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 الملخص
ٌتناول موضوع هذا البحث الكشف عن حمٌمة المصٌر الغامض الذى انتهى           

الحدٌثة  الٌه هذا الملن )أول ملون األسرة السادسة ( على ضوء اإلكتشافات األثرٌة
حٌث أن المصدر الوحٌد الذى أرخ نهاٌة "تتى" هو "مانٌتون" الذى انتهى إلى أنه لد 

 أُغتٌل بٌد حراسه ولكن بدون مصدر أثرى ٌثبت هذا الرأى .
ولد تباٌنت آراء العلماء فى هذا الموضوع طٌلة العمود السابمة ، وفى هذا            

انٌتون" على ضوء اإلكتشافات الحدٌثة التى الممال ٌُثبت الباحث صحة ما جاء به "م
لامت بها البعثة األثرٌة المصرٌة التى تضم فرٌما من العلماء على رأسهم د / "زاهى 

والتى أثبتت حفرٌاتها  –حواس" رئٌس المجلس األعلى لآلثار فى هذا الولت 
 -إكتشافٌن هامٌن : 

تى عنخ كم" من زوجته العثور على  ممبرة اإلبن البكر للملن "تتى" وهو "ت -1
 "اٌبوت" ولد ثبت أنه مات ممتوال  .

اثبات أن هرم الملكة  "خوٌت" الدم من هرم  الملكة "اٌبوت" وهذا ٌثبت أن -2
"خوٌت" هى الزوجة األولى للملن وأن أوالدها هم المستحمٌن للعرش ومنهم 

 "وسركاف" .
ش لد نشؤ بٌن أبناء الملن ونستنتج من اإلكتشافٌن أن هنان نزاع على العر          

مما نتج عنه اغتٌال ولى العهد ووالده الذى البد أنه كان منحازا له وتولى 
 "وسركاف" العرش بمساعدة كهنة "رع" المناهضٌن للملن .

وأٌضا وبفحص ممابر حراس الملن فى جبانة "تتى" بسمارة ُوجد أن العدٌد            
 مما ٌإكد تورطهم فى المإامرة .منهم لد شوهت نموشه بدرجات مختلفة 

 ونستنتج من ذلن : صحة نظرٌة اغتٌال الملن "تتى" بٌد حراسه .
 
 
 

   
 

 مفتش آثار بوزارة الدولة لشئون اآلثار *

 



(5102يونية  -ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 أحمد أبوبكر محمد عبد هللا  

 

    525 

 

 

The Assassination of King "Teti": A New Perspective Based on 

Recent Discoveries and Archeological Evidence 

Ahmed Abo Bakr Mohamed 

Abstract 

 
This research speaks about the mysterious destiny of this king 

as the only evidence about the death of Teti was written by manetho 

who said that he was killed by his guards but with no archeological 

evidence.. 

We can see that the Egyptologists point of view about this 

subject are different especially in the past few decades, and in this 

article the researcher proves the theory of manetho which says 

according to the expedition of SCA under supervision of professor 

Zahi Hawass  :-  

1. they discovered the tomb of his eldest son "Teti Ankh km" 

from his wife "Iput" which was assassinated. 

2. the pyramid of "khoyet" is older than the pyramid of "Iput" 

which means that she is the first wife and her sons are legal to 

get the throne. 

From these two discoveries we can conclude that there was a 

conflict between Teti's sons to get the throne which ended by the death 

of "Teti" and his son ,, also ,"Userkaf" got the throne by the help of 

priests of "Ra.." 

We could also see that the inscription in Teti's tomb were 

erased which proves he was killed by his guards.. 
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 ،األسللرة السادسللة  –" تتلى ظلل المصللٌر الغلامض الللذى انتهللى الٌله الملللن "
ٌُشللكل لغللزا محٌللرا للمللإرخٌن وعلمللاء المصللرٌات حٌللث تباٌنللت  –الدولللة المدٌمللة  

 هم ونظرٌاتهم فى هذا الموضوع .إآرا

  -فرضٌة اغتٌال :
اٌلة "ملانٌتون" هلى المصلدر الوحٌلد للنهاٌلة المؤسلاوٌة لهلذا المللن وتُعتبر رو

