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 فى مصر القديمة والتنفس الجهاز التنفسى 

 سهام السيد عبد الحميد عيسى       

   جامعة كفر الشيخ  -كلية اآلداب  –أستاذ اآلثار المصرية المساعد 

  ملخص: 

اإل  جسم  فى  التنفس  عن  المسئول  الجهاز  هو  التنفسى  األمداد  إب  ويقوم   نسان،الجهاز  بغاز  كسجين  الجسم 

، الفم ،البلعوم، الحنجرة،القصبة الهوائية  األنف   يتكون الجهاز التنفسى فى اإلنسان من ربون،ككسيد الأوطرد غاز ثانى 

الرئتين  ، الهوائيتين  الشعبتين  الهيروغليفية  ،  عرفت  التنفسى  ،ولقد  الجهاز    ،    fnD  باسم   األنففعرف  مكونات 

 Srt  ،باسمعرف الفم و  rA   ،  أما الحنجرة فجاءت بكلمات متعددة منها ytiwA      ، 

xx      ،    Htyt   ،  aSa      ،   mrt       ،   xam    ،    فعبر عنها    الرئتينأما

أحد األنية الكانوبية  تحنيطهما بعد الموت ويوضعان فى  وكان يتم،  wfA  ،smAwبكلمتى

 .  نفتيس اإللهةمتصل بريح الشمال تحت حماية وكان   له غطاء برأس قرد البابونالمسمى حابى  

ععادة إخرى ، وارتبط بشععيرة أمرة  البعثمن قصوى فوجد طقس فتح الفم ليتمكن المتوفى    فس أهميةنكان للت  

له حعور إمعا ميديعا  نبو واإلأله عادة نفس الحياة ،وكانت تتم بحضور اإلإنفس الحياة ،فكان الفم هو العضو المسئول عن 

بعث ويحيى من جديعد فعى الععالم اآلخعر، ويعتقعد أن ي  وكانت تتم الشعيرة للمتوفى حتى  الطقسه أو واقفا  خلف المتوفى،

تح الفعم والعيعون واآلذان لكعى يكتسعم المتعوفى اعفات الشعخص الحعى ، ولقعد بعدأت الشععيرة منع  الشعيرة تضمنت ف

 .عصور ما قبل التاريخ واستمرت حتى نهاية العصور الفرعونية

ورد   يضا  أ ،   .يتنفس ، ونفس  snf،-   nf  عديدة منها   عبرت الهيروغليفية عن التنفس بكلمات  

 . هواء الحياة لتعنى     TAwبكلمة  anxكما ارتبطت كلمة  ، يتنفس أنفه وتعنى  fnD.f anx التعبير  

  فاهتم المصري القديم بالجهاز التنفسى وعرف مكوناته و لألحياء  كما كان التنفس مهما  لألموات فقد كان مهما  أيضا   و

عرف مرض الربو ال ى    الزكام، كما،      rS  األنف، والرشح ال ى يصيم  ام زكالمثل    همراض التى تصيباأل

   .البحث بالتفصيل هسوف يتناول وهو ما، ووجد الكثير من العالجات  gHw   يصيم الرئتين وعرف باسم 

 

  .، الحنجرة ،الرئتين ،التنفس ،أمراض، الربو ،السعال األنف الجهاز التنفسى ،   دالة:الكلمات  ال

 

Abstract: 

The respiratory system is the system responsible for breathing in the human body, and it 

provides the body with oxygen and gets rid of carbon dioxide. The respiratory system in 

the human body consists of: the nose, the mouth, the pharynx, the throat, the trachea, the 

two bronchus, and the two lungs. The components of the respiratory system were defined 

by the Hieroglyphic language, so it defined the nose by the name  fnD   ،  Srt    , the 

mouth by rA     , regarding the throat, it was defined by many names:  iwAyt 

       ،xx ،       Htyt   ،  aSa   ،     mrt ،       xam    ,The two lungs 
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were expressed by the ancient Egyptian in Hieroglyphic language by the words  

wfA    ،  , and after death   they get embalmed and put in one of the 

Canopic jars with a hood baboon's head called Habi. It was connected to the north wind 

under the protection of the goddess Nephthys. 

 In Ancient Egypt breathing had an utmost importance; there was a ritual of opening the 

deceased's mouth to be resurrected once more in the afterlife, and it had a connection to 

the rite of recreating the same life; the mouth was the responsible organ for recreating the 

same life. This ritual used to be performed in the presence of the god Inbu and the god 

Hor, either performing the ritual or standing behind the deceased, and they keep 

performing it until the deceased is resurrected and revived in the afterlife. The ritual is 

believed to include the opening of the mouth, the eyes, and the ears; in order for the 

deceased to acquire the characteristics of the living person. The ritual had started since 

prehistoric times and continued until the end of the Pharaonic times.  

The Hieroglyphs expressed breathing by many words including     snf   -  nf 

meaning to breathe and a breath respectively, the expressions   fnD.f anx 

which means "his nose is breathing" appeared too, and the word anx was connected to TAw 

  to give the meaning of "the air of life." As breathing was important for the dead, so it 

was for the living; so the ancient Egyptian defined the diseases that affect the respiratory 

system like influenza and running nose. The Hieroglyphs expressed the cold disease by 

the word    rS  , also called the asthma that affects the lungs by the name  

gHw. 

 Many prescriptions for treating respiratory diseases were found, and This what will be 

covered in the research in detail. 

Keywords: Respiratory System, The Nose, The Lungs, Breathing, Diseases, Asthma, 

Cough. 
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 : التنفسيتعريف الجهاز  -أوالً 

كسجين بداخل الجسم وطرد غاز  ز األا، من أخ  غنسانجسم اإل  فيهو الجهاز المسئول عن التنفس    التنفسيالجهاز   

الكربونأ  ثاني الرابع  المتخصصة،الطبية    )الموسوعة  كسيد  الرئة  الغازات من خالل    تبادلعملية  وتتم    (.2.1المجلد 

القفص    التي  باألكسجين    والتي  الصدري تقع فى  الجسم  ثانى  تعمل على ت ويد  الدم من غاز  بتنظيف  كسيد  أكما تقوم 

 .(Tu ,J.,et al., 2.13) الكربون

 ً  : التنفسيمكونات الجهاز  -ثانيا

فىيتكون   التنفسى  األ  الجهاز  من  :اإلنسان  التالية  ،،  األنفعضاء  الهوائيةبلالالفم  الحنجرة،القصبة  الشعبتين    ،  عوم، 

 .(https://www.mosoah.com)  (1)شكل الهوائيتين ، الرئتين 

          
                مكونات الجهاز التنفسى( 1)شكل 

 ً  النصوص المصرية القديمة:  في التنفسيمكونات الجهاز  -ثالثا

 : noseاألنف -1

يفصلهما حاجز    األنف تجويفي    إلىله فتحتان خارجيتان تيديان    ،خاطىوغشاء م  عضو يتكون من عظام وغضاريف 

غشاء مخاطى به غدد مخاطية وخاليا ذات أهداب    األنف، ويبطن تجويفى    وعظمى من الخلف  األمام غضروفى من  

وية الدم  عيةاألو، كما تعمل  كساب الهواء الداخل رطوبة ويخلصه من الغبارإ، ويعمل المخاط على  أعلى   إلىمتحركة  

 .  (  بدون تاريخزهير الكرمى وآخرون ،  )لى تدفئة الهواء الداخلع

 منها ما يلى:متعددة  ات  بكلم األنفعن  ت الهيروغليفية  عبر

  :  fnDاألنف-أ

 ,.Faulkner , R.O)) كعضعو للتعنفس والشعم  األنعف إلعىمنع  الدولعة القديمعة ليشعير   fnD اسعتخدم المخصعص 

1964,p.98 ) ،ا،    ا  منهع  المصرية القديمة ،كال كتابية متعددة طوال العصور كلمة بأشجاءت ال  ولقد  

،   ،    ،     Wb.I,p.577(1.-12) ) ،  وردت كلمعةfnD منهعا ،  العديعد معن التعاويع  فعى

 ، ه دربمعا لحمايتعه وتخليع وىأبعن إ أنفالمتعوفى بع أنعففشعبه (Pyr.148(d) )بنصعو  األهعرام  148رقعم  التعوي ه 

   يلى:  كما   (CT.VI,391J)بمتون التوابيت  391رقم   همع التعويذ  هت هذه التعويذابهوتش

 
fnD.k m wp-wAwt   

 .وىأ(ابن  أنفك هى )أنف

 يلى:  ماك  (.Pyr.13.5c) األهرام  بنصوص  13.5رقم   التعويذهفى ورد 

    
DHwtym pn  pepifnD n   

 .كتحوت  بيبى  )الملك(ه ا    أنف
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 يلى:  كما   (.CT.II,39 I,spell.8 )  تومأله الهواء من إله شو اإل ن التوابيت خلقبمتو .8رقم   ذهيالتعوفى ورد 

 
Wnn.sn Hna itm m fnD.f wri n.f wi itm m fnD.f 

 .أنفهوخرجت من   أنفهفى أتوم  ( حملنى أتوم له شو اإلاإلله )يقول   

م  . ق.155حوالي عام    تيرخ من  التي  ثدون سميبردية ا   لعلى سبيل المثا وردت الكلمة فى العديد من البرديات الطبية  

به ا  وظهرت الكلمة بالبردية  ،  (   .Harries,J.E, and Wente,E.F ., 198)،    العالم سميثعلى اسم   ، ، وسميت  

 . (،  Grapow, H., 1958 , P.316, Sm.11(5,1.-15 )  الشكل  

علعى  ذلعكورد  اآلخعر،يسعتطيع الععيف فعى الععالم    ىحتع  هينالمتوفى على الهواء فى المقبرة من أغلى أما  كان حصول

 يلى: ماك  (. .CT .III,74b ,spell .18).18تعوي ة رقم بمتون التوابيت  سبيل المثال ال الحصر  

N                             
  

TAw m fnD n N pn 

.المتوفى أنفالهواء فى   

 :   كما يلي   (CT,IV,p.255,spell632.i)632  رقم  بمتون التوابيت تعويذة أخرى

N  

aq TAw r fnD n wsir N pn  

 .المتوفى  أوزير أنفدخل الهواء فى 

 :  كما يلي   (.CT.II ,p.117k ,spell.1.6)1.6 رقمبمتون التوابيت  تعويذة أخرى 

 
nn.fdq TAw r fnD.(i) 

. لم ينقطع التنفس من أنف  

 ما يلى: (كBreasted ,J.H., 193.,p.252)13 الحالة رقمورد فى بردية ادون سميث 

 
ssAw sd m fnD.f 

 . أنفه  فيتعليمات عن تهشم 

من    itH inm  بالتعبير  fnD  األنفارتبط     الجلد  سحم  التنفس    األنفتنظيف  ل  األنفبمعنى  المتوفى  يستطيع  لكى 

امتالك    وانبعن  ي ه والتعوكانت    355رقم    التعوي ه الكلمة بمتون التوابيت    اآلخر، وردتأخرى فى العالم    ه مر  ه لحياوا

 كما يلى: ( .CT.V,p.7a, spell. 355)  القوة على الرياح

 
itH inm m fnD.(i) 

 .  ىأنفسحم الجلد من 

 : ( , .p.595 1973Gardiner, A. H,) األنف  Srt      -ب
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فى   ،   ، ،  وجاءت بأشكال كتابية متعددة منها   (. Pyr. 13.5c) األهرام نصو  بظهرت الكلمة 

بنصو    الكلمة وردت، Wb.IV,p.523(1)-(4.)  ،  به ين الشكلين  ظهرت  ،نى  اليونا  رالعص

 : كما يلي (.Pyr .712 a)   712رقم  التعوي ه ب   األهرام 

   
wp.n tjti rA.f wbA.n tjti Srt.f 

 . تيتى  )الملك( أنف تيتى ، فتح )الملك( فتح فم 

  )          فتح الفم  طقسهوكانت جزءا  من    ،س وفى من التنفمتين الكتمل  األنف الجدير بال كر أنه كان هناك شعيرة فتح  

ربه عبد  مهدى  مسعد  والخمسون    ،  .(    2.14هالة  الرابع  الفصل  فى  النفسبورد  لمنح  تعوي ة  الموتى     إلى   كتاب 

 :كما يلي (   Budge, E. A. W  ., 1898)اآلخر فى العالم   المتوفى 

    

 
rA n rdi TAw n Nwn m xnt –nTr Dd.f  i itm imm n.i TAw  nDm imy Srt.k    

 . كأنفالكائن فى  الطيمعطنى النفس  أيا أتوم   فى العالم اآلخر يقول )نو( (لمتوفىلنو)االنفس فصل إعطاء 

تعوي ة لتنفس الهواء فى (  ( Budge, E. A. W  ., 1898بكتاب الموتى   السادس والخمسونبالفصل  الكلمةت ورد

 لى: ما يك  المقبرة 

    
 i itm di.k n.i TAw nDm imy Srt.k     

 .  كأنففى  الكائن النفس الطيم  نىيليتك تعطتوم آ يا

تراىع  Cairo 2.281تحىت رقىم ( Sethe, K. , 1929,p.63,1.3)بىالمتحف المصىر  ورد علىى لوةىة انايةيىة 

 ما يلى:ك  للدولة الحديثة

  
di.f n.i TAw nDm n Srt.i 

 . ىنفأل م طيفس )ليت بتاح( يعطينى ن

 :(   .URK.IV,p.1166,1.1) التالي  الحديثة النصتراع للدولة ورد بمقبرة رخمى رع  

   
mHyt TAw nDmt n fnD.k TAw n Srt.k 

 . أنفك ، النسيم فى أنفك فيالطيبة الرياح الشمالية  

 . (    .Breasted ,J.H.,193)  األنفبمعنى فتحتى   Srty.fy كما وردت كلمة   

 : كما يلي فى الهيروغليفية  نفأل ايل صتفا   وردت -ج 

-    Diwn n fn   األنفعظام    بمعنى(Wb.I ,P.53(13).)     ولقد وردت الكلمة ببردية ادون سميث الطبية  

 : كما يلي    )   .Breasted ,J.H.,193 ).1وافة 

  
ssAw Hsb m iwn n fnd 

 .أنفهعمود   ىتعليمات عن كسر ف
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 : كما يلي Grapow, H., 1958 ,P.316(Sm.11(5,1.-15). )) 11 وصفة رقمة ورد ببردية ادون سميث الطبي 

  
  ir iwn n fnd.f tpw Hry fnD nfrty r gs.f 

 جانبية.  ألنفه حتىن ذلك يعنى الحافة الخارجية إف أنفهأما بخصو  عمود 

-     pHwy n fnD       12قمة األنف وردت الكلمة ببردية ادون سميث وافة        (Grapow, H., 

15).-.8 ,P.316(Sm.11(5,1195)   . 

