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. ، وتنبأ فیها بأشیاء سیئة)مشئومة( القدیم أن هناك أیام معلومة من السنة منحوسةتصور المصري  :ملخصال

الناس الكثیر من القیود  علىفرض وء الطالع، وكانت تلك األیام ملیئة بالمخاطر إذ كانت تُ وبعضها كان ینذر بسُ 

ولد في هذه األیام عن  اإذفالبعض یموت . فالبد من تجنبها ومن ُیخالف ذلك فقد أوقع نفسه فریسة للهالك بالوباء

أي شخص معرفة أسماء أیام النسيء الخمسة  ىوالبد عل وكان .إحدى األمراض الجلدیةبأو  ، طاعونطریق وباء

فهناك تعاویذ ترتل خالل هذه األیام ویتم ارتدائها كتمیمة للحمایة، ومن  ،ضوالحمایة من المر  للبقاء من الموت

بعد أخر یوم في السنة ) سخمت(كما یعتقد أن المعبودة  ،"iAdt  rnpt"ا تعاویذ للحمایة من مرض الطاعونضمنه

سان یرجع سببها أن األمراض التي تصیب اإلن اكما اعتقدوا أیضً . تحاول تدمیر البشریة ونشر األوبئة واألمراض

لها مثل الكسور والجروح وهذه األمراض  اظاهرً  اعرف سببً ویقصد بها األمراض التي یُ ) أسباب ظاهریة: (سببین إلى

لها ویصعب عالجها،  اعرف سببً تتمثل في األمراض التي ال یُ ) وأسباب خفیة. (ما تعالج بالعقاقیر الطبیة اغالبً 

اإلنسان بسبب ذنب ارتكبه، أو بسبب أحد عفاریت األمراض، وهذه  علىغضب المعبودات  إلىوأعتقد أنها ترجع 

وهذه األمراض لها عالقة بغضب المعبودات على البشر . عن طریق التعاویذ السحریة ااألمراض كانت تعالج غالبً 

المتحف المصري ومن هذه األمراض والتي ذكرت في بردیة ا للمعتقدات الدینیة عند المصري القدیم، طبقً 

، مرض )عام الوباء أو الطاعون( (iAdt rnpt)  مرض  ):٨٦٦٣٧(رقم

 )wHAwt)  ((مرض ، و)أو الحمرة مرض الطفح الجلديtmyt ( علىهم التعاویذ للقضاء أو 

  .هذا المرض

  

  .، الطفح الجلدي، شیاطین سخمت، یوم، نحس)أوبئة العام( أوبئة، أمراض، الطاعون :الكلمات الدالة

  

                                                

 المفهوم العقائدي واالجتماعي ألیام الحظ والنحس في النصوص المصریة القدیمة خالل : " هذا البحث جزء من رسالة الدكتوراه بعنوان

 .ال العجیزيعُ / ، كلیة اآلثار، جامعه القاهرة، تحت إشراف األستاذ الدكتور)مقارنة -دراسة لغویة (عصر الدولة الحدیثة 
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Abstract: The old Egyptian imagined that there were known days of the year so bad, 

and predicted bad things. Some of them were ominous, and those days were fraught 

with dangers: they imposed a lot of restrictions on people, they had to be avoided, and 

those who violated them were put to death by the plague. Some die if born in these days 

by an epidemic or a skin disease, or predict death through a harmful animal such as: 

crocodile, bull (Xry-kA), or snake. It was necessary for anyone to know the names of the 

five days of the dead to stay alive and protect from the disease, there are tortillas Turtl 

during these days and are wearing an amulet for protection, including the protection of 

the disease (iAdt rnpt), and believed that the Goddess (Skhmet) after the last day in the 

year they try to destroy humanity and spread epidemics and diseases. They also 

believed that human diseases are caused by two causes: (apparent causes), which are 

known as obvious causes, such as fractures and wounds. These diseases are often 

treated with medical drugs. (And hidden causes) are diseases that do not know the cause 

of them and difficult to cure, and I think it is due to the wrath of the Gods on the human 

because of a sin committed, or because of a disease, and these diseases were often 

treated by magical spells. These diseases are related to the anger of the Gods in humans 

according to the religious beliefs of the ancient Egyptian, and these diseases, which are 

mentioned in the papyrus of the Egyptian Museum  No. (86637) 

 Disease   (iAdt rnpt), disease  (wHAwt), disease (tmyt) 

and the most spells curses to eliminate the disease. 

 

Key words: epidemics, diseases, bubonic plague, rashes, demons of Shkemt, day, 

unlucky day.  
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فرص الحیاة كانت  أنفي االعتبار  األخذالتي نعاني منها الیوم، مع  األمراضقدماء المصریین من نفس  ىعان

 Rabino، "رابین ماسا"لما ذكره كثیر من الباحثین مثل  اوفقً (الفرد  ، كما كان متوسط عمراآلنا من قل كثیرً أ

Massa ،يماسول"و "Masoli (المعدیة الوبائیة شائعة  األمراضوكانت بكل تأكید . اعامً  ٤٠و  ٣٥ما بین  یتراوح

ا للتقاویم التي طبقً عتقد المصري القدیم او  ).يومرض الُجدر  مرض الطاعون( اوأكثرها انتشارً  أشهرهاومن  االنتشار

من ، )أیام النحس(ولد في أیام معینة من السنة من یُ  هنإ )٨٧٧٣٧مثل تقویم بردیة المتحف المصري رقم ( وضعها

رت أیام النحس بشكل أثَّ  حیث .حدى األمراض الجلدیةإمكن أن یموت عن طریق وباء أو طاعون أو عن طریق المُ 

السلوك الیومي لألفراد، ففي تلك األیام كان من المستحسن عدم مغادرة البیت سواء كان عند غروب  علىكبیر 

 ،وكان من المحرم االستحمام أو ركوب قارب أو القیام برحلة أو أي شيء .الشمس أو في اللیل أو حتى في النهار

نه نوع من العقوبة إ ىفسر علمعین یُ  وكان ظهور وباء .ومن ُیخالف ذلك فقد أوقع نفسه فریسة للهالك بالوباء

شدة تأثیر المعبودات، معتقدین، مثل العدید  إلىفكان المصریون القدماء یرجعون بعض األمراض . ١اإللهیة للبشر

مع مولد  دأوباعتبار إن بدایة المرض تب. من الشعوب، أن القمر في لحظات معینة یمارس تأثیرا ضارا بالصحة

 المرض عنه تبعد حتى وذلك إلرضائها لها القرابین وتقدیم للمرض المسببة اآللهة إلىضرع ، ولذلك لجأ للت٢القمر

أن  أیًضاكما اعتقد  .٤وصولھا لھ یتجنب وحتى األوبئة ھذه لدرء سحریة تعاویذ بعمل ، وأحیانا كان یقوم٣وتشفیه

  :أمرین هما إلىاألمراض التي تصیب اإلنسان یرجع سببها 

، وكذلك اإلفراط في لها مثل الكسور والجروح المقصود بها األمراض التي یعرف سببًا ظاهراً  :أسباب ظاهریة - ١

 . ، وهذه األمراض التي یعرف سببها غالبًا ما تعالج بالعقاقیر الطبیة٥تعفن األمعاء إلىالطعام الذي یؤدي 

 إلىاعتقد أنها ترجع  تتمثل في األمراض التي ال یعرف سببًا لها ویصعب عالجها، ولذلك :أسباب خفیة - ٢

، وهذه األمراض كانت تعالج ٦اإلنسان بسبب ذنب ارتكبه، أو بسبب أحد عفاریت األمراض علىغضب المعبودات 

                                                
1 Goedicke, H., " The Canaanite illness ", SAK 11 (Geburtstag: 1984), 92. 

 الهیئة المصریة العامة للكتاب،: القاهرة( محمود ماهر، فاطمة عبد اهللا محمود: ترجمةالسحر والسحرة عند الفراعنة، : ایفان كونج ٢

٨١، )١٩٩٩.  

