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  The Cape Hare)دراسة المعبودات التي اتخذت شكل األرنب البري)
 في مـــصر القــــديمة
 د. مفيدة الوشاحي*

 
 مقـــدمـــة

 ظهر  ار برا الير    
__

 The Cape Hare مر  صيري ا اليردييال الما رما يعتير   الرىLagomorphs   مر
Lepus Capensisالفيي ا 

مبرى صيرو  مرا  يرت الترا ي  ص ر    رت  صي مباظ  و بموش الح ا ة المي يا - 1
تمدي . و  د صي  ص   صظام ىلك الحيوا  مع صظام كال مر   الظيراو و صر ال البهر  صري مو رع الم)ادمرا    را  

، و لكبررل لررم يعرر ل صرري البمرروش  2ق.م 12.500جيررت الس سرر اذ مبررى العيرر  الحجرر   المررديم ارص رر  حرروالي 
اليم المي يا المديما ك مز لإل  يم ال)امل صشر  مر  مير  الع يرا . كما ظه  كىلك صي بموش ار 3الي) يا ؟ 

 و الى  ص ل يا  يم ار با ، و مباظ  الحياة اليوميا.
 أوالً : تصوير األرنب البري في الحضارة المصرية

 ،  cths 4 سمي ار با الي   صي الح ا ة المي يا المديما
، صرري  3š، و w 6و كررىلك تمرر    ،wn  5ال  يمررا يرروتيا تمرر  كمررا اسررت)دم كعالمررا يي و  يفيررا               ى

.  سم ي و   مات اليح او اليرف او مرع ) رو   و بمرا  متما عرا و متبراي ة ص ر  7العي  اليوبابي ال ومابي
الج ررد صرري مبرراظ  اليرريد و ص رر  اروابرري و كعبيرر  ز) صرري لكيررات الجبررااز  ، كمررا يتميررز يررىا البررو  يرر ىبي  

 معيتي  و ىيت  يي  ، مع وجود شع  لوبل  ييض حوت الفم  حياًبرا  يمرا ليعير  صر  الرىكو    وي تي   واسعتي 

                                                 

 * استاذ مساعد اآلثار المصرية ، كلية السياحة و الفنادق ، جامعة قناة السويس.
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صمرد صر ل مبرى   Oryctologus Cuniculus،  مرا ار برا الير   المسرت بل اليروم8ذ1مر  ىلرك البرو   شركت 
او    رم ـاإلبر، و يد  تيوي ه مبى صي  بمادة ارول  ص     رت تمردي  ص ر  9العي  اليوبابي ال ومابي صي مي 

JE.66801   
المتحل ير  E.2777يرالمتحل الم كري ل فبرو  ي برد ، واإلبراو   رم  E.2631يالمتحل المير  ، و اإلبراو   رم  

 .10                ارشمولي
 سم يعدو ي ىبيل ال وي تي  مع حيوابال اليح او وسر  الرتالت ص ر  ءبراو ص)را   ي جرع ءلر  صير  

يم بمش ص   ما يع ل ياسم الممايض العاجيرا  السركاكي ذ مبرى صير  بمرادة اليابيرا ، 11 ذ-2بمادة االول    شكت 
و يدايا الياليا م  يي اكوبويوليل مع حيوابال اليح او صي ياليا يفول ،حيت بمرش صر  اليرل ار)ي صردد 

، كمررا بمررش اال بررا يعرردو مررع حيوابررال اليررح او ي يرراً مرر  12اذ -2سرريعا   ابررا ي يررا يشرركت الم يررع  شرركت 
 .13 ذ -3صي  بمادة الياليا  شكت  Hunter Paletteلييادي  ص   ياليا الييد ا

، صمرد يرو  ار برا الير   يعردو 14اذ -3و بمش  يً ا ص ر  يراليا مبشر ة صرزل صير  ارسر ة يف  شركت 
 ررم  مجموصررا مرر  الحيوابررال اليررح اويا ال ررعيفا ي ًيررا مرر  الحيوابررال المتوحشررا. يرر    .د  صيررد العزيررز 

صيهررا الجماصررال المويررا ص رر  الجماصررال  ك يشرري  ءلرر  صهررود م رر  يا   ررليررالأ    ىلرر
 بها تشي  ءل  ال)ي  و الشر  ، المروة و ال رعل  ”Cialowicz“، ييبما ي   15ال عيفا 

ك برل  سر و ة ، الح ا و السالم ، الحيراة و المرول يحيرت يظهر  المبظر  ص ر  اليراليا و 
الير   مر  الحيوابرال ال رعيفا؟ و كيرل تحروت يرىا الحيروا  ، و م  يبا سؤات ي  ح بفسل يت ار برا 16ديبيا

 ال عيل ءل     يكو   حد اآللها الحا سا صي العالم اآل)  مبى صي  الدولا الحدييا؟.
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12

 J. Vandier, Manuel D’ Archéologie I (1952), fig. 372-1, 554, 555. 
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 K. M. Cialowicz, Les Palettes Égyptiennes aux Motifs Zoomorphes et sans 

Décoration, SAAC 3 (1991), 66/45, fig. 24; B. Adams, K. M. Cialowicz, 

Protodynastic Period, Shire Egyptology 25 (1997), fig.11 a, b; W. Emery, 

Archaic Egypt (London, 1991), fig.7, pl. 1-b; 
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 Z. Hawas, Hidden Treasures of The Egyptian Museum (2002), 5. 
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 يو  صي مباظ  اليح او صي صي  الدولا المديما ءما  ايً ا  و يعدو  و م)تيًاا ) ل كوما م  ال مات
م   II  ، وكىلك ص  ي م الم كا م   صب  ال ا  ييي 17ك وبيل ،اذ ص   ال  يق الياصد ل م  4 شكت 

، و يو  م)تي  ) ل شج ة كما صي ممي ة جحوت  حتا صي  الدولا الوس   م   18اس ة الم ك ييي  االوت 
 ،   و يه ا يس صا م  سهام الييادي  ص  ممي ة سبيي م  مي  19 ذ -5الي شا    شكت 

مر  يبري حسر   13، و كرىلك ممير ة   رم 21ذ6صي يبي حس   شكت  2، و ممي ة  مبمحال   م 20اذ -5 شكت  
tص  يب  حس  اي ا و د  سم صيها اال با يدا)ت م يرع كترا اسرف ل     17، وممي ة )يت    م 22ذ7 شكت 

c
hs   

 . 23يمعب  اال با
  ستم  تيوي  يىا المبظ  صري ممراي  ارصر اد  يبراو صير  الدولرا الحدييرا، و ص ر  سرييت الميرات ممير ة 

موبترو حر  )ريش ءل  20، و كرىلك مبظر  ممير ة   رم 24 ذ -8الوزي   وس  صي  الم ك تحرتمل اروت  شركت 
. كما يد  يظهر  ار برا الير   صري مبراظ  تمرديم المر ايي  وصر ض 25اذ -8صي  الم ك تحتمل اليالت  شكت 

صري ممير ة الروزي     مبتجال الحموت مبى يدايا صي  ارس ة اليامبا صشر ة ، صير  الم رك تحرتمل اروت كمرا 
  ،  10، و مميرر ة الرروزي   وسر  الحرراا  الشررمالي اليررل اروت و ار)يرر   شرركت 26ذ9يراح     يالكرراا  شرركت 

، و يظه  يالمبظ  التفاييت الد يما لتمييت الشع  و ارى  ال وي ا و يمايا الشع  ص   الوجل ،و كرىلك مر  27اذ
، و مميرر ة موبتررو  29 53و كرىلك مميرر ة  مبمحررال   ررم  ، 28 االوتصيرر  الم ررك تحررتمل  81ممير ة ابيبرري   ررم 
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Ounas, IFAO, BdE 134 (2002), 147, fig. 42, Doc 28; 151, fig. 57 Doc.43. 
18
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er  “
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19
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 W. S. Smith, The Art and Architecture of Ancient Egypt (London, 1990), fig. 

187, 192; L. Maniche, The Tomb of The Nobels at Luxor (Cairo, 1987), fig. 

106; M. Э, ΜATbE, ИCTOPИЯ ИCKУCCTBAД PEBHEГО BOCTOKA, 

Tom. I (1941), 21. 
21

 F. de Cenival, “Lyco-Lynx et Chacal-Singe Dans Le Mythe de l’ Oeil du 

Soliel”, BIFAO 99 (1999), 82, fig. 2= Rosellini, Monumenti Civilli, pl. XV. 
22

 P. E. Newberry, Beni Hassan II (1893), pl. IV. Tomb 13. 
23

 S.Donadoni ,L’ Art Ēgyptian (Paris ,1992) ,140. 
24

 N. de G. Davies, Five Theban Tombs (London, 1913), pl. XXII-1,. 
25

 N. de G. Davies, The Tombs of Menkheperrasonb, Amenmosi and Another 

(London, 1933) ,pl. XII (T. 20). 
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 J. J. Tylor, F. L. Griffith, The Tomb of Pahri (London, 1894), pl. VI. 
27
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3, pl. XXIII, pl. XXII-1. 
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، وص رر    عررا مر  مميرر ة بررا ةمررو  بهايررا صيرر  ارسرر ة 30ذ 11ي ييررا ال  ييررا  شرركت  20حر )يش ءل   ررم 
 .32، و  ي يا 31ذ 12اليامبا صش ة يالمتحل الي ي ابي  شكت 

اليرابي صري لوحرا الك برك اصتي  ار با الي    مًزا ل م ك ال يا ي صمد ىك  صي بموش الم ك اموبتحرا 
 بل  ام ياي ياد ار ابا الي يا يالم ا م   ادش صي احرد  حمالترل اآلسريويا   تجروت الم رك صري  ايرال جيرات 

، كما ظه  ص     ع اريرات الجبرااز   33 اييو و  بص  زالًبا و جياًدا و   ابا ي يا و حميً ا ي) اها العدد  
  . 34صب  ةمو  ، و يو يعدو مع حيوابال اليح او ومبها يبدوق الزيبا ال)اص يالم ك تول 

 

 ثانيا : المقاطعة الخامسة عشرة من مصر العليا
  ال شريما  الر  الجبروا مر  ا  ريم الوصرت  wnw,wnt,wnwt تمع يىه المما عا والتر  تسرم  مما عرا  ار برا

امتردل . لجابرا الشر    ل بيرتص   ا 3tftوال  الشمات م  اإل  يم الياب  صش  ، dh-m3المما عا السادسا صش  
   pht-ftdnواإل  ريم ال ايرع صشر   hntt-ftdnحيت اإل  يمي  اليالت صش   ،المما عا ص   الجابا ال  ي  ل بيت

عصر ص  بموش تمديم الم ايي  مبى يد ويو ل ،35ذ 13شكت  ة  الدولا المديما وحت  العيو  ال ومابيا صر  اي
 .wnwالمما عا ص   صالما  ص  مي ، حيت  سمل يشكت اال با

                              Wn.t ،  و ار با المؤبت36    العظيم صي وبو                                            wr m wnwاو  
   ، 
37

nbw rt hrwh, …n.k wnwt       .......... لك   كت   ايي  وبول ......     

                                                 
30

 N. de. G. Davies, The Tombs of Menkheperasonb, Amenmore and Another 

(London, 1933), pl. XII. T. 20. 
31 

Patrick, F.Houlihan,The Animal World of The Pharaohs (1996),70,71, fig. 

