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 (ἐπιτηρηταὶ  τραπέζης)ك مشرفو البن
 فى مصر حتت حكم الرومان

 د. وفاء عدنان عمار

 جامعة القاهرة -كلية اآلداب
 ملخص

هااتل  اا لل-مفماا لوعت ااعلدو ااأل  ل-كاا الهدفااألسله ماامهلمااللمفاا  لهدم اا   ل
هدخزهناااايلدة اااا  دل ةااااولهن ه دلهد دم نقاااايلمااااللملاااا نلد ااااأللو ااااأل  لمفاااا  لهدم اااا   لل

 للهدبعااتولدهةااألدلمااللهاام لهدمفاا  لهدلااللهملااألل مااولهدم اا   للدوعت ااعنلدن نااعل  ماا
إد فااا لنعلقلااايلدفلتمااا ل اااللناااا  لهدخاااألم  لهندزهمقاااينلدكفااا لداااأل ع لم ااا  للهدبعاااتول

(ἐπιτηρηταὶ τραπέζης.  ل لل أل لمللهدب  ي)ل

وفألسلهم لهدأل همايلإداهلإدءا للهد اتلل فاهلهداألد لهدامملدفواالم ا  تلهدبعا ل الل
دضلدمااا ل ل فاااول فااا لماااللإ ااا هضل دلماااأله نل دلةلااازلفقمااا ل ل فاااول متقااات لهدءااا ل

مملفكاا  ل  اام الهدءاا ضنل دل قاا لهاام لهدمملفكاا  لنلقلاايلد ااأل لهدت اا لل  دااأل لل ااهل
ل الل مت أل نلدنمد ل د لهؤالللهدم    لل الل  ا لهدمفات لد  ات لهدلما  ًلنل  ا  
هملك  سل د لهدم    لل فهل مفقيلوحل ولهدأل تالدفغ ب للد همقيلهامهلهداألد ل الل

لل ولهدأل تالهدمسلحءيل  أللو ولهدمأل ع للدء هه لدهل وف لة   ف .وح

ل كف  لهم لهدأل هميل أل لمللهدم ةا  لدملل همف :
 د بلم   تلهدبعتول د  هلمفم  ل هلهدم  م  لهدم دقيلهدمل فءيل  دء دض. -
ك الم   تلهدبع لمسئتد لل للوأ ييلةألم  لإدزهمقيل اللملا للهدم ا م  ل -

 هدم دقي.
لتلهدبعاا لإماا لم اا   لل فااهلهدبعااتول دلوساا   ل  ماا للهدبعااتونلدالكاا الم اا   -

لش ل الهم لهدبعتولن نعل عتولوخصلهدألدديلددقسعل عتن  لة صي.ل
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وعحلا لهدتااا اولهدخ صاايل م ا  للهدبعااتولةاا للهدعلا لهدراا نللمااللهدءاا ال -
هدراا نللهدماا   ملة اادل ال ألهياايلكفاات لهدم اا   لل ت ااال اا  لناا الماالل فااألل

اااا لهالمب هطااات لو ه اااا  النلاااازللمااااللإصاااا للنااااا  ل ماااا لهد اااا هابلةلتص 
قاااا هابلهدحاااا سنلل اااا ل الهدلعاااا  صلهدتهقاااادل اااالل ااااأل لهد اءاااا للدفخألماااايل

 هندزهمقيل  ىلهدهلوتمق لنط قل مفف لدق مولنولم ل ل فول  دألةو.
 م  أل ل مفقيلوسل ولهدغ ب لل للوقس  ل مفقيلهد  هابلدهدأل تا. -
 وحل ولهدأل تا.د بلم   تلق  ويلهدغ ب لل د  هلمفم  ل هل -

 (ἐπιτηρηταὶ  τραπέζης) مشرفو البنك
 فى مصر حتت حكم الرومان

هااتل  اا لل-مفماا لوعت ااعلدو ااأل  ل-كاا الهدفااألسله ماامهلمااللمفاا  لهدم اا   ل
هدخزهنااايلدة ااا  دل ةاااولهن ه دلهد دم نقااايلماااللملااا نلد اااأللو اااأل  لمفااا  لهدم ااا   لل

لااألل مااولهدم اا   للدوعت ااعنلدن نااعل  ماا للهدبعااتولدهةااألدلمااللهاام لهدمفاا  لهدلااللهم
إد فااا لنعلقلااايلدفلتمااا ل اااللناااا  لهدخاااألم  لهندزهمقاااينلدكفااا لداااأل ع لم ااا  للهدبعاااتول

(τραπέζης ὶπιτηρηταἐ  ل ااالل ااااأل لماااللهدب  يااا))نلدهعااا ول اااأل لماااالل)1
هدأل همااا  لهدلاااهلوع دداااعلملااا ال ل ماااولهدم ااا   لل دالهدلطااا قلد مففااا ل اااهلملااا لل

                                                 

(1) P.Ryl.2.176(Hermopolis,200-210CE); P.Stras.6.585 (Hermopolis, 
154CE); C.PAP.GR.1.35=P.Oxy.1.91(Oxyrhynchos,187CE); p.oxy. 
34.2722,(153CE); P.Flor.3.380 = SB.1.4298( Hermopolis, 203-
204CE); P.Stras.1.52ل (Hermoplis,151CE); P.Flor.1.1 = Chr. 
Mitt.243, (Hermopolis,153CE); P.Oxy.2.345(88CE); SB.6.9372; 
P.Oxy. 8.1132, (162 CE).    
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نل(2) األه لوءا    لهداألةولهدخم ماقيهدبعتونلدمللهام لهدأل هما  لما لههال ل األد ه ل اللإل
ل اااللمسااائتد لف ل اااللإيلااا  لهدمملفكااا  لهدملااا   د نل كااا نتهلي ااا  تال فاااهل(3)  ااا  