محو  ىإلوتفید التعویذة  ،للتخلص من تلك األمراضة من القماش، عبقط ىغط، مُ قلیل من الخشب علىبعض التعاویذ وكان یتم قراءة  ٣

  .الشر، وٕافزاع مرض الطاعون

، اآلداب دكتوراه، كلیة رسالة(لیلي ممدوح عبد الفتاح عزام، التعاویذ السحریة ضد األمراض في عصر الدولة الحدیثة، دراسة حضاریة  ٤

  .٣٤ ،)٢٠٠١ ،حلوان جامعة والحضارة، اآلثار قسم

  :، انظر)ایبرس(من بردیة  ١٨٩ذكر آالم البطن واإلفراط في الطعام في الفقرة رقم  ٥

 Wreszinski, Der Ebers Papyrus, (Leipzig: 1913), 50.  

  .هم الشیاطین المرتبطة بأمراض معینة أو ما یعرف برسل اآللهة المسببة لألمراض: عفاریت األمراض ٦
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 اوأحیانً . ٢نه نوع من العقوبة اإللهیة للبشرإ ىفسر علفكان ظهور وباء معین یُ . ١عن طریق التعاویذ السحریة اغالبً 

  .٣وصولها له یتجنب حتى األوبئة هذه لدرء سحریة كان یقوم بعمل تعاویذ

 فإذابطن المریض،  إلىكانوا یكتشفون المرض عن طریق النظر  حیث وكیفیه عالجهمرض السكر  واعرفكما 

العسل  أوا كالعصیر كان البول لزجً  فإذاعن طریق البول أو  ،هذا المرضنه مصاب بإنت بها ضمور وتجاعید فكا

، وكان عالج هذا المرض عن طریق أكسید الحدید مع الحنظل وزیت بذر مصاب بالسكر اأیضً  فان المریض

البواسیر والجروح والتقیحات،  لعالج أیًضا استخدم كما. ذلك الوقت فيمصر بمنتشرة  زراعتهكانت  والذيالكتان 

 أیام ٤والمریض جائع ویشرب منه حتى یرتوي وذلك لمده  ةً القیام من النوم مباشر  بعد ؤخذیُ وكان هذا الخلیط 

  .٤ بدود البلهارسیا اإلصابةوهو نتیجة ) المصري الدمويالبول (كما عرفوا مرض البلهارسیا  متتالیة

  :رق عالجهاوطُ  األمراضالبردیات الطبیة التي تحدثت عن  أهمومن 

 "بردیة إیبرس": 

من األعمدة المكتوبة  ١٠٨ فهي تحتوي على. قدیمة في الطب أكبر مخطوطة مصریةتعتبر بردیة إیبرس هي 

  :مثل ا إلى عدة تخصصات في الطبمن الحاالت المرضیة التي تتفرع حالیً  اكبیرً  ا، وتصف عددً متر ١٩طولها و 

 العمى( وباألخص طب العیونكما تحدثت عن ، "األسنان، طب الطفیلیات، طب طب النساء، الطب الباطني"

، وطب )٥ىالعماللبن والعسل في عالج ماء عین الخنزیر و  وشرحت كیفیة استخدام ،والتهاب الجفن وشلل العین

ذلك ك، و ر كسور العظاموجب والدمامل، األوراموعالج  ،عالج االلتهاباتعن البردیة وتحدثت  ،األمراض الجلدیة

وجد بها عدد من وصفات العقاقیر كما یُ . ، واألوعیة الدمویةالقلب أمراض عالجكما تناولت  ،عالج الحرق

نت أنها ، ولكن البحوث بیَّ قبل المیالد ١٦س تعود إلى القرن تاریخ بردیة إیبر  نإوكان العلماء یعتقدون  .العالجیة

بل واحتمال كونها منقولة من مخطوطات أقدم من  ،أحمسكتبت قبل ذلك بكثیر وقد یعود تاریخها إلى عهد الملك 

   .٦ذلك

  ٧)١،٢شكل رقم ( دوین سمیثإبردیة: 

ق البـردي عـن الطـب فـي مصـر هو مخطوطة مكتوبـة علـى ور " كتاب الجروح"ا ین سمیث وتسمى أیضً بردیــة إدو 

، فـي علــم الطــب لـدى قــدماء المصــریین والبردیــة تشـهد بتطــور واســع .عتبــر مـن أقــدم الوثــائق الطبیـة، وهــي تُ القدیمـة

األسـرة ، وهـي تعـود إلـى نهایـة ١٨٦٢إدویـن سـمیث فـي طیبـة فـي عـام  علـى بردیـة عثرو  .علم التشریح وتحدثت عن

                                                

  .٣٨ -٣٧التعاویذ السحریة،  ،لیلي ممدوح عبد الفتاح عزام ١

2 Goedicke, H., " The Canaanite illness", 92.  

  .٣٤لیلي ممدوح عبد الفتاح عزام، التعاویذ السحریة،  ٣

 .٢٠٢ - ٢٠١، )١٩٩٨ الهیئة المصریة العامة للكتاب،: القاهرة(الطبعة الثالثة  الطب المصري القدیم، ،حسن كمال ٤

5 Wreszinski, W., Der Ebers Papyrus,101. 

6 Bryan, P., & Smith, E., Ancient Egyptian Medicine The Papyrus Ebers, (London: Ares Publishers, 
1930), 94-95. 

7 Breasted, The Edwin Smith Surgical Papyrus, (Chicago: The University of Chicago Press, 1930), 403. 
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والـذي یعنـي ارتفـاع درجـة حـرارة  (srf)التـي تحـدثت عنهـا البردیـة مـرض  األمـراض أهمومن  .ي مصرف الثانیة عشر

  .للشفاء المریض رقبة وكان یتم عمل تعویذة توضع حول ،فقط الجزء المصاب من الجسم  أوالجسم ككل 

 بردیة هیرست: 

لى وصفات دیة هیرست عوتحتوي بر  .الثامنة عشر األسرةیرجع تاریخ بردیة هیرست إلى النصف األول من 

وكثیر من تلك المحتویات یوجد في . وأمراض القلب ،وأمراض األمعاء ،نان، وأمراض األسالحادة االلتهاباتعالج 

  .بردیة إیبرس

 بردیة كاهون:  

المفاهیم المتعلقة بأمراض النساء منذ ، فتذكر هي من أقدم البردیات التي تتحدث عن أمراض النساء المعروفة

 م. ق ٢٠٠٠عام  

 بردیة لندن: 

الحریق  وٕاصابات، األورام، و هي تختص بأمراض النساء، و دیة لندن إلى األسرة الثامنة عشریرجع تاریخ بر 

