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 المقدمة

 مننن المعننروف أن غالبيننة المجتمعننات القديمننة وخاصننة تلننك الحضننارات التنني تركنن ت فنني بننالد الشننرق -

األدني مثل حضارات العراق مثل الحضارة البابلية واآلشنورية واآلكدينة ، وكنذلك حضنارات سنوريا ومنا 

حولها مثل الحضارة الفينيقية وغيرها، معظم تلك الحضارات كان شغوفاً بدرجة كبينرة لمعرفنة منا سنوف 

 . يحدث في المستقبل وما يخبئه القدر وكذلك مصائر بعض األفراد وخاصة الملوك منهم

ويختلف أسلوب معرفة الغيب عند المصري القديم عنن غينره منن الحضنارات القديمنة وإن كنانوا يتشنابهو 

 في الفكرة نفسها ورغبتهم في معرفة المستقبل .

حيث نجد أن المصري القديم لم يستخدم الرياح أو األمطار أو السحاب او الدخان أو بقنراءة أجن اء الجسنم 

أشننكال الحيوانننات أو قننراءة األحشنناء  والكبنند أو الننوالدة  المشننوهة  أو غيرهننا مننن أو الكائنننات الحيننة أو 

، ص 2222الوسائل لمعرفة الغيب ، كما فعلت األمم األخري في بعض الحضارات القديمة . ) مصطفي، 

2 ) 

 ك علي بعض الوسائل والتي كان لغالبية تل –علي حد اعتقاده  –اعتمد المصري القديم في رؤيته للغيب 

 الوسائل فئة خاصة للقيام بها .

 -وأشهر تلك الوسائل :

 Oracle )أوالً : الوحي اإللهي ) 

 مفهوم الوحي :

 الوحي في اللغة هو اإلشارة، والكتابة والرسالة ، واإللهام أو الكالم الخفي .

أو المعجن ة وقد دل ذلك المفهوم ذاته في الحضارة المصرية القديمة علي معني قرار أو حكنم أو نصنيحة 

 التي تحمل رغبة وإرادة إلهية، وتحمل في ذات الوقت رد المعبود في مسألة أو طلب ما .

والننوحي فنني مصننر القديمننة هننو عننادة غيننر تلقائيننة ورد فيهننا إلتمننال بخصننوص مو ننوع أو مسننألة مننا، 

 ويرجي فيها رد المعبود، وبالتالي فإن الوحي قد إرتبط مكانيا بالمعابد .

ل به من جانب طالبه أو يتجاهله إن لم يتفق مع رغبته، أو قند يلجنأ لطلبنه منرة أخنري منن والوحي قد يعم

 معبود آخر امالً في أن يكون قراره مطابقاً لرغبة طالبه .

تشير أغلنب المصنادر إلني أن أول رهنور للنوحي اإللهني كنان منع بداينة األسنرة الثامننة عشنرة ، وكاننت 

اث تاريخيننة هامنة مثننل إرتقنناء الملكننة حتشبسننوت عننر  الننبالد . بدايتنه ملكيننة حيننث إرتننبط رهننوره بأحنند

 (4، ص 2212)نورالدين، 

 الداللة اللغوية   -

دلنت عندد منن المفنردات المصنرية القديمنة علنني لفنظ النوحي، وإسنتخدام بعضنها كمفنردات وكلمنات تنندل 

 مباشرة علي الوحي، وأغلب تلك المفردات وأشهرها  استخداماً للداللة علي الوحي هي: 

biAyt      (lesko,2002,p.130   ( حيث وردت تلك الكلمة بنبعض ،

 التي تتعلق بالوحي اإللهي، حيث وردت بمعني أعجوبة أو معج ة أو وحي إلهي . المعاني
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ولقد وردت هذه الكلمة منذ األسرة الثامنة عشرة تقريبا، في العديد من نصوص الوحي، منها تعاليم آني ، 

 ونص تتويج الملكة حتشبسوت 

- lesko,2002,p256 )  nDwt-r    (  ووردت بمعنني النوحي ،

اإللهي وخاصة في نصوص األسرة الثامنة عشرة، وردت كذلك في ننص تتنويج الملنك تحنوتمث الثالنث.  

