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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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ملحق العدد ()1/89

القضائية يف مصء القدمية
َّ
اإلِارجءاتا
وسنات حسَّان اآلغا
تأريخ التقديم2021/6/18 :



تأريخ القبول2021/7/24 :

المستخلص:

إن وجود القانون في الحیاة إنما هو لقامة الحقوق بین المتخاصمین ومحاسبة

المجرمین؛ إذ الیمکن تصور وجود حضارات عریقة وقدیمة من دون وجود قانون أو

تشریع ینظم إقامة الحقوق واقرار الواجبات ،کذلك الحال بالنسبة لحضارة مصر القدیمة
التی عنت بإثبات الحقوق وفك النزاعات من خالل نظام قضائي قائم بذاته تمثله فکرة
الحق والعدالة ال ــ(ماعت) ،التي هي عبارة عن فکرة العدالة جسدها المصریون القدماء

بهیئة معبودة تسمى (ماعت).
والقوانین والتشریعات التي کان یتبعها القضاة في مصر القدیمة کان مصدر
تشریعها الرئیس الملك (الفرعون) ،بوصفه الله المجسد على الرض على وفق اعتقادهم،
فهو بذلك القاضي العادل ،بید إن الملك (الفرعون) لم یمارس القضاء بشخصه فعلیا بل

وکل الوزیر لینوب عنه ،والوزیر کان بدوره یوکل أشخاصا یختارهم للقضاء موزعین على
القالیم ،وعلى الرغم من سلطة الوزیر في القضاء لکن کان هناك بعض الحکام التي لم
یکن للوزیر(القاضی) البت بها دون العودة إلى الملك (الفرعون).
الكلمات المفتاحية  :قانون ،محاکم ،جنائیة.

 أُستاذ مساعد/كلية اآلثار/جامعة الموصل.

469

وسنات حسَّان اآلغا

ا ِإلارجءاتا القضائية يف مصء القدمية

القانون في مصر القديمة

 -2القانون في مصر القدیمة ومصادره
 -3مصادر القانون في مصر القدیمة
 -4مفهوم القانون في مصر القدیمة
 -5الهیئات القضائیة
 -6المحاكم

 المحاكم الجنائیة -إجراءات القضایا الجنائیة

 إجراءات المحكمة الجنائیة -7المحاكم المدنیة

 -8المحاكم الخاصة
 -9محاكم أخرى (محاكمة الموتى)
القانون في مصر القديمة ومصادره :

كان القانون في مصر القدیمة عبارة عن مجموعة من الحكام ممثلة بـ(ماعت)(،)1

صدرت عن الملك (الفرعون) لتطبیق العدالة بین الناس.
معلوماتنا عن القانون في مصر القديمة :

كان القانون في مصر القدیمة یتألف من مجموعة من المبادئ والقواعد التي عدت

مصادر القانون والتشریع في مصر القدیمة ،وتنقسم هذه المصادر على ثالثة أقسام:
 -1العرف :هو القوانین التي كانت معروفة منذ عصر ما قبل السرات؛ إذ البد من
وجود أصول للتشریعات التي سبقت التشریعات التي جاءت في مدد عصر االسرات

وما بعدها(.)2

( )1ماعت :احدى عناصر االلهة الكونیة ،وهي العدالة ،تمثل الحق والحقیقة ،جسدها المصریون القدماء
بهیئة امرأة تضع فوق رأسها ریشة نعام وفي بعض االحیان جسدت بریشة نعام فقط.

Hart, George: The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses,

2nd, Edition, (London and New York, 2005), P.89-90.

( )2سلیم ،احمد امین :مصر والعراق – دراسة حضاریة ( ،بیروت ،)2009 ،ص.122
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 -2تشریعات الملوك :وهي تشریعات الملوك (الفراعنة) السابقین؛ إذ غدت هذه التشریعات
أصوال تشریعیة للملوك الالحقین ،ومن أبرزها تشریعات الملك (حورمحب -1323
 1295ق.م)( ،)1من عصر السرة الثامنة عشر ،والتي وجدت منقوشة على نصب
في معبد الكرنك(.)2

 -3السوابق القضائیة :عد بعض الباحثین السوابق القضائیة إحدى الصول التشریعیة في
مصر القدیمة ،لكن ال توجد معلومات توكد بشكل صریح هذا الرأي ،إال أن المحاكم

