
 الحسين أحمد عبد اهلل
 إجراءات حيازة التركة والميراث بوصية

 م "482 –ق.م.  03" فى مصر فى عصر الرومان 
تعد األحكاـ الخاصة بالميراث فى مصر فى العصر الركمانى مف المكضكعات الصعبة 
ف كالمعقدة ، كيرجع ذلؾ إلى تعدد الشرائع كالقكانيف فى مصر فى ىذا العصر ، حيث اتبع الركما

مبدأ شخصية القانكف الذل تعددت معو النظـ القانكنية ما بيف قانكف ركمانى كآخر مصرل كثالث 
 (Politeumata)              إغريقى كرابع مصرل / إغريقى ، أضؼ إلى ذلؾ قكانيف الجاليات 

مف ييكد كفرس كغيرىـ.كيضاؼ إلى ذلؾ صعكبة أخرل مرتبطة بصدكر دستكر كراكال 
Constitutio Antoniniana  ـ. الذل منح المكاطنة الركمانية  لكؿ مكاطنى 212فى عاـ

. فيؿ نسخ القانكف الركمانى باقى القكانيف التى (dediticii)عدا المستسمميف  اإلمبراطكرية فيما
 كاف معمكال بيا فى مصر؟!.

ككػاف ـ مكتكبػة بالالتينيػة كليػا ترجمػة يكنانيػة 224ىناؾ مف يتخذ مف كصية ترجع إلى عاـ 
صاحبيا أحد الذيف حصمكا عمى المكاطنة الركمانية بمكجب دستكر كراكال اتخذكا ىذه الكصػية دلػيال 
 عمى إلػزاـ النػاس ا المػكاطنيف الجػدد ل بالتصػرؼ كفقػان لمقػانكف الركمػانى. كعمػى عكػس كجيػة النظػر

ر تطبيػؽ ىذه فإف ىناؾ مف يرل أنو مع صػدكر ىػذا الدسػتكر ظيػرت الجنسػية المزدكجػة حيػث اسػتم
ف كػاف ل1اجنبػان إلػى جنػب  مػع القػانكف الركمػانى Peregrineالقكانيف المحمية = قكانيف الشػعكب  . كا 

ـ. ، كىػذه الكثيقػة كصػية سػيدة 212لدينا كثيقة ترجع إلى العاـ التالى مباشرة لصدكر دستكر كػراكال 
 ل2انح المكاطنػػة الركمانيػػةتػػدعى إيزيػػدكرا التػػى كتبػػت كصػػيتيا باليكنانيػػة ، كلػػـ يظيػػر فييػػا أل أثػػر لمػػ

ـ تؤكد استمرار 295لمسكاف ، مما يؤكد استمرار العمؿ بالنظـ المحمية. كىناؾ كثيقة ترجع إلى عاـ 
 .ل3االعمؿ بالكصية طبقان لمقانكف اإلغريقى بعد صدكر دستكر كراكال بعدة أجياؿ

 :ومما تقدم يتضح أننا أمام ثالثة آراء
                                                 

(1) P. Oxy. XXII. 2348. AD. 224. 

(2) P. Diog. II, 12. AD. 213. 
(3) P. Lips. 29. AD. 295. 
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نػة الركمانيػة أصػبح المكاطنػكف فػى كػؿ اإلمبراطكريػة ممػزميف باتبػاع ػ رأل يقكؿ إنو مػع مػنح المكاط1
 قكاعد القانكف الركمانى فى معامالتيـ القانكنية.

ػػػ رأل آخػػر يقػػكؿ بػػ ف دسػػتكر كػػراكال أظيػػر مػػا يمكػػف أف نسػػميو بالجنسػػية المزدكجػػة ، بمعنػػى أنػػو  2
ى يتبعيػا ، كذلػؾ بػدليؿ أف أصبح مف حؽ المكاطف اتباع القانكف الركمانى أك قانكف الكالية الت

ـ. ل منح المكاطنيف حؽ كتابة كصاياىـ بالمغة 235ػ  222اإلمبراطكر اإلسكندر سيفيركس ا 
 اليكنانية.

 ػ أما الرأل الثالث فيقكؿ ب ف قكانيف الشعكب لـ تت ثر بيذه المنحة كظؿ معمكالن بيا.  3

أيدينا تػداخالن ، فمػع صػدكر دسػتكر إف االختالؼ بيف النظرية كالتطبيؽ يزيد األدلة التى بيف 
كػػراكال ظيػػر أثػػره المباشػػر كالفػػكرل عمػػى شػػكؿ الكصػػايا ، كلكػػف عنػػدما سػػمح اإلمبراطػػكر اإلسػػكندر 

ـ ل بػػػ ف تكتػػػب الكصػػػػايا باإلغريقيػػػة حػػػدثت ردلة سػػػػريعة إلػػػى   الشػػػػكؿ 235ػ  222سػػػيفيركس ا 
ثػائؽ الخاصػة بػالميراث بػيف اإلغريقى لمكصػية مػف جديػد ، كفػى ظػؿ غيػاب التفرقػة الكاضػحة فػى الك 

عناصػػر المجتمػػع فإننػػا سػػنفترض أف القػػانكف المطبػػؽ ىػػك قػػانكف الغالبيػػة العظمػػى مػػف السػػكاف كىػػـ 
 .ل1االمصريكف كاإلغريؽ

 أواًل: حيازة التركة:
مػف الفعػؿ        "  " Cretioكاف عمى الػكارث الركمػانى إظيػار الرغبػة فػى قبػكؿ التركػة ا "

Cernere الل ينتقػػؿ اإلرث إلػػى مػػف يميػػو. ككػػاف عمػػى الشػػخص المعػػيف " بمعنػػى يقػػرر أ ك يحسػػـ ل كا 
. كرغـ ذلؾ تشير نظـ جايكس إلى أنو كاف مف  ل2اكارثان أف يتقدـ بإعالف قبكؿ التركة خالؿ مائة يـك

ذا طالت المدة أكثر مما يمـز فإف البريتكر  الممكف تحديد فترة أطكؿ أك أقصر كفقان لمقانكف المدنى. كا 
تصػرىا أحيانػان. كقػد حػدد المشػرع الركمػػانى فتػرة المائػة يكمػا إلعػالف الػكارث  قبػكؿ التركػػة أك كػاف يخ

 رفضيا لسببيف:
                                                 

(1) J. Rowlandson, Landowners and Tenants in Roman Egypt. Oxford. 1996. P. 140. 
  173ػ  164لكاردة فى نظـ جايكس كأنكاعيا البنكد مف ل عف إعالنات قبكؿ التركة ا2ا

ػ  117  ص ص .2001راجع: السيد العربى حسػف. نظػـ جػايكس. الكتػاب األكؿ كالثػانى. مكتبػة النيضػة العربيػة 
119. 
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 أف ىذه الفترة ىى مدة الحداد عمى المتكفى. - 1
إعطػػاا الػػكارث ميمػػة لمتفكيػػر كاتخػػاذ القػػرار بقبػػكؿ التركػػة أك رفضػػيا ألف التركػػة قػػد تكػػكف  - 2

 .ل1امثقمة بالديكف
 agnito bonorum possessionis= يػػػػار الرغبػػػػة فػػػػى قبػػػػكؿ التركػػػػةكيكػػػػكف إظ

فػى الغالػب مػف خػالؿ ككيػؿ ػ محػاـ أك كصػى ػ كيترتػب عميػو المسػئكلية فػى دفػع  
الضػػرائب المقػػررة عمػػى التركػػة أك الػػديكف التػػى تكػػكف التركػػة مكبمػػة بيػػا ، ككػػاف ىػػذا األمػػر يػػتـ مػػف 

 bonorumالى يطمػػػػب فييػػػػا الػػػػكارث منحػػػػو التركػػػػةترجػػػػع إلػػػػى الػػػػك  خػػػػالؿ مػػػػذكرة 

possessio ل2ا، ككانت ىذه المذكرة تحفظ فى السجالت الرسمية. 

أما فى القانكف المصرل/ اإلغريقى فيكفى أف يعمف الكارث رغبتو فى قبكؿ التركة دكف إجراا 
 ل4اب فػى التركػةلػو نصػي بؿ كاف عميو فقط إثبات نسبو إلى المتكفى ، كبيػذا اإلجػراا يكػكف ل3ارسمى

ف كاف العمؿ قد جرل مف الناحية اإلدارية عمى أف يتقدـ الكارث بطمب حيازة التركة إلى الػكالى.  ، كا 
إلػػى أف طمػػب حيػػازة التركػػة سػػكاا كػػاف ذلػػؾ بكصػػية أك بغيػػر  ل5افقػػد أشػػارت إحػػدل برديػػات أميرسػػت

د الػكارث كتابػة طمػب إلػى كصية كاف يقدـ إلى الكالى الذل يحيؿ الطمػب إلػى اإلسػتراتيجكس ، كيعػاك 
االسػػتراتيجكس مرفقػػان معػػو الطمػػب الػػذل كػػاف قػػد تقػػدـ بػػو إلػػى الػػكالى كالمميػػكر بتكقيعػػو ، كفػػى ىػػذه 
البردية تطمب سيدة حيازة تركو عميا الذل تكفى دكف ذرية كدكف أف يكتػب كصػية ، كتقػدر التركػة بػػ 

 .ل6ازة ىذا مف خالؿ ككيؿ أك كصىتالنت. ككانت المرأة أك االبف القاصر يتقدماف بطمب الحيا 3

 Aurelius Eudaemonتقػػدـ شػػخص يػػدعى  ل7ا ـ258كفػػى كثيقػػة برديػػة ترجػػع إلػػى عػػاـ 
بطمػػب حيػػازة تركػػػة أبيػػو المتػػكفى دكف أف يتػػػرؾ كصػػية ، كىػػػذا الطمػػب مقػػدـ بالالتينيػػػة كمكقػػع عميػػػو 

                                                 

(1) P. Princ. II, 38 AD. 264.  

(2) R. Taubenschlag., The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of Papyri. 332 BC- 

640 AD. Warszawa. 1955. PP. 214 - 217. 
 1959   . 4 / 3ل صكفى أبكطالب. تطبيؽ القانكف الركمانى فى مصػر الركمانيػة. مجمػة القػانكف كاالقتصػاد. العػدد 3ا

 .  411ػ  353، ص ص 
(4) Taubenschlag, op.cit. PP. 212-213. 

(5) P. Amh. II. 72 AD. 246. 

(6) P. Oxy. X. 1274.  
(7) P.Oxy. 1201.  
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بيػػػذا  A. Eudaemonأتقػػدـ أنػػا "  Mussius Aemilianus، كمقػػدـ إلػػى الػػكالى  ل1اباليكنانيػػة
االلتماس طالبان حيازة تركة أبى المتكفى دكف أف يكتب كصية ". ثـ تمحؽ بيذا الطمب ترجمة يكنانيػة 

 لو.

 vicesima كلػػػػواأليم ككػػػػاف الغػػػػرض األساسػػػػى مػػػػف ىػػػػذا الطمػػػػب ىػػػػك تحصػػػػيؿ ضػػػػريبة

hereditatium = 5 ف كػػاف لػػدينا بعػػض الحػػاالت التػػى زادت فييػػا القيمػػة  % مػػف قيمػػة التركػػة ، كا 
ىذه النسبة ، ككانت ىذه األمكاؿ تحصؿ تحػت بنػد المصػاريؼ اإلضػافية ، ففػى برديػة  المحصمةعف

جاات اإلشارة فييػا إلػى حػالتيف كانػت نسػبة المقتطػع فييمػا  ل2اترجع إلى بداية القرف الثانى الميالدل
، ككانػت  دراخمػة 5095% ففػى الحالػة األكلػى كػاف المبمػت المتبقػى لمكرثػة  5مف الميراث أكبر مف 
دراخمة ، كىذا يعنى أف المبمت  6100دراخمة ، بيد أف إجمالى التركة كاف  305الضريبة المدفكعة 

دراخمػة. ككانػت نسػبة المقتطػع فػى الحالػة الثانيػة  700المقتطع تحت بند المصاريؼ اإلضافية كاف 
الكراثػة ال يزيػد دراخمة. كيشير ناشر ىذه البرديػة إلػى أف مصػاريؼ تسػجيؿ الكصػية أك إعػالـ  400
 .ل3ادراخمة فقط 12دراخمة ، كفى بردية أخرل كانت رسـك التسجيؿ  15عف 

ككػػاف عمػػى الكرثػػة أف يحػػددكا قيمػػة التركػػة المكرثػػة نقػػدا ففػػى إعػػالف مقػػدـ إلػػى االسػػتراتيجكس 
ر  عػف طريػؽ كصػى ، يقػراف  بػ ف أباىمػا المتػكفى  P. Ryl. II. 109 AD 235مف اثنيف مف الُقصَّ

 تالنت. 10كصية ليما كأنيما فقط كرثتو الشرعيكف كأف قيمة التركة التى كرثاىا ىى قد ترؾ 

Wallaceكيقكؿ
% ، كىى  5ب ف الركماف فى مصر كانكا يدفعكف ضريبة األيمكلة بنسبة  ل4ا

كىى نفس النسبة التى كاف يدفعيا الركماف فػى ركمػا. أمػا فيمػا يتعمػؽ ببػاقى سػكاف مصػر فػإف نسػبة 
ة ، بػػؿ إنػػو يفتػػرض أف ىػػذه الضػػريبة لػػـ يكػػف يػػدفعيا المصػػريكف فػػى العصػػريف الضػػريبة غيػػر معركفػػ

البطممػػػى كالركمػػػانى فمػػػيس لػػػدينا أيػػػة برديػػػة مػػػف العصػػػريف تشػػػير إلػػػى أف المصػػػرييف قػػػد دفعػػػكا ىػػػذه 
الضريبة. ككانت ىذه الضريبة تحصؿ عمى إجمالى التركة قبؿ تقسػيميا عمػى الكرثػة ، كذلػؾ كػى ال 

                                                 

(1) P. Oxy. 720. and P. Oxy. 1114.  

(2) P. Mich. VII. 435.  
(3) P. Oxy. IV. 719 AD. 193, and SB. XVI, 12288 AD 189. 
(4) S.L. Wallace., Taxation in Egypt from Augustus to Diocletain. New York. 1937. P 234. 
234. 
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اف ىنػػاؾ نصػػاب معػػيف إذا زادت التركػػة عنػػو يػػدفع الكرثػػة الضػػريبة ، ككػػاف يضػػيع حػػؽ الخزانػػة ، ككػػ
 دراخمة.  940الحد األدنى الذل تدفع عميو الضريبة ىك 

عمػػػى أف  ففػػػى كثيقػػػة برديػػػة ُيقسػػػـ أخ غيػػػر شػػػقيؽ لممتػػػكفى 
%  5ة األيمكلػػػة دراخمػػػة ، كيسػػػتمـ إيصػػػاال ب نػػػو دفػػػع ضػػػريب 940المبمػػػت الػػػذل كرثػػػو بالكصػػػية ىػػػك 

vicesima hereditatium  كانػت  ل2ا. فى حػيف أنػو فػى كثيقػة برديػة أخػرلل1ادراخمة 47كمقدارىا
، كلكػف يجػػب  vicesimaدراخمػة كلػـ يشػر الكرثػة إلػى أنيػـ دفعػكا ضػريبة أيمكلػة  800قيمػة التركػة 

سػبة التضػخـ المػػالى أف ن خػذ فػى االعتبػار الفػارؽ الزمنػى بػيف كػؿ كثيقػػة كأخػرل ذلػؾ أنػو قػد ترتفػع ن
 فتقؿ قيمة العممة كترتفع األسعار.

الممتمكػات    أما الغرض الثػانى مػف طمػب حيػازة التركػة أك إعػالـ الكراثػة فكػاف تسػجيؿ ىػذه 
، ككػػػػػػاف طمػػػػػػب تسػػػػػػجيؿ الممكيػػػػػػة كنقميػػػػػػا يقػػػػػػدـ إلػػػػػػى  registre foncierفػػػػػى السػػػػػػجؿ العينػػػػػػى 

ندرية ػ كتحتفظ ىذه الدار بنسخة مػف العقػكد ، األرخيديكاستيس ػ أميف دار المحفكظات العامة باإلسك
ػػػػ "  ػػػػ االسػػػتراتيجكس كيكقػػػع األرخيديكاسػػػتيس عمػػػى طمػػػب نقػػػؿ الممكيػػػة كيحيمػػػو إلػػػى الحػػػاكـ اإلقميمػػػى

ف كػاف لػدينا طمػب نقػؿ ل3ايسجؿ كما ىك " ، كيقـك األخير بػدكره بإحالتػو إلػى مػكظفى السػجالت .  كا 
. ل5ا187ػ  Pomponius Faustianus 185لػى الػكالى تقدمت بو سػيدة تػدعى ديكنيسػيا إ ل4اممكية

كلكننا نرجح أف طمػب حيػازة التركػة كػاف يقػدـ إلػى الػكالى ، أمػا طمػب نقػؿ الممكيػة أك إعػالف الممكيػة 
الػػدكرل فكػػاف بنػػااان عمػػى تعميمػػات مػػف الػػكالى كيقػػدـ إلػػى األرخيديكاسػػتيس. كيؤيػػد ذلػػؾ أف بيػػع قطعػػة 

 :ل6االتالىأرض كنقؿ ممكيتيا كاف عمى النحك 
                                                 

(1) P.Oxy. LI. 3609. AD. 250. 