 (5، ص 2212)نورالدين، 

 

وطريقننة عننرس األسننألة كانننت إمننا تأييديننة أو تحديديننة ، وبالنسننبة ل ولنني منهمننا : فقنند كانننت تتطلننب مننن 

وحنني الدولنة الحديثننة، والثانينة : كننان ينتم فيننه طنرح السننؤال علنني المعبنود اإلجابننة بننعم أو ال وتظهننر فني 

، ص 2222المعبود للحصول علي معلومات منه أو حلول ل مر الذي يستشنير المعبنود فينه. ) مصنطفي، 

34  ) 

 طرق طلب الوحي اإللهي  -

 تعددت طرق ووسائل طلب واستقصاء الوحي اإللهي  في مصر القديمة 

 الوحي المباشر : -2

يننتم بمخاطبننة المعبننود نفسننه حيننث يننتم إلتقنناء طالننب الننوحي بننالمعبود مباشننرة متجسننداً فنني تمثالننه أو وذلننك 

زورقننه المقنندل أو الحيننوان المقنندل لننه وهننذا األخيننر انتشننر فنني العصننر اليوننناني الرومنناني  وذلننك مثننل 

، 2222في، استخدام العجل المقدل " أبيث "  وربما كانت لها أصول شعبية في مصر قبل ذلك . ) مصط

 (  44ص 

ويقننوم السننائل فنني عمليننة الننوحي اإللهنني المباشننر  بتوجيننه مسننألته فنني صننورة مكالمننة شننفاهية، وتعنند تلننك 

 الطريقة هي األكثر شيوعا واألقدم رهوراً. 

 الوحي عن طريق المراسيم اإللهية :  -2

عشرة ، إذ كانت تمثنل وهوعادة ما يصدر في صالح شخص ما ، وعرف بذلك اإلسم منذ األسرة التاسعة 

رداً من المعبود حول طلنب أو مسنألة قندمت لنه، ولعنل اإلخنتالف الجنوهري بنين وحني المراسنيم اإللهينة 

وبننين الننوحي المباشننر ، ان الننوحي المباشننر يننتم عننن طريننق التحنندث مباشننرة إلنني المبعننود شننفاهية  ، أمننا  

، 2212ود دون انتظنار للنرد . )نورالندين، وحي المراسيم اإللهية  يتم كتابته ويقندم علني أننه وحني للمعبن

 (2ص 

 

أشهر المعبودات التي أختصت بمسنألة النوحي اإللهني ،معبنودات طيبنة علني وجنه الخصنوص إلني جاننب 

آمون بالطبع ، يوجد موت، خونسو، مونتو، وكذلك بعنض معبنودات بعنض األقناليم الرئيسنية مثنل إين يث 

 ، ص1844في قفط ، وبتاح في منف، وسوتخ فني الواحنات الداخلنة، وكنذلك المعبنود حنورل  ) شنهاب، 

33  ) 
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إ افة إلي تلك المعبودات يوجد وحي تمثال الملك أمنحتب األول ) الملك المؤله ( وذلك فني منطقنة طيبنة  

الغربية والذي حققت استشارته للوحي شعبية كبيرة في المجتمع المصنري القنديم، حينث عثنر علني العديند 

المديننة كاننت عبنارة عنن أسنألة األوستراكات سواء منن الحجنر أو الفخنار منن منطقنة دينر  \من الشقافات 

للننوحي تخننص تمثننال الملننك أمنحتننب األول، وكننذلك تمثننال الملننك أحمننث األول فنني أبينندول والننذي كننان 

 (  38، ص 2222موجودا حتي عهد رمسيث الثاني  . ) مصطفي، 

 وسوف أذكر مثال من النصوص المصرية التي دلت علي عملية الوحي اإللهي 

 لثوحي للملك تحوتمث الثا -

ربمننا لجننأ الملننك تحننوتمث الثالننث إلنني فكننرة الننوحي اإللهنني وإختيننار المعبننود آمننون لننه، ألنننه يرينند إ ننفاء 

القدسية لحكمه وانه مختار من المعبود آمون بنفسه ، أو أنه ربما فعل ذلنك ألننه أراد أن يفعنل  هنذا النوحي 