نلهاااامهل  نقاااا  يلإدااااهلم اااا  نلف ل ااااهل و ياااايل(4)مع  لاااا  لوااااأ   لهاااام لهدمملفكاااا  
وفاألسلهام لهدأل همايلإداهلإدءا للهد اتلل فاهلهداألد لهدامملدفواال؛لمللهع ل(5)هد  هاب

مااا ل ل فااول متقااات لهدءااا دضلدماا ل ل فاااول فاا لماااللإ ااا هضل دلم اا  تلهدبعااا ل االلفق
ماااأله نل دلةلااازلمملفكااا  ل  ااام الهدءااا ضنل دل قااا لهااام لهدمملفكااا  لنلقلااايلد اااأل ل
هدت ااا لل  داااأل لل اااهلمت اااأل نلدنااامد ل د لهاااؤالللهدم ااا   لل ااالل  ااا لهدمفااات لد  ااات ل
ل ااااللهملك اااا سل د لهدم اااا   لل فااااهل مفقاااايلوحلاااا ولهدااااأل تال هدلماااا  ًلنل  اااا  

همقاايلهاامهلهدااألد ل االلوحلاا ولهدااأل تالهدمساالحءيل  ااأللواا ولهدمااأل ع للدءاا هه لدفغ باا للد ل
لدهل وف لة   ف .

 القروض:
ك نااعلهدءاا دضل اا لله  اا ه لواال لمااللةاا للهدبعاا لة اادليءاات لصاا ةبلهدءاا ضل
 لساافق لهدءاا ضلإدااهلهدمءلاا ضلدالداا لمااللةاا للهدبعاا نلد عااألم ل اا  لهدمءلاا ضلهاامهل

                                                 

(2) Abd-el-Ghany, Mohammed 1990.” Notes on the Penthemeral 
Reports of Revenue Accounts in Roman Egypt”, ZPE, Bd. 82: 107-
113. 

هدحلزلدم ل ل وبل فقال للمل ل للهد لا لهد دما نلل الل,ل2000.هدحس لل ةمأل,ل بأللهللا(ل3)
   م ايل ا للشام :ل-,لملفيلم نازلهدأل هما  لهدب  يايلدهدعءاتشقتلل د هقلهدب  ىلدهدعءتش

221-248. 
(4) Sheridan, Jennifer A. 1987. “Revised Bid for The Lease of 

Confiscated Property” BASP, Vol. 24, No. 3/4:103-108. 
هدم ااا  تال اااللملااا ل ااالل لااا لهد دمااا الةلاااهلهدءااا ال ,ل1999(لمحماااألل فمااالل باااأللهدوااا  ل.ل5)

 .ل328-293:ل22نلملفيلهدأل هم  لهدب  ييلدهدعءتشنل أل لهدر ددلهدم   م
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م اااا سلإدقااااالهده اااااألدنلدهاااامهلهااااتلهدءاااا ضلناااا ال فقااااال اليسااااأل  لمااااللةاااا للهدبعاااا ل
هدلهلُي فلل  ف ل ةألله شخ صل نالوفءهلهدأل لل دلهدء ضلل(6)م متالإةألىلهدتا او

هدمملن ال أللمعحال ةألله   ه لمللة لل ع لهدس ه  ت ل لل كسا   عخت ل ششا هسل
هدم اا   للدنب اا لهدكفعااينلد ااأللوسااف لهدمبفااا؛لد ااأل  لماالم ايل  هةماايل  ااقيل  نقاا  يل

اااألدلد ااأل ه ل  هةملاا لل االلنااولشااف نلدناا القاام الهاامهلهدءاا ضلهااتل واا  دلإدااهلهده 
  للص ل دلنمبق ديلنلبف لهدُمءل ضل فهلنهسال  أل .

  ام ال ط ايلمالللكمد لومعل مفق  لمعدلهدءا دضلدف ا ه لماللةا للهدبعا 
دن نااعلهاام لهد مفقاايل  ملفاا لواال لمااللةاا للهدم اا   للداامد لناا الواات ق ف له  ضنل

ااا نل هاااللداقءاااي فاااهلمراااولهااام لهد ءااا مااالله  متباااتدق لمؤ ةااايلد ااا  لل(7)ت ل مااا  هلالةم 
 نلولحألثل لل ءألل  ضلم ل هلل ط يل  ضلن م الدفمهلهدءا ضنلدوماعل151

هد مفقااايلماااللةااا للم ااا  للهدبعااا نلد ااا  ل ااا دلت ق ل فاااهلهد ءاااأللهدم ااا سل قسااا   تال
 .(8)هدمأل تل ي   ل ت هيمتال

 نلدولحألثل ي   ل153    لملله  متبتدق ل ي   لمؤ ةيلل(9)د للداقءيل ة ىل
مسااالحولهداااأل  ل  اااأللل%12  هةمااايل  اااقيلدبه ااااألدلةاااتهدللل200 ااالل ااا ضل قملاااال

