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  : مصر فً لبٌئةا

 -22) عرض خطً بٌن ، أفرٌقٌا لقارة الشرقً الشمال أقصى فً مصر تقع     

 الشمال من ٌحدها ، 2كم ملٌون من أكثر مساحتها تبلػ ، االستواء خط شمال( 32

 لٌبٌا الؽرب ومن سٌناء وصحراء األحمر البحر الشرق ومن المتوسط البحر

 .رٌقٌاأف وأدؼال السودان الجنوب ومن الكبرى األفرٌقٌة والصحراء

 جرداء صخرٌة تكوٌنات ذات صحراوٌة مناطق بكونها مصر أرض أؼلب تتمٌز

 لةحٌمست الحٌاة ألصبحت النٌل نهر ولوال ، الكلس حجر. من أنواع من أؼلبها ٌتؤلؾ

 .  لٌمقاإل هذا مثل فً

  وهناك ، الشمال إلى الجنوب من مٌاهه تجري الذي النٌل نهر مصر ٌخترق

 ٌنتهً ألم ، ورشٌد دمٌاط فرع شما رئٌسٌن فرعٌن ًإل مصر شمالً فً ٌتفرع

 ألؾ، من أكثر وحدها مصر فً النهر طول ٌبلػ.  المتوسط البحر فً لٌصب النهر

         بٌن ٌتراوح رضعب للزراعة المصالحة لٌةهالس األرض، ضفتٌه علىتمتد  كم

 كم( 11-21 )

  القصب نبات فٌها ٌنمو التً. واألحراش بالمستنقعات محاطا النٌل وادي كان

 ثلم ، الحٌوانات لقطعان ومبلذا المتنوعة الطٌور ألسراب ملجا وكان والبردي

 األلٌفة الحٌوانات من وؼٌرها واألؼنام واألبقار رهالن وأفراس والتماسٌح لةفٌال

 .  والمتوحشة

  ةٌرخص جرداء هضبة وهً الؽربٌة الصحراء فهناك ، مصر أقسام باقً أما

 الواحات من عدد فٌها تنتشر. أفرٌقٌا شمالً الكبرى للصحراء بٌعٌاط امتدادا تحد

 الخارجة والواحات القطارة ومنخفض ، اللٌبٌة الحدود قرب سٌوة واحة أهمها من

  والداخلة

  الجبلٌة فعاتهاتبمر تتمٌز التً الشرقٌة الصحراء فهناك النٌل نهر شرقً أما

 . البحر سطح مستوى فوق م(911) من ٌقرب بارتفاع األحمر البحر على المطلة

  المٌاه مصادر وندرة أرضها بوعورة االخرى هً فتتمٌز ناءٌس جزٌرة شبه أما

  والممر برعالم سٌناء وتعد صحراء قاحلة أقسامها أؼلب جعل مما فٌها

 ببلد فً القدٌمة الحضارات مراكز مع عبرها تتصل تٌح ، لمصر االستراتٌجً
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 والحمبلت التجارٌة الرحبلت تمر كانت طرٌقها وعن الرافدٌن وببلد الشام

 .  البشرٌة والهجرات العسكرٌة

  المناطق ٌسود ، الشمالٌة المعتدلة المنطقة فً عقت مصر فؤن المناخ أما

  المداري المناخ فٌسودها الببلد جنوبً أما ، المتوسط البحر مناخ منها الشمالٌة

  شتاء ممطر بارد متطرؾ ؼٌر معتدل بمناخ العموم على تتمٌز ومصر.  الجاؾ

 .  صٌفا جاؾ حار

  عبر ومسارها الحضارة شكل على رئٌسً بشكل أثرت قد هذه مصر بٌئة إن   

 عن تقرٌبا معزولة أصبحت فقد والصحارى بالبحار أحاطتها فبسبب ، التارٌخ

 لكت شكلت كما ، األدنى الشرق طقةنم فً سائدة كانت التً الحضارات مراكز

 الؽزوات من مصر بحماٌة ساهم طبٌعٌا منٌعا سدا والصحارى لمائٌةا المسطحات

 جةٌنت من فكان ، طوٌلة لقرون والعسكرٌة السلمٌة البشرٌة الهجرات ومن الخارجٌة

 ولم البلدان من اهٌجاور وما مصر بٌن ٌرثوالتؤ التؤثر فرص وتحددت قلت أن ذلك

 تكتسب لم أنها كما ، قلٌبل إال النٌل وادي خارج المصرٌة الحضارة مظاهر تنتشر

 الحضارة جعل فً ساهم مما وهذا ، أٌضا القلٌل إال األخرى الحضارات من

 مظاهرها من كثٌر على حافظت ، وفرٌدة متمٌزة ةؽبص ذات القدٌمة المصرٌة

 .  السنٌن اآللؾ عبر فٌها الحٌاة نمط وعلى الحضارٌة

  أرض أن نجد القدٌمة لمصرٌةا الحضارة على األخرى ةٌالبٌئ التؤثٌرات ومن     

  علـى ضٌق شرٌط بشكل فٌها االستٌطان تركز لذلك قاحلة صحراء كانت مصر

  ، الؽربٌة المنطقة فً الصؽٌرة الواحات حول بسٌط تواجد مع فقط النٌل نهر جانبً

 .  فٌها المٌاه وجود عدم بسبب البشري التواجد من مصر أرض بقٌة خلت وقد

  ذهه استخدمت لذلك ، كلسٌة صخور من عام بشكل صرم أرض تتكون        

 .  التماثٌل وعمل واألهرامات والمعابد القصور بناءفً  واسع نطاق على المادة

  بقٌت فقد لذلك ، التعرٌة لعوامل جٌد مقاوم الحجارة من النوع هذا أن والمعروؾ

  عوادي من سلٌمة المختلفة ودهاهع شً مصر فً بنٌت التً المعمارٌة المنشؤت

 . الحاضر الوقت لحد شاخصة آثارها تزال وال الزمن
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  هو المصرٌة والحضارة التارٌخ على البٌئٌة التؤثٌرات أهم من فإن كذلك      

 نهر فٌضان مع فٌها الزراعٌة الدورة ومؤلمة الزراعٌة الفعالٌات وٌسر سهولة

 تموز أواسط من ابتداء منتظم دوري، بشكل ٌفٌض النٌل أن المعروؾ فمن النٌل،

 نحسرت تم ، اإلرواء إلى األرض فٌه تحتاج الذي الوقت وهو األول تشرٌن ولؽاٌة

 وفٌضانات كوارث، فً المٌاه تتسبب أن دون الحصاد وقت قبل ذاك بعد المٌاه

 ٌةبوتر الزراعٌة األراضً رقعة وتوسٌع الزراعة تطور فً ساهم مما مدمرة

 .  دبلالب اقتصادٌات فً الفقري العمود تعد والتً الحٌوانات

  فالسنة ، النٌل هرلن تظمةنالم الفٌضانات مع القدٌم المصري قوٌمتال ارتبط قدل     

  كل ٌتؤلؾ ، لوفص ثبلثة علً موزعة ٌوما(  365)  من تتؤلؾ المصرٌة الشمسٌة

 .  ٌوما( 31) فٌها شهر كل ، أشهر أربعة من فصل

  تكون وفٌه ، الطٌبة األرض بمعنى(  ختآ ) فصل فهو األول الفصل أما         

  أى(  بٌرت) فصل ٌلٌه ، النٌل، نهر فٌضان بدابة مع تموز منتصؾ فً السنة بداٌة

 فصل وهو(  شٌمو ) فصل، واخٌرا النباتات نهو موسم رهو الخروج أو زوغبال

 .  الجدٌد الفٌضان ظارنتوا المحصول وتخزٌن ادصالح

  وبوجٌٌها مصر فً الحضارة سور على كبٌر أثر لبٌئٌةا للعوامل كان لقد           

  أخٌرا نشٌر أن ونود ، ألحقا لها رىخأ تفاصٌل ذكر على نؤتً سوؾ خاصة جهةو

  خلفها تًال األخرى اآلثار وبقرٌة والمعمارٌة الفنٌة فاتلالمخ على البٌئة أثر ىال

.  دٌمقال هاوتارٌخ مصر حضارة مهوف كشؾ فً ساهمت والتً القدماء المصرٌون

 فً كبٌر أثر األمطار وقلة الجافة الصحراوٌة وأرضها مصر لبٌئة كان لقد

 لفائؾ من العدٌد حفظ وعلى والدنٌوٌة الدٌنٌة المبانً من الكثٌر على المحافظة

 أعمال من فٌها سطروا وما مصر وفراعنة الملوك أخبار علٌها دونت التً البردي

 األثاث تلؾ وعدم حفظ على الجافة البٌئة تساهم كذلك. وعمرانٌة حربٌة ومآثر

 من تحوٌه وما والقبور المدافن حفظ وعلى والمعادن والعاج الخشبٌة والمصوؼات

 المادٌة المخلفات تلك أصبحت لقد. ثمٌنة جنائزٌة داٌاهو تومومٌاءا ثثج

 النٌل وادي وحضارة تارٌخ دراسة مصادر من مهما مصدرا والكتابات والمعمارٌة

 دٌمقت من دراستها بعد تمكنوا حٌث ، واالثار التارٌخ لعلماء بالؽة أهمٌة هال وكان

 عن وافٌة مهمة معلومات
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  المظاهر من كثٌر عن معلومات تقدٌم وفً مصر فً السٌاسٌة األحداث تتابع

  الشعب لعامة الٌومٌة والحٌاة وملوكها منجزات وعن التقنٌة والتطورات الحضارٌة

 .  االجتماعٌة وعبلقاتهم رهموأفكا معتقداتهم وعن

 : مصر تسمٌة

  القدٌمة البابلٌة ومنها(  السامٌة) الجزرٌة اللؽات فً مصر كلمة تعنً            

  تسمٌة علٌها األشورٌون أطلق وقد.  كبٌرة قرٌة أو إقلٌم أو أرض أو قطر بمعنى

  مصر أي ، اذاته التسمٌة علٌها أطلقوا فقد الٌمن فً ٌوننالمعٌ أما. ومصري مصر

 .  مصرٌن السرٌانٌة النصوص وفً مصراٌم بهٌئة ورددت التوراة وفً.  مصري

  ،(  كٌمٌت) أو(  كٌمً) تسمٌة أرضهم على أطلقوا فقد مصر سكان أما       

  نهر جانبً على الخصبة األرض لون إلى إشارة الخمرٌة أو السوداء األرض بمعنى

  المناطق على الحمراء األرض أي ،(  دشرت)  تسمٌة أطلقوا بٌنما ، النٌل

  لىا لئلشارة أرض مثنى األرضٌن أي ،(  تاوي)  تسمٌة أطلقوا امك.  الصحراوٌة

 ( .  تامحر)  الدلتا ، السفلى ومصر ،(  تاشمعو)  الصعٌد ، العلٌاقطري مصر 

 :  المصري بعالش اصل

  هو كان ٌتح ، الزنجً دواالس الجنس الى القدٌم المصري الشعب اصل دعوٌ

 .  اٌتههن حتى القدٌم المصري التارٌخ بداٌة منذ المصري للشعب الؽالب العنصر

  ٌؾحن سدجب مٌزتٌ كما،  قاتمة سمراء واحٌانا سوداء ببشرة الزنجى الجنس ٌتمٌز

 همحمبلم اما. رةٌصقال الى اقرب اجسادهم وإطوال. رفٌعة وارجل قصٌرة واذرع

لبعضهم ،و ضٌق اعقؾ انؾ او افطس انؾ ولهم تنزةمك شفاه لهم ان مهاكثر فٌتمٌز

 شدٌد او مجعد شعر ذوي فهم منهم البؽال القسم نا اال رسلتمس. اسودشعر

 او الزنجً اي وكمٌتوKMT كمت سمٌةت انفسهم على المصرٌون قاطل .الجعودة

 كان كما. االخرى وبعالش عن انفسهم ولتدرٌق بشرتهم سواد بسبب وداالس الرجل

 لقب، كان كما((  العظٌم الزنجً)) اسم مصر الهة اكبر احد مٌن االله ركبا لقب

 هو الشرٌرة االلهة لقب، كان ،بٌنما الزنجً اي كٌمً هو لدٌهم الخٌرة االلهة كبار

 ًالت((دشرت))
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 ءضاٌب اسٌوٌة اصول من، االخرى الشعوب على اٌضا تطلق وهً احمر تعنً

 .  قاحلةال الصحراء على اٌضا تطلق كما ، البشرة

  القدٌم مصر تارٌخ دراسة مصادر

  هً ما حضارة دراسة فً واآلثار التارٌخ علماء علٌه ٌعتمد ما أهم أن

  خلفوه ما على شاهد خٌر فهً الحضارة تلك سكان صنعها التً المادٌة فاتلالمخ

  أعتمد فقد مصر تارٌخ ولدراسة.  الٌومٌة الحٌاة فً تستخدم وأدوات واآلت مبان من

  العامة المبانً لثم ، المتنوعة المعمارٌة المخلفات على واآلثار التارٌخ اءعلم

  تماثٌل من ٌةنالف المخلفات إلى باإلضافة والمدافن واألهرامات والمعابد والقصور

  من األخرى األثرٌة اللقى على المإرخون أعتمد كذلك. مختلفة ومنحوتات وصور

 .  ومعدنٌة خشبٌة ومصنوعات فخارٌات

  المدونات، ي مصر تارٌخ دراسة فً المعتمدة األخرى المصادر أنواع ومن      

 ن،فوالمدا والقصور المعابد جدران على أو البردي لفائؾ على سطرت التً الكتابٌة

 واجتماعٌة دٌنٌة وقضاٌا هموم رويت أو متنوعة سٌاسٌة أخبارا لنا تسرد وهً

 لواحاأل من مجموعة هً علٌها عثر التً التارٌخٌة النصوص أشهر ومن.  متنوعة

 قدما ذمن مصر حكمت التً األسرات حكم رٌوس أسماء علٌها نقش التً ةرٌالحج

 ؾحمت فً االن وجوده بسبب االسم بهذا سمً الذي بالرمو حجر ومنها ، هاورعص

 وتارٌخ تورٌن وبردٌة ابٌدوس ولوحة الكرنك ولوحة.  صقلٌة ةجزٌز بالرمو

 كتب المٌبلد قبل الثالث القرن فً عاش مصري كاهن وثمانٌو ، ثو(مانٌ) مانٌون

  مأقد منذ مصر تارٌخ

 .  جمٌع أعتمدها حاكمة أسرة" 31" إلً قسمه البطلٌموسً العصر وحتى العصور

  قدمت النصوص وهذه ، المصري التارٌخ لدراسة عام كهٌكل المحدثٌن نٌمإرخلا

  حكم وسنوات أسماء وفٌها لمصر ًالسٌاس التارٌخ عن جدا مهمة معلومات للباحثٌن

 .  زمنً تسلسل حسب مصر ملوك وأعمال

 ًه مصر تارٌخ دراسة فً الباحثون علٌها اعتمد التً األخرى المصادرمن      

 القرن منذ المنطقة زاروا الذٌن والرومان الٌونان والمإرخٌن الرحالة كتابات

        الصقلً ودٌودور(  م. ق الخامس القرن)  هٌرودوتس ومنهم م ، ق السادس

 ( م فى األول القرن) 
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 ورد التً السماوٌة الكتب أهمٌة ننسً ال كما ،(  للمٌبلد األول القرن)  وبلوتارخ

 فً ورد ما ومنها أرضها على جرت التً األحداث وأهم وفراعنتها مصر ذكر فٌها

 .  الشرٌفة بوٌةنال واألحادٌث الكرٌم والقرآن التوراة

 : لقدٌما مصر تارٌخ

  رئٌسٌة عصور عدة إلى القدٌم مصر تارٌخ واآلثار التارٌخ علماء قسم -

 :  ومنها

 القدٌم الحجري العصر  . 

 الوسٌط الحجري العصر  . 

 الحدٌث الحجري العصر  . 

 األسرات قبل ما عصر  . 

 المبكرة االسرات عصر او التؤسٌس عصر  

 القدٌمة المملكة عصر  . 

 (  االولى االنتقالٌة رةالفت)  االولى الضعؾ ترةف  -

 الوسطى المملكة عصر  . 

 (  الثانٌة االنتقالٌة الفترة) الهكسوس وحكم الثانٌة الضعؾ فترة -

 ةثالحدٌ المملكة عصر  . 

 ( الثالثة االنتقالٌة الفترة)  الثالثة الضعؾ فترة  -

 المتؤخرة العصور  . 

 سًالفار االحتبلل تعصر  . 

