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 رع حور أختي في طيبة الغربية
 أ. د. مفيدة الوشاحي

 ملخص البحث :
 
رع حور أختي إله الشمس، وهوو شو م موش أشو إلم ارلوه رع وخإلسوا شومس السو إل     

تظهر  ش م السقر، ًسور ارله رع حور أختوي يوي المبإل ول الئزإلة ووا والمقوإل ر الم  ووا 
ل مش اآلثإلر )  رلووإل    توا وو    يزووش ومقإل ر األيرال يي طو ا الغر وا و ذلك يي المبإل 

سوغر    ال توول اللوزوووا ك   شوو إلم مخت رووا ت ظهوور لورإ الوووظوري  دلووه شم ووي، ووهوول  
 ال حث إلي :

 لرا ا حوم ش م ارله رع حور أختي يي طو ا الغر وا. .1

 التبر  ع ي ألقإل ه ووظإلةره يي طو ا الغر وا. .2

 ا.لرا ا عالقته  إلآللها األخرى يي طو ا الغر و .3
 

 مقدمة: رع حور أختي في الديانة المصرية:
 

 مبزي رع   حوورس الخوإلب  وإلأليقوش وأحوإلزوإلً  وإلرع  Rc hr 3hty    رع حور أختي   
. وهو أحل أش إلم وأ مإلء ارله رع ومش  وزهإل أتوم، خ ر ، أتوش  م هو رع 1حور أختي

هزوإلك إلوه وطوم  . إزه حورس سقر ال مإلء إله الشمس الذ  وطم ع ي اآللها ولووس2زر ه
. و مإل ور  هو رزوج أزه مش اآللها التوي تتخوذ 4. إزه إله الشمس إله اآللها أئمبوش3ع وه

رأس الحوواش وئ م ارز إلش ، وأش رع حور أختي هو الشومس يوي و وط ال ومإلء ) وزموإل 
 .5خ ر  يي الس إل  وأتوم يي الم إلءك

وإل  التويووي  ووش رع وأتووم ، ومثوإلم ذلوك  ولا6إش رع هوو زمووذج التويووي  ووش اآللهوا    
-Hr))، و ذلك يوي عسور اللولوا الو وطي)رع   حوور7)أتوم رعك يي زسوب األهرام

                                                           
 ئإلمبا قزإلة ال ووس. 
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Rcإش رح ا الشمس يوي البوإللم اآلخور هوي رمو  رعوإللة 9أ  الذ  اتخذ وظإلة  رع  8ك ،
موالل م ورة الشمس لتظهر ألمع وأقو  وا تبإللة ش إل هإل، وهي  ذلك ازتسإلر وزئإل  يي 

إلة حوث تؤ ل ا تهإلال  رع ) تإلل رع يي الغرلك رغ ا الررعوش المو   وم ا تبإللة الحو
، وهي  ذلك ت ش  قلرة 10المتويى يي تت ع خطي رع والمشإلر ا يي اللورا  ال مإلووا 

إلوه الشومس، و وذلك و شووإلهل الم وك المتوويى أو المتوويى زر ووه مرتولوإلً أيخور الثووإلل متب وولاً 
 ل شمس.

 ابد الجنائزية:أوالً : رع حور أختي في المع
 أ : معبد الدير البحري:

  ُصور حور أختي بشكل إنسان ورأس صقر واقفاً ممسكاً بصولجان القوةw3s   وكذلل

مذ  مبدذب المككذة  nw ، بينما يقذ  المكذ  تحذتمل الثالذد يقذبا قربذان الذ cnhعالمة الحياة 

ئزي لذه مذ  حتشدسوت بالبير الدحري )مقصورة اإلله أنوبيل(، ويوضح هلا الذبور الجنذا

(1الهى الجدانة أنوبيل وأوزير )شكل 
11

، ومنظر المككة حتشدسوت بذي  ر  حذور أختذي 

ونخدت في نفل المقصورة
12

، كما توجب الببيب م  المناظر في مبدب البير الدحري ولكنها 

مهشذذمة الذذي حذذب كديذذر وهذذي تكذذ  الخاصذذة بالمككذذة حتشدسذذوت منهذذا منظذذر ت هيذذر المككذذة 

ور أختذذي وأتذوا فذذي صذالة ااعمذذبة الثانيذة الجذذز  الشذذماليحتشدسذوت بواطذذ ة ر  حذ
13
 ،

المككة تقبا الدخور أماا ر  حور أختي برأس الصقر
14

، وم  مناظر الفنا  البكوي لكمبدذب 

مائذذبة قذذرابي  كرطذذتها المككذذة حتشدسذذوت ل لذذه ر  حذذور أختي،وكذذلل  منظذذر المكذذ  يقذذبا 

 القرابي  ل له ر  حور أختي بباخل إحبى النيشات
15
. 

 

 معبد الملك سيتي األول بالقرنه: -ب
 

  مزإلظر مش المب ل الئزإلة   ل م وك  ووتي األوم  إللقرزوه وواوم المزظور يوي مقسوورة
القإلرل المقلس ألموش و سور الم ك  وتي األوم و توج  وا طا ارلهوا وو وبإلس، و وذلك 

ور الم ك رم وس الثإلزي وقلم11را بإلً أمإلم رع حور أختي وحتحور  القر وإلش لو   ،  مإل س 
،  وذلك وقولم الز ووذ أموإلم رع حوور 12رع حور أختي  رأس السقر وب ووإ قورب الشومس 

 .13أختي
 

 معبد الرامسيوم بالقرنه: -جـ 
 

                                                           
8 De Buck, CT. VII, 251 –Y. 
9 J. Assmann, Agyptische Hymmen und Gebete (Zurich, 1975), 98f. 
10 E. Hornung, Tal der Konige, Ruhestatte der Pharaonen (1995), 103, 104 ff. ; Leitz, OLA. IV 

(2003), 631 f. 
11

PM, II, 416, 419 – 420. 
12

LD, III, Text, 135; PM, II, 441. 
13

PM, II, 414, 415. 
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تبلل ظهور ارله رع حور أختي يي المب ول الئزوإلة   ل م وك رم ووس الثوإلزي  إللقرزوه،    
 وإلش ش  و  م رع  خإلسا حئرة ال ووش التوي تبولل  يوهوإل أ ومإلء اآللهوا وسوورهإل، ول وش

 ، ومش ت ك المزإلظر :14حور أختي مهشمإلً تمإلمإلً 

  مزظر مش مب ل الرام ووم مش الرزإلء األو وور  ع وي ال إلة وا  الئإلزول الشومإللي الشورقي
الوائها الئزو وا، تسور الم وك رم ووس الثوإلزي را بوإلً وقولم المإلعو   F. VIالبمول رقم 

 Rc hr 3hty تي  ول ال ومإلء ارلوه البظووممرتلوإلً التإلج الم لوج أمإلم ارله رع حور آخ

nb pt ntr c3 im {ht- wr-m3ct Rc} ه     ا وو بإلس التي ، وال وئ   ا هزإل هي ارل
، و ووزرس المزظوور ع ووي الس  وو إللا ع ووي 15أك  2 م ارلهووا حتحووور )شوو م ت سووور ع ووي شوو

ور الم ك را بإلً ورتل   إلرو وا الشوبر الق F. VIIالوائها الشرقوا البمول  سوور وقولم س 
، وقول ذ  ور الم وك  وإل ش لورع حوور آختوي وت قول رم ووس الثوإلزي  16لك  2)ش م  nwال  

   زه مح ول رع حور آختي.