، ومن خارج مصرویحتوي جزء منها على تعاویذ ودعوات ضد أمراض من . وتعاویذ لعالج أمراض العیون والعمى

  .١ومن ضمنها تعاویذ لعالج الدیدان البردیة على تعاویذ سحریة كثیرةهذه تحتوي و ". أمراض آسیویة"ضمنها 

  :)٨٦٦٣٧برقم (بردیة المتحف المصري  المذكورة فياألوبئة واألمراض  أهم

  :التعریف بالبردیة - أوًال 

قام بدراستها و والتي تعود للعام التاسع من حكم الملك رمسیس الثاني،  )٨٦٦٣٧رقم (بردیة المتحف المصري 

من أیام الحظ والنحس التي قسمت حسب أیام  یضم العدید كامًال  اتقویمً  علىواحتوت  ،العالم عبد المحسن باكیر

الشكل رقم (موضح في ثر علیها في البدایة ملفوفة كما هو ، وعُ السنة وشهورها، وهي تعتبر من أكثر التقاویم اكتماًال 

. )٤الشكل رقم ( كما هو موضح في(19465) جدید   GEMالمتحف المصري الكبیر برقم إلىا قلت حالیً ثم نُ ). ٣

ومثال . الحیاة الیومیة علىرت بشكل كبیر أثَّ  تيارتبطت هذه التقاویم بشكل رئیسي بالعقیدة المصریة القدیمة، الَّ 

فتتحدث بعض أیام . لذلك كانت بعض األیام من هذه التقاویم یرتبط بدوره بحیاة معبود الشمس وشهور فیضان النیل

بالسالم وكل ذلك متعلق  ىفیها عن أیام أسطوریة متعلقة بالقدر، وأیام تتعلق بالمعارك والحروب، وأیام أخر 

المعبودات بشكل كبیر، وكان بعضها یتجنب ) حال( لتقاویم اتصلت بمزاجفهذه ا. بالقصص واألساطیر الدینیة

  .٢محظوظة الخاصة بالمعبودات وربط ذلك بالحیاة الیومیة لألفرادالغضب المعبودات أو األحداث غیر 

  

  

                                                
1 Wreszinski, W., Der Londoner Papyrus und der Papyrus Hearst, (Leipzig: Hinrichs Buchhandlung, 
1913), 102. 

2 Drenkhahn, R.," Zur Anwendung der ‚ Tagewählkalender", in: MDAIK 28, (Wiesbaden:1972), 85-94. 
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 :عفاریت األمراض أوالمقصود بشیاطین  -اثانیً 

والبشر، لها قوة عظیمة ولها طبیعة مزدوجة تقوم  اآللهةمن المخلوقات بین  ةمجموعفي اعتقد المصري القدیم 

وكان  ،)رسل باستت أومثل رسل سخمت (رسل المعبودات  ىسمكانت تُ  اوأحیانً . ١رة والشریرةالخیِّ  األعمالبأداء 

 .المركبة أوعن الطریقة التي صورت بها المعبودات في هیئتها الحیوانیة  اتصویر العفاریت عامة ال یختلف كثیرً 

 ان خضوعها كان قاصرً إ الرسل لم تكن خاضعة لجمیع اآللهة، و  هم مجموعة من العفاریتف .)٦انظر شكل رقم (

قوتهم التي تمكنهم من القیام باألعمال  نَّ إرداته فقط، فربما إل االمعبود المسیطر علیهم، فهم یعملون تنفیذً  على

 ةاألوبئ، وبالتحدید في نشر أوامرهمم المعبودات لتنفیذ تستخدمهف .الخارقة تكون في األصل مستمده من هذا المعبود

صفاتها كما تذكر  أهم، ومن العفاریت لها نظره شریرة تصیب الشخص بالضرر نإعتقد ویُ . بین البشر واألمراض

وفي تقاویم أیام الحظ  .٣المقابرو  مثل الصحراء الودیان المهجورةفي األماكن  أو ،٢تعیش في الظالم أنهاالنصوص 

 أیضا ألنه من أكثر األیامفي الیوم الثالث عشر من الشهر الثاني من الشتاء حذر من الخروج من المنزل  والنحس

نقرأ ذلك من بردیة المتحف ف، فهو یوم خروجها مع رسولها تقذف فیه األوبئة) سخمت(ن عین المعبودة المخیفة أل

  :)٨٦٦٣٧رقم( المصري

  

  
  

  
  

  

  

  

sw  13  aHA  aHA  aHA  imi.k  pr  m  pr  r  wAt  nb  m  hrw  pn  hrw  pwy  n  wDA  sxmt  r  
Hsrt  xAyt.sn  aAyt  xA  Hr  xtw  sxm  m  hrw  pn 

  ،)انحس جدً (، سيء سيء سيء١٣٤الیوم 

وجالدونها  ٥)Hsrt حسرت( إلى) سخمت(نه یوم خروج إ. أي طریق في هذا الیوم علىال تخرج من منزلك 

  ".سخم في هذا الیوم) قرابین( العظماء عبروا بواسطة أشیاء) شیاطیناها(

                                                
1 Bonnet, H., Reallexikon der Agyptiscen Religonsgeschichte, (Berlin: Johns Hopkins Press, 1952), 146. 

  :في الظالم، انظر اآلتیة  أیتهافلتنصرفي یا  أخري) تعویذة( kt Sp.k  ii  m  kkw "" وتذكر احد التعاویذ  ٢

Erman, A., Zaubersprüche für Mutter und Kind, 11. 
3 Te Velde, Damonen: in: LӒ I, (Wiesbaden: otto Harrassowitz, 1975), 980. 

  ).برت(المقصود الیوم الثالث عشر من الشهر الثاني من فصل الشتاء  ٤
٥ Hsrt  ُتونة الجبل، انظرتكون نها ربما إ )جاردنر(ویعتقد ) سخمت(بدت فیه هو مكان ع:  

Gardiner, Onomastic II, 81. 



  

 )٨٦٦٣٧رقم (الكبیر  بالمتحف المصري ةبردیة تقویم القاهر األمراض واألوبئة من خالل 

٨٣ 

 

نه من إكر في التقویم فذُ  )شمو(أما عن الخروج من المنزل في الیوم السابع من الشهر الثاني من فصل الصیف 

 و رسلأ ألنه یوم شیاطین ؛ر المرء من الخروج من بیته حتى یغرب المعبود رع في أفقیهذِ وحُ  ،خطر أیام النحسأ

  .xAtyw  sxmt) ١(سخمت 

رقم (األمراض واألوبئة التي ذكرت في تقویم أیام الحظ والنحس من بردیة تقویم المتحف المصري  - ثالثًا

٨٦٦٣٧(:  

العمریة والعوامل البیئیة  المرحلةومنها من كان نادرا والذي یلعب فیه  األمراضعرف المصري القدیم العدید من 

من  ننتقلالتي  األمراض، وهي ٢المعدیة الوبائیة، فكانت منتشرة بشكل كبیر األمراضعكس  على، ادورا مهمً 

 الطاعون  أمراض، والتي كانت سریعة االنتشار مثل إلنسانمن حیوان  أو ،ألخرمن حیوان  أو ،ألخرشخص 

، وذكر في هذا التقویم أكثر من مرض والتي تعد من األمراض ٣والمالریا والجدري والجذام وغیرها من األمراض

  :انتشارها في ذلك الوقت، ومن أمثله ذلك علىا یدل الخطیرة، ممَّ 

 يأوبئة العام أو الطاعون الدبل(   iAdt  n rnpt   ٤ مرض - ١

 :"the pestilence of the year")  ٥أو الطاعون الدملي

 :هذا المرض علىاألسماء التي أطلقت   - أ
  

بمفردها  بمخصص فقرات الظهر ٧)iAdt( ، ٦(Aty)كلمة 

، االحتیاجفقر، ال، األسىبؤس، ال ،نكبةال" :عنيا تُ جانب معني الوباء فأحیانً  إلى تحمل أكثر من معني

وباء (بمعني  (iAdt rnpt) أما كلمة  .٨"ضرر نقص، بالء، كارثة،ال

                                                

١ xAtyw  اشتق االسم من)XAyt    (  وبذلك تترجم بمعني عفاریت المرض، انظر" المرض"بمعني:  

 Wb. III, 224-6.   