(2) P.Oxy. XLVI, 3103 AD. 226.  
(3) P. Oxy. LXIV. 4438 AD. 252.  

ل تشػير صػاحبة إعػالف الممكيػة ىػػذا إلػى أف ىػذه األرض كػاف أجػػدادىا قػد سػجمكىا تسػجيالن عامػػان فػى العػاـ الثالػث مػػف 4ا
ـل ، كىػذا يعنػى أف ممكيػة ىػذه العقػارات قػد ظمػت 179ـل ثـ فى العاـ األكؿ مف حكػـ تيتػكس ا72حكـ فسباسياف ا

مف أف أطكؿ فتػرة حيػازة لمممتمكػات  Harmonا قالو فى يد ىذه العائمة مدة تربك عمى المائة عاـ ، كىذا يدحض م
 عامان.  35كانت 

A.M. Harmon “Egyptian Property- returns” YCS 4 (1934) P. 141. 

(5) P. Oxy. XLV. 3242 AD. 185-187. 
(6) SB. XVI. 12288 AD. 189.  
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آركرة باإلضػػافة  28.5ا طػػرؼ أكؿ ل قطعػػة أرض مسػػاحتيا  Theogenesػػػ بػػاع شػػخص يػػدعى 1
 Thermouthionإلى نصؼ ساقية كمتعمقاتيا كانػت قػد آلػت إليػو بػالميراث إلػى سػيدة تػدعى 

دراخمة ، كيقر البػائع أنػو تسػمـ المبمػت ، كأنػو بػاع  17.100ا طرؼ ثانى ل مقابؿ مبمت كقدره 
عف ىذه األرض ، كأنو ممـز بسداد الضرائب عنيا حتى تاريخو ، كأنو ممـز أيضا بدفع كتنازؿ 

أل ادعااات ممكية قد تظير مف أشخاص آخريف حكؿ ىذه األرض ، كيطمب اتخػاذ إجػرااات 
 نقؿ الممكية لممشتريو.

إلػػػػػػػى  لاػػػػػػػػ قػػػػػػػاـ الطػػػػػػػرؼ الثػػػػػػػانى ا المشػػػػػػػترية ل بإرسػػػػػػػاؿ سػػػػػػػند أك صػػػػػػػؾ البيػػػػػػػع 2
اسػػتيس عػػف طريػػؽ ككيميػػا كىػػك نفسػػو أخكىػػا ، كتطمػػب إعػػالف ممكيتيػػا ليػػذه األرض األرخيديك

 دراخمة رسـك إعالف ممكية كتسجيميا. 12المشتراه ، كذلؾ بعد أف دفعت 

ػ بعد أف فحص األرخيديكاستيس الكثائؽ كقبميا أرسؿ إلى المشترية عف طريؽ ككيميػا نسػخة منيػا  3
 ". تحفظ كما ىىإلى اإلستراتيجكس  مميكرة بتكقيعو "

النسخة المكقعة مػف قبػؿ األرخيدكاسػيتس إلػى االسػتراتيجكس  Thermouthionػ أرسمت المشترية 4
 ، ككررت طمبيا ب ف تحفظ ىذه النسخة لتككف حجة عمى البائع.

بػػ ف حجػػة البيػػع قػػد سػػجمت عميػػو لػػدل االسػػتراتيجكس بمعرفػػة كاتػػب  Theogenesأقػػر البػػائع  ػ 5
 .ل1(كيكقع البائع كيكقع الكاتب ب ف الكثيقة قد سجمتمكتب االستراتيجكس ، 

أك  ل2( ككانت نسخة مف طمب نقؿ الممكية تقدـ إلى أمناا السػجالت 
إلى أمناا الشير العقػارل

، ككػاف أصػحاب طمبػات نقػؿ ل3ا 
ال  . ل4اكانكا عرضػة لعقكبػة الحنػث بػاليميفالممكية يقسمكف ب غمظ األيماف عمى صحة ما جاا بيا، كا 

                                                 

(1) M.L. Damen and N.E. priest, “Registration of a deed of sale” BASP 19/20 (1982/83) P. 

129. 
(2) P. Oxy. XIX. 2231 AD. 241, P.Oxy. XLIII. 3103 AD 226. 
(3) P. Oxy. IV. 715 AD 131, P.Amh. II, 71, 72. 
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. كيذكر المكظؼ أنو سجؿ طمب نقؿ الممكية عمى مسئكلية المتقدميف بو ، كيمزميـ بالقسـ ل1اباليميف
. ل2ال مػف إعػػالف الممكيػة ىػػذا األفػراد ل أك الخاصػػة ا الدكلػة عمػى أنػو لػػف تضػار المصػمحة العامػػة ا

مف طمب حيازة التركة الذل كاف قد  ككاف صاحب إعالف نقؿ الممكية يرفؽ مع طمب تسجيميا نسخة
تقدـ بو إلى الكالى ، بؿ إف لدينا إعالـ كراثة كطمب نقؿ ممكية تقدمت بو سػيده إلػى أمنػاا السػجالت 

إلػى الػكالى  agnitio bonorum possessionisكأرفقت معو نسختيف مترجمتيف مف طمػب الحيػازة 
domitius philippus
 .ل3ا

، ل4اإمػا بصػفة دكريػة كتكػكف بنػااان عمػى أمػر صػادر مػف الػكالى ككانت إعالنات الممكيػة تقػدـ
أك تككف ىذه اإلعالنات بصفة استثنائية ، كيقدميا الحائز عمى الممتمكػات إمػا بالشػراا أك بػالميراث. 
أمػػػػا فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالفترة الفاصػػػػمة بػػػػيف اكتسػػػػاب الممتمكػػػػات أك حيازتيػػػػا كتسػػػػجيميا فػػػػإف كانػػػػت ىػػػػذه 

ل 5ااحبيا عف طريؽ الشراا فإف التسجيؿ كنقؿ الممكيػة يكػكف فػى نفػس اليػـكالممتمكات قد اكتسبيا ص

 .P.Strassbأك بعػد الشػراا ب ربعػة أيػاـ  - .P. Tebt. 323, 472. and P. Ryl. II. 107كفقػان 

أك  P. Lond. III 941، أك خػالؿ شػير كنصػؼ  .P. Lond. III. 945أك خػالؿ شػير   .34
، كفػى  P. Lond. III 942 and P. Oxy. XXVII. 2473 AD. 229 –خػالؿ عػاـ حسػب 

، كىذا يؤكد أف المشترل كاف يسػعى لنقػؿ  P. Oxy. X. 1268أحياف قميمة بعد الشراا بعدة سنكات 
 .ل6(الممكية فى أسرع كقت بعد دفع ثمف العيف المشتراه

يف كفيمػػػا يتعمػػػؽ بالممتمكػػػات التػػػى يػػػتـ اكتسػػػابيا عػػػف طريػػػؽ الميػػػراث فػػػإف الفتػػػرة الفاصػػػمة بػػػ
ف كػػاف يجػػب أف نشػػير إلػػى أف صػػاحب إعػػالف الممكيػػة  اكتسػػاب التركػػة كتسػػجيميا كانػػت أطػػكؿ ، كا 

                                                 

ل. أعمػػاؿ نػدكة المجمػس األعمػػى  نصػو ، مالبسػات اسػػتخدامو ، عقكبػة الحنػث بػو " ا القسػػـ " .ل الحسػيف أحمػد عبػداه1ا
إبػػػراىيـ نصػػػحى. كنشػػػر ىػػػذا البحػػػث فػػػى مجمػػػة كميػػػة ا داب ،  لمثقافػػػة لتكػػػريـ أ.د./
 .2001جامعة الزقازيؽ عدد 

(2) P. Oxy. IV. 715. AD. 131. 

(3) P. Oxy. XIX. 2231 AD. 241. 
(4) P. Oxy. XLV. 3242. AD. 185. 
(5) M.L. Damonand N.E priest, op.cit. PP : 129-130. cf, P.Ryl. 163. 
(6) YCS4 (1934) PP: 214-215 Not. 158. 
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كالمتقػػدـ بطمػػب تسػػجيميا كػػاف يشػػير إلػػى أف ىػػذه الممتمكػػات قػػد آلػػت إليػػو بػػالميراث كأف المػػكرث قػػد 
ف كانػػت بعػػض  تػػكفى ، بيػػد أف صػػاحب إعػػالف الممكيػػة لػػـ يكػػف يشػػير إلػػى تػػاريخ كفػػاة المػػكرث ، كا 

نات الممكية قد أشارت إلى ىذا التاريخ ، ككانت الفترة الفاصمة بيف حيازة التركة كتسجيميا عمػى إعال
 .P.Oxy، كسػبعة أعػكاـ :  P.Oxy. 248 -أربعػة أعػكاـ  - - P.Oxy. 249النحػك التػالى عػاميف 

 20إلػى  10تشير إلى أف التركة ظمت باسـ رجؿ متكفى مػدة مػف  P. Lond. 935بؿ إف  - 250
، كال  P.yale. inv. no. 225. AD. 148عامان كما كرد فػى  22ان دكف أف تنتقؿ الممكية ، أك عام

يعنى ت خر ىؤالا أف ىذه ىى القاعدة حيث كاف قرار الكالى ميتيكس ركفكس حاسمان ب نو يجب عمى 
 .ل1احائزل الممتمكات أف يسجمكا ممتمكاتيـ خالؿ ستة أشير

تعمؽ بمكضكع كاحد كىك أف ثالثة إخكة ذككر كرثكا عػف عػـ ت ل2اكلدينا مجمكعة مف البرديات
نصػػػيب أخيػػػو  Theognostusليػػػـ منػػػزالن عمػػػى الشػػػيكع كبالتسػػػاكل فيمػػػا بيػػػنيـ ، ثػػػـ اشػػػترل أحػػػدىـ 

Herminus  ككػاف يمثػؿ ثمػث التركػة كقػاـ بتسػجيؿ ىػذا الثمػث أمػاـ أمػيف سػجالت الشػير العقػػارل ،
ثمث األخير مف أخيو التالى إيزيدكرس كسجؿ ثـ اشترل ال  

 .229/230ىذا الجزا أيضان ثـ أعمف نفسو مالكا لممنزؿ كمو فى إحصاا عاـ 
 :ككانت اإلدارة الركمانية تيدؼ مف كراا تسجيؿ الممتمكات أك نقميا إلى أمريف

 تحصيؿ ضريبة نقؿ الممكية ػ  أ
تكميػػػؼ األفػػػراد باألعبػػػاا اإللزاميػػػة كخاصػػػة فػػػى أف يكػػػكف لػػػدييا قاعػػػدة بيانػػػات ترجػػػع إلييػػػا عنػػد ػػػ  ب

. كفيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بضػػػػػريبة نقػػػػػؿ الممكيػػػػػة األعبػػػػػاا التػػػػػى تتطمػػػػػب نصػػػػػابان ماليػػػػػان معينػػػػػان 
فمػػػػدينا إيصػػػػاؿ بػػػػدفع ىػػػػذه الضػػػػريبة يصػػػػدره ىيراكميػػػػديس  ل3ا

 Thenopynchisإلػى سػيدة تػدعى  ػ مػف خػالؿ ككيمػو يكدايمػكف ػ المكمؼ بجمع ىذه الضريبة
 4.5فػى قريػػة سكنكبايكنيسػكس تحيػة "لقػػد دفعػت الضػريبة المقػػررة عمػى عػػدد  Stotoetisبنػت 

                                                 

(1) P.Oxy. II 237, Col. V1. 27-43. 
(2) P.Lond. III, 940, 1158, 941, 942, 946. 
(3) L.C.youtie, “Receipt for : P. Mich. قnv. 6185” ZPE38 

(1980) PP: 273-273. 
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Catoecicآركره اأربػػع أركرات كنصػػؼل مػػف أراضػػى 
بػػالقرب مػػف قريػػة ىيراكميػػا ، ذلػػؾ أف  ل1ا

ىذه األرض قد آلت إليؾ بػالميراث عػف طريػؽ كالػدؾ ، باإلضػافة إلػى جػزا مػف المبػانى. كنقػر 
 ". دفعت الضريبة كاممةب نؾ 

 وىناك بعض المالحظات حول ىذه البردية:
ل لػػػـ يحػػػدد اإليصػػػاؿ المبمػػػت المػػػدفكع كضػػػريبة نقػػػؿ ممكيػػػة مػػػع أنػػػو حػػػدد المسػػػاحة المطمػػػكب نقػػػؿ 1ا

آركره باإلضػػػافة إلػػػى جػػػزا مػػػف منػػػزؿ ، ذلػػػؾ أف قيمػػػة ىػػػذه الضػػػريبة كانػػػت  4.5ممكيتيػػػا كىػػػى 
دراخمػػة عػف كػػؿ آركره  8خمػة عػف كػػؿ آركره لمرجػؿ ك درا 4محػددة سػمفان مػػف قبػؿ اإلدارة كىػػى 

، كفى بعض األحياف ثالثة أضعاؼ ما يدفعو الرجػؿ ، كىػذا يعنػى أف ىػذه السػيدة قػد  ل2المسيدة
دراخمػػة لنقػؿ ممكيػػة األرض ، ذلػؾ باإلضػػافة إلػى الضػػريبة العقاريػػة  36دفعػت ضػػريبة مقػدارىا 

ف ىػػػذه الضػػريبة قػػػد دفعػػػت أيضػػان فػػػى نفػػػس عنػػد نقػػػؿ ممكيػػػة منػػزؿ آؿ إلييػػػا مػػػف أميػػا ، كالبػػػد أ
أكثػر تحديػدان عنػدما ذكػر  Wallace. ككػاف ل3االمكتب. كصدر إيصاؿ كاحد بالضريبة مجتمعة
دراخمػػة لممػػرأة عػػف كػػؿ  8دراخمػػة لمرجػػؿ ك  4أف قيمػػة الضػػريبة الخاصػػة بنقػػؿ الممكيػػة كانػػت 

 ة بالفكاكػوأمػا األراضػى المنزرعػ  آركره مف األراضى المنزرعػة حبكبػان 
 .ل4افإف ىذه الضريبة كانت تضاعؼ

 ابل تشير الناشرة إلى أف مسمى مكظؼ تحصيؿ ىذه الضريبة كاف كمايمى:
 ـ 83-18فى الفترة مف ػ  1
 ـ 204-179فى الفترة مف ػ  2
 ف التاريخييف كفى فترات أخرل متفرقة:أما فى الفترة ما بيػ  3

                                                 

 باقى األراضى ، راجع:كانت ىذه األراضى تدفع مقداران أقؿ فى الضرائب كاإليجار عف ل  1ا
Johnson, Roman Egypt to the Reign of Diocletian. London. 1936. PP : 28-29.               

(2) P. Lond. 137.  
 راجع فيما يمى: .ل لمزيد مف المعمكمات عف ضريبة نقؿ الممكية3ا

P.Mich. Vi. 364, P.Ryl. II. 159, P.Oxy. XII. 1462, P. Tebt II. 357, 377 and P.Oxy. III. 504.  
(4) Wallace, op.cit. PP : 232-234. 
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( ) 
 كاف الميراث ينتقؿ إلى الكرثة بطريقيف: ثانيًا : الميراث بوصية:

 طريق مباشر: - أ
ينتقػػؿ الميػػراث إلػػى الكرثػػة بعػػد كفػػاة المػػكرلث فػػإذا كػػاف قػػد تػػرؾ كصػػية فبيػػا كنعػػـ ، كفػػى ىػػذه 

مطمؽ الحرية فى كتابة كصيتو دكف التقيػد بقكاعػد تكزيػع الميػراث بػدكف كصػية ، الحالة كاف لممكرلث 
فكػػاف بإمكػػاف المػػكرلث أف  ل2اأك بمعنػػى آخػػر لػػـ تكػػف ىنػػاؾ قيػػكد عمػػى الكصػػية فػػى القػػانكف المصػػرل

يكصى بالتركة كميا إلى أحد الكرثة كيحـر ا خريف، أك أف يفضؿ بعض الكرثة عمى بعض ، أك أف 
اا مػف الميػراث ، أك أف يكصػى بػإرث مػا ألشػخاص أجانػب خػارج نطػاؽ األسػرة ممػف يحـر أحد األبن

 .ل3الف يككف ليـ نصيب إذا ما كزلع الميراث بدكف كصية

أما إذا مات المكرلث دكف ترؾ كصية فإف تقسيـ التركة فى ىذه الحالػة يخضػع إلػى مجمكعػة 
بػػر عمػػى حصػػة تعػػادؿ ضػػعؼ مػػا مػػف القكاعػػد كالػػنظـ أىميػػا بالنسػػبة لممصػػرييف حصػػكؿ االبػػف األك

ف كانت ىذه القاعدة لـ تطبؽ فى معظـ األحكاؿ.  يحصؿ عميو االبف األصغر ، كا 

 طريق غير مباشر: - ب
ككػػاف ىػػذا األمػػر يػػتـ عػػف طريػػؽ عقػػكد الػػزكاج اسػػنتناكؿ ىػػذا المكضػػكع فػػى مكضػػع آخػػر إف 

 شاا اهل.

