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من كتابات المؤرخين
عن عصـ ـ ـ ـ ــر الفراعـ ــين

جمع وترتيب
محمد عرموش

2

مقدمة
ىذا الكتاب يتضمف معمومات مبسطة عف ممخص العصر الفرعوني
مع صور ألىـ مموؾ الفراعنة وآثارىـ  ،حتي يتمكف القارئ مف اإللماـ بشكؿ عاـ بالعصور
الفرعونية المختمفة
مف عصر الدولة القديمة ثـ الوسطي ثـ الحديثة وما تخمميا مف عصور اضمحبلؿ
ويمقي الضوء عمي أىـ إنجازات وانتصارات مموؾ مصر في العصر الفرعوني وكيؼ كافحوا
مف أجؿ استقبلؿ الببلد وطرد المستعمريف وتسجيؿ أىـ األحداث عمي جدراف المقابر والمعابد
والكتاب عبارة عف مجموعة مف الفقرات التي تـ اختيارىا بعناية مف بعض كتب ومراجع
التاريخ الفرعوني لكبار الكتاب واألثرييف المتخصصيف مثؿ موسوعة مصر القديمة لؤلستاذ
سميـ حسف وكتاب مصر الفرعونية لشيخ األثرييف أحمد فخري وكتب أخري  ،كما يوضح
الكتاب اىـ مصادر التاريخ الفرعوني وبعض عشاؽ الحضارة المصرية
جمع وترتيب

محمد عرموش
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ٔ .فقرة مف مقدمة كتاب المختار مف بدائع الزىور في وقائع الدىور – تأليؼ
محمد بف أحمد بف إياس الحنفي المصري

يقوؿ ابف إياس غفر اهلل لو ولوالديو وأحسف إلييما واليو :

اعمـ  -وفقؾ اهلل – أف مصر مف أجؿ الببلد قدراً  ،قاؿ تعالي مخبراً عف فرعوف (أليس لي ممؾ مصر

وىذه األنيار تجري مف تحتي أفبل تبصروف ) وأما باإلشارة واإليماء فمنيا قولو تعالي (كـ تركوا مف جنات

وعيوف  ،وزروع ومقاـ كريـ ) يعني مصر  ،وأما ما ورد فييا مف األخبار النبوية فمنيا قولو صمي اهلل عميو

وسمـ (إذا فتح اهلل عميكـ بعدي مصر فاتخذوا منيا جنداً كثيفاً فذلؾ الجند خير أجناد األرض  ،ألنيـ في رباط

إلي يوـ القيامة )

قاؿ أبو الريحاف  :ولد بمصر مف األنبياء موسي وىاروف عمييما السبلـ  ،وولد بيا يوشع بف نوف ودخؿ

إلييا عيس بف مريـ وأقاـ بقرية بالصعيد  ،ودخؿ مصر مف األنبياء إبراىيـ الخميؿ عميو السبلـ  ،ويعقوب
ويوسؼ واألسباط وأرمياء  ،ودخؿ إلييا دانياؿ ولقماف الحكيـ عمييـ السبلـ  ،ودفف بيا مف العمماء جماعة

كثيرة كما سيأتي ذلؾ في مواضعو

وكاف مف أىميا مؤمف آؿ فرعوف الذي أثني اهلل تعالي عميو في القرآف  ،ومنيـ آسية إمرأة فرعوف التي

أخبر اهلل تعالي عنيا في كتابو  ،قاؿ مساعد الغوثي في كتاب طبقات األمـ  :ليس في بمد أعجوبة إال وفي
مصر مثميا أو أعجب منيا وقاؿ كعب األحبار رضي اهلل عنو  :مف أراد أف ينظر إلي شبو جنة الفردوس

فمينظر إلي أرض مصر  ،قيؿ قبؿ طم وع الشمس في زمف ربيعيا إذا اطردت أنيارىا  ،وغردت أطيارىا  ،وأينعت
أزىارىا وقد قاؿ القائؿ في المعني :

ما مثؿ مصر في زماف ربيعيا لصفاء ماء واعتبلؿ نسيـ

أقسمت ما تحوي الببلد نظيرىا لما نظرت إلي جماؿ وسيـ

وقاؿ المسعودي (إف كؿ قرية مف قري مصر تصمح أف تكوف مدينة عمي انفرادىا) وقد قاؿ اهلل تعالي في

حؽ قري مصر (وابعث في المدائف حاشريف)  ،وقاؿ القضاعي (لـ يكف في األرض ممؾ أعظـ مف ممؾ مصر ،
ولو ضرب بينيا وبيف سائر قري الدنيا سور الستغني أىميا بما فييا عف سائر الببلد  ،ولو زرعت كميا لوفت

بخراج الدنيا بأسرىا)

وقد قيؿ عف مصر :
كؿ وقت بمصر أمر عجيب

نحف منو في السعد كاألغنياء

ذىب حيث ذىبنا  ،ودر حيث درنا وفضة في الفضاء

وقاؿ الوردي رحمو اهلل :

ديار مصر ىي الدنيا وساكنيا ىـ األناـ فقابميا بتقبيؿ

يا مف يباىي ببغداد ودجمتيا

ٔ

مقتطفات مختصرة مف مقدمة كتاب المختار مف بدائع الزىور في وقائع الدىور لمحمد بف أحمد بف

إياس الحنفي
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مصر مقدمة والشرح لمنيؿ

ٔ

ٕ .مكانة الكتابة والكاتب في مصر القديمة

عف ىذا الموضوع كتب د مصطفي النشار أستاذ الفمسفة القديمة بكتابو الممتع الخطاب السياسي في

مصر القديمة ما ممخصو  ، ، :الحكيـ آني يخاطب ابنو قائبلً  :فمتكف أمنيتؾ أف تصبح كاتباً  ،فالكتاب

أعطي رزؽ تسعي إليو  ،وأعظـ ىبة ييبيا اإللو لمف يسعي إليو  ،الكتاب أعظـ قيمة مف مسكف الحياة حيث

تشرؽ الشمس وأبقي خموداً مف مقبرة حيث تغرب الشمس  ،إنو أجمؿ وأمتع مف قصر في البستاف أو لوحة

دعاء في ىيكؿ معبد اآللية  ،إف حياة الكاتب ومينة الكتابة كانتا تمثبلف أمبلً وقدوة ينبغي أف تحتذي  ،وقد
حاوؿ كتاب مصر وحكماؤىا إقناع ذوييـ بذلؾ قدر الطاقة وبمقدار ما استطاعوا مف ببلغة في الخطاب

وىا ىو الممؾ األىناسي المسف يأمر ابنو بفتح ممؼ البرديات الذي يحتوي عمي نصائح الوزير والمفكر

المصري العظيـ بتاح حوتب وقد مر عمييا آنئذ حوالي أربعمائة سنة قائبلً لو  :كف ممف يحسنوف صناعة

الكبلـ لتكوف قوي البأس ألف قوة اإلنساف ىي المساف  ،والكبلـ أعظـ بأساً مف كؿ حرب ،

وال شؾ أف ذلؾ الممؾ المسف كاف ممف يؤمنوف بآراء ب تاح حوتب األخبلقية والسياسية وخاصة بقوة

منطقو في التدليؿ عمي أىمية الخطابة والقدرة عمي اإلقناع

إف إدراؾ قيمة الكتابة وخطاب الحكمة قد انتقؿ مف مستوي النظر إلييا كمينة شريفة تجمب السعادة

لصاحبيا ولآلخريف  ،إلي مستوي النفع السياسي  ،ويرجع الفضؿ في ذلؾ إلي ما كتبو بتاح حوتب في حوالي

ٓٓ ٕٚقبؿ الميبلد  ،حيث كاف ىو أوؿ مف أدرؾ ذلؾ الربط بيف الخطاب المكتوب أو المسموع وبيف الميارة
السياسية  : ،إذ إف ثروة المرء العظيمة ىي عقمو  ،واذا كاف العقؿ قد صقؿ بالعمـ والمعرفة فبل ينبغي
لئلنساف أف يتكبر عمي اآلخريف بما يعرؼ أو يعمـ بؿ عميو أف يشاور الجاىؿ والعاقؿ ألف نياية العمـ ال يمكف

الوصوؿ إلييا وليس ىناؾ عالـ بمغ في فنو حد الكماؿ ولذلؾ فيو يطالب العالـ – الحكيـ بأف يحسف

االستماع كما يحسف الكبلـ  ،كما أكد أيضاً بتاح حوتب في نصائحو البنو :

إذا كنت حاكماً فكف شفيقاً حينما تسم ع كبلـ المتظمـ وال تسئ إليو قبؿ أف يغسؿ بطنو ويفرغ مف قوؿ ما

قد جاء مف أجمو  ،وأنيا لفضيمة يزداف بيا القمب أف يستمع مشفقاً

ٕ

ٕ

نقبلً باختصار عف كتاب الخطاب السياسي في مصر القديمة – د مصطفي النشار أستاذ الفمسفة القديمة

بكمية اآلداب جامعة القاىرة – الناشر دار قباء لمطباعة والنشر – الطبعة األولي  – ٜٜٔٛصفحة ٖٖ وما

بعدىا
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ٖ .كيؼ كاف يعيش المصري القديـ في العصر الحجري

( كاف المصري في ذلؾ الوقت جامعاً لمقوت يحصؿ عمي حاجتو مما يجده مف ثمار األشجار ومما

يستطيع أف يصطاده مف أسماؾ النير والبحيرات  ،أو مف الطيور وصغار الحيوانات ،

ومثؿ ىذه الحياة تستمزـ التنقؿ الدائـ وال تحتاج إلي ضرورة إقامة العائبلت عمي مقربة مف بعضيا  ،كما

أنيا ال تحتاج إلي أثاث ثقيؿ يحممو اإلنساف معو ،

وجاء اليوـ الذي عرؼ فيو اإل نسافٖ أنو يستطيع أف يستنبت بعض حبوب النباتات البرية ويحصؿ منيا

عمي كميات كبيرة بعد زرعيا  ،وبعبارة أخري أخذ المصري يتحوؿ تدريجياً مف جامع لمقوت إلي منتج لو ،
فأجبرتو الزراعة عمي اإلقامة في مكاف معيف ليرعى حقمو وليحصؿ عمي ثماره ،

كما بدأ اإلنساف يستأنس الحيوانات أيضاًٗ  ،ويبني لو مستقراً يأوي إليو ويضع فيو محصولو  ،كما بدأ

أيضاً يصنع مف بعض النباتات ومف الطيف أواف لحفظ حاجياتو ،

وعندما وصؿ اإلنساف إلي ىذه المرحمة  ،أي بعد ترؾ اعتماده عمي حياة الصيد وجمع القوت اعتماداً

بل  ،أخذ يودع حياة العصر الحجري ا لقديـ وأخذ يبدأ العصر الحجري المتوسط الذي حسف فيو اإلنساف
كام ً
بل في مدارج المدنية  ،وبدأ يتحمى ببعض أدوات الزينة
بل قمي ً
بعض أدواتو وأخذ يرتقي قمي ً

وما جاء العصر النيوليتي أو العصر الحجري الحديث حتي كاف ىذا اإلنساف يعيش في قري صغيرة )٘ ،

( وتسمي الفترة بيف بد اية العصر النيوليتي " أي العصر الحجري الحديث " وييف ظيور األسرات في مصر

 ،وتقرب مف ألفي سنة العصر الحجري النحاسي أحياناً ----

ونستطيع أف نقوؿ إنو كاف لكؿ مف حضارتي الدلتا والصعيد مميزات خاصة ) ٙوبعد انتياء العصر

الحجري بدأ عصر األسرات الفرعونية

ٚ

 3وً ِب ػوفٗ اإلَٔبْ ٠ٚزؼٍّٗ ثاهاكح اٌقبٌك ػي ٚعً فٍ ٛٙجؾبٔٗ اٌن ٍُٙ٠ ٞاإلَٔبْ اٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ إٌّبٍجخ ٌىً ِوؽٍخ ِٓ ؽ١بح
اإلَٔبْ ػٍ ٟاألهٗ ٚال ّأْ ٌٍٖلفخ فِ ٟب ٠زؼٍّٗ اإلَٔبْ ٚئّٔب ٘ ٟأٍجبة َ٠ججٙب اٌّ ٌٟٛػي ٚعً
{ 4أَ ََ َ٠ ُْ ٌَٚو ْٚا أََّٔب َفٍَ ْمَٕب ٌََّّ ِِ ُْ ُٙب َػ ٍَِّ ْ
ذ أَ ِْ ٠لَٕ٠ب أَْٔ َؼب ًِب فٌَََٙ ُْ ُٙب َِبٌِ ُىَ َٚ { } َْٛمٌَّ ٍَْٕبَ٘ب ٌَ ُْ ُٙفَ ِّ َْٕٙب َه ُوٛثَُْٕٙ ِِ َٚ ُْ ُٙب َ٠أْ ُوٍٍُٛ )12( ، )11( } َْٛهح ٠ــٌ
ِٖ 5و اٌفوػ١ٔٛخ ( أؽّل فقوٕ ) ٞفؾخ 36-35
ِٖ 6و اٌفوػ١ٔٛخ ( أؽّل فقوٕ ) ٞفؾخ 31
ٚ
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نقبلً باختصار عف كتاب مصر الفرعونية ( أحمد فخري ) صفحة ٖٖ٘ٙ-

ٗ .معمومات مختصرة عف ممخص العصر الفرعوني

ينقسـ العصر الفرعوني إلي ثبلثة عصور رئيسية

عصر الدولة القديمة

عصر الدولة الوسطي

عصر الدولة الحديثة

وتسبؽ ىذه العصور الثبلثة عصر يسمي بالعصر العتيؽ ويمي كؿ عصر مف ىذه العصور فترة اضمحبلؿ

االضمحبلؿ األوؿ بيف الدولة القديمة والدولة الوسطي

االضمحبلؿ الثاني بيف الدولة الوسطي والدولة الحديثة

االضمحبلؿ األخير في نياية الدولة الحديثة ونياية العصر الفرعوني بالكامؿ

وقد قاـ المؤرخ المصري القديـ (مانيتوف) بحصر عدد األسر في العصر الفرعوني

فذكر أنيا ثبلثيف أسرة فرعونية  ،موزعة عمي العصور الفرعونية المختمفة

واألسرة الفرعونية تعني عائمة حكمت مصر فترة معينة وتبدأ بمؤسس ليذه األسرة ثـ يتبعو

ويميو أبناءه ثـ أحفاده حتي يظير مؤسس آخر ألسرة جديدة وىكذا

بل عدد مموؾ األسرة الثامنة عشرة عبارة عف
ويختمؼ عدد مموؾ كؿ أسرة عف األخري في أغمب األحياف فمث ً

ٗٔ ممؾ وعدد مموؾ األسرة الرابعة عبارة عف سبعة مموؾ بينما تكونت األسرة الثامنة والعشروف مف ممؾ واحد

فقط

وعادةً ما ينتيي حكـ أي أسرة لعدة أسباب أىميا ىو انتياء نسؿ الذكور في ىذه األسرة فيأتي مؤسس

جديد ألسرة جديدة  ،ويشترط أف يتزوج احدي أ ميرات األسرة الممكية السابقة حتي تجري الدماء الممكية في

عروؽ أبناءه فيكتسب شرعية الحكـ ألسرتو

وفيما يمي توزيع عدد األسرات عمي العصور المختمفة

العصر العتيؽ ( عصر تأسيس الدولة )

1

ـ

يتكوف مف أسرتيف فقط ( األولي والثانية ) مف حوالي سنة ٖٓٓٔ قبؿ الميبلد إلي حوالي سنة ٓ ٕٜٙؽ
وأشير مموؾ ىذا العصر ىو الممؾ مينا موحد القطريف والفرعوف األوؿ في األسرة األولي

الدولة القديمة ( عصر بناة األىراـ )

مف األسرة الثالثة إلي األسرة السادسة مف حوالي سنة ٓ ٕٜٙؽ ـ إلي حوالي سنة ٓ ٕٔٛؽ ـ وأشير

مموؾ ىذا العصر الممؾ زوسر مؤسس األسرة الثالثة وصاحب اليرـ المدرج بسقارة والممؾ سنفرو مؤسس
األسرة الرابعة وكذلؾ خوفو وخفرع ومنقرع أشير مموؾ األسرة الرابعة وأصحاب األىرامات الثبلثة بالجيزة
االضمحبلؿ األوؿ ( عمت الفوضي الببلد )

مف األسرة السابعة إلي األسرة العاشرة مف حوالي سنة ٓ ٕٔٛؽ ـ إلي حوالي سنة ٓ ٕٓٙؽ ـ

الدولة الوسطي ( عصر االىتماـ بالسياسة الخارجية )

يتكوف مف األسرة الحادية عشرة واألسرة الثانية عشرة فقط مف سنة ٓ ٕٓٙؽ ـ إلي سنة ٓٔ ٔٚؽ

ـ وأشير مموؾ ىذا العصر مموؾ األسرة ٔٔ ( منتوحتب ) األوؿ والثاني وىكذاومموؾ األسرة ٕٔ ( امنمحات
وسنوسرت ) األوؿ والثاني وىكذااالضمحبلؿ الثاني ( تخممو احتبلؿ اليكسوس لمصر )

مف األسرة ٘ٔ إلي األسرة  ٔٚمف سنة ٓٔ ٔٚؽ ـ إلي سنة ٓ ٔ٘ٙؽ ـ وأشير مموؾ ىذا العصر

الممؾ سقنف رع والممؾ كامس الذيف كافحوا اليكسوس ولـ يتمكنوا مف طردىـ
الدولة الحديثة ( عصر اإلمبراطورية المصرية )

مف األسرة  ٔٛإلي األسرة ٕٓ مف سنة ٓ ٔ٘ٛؽ ـ إلي سنة ٘ ٔٓٛؽ ـ وأشير مموؾ ىذا العصر

الممؾ أحمس األوؿ وىو أوؿ مموؾ األسرة  ٔٛوطارد اليكسوس  ،ومف أشير مموؾ ىذا العصر مموؾ األسرة

 ٔٛبشكؿ عاـ مثؿ الممكة حتشبسوت والممؾ تحتمس الثالث مؤسس اإلمبراطورية المصرية والممؾ امنحوتب
الرابع ( اخناتوف ) والممؾ توت عنخ آموف والممؾ حور محب وأشير مموؾ األسرة  ٜٔالممؾ سيتي األوؿ

والممؾ رمسيس الثاني والممؾ مرنبتاح وأشير مموؾ األسرة ٕٓ الممؾ رمسيس الثالث

االضمحبلؿ األخير ( نياية الفراعنة وتخممو حكـ مصر مموؾ ليبييف ونوبييف وآشورييف وفرس عمي فترات

مختمفة )

مف األسرة ٕٔ إلي األسرة ٖٓ مف سنة ٘ ٔٓٛؽ ـ إلي سنة ٖٔٗ ؽ ـ وأشير مموؾ ىذا العصر الممؾ

شاشنؽ األوؿ وىو مصري مف أصؿ ليبي وىو مؤسس األسرة ٕٕ ومف أشير مموؾ ىذا العصر أيضاً الممؾ
بعنخي وىو مصري نوبي مؤسس األسرة ٕ٘  ،والممؾ بسماتيؾ األوؿ مؤسس األسرة  ، ٕٙأما الممؾ
( نقطانب الثاني ) ويطمؽ عميو ايضا اسـ ( نخت نبؼ ) الثاني أو ( نختنبو ) الثاني فيو آخر ممؾ في

األسرة الثبلثيف الفرعونية أي أنو آخر فرعوف مصري تقريباًٛ

ٛ

نقبل عف ( موسوعة حكاـ مصر مف الفراعنة إلي اليوـ مع صورىـ وأعبلميـ ورموزىـ ) تأليؼ د ناصر

األنصاري – الطبعة الخامسة – ٗ -ٜٜٔدار الشروؽ  -باختصار
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٘ .مف أىـ مصادر التاريخ الفرعوني  :حجر بالرمو وبردية توريف وتاريخ
مانيتوف

وقد تـ تسمية حجر بالرمو ٜبيذا االسـ نسبة لمدينة بالرمو اإليطالية الموجود بيا أكبر قطعة مف ىذا

الحجر بعد تحطمو ويوجد في المتحؼ المصري بالقاىرة أربع قطع صغيرة اشترت مصمحة اآلثار ثبلثة منيا في

عاـ ٓٔ ٜٔوعثر أحد خفراء المصمحة فيما بعد عمي القطعة الرابعة ممقاة بيف الخرائب في منؼ أما القطعة

السادسة فيي اآلف في لندف في متحؼ الجامعة وقد ورد في صفحة ٖ ٙٗ ،ٙبكتاب مصر الفرعونية "ألحمد

فخري" عف ىذا الحجر ما يمي :

( في أواخر أياـ األسرة الخامسة المصرية أو ربما في أوائؿ األسرة السادسة كاف يقوـ في معبد مف معابد

العاصمة في منؼ حجر ال يقؿ طولو عف متريف ويزيد ارتفاعو عف سبعيف سنتيمتراً نقش وجياه بنقوش في
سطور رأسية كتبت فييا أسماء جميع مف حكموا مصر منذ أياـ ما قبؿ األسرة األولي مع مدة حكـ كؿ منيـ

 ،مقسماً إلي سنوات وأىـ ما حدث في كؿ سنة وألمر ما حطـ ىذا الحجر إلي قطع صغيرة عثر حتى اآلف

عمي ستة مني ا أكبرىا وأىميا موجودة في صقمية منذ  ٜٔٛ٘ونقمت إلي متحؼ مدينة بالرمو في عاـ ٔٛٚٚ
وما زالت ىناؾ حتي اآلف)

أما بردية توريفٓٔ فقد ورد عنيا في صفحة ٘ ٙبنفس المرجع السابؽ ما يمي :
 ( 9ف ٟأٚافو أ٠بَ األٍوح اٌقبَِخ اٌّٖو٠خ أ ٚهثّب ف ٟأٚائً األٍوح اٌَبكٍ خ وبْ ٠م َٛفِ ٟؼجل ِٓ ِؼبثل اٌؼبّٕخ فِٕ ٟف ؽغو ال
٠مً  ٌٗٛٛػٓ ِزو٠ٚ ٓ٠ي٠ل اهرفبػٗ ػٓ ٍجؼٍٕ ٓ١زّ١زواً ٔمِ ٚعٙبٖ ثٕم ُٛفٍ ٟطٛه هأٍ١خ وزجذ فٙ١ب أٍّبء عّ١غ ِٓ ؽىّٛا ِٖو
ِٕن أ٠بَ ِب لجً األٍوح األِ ٌٟٚغ ِلح ؽىُ وً ِِٕ ، ُٙمَّبً ئٌٍٕٛ ٟاد ٚأُ٘ ِب ؽلس ف ٟوً ٍٕخ ٚألِو ِب ؽطُ ٘نا اٌؾغو ئٌ ٟلطغ
ٕغ١وح ػضو ؽز ٝا ْ٢ػٍٍ ٟزخ ِٕٙب أوجو٘ب ٚأّ٘ٙب ِٛعٛكح فٕ ٟمٍ١خ ِٕن ٔٚ 1859مٍذ ئٌِ ٟزؾف ِلٕ٠خ ثبٌوِ ٛف ٟػبَ ِٚ 1811ب
ىاٌذ ٕ٘بن ؽز ٟإ ( )ْ٢فؾخ ِٖ 64-63و اٌفوػ١ٔٛخ "أؽّل فقو)"ٞ
 10ؽًٖ ػٍ٘ ٟنٖ اٌجوك٠خ اٌوؽبٌخ اإل٠طبٌ ٟكهٚفٕ ٟف ٟأٚائً اٌموْ اٌزبٍغ ػْو ٚل ً١ئٔٗ ػضو ػٍٙ١ب فِٕ ٟف ٚوبٔذ اٌجوك٠خ ف ٟؽبٌخ
ع١لح ػٕلِب رٍَّٙب كهٚفٌٕٚ ٟىٕٙب رّْٙذ ثؼل مٌه ٔٚمٍذ ئٌ ٟئ٠طبٌ١ب ػمت اٌؾٖٛي ػٍٙ١ب ٙٚٚؼذ فِ ٟزؾف رٛهِٕ ٓ٠ن مٌه اٌٛلذ
ٚوبٔذ رؾز٘ ٞٛنٖ اٌجوك٠خ ػٍ ٟأوضو ِٓ صالصّبئخ اٍُ ِٓ أٍّبء اٌٍّٛن ٚرؾذ اٍُ وً ِٕ ُٙػلك ٍٕٛاد ؽىّٗ  ٟ٘ٚرجلأ ثبٌٙ٢خ اٌنٓ٠
ؽىّٛا ِٖو ٚ - -رٕز ٟٙأٍّبء اٌٍّٛن لج ً١األٍوح اٌضبِٕخ ػْوح ( ٕفؾخ ِٖ 65و اٌفوػ١ٔٛخ "أؽّل فقو)"ٞ
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( حصؿ عمي ىذه البردية الرحالة اإليطالي دروفني في أوائؿ القرف التاسع عشر وقيؿ إنو عثر عمييا في

منؼ وكانت البردية في حالة جيدة عندما تسمميا دروفني ولكنيا تيشمت بعد ذلؾ ونقمت إلي إيطاليا عقب

الحصوؿ عمييا ووضعت في متحؼ توريف منذ ذلؾ الوقت وكانت تحتوي ىذه البردية عمي أكثر مف ثبلثمائة

اسـ مف أسماء المموؾ وتحت اسـ كؿ منيـ عدد سنوات حكمو وىي تبدأ باآللية الذيف حكموا مصر - -
وتنتيي بأسماء المموؾ قبيؿ األسرة الثامنة عشرة )
أما تاريخ مانيتوفٔٔ فقد كتب عنو أحمد فخري ما يمي :

( كاف مانيتوف كاىناً مصرياً في معبد في سمنود واشتير بعممو ومعرفتو لتاريخ مصر ولغتيا وأراد

بطميموس الثاني " حوالي ٓ ٕٛؽ ـ " أ ف يستفيد مف عممو وذلؾ بتكميفو بكتابة تاريخ لمصر استقي مصادره

مما كاف في المعابد ومكاتب الحكومة مف وثائؽ ومما يبعث عمي الحزف أف تاريخ مانيتوف األصمي فقد في

حريؽ مكتبة اإلسكندرية ولـ يعثر حتي اآلف عمي أي نسخة كاممة أو ناقصة منو وكؿ ما وصؿ إلي أيدينا

ليس إال مقتطفات مف ذلؾ التاريخ نقميا المؤرخ الييودي يوسيفوس  - -ووصؿ إلينا أيضاً مف تاريخ
مانيتوف جداوؿ بأسماء األسرات والمموؾ وعدد سني حكميـ في مؤلفات بعض الكتاب وخاصة جوليوس

اإلفريقي " ٕٔٚميبلدية " ولكف أفضؿ النصوص وأدقيا ىو ما جاء في الكتاب الذي قاـ بجمعو جيورجيوس

سينكموس )

ومف مصادر التاريخ الفرعوني أيضاً

ثبت الكرنؾ وثبت أبيدوس وثبت سقارة وما يسمي بنصوص األنساب وكميا تحتوي عمي أسماء مموؾ

وأحداث شيدتيا فترات حكميـ ولكف كؿ مصدر منيـ إما أنو تيشـ وفقدت منو معمومات ميمة أو أف كاتبو

كاف لو مقاصد خاصة في كتابتو وبال تالي حذؼ أسماء بعض المموؾ أو فترات كاممة مف تاريخ مصر كانت ال

تعجبو فمثبلً ثبت أبيدوس ( أىمؿ مموؾ إىناسيا األسرتيف التاسعة والعاشرة ولـ يذكر إال ممكيف فقط مف مموؾ

األسرة الحادية عشرة  - -ولـ يذكر ثبت أبيدوس أي ممؾ مف مموؾ عصر الفترة الثانية –االضمحبلؿ الثاني-
بما في ذلؾ مموؾ اليكسوس الذيف كانوا في نظر مموؾ مصر أجانب مغتصبيف لحرية الببلد  ،ويبدأ بعد ذلؾ

بمموؾ األسرة الثامنة عشرة فيسمييـ جميعاً إلي أف يصؿ إلي الممؾ امنحوتب الثالث فيتبعو بحور محب آخر
مموؾ األسرة وأسقط "إخناتوف" و "سمنخ كا رع" و "توت عنخ آموف" و "آي" ألنيـ كانوا في رأيو مموكاً مارقيف
وخارجيف عمي ديانة آموف وكذلؾ فعؿ بالممكة حتشبسوت ألف خروجيا عمي التقاليد واغتصابيا العرش

لنفسيا جعميا ممكة غير شرعية في نظر األجياؿ التالية )ٕٔ ،
ويضيؼ الدكتور أحمد فخري ما يمي :

