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 : الملخص

تميزت المرأة في مصر القديمة عن أقرانها في الحضارات القديمة األخرى أنها كانت ندا قويا للرجل أمام القانون؛ 
برام العقود والوصايا، كما أنها تمتعت باالستقاللية استطاعت أن تقف بنفسها أمام الهيئات  القانونية المختلفة للتقاضي وا 

القانونية عن زوجها. كذلك امتلكت جميع أنواع الممتلكات الثابت منها والمنقول، وامتلكت الحق الكامل في التصرف فيها. 
لية التوريث. أبرزت الوثائق القانونية واألدبية أن المرأة ستبرز هذه الورقة البحثية دورها في جزئية معينة من القانون، أي في عم

عملت كمورثة ألطفالها منذ عهد األسرة الثالثة، وظهرت مورثة ألفراد من خارج أسرتها. أظهرت الوثائق كذلك أن األنثى ورثت 
من الممتلكات. عملت حصة مساوية للذكر، لكن سبقها هو في اختيار حصته أوال. استطاعت أن ترث في الثابت والمنقول 

الزوجة كذلك واصية على اطفالها القاصرين. والبنت الكبرى امتلكت الحق في إدارة األمالك نيابة عن إخوتها الصغار سواء 
أكانوا ذكورا أو إناثا. كما أن اإلناث في مصر القديمة استطعن أن يدلين بشهادتهن في حاالت النزاع بشأن الميراث، واستطعن 

بن أسمائهن في قوائم الشهود على وثائق التوريث. ومن ناحية أخرى أفادت هذه الدراسة أن المرأة التي سقطت كذلك أن يكت
 تحت العبودية صارت جزًءا من األمالك الموروثة.

  :الكلمات الدالة

 القانون في مصر القديمة  ؛التركة ؛عملية ميراث ؛المرأة في مصر القديمة
Abstract: 

From a law perspectiv, elite women and men were virtually equal, and they could deal 

with property on equal terms with men, and they were able to represent themselves in the 

statutory bodies for litigations and concluding the contracts and testaments. The woman in 

pharaonic time could possess all types of property,  immovables and movables. This research 

paper was prepared to highlight the contribution that womenmade in the inheritance process. 

She was attested as a testatrix since the era of theGreat  Pyramid. She worked testatrix for her 

children and non-blood relatives. Also, the texts display that the heiress inherited a share equal 

to the male heir, but he proceeded her in choosing the shares. The female inheritors in 

immovable and movable properties.  

Furthermore, the wife acted as trustee for her minor children and seized the entire estate 

on their behalf . In the same vein, the eldest daughter can administrate the inheritance on behalf 

of the underage co-heirs, whether  females or males. The women were summoned as witnesses 

in the disputes that arose over the inherited property. They also acted as witnesses in the last 
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wills and testaments. Finally, the enslaved females were regarded as belongings of their master, 

he could transfer them through inheritance. 

Key words:  

Pharaonic woman, inheritance process, property, law succession.  

 :  المقدمة
 .قادرة علي ممارسة قدر معين من التأثير خارج المجال المنزلي عامة مصر القديمةكانت المرأة في 

 ،المهن معظموقد عملت بالفعل في  .األعمال الصناعية والتجارية بحرية كاملة أن تمارس استطاعتحيث 
ومفتشة ، غرفة الطعام ىعل ومفتشة ،ورئيسة المخازن، مهنة سيدة األعمال والمديرة تقلدت :على سبيل المثال

وحملت  ،تعلمت المرأة منذ عهد الدولة القديمة الطب والجراحة ، وكماالمالبس ىومشرفة عل ،الخزانة ىعل
نتاجية في المهن اإل كذلك وعملت المرأة .لقب رئيسة الطبيبات وكانت المثال األول في العالم للمرأة الطبيبة

دوات أو  ،سلحةاألو ، ثاثاألو  ،التحفو  ،وصناعة الزجاج والمجوهرات، والدهانات العطرية ،كصناعة الزيوت
وصناعة  ،وطحن الحبوب ،والحصير ،وحياكة المالبس ،جيالنسو في أعمال الغزل ا أيضً عملت و  .الصيد

 1.وبيع المنتجات في األسواق ،العجين والخبز

أمام القوانين القديمة  اأمام القانون في مصر القديمة، عكس حال أقرانهمُمتساويان  االمرأة والرجل كان
األخرى كالقانون اليوناني والروماني. فمثاًل، استطاعت المرأة المصرية أن تتقاضى أجرًا مماثاًل ألجر الرجل 

في وطن يعترف بحقوقها كانت المرأة المصرية مواطنة شأنها شأن الرجل، تعيش مقابل إنجاز ذات العمل. 
حتى تتمكن من حماية أمالكها  ؛مام الهيئات القانونية المختلفةكانت تستطيع أن تقاضي والديها أكاملة؛ ف

في  تملكن تاستطاعت أ قدتقالل قانوني ومالي عن زوجها؛ فوكانت المرأة المتزوجة تتمتع باسالخاصة. 
جميع أنواع الممتلكات المعروفة، الثابت منها والمنقول وكذلك العيني. وكذلك امتلكت حرية التصرف الكاملة 

الشراء  :مثل ،الممتلكات بطرق عدة هذهفيها. أفادت النصوص أن المرأة في العصر الفرعوني اكتسبت 
  2.باء واألخوة ومن األزواجاآل على أمالك عن طريق الميراث منوالدفع مقابل إنجاز األعمال، وكذلك حازت 

تة بدرجة عالم أن المجتمع المصري القديم اعترف بحقوق المرأة في ملكية الممتلكات الثابشفيق يرى 
اء من مختلف طبقات نسالنت بوضوح أن ن بي  رست حتى اآلن القضايا التي دُ كبيرة مثل الرجال، حيث إ

 القديمةأن النساء في مصر  (Wilbour papyrus)بهذه الحقوق. وأظهرت بردية ويلبر  المجتمع انتفعن

                                                           

اإلدارة المركزية للبعثات )الحكومة المصرية( نظير  –بي تقديم جزيل الشكر واالمتنان لقطاع الشئون الثقافية والبعثات  يجدر
ثار ستاذ اآلأالدكتور شفيق عالم،  لألستاذ، وكذلك في جامعة توبنجن بألمانيا همنحي بعثة علمية لدراسة مشروع الدكتورا

ل الدكتور أحمد كمال وكل الشكر والتقدير للزمي .هتحت إشرافالدكتوراه تاحة الفرصة لدراسة لمانيا إلأالمصرية بجامعة توبنجن 
 )جامعة سوهاج( لمراجعة البحث لغويا.

 .113-87 ، 1995ثار،المجلس األعلى لآلالقاهرة: ، المصري المجتمع في  المرأة دور ،عبد الحليم انظر: نور الدين، 1
2 WATTERSON, B., Women in Ancient Egypt, New York, 1991, 23 ff. 
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نقل  مكانهنإا على أن النساء كان بأيضً عالم ودلل . 3بممتلكاتهن من األراضي خضعن للضرائب فيما يتعلق
ا أن يضً أوذكر بعدة وسائل كالبيع والتبني واتفاقيات الميراث.  ة للممتلكات الثابتة، وتصرفن فيهاسندات الملكي

الحقوق عن طريق ممارسات الميراث أو من خالل بعض التعهدات من جانب  النساء حصلن على هذه
المادة العلمية المتوفرة عن نساء الطبقة لة آا لضعائالتهم مباشرة، من خالل المهر والوصايا وما شابه. ونظرً 

. فمثاًل لمجتمع، نعتمد في استنتاجاتنا على النصوص التي تخص السيدات البارزات في المجتمعالدنيا في ا
 – 1070) قدمت لنا بعض نقوش معبد الكرنك التي تخص سيدات بارزات من األسرة الحادية والعشرين

 4.)أم وابنتها( حصلتا على حقوق ومنازل عن طريق الشراء امرأتينعلى أن هناك  دليالً ق.م.(  945

الحياة القانونية في مصر  أحد جوانب سهامات المرأة فيإأحد  سوف يلقى الضوء على  هذا البحثو 
مصر عالج أمور التوريث في نًصا ي ٦2فحص وتحليل  استنادا على، وهو دورها في عملية الميراث. القديمة
 ، حيث النصوص على مصادر مختلفة كجدران المقابر ولوحات وبرديات وأوستراكا وغيرها. ُكتبت هذه القديمة

حتى األسرة  5خرجت تلك المصادر من مواقع أثرية متنوعة، وهي تنحصر زمنيًا فيما بين األسرة الثالثة
ذلك لدور الذي لعبته النساء في اوفرت لنا تلك النصوص مادة علمية كافية لرسم هذا  وقد٦السابعة والعشرين

 7.بشكل جلي الوقت

موروث. المورِّث: هو الميت الذي ترك مااًل أو الوارث، و المورث، و ال :هيو ؛ 8ثالثةأركان للميراث و 
ن لم يأخذها بالفعل لمانع، فهو مستحق  حقًا. والوارث: هو الذي يستحق اإلرث بسبب من أسبابه اآلتية، وا 

رثًا حقيقية أو حكمية. اإلرث من غيره لقرابة ، وهو ما يتركه الموروث: هو التركة، ويسمى أيًضا ميراثًا وا 
                                                           

3 GARDINER, A., The Wilbour Papyrus, vol. II commentary, Oxford, 1948.  
4 ALLAM,  S., Women as Owners of Immovables in Pharaonic Egypt, BARBARA S. LESKO (ed.), Women’s 

Earliest Records: from Ancient Egypt and Western Asia; Atlanta, 1989, 134 f. 
تكمن  .ما بين األسرة الثالثة والرابعةفيمسئول مصري رفيع المستوى عاش ل، وهو أقدم هذا النصوص تتمثل في نقش متن 5

نه يكشف الجغرافيا ومدن ، له قيمة خاصة ألمصر القديمةه يتضمن أقدم نص سيرته ذاتية وصلنا من في أنأهمية هذا النص 
 ىلإمن كاتب  اإلداريةالشمال في ذلك الوقت المبكر من التاريخ المصري القديم. يحكى متن في سيرته تدرجه في المناصب 

 لى كل هذا فهو يعد أول نص يتحدث عن أمور التوريث. إضافة إمن المدن.  كثيرمشرف على 

 WILKINSON, T.A., Early Dynastic Egypt, London/New York 2001, 93, 122, 125-147;  

BREASTED, J.H., Ancient Records of Egypt, Vol. I, Chicago, 1906, &170 ff. 
السيدة تاسنتحور من عهد الملك داريوس األول. وهو يعالج وصيتها  إلى ينص ديموطيقى ينتم النصوص هو هذهأحدث  ٦

  .جل ابنها األكبر وبنتهاأبرمتها من أالتي 

PESTMAN, P. W, Les Papyrus dDémotiques de Tsenhor, vol.2, 1994, 57 ff. PLS. 7, 7a.  
مساهمات في قانون ” بــــ الذي يتم دراسته بجامعة توبنجن )ألمانيا( والذي عنون هتم معالجة هذه النصوص في مشروع الدكتورا 7