فأراد أن يفعل الوحي بطريقة  اإللهي كما فعلته الملكة حتشبسوت وهي من أخذت العر  منه وهو صغير،

أفضل مما فعلتها حتشبسوت حتي يكون له األفضلية عليها ، والقصة تدور حول الملك تحوتمث بينما كان 

أميراً قبل توليه الحكم وهو يقف في قاعة أعمدة معبد آمون، إذ جاءه المعبود ) يقصد موكب تمثال المعبود 

وتمث الثالث ، وتوجه إليه وقاده إلي مكان الُملك أو الحكنم، فني آمون( وطاف المعبود بالمعبد بحثاً عن تح

 (  43، ص 2222إشارة إلي كونه مختارا ومدعوما من المعبود  ) مصطفي، 

كذلك توجد العديد من االمثلة لبعض الملوك مثل تحنوتمث الرابنع والملنك حنور محنب فني تتويجنه وكنذلك 

وقال له إنك أنت إبني ووريثي الذي خرج منن أعضنائي رمسيث الثاني حيث ختاره المعبود آمون للعر  

. 

وللوحي اإللهي العديد منن األدوار نسنتيطع أن نسنتخلص بعضنها منن خنالل منا تنم ذكنره فني النصنوص  -

 المصرية القديمة .

حيث يالحظ أن للوحي اإللهي دور في المجال السياسي متمثالً في تنولي الملنك حكنم النبالد وينتم ذلنك عنن 

الشرعية اما كمعبود علي األرس أو والدة إلهية ، وأيضا عن طريق اإلختيار اإللهي للملك  طريق إ فاء

 في بداية حكمه أو تعيين المعبود له مثل لوحة الحلم لتحوتمث الرابع.

كذلك للوحي اإللهي دور في نفاذ بعض القرارات السياسية وهنو المعنروف باسنتخارة المعبنود فني أمنر منا 

عسكرية أو رحلة تجارية، وكذلك له دور في المجنال القضنائي وكنذلك الننواحي اإلدارينة مثل القيام بحملة 

 ( 8، ص 2212والوريفية. )نورالدين، 

 ثانياً : األحالم 

وتعتبر األحالم هي إحدي الوسائل المستخدمة في الوحي اإللهني ، حينث يعتبنر الحلنم بمثابنة رأي المعبنود 

خص ، مثنل إعنالن منن المعبنود تجناه هنذا الشنخص  وهنذا هنو عن شخص ما او عنن فعنل معنين لهنذا الشن

 المقصود أيضاً من الوحي اإللهي .

وقد أعطي المصريون القدماء ل حالم مكانة كبيرة إلي حد ما في أدبهم ، حينث كنانوا ينرون أن لهنا تنأثيراُ 

ديم لحظة اتصال بالعالم حقيقياً في تطور حياتهم ، ويبدو أن حالة النوم واألحالم كانت بالنسبة للمصري الق
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، 1887غير المنظور أو العالم الخفي ، حيث يرتبط النوم عندهم بفكرة الموت ولنو كنان وقتيناً . ) دوننان، 

 (  144ص 

 للداللة علي الحلم وهي مشتقة من الفعل  rswt   استخدم المصري القديم لفظ   -

rs ،( 4، ص 2222) مصطفي 

 mAA وفي بعنض األحينان وردت بعنض الكلمنات البسنيطة للداللنة علني الحلنم مثنل 

lesko,2002,p173 )      (  

 ويمكن تقسيم األحالم إلي ثالثة أقسام : -

أحالم تلقائية: وفيها تظهر المعبودات بدون استدعاء لتأمر بعنض األفنراد علني التقنوي وتقنديم فنروس  -1

 الطاعة لها .

أحالم تحذيرية : وهنا تقنوم المعبنودات بتحنذير الحنالم منن أننواع مختلفنة منن األشنياء التني قند تجنل لنه  -2

 بعض الضرر والمشاكل .

 أحالم اإلجابة : وفيها تقوم المعبودات باإلجابة علي سؤال مقدم إليها ، فيما يشبه الوحي اإللهي  -3

 (  5، ص 2222) مصطفي،  

 

م عند المصري القديم كانت تنحصر بنين الوعند والتحنذير ويعقبهنا األحنالم التلقائينة فني ومعظم األحال

 بعض األحيان .

