الميع، كيجب أف يشازع  كالجىع  حقػقيع باستثشاء باديػ ىحا ابشي، ألنيع بالفعل 
لع يعػدكا معو عبضجا،  بل معو كأخػة  كاكالد كػنيع  أحخارا في  األرض مغ فخعػف... كإذا كاف لجؼ 

قديسيا عمى  اشفالي  األربعة حقػؿ في البمج ، أك كاف لجؼ أؼ مستمكات  في العالع .. سضتع  ت
باديػ  كاحجا مشيع.. أبشي الحؼ تعامل معي بذكل جضج  عشجما كشت ارممة .. كعشجما  كاف  زكجي 

كمغ  خبلؿ تحمضل ىاتاف  الػثيقتاف  يتبغ لشا اف  ىشاؾ ثبلث  أنػاع  مغ   (158)يفعل ذلظ.." 
انػفخ ألخضيا األصغخ باديػ ، كتبشضيا نضشػفخ لدكجتو، تبشي  الدكجة ن -التبشي: األكؿ  تبشي الدكج

ألشفاؿ الخادمة الثبلثة كانتذاليع مغ العبػدية. ليربحػا  أحخارا.  كقج ذكخت يخدية تػريغ  حالة 
 (159)تبشي أخخػ " اف  رجبل جعل  زكجتو  الثانية إبشة لو مثل  أشفاؿ  زكجتو  األكلى 

ابشة  Nitocris-ا تتعمق بتبشي األمضخة نضتػكخيذكتسثل البخدية الثانية لمتبشي أىسية  خاصة الني     
ؽ ـ( انيا األقخب نسػذجا يتبضغ مشو التاثضخ  664-611)  Psmatic-1-السمظ ابدساتيظ األكؿ

الخافجؼ الػاضح فيسا يتعمق باعتبار بشات  االسخ السمكية  زكجات لآللية حضث يتع  تجيضدىغ بيجايا 
الجتساعية  أكال  ثع الجيشية،  مع  اختبلؼ بديط  بضغ ثسضشة  مغ قبل آبائيغ تمضق بسكانتيغ ا

اكضاعيغ تبعا  لؤلعخاؼ الدائجة فيسا يتعمق بتخسخ  تقمضج نحر بشات  االسخ السمكية  الخافجية  
لخجمة السعبج عشيا  في مرخ. إال أنو تزسغ اختبلفات  كاضحة فميذ ىشاؾ  فئات مغ  -الدامية

غ  لخجمة  السعبػدات ، كالبلتي  كغ  يبجأف  صغارا  كلبلبج ؛ الكاىشات) االنتػ  كالشاديتػ( خرر
فيسا  كانت نضتػكخيذ اكبخ في العسخ. كقج كصمت نضتػكخيذ الى حكع  مرخ بعج كالجىا، كسا  أنيا 
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الف التبشي في مرخ مذابو لسا ىػ مػجػد في Inkhsfirberi( 161 ) -تبشت  ابشة  ىي انخدفضخبخؼ 
كإف لع  تحجد مرخ فئة  الكاىشات    -يع  الكيشة كال الكاىشات االنجابببلد الخافجيغ  حضث  اليدتص

 (161)ؽ ـ (كتحكخ البخدية: 647كقج حجد تاريخ البخدية بالعاـ )  -كسا  في ببلد الخافجيغ

( خخجت ابشتو  الكبخػ مغ 18"في الدشة التاسعة، الذيخ األكؿ مغ  السػسع األكؿ في الضـػ )   
ية  الكتاف الفاخخ كمتديشة بالسبلكضت ، يحيط بيا  عجد مغ الحاضخيغ، كلقج بضت عائمة السمظ ، مختج
يػما حتى شضبة، ككاف قائج الخحمة رفضق االمضخة نجل  ىضخاكمضػبػليذ،...  16استغخقت الخحمة نحػ 

كفي  الدشة  التاسعة  الذيخ الثاني مغ  السػسع األكؿ ، الضػـ الخابع عذخ كصمػا الى  مجيشة  
شضبة  حضث استقبميا  جسيع سكاف شضبة رجاال  كنداءا.....فقالػا " جاءت ابشة ممظ الرعضج االلية  

الى  -Shepmupet-نضتػكخيذ الى بضت آمػف فيقبميا كجاءت ابشة ممظ  مرخ الدفمى ششػبضت
الكخنظ... كانيا  كانت راضية عشيا كاحبتيا أكثخ مغ كل الحؼ  كالجىا ككالجتيا.... كأنيا " االبشة 

لعطسى" ، كقالت  انيا  نقمت  الضيا  ثخكة  السمظ مشترخا، ثع  كضعو في كتابو قائبل" لقج قجمشا لظ  ا
كل  مستمكاتشا في  السضجاف ..كالذيػد ىع  األبشاء كالكيشة  كجسيع اتباع  الييكل ..كااللتداـ الى أبج  

 (161)االبجيغ"

" انا ابشو،  اتقجـ لآللو الحؼ انجبو لشفدو، ،إلرضاء  قمبو ، اعصضتو  ابشتي لتكػف رفيقة  آلية    
لكي،} تدتجعي  حساية السمظ{اكثخ مغ أكلئظ الحيغ  كانػا قبميا  حتى تكػف راضيا  عغ 

ابشتو  صبلتيا..... كىشاؾ  شيخاقا، ىأنا قج  سسعت االف قائبل " أرضو  أعصاىا لو، كانو " قجـ  
الكبخػ " الحؼ ىػ ىشاؾ باسع اإللو شخرا يصخد كريثا  مغ مكانو ، فانا  ممظ  يحب الحكيقة، 
كرجدي الخاص  ىػ الكحب، أنا  إبغ يحسي  كالجه، كيأخح  السضخاث...كبالتالي  اعصى ليا ليكػف لو 

ض كقجـ  الذكخ " إبشة كبخػ" كسا  كالجىا)مخة كاحجة(، تقبل بدساتيظ، كىضضخؼ  سججكا عمى  األر 
لمسمظ  العميا كمرخ الدفمى... ما اجسل  ىحا  الحؼ  يرشعو  السمظ  لئللو ..كل  كصضتظ ستبقى  
....يعير  الى  االبج، كيفخح بحكخ اسسظ ياحػرس العطيع باسسظ  الخاص يجب اف  كستجـك
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أعير الى يحكخ..ما اجسل  اف يرشعو ابػؾ لظ، لقج فعل ىحا كتحكار ألبيو  آمػف سضج الدساء، 
 .( 163)الجسضمة رفيقة لآللية  -nt. Jqr.tاالبج ) أنا(  ممظ مرخ العميا ك الدفمى  ابدساتيظ ، لتكػف 

كلع تكغ نضتػكخيذ حالة  استثشائية فيشاؾ بعس الدضجات كغ زكجات السعبػد آمػف لكشيغ  كغ     
في ىحه الحالة  ديشيا ، أميات كزكجات، كاف ىحا السشرب كاف مقجسا كبالتالي كاف  الدبب لمتبشي  

كنفتخض أنيغ كغ مغ بشات  األسخ الحاكسة   (164)كإف لع  يتع  استبعاد األسباب  الدياسية أيزا 
أك كبار رجاؿ  الجكلة  فأىسية السعبػد  تدتتػجب اف تكػف  خجمتو قاصخة عمى  بشات  االسخ 

 الشبضمة.