المصریة القدیمة كانت تأخذ بأحكام قضایا مماثلة صدرت في فترات سابقة(.)3
مفهوم القانون في مصر القديمة :

كان مبدأ العدالة في مصر القدیمة مبدأ دیني ،فإله الشمس (رع) شید بمساعدة

اآللهة الخرى قوانین ثابتة ومستقرة؛ إذ كانت عدالة الشمس أنموذجیة وكاملة تنزل على

الرض وتتجسد في شخص الملك (الفرعون) لتحكم بین الناس بالحق ،وهذه العلمیة
القضائیة تستمر على أیدي اآللهة في العالم اآلخر فنجد أوزریس إله الموتى یحاكم

الموتى في محكمة الموتى المكونة من ( 42قاضیا) إلهیا بحسب اعتقادهم(.)4

والملك (الفرعون) بصفته إلها في الرض یطبق القانون وینشر العدل بین الناس

وطاعته واجبة ،كما أنه كان یمثل كاهن الـ(ماعت)( ،)5ومن أبرز الطقوس الدینیة التي

كان یقوم بها الملك للداللة على إق ارره للعدالة هو تقدیمه دمیة أو تمثال الـ (ماعت) لآللهة

دلیال على قیامه بتحقیق العدالة ،والماعت تعني الحق والعدالة واالستقامة والنظام(،)6
()1حورمحب :ملك االسرة الثامنة عشر ( 1295-1323ق.م) ،وهو من عائلة غیر معروفة ،عرف بانه
الملك الذي رفع من مستوى المجتمع المصري القدیم الى مرحلة متطورة من خالل قیادته الحكیمة .

Rice, Michael: Who's who in Ancient Egypt, (London and New York, 1999),
P.69.

( ) 2عبد الحلیم  ،نبیلة محمد  :معالم التاریخ الحضاري والسیاسي في مصر الفرعونیة( ،القاهرة  ،د.ت)،
ص.269-263

( )3سلیم  ،المصدر السابق  ،ص123؛ كذلك  :عبد الحلیم  ،المصدر السابق ،ص.269

( )4الخطیب ،محمد  :حضارة مصر القدیمة ،القاهرة ،1993 ،ص.78
( )5عبد الحلیم ،المصدر السابق  ،ص.254
( )6ادیب ،سمیر  :موسوعة الحضارة المصریة القدیمة  ،ط( ،1القاهرة  ،)2000 ،ص.660
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وكبیر القضاء الوزیر الذي كان یحل محل الملك في القضاء ویضع قالدة حول عنقه
تحمل تمثال الـ(ماعت)(.)1

وعلى الرغم من أن الملك كان ینظر إلى حكمه كقانون ثابت وهو القاضي العادل

الذي یتمتع بالصفة االلهیة ،لكنه لم یكن فعلیا یمارس القضاء بشخصه بل كان الوزیر هو

أكبر القضاة ویلقب بـ(تایتي ساب ثاتي) أ ي الوزیر كبیر القضاة ،كان هذا اللقب یوضع
في صدر القاب الوزیر اعتزاز بصفة القضاء التي تمتع بها إلى جانب احترام الناس له
یر وقاضیا ،وقد رأس الوزیر المحكمة لكن مسمیات وهیئة المحكمة التي ترأسها
بوصفه وز ا
القاضي اختلفت وذلك بحسب العصور التاریخیة تبعا لشكل (النظام القضائي) في تلك

العصور(.)2

ولما كان من المتعذر على الوزیر أن یشرف على كل شيء یخص القضاء ،وكل

عنه نائبا لیشرف على الشؤون القضائیة للمدینة ،ونائبا آخر یشرف على الحفاظ على
المن وتحقیق العدالة ،فالسلطة التشریعیة والداریة كانت بید الوزیر وكان الوزیر هو كبیر
القضاة كما تقدم ،وكان منصب (قاضي ال قلیم) في عصر الدولة القدیمة یشغل أمراء
ملیكون ولكن سرعان ما غدا منصبا وراثیا في السرة النبیلة(.)3

كان یتم اختیار القضاة الذین یعینهم الوزیر وفق ممیزات ،كان من أبرزها معرفة

القراءة والكتابة ،وقد یكون ملم بالقوانین ،فضال عن تعیین بعض القضاء من الكهنة وأمراء

القالیم ومن یشغلون المناصب الداریة ،فضال عن كونهم من الشخصیات التي تحظى
باحترام الناس(.)4

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات مدونة عن كیفیة تطبیق القانون في عصر

