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أ ( إدفو ) المدينة )
 )1االسم:
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 )1(DbAwب عنت بدتما قتدامت ( )2أو ممانت
عرفت إدفت دتما
قلعق ب( )3وذلك لكثرا قألم كن قل خصص لعقت ب قل ا تردان وقألستر بهت مثت
( )4ودتتم قستتا رالق قل فتت فتت قلعصتتران قلن نتت ن
تت
ستت مرتت
()5
ودتتتتم أعدتتت عدنهتتت فتتتن قلعصتتتتران قلن نتتت نن وقلرومتتت نن قستتت
وقلرومتتت ن
أب لد ن بت لنم م انت ) (Appolinopolic Mgnaوقلتتلي اعنتتن ممانت أب لد ت
قلكبنرا (،)6ت نن ق له عن ممان أب لد قلصغنرا وان ممان د ص نت قنتمم
بممتن مع قل عب د قإلغراقن (أب )8لد ( )7وس ن ب لقبطن
قل عب د قإلددن ن
(إتبت  ، TBOإتفت  )Tfoثت إدفت فتن قلدغت قلعربنت .وم ت عُرفت بت فت
BHdt
نص ص د عا عرش قل عب دقت وقلفمر م ضع قلم قس ب ل ف
 WTs-@rقلل أُعد عد الق قإلددتن فقتم عُرفت
بممت()9الق إل ا نب
 ،وا اظهر قل مان نففته
ب أاض ممان إدف وقل عبم وعرش قل عب د
((10
وأاض
آخا
وا سنما قل من وقل ك ن قلعظن لرع
قلا تم
 Msnوالتى تعنى مدينى الطعى وهى مقىر عبىدة حىرس
إشتهرت بـ
((11
.
بحدتي
 )2الموقع:
تقع فن مناصف قل ف ف بنن قألدصتر وأست قن عدت قلضتف قلغربنت لنهتر
قلنن ( (12عد بعم قلن 105ك لدش ل من ممان أست قن دقخت قلمتمود قلرغرقفنت
لإلددن قلث ن من أد لن مصر قلعدن .
)(1