جديخة   -كElephantine -بػثيقة  الفانتضغ أما  كثيقة  التبشي  األخخػ فيي الػثيقة  السعخكفة     
كتػصف ىحه الػثيقة بأنيا تعبخ عغ مغ  السجتسع  (165)-جشػب مرخ عمى الحجكد مع ببلد الشػبة

اآلرامي في  مرخ كالحؼ  رغع  احتفاضو بعاداتو، اال انو  كاف متأثخا بالعادات السرخية ،كيخد  في 
ؽ ـ ( كفضيا " اسع الستبشي  أكريا  416خ العاـ )سسبتسب11( كالسؤرخة بTAD B39ىحه  الػثيقة )

أمة زكػر بغ  Takhoi -الحؼ  تبشى عبجا  اسسو يجيشا بغ تاخػؼ    Uria -Musia  -بغ  معديا
مذبلـ "  في الدادس مغ  تذخؼ أؼ  الضػـ  الثاني  كالعذخيغ مغ بايشي الدشة  الثامشة لجاريػس  

قاؿ أكريا بغ  معديا:  -Virdranga-لػصي فضجرانجاالقمعة أماـ ا Syene-السمظ ،ثع في سبشي
-باالسع  إبغ ججيشا Takhoi}انت{rlaآربي قائج اسػاف قائبل: الحؼ اعصضتشي ككثيقة}د{ 

Jedaniah-  كلقج  كتب  لي عشو كلكي أكػف  قادرا، أنا أك أكريا أك إبغ  أك ابشة لي اك أخي أك
ط  عميو، سيكػف  إبشي  أنا ،أك إبشي أك أبشتي أك اخت  لي، أك رجل، ) لغ أكػف قادرا( عمى  الزغ

رجل لي ) إلى ( أك أؼ شخز آخخ ، ليذ لو الحق عمى  الػقػؼ في  كجو يجيشا لضػسسو أك 
يجعمو عبجا...كأف يكػف يجيشا إبشي كحلظ،  كالفخد  ليذ لجيو  الحق في  كصفو أك جعمو عبجا ، 

بأمخ مغ  أكريا...." ،ثع  تسزي الػثيقة  في  كلكي  يكػف إبشي كتب  ركخذانو بغ نخكاؿ شديب 
 (166)ذكخ أسساء الذيػد 
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( فيي استكساؿ لػثيقة  الفانتضغ، ككصفت بأنيا  تبشي ثانػؼ، TADB 3.6.427أما الػثيقة )   
 -كابشتيا ييػشسا Tapemet-الحؼ  كعج  خادمتو السرخية تامضت   Mishlam-كتخز  ميذبلـ

Jeh (o) ishma  " بالحخية بسقابل كبشات لو بالتبشي كبالتالي كاف  الػصف في الػصية  "عتق
مغ سيفاف كىػ الضػـ الدابع مغ العاـ العذخكف إلرتحذتا السمظ، كقاؿ مذبلـ بغ زاكػر  11الضػـ  

مغ  ميذبلـ قائمة: فكخت فيظ، في  -Iddinnabu-لمدضجة أيجيشبػ  Tapemetباإلسع  لخادمتو 
-ييػشسا-ػف ( حخرتظ عشج  مػتي ، كأنا باإلسع  ابشتظ  التي  انت يػ)صي( )لي(حياتي ) لكي أك

،  اشمق  سخاح ابشي اك إبشتي ، أك اخي، أك أختي، قخيب أك بعضج ، شخيظ  في الستاع ، أك الذخيظ  
في األرض ،ليذ لو  حق... )س ( أبشتظ  مغ  كلجيتضشي....أنت بػصيو لي، سػؼ تعصيظ   جداء  

كخش بحجخ السمظ ،.... كأنت تحخرت  مغ الطل الى الذسذ ، ككحلظ ) يذساؾ(   51الفزة ، ك
ابشتظ،  .....كقالت تضبامت ،كييػشسا  ابشتيا نحغ  سشخجمظ )ا( إبغ  كإبشة يعضل  Jeh(0)ishmaا

كالجه  في  حياتظ  كعشج  مػتظ ،  سشجعع  زكػر إبشظ الػحضج  مثل  اإلبغ  الحؼ  يعضمو  ابػه ، كسا  
ا  نفعل لظ  في  حياتظ ،نحغ  إذا  نقف قائمضغ : لغ نجعسظ كسا يعضل  اإلبغ  كالجه كال زكػر كش

كارش   51فزة ، ك 15ابشظ  بعج مػتظ  سشكػف  ممدمضغ تجاىظ  كلداكػر ابشظ بغخامة  قجرىا  
يذبلـ  بحجخ السمظ مغ  الفزة  الشكية..."  ، كتب ىحه  الػثيقة في  الفانتضغ  بتعميسات مغ  إبغ م

اف  ييػشسا ابشة  Vormance، كتخػ ( 167)زكػر..كسا تػرد  الػثيقة بعج  ذلظ  أسساء  الذيػد
تامبضت  قج  كرثت  ميشة  كالجتيا حضث  يتع اسقاط  ميشة االـ  عمى  االبشة  كعادة  مرخية ، رغع 

العقج  اقخب بضػلػجيا  كالحؼ تدكج مغ تامبضت،  ىحا   – Ananiah -أف ييػشسا ىي ابشة  لعشضشا
أكثخ مغ كػنو عقج  تبشي خالز بالسعشى  السعخكؼ لمتبشي، بل مذابو   -خجمة -الى عقج عسل

لعقػد  العسل  الحالية  فإالـ  كابشتيا  تمتدماف بخجمة  ميذبلـ  كابشو  زكػر مقابل  انتذاليع  مغ  
انيا شائعة في  Vormanceالعبػدية مغ  خبلؿ  عبارة  "أنتع مصمقػف  لئللو" كىي  عبارة  تخػ  

السجتسعضغ البابمي، كالضيػدؼ  الحؼ نعتقج أنو  نقل  الكثضخ مغ  التقالضج  البابمية  بعج  الدبي  
البابمي، كأف حخيتيع  مختبصة بسجػ تشفضحىع لئلتفاقية السػقعة بضغ  الصخفضغ حتى بعج  كفاة  صاحب 

تو ييػشسا  لمخجل الحؼ تقجـ ليا الحؼ كاف ابشا  االتفاقية ميذبلـ، بل كرعاية ابشو زاكػر الحؼ زًكج اخ
أما  عبارة " لغ  نجعسظ كإبغ  يجعع   ( 168)لذقضق زاكػر حضث تع  اختياره بسعشى انو لع يكغ  صجفة،
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كالجه" فيي في  ضشي  كافية  إللغاء أك فدخ  التعاقج بضشيع خاصة انو  مقتخف بجفع  غخامات ربسا 
، كىحا يقػدنا بالتالي  لمعػدة الى العبارات  الػاردة في  نرػص  لغ تدتصيع جارية كابشتيا دفعيا

عقػد  التبشي  الخافجية التي  يخد فضيا  " عبارة انت لدت أبي ، أنت  لدت  أمي" كمايتختب عمضيا  
 .مغ عقػبات  أىسيا إعادة  األبشاء  العاقضغ  الى حالة  العبػدية  الدابقة كبيعيع  في  األسػاؽ.