52. 
32

 E. Hornung, E. Staehelin, op. cit. (1976), 115, 16f. 
33

 URK, IV, 1034.6; Patrick F. Houlihan, OEAE 2 (2001), 80; E. Brunner-

Traut, LÄ II (1977), 1023 f; E. Hornung, E. Staehelin, op. cit. (1976), 115f. 
34

 Christiane D. Nablecourt, Tutankhamon, Life and Death of a Pharaoh (1963) 

p.80, 297. XVI; J.- Pierre Corteggiani, The Egypt of The Pharaohs at The 

Cairo Museum(1987), 118, No.73, No.T.324; Peter P.Riesterer, et. al, Egyptian 

Museum (Cairo,  1986),   No. 61;  E. Horung, E. Staehelin, op. cit. (1976), 

116f. 
35
 ياروسالف  تشرني ، الديانة المصرية القديمة ، ترجمة د.أحمد ، مراجعة محمود ماهر طه  

 ;498(،  1994واالس برج ، آلهة المصريين ، ترجمة محمد حسين ) ; 218(، 1998) 

W. Helck, Gaue, LÄ II (1977), O. a, 915, 390f; E. Graefe, Unut, LÄ VI (1987), 

1023. 
36

 S. Cauville, Le Temple de Dendara, IFAO.117,  XI (1997), pl. XI 85, 16, 

327; E.A.W. Budge, The Mummy, A Hand Book of Egyptian Funerary 

Archaeology (New York, 1989),3. 
37

 Wb, I (1971), 315. 15; S. Cauville, Dandara XI (1997), 327; 
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وبرول  يرا  ة، وي  المعيود dw3 38        با تمسك يولجا       كما يو ل المما عا يشكت سيدة ي  ل  
 wn.tيىا اال  يم، كما بمش  مز المما عا دا)ت بموش المما عال ص  معيد الواد  ل م ك سبف و ويجابيهرا ال مرز

، وكرىلك صر  39 ذ-14، وظه  يجوا يا ىلك ال اا  يااد السمك الى   يما  يميت ي مويوليل الشماليا؟  شكت 
 .41، وصي  الم ك ييي  اروت يسما ة  40اذ -14ييت المما عال صي  الم ك مبكاو   يالجيزة  شكت تما

مرر   جمررت و يررم بمرروش المما عررال ت ررك الترر  جرراول ص رر  المميررو ة اليي رراو ل م ررك سبوسرر ل اروت 
والر   يالك بك، حيت ظه   مز المما عا  ص   و سفت يو ة االلها وبول يشكت حيا تج ل ص   صالما السر ا

، ومرر  ال  يررل     حررد  لمرراا االلهررا وبررول   42ذ15وات)ررى م)يررص السرركي   شرركت  ch3جوا يررا الررل يمرر   
irj-p  ، و كىلك بمش مد)ت مميــ ة جحوتي حتا يالي شراnb.t ch3  43المحا يا  و سيدة الح ا 

c
 h3ty-c3 

hr ib wnwt hry sšt3 n rw prw  االسر ا  صر  ممايري      الحراكم الكيير  المراام ص ر   44ذ 16 شركت
 الوجررلذ،  hrمما عرل وبررول   . وتيرروي   مرز المما عررا يرربمش اال برا الرر ايض يع رروه   سري  يشرركت صالمررا 

، ويؤكد يرىا 45ذ17ويحي  يهم اليعيا  الكوب   يما بحا كاو ص    حد تواييل ارس ة الحاديا والعش ي   شكت 
ٍ  تيا ها ييامو  ارشموبي  مبى   دم العيو  ْا

د البيوص    يباك مما عتي  شرماليا وجبوييرا تحمرت ، وتؤك46
 اسم يي مويوليل 

                                                                                                                                 

 .498(، 1994واالس برج، الهة المصريين) 
38

 E.A.W.Budge, op. cit. (1989), 4. 
39

 A. Fakhry, The Monuments of Senefru at Dahshur, Part I, The Valley 

Temple (1961), 34, pl. 15 

الى اقليم ماريوت أو االله جحوتى بشكل طائر وقد ناقش ا.د / أحمد فخرى هذا الطائر،  هل يرمز 

 األيبس ؟ .
40

 G. Riesner Mycerinus,The Temple of The Third Pyramid of Giza ( 

Cambridge, 1933),pl. 39, 4; C. Aldred, Egyptian Art (1988), fig. 155.  
41

 URK, I, 96.3; PM, III, Memphis I (1934), 28. 
42

 P.E. Newberry, El- Bersheh, The Tomb of Tehuti HotepI ( London, 1893), 

pl.VI, 3.  
43

 C.Leitz
 
, Lexikon der Ägyptischen Götter und Götterbezeichnugen, III 

(2003), 141 ( G. I ).
 

44
 P. E. Newberry, El Bersheh, (1893), pl. VI, 13. 

45
 .8شكل  50(،1988رجمة أحمد صليحة) راندل كالرك، الرمز واالسطورة فى مصر القديمة، ت  

46
؛  فرانسةوا دونةان 84، 81( ، 1998فرانسوا ديماس، آلهةة  مصةر، ترجمةة  كةى موسةى ) القةاهرة،  

، ترجمة فريد بةورى مراجعةة 395ق.م الى  3000وكريستيان  فى كوش، االلهة والناس فى مصر من 

س، كريسةةتين  فافةةار مةةيكس، الحيةةاة ؛ ديمتةةرى مةةيك58، 48، 47( ، 1997 كيةةة طبةةو  ادة )القةةاهرة، 

 ; 42(، 2000محمود )القاهرة، اليومية لاللهة الفرعونية، ترجمة عبد هللا
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wnw.t mhjt,  wnw.t šmcyt 
47

.   
 

 المعبـــودات بشـــكل األرنــب المـــؤنث
 أوال : المعبــودة ونــــوت

ت كا  ص     ل المعيودال  تى ا  ,Wnwn.t, wn.t)ىل شكت ار با المؤبت االلها وبولال

wnw.t  ال اً وياماً ص   48 ذ -18شيما  و  د ات)ىل م)يص الحيا  شكت يمعب    ال( ًٍ ، و د لعيل دو اً
، و بها to be 50 و   to exist،)ايا ا تيا  اسمها يفع ي الوجود والكيبوبا 49الح ا ة المي يا المديما

ــــد ال جسدل الشكت الحيواب  لك با )ايا و    وتل تكم  ص  اال)ياا والعـــدو والت  تفوق صادة الم
 hryو  الت  ص     ا ي مويوليل  nbt wn.t. كما سيت أ م  اليحت   بها   سيدة ي مويوليل  51اليش يا

  ib wn.t    و الت  ص  ي مويوليل  imy.t wn.t 52 و سيدة دبد ة ،hnwt t3 rrt  وكىلك سيدة يييل ،
hry   ib  hbt  و ،  wnwt  nbt  wnw

53  
 ا  وبول  سيده ي مويوليل .

حيرت  شرا ل الر     االلرل جحروت  كترا  137، كما    يباك صيا ة  )   و دل صر  كتراا المروت  الفيرت  
 يبفسل  ......ص  معيد وبول سيدة وبو                                

pr   wnwt   nbt  wnt 
. ويىا يدت ص   وجود معيد لتك يم المعيودة وبول ص  ي مويوليل مديبا جحوت  54

، و ىك ل ياسم 55 سمل يشكت ا بيا  و يعيا   و سيدة تمسك ييديا سكيباَ  و يولجاباً  و صالما الحياة، و د 

                                                                                                                                 

W. Barta, “Nehebkau”, LÄ IV (1982), 389; Patrick F. Houlihan, OEAE 2 

(2001), 51.   
47

 Wb, I (1971), 317, 13; C. Leitz, Lexikon der Ägyptischen Gőtter III (2003), 

141; 

 .499( ،1994واالس بدج، آلهة المصريين، مترجم  )القاهرة، 
48

 Wb, I, 318, 5; S. Cauville, op. cit. (1997), 304-307. 
49

 C.Leitz, op. cit. (2003), 141.  
50

 A. Gardiner, Egyptian Grammar (London, 1973), § 470 - 475, 395, 492, 205, 

107, 108, 249, 461, 560, 561;  

  .94، 93( ،2006عبد الحليم نور الدين، اللغة المصرية القديمة )القاهرة،
51

 .115، 114(، 2000ديمترى  ميكس، المرجع السابق)  
52

 C. Leitz, op. cit. (2003), 141 A, B.  
53  

Wb, I, 317 / 14; E. Brunner – Traut,“Hase”, LÄ II (1977), 1023 f;  

C. Leitz, op. cit. (2003), 141 (B.2).
 

 
54

 ; 498(،1994واالس بدج، آلهة المصريين، المرجع السابق )  

D.Meeks, Année Lexicographique I (1977), 77.0934; II (1980), 78. 0981. 
55

 E. Graefe, “Unwt” LÄ VI (1987), 859f; Robert A. Armour, Gods and Myths 

of Ancient Egypt (1995), 198;  

 .81(،1998ماس، آلهة مصر، ترجمة  كى سوس )  فرانسوا دي
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.و د كابل الم ي  االبيو  لاللل 56اذ -18وببول صي مميو ة    حو  ا)تي يمعيد  يو سميت الكيي   شكت 
 يا   mnhjtيالمعيودة مبحيل والت  م  يفاتها  ت ك الت  تدم  يسكاكيبها  وص  يىه الحالا تسو   wnwوبو 

                            الحيا ، وتت)ى شكت 57التاج االحم  ل دلتا
 mnhjt wnnt    ابهرا الحيرا 58كما ىك  ص ر  ي ديرا حو وجرا  يرالمتحل المير .icrt  حيرت صرد برص ممير ة

 wnwt nbبحيرل الم ك سريت  اروت كرت ةلهرال مير  الالتر  ات)رى  شركت الحيرا ومر  ييربه   وبرول سريدة م

mnhjt   حيت ىك  اسمها مع و ل حكا، واجيل ، س)مل ، بس ل وبيتو، و د ىك  صبرا  صراش 59ذ19 شكت ،
صرر  صيرر  ارسرر ة التاسررعا صشرر  التماييررت اآللهيررا الترر  كررا  ييرربعها  ررااالً  ......لمررد كررا  صرر  اسررت اصت  

تحوالتهرا الرر  ار برا والحيررا والسرريدة ، ويررىا يردت ص رر  تعردد  شرركالها و60 ؤيرا.....ووبول صرر  تحوالتهرا..... 
 و بي  ارسد.

 ) أ ( شكل األرنب 
ا  الشكت االساس  لاللها وبرول و ي راً  مرز المما عرا يرو ار برا الير   ىو االى  ال وي را والرىيت الميري   

والظه  الم تفع م  ال) ل ، وت   الياحيرا  برل  ردل مبرى صيرو  مرا  يرت الترا ي  صر  مير  حيرت صير  ص ر  
 العي  الحج   الحرديتذ، وىلرك  سر وا بحرل  2 ةسم ، ال با م  م  مد7و6ات ي ي  م  العظم  ولل تمي

الجزو االمام  ل فم واالى  والجرزو ال) فر  صبرد الرىيت ، ييبمرا ير    .د  ص ر    روا   برل لهيارا حيوابيرا  يمرا 
  الممراي  ال ر اض ديبيرا ، وا  كا  يىا التميات الير ي  ال برا صهرو امرا و رع صر 61ذ20لف ل البه ؟  شكت 

 جباازيا  و يكو   وت تمييت لتمديل ىلك الحيوا .
)رتم ظه  ار با مبى صي  ارس ة السادسا ص   او الكيي  ص   ار)تام ىال ال ر ض التمراام  صمرد صير  ص ر  

 م  الفيابل ميموا م   ص   ل تع يق، وبمش ص   الماصدة الم يعا شكت   با ي    ايض
مرا صير  ص رر  )رتم يشركت الرز ا  ميمرروا مر   ص ر ، وبمرش ص رر   اصدترل صالمرا الحيراة مررع ، ك62 ذ-21 شركت  

 ، ليؤكد ي ا ار با الي   ياليعت ص  العالم ار) . 63اذ-21ار با الي    شكت 

                                                 
56

 I. Badawy, et.al, La Chappell de Rê Horakhty, CEDSAE 45 (1989), pl. 

XVIII, p. 41 (w.4). 
57

 D. Meeks, “Menhit”, LÄ IV (1982), 48, 49f. ; Ramadan EL- Sayed, La 

Deesse Neith de Sais I, BdE 86 (1982), 137 (29). Doc. 1045, 1071,1072.  

       حيث اتخذت لقب منحيت سيدة اقليم نيت.    
58

 W.Golenischeff, Herateic Papyri, (1912), 156, 161 (2) 16, pag .III, CG. 

580031, pl. XXVII, XXIV.  
59

 M.G. Lefebvre, Le Hypogees Royoux des Thebes II ((Paris, 1886), pl. XIII-4. 
60

 .81(،1998اس، المرجع السابق )فرانسوا  ديم  
61

(،       2004العامةةة لعصةةور مةةا قبةةل التةةاريخ وبدايةةة األسةةرات فةةى مصةةر ) خطةةوطعلةةى رضةةوان ، ال 

 .  5، شكل 122
 

62
 G. Brunton, Qau and Badari  I, BSAE (London, 1927), pl. XXXII- 7,8,9. 

63
 E. Hornung,  E. Staehelin, Skarabäen und ander Sigelamulette aus Basler 

Sammlungen (Maniz, 1976), Nr. 769, taf. 86, s. 343. 
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 ) ب( ونوت فى نصوص التوابيت 
ويو يمسرك  29و 28 شا ل ) ي ا بيوص التواييل ال  االلها وبول حيت  سم   با يعدو يي  التعويىتي  

، ص ر  الر  م مر  ىلرك ىكر  صر  البيروص يم)يرص السريدة  و  64ذ22يالسكي  يالساق االماميا اليمب   شكت 
 الحيا كالتال  :
    3w.f c3.f hnc šw , sfh.tw.f  hnc wnwt، 65ذ 23 شكت  495* التعويىة 

   يو مد ى اصل مع شو ، و ست مع وبول   مما يو أ البص صال تها يااللل شو.
  rw hrw. s   wnwtt. n. sn nkiiry. i/ m ، 66ذ 24  شكت  720التعويىة  *

   با  صمت   جعتذ  بهم يحمو  اآللها ، يوتها يكو  وبول .
   hwty m nfr.f Smn n.k wnwt tp.fdschcw.tw، 67ذ25 شكت  47* التعويىة 

   جحوت    امك يجمالل و وبول ييتل لك   سك  .   
68ذ26  شركت 942* التعويرىة 

 ،   ry  k3bw.s hnn s iry.t r.s m /////n wnwt di.n.s stš     يوجرد ال
صعت  ديا......... لوبول، ي  و عل سل تحرل لفاتهرا  ، وتتحردت ت رك التعويرىة صر  الفو ر  التر  ايا يرا 
سوت  ص  االشموبيي  ولكر      ص ر  ارى  لوبرول، التر  اسرت اصل    ت رعل تحرل سري  تها، كمرا ىكر ل 

                wnwt    imyt.kيص الحيا ص  كتاا ما يو موجود يالعالم اآل)ر                              يم)

 .69     وبول الت  يدا) ها                                                        
 )جـ( ونوت والفصيلة القطيه

 ،70 ذ-27 شركت يرو موجرود يالعرالم اآل)ر  تراا مراوبول شركت سريدة ير  ل ابير  ارسرد كمرا جراو صر  ك ات)ىل
wnwt  imyt  niwt  tn  وبول الت  يدا)ت ت ك المديبا  ، وص  يىه الحالا سويل يكرالً مر  االلهتري  سر)مل  

                                                 
64

A. de Buck, The Egyptian Coffin Texts, vol.VII (1962), pl.I(spells 28,29,26.   
65

A.de Buck,CT.VI(1956),76,(spell 495;R.O.Faulkner,The Ancient Egyptian 

Coffin Texts, Vol II(1977),135 ( I extended my arm in a company with Shu, I 

am released in a company with wnwt) ; E. Graefe, LÄ VI ( 1984), 854f . 
66

 A. de Buck, CT. VI (1956), 349, spell 720 ; R. O. Faulkner, op. cit. Vol. II 

(1977), 73( I will act as one who is in them – namely – the gods and my voice is 

that of wnwt).   
67

 A. de Buck, CT. I (1935), 210; R.O. Faulkner,op.cit. I (1973), 43 “ may 

Thoth enable you with his beauty, may wnwt make firm your head for you”; E. 