 على: ابتسام محمد عبد الحمید، ومراجعة:، ترجمة )خرافات ومعتقدات -وصفات طبیة -أمراض( الطب عند الفراعنة : كریستیانو دالیو ٢

  .١٠١، )٢٠١٣ الهیئة المصریة العامة للكتاب،: القاهرة(الطبعة األولي، رضوان، 

 .٣٥٣الطب المصري القدیم، : كمالحسن  ٣

  :، انظر)وباء(تأخذ أحیانا مخصص طائر الشر وتعني   iAdtكلمة  ٤

  15. United States of America: B.C. Scribe Publication, 2002)(Second Edition,  Lesko, DLE, vol. I,  

في  الطاعون الرئويفي األوعیة الدمویة،  الطاعون إنتان الدمفي الغدد اللیمفاویة،  الطاعون الدبلي: الطاعونمن نوع من  أكثرهناك  ٥

  .الرئتین

6 Wb, I,35. 

7 Hannig, HWB,( London: Marburger Edition, 2005), 25. 

8 Wb, I, 35; Hannig, HWB, 25; Lesko, DLE, vol.I, 15. 



  

 )٨٦٦٣٧رقم (الكبیر  بالمتحف المصري ةبردیة تقویم القاهر األمراض واألوبئة من خالل 

٨٤ 

 

ا في ذكر هذا المصطلح كثیرً  .خصص هنا السماء التي ینزل منها المطر، مع مالحظه اختالف المُ ١)السنة

ر في المصادر كِ هذا المرض ذُ  أن Quackویذكر . )سنويالوباء ا أووباء العام ( إلىالنصوص الطبیة ویشیر 

التي كانت تمثل الغضب ) سخمت(نه ارتبط بالربة أو ) سنة الطاعون(یعني و  )iAdt rnpt(المصریة باسم 

ویري  .٣سببات األمراض الرطوبة المرتفعة والحیوانات النافقةحد مُ أ نْ مِ أن  Schenkelكما یذكر  .٢اإللهي

Leitzالبد أن تحمي  المعبوداتن أو . ٥"باستت أورسل سخمت "طریق  حدث عنی) أوبئة العام( مرض إن ٤

فیشعر المصاب ) دمامل(أعراض هذا المرض ظهور طفح جلدي أن من بین  أیًضایعتقد كما البشر منها، 

  .٦صیب بلدغ ثم یظهر مكانه الدملوكأنه أُ 

ا لكنه مجموعة من األمراض الخطیرة سریعة ا واحدً عني مرضً ال یُ ) iAdt rnpt(أن مصطلح   Gyӧryویري

  .٧الجسم وضعف القلب االنتشار عبر الهواء، وٕانها كانت عنیفة ومخیفة، ومن أشهر أعراضها ارتفاع حرارة

  :أقدم ظهور لهذا المصطلح في النصوص المصریة القدیمة  -  ب

  :، من عصر الدولة الوسطى، فیذكر سنوهى"قصة سنوهى" إلىویرجع أقدم ظهور لهذا المصطلح 

  

  

٨  

nTr  pf  mnx  wnnw  snD.f   xt  XAswt  mi  Sxmt  rnpt  idw 

 

وهذا  ".سنة الوباء أوعام ) في(الكائن خوفه خالل البالد األجنبیة مثل سخمت  ٩نه المعبود الطیبإ"

حادث خطیر في هذا العام، ولذلك ربما كان یستخدم هذا المصطلح في النصوص  إلىالمصطلح یشیر هنا 

                                                
1 Wb I,35-18. 

2 
Quack, J., Das Buch vom Tempel und verwandte Texte, Archiv Religionsgeschichte,(Oxford: Oxford 

Universty Press, 2000),1-20. 

3 Schenkel, W.,Überschwemmung, in: LӒ VI, 832. 

4 Leitz, Chr., Leitz, C., Tagewählerei : das Buch  H3t  nHH  pH.wy  Dt  und verwandte Texte, in: ӒA 55, 

( Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1994), 134. 

وكانت تقوم بإرسالها لمعاقبة البشر ) سخمت(هم مجموعة من العفاریت كانوا یخضعون ألوامرها وعرفوا برسل ) سخمت(رسل المعبودة  ٥

  . ٢٧٤-٢١٧ التعاویذ السحریة، ،لیلي عزام: عن طریق إصابتهم بهذا المرض في أوقات معینة من السنة، انظر

6
 Leitz, Chr., Tagewählerei, 207. 

7 Györy,H., IAdt  rnpt or "the pestilence of the year" in: Cockitt,J.& David,R., Pharmacy and medicine in 
ancient Egypt, (Oxford: Oxford Universty Press, 2010), 81. 

8 Sethe, K., Ӓgyptische Lesestücke zum Gebrauch im Akademischen Unterricht, Textes des Mittleren 
Reiches, (Darmstadt: 1983), 6. 

  ).أمنمحات األول(المقصود به الملك  ٩



  

 )٨٦٦٣٧رقم (الكبیر  بالمتحف المصري ةبردیة تقویم القاهر األمراض واألوبئة من خالل 

٨٥ 

 

ه مدي خطورت علىفي هذا العام، وهو ما یدل ) سخمت(الوباء  ةالملكیة لیشبه الخوف من أي ملك بالخوف برب

  .وقوته

  :أسباب انتشار هذا المرض  -  ت

 حیث كان انتشارها في، )الفئران(هي  السبب األساسي في انتشار هذا المرض عتقد المصري القدیم أنا

كانت تحمله الفئران حیث ". طوبة"من شهر  ١٢في یوم  یتم النظر إلیها كان ینبغي أالَّ و البالد من أسوا األیام، 

اإلنسان، والسبب في ذلك هو جفاف األراضي الزراعیة وتشققها وانطالق الفئران منها، حیث ارتبط  إلىوتنقله 

وكان انتقال العدوى منها لإلنسان یتم بواسطة البراغیث التي تترك الفئران ، الطاعون بظهور هذه الفئران

فرسلها كانوا  ،ط بالربة سخمتكما أن هذا المرض ارتب. ١اإلنسان إلىوشك الهالك، لتنتقل  علىالمصابة وهي 

الفئران أو اقترابها  إلىولذلك حذر من النظر . ٢ا من أفواههم لكي ینشروا المرض بین الناسكانوا یطلقون سهامً 

