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اإلعالة يف العصر البابلي القديم 

  حممد عبدالغين البكري. د.م

 28/1/2009: تاريخ القبول 18/10/2008: تاريخ التقديم

تعد اإلعالة جزًء من متطمبات العائمة في أي مجتمع ومنيا المجتمع 
البابمي فيي من األىمية بمكان بحيث تعد من األسباب الرئيسة في تكوين العائمة 

. ومتى من انقطع ىذا السبب تفككت العائمة وأصبح لكل فرد منيا كيانو الخاص
واإلعالة ىي حق من حقوق الفرد عمى الدولة من جية وعمى ذوي القربى من 

فما كان منيا عمى الدولة يقدم لمفرد عمى شكل موارد ثابتة كدفع . جية أخرى
الرواتب ونظام التقاعد أو الضمان االجتماعي أو بشكل غير ثابت كالمعونات 

التي تقدميا الدولة لممحتاجين ولمواطنييا أوقات األزمات تعينيم بيا عمى قضاء 
.  حوائجيم وتخطي أزماتيم االقتصادية

أما إعالة الفرد التي تقع عمى عاتق ذوي القربى فيي حق إعالة األوالد 
عمى أبييم وحق إعالة الوالدين عمى األوالد وحق إعالة الزوجة عمى زوجيا وحق 
إعالة اإلخوة واألخوات القاصرين عمى إخوانيم البالغين وغيرىم ممن أشارت إلييم 

ومصادر معموماتنا عن اإلعالة في العصر البابمي القديم . المصادر ذات العالقة
جاءتنا من النصوص المسمارية وفي مقدمتيا القوانين  (م. ق1595 – 2006)

كعقود اإلعالة وعقود تقسيم التركة وعقود التبني فضاًل عن . والوثائق اليومية
وان من بين ىذه النصوص ما يعكس في حقيقة أمرِه . الرسائل وقضايا المحاكم

وجية نظر أفراد المجتمع ليذا الحق االجتماعي والكيفية التي تعامموا بيا فيما 
وعميو فيي من وجية نظرنا تعكس واقع الحال الذي كان سائدًا في تمك . بينيم

الفترة، كما أنيا تعطينا معمومات أقرب ما تكون لمواقع االجتماعي تأتي في 
مقدمتيا الرسائل الشخصية التي تضم مواضيع تشرح لسان حال الشخص 

                                                 
 جامعة الموصل/ كمية اآلثار/ قسم اآلثار .



 حممد عبدالغين البكري. د.اإلعالة يف العصر البابلي القديم                                              م

 570 

المرسل، وكذلك النصوص القضائية أو ما يعرف بقضايا المحاكم فيي فضاًل عن 
كونيا تعكس الواقع القضائي لممجتمع البابمي تعد مصدرًا ميمًا من مصادر 

القانون إلى جانب ذلك ىناك العقود عمى اختالفيا التي عمى الرغم من ان معظم 
فقراتيا تضم صيغًا وعبارات قانونية موحدة فيي في مضمونيا تثبت ما اتفق عميو 

المتعاقدون إلى جانب القوانين الصادرة عن السمطة الحاكمة والتي تعددت 
مصادرىا بين أعراف وأحكام لقضايا سابقة وبين إصالحات ومراسيم أصدرىا 

وىي في معظم موادىا انما تعكس الفطرة لدى اإلنسان . مموك وحكام سابقون
ورأيتو في معالجة المشاكل التي تعتري واقعو، وفي الوقت نفسو تمثل وجية نظر 
السمطة الحاكمة في كيفية معالجة الموضوعات التي تناولتيا وحددت أحكاميا، 
وىي بذلك من وجية نظرنا مصدر أساسي وذو مصداقية يمكن ان نستقي منُو 

.  المعمومات

اإلعالة يف اللغة 

اإلعالة في المغة العربية ىي النفقة وىي لفظ مشتق من المصدر َعَوَل 
أعاَل أوالَدُه، : وتعني إلزام النفقة عمى من يحتاجيا من كسوة وقوت وغيرىا، فيقال

.  (1)االستعانة واالعتماد: كما تعني. كفاىم معاشيم وقوتيم: أي
 našû- ، أما في المغة االكدية فان من بين معاني المصدر الفعمي نـَشـ

تمت صياغتُو وفق الصيغة الثانوية الثانية لمحالة الفعمية  إذا (2)يعيل- ىو َاعال 
حيث . ، وىي صيغة تدل عمى تكرار وقوع الفعل ودوامو(Gtn)األولى البسيطة 

 - Qِانتـَنـَش  > Q – ittanašiِاتَـّنـَش. تصبح صياغة المصدر كاآلتي
intanaši
وىي صيغة وردت في نصوص العصر البابمي القديم القانونية  (3)

لمداللة عمى إلزام األشخاص بالنفقة عمى من ىم مسؤولون عنيم طوال فترة حياتيم 

                                                 

.  932 ص– ب ت – 2 ج–لسان العرب المحيط : ابن منظور( 1)
(2) Caplice, R: Introduction to Akkadian- Rome- 1988- p.52. 

(3) Black, J., George. A., Postgate. N: A Concise Dictioary of Akkadian-

(CDA)-Wieshaden- 2000- p.246. 
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مواد اإلعالة، وقد وردت اإلشارة : من دون تعيين مقدار الجرايات وكميتيا ليم، أي
: إلى ذلك بالصيغة اآلتية

-a-di PN1 AB. BA. NI ba-alطـُ -  َالـ –  بـَ ني. با. اب ِد س –َا 

tu 
  PN2 DUMU. NI i-ta-na-ši-šu ُش – شـِ – نـَ – تـَ –  يـِ ني. دوموص  

  (1)"ص ابنُو يعيموُ  (عمى قيد الحياة)طالما س أبوُه عائش "
أما إذا تم تعيين مواد اإلعالة لمشخص المعال فإن النصوص البابمية 

 (2)يعطي- أعطى :  بمعنىnadānu - القديمة استعممت المصدر الفعمي نـَداُن 
وتكون  (3)لمداللة عمى إلزام الشخص المعيل بتقديم مواد اإلعالة لمشخص المعال

: الصياغة المغوية في ىذه الحالة عمى النحو اآلتي
 .i-na MU. 1. KAM 1 GUR ŠE با. nشـ گور 1  كام1مو   َن –ِا  

BA 
. 3كو  2گين 1  با. 3اي  2سيال 6

 بابار
6 SÌLA Ì. BA 1 GÍN KÙ. 