الدولة القدیمة لكن اللقاب القضائیة المشتقة من ألقاب رجال الدولة أو مستخلصة من
( )1نظیر ،ولیم  :المرأة في تاریخ مصر القدیمة ،القاهرة  ،د.ت ،ص.103
( )2ابو بكر  ،عبد المنعم " ،النظم االجتماعیة"  ،تاریخ الحضارة المصریة العصر الفرعوني ،جـ،1
القاهرة ،د.ت ،ص 116؛ Christensen, Wendy: Empire of Ancient Egypt, New York,
2005,P.69-70
()3میخائیل  ،نجیب  :مصر والشرق االدنى القدیم ،جـ ،5ط ،5القاهرة ،1965 ،ص.107
()4ابو بكر ،المصدر السابق  ،ص.116
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الوصایا والعقود والسندات وشروط الوقاف وغیرها من الوثائق المكتشفة ،كما لم یعرف
عن اللقاب القضائیة من عصر السرة الرابعة إال لقب أمیر المقاطعة؛ إذ كان یلقب

بـ(القاضي حاكم المقاطعة) ،فضال عن وظیفته كحاكم للمقاطعة ،وهذا یبرز اختفاء لقب
(حكا حت عات) ،أي :حاكم القصر العظیم ،وهو لقب كان یحمله أمیر المقاطعة( ،)1كما

ورد في إحدى النصوص عن لقب وزیر الملك سنوسرت الول ( 1962-1991ق.م) من
عصر الدولة الوسطى ،جاء فیه " :وظیفة القاضي العلى ،فم نخن ...كاهن ماعت آلهة

العدل.)2("...

عرفت المحكمة في مصر القدیمة بشكل رسمي منذ مطلع عصر السرة الثالثة

وحتى عصر السرة الرابعة للفترة من ( 2687ق.م) وحتى ( 2519ق.م) باسم (حت

ورت) ،أي (المحكمة العلیا) ،التي كان الوزیر یرأسها ،إذ تغیر منصب الوزیر وكذلك
المحكمة في عصر السرة الخامسة إلى (حت ورت سو) اي (محكمة الستة العلیا) ویحتل
الوزیر فیها منصب (ام ار حت ورت سو) اي (مدیر محكمة الستة العلیا) ،بید ان الوزیر
لم یرأس جلسات المحكمة النه كان یعتبر (القاضي االعظم) اي قاضي الباب الملكي،
اما في عصر السرة السادسة فقد اخذ النظام القضائي بالتدهور شیئا فشیئا حتى غذا شبه
منعدم ،ولم یبقى احد في جوار الملك صاحب السلطة والقضاء اال الوزیر الذي كانت قوته

تزداد ،حیث ان البالد في ذلك الوقت كانت مقسمة إلى والیات لیس للملك سلطان

علیها(.)3

اما في عصر الدولة الوسطى فقد تالشى نظام المحاكم واصبح امراء االقالیم هم

القائمون على ممارسة القضاء كقضاة ،لكن كل على طریقته الخاصة( ،)4ویظهر في نص
الحد حكام الدولة الوسطى المكتوب في مقبرة (امیني) حاكم االقالیم السادس عشر في

عهد المل ك سنوسرت االول ،مدى العدالة التي مارسها هذا الحاكم ،وهذا یدل على استعادة
النظام القضائي في تلك الفترة بعد غیاب النظام القدیم ،ورد فیه ما یاتي" :لم اظلم ارملة،

()1حسن  ،سلیم :مصر القدیمة ،جـ ،2القاهرة ،1922 ،ص.40-39
( )2عبد الحلیم  ،المصدر السابق  ،ص.262
( )3المصدر نفسه ،ص ،44ص.66

()4میخائیل  ،المصدر السابق  ،ص.108
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ولم اعترض على اي فالح ،ولم اطرد راعیا ما ،.... ،لقد اعطیت االرملة كما اعطیت

المتزوجة  ،ولم أثر الكبیر على الصغیر"(.)1

اما في عصر الدولة الحدیثة فقد تغیر النظام القضائي عما كان علیه في عصر

الدولة القدیمة والوسطى ،حیث شمل تغییر االلقاب واالختصاصات ،فنشأت (كنبت) وهي
محكمة یتغیر قضاتها ،وهم عادة من االمراء یجتمعون بهیئة محكمة كبرى في یوم معین