والتى تفترض حدوث مإامرة انتهت باغتٌاله بواسطة حراسه وعلى الرغم من انله للم 
تُثبت اآلثار أو النصوص األثرٌة التى ُعثر علٌها والمإرخة فى عهلده صلحة أو خطلؤ 

مللا ٌُللرج   –ثرٌللة الجدٌللدة وعلللى ضللوء اإلكتشللافات األ –هللذه الرواٌللة إال أن هنللان 
 مانٌتون . ذكربصدلها وأن هنان مإامرة انتهت باغتٌاله على أٌدى حراسه كما 

  -جذور المؤامرة : 
وللد سلجلته الملوائم  (1) تمرٌبلا علاملمدة  اثنلى عشلر تولى الملن "تتى" الحكم 

شللكون تحللٌط بمللدى وهنللان عللدة  ون األسللرة السادسللةالملكٌللة المعروفللة كللؤول مللل
شرعٌته فى تولى العرش ، فهو لم ٌنحدر من فروع األسرة الخامسة ولٌس لله أصلول 

ت" وعاللتهللا سللووالدتلله "شس ،ملكٌللة فوالللده غٌللر معللروف ولللم ٌُللذكر فللى النصللوص 
 غٌر معروفة . –آخر ملون األسرة الخامسة  –بالملن "ونٌس 

 " ابنلة المللن "ونلٌس"ipwtوٌُعتمد انه اكتسب شرعٌته بزواجه ملن "ابلوت" 
تتللى عللنخ كللم " وكللذلن "ببللى " –كمللا تللدل نموشلله  –التللى أنجبللت للله ولللى عهللده  (2)

 األول" .
التلى ٌُعتملد أنهلا أٌضلا ولد تزوج "تتى" أٌضا بؤمٌرة أخلرى تُلدعى "خوٌلت" 

وٌعتمللد عللدة علمللاء بؤنهللا  –الللذى تللولى الحكللم لبللل "ونللٌس"  (4)ابنللة للملللن "اسسللى" 
 ر كارع" .أنجبت األمٌر "وس

ولٌس من المعروف تحدٌلدا األحلداث التلى رافملت عملٌلة انتملال العلرش ملن 
األسرة الخامسة إلى األسرة السادسة وما إذا كان "تتى" لد تلولى العلرش فلى ظلروف 

الذى استشهد بما جاء فى نموش ممبلرة  Vandier  "(3)" "هكما ٌعتمد "فاندٌٌ ،طبٌعٌة 
كان ٌشغل عدة مناصلب دٌنٌلة ومدنٌلة فلى عهلد كلل الكاهن " سابو" فى سمارة والذى 

 "سلللللترودوٌن"وأٌلللللده فلللللى ذللللللن  –ملللللن الملكلللللٌن المتتلللللالٌٌن "أونلللللٌس" و"تتلللللى" 
"Strudwick "(2) . 

ه لالللل تلبٌنما هنان آراء تلرج  أن انتملال السللطة إللى المللن "تتلى" للد رافم
اإلسلللم وٌلللدلنا عللللى ذللللن *ٌبلللدو أن كهنلللة "رع" كلللان لهلللم دور فٌهلللا  ،واضلللطرابات 

الوجلله "" أى مهللدا األرضللٌن  sHtp tAwyالحللورى لهللذا الملللن "سللحتب تللاوى" 
  -والذى ٌُمكن أن نفسره فى احتمالٌن : "البحرى والمبلى
انلله ٌُمكللن تفسللٌره برغبللة "تتللى" بللؤن ٌجمللر شللمل فرعللى األسللرة  : اإلحتمااال األول

" التلى ٌُعتملد و"خوٌلت "ونلٌس"الخامسة السلابمة لله بزواجله ملن "اٌبلوت" ابنلة المللن 
 أنها ابنة الملن "اسسى" .