 اااااااا م ل,لدب اااااااام ال هاااااااالل ءاااااااا  ملومفكااااااااالهدمأل عاااااااايل اااااااالل   اااااااايلوق   ن رااااااااتاق ل
Tekerkethothis)ل اااااللإ فاااااق له  متباااااتدق نلدوماااااعلإ ااااا هله لهدءااااا ضلد هااااالل)

 ἐπιτηρου[μ]ένης τῆςه  ضلمااااللةاااا للهدم اااا سل فااااهلهدسااااتقل
                                                 

(6) P.Oxy. 8 1132, (162 CE).  
(7) P.Stras.1.52, (Hermoupolis Magna,151 C.E). 
(8) P.Stras.1.52, L 26: Βησαρίων ὁ κ(αὶ) Εὐδεί(μων) ἐπιτηρητ(ὴς) 

σεση(μείωμαι). 
(9( P.Flor.1.1, (Hermoupolis Magna,153 C.E). 
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ἀγορανομίας.نلد أللوا لوسافق لهدءا ضلهداهلهدمءلا ضلد األ  لمئلالل  هةمايلمالل
هده ااااايلماااااللةااااا للم ااااا  للهدبعااااا لنمااااا ل  ااااا  ل ااااامد لهدمءل قااااايل طففتمقااااا ل عاااااعل

وربااعل ال مفقاا  لمااعدلهدءاا دضلل(11).لدماالل دنساا   عخت لدااأل ع لداقءااي(10)هت  ااتال
ل.(12)دف  ه لمء  ولهد هللهد ء  ملن نعلول لمللة للم   للهدبعتو

اا ل ااهلوساات يل  ااتالهدءاا دضلهدملااأة دلة اادل اا لل االل د اابلهدم اا  تال د  هلمفم 
هدلاللولحاألثل تقاتلل اللوسات يلنازه لنا وضل الل ا ض,لوا ل حاولل(13)إةألىلهدتاا او

دمااايل ااا للهداااألهاللدهدماااأل للماااللةااا للم ااا  للهدبعااا ل  اااأالهدمط دوااا  لهن م دقااايل
(μεθʼ(ἃς) ἐχαρίσατοلهدخ صاااايل اااا هلل ءاااا  مل واااا  دل اااالل ط)اااايل  ضل 

  د دنلهدللل هعلفا لصا ةبلف لمء  اولهدحلاتلل فاهل ا ضلماللإةاألىلل٢٤مس ةلف ل
هدسااا أله نلل ااا ل الهدسااا ألدلهدمأل عااايلدااا لُوساااأل لهدءااا ضل اااللل اااتالهدمففااايلهدزمعقااايل

  د ه لماالله  ضلهدم هتنااينلااا لُنءفااعلل8هدمساامتلل فاا ل حلااز لهدألدداايل فااهل ااأل ل
دمأل عاايل ااهلمااأله لهدااأل للمااللةاا للمفكقاايله  ضلهدم هتناايلإدااهلهدألهاعااينلااا لنلحااعله

 سااأل  ل دهاا لل  هةماايل االلوساات يلنف اقاايلدلمقاا لل(14)م اا  للهدبعاا ل االله  متبااتدق 
                                                 

(10) P.Flor.1.1(Hermoupolis  Magna,153 C.E)Ll, 11-12: Πτολ[έμ]α ἡ 
καὶ Τβῆσις Ὡρίωνος μετὰ κυρί[ου] τοῦ ἐμαυτῆς πατρὸς Ὡρίωνος 
Ἑρμίου δεδάνισμαι παρὰ Ἑρμιόνης Εὐδαίμονος ἀργυρίου 
κεφαλαίου δραχμὰς διακοσίας, ἃς ἀνείρημαι διʼ ἐπιτη[ρ]ητῶν 
τραπέζης. 

(11( P.Oxy.34.2722 (153 CE) .  
(12) P.Oxy.34.2722 (153CE)Ll, 9-10:ὁμολογῶ ἔχειν παρὰ σοῦ διὰτῆς 

ἐπὶ τοῦ πρὸς Ὀξυρύγχων πόλει Σαραπείου Ἱέρακος καὶ τῶν σὺν 
αὐτῷ ἐπιτηρητῶν τραπέζης. 

(13) P.Ryl.2.176 (Hermopolis, (200- 210 CE). 
(14) διαγρα(φὴ)] διὰ [τ]ῆς ἐν Ἑρμοῦ πόλ(ει) ἐπιτηρουμ(ένης τρα(πέζης). 
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هدمط دو  لهدم ووطيل  دء ضلنهسالده  ضلهدمحلتةد.ل باألدلماللهدتاقءايل الهدمأل عايل
ل عفااا لهعااا لهدم ااا   للل-واااأة  ل اااللد ااا للهداااأل لنل فلاااأ لهدألهاعااايلإداااهلهدألدداااي ممااار  

الوخا اللإ ا هله لهدلعه املقاأللهد ا للهدم هتناينلل-  ل  ما للهدبعا  وسالكمخلل لل ل
ل%2د ألل    لهام له  ضلإداهلصا ةبلف ل  األل الماأل  لهدءا ضلدنامد لقا  ويل

(.لإال هلهدألهاعاايلهماالط  علوحلاا ول  عفاا ل االلط  ااول15ماالل قماايله  ضلهدم هتنااي)
لهدلف  لهد ممقيل تهمطيلهدم    لل فهلهدبع .

