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٢٤٥  

  
  أسماء ساعات اللیل المرشدة في مقبرة بیتوزیریس

   دمحم البیومي دمحم البیومي.د
  
           :  ملخص ال

رة  ور بمقب وفى والمص دة للمت ل المرش اعات اللی ھد س ث مش اول البح یتن
ي ،تونا الجبلجبانة بیتوزیریس ب د جحوتي ف ھ بمعب من حیث الوصف وتوضیح عالقت

د م معب مى باس مونین والمس بكة األش ل  ،الش اعات اللی ماء س یل أس اول بالتفص م یتن ث
ذا المشھدالمرشدة  ا وردت بھ واردة ،كم س الساعات ال ا بمسمیات نف ب ومقارنتھ بالكت
ى العصر الدینیة و ة وحت ة الحدیث ن الدول ى التوابیت م د أو عل ببعض المقابر أو المعاب

تطور كذلك و ،الساعات في ھذا المشھد أسماءالروماني للوقوف على التمیز في كتابة 
اعة ل س م ك ة اس ا ،كتاب ل منھ ة لك میات المتنوع ك ،والمس ین تل لة ب ن الص ث ع والبح

اللیلیة المقدسة شعائر الخدمة مراحل ومدى ارتباط تلك الساعات ب ،المسمیات المختلفة
دب ر ال،المقبرة والمعب ً األث حا ة موض ل المختلف اعات اللی ماء س ث أس ع البح ذي ویجم

  .دونت علیھ كل ساعة
  
  : دالةالكلمات ال
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٢٤٦  

  وصف المنظر والنص المصاحب لھ : أوالً 
ي للصالة  دار الغرب ى الج ل مشھد عل ا الجب ي تون وزیریس ف رة بیت د بمقب یوج

ى عشر عنخ-أوف-جحوتي-جد الرئیسیة یصور ل االثن  ، )١شكل (یتعبد لساعات اللی
ن ،عنخ-أوف-جحوتي-جد وكان ر ل االب ر زوج السیدةـ سشو األكب ت-نف د حمل ،رنب وق

د  ،نفس اسم جده ي معب ة سواء ف امھم الكھنوتی ابھم ومھ ل ألق ده ك ھ وج وورث عن أبی
واقعین جحوتي باألشمونین أو معبد خنوم في حورورت ومعبد حتحور في  نفروسي ال

ات ،في قریة بلنصورة الحالیة مركز أبو قرقاص شمال األشمونین ھ م ومن المرجح أن
رة وش المقب ھ ضمن نق ھ وال أبنائ ذكر اسم زوجت م ی ث ل ھ ،في ریعان الشباب حی وخلف

ة ام .)١(أخیھ األصغر بیتوزیریس في تولي مسؤولیاتھ الكھنوتی -أوف-جحوتي-جد وأم
  : )٢(الترتیل التاليیل كتب المتعبد لساعات الل عنخ

  

  

 )٣(.  
I nTrw ipn sSm nTr aA sSm.tn wi r bt nty nTr aA … iw.(i) m sbxwt nty Hwt-ibTt 
Hna Hmw-nTr (aAw) di.i waby.k(wi) nn Dw xry.i"  

ود العظیم"  ود العظیم ،أیا تلك المعبودات مرشدو المعب ان المعب د ... أرشدوني لمك لق
یس ،بوابات معبد الشبكة بصحبة كھنة المعبود العظماءأقبلت نحو  ً ول فأجعلوني طاھرا

  . )٤("شر) ذنب(لي أي 
كل ، تجسید لساعات اللیل في شكل سیدات عنخ-أوف-جحوتي-یظھر أمام جد

وب أمام مھا مكت یض واس ل أب دي رداء طوی نھن ترت ام نص ،ھ ھد ال ذا المش و ھ ویعل
  :التالي

 )٥( .  
rnw nw nTrw sSmy nTr aA 

  .)٦(" أسماء المعبودات مرشدو المعبود العظیم " 

                                                
(1) Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I, 3,4,173. ; Daressy,M.G., "Deux statues de Balansourah", 
53-57. 
(2) Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I,173. 
(3) Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.II,46. 
(4) Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I,173,174. 
(5) Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.II,47. 
(6) Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I,174. 
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٢٤٧  

ك سیتي األول  جدیر رة المل ل بمقب د ) ٢شكل (بالذكر أن عنوان منظر مماث ق

ل  ودات ساعات اللی اث  nTrwt حدد جنس معب ط بتصویرھن كإن ف فق م یكت ول
وزیریس رة بیت ي مقب ا ف م . )٧(كم ى أن اس ً إل ا ارة أیض در اإلش د " Hwt-ibTtوتج معب

بكة وتي" الش ادة جح ة بعب ة خاص ة مقدس ورة أو منطق ى أو مقص بط بمبن د ،ارت وتوج
مونین ي األش ي ف ده الرئیس ود ،بمعب داء معب ان أع ذا المك ي ھ وتي ف ر جح ث یأس حی

   .)٩(" جبانة تونا الجبل"  )٨(1srtویبدو أن ھناك ارتباط بین ھذا المكان وبین ،الشمس
ي الفصل Hwt-ibTt وردت خ "  b ١٠٩ " ف ت الف ى بی وتى بمعن اب الم ن كت م

ى كل أشكال الشر وق والمنتصر عل المعبود جحوتي المتف ا ،وقد جاءت مرتبطة ب كم
ل  ار الفص الفخ "٢٠"أش رتبط ب وتي الم ة دور جح ى أھمی وتى إل اب الم ن كت  )١٠(م

  : )١١(كالتالي

  
  

I 9Hwty smAa-xrw Wsir r xftyw.f ibTt.k xftyw nw Wsir 
   .)١٢(" شبكتك أعداء أوزیر) ـبعدما أسرت ب(،أوزیر على أعدائھأیا جحوتي ناصر " 

وتي ینصر  وتى أن جح اب الم ن كت س الفصل م ن نف خة أخرى م تضیف نس
ة  ي معرك ر ف داء أوزی ث یقھر أع اء حی و العظم ة أیون أوزیر في حضرة قضاة محكم

 .)١٣(تلك اللیلة 
ل  بق أن ترتی ا س ح مم دیتض وتي-ج نخ -أوف-جح د ع ات معب ربط بواب ی

بكة خ(الش ل )  الف اعات اللی ر ،بس مائھا فتحض اعات بأس ودات الس تدعي معب ث یس حی
داء رع،لترشده في ظالم العالم السفلي د أع  وتأسر أعداؤه كما یأسر جحوتي رب المعب

  .وأوزیر
ي األشمونین -أوف-جحوتي-ترتیل جد أنبما  د جحوتي ف ى معب عنخ أشار إل

ل ا الجب ة تون ده ،الواقعة إلى الشرق من جبان ل لترش ودات ساعات اللی واستدعاؤه لمعب
ھ  الل رحلت فلي ،خ الم الس ات الع ى بواب ع رع إل ر م رور أوزی ن م ر ع ھد یعب ً المش إذا

                                                
(7) Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I,174. ; Lefébure,M.G., Le tombeau du Séti Ier,pl.XXVI. 
(8)Jasnow,R., Book of Thoth,10.  ; Wb.,III,168. ; Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen 
götter,vol.III,704. 
(9)Boylan,P., Hermes of Egypt,154. ; Lichthiem,M., Egyptian literature, vol.III,101. ; 
Jasnow,R., Book of Thoth,10.  Budge,W.,E.A., Gods of the Egyptians,vol.I,405. ; 
Sauneron,S.,The priests,193. 

   كلمة  Ibt.تعني فخ لصید الطیور وقد وردت بعدة أشكال )١٠(
Boylan,P., Hermes of Egypt ,152-154. ;  Jasnow,R., Book of Thoth,10. ; Wb.,I,65. 
(11)Allen,T.G., Book of the dead ,86,263. 
(12)Allen,T.G., Book of the dead ,35.  
(13)Allen,T.G., Book of the dead ,35. 



 ١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢٤٨  

 ً أسماء الساعات  ذلكیفسر و،أعدائھبقھر لینتھي بھ األمر في الشرق بتجدد بعثھ مقترنا
  .المسجلة بالمشھد

  تحلیل ومقارنة أسماء ساعات اللیل في مقبرة بیتوزیریس  : ثانیاً 
     )١جدول ( :الساعة األولى  -١

 )١٤(  
Wn n tA HAwt xftyw  

  .)١٥(" فاتحة قلوب األعداء" 
ي  ورد ى ف اعة األول م الس ل باس اعات اللی ھد س یتي األولمش رة س كل  مقب بش

ا كتبت،"محطمة جباه األعداء" WSmt HA(w)t xftyw  مختصر ً یأ كم ضا
 WSm HAwt xftyw.s "دائھا اه أع ة جب  وورد ،)١٦("محطم

  :في كتاب ما في العالم السفلي اسمھا كامل 

  
WSmt HAwt xftyw (n) Ra 

  .)١٧("محطمة جباه أعداء رع  "
بق أن  ا س ح مم ب یتض تبدل الكات وزیریس اس رة بیت ي مقب اعة ف م الس ي اس ف

ل ى الفع م" wSm األول ل" یحط تح"  wn بالفع تبدل" یف الي اس اه"  HAwt وبالت  ـب" الجب
HAwt "١٨(بمخصص القلب" القلوب(.  

ً بعدة أسماء  عرفت   :الساعة األولى من اللیل أیضا

  
Nbt kkw aAt awAy … Drt  

  .)١٩(" سیدة الظالم عظیمة األسر" 
اعة  ذه الس م ھ دأ اس ةیب اة  بعالم ة المعم لوب الكتاب ت بأس  ،cryptographyكتب

رى  رأ Bomhardوی ا تق ة،)٢٠(nb أنھ ا كلم وة  awAy أم بض بق ي یق ف أو ،فتعن یخط
                                                

(14)Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.II,47. 
(15)Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I,174. 
(16)Lefébure,M.G., Le tombeau du Séti Ier,pl.XXVI. ; Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen 
götter,vol.II: 594. 
(17)Manassa,C.,  Late Egyptian Underworld Sarcophagi,84. ; Jéquier,G., Ce qu'il y a dans 
l'hadès,22. 
(18 Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I,174. 
(19 Bomhard,V., "Livre de Nout",96,98. 
(20)Bomhard,V., "Livre de Nout",98. 

  .في الكتابات المعماة بعدة أشكال Nb كتبت كلمة
Roberson,J.A., The awakening of Osiris,141-145.   
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٢٤٩  

بض ،)٢١(یسرق ا ساعة الق ى أنھ ة عل م الساعة للدالل ة اس ي نھای د ف وبالتالي جاءت الی
  .السریع الخاطف القوي على األعداء

ون اسم أخر یھذا االسم السابق غیر المعتاد الذي ورد في األوزیریضاف إلى 
مت  ي ض رة رمسیس السادس الت ابوت بمقب ي حجرة الت ب ف ى كت اعة األول اد للس معت

  :جزء من كتاب األرض

   

  
Akr (22)r (23)wnw(t) ap.s kkwy Ra di.f HDwt m XAwt Axty 

  .)٢٤("الضیاء في جسد األفقرع یضع ، عابرة الظالم) التي تدعى(آكر في الساعة " 
  :اسم أخر یشبھ االسم السابق كذلك ظھر في كتاب األرض 

  
Imyt-r pr m itn r wnwt aq.s kkw 

تلك التي تدخل ) تدعى(إلى ساعة ) القرص(الخروج من المدار )٢٥(ترتیل" 
  .)٢٦("الظالم

دخول  ة ال ار وبدای اعات النھ دار س ن م روج م ى الخ یر إل نص یش دو أن ال یب
  .ألول ساعات اللیل

ة م البواب ق اس ا یتف اعة sbxt عادة م م الس ع اس ل wnwt م اب اللی ي كت ى ،ف عل
اینس" nb(t) THnt               :سبیل المثال اسم البوابة والساعة األولى  ،)٢٧("سیدة الف

ة ا تنتھي كلم ً م ر عن السماء العاصفة :بمخصصات  THn وغالبا  ، تعب
البرق اطف ك وء الخ ل أن، والض ن المحتم إن م الي ف ولجان  THn وبالت ن ص ر ع تعب

ت ود س ھ رأس المعب م ب ذنبین وحط و الم ود ش ھ المعب ب ب ار ،عاق ور أحج ً تص ا أیض
                                                

(21)  Wb.,I,171. 
  ""Wb. Akr ووردت فى" "Roberson IAkr نطقھا)٢٢(  

Roberson,J.A., Book of the earth, 588. ; Wb.,I,22. 
  r وحرف T حرف حدث خلط في النص الھیراطیقي بین)٢٣(  

Roberson,J.A., Book of the earth, 588 note 2244. ; Roberson,J.A., "Cenotaph of Seti I at 
Abydos", 98 note 27. 
(24)Roberson,J.A., Book of the earth, 589. ; Roberson,J.A., "Cenotaph of Seti I at Abydos", 
99.; Manassa,C., Late Egyptian Underworld Sarcophagi,388,389 ; Bomhard,V., "Livre de 
Nout",97,98. ; Piankoff,A., "La Création du disque" ,8,pl. II. 