 ( .  ةالبطالس)  اإلؼرٌقً االحتبلل عصر 

 الرومانً االحتبلل عصر  . 

 اإلسبلمً العربً الفتح . 
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 .  الحدٌث الحجري العصر

  لها كان متنوعة حضارٌة تطورات من فٌه حل وما العصر هذا أهمٌة بسبب

  بهذا ناتدارس نبدأ أن األنسب من أنه نجد ، المصرٌة الحضارة نشوء فً األثر أكبر

 . خاصة دراسة إلى تهتاج التً السابقة العصور شرح فً ضوالخ دون العصر

  بدأ وفٌه ، م.ق الخامس اآللؾ مع مصر فً الحدٌث الحجري العصر ٌبدا

  جدٌدة ئلساو إٌجاد من البد كان لكلذ ، تدرٌجٌا الجفاؾ نحو ٌتجه الببلد فً المناخ

 بدأت وقد.  الواحات حواؾ زراعة وأ النٌل نهر لبلاستؽ على تعتمد الزراعة فً

 نهر هول المستنقعات تجفٌؾ، عملٌات ثدٌحال الحجري العصر من مبكر قتو منذ

 فً ساهم مما والقنوات الترع ومفر المائٌة والخزانات البسٌطة السدود ءوانشا النٌل

 زراعٌة قرى فً السكان استقرار وفً للزراعة الصالحة األراضً رقعةتوسٌع 

 .  محدودة

 العوامل من ، الحٌوانات كتربٌة تكمٌلٌة تفعالٌا من رافقها وما الزراعة كان لقد

 الترحال لحٌاة وتركهم الناس من كبٌرة أعداد استقراء فً ساهمت التً المهمة

 على(  القوت أنتاج عصر)  تسمٌة العلماء أطلق لذلك.  الطعام عن بحثا والتجوال

 علٌها اوأطلق والنً اإلنسان حٌاة من السابقة المراحل عن لها تمٌٌزا المرحلة تلك

 ( .  القوت جمع عصر)  تسمٌة

 هذاعدة ثونحالبا قسم وقد وٌلةط روناق مصر فً حدٌثال جريحال العصر استمر

 الفنون أو البناء مجال فً تطورات من فٌها عدل ما بسبب ثانوٌة عصوراو  أدوار

 محلٌة لمواقع تسمٌات التارٌخٌة األدوار تلك على وأطلقوا خارٌةفال الصناعات أو

 .  مرة ألول الدور ذلك أثار فٌها أكشفت

  الفٌوم موقع إلى نسبة الفٌوم دور هو الحدٌث الحجري العصر أدوار أقدم من

 نسبة مرمرة دور بلٌه ، ق.م( 4511) حدود إلى بزمنه ٌعود وهو القاهرة جنوب

 عترج التً طاسة ودٌر العمري دور ثم ، الدلتا ؼربً مةبلس بنً مرمرة عقموا إلً

 ( . م.ق 3311)  حدود إلى بزمنها

  تمتهن التً المستوطنات عدد فً سعة نجد المواقع تلك فً علٌه عثر ومما

 من مصنوعة مناجل على عثر وقد ، األولى بالدرجة الحٌوانات وتدجٌن الزراعة
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  للحبوب مخازن على عثر كما المحاصٌل جنً فً استخدمت الصوان حجر

 والشعٌر الحنطة مثل بوبحال لخزن استخدمت األرض فً محفورة( عنابر)

  مارس وقد.  والخنازٌر والماعز األؼنام فهً دجنت التً الحٌوانات أما. والكتان

  وعتن هناك كان كما ، والعظمٌة الجلدٌة الصناعات وبعض الحٌاكة أعمال السكان

 .  مختلفة وألوان بؤشكال الفخارٌة الصناعات فً

  من مشٌدة بٌضوٌة أو دائرٌة اتبمخطط أكواخ عن عبارة فكانت البٌوت أما

 خارج خاصة مقابر فً أحٌانا أو القرٌة داخل فً نوافد فقد الموتى أما ، الطٌن

  القرٌة

  : األسرات قبل ما عصر

  تمركزت حضارٌتٌن كتلتٌن تتبلور بدأت ثالحدٌ الحجري العصر أواسط فً

  استخدام ادةبزٌ أٌضا تمٌز كما ، الببلد جنوبً واألخرى مصر شمالً أوالهما

  العصر بتسمٌة أٌضا العصر هذا ٌعرؾ لذاك ، النحاس معدن وبخاصة المعادن

  عصور وأ أدوار إلى الزمنٌة الحقبة هذه اآلثار علماء وٌقسم.  المعدنً جريحال

 انتشرت وقد ، مصر جنوب البداري موقع إلى نسبة البداري بدور تبدأ ثانوٌة

.  وبةنال إلى وصوال مصدر جنوبً مناطق اؼلب لتشمل الدور هذا حضارة مظاهر

 .  الجرزي الدور ثم ٌةنالثا نقادة تم األولى نقادة دور وهف األخر الدور أما

  بكثرة الحدٌث الحجري العصر ونهاٌات أواسط أي ، الحقبة هذه تتمٌز           

  ورإوس اجرنوالخ االزامٌل منه صنعت الذي النحاس ندمع ومنها المعادن استخدام

  شٌد دقو ، مساحاتها وسعة القرى عدد فى زٌادة العصر هذا فً نجد كذلك.  رماحلا

 أما ، الدائري التخطٌط أشكالها على ٌؽلب مخططات الطٌن من بٌوتهم المستوطنون

  مساحة أكبر القبر وأصبح السابق من أعقد الدفن شعائر أصبحت فقد الموتى

 حالرو عودة بعقٌدة إٌمان ىلإ ٌشٌر امم للموتى دمةقالم الطعام قرابٌن وازدادت
 إلى خاصة بؽةصب مصر تارٌخ صبؽت التً العقٌدة وهً الموت بعد ما وعالم

 .  القدٌم تارٌخها نهاٌات

  ًف أو الشكل حٌث من فٌها كبٌر تطور عتتب فٌمكن الفخارٌة الصناعات أما       

 كذلك، ، مختلفة حٌوانٌة بؤشكال فخارٌة جرار عمل فً أبدعوا كما ، وتلوٌنها نهاٌتز
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  من المصنوعة القبلئد مثل ، والحلً الزٌنة أدوات بصناعة خاصا اهتماما نجد

  من وعةنمص حلً واستخدام العاج من وأمشاط دبابٌس وصناعة الزجاج عجٌنة

  نجد كما والفضة الذهب من ومصوؼات واألزورد العقٌق مثل ، الكرٌمة األحجار

 .  وحٌوانات نساء أو لرجال حجرٌة تماثٌل عمل مثل الفنٌة بالنتاجات اهتماما

  أي ، الحدٌث الحجري العصر نهاٌات فً الحضارٌة التطورات أهم من أن

  وكثرة سعه ًه(  عام 1511) من ٌقرب ما أمتد والذي األسرات قبل ما عصر

  فً حاتواال وعند النٌل نهر جانبً علً انتشرت التً الزراعٌة المستوطنات

  وما الزراعٌة الفعالٌات تطور مع القرى تلك وتطورت نمت وقد ، الؽربٌة الصحراء

  السلطة نواة وتؤسٌس جدٌدة ومهن حرؾ وظهور اإلنتاج فً فائض من صاحبها

  األلؾ بسدود المدنٌة اتعالتجم أولى تشكٌل فً ساههم ذلك كل والدٌنٌة السٌاسٌة

 .  م.ق الثالث

  مدٌنة كل ٌتبع وكان مصر ًف مختلفة اطقمن من وأقالٌم مدن تشكلت لقد      

  كل ٌهف تتقلاس جدٌد سٌاسً نظام ونشؤ.  القرى من وعدد ثانوٌة مدن بضعة ةرئٌس

  شإونها تدٌر وهً وجٌشها هاتوأله حاكمها لها فكان الخاصة بشإونها رئٌسة مدٌنة

 ما إلى لذلك تبعا صرم أرض انقسمت وقد ، األخرى المدن عن بمعزل بنفسها
 مصطلح أو تسمٌة وهً( نومً) باسم ٌسمى ما أو مستقل إقلٌم( 42) من ربٌق
 .  األصل ـانًنوٌ

  نزاعات حدوث إلى بالنتٌجة أدى األقالٌم أو(  النومً) من العدد ذلك وجود ان     

  السٌطرة وفرض الزراعٌة األراضً على االستحواذ أجل من ببنها طاحنة وحروب

  وتوحدت األقالٌم عدد تقلص أن الحروب تلك نتٌجة نم وكان األخرى االقالٌم على

  فً الشمال مملكة إحداهما سٌاسٌتٌن كتلتٌن المطاؾ نهاٌة فً لتصبح بٌنها فٌما

  قرب( الحجر صان) باسم حالٌا بقاٌاها تعرؾ التً( ساو) عاصمتها وكانت الدلتا

 .  األحمر تاجال هو فٌها الملك اجتو الصقر شعارها وكان ، القاهرة جنوبً نحلوا

  الصعٌد منطقة فً العلٌا مصر فى الجنوب مملكة فهً الثانٌة المملكة أما

  الحٌة المملكة شعار وكان.  الحالٌة قنا محافظة فً( نوبت) مدٌنة عاصمتها وكانت

 . األبٌض التاج هو الملك وتتاج( الكوبرا حٌة)
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  سعة بسبب وذلك وبالجن مملكة من وتطورا تقدما أكثر الشمال مملكة كانت     

  سمح مما الدلتا أراضً وتكوٌن عندها النٌل نهر وتفرع فٌها الزراعٌة األراضً

  اقتصادٌات بإنعاش ساهم مما مكثؾ وبشكل المحاصٌل أنواع لؾتمخ بزراعة

  إال ، فٌها واالجتماعٌة السٌاسٌة التنظٌمات بوادر أولى ظهور على وشجع المنطقة

  حٌث ، الجنوب مملكة صالح فً تجري كانت حروبوال السٌاسٌة األحداث أن

  وتوحٌد الشمال مملكة دحر من العقرب الملك أو مٌنا الملك باسم المعروؾ ملكٌا

 .  الحقا ذلك سنشرح كما سلطانه تحت المملكتٌن

ق .م(  2686-3333) المبكرة سرات اال عصر أو سٌسالتأ صرع
 : والثانٌة االولىاالسرة 

  إلى التنوٌه من البد عصورال من وؼٌره العصر هذا شرح فً نفصل أن قبل     

  عدة هناك بل ثابتة قطعٌة لٌست عصر كل ونهاٌة بداٌة حول المقدمة التوارٌخ أن

  فً وبخاصة ، محدد تارٌخ على ٌتفقوا ولم المإرخٌن قبل من قدمت مختلفة خٌارتو

  . م.ق 664 عام لؽاٌة دٌمةقال العصور

  أشهر من.  والثانٌة األولى األسرتٌن حكم لمبكرةا االسرات عصر ٌشمل

  واتخذ بوالجن مملكة ٌحكم كان الذي مٌنا أو مٌنو الملك هو األولى األسرة ملوك

  الملك هذا قام ، العقرب كلالم باسم تسمٌته على اصطلح كلذل رمزا العقرب  ورةص

  مزدوجا اجات رأسه على ووضع والجنوب الشمال مملكتً توحٌد أي الببلد، بتوحٌد

 سٌاسٌة تارٌخٌة مرحلة عهده فً مصر دخلت. الموحدتٌن للملكتٌن رمزا ٌمثل
 ا بكثرةمٌن الملك عٌد اتسم. احدو ملك سلطة تحت التوحٌد مرحلة رمً جدٌدة

. سٌناء ءاصحر من البدو مخطر ولدرء الببلد توحٌد أجل من والؽزوات الحروب
 مما الرافدٌن وادي وببلد ماالش ببلد مع ةالتجارٌ العبلقات بكثرة دهاتسم عه كما

 .  مصر ببلد إلى الرافدٌنٌة الحضارٌة المظاهر من كثٌر دخول فً ساهم

  مدٌنة فً دللببل جدٌدة عاصً تشٌٌد هً الملك لهذا االخرى االعمال الهم من

  اي دونقٌعت كانوا امك االرضٌن التقاء مكان فً( حالٌا القاهرة جنوب)  ممفٌس

 ( . الدلتا)  السفلى ومصر(  الصعٌد) لٌاعمصر ال
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 :(  اماتاألهر عصر)  القدٌمة المملكة عصر

  بهذا سمً وقد ،( م.ق 2125 - 2686( )  3-6) األسرات حكم شمل             

 ذلك لملوك قبورا لتكون الضخمة الحجرٌة األهرامات بناء شٌوع بسبب االسم
 ( سنه 561) ونصؾ قرون خمسة ماٌقارب االسرات تلك حكم دام وقد. العصر

  عاما( 19) قرابة حكم الذي زوسر الملك هو الثالثة األسرة ملوك أوائل من

 مجمع الحقٌقة فً وهو ، مصر تارٌخ فً مدرجا حجرٌا هرما شٌد من أول وهو
 .  الملك لهذا مدفنا لٌكون خصص متكامل دٌنً

 :(  سقارة هرم)  زوسر هرم

 كانت أن بعد بالحجارة الهرم هذا شرد ،( كم 75) القاهرة عن سقارة مدٌنة تبعد
  بطول كبٌر بسور أحٌطت دٌنٌة هرمٌة مجموعة عن عبارة ومو ، باللبن تبنى

 بوابة ( 14) وللسور( م115) من ٌقرب السور وارتفاع( م277) وعرض( م 545)

  الخارج من السور تزٌن.  حقٌقٌة واحدة وبوابة حقٌقٌة ؼٌر رمزٌة بوابة( 13) منها

 .  القدٌمة العراقٌة الدٌنٌة المبانً تزبٌن ؼرار على ومزدوجة كبٌرة تبلودخ طلعات

 بٌةنوالج والمقبرة المدرج الهرم من تتؤلؾ التً الهرمٌة بالمجموعة السور ٌحٌط
 .  الدٌنٌة واالحتفاالت الطقوس إلقامة استخدمت التً المبانً من وعدد

  الصخر باطن فً ممرات بحفر البناء عملٌات بدأت فقد المدرج الهرم أما      

  الملكً األثاث لوضع دهالٌز وحولها فنالد حجرات حفرت أسفلها( م28) بعمق

  دقو.  المرمر من أناء( ألؾ 31) من أكثر على الؽرؾ بعض فً عثر وقد الجنائزي

 أخرى ؼرؾ حفرت الرئٌسً المدفن وحول. بالقرمٌد الؽرؾ هذه جدران كسٌت
 .  الملكٌة العائلة لدفن

  أدخلت ثم احدةو مصطبة عن عبارة بداٌته فً الهرم كان فقد األرض فوق أما   

 ، االرتفاع فً متدرجة مصاطب( 6) النهاٌة فً لتصبح وزٌادات توسٌعات علٌها
 بداخل عثر( . م118* 141) قاعدنه وأبعاد( م61) قرابة المدرج الهرم ارتفاع بلػ

 ؼرقت أنها إال الجنائزي األثاث من الكثٌر وعلى الملك مومٌاء على الدفن حجرات
 المقبرة تلك عن كشؾ الذي األلمانً القنصل قبل من ألمانٌا ىإل نقلها أثناء البحر فً

 وحاول
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 الصؽٌرة األهرامات من عدد ذاتها المنطقة فً شٌدت وقد ، الخارج إلى تهرٌبها

 .  وسرز الملك وأحفاد أبناء تخص التً

 :(  م.ق2494- 2613)  الرابعة األسرة

  ٌعد. القدٌمة المملكة رعص فً الحاكمة المصرٌة االسر اهم من واحدة وهً     

  الملك هذا اشتهر ، جدٌدة ملكٌة أسرة وهى ، الرابعة األسرة مإسس سنفرو الملك

  وهً ، والفٌروز النحاس مناجم حٌث ، سٌناء إلى وصلت التً وحروبه بفتوحاته

  المناطق مع عبلقات له كانت كذلك. الشام ببلد إلى التجارٌة القوافل طرٌق

 .  لبنان ؼابات من الخشب لجلب يالبحر هأسطول أرسل حٌث ، شامال لببلد الساحلٌة

  التً الحالٌة دهشور منطقة فً األهرامات من عددا هائنبب الملك هذا أشتهر كذاك

 معبد على تحوي له كبٌرة مقبرة من جز وهً ، سقارة مدٌنة جنوب( كم11. )تبعد

  لدفن استؽلت التً ةالصؽٌر األهرامات وبعض األخرى المعابد من وعدد الوادي،

  على االثار علماء اطلق ٌنٌركب هرمٌن الملك ذاه بنى وفٌها ، الداخلٌة المك أحشاء

 رمهال تسمٌة الثانً على واطلقوا المنحنً الهرم او وبًنالج رمهال اسم لواال

 . لشمالًا

 : خوفو الملك

  وصفته ، (سنة23) من تقرب لمدة حكمه واستمر سنفرو أبٌه بعد حكم            

  قبره بناء فً شعبه استعبد ، وطاؼٌة ظالما ملكا كان بؤنه القدٌمة الٌونانٌة الكتابات

 أو االكبر الهرم اسم حالٌا علٌه وٌطلق. مصر تارٌخ فً األكبر رمهال ٌعد والذي

  . خوفو هرم

  ٌتمٌز كما ، مصر فً األهرامات وأكبر أعظم بؤنه خوفو الملك هرم ٌتمٌز      

  المجموعة أقسام أؼلب عن الكشؾ ٌتم لم  ، وهندسته تخطٌطه وحسن بنائه بدقة

  والطرٌق الوادي معبد بالهرم ألحق قد أنه الظن أؼلب أن إال ، خوفو لملك رمٌةهال

 .الجنائزي والمعبد الصاعد
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  مراكب)  مٌةتس علٌها ٌطلق سفن فٌها وضعت كبٌرة حفر الهرم حول حفر     