( وميما قيؿ عف نتائج الحفائر وما ظير منيا حتي اآلف فبل يزاؿ أمامنا الكثير مف المناطؽ األثرية في

مصر الوسطي مازالت تحتفظ بأكثر ما أبقي عميو الزمف مف مخمفاتيا  ،حتي طيبة نفسيا عاصمة
 11وبْ ِبٔ١ز ْٛوبٕ٘بً ِٖو٠بً فِ ٟؼجل فٍّٕٛ ٟك ٚاّزٙو ثؼٍّٗ ِٚؼو فزٗ ٌزبه٠ـ ِٖو ٌٚغزٙب ٚأهاك ثطٍ ًّٛ١اٌضبٔ " ٟؽٛاٌ 280 ٟق
َ " أْ َ٠زف١ل ِٓ ػٍّٗ ٚمٌه ثزىٍ١فٗ ثىزبثخ ربه٠ـ ٌّٖو اٍزمِٖ ٟبكهٖ ِّب وبْ ف ٟاٌّؼبثل ِٚىبرت اٌؾىِٛخ ِٓ ٚصابئك ِّٚاب ٠جؼاش
ػٍ ٟاٌؾيْ أْ ربه٠ـ ِبٔ١ز ْٛاألٍٕ ٟفمل ف ٟؽو٠ك ِىزجخ اإلٍىٕله٠خ ٠ ٌُٚؼضو ؽز ٟا ْ٢ػٍ ٟأَٔ ٞقخ وبٍِخ أٔ ٚبلٖخ ِٕٗ ٚوً ِب
 ًٕٚئٌ ٟأ٠لٕ٠ب ٌ ٌ١ئال ِمزطفبد ِٓ مٌه اٌزبه٠ـ ٔمٍٙب اٌّإهؿ اٌٛٙ١ك١ٍٛ٠ ٞف ًٕٚٚ - - ًٛئٌٕ١اب أٚ٠ابً ِآ رابه٠ـ ِابٔ١ز ْٛعالاٚي
ثأٍّبء األٍواد ٚاٌٍّٛن ٚػلك ٍٕ ٟؽىّ ُٙفِ ٟإٌفبد ثؼ٘ اٌىزبة اٌَّ١ؾٚ ٓ١١فبٕخ ع١ٌٛا ًٛاإلفو٠ما١ِ 211" ٟالك٠اخ " ٌٚىآ
أف ًٚإٌٖاٚ ٓٛأكلٙاب ٘اِ ٛاب عابء فا ٟاٌىزابة اٌان ٞلابَ ثغّؼاٗ عٛ١هع١اٍ ًٛإ١ىٍٕ ( ًٛافؾخ ِٖ 61-66او اٌفوػ١ٔٛاخ "أؽّال
فقو)"ٞ
ِٖ 12و اٌفوػ١ٔٛخ ( أؽّل فقوٕ ) ٞفؾخ 69
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اإلمبراطورية فإنو لـ يتـ حفرىا أو بحثيا البحث العممي الكافي  ،وليذا يمكننا القوؿ بأنو ما زاؿ أماـ عمـ

اآلثار الم صرية وقت طويؿ ربما يمتد إلي أكثر مف بضع قروف قبؿ أف يستطيع عمماء اآلثار أف يقولوا بأنو لـ
يعد ىناؾ مزيد مف البحث  ،وقبؿ أف يقوؿ المؤرخوف أنيـ قد قالوا كممتيـ النيائية في تاريخ مصر  ،وأنو لـ

تعد ىناؾ فجوات في ذلؾ التاريخ )ٖٔ

ِ
يروا ِفي ْاأل َْر ِ
ش َّد قَُّوةً َوآثَ ًارا ِفي
يف ِم ْف قَ ْبمِ ِي ْـ ۚ َكانُوا أَ ْكثََر ِم ْن ُي ْـ َوأَ َ
ض ف ََي ْنظُ ُروا َك ْي َ
عا ِق َبةُ الَّ ِذ َ
ؼ َك َ
اف َ
( أَ َفمَ ْـ َيس ُ
ْاأل َْر ِ
وف ) اآلية ٕ ٛسورة غافر
َما أَ ْغ َن ٰى َع ْن ُي ْـ َما َكانُوا َي ْك ِس ُب َ
ض فَ

ِٖ 13و اٌفوػ١ٔٛخ ( أؽّل فقوٕ ) ٞفؾخ 14
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 .ٙأسئمة محاكمة الميت أماـ أوزوريس

مف وجية نظر الفراعنة

ىؿ حفظت جسدؾ طاىراً ؟

ىؿ قتمت نفسا بغير حؽ ؟

ىؿ عذبت حيواناً ؟

ىؿ تعمقت بالدنيا بسبلسؿ مف ذىب ؟

ىؿ عميت مف أمور اآلخرة ؟

ىؿ صنت نفسؾ ولسانؾ عف الشيادة الزور ؟

ىؿ عرفت السحر األسود ودنست نفسؾ بو ؟

ىؿ تذكرت اإللو وسألتو دوماً اليداية والرشد ؟

ىؿ خنت جارؾ أو صديقؾ الذي ائتمنؾ عمي عرض بيتو ؟

ىؿ اعتنيت بالنباتات وأطفأت ظمأىا ؟

ىؿ عاممت الحيوانات بالرفؽ والشفقة كما تود أف يعاممؾ بالرفؽ مف ىو أقوي منؾ ؟

ىؿ استمعت لصوت ضميرؾ ؟

ىؿ كرىت إنساناً ؟

ىؿ جمبت الرضا لقمب أمؾ والشرؼ لبيت أبيؾ ؟

ىؿ أعطيت خبزؾ لممحتاج ؟ وبعض ثمار حقمؾ لممنيكيف ؟
ىؿ امتدت يدؾ لسرقة ما ليس لؾ ؟

ىؿ كنت في أي حاؿ تكذب ؟

يجيب المتوفي عف ىذه األسئمة ثـ يضيؼ :

بل لمكسيح  ،وأباً لميتيـ  ،ولـ أجعؿ أحد يبكي مني  ،واف قمبي
كنت عيناً لؤلعمي  ،ويداً لممشموؿ  ،ورج ً

نقي ويداي طاىرتاف

وعندما ترجح كفة قمب المتوفي  ، ،يعمف تحوتي براءة قمب المتوفي مف الذنوب
ٗٔ

نقبلً عف كتاب ( مصر عممت العالـ ) د وسيـ السيسي – الدار المصرية المبنانية – الطبعة األولي

ٖٕٔٓ – صفحة ٖٗ
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ٗٔ

 .ٚعندما كاف الكاتب ىو األرقي اجتماعياً عند الفراعنة

مف كتاب موسوعة مصر القديمة – سميـ حسف – الجزء الثامف عشر – مكتبة األسرة ٕٓٓٓ

حيث ورد ما يمي :

كانت الطبقات المثقفة عماد األدبيف القديـ والحديث  ،وكاف لمكاتب فضؿ السبؽ عمي غيره مف أصحاب

الميف األخري  ،بؿ إنؾ لتجد فجوة كبيرة تفصؿ بيف المصري المتعمـ وغير المتعمـ  ،ومف يبرع في الكتابة ينؿ

أسمي المراكز واف لـ تسـ مواىبو األخري  ،بؿ لـ يكف لمحاكـ نفسو قيمة إال بكتابو  ،ومف ىنا تدرؾ السر في

رغبة كبار الموظفيف القدماء أف يصوروا أنفسيـ في ىيئة الكتاب  ،ألف الكتابة في نظرىـ سمـ يرقي فيو المرء

إلي أقوي المراكز وأعبلىا  ،والرجؿ الذي يستطيع اإلبانة عما في ضميره بأسموب جميؿ ميذب يجد الطريؽ

أمامو مفتوحة ألكبر المناصب وأعمي الدرجات  ،ومف ىنا شممت الكتاب موجو مف الغطرسة والكبرياء  ،وراحوا

يدلوف عمي غيرىـ بمركزىـ االجتماعي  ،ويظير ىذا واضحاً جداً في أدبيـ القديـ الذي كونوه بحيث كاف ذلؾ

التعالي ميزة لو ،

والكبر واف كاف في ذاتو مكروىاً إال أف المثؿ العميا التي وضعتيا طائفة الكتاب لمموظؼ الذي يعتد بنفسو

ويرتفع بكرامتو جعمتنا نتجاوز عف ناحية الصمؼ ونعترؼ ليـ بأنيـ جعموا مف واجب الموظؼ أف يكوف عادالً
ينتصر لممظموـ ويأخذ مف الظالـ  ،حاذقاً يعرؼ كيؼ يتغمب عمي الصعاب ويفتح الطريؽ بيف أعظـ الصخور

وأمنع العقبات
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 .ٛالممؾ العقرب

نعرؼ جميعاً اسـ الممؾ مينا كموحد لمقطريف وكأوؿ فراعنة األسرة األولي الفرعونية

ولكف القميؿ يعرؼ الممؾ المسمي بالممؾ العقرب والذي تـ في عيده محاولة لتوحيد القطريف في مصر واف

لـ تنجح ىذه المحاولة ولـ تستمر طويبلً  ،إال أنيا كانت محاولة سبقت ما أنجزه الممؾ مينا بفترة

فمما ال شؾ فيو أف ىناؾ تطوراً كبيراً قد حدث في مصر حوالي سنة ٖٖٓٓ قبؿ الميبلد  ،إذ أف الببلد

كانت في مرحمة انتقاؿ مف العصر الحجري الحديث إلي عصر بداية األسرات  ،بمعني أف طبيعة الببلد
والمصمحة المشتركة نقمتيـ مف حياة القرية إلي المدينة ومنيما إلي حياة األقاليـ التي كانت تتمثؿ في إمارات

صغيرة  ،وبدأت ىذه األقاليـ تتحد مع بعضيا البعض بوسيمة أو أخري ،

فقد فرض بعضيا نفوذه عمي البعض اآلخر عف طريؽ الحرب أو عف طريؽ النمو الطبيعي وتغمب

المصالح المشتركة ووصموا في النياية إلي مممكتيف

مممكة الشماؿ وتتمثؿ في الدلتا وعاصمتيا مدينة (بي) بوتو بمعني المقر أو العرش ( قرب دسوؽ )

والييا الصقر حورس وتاجيا التاج األحمر ورمزىا النحمة

أما المممكة األخري ففي الجنوب وعاصمتيا مدينة (نخف) بمعني الحصف (قرب إدفو) والييا أيضاً الصقر

حورس وتاجيا التاج األبيض ورمزىا نبات السوت ( ربما البوص أو الخيرزاف )

ونعرؼ مف المموؾ المحاربيف الممؾ العقرب  ،الذي كاف أ غمب الظف أحد مموؾ مصر قبؿ الممؾ مينا

(نعرمر) مؤسس األسرة األولي الفرعونية ،

وتدؿ آثار الممؾ العقرب التي عثر عمييا في نخف أنو قاـ بأعماؿ إنشائية  ،فمثبلً نراه عمي دبوس قتالو

البساً التاج األبيض ماسكاً بفأس يضرب بيا األرض  ،ربما يشؽ ترعة جديدة أو يقوـ بأحد المراسـ الدينية ،
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وفوؽ ىذا نري مجموعة مف األلوية تمثؿ مقاطعات الصعيد ويتدلي منيا طيور مذبوحة ربما لتعبر عف

قبائؿ الدلتا وقد يدؿ ىذا عمي انتصار الممؾ العقرب عمي الشماؿ وتوحيد الببلد  ،ومف المبلحظ أف ىذه الوحدة

قد انفصمت عراىا ألسباب دينية تقريباً ثـ عادت مف جديد في أوؿ العصر التاريخي  ،عندما أخضع أىؿ
الجنوب أىؿ الشماؿ ،

وقامت الوحدة التاريخية التي بدأتيا األسرة األولي التي أنيت عصر ما قبؿ التاريخ وبدأت التأريخ منذ

الممؾ مينا

وىناؾ خبلؼ حوؿ شخصية موحد مصر  ،ىؿ ىو الممؾ نعرمر ـ ابنيأمأـ ابنو الممؾ حور عحا (بمعني

الصقر المحارب) ؟ فمينا لـ يكف اسماً أو لقباً مستخدماً أثناء حياة الفرعوف  ،ولكنو نعت أطمقو عميو أبناء
األجياؿ التالية وىو يعني الخالد وىناؾ خبلؼ أيضاً حوؿ تاريخ توحيد القطريف ويظف بعض المؤرخوف أنو تـ

حوالي سنة ٕٓ ٕٜقبؿ الميبلد

٘ٔ

15

٘ٔ

نقبلً عف كتاب (ىؤالء حكموا مصر ) – حمدي عثماف – الييئة المصرية العامة لمكتاب

 .ٜالممؾ مينا الفرعوف ٔٙاألوؿ واألسرة األولي :

الممؾ األوؿ في األسرة األولي الفرعونية ىو الممؾ مينا (مني) ٔٚالشيير بموحد القطريف ومؤسس الدولة

والجد األكبر لجميع مموؾ الفراعنة تقريبا ويقوؿ عنو سميـ حسف أنو قد كانت لو ميابة في قموب الفراعنة
الذيف خمفوه حتى أنيـ أليوه بعد موتو وبقيت عبادتو زمناً طويبلً حتى أنو بعد عشريف قرناً مف وفاتو وجد

تمثالو محموؿ في مقدمة كؿ تماثيؿ المموؾ اآلخريف في احتفاؿ ديني في عيد رمسيس الثالث في معبدهٔٛ

ويقوؿ سميـ حسف أف مموؾ األسرة األولي يبمغ عددىـ سبعة فقط واستمروا نحو ٕٓٓ سنة مف سنة ٕٖٓٓ

ؽ ـ إلي سنة ٖٓٓٓ ؽ ـ ٜٔوالممؾ مينا قد وضع أساس متيف لكؿ مف جاء بعده مف الفراعنة فالنظاـ
الحكومي واإلداري الذي كانت تسير عميو الببلد في عيده بقي نحو ٖٓٓٓ سنةٕٓ لـ يطرأ عميو تغيير إال

نادراً  ،وقد وردت عدة أسماء لمفرعوف األوؿ موحد القطريف منيا ( مني = مينا= منا = نعرمر = نارمر ) كما

ورد في تاريخ مانيتوف وبردية توريف وقائمة أبيدوس بأف الفرعوف األوؿ ىو "مني" بمعني الخالد أو المثبت

( أما كممة فرعوف فقد أتت مف المفظ المصري القديـ "برعو" أي القصر العظيـ ) ونري في الصورة لوحة شييرة
لمممؾ مينا أثناء القتاؿ والتاج المزدوج

 ( 16أِب وٍّخ فوػ ْٛفمل أرذ ِٓ اٌٍفع اٌّٖو ٞاٌمل" ُ٠ثوػ "ٛأ ٞاٌمٖو اٌؼظ" ُ١لبهْ اٌجبة اٌؼبٌٚ ٟاٌج١ذ األثِ )"٘١ؼبٌُ ربه٠ـ
ٚؽٚبهح ِٖو –اٌمَُ األٚي – ك ٍ١ل رٛف١ك ٕفؾخ 53
ٚ 11هكد ػلح أٍّبء ٌٍفوػ ْٛاألٚي ِٛؽل اٌمطوِٕٙ ٓ٠ب ( ِٕٕ١ِ = ٟب= ِٕب = ٔؼوِو = ٔبهِو ) ٚلل اٍزقلَ ٕ٘ب اٌلوزٛه ٍ١ل رٛف١ك
اٍُ "ٌٍِٕ "ٟفوػ ْٛاألٚي وّب ٚهك ف ٟربه٠ـ ِبٔ١زٚ ْٛثوك٠خ رٛهٚ ٓ٠لبئّخ أث١ل ًٚثأْ اٌفوػ ْٛاألٚي ٘ "ِٟٕ" ٛثّؼٕ ٟاٌقبٌل أٚ
اٌّضجذ
ٍِٛٛ 18ػخ ِٖو اٌملّ٠خ ( ٍٍ ُ١ؽَٓ ) اٌغيء األٚي ٕـ 261
ٍِٛٛ 19ػخ ِٖو اٌملّ٠خ ( ٍٍ ُ١ؽَٓ ) اٌغيء األٚي ٕـ 261
ٍِٛٛ 20ػخ ِٖو اٌملّ٠خ ( ٍٍ ُ١ؽَٓ ) اٌغيء األٚي ٕـ 261
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ٓٔ .شرح لوحة الممؾ مينا (نارمر)

التي توضح معاركو لتوحيد القطريف  ،وظيوره بتاج الوجو القبمي عمي أحد أوجو الموحة وبتاج الوجو

البحري عمي الوجو اآلخر  ،نقبلً عف ويكيبيديا

عثر عمييا العالـ البريطاني كويبؿ في ىيراكونبوليس بالقرب مف إدفو وىى مف حجر الشيست األخضر.

تعتبر لوحة نارمر مف أوؿ الموحات التاريخية ،كتبت ورسمت في عيد الفرعوف نارمر الذي وحد الوجييف

المصرييف

أوال  :الوجو األوؿ-:

في أعمى الموحة نجد وجياف إلمرأه ليا أذنى وقرنى بقره وىى اإلليو حتحور وبيف والوجييف نجد واجية
القصر ِ
"السرخ" ونقش بداخمو اسـ نعرمر.

في الصورة اسفميا نجد الفرعوف مصو ار بحجـ كبير يمبس تاج مصر العميا(الجنوبية)األبيض ويمسؾ بيده

سبلحو ليضرب بو أحد أعدائو الشمالييف (التي تميزه باروكة الشمالييف) ،وخمؼ الممؾ حامؿ صندؿ الممؾ

ومعو وعاء مف الماء .وأماـ الممؾ نجد اإللو حورس في ىيئة الصقر وىو يقدـ لمممؾ رأس أسير وجسمو

عبارة عف عبلمة األرض عند المصرييف القدماء ويخرج منيا نبات البردى أى دليؿ عمى أنيا أرض الشماؿ
ومعنى ذلؾ أف حورس يقدـ لمممؾ أرض الدلتا ليحكميا ويبسط عمييا نفوذه.

بعد ذلؾ نجد في أسفؿ الموحة اثناف مف األعداء ييرباف وبجوار كؿ منيما اسـ مقاطعتو (بوتو وسايس)

كؿ منيما ينظر ورائو دليبلً عمى قوة ما ييرباف منو ،وبجوارىما رسما لحصنيما الذي استولى عميو نارمر.
ثانياً  :الوجو الثاني-:

نجد أوال في أعمى الصورة المنحوتة نفس وجيى المعبودة حتحور وبينيما ِ
السرخ،

أسفميا منظر يصور انتياء الحرب ويمشى الممؾ في موكب النصر المتجو لمعبد مدينة بوتو المقدسة،

وىنا يمبس الممؾ التاج األحمر تاج الدلتا وورائو حامؿ الصندؿ وأماـ الممؾ كبير وزرائو وفوقو كممة "سات"
يكوف حكومة
يعنى وزير ،وأماـ الوزير حممة األعبلـ .ومف األعبلـ نستنتج أف مصر القديمة كانت أوؿ مف ّ
مركزية في التاريخ ،حيث يرجع تاريخ تمؾ الموحة وىذا الحدث إلى ٖٓٓٔ سنة قبؿ الميبلد .ونجد عمى أقصى
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اليميف مجموعة مف األسرى مقطعة رقابيـ وموضوعة بيف أقداميـ ونرى أف جميع األسرى أقداميـ مواجية

لبعضيا ما عدا إثنيف منيـ ،وذلؾ تمييزاً ليما ويعتقد أنيما قائديف مف الشماؿ.

أسفؿ ىذا المشيد نجد صورة لحيوانيف خرافييف متشابكة األعناؽ ليشكموا بؤرة الصبلية لطحف كحؿ الممؾ

مصورا عمى ىيئة "ثور" قوي دليبلً عمى قوتو يدمر أحد حصوف األعداء ويطأ
وفى نياية الموحة نجد الممؾ
ّ
بقدمو أحد األعداء

18

ٔٔ.

بناء قبر جيد في الدنيا  ،،،يضمف لؾ حياة جيدة في اآلخرة ،،،

( اعتقاد فرعوني )

)كانت رغبة المصري القديـ أف يتـ بناء المقبرة في حياتو  ،فيداه تفكيره إلي عمؿ المدخؿ الموصؿ إلي

حجرة الدفف عمي شكؿ أحدور خارج البناء العموي لكي يسحب عميو الجثماف ليستقر في حجرة الدفف  ،ثـ يسد

مدخؿ الحجرة بكتمة مف الحجر ويمؤل المنحدر بالرماؿ  ،وبيذه الطريقة استطاع المصري أف ينتيي مف البناء

العموي دوف حاجة النتظار االنتياء مف مراسيـ الدفف  - -أما عف العناصر الضرورية في الدولة القديمة
إلعداد مصطبة يعتبرىا المصري كاممة لضماف مستقبمو في العالـ اآلخر فيي في رأي "عالـ اآلثار" ديفز كما

يأتي :

ٔ – الموحة المشكمة عمي ىيئة باب " أي الباب الوىمي " وىذه غالباً ما تحمؿ رسـ المتوفى داخبلً

وخارجاً أو تمثالو  ،وعادة تكوف حافمة بالدعوات
ٕ – تمثاؿ وأسماء وألقاب المتوفى

ٖ – قائمة بأصناؼ الطعاـ والشراب تشمؿ نحو مائة صنؼ إذا كانت كاممة
ٗ – صورة المتوفى جالساً أماـ مائدة غنية بالطعاـ

٘ – مواكب الخدـ تحمؿ الزاد  ،ومناظر ذبح الحيوانات لمطعاـ

 – ٙالنصوص التي تتحوؿ بواسطتيا المأكوالت المصورة إلي حقيقة

 – ٚصورة زوجة المتوفى وأسرتو والحيوانات األليفة  ،والخدـ المقربيف لضماف مصاحبتيـ لو في حياتو

الجديدة )

ٕٔ

بعدىا
19

ٕٔ

مف كتاب معالـ تاريخ وحضارة مصر – القسـ األوؿ  -د سيد توفيؽ مقتطفات مف صفحة ٖٓٔ وما

ٕٔ.

االحتفاؿ بالعيد الثبلثيني عند الفراعنة

كما ورد في كتاب مصر الفرعونية ألحمد فخري ما يمي :
(  -----عيد السد= كاف ىذا االحتفاؿ معروفاً في مصر دوف شؾ قبؿ األسرة األولي بزمف كبير ،

ويرجع أصمو إلي عادة ما زالت تمارسيا بعض الشعوب اإلفريقية حتي اآلف  ،وىي تحديد ثبلثيف سنة لحكـ
أي زعيـ  ،ألف رخاء الناس يتوقؼ عمي قوة ذلؾ الزعيـ  ،فإذا امتد عمره أكثر مف ذلؾ قضوا عميو في حفؿ

ديني  - -كما تقدـ البعض اآلخر في تفكيره وقبؿ مف الزعيـ أف يثبت قوتو باصطياد أسد أو قتؿ عدو
فيشتري بذلؾ سنوات أخري مف الحياة  ،وتقدـ آخروف أكثر مف ذلؾ فجعموا الزعيـ يحصؿ عمي سنوات أخري
باسترضائو لئللو بتشييد معبد جديد أو تقديـ قرابيف خاصة في حفؿ يثبت فيو ىذا الزعيـ استمتاعو بالصحة

الوفيرة  ،ويظير أف ىذه العادة كانت معروفة ومتبعة في مصر في وقت مبكر قبؿ عصر األسرات  ،ووصمت

إلي مرحمتيا األخيرة وىي تجديد الحؽ في البق اء في الحكـ قبؿ أف تنتيي فترة الثبلثيف سنة ويكوف ذلؾ في
احتفاؿ وفؽ مراسيـ خاصة يثبت فييا الزعيـ قوتو  ،ويشيد ليذه المناسبة بعض المباني الخاصة  - -وظؿ

مموؾ مصر منذ األسرة األولي حتي آخر أياـ حضارتيا  ،مخمصيف ليذا التقميد وكثيراً ما نري اإلشارة إليو ،

ونري ب عض طقوسو عمي جدراف المعابد في جميع العصور حتي ما شيد منيا في أياـ الروماف )

ٕٕ

ٕٕ

مف كتاب ( مصر الفرعونية  -موجز تاريخ مصر منذ أقدـ العصور حتي عاـ ٕٖٖ قبؿ الميبلد )

لممؤرخ الكبير (أحمد فخري ) صفحةٕ ٖٛ- ٛمكتبة األنجمو المصرية (الطبعة الثامنة ) ٜٜ٘ٔ
20

ٖٔ.

الممؾ زوسرٖٕ مؤسس األسرة الثالثة الفرعونية

حكـ مصر مف حوالي سنة ٖٓ ٕٙؽ ـ إلي سنة ٔٔ ٕٙؽ ـ  ،واسمو األصمي ىو نثرخت أما كممة

زوسر فأصميا لقب منحو لو المصريوف فيما بعد وىو – جسر -أي المقدس

( بالرغـ مف أف الممؾ زوسر كاف عمي األرجح ابنا آلخر مموؾ األسرة الثانية فقد اعتبره القدماء مؤسساً

ألسرة مالكة جديدة وىي األسرة الثالثة )ٕٗ ،

( وليس مف شؾ في أف أىـ اآلثار التي وصمت إلينا مف عصر األسرة الثالثة ىي تمؾ المجموعة اليرمية

التي أمر الممؾ جسر "زوسر" ببنائيا بسقارة - -

ومف الطريؼ أف الممؾ زوسر قبؿ أف يبدأ في بناء مجموعتو الجنائزية في سقارة سار عمي نيج مف

س بقوه مف مموؾ األسرتيف األولي والثانية فبني مقبرتو األولي عمي شكؿ مصطبة كبيرة الحجـ وىي مف الطوب
المبف - -أما مقبرتو الثانية بسقارة ونقصد بذلؾ اليرـ المدرج فقد ترؾ تشييدىا لوزيره الشاب أيمحتب وىو
الميندس الذي استخدـ الحجر عمي نطاؽ واسع ألوؿ مرة  - -وقد خمد ىذا البناء الضخـ ميندسو

أيمحتب )ٕ٘ ،

( وأثبتت األبحاث الحديثة وما تعري وتيدـ مف بعض أجزاء اليرـ "ىرـ سقارة المدرج" أنو بني عمي

أساس تصميمات مختمفة- -وأصبحت قاعدة اليرـ بعد كؿ ىذه التعديبلت ٕٔٔ متر مف الشرؽ إلي الغرب و

 ٜٔٓمتر مف الشماؿ إلي الجنوب وارتفاع اليرـ يصؿ إلي ٗ ٜ٘.ٙمتر - -وغير ىذا فيناؾ العديد مف
الممرات والغرؼ التي حفرت في الصخر الطبيعي تحت بناء اليرـ وتشعبت في اتجاىات مختمفة بأطواؿ متباينة

 23رُ اٍزقلاَ اٍُ ( عَو ) ٌٍٍّه ىٍٚو ف ٟوزبة ِؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو ٌٍلوزٛه ٍ١ل رٛف١ك ٚوٍّخ عَو رؼٕ ٟاٌّملً ثبٌٍغخ
اٌّٖو٠خ اٌملّ٠خ
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وعمي أعماؽ مختمفة ووجد بيا عشرات اآلالؼ مف األواني الحجرية الضخمة ويعتقد بأف عددىا يزيد عمي

ٖٓٓٓٓ إناء مف ا لمرمر والجرانيت والديوريت والشست وىي تمثؿ اإلتقاف الذي وصمت إليو صناعة األواني
في عصر الممؾ جسر وقد زينت إحدى جدراف ىذه الغرؼ بثبلثة أبواب وىمية مثؿ عمييا الممؾ زوسر يقوـ

بطقوس عيد السد يصاحبو اسمو وألقابو )ٕٙ

( كانت فترة حكـ زوسر لمصر فترة زاىرة ولكف منذ وفاتو حتي آخر أياـ األسرة لـ يخمفو عمي العرش مف

نستطيع أف نقارنو بو  ،ويذكر مانيتوف أسماء ثمانية مموؾ حكموا في ىذه األسرة بينما ال نجد في ثبت

أبيدوس إال أسماء ستة مموؾ فقط  ،أما بردية توريف الميشمة فمـ تحفظ لنا غير خمسة أسماء )، ٕٚ

( وكانت فترة حكـ األسرة ا لثالثة مائة سنة عمي األرجح وقد بدأت بعيد زاىر وىو عيد زوسر ولكف سرعاف

ما توقفت تمؾ النيضة ولـ تتابع تقدميا عمي الصورة التي كنا نتوقعيا  ،فقد رأينا كيؼ عرفت مصر تشييد

اليرـ المدرج  ،ومضت عشرات السنيف بعد ذلؾ فمـ تخط الخطوة التالية وىي معرفة بناء اليرـ الكامؿ – ظمت
مصر نحو أربعمائة سنة وىي تبني مقابر مموكيا في األسرتيف األولي والثانية عمي شكؿ مصاطب مستطيمة

الشكؿ حتي ولد معماري نابغ وىو إيمحوتب فارتفع بقبر الممؾ وجعؿ منو ىرماً مدرجاً وظؿ تجديد إيمحوتب

مثبلً أعمي مدة تقرب مف قرف كامؿ حتي انتيت أياـ األسرة الثالثة وبدأت األسرة الرابعة)ٕٛ

( أما الممؾ حوني آخر مموؾ ىذه األسرة فقد حكـ ٕٗ سنة ويذكر نقش يحمؿ اسمو في جزيرة الفنتيف أنو

أقاـ عند الجندؿ األوؿ حصناً ليؤمف حدود مصر الجنوبية وىذا النقش ىو اإلشارة الوحيدة لؤلحداث السياسية

التي تمت في عيده كما بدأ خبلؿ فترة حكمو ببناء ىرمو في ميدوـ " ٘ ٚكـ جنوب القاىرة " ولكنو مات قبؿ
أف يتمو  ،فأكممو الممؾ سنفرو أوؿ مموؾ األسرة الرابعة )ٕٜ

الصورة لتمثاؿ الممؾ زوسر الذي تـ العثور عميو في السرداب الواقع إلي أقصي الشرؽ مف معبده

الجنائزي بمنطقة سقارة والتمثاؿ مف الحجر الجيري األب يض ويمثؿ الممؾ بحجمو الطبيعي بالتقريب بقامة
ممدودة  ،جالساً في وضع ىادئ مستقر واضعاً يده اليسري عمي ركبتو واليمني عمي صدره

ِ 26ؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو –اٌمَُ األٚي – ك ٍ١ل رٛف١ك ٕفؾخ 66
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ِٖ 28و اٌفوػ١ٔٛخ ( أؽّل فقوٕ ) ٞفؾخ 101
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ٗٔ.