   :الواردة بالنص " ترتیل" Imyt-r كلمة Piankoff  صحح)٢٥(  
Piankoff,,A., "La Création du disque" ,9 note 6. ; Wb.,I,74. 
(26)Bomhard,V., "Livre de Nout",98. ; Piankoff,,A., "La Création du disque" ,9,pl. V, text 
VIIIc. 
(27) Bomhard,V., "Livre de Nout",98. ; Soukiassian,G., "veillées horaires d’Osiris", 335. 
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٢٥٠  

ي ورد  اظر أحجار سجیل الت ھ تن ى رأس ست وأعوان ن السماء عل صغیرة تتساقط م
ریم القرآن الك ا ب ور ،ذكرھ ین ح ن ع ر ع وتى للتعبی اب الم ي كت ً ف ا ا وردت أیض كم

  .)٢٨(Thn وھجة بین المعبودات باسمھاالمت
ي  PAy.f-TAw-awy-Ast ورد اسم ھذه الساعة وحارسھا على تابوت عثر علیھ ف

  :طیبة ویرجع لألسرة السادسة والعشرین 

  
  

 N  
kA xa Dd mdw i nb(t) THn(t) sbxt tpt nt wrD-ib aHa.ti rs-tp.ti Wsir N  

ب) صاحبة( أیا سیدة اإلشراق: ترتیل ، الثور المشرق "  ى لمتعب القل ة األول  ،البواب
  .)٢٩(" Nفلتنھض وتستیقظ أوزیر 

ابوت  ن ت ي م ب الغرب ى الجان د عل م  )٣٠( 9d-Hrیوج المتحف "٢٩٣٠٥"رق ب
  :حیث یتقدم معبودة الساعة األولى ترتیل ،المصري ترتیل بواسطة ساعات اللیل

  
Dd mdw in nbt THnt hA Wsir imy-r Ss 9d-Hr sA iaH-ms mAa xrw di.i THn Hr.k 
m nfrw 

ان جد،ترتیل بواسطة سیدة اإلشراق"  ى الكت ر المشرف عل ا أوزی ن أحمس ،حر-أی اب
  .)٣١("سأجعل وجھك یشرق بالجمال ،صادقة الصوت

رة سیتي ي منظر مقب وزیریس و األول یتفق النص ھنا مع ما جاء ف رة بیت مقب
ودات ك الساعات معب ب تل ر الكات ن،حیث أعتب ا ال ل وأضاف إلیھ ا صیغة الترتی ص ھن

ودات احب المعب ادة تص ي ع ھ ،الت ف وج ي وص اعة ف م الس ب اس تخدم الكات ا اس كم
  .حیث ستعكس إشراقھا على وجھھ فیبدو مشرق جمیل) أوزیر( المتوفى

 
 

                                                
(28)  Moret,A., Le rituel du culte divin,160. ; Lefébure,E., "Étude sur Abydos",450-452. ; 
Budge,W.E.A., The book of the dead, 67.  
(29)  Soukiassian,G., "veillées horaires d’Osiris", 333,336,337. 

ابوت )٣٠( م  الت ري "٢٩٣٠٥"رق المتحف المص قارة ب ي س ف ف ص ،أكتش د ، PA-in-mw ویخ وق
د الجیش جد"  Hm-nTr imy-r mSa 9d-Hr اغتصبھ اھن وقائ ك ،حر-الك ث الزال اسم المال حی

اكن ي بعض األم ھ ف ً علی اني،األصلي للتابوت ظاھرا انبو الث ك نخت ؤرخ بعصر المل د استولى ،وی وق
  . يحر خالل العصر الفارسي الثان-علیھ القائد جد

Manassa,C., Late Egyptian Underworld Sarcophagi,70. 
(31)  Maspero,M.G., "Sarcophages CG.Nos 29301-29306",  167. 
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٢٥١  

ر  ود أوزی ة للمعب رة الثانی ي الحج ى ف اعة األول ارس الس م ح ر اس ظ تغی یالح
  :)٣٢() ٤شكل (إیزیس-حم-ان-باوكذلك على تابوت ،)٣شكل (بمعبد دندرة 

kA iAxw 33( ) nTr sbxt tpt nbt THnt 
  .)٣٤("سیدة اإلشراق) المسماة(معبود البوابة األولى،الثور المتألق" 

م ،إیزیس-حم-ان-ظھرت ساعات اللیل االثنى عشر على جانبي تابوت با وقد ت

ة ھا نجم وق رأس ل ف ودة تحم كل معب ي ش اعة ف ل س ید ك ا ،تجس ت بوابتھ وحمل

ى المشھد،اسمھا  KA  بینما كتب اسم المعبود الحامي للساعة في أعل
iAxw)٣٥(.  

دم  )٣٦("bis٤١٠٠١"سجل التابوت  بالمتحف المصري أسماء ساعات اللیل وق

بق  ا س ف عم ى مختل اعة األول م للس ا ورد ،Nbt-tAwy  :اس كم
ابوت  ى الت ذه ،Nbt-tAw-mwt )٣٧("٤١٠٠٤"عل دو أن ھ یب

م  ور الس ماء تط اباألس ن كت ابعة م اعة الس ودة الس م imy-dwAt معب ة باس  والمعروف
  .)٣٨(أي القویة المخیفة wsrt snD والتي وصفت بأنھا، أي سیدة األرض 

دیر البحري د ال ان بمعب وبي لصالة القرب اسم  )٥شكل (ورد على الجدار الجن
ي شكل سیدة  Nbt-tAwyالساعة  ار وظھرت ف ن ساعات النھ م للساعة التاسعة م كاس

  :تحمل فوق رأسھا قرص الشمس ویعلوھا النص التالي 

                                                
وقد وجد حین اكتشافھ مفتوح ،١٨٥٦المومیاء عثر علیھ في سقارة بشكل من الجرانیت تابوت )٣٢(

 .الیوناني الرومانيیؤرخ بالعصر و،محفوظ اآلن بمتحف فینا،ومجرد من محتویاتھ
Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen götter,vol.VI,93. ; Bergmann,E.V., "Der sarkophag des 
Panchemisis",band I, 2,taf.I. 
33  Wb.,I,33. ; Lefébure,E., "Étude sur Abydos",443. 
(34)  Mariette,M., Dendérah ,Tome IV,pl.84 a1. 
(35)  Bergmann,E.V., "Der sarkophag des Panchemisis",band II, 7,8. 

كاھن المعبود مونتو في  anx.f n 2nswتابوت خشبي یخص الكاھن " bis٤١٠٠١"التابوت )٣٦(  
ووجد ،بمنطقة الدیر البحري  ١٨٥٨عام  Marietteوقد عثر علیھ ،ویؤرخ بالعصر الصاوي ،طیبة

 ."٤١٠٠١"بداخل التابوت رقم ھذا التابوت 
Moret,M.A., "Sarcophages CG.Nos 41001-41041",VII,22,23. 

ً تابوت خشبي یخص " ٤١٠٠٤"التابوت )٣٧(   كاھن المعبود مونتو  anx.f n 2nswالكاھن أیضا
 .في طیبة

Moret,M.A., "Sarcophages CG.Nos 41001-41041",75. 
(38)  Moret,M.A., "Sarcophages CG.Nos 41001-41041", 37,76. Leitz,C., Lexikon der 
Āgyptischen götter,vol.IV, 154. 
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٢٥٢  

  
Wnwt psDt nt hrw nbt anx … nbt tAwy rn.s 

  .)٣٩("اسمھا سیدة األرضین ... سیدة الحیاة ،الساعة التاسعة من النھار" 
ت في متون التوابیت بالعدید Nbt-tAwy ارتبط اسم  ،)٤٠(من المعبودات مثل واجی

ت ،)٤٢(وعین رع،باستت،حت-نبت، )٤١(حتحور،نوت، إیزة ون التوابی ویصف أحد مت
ً بحقول قربان رع وصعود  Nbt-tAwy عالقة ً فرحا   :المتوفى إلى السماء سالما

  
    

  

  
aq (n) niwt wrt nbt-tAwy ii n.i im.T bA.i m-xt.i Hw.i tpy-a wi smn.i HkAw.i 
sxA.n.i smxt.n.i im.f nbt –tAwy nn smx.i n nkn.i iTi.n.(i) pt tA di .(t) n.i Awt-
ib 

ة"  ة العظیم ى المدین ة(،الدخول إل وة ،سیدة األرضین) مدین ي روحي ویسبقني ق تتبعن
ي، )٤٣(اإلحساس ا نسیت،وتعاویذي السحریة تثبتن ذكرت م ا ت ا(،بھ سیدة األرضین ) أی

ت  ،لقد امتلكت السماء واألرض،سوف یؤذیني) دأح(وال ) شيء(سوف ال أنسى  ووھب
  .  )٤٤("لي سعادة القلب

ودة ة المعب ى منطق وفى إل -Nbt یتضح من النص السابق أن بمجرد دخول المت
tAwy ة والسعادة ھ الحمای وفر ل ون ،)٤٥(تعود لھ الروح وملكاتھ العقلیة وتت م أن مت ورغ

ن المرجح أن ،التوابیت لم تحدد وقت دخول المتوفى إلى منطقة تلك المعبودة ھ م إال أن
                                                

(39)  Naville,E., Deir el bahari,vol.IV,10,pl.CXIV. 
(40)  Faulkner,R.O., Coffin Texts,vol.I ,256. ; De buck,A., Egyptian coffin texts ,vol.IV,spell 
331-176 f,g. 
(41)  Calverley,M., The temple of king Sethos I,vol.IV,pl.69 NE,NW,SW. 
(42)  Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen götter,vol.IV, 157,158. 

  .الدال على السلطة واإلدارة xrp معبود اإلحساس والتذوق بصولجان 1w استبدل اسم المعبود)٤٣( 
Faulkner,R.O., Coffin Texts,vol.II ,97 note 17. ; De buck,A., Egyptian coffin texts ,vol. V, 
spell 467-368 b. 
(44)  Faulkner,R.O., Coffin Texts,vol.II ,98. ; De buck,A., Egyptian coffin texts ,vol. V, spell 
468 b-k. 

من متون التوابیت اسم المعبودة ونفس المضمون الوارد في التعویذة  ٤٦٧تكرر التعویذة )٤٥( 
  .من كتاب الموتى CXوكذلك في الفصل ،٤٦٨

Faulkner,R.O., Coffin Texts,vol.II , 95. ; De buck,A., Egyptian coffin texts ,vol. V, spell 
467-368 a-f. ; Budge,W.E.A., The book of the dead, translation, chap.CX lines 29,37. 
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٢٥٣  

ك  ودة تل ة معب ذاك الوقت یتفق والساعة األولى من اللیل التي یحظى فیھا أوزیر بحمای
  .الساعة

ودة م المعب ر اس كل ( Nbt-tAwy ظھ س )٦ش دیم المالب عیرة تق ً بش ا مرتبط
ي-حور-رع،أمون،أوزیر،إیزة،ر كل من حورالحمراء في مقاصی د ،آخت ي معب اح ف وبت

  :سیتي األول بأبیدوس 

   

  
r n DbA mnxt insy n Wsir … Dd-mdw xay irt Ra nb-tAwy HqAt iw nsrsr wrt  nSny 

 ، أشرقي عین رع سیدة األرضین: ترتیل ... تعویذة ارتداء الثوب األحمر ألوزیر  "
  .)٤٦("الرعب  عظیمة،حاكمة جزیرة اللھب

ین یدة األرض ین رع س ین ع ر وب وب األحم ین الث نص ب رن ال م أن ،یق ورغ
ى  ز إل رداء یرم ر لل ون األحم ین رع إال أن الل ودة ع م المعب رح باس م یص نص ل ال

رة اللھب ،اللھب ة جزی وبالتالي من المرجح أن النص یشیر إلى المعبودة واجیت حاكم
ك  وتنفث،التي تقف منتصبة حامیة جبھة الملك نح المل تلھم تم داء وبق ل األع ا فتقت لھیبھ

  . )٤٧(الحیاة
ل شعیرة   ي تخص ترتی ة والت یالحظ وجود إضافات في بعض الصیغ المماثل

  :تقدیم الثوب األحمر

  
HqAt m mr nsrsr wrt nbt nSny 

  ".العظیمة سیدة العاصفة،الحاكمة في بحیرة اللھب" 
ب  بق أن لق ا س ین مم ي  iw nsrsr یتب المعبودة ویعن رة اللھب الخاص ب جزی

ً ب ا رة اللھب  tA nsrsrأو  mr nsrsr  ـعین رع سیدة األرضین قد استبدل أحیان أي بحی
ب تبدل،أو أرض اللھ ا اس ـ  wrt nSny كم ة،wrt nbt nSnyب ت كلم   nSny وانتھ

  .)٤٨(بمخصص المعبود ست
ذكر أن دیر بال ین رع nSny ج ودة ع ف للمعب فة كوص ي العاص تخدم ،تعن وتس

