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التطهر فى مصر القديمة  :أصل فكرته المقدسة



د/رحاب عبد المنعم باظة
ملخص :

كان من أهم ما تميزت به الحضارة المصرية القديمة هو التطهر المادي والمعنوي،
فهناك تطهر الجسد وتطهر الروح .وقد كان الكهنة في مصر القديمة هم األكثر
استمساكا بشعائر الطهارة والتطهر .كما أنه كانت هناك تقاليد وشعائر تجرى
للملوك والكهنة نتجت عن حاجاتهم وحاجة بيئتهم لهذه الطهارة .ومما ال شك فيه أن
هذا التطهر قد نشأ عن فكرة دينية جعلته مقدساً .فقد كان هناك طهارة لليدين
والقدمين واألظافر وسائر أعضاء البدن .وهناك نظافة خاصة للجسم تميز بها أفراد
الشعب المصري القديم .وعرفت هذه الطقوس وسجلت على القطع األثرية منذ عهد
الملك نعرمر حث يقف الملك حافي القدمين وخلفه إناء الماء رمز التطهر.

الكلمات الدالة:
التطهر ،االغتسال ،الحيض ،الجنابة ،النفاس ،الموت ،المقدسة.



عضو االتحاد العام لآلثاريين العرب وعضو الجمعية التاريخية المصرية.
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يعتبر التطهر من أهم الشعائر الدينية التى تميزت بها الحضارة المصرية القديمةة.
فقد اهتم المصرى القديم بالتطهر حسيًا ومعنوياً ،فهي ال تقتصةر علةى الطهةارة
البدنية وحدها إنما امتدت لتشمل طهارة الروح .كما شملت أيضةاً تطهةر اآللهةة،
وتطهر الملوك ،وتطهر الكهنة وتطهر األفراد ،سواءاً كةانوا أحيةاءاً ،أو أمواتةاً،
رجاالً أو نساءاً على حد سواء .وال بد أن هذا التطهر نشأ عن فكةرة معينةة عنةد
المصرى القديم وصلت به إلى أن جعلته أمراً مقدساً فى حياته بل وعند مماته .ومن
ثم كان هذا البحث لدراسة كيف نشأت فكرة التطهر عند المصرى القديم.
ومن المرجح أن التطهر فى مصر القديمة بدأ منذ عصورما قبل التاريخ حيث ظهر
لقب  wr idtأي (العظيم الخاص بهبة منح الماء) الذى يقوم بعملية التطهير فى pr
 mwوهو أحد بيوت التطهير الخاصة بالماء ،والذى كان يسكن فيه األفراد الةذين
يقومون بالتطهير ،والدليل على ذلك أن إناء  qbHwقد ظهر فى لوحةات قةرابين
األسرة الثانية ،ومن ثم فالبد أنه ظهر قبل ذلةك .ويةرى بعةض العلمةاء مثةل
 Blackmanأن التطهر يرجع أساساً إلى مذهب أيونو ،وأنه مرتبط بعقيدة الشمس،
كما ظهر أيضاً فى مراسم تتويج الملك واالحتفال بتجديد جلوسةه علةى العةر ،
وورد ذكره في كتب العالم اآلخر بدءاً من نصوص األهرام إلةى كتةب العصةر
المتأخر كما سيرد مفصالً( ).
 /1تعريف التطهر:
التطهر (الطهارة) هو النظافة فى اللغة( ) ،وهو التخلص من األدنةاس الحسةية،
والمعنوية؛ الحسية (النجاسة) ،والمعنوية (أمراض القلةوب كةالكبر والحسةد)( )،
والطهر نق يض الحيض ،ونقيض النجاسة ،والجمع أطهار ،ومنها طَهَةر ،وطَهةرَ،
يطهر ،طُهراً ،وطهارة ومطهرة تجمع طهارة األخالق والعفةة أى مطهةرة مةن
األدناس والباطل( ).
أما التطهر فى الشرع فيعرف بأنه رفع الحدث ،ورفع الخبث ،ويكون رفع الحةدث
بالوضوء والغسل ،ويكون رفع الخبث بإزالة ما يتعلق بالثوب ،والمكةان ،والبةدن
وغيره من النجاسات ،وقد شرع اهلل عز وجل التطهر لبدن المؤمن وقلبةه تنشةيطاً
ألعضائه وترويحاً لنفسه( ).

(
(
(
(
(

1-

) حنان محمد ربيع حافظ ،طقسة سكب الماء ،ص1
) عبد الجليل شلبي ،فقه العبادات ،ص. 1
) هشام الكامل حامد موسى ،االمتاع بشرح متن أبى شجاع ،ص. 1
) ابن منظور ،لسان العرب ،ص . 1 - 1
) محمد بكر إسماعيل ،الفقه الواضح ،المجلد األول ،ص .1
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وقد عبرت اللغة المصرية القديمة عن معنى التطهر بكلمة  ،) (abwوأطلقت كلمةة
 wabلتعبر عن معنى (يصبح نظيفاً) .وهى الكلمة التى وردت إلينا ألول مرة فةى

نصوص األهرام ،وألنها تأتى لتعبر عن النظافة فقةد أخةذت مخصةص  مةع
مخصص  حيث كان يتطهر بالماء والنطرون( ،)1أما الكاهن المطهر فهةو wab
وهذا ظهر أيضاً من الدولة القديمة ،وتستخدم أيضاً فى تطهيةر الجسةد وتطهيةر
األضاحى( ،)1وتأتى ككاهن اإلله أو كاهن المعبد ،أما كاهن الملك فهةو wab nswt
ومن عمل طبيباً سمى  wab pr-aAوأصل وظيفة الكاهن المسمى (وعب) نعرفهةا
عن طريق اسمه المأخوذ من كلمة  wabبمعنى (طاهر) و(نقى)؛ وكان بصفة عامة
هناك فئتان من الكهنة فئة تقوم بأعمال كهنوتية معينة وهم "خدم اإلله" وهؤالء هةم
كهنة العبادة الحقيقيون ،أما الفئة الثانية فهى (خري حب) وهم العلماء كاتب كتةاب
اإلله وهم يقومون فى االحتفاالت بتالوة الصيغ القديمة ،والةذين يعرفةون أسةرار
السحر ،وهؤالء كانوا أطباءاً أيضاً( .)1أما الكاهنة فهى  wabtوكذلك.) 1(wab Hmt
وهناك  wabwالتى تعبرعن تطهير مالبس اآللهة ،ومالبةس األمةوات ،وتأخةذ
مخصص قطعة القما  ،وكذلك  wabtللتعبير عن نفس المعنى ،أما كلمة wabt
بمخصص الدار  فإنها تعبر عن معنى (المكان الطاهر) وقد ظهرت منذ عصةر
الدولة القديمة انعكاساً للتعبير عن المكان النقي كغرفة فى المعبد ،وكالمقصورة( )،
وكذلك المقبرة ،ومكان التحنيط .وعندما تأتى بمخصص السماء فهةى للتعبيةر
عن السماء النقية التي ينزل منها ماء المطر النقى الطاهر  ،) ( wabtوهناك أيضاً
 wabبمخصص قطعة اللحم للتعبير عن قطع اللحةم ضةمن مائةدة القةرابين،
وجمعها  wabwtوقد ظهرت منذ الدولة الوسطى( ).
يتبين من هذه المعاني اللغوية والكلمات الهيروغليفية أي األشياء التي يجب أن تكون
طاهرة دائماً ومنها المالبس كمالبس اآللهة ،ومالبس الملوك ،ومالبةس المتةوفى،
واألماكن كقدس أقداس المعبد ،ومكان التحنيط ،والمقبرة ،ومائدة القرابين وما عليها
من طعام وشراب .أما عن ألقاب الكهنة فهى كثيرة يعتبر أهمها كاهن اإلله ،وكاهن
الملك وهما اللذان يقومان بتطهير اإلله والملك ،وهناك أيضاً كاهنات .كمةا اعتبةر

(6 ) Gardiner, A., Egyptian Grammar, P. 560.
(7( Wb I 280, 12, 13.
(8( Wb I 282, 13, 14.