-      m Xnw fnd.fمعنى بداخل األنفب (Breasted ,J.H.,  193.,Voll.I,p.241.)     .، Xnw 

 n fnD السفلى من األنف الجانم(6..Hanning,R., 2 )   . 

-     msdty  بمتون األهرام    األنففتحتى    الكلمة بمعنى  تورد(CT .II 36a;4.a spell 8..)  ي كر حيث  

 : كما يلي توم أعن طريق أنف   هله شو بداية خلقاإل

 
.fyPri n itm m msdt  

 . أنفهفتحتى توم من أ خرج )شو( من 

  11  الحالةكما وردت الكلمة بهذا الشكل فى بردية ادون سميث 

(Grapow, H., 1958, P.316(Sm.11(5,1.-15).)  :كما يلى 

 
 ir msdty.fy Drw n fnD.f 

 . أنفهذلك يعنى جانبى   نإف أنفهى أما بخصو  فتحت

-Hry ib nmsdt     األنف منتصف  (Grapow, H., 1958,P.316(Sm.1.1(5,1.-

 (    .Breasted ,J.H.,193) ببردية ادون سميث الطبية ، وردت (.(15

 -  Sty nt fnD   األنفحجرة  Breasted ,J.H.,193.). (، ) Breasted ,J.H., 2..6    ) .    

-  tpw Hry n fnd.f    ادون سميث   أنفهء األعلى من  زالج  بمعنى   وردت ببردية 

(Breasted ,J.H.,193.  ) . 

-      gAbt n Srt.f  األنف بمعنى جانبى (Breasted ,J.H., 193., Voll .I 

,p.253) . 

- Drw n fnD      األنفجوانم(Wb.V,p.6.2(15).)    التوابيت  الكلمة  وردت متون    التعوي ه فى 

391 (CT.VI,391(o-p)   )يلى: كما 

   
Drwy. k m Hw xprw  

 . ك كحو وخبرىأنفجانبى 
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 :   mouthالفم -2

، ولقد كتبت الكلمة بأشكال كتابية متعددة      rA ( Gardiner, A. H. , 1973 ) عرف الفم فى الهيروغليفية باسم  

  كما( .Pyr.127a) أ    127هرام تعوي ة بمتون األ  ت الكلمةورد،    (.Wb.II, p.389(1-4) ) ،   ،   منها 

 يلى: 

  
wab rA  n wnjs   

 . فم ونيس  تطهر

 يلى: ما( ك.Pyr.234.b)ب  234هرام تعويذة ورد بمتون األ

 
rA n wsir 

 . (تطهر) أوزيرفم 

 : كما يلي ( Budge, E. A. W  .,1898 ,I,p.85) 21رقم  التعويذه كتاب الموتى وردت الكلمة فى 

 
rA n rdit rA n imy-r pr Nw mAa-xrw n.f m xrt-nTr 

 . عادة فم المشرف على البيت نو اادق الصوت فى العالم اآلخرإل ه تعوي  

وكان الهدف منها هو أن يتمتع    األنفإقامة طقسة فتح الفم والعينين و  من الطقوس األساسية إلتمام عملية الدفن   كان   

لم هم منف فإن آلهة منف كانت ال    قا  طبف،      (   1972أدولف إرمان،  )الحياة فى العالم اآلخر   وهواءالمتوفى بطعامه  

تنفس  الو  لألذنسمع  ال و  للعينبصر  القد أوجدوا  فكانوا اورا له    و  ،طق بأسماء كل األشياءينتزال فى فم بتاح ال ى  

 .   (  ...2 برستد، )  لألنف

 :  pharynxبلعوم ال  -3

البلعوم عن طريق   إلىلهواء صل ا ، وي مامجريه إلىتوجيه الهواء والغ اء   زهى أنبوبة عضلية قصيرة تعتبر مرك

عن  الهيروغليفية  وعبرت ، .(   . 2.2زهير الكرمى وآخرون ، ) الحنجرة  إلىأو الفم ويوجه البلعوم   األنففتحتى  

   بمقبرة هيكل لل  الجنوبي الجدار وردت الكلمة على،  Htyi)(Wb.I,P.123.(2)   البلعوم بكلمة الحلق أو  

      Corbelli,J.A., 2..6 ). م.ق الثالث القرن وبداية الرابع القرن أواخر إلى ترجعوالتى  ،  جبللا  بتونا سبيتوزير

 يلى: كما

   
 Dd mdw in Ast nbt mH-s mHyt r fnD.t im.sn srq Htyt.(k) 

 .يتنفس حلقك بواسطتهم  ك،أنف إلى الشمال رياح  تجعل  األحمر، التاج  سيدة  ،هإيز بواسطة تالوة 

   :larynxة الحنجر -4

غا  هى غضاريف  ضندوق  ثالثة  من  جدرانها  تتكون  الصوت  عضو  وهى   ، اغير  وحلقىروفى   علوى 

 كما يلى: ات متنوعةبكلم   الحنجرة   عن الهيروغليفيةعبرت  ،  (.Wb.I,p.49(19)).وخلفى

iwAyt   (Wb.I,p.49(19).)    ،      xx  (.6 .7, j spell.1.CT.II ,p.1  )،    Htyt

       .) 9731 ,H. . A er,Gardin(   ،  aSa  Wb .I,229)  )    ،   mrt      من  الدولة الوسطى وذلك
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بمتون  الكلمة    تورد .xam    (Breasted ,J.H.,193  .   )    ،  (Wb,II,p.1..7)   العصر اليونانى  وحتى

     :كما يلى (  .CT.II p.1.7 j ,spell.1.6)  1.7التوابيت تعوي ة  

  
iw wAD  ir  xx.i 

 . تىد حنجراية( عن تعوي ة)الحم

فى   باإل  391  التعويذهورد  المتوفى  ةنجرة  ارتباط  التوابيت  نوت  بمتون  لحمايتها  (  .CT.VI,391m) لهه  ربما 

 : كما يلي وتخليدها 

 
Htt.k m Nwt 

 . نوت )حنجرة(عحنجرتك ك

 : التالىالنص (   .Wb.II.Belegchen ,p.1.7(7))معبد ادفو بورد   

 
xx.k anxy.k im.s 

 .ايك معهتحي حنجرتك 

   .لهه لتخليدها وحمايتهابين أعضاء الجسد وبعض اآل للربطدعى المصري القديم   اا موه 

 : كما يلي فى الفصل الثانى واألربعين من كتاب الموتى (  Gugliflm," 1991) بالحنجرةلهه مرت  رتباط اإلإورد 

    
iw aSaSt n Wsir Any (m) mrit   

 .  آنى كمرت أوزير حنجرة 

 يلى:   كما (  Budge,E.A.,1889)بالحنجرة   أنوبيسله  ارتباط اإلوتى  اب الممن كت  172لفصل فى اورد 

  
iw Htyt.k m inpw 

 . ن حنجرتك كأنوبيسإ

 (كما يلى:   .Breasted ,J.H.,193)لعالج الحنجرة 28سميث الحالة رقم ورد ببردية ادون 

 
ssAw wbnw m xam .f 

 . (تهجربجرح فى زوره)حن  (خااة)تعليمات 

 : Epiglottisةمارالم انلس -5

  ه دخوليوجد أعلى الحنجرة ممتدا  فوقها، وهو غضروف يشبه الملعقة ويقوم بسد فتحة الحنجرة عند بلع الطعام فيمنع  

التنفسى  إلى الكرمى وآخرون ،  )الجهاز  تعثر  . ،  (      .2.2زهير  المصادر    لم  الكلمة فى  لفظ يدلل على  الباحثة على 

 .مةالمصرية القدي

 :Bronchusيية  الهوا   القصبة-6

اإلأهى    ناقصة  غضروفية  بحلقات  مدعمة  الحنجرة  نبوبة  نهاية  من  تمتد   ، الخلف  من  العنق    إلىستدارة  أسفل 

  . (  .2.2زهير الكرمى وآخرون ، )والتجويف الصدرى أمام المرئ

الهوائية القصبة  حجرى  إعلى    اورت  االسرة يرجع  ،  ناء  عصر    الى  من  تيتى    السادسة     ( 2شكل  )الملك 

(Kwiecinski ,J., 2.12 ) . 
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    نيالقصبة الهوائية والرئت نقف يمثل ( 2)شكل 

ترجع للعصر المتأخر   ،   .6..16.58تحت رقم تميمة تمثل القصبة الهوائية والرئتين محفوظة بمتحف بروكلين    وجدت

يرمز  التميمة    (. 3-26)أسرة   أسود  ال  إلىمن حجر  وخصوبة طمى  ارت  نيلالظالم       سم  و5×  1و4×3و1  هافاعيبلغ 

(https://www.brooklynmuseum.org) (3)شكل . 

 
    ن بمتحف بروكلين يتميمة تمثل القصبة الهوائية والرئت ( 3)شكل 

 :   Bronchial tubes  الشعبتان الهواييتان-7

ما مفتوحتان  تجعله  ستدارةلة اإل نبوبتان جدرانهما مبطنة بغشاء مخاطى له أهداب ومقواة بحلقات غضروفيه كامأهما  

ى  فروع تصغر تدريجيا  وتعرف بالشعبيات الهوائية الت  إلىعلى الدوام وتتفرع كل شعبة عند دخولها الرئة المقابلة لها  

 . ، ولم تعثر الباحثة على كلمة هيروغليفية تدل عليها ( .2.2زهير الكرمى وآخرون ، )تتخلل جميع أجزاء الرئة 

 : Lungsن ي يتالر-8

نسي   اعضوان  اإلسفنججهما  تقدم  كلما  بالتدريج  يقتم  ورمادى  األطفال  فى  قرنفلي  لونهما   ، مرن  السنى  فى  ،    نسان 

التى تتركم من فصين ، ويحيط بكل رئة    والرئة اليمنى تتركم من ثالث فصو  وهي أكبر قليال  من الرئة اليسرى

 . (4)شكل (   Kwiecinski ,J.,  2.12)  غشاء م دوج الجدار 

 
   ئية والرئتين الهوا  القصبة(4)شكل 

على الرئتين  بمقبرة    نقف  وردت  عليه  بالكاب  عثر  والتى  باحيرى  األسرة  رجع  ت،  عشرة إلى        الثامنة 

(Kwiecinski ,J.,  2.12   )  يلى:  كما(  5)شكل 
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    القصبة الهوائية والرئتين( 5)شكل 

  (     wfA   6(3)..I,p.3Wb(، )1964 aulkner , R.O.,Fاتبكلمعن الرئتين  الهيروغليفية    تعبر

 ،smAw(  Faulkner , R. O.  , 1964)  ،  ن يتم تحنيطهما بعد الموت ويوضعان  أهميتهما  أوبلغ من

األأفى   الكانوبيةحد  األمعاء(  التى  وانى   ، المعدة   ، )الكبد،الرئتين  الداخلية  األعضاء  لحفظ   The           تستعمل 

Metropolitan Museum of Art ).)  له غطاء برأس قرد يسمى حابى  ناء  إن  يعن حفظ الرئت   ولالمسي  ، وكان

Lambert-)االلهه نفتيس  تحميهريح الشمال  متصل بوكان     (The National Museum of Scotland  )البابون

 Zazulak, 1997)   . 

ناء حابى  اإلن  أد  ا ور، كم  وزيرأل  بناءأربعة هم  بناء حورس األأن  أ  ونمئة وواحد وخمسورد بكتاب الموتى الفصل  

وانى الكانوبية  ولقد عثر على مجموعة من األ  ،نية فى حجرة المومياء، وكانت توضع تلك اآل يحمى الرأس والجسد  

 Budge, E                 لغرض منهايوضح ا ورد على كل منها نص  ،(   889-886  )  بالمتحف البريطانى تحت رقم 

A W., 1987)   ) ناء حابىاإلومن بينها(Budge, E A W., 1987  ) التالىال ى ورد عليه النص :   

 
Dd mdw HApy ink HApy sA.k wsir ii n.i wn.i m sA.k Ts.k tpw atw.k 

 . عضائكأسك وؤوتيت لحمايتك لحماية رأ  أوزير  (يا) ك بنإنا حابى أيقول حابى  

المثال   منها على سبيل  كثيره  نماذج  حابى  لإلناء  لذج  نموولقد وجد  بالجيزة ،    ةديثالح لة  لدويرجع  من     عثر عليه   ،

بالمتحف  ،    الجيريالحجر   رقم    باسكتالندا  الوطنيمحفوظ    شكل )   A.1885.135 Aتحت 

6).(https://www.nms.ac.uk) . 