Gardiner,A., Egyptian Grammar, Oxford,1949, p. 604;Andre,B.,les text
Cosmogoniques d' Edfou d' après les manuscrits laisses par Maurice Alliot, BIFAO,
64 (1966), s. 133.
()2
ان م بنك  ،قآلث قل صرا ف وقد قلنن  ،قلر ء قلرقبع ،مارا  ،قلق ارا ، 1991 ،صـ .65
)(3
Blackman, A. M., & Fairman, H. W., The Myth of Horus at Edfu: II. C. The Triumph
of Horus over his Enemies a Sacred Drama (Continued), JEA, 29(1943), p. 29.
)(4
Edfou, I -4, 530(4).
)(5
)Edfou, I- 4, 530(1
)(6
Montet,P.,Geographie de l'Egypt Ancienne, Vol II, Paris 1950, p. 34.
()7
ع ت زكن مم د دو  ،قلع ا قلهددننفان  ،قإلسكنم ا  ، 2001 ،صـ .117
)(8
Gauthier, H., DG, I, p. 126 -127.
)(9
Edfou, I- 4, 517(11), 543(9). ; Gumaa, F., Die Besiedlung Ägyptens während des
; Mittleren Reiches. I. Oberägypten und das Fayyüm, Wiesbaden, 1986, p. 43.
Blackman, A. M., &Fairman, H. W., The Consecration of an Egyptian Temple
according to the Use of Edfu, JEA, 32(1946), p. 77.
)(10
WPL, pp. 273-274.; Gauthier, H., DG, I, p. 210.
)(11
)Edfou, I- 4, 541(8
)(12
Cauville, S., Edfou, in: Redford. D.B., (Ed.) The oxford encyclopedia of Ancient
Egypt, I, The American University in Cairo press, 2001, p. 216.
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 ، (WTs-@rوقلتل اطدت عدنت
قلتل اعتر ب ست )عترش ت
قلغربن  ،وك ن إدف ذقت ثق سن سن ن أنهت
قإلددن قلغربن أو إددن
ك نتت ع صتت اتتلق قإلددتتن منتتل عصتتر قلمولتت قلقما تت و اتت نه اتت قلعصتت
قلفرع نن ت ( )2و اتتن تعتتم أ تتم أا ت قل تتمن فتتن مصتتر قلعدن ت وأ تتم مرقك ت عب ت دا
(.)3
قل عب د
ومن أا مت ا نت ممانت إدفت عتن غنرات متن قل قدتع قألثرات بخت
فن إدف وقآلث قل منط ب من قل ق بر قل ناشرا فن بق ع قل نطقت
معبم
وقلاتتن اراتتع أدتتممه لعصتت متت دبتت قلاتت اا متترو ق بعصتتر قلمولتت قلقما تت
وقسا رق ا ا عصر قإلناق ل قألول  ،وأا ه تدك قلان تراع لعصر قألسترا
قلف دس وعن عب ا عن مصطب لد مع "ببن – نفر "(.)4
تاريخ المعبد :
()5
قلبتمقا ت قألولت لد عبتم تعت د لفاترقت ست بق لدفاترا قلبطد نت  ،وذلتك ل ت تت
قلكشف عن من بعض قلكا من قلمرر قلرمدتن قلات أُعنتم قستاخمقمه أستف صتنف
قلفنت ء قألمت م لد عبتم قلمت لن نقتل عدنهت أست ء لعتمد متن قل دت م مثت قست قل دتك
ام ت )اؤ خ ب ألسرا قلث لث عشرا( ،وقس قل دك مفتنم قلثت نن )قألسترا قلا ستع
عشرا) وقل دك بف تنك قلث نن (قألسرا قلف دس وقلعشران( (.)6
د قلبط ل بإد مت معبتم اماتم أكثتر م ئ ت وأكثتر قتفت ع وات معبتم
إدفت قلمت لن ( )7واعاقتم أن اتلق قل عبتم كت ن صتغنرق نفتبن ت اتا ئ متع قل مانت
ب عاب ا ع ص لإلددن قلث ن ب صر قلعدن (.)8
سرد نص ص قل عبم قل نق ش عد قلم ئط قلخ ا لدفت قلفاترا
قل منن ومرق قلبن ء قلا مرت ب ن بمأ قلع ت فتن بنت ء قل عبتم فتن عصتر
قلث ل )ا اانم قألول( فن  23أغفطم ع  237ق .ن
قل دك بطد ن
()9
بمأ قلع ف أس ست ت قل عبتم  ،وتت قإلناهت ء متن أع ت ل قل بنت قلرئنفتن فتن
قلرقبتع ( فند بت ت ) ستن  212ق ، .بر نتب
قلفن قلع شرا متن كت بطد نت
)(1