رقم ( Sallier IVما جاء في  بردیة  ذلك على اوتأكیدً . وارتبطت بأیام النحس بشكل كبیر ،اقترابها من المنازل

  :من فصل الشتاء الذي یحذر من النظر للفأر فیذكر الیوم) طوبة(من الشهر األول  ١٢في الیوم) ١٠١٨٤

  
  

  
  

  

Abd  1  prt  sw  12  aHa  aHa  aHa  imi.k  mAA  pnw  nb(w)  m  hrw  pn   

Imi.k  tkn  im.f   m  pr.k   

hrw   pwy  n  wAD- mdwt.f  (n) sxmt  m  hrw  pn  

  )اسيء جدً (  سيء سيء، عشر، سيء،الشهر األول، من فصل برت، الیوم الثاني "

 ٣ال تنظر لكل الفئران في هذا الیوم، ولیتك ال تقترب منه في منزلك، ألنه الیوم الذي أعطي كلماته لـسخمت

  ."في هذا الیوم

  

  

  

                                                
1 Panagiotakopulu, E., "Pharonic Egypt and the origins of plague", Journal of Biogeography, vol. 31, 
(Oxford: 2004), 270ff. 

  .٢١٨ التعاویذ السحریة، لیلي ممدوح عبد الفتاح عزام، ٢

وهذا یرجع  لألمراضواعتبرت من عصر الدولة الحدیثة من المعبودات المسسبة ) nbt idwسیدة الوباء (عرفت بانها ) سخمت(الربة  ٣

  .التي تنتشر في وقت الفیضان وتهلك كثیر من البشر األمراضلدورها في قصة هالك البشریة، فربط المصریون بینها وبین 



  

 )٨٦٦٣٧رقم (الكبیر  بالمتحف المصري ةبردیة تقویم القاهر األمراض واألوبئة من خالل 

٨٦ 

 

 :أعراضه  -  ث

الفخذ،  علىأ علىعادة ما یتواجد (، التهاب في الغدد اللیمفاویة )درجة حرارة عالیه( یصیب اإلنسان بحمى حادة

اخترق هذه الغدد یدخل  وٕاذا ا بنزیف ونقرسه الدمل،ومصحوبً ، )الرقبة وتحت واإلبطین علىیتواجد  أنولكن ممكن 

   .١بالوفاة ا، وینتهي غالبً االدورة الدمویة یحدث تسمم دمویً 

  *:٢فترة حدوث هذا المرض  -  ج

من  ) ٢٠الیوم ( تقع بینأشارت تقاویم أیام الحظ والنحس للفترة التي یحدث فیها هذا المرض وهي الفترة التي 

فیضان  فیها یبدأوهي الفترة التي  ،الشهر األول من الشتاءمن ) ١٩الیوم ( وحتىثالث من فصل الفیضان الشهر ال

من المحتمل أن یموت عن طریق ما  ٢٠سیولد في الیوم ، ولذلك تنبأ المصري القدیم أن كل من النیل في االنحسار

  .الطاعون أو الوباءب iAdt یعرف بـ

  :٣)٢٠الیوم(في  )٨٦٦٣٧(من بردیة المتحف المصري رقم وارتباطه بالمعبودة سخمت عن هذا المرض أفنقر 

  

  

  

  

  

 ٤  

  

Abd  3  Axt  sw  20  aHA   aHA  aHA  pr  in  BAstt  nbt  anx-tAwy  m-bAH  Ra  qndt.ti  nn  
aHa(.f)  m  hAw.s  ms.(tw)  nb  m  hrw  pn  mwt.f   n  iAdt  n  rnpt    

  الشهر الثالث من فصل الفیضان، الیوم العشرین، سيء، سيء، سيء،"

ال تستطیع والمعبودات . مام رع، وهي تكون غاضبةأ ٥)تاوي عنخ(سیدة ) باستت(هو خروج للمعبودة 

  )". الطاعون الدبلي(وكل من سیولد في هذا الیوم، سیموت في أوبئة العام . الوقوف بجوارها

                                                

 .١٩١،  الطب المصري القدیم: حسن كمال ١

ألف مصري  ٢٠٠م، لقي نحو١٣٤٩م وینایر١٣٤٧مصر خالل فترات متعددة، فخالل الفترة من أكتوبر  "الطاعون"هاجم وباء وقد ٢٢

ل إن الجثث كانت تتناثر في كل مكان على طول الطریق، وأتى الطاعون حتفهم على طریق القوافل الذي یربط ما بین القاهرة وبلبیس، وقی

  .م، وذلك حسب كتابات بعض المؤرخین١٣٤٩م و١٣٤٧والمجاعة بعد ذلك على األخضر والیابس بین 

  .من الشهر الثالث من فصل الفیضان ٣

4  Bakir, A., The Cairo Calender, Recto XV (L.1-2). 

ي مركز إلهة الحرب الت) سخمت(مستعار عنها بالربة سخمت فهي إشارة للمعبودة ) باستت(بها منف وربما هنا إن المقصود : عنخ تاوي ٥

  .عبادتها منف



  

 )٨٦٦٣٧رقم (الكبیر  بالمتحف المصري ةبردیة تقویم القاهر األمراض واألوبئة من خالل 

٨٧ 

 

من  نالكثیریلتعبر عن الموتى ) (mwtوفي الیوم التاسع عشر من الشهر األول من فصل الشتاء، ذكرت كلمة 

من بردیة  أفنقر  .هذا الیوم یشیر إشارة صریحة الرتباط هذا المرض بالمعبودات أنخالل مرض وباء العام، كما 

  :١)٨٦٦٣٧(المتحف المصري رقم

  

  

  

sw  19  aHA   aHA  aHA  aHa  iw  nTrw  aA  m  pt  m  hrw  pn  Sbnw  Hr   

iAdt-rnpt   mr  aSAw  m  Xnw.f  ir.f  Hr  irt  nb  nn  snb.f  m  xAyt  imyw.f   

  ،سيء ،سيء،سيء) نحس جدا( ١٩٢الیوم"

). في هذا الیوم(المعبودات العظیمة في السماء في هذا الیوم تختلط مع وباء العام، وكثیر من األموات فیه

  ".مر من قبل أي شخص، فهو سوف لن یتعافي من المرض الذي فیه وٕاذا

  :(The Epagomenal  Days) النسيء الخمسة بأیاموعالقته  )( iAdt  rnptمرض   -  ح
  

  من السنة الشمسیة الحقیقیة التي تضم  ىا، وما یتبقیومً  ٣٦٠ علىأي تحتوي  ،ااثنا عشر شهرً  إلىمت السنة سِ قُ 

  "الخمس أیام الموجودة فوق السنة"ا، فقد أكملت بخمسة أیام النسيء، تعرف بـ یومً ) ٣٦٥ ٤/١(

.  ٣، وهي تربط بین أخر یوم في السنة القدیمة وأول یوم في السنة الجدیدة" 

واعتقد أن هذه األیام ). یزیس، وحورس، وست، ونفتیسإ وزیریس، و أ: (آلهة هم ةأعیاد میالد خمس تقابلوهذه األیام 

عرفها سوف ، ومن یكل شخص معرفة أسمائهم للبقاء من الموت علىهي وقت الخطر الهالك المضاعف، ویجب 

   .خطر وقت ینتشر فیه هذا المرضأعد وهذه األیام تُ  .٤یموت بمرض الطاعون ال

  : نقرأ(Verso X) ) ٨٦٦٣٧( وفي بدایة الحدیث عن هذه األیام من بردیة المتحف المصري رقم

  

  

  

                                                
1 Bakir, A., The Cairo Calender, Recto XXII (L.3-4).  

  .)برت(الیوم التاسع عشر من الشهر األول من فصل الشتاء ٢

3 Dawson, R., Some Observations on the Egyptian Calendars of Lucky and Unlucky Days, in: The 
Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 12, (Egypt:  Egypt Exploration Society,1926), 260. 