Graefe, LÄ VI (1987), 859.    
68

 A. de Buck, CT. VII (1962), 56  h, i; R.O. Faulkner, Coffin Texts, Vol III 

(1978), 81” She has nothing which has been done against her……. Of wnwt, 

Seth has been placed beneath her coils”. 
69

 E. Hornung, Das Amduat (1963), s. 2017.  
70

 E. Hornung, Ibid (1963), s. 130; E. Brunner- Traut, LÄ II(1977), 1023 = 

CT.V,57, c.  
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. و كىلك ي  ل  بي  ارسد ص    لوحا الكاي  وا  با م  ارس ة التاسعا صشر  و مر  ) فهرا اإللرل 71ومبحيل 
، و د ا ت    سمها يااللها ياستل ص  بموش االس ة الياليي  مر   ص فرا 72اذ -27ت سويك ي  ل التمساح  شك
 73 ذ.-28ايو ) يا  تت يس ل  شكت 

صي  ارس ة ال)امسا والعشر ي   -كما ظه ل وبول ي  ل ارسد ص  تميات م  حج  الديو يل يمتحل ال وص 
، ويؤكرد التر اي  يري  الفيري ا  74وذ و د كتا ص ر  التميرات   وبرول التر  جراول مر  معيرد ي مويرولل  وبر –

يشرركت سرريدة و  ل ابيرر  ارسررد لكلهررل  يا)ررل سرريدة   لالم يررل وار بررا ، بمررش ص رر   اصرردة تميررات مرر  الفيرراب
سررييول ا تميرردول ،   ررا جالسررا ) ررل المرردم يرر ىب    بررا ، ويؤكررد  ي ررا ًالتسررويا يرري  االلهترري  صرر  الشرركت 

 اجرع -ك اليو ة الم يل لشكت ار با صي التواييرل و التمراام، و سول تت أ ت 75ا ذ -28 لكش )الحيواب  
 ذ حيت  سم ي  ل يشيا الم  و  ىبي   با.75و  50شك ي   

 )د( ونوت بشكل سيدة و رأس أرنب
، مبى صير  ارسر ة ال)امسرا ؟ ص ر  76ظه ل وبول يشكت سيدة و   ل   با و  حياًبا  ىبي   با 

ك وبيل الى  ا تري  اسرمل يت رك اإللهرا و ء  كرا  المبظر  مهشرًما  شركت   ت تمدي  صي المجموصا الجباازيا ل م 
، يررم تتررايع ىلررك الشرركت صرري الظهررو  حترر  العيرر  المترر ) ، ص رر  سررييت الميررات مرر  مميرر ة الكرراي  يررا  77ذ 29

يالواحا اليح يا صي  الم ك ءي يل ، حيت يو ل يجسم سيدة و   ل ار با مع كالً م  اإللهي  جحروتي و 
، ظه ل وبول صري معيرد ييريل صير  الم رك دا ا اروت يشركت سريدة وا فرا تمسرك يرـولجا  78 بحمل صاو 

dw3 م  ـ  ارى  صـه   يــم و ال يظـــظ  مهشــك  المبـو لib /////// ir/n.s di -d mdw n wn /////// hrd

tdnh  
c  79ذ 30ت     ايتهات ءل  وبول التي صي وبول     صمت لها ص تع   الحياة  يدًيا   شك. 

                                                 
71

  ; 498(، 1994واالس برج، آلهة  المصريين )   

E.OTTO, AnOr, XVII (1938),22f. 
72

 J. Quibell, The Ramesseum (London, 1898), pl. XXVII 2, 19, 20; PM. I, 

Theban Necropolis, Part 2 (Oxford, 1989), 682. 
73

 L.Habachi ,Tell Basta ,Supplément aux ASAE ,Chaier 

22(1951),129,fig.29,pl.XLII-c.  
74

 J. Malek, D. Magee, E. Miles, Bibliography, PM, VIII, part 2 (1999), 1154 

(802. 120. 160) = Louver Mus. N. 4535; P. Vernus, Egypt at The Louvre 

(1998) N. 55. 
75

 S. Schaske, Gott und Götter im Alten Ägypten (Berlin, 1999), Nr. 108; 

 وكذلك صورت بشكل رأس أسد وأذن أرنب راجع :

G. Marietta, Dandara IV, pl. LXXXIII; E. Graefe, “ Unut, LÄ VI (1987), 859, 

Foot not. 5. 
76

 A. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, Vol. II (1974), 82. 
77

 A. Labrousse, A. Moussa, op.cit.,BdE. 134 (2002), 193, fig. 158. 
78

 PM, VII, Nubia (1962), p. 304, fig. 91; A. Fakhry, “Baharia Oasis”, ASAE 

XL (1960), 860 (16:19) inner hall. 
79

 N .de G. Davies, The Temple of Hibis in Kharga, III Oasis (1953), pl. 5/7 

(South Janb-Lower Scene, inner gateway, 30. 
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و  يم يىه المباظ  ت ك التي ظه ل صي مباظ  المميو ة اروزي يا صري معيرد دبرد ة ،حيرت ظهر ل 
  wnwt   nb.tوبول يشكت سيدة وا فا تت)ى   ل ار با ي ىبيل و تمسك يالسكاكي  و ت مرا يرـ                 

 wnwt   I
c
rt    ديا تماًما اإللهرا  واجيرل . و  يً را و تمل يع .80ذ 31      وبول سيدة وبول الحيا   شكت

المبظ  الى  ييو  وبول وا فا تمسك السكاكي  صي ح كا م)ت فا ل ى اصي   يمرا تردت ص ر  تح يرك الرى اصي  
d mdw n wnwt  dي  ل   با و تمل يعرديا اإللهرا ياسربل ير  ل الحيرا و كترا يجوا يرا السر   الترالي:  

nbt wnwt hnwt  t3 rrjt81ذ 32  وبول سيدة وبو  ي مويوليلذ، سيدة دبد ة  شكت       ايتهات ءل. 
 )هـ( ونوت بشكل سيدة

مرر  مبرراظ  العيرر  المترر )  صرري بمرروش معيررد ييرريل يالواحررا ال)ا جررا صيرر  الم ررك دا  اروت ، 
 يو ل وبول تمل ) ل جحوتي ي  ل  اا  ارييل ك صيمل لل.

Dd mdw in wnwt  hrj  ib wnwt ir n.s di 
c
nh 

 .82ذ 33ءل  وبول التي صي وبو ي مويوليل ، ُصمت لها ص تع ي الحياة  يدًيا  شكت      ايتهات
صي المعيرد  يً را و يري يشركت سريدة باامرا يردا)ت مميرو ة  wnwt   mhjtو ظه ل وبول الشماليا  

  wr t hwty m   st dيعــ و   سها تاج الوجل اليح   ارحمـ   مام اإللرل جـرـحوتي صر  المكرا  العظريم          
 . 83ذ 34 شكت 

كما ا تي ل وبول صي معيرد ييريل ياإللرل مرول وسرويل يهرا حيرت ظهر ل يشركت جديرد ) رل اإللرل  
  mwt wnwtيم  مول وبرول الجبوييرا    امو  الى  ص  وبول الجبوييل  ،  Imn hrj ib wnwt rsytةمو  

 rsyt  ه  ييو تها مرول.و )ايرا    . و م  يبا يت أ    وبول صبدما تكو   صيما آلمو  تظ84ذ 35 شكت
. و م  مب ما يف  الحبا مميرو ة ارسر ة الياليري  ، يرو ل وبرول الشرمات 85اليامو  ةلهل ةمو   ساًسا م  
wnwt   mhyt    جالسا ص   ك سي و ت  ع ال فت يشكت سريدة و التراج المرزدوج و  مامهرا ص ر  السر ي  الرى

ر ص ر  يرىا السر  سرمل ممدمترل يشركت ارسرد ، وبرول الجبوييرا باامرا  ي  wnwt   rsyt   يرىا  86ذ 36 شركت .
، صمرد كابرل لرل يميايرا ارم كمرا جراو صري بمروش معيرد  pr spdيؤكد صال تها المويرا ياإللرل سريد ءلرل يرف  الحبرا 

     d  mdw  in  spd  nfr  s³  wnwtdيييل ، حيت يو  الم ك يمدم اليي ة  مام اإللل سيد و  د ت مرا يرـ  

                                                 
80

 S. Cauville, Le Chappell Osiriennes, Les Temple de Dendara X/2, IFAO 117 

(1997) pl. X.104; Tom X.1, 225; PM VI, Upper Egypt, Chief Temple (Oxford, 

1991), 95. 
81

 S. Cauville, Ibid (1997), pl.X.200-paroi sud -ouest; Tom X.1, 365; C. Leitz, 

op.cit. (2003), 141 (B-2). 
82

 N. de G. Davies, Hibis, Vol. III (1953), pl. 36, 26 (Hyp.M.); PM, Nubia and 

Westren Desert VII (1962), 281, 289; C. Lietz, op.cit. (2003), 141(B-2). 
83

 N. de G. Davies, Hibis (1953), pl. 5/VII, North side, 13. 
84

 Davies, Hibis III (1953), pl. 4.V, 11. 
85

 E. Brunner-Traut, LÄ II (1977), 1023;   
86

 E. Naville, The Shrine of Saft el Henneh and The Land of Goshen (London, 

1887), pl. 6.M. 6. 
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، و  د ات حل ت ك الير ا صري بمروش الميردامود مر  العير  87ذ 37يد ال يا اي  وبول   شكت  ايتهات ال  س
تحمرت يمايرا  INV.6529المت )   يً ا حيت ا ت   اسمها ياسم اإللل سيد ص     عا م  الجوسق الشمالي    م 

 )مسا  س   م  البيوص الهي و  يفيا .  شا ل البيوص ءل :
  dd mdw in  spd di icrt nbt //// icrt wnwt   ms3k wsir /////    

حي ايتهات ءل  سيد و  ى ال . و صي 88ذ 38ة السيدة      ، و الحيا وبول صي حمايتك ،  وزي          شكت إل
البهايا اليد م  اإلشا ة ءل  الدو  الكوبي لإللهل وبول ءلها ي مويوليل  ،حيت يو ل صي معيد كوم  ميو 

، و لك  اليــد مـ   89ذ 39صي دو  اإللها  بول  ت صع السماو يى اصيها  شكت  العي  اليوبابي ال ومابيذ 
  وكىلك وبول التي ص   بول  wnnwtالتف  ا ييبها و يي  وبول  يا السـاصال يمعيد دبد ة  وببول  

wnwt tp,.t nwt 90. 
. و 91  و يؤكد ىلك    ي وترا   تحردت صر  الردو  الكروبي لالهرا التري تت)رى شركت ار برا صري مير 

يباك مبظ  ص يد صي الح ا ة المي يا المديما جاو ص   مايبز  معيد كوم  ميو ات رأ صيرل    اإللهرا   ءيرل  
و تع رو   سرها الحيرا، ييبمرا  s3ةلها الوالدة و التي يو ل يشكت  بي  ص ل البه  تمل مستبدة ص   صالما ات 

 يشي  البص ءل  دو  اإللها وبول ك م لها  :
“šryt  nryt  ipt  nbt  pt  hk3.t  t3wy  di.t  

c
nh  s3t  wnnut  ////  pt” 

ص تع   الحياة  ، ايبا وببول      السرماو   شركت        يل  الم ييا  الم  عاذ سيدة السماو حاكما ار  يي
 .92ذ 40

 ثانًيا : نحمت عاوي
-Nhmtالمعيودة  بحمل صاو    

c
3wy ل جحوتي و يي زوجا و  صيما اإلل     حاميا ار  يي

، و يي م  اإللهال المهمال صي  93ايبا    التي تشيهل ياإللها حتحو  و لىلك ت ع المي ي ل ص     سها 
، حو ل الجميت  Hr nfrي مويوليل الجبوييا و الشماليا حيت لها اي  صي ي مويوليل الشماليا يدص  

 .94 ال ياذ 
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ءلها اال  يم ال)امل صشر ، و يبراك مبظر  ص يرد  و  د ا تي ل ا تياً ا شديًدا يالمعيودة ار بيا وبول 
صي الح ا ة المي يا ييو   بحمل صاو   صي معيد يييل و يي بااما يدا)ت مميو ة يجسرم سريدة و   ل 