  ور  ذلك رع حور آختي يي مب ل الرام ووم يي سإللا أزإلشول واحترإلال  ارله وقل س 
رع  ش م إز إلش ورأس سقر وب وإ قرب الشمس، وقووم  وإللتطهور م وتخلمإلً إزوإلء البوز  

 " والزب nwمإلم إش إلم ارله رع والتإل وع المقلس البظوم و ذلك إزإلء إل  " أ

 وشور إلي إعطإلء ال خور والموإلإ الطإلهرة إلي رع حور آختي : 
 wdn ir Rc-hr- 3hty in itn in dt.f in psdt phr.f ir nswt 

عه ، "ا تهإلال  وبم هإل رع حور آختي الذى يي قرسه   الذى يوي  لوتوه   الوذى يوي تإل وو
 .17ئ ك 2وهو وحوط  إللم ك" )ش م 

 معبد رمسيس الثالث بمدينة هابو:  –د 
 

مب وول األ وورة الثإلمزووا عشوور يووي ملوزووا هووإل و، مزظوور و سووور ارلووه رع حووور آختووي مووع    
، وموش 18زخ   ومزحو  و ذلك الم وك رم ووس الثإللوث وقولم الز ووذ أموإلم رع حوور آختوي 

م الحوووإلة مووش ارلووه رع حووور آختووي  وورأس المزووإلظر تسوووور الم ووك رم وووس الثإللووث وتق وو
، و وذلك وتق وم الم وك رم ووس 19ك 3السقر وب وإ قرب الشمس مع حوا ال و را )شو م 

، ووسووور الم ووك  20ك4الثووإلزي الحوووإلة مووش رع حووور آختووي وب وووإ قوورب الشوومس )شوو م 
رم وس الثإلزي واقرإلً وقلم عالما األعوإلل ووتق م ال وزوش موش ارلوه رع حوور آختوي  ورأس 

                                                           
14

LD, III, 152-a. 
15 CH. Leblanc et – al, Le Ramesseum IX-I, Les Piliers Osiriaques, OEA (Le Caire, 1980), pl. 

XXXIII, XXXIV. 
16

Leblance, Ibid, pl. XLV; PM, II, 435. 
17 J. – CL. Goyon, H. EL – Achirie, Ramesseum VI, La Salle des Litanies, CEDAE (Le Caire, 

1974), pl. VIII, XII, p. 22. R4. 
18 PM, II, 467, 473. 
19 Holecher, Medinet Habou VI, pl. 425.D. 
20 Richard Wilkinson, The Complete Gods and Goddesses (Cairo, 2005), p. 207. 
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ووور ع ووي 21ك 5سوقر وب وووإ قوورب الشوومس وموش خ رووه ارلهووا حتحووور )شو م ال ،  مووإل س 
،  22ك6األعملة الم ك وقلم المإلع  أمإلم رع حور آختوي وموش خ روه ارلهوا مإلعو  )شو م 

 .23ك7أمإلم رع حور آختي  ش م السقر )ش م  nwووقلم الم ك إزإلء ال  

    المزظور يوي الرزوإلء الثوإلزي   مش المزإلظر التي تؤ ل البالقا  وش أتوم ورع حور آختي
ومثم الم ك وقلم المإلع  مرة أموإلم رع حوور آختوي ومورة أخور   وزرس الشو م أموإلم أتووم 

 .24ك8)ش م 
مزظر يوي سوإللا األعم   و لة الشومإللوا ومثوم الم وك واقروإلً وق  و وم  وإللتطهر أموإلم رع حوور  

ر الم ك وقولم ، ويي زرس المب ل مزظ25ك 9آختي ئإلل إلً ومش خ ره ارلها وو بإلس )ش م 
ك 11،  وزمإل و وام )ش م 26ك 10ال خور وازإلء الزم   أمإلم أموش رع حور آختي )ش م 

 أ الزب : البالقا  وش رع حور آختي والئبراش وو قر27
"dw3 Rc-Hr-3hty hft wbn.f m 3ht ibt-nt pt hry ib.k"   أ  "التب ول الوي رع

)الرقبك ) تإلعك ال مإلء التي يوي  حور آختي أمإلم ظهورإ )اشراقهك يي األيي إزه الررحا
ق  ك"،  مإل أزه ظهر  ش م زإللر أال وهو رأس سقر وب وإ تإلج اآلت   إل أموش رع حوور 

،  مووإل ظهوور الم ووك وقوولم ال خووور وازووإلء 28ك 12آختووي أمووإلم الم ووك رم وووس الثإللووث )شوو م 
الزم   أمإلم رع حور آختي ئإلل إلً  رأس السقر وب ووإ قورب الشومس ت تو  حولوه حووا 

، 29ك 13 را وقل ت قل   ول ال مإلء   ارله البظوم الذ  وبطي مالوووش ال وزوش )شو م ال و
وور أمووش رع حوور 30ك 14و وذلك وقولم ال خوور أموإلم رع حوور آختوي )شو م  ، و موإل س 

ور  وذلك يوي زروس المب ول  شو م  آختي  ش م رأس ال  ش و ذلك السقر  تإلج اآلت ، س 
 را المسروا  وزمإل وقلم له الم ك رم وس رأس السقر وب وإ قرب الشمس تحوط  ه ال و

 .31ك15الثإللث الز وذ )ش م 

  مش أئمم المزإلظر ت ك التي تسور الم ك وقلم األ ر  ووذ م أعلاؤإ أمإلم رع حور
،  32ك16الشمس  لوش حوا ال و را )ش م آختي الذ  و سور  ش م السقر وب وإ قرب 

أس السقر وب وإ تإلج اآلت  وخ ره و ذلك الم ك وقلم الز وذ أمإلم أموش رع حور آختي  ر

                                                           
21 Medinet Habou, V, pl. 310- C; PM, II, p. 504. 
22 Medinet Habou, VI, pl. 373- C. 
23 Medinet Habou, VI, pl. 426 –A. 
24 Medinet Habou, VI, pl. 427 – A; PM. II, p. 501. 
25 Medinet Habou, VI, pl. 429; PM, II, p. 494. 
26 Medinet Habou, VI, pl. 432. 
27 Medinet Habou, VI, pl. 433. 
28 Medinet Habou, VI, pl. 436-A 
29 Medinet Habou, VII, pl. 571 – b. 
30 Medinet Habou, VI, pl. 439 – b; PM, II, p. 498. 
31 Medinet Habou, VI, pl. 439 – D. 
32 Medinet Habou, V, pl. 262 – b; II, pl. 102; PM, II, p. 483, 489. 
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، وهزإل الم ك وقلم إزإلء الزم   أمإلم رع حور آختي ارله البظوم  ول 33ك 17أتوم )ش م 
،  مإل و ر  الم ك را بإلً وقلم المإلع  أمإلم رع حور 34ك 18ال مإلء  رأس السقر )ش م 

 زرس  ، و ذلك را بإلً وقلم المإلع  أمإلم أموش رع حور آختي35ك 19آختي ئإلل إلً )ش م 
 ، ومش المزإلظر الئمو ا التي تؤ ل 36ك 20الش م )ش م 

وور الم وك رم ووس الثإللوث وقولم  عالقوا رع حوور آختوي   وم موش أتووم ووو وبإلس يقول س 
المإلع  أمإلم رع حور آختي أتوم ومش خ روه وو وبإلس  وزموإل تقو  وو وبإلس خ و  الم وك 

الثإللوث وقولم  ، وموش المزوإلظر الم وك رم ووس 37ك21 ش م حتحور ومزحو  خ روه )شو م 
 .38ا م المب ل أمإلم ارله رع حور آختي

  مش زرس المب ل مزظر الم ك رم وس الرا ع وقلم ال هوور أموإلم أمووش رع حوور آختوي
ث وو  ال وئووا  26، ومووش عسوور األ وورة 39ومووش خ رووه إمزتوو   مقووإل ر ال وئووإل  اآللهووإل  م 

قسوورة محوو  إم ، وموش م40ارلهوا ش ش إش أ    الثإلزوا تقلم الز ووذ أموإلم رع حوور آختوي
واس خ     وئا   مإلتك األوم وأم لو  زوو  إقور  مزهوإل مزظور زوإللر ل م  وا زوو  إقور  

، و ذلك رع حور آختي وقلم التإل وع المقولس أتووم 41تذ م الاحوا أمإلم رع حور آختي 
 .42ك22وشو وترزو  وئل وزو  )ش م 

 

