
 
 
 
 
 
 

 

 

 حسيه يىسف 

 ضماوة السوجات لديىن أزواجهه مه خالل برديات زيىىن

منننلجديننباللالحدم أنننيلأدننىلاجيننبلزننولميمج ننيل ادننجنل ننببلتالاننللمنننلجداللباننح ل   ننللالحدد ج ننح ل
جدقننلجالجددقباننيدلالاننبلأنلعنن جلجدلننببلزننولجددصحاننيل لاقننبمل ننجل للوجدمدالثقننيل نننلجد ننمحنلجد   ننولزنن
ج دنننكل دنننىل لا دنننحجللتنننلل قنننجبلل(1)دجددقبانننيلزنننول ننناليلأالجدجدانننج ججقلانننيلدمأينننملجدأقاقنننولدمقنننلجال

جإلقلجالجددقبىلججد ولمنلجدمف لالأدصحلجد ص لالس مل مولأسح لأنلجدمق لال حب لمحلاتجنللجغالنحل
لزولسبجبلجدبانلججدبجئنلم لط حلداس لابلدقجبهلمأمميلالحدفججئبلجدم فقل ماصحد

تننحنلملنل  ننايلجدمسنيميلأنلمجدمننبانج ج ن لالدننجبلجدقنحدجنلجدم  ننميلالنحدقلجالجد 
مسئج لمسئجدايلتحمميل نلبادىلجعجلغاللقحبلل مولأنلافم لمنلع هلجدمسنئجدايلأ نولجدنجلتنحنلغانلل
قننحبلل مننولجدسننبجبدلجأننببلجدقننحدجنلأدننىلمننحلمنننلسننالاللدم أمننللمنننلعنن هلجدمسننئجدايلإ لمنننل نن للسننبجبل

لنل لنملج اللح ننىدلجتننحنلمنننلأننقلمجمجدننبان م،لأنلادفنن لزقننطل مننولدننبجئن
 نننولأجللى ننن للجدمنننبانلجمم متح نننىلجد ح نننيلأ نننولاسننن جزولبادنننى،لج لاأنننقلدمنننبجئنلأنلادفننن ل منننولأ

 ت سننننننننننننفلجثاقننننننننننننيلجد دفانننننننننننن للو نننننننننننن لل ننننننننننننبجلجد نننننننننننن للجدمننننننننننننبان،لال ج ننننننننننننىلجمم متح ننننننننننننىدلجدتنننننننننننن
تنح لجدمنباندل،لزح ما صحلزإنلجدبجئنل ماىلأنلاج ن لجدقامنيلجددقبانيلدمم م"

جتننحنلمنننلجدممتنننلأنلاأ ننللجدمننبانل مننولزل ننيلإ ننحزايلدتننولاسننببلبادننىلإنلعننجلجسنن طح لأنلاقننبمل
   حلا منلسنبجبهلدمنباندلجتنحنلجد نحمنلمسنئج لمسنئجدايلتحممنيلالنب لمننلجدمنبانلجج طنولجدقنحدجنل

ولع هلجدأحديلدملجدأقلدمبجئنلأنلادف لجإليلجءج لجدقحدجدايل مولأىلمنلجإلثدانلجدمبانلأجلجد حمندلجز
اتنلمنلأقلجد حمنلأنلاطحدفلجدبجئنلأنلادفن ل منولجدمنبانلج  نمولالنب لمدنىدلجتنحنلجدقنحدجنلافنلقل
لنل مننحلالننانلأنلاتننجنلجدمننلءلمننبادحلجالننانلأنلاتننجنلمسننئج لزحدمننبانلانننللمننبادحلدتدننىلزننولجيننجبلمجد ننحمن

ج منولل(2)دتدنىل لالنبلمنبادحدم،ل لالبلمسئج دلالادمحلجد حمنلأحللزلجللجدمبانلالنبلمسنئج ل

                                                 

)1) Cf. e.g. PCZ. 1. 59077; 7 May 257 B.C., 4. 59636 undated; 59640, undated; 59366, 

about 241B.C. 59367, 20 Jan. 240, 59462, undated, 59136, P.Mich.Zen. 35, 11 

Feb.254B.C.; 57, 4
th

 of July 248 B.C.,;71, Ptolemy; III, reign; 80 undated, P.Lond. 

Zen.7, 2011, 13 Feb. 243. 

)2) Taubenschlag, R., (1955), pp. 297-8, 304, 316, 411-3, 531-2.  
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 دكلتحنلمنلأقلجد حمنلجد ىلافللمدىلمنل نمدىلأنلالنجبل منولجدمنبانلج  نمولجدفنحللالنحد لجاال
(1)اللبلأنلا  مللمنلجلط ىلمعلجدبجئنلج  مود

جمنلجدطلافلأنل  غاللقح ب لأقلجدبجئنلزولجد دفا ل مولجد حمنلالغالجددنلل ننلزنلجللجدمنبانل
ثلأنلجيبلم ادجنملدفسىلمصنببجلالحدسنينلدتجدنىل نحمدحلدممنب جلمتحدانح مدلجتنحنلالفلللم ادجنم؛لزقبلأب

منننلجدمأنن ملأدننىلاسننينلم ادننجنملإنلدننملانصننللمتحداننح ملزننولجدجقنن لجدمأننببلجدم فننقل ماننىلمننعلجدننبجئندل
ججدالحبىلمنلجدجثاقيلأنلجدبجئنلدملادي لزولجدقالال مولم ادجنم،لج مول دكل متنلم ادجنملمنلجدقالال

ملج قبامىلدمبجئندلالابلأنلع جلج  اللدملاقالللالص هلجد سجايلججس  بملأقىلجدقحدجدولزولأنل مولمتحداح 
ا   لجإليلجءج لجدقحدجدايل بلمنلا  حلهلسججءلجدبجئنلأجلجدمنبانلجج  نحللجدم نولزنولجإلينلجءج ل نبل

حدنثمدلجأزمن لم ادجنمدلدتنلم ادجنملدملاقالللالمثللع هلجددصحايلدمسلحه،لزلزعل تججهلدمممنكلمالطممانج لجدث
م ادننجنملزننولجددصحاننيل نلقننلجللجدممننكليننحءلداغاننللجدقننحدجنلجدقننباملجج  الننللأنلجد ننحمنلامتدننىلأنلاسنن لابل
ألا ىلإ جلمحلأس طح ل قباملجدبجئنلج  مولدممبانلج دكلالغنالجددننلل ننلزنجج لجدجقن لجدم فنقل مانىل

 لللل(2)د قباملجدمبانلجدصحلفد

تنحنلمننلأنقلجدنبجئنلجسن لالحبلجدمنبانلأجلجد نحمنلجتنحنللجزولأحديلجدلي لجدتحملل ننلسنبجبلجدنبان
ع جلجإليلجءلاسمولج س لقحقلدقحءلجدبان،لجعجل طالانقلدقنحدجنلننللملمنج لالنىلزنولم نللجدقبامنيلأ نول

جزننولجدأقاقننيلأنل ننبجللعنن جلجدقننحدجنلالالننلل نننل نناج لل(3)مد ننملإدغننحؤهلزننول صننبلجدفل ننجنلمالننحكلإنللدننف
جدف ل لجعجلمنحلالتن لجدطالالنيلجد نولتنحنل ماصنحلج ق  نحبلجدم نلىلنحعل لالاعلج زلجبل دفسصملزول مكل

أاثلتحد لجدفقلل حئلحلالجيىل حملجلتجبلجدثلج لجد لج ايلجد ولتحنلمنلجد لفل ساامصحلججز قحلهلدمدقنبدل
جاس بللمنلاللالجدجثحئقل مولأنلع جلجدقحدجنلقبلأ ال لسحلاحلمل لأ لىلزولجدقلنلج جللمنلجدأتمل

ل(5)ثنننننملزقننننننبل لنننننبب لجدجثننننننحئقلجداللبانننننيلجد ننننننول  دنننننحجللجدقننننننالال منننننولج  نننننن حل،جمنننننننلل(4)جدالطممنننننود

                                                 

)1) P. Mich. Zen. 35, 11 Feb. 254 B.C., Philadelphia.  

)2) P. Mich Zen. 70, Spring 237 B.C., cf. Edgar, C.C., (1928), p. 293. 

)3) Diod., I, 79.  

)4) P.Hib. 1. 34, 241 B.C., Westermann, W.L., (1929), pp. 21-22.  

)5) Cf. PSI. 5. 529; 532, P.Hib. 1.73, PCZ. 3. 59310, 1Oct. 250B.C. 3. 59492 undated, 

P.Teb. 3. 785, UPZ. 1. 124.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 يات زيىىنضماوة السوجات لديىن أزواجهه مه خالل برد

 

105 

دقحءلجدباجنلجد   ايلججدأتجمايدلجعجلمحلتنحنل نحئلحلزنولجدجثنحئقلال نجفلجدمنبانلمنن لل(1)ججس لقحقصم،
جتحنلمنلجد لجليلأنلاأ نللجدمنبانل منولل(2)د

نلمنلجددحأايلجدلممايلزإنلجدبجئنلدملاتنلدباىلثميلمحلاس طاعلأنلافلمىل ينحهلدتل(3)دإثالح لسبجبهلدمبان
جدمبانلأجل حمدىلإنلعجلأنصلل ي جل حمنحل ننلسنبجبلجدنبانلجدنملاتننلدبانىلثمنيلمم متنح لد فنولالحدنبانل
ج اللح ىدلجتحنلسينلأجلجس لالحبلجدمبانلأجل حمدىلالبل  لزحلثألاحلمثحدانحلدتدنىل لالانبلجدنبانلدمنبجئن،ل

 زولأح  لتثال لتحد لقاميلجد  للجدمس لالبل ل لحبللقاميلجدبانلجدمصبلدلجل

جمنلجديمولأنلأ ميلجدباجنلجدأتجمايلججد   ايل لقب لال جل ل حمي،لج  جابل ببلجدلنحي انل ننل
سننبجبلجدننباجنلزننولم ننللإالننحنل  ننللجدالطحدمنني،لجادالغننولجدقننجللأنلأ مننيلجدننباجنلتحدنن لد ننح لد أننج  ل

 حدن لزاصنحلجدلبانبلمننلجدمنبنلجإلغلاقانيلمننل فنحقملم نتميلجدنباجنللوملجدصامادسن  باب لزنولم نللججدلنحد
ل(4)نلجفلجق  نحبايل نلاليدلوجزلجلل ب لآ فلمنلجدمججطدانلمنلمبدصملج  مايل حلتانل حئ  صملز

جقمننفللوج ننلفلجدقننحدجنلج ثادننولجدمسننئجدايلجديمح اننيلدملحئمننيلج دننكلزامننحلا  ننللال صمننيلجد احدننيلجدلنمنن
لسحءلأتملجدطغاحنلجتحنلجد  للج حئم نىلزنولعن هلجدأحدنيلملل نحلدفقنبلأقجقنىلجدمبدانيلدنحملجدأت ملجج 

جعجلمحلجدطالقل موليلجئملجدسلقيلججدل ج لجأ الجلدمنل لانلبلل(5)دججددفولمنلبجديلجدمباديملم
بانلالبلمحلجق ل ىلمنلجدبجديدلجتحنلألمحنلج زلجبلمنلأقجقصملجدمبدانيل لادطالنقلسنجيل دنبلجزنح لجدمن

                                                 

)1) P.Col. 480, P.dem. Lille, 22, P.B.M.dem. 10405, corp pap. II, 20 Jan. 159 B.C., Thebes.  

