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(1785ـ 1560ق  .م)
• ٌتضمن عصر االنتمال الثانً األسرات من األسرة الثالثة
عشرة وحتى األسرة السابعة عشرة ,وتواجه المؤرخ صعوبات
جمة فً دراسة هذه المرحلة  ,والسبب الرئٌسً وراء هذه
الصعوبات راجع إلى للة المصادر التً ترجع إلى هذا العصر
إن لم تكن ندرتها.
• ومن أهم األحداث التاريخية خالل هذا العصر هو وجود
الهكسوس فى مصر.

الهكسوس
•
•

•
•

من هم الهكسوس؟
ـ هم شعوب أتت من ناحٌة الشرق ,وتمكنوا من االستٌالء
على مصر بفضل لوتهم وهدموا المعابد ,وأساءوا معاملة
األهالً فذبحوا النساء واألطفال.
أماكن تمركزهم:
نجح الهكسوس فً توطٌد حكمهم فً كل من :تل
الصحابة ,و بوباسطه ,وتل الٌهودٌة ,وأنشئوا عدة مراكز
تمركزوا فٌها ,واستغرلت عملٌة الزحف والتسلل ما ٌمرب
من خمسٌن عاما.

ما معنى كلمة هكسوس؟
• كلمة هكسوس هً كلمة مصرٌة تحرٌف للمب معروف منذ
عصر األسرة الثانٌة عشر وهو " حماو خاسوت "
• " حماو" بمعنى حكام و" خاسوت " بمعنى البالد األجنبٌة,
وأن اختلفت اآلراء حول تفسٌر الكلمة ,حٌث ٌرى " مانٌتون
" أنها تعنى ( الملون الرعاة ) .بٌنما ٌرى ٌوسفٌوس أنها
تعنى " األسرى الرعاة " ,ولد ربط ٌوسفٌوس بٌن الهكسوس
وبٌن العبرانٌٌن.

ـ ديانة الهكسوس:
• تركزت دٌانة الهكسوس فً عبادة اإلله " سوتخ" ,وهو دون
شن أحد مظاهر اإلله " ست" المصري الذي كان معبودا ٌ فً
شرق الدلتا منذ الدولة المدٌمة.
• كان الحمار رمزا ٌ لإلله " سوتخ " وكانوا ٌدفنوه فً ممابرهم,
وكانوا ٌرسمون اإلله " سوتخ " فً مظهر أسٌوي أكثر منه
مصرٌا ,فإنه كان لرٌبا من مظاهر اآللهة األسٌوٌة " بعل "0

ملوك الهكسوس:
•
•
•
•

لسم "مانٌتون" ملون الهكسوس إلى ثالث أسرات هً:
ـ األسرة الخامسة عشر :وتتكون من ستة ملون0
ـ األسرة السادسة عشر :وتتكون من اثنٌن وثالثٌن ملكا ٌ
ـ األسرة السابعة عشر :وحكم فٌها ثالثة وأربعون ملكا ٌ من
الهكسوس ,وعاصر هذه األسرة الهكسوسٌة األسرة السابعة
عشر الطٌبٌة بزعامة "سمن رع تاعو األول".

ـ حرب التحرير ضد الهكسوس:
• أما عن الحروب الحمٌمة التً دارت بٌن المصرٌٌن
والهكسوس فكانت فً عهد الملن "كامس" ,واستمرت أكثر
من لرن ونصف لرن من الزمان بدأت فً عهده ,واستمرت
من بعده والتً اختتمها خلٌفته الملن "أحمس األول" مؤسس
األسرة الثامنة عشر .ولد وصلتنا أحبار الملن أحمس األول
والحمالت التً شنها ضد الهكسوس عن طرٌك المائد "
أحمس بن إبانا " والمائد " أحمس بن نخبت " الذي ولد فً
نهاٌة األسرة السابعة عشر وعمر حتى عصر تحتمس الثالث
وترن لنا سٌرته الذاتٌة على جدران ممبرته بمدٌنة الكاب.