 معبد دير المدينة: -هـ
  

ي مب ول لوور الملوزوا و إللتوإللي  وإلش التوايوي  ووش  إلش ارلوه موزتوو هوو ارلوه الرةو وي يو   
موزتو ورع حور آختي يي اال م والش م    مإل ظهر يي المزإلظر الخإلسوا  إللمب ول   وقول 
ظهوور موزتووو رع حووور آختووي  ووول طو ووا ارلووه البظوووم  شوو م ارلووه موزتووو  وورأس السووقر 

ذلك ، و وو43ك 23وقوورب الشوومس مووع الروشووتوش وتظهوور مووش خ رووه ارلهووا مإلعوو  )شوو م 
ور الم ك  ط وموس الثإللث وقلم الحقوم أمإلم ارله موزتو رع حور آختي ) وول أرمزو   س 

،  موإل ظهور 44ك 24ارله البظوم وارلوه األوحول ك وموش خ روه تززوو   وولة أرمزو  )شو م 
 ذلك مع ارلها اووزو  رع  تإلو   ش م ارله موزتو تحو  ا وم موزتوو رع حوور آختوي 

 .45ك25خ ر  )ش م 
 

                                                           
33 Medinet Habou, V, pl. 262 – b. 
34 Medinet Habou, V, pl. 264 – b. 
35 Medinet Habou, V, pl. 266-A. 
36 Medinet Habou, V, pl. 270-A. 
37 Medinet Habou, V, pl. 308-A. 
38 Medinet Habou, VI, pl. 439 – D. 
39 Medinet Habou, V, pl. 262 – b; II, pl. 102; PM, II, p. 483, 489. 
40 Medinet Habou, V, pl. 262 – b. 
41

Medinet Habou, V, pl. 264 – b . 
42

Medinet Habou, V, pl. 266-A  
43 Medinet Habou, V, pl. 270-A. 
44 Medinet Habou, V, pl. 308-A. 
45 Ibid, p. 182, 192-4. 
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 -رع حور آختي في المقابر الملكية: ثانياً :
تتر   مزإلظر ظهور رع حور آختي يي البوإللم ع وي أزوه "رع يوي الغورل"، وموش هزوإل    

ش م موش  75تس  أزإلشول رع  و  و  و  الم ك المتويى أو المتويى زر ه  سور  بلل 
تسوإلر أش إلم رع يي البإللم اآلخر يهو رم  رعإللة الموالل لم ورة الشمس وهو  إللتوإللي از

ل ررعوش المتويى، وتؤ ل أواإل رغ ا المتويى يوي مشوإلر ته الولورا  ال ومإلووا والتغ ول 
ع ووي المووو ، ومووش هزووإل و شووإلهل رع حووور آختووي ع ووي موولخم مقووإل ر وال  الم وووك  لاوووا 

،  مإل ظهر يي المقإل ر  ولاخم القوإلرل يوي  توإلل المووتى و تول 46ال تهإلال  وأزإلشول رع 
،  مإل أزه وظهر أواإل ع ي رأس التإل وع حووث 47س سقر البإللم اآلخر  ش م إز إلش ورأ

أزه ع  ل  ذلك  مظهر رله شمس الغرول مثم أتوم و ش م إز إلش  إلموم أو إز وإلش  ورأس 
 ، ومش هذإ المزإلظر مإل و ي:48ال  ش 

  مزظر مش مق رة الم وك تحوتمس الثإللوث  ووال  الم ووكKV.34  تمثوم ارلوه رع حوور
يووي حئوورة الووليش  imy-dw3t و وووا مووش  تووإلل الوو  آختووي يووي قووإلرل الشوومس يووي رح تووه ال

 ،  ش م ئ م إز إلش ورأس سقر وب وإ قرب الشمس.49ك 26)ش م 

  مزظوور مووش مق ووورة الم ووك آ  مووش وال  الم ووووك الغر وويWKW.23  ومثووم المزظووور
التإل وع البظوم يي قإلرل الشمس  وش إوو وس وزرتووس حووث وتقولم ارلوه رع حوور آختوي 

 شوو م ئ ووم إز ووإلش ورأس سووقر وب وووإ قوورب  50ك27 م التإل وووع ومووش خ رووه أتوووم )شوو
 الشمس.

  مزظوور مووش مق وورة الم ووك  وووتى األوم يووي وال  الم وووكKV.17  يووي حئ   وو رة الووليش
ور الم ك يي أ هي  وزا وقلم قر إلش ال   أمإلم رع حور آختي  ش م إز    إلش ورأس  nwس 

 .51ك 28سقر وب وإ قرب الشمس وحو  ا ال و را )ش م 

 ة الم ك  وتي األوم  وال  الم وك يي حئورة األر بوا أعمولة   البموول مزظر مش مق ر
وور الم وك  ووتي األوم وحتاوزه ارلوه رع حوور آختوي  ورأس السوقر وب ووإ  األوموش   س 

 .52ك29قرب الشمس )ش م 

   مزظر مش مق رة الم  ا زررتإلر   وال  الم  إل QRV.66 و سوور ارلوه رع حوور ،

قرب الشمس وحووا ال وو را وموش خ روه ارلهوا حتحوور  آختي ئإلل إلً  رأس السقر وب وإ

                                                           
46 E-Hornung, Tal der Konige, Die Ruhestatte der Pharaonen (1995), 103, 104. 

 .277، 276ك، ب 1995إروك هورزوزج، أيي األ لوا، الوحلازوا والتبلل، مترئم ) 47
48 K.Mysliviec, Studien zum Gott Atum, HAB.5 (1978), 115 f. 
49 N.Reeves, Richard H. Wilkinson, The Complete Valley of the King (2002), p. 34, 

Kent.R.Week, Luxor, (2005), p. 99. 
50 Richard H. Wilkinson, The Complete Gods (2005), p. 17; Week, Luxor, (2005), p. 257. 
51 Reevs, , The Complete Valley of the King (2002), p. 136. 
52 Kent, Week, Luxor, p. 276. 
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التي ل ق   "يي ق ل طو ا و ولة  وم اآللهوا" ووب وهوإل عالموا الغورل مموإل وولم ع وي أزهوإل 
 .53ك30ال وئا ارلهوا له يي الغرل )ش م 

  مزظر مش مق رة الم ك مرز توإل   ووال  الم ووكKV. 8  عزول مولخم المق ورة و سوور ،
مإلم ارله رع حور آختي  رأس السقر وب وإ قرب الشمس وحووا الم ك يي حإللا ا تهإلم أ

 .54ك31ال و را،  وزمإل وتق م الحوإلة واال تقرار والقوة مش ارله )ش م 

  مزظر مش مق رة الم ك آموش مس  وال  الم وكKV.10 و سور الم وك وتق وم الحووإلة ،
مزظوور  واال ووتقرار والقوووة مووش رع حووور آختووي  شوو م رأس السووقر وحوووا ال ووو را يووي

 .55ك32متوار  ع ي الئإلز وش عزل ملخم المق رة أحلهمإل مهشم الي حل   ور)ش م 

   مزظوور مووش مق وورة الم ووك  ووو تإلKV.47  و سووور الم ووك عزوول موولخم المق وورة يووي ،
ا تهووإلال  رع وت وو م الحوووإلة واال ووتقرار والقوووة مووش رع حووور آختووي  ، ومزظوور آخوور مووش 

ور الم ك وتق م الحوإلة واال وتقرار والقووة موش مق رة الم ك  و تإل  مش حئرة األعملة ت س
 .56ك34& 33رع حور آختي  رأس السقر وحوا ال و را)ش م 

  مزظر مش مق رة الم  ا تإلو ر   ووال  الم ووكKV.14  و سوور المزظور ارلوه رع ،
حور آختي  ش م السقر وحوا ال و را ومش خ ره ارلها مإلع  ع ي رأ هإل روشا البلالا 

 .57ك35)ش م 

 مش مق رة الم ك رم وس الثإللث  مزظرKV.11  و سور الم ك متب لاً أموإلم رع حوور ،
 .58ك36آختي  رأس السقر وب وإ قرب الشمس  لوش حوا ال و را )ش م 