ود العاصفة ست م معب ذلك كاس ص،ك ً بمخص ا ب أحیان ا تكت ماء العاصفة كم  الس
THnt،ودة،وبالتالي فإن المعبودة عین رع سیدة العاصفة م المعب ین اس ربط ب ا ی -nbt مم

                                                
(46)  Mariette,A., Abydos,vol.I,52. ; Calverley,M., The temple of king Sethos I,vol.I, pl.13. ; 
Moret,A., Le rituel du culte divin,185,186. ; Shonkwiler,R.L., The Behdetite,142. 
(47)  Moret,A., Le rituel du culte divin,187. ; Shonkwiler,R.L., The Behdetite,142,143. 
(48)  Moret,A., Le rituel du culte divin,185. 
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٢٥٤  

tAwy واسم الساعة األولى من اللیل Nbt-THnt، ودة ا المعب ب أنھ ذا اللق ي ھ د یعن ً ق أیضا
  .)٤٩(هالتي تتسید ست معبود العاصفة وتقھر

  )٢جدول (  :الساعة الثانیة  -٢
م  وزیریس باس رة بیت ي مقب ل ف اني ساعات اللی   :عرفت ث

SsAt mkt nb.st  " م .)٥٠("التي تحمي سیدھا) البارعة(الحكیمة ع اس ذا االسم م ق ھ یتف

رة سیتي األول ي مقب ین،نفس الساعة ف ب بشكلین مختلف ث كت   :حی
SsAt (m)kt nb.s، )ذه ،)٥١ ىیصاحب ھ ابوت الساعة عل  ت

7Ay-1r-p-tA)ودات )٥٢ ل لمعب ود  dwAtyw ترتی ل المعب ا یص فلي حینم الم الس الع
ة"إلى باب ) أوزیر( ود رع" ملتھمة األبدی اء المعب ى توحد ،ویمر بم ل إل ویشیر الترتی

فلي الم الس ي الع ر ف ار أوز،رع وأوزی د ص ذا التوح الم بھ ام الع ي إم ري الح ر خب ی
  :السفلي

  
Mi r.k Ra m rn.k n anx-Xpri xnty dwAt 

 .)٥٣("إمام العالم السفلي،یقبل إلیك رع باسمك خبري الحي" 
ان عبب دمیر الثعب ام وھو ت ى حدث أخر ھ ً إل ك الساعة أیضا  یشیر ترتیل تل

  ":أبوفیس"

  
sHtm.sn n.k aApp r wnwt mkt nb.s  

  .)٥٤("حامیة سیدھا) تسمى(یدمرون من أجلك عبب في ساعة " 
 

                                                
(49)  Nagel,G., "Set dans la barque", 36. ; Wb.,II,340. 

  .الذي عادة ما یصاحب اسم الساعة  حل محل المخصص t یبدو أن حرف)٥٠(
Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I, 174 note 5. 
(51) Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I, 174. ; Jéquier,G., Ce qu'il y a dans l'hadès,56. 

وتحدد نقوشھ وفاة صاحبھ ،الجرانیت تم اكتشافھ بالقرب من السرابیوم في سقارة تابوت من)٥٢(
محفوظ ،من عصر الملك نختانبو الثاني،الشھر الثالث من فصل الفیضان،بالعام الخامس عشر
  .بالمتحف المصري

 Baines,J., "The dwarf Djeho and his patron TjaiHarpta",241,247. ; Maspero,M.G., 
"Sarcophages CG.Nos 29301-29306", 218,220,241. ; Manassa,C., Late Egyptian 
Underworld Sarcophagi,227. 
(53) Maspero,M.G., "Sarcophages CG.Nos 29301-29306", 241. ; Manassa,C., Late Egyptian 
Underworld Sarcophagi,218,219. 
(54) Maspero,M.G., "Sarcophages CG.Nos 29301-29306", 242. ; Manassa,C., Late Egyptian 
Underworld Sarcophagi,219. 
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٢٥٥  

ً في األوزعرفت    :ریون باسم یالساعة الثانیة أیضا

  
tmt siA nb.s qbbt sti mwt r tA …. Spt 

ي سیدھا(تلك التي ال یدرك سیدھا "  اثرة الموت نحو األرض ،)أي تخف اردة ن .... الب
  .)٥٥("الشفاه 

وت إال أن  اب ن واردة بكت ل وال رغم غموض اسم ھذه الساعة من ساعات اللی
ا بس ة تربطھ اك عالق یدھا"اعةھن ة س اب،"حامی اعات كت ن س ة م اعة الثانی -imy الس

dwAt،  ا " تلك التي ال یمكن إدراك سیدھا"فالجزء األول من اسم الساعة ع م ق م تتواف
ري ود خب اردة ،جاء بالترتیل السابق حیث یتخفى أوزیر في شكل المعب ا وصفھا بالب أم
ن ،الغربفیشیر إلى انخفاض درجة حرارة الشمس عند بدایة شروقھا في  حیث تمر م

ـ مما یربط بین كلمة شفاه وبین وصف الساعة،شفاه المعبودة نوت إلى فمھا المظلم "  ب
ة ة األبدی ان ،"ملتھم ل الثعب الم وتكب دد الظ ة تب ور األبدی ول ن ل دخ ي مقاب  وف

Hiw،وتضرب الثعبان NHA-Hr،٥٦(نحو األرض" ست"وتطرد العاصفة ،وتدمر عبب( .  
م الس ذكر أن اس دیر بال یدھا"اعة ج ة س اعة " حامی م للس ً كاس ا د ورد أحیان ق

  :العاشرة من اللیل 

  
Dd mdw in mkt nb.s hA Wsir Hm-nTr imy-rA Ss 9d-Hr mAa-xrw mk.n.(i) tw r 
HH 

 ،حر صادق الصوت-ترتیل بواسطة حامیة سیدھا أوزیر الكاھن ومشرف الكتان جد"
  . )٥٧("لقد حمیتك لألبد

 ً ا اعة أیض ذه الس رت ھ تظھ ض التوابی ى بع م  )٥٨(عل ، :باس
،  sar(t) nb.s  " ع ي ترف دم(تلك الت  ،)٥٩("سیدھا) تتق

زیس-حم-ان-كما ورد االسم على تابوت با ن  إی ة م ة الثانی ة وللبواب م للساعة الثانی كاس

                                                
(55)  Bomhard,V., "Livre de Nout",98,99. 
(56)  Bomhard,V., "Livre de Nout",99.  ; Manassa,C., Late Egyptian Underworld 
Sarcophagi,219. 
(57)  Maspero,M.G., "Sarcophages CG.Nos 29301-29306",  167. 

-وتابوت عنخ،٢٩٣٠٥حر -تابوت جد،٢٩٣٠١حب - ورد اسم ھذه الساعة على تابوت عنخ -  )٥٨(
  .٤١٠٠١ bisخونسو -ان- اف

Maspero,M.G., "Sarcophages CG.Nos 29301-29306", 167. ; Maspero,M.G., "Sarcophages 
CG.Nos 29301-29303", 17. ; Moret,M.A., "Sarcophages CG.Nos 41001-41041", 37.  
(59)  Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen götter,IV,193. ; Soukiassian,G.,"veillées horaires 
d’Osiris", 337. ; Brugsch, H., Astronomische und Astrologische Inschriften ,28. 
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٢٥٦  

ل كل (اللی ھا  ،)٧ش مىیحرس ور  یس ي ث ود بقرن ور " kA-tAwy معب ث
ر الشمالیةالحجرة وفي معبد دندرة ،)٦٠("األرضین  )٨شكل ( الثانیة من حجرات أوزی

رانین ھ جع ود ،ظھر حارس الساعة یعلو قرنی ة صور معب ة الساعة الثانی داخل بواب وب
ة  ھ حی فوق رأسھ جعران ویجلس أمامھ معبود أخر یعلو رأسھ قرص الشمس تحیط ب

  .)٦١(الكوبرا
م  ین اس درة ب ع " یربط مشھد دن ي ترف ك الت دم(تل ة "واسم  " سیدھا) تتق حامی

ذي ،"سیدھا ري ال ي صورة خب ر ف ود أوزی اعة المعب ودة الس ي وتحمي معب ث تخف حی
ود رع ھ المعب رب ،یتقدم ي الغ ر ف روق رع وأوزی ى ش ارة إل ري إش ور خب ي ظھ وف

ـ  بإناء a  ویالحظ في اسم المعبودة استبدال حرف،وطرد الظالم ا   و ب بم
ي ،بإخفائھ فال یدركھ أحدیتوافق مع أسرار تلك الساعة التي تحمي سیدھا  ھ یرتق وتجعل

  .ویصعد ربوة الخلود األزلیة
  

  )٣جدول (  :الساعة الثالثة  -٣
وزیریس تسمى رة بیت ي مقب ل ف اء اللی ود أثن دة للمعب ث الساعات المرش   :ثال

 dn(t) bAw "اب ،)٦٢("ذابحة األرواح ي كت  imy-dwAt حیث وردت ف

  
rn n wnwt sSmt nTr pn m sxt Tn dnt bAw 

  . )٦٣(" ذابحة األرواح،اسم الساعة مرشدة ھذا المعبود في ھذا الحقل" 
ي  روردت ف م -ة غرومقب ة ١٩٢اف رق   :)٦٤(بطیب

tpHt dnt bAw   " )ي أدخل ك الساعة ،"كھف ذابحة األرواح ) لعل ت تل رة بوكتب مقب

كین األرواح"  dst bAw  :األول سیتي م ".س اعة اس س الس ذت نف واتخ
  :األوزیریون أخر غامض في 

  
  

                                                
(60)  Bergmann,E.V., "Der sarkophag des Panchemisis",band II, 8. ; Soukiassian,G., 
"veillées horaires d’Osiris", 337. 
(61) Mariette,M., Dendérah ,Tome IV,pl.84 a2.; Brugsch, H., Astronomische und 
Astrologische Inschriften ,28. 
(62)  Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen götter,vol.VII, 548.  
(63)Jéquier,G., Ce qu'il y a dans l'hadès,63,64. ; Manassa,C., Late Egyptian Underworld 
Sarcophagi,96,240,243.  

رقم أف كل من أمنحتب الثالث والرابع حیث ظھر كالھما على جدران مقبرتھ - غروعاصر )٦٤(  
 .في جبانة العساسیف بطیبة  ١٩٢

PM.,I,298. ; OIP ., The tomb of Kheruef ,13. 
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٢٥٧  

  
Nbt Sawt aAt SfSft … nHdt 

  .)٦٥("األسنان ... عظیمة الرعب ،سیدة المذبحة "
اب dnt bAw مع اسم" سیدة المذبحة"یتوافق الجزء األول  ق  ، imy-dwAt من كت ویتواف

صاحبة السكین "  dmt dsw كذلك مع اسم البوابة الثالثة من اللیل
ادة م ، "الح ن االس اني م ف الث ا النص ة الرعب  "أم اعة " عظیم م الس ع اس ق م فیتواف

ة ،الرابعة وبوابتھا في كتاب اللیل ین كلم ویبدو أن ھناك عالقة بین اسم ھذه الساعة وب
ا ي نھایتھ ي وردت ف نان الت ث أن،األس ل NHdt حی ن الفع تقة م ى  nHd مش بمعن

ة الحادةوبالتالي فإن معبودة تلك الساعة تمزق األ،)٦٦(قوي نانھا القوی داء بأس ذا ،ع وبھ
م  ع اس مھا م ق اس ف یتف ة األرواح" الوص ا " ذابح كین بم ص الس ي بمخص ذي ینتھ ال

  .یناظر األسنان الحادة القویة
دعى ة ت ك المنطق ة"  bAw StAw یالحظ أن األرواح ساكنة تل  ،"األرواح الخفی

ر ان أوزی ن ،وھؤالء یستطیعون الوصول إلى مك اء م مومنحھ الم ن ،حقلھ ھ م ویمنعون
دمار ة ال ى منطق دخول إل ھ،ال ترد أنفاس د اس كلھ وق اعة بش ذه الس ن ھ دما ،فیخرج م بع

دمرتھم ر ف داء رع وأوزی اعة أع ك الس ت أرواح تل اوز ،عاقب ن تج تھم م الي منع وبالت
  .)٦٧(حدود تلك المنطقة

ن " األرواح الذابحة"  dnt bAw یمكن ترجمة  ً م دال ث ،"ذابحة األرواح" ب حی
ھأن  ن أعدائ دمار وم ن ال ة ،ھذه األرواح تدافع عن أوزیر وتحمیھ م ك الترجم دعم تل ی

  :اسم أخر لنفس الساعة ورد في كتاب البوابات

  ، sHr(t) Dw  "وقد ورد ھذا ".طاردة الشر
ً في كتاب نوت بمقبرة رمسیس السادس ضمن وصف یربط بین اسم  " االسم أیضا

  ":طاردة الشر"وبین " حادة السكین

  
  

  
sbxt xmtw dmt dsw Hnwt tAwy sxsft xftyw nw wrD ib irrt sdAw nw Sw m 
iwytyw sHrt Dwt n nb tAwy 