انه ٌعنى أن هنان مشاكل صلاحبت اعتالئله العلرش حٌلث  اإلحتمال الثانى واألرجح :
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 .†أن هذا اللمب ٌظهر دائما فى أولات االضطرابات والمشاكل الداخلٌة
وال شللن أن هنللان اضللطرابات وصللراع علللى السلللطة لللد رافللك عهللد "تتللى" 

 -ة األثرٌة تدلنا على هذا :خالل فترة حكمه واألدل
 .   (6)فمد أمر "تتى" وبشكل صارم بزٌادة عدد حراس لصره وهرمه  -0
وٌظهللر حللرص "تتللى" فللى المسللئولٌات األخللرى التللى أُوكلللت لحللراس لصللره  -5

حٌللث أصللبحوا مسللئولٌن عللن الوجبللات الغذائٌللة للملللن ومالبسلله وزٌنللة ، الملكللى 
ئولٌة الحرس الملكى امتلدت ملن أى أن مس.  الملن وحتى حمامات المصر الملكى

، الحراسللة حتللى الوظللائف اللصللٌمة بالملللن )وٌُظهللر هللذا عللدم ثمتلله بحاشللٌته( 
ٌعكس رغبة "تتلى" بلؤن ٌكلون حراسله  وخصص ممابر لحراسه فى جبانته ، مما

 .( 7)لرٌبٌن منه فى الحٌاة األخرى كما كانوا لرٌبٌن منه فى حٌاته الدنٌوٌة 
والذى تملده " الملن ف على حماٌة كل بٌت من بٌوتظهر فى عهده لمب " المشر -4

بالتتابر الوزراء "مرروكا" و"خنتى كلا" و"أنلومٌن" مملا ٌلدل عللى حجلم الخطلر 
 الذى كان ٌحدق بالملن من أعدائه المحٌطٌن به .

النمللوش مللن عهللد "تتللى" تبللٌن أن عنصللر الثمللة كللان الممٌللاس األساسللى الختٌللار  -3
أو أمٌلرات  –هذا المبدأ فإننا نراه للد زوج بناتله موظفى المصر الملكى  وتطبٌما ل

للدرا  –ممابلل هلذا  -ووضلر  (8) "لكبار موظفٌه مثل "مرروكلا –األسرة الملكٌة 
كلان وزٌلرا ومشلرفا عللى حماٌلة  "كبٌرا من السلطة فلى أٌلدٌهم  فملثال "مرروكلا

كل بٌت من بٌوت الملن والمشرف على مخازن السلال  والمشلرف عللى الحلرٌم 
 –مر انه لٌس من رجال الدٌن  –كى ولد منحه حتى وظٌفة كبٌر كهنة "رع" المل

كمللا ٌتضلل  مللن المابلله المنموشللة علللى جللدران ممبرتلله وكلهللا وظللائف حساسللة 
 ولصٌمة بالملن وأسرته .

والملفللت للنظللر هنللا أن "تتللى" بعللد وفللاة أصللهاره لللم ٌضللر ثانٌللة كللل هللذه 
ت فرضٌة اغتٌال الملن عملب ملإامرة ولمد ظلسئولٌات الجسٌمة فى ٌد رجل واحد الم

ضده  مجرد احتماالت وكانت هنان علدة تسلاإالت تمابلل الباحلث فلى هلذا الموضلوع 
  -أهمها :
 هل تعرض الملن لمإامرة وما هى أسبابها ومن هم المتورطون فٌها ؟ -0
 هل نج  المتآمرون فى اغتٌال الملن كما ٌدعى "مانٌتون" ؟ . -5
 ثائك والنصوص التى تفسر لنا ما حدث ؟  .ما هى األدلة األثرٌة أو الو -4

  -حل اللغز :
علالوة عللى ملا أشلرنا الٌله ملن العالملات التلى تلوحى  –وٌمتر  الباحث أنه 

فملد ُعثلر أخٌلرا عللى دلٌلل أثلرى حاسلم   "تتلى"باحتمال اضطراب األحوال فلى عهلد 
 ما لد حدث وٌُموى فرضٌة االغتٌال . ا  نزاع ٌدل على أن

والتلى  -زاهلى حلواس   برئاسلةالبعثلة األثرٌلة المصلرٌة  وكان ذلن على ٌلد
 – (9) "بمولر جبانة "تتى" المجلاورة لهلرم "سلمارة 5118أواخر عام  ائرهالامت بحف