   مزظر مش مق رة الم ك رم وس الثإللث، و سورإ   إلمم  وزته ووب وو رأ وه توإلج اآلتو
 .59ك37ل و را )ش م أمإلم رع حور آختي  رأس السقر ووب وإ قرب الشمس مع حوا ا

   مزظر مش مق رة الم وك رم ووس الثإللوث ع وي  لاووا الممور و سوورإ مرتولوإلً الوnms  ،
 .60ك38وقلم المإلع  أمإلم رع حور آختي  ش م السقر وب وإ قرب الشمس )ش م 

   مزظر مش مق رة األموور خوع إم وا و  ا وش الم وك رم ووس الثإللوث موش مق رتوه  ووال
متب لاً ومم  إلً  ول ارله رع حور آختوي الومزوي )شو م  و سورإ QRV. 44الم  إل  رقم 

 .61ك39

                                                           
53
  R.H. Wilkinson, The Complete Gods (2005), p. 145; Kent Week, Luxor, (2005), p. 381; 

.337، ب 143ك، سورة 1995هورزوزج، وال  الم وك أيي األ لوا، مترئم )إريك   
54 R.H. Wilkinson, The Complete Gods (2005), p. 63; Reevs, , The Complete Valley of the 

King (2002), p. 35, 86; K. R.Week, Luxor, p. 289. 
55 Reevs, , The Complete Valley of the King (2002), p. 150, 151. 
56

Ibid, p. 156; K. R.Week, Luxor, p. 66, 67 . 
57 Ibid, p. 301. 
58 Reevs, , The Complete Valley of the King (2002), p. 63. 
59 Kent, Week, Luxor, p. 305. 
60 Ibid, p. 321. 
61 F. Hasanein, M. Nelson, La Tombe du Khaemouset VDR 44 (Le Caire 1997), pl. XXV. 
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  مزظوور مووش مق وورة الم ووك رم وووس الرا ووع  وووال  الم وووكKV.1  ع ووي و ووإلر الوولاخم
قلم القرا وش أموإلم ارلوه رع حوور آختوي   ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ م إلشرة و سور الم ك   

 .62 ش م رأس السقر

 مزظوور مووش مق وورة الم ووك رم وووس ال ووإللس  وووال  الم وووك KV.9  و سووور الم ووك عزوول
الملخم يي حإلل     ا تب ل أمإلم رع حور آختي وأو ور يي  تإلل ال هو  وال وا إل  )ش م 

 .63ك40

  مزظر مش مق رة الم ك رم وس ال إل ع  وال  الم وكkv.2  عزل الملخم و سور الم ك
رع  متب لاً أمإلم ارله رع حور آختي  ش م رأس السقر، و ذلك الم ك وقلم ال خوور أموإلم

 .64أ & لك 41حور آختي  رأس السقر ول ش  ئ م الموموإلء )ش م 

  مزظوور مووش مق وورة الم ووك رم وووس التإل ووع  وووال  الم وووكKV.6  عزوول الموولخم يووي
ا تهإلال  ل  رع، حوث و سور الم ك وق  متب لاً   إلمم هوةته أمإلم رع حوور آختوي )شو م 

 .65ك42

  مزظر مش مق رة الم ك رم وس البإلشر  ووال  الم ووكKV.18  و سوورإ  شو م رأس
ك ، 44، وزروس المزظور عزول المولخم )شو م 66ك 43السقر وب ووإ قورب الشومس )شو م 

 .67ك45ومش زرس المق رة ول زه مهشم إلي حل   ور )ش م 

  مزظر مش مق رة الم ك رم وس الحإلل  عشر  وال  الم وك KV.  عزل ملخم المق رة
 .68و مثم الم ك متب لاً أمإلم رع حور آختي

 

 -: رع حور آختي في مقابر األفراد:ثالثاً 
تبلل ظهور ارله رع حور آختي يي مقإل ر األيرال يي طو ا الغر وا محققإلً زرس الهل     

الذ  مش أئ ه ظهر رع حور آختي  يي مقإل ر الم وك والم  إل  الزتسإلر المتويى وحتى 
 -و وش مع رح ا الشمس وواللتهإل الووموا وهي  إللتإللي:

 حوتي حتل مزظر مش مق رة ئTT. 45 وور ، عسر أموزحتل الثإلزي  إللقرزوا، وقول س 
 .69متب لاً لإلله أموش رع حور آختي ومش خ ره مإلع 

   مزظور موش مق ورة مورTT. 95  ت سوور المتوويى و وئتوه وتب ولاش الوي أمووش رع ،
 .70حور آختي ، وترئع إلي عسر الم ك أموزحتل الثإلزي

                                                           
62 Reevs, , The Complete Valley of the King (2002), p. 162, 163. 
63 Ibid, p. 164. 
64 Ibid, p. 163. 
65 Ibid, p. 168. 
66 Ibid, p. 172. 
67 Ibid, p. 173. 
68 Ibid, p. 173; Ibid, p. 174. 
69 N. de G. Davies, Private Theban Tombs at Kurna, pl. V, p. 1 – 10; PM, Theban Nwcropoles, 

Private Tombs, I- A, (1962), p. 85. 
70 PM, I. A, p. 197. 
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 مق رة خع إم حإل  الملعو محوو  شمزظر مTT.57  ،عسور الم وك أموزحتول الثوإلزي ،
 .71و سور المتويى و قلم ال خور أمإلم رع حور آختي أموش

  مزظر مش مق رة  إلرش زررTT. 188 مش عسر الم ك أموزحتل الرا ع، ت سوور رع ،
ت   أزشولة رع حور آختوي خ و   حور آختي أتوش  رأس السقر وب وإ قرب الشمس،   

 .72ك46البتل م إلشرة )ش م 

 رة مززإل مزظر مش مق TT. 69 ور أع ي ال وإلل يوي ، عسر تحتمس الرا ع  إللقرزا، س 
حئرة الليش، ارله رع حور آختي ئإلل إلً  رأس السوقر وحووا ال وو را وموش خ روه ارلهوا 

 .73ك47ر مإل حتحور )ش م 
 مزظر مش مق رة   ك حتلTT.63، عسر تحتمس الرا وع القرزوا، ووذ ر الوزب أزوه ا تهوإلم

ك48)ش م ، ول ه وو ولوس و ذلك أو ورشول األراوإلي رع حور آختي أتوش  
74
. 

   مزظر مش مق رة أو ر حإلTT. 51  ،زهإلووا عسور األ ورة الثإلمزوا عشورة  إللقرزوا ،
 .75ك49ت سور رع حور آختي ئإلل إلً  رأس السقر ومش خ ره ارلها حتحور )ش م 

  ط السقر تحوومش مقإل ر الرعإلم ا يي طو ا الغر وا ظهر أواإل رع حور آختي  رأس
 . 76 مإل هو مبرو  ذلك الخإللم الخطر الذ  وحري أعلاء رع ه السم حوا ال و را، 

  مش مزإلظر عسر األ رة التإل با عشرة رقمTT. 41 ألموش إو  رةوس خولم أمووش ،
الملعو إو وي، وترئوع الوي عسور الم وك رم ووس األوم وحتوي  ووتي األوم، ظهور يوهوإل 

، ترئوع إلوي  TT. 106رة  إل ور رقوم ، و وذلك مق و77المتويى وتب ل الوي رع حوور آختوي
وور وهوو وتب ول إلوي رع حوور آختوي  عسر الم ك  وتي األوم ورم ووس الثوإلزي، وقول س 

 .78أموش

  مزظر مش مق رة زرررز  ، عسر الم ك رم وس الثإلزي تسورإ متب لاً إلوي رع حوور
 .79ك50آختي ئإلل إلً  رأس السقر ومش خ ره مإلع  )ش م 

  مزظر مش مق رة خوز و رقمTT. 31 ًعسور الم وك رم ووس الثوإلزي، تسوورإ واقروإل ،
 .80ك51متب لاً أمإلم رع حور آختي وخ ره مإلع  )ش م 

                                                           
71 PM, I- A, p. 114; W. Wersz, Atlas, I, taf. 196 – 7. 
72 PM, I- A, p. 294; R. H. Wilkinson, The Complete Gods, p. 245. 
73 Z. Hawas, M. M. Taha, Le Tombeau de Menna, (Le Caire, 2002), pl. XXVII – B, p. 24, 25; K. R. 