(لهدلللو علل) تهماطيلδιʼ ἐπιτηρητῶν τραπέζηςد أللوك   لهدفو  دل)
دأل  اااايل ال ةااااأللل ااااللمأل   اااايله  متبااااتدق لم اااا  للهدبعاااا (ل ااااهلنر اااا لمااااللهد ءاااات 

ه لءاااألل الهااام لهدلاااقغيلو ااا  لإداااهل الهدمبفاااالهمااالف لماااللهدبعااا لنهساااالل(16)هدوااا ةر ل
 تهماااطيلمساااؤدللهدبعااا لدهاااتلهدم ااا سنلد اااللة ااات لط  اااللهد ءاااأللوااال لنل  ااايل ءاااألل

هدم ااا سل لسااال ول ق نااا  لهداااألهاللدهدماااأل لنلد قمااايلهدءااا ضلدنااامد لهدءااا ضنلد ءااات ل
قاام الهدءاا ضل ي اا لناا ال  ل اا ل  ل ط اايل  ضنلااا لل ت اا ل ةااأللهدم اا   لل دلنب اا ه ل

ل فهلهد ءأللدبمد لوكتالشف  دل عكقيلم لمألدل ممق  .ل

هدءاا دضلهدلااللواال ل اا هلل ءاا  منلدب ااأللوساال ولهاامهلهد ءاا  ل ااأل  ل  داامن ل الدل
يساااءيل عاااالهد ااا  ويلهدمه دقااايللنل اااشالدقااا لهد ءااا  لهدلأل اااأللال أنااال ءااا  لم هاااتال

 فهلهدمملفك  نل وليسلم ل   ف لملل بولهدألهالنلدهمهلما لوب عاالدعا لإةاألىلهدتاا اول

                                                 

هدااا هللهدحقااا ةملدهدااا هللهد ماااملل اااللملااا ل ااالل لااا ل ,ل3003(ل باااألهللانلهدحسااا لل ةماااأل.ل15)
ل–  م اايل اا للشاام ل-هدأل هماا  لهدب  ياايلدهدعءااتش,لملفاايلم ناازل 284ل–قل ل30هد دماا ال

 .171:ل20مل ,لهد أل ل
(16) Drewes, Peter.1974, Die Bankdiagraphe in den grako-agyptischen 

Papyri, JJurP, vol 18:146.  
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 نلدهلل و  دل للهةط  لمللهدم    لل88هدلللو ت لد   للن(17)ملل دنس   عخت 
ملل  اًلله  هقاللإدهله  ت هنتمت ليخب ه لفقال الهد   ويل فهلهد هللهد ء  مل

ل  دء بلمللإةألىلهدء ىل للهدلتب  ةقيلهدغ بقيلو ل   ف لملل بولهدألهال.

 بيع جزء من منزل أو أرض قيد الرهن:
كاا المااللمفاا  لم اا  للهدبعاا لهنشاا هسل فااهل مفقاايل قاا لهدمعاا ةلل دله  هقاالل

مااالله  متباااتدق لو ااات لد ااا  لل(18)محاااولهدااا هللماااللةااا للهدبعااا .ل لااا لل اااللداقءاااي
 واا  دل االل ءااألل قاا ل اازللمااللمعاازلل بااألدل نااالناا المتقاا ل هااللدداا لل نلدهاال153

.لد باألدل ال(19)يسأل لص ةوالم ل فقالملل  لنلدمد لو ل ق ال ششا هسلم ا سلهدبعا 
هدءااا ضلهدااامملةلاااول فقاااالهدماااأل للنااا الماااللةااا لل عااا له  متباااتدق لدااامد لوماااعل

 ااهلل مفقاايلهدبقاا لمااللةاا للم اا  للهدبعاا .لناامد لناا ال اال ل قاا له  هقااللهدمحلااتةد
ة دااايل اااأل لماااأله لمااا ل ف فااا لمااالل  اااتال تهماااطيلم ااا  للهدبعااا لنمااا لوسااالولإةاااألىل

 نلدهااالل203/204هدلاااهل ااا ل لمااالله  متباااتدق نلدو ااات لهداااهل ااا  لل(20)هدب  يااا  
 واا  دل االل ءااألل قاا ل  ضل بااألدل نفاا لن نااعلم هتناايلدلاا ددل عاا له  متبااتدق لدواا ل

ل.(21) ق ف لمللة للم   لل ع له  متبتدق 
 
 

                                                 

(17( P.Oxy.2.345(Oxyrhynchos,88C.E). 
(18( P.Stras.6.585, (Hermoupolis Magna,153 C.E). 
(19) P.Stras.6.585.L, 20: διαγ(ραφὴ) διʼ ἐπ(ιτηρητῶν)] τραπ̣(έζης). 
 ..P.Flor. 3. 380A = SB.1.4298(Hermoupolis Magna,203/204 C.E)ل)20)
(21) P.Flor. 3. 380A ,Ll 6-7:δι̣[αγρ(αφὴ) διὰτῆς] ἐν Ἑρμουπόλ(ει) 

ἐπιτηρουμ(ένης) τραπ(έζης). 
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 تسليم املهور:
يءاا لل(22)مااللهدتااا اولهدلااللاللوخفااتلمااللهدط ه اايل ءااأللةدهولماالل دنساا   عخت 

فقالهدزدول  مل مالمف لةد لالمللدهدأله لمللة للهدم    لل فهل عا لهدسا ه  ت ل
نلة اادل اا للفقااا:ل   لاا سل نعااللهدمااأل تل نقساا ت لناا وتلماالل(23) االل دنساا   عخت 

قخت لوساافمعلمعاا ل  ااولةاا للم اا  لل عاا لهدم بااأللهدساا  ه  ت ل االلمأل عاايل دنساا  ن
.ل)ا ل امن لهدمفا ل(24)وأك أللمخلل  له عل ل  تنقسق ل مف ل د ي متن ألد لهدم لءي 

ل  دلهل و(.

