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   :الملخص
االجتمااع  ومهااا موضاول الدراساة ثاإلرد عهاد العارا سبال اإلساالمً  جاهباًا ماماًا مان حيااة ا مام ًتمثل دراسات التااريخ 

الحضارً لمماوال  اختلاف هظاام اإلرد بياهام  باالرام مان اتلااسام علا   –وهظرًا الختالف طريقة كسا العرا ثالبدو  ؛والشعوا
 سبا.توزيع اإلرد وفق ا عراف والتقاليد القبلية إما للهسا أو ال

لحقاا  ماان أضاارار فاا  حياااة بعاام ف ااات المجتمااع أاسااتمر بااالرام ممااا  سااد رف القبلاا  هجااد أن العماال باا ولرسااوه اااذا الع اا
العربا  سبال اإلساالم حتاا  الساهة الثالثاة ماان الاجارة الهبوياة  وتحدياادًا بعاد اازوة أحااد عهادما هزلات نيااات الموارياد  حياد هجااد أن 

ذكر فا  القارنن مجملاة وتبيهااا القارنن الكاريم  فا  حاين كاهات أالاا ا حكاام الشارعية ت ا الشرل الحكيم يذكر تلاصايل المياراد فا 
 السهة بالتلصيل.

يتعلاق باوموال خديجاة بهات خويلاد رضا  ا  عهااا وماا   السايرة الهبوياة أحد أحادادوبالتال  فإن اذه الدراسة سوف تخدم 
 الت  توفيت ف  السهة العاشرة من البعثة. 

الدراسة عل  هصوص مختارة  سواَء أكاهات هقوشاًا أو شاعرًا جاالياًا  أو ماا تام ذكاره فا  المصاادر والمراجاع وستعتمد اذه 
 وا جهبية. المعربةالعربية و 

 الكلمات الدالة:

 .اإلرد؛ العرا سبل اإلسالم؛ التاريخ االجتماع  
Abstract: 

Studies of social history, including the subject of the study (Inheritance among the Arabs 

before Islam) are an important aspect of the life of all peoples. Due to the different ways of 

earning money by Arabs (Bedouins - urban), the method of distributing inheritance differed 

among them, despite their agreement to distribute inheritance according to the tribal customs 

and traditions, either for lineage or reason.  

Concerning the consolidation of this tribal custom, we find that it continued despite its 

damages that inflicted on the life of some groups of Arab society before Islam until the third 

year of the Prophet's migration, specifically after the Battle of Uhud when the Quran verses of 

inheritance were revealed .We find that the Sharia mentions the details of inheritance in the 

Holy Quran.Most of the Islamic Shariah provisions were generally mentioned in the Quran and 

clarified in detail in Sunnah. 
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Therefore, thus, this study will serve one of the events of the Prophet's biography related 

to the wealth of Khadija bint Khuwaylid, may Allah be pleased with her, who died in the tenth 

year of the prophetic mission. 

This study will depend on selected texts, whether they were inscriptions or pre-Islamic 

poetry, or what was mentioned in Arabic, translated, and foreign sources and references. 

Keywords:  

Heritage, Arab regions before Islam, Social history. 

 المقدمة:

كاهت ا وضاال السياساية فا  الجزيارة العربياة إذا اساتثهيها الادول الملكياة التا  سامات فا  جهاوا الجزيارة 
؛ مقسااامة باااين التجمعاااات الرافااادين وسااورية القديماااةباااالد العربيااة  وفااا  ا طاااراف الشااامالية للجزياارة العربياااة فااا  
 القبلية  ولم تخضع لوحدة سياسية أو تشريعية كاملة.

  مماا أدى إلا  القبلياةدات وسد اهعكس ذلك عل  هواح  الحياة ا خرى الت  البت علياا ا عاراف والعاا
تلااك ا عااراف متسااق  مااع  ظاااور أعااراف وعااادات سااارت بمقتضااااا الحياااة العامااة فاا  الجزياارة العربيااة  وكاهاات

 ذلك المجتمع ف  هظم  وأحكام  ومعامالت .

لاذلك هجاد  ؛متاوثرًا بالحيااة السياساية ًا موحاد اً ومن تلك الهظم وا عاراف هظاام اإلرد الاذم لام يكان هظاما
وذلك الختالف كسا العرا البدو الرُّحل ثأال الوبرً الذين  ؛ أن هظام اإلرد اختلف عهد العرا سبل اإلسالم

عاشوا حياة ساسية يعتمدون ف  كسبام عل  الغزو والدفال عان القبيلاة واا  ماماة يقاوم بااا الرجاال  فا  حاين 
ة والصااهاعة الحضاار ثأااال الماادرً علاا  طاارق كسااا أخاارى مثاال التجااارة والزراعاا ون فاا المسااتقر  رف العاارا  َعاا

 فياا المرأة الرجل. ... وا  طرق كسا شارك

 حدود البحث المكانية:

هظاام اإلرد  عل  ف  اذه الدراسة هركزسيتم ذكر هماذج لهظام اإلرد عهد العرا بشكل عام  بعد ذلك 
ن ماان الادين اإلساالم  مااع ااذا الهظاام الااذم تمك ا كياف تعامااللهتعاارف علا   ؛عهاد عارا الحجاااز سبال اإلساالم

 هلوس العرا.
 أسباب اختيار الموضوع:

   تادرج الشارل الحكايم فا  تعاديل هظاما  رف عربا  ساديمع   توت  أامية اذه الدراسة لتسليط الضوء عل 
وحصاال فياا  تعااديل بعااد المناخاااة بااين المااااجرين لاام يتغياار فاا  اللتاارة المكيااة  حيااد اسااتمر فاا  اللتاارة المدهيااة و 

 .بعد ازوة أحد ف  السهة الثالثة من الاجرةإال  كبيربشكل  ولم يتغيروا هصار  

  تااريخ الاهظم والقاواهين التا  حكمات المجتماع العربا  سبال اإلساالم اذه الدراساة فا  إطاار دراساات ت عدو 
التا  االجتماعياة ومن المعلوم بون دراسة حالة هظم العرا سبل تبليغ الرسالة المحمدية  معين علا  فاام البي اة 
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خديجااة بهاات  أمااوالحادثااة مامااة فاا  الساايرة تتمثاال فاا  لااذلك هجااد أن اااذه الدراسااة تخاادم ؛ ظااار فياااا اإلسااالم
هظارًا لجاذور ااذا الهظاام  ؛فا  كتاا السايرة الهبوياة ن اذا ا مار لام ياتم إيضااح إ  حيد ويلد رض  ا  عهااخ

 والعرف العرب  القديم إل  فترة ما سبل اإلسالم. 
 خطة البحث:

ساايتم تقساايم اااذه الدراسااة إلاا  تمايااد يشااتمل علاا  التعريااف باااإلرد  وأعااراف العاارا فاا  اإلرد  وثالثااة 
 الهحو التال :محاور عل  

 عرا البادية.عهد اإلرد  -1

 اإلرد عهد عرا الحاضرة. -2

 هااية هظام اإلرد القديم الذم تعامل ب  العرا سبل اإلسالم. -3

 البحث: إشكالية

يعد السنال الر يس لاذه الدراساة  كياف كاان اإلرد عهاد العارا سبال اإلساالمع ويتلارل مان ااذا السانال  
 العديد من ا س لة اللرعية مهاا:

 س/ ماا  مسببات اإلرد عهد العرا سبل اإلسالمع

 علبدو المتهقلين والحضر المستقرينل اً وحدلإلرد م   اً ال عرف العرا هظامس/ 

 سبل اإلسالمع القديم عهد العرا اإلردهظام س/ مت  اهتا  العمل ب
 تمهيد: 

 اإلرث لغة واصطالحا:
 اإلرث لغة:

ثااً  وفعلاااكلمة اإلرد فا  اللغاة العربياة مصادراا  إن ثَاَا  إرث ثَا    َوِرثَا    فاالن اهتقال إليا   ؛َوِرَد  َياِرد   ِورث إرث
كماا يقاال  ولاده لام يادخل أحاد معا  فا  ميراثا : وأورد د فاالن مالا  توريثاًا ور    مال فالن بعد وفات   وف  ذلاك

. ويقاال إرثا  ورثاا الورد واإلرد والتراد والميراد ما ورد  وسيل الاورد فا  الماال واإلرد فا  الحساا والمجاد
رث  مال   أم ترك  ل . اً إذا مات مورثك فصار ميراث  1لك. وسيل وارد الميت وا 

 

                                                           

المهجد ف    لويس  ؛ معلوف23-22 3 جا. م 1955  بيروت: دار صادر   لسان العراابن مهظور  محمد بن مكرم   1
 .895م  1965  بيروت: المطبعة الكاثوليكية   اللغة
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   اإلرث اصطالحًا:
 2يقصد باإلرد أو الميراد ا شياء الت  يتركاا الميت إل  عا لت   ويطلق علياا التركة.

وارثاونً  كماا يسام  الميات ومما سبق  فاإن الاذم يساتحق الماال بااإلرد يسام  وارثاًا ثوجمعا  ورثاة أو 
رثًا.  والمال المستحق باإلرد موروثًا والشا ع تسمية الميت موث

 رف العرب في اإلرث:ع  
 ركا ز ا : اإلرد عل  ثالد ف قد ارتكز ع رف العرا ل

القراباة   لميارادالعارا تاورد بإحادى طاريقتين ثالهساا أو الساباً  ومان أاام أساباا ا كاهات: 3أسباب الميراث
كاهت سرابة حقيقية أم حكمية. والقرابة الحقيقية المقصود بااا اهاا اا  سراباة الهساا  والتا  كاهات موضاع سواء 

 4ااتمام معظم العرا سبل اإلسالم  وا  القرابة ا بوية.
سااببًا للميااراد  وكاهاات لاااذا الهااول ماان القرابااة عهااد العاارا سباال اإلسااالم  القرابااة الحكميااة كاهاات ولقااد اااذا 
 صورتان: 

 التبه .  - أ

 الحلف  أو العاد  أو المناخاة  أو والء المواالة  أو اتلاق الدم.  - ا

  الورثة وترتيبهم:
ذا لام يكان  ف  ام ورثة الشخص ذا لم يوجد للميت ابن اهتقلت التركة إلا  أبيا   وا  الدرجة ا ول   أبهانه وا 

ذا لام يكان للميات أا أو إخاوة  ا نلات التركاة إلا  ا ساارا  ا ا عل  سيد الحياة اهتقلت إلا  إخوتا   بيا . وا 
 5ا سربين اآلخرين تبعًا لدرجة سرابتام  أم إل  عمومت   وال يرفع إل  ا خوات.