)2) P. Rein. 1, 7, l. 41, 139, B.C., ;MChr 16    PDion 9 rp.1P.O. 1477, 74, 82, 85, 86, Lewis, 

N., (1986), pp. 64, 131. 

)3) Pestman, P.W., (1983), PP. 281-302. 

)4) IG XI.2.161A, Delos, Syll. 976, Samos, Tod, GHI 202, Syll. 306, Tegea, Alexander the 

Great, 324 B.C., Arrian, VI, 27, 3-5, RC 3 and 4, Syll, 344, Teos, Antigonus, 306-302 

B.C., Syll.955, Arkesine, late 4
th

 -early 3
rd

 cent. B.C., SEG II.79, Teos, 300 B.C., 

Syll.,
 
364, Ephesus, after 297, Rev. Laws,Cols. 5,18, 19, 259 B.C., C. Ord. Ptol. 21-22, 

260B.C., Syll.495, 3
rd

 /2
nd

 cent. B.C., Olbia, P.Hib.II, 198, 240 B.C., P.Hal. 1, mid 3
rd 

cen. B.C., OGIS 46, Halicarnassus, 3
rd

 cent. B.C.; 196 B.C., Polyb., XX.6.1-6, 

I.Délos,442, 179B.C., Syll. 544; IG VII. 4263, Oropus, P. Tebt. I  27, 111B.C., Jos. 

Jewish Ant. XII. 168 ff.  

)5) Cf., Pomeroy, (1997), p.85, Plut. Ps Mor.834A, Idomeneus FGrH 338, Fr. I, Arist. Ath. 

Ath. Pol. 16, 10; SEG xii. 26-7, no. 87, ll. 20-1 (337/36); Dem. 13. 62, 23. 62; IG I 2 45. 

3-4, 20-5. 
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ج  ننمولجتننحنلمنننلجدممتنننل زننلجبلج سننل لزننولعنن هلجدأحدننيلأنلا يدالننججلعنن جلجدلقننحفل نننلطلاننقلسننبجبل
لل(1)جدباند

ج  أتبليبايلقحدجنلج سن لقحقلدقنحءلل(2)جاس بللمنلجدجثحئقلأنلجد حمنلأجلجدمبانلتحنلا ملجأ يح ه
دم اللننيل دننبلالاننعلجدمننبادانلجدننبانلمنننل نن للمننحل يسننبهلإأننبىلجداللباننح لجد ننول أننببلجدقجج ننبلجدقحدجداننيلج
جلغننمل دننكل لامتنننلل(3)يدجدلننحي انل نننلسننبجبلباننجنلجدبجدننيلججدلسننجملجدم أ ننميل منناصملد ننحد لجدبجدنن

ج سننن ب للمننننلجدجثنننحئقل منننولجينننىلجداقنننانلجال نننتللتحمنننلل منننولمتنننحنلجننننلجفلمثنننللعننن جلج أ ينننح ل
جدصملزننولم ننللإالننحنلججد طننجج لجدمل ننحبلج  ح عننحل ننبلجدمق ل ننانلجدمنن انلالينن جنلتماننيل نننلسننبجبلبانن

  ننلىلجدالطحدمننيلججدلجمننحندلج لاجيننبلزننولجدم ننحبللجدم ننلايلمننحلادالننول نننل دننكدلج ل   نن لجد ننجل ل
جدتحممننيلسننجىلمنننلمثننحللأقننبملمسنن قولمنننلجدقننحدجنلجدلجمننحدودلأاننثل نندللقننججدانلج دننجج لج ثدننول  ننلل

انجملل30حزايل المن ل مو لمأنلجدمبانلاأ لل دبل  مفىل نلجدسبجبلمنل  للجدمأتميل مولز ل للإ ن
أ حلهلإدنولجدمأتمنيدلزنإنلدنملاسنببلجدنبانلجدنملاأ نللمننل جاللبعحلا ملجدقالال مول  للجدمبانلجج 

الحجدنبلأجلأقنللإنللغنفلل15ا مدىلزأنلدمبجئنلجنلا   لج يلجءج ل بهدلزاقابهلالقابل لا ابلثقمىل نل
 هلأنلاقنبملدنىلمنحلج دنىلزول دكدلجاأقلدممبانلأنلالاشل مولدفق ىلزنأنلدنملافلنللزنأنل منولمننلاأ ين

جدىلأنلا انبل منول دنكلإنلألجبدلجمنحلدنملان ملجد ج نللد سنجايلدمنبانلزنأنل الحجدبلججأبلمنلجدقم لجد  ن،
انجمدلج ن للعن هلجدف نل لامثنللجدنبجئنلججدمنبانلأمنحلمأتمنيلجداللجا ننجللل60جدمنبانلاالقنولزنولمأالسنىلدمنب ل

طمجفل)جد ىلاق ولالىلجداللجا جل(،لجزولجداجملزولمقللجدلقحبعحلزولثحدثلأاحملجدسجقلجالمنلجدمقبجللجدم
جدثحدثلمنلأاحملجدسجقلزسنجفلالنحدجنلمننلجدلقنحفلجدتالانللأجلأنلان مل سنمامىلداالنح ل نحل لجدمبادنيل النلل

ل(4)جد االنلدلجزننولجداننجملجدثحدننثلمنننلأاننحملجدسننجقلزننأنلجدننبجئدانلسننجفلاقطلننجنلأينن جءل)منننليسننبلجدمننبان(،
 لل(5)ثللممحلعجلأقلدصم،ل نل دكلدنلامللبجنل قحفمددتدصمل لاأقلدصملأنلاقطلججلأقللأجلأت

                                                 

)1) Pomeroy, (1997), p. 85, Isae. 10. 17; Anecd. Bekk. i 247. 10-19.  

)2) P.Ent. 28, 28 Jan. 222 B.C., Heracledeis division, Arsinoe, P.Rein. 11, 109 B.C. 

)3) P. Col. I (Inv. 480), ca. 198-197, Westermann, W.L., (1929), pp. 20-22, 48-54. 

)4) Cf. Lewis, N., vol. I, (1966), p.104 n.35 

  لدجدمبانلجافصملمنلنحعللجددللأنلج ي جءلجد ول قطعلعولمنليسب

)5) The Twelve Tables, III. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 يات زيىىنضماوة السوجات لديىن أزواجهه مه خالل برد

 

107 

جتحنل فحقملم تميلجدباجنلعجلجدأحز ل نل قبملقججدانلمباديلجإلستدبلايلجدأمحايلدأل  حللجدم انل
اقجمجنلالمصحملدمممكلمنلأنلا ملج  ح لإيلجءج ل نبعملأجل نبل نحمداصم،لأجلأنلاقنجملينحملجلجدنباجنل

لوباملب نننجىل نننبلجدملنننحدانلمننننلأسنننللجدغنننحئالانلأجل نننحمداصمدلجق نننال نننجقافصمدلجمدنننعلجدقنننحدجنلأا نننحل قننن
دملاقبملجدبجئنلبدا ل مولأنلعؤ ءلجدُملحدانلالنلغملتنجدصمللجدقحدجنلأنلع هلجدب حجىلدنل قبملدممأحتملمح

جمننعلالبجاننيلجدقننلنلجدثننحدولقدمدلاقننبملقننلجللأيننللل(1)مُق ننلملزننأدصملقننحبلانل مننولإ حدننيلأدفسننصملأدفسننصمد
جمننل لأ ننلىلقننلفلدصحاننيلجدقننلنلجدثننحدولقدمدلزننإنلل(2)مسننيجدانلدننباجدصمل يننحهلجدبجدننيدل ننابل فننججل نننلجد

ل(3)س ثدحءلجدلبابلمنلج زلجبلمدىدجقحدجنلج س لقحقلدقحءلجدباجنلجد   ايلقبل مل

جزننول نناليلمأالجدمجداننج م،ل لننبب لأننح  لسننينلجدمننبادانلالمللزننيلم ادننجنملز دننحتالججلاطمالننجنلمدننىل
طمنفلجدمسنح ب لججدقسنم لإدنولدنج ان لأجدصمنحلالينجلمسنح ب لم ادننجنمل نلجدمسنح ب ،لج لنبب للسنحئلل

 نننملمنننللسننحئللا يننحج ل نننلج  مننيلجدلجعدننيلجامنند لتح الصننحلاللننالجدجقنن لداسننببلبادننىلجعننجلجدقسننملج 
الادمحلتحنلجددج لجدثحدولعجللسحئللملحجدجلم ادجنملاطحدالجدىلالسل يلسبجبلجدبانلأ نولان ملل(4)مدج س لأح

جدلننللمننحلسننالقلتمننىلافسننللأننلللل(5)جعننملم ننحمدججملجد نناليلزننولباجدصننحلدننبىلآ ننلاندطنن قلسننلجأصملإ
م ادجنمل دبلدصحانيلز نل ل نغمىلدمد نفلمنباللجد ناليل منولإالنلجءل م نىلأمنحملجدممنكلمالطممانج لجدثحدنثمل

لل(6)نددفسى،لالإ  ءلطلزىلمنلجدباجنلجدمس أقيلدم اليلطلفلأزلجبلآ لا

جدالأثلال جل لمالح لل نأ ول نب لأنح   لأج عنحل  مثنللزنوللجزامحلا للجدجثحئقلجدم لمقيلالمج ج 
لسحديلالسمصحلمثاجبجلج ملإدولم ادجنملا اللهلالأنلمالاثجنملجمآمجداج ملقبلجأ ين جلزنولمأ لانفملالججسنطيل

                                                 

)1) P.Hal. 1, mid 3
rd

 cent. B.C.  

)2) OGIS 90, 196, B.C. 

)3) P. Hib. 198, ll. 117-8, P. Teb.1, 5, ll. 231-248, 118 B.C., Taubenschlag, R., (1955), pp. 