ويوجد  نوع آخر يسنمي بنالحلم التناريخي أو شنبه التناريخي ويمتند علني األرجنح منن عصنر أمنحتنب 

الثاني إلي عصر البطالمة  وربما يكون نوعاً من الوهم األدبي وذلك مثنل قصنة حلنم حناكم بختنان منن 

دوننان،  عهد رمسيث الثاني ، أو سياسياً مثل حلم تحوتمث الرابع في الجي ة ولوحة الحلنم الشنهيرة. )

 (   148، ص 1887

 

 أشهر األحالم في مصر القديمة   -

لوحة سهيل أو المعروفة بلوحة المجاعة التي تحكي أحداثا من عهد الملك زوسنر منن االسنرة الثالثنة ، 

وبعض الباحثين يرو أن ذلك النص يرجع إلي العصر البطلمي وأنها قصة مختلقة من فعل كهنة خننوم 

 في األبقاء علي امتيازاتهم في منطقة إلفنتين.لكي يستعطفو البطالمة 

وإجماالً يتحدث النص عن  غضب و يق الملك زوسر وقلقه، بسنبب حالنة الجفناف التني وقعنت فيهنا 

مصر لسبع سنوات، حيث لم يفيض النيل خالل تلك الفترة. طلب زوسر من الكاهن والوزير إمحوتنب 

له أنه البد له أن ينذهب إلني منطقنة األشنمونين مهند المساعدة. بحث الكاهن إيمحوتب في األمر وتبين 

المعبود جحنوتي رب العلنم والمعرفنة حينث معبند جحنوتي هنناك، وقنام بعند ذلنك بنإبالم الملنك أن منن 

 يتحكم في فيضان النيل هو اإلله خنوم في ج يرة إلفنتين، وأنه غا ب لذا فإنه ال يسمح للمياه بالتدفق.
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لمعبننود خنننوم رب إلفنتننين  جنننوب أسننوان  فنني محاولننة الستر نناء أمننر زوسننر بحمننل القننرابين إلنن  ا

المعبود خنوم، وفي الليلة التالية، رأى الملنك حلًمنا يعنده خننوم فينه بإنهناء المجاعنة. كمنا أصندر الملنك 

قراراً يمنح معبد خنوم العديد من اإلمتيازات  منها ج ء كبير من عائدات منطقة إلفنتين وكذلك حصنة 

 (lichtheim,1980,p.94 )نوبة .  من كل عوائد ال

 تفسير األحالم : -

واعتمد تفسير الحلم علي طبيعة ذلك الحلم ، فإن بعض األحالم وخاصة التني تبندأ بحينث المعبنود إلني 

الملنك ، فنال يحتناج إلنني تفسنير أو تأوينل مثنل حلننم تحنوتمث الرابنع وكنذلك الحلننم النذي يكنون بصننيغة 

ي زوسننر، وبعننض األحننالم تكننون رم يننة وتحتنناج إلنني ذلننك وا ننحة ومفهومننة مثننل حننديث خنننوم إلنن

 التأويل. 

وهذا النوع منن المعرفنة يخنتص بهنا طائفنة معيننة منن الكتبنة وهنم النذين يختصنوا ببينت الحيناة ، ولنم 

 تقتصر أعمالهم علي األحالم فقط بل تطرقو إلي العديد من ألوان العلم والمعرفة 

وهنم علني األرجنح  -كما سيتم ذكنرهم فيمنا بعند   -  rx-xtفة وعلي األرجح هم الذين إتخذو لفظ العرا

الذين قاموا بتجميع وكتابة ما يعرف " بكتاب االحالم " وهني تلنك البردينة التني عثنر عليهنا فني طيبنة 

وترجع إلي عهد رمسنيث الثناني،  0683وهي بالخط الهيراطيقي و موجودة بالمتحف البريطاني رقم 

 285، ص 1844لي األرجح ترجع إلي األسرة الثانينة عشنرة . ) شنهاب، إال أن النسخة األولي منه ع

 ) 