4 Frandsen, P.J., "Tabu", Lexikon der Ägyptologie, 6: (Wiesbaden: otto Harrassowitz,1986), 135-142 . 
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Ir  nty  nb  rx  rn  n  hrw 5  Hrw  rnpt  nn  Hqr  nn  ib.f   

Nn  sxm  BAstt  im.f  nn  aq.f  Hwt  wry  n  mwt.f    n  iAdt  nsw    

n  xp.f  n  iAdt  rnpt       

) باستت(عندما كل شخص سیعرف اسم الخمس أیام الذین هم فوق السنة، فسوف لن یجوع، ولن یعطش، و"

أو (وسوف لن یدخل محكمة العدل العظیمة، ولن یموت بواسطة عدو الملك، ولن یرحل ). تقهره(لن تهزمه 

  )".الطاعون( العام ةأوبئخالل ) یموت

السنة والمعروفة  علىكل شخص معرفة هذه أسماء األیام الخمسة الزائدة  علىنه یجب إذكر في الفقرة السابقة ف

، وذلك لتحمیه من كل ما هو سيء، فكان المصري القدیم یخاف الموت في أیام النسيء فكان لزما )أیام النسيء(بـ

  :علیه معرفة مسمیات هذه األیام لینجو من مخاطرها في العالم األخر مثل

وارتبط هذا . ١)وباء السنة(وهو مرض الطاعون ): iAdt  rnpt (یموت بمرض الجوع والعطش، وحتى ال 

أو  رسل(وكان ینتشر هذا المرض عن طریق ما یعرف بـ .ل الغضب اإللهيثِ مَ التي تُ ) سخمت(المرض بالمعبودة 

خر بإرسالهم لمعاقبة البشر وٕاصابتهم باألمراض وذلك في أوقات معینة مثل أ) سخمت(فتقوم ) سخمت شیاطین

لكي ) سخمت(ا في بدایة العام الجدید حیث كان المصریون القدماء یتبادلون التمائم التي تمثل اإللهة السنة، وأیضً 

  : نشر األوبئة في الفترة التي تعرف باسم علىكما كانت سخمت ورسلها یعملون  .٢یتجنبوا شرها

( iAdt  rnpt)   الشهر الثالث ، وتقع هذه الفترة بین ٣"وباء السنة"بمعني

أي في الفترة  ١٩في الیوم ) برت( وحتى الشهر األول من فصل الشتاء ٢٠في الیوم ) اخت(من فصل الفیضان

  .٤التي یبدأ فیها فیضان النیل في االنحسار مرة أخري

عن العمل والعطلة في مصر في عصر الرعامسة، وقد ذكر أن المصري القدیم كان یأخذ  Helck٥وتحدث 

من كون  وانتشار مرض الطاعون بها أكثر) المنحوسة( یام النسيء وذلك لطبیعة هذه األیام التشاؤمیةعطلة خالل أ

ا فلن یموت بوباء العام المنتشر ومعرفة مسمیات هذه األیام الخمسة تنجیه في الدنیا أیضً  . باألعیادالعطلة احتفاًال 

  .لمعبوداتوقتها وستحمیه ا

                                                

ل الغضب مثِ التي تُ ) سخمت(، وارتبط هذا المرض بالمعبودة )سنة الطاعون= (rnpt  iAdt عرف في المصادر المصریة القدیمة باسم یُ  ١

وربط المصریون القدماء بین . االحمرار إلىاإللهي، وربما هذا المرض أو الوباء كان یأتي وقت فیضان النیل ومیاهه ذات اللون المائل 

 على، في قصة هالك البشریة، وذلك للعمل )سخمت(للمعبودة ) رع(المعبود  أعدهذلك الوقت وبین المشروب الذي  في لون میاه النیل

  :وٕایقاف انتشار األوبئة في ذلك الوقت، انظر )باستت( إلىتهدئة المعبودات وتحویلها 

Leitz, Chr., Tagewӓhlerei, 219.                                                   

2 Meeks, Génies, anges et Démons en Égypte, So.Or.7,(1970), 46. 

3 Wb. I.,35-18. 

4 Leitz, Chr., Tagewӓhlerei, 207. 

5 Helck, W., " Feiertage und Arbeits tage in der Ramssidenzeit", in: JESHO ,vol., 7,(1964), 156-159. 
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٨٩ 

 

  :)الحمرة( الجلديمرض الطفح   wHAw(t) مرض  - ٢
 

 :هذا المرض على أطلقتاألسماء التي  -

نار القدیس ( St. Antony's Fire :، واسم ثالث وهو)الوردي بالمرض(عرف هذا المرض 

 ىبمعن( = skin-rash  وورد ذكره باسم . ١حمرة الجلد إلىیشیران  واإلفرنجيالعربي  فاالسمین، )نطونيأ

 (wHAw ، وعرف في البردیات الطبیة باسم)٨٦٦٣٧رقم  (في بردیة المتحف المصري  ،)الطفح الجلدي

  .٢)وحاو =

 :هذا المرض أعراض -

 ببالحمرة وااللتها ه، ووصفوا أعراض)شدیدة(و) بسیطة(نوعین  إلىم المصریون القدماء الحمرة قسَّ 

مى نتیجة بالحُ  افمن أهم أعراض هذا المرض التهاب كامل للجلد واألنسجة الرخوة، مصحوبً . والحمى

ف له دهان صِ ووُ  ،صحبه التهابیكما جاء أن هذا المرض . اإلصابة بالمیكروب السبحي الصدیدي

ه البطن یبرس أصابإمن بردیة ) ١١٣،١١٤، ٥(كر في الفقرات ، كما ذُ مرارة النور والملح علىیحتوي 

  .٣بالحمرة

  :ر فیها هذا المرض من بردیة المتحف المصريكِ األیام التي ذُ  -

  :٨٦٦٣٧٤ رقم من بردیة المتحف المصري أوهو ذكر في الیوم الرابع من الشهر الثاني من فصل الفیضان فنقر 

  

  
  

  
  

  
Abd  2  Axt  sw  4  aHA   nfr  aHA  ms.(tw)  nb  m  hrw  pn  mwt.f   wHAwt   hrw  pwy  n  
pr  n  Inpw  Hr  sipt  wabt  n  sAw  Hawt  nTr 

  ،٦من فصل الفیضان، الیوم الرابع، سيء، جید، سيء ٥الشهر الثاني" 

                                                

 .١٨٩الطب المصري القدیم،  ،حسن كمال ١

2 Bakir, A., Cairo Calender, 19.    

  .١٩٠، الطب المصري القدیم ،حسن كمال ٣

4 Bakir, A., Cairo Calender, Recto IX.  

 .و بابةأوف باسم باؤبي الشهر الثاني من فصل الفیضان المعرُ  ٥

٦ aHA   nfr  aHA ي یوم وسط بین الحظ والنحسأ. 
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٩٠ 