فػػس الدرجػػة مػػف المسػػاكاة. فكػػاف لمنسػػاا حػػؽ الميػػراث مػػثميف فػػى ذلػػؾ مثػػؿ الرجػػاؿ ، كعمػػى ن
ككػػػاف حػػػؽ اإلرث مػػػف النسػػػاا معمػػػكالن بػػػو مثػػػؿ حػػػؽ اإلرث مػػػف الرجػػػاؿ ، ككػػػاف لمنسػػػاا ذمػػػة ماليػػػة 

، ككػػاف مػػف حػػؽ  ل4اتعطػػييف حػػؽ االمػػتالؾ الخػػاص ، ككػػاف للبنػػاا حػػؽ الميػػراث مػػف كػػال الكالػػديف
                                                 

(1) L.C. youtie, op.cit. P. 273. 
ل جعؿ القانكف الركمانى الحد األقصى لمكصية ثالثػة أربػاع التركػة كيتػرؾ الربػع لمكرثػة ، كجعػؿ اإلسػالـ الحنيػؼ الحػد 2ا

 األقصى لمكصية ثمث التركة كال تككف الكصية لكارث. 
 إلى أف الكرثة األجانب ليـ الحؽ فى قبكؿ التركة أك عدـ قبكليا. 162تشير نظـ جايكس الكتاب الثانى. البند  ل3ا

(4) Rowlandson, op.cit. P. 141. 
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أك مػػا  ل1اكػػاف حيػػان  األبنػػاا أف يحصػػمكا عمػػى الميػػراث الػػذل كػػاف سيحصػػؿ عميػػو ألل مػػف الكالػػديف إف
يعرؼ باسـ اإلنابة أك الكصية الكاجبة فى العصر الحديث ، ككػاف ىػذا الحػؽ معمػكالن بػو منػذ عصػر 

ف نزلػكا ا ل فػإف الميػراث يػؤكؿ  ابػف االبػف ػ االبػف ىادريػاف عمػى األقػؿ. كفػى حالػة فقػداف األصػكؿ كا 
ف عمػػػكا ا أك أكالدىػػػـ ، العػػػـ كالخػػػاؿ أك اإلخػػػكة  ل أك إلػػػى األقػػػارب ا الجػػػدػ  األب إلػػػى الفػػػركع كا 

  ل.أكالدىما

فػإف المػكرثيف كػانكا يفضػمكف  ػالمكت فج ة ، ككف المكرلث قاصران  ػكفيما عدا بعض الحاالت 
تػػرؾ كصػػية يحػػددكف فييػػا كرثػػتيـ كنصػػيب كػػؿ مػػنيـ فػػى التركػػة. كلكػػى تصػػبح الكصػػية قانكنيػػة كػػاف 

مكثؽ عاـ ، ككاف بكسػع صػاحب الكصػية أف البد أف ت خذ صفة العالنية ، كالبد مف صياغتيا أماـ 
 . كتنقسـ الكصية إلى عدة أجزاا:ل2ايكتبيا بنفسو ثـ يسمميا إلى الكاتب المكثؽ

 ىك ديباجة افتتاحية لمكصية كىى م لكفة فى كؿ الكصايا كتشمؿ الت كيد عمى: :الجزء األول

 أف الكصية قد ُدبجت أماـ المكثؽ العاـ. ػ أ

كأف ىػػذه الكصػػية تػػتـ  ػ بكامػػؿ قػػكاه العقميػػة ػ رؾ تمامػػان مػػا يفعمػػوأف صػػاحب الكصػػية يػػد ػ ب
 .بمحض إرادتو كدكف إجبار مف أحد

 أما الجزء الثانى من الوصية فيو متن الوصية نفسيا:
لو الحؽ فى التمتع بممتمكاتػو كيفمػا شػاا طالمػا  كيبدأ بالعبارة االفتتاحية ب ف صاحب الكصية

فى تعديؿ الكصية أك إلغائيا أك إضافة ما يراه إلييا فى أل كقػت ، ظؿ عمى قيد الحياة ، كلو الحؽ 
 كأف ما أضافو إلييا يككف سارل المفعكؿ ، أما إذا تكفى فتصبح الكصية كاجبة النفاذ.

، مػع ذكػػر  أماا الجازء الثالاث مان الوصااية فياو محتواىاا وتسامية الورثااة وتحدياد نصايب كال وارث
ثة األصمييف ، ثـ تضيؼ الكصية بعد ذلؾ بعض االشتراطات مثػؿ الكرثة البديميف فى حالة كفاة الكر 

إلػػزاـ الكرثػػة بسػػداد مػػا عمػػى المكصػػى مػػف ديػػكف ، أك إعطػػاا مبمػػت معػػيف لشػػخص مػػا ، أك الصػػرؼ 
عمػى جنػػازة المكصػػى كزيػػارة قبػػره فػػى المكاسػػـ كاألعيػاد ، أك عػػدـ الحصػػكؿ عمػػى التركػػة إال بعػػد فتػػرة 

                                                 

(1) R.Katzoff, “BGU 19 and the law of representation in Succession” ASP7 (1971) PP: 

239-242. 
 .. أكاخر القرف األكؿ153ص  2000،   كس ، القاىرةل زكى عمى. مقننة اإليديكلكج2ا
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الحصػػكؿ عمػػى التركػػة إال بعػػد بمػػكغ الػػكارث السػػف القانكنيػػة، أمػػا معينػػة مػػف كفػػاة المكصػػى ، أك عػػدـ 
االشػػػتراط األخيػػػر فيػػػنص عمػػػى أنػػػو لػػػيس ألحػػػد أف يعتػػػرض عمػػػى ىػػػذه الكصػػػية ، كأف أل معتػػػرض 
يتسبب فى خسارة لمكرثة فإنو سيتحمؿ ىذه الخسارة كغرامة مالية تتناسب مػع مقػدار الميػراث كغرامػة 

 500ك  ل1ادراخمػة 100العامة ، كقد تراكحت ىذه الغرامة ما بيف  مالية مماثمة تدفع لصالح الخزانة
. كتظػؿ الكصػية ل5اتالنػت فػى كصػية أخيػره 2ك  ل4ادراخمة 3000ك  ل3ادراخمة 1000ك  ل2ادراخمة

 كاجبة النفاذ.

كتػػذيؿ الكصػػية باسػػـ صػػاحبيا الػػذل يقػػر كيكػػرر ممخػػص مػػا جػػاا فييػػا كيكقػػع عمييػػا إف كػػاف 
، أك يشػير كاتػب الكصػية إلػى أنػو كتبيػا نيابػة عػف صػاحبيا ألنػو أمػى ، كيػ تى يجيد القرااة كالكتابة 

ف كانػػت بعػػض ل6(بعػػد ذلػػؾ تكقيػػع الشػػيكد كىػػـ فػػى الغالػػب سػػتة كفػػى معظػػـ األحيػػاف مػػف الرجػػاؿ . كا 
 مع ذكر سف كػؿ شػاىد كالعالمػات المميػزة لػو ل7(الكثائؽ تشير إلى أف عدد ىؤالا الشيكد كانكا سبعة

 كال يعػد ىػذا الكاتػب مػف الشػيكد ؾ اسـ المكظؼ الذل تـ تكثيؽ الكصية فى مكتبػو ا، كيذكر بعد ذل
 ل كيكقع عمييا كيختميا ، كتكتب عبارة تـ التسجيؿ كيذكر التاريخ.

،  قميمػػة ىػػى نسػػبة األشػػخاص الممنػػكعيف قانكنػػان مػػف كتابػػة كصػػية كىػػـ: القصػػر، السػػكندريات
أخيػػران السػػفياا. ككػػاف لمنسػػاا باسػػتثناا السػػكندريات األطفػػاؿ مػػف زكاج غيػػر مكتػػكب فػػى حيػػاة أبػػييـ ك 

ذا رجعنػا النظػر كػرتيف فػى بنػكد مقننػة اإلديكلكجػكس كنظػـ ل8احؽ ترؾ كصية مثميف مثػؿ الرجػاؿ . كا 
جػػػايكس فنػػػرل أنػػػو كانػػػت ىنػػػاؾ بعػػػض االشػػػتراطات كػػػاف عمػػػى المكصػػػى أف يمتػػػـز بيػػػا فػػػال يجػػػكز 

إف لـ يكف لو منيػا كلػد ، أمػا إف كػاف  لالمسكندرل أف يكصى لزكجتو ب كثر مف الربع 
                                                 

(1) P.Oxy. LXV. 4533.  

(2) P. Westminster. Colleg. 1 AD. 45. 
(3) P. Oxy. III. 498 AD. 117, 490 AD. 124, P. Köln II 100 AD. 133. 
(4) P. Oxy. XXII. 2348 AD 224. 
(5) P.Oxy. III. 494 AD. 156. 
(6) P. Oxy. LXVI, 4533, P.Oxy. III. 489. AD 117. 
(7) P. Mich. III. 169 AD. 195. 
(8) Rowlandson, op.cit. P. 142. 
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فال يحؽ لو أف يكصى لزكجتو بنصيب أكبر مما أكصػى بػو ألل مػف  لالو منيا أكالد 
. كال ل2ا. كال يجػػكز لمعتيػػؽ أف يكصػػى إال لشػػخص مػػف نفػػس مرتبتػػول1االػػذككر لاأبنائػػو 

ذا مػػا تضػػمنت الكصػػية لعتيػػؽ ل3ااخمػػةدر  500يجػػكز لمػػكاطف حػػر أف يكصػػى لعتيػػؽ بػػ كثر مػػف  . كا 
ل يتعػيف  أل أكالد العتيػؽ ركمانى شرطان فيو ما يكجب ب ف تؤكؿ الكصية كذلؾ إلى أبنائو مػف بعػده ا

لو ، إذا ما ثبت أف ىؤالا األكالد لـ يككنكا قد كلػدكا  مصادرة جميع ما أكصى بو عند مكت المكصى
ا فػػى نظػػـ جػػايكس "الكصػػية المترككػػة ألشػػخاص غيػػر . كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػال4اكقػػت إبػػراـ الكصػػية

. كالكصػػػية ألجنبػػػى يكلػػػد بعػػػد كفػػػاة ل5اتعتبػػػر باطمػػػة" Personae incertae -مجيػػػكليف–محػػػدديف 
 .ل6االمكصى تككف باطمة كذلؾ

. كال يجػػكز لممػػرأة ل7اكال يجػػكز لممػػرأة الركمانيػػة أف تكصػػى لزكجيػػا بػػ كثر مػػف عشػػر مػػا تممػػؾ
كال يجػػػكز ليػػػا أف تكصػػػى  Coemptioنطػػػاؽ الػػػزكاج بطريػػػؽ الشػػػراا  الركمانيػػػة عمػػػؿ كصػػػية خػػػارج

، ككانػػت ىػػذه  ل9ا. كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاا فػػى نظػػػـ جػػايكسل8األمػػرأة ركمانيػػة مثميػػا ال تػػزاؿ قاصػػران 
حتػػى عصػػر ىادريػػاف كاسػػتمر العمػػؿ بيػػا فػػى مصػػر حتػػى  ل10االقاعػػدة القانكنيػػة معمػػكالن بيػػا فػػى ركمػػا

فإنو ُحػرلـ عمػى المكصػى  Falcidian، ككفقان لقانكف فالسيديا  161-150عصر أنطكنينكس بيكس 
. ل11ا، كىكذا البد أف يحصؿ الكارث عمى ربع التركة 9/12أف يكصى ب كثر مف ثالثة أرباع التركة 

 كما زاد عما ُنص عميو فى ىذه البنكد كاف مصيره المصادرة إلى الخزانة العامة.
                                                 

 . 6ل المقننة. بند 1ا
 . 10ل المقننة. بند 2ا
 . 14ل المقننة بند 3ا
 . 16ل المقننة بند 4ا
 . 238ل نظـ جايكس. الكتاب الثانى. بند 5ا
 . 240ل نظـ جايكس. الكتاب الثانى. بند 6ا
 . 31ل المقننة. بند. 7ا
 . 33ل المقننة. بند. 8ا
 . 115ل النظـ. بند 9ا
 . 186ػ  184ل راجع زكى عمى. مقننة اإلديكلكجكس. ص ص 10ا
 . 228ل جايكس النظـ. الكتاب الثانى. بند 11ا
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ف أل بند فيو إلػزاـ مػف أل نػكع لممصػرييف عنػد عمػؿ كمف المالحظ أف بنكد المقننة ال تتضم
. أك أف يفضػػػؿ ل1االكصػػػية ، فػػػال غػػػرك أف كجػػػدنا بعػػػض ا بػػػاا يحرمػػػكف أحػػػد األبنػػػاا مػػػف الميػػػراث

بعضيـ عمى بعض ، كسنناقش ىذه األمكر فيما بعد ، كلكف ىػؿ اسػتمرت األمػكر عمػى مػاىى عميػو 
ف كنػػا مػػع القػػكؿ بػػ ف القكاعػػد  بعػػد صػػدكر دسػػتكر كػػراكال ، الكاقػػع أننػػا ال يمكػػف أف نجػػـز بػػذلؾ ، كا 

كالػػػػػػػنظـ المصػػػػػػػرية لػػػػػػػػـ تتػػػػػػػ ثر كثيػػػػػػػران طػػػػػػػػكاؿ القػػػػػػػرف الثالػػػػػػػث المػػػػػػػػيالدل عمػػػػػػػى األقػػػػػػػؿ. كيفتػػػػػػػػرض 
Rowlandson
ى بعض األحياف كانت الكصايا الركمانية بصفة خاصػة كالقػانكف الركمػانى ف أنو ل2ا

صػػفكة مػػف أصػػحاب الركمػػانى الخػػاص بصػػفة عامػػة يعكسػػاف إجػػرااات كانػػت مقصػػكرة عمػػى طبقػػة ال
الثركة ، كأنو لـ يكف ىناؾ ما يدعك لعمؿ كصػية إذا لػـ يكػف المػرا يحػكز ممتمكػات حقيقيػة سػيتركيا. 

ف كاف فى ىذا االفتراض جكر عمى أصحاب التركات الصغيرة كحقيـ فى عمؿ كصية.  كا 
حكػاـ  كلكف ماذا لك طعف أحد الكرثة ب ف الكصية مزكلرة ؟ جاا الرد عمى ىذا التساؤؿ فػى األ

فكػاف البنػد  ػ ـ211ػ  193 التػى أصػدرىا اإلمبراطػكر سػبتميكس سػيفيركس 
 الثامف إلى برككمكس بف أبكلمكنيكس:

يس مف اإلنصاؼ أك العدؿ فى شئ أف الكرثة المذككرة أسماؤىـ فى الكصية يحرمكف مػف ل "
مػػى أكلئػػؾ الػػذيف يككػػؿ إلػػييـ نصػػيبيـ فػػى الميػػراث ، حتػػى كلػػك قيػػؿ أف الكصػػية مػػزكرة ، كينبغػػى ع

النظر فى ىذه القضايا أف يحرصػكا عمػى اسػتدعاا األشػخاص المتيمػيف متػى كػاف األمػر فػى مرحمػة 
 .  ل3(التحقيؽ كالمحاكمة"

أك               يبدك أف اإلدعاا فى ىذا البند كاف قائمان عمى أساس أف صاحبو كاف كريثان 
 ، كيبنػػى المػػدعى شػػككاه ab intestatoكرد فػػى الكصػػية  مسػػتحقان لػػارث اسػػتنادان إلػػى أف اسػػمو قػػد

=  testamentun falsumعمػػػى أف الكصػػػػية التػػػػى يعتمػػػػد عمييػػػػا الكرثػػػػة كمسػػػػتند ممكيػػػػة مػػػزكرة 
كأف التزكير جريمة جنائية يتحتـ معيا كقؼ النظر فػى القضػية المدنيػة  ، 

                                                 

(1) P.Oxy. XXXVI, 2757, P.Oxy. XLIII. 3117. 
(2) Rowlandson, op. cit. P. 142. 
(3) W. L. Westermann and A. Schiler, “Apokrimata: Descigions of Septimius severus on  

legal Matters” New York. 1954. P. 74. 
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ذا صػدؽ االتيػاـ فػى جريمػة التزكيػر  81، كذلؾ كفقان لقانكف أصدره السناتك فى عصر سػال  ؽ.ـ. كا 
فإف األثر المترتب عمى ذلؾ ىك اعتبار الكصية ك ف لـ تكف. كعمى ذلؾ فإف القانكف الركمػانى كػاف 
يشػػترط نجػػاح المػػدعى فػػى الشػػؽ الجنػػائى أكالن كػػى ينظػػر فػػى الشػػؽ المػػدنى فػػى القضػػية ، أك بمعنػػى 

فى القضية بشػقييا الجنػائى كالمػدنى كذلػؾ قبػؿ آخر كاف البد مف حصكؿ المدعى عمى حكـ مسبؽ 
 .ل1االتنفيذ

كبيػػذا يكػػكف البنػػد الثػػامف مػػف األحكػػاـ قػػد ألغػػى ىػػذه القاعػػدة كأصػػبح مػػف حػػؽ الكرثػػة الػػذيف 
 كردت أسماؤىـ فى الكصية الحصكؿ عمى الميراث كؿ حسب حصتو أك نصيبو.