598-9 

(4) PCZ. 59279 59366; 59421; 59454; 59462, ; 59481; 59492; 59520; 59528; 59636, PSI, 

418, P.Mich. Zen. 90, l. 6, undated, PCZ. 4, 59599, ll. 9-11, undated, PSI. 6, 667, 

undated, P.Mich. Zen. 90, undated, P.Col. Zen. 3, 10, l.3, 30 April, 257 B.C., 

Philadelphia 

(5) PCZ., PSI, 418, P.Mich. Zen. 90, l. 6, undated, PCZ. 4, 59599, ll. 9-11, undated, PSI. 6, 

6, 667, undated, P.Mich. Zen. 90, undated, P.Col. Zen. 3, 10, l.3, 30 April, 257 B.C., 

Philadelphia 

(6) PCZ. V 59832, 246-240 B.C., Philadelphia. 
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ل(1)يدبلج منننيلتحدنننحلمنننبادحنلالصنننحلدنننى،لجطمنننفلمدنننىلأنلالسنننللجدمالمننن لالسنننل ل000د1مأدطاج نننج مل ينننلل
للج ملتح ننننفلجدلسننننحديلقننننبلجسنننن  بملجد لالاننننللممأ ينننن لأجلمأح ننننلجيننننباللالحدم أنننننيلعدننننحلأنلمثاننننجبجل

مدلجعن جلجد لالانللا ناللالج نج لملجدا لزولجدسنينم=
إدننولأنلمأدطاج ننج لدننملا طننللجدسننمطح ل نننلمالاثننجنملجلمآمجداننج ملجقننلللأنلاأ ي عمننحلالدفسننىلأ ننول

لالبجلإداىلمحدىدللل

ملداقنناملالصننحلدمننب للداسنناج مل عننفلإدننولقلاننيلمتجا ننحىل=جمنننلسنناحقلاللباننيلا  نن لأنلمباجل
بلج مننيلالننبا ل نننلمالطمماننج مدلجعنن هلجدجثاقننيل الننبجلمنننلأتثننللجدجثننحئقلل50 مسننيلأاننحملدا ننمنلسننبجبل

سنن ب لل مننولنننحعل لج أ يننح لجدطننج ودلجايننبللجد لالاننلل نننلأنليماننعلج طننلجفلمالح ننل لجج ننج لد 
أنلجدمأ يننن لا ينننىلديصنننيلجأ ينننح هلال نننجل لطالالاننني،لجدننن دكلزنننولجداللبانننيلا  نننلزجنلال نننجل لدمطاننني،لجل

أ ننللد لننحجدصملل5ا ننطأفلملننىلأ ننحهللالمننحلداسننليل دننى،لجا اننبل مننول دننكلالننأنلاطمننفلمنننلم ادننجنمل
جا أننننلأنلتح نننفلجدجثاقنننيلا طنننللم ادنننجنمل ننننلجينننجبلل(2) د منننولق نننحؤلز نننل لج د ننننحللال نننجل ليانننب

قننبل لننجبججلمثننللعنن هلجدممحلسننح دلجعدننحكلأحدننيللمباجداسنناج ملزننولجدأينن لال ننجل لدمطاننيدلجأدصننمليمالننح
مزحمجدا ملقالطحنلجدقحلفلجد نحللال ناليلمجدنج اللأالجدمجدانج ملجدن ىلان ملجأ ينح هلالمللزنيللينحللطنحقمل

بلج مننيدلجاطمننفلمنننلم ادننجنملأنلالسننللإداننىلجدمالمنن لمالح ننل لل70جدقننحلفلجدسنن يلججدمنن انلاطحدالجدننىلالمالمنن ل
زحمجدا ملامثلل نغطحلتالانلجل منول ادنجنلالسنالفل لطنللقنحلفلجتحنلجأ يح لمل(3) دأ ولاس طاعلجدلجب
لجد اليل نلجدلملدل

جمفنحبلجدقننجللعدنحلأنلجأ يننح لج  نن حللتنحنلعننجلجدطلاقنيلجد ننحئليل سنن افحءلجدنباجنلزننولجد نناليدل
جامتنل اللاللقالجللعؤ ءلجدلحممانلزولجد اليلدفتل لج أ يح لت حمدانلدقحءلجدباجنل مولأدصحلإأنبىل

سنن لقحقلدقننحءلجدننبانلبىلمأالجدجداننج م،لجأدصننملتننحدججلججثقننانلأدصننملدنننلا ننالججل ننأايلد م ننحطللجدلمننللدنن
 نلم ادجنملزولجددصحايلسجفلاسن طاعل نبالاللجدسناجديلجددقبانيلجد  منيلد ألانلعمدلجامتننلجدقنجللإيمنح ل
أنلبجل للأ لجدمننحللبج ننللجد نناليلتحدنن لأسنننل لمدصننحلالتثاننلل حليننىلجعنننجلمننحلأبىلإدننول ننب لجدأحينننيل

                                                 

(1) P.Lond. Zen.7, 1943, date of reception, 5
th

 May 257 B.C. 

(2) PCZ. 3. 59307, 5
th

 Oct. m250 B.C. 

(3) Cf. e.g. P.Lond. Zen.7, 2007, 14 Dec. 248 B.C. 
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جديلجددقباننيلد اسنناللأمننجللإبجل لجد نناليلج مجاننللج  مننحللجديحلاننيلزاصننح،لممننحلأبىلزننولجددصحاننيلإدننولدمسننا
لأ يح لع هدل اج لنحعل لج 

جزنول نجءلجدننلجفلجدملمجمنيلمنننل تنلجللسنبجبلجددقنجبلجدمطمجالنيلدسننبجبلجدلجج نفلج نأ للجدلبانبلمنننل
بانيدلزنأنلجأ ينح لج  ن حلل ينللج  محللجدمطمجاليلدم ناليلالسنالفلجدندقللجد نبابلزنولجدسناجديلجددق

جدجزننحءلالحدمننحللالنننبلأنن لدحيلنننحلامتنننلمننننل  دننىلجقدننح لج  ننن حللجدملداننانلال قنننباملجدلمننللجدمطمنننجفل
ججد ننحللجددقنجبدلجقنبلتنحنلمننلجدمل نحبلأنلاسنببلم ادنجنملعن هلجدمالنحد لزنجلل نجزللجدسناجديلدبانىدلجعنجلمننحل

بلمسنح باىلمسجسن لج ج ملالنأن لجأا نحلأ نبل  ولالىلإأنبىلجدجثنحئقلزنولإطنحلل لمامنح لم لنبب لمنعلأأن
 (1)ندجدتفحديلإدولجد حمدا

 

جع هلجداللبايل فسلل  لفلعؤ ءلجدليحللجد م لجدم انل عالججلطجج ايلدق حءل مسيلأاحملد نمحنل
جدلباننبلمنننلجدليننحللمنننلم ادننجنملأنلاقننجملالسننبجبلسننبجبلمالمنن لمنننلجدمننحلدلج فسننللقالننلل دننكل تننلجللطمننفل

جدباجنلجدمطمجاليلمدصمل دصنحلالتنللالسنحطيلتحدن لبانجنل  نللج منحللجد ناليلجدنا لم لمقنيلال   نصمل
جدفقالدلالللجلالمحلجل الطججلزول عننلم ادنجنملالننأدصمللينحللجإلأ ينح لجمننلثنملزصنجلانبجنلزنولمفتل نىلأن ل

ل(2)ىمدسالاداج ج ملججدقلايلج  للمقحالللألاس ا لجدليللجد ىلتحنلمأ ي جلزولم

جا   لمنلنلجفلجأ يح عملجدطالاليل)جدجباي(لدنلجفلأال لعؤ ءلجدليحللجع لجدننلجفلجدجبانيل
  حالكلج  محللج  نلالصحلج تنلجللج أ ينح للالمنحلال نجل ل نالىلآداني،لجعن هلجدننلجفلجدلج ادانيللو لجبلإد

جدم نحبللجدم نلايلججدلجمحدانيدلدتنننل ل قنحلنلالمنحلسنمفل تنلهلمننلننلجفلأننال لجدمنبادانلجدنججلب لزنول
ع هلجدنلجفلجدم ففيل  البللسلالحلأحلل بملجدسبجبلسججءلتحنلجدبجئنلم ادجنملجدن يلدنملاصنلفلمدنىلإ ل

                                                 

(1) PCZ.3, 59367, ll. 5-6, 20
th

 Jan. 240 B.C., Philadelphia.  

(2) P.Col. Zen. 58, undated, Philadelphia 
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جأ ننول ننحمدججلل(1)مدأقنللجدقماننللجعننؤ ءلعلالننججلالحدتننحبلاليمننبعمل ننحلتانلمننل مفصننملإمننحل ننحمداصملأجل جاصنن
ل(2)لدم ادجنمل ي ججل نلجدفلجللزولتللج أجج

ج ننأ ولجدأننح  لج تثننللإثننحل لدميننبللجعننولجد ننول  ننجللتاننفلقننبمل ننببلمنننلج  نن حلل جيننح صمل
ت نننحمدح لدنننباجدصملأجلأ نننولدتنننولاأمنننججلمأمصنننملزنننولمجدسنننينملأجلمجإلأ ينننح مدلجعنننحلعنننجلمتنننحداالج م،ل
جدلج ولجدمسيجنلاصانفلالننلم ادنجنملأنلاتنجنلزطدنحلجأنلا  زنولجد سنحل لجدمحبانيلدلنبملجينجبلمننلال دنول

جج  جلمنحلالنبجلدنكل دنكليانبج،للأ لمننلج غدنحملالسنالفلسنيدىدلجعنجلادح نبل ادنجنلأن لل000د3مننلالدأجل
زسننجفلأ ننلكل جي ننولزننولجدسننينلدانن ملمأحسننال صحلالننب لمدننودلج دننكلأ ننول أقننقلزننولج مننللال ننأنلمنننل

لأ صمجدودلأليجلأنل س يافد
ل

جالحدلغملمنل بملجيجبلبداللافابلأنلم ادجنملقبلقالللع جلجدللالزإنلجدجثحئقلجد حدايلمنل أدصحلأنل
 لل(3) ب ملجيصيلدنللجدالحأثد

 مولمبىل اج لع جلجد  لفدلج  دحجللجدجثاقيلمعاالجتلج ا ملجد يلا صمللجاأ ولبداللملح للآ ل
بلج منني،لل000د1بجئدننىلمداتننحدجلملال تننلجللجد لننبىل ماننىلجمأحجدننيلإا جئننىليسننباحلدلننبمللبهلدبادننىلجدالننحد ل

ج دنننكلالغنننالجدطنننلفل ننننلأنلجدمالمننن لامتننننلجسننن لبجبهلمننننلجد نننحمندلجاننن تللمعاالنننجتلج ا ملأنلبجئدنننىل
مطحلب ننىلدننىلقننبل لننبىل مننول  ج ننايلمدنن للجمننلأ لمأننل لجدمجدننبم،لأاننثلأ  ننحبلمداتننحدجلملزننولسنناحقل

معاالجتلج ا ملجدلاشلعدحكدلجأ حفلأنلمداتنحدجلم،لقنبلج نعل  منحل منولمم متنح لعن هلجدسناب ،لج دنكل

                                                 