 -  با ي   ي ىبيل ال وي تي  و كتا  صاليا بص يم  :
 nhm-

c
3wjt hrj st wrt  

ميو ة المي ير ا يشركت   ل اإللهرا حتحرو  ومر  ،التي ص   المكا  الممدل  و تع و الم 95    بحم صاويل 
الررى   ، wn.p3 97، و ىلررك المعيررود 96ذ 41 وبيرر ذ  شرركت  wn.p3) فهررا المعيررود 

كاتررا ، و يبرا يت كررد     98 شرا ل ءليررل بيروص التواييررل ص رر   برل ايرر  لجحرروتي 
 و  وبول.ال صامسا الى   شا  صيا  بل     وبول صي تحوالتها.و يالتالي ات)ىل يما بحمل صاو  د

 ثالًثا: إلهة الغرب
يو ل ءلها ال  ا ص ر  ترايول ل جرت مجهروت االسرم صير  ص يرل صري ال)ييارا اليابيرا ل ردي  اليحر    

صي  ارس ة الحاديا و العش ي  يشكت جسم سيدة و   ل ار با الي   ي ىبيل ال وي تي  وا فرا صري حالرا سري  
ال) ل و لميل يـ  سيدة ال  ا الس يا  ، و يمل ) فها ءلرل    و تمسك يك تا يديها يعيا    سل  مامل و الىيت صي

و يشري   w3sيما يكو   صيمها يشكت جسم ءبسا  و   ل   با ي   وا ًفا صي حالا سي  و يمسك ييرولجا  ات 
 البص ءل :

 
 

nbt imtt šst3 ink iry-
c
 nw dw3t pri 

. و رد ت ميرل وبرول ي مرا 99ذ 42ا ج   شركت     سيدة ال  ا الس يا ،  با حا ل يوايرا ال ر ا الميعرت  ال)ر
 hnwt sb3w nw dw3t  كما  بهرا ات)رىل لمرا   المتميظرا     الحا سرا صري 100      سيدة يوايال ال  ا ،

 rst-nfrلما  
c
3t   101.و يىا يؤكد ا تيا  دو  الح اسا الى  تموم يل ءلها ال  ا ي  ل ار با ، 

 *المعبودات بشكل األرنب المذكر
ذ ميت wnلعديد م  اآللها  و المعيودال اليابويا التي است)دمل صي  سمااها الميما اليوتيا  يباك ا 

wny و  wn wnذ، و معيود يدص  41اي  اإللل جحوتي و  حد ةلها ارشموبي   شكت  wn.pالمعيود  وبيي  

  و  ، wn m ipt                               103وكىلك ، 102                       
                                                 

95
 ;حيث كتب اسمها بهذا الشكل على العديد من اآلثار راجع   

A. Pierre Zivie, LÄ VI (1982), 391. 
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 Davies, Hibis III (1953), pl. 4. V, 11. 
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 Wb, I (1971), 319-4. 
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 R. O. Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramids Texts, Vol. 11 (1977), 

16.§127. 

 “…I’m a Child of wnpy, Son of dhwty” 
99

 E. Chassinat, La Seconde Trauvaille de Dier El Bahari (Sarcophages)-

CG.6001-2029 (Cairo, 1909), 56, fig. 36 =CG. 6016. 
100

 C. Leitz, Lexikon der Ägyptschen Götter III (2003), 41. A. 
101

 C. Leitz, Ibid (2003), 141, 4, S. 
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 wn wr                                           104   وكىلك  حد ارشكات التي ظه ل صي كتاا ، imy-dw3t 
، و  حد الم ود المتعيدة ل شمل  105 ذ -43و  ت)ى م)يص ال فت  شكت  wnwالساصا اليابيا صش ة و يدص  

                           wnty ،  يم ت ك المعيودال يو106اذ -43 شكت  wn-t3 الساصا اليابيا صش ة 
و كا  م   يم  Utterance 376،    المدم . كما جاو صي بيوص اري ام 107                 

  wnty، و ا)يً ا  حد  سماو  يو صيل و يو  108 دواتل السكي  و يفاتل   المش ق  كما  بل كا  المالح 
،و  )يرً ا  رد ظهر  اإللرل 109ت   و م)يرص ارسرد و  د ات)رى م)يرص يعيرا  يع روه سركاكي   و شركت اإللرل سر

 .110 جا  صي  حد مباظ  ممي ة الم ك  مسيل السادل يشكت جسم ابسا  و   ل   با 
 أوالً:   المعبـود ون نـفر

و يرت جرا و شرو و حراكم  wnn nfr و وب  بفر   wn nfr/Gr.Onophorisالمعيود و  بف   يعتي  
، وكتررا كررىلك  يشرركت   بررا يمررل ص رر    ج ررل ال) فيررا و يمسررك  111ذ1- -44اريديررا و سرريد العدالررا  شرركت 

 nfr،  رد  سرم يشركت الجرزو الع رو  مر  صالمرا بفر   112ذ 2- -44يارماميا صالما بف  م  معيد دبرد ة  شركت 
. و  رد ا تري  113ذ 3- -44يشركت الزير ة ال ياصيرا مر  معيرد دير  الشر ويل  شركت  wnالى  ي تل حوت صالما 

 .115.     وزي  ال يا  الشااذ  و  يا ال) ق 114و  بف   وزي  ليييأ   وزي يىا المعيود ياإللل  

                                                                                                                                 
102

 Wb, I (1971), 310/3, 318, 1-9. 
103

 E. Hornung, E. Staehelin, Skarabäen (1976), 177; A. E. W., Budge, The 
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104
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 E. Hornung, E. Staehelin, Skarabäen (1976), 114. 
111

 C. Leitz, Lexikon de Ägyptischen Götter III (2003), 139, 140, 141; Wb, I 
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(1967), Ch.XI, pl. II, 8, 254; E. Hornung, E. Staehelin, Skarabäen und Andere 

Siegelamuette (1976), 177. 
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 F. Daumas, Valeus Phonétiques Des Signes Hiéroglyphique D’époque 

Gréco-Romaine Tom. I (Muntpellier, 1988), 211/15 (2763b). 
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 N. de G. Davies, The Temple of Hibis in Kharga Oasis (11953), pl. 3-VI. 
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wsir wn nfr m3و كىلك  وزي  و  بف  يادق اليول  المبتي ذ  
c 
hrw   و سيد المبتي ي 

wsir wn nfr nb m3
c 
hrw 116 :و كىلك ا تي  ىلك ار با و  بف  يدص  اإللل  وزي  لما يـ ، 

Wn nfr hnty pr-krst wsir 

، كما  ُ يل ءل  لميل  المراصز  و كابرل  حرد يرفاتل  الرى  يمفرز  117 الى   مام ييل الدص    ممي ةذ  وزي      
، تردت يرت تؤكرد بمروش 119كرم  سراصا  70-55، حيرت تيرت سر صتل ءلر  118ميت ار با صبد شر وق الشرمل  

ل موميراو و الرى اصي   المميو ة اروزي يا صي معيد دبد ة الى  يرو  صيهرا ءلرل يشركت جسرم ءبسرا  م فرول ك بر
و ع  وزير   و   ل   برا ي ىبيرل الممعيتري  ال روي تي ،   برل  حرد يرو  اإللرل  وزير  و  بفر  و  رد ت مرا يرـ 

nswt bity wsir wn nfr m3c hrw  م رك الشرمات و الجبروا  وزير  و  بفر  يرادق اليرول   شركت    
لل  وزي  جالًسا يشكت جسرم ابسرا  و   ل ، و م  بفل المميو ة اروزي يا يمعيد دبد ة يو  اإل120ذ ا-44

الجعر ا  ، و الربص الميراحا لرل  hpr  با و يمسك السكاكي  يك تا يديل  مام تا ول التي تستبد ص   صالمرا 

 يم  :
I3t 12 (md snw) dd mdw nw i3t wsir wt.y nty wnw 

، و  يمرا 121ذ45ليل   شركت     التت اليابي صش  ، ايتهات ءلر  ترت  وزير   المسرم ذ وتري الرى  صر  ي مويرو
م  كتاا الموت . كما يو   وزي  و  بف  ما  ) و صي معيد  ءدصو يشكت جسم ءبسرا  و  149يىا يو الفيت 

، و يرىا يردت ص ر      وزير  122ذ 46 مام الم رك الرى  يمردم لرل ال)يرز  شركت  w3s  ل   با يمسك يولجا  
 يـكال م   وزي  و ي مويوليل. و  بف   المتوص ذ  ت)ى شكت ار ابا  و ا تيا  ار با

 ثانًيا: تصوير اإلله األرنب المذكر على التوابيت )عصر األسرة الحادية و العشرين(
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يشي  تيوي  ار با يشكت جسم ءبسا    ل   با ي ىبيل ال وي تي  ءل  ار واح ال)ّي ة  و الشر ي ة  
demons حتر  123و  مبى صي  بهايا الدولرا الحدييرا صي العالم اآل)  و التي تح ل يواياتل ، و يد  صي الظه ،

، حيت ظه  الجعر ا  ير  ل   برا ص ر  ترايول المردصو   يرول  بهايا العي  المت )  و يدايا العي  الي  لم
، يىا يدت ص   العال را المويرا يري  ار برا و الجعر ا  ، حيرت ز) صرل    ريا الجعر ا  124صا  صي  يو يي  

م تيً را ياإللرل     و الحيراة ، كمرا ظهر  ىلرك ص ر   اصردة جعر ا  مر  يبمروش تردت ص ر  وجرود ار برا الير   
االسرتياتيل،  حيررت بمرش مرر   ص رر  ءلر   سررفت شرركت ار برا الرر ايض  مامرل داارر ة تميررت  ر ص الشررمل ييبهمررا 

، و 125 ذ -47شرك ي   ص ر  و  سرفت تمريال     ل اإللرل حتحررو  ص ر  صالمرا الرىيا  حتحرو  الىيييرا   شرركت 
 .126اذ -47 يل   با صي حالا سي  و م  ) فل   ص الشمل  شكت جع ا  ة)   سم ص

 اإلله حارس الغرب)أ( 
و  د سيق اإلشا ة ءل  اإللل ار با الرى  ي)ر ج و يحر ل اليوايرا و ظهر ل  مي را لهرىا الشركت صري العرالم       

 ذ.42 شكت  CG.6016اآل)  ص   التايول   م 
 )ب( اإلله الذي في الغرب

لهررا ال رر ا الررىي  ةيررالمتحل الميرر   ، يميررت  CG.6024ل )وبسررو   ررم مبظرر  ص رر  تررايول برر 
يح سو  يواياتل ، و مبهم ءلل يشركت جسرم ابسرا  و   ل   برا ير   يمسرك ياليعرايي  مر  صبرد الر  ل، يج رل 

 يدا)ت مميو ة مع ءلل ىو   ل يعيا  مزدوج، و  د زيبل المميو ة يحيال الكوي ا و كتا يدا) ها :
Ntrw  imyw  dw3t  

c
3wt 

 .127ذ 48    اآللها الىي  صي يوايال ال  ا   شكت 
 )جـ( اإلله الذي على قمة الغرب

يميرت  حرد اآللهرا الحا سرا يشركت  CG.6020-Bمبظ  ص   ترايول يراد  ةمرو  يرالمتحل المير    
جسررم ابسررا  مكفرر  و   ل   بررا يرر   ) ررل ءلهررا يرر  ل تمسرراح، و يج ررل يررىا اإللررل يرردا)ت مميررو ة يع ويررا 

 و ي ما يـ tdsالكوي ا و ص   الجابيي  )مسا صالمال ل ها حيال 
i3m.t hrj tp dw3t                                                                                        . 

 
 .128ذ 49    ال)يما  المميو ةذ التي ص    ما ال  ا   شكت 
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Sammlungen (Maniz, 1976, Nr. 678, taf. 75, 352f. 
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 E. Hornung, E. Staehelin, Ibid (1976), Nr. 770, taf. 86, 343f. 
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 E. Chassinat, La Seconde Trouvaille de Dier El Bahari (1909), pl. XIII-

8=CG. 6024. 
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 E. Chassinat, Ibid (1909), 62, fig. 42, pl. VII-B. 
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 )د( اإلله سيد الرعب
ل مدصو )وبسرو  يرول صرب  يالردي  اليحر    تميرت  CG.6060متحل المي   مبظ  ص    تايول ال 

ءلًها وا ًفا يشكت المومياو المكفبا صي لفاافها و   ل ار با ي ىبيل ال وي تي  ، يم يعيا  ىو   سي  ، و ي ما يرىا 
 .130ذ 50 سيد ال صا    شكت  ـ، يnb hrj.t 129المعيود   

ميرو  ص ر  ال  راو مر  الردا)ت، يميرت اللرل جرالل ص ر   CG.6104 مبظ  م  تايول المدصو  يا  بجرم  )هـ(
 .131ذ 51الحيي  ، و يظه  الج د المي  ش صي الوجل و ارى ، يمسك يك تا  ي تيل السكي   شكت 

مبظ  ص   تايول ياد  ةمو  يالمتحل المي   ييو  ءلل يشكت   با جالسا الم صيراو صري و رع تحفرز  )و(
   توحيرد  sm3  t3wjًحرا . المالحرظ  برل يج رل ص ر  مااردة  ر ايي  اسرف ها صالمرا ،و يبفت م  صمل يعياًبرا مجب

 و يشي  البص ءل :   ار  يي
imy  pr  dw3t  132ذ 52     الى  صي ال  ا    شكت. 