  -بموضوع البحث : البعثة ذات الصلةأهم اكتشافات  كانتو
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العثلور علللى ممبللرة خاصللة بللاإلبن البكللر للملللن "تتللى" وتُبللٌن النمللوش المرافمللة  أوال :
األمٌر الوراثى و اإلبن األكبر للمللن   وأنه حمل لمباسمه "تتى عنخ كم"  أن لمومٌاءل
 "sA nswt tpi  ٌتبٌن لنا انه كان ولى عهد "تتى" . هذٌن اللمبٌن" ومن 

والمفاجللؤة هنللا أن األمٌللر ُعثللر علٌلله فللى حجللرة دفللن فللى تللابوت ضللخم مللن 
نلله دُفللن علللى عجللل وفللى صللمله ممللا ٌللدل علللى أفللى الحجللر الجٌللرى لللم ٌنتلله العمللل 

ظروف غٌر طبٌعٌة وبداخل التابوت بماٌا مومٌائه التى أكد فحصها طبٌا انله للم ٌملت 
 مٌتة طبٌعٌة .

زوجلة "تتلى" أللدم ملن هلرم "اٌبلوت" زوجتله "  البعثة أن هرم "خوٌلت أثبتت ثانٌا :
ألولوٌلة مما ٌعطى ألوالدها ا (01)مما ٌإكد احتمالٌة انها الزوجة األولى لتتى  األخرى

 . فى وراثة العرش
وٌعتمد "شبٌجل"  أن  "وسركارع" الذى ٌبدو انه تزعم المإامرة ضلد "تتلى" 

فٌكون هو ولٌس "تتى علنخ كلم" ابلن "اٌبلوت"  لله األحمٌلة  ،كان  ابنا للملكة "خوٌت"
 .  (00)فى وراثة العرش 

 -وبترتٌب األحداث ٌُمكن أن نصورها كالتالى :
ا جلٌلا أن ثملة صلراع عنٌلف للد نشلؤ بلٌن أبنلاء المللن فى ضوء ما تمدم ٌتضل  لنل -0

حول وراثة العلرش وأن المللن "تتلى" كلان طرفلا فلى هلذا النلزاع بتفضلٌله "تتلى 
 عنخ كم" ولٌا للعهد بدون استحماق.

تزعم الجنا  الُمعارض للملن وولى عهده "تتلى علنخ كلم" ربما أن "وسر كارع"  -5
نلله غٌللر اسللمه مللن  وسللركاف إلللى )حٌللث اى تؤٌٌللدا مللن كهنللة "رع"وٌبللدو أنلله لملل

( حراس )الذٌن كانوا محل ثملة المللن"وسر كارع"(  وربما ساعدوه على تجنٌد ال
 مما سهل لهم اغتٌاله .

وربما امتلن مانٌتون أدلة أثرٌة أو نصوص تثبت اغتٌال "تتى" بٌد حراسه ولكلن  -4
 ٌتون .هذه األدلة األثرٌة لد ضاعت خالل المدة الطوٌلة التى تفصلنا عن مان

وذلللن  (05)وممللا ٌإكللد اغتٌللال "تتللى" أن "وسللركارع" اعتبللر ُمغتصللبا للعللرش  -3
 :لآلتى

 لم ٌتملد األلماب الملكٌة كاملة . أنه - أ
تجللاوزت لائمللة "سللمارة" عللن ذكللره وكللذلن نصللوص كبللار المللوظفٌن الللذٌن  - ب

"أبٌللللدوس"  تللللاعاشللللوا فللللى عصللللر األسللللرة السادسللللة  وذكرتلللله فمللللط لائم
 .   (04)و"تورٌن"

 ثرٌة من جبانة "تتى" تثبت بأن حراسه متورطون فى اغتٌاله أدلة أ
 ائرالحفٌمول مانتٌون فً رواٌته أن الملن أغتٌل بواسطة حراسه ولمد أثبتت 

صر الملكً تم عمابهم ممن حراس ال اكبٌر اأن عدد "تً"تالتً نفذت فً جبانة 
 دام(.الوجه واألل لمناظرهم واشكالهم )مثتهشٌم بواسطة محو اسمائهم أو 