اكريػا كاشفاليا، رغع  كجػد  أشفاؿ  لجييا   Nunakht -الة  تبشي  اخخػ تبشت نػنختكفي  ح    
فقج  ذىبت  الى  السحكسة السحمية مغ  اجل تػثضق حخماف بعس  مغ  أبشائيا الثسانية  مغ   (169)

اإلرث كدضجة حخة  تسمظ قخارىا " انطخ أني إمخاة  عجػز اآلف كىع يخعػنشي ..أما  ىؤالء  الحيغ  
انػا يدألػف  عشي ،فأني  اتخؾ ليع مغ مستمكاتي ، أما الحؼ لع  يدأؿ عشي فدػؼ احخمو مغ ىحه ك

التخكة.."  ثع  تػضح  أسساء مغ سضخث مغ ثمثيا الخاص، كمغ سضخثػف مغ  الثمثضغ  الباقضضغ،  
. كىحه مغ  الذػاىج  القمضمة في مرخ التي  تبضغ  عقػبات  األبشاء (171)كمغ سيحـخ  تساما

 لخافزضغ  رعاية  كالجتيع..ا

كلعل  ابخز  شخرضتضغ  تع  تبشضيسا  في مرخ ىسا  الشبياف  يػسف  كمػسى عمضيسا الدبلـ كلغ    
نجج افزل  مغ  القخآف الكخيع لسعخفة  قرز  تبشضيع،  كالسعخكؼ  انو لع يتع تحجيج تاريخ  

لشطخيات  حػؿ ذلظ.  كلقج ذكخ كجػدىع اك  تبشضيع  كألؼ عرخ كاف ذلظ رغع  كجػد العجيج مغ  ا
َوَقاَل الَِّحي اْشَتَخاُه ِمْن ِمْرَخ  القخآف الكخيع قرة الشبي يػسف عميو  الدبلـ بعج إنقاذه  مغ  الجب ﴿

ِض َوِلُنَعمَِّمُو ِمْن اِلْمَخَأِتِو َأْكِخِمي َمْثَهاُه َعَدى َأْن َيْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَحُه َوَلًجا َوَكَحِلَك َمكَّنَّا ِلُيهُسَف ِفي اْْلَرْ 
كمغ خبلؿ الدياؽ القخآني  ﴾  َتْأِويِل اْْلََحاِديِث َوَّللاَُّ َغاِلٌب َعَمى َأْمخِِه َوَلِكنَّ َأْكَثَخ النَّاِس اَل َيْعَمُمهنَ 

 بشيو ألف التبشي في مرخ كسا يبجكنفيع اف يػسف عسل في  بضت مغ  اشتخاه  كخادـ، كلع يتع  ت
مختمفا  عغ ببلد الخافجيغ فيػ ال يتزسغ شخاء لؤلشفاؿ مغ ذكييع،  عجا أف يػسف قج  تخصى  سغ  
الصفػلة، كسا أف  زكجة  العديد  قج  حاكلت  إغػائو كىحا لغ يتع  في  حالة  كػنو شفبل  متبشى 

يخ السمظ  كىي  بسثابة  كالجتو، ك مغ خبلؿ  دراسة  تحمضمية حجد جػيمي  اف الػزيخ رخسي رع كز 
ؽ ـ ( ىػ الشبي 1411-1416ؽ ـ(كابشو  امشحتب الثاني)1416-1481تحػتسذ الثالث)

كىحه كجية  نطخ لمباحث  تصخح  كسحاكلة لتحجيج عرخ ىحا  الشبي ؛ فيسا يخػ    -(171يػسف
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الكافػرؼ اف فتخة  ممظ يػسف لسرخ تعػد الى عرخ اليكدػس ، كيذاركو البعس في  ىحا  الخأؼ 
 111ر أف اليكدػس كانػا رعاة أك بجكا، كأف  مػسى عميو  الدبلـ  جاء تاليا  لو  بشحػ عمى  اعتبا

   (171)عاـ 

اما  الشبي  مػسى  عميو  الدبلـ فقج  كرد ت قرتو في  القخأف في  العجيج  مغ  الدػر الكخيسة    
ُمهَسى َأْن َأْرِضِعيِو َفِإَذا  َأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ﴿مشيا  سػرة  القرز  التي  أكردت  القرة  مشح بجايتيا 

وُه ِإَلْيِك َوَجاِعُمهُه ِمَن اْلُمْخسَ  ( َفاْلَتَقَطُو 9ِميَن )ِخْفِت َعَمْيِو َفَأْلِقيِو ِفي اْلَيمِّ َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحَدِني ِإنَّا َرادُّ
( َوَقاَلِت اْمَخَأُت 8َماَن َوُجُنهَدُىَما َكاُنها َخاِطِئيَن )آُل ِفْخَعْهَن ِلَيُكهَن َلُيْم َعُجوًّا َوَحَدًنا ِإنَّ ِفْخَعْهَن َوَىا

ُت َعْيٍن ِلي َوَلَك اَل َتْقُتُمهُه َعَدى َأْن َيْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَحُه َوَلًجا َوُىْم اَل َيْذُعُخوَن ) ( َوَأْصَبَح 3ِفْخَعْهَن ُقخَّ
( ِٓٔبِو َلْهاَل َأْن َرَبْطَنا َعَمى َقْمِبَيا ِلَتُكهَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن )ُفَؤاُد ُأمِّ ُمهَسى َفاِرًغا ِإْن َكاَدْت َلُتْبِجي 

يِو َفَبُرَخْت ِبِو َعْن ُجُنٍب َوُىْم اَل َيْذُعُخوَن ) ْمَنا َعَمْيِو اْلَمَخاِضَع ِمْن َقْبُل َٔٔوَقاَلْت ِْلُْخِتِو ُقرِّ ( َوَحخَّ
 (﴾ٍٕٔت َيْكُفُمهَنُو َلُكْم َوُىْم َلُو َناِصُحهَن )َفَقاَلْت َىْل َأُدلُُّكْم َعَمى َأْىِل َبيْ 

كفقا  لمشز  القخأف  فقج  اُلتقط مػسى  مغ  الشيخ مغ قبل  احج  رجاؿ  قرخ  فخعػف حضث     
تع احزاره  اليو كزكجتو التي عمست انو مغ بشي  إسخائضل، كنفتخض  انيع كانػا يكيسػف  في  

خفة  السكاف  الحؼ  كصل  مشو مػسى الصفل  بجلضل  أف مشاشق  مشفرمة ليع بحضث  امكغ  مع
زكجة فخعػف شمبت مشو اال يقتمو، كأنو سيكػف  قخة عضغ ليسا، كعخضت عميو خياراف ىسا:  اف 
يشفعشا كخادـ تتع  تخبضتو بأعضضشا، اك اف  نتخحه  كلجا مسا يؤكج  كػنيسا غضخ قادريغ عمى  اإلنجاب،  

كجػد التبشي  حتى بالشدبة  لمسمػؾ، كنفتخض  في  ىحه  الحالة  اف  كيؤخح ىحا دليبل  كاؼ عمى  
 -تػريث الحكع -التبشي  كاف  بيجؼ التػريث