 
   ناء على شكل قرد لحفظ الرئتينإ(6 شكل )

    855رقم  وافه ردية ابرسبب ورد ( (Borchardt,L., 19.5 تعنى الرئة smAي كر بورخارت أن العالمة 

Grapow, H., 1958, P.9,Eb.855u (1.2,4-5).  ) يلى:  ماك 
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ir Aq ib mht ib  in TAw n r-a xry-Hbt irt r st  aq.f m smA m spw pr ib th Xr .s 

ومن  ده مرات فهو يدخل الرئة ع ،المرتل  الكاهن )نفس(فان ذلك بسبم نشاط أما بخصو  موت ال اكرة والنسيان   

 . ب ال اكرة ر طثم تض

 يلى:  ماكGrapow, H., 1958 ,P.7,Eb.855k(1.1,5-8 ),)ك 855  رقم ورد ببردية ابرس وصفة

   
HAty.f Hr st .f m snfw nw smA 

 .لرئةفى دم ا مكانه  فيقلبه يكون 

الهوائية    smAي كر )بترى( أن عالمة    القصبة  أنواع من    والرئتين،تمثل   smAه  المل عتمثالتمائم  ولقد وجد خمسه 

 . (7)شكل ( Petrie,F., 1914) لها قوة التنفستعطى لحام الشكل،  مختلفة

 
   smA خمسه أنواع من التمائم  تمثل عالمة ( 7)شكل  

 ً  :  كيفية عمل الجهاز التنفسى-رابعا

التنفس   فيهاعملية  يتم  عملية  ثانى  إو  األكسجين ستنشاق  إ  هى  الجس أخراج  من  الكربون  يعركسيد  فيما  بالشم    هيقف 

بتقلص عضلة الحجاب الحاجز،  عملية التنفس تتم  وتتم    ،األنفعن طريق    وهو ما يعرف بالتنفس الخارجى  والزفير

الصدر رأسيا ، ويتسع تجويف  تحدبها  القص    فيقل  وتدفع  المائلة  الضلوع  فتنقسم  للضلوع  الرافعة  العضالت  وتتقلص 

األم من  الصدر  تجويف  فيتسع  األمام  الخلفإلى  إلى  ال   وك لك  ام  التجويف  من  حجم  يتسع  ل لك  ونتيجة   ، جانبين 

ويف الصدرى المتسع مما ييدى إلى زيادة حجم الهواء داخل الرئتين فيقل ضغطة الصدرى فتتمدد الرئتان لتمآل التج

و الهوائية  الحويصالت  تجاويف  ويمأل  األنف  عبر  الرئتين  إلى  الهواء  فيندفع  الخارجى  الهواء  تتم  عن ضغط  ب لك 

لى أسفل والقص  ،تنبسط عضلة الحجاب الحاجز فيرتفع ويعود إلى وضعه األالى كما ترتد الضلوع إ. هيقية الشعمل

إلى الوراء فيعود تجويف الصدر إلى وضعة الطبيعى وب لك تعود الرئتان إلى حجمهما األول فيقل حجم الهواء فيهما  

زهير  ).الخارج وب لك تتم عملية الزفيرة إلى  لهوائيالحويصالت ا   وي يد ضغطه عن الهواء الخارج فيندفع الهواء من

 (   .2.2الكرمى وآخرون ، 

ما التنفس الداخلى أ  ،الدم    إلىالحويصالت الرئوية ثم يصل    إلىن يصل  أ  إلى  الرئتين أثناء الشهيق  إلىويدخل الهواء  ، 

واول   الدم    األكسجينفهو  طريق  ثانى  األ  إلىعن  وخروج  الأعضاء  ل لنتيج  ،  كربونكسيد  الدم    كة  طريق  عن 

 . ( م    1998حسن كمال ، )والرئتين

عبر    الهواء  واول  كيفية  القديم  المصري  الجسد    إلى  األنفعرف  أجزاء  حيث  ف،باقى  الرئتين  وظيفة  ورد  عرف 

 يلى: ماك( .Grapow, H., 1958 ,p.2,Eb. 855a(99,12-14))أ  855ببردية ابرس وافة رقم 

          
ir TAw aq m fnD aq.f n HAty Hna smA nt.sn di n xt tm 

 .الجسد   باقييدخل عبر القلم والرئة وه ان يواالنه    األنف فيأما الهواء ال ى يدخل  

علعى ه القلم الع ى يوزعع إلىكسجين فى الدم فينتقل من الرئة ثم يصل للرئة ثم ي وب األ األنفن الهواء يدخل من  أأى  

 .الجسم باقى أجزاء  
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ن القلم تخعرج منعه أوعيعة لكعل عضعو ، وأن أاء وعالقتها بالقلم ، حيث األعض  بوظائفلقديم  مصري ارفة الورد مع

 ,Grapow)   ب 854ببرديعة ابعرس واعفة رقعم ، وذلك   (  1998حسن كمال ، )يحتوى على أربعة أوعية  األنف

6).-H., 1958,P.1, Eb. 854b(99,5)   , :كما يلى 

 
iw mtw 4 m msdty. fy in 2 di   nSwt in 2 di   snf 

 .(األنفثنان يعطيان الدم )شريانا  إ( واألنفثنان يعطيان المخاط )تجويفا  إ،  أنفهفتحتى  أوعية فى   4هناك 

 م مرور الهواء بالرية   854ورد ببردية ابرس وصفة  كما 

(Grapow, H., 1958, P.4,Eb.854m(1..,1.).)  يلى: كما 

 
iw mtw 4 n smA n nnSm nt sn di mw TAw n.f mi 

 .الهواء لهما والماء اك أربعة أوعية للرئة والطحال هى التى تعطى نه

 ً   :فى النصوص المصرية القديمة  لفاظ الدالة على التنفساأل-خامسا

،   anx  ،    nf    ، xnm   التنفس بكلمات متعدده الهيروغليفية عن  عبرت   

   sn      ، snf  ،  ،snsn        ، srq    ،     tpi      pr t   

 ،   TAw كما يلي  وسوف يتم تناولها بالتفصيل : 

1-  anx   : 

،  يتنفس    أنفهوتعنى    fnD.f anx  ، فورد التعبير  المتوفى لكى يستطيع التنفس    أنفب  anx ارتبطت 

 .  ( .Wb.I,P.578(2))اليونانىخر وحتى العصر أ فى العصر المت أوزيرطلق على  أوهو اسم  

  التعوي ه  سيبل المثال  عدد من المواضع منها علىوردت فى  .هواء الحياة لتعنى       TAw  لمةبك  anxطت كلمة  كما ارتب

 يلى:  ماك(.CT .II,spell.8.,(d-f),p.29) بمتون التوابيت  .8رقم 

 
  ink Sw msw n itm Hsb pw TAw n anx  

 . توم غطانى بهواء الحياة أأنا شو المولود من  

 : كما يلى   (. CT.V,p.38..b,spell.467b)467رقم  تعويذةورد بمتون التوابيت  

  
  

anx m fnD .f nn mni n.f 

 . لن يموت ابدا   أنفهفى   الهواء

     :كما يلى (.CT.VII,171b,c,spell .956)956 رقمورد بمتون التوابيت تعويذة 

 
anx Ra im.i Hrw nb anx r.f fnD.f  anx r.f n fnD.i 

 . ىأنففستكون فى  أنفهفى لحياة يوم اذا كانت ارع يحيا فى نفسى كل 
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لعه رع هعو خعالق األرض ان اإل   وايىةهرع  لهين  أيضاً ورد فى الفصل الحادى عشىر مىن كتىاب المىوتى الخىاص بىاإل

 كما يلى:   (.  ( Budge, E. A. W.,  19.4 والحياة  

 
rA n nTr ntry xprw Ds.f ir   pt tA ma n  TAw anx  

 . الحياة  هواءوالسماء واألرض  وخالق ،هنفس خالق  المقدس ( )رع لإلله تعوي ه 

الفصل الحادى عشعر معن  ورد فى ، xn  an TAw  (Saad, Z. Y. , 1942    )   وهو هناك مصطلح يرتبط بالتنفس  

 يلى: ماك    Budge, E. A. W., 19.4  )    )ه رع وايزه لكتاب الموتى الخا  باإل

   
iw n Ast Xry Axt.st st  rA.st m TAw n anx 

 .الحياة ايزه مع قوتها ومهارة فمها مع نفس ت  ات

 :  ( كما يلى Buge,E.A.W.,1898,p.1.4)أ،ب بكتاب الموتى   38ورد فى الفصل الثامن والثالثون 

   
 rA n anx m TAw m xnt-nTr 

 . تعوي ة للحياة بواسطة الهواء فى العالم اآلخر 

ورد بمقبعرة منها على سعبيل المثعال  ، لهواء بواسطة عنخاة واز الحيله الملك رماإليضا  هناك العديد من المناظر يهم أ

 .(8، )شكل   Fيمنح الملك نفس الحياة على الجدار األيسر للحجرة   أوزيرالملك تحتمس الثالث اإلله  

 
 يمنح الملك تحتمس الثالث نفس الحياة أوزيراإلله (8 شكل )

 (   2.14هالة مسعد مهدى عبد ربه  ، )

ية للعمود  الشرق الواجههعلى الملكة عالمة العنخ لتهبها نفس الحياة    ه نفرتارى تهم ايز لملكة قبرة ا نظر بم أيضا  هناك م

 . (9)شكل kبالحجرة  الثانى

 
    McDonald,J.K., 1996)  )( ايزه تقدم العنخ للملكة نفرتارى9)شكل  
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2-   nf     يتنفستعنىWb.II ,P.25.(15-18),   )  ونفس م  ،،  الكلمة  الدظهرت  وجاءت  ولة  ن   الوسطى 

على الكلمة    وردت   )Breasted ,J.H.,193.(  ، ،  شكال كتابية متعددة منها  أب

    الثانية والعشرين سرة إلى األترجع التى  و  3.48 بردية برلين رقم 

  ( Wb.II, Die Belegstellen ,P .25.  (18).) يلى: كما 

 
 nf  pr m rA.f 

 .فمهالنفس يخرج من 

3-   xnm التنفس ، يتنفس ، الهواء  وتعنى(CT. VI P.255,spell.632a,b,c)  ،                           

( Faulkner , R. O.  , 1964  )  . 

 : ( كما يلىCT. VI P.255,spell.632a,b,c)  a,b,c  1162رقم  وردت الكلمة بمتون التوابيت تعويذة 

N   

hA wsir N pn ssn nf   xnm n.f mAat 

 . وتنفس العدالة ، ا المتوفى أوزير ، تنفس الهواء من أنفه ه  ات()م هبط

 4-    snf ( Wb.IV,p.162(5).) . 

   ، ،   sn   (298., .Faulkner , R. O.  , 1964, pp.23) ،   

( Gardiner, A. H. , 1973 ,p.452. ) 

 ، snsn   منها بمتون التوابيت مواضع من ال دكلمة فى العدي ولقد ورددت الوتعنى التنفس ، يتنفس ، الهواء 

    (CT. VI,p.162 ,spell.563t, p.172(2,3, P.255,spell.632a,b,c.) ،  

  ( CT. V ,35n; 35p, spell.373.)         

   (    Faulkner , R. O.  , 1964)بمعنى يتنفس  srq يستنشق )يشم ( ،    ، 

(، Gardiner, A. H. , 1973   )     ، كلمة   وردتsnsn  د من المتون منها : عدب 

 :  (كما يلى . CT. VI, 331q)331متون التوابيت تعويذة رقم ب تورد

N  

ssn  N TAw Hrw jrw aA 

 . يتنفس المتوفى الهواء فى يوم العيد العظيم 

 : ( كما يلى.CT. V 35n; 35p, spell.373)  373التوابيت تعويذة رقم متون   وبموضع أخر من  

 
snsn TAw mm mw 

 .تنفس الهواء عبر الماء(فىالمتو)

 :  يلى  ( كما.CT .VI p.162 ,spell.563t)563تعويذة رقم متون  وبموضع أخر من  

 
ssn n fnD.i TAw m fnD.i mi xnsw HqA DfAw 
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 . نفى مثل خنسوحاكم الجفاوأأتنفس من أنفى الهواء ، )أتنفس( من 

 كما يلى:  (  Budge, E. A. W  .,1889)تنفسيذة للتاب الموتى تعو فى الفصل السادس والخمسون من ك ت ورد

 
rA n ssnt TAw mm mw m xrt-nTr 

   .  الماء فى العالم اآلخرتعوي ة إلستنشاق الهواء وسط  

5-    tpi   ،يستنشق    بمعنى يشم(Gardiner , A. H. , 1973   ) (، (  Wb.V,p.296.3   الكلمة    ت، ورد

 : كما يلي (.Wb. V, Die Belegstellen,p.56)امنة عشرة على لوحة ترجع لألسرة الث

 
Tpi .f TAw pri m Axt 

 .فقيستنشق الهواء الخارج من األ

كما   (.Wb. V, Die Belegstellen,p.56)يراع لألسرة الثامنة عشرة 99الكلمة على قبر بطيبة رقم وردت 

 يلى: 

 
Tpi .f TAw n anx 

 . يستنشق هواء للحياة  

  (. Wb. V, Die Belegstellen,p.57)اع لألسرة التاسعة عشرةير 157م بطيبة رقون رع   بنورد على قبر 