BABBAR 

 – َاد – نـَ – َات  يـِ –طـِ .  َاد–ص بـَ 
 Qش-  ِاشـ –ِد 

PN1 ba-al-ti-at i-na-ad-di-iš-ši 

 كور حبوب 1 (عمى قيد الحياة)في السنة طالما عائشة  (إلى ص)س يعطييا "
  (4)" شيقل فضة1 قا زيت و6و

وىناك أفعاٌل أخرى استعممت في النصوص البابمية لمداللة عمى اإلعالة 
  - برُ !پـh والمصدر الفعمي  (5)َجيَّزَ :  الذي يعنيzanānu - منيا َزناُن 

                                                 

(1) Schorr, M: Urkunden des Altbabylonischen Zivil-und Prozessrechets-

(VAB.5) -leipzig-1913-No.23. 
(2) CDA: p.229. 
(3) Stol, M., Vleeming, S: The Care of the elderly in the Ancient Near 

East-(SHCANE. 14)-Leiden- 1998- p.62. 
(4) VAB. 5: No.222. 

(5) CDA: p.444. 
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epēruوالمصدر الفعمي َپالُخ  (1)أعطى الجراية:  بمعنى-palāju بمعنى 
إال ان ىذه األفعال استعممت في نصوص لمعصر البابمي القديم المبكرة  (2)احترم

وىناك صيغة فعمية أخرى استعممت في . وىي غير ممزمة من الناحية القانونية
نصوص تمك الفترة تدل عمى اإلعالة أيضا إال ان ورودىا كان محدودًا مشتقة من 

 tanبمعنى َحَمَل، وىي صيغة بسيطة إذا دخمت عمييا الـ. wabālu-الفعل َوباُل 
.  (3)يعيل- يصبح معنى الفعل َاعاَل 

في القوانين البابمية فقد وردت صيغة تـُعبِّر ضمنيًا عن اإلعالة ذكرتيا أما 
مواٌد عالجت حالة المرأة التي غاب عنيا زوجيا وال يوجد من يعيميا، حيث ذكر 

: ما يأتي" 134"قانون حمورابي في المادة 
 ِام  َل  – لـِ – ُش  َش َا كـَ – N2ا َن –اِ 
 Qش-  َاشـ – بـَ –يـِ 

i-na É-šu ša a-ka-li-im la i-

ba-aš-ši 

ثانٍ ، ال توجد  (رجل)، ودخمت زوجتُو بيت وال يوجد في بيتِو طعامإذا أسر رجل "
  (4)"تمك المرأة (عمى)عقوبة 

مـواد اإلعالـة 

كانت متطمبات المعيشة لمفرد البابمي تتركز عمى مواد أساسية كان يجب 
عمى المعيل ان يوفرىا لمشخص المعال ليعتمد عمييا في معيشتِو يأتي في مقدمة 

حيث نجد ان . وكذلك الزيت والصوف (الحنطة والشعير)ىذه المواد، الحبوب 
معظم النصوص ذات العالقة فضاًل عن القوانين كانت قد أشارت إلى ىذه المواد 

ipru- ِاپرُ . بوصفيا موادًا لإلعالة أو ما يعرف بالجراية
حيث يرد في  (5)

: النصوص عمى سبيل المثال ما يأتي

                                                 

(1) CDA: p.75. 
(2) CDA: p.261. 
(3) CDA: p.422. 

. 144 ص2002 – بغداد – جزء األول –نماذج من الكتابات المسمارية : عامر سميمان( 4)  
(5) CDA: p.130. 
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  3  اُ با  . N2ا   با. nشـس، ص  

 با. 2سيگك
PN1  ،PN2 ŠE. BA Ì. BA ù 

SÍG. BA  
 MU. Á. TA IN. NI. AN. KAL كال. انـ. نيـ. اينـ   تا. 2اَ . مو

  (1)"س سيجير ص سنويا بالجراية، حبوب وزيت ومالبس"
وفي بعض األحيان كان تقّدم مواٌد أخرى لمشخص المعال كالدىن 

والطحين واألغنام والمالبس بداًل من الصوف وفي حاالت خاصة يقّدم العبيد 
لخدمة المعال، وربما كان أىم تمك المواد ىي الفضة التي يوفرىا المعيل لمشخص 

أو ليشتري بنفسو مواد اإلعالة  (2)المعال ليحصل بيا عمى بقية احتياجاتو
 :ما يأتي. فقد َوَرَد في النصوص المسمارية. األساسية

 IGI. 4. GAL KÙ. BABBAR 2 سيگك  بابار. 3كو   گال. 4. اگي

SÍG 
  (3)"ربع شيقل فضة لمصوف"

وقد أشارت النصوص إلى ان ىذه المواد كانت تقدم لمشخص المعال خالل 
 وكمية ىذِه أما مقدار. مدة تبمغ الشير أو السنة وبشكل دوري طوال مدة اإلعالة

المواد فقد أظيرت النصوص تباينًا كبيرًا في مقدار المواد وكميتيا التي يجب ان 
يوفرىا المعيل لمشخص المعال، فبالنسبة لمحبوب وتحديدًا الشعير نجد ان الكمية 

وترتفع . (4)، قـ40المعطاة لمشخص المعال في إحدى الحاالت بمغت في السنة 
وىكذا حتى تصل في  قـ، 360قـ، و 180ىذه الكمية في حاالت أخرى إلى 

 (5)من الشعير تعطى لمشخص المعال في السنة،  قـ7500بعض الحاالت إلى 
                                                 

(1) Stone, E. and Owen, D.: Adoption in old Babylonian Nippur and the 

Archive of Mannum mešu liur-Indiana- 1991- No. 1. 
(2) VAB. 5: No.5, 222, 223. 
(3) AOBN: No.3. 

في العراق القديم كمقياس لمحبوب، وىو يعادل لترًا في الوقت  qû - قـاستخدم الـ ( 4)
.  الحاضر

(5) SHCANE. 14: p.64-66. 
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 وكذلك بالنسبة لمصوف حيث نجد في احد النصوص ان ثالثة إخوة تعيدوا بتقديم
في . (2)من الصوف في السنة الميم أي ما يعادل ثالث كيمو غرامات (1) منا6

 منا 30حين نجد في حالة أخرى ان كمية الصوف المقدمة لمشخص المعال بمغت 
وتنطبق الحال نفسيا عمى الزيت وبقية . (3) كيمو غرام15في السنة أي ما يعادل 

وقد اكتفى األطراف في بعض الحاالت بذكر مواد اإلعالة التي سيمتزم . المواد
الطرف المعيل بتقديميا لمشخص المعال من دون تحديد الكمية والمقدار، حيث 

: يرد في بعض النصوص ما يأتي
 ŠE. BA Ì. BA SÍG. BA PN1 س با . 2سيگك  با . N3ا  با. nشـ

 a-na PN2 ù PN3 i-di-in ِان –ِد -   ع  يـ 3 َن  ص  اُ –َا 
  (4)"حبوبًا وزيتًا وصوفاً  (أمو وأبيو)س يعطي لـِ  ص وع "

وىذه الصيغة عادة ما تتبع في حاالت تبني األطفال الصغار من قبل 
أشخاص يعيموىم حتى يكبروا ليقوموا ىم بعد ذلك بتقديم مواد اإلعالة ألبوييم عند 

.  الكبر
أما الصيغة المغوية الواردة في النصوص والتي تشير لتقديم مواد اإلعالة 

: لمشخص المعال فيي ترد بالمغة السومرية عمى النحو اآلتي (الجراية)
 6 گور. nپي  شـ 2  گور2  ا. مو
 2نا  سيگك. ما

MU. A 2 GUR 2 PI ŠE. GUR 

6 MA. NA SÍG 
ع  . ص.   سگيش. 2سيال  اي× 
 ني. ني. بش!شـ

X SILA Ì. GIŠ PN1. PN2. PN3 

ŠEŠ. A. NE. NE 
. گي. كال. اب. نا. ين  را. ني. د اما
 ني

PN4 AMA. NE. RA IN. NA. 