 

 ٢(wabt)) مراقبة(لتفتیش) انوبیس(ألنه الیوم لذهاب . ١كل من سیولد في هذا الیوم سیموت بطفح جلدي

  ".لحمایة جسد المعبود

  :أا فنقر من الشهر الثاني من الفیضان من بردیة سالییه الرابعة اختلف تمامً ونفس الیوم الرابع 

  

  

  

  

  

Abd  2  Axt  sw  4  aHA   nfr  aHA imi.k  pr  m  pr.k  r  wAt  nbt  m  hrw  pn   

ms.(tw)  nb  m  hrw  pn  mwt.f   iAdt  m  hrw  pn ٣  

  سيء، جید، سيء،الشهر الثاني من فصل الفیضان، الیوم الرابع، " 

الوباء (أي طریق في هذا الیوم، وكل من سیولد في هذا الیوم سیموت بالطاعون  علىال تخرج من منزلك 

  )".الدبلي

  :وهناك اختالف كبیر بین البردیتین كما هو موضح في الجدول التالي

في الشهر الثاني من فصل  الیوم الرابع

 رقم المصري من بردیة المتحف الفیضان

)٨٦٦٣٧(  

من الیوم الرابع في الشهر الثاني من فصل 

  )١٠١٨٤رقم(  Sallier IV بردیة

 )(wHAwt ذكـر المـوت عـن طریـق مـرض

  .الحمرة أو وهو مرض الطفح الجلدي

 

وھو  )iAdt(لكن هنا الموت عن طریق مرض 

  .مرض الطاعون

  

  

  

                                                

١ wHAwt وتحدث عن المرض بالتفصیل، انظر) الحمرة أو الطفح الجلدي(مرض سيء ویعني ألنه  الغدة المنتفخة  أخذت مخصص: 

Grapow, H., Grundriss der Medizin der Alten Agypter, Akademie-Verlag, (Berlin:1959).                       

ولكنها تشیر أیضا لنوع من الحمایة ألعضاء  )الماء(ذكر هنا ومخصصها ) أنوبیس(الن المعبود ) حجرة التحنیط(عني ی wabtذكر كلمة  ٢

   .Bakir, A., Cairo Calender,  68   :أو جسد اإلله، انظر

3 Leitz, Chr., Tagewӓhlerei, Recto IV. 
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٩١ 

 

األسماك  أكلوقصة تحریم ) رع(المعبود النحس و  بأیاموعالقته وأسبابه )   tmyt(ـمرض ال - ٣

  :والطیور

ا في السنة، وذلك الرتباطه ا وعبوسً من الشهر األول من فصل الفیضان من أكثر األیام نحسً  ٢٢عتبر یوم یُ 

ربما (التهم الكائنات التي تقترب منه أو تهاجمه ) رع(وهي أن المعبود : في ذلك الیوم هقصة التي تروي أنالب

سماك وأرواحهم في أولكنه سرعان ما شعر باضطراب في معدته فبصق أجسادهم في هیئة ) مجموعة من المعبودات

عن تحریم أكل الیوم في هذا  تحدثف .١هیئة طیور، وبسبب هذا الحدث حرم أكل األسماك والطیور في هذا الیوم

ا تسخین أو تدفئة م أیضً رِّ سماك وطیور، وحُ أ إلىربما إن الموتى األعداء یتبدلوا بالمثل ألنه الطیور واألسماك وذلك 

ا عتبر خطرً كما أن تسخینه یُ ). ست(وتحریم ذلك ربما ارتبط بعظام العدو وأنصار المعبود  ،وتسخین الزیوت ،الزیت

أن منع البشر من أكل األسماك والطیور في هذا ٣Wreszinski  ویذكر. ٢)سخمت(للربة ومن یطهیه یعامل كعدو 

  . ا تحریم ملئ الشعلة أو المسرجة بزیت السمكسمك وطیور، وأیضً  إلىل أرواح وأجساد المعبودات ن رع حوَّ الیوم أل

 :وأعراضه tmytمرض الـ أسباب 

المقصود فtmyt) طیور لهات أو البا الخاصة بهم أصبحت أرواح اآللهة واآل(أن ا حدث في الیوم السابق أیضً ی

حد أأحد األمراض الجلدیة ویسببها فهو ربما  ،هو مرض من األمراض، والمعلومات عنه قلیلة tmyt):( بكلمة

من بردیة  ١٦٩و ١٦٨رقم فذكر في الفقرة  وظهر هذا المرض ألول مرة في عصر الدولة الحدیثة، .٤الشیاطین

حرارة البخصوص : tmytتعویذه لـ: "سحریة غامضة ذكرت هذا المرض وجاء مضمونها كالتاليفي تعویذة  هیرست

  .٥"یزیسإصوت  علىالتي نزلت من السماء  .... Hwt-bsتت من أو  ...التي أتت من بوزیریس

  :tmytتعاویذ ضد العفریت هناك  أنكما 

، وتذكر التعویذة وصف للعفریت ٦العفریت المسبب لهذا المرض علىورد في البردیات تعویذتان للقضاء ف

نفه خلفه ووجهه مقلوب، وتنتهي التعویذة بأنه یمكن القضاء علیه بالثوم أنه یأتي في الظالم إ المسبب للمرض و 

: ٧تعویذة سحریة ضد هذا المرض)  ٣٠٢٧برلین رقم (بردیة في  كركما ذُ  .والمر بالنسبة للعفریت ،والعسل للناس

نه مرض یأتي إ، أي "في األوعیة...  والتي تدخل ،والتي تكسر الحجر ،حطم العظامالتي تُ  tmyt فلتنصرفي یا "

 tmytمرض الـ أن  ٨Bardinentویري  .ومن الممكن أن یفلق الحجر ،في الظالم ومن الممكن أن یكسر العظام

                                                
1 Philips, D., Fish Tales and Fancies, in: papyrus MMA 35.9,( New York: 1994 ) ,184. 

2 Leitz, Chr., Tagwahlerei ,45  

3 Wreszinski, W., Tagewӓhlerei im alten Ӓgypten, in: ARW 16, (Leipzig: G. Teubner in Leipzig und 
Berlin,1913), 89.  

  .٢٦٩ ، التعاویذ السحریة،لیلي ممدوح عزام ٤

5  Wreszinski ,W., Der Londoner Medizinische Papyrus und der papyrus Hearst,( Leipzig: 1912), 39. 

6  Erman,A., Zaubersprüche für Mutter und Kind, (Berlin: 1901), 10. 

7  Erman, A., Zaubersprüche für Mutter und Kind, 10.  

8 Bardinent, " Remarque sur les maladies de la peau " in: RdE 39, (1988), 18. 
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٩٢ 

 

 tmytأن كلمة  Leitz١الطفح الجلدي وبعض االضطرابات العصبیة، ولكن یري  إلىهو مرض خطیر یؤدي 

فیذكر أن هذا  ،tmi ا بهذا الشكل كتب أحیانً والتي كانت تُ ) دودة(بمعني  dmwمشتقة من كلمة 

خاصة في (حنط یظهر فیها ثث التي لم تُ التفسیر یتناسب مع النص السابق، فیذكر أن المصري القدیم الحظ أن الجُ 