  لعبور قبلتهتن فً ٌستخدمها سحرٌة سفٌنة الملك أعطاء نهام الهدؾ كان(  الشمس

  منها واحدة كل وضعت سفن خمسة على عثر وقد.  الشمس آله مركب مع السماء

 ( . م3.5) وعمق( م2.5) وعرض( م3)  من أكثر بطول بالصخر منحوتة حفرة فً

  أحدى نأ علما زوجاته لدفن استخدمت صؽٌرة أهرامات ثبلثة الهرم حول شٌد لكذك

 .  سنفرو الملك ابنة أخته هً زوجاته

  ، (م146)  بارتفاع(  م231× 231)  القاعدة مربع فهو األكبر الهرم أما       

  الحجار عدد ٌقدر.  األبٌض الكلس حجر من حبصفا الخارجٌة واجهته كسٌت

  أما ،( طن 2) واحدة كل وزن معدل.  قطعة ملٌونً من أكثر البناء فً المستخدمة

 ( . طن15) بوزن فهً أكبرها

  األرض سطح مستوى عن( م21) ٌرتفع الشمالٌة الجهة عند الهرم مدخل ٌقع     

  والحجرات الممرات من عدد الهرم داخل. األسفل إلى ٌنحدر طوٌل ممر إلى ٌإدي

  الهرم بداخل ٌعثر لم.  البناء داخل الضؽط لتخفٌؾ أو للتموٌه منها قسم المستخدمة

 .  توٌاتهحم من وأفرغ المملكة سقوط بعد للسرقة تعرض حٌث ءشً على

  وجبارت بشكل هرمه بناء فً للعمل المصرٌٌن سخر خوفو أن هٌرودتس ٌذكر     

 ( . سنة21) على تزٌد لمدة مستمرة عمل

 : خفرع الملك

  أبنائه نٌب الحاكمة العائلة داخل اضطرابات حصلت خوفو الملك وفاة بعد        

  مسلحة نزاعات حدوث إلى الخبلفات أدت وقد ، المختلفات زوجاته من ٌنالمتعدد

  المسمى خوفو أبناء أحد تمكن ثم. المختلفة الشعب فئات وبٌن الكهنة بٌن أٌضا

 .  الببلد على ملكا نفسه وتنصٌب األحداث على بالسٌطرة خفرع

  :خفرع هرم

 . القاهرة قرب الجٌزة مدٌنة فً مصر فً الثانً األكبر الهرم الملك هذا شٌد       

  عثر والذي الصحراء حافة عند المشٌد الوادي معبد من الهرمٌة المجموعة تتؤلؾ 

  سلؽل المعبد هذا استخدم وقد ، الهول أبو لتماثٌل مشابهة صفٌرة تماثٌل على بداخله

 الذي الصاعد بالطرٌق ٌعرؾ مبلط طرٌق المعبد من ٌخرج.  وتحنٌطه الملك جثة

 

 

 

 

 

 



17 
 

  ومشاهد كتابات الصاعد الطرٌق جانبً على نقش وقد. الجنائزي المعبد إلى ٌوصل

  الشراعٌة السفن لوضع كبٌرة حفر بالهرم ألحق فقد كذلك. المواضٌع مختلفة فنٌة

 .  الشمس بمراكب المعروفة

 ( م143) من ٌقرب بارتفاع(  م215×215)  القاعدة عبمر فهو الهرم أما        

  عند مدخل للهرم.  األبٌض الكلس حجر من صقٌلة بصفائح الخارجٌة واجهته كسٌت

  ودهالٌز ممر إلى ٌإدي األرض سطح مستوى فوق( م11) فعتٌر الشمالً الضلع

  تابوت سوى ءشً على الهرم داخل ٌعثر لم ، الدفن حجرات حٌث ، األرض تحت

  . غفار ريجح

  : الهول أبو تمثال

  الجٌزة أهرام قرب الموجود الهول أبو تمثال أن إلى ةرٌاألث الدالئل ٌرشت          

  رابض أسد شكل على التمثال.  األكبر الثانً الهرم بانً خفرع الملك ٌمثل بالقاهرة

  بارتفاع( م73) قرابة طوله ٌبلػ حجمه فً كبٌر نحته ًف بسٌط وهو ، أدمً رأس

 من هرمه ٌحمً ارمزٌ حارسا لٌكون التمثال هذا عخفر بنى ،( م21) من ٌقرب

 .  رةٌالشر األرواح دخول

  تركت وقد ، لؤلحجار مقلعا األصل فً كانت منخفضة منطقة التمثال ٌتوسط

  رأس األسد جسم ٌعلو.  منها التمثال لنحت استؽلت المقلع ذلك وسط كبٌرة صخرة

        باسم المعروؾ الملكً اللباس رأسه على وٌرتدي ، الشرق ناحٌة ٌنظر إنسان

 ملكٌا تاجا الراس علوٌ كان مابور ، وجهه جانبً على وٌنزل رأسه ٌؽطً (نمس) 

 . جالتا ذلك قاعدة لتثبٌت كبٌر عبمر ثقب الرأس قمة فً وجد حٌث

  ككذل ، الجوٌة التعرٌة بسبب التمثال من كبٌرة أجزاء وتكسرت فككتت ،دلق     

  نابلٌون حملة ثناهأ الفرنسً الجٌش لقذائؾ تعرضه بسبب الوجه من قطع شمتهت

 م(.1811)  عام مصر على

  خفرع الملك مجموعة فً الصاعد الطرٌق بداٌة عند الهول أبو مثالت ٌقع      

  أله إلى ٌرمز وأصبح الحدٌثة الدولة عصر فً قدسٌه له أصبحت وقد رمٌةهال

  الصحراء رمال علٌه زحفت أن إلى المنطقة فً خاصة عبادة له وأصبحت الشمس

 . ٌاتدرٌج
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 : منكاورع الملك

 كان منكاورع أن ملتالمح من أنه إال خوفو بسلفه منكاورع الملك صلة ٌعرؾ ال

 عند حصلت التً السٌاسٌة االضطرابات بعد الحكم تولى.  الحاكمة العائلة أفراد أحد

 الجٌزة فً الكبٌر الثالث الهرم وهو هرمه منكاورع الملك شٌد ، خفرع الملك وفاة

 بصفائح بإكسائه وقام بناإه شبسكاؾ أبنه أكمل وقد ، بناءه ٌتم أن قبل مات هأن إال

 شبسكاؾ ٌشٌد ولم الحجارة من ولٌس اللبن من الهرمٌة المجموعة وبنى حجرٌه

 .  منكاورع وفاة بعد الدٌنٌة العقٌدة فً تؽٌٌر حدوث على ٌدل مما رماه لنفسه

  : شبسكاف الملك

  الكهنة نفوذ أزاداد عصره فً أن وٌبدو ، منكاورع هأبٌ بعد الحكم إلى وصل     

  ٌدٌتش أثناء الدٌنٌة والطقوس الشعائر إقامة ًف إلٌهم الحاجة بسبب الدٌن ورجال

 ونتٌجة علٌهم الدٌنٌة الشعائر وإقامة الملوك دفن عملٌه وفً واألهرامات المعابد

 وبدا همذوفن من للحد ةالحاكم السلطة وبٌن الكهنة بٌن حادة خبلفات حدثت فقد لذلك

  إلقامة التقلٌدي المكان عن بعٌدا قبرا له بنى حٌث ، شبسكاؾ زمن فً التؽٌٌر ذاه

 .  فرعون مصطبة باسم الباحثٌن قبل من سمٌت مصطبة بشكل األهرامات

  2181 -2345) السادسة واالسرة(  م.ق 2345 —2494)  الخامسة االسرة

 : (م.ق

  من بثورات الرابعة األسرة سقطت واتنس عببض شبسكاؾ الملك وفاة بعد

  بدأ األسرة هذه عصر وفً ، الخامسة األسرة حكم تبلها.  الحاكمة العائلة داخل

  ألم هذا فً األهرامات عمارة وبقٌت الشمس أله ءأبنا همكون أنفسهم ٌنسبون الملوك

 .  ابقةالس األهرامات من حجما أصؽر أنها إال السابق األسلوب بنفس تشٌد العصر

  بحروبهم كذلك الشام ببلد مع التجاري بنشاطها األسرة هذه ملوك ٌتمٌز          

 وما ٌةبالعر الجزٌرة بنووج الٌمن ببلد أي ، المندب باب هقمنط فً وفتوحاتهم

 واألخشاب والبخور الذهب على للحصول وذلك ، وارٌترٌا الصومال من ٌقابلها

 من وؼٌرها
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  ٌلً أداري منصب وهو زٌرالو منصبا عصرهم فً ظهر وقد.  الثمٌنة المواد

  شإون جمٌع على ٌشرؾ الوزٌر وكان ، والدٌنٌة السٌاسٌة أهمٌته فً لفرعونا

 .  نفسه الفرعون سلطة إضعاؾ إلى النهاٌة فً أدت والعسكرٌة اإلدارٌةالد البد

  األسرة عصر شهد وقد ، تً تً بالملك حكمها فٌبدأ السادسة االسرة اما

  الفتوحات وتوقفت ، والسٌاسٌة االجتماعٌة النواحً فى وانحطاطا تدهورا لسادسةا

  سلطة عن األقالٌم من عدد انسبلخ الببلد شهدت وقد.  التجارة وتعطلت الخارجٌة

  السابق فً كانوا بعدما بهم خاصة قبورا ٌبنون ٌونحلالم الحكام وبدأ ، الملك

 .  الملك سٌدهم قرب ٌدفنوا بؤن ٌتشرفون

  ابٌه بعد الحكم الى وصل الذي الثانً بً بً الملك هو االسرة هذه ملوك اهم من

  مدة أطول وهً(  سنة 81)  قرابة بالحكم واستمر سنوات شرعال الٌتجاوز وعمره

 تارٌخ فً والتدهور الفوضى عصور من حكمه وٌعد ، التارٌخ فً ملك حكمها

 واستؽل الري ومشارٌع راعةالز وأهملت الباهظة الضرائب فرضت حٌث ، مصر

 حفر بالهرم ألحق كما ، لنفسه هرما الملك هذا شٌد ، مناصبهم الدولة رجال كبار

  زوجاته لدفن صؽٌرة أهرامات ثبلثة منه بالقرب وشٌد الجنائزٌة السفن لوضع

  :( م ق, 2355 - 2163) 13 -7 االسرات , االول الضعف فترة

  بً بً الملك وفاة بعد وبدأت عام مائة ٌقاربما هذه الضعؾ فترة دامت          

  ، البردي لفائؾ على أخبارها دونت عنٌفة داخلٌة ثورات الببلد اجتاحت حٌث الثانً

  والمعابد القصور وتدمٌر بنهب وقاموا حكامها على ثارت الشعب عامة أن منها بٌدو

 كثرت وقد.  الكنوز من محتوٌاتها لسرقة والمدافن األهرامات بنبش قاموا كما

 الهٌروؼلٌفٌة المصادر وتذكر. وأراضٌهم منازلهم من الناس وتشرٌد القتل أعمال

 المواصبلت طرق بقطع وقامت المدن فً انتشرت البدو عصابات أن الفترة تلك من

 لبلستحواذ الحاكمة االسر افراد بٌن ٌؾنع صراع ذلك عن تمخض وقد  .الخارجٌة

 بنٌة ؼٌر مما الزمن من طوٌلة فترة ستمرتا أهلٌة حروب إلى جر السلطة على

  المجتمع
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  بٌنما الببلد فً والمتنفذة الؽنٌة الطبقة هم والسراق المجرمٌن وأصبح المصري

 .  االقتصادٌة أحوالها وتدهورت الؽنٌة الطبقة تراجعت

  السابعة األسرة من الضعٌفة االسر من عددا الوقت ذلك فً مصر حكمت           

  جدٌدة حاكمة اسرات بعدها ونشؤت القدٌمة الدولة بعدها انهارت ،حٌث رةالعاش إلى

 .  الوسطى المملكة عصر سمبا الباحثٌن لدى عرفت

 ق.م(1773-2355)  الوسطى المملكة عصر

  الثانٌة األسرة و عشرة الحادٌة األسرتٌن حكم الوسطى المملكة عصر ٌشمل       

  وتعاصر ، الزمن من قرنٌن قرابة مهماحك دام وقد( م.ق 1773 - 2155)  عشرة

 .  العراق فً القدٌم البابلً والعصر الثالثة أور سبللة حكم فترة المملكة هذه حكم

  م.ق1985 —2355 -:  عشرة الحادٌة االسرة

  جنوبً أي ، العلٌا مصر منطقة فً طببة مدٌنة عشر الحادٌة األسرة اتخذت      

  األسرة هذه ملوك قام ، سنة سبعون ٌقارب ما حكمت وقد. لحكمها عاصمة مصر

 وقد.  القدٌمة المملكة سقوط بعد واستقلت تفرقت التً المصرٌة األقالٌم بتوحٌد

 ٌتمٌز كما ، وسنوسرت منتوحوتب مثل المتمٌزة بؤسمائهم األسرة هذه ملوك اشتهر

 عهدها وكان ، منها وصلتنا التً التارٌخٌة المعلومات بكثرة األسرتٌن هاتٌن عصر

  مصر جنوب ومع لٌبٌا ببلد مع وبخاصة التجارة وازدهرت ورخاء سبلم عهد

  خاص بشكل مالشا ببلد مع التجارٌة بعبلقتها اشتهرت كما ،(النوبة ببلد) والسودان

  بإصبلح األسرة هذه ملوك اشتهر فقد كذلك.  المتوسط البحر فً قبرص جزٌرة ومع

 .  األقالٌم وحكام الدولة رجال وكبار بلءالنب صبلحٌات وتحدٌد اإلداري النظام

  الفن بؤسلوب ٌتمٌز جدا متطورا الفنً النتاج كان فقد الفن مجال فً أما           

  فٌها لٌس جامدة بوضعٌات تنفذ السابقة العصور منحوتات كانت أن بعد ، الواقعً

 ، البشرٌة ماألجسا تصوٌر فً المثالٌة األشكال إلى تكون ما أقرب حركة أو حٌوٌة
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  كثٌرة أدبٌة تؤلٌؾ الفترة هذه من إلٌنا ووصلت األخرى هً ازدهرت فقد اآلداب أما

 واناتٌح أسماء إلى تتطرق ونصوص والجؽرافٌة الرٌاضٌات فً ونصوص
 والى الشام دببل إلى المصرٌة والفنون األدب تؤثٌر وصل وقد.  مختلفة ونباتات
 .  المتوسط البحر فً وقبرص كرٌت

  أضاؾ فقد ، الملكٌة والمقابر والمعابد راماتهاأل وبناء العمارة مجال فً أما    

   الحجرٌة المسبلت وهً رمٌةهال المجموعة إلى دٌجد ملحق األسرتٌن هاتٌن ملوك

 األعلى من تهًتن ةعمضل كبٌرة واحدة حجرٌة قطعة عن عبارة وهً الضخمة
 أعمال علٌها وٌدون الملكٌة فنوالمدا األهرامات من بالقرب توضع.  هرمً بشكل