عند بوابة احدى المعابد ،وكذلك (محكمة فرعون) والتي ورد ذكرها في كثیر من
النصوص والتي یتغیر قضاتها ایضا ،والتي سمیت بـ (محكمة ذلك الیوم) ،فتارة یتكون
قضاة هذه المحكمة من اشخاص ذوي مناصب اداریة وقد یكونون غیر ملمین بالقوانین

والحكام ،وتارة أخرى یتغیر القضاء إلى العضاء السبعة من الكهنة والمشرفین على
المعبد وكاتب واحد وهو المختص الوحید ،الذي یحرر أوراق القضایا ،وكانت القضایا من

نوعین مدني وجنائي(.)2
الهيئات القضائية :

تكونت الهیئات القضائیة في مصر القدیمة من المحاكم الخاصة بالقالیم ،لكن

الباحثین لم یكشفوا نظاما قضائیا متكامال في مدد العصر الفرعوني ،وبعد ذلك أخذ
الهیئات القضائیة بالتطور شیئا فشیئا حتى غدت هیئة قضائیة منظمة قائمة بذاتها؛ إذ

یعتقد بعض الباحثین أن الوزیر هو من ترأس الهیئة القضائیة للمحكمة العلیا بصفة دائمة
وكان یشغل في ذات الوقت منصب كبیر القضاة ورئیس الدواوین الستة( ،)3فضال عن

()1عبد الحلیم  ،المصدر السابق  ،ص.257

()2میخائیل ،المصدر السابق  ،ص 109؛ للمزید ینظر:

Morkot, Robert G.: The Egyptians and Introduction, (London and New York,
2005), P.157; Breasted : James Henry: Ancient Records of Egypt, historical
Documents, (Chicago, 1906) , P.91.

( ) 3محكمة الستة  :وهي محكمة الشمال ،والمؤلفة من ستة دوائر یرأس كل منها قاض ،ویرأس الوزیر
الدوائر جمیعها؛ للمزید ینظر :

بترى  ،سیر و.مفلندز :الحیاة االجتماعیة في مصر القدیمة ،ترجمة  :حسن محمد جوهر ،االسكندریة،

 ،1975ص .174
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وجود محكمة في كل إقلیم منذ العصر الثیني( ،)1كانت مكلفة بالمسائل القضائیة وتدعى

(جاجات)(.)2

انقسمت المحكمة في مصر القدیمة بشكل عام إلى ستة دوائر ،یرأس كل دائرة

منها قاضي یدعى (راب) ،وتضم كل محكمة عدد من الموظفین هم( :سش ساب) الكاتب

القضائي ،و(سشسبرو) كاتب الشكاوى ،و(زاب ایمي سش) مدیر الدارة القضائیة ،كما

كانت في العاصمة إدارة رئیسة تدعى (حوت ورت) ،أشرفت هذه الدارة على المحاكم
الفرعیة في القالیم ،كما أن ها كانت تحكم في قضایا العقارات والضرائب ،وتكونت محكمة

المقاطعات من مجموعة من القضاة الذین كانوا عادة من الشراف والنبالء ،وكان یجلس
هؤالء القضاة للفصل في المسائل المتعلقة بالعقارات والراضي وغیرها من القضایا

المدنیة( ،)3وكانت إجراءات تلك المحاكم تتم من خالل تقدیم المدعي شكوى ثم تنظر
المحكمة في تلك القضیة ،وتراجع سجالت الحفظ؛ إذ كان موضوع القضیة یتعلق بملكیة
عقار أو أرض ،إذ إن لكل عقار أوراقه الخاصة والمحفوظة في مكان لحفظ سجالت

الراضي والعقارات الذي یدعى الـ(خا)( ،)4یذكر أن الهیئات القضائیة في مصر القدیمة
استعانت بعناصر من قوة الشرطة في تنفیذ بعض الحكام واستجواب المتهمین ،وكان من

بین المشرفین القضائیین مشرف خاصة بقوة الشرطة؛ لیضمن تنسیق التعاون بین الهیئة
القضائیة التي تصدر الحكام والجهة التنفیذیة وهي قوة الشرطة(.)5

( )1العصر الثیني  :هو العصر العتیق وهو عصر االسرتین االولى والثانیة والذي یمتد من  3200ق.م
حتى  2780ق.م في مصر القدیمة ؛ للمزید ینظر :

ادیب  ،المصدر السابق  ،ص.101

()2عبد الحلیم  ،المصدر السابق  ،ص269؛ میخائیل  ،المصدر السابق  ،ص.88
()3ادیب  ،المصدر السابق  ،ص.661