(1) PCZ. 59279 59366; 59421; 59454; 59462, ; 59481; 59492; 59520; 59528; 59636, PSI, 

418, P.Mich. Zen. 90, l. 6, undated, PCZ. 4, 59599, ll. 9-11, undated, PSI. 6, 667, 

undated, P.Mich. Zen. 90, undated, P.Col. Zen. 3, 10, l.3, 30 April, 257 B.C., 

Philadelphia  

(2) PCZ., PSI, 418, P.Mich. Zen. 90, l. 6, undated, PCZ. 4, 59599, ll. 9-11, undated, PSI. 6, 

667, undated, P.Mich. Zen. 90, undated, P.Col. Zen. 3, 10, l.3, 30 April, 257 B.C., 

Philadelphia  

(3) P.Mich. Zen. 87, ll. 8-10, undated, Philadelphia.  
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ل(1) لالاننلجل نننلأنلعنن هلجدسنناب لمبادننيلدنننلمداتننحدجلملجأدننىلأينن ل مننولمم متننح لعنن هلجدسنناب لجزننحءًجلدبادننىد
للجدجثاقيلأنلمداتحدجلملقبلجس طح لأنلاس  بللإينلجءج لقحدجدانيللسنمايل نبلجدسناب لجاس بللمنلنحع

دتجدصحل مول  قيلجثاقنيلالننلمعاالنجتلج ا مدلجمننلعدنحلامتننل فسناللج نعلم ن ممل منولمم متنح لجدسناب ل
الأدىلأمللدىلمحلاسجغىلمنلجيصيلجددنللجدقحدجدانيدلج منول دنكلزنإنلمعاالنجتلج ا ملاأنحجللأنلادتنللعن هل

ميلبجنلطحئننللمنننل نن للج ننفصحلالأدصننحلجمننلأ لأننل لدااللننبل دصننحلتننلل ننكلزننولسننمجتصحلجأ ننول نصننللجد نن
جدل قنيلالادصمننحلزننولسنناحقلجي مننح ولدمطنولجدننا لالحد ننجل لجد ننول  ننبج ولإدنولجدنن عنلدتجدننىلالنناشلزننول
مد للع هلجدساب لججد ول ل البجلم  جييلمنلساحقلجداللبايدلجامتنلجدقجللجس د حيحلأنلجل النحطلجد ن لل

ل قيلمعلأأبلجدمبادانلامتنلأنلاؤبىلالمم متح ىلإدولجدم حبل لدقحءلجدبانلأجلأنلاؤبىلالىلعجلأا نحلال
لإدولج أ يح لجد نحلجلدلجب لجدمباندلل

عدننحكلأا ننحلمالننحثاجزا ملأأننبلم جل ننولجد نناليلجدنن ىلاسنن يبىلم ادننجنملأنلاطمننقلسننلج ل جيننىلمنننل
لجقلأطفحدصح،لجعجلدفسىلغاللقحبلل منولأنلم،ل نلقمالصحلاتحبلادفطللدفمجدسينل=

اد الىلدلممى،لجا جسللإداىلأنلا لزقلالصمحلع هلجدمل لجأسفدلجا افلمالحثاجزا م لمإ جلمحلجيب دحلدتللل
جالنلغملمنننل نبملج نج لجدسنالفلجدنن ىلل(2)عن هلجدفلمنيلزمننلاتننجنلمننلأقدنحلأنلدطمنفلجدلفننجلمنل لأ نلىمد

لزنحهلملنحلتمنحلعنجلجج ن لمننلسناحقلجدجثاقنيدلزإدنىلامتننلب حلم ادجنملدسينلجد جييلزقطليلجءل دفلجق 
 فساللجأ يح لجد جييلزولع جلجد ببلالسنالفلأنل جيصنحلتنحنلمنبادحلدم ناليدلجأنلعن جلج أ ينح لتنحنل
السالفل  جفلم ادجنملمنلأنلاأحجللجدصلجفلمنلجد اليلأجلأدىلأحجللجدصلفلالحدفلنلدلجامتننلدمجثاقنيل

 ننول ل الننبجليماننيلال ننجل لتالاننل دل ج نن لجدجثاقننيلأنلتح الصننحلغاننللجدسننحالقيلأنل فسننللجدجثاقننيلجد أقننيلججد
جدمنن تجللأسننمىلاطمننفلمنننلم حطالاننىلإدقننحءلجدقننالال مننولجمننلأ لعلالنن لمننعلطفمصننح،لجعننجلاليننجلجدملداننانل

لل(3)الص هلجدلسحديلأنل لاسائججلملحمم صحلإنلعملجس طح ججلجدقالال ماصحد

حالننى،لجعنننجلاليننجلم ادننجنملأنلاطمنننقلج ج نن ل ننتجىلمنننل ج لأنل جينننىلقننبل ننملجأ يح عنننحلجثدننحءلغا
ج لاجيبلسالفلمدطقولافسللدمح جلالسللع جلجد  لللسحديلمت جاليلإدول ادجنلمحلبجملقنبلل(4)سلجأصحد

                                                 

(1) PCZ. 4. 59454, undated, introd.  

(2) PCZ. 3. 59482, undated, introd. 

(3) PCZ. 3. 59335, July-August 248 B.C. 

(4) PCZ. 4. 59601, undated. 
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أ للالدفسىلإدولجد اليدلجتحنلألاحلالىلأنلام قولالىل   احل لأنلالجسمىدلجع هلجدلسنحديلإمنحل لدنول
بايلداس لاللسحديل  طلل نل جب ل حأالصحلالللأنلم ادجنملتحنلمجيجبجل حل لجد اليلأجلأنلع هلجداللل

سجفلدنلاغحبللجد اليلمل لأ لىلبجنل منملم ادنجنمدلج  جثنقلجد نميل،لالأنلتح الصحلعولم لصبلمت جفم
الانلج أبجثل دبمحلالالطلجدليللمحلالانل جب ىلجالانلطمالىلمننلم ادنجنملأنلاطمنقلسنلج لم جينىم،لجعنجل

لالاننللأالسننطلزننإنلجأ يح عننحلتننحنللعدننحلاللجب ننىدلجعنن هلمننحلالدننولأنل جب ننىلمل الطننيلالننإط قلسننلجأصحدلجال 
جدأح  لجد وليل لزول اليلمأالجدجداج مل ج  لأنلجأ يح لج   حللجدمبادانلأجلأأنبلأجلاللنال

 لاالنبجلأدننىلمنننللغنملتننلل نولزننمننل جاصننملتنحنلأمننلجلمل نحبجلالننانلج  ن حللجدأننحي انلججدمأ ينن اندلجل
ج دننكلزننولنننللغاننحفلدننللقننحدجدولال ننبلمثننلللجدسننصللإ ننفحءل ننالغيلقحدجداننيل مننولعنن هلجدممحلسننح د

 ع جلجدمسمكدل

ج قبملجثاقيلزلاب لمنلميمج يل ادجنلججقلحلا حدفلجدججقعلجدقحدجدولجدلحملججدقجج بلجدقحدجدايلجدمس قل ل
أاثلدينبل قنبلقنلالاتنجنلجدمق نلالزانىلسناب دلجعن جلجدلقنبلز ن ل ننل نف ىلجدسنحالقي،لال النللبدنا ل

جبلال نننتلل   نننولدقنننحءلجدنننباندلج نننلجىلجداللبانننيلأنلمسنننامجنمل جينننيليبانننبجل منننول ننناج لجأ ينننح لج زنننلل
%ل ننصلاحلجيلمنن لمنننل جيصننحل6بلج مننيلمنننلمداتننجنملالفحئننب ل حداننيل المنن لل70مأد االننح لملأق ل نن لمالمنن ل

 ننحمدحلدصنننحدلجدنننلجلدلي عنننحل نننلجدسنننبجبلتننحنل منننول جيصننحل نننلكلجإلقمنناملتنننول لا ننال لسنننيادحلدتجدنننىل
مسنامجنملالأدصنحل ماصنحلأنل  اللنىلطجج انيلإدنولمتنحنلاللادنىلجج  لزأدنىل حمدحلدمباندلج دبعحلعببلمداتجنمل

سنننجفلا نننطأالصحلإدنننولجداللجت نننجلدلجمبزج نننيلالنننحد جفلأالأنننل لملنننىلعنننولججدنننبعح،لأانننثلجق نننحبعملإدنننول
لنل)ج ملججدطفنل(دلاللنبعحلزنل لمسنامجنملبجنلجدنبعحل لنلتن لالمفنلبه معالجتماجالنجدا ملجأالسنصملمنعلآ نلان

حلمداتجنملأنلاطمقلسلج لأالدصمحلا ن ل لمنل لالأدنىلاأالسنىلمننلأينللجدنبانلجد ىلنللمأ ي جدلجتممحلطحدال
لل(1)دجمل لأ لىلادتللأنلجدجدبلمجيجبجلدباى

ج أفنللجداللبانيلجدسننحالقيلالحدم دحق نح لمنننل ن للقاننحملجدسناب لالدفسنصحلاللقننبلقنلاليلمنن لزانىلجدنن ج ل
جد ىلأ ح لدم جييلميلبل حمنلدصحدلجدلللمتحنل قبلجدقلالزولمعالمجالجدا ملزول لابلم للعجل

أنل لقنبلقل نحلالدفسننصحلزنولعنن هلجدف نل لجدمالتننل لمننلجدل ننللجدالطممنو،لدتنننلأنلام نبلج مننللإدنول سننيالل
 قبلجدبانلزصجل يحج لقحدجدولال ل نكلمننلجدمجننفلجدقنحئمل منول سنياللجدلقنجبدلجلالمنحلتنحنلمثنللعن هل

لجلجلامدنعلجددسنحءلمننلجد لحمنللجد يحج ج لعجلمحلبزعلجدممكلمالطممانج لجدلجالنعملزنولجددصحانيل نلا نبللقن
                                                 

(1) P.Col. Zen. II 83, 245-244 B.C. 
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جعنجلجدقنلجللجدن يلدنملا نحبفلجدطح نيلجدججيالنيلمننلسنتحنلجدنال بلال نجل لل(1)،مبجنلمج نولن
 حمننيدلتننحنلمنننلجدمسنن غلفلأا ننحلعننلجفلجدنن ج لجدنن يلتننحنل ننحمدحلدمننبانل حلتننحل مفننىل جيننىلبجنلأنل

زننول قننبلجدننبانلمجد ننحمنلأجلافطنننلإدننولأنلجدننبجئنلمنننلأقننىلأنلادفنن ل مننولأىلمنننلجدطننلزانلجدمنن  دانل
جدمننبانمدلج لاسنن اللبلأنلجدننبجئنلأ ننافحلال ننجل لتحزاننيلدتننولا ننعلجدنن ج ل ننحمدحلد جيننىلم يننحج جل قالننيل
قحدجدايلعحميلاللنبملجينجبل منيلمحدانيلدمدسنحء؛لعن جلز ن ل ننلأنلجدمسنحجج لالنانلجدلينحللأمنحملجدقنحدجنلدنمل