وهنان ثالث ممابر لشخصٌات كبٌرة من المإكد أن أصحابها إشتركوا فً 
وهم الوزٌر "حسً" )ممبرة   -بذلن  كما تنبئ خطورة وظائفهم "تتً"المإامرة ضد 
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وكبٌر األطباء بمصر العلٌا و  (59ومفتش األسلحة "مري" )ممبرة رلم  (56رلم 
 "تتً" هدععاصرٌن لنهاٌة وكلهم كانوا م (57رلم )السفلى "سن خوي بتا " 

وفً حالة الوزٌر "حسً"  ،حٌت صورهم واسماإهم عمدا  وبعناٌة لد مُ  هوٌالحظ أن
 . (03) بطبمة من الجص ة نموش ممبرتهطٌغتم ت

: فمد أعطٌت ممبرة  عالوة على ذلن فإن ممابرهم خصصت آلخرٌن
ن ؤممبرة بل "سشم نفر" الذي ترن نمشا  فً مكان واض  بالت"حسً" للكاهن المر

من تهمة خٌانة الملن أو  "سشم"الممبرة كانت منحة من الملن وٌدل ذلن على براءة 
 شتران فً المإامرة.الا

تدل المابها والتى  (02) "تً" ةمري" فمد اعٌد تخصٌصها للمدعو"أما ممبرة 
لها وظٌفة تتصل بالحرس الملكً  كانتعلى صلة شخصٌة بالملن و كانت نهاعلى أ

 ة بالممبرة(.أمرإ)ولد عثر على بماٌا لمومٌاء 
 والبد(06) أما كبٌر األطباء "سن خوي" فٌبدو أنه تورط فً مإامرة اإلغتٌال

 . (07) أنه كان ٌعلم مصٌره ألنه أخفى نموشه بالممبرة بطبمة من الجص
فً بعض مناطك  سم الوزٌر" حسً" حٌث تم تمٌٌزه بصعوبةإولد أكتشف 

 . همٌمترج، أما مصٌرهم فٌمكن إستنتاجه من بشاعة  (08) غتصبت منهإممبرته التً 

وٌإكد إشتران الحرس الملكً فً مإامرة اإلغتٌال ما حدث فً ممابرهم كل حسب 
 -: (09)  دوره فً المإامرة

 : أوالً: مقابر تم فٌها محواإلسم فقط
 واحدا  وكان  Semdent "نت دٌمس"و عدوتخص الم EW 2لعها ووم 42ممبرة رلم 

 . الحرس الملكً من

 ً  -: مقابر شوهت أجساد أصحابها فً مناظرهم على جدران المقبرة: ثانٌا
وتخللص "اري نخللت" وكللان ٌشللغل وظٌفللة حللارس  EW 4ومولعهللا  08ممبللرة رلللم 

 . بالحرس الملكً
وكللان ٌشللغل وظٌفللة حللارس  "وتخللص "مللري ري EW 3ومولعهللا  58ممبللرة رلللم 

 الحرس الملكً.ب
وكان ٌشغل وظٌفلة حلارس بلالحرس  "مرو"وتخص  EW 2ومولعها  40ممبرة رلم 

 . الملكً

 -ثالثاً: مقابر تركت النقوش فٌها غٌر مكتملة:
وتخص "عنخ" وكان ٌشغل وظٌفة حارس بالحرس  EW 2ومولعها  00ممبرة رلم 

 الملكً.
 ة الملكٌة.بالحاشٌ الذىوتخص "جٌرف"   EW 4ومولعها  04ممبرة رلم 
وكان ٌشغل وظٌفة حارس  "وتخص "اري ناخت EW 3ومولعها  08ممبرة رلم 

 بالحرس الملكً.
وكان ٌشغل وظٌفة حارس  وتخص "أحً أم سا" EW 4ومولعها  06ممبرة رلم 
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 . بالحرس الملكً
وكان ٌشغل وظٌفة حارس بالحرس  "وتخص "اري EW 4ومولعها  09ممبرة رلم 

 الملكً.
"  وكان ٌشغل وظٌفة حارس ىوتخص "مح EW 4مولعها و 56ممبرة رلم 

 . بالحرس الملكً
وتخص "ورنو" وكان ٌشغل وظٌفة حارس بالحرس  EW 3ومولعها  33ممبرة رلم 

 الملكً.