)(6أدولف إرمان ،ديانة مصر القديمة ،ص1

.
10

( ) Wb I 283, 1, 5, 6, 13,14.
(11) Gardiner, A., Egyptian Grammar, P. 560 & Wb I 283,17-20.
(12) Wb I 284, 8- 10.
(13 ) Wb I 284, 11-14.
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المصري القديم ووضح في النصوص أيضاً أن ماء المطر النازل من السماء مةاءاً
طاهرًا.
 /2الماء الطهور وأدوات التطهير:
 :1/2الماء الطهور:
الماء الطهور في اللغة هو الماء الذى يتطهر به( ) .وكان نهر النيل المصدر األول
للماء الطهور عند المصري القديم ،فقد قدس المصرى القديم نهر النيل الةذى يحيةا
على مائه ،ويعطى أرضه الصحة ،والخصب ،والقوة ،والنماء ،فقد وصفوه أوصةافاً
عديدة في قصائدهم الشعرية؛ ومنه ما ورد فى النشيد اآلتي:
"كل من يرى النيل تدب الرعشة في أوصاله.
أما الحقول فهى تضحك.
وأما الشواطئ فتكسوها الخضرة.
وتتساقط هدايا هذا اإلله.
وتعلو الفرحة وجوه البشر.
(

أما قلوب اآللهة فتخفق من السعادة".

)

وكانت مياه النيل الجارية فى أى منطقة فيه رمزاً للطهارة ،ووسةيلة رئيسةية مةن
وسائل التطهر ،والدليل على ذلك ما ذكره هيرودوت فى قولةه" :انظةروا! مةس
مصرى خنزيراً أثناء مروره به فذهب فى الحال وألقى بنفسه فةى النهةر دون أن
يخلع مالبسه" ،وهذا دليل على أن كل مياهةه طةاهرة فةى أى بقعةة مةن أرض
مصر( ) .كما دل أيضاً على أن المصرى القديم كان يعتبر الخنزير من النجاسةات
التى البد أن يتطهر منها اإلنسان ،أما رعاة الخنازير فرغم كونهم مصريين إال أنهم
كانوا الفئة الوحيدة غير المسموح لها بدخول المعابد ،أو تزويج بناتهم إال من أسةر
رعاة الخنازير مثلهم ،فقد كان في ديانة المصري القةديم أن الخنزيةر نجسةاً ،وال
يتناول لحمه لكن يقدم ذبيحة للقمر فقط ،وكا ن من المحرم فى المعابد كل التحريم أن

(
(
(

) ابن منظور ،لسان العرب ،ص . 1
) أدولف إرمان ،ديانة مصر القديمة ،ص. 1
) سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص. 1
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يحدث أى فرد صوتاً يشبه صوت الخنزير( ،) 1وهذا مما يتفق فيةه مةع الشةريعة
اإلسالمية أيضاً(.) 1
 : 2/2أدوات التطهير :
يعتبر الطست المصنوع من المرمر أهم أدوات التطهيةر وخاصةة فةي األعيةاد
واالحتفاالت .ويطلق عليه  Hbو   sSويأتي كمخصص فى كلمةة  Hbtبمعنةى
(كتاب الشعائر والطقوس) ،والعالمة المثلثة التى تظهر على جانب هةذا الطسةت
تمثل الطبقات متعددة األلوان للحجر الذى قد الحوض منه ،وقد اقتصر هذا الطسةت
كمخصص فى الكلمات الهيروغليفية الدالة على األعياد مثل (عيد رأس السةنة) 
حيث يظهر الطست ويعلوه مقصورة مدعمة بعمود ،كما تأتى كمخصةص لمعنةى
( xry-Hbtالكاهن المرتل) الذى يقوم بتالوة الشعائر ،أما الجزء الذي يعلو الطسةت
ف هو كتلة الجزار ،ويعد هذا دليالً على ارتباط هذا الطست بطقوس التطهير الخاصة
باالحتفاالت الدينية ،لذلك فإن هذه العالمة تظهر أيضاً تحت الملك الجالس لالحتفال
بعيده الثالثيني للجلوس على العر (.) 1
كان من أدوات التطهير أيضاً إبريق  Hst وهو إبريق طويل ضةيق لةه قاعةدة،
وعادة ما كان يصنع من معادن ثمينة ،ويتدلى منه في المناظر موجة المياه ،وكةان
يظهر أحياناً على نحو متكرر بجانب قرابين الطعام المختلفة فوق الموائد دليالً على
تطهير هذه القرابين( .) 1كما كان يستخدم هذا اإلناء أيضاً فى إراقة الماء ،واللةبن،
والخمر على حد سواء .وجاء كمخصص فى كلمة  qbbبمعنى (ينةتع ) ،وكةذلك
(يصبح نشيطاً) ،و(يكون هادئاً)( ) ،حيث استعمل في سكب الماء بغرض التطهةر
الذى كان رمزاً طبيعياً للحياة وإعادة الحيوية عند المصرى القديم.
 /3حاالت التطهر عند المصرى القديم:
عرف المصرى القديم التطهر فى حاالت كثيرة وألسباب عدة منها ما كان أساسةه
سببًا دينياً ،ومنها ما كان سببه معنوياً ،وهما طهارتان عند المصري القديم طهةارة
حدث كانت تتم باالغتسال ،وطهارة خبث تتعلق بإزالة النجاسةات ،هةذا بخةالف
1

(

1

(

) جورج بوزنر وآخرون ،معجم الحضارة المصرية القديمة ،ص

.

) قال تعالى " :إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ولَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاٍ وَلَا عَاٍ فَلَا إِْْمَ عَلَيْهِ إِ ََّّ

اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ،سورة البقرة ،اآلية رقم ( .) 1
1

(

1

(

) ريتشاد ولكنسون ،دليل الفن المصرى القديم ،ص . 1 ، 1
& Gardiner, A., Egyptian Grammar, PP. 527-528.

) ريتشاد ولكنسون ،دليل الفن المصرى القديم ،ص . 1 ، 1
(21) Gardiner, A., Egyptian Grammar, P. 529.
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النظافة العادية ،فقد كان المصري القديم حريصاً على النظافة البدنيةة فةى حياتةه
اليومية ،فكان فى كل بيت حمام أطلق عليه  pr dwAtوعرف ذلةك منةذ الدولةة
القديمة ،وتعني (بيت الصباح) ربما تعبيراً عن النظافة اليومية التي يقوم بهةا كةل
صباح قبل توجهه إلى العمل .فكان الشعب كله فى حاجة ماسةة ألمةور النظافةة
اليومية والغسل( ) .ويؤكد على ذلك وجود المفردات الهيروغليفية السةابق ذكرهةا
والتى تعبر عن معنى االنتعا مثل كلمة  qbbوهى فعل بمعنى (ينتع ) ،ومنهةا
كلمة  sqbbwyبمعنى كلمة (حمام) ( ) .حيث كانت األم المصرية حريصة علةى
نظافة أطفالها منذ مولده ،وقد كان هذا مما تميز به المجتمع المصرى القةديم عةن
غيره من سائر األمم ،فكما ذكر الكتاب اإلغريق فإن أطفال أسبرطة كانوا يكتفةون
باالستحمام فى أيام معينة فقط من السنة.
وكان االغتسال يشترك فيه كل من الرجل والمرأة على حد سواء .كما كةان هنةاك
تطهر للبالغين أيضاً تساوى فيه الكبار والصغار ،ويرى عبد العزيز صالح أن هةذا
االغتسال كان له أثر كبير في تخفيف أضرار الخرافات واالعتمةاد علةى الرقةى
والتمائم التي شجع عليها أدعياء الطب والسحر فالوقاية خير من العةالج( ) .أمةا
موجبات الغسل نفسها عند المصري القديم فكانت على النحو التالي:
 :1/3الجنابة:
كان على كل من الرجل والمرأة في مصر القديمة على حد سواء أن يتطهةرا بعةد
الجماع الجنسى حيث أن هذا اللقاء كان من األسباب الناقضةة للطهةارة ،ومسةببة
للنجاسة عند المصري القديم ،فكان عليه أن يغتسل جيداً عدة مرات لضمان النظافة
وتمام الطهارة ،مع غسل أعضائه التناسلية بعناية فائقة حيةث كةان المنةى مةن
النجاسات عند المصرى القديم( ) .وقد عرفنا هذا األمةر مةن قصةة (العاشةقين
والتمساح) التى ترجع أحداثها للقرن الثامن والعشرين قبل الميالد ،فالقصةة تحكةى
عن خيانة زوجة كاهن كبير فى مدينة منف يدعى "وبا إنر" لزوجها بعد أن هامةت
بحب فتى آخر من نفس المدينة ،وكان يختلى بها خلسة فى جوسق بحديقة قصرها،
وإذا قام عنها اغتسل فى بركة صغيرة بالحديقة نفسها .وتبين من سياق القصةة أن
التطهر بعد الجماع كان فى شريعة المصرى القديم( ).

(

) سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص

،

.

(23) Gardiner, A., Egyptian Grammar, P. 596.

