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: األطروحح أو الرسالح عٌىاى

 دراسح االسالم قثل العرب تاريخ لذراسح هصذراًا  الثغذادي حثية تي لوحوذ الوحثر كتاب

 تحليليح ًقذيح
: األطروحح أو الرسالح هلخص

 وقد( تحليلية نقدية دراسة االسالم قبل العرب تاريخ لدراسة  مدراًا  البغدادي حبيب بن لمحمد المحبر كتاب )بعنوان دراستي جاءت لقد
( ىـ245 )سنة المتوفي البغدادي حبيب بن  حمد والنسابة لألخباري المحبر كتاب خالل  ن االسالم قبل العرب تاريخ الدراسة ىذه تناولت
 حياتهم نواحي  ختلف تخص روايات  ن الكتاب ىذا يتضمنو  ا وخموواًا  االسالم قبل العرب تاريخ و عرفة لدراسة  مدراًا  يعد والذي

 تناول فقد وخاتمة، و قد ة فمول أربعة  ن األطروحة تألفت وقد. لها والتحليل النقد  نهج على  عتمداًا  واألقتمادية، والفكرية األجتماعية
 بمورة وىيأتو و وارده  نهجو حيث  ن الدراسة  وضوع المحبر كتاب ايضاًا  وتناول البغدادي حبيب بن  حمد سيرة دراسة األول الفمل
 ووفاتها القبائل حاالت  ن تضمنو و ا المحبر كتاب في االسالم قبل العرب عند االجتماعية الحالة تناول فقد الثاني الفمل أ ا. عا ة

 عند الفكرية الحالة تضمن فقد الثالث الفمل أ ا. االسالم قبل العرب عند والقوانين القضاء وايضاًا  وقيم وتقاليد وعادات األسرية والحياة
 قبل العرب يؤديها كان التي والطقوس والعبادات الدينية المعتقدات ىي  باحث ثالث في جاء وقد المحبر كتاب في االسالم قبل العرب

 وتضمن المحبر كتاب في االسالم قبل العرب عند األقتمادية الحياة فيو تناولت فقد الرابع الفمل أ ا. عندىم والتاريخ والتعليم االسالم
 .التجارية  عا التهم وبعض التجارية و واسمهم العرب وأسواق الفضول وحلف األيالف
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Abstract of Thesis 
So was my title (book Al-Muhaber Mohammed bin Habib al-Baghdadi source to study the 
history of the Arabs before Islam), a critical study of analytical, has addressed this study 
History of the Arabs before Islam through news and Alnsabh, Mohammed bin Habib al-
Baghdadi who died the year (245) after the migration, and book inker to be the source in this 
study to learn the history of the Arabs before Islam, and especially what is in this book of 
stories related to various aspects of their social, intellectual, economic, relying on criticism 
and analysis approach her. Consisted thesis of four chapters and an introduction and 
conclusion, the chapter discusses the first study of the biography of Mohammed bin Habib 
al-Baghdadi. had a book Al-Muhaber subject of the study in general. The second chapter has 
dealt with the study of the social life of the \ Arabs before Islam in the book inker. The third 
chapter has included the intellectual life of the Arabs i before Islam in the book inker. The 
fourth chapter has dealt with the economic life of the Arabs before Islam in the book inker.  

 