أك فخعػف الخخكج فبل زاؿ  محل ججؿ بضغ  -أما عغ الفتخة  الدمشية  السحجدة  لفخعػف  مػسى     
الباحثضغ. كيخػ  الكافػرؼ أف  اإلسخائضمضػف انجمجػا مع السجتسع السرخؼ كتكاثخكا فيو مشح ىجخة 

ػد  الى  زمغ  الشبي يعقػب كأكالده الضيا في فتخة سابقة عمى مػلج الشبي مػسى عميو الدبلـ ،ك تع
اليكدػس عمى اعتبار أف  ىجخة  الشبي يعقػب كاسختو  الى  مرخ تست اثشاء حكسيع كإف  فخعػف  

لع يتع التعخؼ اليو اك عرخه بذكل دقضق رغع كثخة  -كقج اتخح الفخعػف  (173)مػسى ىػ أحج  ممػكيع
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كىػ احج أبشاء الصائفة  قخاره باستعباد نداء بشي إسخائضل كقتل ابشاءىع، كحضشسا كلج مػسى -اآلراء
الضيػدية امخ هللا كالجتو التي لع يحكخ القخآف اسسيا اف تخضعو ، فإذا خافت عميو مغ الحبح عمضيا اف 

 كشسأنيا بانو مخدكد الضيا -اك اليع كسا ذكخ القخآف -تزعو في سمة كتتخكو في الشيخ

،بعج   (174)حػريب أف مػسى تسكغ مغ قيادة شعب إسخائضل الى جبل  Rendsburg-يحكخ   
حضث  تاه بشي  إسخائضل  لسجة  أربعضغ عاما،  -كسا ذكخ القخآف  الكخيع-تحخيخىع  مغ بصر فخعػف 

 (175)كبقي مػسى بضشيع حتى تػفي بعج  اف بمغ ثسانضغ  عاما 

كيترل بالتبشي  عسمية االرضاع التي  ىي  في االسبلـ امػمة  تحـخ بيا ما يحـخ  بالػالدة ، كلع     
ف مرخ عغ ببلد الخافجيغ  في  االىتساـ بزخكرة  كجػد  مخضعات  لؤلشفاؿ، كإف  كانت تختم

مرخ قج اكلت  ىحا الجانب  اىتساما أكبخ ؛ فيسا ركدت قػانضغ ببلد  الخافجيغ عمى العقػبة  الذجيجة  
 لمسخضعة  حساية  لمصفل ، مع ضخكرة  تػفضخ مؤكنو محجدة ليا يقجميا كالج الصفل الخضيع.

كقج عخفت  مرخ السخاضع في  القرػر السمكية كسا ذكخ القخآف الكخيع في قرة  الشبي  مػسى    
عميو  الدبلـ} كحخمشا عميو  السخاضع{ ككحا  في بضػت األثخياء خاصة مشح  عرخ الجكلة القجيسة، 

لقب  مجيخ دار الخضاعة، كضع  اليو  ميسة   Kabo-btah-فقج اتخح  مغ يجعى كابػبتاح
ؼ عمى السخبضغ أبشاء  السمظ، كاف يعضغ رئيذ لسقخ الخضاعة،  ككجج  نقر يعػد لؤلسخة  االشخا

 (176ذات الػقار.  Mattat-يسثل " كاك حسػ" كعجد أبشائو  كخمفيع السخضعة  متعت  -الدادسة

كفي  عيج الجكلة الػسصى عخؼ السقخ باسع "بضت  السخضعات، ككاف يتع تخريز مػارد لشفقات  
كيتع االتفاؽ معيغ  مغ  خبلؿ   (177)حاضشة كالسخبية مسا يجؿ  عمى أىسية مكانتيغالسخضعة كال

عقػد ففي عقج  يعػد الى القخف الثالث قبل السيبلد تعاقج فيو  االب مع  مخضعة  لتخضع شفمو كاف 
تفصسو كتخبيو كتخعاه لثبلث  سشػات مقابل  اقامتيا كاشعاميا كصخؼ راتب  سشػؼ  ليا مغ الديت 

كىي ىشا  تذبو ببلد الخافجيغ في   (178) -ة مقابل  اف تخد  جدء مشو  في  حالة قل  لبشياكالفز
تحجيج  ثبلثة  أعػاـ كسجة لمخضاعة إضافة  الى  األجخ أك السكافأة ؛  اال  الشز اليطيخ عقػبة  
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د  السخضعة  إذا  اخمت بجدء مغ  االتفاؽ  كلخبسا تصػرت  عقػد  االتفاؽ  في  ضػء  فيع  افخا
 .الصبقات  الػسصى اك الجنيا  لحقػقيع كاكضاعيع  االجتساعية.

 الهراثة:

يختبط  ىحا  الشطاماف ببعزيسا في مرخ كسا  ىػ  في  ببلد  الخافجيغ، كبسا أف القانػف      
السرخؼ مختبصا بالجيغ  في الكثضخ مغ  جػانبو فقج كانت مػاده مختبصة بالجيغ  سببا كنتيجة، 

بانيا   Van Blerk-التابعة لسؤسدة  التقػػ كسا يرفيا -Jasnow-كتػصف األكقاؼ الجشائدية
خاء لشقل  السمكية مغ شخز الى آخخ ، كقج احتػت  ىحه الػثائق اك  الػصايا  عمى  عشاصخ اج

قانػنية  تدػغ قبػليا مثل حق اإلنتفاع لمػرثة، كسا كاستخجمت  في  حاالت  "البيع الػىسي" ، 
ككانت ىحه السؤسدة في    -كالتبشي،  كنقل السمكية الى  شخز آخخ خارج اشار الخبلفة  العخفية

بجايتيا  تحت  اشخاؼ السمظ  الحؼ كاف  يقجـ ليا  اليجايا كالتبخعات  مغ  اجل  تػفضخ القػت  
لمحياة االخخة ، كاقترخت االستفادة مشيا عمى السمظ كالحاشية ، حضث أنذئت  السؤسدات  الػقفية  

كياء  باعتبارىع مشح االلف  الثالث  قبل السيبلد مغ اجل  تػفضخ الخجمة لمستػفي، ك يذخؼ عمضيا االت
اعزاء في  السؤسدة الجيشية ، حضث  يعتسج السضت عمى  ندمو لمحرػؿ عمى  القػت  في  الحياة  
االخخة ، اال  انو بسخكر  الػقت أصبحت  ىشاؾ  إجخاءات  تتخح قبل السػت لمحرػؿ عمى القػت  

 كالخجمات األخخػ.