 

  

                                                           
عبد  ؛ عمر144  141م  1971مطبعة الهجف ا شراف    هجف:هظام العا لة ف  العاد البابل  القديمالااشم   رضا جواد  2

ا حوال ؛ الحمد  جواد مطر  15-11م  1960  القاارة: دار المعارف  أحكام المواريد ف  الشريعة اإلسالميةا   
     جامعة عدن1  ط.م525االجتماعية واالستصادية ف  اليمن القديم خالل ا لف ا ول سبل الميالد حت  عشية الغزو الحبش  

 .246م  2002دار الثقافة العربية   :الشارسة
 .139-135م  1995    القاارةالية وصدر اإلسالمهظم العرا ف  الجازهات   محمود سالم   3
 .135  هظم العرازهات    4
-562 5م  1980  م للماليين  بغداد: مكتبة الهاضةدار العل :  بيروتالملصل ف  تاريخ العرا سبل اإلسالم  عل   جواد 5

 .247  ا حوال االجتماعية واالستصادية؛ الحمد  563
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 امتيازات البكورة: 

 الحقاوق من ثة  واختصاص  بقدرر من السمات المميزة لهظام الميراد القبل   بصلة عامة  تميز أحد الو 

ا مار فا  بعام القبا ال إلا  حاد حصار المياراد  يصال للورثاة اآلخارين  بال سادما ااو مقارر  يلوق واالمتيازات
مااع إلقاااء بعاام االلتزامااات علاا  عاتقاا  هحااو ا سااارا اآلخاارين الااذين لاام    فاا  أحااد ا سااارا ا سااربين للمياات

   ااو عاادة االبان ا كبار أو ا هةيحصلوا عل  هصيا ف  الميراد. والاوارد الممتااز  فا  المجتمعاات ا بويا
 تشااير شاوااد وثماة. ا كبار للميات  بيهماا فا  المجتمعاات ا مياة  االباان ا كبار لمخات الكبارى أو ا ه ا كبار

ن إد  بال إل  وجود امتياز البكورة عهد العرا سبل اإلسالم  فاهااك شاوااد تادل علا  أن الصاغير لام يكان ياور  
 6بن ا كبر.عل  أن الميراد كان يهحصر ف  اإل اهاك شوااد تدل

فقد روم أن العرا سبل اإلسالم كاهوا ال يقسمون من مياراد الميات  حاد مان ورثتا  بعاده  إال  مان حااز 
 7الغهيمة وساتل عل  ظاور الخيل  وكاهوا ال يورثون البهات وال الهساء وال الصبيان شي ًا من الميراد.

 8رد بين الرجال بالتساوم.واكذا جرت العادة أن الرجال وحداا ترد  أما البهات فال يرثن  ويقسم اإل
 وبعد العرض السابق يمكن لنا تقسيم الموضوع على النحو التالي:

 اإلرث عند عرب البادية )البدو الرُّحل(:  .1

سباال اإلسااالم هظامااًا سياساايًا موحاادًا تحكماا  الدولااة والقاااهون  أم التشااريع   لاام يكاان عهااد القبا اال العربيااة
الهظام القبل  وأعرافا  التا  بموجبااا ياوزل المياراد  فاام يعيشاون فا  بي اة تكثار فيااا   سا دال الهظام كان حيد

لاااذلك كاهااات الغهاااا م ماااادة لمعيشاااتام وثااارا ام  وفااا  ضاااوء ااااذا الواساااع جااااءت أحكاااامام  ؛المهازعاااات والحاااروا
إلا  الرجاال الاذين وهظمام  ومن حملة الهظم الت  توثرت بوعرافام وعاداتام تلك  هظام الميراد واهتقال التركاة 

علااا  ركاااوا الخيااال  ذلاااك الهسااااء والصاااغار ممااان ال يقااادرونيركباااون الخيااال  ويقااااتلون ا عاااداء  واساااتثهوا مااان 
 9ودون عن الحم  ويحوزون عل  الغها م.ذومالساة العدو  وي

 أن البد اذه والحالة فا  بموجباا  القبيلة العربية جزء من المجتمع العرب  ل  أعراف  وتقاليده والت  يسيرو 

المجتمااع وتقاليااده وأعرافاا   ولمااا كاهاات الشااجاعة ت عااد ماان أباارز المثاال والقاايم العليااا فاا  ذلااك  ذلااك بملاااايم تتااوثر
                                                           

 .137  هظم العرازهات   6
  رواية: أب  سعيد الحسن بن الحسين السكرم  اعته  بتصحيح : إيلزة ليختن المحبرابن حبيا  أبو جعلر محمد بن حبيا  7

الميراد ف  الشريعة اإلسالمية والشرا ع السماوية ؛ الصعيدم  عبد المتعال  324شتيتر  بيروت: دار اآلفاق الجديدة  ثد.تً  
 .12م  1934اا/1352لمحمودية التجارية با زار    القاارة: المطبعة ا2ط.  والوضعية

 .598-597 8م  1967الشعا     القاارة: طبعة دارجامع البيان عن توويل نم القرننالطبرم  محمد بن جرير  8
؛ إبراايم 67  م2004  د  بغداالحقوق المتعلقة بالتركة بين اللق  اإلسالم  والقاهون المقارنالياسرم  حسن هعمة ياسر  9

  12ل.  6مجا.  مجلة كلية العلوم اإلسالمية  "العرف القبل  سبل اإلسالم وعصر الرسالة اإلرد ف "    عل محمد
 .74م  2012اا/1433
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المجتمع  فالبد أن يكاون لااا مكاهاة متميازة فيا   واساتهادًا إلا  ذلاك فقاد ع اد  مان يجماع القاوة والشاجاعة عهصارًا 
لاذم كاان يعطا  وفقاًا لماا يتمتاع با  اللارد مان ساوة ورجولاة  وباذلك شمواًل بوحكام المياراد  اممامًا ف  المجتمع 

  11".العدو  فام ال يورثون "إال  من ساتل 10لون عل  سواام ف  التركةكان الرجال المقاتلون يلض  

 حق الميراث عند العرب قبل اإلسالم:.1.1
ف  حقيقة ا مر  لقد كان من يستحق الميراد عهاد القبا ال العربياة سبال اإلساالم مان ارتابط بالقبيلاة عان 

 طريق: 
 )القرابة(:  12اإلرث بالنسب. 1.1.1

 واإلرد ا فااراد  باين التواصال والتارابط والتكامال يعها  واااو وأسربا ا    المتاوف باين الهسابية بالقراباة اإلرد ااو

وا بوة وا خوة والعمومية بشارط البلاوو والهصارة والادفال عان العا لاة. وااذا  البهوة جاة من عهدام والقرابة بالهسا
مقصورًا عل  بعم الحاالت  بال وحتا  فا  ااذه الحااالت المحادودة كاان  كان بل الهسا لم يكن فاعاًل حيه ذ 

ال يورثون الهساء وال ا طلال ولو كاهوا ذكورًا  بال كاان من سليل ا ثر  ويرجع ذلك إل  أن من القبا ل العربية 
 13.العدوا مر بوه  ال يعط  اإلرد إال  لمن ساتل 

َلٰى َعلَْيُكْم ِفي اْلِكتَاِب  ۖ  يَْستَ ْفتُوَنَك ِفي النَِّساِء و ﴿يذكر مجااد ف  سبا هزول سول  تعال : قُِل اللَّهُ يُ ْفتِيُكْم ِفيِهنَّ َوَما يُ ت ْ
تِي ََل تُ ْؤتُونَ ُهنَّ َما ُكِتَب لَُهنَّ ِفي   15الهساء وال ا طلال شي ًا.إن العرا سبل اإلسالم ال يقسمون  14﴾ يَ تَاَمى النَِّساِء الَّلَّ

 

 

                                                           
 .78"  ف  العرف القبل    "اإلردعل 10
تحقيق: عبدا  بن عبدالمحسن الترك   ييروت:   الجامع  حكام القرننمحمد بن أحمد ا هصارم  أب  عبدا  القرطب   11

 .98 6 م 2006ه/1427منسسة الرسالة  
ولاذا ألحق ا والد  ؛وعرفام ذلك ثالولد لللراشً  واو يرد والده ؛يهسا الولد ف  العرف عهد العرا سبل اإلسالم إل  ا ا12

لحق المولود بالوالد حسا سول المرأة وحسا الشب  إن وسع أما إذا كثر أزواج المرأة  في ؛اير الشرعيين بآبا ام  فهسبوا إليام
  القاارة: المطبعة الكبرى 7  ط.إرشاد السارم لشرح صحيح البخارمهظر: ابن أب  بكر القسطاله   ا ؛خالف ف  ذلك

 .558 5  لملصلا؛ عل   11-10اا  1323 ا ميرية 
 .98 6  الجامع  حكام القرننالقرطب   13
 .127ية سورة الهساء  اآل14
  بيروت: دار اللكر اإلسالم    محمد عبد السالم  تحقيق: أبو الهيلحالةتلسير اإلمام مجااد    أبو الحجاجمجااد جبر15

 .293م  1989اا/1410الحديثة  



   م(2022) 2العدد23املجلد مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

47 10.21608/jguaa.2022.112743.1218 :DOI |  عبد اهلل العتيبى  

 

ا  مامة يقوم باا إن العرا  سبل اإلسالم  كاهوا يقومون بالدفال عن أهلسام  يحملون السالح دا مًا  و 
حتاا  صااار لااام البااوس خلقااًا  والشااجاعة الرجااال  ياادافعون فياااا عاان الحماا   وعاان الهساااء وا طلااال وا مااوال  

 16سجية.

أن اإلسادام ال يااده  ا جال  وأن الحيااة الجاديرة بالبقااء إهماا اا  حياااة يارون  اإلساالم  سبال العارا  أن كماا
 17ن لقاء أعدا   موت ل  ف  دهياه.اللتوة والمجد والشجاعة  وفرار المحارا م

بالشاجاعة والباوس وعادم المبااالة باالموت  إماا دفاعاًا عان القبلياة التا  يهتسابون  تصاف العاراا ولقد اذا 
ويارى ابان خلادون أن  18إلياا أو ذبًا عن الحريم وصوهًا لام من المااهة وذل الساب   أو اإلااارة كسابًا للمغااهم.

عاارا الباديااة كاااهوا أكثاار شااجاعة ماان أااال الماادن الهغماااس ااانالء فاا  الهعاايم والتاارف واعتمااادام علاا  الااوال  
 19والحاكم ف  الدفال عن أموالام وأهلسام.