 ثالًثا : األرنب البري على البرديات
الحاديرا و  ظه  ار برا الير   الي ديرال مبرى صير  بهايرا الدولرا الحدييرا و )رالت صير  ارسر تي  

العش ي  و اليابيا و العشر ي  ك حرد الم) و رال السرح يا التري ) مهرا    كري تحمري الشرمل و تحر ل يوايرال 
العالم السف ي  يباو م و ه صي  ح تل ال ي يا، و يتم التع ل ص   ت ك الم) و ال يواس ا ج وسرهم صري الممايري  

، و ص رر    سررهم ىلررك اإللررل الررى  يررو  يرر  ل 133هم الترري يع ويررا الحيررال و السرركاكي  الترري يحم وبهررا صرري  يرردي
ار با يمل  و يج ل صي وس  مجموصا م  اآللها الح ال، ك بل جزو مربهم جميًعرا )ايرا صري كتراا المروت  

، و لعت م   يم ت ك المبراظ  يرو المبظر   134 149، 148، 147، 146، 145، 144،  126، 110الفيوت 
ومياو و   ل   با ممسكا يالسكي ، ويميض يفمل ص   حيل   سرها الر  ار با وا ًفا يشكت م للالى  ييو  اآل

                                                 
129

 Wb, V, 355; A. Gardiner, Egyptian Grammer (1977), Aa. 19. 
130

 A. Niwiński, La Seconde Trouvaille de Dier El Bahari (Sarcophagoes), I 
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 D. Meeks, “Demons”, OEAE1 (2001), 377, 378; E. Grasfe “Unut”, LÄ VI 

(1987), 86D f./8; Boser, Pap. Leiden VIII, taf.2; Y. Koenig, Magie et 

Magiciens Dan L’Egypte Ancienne (1995), 145, 146; M. Lurker, Götter und 

Sympole der Alten Ägypter (1991), 77. 
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 Pap. Cairo-Mus JE. 95659, 95650, 95655, 95647…., Cairo 25, 67; R. O. 

Faulkner, The Egyptian Book of The Dead The Book of Going Forth by Day 

(1998), pl. II, 120, 121; E. Hornung, Das Totenbuch der Ägypter (Zurich, 

1979), 502-507. 
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،  135   ذ53اص   مع ستل م  اإللها اال)   يو ل ير  ل اير  او  ،تمسراح ،كيش،اسرد، يرم اير  او   شركت 
اذ يو  اال برا الير   يمروم يالم راو ص ر  اليعيرا  -28– و ابل يو ه )   يي  الم  وار با  اجع  شكت 

يىلك يحت محت       الرى  يرداصع صر   ا  الشرملذ، ويرو يم رع   ل اليعيرا  الرى  يميرت ، ويو  136 صيا 
، او  يما ي ت   ك مرز لاللرل  وزير  ، حيرت يمروم  137الظالم كما جاو ص  الفيت السايع صش  م   كتاا الموت  

ي  او اليعرايي  احد اَلهل ال  ا ياي حاا  لرل ير  ل اال برا الر  يوايرال العرالم اال)ر  دو  ا  يمسرك يالسركاك
 .  138ذ54 شكت 

 مناظر كتاب الموتى كالتالى * 

 -م  كتاا الموت  : 110الفيت  - 
المتحرل الي ي راب ذ المتروص  وا فرا  اصعرا  ةبر  م  كتاا الموت  ي ديل  110 سم ص   الي د  الفيت 

الوجرل والشرع  ص ر  ، االوت   ل اال برا يتفايريت ارى  وساصديل ص  و ع العيرادة  مرام ياليرا ةلهرا جالسري  
ا   التاسرو     2t dpsجحروت  .و رد كترا يالهي و  يفيرا  اإللرلجرابي  الوجرل واليراب  يعيرا  واليالرت يرو ، يرم 

. ويظه  االلل اال با كما لو كا  واحدا م  مجموصرل تشر ل ص ر  العرالم السرف   ، كمرا  139ذ 55الياب   شكت 
جالسري  ص ر  مميرو ة ةلرل ص  حالرل تعيرد امرام ياليرا  ، حيت يو ل المتوصاة تمل  Berlin.3008ص  ي ديل  

، ويرم العديرد مر  الي ديرال 140ذ 56 مام ماادة   ايي  وكت مبهم يمسك  يشل العدالا اولهم ي ال اال با  شكت 
 .  141م  كتاا الموت  110يمتحف  ال وص  والمي   الت  يو ل يىا المبظ  المميز يالفيت 

 -م  كتاا الموت : 126الفيت  –ا 

                                                 
135

 A. Niwiński, Studies on The Illustrated Theban Funerary Papyri of The 11 
th   

and 10 
th

 Centuries .B.C.,OBO 86 (1989), 153-155,fig.46 
136

 Cario Mus .JE .51946 . 
137

 E.Hornung , Das Totenbuch (1979) ,96ff,a66.89 ;E.A.W .Budge, The Book 

of The Dead Egyptian Texts (1967),280;Y.Koenig,op.cit.(1995), 189;E.Hornug, 

Tal Der König ,Die Ruhestaüleder Pharaonen (1995) , 108;R.O Faulkner, The 

Egyptian Book of The Dead (1998), pl.10;E.A.W. Budge , The Egyptian Book 

of The Dead , The Papyrus of Ani ,Egyptian Text (London,1967),280, Ch .17 

and Pap .of Dublin ,Pap. of  Hunefer ,pl.x.. 
138

 A.Niwinski , OBO,86(1989),fig.25,pap.Cairo 67. 
139

 R.O.Faulkner, op.cit.(1998), pl.34,.262,26. 

واالس بدج ، كتاب الموتى الفرعونى عن برديه انى بالمتحف البريطانى ، ترجمه فيليب عطية    واالس 

. 499،498(، 1994بدج الهه المصريين )   ; 113, (1967). 
140

 A.Ermen,A Handbook  of Egyptian Religion ,Translated by A.S. Griffith 

(London ,1907), 927,fig.56. 
141

 P.Barguet ,Les Livre Des Morts Des Anciens Egyptiens (Paris ,1967),144 ; 

A.Piankoff,op.cit (1957),NR.10,11,12. 
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،يررو مررا يميررت الررل 142مرر  كترراا المرروت  والمع وصررا   ييحيرر ة ال هررا    126    بررد  مبرراظ  التعويررىة  
يشكت   ل اال با وا فا متجها ال  اليم  بحو يحي ة ال ها ممسكا يالسكي  ص  و ع اصمر  ياليرد اليمبر ، ييبمرا 

ال   ص ر  و سرفت صردد ايبر  صشر  ال ها، و د  سم    يعل   ود ص   اال كا  وييبهم  يحي ةيشي  ياليس   ال  
 . 143ذ57شع ا   صالما ال هاذ، موزصا سل صالمال ال  اص   و ستل ة) ي  ال   سفت  شكت 

 -م  كتاا الموت  : 145الفيت  -جـ 
يو  االلل اال با ص  كتاا المـوت  وا فا ممسكا يالسركي   مرام مميرو ة يع ويرا السركاكي  ييبمرا يمرل 

 .144ذ 58ممـيو ة ص  حــالل تعيـد    شكت  مام يىه ال Tjmm3المتوص  
 -م  كتاا الموت  : 146الفيت  –د 

ي ديررل حررو   يمتحررل ك يفالبررد حيررت يررو  سررتل صشرر  مميررو ة صرر  يررفي  ، تميررت المميررو ة  يررت 
ار)ير ة  مرد)ت يوايرا تع ويررا حيرال الكير  ، يج رل يرردا) ها الرل ير  ل   برا ي ىبيررل ال روي تي  والشرع  حرروت 

 . 145ذ59كي   شكتوجهل وممسكا يس
 -م  كتاا الموت  : 147الفيت  -يـ
ةبر  يرالمتحل الي ي راب  سريع يوايرال لكرت يوايرا ح اسرها ، تميرت اليوايرا االولر  مرد)ت يع روه  ايو ل ي دي 

اولهرم يشركت   ل اال برا ويمسرك يالسربايت    مرز   ،جالسري  صالمت  الحياة والموه والييال واسف ل ياليرا ةلهرا
 ه ذ حيت لما ا  حا سها معكول الوجل متعدد االشكات واليو    ال)يويا وال)  

 
                    c

š3w  hprw sht  hr   و  iry-
c 
.s shd hr cš3 ìrw  hprw   

 ، 146  ذ -60شكت  
 وكىلك ص   اليوايا   م سيعل حيت  يج ل االلل اال با ص  الممدما ولك  يمسك يالسكي   

                                                 
142

 M . Elweshaly, Studing Representation of Flame Lake in Egyptian 

Underworld , IX
e
 Congrés International des Egyptologues (2004),fig.1-16 . 

143
 Pap.Cairo Mus.25,of Nsypantawy ; A. Niwński ,OBO 68(1989), Cairo.25; 

A.Piankoff , N. Rambova , Mythologicol Papyri Texts , Boliongen Series XL ,( 

New York , 1957),25. 
144

 P.Barguet ,op.cit.(1967) ,196 Ch .145 ,Pap.de Tjenna. 
145

 L.M.Berman ,J.K.Boha,Catalougue of Egyptian Art ,The Cleveland Museum 

of Art (New York , 1999) , 271,272 ,No.281  .  

 .R.O  143( ، 1967واالس بدج ، كتاب الموتى الفرعونى مةن برديةه انةى ترجمةه فيليةب عطيةة )146 

Faulkner , The Egyptian Book of The Dead (1998) , Pl .II .Ch.147 ,PL .II., 120 

Ch.144; 

ويةدل الةنع علةى ان هةذا بوابةات باصةة بقاعةه االلةه  144حيث ان هذا الفصل هو جزء مكمل للفصل  

 او ير. 

“O You Gates, O you Who Keep The Gates Because Of Osiris  ...  "   

- E.A.W Budge ,The Book of The Dead ,Egyptian text (1967),291,Ch .1147 /10 

,PL .XI. 
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ا الفيت ابل ييد  يالممأ وسباي ل ويبته  كىلك يل والهدل يظه  ص  بهايرا يرىا ، ويو أ يى147اذ  -60  شكت 
الفيت   لتجهز ل  جميع ال ر ق التر  ترؤد  اليرك   ومر  يرىا تت رأ الوظيفرا الهامرل لهرؤالو  اإللهرا الحر ال 

 يفتأ ال  ق وتسهي ها  مام المتوص ،    اولهم   الحا ل  يم   الم ا ا  .  
              

 
 

       iry-
c
 .s   shm .t m  dsw. S3w (t) .s c3 m3c- hrw 

، ا   اسرم حا سرها المرو  يسركاكيبهم  و 148
 .149م ا يها   يادق اليول العظيم    صامع ) و  وي   حد يفال و  بف 

 -م  كتاا الموت  : 148الفيت   -و 
ل تراو   ممسركا يالسركي  وبفل المبظ  مك   لاللل اال با جالسا يدا)ت يوايا م  ي ديل  بست  تابي

150. 
  -: م  كتاا الموت  149الفيت  -ز

مبظ  م  ي ديل ي لي  وت جع ال  العي  اليوباب  ال وماب  وتميت االلل اال با جالسا يشكت جسم 
، يم  اإللها   s3 و  يما صالما   ih مومياو و  ل اال با يمسك يك تا يديل سكبتي   مام العالما الهي و  يفيا

كت ابي  ص ل البه  وص   ظه يا ج د التمساح وا فل وتفتأ صايها وتستبد ص   صالما الجع ا   تاو ل يش
hpr   151ذ61  شكت. 

 التمــــائم بشكــــل االرنب الــبردى والغرض منها  
 تعتي  التماام يشكت اال با الي   م  التماام الهامل الت  يد ل يالظهو  مبرى بهايرا صير  الدولرا المديمرا ويدايرا
صير  االبتمرات االوت، صكيرر  اسرت)دامها صرر  صير  الرردولتي  الوسر   والحدييرا ، يررم  يريحل اكيرر  شرعييل صرر  
)الت  العي  المت )  واستم ل ص  العي  اليوباب  وال وماب  وكابل تيبع م  الفيرابل  و العميرق او العراج 

152. 