 وهناك مقابر بزخارف مكتملة وال ضرر لحق بمالك المقبرة:
 . ور" وزٌرحوتخص "عنخ ما NS 2ومولعها  05ممبرة رلم 
 . لاضً وكاهن  "وتخص "حً فً EW 4ها ومولع 03ممبرة رلم 
 ومٌن" وزٌر.نوتخص "ا NS 1ومولعها  07ممبرة رلم 
 وتخص "كاجمً" وزٌر. NS 1ومولعها  54ممبرة رلم 
 وتخص "خنتً كا" وزٌر. NS 3ومولعها  53ممبرة رلم 
 وزٌر. "وتخص "خوي EW 3ومولعها  52ممبرة رلم 
خص "مري اف" المشرف على ومولعها غرب الهرم المدرج وت 36ممبرة رلم 
 مصر العلٌا.
 ومولعها غرب الهرم المدرج وتخص "مرٌروكا" وزٌر. 41ممبرة رلم 
 ومولعها غرب الهرم المدرج وتخص "نفرسشم بتا " لاضً. 44ممبرة رلم 
 ومولعها غرب الهرم المدرج وتخص "نفر سشم رع" وزٌر. 43ممبرة رلم 

 -: نستنتج ما ٌلىفحص حاالت هذه المقابر بو
 بؤصحاب هذه  ةأن األضرار التً لحمت باألسماء واألشكال والمناظر الخاص -0

من الممابر السلٌمة الخاصة "بعنخ  خمسةوالثبات ذلن فإن  الممابر كانت متعمدة
( ونفرسشم 41) مرروكا ( و53( وخنتً كا )54( وكاجمنً )05ماحور" )

م ظهروا فً ه ومشوهة ألبناء أو خدو( تحتوي على صور واشكال ممح44)
)وٌبدو أن  (51)المناظر المنموشة بدون أن تمس صور مالكً الممبرة أنفسهم 

 هإالء األبناء أو الخدم تورطوا بدرجة ما فً المإامرة(.
أن التهشٌم والتشوٌه ٌدل على عموبات أنزلت على اشخاص معٌنٌن بمدر دور  -5

 كل منهم فً المإامرة.
وحً ٌشكال فً الممابرالسلٌمة أو األأن محو اإلسم والتشوٌه لبعض األسماء  -4

 . بإشتراكهم فً الجرٌمة ولو فً ولت الحك
ال ٌوجد تشوٌه أو محو أسماء فً بعض الممابر التً خدم مالكوها فً عهد  -3

 – "نفرسشم"و "كاجمنً"و "مرٌروكا""تتً" فً ولت مبكر وتوفوا مبكرا  مثل 
ن لد ون أجلها اآلخروهذا ٌوحً بؤن المإامرة على حٌاة "تتً" التً عولب م

 . ة عهدهٌحدثت فً نها
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بٌنما غالبٌة الذٌن لم ٌعالبوا  ،الحرس الملكً  منغالبٌة الذٌن عولبوا كانوا  -2
 كانوا ٌشغلون وظائف مدنٌة أو دٌنٌة أو إدارٌة غٌر متصلة بالملن.

طبٌعة الوظائف التً كان ٌشغلها هإالء الذٌن تم عمابهم والتارٌخ األكثر إحتماال   -6
فً نهاٌة عهد "تتً"  ولر لإلعتماد أن حدثا  عنٌفا  لد آنهاٌة عهد "تتً" ٌدعوفً 

 من أجله تم عماب هإالء.