د العرا الشجاعة واللروسية وعد واا من الخصال ا ساسية ف  صلات الرجال القادرين علا  مج   اذا ول
   وسد عبر عن ذلك أحد الشعراء:  20ة وهسا اا وأموالاا.حماية القبيل

 21م المستوسد الحام .ب  مر تقوت    .:تعدو الذ اا عل  من ال كالا ل     

 موموهاااة القبيلاااة مااان فالشاااجاعة إذن عهاااد القبا ااال العربياااة سبااال اإلساااالم اااا  الوسااايلة الوحيااادة التااا  تجعااال

الجاهااا  واااذا ال يتااوت  إال  ماان خااالل كثاارة الرجااال اللرسااان وساادرتام فاا  التصاادم لمعااداء وردااام عاان حماا  
ح ذلك سوف تكون وسيلة البتزاز القبا ل القوية ا خرى ف  اإلاارة علياا  وسد وض  فالقبيلة  فإن لم تكن كذلك 

ن كان فياا ش ء من العصبية ا لقبلية  لكه  كان يعبار عماا كاان موجاودًا زاير بن أب  سلم  من سصيدة ل  وا 
   فيقول: 22يومذاك

                                                           
؛ حسين 125م  1957   القاارةعل  عبد الواحد    تحقيق: واف مقدمة ابن خلدونابن خلدون  عبد الرحمن بن محمد   16

م  1984اا/1405المنسسة الجامعية للدراسات والهشر والتوزيع    لبهان:1  ط.حضارة العرا ف  عصر الجااليةالحاج حسن  
 .444م  1971  بيروت: دار الهاضة العربية  تاريخ العرا ف  عصر الجاالية؛ عبد العزيز سالم  93
  سسم رسالة ماجستير اير مهشورةحجاز سبل ظاور اإلسالم ثالقرن السادسً"  خربوطل   شكران  "الحياة االجتماعية ف  ال 17

 .93م  1990اا/ 1419جامعة دمشق    /التاريخ  كلية اآلداا والعلوم اإلهساهية
  مجلة الدراسات التاريخية والحضاريةالتميم   حمدم حسين علوان  "الحياة العامة عهد العرا ف  عصر ما سبل اإلسالم"   18
 .168م  2012اا/تشرين ا ول 1433  ذو الحجة 14  ل. 4.مجا

 .419  318 2  مقدمة ابن خلدونابن خلدون  
 .79"  ف  العرف القبل  عل   "اإلرد 20
 .84م  1977  القاارة: دار المعارف   2محمد   ط.    تحقيق: أبو اللضل ديوان الهابغة الذبياه  21
 .79  " ف  العرف القبل  "اإلرد  عل  22
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 23سد يادم ومن ال َيظثلم الهاس ي ظَلم .    .:ومن لم يزد عن حوض  بسالح      

القبيلاة حاجتااا الدا ماة والمساتمرة إلا   ساد فرضات علا   بحدتا  وعهلا  ظروف ذلاك العصار كاهتولاذا 
عهاااا  والمحافظااة علاا  أموالاااا  فااانالء حسااا العاارف القبلاا  ااام أولاا  ود ذن يسااتطيعون الااء مقاااتليأسويااا الرجاا

بتقساايم اإلرد ماان الهساااء والصااغار  واياار القااادرين علاا  القتااال  وااام بااذلك ربمااا أرادوا أن يزرعااوا الشااجاعة 
والقوة فا  هلاوس الصاغار وأهاام فا  مجتماع ال يوجاد فيا  سااهون أو سالطة مركزياة تعمال فا  الضارا علا  أياد 

أن ولااذا جارت العاادة علا   ؛رين  فاال يبقا  للقبيلاة مان وجاود إذا لام يكان لادياا فرساان شاجعانياين المغالمعتد
  24.ام ف  سبيل الدفال عهاااء هام يادرون دم؛يورثون من الرجال إال  من أطاق القتالال

عما  فا  ظلما  و   طلاالً عهدما كان عبد المطلا بن ااشم ما حصل ل  ومن الشوااد التاريخية عل  ذلك
فاا  يثاارا ثالمديهااة المهااورةً   الهجااار بهاا  بوخوالاا  الغااالم اسااتهجد ف أبياا  ميااراد ماان مكااة باالسااتيالء علاا  حصاات 

 25أموال  عهوة. علي وردوا ت   هصر لفجاءوا 

 : لاذه القصةواهاك روايتان 

: لما الاك المطلاا بان عباد مهااف  وكاان العاضاد لعباد المطلاا والاذاا عها  والقاا م 26يذكر البالذرم بوه  -1
فغلااا علياااا   -وااا  الساااحات وا فهيااة -بااومره  وثااا هوفاال باان عبااد مهاااف علاا  أركاااح كاهاات لعبااد المطلااا

وااتصب  إيااا. فاضاطرا عباد المطلاا لاذلك  واساتهام سوما  معا   فلام ياهام كبيار أحاد  ماهام فكتاا إلا  
 ال  من به  الهجار  من الخزرج: أخو 

 ياااا طااااوَل ليلاااا   حزاهاااا  وأشااااغال 
 ي هباااااااااا  َعااااااااااديًا وديهااااااااااارًا ومازَهاااااااااااا

 ظالمة  ذم أخش  وما فيكم كهت   سد
 ساااوم  وأزعجهااا   إلااا  ارتحلااات   حتااا 

 وكهااات ماااا كاااان حياااًا هاعماااًا جاااذالً 
 فغااااااا مطل اااااا فااااا  سعااااار مظلماااااة 

:. 
:. 
:. 
:. 
:. 

 ال مان رساول إلا  الهجاار أخاوال 
 ومالكااا عصاامَة الجيااران عاان حااال 
 ظلااااااام عزيااااااازا مهيعاااااااا هااااااااعم البااااااااِل 
 لاااااااااااذاك مطل اااااااااااا  عمااااااااااا   بترحاااااااااااال
 أمشااااااا  العرضاااااااهة جااااااارارًا  ذياااااااال 

 يعااادو علااا  ماااال ثااام اهتااازى هوفااال  

                                                           

الخضر    وعلق علي :  حققشرح القصا د العشر الطوال  ه502ً -ه421ثيحي  بن عل  بن الحسينأب  زكريا التبريزم   23
 .180م  2013ه/1433دمشق: دار الصديق   1  ط.حسين   محمد 

 .80"  ف  العرف القبل  "اإلردعل    24
  2محمد أبو اللضل   ط.    تحقيق: إبراايم الطبرم تاريخ الرسل والملوك  المعرف وتاريخالطبرم  أبو جعلر بن جرير   25

  بيروت: الكامل ف  التاريخ؛ ابن ا ثير  عز الدين أبو الحسن عل   251-248م  1967اا/1387القاارة: دار المعارف   
 .11 2م  1965اا/1385دار صادر  

  حقق  وسدم ل : سايل زكار  ريام السيرة الهبوية كتاا ج َمل من أهساا ا شراف البالذرم  أحمد بن يحي  بن جابر   26
 .77 1م  1996اا/1417  بيروت: دار اللكر للطباعة والهشر والتوزيع  1ط. زركل   إشراف: مكتا البحود والدراسات 
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 أأن رأى رجاااااااااًل ااباااااااات عمومت اااااااا 
 لااا  رِحماااا أهَحااا  عليااا  ولااام يحلَاااظ

 اباان أخااتكم   ضاايم   وامهعااوا فاسااتهلروا
 أهااااااتم ِشااااااااد لماااااان الهاااااات عريكت اااااا 

 

:. 
:. 
:. 
:. 
 

 واااااااااا أخوال ااااااا  عهااااااا  باااااااال والااااااا 
 مااااا أمهااااع الماااارء بااااين العاااام  والخااااال
 ال تخااااااااااااذلوه فمااااااااااااا أهااااااااااااتم ب خااااااااااااذ ال

 27ِسلمكم وسمام ا بلخ الغال . من

سااالوا: فقاادم علياا  مااهام جمااع  كثيااف  فلمااا رنااام هوفاال  سااال: لش اار مااا ساادم ااانالء. فكلمااوه. فخااافام  ورد  
 28.أحسن إلي   واعتذر من فعل أركاَح عبد المطلا علي   وزاده و 

  بااون المطلااا لمااا ساادم مكااة ومعاا  عبااد المطلااا ثشاايبة الحماادً باان أخياا  ااشاام باان عبااد 29يااذكر الطباارم -2
س ل    عل  ملك أبي   وسلم   فعرم ل  هوفل بن عبد مهاف ف  ر كثح  عباد لا   فااتصاب  إيااه  فمشا  30مهاف  و 

سوم   فسولام الهصارة علا  عما   فقاالوا: لساها باداخلين بيهاك وباين عم اك  فلماا رأى ذلاك  المطلا إل  رجاالت
 كتا إل  أخوال  يصف لام حال هوفل  وكتا ف  كتاب : 

ار إنث ِج ثَتا مث       أهِّ  مها مث وابها مث والَخِميسث     .:أبلثغ َبه  الهج 

 الااوارد إلاا  ر د  وأن التركااة عهد ااذ كاهاات تاانوللاام يكاان ي ااو  الصااغير االباان ذا يعطيهااا داللااة علاا  أناااو 

الميااات  أم عااام الصاااغير. ولعااال دور العااام  فااا  مثااال ااااذه ا حاااوال  كاااان دور الاااول  علااا   أخاااو وااااو التاااال  
همااا لحساااا الصااغير  وكااان علاا  الااول  أن ياارد لالباان عهااد  الصااغير  الااذم يحااوز المااال ال لحساااا هلساا  وا 

 31بلوا  مال أبي .

المرأة حسا العرف القبل  تكون ضمن تركة الميات وأهااا ال تارد  بال تاورد إذا لام تكان أم إن كذلك  ف
 32ولد  ورد أخوه أرملت   فإن لم يكن للزوج أه ورثاا أسرا الرجال إل  الزوج هسبًا.

 

 

                                                           
 .251-250 2  تاريخ الطبرمالطبرم   27
 .78 1  أهساا ا شرافالبالذرم   28
 .248 2  تاريخ الطبرمالطبرم   29
  .248 2  تاريخ الطبرمة البيت  أهظر: الطبرم  هاحي 30
 .136  هظم العرازهات    31
 .59م  1949   القاارةالهظم االجتماعية عهد سدماء العرا الساميينجمعة محمد     محمود 32
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 فيلقا  بهلسااا  ومهااا اهاك أخبار تليد أن المرأة حاين يماوت زوجااا كاان أكبار أبها ا  أولا  بااا مان اياره

ن شاء عضلاا فمهعاا من ايره  لم يزوجااا  علياا ثوب  ويرد هكاحاا  ومن ثم فاو حر فياا  إن شاء هكحاا وا 
 33خوت  بمار جديد.ه  بلدية ترضي   أو يتزوجاا بعم إحت  تموت  فيرد مالاا  إال  أن تلتدم هلساا م

 اإلرث بالتبني:  .2
ولقااد كااان العاارا سباال اإلسااالم يوخااذون   ويتخااذه ولااداً إلاا  هلساا   ايااره اباان الرجاال التبهاا  يعهاا  أن يضاام

بهظام التبه   فإذا أعجا أحدام بقاوة اللتا  أو بجلاده فا  الحارا  ضام  إلا  هلسا   وجعلا  واحادًا مان أبها ا   
أماام الشااود فا   ذلاك وياتم بساواء  ساواء   يكاون لا  حقاوق الولاد مان الصالا والهساا ن الولاد الم تبه افاإ بالتال و 

ن اتخااذ العارا سبال اإلساالم أو   سبل اإلسالم لتوكيد العالسة الجديدة الت  تربط الطرفين أحداما بااآلخرفترة ما 
إذا  معيهاًا لا  تبهااه  التبه  سببًا للميراد يتلق وحالتام االجتماعية والسياسية  فقد كان المتبها  عاادة هصايرًا لمان

  هصايا مان تركاة الطبيعا   وفاق رأياام  أن يكاون للمتبه اأو حارا ما دام سد صار ابهاًا لا   فيكاون مان  تاجر
 34من سام بتبهي .