) ( عبد العزيز صالح األسرة المصرية فى عصورها القديمة ،ص  ،1ص .1
( ) سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص. 1
( ) عبد العزيز صالح ،الشرق األدنى القديم ،الجزء األول ،ص. 11
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وكان على المرء في هذا التطهر أن يغتسل ثالث مرات فى الغالةب ثةم يرتةدى
مالبس نظيفة ويتطيب بالعطور والبخور ويتلو األدعية المختلفة حتى يسةتطيع أداء
الصالة والشعائر اليومية بعد التطهر.
 :2/3النفاس:
كان على األم بعد أن تضع مولودها أن تقوم أوالً بعملية النظافة المعتادة فةى هةذه
الحالة مع الدعاء لألم بالسالمة والحماية مع وجود إلهات هذا الموقف وهن تاورت،
وإيزيس ،ونفتيس ،وحتحور .كما كان على األم أن تتطهر بعد اليوم الرابةع عشةر
بالماء الدافئ الممزوج بالروائح العطرية ،ويصاحب هذا االغتسال إطالق البخةور،
والصلوات ،واالبتهاالت إلى إلهات الحماية لألمهات الوالدات ثم يعقد حفةل للوالةدة
تحضره سيدات يجب أن يكن طةاهرات أيضةاً ويتنةاولن أطعمةة معةدة لهةذه
المناسبة( .) 1وقد عرفنا ذلك من أسطورة ترجع لعصور الدولة القديمةة صةورت
ميالد ثالثة توائم المرأة مباركة تسمى "رود جدت" وكةاهن مةن أوليةاء رع رب
الشمس يسمى "وسر رع" أنه حين جاءها المخاض ثم تمت عملية الوالدة بعد ذلةك
فإن هذه األم قد تطهرت من النفاس بعد أربعة عشر يوماً(.) 1
 :3/3انقطاع الحيض:
كانت المرأة فى مصر القديمة فى فترة الحيض تعتبر غير طاهرة ،ومن ثم ال يحةق
لها أن تدخل المعابد ،أو تؤدى شعائر الصالة ،أو أى شعائر دينية أخةرى .وكةان
عليها أن تتطهر بعد انتهاء فترة الحيض ،فتغتسل ثالث مرات أيضاً بالماء المةذاب
فيه النطرون ثم تتعطر بعد ذلك وتتبخر مع تالوة أدعية وصلوات تؤهلها للطهةارة،
وكانت تمتنع عن الجماع الجنسى فى هذه الفترة ،كما أن دم الحيض هذا كان يعتبةر
أيضاً من النجاسات عند المصرى القديم(.) 1
 :4/3غسل الموت:
تعتبر طهارة الميت من أهم ما تضمنته الشعائر الجنازية في مصر القديمةة سةواء
لألفراد أو الملوك على حد سواء .كما أننا نعلم من المقةابر نفسةها أن مقصةورة
المقبرة هي مكان مقدس ،وأن زائريه البد أن يكونوا طاهرين حتةى يتمكنةوا مةن
دخوله ،لذلك فإنه كان يحرم على من يأكلون المحرمات أو يأتون من الجمةاع دون
غسل أو يكونون غير طاهرين ألى سبب أن يدخلوا المقابر(.) 1
1

(
(
1
(
1
(
1

)
)
)
)

سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص- 1
عبد العزيز صالح ،األسرة المصرية فى عصورها القديمة ،ص.11-11
عبد العزيز صالح ،األسرة المصرية فى عصورها القديمة ،ص. 1
جيمس هنرى برستيد ،فجر الضمير ،ص. 1
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وقد ذكر غسل الملك الميت بوضوح وتكرار فى كثير من نصوص األهرام ،حيةث
كان يتم تغسيل الملك المتوفى بالماء الذى يصب فوق البدن كله ،أو باالستحمام فةى
البحيرة المقدسة الواقعة فى الحقول المباركة ،حتى أن اآللهة كانةت تقةوم بخدمةة
الملك فى وقت إنجاز ذلك الغسل فيقدمون إليه المناشف ثم المالبس ،وهذا التطهةر
مةن
يقابله سليم حسن بغسل الميت فى الشريعة اإلسالمية( ) .وورد في الفقرة
نصوص األهرام أن تطهير الملك الميت يقوم به أربعة أرباب ،وقد جاء فيها:
"إن تطهيرك هو تطهير حورس،
"إن تطهيرك هو تطهير ست،
"إن تطهيرك هو تطهير تحوت،
(

"إن تطهيرك هو تطهير دون عن وى ،dwn an wy

)

إن تطهيرك يكون بينهم "( ).
وكان على هذه اآللهة األربعة تالوة تعويذة معينة بعد االنتهاء من عمليةة الغسةل.
يقول فيها األول" :إنه يكون طاهراً (الملك) إنه المطهر على تله إنه رع الذى يضةئ أو يلمةع
فى جماله" ،ويقول الثانى" :إنه يكون طاهراً على تله" ،ويقول الثالث" :إنه الذى أنقةذ نفسةه
بالتطهير والسكب" ،ويقول الرابع" :إنه طاهر إنه المطهر على ضفته" .حيةث تتلةى هةذه
التعويذة للملك الميت بعد أن يتم تطهيره ويمر بنون( ) .كما كان يتلى نةص آخةر
أثناء تطهير الملك المتوفى ورد فيه" :ستتحد لك عظامك ،الذى ينتمى إليةك يعةود إليةك
كامالً" .وكان يطلق البخور أثناء عملية التطهير ،ويقف شخص آخر أيضةاً مهمتةه
حمل صندوق المالبس النظيفة فيقوم المطهر بكساء الجسد بطبقة واحدة من القما
أو أكثر بعد معالجة الجسد بالدهان ،والمراهم ،والصمغ ،والطيب( ).
كما توضح نصوص العالم اآلخر بدءاً من نصوص األهرام ثم نصةوص التوابيةت
و عبر العصور تعمق الشعور بالمسئولية األخالقية تعمقاً عظيماً فةى هةذا العةالم.
وي تجلى ذلك بوضوح فى مشاهد حساب اآلخرة ،فنجد المتوفى يقول" :إن خطيئتي قةد
أقصيت عنى ،ومحى إثمى ،ولقد طهرت نفسى فى تينك البحيرتين العظيمتين اللتين فى إهنةاس"؛
ويقول أيضاً" :إننى أسير فوق الطرق التى أغسل فيها رأسي فى بحيرة الحةق" ،أما فى كتاب
( ) جيمس هنرى برستيد ،فجر الضمير ،ص .1
( ) هو المعبود الرئيسى في اإلقليم الثامن من مصر العليا على الضفة الشرقية للنيل ،للمزيد من
الدراسات ،انظر :حنان محمد ربيع حافظ :طقسة سكب الماء ،ص ، 1ملحوظة ( ).
(33) Faulkner, R.O., The Ancient Egyptian pyramid Texts, P.70.

(
(

) حنان محمد ربيع حافظ ،طقسة سكب الماء ،ص ، 1ص
) حنان محمد ربيع حافظ ،طقسة سكب الماء ،ص . 1 - 1

.

&Ikram,S., Death and Burial in Ancient Egypt, P.195.
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الموتى فقد ورد فى أحد فصوله تحت عنوان( :فصل فةى دخةول قاعةة الحةق/
الصدق) ،جاء فيه ما يقوله المتوفى عندما يتطهر ثم يصةل إلةى القاعةة فيصةبح
مطهراً من كل الذنوب التى اقترفها فيوجه نظره إلى اإلله ويلقى عليه السالم وعلى
اآللهة التى معه ثم يقول:
"انظر! لقد أتيت إليك،
"إنى أحضر العدالة إليك ،وأقصى الخطيئة عنك،
"إنى لم ارتكب ضد الناس أى خطيئة،
"إنى لم آت سوءاً فى مكان الحق،

"وإنى لم أعرف أية خطيئة ".........
ويستمر المتوفى فى إعالن براءته ثم يقول آللهة المحكمة العظمى:
"نجونى أنتم واحمونى أنتم،
"وال تقدموا ضدى أية شكاية أمام اإلله العظيم،
"ألنى إنسان طاهر الفم ،وطاهر اليدين،

"وإنى من قاله له كل من رآه ،مرحباً ! مرحباً !"( ).
ويتبين من هذه النصوص الجنازية بدءاً من النصوص المصةاحبة لغسةل الميةت
وحتى كتاب الموتى أن الهدف من هذا الغسل هو طهارة روح المتةوفى ،وإظهةار
جماله الذي سيضيء به في العالم اآلخر ،وأن هذا التطهر سينقذه في هةذا العةالم،
وسيكون سبباً في اتحاد عظامه إذا ما بليت فتكتمل هيئته مرة أخرى .كما يظهر أثر
التطهر أيضاً في االنعكاس األخالقي له على المتوفى حيث أنه بهذا التطهر يتةرك
وراءه الرذائل الخلقية فيبتعد عن الشرور ،واآلثام ،والذنوب ،والخطايا التى اكتسبها
فى حياته الدنيا فيصبح بذلك مؤلهاً لدخول حضرة آلهة محكمة العدل العظمى فةى
العالم اآلخر ،ومن ثم تعلن براءته من كل ما يمكن أن ينسب إليه من سةوء ،وهنةا
يحق له أن يطلب النجاة والحماية من اآللهة ألنه أصبح طاهراً.
 : 5/3قبل أداء الشعائر الدينية:
كان التطهر شرطاً أساسياً لكل من يدخل المعبد سواء كان ذلك خاصاً بةالملوك أو
الكهنة أو عامة الشعب فى المناسبات المختلفة ،واألعياد ،واالحتفاالت .كمةا كةان
شرطاً أساسياً قبل أداء الشعائر الدينية المختلفة.