 .  المتوفى الملك وانجازات

  ببناء اهتمامهم من أكثر المسبلت لكت على منصب االهتمام أصبح وقد         

  تبدل إلً تشٌر األهرامات ٌدٌتش فً جدٌدة تقالٌد ظهرت حٌث ، نفسها األهرامات

  فوق بوضع رمز ومجرد ؽٌرةص أحٌانا األهرامات وأصبحت الدٌنٌة المفاهٌم فً

  . الرئٌسٌة المقبرة

 : الحجرٌة المسالت

  عن عبارة وهً ، الحجرٌة المسبلت عمل شاع الوسطى الدولة عصر فً        

  فً ننتهً كبٌرة قاعدة لها ، واحدة حجرٌة قطعة من األضبلع رباعٌة حجرٌة أعمدة

 أو الخضة أو بالذهب ٌؽلؾ اهرمً شكل على األعلى ٌزٌن.  دائرٌة بقمة أحٌانا
 الذي الملك أعمال فٌها سطر هروؼلٌفٌة كتابات المسبلت واجهةبقمة دائرٌة  هًتن

 المقدسة الؽرؾ جدران أمام المعابد فً توضع كنصب المسبلت استخدمت.  صنعها
(  13 ، 12)  األسرة عصر إلى ٌعود مسبلت من إلٌنا وصل ما وأكثر ، الثانوٌة

 .  األسفل العالم أله اوزٌرٌس عبادة مركز ابٌدوس العاصمة من

 ( م 39)  إلى بعضها طول ٌصل مختلفة بؤطوال كانت الحجرٌة المسبلت       

  نقل فقد عنها الكشؾ وبعد الحاضر الوقت وفً ، األطنان من مئات عدة ووزنها

  ولندن نٌوٌورك مثل مدن ساحات حالٌا تزبن حٌث العالم دول إلى منها الكثٌر

 . طنبولواس وروما وبارٌس
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 :(  رع خبت نب)  الثانً منتوحوتب الملك

  وٌعد عشرة الحادٌة االسرة ومإسس الوسطى المملكة عصر ملوك اول وهو     

  فٌها مقا عاما 46 من ماٌقرب حكم. القدٌم مصر تارٌخ فً البارزٌن الملوك من

  واتخذ دٌمةالق المملكة سقوط أعقبت التً واالنحبلل التدهور فترة بعد الببلد بتوحٌد

  حمبلت الملك قاد. لمملكته جدٌدة عاصمة مصر جنوب فً طٌبة مدٌنة من

  حمبلت عدة ارسل ،كما الؽرب فً اللٌبٌة القبائل وباتجاه سٌناء باتجاه عسكرٌة

  ،كما المهمة المعابد من عددا الملك هذا شٌد وقد ، الشام ببلد سواحل باتجاه تجارٌة

 بطراز وهو.  طٌبة بمدٌنة البحري الدٌر منطقة فً جدٌد بطراز مدفنا لنفسه ىنب

  صخرٌة منطقة ٌتوسط كبٌر معبد بشكل التصمٌم كان حٌث ، مثٌل له ٌسبق لم فرٌد

  الوادي معبد المدفن بهذا ألحق وقد ، نسبٌا صؽٌر هرم المعبد سطح وٌعلو تفعةمر

  اثٌلتم وضعت جانبٌه على(  م1211)  بطول الصاعد الطرٌق منه ٌخرج الذي

 .  الهرمً المعبد شٌد نهاٌته وفً ساوزورٌ

  وقد األثل أشجار فٌها ؼرست مكشوفة كبٌرة ساحة الهرمً بالمعبد ٌحٌط      

  كبٌرة مصطبة بشكل فهو المعبد أما ، األشجار تلك أسفل الملك تماثٌل وضعت

  تصور بنقوش المصطبة جوانب زٌنت وقد األعمدة من مجموعة بها تحٌط

 .  دائهعأ عنى الملك انتصار

  المصلبة وفوق الداخل إلى ٌإدي مدخل فتح الشرقً ضلعها منتصؾ وفً         

  ةثالج لدفن استخدمت التً الدفن جراتح المصطبة أسفل توحفر صؽٌر رمه بنً

  هذا من بالقرب حفر وقد.  الجنائزٌة الشراعٌة للسفن ونماذج الجنائزٌة واألمتعة

 .  للتموٌه استخدم فامزٌ أخر مدفنا المدفن

  العقٌدة وعلى الدفن طرق على طرأ تؽٌٌرا أن المدفن هذا شكل من وٌبدو     

 .  الموتى عالم األخر العالم لٌمث رمز مجرد موالٌ وأصبح ، نفسها الدٌنٌة

 : ق.م( 1773-1985)  عشرة الثانٌة ألسرة

  هو ملوكها أول نوكا(  سنة 212) الزمن من قرنٌن االسرة هذه حكمت،          

 صاحبت التً االضطرابات فترة بعد الحكم على أستولى الذي األول امنمحات الملك
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  سٌطرته ورض أعادة علىول األ حاتامنم عمل  وقد ، عشر الحادٌة األسرة انهٌار

  وسط له جدٌدة عاصمة ببناء وقام أخرى مرة توحٌدها على وعمل الببلد على

  ببعض قام كما مصر أقالٌم معظم على السٌطرة خبللها من لٌتمكن الببلد

  حدوث عدم لٌضمن األقالٌم أمراء فوذون قوة من فٌها حد التً اإلدارٌة اإلصبلحات

 فً باؼتٌاله انتهت ضده قامت بثورة الملك هذا حٌاة انتهت وقد. بٌنهم نزاعات
 قصره.

  انًثوال ت االولسنوسر منهم الملوك من عدد األسرة هذه حكم إلى وصل            

 تهمسلط توطٌد على الملوك هإالء عمل دقو ، الثالث وسنوسرت الثانً وامنمحات
 لجلب حمبلت بإرسال وذلك االقتصادٌة الببلد إمكانٌات تعزٌز وعلى الببلد فى

 حربٌة حماالت أرسلوا كما ، سٌناء مناطق من والمرمر والفٌروز النحاس معدن
 علٌها السٌطرة لؽرض السودان فً(  كوش مملكة)  النوبة منطقة وحن متعددة
 الكرانٌت أحجار إلى اإلضافةب منها الكرٌمة واألحجار والنحاس الذهب ولجاب

 الؽرب صوب أخرى حمبلت أرسلوا كما. التماثٌل صنع فً الستخدامها والمرمر
 .  هناك المتمردة ٌةٌبالل القبائل لتؤدٌب

  سٌمقت هو الثالث سنوسرت كالمل زمن فً اإلدارٌه اإلصبلحات أمم ومن    

 السفلى ومصر العلٌا مصر مناطق هً كبٌرة جؽرافٌة أدارٌة سامقأ ثبلثة إلى مصر
 ومجلس الموظفٌن من عدد ٌساعده المنزلة كبٌر موظؾ سمق كل ٌرأس وكان

 .  الكتبة من وعدد شورى

  البحر ببن تربط كبٌرة مائٌة لقناة حفره وهو الثالث سنوسرت الملك أعمال ومن    

  قأطل وقد الدلتا منطقة فً النٌل نهر فروع أحد طرٌق عن المتوسط والبحر األحمر

  مناطق نٌب التجارة حركة سٌعبتو القناة تلك ساهمت ،(  وسرتنس قناة)  اسم علٌها

  سط .المتو البحر وجزر مصر شمالً ومناطق مصر شرقً

  لهم شٌدوا قد األسرة ههذ ملوك فإن المدافن ٌدتشٌو العمارة مجال فً أما         

  إال القدٌمة المملكة منز فً سائدا كان ما ؼرار على هرمٌة مجموعات بشكل مدافن

  إلى أعبلها ٌصل سابقٌها من أصؽر بحجم كانت العصر هذا فً األهرامات أن

 وؼٌراها الوادي ومعابد الجنائزٌة المعابد باألهرامات ألحق كذلك ،(  م 61)  قرابة
 من
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  المعابد من بالقرب ضخمة حجرٌة مسبلت إقامة إلى باإلضافة.  الرئٌسٌة المبانً

 .  سابقا ذلك ذكرنا كما والمدافن

 : الهكسوس وحكم الثانً الضعف فترة

 ( م.ق 1553 - 1773) 17 -13 االسرات

  فترة تسمٌة التارٌخ علماء علٌه اطلق جدٌد عشرعصر ةنٌالثا األسرة حكم ٌلً

  الؽامضة المظلمة الفترات من وهً( الثانٌة المتوسطٌة الفترة او) الثانً الضعؾ

 وصراع نزاع ظهر حٌث ، الزمن من ٌنقرن من اكثر امتد والتً مصر تارٌخ فً

  الذٌن الملوك من كثٌر أسماء المرحلة تاك من ووصلنا الحاكة األسرة أفراد بٌن يوق

 القوى تشتت إلى ٌشٌر مما رقةفمت عواصم ومن واحد وقت فً الببلد حكموا.
  الببلد عواصم بللهاخ وتبدلت. بٌنها فٌما متنازعة أقالٌم إلى الببلد وانقسام السٌاسٌة

  لم للحكم ملكا ستٌن وصول الهٌروؼلٌفٌة النصوص ذكرت وقد وبنالج إلى الشمال

  الرابعة االسرة تاسست العصر ذلك وفً. عامٌن من أكثر منهم واحد كل حكم تمر

  ثم شرع الخامسة االسرة وتاسٌس الهكسوس سٌطرة تلدها الدلتا منطقة فً عشر

  مصر جنوب اقصى عند طٌبة فً عشر والسابعة عشر السادسة االسرتٌن تاسٌس

 . الهكسوس لحكم احٌانا معاصرة كانت التًو

 الهكسوس 

 -التسمٌة واالصل :

  بشرٌه موجات تحرك الوسطى المملكة عصر اي المرحلة تلك مع تزامن لقد    

 مما مصر حدود والى الشام وببلد العراق باتجاه االدنى الشرق أنحاء فً مهاجرة
 والعبلقات التجارة حركة وفً آنذاك الدولٌة السٌاسة فً كبٌرة تؽٌٌرات إلىى أد

 . البلدان بٌن، السٌاسٌة
  سٌناء، صحراء طرٌق عن الشام ببلد من جدٌدة بشرٌة هجرة وصلت وأخٌرا
  نظام وتؤسٌس عشر الرابعة األسرة إسقاط على عملت ، كسوسهال اسم مهعلٌ أطلق
 حكم.  بفترة عرفت (15)  األسرة زمن فً جدٌدة حضارٌة ةٌاسٌس لةحمر مصر

 . تقرٌبا عام مائة دامت والتً الهكسوس
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  بدأوا أنهم وٌعتقد النٌل وادي استوطنت التً األسٌوٌة األقوام من والهكسدوس

  مث عشر، الثالثة األسرة عصر من ابتداء سلمٌة هجرات بشكل مصر على بالتدفق

  األسرة وهً لهم حاكمة أسرة أول وتؤسٌس لحكما مقالٌد على السٌطرة من تمكنوا

 .  الزمن من قرن من ألكثر حكمها دام والتً عشر الخامسة

 تعنً(وهً  Retenu رتٌنو رجال))  تسمٌة االقوام اولئك على المصرٌون اطلق

 اما( .رتٌنو) اسم نٌٌاالمور على ٌطلقون كانوا حٌث االمورٌٌن من الشام بآلد سكان

 مةلك ،وهً(( Hika-khaswetخاسوت – هٌكا))  فكان امهموحك وخهمٌش بقل

 الباحثٌن بعض ٌفسرها كما او الصحراوٌة االراضً امراء بمعنى قدٌمة مصرٌة

 حكام)) تعنً اسوتخـ - هٌكا كلمة ان الراجح االان. لشؤنهم تحقٌرا الرعاة بالملوك

 البلدان حكمونٌ الذٌن الملوك جمٌع على اطلق ملكً لقب وهو((  االجنبٌة الببلد

 بلفظة لٌصبح اإلؼرٌق قبل من لفظها وتؽٌر الكلمة حورت وقد.  لمصر المتاخمة

شعب  بؤنهم قال من العلماء فمن بشؤنهم اآلراء اختلفت فقد أصلهم أما . هكسوس

 أسٌا من دمواق متعددة شعوب من لٌطخ انهم أي ، أوربً.  هندو أصل ذوحوري 

 والمعتمد الراجح الرأي أما.  مصر إلى ومنها امالش ببلد باتجاه وهاجروا رىؽالص

 نفس إلى ٌعود( قدٌم عربً) جزري شعب الهكسوس فؤن الحاضر الوقت، فً

 ببلد فً والكنعانٌة العراق فً البابلٌة الحاكمة السبلالت منها نشؤت التً األصول

 اءأسم أن الرأي هذا وٌرجح الهكسوس مع تقرٌبا الفترة نفس فً ظهرتتً وال الشام

 .  أموري جرري أصل ذات الهكسوس ملوك  نم كثٌر

 : الهكسوس وحكم عشر الخامسة االسرة

  األسرة بعد حلت التً واالنحبلل الضعؾ فترة بعد مصر الهكسوس دخل         

  فً أي ، اتالدل منطقة فً عشر الخامسة الحاكمة األسرة أسسوا وقد ، عشر الثالثة

  لٌالن دلتا فً تانٌس أو أوارٌس هً جدٌدة ةعاصم لهم وشٌدوا ، السفلى مصر

  مصر شمالً من واسعة مناطق لٌشمل تدرٌجٌا نفوذهم امتد ثم. القاهرة شرقً

  ومن ملوكهم ثالت وiو(( KHYANخٌان)) الملك زمن فً وبخاصة وخارجها

  دوببل الرافدٌن بلدب الى وصلت وسٌاسٌة تجارٌة عبلقات الملك لهذا كان ، اشهرهم

 . النوبة وببلد السودان فً(( كرما))  مملكة مع عبلقات له كانت كما الشام
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  تخضع تكن ولم االقالٌم من عدد الى الهكسوس عهد فً مقسمة مصر كانت    

  الهكسوس حكام بٌن وحروب نزاعات هناك وكانت ، الهكسوس حكم الى باجمعها

 . طٌبة فً الحاكمة عشر السابعة االسرة ملوك وبخاصة مصر جنوبً مناطق وحكام

 الفترات من كان الهكسوس فٌه حكم الذي العصر أن السابق فً العلماء اعتقد

  وأن.  ذلك من العكس أثبتت األخٌرة األبحاث ولكن مصر تارٌخ فً المظلمة

 الببلد انفتحت مصر تارٌخ فً مرة ألولاو وازدهار، تقدم عصر كان تعصرهم

  من الكثٌر منها واكتسبت نفسها على منؽلقة انتك ان بعد الشام ببلد حضارات على

  التى السرٌعة الحربٌة العربات أدخلوا األقوام هإالء أن إذ ، الحضارٌة المقوسات

 قدو الحدٌد صناعة وأدخلوا البرونز صناعة طوروا كما ، الخٌول تجرهما

  والدروع العسكرٌة والخوذ الطوٌلة والحراب الخناجرو ؾوالسٌ استخدمت

 ، بعٌدة مسافات وإلى بقوة بها الرمى ٌمكن والتى المركبة األقواس، أدخلوا اكم. 