رماوا هعماة اإلهجااا  بهااء بالغين  أم كبار السن  وممن ح   اً كاهت أالا حاالت التبه  تخص أشخاص
تبها  الرجال شخصاًا إذا وساد ي 35وذلك للعهاية بام ومساعدتام عهد شيخوختام. ؛طبيعيين  فكاهوا يتبهون ا والد

 36 صغارًا كما تبه  الهب  الكريم زيد بن الحارد. توف  أبهانه

 معروفااة اجتماعيااة اااذا  ولقااد اسااتمرت ظاااارة التبهاا  تهتقاال ماان جياال إلاا  جياال حتاا  أصاابحت ظاااارة

   وتارك إرثاًا ورثا  مان تبهااه  كماا لاو المتبهون يرثون حسا ا عراف والتقاليد القبلية  فإذا ماات المتبه ا وأصبح
 37من صلب .كان ابه  

 

 

                                                           
  هااية ا را ف  معرفة أهساا العرا؛ القلقشهدم  أبو العباس أحمد بن عل   326-325  المحبرابن حبيا   33

مصر والشرق ا ده  ماران  محمد بيوم   ؛ 156  م1964   بيروتتاريخ الجاالية؛ عمر فروه  53 2م  1959 القاارة
 .40-39م  1988اا/1409  اإلسكهدرية: دار المعرفة الجامعية   الحضارة العربية القديمة  7  جا.القديم

  بيروت: دار الكتا 1ط. السالم محمد عل  شااين   تحقيق: عبد أحكام القرننالجصاص  أبو بكر بن عل  الرازم   34
؛ 20-18م  1960دار المعرفة    التركة والميراد ف  اإلسالم  ؛ يوسف موس   محمد111 2  م1994اا/1415  العلمية
 .10م  1981   اإلسكهدريةأحكام التركات والمواريد ف  الشريعة اإلسالمية  أبو العيهين بدران  بدران

 .86 " ف  العرف القبل  "اإلرد؛ عل   17  العا لة هظامالااشم    35
  حققاا وضبطاا وشرحاا ووضع السيرة الهبويةااً  218أو  213أبو محمد عبدالملك بن اشام المعافرم ثتابن اشام   36

 .247 1    مكة المكرمة: مكتبة الليصلية  ثد.ت2ًعبدالحليظ شلب   ط. –إبراايم البيارم  -مصطل  السقا :فاارساا
 .86"  ف  العرف القبل  "اإلردعل    37
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  أو العهد، أو المؤاخاة، أو والء المواالة، أو اتفاق الدم: ،بالحليفاإلرث  .3
ن أو عهد القبا ل العربية سبل اإلسالم  بصلة عامة  عقد اتلاق يستادف إهشاء رابطة بين طرفيلقد شال 

عقااد ااذا االتلاااق نثااار  علا  ويترتااا   شاابياة برابطاة الهسااا ثالقراباةً التاا  تاربط بااين ا خااوين الطبيعياين أكثار
 38شب  إل  حد بعيد اآلثار الت  تترتا ف  العالسة بين أخوين حقيقيين أم طبيعيين.ت  

وعلا  أيااة حااال  إذا كااان التبهاا  يهشااا سرابااة فا  العالسااة بااين ا ا وابهاا  بااالتبه   كااذلك يهشااا الحلااف  
 39ا عل  صداستاما طابع ا خوة.والمسميات المرادفة السابقة ل   سرابة بين الصديقين اللذين أسبغ

الة دم كال الروايات التاريخية والحضارية عل  أن العرا  سبل اإلساالم  كااهوا يتطلباون إسا حيد أشارت
: "العااارا اااام أكثااار الهااااس احتراماااًا للضاااماهات 40ساااول ايااارودوتومااان ذلاااك  اخااااة مااان الطااارفين فااا  عقاااد المن 

هحاو اآلتا : يقاف شاخص محاياد باين طرفا  االلتازام  ثام يخادش والعاود. وام ي ع بِّرون عن اذا االلتزام علا  ال
بحجر حاد ثمسهونً الجزء الداخل  ثراحةً من أيادم كال مهاماا فا  اتجااه اإلبااام  ثام يوخاذ خيطاًا مان عبااءة 

 كل مهاما  ثم يلطخ بالدم سبعة أحجار موضوعة بيهاما".

أثهااء زيارتا  المهطقاة الشارسية  دة عيهياةكان بهااًء علا  مشااا ربما ن اذا الوصف لكيلية عقد المعاادةا  و 
  41لدلتا الهيل.

عااان اتلااااق المناخااااة  أم اتلااااق إخاااوة الااادم مااان حياااد إجراءاتااا  واآلثاااار التااا  كاهااات تترتاااا  فااا  دراساااةو 
 :42علي 
 اإلجراءات:  .1.3

 أواًل: إجراءات إخوة الدم. 

 ثاهيًا: التلوه بعبارات معيهة. 

 ثالثًا: إشااد المعبودات عل  االتلاق. 
                                                           

 .188    هظم العرازهات  38
 .189  هظم العرازهات    39
رير: بن عبد الرحمن العبد   إشراف وتح355ًالجزيرة العربية ف  المصادر الكالسيكية ث ايرودوتوس والجزيرة العربية  40

  الريام: دارة الملك عبد العزيز  اه   رحمة بهتالجبار  عبد ا   ترجمة: الس ايح  إبراايم  تعليق: عواد السه
 ؛67-66م  2017اا/1439

 
41 RETSO, J., The Arabs in Antiquity, Their History from the Assyrian to He Unayyads, Routledge, London, 2003, 

602.  

 .67  تعليق: عواد السهاه   ايرودوتس والجزيرة العربيةأهظر: 
 .196-189  العرا هظمالزهات    42
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  اآلثار: .2.3
 أواًل: الحليف ثالحميمً يخلف حميم  عل  أرملت . 

 ثاهيًا: حق الحميم ف  الحصول عل  هصيا من تركة حميم  ثاذا موضول البحدً. 

 ثالثًا: ماهع للزواج بين الحميم وابهة الحميم. 

 رابعًا: التهاصر والتكافل. 

 لحليااف فاا  الحصااول علاا  هصاايا ماان تركااةاآلثااار المترتبااة علاا  المناخاااة  فاا  حااق اممااا ساابق  ماان 
 حليل : 

ن كاال الطارفين إفا  الحصاول علا  هصايا فا  تركاة حليلا   حياد  كان العرف يجرى بون للحليف حقا  
 الحليفورد    ومقدارف  عقد المناخاة كان يتلوه بما يليد اإلرد المتبادل بيهاما  فكان يقول ل : ترثه  وأرثك

  43إل  ورثت . يدفع السدس والباس 

نث كااان ذلااك لام ي عثماال باا  كااومر واجااا التهليااذ ويتاارك ذلااك تحاات و  ربماا كااان ذلااك عاان وصااية المااورد  وا 
 44رحمة الظروف  واوى الوارثين.

ن أما ميراد السا بة العبد  الذم يقول ل  سيده: ال والء  حد عليك  أو أهت سا بة. يريد بذلك عتقا   وأ
ال والء  حد علي . وسد يقول ل : أعتقتك سا بة  أو أهت حر سا بة  فإذا مات فترك مااًل  ولم يدل وارثاًا  فاإن 

 45.مال  يسيبون واالعرا سبل اإلسالم كاه

ذا مااات الم  صااإذا مااات  وتاارك إرثااًا مااا الرسيااق  الااذم ي عتقاا  ساايده  فإهاا  أو  عتااق ورثاا  ار إرثاا  لمالكاا   وا 
 .46عتق .م  

 كمااا صااوره اإلخباااريون  وأن العاارا سباال اإلسااالم كاااهوا لاام يكاانربمااا  إلاا  مااا ساابق  بااون ا مااريضاااف 

والمقااتلين علا  الاذكور الصاغار وعلا  اإلهااد   هصيبًا سلياًل  ولكهام يلضلون الاذكور الكباار ولو البهات يورثون
ف  سبيلة دون أخرى حسا مكاهة المرأة ف  تلك القبيلة. واهاك الكثير مان ا دلاة علا  تورياد البهاات والاذكور 

 الصغار  مهاا: 

                                                           
  القاارة: المطبعة الخيرية   1تحقيق: إبراايم  محمد أبو اللضل  جا.  مجمع ا مثالأحمد  الميداه   أبو اللضل   43

 .194هظم العرا؛ زهات   1050اا   فقرة 1310
 .143الخربوطل   "الحياة االجتماعية"  44
 .567 5  الملصلعل    ؛440 9  إرشاد السارمابن أب  بكر القسطاله    45
 .36-33  الحقوقالياسرم   46
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لقاة علا  تورياد البهاين دون البهااات  فاورد ذو المجاساد  وااو عااامر تأن العاارا م  ابان حبياا هذكار ماا 
فوافاق حكام   م بن حبيا بن كعا بن يشكر مالا  لولاده فا  الجاالياة للاذكر مثال حاظ ا هثياينبن جشم بن اه

 47اإلسالم.

الظارا العادواه   بان وسد أثه  أحد الشعراء واو أدام بن أب  الزعراء الطا    عل  حكيم العارا عاامر
  ن أحكام  وافقت ما جاء ب  اإلسالم  فقال: 

  48.ف  الجاالية سهة اإلسالم    .:مها الذم حكم الحكوم فوافقت     

وممااا ساابق يمكاان حصااار مصااادر التشااريع فااا  توزيااع اإلرد عهااد العاارا سبااال اإلسااالم إلاا  ا عاااراف  
 والتوثر بالدياهات  والوصايا الت  ذكراا الحكماء.

 ثانيًا: نظام اإلرث عند عرب الحاضرة المستقرين:

حاال والعاارا الحضاار مختللااة مااا بااين العاارا الباادو الرُّ ياارى الباحااد بوهاا  كمااا كاهاات طبيعااة حياااة العاارا 
 المستقرين  كذلك كان اهالك اختالف ف  العرف القبل  القا م عل  مهع حق الميراد للمرأة والطلل الصغير.

ن المرأة سد تمتعت ف  مادهيات الشارق ا دها  القاديم بحاق الملكياة بشاكل متلااوت تبعاًا لمهظماة حيد إ 
  وف  جزيرة العرا هجد عل  سبيل المثال  أن المرأة 49ا عراف السا دة ف  تلك المجتمعاتالقاهوهية والديهية و 

والوفااود الرساامية  كمااا حاادد أثهاااء تهصاايا العاازيلط 50القرشااية كااان لاااا مكاهااة كبياارة حيااد شاااركت فاا  التجااارة
  51وسيف بن ذم يزن.