                                                
(65)  OIP ., The tomb of Kheruef , pl.78. ; Bomhard,V., "Livre de Nout",99,100. 
(66)  Bomhard,V., "Livre de Nout",99,100,fig.7. ; Piankoff,A., "Le livre du jour et de la 
nuit",43. 
(67)  Manassa,C., Late Egyptian Underworld Sarcophagi,95,96. ; Budge,,E.A.W., Gods of 
the Egyptians, vol.I, 212,214 ; De motte,E., Egyptian religion ,89. 
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٢٥٨  

كین "  ادة الس ة ح ة الثالث ین،البواب یدة األرض ب،س ب القل داء متع ب أع ي تعاق  ،الت
  .)٦٨("طاردة الشر عن سید األرضین،المرتجفة أمام الخالي من اآلثام

  )٤جدول (  :الساعة الرابعة  -٤
اب ي كت ة ف اعة الرابع دعى الس م imy-dwAt ت ً باس یال ود ل دة للمعب  المرش

 wrt m sxmw.s  "ا ي قوتھ ة ف رة ،)٦٩("العظیم ن بمقب لك
ي  ذه الساعة ف ھ خالل ھ ود وحامیت بیتوزیرس عرفت المعبودة المصورة مرشدة المعب

م  الم السفلي"  wrt imyt –dwAt العالم السفلي باس ة الع ، )٧٠("عظیم

م  ات باس اب البواب ي كت ة ف اعة الرابع  aAt-SfSft ووردت الس
  :من متون التوابیت ھذا االسم بعین حور  ٣١٦وتقرن التعویذة ،)٧١("عظیمة الرعب"

  

  

  
ink irt 1r xtt prt m nrw nbt Sat aAt SfSft xprt m nsr iAxw  

ة ،سیدة الذبح،الخارجة بالرعب،إنني عین حور الملتھبة"  ن ،الرعبعظیم ة م المخلوق
  .)٧٢("لھب الشمس المشرقة 

ودة  aAt SfSft من متون التوابیت بین اسم ٨٦٢تربط التعویذة رقم  ین المعب وب
  :رننوتت معبودة الحصاد 

  

  
aAt Rnn-wtt tn nbt nrw aAt SfSft di.s snD.k nr xftyw.k 

ة"  ت العظیم ذه رننوت زع،ھ یدة الف ب،س ة الرع ك  ،عظیم وف من ل الخ ب تجع یرع
  .)٧٣("أعدائك

                                                
(68)  Piankoff,A., "Le livre du jour et de la nuit",43. 
(69)  Hornung,E., Das amduat,62. ; Jéquier,G., Ce qu'il y a dans l'hadès,70,71. ; Manassa,C., 
Late Egyptian Underworld Sarcophagi, 101. 
(70)  Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen götter,vol.II, 483.  ; Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I, 
174. 
(71)  Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen götter,vol.II, 67. ; Soukiassian,G., "veillées horaires 
d’Osiris", 337,338. 
(72)  Faulkner,R.O., Coffin Texts,vol.I, 238. ; De buck,A., Egyptian coffin texts ,vol.IV, 
spell 316 b-e. 
(73)  Faulkner,R.O., Coffin Texts,vol.III,  40. ; De buck,A., Egyptian coffin texts ,vol.VII, 
spell 862. ; Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen götter,vol.II, 68. 



 ١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢٥٩  

داس أو  دس األق ل ق تم داخ عائر ت ى ش ً إل ا ابقة أیض ذة الس س التعوی یر نف تش
دما شفیت،مقصورة المقبرة ھ بع ھ ألبی دم حور عین ر ،حیث یق ین یتسلمھا أوزی ك الع تل

ان س وعطر وشرائط كت بن ومالب ان ل كل قرب ي ش ذ ،)٧٤(ف ك التعاوی الي تفسر تل وبالت
ة ،الساعة الرابعة المقصود بكلمة العظیمة في اسم حیث تربط بینھا وبین رننوتت حامی

  .)٧٥(الحصاد وبین القرابین المقدمة للمعبود والمسماة بعین حور
اعة ذه الس م ھ ن اس زء األول م بق أن الج ا س ظ مم رة  wrt یالح واء بمقب س

ات  aAtاستبدل بالمرادف imy-dwAt بیتوزیریس أو بكتاب اب البواب ا النصف ،في كت أم
ى  imy-dwAt كلمةاالسم فقد استبدل في مشھد مقبرة بیتوزیریس بالثاني من  ة عل للدالل

ن ،أن ھذه الساعة لیست عظیمة الرعب والقوة فحسب ود م بل عظیمة فیما تقدمھ للمعب
  .قرابین تعیده للحیاة ثانیة

وزیریس اسم أخر ورد  ي جاءت شاملة بمشھد بیت ة الت یضیف لمعنى العظیم
ون ي األوزیری ة باسمحیث عرفت ،ف اة "  Nbt-anx … Htyt الساعة الرابع سیدة الحی

دو ،وھو اسم الساعة الخامسة في كتاب البوابات ،"الحنجرة....  م یب ورغم أن ھذا االس
نفس  ود الت ذه الساعة تھب المعب ى أن ھ مختلف عن سابقیھ إال أنھ قصد بھ التركیز عل

  . )٧٦(والمیالد من خالل ربط االسم بالحنجرة
  )٥جدول (  :خامسة الساعة ال -٥

اب الكاملاالسم  ي كت  :  Imy-dwAt لتلك الساعة ف
sSmt Hryt-ib wiA.s  " ا ط زورقھ ي وس ي ف دة الت م ،)٧٧("المرش ذا االس د ورد ھ ولق

ي تصور تجسید الساعات  اظر الت ي المن ً ف "  Hryt-ib wiA.s :بصیغة مختصرة أیضا
  . )٧٨("التي في وسط زورقھا

                                                
ود)٧٤( ة المقدسة للمعب ین كل عناصر التقدم ث اعتبرت عین ،وحد المصریون بین عین حور وب حی

صارت رمز كل شيء جید ومقدس ورمز "  WDAt"حورفعین ،حور قربان یقدمھ حور ألبیھ أوزیر
  .للقوة والسلطة

الدیانة المصریة ،یاروسالف تشرني  ;. ٣٥. ص،الدیانة المصریة القدیمة،عبد الحلیم نور الدین
  ;. ١٣٧.ص،القدیمة

Griffiths,J.G., "The eyes of Horus",190,191. 
(75)  Faulkner,R.O., Coffin Texts,vol.III,  40. ; De buck,A., Egyptian coffin texts 
,vol.VII,spell 862 f-s. 
(76)  Bomhard,V., "Livre de Nout",100. 
(77)  Jéquier,G., Ce qu'il y a dans l'hadès,81,82. ; Bomhard,V., "Livre de Nout",100. ; 
Manassa,C., Late Egyptian Underworld Sarcophagi,118-120. ; Hornung,E., Das amduat,76. 
: Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen götter,vol.VI: 634. 
(78)  Gilles,R., Le livre de la nuit,161-162. 

یضاف إلى ، sSmt یالحظ أن اسم ھذه الساعة في منظر ساعات اللیل بمقبرة سیتي األول لم یبدأ بــ

ً من النجمة ذلك أن اسم الساعة في مقبرة بیتوزیریس انتھى بحرف التاء   . بدال
Lefebvere, Petosiris,vol.I, 174.; Lefébure,M.G., Le tombeau du Séti Ier,pl.XXVI.  
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٢٦٠  

م  ات باس اب البواب ي كت ً ف ا ة أیض اعة الخامس ت الس یدة "  Nbt-anx: عرف س
اة  اعات ،)٧٩("الحی ن س ة م اعة الثامن ل الس ي ترتی مس ف زورق الش ف ل و وص وھ
  .)٨٠(كما أنھ اسم للجبانة وللتابوت،النھار

ون  ورد ي األوزوری اعة ف ذه الس م ھ  :اس
sHmt At awAyw  " من المرجح أن ھذا ،)٨١("المعتدینوقت ) أضاعت(تلك التي دحرت

اء ست" االسم یرتبط باسم الساعة السابعة  ي تطرد حلف ك الت دو أن الفعل،"تل  sHm یب
ھ ت وأعوان المعبود س رتبط ب حب م ع وتنس دم تتراج ص ق م،)٨٢(بمخص ا أن االس  كم

awAyw  م استخدم للداللة على اللصوص والمعتدین في شكل فرس النھر والتمساح وھ
ً أشكال  ھأیضا ك الساعة تطرد ، )٨٣(للمعبود ست وأعوان ودة تل الي یتضح أن معب وبالت

ى  الذین یحاولون التسللست وأنصاره السارقین  داس إلفساد وقت داخل إل دس األق ق
اة"مما یفسر اسم ،إحیاء أوزیر ي ذات الوقت اسم " سیدة الحی ي " ویفسر ف دة ف المرش

ن أ" وسط زورقھا وفى لینجو م ر حیث ترشد وتقود المت ة وتقھق ذا ھزیم ي ھ ھ وف عدائ
  .لقوى الشر

 ٦-  )٦جدول (  :الساعة السادسة 
  :imy-dwAtكتاب  االسم الكامل لھذه الساعة كما ورد في

 Mspryt rdit mAaw "ا  ،)٨٤("مأوى مانحة الحقوق أم
ةوقد  spr المشتق من الفعل، Mspryt االسم المختصر فھو ھ البادئ ر  m أضیف إلی لتعب

ى  ن معن ول"ع ي،"الوص ة وردت ف ك الكلم ظ أن تل ن یالح دة  imy-dwAt لك بع
ا بر دة أو بریشتینیمخصصات أم ودة أو بمخصص عصا ،شة واح أو بمخصص معب

   ،،، :البومرانج أو بدون مخصص 

                                                
(79)  Maspero,M.G., "Sarcophages CG.Nos 29301-29306", 167. ; Maspero,M.G., 
"Sarcophages CG.Nos 29301-29303",17. ; Moret,M.A., "Sarcophages CG.Nos 41001-
41041", 37. 
(80)  Gilles,R., Le livre de la nuit,180-181. ; Bomhard,V., "Livre de Nout",100. 
(81)  Bomhard,V., "Livre de Nout",100 ,fig.7. 

ص الفعل )٨٢( ن مخص دو م اك  sHmیب اعة أن ھن ذه الس ي اسم ھ دین ف دحر المعت رتبط ب اه الم ومعن
دم  ب الق اظر شعیرة جل ك الساعة تن ة ،int-rdشعیرة تؤدى في تل ة شعائر الخدم ي نھای تم ف ي ت والت

ا ،بالمعبد أو المقبرةالمقدسة  دو أنھ ث یب ان حی ت والمك ي التوقی دم ف لكنھا تختلف عن شعیرة جلب الق
  .وقبل فتح بابھ تتم أمام قدس األقداس

ر دم أنظ ب الق عیرة جل ن ش بالوي: ع ود الج ود دمحم محم ة ،محم دم int-rdطقس ب الق . ص،جل
١٨١,٢١ .;  

Davies,N., and Gardiner,A.H., The tomb of Amenemhet,94. 
(83)  Wb.,I, 171; Wb.,IV, 215. ; Bomhard,V., "Livre de Nout",100. 
(84)  Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen götter,vol.III, 430. ; Gilles,R., Le livre de la 
nuit,182. 
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٢٦١  

ى   ن معن ر ع ن أن تعب الي یمك أوى"وبالت اب" م ن الغ ام م ث ،مق حی
  .)٨٥(من اللیلیتوحد في ھذا المأوى رع وأوزیر في الساعة السادسة 

ر  imy-dwAt اسم ھذه الساعة الموجود بكتاب ھ تغیی من الدولة الحدیثة حدث ب
ة  ذفت كلم ث ح أخر حی ر المت الل العص ف خ ابوت،rditطفی ك ت ى ذل دل عل  9d-Hr ی

ل  ي اللی  Mspryt حیث صار اسم ھذه الساعة المرشدة للمعبود ف
mAa  "ي أ الحقیق أوى أو الملج م ،"الم ى االس ل عل م دخ رة ث الل األس ر خ دیل أخ تع

ة) ـل(الحقیقي المأوى "  mspryt iarrt mAa الثالثین حیث صار اسم الساعة وبرا  حی الك
ة  ،" اه العمیق ھ المی ر بزورق ود العظیم یعب ویصف النص المصاحب لھذه الساعة المعب

  .)٨٦(لیصل لمنطقة الحقول حیث ینعم ھناك بالقرابین بین المعبودات

ات باسم عرفت ھذه الساعة  ً في كتاب البواب  nb(t)  :أیضا
Dsrw StAw  "رى،)٨٧("سیدة الغموض العظیم" أو " السري الغامض) المكان( سیدة  وی
Hoffmeier ارة ت m-Xnw Dsrw StAw أن عب ون التوابی واردة بمت ى  )٨٨(ال یر إل تش