أك أف يتـ فتح الكصية  ل2اميةكمف األمكر التى تبطؿ الكصية أف ال يتـ إبراميا بالصكرة الرس
بطريقة غير قانكنية ، كيبدك أف االستراتيجكس كاف ىك المكظؼ المنكط بو عممية فتح الكصايا التى 
كانػػت تػػتـ فػػى معبػػد اإلمبراطػػكر فػػى الناحيػػة التػػى يقػػيـ بيػػا صػػاحب الكصػػية ، ككػػاف اإلسػػتراتيجكس 

إلػى أف الكصػية قػد تػـ فتحيػا كقرااتيػا  ل3(ينيب بعػض تابعيػو لمقيػاـ بيػذه الميمػة. فتشػير كثيقػة برديػة
كفػى حضػكره ، كفػى حضػكر المػكثقيف الػذيف  ػأكريمميػكس حػاربككراتيكف  ػ فػى مكتػب اإلسػتراتيجكس

يرسػؿ شػخص يػدعى ىيراكميػػديس  ل4اأقركىػا كختمكىػا باألختػاـ الرسػمية. كفػى طمػب فػػتح كصػية آخػر
ى معبػػد ىادريػػاف المبجػػؿ المكمفػػيف كبيػػرا الكينػػة السػػابقيف فػػ Theonك  Chaeremonإلػػى كػػؿ مػػف 

بتسػػجيؿ كصػػيتيا فػػى السػػجالت الرسػػمية فػػى  Achillasبفػػتح الكصػػايا ، حيػػث قامػػت ديميتريػػا بنػػت 
العػػاـ الحػػادل عشػػر ، ككضػػعت النسػػخة األصػػمية معػػى ، كىػػى ا ف قػػد تكفيػػت ، كأطمػػب فػػتح ىػػذه 

تح الكصػية ، كيػذكر أنػو " كىػك العػدد المطمػكب لفػ يذكر أسػمااىـ الكصية فى حضكر أربعة شيكد "
ف كػػاف ىيراكميػػديس ىػػذا ال تربطػػو صػػمة دـ ل5ادراخمػػة مصػػاريؼ فػػتح الكصػػية 16قػػد دفػػع مبمػػت  . كا 

 بالمتكفاة ، فيبدك أنو كاف أحد المستفيديف منيا ، فربما كاف زكجيا.
                                                 

(1) Ibid. PP: 74-76. 
 .  7ل المقننة بند 2ا

(3) P. Oxy. XXII. 2348 AD. 224. 
(4) P. Merton. II 75 AD 181. 

 . See. P. Fouad. 32دراخمة فقط  12كاف ل ىناؾ برديات أخرل تذكر أف مصاريؼ فتح الكصية 5ا
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 توزيع حصص الورثة فى الوصية:
 Achillasر أخػػػيالس فػػػى كصػػػية ترجػػػع إلػػػى أكاخػػػر القػػػرف األكؿ كبدايػػػة القػػػرف الثػػػانى يػػػذك

 صاحب الكصية:

طالما بقيت عمى قيد الحياة فإف لى كامؿ الحقكؽ كالسمطة عمى ممتمكاتى ، كلى الحؽ فى  "
أف أضع أية شركط أك ترتيبات أخرل أك أف ألغى ىػذه الكصػية ، كلكػف إذا مػت فػال يجػكز ألحػد أف 

يذا فإنى أكصػى بػ ف تقسػـ تركتػى بػيف كػؿ يبدليا أك يغيرىا ، ف نا لـ أترؾ عقبان أك ذرية يرثكننى ، كل
ال آلت التركة إلػى أكالدىػـ ، أك إلػى مػف  Hatresأكالد  Zoilusك  Amoisمف  إذا كانكا أحياا ، كا 

بقػػى مػػنيـ عمػػى قيػػد الحيػػاة ، كذلػػؾ إذا تكفيػػت بػػدكف أكالد لػػى ، كأف يحصػػؿ المػػذككرة أسػػماؤىـ عمػػى 
، كليس ألل فرد أف  دراخمة مف الفضة 20كقدره  مبمت …التركة بعد عاـ مف كفاتى ، كيدفعكا إلى 

يعتػػػرض عمػػػى الكصػػػية كمػػػف يفعػػػؿ ذلػػػؾ يػػػدفع قيمػػػة الخسػػػارة التػػػى تسػػػبب فييػػػا مضػػػافان إلييػػػا غرامػػػة 
 .ل1ادراخمة إلى الخزانة العامة 1000دراخمة إلى الكرثة ك  1000مقدارىا 

ؾ كصية ، كىذا السػبب تكضح ىذه البردية أحد األسباب الميمة التى كانت تدفع المكرلث لتر 
فإف لـ يترؾ ىذا الرجؿ كصية فإف تركتو سيككف مصيرىا إلػى  لاىك عدـ كجكد أكالد 

كال يمكػػف أف يكػػكف صػػاحب ىػػذه الكصػػية ركمانيػػان ألف  .ػػػػ  المصػػادرة
أك  ل2الدكا كقت إبراـ الكصيةالقانكف الركمانى كاف يحـر امتداد الكصية إلى األبناا إذا لـ يككنكا قد ك 

 .ل3اإلى أشخاص غير محدديف

يكصػػى زكج يػػدعى ل 4اػ ـ117 ػكفػػى كصػػية ترجػػع إلػػى العػػاـ العشػػريف مػػف حكػػـ تراجػػاف 
. كبعػػد كفػػاتى يكػػكف لزكجتػػى …« Diogenisإلػػى زكجتػػو ػ  بعػػد الديباجػػة المعيػػكدة ػ ديكنيسػػيكس

مر ، كليا الحػؽ فػى اسػتخداـ كػؿ أثػاث المنػزؿ السكف كاإلقامة مجانان فى منزلى المبنى بالطكب األح
كأطفاليػػا ، كيكػػكف عمييػػا إطعػػاميـ  Ilavousطالمػػا بقيػػت عمػػى قيػػد الحيػػاة ، كليػػا الحػػؽ فػػى أمتػػى 

                                                 

(1) P. Oxy. LXVI, 4433. 
 . 160ل المقننة. بند 2ا
 . 238ل النظـ. الكتاب الثانى. بند 3ا

(4) P. Oxy. III. 489. AD. 117. 
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ككسكتيـ. كبعد كفاتيا تؤكؿ التركة إلى أبنائنا فقط ، كليس ألل مف أبنائى أف يحكؿ الممتمكات التى 
نيـ أف يقاضػػى زكجتػػى كمػػف يفعػػؿ ذلػػؾ فعميػػو أف يػػدفع يرثيػػا خػػارج نطػػاؽ العائمػػة ، كلػػيس ألحػػد مػػ

 دراخمة كغرامة مماثمة لمخزانة. 1000الخسارة التى تسبب فييا مضافان إلييا غرامة قدرىا 

تكضػح البرديػػة السػابقة سػػببان آخػر مػػف أسػػباب كتابػة الكصػػية كىػك إعطػػاا نصػيب مػػف التركػػة 
الػزكج لزكجتػو حػؽ اإلقامػة فػى مسػكنو دكف إلى أفراد لف يرثػكا بػدكف كصػية ، فبيػذه الكصػية أعطػى 

 إيجار ، كأعطاىا بعض العبيد ، كما كاف ليا أف تستكلى عمى ىذه الممتمكات بدكف كصية.

تكصػػػى سػػػيدة تػػػػدعى  ل1(ـ124=  كفػػػى برديػػػة ترجػػػع إلػػػػى العػػػاـ التاسػػػع مػػػف حكػػػػـ ىادريػػػاف
Tastraton  بجزا مف منزؿ كرثتو مف أبييػا إلػى شػخص يػدعى ديكنيسػيكسDionysius  .. عتيػؽ

ذا لػـ يكػف عمػى قيػد الحيػاة فيػؤكؿ ىػذا الجػزا مػف المنػزؿ إلػى ذريتػو ، كلكػف إذا  كىك ا ف قاصر ، كا 
تػػكفى دكف عقػػب أك ذريػػة فػػإف ىػػذا الجػػزا مػػف المنػػزؿ يعػػكد إلػػى أقػػارب صػػاحبة الكصػػية مػػف الدرجػػة 

 األكلى كما يمييا.

ف بعػض الكرثػة مػف التركػة ذلػؾ أف كتكضح ىذه البردية سػببان ثالثػان لكتابػة الكصػية كىػك حرمػا
صاحبة ىذه الكصية تتصرؼ مف خالؿ كصػى عمييػا ، كىػك ابػف عميػا ككػاف للخيػرة مػف يرثيػا إف 
لػػـ يكػػف ليػػا إخػػكة أك أكالد ، بيػػد أف ىػػذه السػػيدة مػػف خػػالؿ كتابػػة ىػػذه الكصػػية حرمتػػو مػػف الميػػراث 

كمػا كػاف ليػذا العتيػؽ أف يػرث ىػذه  ألسباب لـ تذكرىا. أك ربما أخذ ابػف العػـ ىػذا نصػيبو فػى التركػة
 السيدة بدكف كصية.

، كبعػػد الديباجػػة المعيػػكدة ، يكصػػى المػػدعك يكدايمػػكف  ل2ا126كفػػى كصػػية ترجػػع إلػػى عػػاـ 
Eudaemon  لػى أكالدىػـ إذا كػانكا بتركتو إلى أكالده الثالثة ، كذلؾ إذا ما كانكا عمى قيد الحياة ، كا 

ساكل فيما بينيـ ، ككانت التركة عبارة عػف ضػياع كمبػانى كعبيػد قد ماتكا ، عمى أف تكزع التركة بالت
أف يسػدد مػا قػد يكػكف عمػى أبيػو مػف ديػكف ، كأف يعطػى  Thonis، كيشترط األب عمى ابنو األكبػر 

عنػدما يصػػالف إلػى سػف العشػريف يعطػى لكػػؿ  Eudaemonكيكدايمػكف  Horosإلػى أخكيػو حػكرس 
                                                 

(1) P. Oxy. III. 490 AD. 124. 
(2) P. Oxy. III 491. AD. 126. 
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ف األخػكيف القصػر بيػع أك رىػف أل ممتمكػات تػؤكؿ إليػو دراخمة ، كال يككف ألل م 500كاحد منيما 
ذا تػكفى أحػد األبنػاا الثالثػة دكف عقػب  …بيذه الكصية إال بعد أف يبمغػكا الخامسػة كالعشػريف ،  ، كا 

 أك ذرية فإف نصيبو يقسـ بالتساكل بيف أخكيو.

اف فػى كمػف كػػ تكضح البردية سببان رابعػان مػف أسػباب كتابػة الكصػية ذلػؾ أف األب الحصػيؼ 
مػا كػاف ليػدع تركتػو دكف تقسػيـ بػيف أكالده كيتػرؾ البػاب فتكحػان لطمػع االبػف األكبػر فػى  ػ مثؿ ظركفو

جزا مف نصيب أخكيو القاصريف أك فى التركة كميا ، فيالحظ أف المكصى قد أشرؾ جػد األكالد مػع 
اـ األب بتقسػػيـ أخػػييـ فػػى الكصػػاية عمػػييـ ، كحفاظػػان عمػػى العالقػػات األسػػرية بعيػػدان عػػف المشػػاكؿ قػػ

 التركة.

فى  ػ كتشير ىذه البردية إلى نقطتيف ىامتيف أكالىما: أنو ال يجكز لمقاصر دكف سف العشريف
أف يستحكذ عمى التركػة ، كيضػيؼ المكصػى بعػدان جديػدان كىػك أنػو ال ػ  25 -20بعض األحياف مف 

منيػػا. كاألخػػرل : فػػى  يجػػكز لمػػف دكف سػػف الخامسػػة كالعشػػريف أف يبيػػع أك أف يػػرىف التركػػة أك جػػزا
حالة كفاة أحد اإلخكة دكف أف يترؾ عقبان أك ذرية فإف نصيبو مف الميراث يكزع بالتساكل عمى إخكتو 
، كىذا يعنى مػف ناحيػة أخػرل أف القاعػدة القانكنيػة تقػكؿ بػ ف األخ يػرث أخػاه المتػكفى دكف عقػب أك 

ـ التركة دكف أف يجعؿ ألحد مف األبناا ذرية ، كيالحظ أخيران أف األب قد ساكل بيف اإلخكة فى تقسي
فضالن عمى أحد ، بؿ إف المكصى قد حملؿ االبف األكبر مسئكلية سداد ديكف أبيو باإلضافة إلى دفع 

دراخمة لكؿ أخ ، كيبدك أف ذلؾ يرجع إلى أف األخ األكبر سيككف لو حؽ االنتفاع بالتركة حتى  50
 عامانل. 20يصؿ اإلخكة القصر إلى السف القانكنية ا

بػ ف يكػكف  Thatresتكصػى سػيدة تػدعى  ل1اـل130كفى كصية ترجع إلى عصػر ىادريػاف ا
Ptollion  كأخػكه مػف األـTheon  ىمػا كرثتيػػا إف كػانكا أحيػاان كتػؤكؿ التركػػة إلػى أكالدىمػا إف كػػانكا

اا منػػزؿ لػػػو فنػػػ قػػد تكفػػػكا ، كيكػػكف ذلػػػؾ عمػػى الشػػػيكع كبالتسػػاكل فيمػػػا بينيمػػا. أمػػػا الممتمكػػات فيػػػى "
ف كػاف  كحديقة كمجمكعة مف العبيد. ، كلـ تحدد ىذه السيدة طبيعة العالقػة التػى تربطيػا بالكرثػة ، كا 

 يبدك كاضحان أنيما ما كانا ليرثاىا بدكف كصية.
                                                 

(1) P. Oxy. III. 492 AD. 130. 
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تكصػػػػى البنيػػػػا بطمميػػػػكس  ل1اػ عامػػػػان  59 ػ Taarpaesisكفػػػػى كصػػػػية سػػػػيدة تػػػػدعى 
Ptolemaios  كأختيػػو برنيقػػىBernike  يزيػػدكرا بكػػؿ تركتيػػا المككنػػة مػػف منػػازؿ كأرض  Isidoraكا 

ذا كانػػت ىػذه السػػيدة قػد حػػددت لكػػؿ كارث  زراعيػة فػػى أكسػيرينخكس ، كفػػى ثػالث قػػرل تابعػػة ليػا. كا 
نصيبو فإنيا لـ تذكر نسبتو مف الميراث ، بمعنى أنيا لـ تحدد ما إذا كاف كؿ كارث قػد حصػؿ عمػى 

ف كػػاف مػػف المحتمػػؿ أف يكػػكف اال بػػف قػػد حصػػؿ عمػػى حصػػة أكبػػر فػػى األرض ثمػػث التركػػة أـ ال ، كا 
ثػة قػد قػررت عػدـ  الزراعية ، ذلؾ ألف البنتػيف ال تسػتطيعاف زراعػة األرض مػف ناحيػة كأف ىػذه المكرل

 ترؾ أل أراض ضمف ميراث ابنتييا.

ابف ابنتيا برنيقى كذلؾ بشرط أف تتمتع  Isionكأكصت ىذه السيدة بآركرة كاحدة إلى حفيدىا 
بيا طيمة حياتيا ، كتشػير المكرثػة إلػى أف بعػض ىػذه الممتمكػات قػد آلػت إلييػا  األخيرة بحؽ االنتفاع

بالميراث مف أبكييا ، كأف بعضيا ا خر قد حصمت عميو عف طريؽ الشراا. ككػاف آخػر المسػتفيديف 
حيػث أكصػت لػو بحػؽ االنتفػاع بػبعض الممتمكػات طيمػة  Psenesisمف ىذه الكصية شخص يػدعى 

اشػػػر بػػػ ف ىػػػذا الرجػػػؿ ىػػػك كالػػػد أبنػػػاا صػػػاحبة الكصػػػية الػػػذيف كػػػانكا غيػػػر حياتػػػو فقػػػط ، كيفتػػػرض الن
شػػرعييف فربمػػا كػػاف ىػػذا الرجػػؿ ممنكعػػان مػػف زكاج ىػػذه السػػيدة كفقػػان لمقاعػػدة التػػى تحػػـر الػػزكاج بػػيف 

 ، كفى حالة كفاة ىذا الزكج تؤكؿ الممتمكات إلى ابنيا بطمميكس. ل2اطبقات مختمفة

"إذا تػكفى ابنيػا بطمميػكس دكف عقػب أك ذريػة فػإف مػا  ككاف آخر اشتراطات صاحبة الكصية
ػ لػـ تكػف قػد تزكجػت  ػ كػاف سػيحكزه مػف التركػة يقسػـ بالتسػاكل بػيف أختيػو ، كفػى حالػة كفػاة إيزيػدكرا

 . ل3ادكف عقب فإف ما كانت ستحكذه يؤكؿ إلى أختيا برنيقى

 وضح ىذه البردية عدة نقاط ميمة:ت
 ا يرثكف مف أميـ بكصية.أف األبناا غير الشرعييف كانك ػ  1

                                                 

(1) P. Köln. II. 100 AD. 133. 
،  49، كراجػع كػذلؾ بنػد  196ػ  195ل عف تحريـ الزكاج بيف بعػض الطبقػات ، راجػع زكػى عمػى ، المقننػة ص ص 2ا

52  ،52  ،54  . 
(3) Rowlandson, Woman and Society in Greek and Roman Egypt. Cambridge. 1998. PP: 

233-234. 
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ف كػػاف زكاجيمػػا غيػػر ػػػ 2 كػػاف مػػف حػػؽ الزكجػػة أف تكصػػى بجػػزا مػػف تركتيػػا إلػػى زكجيػػا ، حتػػى كا 
ككاف لمزكج التمتع بيػذه األشػياا فػى حياتػو ، كلػـ يكػف ليػذا الػزكج أف ػ  ألسباب قانكنية ػ شرعى

نيػػػا بعػػػد كفػػػاة يتصػػػرؼ فػػػى ىػػػذه الممتمكػػػات بعػػػد كفاتيػػػا بػػػؿ إف صػػػاحبة الكصػػػية نقمتيػػػا إلػػػى اب
 زكجيا.