AB. KAL. GE. NE 
دىن ×  منا صوف و6حبوب و،  قـ720س، ص، ع األخوة سيقدمون الميم د "

  (1)"في السنة
                                                 

.   غم500 وحدة وزن استخدمت في العراق القديم وتعادل manu-المنا( 1)
(2) AOBN: No.16. 

(3) SHCANE. 14: p.66. 
(4) Szlechter, M.: Tablettes Juridiques Dynasttle de Babylone-(TJDB) – 

Paris – 1958 – No.1. 
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: أما في المغة األكدية فتكون الصيغة كما يأتي
  گيش. 3اي قو  1 2   با. nشـ 180
 گال. 4. اگي

180 ŠE. BA  1 @  qu Ì. GIŠ 

IGI. 4. GAL 
  س  كام. 1. مو َن  –  ِا بابار. 3كو
 َن –َا 

KÙ. BABBAR i-na MU. 1. 

KAM PN1 a-na 

 PN2  i-na-di-in ِان – ِد –نـَ - ص  يـ 

 قا دىن وربع شيقل فضة 1 2حبوب و (،قـ) 180س يعطي إلى ص في السنة "
"(2)  

مـدة اإلعالـة 

أشارت النصوص المسمارية ذات العالقة إلى المدة التي كان عمى المعيل 
إال ان ىذِه المدة في كل األحوال لم تكن . بموجبيا ان يعيل الشخص المعال

محددة بمدة زمنية معينة وانما كانت عادة ما تبدأ باالتفاق عمى تقديم اإلعالة 
وتنتيي بانتياء حياة الشخص المعال بانقضاء األجل، حيث يرد في النصوص 

: العبارة اآلتية
 a-di PN1 AB. BA. NI ba-al-tuطـُ -  َالـ –  بـَ ني. با. ابا ِد  س  –َا 

-  شـِ – نـَ –تـَ -   يـ ني. دوموص  
ُش 

PN2  DUMU. NI i-ta-na-ši-šu 

  (3)"ص  ابنُو يعيمو (عمى قيد الحياة)طالما س أباه عائش "
 

-  َالـ – بـَ اوتو .   دلوكورِد س  - َا 
 َات –طـَ 

a-di PN1 LUKUR d. UTU ba-

al-ta-at 
 it-ta-na-aš-ši-ši َاشـ  – نـَ –تـَ - يتـ 
  (4)"تعيميا (ابنتيا) (عمى قيد الحياة)طالما س ناديتم شمش عائشة "

                                                                                                                       

(1) AOBN: No.16. 

(2) VAB. 5: No.221. 

(3) VAB. 5: No.23. 

(4) VAB. 5: No.29. 
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كما َوَردت . (1)وقد وَردت ىذه العبارة بالصيغة نفسيا في القوانين البابمية

: بصيغ أخرى حيث نقرأ في نص ما يأتي
 a-di PN1 ša-al-ma-at PN2 َات  ص –مـَ -  َالـ – ِد  س  شـَ –َا 

 ِا – شـِ – شـِ – نـَ –تـَ -  َس  يـ – َر –مـَ 
 َم –

ma-ra-sa i-ta-na-ši-ši-i-ma 

  (2)"طالما س سالمة ص ابنتيا تعيميا"
وفي نص آخر نقرأ 

كـَ - ِاكـ -  َات  يـ –طـَ -  َالـ – ِد  بـَ –َا 
 َال –

a-di ba-al-ta-at i-ik-ka-al 

  (3)(تستفاد من تركة والدىا)تتمتع  (عمى قيد الحياة)طالما عائشة "
وبالنسبة إلعالة األبناء فإن مدة اإلعالة ىي نفسيا مدة التربية التي أشارت 

.  (4)إلييا بعض المواد القانونية التي تتحدث عن حقوق األبناء عمى اآلباء

إعالـة األبنـاء 

ان المعمومات التي وصمتنا عن إعالة األبناء لم تكن مباشرة بحيث يمكن 
ان نقرأىا في فقرة من نص يتحدث عن العالقة بين األبناء ومعيميم سواًء كانوا 

لذلك اقتصرت معموماتنا عن الموضوع عمى . والدييم أو آباَءىم وأمياتيم بالتبني
اإلشارات التي َوَرَد قسٌم منيا في القوانين البابمية والقسم اآلخر َوَرَد في بقية أنواع 

فقد أشارت القوانين البابمية إلى ان األب ممزم بإعالة أبنائو منذ والدتيم . النصوص
ويعد األب رئيس األسرة والمسؤول عنيا وعن . حتى تزويجيم ذكورًا كانوا أم إناثا

إعالتيا في مقابل سمطتو المطمقة في إدارتيا عمى الوجو الذي يراه مناسبا لخدمة 
.  مصمحتو ومن ثم مصمحة األسرة
                                                 

 .  من قانون حمورابي149المادة : تنظر( 1)
(2) Ellis, M. D.: “An Old Babylonian Adoption contract from Tel 

Harmal-JCS. 27-1975- p.135. 