 دفع أجور التمريض: 
كمد لن الملل ا لل  ما للهدم ا   لل فاهلهدبعا ل  ا ل  ات لهدلما  ًلنلدهداألد ول

 ,لدهااالل وااا  دلإيلااا لل  ااا ل187 فاااهلالدااا لداقءااايلمااالل دنسااا   عخت لو ااات لد ااا  ل
نلدفقااليءا ل(25) ت لهدلما  ًللماللهدم ا   لل اهل عا لهدسا ه  ت ل الل دنسا   عخت  

  هةميلدنمق  لماللهدز اعلدم  ا لدوكا دق لل400 ةألله شخ صل  مل مالمبفال
 ةاا ىلمااللةاا للهف اات د د لدةم اااالهدم اا   لل فااهل عاا لهدساا  ه  ت ل االلمأل عااايل

دسااااا أله لدماااااألدلمء  اااااول قااااا  لة  مااااايل لمااااا  ًلله عااااايلإةاااااألىلهدهاااااللل دنسااااا   عخت 

                                                 

(22) SB.6.9372(2nd century C.E). 
(23) SB.6.9372, Ll 3-5 . 
(24) SB .6.9327,Ll: ὁμολογῶ κατ]ὰ̣ προσφώνησιν Διονυσίου Κάτων[ος] 

[διʼ ἐπ]ιτηρητῶν τ̣ῆ̣ς̣ π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τ̣ο̣ῦ̣ πρὸς Ὀξυρύγχων [πόλει] Σαραπίου 
τραπ̣έ̣ζ̣η̣ς ̣ ἔχειν παρὰ σοῦ[τὰἀσφα]λ̣ῆ μοι ἐπὶ τῇ τροφίμῃ σου 
θυγατρὶ Διονυ[σίᾳ μ]η̣τ̣ρὸς Εὐδαιμονίδος ἀπελευθέρας . 

(25) P.Oxy. 91 = Sel. Pap. I.79 = C.Pap.Gr 1. 35. 
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د بااألدل الهاامهلهد ااخصل ااألل اا  ل  دمط دواايل حااولهدخ  ماايلنر اا  هلدةلااولل.(26) اا م ل
 ف ف ل ة   هل نالُيء ل نالدلليط دبل ف نلددلل    ل  اتىلدفحلاتلل ف فا نلنما ل ال

ل.(27)  لهدس ألدلُوء ل ح ت لدص ف ل نف ل ملفمعله علف ل  ألل   ف 

 ه  ت لهااتلهدبعاا له كراا لشااف دل االلد ااأللناا الهاامهلهدبعاا لهدمت اات ل ااهلم بااأللهدساا
ل.(28)محولاءيلهدمتهطع ل دن ال،مأل عيل دنس   عخت 

هل مللة للهدتا اولهدبعكقيلهدس  ءيل أالمسئتللهنش هسل  ف لن الشخل  لدهةاأل 
 دالل-ددقوااال اا للمءل ن اا ل لم  اايلهدم اا   لنل دل اا للدءاابلهدم اا   للنلم  اايل ءااي

للهدم    للد  للهممف لمءل ن  ل لم  ايل دلن نتلهاع للمل-وحأل أللهم لم  سلم  ل
ل مااااولهدم اااا سل دلهدم اااا  تال هدم اااا   لنلددكااااللهدسااااؤهللهدمح اااا لهعاااا :لهااااول  اااا  
كمساائتدد لل االلإ ه دلهدبعاا ةلةققءاايل ت ااأللةاا سل اا للهدواا ةر للةااتللهن   اايل فااهل
الدااا نلماااعف لمااالليهلااا ضل نفااا لواااألةفتهلمو شااا دل اااللإ ه دلهدبعااا ,ل دل نفااا لنساااءتهلمااا ل

                                                 

(26) P.Oxy. 91= Sel. Pap. I. 79= C.Pap.Gr I 35, LL 7-17:ὁμολογῶ 
ἀπεσχηκέναι παρὰ σοῦ διὰ Ἡλιοδώρου κα ὶ τῶν σὺν αὐτῷ 
ἐπιτηρητῶν τῆς ἐπὶ τοῦ πρὸς Ὀξυρύγχων πόλει Σαραπείου 
τραπέζης, ἧς ὑπόσχεσις ἐδόθη ὑπὸ Ἐπιμάχου,ἀργυρίου σεβαστοῦ 
νομίσματος δραχμὰς τετρακοσίας, οὔσας ὑπὲρ τροφείων καὶ ἐλαίου 
καὶ ἱματισμοῦ καὶ τῆς ἄλλης δαπάνης πάσης ἐτῶν δύο ὧν 
ἐτρόφευσεν ἡ δούλη μου Σαραπιὰς τὴν θυγατέρα σου Ἑλήνην. 