 كما يلى: 

 
rdi.k n.i Srty.fy tpi .i TAw.k 

 . تنفس هيائكتأنف فتحتى   نى)آمون رع( يعطي

يراع لألسرة التاسعة   (.Wb. V,Die Belegstellen,p.57) 157قبر نب ون رع  بطيبة رقم  وبموضع آخر من 

 : كما يلي  شرةع

 
Tpi mHyt TAw r mrt ib.i 

     .استنشقت الرياح الشمالية المحبوبة لقلبى

6-    tpr   يشم،يستنشق ،).  Faulkner , R. O.  , 1964   )بمعنى   )( Gardiner, A. H. , 1973     (، 

Wb.V,p.296(3-4,12).  ) 

7-  TAw  بمعنى الهواء والتنفس(Gardiner,A,1973 ،)  ( CT. III,74b spell .18.. ، ) 

( CT .V 35n; 35p, spell.373) ،   ( CT. VI ,p.255h,255l, spell.633  . ) 

   ،      TAw      ،  وترم  هداأهى إل  للهواء  زالشراع  كأداة  الحياةواستخدمت  نفس  ال  عادة  من  ،فصورت  عديد 

األالمناظر ه ه  بيده  يمسك  ال  باإلضافه. داه المتوفى  بنصوعنخ  لعالمة  الكلمة      . 411  رقم   التعوي ه   األهرام    وردت 

(Pyr.114.c.كما يلى ) : 

 

r js   ḤSw.s TAw  st wrt sT st wrt s  
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 . نفس ايزه العظيمة رفعته ايزه كابنها حور( واسطة)ب  

 : كما يلى ( Pyr. 1158c) 1158 رقم التعويذه األهرامورد بنصوص  

 
ssn.n.f  pA TAw baH.f  mHyt TAw     

 . ماليةشو راضى عن الريح ال هو تنفس الهواء ، ه

 :    كما يلي ( .CT.VI, p,397, spell.799) 799رقم  ورد بمتون التوابيت تعويذة

 
gm n.f TAw rdi.f n fnDw.(sn) 

  .هم  فونأل  يتح  أعطاوجد الري 

 :   : كما يلي (  .CT.VII,134J,spell .934) 934رقم  ورد بمتون التوابيت تعويذة

 
int .n.k TAw r fnD .k 

 . كنف سوف تحضر الرياح أل

ن اإللعه ررعر خلعق أربععة أشعياء لمنفععة أ(  .CT. VII , 113. ,461-463) .113رقم  تعويذةمتون التوابيت ب ورد

 -كما يلي:(   Wilson ,J.A., 1966 )  ( ،  Lorton,D., 1993)الناس ، وساوى بينهم فيها 

                                  

  
 

  
 

          
Dd mdw in StA rn .i iw ir .n .i  sp 4 nfrw iw  ir n.i TAw  4 ssn.s nb m hAw.f  iw ir.n.i  Agb  mw 
wr  sxm Hwrw mi wr iw ir.n.i s nb mi snw.f 

سمه ، انعت أربعة أشياء جميلة ، انعت الرياح األربعة ليتنفس كعل إنسعان فعي زمنعه ، خلقعت إكالم قيل من الخفي  

 . فقير مثل العظيم ، وخلقت كل إنسان مثل أخيه  ها( الحق )فييضان العظيم ،)جعلت ( المياه الف

الخليقة فقد ساوى بيعنهم فعي حعق له لألشخا  من  اورة للعدالة ، والمساواة التي كفلها اإل  التعوي ه ه ه   تقدم  

 .   الحياة نفسها ، ك لك جعل  الفقير مثل الغنى

 يلى:  المتوفى كما  أنف نمهواء خ  الأعدم  وتعنى  TAw  بكلمة    nHm كلمة ارتبطت عع 

 :     كما يلي (  .CT. II ,P.88B, spell. 96) 96 رقم  ورد بمتون التوابيت تعويذة   

 
iw nHm  n.f TAw m fnD.i 

 .ى أنفأخ  الهواء من )عدم ( 

 :    كما يلي (.CT. III,298c,spell.229) 229رقم  ورد بمتون التوابيت تعويذة 

 
nn mt .i nn nHm  TAw r fnD.i 
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ىأنف، لن ييخ  الهواء من موت لن أ . 

القديم بأهمية التنفس  معرفة المصرى ( Parkinson,R.B., 1991) من الدولة الوسطى  الفصيح القروي قصةورد     

 : فشبهه بالعدالة كما يلى

 
TAw pw n fnD irt mAat 

 . )مثل( تحقيق العدالة نفالنفس لأل 

هالة مسعد مهدى عبد   )، ( .1)شكل وفى يحمل عالمة الشراع ى المتالموت الثين أ من كتابالثامن والث  ورد فى الفصل

 كما يلى:  (   2.14ربه  ،

 
    المتوفى يمسك شراع أداة نفس الحياة  (.1)شكل 

اجم به  وفى الفصل الثامن والثالثين ب من كتاب الموتى اورالمتوفى يحمل عالمة الشراع ويمسك بيدة سكينا  يه

 ويوجد النص التالى:  (    Budge,E.A.W,1898)ثالث ثعابين 

 
rA anx m TAw 

 . الفم يحيا بالهواء

  ) أنفهمن كتاب الموتى المتوفى يمسك شراع أداة نفس الحياة ويوجهها نحو   ينفى الفصل السادس والخمس  كما ورد  

 كما يلى: (     14.2هالة مسعد مهدى عبد ربه  ،) (11شكل

 
    أنفهويوجهها نحو لحياة نفس ا  ( المتوفى يمسك شراع أداة 11 شكل)

اإل المصرية  ظل  العصور  بالتنفس طوال  دينى  هتمام  كتاب  وهو  التنفس  كتاب  فظهر  اليونانى  العصر  القديمة وحتى 

ليونانى  بردية التنفس ترجع للعصر ا وهناك نسخة من  ،  .خر والقدرة على التنفسيمكن المتوفى من الحياة فى العالم اآل

 :  التالىومنها النص Bodleian Library at Oxford   ( Coenen , M., 2...  )وتوجد 

  
tA Sat snsn n it-nTr Hm(-nTr) n Imn-Ra 
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 .مون اإللهى آلخادم  الب االلهى وكتاب التنفس لأل

يعة المتعوفى الحصعول نمأ، حيعث كانعت  ألحياء واألمعواتعملية التنفس مهمة فى نظر المصري القديم لكال  من اكانت  

   .اآلخر  الهواء فى العالم شراب وام والعلى الطع

  ً  لألموات:أهمية التنفس -سادسا

 : كما يلي عادة نفس الحياة إن أقام له شعيرة  أبلغ من أهمية التنفس لدى المصري القديم 

 شعيرة إعادة نفس الحياة:-1

 ععادة نفعس الحيعاة إن سعئول عع،فكان الفعم هعو العضعو الملحياة عادة نفس اإرتباطا  وثيقا   بشعيرة إارتبط طقس فتح الفم 

وكانت تتم الشعيرة للمتعوفى حتعى  له حور إما ميديا  الطقسه أو واقفا  خلف المتوفى،واإلله انبو  وكانت تتم بحضور اإل،

سعم المتعوفى يبعث ويحيى من جديد فى العالم اآلخر، ويعتقد أن الشعيرة تضعمنت فعتح الفعم والعيعون واآلذان لكعى يكت

و  واسعتمرت حتعى نهايعة العصعور الفرعونيعة،عيرة من  عصور ما قبل التاريخ أت الشلقد بدافات الشخص الحى ، و

وشعابتى ، وعلعى يضعا  علعى التوابيعت وعلعى تماثيعل األأكانت تيدى الشعيرة لمومياء المتوفى بمقبرته أو على تمثاله ،

داة عنخ التى يمنحهعا اآللهعه أ ستخدام كانت تتم الشعيرة با  نات المقدسه،تماثيل الجعارين ،حتى على تماثيل بعض الحيوا

هالعة مسععد مهعدى )، أما األفراد فكان يقوم الكعاهن سعم مرتعديا  زى الفهعد بمعنح أداه الشعراع وغيرهعا للمتوفى  للملوك

  .(   2.14عبدربه،

 الكتب الدينية:التنفس فى -2

 :األهراممتون التنفس فى -أ

من   اامأغلى  أكان  العالم  فى  المتوفى  ع الحصخر  آلنى  العالم  لكى  لهواء  ا  لىول  فى  األ  وأن  االخريحيا  حياء ي ودة 

 يلى: بالطعام والماء والهواء كما

 : ( كما يلى  Sethe,K., 191.,seite,385-386)  a-b 1674 تعويذة رقم األهرامورد بنصوص  

  
di.Tn swA N Hr nTr mH m saHw TAw  

 . لهواءله ممتلئ بالهبات وايعبر مع اإل ىالمتوفليتك تجعل   

 التوابيت:التنفس فى متون -ب

فعى   رد نص بمتون التوابيت يوضح إدراك المصري القعديم أن ألعضعاء الجسعم قعوة معيثرة وخااعة عمليعة التعنفسو

 كما يلى : (     ...2،  ثناء الرشيدي ( ،)       CT. IV, 39. c – g , 391 a)  391-.39  التعوي ه 

  
wsr.n.i (Ds.i) m  rA.i  wsr.n.i (Ds.i) m  fnD.i Ds.i    

 . يأنفرأنا قويت )نفسي( بفمي، وقويت )نفسي( ب

    : يلى كما   (CT.VI,p.255 ,spell. 633.n) 633ورد بمتون التوابيت تعويذة رقم   

 
NTr-XrtWnn TAw m fnD n .s m   

الشخص  فى المقبرة   أنفالهواء فى سيكون  . 

 : كما يلي ( ،  CT.VII.p.366b ,spell.1.87)  1.87   رقم  وابيت تعويذةورد بمتون الت 

 
iw.f mAA.f wisr Hrw nb TAw m fnD.f 
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  .   Faulkner, R. O. ,1977 ) )أنفهكل يوم ، يتنفس من   أوزيرسوف يرى   (المتوفى)

لتلقى الهبات من الماء  ت (  )تعوي ة ليكون المتوفى بين حاشية أوزيروتحو 1162رقم  ورد بمتون التوابيت تعوي ة  

 يلى: كما( CT. VII,p.5.6,spell.1162.g)ء والهواوالطعام 

 
Wnm st t m anxw nn mni n sn Dt TAw m fnD sn 

 . يموتوا لألبد والهواء )لتنفس( أنوفهم األحياء ولنسوف يأكلون الطعام مثل  

( Faulkner, R. O. ,1977      )  

 يلى:  ماك(CT. VI ,p.255h,255l ,spell.1633) 1633قم ورد بمتون التوابيت تعويذة ر 

 
iw TAw m fnD n N pn mi sT 

 . (.   Faulkner, R. O. ,1977)المتوفى مثل ست  أنفالهواء على 

التنفس فى كتاب الموتى: -ج   

 يلى: حياء بالطعام والماء والهواء كماالعالم اآلخر أن ي ودة األمانى المتوفى فى أغلى أكان من 

 : كما يلي Urk. V,p.112(17),118(1 )) الفصل الثامن عشر  ورد بكتاب الموتى  

 
imi t mw TAw sAH m sxt-Htp mi Smsw  Ḥr  

 (    Budge, E. A.W.,1898 ). حور  تباعأفلتعطوا خبز وماء وهواء وقطعة أرض فى حقل الحتم مثل  

 : ما يلى(   Budge, E. A. W  .,1898,p.1.4)أ،ب الفصل الثامن والثالثون  بكتاب الموتى ورد 

 
 

 
 

    
 

 
 

      
rA n anx m TAw m xnt-nTr Dd mdw in sS nb sny nb imAx ink itm pri m  Nw r hnhnyt iw Ssp. 
n.i st.i nt imnt wD(.i)mdw.i n Axw imnw st.sn Axw Rwty ir.n.i pxr hnw m wiA n xpri  wnm.i 
im sxm .i im  anx.i im  m  TAw swr.i  m  wiA n Ra wn.f n.i wAt  snS .f  n.i sbAw Gb 

أنا آتوم الخارج   ،  سنى ، ااحم الفضيلة -كالم قيل بواسطة الكاتم نمالعالم اآلخر،  فيتعوي ة للحياة بواسطة الهواء 

ين بجلهم  م مخفية وال ال ين أماكنه، المبجلين    إلى، قصصت كالمى     استلمت مكانى فى الغرب لقدالسماء    إلىمن نو  

ويت هناك وعشت هناك بواسطة الهواء وشربت فى  هناك وق  ، وأكلت  روتى وفعلت دورة التهليل فى مركم خبرى

 . لقد فتح لى رع الطريق وفتح لى أبواب جم، مركم رع

الفصل   الموتى  بكتاب  النفس  ورد  لمنح  تعوي ة  والخمسون  اآلخر    إلىالرابع  العالم  فى  المتونو  بها  يحمل  اور  فى 

 يلى:  كما(   1988برت ام هرو،) (  12)شكلالهواء شراع 
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  المتوفى يمسك شراع الهواء ( 21)شكل

 
 

 
ink swHt Twy im(y)t Gngn-wr iw sAwt(.i)xprt Twy aAt wpi Gb r tA anx.i anx.s nxx.i anx. .i  
ssn.i TAw  

العظيمة التى فصلها جم عن األرض     ى تلك المخلوقةمح أوزة الكبرى  األ  Gngn-wrننى تلك البيضة الكائنة فى  إ  

 (  Budge, E. A. W  .,1898).ن تنفست الهواء )تتنفس الهواء(إرت كبرت وكبن إن أحيا تحيا وإ