.   من قانون حمورابي181، 180المادتان : تنظر( 3)
.   من قانون حمورابي177، 137 من قانون أشنونا والمادتان 34المادة : تنظر( 4)
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عند والدة الطفل يتكفل األب بإعالتو من خالل توفير الرضاعة لو إذا 
تعسر ذلك عمى والدتِو، فكان ىناك المرضعات الالتي يقمن بالعمل مقابل أجر 

حيث يذكر احد عقود التبني ان الطفل كان . عيني أو نقدي يقدمُو أبو الطفل لين
.  قد ُاِخذَ  لمتبني عند والدتِو مباشرة

 ِاب  – لـِ – ُام  شـِ – ُر – خـَ –صـُ 
 ِام – مـِ – Qر

u-ja-ru-um ši-li-ip ri-mi-im 

" الرحم (من)صغير ُسحب  (طفل)" 
وقد تكـّفل الشخص الذي تبناه والذي ُعد أبوه بتوفير الرضاعة لو لمدة 

.  عامين مقابل أجر يعطيو لممرضعة
 te-ni-iq MU. 2. KAM ŠE. BA با. nشـ   كام. 2. مو ِاق   – نـِ –تـِ 
 َن  ص  –   س  َا با. 2سيگك  با. اي
  ع 3اُ 

Ì. BA SÍG. BA PN1 a-na PN1 

ù PN2 

 i-di-inِان - ِد - يـ 
  (1)"(مقابل الرضاعة)الرضاعة لسنتين، س يعطي لـِ  ص وع حبوبًا وزيتًا وصوفًا "

وىذا األجر الذي ىو عبارة عن مواٍد عينية يمثل موادًا إلعالة المرضعة  
: وفي نص آخر نقرأ ما يأتي (2)طوال مدة رضاعتيا لمطفل

 ُك  ِا – 0ر - خـ h - ;ُت صـ- ِاشـ 
 َك – خـِ – َن  مـَ –

iš-tu e-ej-re-ku i-na mu-ji-

ka 
  Qل-  َم  َاكـ – تـِ – ِب  مـَ – َر –َا 
َن - ِا 

a-ra-bi ma-ti-ma ak-li i-na 

- بـَ -  ُال  يـ – 2 ِايا  اُ – خـِ –مـُ 
 Qش

mu-ji-ia ú-ul i-ba-ši 

  (3)"منذ صغري وأنا أتربى من مصروفك عمى طعامي الذي لم يحسب عميَّ "

                                                 

(1) Szlechtey: TJDB-No.1. 
.  من قانون أشنونا" 32"المادة : تنظر( 2)

(3) Al-Zeebari, A: Altbabylonische Briete des Iraq Museums-Mosul-

1964-No. 14. 
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وىذا النص يمثل رسالة مرسمة من قبل إحدى النساء ربما تكون ألحد 
األقرباء تشكره فييا عمى إعالتيا وتربيتيا منذ صغرىا حتى أصبحت قادرة عمى 

.  إعالة نفسيا
وتقع إعالة الصغار عمى عاتق األم أيضا في حالة غياب األب فقد أشار 

.  احد النصوص إلى ان األم سوف تدفع مبمغا من المال لتربية ابنتيا بالتبني
 GÍN  KÙ. BABBAR KÙ  # 1 3كو  بابار. 3كو  2گين 1 3 

  NAM. Á. È. A. NI. ŠÈ PN1  س، ص n3شـ. ني. ا. N3ا. 3ا. نام

PN2 
 IN. NA. AN. LÁ 3ال. ان. نا. ان
  (1)" شيقل فضة لمتربية1 3س سوف تدفع  "

كما أشارت القوانين البابمية إلى ضرورة قيام األم بتربية الصغار في حالة 
عالتيم من أموالِو التي تركيا .    (2)غياب األب أو موتِو وا 

عالة األبناء ال تقتصر عمى التربية واإلنفاق عمييم فحسب بل قد يكون  وا 
ناثا واإلنفاق عمى ذلك أو توفير ما يعيل  من ضمن اإلعالة تزويج األبناء ذكورًا وا 

األبناء عمى الزواج، وقد أشارت القوانين البابمية إلى ان األب ممزم بإعالة بقية 
ونقرأ في احد عقود تقسيم التركة  (3)األبناء عمى الزواج إذا قام بتزويج احد أبنائوِ 

من قبل األب عمى أبنائِو الثالثة انُو قد خصص ليم حقاًل يعممون فيو مقابل 
 . إعالتيم عند الزواج

 

 

 

 
-a-nu-um-ma  3 DUMU. MEŠ بش!مـ. دومو  3َم  -  ُامـ – نـُ –َا 

                                                 

(1) AOBN: No 20. 
.   من قانون حمورابي177، 137، 29المواد : تنظر( 2)
 .  من قانون حمورابي166 من قانون لبت عشتار والمادة 32المادة : تنظر( 3)
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 ia ِايا –
 ِت  – N2ا  Q خ – َن  َا – ُخ  َا –َا 
 ُاش – پـُ –لـِ 

a-ju a-na a-ji É-ti li-pu-uš 

 ِت  –  دام Q خ – َن  َا – ُخ  َا –َا 
 ِاز –خـِ  - ; شـ–لـِ 

a-ju a-na a-ji DAM-ti li-še-

ji-iz 
دع كل واحد من األوالد الثالثة يعمل في الممتمكات ليحصل كل واحد عمى "

  (1)"زوجة
الذي سيقدمو األب " šeriktu  - كتُ Qر;ـش"وبالنسبة لمبنات فإن الجياز 

البنتِو عند الزواج يمثل إعالة يقدميا األب واألم البنتيم لتعينيا في حياتيا 
النوع األول عبارة عن تجييزات . فالجياز عادة ما يضم نوعين من المواد. الجديدة

منزلية تساعد االبنة في حياتيا البيتية كطاحونة الحبوب والمغزل والكراسي 
والمناضد والحقائب واألسرة وربما بعض األواني وفي بعض األحيان ىناك العبيد 

اما النوع الثاني فيو مواد لإلعالة يقدميا والدّي العروس  (2)الذين يقومون بالخدمة
إلعالة ابنتيم يأتي في مقدمتيا المالبس والزيت والصوف وبعض الماشية كاألغنام 

.  (3)واألبقار فضاًل عن الحبوب والطحين والفضة

إعالة األب واألم 

قد يقوم األبناء بإعالة آبائيم وأمياتيم عند ما يكون العمر قد تقدم بيم، 
وقد أشارت النصوص المسمارية من العصر البابمي القديم إلى ان إعالة األب 

 أو بالتبني فقد كان من أىم نواألم تقع عمى عاتق األبناء سواًء كانوا أبناء طبيعيي
فقد كانت إعالة األبوين  (4)أسباب التبني من قبل كبار السن ىو إيجاد المعيل ليم

ومن الجدير بالذكر ان القوانين البابمية لم تشر في . حقًا مفروضًا عمى األبناء
موادىا إلى إعالة األبوين عمى الرغم من أىميتيا في المجتمع فقد ترك الشارع أمر 

                                                 

(1) Huehnergard, J: “Five tablets from the Vicinity of Emar”- RA. 77-

1983- No.1. 

(2) Dalley, S.: “Old Babylonian Dowries” IRAQ. 42-1980- pp.55-56. 