الميندس ايمحوتب

تاريخ مصر حافؿ بالعباقرة ومف أقدميـ في تاريخ مصر الميندس العبقري إيمحوتب الذي قاـ ببناء ىرـ

سقارة المدرج ليكوف مقبرة لمممؾ زوسر

كاف إيمحوتب واحداً مف أولئؾ النوابغ الذيف تظير عبقريتيـ في أكثر مف ميداف واحد فمـ يقتصر نبوغو

عمي فف العمارة والنحت فأحدث التطور األكبر في الفف المصري بؿ نبغ أيضاً في الطب وألؼ فيو  ،كما ألؼ
في الحكمة وأليو المصريوف بعد وفاتو وعبدوه وشيدوا لو المعابد في أواخر أياـ حضارتيـ )ٖٓ

ِٖ 30و اٌفوػ١ٔٛخ ( أؽّل فقوٕ ) ٞفؾخ 96
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٘ٔ.

الممؾ سنفرو مؤسس األسرة الرابعة الفرعونية

أسس الممؾ سنفرؤٖ األسرة الرابعة  - -ويري مانيتوف أنو حكـ  ٕٜسنة وبردية توريف ٕٗ عاما كما

نعرؼ مف حجر بالرمو أنو قاـ ببعثات حربية إلي ببلد النوبة وأحضر معو مف ىناؾ ٓٓٓ ٚأسير ،
ٕٓٓٓٓٓ رأساً مف الماشية وبعد ذلؾ اتجو إلي ليبيا وانتصر عمييا وعاد منيا ومعو ٓٓٓٔٔ أسير و ٖٔٔ
ألؼ رأس مف الماشية

كما يذكر حجر بالرمو أيضاً أنو أرسؿ أسطوالً بحرياً إلي لبناف إلحضار أخشاب األرز )ٕٖ

وكاف سنفرو متزوجاً مف األميرة حتب حرس ابنة الممؾ حوني آخر مموؾ األسرة الثالثة والتي كانت تحمؿ

بحكـ دميا الممكي حؽ وراثة العرش وأنجب منيا ابنو خوفو الممؾ الشي ير وكاف نظاـ وراثة الحكـ إذا انقطع
نسؿ الذكور مف األسرة المالكة فإف الممؾ الجديد ال بد أف يتزوج مف إحدي بنات البيت الممكي السابؽ حتي

يجري الدـ الفرعوني في عروؽ أبناءه كما فعؿ سنفرو مع ابنة الممؾ حوني ولقد أكمؿ الممؾ سنفرو ىرـ

الممؾ حوني في ميدوـ بالفيوـ وش يد لنفسو ىرميف في دىشور  ،األوؿ يسمي اليرـ المنكسر األضبلع ويبمغ
ارتفاعو ٘ٔ ٔٓٔ.متر ويبدو أنو الحمقة التالية لتقدـ فكرة بناء المقبرة الممكية بعد المصطبة المدرجة الخاصة
بالممؾ زوسر مؤسس األسرة الثالثة

واليرـ المنكسر عبارة عف قاعدة ضخمة عالية بنيت جوانبيا بزاوية ٗٔ ٘ٗ.درجة وفوؽ ىذه القاعدة بني

القسـ الثاني بزاوية قدرىا ٕٔ ٖٗ.درجة ونتج عف تغيير الزاوية ذلؾ اليرـ المنكسر األضبلع  ،أما طوؿ ضمع

قاعدتو المربعة فيو  ٔٛٛ.ٙمتراً  ،ويمتاز ىذا اليرـ عف جميع أىراـ مصر بأف لو مدخميف  ،مدخؿ في

الجية الشمالية واآلخر في الواجية الغربية  ،كما يمتاز أيضاً بأف الكساء الخارجي لو ال يزاؿ عمي حالتو

األولي  ،والي الشماؿ مف ىذا اليرـ عمي بعد ال يقؿ عف ٕ كـ نجد اليرـ الثاني لسنفرو والذي يعتبر أوؿ ىرـ
حقيقي في تاريخ العمارة المصرية ويبمغ ارتفاعو حوالي  ٜٜمتر وطوؿ ضمع قاعدتو حوالي ٕٕٓ مت ارً
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وضمف آثار الممؾ سنفرو وجدت قائمة كاممة ألغمب األقاليـ المصرية في ذلؾ الوقت فيما تعتبر أوؿ وثيقة

لتقسيمات مصر اإلدارية في عصر يرجع إلي أكثر مف ٕٓٓ٘ سنة قبؿ الميبلد

واذا تكممنا عف الممؾ سنفرو سنجد أف عصره امتؤل بحوادث كثيرة منيا الحممة البحرية التي أرسميا إلي

المواني السورية وعادت ىذه الحممة بحوالي أربعيف سفينة محممة باألخشاب التي تستخدـ في البناء وتـ
قطعيا مف غابات لبنافٖٖ

ويبدو أف الممؾ سنفرو كاف ممكاً جاداً ألف سميـ حسف كتب عنو ما يمي بالحرؼ الواحد
( وكانت مصر في عيد ىذا الفرعوف مممكة متحدة ثابتة األركاف )ٖٗ

وعندما يتنقؿ في أرجاء قصره أو خارجو كاف لزاماً عمي رعيتو أف يركعوا أماـ جبللتو ويقبموا التراب الذي

تحت قدميو عمي حد تعبير سميـ حسف وبعد وفاتو كاف القبر الذي يضـ رفاتو موضع تقديس وكانت حاشيتو

وعظماء الببلد في عيده تدفف حوؿ قبره أو بالقرب منو حتي يقدموا لو خدماتيـ في الدار اآلخرة بنفس الوالء

واإلخبلص

أما عف سبب عدـ وجود آثار تخص بيوت وقصور الفراعنة فيقوؿ سميـ حسف ( وقد كاف لآللية في ىذا

الزمف السحيؽ معابد مف حجر عمي حيف أف الممؾ كاف يسكف في مأوي بسيط مف الطوب المبف أو مف طيف

النيؿ المجفؼ في الشمس ولـ يكف ألحد الحؽ في أف يسكف في مساكف مف الحجر إال الموتى ألنيـ كانوا

يعدوف كاآللية )ٖ٘

الصورة لتمثاؿ الممؾ سنفرو واليرـ المنكسر بدىشور

ٍِٛٛ 33ػخ ٍٍ ُ١ؽَٓ ِٖ -و اٌملّ٠خ –اٌغيء األٚيٕ-ـفؾخ ٕٗٛ
ٍِٛٛ 34ػخ ٍٍ ُ١ؽَٓ ِٖ -و اٌملّ٠خ –اٌغيء األٚيٕ-ـفؾخ ٕٗٛ
ٍِٛٛ 35ػخ ٍٍ ُ١ؽَٓ ِٖ -و اٌملّ٠خ –اٌغيء األٚيٕ-ـفؾخ ٕ٘ٛٙ ، ٕٛ
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.ٔٙ

األسرة الرابعة الفرعونية وبناء األىرامات في مصر

األسرة الرابعة ىي أشير أسرة في العصر القديـ

وىـ بحؽ بناة األىراـ

وىذه األسرة مكونة مف سبعة مموؾ أوليـ الممؾ سنفرو مؤسس األسرة
وكاف سنفرو متزوج مف بنت الممؾ حوني آخر مموؾ األسرة الثالثة وأنجب منيا ابنو خوفو الممؾ الشيير

وبعد أف مات سنفرو جاء الممؾ خوفو لمحكـ وأياً كاف السبب الرئيسي لبناءه ىذا اليرـ العمبلؽ ٖٙوأياً

كانت ظروؼ حكمو إال أف اليرـ الموجود حالياً باسمو يعتبر مف عجائب الدنيا بالفعؿ فيكفي أف اذكر لؾ بعض
الحقائؽ عف ىذا اليرـ لتعرؼ حجـ العمؿ الذي تـ فيو رغـ أف فترة حكـ خوفو لـ تتجاوز العشريف عاماً مما
يدؿ عمي أف فف اإلدارة وتنظيـ األعماؿ كاف متقدماً في عيده إلنجاز ىذا العمؿ الضخـ في توقيت قصير

نسبياً ،

يبمغ طوؿ قاعدة اليرـ ٘ ٕٕٚ.متر وارتفاعو حوالي  ٖٔٚمتر وعدد أحجاره تقريباً مميونيف وثبلثمائة

ألؼ حجر ومتوسط وزف الحجر الواحد حوالي ٘ ٕ.طف يعني وزف اليرـ بالكامؿ ستة مبلييف طف تقريباً

وحجمو ٘ ٕ.مميوف متر مكعب ٖٚوبالرغـ إف خوفو كاف يريد أف يكوف ىذا اليرـ المقر األبدي لجثمانو إال

أف حممو لـ يتحقؽ وقد تـ اقتحاـ حجرة الدفف في عيد الثورة التي كانت في نياية األسرة السادسة الفرعونية

ألف حجرة الدفف الخاصة بالممؾ خوفو خالية تماماً وعمييا آثار تخريب واضحة مف مخمفات األسرة السادسة

تقريبا ويقوؿ سميـ حسف عف الممؾ خوفو ( وربما يتوىـ البعض أف بناء اليرـ األكبر قد شغؿ خوفو عف

باقي أعماؿ ممكو ولكف الواقع أننا نجد لو آثاراً باقية في مدف ممكو وقد ترؾ خوفو اسمو منقوشاً في مناجـ

النحاس والفيروز في شبو جزيرة سيناء )ٖٛ

٠ 36ؼزمل ثؼ٘ ػٍّبء ا٢صبه أْ ِٓ أٍجبة ثٕبء ٘نا اٌٙوَ أْ اٌٍّه لوه رأِّ ٓ١ؼجٗ ٙل اٌجطبٌخ ٚفبٕخ ف ٟاٌفزواد اٌز ٟرزٛلف فٙ١ب
أػّبي اٌيهاػخ ٌٚنٌه وبْ ٠زُ اٌؼًّ ف ٟاٌٙوَ ف٘ ٟنٖ اٌفزواد فم ِٓ ٜإٌَخ  ٟ٘ٚفزواد ِورجطخ ٛجؼب ثزٛل١زبد ؽلٚس فٚ١بْ إًٌ١
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( والظاىر أف بعد وفاة خوفو قامت منازعات عمي الممؾ إذ نجد في قوائـ المموؾ التي وصمت إلينا أف

الممؾ الذي خمؼ خوفو ىو ددؼ رع ولكف بعض العمماء ينكروف ذلؾ وقد استمر في الحكـ مدة ثمانية

أعواـ )ٖٜ

وىذه الصراعات استمرت حتي في عصر خفرع صاحب اليرـ المعروؼ باسمو في الجيزة حيث أف خفرع لـ

تكف بيده مطمؽ الصبلحيات في الحكـ أو بمعني أصح سمطاتو كانت غير كاممة عمي مصر بسبب ىذه
الصراعات مع أبناء ددؼ رع أخوه ومع كؿ ىذه الصراعات استطاع بعزيمة فوالذية بناء ىرمو الفخـ بجوار

ىرـ خوفو وقد أنجب خفرع  ٔٙفرد مف الذكور واإلناث وفي الغالب أف الفرعوف منقرع أحد ىؤالء وقد خمؼ
أبوه في الحكـ وبني ىرمو الصغير بجوار ىرـ خوفو وىرـ خفرع كما نعمـ جميعاً
الممؾ منكاورع :

(- -لـ تستطع اآلثار المصرية المعروفة لدينا اآلف أف تعطينا الشئ الكثير عف حياة الممؾ منكاورع واف

تغمبت الذكري الطيبة عند الحديث عنو في العصور المتأخرة  - -بعكس ما اتصؼ بو والده خعفرع وجده

خوفو مف قوة واستبداد  - -واالحتماؿ كبير في صدؽ ىذه الرواية لسبب بسيط ىو أف بناء مثؿ ىذيف
اليرميف الكبيريف وما يتبعيما مف معابد لمممكيف خوفو وخعفرع ال شؾ حمبل الدولة ما ال تستطيع مف

الناحيتيف االقتصادية واالجتماعية  - -ويقع ىرـ منكاورع في الركف الجنوبي مف اليضبة ويبمغ ارتفاعو اآلف

ٕ ٙمتر " كاف ٘ ٙٙ.متر" وطوؿ ضمع قاعدتو ٘ ٔٓٛ.متر  - -وعمي الرغـ مف أف فترة حكـ منكاورع قد
تزيد عف  ٔٛعاماً فإنو لـ يستطيع أف يتـ تشييد ىرمو الصغير وما يتبعو مف معابد فأكمميا لو ابنو شبسكاؼ
 - -ولـ يقـ شبسكاؼ بتشييد ىرـ لو في الجيزة واتخذ منطقة سقارة جبانة لو وقاـ في جنوبيا بتشييد تابوت

ضخـ مستطيؿ (ٓٓٔ×٘ ٚمتر وارتفاع  ٔٛمتر ) بني مف الحجر الرممي  - -وىو المعروؼ اآلف بمصطبة

فرعوف ويبدو أف نفوذ كينة الشمس ازداد وازداد معو قوة وسيطرة اإللو رع في ىميوبوليس  - -ومف أىـ

األسباب التي سمحت ليـ بتحقيؽ ىذه السياسة أف مموؾ األسرة الرابعة بعد الممؾ خعفرع كانوا مموكا ضعافاً

فاستطاع ىؤالء الكينة أف يفرضوا سيادتيـ ويسقطوا األسرة الرابعة  - -وجعموا بعد ذلؾ اإللو رع إلو الدولة
وقمموا مف أىمية اإللو حورس الذي كاف يييمف عمي مصر قبؿ ذلؾ كإلو لمدولة )ٓٗ

ٍِٛٛ 39ػخ ِٖو اٌملّ٠خ ( ٍٍ ُ١ؽَٓ ) ط ٕ 1ـ  َ ( 295األٍوح )
ِ 40ؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو –اٌمَُ األٚي – ك ٍ١ل رٛف١ك ٕفؾخ 83-82

21

.ٔٚ

األسرة الخامسة ( أسرة فرعونية غير مشيورة حالياً ) :

األسرة الخامسة مكونة مف تسعة مموؾ أوليـ يسمي ( أو سر كاؼ ) وآخرىـ الفرعوف ( أوناس ) وىي

أسرة مف بناة األىرامات ولكنيا ليست عمي نفس مستوي األسرة الرابعة مف الشيرة حالياً حيث تـ بناء أىرامات
خوفو وخفرع ومنقرع في عيد األسرة الرابعة

( ويؤكد حجر بالرمو بأف مموؾ األسرة الخامسة تميزوا بإقامة المعابد الكثيرة  ،أما ىيرودوت فأوضح أف

ىذه األسرة تميزت بنزعة دينية خالصة  ،ويفضؿ الترتيب اآلتي لمموؾ ىذه األسرة :

وسر كاؼ – ساحورع – نفر إير كا رع – شبسكارع – نفر اؼ رع – ني وسر رع – مف كاو حور – جد

كا رع اسسي – ونيس )ٔٗ ،

( ونعرؼ مف المصادر التاريخية أف وسر كاؼ ىو أوؿ ممؾ شيد معبد إللو الشمس رع في منطقة أبو

غراب " عمي بعد ميؿ شماؿ أبو صير جنوب الجيزة )ٕٗ ،

( أتي ساحورع بعد الممؾ وسر كاؼ وقد حكـ طبقا لما جاء في حجر بمرمو ٗٔ سنة واف كانت بردية

توريف تعطيو ٕٔ سنة فقط أما مانيتوف فيذكر لو ٖٔ عاماٖٗ  - -اىتـ بتزييف المعابد بالمناظر والنقوش ،
التي نعرؼ منيا نشاط الممؾ ساحورع الحربي فنعرؼ أنو قاـ بحمبلت ضد الميبييفٗٗ الذيف حاولوا غزو

الدلتا وضد البدو في الشماؿ الشرقي  ،ونعرؼ أيضاً أنو أرسؿ أسطوالً إلي شواطئ فينيقيا - -

أتي بعد سا حورع أخوه نفراير كارع المعروؼ بكاكاي ويشير حجر بمرمو الذي تـ نقشو – أغمب الظف –

في عيده أنو حكـ فترة عشر سنوات  ،ويعطيو المؤرخ مانيتوف عشريف عاماً  - -أصدر نفر اير كا رع٘ٗ
ِ 41ؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو – اٌمَُ األٚي -ك ٍ١ل رٛف١ك ٕفؾخ 86
ِ 42ؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو – اٌمَُ األٚي -ك ٍ١ل رٛف١ك ٕفؾخ 81
 43الؽع أْ ٕ٘بن رٚبهة ث ٓ١اٌزٛاه٠ـ ٚاألهلبَ ف ٟا٢صبه اٌفوػ١ٔٛخ ٔفَٙب ٚػِّٛب ً ٘نا ال ٠ؼٕٕ١ب وض١وا فبٌّ ُٙاألؽلاس ٔفَٙب
ٍٕ 44الؽع ِؼب ً ػٕل لواءح اٌزبه٠ـ اٌفوػ ٟٔٛثبٌىبًِ أْ ِؾبٚالد اٌٍ١ج ٓ١١وبٔذ َِزّوح ٌإللبِخ ثّٖو  ٌُٚرٕغؼ ػَىو٠ب ً ٌٚىٕٙب ٔغؾذ
ف ٟفزوح ِٓ اٌفزواد ف ٟاٌٙغوح اٌٍَّ١خ ثأػلاك وج١وح ٌلهعخ أٔ ُٙرٌٛٛا ؽىُ ِٖو وّب ٍٕو ٞئْ ّبء هللا أصٕبء اٌؾل٠ش ػٓ األٍوح اٌضبٔ١خ
ٚاٌؼْو ٓ٠اٌٍ١ج١خ
ٔ ( 45ؼوف اٍُ اٌٍّه ٔفو ا٠و وب هع ِٓ ػلح ِمبثو ٌىجبه ِٛظف ٗ١ػٍٍ ٟج ً١اٌّضبي ِمجوح "هع ٚه " اٌز ٟاوزْفٙب ٍٍ ُ١ؽَٓ ػبَ
٘ٚ 1929نا اٌمجو ال رمً ؽغوارٗ ػٓ اٌقَّٚ ٓ١ػضو ف ٗ١ػٍ ٟأوضو ِٓ ِبئخ رّضبي أوضو٘ب ِٚ ُْٙوبْ "هع ٚه " ٠ؾًّ أوضو ِٓ صالصٓ١
ٌمجبً ِٓ ثٕٙ١ب ٌمت ِل٠و اٌمٖو اٌٍّىٔٚ ، ٟنوو ٕ٘ب ؽبكصخ ٌط١فخ رلي ػٍ ٟػطف اٌٍّه موو٘ب "هع ٚه " فِ ٟمجورٗ فمل ؽلس ماد ِوح
ف ٟاؽزفبي هٍّ ٟأْ اٌٍّه ٚوي ثؼٖبٖ ٍبق هع ٚه ِٓ غ١و لٖل ٚالؽع اٌٍّه ٘نا ٚاػزنه ػّب ثله ِٕٗ ٚلبي ٌٗ " أه أؽت هعً
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مرسوماً بإعفاء رجاؿ الديف وفبلحي المعابد مف القياـ بأعماؿ أخري تتصؿ بمشاريع اإلصبلح في الدولة ىذا
المرسوـ الذي ساعد عمي تقوية الكينة وزاد مف نفوذىـ وفي نفس الوقت بدأ يتقمص نفوذ الممؾ وأخذت

سمطتو تضعؼ وبالتالي أخذت سمطة الحكومة المركزية تضعؼ مما أدي فيما بعد إلي انييار الدولة القديمة

وبداية عصر االضمحبلؿ األوؿ

 -أتي بعد الممؾ كاكاي الممؾ ش بسكا رع وتبله الممؾ نفر اؼ رع وكؿ ما نعرفو عف ىذيف الممكيف خبلؼ

اسمييما ىو فترة حكميما فقد حكـ األوؿ  ٚسنوات والثاني ٗ سنوات - -

بعد ذلؾ جاء إلي العرش الممؾ ني وسر رع الذي حكـ فترة تقرب مف ثبلثيف سنة وقاـ ببناء ىرمو ومعبده

إللو الشمس رع في منطقة أبو صير )، ٗٙ

( الممؾ ونيس " أوناس " آخر مموؾ األسرة الخامسة حكـ فترة ثبلثيف عاماً وىو أوؿ ممؾ نقش في حجرة

دفنو نصوص اصطمح عمي تسميتيا بنصوص األىراـ – متوف األىراـ – وىي التي كشؼ عنيا -عالـ اآلثار

الشيير  -ماسبيرو عاـ ٓ ٔٛٛفي ىرمو المشيد في الركف الجنوبي الغربي لسور اليرـ المدرج بسقارة وىي
عبارة عف مجموعة تعاويذ وصموات وطقوس دينية مختمفة تـ اختيارىا بواسطة الكينة –

ويصؿ ارتفاع ىرـ ونيس اآلف  ٜٔمتر بعد أف كاف في األصؿ ٗٗ متر وطوؿ قاعدتو المربعة  ٙٚمتر

وىو ميدـ إلي حد كبير - -

انتيت األسرة الخامسة واف لـ تترؾ لنا أىرامات ضخمة مثؿ أىرامات األسرة الرابعة إال أنيا تركت ثروة

لغوية تمثمت في نصوص األىراـ ىذا بجانب مناظر الحياة اليومية الممثمة عمي جدراف مقابر كبار رجاؿ

الدولة )ٗٚ

( نعرؼ اسـ الممؾ نفر اير كا رع مف عدة مقابر لكبار موظفيو عمي سبيؿ المثاؿ مقبرة "رع ور " التي

اكتشفيا سميـ حسف عاـ  ٜٕٜٔوىذا القبر ال تقؿ حجراتو عف الخمسيف وعثر فيو عمي أكثر مف مائة تمثاؿ
أكثرىا ميشـ وكاف "رع ور " يحمؿ أكثر مف ثبلثيف لقباً مف بينيا لقب مدير القصر الممكي  ،ونذكر ىنا حادثة
لطيفة تدؿ عمي عطؼ الممؾ ذكرىا "رع ور " في مقبرتو فقد حدث ذات مرة في احتفاؿ رسمي أف الممؾ وكز

بعصاه ساؽ رع ور مف غير قصد والحظ الممؾ ىذا واعتذر عما بدر منو وقاؿ لو " انؾ أحب رجؿ لدي وأخص

الناس بعطفي " ولـ يكتؼ بذلؾ بؿ ج عؿ ىذه الحقيقة واضحة لمناس فأمر بنقشيا عمي حجر لكي تودع في
قبر رع ور  ،وىناؾ حادث مشابو حدث لموزير والقاضي " واش بتاح" )

الصورة لمتوف االىراـ او نصوص االىراـ .مف داخؿ ىرـ الممؾ اوناس

ٌلٚ ٞأفٔ إٌبً ثؼطف٠ ٌُٚ " ٟىزف ثنٌه ثً عؼً ٘نٖ اٌؾم١مخ ٚاٙؾخ ٌٍٕبً فأِو ثٕمْٙب ػٍ ٟؽغو ٌى ٟرٛكع ف ٟلجو هع ٚه ،
ٕ٘ٚبن ؽبكس ِْبثٗ ؽلس ٌٍٛى٠و ٚاٌمبٚ " ٟٙاُ ثزبػ" ) ِؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو – اٌمَُ األٚي -ك ٍ١ل رٛف١ك ٕفؾخ ، 89
ِ 46ؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو – اٌمَُ األٚي -ك ٍ١ل رٛف١ك ٕفؾخ 90-89-88
ِ 41ؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو – اٌمَُ األٚي -ك ٍ١ل رٛف١ك ٕفؾخ 96-95
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ثورة الجياع في العصر الفرعوني

في عصر األسرة السادسة الفرعونية (  - -طاؿ الحكـ بالممؾ بيبي الثاني الذي استبدت بو شيخوختو ثـ
بدأ يتبدؿ حاؿ الحكومة المركزية فدب فييا الضعؼ وقمت ىيبتيا وفي نفس الوقت زاد سمطاف حكاـ األقاليـ

وزادت ثروتيـ وقؿ والءىـ لصاحب العرش  - -واشتدت المظالـ مما أدي إلي القياـ بثورة  ٗٛ)- - ،وبعد

ذ لؾ بدأ عصر االضمحبلؿ األوؿ وىي الفترة التي (  - -استمرت ما يقرب مف قرف ونصؼ وتشمؿ األسرات
مف السابعة حتي نياية العاشرة  - -لقد سقطت مصر في ىوة عميقة مف االضمحبلؿ بعد موت الممؾ بيبي
الثاني  ،فانيار صرح الممكية وتدىورت سمطة الببلد المركزية وبدأ الشعب يفكر في الثورة ليتحرر مف قيوده

فكانت الثورة  ،ثورة عمي قدسية المموؾ وقدسية اآللية  - - -ويصؼ لنا الحكيـ المصري "أبوور" الذي

يحتمؿ أنو عاش في أواخر عيد الممؾ بيبي الثاني أو أحد خمفائو الضعاؼ  ، -الببلد وصفاً ممتعاً عمي الرغـ

مما فيو مف قسوة ["-مف وجية نظره ألف الفقراء حصموا عمي كؿ شئ في ىذه الثورة ولـ يتركوا لؤلغنياء شيئاً

" -واستمر السمب والنيب حتي تـ نيب كنوز المقابر ] فيعدد صور البؤس ويؤنب الممؾ الحاكـ عمي استيتاره
وضعفو بقولو " ما ىذا الذي يحدث في مصر ؟  -إف النيؿ ال يزاؿ يأتي بفيضانو وليس ىناؾ مف يقوـ بحرث

بل أصبح اآلف مف األثرياء -
حقمو  ، -لماذا حقاً أصبح الفقراء يمتمكوف الكنوز ؟  ،إف مف كاف ال يممؾ نع ً
 لماذا حقاً عـ الحزف األشراؼ ؟ بينما ساد الفرح والسرور الفقراء  - -أنظر كيؼ أصبحت نساء األشراؼمتسوالت  ،ومف لـ يمتمؾ خرقة يناـ عمييا أصبح اليوـ وىو صاحب سرير  ،ومف كاف يفتقد الرغيؼ أصبح

اآلف يمتمؾ مخزناً مف الغبلؿ  ،انظروا  :إف مف كاف ال يمتمؾ ثوراً أصبح اآلف مف أصحاب القطعاف " )ٜٗ
وكبلـ الحكيـ المصري (أبوور) يعبر عف تدىور السمطة المركزية في مصر وبالتالي لـ يأمف أحد عمي كؿ ما