Weeks, Luxor, p. 229. 
74 Von Eberhard Dzibek, M. Abdel Raisq, Das Gral des Sobekh0tep, II. 63, AV 21 (1999), 70, 

71, taf. 159, sezen 31 
75 K. R. Weeks, Luxor, p. 481. 

 .7ش م  19ك، ب 1997م )ألول  إرمش، لوإلزا مسر القلوما، مترئ 76
77 PM, I, part I, p. 79. 
78 PM, I, part I, p. 224. 
79 K. R. Weeks, Luxor, p. 496. 
80 Ibid, p. 490. 
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  مزظر مش مق رة رقمTT.263 إللقرزا عسر الم ك رم وس الثإلزي، و سور المتويى  ،
 .81وتب ل إلي رع حور آختي أموش

   مزظوور مووش مق وورة روTT.255 عسوور األ وورة التإل ووبا عشوورة، ت سووور رع حووور ،
 .82ك52ي أتوم ئإلل إلً عزل ملخم المق رة  بل ال  م م إلشرة  ش م رأس السقر )ش م آخت

  و  متحو  توروزتوو  هولزولا، و سوور 19مزظر مش مق رة حورزرر   لوور الملوزوا أ ورة 
، ومووش لووور 83المتووويى و وئتووه وتب وولاش إلووي رع حووور آختووي ويووي المق وورة ارلووه أموووش 

، ت سوور TT. 356ر األ ورة التإل وبا عشورة الملوزا أواإل موش مق ورة أمووش إم وووإل عسو
 . 84المتويى و وئته وتب لاش إلي رع حور آختي أتوم  رأس السقر

  مزظوور مووش مق وورة  ووش زئوومTT.I  ع ووي الئوولار 19، لووور الملوزووا عسوور األ وورة ،
موش  توإلل المووتى، ت سوور رع حوور آختوي يوي مقلموا  110الشمإللي، ئ ء موش الرسوم 

 .85ك53التإل وع )ش م 

 مق ورة  وش زئوم  مزظر موشTT.I لوور الملوزوا، و سوور رع حوور آختوي أتووم  ورأس ،
السقر يي قإلرل رع خ   طإلةر ال زو ومش خ روه التإل ووع البظووم يوي قوإلرل رع )شو م 

ور رع حور آختي  زر وه  ولاخم القوإلرل )شو م 86ك 54 ،  87ك55، ومش زرس المق رة س 
 ومش ألقإل ه أزه خ ر  الذ  يي قإلر ه.

 لو مزظوور مووش مق وورة  إلشووTT.3  لووور الملوزووا، ت سووورإ ئإلل ووإلً  وورأس السووقر خ وو ،
، وقول Rc hr 3hty ntr c3 htp m iw grtحتحور ومش خ ره م إلشرة زو  وقل ل قول  و  

ذ ر هزإل أش ارلوه البظووم الوذ  ورتوإل  يوي اوووئر ، وهوذا هوو ا وم الئ وم أو التوم الوذ  
 .88ك56وخرج مزه )ش م 

  مزظر مش مق رة  إلشلوTT. 3 واقرإلً متب ولاً   أ ور ه ا زتوه السوغورة   لو  رع ، ت سورإ
 .89ك57حور آختي ئإلل إلً  ش م السقر ومش خ ره أتوم )ش م 

   مزظر مش مق رة زرور حتول وزرور رز وTT. 6 ًلوور الملوزوا، ت سوور المتوويى واقروإل ،
 w3sوتب ل الي رع حور آختي  ول ال مإلء ئإلل إلً لاخم مقسورته مم و إلً  سوولئإلش الو  

 .90ك58ش م ) cnhوال  
                                                           

81 PM, I, part I, p. 344. 
82 K. R. Weeks, Luxor, p. 462; R. H. Wilkinson, The Complete Gods, p. 208. 
83 M. Tosi, A. Roccati Stele e Altere Epigrafi di Deir el Medina (Torino, 1972), p. 336 – n. 

50203. 
84 PM, I, part I, p. 420. 
85 K. R. Weeks, Luxor, p. 472 – 473. 
86 Ibid, p. 467. 
87 Ibid, p. 475. 
88 A. P. Zivie, La Tombe de Pachd a Deir el–Medineh, N. 3, MIFAO 99 (1979), p. 37, pl. 14. 
89 Ibid, p. 40, pl. 15; Week, Luxor, p. 465. 
90 H. Wild, La Tombe de Nefer Hotep et Neb – Nefer a Deir el Medina, N. 6, MIFAO 113/2 

(1979), pl. 9. 
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  مزظر مش زرس المق ورةTT. 6 وروم المق ورة وسوقر وئ وس  لاخ وه،  ولاخم ، و سوور ه 
 .91  لك59القإلرل وأمإلمه الئبراش خ ر  )ش م 

  مزظر مش زرس المق رةTT. 6 ت سوور التمثوإلم الوذ   ولاخم الزوإلووس و وه رع حوور ،
ه حتحور إمزت  آختي أتوم ئإلل إلً  رأس السقر وب وإ قرب الشمس وحوا ال و را و ئإلز 

، ومش زرس المق رة مزظر ل تإل ووع موش الرسوم 92  أك 59ثم أو ور و ئإلز ه  إلت  )ش م 
 .93  ئ ك59ع حور آختي التإل وع )ش م حوث وتقلم ر 110

  ومش عسر الرعإلم ا مق رة ألموش موإل  ز وو رقومTT.274 ت سوور المتوويى وتب ول ،
المتويى وتب ل إلوي ارلوه  ، ت سورTT.259، و ذلك مق رة حور  94الي رع حور آختي 

، ت سور التب ل لقإلرل أموش TT.373، ومش الخوخا مق رة أموش مس 95رع حور آختي 
، ت سوورإ وتب ول إلوي رع حوور TT. 187، و وذلك مق ورة  وإلخي حوإل  96رع حور آختي 

 .97آختي

  مزظوور مووش مق وورة أموووش ا وو  رقوومTT.148 ،عسوور الم ووك رم وووس الثإللووث  إللقرزووا ،
 .98ب ل إلي رع حور آختي أموشت سور المتويى وت

  -رابعاً : رع حور آختي في البرديات:
، B.30والرسووم  110، الرسووم 15تواووم ال رلوووإل  خإلسووا  تووإلل الموووتى الرسووم    

 إللتحوولث أو ذ وور أو وسوو  رع حووور آختووي  رموو  مووش رمووو  الشوومس، أو  باووو يووي 

تى يووي  رلوووا ،  مووإل أزووه ذ  وور يووي  تووإلل الموووقووإلرل الشوومسالتإل وووع البظوووم أو  وولاخم 
BM. 10471 Rc pw Rc Hr-3hty p3 hwn ntry iwc nhh  أ  أزوه رع، رع

 .99حور آختي الطرم المقلس، وروث األ لوا
 مإل أش هزإلك م إلواة  وش رع ورع حور آختي،  مإل اتام يي  رلوا زول  وزي، حووث    

ور المتويى يي تب ل إلي رع حور آختي  لاخم قإلر وه، مثوم مزوإلظر  رلووا زرور رز  و  س 
 .100  لك61و ذلك  رلوا  رو  م و رلوا  إللقإلهرة )ش م 

                                                           
91 Ibid, p. 28. 
92 Ibid, p. 16. 
93 Ibid, p. 24. 
94 PM, I, part 1, p. 355. 
95 PM, I, part 1, p. 343. 
96 PM, I, part 1, p. 433. 
97 PM, I, part 1, p. 293. 
98 PM, I, part 1, p. 260. 
99 E. W. Budge, The Egyptian Book of The Dead, Egyptian Text, (1976), p. 6. 
100 E-Hornung, Tal der Konige, Die Ruhestatte der Pharaonen (1995), 104; H. Kischkenwitz, 