(

) جيمس هنري برستيد ،فجر الضمير ،ص1
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 :1/5/3تطهير تمثال اإلله:

كان البد من تطهير تماثيل اآللهة ال سيما التمثال الرئيسى لإلله وهو الخاص بإقامة
الشعائر الدينية ،والذى يعبر عن كافة التماثيل األخرى ،ويضفى على اإلله صةورته
كسند ومرجع داخل الناووس الذى يوضع فى قدس أقداس المعبةد ،وكانةت تقةام
الشعائر اليومية لتمثال اإلله صباح كل يوم من أجل استدعاء وجوده ،ويتم اإلعةداد
لهذه الشعائر فى الساعة األخيرة من الليل ،واألولى من النهار ،حيةث يةتم إعةداد
القرابين المطهرة ،ويدخل موكب حاملى القرابين إلى المعبد ،ويقةوم أحةد الكهنةة
بقراءة كتاب الشعائر أثناء وضع القرابين فى أماكنها ،وعندئذ يبدأ االسةتعداد لفةتح
أبوب ناووس اإلله ،ويستعد الملك لدخول قدس األقداس فيقوم بتحطيم الختم ،وكسر
مزالج الناووس ،وهنا يؤكد الملك أنه طاهر( .) 1فكل ما يقوم به الكهنة من أعمةال
التطهر خالل مباشرة مناسكهم ،وشعائرهم هو ظل آخر لما يقومون به نحو الملةك
أيضاً الذى يجب أن يكون طاهراً سواء فى مقره العظيم كل صباح حينما يذهب إلى
حمامه الخاص محاطاً بالكهنة ،والحاشية مع تالوة تراتيل الصباح التى تةدعو لةه
بالصحة ،والسعادة ،والخلود الدائم مع مصاحبة البخور المنبعث من مباخر الكهنةة
المطهرين وهذا من الطقوس اليومية .أو سواء كان ذلك من أجةل الشةعائر التةى
يؤديها الملك لتمثال اإلله فى قدس األقداس كل يوم أيضاً( ) 1حيث يكةون المكةان
مظلماً ظالماً خفيفاً ،ومضاءاً بالشموع فيشرق وجه اإلله لحظة بزوغ الشمس فةى
األفق ،وهنا يظهر اإلله ظهوراً مادياً واضحاً ،وتتوالى مشةاهد الةورع ،والتأمةل،
والعبادة ويتبين بوضوح نهاية هذا المشهد فى النص التالى" :إنه (الملك) يةدخل ،وهةو
طاهر ،من أجل تزيين هيكل حورس ،من أجل أن يضع المؤن فوق مائدة القرص المجنح اإللهةى
من أجل ملء مسكنه.) 1("......

وتعكس لنا أحد النصوص المصاحبة لهذه الشعائر كينونة اإلله على النحو التةالي:
"إنه أكثر مناعة مما يتراءى فى السماء ،وأكثر غموضاً من أحوال العالم اآلخر ،وأكثر تمجيداً من
ساكني المحيط األزلةي" .مما يشير إلى منعة ذات اإلله كمنعة النجوم ،وغيبيةة كنهةه
تماماً كغموض عالم ما بعد الموت ،مع غاية تبجيله وتمجيده .فهو يدل على القصور
البشري عن اإلدراك اإللهي واإلحاطة بعلم اإلله .ولعل هذا النص يقربنا من قولةه
تعالى ..." :يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُو ََّ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إِلَّاا بِمَاا اَااءَ  .) 1("....وبالرغم
من وجود تمثال اإلله داخل الناووس في قدس األقداس إال أنه كان هناك الكثير مةن
1

(
(
1
(
1
(
1

)
)
)
)

ديمتري ميكس ،الحياة اليومية لآللهة الفرعونية ،ص. 1- 1
سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص
ديمتري ميكس ،الحياة اليومية لآللهة الفرعونية ،ص. 1
).
سورة البقرة ،اآلية رقم (
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أهل الفكر والمنطق السليم من دعاة التوحيد الذي ظهر فكرهم من خةالل تعةاليمهم
ونصائحهم في أعقاب الدولة القديمة ،وقد رأوا أن التمثال شيء واإلله المعبود شيء
آخر ،وأن روح اإلله ال يمكن أن تظل حبيسة في تمثاله أو أن تحد بحد ،وأنه أياً ما
اختلفت التماثيل فإن الرب واحد ،وذكر أحدهم وهو يعظ ولده(" :واذكر أن) اإللةه قةد
أخفي ذاته بذاته ،وأنه يعلم بخصال البشر ،وأنه يعلم أنه ذا األيد أوالً أال يقاوم إذا كان محسوسةاً
فيما يراه البصر ،فاعبد الرب إذاً على سبيله التي ارتضاها ،سواء صنعت من حجر أو شكلت من
معدن .) ("....ويشير هذا النص في البداية إلى خفاء ذات اإلله ،أي أن األبصةار ال

تدركه وأن عبادة التمثال الحجري أو المعدني أو غيرهما ما هي إال وسيلة ليكةون
اإلله مرئياً من جانب متعبديه .إذاً فمن صفات اإلله هنا الخفاء وعدم الظهور ألنةه
أخفى نفسه بذاته بحيث ال يراه سائر البشر .وهو ما يتوافق مع قولةه تعةالى فةي

وصف ذاته العلية" :ال تُدْرِكُهُ األَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ األَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَاِِ ُ"( ) .أما تطهير اإلله
نفسه داخل الناووس فهو يرجع إلى فكرة التقديس في األسةاس ألن التقةديس لغةة
التطهر ،وألن اإلله قدوس طاهر فال يليق أن يرفع له إال طاهر ،ولعل هةذا يفسةر
كل التطهر المحيط بالكيان والوجود اإللهى داخل قدس أقداس المعبد.
وتنتهى الطقوس اليومية بعد غسل تمثال اإلله وتطهيره بوضع الةروائح العطريةة،
وإلباس اإلله أرديته ،وشرائطه الملونة ،وتتويج رأسه ،ووضع شاراته فى يديه ،ثةم
تكون طقسة سكب الماء رمزاً إلى بعث الحياة المتجددة والدائمة فيه .وعنةد إقامةة
الصلوات بالمعبد كان يقوم الكهنة بطقسة سكب الماء التى تهدف إلى التطهر نحةو
المصلين وذلك بر رذاذ الماء المقدس ،الموضوع أمام الكاهن ،وذلةك إلكسةاب
المصلين الطهارة من اإلله المقام له الصالة كنوع من رضائه عنهم( ).
 :2/5/3تطهير الملك:
كان على الملك أن يتطهر أيضاً قبل أن يقوم بتطهير تمثال اإللةه أو أداء الشةعائر
الدينية المختلفة .وكان الكهنة الذين يطهرون الملك ويقومون بتدليك جسده بالةدهون
العطرية يأخذون لقب  ،wab nswوكان عليهم أن يتطهروا أيضاً مرتين فى اليةوم
الواحد فى بحيرة المعبد المقدسة ،أو في حوض من المرمر ،ويكون ذلةك بسةكب
الماء من أعلى ألسفل بالماء الجارى الطهور وليس بالماء الراكةد .وكةان تطهةر
الكهنة هذا يعتبر شرطاً أساسياً أيضاً لممارسة شعائر الخدمة اليومية بالمعبد ،وذلةك
أل نه يجب أن تكون أجسامهم نظيفة عند لقائهم باإلله وتطهيره ،ومةن أجةل طةرد
.

( ) عبد العزيز صالح ،قصة الدين في مصر القديمة ،ص
( ) سورة األنعام ،اآلية رقم ( .) 1
( ) سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص
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القوى غير الطاهرة ،والمضرة ،واألرواح الشريرة ،فالطهارة الجسدية مغزاها طرد
األرواح الشريرة التى داخل الجسم كي ال تنتقل لإلله( ).