يممكو

الصورة لمممؾ بيبي الثاني
ِ 48ؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو – اٌمَُ األٚي -ك ٍ١ل رٛف١ك ٕفؾخ ِٚ 99ب ثؼل٘ب
ِ 49ؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو – اٌمَُ األٚي -ك ٍ١ل رٛف١ك ِمزطفبد ِٓ ٕفؾخ ِٚ 126ب ثؼل٘ب
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عندما كتب المظموـ شكواه بأسموب رائع

لـ يتـ االستجابة ليا حتي يتـ االستمتاع بالمزيد مف الشكاوي الرائعة

قصة طريفة مف العصر الفرعوني بعنواف القروي الفصيح ، ،

( - -وىي قصة كتب أحداثيا أديب مف العصر األىناسئٓ٘ والقصة في حد ذاتيا بسيطة في وقائعيا

إال أنيا تمتاز بببلغة األسموب ويبدو أف اليدؼ ليس القصة نفسيا بؿ الشكاوى التسعة التي ناقش فييا

القروي النظـ االجتماعية والفوارؽ بيف الطبقات كما طالب بمحو الظمـ واعطاء كؿ ذي حؽ حقو وحماية
الفقير مف الحاكـ الغني الظالـ )ٔ٘

وتعود أحداثيا إلي عصر الممؾ نب-كاو-رع أحد مموؾ أىناسيا في األسرة العاشرة الفرعونية

وتتمخص مقدمة ىذه القصة في أف قروياً يدعي خوف أنبو أحس أف مخازف الغبلؿ في منزلو كادت تفرغ

مما فييا  ،فاستأذف زوجتو في السفر إلي العاصمة أىناسيا لمحصوؿ عمي المزيد مف الطعاـ والغمة التي تكفي
أوالده وطمب منيا أف تعد لو ما يكفيو مف زاد الطريؽ وخرج ىذا القروي مف قريتو حقؿ الممح بالقرب مف
وادي النطروف يحمؿ عمي حميره بعض السمع التي اشتيرت بيا قريتو وكاف عميو أف يخترؽ في طريقو إلي

العاصمة ضيعة رنسي مرو مدير القصر الفرعوني

وكاف أحد عمالو ويدعي جحوتي نخت طماعاً فمما رأي حمير خوف أنبو بمنظرىا الخبلب وما عمييا مف

سمع ثمينة متنوعة طمع فييا  ،ففكر في حيمة لبلستيبلء عمييا بطريقة تخدع القروي ويستسمـ ليا

٘ َّٟ٠ 50نا اٌؼٖو ثبٌؼٖو اإلٕ٘بٍَٔ ٟجخ ئٌِ ٟلٕ٠خ ئٕ٘بٍ١ب ؽ١ش وبٔذ ِىبْ ػبّٕخ اٌلٌٚخ ف ٟمٌه اٌؼٖو ثلال ِٓ ِٕف ١ٛٚجخ
ٚغ١وُ٘
ِ 51ؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو – اٌمَُ األٚي -ك ٍ١ل رٛف١ك ٕفؾخ 132
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وقد أمر خادمو بأف يسرع بإحضار بعض قطع مف قماش الكتاف وأسرع فمدىا عمي الطريؽ الضيؽ بيف

م اء الترعة وحقؿ القمح  ،فاحتار القروي إيف يتجو فمـ يكف أمامو إال أف يميؿ بحميره فيسير عمي الجانب
الذي بو القمح فصاح فيو جحوتي نخت وبالطبع فقد انتيز الحمار الفرصة التي انشغؿ فييا صاحبو بالكبلـ

ومؤل فمو بحزمة مف القمح وحينئذ كشؼ جحوتي نخت عف مؤامرتو الدنيئة لبلستيبلء عمي حمير القروي
بحجة أنو أكؿ قمحو

اتجو القروي إلي الجنوب ليمتقي رئيس الحجاب رنسي مرو بعد أف ظؿ عشرة أياـ كاممة يتوسؿ إلي

جحوتي نخت ليعيد إليو حقو  ،وقد استمع كبير الحجاب إلي الشكوي وسرعاف ما نقميا إلي جبللة الممؾ نب

كاو رع فسارع الممؾ بدوره نتيجة إعجابو بببلغة ىذا القروي بإصدار توجيياتو إلي كبير الحجاب بأف يمزـ
الصمت حتي يستمر القروي في شكواه حتي يمكف لمممؾ االستمتاع بببلغة القروي وفصاحتو في التعبير ،

ولقد أصدر الممؾ توجيياتو في ذات الوقت بأف يتولي رنسي تدبير حياة أسرة القروي بإرساؿ المعونات الغذائية

إلييـ دوف أف يعمـ القروي شيئاً عف ذلؾ

وفي نياية القصة اقتص الممؾ مف الظالـ بأف أخذ كؿ ما كاف يممكو وأعطاه لذلؾ القروي الفصيح ولـ

يكتؼ بأف رد إليو ما سرؽ منو وىذا يعني أنو قد عوضو عما أصابو مف ألـ ويقوؿ القروي مخاطباً رنسي
ليحثو عمي العدؿ في شكواه األول ي :إذا نزلت إلي بحيرة العدالة مف المؤكد أنؾ ستبحر فييا مع ريح مواتية ،
ولف يقتمع شراعؾ  ،ولف تتقدـ سفينتؾ ببطء  ،ولف يصيب ساريتؾ الضرر  ،ولف تنكسر عوارض السواري ،

ولف تجرفؾ المياه ولف تعاني مف مشاؽ النير ولف تشاىد وجوىاً مرعبة  ،بيد أف األسماؾ ستتجو إليؾ وقد
فزعت بسرعة وسوؼ تصطاد الطيور السمينة ألنؾ أب لميتيـ وزوج لؤلرممة وأخ لممطمقة  ،ومئزر لمف فقد أمو
 ،أياىا الخالي مف كؿ حسد  ،الرجؿ العظيـ المجرد مف الشراسة  ،الذي يقضي عمي الكذب ويوقظ الحقيقة

تعاؿ عمي صوت مف يتحدث إليو وأجيز عمي الشر  ،أقـ العدالة أييا الرجؿ الممدوح الذي يمتدحو الذيف

يمدحوف  ،اطرد ضيقي  ،الحظ أنني أرزح تحت وطأة حزني  ،لقد وىنت بسببو

ٕ٘

ٕ٘

نقبلً باختصار عف كتاب الخطاب السياسي في مصر القديمة – الدكتور مصطفي النشار –أستاذ

الفمسفة القديمة –دار قباء لمطباعة والنشر الطبعة األولي -ٜٜٔٛمقتطفات مختصرة مف صفحة ٕ ٜوما

بعدىا
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ٕٓ.

نصائح الممؾ خيتي الرابع البنو

كاف الممؾ خيتي األوؿ مف أبرز مف حكموا مصر في فترة االضطرابات وتعدد األسر الفرعونية وتعدد الحكاـ

(خبلؿ عصر االضمحبلؿ األوؿ) فقد استطاع األمير خيتي حاكـ اإلقميـ العشريف مف أقاليـ الصعيد في ظؿ
االضطرابات التي سادت الفترة االنتقالية األولي مف نياية األسرة السادسة حتي قياـ األسرة الحادية عشرة ،

استطاع أف يؤسس األسرة التاسعة الفرعونية حوالي سنة ٖٕٗٔ قبؿ الميبلد  ،ويتخذ مف عاصمة إقميمو وىي

مدينة أىناسيا عند مدخؿ الفيوـ عاصمة لمصر  ،ولقبو األثريوف باسـ الممؾ خيتي األوؿ  ،ويسمي ىذا

العصر بالعصر اإلىناسي

أما الممؾ خيتي الرابع (واح كا رع) فقد جمس عمي عرش أىناسيا خبلؿ األسرة العاشرة  ،وكاف ممؾ حازـ ،

ومشيور بوصيتو البنو (م ري كا رع ) تمؾ الوصية التي تمقي الضوء عمي ذلؾ العصر  ،والتي يعطي فييا
خبلصة تجاربو البنو حتي ال يقع فيما وقع فيو ىو مف أخطاء
ويبدأ ىذه النصائح بتحذير ابنو مف أي تابع لو يكثر مف الكبلـ وراءه أتباع كثيروف فإف ىذا الشخص

يسبب االنقساـ بيف الناس

ويوصيو بأف يكوف فناناً في الحديث  ،وينصحو بأف ينيج سبيؿ آبائو وأجداده وأف يكثر مف قراءة ما

خمفوه مف كتب الحكمة

وأال يفعؿ الشر وأف يتحمي بالصبر ويترؾ وراءه ذكري حسنة مف حب الناس لو

ويحذر ابنو مف الطمع  ،وينصحو بأف يعتني بتثبيت حدوده وأف يعمي مف شأف رجالو ويقوييـ

وينصحو باتباع الحؽ واقامة العدؿ
ويحذره مف ظمـ األرممة

ويوصيو بأال يحرـ شخصاً مف ثروة أبيو ،
33

وأال يطرد الموظفيف مف وظائفيـ وأال يعاقب أحداً دوف خطأ وينصح ابنو بالعناية بيـ وتقريبيـ منو وأف

يمنحيـ الحقوؽ  ،ويكافئيـ بإعطائيـ بعض الماشية

ويحذره بشده أف يميز ابف ش خص غني عمي ابف شخص فقير  ،بؿ يجب أف يقدر كؿ إنساف حسب

كفاءتو الشخصية ،

ويوصيو باإلكثار مف إقامة المنشآت الدينية وتقديـ القرابيف - - -

 ،ويختـ نصائحو بحث ابنو عمي طاعة اإللو والخوؼ منو  - - ،ويذكره بأال ينسي آخرتو وأف يعمؿ لميوـ

اآلخر وأف يذكر دائماً نعـ اإللو عميو

تمؾ كانت نصائح ثالث مموؾ األسرة العاشرة الفرعونية إلي رابع مموؾ تمؾ األسرة

ٖ٘

ٖ٘

نقبلً باختصار عف كتاب ىؤالء حكموا مصر  -مف مينا إلي مبارؾ  -إعداد حمدي عثماف –

المراجعة العممية د ناصر األنصاري – الييئة المصرية العامة لمكتاب – الطبعة الثانية ٕٕٔٓ
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ٕٔ.

الممؾ منتوحتب الثاني وبداية الدولة الوسطي الفرعونية

كانت مصر عمي موعد مع منتوحتب الثاني لينتشميا مف فوضي عصر االضمحبلؿ األوؿ وقد استمر

االضمحبلؿ مف األسرة السابعة إلي العاشرة وكانت األسرتيف السابعة والثامنة تحكماف مصر مف ( منؼ ) أما

التاسعة والعاشرة فمف ( إىناسيا ) وكبلىما في الوجو البحري في شماؿ مصر وكانت األقاليـ والمقاطعات شبو
مستقمة عف الحكومة المركزية  ،ثـ بدأ يزيد نفوذ أسرة جديدة في الجنوب  ،وكاف عميد ىذه العائمة حاكـ ليذه

المنطقة وكاف اسمو ( إنيو تؼ )

وظؿ ىذا الرجؿ وكؿ مف جاء بعده في ىذه العائمة عمي خبلؼ واضح مع مموؾ األسرة العاشرة في إىناسيا

بؿ وقد وقعت بعض الحروب بيف الطرفيف وقد تـ توسيع نطاؽ حكـ ىذه العائمة الحاكمة حتي شمؿ خمسة

أقاليـ في جنوب مصر وكاف ىذا في عيد ( إنيوتؼ الثاني ) الذي حكـ طيبة لمدة خمسيف عاماًٗ٘ ثـ تبله
في ىذه العائمة إنيوتؼ الثالث ثـ ( منتو حوتب األوؿ ) ثـ ( منتو حوتب الثاني )

وىنا يتوقؼ التاريخ ويغير مجراه  ،ألف منتو حوتب الثاني لـ يحكـ الجنوب فحسب مثؿ سابقيو وجدوده

ولكنو استطاع اإلطاحة بمموؾ الشماؿ الضعفاء في إىناسيا ويحكـ مصر بالكامؿ ويوحدىا ليصبح مؤسس
األسرة الحادية عشرة بؿ مؤسس الدولة الوسطي بالكامؿ

 ،وكاف ذلؾ حوالي سنة ٕٕ٘ٓ ؽ ـ ويقوؿ عنو أحمد فخري في كتابو الرائع مصر الفرعونية

( وليذا يري بعض المؤرخيف اعتبار مف سبقو مف مموؾ ىذه األسرة والتسعة أعواـ األولي مف حكمو وقتاً

معاص ارً لؤلسرة العاشرة وأف األسرة الحادية عشرة تبدأ مف ىذا التاريخ فقط  ،لكف اإلنصاؼ في البحث يحتـ

عمينا اعتبار أياـ األسرة الحادية عشرة منذ عيد إنيوتؼ األكبر أي قبؿ ذلؾ باثنيف وثمانيف عاماً )٘٘

وتعتبر األسرتيف ٔٔ  ٕٔ ،ىما الدولة الوسطي التي استعاد فييا الفراعنة أمجادىـ مرة أخري قبؿ أف

يدخموا في عصر االضمحبلؿ الثاني ويقوؿ أحمد فخري
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( وما مف شؾ في أف أكثر مم وؾ الدولة الوسطي لـ يكونوا عتاة أو متجبريف في األرض بؿ نعرؼ عف

أكثرىـ أنيـ كانوا فخوريف بعدليـ بيف الناس وسيرىـ عمي رعايتيـ وليذا سرعاف ما أطمأف الناس إلي

حكاميـ وتركوا أمر سعادتيـ بيف أيدييـ )

مف كتاب ( مصر الفرعونية ) – أحمد فخري – صفحة ٕ ٜٔوصفحة ٕٓٗ – الصورة لتمثاؿ الممؾ منتو

حتب الثاني  ،وىذا االسـ يعني ( اإللو منتو راضي ) ويعتبر اإللو منتو ىو إلو الحرب عند الفراعنة

36

ٕٕ.

الممؾ امنمحات األوؿ مؤسس األسرة الثانية عشرة الفرعونية

لـ يكف امنمحات إال رجبل عصاميا مف الشعب رفعو ذكاءه وجده إلي المكاف الذي يستحقو  - -وكاف مف
بيف أساليب رده عمي خصومو كتابة البردية المعروفة باسـ تنبؤات نفرتي المحفوظة اآلف في متحؼ ليننجراد

والتي أطنبت في وصؼ ما سيحؿ بمصر مف فوضي وأف إنقاذىا سيتـ عمي يدي ممؾ سيأتي مف الجنوب
يسمي أميني " امنمحات" ابف امرأة مف النوبة ويولد في الصعيد سييزـ األسيويوف أماـ مذابحو ويقع الميبيوف

صرعي أماـ لييبو  - -ولـ يكف المقصود مف كتابة تمؾ البردية إال الترويج بيف الشعب ليذا الحاكـ الجديد

ومحاولة إقناع الناس بأف اختياره إلنقاذ م صر أمر أرادتو اآللية منذ أبعد األزمنة  - -وطالت األياـ بأمنمحات
حتي وصؿ حكمو إلي ثبلثيف عاما ولـ يقدر لو أف يموت وىو في شيخوختو ميتة ىادئة بؿ مات غيمة وىو
في قصره  ،إذ انتيز أعداؤه فرصة غياب ابنو وولي عيده وشريكو في الممؾ سنوسرت  ،في حممة عمي ليبيا

ودبروا مقتمو – ونعرؼ بعض التفاصيؿ عف تمؾ النياية مف برديتيف إحداىما مف بردية شخص يسمي
سنوىي  ،أما البردية الثانية فيي معروفة باسـ نصائح امنمحات البنو وقد كتبت دوف شؾ بعد موت الممؾ
وكأنيا عمي لسانو مف العالـ اآلخر يتحدث فييا إلي ابنو ويوصيو كيؼ يسوس الممؾ  - -وكانت مف أحب

الموضوعات األدبية إلي قموب المصرييف في الدولة الحديثة مف األسرة  ٔٛحتي األسرة ٕٓ وكانت موضع

دراسة كثير مف العمماء

( وتمتاز األسرة الثانية عشرة بما أنتجو صانعوا الحمي وبخاصة ألميرات البيت المالؾ إذ جمعت تمؾ الحمي

بيف الدقة المتناىية في الصناعة والذوؽ الفني الرفيع ) ٘ٙكما يمتاز ىذا العصر بنشاط دبموماسي كبير
وعبلقات واسعة مع دوؿ الجوار  ،كما اىتمت ىذه األسرة بالجنوب وقامت بتعييف حاكـ مصري جنوب الشبلؿ

الثالث وأقامت حصناً ومخزناً كبيراً لمتجار ىناؾ كما أقامت ىذه األسرة مشاريع لمري واىتمت بالزراعة وبنير
النيؿ اىتماـ خاص كما ازدىر في عيد ىذه األسرة األدب والفف

٘ٚ
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( ىذه المعمومات مف صفحة  ٕٔٛوما بعدىا بكتاب مصر الفرعونية ألحمد فخري )

ٖٕ.

قصة مسمة مف الدولة الوسطي الفرعونية

أسس الممؾ امنمحات األوؿ األسرة الثانية عشرة الفرعونية في الدولة الوسطي  ،وكاف امنمحات رجؿ

عصامي برز مف صفوؼ الشعب  ،وتمتاز ىذه األسرة عام ًة بأنيا نزلت قميبلً عف السمطة القدسية التي كانت
لمموؾ الدولة القديمة  ،وتقربت إلي الشعب بإقامتيا منار العدؿ  ،وبالعديد مف اإلصبلحات واألعماؿ
اإلقتصادية والعمرانية التي زادت مف رخاء الشعب  ،وقد استمر حكـ ىذه األسرة ما يقرب مف مائتي عاـ ،

تقدمت الببلد تقدماً عظيماً في شتي النواحي  ،وكانت مصر في عيدىا أقوي دولة في المنطقة  ،وكاف الممؾ
سنوسرت األوؿ ثاني مموؾ ىذه األسرة  ،وقد أقاـ مسمة شييرة باقية إلي اآلف ( بالمطرية ) ويبمغ ارتفاعيا

 ٙٙقدماً  ،وىي قطعة واحدة مف الجرانيت األحمر  ،وقد أقاميا في مدخؿ المعبد والمدرسة الجامعة المذيف
بناىما في عيف شمس ( التي يسمييا اليونانيوف ىميوبوليس ) – مدينة أوف  -وىي أقدـ مسمة قائمة في
مكانيا األصمي  ،ويقوؿ الدكتور أحمد بدوي في كتابو ( موكب الشمس جٕ صفحة ٖٓٔ ) إف مسمة عيف

شمس إحدي خمس مسبلت مازالت في مكانيا األصمي وأما باقي مسبلت الفراعنة فقد نقميا الضعؼ واليوي
السياسي إلي ما وراء البحار إلي لندف وباريس ونيويورؾ وروما واستانبوؿ وفي روما وحدىا مسبلت تسع
الصورة لمسمة الممؾ سنوسرت األوؿ وتمثالو

٘ٛ
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نقبلً عف كتاب تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة – تاليؼ عبد الرحمف الرافعي – صفحة ٖ٘

٘ٛ

ٕٗ.

الثالث

عندما انبير المؤرخ اليوناني ىيرودوت بمشروعات الممؾ امنمحات

ورد بالجزء األوؿ مف موسوعة تاريخ مصر لؤلستاذ أحمد حسيف صفحة ٓ ٛوما بعدىا وتحت عنواف

امنمحات الثالث حوالي ٕٗ ٔٛقبؿ الميبلد :

حكـ امنمحات الثالث مصر وقد سمي باسـ ني ماعت رع ويعتبره المؤرخوف مف أعظـ مف حكموا مصر ،
وداـ حكمو خمساً وأربعيف سنة مرت عمي مصر في ىدوء وسبلـ وممئت بالمشاريع الكبري العمرانية

كاف أعظميا بطبيعة الحاؿ نظاـ الري الذي ابتكره لموجو البحري بأف اتخذ مف منخفض اقميـ الفيوـ الذي

ينخفض في بعض أجزائو عف البحر بػ  ٕٜٔقدماً خزاناً لمماء حيث ال تزاؿ بحيرة قاروف آية عمي ذلؾ فشيدوا

عمي الفتحة في سمسمة الجباؿ التي تربط وادي النيؿ بمنخفض الفيوـ سداً عظيماً – سد البلىوف -فنشأت
ىذه البحيرة اليائمة في التاريخ التي عرفت باسـ بحيرة موريس والتي كانت تمد النيؿ بعد ذلؾ بالماء خبلؿ

فترة التحاريؽ أشبو بخزاف أسواف أو السد العالي في عصرنا الحديث

وبيذا ضرب عدة عصافير بحجر واحد  ،فيو أنقذ الفيوـ مف الغرؽ الذي كانت تتعرض لو كؿ عاـ ،

واستصمح أراضي زراعية قاـ باستغبلليا بالفعؿ ومد النيؿ بالماء أياـ التحاريؽ

ومف األعماؿ العمرانية العظيمة التي تنسب إلي امنمحات الثالث  ،القصر العظيـ الذي اطمؽ عميو

اليونانيوف اسـ قصر البلبيرانت – قصر التيو – وكاف طولو يبمغ ألؼ قدـ وعرضو ثمانمائة وقد استعمؿ معيداً

دينياً وادارياً ،

وقد وصؼ ىيرودوت ىذيف األثريف ونعني بيما بحيرة موريس وقصر البلبيرانت  ،فقد رآىما رأي العياف

ووصؼ ما رأي عامة وسجؿ انبياره كما ورد في كتاب ىيرودوت يتحدث عف مصر لمحمد صقر خفاجة

إف البلبيرانت عمؿ يعجز عف وصفو البياف  ،إذ لو قدر إلمرئ أف يجمع معرضاً لممباني واآلثار الفنية التي

شيدىا اليونانيوف لبدت عمبلً أقؿ مف ىذه البلبيرانت - - - -
39

ثـ ينتقؿ ىيرودوت لمتحدث عف بحيرة موريس فيقوؿ :

ومع أف البلبيرانت عمي ىذه الدرجة مف العظمة  ،لكف البحيرة المسماة ببحيرة موريس والتي بني

البلبيرانت بالقرب منيا تثير إعجاباً أشد

وراح ىيرودوت يسجؿ أبعاد الخزاف العظيـ وكيؼ يصؿ إلييا الماء مف النيؿ لمدة ستة أشير ثـ يرجع

منيا إلي النيؿ مدة ستة أشير ثانية

وىي القناة المعروفة اليوـ باسـ بحر يوسؼ  ،كما تحدث ىيرودوت عف تمثاليف المنمحات الثالث

وفترة حكـ امنمحات الثالث حؿ فييا النعيـ واألمف والسكينة عمي الببلد  ،حتي ترنـ القوـ بالفرعوف

قائميف :

أنو يكسو القطريف جنة خضراء أكبر مف النيؿ العظيـ  ،لقد زاد القطريف قوة  ،كيؼ ال وىو نفس الحياة

المرطب لؤلنوؼ  ،ىو ال ذي يوزع الخيرات عمي تابعيو  ،ىو المغذي لخمفاءه  ،ىو الفداء وفي فمو الخير
نقبلً باختصار عف كتاب موسوعة تاريخ مصر لؤلستاذ أحمد حسيف

ويتضح بالصورة رأس تمثاؿ لمممؾ امنمحات الثالث متواجدة حالياً بمتحؼ الموفر بفرنسا
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في عيد الممؾ سنوسرت الثالث أبحرت السفف المصرية في الجرانيت

عندما قرر الممؾ سنوسرت الثالث

ٗ ٔٛ٘٘-ٔٛٚؽ.ـ .إجراء أعماؿ حربية في النوبة لتأميف حدود

مصر الجنوبية وجد عقبة كبيرة أماـ سفف األسطوؿ  ،فشؽ ألسطولو طريقاً بيف صخور الشبلؿ األوؿ  ،وأنشأ
ميندسوه ىذا الطريؽ المائي في أصعب مناطؽ الشبلؿ الجرانيتية لمسافة مائتيف وستيف قدماً بعرض أربعة

وثبلثيف قدماً وعمؽ ستة وعشريف قدماً  ،وحمؿ عمي النوبة عدة حمبلت وطدت فييا السمطة المصرية ،
وشيد حصنيف متقابميف في آخر الحدود الجنوبية لمدولة عمي شاطئ النيؿ  ،وال تزاؿ آثار ىذيف الحصنيف

باقية اآلف تشيد لمصر في تمؾ األوقات بالبراعة الحربية والكفاية في اختيار مواقع الدفاع الحصينة  ،والمقدرة

عمي تشييد الحصوف المنيعة  ،وكاف سنوسرت الثالث مف مموؾ األسرة الثانية عشرة الفرعونية بالدولة
الوسطي  ،وقد نصب لوحتو المشيورة التي يتحدث فييا إلي المصرييف عف الكفاح الوطني ويحثيـ عميو ،

وفيما يمي بعض ما جاء في لوحة الممؾ حيث قاؿ :

(  - -ولقد جعمت تخوـ ببلدي أبعد مما وصؿ إليو أجدادي  ،وزدت في مساحتيا عمي ما ورثتو  ،واني

ممؾ يقوؿ وينفذ  ،وما يختمج في فؤادي تفعمو يدي  ،واني طموح إلي السيطرة  ،وقوي أحرز الفوز  ،ولست
بالرجؿ الذي يرضي بالتقاعس عندما يعتدي عميو  ،أىاجـ مف يياجمني حسبما تقتضيو األحواؿ فإف الرجؿ

الذي يركف إلي الدعة بعد اليجوـ عميو يقوي قمب العدو  ،والشجاعة ىي مضاء العزيمة ) - -

ٜ٘
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نقبلً عف كتاب تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة – تاليؼ عبد الرحمف الرافعي – صفحة ٗ٘

.ٕٙ

أجمؿ المجوىرات مف عيد األسرة الثانية عشرة الفرعونية

بالدولة الوسطي مف حوالي سنة ٓ ٕٓٙؽ ـ إلي سنة ٓٔ ٔٚؽ ـ

حكمت ىذه األسرة ما يقرب مف قرنيف  ،وتتكوف مف مجموعة مف المموؾ اشتيروا باسـ امنمحات

وسنوسرت عمي التوالي وىذا ىو الترتيب المفضؿ لمموؾ ىذه األسرة :

امنمحات األوؿ – سنوسرت األوؿ – امنمحات الثاني – سنوسرت الثاني – سنوسرت الثالث – امنمحات

الثالث – امنمحات الرابع – الممكة سبؾ نفرو وقد امتاز عصر ىذه األسرة بالرقي في الذوؽ الفني ومما يؤكد
ذلؾ ما تركتو مف الحمي التي يتحمي بيا النساء األميرات فيقوؿ عنيا شيخ األثرييف د أحمد فخري1905 -

 1973في كتابو مصر الفرعونية  ( :وتمتاز األسرة الثانية عشرة بما أنتجو صانعوا الحمي وبخاصة ألميرات
البيت المالؾ إذ جمعت تمؾ الحمي بيف الدقة المتناىية في الصناعة والذوؽ الفني الرفيع)

كما يمتاز ىذا العصر بنشاط دبموماسي كبير وعبلقات واسعة مع دوؿ الجوار مثؿ فمسطيف وسوريا وبعض

ال جزر البحر المتوسط مثؿ قبرص وكانت الدوؿ التي ارتبطت بمصر بعبلقات صداقة ىي المستفيدة أكثر بيذه
العبلقات بطبيعة الحاؿ ألف مصر في ذلؾ الوقت كانت أعظـ األمـ ثقافة وقوة وحضارة في ببلد الشرؽ القديـ

عمي حد تعبير أحمد فخري

أو كما ورد في األغنية الشييرة طوؼ وشوؼ لكوكب الشرؽ أـ كمثوـ :
كاف نيار الدنيا لسو ما طمعش  ،وىنا عز النيار

 ،كما اىتمت ىذه األسرة بالجنوب وقامت بتعييف حاكـ مصري جنوب الشبلؿ الثالث وأقامت حصناً

ومخزناً كبيراً لمتجار ىناؾ كما أقامت ىذه األسرة مشاريع لمري واىتمت بالزراعة وبنير النيؿ اىتماـ خاص
كما ازدىر األدب والفف في عصر ىذه األسرة ،

وقد كتب أيضاً المؤرخ واألثري الكبير د أحمد فخري في كتابو الممتع مصر الفرعونية وتحديداً في الصفحة

رقـ ٕٓٗ

( وما مف شؾ في أف أكثر مموؾ الدولة الوسطي لـ يكونوا عتاة أو متجبريف في األرض بؿ نعرؼ عف