() 4الخا  :هي كلمة هیروغلیفیة معناها (البهو) ،وهذا البهو هو مبنى ضخم ذو واجهة مكشوفة وعلى
جانبیه صفان من االعمدة ،استعمل هذا المبنى لحفظ سجالت ملكیة االراضي والعقارات ،والتي كان
یرجع الیها في حال طلبت في احدى القضایا ،كما كان یسمى هذا المبنى (البهو الظلیل) ؛ للمزید

ینظر  :بترى  ،المصدر السابق  ،ص.176

( )5ابو بكر  ،المصدر السابق  ،ص.116
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المحاكم :

تدرج تطور عمل المحاكم في مصر القدیمة بحسب العصور التاریخیة ،وهذا ما

یؤكده تغیر الحكام وتغیر اللقاب واالختصاصات بالنسبة إلى القائمین على القضاء
والحكم ،ففي عصر الدولة القدیمة كان هناك محكمتان وهما  :محكمة الشمال (محكمة

الدوائر الست) ومحكمة الجنوب ذات الثالثین عضوا ،وكان لكل من هاتین المحكمتین
رئیس وموظفون وأل قاب خاصة بتلك المحكمة ،وكان الوزیر رئیس محكمة الشمال ،بینما

كان نائب الملك رئیس محكمة الجنوب ،أما في عصر الدولة الوسطى فلم یتغیر نظام
المحاكم إال من بعض اللقاب لكن المعلومات حول المحاكم في هذا العصر تعد قلیلة،

ومن أبرز أسباب قلة المعلومات هو تالشي عمل المحاكم في تلك المدة ،أما في عصر

الدولة الحدیثة فتغیر نظام المحاكم إلى (المحكمة الكبرى) وهي محكمة یتغیر قضاتها
الذین كانوا عادة من المراء(.)1

كانت المحاكم في مصر القدیمة تنقسم بحسب حاالتها إلى ثالثة أقسام هي:
محاكم جنائیة ومحاكم مدنیة ،ومحاكم خاصة  ،موضحة في اآلتي :
المحاكم الجنائية:

تعد المحكمة جنائیة عندما تتعلق قضایاها باالعتداء أو الخروج عن السلطة أو

الملك أو الله أو التعرض لألشخاص بالقتل والیذاء الجسدي؛ إذ كانت السلطة القضائیة
هي من تالحق المجرمین المتهمین بارتكاب جرائم جنائیة ،وهي المسؤولة عن تقدیمهم

للمحكمة ،فضال عن اعتبار المتهمین بالجرائم الجنائیة مذنبین حتى یثبتوا براءتهم(.)2

كان التبلیغ عن القضایا الجنائیة یرفع إلى الوزیر (رئیس المحكمة العلیا) أو أحد

نائبیه؛ إذ یصیر المذنب في محل االتهام ویبدأ التحقیق معه( ،)3فإذا ثبت بأنه مذنب
فترسل أوراق اتهامه وأوراق التحقیق إلى الملك ،ویترك للملك تحدید نوع العقوبة التي
()1میخائیل  ،المصدر السابق  ،ص.98

(2) Blerk, Nicolas Johannes : The Concept of Law and Justice in Ancient
Egypt, with Specific Reference to The Tale of The Eloquent Peasant,
University of South Africa, 2006, P.29.

(3) Ibid, P.29.
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تتناسب وحجم الجریمة ،أو أن المتهم ال یثبت بحقه الجرم ویصدر أمر ببراءته بعد انتهاء

التحقیق معه(.)1

إِجراءات القضايا الجنائية :

عرفت إجراءات القضایا الجنائیة من خالل البردیات المكتشفة التي تعود إلى

عصر السرة العشرین ،وتعد أكثر العصور التي أمدتنا بالمعلومات المتعلقة بالقضایا
الجنائیة ،فالجرائم الجنائیة كان لها إجراءاتها القضائیة الخاصة تبعا لما یأتي:

ِ -1
البالغ عن الجريمة:

كان یتم البالغ عن الجرائم إلى السلطة القضائیة أو التنفیذیة( ،)2الخاصة

بالمقاطعة عن طریق تقدیم شكوى من الضحیة ،أو شخص شاهد حادثا جنائیا أو عند
كشف السلطة حدوث جریمة جنائیة(.)3

 -2التحقيق:

كان یتم التحقیق في القضایا الجنائیة بعد التحقیق من البالغ عن طریق كشف

اللجنة المخصصة بالتحقیق والكشف عن الجرائم وتضم هذه اللجنة أشخاصا ،ویرأسها

الوزیر أو من ینوب عنه ،فضال عن عضو من السلطة التنفیذیة (قوة الشرطة) ،ونائب

ملكي وعضو آخر یتغی ر بحسب نوع الدعوة ،كانت تلجأ هذه اللجنة في كثیر من القضایا

الجنائیة إلى استعمال القوة كالتعذیب والضرب في سبیل الحصول على اعترافات المجرم،
واذا فشل التحقیق في الحصول على دلیل لدانة المجرم فكان یلجأ إلى معبوداتهم للكشف
عن المجرم ،إذ كان الكهنة هم حلقة الوصل بین المعبودات والسلطة القضائیة لتحدید
هویة المجرم ،وقد عرفت هذه الجراءات في عصر حكم فراعنة السرة العشرین(.)4

;(1) Christensen, Op.cit.,P.101

میخائیل  ،المصدر السابق  ،ص.110-109

()2السلطة القضائیة هي المحكم ة حیث كان یتم ابالغ المحكمة بحدوث جریمة معینة  ،اما السلطة

التنفیذیة فهي قوة الشرطة او الحرس الملكي ،وهاتان السلطتان مختلطتان ببعضها البعض؛ للمزید

ینظر  :حسن  ،المصدر السابق  ،ص.44

()3حسني  ،عبد الرحیم صادق  ،القانون الجنائي عند الفراعنة ( ،القاهرة  ،)1986 ،ص.91
( )4المصدر نفسه  ،ص.94
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 -3المعاينة :

إذا ثبت وجود جریمة جنائیة كان القاضي رئیس المحكمة ورئیس لجنة التحقیق

یفوض لجنة أخرى لمعاینة الحادث ،كما جاء في بردیة (أبوت)( ،)1وأعضاء لجنة المعاینة
هم  :كاتب الحاكم ،وكاتب رئیس خزنة فرعون ،ورئیس المقبرة الكبرى ،وضابطین من قوة

الشرطة ،وكاهنین من الدرجة العلیا ،ورجال شرطة المقبرة الكبرى ،وشخصیات أخرى
فضال عن المبلغ عن الجریمة ،تتغیر هذه اللجنة بحسب نوع الجریمة ،كما كان الغرض
من هذه اللجنة هو لقرار حصول الجرم أوال ولحصاء الخسائر ثانیا(.)2

 -4الحجز والقبض على المجرم:

كان یتم القاء القبض على المتهمین بجریمة جنائیة من قوة الشرطة أو الحرس

الملكي في حالة ثبت على شخص أنه مذنب بجریمة جنائیة معینة ،أما في حال لم تكتمل

أدلة إدانة شخص بجرم جنائي فكان یحبس على ذمة التحقیق(.)3
إِجراءات المحكمة الجنائية :

كانت تتم محاكمة المدانین بجرائم جنائیة في محكمة القلیم؛ إذ كانت تنزل العقوبة

بمن ثبت علیه الجرم الجنائي ،والسلطة هي المسؤولة عن تنفیذ الحكم ،أما إذا ثبتت براءة

حر(.)4
المتهم فكان یطلق ا

()1بردیة ابوت :بردیة قضائیة تعود لعصر الملك رمسیس التاسع ( 1108-1126ق.م) من االسرة

العشرون ،تشرح هذه البردیة تحقیق لجنة فحص المقابر التي كان یظن انها تعرضت للسرقة من قبل

سراق المقابر انذاك ؛ للمزید ینظر :

Garadiner, Alan : Egypt of the Pharaohs, and Introduction, Oxford, 1966,

P.118, 162-187.