W. Farman, Egyptian Art, Drawings and painting,  (London, 1972), Nos. 24, 26, 48, 50. 
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  مزظر مش  رلوا القإلهرةCairo, 133 ت س    ور ال ولة 22، أ رة ،Sry wpst  تتب ل
إلووي رع حووور آختووي ئإلل ووإلً  وورأس السووقر وب وووإ قوورب الشوومس  وولاخم قإلر ووه )شوو م 

 .101ك60

 ( ك مووش  تووإلل  15 مزظوور مووش  رلوووا آز     وو ي  ووإللمتح  ال روطووإلزي، ت سووور الرسووم
الموتى، وتسور رع حور آختي ارله البظوم يي قإلر ه، ومش خ ره التإل ووع أتووم )شو م 

 . 102  أك61
 

 -خامساً : رع حور آختي علي التوابيت:
 

ظهوور رع حووور آختووي ع ووي توا ووو  الخ وةووا الثإلزوووا  إللوولور ال حوور    شوو إلم وألقووإلل    
 متبللة،  مإل يي المزإلظر التإللوا:

 تإل و  ل  زس أموش ا و  رقوم  مزظر مش غطإلءCG. 6216 ت سوور رع حوور آختوي ،
 ش م إز إلش  إلمم وق  ع ي قإلرل رع الذ  تتقلمه حووا مئزحوا، وقول ل قول  و  رع حوور 

 .103ك62آختي الرو  الم ئ ا الحوا )ش م 

  مزظر مش تإل و   إلل  أموش رقمCG. 6081 و سور رع حور آختوي ئإلل وإلً  ولاخم ،
 .104ك63م ئبراش )ش م  ش قإلرل رع أع ي رأس أو ور 

  مزظر مش غطإلء تإل و  ل   إلل  أموش رقمCG. 6081 و سور رع حور آختي ارلوه ،
البظوم  ول ال مإلء واألرض  ش م سقر  إلمم وب و رأ ه تإلج اآلت ، واقرإلً ع وي عالموا 

 .105ك64الغرل خ   ارلها زو  مزحوا )ش م 

  مزظر مش غطإلء ل   إلل  أموش رقمCG.6214 و سور ال مإلء مزحوا ، وع ي ئإلز ي ،
قرب الشمس الموئول ع ي الئبراش وظهر رع حور آختي، ارله البظوم و ول ال ومإلء، 

 .106ك65وقل ا تخلم  عالما السقر  إلال م  زرس الش م )ش م 

  مزظر مش غطإلء تإل و  ل  زس أموش أ و  رقومCG. 6180 و سوور رع حوور آختوي ،
ض والغورل  شو م الثوور، وموش خ روه ارلهوا زوو   شو م ارله البظوم  وول ال ومإلء واألر

 .107ك66الحوا المئزحا )ش م 

  مزظر مش تإل و  ل  زس أموش أ و  رقومCG. 6216 و سوور رع حوور آختوي  شو م ،
 .108ك67أ ل را ض أمإلم ارلها زو  )ش م 

                                                           
101

H. Kischkenwitz, Ibid, pl. 49 .  
102 R. O. Faulkner, The Egyptian Book of The Dead, The Book of Going Forth by Day, 

(Egypt), 1998), pl. 18. 
103 A. Niwinski, The Second Find of Deir El- Bahari (Coffins, Cat. Gen. of Egyptian 

Antiquities of The Cairo Mus. (Cairo, 1999), fig. 76, p. 54, 55. 
104 Ibid, fig. 11, p. 7. 
105 Ibid, fig. 13, p. 8. 
106 Ibid, fig. 38, p. 28. 
107 Ibid, fig. 100, p. 66. 
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  مزظر مش تإل و  ل   إل  زئمCG. 6105, 6106 وتحلث الزب عوش ارلهوا حتحوور ،
 قإلةالً:

dd mdw in ht-hr hnwt imntt dit mny.t n it.f Rc-hr-3hty                        
 الم وقإلم  وا طا حتحور  ولة الغرل إعطإلء المزو  أل وه رع حور آختي، وهزإل ووام 

 .109البالقا  حتحور والمزو 

  مزظوور مووش تووإل و  ال ووولة لر ووو،  ووولة  ووو  أموووش، و سووور المتويووإلة واقرووا تتئووه إلووي
ووور  شوو م إز ووإلش  إلمووم ووم ووك  إللووول الو ووإلر ووحتاوو زهإل ارلووه رع حووور آختووي الووذ  س 

 .110ك68الومزي عالما الحوإلة )ش م 

  مزظر مش تإل و   إل  زئوم، و سوور رع حوور آختوي و مثوم شومس الم وإلء  شو م رأس
 .111ك69ال  ش وتو ط اآللها يي قإلرل رع )ش م 

 
 

 -سادساً : اللوحات وقطع أخري:
 

  ، موش الخشول  وإللمتح  المسور ، موش طو وا عسور لوحا ئل اووو  عوز  حمو   و
األ رة الثإلزوا والبشروش، ت سور المتويإلة واقرا يي حإللا تب ل وتقلم القرا وش أمإلم أو وور 

 .112ك70 ش م رع حور ىختي أتوم ولوش ئ لإ   وش أ ول )ش م 

  لوحووا تإلزووو   وور  مووش الخشوول  متحوو  ال وووير، مووش طو ووا عسوور األ وورة الثإلزوووا
المتويإلة واقرا تتب ل أمإلم رع حور آختي  ورأس السوقر وب ووإ قورب والبشروش، ت سور 

)شوو م والتووي ترموو  الووي ال بث الشوومس، تخوورج مزووه أشووبا الشوومس  شوو م  هوورة الرمووإلش
 .113ك71

    لوحا ئل خوز و اوو  عز ، مش طو ا،  متح  ال وير، ت سور المتويى ئإلل إلً وب
لوه البظووم  وول ال ومإلء  شو م ووغزي )مع يتم يمهك ع ي الهإلرل أمإلم رع حوور آختوي ار

 .114الموموإلء ورأس سقر وحوط  ه حوا ال و را

  لوحا ز ي رع مش الحئر الئور   متح   و طش، مش لور الملوزوا، ت سوور المتوويى
 .115ك 72را بإلً متب لاً لإلله رع حور آختي ئإلل إلً  رأس السقر )ش م 

                                                                                                                                                         
108 Ibid, fig. 76 = JE. 29659. 
109 A. Niwinski, La Seconde Trouvaille de Deir el Bahari (Sarcophages), (1996), p. 62, fig. 44. 
110 Ibid, fig. 90, p. 113. 
111 Ibid, fig. 53, p. 76. 
112 R. H. Wilkinson, The Complete Gods, p. 205. 
113 C. Andreu, M. H. Rutschowscaya, Ancient Egypt at The Luxor (Paris, 1997), p. 164, 165. 
114 Ibid, No. 84. 
115 Ronald J. Leprohon, Stelae II, The New Kingdom to The Coptic Period, (1985), p. 89, 90, 

1/3, 2/3. 
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  مثوم المتوويى ، ت  22لوحا مش الخشل يي متح   و وطش، ترئوع إلوي عسور األ ورة
وق  متب لاً ووقوم  طقوس التطهور أمإلم رع حور آختي  وول ال ومإلء ارلوه البظووم  شو م 

 .116موموإلء ورأس سقر

  لوحا مش طو وا عسور األ ورة الثإلزووا والبشوروش،  متحو   و وطش، ت سوور المتويوإلة
 .117واقرا تقوم  إللتطهور أمإلم رع حور آختي  ش م موموإلء ورأس سقر

 لوحا مش الخشل  متح  Edinburgh مش طو وا، عسور االزتقوإلم الثإللوث، ت س و ور ،
 118ك 73المتويإلة واقرا تتب ل أمإلم رع حور آختي أتوم  ش م موموإلء ورأس سقر )ش م 
 .119،  ذلك لوحا القإلهرة عسر االزتقإلم الثإللث وت سورإ  ش م إز إلش ورأس سقر