                                                 
147

;  واالس بدج ،  148،  1967المرجع  السابق ، 

R.O. Faulkner op. cit, pl II .  
148

 E.A.W Budge , op.cit (1967),62.Ch.147,294. 
149

 C.Leitz ,op.cit (2003) ,140(m.5). 
150

 A.Piankoff ,N.Rambova , Mythological Papyrus (New York ,1957), 97, 

99,103 . 
151

  P.Barguet , Lé Livre de Morts (1967), Ch.149 , 212 ; E.A.W .Budge, The 

Mummy (New York,1989 ) ,Pl.XVII ,PL.239 . BM. No .10558; E.Hornug ,Das 

Totenbuch (1979),315,Abb.75; R.O.Faulkner ,op.cit (1998) ,The Chapters of 

Comprising The Theban Recension of The BD. Which do not Appear in The 

Pap .of Ani, 121,122.  
152

 W.F.Petrie , Amulets, Illustrated by Egyptian College (London ,1914),44 ; 

C.Andrews ,Amulets of Ancient Egypt ,BM(London ,1994),63 ;E.Brunner-traut 

,”Häse” LÄ II (1977),1033f. 
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صاده وكي ه االجيات وال  ض م  يىه التماام مازات  ي  مؤكد وي   اليعض ابها ت مز ال  ا
regenerations  153  اىبها ت مز 154، )ايا ا  االلوا  ا)   واز ق تدت ص   ال)يويا والبماو والبمو ،

، حيت تم  156، صه   يما اي ا تميت المعب  السح    ل تماام يشكت صام  155ال  المعيود اوزي  و  بف  
ل اليح او ال شيما الت  لها المد ة ص   اله ا  . بظ ا ربل م  حيوابا157تيبيفل تيعا ل تيبيل ال ايع ليت   

ويمات ابل يبام وصيباه مفتوحتا  ، وكا  ال  ض االساس  لهىه التماام ص  الحياة ي  المد ة ص   اال)ياا 
ص   اليعت  المد ةوس صل الح كا وتعدد االجيات ييبما الهدل م  توجدايا يعد المول ي  ابها تع   المتوص  

 . 158  العالم اال) واصاده الوالدة ص
  ما يالبسيا لتيبيل يت   ال)امل صهو ي ع التماام الحيوابيا يشكت االُلهل ص  .

 Category) protective  (phyloctic  او ابـررـها تحررـل تيــررـبيل ،(Homophonic category)   ويرر
 .159   االص اد يتمبو  ا  يكو  لهم بفل يفال الحيوابال   المؤلها ص  العالم اال)  

 أمثله من التمائم او الخرزات بشكل االرنب البرى 
مجموصل تماام ير ي ه مر  العراج او الف)را  او الفيرابل ت جرع الر  صير  بهايرا الدولرا المديمرا   –   

صي  ص يها ص   او و اليدا   التميما االول  يشكت   با  ايض وميموا م  االمام ،يظه  الكيي  م  التفايريت 
ا)ر   ال برا جالسرا يرىيت  يري  و ى  ير ي ه ويمرا  التع يرق الر  الجابرا   شركت ، يرم تميمرا 160ذ62 شكت 
، وا)ير ا يرىه 162ذ64، وكىلك يشكت ) زه ال با يو   اي اً ص    اصدة واليما الر  اص ر   شركت 161ذ 63

م   او والت  تميت ا بيراَ  اي را  696التميما م  العاج والت  ت جع ال  صي  االس ة السادسا م  ممي ة   م 
 .163ذ 65ي ىبيل وىي ل الميي    شكت 

                                                 
153

 Patrik F.Haulihan “Häse”.OEAE .II(2001),80;C.Andrews,“Amulets “OEAE 

I (2001),77. 
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 A.Kurth ,”Amulet” , LÄ I (1975), 234 ; J.Lefebvere ,JEA 35 (1949),42. 
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 E.A.W .Budge , The Mummy .(New York .1989) . 387 /10 ; W.F Petrie 

,Amulets (1914),44. 
156

  Patrik F.Houlihan , The Animal World of The Pharaohs (1996) , 70 ; 

A.Kurth ,LÄI (1975),232,233. 
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على الراحة والسعادة ، باصة  ان اللون االبضر يشةير الةى الحيةاة واعةادا الةوالدة مةن جديةد والخضةرا 
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; C.Andrews, OEAE I (2001) .75. 
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 W.F. Petrie , Amulets (1914) ,83-137 0. 
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 C.Andrews, Amulets (1994) ,.64 ; C.Andrews , OEAE 2 (2001) ,80. 
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 C.Andrews, OEAE.2 (2001) ,81; A.Kurth ,Amulets LÄI (1975) ,233   Class 

V ; W.F .Petrie ,Amulets (1914), 138-261 . 
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 G.Brunton ,Ibid ,pl.XCV.28-D.3 . 
161

  G.Brunton ,Ibid ,pl.XCV.28-3. 
162

 G.Brunton ,Ibid ,pl.XCV.28- 3 . 
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 G.Brunton ,Qau and Badari  I  (1927) , pl .XlIV. 



 7دراسات في آثار الوطن العربي 

 282 

شكت تميات ي ي  ال با ي   م  الفيابل  اي ا واالىبي  مسرتم تي  ص ر  الظهر  صير  ص يرل   -ا 
، او يشركت ال  راو مر  164ذ 66سرم   شركت  12ص  الاليو  يمتحل ي لي   م  االس ة اليابيا صشر   ، و ولرل 

 .165الي وبز
  -تماام مجموصل يت   يشكت اال با :  -جـ 

حيرت ت رم تميمرل يشركت اال برا  213توجد مجموصل كيير ه صر  متحرل مجموصرل يتر   تحرل   رم 
  اي ا ياىبي   وي تي  كيي تي  ممتدة  ص   الظه  م  الفيابل اال)   الفاتأ المزجج 

، وكرىلك مر  الفيرابل  اال) ر  وصردديم 167ذ 68، و ا)  م  الفيابل اال)   اليايل  شركت  166ذ 67 شكت 
، ومجموصرل مر  169ذ 69، وكىلك مجموصل م  الفيابل االز ق وصدديم سيعل صش   شكت  168و ايبا  وصش 

 . 171، يم واحده م  الفيابل االيف  المزجج وواحدة م  العميق 170الفيابل الفاتأ  
 -مجموصل المتحل المي   : –د 

يمرا التع يرق تشيل المجموصا السايما يشكت اال با ال ايض وةىبتي   وي تي  م تيرمتي  يالجسرم صيهرا 
ذ 70سرم ، االىبرا  ص ر  الظهر   شركت  3.6وىيت  يي   يبعل م  الفيابل االز ق الشاحا المرزجج  ولهرا 

سرم  ال برا ير   كالسرايق  شركت  2.2. تميمل م  الفيرابل االز ق الماارت الر  اال) ر ا  اليايرل  ولهرا  172
شرفل يرالم ا مر  االي امرال صرام ،وتميمل ا)    يشركت اال برا كالسرايق مر  الفيرابل اال) ر  اكت 173ذ  71

 2.4. و )ي ا تميمل يشكت   با م  الفيابل االز ق الماارت الر  اال) ر ا   ولهرا 174)شبا اليباصا  1893
 .175ذ 72سم  شكت 

  -متحل المت ويولتيا  : -يـ
ويبفل االس وا الفب  والتمب  ليبع التماام ، توجد تميمل يالمتحل يكيي  م  التفاييت )ايرا االى  

 . 176ذ73والىيت الي ي   شكت   سا ي  ارماميتيوال
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 Ibid,.5, CG.12568 , JE .30355. 
175

 Ibid,.5, pl.II, CG.12569.  
176

 Patrik .F.Haulihan, OEAE 2 (2001) , 81=MMA.44.425. 



 7دراسات في آثار الوطن العربي 

 283 

  -المتحل الي ي اب  : –و 
تميمل يشكت اال با م  الفيابل المزجج اال)   الشاحا، يو   اي ا ص    اصدة ولل  ى   وي را 

،  177ذ 74سررم  شرركت  4.4بسررييا، ويوجررد يمررا مسررتدي  مررا يرري  الظهرر  واالىبرري  مرر  العيرر  اليرراو   ولهررا 
سايق تميمل ىال   ى   وي ا بسييا يبعل م  الفيابل المزجج ، صي  ص يها ص  تت يسر ل و رد .ويبفل الشكت ال

   Hare godي بها  .Naville   Eص ق ص يها 
. وحدييا صي  ص   مجموصل م  التماام م  الفيابل االز ق يجابرا الجردا  الجبروي  لممير ة 178 ذ  - 75 شكت  

وميمروا مر   ص ر  الظهر  يري  ومبهرا تميمرل يشركت   برا  ايرض   burial 99/4Bالم رك حرو  محرا يسرما ة  
  179اذ . – 75 شكت    ق .م 450 ارىبي  والجسم وي جع ال  حوال 

   الخـــــاتــــمة
*  ت أ م  اليحت االت :     اال با الي   يعيش ص  الييارا المير يا مبرى العير  الحجر   المرديم 

يميرت ا برا ير    2م  العظم والى  ي جرع الر  صير  م مرده  وا  كا  التميات الي ي  الميبو  180االص   
ذ ، صيكو  يىلك م   واات التماييت الحيوابيا لهىه الفيي ا الما ما والت  يربعل ك رو م لاللهرا مبرى 20 شكت 

 االس ال ويىا  ي ا يدت ص   اريميا الديبيا لهىا الحيوا  . تصيو  ما  ي
 برررا اليرر   المؤبرررت يرر   وبرررول  وا  كابررل كتيرررل  * ا   يررم المعيرررودال الترر  ات)رررىل شرركت اال

 لذ  وييدو ابها   دم م   حج و   صر  ير م مويرولي25،23،18،17،15يم)يص سيدة    و حيا  اليا  شكت 
   ال)المرا  “ "km3t، و د تعاوبل مع حجوت  واليامو  واليعيا  الكوب  ص  ) ق العالم وم  يم صمد ت ميل ي ما

  يما حيل ؟  اإللهاارول  لت ك ، ويىلك تكو  اليدايال 181
*  سمل وبول بحمل صاو  يشركت سريدة باامرا ص ر  سر ي  ىو   يعرل ترواام  و يردا)ت مميرو ة  و 
تايول. صهت ي  ص  حالل مول ؟  و تت)ى يىا الو ع ل تحوت م  سيدة ال  سيدة ير  ل اال برا  و  ى  ا برا ،  

   hnt(j) hsrtك اإللهرا كالهرل ل جيابرا حيرت ابهرا لميرل يرـ  ، وت   الياحيرا ابهرا  حرد ادوا  ت ر182 و حيل او اسد 
، و يما كىلك ال تيا هرا يالهرل  وزير  الرل العرالم اال)ر  الرى  ات)رى 183    الت  ص  ممدمل جيابا ي مويوليل   
 شكت اال با كىلك، و ييأ  و  بف    و

   وب  بف   احد اسماال ويفاتل .

                                                 
177

 C.Andrews ,Amulets Of  Ancient Egypt BM., (London ,1994),fig .60-e , 

63,64. 
178

 E.Naville ,Mound of The Jew and The City of Onias , The Antiquities of Tell 

el Yahŭdyeh (London , 1887),pl.XVII-22. 
179

 R.Van Walsen, “The Dutch Excavations at Saqqara: Season 2000”, ASAE 

77 (2003), 189, pl. IV-G. 
180

 .  90( ،2001بياترس م.رينيس ، عصور ماقبل التاريخ فى مصر  )
181

   ;87(،1998فرانسوا ديماس  اًلهه مصر ترجمه  كى سوس )

C.Leitz, Lexikon Der Ägyptischem Götter III (2003), 141.  
182

 E. Graefe, “Unut”, LÄ VI (1987), 859 f. 
183

 C. Letiz, op.cit III (2003), p. 141 (B.7). 
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 m3. والرى  لمرا ا184 با المىك  يو  و  بفر    *    ايم المعيودال الت  ات)ىل شكت اال
c
hrw  

، وتشي  ي احا  ال  وصاه  وزي  و د ا تي ل يىه اليفا ياإللل  وزي  يعرد  وصاترل   و  185ا  يادق اليول 
ذ ، ويؤكد ىلرك الر    ا.د   صيرد 46،45،44كم ك  يد  ل عالم اال)  وكىلك كتا اسمل يدا)ت )  وشل  شكت 

با م   م  الحيوابال ال عيفا التر  ت مرز الر  الشرعوا ال رعيفا وتر   الياحيرا  يمرا العزيز يالأ    اال 
يىا يميت    عل اإللل   وزي    لك  ص   ال  م يرىا ال رعل لاللرل اوزير  صر  الحيراة الدبيويرا صكرا  يويرل 

 hk3 imnttوحاكم العالم اال)ر    tdnswt nhh , nswt  ي بل م ك اريديا 
يحيرت ص ر  حتر  ابرل لرو لرم  ، 186 

 حق الحياة ار  يا .
ذ، حيرت ا تري  صر  كتراا المروت  يالسركي  وال هرا  و 22يو  اال با  اليا يمسرك سركيبا  شركت * 

ذ . و د ظه ل اإللها الحا سا ي لماا معيبل ولكر  اإللرل  اال برا ت مرا ا   متعردد الوجروه 42ياليعايي   شكت 
ذ، او لمررا  حامررت 50، ا ذ وكررىلك  سرريد ال صررا   شرركت ا  60واالشرركات    و   ال الررا يسرركاكيبل     شرركت 

ذ ، وكرىلك 48ذ،  و   ىلرك االلرل الرى  صر  ال ر ا    شركت 59السكي    ص  ي ديل حو  متحل ك يفالبد  شكت 
ذ .و د كا  لاللل   و  بفر   صال را 55    شكت  110ب  الفيت آلما ي بل  حد  ص او التاسو  الياب  ي ديل   

  ال فرت   المولرود ذ   tdmswt nfr nt šmsw n ps ت سم  ص    حد تماييت اإللها  وزير  ياما يالتاسو  حي
 .187الجميت التيا  التاسو    

ا ،ا ذ ،  شركت  43  شركت   wnيباك العديد م  اإللها الت  است)دم صر   سرمها العالمرا اليروتيا * 
  wn, wnn ,wnty ,wn-t3 ,wnw , wnpy,wnp3,wn-wr,wn nfrذ وىلرك ميرت  41

وتحمرت مميرزال  188
 ميت الكيوببل والوجود. 