يتبين الغرض األساسى من تطهير الملك الحى بواسطة الكهنة الذين يقومون بةدور
اآللهة من خالل النصوص الواردة في ذلك ،ومنها ما ورد فيه" :إننةى أعطيةك كةل
الحياة ،وكل الصحة مثل رع" ،وفي نص آخر" :البد أن تكون (قرناؤكم) أنفسكم  kAwسةلمية
طاهرة" ،مما يعني أن الهدف من تطهر الملك هنا هو إعطاء الحياة والقوة والصةحة
له مثل اإلله وكأنه البد أن يحمل هذه الخصائص قبل دخوله حضرة اإلله وحرمةه،
هذا باإلضافة إلى طهارة الجسد والروح ألن اآللهةة ال تقبةل إال طةاهر الجسةد
والروح.
 : 6/3خالل االحتفاالت القومية:
كان الملك فى مصر القديمة يشارك في العديد من المناسبات ،واالحتفاالت القوميةة
الهامة التى يقام لها العديد من الطقوس التى كان التطهر من أهمها .وذلك منذ بةدء
حياته كأمير وراثى له والية العهد ،خاصة إذا كان األمير األول الذى يشارك فةى
الحكم مع أبيه الملك حتى يأتى موعد تتويجه لحكم البالد.
 : 1/6/3قبل مراسم التتويج:
يعتبر أقدم منظر يبين لنا تطهر الملك حتى اآلن أثناء التتويج هو مةا ظهةر علةى
لوحة الملك نعرمر أول ملك مصري فى العصور التاريخية القديمة ،حيةث يظهةر
على أحد وجهى اللوحة واقفاً مرتدياً تاج الوجه البحرى وعار القدمين وخلفه يةاوره
يحمل فى يده اليمنى دلواً صغيراً للماء ،وفى يده اليسرى الصندل الملكةي ،وهةذا
دليل واضح على أن الملك البد أن تتطهر قدمه قبل وبعد هذه الشعائر التى يؤديهةا
وهو خالعاً صندله( ) .ورأى  Blackmanأن تطهير الملوك قبل مراسةم التتةويج
مرده إلى عقيدة الشمس فى إيونو ،وأن الغرض من هذا التطهر أن يلحق بالتاسةوع
اإللهى العظيم ،ويستقبل أرباب المقاصير ،ليمنحونه الصحة ،والحياة ،ولمةا ينتهةى
الملك من التطهر يذهب إلى الصالة ،وتقديم القرابين ،وهذا مةن الشةعائر المتبعةة
أيضاً فى هذه المناسبة( ).
كان التطهر يتم بالليل والنهار فى قدس أقداس المعبد .أما التتويج نفسةه فيةتم مةع
تالوة أنشودة الصباح ،ويصاحبه تطهير التميمة ،مع تالوة نص ورد فيةه(" :تةالوة)
(من وجهة أنه يأتى) (أنه يمحو) كل السوء والشرور وكل ما هو بغيض أو فظيع الةذى يفعلةه
(
(
(

،ص . 1
) حنان محمد ربيع حافظ ،طقسة سكب الماء ،ص
) سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص
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موفقةاً

(وذلك بتطهيره فى البحيرة) وفمه طاهراً.........لقد حصل الملك على الطهارة فلةيع
معافاً ،الملك أعطى قرباناً ،الملك يكون طاهراً" .ويتبين من هذا النص المصاحب لمراسةم

التتويج أن الملك كان يتطهر حتى يمحو الخطايا واآلثام التي اكتسبها في حياته قبةل
تولي العر فيبدأ حكمه نقياً طاهر الفم مع األمنيات له بالعي في صحة وسةالمة
ومعافاة بعد أن تطهر(.) 1
 : 2/6/3فى احتفاالت العيد الثالثيني للجلوس على العرش :Hb sd
كان تطهر الملك من أهم الشعائر التى تتم فى احتفاالت العيد الثالثيني لجلوس الملك
على العر  Hb sdوهو الذى يقام للملك كل ثالثين عاماً من حكمه ،وفيةه يعلةن
الملك تجديد شبابه وفق شعائر وطقوس معينة تمكنه من استمرار حكمه للبالد .فكان
عليه أن يؤدى بعض الطقوس العنيفة كالجرى ،والصيد ،وتقييد الثيران حتى يثبةت
أنه ملكاً قوياً موفور الصحة ،والعافية .وفيه يتوج مرتان؛ مرة باعتباره ملكاً لمصر
العليا ،ومرة أخرى باعتباره ملكاً لمصر السفلى.
كان على الملك أن يتطهر بواسطة سكب الماء بشكل طقسى على رأسةه ،ويديةه،
وقدميه بالماء المقدس ،ثم يلبس بعد ذلك الرداء الملكى ،والتيجةان ،والصةولجان،
والشعارات الملكية ،ثم يقوم الكهنة بتقديم القرابين له بعد ذلك مع فةروض الةوالء،
والطاعة ،والعبادة للملك الذى جدد شبابه ،كما تقدم القرابين لآللهةة فةى المعابةد،
ويشارك عامة الشعب في هذه االحتفةاالت التةي تقةام ابتهاجةاً بهةذه المناسةبة
الكبرى(.) 1
 : 3/6/3قبل المعارك الحربية:
كان على الملك فى مصر القديمة قبل أن يخرج للقاء األعداء فى المعارك الحربيةة
الهامة  -باعتباره القائد األعلى للجي  -أن يتوجه إلى معبد اإلله األكبر ليتطهةر،
ويصلى لإلله حتى يهبه الرعاية ،والحماية ،والعون خالل المعركة ثةم االنتصةار
فيها .ومن ثم كان على الملك بعد االنتصار أن يعود لإلله مرة أخةرى ليقةدم لةه
الشكر على معاونته له ،ورعايته خالل المعركة ،ثم يقدم القرابين لإلله من الغنةائم
التى عاد بها الجي منتصراً حتى يحظى بحب اإلله له ورضائه الدائم عنه وتأييةده
له .وال شك أن خروج الملك متطهراً فى المعارك الحربية كان الغةرض منةه أن
يخرج الملك إلى الحرب متخلصاً من ذنوبه وآثامه ومتى تخلص منها أصبح سةالماً
معافاً قوياً فى مالقاة أعدائه ومن ثم تحقق له النصر( .) 1ولعل هذا الحدث يةذكرنا
بالتطهير اإللهي للمؤمنين قبل غزوة بدر فبعد أن غشاهم النعاس أنزل عليهم مةاءاً
1

(

1

(

) حنان محمد ربيع حافظ ،طقسة سكب الماء ،ص

-

.

(48) Fairman, H.W., In Hooks, Myth, Rutual and Kingship, P. 216.
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من السماء ليطهرهم به بعد خوفهم قبل لقاء العدو بسبب قلة عددهم وكثرة عدد كفار
(1

قري

س َأ َمنَاة ِمنْا ُه َو ُينَا ِّز ُع َعلَا ْي ُك ْم مِا َن الءَّامَا ِء مَاا َء ِل ُي َطهِّا َر ُك ْم بِا ِه َويُا ْ ِه َ
) ،قال تعالىِ " :إ ْذ ُي َغشِّي ُك ُم ال ُّنعَا َ

عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَا َِّ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَِِّتَ بِهِ الْأَقْادَامَ"( ) .إذاً فالغرض من التطهر كان هةو
ذهاب المخاوف ،وطمئنة القلب ،والثبات قبل لقاء العةدو .وأحسةب أن المصةرى
القديم أدرك هذه المعانى الهامة للتطهر قبل الخروج للمعارك الحربية.
 : 4/6/3عند وضع حجر أساس المعبد:
كان ال بد للملك أن يتطهر هو وزوجته الملكية األولى أو كبرى بناته مةع بعةض
الطقوس األخرى الهامة قبل وضع حجر أساس أي معبد جديد .حيث كان في اعتقاد
المصرى القديم أن تحوت وسشات (أو تفنوت) يقومان بغرس األوتاد فةى األرض
التى سيقام عليها المعبد ،وشد الحبال لتحديد أركان وأبعاد المعبد المةراد إنشةاؤه،
ويقوم الملك بالتطهر باعتباره هنا تحوت ،أما الملكة أو األميرة فهى سشات ،وبعةد
تحديد أبعاد المعبد تر أرضيته بالماء المقدس ،وهذا يوافق شعائر المصري القديم
فيما يخص المعابد المطهرة دائماً والتي ال يدخلها إال من كان طاهراً( ).
 /4التطهر من الخبائث عند المصري القديم:
يعني التطهر من الخبث إزالة ما تعلق بةالثوب والمكةان والبةدن وغيةره مةن
النجاسات( ) .وقد حدد المصرى القديم بعض األشياء النجسة التي كةان عليةه أن
يتطهر منها ،ومنها مثالً الدم ،فقد كان دم الحيض من النجاسات التى تلوث كل مةا
يلمسه ،ومن ثم كان عليه أن يطهر كل ما لمسه هذا الدم( ) .وكان الخنزير أيضةاً
عند المصرى القديم من النجاسات التى يجب أن يتطهر منها اإلنسةان فبمجةرد أن
يمسه اإلنسان يصبح غير طاهر ،ويحرم لحمه أيضاً فى الطعام ،وفى القةرابين( ).
كما كان يحرم على الكهنة أيضاً تناول بعض األطعمة كأجزاء معينةة مةن جسةم
الحيوان المذبوح كالرأس ،واألرجل ،واألجزاء األمامية منه ،ولحم المةاعز أيضةاً،