 ، وقوة منعة أكثر جعلها مما عبلوالق الحصون بناء فً جدٌدا أسلوبا ابتدعوا كذلك

 . والرٌاضٌات والدٌن األدب فى جدٌدة تؤلٌؾ العصر هذا فً دونت كذلكفقد

  لملوك هرمٌة مقابر على ٌعثر فلم ماتواألهرا المدافن عمارة مجال فً أما        

 شكلها فً تختلؾ اعتٌادٌة مدافن عن عبارة قبورهم كانت ماورب ، كسوسهال

 بالشعائر ٌلتزموا لم الهكسوس بؤن ٌوحً مما المصرٌة األهرامات عن ورمزها

 .  اآلخر المعبال والمتعلقة مصر سكان مارسها التً الطقوس، الدٌنٌة

  البابلً العصر أو األولى بابل آللةس كمح مصر فً الهكسوس حكم ٌحاصر

 واألمورٌة الكنعانٌة الممالك ٌمخد مملكة وحكم العراق فً حمورابً وملكها القدٌم

 أن وٌبدر.  أٌضا مالكمال تلك حكم نهاٌة مع كسوسهال حكم وٌنتهً الشام ببلد فً

 ببلد فً موطنه من كبٌرة عسكرٌة وحمبلت بهجرات جهات األموري الشعب هذا

 وهى جدٌدة حاكمة سبللة فٌها وأسسوا ، النٌل ووادي الرافدٌن ببلد صوب الشام

 والعراق، الشام ببلد إلى مصر من الممتدة الببلد لهذه الحضارٌة دةالوح إلى إشارة

 فٌها وأنشؤوا فٌها استوطن الذي الشعب دةووح والجؽرافٌة األرض فً وحدة

 . مشتركة وأدبا حضارة
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  اسرة واسس علٌهم قضى الذي ، أحمس القائد ٌد على كسوساله حكم انتهً

  عصر تسمٌه التارٌخ علماء علٌها أطلق تارٌخٌة مرحلة مصر ودخلت جدٌدة حاكمة

 .  الحدٌثة المملكة

 ق.م ( 136-1553( )23-18 األسرات)  الحدٌثة المملكة عصر

  ببلد فً جدٌد عصر بدأ أحمس القائد ٌد على الببلد من الهكسوس طرد بعد

  خمسة من ٌقرب ما استمر الذي الحدٌثة المملكة عصر تسمٌة علٌه أطلق مصر

  باألسرة العصر هذا وٌبدأ ،( م. ق 1169)  عام إلى( م. ق 1551)  عام من قرون

 ق.م ( ٌبدأ 1295-1551سنة ) 251 من ربٌق ما حكمت، التً عشر الثامنة

  وحكم سنة عشر ستة وعمره رشالع على عترب الذي أحمس بالملك األسرة هذه حكم

 وعمل مصدر من الهكسوس طرد من فٌها استطاع ، عاما نٌعشر من قربٌ ما

 ، العلٌا مصر فً طٌبة ملوك من احمس والملك. أخرى مرة الببلد توحٌد علً

 .  القدٌمة االسر ملوك الى هباصل ٌرجع

 ، بعده من مصر حكموا الذٌن ءاألبنا من عددا له أنجبت التى أخته من احمس وجزت

 على نهائٌا للقضاء الشام ببلد اهجبات وبخاصة الؽزوات من بعدد أحمس قام

 البناء فً أخشابها استخدام أجل من األرز ؼابات على طرةٌوللس هناك سوكسهال

  ةقمنط فً لهم عاصمة بةطٌ مدٌنة األسرة هذه ملوك أتخذ.  السفن صناعة فً

 أدت مهمة كثٌرة أحداث عشر الثامنة ألسرةا تارٌخ شهد وقد ، مصر جنوبً العلٌا

  الحاكمة األسرة أفراد بٌن مدا نزاع كذلك وشهد الدٌنٌة األفكار فً تبدل حدوث إلى

 .  السلطة علً لبلستٌبلء

  : حتشبسوت الملكة

 الملكةء عشراستٌبل الثامنة األسرة عهد بداٌات فً السٌاسٌة األحداث أهم من

 خلؾ، قد الملك هذا وكان. األول وتمسحت الملك ابنة وهً الحكم على تحتشبسو

 ونادت هذا اخٌها من حتشبسوت تزوجت ان فكان الثانً تحوتم إو صؽٌرا ابنا

 الثانً وتمسحت توفً سنة 14 من ربقماٌ وبعد.  دبلالب علً ملكة بنفسها
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  ابنه العرش ٌعتلً ان ٌفترض وكان ، عمره من الثبلثٌنات فً وهو مرضه بسبب

  ابٌه وزوجة عمته حتشبسوت ان اال الثالث تحوتمس وهو اخرى زوجة الصؽٌرمن

  مصر على فرعونا نفسها واعلنت الملوكٌة ادعت ثم علٌه وصٌة نفسهانصبت 

 للفراعنة التقلٌدٌة المبلبس وارتدت الملكً التاج راسها على تعوض حٌث ،

(  زوجها ابن) اخٌها ابن عٌنت تم ، الرسمٌة االلقاب جمٌع لنفسها واتخذت،

 .  لجٌوشها عاما قائدا الثالث تحوتمس

 الخارجٌة والفتوحات روبالح تركت انها حتشبسوت الملكة اعمال اهم من

 وتخربت اؼلقت التً الخارجٌة الطرق فتح اعادت حٌث الببلد العمار وانصرفت

 بارسال قامت كما.  الببلد وإزدهار ادصاالقت دعم فً مهسؤ مما كسوسهال حكم ابان

 رللبح الجنوبٌة السواحل ضفتً على الواقعة البنط ببلد الى كبٌرة تجارٌة تحمبل

 الجزٌرة سواحل من ٌقابلها وما وارتٌرٌا الصومال بدول حالٌا تعرؾ والتً االحمر

 .  العربٌة

  المسبلت من العدٌد عمل وانجزت الكبرى العمرانٌة المشارٌع من دٌدعال انجزت كما

  قبرا لنفسها بنت وقد.  مصر تارٌخ فً المسبلت اكبر من تعد التً خمةظال ةٌالحجر

  اخرى مرة السلطة عادت الملكة هذه ماتت ان وبعد. البدري الدٌر طقةنم فً بامهٌ

 . الثالث رتمسحت وهو ًعالشر الورٌث الى

  م( ق. 1425 -1458)  الثالث تحوتمس الملك

  بعد كمحال لثالثا تحوتمس اهاخٌ ابن تولى شبسوت حت الملكة بعد موت

  واسعة عسكرٌة خبرة هذا منصبه اكسبه وقد ، رٌةصالم للجٌوش عاما قائدا كان ان

 من وفاتحا قائدا فكان مصر تارٌخ فً البارزٌن الملوك من وأحدا بحصا ثحٌ

 لٌبٌا والى شرقا الفرات اعالً من زمنه فً مصر حدود وصلت وقد االول الطراز

 هذا حكم وقد. جنوبا السودان فً الرابع الشبلل الى ماالش قبرص سواحل ومن ؼربا

 .  عاما 33 رابةق الملك

  الكنعانٌٌن من الشام ببلد أمراء من أمٌر 351 قرابة ضده الؾحت عصر وفً

  ؼربً مجدو مدٌنة فً حصن فً الجرارة وشهمٌج وتجمعت واآلرامٌٌن نٌواالمور

 كان ضارٌة معركة فً ثالثال وتمسحت معهم كباشت وقد فؤسطٌن، فً طبرٌة بحٌرة
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  ؼنائم منهم وسلبت المعركة الكنعانً التحالؾ وخسر مصر لجٌوش فٌها النصر

  استولى حٌث ، ملتهح الثالث تحوتمس وتابع باهضة ضرائب علٌهم وفرضت كثٌرة

 .  الفٌنٌقً الساحل معظم ثم ٌافا على

  على عتهشج تحوتمس النتصارات جدٌد عهد فاتحة مجدو معركة كانت لقد

  وملوك انٌٌنتالمٌ تحالؾ ومنها الشام ببلد فً أخرى تحالفات حرلد حمبلت

 وبٌن ، الثالث تحوتمس بٌن أخرى معركة جرت وقد ، والحثٌٌن وأشور بابل

 لببلد الداخلٌة المناطق معظم على ٌسطٌرون كانوا والذٌن معهمومن تحالؾ  نٌالحثٌ

 قادش بموقعة عرفت العاصً نهر على قدمش مدٌنة شمالى المرة هذه وكانت الشام

 تننتهً لم المعركة أن وٌبوب ، األخر على النصر منهما طرؾ كل أدعً وقد ،

 تحوتمس عهد فً المصرٌة الجٌوش قوة إلى إشارة كانت أنها إال حاسم بنصر

 نهر أعلى إلى وصوال مصر عن بعٌدة مناطق إلى بفتوحاته وصل الذى الثالث

 انه الملكٌة كتاباته فً ورد وقد تذكارٌة نصبا هنالك له وشٌد مالشاببلد  فً الفرات

 اسم الفرات نهر على اطلق انه كما ، العاصً نهر قرب مناطقً ف الفٌلة اصطاد

 .  النٌل رنه جرٌان عكس جرٌانه بسبب، المقلوب النهر

 معبد توسٌع أهمهامن  مصر فً واسعة عمرانٌة أعمال بانجاز الملك هذا قام كذلك

 نقل المعابد من عددً ف ضخمة حجرٌة مسبلت وأقام مصر جنوب الكرنك فً ونآم

 تركٌا ومنها العالم دول من عدد إلى الحاضر الوقت فى علٌها العثور بعد منها بعض

 من نهبت حٌث تماما ةفارؼ ًوه الواسعة مقبرته على عثر وقد. ونٌوٌورك ولندن

 .  االثار سراق قبل

 ( م.ق 1336 – 1353)  اخناتون الملك

  حكم نهاٌات فً الحدٌثة لةوالد عصر فً والدٌنٌة السٌاسٌة األحداث أهم من

  بٌن الصراع واشتداد الدٌنٌة العقٌدة فى تبدالت حدوث هو ، عشر الثامنة األسرة

  بامنحوت الملك زمن فً ذروته الصراع هذا وبلػ ، الدولة رجال كبار وبٌن الكهنة

  له جدٌدة عاصمة الملك هذا شٌد وقد ، أخناتون باسم بحلٌص اسمه ؼٌر والذي الرابع

 أتون أفق أي ،(  أتون آخت) تسمٌة علٌها أطلق طٌبة التقلٌدٌة العاصمة من بدال
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  مدٌنة شمالً الحالٌة المنٌا محافظة فً العمارنة تل باسم اآلن بقاٌاها رؾعت والتً

 .  أسٌوط

  بقٌة على وفضله(  الشمس رصق أي)  أتون اإلله عبادة الملك هذا أدخل لقد

  مما(  العمارنة تل)  أتون أخت عاصمته فً جدٌدة معابد له وأسس ، األخرى اإللهة

 (. آمون) الرئٌس معبودهم كهنة وخصوصا القدٌمة الدٌانات كهنة واستٌاء سخط أثار

 من ،تزوج والمعارك الفتوحات عن وتخلى العمرانٌة بؤعماله أٌضا الملك هذا رهاشت

 نشر إلى هو والتفت الببلد شإون تدبٌر لها وترك(  نفرتٌتً)  الشهٌرة لكةالم

 قٌةبلاألخ وبتصرفاته بشذوذه أٌضا الملك هذا أتصؾ وقد الجدٌدة، الدٌنٌة تعالٌمه

 . مصر فراعنة عادة على الثالثة أبنته من تزوج زوجته وفاة بعد ، المشٌنة

(  آمون.عنخ.توت) الشاب الملك لعرشا أرتقى(  الرابع وتبحامن) أخناتون وفاة بعد

 أزداد. هدهع فً ، سنوات تسع وعمره الببلد حكم ، آمون لئلله الحً النائب ومعناه

 ٌهجر أن الملك هذا أضطر مما القدٌمة الدٌانات أصحاب وهم آمون كهنة نفوذ

  طٌبة التقلٌدٌة العاصمة إلى وٌنتقل العمارنة تل(  أتون. أخت) مةصاعال

 هذا كهنة نفوذ وتصاعد آمون بعبادة الخاصة والطقوس التقالٌد أخرى مرة أعادو

 فً حالٌا الموجود تلك منها جدٌدة أخرى وبناء القدٌمة المعابد بترمٌم وقاموا اإلله

 .  والكرنك األقصر منطقة

 على ويحت تلؾ دون كاملة مقبرته على العثور بسبب امون عنخ توت الملك اشتهر

 أجرٌت التً التحرٌات دلت وقد. معه المدفونة الجنائزٌة هداٌاال وعلى المحنطة جثته

 فى رجله لكسر تعرض أن بعد جسمه تسمم نتٌجة أو مقتوال مات مابر انه جثته على

 ونصب الملك بؤرملة تزوج قد وزٌره أن على اآلثارٌة الدالئل وتشٌر.  ما حادثه

 .  مصر على فرعونا نفسه

 والمناصب الزعامة تولً حول الكهنة بٌن ٌنٌةالد الصراعات نتٌجة من كان لقد

 المصري المجتمع روابط تفككت أن ، أخناتون للملك الجدٌدة الدٌانة إدخال بعد العلٌا

 أٌدي على طٌبة العاصمة واستبٌحت مصر أقالٌم بٌن أهلٌة حروب وقامت

 مما المعابد فً الموجودة والكنوز الملكٌة القصور وسرقوا دمروا الذٌن اللصوص

 . الحاكمة األسرة إسقاط إلى أدى
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 : الرافدٌن بالد مع مصر عالقة

  الوسٌط وريشاآل العصر حكم العراق فً عشر الثامنة األسرة حكم ٌعاصر

  من العصر هذا وٌعد.  بابل ببلد فً الكٌشٌة الدولة وعصر العراق شمال فً

  المٌتانً للنفوذ خاضعة أحٌانا كانت إذ ورشآ لببلد واألنكماش الضعؾ ورصع

 رسائل، من علٌه عثر ما إلى ادانوأست ، الكشً النفوذ تحت خاضعة كانت وأحٌانا

  وحتً واقتصادٌة سٌاسٌة عبلقات بوجود نعلم فؤننا مصر فً العمارنة لت عقموا فً

العصر من الكٌشٌن  ذلك وأمٌرات ملواك نٌب سٌاسً وزواج مصاهرة عبلقات

 .  ٌنٌوالمصر ٌنٌوالحت واألشورٌٌن

  العمارنة، تل رسائل باسم المعروفة ، الرسائل كلت فً مبلحظته تجدر ومما

  البابلٌة واللؽة الخط أن إلى ٌشبر مما البابلٌة وباللؽة المسماري. بالخط كتبت قد أنها

  منطقة فً مرموقة مكانة بابل ببلد تبإ على وٌدل آنذاك الدولٌة المراسبلت لؽة كان

 أحبلؾ تكوٌن فً ؼالبٌتها فى لقعتت الرسائل للكت كانت لقد.  القدٌم الشرق

 إنهاء أجل، من ذلك كل. الهداٌا عواأن فٌها ٌتبادلون سٌاسٌة صداقاتو وعبلقات

 بشكل الشام دببل فً نفودهم مناطق اقتسام فً أو بٌنهم ٌماف والنزاعات الحروب،

 .  خاصر

  ق.م( 1186 – 1295) 19 األسرة حكم

 ألمنا دعائم أرسى الذي االول سٌسمر الملك سسهاإم األسرة هذا دعاماتوضع 

  ٌحكم لم الملك هذا أن إال ، السابقة االضطرابات فترة بعد الببلد فً واالستقرار

  رمسٌس ٌدهحف إلى ثم األول سٌتً أبنه إلى بعده الحكم أنتقل فقط عامٌن سوى

 نهر على عالًال السد بناء نتٌجة للؽرق بؤجمعها المنطقة تعرض داد جدٌد. الثانى

 من ٌتؤلؾ الملوك وادي منطقة فً جدا كبٌرا مدفنا لنفسه رمسٌس شٌد وقد.  النٌل

 ٌصل بعمق الصخرٌة االرض باطن فً حفرت والممرات الحجرات من كبٌر عدد

 فٌها ٌدفن بان الملك رؼبة بسبب كان ةعالس لكتب بناءها ان وٌعتقد م 15 من ألكثر

 .وخلفاإه من بعده  أبناإه
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  أخذ فقد الحربٌة وسٌرته عمارٌةمال مخلفاته كثرة الملك هذا قوة بسبب أنه دوٌب

 من ابتداء أسمه نفس أنفسهم على ٌطلقون بعده من الملوكالى  وصوال الثالث
 لم ضعاؾ ملوك اؼلبهم كان عشر الثانً رمسٌسرمسٌس الثالث وصوال الى الملك 

 .  الداخلٌة الصراعات ازعهاتتن زمنهم فً الببلد وكانت مهمة أعماال ٌنجزوا

 (  م.ق 1213 -1279) الثانً رمسٌس

  رمسٌس.  بر اسم علٌها أطلق له جدٌدة عاصمة بنى األسرة هذه ملوك أهم من وهو

  فً قضاها عاما 66 حكم ، السفلى بمصر الدلتا منطقة فً رمسٌس بٌت أي

 من ٌقرب ما هل أن ٌروؼلٌفٌةهال المصادر تذكر ، واألعمار تحاوالفتو روابالح
 حمل. سنة تسعٌن من ربما ٌق وعمره ًفتوا دقو. منهن عددا تزوج وإبنة ابن مئة

 وزٌن الشمس قرص تاج راسه فوق وارتدى(  العظٌم اله رمسٌس)  لقب رمسٌس
 الى اشارات وهً الصولجان بٌده وامسك رع- امون االله رمز كبشال بقرن راسه

 .  ارالكب ةهاالل مصاؾ فى نفسه من جعل انه

  الشام ببلد فً قادش مدٌنة نحو المشهورة حملته ٌةالحرب أعماله أهم من

  الملك عندها حارب التً المنطقة ذات فً ، ومتراتكٌل ببضعة دمشق مالً

ٌٌن اال ان تقرٌبا وهناك اشتبك مع جٌوش الحثتحوتمس الثالث قبل مئتً عام 
  الحد المدٌنة وأصبحت بٌنهما النزاع انهت وسبلم صلح معاهدة بعقد هتتان ركهعمال

 رمسٌس مد وبذلك ، المصرٌة واإلمبراطورٌة الحثٌٌن إمبراطورٌة بٌن الفاصل
 .  الشام ببلد أواسط إلى هدولت حدود الثانً