ئنلعنننجلج ننن لجطل نننمحديلجدننن ج لإل منننحملج منننول دنننكلتنننحنلجدأنننللجدمدطقنننولالحددسننناليلدمنننبجل(2)ي؛ تننننلم أققننن
لجد لحقبد

جاالبجلأدىلتحنلأ محلمق احلأنلاقعلم ادجنملزوللالقيل قبامل جاىلدا ملجأ يح عملأ ول جب ى،لج دكل
اللنننبل لتنننىلدمد ننننفلمنننباللجد ننناليدلج فاننننبلجداللبانننيلأنلمآ نننجآالا ملجددجمننننحل ج لالسنننللم ادنننجنملإدننننول

جددقبانيدلجااللنثلم ادنجنملاللسنحديلإدانىلأثدنحءلآبجءلعن هلمتلجتجبامجالجدا ملداقجملالسنبجبلاللنالجدمنبزج ح ل
جمننلل(3)جدمصميلا اللهلأدنىلمح ناحلزنولآبجءلجدمصمنيلجدمدجطنيلالنىلجاطمنفلمدنىلأنل لاسنولملحممنيل جانيد

جدملمننجمل مننولجيننىلجداقننانلأنلم ادننجنملدننملا نن ج لال ننجل للسننماي،لدتنننلتننحنلعدننحكل ننببلمنننلأقحلالننىلزننول
ز نن ل نننلل(4)لينن لعمننحلمتمانجنملجدنن ىلب ننحهلججدنبه،لجمالالعننج م نل اانل مننولج لانلغاننلجد ناليلججالدنن

جمننلننحعللجدجثاقنيلا يمنولأنلمآ نجآالا ملقنبلجأ ين لأقلالنحءلم ادنجنملل(5)أتثللمنلأخلجقلانفلجسناب اند
 لللل(6)أ ولا منل جب ىلجآبجءلجدمصميلجدمجتجديلإداىد

قالننننللنصننننجللدنننننحملجاسنننن مف لجددنننننللأنلإأ يننننح لجد جيننننح لزننننول نننناليلمأالجدجداننننج ملتننننحنلقحئمننننحل
جدمسئجدايلجديمح ايلزولجدل للجدالا دطودلجلغملأنلجدلحئميلزولأحديلزلجللجد ن للمأدح جلسنا ملزنول

لعنلمسأديلجلل(7)جدل للجدلجمحدولدمل تنلمسئجديل محلا لتىلجدفلبلمنل لجئفلأجلباجنلغاللأتجمايد

                                                 

(1) Cf. P.Louvre 3263, Chrest. Dem.. pp. 369ff., Taubenschlag, R., (1955), p.22. 

(2) Taubenschlag, R., (1955), p. 596. 

(3) P.Lond. Zen.7, 2019, 24 Sept. 234 B.C. 

(4) PCZ. 59457, l. 5. , PSI v 528, Philadelphia, undated. 

(5) Pomeroy, S., (1997), pp.218-9, PCZ. 3, 59457; 59507, ll. 22-6, PSI, 5, 528. 

(6) Pomeroy, S., (1997), pp.210-9. 

(7) P. Bour. 21, P.O. 251; 252; 253; 2669, P.Mich. 580, P.Gen. Inv. 222.  
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ولاالنبجلم ننحالصحلدنننحعل لجدنننلأأنبلأزننلجبلج سننل ،لجتننحنلعن جلجدفننلبلغحدالننحلعننجلجد جينيل نن للجدل ننللجدالطممنن
ملججد نننولتحدننن ل ننحئليل ننن للجدل نننللجدلجمننحدو،لأانننثلتنننحنلدنننلفلمأد ا لاسننا ل=

جتنحنلزننولجدغحدننفلأأننبلج الدنحءلدملمننللدقننحءلبانننلأجلأجلجدلحئمننيدلج سنل لجدأننقلأنلاقننبملأأنبلأزننلجبلج سننل ل
لل(1)زججئبلجدبانلجد ىلأ لل ماىلسمفحد

بانيل لا نجزللدنبىلجدالحأنثلسنحالقيلجأ ينح لدسنحءللعدنحل  منحللمحدانيلسنججءلجالحس للجالجدجثحئقلجداللل
تحد لأ محلللسمايلأجل  لمقلالح زلجبلسجىلزامحلا  للالأحديلججأب لزقنطلزنولجدل نللجدالا دطنولأانثل
اجيننىلأثدننانلمنننلمسننح بىلمجدننباجاتا ا مللسننحديلالننأدصم لسننالقلأنلطمالدننحلمدننكلجأ يننح لم جيننح للؤسننحءل

لل–لمجدقلاي

", 
زلج ل ننل جينيلممادنح لجدنلئا ل نم نكدلج منول دنكلدأننلدلينجكلأنل سنل لالنحإللوأ ولدت نفلإدن

ملئننا لجدقلاننيم،لج جيننيلمباجداسننج ملتح ننفلجدقلانني،لج جيننيلمإادننجخملمجدننلئا ملج جيننيلمالتجداننج مللئننا ل
يمننحداصملسننالعلمنننلأننلج لجدأقننجل،لج جيننيلمزاالجآمنن جنملجدتجمننحل ج ،لج جيننيلمإادننجخملجدتجمننحل ج ،لجج 

جد جيح دلجدأنلدليججلمنلسابدحلأنلافل ل دصنل مولجيىلجدسنل ي،لجزنولأىلجقن ل نئ لزأددنحلسنجفل
لنل دأ نللعنؤ ءلج  ن حللجدمنن تجلانلإدانكلدتنول نجب صملجدسننين،لجدأننلدت نفلعن جلدقالننللقنبملسنابدح

ممحاحمنننننحتا م،لاللطنننننفلجدنننننلفلجدنننننباجاتا ا ،لمننننننلزجاالجآمنننننجنلملدنننننجنلإدنننننولأتثنننننللجدمتنننننلمانلجدأنننننحمول
للل(2)فدجزاما

ج النننبجلجداللبانننيل نننح  لج  لمنننقلاليلامنننيلأجلأ منننيلمحدانننيلتالنننلىل منننولج ليننن ،لجعنننجلمنننحليلنننللعننن انل
جد   انلاأحج نلالتللجدطلقلجدقالال مولعؤ ءلجدصحلالانلجلالمنحلدنملاتننلجدقنالال مناصمل سنالجلدنا ل

حلالسنالفلسنطج صملجاالنبجل منولتنللأنحللأنلعن هلجدسنطج لدنمل مدنعلمننلديصمصمحلالأمحتنلعنؤ ءلجدتننللالمن
جدقننالال مننول جيننح صم،لجدنن دكلزقننبلقننبمججلأدفسننصملطجج اننيلدمسننمطح لجالنن دكل ننحللمنننلجدججيننفل ننلكل
 جيح صمل مولجيىلجدسل يدلجقبلاطجللجا  لفل أماللع هلجدجثاقيلجعولالتللأحللاللاب ل نلمج ج ل

                                                 

(1) BGU 1139, 5 B.C., Alexandria, P.Teb. 384, A.D. 10, Tebtynis, P.Ryl. 128, A.D. 30, 

Euhemeria, P. Flor. 44, A.D. 158, Arsinoe. 

)2) P.O. 1835, 430, Late 5
th

 or early 6
th

 cent. A.D., Oxyrhynchus. 
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 منننولعنننؤ ءلجددسنننحءلإدمنننحلالتننن لأعمانننيلجدمنننلأ لالجينننىل نننحمللعننن جلجدالأنننثلدتننننلا أننن ملجدقنننجللأنلجدقنننالا
ججد جييلالجيىل حللجمتحد صحلجعجلمحلا صبلالىل قباملعؤ ءلجدتالنلجءلجدسنالليل دفسنصملجدنملا  منفلمندصمل
لأأبجللغملأعمايلملجت عملجمحلعجلملمجمل نلسطج لجدمأماح لزولم للزولجدل للجدالا دطودللللل

انل تنلإدانىلمالنبألجأ ينح لجددسنحءلجقالنجلل نف صنلت نحمدح ،للجا لفل فساللجدسدبلجدقنحدجدولجدن ى
 دننكلأنلجدقننحدجنلجإلغلاقننولدننملاتنننلال الننللجدمننلأ لمؤعمننيلدتننول أ نن لالقاننحبلدفسننصحلزننولسنناحقلأيل لحمننلل

جعننجلمنحلتنحنلملمننج لالنىلزننولل(1)جق  نحبىلا انبل نننلم نح ملججأننبلمننلجدقمن م،لبجنلأنلالجزقصننحلج نو،
مالنننبألجد  نننلالولجدنننن ىلأ ننن لالنننىلجدالطحدمنننيلجطالقنننجهل منننولمننننججطداصملجعنننجلدفننن لجدل(2)جدقنننحدجنلجدلجمنننحدود

جل حاحعملمنلجإلغلاقلججدمقبجدااندلجتحنلمنلجدم أ ملقحدجدحلطججللجدل لانلجدالطممولججدلجمحدول منول
 منولأنانلأنح  لل(3)جددسحءلجإلغلاقاح لجد لحمللزوليماعلجد ئجنلجدمحدايلججدقحدجدايلمنل  للج نو،

تمحلتحنلمنلجدمل حبلزولجدج حاحلجدأجعحلمنلأ تحللدقنللل(4)مللال   صندجدم لاح ل مولأقلجد لح
جدممتانننيلجدلحئمانننيلأنلاننن مل جلانننثلجددسنننحءلجدمنننحللجدنننا لج لالأانننثلاننن مل يداالصنننحلمننننلجدأ نننجلل منننول

لل(5)ج لالجق للع هلجدما  ل مولجد تجللجدمس أقانلدممالجثد

دمنلأ لجد ننول ل ممنكل منيلمحداننيلأجلا نال لمننلجدلسناللقالننجللزتنل لأنل تنجنلجز ن ل منحلسنالقلزأدننىل
  أايلقحدجدايلدم لحمللج ق  حبىلعولجد حمديلدمليللجد ىلاممكلتللع هلجد  أاح لز  ل نل
تجدىل حدأحلدمج حايل ماصحلدا الطل  نلزح صحدلجزامنحلا ن للالأحدنيلجدلج نولمتنحداالج ملجدن ىلالنلال

أ منحللتجدصنحل نلاتيلزنولجدلمنلللالمنحلسينل جيىل محدحلدلجب ى،لامتنلجدقجلل مولجيىلجد أقانقلأنلج
اتنننجنلمالنننللجلدسنننيدصحلأفحننننحل منننولجدم نننمأيلجدم ننن لتيدلجا انننبلمننننل نننلجاليلزصنننملجدمغننن ىلمننننللعننننل

                                                 

)1) Isaeus, 10.10.G. 

(2) Num. Tab. V,1,2. 

)3) Cf. P.Louvre 3263, Chrest. Demot. Pp. 369ff., Taubenschlag, R., (1955), p.22, P.Lugd. 