أكثرىـ أ نيـ كانوا فخوريف بعدليـ بيف الناس وسيرىـ عمي رعايتيـ وليذا سرعاف ما أطمأف الناس إلي
حكاميـ وتركوا أمر سعادتيـ بيف أيدييـ(
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اليكسوس وعصر االضمحبلؿ الثاني لمفراعنة

( تعرضت مصر منذ األسرة الثالثة عشرة وطواؿ قرنيف أي حتي األسرة السابعة عشرة لمضعؼ ولبلنحبلؿ

واجتازت فترة أخري مظممة أشد مف التي اجتازتيا أعقاب الدولة القديمة فتحكـ فييا مموؾ ضعاؼ – وقد

استمر عصر االضمحبلؿ الثاني ما يقرب مف ٕٕٓ عاما– وغ از اليكسوس مصر في األسرة الخامسة عشرة
وأطمؽ عمييـ العالـ األلماني أوتو اصطبلح اليكسوس الكب ار فقد أعطوا ألنفسيـ الحؽ باالحتفاظ باأللقاب

الممكية المصرية ويبدو أنيـ استطاعوا في البداية السيطرة عمي جميع أنحاء مصر وانتشرت اسمائيـ –
ونخص بالذكر ىنا الممؾ خياف والممؾ أبوفيس مف النوبة إلي فمسطيف ثـ بعد ذلؾ أتت مجموعة أخري مف

حكاـ اليكسوس أطمؽ عمييـ نفس العالـ اصطبلح اليكسوس الصغار أو الضعاؼ وىـ الذيف ينتموف لؤلسرة

السادسة عشرة ولـ يستطع ىؤالء السيطرة عمي جميع أنحاء مصر إذ قاـ في ىذه الفترات بيت حاكـ قوي في

الصعيد اتخذ مف طيبة مقرا لو وأسس األسرة السابعة عشرة وأخذ عمي عاتقو تحرير مصر مف اليكسوس -

 وكانت الفوضى قد بدأت تسود مصر في الفترة التي بدأت تظير في غرب آسيا حركة ىجرة قبائؿ واسعةتنتمي إلي العنصر اليندو أوروبي وقد وصؿ أثرىا إلي مصر وبدأت تشعر بيا في أوائؿ األسرة الرابعة عشرة

وذلؾ بعد أف استقرت ىذه القبائؿ في سوريا وفمسطيف وأخذوا بمظاىر الحضارة السامية الموجودة ىناؾ
وعرفوا في التاريخ باسـ اليكسوس

)ٓ ٙواليكسوس كتب عنيـ الفراعنة أنفسيـ بعد ذلؾ ووصفوىـ

بأوصاؼ تعبر عف مدي استياءىـ الشديد منيـ فقالوا عنيـ الرعاة البدو وقالوا عنيـ الطاعوف أما كممة

ىكسوس نفسيا فتعني ( حكاـ األقاليـ األجنبية ) وىو المعني المق بوؿ تفسيره مف وجية نظر سميـ حسف في

موسوعتو ( صفحة ٔ بالجزء الرابع )  ،وكاف عدد مموكيـ الذيف حكموا مصر ٖٕ ممكاً تقريبأً - ٙوقد تركوا

آثاراً موجودة إلي اآلف وكاف الثبلثة وعشريف ممكاً موزعيف عمي أسرتيف ٘ٔ  ٔٙ ،وكانت عاصمتيـ في
أواريس في الوجو البحري  ،إلي أف جاءت األسرة السابعة عشرة الفرعونية وظمت تقاوميـ وتحاربيـ حتي نجح

أحمس في طردىـ مف الببلد وأسس األسرة  ٔٛبؿ إنو أسس عصر الدولة الحديثة

ٕٙ

ِ 60ؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو – اٌمَُ األٚي -ك ٍ١ل رٛف١ك ِمزطفبد ِٓ ٕفؾخ ِٚ 163ب ثؼل٘ب
ٍِٛٛ 61ػخ ؽىبَ ِٖو ( ٔبٕو األٖٔبهٕ ) ٞـ 31
ٕٙ

مف كتاب معالـ تاريخ وحضارة مصر – القسـ األوؿ -د سيد توفيؽ مقتطفات مف صفحة ٖ ٔٙوما

بعدىا وكتاب موسوعة حكاـ مصر ( ناصر األنصاري ) صفحة ٖٔ
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عندما طارد فرعوف بني إسرائيؿ

إسرائيؿ ىو نبي اهلل يعقوب فيو شخص واحد ولو اسميف وبالتالي فإف بني إسرائيؿ ىـ بني يعقوب عميو

آوى
وس َ
ؼ َ
السبلـ  ،وقد دخؿ إسرائيؿ وعائمتو مصر بدعوة مف ابنو يوسؼ عميو السبلـ { َفمَ َّما َد َخمُواْ َعمَى يُ ُ
ِ
ِ
ِ
يف}ٖ )ٜٜ( ٙسورة يوسؼ  - -وقد كتب ابف كثير عف أبناء
ص َر إِف َ
شاء ال ّم ُو آ ِمنِ َ
إِلَ ْيو أ ََب َوْيو َوقَا َؿ ْاد ُخمُواْ م ْ
يعقوب ( إسرائيؿ ) أنيـ ليسوا جميعاً مف أـ واحدة فقد أنجب سيدنا يعقوب مف أربعة نساء ( أختيف ىما ليا
وراحيؿ وجاريتييما ) بمعني إف سيدنا يعقوب تزوج مف أختيف واحدة اسميا "ليا" والثانية اسميا "راحيؿ" ولـ

يكف ىذا محرماً في شريعتيـ في ذلؾ الوقت وأنجب مف األختيف  ،وكانت لكؿ زوجة منيما جارية (أمة) تممكيا
ووىبتيا لزوجيا يعقوب وقد أنجب سيدنا يعقوب مف الجاريتيف أيضاً ويقوؿ اإلماـ ابف كثير رضي اهلل عنو في

كتابو قصص األنبياء صفحة  ( : ٔٚٙوكاف أوالد يعقوب الذكور اثني عشر رجبلً فمف " ليا " روبيؿ وشمعوف
والوي وييوذا وايساخر وزايموف  ،ومف "راحيؿ" يوسؼ وبنياميف  ،ومف أمة "راحيؿ" داف ونفتالي  ،ومف أمة

"ليا" حاد وأشير )ٗ ٙومف ىؤالء جاء شعب بني اسرائيؿ بالكامؿ بعد ذلؾ  ،ومكث بني إسرائيؿ في مصر ما

شاء اهلل ليـ أف يمكثوا وتكاثروا وكاف ليـ وضع خاص في مصر عندما كاف يوسؼ عميو السبلـ لو مكانة
خاصة عند الممؾ ثـ مرت السنيف بعد وفاة يوسؼ عميو السبلـ وتدىورت أحواليـ في مصر إلي أف قاـ

فرعوف مصر باستعبادىـ واضطيادىـ إلي أف خرجوا مف مصر مع موسي عميو السبلـ وبالتالي فإف يوسؼ
عميو ال سبلـ ىو السبب في دخوليـ مصر بينما موسي عميو السبلـ ىو السبب في خروجيـ مف مصر وكاف

بينيما وقت طويؿ جداً ال أحد يعرفو عمي وجو الدقة  ، ،وقد خرجوا جميعاً مف مصر مع موسي عميو السبلـ
ِ
س َار ِئي َؿ ا ْل َب ْح َر َفأَتَْب َع ُي ْـ ِف ْر َع ْو ُف َو ُج ُن ُ
ودهُ
{و َج َاو ْزَنا بِ َبني إِ ْ
وكاف يطاردىـ فرعوف وجنوده كما ورد في القرآف الكريـ َ
ِ
نت أ ََّن ُو ال إِلِ َو إِالَّ الَّ ِذي آم َن ْت ِب ِو َبنُو إِ ِ
يف}٘ٙ
سمِ ِم َ
آم ُ
َب ْغ ًيا َو َع ْد ًوا َحتَّى إِ َذا أ َْد َرَك ُو ا ْل َغ َر ُ
س َرائي َؿ َوأََناْ م َف ا ْل ُم ْ
ْ
َ
ؽ قَا َؿ َ
(ٓ ٜسورة يونس ) ،وقد كتب اإلماـ ابف كثير عف خروجيـ مف مصر في كتابو قصص األنبياء وتحديداً في
صفحة ٕ ( : ٕٚوكانوا قد استعاروا مف أىؿ مصر حمياً كثيراً فخرجوا وىـ ستمائة ألؼ رجؿ سوي الذراري بما
معيـ مف األنعاـ وكانت مدة مقاميـ بمصر أربعمائة سنة وثبلثيف سنة ىذا نص كتابيـ وىذه السنة عندىـ

تسمي سنة الفسخ )

 )99( 63سورة يوسف

 64قصص األنبياء ( ابن كثير ) صـ 676
 65يونس 99
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ما قالو مانيتوف عف اليكسوس

( في عيد الممؾ توتيمايوس وال أدري السبب في ذلؾ أصابتنا ضربة مف اهلل ودوف أف نتوقع ذلؾ جاءنا

غزاة مف جية الشرؽ مف أصؿ مجيوؿ ساروا تممؤىـ الثقة في النصر ضد ببلدنا وتمكنوا بقوتيـ مف

االستيبلء عمييا بسيولة دوف ضربة واحدة وبعد أف تغمبوا عمي حكاـ الببلد حرقوا مدننا دوف رأفة وىدموا
معابد اآللية مف أساسيا وعامموا جميع األىالي بعداء قاس فذبحوا البعض وأخذوا نساء وأطفاؿ البعض اآلخر

ليكونوا إماءاً وعبيداً ليـ )ٙٙ

وكاف مانيتوف كاىناً مصرياً في معبد في سمنود واشتير بعممو ومعرفتو لتاريخ مصر ولغتيا وأراد

بطميموس الثاني " حوالي ٓ ٕٛؽ ـ " أف يستفيد مف عممو وذلؾ بتكميفو بكتابة تاريخ لمصر استقي مصادره

مما كاف في المعابد ومكاتب الحكومة مف وثائؽ ومما يبعث عمي الحزف أف تاريخ مانيتوف األصمي فقد في

حريؽ مكتبة اإلسكندرية ولـ يعثر حتي اآلف عمي أي نسخة كاممة أو ناقصة منو وكؿ ما وصؿ إلي أيدينا

ليس إال مقتطفات مف ذلؾ التاريخ نقميا المؤرخ الييودي يوسيفوس  - -ووصؿ إلينا أيضاً مف تاريخ
مانيتوف جداوؿ بأسماء األسرات والمموؾ وعدد سني حكميـ في مؤلفات بعض الكتاب وخاصة جوليوس

اإلفريقي " ٕٔٚميبلدية " ولك ف أفضؿ النصوص وأدقيا ىو ما جاء في الكتاب الذي قاـ بجمعو جيورجيوس
سينكموس

وعادةً ما يتـ مقارنة ما جاء في تاريخ مانيتوف مف تواريخ مع باقي مصادر العصر الفرعوني كبردية
بل وقد ( حصؿ عمي ىذه البردية الرحالة اإليطالي دروفني في أوائؿ القرف التاسع عشر وقيؿ إنو
توريف مث ً
عثر عمييا في منؼ وكانت البردية في حالة جيدة عندما تسمميا دروفني ولكنيا تيشمت بعد ذلؾ ونقمت إلي
إيطاليا عقب الحصوؿ عمييا ووضعت في متحؼ توريف منذ ذلؾ الوقت وكانت تحتوي ىذه البردية عمي أكثر

مف ثبلثمائة اسـ مف أسماء المموؾ وتحت اسـ كؿ منيـ عدد سنوات حكمو وىي تبدأ باآللية الذيف حكموا

مصر  - -وتنتيي أسماء المموؾ قبيؿ األسرة الثامنة عشرة

ِٖ 66و اٌفوػ١ٔٛخ ( أؽّل فقوٕ ) ٞـ 253
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مف كتاب ( مصر الفرعونية ) ( "أحمد فخري")

ٙٚ

ٖٓ.

الممؾ سقنف رع الثاني

ىو أحد مموؾ األسرة  ٔٚالفرعونية وعاصر احتبلؿ اليكسوس لمصر وكاف حاكماً قوياً في طيبة بالوجو

القبمي  ،بينما كاف الممؾ أبوفيس ممؾ اليكسوس يحكـ في أواريس بالوجو البحري  ،ويحصؿ عمي الضريبة

مف أجزاء مصر المختمفة

وقد أرسؿ أبوفيس لمممؾ سقنف رع رسوالً يوضح لو أف أ صوات أفراس النير في طيبة تقمؽ نومو وىو في

قصره في مدينة أواريس بالوجو البحري ويطمب منو إسكاتيا  ،كما يطمب منو أيضاً ضرورة عبادة اإللو سوتخ
بدالً مف تعبده لئللو آموف رع وقد كانت ىذه الشرارة األولي والسبب المباش لمحرب ضد اليكسوس

وقد بدأ سقنف رع رحمة الكفاح ضد اليكسوس لتحرير مصر وتطيير أرضيا مف ذلؾ المستعمر الغاصب ،

ولكف شاءت األقدار أف يتوفي الممؾ سقنف رع متأثراً بجراح في جمجمتو نتيجة لحرب التحرير التي

خاضيا دوف أف يتـ الجبلء عف مصر  ،فاستكمؿ ابنو الممؾ كامس ىذه الميمة وحقؽ عدة انتصارات عمي

اليكسوس ولكف لـ يتـ التحرير الكامؿ إال عندما تولي الممؾ أحمس بعد أخيو كامس قيادة الكفاح ضد
اليكسوس  ،حيث تـ تحرير مصر تماماً في عيد الممؾ أحمس والذي اعتبره المؤرخ المصري القديـ مؤسس

ألسرة جديدة وىي األسرة  ٔٛالفرعونية رغـ أنو ابف الممؾ سقنف رع أحد مموؾ األسرة  ٔٚوبذلؾ أصبح
أحمس أوؿ مموؾ األسرة  ٔٛكبداية جديدة لعيد جديد بعد تطيير الببلد مف احتبلؿ اليكسوس  ،وقد نشأت

األسرة  ٔٛالفرعونية في طيبة بالوجو القبمي واستمرت أكثر مف قرنيف  ،تـ خبلليا تشييد اإلمبراطورية
المصرية في عيد الممؾ تحتمس الثالث سادس مموؾ ىذه األسرة

وقد كرس ا لممؾ أحمس فترة حكمو التي استمرت ما يقرب مف ٕ٘ سنة مف حوالي سنة ٓ٘٘ٔ قبؿ

الميبلد إلي سنة ٕ٘٘ٔ قبؿ الميبلد إل زالة الرواسب التي تركيا الغزاة األجانب فأعاد النظاـ والطمأنينة واألمف

في الببلد

بل باختصار عف كتاب ىؤالء حكموا مصر – حمدي عثماف – الطبعة الثانية – الييئة المصرية العامة
نق ً

لمكتاب

ويبدو في الصورة الممؾ أحمس األوؿ أثناء معاركو ضد اليكسوس  ،كما تبدو في الصورة أثار الجروح

في مومياء الممؾ سقنف رع وىو أوؿ ممؾ قاتؿ اليكسوس  ،أما كممة ىكسوس بالمغة المصرية القديمة فتعني

مموؾ الرعاة
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–وتبدو صور مومياء سقنف رع مف موقع المعجـ الفرعوني

وقد بدأت األسرة السابعة عشرة الكفاح ضد اليكسوس وكاف سقنف رع بطؿ مف أبطاؿ ىذا الكفاح وتبله

ابنو كامس ثـ توج أحمس ىذا الكفاح بانتصار كاسح عمي اليكسوس وطردىـ مف مصر لؤلبد وبالرغـ مف أنو

أخو الممؾ كامس وابف سقنف رع فإف المؤرخ المصري القديـ وضعو عمي رأس عائمة جديدة ٙٛوكانت فترة
حكمو ٕٗ سنة ٜٙوىكذا تـ اعتبار الممؾ أحمس األوؿ أوؿ مموؾ األسرة الثامنة عشرة الفرعونية وبدأ عصر
جديد ىو عصر الدولة الحديثة الفرعونية ويتميز عصر ىذه العائمة بأف النساء أصبح ليف دور كبير في الببلد

وأوؿ شخصية نسائية لمعت في ىذه األسرة ىي الممكة ( تتي – شري ) وىي أـ سقنف رع وجدة أحمس األوؿ
وكاف ليا دور عمي ما يبدو في إشعاؿ روح القتاؿ ضد اليكسوس في أبناءىا وأحفادىا وكانت محبوبة مف

الجميع وقد ظؿ أحمس وفياً لذكري جدتو إلي آخر سنة في عمره حيث أقاـ ليا مقبرة وكتب عنيا لوحة خالدة
وكانت ىناؾ سيدة أخري اسميا ( إعح حوتب ) وكاف ليا دور كبير في الحرب ضد اليكسوس وىي أـ الممؾ

أحمسٓ ٚأما السيدة الثالثة فكانت ( أحمس نفرتاري ) وىي أخت أحمس وكامس وقد تزوجت مف كامس ثـ
مف أحمسٔ ٚبعد موت كامس وكممة أحمس تعني ( ولد القمر )

 68مصر الفرعونية ( أحمد فخري ) صـ 176

 69مصر الفرعونية ( أحمد فخري ) صـ 171
 79مصر الفرعونية ( أحمد فخري ) صـ 172
مصر الفرعونية ( أحمد فخري ) صـ 172
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ٖٔ.

الممكة حتشبسوت (ماعت كا رع) – األسرة  ٔٛالفرعونية  -الدولة

الحديثة

تولي الممؾ تحتمس الثالث عرش مصر بعد وفاة والده الممؾ تحتمس الثاني  ،ولقد تزوج مف ابنة الممكة

حتشبسوت األميرة نفرو رع ليؤكد حقو في وراثة العرش  ،وكاف تحتمس عند تتويجو صغير السف وكانت
حتشبسوت زوجة أبيو وأـ زوجتو وعمتو في آف واحد امرأة قوية ناضجة طموحة تحمؿ األلقاب (ابنة الممؾ ،
أخت الممؾ  ،الزوجة الممكية  ،الزوجة اإلليية آلموف) فاستطاعت بقوة شخصيتيا منذ البداية أف تتولي

شئوف الببلد وأف تدير دفة األمور ،

ولـ تكف حتشبسوت بالمرأة التي تكتفي بيذا  ،فتمكنت في العاـ الثاني مف حكـ تحتمس الثالث مف أف

تنحيو عف العرش نيائياً  ،بؿ أرغمتو عمي االعتكاؼ وأمرت بتتويجيا بموافقة اإللو آموف ورغبتو كما ىو
منقوش عمي جدراف معبدىا الجنائزي بالدير البحري بطيبة ،

وأصبحت حتشبسوت ممكة عمي مصر  ،وقامت بدور اإللو حورس ومثمتو عمي األرض  ،واتخذت لقب ابف

الشمس بؿ تشبيت بمظير الرجاؿ وارتدت زييـ  ،كما استعممت الذقف الممكية المستعارة الخاصة بالمموؾ

ولقد حكمت الممكة حتشبسوت مصر ما يقرب مف ٕٓ سنة كرست فييا كؿ جيودىا لئلنشاءات المعمارية

 ،وذلؾ غير حممة عسكرية واحدة أرسمتيا إلي النوبة لمقضاء عمي الثوار ىناؾ  ،ولقد أبحرت خمس سفف

ضخمة في عيد حتشبسوت إلي ببلد بونت  ،قرب الصوماؿ إلحضار منتجات ىذه الببلد إلي مصر وقد صورت
ىذه الرحمة البحرية التي تعتبر مف أىـ النقوش لدراسة ببلد بونت ومنتجاتيا عمي جدراف معبدىا بالدير

البحري

كما أرسمت الممكة حتشبسوت التي حكمت مصر مف حوالي  ٔٗٚٛؽ ـ إلي سنة  ٔٗ٘ٛؽ ـ  ،بعثات

إلي محاجر أسواف إلحضار الزوج األوؿ والثاني مف مسبلتيا  ،ولقد استغمت مناجـ الفيروز بشبو جزيرة
سيناء خير استغبلؿ  ،أما معبدىا الجنائزي فيو المعبد المشيور اآلف باسـ معبد الدير البحري بالبر الغربي
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بطيبة حيث احتضنو الجبؿ في حناف  ،ويتكوف مف ثبلثة طوابؽ يتوسطيا طريؽ صاعد إلي أعمي في

المنتصؼ

رواؽ المدرج األوؿ  :ناحية اليميف يشاىد الزائر فيو مناظر صيد الطيور بالشباؾ والقوارب  ،أما ناحية

اليسار وعمي الجدار الخمفي فصور احتفاؿ نقؿ المسبلت مف أسواف بواسطة النيؿ عمي قوارب كبيرة ونري
حتشبسوت تقدـ قرباناً لئللو آموف

المدرج الثاني  :يري (إيواف الوالدة) وتمثؿ مناظره الميبلد المقدس لمممكة حتشبسوت  ،ويري الزائر في

أقصي اليميف مقصورة مكرسة لعبادة اإللو أنوبيس حارس الجبانة وعمي اليسار مف الناحية األخري (إيواف

بونت) وعمي جدرانو نقوش تمثؿ البعثة التجارية التي أرسمتيا حتشبسوت إلي ببلد بونت (الصوماؿ حالياً)

المدرج الثالث  :يوجد فناء تزيف واجيتو األعمدة التي يستند إلييا بعض تماثيؿ ممكية في ىيئة أوزيريس

 ،ويتوسط ىذا الفناء باب مف الجرانيت األحمر الجميؿ عميو نقوش باسـ الممؾ تحتمس الثالث الذي أزاؿ اسـ
حتشبسوت  ،أما ناحية الشماؿ فتوجد حجرة فييا الصورة الوحيدة الباقية لحتشبسوت والتي سممت مف أيدي

المخربيف

والجدير بالذكر أف الممؾ تحتمس الثالث الذي حكـ مصر بعد حتشبسوت استطاع تكويف إمبراطورية

ضخمة وأصبحت طيبة في عيده عاصمة لمعالـ القديـ تتدفؽ إلييا الخيرات مف كؿ مكاف

ٕٚ

ٔ 12مالً ثبفزٖبه ػٓ وزبة ٘إالء ؽىّٛا ِٖو ٕ١ِ ِٓ -ب ئٌِ ٟجبهن  -ئػلاك ؽّل ٞػضّبْ – اٌّواعؼخ اٌؼٍّ١خ ك ٔبٕو األٖٔبه– ٞ
اٌ١ٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة – اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ 2012
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ٕٖ.

مف يريد أف يعرؼ كيؼ كانت حضارتو قديماً فميأتي إلي مصر :

(كانت طيبة في أياـ تحوتمس الثالث عاصمة العالـ القديـ  ،وكانت تتدفؽ عمييا خيرات إفريقيا وآسيا

وجزر البحر المتوسط  ،وكاف يفد إلييا كؿ عاـ رسؿ جميع الببلد يحمموف خير ما استطاعت ببلدىـ تقديمو
مف ذىب وفضة  ،ومعادف أخري وأحجار كريمة  ،ومصنوعات مختمفة  ،وكاف موظفو الخزانة ىـ المسئولوف

عف تسمـ ىذه اليدايا وأنواع الجزية  ،كما كاف الوزير يستقبميـ بحكـ منصبو ليقدميـ إلي فرعوف  ،وكثيراً ما

سجؿ كبار موظفي ذلؾ العيد ىذه المناظر عمي جدراف مقابرىـ فأصبحت مقابر طيبة سجبلً جامعاً لحضارات

ببلد الشرؽ القديـ في منتصؼ األلؼ الثاني قبؿ الميبلد  ،إذ سجؿ الفنانوف المصريوف ما رأوه فرسموا وفود

ىذه الببلد بمبلبسيـ الوطنية  ،وما كانوا يحممونو مف مصنوعات ببلدىـ ومحاصيميا  ،وقد زاؿ أثر تمؾ
الحضارات مف كثير مف ببلد آسيا  ،وجزر البحر األبيض والسوداف  ،وأصبحنا نعتمد عمي مقابر طيبة وحدىا

كالمصدر األوؿ لدراسة حضارات تمؾ الببلد والشعوب )-

ٖٚ

ٖٚ

مف كتاب ( مصر الفرعونية ) ( موجز تاريخ مصر منذ أقدـ العصور حتي عاـ ٕٖٖ قبؿ الميبلد )

تأليؼ المؤرخ أحمد فخري صفحة  ٕٜٚمكتبة األنجمو المصرية (الطبعة الثامنة ) ٜٜ٘ٔ
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ٖٖ.

الممؾ تحتمس الثالث ومسبلتو األربعة

ممخص ما ورد عف الممؾ تحتمس الثالث بالجزء األوؿ مف موسوعة تاريخ مصر لؤلستاذ أحمد حسيف مف

صفحة ٖٓٔ وما بعدىا تحت عنواف حكـ تحتمس الثالث – حوالي سنة  ٔٗٙٛقبؿ الميبلد

 - - -ولـ يكد يصبح حاكـ الببلد  ،حتي اضطربت أحواؿ الببلد اآلسيوية فكوف اآلسيويوف حمفاً  ،فزحؼ

تحوتمس الثالث بجيوشو وانتصر عمي أعداءه في معركة مجدو الخالدة التي تحفظ لنا اآلثار تفاصيميا الكاممة

 ،مبتدئاً بذلؾ ىذه السمسمة مف المعارؾ التي بمغت سبعة عشرة حممة  ،استولي في بعضيا عمي الساحؿ
الفينيقي كمو  ،جعمت منو أشبو بنابميوف مصر في ذلؾ التاريخ البعيد

وأعظـ ىذه الحمبلت تمؾ التي قاـ بيا في السنة الثانية والثبلثيف مف حكمو والتي بمغ فييا الفرات ودونت

وقائع تمؾ الحممة عمي جدراف معبد الكرنؾ وعمي لوح جبؿ بركؿ فيابتو المموؾ واألمراء والدوؿ في ىذه األنحاء

 ،وراحوا يخطبوف وده باليدايا والجزية

وقد اتبع تحتمس ال ثالث سياسة حكيمة  ،فمـ يمس عقائد الشعوب أو قوانينيـ وترؾ لحكاميـ األصمييف

مباشرة سمطانيـ شريطة أف يدفعوا لمصر الجزية في مواعيد مقررة

وعمؿ عمي أف يتعمـ أنجاليـ بمصر ليغرس في قموبيـ حب مصر وليعودوا إلي ببلدىـ وكميـ عطؼ

ومحبة عمي البمد الذي عمميـ

وقد صاغ كي نة آموف ممحمة شعرية رائعة يتغنوف فييا بأمجاد فرعوف وفييا تمخيص لكؿ معاركو وحروبو

وفي ىذا النشيد يخاطب آموف فرعوف ولده تحتمس الثالث -- - -

وكاف تحتمس الثالث قائداً حربياً ممتازاً  ،لـ يكمؼ أحداً مف رجالو القياـ بعمؿ صعب  ،فكاف يتقدـ ىو

الصفوؼ  ،وكاف إدارياً ممتازاً فقد وصفو وزيره رخ مي رع أنو كالصقر الذي يري ما ال يبصره البشر العادي
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واتصفت حمبلتو بموف آخر  ،فإلي جوار الكتاب العسكرييف والفنانيف والرساميف الذيف كاف يصطحبيـ معو

 ،فقد أخذ في ركابو بعض عمماء الحيواف والنبات الذيف احضروا بعضيا إلي مصر

وأقاـ تحوت مس الثالث المسبلت التذكارية فشاد اثنتيف منيا في معبد الكرنؾ واثنتيف في مدينة الشمس

وكأف القدر شاء أف يخمد تحوتمس الثالث  ،فتوزعت مسبلتو األربع في أرجاء المعمورة  ،تختاؿ بيا ببلد

العالـ العظمي  ،وتقؼ في أعظـ ميادينيا ناطقة بعظمة تحتمس الثالث

تقؼ إحدي مسبلتو في مدينة القسطنطينية – أحضرىا اإلمبراطور الروماني تيودوسيوس ٖٜ٘-ٖٜٚـ –

وتقؼ الثانية في مدينة روما أماـ قصر لتراف وتقؼ مسمة ثالثة أىداىا محمد عمي لحكومة إنجمترا في

مدينة لندف عمي شاطئ التيمس  ،ما أىدي الخديوي اسماعيؿ المسمة الرابعة إلي حكومة الواليات المتحدة ،

حيث تقوـ في حديقة السنتراؿ أعظـ حدائؽ نيويورؾ

ومات تحتمس الثالث بعد أف حكـ أربعاً وخمسيف سنة وتجاوز عمره السبعيف عاماً
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ٖٗ.