لتملكاا  إذ كان لااا أن تتملاك بطارق ن عدم توريد المرأة عهد العرا سبل اإلسالم لم يكن ماهعًا اذا  وا  
يضااااف إلااا  ذلاااك بوهااااا تملكااات عااان طرياااق الوصاااية أو اإلرد أو   52كالتجاااارة والعمااال باااالحرف اليدوياااة كثيااارة

                                                           
  تحقيق جمارة أهساا العرا؛ كذلك ذكره ابن حزم ا هدلس   أب  محمد عل  بن أحمد بن سعيد  324  المحبرابن حبيا   47

 .308م  1999محمد اارون  القاارة: دار المعارف   وتعليق: عبد السالم  
 .236  المحبرابن حبيا   48
مجلة جامعة حقوق الملكية عهد المرأة الهبطية دراسة ف  ضوء الهقوش الهبطية ف  الحجر _مدا ن صالحً "  "فتحية    عقاا 49

 .63 -58ه  1430م/2009السياحة واآلثار   :الريام  1ل.  21.ا  مجالملك سعود
ار  واالة بهت خويلد  حيد وردت أسماء هساء سرشيات أمتان التجارة مثل  أسماء بهت مخربة أم أبو جال  وسيلة أم أهم 50

  بيروت:  دار 1  ط.حياة السيدة خديجة بهت خويلد من الماد إل  اللحدالشرااه   حسين عل    :اهظر ؛وخديجة بهت خويلد
 .116م  2005ومكتبة الاالل   

  2  ل.4  جامعة القصيم  مجا مجلة العلوم العربية واإلهساهيةسالمة  عواطف أديا  "المرأة القرشية مكاهتاا وتجارتاا"    51
؛ بغدادم  رشاد محمود  "حق الملكية والتصرف للمرأة ف  شمال ارا الجزيرة 764 -761ه  1432م/ رجا 2011يوليو 

 .887 -880م  2002ا  2  جا.20  جامعة ا زار  ل.مجلة كلية اللغة العربية بالقاارةالعربية سبل اإلسالم"  
 .62م  1960  بغداد: مطبعة المعارف   1لشعر الجاال   ط.الااشم   عل   المرأة ف  ا 52
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  كااذلك تملكاات الماارأة عاان طريااق الصااداق والديااة  ممااا أسااام فاا  تكااوين مااوارد ماليااة امتلكاات ماان 53اإلاااداء
 54خاللاا بعم الهساء ا موال.

الهساء سد وصلن إل  السلطة ا عل  وا  الملك كما حدد ف  بعم الواحات الشمالية  كما أن بعم 
  وذكر فا  الهقاوش الجهوبياة للظاة ثساينً أو ثسيهاةً وساد فساراا ا ريااه  55كذلك شمال وجهوا الجزيرة العربية

ن   وتعهاا  ً أهاااا تعهاا  صاااحبة مهصااا كبياار فاا  الاي ااة الحاكمااة التابعااة للمكااربيE/15فاا  هقشاا  الموسااوم ث
 56أو مهصا إدارم كبير.  وزير المكرا  أو وكيل

كذلك هجد أن المرأة كان لاا حق إبداء الرأم  وتقريار مصايراا دوهماا أن ياتم إجبارااا  ومان ذلاك عهادما 
خطا دريد بن الصمة فارس اوازن وشاعراا الخهساء التا  رفضات الازواج مها  باالرام مان مكاهتا   ها  رجال 

 57كبير.

ف  سصيدة لريطة بهت جزل زوجة ربيعة بان مكارم عهادما وساع درياد بان الصامة فا  ا سار  وأيضًا هجد 
حيااد ذكاارت مااا كااان يتصااف باا  ماان شااجاعة وأهاا  سااام بحمايتاااا  ممااا كااان لاا  أثاار فاا  هلااوس سوماااا فااوطلقوا 

    58سراح .

بون بعم القبا ل العربية سبل اإلسالم كاهت تورد هساءاا إذ سامحوا  ليدي   ما الروايات بعم كما أن ف 
 لاا بوخذ أموال زوجاا والعودة ب  إل  أالاا  مهاا: 

أن ضااباعة بهاات عااامر باان ساارط  ورثاات ماان زوجاااا اااوذة باان علاا  الحهلاا  مااااًل كثياارًا ورجعاات باا  إلاا   -1
 59سبيلتاا.

وكاهاات سااد ورثاات عاان أبياااا مااااًل   -ودميمااة كااذلك -عبااد ا  ا هصااارم لاا  ابهااة عاام عمياااء باان ن جااابرأ -2
ً  فكان جابر يراا عن هكاحاا  وال يهكحاا رابة أن يذاا الازوج بمالااا  فجعال جاابر يساول رساول ا   ث

                                                           
 .65 -63 "حقوق الملكية عهد المرأة الهبطية"    فتحيةعقاا 53
 .890 -887بغدادم  "حق الملكية والتصرف للمرأة"   54
  آلثاريين العراحولية ا  "أحوال المرأة ف  شمال ارا شب  الجزيرة العربية  مهذ القرن الثامن ق.م"    فايزةمحمود صقر 55

؛ سايل مرع  مرزوق  أشجان حميد عبدا  " ملكات العرا ودوران السياس  واإلدارم"   1419م   2010  13القاارة  مجا. 
 .76 -75م  2020  12  15  7  ل. 1  مجا. مجلة أبحاد العلوم التربوية واإلهساهية وا دا واللغات

 . 75"   مرع  مرزوق  حميد عبدا   "ملكات العرا 56
  مجلة الدراسات اللغوية وا دبية    الشعر الجاال : دراسة هسوية"صورة المرأة ف    "دراسات أدبية  اب مصطل  جابر 57
 . 159م  2018  ديسمبر 10س  3ل.
 . 162"صورة المرأة ف  الشعر الجاال "      جابر 58
  تحقيق: سام  مك  العاه   واالل هاج   بغداد  الهساء أشعار؛ أبو عبيد ا  محمد بن عمران  236  المحبرابن حبيا   59

 .9؛ عل   "اإلرد"  100م  1976
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والشك أن اذه سد ورثت سبل اإلسالم   60ً  يقول: هعم.أترد الجارية إذا كاهت سبيحة عمياء  فجعل الهب   ث
أن يتزوجاااا وعضاالاا  وفاا  ساانال : أتاارد الجاريااة القبيحااة العمياااء  دلياال علاا  أن  باادليل أن جااابر راااا عاان

 61مبعد استهكاره أهاا م وفة ال أهاا أهث .

   62خديجة بهت خويلد رض  ا  عهاا  الت  كاهت تستوجر الرجال ف  تجارتاا. -3

  ثام أعطوااا بعام ساهةإخوتااا  وحبساوا عهااا أموالااا  أم حاتم الطا   كاهات امارأة موسارة كريماة عاتبااا -4
أموالاا بعد أن ذاست الجول بعد الغه   فوتتاا امرأة من اوازن فوعطتاا المال الذم عهداا وأخاذت تهشاد أبياات 

  63مهاا:

 فوليت أال أمهع الدار جا عا لعمرم لقد عضه  الجول عضة

ن أهت لم تلعل فعم ا صابعا       فقوال لاذا الال م  اآلن أعله   وا 

حاتم  فقد تزوج من امرأة ذات مال وفير  وكاهت تلوم  علا  كرما   ها  أفها  مالا  فقاال فيااا  وال زلها مع -5
 64أبيات مهاا:

 وكل امرئ جار عل  ما تعود  ذريه  ومال  إن مالك وافر

ولم يوخذوا حقاا  بل كاهات  اً كذلك هجد أن الهقوش توضح بون العرا ف  حواضرام  أعطوا المرأة ميراث
    ومن تلك الهقوش ما يل :  فيمال  ولاا حرية التصرف المرأة تمتلك ال

 
                                                           

 .75  الحضارة العربية القديمةماران   60
 .75  الحضارة العربية القديمة؛ ماران  266  المرأة ف  الشعر الجاال   أحمد محمد  الحوف  61
بالثراء  وربما توضح حالة الثراء الت  كان علياا حكيم بن حزام بن خويلد سيل بون ثروتاا هتيجة لوضع أسرتاا المعروفة  62

رسبة  واو من التجار المعروفين ف  المجتمع  100الذم كان من أثرياء الصحابة حت  سيل بوه  ي عتق يوم عرف  أكثر من 
ل  ذلك ما حصلت علي  خديجة بهت متان التجارة؛ يضاف إويلد من الهساء القرشيات الالت  االمك   كذلك كاهت االة بهت خ

 -187 1خويلد من أموال طا لة بعد وفاة زوجاا أب  االة التميم   حليف به  عبد الدار بن سص . اهظر: ابن اشام  ث
  بيروت: دار اللكر  1سايل كيال   ط. :  راجعة وعلق علي الطبقات الكبرىهً  230ً؛ ابن سعد  محمد ثت188

   حقق جمارة هسا سريش وأخبارااهً  256بن بكار  الزبير بن بكار القرش  الزبيرم ثت؛ ا87 -86 1م  1994ه/1414
 -117  حياة السيدة خديجة؛ الشرااه   229 1م  2010  بيروت: دار الكتا العلمية  1وسدم ل   عباس ااه  الجراه  ط.

120. 
 . 6م  1981ه/ 1401  بيروت: دار صادر  1ديوان حاتم الطا    ط. 63
 .40  ن حاتم الطا  ديوا 64
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يامها مه  السطر الثاه  الذم ي قارأ علا  الهحاو التاال : يقاروا صاك المهحاة  بهااء وهسااء بها  أعازز فا  
 65المديهة.

حياد    كتاا فا  الصاكوك والوثاا قبمثابة صك  باون الهسااء لاان حقاوق ت  يعد يوضح اذا الهقش الذم 
  صرح الصك بحق هساء به  أعزز ف  المديهة بملكية ا رم الت  اشترااا يهعم.

الت  توضح حقوق المرأة ف  التملك  وكاهت تلك الهقوش بمثابة صكوك أو و   66وف  عدة هقوش هبطية
وال يحق  م إهسان أن يتصرف ف  تلك   وصايا من هساء أو رجال توضح حقوق الهساء ف  الدفن ف  مقابر

 67المقابر أو يغير الوصية.

 الترجمة النقش

 

 اذه المقبرة الت  عملت ايهة بهت واا لهلساا.-1

و والداااا وذريتاااا إلاا  ا بااد  وال يحااق  م إهسااان -2
 أن يبيع.

 أو يمهح أو يكتا عقد إيجار للمقبرة اذه.-3

 ومن يلعل ذلك يلقد حصت  من اإلرد.-4

مالااك ملااك سااهة إحاادى وعشاارين ماان حكاام الملااك  -5
 ا هباط.

 

 اذه المقبرة  تخص ايهة بهت عبدعبادة لهلساا. -1

وأوالدااااا وذريتااااا  ولكااال ماااان يبااارز بياااده مااان يااااد -2
 ايهة.

 اذه وثيقة أو صكًا سيقبر بالمقبرة اذه.-3

ثويعد اذا الهقش أحد أطول الهقوش الهبطية المكتوبة 
 عل  واجاات المقابر.ً

                                                           
  الريام: مكتبة 1  ط.التشريعات ف  جهوا ارا الجزيرة العربية حت  هااية دولة حميرالهعيم  هورة بهت عبدا  عل    65

 .559 - 558م  2013ه/1434الملك فاد الوطهية   
  المملكة العربية السعوديةمدوهة الهقوش الهبطية ف  الذييا  سليمان بن عبدالرحمن   :ً اهظر225-224 -216هقش رسمث 66
 .458  451  420  1  مجا.ه1431  الريام: دارة الملك عبدالعزيز  1ط.
 .459 -458  457 -451  422 – 420 1مجا.  الذييا  مدوهة الهقوش الهبطية 67
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 كمولة.اذه المقبرة تخص أم  بهت -1

 لهلساا وأوالداا وذريتاا  سهة.-2

 أربع ثمن حكمً را إل ملك ا هباط.-3
كما أن ا مر لم يقتصر علا  الهاواح  الديهياة مان الوصااية بالمقاابر  بال هجاد أن الهقاوش ذكارت تملاك 

 الهساء وتصرفان ف  ممتلكاتان كما يتضح من الهقوش التالية:

 

 
 فرض  عهاا وأسعداا.-3

 
الهقااوش السااابقة عماال الماارأة فاا  الكااهااة  وأهاااا تبرعاات بمااا تملكاا  لمعبااد اإللاا  ود  واااذا يعطيهااا توضااح 

 68إشارة إل  تملك المرأة لمراض  والمزارل  ولاا حرية التصرف باا من خالل تبرعاا بما تملك للمعبد.