دراسة على التنوعت تلك النصوص بين هيروغليفية وهيراطيقية وديموطيقية. كما اعتمدت “. التوريث خالل العصر الفرعوني
 .الموتىدراسة نصوص أخرى مثل األدبية وعقود الزواج وخطابات 

، الفقه اإلسالمي"على الميراث المفقود في أثر وسائل االتصال الحديثة " ،مؤمن ،شويدح :عن تعريف الميراث انظر للمزيد 8
 .17 – 3 ،م200٦سالمية بغزة، ، الجامعة اإلمنشورة غير ماجستير رسالة
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الحقوق التي يمكن إرثها عنه. فإذا فقد ركن من هذه األركان انتفى اإلرث؛ ألن اإلرث  المورث من المال، أو
نها فقد م اواحدً  الشخص عبارة عن استحقاق شخص مال شخص آخر بفرض أو عصوبة أو رحم، فإذا فقد

قد يظهر في بعض عمليات الميراث  ، الذى وهو دور الوصي ثانوي في عملية الميراثاإلرث. وهناك دور 
تعيين  أو الهيئة القانونية قاصرين وجب على الموروث طفاالن، لو كانوا أيو ال، يعتمد هذا على حالة الوارثأ

لوثائق الميراث المعروفة لنا حتى  طبقا ، و9السن القانوني من أجل رعاية الميراث حتى يبلغوا عليهموصي 
 كل عملية الميراث منذ األسرة الثالثة. ووثقت في جميع مراحل ن، يتضح أن المرأة لعبت دوًرا بارًزا فياآل

ة وواصية، كما أن ثة ووارثورِّ فظهرت مُ  ،المصري القديمفي مختلف عصور التاريخ أركان الميراث األربعة 
 مما ذكرُ  ستعالج الدراسة كل فيما يلي جزءا من التركة الموروثة. نير العبودية كن  اإلناث الواقعات تحت 

 :مرحلة علي حدة

 :ومورثة أمالكالمرأة كصاحبة .1

ا . وفقً في العصر الفرعوني الخاصة طلق في التصرف في أمالكهاامتلكت المرأة المصرية الحق المُ 
. واحتفظ كل خرا من اآلكل منهم يرثيكن يحق للزوج والزوجة أن لم  إذ،ن ذلكآ متبعةاللقواعد الميراث 

طفالهم، دون أن يكن أها لمن يريد من بين كامل األهلية في توريثمالكه مع أ ىبالملكية المستقلة عل امنهم
بمفعول زوجته  ةفي بعض األحيان كان الزوج يضع أصوله في حياز  ، وفي هذا القرارللشريك أي تأثير 

 10.ايعطي لها مطلق الحرية في نقل هذه األصول لمن تريد من أطفالهمكان وصائي، و تصرف 

عصر بناة األهرام. نص السيرة الذاتية الخاص  قبيل، ظهرت المرأة كمورثة المتاحة وفقا للنصوص
كانت تمتلك   (Nb-snt)تنبسنأن والدته السيدة  .سنفرو يعرض هذه الحقيقةالملك عهد من  (MTn) 11بمتن

، طفالها عبر نظام التوريث الوصائيأ ىلإزراعية وتمكنت من نقلها كميراث  من أراض   مكونهممتلكات ثابتة 
ذكر النص أن  و ورث من والدته خمسين أروره من األراضي الزراعية هذاتية أنالذكر متن في سيرته  وقد

ا، وأن تلك األراضي وضعت في ملكيتهم بموجب لصالح أطفالها جميعً  jmj.t-pr12أبرمت وثيقة المورثة 
                                                           

 .13-٦ التاريخ، ، بيروت،4ط.، الفرائض علم الرائد، الخضراوينظر: محمد العيد اللمزيد عن أركان الميراث وشروطه  9
 علي سبيل المثال انظر:   10

JANSSEN J. & PESTMAN, P. W  .»: Burial and Inheritance in the Community of the Necropolis Workmen 

at Thebes  « , Pap. Bulaq X and O. Petrie 16, JESHO 11, 1968, 164 f.; ALLAM, S., Papyrus Turin 2021 

Another Adoption Extraordinary, CANNUYER C. & KRUCHTEN J. (eds), Individu, Societe et 

Spiritualite. Melanges Théodoridès, Brusseles: Illustra, 1993, 24.; ČERNÝ  :» The Will of Naunakhte and 

the Related Documents  « , JEA 31, 1945, 49. 
11 GOEDICKE, H:.»Laufbahn des MTn  « , MDAIK 19, 1966, 66 ff. PL. 5. 

تفسير هذا المصطلح بطرق  ة لهذه الوثيقة، حيث تميساسفي حيرة من أمرهم بشأن الطبيعة األ المصرياتيزال علماء  ال  12
 مختلفة. للمزيد عن هذه الوثيقة انظر: 

LOGAN, T.  :» The imyt-pr Document: Form, Function and Significance  « ,  JARCE 37, 49 f. 
 ALLEN, J. P., Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Cultures of the Hieroglyphs, Cambridge 

University Press, 2000, 90. 
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أن  ءيفترض المر من سياق هذا النص قد  ، وفي كل مكتب ملكي األمر عالن ذلكإمكتوب ملكي وتم 
 .بالتساوي وكان نصيب كل منهم خمسين أروره الورثةقد تم توزيعها بين  هذه األراضي الموروثة

فقط  نجد ، بلكمورثة عملت المرأةأن  صراحة بينتُ  من عصر الدولة القديمة، صلنا أمثلة أخرىتلم 
 لوالدته /األكبرفضلمن األسرة الخامسة. يذكر فيها ثنتي أنه كان االبن المُ  (ntj*) 13شارة في نقش ثنتيإ

 نقلت .مالكة للممتلكاتمورثة و كانت  أن األمالنقش هذا  نصُيفهم من ووريثها. وهو الذي دفنها في الجبانة. 
أن يقوم بدفنها بعد وفاتها وأن يحافظ على أداء المناسك الجنزية لها في مقابل  كميراث لهالبنها مالكها أ

 .من بعده ورثته بأن يواصلوا أداء المناسك الجنزية لها ىأوص في هذا النقش أن ثنتي نجد ، كماالمستقبل

لذلك شارة ورثة، لكن هناك إملمرأة بين ات ىمن الدولة الوسط ةصريح أمثلة كذلك لم نعرفن، حتى اآل
 صاغها لزوجته التى  (Papyrus Kahun I.1) 14 المسجلة على بردية كاهون (WAH) واحفي وصية 

لصالح  jmj.t-prة يقيذكر النص أن واح أبرم وث .من عهد الملك أمنحتب الرابععام الثاني الفي  تتي السيدة
، سيويينآعبيد  ،Hnw والممتلكات xtمختلفة من الممتلكات )الممتلكات  اأنواعً بموجبها  ورثت منه زوجته
 من قبل. في أحد بنود هذه الوثيقة، اشترط  (anx-rn)عنخ رن (األكبر)التي ورثها من أخيه  (at.w ومنازل

بما يفيد أن السيدة تتى عملت  ،طفالهاأمالك لمن تشاء من عطي هذه األأن زوجته تستطيع أن تُ  الموصي
للمرأة في ثوب احتوت وثائق الدولة الحديثة علي أمثلة عديدة  نجبتهم من زوجها واح.ممن أكواصية ألطفالها 

مثالين للمرأة المورثة.  األسرة العشرين من (Ostracon Petrie 16)  15أوستراكا بتري يخبرنا نص؛ ثةالمورِّ 
من خارج  لشخصمورثة انت ك (Jwnr) أونر أن سيدة ُتدعي ُيفهم من النص المكتوب علي صدر األوستراكا

السيدة  الحق في جزء من أمالك . يبدو أن هذا الشخص حصل على(Nb-smn) ُيدعي نبسمنأفراد أسرتها 
لمن  عطىتُ مالك الشخص يجب أن أالقانون الفرعوني، الذي ينص علي أن  نص من خالل تطبيق أونر
، في النص المسجل على ظهر األوستراكا مورثة ألبنائها (A-nHsj&)تانحسي  كذلك ظهرت السيدة 1٦.يدفنه
وذلك ألنه  ؛حصل علي الميراث برمتهاستحق و  ، الذي(A-WADyt%) من بينهم شخص ُيدعي ساواجيتكان 

                                                           
13 MORET,  A., Une Nouvelle Disposition Testamentaire de l'Ancien Empire Égyptien, C.R. de l'Acad.des Inscr, 

1914, 529 ff.; GOEDICKE, H., Die Privaten Rechtsinschriften aus dem Alten Reich, Notring, 1970, PL. 13. 
14 GANLEY, A  :.» The Legal Deeds of Transfer from “Kahun” Part One  « , DE 55, 2003, 24, FIG. 2; COLLIER, 

M. & QUIRKE, S., The UCL Lahun Papyri: Religious, Literary, Legal, Mathematical and Medical, Oxford, 2004, 

104 f. 
15 ČERNÝ, J., & GARDINER, A., Hieratic Ostraca, Oxford, 1957, PLS. 21.1, 21A.1; JANSSEN 

 & PESTMAN, Burial and Inheritance in the Community of the Necropolis Workmen at Thebes (Pap. Bulaq 

X and O. Petrie 16,, 153 ff. 
 10بردية بوالق رقم  :انظر ؛النصوص المصريةخرى لهذا القانون في أألمثلة  1٦

ALLAM, S., Hieratische Ostraka und Papyri aus der Ramessidenzeit, Tübingen, 1973, 289 ff. no. 268.  
 ونص إناء اكسفورد

 GARDINER, A., & SETHE, K., Egyptian Letters to the Dead mainly from the Old and Middle Kingdom, 

1928, PL. 9. 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2022) 1العدد23املجلد

 

(241- 266) في مصر القديمة امليــراث قوانيناملــرأة في  |   246 
 

 ،بدفن والدته أشقائه من ةمساعد ةيأعندما قام بمفرده دون  .منصوص القانون الفرعوني السابققام بتنفيذ 
 السيدة تاجميتأن من األسرة العشرين،  17 (Papyrus Bulaq 10)بوالقبردية كشفت بنفس المنوال، 

(&Agmyt) بنها حويفقط البرمته آل  ميراثهامورثة لجميع أطفالها، لكن انت ك (@wy) نه هو من دفن أل؛
هناك برديتان من خرين.شقائه اآلأمن  ةمساعد ةثاث الجنزي الالزم لعملية الدفن دون أيبويه وزودهما باألأ

لمورثات في العصر من الضوء على الصالحيات التى اكتسبتها النساء ا ااألسرة العشرين تلقى مزيدً 
ُتعرف بأرشيف السيدة ناونخت  . األولىاالشموليانمتحف في حاليا البرديتان موجودتان  الفرعوني. هاتان

عرف باسم رة عن وثيقة تُ اوصيتها هذه كانت عب ، وطفالهاوصيتها التي أبرمتها من أجل أ يحتوى علىالذي 
"hAry" . ُأن المرأة استطاعت أن تقف شخصًيا أمام القضاة بشأن ممتلكاتها  البردية نص هذه ستنبط مني

ى بعض من أطفالها كما أنها استطاعت أن تقصر أمالكها الخاصة عل ،الخاصة، وأن تبرم الوصايا وتسجلها
مورثة  كانت في هذا النصالسيدة ناونخت  نجد أن ، كمامثلها كمثل الرجل تماًما، وتحرم البعض اآلخر

ناثًا، ألطفالها ال بين أمالكها  قت ناونختفر  ، في وصيتهاو أنجبتهم من زوجها الثاني.  الذينثمانية ذكوًرا وا 
موا وذلك ألنهم قد   ؛واشترطت أن يحصل خمسة فقط من أطفالها على أمالكها ،الخاصة وأمالك زوجها الثاني

ألنهم  ؛علي أي شيء من أمالكهاخرين أن يحصلوا الرعاية في شيخوختها. وَحرَمت األطفال الثالثة اآللها 
  :في أمالك والدتهم فقط نهم يمتلكون الحق في أن يرثواإبها، بل  عاقينكانوا 

( حرة من أرض الفرعون. لقد ربيت الخدم امرأةقالت: أما عني فأنا )"
عطيتهم األثاث  المكون من كل األشياء، التي  أولقد  ،الثمانية الخاصة بكم

وانظر اآلن هم لم  ،(5انظر اآلن لقد هرمُت ) تُفعل. لمن في  مثلهم.
نا أأما بخصوص كل من وضع يده في يدي منهم،  ،ينفذوا احتياجاتي

عطيه ممتلكاتي. واما بخصوص من لم يعطن، فلن أعطيه من فأسوف 
  ."ممتلكاتي

(pAshmol. Mus. 1945.97: doc. II col. I18 .) 