النفس   لمنح  تعوي ة  الموتى  كتاب  من  والخمسون  الخامس  الفصل  فى  بواسطة    إلىورد  العالم    اإللهالمتوفى  فى  شو 

 : كما يلي (  Budge, E. A. W  .,1898)اآلخر 

 

 
ink Sw itHw TAw m-bAH Axw r Drw pt r Drw  tA r Drw Swt nbH iw rdi TAw n nn Hwnw  swn rA.i 
ptr.i m irty.i  

ال ى  إ  شو  األأ نى  حدود  وحتى   ، السماء  حدود  حتى  المضيئين  حضرة  فى  الهواء  جناح  حضر  حدود  وحتى  رض 

 . رى بعينىلقد فتح فمى أل.اب هيالء الشب إلىالطائر لقد منح التنفس  

توم فى العالم  أله المتوفى بواسطة اإل  إلىموتى تعوي ة لمنح النفس  ورد فى الفصل السادس والخمسون من كتاب ال

 يلى: ماك (   Budge, E. A. W  ., 1898 ) (نو  )يقول المتوفىاآلخر 

 
 

 
 

     
i itm rdi.k n.i TAw nDm imy Srt.k ink sxn st Twy Hr(y)-ib(T)  wnw iw sAw.n.i swHt Twy nt 
gngn-wr rwd .i rwd.s anx.i anx.s ssn  TAw . i  ssn  TAw(.s) 

لقد حميت    هليوبوليسحيط ب لك المكان ال ى فى وسط  اننى ال ى  أ ك  أنفيا أتوم ليتك تمنحنى النفس الطيم الكائن فى  

 . ن استنشقت نفسى استنشقت نفسهاإن حييت تحيا وإن ثبت ثبتت وإور -تلك البيضة الخااة بججن

استنشاق الهواء والسيطرة على الماء فى العالم    فصلهمية الهواء فى  أ  سونالتاسع والخم  ورد بكتاب الموتى الفصل 

    :كما يلى (  13)شكل وظهر المتوفى يتلقى الهبات من اإللهه نوت ىلالسف
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    Budge, E. A. W  .,1898) ) أنى فى احبة االلهه نوت ربه الجميزة  ( 13)شكل 

 وورد النص التالى : 

 
 

 
 

 
 

  
rA  n ssnt TAw sxm m mw m Xrt-nTr Dd mdw in wsir Any i nht twy nt Nwt rdi.t n.i m n TAw 
imyw.t ink sxn st twy Hryt-ib wnw   iw sAw.n.i swHt twy nt ngng wr rd.s rd.i anx.s anx.i 
ssn.s TAw ssn.i TAw wsir Any m mAa xrw 

السفلى العالم  فى  الماء  على  والسيطرة  الهواء  استنشاق  هال  -أوزيريقول    فصل  اإل أانى  جميز  شجرة  نوت  نت  لهه 

العرش ال ى فى  . لتضمنى لى الماء والهواء ال ى بداخلك   اور )الفرخ  -بيضة نخخ   حرسأرقم وأون وأانى احتضن 

وإ  الكبير(  تنمو  و إ.نمو  أنا  أنها  تعيف  أنا  إ ف  عيأنا  أنها  الهواء  أستنشق  وأنا  الهواء  تستنشق  انى    أوزيرنها 

 . (   Lichtheim,M,  1973   (، ) Billing, N., 2..4).الظافر

 ً  :أهمية التنفس لألةياء -سابعا

مهم لأل  القديمعرف المصري   الحياة نفسها فكما هو  التنفس هو  الجهاز أن  موات فهو مهم لألحياء ،ودرس مكونات 

خالل من  عالج    التنفسى  فعرف  تصيماأل  والمكسورة    األنفالتحنيط  التى  المختلفة  الزكام    فاألن  مراض  مثل 

الرئتين  األ  عرف يضا   أ  ،والرشح  تصيم  التى  مرض  مراض  تصاحم  التى  األعراض  بعض  عرف  كما  عضاء أ، 

وهو ما سوف    افوجد الكثير من الوافات لعالجه    درجة الحرارة وآالم الرأس  الجهاز التنفسى مثل السعال وارتفاع

    -فيما يلى: هنتناول

 مراض الجهاز التنفسى وعالاها:أ- 1

 فى الهيروغليفية بكلمات كثيرة منها على سبيل المثال ال الحصر: األلم  وعرف المرض 

  mn    (Gardiner, A. H. , 1973)    ،  (Faulkner , R.O., 1964  .  )،     xAyt  

(Gardiner, A. H. , 1973 )     ،    aafs  (Wb.I,p.169. ،)،   XAt 
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(Wb.III,p.36.(5).)   ،  SmAy  (Wb.IV,p.471(7).)  ،،  Ahw     ( Faulkner , 

R.O., 1964)  ،    ،  ،   wxd  (Faulkner , R.O., A 1964    )،   ( 

. Gardiner, A. H. ,1973 ).، ،   mrt  (Faulkner , R.O., 1964   )  ،  

Spn(Wb.IV,p.445.)  ،    qsn  (Wb.V,p.69.)  ،     inwt (Wb.I,p. 93. ) 

 :   األنفأمراض -أ 

 : كما يلي المكسورة  األنفى مكروة فعرف وافات لعالج  ذا تعرضت ألإوعالجها  نفاألاهتم المصري القديم ب

 المكسورة: األنفعالج -

 يلى:  ما( ك.Breasted ,J.H.,193.,Voll.I, p.234) 11ورد ببردية ادون سميث وصفة رقم 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
ssAw Hsb  m iwn n fnD .f ir ak .s n Hsb m iwn n fnD .f iw fnD.f pds mkA Hr .f  iSw txb nty Hr.f 
rdi n.f snf m Srty.fy  Dd in.k r.f xry Hsb m iwn n fnD .f mr iry.i sk xr.k n.f sSm n Hbs wd xr.k 
sSm n Hbs iwH m mrHt m Xnw Srty.fy . wd xr.k Hr f rst txb.f gwA tp n.sn fnD.f srwx.k sw m 
xt mrHt bity ftt Hrw nbt r nDm.f   

مصاب بتشوه والورم ال ى    أنفه، و  أنفهذا فحصت شخصا  عنده كسر فى عمود  إ،    أنفهمات عن كسر فى عمود  تعلي

من   دما   ينزف  وهو  بارز  عنهأيجم  .  أنفه  فتحتىيعلوه  تقول  عمود    ن  فى  كسر  عنده  واحد  مرض    أنفههو  وهو 

الكتان ويجم أن تضع فتيلتين   هظفتنيجم أن    .هسأعالج   فتحتى مشبعتين بالدهن فى داخل    لكتانمن ا   له بفتيلتين من 

عند  أنفه  احفظه  الورم   أنفهعمود  ،  يتضائل  بها  حتى  لتثبت  الكتان  من  لفائف البه  له  ذلك    ه،عالجأنفه، حضر  بعد 

 . والكتان يوميا  حتى يشفىبالدهن والعسل 

 (  .Breasted ,J.H.,193).بمعنى ورم   txbوردت كلمة 

 يلى:  ما(ك. .Breasted ,J.H., 193)  12م ورد ببردية ادون سميث وصفة رق
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ssAw Hsb m Styt nt fnD .f ir ak .s n Hsb m Styt nt fnD .f gmm.k fnD.f XAb pds Hr.f iw Swyt  xb 
nty Hr.f Dd in.k rf Xry Hsb m Styt nt fnD.f mr iry.i sxr n.k sw dm st.f sk  n.f imy Srty.fy m 
sSwy n .Hbs r pr  anart nbt nt snf ntt Ts ti  im xnw Srty.fy ir m xt iwd xr.k sSm n Hbs iwH m 
mrHt rdi m Srty.fy wd xr.k n.f bDAw n.Hbs wt Hr.s srwx.k sw m xt  m mrHt bity ftt Hrw nbt r 
nDm.f 

نفه منثنيا  ووجهه مشوها  دت أتعليمات خااة بكسر فى حجرة أنفه،إذا فحصت شخصا  عنده كسر فى حجرة أنفه ووج

 . سأعالجهاوالورم ال ى يعلوة بارزا   ،يجم أن تقول عنه إنه شخص عنده كسر فى حجرة أنفه وهى حاله 

فى    ةدم متجلطدودة  كل    بفتيلتين من الكتان حتى تخرج    أنفه  فتحتىجله  أوتنظف من    مكانهليسقط فى    (ن ترده أيجم  )

،أو ضع له لفافتين    أنفهمشبعتين بالدهن فى داخل طاقتى    يلتين من الكتان ع فتن تضأ، بعد ذلك يجم    أنفهداخل فتحتى  

 .والكتان يوميا  حتى يشفى  بعد ذلك بالدهن والعسل هالبين من الكتان واربطهما عليه ،عالج

 : common cold  وعالاة الةكام -

بكلمة   الزكام  عن  الهيروغليفية  األنف  rS  عبرت  يصيم  مرض  حسن    ،)  (.(Wb.II,P.453  (19)  هو 

،.Grapow, H., 1958 ,P.1.9, Eb .763(9.,15-91,1) ()    1998كمال،   من(  مجموعة  الزكام  فى    ويتسبم 

 ، التنفسى  الجهاز  تصيم  األ الفيروسات  والرئتين  تصيم  والزور  العطس  تنتشر    ،نف   اآلخرين إلى وتصلعبر 

 احية مشكالت إلىتيدي   أن ويمكن .احاءأل ا ا في األشخ المرض حتى حدة زيادة في تتسبم  أن يمكن  ،بسهولة

الموجودة الحاالت  سوء من  تزيد أن ويمكن  ،الرئوي  لتهاباإل مثل  و ،  . والربو القلم مرض مثل  بالفعل،  الصحية 

الحلق والسعال الحمى ،وانسدادها   األنف رشح   الزكام  أعراض والشعور العضالت وآالم  والتهاب   والصداع 

 . (  Spector,S.L., 2.11)باإلرهاق
 ال ي األلماني "ابرس جورج "للعالم  نسبه اإلسم  به ا سميت  و عشرة  الثامنة األسرة  عصرل وترجع  ورد ببردية ابرس   

وافا    أعطتولقد   مترا ، عشرين من كثرأ طولها بلغ ، م  ١٨٧٥ عام  ترجمها ثم  العالم سميث من األقصر من اشتراها

   .Bryan,C.P.,193))وأمراض القلم. د لجلاو العيون أمراض وعالجها ،مثل األمراض لبعض

 : كما يلي   Grapow, H., 1958, p.1.8 ,Eb.761(9.,14))) . 761رقم  ورد بالوصفة 

    
HAt-a m pXrt nt rS bnr iw mH r.f im 

  .بها  األنففتحة دوية لزكام األنف عصارة بلح تمأل  أ بدء 

للميكروبات ،وبه    bnr  (1964Faulkner , R. O.  ,     )   البلح  بالوافة  استخدم   ، والبلح له خصائص مضادة 

 ,.Vayalil,P)  مواد مضادة للتأكسد ويحتوى على الكثير من الفيتامينات ،واستخدم فى الطم الشعبى لمعالجة السعال

2.12   ) 

األ بعض  لعالج  الرقى  القديم  المصري  رقم   باإلضافهمراض  استخدم  ابرس وافة  ببردية  فورد  الطبيعية    للوافات 

763 (Grapow, H., 1958, P.1.9, Eb .763(9.,15-91,1   ) كما يلىالمزكوم    األنفلعالج : 
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kt Snt rS Sp.k rS sA rS sd qsw whn Dnnt aD  mt bnw didi mr bAbAw 7 m DADA Smsw Ra sns n 
Dhwty mk in.n .i pxrt .k r.k  nht .k r.k irtt nt mst pAy pAyt nt sty dr st  

اخرج يا كاسر العظام ويا    المزكوم  األنف، اخرج يا ابن    المزكوم   األنفاخرج أيها    أخرى لطرد زكام األنف  (رقية) 

ت امدحوا  رع  خدم  يا  المريضة  الرأس  فى  ثقوب  سبعة  فاعل  ويا  العظام  نخاع  آكل  ويا  الجمجمة  قد  متلف  ها  حوت 

 .   (ويزيلك)امغى هو يطردك   بخورت ذكرا   أه وضعلبن امر،  ومشروبك الواقى منك   أحضرت عالجك المضاد لك

 : sneeze عالج العطس-

    :( كما يلى .Grapow, H., 1958,p.1.9, Eb.418(63,2-3))418وصفة رقم  بردية ابرس ب ورد

 

   
kt nt dr xnt m fnD msdmt 1 xt awA1 antyw  Sw 1 bit 1 sDm  im r Hrw 4 ir mAA.k mk wn mAa 
pw  

أيام    4)لمدة(  يوضع فى العين    1عسل    1مر جاف     1ابار    1لة من األنف كبريتيد الراا   د النزدواء آخر لطر 

 . اعمله وسترى انظر انه عالج حقيقى)ناجح(

 :(Grapow, H., 1958,p.1.9,Eb.761(9.,14)) 762 ببردية ابرس رقم وصفة  أخرى 

   
kt nt dr niA  m fnD niAiAw  sin Hr bnr rdi r fnD 

 . على األنفمرض )العطس( من األنف نياياو )نعناع فلفلى ( يدهك مع بلح ويوضع طرد الغيره ل

niA       هو مرض يصيم األنف(  (Wb.II,P.2.1(12).،  أورد قاموس برلين أن كلمة niAiAw   تعنى نبات يستخدم

 . (   2.13يانو داليو  ، )كريست .( ، بينما ترجم كريستيانو داليو الكلمة بأنها نعناع فلفلى .Wb.II,p.2.2 فى التقديمات)

من ضيق التنفس عند ب ل أي مجهود ، ك لك    ينيعانى المسن ف ،  عديدة    تغيراتمع تقدم العمر بيعانى الجهاز التنفسي  

لشيخوخة وسبم ذلك جفاف الحلق  اإنخفاض قدرة الرئتين على القيام بوظائفها ، بسبم  بسبم  ذلك    والسعال الجاف  

المخاط  ،  نتيجة ضمور غشائه  الحيوية    ضا  أي ي  القدرة  الرئةتقل  من  الهواء   ,Fikry,M.E)             على طرد 

1972,Vol.1.,PP.45-46.      ).  التى والتغيرات  الشيخوخة  سن  عن  شيقا   وافا   أعطانا  حتم  بتاح  أن  والغريم 

 ى: يل كما(.Zaba,Z.,1956,P.17(22))  األنفتصيم 

  

 

fnD DbA n.ssn n.f 

 . نفس تسدد ال يت األنف   

 أمراض الصدر: -ب

 : Athma)ةساسية الصدر )الربو-
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 إلى الهواء مرور ويحد ضيقها إلى ييدي مما الممرات الهوائية في التهاب بوجود يتسم  مزمن تنفسي مرض هو الربو

 Colin)                                التنفس ثناءأ افير اوت وظهور التنفس عسر هعن الرئتين ويتنج  وخارج داخل

,M. O., 1978   )   .،  ثر بمرض أ ، ويت.الصدرية    نابيمعاقه فى عمل األإسعال ينتج عنه  ويتسبم الربو فى حدوث

 . ( م  .2.2مرفت المحالوى ،)كثر تأثرا  من غيرهم ان االطفال يكونون أال إ كافة األعمارالربو 

همها الهستامين ال ى يسبم  أة  ات معيننتيجة دخول مادة معينة للجسم تثيره وال ى ييدى لخروج كيماوي  ث الربو د يح

الحسينى  أيمن )     لتهاب المزمن بالشعم الهوائيةحدوث نوبات ضيق التنفس ،وقد تحدث الحساسية نتيجة للعدوى كاإل

،2.18  ) .    