)(1

Gauthier, H., DG, I, p. 54.
()2
عبم قلمدن ن قلمان ،م قدع و ما ف قآلث قل صرا قلقما  ،قلق ارا ،2003،صـ 215
)(3
Aksamit, J., Tell Edfou, Cairo, 2007, p. 33.
()4
ع ء قلمان ع عد  ،ص ل القرابي  Wsxt-@tpwب عبتم إدفت  ،د قست لغ ات ضت ا  ،ست ل م افتانر
غنر منش ا ،ا مع قلق ارا -كدن قآلث  ،2015 ،صـ .3
)(5
Aksamit, J., Tell Edfu, London, 1999, p. 30. ; Tell Edfu, 2007, pp. 31-40. ; Moeller,
N., Tell Edfu, Chicago, Annual Report, 2010-2011, pp. 112-121. ; cf: Barsanti, M. A.,
Rapport sur les travaux effectués à Edfou en 1902-1905 - reparations et
consolidations, ASAE, 7(1906), pp. 97-109.
)(6
Eid, Y., Discovery of reused Blocks from earlier Temples under the forecourt of
Edfu temple, Cairo, 1988, pp. 65-67.
)(7
Vernus, P., Tell – Edfu, In: LÄ, VII, Wiesbaden, 1975, col. 324.
()8
ان م بنك  ،قآلث قل صرا ف وقد قلنن  ،قلر ء قلرقبع ،مراع س ب  ،صـ .1
)(9
Shafer, B.,: Temples of ancient Egypt, First edition, AUC, press, Egypt, 2005, P.197.
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ع ت قل تمقخ وقألبت قب قل م ات ات عت  206ق .وت دتف قلع ت
ل ضطرقب ت قلا صد ف قلرن ب ل ما تفع عشر ع م ثت قستاننف قلع ت
قلخت مم)إبنفت ننم( 186ق .بعتمم دضت
مرا أخر عد اتم قل دتك بطد نت
عد قلف ض وقك أع ل قل ان وقلنقل وقلنم وقلان قساغرد سا أعت ق ،
وقساك من بعمه.
قلف د قلع ت ب تمقخ قل ق صتنر وقلمرترقت وكتللك
قل دك بطد ن
قألب قب قل م ا  ،ث قساك قلع فتن قلق عت قلصتغنرا ذقت قلفتقف قل رتكت
قلثت من) ات اانم
عدت أع تما فتن عت  140ق .فت عهتم قل دتك بطد نت
قلثت نن) وكدن بت ترق قلث ننت  ،وشتنم قلفنت ء وقلصتر وقلفت قلخت ا فت عهتم
قلع شر)قألسكنم قألول)
قلا سع (س تنر قلث ن ( ومن بعمه بطد ن
بطد ن
قلم د عشر ،أم من ظر قلصر فقم
وزواا برننكن قلث لث ث قل دك بطد ن
قلث ن عشر وت قتناه ء من قل عبم ف قلعت قلخت مم
نقش ف عهم بطد ن
وقلعشتران متن ك ت أ عت  17ق ، .وبتللك اكت ن بنت ء قل عبتم دتم قستاغرق
 180ع (.)1

()1

ع ت زكن مم د دو  ،قلع

ا قلهددننفان  ،مراع س ب  ،صـ .117
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 المعبودات (nst-nTrw " )Eتقع د ع عرش قل عب دقت ( )Eض ن قلق ع ت قل قدع عدن اف دم
قألدمق  ،وان د ع صغنرا قلمر ما خ لق عان أوزار ( )Fو قلق ع قلخ ص
بمفظ قل نف ا ت ( )Dعدن قلن نن وقلش ل ،واتن قلق عت قلخ صت بت ل عب دقت
قلبمتتمتن قل رقفقت لت فت ق د بت أثنت ء روبت متتع ست  ،وات
قلم منت لمت
كتتللك ت ا قل عبتتم قل خ ت لنن بمفتتظ قلنظ ت وقلم ت  ،قلا س ت ع قلعظتتن قل ا ت د
بإدف .
 تاريخ المناظر المسجلة على جدران قاعة عرش المعبودات:تفر من ظر ونص ص د ع عرش قل عب دقت قلفارا قل منن لمك قل دك "
قلرقبتتع" "فند ب ت ت " قلتتل ت ت ل قلمك ت خدف ت ألبن ت قل دتتك بطد ن ت
بطد ن ت
()1
قلث ل ت ع ت  221ق ، .وك ت ن ع تتره  22ع م ت عنتتمم ت ت ل مق لنتتم قلمك ت ،
قلرقبع نقط تم ل فن ت اا دول قلبط ل ت فتن
تُعابر فارا ك قل دك بطد ن
مصر أو بمقا نه ااه ك ار قل ؤ خ ن ،ك ن و ث قلمك عتن أبنت دون أن
ارم انش د ا تعا م عدن قلمول  ،ب إلض ف إل أن ك ن مدك ضعنف ماخ ذت م
اعد ألع ب فن ام ا ل قلقصر ول اكن اامد ب لصف ت قلمفن مث وقلمه إن
ا ل اكن اه بشئ ن قلمول ( ،)2ودم ظ فن كت قلتب د ل تما ستا عشترا ع مت
ا ن ف بر  205ق .وت وج من أخاه "أ سنن قلث لث " فتن عت  217ق
" أي "قل مب ن ألبنه "(.)3
 ، .وت تنلنهه وعُرف ب س "فند ب ت
وان د ع ت إعتمقدا لدطقت قل دكنت وفنهت اادقت قل دتك ستدط ت متن قل عبت د
) ب صف قل ا قلشرعن ،اادق سدط ت أاض من قل عب د أوزار.
( ع–
n wr HqA.ty.f
 قاعة السحر (sHDyt ”)Mتقع د ع قلفمر( )Mض ن قلق ع ت قل قدع عدن ا نن دتم قألدتمق ،
وان د ع صغنرا قلمر ما خ لق عان قل عب دقت ( )Lو ص ل قلقرقبنن ()Q
عدن قل ن نن وقلش ل ،وان قلق ع قلخ ص ب لمنانن ممن ووقان قلان تغن
قل م ب.
نص ص قلق ع فن إبرقز د ته قلفمرا فن ا