1

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

-

ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج  ،ص
سورة األنفال ،اآلية رقم ( ).
سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص -
محمد بكر إسماعيل ،الفقه الواضح ،ص. 1
سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص. 1
.
جورج بوزنر وآخرون ،معجم الحضارة المصرية القديمة ،ص
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والحمام ،والبجع ،واألسماك ،وكذلك الخضةر ،والفةول ،والثةوم ،وكةذلك ملةح
الطعام( ).
 :1/4طهارة البدن:
يعتبر تطهير البدن أهم شيء في عملية التطهير كلها .فكان يبدأ بإزالةة النجاسةات
أوالً ،ثم يقوم بعد ذلك بغسل أعضاء جسمه بإتقان كبيةر حتةى تكةون طهارتةه
صحيحة ،وهذه األعضاء هى:
 غسل وتطهير الفم:
أطلق عليه بالهيروغليفية  ،) 1(iaw rAوكان ضمن األعضاء الواجب غسلها أثنةاء
التطهر على الرغم من أنه كان من العادات المستخدمة دائماً قبل األكل وبعده ،حيث
كان يذاب في الماء قليل من ملح النطةرون وبعةض النباتةات العطريةة اثنةاء
المضمضة ،وكان ذلك يتم أيضاً قبل تالوة األقوال المقدسة ،وقبل الصلوات ،وقبةل
أداء القسم باآللهة ،وبعد القسم أيضاً(.) 1
 غسل اليدين:
أطلق عليه بالهيروغليفية  ،) 1(iai Drtوتكتب كلمةة  wabبالةذراع الممةدود 
والساق  مما يدل على أن غسل اليدين والساقين أساسي في عملية التطهير ،بل إن
نطق الكلمة  wabلعله يحوى منطوق الذراع  ،  aمع منطوق الساق   bمما
يعطى داللة للكلمة أن غسل الذراع والساق واجب وضروري أثناء عملية التطهةر،
وأحياناً كانت تكتب هكذا  مع مراعاة ضرورة قص أظافر اليةد ألنهةا تةنقض
الطهارة ،أو ربما قصد أن الماء لن يصل لهذه األجزاء إال بتمام قص األظافر(.) 1
 غسل الوجه والرأس:

أطلق عليه بالهيروغليفية  ،) ( iai Hrtوهو يشمل تنظيف العينين ،واألنف ،والفم،
واألذن ،وشعر الرأس ،والرقبة جيداً ،ويكون الغسل بالتكرار عدة مرات مع تالوة
بعض األدعية الدينية( ) التى تفيد الرجاء ،واالبتهال لتقبل هذه الشعيرة ،وكان على

(

) سيرج سونيرون ،كهان مصر القديمة ،ص

-

.
(57) Wb I 39, 23.

1

) سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص

.

1

) سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص

.

(
(

)59) Wb I 39, 8.
(61) Wb I 39, 6.

(
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من يقوم بسكب الماء على المتطهر أن يكون طاهراً أيضاً هذا بالنسبة لألفراد
العاديين ،أما بالنسبة للكهنة فكان يقوم به اثنان من الكهنة المطهرين( ).
 غسل القدمين:
تظهر كلمة  wabفى أحد صورها باإلناء فوق القدم  لتعبر عن ضةرورة غسةل
القدم ضمن عملية التطهر ،وهناك كلمة أخرى تعبر عن غسل القةدمين هةى iai
 ،) ( rdwiوظهر هذا بوضوح فى صالية الملك نعرمر ،وربما كان هةذا الغسةل
يصل إلى الركبة وفق ما تدل عليه هذه العالمة فى الكتابة الهيروغليفية ،كما أنه من
المالحظ أيضاً أن ( wabtبيت التطهر) الذى كان يعد فيه الخبز ،والغةذاء ،وبقيةة
أعمال االغتسال ،والتنظيف سواء بالمنزل أو الملحق بالمعبد ألداء نفس األعمال أو
للتحنيط ونحو ذلك كان يتضمن عالمة القدم واإلناء المسكوب فى الماء ليدل أيضةاً
على أهمية غسل القدم ين أو التطهير نفسه لمن يدخل هذه األماكن مع التأكيد علةى
أهمية نظافة القدم( ).
 سكب الماء على الجسم كله:
يوضح مخصص كلمة  wabالتى تأخذ أحياناً مخصص اإلنسان الجةالس ويحمةل
على رأسه إناء يتدلى منه الماء  ، وهذا يعبر عن أن التطهر يشمل إسالة المةاء
على الجسد كله فيشمل جميع أعضاء جسم اإلنسان ،بحيث يستوعبها الجسم كله.
وقد فرق المصرى القديم فى اللغة بين معنى (التطهر)  ، wabوبين معنى (الغسل)
 ) ( iaiوالذى أضاف له ككلمة غسل الوجه ،وغسل اليد ،وغسل القدم ،وغسل الفم،
بل وغسل القلب أيضاً ،كما أن معنى التطهر بخطواته الواضحة يشمل ما يتم لتمثال
اإلله ،وللملك الحي ،والملك الميت ،وللكهنة ،ولألفراد العاديين(.) 1

ولم يقل اهتمام المصري القديم بتطهير الروح والقلب عن اهتمامه بتطهير الجسةم،
وتعكس النصائح الموجهة للملك مريكارع هذا المعنى بشكل واضةح علةى النحةو
التالي :ما يدل على وجود شعيرة تعبر عن تطهير شهرى ،فقد ورد فى الةنص مةا
يلى " :أقم آثاراً باقية لإلله ألنها تجعل اسم صانعها يبقى ،ودع المرء يعمل ما فيه صالح روحةه
بتأدية الطهور الشهرى ،ويلبس النعلين األبيضين ،ويزور المعبد ."....ويتبين من هذا الةنص
بوضوح تام أن الملك المصري القديم كان ضمن شعائره الدينية أن يتطهر مرة كةل
( )سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص. 1
(64) Wb I 39, 22.

(
1

(
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.
(66) Wb I 39.
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شهر ثم يلبس النعلين األبيضين اللذين من المؤكد أنهما مطهرين أيضاً ،ثةم يةذهب
إلى قدس أقداس المعبد ويظهر الرموز الدينية( ،) 1ويبدو أنةه كةان فةي عقيةدة
المصري القديم أنها رحلة مقدسة مليئة بالروحانيات هدفها هو غسةل روح الملةك
وتطهيرها من الذنوب مما يؤدي به لصالح روحه .وال شك أن هذا الصالح يعةود
بعد ذلك باألثر النافع على حكمه وعلى رعيته وإال ما أوصى بها مريكارع ولةده،
وهذه الرحلة تشبه رحلة الحج والعمرة في الشعائر اإلسالمية.
 : 2/4طهارة الثوب:

بينت النصوص المصاحبة لعملية التطهر في مصر القديمة طهارة الثوب .فقةد ورد
فى أحد النصوص المصاحبة لتتويج الملك على العةر باعتبةار أن (جةد) هةو
المسئول الرئيسى عن الطهارة الخاصة بالملك ،وقد ورد فيها" :إنك نفسك (جد) يعتمةد
عليك الملك" ،حيث كان جد يختص بتطهير الرداءات المخلوعة من الملك ،حيث كان
الملك يلبس رداءه مرة أخرى بعد تطهيره بواسطة جد الذى يتلو هذا الةنص" :هةذا
الرداء إنك تلبسه فى رأسه ،إنك ترتديه فى قدميه ،إنك ترتديه فى جسده ،إنك ترتديه فى ذراعةه،
إنك ترتديه عند نومه بالليل ،عندما ينظر هذا الملك إلى مكانه ،هو الملك فليحيا ويعةي سةالماً
معافاً من خالل تلك الماء المسكوب .".....ويوضح هذا النص أن تطهير الثياب من أهةم