البحيرة المقدسة وعبقرية الميندس المصري القديـ :

البحيرة المقدسة بمعبد الكرنؾ وسر المياه الثابتة التي ال تجؼ

مترا ،وكاف يحيط بيا سور .ويوجد عمى
مترا ،وعرض ٓٗ ً
أنشأىا الممؾ تحتمس الثالث ،بطوؿ ًٓ ٛ
جانبييا الشمالي والجنوبي مقياس لمنيؿ،لو مدخبلف أحدىما مف الجية الشرقية ،والثاني مف الناحية الغربية

بكبل منيا سبللـ حجرية.

تمؾ التى كاف يغتسؿ فييا الكينة قبؿ أداء المراسـ الدينيو او االحتفاالت القوميو التي تقوـ اآلليو

بحضورىا .وكاف يتـ تغذيتيا عف طريؽ قناة تصؿ البحيرة بمياه النيؿ انشأىا الممؾ تحتمس الػثالث واالعجاز

في ىذه البحيرة اف المياه فييا ثابتة وال يزيد منسوب المياه او ينقص حتى مع تغير ارتفاع او نقصاف منسوب

النيؿ مف أكثر مف ٖٓٓٓ سنة ولـ تجؼ البحيرة أبدا وىذا واحد مف اىـ براىيف اثبات عبقرية الميندس

المصري القديـ العظيـ.

أي عبقرية وأي إعجاز … ..مياه منسوبيا ثابت ال يقؿ رغـ عوامؿ البخر والفقد والتسرب ولكف ال عجب

فيو الميندس المصري الذي شيد وبني وعمر وحير كؿ ميندسي التاريخ
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ٖ٘.

الممؾ أمنحتب الثاني

ىذا الممؾ ىو سابع مموؾ األسرة  ٔٛالفرعونية بالدولة الحديثة وىو ابف الممؾ تحتمس الثالث مؤسس

اإلمبراطورية المصرية

وقد نشأ امنحتب الثاني وترعرع عمي دقات طبوؿ الحرب ورأي العالـ كمو ينحني أماـ أبيو صاحب

الشخصية الفذة والذي قاـ بتربية ابنو تربية عسكرية تحت إشراؼ أحد ضباطو الموثوؽ بيـ ،

وقد قاـ القائد الذي قاـ بتدريب األمير أمنحوتب بتسجيؿ ىذا الحدث بالطبع في مقبرتو ليؤكد أنو كاف

يدرب ابف الممؾ تحتمس الثالث ( إذ نري صورتو عمي أحد جدراف مقبرة الضابط "ميف" بطيبة وىو الذي كاف

يشرؼ عمي تربية أمنحوتب العسكرية ويعممو الرماية  ،وىو يوجو الحديث ألمنحوتب قائبلً  :شد القوس حتي

بل كؿ ما في ذراعيؾ مف قوة وثبت السيـ يا أمير أمنحوتب )
أذنؾ مستعم ً

وبمجرد موت تحتمس الثالث أعمنت بعض الواليات في سوريا استقبلليا عف الحكـ المصري وىذا بالطبع

يعد استخفافاً بامنحوتب الثاني فقاـ عمي رأس جيش وخاض معركة انتقامية بشعة نكؿ فييا بأعدائو أشد
التنكيؿ مما أدي إلي توطيد أركاف إمبراطوريتو

وعرؼ الجميع أف الجالس عمي العرش ال يقؿ قوة عف أبيو وسارعت كؿ الواليات بإرساؿ اليدايا وتقديـ

فروض الطاعة لمممؾ الجديد  ،وقد جمس امنحتب الثاني عمي عرش اإلمبراطورية لمدة ٕ٘ سنةٗ ٚتقريبا

مف حوالي سنة ٕ٘ٗٔ قبؿ الميبلد

ولقد أمر امنحوتب الثاني بحفر مقبرتو في وادي المموؾ بطيبة عمي غرار مقبرة والده تحتمس الثالث  ،وقد

تـ تزيينيا بأجمؿ الصور والكتابات الدينية  ،بؿ اعتبرت مقبرة امنحتب مف أجمؿ ما خمفو فراعنة األسرة

الثامنة عشرة مف المقابر في طيبة ،

كما أف ليذا الممؾ العديد مف اآلثار ومف بينيا تمثاؿ راكع وفي يديو إناءاف  ،وقد زاد ىذا الممؾ كثي ارً في

معبد الكرنؾ الشيير
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النبوءة في لوحة الحمـ بيف مخالب أبو اليوؿ :

كاف تحتمس الرابع مف مموؾ األسرة الثامنة عشرة الفرعونية وقاـ بعدة حمبلت إلعادة النظاـ في بعض

الواليات الخاضعة لئلمبراطورية المصرية وترؾ العديد مف اآلثار الموجودة حتي اآلف مف بينيا مسمة موجودة

حالياً في روما وتعتبر مف أعمي المسبلت المصرية إذ يصؿ ارتفاعيا إلي  ٖٓ.ٚمتر

( ومف أشير اآلثار الباقية مف عيده  ،الموحة الجرانيتية التي ترجع لمعاـ األوؿ مف حكمو وىي المقامة

لآلف بيف مخالب تمثاؿ أبو اليوؿ بالجيزة  ،ويقص عمينا تحتمس الرابع مف خبلؿ نص منقوش عمييا  ،أنو

ذىب عندما كاف شاباً ليحتمي بظؿ أبو اليوؿ وذلؾ بعد رحمة صيد مرىقة فغمبو النعاس فرأي فيما يري النائـ

اإللو حور-اـ -أخت "المجسد في تمثاؿ أبو اليوؿ " يبشره بتاج مصر عندما يحرره مف الرماؿ التي عميو ،
ويبدو أف الممؾ تحتمس الرابع قد حقؽ لئللو حور-اـ-أخت رغبتو بعد توليتو العرش مباشرة  ،ىذه القصة
تؤكد أف تحتمس الرابع لـ يكف الوريث الشرعي وليذا اختمؽ ىذه النبوءة لكي يفسر لنا أف اختياره قد تـ

بواسطة اإللو حور –اـ-أخت )

٘ٚ
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٘ٚ

مف كتاب ( معالـ تاريخ وحضارة مصر ) – القسـ األوؿ – د سيد توفيؽ -صفحة ٜٔٛ

.ٖٚ

الممؾ امنحتب الثالث وزوجتو الممكة تي

جمس عمي عرش مصر الممؾ تحتمس الرابع بعد وفاة أبيو امنحوتب الثاني  ،وكاف ممؾ محارب مثؿ أبيو

وجده وقاـ بعدة حمبلت إلعادة النظاـ في بعض الواليات الخاضعة لئلمبراطورية المصرية التي أسسيا الممؾ

تحتمس الثالث

( وقد خطي تحتمس الرابع خطوة جريئة في السياسة الخارجية وىي أنو تزوج مف ابنة الممؾ الميتاني

"ارتاتاما" وىي خطوة ليا أكثر مف مدلوؿ إذ أف ىذا الزواج الدبموماسي يؤكد اعتراؼ فرعوف مصر بدولة

الميتاني وفي نفس الوق ت يعمف إنياء حالة الحرب بيف مصر وىذه الدولة وأصبحت مف اآلف مممكة الحيثييف

ىي العدو المشترؾ لمصر ولمميتانييف وقد أطمؽ المصريوف عمي ىذه األميرة الميتانية اسماً مصرياً ىو "موت
أـ أويا" وىي التي أصبحت فيما بعد أـ الفرعوف المصري أمنحوتب الثالث )ٚٙ

وقد مات تحتمس الرابع شاباً  ،وكاف قد تولي الممؾ مف حوالي سنة ٔٓٗٔ قبؿ الميبلد إلي سنة ٖٜٔٔ

قبؿ الميبلد تقريباً ودفف في وادي المموؾ  ،وبعد أف مات تحتمس الرابع تولي ابنو الممؾ امنحتب الثالث حكـ
مصر وكاف ال يميؿ لمحروب وبدأ في عيده ما يسمي ( أياـ السمـ )ٚٚ

وقد تزوج ىذا ال فرعوف فتاة مف عامة الشعب ولـ يتزوج أميرة ممكية  ،وكانت مصر في عيده قد تأثرت

بثقافات وحضارات الشعوب األخرى التي شممتيا اإلمبراطورية المصرية فأصبح المصريوف أكثر مرونة في

تقاليدىـ الدينية القديمة وكانت زوجتو اسميا الممكة ( تي )

وفي ىذا العصر بدأ المصريوف يقيموف التماثيؿ لمممكات جالسات جنباً إلي جنب بجوار المموؾ وفي نفس

الحجـ ٚٛوعندما جمس ىذا الفرعوف عمي عرش مصر كانت الخزائف عامرة بالذىب وجميع الواليات مستقرة ،

وكانت الخيرات تعـ الببلد وبدأ الناس يعيشوف حياة الترؼ وازدىر الفف واقامة المباني الرائعة ذات النقوش

ا لبديعة في كؿ مكاف وكاف ىذا الفرعوف وزوجتو مف أصحاب الذوؽ الفني الرفيع ،

ويبدو في الصورة تمثاؿ الممؾ أمنحوتب الثالث وزوجتو الممكة  -تي  -مف الحجر الجيري -بالمتحؼ

المصري
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.ٖٛ

رسالة الممكة تي

زوجة الممؾ امنحوتب الثالث وأـ الممؾ امنحوتب الرابع (اخناتوف)

كما وردت بكتاب معالـ تاريخ وحضارة مصر – القسـ األوؿ -د سيد توفيؽ
( وتوضح لنا مراسبلت تؿ العمارنة – أف الممكة تي أـ أمنحوتب الرابع قد أرسمت لمممؾ الميتاني توشراتا خطاب
تبمغو فيو بموت زوجيا أمنحوتب الثالث وترجوه أف يستمر في صداقتو وعبلقتو الودية مع ابنيا فرعوف مصر

الجديد أمنحوتب الرابع وقد أجاب توشراتا –وىو ابف الممؾ السابؽ  -عمي خطاب تي بأف عمييا أف تقنع ابنيا
بالمحافظة عمي ىذه العبلقات الودية بيف مصر ودولة الميتاني وقد يستدؿ مف ىذه الخطابات أف أمنحوتب الرابع

لـ يعتؿ عرش مصر إال بعد وفاة والده – أي لـ يكف شريكا معو في الحكـ  -وفي نفس الوقت برىاف عمي قوة
نفوذ الممكة تي سواء في السياسة الداخمية أو الخارجية )

معالـ تاريخ وحضارة مصر – القسـ األوؿ – د سيد توفيؽ -صفحة ٜٔٛ

وجدير بالذكر أنو بعد أف مات الممؾ تحتمس الرابع تولي ابنو الممؾ امنحتب الثالث حكـ مصر وكاف ال يميؿ

لمحروب وبدأ في عيده ما يسمي ( أياـ السمـ )ٜٚ

وقد تزوج ىذا الفرعوف فتاة مف عامة الشعب ولـ يتزوج أميرة ممكية  ،وكانت مصر في عيده قد تأثرت بثقافات
وحضارات الشعوب األخرى التي شممتيا اإلمبراطورية المصرية فأصبح المصريوف أكثر مرونة في تقاليدىـ

الدينية القديمة وكانت زوجتو اسميا الممكة ( تي )

وعندما جمس ىذا الفرعوف عمي عرش مصر كانت الخزائف عامرة بالذىب وجميع الواليات مستقرة  ،وكانت

الخيرات تعـ الببلد وبدأ الناس يعيشوف حياة الترؼ وازدىر الفف واقامة المباني الرائعة ذات النقوش البديعة في

كؿ مكاف وكاف ىذا الفرعوف وزوجتو مف أصحاب الذوؽ الفني الرفيع ،

وعقب وفاة الممؾ أمنحوتب الثالث تولي ابنو أمنحوتب الرابع عرش مصر وىو يعتبر عاشر مموؾ األسرة الثامنة

عشرة الفرعونية وكاف عمره ال يزيد عف  ٔٙعاماً فعاونتو أمو الممكة تي في إدارة الببلد
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وقد استمر حكـ ىذا الممؾ لمدة  ٔٛسنة  ،أي مف حوالي سنة ٖٖ٘ٔ قبؿ الميبلد إلي سنة ٖٖ٘ٔ قبؿ الميبلد
وقد بدأ امنحوتب الرابع حكمو مثؿ أسبلفو مف المموؾ بتقديـ الوالء لئللو آموف اإللو الرسمي لمدولة وتمقب
باأللقاب المعتادة المتوارثة  ،ثـ تزوج مف األميرة الجميمة نفرتيتي

وما كادت األمور تستتب لمممؾ أمنحوتب الرابع حتي بدأ يفكر في دينو الجديد والدعوة لو  ،والي إلو واحد يكمف
في قرص الشمس أطمؽ عميو اسـ اإللو آتوف

وأقاـ معبد لعبادة قرص الشمس التي كاف يعتبرىا مصدر القوة مما جعؿ كينة آموف يشعروف بالخطر عمي اآللية

أماـ ىذا االنقبلب الديني الكبير ثـ قاـ بتغيير اسمو مف امنحتب الرابع إلي إخناتوف وتعني ( المفيد لمشمس )ٓٛ
واشتد العداء بينو وبيف كينة آموف بؿ إف أمو الممكة تي غضبت أيضاً مف ىذا التحوؿ الغريب عمي األسرة ولـ

يكف اخناتوف مف المموؾ المحاربيف فبدأت الواليات واحدة واحدة تنفصؿ عف حكـ مصر وتتداعي أركاف

اإلمبراطورية التي أقاميا أجداده المحاربيف وتنيار  ،وقاـ بتشييد عاصمة جديدة لو ولعائمتو وألتباعو وأطمؽ

عمييا "أفؽ آتوف" وىي المدينة المعروفة حالياً بتؿ العمارنة عمي البر الشرقي لمنيؿ بالقرب مف مموئٛ
مما أدي إلي تدبير مؤامرات لقتمو والتخمص منو إلنقاذ اإلمبراطورية المصرية مف االنييار الكامؿ
وفيما يمي مقطع صغير جداً مف النشيد الذي كاف يتعبد بو إلي اإللو آتوف الذي كاف يعبده

( ما أعظـ أعمالؾ التي عممتيا  ،إنيا خافية عمي الناس أييا اإللو األوحد  ،الذي ال شبيو لو ،

لقد خمقت الدنيا كما شئت عندما كنت وحدؾ  ،الناس والماشية والوحوش الضارية وكؿ ما عمي األرض يسعي

عمي قدميو وكؿ ما يرتفع في السماء يطير بجناحيو  ،تضع كؿ شئ في مكانو إنؾ أنت الذي يمدىـ بما يحتاجونو
ويحصؿ كؿ شخص عمي طعامو وسنوات حياتو مقدره لو )ٕٛ
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الممؾ امنحتب الرابع–اخناتوف -وزوجتو الممكة نفرتيتي

عقب وفاة الممؾ أمنحوتب الثالث تولي ابنو أمنحوتب الرابع عرش مصر وىو يعتبر عاشر مموؾ األسرة

الثامنة عشرة الفرعونية وكاف عمره ال يزيد عف  ٔٙعاماً فعاونتو أمو الممكة تي في إدارة الببلد

وقد استمر حكـ ىذا الممؾ لمدة  ٔٛسنة  ،أي مف حوالي سنة ٖٖ٘ٔ قبؿ الميبلد إلي سنة ٖٖ٘ٔ قبؿ

الميبلد وقد بدأ امنحوتب الرابع حكمو مثؿ أسبلفو مف المموؾ بتقديـ الوالء لئللو آموف اإللو الرسمي لمدولة
وتمقب باأللقاب المعتادة المتوارثة  ،ثـ تزوج مف األميرة الجميمة نفرتيتي

وما كادت األمور تستتب لمممؾ أمنحوتب الرابع حتي بدأ يفكر في دينو الجديد والدعوة لو  ،والي إلو واحد

يكمف في قرص الشمس أطمؽ عميو اسـ اإللو آتوف

وأقاـ معبد لعبادة قرص الشمس التي كاف يعتبرىا مصدر القوة مما جعؿ كينة آموف يشعروف بالخطر

عمي اآللية أماـ ىذا االنقبلب الديني الكبير ثـ قاـ بتغيير اسمو مف امنحتب الرابع إلي إخناتوف وتعني

( المفيد لمشمس )ٖ ٛواشتد العداء بينو وبيف كينة آموف بؿ إف أمو الممكة تي غضبت أيضاً مف ىذا التحوؿ

الغريب عمي األسرة ولـ يكف اخناتوف مف المموؾ المحاربيف فبدأت الواليات واحدة واحدة تنفصؿ عف حكـ
مصر وتتداعي أركاف اإلمبراطورية التي أقاميا أجداده المحاربيف وتنيار  ،وقاـ بتشييد عاصمة جديدة لو

ولعائمتو وألتباعو وأطمؽ عمييا "أفؽ آتوف" وىي المدينة المعروفة حالياً بتؿ العمارنة عمي البر الشرقي لمنيؿ

بالقرب مف ممويٗٛ

مما أدي إلي تدبير مؤامرات لقتمو والتخمص منو إلنقاذ اإلمبراطورية المصرية مف االنييار الكامؿ

وفيما يمي مقطع صغير جداً مف ال نشيد الذي كاف يتعبد بو إلي اإللو آتوف الذي كاف يعبده

( ما أعظـ أعمالؾ التي عممتيا  ،إنيا خافية عمي الناس أييا اإللو األوحد  ،الذي ال شبيو لو ،

لقد خمقت الدنيا كما شئت عندما كنت وحدؾ  ،الناس والماشية والوحوش الضارية وكؿ ما عمي األرض

يسعي عمي قدميو وكؿ ما يرتفع في السماء يطير بجناحيو  ،تضع كؿ شئ في مكانو إنؾ أنت الذي يمدىـ بما
يحتاجونو ويحصؿ كؿ شخص عمي طعامو وسنوات حياتو مقدره لو )٘ٛ
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ٓٗ.

عندما سيطر كينة آموف عمي الممؾ توت عنخ آتوف وتغير اسمو

إلي توت عنخ آموف

كاف اخناتوف لديو ثبلثة بنات فقط ماتت إحداىف وىي صغيرة ولـ يكف لو أوالد ذكور وكاف يوجد إخوة

صغار إلخناتوف كاف أحدىـ اسمو ( سمنخ كا رع ) والثاني اسمو ( توت عنخ آتوف ) وكاف اخناتوف يميؿ

أكثر إلي ( سمنخ كا رع ) فقاـ بتزويجو مف ابنتو وجعمو شريكاً لو في ممكو ثـ بدأت المؤامرات لمتخمص مف

اخناتوف وشري كو في الممؾ ( سمنخ كا رع ) وتـ اغتياؿ ( سمنخ كا رع ) ثـ تـ قتؿ اخناتوف بعد عاميف مف
قتؿ شريكو في الممؾ وتولي حكـ الببلد توت عنخ آتوف الذي تزوج مف إحدي بنات اخناتوف وكاف صغير

السف وقاـ بتغيير اسمو تحت ضغط مف الكينة ليصبح توت عنخ آموف ٛٙوأعاد العاصمة مرة أخري في
طيبة وتـ تحطيـ معظـ آثار اخناتوف وخربوا عاصمتو في العمارنة وكاف الممؾ الصغير توت عنخ آموف

مستسمـ تماماً لق اررات الكينة وترجع شيرتو حالياً إلي العثور عمي مقبرتو كاممة بكؿ كنوزىا ألنيا كانت
مختفية عف المصوص كؿ ىذه السنيف  ،وقد تـ اكتشاؼ المقبرة في ٗ نوفمبر ٕٕ ( ٜٔبكؿ ما فييا مف ثروة
تدؿ عمي البذخ واإلسراؼ الذي عاش فيو مموؾ اإلمبراطورية  ،ويجب أف يؤخذ في االعتبار بأف توت عنخ

آموف كاف لو كؿ ىذه الثروة مف األثاث الجنازي ولـ يكف ممكاً لو مكانتو التاريخية  ،فماذا لو قيس بغيره مف
المموؾ وفي ىذه الحالة قد يستطيع اإلنساف أف يتخيؿ ما يجب أف يكوف عميو األثاث الجنازي بالنسبة لممموؾ
العظاـ أمثاؿ تحتمس الثالث وأمنحوتب الثالث وسيتي األوؿ ورمسيس الثاني )ٛٚ

 86مصر الفرعونية ( أحمد فخري ) صـ 329
ِ 81ؼبٌُ ربه٠ـ ٚؽٚبهح ِٖو – اٌمَُ األٚي – ك ٍ١ل رٛف١كٕ -فؾخ 211

60

ٔٗ.

الممؾ حور محب يعيد األمف والرخاء لشعب مصر

في أواخر عيد األسرة الثامنة عشرة الفرعونية مرت مصر بفترة ضعؼ واضطراب بدأت مف أواخر عيد

(امنحتب الرابع) المعروؼ باسـ إخناتوف  ،وكادت الببلد تقع في ىاوية اإلنقساـ الداخمي واالنحبلؿ  ،لوال أف

قيض اهلل ليا زعيماً مف عامة الشعب أىمتو مواىبو وشخصيتو لتسمـ زماـ األمور وانقاذ الوطف وىو ( حور
محب ) الذي كاف مف ضباط الجيش في عيد اخناتوف وقائد الجيش في عيد توت عنخ آموف  ،ولـ يكف

طامعاً وال راغباً في أف يؤسس أسرة ممكية  ،وال أف يكوف ممكاً ،

تولي حور محب الممؾ ألف الظروؼ دفعتو إلي ذلؾ دفعاً  ،إلنقاذ الببلد مف الياوية التي تردت فييا - ،

 وقد تزوج حور محب مف األميرة موت نجمت أخت الم مكة نفرتيتي ليكتسب شرعية الحكـ كما كانت تقتضياألمور في العصر الفرعوني عندما يكوف الممؾ الجديد ال ينتمي لؤلسرة الحاكمة السابقة

وقد شيد حور محب في معبد الكرنؾ بوابة مف الجرانيت ويمتد مف ىذه البوابة طريؽ الكباش إلي الجنوب

حتي معبد اإللية موت ثـ يأخذ طريقاً آخر إلي معبد األقصر وقد استطاع ىذا الممؾ أف يعيد االستقرار لمببلد

والستكماؿ ىذا االستقرار حارب الحيثييف وعقد مع ممؾ خيتا معاىدة ضمنت لو استقرار األمور مؤقتاً عمي
الحدود وتفرغ لئلصبلح الداخمي حتي تستعيد الببلد قوتيا وىيبتيا كتب عنو الدكتور أحمد بدوي بعنواف ( حور

محب أبو الشعب وصديؽ الفبلح ) ما ممخصو  ( :كاف يؤذيو ما رأي مف حاؿ الشعب  ،فالفبلح المسكيف قد
أىمؿ حالو واشتد بؤسو بعد أف تجرع مرارة العيش قبؿ أياـ حور محب  ،فعزـ عمي إصبلح شأنو وتأميف رزقو

 ،وتوفير سعادتو  ،فعمد إلي إصدار قانوف ينظـ حياة األمو أمبله بنفسو عمي كتابو  ،كما حدد القانوف شروط

تعييف القضاة في محاكـ الدولة فاختارىـ مف أحسف الناس سيرة وأكرميـ خمقاً  ،وأجرأىـ قمباً  ،وأطيرىـ لساناً

 ،وأعفيـ يداً  ،وحرـ عمي القضاة أف يصادقوا أحداً مف الناس  ،أو يتيادوا مع الناس  ،أو تكوف بينيـ وبيف

الناس معامبل ت مالية  ،وىكذا كاف حور محب رجؿ حزـ وعزـ  ،ال يميف في الحؽ  ،وال تأخذه في تنفيذه لومة

الئـ  ،وقاؿ الممؾ حور محب عف القانوف الذي وضعو  ( :إني قد وضعتو لضماف رفاىية شعبي ) ويعتبر

الممؾ حور محب آخر مموؾ األسرة الثامنة عشرة وقد حكـ مصر ما يقرب مف ٕٔ سنة  ،مف حوالي سنة  ٖٜٔٔقبؿ
الميبلد إلي حوالي سنة  ٖٔٓٚقبؿ الميبلد

ٛٛ

ٛٛ

نقبلً عف كتاب ( تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة )– مف فجر التاريخ إلي الفتح العربي -تأليؼ

عبد الرحمف الرافعي – دار المعارؼ  -صفحة ٕٓٔ  – ٖٔٓ ،وكتاب ىؤالء حكموا مصر – حمدي عثماف –
صفحة ٙٚ
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ٕٗ.

الممؾ سيتي األوؿ وعصر الوالدة في األسرة  ٜٔالفرعونية :

يعد الممؾ رمسيس األوؿ ىو أوؿ ممؾ في األسرة  ٜٔالفرعونية وقد حكـ مصر أقؿ مف عاميف فقط

وجاء بعده ( سيتي األوؿ ) ويعتبر ىذا الممؾ ىو المؤسس الحقيقي لؤلسرة  ٜٔألنو بدأ عصر جديد يطمؽ

عميو "عصر الوالدة" أو البعث فقد قاـ بعمؿ إصبلحات واسعة لممباني الدينية كما قاـ بإخماد العديد مف
الثورات وىزـ البدو في سيناء وجنوب فمسطيف بؿ إنو اندفع بجيشو في كؿ مكاف ( ليبيا  ،سوريا  ،فمسطيف

 ---إلخ ) إلع ادة أمجاد تحتمس الثالث وسجؿ انتصاراتو عمي الجدراف

وترؾ العديد مف اآلثار أشيرىا بيو األعمدة الرائع في الكرنؾ واىتـ بالمناجـ وحفر اآلبار وأشرؾ ابنو في

الحكـ لتدريبو عمي الحكـ وبعد أف مات تولي ابنو رمسيس الثاني حكـ مصر ثالث وأشير مموؾ األسرة ٜٔ

الفرعونية

الصورة لتمثاؿ الممؾ سيتي األوؿ ومعبده
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ٖٗ.