وهنني مجموعننات طويلننة مننن األحننالم تتجنناوز مننائتي وخمسننين حلمنناً، تبنندأ بأعمنندة رأسننيها بننالخط 

 أو سيء  /الهيراطيقي يقول " إذا رأي المرء نفسه في الحلم يفعل .... جيد 

ك يعني أنه يأكل أمالك مورنف، وكنذلك منن ينري وجهنه مثل يري أنه يأكل لحم تمساح .. جيد   إن ذل

 في مرآة ... سيء  يعني زوجة أخري . وهكذا

 Asrology ) (ثالثاً : التنجيم 

التنجننيم هننو نننوع مننن أنننواع  العرافننة وذلننك لمعرفننة الغيننب وهوعبننارة عننن قننراءة الحركننات الفلكيننة 

التنجيم عن غيره من أنواع العرافة األخري للكواكب والنجوم لتأويلها من أجل التنبؤ بالغيب ، ويتمي  

، بأنه يجمع بين الدين والعلم فني آن واحند، حينث أننه يمثنل من يج متنداخل بنين المبناديء العلمينة لعلنم 

 الفلك الريا ي ومفاهيم الديانة النجمية التي تقدم النجوم كمعبودات.

لنم النجنوم هنو علنم يعتمند علني حركنات التنجيم عبارة عن علم للتكهن والتبؤ بالغيب ، بيما الفلنك أو ع

 (  4، ص 2212النجوم والكواكب ودراسة الظواهر الفلكية التي تنتج عن ذلك . )ريحان، 

فقند كاننت حاجنة المصنريين إلينه ‘ وتشير بعض الدراسات أن علم الفلنك قند سنبق التنجنيم فني الظهنور

 يضان و رورة حساب ذلك .قديماً عظيمة لتنظيم شئون حياتهم ال راعية التي تقوم علي الف

أنهم كانو علي علنم  -وقد عرف المصريون العديدمن المفردات الفلكية التي ربما ساعدت في قول ذلك

منها معرفتهم ببعض المفردات الفلكية مثنل السنماء التني تنم ذكرهنا فني النصنوص المصنرية  -بالتنجيم
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كنذلك معنرفتهم للنديكانات ) العشنائر (، وsbA  (  والننجم)iaHوالقمر ) Ra)( والشمث )   pt (بإسم 

 النجمية( والتي كان لها عالقة بعملية التنجيم وكذلك بعنض المعبنودات التني لهنم دور فني القندر مثنل 

، ص 2222المعبودة حتحور والمعبودة سخمت ، وكذلك الربنة تنا ورت كربنة للحماينة   ) مصنطفي، 

124 ) 

 أيام السعد والنحث  -

عتقدون بأن أياما معينة في السنة تكون سعيدة بوجنه خناص وأن أيامنا أخنري كان المصريون القدماء ي

تلتصق بها صفة الشؤم ، وأن أياما أخري تحتمنل الصنفتين معناً، وربمنا أن أعتقنادهم هنذا جناء منن أن 

بعض الحوادث األلهية األسطورية التي حدثت للمعبودات قد حدثت في أيام معينة ، بمعني آخر أن كل 

 .الما ي في حياة المعبودات هو ما يحدد في كل زمان ومكان مستقبل بني البشرما حدث في 

كانت السنة تنقسنم إلني ثنالث فصنول هني الفيضنان ، واإلنبنات ) الشنتاء (، الحصناد ) الصنيف (  كنل 

كالً منهنا ثالثنين يومناً  -وهي ما تم ذكره في القبطية بعد ذلك  -فصل يضم أربعة أشهر ، وهذه األشهر

أي   hrw 5 Hr rnptيوم باإل افة إلي خمسة أينام )  النسنيء ( التني عرفنت بإسنم  322علها مما يج

األيام الخمسة التي فوق السنة  ومن خالل التقويم المصري كان المصري يعتقد أن كل ينوم منن السننة 

دينة له مغ اه الذي يوصف به من حيث كونه يوما طيباً أو يوما شؤماً، وتحدثت عن ذلنك بالتفصنيل بر

، حيث تذكر األيام وعنوان لهنذا الينوم مكتنوب بناألحمر ثنم 10,184سالية في المتحف البريطاني رقم 