الخطوات المصاحبة لعملية التطهير عموماً( ،) 1وهكذا وكما سبق ذكره فإنةه كةان
هناك تطهير للثياب سواء للكهنة أو الملوك أو الموتى أو األحياء فطهةارة الثةوب
كانت شرطاً أساسياً دائماً لعملية التطهير.
 : 3/4طهارة المكان:
عمل المصري القديم على تطهير أماكن بعينها وهي التي كانةت تأخةذ مخصةص
الدار في كلمة  wabtللتعبير عن (المكان الطاهر) ،ومن هةذه المعةاني المقبةرة،
ومكان التحنيط ،والمعبد ،وغرف المعبد ،والمقاصير ونحو ذلك .فالمعبد من األماكن
الطاهرة المطهرة دائماً التي يجب أال يدخلها غير المطهرين ،كمةا أن كةل شةيء
داخله طاهر بما فيه تمثال اإلله نفسه ،وأرديته ،وكذلك أرضية المعبد كانت تةر
أيضاً بالماء ،ليس بهدف ترطيب وتسكين الرمال ،ولكن هناك سةر رمةزى لهةذه
الطقسة التى دونت على جدران المعابد( ،)11وال بد أن الغرض منها كان تطهير هذه
األرضية.
كما أن هناك بعض األماكن التي تعداها التطهر حتى صبغه على المدينةة بأكملهةا
كمدينة طيبة ،ويدل على ذلك ما ورد فى النص المةدون علةى (لوحةة بيعنخةى)
1

(
(

11

(68) Lichtheim, M., Ancient Egyptian literature, Vol. I, P.102.
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المحفوظة بالمتحف المصري ،وتعتبره لوحته أحد فراعنة مصر ،وكانةت حملتةه
على مصر عام 1ق.م(  )1عندما أرسل جيشه إلى مدينة طيبة ومعهةم تعليمةات
القتال قائالً لهم" :وعندما تصلون إلى طيبة قبالة الكرنةك انزلةوا المةاء ،وطهةروا أنفسةكم
(ويترجمها علي رضوان :توضأوا) في النهر ،وطهروا أنفسكم في مالبس كتان نظيفةة ،وشةدوا
القوس ،وارموا السهم ،وال تفخروا بأنكم أرباب القوة ألنه بدونه ال يكون لشجاع قوة ،إذ يجعةل
القوي ضعيفاً ،وبذلك تفر الكثرة أمام القلة ،وأن رجالً واحداً يستوي على ألةف رجةل ،اغسةلوا
أنفسكم بماء قربانه ،وقبلوا األرض أمام محياه ،وقولوا له :امنحنا سواء السبيل حتةى يمكننةا أن
نحارب تحت ظل سيفك القوي ،أما الشبان الذين أرسلتهم فسيكون النصر لهم ،وسيروع الكثيرون
منهم ...........ثم ساحوا منحدرين في النهر إلى أن وصلوا إلى طيبة وعملوا وفق كل مةا قالةه
جاللته"(  .)1وال شك أن هذا النص يوضح تقواه العميق وإيمانه الراسخ بربه ويؤكةد

على حرمة وقدسية وطهارة مدينة طيبة التى كانت دائماً عاصمة دينيةة ذات حةرم
آمن لمصر على مر العصور ،وبلغت حرمتها أن من يدخلها البد أن يكون متطهراً
مرتدياً المالبس البيضاء النظيفة الطاهرة وأن يدخلوا متواضعين غير فرحين ببأسهم
وقوتهم ألنهم يستمدونها من ربهم وهم ضعفاء بدونه فقوته تجعل الكثرة تفةر أمةام

ت ِفَِاة
القلة (ويقربها سليم حسن بقوله تعالى :قَاا َع الَّا ِي َن َي ُننُّاو َ َّ َأ َّنهُا ْم ُملَااقُو اللَّا ِه كَا ْم مِا ْن ِفَِاة َقلِيلَاة َغ َلَِا ْ
كَثِ َةَ بِإِذْ َِّ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)(  ،)1وبالفعل قام الجي

بتنفيذ أوامر قائده.

وكان يصاحب أيضاً تطهير المكان تطهير للقرابين .ويتم ذلك مع التجهيزات اليومية
بالمعبد صباح كل يوم حيث إعداد الخبز ،والجعة ،والفاكهة ،والخضراوات ،وقطةع
اللحم ،والطيور ،واللبن ،والنبيذ ،و......الخ .وكان يجب أن تلقةى هةذه القةرابين
رضا اإلله ورضا الناس لذلك كان يتم تطهيرها من خالل البئر المحفةورة داخةل
المعبد حيث الماء المقدس ودوره في إقامة الشعائر ،باعتباره يمثل المياه المنبثقة من
نون ويكون ذلك بإضافة النطرون وإطالق البخور العطرى(  ،)1وهناك فائدة أخرى
لسكب الماء على هذه القرابين خاصة زهور اللوتس والبردى وهو أن تظل يابسة ال
تفقد حيويتها ألطول فترة ممكنة( .)1
وبذلك نرى اكتمال منظومة التطهر داخل المعابد فهو ال يدخله إلى المطهرون ،كما
أن هناك تطهر يومي لتمثال اإلله ،وللملك ،وللكهنة ،وللقرابين ،وألرضية المعبةد،

(
(
(
(
(

1
1
1
1
1

)
)
)
)
)

ألكسندر شارف ،تاريخ مصر القديمة ،ص . 11
سليم حسن ،موسوعة مصر القديمة ،ج  ،ص . -
سورة البقرة ،اآلية رقم (..) 1
ديمتري ميكس ،الحياة اليومية لآللهة الفرعونية ،ص. 1
سامى رزق بشاي ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة ،ص. 1
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ومن هنا يصبح حرماً آمناً لكل من يدخله أو يقترب منه ،مما يةدعونا إلةى أهميةة
التعرف على حكمة التطهر عند المصرى القديم.
 /5حكمة التطهر عند المصرى القديم:
يتبين من خالل النصوص السابق ذكرها حكمة التطهر عند المصري القديم وتتجلى
بوضوح في اآلتي:
 إن عادات النظافة والطهارة عند المصرى القديم فى حياته اليومية العادية كانةت
متميزة عن سائر المجتمعات األخرى فى عصورها القديمة ( .)1
 كان الهدف من التطهر عند المصرى القديم هو صالح روحه ،ومةا ورد فةى
التعاليم الموجهة للملك مريكارع يؤكد ذلك(.)11
 اعتقد المصرى القديم أن النظافة والتطهر بصفة عامةة تخفةف مةن أضةرار
الخرافات ،وتقلل من االعتماد على الرقى والتمائم فالوقاية خير من العالج(.)11
 كان الغرض من منظومة تطهير المتةوفى المتكاملةة التةي تشةمل التطهيةر،
والتبخير ،والتالوات ،وتقدمة القرابين أن تنتقل قوة هةذه األشةياء الطةاهرة إلةى
المتوفى ألنه في عالم طاهر.
 ورد في النصوص أن التطهير يمحو كل السوء والشرور والبغض وكل فظيةع
يفعله اإلنسان ،كما يؤدى إلى أن يعي اإلنسان موفقاً معافاً سليماً صحيحاً طةاهراً،
لذلك فبعض المناظر كانت تصور إناء التطهر يتدلى منه عالمة anxبدالً من المةاء
دليالً على الحياة.
 تبين أن التطهر يؤدى إلى الجمال والوضاءة واللمعان كأنه رع المشةرق علةى
تله(.)11
 يؤدى التطهر بالماء البارد إلى ترطيب القلب وإحيائه.
 التطهير البدنى يؤدى إلى تطهير نفس اإلنسان (قرينه).