ونقرأ ذلك من بردیة المتحف  .حشرة طائرة، فهذا المرض ربما تسببه هذه الدودة إلىدیدان وتتحول بعد ذلك ) العینین

  :86637)رقم( المصري

  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

sw  22  aHA aHA aHA  aS  n.t  Ra  nTr  nb  nTrt  nbt  aHa.sn  Hr  spr  r.f   

aHa  rdi.n f ٢   aq.sn  Xt.f  wn-in.sn  Hr  gmgm  im.f   

 aHa  smA.n.f   sn  Aw  aHa.n  q(A)a.n.f   str  aHa.sn  xpr  m  rmw    

bAw  xpr  m  Apdw  pAy  r  tA  pt  XAt  rmw  bAw  m  Apdw  tmyt 

imi.k  wnm  rmw  m  hrw  pn  imi.k  stAy  m  mrHt  imi.k  wnm  Apdw  

  

                                                
1  Leitz, Chr., Tagwahlerei, 45.  

٢  rdi.n.f  : كتبت في بردیة سالییه الرابعة )rdi.n.sn (ولكنsuffix)  (الصحیح هو ).f(  ولیس.sn)  ( المعبود  علىألنها تعود)رع(.  

  .)رع(
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٩٣ 

 

  

  ،)یوم نحس جدا(سيء، سيء، سيء،  ٢٢الیوم 

وعندما . هو جعلهم یدخلون بطنه. كل معبود وكل معبودة، وهم ینتظرون وصوله) یدعو(ینادي ) رع(المعبود 

سمك،  إلىوحولهم . في الماء) تقیئهم(، قتلهم كلهم، ثم بصقهم )داخل بطنه: حرفیا(بدوا یتحركوا في داخلة 

ال ). tmytطیور ( إلى) البا(اسماك، وأرواحهم) تحولت(أجسادهم . السماء إلىطیور تطیر  إلىوأرواحهم تحولت 

       ".وال تأكل الطیور. ١وال تدفئ الزیت. تأكل سمكا في هذا الیوم

  

  :خاتمة

 ، والعالقة الوثیقة بینالعالقة الوثیقة بین الدین والسحر والطب ما سبق، یتضح من الدراسة مدي علىناًء بُ 

نشر  علىباألمراض، كما شرح البحث من هم عفاریت األمراض وأهمیتهم في العمل غضب المعبودات وعالقته 

رقم (وردت في تقویم بردیه المتحف المصري  التي واألمراضاألوبئة  األمراض وكیفیه الحمایة منها، كما أوضح أهم

سنة باألخص في أیام النحس طبقا للتقاویم التي ولد في أیام معینة من المن یُ  نإنتائج البحث  أهمومن . )٨٦٦٣٧

األمراض الجلدیة، وكان ظهور  أحدىعن طریق  أوطاعون  أویموت عن طریق وباء  أنوضعها، فمن الممكن 

  للبشر، فالبعض یموت عن طریق مرضنه نوع من العقوبة اإللهیة إ على فسروباء معین عند المصري القدیم یُ 

) wHAwt عام الوباء أو الطاعون الدبلي( ، أو یموت عن طریق مرض)أو الحمرة مرض الطفح الجلدي iAdt  

rnpt   .(  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 وتعویذةmrHt  ـ ورد في بردیة هارست ثالث تعاویذ كانت تتلي عند استعمال المواد التالیة في تحضیر الدواء فهناك تعویذة زیت ال ١

  .من هارست وكانت تتلى عند استعمال هذا الزیت في مكونات الدواء ٢١٤في الفقرة  mrHtـ العسل وتعویذة البیرة، ووردت تعویذه ال
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٩٤ 

 

  

  األشكال

  

  

إحدى وثائق الطب المصري القدیم، التي تحتوي على تشخیص  )إدوین سمیث(جزء من بردیة  )١شكل رقم (

  .وطریقة عالج بعض اإلصابات

  

  

  

وتضمنت نصا مكتوبا، وهي تتعلق بتعویذة صغیرة غلفت جیدا بكل  ،یوضح تمیمة من سبع عقد )٢شكل رقم (

: من دیر المدینة، والهدف األساسي منها.  عنایة، وتتضمن رسومات سحریة وبعض العقد وعلقت بعنق المریض

  .إبعاد الشر، اعتراض طریق الشیاطین ومنعها من المرور
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  . ١٠٥السحر والسحرة عند الفراعنة، : ایفان كونج: نقال عن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ملفوفة) ٨٦٦٣٧رقم (بردیة المتحف المصري ) ٣شكل رقم (

Bakir, A., 1966, The Cairo Calendar  No. 86637, Antiquities Department of Egypt, 

Cairo. 

  

  

  

وأخذت رقم  المتحف الكبیر إلىتم نقلها  أنبعد )  ٨٦٦٣٧رقم (توضح بردیة المتحف المصري ) ٤شكل رقم(

  .لوح زجاجي ١٧تجمیعها في تم و ) GEM 19465(جدید خاص بالمتحف الكبیر وهو 

  الباحثةتصویر : عن
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  .المتحف المصري الكبیربإحدى مخازن الباحثة أثناء تصویر البردیة ) ٥شكل رقم (

  الباحثةتصویر : عن

  

  

  

  

  

  

بالسكاكین، وهم الذین یقوموا بنشر األمراض في یوضح المردة أو ما  یعرف بالخاتیو المسلحة ) ٦(شكل رقم 

  .نهایة العام وبدایة عام جدید

  .١٩٠السحر والسحرة عند الفراعنة،: یفان كونجإ: نقال عن
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  قائمة المراجع

  :والمترجمة المراجع العربیة - أوًال 

عبد : ، ترجمة ومراجعة)نشأتها وتطورها ونهایتها في أربعة أالف سنه(دیانة مصر القدیمة : أدولف ارمان -١

 . )١٩٥٢ :القاهرة(النعم أبو بكر ومحمد أنور شكري، دار الثقافة العامة، 

عبد النعم : مصر والحیاة المصریة في العصور الفرعونیة، ترجمة ومراجعة: أدولف ارمان وهرمان رانكه -٢

 .)١٩٥٢ :القاهرة(أبو بكر و محرم كمال، مكتبة النهضة المصریة، 

الهیئة : القاهرة( محمود ماهر،-فاطمة عبد اهللا محمود: ترجمةالسحر والسحرة عند الفراعنة، : ایفان كونج -٣

 .)١٩٩٩ العامة للكتاب، المصریة

 ).١٩٩٨الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(الطب المصري القدیم ،الطبعة الثالثة، : حسن كمال -٤

ابتسام :، ترجمة )خرافات ومعتقدات - وصفات طبیة -أمراض( الطب عند الفراعنة : كریستیانو دالیو -٥

 .)٢٠١٣ :القاهرة(علي رضوان، : محمد عبد الحمید، ومراجعة

 ).١٩٨٨ :القاهرة(  الطب المصري القدیم، الطبعة الثالثة،: كمال -٦

لیلي ممدوح عبد الفتاح عزام، التعاویذ السحریة ضد األمراض في عصر الدولة الحدیثة، دراسة حضاریة،  -٧

  ).٢٠٠١:حلوان جامعة( والحضارة، اآلثار قسم – اآلداب دكتوراه، كلیة رسالة
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