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وكاااان ال اااد  لموالااادين ال ضيماااين مااان شااامان فاااي اياااام ال اااي و   الضادمااا   يااا  
الكهول  وال جز وان دام الضدرة عمى اداء االعمال فمن الشروري ت ني عادد مان االوالد 

االوالد  واج اااال الرعايااا  واالعالااا  تجاااا  والاااديهم فاااي لمواجهااا  ال يااااة الم تموااا  ويضاااوم 
المساتض ل ودااد كاناال اكنار النساااء المااواتي ال يسااتن ن االنجاا   اان الكا نااال   االنتااو 

 والناديتوم ( والزوجال ال ضيمال . 
 ااان كا ناا  ت ناال ا ناار ن ااد ادر ا هااا ور تهااا لكااي  (1 فضااد جاااء فااي ن ااد الن ااو 

   الت ني ان تت مل مسؤولي  ال نايا  واال تماام  الكا نا  ت  ح كا ن  منمها وعمى اال ن
الك يااارة فاااي اياااام  اااي و تها وعميهاااا ايشاااا ادامااا  النضاااوس الدينيااا    اااد وفااااة المت نيااا  

 ومضا ل ذلك تترك الكا ن  ال نتها  الت ني م هم ما تممك . 
جهاا اما الزوج  ال ضيم  فانها تضدم لزوجها ام  لتنج  لر ننواال وي د ننوال زو 

نوالدًا  اااالت ني وي اااا لهااام ان يرنو اااا   اااد وفاتهاااا ط او تت ناااى نوااا  او نومااا  مااان ا ويااار 
 وعد  الوري  ال رعي لهاط وذلك  ت رير عضد رسمي يوشح  ضوا النول المت نى .

 ااااااااااني مماااااااااك ايسااااااااان            –فضاااااااااد ورد فاااااااااي عضاااااااااد مااااااااان ع ااااااااار المماااااااااك انميااااااااال  
 awilimاشههتا ط ال ههي ا هه  ط  AMA-sinوزوجتهه   iasirum) ان ا.م(   1682-1631 
– ili   من والدتAjartum  وزوجهطiristum  ب شاة ش قيت مهن ال  هو واينه ن منهط مهن

 . (2  الصوف ل كون ابنط لهمط) أي تم تسج ل عقد الشااء مع عقد التبني (
وكاان الرارم مان الت ناي ايشاا تسا ير االوالد  االت ني  ال مال والكسا  واعالاا  

 هم وعجاز م مضا ال اتواداال والتزاماال تتشامن تاورينهم   اد وفااتهم ط مت نيهم عند  ايو 
 .   (3 ف مى االوالد  الت ني تضديم مضادير  من االموال او االغذي  سنويا الى مت نيهم
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