 
فا  تلاك العصاور   يوضح اذا الهقش باون المارأة امتلكات اإلبال أو الهاوق  واا  مان أاام وساا ل الهقال 

 69ولاا مكاهتاا وسيمتاا عهد العرا مهذ القدم حت  وستها الحاضر.
                                                           

 .1427 -1425محمود   " أحوال المرأة "   68
 .1428محمود  " أحوال المرأة"   69
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فمااات الجماال فاا   حيااد باعاات اماارأة علاا  رجاال جماال  ة ويوضااح اااذا الااهص عماال الهساااء فاا  التجااار 

  70عوضًا عن الجمل. اً بون تعطي  حمار  حكم بيهاا إل  سام   الطريق  مما دفعاا يحتكمان

ن كان سليالً  -إذا لم تكن المرأة سبل اإلسالم ذات هصيا ولعل سنال البدااة: فمان أيان  المياراد  ف  -وا 
حصلت الهساء علا  ماا ملكانع حتا  كاان ماهان ثرياات مشااورات الثاروة  ومان أيان حصالن علا  الماال الاذم 

 71لنعكان يزين لبعم الرجال أن يعضلوان حت  يلتدين أهلسان  أو حت  يمتن فيرد الرجال ما خلً 

قااحاااالت بتعااويم ا هثاا  بقسااط مااا ماان ثااروة ا ا والاازوج واباتاا   وتخصااشااادت  ر أو د  يص هصاايا م 
 ن التا  تهاال ماااًل عان ؛ال يتلاق وماا ذااا إليا  اإلخبااريون -فيماا هظان -اير مقدر لاا من ميراثااا  فاا مر

جااا  مااان وجاااوه طرياااق الاباااة أو الوصاااية أو العطااااء  أجااادر باااون تهاااال ذلاااك بالمشااااركة فااا  التركاااة  علااا  أم و 
 المشاركة. 

 بعام اهتسبت حيد سبل اإلسالم  -اذا  ولقد أشار بعم الباحثين إل  سيادة هظام ا مومة عهد العرا

وا والد لمهثااا : ذكااار أصاااحاا هظرياااة ا موماااة أطرافاااًا مااان الشاااوااد التوريخياااة حسااابوا أهااااا حجاااة تلياااد  القبا ااال
 االهتساا لمهث  ال للذكر هورداا عل  الترتيا اآلت : 

ثأً اتخذوا من أللاظ عربية مستعملة فا  تسلسال أسساام القبيلاة مثال: بطان وفخاذ ورحام وحا   حجاة للقاول باون 
يمثاال أساااس رابطااة الاادم والقرابااة عاان طريااق الاارحم مبعااد    حياادء ماان جساام ا م الحاا االهتساااا يكااون  جاازا

 72الحياة.

أماام خهادف مان   فثاً كما أضافوا أيضًا أن من بعم القبا ل العربية من تسمت بوسماء منهثة كبها  خهاد
 73هسبوا إلياا. سضاعة

 

 

                                                           
 .1429 محمود  " أحوال المرأة"  70
 .75  الحضارة العربية القديمة؛ ماران  264  المرأةالحوف    71
 .93  المرأة ف  الشعر الجاال ؛ الحوف   525-521 1 الملصل عل    72
 .521 1؛ عل   الملصل  10   م2001/ه1421  العلمية  الكتا دار: بيروت العرا  أهساا جمارة حزم  ابن 73
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مضر  ورحلت سيس. وال تقول: جاء مضر  ثجً أن العرا اعتادت توهيد اسم القبيلة أيًا كان  فتقول: جاءت 
 74أو رحل سيس.

هما اشتق للاظ ا ماة إهماا ااو مان ا م. وماا ذلاك فا  رأياام إال  دليال علا   ثدً ليست القبيلة وحداا سد أهثت  وا 
 75االهتساا إلياا.

 76لذا فقد أصبح الحلاظ عل  المرأة والدفال عهاا من أام عهاصر الشرف عهد العرا.

فاإذا كاهات متزوجاة ولااا أوالد  فاإن زوجااا وأوالدااا الباالغين الراشادين اام الاذين  البهات مان ا ا إرد أما
يرثوهاااا  أمااا إذا كاهاات متوفاااة الاازوج فااا  ومااا تملااك ملااك لااوارد زوجاااا  وفاا  حالااة كوهاااا مطلقااة وعا اادة إلاا  

ث اا  77 والداا إذا كان لاا أوالد ذكور. ديار أالاا فإن أبااا او وارثاا مبد يًا  إال  أن  العادة أنث ي عط  إرث

 رجااال لقااوة التابعااة أمااا إرد الااذم يمااوت كاللااة ثأم باادون ولااد وال أبااوينً فقااد كااان ماان ا مااور المعقاادة

فرجاااال العصااابية وااام أسربااااء الميااات مااان  78كاااان ا خااوان خاصاااة ياااهلن هصااايبام الكاماال مهااا . العصاابية  فقلماااا
ذا توف  الرجل  ولم يكن ل  من الذكور ِمانث يرثا   وال أا يصارف الرجال مقدمون عل  ا خوات ف  اإلرد  فإ

 79إرث  إل  إخوت  أو عصبيت   فإن لم يكن ل  أخوة وال يدفع إل  ا خوات شي ًا.

وهاازول إرد الماارأة والزوجااة سباال اإلسااالم وأكثراااا أهاااا ال تاارد أصاااًل   موضااول فاا  متضاااربة ا خبااار إن
اير أن اهاك روايات ي لثاام مهااا أن مان العربياات   80توريد الهساء ف  الغالانيات الميراد تنكد حقيقة عدم 

لااذا فااإن عااادة حرمااان الهساااء ماان اإلرد لاام تكاان  -كمااا ساابق -ساارابتانسباال اإلسااالم َماانث ورثاان أزواجااان وذوم 
فا  ا خباار   ولكان كاهات عهاد سبا ال دون سبا ال. وماا ورد 81س ه ة عامة عهد جميع القبا ل العربية سبل اإلساالم

 82يخص عل  ا كثر أال الحجاز.

 

 
                                                           

؛ 525-521 1  الملصل؛ عل   38م  1902  ترجمة: بهدل  جوزم  اازان  العراا مومة عهد وليكن  ج . أم  74
 .27الحسن  "دراسة هقدية للكرة ا مومة"  

 .525-521 1  الملصل؛ عل   38  ا مومة عهد العراوليكن  75
 .39م  1991  الموصل  الوسيط ف  السيرة الهبوية والخالفة الراشدةالمالح  ااشم  76
 .245م  1975  مهشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القوم   المرأة ف  التاريخ العرب الصباو  ليل   77
 .262م  1964اا/1384  بيروت: دار اليقظة العربية  عصر الهب  وبي ت  سبل البعثةدروزة  محمد عزة  78
 .143-142خربوطل   "الحياة االجتماعية"  79
 .119  حياة السيدة خديجةالشرااه   80
 .66-65  مومة عهد العراا وليكن  81
 .563 5  الملصلعل   82
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 ثالثًا: نهاية نظام اإلرث القديم الذي تعامل به العرب قبل اإلسالم:

هظاااام اإلرد فااا  اللتااارة المكياااة مااان البعثاااة الهبوياااة  وأول لد تغييااار حاااديمااان خاااالل أحاااداد السااايرة لااام 
حدد بعد الاجرة من مناخاة  ما  او اإلسالمحداد تغيير جديد عل  هظام اإلرد سبل ف  إ اإلشارات الت  ترد

الساهة الثالثاة مان الاجارة الهبوياة  كماا  بين المااجرين وا هصاار  واساتمر ا مار كاذلك حتا  ًثالهب  الكريم 
علا  عااد   83وسيال امارأة ساعد بان الربياع جاء ف  سصة أم كحة ا هصاارية حاين ماات زوجااا أوس بان ثابات 

ابهتين ثأو أربعة عل  بعم الرواياتً وابهًا صغيرًا  فجاء ابها عم زوجاا فوخذا ميراث  ً  وترك رسول ا   ث
ولده الصغير شي ًا  فطلبت امرأت  مهاما أن يتزوجا البهتين ثأو ا ربعةً فوبياا   و كل   ولم يتركا المرأت  وبهات 

 فقاال لااا الهبا   ساتوثرا بماال زوجااا ً  تشكو إلي  أن عم ا بهاتااا ساد اومن ثم فقد ذابت إل  رسول ا   ث
إل  عماما فقاال: ث أعطا  البهتاين الثلثاين  وأماماا  ثيقض  ا  ذلكً  فهزلت نية المواريد  فورسل الرسول 

 84الثمن  وما بق  فاو لكً.

ا  أن البهات الثريات مراوبات  وتعجا من أن يقبل أحاد علا   شا عة  حقيقة كاهت تقرراذه القصة و 
بهاتااا واان ال ماال لاان وتصارل ماان اسات ثار الارجالن بتركاة ابان عماماا  ومعهاا  ااذا أهااا كاهات تتوساع  كمااا 

 85أن يتركا للبهات هصيبًا من تركة أبيان. أبهاء عمومة زوجاايتوسع ايراا  من 

السهة الثالثة من الاجرة الهبوية  وسد توفيت خديجة رض  ا  عهاا ف  وبما أن نيات الميراد هزلت ف  
  وورثات كماا ذكارت المصاادر مان السهة العاشرة من البعثة الهبوية  وا  امرأة تاجرة ذات مال  مان أسارة ثرياة

باات ا علياا  كتااا الساايرة الهبويااة  أياان ذاالباحااد هلساا  أمااام ساانال مااام لاام تجااأبااو االااة التميماا . يجااد  زوجاااا
 أموال خديجة بعد وفاتااع

الاذم أ هلقات  جرين إلا  الحبشاة  والمكاان الار يسسيل بون أموال خديجة ساد أ هلقات علا  المسالمين والمااا
  ويرى الباحد بون اذا مخالف لحال سريش الذين برعوا فا  86في  ا موال ف  شعا أب  طالا وست الحصار

أساد أماوال خديجاة وتجارتااا تهلاذ   ير المهطق  أن يتارك بهاوعرا  ومن االتجارة وأدخلوا ف  تجارتام أالا ال
ن كاهت تهلق أموالاا عل  الهب     ااشم منمهام وكاافرام عهادما دافعاوا عان الهبا     كما فعل بهوحت  وا 

حيد ترد سصة توضح اذا ا مر  عهدما تعرم أبو جال لحكيم بن حزام بن خويلد بان أساد  ومعا  ااالم لا  

                                                           
  رسم 414 4بيروت: دار إحياء التراد العرب    ثد.تً    أحمد شاكر :  تحقيقسهن الترمذمالترمذم  محمد بن عيس    83

 .ً وحسهة ا لباه 2092الحديد ث
  بيروت: 1  ط.لسير القرنن العظيمتهً  774 -701ابن كثير  أب  اللداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش  الدمشق  ث 84

 .450 -447 1م  2000ه/1420  دار ابن حزم
المرأة ف  أحمد محمد     ؛ الحوف 1/147م  1984الواسدم  محمد بن عمر بن واسد  كتاا المغازم  بيروت: عالم الكتا   85

 .74-73؛ ماران  الحضارة العربية القديمة  290م  1954  القاارة  الشعر الجاال 
 .149 -146  حياة السيدة خديجةالشرااه    86
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ومعاا  فاا  الشااعا  فومسااك باا  وسااال:  يحماال سمحااًا يريااد باا  عمتاا  خديجااة بهاات خويلااد  وااا  عهااد الرسااول 
أتذاا ب  إل  به  ااشمع وا  ال تبرح أهات وطعاماك حتا  أفضاحك بمكاة. فجااءه أباو البختارم بان ااشام بان 

لا  أباو البختارم: طعاام الحارد بن أسد فقال: مالك ول ع فقال أباو جاال: يحمال الطعاام إلا  بها  ااشام؛ فقاال 
 87كان لعمت  عهده بعثت إلي  في .