من التفاصيل حول وضع النساء  اوهي تفرد لنا مزيدً  ،19االستثنائيوالبردية الثانية ُتعرف ببردية التبني 
يبين هذا النص أن قدرة المرأة لم تقتصر علي توريث الممتلكات فقط، سواء كان  ، وعملن كمورثات الالئي

، الوصائي، بل امتلكت امتيازات أخرىذلك النقل عبر البنود العرفية للميراث أو من خالل نظام التوريث 

                                                           
17 JANSSEN & PESTMAN:Burial and Inheritance in the Community of the Necropolis Workmen at Thebes 

(Pap. Bulaq X and O. Petrie 16)  « , 137 ff. PLS. 1-2. 
18 ČERNÝ, J., The Will of Naunakhte and the Related Documents, 29 ff. PLS. 8-9. 

هذه البردية من ذات مصدر ريفي من مدينة سبرو مرو التي تقع جنوب هيراكليوبوليس ماجنا. البردية في األصل دفنت  19
 .جل الحفاظ عليهاأتحت األرض من  اقدمً  40 علي بعد

GARDINER, A.:»Adoption Extraordinary  « , JEA 26, 1940, 23. 
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طفااًل لها عن طريق قامت بتحرير العبيد وجعلهم أ (Rn-nfr)نفر -بيل المثال، نجد أن السيدة رنفعلي س
ي، ومن ثم قامت بترسيمهم ورثة شرعيين لها. وعالوة علي ذلك، استطاعت تبني شقيقها األصغر التبنِّ 

 (.pAshmol. Mus. 1945.9620) من ورثتها أيًضا اوتأسيسه واحدً 

ضمن المميزات  من عصر الرعامسة أنه من Ostracon Gardiner 9021اوستراكا  ضيف لناوتُ 
 المدينة ، داخل22"أيام عمل العبيد"نها استطاعت أن تمتلك ممتلكات مكونة من أالتي اكتسبتها المرأة المورثة، 

سماء هؤالء العبيد أذكر النص  ،وقد(Onj)أن تورثهم البنها، المدعو قني  أيًضا واستطاعت ، وكماوخارجها
ناثا. كما أن أحد هؤالء العبيد كان لديه أطفال. همعددكان  حيث  سبعة أشخاص ذكورا وا 

 ،23، ُتعرف باسم لوحة الداخلةمن األسرة الثانية والعشرين نقش علي لوحة من الحجر الجيري يكشف
 األسرة الليبية المتمصرة حكمعاشت خالل  أةمر اتتحدث عن ملكية  ،لقي الضوء علي منطقة الواحاتوهي تُ 
من  مكونةهذه المرأة كانت صاحبة أمالك ثابته  ُيفهم من النص أن ،قبل الميالد ىاأللفية األول ةفي بداي
المنطقة علي التي طرأت الجغرافية ا للتغيرات نظرً . تحيط بهاالتي  الزراعية راضيكذلك األبار ري و آمجموعة 

 هلسلطة القضائية لتأكيد ملكيتإلى امما جعل هذا الوريث يلجأ  ؛راضيفي مخطوط تلك األ اتير يتغ تحدثفقد 
سجلة مُ كانت راضي ن تلك األأ من دتم التأك  بعد فحص السجالت الرسمية للدولة و  .راضيبيار واأللهذه األ

 (.Stela Dakhleh24) له اشرعي   اومن ثم فهي ُتعد حقً  باسم والدته.

برمت أأن المرأة عملت مورثة ألطفالها و  األسرة السابعة والعشرين كشفت النصوص الديموطيقية من
صالح لوصيتها  (A-snt-n-@r&) تاسنتحورالسيدة  كتبتعلي سبيل المثال ف ،لهم الوصايا بشأن الميراث

 الخاصة اشترطت فيها أن تركتهاو   (Rwrw)بنتها روروالو  (PA-dj-Jmn-Htp)حتب -أمون-ابنها بادي
خر سوف آفي وصيتها بشأن أي طفل  امستقبلي   اذلك وضعت شرطً  ىعالوة عل ،مناصفة بينهماقسم سوف تُ 

م الواضح أن األ ، ورورو حصة له من هذا الميراثو حتب -أمون-من بادي خرج له كالً ، بأن يُ تنجبه مستقبالً 

                                                           
20 GARDINER,:Adoption Extraordinary, 23 ff. PLS. 5a-7.; ALLAM, S., :.»A New Look at the Adoption 

Papyrus (Reconsidered)  « , JEA 76, 1990, 189 ff. 
21 ČERNÝ & GARDINER, Hieratic Ostraca, PLS. 51. 2, 51A. 2; ALLAM, Hieratische Ostraka und Papyri aus 

der Ramessidenzeit, 168 f. no.165. 
 للمزيد عن نقل أيام عمل العبيد انظر: 22

 ALLAM, S .:»Ein Erbstreit um Sklaven (Papyrus BM 10568)  « , ZÄS 128, 2001, 89 ff. 
شموليان ودعا في متحف األأوهي واحدة من اثنين اللذان إنًشا.  2٦إنًشا وبعرض  37هي لوحة من الحجر الجيري، بارتفاع  23

و نشرت ألول  م1894، الذي اكتشفهم عند وصوله قرية موت في واحة الداخلة في األول من يناير عام Sir Henryبواسطة 
دارية والطبوغرافية والدينية الطبيعية واإل. وهي تقدم لنا معلومات عن الظروف Spiegelbergم على يد 1899مرة في عام 

 الليبيين.سرة الثانية والعشرين من الحكام للواحات في عصر األ
GARDINER, A :.»The Dakhleh Stela«, JEA 19, 1933, 19. 
24 GARDINER, A :.»The Dakhleh Stela«, 19 ff. PLS. 5-7.; RITNER, R.K., The Libyan Anarchy: Inscriptions from 

Egypt's Third Intermediate Period, Atlanta, 2009, 173 ff. 
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 Papyri Bibl. Nat) هنا صاغت وصيتها خالل حياتها علي أساس أن يتم تنفيذ منصوصها بعد وفاتها

216 and Bibl. Nat 21725). 

 ومنها: بصفتها مورثة بامتيازاتأن المرأة تمتعت أن يستنتج  ءا، يمكن للمر مثلة المسردة عاليً من خالل األ

 عديد من وثائق الميراث مثل وثيقةالقدرة علي صك الjmj.t-pr  ووثيقةhAry .  
 سرتها أو من خارجها.أمن  اءسو ن ورثة لها سواء من خالل التبني أو من خالل القانون الفرعوني يتعي 
 بصورة  القضاةبالغ ا  و  إجراءات قانونية بشأن أمالكها الخاصة واتخاذ في الهيئات القضائية المثول

 خر.اآل عضبالورثتها عن  تمييز بعض منبالدوافع من وراء  شخصية
 م كورثةمهتحرير العبيد وترسي. 
 الخاصة ممتلكاتهاطفالها من أ حرمان بعض ىالقدرة عل. 

 2.المرأة كو ريثة:

على أن ممتلكات المورث يجب أن  2٦القانوني )األشمونين( وليسبحدى مواد مخطوط هيرمو إنصت 
لك يحصل ذوبعد  ، تُقسم وفًقا لعدد أطفاله. ثم يحصل الذكور منهم على أسهم وفقا لترتيبهم في الميالد أوالً 

 :في الميالد أيًضا ناإلناث على نصيبهن وفًقا لترتيبه

"ومن ثم ستقسم الممتلكات المتبقية إلى حصص طبقا لعدد أطفاله؛ وبعد  
طفال الذكور حصصهم وفقا لترتيبهم في الميالد، ذلك، يجب أن يستلم األ
الميالد ناث )أنصبتهن( طبقا لترتيبهم في طفال اإلوبعدهم، يجب أن يستلم األ

 . Codex Hermopolis col. 9: 2( 27-3.()كذلك("

أفادت وثائق و حصلن على نصيبهن من الميراث بعد الذكور. القديمةهذا يعني أن اإلناث في مصر 
في جميع أنواع الممتلكات، الثابتة منها والمنقولة، واستطعن  نمن أن يرث متاحة أن اإلناث تمكن  التوريث ال

تحصل  ىنثا ما كانت األوغالبً  ،نفسهنأفليحها بفي األراضي ويقمن بت ابصفه شخصية أن يمتلكن حصصً 
 من عهد الرعامسة احتوت وثائقنا على نصين ، كمافي شكل مهر قبيل الزواجعلى حصتها من الميراث 

                                                           
25 CRUZ-URIBE, E :.»A Transfer of Property during the Reign of Darius I«, Enchoria 9, 1979, 33 ff. PL. 8.; 

PESTMAN, P.W, Les Papyrus Démotiques de Tsenhor, I, 53 ff. no 5, II, PL. 6, 6a. 
ا في متحف هيرموبوليس القديمة وهو حاليً  مدينةتم العثور عل مخطوط هيرموبوليس الديموطيقى بواسطة سامى جبرة في  2٦

بين  اعشر عمودا، تتناول م اعلى اثن يسم ارتفاعا. يحتو  35كثر من مترين عرضا وأجزاء المجمعة القاهرة، يبلغ طول األ
 نظر:اخرى نظام التوريث العرفى. وأمور قانونية أ

MATTHA, G. & HUGHES, G.R, The Demotic Legal Code of Hermopolis West, Cairo, 1997, 39 f., PLS. 14-17. 
27 MATTHA & HUGHES, The Demotic Legal Code of Hermopolis West, 39; DONKER VAN HEEL, K., The legal 

Manual of Hermopolis: [P. Mattha], Text and Translation, Leiden, 1991, 97. 
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(, 2855Gardiner Ostracon 29 Ostracon Petrie 18)  ُأن البنت  افهم من سياق كل منهمي
ج اوفي حالة إنهاء الزو  ،ى نصيبها من ميراث والدها في وقت زفافها وذهبت به إلي منزل زوجهاحصلت عل

وجه الخصوص يشير  ىعل ، والموت، تستطع الزوجة أن تسترد هذه الممتلكات مرة أخرىببالطالق أو  سواء
نفة الذكر، أن الزوج حذر زوجته الناشز أنها ستفقد ميراثها الذي ورثته آبتري  أوستراكاالنص الُمسجل على 

ألنها تخلت عنه وقت  ؛اتخذ الزوج هذا اإلجراء ضد الزوجة و عن والدها إذا ما حاولت االقتراب من أمالكه
خر علي آمجتمع دير المدينة لتعيش مع رجل من أمالكه الخاصة ونزلت من  امرضه وأخذت/سرقت بعضً 

 ضفاف النيل.