ھا رة نفس ي،المقب ین كلمت ع ب ل  StAwو  Dsr وأن الجم ط ب دس فق ان مق ى مك یر إل ال یش
ً سري ان ،أیضا و مك ا فھ في تشدید على غموض تلك المنطقة وعدم القدرة على دخولھ

ة  StAw كما أن كلمة،مقدس معزول عن االنتھاك ومخفي دد بالجبان ان مح ى مك تدل عل
رابین )٨٩(تجرى بھ طقوس دیم الق ى ،وتراتیل سریة وتق ود رع إل دخول المعب ھ ب ا أن كم

ي دس الموجود ف ران imy-dwAt ھذا المكان المق ذبح الثی ر مع رع ،)٩٠(ت د أوزی ویتوح
ي  Dsr StAw وبالتالي فإن،في ھذا المكان بشكل مقدس غامض دس حقیق ان مق ي مك تعن

  .)٩١(أو مقصورة 
اب ات وكت  یالحظ توافق اسم الساعة السادسة من اللیل في كل من كتاب البواب

imy-dwAt،امض ري غ أوى س ي م ع رع ف ر م ا أوزی د فیھ ي یتوح اعة الت ث الس  حی
ال  )٩٢(تؤدى فیھ طقوس التطھیر، دیم تمث ً تق ا أیضا ران وربم وتقدیم القرابین وذبح الثی

                                                
(85)  Gilles,R., Le livre de la nuit,180 -181. ; Hornung,E., Das amduat, 8. ; Wb.,II, 144. 
(86) Maspero,M.G., "Sarcophages CG.Nos 29301-29306", 203. ; Manassa,C., Late Egyptian 
Underworld Sarcophagi, 135,137. 
(87) Moret,M.A., "Sarcophages CG.Nos 41001-41041", 37. ; Soukiassian,G., "veillées 
horaires d’Osiris", 338. ; Gilles,R., Le livre de la nuit,206. ; Piankoff,A., "Le livre du jour 
et de la nuit",56. 
(88)  De buck,A., Egyptian coffin texts ,vol.II, spell 115 f. 

 .تشیر متون التوابیت إلى جحوتي داخل المكان السري یؤدي شعیرة التطھیر)٨٩(
Hoffmeier,K.J., Sacred in the vocabulary,97. ; De buck,A., Egyptian coffin texts ,vol.VII, 
spell 393 a-b. 
(90)  De buck,A., Egyptian coffin texts ,vol.V, spell 384 f. 
(91)  Hoffmeier,K.J., Sacred in the vocabulary, 92,93,95,96,97. 

ث )٩٢( د حی ة بالمعب ة الیومی عائر الخدم ي ش ر ف عیرة التبخی ر بش عیرة التطھی رتبط ش ر ت ي التطھی یل
ر مباشرة ا یھدف لطرد األرواح الشریرة،بالماء شعیرة التبخی ر ،وكالھم ر بنث وتھدف شعیر التطھی
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٢٦٢  

ان روحي ة ماعت كقرب ودة العدال رى،)٩٣(معب ي  Teeter وی ة ف اكن خاص اك أم أن ھن
اویف  ي تج ت ف ت تثب اد كان الل أوت ن خ دھا م م تحدی ین ت دین والمبتھل د للمتعب المعاب

ت  د لتثبی دران المعب بعض ج ورة ب رعین محف وفر للمتض اش لت ا قم ق علیھ اد یعل أوت
م ،المبتھلین مكان منعزل غامض رة رغ وأشار كذلك إلى أن مقصورة القربان في المقب

اب  ك ب ت تمتل أنھا كانت شبھ عامة حیث قصد منھا أن تكون مزار لألحیاء إال أنھا كان
ا دخول إلیھ ي ال تحكم ف ة بمق، )٩٤(ی رة الداخلی تخدمت الحج ا اس الي ربم رة وبالت ب

ن  ا كانت م بیتوزیریس كمقصورة قربان أو على األقل خصصت مقصورة متنقلة ربم
  .الغاب أمام مشھد الساعات المصور على الجدار الغربي ألداء تلك الطقوس السریة

 )٧جدول (  :الساعة السابعة  -٧
یتي رة س ابعة بمقب اعة الس م الس ب اس  xsft smAwt 4tS    األول كت

رة رمسیس  كما ورد االسم بمخصص حیوان ست ، "طاردة حلفاء ست" ي مقب ف
رة بیت،)٩٥(السادس ي مقب ا ف ب وأم  xsft smAyty  :زیریس فكت

4tb،مھ ي اس ر ف رف األخی تبدل الح ود واس ص المعب ذف مخص ث ح ـ S حی  ،)٩٦(b ب
ً في كتاب   :باسم أخر   imy-dwAt عرفت تلك الساعة أیضا

   
 xsft hiw Hsqt n nHA-Hr  

ة hiw طاردة"  ذكر أن،)٩٧(" nHA-Hr وممزق انnHA-Hr و hiw وجدیر بال  صفات للثعب
aApp "وفیس وفیس ،"أب ان أب د الثعب س الصراع ض اعة یعك ذه الس م ھ إن اس الي ف وبالت

ذه الساعة ي ھ ل تستبدل ،)٩٨(الذي یھدد مسیرة زورق الشمس ف اب اللی ي كت ً ف ا وأحیان
  .)٩٩(الساعةفي بدایة اسم ھذه " ضاربة"أي  Hwit بـ xsft كلمة

                                                                                                                        
ى  ھ إل ع أشالئھ وإعادت ى جم ھ إل وفى بمقبرت ال المت د أو تمث ي المعب الماء سواء على تمثال المعبود ف

  .الحیاة
   ;. ١٣٥- ١٣٠. ص،الحدیثةالخدمة الیومیة في المعبد المصري في الدولة ،تحفة أحمد حندوسة

Blackman,A.M., "The House of the morning ",162,163.  
ود)٩٣( ة المقدسة للمعب ذاء ،تقدیم تمثال صغیر بشكل المعبودة ماعت من شعائر الخدم ى الغ ویرمز إل

  .حیث تحیا المعبودات بالماعت التي تضمن توازن الكون وحفظھ من الدمار،الروحي للمعبود
  .٤٦,٤٥. ص،الدیانة المصریة القدیمة،نور الدینعبد الحلیم 

(94)  Teeter,E., Religion and ritual, 68,123,fig.29. 
(95)  Gilles,R., Le livre de la nuit,208.  ; Lefébure,M.G., Le tombeau du Séti Ier,pl.XXVI. 
(96) Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I, 174. 
(97) Manassa,C., Late Egyptian Underworld Sarcophagi,145. ; Hornung,E., Das amduat, 
118. 
(98)  Gilles,R., Le livre de la nuit,208. 
(99) Piankoff,A., "Le livre du jour et de la nuit",57. 
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٢٦٣  

ن ابعة م اعة الس م الس ابق الس ى الس ق المعن س  imy-dwAt یتواف م نف ع اس م

ات اب البواب ي كت        1ryt tp aHA(t)  Hr nb.s    :الساعة ف
ي األوز،)١٠٠("البارزة و المقاتلة من أجل سیدھا"  ى أخر یویضیف اسمھا ف ون معن ری

 Nbt Nwn nsi m   :حیث ورد كالتالي ،جدید
qbHw  "نون التي تعبر في سیدة qbHw")١٠١(.  

ل المحیط  Moretیري  ة تماث أن مقصورة المتوفى حیث تقام الشعائر الجنائزی
ة اه الالنھائی ث المی ون حی ي ن اة qbHw األزل در كل حی ودة ،)١٠٢(مص إن معب الي ف وبالت

دد  ل زورق رع لیتج ھ داخ ت وأعوان ل س رب وتقات ارد وتض اعة تط ك الس تل
   .المتوفى لیتجدد میالد أوزیر كذلكوداخل مقصورة ،)١٠٣(میالده

  )٨جدول (  :الساعة الثامنة  -٨
سیدة " imy-dwAt : Nbt wSA اسم ھذه الساعة في كتاب

ن خالل طائر، wSAyt  كما كتبت،"اللیل وزیریس ،wSA م رة بیت ي مقب ا ف أم
  .)١٠٤(M بـــحرف A ویالحظ استبدال حرف : فقد كتبت 

  :بعنوان تعویذة شعیرة بسط الرمالارتبطت  wSA جدیر بالذكر أن كلمة
  R n wSA Sa "ال ط الرم ذة بس ي ،"تعوی وھ

ة ة أو الجنائزی د اإللھی د تأسیس المعاب نص المصاحب ،التعویذة الرئیسیة عن ویصف ال
ا ،وأنھ أخذھا من ید المعبود الطاھرة،لھا أن حور وجد عینھ في شكل حبات الرمال كم

ي س ال الت ود إلجراء استخدمت التعویذة لبسط الرم وفى أو المعب ال المت ا تمث یقام علیھ
م  تح الف ى مقصورتھ،شعیرة ف ال إل ل إعادة التمث المة ،قب ى س عیرة عل ك الش د تل وتؤك

  .)١٠٥(التمثال وأنھ وجد روحھ في شكل عین حور أو حبات الرمال
م  ات باس م ، mrt ns  :عرفت ھذه الساعة في كتاب البواب وھو اس

ان اللھب ،mrt nsr كما عرفت باسم،األحمرالحیة التي تتقدم التاج  ین ینفث وھو اسم حیت

                                                
(100)  Doll,S.K., Texts and decoration,88. ; Gilles,R., Le livre de la nuit,236. ; 
Soukiassian,G., "veillées horaires d’Osiris", 339. ; Piankoff,A., "Le livre du jour et de la 
nuit",59. ; Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen götter,vol.V, 447. 
(101)  Bomhard,V., "Livre de Nout",103. 
(102)  Moret,A., Le rituel du culte divin, 38.  
(103)  Bomhard,V., "Livre de Nout",104. 
(104)  Jéquier,G., Ce qu'il y a dans l'hadès,110,111. ; Hornung,E., Das amduat, 8 no.38. ; 
Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I, 174. 
(105)  Moret,A., Le rituel du culte divin,200-201. ; Mariette,A., Abydos,69,pl.30. ; 
Jéquier,G., Ce qu'il y a dans l'hadès,106 note I. 
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٢٦٤  

ي ،mr(t) nsrt و،"الشعلتین" nswy:ولقد تعددت صیغھا كالتالي،في العالم األخر " وتعن
  .)١٠٦(وھي إحدى الحیات السبع للمعبود رع ، "مؤلمة اللھب

  :ون حیث عرفت بـاتخذت ھذه الساعة اسم مماثل في األوزیری

،nbt ns ns.s m sDt " تعلة ب المش یدة اللھ س
اج األحمر  )١٠٨(یتضح من اسم ھذه الساعة المرتبط بالشعلة.)١٠٧("بالنار واللھب وبالت

ل  رمز االنتصار على األعداء أنھا تتسید ھ"ظالم اللی الي ،وتقھرھم" ست وأعوان وبالت
ال وإجراء  وق الرم ھ ف وفى وإقامت ود أو المت ال المعب صار الوقت مناسب إلخراج تمث

   .فتح الفم التي من شأنھا إعادة كل قدرات أوزیر الجسدیة والعقلیة إلیھ شعیرة
  )٩جدول ( : الساعة التاسعة  -٩

اب ي كت ت imy dwAt  تنوعت أسماء الساعة التاسعة ف  :فكتب
mkt ir(t).s  "ا ة عینھ یدھا" mkt nb.s ،"حامی ة س  ،" حامی

 dwAtt mkt nb.s  "دة ة سیدھا )١٠٩(العاب ا ،)١١٠("حامی كم
  .)١١١("سیدة الرعب"  nbt snDt : عرفت في كتاب البوابات باسم 

                                                
(106) Gilles,R., Le livre de la nuit,264. ; Soukiassian,G., "veillées horaires d’Osiris", 339. ; 
Wb.,II, 336. ; Hornung,E., Das amduat, 164. ; Doll,S.K., Texts and decoration,99,100 . 
(107)  Bomhard,V., "Livre de Nout", 105. 

داس )١٠٨( ى  ،تعد شعیرة إیقاد الشعلة من الشعائر الھامة التي تقام في المعابد خاصة في قدس األق عل
عائر  ة ش ي بدای ً بشعلتین ف كا ك ممس رى بالكرن دة الكب ال صور سیتي األول بصالة األعم سبیل المث

د،الخدمة المقدسة ألمون بالكرنك ا ،ویشیر النص المصاحب أن لھب الشعلة یحمي المعب صورت كم
ابر رة ،تلك الشعیرة في المق دخل المقصورة بمقب د م اھن یحمل شعلة عن ال صور ك ى سبیل المث عل

ث" ٣٩"رع رقم  -أم -بوي د تحتمس الثال نص المصاحب للمنظر بوضوح ،بطیبة من عھ ربط ال وی
ال.بین الشعلة وعین حور المشرقة مثل رع والتي تدمر ست وتحرقھ ى  يوبالت ك الشعیرة إل تھدف تل

ا رد األرواح إض ھ وط دف لحمایت م وتھ ان المظل ك المك وفى ذل ورة المت داس أو مقص دس األق ءة ق
  .الشریرة التي تمثل ست وأعوانھ عنھ

   ;. ١٣١- ١٢٩. ص،الخدمة الیومیة في المعبد المصري في الدولة الحدیثة،تحفة أحمد حندوسة
Nelson,H.H., "Certain reliefs at Karnak and Medinet Habu ",321. ; Davies,N.D.G., The 
tomb of puyemrê,p.29. 