(3) Ibid: Nos: 3, 4, 6, 7. 
(4) AOBN: pp.3-5. 
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تنظيم ىذا الحق االجتماعي إلى األعراف السائدة في المجتمع التي نجد صداىا 
.  في االتفاقات والشروط التي أظيرتيا الوثائق اليومية

وقد وردت معظم اإلشارات إلى إعالة األب واألم في عقود التبني، فالتبني 
يقوم عمى شرطين أساسيين يقع األول عمى عاتق الشخص المتبني وىو االعتراف 
ببنوة الشخص المتبنى وجعمو وريثًا لو، اما الشرط الثاني فيقع عمى عاتق الشخص 
المتبنى وىو تقديم اإلعالة لمشخص المتبني طوال فترة حياتو مقابل حصولو عمى 

وعمى ضوء ىذا نجد في احد النصوص المسمارية عمى سبيل المثال ان . تركتوِ 
رجاًل قام بتبني شخصين أصبحا أوالدُه، وسيقوم ىذان الشخصان بتجييز أبييم 

: بمواد اإلعالة مقابل حصوليم عمى التركة حيث يذكر النص ما يأتي
PN1 ù PN2 را. nنـ. nنـ.  دَ –َاد  ص، ع  3س اُ   ،PN3 AD. DA. NE. 

NE. RA 
 3   3ام. تا. nشـ  پي 1  دا. ايتو
 2سيال

ITU. DA 1 PI ŠE. TA. ÀM # 

SILÀ 
 .Ì. GIŠ. TA. ÀM MU. ÀM3 MA نا.  ما3  3ام. مو  3ام. تا. گيش. 3اي

NA 
 SÍG. TA. ÀM ŠE. BA Ì. BA ù 3  اُ با. 3اي  با. nشـ  3ام. تا. 2سيگك
 .N3 SÍG. BA IN. NA. KAL. LAد. nگـ. ال. كال. نا. اين  با. 2سيگك

GE. DÈ 
 LÚ ŠE. BA Ì. BA ù SÍG. BAبا . 2 سيگك 3 اُ با . 3اي  با. nشـ  2لو
 .n NU. MU. UN. NA. AB. KALنـ. nگـ. ال. كال. اب. نا. اون. مو. نو

LA. GE. NE 
. اك. اون. مو.  نو  ني . ا. ايبيال. نام
 Nا

NAM. IBILA. A. NI NU. MU. 

UN. AK. E 
  سيال زيت في 3 پي حبوب و1 (وىي)س وص سوف يجيزون ع أباىم بمواد اإلعالة "

لم يقدموا حبوبًا وزيتًا وصوفًا مواد اإلعالة سوف  (إذا) منا صوف في السنة 3الشير و
  (1)"لن يحصموا عمى التركة

 

                                                 

(1) AOBN: No. 2. 
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ونجد في نص ان اثنين من اإلخوة تعيدا بتقديم اإلعالة ألميم بالتبني 
بشكل سنوي، وأنيما سوف يحرمان من تركة والدىم إذا لم يقدما تمك  (زوجة أبييم)

: اإلعالة حيث يذكر النص
   3  اُ با . 3با  اي. nشـ  ايبيال 
با . 2سيگك

IBILA ŠE. BA Ì. BA ù SÍG. 

BA 
. 2  نيگكnگـ. كال. اب. نا. مو. نو
گا 

NU. MU. NA. AB. KAL. GE 

NÍG. GA 
. N3ا. را.  با  4كي. نا. دا.  ادس 
 N3د

PN1 AD. DA. NA. KE4 BA. 

RA. È. DÈ 
 ŠE. GA. NE. NE. TAتا . nنـ. nنـ. گا. nشـ
ر " بمواد اإلعالة، حبوب وزيت وصوف سوف  (أميم)في تجييز  (األوالد)إذا قصَّ

  (1)"يخسرون ممتمكات أبييم
. ومن واقع حال المجتمع البابمي ما ذَ كرتُو إحدى الوثائق الخاصة بالتبني

حيث ذكرت ان إحدى النساء كانت قد تبنت بنت لتعمل كمومس حتى تعيل أميا 
: حيث ذكرت الوثيقة. بالتبني من ىذا العمل

 .PN1 KAR. KID AL. DÙ. NIما . ني. 3دو. ال  كيد.  كارس 

MA 
 PN2 AMA. A. NI NINDAنيندا   ني . ا.  اماص  

 AN. NÉ. IB. KÚ. Aا . 2كو. ايب. n2نـ. نا
  (2)"سوف تعمل س عاىرة وتعطي اإليراد لـ ص أميا بالتبني"

وما سبق ال يعني ان إعالة األبوين اقتصر تدوينيا عمى حاالت التبني فقط 
فقد أشارت النصوص المسمارية كعقود تقسيم . لضمان حق الشخص المتبني

التركة والرسائل إلى ان اإلعالة المقدمة من األبناء الطبيعيين كانت تدون أيضا 
فقد ذكرت إحدى الوثائق ان . في كثير من الحاالت لضمان حق إعالة األب واألم

ثالثة أبناء تعيدوا بتقديم اإلعالة السنوية الميم والتي تتضمن مواد اإلعالة 
                                                 

(1) AOBN: No.16. 
(2) AOBN: No.20. 
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لخدمتيا طول  (عبدة)فضاًل عن إعطائيا امة  (الحبوب والدىن والصوف)
وفي نص آخر نجد ان الجد اشترطـَ عمى أحفاده الثالثة أْن يعيموا أميم . (1)حياتيا

ذا لم يعيموىا لن يحصموا عمى أي شيء من تركة جدىم : حيث نقرأ ما يأتي. وا 
 – بـَ – نـَ –تـَ -  بتـ – ُن  لـِ –شـُ . اما
ُل 

AMA-šu-un li-it-ta-na-ba-lu 

. دومو  3 ِب  – 3شا َن  –َش  ِا 
ِايا . بش!مـ

ša i-na ŠÀ-bi 3 DUMU. MEŠ-

ia 
 نـَ –تـَ -  ُال  يتـ – 2 ُش  اُ – مـَ – اما
 َبل –

AMA-ma-šu ú-ul it-ta-na-bal 

 a-na JA. LA-šu NU. TUK  توك–نو  ُش  – ال. خا َن  –َا 
لم يعيموا أميم لن يحصموا عمى  (إذا)يعيمون أميم، في أي وقت األوالد الثالثة "

  (2)"تركتيم
ونجد في إحدى الرسائل ان إحدى النساء تعاتب أخاىا ألنُو لم يقدم مواد 

: حيث نقرأ ما يأتي. اإلعالة الميما
 َان  –مـَ -  َامـ – َك  مـَ – ِار – پـِ –ِا 
 َن –َا 

i-pi-ir-ka ma-am-ma-an a-na 

 – Q ر– َل  يد – 2 َك  اُ –مـِ - ُامـ 
ِان 

um-mi-ka ú-la id-di-in 

  (3)"إعالتك لم يعطييا احد ألُمك"

إعالة الزوجة 

أشارت النصوص المسمارية إلى مسؤولية الزوج عن إعالة زوجتِو، 
والمعروف ان إعالة الزوجة تقع عمى عاتق الزوج من وقت انتقال الزوجة إلى 

ومن واقع . بيتِو وأحيانا قبل ذلك وىي أيضا من شروط قوامة الرجل عمى المرأة
                                                 

(1) SHC ANE: p.72: TIM. 4: No. 27. 