، كفػى برديػات أخػرل يحػؽ للبنػاا  ل1اكاف للبناا الحؽ فى الميراث مف أميـ فى حياة أبييـأ ػ 
الميػػراث مػػف أبػػييـ فػػى حيػػاة أميػػـ ، كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف القػػانكف كػػاف يحػػـر الزكجػػة مػػف 

 ميراث زكجيا بدكف كصية كيحـر الزكج مف أف يرث زكجتو بدكف كصية أيضان.

ير ىذه البردية أيضان إلى حؽ األخ أك األخت فى أف ترث أخاىا المتكفى دكف عقػب أك تشب ػ 
 .ل2اذرية ، كحؽ أبناا األخ فى كراثة عميـ إذا ما تكفى األخير دكف عقب أك ذرية

كتشػػػير كػػػؿ الكصػػػايا السػػػابقة إلػػػى أف الكصػػػية قػػػد شػػػيد عمييػػػا سػػػتة شػػػيكد ، كأنػػػو ال يجػػػكز 
لػػػة االعتػػػراض كالتسػػػبب فػػػى خسػػػارة لمكرثػػػة فػػػإف المتسػػػبب فييػػػا االعتػػػراض عمػػػى الكصػػػية ، كفػػػى حا

دراخمػة غرامػة ماليػة كمبمػت مماثػؿ لمخزانػة العامػة كتظػؿ الكصػية كاجبػة  1000يتحمميا مضافان إليػو 
 النفاذ.

 :(0)وفى وصية أخرى قام تيبريوس كموديوس اإلسكندر بعمل وصيتو عمى النحو التالى
ة لكػػػؿ ممتمكػػػاتى ، كال يشػػػاركيا أحػػػد مػػػف أقػػػاربى فػػػى ىػػػذا لػػػتكف كمكديػػػا العتيقػػػة مثمػػػى كريثػػػ "

الميراث ، كلتكف ممزمة بتنفيذ مػا فػى ىػذه الكصػية دكف تقصػير ، كلتتقػدـ بطمػب حيػازة تركتػى خػالؿ 
ذا لػػػـ تتقػػػدـ بطمػػػب حيػػػازة التركػػػة يسػػػقط حقيػػػا فػػػى الميػػػراث ، كيكػػػكف ابنيػػػا تبيريػػػكس  مائػػػة يػػػـك ، كا 

الثانيػػػة كال يشػػػاركو أحػػػد فػػػى ىػػػذا الميػػػراث ، كيكػػػكف ممزمػػػان كمكديػػػكس بطمميػػػكس كريثػػػى مػػػف الدرجػػػة 
. كأتػػرؾ لتيبريػػكس كمكديػػكس نيكفػػانيس  …بتنفيػػذىا فػػى ىػػذه الكصػػية كيتقػػدـ لحيػػازة التركػػة خػػالؿ  يػػـك

ذا مػػػا  100دراخمػػػة ، كال ينبغػػػى أف يصػػػرؼ فػػػى جنػػػازتى أقػػػؿ مػػػف  100العتيػػػؽ مثمػػػى  دراخمػػػة ، كا 
                                                 

(1) P. Yale. inv. No. 225 AD. 148 = YCS 4 (1934) P. 140. 
(2) cF, P. Lond. III. 940, P. Amh. II 72. 
(3) P.Oxy. XXXVIII, 2857 AD. 134. 
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ل فإنيا تككف كاجبة النفاذ  مكقعة كمختكمة أك كرؽ بردل ا ُأضيؼ إلى ىذه الكصية ممحؽ مف ألكاح
 ».مثميا مثؿ الكصية

ذا مػا كانػت زكجتػو  لـ تشر البردية إلى صمة القرابة التى تربط بيف المكصى كالمكصى ليػا كا 
أـ ال كىػػؿ كػػاف ابنيػػا ىػػك ابنػػو أـ ال ؟ كمػػف الكاضػػح أف ىػػذه السػػيدة كابنيػػا مػػا كانػػا ليرثػػا ىػػذا الرجػػؿ 

ة ، كيالحػظ كػذلؾ أف المكصػى قػد اسػتخدـ حقػو عنػد كتابػة الكصػية كحػـر كػؿ الكرثػة مػف دكف كصي
 الميراث.

مف قرية تبتكنيس التابعػة لقسػـ بكليمػكف  ػعصر ىادرياف  ػـ 138كفى كصية ترجع إلى عاـ 
مػف زكجتػو  كرثتو عمى النحك التػالى. كلػداف ػعامان  76ػ  Kronion ل1افى محافظة أرسينكل ، يحدد

مػػػف ابنػػػو  Tephorsaisكحفيدتػػػو  Harphaesisك  Harmiysisكىمػػػا  Thenaphnchisكفػػػاه المت
كىػػى ال تػػزاؿ قاصػػران ، كيقػػر صػػاحب  ػعامػػا  54ػ  األصػػغر ااالبػػفل Kronionاألكبػػر المػػدعك 

الكصػػية ب نػػو يتػػرؾ ليػػؤالا الثالثػػة تركتػػو مػػف ثػػركة كأثػػاث كأدكات منزليػػة، ككػػذلؾ أل ديػػكف قػػد يكػػكف 
مكتػو ، كتػكزع التركػة بالتسػاكل بيػنيـ فيحصػؿ كػؿ كاحػد عمػى ثمثيػا ، كخصػص البنػو مدينا بيا عنػد 

 Kronionدراخمػػة فقػػط مػػف التركػػة جػػزااان كفاقػػان لمػػا اقتػػرؼ مػػف عقػػكؽ ألبيػػو. كقػػد حػػدد  40األكبػػر 
دراخمػػػة مػػػف الفضػػػة.  … Tephorsaisاألصػػػغر ك  Taorsenouphisالكبيػػػر إلػػػى حفيدتيػػػو مػػػف 
 مجكىرات الذىبية كالفضية كيدية ليما.باإلضافة إلى كمية مف ال

 وىناك بعض المالحظات حول ىذه الوصية:
ف كػػاف قػػد ػػػ 1 فػػى حالػػة التكريػػث بكصػػية فإنػػو يجػػكز لممػػكرلث أف يحػػـر ابنػػو األكبػػر مػػف الميػػراث، كا 

ف كانػػت الكصػػية لػػـ تحػػدد إجمػػالى التركػػة ، كقػػد  خصػػص لػػو مبمغػػان ضػػئيالن فقػػط مػػف التركػػة ، كا 
 .ل2(احب التركة قد حـر كؿ كرثتو مف الميراثرأينا مف قبؿ أف ص

إذا كاف المكرلث قد حـر ابنو األكبر مف الميراث فإنو قد اختار ابنة األخيػر لتقػـك مقامػو فػى ىػذا ػ  2
الميراث ، كأعطى المكرلث ىذه الحفيدة حصتة أبييا كاممة ، كمساكية لحصة كؿ مػف عمييػا. 

                                                 

(1) P. Kron. II, 50. AD. 138. 
(2) P. Oxy. XXXVIII. 2857. 
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الحصكؿ عمػى نصػيب أبييػا مػف التركػة ، كنستشػؼ  كىذا يعنى أف الجد قد أناب ابنة ابنو فى
 مف ىذه الكصية أف فكرة اإلنابة كاف معمكالن بيا.

 Kronionالصػغرل زكجػة أخييػا  Taorsenouphisفيما يتعمػؽ بػابنتى صػاحب الكصػية كىمػا ػ 3
فإنيمػػا لػػـ يحصػػال عمػػى حصػػة مػػف  Harphaesisزكجػػة أخييػػا  Tephorsaisاألصػػغر ، ك 

ف الميراث بؿ قدر ليم ا أبكىمػا عػددان مػف الػدراخمات الفضػية باإلضػافة إلػى بعػض الحمػى ، كا 
 كاف قد أعفاىما مف سداد الديف العاـ كالخاص عف المكرلث.

، كقػػد  كػػاف لديػػو خمسػػة أكالد: ثالثػػة رجػػاؿ كامرأتػػاف Kronionكبعبػػارة أخػػرل فػػإف المػػكرلث 
فيػؿ ػ ؽ معمػـك ليمػا مػف التركػة المتػيف لػـ تػنص الكصػية عمػى حػ ػ تػزكج اثنػاف مػف الرجػاؿ ب ختييمػا

حجبتػػا مػػف الميػػراث بسػػبب مػػا دفػػع ليمػػا مػػف بائنػػة عنػػد زكاجيمػػا ، ربمػػا يكػػكف ذلػػؾ صػػحيحان ، ففػػى 
كػاف ذلػؾ بعػد شػيريف فقػط  – ل1اكثيقة الطالؽ الخاصػة بػاالبف األكبػر كأختػو التػى ىػى زكجتػو أيضػان 

صغر برد البائنة إلى زكجتو كأختػو األ Kronionيمتـز الزكج  ػ األكبر لكصيتو Kronionمف كتابة 
ال كػاف مػف حػؽ ىػذه الزكجػة الحجػز عمػى ممتمكاتػو. فػإذا جمعنػا  فى نفس الكقت خالؿ ستيف يكمان كا 
البائنػػة التػػى حصػػمت عمييػػا البنػػت مػػع مػػا حصػػمت عميػػو مػػف ىػػدايا فضػػية كذىبيػػة كبعػػض النقػػد مػػع 

يجػب اف تحصػؿ عميػو كػؿ بنػت مػف  إعفائيا مف سداد الديكف المكرلث فربما كاف ذلؾ يعادؿ مػا كػاف
 تركة أبييا.

كصػػيتو إلػػى ثالثػػة أجػػزاا أمػػا الجػػزا األكؿ  Acusilausيقسػػـ المػػدعك  ل2اكفػػى برديػػة أخػػرل
 –فيحػػرر فيػػو خمسػػة مػػف عبيػػده ، كفػػى الجػػزا الثػػانى يكصػػى لزكجتػػو كابنػػة عمػػو فػػى نفػػس الكقػػت 

Aristous – اث كمتعمقػػات شخصػػية مػػف نظػػران إلخالصػػيا كحسػػف عشػػرتيا لػػو بكػػؿ مػػا يممػػؾ مػػف أثػػ
الذىب كالفضة كالحبكب كحيكانػات المنػزؿ كديكنػو المسػجمة كغيػر المسػجمة. أمػا الجػزا الثالػث فيتػرؾ 

كريثػػان كحيػػدان لكػػؿ ممتمكاتػػو كذلػػؾ إذا كػػاف حيػػان أك إلػػى أكالده إف كػػاف ميتػػان.  Diusفيػػو المػػكرلث ابنػػو 
لممتمكات مػا بقيػت عمػى قيػد الحيػاة عمػى كيشترط ىذا الرجؿ ب ف يككف لزكجتو حؽ االنتفاع ببعض ا

                                                 

(1) P. Kronion. II 52. AD. 138. 
(2) P. Oxy. III. 494. AD. 156. 
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دراخمػة لمصػاريفو باإلضػافة إلػى  60أردبيف مف القمح كػؿ شػير إلعاشػتو ك  Diusأف تعطى ابنيا 
دراخمػػة لكسػػكتو سػػنكيان. كيعطػػى لزكجتػػو حػػؽ بيػػع أك رىػػف أل جػػزا مػػف الممتمكػػات التػػى تركيػػا  200

 ع أك الرىف.البنو ، كليا الحؽ فى التمتع باألمكاؿ المحصمة مف البي

بػػػػػ ف يكػػػػػكف ابنػػػػػو القاصػػػػػر  Petosorapisيكصػػػػػى شػػػػػخص يػػػػػدعى  ل1اكفػػػػػى برديػػػػػة أخػػػػػرل
Epinicus  لو ، كيعيف أختو  كارثانApollonous  إلدارة التركة حتى يصؿ االبف إلى سػف العشػريف

، كيبدك أف كالدة ىذا الطفؿ قد تكفيت ، كخصص المكصى جزاان مف تركتو البنتو ، كجزاان آخر إلى 
 .Petosorapisأخيو بيتكسيرابيس  ابنة

،  Theodoraمػػػػػف ابنتػػػػػو ثيػػػػػكدكرا  Calpurniaك  Apiaإلػػػػػى حفيدتيػػػػػو  Zoilosكأكصػػػػػى 
كتشترط الكصية عدـ حصػكؿ البنتػيف عمػى اإلرث إالل بعػد زكاجيمػا كأف يكػكف عميمػا كصػيان عمييمػا 

 ػى سػػبقت الػػزكاج عمػػى أف يعطػػى العػػـ كػػالن مػػف البنتػػيف حصػػة مػػف دخػػؿ ىػػذا الميػػراث فػػى الفتػػرة التػػ
أل قبؿ حصكليما عمػى التركػة. كبعػد الػزكاج تسػ ؿ األختػاف عميمػا أف يضػع كصػية أبييمػا  ػعاميف 

مكضػػع التنفيػػذ ، كتػػذكراف أف الكصػػية لػػـ تتغيػػر فػػى حيػػاة جػػدييما ، كأنيمػػا ت كػػدتا مػػف ذلػػؾ عنػػد فػػتح 
 .ل2االكصية بعد كفاة الجد

مػف قبيمػػة ىادريػػاف فػى أنتينكبػػكليس ، كأنػػو كػػاف  Dioskouridesتشػير البرديػػة إلػى أف العػػـ 
كػػاف يشػػغؿ كظيفػػة جمنازيػػارخكس ككبيػػران لكينػػة أغسػػطس. بيػػد أف الخطػػاب مكجػػو إليػػو ىنػػا بصػػفتو 
الشخصػػية كلػػيس بصػػفتو الكظيفيػػة. كفػػى ىػػذه البرديػػة إشػػارة كاضػػحة إلػػى فكػػرة اإلنابػػة فػػى الميػػراث ، 

 كسنناقش ىذه النقطة فيما بعد.

كزلع  ػ  يعتقػػد الناشػػر أنيػػا لعائمػػة مسػػيحيةػ  ل3اإلػػى القػػرف الثالػػثكفػػى كصػػية أخػػرل ترجػػع 
 المكصى تركتو عمى النحك التالى:

                                                 

(1) P. Oxy. III. 495. AD. 181-9. 
(2) P. Mich. XVIII. 789. AD. 190. 
(3) P.Oxy. XXVII. 2474 
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أرادب مػػف الخضػػراكات  6جػػره مػػف الجعػػة كعػػدد  100أردب مػػف الحبػػكب  100أعطػػى لزكجتػػو  ػ أ
 ـ. الجافة باإلضافة إلى البقاا فى منزلو كأف يخدميا عبيده كيككف ليا كافة حقكؽ الممكية عميي

عمى أبنائو القصر الػذيف أخػذكا معظػـ الثػركة ككػانكا  Curatorminorumعيف صيره ، كصيان ػ  ب
 الكرثة الكحيديف لو ، كربط ليذا الكصى راتبان سنكيان. 

فى حالة كفاة أل ابف دكف عقب أك ذرية كدكف أف يكتب كصية فإف مػا آؿ إليػو مػف ىػذه التركػة  ػ ج
 ة كالكرثة ا خريف. يقسـ بالتساكل بيف باقى اإلخك 

جػره مػف الجعػة فػى  24كيطمب ىػذا الرجػؿ مػف أختػو الشػقيقة أف تقػيـ مػع زكجتػو كيخصػص ليػا  ػ د
 العاـ. 

 أف يصبح عبيده أحراران بعد كفاة زكجتو. ػ ىػ

مػف أميػا الكريثػة الكحيػدة ليػا ، كحرمػت  Serenillaتجعؿ سػيدة تػدعى  ل1اكفى كصية أخرل
Cretioكتميؿ ىذه البنت أميا مائة يـك لتعمف قبكليا لمتركة باقى الكرثة مف الميراث ، 

. كلػـ يكػف ل2ا
منػػع ا خػػريف مػػف الميػػراث بػػدافع الكراىيػػة ليػػـ كلكػػف لعػػدـ كجػػكد كرثػػة مػػف الدرجػػة الثانيػػة. كترغػػب 
صاحبة الكصية فى أف تكزع تركتيا كفقان لقكاعد تقسيـ التركة بدكف كصية فى حالة مكت أميا قبميا. 