  الزوجة كوريثة من زوجها:.1.2

من  امنهم ا للزوج والزوجة أن يرث كل  ا لقواعد الوراثة العرفية الُمتبعة في ذلك العصر لم يكن ممكنً طبقً 
أن يحصل على حصة من األمالك  اع كل منهمي، يستطاعقد الزواج المبرم بينهمبموجب  بل ،خراآل

الممتلكات حصة الثلثين، بينما  هنصيب الزوج من هذكان  ،وها معا خالل فترة الزواجا، التي كونالمشتركة
في  ، و30تحصل الزوجة على حصة الثلث حالة إنهاء الزواج سواء كان ذلك عن طريق الوفاة أو الطالق

أن ترث أكثر من  من من الحاالت الخاصة، حاول بعض األزواج تخطي هذه القواعد لتمكين الزوجة كثير
هذه النسبة الُمقدرة لها، وبحثوا عن وسائل قانونية أخرى يمكن من خاللها للزوجات أن يرثن كل التركة 

هي أكثر  32الوثائق برامإأو  31كان التبني  كما المشتركة وأن يرثن كل أو جزء من تركة الزوج الخاصة؛
 زوجات ورثن من أزواجهن عن طريق البيع كذلكتبعة لتخطي قواعد الوراثة العرفية. وهناك الطرق المُ 
 33.الصوري

، التى تؤرخ بعهد الملك (Papyrus Kahun I.1)ُتعد القضية الُمسجلة علي بردية كاهون 
 بنظام التوريث الوصائي. ورثت من زوجهاأقدم مثال معروف لنا يتحدث عن الزوجة التي  الثالث، امنمحتب

                                                           
28 ČERNÝ & GARDINER, Hieratic Ostraca, 19, PLS. 66. 2, 66A. 2 (verso) PL. 115, 1 (recto); ČERNÝ, J. & 

PEET, E.:»A Marriage Settlement of the Twentieth Dynasty«, An Unpublished Document from Turin1, 

JEA 13, 1927, 38 f. 
29 ČERNY & GARDINER, Hieratic Ostraca, PLS. 70. 1, 70A. 1.; KRI VI, 1983, 430 f.; KRITA VI, 2012, 332 f.; 

ALLAM, Hieratische Ostraka und Papyri aus der Ramessidenzeit, 234 f. 
30 ALLAM, Papyrus Turin , place of publication, 2021, 24; PESTMAN, P., The Law of Succession in Ancient 

Egypt, Leiden, Brill, 1969, 71 ff.  
 م2021بردية التبني االستثنائي وكذلك بردية تورين  :نظرامثلة لتبنى الزوجات بغرض اإلرث أل 31

  GARDINER, Adoption Extraordinary, , 23 ff.   
 ALLAM, Papyrus Turin,  24.     

                Papyrus Kahun I.1  انظر بردية كاهون  32
COLLIER & QUIRKE, The UCL Lahun Papyri, 104 f. 

 انظر: 33
PESTMAN, The Law of Succession in Ancient Egypt, 62. 
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عدة من  ا، ورثت منه بموجبها أنواعً  (tj&)زوجته السيدة تتيصالح ل jmj.t-prوثيقة  (WAH)أبرم واح 
، 34(at.w)من المنازل  اوكذلك بعضً  ،سيويينوالعبيد اآل (Hnw)والممتلكات  (xt)األمالك مثل الممتلكات 

 كاهون  أخرى من منطقة في بردية ىوهناك إشارة أخر  ،دفن في مقبرتهتُ الحق بأن عطى لزوجته أكما أن واح 

(Papyrus Kahun VII.1)  أن رئيس الكهنة انتفُتشير إلى(Jntf)   قد أبرم وثيقةjmj.t-pr  لصالح
الواقع في مقاطعة  (pr: estate) هقرر لها أن ترث منزلأنه  من خاللها  (، يبدوىزوجته )ربما زوجته األول

ذين ولدوا له من زوجته لصالح أطفاله ال ىقرر إلغاء هذه الوثيقة واستبدالها بأخر  بعد أنه فيما بيد ،حوت
ُيعد هذا  و )هيئة قانونية( أحد أعضاء مجلس القنبت المحلي ةابن  (Nbt-nnj-nswt)نسوت-نني-نبت

الفعلية التي وصلتنا من العصر الفرعوني. وتم الشهادة عليها من  jmj.t-prمن وثائق  االنص أيضا واحدً 
 35.شخاصأقبل ثالثة 

أن  لزوجته بعد اكله مالكهأس كر   أن الزوج نفة الذكر،آ، ستثنائييكشف نص بردية التبني االكذلك، 
لتحفظ ( sX 3٦ت لها النصوص بالمصطلح سخشار أ) ةوثيقة رسمي لها وعمل التبنيعن طريق  جعلها ابنة له

  .في ميراثهخرين ليس لهم الحق أقاربه اآلن أواشترط فيها  ،لها حقوقها ضد أي معتد  

نجد أن  حداثها خالل األسرة العشرين،أالتي وقعت  ،علي بردية تورين سجلةوفي القضية المشهورة المُ 
عن طريق التصرف الوصائي  ه، ورثت منمن زوجها طفاالً ألم تنجب كانت عاقرًا و الزوجة الثانية، التي 

طفاله من أه وجعلها مثل أن هذا الزوج قد تبنى زوجتقترح عالم ا .sxr)ليه النصوص بالمصطلح إأشارت )
 . يقول الزوج في حضرة القنبت العليا:37معت خالل فترة الزواج الثانيكل التركة التي جُ  ثهاوور   ،الزواج األول

 األعيان مجلس وُسرات الوزير حضرة في( موجود أنني) حضرتُ  "لقد
والخطة ...  أطفالي من نصيبه/جزأه واحد كل يعرف أن سببأ لكي اليوم،
(sxr) بمنزلي." الكائنة السيدة، إنكسونجم، للمواطنة عملتها التي 

(Papyrus Turin 2021+Geneva D 409: 3, 9-10). 

 
                                                           

 : نظرا (pr)للمزيد عن ماهية هذا المنزل والفروق بينه وبين المنزل  34

DEMARÉE, R.J., A House is not a Home - what Exactly is a Hut?, DORN, A. & HOFMAN, T. (eds), Living 

and Writing in Deir el-Medine: Socio-historical Embodiment of Deir el-Medina Texts, Basel: Schwabe 

Verlag, 2006, 65 f. 
35 GANLEY, «The Legal Deeds of Transfer from “Kahun”, Part One», 17 ff. FIG. 1 

، والتي عدادالخاصة بي وهي قيد اإل هتم مناقشة هذه الوثائق، التي بموجبها نقل الميراث، باستفاضة في رسالة الدكتورا 3٦
 ألمانيا. –تعنون بـ "مساهمات لقانون التوريث في مصر القديمة"، وهي تحت إشراف العالمة شفيق عالم بجامعة توبنجن 

طفاله من أقام عالم بترميم أحد العبارات في هذه البردية، خلص من خالل هذا أن الزوج قام بتبني زوجته وجعلها كمثل  37
 الثاني )انظر: زواجه

ALLAM, Papyrus Turin, 27. 
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 اإلناث كورثة:بناء األ.2.2

ث يونظام التور عن طريق نظام التوريث العرفي  اأن البنات ورثن من والديهم سابًقاكما ذكرنا  
 سندلل ،زواجهنأأو من  مهيبو أورثن من  إلناثشارات عدة إ عليالدولة القديمة  احتوت وثائق ، والوصائي

-38wDtُيعرف بـ ا أحاديً  اقانونيً  برم تصرفاأ قد ابن الملك خفرع ،رع-كاو-مير نياألأن نجد ف ؛برزهابأهنا 

mdw من الورثة األربعة وما سم كل وريث االوثيقة  هذهفي  ُذكرثالث إناث. هم األربعة، كان من بين ألطفاله
رع تتكون من مجموعة من الضياع في -كاو-كانت تركة ني و ممتلكات ومبان  من  ةحد ىكل علسيرثه 

من الضياع.  اأن زوجته كانت ضمن الورثة، حيث ورثت بعضً  إلى متنوعة. أشار النص أيضامقاطعات 
(Inscription of  Nj-kAw-Ra39). 

علي أمثلة عدة توضح أن اإلناث  وعصر االنتقال الثاني ىالدولة الوسطالمصادر النصية من حتوت او 
سجلة تحت رقم لوحة بمتحف القاهرة مُ  من أهمها، ورثن من والديهم تحت نظام التوريث الوصائي.

CG3401640 بيهم بموجب وثيقة أإناث ورثن من  ثالثأن  تبين سرة السابعة عشرةؤرخ باألوتjmj.t-prو ، 
طفاله ألصالح زوجته و  jmj.t-prكتب وثيقة   (nj-ms%)مس-أفرد النص أن مربي ابن الملك المدعو سني

 (xt) تعاملت تلك الوثيقة مع التركة حيث، األربعة في العام الحادي والعشرين من عهد الملك تحتمس الثالث
الوثيقة  ُيفهم من النص أن هذه ، وومن ثم إلي األطفال األربعة أوالً  الزوجةحيازة عالجت كيفية انتقالها إلي و 

أن وكانت تنص علي  ،عدد من الشهود تمت الشهادة عليها بواسطةو  (xtm)تم صياغتها في مكتب الوزير 
، طيلة حياتها ،السيدة هاجر ،اته في حيازة زوجتهفبعد و  دون تقسيم، ،كوحدة واحدةتوضع س المورثممتلكات 

قدت ورغم أن النص فُ  ،بنات وولد الذين كانوا ثالث ،األربعة طفالاألبين لتوزع وبعد وفاتها يجب أن تُقسم 
 اتقد أنه، يعُ مجهولة ةأمر اوبين  الورثةهؤالء ن هناك ثمة نزاع وقع بين ، إال أنه من الجلي أةمنه أجزاء عد

الهيئات القضائية للبت في  ىحديلجأ إل  (j-aA%)عا-سي الُمفضل/، مما جعل ابنه األكبرىبيهم األولأزوجة 
 41.هذا النزاع

 ، ونأن اإلناث ورثن من والده يدلل على خرآمثال  ىا علنصوص األسرة السابعة عشرة أيضً  حتوتا
 فيعليها  ثروالتي عُ حجرية لوحة  المسجلة على ،الذاتيةسيرته في  (A-anx-f@) ف -عنج-حا ذكر المدعو

نظير خدمته هذه قد و  ،عوام في منطقة النوبةأ ةخدم في العسكرية لمدة ست اشجاعً  اأنه كان جنديً  ،دفوإ
أحدهم لزوجته والثاني  ىأعط ،أطفاله الستةو  قسمها بينه وبين زوجته ،راضياكتسب ثالثة أذرع من األ

                                                           
 للمزيد عن هذا التصرف القانوني انظر:هو صك قانوني أحادي الجانب،   38

GOEDICKE, H .:»Bilateral Business in the Old Kingdom«, DE 5, 1986, 82 ff. 
39 GOEDICKE, H , Die Privaten Rechtsinschriften aus dem Alten Reich, 1970, 21ff. PL. 3. 
40 SETHE, K, Urk IV, 1065 ff.; SPALINGER, A., The Will of Senimose, JUNGE (ed.), Studien Westendorf, I, 631 ff. 