وماان خااالل أحااداد الساايرة هجااد أن الهباا  الكااريم كااان يتصاارف فاا  أمااوال خديجااة رضاا  ا  عهاااا حتاا  
شاترى لا  أباو عين باوموال أاهيااء الصاحابة  حياد اوفاتاا ف  السهة العاشرة مان البعثاة  بعاد ذلاك هجاد أها  يسات

شاترى أباو   ثام ا88ه  راحلت  الت  ااجر علياا  وسد ذكرت المصاادر بوها  دفاع ثمهااابكر الصديق رض  ا  ع
  واسااتمر ا ماار كااذلك عهاادما اشااترى 89بكاار الصااديق رضاا  ا  عهاا  ا رم التاا  بهاا  علياااا المسااجد الهبااوم

ت كاذلك ذكار   91وكذلك تبرل الصحابة باوموالام فا  تجاياز الجياوش  90ثمان بن علان ب ر رومية ف  المديهةع
 . 92يمر علياا الشار والشاران ال توسد فياا الهار  وال يوجد فياا إال التمر والماء المصادر بون بيوت الهب  

لذلك يرى الباحد بون أموال خديجة الت  ورثتاا من زوجاا  ربما اهتقلت إلا  ولاداا اهاد بان أبا  االاة  
 93تل ف  معركة الجمل.ض  ا  عه   وس  الذم ترب  ف  بيت الهبوة  وعاش حت  خالفة عل  بن أب  طالا ر 

اااا هوفاال باان خويلااد واااو ماان أعااداء الاادعوة فربمااا ورثاااا أخو أمااا أمااوال خديجااة التاا  ورثتاااا ماان أالاااا 
  تل ف  ازوة بدر.اإلسالمية وس  

ماان ميااراد خديجااة    ربمااا مهااع بهااات الهباا  المكاا  القرشاا  أعطاا  الهساااء حقااوسان   ومااع أن المجتمااع
  ن البهت ربما تاا مالاا  بياا  أو تعطي  بعضًا مه .  ؛رض  ا  عهاا

                                                           
 .354 -353 1  السيرة الهبويةابن اشام   87
  .154 1  الطبقات؛ ابن سعد  487 -486 2ابن اشام  السيرة الهبوية   88
 .162 1    الطبقاتابن سعد 89
 .347 1  الطبقاتابن سعد   90
 .397م  2006ه/1427ت: المكتبة العصرية  بيرو –  صيدا1  ط.الرحيق المختومالمباركلورم  صل  الرحمن   91
 .278 -271 1 الطبقات ابن سعد   92
 .108 -89  حياة السيدة خديجة؛ الشرااه   210 1  جمارة أهساا العراابن حزم   93
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 نتائج البحث:

بعد اذا العرم لموضول اجتماع  مام ف  حياة العرا سبل اإلسالم يتعلق بهظام اإلرد عهد العرا  
 هذكر بعم الهتا ج الت  تم التوصل إلياا من خالل اذه الدراسة:

 واو سا م عل  ا عراف والتقاليد القبلية. ًاإلردث سبل اإلسالم عرف العرا -

لم يعرف العرا ف  جزيرتام هظامًا سياسيًا شاماًل يجمعام  وسد اهعكس ذلك عل  سا ر أمورام ومهاا ما  -
 يتعلق باإلرد وتوزيع ا موال بعد وفاة المورد.

ين اعتمدوا ف  هتج عن ذلك تباين واختالف واضح ف  تقسيم اإلرد بين عرا البادية البدو الرحل الذ -
الدفال عن القبيلة والكسا عل  الرجال الذين يحملون السالح  وبالتال  هجدام يعطون الميراد لمن حمل 

 السالح من الذكور.

فقد عرفوا الزراعة والتجارة  اً ف  حين كاهت موارد كسا العرا الحضر المستقرين أال المدر  أكثر تهوع -
ء عل  حد سواء  مما أدى إل  دخول الهساء وا طلال ف  اإلرد والصهاعة ... وا  متاحة للرجال والهسا

 كما وضحت ا حداد التاريخية والهقوش وا شعار الت  سيلت ف  ذلك العصر.

ن حصل تغيير سبل  - استمر العمل بهظام اإلرد عهد العرا سبل اإلسالم حت  السهة الثالثة من الاجرة  وا 
 ما كاهت الاجرة والمناخاة من مسببات اإلرد بعد الاجرة الهبوية.إال أه  لم يكن تغييرًا جذريًا حيه  ذلك

يرى الباحد أن أموال خديجة رض  ا  عهاا لم تهلذ أثهاء الحصار بل شملاا الهظام القديم وورثاا ابهاا  -
 اهد بن أب  االة  وربما أخذ بعضاا أخواا هوفل بن خويلد.

 التوصيات:

اإلسالم تحتاج دراسة متوهية خاصة ا حداد القريبة من البعثة يرى الباحد بون حياة العرا سبل  
  هاا لم توخذ هصيباا من الدراسة ومن ذلك: ؛الهبوية

 اآلثار االجتماعية لهظام اإلرد عهد العرا سبل اإلسالم. -

 ا حالف القبلية. -
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 ثبت المصادر والمراجع 

  لمراجع العربية:أواًل: ا
 القرنن الكريم.  -

- The Holy Quran 

 م. 1965اا/ 1385دار صادر   :  بيروتالكامل ف  التاريخابن ا ثير  عز الدين أبو الحسن عل    -

- IBN AL-AṮĪR, ʿIZ AL-DĪN ABŪ AL-ḤASAN ʿALĪ, al-Kāmil fī al-tārīẖ, Beirut: Dār ṣādir, 1385A.H/ 

1965A.D. 

  حقق  وسدم ل : عباس ااه  الجراه  سريش وأخبارااجمارة هسا هً  256:ابن بكار  الزبير بن بكار القرش  الزبيرم ثت -
 .م2010  بيروت: دار الكتا العلمية  1ط.

- IBN BAKKĀR, AL-ZUBĪR BIN BAKKĀR AL-QURAŠĪ AL-ZUBĪRĪ (D:256A.H), Ǧamharat nasab qurayīš 

wa ʾaẖbāruhā, Reviewed by : ʿAbbās Hānī al-Ǧarrāḥ, 1st ed., Beirut: Dār al-kutub al-

ʿilmīya, 2010. 

  رواية: أب  سعيد الحسن بن الحسين السكرم  اعته  بتصحيح : إيلزة المحبرابن حبيا  أبو جعلر محمد بن حبيا   -
 ليختن شتيتر  بيروت: دار اآلفاق الجديدة   د.ت.

- IBN ḤABĪB, ABŪ ǦAʿFAR MUḤAMMAD BIN ḤABĪB, al-Maḥbar,   Narrated by: Abī Saʿīd al-Ḥasan 

bin Ḥusayīn al-Sukarī, corrected by: Elsa Lichten Stetter, Beirut: Dār al-afāq al-

ǧadīda, d.t. 

  تحقيق وتعليق: عبد السالم محمد اارون  جمارة أهساا العراابن حزم ا هدلس   أب  محمد عل  بن أحمد بن سعيد   -
 م.1999دار المعارف   :القاارة

- IBN ḤAZM AL-ANDALUSĪ, ABĪ MUḤAMMAD ʿALĪ BIN AḤMAD BIN SAʿĪD, Ǧamharat ansāb al-

ʿarab, Reviewed & Commented on: ʿAbd al-Salām Muḥammad Hārūn, Cairo: 

Dār al-maʿārif, 1999. 

 م2001ه/1421ابن حزم  جمارة أهساا العرا  بيروت: دار الكتا العلمية    -

 م.1957تحقيق: عل  عبد الواحد واف   القاارة    مقدمة ابن خلدونابن خلدون  عبد الرحمن بن محمد   -

- IBN H̱ALDŪN, ʿABD AL-RAḤMAN BIN MUḤAMMAD, Muqaddimat ibn H ̱aldūn, Reviewed by: 

ʿAlī ʿAbd al-Wāḥid Wāfī, Cairo: 1957. 

دار اللكر   :  بيروت1.سايل كيال   ط :  راجعة وعلق علي الطبقات الكبرىهً  230:ابن سعد  محمد ثت -
 م.1994ه/1414

- IBN SAʿD, MUḤAMMAD (D: 230A.H), al-Ṭabaqāt al-kubrā, Reviewed& Commented on: Suhayīl 

Kiyālī, 1st ed., Beirut: Dār al-fikr, 1414A.H/ 1994A.D. 

 م.1947  القاارة  كتاا العقد اللريدابن عبد رب   أحمد بن محمد ا هدلس    -

- IBN ʿABD RABBUH, AḤMAD BIN MUḤAMMAD AL-ʾANDALUSĪ, Kitāb al-ʿaqd al-farīd, Cairo: 

1947A.D. 

 م.1955دار صادر   :  بيروتلسان العراابن مهظور  محمد بن مكرم   -

- IBN MANẒŪR, MUḤAMMAD BIN MUKRIM, Lisān al-ʿarab, Beirut: Dār ṣādir, 1955. 
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إبراايم  -مصطل  السقا  :  حققااالسيرة الهبويةااً  218أو  213:ابن اشام  أبو محمد عبدالملك بن اشام المعافرم ثت -
 مكتبة الليصلية   د.ت. :  مكة المكرمة2.عبدالحليظ شلب   ط –البيارم 

-  IBN HIŠĀM, ABŪ ʿABD AL-MALIK BIN HIŠĀM AL-MAʿĀFRĪ (D: 213 :218A.H), al-Sīra al-nabawīya, 

Reviewed by: Ibrāhīm al-Biyārī& ʿAbd al-Ḥafīẓ Šalabī, 2nd  ed., Mecca: Maktabat al-

fayṣalīya, d.t. 

  1  ط.تلسير القرنن العظيمهً  774 -701ابن كثير  أب  اللداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش  الدمشق  ثت: -
 .م2000ه/1420بيروت: دار ابن حزم  

- IBN KAṮĪR, ABĪ AL-FIDĀʾ ISMĀʿĪL BIN ʿUMAR BIN KAṮĪR AL-QURAŠĪ AL-DIMAŠQĪ (D: 701- 774A.H), 

Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm, 1st ed., Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1420A.H/ 2000A.D. 