(27) P.Oxy. 91= Sel. Pap. I. 79= C.Pap.Gr I 35, LL 31-39: Χωσίων 
Σαραπίωνος ἀπέσχον τὰς τῶν τροφείων δραχμὰς τετρακοσίας καὶ 
οὐδὲν ἐνκαλῶ ὡς πρόκειται. [Τ]ανεντῆρις Θώνιος μετὰ κ[υ]ρίου 
Δημητρίου Ὡρίωνος εὐδοκῶ κ[αὶ] παρείληφα τὴν θυγατέρ[α]ὡς 
πρόκιται. 

(28) P.Köln .vol 3, p112. 



 مجلة علمية محكمة   –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

40 

سااا   ل  ماا للهدبعااا نل ااوله لباا دنف ل فاااهل ااأل لهدمسااا دهدلماا له ة ااا لهدمخاالصل االلو
نلد بم ل أل  لهمهلهد  ملداقءيلملل دنس   عخت لالن ل  ف ل مم لل(29) ح  لمعلبف 

نلدد اول)30(نم    لل فهلهدبعا لإداهل  نابل ااق لهدكفعايلهدسا  ولهدم    للص هةي ل
ؤ لاايل االلمعلاابلهدم اا   لل  دهلمفاا مف لنم اا   لل فااهلهدبعاا ل االلة داايلشااتهل لم

ل.(31)ص ةبلهالملق ةلدالد ل للنط قلهدخألم  لهندزهمقي

 حتصيل الديون من الغرباء:
 τέλους لهدغ بااا لك ناااعلهعااا ولقااا  ويل فاااهلهدغ بااا للُو ااا سل  مااا لقااا  ويل

πιξένωνἐلد ءاات ل لم فاا لم اا  تلقاا  ويلهدغ باا لل τέλους  ὶπιτηρηταἐ)32(

ἐπιξένωνللء ه ه ل االل ملم اا المااتهنلدن نااعلوهاا ضل فااهلهدغ باا لل االلة داايلهماال
م ااألدف ل لهاا د لةسابلهدمساالتىلهال لماا  للدهال للاا  ىللدنا اكا ال   اايل دلمأل عاايل

ة ادلنا الل,؛لدن اله م  ل لل  ضلهم لهد   ويلهتلهدلسل و(33)نهسالدف خص
ااااا ل فاااااهلهدهااااا  لإالهلمااااا لهمااااالء ل ااااالل   ااااايلمااااا ليسااااالولنهساااااالدمتطعااااااله صااااافل لدزهم 

(idia=orgioل)هدغ باا للهداام لليفق ااتال االلهدء  ااينلة اادللدااألىلن واابلهدء  اايلقاامل
كاااا الماااالل اااا للمفاااا  لن واااابلهدء  اااايلوساااال ول ماااام للهدغ باااا لل ااااهل   لااااال ااااللنطاااا قل
هةلل صااانلااا ليءاات ل ش ااأله ل ااتها ل فااؤاللله  اا ه نلد اازد ل فاا لهدمساائتد لل االل ماا ل

                                                 

(29( P.Oxy.8 1132(Oxyrhynchos,162 C.E). 
(30) P.Oxy.8.1132(Oxyrhynchos, 132CE)Ll, 8-12: διὰτῆς ἐπὶ τοῦ  πρὸς 

Ὀξυρύγχων πόλει Σαραπείου Φανίο[υ] ἀρχιερατεύσαντος καὶ 
Πτολεμαίου τῶν σὺνΑὐδασίῳ Παυλείνῳ ἐπιτηρ[η]τῶν  τραπέζης. 

ل)31) Sijpesteijn P. J, Worp.K.A, 2007, Papyri in memory of P.J. 
Sijpesteijn (P. Sijp), BASP: 334.  

(32) O.Theb. 87(Thebes ,133 CE). 
)33( Wallace Taxiation p 278. 
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هاام لهد اا هابنل  نقاا  يلإدااهل الهاام لهدءااتها لن نااعلوقساا ل فااهلن واابلهدء  اايلنهسااال
 مسا  ألدلهدم ا   للهدام للنا المالل ا للمفا مف لل(34)هدغ با لل الل   لاال م لقا  وي

نلقلايلهدءا دضلل فا ف ولو لهؤالللهدغ با لل  عما لةفاتهل فاألسل ما لهداأل تالهدمل هكمايل
د اااااااأللُ   اااااااتهل اااااااهلهدتاااااااا اول  مااااااا :ل هدم ااااااا  تال فاااااااهل مفقااااااايلوحلااااااا ولهداااااااأل تال

دن نااعلُوءااأل لدفاا ل. πρακτορείας νῶξενικ ὶπιτηρηταἐ(35) دفغ باا ل 
طفو  لملل  ًللهدألهاع للةلهليءتمتهل ا دحلزل فاهلمملفكا  لهدماأل ع  ل.لدهامهلهاتل

دهلل و  دل للطفبلمءأل لإدهل هدم    لل فهل ما للن(36)م متالإةألىلهدب  ي  
 ,لملل ةألله   ه لهدممل من ل ناال  ا ضلشاققء لل(37)هدأل تالدفغ ب لل للإ فق ل ا ب ع

للمااللمعازللدفما نلد عاألم لداا ل ال لماأله لهدءا ضل االل  هةمايل  ام ال ازلل300مبفاال
 ت ااأللل(نلل ا ل ناالال17-16)ه ماط لهدت اعلهدمع مابل  ا ل  اتىل  ا اقيلقاأله 

