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المعبود حكا فى الدیانة المصریة القدیمة حتى نھایة / ة عنوان الرسال

  .العصر المتأخر

  ملخص الرسالة 

و ماھیت㘮ھ و إس㘮مھ و " حك㘮ا " من خالل ما تقدم ف㘮ى ھ㘮ذه الدراس㘮ة الت㘮ى تناول㘮ت المعب㘮ود          

" ألقابھ و ھیئاتھ و أدواره المختلفة على المستویین الدینى و ال㘮دنیوى ، نس㘮تخلص أن المعب㘮ود 

قد لعب دورا محوریا فى العقیدة المصریة القدیمة فھو لیس تجس㘮یدا للس㘮حر فق㘮ط ب㘮ل ھ㘮و " كا ح

تجسید للقوة المنتجة أو الطاقة الخالقة الالزمة إلعطاء األش㘮یاء فاعلیتھ㘮ا المطلوب㘮ھ، فكم㘮ا رأین㘮ا 

یج㘮اد ھو الطاق㘮ة الالزم㘮ة لتفعی㘮ل أوام㘮ر اإلل㘮ھ الخ㘮الق و بالت㘮الى ت㘮م إ" حكا"فى ھذه الدراسة كان 

  .الكون ونشأة الوجود بكل مكوناتھ و كائناتھ

ھو الطاقة التى تدفع قرص الشمس لیولد و یشرق فى األفق من جدید " حكا " و كما رأینا كان 

من جدید و " أوزیر " و بالتالى كان ھوالطاقة التى ساعدت فى عملیة إحیاء و بعث اإللھ 

  .جدید بالتالى إعادة بعث المتوفى فى العالم اآلخر من

الطاقة المنتجة الالزمة لباقى اآللھة و اآللھات لتعطى أدوارھا الفاعلیة " حكا " و كذلك مثل 

المطلوبة و التى بدونھا ال تتم األشیاء و بدونھا أوامر تلك اآللھة ال تكون لھا أى تأثیر ، و مثال 

" حكا " عاونھا اإللھ خالل رحلة إلھ الشمس فى العالم اآلخر ی" إیزیس " على ذلك رأینا الربة 

یستعین " شو " ، و كذلك نجد " أبوفیس " بسحره لتستطیع التغلب على عدو الشمس 

  . لیستطیع فصل السماء عن األرض" حكا " بالمعبود 

ھو الطاقة المنتجة التى تساعد فى نمو المحاصیل و النباتات كما جاء فى " حكا " و كذلك كان 

النباتات و المحاصیل و لذا كان یجوبون بتمثال " كا "تھ التى إعتبر" إسنا " نصوص معبد 

  .فى الحقول أثناء اإلحتفال بعیده لیھب الطاقة و الخصوبة الالزمة لنموھا" حكا " المعبود 



ھو الطاقة أو تمثیل لإلرادة و العزیمة الالزمة لمواجھة األحداث " حكا " و بالنسبة للبشر كان 

، و كذلك دفع ضرر اآلخرین بإستخدام تعاویذه " خیتى  "و الكوارث كما ورد فى تعالیم 

  .السحریة فیما عرف بالسحر المضاد

إذن فعلى مستوى اآللھة و البشر أو یمكن القول على كال المستویین الدینى و الدنیوى كان 

ھو الطاقة و القوة الالزمة لتفعیل األشیاء لتقوم بدورھا بالنسبة لعالم اآللھة " حكا " المعبود 

  .و اآللھات و لدفع عجلة األحداث لألمام و التصدى لھا فى عالم البشر و األحیاء

 