 :Asthmaوصفات لعالج الربو

له  ثبت أن  صل ال ى  بر والب مثل التفاح ،الصنو  الربو  لمعالجة السعال وبعض النباتات الطبية  استخدم الطم الحديث  

    9..2,.)                         عالج الالسنط ال ى تستعمل أوراقه وامغة وأزهاره فى    ،ك لكمفعول مضاد للبكتيريا

Prasad,R.,et.all )(، Veiga,P., 2.14  ).              

 : لى(كما ي .Grapow, H., 1958,p.296,Eb.326(55,2-4);p.251) 326بردية ابرس وصفة رقم 

 

 
  

 
 HAt-a m pxrt nt  Sad gHw  nTr wxnw  1/18   ixt imi.t wDai.t 1/18 Hmwt 1/18 wbnw n idw 
1/18 nht 1/8 Hnqt nDm   1/64 ir m xt wat  ps  atx wnm r  Hrw    4     

   سنطزيت    1/18براز طائر )ادو(    1/18معدن )حموت(  1/18أشياء من قوقع     1/18ستئصال الربو  بدء األدوية إل

 . ايام   4رو تمزج معا، تغلى وتصفى وتيخ  لمدة  1/64رو بيرة ع بة  1/4

السنط   أوراق  بالوافة  الحميد  ) Sndty   استخدم  عبد  السيد  عيسى،  سهام  الحميد  عبد  السيد  عيسى،تغريد 

بكتيريا  ل تها لومومقا  واالبتهاشجرة شائكة تتميز بطولها     acasia niloticaشجرة السنط    لعالج الربو،  (       م   2.18

، كما استخدمت  وللدباغةكانت مصدرا  لألخشاب ،    وبأوزير،    إلرتباطهاشجار المقدسة  ، اعتبرت من األ   والتعفن،  

وثبت حديثا  أن  لشجرة السنط تأثير مضاد  ،منتجات الشجرة مثل األوراق واألزهار والقرون فى األغراض الطبية   

منتج استخدمت  و  والفيروسات،  مثللبكتيريا  الحنجرة اتها  وإلتهابات  الجروح  لمعالجة  والب ور  األوراق  و  الصمغ    ل 

(Tewari,A., 2.1.    )     

فسرها حسن    و، .Wb.V,P.19.(15) ،    بمعنى مرض قاموس برلين كلمة  فسرها    gHw    بالوافة كلمةورد  

  شياء من قوقعا أ نهبأ  ixt imit wDai.t برلين ورد قاموس  كما أ،   (       1998    حسن كمال،).كمال بأنه مرض الربو

(Wb.I,P.4.7(9). ) 

 

 : (كما يلىGrapow, H., 1958,p.293,Eb.327(55,4-7))327بردية ابرس  وصفة رقم 
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  Kt dAbw 1/8 iSd 1/8 iArrt 1/8  nqawt 1/8  snTr1/64 tpnn 1/64 prt wan 1/16 irp   m 1/64 aD 
Apd 1/8  hnqt nDmt 1/64 nDw naa ir m xt wat atx wnm r  Hrw    4     

ونبي     wan  1 /18 ب ور كمون فاكهة العرعر  1/64بخور    1/8فاكهة الجميز    8/ 1عنم     1/8ثمار اشد    1/8غيره تين  

 . ايام    4يصحن ناعما  ويمزج معا ويصفى  وييخ  على  1/64بيرة ع بة  8/ 1ودهن اوز  1/64

، بالرغم من أن     (    ner , R. O.  , 1964Faulk)ولعالج الرب   tpnn   الكمون  ورد بالوافة استخدام ب ور

التقليدية للطعام إال أن الطم القديم و الحديث استخدمة لمعالجة العديد من أمراض الجهاز الهضمى  الكمون من التوابل  

 .    (   Srinivasan,K., 2.18)، وثبت أنه عالج فعال لمعالجة السعال و الربو (Javaid,T.,et.al., 2.19)والتنفسى
 

   :( كما يلى.Grapow, H., 1958,p.292, Eb.32.(55,7-9)) 328رقم دية ابرس وصفة بر
 

 
 
 

 
 kt amAw 1/64 it wAD  1/64 sty 1/32 prt wan 1/8 mrHt 1/64 HmAt mht 1/4  ir m xt wat atx wnm 
r  Hrw  4     

يمزج ويصفى    1/4ملح  1/64زيت   1/8فاكهة العرعر    1/32مغرة افراء  1/64خبز اابح    1/64غيره عماو 

 . ايام  4وييخ  على 

، ولقد ثبت طبيا  أن لنبات العرعر القدرة على مقاومة (1993ليز مانكة،  )   wan  استخدم بالوافة العرعر   

 .  األمراض الروماتزمية ،وأمراض الكلى ومرض الربوالبكتيريا الضارة واستخدم لمعالجة 

 (Al-Snafi  ,A.E., 2.18   .)   .    

 (كما يلى:    .Grapow, H., 1958,p.293, Eb. 329(55,9-1.))329رقم    بردية ابرس وصفة   

  
Kt snTr 1/64  swt anxt 1/8 DArt 1/32 irp 1/64  psi atx wnm r  Hrw  4       

 . ايام 4يغلى ويصفى وييخ  على  1/64نبي      32/ 1حنظل   1/8)سوت( طازج    1/64غيره كندر 

بالوااستخد  الحنظل  م  احتوائة على   ،  )rtAD     )Faulkner , R. O. , 1964فة  ثبت طبيا   ولقد 

الربو للسل و  المسببة  السموم  التنفسى من  الجهاز  التى تطهر  األكسدة          . (Johnny,I., 2.19 )الكثير من مضادات 

 :ا يلىكم ( Grapow, H., 1958,p.294 ,p.Eb. 33.55,1).-1(2.)   .33رقم  بردية ابرس وصفة 

 

 
Kt Sny tA 1/8 HDw 1/8 Hmwt 1/8 tiA 1/8 iwf HwA 1/64  mrHt Apd 1/8 DiSrt 1/18 psi atx wnm r  
Hrw  4 

حلبة   )حموت(    .  8/ 1بصل      1/8غيره:  عفن  1/8معدن  )دشرت(    1/8وز  أدهن    1/64    لحم  يغلى    1/18بيرة 

 . ايام  4ويصفى وييخ  على 

نبات زنبقي من جنس الثوم   وهو  ،HDw  (Faulkner , R. O.  , 1964     )   بصل  ال  ورد بالوافة استخدام   -

ولقد أثبت العلم الحديث  ،ليل ومقدار من مادة سكرية وحمض فسفورى وفيتامين وكالسيوم  ، يحتوى على كبريتات األ

الجراثيم    عيق نموويساعد على تطهير الجسم من أمالح الطعام ويأن رائحة البصل أو عصارته تقتل الميكروبات ،  
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،  الكلوكونيل التي تعادل األنسولين    والمواد الفعالة بالبصل كثيرة مثل الكبريت وفيتامينر سى ر ومادة بجميع أنواعها ،

و استخدمه الطم الحديث في تضميد الجروح ، وتبين أنه يقتل الجراثيم ، كما استخدم مصل البصل لعالج األمراض  

أحمد الصباحي ).صل على مواد تفوق في تأثيرها البنسلين واألوريومايسين   توى الب المستعصية مثل السرطان ، ويح

ولقد ثبت طبيا  احتواء البصل على  مواد  قادرة على قتل البكتيريا ، فتعتبر خالاة البصل من  ،(       1994عوض هللا ،

    .(  م   9..2)نبيلة عبد الفتاح عبد النبي اقر،  ، المضادات الحيوية الطبيعية  

  ، من العائلة البازالئية ،    HmAyt     ،       tA-Snyالحلبة: ورد بالوافة استخدام  أيضا  -
  ، بالفيتامينات  غنية  اإل  وب ورها  من  السكر   لمستويات خافض تأثير لها الحلبة وب ور أوراق ولتهابات،  تشفى 

كمضاد  و،  . الدم  في والدهون والكلسترول  ضد (،وتستعمل لطفيليةا ديدان وال   والفطريات الجراثيم  ) تستخدم 

   .Khan, U.K.,& Durrani, F.R.,2.2 )   ،  (    م  1983أمين رويحة ،  ) .الجروح التئام  على تساعد لتهابات كمااإل

 ) 

الطم الحديث أن لحوم الحيوانات المتعفنة تحتوى على بكتيريا نافعة أيضا  استخدم بالوافة اللحم العفن ولقد أثبت  -

،  ورد  م الحيوانات المتعفنة في العالج  والمصري القديم استخدام لح  وية   ،والغريم أنادات حي قادرة على إنتاج مض

 (   م   2.14،  سهام السيد عبد الحميد عيسى ) .  149 ،  148 اتواف  بردية هيرستذلك فى   

 :   كما يلى  ( .Grapow, H., 1958,p.294, Eb.333(55,14-16))333وصفة رقم بردية ابرس    

   
Kt tA msH 1/64  n bnr 1/64  Hnqt nDmt 1/64 nD ir m xt wat  wnm r  Hrw  1 

 . يصحن ويمزج معا وييخ  على يوم  1/64بيرة ع به  1/64بلح    1/64تمساح روث  غيرة 

الطم الشعبي مازال يستخدم روث الناقة الجاف لعالج مرض  و   ،فى عالج الربوالتمساح  روث  بالوافة  استخدام    -

لتلطيف تقيح الجروح باستخدام روث التمساح ربما احتوائه على   542  رقم     ابرس وافةببردية  قد ورد  الثعلبة ، ول 

سهام  )  .ق  واستخدام براز القط لعالج الحر  498بكتيريا نافعة تنتج المضادات الحيوية ، ك لك ورد ببردية ابرس رقم  

 .  (  2.14، السيد عبد الحميد عيسى 

 : ( كما يلى.Grapow, H., 1958,p.294, Eb.335(55,19-2.)) 335بردية ابرس وصفة رقم 

    
Kt bit 1/32 rdit irp 1/64  atx wnm r  Hrw  4       

 . يصفى وييخ  على يوم  1/64نبي   1/4بيرة )دشرت(   1/32غيرة :عسل 

 : عالج أمراض الريتين -ج

                يق فعععى التعععنفسوضعععسععععال تصعععاب الرئعععة بعععبعض اإللتهابعععات نتيجعععة الفيروسعععات فيعععنجم عنهعععا الحمعععى وال

(Brewis, R. A. L. , 1978 ). عسعل النحعلاسعتخدم و،ولقد عرف المصري القعديم بععض الواعفات لععالج الرئعة      

  bit  فيحتعوى عسعل النحعل علعى تركيعم معقعد يحتعوى علعى بععض اإلنزيمعات  ،العالج اتمن ضمن واف

  .White, J. W. , & Doner,L.W., 198)   التأكسد  فى الجسعم  ص تقاوم المضادة للبكتيريا والجراثيم ، وله خصائ

 ).  