()1

مم د إبرقان قلفعمنن ،ت اا مصر فن عصري قلبط ل وقلروم ن ،قلق ارا  ، 2000 ،صـ . 49
()2
عبم قلر ن عد مم م ،ت اا و ض ا مصر فن قلعصران قلبطد ن وقلروم نن ،قلق ارا ، 2009 ،صـ .41
()3
أب قلنفر فرج ،ت اا مصر فن عصري قلبط ل وقلروم ن ،قلق ارا ، 2002 ،ص .57
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 تاريخ المناظر المسجلة على جدران قاعة السحر:أاضت تفتتر منت ظر ونصت ص د عت قلفتتمر قلفاتترا قل مننت لمكت قل دتتك "
قلرقبع" "فند ب ت ".
بطد ن
لى يتطىىرح حىىد لترو ى و ةسا ى اعىىر القىىدعتي عىىرا ال عبىىرةات
( )Eوالسحر ( )Mم قبل وال ترود ةسا دت دبق ل ندظر القىدعتي  ،ولنى قىد
قدم  E'mile Chassinatبنسخ اعر معبىد إةوىر وىي ا نى عزىر وى ا وتى
ازىره برا ىط ال عهىد الفراسىي لث ىدس الزىرقي تحى عنىرا , Vol, 1-4,
) . Le Temple de Edfou IFAO, 84 (1984وىي عىدم  1984بىد ت
 Cauville, S., & Devauchelle, D.,ب راوعىى هىى ا ازوىى ا وع ىىل
التعحيحدت اللغري حيث ت مراوع الج ازول وتقسي ه إل سبع و ا ه
I, 1إلى  I, 4والى بىه قدعتىد عىرا ال عبىرةات( )Eوالسىحر ( )Mمرضى
الدسا .