 السيدة عددان مف ا ركرات الزراعية فى ىرمكبكليس كتحدد مساحة ىذه األرض كمكانيا. كتترؾ ىذه

كػػراكال        كفػػى برديػػة تشػػير إلػػى اسػػتمرار العمػػؿ بالكصػػية اإلغريقيػػة بعػػد صػػدكر دسػػتكر 
المتصػػػرفة بػػػدكف كصػػػى كفقػػػان لقػػػانكف  Aurelia Eustorgisتكصػػػى سػػػيدة تػػػدعى  ل3ابعػػػدة أجيػػػاؿ

liberorum ius ا أـ لثالثػػػة أطفػػػاؿل تكصػػػى بكػػػؿ تركتيػػػا إلػػػى ابنتيػػػااألنيػػػ          Aurelia 

Hyperechion .الكريثة الكحيدة ليا ، كلـ تعط أرممة ابنيا أل جزا مف التركة 
 الوصية الرومانية:

                                                 

(1) P. Princ. II. 38 AD. 264. 
 . 170ل جايكس. الكتاب الثانى. بند 2ا

(3) P. Lips. 29. AD. 295. 
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 vetiranكانػػت معظػػـ الكصػػايا الركمانيػػة التػػى عثػػر عمييػػا فػػى مصػػر إمػػا لجنػػكد مسػػرحيف 
راكال ، أك جنػػكد ركمػػاف أدكا الخدمػػة فػػى الفػػرؽ الركمانيػػة التػػى خػػدمكا فػػى األسػػطكؿ قبػػؿ دسػػتكر كػػ

كانػػػت مرابطػػػة فػػػى مصػػػر ، أك كانػػػت كصػػػايا ألُنػػػاس حصػػػمكا عمػػػى المكاطنػػػة الركمانيػػػة بعػػػد دسػػػتكر 
 ـ.212كراكال عاـ 

 Gaius         تعػػد نمكذجػػان لمكصػػية الركمانيػػة الخالصػػة كتبيػػا المػػدعك ل1اكفػػى كثيقػػة برديػػة
Longinus Castor مػى ألػكاح شػمعية عtabulae ceratae  كأضػاؼ إلييػا مالحػؽcodicillus 

ab intestato ف كانت ىذه األلكاح قد فقدت ىى كما ُألحػؽ بيػا كلػـ يبػؽ إال  ل2اككتبيا بخط يده ، كا 
فى إقمػيـ أرسػينكل ، ػ كـك أكشيـ  ػترجمة يكنانية ليا. كصاحب ىذه الكصية مصرل مف قرية كرانس 

الركمانية بعد أف خدـ فى األسطكؿ الركمانى المرابط فى ميسػينيـك فػى جنػكب حصؿ عمى المكاطنة 
ـ ، كبعػػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػػريحو بشػػػػػػػػػػػرؼ 166ػػػػػػػػػػػػ 144فػػػػػػػػػػػى الفتػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػف  ل3(عامػػػػػػػػػػػا 26إيطاليػػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػػدة 

honesta missio عػػػاد إلػػػى  كحصػػػكلو عمػػػى الدبمكمػػػة البركنزيػػػة
كاألعبػػػػاا  Laographiaتػػػػو مػػػػف ضػػػػريبة الػػػػرأس مسػػػػقط رأسػػػػو حػػػػامالن المكاطنػػػػة الركمانيػػػػة التػػػػى أعف

ف كاف عميػو أف يتبػع قكاعػد القػانكف الركمػانى عنػد كتابػة كصػيتو فػى عػاـ Leitourgiaاإللزامية  ، كا 
                                                 

(1) P.W. Pestman, The New papyrological primer. Leiden. 1990: PP 199-204 No. 50  

BGU. I326 AD. 189. 
نطػػكنييف ، فػػإف ىػػذا اإلجػػراا كػػاف يػػتـ فػػى الفتػػرة السػػابقة عمػػى األبػػاطرة األ Codicilsل فيمػػا يتعمػػؽ بمالحػػؽ الكصػػايا 2ا

حيػػث نػػص البنػػد الثػػامف مػػف المقننػػة عمػػى أنػػو إذا ُذيمػػت كصػػية ركمانيػػة ببنػػد "مفػػاده ككػػؿ مػػا أضػػيفو فػػى ذيػػؿ ىػػذه 
الكصػػية بالمغػػة اليكنانيػػة يصػػبح سػػارل المفعػػكؿ" فػػإف ذلػػؾ ال يعتػػد بػػو ، عمػػى أسػػاس أف الركمػػانى الحػػؽ لػػو فػػى أف 

ف كاف البند  نكد كىػـ فػى فتػرة الخدمػة أك بعػد تسػريحيـ أف يكصػكا بمػا لػدييـ قد أباح لمج 34يكتب كصية يكنانية". كا 
مػػف أمػػكاؿ كأمػػالؾ ، كأف يبرمػػكا كصػػايا ركمانيػػة أك يكنانيػػة حسػػبما يشػػااكف ، كليػػـ مطمػػؽ الحريػػة فػػى اسػػتخداـ مػػا 
يػػركؽ ليػػـ مػػف عبػػارات فػػى صػػػياغة الكصػػية ، كلكػػف بشػػرط أف تكػػكف الكصػػػية صػػادرة لصػػالح أحػػد بنػػى جنسػػػو أك 

 ف ليـ األىمية لقبكؿ مثؿ ىذه الكصية".عشيرتو مم

عامان ىى الطريؽ الكحيد أماـ المصرييف لمحصكؿ  25ل كانت الخدمة فى األسطكؿ الركمانى فى ميسينيـك لمدة 3ا
عمى المكاطنة الركمانية. فإذا خدـ أحدىـ فى إحدل الفرؽ الركمانية فإنو بعد انتياا الخدمة يعكد إلى حالتو األكلى 

 55ريان. المقننة. بند. باعتباره مص
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فػػى مكتػػب  ػفيػػو  نفػػس العػػاـ الػػذل تػػكفى المكصػػىػ  194ـ. كفتحػػت ىػػذه الكصػػية فػػى عػػاـ 189
 .statio vicesimae hereditatum et manumissionumتحصيؿ ضريبة األيمكلة كالعتؽ

ككانػػت ممتمكػػات ىػػذا الرجػػؿ تشػػمؿ خمػػس آركرات مػػف األراضػػى الزراعيػػة فػػى مكػػاف يمسػػى 
Oatrich ك  ؿ،آركره فػػى أراضػػى الحػػكض ، كثمثػػا منػػزؿ فػػى كػػرانس ، كثمػػث مزرعػػة نخيػػ 1.25، ك
ف لػػو عمػػى أف ، كأكصػػى ىػػذا الرجػػؿ بتركتػػو إلػػى أمتػػي ل1اسسػػتركس أكصػػى بيػػا ألحػػد أقاربػػو 4000

، أمػا الثانيػة فتحمػؿ  Marcellaتحررتا بمكجب ىذه الكصية ، تحمؿ األكلى اسمان ركمانيان مارسيمال 
ذا تكفيػػػػت مارسػػػػيمال فيقػػػػـك مقاميػػػػا فػػػػى الميػػػػراث كػػػػؿ مػػػػف  Cleopatraاسػػػػمان إغريقيػػػػان كميكبػػػػاترا  ، كا 

Longus, Socrates, Sarapion  أمػا المػػرأة الثانيػػة فيقػػـك مقاميػػا ،Nilus ككػػاف كرثػػة ىػػذا ل2ا ،
 الرجؿ مف الدرجة األكلى فكانت عمى النحك التالى:

العسػػكرية كػػاف محرمػػان عميػػو قانكنػػان أف يتػػزكج ، فقػػاـ  G. Longinus Castorأثنػػاا خدمػػة 
، كمػػػػػف  ، كاتخػػػػػذىما خميمتػػػػػيف Cleopatra، ككميكبػػػػػاترا  Marcellaبشػػػػػراا أمتػػػػػيف ىمػػػػػا مارسػػػػػيمال 
 ل3اعتقيمػا صػحيحان  حتػى يكػكف ف الثالثػيف عامػان عنػد كتابػة الكصػيةالمفترض أف تككنا قد تخطيتا سػ

، ككػػاف ينظػػر إلػػى أبنػػاا ىػػذا الرجػػؿ عمػػى أنيػػـ أنبػػاا غيػػر شػػرعييف  Aelia Sentiaكفقػػا لقػػانكف 
spurii أبنػػاا ، كلػػـ يكػػف  ألنيػػـ كلػػدكا مػػف زكاج غيػػر رسػػمى ، ككػػانكا خمسػػة ل 4ا

ثػكا أبػييـ بػدكف كصػية مػع أف األب كػاف معركفػان ، كقػد أشػار إلػى ذلػؾ ليؤالا األبناا الحؽ فى أف ير 
صػػػراحة اإلمبراطػػػكر ىادريػػػاف فػػػى خطػػػاب بعػػػث بػػػو إلػػػى كالػػػى مصػػػر ككنتػػػكس رامبػػػكس مارتيػػػاليس 

Quintus Rammius Martialis  معبران فيو عف إشفاقو عمػى أكلئػؾ األبنػاا غيػر الشػرعييف الػذيف
                                                 

(1) James G. Keenen, “The will of Gaius Longinus Castor” BASP 31 (1994) PP: 102-103. 

ل يرجع ميراث ىؤالا األبناا مف أمياتيـ إلى أف ىؤالا األبناا لـ يحصمكا عمى المكاطنة الركمانية ، ككذلؾ األميات. 2ا
جندل المسرح ، كقد حصمت عمى المكاطنة الركمانية ، أنكر عمييا الكالى مف المقننة إلى ابنة ال 55فيشير البند 
 ـ الحؽ فى أف ترث مف أميا عمى اعتبار أف األـ ظمت مصرية. 84/85أكرسكس 

 .19ل كيككف العتؽ صحيحان إذا كاف العتيؽ قد بمت ثالثيف عامان. المقننة بند 3ا
(4) H. C. youtie, “ : Law vs: Custom in Roman Egypt”. Le Monde Grec: 

Hommage â Claire Préaus (Brussels 1975) PP: 723-740 (= 

scriptiumculae posteriores I (1981) PP: 17-35. 
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ف كاف البنػد ل1ايطالبكف فى أف يرثكا أمالؾ آبائيـ مػف المقننػة قػد أعطػى ألبنػاا الجنػكد الػذيف  35. كا 
تكفػػػكا أثنػػػاا الخدمػػػة العسػػػكرية دكف أف يتركػػػكا كصػػػية الحػػػؽ فػػػى أف يصػػػبحكا كرثػػػة بشػػػرط أف يكػػػكف 

عمػى الػرغـ  …المطالبكف بيذا اإلرث مف نفس الجنسية ، كقد أقر اإلمبراطكر ىادرياف ىػذا المبػدأ " 
الذيف ينظر إلييـ عمى أنيـ كرثة غير شرعييف ألنيـ كلػدكا  بػائيـ كىػـ فػى  مف اعتبار أكلئؾ األبناا

فترة خػدمتيـ العسػكرية ، فػإننى أقػرر أف ىػؤالا األبنػاا أصػبح فػى كسػعيـ كػذلؾ المطالبػة بحقيػـ فػى 
 .ل2اإرث أمكاؿ أبييـ بمقتضى تمؾ الفقرة مف المرسـك الذل يخكؿ لمذرية مف الصمب مثؿ ىذا الحؽ

ب الكصػػػية كػػاف مػػػف أصػػػؿ مصػػرل إال إنػػػو كػػػاف عميػػو أف يتبػػػع قكاعػػػد كتابػػػة كمػػع أف صػػػاح
 الكصية الركمانية كظير ذلؾ عمى النحك التالى:

يشاا ،  لو أف يكتب كصيتو دكف قيد أك شرط ، فيحـر مف يشاا كيحابى مف  لـ يكف مسمكحان  أواًل :
 أك أف يكصى خارج نطاؽ األسرة كيؼ يشاا.

% مػف قيمػػة إجمػػالى التركػة ، بػػؿ إف الكصػػية 5ع ضػريبة األيمكلػػة كمقػػدارىا كػاف عميػػو أف يػػدف ثانيااًا:
 Statio vicesimaeنفسيػػػػػػػا فتحػػػػت فػػػػى مكتػػػػب تحصػػػػيؿ ضػػػػريبة األيمكلػػػػػػة كالعتػػػػؽ. 

hereditatum et manumissionum. 

 كاف عميو أف يتبع قكاعد العتؽ الركمانى: ثالثًا:
أمػو كفقػان لمقػانكف  ػػ G. Longinus Castorف بنػت كربمػا تكػك  ػبنػت كميكبػاترا  Sarapiasكانػت ػ أ 

 الركمانى لسببيف:

فكػػاف البػػد أف  iustae nuptiaeألنيػػا كلػػدت مػػف زكاج لػػـ يقػػـ عمػػى قكاعػػد القػػانكف المػػدنى  ػػػ1
  .تتبع كضع أميا

  فالبػد أف تظػؿ فػى الطبقػة األدنػى قانكنػان. أل تظػؿ   partus ancillaeألنيػا ابنػة أمػو ػ  2
 .  ل3امصرية

                                                 

 .190ل زكى عمى. مقننة اإلديكلكجكس. ص 1ا
(2) Select papyri II. 213. 

 .57، 51،  50،  49، 47، 40، 39نة بنكد : ل عف الزكاج المختمط كالطبقة التى يتبعيا االبف راجع المقن3ا
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فى كصيتو فكانكا جميعان مف  G.Castorفيما يتعمؽ بالكرثة مف الدرجة الثانية الذيف أشار إلييـ  ػ ب
النسػاا ، كلػػـ يشػػر إلػػى صػػمة القرابػة بينػػو كبيػػنيـ ، كيبػػدك أنيػػف كػف بناتػػو بيػػد أنيػػف كػػف عبيػػدان 

شػير إلػى كيبدك أنو كاف قػد أعػتقيـ فػى مناسػبة سػابقة ، دكف أف يتبنػاىـ ، أك ي بحكـ المكلد ،
لمبنػات أك تفاديػان لمكقػكع  ل1اذلؾ فى كصيتو. كيبػدك أف فػى عتػؽ البنػات أكالن نكعػان مػف المحابػاة

كالػػػذل  ل2اؽ.ـ 2الصػػادر فػػػى عػػػاـ  " Fufia Caniniaفكفيػػا كانينيػػػا  " تحػػت طائمػػػة قػػػانكف
 أعطى لمسيد لعشر عبيد أك أقؿ أف يحرر نصفيـ فقط.

نكف الركمػػانى فػػى الػػزكاج ، فمػػع تسػػريحو مػػف الخدمػػة فػػى عػػاـ كػػاف عميػػو أف يتبػػع قكاعػػد القػػا رابعااًا:
ـ كػػاف مػػف الممكػػف أف يجعػػؿ زكاجػػو رسػػميان ، بيػػد أنػػو فضػػؿ أف يظػػؿ الكضػػع كمػػا ىػػك ، 166

حيث كاف عميو أف يختار بيف خميمتيو مارسيمال أك كميكباترا ليجعؿ إحداىما زكجػة رسػمية لػو ، 
  مػػػف زكجػػػػة. "رجػػػؿ كاحػػػد المػػػرأة كاحػػػدة"  فمػػػـ يكػػػف القػػػانكف الركمػػػانى يسػػػمح لمرجػػػؿ بػػػ كثر

)
dumtaxat  singuli singulas

 .ل3

االجتماعيػة  كزكجتيػو كأكالده يشػكمكف عائمػة مػف الناحيػة  G. Longinus Castorلقد كاف  خامسًا:
 ، كلكنيا لـ تقـ عمى أساس قانكنى كظؿ األبناا غير شرعييف.