(2) Huehnegard: RA. 77-op.-cit- No.1. 
(3) Kraus, F.: Briefe Aus dem Archive des Samaš-Hazir-(ABb.4) Leiden-

1968-No. 145. 
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حال النصوص التي أشارت لمموضوع يتضح جممة من األمور وىي ان الرجل 
يمكن ان يضمن إعالة زوجتِو من خالل تقديم بعض الممتمكات ليا التي يمكن 
لمزوجة ان تنتفع بيا طيمة حياتيا وحتى بعد موت زوجيا وىذا ما أشارت إليو 

إذا أىدى رجل : "من قانون حمورابي حيث نصت عمى ما يأتي" 150"المادة 
لزوجتِو حقاًل أو بستانًا أو بيتًا أو مقتنيات وترك ليا رقيمًا مختوما، فبعد زواجيا 

وتعطي األم تركتيا البنيا الذي تحبُو ولن  (بتمك الممتمكات)ان يطالبيا أوالدىا 
ان ىذه المنفعة ستقدم لمزوجة من  إلى .Stol وقد أشار الباحث (1)"تعطي آلخر

قبل زوجيا في حالتين األولى ىي حالة عدم ضمان قيام األوالد بإعالة أميم بعد 
 (2)موت أبييم فيذا اإلجراء يضمن إعالة الزوجة من دون االعتماد عمى األوالد

ونجد في إحدى الوثائق ان رجاًل قدم لزوجتِو بعض المقتنيات مع خادمتين وبيتًا 
: حيث نقرأ. لمسكن لتنتفع بيم طالما ىي عمى قيد الحياة

  يد ني. ا. دام َن  ص  –َش  س  َا 
 ِد ُن –

ša PN1 a-na PN2 DAM. A. NI 

id-di-un 
" التي أعطاىا س إلى زوجتو ص (ىذه الممتمكات)" 

حق إعطاء ىذه المقتنيات لالبن  (األم)وقد نصت الوثيقة عمى ان لمزوجة 
: الذي يحترميا ويتحمميا في معيشتيا، حيث ذكرت الوثيقة ما يأتي

 َن  –  س  َا بش!مـ. دومو َن   –ِا  
َش 

i-na DUMU. MEŠ PN1 a-na 

ša 
  لـِ 3  اُ Q ش– خـُ – لـَ – َاد –پـَ - يـ 
 َش –بـَ -  ِابـ –

i-pa-al-la-ju-ši ù li-ib-ba-ša 

 – ِد – َاد –نـَ - بـُ  يـ -  َابـ – طـَ  2اُ 
ِان 

ú-ta-ab-bu i-na-ad-di-in 

                                                 

 – 2002 – بغداد – الجزء األول –نماذج من الكتابات المسمارية : عامر سميمان( 1)
.  153ص

(2) SHCANE: p.81. 
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  (1)"الذي يحترميا ويطيب لو قمبيا من أوالد س (مقتنياتيا لالبن)تعطي "
 (2)اما الحالة الثانية فيي عند ما يقوم الرجل بالزواج من امرأة ثانية

فيتوجب ىنا تقديم تمك المنفعة التي ستحصل عمييا الزوجتان من الزوج، وىنا نجد 
في إحدى الوثائق ان طبيبًا كان متزوجًا من امرأة ثم تزوج من أخرى وقد قدم 

.  لمزوجة الثانية بعض المقتنيات لتنتفع بيا وتعيميا في حياتيا
 ِام  َش  س  –نـِ - َم  َانـ -  ِامـ –مـِ 
 ازو

mi-im-ma an-ni-im ša PN1 

AZU 
 تـِ –شـَ -   َاشـ گي. شو َن  ص  –َا 
 ُن – ِد – ُش  يد –

a-na PN2 ŠU. GI aš-ša-ti-šu 

id-di-nu 
ُس  بـَ -  َاسـ –شـَ -  ِد  ص  َاشـ –َا 
 َات –طـَ -  َالـ –

a-di PN1 aš-ša-as-su ba-al-ta-

at 
 َم  –سـَ -  َاسـ – ُش  قـَ –نـُ -  ِامـ –مـِ 
 َال – كـَ – 2اُ 

mi-im-nu-šu qa-as-sa-ma ú-

ka-al 
طالما ص . ىذه الممتمكات التي أعطاىا س الطبيب إلى ص الشوگيتـُم زوجتوُ "

  (3)"عائشة الممتمكات في يدىا وتتمتع بيا
من قانون حمورابي إلى الموضوع نفسو، إذ " 148"وقد أشارت المادة 

نصت المادة إلى أنو في حالة مرض الزوجة يحق لمرجل ان يتزوج من أخرى 
إذا تزوج "بشرط ان يعيل زوجتُو المريضة بقية حياتيا، حيث ذكر القانون ما نصُو 

رجل زوجة وأصابيا مرض وقرر ان يتزوج ثانية، يتزوج ولن يطمق زوجتُو التي 

                                                 

(1) VAB. 5: No.202 alsu 204.  
لم يسمح العرف البابمي بتعدد الزوجات إاّل في حاالت خاصة ذكرتيا القوانين البابمية ( 2)

كقيام الرجل بالزواج من الكاىنة ناديتم التي لم يسمح ليا النظام الكينوتي باإلنجاب 
فُسمح لمزوج بالزواج من أخرى لغرض اإلنجاب وكذلك في حالة مرض الزوجة فممرجل 

.  الحق بالزواج من امرأة أخرى
(3) Harris,  R: “The case of three Babylonian Marriage Contracts” JNES. 

33-1974-p. 365. also VAB. 5: 205.  
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. (1)"ويعيميا طالما كانت عائشة. أصابيا المرض وتسكن في البيت الذي عمموُ 
من قانونِو عمى " 28"في المادة  (م. ق1924-1934)وكذلك قضى لبت عشتار 

وفي الحياة . (2)"سيعيل الزوجة الثانية والزوجة األولى. "حق إعالة الزوجتين
اليومية لمبابميين نجد ان الزوج فعاًل كان ممزمًا بإعالة الزوجتين، حيث تذكر 

.  النصوص المسمارية ما نصوُ 
 – لـَ – َات  كـِ –طـِ -  َالـ – ِد  بـَ –َا 
 Qن- لـَ 

a-di ba-al-ti-at ki-la-la-ni 

 i-ta-na-šu-ú 2 اُ – شـُ – نـَ –تـَ - يـ 
  (3)"طالما عائشتان يعيميما كمتيما"