لع  يكغ  ىشاؾ نطاما صارما لمسضخاث بل ىػ محاكلة لشقل كضيفة االب الى  أبشائو ، كيذار      
عادة الى  االبغ عمى انو "مػضف الذيخػخة  لػالجه" ، ككانت  الحاجة الى  الجعع في  مخحمة 

يع  الذيخػخة ، كضساف السضخاث ىي  ماجعمت مغ التبشي امخا  شائعا بضغ األزكاج الحيغ ليذ لجي
   (179)أشفاؿ " أما بالشدبة  لسغ ليذ لجييع  أشفاؿ فأنو يتشبى يتيسا بجال مغ ذلظ  لتخبضتو"،

كقانػف   -myt-pr يسكغ  التسضضد بضغ  نػعضغ  مغ اشكاؿ  السضخاث كىسا  السضخاث السباشخ   
غضخ ، كىحا يعشي  اف  األشخاص  الrdi m-myt-pr اك  السضخاث غضخ السباشخ-الخبلفة  العخفي

قادريغ  عمى  الحرػؿ عمى اإلرث بذكل عخفي  يحرمػف عمضيا مغ خبلؿ الػصية  اك الػثيقة 
حضث  يتع استخجاـ  مدتشج لشقل  األصػؿ  الذخرية مغ فخد  الى  آخخ كبذكل عاـ  كاف  ىشاؾ 
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كصية  تدتخجـ حضشسا يخغب  شخز ما في  نقل حقػؽ  ممكية  الى شخز  آخخ، كلكغ  أيزا 
بيع  عقار لسذتخؼ إذا رغب  أحج  في  التخمز  مغ  مستمكاتو الى شخز  آخخ مغ   في  حالة 

غضخ الػرثة  الستػقعضغ الحيغ كانػا قادريغ عمى الحرػؿ عمى السستمكات السشقػلة كغضخ السشقػلة مغ 
  -، كيذبو ىحا قانػف البيع  الػىسي السعخكؼ في  نػزؼ (181)الػرثة  األصمضضغ

اإلرث عشج  الػفاة  بػضػح مغ  خبلؿ  نقل  السمكية مغ  األمػات  الى  يتع  تسضضد  تػزيع   
االحياء كفقا لرمة  القخابة ، كقج نز التذخيع السرخؼ عمى  نقل  اإلرث  الى  اخػة الستػفي 
االشقاء اذا لع يكغ لو أبشاء ، كلحا كاف يتع  استبعاد  اخػة  الستػفي  مغ  خبلؿ  كتابة  الػصية 

مغ اإلرث  بسػجب   -الستػفاة-بشي  الخيار األفزل  لسشع  اخػة الستػفي، اك اخػتياحضث  مثل الت
مفيػـ الخبلفة العخفي حضث يعمغ  الذخز عغ  تبشيو  لصفل  ليكػف بسثابة  االبغ  األكبخ لو، 
كبشاءا عمى مالجػ  السرخيضغ مغ التداـ  تاـ كراسخ بااليساف  بالحياة  األخخػ بعج  السػت  

تػفضخ القػت  لمسػتى، كالكياـ بكل  الصقػس  الجشائدية  الى  االبج  لمسػتى لحا  فإف   كضخكرة 
اإلرث  أؼ  الحرػؿ عمى  مستمكات  السضت  ىػ  مقابل  تمظ  الخعاية  لمسػتى  في  حياتيع  
  األخخػ  حضث  يقع  عمى  عاتق  االبغ  األكبخ بسذاركة الكيشة بالشدبة لبلثخياء في  تقجيع  تمظ

،كلحا  نعتقج  اف  تسكضغ   (181)الصقػس  فيسا تبقى السدؤكلية عمى االسخة بالشدبة  لؤلسخ الفقضخة
االحفاد  مغ  اإلرث اذا لع يكغ فيو  أبشاء يرب في ىحا االتجاه  أؼ ضساف  حق السػتى  في 

لسضخاث  الحرػؿ عمى  تمظ  الصقػس  كالى  االبج.  كىشا  تتفق  مرخ مع ببلد  الخافجيغ  الف  ا
مذخكشا بتشفضح االبغ  لػاجبات  تمظ  العبادات  الجشائدية تجاه الستػفى كلحا يحرل  االبغ  األكبخ 
عمى حرة إضافية اكبخ مغ  اخػتو النو يفتخض اف  تدتسخ تمظ  العبادة  اك الصقػس الجشائدية  

 (181)الى  االبج

ك بالشدبة  لمدكجضغ كانت  مستمكاتيسا  مشفرمة، ،كلع تكغ أمبلؾ الدكجة تحت كصاية زكجيا     
كسا كاف مغ حقيا   (184)ككاف ليا الحق في  إدارة  أمػاليا بكل حخية  (183)اك تختمط بأمبلكو

الصبلؽ  كالحرػؿ عمى حقػقيا  السادية كفي  حالة  الدنا أيزا،  كتخث زكجيا بعج  كفاتو أك  
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، مع  اإلشارة  (185)بلقيا مشو حضث  تحرل عمى ىجايا خاصة مغ خبلؿ عقج أك كصية  مكتػبةش
اك الدكجة  الباقضغ عمى قضج  الحياة ليذ كريثا تمقائيا، ككاف ىحا قاعجة  عامة؛ كلحا   -الى  اف الدكج

ي  بخدية كسا كرد  ف -يسكغ لمدكج اف يتبشى  زكجتو لتربح  كريثة  ببل  كصية  باعتبارىا شفمتو
فاإلرث    -كلع يذأ  اف تخث  زكجتو اك  انيا  تػفضت-كاذا لع يكغ  ىشاؾ أشفاؿ لمسضت  -اشسػلياف

يحىب الى  كالجؼ الدكج كاخػتو كلحا تقدع  السمكية  الى قدسضغ في  حالة كفاة احج الدكجضغ فالثمثاف 
ة  ككرثتيا كيخث اشفاليا  ميخىا  ة ككرثتيسا كالثمث  مغ  السستمكات  الججيجة  السكتدبة لمدكج\لمدكج

 كالػضع ىشا  مذابو  لببلد الخافجيغ . (186)-فاف لع يكغ  ليا  أشفاؿ بحىب الى  كالجييا

ؽ ـ( الى حق االناث  1551-1574تذضخ كثيقة  الحج الػزراء في عيج  السمظ خػفػ)       
ابغ  Ni- Ka- Reae-ع كالحكػر في  أمبلؾ  كالجييع  كىي  كصية  االمضخ كالػزيخ ني  كا  ر 

السمظ  خػفػ  فقج أكصى بعقار لدكجتو،  كقدع  عقاراتو  بضغ  أبشائو  كبشاتو في  كصضتو بالتداكؼ 
تقخيبا، كاتزح ذلظ في عقج تقديع المبلؾ الدكجضغ  كل عمى  حجة، مع  إمكانية أف يعصي الدكج  

عصى ىحا  األمضخ لدكجتو اربع زكجتو شضئا  مغ  مستمكاتو يفػؽ غالبا  نرضب احج أبشائو فقج أ 
ؽ ـ( قاـ احج  كبار 1491-1498ضياع،  كألكبخ أبشائو ثبلث  فقط كفي عرخ السمظ اكسخكاؼ)

بسشح  زكجتو حق  مذاشختو  جدءا مغ  دخل    Kaein-nanihk-رجاؿ  الجكلة  كىػ كعششعخ
األكؿ كالثاني  في عيج  السمكضغ يبضبي  Edu-اقصاعاتو الجشائدية   ككحلظ أكصى الكاىغ إدك

كبالتالي  يسكششا  اف نفيع  اف  الدكجة  كمشح عرخ  ( 187)بزيعة  كاممة  Shtmek-لدكجتو شتسظ
 الجكلة  القجيسة  التخث  بذكل تمقائي ، بل يجب أف  يكػف إرثيا  محجدا  كمػثقا  في كصية