  .وترمجها اهلائمة أو الشاردة   Manassa  :sbAty قرأها)١٠٩( 
Manassa,C., Late Egyptian Underworld Sarcophagi,267. 
(110)  Hornung,E., Das amduat, 8 . ; Jéquier,G., Ce qu'il y a dans l'hadès,117. ; 
Maspero,M.G., "Sarcophages CG.Nos 29301-29306", 292. ; Gilles,R., Le livre de la 
nuit,52. ; Manassa,C., Late Egyptian Underworld Sarcophagi,167,168. 
(111)  Doll,S.K., Texts and decoration,89. ; Soukiassian,G., "veillées horaires d’Osiris", 339. 
; Piankoff,A., "Le livre du jour et de la nuit",71. ; Leitz,C., Lexikon der Āgyptischen 
götter,vol.IV, 130. 
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٢٦٥  

ن  ا م ماء مثیالتھ ن أس وزیریس ع رة بیت ي مقب عة ف اعة التاس م الس ز اس تمی
م الساعة السادسة،الساعات ب اس ا ،)١١٢( mspry(t)  حیث كرر الكات ربم

د دأ بتوح ي تب ة الت ك المرحل ر تل اعة حص ذه الس م ھ رار اس ن تك ب م رع  أراد الكات
ھ خالل ،mspryt وأوزیر داخل المأوى الغامض والذي یعقبھ صراع ضد ست وأعوان

ة،الساعة السابعة م خالل الساعة الثامن تح الف ر وأداء شعیرة ف ً ،ثم إحیاء أوزی استعدادا
في الساعة التاسعة بعد تجدد بعثھ وانتصاره لینعم بحمایة سیدة  mspryt إلعادتھ لمأواه

ر ،وحامیة عینھاالرعب حامیة سیدھا  ي تحوي روح أوزی حیث صارت عین حور الت
أوى  ة م روح عادت لسیدھا أي " مقصورة"في حمای ودة الساعة التاسعة أو أن ال معب

  ).جسده(لمأواھا
  )١٠جدول ( : الساعة العاشرة  -١٠

اب ي كت رة ف اعة العاش م الس "  imy dwAt  : dndnyt اس

ذا االسم ،"الغاضبة دم لھ ن ،dndyt  :أما الصیغة األق وھو مشتق م
ً لوصف بعض المعبودات dndn الفعل اج ،المستخدم كثیرا ة الت م لحی ھ اس واسم ،كما أن

ى  ة إل ات المؤدی ر البواب لحارس البوابة التاسعة في كتاب الموتى في فصل المرور عب
اب ل الغ ي حق ر ف ر أوزی ھ ،مق ع ذراعی ولجان ویرف ل ص ھ یحم ف بأن ث ورد وص حی

ردین ة المتم نح ،لمعاقب ھ یم ا أن ھ كم وبیس بتحنیط ام أن اء قی ر أثن امي ألوزی ف كح ویق
   .)١١٣(أوزیر الزیوت العطریة والرداء األحمر رمز بعثھ وانتصاره على عدوه

اعة  ذه الس ل لھ م الكام   :االس
dndnt Hsq(t) XAk-ibw Ra  " ١١٤("رع) ضد(الغاضبة ضاربة أعناق المتمردین(.  

ي  ذكر أن الساعة العاشرة ف ت أسمجدیر بال ات حمل اب البواب   mkt nb.sكت
یدھا" ة س اب،"حامی ن كت عة م اعة التاس م الس س أس و نف م ،imy dwAt وھ ابھ الس ومش

ھ  ة من ة سیدھا"SsAt (m)kt nb.s :الساعة الثانی ار .)١١٥( " البارعة حامی دو أن اختی یب
ا رع ا  ،اسم الساعة یخضع لطبیعة المنطقة التي یمر بھ تم فیھ ي ت ة الت ة المرحل وطبیع

 .شعائر إحیاء وحمایة أوزیر
 
  

                                                
(112) Lefebvre,M.G., Petosiris,vol.I, 174. 
(113) Gilles,R., Le livre de la nuit,290. ; Hornung,E., Das amduat, 8 no.40. ; Allen,T.G., 
Book of the dead ,130 ,131,spell 145. ; Assmann,J., Das grab der Mutirdis,band VI, 37,38.  
(114) Manassa,C., Late Egyptian Underworld Sarcophagi,343.  ; Jéquier,G., Ce qu'il y a dans 
l'hadès,123,124. 
(115)  Bomhard,V., "Livre de Nout",106. ; Soukiassian,G., "veillées horaires d’Osiris", 340. ; 
Gilles,R., Le livre de la nuit,310. 
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٢٦٦  

  )١١جدول ( : الساعة الحادیة عشرة  -١١
ذه الساعة بصیغة مختصرة   ة"  sbAyt  :ظھر اسم ھ  ،"النجم

  :  imy dwAt تلك الصیغة مستوحاة من اسمھا الكامل الوارد في كتاب

  
  

sbAyt nbt wiA xsft sby(w) m prt.f Ra  
  .)١١٦("رع،)شروقھ(المتمردین أثناء خروجھطاردة ،سیدة الزورق ،النجمة" 

وفیس وست  ،یستدعي االسم الكامل لھذه الساعة فكرة تجدد الصراع ضد أب
ات  اب البواب ي كت رة ف ة عش اعة الحادی م الس ً اس ا ك أیض ى ذل دل عل  :وی

 xsf(t) smAyt (stS)  "اء ست ً ، "طاردة حلف ا واستبدلت أحیان
ة ل ،"المخربین"  xmyw ـب smAyt كلم ن الفع تقة م ة مش ك الكلم تل

 xmy "رب دم ویخ الي،"یھ ي  xsft xmyw وبالت ربین"تعن اردة المخ  ،"ط
ذكور  واء ال ردة س م  الم ون ھ ؤالء المخرب اث xmyw وھ الي ، xmywt أو اإلن وبالت

وتى اب الم ي كت ة السابعة ف   :صار اسم حارس البواب
xsf Hr xmyw "ربین ارد المخ دو أن ،"ط اب ویب ن كت رة م ة عش اعة الحادی م الس اس

  .)١١٧(البوابات مستوحى من اسم ھذا الحارس
الم  ي ع یتضح مما سبق أنھ بمجرد عودة أوزیر للحیاة لیصاحب ظھور رع ف

اء ود  ،األحی تدعي وج ا یس رى مم رة أخ ھ م ر قتل وى الش اول ق راع وتح دد الص یتج
ھ  دفاع عن رة لل ة عش اعة الحادی رة والس اعة العاش ودة الس دبره معب ا ی اط م وإلحب

   .المخربین المتمردین
  )١٢جدول ( : الساعة الثانیة عشرة  -١٢

اب ، :كتب اسم ھذه الساعة في مقبرة بیتوزیریس   وفي كت
imy dwAt :  mAAt nfrw nb.s  "ال سیدھا ً  ،"التي تتأمل جم ا وأحیان

 mAAt nfrw Ra : باسم رع " سیدھا" nb.sتستبدل عبارة 

                                                
(116)  Jéquier,G., Ce qu'il y a dans l'hadès,130,131. ; Gilles,R., Le livre de la nuit,310,311 . ; 
Bomhard,V., "Livre de Nout",107 ; Hornung,E., Das amduat, 8 no.41 . 
(117)  Soukiassian,G., "veillées horaires d’Osiris", 340. ; Gilles,R., Le livre de la 
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ال"  ل جم ي تتأم ة، "رع الت تبدلت كلم ات اس اب البواب ي كت م   mAAt وف ة اس ي بدای ف
  .)١١٨( ptr :    ptr nfrw nb.s الساعة بالفعل

ث  الم السفلي حی ن الع تعبر النصوص المصاحبة لھذه الساعة عن الخروج م
ال سیدھا: یشرق رع في زورق النھار في ساعة تسمى  د تحول ،تلك التي ترى جم فق

ق ي األف ً ف ي ،رع إلى صورة خبري لیرتفع مشرقا اة ف دد الحی ال رع تتج وبإشراق جم
ف وان والزواح ر والحی رى فیھ،البش اعة ی ي س الي فھ مس وبالت عة الش ر أش ا أوزی

ات ،تجدد میالده مع میالدھایوجمالھا وفیھا  اب البواب ي كت لذا تصدر اسم ھذه الساعة ف
  .)١١٩(" الخروج من العالم السفلي"  prt m dwAt :  عبارة

ي األوزسیتوافق ا ة عشرة ف ون یم ھذه الساعة مع اسم الساعة الثانی  rdit :ری
nfAfA HfAw nbt wbnwt  " ي ك الت ةتل ا الملتوی ابین حركتھ " سیدة الشروق،تعطي الثع

دد الوجود لكل ، ة تج ا وبدای وھو تعبیر جمیل یؤكد على صحوة الطبیعة بكل مظاھرھ
  .)١٢٠(البشر والمخلوقات

  
  : نتائجال
ى والتاسعة  میزالتیتجلى  - وزیریس في أسماء الساعات األول رة بیت ا بمقب عن مثیالتھ

ىالحیث استبدل :  imy-dwAt في كتاب م الساعة األول ي اس ب ف م الفاعل كات  wSAt اس
 مفعول اسم وأستخدم أسلوب التوریة في،بمعنى فاتحة wn باسم الفاعل محطمةبمعنى 

ً من مفعول اسم ،بمخصص القلب لیتناسب مع اسم الفاعل فاتحة HAwt الفاعل وھو بدال
ول،الذي یتناسب مع الجباه، wSAt الفاعل س الصوت وبالتالي أصبح لكل من المفع ین نف
  .في المعنى  االختالفلكن 

ز اب تمی ي كت ره ف ن نظی عة ع اعة التاس م الس ذلك اس ث  imy-dwAt ك ن حی م
وت كل والص رر ،الش ث ك بحی م الس الكات ةااس أوى  mspryt عة السادس ى الم بمعن

ً من االسم المعتاد لھذه الساعة وھو حامیة عینھا،وجعلھ اسم للساعة التاسعة   .بدال
ً  تمیزت أسماء ان أخرى استبدالبالساعات السابعة والثامنة أیضا : حروف مك

تبدل  ث اس ي حی ة ف ابعةكتاب اعة الس م الس رف  اس رف Sح ت بح م س ة اس ي نھای  ف
b،ر ،یكمن سبب ذلك في عدم الرغبة في ذكر اسم المعبود ست صراحة د سبق وغی فق

دوس مراعاة  ي أبی ده ف ي معب ة اسمھ ف ة كتاب ھ الملك سیتي األول طریق ر ودیانت ألوزی
دوس ي أبی ة ف عبیة خاص ت،الش ود س كل المعب تبدل ش ر فاس ین أوزی ع ب ز یجم برم

                                                
(118)  Gilles,R., Le livre de la nuit,320 . ; Hornung,E., Das amduat, 193 . ; Soukiassian,G., 
"veillées horaires d’Osiris", 341.  
(119)  Manassa,C., Late Egyptian Underworld Sarcophagi,175. ; Gilles,R., Le livre de la 
nuit,322 . ; Piankoff,A., "Le livre du jour et de la nuit",80.81.  
(120)  Bomhard,V., "Livre de Nout",107,108.  
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ة حرف  استبدل كذلك،)١٢١( وعقدة إیزة  م الساعة الثامن ي اس  بحرف Aالكاتب ف
m في واحدة من سمات العصر المتأخر.  