اجمللة العلمية بكلية اآلداب – العدد الثالث والثالثون – يونية 2018

الباحث /عبد الباسط إمساعيل حممد خريي حممد

أهم المالمح الخطية في كتابة قاعتي عرش المعبودات والسحر :
 -1قناش قألخط ء قلكا بن فن تفرن نص ص قلرمق ن قلمقخدن لدق عانن عدتن نمت
اضتتفن ن عت متتن قلصتتع ب قلنفتتبن عدتتن مظهرات قلخت ان إلتتن تتم ارعت ما بعت
درقءا قلنص ص اما ج لصبر دءوب وعنن ف ص ترصم أسد ب قلك تب فتن كا ب تت
فتتن مم ول ت لاتتمق م مث ت اتتله قألخط ت ء قلكا بن ت وقتستتا رق فتتن ترا ت وتمدن ت
قلنص ت ص بفتته ل وافتتر ،اتتلق ودتتم ت ول قلب ت معرف ت قلف ت ت قألس ستتن قلاتتن
ش ع أخط ءه فنه و تر نع بعضه فن قلنق ط قلا لن :
أ -ظه ع م ت زقئتما فتن بعتض قل فتردقت قلدغ ات قلاتن ترعت خرواهت فتن
ع ت ستردا قلقت قمنم قلدغ ات إلت تم اعت ق
سن ق ابتمو غراتب عتن قل تنل
ما بع ت فه ت قلنص ت ص قلاتتن ت ااثن ت إد قم معن ا ت إت بط ت ل قلنظتتر وقلاتتمدن
قل فتتا ر ألستتد ب قلك تتتب ومعرفت زوقئتتمه قلدغ ات قلاتتن تاكتتر معت فتتن بعتتض
قلكد ت ك ابمو ب ض فن قألمثد قلا لن :
()1

Nswt spAwt tA-mHt tA Smat.
ملك االقدلي و سض الز دل و سض الجنرب.
يتبي م ه ا النص مضدعف الندتب للعالم التعريري الدال علي ازسض .
(antyw (2
قل ر.
ب ا ت دقت كا بنتت ترعتت متتن
كا ب ت Sms antyw
اابتتنن متتن قلتتن
قلصع ب ب ك ن إد قم قل عنن إت بظه قلن قل ق ن.
ب -قرط العالمدت وي تركيب بعض النل دت التي تبدو حيداد غريب ع د ىجله
الندتب لنفس النل وي مرض آخر م ال عبد وذلك ك د وي ازمثل التدلي :
(Wrt HkAw (3
عظن قلفمر.
)(1

Edfou I, 1,147.
Edfou I, 1,150.
)(3
Edfou I, 1,307.
)(2
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م ه ا النص وقرع حرف  rوي كتدب . irw

(HqA Sn itn (1
حدك النر .
اابنن من قلن كا ب  itnدرص قلش م بشك غراب .
ج -قتضطرقب فن تفرن قلع م ت عدن قلنم قلصمنح وكا باه بنشتك ل غنتر
منل ف دم تؤدي فن بعض قأل ن ن إل قلا دف وعم قساك ل قلقرقءا وقلارا ت
ا تظهر كا ب أكثر وض له فن م قضتع آختري متن قل عبتم وااضتح ذلتك
من خ ل قألمثد قلا لن :
(di n.k rsyt m ks mHt m mmH. (2
أعطنك أ ض قلرن ب فن ك ع وأ ض قلش ل فن إنمن ء.
بشتك غراتب اتمق ت ااثنت
اابنن من خ ل اتلق قلتن ك تبت ع مت mH
إد قم م ممه إت من خ ل كا باه بنفم قلفطر عد قلنم قلصمنح

.

(di.i Sfyt.k pXr Kmt snD.k wr xAswt (3
أاع مه باك فن مصر و اباك تعد فن قلب د قألانبن .
اابنن من خ ل الق قلن

ك تب ع م kmt

بشك غراب عن قلشك قل عا د

.

(Rr Hr rdwy (4
يرض عل القدمي .
اابنن من خ ل الق قلن

ك تب ع م rr

بشك غراب عن قلشك قل عا د

.

(Swr bnr.k xr nTrwt (5
عظ حالوتك بي اإللهدت.
)(1

Edfou I, 1, 146.
Edfou I, 1,142.
)(3
Edfou I, 1,142.
)(4
Edfou I, 1, 317.
)(5
Edfou I, 1, 147
)(2
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ك تب ع م  bnrبشك غراب عن قلشك قل عا د .