يليه عالمة اليوم بعد ذلك قصة اسطورية وهي أصنل المو نوع وتتكنون فني شنكلها منن ثالثنة أجن اء 

يها تبدأ بقصة عنن حندث أسنطوري غالبنا يتعلنق بنالحرب بنين حنورل وسنت،يل -ليست دائما بالترتيب

تعليمات إرشادية، ثم تكهن ببعض األشياء، وتوجد أيضا أوستراكات من دير المدينة تذكر أياما معيننة 

وهي تذكر األيام الطيبة في النصف  6415تم إختيارها من تقويم كامل ، وكذلك أوستراكا تورين رقم 

 األول من الشهر األول. 

والمعروفة ببردية التقويم المصري  86637ومن أشهر النصوص أيضاً بردية المتحف المصري رقم 

 the Cairo calender of lucky daysوالتي قام عبد المحسن بكير بنشرها تحت عنوان 

 ( 127، ص 2222وتذكر البردية أيضاً تقويم أليام النسيء. ) مصطفي، 

والخالصة من ذلك أن كل التقاويم اشتركت عند كتابتها ل يام الخاصة بالسنة بأنها تحدد اليوم إذا كان طيباً 

وبعض  وتكون باللون األحمر وتكون باللون األسود  وإذا كان سيئاً يكتب بعالمة  يكون بعالمة 

لكن ال يعرف ما المقصنود بتلنك العالمنة  أو عالمة   مات غير ذلك مثل عالمة األيام ذكرت بغال

لهذا اليوم ربما يكنون بمعنني قتنال األعنداء  م. كمنا يعتقند أن الكهننة والسنحرة هنم النذين قنامو بو نع هنذه 

 (  111، ص2222) مصطفي، خاصة في ذلك. التقاويم ، وبالطبع كانت لهم أسبابهم ال

 

  (Divination( أو الَعَرافة )Prophecyرابعاً : النبوءة )

النبوءة أو العرافة ، وقد يظهر للنارر من الوهلة األولي أن النبوءة تختلف عن العرافة ، إال أننه فني حقيقنة 

المعننني نفسننه  -التنني هنني مننن المعرفننة  -األمننر تعنند النبننوءة مرادفنناً للفننظ العرافننة ألنننه يقصنند بالعرافننة هنننا

، لكنن إذا قلنت مننهج العرافنة فإنهنا فني  المقصود بعملية معرفة الغيب أو المستقبل وهو نفث معني النبوءة
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هذه الحالة تصبح الكلمة أعم من النبوءة ، ألن منهج العرافة يشمل كنل أسناليب معرفنة الغينب مثنل النوحي 

 اإللهي و األحالم والتنجيم وكذلك التنبؤ .

تقنع النبنوءة علني والنبوءة تمثل إعالناً عن رغبة إلهية لم تسأل أي انها عادة تلقائية غير مستجداه ، بحينث 

شخص ما أو فعل معين سيفعله شخص غير معلوم فني المسنتقبل، وأمنر النبنؤة واجنب النفناذ ، وهني عنادة 

تأخذ االسلوب القصصي يصوغها صاحب النبوءة او المتنبيء في اسلوب أدبي يتصنل غالبنا باالحنداث او 

 (4، ص 2212حي . )نورالدين، األحوال السياسية وكان هذا في بادي االمر، ثم تشعبت وشملت عدة نوا

 بعض األمثلة من النصوص المصرية علي العرافة أو النبوءة -

وان منها ما ورد في بردية وستكار ) خوفو والسحرة ( عن السناحر جندي حينمنا تنبنأ بمنيالد ثنالث أطفنال 

مصنر بعند  اكبرهم سيصبح كبير الكهان في مدينة اون وتنبأ أيضاً للطفلين اآلخنرين بنأنهم سنوف يحكمنون

  (lichtheim,1980,p.219 )ذلك مكونين بذلك أسرة جديدة 

وكذلك ما ذكر في نص نبوءة نفرتي الشهيرة التي تنبأ فيها الكناهن والعنراف نفرتني بمنا سنتؤل إلينه النبالد 