إعالة النساء غري املتزوجات 

شكمت الكاىنات السواد األعظم من النساء الالئي لم يتزوجن في المجتمع 
 التي كانت وفق  nādituu - البابمي يأتي في مقدمتين صنف يدعى ناديُت 

لذلك نجد ان معظم النساء غير  (4)النظام الكينوتي البابمي ال يحق ليا الزواج
.  المتزوجات كانوا من الكاىنات

يمكن إعالة النساء غير المتزوجات من خالل إحدى القنوات الثالث، 
األولى ىي قيام المرأة غير المتزوجة بتبني احد األشخاص ذكرًا كان أم أنثى 

إلعالتيا طيمة فترة حياتيا مقابل حصول ذلك الشخص عمى تركة تمك المرأة بعد 
وقد أشرنا إلى ذلك عند حديثنا عمى إعالة الوالدين، إال ان ما يمكن . وفاتيا

إضافتو ىنا ىو ان في مثل ىذه الحاالت ال يشترط ان تقوم المرأة بتبني طفاًل 
                                                 

.  152ص: نماذج( 1)
.  51ص: نماذج( 2)

(3) VAB. 5: No. 35, also No. 33. 

يعتقد ان ناديتم شمش كان ال يحق ليا الزواج وبالتالي لن تنجب األوالد وفق نظام ( 4)
:  الكينوتي البابمي، بينما ُسمح لناديتم مردوك بالزواج ولم يسمح ليا باإلنجاب، ينظر

Harris, R.: Ancient Sippar-Istanbul- 1975- p.315. 
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صغيرًا لتربيتو حتى يقدر عمى إعالتيا في المستقبل، فقد أظيرت النصوص 
المسمارية ان ىؤالء النساء كن قد تبنين أشخاصا بالغين قادرين عمى إعالتين 
طيمة فترة حياتين مقابل تنازلين عن تركتين لمشخص المتبنى الذي سيحصل 

.  (1)عمييا بعد موتين
كما يمكن إعالة النساء غير المتزوجات من خالل ما يقدمو األب لين من 
ممتمكات في حياتِو ليتمتعوا بيا طيمة حياتين، وينفقوا عمى أنفسين من واردتيا 

nudunnû- نـُُدنـّ، وىذه الممتمكات تقدم لممرأة كيدية 
أو عن طريق اقتطاع  (2)

aplutu- بعض من ممتمكات األب وتقديميا البنتِو عمى شكل تركة َاپمـُُت 
(3) 

حيث نقرأ في احد . تعطى ليا قبل وفاة األب، أي توريث تمك الممتمكات ليا
.  النصوص

 لوكور س h - ;نـ-  ُانـ – ُد –نـُ 
 مردوك. د

nu-du-un-ne-e PN1 LUKUR d. 

MARUK 
  ني. دومو كي  را. دنگير. 2كا

  ع  َش دوموص  
KÁ. DINGIR. RAki DUMU. NI 

PN2 DUMU PN3 ša 

 – نـُ – ِد – َش  يد – بـُ –ص  َا 
َم -  ِامـ –شـِ 

PN2 a-bu-ša id-di-nu-ši-im-ma 

  (4)"ىدية س ناديتم مردوك في بابل ابنة ص ابن ع التي ص أبوىا أعطاىا ليا"
وقد أشار حمورابي في قانونِو إلى ىذا الموضوع عندما تحدث عمى ارث 

.  (5)الكاىنات
اما القناة الثالثة التي يمكن من خالليا إعالة النساء غير المتزوجات فيي 

وىذه القناة . عن طريق إخوة المرأة الذين يقدمون اإلعالة ألختيم طيمة حياتيا
                                                 

 .VAB. 5: Nos. 13, 13A, 19, alsu SHCANE: p. 97  : عن ىذه الحاالت ينظر( 1)

(2) CDA: p. 257. 
(3) CDA: p.20. 
(4) Wilcke, C.: “nudunnun und nišitun” Assyriological Studies Presented 

to kraus-Leiden- 1982- p.459 alsu VAB.5: No.196. 

.  179 و178المادتان : تنظر( 5)
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وثيقة الصمة بسابقتيا فاألب المسؤول عن إعالة ابنتِو قد يوكل ىذه الميمة ألبنائِو 
فعادة ما نجد ان  (1)الذي سُيعيمون أختيم كما أشار إلى ذلك القانون البابمي

الممتمكات التي قدميا األب البنتو عن طريق اإلىداء أو التوريث كالحقل والبستان 
كانت االبنة تعطييا إلخوتيا لغرض استثمارىا ألنيم القادرون عمى ذلك مقابل 

وبيذا الخصوص نقرأ في . تأمين مواد اإلعالة ألختيم من واردات تمك الممتمكات
.  إحدى الوثائق المسمارية

   سال . خا  ا . 3دو. N2ا  سار 1
 سال. دومو

1 SAR É. DÙ. A HA. LA PN1 

DUMU. SAL 
-  ع ُامـ 3 َش  اُ – بـُ –ص َش ص َا 

 َش –مـَ 
PN2 ša PN2 a-bu-ša ù PN3 um-

ma-ša 
َش  -  پـِمـ – ِام  َا – شـِ – نـُ –ِد - يـ 

 َش – خـُ –د  َا 
i-di-nu-ši-im a-pil-ša PN4 a-

ju-ša 
  n 4شـ  40  كام. 1. مو َن  –ِا 

  گيش. 3اي  3سيال
i-na MU. 1. KAM 40 ŠE 4 

SILÀ Ì. GIŠ 
- نـَ - ُش  يـ - تـِ - خـَ - َن  َا - َا 
ِد  س - ِان  َا - ِد - َاد 

a-na a-ja-ti-šu i-na-ad-di-in a-

di PN1 

- َاسـ - 2  قَـ N2اَات  - طـَ - َالـ - بـَ 
َال - كـَ - 2َم  اُ - 3سَـ 

ba-al-ta-at É qá-as-sà-ma ú-

ka-al  
 سار حصة س ابنة ص الذي ص أبوىا وع أميا أعطوُه 1 (مساحتو)بيت مبني "

طالما .  سيال دىن4حبوب  (،قـ) 40ليا وريثيا د أخوىا، يعطي ألختِو في سنة 
  (2)"(بو)تتمتع  (و)س عائشة البيت في يدىا 

                                                 

:   من قانون حمورابي، كذلك181 و180 و179 و178المواد : تنظر( 1)
SHCANE: p.85. 