(di snD.k m tAwy xAswt kmmt wn Hr.k (1
وعل سهبتك وي ازسضي والعحرا ومعر (ووي قلرب) عدئك.
خطىىا الندتىىب وىىي كتدبىى العالمىى التعىىرير لالساىىب وكتىىب بىىدال منهىىد العالمىى
التعرسي للف البرة وي . wn Hr.k
(xbxb m a.f HAty m ti-Sps (2
أض ا بل قع قلردب بما ن تن شبم.
اابنن من خ ل الق قلن

ك تب ع م

بشك غراب عن قلشك قل عا د .

اـ  -تقما بعض قلع م ت عدن بعض فن بعض قلكد ت وذلك ك فتن قألمثدت
قلا لن :
(wTt rmT (3
انرب قلبشر.
اابنن من خ ل الق قلن

تقما قلك تب  Tعن ر

 rفن كا ب  rmTقلن

.

(PxAt (4
بخ ت.

)(1

Edfou I, 1, 146.
Edfou I, 1,150.
)(3
Edfou I, 1,143.
)(4
Edfou I, 1,151.
)(2
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اابنن من خ ل الق قلن

الباحث /عبد الباسط إمساعيل حممد خريي حممد

تقما قلك تب  xعن ر

 pفن كا ب . PxAt

 pxAtبخ ت :
أ تتم قأللقتت ب قلاتتن تشتتنر فتتن معن اتت إلتت قلمنتت قلن اضتت قلاتتن عدتت ا متت ت
قل عب ت دقت وقل د ت م لاتتلود عتتن أشخ صتته قل قمس ت  ،كثنتترق م ت تتتردد نص ت ص
متتن خ ت ل مك نه ت قلتتلي اقهتتر
قل عبتتم قلا رنتتم بندوق ا ت قلمف عن ت عتتن ت
قلخص ت وقألعتتمقء ف ت أ تتم اعد ا ت متتن قل عب ت دقت  ،تتتمقخ اتتلق قلدقتتب كن تتم
صف ت ك من نخب ووقان و ام (.)1
 -2كثتتتترا قستتتتاخمق قل اغنتتتترقت قلاصتت ت ارا فتتتتن قلارقكنتتتتب قلدغ اتتت وتغنتتتتر
قل خصص ت لدكد ت قل تما وذلتك عدتن نمت ابترز مقتم ا قلك تتب قلدغ ات  ،ودتم
إبرقز اله قلنقط من خ ل تر نع ك قل اغنرقت قلاص ارا قلاتن
ول قلب
قساخممه قلك تب فن كا ب أس ء قل عب دقت قلرئنفن وبعض قل قدع قلرغرقفن
قلان ا ءت فن ثن ا اله قلنص ص وذلك عدن قلنم قلا لن:
معبرة  /معبرة
عدة
 /مرق

الزنل التقليد

الزنل ك د وسة وي القدعتي
محل الدسا

سق التقدم

سع
1

Edfou, I, 307, 4.
Edfou, I, 308, 2.
Edfou, I, 141, 1.

2

محيت
Edfou, I, 312, 17.
Edfou, I, 313, 1.
Edfou, I, 313, 14.

Wilson, Ptol. Lexikon, p.365.

)(1
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عدة معبرة  /معبرة /
مرق
3

الزنل التقليد

الباحث /عبد الباسط إمساعيل حممد خريي حممد

الزنل ك د وسة وي القدعتي محل
الدسا

سق التقدم

ترم
Edfou, I, 310, 4.
Edfou, I, 310,
15.
Edfou, I, 147, 1.

4

اخب

5

مدع

6

خبر

Edfou, I, 158, 1.
Edfou, I, 154, 1.
Edfou, I, 308, 3.
Edfou, I, 308, 6.