يالبسرريا لمو ررو  تمرراام او )رر زال اال ابررا المسررت)دما صرر  الح رر  واال)تررام ص صررل مبررى صيرر  * 
. م  الجدي  يالىك  ا  است)دام التمراام 189ارس ة ال)امسا ص   ا ت تمدي ،  و زادل ابتشا ا ص  العي  المت ) 

شا  صيادة اإللها  وزي  مما يدت صعال ص   ابل  رد ي مرز الر  اوزير  صر  التماام يشكت اال با  د يدا مع يدايا ابت
 يفتل   و  بف   يم ازداد است)دمها ص  صي  ارس ة اليابيا صش ة مع ازدياد صياده اإللها  وزي  .

 صال ا اإللها اال با ياإللها اال)  * 

كمرا كابرل وبرول  ،ذ33،40،25،34،32  شركت لإللرل جحروتي  اصتي ل  وبول وكىلك بحمل صاو  زوجترا  و  صيمترا
، hrt” “  190ا او  صيمل لحو ل وت ميل وبول ص  يىه الحالرا ي مرا وكىلك كزوج ،ذ ا -27 صيمل لسيك  شكت 

اذ. -47، كمرا ا تي رل يالشرمل وصيراده اإللهرا     شركت  191وزوجل  يول رو صر  العير  اليوبراب  ال ومراب  

                                                 
184

 Wb. I, 311-1; M. Lurker, Götter und Symbole der Alten Ägypter (1991), 

192, 193. 
185

 J. G. Griffiths, ”Osiris”, LÄ IV (1982), 629, 603 f. 
186

 C. Letiz, Ibid, III (2003), 140 O. 
187

 C.Letiz , op.cit III (2003) , 140.O.  
188

 Wb ,I ,311, 4,10,11,12,13,14 . 
189

 C.Andrews , Amulets , 64 . 
190

 C.Letiz , op.cit (2003) ,141.X. 
191

 E.Hornung ,E.Staehelin ,Skarabäen (1976),115. 
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ذ، حيررت لميررل احررد  41ا ، شرركت -47سررويل يحتحررو   شرركت ا ذ، كمررا -21والحيرراه واصرراده الرروالدة  شرركت 
ذ،  ومررول 49، وكررىلك سررويل  بررول   شرركت 192 ميرر ال ارسرر ة اليابيررا صشرر ه ياسررم  سررال حتحررو  وبررول  

 ذ.19،31،32ذ ، و واجيل  شكت 38ذ، وكىلك العال ا ييا)ل  شكت 35وبول ك صيمل المو      شكت 
يرل  صر  معيرد كروم ءذ. و مالرـ    37،38حبل ومعيد ييريل  شركت اصتي ل كىلك  ما لكت م   سيد  ص  يف  ال
ذ ، وا)ير ا صر   لاللهرل 24ذ . ابها يول اإللها  شركت 26 شكت  ا ميو . ابها الت  ابتممل م  االلل سل ي فاصته

ذ، كمرا    لوبرول ترت ا)ر  45اال با صال ا ياما يترت اإللرل  وزير  صر  ي مويروليل المسرم    وتر     شركت 
 . “ ، م  كتاا الموت  ويو التت السايع الى  يد  ا   مدم  اال واح 149المكمت ل فيت  150لفيتىك  ص  ا

“the mound of the wenet,. the god who is in it , is the destroyer of souls " 
193، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192

H.E.Winlock,The Treasure ôf Lāhum (NewYork,1934),3,4,pl.XXII, fig.1. 
193

 R.O Fanlkner , The Book of The Dead,123 . 
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 ملــــخـــــــــص

ا  ، و يو  مز المما عا صي الح ا ة المي يا المديما كعالما يي و  يفي cthHare sظه  ار با الي   
، كما يو  صي المباظ  اليح اويا مبى  Hmnwال)امسا صش  م  مي  الع يا و التي ت م مديبا اليمابيا 

صي  بمادة االول  ص     ت تمدي  ، و ظه  صي مباظ  تمديم الم ايي  و )ايًا صي صي  الدولا الوس   و 
. و بظ اً لس صتل و  د تل ص   اله ا م  سهام  الحدييا ، حيت اصتي   ي ا ميالً   ل م ك ال يا ي 

، ظه ل   الييادي   و كالا الييد و لىلك صمد تم تمديسل ، صمبى بهايا الدولا المديما و حت  العي  الي  لم
 التماام يشكت ار با الي   الميبوصا م  الفيابل ار)   ، التي ت مز ءل  تعدد ارجيات و كي تها.

ال شيما سيدة  wnwtبا الي   متميال ص  البموىج المؤبت  يشكت المعيودة  وبول  تم تمديل ار        
ي مويوليل  ماجبا ، و التي ظه ل يشكت ار با الي    و   ل ار با الي   و شكت سيدة ي  ل  سد  و 

اصل   ل حيا تعيي اً ص  يفاتها اإللهيا  ، و لىلك ا تي ل ياإللها  حتحو  و س)مل و سيد و جحوتي و م
  و  يما ا تي  ي وزو يل؟ الى   ت)ى wnwو بحمل صاو  . كما تم تمديل ار با الي   الىك  صي شكت  

شكت  ار با الي    و شكت ءبسا  ي  ل ار با، كما ظه ل ص  معيد  دبد ه و  دصو، و كىلك ظه  يىا 
العالم ار)  و التي تظه ه  و اآللها الحا سا ل يوايال ص  كتا demonsالشكت الممدل صي العديد م  الـ 

 يمسك يالسكاكي . 
*  يهدل اليحت ال  د اسا كت المعيودال التي ات)ىل شكت ار با الي   صي الح ا ة المي يا المديما 
يبموىجيل المؤبت و المىك  ، و د اسا صال تهم ياآللها ار)   ، واي ا د اسا التماام الت  ات)ىل شكت 

 -:ا ل  اال با الي   ويبمسم اليحت
الممدما ص  صيي ا اال با وتبمسم ال   سمي  اروت يو تيوي  اال با الي   ص  الح ا ة المي يا المديما *

 .  لوالمسم الياب  يتحدت ص  المما عا ال)امسا صش ه   وبول  او   وبو  ي مويولي
 :اوال :  وبول  ، ويابياً يم يتباوت اليحت كىلك المعيودال الت  ات)ىل شكت اال با ص  يو تل المؤبيا او * 

  بحمل صاو    ، ياليا :  الهل ال  ا ص   ييل .

يم يتباوت اليحت المعيودال الت  ات)ىل شكت اال با المىك  وتبمسم ال  اوال: وزي  و  بف  و  و  و   * 
 يابيا :  الهل ال  ا الحا سا  ص   التواييل ياليا: الهل ال  ا الحا سا ص   الي ديال.  

 دت اليحت ص  التماام يشكت اال با الي   وال  ض مبها مع ىك  امي ل تدت  مي ل تدت ص يها ويتح* 

 )اتمل اليحت .* 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7دراسات في آثار الوطن العربي 

 287 

Studying of the Cape Hare Deities in Ancient Egypt 
Abstract  

     The cape hare (Lepus Capensis) has appeared in the ancient Egypt as hieroglyphic 

sign and as a symbol of the fifteen province of upper Egypt that included the city of 

the eight it was represented in the desert’s scenes, at least from the first Naqqada also 

it was appeared in sacrificing sense especially in the Middle and New Kingdom 

where it was regarded an example for the sportive king. Because of his speed and 

ability in fleeing from the hunter’s arrows or hunting dogs, was worshipped since end 

of Old Kingdom till Ptolemaic period when amulets appeared in the shape of the cape 

hare, made of green fiancé that symbolize regenerations. A female cape-hare was 

worshipped as shown in the form of the goddess  “wnt” the swift one “the lady of 

Heromoplice Magna”. Wnwt appeared as a cape hare or, cape hare, lioness, serpent 

headed goddess, so it associated with the goddess Hathor, Skhmet, Sped, Djhwty, Mat 

and Nhmet -awe   also the male cape hare was worshipped in the form of “wnw” and 

perhaps associated with Osiris, he appeared in form of the cape hare or cape hare – 

headed god which represents demons and the gates guardian gods, The research aims 

to study all deities that formed cape hare in ancient Egypt in its two styles male and 

female and its relationships with other deities ,also studying all cape hare’s Amulets.  

         The research consists of:  - 

 The Introduction shows the ancient cape hare subfamily that consists of two 

category firstly: - depicting the cape hare in ancient Egypt, the second: - about 

the fifteen Nome “wnt” or “wnw” Heromoplise. 

 Then the research studies the deities of the cape –hare as shown in male and 

female.  

 The research also talks about the Amulets in form of cape hare and its 

purpose and examples. 

 Research conclusion.  
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 1شكل 
األرنب البري ، مقبرة الملك حور 

 محب

E. Hornung, Das Grab 

des Haremhab (1907), 

Taf. 11. 

 أ-2شكل 
أرنب بري يعدو في 

 مناظر الصحراء

W.F. Petrie, 

Corpus of  

Prehistoric 

(1921), pl. 

XXV-98 D. 

 ب-2شكل 

 IIIمقبض سكين من هيراكونوبوليس نقادة 

J. Vandier, Manuel I (1952), fig. 

372. 1. 

  
 أ-3شكل 

 Hunter’s Paletteاألرنب البري على صالية

Ashm. Mus. E. 3924. 

K. M. Cailowicz. Les Palettes 

Égyptienne, SAAC. 3 (1991), fig. 24, 

55. 

 ب-3شكل 
 المتحف المصري-أرنب الصحراء ، صالية منشأة عزت

Z. Hawas, Hidden Treasures of The 

Egyptian Museum (2002), 5. 

 
 

 أ-4شكل 

Fig. 42, Doc. 28. 
 ب-4شكل 

Fig. 57, Doc. 43. 
 األسرة الخامسة –األرنب البري في مناظر الدولة القديمة 

A. Labrousse, A. Moussa, La Chaussée du Complexe Funéraire du Roi Ounas 

BdE 134 (2002), 151, 147. 
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 أ-5شكل 
 البرشا-أرنب يقف خلف شجرة

N. Newberry, El 

Bersheh, pl. VII. 

 ب-5شكل 
أرنب بري يعدو، مقبرة سنبي/مير 

 الدولة الوسطى

S. Smith, Art and 

Architeclure of Ancient 

Egypt (1990), fig. 187. 

 6شكل 
 أرنب بري يعدو الدولة الوسطى

F. de Cenival, “Lyko-

Lynx” igge dans Le et 

Chacal-Mythe de l’Oeil 

du Soliel, BIFAO 99 

(1999), fig. 2, 82. 

 
 

 7شكل 
األرنب البري في مناظر صيد الصحراء بني حسن مقبرة 

 الدولة الوسطى 13

P. E. Newbery, Bani Hassan II, pl. 

IV-T. 13. 

 أ-8شكل 
 أرنب بري يعدو مع حيوانات الصحراء هرًبا من السهام

N. de G. Davies, Five Theban Tombs 

(1913), pl. XXII-1. 

  
 ب-8شكل 

، طيبة الغربية )مونتو حر  20أرنب يعدو من مقبرة 
 خبش إف( بداية الدول الحديثة

N. de. G. Davies, The Tomb 

Menkheperrasab, Amenmosi and 

Another (1933), pl. XII. (T. 20). 

 9شكل 

مقبرة با  –لدولة الحديثة مناظر تقديم األرنب البري بداية ا

 الكاب-حري

J. Tylor; F. L. Griffith, The Tomb 

Paheri, (1894), pl, VI. 
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 أ-10شكل 

مقبرة -حمل األرنب البري في مناظر تقديم القرابين
 طيبة الحائط الشمالي الصف األخير-أوسر

N. de. G. Davies, Five Theban 

Tombs (1913), pl. XXIII. 

 ب-10شكل 
مقبرة أوسر عصر الملك تحتمس -مناظر تقديم األرنب البري

 األول

N. de. G. Davies, Five Theban Tombs 

(1913), pl. XXII-1. 

 

 

 11شكل 
طيبة  20مقبرة -تقديم األرنب البري

 الغربية

N. de. G. Davies, The 

Tomb of 

Menkheperrasonb 

(1933), pl. XII. T. 20. 

 12شكل 
 المتحف البريطاني-نب آمون-نب البريتقديم األر

Patrick F. Haulihan, The Animal World of The 

Pharaohs (1996), 70, 71, fig. 52. 
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 13شكل 

 مصر الوسطى–موقع إقليم األرنب الخامس عشر 

ياروسالف تشرني،الديانة المصرية القديمة ، ترجمة أحمد قدري ، 
 .218( ، 1996هرة )مراجعة د. محمود ماهر طه ، القا

 أ-14شكل 
من معبد الوادي الملك  15نقوش اإلقليم 

 دهشور-سنفرو

A. Fakhry, Dahshur, Vol. II 

(1961), pl. 15. 

  

 ب-14شكل 
ممثلة اإلقليم األرنب من مجموعة 

 الملك منكاورع متحف بوسطن.

C. Aldred, Egyptian Art 

(1988), fig. 155. 