  57وصىفة رقىم ، ب عشىرة الثامنىة تراىع لألسىرةوالتىى    (   Resiner,G., 19.5,p.1) برديىة هيرسىتورد ذلك 

(Grapow, H., 1958,p .148f,H57(4,8-9).): 

    

 
Hr -a srwx smA sty 1/32 qmyt 1/32 bit 1/8 dbw 1/8 mw 1/64 sDr n iAdt  swri r Hrw 4 
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يتعرك فعى النعدى  1/64معاء ،1/8، تعين 1/8،عسعل  32/ 1، اعمغ  1/32عالج سريع لتطبيم الرئعة ،مغعرة اعفراء  

 .أيام  4طوال الليل ويشرب على 

 : عراض المصاةبة ألمراض الجهاز التنفسى وعالاهااأل- 2

لسعال واداع الرأس وأحيان أخعرى اآلم فعى الصعدر ة مثل اينجم عن أمراض أعضاء الجهاز التنفسى أعراض مختلف

 الوافات لعالجها كما يلى:وارتفاع فى درجة الحرارة ولقد عرف المصري القديم الكثير من 

 : Couhingعالج السعال -أ

                                      و القصععععبة الهوائيعععععة أو الشعععععم الصععععدرية او الرئعععععةأالسعععععال عععععارض يععععنجم معععععن التهععععاب الحنجععععرة 

(Brewis, R. A. L. , 1978,pp.898-9.. )  ، المركعز العصعبىيحدث السعال  بسبم تهيج المععدة ،أو تهعيج  كما 
 :  كما يلى عرفت الهيروغليفية العديد من الكلمات التى عبرت عن السعال    ،ولقد

  iSS    (Wb.II.p. 135.)  ،  ft    ،fAyt       (..Wb.III.p. 574, 58 )  ،isr   

   ،   sryt    ،       sryt  ،      kHkHt  اوت السعال     

(Lesko, L.H. ,&   Lesko, B.S. ,1982  ) . 

 عرف المصر  القديم العديد من الوصفات لعالج السعال كما يلى:   

 : يلى كما(.Grapow, H., 1958, P.287, Bln . 29( 3,5) ) 29وافة رقم   3.38بردية برلين رقم   

        

pXrt nt dr sryt smi wdH n iHt bit wnm in .s n Hrw 4 

  .عالج إلبعاد السعال قشدة بقرى اابحة ، عسل نحل يأكله المريض في أربعة أيام  

م أن شربة العسعل .ق ..5ولقد ذكر ر أبو قراطر ر  ال ى عاش فى عام  ،.لعالج  السعال استخدم بالوافة عسل النحل -

  عالج الجروح   ستخدمه فيتزيل البلغم وتوقف السعال روكان ي
  .(  م  7.. 2عثمان مصطفى ،   )

           (.Grapow, H., 1958,p.5.6. Bln.3.(3,5-6)) .3وصفة رقم   3.38رقم برلين ببردية وصفة أخرى 

 :كما يلى

 

  
Kt nt dr sry m Xrdw bnr swSr agA nD naa Hr hAnw irtt swr in Sri 

 . لتر( من اللبن يشربه الطفل 1/2يطحن ناعم مع هن)جاف مفتت عالج إلبعاد السعال من الطفل بلح 

   :  ( كما يلى.3,6 1958 ,Grapow, H)p.289,Bln.31 ,-.(7) 31وصفة رقم  38.3ببردية برلين  وصفة أخرى 

 

    
kt nt dr sry smy tpnn txbw m bit rdi wnm sw.s r Hrw 4 

ليز مانكة،  ) .ايام  4مع العسل ثم يأكله المريض لمده   ون يخلطان)وافة( أخرى عالج لتهدئة السعال  لبن رائم وكم

1993   ،9.2،)  . 

               Grapow, H.,  1958 ,p.29.,(Bln.(4.(4,2). )) .4م  وصفة رق3.38رقم  ببردية برلين وصفة أخرى

 :كما يلى
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kt DrD n Sndty bit Hnqt nDm wnmi.s  

 شربة اإلنسان . رة ع به ي)وافة( أخرى ورق السنط عسل نحل  بي

كمعا  Grapow, H., 1958,p. 289, Bln . 47 (4,9)((. 47وصىفة رقىم  38.3رقىم  ببردية برلين وصفة أخرى 

 :يلى

 

        

kt nfr n sryt smi tpnn txbw Hr bit  samw in .s r Hrw 4 

  (Poole, F., 2..1) .م عالج آخر جيد للسعال قشدة كمون يخلطان مع عسل يأكله المريض على أربعة أيا

   :يلى كما (Grapow, H., 1958,p.287, Eb.318(54,5-6)) 318ببردية ابرس وصفة رقم  وصفة أخرى

  
 Kt dqr  n mm 1/64 mrHt Apd  1/64 bit 1/64 psi  wnm r Hrw 4 

 . يام أ 4، يغلى الخليط ثم ييكل لمدة   64/ 1، وعسل نحل    64/ 1وز ، دهن األ  64/ 1دقيق حبوب القمح 

 السعال بإستنشاق البخار: عالج

بمعنى     am  فوردت كلمة    ،األدوية لطرد السعالاق دخان بعض  ستنشإبعرف المصرى القديم العالج  

 ,.Grapow, H)                   .32بردية ابرس وافه رقم  ورد ذلك ب .(  Faulkner , R. O.  , 1964) يستنشق

1958,Eb.32. (54,8-9) .)   كما يلي: 

 
 

    
1 rwaa rdi Hr xt am Hty iry m sbbt HnD n1/32  amAw1/32  Kt ti am  

نبات   ونبات    ti am  1/32غيره:   ،amAw1/32     ناعما الناجم  ، يصحنان  الدخان  النار ،ويستنشق  ويوضعان على 

 . عنه بواسطة غابه لمدة يوم واحد 

 Grapow, H., Die Medizinischen Texte,p.292, Bln .46)   46 رقموصفة بردية برلين وصفة أخرى  

 : ( كما يلى.(4,5-8)

 كما يلى: عن طريق اإلستنشاق باستخدام  أنبوبة اإلستنشاق  ويتم بالوافة العالج       

  

 

 
kt ibnw nHDt SA nDw Hr samw rdi Hr nHp 7 rdi xr .k m Tbw Hr Tbw iw pA Hry wft  rdi xr k gAS 
m xnw.f iw gs .f m rA n .s Hna  samw m Hnqt pgs  in .s ir mAA.k 

حبات  توضع فى إناء بغطاء يخرم الغطاء يدخل فيه غاب    7)االسفنتين(وتصنع منه  غيره شبه يصحن مع نبات سعم  

 . ويوضع طرف الغاب العلوى فى فم المريض لإلستنشاق انظر هل يتقيأ المريض 

رة معمرة تنمو فى شجوهى    samw      .ium LArtemisia absinth   استخدم بالوافةاألفسنتين  -

الحارة خااة بجوار   األالبالد  ، وتحتوى  وللنبات ساق زغبية عبيرية   ، المطهرة  البحر  السانتونين  مادة  وراق على 

،  1993ليز مانكة،    )  .   والمساعدة على الهضم وهى مادة سامة تتسبم الجرعات ال ائدة منها فى الدوران واله يان
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 ,.Hussain,M.,et al)            لحديث لعالج حاالت ضيق التنفس والسعالبات فى الطم ا ويستخدم الن ،.   (167 

2.17 ) 

 :كما يلى (  .Grapow, H., 1958 ,P.291f, Eb. 325(54,18-55,1))325  رقم    ببردية ابرسأخرى وصفة  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
kt Awt ib 1 mny 1 aam1 nD  m xt wat in xr.k inrw 7 sSmm xr.k st m xt in xr .k wa im rdi xr.k 
m nn pxrt Hr.f HAp xr.k sw m nw mAw hb kfA pH.f rdi xr.k Sbb n nbit m whb pn   rdi xr.k rA 
.k Srb pn r amw.k Hty iry mitt n inr nbt wnm xr.k n.k tqn Hr sA  iry m iwf DdA mrHt rA pw 

حصوات ، سخنها على نار خ    7احضر ، تصحن معا    1ععم  1افر)اخر( ، سندروس)نبات( ،قطران أ غيره رهج 

ناء مثقوب ادخل غابه فى ه ا الثقم  ، وضع فمك عند طرف إغطها ب  .عليها  واحدة منها ضع بعضا  من ه ا الدواء

كل شيئا  سمينا  كلحم سمين أو    ،األ خرى  صاعد منه  اعمل ه ا مع الحصوات  ه ه الغابة لتتمكن من استنشاق الدخان ال

 . زيت

   : headache   الرأسعالج صداع  -ب

    tp mr   الرأس المريضة بمصطلح  المصرى القديم عنعبر   

(17-Eb.259(48,14 ,Grapow, H., 1958   ) ، بعدد من الكلمات منها فعبر عنه  الصداعأما          

gs mAa (Koenig,Y., 1981  ) ،. )جانم الصدغ  النصفى يقصد به الصداع ( )  ،  gs tp     الصداع

ورد  فالصداع  التعاوي  لعالجبولقد استعان المصري القديم ، (  Lesko, L.H. ,&   Lesko, B.S. ,1982)صفىالن 

 يلى:  ما ببردية بوالق 

 
kt  rA  mDAt  nt Snn  DADA –gs mAa                             

 (  Koenig,Y.,"1981)  .فى ر تعوي ة أخرى)من( مكتوب سحرى خا  بمرض الرأس الصداع النص 

 : كما يلي استعان المصرى القديم بالوصفات الطبية لعالج الصداع أيضاً 

 : Grapow, H., 1958, P. 445f.(Eb.247(47,5-1.)))247    بردية ابرس رقم 

 كما يلى : ،(    Leake , C.D., 1952)   75وافة رقم  تطابق بردية هيرست  والوافة  
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pXrt sisw nw  iri  n Ast Hr Ra Ds.f r dr  mr imy m tp.f  prt SAw 1  prt SAms 1  prt xAsyt 1 prt 
Snw 1 aAmw 1 bit 1 irtw m xt wat Amiw Hr nn bit wt tp Hr.s r nDm.f  awi 

بعع ور  1بعع ور شععمس  1العععالج السععادس اععنعته ايععزة ألجععل رع نفسععه لطععرد المععرض مععن رأسععه بعع ور الكسععبرة 

يمزجوا فى شئ واحد ويخلط مع ه ا العسل ويضمد به حتى يشفى المعريض 1نحل   عسل1عامو1انوبر  ب ور1خسيت

 .لتوه  

 :  ( كما يلى    47,1.-15).Grapow, H., 1958, P.62, Eb .25)  .25ببردية ابرس رقم وصفة أخرى 

  

   
Kt nt mrt m gs tp Dnnt nt nar snwx Hr mrHt ms tp im r Hrw 4 

 . أيام  4س : جمجمة سمكة رعاد تغلى فى زيت ويدهن بها الرأس لمدة حد جانبى الرأأبغيرة لآلالم  

 :  كما يلى( .Grapow, H., 1958, P. 71 Eb .252(48,3-5))252وصفة أخرى ببردية ابرس رقم    

يحتوى الشعمع علعى آثعار معن العسعل  ،   mnH   (Faulkner , R.O., 1964 ) النحلاستخدم بالوافة شمع 

 ( 7..2عثمان مصطفى ،    )  النحل ، ويستخدم لرفع كفاءة الجهاز المناعي للجسم وب اللقاح وامغ وحب

  
 

 
 

        
kt nt dr dAwt m tp ir dA tp n .s  xr.k wAH.k dt.k Hr tp .f n Snw  .f  sy ir xr.k n.f  Hsmn nD  Hr 
mrHt mnH ir m xt wat wt Hr .s  

 رأس إنسان ألم فضع يدك على رأسه دون أن  تععزم عليعه حضعر لعه  الرأس إذا أااب  وافة)أخرى( لطرد اآلالم من

 .نطرونا  مصحونا  فى زيت وشمع نحل يمزجوا معا ويضمد به 

 كما يلى: ( .Grapow, H., 1958,p.6.  Eb .257(48,11-13))  257  بردية ابرس رقم وصفة أخرى 

 
 

    
 Kt nt ssnb tp mr  .f isw 1 wan1 aD aS 1 pA art  1 snTr 1aD  nD rdi r tp 

 يصعحن ويوضعع علعى  1دهعن  1بخعور  1حعم الغعار    1دهن الصنوبر    1عرعر    1غيرة لشفاء الرأس المريضة غاب  

 .الرأس

 : كما يلى (  .Grapow, H., 1958, P.6.,Eb .258(48,13-14))  258 رقمبردية ابرس  ب وصفة أخرى 

     
kt tpnn1 gsfn 1 prt  tntm  1 antyw  1 nht prt  wan 1 sSn nD rdi r tp   

فاكهة   1زيت اهليج    1مر      tntm1   فاكهة      gsfn  1امغ    1كمون    (دوية لشفاء الرأس المريضةأضمن  )غيره  

 . يصحن ويوضع على الرأس  1زهر اللوتس  1العرعر 

 : يلي  كما( .Grapow, H., 1958 ,p.63,Eb.437(64,14-15))  437بردية ابرس رقم ب وصفة أخرى
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HAty-a m pxrt  nt dr xnsyt m tp prt dgm1 aD 1 bAq1 irw m xt wat wrH im ra nb  

 .يمزج معا  ويدهن به يوميا    1زيت مورينجا 1دهن 1بدأ أدوية عالج اداع الرأس ب ور خروع

ى على  وهى شجرة تحتو bAq     (Faulkner , R.O.,1964  )   استخدم بالوافة شجرة المورينجا    -

مهمة جدا  لعالج   لعناار الغ ائية مثل  الكالسيوم ، وفيتامين سى ،وبروتينات، أحماض أمينية ، والشجرة العديد من ا 

،  ولها خااية    ( (Manning, J. G. ,1994)العديد من األمراض مثل أورام البطن ومشاكل المثانة وااابات الجلد 

 . (2.16،)سهام السيد عبد الحميد عيسى ، (  Abd El Baky,H.H., & El-Baroty,G.S., 2.13) مضادة للجراثيم 

 عالج الحمى:  -ج

 :( كما يلى.Grapow, H., 1958,  P.427,Bln.85(7,1.-11)) 85   رقمورد ببردية برلين وصفة 