PL. 1. 
41 SPALINGER, The Will of Senimose, 637 f. 
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كانوا ثالثة  الذين طفاله الستة،أسماء احتوت سيرته الذاتية علي قائمة ألألطفاله الستة، والثالث ظل معه. 
يتعاملون  كانوا نهمإ، حيث دنياشخاص من طبقة اجتماعية أيعكس هذا النقش ممتلكات  وذكور وثالث إناث.

من  ، والذراع الذي يساوي حوالي سبعة وعشرين مترا ونصف مربع ةمع قطع أراضي صغيرة جدا تقاس بوحد
رض التي حصل عليها األطفال من نفس مقدار األ ىالالفت للنظر أن المرأة في هذا النقش حصلت عل

 42.زوجها

". لقد اكتسبت ذراعين من األراضي؛ واحد من أجل حورمني كتركتها،  
عطى ألطفالي. ) هذا( من األراضي، يُ  القد اكتسبُت ذراعً  ،خر منهم ليواآل

 سنوات." ةتعويض / مكافأة لست

(stela Cairo JE 52456: 9-1043) 

في العصر  المرأة أن علي دليالً  نفسها األسرة من إناء اكسفورد ُمسجل علىال الهيراطيقي نصال يقدم
سرد تفاصيل هذه القضية . تم صلة دم ةيأ، لم يربطها معه سرتهاأُ أجنبي عن ورثت من شخص  الفرعوني

 (Mnjw-pw)بو -منيو سمىيُ  استقبل الجئاً  (tj-aA&) عا-تي ىدعنجد أن أحدهم يُ  ، وبشكل مختصر
، الذي علي مشورة من زوجها عا بدفنه بناءً -تي تهبعد وفاة هذا الالجئ، قامت ابنو  ،وسمح له أن يعيش معه

 ىبناء علو  ،ال أوالد له "أبتر"، وخاصة أنه مات ممتلكاته كل تستحقابهذا  و إذا دفنتيه سوف ترثيه :قال لها
يكشف هذا النص أن الميراث كان شرطا  و كرم والدها تجاه هذا الالجئ ودفنه استحقت تلك المرأة ممتلكاته

 . يقول االبن، الراوي في النص:44للدفن

 منه". وأرثيدفنيه إنه زوجها نني من قال لها: ا ،"ولقد مات )أي الالجئ(، ودفنته أمي

(Bowl Pitt Rivers Museum45)  

؛ ُيقدم لنا النقش الموجود وأزواجهن ائهنإلناث ورثن من أب مثلة عدةأأفردت نصوص الدولة الحديثة 
، والذي يؤرخ باألسرة التاسعة بسقارة 4٦(Ms) الملكية مس ةعلي الجدار الشمالي والجنوبي لمقبرة كاتب الخزان

                                                           
42 ALLAM, Women as Owners of Immovables in Pharaonic Egypt, 125-26. 
43 GUNN, B. :»A Middle Kingdom Stela from Edfu«, ASAE 29, 1929, 5 ff. 

 لمزيد من التفاصيل، انظر: 44
 GARDINER,  & SETHE, Egyptian Letters to the Dead, 26 f. 
45 GARDINER & SETHE, Egyptian Letters to the Dead, 26 f. PL. 9; WENTE, Letters from Ancient Egypt, 1990, 216 

No. 351. 
 حاليا يوجد هذا النص علي الجدارين الشمالي والجنوبي في الحجرة الثانية من هيكل مقبرة مس؛ الجدار الشمالي محفوظ 4٦

اشتهرت قضية هذا النص باسم "قضية نزاع مائه  .زال بالهيكل في سقارةي فالبالمتحف المصري بالقاهرة، أما الجدار الجنوبي 
 انظر:للمزيد لتفسير، عام" أو قضية القرن. 

GARDINER, A, The Inscription of Mes: A Contribution to the Study of Egyptian Judicial Procedure, SETHE, 

K. (ed.), Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens IV, Leipzig, 1964, 1 ff.; ALLAM, 

S.  »: Some Remarks on the Trial of Mose«,  JEA 75, 1989, 103 ff. 
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نحو قرن ونصف بشأن ملكية األراضي الخاصة بضابط ن الدعاوي القضائية التي استمرت سلسلة م عشرة،
الملك  وهبهارض أ، وهي "حونبت نيشي"عرف باسم كانت تُ  التى . تلك األراضي(NSj) البحرية المدعو نيشي

من  كثيرلانتقلت تلك األراضي كوحدة واحدة دون تقسيم  ، ونظير بسالته في محاربة الهكسوسله أحمس 
 .الُمتعاقبين الورثة

 ، وعهد الملك حورمحبراضي في حفاد نيشي بشأن هذه األأالنص عن نزاع وقع بين  هذا فينقرأ 
سماء أذكر النص  و ستةطفاله الأ ىلإ ، دون تقسيم،نتقلت األراضي كوحدة واحدةاالواضح أنه بعد وفاة نيشي 

 ؛كل الضيعة ى، التي تم تعيينها كواصية عل (Wrnr)ورنرالسيدة أحدهما ؛ اناثً إكانا  قدو  فقطمنهم  اثنين
 ىالتي اعترضت عل ، (A-xAl&)السيدة تاخار ىتدع ىنها كانت األكبر سنا بين الورثة الستة، واألخر ألربما 

ولقد  ،الضيعة ولجأت للهيئة القضائية وطالبت بتقسيم األراضي بين جميع الورثة ىعل ىختها الكبر أوصاية 
بين الورثة  اعيانً  من نوابها ليقوم بتقسيم تلك األراضي انجحت في ذلك، حيث أرسلت الهيئة القضائية واحدً 

حداث هذه القضية أمن  ايروى مس حفيد السيدة ورنر جزءً  و يبين لكل منهم نصيبه من الميراثلو  ،الستة
 قائال:

خبرو رع ستب  جسرخوتها في القنبت الكبرى في عهد ا  ُقسم من أجل ورنر و "
كاهن المحفة إني، الذي  يأتين أبب سُ و ( فليعطى الحياة. حور محبن رع )

خوتى، إلي قرية نيشي. وقسمهم لي مع إمن سرات القنبت الكبرى  اواحدً  ُيعد  
 ".أشقائها كواصية على، المواطنة ورنر أمى/جدتىوجعلوا 

Inscription of Ms: N2-3)  

 ؛ليها حصة زوجها من تلك األراضي بعد وفاتهإآلت  المرأة ىشارة أخر إهذا النقش علي  ىاحتو 
الذكر، ورث حصة من تلك األراضي وبعد وفاته تركها ألرملته السيدة  ةنفآبن السيدة ورنر   (wy@)حوي
على  قد اعترض (ay#) حدهم ُيدعي خعيأأن  وابنهما مس، صاحب المقبرة. بيد  (Nwb-nfrt)نفرت-نوب
علي  ألنه أخذها من زوجها بوثيقة موثقة ومؤرخة. وبناءً  ؛ملكية خاصة له هيأن تلك األراضي  وزعم ،هذا

 رض والده.أمن  "مس"نفرت بفالحة تلك األراضي وقام بطرد صغيرها -ذلك لم يسمح للسيدة نوب

من  تسرد أن رجالً  و من عهد الملك سيتي األول، (Ostracan Petrie 10847) أوستراكا بتري
مالكه أربعة ذكور واثنين إناث، ورثوا منه بموجبها أطفاله الستة، ألصالح  jmj.t-prبرم وثيقة أالطبقة الدنيا 

(xt)  دوات النحاسيةاأل ،والمجاديف ،والجرار ،الساللكدوات الخشبية األ :مثلالتي تتكون من أشياء بسيطة، 
لكن لم يذكر  كان عليها شهود،ذكر النص أن هذه الوثيقة  ، واألخرىالعينية وبعض الحقوق  ،والمرايا
 .همؤ أسما

                                                           
47 KRI I, 1975, 409 § 172: 8.; KRITA I, 1993, 337 f. § 172: 8.; ALLAM, Hieratische Ostraka und Papyri aus der 

Ramessidenzeit, 89 ff. No. 57. 
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تمرين نسخي للمتدرب أو عبارة عن   (Ostracon DeM 76448)وستراكا دير المدينةأتكون  قد
يتناول نصها تقسيم و  هي تؤرخ باألسرة التاسعة عشرة ، وشخص كان سيتم تدريبه في األمور القانونية

 ،ربما هم من عائلة واحدة. الزوج )الحي( والزوجة واألطفال ،ثالث فئات من الناسممتلكات غير محددة بين 
 نربما الممتلكات المعنية هنا تكون التركة المشتركة بي و لكل منهم الحق في تلك الممتلكات بمبلغ الثلث،

 .49الزوج والزوجة

بشأن  ىزوجته األول ا وقع بين زوج ووالدنزاعً  (Ostracon Gardiner 55)وستراكا جاردنرأتسرد 
 الزوج هذاأن  يبدو ČERNÝ& PEET لـ اوفقً  ،حضرتها الزوجة وقت زفافها لمنزل زوجهاأالممتلكات التي 

ابنته لم تسترد  أن ،أنه بعد حدوث الطالق ،يدعي والد الزوجة ، وىقد تزوج مرتين وطلق زوجته األول
خذت أ، ذكر الزوج بأنها خرالجانب اآللكن في  ،حضرتها لبيت زوجها وقت الزفافأممتلكاتها التي 

 50.طفالهاأتخص فقط زوجته الحالية و  منزلهممتلكاتها، وأن جميع الممتلكات الموجودة في 

من عهد رمسيس  (Ostracon BM 562451) البريطانيوهناك أوستراكا أخرى موجودة في المتحف 
أن  (Ay@) حاي ، أثبت حفيد (Ay@) وبين جاره، حفيد حاي  (a-Nwn#) نون-خعبين  اعنزا الثالث، تروي