Bat. XIX, 2, 8 May 109 B.C.; P. Lugd. Bat. XIX, 3, 20 Oct. 109 B.C. Memnoneia, 

Thebes, C.f., Pestman, P.W., (1995), pp. 79-87, Pathyris, 15 Nov. 107 B.C, P.Oxy. XII, 

1466, 21 May, A.D. 245; IV, 720, 5 Jan. A.D. 247, Oxyrhynchus.  

)4) Cf. P.Mich. I, 29, Jul. 256, Philadelphia, P. Berl.dem. 3142 & 3144, 9Jul-7 Aug. 199 

B.C., Memnoneia, Thebes, P.Mich. III, 182, Philadelphia, 4 Mar.182 B.C., 15 Nov. 107, 

 Pathyris, P.Abrd. 30, A.D. 139, Soknopaiounesos.  

)5) P.Ryl. 15b, 4, Rowlandson, J., (1996), pp. 169-70; (1998),p. 226, Manning, J., (2003), 

pp.217-8. 
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لنلدننملاتنننلامدننعلالاننعلجدنندف لمنننل لنلقالننللجاللننبلالجت ننجلا  جد جيننح لعننجلأنلجدقننحدجنلجدمأمننولجدم ننلى
لاقاننيلديننبلإأننبىلجدسننابج لجدجيصننيلجدلمماننيل مننولج قننلدلجمنننل نن لل قننبلبامننجطاقولم ننليملإدننولجإلغ
أقاقنيلأنل(ل1)حد حمنل99دمنب ل تل لمم متح صحلج بمح صحلجمق داح صحلجدمسن قالمايلد قنبمصحلإدنولجمنلأ لأ نلىل

تمميلجدلالجبايليلىلأاللحبعنحلالأنلللجألزانيل ننلدنللجدجثاقنيلدتننلجدلقنبلتنحنلاقنبملتنلل نججعبعحلمننل
لطلزولجدلقبلإأبجعنلدأل لىد

أ لدمل تنلأ محلمق ناًحلزقنبلل نب لجدم نحبللجداللبانيلجدلبانبلمننليلجدليلل مولجدمللج حا مولأنل
جدأح  لجد ول يسبل الحادحلزولجدمججقفلجج ج ح لجد ول  ل لالحدد نجللجدقحدجدانيلجدسنحالقيلإدنولمانبجنل
جد طالاننقلجدلممننودلجاؤتننبلجدججقننعلجدلممننول مننول ننبملجد نن جملجدلباننبلمنننلجددسننحءلجإلغلاقاننح لزننولجدمدننحطقل

ج ح يلزولجد نلابلالحد لحمنللمننل ن للج نودلجمننلججدمبنلجإلغلاقايلجدتاللىللجداللاب ل نلجدلح مي
سننحءلجإلغلاقاننح لزننولأمننجلعملجدمحداننيلال   ننصنلبجنلجسنناطلمنننلد لننبب لج مثمننيل مننول  ننلفلجدثننمل

ج لنننبىلج منننلل  نننلفلجددسنننحءلبجنلج نننحايلإدنننولجد  نننلفلتج ننناح ل منننولل(2)جلانننثلأجلدأنننجل دنننكد
ق  ننحبايلمننحلتننحنلطلزننحهلمنننلجددسننحءلبجنلجدليننحل،لجايننبللجدقننجللجتننحنلمنننلجدملننحم  لج ل(3)ج الدننحءد

لل(4)أدصنلتنلمنلجدم لاح د

جامتنل فساللمسأديللعنلجد جيح لع هلمنل  لل أمللج علجدملأ لجدم بدولزنولجدفتنللجإلغلاقنول
يلجعجلجدمدصللج جللدفتللجدالطحدميدلجقبلتحنل بدولج علجدملأ لأملجلمس قلجلأ ولزولجد لجئعلجإلساللطا

جدقبامننيلججد ننول ج ننفلالأدصننحلج تثننللإد ننحزحلدممننلأ لالننانلتننللجد ننلجئعلجإلغلاقاننيلجدقبامننيدلجطالقننحلدقننججدانل
مداتليج مأنلمنلأنقلجد ن للأنلاقنجمللالم نحلتيل جينىلمنعلآ نللداسن لانلالصنحلزنولإدينحفلدسنللدنىل

 نحاليلأنللإنلدملا جزللد دكلج  الل جييلممد ييمدلت دكلتحنلاأقلدم اخلجدمسنلجدم ن ج لمننلأسندحء
ُاب لل ماصحلمنلألجبلمنلجد الحفلممنل  فقلقامىلجطالح ىلملىلداغل لزاصحلال ل نىلجدقجانيلجاأ نللعنجل

                                                 

)1) PSI, 549, 2
nd

 cent. B.C., Taubenschlag, R., (1955), p.70. 

)2) P. Lond. VII, 1976, Philadelphia, 253 B.C., SB. XIV, 11376, Hibeh, 239 B.C., BGU. 

VI, 1273, ll. 1-  40, Oxurhynchus nome, 30 Aug. 221 B.C., P.Mich. III, 192, 

Philadelphia, 4 Mar.182  B.C., P.Lugd.Bat.XIX6 (BLVIII 202), 18 Feb.109 B.C, 

Pathyris, 15 Nov. 107 B.C. 

)3) SB XVI, 12720, 1-2, Arsinoe nome, 142 B.C., Pestman, P., (1961), pp.87-88. 

)4) P. Louvre dem. 2412, Memphis, 305/4 B.C., Pezin, M., (1987), pp. 269-73, 

P.Berl.dem.3142 &3144,    west Thebes (Memnoneia), 9 Jul.-7Aug.199 B.C. 
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ددفسنننىل منننولأج بلأقجانننحءلأ نننأحءدلجتنننحنلمننننلأنننقلجدلينننللجدننن ىلالغنننفلزنننولج طفنننحللبجنلجدننن جج لأنل
دجنلالصنن هلجزننولسننالالل دننكلزقننبلسننم لجدقننحل(1)ا طننفلجمننلأ لم  جيننيل ج لأج بلدتننولاغننل لزاصننحلال ل ننىد

جد ل االح لجد ول سنم لدم جينح لأنلال دنانلالمدن دانلجدنأل جج لجدمن انلانلغالنلزنولإدينحفلإ نج ل الدنحئصم،ل
جدجنلأ ج لامتنلدصملأنلاتجدججلأ  نحءلزنولج سنل لج نلتحءلزنولدفج عنحلج أثالعنح،لالانبلأدنىلملال دكلاتجع

عجلجدملدولمنل جلاثلج النلجدالتللجلالمحلاتجنلع جللل(2) لاأقلدصملأنلاطمالججلد االحلمنلثلج لج سل د
لزقطلزقبلاتجنلعجلج النلجدمد مولد ج لج ملجج فدلل

جاسنن بللمنننلإأننبىلجدج ننحاحلأنلجدقننحدجنلج ثادننولاقننللأننقلجدليننللزننولأنلاج ننولالحملأ ننىلإدننولأأننبل
جع جلاؤتبل مولسمطيلجدليللجد لمأنبجب ل منولجدمنلأ لزنولل(3)أ بقحئىلجا ابل مول دكلالمدأىلبجط صح

اعلججدلنننلفلجإلغلاقنننودلج للانننفلأنلجدقنننحدجنلجإلغلاقنننولتنننحنلجدم نننبللج جللدم  نننلاعلجدالطممنننودلجد  نننلل
ج منننولج ليننن لأنلجدطالنننحقلقح نننب لإقنننلجالجد جينننيلأجل جلاثصنننحلتنننحنلمل الطنننًحلالأ نننمصحلأجلمنننبىلثلج صنننحل

جمنننلدحزمنيلجدقننجللأنللعنننلجد جينيلتننحنلقح ننلجلجمقنبجللمننحلقبم نىلمنننلبجطننيلأجلمنحلأمم ننىلمنننلمانلجثدل
جدطالقننح لجدفقاننل لبجنلجدغداننيلججل ننالطلالننحدقطعلال ننليلج  ننللجلقننيلجدأننحلدلجآاننيل دننكلأنلجدقننحدجنلل مننو

جا  ن لل(4)جآل نل،لللجإلغلاقولتحنلامدعلت لجد جيانلمنلجد  لفلزولإم تىلبجنلجدلينج لدمطنلفل
منننل نن للقننلجللممتننولالننجبلإدننولجدلننحملجدأننحبىلججدل ننلانلمنننلأتننملأأننبلجدالطحدمننيلجدم  فننولجسننمىلمنننل
جداللبانننني،لأدننننىلتننننحنلمنننننلأننننقلجد جيننننيلجد ننننولا  ننننلفل جيصننننحلجاصننننفلغالعننننحلينننن ءجلمنننننلأم تننننىلالننننأنل

ج دكلأ ولاأفنل مولجد جييلبجط صحلمنلأنلاالببعحلجد ج لأجلأنل الببلجد جييلمحدصنحلزن لل(5)حد س لبع
ايبلأالدحئصحلمحلالثجدىدلجلالمحلتحنلسالفلإقبجملاللالجد جينح ل منولجد لنلالدمصحدنيللعننلأدفسنصنلعنجل

غالن صنلزننولجدأفننحنل مننولأمنن كلج سنل لجدم نن لتيلمنننلجد نناح لأ ننولاسن طاعلجدليننلل ننبالاللأمننلهلالننب للل
منل البابلأ للثلج لج سل لج قبامصحلدسبجبلجدبانلجافقبججلال دكلم بللثلج صملدألالبدلجع جلجدلأىلقبل ل

                                                 

(1) Pomeroy, (1997), p.55, Xen. Lac. Pol. I. 7-9; cf. Polyb. 12. 6b. 8; Plut. Lyc. 15. 8-9, 

Comp. Lyc. And Numa, 3. 1-2, Mor. 242b (23). 

(2) Plut., Lac. Pol. I, 2-10, Xen.Con. Lac. 1.6-1.9. 

(3) Dem., Against Stephanus, 45.29G., Lefkowitz, M., Fant, M.B., (1992), p. 59. 

)4) P.Teb.I, 104, l.33, 92 B.C, Tebtunis, P.Berl. 1104, 1
st
 cent. B.C.   