 -جيسػشيقياستسخ الػضع  في العرػر التالية؛ لحا لع  يتزسغ عقج الدكاج في  العرخ ال   
أؼ إشارة  لتقديع  السستمكات اك كراثتيا بضغ الدكجضغ، كفي  حالة زكاج  الخجل  بدضجة   -البصمسي

أخخػ  بعج  شبلؽ  األكلى  اك كفاتيا يسكغ  اجخاء  تدػية زكاج يػافق عمضيا  االبغ  األكبخ كتابة 
 -في حالة  كفاتيا –أبشائيا الف ىحه  السستمكات  تسثل ضسانا لحق الدكجة األكلى   بالسضخاث اك 
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-Suit.- Papyrus BMكقج  اتزح  ذلظ في  كثيقة قانػنية اسسيا محاكسة سضػت بخدية ) 
  (188)استذيج بيا  قزاة  السحكسة العميا كقج تع  تشفضح  كصية  السضت  بعج كفاتو  (10591

العائجة الى  القخف  الثالث قبل السيبلد في العرخ البصمسي  CH-كلقج اشارت السجسػعة القانػنية   
الى بخدية تست فضيا  مشاقذة   تدػية الدكاج،  كىي حالة  تشازؿ السخأة  عغ جدء كبضخ مغ  رأس 

الساؿ لدكجيا مع  التدامو بجكره أف يزسغ ليا  الػقف، مع ضساف  تدػية  السشازعات  التي قج  
. اما  في حالة الصبلؽ (189)حالة  عجـ الػفاء بالعقج  السبـخ اك االتفاقيةتشذأ بضغ الدكج كاألب في 

فتحرل  الدكجة عمى ثمث  السستمكات السذتخكة بضشيا  كبضغ زكجيا اما الثمثاف اآلخخاف فسغ  حقيا 
كىشا يبجكا  حق الدكجة  في السستمكات  في حالة الصبلؽ   (191)اف  تشتفع  بيسا مجػ  حياتيا  فقط 

سا  كاف  اليجؼ ىػ  االنفاؽ عمى  األشفاؿ  حضشسا يكػنػف  في  رعايتيا. كاف عمى االـ  فقط كرب
في  حالة  زكاجيا  مغ  آخخ بعج كفاة  زكجيا  اف تقجـ  أماـ القزاء تعيج  خصيا عمى رعاية 

   (191)اشفاليا، كمعاممتيع معاممة  حدشة كحفع  أمػاليع السػركثة عغ كالجىع  حتى يكبخكا

ىشاؾ إمكانية  تغضضخ الػصية أك مدارىا مغ خبلؿ  "مدتشج نقل " السػصػؼ بأنو  كثيقة  كاف    
لشقل السمكية  مغ شخز  الى آخخ كبذكل دائع ، حضث أف السدتفضجيغ ىع اشقاء الستػفى بذكل 

( "اف  الدكج  قج Stela  Cairo CG34016رئيذ ثع أشفاؿ  الستػفى  أيزا،  كتحكخ بخدية )
لى  زكجتو  كأكالده شخيصة  اف  تحتفع بيا في  حياتيا ،ك اف تتقدع بضغ  األشفاؿ  كرث أمػالو ا

( كالتي تعػد KH.M dem 9479أما  البخدية  السعخكفة بػثيقة فضضشا) ،  عشج كفاتيا "بعج شيخػختيا"
الى القخف األكؿ قبل السيبلد فيي تسثل نػع خاص مغ السبيعات الػىسية في صػرة  مدتشج  أكعقج  
لمتأمضغ  مع  التشازؿ عغ السمكية  فقج اعصى الدكج كل مستمكاتو لدكجتو  مقابل االعتشاء بو في  

حضث  كتب  الدكج الػصية  كلع يعتسج عمى -الحياة  كتكػف  مدؤكلة عغ دفشو  كشقػس  الجفغ
ضج  الػحضج  كيبجكا  ىشا  اف  الدكجة  ىي السدتف -قانػف الخبلفة العخفي، كىحا يعشي انو لع يتبشى شفل

مغ  تخكة  الدكج كالػريثة  الػحضجة لو كصفت  ىحه الػثيقة كغضخىا بأنيا  كثائق  اعتساد  لمدكجات 
الثمث األخضخ مغ االلف  -الخكماني \كقج شيج العرخ البصمسي. البلتي اخحف  مدؤكلية  االبغ األكبخ
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خاصة في  كثائق الدكاج مغ   ضيػر مايعخؼ بالبيع  الػىسي حضث  تػضع بشػد  -األكؿ قبل السيبلد
اجل  اثبات  اف  الدكجة  كريثة  لدكجيا، كأكضحت  تدػية  الدكاج  حق الدكجة  في التسمظ في 

التخكة  السذتخكة ، كلكغ ذلظ لع يكغ  يتزسغ بالزخكرة تػزيعا  فعميا لمسػارد، اذ قج بفدخ الدكج  
  (191)الدكاج بالصبلؽ اك الػفاة 

األشفاؿ  الستبشػف الحق في  اف يكػنػا  جدءا  مغ  االسخة الشػاة  التي  ضسغ التبشي في مرخ    
تذكل  جػىخ السجتسع السرخؼ ، مع  كجػد  تقمضج يتسثل  في  عجـ  تقديع  السستمكات  غضخ 
السشقػلة بل  يتع  تػريثيا بذكل مذتخؾ ، كيتػلى  االبغ  األكبخ مدؤكلية  تقديع األرباح بضغ الػرثة  

كيبجك  -ثل  لقانػف  حق االنتفاع  مغ  مػارد األصل اك عضغ  اإلرث  في ببلد  الخافجيغكىحا  مسا
اف الدبب في  عجـ  تقديع  ىحه  السستمكات ىػ  لكػنيا  ممكية  عائمية  مغ  جية  كمغ  جية  
أخخػ  حتى يزسغ  السػتى  استسخارية  االنفاؽ  عمضيع  مغ  عائجاتيا خاصة اف  حخماف  الػريث  

ختبط بسجػ  تشفضحه  لمػصية  مغ  عجميا سػاء  اكاف ابشا  شبيعيا ، اك متبشى  اك  حتى زكجة  م
 الستػفى  كسا  كرد  في  بعس  البخديات.