 سمبل أبً بمنطقة المشهور معبده الملك هذا شٌد ففد واألعمار البناء مجال فً أما
  الدٌنً المجمع بناء ستؽرقأ أسوان جنوبى معبد مشٌد بالحجارة أضخم وهو

  مكان إلى وتماثٌله المعبد بنقل الٌونسكو مإسسة امتق وقد ، عاما(  21)  قرابة

  زمن فً عاش السبلم علٌه موسى هللا نبً أن واآلثار التارٌخ ءعلما وٌعتقد

  القاطعة المادٌة الدالئل تدعمه ال الرأي هذا أن إال مصر فً عشر التاسعة األسرة

 . ضعٌفة أدلة على ٌستند تكهن. ردمج قىوٌب
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 المصادر والمراجع

توفٌق ، سٌد ، معالم تارٌخ حضارة مصر ، ) القاهرة : مطبعة االزهر ،  -1

 م ( 1986

حضارة وادي النٌل وبعض  باقر ، طه ، مقدمة فً تارٌخ الحضارة القدٌمة -2

 (  2111الحضارات القدٌمة ، )بؽداد : دار الوراق ، 

ضارة مصر القدٌمة ، ) دمشق : مطبعة اتحاد االدباء الخطٌب ، محمد ، ح -3

 م ( 1993والكتاب العرب ، دمشق ، 
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 المحاضرة الرابعة

 

 ق . م (  1369 – 1186االسرة العشرون ) -

 ق . م  664 – 1369) 25-21فترة الضعف الثالث : االسرات  -

-747صر )االسرة الخامسة العشرٌن والسٌطرة واالشورٌة على م -

 ق. م ( 664

 ق . م( 332 – 664) 31 – 26العصر المتاخرة االسرات  -

ق . م االسرات (   332 – 525عصر االحتالل الفارسً لمصر ) -

 (27 – 31 ) 

 33 –ق . م  332عصر االحتالل االغرٌقً ودولة البطالسة ) -
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 : ( م. ق 1369 - 1186)  العشرٌن األسرة

 الذي لثالثٌس ارمس الملك هو ملوكها أهم من عام مئة من أكثر سرةاأل هذه حكمت

 حمبلت بعدة قام ،(  سنة 31)  قرابة وحكم السن صؽٌر وهو الحكم سدة إلى وصل

 لمرابطة العسكرٌة القبلع من العدٌد هناك وشٌد الشام ببلد صوب اهفٌ اتجه عسكرٌة

 .  المنطقة على السٌطرة وضمان فٌها الجند

  عدة الثالث رمسٌس شٌد ، بالفشل تهتان الؼتٌاله محاولة وقعت زمنه وفً

 .  اآلن لحد شاخصة آثارا تزال ال(  األقصر) طبٌة مدٌنة فً نٌةٌد مبان

  من ابتداء أٌضا سرمسٌ اسم أنفسهم على أطلقوا ملوك تسعة للحكم بعده جاء

 جزواٌن لم ضعاؾ ملوك أؼلبهم كان عشر الثانى رمسٌس وإلى الرابع رمسٌس

 الشخصٌة ملذاتهم فً وانؽمسوا فاشلة خارجٌة بحمبلت انشؽلوا وقد ، مهمة االمأع

 األقوام المرة هذه دأتبو المملكة جسد فى ٌدب التدهور وبدأ الفوضى عمت لذلك

 حكم شهد كما ، طاحنة حروب. بٌنهما وجرت المملكة بتهدٌد لمصر المجاورة بٌةٌالل

 ٌةلالداخ السٌاسة تقرٌر وفً الحكم فً الدٌن ورجال الكهنة تدخل األسرة ذههو

 حكم انهٌار إلى أدى مما األمراء بٌن الداخلٌة الصراعات ٌإججون وأخذوا لمصر

 مصر تارٌخ فً مهمة وسٌاسٌة تارٌخٌة مرحلة تنتهً وبنهاٌتها ، سرٌعا األسرة هذه

 .  الحدٌثة المملكة تسمٌة الباحثون علٌه أطلق والذي القدٌم

  : والعشرٌن عشر التاسعة األسرتٌن عصر فً الحضارٌة رالمظاه بعض

 بمقابر استبدلت بل أسبلفهم مثل األهرامات ببنا الحدٌثة المملكة فراعنة ٌهتم لم

 أصبحت فاألهرامات صؽٌر لهرم نموذج وٌعلوها الصخر فً منحوتة نسبٌا كبٌرة

 الرسومات بكثرة القبور تلك اشتهرت وقد ، الموتى ولعالم للقبور رمز مجرد

 من األفراد أعمال تخلد التً الدٌنٌة الكتابات وكثرة الداخلٌة جدرانها على المرسومة

 . سواء حد على والملوك الشعب عامة
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  نفٌذت فً الواقعً باألسلوب الفنان التزام والمنحوتات اتمالرسو تلك من دربوب

 بعضاالت الملوك جسامأ بإظهار الزائد االهتمام مح والحٌوانٌة األدمٌة المشاهد

 الحقٌقً الشكل إظهار ولٌس المفرطة الجسدٌة القوة عن تنم وبطرٌقة مفتولة

 .  نفسه للفرعون

  فً الجبلٌة المرتفعات بٌن النٌل نهر ؼربً منطقة فً قبورهم الملوك شٌد        

  رمقاب المنعزل المكان ذلك أتخذ حٌث ، الملوك وادي باسم اآلثار علماء أسماه مكان

 المدافن تلك وكانت ،( 21) األسرة ولؽاٌة( 13) ةراألس منذ األسرات لملوك

 وذلك منها بالقرب هٌكل أو معبد أي ٌقٌموا ولم الجبل باطن فً الصخر فً محفورة

 المعابد أقاموا وقد ، الدفن بعد بشنلل أو للسرقة ٌتعرض ال حتى القبر مكان إلخفاء

 مكان أخفاء فً زٌادة كٌلومترات بعدة المدافن عن داٌبع الوادي ومعبد الجنائزٌة

 لوحة بإقامة أو اللبن من صؽٌر رمله مرذجن ءببنا رمهال دلبتاس وقد ، الرئٌسً القبر

 .  رؽٌص رمه ٌعلوها جنائزٌة

  والعصر البابلً  العصر أي الكٌشٌن حكم مصر فً( 9-21) نتٌالسبلل حكم ٌعاصر

 ق.م( والعصر االشوري  1162-1591) العراق وجنوب سطو فً. الوسٌط

 تمكن الزمنٌة المرحلة تلك وفً ،(  م.ق 911 - 152) العراق شمال الوسٌط

  دحال من وانتمك كما ، كلبات خانً ومملكتهم المٌتانٌٌن على ءالقضااالشورٌٌن من 

  الشام ببلد على همتسٌطر فرض إلعادة ذلك بعد أندفعوا حٌث الكاشٌٌن سطوة من

 السورٌة الممالك وبٌن اآلشورٌٌن بٌن عسكرٌة دامات،وص صراعات وحدثت

 الشام ببلد على اآلشورٌة السٌطرة بفرض انتهت المصري ون،عرفال مع  المتحالفة

 سنوات دام الذي المسلح النزاع بٌنهم انهت نٌالمصرٌ مع لحص معاهداتوعقد 

 .  طوٌلة

  الكثٌر وانتقل سماريالم والخط البابلٌة اللؽة استخدام شاع المرحلة تلك ًوف    

  باآلداب منها كل تؤثر كما البلدٌن بٌن والعمارٌة الفنٌة ضارٌةحال المظاهر من

 .  آنذاك ةعشائ كانت التً والمبلحم
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 ق . م (  664 – 1369)  25 – 21االسرات  -فترة الضعف الثالثة : 

  تدخل الحدٌثة المملكة عصر فً ةمالحاك األسر أقوى 21 األسرة سقوط بعد

  قرونا استمر وحضاري سٌاسً تدهور صاحبها الصراعات من دوامة فً مصر

  ولؽاٌة(  21)  األسرة من ابتداء أسرات عدة الحقبة تلك فً مصر حكم ، طوٌلة

 .  األجنبً واالحتبلل الوطنً الحكم بٌن مصر فٌها تقلبت ،(  25) األسرة

  حٌث ، مصر ؼربً اللٌبٌة الشعوب ونفوذ قوة وسٌعتب21األسرة حكم ٌبدأ

  ملوكهم رثا من كان جدٌدة حاكمة أسرات وتؤسٌس الببلد على السٌطرة من تمكنوا

  الفترة تلك فً مصر عن حدٌثها عند التوراة فً اسمه ورد الذي ، شٌشنك الملك

  من تمكن ، األصل ٌةلٌب جدٌدة حاكمة سبللة الملك هذا أسس(  م. ق 951) 

 نحو عسكرٌة تبلحم عدة بإرسال امق وهٌبتها قوتها إلٌها وأعاد مصر توحٌد

 األسرة هذه حكم دام وأقد. جنوبا النوبة ببلد ونحو شرقا الشام وببلد فلسطٌن

 سنة 211 من ماٌقارب

  رثبك سمتب عصراها كان(  24 و 23) هما نتٌحاكم نتٌأسر اسستت بعدوها    

 تارٌخ فً مظلمةال الفترات من وهً الملوك نٌب والنزعات الداخاٌة الصراعات

 . مصر

 – 747على مصر ) رٌةوش اال والسٌطرة والعشرٌن الخامسة االسرة

 ق .م ( : 664

  كانت ،والتً مصر جنوب الساكنٌن االحباش نفوذ زاد األسرة هذه زمن فً

  والشبلل االول الشبلل ن،ٌب السودان فً وتمتد(( شكو مملكة))  تسمى مملكتهم

  الخرطوم شمال الرابع الشبلل من بالقرب(  نباتا) فتسمى عاصمتهم اما ، السادس
 من( م.ق 716-747) ًخبٌعن المسمى كوش مملكة ملك تمكن. كم 511 من رثباك

  ونر مصر أراضً معظم على سٌطرٌه وفرض الحاكمة اللٌبٌة األسرة طرد
  مملكة والسودان مصر واصبحت ، جدٌدة حاكمة آللةس وأسس الببلد على ملكا نفسه

 .  حبشً أصل من فرعون ٌحكمها واحدة
الملك  هذا قام ،( م.ق 664. 691)  طهراقة الملك هو األسرة هذه ملوك من

  وقام األشورٌة اإلمبراطورٌة ،نسد للتمرد دفعها لؽرض السورٌة الممالك بتحرٌض
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  الثورات من الكثٌر المساعدات تلك أثارت وقد ، لهم العسكرٌة المساعدات بتقدٌم

       اآلشوري أسرحدون بالملك عدف مما نٌاآلشورٌ الملوك ضد مسلحةال قلبلوالق

 تم التمردات تلك على للقضاء كبٌرة عسكرٌة حملة تجهٌز إلى( م.ق 669. 681) 

 وخلد( م.ق 679 )عام دخلها والتً مصر نحو واسعة حملة بشن تلك حمبلته توج

 كتاباته من وٌبدو ةاآلشورٌ العواصم فً علٌها عثر مطولة نصوص فً تلك أعماله

 الصعاب من الكثٌر اآلشوري الجٌش فٌها تحمل اجد كبٌرة كانت الحملة أن تلك

 .  سٌناء صحراء اختراقهم عند وبخاصة

  السفلى مصر منطقة على سٌطر أسرحدون أن األحداث مجرٌات من ٌبدو     

  نم موظفٌن الببلد إدارة على وعٌن منفس عاصمتا دخل ٌثح ، طقف الدلتا فً

  وقد ، آشور عاصمته إلى عاد ثحٌ ٌراكث مصر فً أسرحدون بٌق ولم ، الهأه

  الحامٌات ضد عسكري بتمرد فقام األشوري الجٌش عودة طهراقة الملك استؽل

  ٌحكم وكان ، اآلشورٌٌن عن استقبلله وأعلن ، هناك أسرحدون خلفها التً ورٌةشاأل

  آشور جهز لذلك ، أسرحدون أبٌه تمو بعد بانٌبال آشور الملك أنذاك آشور ببلد

  فرض أعاد حٌث مصر صوب بها سار(  م.ق 667)  كبٌرة عسكرٌة ةحمل بانٌبال،

  جدٌدا حاكما علٌها ونصب السفلى مصر منطقة وبخاصة علٌها اآلشورٌة السٌطرة

  ما سرعان أنه إال أشور ببلد إلى اآلشوري الجٌش، عاد بعدها(  نٌخو) الملك هو

  جنود بقتل وقاموا نٌخو الحاكم ضد مصر فً داخلٌة وثورات باتاضطرا حدثت

  إلى بالبانٌ آشور بالملك دفع مما أخرى مرة بللهماستق وأعلنوا األشورٌة الحامٌة

  سٌطر وكبٌرة واسعة المعركة كانت المرة ذهه وفً ، رصم  ثانٌة حملة تجهٌز

  الدٌنٌة العاصمة ودمر اوالعلٌ لىفالس مصر أقلٌم معظم على اآلشوري الجٌش فٌها

 لئلمبراطورٌة تابعة والٌة بؤجمعها مصر وأصبحت ، مصر وبنج فً ةطٌب

 الملك ابن بسماتٌك الحاكم بانٌبال آشور الملك نصب، وقد(  م.ق 663)  األشورٌة

  األسرة الملك هذا أسس وقد ،(  م.ق 611 . 664) رمص لىع ملكا ًشبحال نٌخو

 سقطت أن إلى اآلشورٌٌن زعامة تحت مصر كمتح األسرة ذهه وظلت ،( 26)

  الكلدانٌٌن البابلٌون ٌد على اآلشورٌة الدولة
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 (  م.ق 332 - 664) 31 - 26 االسرات المتأخرة العصور

  قلٌلة احٌان وفً ةٌاجنب اسرات قبل من تحكم مصر كانت العصور تلك فً     

 .  وطنٌة اسر مهاتحك كانت

  تم عنهم نٌابة الببلد لٌحكم االشورٌون نصبه الذي ٌكبسمات الملك االسرة هذه اسس،

  ٌحكمون االسرة هذه ملوك ظل وقد ، الرافدٌن ببلد، الى االشوري الجٌش انسحب

  مصر انفصلت ،آنذاك االشورٌة الدولة سفطت، ان الً االشوري الملك باسم الببلد

 .  جدٌدة حاكمة سلطة لهم واسسوا االشورٌة التبعٌة عن

  بعد الشام ببلد هباتجا مملكته بتوسٌع بدأ الذي الثانً نٌخو الملك أبنه تٌكبسما خلؾ

 أعالً إلً ووصل السورٌة الممالك من رالكثٌ فؤخضع األشورٌة الدولة سقوط

 وقد ، ٌةدالكل البابلٌة الدولة دٌدهبت وقام(  جرابلس)  كركمٌش مدٌنة عند الذرات،

 فى علٌها وانتصر الثانً نٌخو ،شجٌو مع صرببل نبو زمن فً البابلً الجٌش تقابل

 (  م.ق 615) عام فً وذلك، نصر نبوخذ بقٌادة آنذاك البابلً الجٌش وكان الشام دببل

  مصر ادتعو العسكرٌة الحماالت تفتوق بابل كمل صربلب نبو وفاة بعد    

 جهز كلذل ، البابلٌٌن ضد والثورة العصٌان على السورٌة الممالك تحرض

  مدٌنة ودخل السورٌة الممالك هافٌ وأخضع الشام دبلب وحن بها سار حملة نصردخنبو

  وتقلص البابلً النفوذ إلى عهامبؤج خاضعة الشام ببلد وأصبحت(  القدس)  أورشلٌم

 .  هنالك المصري الوجود

  حكمها على وأتعاقب مصر ضعفت أن الخارجٌة الحروب نتٌجة من وكان       

 .  الداخلٌة عات،اوالنز روبحال فٌها وكثرت ملوك عدة

 ( : 31-27( ق.م االسرات )332-525) لمصر الفارسً االحتالل عصر

  الشرق منطقة فً كبٌرة سٌاسٌة عسكرٌة قوة ظهور العصر هذا فً ٌصادؾ

  كورش المسمى ملكهم تمكن وقد ، األخمٌنٌة الفارسٌة اإلمبراطورٌة قوة ًه األدنى

   الرافدٌن ببلد باحتبلل قام ثم األناضول وجنوبً رانإٌ ببلد على السٌطرة من الكبٌر
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  زحفهم نٌونٌاالخم واصل ثم ،( م.ق539) عام فً الحدٌثة البابلٌة المملكة وأسقطت