()2حسني  ،المصدر السابق  ،ص.95
()3المصدر نفسه  ،ص.96

() 4مونتیه  ،بیر  :الحیاة في مصر القدیمة ،ترجمة عزیز مرقس منصور ( ،القاهرة ،د.ت) ،ص-363
.364
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ومن أبرز أنموذجات القضایا الجنائیة ما ورد في بردیة أمهرست( ،)1حول سرقة
مقبرة الملك سبك-ام-ساف ( 1550-1650ق.م) وزوجته الملكة نوب خاس في عصر

الدولة الوسطى؛ إذ قام ثمانیة أشخاص بسرقة مقبرة الملك ،وكان من ضمنهم كاهن أمون
العلى ،وسبعة عمال آخرین ،عندما اقتحموا مقبرة الملك باستعمال أدوات العمل ،وسرقوا
مجوهرات الملك والملكة ،التي كانت تزن ( 160دبن)( ،)2ثم قاموا بعد ذلك بحرق ما تبقى

من المقبرة ،ووزعوا المواد المسروقة فیما بینهم ،ویظن بعض الباحثین أن أحد العمال
الذین سرقوا المقبرة لم یستطع أن یخفي الثروة التي اكتسبها من هذه السرقة ،أو أنهم كانوا

مراقبین من أحد الشخاص؛ إذ اعتقل هذا العامل من قوات الشرطة وأحضر إلى أمیر
المقاطعة واعتراف بالجریمة وقام بإعادة ( 20دبن) من الذهب ،ثم أطلق سراحه ثم عاد

واقتسم ما تبقى من السرقة ،لكنه اعتقل مجددا ،وبعد التحقیق معه اعتراف بأسماء بقیة

العصابة التي قامت بالسرقة ،ثم حكم علیه وعلى بقیة أفراد العصابة بأحكام مختلفة(.)3
المحاكم المدنية :

تختلف القضایا المدنیة عن القضایا الجنائیة بأنها أدنى خطورة؛ إذ یقوم في هذه

القضیة المشتكي بتقدیم دعوة إلى المحكمة تكون في الغالب مكتوبة یشرح فیها المشتكي
شكواه ،عندها ترسل المحكمة إلى المدعى علیه لیحضر التحقیق أمام المحكمة ،فإذا أثبت

المدعي شكواه على المدعى علیه ،حینها تقوم المحكمة بإصدار حكم لتلك القضیة(،)4

كانت القضایا المدنیة غالبا ما تتعلق بالنزاعات بین الفراد حول مختلف المور كملكیة
الراضي والمواریث والقضایا االجتماعیة الخرى ،ومن أبرز المثلة حول القضایا المدنیة
نزاع بین شخصین وجدت مكتوبة في وثیقة في مقبرة أحد كتاب الخزینة الملكیة تعود إلى
عصر السرة التاسعة عشر ،كما في النص اآلتي " :ذلك أن شخصا نازع آخر بعد وفاة
( )1بردیة تناولت في محتواها السرقات التي حدثت في المقابر الملكیة وبعض االحداث الهامة ،تعود هذه
البردیة الى عهد الملك نفر-كارع (1043-1039ق.م) من عصر االسرة الواحدة والعشرون ؛ للمزید
ینظر  :حسن  ،سلیم مصر القدیمة ،جـ( ،8القاهرة  ،)1951 ،ص.343
( 160)2دبن تساوي حوالي  14.5كیلو غرام.
()3عبد الحلیم ،المصدر السابق  ،ص.376
(4) Murray, Margrate A.: The Splendor That was Egypt, London, 1972, P.62.
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والد الخیر فانتهز الفرصة لینازع الرملة في ملكیة قطعة أرض وقدمت الرملة شكواها
إلى الوزیر وكانت مستنداتها قوائم الضرائب التي ورد فیها اسمها ،وأبرز الخصم جدوال

مزور اقتنعت به المحكمة ....فلما كبر االبن قدم استئنافا ضد الحكم القدیم الجائر ،ومثل
ا
مع خصمه أمام الوزیر ،وأقام الدلیل على تزویر الخصم للمستند ،واعتمد على شهادة

الشهود ،وعلى المشتركین معه بالوراثة ،وزعم الخصم أنه ورث الرض عن عم أبیه بینما
وضع الموروث ،وأرملته الید علیها بغیر سند قانوني واستند إلى الحكم السابق واقنع االبن
المحكمة بعدالة قضیته وبحقه في إرث أبیه في نهایة المر" ،وفي هذه الوثیقة ال یتضح

الحكم النهائي في القضیة ،لكن بحسب الباحثین إن الحكم كان في صالح االبن؛ لنه قد
سجل هذه القضیة في مدوناته(.)1

المحاكم الخاصة :

ممیز من المحاكم
ا
من الجدیر بالذكر أن المحاكم في مصر القدیمة شهدت نوعا

وهي المحاكم الخاصة ،التي كانت تعقد بأمر مباشر من الفرعون للنظر في جریمة الیحق
لفراد الشعب االطالع علیها ،وكان القاضي یعین من الفرعون كما كان الفرعون ذاته من
یصدر الحكم النهائي ،بینما كان القاضي هو الذي یتولى التحقیق مع المتهمین ،ومن