ترجػع أىميتيػا إلػى قربيػا زمنيػا مػف تػاريخ  ل4اكجاات ترجمة يكنانية لكصية ركمانية فى بردية
، حيػػػث كػػػاف صػػػاحب الكصػػػية أحػػػد  Constitutio Antoninianaصػػدكر الدسػػػتكر األنطػػػكنينى 

الذيف حصمكا عمى المكاطنة الركمانية بمكجب ىذا الدستكر، ككتب المكصى كصػيتو بالمغػة الالتينيػة 
                                                 

(1) G. Keenen, BASP 31 (1996) P. 105. 
مف نظـ جايكس عمى أف "الشخص الذل يممؾ أكثر مف عبديف ، كاليزيد عمى عشرة عبيػد يسػمح لػو  43ل ينص البند 2ا

، كلكػف  …. ، …بتحريػر نصػؼ عػددىـ ، كالشػخص الػذل يممػؾ عشػرة عبيػد يسػمح لػو بتحريػر نصػؼ عػددىـ 
إذا كػػاف لمشػػخص عبػػدا كاحػػدا أك عبػػديف فػػإف مثػػؿ ىػػذا القػػانكف ال ينطبػػؽ عميػػو ، كعمػػى ذلػػؾ تكػػكف لديػػو السػػمطة 

 الكاممة لمعتؽ".
ل ال يجػػكز لممػػرأة أف تتػػزكج مػػف رجمػػيف ، كال يجػػكز لمرجػػؿ أف يتػػزكج مػػف امػػرأتيف. جػػايكس. الػػنظـ. الكتػػاب األكؿ. بنػػد 3ا

63. 
(4) P. Oxy. XXII, 2348 AD. 224. 
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يسػبؽ صػدكر قػرار اإلمبراطػكر اإلسػكندر  كليس باليكنانية ، كىذا يدؿ عمى أف البردية مؤرخػة بتػاريخ
ل الػػذل سػػمح بمكجبػػو لممػػكاطنيف الركمػػاف المقيمػػيف فػػى مصػػر أف يكتبػػكا 235ػ  222سػػيفيركس ا

كصاياىـ بالمغة اليكنانيػة كتكػاد ىػذه الكصػية تقتصػر عمػى إجػرااات جنػازة المكصػى حيػث إف الجػزا 
مشػػاركة فػػى جنػػازتى ، كأكد أف أدفػػف عمػػى أكالدل السػػابؽ ذكػػرىـ ال " …األكؿ مػػف الكصػػية قػػد فقػػد: 

دراخمػة لجنػازتى ،  500فى القبػر الػذل أعددتػو بجػكار قبػر زكجتػى ، كأف يػدفع كػؿ ابػف مػف أبنػائى 
ذا لـ ينفذ الكرثة ما جاا فػى الكصػية فعمػييـ أف  ػلو  يسمى ثالثة أصدقاا ػكيتـ ىذا األمر بإشراؼ  كا 

ة ، ككؿ االشتراطات التى تضاؼ إلى ىذه الكصػية دراخم 3000يدفعكا غرامة لمخزانة العامة قدرىا 
 تككف نافذة أيضان.

كفػػى كثيقػػة مػػف الفيػػـك عبػػػارة عػػف إقػػرار صػػحة كنفػػاذ كصػػػية مكتكبػػة عمػػى أحػػد كجيػػى لػػػكح 
، مكسػػكان بالشػػمع كمكتػػكب عميػػو  ربمػػا يكػػكف غالفػػان لمجمكعػػة مػػف األلػػكاح الداخميػػة diptychمػػزكدج 

يا فيػػى كصػػية مكتكبػػة بالمغػػة الالتينيػػة مػػف أحػػد العسػػكرييف ل أمػػا الكثيقػػة نفسػػStylusبقمػػـ خػػاص ا
كجعػؿ ىػذا المكصػى مػف  ػقػاـ بعمػؿ الكصػية ثػـ مػات مباشػرة ػػ  L. Herennius valensالمػدعك 
، كقامت ىذه البنت المتصرفة تحت كصاية أميا بدعكة الشػيكد  الكريثة الكحيدة لو Herenniaابنتو 

ف ىػػذه البنػػػت قػػػد أصػػبحت الكريثػػػة الكحيػػػدة ألبييػػا كفقػػػان ليػػػذه لمتكقيػػع عمػػػى ىػػػذه الكصػػية ، كأقػػػركا بػػػ 
 .ل1االكصية

ل أـ أف الزكجػة كانػت محركمػة  كالػد البنػت فيؿ حجبت البنت أميا مف الميراث مف زكجيا ا
مف أف ترث زكجيا ؟! ، كالتركة ىنا تكزع بكصية بمعنى أنو كاف بإمكاف الزكج أف يكصى لزكجتو ، 

تو كميا إلى ابنتو فيذا مخالؼ لمقانكف الركمػانى الػذل يمػـز المكصػى بػ ال أما أف يعطى المكصى ترك
، كيبػػػدك أف صػػػاحب الكصػػػية قػػػد كتبيػػػا كفقػػػان لمقػػػانكف  ل2(تزيػػد قيمػػػة كصػػػيتو عػػػف ثالثػػػة أربػػػاع التركػػػة

اإلغريقػػى ، فػإذا كػػاف قػد كتػػب كصػيتو بالالتينيػػة فإنػو أتبعيػػا بممخػص مػػف خمػس سػػطكر  / المصػرل
 أف صاحب الكصية قد حصؿ عمى المكاطنة الركمانية بعد تسريحة فقط. باليكنانية ، كيبدك

                                                 

(1) Henry. A. Sanders, “The wax Tablet, PSI IX. 1207” Aegyptus (1930-1931) PP.       

185-189 esp. P. 186. 
 .228ل جايكس. النظـ. الكتاب الثانى. بند 2ا
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كفػػػػى إعػػػػالـ كراثػػػػة مقػػػػدـ إلػػػػى االسػػػػتراتيجكس تطمػػػػب سػػػػيدتاف الحصػػػػكؿ عمػػػػى تركػػػػة عتيػػػػؽ 
، كذلؾ كفقان لما جاا فى كصيتو ، ككفقان للكامر التى أصدرىا مػدير  A. Morusإمبراطكرل يدعى 

دراخمػة  800، كأف نصيبيما مف ىذه التركػة ىػك ex-procurator Usiacusأرض الكسايا السابؽ 
ال كاف عرضة لعقكبة الحنث باليميف  .ل1اكيقسماف عمى صحة أقكاليف ، كا 

 إذا تكفى االبف فى حياة أبيو يكزلع ما كاف يجب اف يرثو بطريقتيف: اإلنابة أو الوصية الواجبة:
يكرلث ، فإف تركتو كانت تؤكؿ إلى  إذا كاف االبف قد مات دكف عقب أك ذرية ، ككاف عنده ما ػ1

ف عمكا ، كغالبان ما كاف األب يكصى بيا إلى إخكة المتكفى. أما إذا كاف األب قد  ا باا كا 
تكفى ىك ا خر فتؤكؿ التركة إلى األـ ، ككانت ىى األخرل تكصى بيا إلى األبناا اإخكة 

لى اإلخكة ، كتقسـ بالتساكل فيما المتكفىل. كفى حالة كفاة الكالديف فإف التركة تؤكؿ مباشرة إ
ف نزلكا ، كفى حالة عدـ  بينيـ، كفى حالة كفاة اإلخكة فإف التركة تؤكؿ إلى أبناا اإلخكة كا 
ف نزلكا.  كجكد اإلخكة أك أبناا اإلخكة فإف التركة تؤكؿ إلى عـ المتكفى أك إلى أبناا العـ كا 

عمكمة فإف التركة تنتقؿ إلى الخاؿ كأبناا كفى حالة كفاة الكالديف كلـ يكف لممكرث إخكة كأبناا 
ف نزلكا.  الخاؿ كا 

إذا كاف االبف قد تكفى فػى حيػاة أبيػو كلػو عقػب أك ذريػة فتحػدث اإلنابػة أك الكصػية الكاجبػة كمػا  ػ 2
 تسمى فى العصر الحديث.

سكاا أكاف ذلؾ  ل2اكاف الكالداف يرثاف أكالدىما الذيف يتكفكف فى حياتيما دكف عقب أك ذرية
كصية أك بغير كصية. فتسمى ابنة أميا كريثػة كحيػدة ليػا كحرمػت البػاقيف مػف الميػراث ، كلػـ يكػف ب

الحرماف بدافع الكراىية ليـ كلكف لعدـ كجكد كرثة مػف الدرجػة الثانيػة ليػا ، كتقػكؿ صػاحبة الكصػية 
إعػػالـ كراثػػة . كفػػى ل3اإنػػو فػػى حالػػة كفػػاة األـ قبميػػا فتػػكزع التركػػة كفقػػان لقاعػػدة الميػػراث بػػدكف كصػػية

                                                 

(1) P. Oxy. XLVI. 3103. AD. 226.  

الميػراث الػذل قػد يػؤكؿ إلػى  يقػكؿ بػ ف "مػف مقننػة اإلديكلكجػكس الػذل  27ل كلكف ذلؾ كاف فى ضكا ماكرد فػى البنػد 2ا
" ،  مف ىك فى سف الستيف كلػيس لػو أكالد يصػادر كمػو ، أمػا إذا كانػت لػو زكجػة فيحػؽ ليػا النصػؼ فػى الميػراث

المرأة التى بمغت سف الخمسيف كليس ليا أكالد فػال يحػؽ ليػا أف تػرث.  القائؿ ب ف " 28كذلؾ باإلضافة إلى البند 
 ".  إلييا بالميراث ىك المصادرة كيككف مصير ما قد يؤكؿ

(3) P. Princ. II 38 AD. 264.  
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تطمب سيدة مف أمناا السجالت اتخاذ اإلجرااات الالزمة لتسجيؿ أنيػا الكريثػة الكحيػدة البنتيػا التػى 
تكفيػػت عقػػب كالػػدىا دكف عقػػب أك ذريػػة ، كتقػػكؿ ىػػذه السػػيدة أنيػػا كانػػت قػػد تقػػدمت بطمػػب حيػػازة 

agnitio bonorum possessionsالتركة إلى الكالى 
 .ل1ا

تكزيػػع تركتػػو عمػػى الجيػػؿ الثػػانى فػػى حالػػة عػػدـ كجػػكد الجيػػؿ  ككػػاف المكصػػى يحػػرص عمػػى
دكف عقػب أك ذريػة فػإف مػا أكصػيت بػو مػف أمالكػى  Ptolemaisاألكؿ ، فإذا حدث أف تكفى ابنػى 

ذا تكفيػت برنيقػى دكف عقػب  Bernikeكبرنيقػى  Isidoraإليو يقسـ بالتساكل بيف أختيو إيزيدكرا  ، كا 
”إلى أختيا إيزيدكرا أك ذرية فإف أكصيت بو إلييا يؤكؿ

 ، ككاف للخيرة أكالد. ل2ا

كفى حالة عدـ كجكد كصية فػإف اإلخػكة يعقػدكف إتفاقػان لتقسػيـ تركػة األخ المتػكفى دكف عقػب 
.P. Flor. 50 AD. 228أك ذريػة. كتتضػمف 

 Maecenasسػندان لتقسػيـ ممكيػة تركػة أخ يػدعى ل 3ا
مػػرأةتػػكفى دكف عقػػب أك ذريػػة كيقسػػـ الميػػراث بػػيف إخكتػػو كىػػ ، كيتعيػػد الجميػػع بػػ ف  ـ ثالثػػة رجػػاؿ كا 

الديف الذل عمى أخييـ المتكفى لمخزانة ىك مسئكلية جماعية عمييـ. ككانت تركة ىذا األخ كبيرة بال 
أنو إذا كانت التركة قد كزعت بالتساكل بيف اإلخكة األربعػة فػإف  ل4اشؾ ، حيث يفترض ناشر البردية
، كىػػػػػػذا يعكػػػػػػس تنػػػػػػامى امػػػػػػتالؾ األراضػػػػػػى الزراعيػػػػػػة  هآركر  1092إجمػػػػػػالى ىػػػػػػذا الميػػػػػػراث يكػػػػػػكف 

 فى القرف الثالث كما كاف الحاؿ فى القرف األكؿ. االكسايال

ف نزلػكا  تكفكا فى حياة المكرلث كفى حالة عدـ كجكد إخكة ا ل فإف التركة تػؤكؿ إلػى أبنػائيـ كا 
منػزالن عمػى الشػيكع كبالتسػاكل إلى أف ثالثة إخػكة ذكػكر قػد كرثػكا عػف عػـ ليػـ  ل5ا، فيشير بردل لندف

تتقػدـ سػيدة بطمػب تسػجيؿ ميػراث  ل6افيما بينيـ كحصػؿ كػؿ كاحػد مػنيـ عمػى ثمثػة. كفػى برديػة أخػرل
 لػو آؿ إلييا مف عميا فى ىرمكبكليس الذل كاف قد تكفى دكف عقب أك ذريػة ، كأنيػا الكريثػة الكحيػدة

ل ، كتذكر أنيا كانت قد تقػدمت بطمػب  خموألؼ درا 18 ، كتقدر ثركة العـ المتكفى بثالثة تالنتات ا
                                                 

(1) P. Oxy. XIX. 2231 AD. 241.  
(2) P. Koln. II 100 AD 133.  
(3) M. A. H. El Abbadi, “P. Flor. 50: Reconsidered”,  Actes XIV (1975), PP.  91-96.  
(4)  Ibid. P. 92. 
(5) P. Lond III. 940 AD. 227. 
(6) P. Amh. II 72. AD. 246.  



 

276 
 

كتقسػـ ىػذه السػيدة عمػى صػحة مػا جػاا  Valerius Firmusحيػازة إلػى الػكالى فػاليركيكس فيرمػكس 
 فى طمبيا.

كلػػـ يكػػف أبنػػاا اإلخػػكة القصػػر يسػػممكف مػػف طمػػع أعمػػاميـ الػػذيف عينػػكا أكصػػياا عمػػييـ حتػػى 
تتقػػدـ سػػيدة بالتمػػاس إلػػى  ل1اإلػػى القػػرف الثالػػث ل ففػػى برديػػة ترجػػع عامػػا 25 يبمغػػكا السػػف القانكنيػػة ا

خكتيػا حيػث اسػتحكذ العػـ عمػى ىػذا الميػراث  الكالى طالبة مساعدتو فى الحصكؿ عمى ميراثيا ىى كا 
أثناا كصايتو عمييما. كتقكؿ ىذه البنت أنيا أصبحت ناضجة كمتزكجة كلـ يعطيػا عميػا شػيئان حتػى 

كاتخػػذت ىػػذه السػػيدة اإلجػػرااات القانكنيػػة الالزمػػة ضػػد  عمػػى سػػبيؿ البائنػػة ، كىػػى ا ف أـ لطفمػػيف ،
خكتيػػا ، كينػػكل أف ي كمػػو بالباطػػؿ. كتطمػػب مػػف الػػكالى  عميػػا الػػذل ال ينػػكل إعطائيػػا ميراثيػػا ىػػى كا 

عمػى  ػ الػذل ىػك للسػؼ عمػىػ "كأطمػب منػؾ يػا سػيدل أف تعطػى تعميماتػؾ حتػى يجبػر ىػذا الرجػؿ 
 صاؼ عمى يديؾ".إعطائى ميراثى مف أبى ، كبيذا أناؿ اإلن

كلـ تكف النساا تسممف مف جكر اإلخكة عمى ميراثيف ، كىذا ما أشارت إليو سيدة فػى شػككل 
كانت قد تقدمت بيا إلى الكالى مطالبة بحصتيا مف تركة أبييا التى  ػـ 308 ػ ل2امت خرة بعض الشئ

كل أخػػػرل إلػػػى اسػػػتحكذ عمييػػػا أخكىػػػا كأختيػػػا دكف أف يعطياىػػػا نصػػػيبيا. كتقػػػدمت ىػػػذه السػػػيدة بشػػػك
المكجسػػػػتيس كأرفقػػػػت طييػػػػا الشػػػػككل التػػػػى كانػػػػت قػػػػد تقػػػػدمت بيػػػػا إلػػػػى الػػػػكالى ككقػػػػع عمييػػػػا ، كقػػػػاـ 
ف كانػػػت البرديػػػة لػػػـ تكضػػػح مػػػا إذا كانػػػت ىػػػذه  المكجسػػػتيس باسػػػتدعاا المتيمػػػيف لمحضػػػكر أمامػػػو. كا 

 السيدة قد حصمت عمى إرثيا أـ ال.
ة فقػػداف ا بػػاا فػػى الميػػراث أك بمعنػػى كيػػؤكؿ ميػػراث ا بػػاا مػػف األجػػداد إلػػى األحفػػاد فػػى حالػػ
عمػى األقػؿ منػذ عصػر  ػلممصػرييف  ػآخػر فػإف فكػرة اإلنابػة فػى الميػراث كػاف معمػكالن بيػا فػى مصػر 

ىادرياف ، بمعنى أف الفرع يقـك مقاـ األصؿ عند فقده فى الميػراث. كقػد يكػكف ذلػؾ بكصػية أك بغيػر 
جب أف ينص فى بدايتػو كقبػؿ ذكػر أسػماا الكرثػة . بؿ إف إعالـ الكراثة كاف يػكصية كاجبة  ػكصية 

ل كخاصػة فػى حالػة تقسػيـ  األب أك األـ عمى أف المكرلث ليس لو أحفاد مف ابف متػكفى فػى حياتػو ا
                                                 

(1) P. Oxy. XVII, 2133. 
(2) P. J. Sijpesteijn and K. A. worp, “Three-London Papyri” P. Flor. XIX (1990) PP 512-

518. 
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"  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا آخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف "لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس. ل1االميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراث بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكف كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية

جػػاات قضػػية لسػػيدة مصػػرية تطمػػب حقيػػا فػػى أف تقػػـك  ل2ا135ترجػػع إلػػى عػػاـ  لففػػى بػػرد
فى الميراث مف الجدة ، كالمدعى عمييـ فى ىذه القضية ىـ عـ  ػالمتكفى فى حياة أبيو  ػ مقاـ أبييا

 Petroniusمعػػيف مػػف قبػػؿ الػػكالى  عػػـ المدعيػػة. كتنظػػر القضػػية أمػػاـ قاضػػى  كابػػف

Memrtinusأصػػػػػدرىا  الػػػػػدعكل كفقػػػػػان لمنحػػػػػة  . كتقػػػػػكؿ ىػػػػػذه السػػػػػيدة أنيػػػػػا تقػػػػػدمت بيػػػػػذه
ـ. كبعث ميناندر القاضى كالكاتب الممكى السػابؽ إلػى 130اإلمبراطكر ىادرياف عند زيارتو لمصر 

الكالى يس لو عما إذا كانت ىذه المنحة قد امتدت لتشمؿ المصرييف أيضان. كىؿ يجكز تطبيقيا ب ثر 
 .ل3المصمحة المدعية رجعى ، ككاف قرار الكالى ب ف يصدر القاضى حكمان 

كمما تقدـ يمكف القكؿ إف فكػرة اإلنابػة فػى الميػراث أصػبح معمػكالن بيػا فػى القػانكف المصػرل 
أيضان ، كأف منحة ىادرياف كانت عامة لكؿ الجنسيات ، بدليؿ استناد ىذه السيدة إلى حكػـ كػاف قػد 

ا يؤكػػد عمكميػػة ـ ، كىػػذ134/135فػػى قضػػية مماثمػػة  Gellius Bassusأصػػدره اإلبسػػتراتيجكس 
 ىذه القاعدة القانكنية.