ك لع يكغ  تػزيع  السضخاث عادال فقج كاف اإلبغ األكبخ يتمقى ضعف  السضخاث الحؼ حرل عميو  
قانػف  اإلرث كخاصة  مضخاث  C H-ذت السجكنةفقج ناق(193)اخػتو ألنو  كاف  مدؤكال عغ  كالجيو 

،مع  ضخكرة تقجيع  ندخة  شفيية  اماـ   (194)االبغ  األكبخ في  القزايا  الستشازع  عمضيا مع  اخػتو
السحكسة، كالذيػد كالتي يتع  تجكيشيا مغ قبل  الكتبة السحتخفضغ  كىي تقمضج عاـ قائسة  في  مرخ 

كقج كجج   (195)خغبات الذفػية لمسػتى، إضافة  الى شيادة  الذيػدالقجيسة حضث  يتع  تجكيغ  اخخ ال
" إذا  مات رجل كلجيو أراِض كحجائق كاسيع معبج  -:(44-31-31العسػد الثامغ) C Hفي  مجكنة

("كيتمقى األكبخ سشا 16×1-14كعبضج. ابشو األكبخ ىػ الحؼ  يدتحػذ عمى مستمكاتو" كبخد أيزا )
  (196)السديج  مغ الفػائج" 

لع تسثل االبشة الكبخػ في  مرخ نفذ  دكر االبغ  األكبخ حتى لػ كانت  اكبخ مشو سشا، كلقج     
ذكخ  "كارا بضبي  نفخ" امضخ مقاشعة ادفػ " اني انا السحبػب مغ كالجه كالسسجكح مغ الجتو، كالحؼ  
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في  إقامة    ،عمى  انو يحق  لبلبشة  الكبخػ  اف  تقجـ  القخابضغ ،  كتذارؾ (197)يحبو اخػتو" 
كيسكغ لبلبشة  اف  تتػلى  مدؤكلية  االبغ  األكبخ في  حالة  عجـ  كجػد   (198)الذعائخ لػالجتيا،

أبشاء ذكػر، كيسكغ  البغ آخخ غضخ األكبخ اف يتػلى  السدؤكلية  في  حالة  عجـ رغبة  االبغ  
لبجيل،  كحتى  االخػة األكبخ اك  عجده  عغ ذلظ حضث   تشتقل  الحرة  اإلضافية الى  االبغ  ا

 (199)االشقاء  يتػلػف ذلظ  أيزا  في  حالة  عجـ كجػد  أبشاء لمسضت 

كجج  نقر يعػد الى القخف  الخابع عذخ قبل السيبلد  في  قبخ الكاتب  مػسى في  سقارة  كرد    
 تع  تعضضشيا  مغ قبل  السجمذ األعمى لتتػلى  مدؤكلية -Urneo-أكرنضػ-فيو  ذكخ  إمخاة  ىي

( نيابة عغ اخػتيا كاخػاتيا  حضث  يتع  االشخاؼ عمى  تشفضح  الػصية كتقديع اإلرث rwdالػصي )
 (111)بضغ  الػرثة  تحت  اشخاؼ  مغ  السجمذ  األعمى  اك السحكسة  العميا 

العائجة الى نفذ  الفتخة كصفت بأنيا  تسثل "بيعا كىسيا " جضث قامت  (BM 10073كفي بخدية )   
إمخاة  بإصجار كصية ببيع جدء مغ مستمكاتيا التي رغبت  في تخكيا البشتيا" كلع تحكخ أثساف  تمظ  

أك بعج  دفشيا كما نفيسو مغ  ىحه الػصية   -البائعة-السستمكات أك قيسة بيعيا، كلع  يحكخ مػت االـ
شحتيا إياىا قبل كفاتيا خػفا  مغ أف يشتدعيا الػرثة مشيا الحيغ  نتػقع انيع  اخػتيا كاخػاتيا. انيا  م

كىي  ىشا  تختمف   (111)-كاحيانا  كاف  يتع  تحػيل قيسة بعس السستمكات  الى  االبشة  عشج زكاجيا
ختيا  عشج عغ ببلد  الخافجيغ  حضث  لئلبشة  الحق في  الحرػؿ عمى السيخ أك البائشة  مغ اس

 زكاجيا. 

(التي يعػد تاريخيا  الى  KH.M dem 9479-123كىشاؾ بخدية  أخخػ  ىي بخدية  مػسكػ ) 
 (111 )ؽ ـ( كتذضخ الى  اف  التقديع يربح ساريا  "متى ما مات" 68العاـ )

كسا كججت  كثيقة ىي بخدية فضل  تع فضيا  تشفضح  عسمية  البيع الػىسي اك التشازؿ في  حياة   
ػصي  بخبلؼ كثيقتي  مػسكػ  كفضضشا  المتاف  نرتا  عمى  حرػؿ  الػريث  عمى  اإلرث  بعج  الس

  -Osoroẽris-ؽ ـ ( تخز  إمخاة  تجعى  191كفاة  السػصي ،  كىح  الػثيقة العائجة  الى العاـ)
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شت  ، ليكػف  مدؤكال عغ الجشازة  كشقػس  الجفغ، كأعم-Taminis-قامت بشقل امبلكيا  الى  ابشيا
  (113)ؽ ـ ( انو ليذ  ليا  حقػؽ في  السستمكات  السباعة سابقا  193في كثيقة  أخخػ  الحقة )

(  كصفت بأنيا كثيقة التبخع البصمسي ذكخ فضيا P-BN  10827كسا  كججت كثيقة  اخخػ  )    
ات أف الستػفى قج تبخع ألبشة اختو بثخكتو كانتقمت ممكضتيا الضيا،  كىي  مدتسجة  مغ  مستمك

  -ما يعشي أنو  كاف لبلحفاد  حق  في  مستمكات اججادىع (114)ججىا

كاف يدسح بتعجد الدكجات مشح عرخ االسخة الدادسة  في  الجكلة القجيسة كيػصقغ بأنيغ    
" كانت لو  حخيع  عمى  غخار  Mre-Rea-زكجات شخعيات فاحج  كبار رجاؿ  الجكلة " مخؼ رع

 -شخيفة ممكية Sishit- Yansut-الخئيدة  الذخيفة  "سيذت يشدػتحخيع  السمظ مع بقاء الدكجة 
مقارنة ببكية  الدكجات، حضث  لع تعخؼ ببلد  الخافجيغ   (115)حضث يتع رسسيا بحجع  مداِك لدكجيا 

اصبح  ىشاؾ  تغضضخ في  مخكد    -عرخ اسخة  الكيشة -كمشح عرخ االسخة الخامدة  ىحا التقمضج.
السحطيات  يطيخف مخسػمات عمى مراشب االشخاؼ،  ككبار رجاؿ   الدكجة الذخعية  اذ بجأت

، كىؤالء السحطيات  تع   Never-Hatbes-زكج  االمضخة  نفخ حتبذ Tei-الجكلة كمغ ىؤالء تي
ترػيخىغ  كىغ يخقرغ  عمى  ججراف  مقبختو ، كضيخت  رسػمات  مساثمة عمى  ججراف مقابخ 

 Ftah-Never-في  مقبخة  دكاكا  كفي  مقبخة فتاح نفخ شع ك Teiti-الػزيخ مخاء كزيخ السمظ   تضتي
Shim كغضخىا، كلع  تؤلف  السحطية  جدء مغ  االسخة النيا لع تكغ زكجة شخعية  ، كلع يكغ

 (116)اكالدىغ بالتالي  شخعضػف كاليشدبػف الى أبائيع بل  يشدبػف  الى  امياتيع

كجػدىع  الفعمي كاليتع  االعتخاؼ بأكالدىغ كال تحكخ الشقػش كجػد  أكالد غضخ شخعضضغ رغع      
التي   Is - Einhk -In-Qtah-خمضمة س عشخ إف قتاح Arti-ككرد  مثاؿ عمى ذلظ  " أرتي

-خاشبت  حبضيا لتذخح لو كضع ابشيسا  كالسصالبة بحقو ، كقج  أكصى االب  ابشو  األكبخ يحتدي
Jetsi  تى يكبخ اال  اف  األخضخ نقس  العيج ، بأف يسشح أخاه جدء مغ امبلكو كيحافع  عمضيا  ح