أىـ مموؾ األسرة  ٜٔالفرعونية (الدولة الحديثة)

يعتبر الممؾ رمسيس األوؿ الذي حكـ مصر أقؿ مف عاميف فقط ىو أوؿ مموؾ ىذه األسرة وقد حكـ مصر

مف حوالي سنة  ٖٔٓٚقبؿ الميبلد إلي سنة  ٖٔٓٙقبؿ الميبلد

وجاء بعده ( سيتي األوؿ ) الذي يعد المؤسس الحقيقي لؤلسرة  ٜٔألنو بدأ عصر جديد يطمؽ عميو

"عصر الوالدة" أو البعث فقد قاـ بعمؿ إصبلحات واسعة لممباني الدينية كما قاـ بإخماد العديد مف الثورات

واندفع بجيشو في كؿ مكاف إلعادة أمجاد الممؾ تحتمس الثالث مؤسس اإلمبراطورية المصرية باألسرة ٔٛ

الفرعونية

وسجؿ الممؾ سيتي األوؿ انتصاراتو عمي الجدراف وترؾ العديد مف اآلثار أشيرىا بيو األعمدة الرائع في

الكرنؾ حيث اشترؾ في إقامتو وقد بمغت مساحة ىذا البيو ٓٓٗ٘ متر  ،فالنصؼ الشمالي مف ىذا البيو
ينتمي إلي سيتي األوؿ والنصؼ الثاني ينتمي لمممؾ رمسيس الثاني وكؿ ىذه األعمدة مزينة بالنقوش

والمناظر  ،كما اىتـ سيتي األوؿ بالمناجـ وحفر اآلبار وقد جمس عمي عرش مصر ستة عشر عاماً

وبعد أف مات تولي ابنو رمسيس الثاني حكـ مصر وىو يعد مف أشير الفراعنة في تاريخ مصر وقد حكـ

مصر لمدة سبعة وستيف عاماً وامتؤلت مصر بآثار عديدة ومتنوعة مف عيده وىو صاحب معركة قادش

الشييرة التي بدأ سير القتاؿ لصالح العدو في بداية المعركة ولكنو استطاع أف يمحؽ بيـ ىزيمة منكرة في

نياية المعركة وطمبوا منو الصفح وقبموا األرض تحت قدميو ،

وسيطر رمسيس الثاني عمي فمسطيف ولبناف وجزء مف سوريا ٜٛبعد اف اتفؽ مع األعداء ( الحيثييف )

عمي احتراـ الحدود مف كبل الطرفيف وانياء الحرب بالرغـ مف انتصاره الساحؽ

 - -وكانت حالة التوتر مستمرة بيف المصرييف والحيثييف إلي أف أدرؾ الطرفيف أف السبلـ خير ليما ،

فأبرموا معاىدة " أمف طيب وأخوة " شيد اآللية المصريوف والحيثيوف عمييا  ،ونعرؼ تفاصيؿ ىذه المعاىدة
مف النصوص المصرية المكتوبة بالييروغميفية عمي أحد جدراف معابد الكرنؾ ومف النصوص المسمارية

المكتوبة عمي لوحيف مف الطيف عثر عمييما في بوغاز كوي  - -بعد ذلؾ بدأ تبادؿ الخطابات الودية بيف
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حكاـ الدولتيف  ،وقد اشتركت في ىذه المراسبلت أيضاً كبلً مف زوجة رمسيس الثاني الممكة نفرتاري وزوجة
الممؾ خاتو سيمي الثالث الممكة بوتو خيبا  ،بؿ أكثر مف ىذا لقد قاـ خاتو سيمي الثالث بزيارة ودية

لمصر )ٜٓ

وكاف حكـ الممؾ رمسيس الثاني مستقر وحافؿ باإلنجازات وكاف لو أوالد وبنات كثيريف لـ يستطع

المؤرخوف حصرىـ ويقاؿ أنو كاف عنده ما يزيد عف ٓٓٔ ولد وبنت تقريباً ،

وبعد أف مات خمفو عمي العرش ابنو الممؾ ( مرف بتاح ) وأغمب الحروب التي خاضيا ىذا الممؾ حروب

دفاعية عمي ما يبدؤ ٜومات بعد ٔٔ سنة مف حكمو

( عمي أف الخطر الذي كاف ييدد مصر في عيده لـ يكف فقط مف الشرؽ أو مف الجنوب بؿ أتي أيضاً مف

الغرب مف ليبيا  ،فقد بدأت ىجرات لقبائؿ مف شماؿ أفريقيا ومف الصحراء الغربية بنسائيـ وأطفاليـ لمبحث

عف الطعاـ وذلؾ بسبب القحط الشديد الذي ألـ بببلدىـ وقد أتوا بقيادة –مري -رئيس قبيمة الميبو "ليبيا" وقد
أتي ومعو أوالده وزوجاتو االثني عشر وقد يدؿ ىذا عمي نية االستيطاف في وادي النيؿ ،

وليذا اضطر الممؾ مرنبتاح في العاـ الخامس مف حكمو أف يرسؿ حممة عسكرية لمدفاع عف حدود مصر

الغربية وذلؾ بعد أف أعد ليـ جيشاً قوياً مف المشاة والمركبات الحربية فاستطاع ىزيمتيـ

وكانت ىذه اليزيمة القاسية عقاباً ليـ وردعاً ألمثاليـ  ،وقد ذكرت النقوش المصرية التي ترجع لعيده

تفاصيؿ ىذا القتاؿ عمي أحد جدراف معابد الكرنؾ

وقد أمر مرنبتاح باستغبلؿ ظير لوحة حجرية مف عيد الممؾ أمنحوتب الثالث ليسجؿ عمييا أف الخراب قد

حؿ بالتحنو "ليبيا" وأف إسرائيؿ قد خربت وزالت بذرتيا " وىذه ىي المرة األولي التي يذكر فييا اسـ إسرائيؿ

عمي لوحة مصرية )-

وتعتبر لوحة مرنبتاح مف أشير وأىـ اآلثار مف تمؾ الفترة وىي تسمي أيضاً لوحة االنتصار حيث سجؿ

فييا انتصاراتو في الشرؽ والغرب كم ا أنيا الموحة الفرعونية الوحيدة المذكور فييا كممة إسرائيؿ

ويبدو أف ىذا الممؾ كاف آخر المموؾ األقوياء في األسرة  ٜٔإذ لـ يخمفو ممؾ يمكف مقارنتو بو إلي أف

تأسست األسرة ٕٓ الفرعونية التي كاف مف أىـ مموكيا الممؾ رمسيس الثالث بعد ذلؾ
وفيما يمي أسماء جميع مموؾ األسرة  ٜٔعمي الترتيب :

رمسيس األوؿ – سيتي األوؿ – رمسيس الثاني – مرنبتاح – سيتي الثاني – آموف مس – سيبتاح –

تاوسرت(ممكة)

ٕٜ
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ٗٗ.

الممؾ رمسيس الثاني وزوجتو الممكة نفرتاري

يعد الممؾ رمسيس الثاني أشير فرعوف في تاريخ مصر بالكامؿ في ىذه األياـ
واسـ رمسيس أصمو ( رع مس سو ) أي اإللو رع ىو الذي أنجبو

وقد حكـ مصر لمدة ما يقرب مف ستة وستيف عاماً

أي مف حوالي سنة ٓ ٕٜٔقبؿ الميبلد إلي سنة ٕٕٗٔ قبؿ الميبلد

وامتؤلت مصر بآثار عديدة ومتنوعة مف عيده وىو صاحب معركة قادش الشييرة التي بدأ سير القتاؿ

لصالح ال عدو في بداية المعركة ولكنو استطاع أف يمحؽ بيـ ىزيمة منكرة في نياية المعركة وطمبوا منو
الصفح وقبموا األرض تحت قدميو

 ،وسيطر رمسيس الثاني عمي فمسطيف ولبناف وجزء صغير مف سورياٖ ٜبعد اف اتفؽ مع األعداء

( الحيثييف ) عمي احتراـ الحدود مف كبل الطرفيف

(  - -وظمت حالة التوتر مستمرة بيف المصرييف والحيثييف إلي أف أدرؾ الطرفيف أف السبلـ خير ليما ،

فأبرموا معاىدة " أمف طيب وأخوة " شيد اآللية المصريوف والحيثيوف عمييا  ،ونعرؼ تفاصيؿ ىذه المعاىدة

مف النصوص المصرية المكتوبة بالييروغميفية عمي أحد جدراف معابد الكرنؾ ومف النصوص المسمارية

المكتوبة عمي لوحيف مف الطيف عثر عمييما في بوغاز كوي  - -بعد ذلؾ بدأ تبادؿ الخطابات الودية بيف

بل مف زوجة رمسيس الثاني الممكة نفرتاري وزوجة
حكاـ الدولتيف  ،وقد اشتركت في ىذه المراسبلت أيضاً ك ً
الممؾ خاتو سيمي الثالث الممكة بوتو خيبا  ،بؿ أكثر مف ىذا لقد قاـ خاتو سيمي الثالث بزيارة ودية

لمصر )ٜٗ
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ويعتبر رمسيس الثاني فرعوف مف فراعنة مصر الكبار وكاف ثالث مموؾ األسرة  ٜٔالفرعونية وكاف حكمو

مستقر وحافؿ باإلنجازات وكاف كثير األبناء ولـ يستطع المؤرخوف حصرىـ فكاف عنده ما يزيد عف ٓٓٔ ولد

وبنت تقريباً ،

ولقد خمد رمسيس الثاني نفسو بما أقامو مف معابد ومسبلت (ٓٓٔمسمة) ومقاصير وتماثيؿ ضخمة تزف

مئات األطناف ولوحات في أنحاء مصر المختمفة ،

ومنيا الجزء األمامي مف معبد األقصر وتكممتو لبيو األساطيف بمعبد الكرنؾ الذي بمغت مساحتو حوالي

ٓٓٗ٘ متر  ،وبو ٖٗٔ عموداً عمي  ٔٙصفاً ويبمغ ارتفاع العمود حوالي ٕٔ متر ،

وكذلؾ شيد الممؾ رمسيس الثاني معابد في تنيس وأبيدوس والنوبة ولعؿ مف أشيرىا معبد أبي سمبؿ

الكبير الذي كرسو لعبادة اإللييف آموف رع وبتاح والممؾ رمسيس الثاني نفسو  ،وكذلؾ معبد أبي سمبؿ

الصغير الذي كرسو لعبادة اإللية ح تحور وزوجتو الممكة نفرتاري التي كانت الزوجة الرئيسية لرمسيس الثاني
أو كبيرة الزوجات الممكيات واسميا تـ ترجمتو بمعاني مختمفة مثؿ جميمة الجميبلت أو التي ال مثيؿ ليا ىذا

إلي جانب بناء معبده الجنائزي الذي شيده في البر الغربي بطيبة ويعرؼ باسـ معبد الرمسيوـ والجدير بالذكر
أف الشمس تتعامد عمي وجو تمثاؿ رمسيس الثاني في معبده في مدينة أبي سمبؿ  ،جنوب أسواف مرتيف كؿ

عاـ مرة يوـ تتويجو ومرة أخري يوـ مولده وتتوغؿ الشمس لمسافة حوالي ٓ ٙمتر مف مدخؿ المعبد لتصؿ

إلي قدس األقداس  ،وبرغـ أف الممؾ رمسيس الثاني شيد مقبرة عظيمة في وادي المموؾ إال أنو لـ يدفف بيا ،
أما الممكة نفرتاري فقد دفنت في مقبرتيا الشييرة بوادي الممكات بطيبة الغربية وتعتبر مف أروع المقابر

الفرعونية في مصرومما يذكر أيضاً لمممؾ رمسيس الثاني أنو لـ ييمؿ الناحية البحرية لمصر  ،فقد بني

أسطوالً مف السفف المحاربو ليرد بو ىجمات قراصنة البحار
ٜ٘

ٔ 95م ً
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٘ٗ.

الممؾ رمسيس الثالث

ربما يكوف ىذا الممؾ أقؿ شيرة مف الممؾ رمسيس الثاني ولكنو ال يقؿ عنو قوة ومكانة في تاريخ الفراعنة

وبينما كاف الممؾ رمسيس الثاني ينتمي إلي األسرة  ٜٔالفرعونية  ،فإف الممؾ رمسيس الثالث يعد أوؿ

وأشير مموؾ األسرة رقـ ٕٓ المكونة مف سبعة مموؾ وكميـ اسميـ رمسيس ( مف الثالث إلي التاسع )
وحكموا مصر حوالي ٘ٔٔ سنة ٜٙوكاف ىو مؤسس ىذه األسرة الذي حكـ الببلد لمدة ٕٖ سنة ،
يقوؿ عنيا أحمد فخري (  --كانت في الواقع فترة صحو بيف عيديف فاسديف )ٜٚ

وفي عيده تـ تشييد الع ديد مف اآلثار الرائعة واستطاع أف يحمي مصر مف جميع األخطار التي تعرضت
ليا وفي عيده حصؿ كينة آموف ٜٛعمي وضع خاص جداً ( إذ نعرؼ مجموع ما امتمكو معبد آموف مف

أراضي زراعية وصؿ إلي ٓٔ  %مف مجموع األراضي في حيف أف نصيب جميع اآللية األخرى ال يزيد عف ٘%

مف ىذه األراضي  ،فقد كاف يتبع معبد آموف في طيبة بمفرده  ٛٙٗٛٙخادماً و ٕ ٕٖٗٔٙرأساً مف الماشية
كبيرىا وصغيرىا وكاف عدد األرغفة التي تقدـ في األعياد  ٕٖٛٗٗ٘ٚوالطيور ٕٓ٘ ٕٔٙكما كاف يمتمؾ

مناجـ لمذىب والفضة ىذا فضبلً عف العديد مف المصانع التي تنتج لو  ،وقد يوضح ىذا مدي ما وصؿ إليو
نفوذ كينة اإللو آموف في عيد رمسيس الثالث )

كما تشير األرقاـ إلي مدي دقة الحسابات التي تحصر كؿ شئ يخص المعابد في ذلؾ العيد والمدونة عمي

اآلثار ومحفوظة إلي اآلف وكاف رمسيس الثالث مف المعجبيف جداً بالممؾ رمسيس الثاني وقاـ بمحاكاتو في

كؿ شئ وأطمؽ اسمو عمي أوالده تيمناً بو ثـ سرعاف ما تدىورت الببلد مرة أخري مف بعده وأىـ ما يميز ىذا
العصر الذي كاف تمييداً لعصر االضمحبلؿ األخير ونياية الفراعنة بعد ذلؾ أف األجانب تولوا وظائؼ ىامة في
الدولة وفي الببلط الممكي وتسبب ىؤالء الموظفوف في إحضار الجنود المرتزقة الغير مصرييف وساءت الحالة

االقتصادية في الببلد في آخر أياـ ىذا الممؾ وتولي حكـ مصر مف بعده مموؾ ضعفاء عجزوا عف التغمب عمي

األزمة االقتصادية وسيطر عمييـ الكينة إلي أف انتيت ىذه األسرة تماماً وبداية ما يسمي بعصر االضمحبلؿ

األخير

ٍِٛٛ 96ػخ ؽىبَ ِٖو ( ٔبٕو األٖٔبهٕ ) ٞـ 34
ِٖ 91و اٌفوػ١ٔٛخ ( أؽّل فقوٕ ) ٞـ 389
 ( 98ئم ٔؼوف ِغّٛع ِب اِزٍىٗ ِؼجل آِ ِٓ ْٛأها ٟٙىهاػ١خ  ًٕٚئٌِ ِٓ %10 ٟغّٛع األها ٟٙف ٟؽ ٓ١أْ ٖٔ١ت عّ١غ اٌٙ٢خ
األفو ٜال ٠ي٠ل ػٓ ٘ ِٓ % 5نٖ األها ، ٟٙفمل وبْ ٠زجغ ِؼجل آِ ْٛف١ٛ ٟجخ ثّفوكٖ  86486فبكِبً  421362 ٚهأٍبً ِٓ اٌّبّا١خ
وج١و٘ب ٕٚغ١و٘ب ٚوبْ ػلك األهغفخ اٌز ٟرملَ ف ٟاألػ١بك ٚ 2844351اٌطٛ١ه  126250وّب وبْ ّ٠زٍه ِٕبعُ ٌٍن٘ت ٚاٌفٚاخ ٘انا
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.ٗٙ

أثناء العصر الفرعوني قامت لجنة بالتحقيؽ في سرقة المومياوات

في عيد الممؾ رمسيس التاسع مف األسرة العشريف الفرعونية تـ تشكيؿ لجنة تحقيؽ كما كتب د سيد

توفيؽ ما يمي :

( --------جمس عمي عرش مصر بعد ذلؾ الممؾ رمسيس التاسع واستمر يحكـ أكثر مف عشريف

عاماً ولعؿ شيرتو ترجع لمبرديات التي تتحدث عف سرقات مقابر المموؾ التي حدثت في عيده  ،وقد وصؿ
الفساد اإلداري ذروتو في العاـ السادس عشر مف حكمو وبدأت العصابات في طيبة تتجو لسرقة المقابر وما
بيا مف ذىب وفضة ولـ تسمـ مقابر فراعنة مصر العظاـ أمثاؿ أمنحوتب الثالث وسيتي األوؿ ورمسيس الثاني
مف عبثيـ  ،وبدأ الناس يفقدوف أيمانيـ بآليتيـ وبمموكيـ وحكاميـ  ،إذ تسجؿ إحدي ىذه البرديات كيؼ أف

"باسر" عمدة مدينة األحياء الممثمة في الضفة الشرقية لطيبة تقدـ بتقرير لموزير " خع إـ واست " الذي كاف
ينوب عف الممؾ رمسيس التاسع يبمغو فيو عف السرقات التي تحدث في مدينة الموتي " الضفة الغربية لطيبة

" تحت سمع وبصر عمدتيا "باورعا" فأمر الوزير بتشكيؿ لجنة لمتأكد مف صحة ما جاء بالتقرير  ،وقد سجمت

ىذه المجنة النتا ئج التي وصمت إلييا عمي أكثر مف بردية لعؿ أىميا ىي بردية "أبوت" التي أبقاىا لنا الزمف
لنعرؼ منيا تفاصيؿ ىذه السرقات وما تـ بخصوصيا فقد اعترؼ المصوص بانتياكيـ لقدسية مومياوات

فراعنة مصر كبيرىـ وصغيرىـ مما اضطر مموؾ األسرة الحادية والعشريف مف الكينة أف ينقموا – سراً – بعض
مومياوات فراعنة الدولة الحديثة لحمايتيا مف عبث المصوص إلي أكثر مف مخبأ  ،فنقموا ٖٔ مومياء إلي

مقبرة أمنحوتب الثاني ثـ اختاروا مقبرة لـ تتـ بالدير البحري ووضعوا فييا ٓٗ مومياء أخري وىي ما يطمؽ

عمييا اصطبلحاً خبيئة الدير البحري  ،وظمت مومياوات المموؾ في مخبأىا إلي أف توصؿ "إميؿ بروكش " عاـ

ٔٔٛٛـ إلي مومياوات الدير البحري "ولوريو" عاـ  ٜٔٛٛـ إلي المومياوات المختبئة في مقبرة أمنحوتب
الثاني وىـ جميعاً اآلف بصالة المومياوات بالمتحؼ المصري )
ٜٜ

ٜٜ

مف كتاب ( معالـ تاريخ وحضارة مصر  -مف أقدـ العصور حتي الفتح العربي ) – القسـ األوؿ – د سيد توفيؽ-

صفحة  - 233 ، 232دار النهضة العربية ( الطبعة الثانية ) 0891
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عندما ورد اسـ ممؾ مصر في التوراة

الممؾ شاشنؽ األوؿ

ىذا الممؾ ىو أوؿ مموؾ األسرة الثانية والعشريف الفرعونية والتي تنحدر مف أصوؿ ليبية
وقد عاصر ىذا الممؾ دولة إسرائيؿ األولي ودخؿ معيا في صراع مسمح

 ،ويقوؿ المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي ( والصحيح أنو واف كاف أصمو البعيد يرجع إلي ليبيا  ،لكف

أسرتو تمصرت منذ أف استوطنت مصر مف عدة أجياؿ مضت وسكنوا إىناسيا المدينة  ،وصاروا مف المواطنيف
المصرييف  ،وتقمد كثير منيـ مناصب الدولة  ،وأظيروا فييا إخبلصاً لوطنيـ  ،فبل يصح القوؿ بأف ىذه أسرة
ليبية وأف الميبيوف حكموا مصر  ،بؿ الصحيح أنيا أِسرة مصرية اندمجت في المواطنيف فصارت منيـ )
ويقوؿ الدكتور أحمد فخري ( مف التجني عمي التاريخ أف يسمي وجود أفراد ىذه األسرة عمي عرش الببلد

أنو استعمار ليبي  ،أو أف مصر فقدت استقبلليا  )- - -وقد اتخذت ىذه األسرة عاصمة ليا في مصر وىي

(تؿ بسطة ) الزقازيؽ حالياً

وقد تدىورت العبلقات بيف مصر ومممكة بني إسرائيؿ في عيد الممؾ شاشنؽ في مصر وعيد الممؾ

( رحبعاـ ) في بني إسرائيؿ في فمسطيف وقاـ شاشنؽ بشف حممة عمي فمسطيف واستولي عمي خيراتيا ويقوؿ
أحمد فخري في ذلؾ ( ولكف التوراة تذكر لنا أنو في السنة الخامسة مف حكـ رحبعاـ حنؽ شيشاؽ ممؾ مصر

عمي أورشم يـ واستولي عمي كنوز بيت الرب وكنوز الممؾ وأخذ كؿ شئ )ٓٓٔ

وقد غزا الممؾ شاشنؽ األوؿ فمسطيف كميا تقريباً ليوسع نفوذ مصر ويعيد أياـ الفراعنة المحاربيف مف

أمثاؿ تحتمس الثالث ورمسيس الثاني وغيرىـ

وقد ورد اسمو في التوراة باإلصحاح الرابع عشر باآلية الخامسة والعشريف  ،ومات حوالي سنة ٕٓ ٜقبؿ

الميبلد بعد أف حكـ مصر ٕٔ سنة

بل عف كتاب تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة – تأليؼ عبد الرحمف الرافعي – صفحة ٖٕٔ
نق ً

وكتاب مصر الفرعونية – تأليؼ أحمد فخري – صفحة ٕٓٗ

ِٖ 100و اٌفوػ١ٔٛخ ( أؽّل فقوٕ ) ٞـ 420

69

.ٗٛ

عندما جمس الممؾ بعنخي ممؾ النوبة عمي عرش مصر

في حوالي سنة ٘ٔ ٚقبؿ الميبلد وأثناء عصر االضمحبلؿ األخير في زمف الفراعنة اشتعمت الصراعات

عمي الحكـ وتعددت األسرات المالكة في نفس الوقت فظيرت قوة جديدة طاغية اجتاحت الببلد وسيطرت عمييا

بقيادة واحد مف طراز القادة الكبار وىو ممؾ النوبة في ذلؾ الوقت الممؾ ( بعنخي )

واستطاع أف يؤسس أسرة مالكة جديدة في مصر وىي األسرة الخامسة والعشريف المكونة مف خمسة مموؾ

حكموا مصر لمدة حوالي ٕ٘ سنة

وبدأت ىذه القصة عندما ىرب كينة آموف إلي الجنوب نتيجة لعدـ اعترافيـ بما يحدث في مصر أثناء

الحكـ الميبي ليا وطبعاً الكينة قاموا بنشر الد يانة المصرية في شماؿ السوداف وببلد النوبة حيث استطاعوا أف
يجعموا تقديس اإللو آموف ىو الشغؿ الشاغؿ لكؿ حكاـ ىذه المنطقة بؿ إف السبب الرئيسي لتقدـ جيوش

الممؾ بعنخي نحو الشماؿ كاف لتأييد اإللو آموف وانقاذ طيبة مف أعداءه والقضاء عمي الفوضى والفساد الذي

عـ مصر كميا ويقوؿ أحمد فخري عف ذلؾ (  --لـ يرسؿ بعنخي ىذا الجيش غازياً يريد الفتح والنصر وانما
أرسمو ليؤيد آموف وكينتو وينقذ طيبة ممف حدثتيـ أنفسيـ باالعتداء عمييا وليذا نري بعنخي يذكر جنوده

بأنو ال حوؿ وال قوة إال بآموف ويأمرىـ عندما يروف أسوار طيبة أف يمقوا بأسمحتيـ ويطيروا أنفسيـ ويدخموا

مدينة آموف خاشعيف )

ويعتبر الممؾ بعنخي مف الشخصيات البارزة التي تفرض نفسيا عمي كتب التاريخ بقوة وكاف ىذا الممؾ

يعشؽ الخيوؿ وعندما شاىد خيوؿ القصر الممكي الذي دخمو فاتحاً بعد استسبلمو وجد الخيوؿ ىزيمة جداً

نتيجة إىماليا فوبخ ال ممؾ المستسمـ عمي ذلؾ أكثر مف توبيخو عمي الفساد والفوضى التي سادت الببلد في

عيده وىذا يدؿ عمي أف الممؾ بعنخي كاف فارس أصيؿ ويتمتع أيضاً بأخبلؽ الفرساف ،
بل عف كتاب ( مصر الفرعونية ) أحمد فخري صفحة ٕٗٛ
نق ً

10

.ٜٗ

الممؾ بسماتيؾ األوؿ

محرر مصر مف اآلشورييف

يعرؼ الكثير منا الممؾ أحمس األوؿ طارد اليكسوس ومحرر مصر وأوؿ مموؾ األسرة  ٔٛالفرعونية

ولكف القميؿ منا يعرؼ الممؾ بسماتيؾ األوؿ طارد اآلشورييف ومحرر مصر وأوؿ مموؾ األسرة ٕٙ

الفرعونية

فقد قاـ ىذا الممؾ بتحرير مصر مف االحتبلؿ اآلشوري ولكف الفرؽ بينو وبيف الممؾ أحمس أنو استعاف

ضمف جيشو بجنود مرتزقة مف اإلغريؽ بينما حرر أحمس مصر بجيش مصري خالص

وقد أسس بسماتيؾ األوؿ األسرة السادسة والعشريف المكونة مف ستة مموؾ حكموا مصر حوالي ٖٔٛ

سنةٔٓٔ مف سنة ٖ ٙٙؽ ـ إلي سنة ٕ٘٘ ؽ ـ
وقاـ بالعديد مف اإلصبلحات واإلنجازات

ولكنو أخطأ خطأ فادح عندما استعاف بالجنود المرتزقة اليونانييف ( اإلغريؽ ) في تحقيؽ أىدافو باإلضافة

إلي الجنود المصرييف

وبالرغـ مف أف الحضارة المصرية الفرعونية كانت أعرؽ مف الحضارة اإلغريقية أياـ أمجاد الفراعنة األوائؿ

إال أنيا بدأت تتراجع عندما فقد الفراعنة روح القتاؿ واعتمدوا عمي المرتزقة

ففي عيد ىذه األسرة لـ يفقد المصريوف ىذه الروح بالكامؿ تقريباً فقط بؿ إف الشعب المصري فقد أيضاً

روح اإلبداع الفني فتراه يكرر ويحاكي الفف الفرعوني السابؽٕٓٔ دوف تجديد أو ابتكار نظراً لوجود العديد مف

اليونانييف اإلغريؽ في ببلده سواء بصفتيـ محاربيف أو بصفتيـ تجار

فحاوؿ أف يتمسؾ عمي قدر المستطاع بأمجاد سابقيو خوفاً عمي ىويتو مف الضياع في ظؿ الحضارة

اإلغريقية فأصبح يقمد الفراعنة األوائؿ في فنونيـ دوف أف يقدـ حضارة جديدة

بل عف كتاب ( مصر الفرعونية ) – أحمد فخري – صفحة  ٗٗٚبتصرؼ
نق ً

ٍِٛٛ 101ػخ ؽىبَ ِٖو ( ٔبٕو األٖٔبهٕ ) ٞـ 36
ِٖ 102و اٌفوػ١ٔٛخ ( أؽّل فقوٕ )ٞـ 441
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ٓ٘.

لماذا قرر الممؾ الفارسي قمبيز فتح مصر سنة ٕ٘٘ قبؿ الميبلد

في عيد الممؾ بسماتيؾ الثالث آخر مموؾ األسرة  ٕٙالفرعونية ؟

يجيب عف ىذا السؤاؿ األستاذ جماؿ بدوي في كتابو الممتع في رحاب الفكر حيث كتب تحت عنواف

ناموس الحياة ما ممخصو :

ونسأؿ  :لماذا قرر قمبيز فتح مصر ؟ رغـ أف مصر كانت تعيش مرحمة مف مراحؿ البيات والسكوف ولـ

بل ييدد األطماع التوسعية عند العاىؿ اإليراني ؟
يصدر عنيا أي إساءة لمفرس  ،ولـ ترتكب فع ً

قد يبدو ىذا السؤاؿ ساذجاً إذا نظرنا إليو في إطار الفكر االستعماري التوسعي  ،الذي ال يسمح لؾ بأف

تسأؿ دولة عظمي عف سبب عدوانيا عمي دولة صغري مسالمة وال يجوز لؾ مثبلً أف تسأؿ بريطانيا لماذا
احتمت مصر وضربت االسكندرية في يوليو ٕ ، ٔٛٛوال يجوز أف تسأؿ فرنسا لماذا احتمت الجزائر ٖٓٔٛ

ومكثت فييا ٖٓٔ سنة  ،كما ال يجوز لؾ أف تسأؿ الوحوش في الغابات لماذا تفتؾ بالغزالف  ،وال تسأؿ
األسماؾ الكبيرة في البحار عف سر حبيا لؤلسماؾ الصغيرة  ..ولكف إذا سألت دىاقنة السياسة فسيقولوف لؾ

إف ىذا ىو ناموس الحياة منذ نشأة الحياة  ..فطالما أف ىناؾ فراغاً في جية ما  ..فبل تموـ مف يمؤله .
وكانت مصر تعيش حالة الضعؼ عشية الغزوة الفارسية في الوقت الذي بمغت فيو اإلمبراطورية الفارسية ذروة

قوتيا

نعـ كانت مصر حينئذ تعيش مرحمة آخر انبعاثة وطنية في تاريخيا القديـ  ،عصر النيضة األخيرة التي

استعادت فيو استقبلليا في العصر الصاوي وفي ظؿ األسرة  ٕٙولكف ىذه الفورة كانت أقصر دورات
اإلمبراطورية في تاريخ مصر  ،أقصرىا عمرا وقامة عمي حد تعبير جماؿ حمداف فيي لـ تعمر أكثر مف القرف

وثمث القرف ولـ تصؿ إلي آفاؽ القروف السابقة كأنما ىو اليدوء الذي يسبؽ العاصفة  ،ألف ظيور قوة بابؿ

الصاعدة لـ يسمح بالمحافظة عمي تمؾ المكاسب ودخمت مصر مرحمة الشيخوخة التي ضعفت فييا داخمياً
وتغمغؿ النفوذ والتوطف اإلغريقي فييا بالتدريج  ،إلي أف أتت النياية عمي يد الغزو الفارسي فانتيت الدولة

والدورة معاً - - - -.