 ورل، لوحووا مووش الخشوول مووش طو ووا عسوور األ وورة ال إلل ووا والبشووروش، متحوو  إ  وور
تول  وزهموإل أزوه رع  ت سور المتويى أمإلم ثب إلش  تإلج اآلت ،  ذلك موموإلء  رأس سوقر و  
حور آختي، ور مإل الثب إلش و وش أتوم أو و وش أحل أش إلم رع حور آختي  إلراوإليا إلوي 

 .120ك74ش  ه المبتإلل )ش م 

  متح  25مزظر مش لوحا مش الحئر الئور  مش طو ا عسر الم ك شإل إل إل األ رة ،
لش  ورج، ت سوور المتوويى وقو  متب ولاً أموإلم ارلوه رع حوور آختوي ارلوه البظووم  شو م إو

 .121ك75موموإلء ورأس سقر وب وإ قرب الشمس )ش م 

  مزظر مش لوحا مش الخشل  إللمتح  المسر ، موش طو وا ترئوع الوي عسور األ ورة
)شو م  ، ت سور المتويى وتب ل أمإلم رع حور آختي مش ئإلزل، ويي المقإل م ارله أتوم26
 .122ك 76

  مزظر موش لوحوا موش الخشول  متحو  تووروش، و سوور المتويوإلة تقو  متب ولة أموإلم رع
 . 123ك 77حور آختى ئإلل إلً  ش م موموإلء  رأس السقر وخ ره أو ور )ش م 

  مزظر مش لوحا مش الخشل مش طو ا  إللمتح  ال روطإلزي، ت سور المتويى متب لاً أمإلم
 .124ك78رع حور آختي ويي المقإل م أتوم )ش م 

  مزظر هروم مش الحئر الئور  مش طو ا الغر وا، ورئع لبسر اللولا الحلوثوا، زقوش
ع وه المتويى را بإلً متب ولاً أموإلم ارلوه رع حوور آختوى الوذ  وئ وس  شو م السوقر وب ووإ 

 .125ك79قرب الشمس )ش م 

                                                           
116 Ibid, p. 108, 109, 3/3. 
117 Ibid, p. 64 - 66, 1/3. 
118 P. Munro, Die Spatagyptischen Totenstlea, AF 25 (1973), taf. 1, Abb. 1, (Edinburgh, 1911), 

p. 261. 
119 Ibid, taf. 1, Abb. 3, Kairo, A. 9406. 
120 Ibid, taf. 2, Abb. 8 = (Oxford, 1895), p. 153. 
121 Ibid, taf. 4, Abb. 15 = (Idenburgh, 1956), p. 150. 
122 Ibid, taf. 6, Abb. 23, Kairo, A. 2747. 
123 Ibid, taf. 17, Abb. 4; Turin, 1597. 
124 Ibid, taf. 6, Abb. 22; BM. 22199. 
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  ومووش القط وو ع الئمو ووا والممووو ة التووي وظهوور يوهووإل رع حووور آختووى ع ووي سز وو لوي
وور ع وي أحول  الوائهوإل  أوشإل تي  م تح  ال وير، ورئع إلي عسر االزتقإلم الثإللوث، س 

مش  تإلل الموتى "المحإل ما"، و ارله رع حوور آختوي ئإلل وإلً  ورأس  125مزظر الرسم 
 .126ك 80السقر وقرب الشمس )ش م 

 
 
 
 
 

 -سابعاً : الخاتمة :
 

ع حوور وطر  ا م رع حور آختي، رع حور آختي أتووم، رع حوور آختوي خ ور ، ر   
آختي أتوش، موزتو رع حور آختي، أموش رع حوور آختوي وأتووم رع حوور آختوي حقوقوا 

، 127تبلل أ مإلء اآللها يي مسر القلوما، ووب ر عش البالقإل  الهإلموا يوموإل وتب وي  إلال وم 
، ومش الطرو  الئمع  وش أموش وأتووم موع ذلوك ارلوه 128وأواإل المزطقا و ذلك ال وئا 
،  موإل و واوم  وذلك الوظوروا 129أموش رع حوور آختوى أتووم"  مإل ئإلء يي مب ل ال رزك "

 الشم وا له.
 -أ : أشكال رع حور آختي :

لقوول ظهوور رع حووور آختووي يووي طو ووا الغر وووا يووي المبإل وول الئزإلة وووا والمقووإل ر متخووذاً    
،  وزمإل  إلش 130األش إلم اآلتوا : طرم الشمس،   ش، حشرة الئبراش، قط ، سقر، عقإلل 

ظهر  هإل رع حور آختي يي طو ا الغر وا  وإلش  شو م ئ وم إز وإلش  األش إلم التي مش أهم
ورأس سقر وب وإ قرب الشمس أو قورب الشومس وحوطوه الثب وإلش الخطور الوذ  وحموي 
رع مش أعلاةه وذلك يي أغ ل المزإلظر  إلل حث،  وزمإل ظهر  ذلك  ش م إز وإلش  إلموم يوي 

ال و ش  موإل يوي ،  ش م رأس 65، 64،  ش م سقر  إلمم  مإل يي ش  ي 68، 62ش  ي 
، 67،  شو م أ ول را وض  موإل يوي شو م 66،  ش م الثور  موإل يوي شو م 69، 10ش  ي 

،  وزمإل ظهور يوي شو م مومووإلء  ورأس السوقر وب ووإ 76ر مإل  ش م الثب إلش  مإل يي ش م 
و موإل ظهور  78، 77، 76، 75، 74، 73، 72أ، -41قرب الشومس  موإل يوي األشو إلم 

                                                                                                                                                         
125

M. Lehner, The Complwtw Pyramids (Cairo, 2004), p. 192, 193 .  
126 C. Andreu, Ancient Egypt at The Louvre, 164, 165. 

 93.ك، ب 1995إروك هورزوزج، الوحلازوا والتبلل، مترئم ) 127
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زووور الغوورل و وج حتحووور التووي تخوورج مووش  ، ور مووإل أزوه22 شو م القووط  مووإل يووي شوو م 
 الئ م.

 

 -ب : القرابين المقدمة لـ رع حور آختي:
 

األ إل وا  مإل يي المزإلظر مع الواع التب ل   واء الر وع أو   ظهر  أغ ل التقلمإل   
،  وذلك 4، 3الوقو  أمإلم رع حور آختي، ل ش هزإلك تقلم     ا مثم تقلوم الحو و إلة شو  ي 

، تقلوم الز وذ مع الزم   14، 10، تقلو    م ال خور أش إلم 7، 3، 1ش إلم تقلم الز وذ يي أ
و وذلك ذ ووم  21، 20، 9،18، تقلو وو م المإلعو  يوي أشوو إلم 17، 13، 12، 1يوي أشو إلم 

 ، ووالحظ أش ذ م وتقلوم األ ر  إقتسر ع ي المبإل ل الئزإلة وا.16األعلاء يي ش م 
 

  -جـ : العالقة باآللهة األخرى :
 

  : لقل ازلمج أموش مع رع حوور آختوى وأسو م أمووش رع حوور آختوي  موإل أمون
خإلسووا يووي المبإل وول الئزإلة وووا ومقووإل ر األيوورال يووي  20، 17، 15، 12، 10يووي أشوو إلم 

 عسر األ رة الثإلمزا عشرة.

  : ازلمج رع حور آختي مع أتوم وظهر مبه  دله واحل مثم رع حور آختي أتوم
 ئإلزول أو موش خ و  أو أموإلم أتووم يوي األشو إلم  ،  مإل ظهر مزرورلاً 21أتوم  مإل يي ش م 

 ، وولم ذلك ع ي البالقا الوثوقا  وزهمإل  دلهوش مش إله الشمس.61، 58، 57، 27، 22

 : ارت ط رع حور آختي  إلرله أتوش  إلعت إلرإ شمس و وط ال ومإلء "الزهوإلر"  أتون
  مإل ظهر يي مقإل ر األيرال. 55، 54، 46 مإل يي ش م 

  : ر آختي  إلرله موزتو يي مب ل لور الملوزا وازلمئإل يي إله ارت ط رع حومونتو
، ممووإل و ؤ وول البالقووا 25، 24، 23واحوول  إل ووم موزتووو رع حووور آختووي  مووإل يووي أشوو إلم 

  إللحمإلوا مش األعلاء.