لجده حاي، الذي اكتسبها كحق له  خاصة عليها بينه وبين جاره كانت في األصل ملكية المتنازعالمقبرة 
لي الهيئة القضائية تاريخ سرد ع ةولكي يثبت ملكيته لهذه المقبر  ،عندما انضم لفيلق العمال في دير المدينة

نه لم أل ارً ظون ؛لجده األكبر حاي، الذي اكتسبها من الدولة بمرسوم املكً  ةكانت في البداي ،لها سرتهأملكية 
ض للظلم من لي الحفيد الذي تعر  إ، ومن ثم (nr@) لت تلك المقبرة البنته حنرآقد ف اذكورً  بناءً أيكن لديه 
 .نون-جاره خع

ا نزاعً تفرد  (Ostracon Berlin 1062952) برلين أخرى من عصر الرعامسة في وستراكاأ هناك
من والدها وقت زفافها. والتي كانت تتكون من  ةبنن حصة الميراث التي استلمتها اإلأم وابنتها بشأبين 

بشكل متتابع من منزل  حق الحصول علي كميات معينة من الغاللكذلك من و  ،من النحاسمعينة حصص 
نها هي من أخذت تلك الحصص من ابنتها، وزعمت أم كان سببه أن األهذا النزاع بنة أن كشفت اإل ، وأبيها

ن األداء الذي أمر به أكما  ،مرآة اثمنهبشترت انها باعت تلك األشياء و أ تلك األشياء البنتها ويبدو تعطأ
حضرتها أنتيجة ذلك تدخل بقية األطفال وطالبوا بنصيبهم في األشياء التي  ،اا وليس كلي  األب تحقق جزئي  

 الهيئة القضائية للفصل في هذا النزاع. ىلإختهم، مما جعلها تلجأ أ التي أخذتها منبسعر الحصص  والدتهم
                                                           

48 GRANDET, P., Catalogue des Ostraca Hiératiques non-Littéraires de Deîr el-Médînéh, Vol.8, 2000, 166; 

KRUCHTEN, J.  :» Derechef l’Ostracon DM 764«, GM 198, 2004, 39 ff. 
49 TOIVARI-VIITALA, J.:» O. DeM 764: A Note Concerning Property Rights  « , GM 195, 2003, 96. 
50 ČERNÝ & PEET, A Marriage Settlement of the Twentieth Dynasty, 38 f.  
51 BLACKMAN, A.  :» Oracles in Ancient Egypt II«, JEA 12, 1926, 176 f. PLS. 34-5. 
52 ČERNY, J.  :» Le Culte d’Amenophis I chez les Ouvriers de la Nécropole Thébaine«, BIFAO 27, 1927, 177 

f.; KRI V, 574; KRITA V, 445, A.237.; ALLAM, Hieratische Ostraka und Papyri aus der Ramessidenzeit, 27 ff. 

No. 7. 
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طفال الخمسة، من قررت السيدة ناونخت أن تعطي لهم ممتلكاتها الخاصة نظير كونهم بارين بها، األ
 برمت السيدة ناونخت وثيقةأ. حيث الوصائيتم بنظام التوريث  نجد أن التوريث هذا ،كان من بينهم ابنتان

 .Papyrus Ashmol) خرينآطفال ناونخت وحرمان ثالثة أطفال أتوريث خمسة من تم بموجبها  ،قانونية

Mus. 1945.97). 

المتحف البريطاني ب من عصر الرعامسة محفوظة برديةالُمسجل على  ،ويستنبط من النزاع
(Papyrus BM 1056853) كان  ."يام عمل العبيدأ"حصصا في  نأن يرث ناإلناث كان يمكنه، أن الورثة

بالفيوم للبت في هذا “ كوم مدينة الغراب”لمدينة  54ُيسجل النص جلسة مجلس القنبت المحلي ،من بينهم إناث
عمل هؤالء ُيفهم أن الرجل جاء شاكًيا طالًبا نصيبه في أيام  ،امرأتينكان طرفا النزاع رجل ضد  ، حيثالنزاع

اإلماء تكون في  هذهمن  ةن، لكن فقط واحداآل اأن هؤالء العبيد ليس في حوزتهمب تاجابأن يالعبيد، لكن المرأت
 .احيازتهم

بيها أأن البنت ورثت من  على دليالً  من األسرة العشرين 55 (Stela Amarah)لوحة العمرةتُقدم و 
صغيره وقت أن تلك الفتاة كانت  يبدو ، وجار بنظام التوريث الوصائيوعبيد وأش ممتلكات تتكون من أراض  
 لحين بلوغفي البداية  حيازة والدتها إلى خيها األكبر وأى حيازة إلالممتلكات تُنقل  هوفاة األب، مما جعل هذ
 هذه الفتاة السن القانوني.

المؤرخ من األسرة 5٦(Statue Cairo CG 42208) تمثال القاهرة رقمالنصوص المدونة على قدم تُ 
 ، كمابيها بنظام التوريث الوصائي خالل العصر المتأخرأعلي أن البنت ورثت من  مثاالً  الثانية والعشرين
جميع ما يملك البنته  ثَ ر  أنه وَ  (Nxt-f-mwtj)موت -ف-ن كاهن أمون الرابع المدعو نختأيشير النص 

األبد دون  ىيحفظ تلك الوثيقة إل. كما أنه طلب من المعبود أمون في صلواته أن jmj.t-prعن طريق وثيقة 
تي لمحاربة أمن ييضا أن يقاتل أمون أأن يسمح ألي شخص من أقاربه أن يتدخل في ذلك، كما طلب من 

 ىعلي القانون الفرعوني الذي ينص عل صاغ هذه الوثيقة بناءً  ها في هذا النص أنشار المورث أيضً أابنته. و 
 “.خطة بشأن ممتلكاته ةأن كل فرد يمتلك الحرية في وضع أي”

                                                           
53 ALLAM, «Ein Erbstreit um Sklaven (Papyrus BM 10568)», 89 ff. PL. 19.  

المجالس  ىلإالقانونية  المسؤولياتطراف، احتاج الملك والوزير تفويض بعض مبراطورية مترامية األإصبحت مصر أعندما  54
هيئة القنبت المحلية تلك الموجودة في دير المدينة. للمزيد على ذلك  مثالخير و نحاء مصر. أالمحلية، التي انتشرت في جميع 

 الهيئة، انظر: هعن هذ
VERSTEEG, R., Law in Ancient Egypt, Durham, North Carolina, 43 ff.; ALLAM :»Egyptian Law Courts in 

Pharaonic and Hellenistic Times«, JEA 77, 1991, 109-27.  
55 FAIRMAN, H :.»Preliminary Report on the Excavations at Sesebi (Sudla) and ‘Amārah West, Anglo-

Egyptian Sudan, 1937-38«, JEA 24, 1938, 151 ff. PL. 11.3.; THÉODORIDÈS, A  .:» La Stele Juridique 

d’Amarah«, RIDA 11, 1964, 45 ff. 
56 JANSEN-WINKELN, K., Ägyptische Biographien der 22. und 23. Dynastie, vol.2, 1985, 44 ff., 453 ff. 
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األخ ورثت من  ةأن ابن من األسرة السادسة والعشرين لوحة التبني الخاصة باألميرة نيتوكريسأفردت 
قامت بتأسيس   (p-n-wpt^)وبت-إن-يذكر النص أن السيدة شب“. الزوجة اإللهية ألمون”عمتها وظيفة 

كبنت مفضلة لها، لتحل محلها في وظيفة الزوجة   (Jmn-jr-dj-s)ريدســخيها الملك طهرقا، األميرة أمنأ ةابن
الملك بسماتيك األول،  ةني األميرة نيتوكريس، ابنبوبت بت-إن-اإللهية ألمون. وبالمثل قامت السيدة شب

 ةشرعية لها بعد ابن. يسرد النص (xt)وبت وكذلك الممتلكات -إن-المنصب من شبكوريثة  وترسيمها
 :وذكرت أن نيتوكريس ورثت ذلك jmj.t-prبرمت لها وثيقة أأخيها. 

وبت عندما رأتها -إن-له شبإلى زوجة اإل )نيتوكريس( "بعد ذلك وصلت
، )التي( jmj.t-prكثر من أي شيء، وفعلت لها وثيقة أحببتها أرضيت بها، 

ولي(، وبنتها امنريدس األ = وبت-إن-مها )ام شبأبيها )بياعنخي( و ألها  أبرمها
بنت الملك ]طهرقــا[ صادق الصوت، ُعمل بناء اس، -دي-إر-الكبرى أمون

 ،نحن نعطي لك كل تركتنا في الريف والمدينة يهم في مكتوب قائلين:أر  ىعل
 الخلود". نهايةوستبقين حتى  ،نت ستثبتين علي عرشناأو 

                               (Stela Nitocris Adoption: 15 ff.57) 

 .هنائبأعلي أمثلة عديدة إلناث ورثن من  لألسرة السابعة والعشرين احتوت النصوص الديموطيقية
بردية الموجودة في العلى عدة وثائق تفيد كما يلى:   رشيف السيدة تاسنتحورأ ىفعلي سبيل المثال، احتو 

تتعامل مع الوصية التى تركتها السيدة تاسنتحور البنها األكبر  217و  21٦المكتبة الوطنية بباريس رقم 
 يبدو ، ومناصفة الهما وستقسم بينهم رط في وصيتها أن ممتلكاتها ستؤولاشتُ  ، ووبنتها، التى تسمى رورو

شرطا مستقبليا بشأن أي طفل وضعت في الوصية  هانإحياتها حيث  هذه الوصية خالل تبتأن الموصية ك
حصة من  ا لهيخته أن يعطألة يجب علي كل من ابنها األكبر و نجابه، في هذه الحاإيمكن 
 . (Papyrus Bibl. Nat 216;  Papyrus Bibl. Nat 217)الميراث

تتناول عملية نقل الميراث الخاص بالزوجين  أخرى ثالث برديات ىاألرشيف السابق عل ىاحتو أيضا، 
 Papyrus BM 10120) ى؛ األول (A-snt-n-@r&)و السيدة تاسنتحور  (PA-Sr-n-Jst)باشر ن است

A58 ) طالق الحكام في حالة أعقد بين باشر ن است و السيدة تاسنتحور بغرض وضع وهي عبارة عن
الزوجين المذكورين  ة( تتضمن حقوق رورو، ابنPapyrus BM 10120 B 59بينما الثانية )ا ، بينهم

نها لم تكن قد ولدت بعد عند كتابه أ إلى يشير في العقد األول  (Rwrw)عدم ذكر حقوق روروإن  ، وعالهأ
                                                           

57 CAMINOS, R .:» The Nitocris Adoption Stela«, JEA 50, 1964, 71 ff. PLS. 7-10. 
58 ERICHSEN, W, Auswahl Frühdemotischer Texte, Vol.I, 1950, 31 f.; LÜDDECKENS, E., Ägyptische Eheverträge. 

Ägyptologische Abhandlungen, vol.I, 1960, 16 ff. No. 6.; PESTMAN, Les Papyrus Démotiques de Tsenhor, vol.I, 

1994, 46 ff. NO. 3. 
59 ERICHSEN, Auswahl Frühdemotischer Texte,, 33 f.; PESTMAN, Les Papyrus Démotiques de Tsenhor, 50 ff. 