كقدست  االمبلؾ بضغ  الػرثة  الذخعضضغ، كعمى ىحا  فإف  األبشاء غضخ الذخعضػف اليتع  االعتخاؼ 
ييع  كاليخثػف  اال بسػجب كصية رغع  انيا مقضجة،  ككاف اليجؼ السحافطة  عمى  مستمكات  االسخة 
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قػقيع  كػرثة  ليذ ىحا  الدبب  كحدب  بل  النو كمغ  كجية  نطخنا  فإف  عجـ مشحيع  ح (117)
اليتع  االعتخاؼ بأمياتيع  كدكجات لجييع  نفذ الحقػؽ كتعبضخ عغ ًتجني  مشدلتيغ ، فيدخؼ االمخ  
بالتالي عمى  ابشائيغ ، كيذبو  ىحا  الػضع  في ببلد  الخافجيغ  كإف كاف  افزل اذ  تتػفخ إمكانية  

الجىع بيع بقػلو  "أكالدؼ اك اشفالي" في كصية  قبل مػتو، كرغع حرػليع عمى اإلرث باعتخاؼ ك 
انيا ليدت  تمقائية  اال انو يسثل  اعتخافا مػثقا قانػنيا  مقارنة باكضاع األبشاء غضخ الذخعضضغ  في  
مرخ، كبسخكر الػقت  اصبح االعتخاؼ باالبشاء غضخ الذخعضضغ  امخا قائسا حضث  حسمػا اسع كالجىع 

كبيحا فيػ   -(1)حق في اإلرث بذخط عجـ  كجػد  اخػة ليع  مغ  الدكجة  االصمية، كليع  ال
اعتخاؼ ناقز كغضخ مكتسل، كيختمف عغ ببلد الخافجيغ بأنو يذسل جسيع  االبشاء  كليذ  ابشا  

 ،كاحجا.

اما العبػدية  كما يترل بيا مغ تبشي  فقج عخفت  مرخ مثميا مثل باقي مشاشق الذخؽ األدنى    
القجيع  العبػدية حضث  أكردت الشرػص  اليضخكغميفية  ىحا  السرصمح  مشح  عرخ الجكلة  القجيسة 

ء  ككاف ليؤال . (118)كخادمة . كاستسخ ذلظ حتى العرخيغ الضػناني  كالخكماني، Hm -Hmit-عبج
الخقضق  امبلكا يسكشيع  الترخؼ  بيا،  كعادة  كاف  ىؤالء  االرقاء  يتدكجػف  مغ االماء، عمى  
انو  كججت حاالت لدكاج مغ سضجات  مغ  الحخائخ كاف تكػف ابشة سضجه، اك يتدكج  الفتى  ابشة  

لثالث شابا  خادمة  اسختو،  كمشيا  عمى سبضل  السثاؿ  تع اعتاؽ  حبلؽ بقرخ السمظ  تحػتسذ ا
مسا  نفيع  معو  أنو قج  تع   -التخكة -رقيقا  عشجه ثع  زكجو مغ بشت  اختو، كاشخكو  في السعيذة 

تبشيو. كفي  عيج  رمديذ الثاني  تدكجت أمة  مغ رجل  حخ بسػافقة سضجتيا التي اعتقتيا ، كلسا  
كلع تذخ الشقػش   (119)يا انجبت  اصبح  أكالدىا  احخار كأميع ، كذكخت ذلظ  الدضجة  في  كصضت

 أك الػثائق السرخية  اآلخخػ الى  كجػد  كسػـ  لمعبػدية كسا  ىػ  الحاؿ  في  ببلد  الخافجيغ.

 خاتمةال

ضيخت  قػانضغ التبشي  في ببلد الخافجيغ أكال كمشح  العرخ  الدػمخؼ الحجيث  كسا  في قانػف   
اششػنا رغع  اسبكية  ضيػر  القػانضغ الدػمخية  اإلصبلحية،  اال انيا  لع  تتصخؽ الى  التبشي  نطخا  
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يادة الفكخ  االبػؼ لكػف  تمظ  السجتسعات كانت التداؿ  في  مخحمة  التصػر االجتساعي،  كنطخا لد
عشج  العشاصخ االمػرية؛ فقج أدػ ذلظ  كسا يبجك في ضيػر  نطاـ  التبشي، إضافة  الى حاجة  
األُسخ التي  فقجت أبشائيا  في الحخكب الى تبشي أك  شخاء أشفاؿ كبالغضغ  ألغخاض مختمفة  يأتي  

ػ  إقامة الصقػس عشج  الػفاة، عمى رأسيا  الحاجة الى الجعع  في  الذيخػخة،  كالتػريث بسقابل ى
إضافة الى تبشي  ايجؼ عاممة  تزسغ استسخارا  لسيشة  الستبشي؛ لحا  كاف التبشي  في ببلد الخافجيغ 
رغع  مقاصجه الشبضمة  في معطع  جػانبو ىػ عسمية  بيع  كشخاء  أشفاؿ مغ  كالجييع ، اك شخاء خجـ  

كفقا    -تمف  عغ  التبشي  في مرخ الحؼ اقترخكعبضج في عقج يتزسغ  شخكشا  جدائية، كىػ  يخ
عمى االشفاؿ أك البالغضغ  األيتاـ  فقط  كدكف  عقػد  مذخكشة مسا  -لسا ىػ  متاح  مغ  شػاىج

يجعمو  أكثخ إندانية ،كربسا  كاف  ىحا  ىػ الدبب في  عجـ  كجػد  قػانضغ  خاصة بالتبشي اال في  
مرخ القجيع  كاف أشبو  باألعخاؼ  القائسة، السصبقة  في   فتخة  متأخخة ألف التبشي  في  تاريخ 

السجتسع؛ لحا  كاف  الػصف القخآني  لعسمية  التبشي ﴿عدى أف يشفعشا  أك نتخحه كلجا﴾ كعمى  
لدانضغ  مختمفضغ  األكؿ  العديد الحؼ اشتخػ  يػسف، كالثاني  زكجة  فخعػف مسا يػحي أنيسا  كانا  

كحجة  األلفاظ، كالسختمفة عغ ببلد  الخافجيغ  التي  تحكخ  فعل التبشي،  كسا  في  فتخة متقاربة بجلضل 
كانت  السخضعات أمخا معخكفا  كمقششا  في  ببلد  الخافجيغ ، كٌمقجرا بذكل كبضخ في  مرخ،  حضث  
اتفق  االقميساف  عمى  أف تكػف  سشػات  الخضاعة  ثبلث سشػات،  مع  تقديع  اإلرث الى  ثبلثة  

اـ  كفقا  لعبلقة  الػرثة  االجتساعية  مع  السضت. كلقج تاثخت  أنطسة  التبشي  في دكؿ العالع اقد
بسا  كرد  في  القػانضغ القجيسة  كخاصة ببلد الخافجيغ كاستميست  جانبا  كبضخا  مشيا  لعل  ابخزىا  

(مغ  نطاـ   11دة) ىػ  ضخكرة تػفخ اسخة بجيمة  لمستبشى  تقػـ  عمى رعايتو كسا تشز عميو  السا
 حقػؽ  الصفل  لسضثاؽ  األمع  الستحجة.
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