 ولكن من الذي تزعم المؤامرة وما هً دوافعها؟
وأنهم  ،ٌمتر  الباحث أن كهنة "رع" هم من تزعم هذه المإامرة ضد الملن 

رعى األسرة الملكٌة )أبناء وجدوا الفرصة المناسبة لهم فى النزاع الذى نشب بٌن ف
 ملن "تتى" الذىل"اٌبوت" وأبناء "خوٌت"( على العرش لٌنحازوا للطرف المضاد ل

 تمثل فى "وسر كارع" .
أن هذه المإامرة كانت إنتماما  من  سبك أن رأى "وٌجال" وفى هذا ٌرى

 أنه تزعم حركة رجعٌة ضد سٌطرة مدٌنة – "وٌجال"كما ٌمتر   –الملن الذي ٌبدو 
، الدٌنٌة والسٌاسٌة بوصفها ممر عبادة "رع"  أون )عٌن شمس( وإحتكارها للسلطة

والتً ٌنتمً إلٌها  (50) ولد ناصرت هذه الحركة مدٌنة "منف" ممر عبادة اإلله "بتا "
وائم الٌونانٌة نمال  عن مانتٌون( مما أدى إلى فتنة دٌنٌة بٌن كهنة مذكر الت"تتً" )كما 

حتكروا المناصب والنفوذ واإلمتٌازات خالل عصر األسرة رع بعٌن شمس )الذٌن إ
 الخامسة( وبٌن كهنوت بتا  بمنف وإنتهت بتآمر كهنة "رع" على "تٌتً" وإغتٌاله

ُعثر على بعض أنه  واضاف Weigall"""وٌجال" وأٌد أحمد بدوي إلترا   ، (55)
ر من شؤن كاهن ورف "بتا "أجزل العطاٌا لكهنة األدلة األثرٌة التى تثبت أن "تتى"

 . (54) األكبر ومنحه العدٌد من اإلمتٌازات "بتا "
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 الهوامش

                                      
يرجع الصراع بين كينة "رع" والمموك إلى أواخر عصر األسرة الخامسةة علمةى الةرمن مةن أن األصة   *

المقدس الذى اختارتو ىذه األسةرة ىةو اهلةو "رع" إن انةو يبةدو أن الةراعنةة الألوألةة األواخةر ل سةرة كةان 
 –وتُبةين لنةا أسةما ىن ذلةك  –ةةةوا مةن التزامةاتين تجةاه "رع" وكينتةو لين رأى آخر ربما أرادوا بو أن يتخ

اسةةةمو إلةةةى اهلةةةو "حةةةور" ولةةةيس "رع" وبنةةةى ىرمةةةو عةةةى "دى ةةةور" ولةةةيس  "عقةةةد ُنسةةةب أوليةةةن "منكةةةاوحور
أمةةا  –لةةرع كالسةةوعو وبنةةى ىرمةةو عةةى سةةقارة  ا  "أبوصةةير" بينمةةا الألةةانى "جةةد كةةارع اسسةةى" لةةن ين ةة  ملبةةد

مةةن ُي ةةيد ايعةةا ملبةةدا لم ةةمس وجةةان بخطةةوة جديةةدة بةةنقش مقبرتةةو بمةةا ُيسةةمى ع  الألالةةث واألخيةةر "ونةةيس"
بنصةةوص األىةةران والتةةى  تعةةمنت رسةةالة واعةةحة عةةى الحيةةاة األخةةرى لمممةةك جلمتةةو أجةة  اعتمةةادا عمةةى 

القةاىرة  ، حعةارة مصةر القديمةة وآألارىةاعبد اللزيز صةال  ،  -كينة "رع" عى حياتو األخرى ، راجع :
 ( . 478ص ( ،0995)
 
" وتلنةى )ىةو الةذى sHtp ib Raتمقب "أمنمحات األو " مؤسس األسرة الألانية ع رة أيعا بمقةب "  †

ييةةدئ رع( ونحةةن نلمةةن أن التحةةو  مةةن األسةةرة الحاديةةة ع ةةرة إلةةى األسةةرة الألانيةةة ع ةةرة لةةن يكةةن بةةدون 
 -م اك  حتى أن "أمنمحات األو " مأل  "تتى" جد تلرض لمحاولة امتيا  ، راجع :

Posener , G ., Littérature et politique dans l'Egypte de la XIIe dynastie , Paris 

(1956) , pp . 67 -69 ; 83-85 . 
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