NO. 4, PL. 5, 5a. 
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من كتابة الوثيقة الثانية قام باشر ن است بترتيب جديد يتوافق مع التغييرات التي  اعامً  19العقد. بعد هذا 
زقا عاله قد رُ أالزوجين المذكورين  أن (Papyrus Turin 2126٦0تسجل ثالث البرديات )و ا. حدثت مؤخرً 

ن ميراثه سيقسم أ. لهذا جاء في هذا الترتيب أن باشر ن است ذكر (Jr.t.w-r=w) يُدعي إرتورو خرآبطفل 
ها اخأن أومن المحتمل بردية تورين،  ىتم تسجيل الوثيقة الُمصاغة لصالح رورو عل ، وبين طفليه بالتساوي

 قدت من األرشيف.لكنها فُ  ةوثيقة مشابه ىقد حصل عل
 :المرأة كواصية.3

صول أر إلدارة طفالها الُقص  أ ىتعيين األم واصية عل ىإل أشارت وثائق الميراث بشكل غير مباشر
الموجودة  لوحةالعلي  ةسجلالمُ  القضيةفي  ،السن القانوني. علي سبيل المثال وايبلغنيابة عنهم حتى زوجها 

، نجد أن الزوجة احتفظت بممتلكات نفة الذكرآ (Stela Cairo CG 34016) بالمتحف المصري بالقاهرة
، jmj.t-prالممتلكات لزوجته وأطفاله بموجب وثيقة  الزوجزوجها حتي بلوغها سن الشيخوخة )وفاتها(. نقل 

أفاد  ، كمالك الممتلكات طوال فتره حياتهات الزوجة ُيجب أن تمسكشرط ضمني يقضي بأن  ىاحتوت عل ىالت
أن  SPALINGERأشار  ، ودارتهامن أجل إ دون تقسيم ةكوحدة واحدها ل قلتنُ  الممتلكات النص أن هذه

أكد  ، و٦1طفالها رغم أن النص لم يدعم هذا الدورأ ىعل“ الوصي”دور الزوجة في تلك القضية كان دور 
كوسيط، في هذه الحالة يمكن  بناءالمتروك من األب لأل تدخل في الميراثتعالم أن الزوجة يمكن أن 

 .٦2لألطفال أن يرثوا فقط عن طريق والدتهم

شارت عقود الزواج أأول يوم لهما معا، حيث  بين الزوجة وزوجها من يوثقأن هذا الدور كان  يبدوو 
مالكين  نو طفالها سيكونأزوجته بأن  يعد الزوجكان األطفال، حيث  ىا أن الزوجة ستعمل كواصية علأيضً 

اشترط الزوج في  و٦3طفالها من الزوجأعن  ةن الزوجة حصلت علي هذا الميراث نيابأ يبدو ، ولكل ممتلكاته
 .أن ُتعطي هذا الميراث ألوالدهم فقطبزوجته  ىالزواج عل أحد بنود عقد

خر غير األطفال الذين آلطفل  مالك()األ عطائهاإبينما لن تكوني قادرة علي "
 "٦4ستحملين بهم لي

لو كانت  ى، حتخوتها األصغر منها سناكواصية إل أيًضا ىعملت البنت الكبر  ،مثل االبن األكبر
 أشقائها ىعلو  الموروثة التركة ىمؤهلة للعمل كواصية عل ىالكبر  ة، كانت االبناذكر  لك طفالتاألسرة تم

                                                           
60 PESTMAN, Les Papyrus Démotiques de Tsenhor, 80 ff. PLS. 14, 14a. 

PERNIGOTTI, S , Due Papiri Demotici di età Persiana Scritti in Onore di Orsolina Montevecchi, Paris, 1981, 285 

ff. 
61 SPALINGER, The Will of Senimose, 633 No. 6. 
62 ALLAM, S. :»Quelques Aspects du Mariage dans l'Égypte Ancienne«, JEA 67, 1981, 120. 
63 PESTMAN, P., Marriage and Matrimonial Property in Ancient Egypt: A Contribution to Establishing the Legal 

Position of the Woman, Leiden: Brill, 1961, 121. 
64 PESTMAN, Marriage and Matrimonial Property in Ancient Egypt, 121. 
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نصيبها المستحق  ىلإضافة من الميراث باإل ةإضافي حصةدورها هذا، كان لها الحق في  ونظير ،الُقصر
 :عراف الميراثألطبقا 

لو مات الرجل دون طفل ذكر، وكان لديه إناث، يجب أن تقسم أمالكه الي " 
أن الحصة  أخذ حصة ... باستثناءتمنهن  ناث، كل  حصص حسب عدد اإل

 "اإلضافية للطفل الذكر، سُتعطى للبنت الكبرى ... لُتكمل حصتين

 (Codex Hermopolis col. 9: 14-17) 

سجلة علي جدران مقبرة مس في سقارة. أن التركة المُ  ةا في سلسلة الدعاوي القانونينفً آكما ذكرنا 
بين  أن السيدة ورنر كانت األكبر سناً  المحتملمن  ، وحفاده الستةأ ىلإلت آ قد بنشي ةاألرضية الخاص

ورثته كوحدة واحدة  ىلإعلي جميع الممتلكات، التي نزلت من المورث  لذلك تم تعيينها كواصية ؛ هؤالء الورثة
لكن تلك  ،شقائهاأهذه الممتلكات نيابة عن  إلدارةالقنبت العليا  هيئة ها من قبلنيتم تعي ، وي تقسيمأدون 

 ،جميع الورثة ىلمحكمة بتقسيم األراضي علل والتماسها الوارثات ىحدإزالتها عقب اعتراض إ تالوصاية تم
 .(Inscription Ms: N 4) ٦5ليأخذ كل منهم نصيبه الشرعي منها

 : الوثائق المتعلقة بالميراث ىالمرأة كشاهدة عل.4

في الوثيقة القانونية  ة بشأن الميراث؛ فمثالً برموثائق المُ ال ىنجد أن المرأة الفرعونية ظهرت شاهدة عل
. أشار النص لتلك الوثيقة خالل األسرة العشرين السيدة نانفر ،، نب نفر لزوجتهسطبلالتي أبرمها رئيس اإل

منها  الزوجة من زوجها جميع ممتلكاته، بعد أن تبناها وجعل هذه. بموجب هذه الوثيقة ورثت (sX) باسم سخ
ا ألعراف الميراث المتبعة في وطبقً  ،قيد الحياة ىعلالتزال ا ألن شقيقة نب نفر كانت نظرً و  ؛ شرعيةته الوريث

ال  ىتلك الوثيقة حت ىها شاهدة علاخأجعلها لذلك  ؛الكاملة لميراث أخيها األحقيةذلك العصر، فهي تمتلك 
 ىشاهدة أخر  ىعلا ذلك احتوت قائمة الشهود أيضً  ىوالمطالبة بالميراث. عالوة عل عتراض مستقبالً يمكنها اال

 الشهود كما يلي:ت قائمة ءوجا وزوجها الشرداني.

 في حضور العديد من الشهود

 رئيس اإلسطبل ريري -           

 سو-إري-رئيس اإلسطبل كا -           

 ٦٦نفر-إيري، ابن دوا-رئيس اإلسطبل بن -           

                                                           
65 VERSTEEG, Law in Ancient Egypt, 147. 
 

  ة هذا االسم هكذا.اءقر   عالم اقترح ٦٦ 
ALLAM, A New Look at the Adoption Papyrus (Reconsidered), 191.  
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 ايا-كا-ر-نفر، ابن عن-في حضور رئيس اإلسطبل نب -

 من-كا-في حضور الشرداني با -

  عا-منو )مع( زوجته عجدو-تا-في حضور الشرداني سا

خمسة شهود من بينهم  ىعلطفالها بالتبني ألتي أبرمتها السيدة نانفر لصالح حتوت الوثيقة اا، كذلك
 قائمة الشهود كما يلي: وجاءت. سيداتثالث 

 في حضور العديد من الشهود

 حب-م-رئيس اإلسطبل سوتخ            

 حري -و-تا مغنية سوتخ            

 أمون-عو-سو المزارع            

 ايا-كا-ر-نفر، ابن عن-في حضور رئيس اإلسطبل نب

 من-كا-في حضور الشرداني با

 حوت -نبت-نت-، والمغنية عنتينفر -موت-تايفي حضور 

نشي بشأن  من ساللةبن أونر (wy@) ي و سرة حأو  (ay#) وفي الصراع الذي نشب بين خعي
هذا القرار،  ابنها مسلم يستوعب . نفرت ، السيدة نوبحوياألراضي، عندما صدر قرار المحكمة ضد أرملة 

كية، للذلك قام بتلخيص التاريخ السابق للم ؛خعي هت خصمضد ادعاءا ىحجج أخر  ةولم يجد في يديه أي
 ،نه كان من نسلهأحمس األول، وذكر أمن الملك األكبر نحت لجده راضي قيد النزاع، كانت قد مُ وذكر أن األ

نه لم يكن وأل ؛وهكذا فشل مس في تقديم أي دليل جديد، إذا كان لديه أي دليل جديد لم يكن يتردد في تقديمه
ستئناف الفقط ل ةطريقة واحد ىلكنه حصل عل ،في موقع قوي فلم يتمكن من مخاطبة المحكمة الرسمية

 ىكان من بين هؤالء الشهود علو . همن الواضح أنهم سيشهدون لصالح والذي(، dmj.t)لوجهاء المدينة 
دالء  مناألقل ثالث مواطنات قُ   .٦7رائهن بشأن هذا الصراع وملكية هذه األراضيآبالشهادة وا 

من  شقيقتها السيدة أونر تاخاروبعد أن قاضت السيدة  ،كشف هذا النزاع أيًضا عن دور المرأة كشاهدة
بين  وتقسيم األراضيوصاية الزالة إقررت المحكمة ب ا، وأجل إزالة وصايتها عن الميراث المشترك بينهم

ليبين لكل وريث من الستة حصته في  ؛موقع األراضي ىلإحد نوابها أرسلت المحكمة أ ، كما الورثة الستة

                                                           
 انظر: ٦7

ALLAM, «Some Remarks on the Trial of Mose», 103-12. 
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للحصول لفحص أراضي موضع النزاع و نوابها أحد  ٦8أثناء التحقيقات أرسلت هيئة القنتب العليا ، واألراضي
، حيث توجد األراضي "نيشيحونبت "علي المعلومات واالستماع لشهادة شهود العيان من سكان منطقة 

، كان من بينهم رفع النائب بعد عودته للمحكمة تقريره الذي احتوى على قائمة شهودحيث  المتنازع عليها. 
 يلي: ماوكانت قائمة الشهود ك ،األقل ىطنتان علامو 

 قائمة أسماء شهود نشي

 كاي-المواطنة كا                      

 دبو -المواطنة حنوت                      

                      ---- 

 كا-با ---الجندي                      

 المجموع أربعة أشخاص                
 :كجزء من الميراث (مةاأل) المملوكةالمرأة .5

سيدها، يحق له  من أمالك افي مصر القديمة كانت جزءً  المملوكةأن المرأة  أفادت النصوص المصرية
 شاء سواء نقلها عبر البيع أو من خالل التوريث.يالتصرف فيها كما 