 .  ابتقرٌ الشام ببلد اقسام معظم احتبلل من وتمكن قٌادته تحت

  قدو ، مبٌزق المدعو ابنه المملكة عرش على تربع الثانً كورش الملك وفاة وبعد

  عام مصر احتبلل من فٌها تمكن كبٌرة عسكرٌة حملة الملك هذا جهز

  قربت لمدة االخمٌنٌن للفرس تابعة والٌة مصر أضحت الحٌن ذلك ،ومنذ(م.ق525)

 (. م.ق332) لؽاٌة أي ، عام(211)من

  ، ممفس العاصمة فً مصر علً ملكا ٌزقمب توج.م.ق 525 عام فً

  وترك حسنة معاملة مصر اهل قمبٌز عامل وقد. فٌها 27 االسرة كونو

  ٌرتدي وهو نفسه صور انه حتى الدٌنٌة طقوسهم ممارسة رٌةح لهم

  فٌها جعلوا دٌنٌة اسطورة الكهنة لفق وهناك ، المصرٌة نٌةوالفرع المبلبس

 .  المقدسة نٌةوالفرع الدماء عروقه فً تجري مصرٌه اصول ذو لمبرز من

 باتجاه االولى عسكرٌتٌن حملتٌن ارسل مصر على سٌطرته قمبٌز فرض ان وبعد

 ، لٌبٌا الى الواصل الطرٌق على السٌطرة اجل من ، مصر ؼرب سٌوه واحة

 قمبٌز. دقفو تالفش الحملتٌن ان اال مصر جنوب الحبشة ببلد نحو االخرى والحملة

 المصرٌٌن فوؾص ًف تمرد وحركات مقاومة واجه بعدها ، هناك قواته من كثٌرا

 .  ومعابدهم وبكهنتهم بهم نكٌلبالت فقام

 اال طالببل فً ثورات نشوب عن اخبار وصول بعد ببلده الى الرجوع تمبٌز كرر

 ببلد فً دةوالع طرٌق فً مات انه اال فارس ببلد الً وعاد مصر ترك لذلك نًخمٌ

 عام العقلٌة حالته سوء بسبب منتحرا مات ،وربما ؼامضة ظروؾ، فً ، الشام

 أنشؽل ، اآلخمٌنٌٌن الحكام من عدد مصر حكم فً قمبٌز ؾخل وقد. م.ق 522

 أنظمة بإدخال قاموا كما ، الببلد فً حدثت التً والتمردات وراتثال قمع فً أؼلبهم

 سٌاسٌة متؽٌرات حدثت أن االحتبلل ذلك نتٌجة من وكان.  جدٌدة وقانونٌة أدارٌة

 إلى تذهب ٌةاالقتصاد ووارداتها الببلد ٌراتخ وأضحت واسعة واجتماعٌة

 الضرائب علٌهم وفرضت المصرٌون وأضطهد( بولس برسً) فً االخمٌنٌٌن

 فً وزجهم االخمٌنً الجٌش فً تجنٌدهم وفً البناء أعمال فً وسخروا الباهظة

 التسلط دض كثٌرة وثورات تمردات دً ببلف حدثت لذلك ، الخارجٌة الحروب

 ذلك على شجعهم ومصا هذا االخمٌنً
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  تلك أن إال ، وأسبارطة أثٌنا ببلد فً اإلؼرٌق مع حروبهم فً ٌناالخمٌن انشؽال

 .  المحلٌٌن السكان من الكثٌر وقتل برجالها التنكٌل وتم بالفشل انتهت الثورات

  الحدث ذلك مصر أهل استؽل( م.ق415) عام الثانً دارا الملك وفاة وبعد

  حكم سوتؤسٌ االخمٌنٌة العسكرٌة الحامٌة طرد من فٌها تمكنوا كبرى بثورة وقاموا

  إنجاح على آنذاك الدولٌة الظروؾ ساعدت وقمد. جدٌدة حاكمة أسرة وتكوٌن وطنً

 إلى المتطلعٌن األمراء بٌن الداخلٌة تهمبصراعا االخمٌنٌون اشتؽل حٌث الثورة

 وبٌن بٌنهم دارت التً المعارك فً المتكررة خساراتهم إلى باإلضافة الملكة عرش

 . قٌاإلؼر

  28) األسر ًه جدٌدة اكمةح.  أسر تؤسست أن الثورة تلك نتٌجة منكان  لقد 

  وحاولوا رعونف لقب اتخذوا الببلد أهل من كومل الحكم إلى ووصل(  31 ، 29

  ضد ونانٌال ببلد مع عسكرٌة تحالفات عقد وفً الببلد فً األمن توطٌد جاهدٌن

 فٌها أنتصر ضارٌة معارك االخمٌنٌن وبٌن بٌنهم ودارت االخمٌنٌن الفرس

 كبٌرة عسكرٌة حملة تجهٌز من(  الثالث ارتحششتا) الملك تمكن أن إلى ونرٌالمص

 جٌوش دحر من تمكنوا الجنود من ؾاآلال مئات قوامها ةٌوبحر برٌة واتق من

 ىعل سٌطرتهم فرض وأعادوا ،( م.ق342) عام منفس اصمةالع إلى ودخلوا مصر

 .  بؤهلٌها والتنكٌل وزهانك ونهب عابدهاوم قصورها بتدمٌروقاموا  الببلد

  حكمها ٌدم لم التً والثبلثٌن ادٌةحال األسرة الثالث ارتحششتا الملك أسس

  الفارسً الجٌش دحر من المقدونً اإلسكندر تمكن حٌث عاما عشر اثنى من أكثر

  واصل ثم ،( م.ق 333) عام أبسوس موقعة فً الثالث دأرا الملك ٌقوده كان الذي

  الفارسً االحتبلل عصر بذلك وأنهى( م.ق332) عام دخلها التً مصر نحو هزحف

  ثم اإلؼرٌق ٌد على المرة وهذه االحتبلل عصور من جدٌد عصر ذلك بعد دأبلٌ

 . انمالرو

  (ق.م  33 –   332)  البطالسة ودولة اإلغرٌقً االحتالل عصر

  الشرق باتجاه مقدونٌة ببلد من العسكرٌة حمبلته المقدونً اإلسكندر بدأ           

 طوٌلة حروب بٌنهما ودارت االخمٌنٌة الفارسٌة اإلمبراطورٌة جٌوش واجه وهناك
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  العراق فً بابل مثل آنذاك المشهورة المدن ودخوله اإلسكندر صارتبان تهتنا

 ( م.ق 332) عام بحدود مصر اإلسكندر جٌوش دخلت وقد.  إٌران فً وبرسٌبولس

  رعوناف ونصبوه القومً إللههم ابن بؤنه ووصفوه آمون اإلله كهنة به رحب ناكهو

 .  مهٌبة احتفاالت فً مصر على

  على اسمه حملت التً االسكندرٌة مدٌنة بناإه االسكندر أعمال أهم من            

 رجع ثم مصر ؼرب سٌوه واحة نحر كبٌرة بحملة توجه ثم المتوسط البحر ساحل

 عسكرٌة حامٌة مصر فً وخلؾ الشرق إلى عاد ومنها طٌبة الدٌنٌة العاصمة إلى

 . كبٌرة

  نم الشام وببلد العراق فكان الواسعة مملكته قواده اسمتق االسكندر موت، بعد

  هذا أسس وقد. بطلٌموس القائد نصٌب من فكانت مصر أما ، سلوقس القائد بٌنص

 دولة باسم عرفت جدٌدة حاكمة اسرة(  م. ق 282. 369)  بطلٌموس القائد

 وحكم ، المنقذ أي ، سوتر لقب األول بطلٌموس القائد واتخذ البطالمة وأ البطالسة

 واتخذ بعده من كمحال وأحفاده أبناإه توارث وقد( م.ق 282 -315) من مصر

 .  عشر الرابع بطلٌموس وهو ملوكهم أخر لؽاٌة لٌموسطب اسم أؼلبهم

 وكانوا للببلد فراعنة أنفسهم اونصبو القدٌسة الحكم مظاهر البطالسة اتخذ      

 للببلد األوحد السٌد وهو إلها الفرعون ٌعد حٌث ، مطلقا حكما دالببل كمونحٌ

 من عددا وٌساعده الجٌوش وقائد القضاة كبٌر وهو اإلداري الجهاز وٌرأس

 والوزراء. المستشارٌن

 أن ةالبطالس عهد فً مصر فً واالجتماعٌة السٌاسٌة األحداث أهم من          

 واستولوا مصر سكان عن متمٌزة علٌا اجتماعٌة طبقة ٌشكلون أصبحوا اإلؼرٌق

 وقٌادة العلٌا الوظائؾ وكانت واالمتٌازات واألراضً اإلقطاعٌات من الكثٌر على

 والمعارؾ العلوم أزدهرت دقو. منها المصرٌون واستبعد اإلؼرٌق دبٌ الجٌوش

 طرق تبلقً ونقطة إدارٌا كزامر اإلسكندرٌة مدٌنة وصبحت أنواعها بجمٌع

 مكتبة هً كبٌرا علمٌا صرحا فٌها ستتؤسو  والبحرٌة البرٌة المواصبلت

 .  االسكندرٌة

  انشؽل ،( م.ق31.  315) تقرٌبا سنة 311 مصر فً البطالسة حكم دام         

 أمجل من وذلك والعراق الشام ببلد حكام السلوقٌٌن عم طاحنة بحروب ملوكهم
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  فً ٌفلحوا لم همأن إال الشام ببلد إلى الواصلة الدولٌة التجارة طرق ًعل السٌطرة

 .  طقف مصر فً محصورة سلطتهم وبقٌت، تلك حروبهم

  فً ةدجدٌ دولٌة عسكرٌة قوة بزؼت البطالسة حكم من االخٌرة العقود فً      

  طرٌس وقد. لهم عاصمة روما مدٌنة من اتخذوا الذٌن الرومان قوة هً المنطقة

 أخر وكان ، الشرق حون أنظارهم وامتدت أوربا من واسعة أجزاء على الرومان

 وفاته قبل أوصً وقد ، عشر الحادي بطلٌموس المبلك هو االقوٌاء البطالسة ملوك

 أخته من ٌتزوج أن عدب دبلالب على ملكا عشر الثانً بطلٌموس ابنه ٌكون أن

 .  ٌاسو الببلد حكم فً وٌشتركا باتراوكلٌ

 وكانت ، ردهافبم الببلد بحكم استؤثرت أنها أال اخٌها من كلٌوباترا تزوجت وقد

 نانٌةالٌو باللؽات التحدث وتجٌد وفلسفتهم وإدابهم الٌونان بتارٌخ علم على قوٌة ملكة

 ةحناج وادارٌة سٌاسٌة حاكمة كانت انها الى باالضافة واألرامٌة والمصرٌة

  ةٌاالدار رؼباتها تحقٌق فً المشروعة وؼٌر المشروعة الوسائل جمٌع ستخدمت،ا

  إال ، الرومانٌة الوصاٌة تحت واسعة مصرٌة مملكة بانشاء تحلم وكانت والعاطفٌة،

 رةإامم فً شاراك ثحٌ الراي ٌوافقها ٌكن مل عشر الثانً بطلٌموس اخٌها ان

 باخته حدا مما ، قٌصر ٌولٌوس المشهور الرومانً االمبراطور ضدعسكرٌة 

 ، الرومانً االمبراطور جٌش الى واالنضمام االسكندرٌة ال بالفرار كلٌوباترا

 ، ٌصرونق ماس علٌه قوااطل همن ابنا انجبت انها حتً عهم بلقةع لها كونت وهناك

 .  مهكح من االخٌرة السنة فً له ابنا به رؾتاع قٌصر سوولٌٌ ان حٌرج

  وانتهت الرومانً لجٌشا وضد عشرً الثان بطلٌموس بها قام التً المإامرة تنجح لم

  الى ارجعها بان كلٌوباترا الملكة قٌصر سٌوٌول كافا وقد ، حكمه وخسارة تلهقبم

 ونصبا لثالت بطلٌموس الصؽٌر اخٌها من تزوجت وهناك مكرمة معززة مصر

 .  مصر على ملكٌن نفسٌهما

 حدث حٌت الرومانٌة ةٌاالمبراطور مركز روما فً سرٌعا االحداث توالت وقد

 مارك) انطونٌوس القائد وتولً قٌصر ٌولٌوس مقتل الى ادى هنالك كريسع ردتم

  الشام ببلد سواحل عند بكلٌوباترا هذا انطونٌوس التقى وقد.  روما عرش( انطونً

 ٌضم أن الى ٌتطلع ،وكان بها اعجب وهناك انتصاراته على لتهنؤه حضرت عندما
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  وسكن كلٌوباترا من وتزوج(  كتافٌاا) الرومانٌة زوجته طلق لذا ، مملكته الى مصر

  والٌات من كثٌرا الشرعٌٌن ؼٌر واطفالها هً ووهبها بمصر االسكندرٌة فً معها

  بٌن ،وذلك مصر بعد الثانً المقام فً روما مدٌنة جعلو ، الرومانٌة راطورٌةباالم

  تبلق لم انطونٌوس بها قام التً االعمال تلك أن أال ، دالمٌبل قبل 31-41 وامعاال

 الٌه وارسلوا علٌه الحرب اعلنوا فقد لذلك ، روما فً الشٌوخ مجلس من ترحٌبا

 من جندي الؾ ثمانٌن مع سفٌنة 41 فٌها السفن عدد تجاوز التً البحرٌة بقواتهم

 القائد الرومانً االسطول ٌقود وكان ، الفرسان من الفا عشر نًثوا المشاة

 معركة بٌنهما شبتن ناكهو االدرٌاتٌكً بحرال فً االسطوالن قىالت وقد ، وكتافٌوس

(  انطونً ماراك) انطونٌوس بمقتل انتهت(  اكتٌوم) معركةسم با سمٌت كبٌرة

 أخبار كٌلوباترا سماع وعند وذخائره، امبلكه جمٌععلى  اوكتافٌوس واستولى

 انذاك عمرها وكان ، للرومان نفسها تسلم ال حتى انتحرت زوجها ومقتل الهزائم

 .  سنة37 نم ٌقرب

  التارٌخ فً مصر فراعنة أخر(  السابعة كٌلوباترا)  راتكٌلوبا الملكة دعوت

 الملوك حكم وانتهى مصر فً البطالسة عهد ىتهان وبموتها القدٌم يالمصر

 نصبوا الذٌن الرومانٌة لئلمبراطورٌة تابعة ثانوٌة وآلٌة مصر تحأضو راعنةفوال

 عام من ابتداء روما العاصمة من امرهأو ٌؤخذ لحكمٌهاعسكرٌا  حاكما علٌها

  المقاطعات أحدى التارٌخ ذلك منذ مصر تحأصب الفتح ولؽاٌة( م.ق31)

 اصبحت مصر من ذلك التارٌخ احدى المقاطعات( م641) عام اإلسبلمً ًبالعر

  الجهاز تنظٌمات على الرومان أبقى وقد. الرومانٌة لئلمبراطورٌة التابعة الثانوٌة

  نظام بذلك وأنهوا ، برٌفكتوس بلقب عسكرٌا حاكما علٌها ونصبوا قالساب اإلداري

 .  مصر وفراعنة كلوم حكم

  مصر موقع مها كان عدٌدة السباب كثٌرا مصر بإقلٌم روما باطرةاهتم ا

  ، فٌه الدولٌة بالتجارة وٌتحكم المتوسط البحر سواحل لىع وٌسٌطر ابابتكم الذي

  ملحوظ بشكل الزراعة فٌها ازدهرت وقد ٌةعال صوبةخ ذات مصر أرض فان كذاك

 تموٌل فً روما اعتمدت وقد الؽذائٌة والمنتجات بالحبوب روما تمول أخذتو

 . مالشا بلدوب مصر من ٌؤتٌها مما زهمتجهٌو جٌوشها
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  واحتكرت الزجاج صناعة منها كثٌرة صناعات مصر فً ازدهرت كذلك