أمنمحات األول  -في المستقبل من خراب وأنقسام و عف، وتنبأ أيضاً بمجي ملك يدعي إيمني و يقصد به

وأنه سيكون ملكاً عنادالً حكيمناً يسنتطيع أن يعيند اإلسنتقرار واآلمنان منرة أخنري إلني  -12سرة مؤسث األ

البالد كما ذكر فني الننص ، وقند يكنون ذلنك منن قبينل الدعاينة السياسنية للملنوك ، لكنن هنذا ال ينفني وجنود 

 (321، ص 1857النبوءة أو العرافة في النصوص المصرية القديمة . ) سليم حسن، 

النبوءة أو العرافة بواسطة عراف أو متنبيء وهذا الشخص قد يكون كاهناً كما فني حالنة نفرتني أو وتكون 

 إال أنننه يوجند أشننخاص يقومننون بنالتنبؤ أو العرافننة ويأخننذون لقنب سناحرأً كمننا فنني حالنة السنناحر جنندي،

  rx-xt  (lesko,2002,p.130    ) ( أو الحكنيم، وقند بمعنني العنارف ل شنياء ) العنراف

 ينتمي إلي طبقة الكهنة أو الكتبة

أوقنند يكننون سنناحراً أو أنننه شننخص ذو حكمننة ونفنناذ فنني البصننيرة ورأي مسننتنير، حتنني أنننه تخطنني حنندود  

 المعرفة في بعض األوقات واستطاع التنبو بالمستقبل أو معرفة الغيب . 

ا تكنننون منننن عامنننة الننننال وتأخنننذ لفنننظوقننند تكنننون سنننيدة وتمنننارل مهننننة العرافنننة وعلننني األرجنننح أنهننن

  (  lesko,2002,p.276)   tA-rxt  . بمعني العرافة أو المرأة الحكيمة         

  tA-rxt ، وكذلك العرافات بلفنظ  rx-xtوسوف أقوم بذكر بعض األمثلة علي العرافين الذين حملوا لفظ  

. 

ما ورد في نص األخوين عندما حمل النهر خصلة الشعرالخاصة ب وجنة   rx-xtمنها في شأن العرافين  -

باتا إلي قصر الفرعون ووجدت الغساالت رائحة طيبة نتيجة وجود تلك الخصلة من الشعر في النهر الذي 

يغسننلوا فيننه مالبننث الفرعننون ثننم قننام الملننك باسننتدعاء الكتبننة و العننرافين الخاصننين ببيننت الحينناة وأجننابوه 

 الخصلة كما يقول النص :  لصاحبة تلك
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العرافين ( له الحياة والصحة ، ثم قالو للفرعون له  -" ثم أتي كتبة الفرعون والحكماء ) العارفين باألشياء 

)   الحياة والصحة : إن هذه الخصلة خاصة ببنت المعبود رع حور أختني ، وفيهنا نفحنة منن كنل معبنود " 

 (  82، ص  1857سليم حسن، 

 مثال لما ورد في شأن العرافات  :وفيما يلي 

   O. Lettelierالمعروفة بإسم   وهي إحدي األوستراكات من دير المدينة 

 ( kitchen,vol. 7,1989, 257)     

 حيث تتحدث عن وفاة صبيين وغير معروف سبب الوفاة فا يطلب منها السائل أن تذهب إلي المرأة العرافة

  ( lettelier,1980,p.129) وذلك للوقوف علي وفاة هذين الصبيين   tA-rxtوقد ذكرت بنفث اإلسم 

 وهذا يثبت بما ال يدع مجاالً للشك وجود هذه الفئة في المجتمع المصري القديم .

 خاتمة البحث : -

استطاع الباحث أن يلقي الضوء علني األسناليب المختلفنة التني اتبعهنا المصنري القنديم فني معرفنة  -

 بالمستقبل.الغيب والتنبؤ 

 إثبات مهنة العراف والعرافة في مصر القديمة بعدد من األدلة  -

 رؤية المصري القديم لعقيدة األحالم في المنام ومحاولته في إيجاد تفسير لها -

 عرس مسألة الوحي اإللهي وفض اإلشتباك بينه وبين غيره من وسائل معرفة الغيب -
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