من  امعينً  اكشف نص بردية كاهون أن الممتلكات التى ورثها واح من أخيه األكبر، عنخ رن شملت عددً و 
وتبين سيويين التي تم بموجبه نقل هؤالء اآل ٦9لحسن الحظ احتوى أرشيف كاهون على العقد ، وسيوييناآل
ية الُمسجلة وفي القض .( Kahun I.2Papyrus Kahun I.1; Papyrus)وطفلتين  امرأتين اتكان اأنهم

                                                           
كل منها من كبار الشخصيات الذين  أعضاءيترأسها الوزير. تم اختيار  نالهيئة توجد في المدن الرئيسة، وكاكانت هذه  ٦8

خصية المركزية في الجهاز وبما أن الملك لم يكن الش ،ولين القضائيين في مصرئولين الحكوميين وأهم المسئكانوا أهم المس
في عهد الملك  ، وحاكم الست الكبرى التي خدم فيها القاضي المحلي، فقد لعب الوزير هذا الدور وأشرف على المالقضائي

 في طيبة.  األخرىها في هليوبوليس و احدإنشاء محكمتين دائمتين ا  القضائية و  ليةعادة تنظيم اآلإحورمحب تم 
VERSTEEG, Law in Ancient Egypt, 40 ff.; ALLAM, Egyptian Law Courts in Pharaonic and Hellenistic 

Times, 111 ff. 
من عهد  29رن، وهي تؤرخ بالعام -بواسطة واح من شقيقة عنخ اآلسيويينهذا العقد يكون عبارة عن شراء أربعة من  ٦9
نه تزوج وطلق ولم أيبدو  ، ورن كان غنيًا نسبيًا ولم يكن لديه أطفال-حتب الثالث والظروف الكامنة وراء هذا العقد أن عنخمامن

رن أن شقيقه واح -نه تزوج فيما بعد تزوج من تتي، التي كانت أصغر منه، ووجد عنخأألطفال، وربما  ابً أيتمكن أن يكون 
رن كان واح هرما نسبيا. -رن بنى منزله من أجله وجعل واح يعيش معه بداخله، عندما مات عنخ-ن عنخأبمثابة خليفته، كما 

ن ابن واح قد اتخذ ألقي في الخصوبة الخاصة بتلك العائلة. و رن ربما كان هناك عيب خ-نجب واح ابنه مؤخرا بعد موت عنخأو 
نتاج إلحفظ حقوق العائلة. هذه الظروف التي كمنت خلف هذه العقود أن العائلة كانت تهتم بتركة محددة في ظروف غاب فيها 

 لوئام.رن وواح المتقاربين في العمر يحيطها الود وا-ن العالقة كانت بين عنخإطفال، حيث العديد من األ

 GANLEY, A.:The Legal Deeds of Transfer from Kahun, Part One, 26. 
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 اهذه األمة ولدً نجبت أ، وقد اأمة معً  قاما بشراءسطبل وزوجته ستثنائي نجد أن رئيس اإلعلى بردية التبني اال
 Ashmol. Mus. Papyrusالزوجة بعد وفاة زوجها ) ىلإلوا آ. يبدو أن هؤالء العبيد قد فيما بعد وبنتين

تروى عن نزاع وقع بين شركاء  )Papyrus BM 10568(وبردية المتحف البريطاني  ،(1945.96
 بعض العبيد واإلماء. "يام عملأ"هذا الميراث كان عبارة عن ُيفهم من النص أن  ،الميراث

خعو لزوجته الثانية إنكسونجم كانت تتكون من عبدين وأمتين -له أمونالتركة التي نقلها مربي اإلكما أن 
(Turin 2021+Geneva D 409Papyri  .) ويتضح من النص الُمسجل على لوحة أحمس نفرتارى أن

وخادم وخادمة. وكذلك أفرد  أراض  الملكة أحمس نفرتارى قد ورثت عن زوجها الملك أحمس تركة تتكون من 
المدعو باسر  خو قد ورثت من أبيها مشرف الشونة،-لنا النص الُمسجل على لوحة العمرة أن المغنية إرت

ناثا و  تركة تتكون من أراض    .اشجارً أوعبيد ذكورا وا 

بيه تركة أية والعشرين أن االبن قد ورث من سرة الثانمن األ 70عثر عليها بمعبد الكرنك أخيرا، تكشف لوحة 
 رجالً  35بيارها والعاملين فيها، الذين كانوا عبارة عن أأرورا بجانب أشجارها و  55٦ون من أرضية كبيرة تتك

 : واست-ن-خع، بنهفي الوصية التى أبرمها ال إث-ر-و-إويقول  .وامرأة

أبيارها وأشجارها  ، معوست رجالً  35أرورا و 55٦ :"مجموع األراضي المتنوعة
، عظيم اآللهةرع، ملك -الكبيرة، لقد ثبتهم لكاهن أمونو وماشيتها الصغيرة 

له )من( بنت ابن  ين، ابنه المولود71واست صادق الصوت-ن-المنطقة، خع
إث( -ر-و-باست لألبد، وال يحق لألطفال المولدون له )إو-ن-الملك، تادنيت

أو أطفال والده )الملك اوسركون( كلهم. لن يستطيعوا أن يدخلوا عليهم )أي: 
واست، كاهن أمون -ن-ممتلكات( ليقسموها بينهم غدا وبعد غد. هم في يد خع

إث(. ويفعل -ر-و-عطاهم له )إوأه ، عظيم المنطقة، والداآللهةرع، ملك 
 ".عطائهم تماما من ابن البنه ومن وريث لوريثهإ

 (Stela Apanage: 22 ff.)  

 :النتائج

عملت كمورثة منذ األسرة  عبر التاريخ المصري القديممثلة المسردة بأعلى أن المرأة يتضح من األ 
ظهرت مورثة ألشخاص من خارج أسرتها ال  وثقت كمورثة ألطفالها وألحفادها وكذلكو  ،االثالثة فصاعدً 

هؤالء األشخاص اكتسبوا حق التوريث من خالل تطبيق نص القانون الفرعوني الذي  و يربطهم بها صلة دم
                                                           

70 LEGRAIN, G. :» Deux Stèles trouvées à Karnak  « , ZÄS 35, 1897, 12 ff; JANSEN-WINKELN, K.  :» Zu 

Einigen Religiösen und Historischen Inschriften«, CdE 67, 1992, 240 ff.; RITNER, The Libyan Anarchy: 

Inscription from Egypt's Third Intermediate Period, 271 ff. 
 .لو ان التركيبة ماع خرو تدل على المتوفي فكيف انه تم توريثهم النسان متوٍف   71
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جميع أنواع الممتلكات مثل وتورث استطاعت المرأة أن تمتلك  ، كماالميراث ىُيعطمن يدفن  ىينص عل
ثاث المنزلي. كذلك امتلكت المرأة المعمارية والممتلكات المنقولة كاألت آوالمنش كاألراضي الثابتةالممتلكات 

التي تمتع  نفسها متيازاتاالب ا أن المرأة كمورثة تمتعتُيالحظ أيضً  و ،يام عمل بعض العبيدأا العبيد و ضً أي
وترسيمهم قارب واألبها الرجل كمورث من إبرام الوصايا وتسجيلها في الهيئات القانونية، وتحرير العبيد 

على دوافع معينة مثل عدم رعايتهم  ا، وامتلكت القدرة على حرمان بعض من ورثتها الشرعيين بناءً ن لهــكوارثي
 لها وقت شيخوختها.

 ، كمامصر القديمةا ألعراف الميراث المتبعة في ا أن المرأة لم ترث من زوجها طبقً كشفت الوثائق أيضً 
بعض هذه نجد أن ولتخطي أعراف الميراث  ،كان يحق لها أن ترث نسبة الثلث من التركة المشتركة بينهما
كنظام الوصائي )إبرام الوثائق( أو التبني أو  ىاألزواج حاولوا توريث زوجاتهم عن طريق ُنظم التوريث األخر 

 نأن يرث عناستطو  ،الذكور مثلمن والديهم  نتمكن من أن يرث قدأما بالنسبة لألبناء اإلناث، ف ،البيع والشراء
من  يحصلن على نصيبهن   ن  عراف الميراث أن اإلناث كُ أفي جميع الممتلكات الثابتة منها والمنقولة. نصت 

فيها اإلناث من أبويهم عن طريق  تحصصهم. وهناك حاالت عدة ورث ىعل الميراث بعد أن يحصل الذكور
الغرض من إبرام الوثائق هو التأكيد علي نقل الممتلكات لإلناث ولحمايتها كان  و نظام التوريث الوصائى

احتوت وثائق التوريث على أمثلة أن المرأة ورثت من شخص أجنبي ال يربطه بها  ، كما مستقباًل من أقربائها
 .بعدما وافته المنية دون أن ينجبألنها قامت بدفنه بعد وفاته  ؛ورثت منهوقد صلة دم. 

 ، والسن القانوني واية على أطفالها الصغار حتي يبلغالنصوص أيضًا أن المرأة عملت كواصأفادت 
 ،حاالت عدة أن التركة ُنقلت إلي الزوجة كوحدة واحدة دون تقسيم من أجل إدارتها نيابة عن أطفالها فينجد 

ذلك في عقد الزواج المبرم عالنها زوجة، وتم توثيق إت فعليا كواصية على أطفالها منذ سمأن الزوجة رُ  يبدوو 
 ، وشقائها الصغارأي لعبه االبن األكبر كواصية علي الذ نفسه الدور ىولعبت البنت الكبر  ،بينها وبين الزوج

صتها القانونية من شقائها ومقابل هذا الدور اكتسبت حصة إضافية فوق حأاألمالك نيابة عن  بإدارةقامت 
أن البنت الكبرى كان يحق لها أن تمسك األمالك إلى حين أن يطالب شركائها في  يبدو ، كماالميراث

 الميراث نصيبهم من التركة.

 ،ميراثوثائق المبرمة بشأن الاليتضح أيضا أن النساء في مصر الفرعونية عملن كشهود على 
ف مثاال على أن من ناحية أخرى ال نعر  و يهن بشأن الميراث المتنازع عليهأدلين بر واستطعن أيضا أن يُ 
 ن.التي بتت في أمور الميراث حتى اآلعضاء الهيئة القانونية أالمرأة كانت ضمن 

من أمالك سيده،  امثل الرجل حين يفقد حريته، يصير جزءً يًضا، أن المرأة كانت مثلها أثبتت الوثائق أو 
هناك فئات متنوعة من  ، وأو نقل عبر الميراث ،أو الشراء ،سواء بالبيع ،يمكنه التصرف فيه كيفما يشاء

، واإلماء  aAmwسيوياتاآل :مثل ،تحت نير العبوديةن الخاصة ووقع نال يمتلكن إرادته تيالنساء ال
Hmt/bAkt  والخادماتHzbt  بالمصطلحين  نيهإلوالنساء الُمشارrmT  وst. 
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