 70، 11 إلش االرت إلط الهوإلم  و و ور يوي البوإللم اآلخور،  موإل يوي شو م  وزير :أ ،
ا الغر ووا، وارت إلطوه وؤ ول أهموتوه يوي ، وخإلسا يي مزوإلظر لوحوإل  األيورال يوي طو و76

 البإللم اآلخر وعالقته  شمس الم إلء.

  : ظهر  البالقا وااحا  وش رع حوور أختوى وخ ورى  رموو  موش آلهوا خبري
، و ذلك يي مب ل لور الملوزوا مثوم 65، 63، 11شمس الس إل ،  مإل يي المزإلظر أش إلم 

ارلوه وؤ ول ارت إلطوه  شومس موزتو رع حور آختى خ ورى ازولمإلج واحول، وارت إلطوه  هوذا 
 الس إل ، ومش هزإل يهو شمس الس إل  وو ط الزهإلر و ذلك الم إلء.

  : ارت ط رع حور آختي  تإل وع طو ا،  وم  وإلش يوي األغ ول وتقولم ذلوك التاسوع
، وهوذا 61، 54، 53، 27، 22التإل وع ق م أتووم  موإل ظهور يوي المزوإلظر التإللووا أشو إلم 

شوومس أوزووو )ه وو ووولوسك وخإلسووا ه وو ووولوس وؤ وول البالقووا  مووذهل الشوومس يووي عوووش 
 الئزول طو ا.

 

 -د : العالقة باآللهات:
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  : ا عت ر  حتحوور هوي ال وئوا الرةو ووا لو  رع حوور آختوى يوي طو وا، حتحور
 .59، و ذلك حتحور إمزت   مإل يي ش م 56، 47، 30، 5وظهر   ئإلز ه قي أش إلم 

  : 6ه  مإل يي أشو إلم ظهر  مإلع   ذلك خ   رع حور آختي  ريوقا لماعت ،
23 ،35 ،50 ،51. 

 : االرت إلط  وو بإلس يي طو ا الغر وا ئإلء مش ئإلزل ت ووا وو وبإلس  يوسعاس
 حتحور ز   ح  ، و ذلك البالق    ا  وش أتوم ورع حوور آختوى، موش ئإلزول آخور حووث 

   وو بإلس   ز   ح  .131أزهإل هي أحل أعاإلء ثإللوث يي طو    ا الغر وا أتوم 

  : هر  تززو   إلحل  آلهإل  أرمز  ور ا تإل ووع طو وا و  وئوا لو  لقل ظتننيت
 .24موزتو رع حور آختى يي مب ل لور الملوزا ش م 

  : لقل ظهر  أواإل ت ك اآللها وخإلسا اووزوو   وولة ارمزو  ايونيت رعت تاوي
 .25 ريوقا و وئا ل  موزتو رع حور آختي  مإل يي ش م 

 

  : وا عسر الرعإلم وا وموش خ روه ظهر  ذلك رع حور آختي يي طو ا الغرنيت 
، و ذلك ظهر  ع ي توا وو  الخ وةوا الثإلزووا  شو م TT. Iارلها زو  يي مق رة  ش زئم 

، وهذا ولم ع ي أزه إله خإللي ارت ط  آلها الخ ي األ إل وا مثم 66، 56حوا مئزحا ش م 
 زو  وأتوم.

  : ظهر رع حور آختي مع حتحور يي مب ل هإل و عسر رم وس الثإللث،منحيت 
و إلش الم ك  زر ه يي رعإلوا ارلها مزحو   وئا خزوم يي ا وزإل، خإلسوا أش هوذإ ارلهوا 

، وولم هذا ع ي أهموا ظهور رع حور آختى  دله أ إل ي 137ت و   ز تو وزو  يي إ زإل 
يوي طو ووا الغر وووا، وخإلسووا أش ال وئوا األ إل وووا هووي حتحووور وموش هزووإل ظهووورإ  شوو م 

 .66الثور  مإل يي ش م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
131 Kent R. Week, Luxor, p. 207; J. Vandier, Iusaas et Hathor Nebt – Hetpt, RdE. 16 (1964), 55 

– 146. 
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 أ ( الرامسيوم 2)شكل  ( الدير البحري 1) شكل 

 

 

 جـ( الرامسيوم 2)شكل  ب( الرامسيوم 2)شكل 
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 ( هابو4)شكل  ( هابو3)شكل 

 

 

 ( هابو6)شكل  ( هابو5)شكل 
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 ( هابو8)شكل  ( هابو7)شكل 

  

 ( هابو10)شكل  ( هابو9)شكل 

 

 

 هابو( 12)شكل  ( هابو11)شكل 
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 ( هابو14)شكل  ( هابو13)شكل 

  
 ( هابو16)شكل  ( هابو15)شكل 

 
 أ & ب( هابو 17)شكل 
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 ( هابو19)شكل  ( هابو18)شكل 

 

 
 ( دير املدينة23)شكل  ( هابو20)شكل 

 
 ( هابو21)شكل 
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 ( طيبة الغربية22)شكل 

  
 املدينة( دير 25)شكل  ( دير املدينة24)شكل 

  
 ( آى27)شكل  ( حتتمس الثالث26)شكل 

  
 ( سييت األول29)شكل  ( سييت األول28)شكل 
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 ( مرنبتاح31)شكل  ( نفرتاري30)شكل 

  

 ( سيبتاح33)شكل  ( أمون مس32)شكل 
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 ( تاوسرت35)شكل  ( سيبتاح34)شكل 

  
 ثالث( رمسيس ال37)شكل  ( رمسيس الثالث36)شكل 

  
 ( خع إم واست39)شكل  ( رمسيس الثالث38)شكل 
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 أ( رمسيس السابع 41)شكل  ( رمسيس السادس40)شكل 

  
 ( رمسيس التاسع42)شكل  ب( رمسيس السابع 41)شكل 

 
 

 ( رمسيس العاشر44)شكل  ( رمسيس العاشر43)شكل 
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 ( با رن نفر46)شكل  ( رمسيس العاشر45)شكل 

 
 

 ( أوسر حات49)شكل  ( مننا47)شكل 

 
 ( سوبك حوتب48شكل 

  
 ( روي52)شكل  ( نفر رنبت وخونسو51&  50)شكل 
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 ( سن جنم54)شكل  ( سن جنم53)شكل 

  

 ( با شو دو56)شكل  ( سن جنم55)شكل 

 
 

 ( نفر حتب58)شكل  ( با شو دو57)شكل 
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 ب( نفر حتب  59)شكل  أ( نفر حتب 59)شكل 

 
 

 أ( بردية آين 61)شكل  جـ( نفر حتب ـ بردية 59)شكل 

 

 

 ب( املتحف الربيطاين 61)شكل  ( بردية القاهرة60)شكل 
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 ( تابوت بادي أمون63)شكل  ( تابوت نس أمون إيبت62)شكل 

  
 ( تابوت جد ماعت يوف عنخ65)شكل  ( تابوت بادي أمون64)شكل 

  
 ( تابوت مس إم إيبت67)شكل  ( تابوت مس أمون إيبت66كل )ش

  
 ( باي جنم69)شكل  ( تابوت باي بت نبوي68)شكل 
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 ( لوحة تا نبت برت ـ متحف اللوفر71)شكل  ( لوحة املتحف املصري70)شكل 

 
 

 ( لوحة ادن برج73)شكل  ( لوحة ين يب رع72)شكل 

  

 ( لوحة إدن برج75كل )ش ( لوحة إكسفورد74)شكل 



 13 دراسات في آثار الوطن العربي
 

 - 323 - 

  
 ( لوحة تورين77)شكل  ( لوحة القاهرة76)شكل 

  
 ( ُهرمي طيبة الغربية79)شكل  ( لوحة املتحف الربيطاين78)شكل 

 
 ( صندوق أوشابيت ـ متحف اللوفر 80)شكل 

 