كانت حممة قمبيز في اإلطار التاريخي أمراً متوقعاً بؿ محتوماً مف قوة متعاظمة نحو قوة غاربة ولكف

المؤرخيف وىـ ليسو محمميف لمتاريخ يحمو ليـ أف يضعوا مسببات تتراوح بيف الحقيقة والخياؿ  ،فإذا عرفت
أثر األسطورة عند الشعوب القديمة فبل تعجب لما يقولو المؤرخوف عف دوافع ىذه الغزوة الفارسية
12

فتقوؿ إحدي الروايات التاريخية إف قمبيز إنما اقتحـ مصر لينتقـ مف اإللو آموف الذي تنبأ كينتو بأف

قمبيز سوؼ يأتي إلي مصر وأف جيشو سوؼ تذروه الرياح ويدفف في رماؿ الصحراء وأف ىذه األسطورة أو

اإلشاعة ترددت في كؿ أنحاء الشرؽ األوسط حتي وصمت إلي مسامع قمبيز فقرر غزو مصر والذىاب إلي

معبد آموف في واحة سيوة لييدمو عمي رؤوس كينتو ويثبت لمعالـ أف آموف إلو بكاش ..

وتقوؿ رواية أخري أف قمبيز جاء إلي مصر لينتقـ مف الممؾ أمازيس الذي خدعو في أعز ما يممؾ وىو

شرفو الفارسي األثيؿ وذلؾ أف فانيس الضابط اليوناني الخائف بعد أف لجأ إلي ببلط قمبيز أخذ يحدثو عف
جماؿ وفتنة ورشاقة الفتاة المصرية نفريت ابنة الممؾ امازيس حتي أف الوحش اإليراني صمـ عمي امتبلكيا
فأوفد بعثة شرؼ إلي فرعوف مصر يطمب منو يد ابنتو ولما كاف امازيس الفرعوف الشقي الذي يمعب بالبيضة

والحجر يعرؼ وحشية قمبيز ويعرؼ أيضاً إنو لف يستطيع أف يرد لو طمباً فقد تفتؽ ذىنو عف حيمة يتقي بيا

شره  ،فبعث إليو بفتاة أخري ىي نتيتاس ابنة الفرعوف السابؽ عمي أنيا ابنتو ىو ظناً منو أف الوحش
اإليراني لف يكتشؼ الفرؽ بيف الفتاتيف وغادرت نتيتاس أرض النيؿ إلي ميوي النار مضحية بنفسيا مف أجؿ

الحفا ظ عمي أمف وطنيا مف غدر قمبيز ولكف ما إف ظيرت الفتاة في الببلط حتي أوقعيا حظيا العاثر في
طريؽ فانيس الذي كاف يعرفيا جيداً ووشي بالخدعة إلي سيده الذي استشاط غضباً وأقسـ بشرؼ النار
المقدسة عنده أف يؤدب ممؾ مصر ألنو باع لو بضاعة مغشوشة

ىذاف ىما السبباف المذاف مف أجميما وقعت مصر فريسة سيمة بيف فكي قمبيز ولكؿ منيما دالئؿ تاريخية

موثوقة والعيب أف قصة الحب التي كانت سبباً في احتبلؿ مصر لـ ينتبو إلييا أحد مف أدبائنا باستثناء أمير
الشعراء أحمد شوقي بؾ فجعؿ منيا إحدي روائع مسرحو الشعري وتحمؿ اسـ قمبيز
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ٔ٘.

االحتبلؿ الفارسي لمصر ونياية الفراعنة

أواخر أياـ الفراعنة

أثناء عصر االضمحبلؿ األخير
وفي عيد الممؾ بسماتيؾ الثالث آخر مموؾ األسرة السادسة والعشريف الفرعونية ،

قرر الممؾ الفارسي قمبيز بعد أف اجتاح مممكة بابؿ أف يضـ مصر إلي المممكة الفارسية ،

والجدير بالذكر أف أحد الضباط اإلغريؽ المرتزقة العامميف بالجيش المصري ذىب إلي الممؾ قمبيز وأعطاه

كافة المعمومات التي يحتاجيا لغزو مصر وأوضح لو مواطف الضعؼ في االستحكامات الدفاعية المصرية

بؿ شجعو وأغراه عمي دخوؿ مصر ودخميا فعبلً بعد مقاومة عنيفة وحصار لمدينة منؼ إلي أف تـ

االستسبلـ التاـ وأصبحت مصر والية فارسية ألوؿ مرة

وقد أرسؿ قمبيز حممة إلي الواحات وحممة أخري إلي الجنوب وقد فشمت الحممة عمي الجنوب عند حدود

مممكة نبتا أما الجيش الذي ذىب في اتجاه سيوه فمـ يصؿ إلييا ولـ يرجع أيضاً بؿ إنو مدفوف حتي اآلف

تحت الرماؿ نتيجة لعاصفة رممية ىائمة أطاحت بو وىمؾ عف آخره في الصحراء ،

وقد أسس الفرس في مصر أسرة حاكمة جديدة وىي األسرة السابعة والعشريف مف سنة ٕ٘٘ ؽ ـ إلي

سنة ٗٓٗ ؽ ـٖٓٔ وىذه األسرة تكونت مف خمسة مموؾ وبالرغـ مف بعض اإلصبلحات والتودد الذي أبداه
بعض مموؾ ىذه األ سرة لممصرييف إال أف المصرييف قاوموا االحتبلؿ بشدة ونشبت ثورة عظيمة أدت إلي قياـ
الفرس بأعماؿ قمع وعنؼ لمسيطرة عمي الببلد بقبضة مف حديد وكاف أياميا ( اإلغريؽ ) في صراع مع

الفرس

أما الييود الموجوديف في مصر في ذلؾ الوقت فقد كانوا أعواناً لمفرس ضد المصرييفٗٓٔ وفي سنة

 ٜٗٗؽ ـ تـ توقيع معاىدة صمح بيف الفرس واإلغريؽ

ثـ بعد ذلؾ بسنة قامت ثورة رىيبة ومعارؾ عنيفة بيف المصرييف والفرس انتيت بتحرير الببلد منيـ

وطردىـ خارج مصر وبدأ المصريوف ىذه الثورة بقتاؿ الييود لشدة العداء والكراىية بينيما ثـ قاتموا الفرس
ٍِٛٛ 103ػخ ؽىبَ ِٖو ( ٔبٕو األٖٔبهٕ ) ٞـ 31
ِٖ 104و اٌفوػ١ٔٛخ ( أؽّل فقوٕ ) ٞـ 462
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وكاف سبب تممؽ ومساعدة الييود لمفرس ىو أف يسمحوا ليـ ببناء معبدىـ واعادة تشييد ىيكميـ فقرروا
الوقوؼ بجانبيـ ضد المصرييف لتحقيؽ مصالحيـ الخاصة مما أدي إلي ىذه الكراىية الشديدة ليـ مف

المصرييف فأطاحت الثورة بيـ وبالفرس واستمرت ىذه الثورة حوالي أربعة سنوات وكاف قائدىا ىو الممؾ

المصري ( أمير تي )

وقد استمر حكمو مف سنة ٗٓٗ ؽ ـ إلي سنة  ٖٜٛؽ ـ وىو مؤسس األسرة الثامنة والعشريف وكاف

عدد مموؾ ىذه األسرة ممؾ واحد فقط ىو نفسو ىذا الممؾ واسمو مكتوب في موسوعة حكاـ مصر ( أمير تي )

أما في كتاب مصر الفرعونية ألحمد فخري فاسمو ( آموف حر )  ،وكاف يحكـ مصر مف عاصمتو ( سا )

"سايس" صاف الحجر حالياً وال توجد أي آثار حتي اآلف توضح ما تـ في عيد ىذا الممؾ  ،ثـ بعد ذلؾ وبيدوء
تـ نقؿ الحكـ إلي أسرة جديدة وىي األسرة التاسعة والعشريف (  ٖٚٛ-ٖٜٛؽ ـ ) وىي مكونة مف أربعة

مموؾ٘ٓٔ أوليـ الممؾ ( نايؼ عاو رود ) "نفريتس األوؿ"  ،وكانت عاصمة األسرة التاسعة والعشريف مدينة

مندس ( تؿ اإلمديد وتؿ الربع شماؿ شرؽ السنببلويف ) ( ،وكاف أىـ مموؾ ىذه األسرة ىو مؤسسيا نايؼ

عاو رود الذي حكـ ست سنوات مف  ٖٜٖ-ٖٜٜؽ ـ وتحالؼ مع األسبرطييف ضد الفرس وأمدىـ بالقمح بما
يكفي لتجييز أسطوؿ مكوف مف مائة سفينة مقاتمة ولكف المدد لـ يصميـ إذ تـ اعتراضو وتحطيمو عند جزيرة

رودس  ،وتولي بعده الممؾ ىكر واستمر حكمو سبع سنوات مف ٖ ٖٜإلي ٓ ٖٛؽ ـ حاوؿ فييا القياـ
بإصبلحات داخمية في الببلد فرمـ المعابد وتعاوف بالماؿ والم ئونة مع أثينا ضد الفرس وتولي بعده ممكيف حكـ
كؿ منيما مصر بضع شيور ثـ انتقؿ العرش إلي أسرة جديدة ىي األسرة الثبلثيف ) ٔٓٙوكانت نياية األسرة

الثبلثيف الفرعونية عمي يد الفرس سنة ٖٔٗ ؽ ـ وىي آخر أسرة فرعونية في التاريخ  ،وكاف آخر ممؾ فييا

ىو الممؾ نقطانب الثاني  ،والطريؼ أف المعركة الفاصمة التي أنيت حكـ الفراعنة لؤلبد  ،لـ يكف فييا الجيش

المصري جيشاً مصرياً خالصاً ولكف كاف يحتوي عمي العديد مف الجنود المرتزقة  ،ومف عجائب تاريخ ىذه
الفترة أف الجنود المرتزقة اإلغريؽ كانوا منتشريف ويقاتموف لمف يدفع الماؿ حتي أنيـ يتواجدوف في المعركة

الواحدة في كبل الجيشيف المتحاربيف

وكاف المصريوف في نياية العصر الفرعوني يعتمدوف عمي غيرىـ في القتاؿ مما أدي إلي نيايتيـ

كما حدث في المعركة األخيرة التي أنيت حكـ الفراعنة لؤلبد

وقد وردت معمومات عف ىذه المعركة بالجزء رقـ ٖٔ مف موسوعة سميـ حسف مصر القديمة حيث ذكر

أعداد الجنود وجنسياتيـ في الجيش المصري بقيادة نقطانب الثاني ( الفرعوف األخير ) بؿ إف ىذا الفرعوف لـ
يحتوي جيشو عمي جنود فقط مف اإلغريؽ ولكنو كاف يضـ جنود مف ليبيا وكاف يعاونو في القيادة اثنيف مف

القادة اإلغريؽ فكاف الجيش المصري مكوف مف عشريف ألؼ مقاتؿ مف الجنود اإلغريؽ المرتزقة وعشريف ألفاً

مف الميبييف المرتزقة وستيف ألفاً مف المصرييف بينما كاف الجيش الفارسي مكوف مف ثبلثة أضعاؼ الجيش

المصري كمو وكاف يضـ أيضاً عدداً كبيراً مف الجنود اإلغريؽ المرتزقة وبدأت المعركة وتساقطت المدف

المصرية مدينة وراء أخري وكانت بعض المدف ومف فييا مف حاميات إغريقية تتفاوض عمي االستسبلـ بدوف
عمـ الفرعوف نفسو  ،ثـ انتيت المعركة لصالح الفرس واختفي الفرعوف األخير لؤلبد

ٔٓٚ

ٍِٛٛ 105ػخ ؽىبَ ِٖو ( ٔبٕو األٖٔبهٕ ) ٞـ 38
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ٕ٘.

حنيف بيف مسمتيف

كاف تيوفيؿ جوتييو صحفي وأديب فرنسي يعشؽ مصر ويحمـ أف يعيش عمي شاطئ النيؿ وقد أورد اسمو

الدكتور ثروت عكاشة في كتابو الرائع – مصر في عيوف الغرباء – فكتب عنو تحت عنواف – الحالـ المفتوف

بمصر فقاؿ أنو لـ يتح لو أف يري مصر إال قبؿ وفاتو بثبلث سنوات عاـ  ٜٔٛٙحيف دعي ضمف مف دعوا

بل لمجريدة الرسمية في فرنسا وقاـ بوصؼ أحداث احتفاالت افتتاح
لزيارتيا مع اإلمبراطورة أوجيني إذ كاف مراس ً
قناة السويس في البمد الذي طالما عاش فيو بفكره وخيالو مف خبلؿ قراءاتو لكتابات أصدقائو مف األدباء

واألثرييف والفنانيف

وكانت مصر مصدر فيض غزير إلنتاج جوتييو الروائي

وفي عاـ ٔ٘ ٔٛنشر جوتييو قصيدتو – حنيف بيف مسمتيف – مسمتي األقصر وباريس

والقصيدة مترعة بالشوؽ الرومانسي  ،وبحساسيتو المرىفة ونزعتو الرومانسية الشفافة نسج أنشودتيف

حزينتيف عمي لساني نصبيف ثمينيف  ،أحدىما المسمة المصرية المقامة بباريس واألخري شقيقتيا التي ما
تزاؿ قائمة أماـ مدخؿ معبد األقصر

فتمضي المسمة األولي تئف في ميجرىا وىي توازف بيف المناخ القارص لسماء باريس وبيف الدؼء

الممتع المحرؾ لمعواطؼ في أحضاف وادي النيؿ

فقد كانت تعيش محتفي بيا في بيئتيا محاطة بأىميا وذوييا وبمف يقدسونيا فإذا ىي تنزح إلي طقس

قارص  ،وينظر إلييا المارة نظرة عابرة  ،ويتطمعوف إلييا وكأنيا مف غرائب البيئات النائيةوفيما يمي مقتطفات
مختصرة مف مطمع القصيدة المترجمة عف المغة الفرنسية

كـ يقسو عمي الممؿ في ىذا الميداف الموحش
أنا المسمة المنتزعة مف جذورىا
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يرتعد جبيني الذي لوحو الصدأ
وأخذ يتعاوره الجميد والصقيع والرذاذ والمطر
-------------

وفي ىذا الجو الذي ال تشرؽ فيو الزرقة قط
تشحب رأسي الضامرة المدببة

التي صبغتيا بالحمرة مواقد السماء النارية
ويثقميا الحنيف الجارؼ لموطف
------------

ليتني أعود ثانية لببلدي

وأنتصب مف جديد إلي جانب شقيقتي الوردية الموف
عمي مقربة مف تمثالي ممنوف العمبلقيف
الصارمي الوجو أماـ بوابات األقصر
----------

فأخترؽ قبة السماء الزرقاء بقمتي اليرمية القرمزية
بينا ألقي ظمي عمي الرماؿ

مسجمة عمييا خطي الشمس

ٔٓٛ

نقبلً باختصار عف كتاب – مصر في عيوف الغرباء – مف الرحالة والفنانيف واألدباء -القرف التاسع عشر -المجمد األوؿ – تأليؼ د

ثروت عكاشة – دار الشروؽ – الطبعة الثانية ٖٕٓٓ – صفحات ٕٜٖٔ-ٕٜ
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ٔٓٛ

ٖ٘.

بعض عشاؽ الحضارة المصرية :

شامبميوف

جوف فرانسوا شامبميوف بالفرنسية

: Jean-François Champollion

 23ديسمبر  1790 - 4مارس

 ،1832العالـ الفرنسي الذي فؾ رموز المغة المصرية القديمة بعد استعانتو بحجر رشيد الذي كاف قد اكتشؼ
أثناء الحممة الفرنسية عمى مصر ،فقد نقش عمى الحجر نص بمغتيف وثبلث كتابات :المصرية القديمة
ومكتوبة بالييروغميفية والتي تعني الكتابة المقدسة ،إلنيا كانت مخصصة لمكتابة داخؿ المعابد ،والديموطيقية
وتعني الخط أو الكتابة الشعبية ،والمغة اليونانية باألبجدية اليونانية ،ومف خبلؿ المقارنة بينيـ نجح في فؾ

طبلسـ الكتابة الييروغميفية.

في حقيقة األمر لـ يتمكف شامبميوف مف االلتحاؽ بالمدرسة في صغره ،فتمقى دروسا خاصة في اليونانية

والبلتينية ،ويقاؿ أنو حيف بمغ التاسعة مف عمره كاف يستطيع قراءة أعماؿ ىوميروس وفرجميوس .انتقؿ

شامبميوف إلى جرينوبؿ لبللتحاؽ بالمدرسة الثانوية ،وىناؾ اتصؿ بفورييو ،والذي كاف سكرتيرا لمبعثة العممية
التي رافقت حممة نابميوف بونابرت ،وكاف لفورييو دورا أساسيا في دفع الصبي شامبميوف لدراسة عمـ
المصريات ،وذلؾ مف خبلؿ اطبلعو عمى مجموعتو الخاصة مف المقتنيات األثرية .

ظير نبوغ شامبميوف مبك ار جدا ،فقبؿ أف يبمغ السابعة عشرة كاف قد قدـ بحثا عف األصؿ القبطي ألسماء

األماكف المصرية في أعماؿ المؤلفيف اليوناف والبلتيف ،كما قضى ثبلث سنوات في دراسة المغات الشرقية
والقبطية عمى يد كبار عمماء ذلؾ العصر ،وأبدى موىبة لغوية نادرة ،ثـ رجع إلى جرنوبؿ مرة أخرى لتدريس
التاريخ ،ثـ سافر إلى باريس ليعمؿ كأوؿ أميف لممجموعة المصرية في متحؼ الموفر ،كما شغؿ وظيفة أستاذ

كرسي اآلثار المصرية في الكوليج دي فرانس  ،كما وضع شامبميوف معجما في المغة القبطية،وتوفي وىو في

شرخ الشباب بعد أف ترؾ إنجازا عمميا حافبل وشامخا أيضا.
18

مارييت

أوجوست مارييت أوجوست فرديناف فرانسوا

1881

مارييت )- Auguste Ferdinand François Mariette

— 1821

.مؤسس المتحؼ المصري في القاىرة عالـ مف عمماء المصريات كاف لو الفضؿ الكبير في االحتفاظ

بآثار مصر ،وعرؼ فيما بعد بمارييت باشا.
جاء المسيو مارييت مصر

سنة1850

 ،موفداً مف قبؿ الحكومة الفرنسية لمبحث عف بعض اآلثار

والمخطوطات ،فعكؼ عمى التنقيب عف آثار سقارة ،وأجرى حفائر عظيمة حتى كشؼ مدفف العجوؿ السرابيوـ

 ،وكاف يعمؿ في التنقيب منفرداً ،دوف أف تكوف لو بالحكومة صمة رسميو ،وقد نقؿ إلى فرنسا كثيراً مما عثر
عمية مف العاديات والموحات األثرية ،وظؿ يعمؿ عمى ىذا النحو حتى جعمو سعيد باشا سنة

1858

مأمو ارً

ألعماؿ العاديات بمصر ،وكاف ذلؾ بسعي المسيو فرديناف دليسبس صديؽ سعيد الحميـ ،وقد بذؿ مارييت

جيوداً في التنقيب عف العاديات واآلثار ونقمت إلى مخازف أعدت ليا ببوالؽ .ولما مات سعيد لقي مارييت مف
إسماعيؿ تعضيداً كبيراً ،فأمره الخديوي بإصبلح مخازف بوالؽ وتوسيعيا ،وأفتتحيا في حفمة رسميو حافمة يوـ

18أكتوبر ، 1863وظمت دار العاديات في تقدـ مستمر بفضؿ مثابرة مارييت ومؤازرة إسماعيؿ اياه طواؿ

مدة حكمة.

ماسبيرو

جاستوف كاميؿ شارؿ ماسبيرو

Gaston Maspero

عالـ فرنسي مف أشير عمماء المصريات اف ماسبيرو

يجيد المغة العربية ولـ يكف بعد قد زار مصر حتى جاءتو الفرصة عندما مرض مارييت مدير مصمحة اآلثار

المصرية التي قاـ بتأسيسيا  -جاء ماسبيرو إلى مصر في  5يناير مف عاـ 1881ـ وكاف ذلؾ قبؿ وفاة
مارييت بثبلثة عشر يوما ،وتولى منصب مدير مصمحة اآلثار المصرية وأميف المتحؼ المصري لآلثار ببوالؽ

وكاف عمره حينيا الرابعة والثبلثيف .أكمؿ ماسبيرو الحفريات التي كاف يقوـ بيا مارييت في سقارة ووسع مف
نطاؽ البحث ،وكاف ميتما بشكؿ خاص بالمقابر التي تحتوى عمى نصوص فرعونية ميمة تثرى المغة

الييروغميفية وقد عثر عمى ٓٓٓٗ شطر قاـ بتصويرىا وطباعتيا.

قاـ ماس بيرو بإنشاء المعيد الفرنسي لآلثار في القاىرة وكاف أوؿ مدير ليذا المعيد الذي لـ يقتصر عمى

اآلثار الفرعونية بؿ أمتد لدراسة جميع اآلثار المصرية سواء اإلسبلمية أو القبطية.

واصؿ ماسبيرو حفائر مارييت في معبدى إدفو وأبيدوس ،كما أستكماؿ أعماؿ مارييت في أزالة الرماؿ عف

أبو اليوؿ بالجيزة حيث أزاؿ عنو أكثر مف ٕٓ مت ار مف الرماؿ محاوال إيجاد مقابر تحتيا ولكف لـ يجد ولكف

حديثا عثر عمى عدد مف المقابر في أماكف الحفر التي كاف ينقب فييا ماسبيرو ،وقاـ بإعادة ترتيب المتحؼ

المصري ببوالؽ ونقؿ محتوياتو إلى متحؼ القاىرة الحالى ،كما اكتشفت في عيده خبيئة بالكرنؾ تحتوى عمى
مئات التماثيؿ المنتمية لعصور مختمفة ونشر دراسات أثرية عديدة
ستانمي لينبوؿ :

ولد المؤرخ والرحالة البريطاني ستانمي لينبوؿ في مدينة لندف في الثامف عشر مف شير ديسمير سنة

ٗ٘ ٔٛودرس في جامعة أكسفورد وجامعة دبمف وبدأ حياتو العممية كمؤرخ وباحث في اآلثار ،
وقد زار مصر أكثر مف مرة وعمؿ بيا ولو مؤلفات عديدة تتناوؿ تاريخيا

وتوج في سنة ٕٓ ٜٔسمسمة مؤلفاتو في تاريخ مصر بكتاب ( سيرة القاىرة )
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أو تاريخ القاىرة  The Story of Cairoوالذي قاـ بترجمتو كؿ مف د حسف إبراىيـ حسف و د عمي

إبراىيـ حسف ود إدوار حميـ وفي ىذا الكتاب وصؼ رائع لمعاصمة المصرية

جيمس ىنري برستد : ٜٖٔ٘ -ٔٛٙ٘ James Henry Breasted

جيمس ىنري برستد باإلنجميزية  James Henry Breastedمف  ٕٚأغسطس ٘ ٔٛٙإلى

ٕديسمبر ٖ٘ ٜٔعالـ آثار ومؤرخ أمريكي .مف أشير عمماء اآلثار والمصريات ،لو العديد مف المؤلفات

واالكتشافات األثرية المصرية لكف كتابو األكثر شيرة عمى اإلطبلؽ ىو كتاب "فجر الضمير "الذي أثبت فيو
باألدلة التاريخية واألثرية المؤكدة أف الحضارة المصرية القديمة ىى ميد األخبلؽ والقيـ والحضارة ومنبعيا

الذي انتشرت منو إلى مختمؼ بقاع العالـ.
تيوفيؿ جوتييو :

كاف تيوفيؿ جوتييو صحفي وأديب فرنسي يعشؽ مصر ويحمـ أف يعيش عمي شاطئ النيؿ وقد أورد اسمو

الدكتور ثروت عكاشة في كتابو الرائع – مصر في عيوف الغرباء – فكتب عنو تحت عنواف – الحالـ المفتوف

بمصر فقاؿ أنو لـ يتح لو أف يري مصر إال قبؿ وفاتو بثبلث سنوات عاـ  ٜٔٛٙحيف دعي ضمف مف دعوا
لزيارتيا مع اإلمبراطورة أوجيني إذ كاف مراسبلً لمجريدة الرسمية في فرنسا وقاـ بوصؼ أحداث احتفاالت افتتاح
قناة السويس في البمد الذي طالما عاش فيو بفكره وخيالو مف خبلؿ قراءاتو لكتابات أصدقائو مف األدباء

واألثرييف والفنانيف وكانت مصر مصدر فيض غزير إلنتاج جوتييو الروائي وفي عاـ ٔ٘ ٔٛنشر جوتييو

قصيدتو – حنيف بيف مسمتيف – مسمتي األقصر وباريس
بيير لوتي

عاشؽ مصر وآثارىا – بيير لوتي -يقدـ لنا بيير لوتي األديب الفرنسي الكبير وأحد أساطيف أدب الرحبلت

وعضو األكاديمية الفرنسية كتابو الخالد – موت فيمو – بعد رحمو قاـ بيا إلي مصر عاـ  ٜٔٓٚطاؼ خبلليا
ببمدانيا المختمفة واستطاع أف يممح بعينيو الثاقبة الطابع الفرعوني والمسيحي واإلسبلمي لمصر ويتذوقو ،

ذلؾ الطابع الذي يجعميا فريدة بيف أمـ العالـ  ،ليا نكيتيا الخاصة وشخصيتيا المميزة وقد أىدي كتابو ىذا

إلي ذكري صديقو النبيؿ مصطفي كامؿ باشا الذي قضي نحبو عاـ  - - ٜٔٓٛوالكتاب بعد ذلؾ ال يحوي

تحميبلً عممياً أو اجتماعياً بؿ ىو مجرد انطباعات أديب لماح يممؾ أف يرسـ بقممو مختمؼ األلواف في بيجة

تجذب القموب وتشد العقوؿ ، - - -

جاف ليوف جيروـ Jean-Léon Gérôme

الرساـ والنحات الفرنسي المشيور ٕٗ ٜٔٓٗ-ٔٛـ مف أشير الفنانيف المستشرقيف خبلؿ النصؼ الثاني

مف القرف التاسع عشر  ،زار مصر عاـ ٗ٘ ، ٔٛوطاؼ بالعديد مف بمداف الشرؽ األدني إال أف مصر ظمت
ىي معشوقتو األثيرة

وأمضي أكثر مف شتاء في ذىبية عمي النيؿ بالقاىرة يدرس بعناية شديدة المباني اإلسبلمية ومحتوياتيا ،

ويفتش بعيوف كاتب الحوليات وعالـ اآلثار عف مشاىد الحياة اليومية المصرية واألحداث التاريخية  - -حتي

أذىؿ معاصريو باتساع الموضوعات التي تناوليا  - -ولمدة ثبلثيف سنة احتمت لوحات جيروـ مكاف الصدارة

في معارض صالوف باريس سواء تصاوير القصص والشخصيات التاريخية
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لويجي مايير Luigi Mayer

كاف العديد مف الرحالة الذيف زاروا الشرؽ األدني بكثرة قرب نياية القرف الثامف عشر عمي مستوي عالي

مف الكفاية الفنية  ،فقد كاف معظـ أثرياء اإلنجميز قبؿ اختراع التصوير الفوتوغرافي مف ىواة الرسـ  ،ومف لـ

يكف يجيد التصوير منيـ اصطحب معو في رحمتو رساماً وقد قاـ الفناف البريطاني لويجي مايير Luigi

 Mayerبرسـ ثبلثة عشر لوحة عف مصر في الفترة مف سنة ٔٓٔٛـ إلي سنة ٓٔٔٛـ وكانت أبرز ىذه
الموحات لوحة مقياس النيؿ ولوحات األىرامات والنيؿ
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 .14إٌّٙلً اّ٠ؾٛرت 23 ...............................................................................................
 .15اٌٍّه ٍٕفوِ ٚإٌٍ األٍوح اٌواثؼخ اٌفوػ١ٔٛخ 24 ..............................................................
 .16األٍوح اٌواثؼخ اٌفوػ١ٔٛخ ٚثٕبء األ٘واِبد فِٖ ٟو 26 .......................................................
 .11األٍوح اٌقبَِخ ( أٍوح فوػ١ٔٛخ غ١و ِْٛٙهح ؽبٌ١ب ً ) 28 ................................................... :
 .18صٛهح اٌغ١بع ف ٟاٌؼٖو اٌفوػ30 ............................................................................. ٟٔٛ
 .19ػٕلِب وزت اٌّظٍّ َٛىٛاٖ ثأٍٍٛة هائغ 31 ......................................................................
ٖٔ .20بئؼ اٌٍّه ف١ز ٟاٌواثغ الثٕٗ 33 ................................................................................
 .21اٌٍّه ِٕزٛؽزت اٌضبٔٚ ٟثلا٠خ اٌلٌٚخ اٌٍٛط ٟاٌفوػ١ٔٛخ 35 ....................................................
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