 15شكل 
 الكرنك-المقصورة البيضاء-ة عشرالمقاطعة الخامس

P. Lacon, H. Chevier, une Capelle de Sésostris I
er

 

(Paris, 1956), 288. Pl. 3. 26. 
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 16شكل 
 نقش المدخل الخاص بمقبرة جحوتي حتب بالبرشا

P. E. Newberry, El-Bersheh, The Tomb of Tehuti-Hetep, pl. VI, 13. 

 
 

 17شكل 
ني في هرموبوليس يحيط الثعبان الكو

 برمز المقاطعة
رندل كالرك ،الرمز و األسطورة 

 .8،شكل  1988،

 أ-18شكل 
 اسم اإللهة ونوت أو نت أو ون ونت

Wb, 1, 318-5. 

  
 ب-18شكل 

وننوت في مقصورة رع حوراختي 
 بأبي سمبل

I. Badawy, La Chapelle 

de Rê Horakhty (1989), 

pl. XVIII. 

 أ-19شكل 

 wnwtمعبد إسنا ونوت 

F. Daumas, Hiéroglyphiques (1988). 247/612, 613. 
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 ب-19شكل 
 ونوت منحنية بشكل الحية

M. G., Lefébure, Theban 

II (1886), pl. XIII-4. 

 20شكل 
 سم. 6.7هيئة حيوانية من العظم ربما ألرنب بري )فرس نهر؟؟( الطول 

 .5شكل  122( ،2004التاريخ ) علي رضوان ،الخطوط العامة لعصور ما قبل

 

 
 أ-21شكل 

أختام من الفيانس نقش عليها األرنب البري من 
 "قاو"

G. Brunton, Qau and Badari I 

(1927), pl. XXXII-7, 8, 9. (dy. 

VI-XI) 

 ب-21شكل 
 ختم من الفيانس من "قاو"

E. Hornung, E. Staehelin, Skarabäen 

(1976), Nr. 769, taf. 86. 
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 22شكل 

 أحد مناظر نصوص التوابيت األرنب يمسك بالسكين

A. de Buck, The Egyptian Coffin 

Texts, Vol. VII (1962), pl. 1 

(Spells 28, 29, 26). 

 23شكل 
 من نصوص التوابيت 495التعويذة رقم 

A. de Buck, CT. VI (1956), 76. 

  
 24شكل 
من نصوص  720ونوت في التعويذة 

 وابيتالت

A. de Buck, CT. VI (§ 

349), spell 720. 

 25شكل 
 نصوص التوابيت 47ونوت في التعويذة رقم 

E. Greafe, LÄ VI (1987), 859f. 
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 26شكل 
 من نصوص التوابيت 942ونوت في التعويذة 

A. de Buck, CT. VII (1962), spell 

942, 156. Texts, Vol. III (1978), 81. 

 أ-27شكل 
ت ربما ربة الساعات بشكل سيدة و رأس األسد كتاب ونو

imy-dw3t 

E. Hornung, Das Amduat (1963), 130f. 

 

 

 ب-27شكل 
ونوت بشكل رأس أنثى األسد من 

 بن.-ع9لوحة  19أسرة -الرامسيوم

Quibille, Ramesseum 

(1898), pl. XVII, 2. 

 أ-28شكل 
 األسرة الثالثين-ونوت تل بسطه

L. Habachi, Tell Basta (1951), fig. 29. 
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 ب-28شكل 
 أرنب بري؟ على تمثال اإللهة باخت

S. Schoske, Gott und 

Götter un Alten Ägypten 

(1992), No. 108, S. 159. 

 29شكل 
 معبود أو معبودة

 بشكل رأس األرنب بين جب و إله آخر أسرة خامسة

A. Labrousse, A. Mossa, La Chaussée du 

Complexe Funéraire du Rai Ounas, BdE. 134 

(2002), 193, fig. 158. 

 
 

 30شكل 
ونوت بشكل أرنب خلف حجوتي 
برأس آيبس و نحمت عاوي على 

 و المنظر مهشم-رأسها المصلصل

N. de G. Davies, Hibis, 

III (1953), pl. 5/7. 

 31شكل 
 العصر اليوناني الروماني-ونوت سيدة ونو في معبد دندرة

S. Couville, de Chapelles, Osiriennes, 

Photographies, IFAO 117 (1997), Les Temples de 

Dendara X/2, pl. XX2. 104, 225. (X.1). 
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 32شكل 

 –المقصوره االوزيريه  –ونوت  سيد ونو 

 دندره

S. Couville, Les Temple De 

Dendara, BdE 117(1997), XI 

.365 

  33شكل 

  27معبد هيبس  اسرة  –سيده خلف حجوتى  ونوت شكل

Davies, Hibis (1953), pl. 36.  

  
 34شكل 

 معبد هيبس –ونوت الشماليه بتاح الشماليه 

Davies, Hibis III (1953), pl. 

5/VI 

  35شكل 

 معبد هيبس  –"موت ونوت " خلف آمون 

Davies, Hibis III (1953), pl. 4 V. 
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 36شكل 

 صفط الحنه 30ونوت الشماليه والجنوبيه االسره 

E. Naville, The Shrine of Saft El-

Hennah (1887), pl. 6. M. 6. 

 37شكل 
 27"سبد ابن ونوت" أسرة 

Davies, Hibis III (1973), pl. 18. 

 

 
 38شكل 

 26-25عالقة سبد و ونوت في الميدامود األسرة 

M. F. Bisson de la Roque, 

Médamoud (1933), 64, Inv. 

6529. 

  39شكل 
 ونوت تتخذ دور نوت فى رفع السماء معبد كوم امبو 

J.de Morgan, Kom Ombos I, pl. 257/326. 



 7دراسات في آثار الوطن العربي 

 299 

 

 

  40شكل 
ٍابت الغرب بشكل سيدة ورأس أرنب برى طيبه 

  21أسره 

E.Chassinat, La seconde 

Travville de Deir el Bahari 

(1909), fig.36=CG.6016, 56. 

 41شكل 
 27نخمت عاوى بشكل سيدة ورأس أرنب برى معبد هيبس أسره 

Davies, Hibis III (1953), pl. 4 V, II. 

 
 

 42شكل 
سيده الغرب بشكل سيده ورأس أرنب برى طيبه 

 21أسره 

J. de Morgan, Kom Ombos I 

(1895), pl. 46/47. 

 أ – 43شكل 

 يثةدولة حد imy dw3t مخصص الطفل كتاب

E. Hornung, Das Amduat (1963), 841/p. 

197. 
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 ب– 43شكل 

 imy dw3t كتاب تا  –زن 

E. Hornung, Das Amduat  (1963), 

7/4. 

  1–أ -44شكل 

 اوزير ون نفر 

Wb, I, 311. 

  

  2-أ-44شكل 
 "ون نفر من معبد دندره " 

F. Daumas, Phonétiques des 

Signes Hiérographiques 

d’Époque Gréco-Romane I 

(1988), 211/15 (2763-6).  

 3-أ-44شكل 
 ون نفر من معبد دير الشلويت

F. Daumas, Ibid VI, 429, 697 (1811). 
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 ب-44شكل 

 –بشكل برأس االرنب  –أوزير ون نفر ماع خرو 

 معبد دندره

S.Couville ,Le Temple de 

Dendara, pl. XX/2-197. 

  45شكل 
لذى فى ونوأوزير ا  

S.Couville, Le Temple de Dendara 

Chapelles Osirinnie IFAO 117(1997), pl 

X. 203, 372-XII (219:221). 

 
  

 46شكل 

 معبد ادفو  –أوزير ون نفر ماع خرو 

E.Chassiant, Le Temple d’Edfou 

(1960), Tom Dixéme, pl 

CXLVI. 

 ب-47شكل  أ-47شكل 

 عدتهما بعالمة األرنبجعرانان زخرفت قا

E. Hornung E. Staehelin, Skarabäen (1976) 

Nr.678, taf. 75, 352; Nr.770, taf. 86. 
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 48شكل 

الدير البحري أسرة الحادية -األرنب إله الغرب
 و العشرين

E. Chassinat, La Seconde 

Trouvaille de Deir El-Bahari 

(1909), pl. XIII-B, CG. 6024. 

 49شكل 
بادي آمون األسرة الحادية و -األرنب الذي على قمة الغرب الدير البحري

 العشرين

E. Chassinat, La Seconde Trouvaille de Deir 

El-Bahari (1909), pl. VII-B=CG.6020-B, 62, 

fig, 42. 

  
 50شكل 

إله بشكل أرنب بري و حجم مومياء سيد الرعب 
 األسرة الحادية و العشرين

A. Niwinski, La Seconde 

Trouvaille de Deir El-Bahari 

(1996), I, 85, fig, 68. 

 51شكل 
إله جالس يمسك سكين برأس أرنب ، تابوت باي نجم 

CG.6104األسرة الحادية و العشرين 

A. Niwinski, La Seconde Trouvaille de Deir 

El-Bahari (1996), fig. 49. C., 64, 65. 
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 52شكل 
بشكل أرنب ينفث حية مجنحة تابوت بادي إله 

 الدير األسرة الحدية و العشرين-آمون

A. Niwinski, La Seconde 

Trouvaille de Deir El-Bahari 

“Coffins”, Vol. II (1996), fig, 

91-B. 

 53شكل 
األرنب البري بين ستة آلهة حامية تمسك السكاكين و تقبض بفمها 

 الحادية و العشريناألسرة -على ثعبان رأسه ألعلى

A. Niwinski, Papyri, OBO 86 (1989), fig. 

46. 

 
 

 54شكل 
 اإلله األرنب رمز أوزير األسرة الثانية و العشرين

A. Niwinski, Papyri, OBO 86 

(Friborg, 1989), fig. 25. 

 55شكل 
كتاب الموتى بردية آني المتحف  110اإلله األرنب في الفصل 

 حديثةالبريطاني دولة 

R. O. Faulkner, The Egyptian Book of The 

Dead, The Book of Going Forth by Day 

(1998), pl. 34. Ch. 110. 
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 56شكل 

 كتاب الموتى 110اإلله األرنب في الفصل 

A. Erman, A Handbook of 

Egyptian Religion, Translated by 

A. S. Griffith (1907), fig, 56, 92. 

 57 شكل
 من كتاب الموتى 126األرنب في الفصل 

A. Piankoff, Mythological Papyri (1953), 

25. 

 

 
 58شكل 
 كتاب الموتى 145اإلله األرنب الفصل 

Barguet, Le Livre des Morts des 

Anciens Egyptiens (Paris, 1967), 

196. 

 59شكل 

 Pap of Hori-Ch. 146 146اإلله األرنب في الفصل 

Berman, et al Catalogue of Egyptien Art, 

The Cleveland Museum of Art (1999), 371, 

No. 281. 
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 أ-60شكل 
 147اإلله األرنب الفصل 

 ب-60شكل 
 147اإلله األرنب الفصل 

 .143( ، 1967واالس بدج ، كتاب الموتى الفرعوني من بردية آني ، ترجمة فيليب عطيه )

  
 61شكل 

من العاج ألرنب جالس بأذن قصيرة نهاية عصر  خرز
 الدولة القديمة

Budg, The Mummy (1989), 239-BM. 

30558. 

 62شكل 
 خرزة من العاج ألرنب جالس نهاية عصر الدولة القديمة

G. Brunton, Qau and Badari II (1928), 

pl. XCV. 

  
 65شكل 

خرزة من العاج بشكل أرنب بري 
 قاو-696ة أسرة سادسة مقبر

G. Brunton, Qau and 

Badari I (1927), pl. 

XLIV. 

 66شكل 
 تميمة من الفيانس من الالهون بشكل األرنب من األسرة الثانية عشر

Ägyptisches Museum Berlin, Patrick F. Houlihan, 

The Animal World of The Pharaohs (1996), 701, 

fig. 51. 
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 67شكل 

رنب من الفيانس تميمة بشكل األ
 األخضر الفاتح

Petrie, Amulets (1914), 

44, No. 213, d, pl. 

XXXVIII. 

 68شكل 
 تميمة بشكل األرنب من الفيانس األبيض الباهت

Petrie, Amulets (1914), 44, No. 213, b, pl. 

XXXVIII. 

 

 
 69شكل 

 تميمة بشكل األرنب من الفيانس األزرق الباهت

Petrie, Amulets (1914), 44, No. 

213, c, pl. XXXVIII. 

 70شكل 
 أرنب بري األذن كبيرة ملتصقة بالجسم

G. Reisner, Amulets II (1985), p. 5, pl. I. 

 
 

 71شكل 
 أرنب بري بأذن كبيرة ملتصقة بالجسم

G. Reisner, Amulets II (1958), 5, 

pl. II. 

 72شكل 
 أرنب بري بأذن كبيرة ملتصقة بالجسم

G. Reisner, Amulets II (1958), 5, pl. XXI. 
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 73شكل 

 أرنب بري من العصر المتأخر متحف المتروبوليان

Patrick F. Houlihan, OEAE II 

(2001), 81. 

 74شكل 
 أرنب بري رابض ذو أذن كبيرة نسبًيا المتحف البريطاني

C. Andrews, Amulets (1994), fig. 60-e. 

 

 
 أ-75شكل 

 بري رابض من تل بسطةأرنب 

E. Naville, Mound of The Jews 

(1887), pl. XVII-22. 

 ب-75شكل 
 تميمة بشكل أرنب رابض من سقارة

R. Van. Walsem, ASAE  77 (2003), pl. IV-

B. 
 