ث  كاتباستخدم ال أسلوب متمیز في اختصار اسم الساعة الخامسة والثامنة حی
دة" sSmt حذف بدایة االسم ة الساعتین "سیدة" nbt و "المرش ن بدای رأ ،م ك تق ع ذل وم

اب ي كت ى اسمھا ف ً عل ادا ا اعتم ي وسط زورقھ -imy الساعة الخامسة المرشدة التي ف
dwAt ،وكذلك تقرأ الساعة الثامنة nbt wSmy ،صورة المعبودة مع اسمھا  وذلك بقراءة

  . المدون أمامھا
دیماألسلوب  الكاتب استخدم  ة عشرة  الق ة والثانی م الساعة الثانی ة اس ي كتاب ف

  . حیث كتبت بشكلھا الكامل
ن  - ح م ةیتض ا  مقارن وزیریس ومثیالتھ رة بیت ي مقب دة ف ل المرش اعات اللی ماء س أس

م  ھ رغ ت أن ار والتوابی ى جدران اآلث ة أو المنقوشة عل ة المختلف ب الدینی ة بالكت المدون
ى وبعضھا ی ي المعن ضیف االختالف في المفردات المستخدمة إال أن بعضھا یتشابھ ف

  .لمعنى الساعات األخرى ویوضحھ
املساعات ترتبط أسماء تلك ا - ت تق وفى بشعائر كان ود أو المت  ،داخل مقصورة المعب

یة  اعات طقس دة ھي س ل المرش اعات اللی إن س الي ف اوبالت دف منھ اھن  الھ اد الك إرش
  :مقدسة خاللھا لشعائر الالمقیم ل

داء"،"فاتحة قلوب األعداء" أسماء الساعة األولى  سیدة " ،"محطمة جباه األع
سیدة  "،"سیدة اإلشراق"،"التي تدخل الظالم "،"ة الظالمعابر "،"الظالم عظیمة األسر

ین علتھ " األرض ل ش ة یحم ة المقدس اعات الخدم ي أول س اھن ف يء الك ن مج ر ع تعب
ین ین ضیاء األرض ا ب ل م ره ویص الم ویعب دخل الظ داء ،فی وب األع ذ الضوء لقل فینف

  .ویحطم جباھھم
ة البارعة"أسماء الساعة الثانیة   ي " ،"سیدھا حامی ك الت ي سیدھاتل اردة ،تخف الب

ع" ،"ناثرة الموت نحو األرض  دم(التي ترف ا  "سیدھا )تتق ذي كلم اھن ال ى الك تشیر إل
علة ھ الش ت مع داس ارتق دس األق و ق ى نح ور  ،ارتق ین ح ي ع علة ھ ت الش ا كان ولم

 ،وبالتالي فھي بارعة في حمایة سیدھا ،فقد أخفت بداخلھا روح أوزیر)١٢٢(المتوھجة 
  .بھدوء وثبات تاركة خلفھا قوي الظالم والموت والشروتقدمت 

ة  اعة الثالث ماء الس ة" أس ادة" ،"األرواح الذابح كین الح احبة الس اردة "،"ص ط
فیطاردون أعوان الشر ، توضح تجمع أرواح أنصار رع وأوزیر حول الشعلة "الشر

  .ویذبحونھم بسكاكین حادة

                                                
(121)  Piankoff,A., "Le nom du roi Sethos en Égyptien",176,177. ; Brand,P.J.,The 
monuments of Seti I, 57. 
(122)  schott,S., Urkunden mythologischen inhalts,49,50. ; Griffiths,J.G.,The Horus –Seth 
motif in the daily temple liturgy,3.  
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ة  ا" أسماء الساعة الرابع ي قوتھ ة ف الم السفلي" ،"العظیم ة الع ة "،"عظیم عظیم
ین  "الرعب ت وب ون التوابی ا مت تظھر أنھ بتجمع األنصار حول الشعلة التي قرنت بینھ

داء وب األع ي قل ن الرعب ف د م ي المزی ي ذات الوقت ،عین حور تزداد قوتھا وتلق وف
ة المقدسة والمرتبطة  یكشف نورھا القرابین التي أحضرھا الكاھن ألداء شعائر الخدم

 ً   . بعین حور أیضا
ا " أسماء الساعة الخامسة  اة " ،"المرشدة التي في وسط زورقھ " ،   "سیدة الحی

دین) أضاعت(تلك التي دحرت  ت المعت اھن  "وق ھ الك ذي صار ب ت ال ر عن الوق تعب
دما أضاعت  اة بع ر الحی ي ستعید ألوزی ة الت ؤدي شعائر الخدم داخل قدس األقداس لی

  .وقت المتآمرین ودحرتھم
وق" ،"مأوىال" أسماء الساعة السادسة  ي" ،"مأوى مانحة الحق أوى الحقیق " ،"الم

ال  "السري الغامض) المكان( سیدة اووس التمث اھن لن ى وصول الك تشیر بوضوح إل
ي ،الموجود بداخل قدس األقداس ة المقدسة السریة الت ن شعائر الخدم ھ م لمنحھ حقوق

  .بھا یتجدد بعثھ
ابعة   اعة الس ماء الس تط"أس اء س اردة" ،"اردة حلف ة hiw ط " ،"nHA-Hr وممزق

یدھا ن أجل س ة م ارزة و المقاتل ي" ،"الب ر ف ي تعب ون الت ة  "qbHw سیدة ن ین محاول تب
اووس اب الن تح ب ن ف اتلھم ویقھرھم،حلفاء ست منع الكاھن م ھ یق ویتسید وینتصر ،لكن

  .على األعداء داخل قدس األقداس
لسیدة "  ةأسماء الساعة الثامن ة اللھب" ،"اللی سیدة اللھب المشتعلة "،"مؤلم

وح "بالنار ال المفت اووس التمث ا الظالم ،تظھر بلوغ ضوء الشعلة ن الي قھر نورھ وبالت
 ً   .حیث أن لیھبھا المؤلم حال دون وصول األعداء إلى أوزیر،تماما

ا" ،"حامیة سیدھا العابدة"  ةأسماء الساعة التاسع ة سیدھا"،"حامیة عینھ " ،"حامی
اھن " مأوىال" ،"یدة الرعبس ن ركوع الك ة م تعكس تقدیم شعائر الخدمة المقدسة بدای

 ً دا ال متعب ام التمث ھ أم ى ركبتی رابین،عل دیم الق م تق ال ،ث ن الرم ة م ى كوم عھ عل ووض
ة ر والزین ین حور،الستكمال شعائر التطھی رتبط بع ا شعائر ت ال ،وجمیعھ د تمث م یعی ث

أوى اووس أو الم ى الن ب  وال شك،أبیھ إل ي قل دخل الرعب ف ر ی اء أوزی أن مشھد إحی
  .عدوه

ة "،"بة ضاربة أعناق المتمردینالغاض" ،"الغاضبة" أسماء الساعة العاشرة  حامی
ة ،ترتبط بشعیرة إغالق باب الناووس "سیدھا ن حمای حیث یحاول األعداء منع حور م

ر الحي ھ أوزی د أن یق،أبی نھم بع ً ع ا اب رغم ق الب بھ ویغل ور غض ر ح ا یظھ رھم ھن ھ
  . ویضرب أعناقھم

طاردة المتمردین ،سیدة الزورق،النجمة" ،"النجمة" أسماء الساعة الحادیة عشرة 
اھن بشعیرة  "طاردة المخربین"،"طاردة حلفاء ست" ،"رعشروق أثناء  ام الك رز قی تب

ر عقب خروج حور  المعبود أوزی ر المتربصین ب ن أث ان م ف المك دم وتنظی ب الق جل
  .وإغالق قدس األقداس
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رة  ة عش اعة الثانی ماء الس یدھا" أس ال س ل جم ي تتأم ال " ،"الت ل جم ي تتأم الت
ة" ،"رع ا الملتوی ابین حركتھ ي الثع ي تعط ك الت روق،تل یدة الش الق  "س ى إغ یر إل تش

داس دس األق اھن لق الم ،)١٢٣(الك ي ع رق رع ف دما أش فلي بع الم الس ن الع ھ م وخروج
  .الطبیعةاألحیاء ومعھ تجدد بعث أوزیر وتجددت كل مظاھر 

دأ  جدیر بالذكر أن كل ھذه المعاناة التي یظھرھا حور في إحیاء أبیھ تقوم على مب
ادل د ،العطاء المتب ذل كل الجھ ة یب ة الیومی ي الخدم ك ف ؤدي دور المل ذي ی اھن ال فالك

ھ اة والصحة والسعادة ،والعطاء لحمایة المعبود وبعث ود الحی ل یمنحھ المعب ي المقاب وف
  .)١٢٤(ل للعالم اآلخرورعایتھ حینما ینتق

ز  - ھد تمی اعاتمش دارھا  س ى ج ورة عل وزیریس والمص رة بیت دة بمقب ل المرش اللی
ي  ةبالغرب ة خاص د ،أھمی ین معب ھد وب ذا المش ین ھ احب ب نص المص ربط ال ث ی حی

  .جحوتي في األشمونین
ام یبدو  - ام أم ت تق أن اسم الساعة السادسة والتاسعة یشیر لوجود مقصورة متنقلة كان

ى ھذا  وفى عل ة المقدسة للمت المشھد أو أمام الجدار الغربي حیث تقام بھا شعائر الخدم
ة  ودات معین ور معب اھد تص ام مش ام أم ت تق ي كان ة الت ادة الخاص اكن العب رار أم غ

  .بالمعابد
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                
ي ،تحفة أحمد حندوسة :عن شعائر الخدمة المقدسة أنظر )١٢٣( د المصري ف ي المعب الخدمة الیومیة ف

  .الدیانة المصریة القدیمة،عبد الحلیم نور الدین ;. الدولة الحدیثة 
  .١٦٦. ص،دیانة المصریة القدیمةال،عبد الحلیم نور الدین)١٢٤(
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٢٧٤  

  
  )١شكل (
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٢٧٥  

 

  
  )٣شكل (

 معبد دندرة -الحجرة الثانیة للمعبود أوزیر  - حارس الساعة األولى 
Mariette,M., Dendérah, Tome IV, pl.84 a1.  

  
  )٤شكل ( 

  الیوناني الرومانيالعصر  -إیزیس متحف فینا-حم-ان-تابوت با -المعبود الحامي للساعة األولى 
Bergmann,E.V., "Der sarkophag des Panchemisis",band II, 8. 
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٢٧٦  

  
  )٥شكل (

  معبد الدیر البحري - لساعة التاسعة من ساعات النھارااسم 
Naville,E., Deir el bahari,vol.IV,pl.CXIV  

  
  )٦شكل (

  معبد سیتي األول بأبیدوس- أوزیرمقصورة - الجدار الجنوبي - شعیرة تقدیم المالبس الحمراء 
Calverley,M., The temple of king Sethos I,vol.I,pl.13   
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٢٧٧  

  
  )٧شكل (

  العصر الیوناني الروماني -إیزیس متحف فینا- حم- ان- تابوت با - الساعة الثانیة ومعبودھا الحامي
Bergmann,E.V., "Der sarkophag des Panchemisis",band II,8. 

  

  
  )٨شكل (

  معبد دندرة – الساعة الثانیة ومعبودھا الحامي
Mariette,M., Dendérah, Tome IV,pl.84 a2.  
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٢٧٨  

  عمل الباحث: الجداول 
  )١جدول ( :الساعة األولى 

  .الترجمة..  القراءة الصوتیة..  االسم  
  المكان 

  
WSmt HAwt xftyw (n) Ra  

  "محطمة جباه أعداء رع "

  .Louvre D9 ـــ 9d-Hrتابوت  -
  .BM 1504ـ  Gm-Hpتابوت  -
  )١٢٥(  .Berlin 49ـ  TAi-Hp-imwتابوت  -

  
ap.s kkwy "عابرة الظالم "  

  )١٢٦(. مقبرة رمسیس السادس  -

  
aq.s kkw 

  "التي تدخل الظالم" 

  )١٢٧( .مقبرة رمسیس السادس  -

   
nb(t) THnt  

 "سیدة اإلشراق "

  )١٢٨(.٢٦األسرة  PAy.f-TAw-awy-Astتابوت  -
درة  - د دن رات .. معب ن حج ة م رة الثانی الحج

  أوزیر الشمالیة

  
Nbt kkw aAt awAy … Drt  

  "سیدة الظالم عظیمة األسر" 

  أبیدوس.. األوزیریون  -

  
Wn n tA HAwt xftyw  

  "فاتحة قلوب األعداء" 

  تونا الجبل .. مقبرة بیتوزیریس  -

   
Nbt-tAwy  

 "سیدة األرضین"

ابوت  - ر " anx.f n 2nsw "bis٤١٠٠١ ت عث
ري دیر البح ة ال ھ بمنطق ر ،علی ع للعص ویرج

  .محفوظ بالمتحف المصري،الصاوي

  
Nbt-tAw-mwt  

 "األم سیدة األراضي" 

ابوت - المتحف " ٤١٠٠٤" anx.f n 2nsw ت ب
  .المصري

                                                
 Berlinوتابوت ،Gm-Hp یخص كاھن باستت وإیزة وواجیت وقائد الجیش BM 1504تابوت )١٢٥( 

كاھن باستت وحور وأوزیر والكاتب الملكي ،Gm-Hp ابن الكاھن،TAi-Hp-imw یخص الكاھن 49
-9d  فیخصLouvre D9 أما تابوت ،ویرجع كل منھما إلى العصر المتأخر، المحصي لكل شيء

Hr ،صنع من الجرانیت األسود وأكتشف ،ویرجع لعصر نختانبو الثاني أو بدایة العصر البطلمي
  .محفوظ بمتحف اللوفر،بسقارة

Manassa,C., Late Egyptian Underworld Sarcophagi,68,69,70. 
(126)Roberson,J.A., "Cenotaph of Seti I at Abydos", 98. ; Manassa,C., Late Egyptian 
Underworld Sarcophagi,388.  
(127)Piankoff,,A., "La Création du disque" ,9,pl. V, text VIIIc. 
(128)Soukiassian,G., "veillées horaires d’Osiris", 333,336. 
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٢٧٩  