  
Kt HntAsw Hr snwyt ps Hr mrH msw .s im 

 . ورك سحلية يطبخ فى زيت ويدهن به)وافة( أخرى 

 لمريض: لصدر ا عالج ا -د

 :كما يلى  Grapow, H., 1958,P.145, Eb.183(35,14-15 ))  183رقم وصفة  بردية ابرس

    
Pxrt nt srwx Snbt DArt 1/18 tpnn 1/4 irp ps r Hrw 4 

 .ايام  4نبي  يغلى الخليط ثم يشرب لمدة   1/4كمون    18/ 1عالج للصدر لبن قرون الخروب 

 : ( كما يلى.Grapow, H., 1958,P.488 , Eb. 81. (95,5-7)  ) .81 م وصفة رق بردية ابرس وصفة أخر  ب     

 

    
Kt pXrt nt mnD mr.f Ht pAyt 1 wdd n kA 1 Hs aff 1 sty 1 ir m xt wat ms mnD  im r Hrw  4 

 . ، مغرة افراء ، يمزج معا  ،يضمد به الصدر 1ثور ، براز ال باب   مرارة  pAyt  1 فاكهة المريضوافة للصدر 

 : ( كما يلى.Grapow, H., 1958,P.499,Bln .18(2,4-5)  )  18   رقموصفة برلين ة وصفة أخر  ببردي

 
 

  
Pxrt irt mnD mr.f bdt HmAm psi ti Hr bit DArt msw msw mnD  im 

 . يطبخ فى عسل ، حنظل يضمد به الصدر )بدت حمات (  المريضعالج يصنع للصدر 

 : والنتايج الخاتمة

، ونعتج ععن تحنيط للحاجة الماسة للمحافظة على الجسد ليبعث فعى الععالم اآلخعر سعليما   ي القديم فى فن البرع المصر-

وأمعاكن تواجعدها وعالقتهعا باألعضعاء   ومعن بينهعا مكونعات الجهعاز التنفسعى،  .ذلك معرفته بأعضاء الجسم المختلفعة  

 . خرى بالجسد  األ
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مداد الجسعم بغعاز إتنفس فى جسم االنسان، فيقوم بهاز المسئول عن الالتنفسى هو الجأن الجهاز  المصري القديم  عرف  -

، الفععم ،البلعععوم، األنععفيتكععون الجهععاز التنفسععى فععى اإلنسععان من: كسععيد الكربععون،أ ثععانيكسععجين وطععرد غععاز األ

 .الحنجرة،القصبة الهوائية ، الشعبتين الهوائيتين ، الرئتين

وردت تفااعيل و، األنعف  nDf ،   Srt باسعم  األنعف جعاءف مكونعات الجهعاز التنفسعى بالهيروغليفيعةورد -

قمععة  بمعنععى   pHwy n fnD ،بمعنععى عظععام األنععف iwn n fnD  فجععاء األنععف 

وردت الكلمعة بمعنعى فتحتعى  msdty ،بعداخل األنعف بمعنعىm Xnw fnd.f  ،األنعف

 Sty nt fnD ،منتصعف األنعفبمعنعى   Hry ib nmsdt ،األنعف

بمعنعععى الجعععزء األعلعععى معععن   tpw Hry n fnd.f ،حجعععرة األنعععفبمعنعععى 

   Drw n fnD ،بمعنعى جعانبى األنعف  gAbt n Srt.f  ،األنعف

أمعا الحنجعرة فجعاءت بكلمعات ، Htyt   ،كمعا ععرف البلععوم باسعم  rAباسعم فجعاء أما الفعم   ،.جوانم األنفبمعنى 

 ،    xx  ،  Htyt ، aSa   ،  mrt  ،    متععععددة منهعععا 

  mxa    ، ات  بكلم نيرئتالعبر عن كماwfA ،smAw ، وبلغ معن أهميتهمعا

رأس علعى شعكل لعه غطعاء ، كعان حابى  المسمى وانى الكانوبيةحد األأيتم تحنيطهما بعد الموت ويوضعان فى كان ن  أ

     .لهه نفتيساإل  تحميهمتصل بريح الشمال  واعتقدوا انه    قرد البابون

خعرى فعى الععالم أمعرة  الحيعاة قس فتح الفم ليعتمكن المتعوفى معن صر القديمة فوجد طكان للتنفس أهمية قصوى فى م- 

 .عادة نفس الحياة  إعادة نفس الحياة ،فكان الفم هو العضو المسئول عن إاآلخر ، وارتبط بشعيرة  

ورد  يضعا  أ ،  .يتعنفس ، ونفعس snf ، nf    عبرت الهيروغليفية عن التنفس بكلمات عديدة منهعا  -  

 . هواء الحياة لتعنى     TAwبكلمة  anxكما ارتبطت كلمة   ،يتنفس  أنفهنى وتع fnD.f anx ير  التعب

فععرف وظيفعة العرئتين حيعث ورد  بعاقى أجعزاء الجسعد ،  إلعى  األنفعرف المصري القديم كيفية واول الهواء عبر  -

 قعديم بوظعائف األعضعاءب معرفعة المصعري ال 854ورد ببردية ابعرس واعفة  ،أيضا   855ببردية ابرس وافة رقم 

كمعا ورد يحتعوى علعى أربععة أوعيعة   ، األنعفوعالقتها بالقلم ، حيث ان القلم تخرج منه أوعيعة لكعل عضعو ، وأن 

 .معرفة دور الرئة فى عملية التنفس  854ببردية ابرس وافة  

جهعاز التنفسعى مثعل معراض التعى تصعيم الاء فععرف المصعرى القعديم األأيضعا   لألحيع وكان التنفس مهما  لألموات   -

،كمعا ععرف معرض الربعو    rS  عبرت الهيروغليفية ععن الزكعام بكلمعةو  األنف، والرشح ال ى يصيم  زكام ال

،    iSS ، ft  عديدة منهعا عرف السعال بكلماتو ،.  gHw ال ى يصيم الرئتين باسم 

    sryt  ،  اعوت السععال   وعرف   kHkHt  ،عبعروا ععن العرأس المريضعة  كمعا

     gs mAa ، أما الصداع النصفى فعبر عنه  بععدد معن الكلمعات منهعا        tp mr بمصطلح 

 ،gs tp   ، tp mr ، أمراض أعضاء الجهاز بعض الوافات لمعالجة  فى عمل ونجحوا

 .مثل السعال والحمى والصداععضاء  تلك األاألعراض الناتجة عن مرض التنفسى وك لك معالجة 

 : راتقايمة االختصا
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-ASAE:Annales du Service des Antiquités de l'Egypte, Le Caire ,19..-. 

-BDE  : Bulletin de IʼinstitutÉgyptien,Le Caire. 

-CT: De -Buck,A.,The Egyptian Coffin Texts, 7 Vols. (Chicago1935-61). 

CT. II ,P.88B, spell. 96.  

CT. III,74b spell .18..; 298c,spell.229. 

   CT. IV, 39. c – g , 391 a        

CT .V 35n; 35p, spell.373.; 

CT. VI ,p.255h,255l, spell.633 ; p.255 ,spell. 633.n ;p,397, spell.799.    

CT.VII. 134J,spell .934. ;p.366b ,spell.1.87  -1185  ,; 113. ,461-463.  ,  p.15.; 

p.5.6,spell.1162.g  

-Eb:Papyrus Ebers:Erstausgabe von G.Ebers (der hieratische Text) . 

- JEA: Journal of Egyptian Archaeology, London ,1914-. 

-LÄ:Helck, W., und Otto,E., Lexikon der Ägyptologie,6 Band ,Wiesbaden ,(1972-1975). 

-Pyr: Sethe, K.,Die Altaegyptischen Pyramidentexte,Leipzig,19.8. 

  Pyr.148(d). ; 234.b; 712 a.; 13.5c; 114.c; 1158c . 

-Wb: Erman,A., und Grapow,H., Wörterbuch der Aegyptischen Sprache ,7 

Vols.,Berlin,1971 

Wb.I , p.49(19),P.53(13).; p. 93; P.123.(2).; p.169.;p. 229; .p.4.7(9).; P.578(2). 

Wb.II, ,p.1.7; Belegchen ,p.1.7(7). ;P.2.1(12); p. 135.;P.25.(15-18); Die 

Belegstellen , P.25.(18); , p.389(1-4).   

  Wb.III,p.36.(5).;p. 574, 58..   

Wb.IV,p.162(5).;  p.172(2,3);  p.445; p.471(7).; p.523(1-4). 

-Urk:  Sehte,K., Urkunden des Alten Reichs,I-VII,Leipzig  ,19.3-33. 

   URK.IV,p.1166,1.1  

Urk. V,p.112(17),118(1).        
-ZÄS: Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde ,Leipzig- Berlin,1863- .  

 المرااع: 

 : المرااع العربية -أوالً 

 . 46،   رة النباتات الشافية ، مكتبة مدبولى، القاه، العالج باألعشاب و   م  1984،  أحمد الصباحي عوض هللا -

ترجمة عبد المنعم أبو   ،، ديانة مصر القديمة نشأتها وتطورها ونهايتها فى أربعة أالف سنة  1972،  إرمان  فأدول   -

 . 1،3بكر، القاهرة، اع
-  أمين رويحة ،1983 م ، التداوى باألعشاب بطريقة علمية تشمل الطم الحديث والقديم ، الطبعة السابعة           

 . 77،     روت،دار القلم بي

 .  22،موسوعة الطم الشعبى والعالج البديل ،  2.18،الحسينى   نأيم -

 . 79، 77كتاب الموتى الفرعونى ،   ، 1988برت ام هرو، -

 . 54-53اع   فجر الضمير،ترجمة سليم حسن ، القاهرة، ،... 2برستد،  -

    الثالث لجمعية     الملتقى  ،رة المصرية القديمةفي مفردات اللغ    وداللتها اللغوية  قوى النفس،  ...2ر    ،ثناء الرشيدي   -

 2.م(،   ...2نوفمبر 13-12هع )1421شعبان  17 –  16اآلثاريين العربرالندوة العلمية الثانيةرفى الفترة من 
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كمال    - للكتاب  ،م     1998،    حسن  العامة  الهيئة  الثالثة،  الطبعة  القديم،  المصري    198،  73،  الطم 

،41 .،436،442،535  . 

  -.  7، المجلد الرابع،أمراض جهاز التنفس،  .1.2، صصةخ موسوعة الطبية المتال
  62،  59    األطلس العربى فيزيولوجيا اإلنسان،دار الكتاب اللبنانى بيروت،    ،   .2.2زهير الكرمى وآخرون ،-  

،66،67  . 

سات فى  ا در  -تمر السابع عشر، المي ،المضادات الحيوية في مصر القديمة م  2.14  ،سهام السيد عبد الحميد عيسى  -

 .  1119م،    2.14نوفمبر   3-1فى الفترة من  -الندوة العلمية السادسة عشر   -آثار الوطن العربى  

عيسى  - الحميد  عبد  السيد  القديمة،   2.16،  سهام  مصر  في  المورينجا  العام     -شجرة  االتحاد  بمجلة  للنشر  مقبول 

 .  161-131،   (   2.16 -العدد السابع عشر -لآلثاريين العرب 

السنط فى مصر القديمة، مجلة  Sndt ، شجرة م    2.18،هام السيد عبد الحميد عيسى،تغريد السيد عبد الحميد عيسىس -

 .   477 م، 2.18اإلتحاد العام لآلثاريين العرب،المجلد العشرون،العدد الثانى ، 

 .  .25،   231، م    7..2عثمان مصطفى ، النحل أمه ، القاهرة ،  -

الطم عند الفراعنة ، ترجمة ،ابتسام محمد عبد الحميد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ،   2.13، ستيانو داليوكري  -

 .   151القاهرة ،  

  ،  2.9،  167 ، ترجمة أحمد زهير، مكتبة مدبولى، ، التداوى باألعشاب فى مصر القديمة  ، م 1993ليز مانكة،  -

242   . 

ربه  - عبد  مهدى  مسعد  ن إ،شعيرة    م   2.14،  هالة  رسالةف عادة   ، الحديثة  الدولة  عصر  فى  للمتوفى  الحياة   س 

  . 13،22،. 1شكل  ،. 17،65،7-1،  االسكندرية ماجستير)غير منشورة( كلية اآلداب جامعة 

  -  محمد العويدات ، 1994 م ، النباتات الطبية واستعماالتها،األهإلى للطباعة والنشر، دمشق ،    49-48   

 . 1،كلية الصيدلة جامعة حائل ،    هع 1435،بى عقيفية عن الربو الشمطوية تث -  

دراسة تحليلية عن مرض الربو لدى االطفال،المجلة المصرية للدراسات التجارية ،كلية  ،  م    .2.2مرفت المحالوى،  -

 .  117التجارة جامعة المنصورة ،دار المنظومة ، ،  

  ة أنثروبولوجية مقارنةر رسالة دكتوراه غير سلموت والموتى ،ردرانظرة المسنين ل  ،1993   ،يحيى مرسى عيد بدر  -

                                                                  . 79،  سكندريةألمنشورة ، كلية اآلداب ، جامعة ا

النبي اقر - عبد  الفتاح  عبد  غيم       9..2،نبيلة  ماجستير  ، رسالة  الفرعونية  في مصر  الصيدلة  بكلية  ،  منشورة،  ر 

 .    66سكندرية، ، داب جامعة األاآل

 -وليم نظير ،197.  م، الثروة النباتية عند قدماء المصريين،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر  ،   143  

،.144  
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-Borchardt,L., 19.5,Miscellen "die Lunge,ZÄS.42, s.8.,81. 
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