(5) Thompson, H., (1934), p.13.    
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إدنولجدأفنحنل منولاالبجلأ  قاحلال جل لتحزايلدتدنىلاالنبجل ممانحلجم دحغمنحلمنعلجدفتنللجداجدنحدولجدمن لطشل
لجدثلج لإدولبلييلاللاب دل

جممحلاؤتبل  ملجدالحأثلال أنللالطللقنيلجدأنحللججد فنحالجددسنفلجالنانلم نحلتيلجد جيني،لعنجل النحانل
جدد جللجدقحدجدايلجمججقفلجدف سنفيلججدقنحدجداانلجداجدنحنلججدلجمنحنلال نأنل ناج لأجل نبمل ناج لجدممتانيل

جداننيلجآلجءلجدمفتننلانلأدننىلايننفلجد فلقننيلالننانلثننلج لالننانلجدنن جياندلزقننبلأج نن ليحدننفلمنننلجدد ننجللجدقحد
لغملأنلجدقحدجنلنللامدعلدف ل لطجاميلجد جييلمنلج علج نا صحلطحدمنحلتنحنل جيصنحلل(1)جدليللججدملأ د

أجلأنلاسنن  بملأمنن كلل(3)جيننلملجدقننحدجنلجد  ننلفلزننولأمنن كلجد جيننيلبجنل ممصننحلأجلإلجب صننح،ل(2)أاننحد
ادطالننقلجدقننحدجنل مننول ج لجدمننلأ لمننحلبجملجدطالننقل مننولأم تصننحدللجج أننلىلأنل(4)جد جيننيلدسننبجبلباجدننىد

الادمنحلتنحنلجدنلأىلجآل نللانلىلأنلج من كلالنانلل(6)إدنولمنحلاللنبلجزح صنحدل(5)ججم بلع جلجدمدنعلالنللججد ينلام،
جتننحنلأنلأفنننلجدقننحدجنلجدلجمننحدولمدنن لز ننل لمالتننل لأبماننيلجد جيننيلل(7)جدنن جيانلايننفلأنل تننجنلم نن لتيد

جالحددساليلدم للزاسن بللمننلل(8) جي ىلعجلأنلا ال لقلالحدحل لالحفلجدلحدملجدسفمودلزيلللي جءلمنلاالاع
أ ننولأدننىلمدننعلجد جيننيلمنننل مننللل(9)منننلسنناحقل ننببلمنننلجداللباننح ل مننول نناج لجدممتاننيلالننانلجدنن جيان،

بللاللباننح لأ ننليل  دنحجللجد لننحم  لجإلق  ننحبايلالننانلأزننلجبلالادمننحل ننل(10)ج نايلطحدمننحلتننحنل جيصننحلأانحد

                                                 

)1) The Tweleve Tables, IV, 3, V, Goryton code, Inscr. Cretica, iii45, BGU v 1210 

(P.Gnomon), col.6, A.D. 2
nd

 cent. Musinius Rufus, 13a.  

)2) El-Mosallamy, A.H., (1995), p. 270. 

)3) Goryton Law Code. Inscr. Creticae, vii.33. 

)4) Justinian Codex 9.12., Digest. 24,.1. 31. 

)5) Justinian Codex 9.12. 1.l, Sev. Ant., A.D. 206. 

)6) Goryton Law Code. Inscr. Creticae, vi. 31. 

)7) The Laws of the Kings, Romu., 6. Plut. Mor. 138a, 20, 34, Musoniua Rufus, 4, 13a, 

Xen. Oecon. 7, 11. 7-18, El-Mosallamy, A.H., (1995), p. 259. 

)8) The Laws of the Kings, Romulus, IX, 8
th

 / 7
th

 cent. B.C. 

)9) P. Lugd. Bat. XIX 2 &3, 8 May 109, 20 Oct. 109, West Thebes, Memnonia, P.Teb.I, 

104, l. 33, 92 B.C, Tebtunis, P.Berl. 1104, 1
st
 cent. B.C. 

)10) El-Mossalamy, A.H., (1995), p. 270. 
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 لزولم للإالحنل  للجدالطحدميلججد ولالاد لجيجبلمالبألج س ق للجد ج ولزولجدثلج لالانلج سل لجدججأب
(1)جد جيانلجأزلجبلج سل لجدججأب د

 

ج قبملج ايلزلاب لج فحقلجد جيانلجإلغلاقاانلمباجداسناج ملجلمتحداسن حمل منولأنل نؤجللأمن كلتن ل
نلعننولجد ننمحنلج سنن  بملدمسننبجبلمدصمننحلإدننولجآل ننللجزننولأننحللتننجنلأأننبعمحلمننبادحلزننحنلأم تننىل تننجل

جاتجنلعنجلدفسنىلمنبادحدلجأنلج الدنحءلاتجدنجنلأا نحلمنبادانلجمسنئجدانل ننلسنبجبلجدنباجنل ننلجدججدنباندل
سبجبلبانجنلجدججدنبانلأجللوج  بجبلجدجثاقيلغلجاليل دبمحلا فقلجدججدبجنل مول غلاملج النلجد ىل لاسح بلز

جعننجلمالمنن ل نن مليننبجلالملننحااللجدقننلنلجدثحدننثللبلج مننيلز ننايل000د1اسننحعملزننولدفقننح لبزدصمننحلمالمنن ل
قدمدلجاسم لجدججدبجنلالأدنىلزنولأحدنيلأنل لتنحلدصمنحلبانجنلاللنبلجزح صمنحلأنلاتنجنلمننلأقصمنحل نبمل سنممل
جد لتيلجعجلمحلالدول أللعملمنلجدباجندلجامتننلج  النحللعن جلجدندمطلمننلجدج نحاحلأجلج  فحقنح لعنجلمنحل

 ل(2)جدمأ ي ج دلتحنلم فقحل ماىلمحلالانلج  جج لججد جيح 

،لإ لأدصنحلدنمل  نفلججديمولأنلع هلجدجثاقيل مول جل صحلع هليحء لدتول لسولقح ب ل لجس ثدحءجًل
يبابج،لزقبلتحنلجدقحدجنلاتفلل دفا لالدجبعح؛لسججءلمنليصيلجددلل مولجدممتايلجديمح ايلالانلجد جيانل

جلجد دننح لل نننلجد لتننيلجعننجلأجلمسننئجدايلج الدننحءل نننلبزنننلجدججدننبانلإدننولآ ننلل ننلجطلجدج ننايلجأ ننول ننب
ج مللجد ىلدملاتنلممتدحلأجلمفابجلقحدجدحدلجملبل دكلإدولأنلجدقحدجنلجإلغلاقولجدملمجللالىلزنولم نلل
جدالطممايلدنللإدولمسئجدايلج الدحءل نلسنبجبلجدنباجنلجدمسن أقيل منولجدججدنبانلدنا لتمنحلسنالقلجدلنلال

 تنلإدنولأنقلج النج لجدنا لأنقلجدجلجثنيلتمنحلالح  الحلعملججلثانلالللتحنلجدجيجفلزولأحديلسبجبلجدنبانلانلل
تحنلجدقحدجنلجدم ليل لاأ جىل مولالدبلاللادىلام ملجدجلاثلع جلالادمحلل(3)ودعجلم العلزولجدقحدجنلج ثاد

جدجلانننثلأنلاسنننببلبانننجنلمجلثنننى،لج دنننكلزامنننحلا  نننللالحدنننباجنلجد   نننايلالادمنننحلتنننحنلجدقنننحدجنلجإلغلاقنننول
مجلثننىلالأننقلأالج ننىلجدننا لالأننقلجإللثدلدتنننلجدمطالننقلزننولم ننللال الننللأنلجدجلاننثلمسننئج ل نننلباننجنل

جدج علزولأثادحلج  مفل نلجدجلاثلتحنلمسئج لالأتملأ جدىل مولجد لتيلجعجلالحد اللايلاتجنلمسئج ل
جمننليصنيلل(4)تمحلمدأىلجدقنحدجنلأنقلجد دنح لل ننلجد لتنيدل نلجدباجنل دىلسجفلا أ لل مولجد لتي

                                                 

)1) P. Louvre dem 2443, Chest dem. 246, P.Mich. V, 266, 31 Jan. A.D.38, Tebtunis, P. Ryl. 

Ryl. 3, 142.  

)2) P.Elph. 2, Elephantine, 284 B.C. 

)3) Taubenschlag, R., (1955), p. 218. 

)4) Taubenschlag, R., (1955), p. 218. 
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مسنحعميلزننول تنحدافليدننح  لج فلأسنفلد نناالىلجدقنحدجنلجدم ننلىلأنببلد ننافلجدفنلبلزننولجدأ نليلزننأنل
لل(1)منلجدمالجثد

جاسننن مف لجددننننلل نننبمللعننننلج الدنننحءلدقنننحءلجدنننباجنلالنننب لمننننلجد جينننح ،ل دنننكلأنلجدقنننحدجنلجداجدنننحدول
جدقحدجنلجدم لىلججدللفلجدثحال لجدمس قللقالمصملتحنلاتفللدمججدبانلسنمطيلغانللالدجبلججدلجمحدولجاللال

بلتحنلايج لدصمحلملنحلأأنبعمحلأجلت عمنحلأنلا  م نحلمننلجدطفنللقالنللمأبجب لدألالجانل مولج الدحءلزق
جت محللجدأملل نلطلانقلجإليصنحالأجلإدقحئنىل قنفلج ب نىلزنولمجقنعلملمنجملاللادنىلدممنج لأجلدام قطنىل

ج لانانلج نول مناصملمنل نحءدلز ن ل ننل دنكلزقنبلتنحنلامتدصمنحلالالنىللقاقنحلأجل قبامنىلدم الدنولآل نلل
 ننن جاأللج الدنننيلج دثنننولدمننننلالغالنننجنلجأنلاننن ملإدصنننحءل ججيصنننحلم نننولتنننحنل دنننكللأجدانننبالل نننئجدصملجدمحدانننيل

جامتنل فساللأأبلم م لجدسنمطيلمج مجمانيملمننل ن للل(2) لجلاحلجزقللأيلجدقامل مولج مللمدصمحد
جدمقجدنننيلجد نننصال لدممنننلج لجدلينننج ل ننننلإالد صنننحلجدلنننحعلل نننأايليلامنننيلجدق نننللمننننلأأنننبلأ  نننحءلجدسننندح جل

جدالا دطننو،لجعننولمأدصننحلقننبلالح نن لأالد صننحلدمننب حل لالسننالفلجدفحقننيم،لجامتنننل فسننالللجدسننتدبلىلزننولجدل ننل
أقننججللجدمننلأ لزننولسنناحقلسننيللجدق ننايل ج لجدطننحالعلجدلسننمول مننولأدصننحل سننيللأقننحلقحدجداننحلدننألمل مننول

ل(4)تمحلتحنلج الدحءلمسئجدانل نلجإلدفحقل مولج الجانلزولتاللعمحدل(3)أالد صح

 

                                                 

)1) P. Osl. Inv. 146, P.Tor. Botti29, P. Lugd. Bat. XIX2; XIX3, UPZ. I, 1, A.D. 4
th 

 cent., 

P.Meyr. 590, P.Ent. 9, 218 B.C. Taubenschlag, (1955), pp. 142, 152, Pestman, (1985), 

Rowlandson, J., (1998), p.  226. 