   )٢جدول (  :الساعة الثانیة 
  .الترجمة..  القراءة الصوتیة..  االسم  

  المكان

  

  ........  
tmt siA nb.s qbbt sti mwt r tA.. Spt 

یدھا "  درك س ي ال ی ك الت ي (تل أي تخف
یدھا و األرض ،)س وت نح اثرة الم اردة ن .... الب
  "الشفاه 

  أبیدوس.. األوزیریون  -

    
SsAt mkt nb.st  

  "التي تحمي سیدھا) البارعة(الحكیمة " 

  .مقبرة سیتي األول  -
  تونا الجبل.. مقبرة بیتوزیریس  -

   ،  ،  
sar(t) nb.s  

  "سیدھا) تتقدم(تلك التي ترفع " 

  .CG 29301ـ  anx-1pتابوت  -
  .CG 29305ـ  9d-Hrتابوت  -
محفوظ "  anx.f n 2nsw "bis٤١٠٠١ تابوت  -

  .بالمتحف المصري
  .٢٦األسرة  PAy.f-TAw-awy-Astتابوت  -
ابوت  - ات م-ان-ب ا-ح ف فین زیس بمتح ؤرخ و،إی ی

  بالعصر الیوناني الروماني
درة  - د دن ر .. معب رات أوزی ن حج ة م رة الثانی الحج

  الشمالیة
  

  )٣جدول (  :الساعة الثالثة 
  .الترجمة..  القراءة الصوتیة..  االسم

  المكان

   
dmt dsw  

  "صاحبة السكین الحادة" 

  .مقبرة سیتي األول  -
 .مقبرة رمسیس السادس  -

   
sHr(t) Dw  

 "طاردة الشر" 

  .مقبرة رمسیس السادس  -
درة  - د دن ر .. معب رات أوزی ن حج ة م رة الثانی الحج

  الشمالیة

  

   
Nbt Sawt aAt SfSft … nHdt  

  "األسنان ... عظیمة الرعب ،سیدة المذبحة "

  أبیدوس.. األوزیریون  -

   
dst bAw  

  "سكین األرواح" 

  .مقبرة تحتمس الثالث  -
  .مقبرة سیتي األول  -
  .مقبرة رمسیس السادس  -
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٢٨٠  

    
dn(t) bAw "ذابحة األرواح"        

  بطیبة ١٩٢اف رقم -مقبرة غرو -
  .مقبرة سیتي األول  -
  تونا الجبل.. بیتوزیریس مقبرة  -

   )٤جدول (  :الساعة الرابعة 
  .الترجمة..  القراءة الصوتیة..  االسم

  المكان

  
wrt m sxmw.s  

  "العظیمة في قوتھا" 

  .JE 48446ـ  5b-Mnتابوت  -
  )١٢٩( .JE 48447ـ  anx-1rتابوت  -
  .Louvre D9 ـــ 9d-Hrتابوت  -
  .BM 1504ـ  Gm-Hpتابوت  -
    .Berlin 49ـ  TAi-Hp-imwتابوت  -

  
aAt-SfSft  

  "عظیمة الرعب"

  .٢٦األسرة  PAy.f-TAw-awy-Astتابوت  -
  الحجرة الثانیة من حجرات أوزیر الشمالیة.. معبد دندرة  -

  
Nbt-anx … Htyt  

  "الحنجرة... سیدة الحیاة " 

 أبیدوس.. األوزیریون  -

   
wrt imyt –dwAt  

  " عظیمة العالم السفلي" 

  .مقبرة رمسیس السادس  -
  تونا الجبل.. مقبرة بیتوزیریس  -

  
  )٥جدول (  :الساعة الخامسة 

  .الترجمة..  القراءة الصوتیة..  االسم 
  المكان

  
sSmt Hryt-ib wiA.s  

  "المرشدة التي في وسط زورقھا " 

  .CG 29305ـ  9d-Hrتابوت  -
  .Louvre D9 ـــ 9d-Hrتابوت  -
  .BM 1504ـ  Gm-Hpتابوت  -
  .Berlin 49ـ  TAi-Hp-imwتابوت  -

   
Nb(t) -anx  

  "سیدة الحیاة " 

  .CG 29305ـ  9d-Hrتابوت  -
  )١٣٠( .CG 29301ـ  anx-1pتابوت  -
  الحجرة الثانیة من حجرات أوزیر الشمالیة.. معبد دندرة  -

  
sHmt At awAyw  

ي"  ك الت رت  تل ى(دح ت ) قضت عل وق
  "المعتدین

 أبیدوس.. األوزیریون  -

                                                
عثر ،"إنحور"بالمتحف المصري یخص كھنة المعبود  anx-1rوتابوت ابنھ  5b-Mnتابوت )١٢٩( 

  .سجل علیھما نسخة من كتاب اللیل ،وكالھما غیر مكتمل النقوش،علیھما في سمنود
Manassa,C., Late Egyptian Underworld Sarcophagi,69. 

  .في سقارة ١٨٦١اكتشفھ مارییت عام ،حب من الجرانیت الوردي بالمتحف المصري-تابوت عنخ)١٣٠(
 Maspero,M.G., "Sarcophages CG.Nos 29301-29303",1. 
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٢٨١  

   .....  
Hryt-ib wiA.s  

    "التي في وسط زورقھا " 

  .مقبرة تحتمس الثالث  -
  .مقبرة سیتي األول  -
  تونا الجبل.. مقبرة بیتوزیریس  -

  
  )٦جدول (  :الساعة السادسة 

  .الترجمة..  القراءة الصوتیة..  االسم 
  المكان

  
Mspryt rdit mAaw  

  "مأوى مانحة الحقوق" 

 .مقبرة رمسیس السادس  - 

   
nb(t) Dsrw StAw 

" أو " السري الغامض) المكان(سیدة" 
"سیدة الغموض العظیم  

محفوظ بالمتحف "  anx.f n 2nsw "bis٤١٠٠١ تابوت  -
  المصري

  .٢٦األسرة  PAy.f-TAw-awy-Astتابوت  -
  الثانیة من حجرات أوزیر الشمالیةالحجرة .. معبد دندرة  -

  
Mspryt  

    "المأوى " 

  .مقبرة تحتمس الثالث  -
  تونا الجبل.. مقبرة بیتوزیریس  -

  
Mspryt mAa  

 "المأوى أو الملجأ الحقیقي" 

  .CG 29305ـ  9d-Hrتابوت  -
 

  
  )٧جدول ( : الساعة السابعة 

  .الترجمة..  القراءة الصوتیة..  االسم
  المكان

  

  
xsft hiw Hsqt n nHA-Hr  

  " nHA-Hrوممزقة  hiwطاردة " 

  .Louvre D9 ـــ 9d-Hrتابوت  -
  .BM 1504ـ  Gm-Hpتابوت  -
 .Berlin 49ـ  TAi-Hp-imwتابوت  -

   
1ryt-tp aHA(t)  Hr nb.s  

  "المقاتلة من أجل سیدھاالبارزة و " 

  .مقبرة رمسیس السادس  -
  .٢٦األسرة  PAy.f-TAw-awy-Astتابوت  -

 

  
Nbt Nwn nsi m qbHw 

 "qbHwسیدة نون التي تعبر في " 

 أبیدوس.. األوزیریون  -

   
xsft smAwt 4tS  

  "طاردة حلفاء ست" 

  .مقبرة تحتمس الثالث  -
  .مقبرة سیتي األول  -
 .مقبرة رمسیس السادس  -
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٢٨٢  

   
xsft smAyty 4tb  

  "طاردة حلفاء ست" 

  تونا الجبل.. مقبرة بیتوزیریس  -

  
   )٨جدول (  :الساعة الثامنة 

  .الترجمة..  القراءة الصوتیة..  االسم
  المكان

   
Nbt wSA  

  "سیدة اللیل" 

  .مقبرة تحتمس الثالث  -
  .مقبرة سیتي األول  -
  .السادس مقبرة رمسیس  -
 

   
mrt ns  

  "حیة التاج األحمر" 

  .مقبرة رمسیس السادس  -
  

  
nbt ns ns.s m sDt  

  " سیدة اللھب المشتعلة بالنار"

 أبیدوس.. األوزیریون  -

  
wSmy   

  "اللیل) سیدة" (

  تونا الجبل.. مقبرة بیتوزیریس  -

  
  )٩جدول ( : الساعة التاسعة 

  .الترجمة..  القراءة الصوتیة..  االسم 
  المكان

    
mkt ir(t).s  

  "حامیة عینھا" 

  .مقبرة تحتمس الثالث  -
  

   
mkt nb.s  

   " حامیة سیدھا" 

  .مقبرة تحتمس األول  -
  .مقبرة تحتمس الثالث -
  .مقبرة رمسیس السادس  -
  

   
dwAtt mkt nb.s  

  "العابدة حامیة سیدھا" 

   .CG 29306ـــ 7Ay-1r-p-tAتابوت  -
  
 

   
nbt snDt  

 "سیدة الرعب" 

  .مقبرة رمسیس السادس  -
الحجرة الثانیة من حجرات أوزیر .. معبد دندرة  -

  الشمالیة
  

   
mspry(t)  

    "المأوى " 

  تونا الجبل.. مقبرة بیتوزیریس  -
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٢٨٣  

  
  )١٠جدول ( : الساعة العاشرة 

  .الترجمة..  القراءة الصوتیة..  االسم
  المكان

   
dndnt Hsq(t) XAk-ibw Ra  

  "رع) ضد(الغاضبة ضاربة أعناق المتمردین " 

  .CG 29306ـــ 7Ay-1r-p-tAتابوت  -

   
mkt nb.s  

    " حامیة سیدھا" 

  .مقبرة تحتمس الثالث -
  .٢٦األسرة  PAy.f-TAw-awy-Astتابوت  -
الحجرة الثانیة من حجرات .. معبد دندرة  - -

 الشمالیةأوزیر 

   
dndnyt  

  "الغاضبة" 

  .مقبرة تحتمس الثالث -
  تونا الجبل.. مقبرة بیتوزیریس  -

  
  )١١جدول ( : الساعة الحادیة عشرة 

  .الترجمة..  القراءة الصوتیة..  االسم 
  المكان

 
sbAyt nbt wiA xsft sby(w) m prt.f 
Ra  

طاردة المتمردین ،سیدة الزورق،النجمة" 
  "رع،)شروقھ( أثناء خروجھ

  )١٣١( .٧العمود " ٧١"بردیة لیدن رقم 

   
xsft xmyw  

  "طاردة المخربین"

  .مقبرة رمسیس السادس  -
الحجرة الثانیة من حجرات أوزیر .. معبد دندرة  -

  الشمالیة
 

   
sbAyt  

  "النجمة" 

  .الثالث مقبرة تحتمس -
  .مقبرة رمسیس السادس  -
  تونا الجبل.. مقبرة بیتوزیریس  -
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(131)Jéquier,G., Ce qu'il y a dans l'hadès,130. 
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٢٨٤  

  
  ) ١٢جدول ( : الساعة الثانیة عشرة 

م وتیة..  االس راءة الص ..  الق
  .الترجمة

  المكان

  
mAAt nfrw nb.s  

  "التي تتأمل جمال سیدھا" 

  .مقبرة تحتمس األول  -
  .مقبرة تحتمس الثالث -

 

   
mAAt nfrw Ra  

  "التي تتأمل جمال رع"  

  .مقبرة تحتمس األول  -
  .مقبرة تحتمس الثالث -
 

   
ptr nfrw nb.s  

 "التي تتأمل جمال سیدھا"  

  .٢٦األسرة  PAy.f-TAw-awy-Astتابوت  -
  الحجرة الثانیة من حجرات أوزیر الشمالیة.. معبد دندرة  -

 

   
mAAt nfrw nb.s  

  "التي تتأمل جمال سیدھا" 

  .Louvre D9 ـــ 9d-Hrتابوت  -
  .BM 1504ـ  Gm-Hpتابوت  -
 .Berlin 49ـ  TAi-Hp-imwتابوت  -
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٢٨٥  

The  names of  the night hours guide in the tomb of 
Petosiris 

Dr. Mohamed Elbayoumi Mohamed 
  

Abstract :  
This research studies the night hours that guide the dead 

through a scene exists in Petosiris's tomb in Tuna al-Gabal 
necropolis ,firstly it begins with the description ,and shows its 
relationship with the temple of Thoth in al-Ashmunein that is 
called the net temple. then it states in detail the names of night 
hours that was came in this scene. and make a comparison among 
it and the same hours that is stated in several tombs, temples, and 
sarcophagi that dates from New kingdom to Roman era, for 
explaining the distinction in writing of the names of hours in this 
scene, and showing the development in the writing of each hour 
,and referring to the various names for each hour. and trying to 
reveal the link among them, and explain the relating of them with 
the sacred night service in the tomb and temple. 
 
Keywords :  
 
Petosiris  - Tuna al-Gabal  - al-Ashmunein  - the night hours  – 
sarcophagi  – tomb  – rituals. 
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