أبرز أنموذجات هذه المحاكم محكمة أمر بتشكیلها الملك بیبي الول (2310-2354
ق.م)؛ إذ عین فیما القاضي (أ وناس) للتحقیق والقضاء في مؤامرة حبكت ضده داخل

الحریم الملكي(.)2

محاكم أُخرى (محاكمة الموتى):

من المحاكم الخرى التي كانت معروفة عند المصرین القدماء (محكمة الموتى) أو

(محكمة الروح) التي ورد ذكرها في كتاب الموتى ،تبدأ أحداث هذه المحكمة بعد خروج
روح المتوفى بحسب كتاب الموتى ،ثم تحضر روح المتوفى إلى قاعة تسمى (قاعة

العدالتین)؛ إذ یرأس المحكمة الله أوزیریس بوصفه إله العالم اآلخر ،وقضاة المحكمة

()1میخائیل  ،المصدر السابق  ،ص.113-112
( )2حسني  ،المصدر السابق  ،ص.73
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وعددهم اثنان وأربعون قاضیا یمثلون عدد محافظات مصر القدیمة ،اثنان وعشرون
محافظة في الصعید (الوجه القبلي) ،وعشرون محافظة في الوجه البحري(.)1

یصور كتاب الموتى المحاكمة بمنظر یمثل المی ازن الذي یوضع فیه قلب المتوفى

في إحدى كفتیه ،ویوضع في الكفة الخرى ریشة الـ (ماعت)؛ إذ یجب أن یكون القلب

خفیف الوزن مثل الریشة لم تثقله الخطایا ،ویقوم المعبود (انوبیس) بضبط المیزان ،وقد

یستدعى القلب لیشهد ضد صاحبه أو معه ولكي ینجو من تلك الشهادة فعلیه أن یق أر
تعویذة تحول بین القل ب وبین الشهادة ،ثم یقف المتوفى أمام المحكمة وبعد أن یكتمل وزن
القلب یقوم المعبود (دحوتي) بالبالغ عن الحكم الذي صدر عن القضاة إلى القاضي

العلى ورئیس المحكمة الله أوزیریس ،ومن جملة البالغ عن القضاة كما ورد في كتاب

الموتى ما نصه " :إن الذي نطق به (حرفیا :إن الذي خرج من فمك) هو الحق الصحیح

شر أمامنا إن عم-موت (الوحش الذي یلتهم قلوب الموات) لن یكون
 ....إنه لم یصنع ا
له سلطة علیه فلیعط له القرابین التي تقدم في حضرة الله اوزیریس ولیعط منحة من
الرض ثابتة له في حقول الجنة مثل حواري الله حورس" ،وأما إذا ثقل قلب المتوفى أمام
ریشة الـ(ماعت) ،عندها یلتهم الوحش (عم-موت) قلب هذا المتوفى هذا بحسب ما یصوره

كتاب الموتى(.)2

()1بترى ،المصدر السابق ،ص.143-142

()2السید ،محسن لطفي :كتاب الموتى للمصریین القدماء ،القاهرة  ،2009 ،ص.461-453 ،48-37
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Judicial Procedures in Ancient Egypt

WasnaaHasounYounis al-Aghaa
Abstract

The existence of law in life is essential to establish the rights
among antagonists and to hold offenders accountable. So, it is
unimaginable that there are ancient and long-established
civilizations without law or legislation that establish the rights and
duties. The same is true to the civilization of ancient Egypt which
cared about substantiating the rights and solving disputes through
self-established judiciary system based on the concept of right and
justice which ancient Egyptians had embodied it in the form of deity
(Ma'at).
The king (pharaoh) was considered as an embodied deity on earth
and a just judge, according to their belief, that’s why he was deemed
as a main source of enacting laws and legislation that judges had
been following in ancient Egypt. Even though, the king (pharaoh)
personally hadn't practised as a judge, but he entrusted this task to
the minister (judge) to act on behalf of him, who, in turn, selects
judges to be distributed over the regions. Despite his power in
judiciary, the minister (judge) had to go back to the king (pharaoh)
to decide on some provisions .
Keywords: The law , Courts, Criminal, Civil, Courts of the
dead, Kings legislation, Judgment, Judicial .
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