كلػػـ يكػػف الميػػراث باإلنابػػة مقصػػكران عمػػى الكصػػية الكاجبػػة بػػؿ كػػاف معمػػكالن بػػو فػػى الكصػػية 
ب ف تحصؿ عمى ثمث  Tephorsaisل  ابنة ابنو األكبر إلى حفيدتو ا Kronionالعادية. فيكصى 

صغر الػذل حرمػو أبػكه مػف الميػراث األ Kronionتركتو مثؿ عمييا ، كقامت ىذه البنت مقاـ أبييا 
،  Platonis، كفػى عقػػد تقسػػيـ الميػػراث بػػيف سػػيدة تػػدعى ل 4اجػزااان كفاقػػان لتطاكلػػو عميػػو أثنػػاا حياتػػو

 ا Platonisمػػػف ناحيػػػة األـ ككالػػػد زكج  Heras، ككانػػػت التركػػػة مػػػف جػػػد  Herasكأخػػػرل تػػػدعى 
مف تركة جدىما ألبييمػا حيػث  Platonisل ، كيشترط العقد إعطاا جزا مف الميراث لكلدل  حماىا

 مف ناحية األـ. ل5اتكفى األب فى حياة الجد
                                                 

(1) P. Yale. inv. no. 222. L., 8. P.Yale. inv. no. 225. L., 11. 
(2) BGU 19 AD. 135 CF, YCS 4 (1934) P. 145. 
(3) Katzoff, “BGU 19 and the law of Representation in Succession” Actes XII = ASP 7 

(1971) PP 139-140.  
(4) P. Kron. II. 50 AD. 138. 
(5) P. Oxy. XIV. 1471 AD. 187.  
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أف ت خػػذ نصػػيب أميػػا  Heras، فػػإذا كػػاف لػػػ  Herasىػػك خػػاؿ  platonisكعمػػى ذلػػؾ فػػإف 
مف جدىا فإف نفس الحؽ مكفكؿ ألبناا االبف فى أف ي خػذكا نصػيبيـ فػى الميػراث الػذل كػاف ينبغػى 

ككف ىذه الكثيقة البردية دليالن عمى أف فكػرة اإلنابػة لػـ تكػف مقصػكرة أف يحصؿ عميو أبكىـ. كبيذا ت
عمى أبناا الذككر فقط بؿ كاف أبناا البنات أيضان ليـ الحػؽ فػى أف يرثػكا نصػيب أميػـ المتكفػاة فػى 

 حياة أبييا ، كالجديد فى ىذه البردية أف االبف كاف بالتبنى ، كمع ىذا كرث أبناؤه.
مػػف ابنتػػو  Apia, Calpurniaبتركتػػو إلػػى حفيدتيػػو  Zoilosأكصػػى  ل1اكفػػى كصػػية أخػػرل

زكاجيمػا ، كأف  ، كتشترط الكصػية عػدـ حصػكؿ البنتػيف عمػى الميػراث إالل بعػد  Theodoraثيكدكرا 
يكػػكف عميمػػا كصػػيان عمييمػػا كمنكطػػان بػػو تنفيػػذ ىػػذه الكصػػية بعػػد زكاج البنتػػيف ، كأف يعطػػى ىػػذا العػػـ 

ل. كفى ىذه الكثيقػة تطمػب  عاميف إلرث فى فترة ماقبؿ الزكاج االبنتيف حصة محددة مف دخؿ ىذا ا
 األختاف كمع كؿ كاحدة زكجيا كككيؿ ليا أف تكضع الكصية مكضع التنفيذ.

 اليبة أو التبرع أو المنحة قبل الموت مباشرة: 
ىنػػاؾ بعػػض الكثػػائؽ المتعمقػػة بتكزيػػع التركػػة ال يمكػػف تصػػنيفيا مػػف الناحيػػة التاريخيػػة ب نيػػا 

بمعنػى  donatio mortis causaبػالمعنى الػدقيؽ لمكممػة ، كلكنيػا تعػرؼ باسػـ  diatheke كصػية
اليبػػة أك المنحػػة أك التبػػرع ، كتظيػػر ىػػذه الكثػػائؽ فػػى حػػاالت المػػكت المفػػاجئ حيػػث ال يكجػػد كقػػت 

، كلكػػى ال ُيطعػػف فػػى صػػحة الكصػػية إذا تمػػت فػػى مثػػؿ ىػػذه  لمسػػير فػػى إجػػرااات تسػػجيؿ الكصػػية
 .ل2اة أخرلالظركؼ مف ناحي

donatio mortis causaففػػى كثيقػػة مػػف ىػػذا النػػكع 
ترجػػع إلػػى العػػاـ السػػابع مػػف حكػػـ ل 3ا

زكجتػػو  فيبػػػ بعػػد مكتػػو  ػبتقسػػيـ تركتػػو  ػعامػػا  43 ػػػ Tilhouesـ قػػاـ المػػدعك 47كمكديػػكس= 
Tapetsiris  كابنػوPetaus  كبنتيػوTamyslhay  ك Thaesis كيشػير األب إلػى أكالده الثالثػة  قػد

 كا لو مف زكجتو كمف زكاج شرعى :كلد
                                                 

(1) P. Mich. XVIII. 789. AD. 190.  
(2) Rowlandson, Landowners, P. 143. 
(3) P. Mich. inv. 2899. AD. 47.  
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آركره ىى نصيبو مف ثالث أركرات يممكيا عمى المشاع مع أخيو  Petaus 1.5فكاف لالبف 
Tithoues  دكف تقسػػيـ ، ذلػػؾ باإلضػػافة إلػػى نصػػؼ منػػزؿ أبيػػو كنصػػؼ منػػزؿ أمػػو حيػػث بقيػػا عمػػى

كاألغنػاـ بػيف ابنػو  كدكف تقسػيـ ، كيػكزع ىػذا الرجػؿ قطيعػا مػف المػاعز Tithouesالمشاع مع أخيو 
كأختيػػػو بالتسػػػاكل. كيعطػػػى ىػػػذا الرجػػػؿ لزكجتػػػو حػػػؽ االنتفػػػاع بػػػالمنزؿ باإلضػػػافة إلػػػى حػػػؽ االنتفػػػاع 
بالممتمكػػػات التػػػى أعطاىػػػا ألكالده عمػػػى أف يجمػػػع االبػػػف دخػػػؿ ىػػػذه الممتمكػػػات كيسػػػمميا لػػػلـ التػػػى 

 43 ا    مػف زكجتػوتقسميا بيف األبناا عمػى أف تسػمميا ليػـ بعػد خمػس سػنكات. كجعػؿ ىػذا الرجػؿ 
ل كصية عمى أكالدىا كأعطاىا الحؽ فى التصػرؼ فػى ىػذه الممتمكػات دكف الرجػكع إلػى الكرثػة  عامان 

ف كاف قد أشرؾ معيا فى الكصاية شخصا يدعى  ل. كتـ تسجيؿ ىذه  عامان  55 ا Aphrodisiosكا 
.  الكثيقة فى مكتب التسجيؿ الخاص بقرية بطمميكس يكرجيتس فى محافظة الفيـك

مػف خػالؿ  ػ عامػان  50ػ  Tamysthaقامت سيدة تدعى  ل1اكفى كثيقة أخرل مف ىذا الصنؼ
التابعػػة  Taleiالكصػػى عمييػػا كىػػك أخكىػػا بإعطػػاا ابنتيػػا نصػػؼ منزليػػا الثػػانى الػػذل تممكػػو فػػى قريػػة 

لتبتػػكنس. كاحتفظػػت ىػػذه السػػيدة بحػػؽ االنتفػػاع بػػالمنزؿ مػػا بقيػػت عمػػى قيػػد الحيػػاة ، كاشػػترطت األـ 
دراخمػػة باإلضػػافة إلػػى مصػػاريؼ جنػػازة األـ.  20مبمغػػا كقػػدره  Heronنتيػػا أف تػػدفع ألخييػػا عمػػى اب

ف كاف مف غير المعقكؿ أف تككف الػ  دراخمة ىك نصيب ىذا االبف مف الميراث كلكف يبدك أف  20كا 
تركتيا مػف األراضػى. كيكقػع عمػى ىػذه  donatio mortis causaاألـ قامت بمنح ابنيا عف طريؽ 

 ة شيكد ستو مثؿ الكصية.الكثيق

أل بعػد صػدكر دسػتكر كػراكال بمػنح المكاطنػة الركمانيػة  ل2ا ـ213كفى كثيقة ترجع إلى عاـ 
ف لـ يظير أثر ليذه المنحة فى ىذه الكثيقة ػ لسكاف اإلمبراطكرية  قامت سػيدة تػدعى إيزيػدكرا مػف ػ كا 

مكاطنى أنتينكبػكليس ، قامػت مف خالؿ كلييا كىك زكجيا أحد  Metropolisمكاطنى حاضرة الفيـك 
ىذه السيدة بتقسػيـ تركتيػا بػيف زكجيػا الػذل تزكجتػو منػذ أربػع سػنكات فقػط ، كبػيف ابنيػا منػو المػدعك 
إيزيػػدكركس ، كيفتػػػرض الناشػػػر أف األـ قػػد تكفيػػػت بعػػػد كالدة ىػػػذا االبػػف مباشػػػرة كأف ىػػػذه المنحػػػة أك 

                                                 

(1) SB. VIII. 9642 AD. 112. 
(2) P. Diog. II, 12. AD. 213.  
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المػكت، كأف الشػيكد عمييػا كػانكا مػف كتبتيػا األـ كىػى عمػى فػراش  donatio mortis causaاليبػة 
 األصدقاا كاألقارب.

دراخمػة أعطتيػا لزكجيػػا  500كأعطػت ىػذه األـ معظػـ تركتيػػا إلػى ابنيػا فيمػا عػػدا عبػديف ك 
كفقػان لشػػركط عقػػد الػزكاج بينيمػػا. ككػػاف نصػػيب االبػف مػػف التركػػة ىػك قطعػػة أرض كمبػػانى باإلضػػافة 

سػػكرتيف زنػػة  ل1امينػػػا 2ف الػػذىب زنػػة إلػػى المجػػكىرات التػػى كانػػػت عبػػارة عػػف قرطػػػاف مػػ مينػػػا  3، كا 
كمشػػغكالت ذىبيػػة أخػػرل زنػػة خمسػػة قػػراريط. كتطمػػب ىػػذه السػػيدة بيػػع قػػرطيف مػػف الػػذىب لمصػػاريؼ 

" أف تشػػارؾ زكجيػػا فػػى رعايػػة ابنيػػا الرضػػيع.  الجػػدة " Haripokratiaجنازتيػػا ، كتطمػػب مػػف أميػػا 
 كيكقع الشيكد الستة عمى الكثيقة.

 لى ما يمى:مما سبق نخمص إ
أكالن: لػػـ يكػػف ُيحػػـر مػػف كتابػػة الكصػػية سػػكل عػػدد قميػػؿ مػػف األشػػخاص كىػػـ القصػػر كالسػػفياا كالمػػرأة 

 السكندرية.

ف كانت ىناؾ بعض القيكد عمى المكصى  ثانيان: لـ تكف ىناؾ قيكد عمى كاتب الكصية المصرل ، كا 
 الركمانى.

االت كػػاف المكصػػى بػال عقػػب أك ذريػػة ثالثػان: تعػػددت األغػراض مػػف كتابػػة الكصػية ، ففػػى بعػػض الحػ
فإف لـ يكص بتركتو فسيككف مصيرىا المصادرة ، كفى أحياف أخرل استفاد المكصى مف حقػو 
فى كتابة الكصية فحـر بعػض الكرثػة مػف الميػراث ، أك أعطػى جػزاان مػف تركتػو ألشػخاص لػف 

ة الكصػية منػع يرثكا بدكف كصية االزكج ، الزكجةل ، كفى حاالت أخرل كاف الغرض مػف كتابػ
 الشقاؽ كالخالفات بيف اإلخكة بعد كفاة الكالديف.

عامػان عمػى  25رابعان: إذا مػا حصػؿ المصػرل الػذل خػدـ فػى األسػطكؿ الركمػانى فػى ميسػينيـك لمػدة 
 المكاطنة الركمانية كاف عميو أف يتبع القكاعد الركمانية فى كتابة الكصية.

                                                 

 .قيراط 16ل المينا = 1ا
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راث مػػف أميػػاتيـ بكصػػية أك بغيػػر كصػػية. ككػػاف مػػف خامسػػان: كػػاف للبنػػاا غيػػر الشػػرعييف حػػؽ الميػػ
حقيـ الميراث مف األباا بكصية ثـ بعد ذلؾ أعطاىـ اإلمبراطكر ىادرياف حؽ الميػراث بػدكف 

 كصية أيضان.

سادسػػان: كػػاف الػػكارث يتقػػدـ بطمػػب حيػػازة التركػػة إلػػى الػػكالى خػػالؿ مائػػة يػػـك مػػف كفػػاة المػػكرلث كيػػدفع 
ل دراخمػػة ثػػـ يتقػػدـ 940% مػػف التركػػة إذا بمغػػت النصػػاب ا5ضػػريبة األيمكلػػو التػػى تقػػدر بػػػ 

الكارث بعد ذلػؾ بطمػب نقػؿ ممكيػة إلػى األرخيديكاسػتيس كيػدفع ضػريبة نقػؿ الممكيػة مقػدارىا 
دراخمة عػف كػؿ آركره لمرجػؿ كضػعفيا لممػرأة ، كيحيػؿ األرخيديكاسػتيس ىػذا الطمػب إلػى  4

 أمناا الشير العقارل لتتـ عممية التسجيؿ.

% ب ف يكتبكا بعػض ممتمكػاتيـ باسػـ 5كاف بعض ا باا يحتالكف عمى قانكف ضريبة األيمكلة  سابعان:
 زكجاتيـ ، كذلؾ كى ال تبمت التركة النصاب الذل تدفع عميو ىذه الضريبة.

ثامنان: كانت قاعػدة اإلنابػة فػى الميػراث أك أف يقػـك الفػرع مقػاـ األصػؿ عنػد فقػده فػى الميػراث معمػكالن 
لمركمػػاف فػػى ميػػراث األب مػػف الجػػد كبالنسػػبة لاغريػػؽ فػػى الميػػراث مػػف الجػػد أك بيػػا بالنسػػبة 

الجدة ، أما المصريكف فقد اسػتفادكا بحػؽ الميػراث مػف الجػد أك الجػدة عنػد كفػاة األب بمكجػب 
 ـ.130منحة مف اإلمبراطكر ىادرياف عاـ 

 ية.تاسعان: لـ يكف لمزكج أك الزكجة الحؽ فى أف يرث كؿ منيا ا خر بدكف كص

عاشران: كاف لمبنت الحػؽ فػى ميػراث تركػة أبييػا أك أميػا كاممػة غيػر منقكصػة سػكاا بكصػية أك بػدكف 
 كصية إذا لـ يكف ليا إخكة ذككرا.

حػادل عشػػر: كانػػت بيانػػات الممكيػػة تسػػجؿ فػػى كقػػت قصػػير ػ قػػد يكػػكف فػػى نفػػس اليػػـك ػ إذا كانػػت 
مػػػف خػػػالؿ الميػػػراث فػػػإف  الممكيػػػة مكتسػػػبة مػػػف خػػػالؿ الشػػػراا ، أمػػػا الممكيػػػة المكتسػػػبة

ف كاف الكالى ميتيػكس ركفػكس قػد حػددىا بسػتيف يكمػان  تسجيميا قد يت خر بعض الشئ كا 
 .فإف لدينا حاالت ت خر تسجيؿ نقؿ الممكية إلى بضع سنيف
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