(2) SHCANE: p.88. 
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وفي حالة تقصير اإلخوة في إعالة أختيم فبإمكان األخت إعطاء ممتمكاتيا 
وقد أكد عمى ذلك حمورابي في . ألي شخص من غير إخوتيا قادٍر عمى إعالتيا

 (م.ق1712-1749)وفي وثيقة تعود لمممك سمسوِايمونا . من قانونوِ " 178"المادة 
وىي المركز اإلداري لكاىنة ناديتم شمش  (1)موجية إلى المسؤولين في مدينة سپار

شمش يحذر فييا من معاقبة أىل الناديتـُم الذين يقصرون في إعالتيا حيث تذكر 
 :الوثيقة ما نصو

 
  َا 3 َش  اُ – بـُ – َش َا اوتو. د. لوكور

 َش – خـُ –
LUKUR d. UTU ša a-bu-ša ù 

a-ju-ša 
َام - پـَ -   طـُپـ Qش- دُ - صـِ - 2ال اُ 

َم - ِامـ - شـِ - رُ - طـُ - ال يشـ 
la ú-i-du-ši tup-pa-am la iš-

tu-ru-ši- im-ma 

 –بـَ -  َاشـ – ِايا  و– گـِ – َن  گـَ –ِا 
 َش – بـُ –َات َا 

i-na ga-gi-ia wa-aš-ba-at a-

bu-ša 
-  َامـ –َر  - ; سـ– h َش  –  َاخـُ 3اُ 

َم 
ù a-ju-ša e-se-ra-am-ma 

. ولم يكتبوا ليا الموح. أبييا وأخييا (من قبل)ناديتـُم شمش التي لم تمَق العناية "
  (2)"سوف أضع أباىا وأخاىا في الحبس. (الدير). وىي ساكنة في الگاگـُم

ونجد في إحدى الرسائل قضية مرفوعة إلى قضاة مدينة بابل من قبل 
.  إحدى كاىنات الناديتم تقول فييا

-  ِامـ – َن شـِ – ِب  َا –ُت  َا - ِاشـ 
 ُك –لـِ - ِتم  يمـ 

iš-tu a-bi a-na ši-im-tim il-li-
ku 

 َام  – نـَ – ُد – يا  نـُ –خـُ -  َاخـ –َا 
 ِا – 2َش  پِـ 

a-aj-ju-ia nu-du-na-am ša pī-
ī 

                                                 

".  تل أبو حبة"تقع جنوب بغداد وتسمى حاليًا ( 1)
(2) Jenssen, C: “Samsu-iluna and the Hungry nadītums”-NAPR. 5 1991-

p.5. 
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 – ِد – ُال  يد – 2 يا  اُ – 2 پِـ – دوب
ِام -  ِانـ –نـُ 

DUB-pí-ia ú-ul id-di-nu-ni-im 

 U4-ma-am a-wa-tum pa-nam نـَم – تـُم  پـَ – و– َام  َا – مـَ – 4 او
 ِد تـُم  – َام  نـَ – َا – شـِ – تـَ –ِار - يـ 

َش 
i-ir-ta-ši-a-am na-di-tum ša 

 - ; َن  مـ– َش  ِا –خـُ -  َاخـ –َا 
 َش  ال –ِار  - ;سـ

a-aj-ju-ša i-na me-se-ri-ša la 

 – شـَ –  َا Q ش–شـُ -  َاشـ –تـَ - يتـ 
 َش – بـِ –َار  لـِ 

it-ta-aš-šu-ši a-ša-ar li-bi-ša 

 ap-lu-za i-na-di-inان -  ِد –نـُ -  َز  يـ –لـُ - َاپـ 
. بعد موت أبي إخوتي لم يعطوني اليدية التي أعطانييا أبي والمكتوبة في الموح"

الناديتم التي لم يعيميا  (أليس من حق). أمامكم (المشكمة)اليوم أضع الكالم 
 ( 1)"إخوتيا ان تعطي تركتيا لم ترضاه

حيث تسأل األخت غير المتزوجة ىل بإمكانيا ان تعطي تركتيا لشخص 
يتضح من خالل ما تقدم ان ! آخر بداًل من إخوتيا الذين لم يقدموا ليا اإلعالة

إعالة النساء غير المتزوجات، والسيما الكاىنات كانت تقع عمى عاتق أىميا 
خوتيا وقد كان االىتمام بيذا األمر يتسع نطاقُو ليصل إلى الممك  وتحديدًا أبوىا وا 
صدار التعميمات والقوانين لمحفاظ  البابمي الذي كان من ضمن مسؤولياتو متابعة وا 

 . عمى حق اجتماعي ميم تقوم عميو ديمومة األسرة وىو حق اإلعالة

اخلامتة واالستنتاجات 

                                                 

(1) Kraus, F.: Briefe aus kleineren west eur opaischen Sammlungen-

Leiden- 1985-(AbB. 10)-No.6. 
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من خالل استعراض النصوص المسمارية التي أشارت إلى اإلعالة في 
النظام االجتماعي الذي كان سائدًا في العصر البابمي القديم يتضح لنا جممة من 

: االستنتاجات التي يمكن ان نوجزىا بما يأتي
 بل باتفاق . ان مواد اإلعالة المقدمة لمشخص المعال لم تكن بمقدار ثابت

 . األطراف

  كان نظام اإلعالة محفوظًا ومنظمًا بمجموعة من المواد القانونية والتعميمات
 . الممكية التي ضمنت حق الشخص المعال عمى المعيل

  ارتبط نظام التبني في العصر البابمي القديم ارتباطًا وثيقًا بحق اإلعالة فكثيرًا
ما نجد األشخاص يتبنون األوالد لضمان إعالتيم في المستقبل من قبل 

الشخص المتبنى، وكان ذلك يتم مقابل حصول الشخص المعيل عمى تركة 
 المعال بعد وفاتِو 

  دفع النظام الكينوتي الذي كان سائدًا وقتئٍذ، والذي منع بعض النساء من
الزواج أو اإلنجاب، السمطة الحاكمة المتمثمة بالممك إلى التدخل في بعض 

 . الحاالت لضمان إعالة أولئك النساء

  فرض القانون البابمي حق إعالة الزوجة عمى زوجيا وحق إعالة األوالد عمى
 . أبييم وحق إعالة األبوين عمى األوالد في كل الحاالت والظروف

  استعممت النصوص المسمارية ذات العالقة أفعااًل وصياغة موحدة عند
 . اإلشارة إلى موضوع اإلعالة
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Sustenance in the Ancient Babylonian Period 

Dr. Muhammad A. Al-Bakri

 

Abstract 

The present study represents a trial for studying a social 

effective element in Babylonian life particularly the 

Babylonian family. It is a completion of many studies that 

were written on this significant social aspect of Babylonian 

life. Thanks to many cuneiform texts like letters and published 

contracts that were rendered by translators along with the 

Babylonian laws like Hammurabi Code. These all concern our 

subject i.e. “Sustenance” in many Judicial articles. During our 

reading about this subject that “Sustenance” includes in the 

first place the family members like sons and parents let alone 

one’s wife. The texts show that the bread winner have had the 

responsibility to give support and sustenance to the people 

under his custody. In the case of being in shortage, he would 

incur judicial consequences. 
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