)2) P. Oxy. IV, 744, 1B.C., BGU. 1104, Alexandria, 8 B.C., 1106, 1112, P. Oxy. II, 237 

Coll. VI. 4- VIII. 7, Oxyrhynchus, A.D. 186, P.Lips. 28, A.D. 31 Dec.381, Areos Kome, 

Hermopolis Nome,    P.Oxy. XVI 1895, A.D. 554, Oxyrhynchus, A.D. P.Oxy. I, 129, 

Oxyrhynchus, 6
th

 Cent., A.D.    Goryton code, Inscr. Cretica, vii 15, Hippocrates, On 

Generating Seed and the Nature of Child 4-7, 13 30.4, Plutarch, Moralia, 240c-242d, 

Soranus, Gyn. 1.24, 26, 34, 36. 39, 40, 60, 61, 62, 64, Pliny    The Elder, NH, 7.38-43, 

48-9. L, Gaius, Ins. 1.97-8; 1.144-5, 190-1. Tr. Gordon and Robinson. L, 100-1, 

Justinian Ins. 1.9pr.-3; 1.11 pr., 10L, Justinian Codex 9.10.1.L, Diegest 23.2.36; 48.5.7. 

L, Ulpian, Rules 11.1. L, Taubenschlag, R., (1955), pp. 52, 71, 74, 138, 149, 313, 

Pomeroy, S., (1984), pp. 135-9, Harris, W.V., (1994), 1-22. 

)3) BGU. 1024, Co. VI, Hermopolis, 4
th

 – 5
th

 cent. A.D, Flemming, r., (1999), pp. 38-61. 

)4) P.Ent. 26, 220 B.C. 
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 الخاتمة
يمالنح لأنلجدم نحبللجداللبانيل لسنمل نجل لد ناليلأالجدمجدانج مل منولأدصنحلج فج لجدقجللزامحلسنالقل

يمننفلجدلمننحللدصننحلمنننلأينن جءلم فلقننيلمنننلبج ننللجدننال بلج حليصننح،للnغحدالننحلألالمس  ننمأيليباننب ليننل
مننل مفنىلم ادنجنم،للمأالجدمجداج مجانصللل(1)مدجالحسطلقج ىلجدقحعل ل ماصلدلم صملوزتحنلعجلأحماصملججد
ىلجدقننحبلل مننولأمحاننيلمنننلالممننجنلدباننىلجعننجلمننحلانصننللمنننل نن للأمحا ننىلجد ننول مننولأدننىلجدليننللجدقننجل

جقبلأبىل اج لدنحمل ججلثلجدأنلفل ح نيلل(2)طمالصحلجدلبابلمنلج زلجبلججديمح ح لمنلليحدىلجغالعمد
جلالمنحلتنحنلل(3) ،الانلجدم لاانلإدول لحمللجإلبجل لمعلأسل لجدلحمللجدججأبل مولأدصحلجأب لجد حيايلججأب

جددسحءلداللالألفلجدليحللسالالحلزولج  الحلعنلم حلتح لزولجدمسئجدايلمعلأ ججيصننلجعنجلمنحللممحلسي
لل(4)ا يمولغحدالحلزولأسللجدل ح د

جا اننبل مننول دننكلأنلج  دننحقلج الدننحءل ح ننيلجدنن تجللدنندف لجدألزننيلتننحنلايلننللمنندصمل ننلتحءلال ننبل
 منول دنكلزصدنحكليممنيلمننلالمصحل صملزولممحلسيلجدألزيلجعملزول دنكلأز نللجأتثنللمصنحل لمننلج مدلجل

سالحفل يلللجد  لفلج مثللمنلجيصيلجددنللج ق  حبايلجدالأ يلعجلأنلا ملجأ يح لج ملالب لمننلج 
جد نلاكلجدمأ ين لجعنجلج مللجلأسننل  نلزصمل  منالأج فلأجلج الدحءلأ ولاس طاعلعنؤ ءلالمصنحل صمل

أنللاالنبجلمثحدانحل منولج لين لمننلعمايلجد ح يلدألسل لجج قللمصحل لمننليصنيلأ نلىدلجعن جلجد ج لج 
ملا ننفلزننولم ننمأيلجدننبجئن،لزقننبلتننحنلمنننلباندلجمنننليصننيلأ ننلىلتننحنلجأ يننح لج جيصننيلدنننللجدمنن

 ننول الننا لالاننعلججسنن لقحقلجدطفننل،لثننملجدممتنننلمنننلجدجيصننيلجدلمماننيلزننولنننللقنناملجقننججدانلعنن جلجدل ننللجد
غاحالصحل نلجدمدن للج نبمللديحفلغالهدلالادمحلتحنلجأ يح لجد جييلسجفلايلللجد ج لزولجلطيلالسالفإ

ج  دحئصحلالأطفحدصحلجمد دصح؛لز  ل نلجدجلطيلج تالللأمحمل جاصنحلجدمن انلسنجفلاسنحئمجدىلمننليصنيلجدننل
ا  مججل دصحلمنليصيلأ لى،لجغحدالحلمحلأدصملقبلاسببججلجدبانلإنلجم دعلجد ج لجاف نمجنل نلىلجدن جج دل

قل نحلالدفسنصحلج طنجل لج أنبجثلتمنحلسنالقللجدلللجداللبايلجد ول قبملق يلجدساب لمسامجنملجد ول قب 

                                                 

(1) P.Lond. inv. 2089; 2311, PCZ. 59499; 59366, P.Col. Zen. L.27, Cohen, G., (1983), p. 

69, Gourdian, K., (1988), pp.38-9, Willy, Clarysse, and Thompson, D.J., (2006), Vol. 2, 

pp. 92-5. 

(2) PCZ. 59130; 59493; 59451; 59307; 59477, P.Col. Zen 1, 10. 

لد651،للل14(،ل ل2000سماملأسن،ل)ل(3)
)4) PCZ. 59443; 59482. 
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جد تللممحليلللطفمصحلاقعلزولابلجدبجئنل قبملبدا لقجاحل مولع هلجددنلايدلزقبلجت فولجدجدبانلالمتح اليل
منلاليجنلملجد ىلإلط قلسلج لطفمصمحلالب لمنلسبجبلجدبان،لجتحنلألاحلالصنملأنلافلمنججدلج منول دنكل

صحئانننيلدألالنننجانل منننولج الدنننحءلاتفمصنننحلجدلنننلفلججدقنننحدجنلزنننأنلزلمنننولجدنننلغملممنننحلعنننجلم نننح لمننننلأقنننجقل لد
جدلججمننللج ق  ننحبايلججدلمماننيلجدالأ ننيلعننولجد ننولأجب لالح مصننح لزقننطلإدننولعنن جلجدم ننال،لزيلمنن للفل

ل(1)ج سل لاقبملج مللعدحل ج حل نلج الدحءد

ملاتننلجزولنللع هلجدنلجفلزإنلاللالج   حللجدم انلدملاتجدججلقحبلانل مولسبجبلبانجدصملجدن
دنباصملمنحلاقنبمجهلد نمحنل نجب صملجسنبجبلبانجدصملسنجىلتنللمنحل القنولدصنملمأزنلجبل نحئ  صممدلجالنلغمل ننبمل
جيجبلملمجمح لتحزايل نلمجقفل جاصم،لجعللتحنلالمقبجلعمللزالع جلجدلملدلج لامتنل  اللمحلعجل

زتل لجأ يح لجدأحللدجللز ججلمثللع جلجدج علأجلدجلقللججلإال غلجدسمطح دلجا لفلقالجللأنل تجنل
جد جينح ل نل تنلإدنولسندبلمننلجدقنحدجنلزيماننعل قنجبلجإلقنلجالجدملمجمنيلمننلجدل نلانلجداجدنحدولجأ ننول
جدالا دطول  مجلمنلمثللع جلجد لطلغاللج   احبىدلج ج ن لجدجثنحئقلجد نول نمل دحجدصنحلأنلعن جلجد طنج ل

ءليماننعلجدفننللدلجآاننيلال قننباملجد جيننح لجج قننحلفلت ننمحنلتننحنل منن لاحئسننحلاننأ ولاللننبلأنلاسنن دف لجدمننلل
جمنننلل دننكلأنليماننعلمنننلقننبمججل جيننح صملتننحدججلمسننيجدانلأجل مننولج ننكلأنلا ننالججلإدننول مننكلجدأننحلد

جدم أننننلأنليمانننعلجدجثنننحئقلمج نننج لجدالأنننثل  منننججلمننننلأىل نننا لج النننحلج لقحدجدانننيلجعنننول  منننججلمننننل
بجبلجدنبانلجعنجلمنحلمفلبج لجد حمنلججدبجئنلججدمبانلج  لت لأجللجد فحعمل يللجد لج لمنلجدمأ قلجسن

اننجأولالننأنلجدأننح  لجدمنن تجل لج نننم لإدننولملأمننيلمننحلاللننبلجد دفاننن لجالننح لأننللجدم ننتميلالننحدطلقلغانننلل
لجدلسمايلعجلجدم  لج  الدل

سننالقلجد طننلقلتثاننلجلدننبججزعلج  نن حللجأتثننلعملمنننلجدليننحللجدنن انلقننبمججلايننبللجدقننجللأدننىلقننبللأ اننلجًل
االننللهلدننبيلعننؤ ءلدتنننلادالغننولجد لننلفل مننولمحعاننيلل جيننح صملجقننبملجدنناللالجآل ننللأقحلالننى؛لجعننجلدننىلمننح

ج سالحفلجد نولبزلن لأجدئنكلجددسنج لج جىلقلالنيلعنؤ ءلجدمنبادانلدتنولاقالمنججلبجنلممحدلنيلأنلا نلججلزنول
لقحالصملداللجدلالجبايلالبا ل نل جاصمدلجألي لج أ مح  لعجلأنلاتجنلجد ن للجدمنبانلتنحنلاسن لملل

سنحل ىلدصن هلجدبجطنيلا ل نفل مانىلأنلاقنعلعنجلج حئم نىلزنولزحقنيلمجدبجطيملجدمقبميلدىلمننل جينىلجتنحنل 
 ننباب لجتحدنن لجد جيننيلجد ننول قالننللالحدالقننحءلزننولجدسننينلأجلج سنن لقحقلأ ننول ننجب ل جيصننحلإدمننحلعننول ُقننبمل
ال دكل مولمأحجديلاحئسيلدتول دق ل جيصنحلجأم تصنحلملنحدلجمننلجدمأ منللأا نحلأدصنحل دقن لالن دكلمالجثصنحل

                                                 

)1) P.Col. Zen. II 83, 245-244. 
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مسنئجدانل ننلسنبجبلباجدنىلجلث ىلح ل نلجزح ىلدنل أللجدم تميلزسجفلاتجنلجمالجثلأالدحئصحلمنلجد ا
ج تنننجنلجد لتنننيلجدمد ننننل لعنننولمنننحلسنننجفلا سنننلجدىدلجال قنننبامصنلعننن جلجد نننمحنلزنننأدصنلادقننن جنل نننحئمصنل

لجمس قالمصملزول ج لجآلندل
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