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 حروب رمسيس الثاني وتسخير بني إسرائيل

 60212: عدد مرات المشاهدة |  62/2/6202: تاريخ المقال 

 
 

 

  

 الدكتور رشدي البدراوي

 أستاذ بجامعة القاهرة وباحث وكاتب إسالمي 
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تمثال لرمسيس الثاني وهو يمسك بصولجان 

 الحرب
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) رمسيس الثاني يهزم الحيثيين، ويرى ملك حلب مقلوبًا 

ويحاول رجاله تفريغ ما ابتلعه من (  X مشار إلهي بعالمة
 .ماء
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تسخير بني إسرائيل في عمل الطوب وأعمال البناء ـ يالحظ اللون األبيض لبشرة العمال مقارنة باللون 

لوحة في )للمالحظين والعصا في يد المالحظ الجالس في أقصى اليمين من الرسم الطوىاألسمر 
 002نقاًل عن الكتاب المقدس كتاريخ ـ وارنر كيللر ص " (. رح مي رع" مقبرة الوزير 
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" فيثوم " تسخير بني إسرائيل في مدينة المخازن 

ويرى أحد العمال أبيض البشرة يحمل غرارة حبوب 
فه بينما الرسم الداخلي يبين سَلم لمأل على كت

نقاًل عن الكتاب )الصومعة من فتحة في أعاله 
 006ص. المقدس كتاريخ ت وارنر كيللر 

 

Percy Newberry
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