داامد لمءااأل لهدطفاابليطفاابلمااللهدم اا   لل اليحلاازدهل فااهل ملوااأا  لدفاام لهدااأل تىنل
(.لدنا الهدم ا  تال األلنلباتهلإداهل21-18)ه ماط للهدمعزللةلهليحلول فهلةءاا

يطفبااتهللβι[βλ]ιοφύλ(αξιν) ἐ[γκ]τ̣(ήσεων)لدساال   لهد ء   ااي ماا لل ه له
د لم لهدأل للم لهده األدنل  نقا  يلإداهل مات للمملفك  لهدمأل لمعال اليحلزل فهل

(نل فهلالدا ل اشال7-1)ه مط لملعت يلمء  ولهدلفت لهدمبمدديل لل مفقيلهدلحل و
إ اا ه ه لإقاا فقيللهدألدداايلةءءااعلماالل مفقاايلوحلاا ولهدااأل للهدلاالليءاات ل فاا لهدم اا  تال

                                                 

,لن وبلهدء  يل للمل ل للهد ل لهد دم نلل)  هميلدا اققيل1997محمألنلم ميل  ب. (34)
 .94 للنا لهن ه دلهدمحفقيل م ديلم  سل  لل  لمع ت د,ل  م يل  للشم :ل

(35( BGU.8.1826, (Herakleopolites, 51 BC). 
 .P.Oxy.4.712 = Chrest. Mitt. 231(Athribites, 146-161 C.E)ل)36)
(37) P.Oxy.4.712. L,1,9: ἐπιτηρηταῖς ξενικῶν πρακτορίας Ἀθρε[ιβίτου. 
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مفمااايلدفخزهناااينلدباااعه لهدت اااعلمااا  أل ل فاااهلوحلااا ولةءاااتقله  ااا ه لمااالل   اااف ل
ل.ل(38)هدو ًللمم ليحءوله مللدهنملء ه لهد   

مااالل    د قااا لماااللإ فاااق ل  مااا عتملوافااا لدعااا لهن ااا هله لل(39)د اااللداقءااايل ةااا ىل
ت لة ادل الهداألهاللدتن النهد ممقيلهدملو يل لل مفقايلوحلا ولهداأل لل  ا ولدهقاد

(ل   األلهدلعه املقاأللهدمملفكا  لLucius Herennius Valensه  ن ات ل ا د ع ل)
 اا دء بلماالل   اايلوءاا لل  د دل2دهاالل واا  دلل االل ط اايل  ضلمساا ةلف لل–هدم هتنااي

 تنتدتال) س لاقمسل (لدهللملل م ولهدمأل للهدمل ر ل اهلماأله لهدءا ضلدمءاأله  ل
لهلهداااتهدللال للااا للهداااأل تىل  هةماااينلد دللةطاااتدل ااا  ل فااا ل ناااال اااأل لطفو ااا لإدااال4064

(لمااللἐμβαδεία(نلااا لصااأل ل اا ه لهدلعه اامل دلهدح اا لهدء اا الل)29-24)ه مااط 
 ءألمالهدألهاللإدهلإمل هوقلت ل س لل,(χρηματισταὶ)ل بولهدء  دلهدخ  م وقسل م

 اللل(Hiera Nesos)له  هكف أل ل اللإ فاق ل  ما عتملد داهلن وابل   ايله  هنقسات 
(.لدناااا الن واااابلهدء  اااايل ااااألل  مااااول ماااا ديلإدااااهل23-16)ه مااااط ل ساااا له  هكف ااااأل 

هدم    لل فهل مفقيلوحل ولهدأل تالدفغ ب لليطفبلماعف ل  فا لم همافلال لء  ا ل  األل
)ه مااط للماالل بااولهدء اا دلهدخ  م وقساال ملἐμβαδεία))لصااألد لهدح اا لهدء اا ال

(نلاااااااا لد اااااااالن وااااااابلهدء  ااااااايلهدلء  ااااااا لهدااااااامملدصااااااافالماااااااللهدم ااااااا   للإداااااااهل7-15
(نلد ااألل شاا  لهنماال هوقلت ل الهالدلماا  لهدمءااأل لماالل6-5مااط هنماال هوقلت ل)ه 

اااا ل مااا لماااأل  ل ه لهدسااال  لهد ء   ااايللن(ὡς καθήκει باااولهداااألهاللمع مااابل)
(βιβλιοφύλα]ξι ἐνκτήσεωνل أ شاااهيلهدمفهااا  لهدخ صااايل  داااأل للدهدااا هل)ل

ل(.5-3)ه مط 

                                                 

(38) Fergus Millar.2004, Rome, the Greek World, and the East, 
Government, Society, and Culture in the Roman Empire, vol 2, 
University of North Carolina Press: 50. 