دار اللكر اإلسالم   :  تحقيق: محمد عبد السالم أبو الهيلحالة  بيروتتلسير اإلمام مجاادأبو الحجاج   مجااد بن جبر   -
 م.1989اا/1410الحديد  

- ABŪ AL-ḤAǦǦĀǦ MUǦĀHID BIN ǦABR, Tafsīr al-ʾImām Muǧāhid, Reviewed by: Muḥammad ʿAbd 

al-Salām Abū al-Nīlḥāla, Beirut: Dār al-fikr al-islāmī al-ḥadīṯ, 1410A.H/ 1989A.D. 

 . 1976  تحقيق: سام  مك  العاه ؛ واالل هاج   بغداد  أشعار الهساءأبو عبيد ا    محمد بن عمران   -

- ABŪ ʿUBAYĪDUALLAH MUḤAMMAD BIN ʿUMRĀN, Ašʿār al-nisāʾ, Reviewed by:Sāmī Mikkī al-

ʿAnī& Hilāl Nāǧī, Baghdad, 1976. 

السيرة الهبوية  حقق  وسدم ل : سايل   1  ط.1  ج.كتاا ج َمل من أهساا ا شرافالبالذرم  أحمد بن يحي  بن جابر   -
دار اللكر للطباعة والهشر والتوزيع   :والدراسات  بيروتزكار؛ وريام زركل   إشراف: مكتا البحود 

 م. 1996اا/1417

- AL-BALĀḎURĪ, AḤMAD BIN YAḤYĀ BIN ǦĀBIR, Kitāb ǧumal ansāb al-ašrāf, vol.1,1st  ed., al-Sīra al-

nabawīya, Reviewed by: Suhayīl Zakār& Riyāḍ Zurklī, Supervisor: Research and 

Studies Office, Beirut: Dār aḷ-fikr liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr waʾl-tawzīʿ,  1417A.H/ 

1996A.D. 

تحقيق: محمد محي  الدين عبد الحميد  القاارة    2.  طشرح القصا د العشر الطوالالتبريزم  يحي  بن عل  بن الحسين   -
 م.1964

- AL-TABRĪZĪ, YAḤYĀ BIN ʿALĪ BIN ḤUSAYĪN, Šarḥ al-qaṣāʾid al-ʿašr al-ṭuwāl, 2nd ed., Reviewed by: 

Muḥammad Muḥī al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd, Cairo: 1964. 

 دار إحياء التراد العرب   د.ت. :أحمد شاكر  بيروت :  تحقيقسهن الترمذمالترمذم  محمد بن عيس    -

- AL-TIRMIḎĪ, MUḤAMMAD BIN ʿISĀ, Sunan al-Tirmiḏī, Reviewed by: Aḥmad Šākir, Beirut: Dār 

Iḥyāʾ al-turāṯ al-ʿarabī, d.t. 

دار الكتا  :تحقيق: عبد السالم محمد عل  شااين  بيروت  1.  طأحكام القرننالجصاص  أبو بكر بن عل  الرازم   -
 م.1994اا/1415العلمية  

- AL-ǦAṢṢĀṢ, ABŪ BAKR BIN ʿALĪ AL-RĀZĪ, Aḥkām al-Qurʾān, 1st ed.,  Reviewed by: ʿAbd al-Salām 

Muḥammad ʿAlī Šāhīn, Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmīya, 1415A.H/ 1994A.D. 

 م.1981ه/ 1401دار صادر   :  بيروت1  طديوان حاتم الطا   -
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- Dīwān Ḥātim al-Ṭāʾī, 1st ed., Beirut: Dār ṣādir, 1401A.H/ 1981A.D. 

 م.1977ديوان الهابغة الذبياه   تحقيق: محمد أبو اللضل  القاارة   -

- Dīwān, al-Nābiġa al-Ḏubyānī, Reviewed by: Muḥammad Abū al-Faḍl, Cairo, 1977. 

تحقيق: محمد أبو اللضل   2  ط.تاريخ الرسل والملوك  المعرف وتاريخ الطبرمالطبرم  أبو جعلر محمد بن جرير   -
 م.1967اا/1387إبراايم  مصر: دار المعارف   

- AL-ṬABARĪ, ABŪ ǦAʿFAR BIN ǦARĪR, Tārīẖ al-rusul waʾl-mulūk, al-Muʿarraf wa tārīẖ al-ṭabarī, 2nd 

ed.,  Reviewed by: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Egypt: Dār al-maʿārif1387A.H/ 

1967.D. 

   القاارة  د.ت. 2.  طجامع البيان عن توول نم القرننالطبرم  أبو جعلر محمد بن جرير   -

- .........., Ǧāmiʿ al-bayān ʿan tawūl āy al-Qurʾān, 2nd ed., Cairo, d.t. 

  تحقيق: عبدا  بن عبدالمحسن الترك   منسسة الجامع  حكام القرننالقرطب   أب  عبدا  محمد بن أحمد ا هصارم   -
 .م2006ه/1427لبهان  -الرسالة  ييروت 

- AL-QURṬUBĪ, MUḤAMMAD BIN AḤMAD AL-ANṢĀRĪ, al-Ǧāmiʿ li aḥkām al-Qurʾān, Cairo: Ṭabʿat 

dār al-šaʿb, 1967A.D. 

 اا.1323  مصر: المطبعة الكبرى ا ميرية   7  ط.إرشاد السارم لشرح صحيح البخارمالقسطاله    ابن أب  بكر    -

- AL-QASṬALĀNĪ, IBN ABĪ BAKR, Iršād al-sārī li šarḥ ṣaḥīḥ al-Buẖārī, 7th ed., Egypt: al-Maṭbaʿa al-

kubrā al-amīrīya, 1323A.H. 

 م. 1959  القاارة  هااية ا را ف  معرفة أهساا العراالقلقشهدم  أبو العباس أحمد بن عل    -

- AL-QALQAŠANDĪ, ABŪ AL-ʿABBĀS AḤMAD BIN ʿALĪ, Nihāyat al-arb fī maʿrifat ansāb al-ʿrab, Cairo, 

1959. 

 اا.1310المطبعة الخيرية   :إبراايم  القاارة   تحقيق: محمد أبو اللضلمجمع ا مثالالميداه   أبو اللضل أحمد   -

- AL-MAYDĀNĪ, ABŪ AL-FAḌL AḤMAD, Muǧammaʿ al-amṯāl, Reviewed by: Muḥammad Abū al-

Faḍl Ibrāhīm, Cairo: al-Maṭbaʿa al-ẖyrīya, 1310A.H. 

 م.1984عالم الكتا   :  بيروتكتاا المغازمالواسدم  محمد بن عمر بن واسد   -

- AL-WĀQIDĪ, MUḤAMMAD ʿUMAR BIN WĀQID, Kitāb al-maġāzī, Beirut: ʿAlam al-kitāb, 1984A.D. 

ً  إشراف وتحرير: عبد ا  بن عبد الرحمن 355ايرودوتوس والجزيرة العربية  الجزيرة العربية ف  المصادر الكالسيكية ث -
دارة الملك عبد العزيز   :الريامالعبد الجبار  ترجمة: إبراايم الس ايح  تعليق: رحمة بهت عواد السهاه   

 م.2017اا/1439

- HĪRŪDŪTŪS WAʾL-ǦAZĪRA AL-ʿARABĪYA, al-Ǧazīra al-ʿarabīya fī al-maṣādir al-kilāsīkīya (355), 

Supervisor: ʿAbdullah bin ʿAbd al-Raḥman al-ʿAbd al-Ǧabbār, Translated by: 

Ibrāhīm al-Ssāʾiḥ, Commented on: Raḥma bint ʿAwwād al-Sinānī, Riyad: KING 

ABDULAZIZ FOUNDATION FOR RESEARCH AND ARCHIVES, 1439A.H/ 

2017A.D. 

 م.1954  القاارة  المرأة ف  الشعر الجاال أحمد محمد الحوف    -

- AḤMAD MUḤAMMAD AL-ḤŪFĪ, al-Marʾa fī al-šiʿ al-ǧāhilī, Cairo, 1954. 
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 م.1981  اإلسكهدرية  أحكام التركات والمواريد ف  الشريعة اإلسالميةبدران  أبو العيهين بدران   -

- BADRĀN ABŪAL-ʿAYNAYĪN BADRĀN, Aḥkām al-tirkāt waʾl-mawārīṯ fī al-šarīʿa al-islāmīya, 

Alexandria, 1981. 

الجامعية للدراسات والهشر والتوزيع    المنسسة 1  ط.حضارة العرا ف  عصر الجااليةحسن  حسين الحاج   -
 م.1984اا/1405

- ḤASAN, ḤUSAYĪN AL-ḤĀǦ, Ḥaḍārat al-ʿarab fī ʿaṣr al-ǧāhilīya, 1st ed, al-Muʾasasa al-ǧāmiʿīya liʾl-

dirāsāt waʾl-našr waʾl-tawzīʿ, 1405A.H/ 1984A.D. 

القديم خالل ا لف ا ول سبل الميالد حت  عشية الغزو ا حوال االجتماعية واالستصادية ف  اليمن الحمد  جواد مطر   -
 م.2002  جامعة عدن  الشارسة: دار الثقافة العربية  1  ط.م525الحبش  

- AL-ḤAMD, ǦAWĀD  MAṬR,  al-Aḥwāl al-iǧtimāʿīya waʾl-iqtiṣādīya fī al-yaman al-qadīm ẖilāl al-alf al-

awwal qabl al-mīlād ḥattā ʿašīyat al-ġazw al-ḥabašī 525A.D, 1sted., Aden University, 

Sharjah: Dār al-ṯaqāfa al-ʿarabīya, 2002. 

دارة الملك  :  الريام1.  طمدوهة الهقوش الهبطية ف  المملكة العربية السعودية   الذييا  سليمان بن عبدالرحمن -
 .ه1431عبدالعزيز  

- AL-ḎĪB, SULAYMĀN BIN ʿABD AL-RAḤMAN, Mudawwanat al-nuqūš al-nabaṭīya fī al-mamlaka al-

ʿarabīya al-suʿūdīya, 1sted., Riyad: KING ABDULAZIZ FOUNDATION FOR 

RESEARCH AND ARCHIVES, 1431. 

 م.1995  القاارة  هظم العرا ف  الجاالية وصدر اإلسالمزهات   محمود سالم   -

- ZANĀTĪ, MAḤMŪD SALĀM, Nuẓum al-ʿarab fī al-ǧāhilīya wa ṣadr al-islām, Cairo, 1995. 

 م.1971دار الهاضة العربية    :  بيروتتاريخ العرا ف  عصر الجااليةسالم  عبد العزيز    -

- SĀLIM, ʿABD AL-ʿAZĪZ, Tārīẖ al-ʿarab fī ʿaṣr al-ǧāhilīya, Beirut: Dār al-nahḍa al-ʿarabīya, 1971. 

 .م2005دار ومكتبة الاالل   :بيروت  1.  طخديجة بهت خويلد من الماد إل  اللحد حياة السيدة  الشرااه   حسين عل  -
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