  من اإلسكندرٌة وأصبحت توالمنسوجا العطور اعةنوص الورق وتجارة صناعة

 .  آنذاك المهمة العالمٌة الموانً

  نةٌاالد ظهور هو ومانًالر العصر فً حصلت التً األحداث أهم من

  هذه أتباع تعرض وقد ، ٌدةدالج الدٌانة هذه الناس من الكثٌر واعتناق المسٌحٌة

 .  ٌنثنٌلوا روما ملوك قبل من واالضطهاد العذاب من الوان الى ةالجدٌد الدٌانة

  قسمٌن إلى الرومانٌة المملكة تقسٌم هو العصر ذلك فً المهمة االحداث من كذلك

  نٌالمستمر والتدهور الضعؾ من عانت التً روما متهاصوعا الؽربً القسمهما 

  باإلمبراطورٌة أٌضا تسمى ما أو الشرقٌة الرومانٌة اإلمبراطورٌة األخر والقسم

 ق.م( واتخذ 337.317) رٌالكب قسطنطٌن اإلمبراطور اعلٌه استولى وقد البٌزنطٌة،

  ٌحًالمس نٌالد من وأتخذ له عاصمة(  الحالٌة اسطنبول) القسطنطٌنٌة مدنٌة من

 .  الجدٌدة ٌةطالبٌزن الدولة ممتلكات ضمن مصر تحأصب وقد ، لببلد رسمٌة دٌانة

  هو مصر و علً سٌطرتهم فرضوا الذٌن البٌزنطٌة الدولة أباطرة أخر ومن

  بٌةعرال المصادر فً المعروؾ( م 641. 626) لوسٌهٌراك قسطنطٌن اإلمبراطور

 .  هرقل الملك باسم

  رسول إلٌه أرسل وقد ، واالنتشار بالظهور اإلسبلمٌة الدعوة بدأت زمنه فً

-هـ 7) عام بحدود وذلك اإلسبلم إلى فٌها ٌدعوه رسالة وسلم علٌه هللا صلى هللا

 على بانتصاره تفلحٌ المقدس بٌت إلى زٌارة فً هرقل الملك وكان ،م( 629

 سنوات قبل سالفر سرقه الذي المقدس بٌالصل منهم استعاد ثٌح الساسانٌنس الفر

 بادئ الفرس وانتصار والفرس الروم ببن الحرب حادثة الكرٌم القران فً ورد وقد

  الروم سورة فً علٌهم الروم ؼلبةثم  األمر

  ٌةبالعر المصادر فً عرؾ الذي علٌها عامله قل هر نصب فقد مصر ًف اأم

  إلى فٌها ٌدعوه أخرى رسالة هللا رسول أرسل الحاكم هذا والى.  لمقوقسا باسم

  منها قٌمة هداٌا مع جوابٌه رسالة هللا رسول إلى المقوقس أرسل وقد ، اإلسبلم
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  هللا رسول اتخذ وقد ومارٌة سٌرٌن وهما((  عظٌم. القبط فً مكان لهما جارٌتٌن))

 .  السن صؽٌر وهو فًوت الذي ، إبراهٌم أبنه له وولدت له سرٌة القبطٌة مارٌة

  اإلسبلمٌة الفتوحات توسعت  الخطاب بن عمر المإمنٌن أمٌر زمن فًو

  أمام ممتلكاتها خسرت التً البٌزنطٌة اإلمبراطورٌة ضد الحرب المسلمون ودخل

  فتح من  العاص بن عمرو الصحابً القائد تمكن ثم أوال الشام ببلد فً المسلمٌن

  ربٌع 18) فً(  حالٌا القاهرة قرب)  بابلٌون حصن معركة فً انتصاره بعد مصر

  ٌخالتار ذلك منذ مصر وأصبحت(  م 640 عام المصادؾ هـ 21 عام من الثانً

 . اإلسبلمٌة العربٌة الدولة رقعة ضمن
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 عقٌدة عالم ما بعد الموت والحٌاة االخرى :

  أنها األخرى الحضارات بقٌة عن القدٌمة المصرٌة الحضارة ٌمٌز ما أهم أن

 وهً إال األهمٌة بالؽة دٌنٌة بعقٌدة إٌمانهم من وخصوصٌتها مقوماتها تستمد كانت

 الموت بعد األرواح إلٌه تذهب أخر عالم هناك وأن الموت بعد حٌاة بوجود اإلٌمان

 إن وشقاء عذاب فً تعٌش أو الصالحٌن من كان إن منعمة خالدة حٌاة فٌه وتعٌش

 .  الطالحٌن األشرار من كان

  المصرٌة للحضارة األساس المحرك هً الموت بعد ما سالم فكرة كانت لقد     

  من ابتداء االجتماعٌة طبقاتهم اختبلؾ على المصري للشعب الشاؼل الشؽل وهً

  تؤمٌن حول تتمحور حٌاتهم كانت لقد. المجتمع فً نرد أدنى إلى ونزوال الفرعون

  المادٌة آثارهم نم ناٌإل وصل مما وٌبدو الموت بعد الحٌاة تلك فً الرؼٌد العٌش

  توفٌر من وأكبر أهم كانت األخر العالم مستلزمات بتوفٌر اهتماماتهم أن تابٌةوالك

  المقابر وشٌدوا التحنٌط ابتكروا ففد لذلك االعتٌادٌة الٌومٌة حٌاتهم لزماتتمس

 بالمنحوتات وزٌنوها وأحجامها أنماطها اختبلؾ على واألهرامات والمدافن

 والمبلبس والشراب بالطعام وبتزوٌدها تؤثٌثها فً وتفننوا لملونةا الجدارٌة والصور

 .  األخرى حٌاتهم فً استعمالها أجل من لفةتالمخ الٌومٌة واألدوات

  ابقاٌ من هً األخرى والحٌاة الموت بعد ما عالم فكرة فإن األؼلب وعلى      

  أن إذ ، الزمن من ردحا المنطقة فً ساد قدٌم توحٌدي سماوي دٌن رائعوش تعالٌم

  والشرائع الدٌن ومبادئ تعالٌم أساسٌات من هً اآلخر والٌوم والعقاب الثواب فكرة

  ٌحدث وما المهولة بمشاهده اآلخر الٌوم أو العالم ذلك تفاصٌل ورد وقد.  السماوٌة

  أو الجنة إلى السوق ثم لؤلعمال ووزن وعرض حساب من القٌامة ٌوم موقؾ فً

  بها اإلٌمان وفرض علٌها أكد والتً سماوٌة كتب من أنزل فٌما فصل ذلك كل النار

 .  والرسل األنبٌاء

  وادي شعب فً فعال بشكل مإثرة بقٌت التً مً الهامة العقٌدة هذه أن وٌبدو

 إلى الناس ورجع األخرى السماوٌة الدٌنٌة التعالٌم واندثرت تركت أن بعد الذٌل

 شركهم
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 لٌعذبه وشرابه طعامه المتوفى من تؤخذ أو نفاساأل قنتخ وعفارٌت قاتلة واسود

 .  والعطش الجوع

  : األهرامات

  من اناحٌأو رةالحجا من عادة تشٌد مخلفة بؤحجام الشكل هرمٌة مبان وهً    
  ، الدولة فً العلٌا المناصب وذوي الملوك وبخاصة الموتى لدفن استخدمت ، اللبن
 ولحفظ للدفن تستخدم والحجرات ت،الممرا من عدد منها وأسفل بداخلها ٌوجد

 .  بالمتوفى الخاصة زٌةئالجنا والهداٌا األثاث
  تسمٌة اآلثارء علما علٌها قأطل المبانً من عدد بمعٌة األهرامات تشدٌد

 :  من تتكون وهً رمٌةهال المجموعة

 .  الحجر من خارجً سور به ٌحٌط الرئٌس الهرم( 1

  تجري وفٌه هرملل الشرقٌة الواجهة أمام بدالمع هذا وٌشٌد الجنائزي المعبد( 2

 .  وفاته بعد الفرعون عبادة طقوس

  رعونفال ؼسل، ٌتم وفٌه النٌل نهر قرٌب عبدمال ذا شٌدٌو الوادي معبد( 3

 .  وفاته بعد وتحنٌطه

  المعبد من أو الخارجً السور من ٌبدأ طوٌل طرٌق وهو الصاعد الطرٌق( 4

 .  اديالو معبد إلى وٌصل الجنائزي

  المهرج مدخل أمام القرابٌن لتقدٌم تستخدم مصاطب عدة أو مصطبة أو هٌكل( 5

  منه ٌنوالمقرب زوجاته فنلد تستخدم صؽٌرة أهرامات عدة أو صؽٌر درم( 6

  للتنقل الملك تخدمهاٌس شراعٌة سفن فٌها توضع الهرم قرٌب تحفر كبٌرة حفر( 7

 .  الشمس موكب مع

 : الهرم موضع اختٌار

  عند تكون أن ٌجب أنها ومنها ، بعناٌة مختارة مواقع فً األهرامات شٌدت

  ، الؽرب ناحٌة نقع الموتى مملكة أن االعتقاد بسبب النٌل لنهر الؽربٌة الضفة

  وخالٌة البناء ثقل تتحمل صخرٌة طبٌعة ذو هناك األرض سطح أن كما

 التً الملكٌة رالمقاب من قرٌب الهرم موضع ٌكون أن ٌجب كذلك ، التموجات
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  الخصب الوادي على بعٌد من ولو األهرامات هذه تشرؾ وأن ، أسبلفهم أقامها

 .  النٌل لنهر

  حول فسٌح مكان توفر هو االعتبار بنظر تإخذ أن ٌجب التً العوامل ومن

  أن معتقداتهم من كان حٌث ، الحاكمة األسرة أعضاء بقٌة مقابر لبناء الهرم

 . حٌاته فً ٌخدمونه كانوا أن بعد وفاته بعد بخدمته لٌقوموا الفرعون قرب اٌدفنو

 : الهرم بناء مراحل

 .  للعمل المبلئم والٌوم المبلئم الموقع اختٌار ٌتم( 1

 .  الداخلٌة وحجراته وممراته رمهال لشكل تخطٌطٌة رسومات عمل( 2

  أحجار من هو المستخدم والحجر ، خاصة قٌاسات، حسب األحجار تقطع( 3

 .  الهرم من قرٌبة عمقال من تإخذ التً الضخمة كلسال

  عضمو ٌخطط ثم تعرجات أو مٌبلن دون جٌدة تسوٌة األرض سطح ٌسوى( 4

  عباألر الجهات نحو الهرم أضبلع توجه وفٌه األرض علً الهرم وشكل

 .  الشمالً الضلع عند المدخل وٌكون

  الممرات وهً ألرضا سطح تحت الواقعة األقسام وقطع بحفر البده ٌكون( 5

  حٌث الهرم ببناء العمل ٌبدأ ثم الجنائزي األثاث وخزن الدفن حجرات وبعض

  أحجار فوقها ٌرصؾ بعدها جنب إلى جنبا األولى الطبقة أحجار ترصؾ

  ٌكون حٌث ، رابطة مادة استخدام بدون األخرى بعد دةالواح العلٌا الطبقات

 .  مكانه فً لتثبٌته كافٌا الحجر ثقل

  النوعٌة من مصقولة حجرٌة بصفائح األهرامات تكسى البناء من االنتهاء دعب( 6

 .  النٌل نهر شرقً بعٌدة مناطق من تجلب كانت الجٌدة

  لمعانا علٌها لتضفً الفضة أو الذهب من بصفائح الهرم قمة تكسى وأخٌرا( 7

 .  جمٌبل وبرٌقا

  من أخرى مجموعات هناك إنف الهرم فٌها ٌشٌد التً الزمنٌة الفترة نفس وفً( 8

 . األخرى الهرم ملحقات وبقٌة المعابد ببناء ٌقومون العمال
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 :  التحنٌط

(  MUMMI) مومٌاء باسم والعرٌٌة األوربٌة اللؽات فً المحنطة الجثث عرفت

 بمعنى قدٌم فارسً أصلها وهذه(  Mumia)  مومٌا اإلؼرٌقٌة من مشتقة كلمة وهً

 القار مادة استخدام بسبب وكذلك للمومٌاوات األسود لدالج لون بسبب وذلك( قار) 

 .  التحنٌط فً

  الروح علٌها تتعرؾ لكً التلؾ من الجثة حفظ هو التحنٌط من الهدؾ كان

  وٌبدو ، خالدة أبدٌة حٌاة ذلك بعد لتعٌش القبر داخل إلى أخرى مرة ترجع عندما

  الناس من كثٌرا أن البردي لفائؾ على دونوه وما المقابر فً علٌه عثر مام

  ارختوٌ ، حٌاتهم أثناء فً بهم الخاصة التحنٌط وأدوات مدافنهم ٌحضرون كانوا

  فخارٌة وأوانً عطرٌة وزٌوت منسوجات من الثمٌنة المواد استخدام منهم األثرٌاء

 .  الواقع فً إلٌه ٌحتاجون ما أحٌانا تفوق

  أدوات على رةعش لحادٌةا األسرة عهد من(  إبً)  الوزٌر مقبرة فً عثر وقد

  ومنها ، قبره فً الجنائزي األثاث بقٌة وضعت وقد به الخاصة طالتحنٌ

  كبٌر عدد على عثر كما ، سحرٌة. وتعاوٌذ بنقوش مزٌنة الخشب من كبٌرة مؽسلة

  ، ٌطالتحن مواد من وؼٌرها واألمبلح الزٌوت فٌها حفظت التً الفخارٌة الجرار من

 واستخراج الجثة بطن لشق استخدمت التً الحجرٌة األداة لىع المقبرة فً عثر كما

 .  منها األحشاء

 المتوفً جثة كانت األسرات عصر قبل أي ، التحنٌط بفن المصربٌن معرفة وقبل

 بجلود أحٌانا ٌلفونها وكانوا ، ذلك بعد تدفن ثم الشمس أشعة تحت لتجؾ تترك

 .  القصب بحصران أو الحٌوانات

 منها ٌستخرج بؤن تحفظ الجثة كانت فقد األسرات عصر فً لتحنٌطا نماذج أقدم أما

 قاموا بعدها ، وٌدفن ٌملح ثم الشمس أشعة تحت الجثة تجفؾ ثم الداخلٌة األحشاء

 عصر إلى بزمنها ترجع التحنٌط نماذج وأفضل القماش من بعصائب الجثة بلؾ

 فً مواد عدة خدمتاست لقد.  الجثة تحنٌط عادة بعدها انتشرت ثم الخامسة األسرة

 والملح والقٌر االصماغ أو بالبهارات حفظه أو الجسم تجفٌؾ منها التحنٌط عملٌة

 الكاهن ٌقوم بؤن التحنٌط عملٌة وتبدأ
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  والدماغ، الداخلٌة األحشاء ترفع ثم حاد بحجر البطن بشق العملٌة بتلك المختص

  وٌنقع البطن ًف الشق ٌخاط ثم البهارات علٌه وٌرش بالخمر الجسم ٌؽسل ثم

 والعطور بالدهون وٌمسح ٌجفؾ بعدها ، ٌوما( 71) قرابة ملحً محلول فً الجسم

 من ٌبقى وال العظام عن اللحم ٌرفع ثم أوال تزال أحشاءهم كانت فقد الفقراء أما. 

 .  والعظم الجلد سوى الجثة

 كانت الكتان قماش من بعصائب الجثة لؾ وبعد التحنٌط عملٌة من االنتهاء بعد

 البشري الجسم للون مشابه لونها لٌصبح زاهٌة بؤلوان أحٌانا تلون المومٌاءات

 الرقبة أما ، الحقٌقٌتٌن عٌنٌه من بدال اصطناعٌتان عٌنان توضع كانت وأحٌانا

 .  نضرة منتفخة تبدو تجعلها بمواد تحشى فكانت والخدٌن

  خاصة بطرق نطتح األخرى هً كانت فقد للمتوفى الداخلٌة األحشاء أما         

  وتعرؾ(  األربعة حورس أبناء)  تسمى جرار أربع عن عبارة أوانً فً وتحفظ

  أو الخشب أو الخزؾ من مصنوعة وهً(  الكانوبً جرار) باسم الباحثٌن لدى

  أدمً رأس شكل على ؼطاء ذات جرة فمنها مختلفة بؤشكال أؼطٌة ولها المعدن

  ، الرئة لحفظ تستخدم قرد شكل لىع ؼطاء ذات وجرة ، الكبد لحفظ متستخد

  على ؼطاء لها رابعة وجرة المعدة لحفظ أوى ابن شكل على ؼطاء ذات وجرة

  ٌعتقدون كما الروح مركز وهو القلب أما ، األمعاء لحفظ خدمتست صقر شكل

 .  معها. وٌحفظ الجثة داخل علٌه ببقون فكانوا

  أبطل ثم المسٌحٌة ودالعه فً حتى موتاهم جثث بتحنٌط المصرٌون استمر     

 .  المٌبلدي الرابع القرن نهاٌة فً استخدامها

  قاموا بل فقط موتاهم تحنٌط على ٌقتصروا لم المصرٌٌن أن إلى اإلشارة تجدر

  كانت وإما بالمتوفً خاصة شخصٌة حٌوانات أما وهً الحٌوانات بعض بتحنٌط

  والتماسٌح عجولوال والكباش والقرود القطط مثل خاصة قدسٌة ذات حٌوانات

 . األسماك
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