Edfou, I, 306, 9.
Edfou, I, 143,
18.
Edfou, I, 146,
16.
Edfou, I, 149,
15.
7

apy
Edfou, I, 309, 4.
Edfou, I, 306,
15.
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عدة معبرة  /معبرة /
مرق
8

DbA

9

nTrw

10

psDt

الزنل التقليد

الباحث /عبد الباسط إمساعيل حممد خريي حممد

الزنل ك د وسة وي القدعتي محل
الدسا

سق التقدم

Edfou, I, 309,
11.
Edfou, I, 308, 7.
Edfou, I, 309, 3.

Edfou, I, 142, 5.
Edfou, I, 142,
12.
Edfou, I, 153, 4.

Edfou, I, 146, 4.
Edfou, I, 146,
15.
Edfou, I, 303, 6.
Edfou, I, 141, 8.
Edfou, I, 149, 1.

اجمللة العلمية بكلية اآلداب – العدد الثالث والثالثون – يونية 2018
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 -3تالعب الكاتب باألشكال الكت ابية فيي كتابية الكلمية الوا يدا كميا فيي االم لية
التالية
الزنل التقليد
pri

Edfou, I, 149-15.
Edfou, I, 146, 17.

aq

Edfou, I, 147, 2.
Edfou, I, 154, 4.

wdi

Edfou, I, 310, 5.
Edfou, I, 313, 15.

 -4ظهور المتغيرات الصوتية بين العالمات كنوع من التبديل الصوتي كميا فيي
االم لة التالية:

t

dmAty
d

Edfou, I, 306, 15
Edfou, I, 310, 12.

Dhn-tA

الباحث /عبد الباسط إمساعيل حممد خريي حممد
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Edfou, I, 152, 12.
Tx
d

t

d

Edfou, I, 310, 5.
wdi
*nnt

Edfou, I, 312, 4.

T

sTn

Edfou, I, 311, 5.

D

psD

t

T

THn

t

D

rwD

d

Edfou, I, 140, 3.
Edfou, I, 139,1 3.
Edfou, I, 314, 8.
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الباحث /عبد الباسط إمساعيل حممد خريي حممد

 -5ك ييرا المترادفييات والمصييطلحات المسييتخدمة ميين قبييل الكاتييب ل شييارا إلييي
معني وا د كنوع من أنواع إبراز المقدرا اللغوية للكاتب وذلك علي نحو:

m rSwt

Edfou, I, 139,1 3.

m Aw-ib

Edfou, I, 139,1 3.

Hr nhm

Edfou, I, 139,1 3.

M hrw-Hb

Edfou, I, 139,1 3.

m ks

Edfou, I, 141, 1 .

m mH

Edfou, I, 141, 1 .

m wAH-tp

Edfou, I, 141, 1 .

nnt

Edfou, I, 317, 3.

Hrt

Edfou, I, 144, 8.

gbt
pt
hAyt

swAS
iAw

nnw

Edfou, I, 314, 9.
Edfou, I, 138, 7.
Edfou, I, 310, 13.

Edfou, I, 308, 2.
Edfou, I, 308, 2.

Edfou, I, 316,10.
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الباحث /عبد الباسط إمساعيل حممد خريي حممد

xy
Xrdt
Hwn

Edfou, I, 310, 4.
Edfou, I, 311, 14.

itrty

Edfou, I, 141, 10.

BAqt

Edfou, I, 306, 18.

PsSty

Edfou, I, 311, 11.

kmt

Edfou, I, 141, 13.

tA-mri

Edfou, I, 311, 8.

qA

Edfou, I, 148, 11.

fAi

Edfou, I, 154, 10.

rmn

Edfou, I, 142, 8.

twA

Edfou, I, 143, 7.

sqA

)Edfou, II, 35 (7

wTs



Edfou, I, 310, 4.

Edfou, I, 149, 4.

وبهذا تكون السمات الخطيية واللغويية للنقيوش المسيجلة عليى جيدران
قاعتييا عييرش المعبييودات ( )Eوالسييحر ( )Mقييد وتييلى الييى ااتمتهييا
و سب األمر ان يبرأ من النقص من ان يحظى بالكمال.
واهلل ولى التوفيق...
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