(39( BGU.7.1573(Philadelphia,141/2 CE). 
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الل مليم ععاا ل النهفاا لمااللةاا للهاام لهدتاقءاايل الهنماال هوقلت لالليساامدل  وخاا 
(ل ملἐμβαδείαإ اا هلل االلملاا للوحلاا ولهدااأل للةلااهليلااأل لهدح اا لهدء اا الل)

نل   ااألل الهدء قاالليح اا ل(40) اا ه لهدلعه اامل فااهلمملفكاا  لهدمااأل للدلاا ددلهدااألهال
هدألهاللدهدمأل للم لهدتا اولهد ممقيلمراول ءاأللهدءا ضلده د هقلهدلاهلورباعلمملفكا  ل

 لهدلعه اامل فااهلمملفكاا  لهدطاا سلهدمااأل للدب ااأللهمااللتهبلهدطاا   للإماا ل اليلااأل ل اا ه
هآلةاا ل) االلةاا للاباات لو راا  ل االلد اا للهدااأل ل(نل دليمعحااال  صاايل أل ااألد,ل  قاا لل

(لة ا لمرا للدلأك األلهامهل.p.oxy.4.713)لهدط   لنل بم لي تالم لةألثل الل   ياي
هالةلم لنلد  ف لنم لاُلك لم  ء  ل الهدألهالل   ل  تىل   اقيلقأللهدمأل للهدمل را نل

فهلم ل بألدل  طعلهدمأل لل  صيل أل ألدلدبع لل فهلالد لدلاألهداألهاللدكللهدمح ميل 
دداااق لل-إداااهلهدم ااا   لل اااأم دلماااأل  ل ه لهدلسااال  لهد ء   ااايل حلااازلهدمفكقااايل ءاااي

لمااا لل- عءففااا لإداااهلمملفكااا  لهداااألهال ةلاااهليلبااا لهدماااأل لل فاااهلوساااأل أللهدءااا ضلنااا م  
ةاا للصااأل للهده اااألدلدماا لهد اا هابلهدمساالحءيلدفألدداايلوحااعلإشاا هسلهدم اا   لنلد اال

 ااا ه لهدمح مااايل  دلعه ااامل فاااهلهدمفكقااايلهدم هتنااايل عاااأله ليسااامدلهنمااال هوقلت ل باااأل ل
إ  هله لنءولهدمفكقيلمللهدمأل للإدهلهدألهالنلد  ف لهدم ا   لل امد لنما لةاألثل الل

((P.Ryl.2.176ل ة للهدبع لوحعلإش هسلهدم    لل لله  متبتدق  .لل

,ل LSJ الل ξενικ(ῶν) πρακτορείαςدماللةا للهدوحادل اللو  ماي
و عااااللإماااا لمااااللهدغ باااا ل,ل دلماااالل  ااااولهدغ باااا ل,ل دلماااالللξενικόςوباااا لل النفماااايل

ه   نب,لدهدكفميلهدر نقيلم  د يل  مفقيلهدلم ,لدم لد د لهدكفمل للمل صءل لل الل
هدعلتصلهدلللوخصلهدأل للدهدألهالل  فا لي الكللمالل األ لهالدلازه ل  دت ا للمالل باول

ا لي عالل ما لهداأل للماللهدغ با لل دلدفغ با للهدمأل للهمهلي علل أالم عهله دكفملا للم  
 لἐπιτηρηταῖς ξενικῶν πρακτορίαςدبامد لي اتالدءابلهدم ا   للهعا ل 
                                                 

(40) Llewelyn.S.R.1994, New Documents Illustrating Early Christianity, 
vol 7, Macqurie University: 210. 
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هدم اا  تال فااهل مفقاايلوحلاا ول دل ماا لهدااأل للمااللهدغ باا ل,لد اا ىل  ااًللهدواا ةر لل
و عاللهداأل تالهدمسالحءيل فاهل شاخ صلنا نتهليفق اتال الل  ا دق لξενικα ل النفماي

 نتهلوحاعلداليايلمسائتلل,ةا ,لددامد لنا الماللهد ا د ملوسال ولهدغ با لل ة ىنلدنا
ل(.41هدمققم لل للهدء  يلدألىلن وبلهدء  ي)

لد هلهدعف ييلن ىل الهع ول أل لمللهدم ةا  لدملل همف :
 د بلم   تلهدبعتول د  هلمفم  ل هلهدم  م  لهدم دقيلهدمل فءيل  دء دض. -
  لإدزهمقيل للمل للهدم  م  لك الم   تلهدبع لمسئتد لل للوأ ييلةألم -

 هدم دقي.
لدال - لم    لل فهلهدبعتول دلوس   ل  م للهدبعتون لهدبع لإم  لك الم   ت

لش ل الهم لهدبعتولن نعل عتولوخصلهدألدديلددقسعل عتن  لة صي.ل
وعحلا لهدتااا اولهدخ صاايل م ا  للهدبعااتولةاا للهدعلا لهدراا نللمااللهدءاا ال -

هدم اا   لل ت ااال اا  لناا الماالل فااألللهدراا نللهدماا   ملة اادل ال ألهياايلكفاات 
اااا ل هالمب هطااات لو ه اااا النلاااازللمااااللإصاااا للنااااا  ل ماااا لهد اااا هابلةلتص 
قاااا هابلهدحاااا سنلل اااا ل الهدلعاااا  صلهدتهقاااادل اااالل ااااأل لهد اءاااا للدفخألماااايل

 .)42(هندزهمقيل  ىلهدهلوتمق لنط قل مفف لدق مولنولم ل ل فول  دألةو
 دهدأل تا.لم  أل ل مفقيلوسل ولهدغ ب لل للوقس  ل مفقيلهد  هاب -
 د بلم   تلق  ويلهدغ ب لل د  هلمفم  ل هلوحل ولهدأل تا. -

ل

                                                 

(41) Livia, Capponi.2005, Augustan Egypt, The Creation of a Roman 
Province, Routledge: 33.  

(42) Wallace.S.L.1938, Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, 
Princeton University Press: 302. 