(

1

) عبد العزيز صالح ،األسرة المصرية في عصورها القديمة ،ص .1 -1
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(
(

11

( )Lichtheim, M., Ancient Egyptian literature, Vol. I, P. 102.
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 إن تطهر الكهنة وتطهير اإلله والملك وكل من يقوم بالخدمة اليومية فى المعبةد
هدفه التخلص من األرواح الشريرة والقوى الشريرة التى داخل أجسامهم فال تلةوث
هذا المكان المقدس ،فاآللهة طاهرة وال تقبل إال كل طاهر.
 كان هدف تطهر الملك وصالته قبل الخروج في المعارك الحربية أن يهبه اإللةه
الرعاية ،والحماية ،والعون خالل المعركة(.)11
إذاً فقد جمع المصرى القديم في أدائه للتطهر بين األغراض الحسةية والمعنويةة.
وللتعرف على أصل فكرة التطهر ونشأته عند المصري القةديم كةان ال بةد مةن
المقارنة بفقه آخر حتى نصل إلى نتيجة في هذا الموضوع .وقد اختةرت المقارنةة
بالفقه اإلسالمي وذلك لعدة أسباب منها وضوحه ،واإلجماع عليه ،وعةدم الخةالف
فيه ،وألنه آخر فقه سماوي مستمد من الكتاب والسنة ،كما أنه أكمل ما لةدينا مةن
تشريعات على اإلطالق لذلك كانت هذه المقارنة ثم النتائج.
 /6التطهر فى التشريع اإلسالمى:
تبين مما سبق بالدراسة أن الطهارة هى النظافة ،وفى الشرع صةفة حكميةة تبةيح
العبادت واألعمال التى يمنع فيها الحدث أو الخبث(  ،)1كما يقصد منها جانباً آخةر
معنوياً وهو التخلص من أمراض القلوب كالكبر والحسد(  ،)1أما الغسل فهو طهارة
بدنية تشمل جميع البدن بنية استباحة الصالة وما منعه الحدث األكبر ،ولةه أسةباب
خاصة توجبه ،وأسباب أخرى يستحسن من أجلها( ،)1ومن هةذه التعريفةات تتبةين
العالقة بين الطهارة والغسل ،فالطهارة منها الحسةية وهةى النظافةة كالوضةوء
والغسل ،ومنها الطهارة المعنوية التى تصل باإلنسان إلى القلب السليم ،فال تصةفو
الروح وال القلب إال بالوضوء واالغتسال.
أما الماء المستعمل فى التطهر فهو الماء المطلق .وحكمه شرعاً أنه طهور أى أنةه
طاهر فى نفسه مطهر لغيره(  ،)1وهنا يجب مالحظة أمر هام خاص بالتطهر بالماء
عموماً .فقد قال العلماء أن اختيار الماء خاصة للطهارة وإلزالةة النجاسةة ولرفةع
الحدث دون غيره من سائر المواد هو أمر تعبدى أمرنا اهلل تعةالى بةه ورسةوله،
والدليل على ذلك أنه لما بال األعرابى فى المسجد قال النبى صلى اهلل عليه وسةلم
(صبوا عليه ذنوباً من ماء) فلو كان هناك غير الماء يصلح للطهارة ألمر به رسول
11
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(
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حنان محمد ربيع حافظ ،طقسة سكب الماء ،ص
عبد الجليل شلبي ،فقه العبادات ،ص. 1
هشام الكامل حامد موسى ،اإلمتاع بشرح متن أبى شجاع ،ص
عبد الجليل شلبي ،فقه العبادات ،ص. 1
السيد سابق ،فقه السنة ،الجزء األول ،ص .
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اهلل صلى اهلل عليه وسلم(  ،)1وهناك موجبات للغسةل ومسةتحبات فةى التشةريع
اإلسالمى.
 : 1/6موجبات الغسل فى التشريع اإلسالمى:
يجب التطهر في الشرع اإلسالمي ألمور خمسة:
 : 1/1/6الجنابة:
إذا جامع الرجل المرأة فقد وجب الغسل عليهما .وذلك لما ورد في قوله تعالى..." :

وَإِ َّْ كُنْاتُمْ جُنَُِاا فَااََّّهَّرُوا  ،)1 (".....وكلمة جنباً تطلق على الجماع ،وهةذا مةن كةالم
العرب(،)11كما ورد فى الحديث الشريف عن أبى هريرة رضى اهلل عنه أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :إِذَا جَلَسَ َبيْنَ شُ َعبِهَا األَ ْر َبعِ ،ثُمَّ جَهَة َدهَا فَقَةدْ وَجَةبَ
الغَسْلُ"(.)11
 : 2/1/6النفاس:
يعتبر النفاس من موجبات الغسل فى التشريع اإلسالمى ،وحتةى إذا تمةت عمليةة
الوالدة بدون دم فتغتسل النفساء عقب الوالدة وتصلى وتصوم( ،)11والدليل على ذلك
َ َأمَا َر ُك ُم اللَّا ُه ِإ َّ َّ اللَّا َه ُيحِا ُّ التَّاوَّابِنيَ
قوله تعالى ...." :وَال َت ْق َربُو ُه َّن َحتَّى َي ْطهُا ْر َ َّ فَا ِإذَا َت َطهَّا ْر َ َّ فَا ْأتُو ُه َّن مِا ْن َحيْا ُ
وَيُحِ ُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"(.)11
 : 3/1/6انقطاع الحيض :
يعتبر انقطاع الحيض موجباً للغسل فى الشريعة اإلسالمية ،وكما قال الفقهةاء أقلةه

دفقة من الدم وأكثره خمسة عشر يومًا(  .)1وذلك لقوله تعالى" :ويَءْأَلُونَكَ عَانِ الْمَحِاي ِ قُالْ

ةديث
ةى الحة
هُاوَ أَذ فَاااعْتَزِلُوا النِّءَااءَ فِااي الْمَحِاي ِ وَال تَقْرَبُااوهُنَّ حَتَّااى يَطْهُارْ ََّ .)1 (".....وورد فة
1
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هشام الكامل حامد موسى ،اإلمتاع بشرح متن أبى شجاع ،ص. 1
سورة المائدة ،اآلية رقم( ).
السيد سابق ،فقه السنة ،الجزء األول ،ص . -
صحيح البخاري ،كتاب الغسل ،باب :إذا التقى الختانان ،حديث رقم ( .) 1
عبد الجليل شلبي ،فقه العبادات ،ص .
).
سورة البقرة ،اآلية رقم (
عبد الجليل شلبي ،فقه العبادات ،ص. - 1
).
سورة البقرة ،اآلية رقم (
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الصحيح أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبى حبي " :إِذَا أَ ْقبَلَةت
عنْك الدَّمَ َوصَلِّي"( .)1
ح ْيضَةُ ،فَدَعي الصَّالَةَ ،وَإِذَا أَ ْدبَرَتْ ،فَاغْسلي َ
ال َ
 : 4/1/6نزول المني:
( )1

ويكون من الرجل والمرأة فى اليقظة أو النوم  ،وذلةك لمةا ورد فةي الحةديث
الصحيح عن أم سلمة رضى اهلل عنها قالت :جاءت أم سليم إلى رسول اهلل صلى اهلل
ل عَلَى المَرْأَة منْ
ستَحْيي منَ الحَقِّ ،هَ ْ
عليه وسلم فقالت" :يَا رَسولَ اللَّه :إِنَّ اللَّهَ الَ يَ ْ
حتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسولُ اللَّه صَلَّى اهللُ عََليْه وَسَلَّمَ« :نَعَمْ إِذَا رَأَت المَةاءَ"،
غُسْلٍ إِذَا هيَ ا ْ
( )1
والمراد هنا (المنى) .
 : 5/1/6الموت:
إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماالً إال الشهيد فال يغسل( .)1
 : 2/6مستحبات الغسل فى التشريع اإلسالمى:
أما عن األغسال المستحبة فى التشريع اإلسالمى فهى التي يمدح ويثاب فاعلها ،وال
يالم وال يعاقب تاركها ومنها:
 غسلل العيلدين :استحب العلماء الغسل للعيدين لمن أراد أن يصلى أو ال يصةلى
ألنه يوم زينة(.)11
 غسلل الجمعلة :ألنه يوم اجتماع للعباد والصالة حتى يكون المصلون على أحسن
حال من النظافة والتطهر فى اجتماعهم(.)11
 غسلل اإلحلرام :يعتبر االغتسال قبل اإلحرام مندوبًا لمن أراد أن يحرم بةالحج أو
العمرة عند جمهور الفقهاء( ،)11وذلك لحديث عَنْ خَارِجَةَ بْنِ َزيْد بْنِ ثَابِةت ،،عَةنْ
غتَسَلَ(.) 11
النبِيَّ صَلَّى اللَّه عََليْه وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِِإهْالَلِه وَا ْ
َأبِيه ،أَنَّه رَأَى َّ

(  ) 1صحيح البخاري ،كتاب الحيض ،باب :إذا رأت المستحاضة الطهر ،حديث رقم (
(  ) 1هشام الكامل حامد موسى ،اإلمتاع بشرح متن أبى شجاع ،ص .
(  ) 1صحيح البخاري ،كتاب الغسل ،باب :إذا احتلمت المرأة ،حديث رقم ( .) 1
(  ) 1هشام الكامل حامد موسى ،اإلمتاع بشرح متن أبى شجاع ،ص .
( ) 11هشام الكامل حامد موسى ،اإلمتاع بشرح متن أبى شجاع ،ص .
( ) 11السيد سابق ،فقه السنة ،ج  ،ص. 1
( ) 11هشام الكامل حامد موسى ،اإلمتاع بشرح متن أبى شجاع ،ص .
( ) 11حديث حسن غريب رواه الترمذى ،سنن الترمذي ،باب :ما جاء في االغتسال عند
اإلحرام.
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 عند دخول مكة وأداء شلعائر الحلج :يستحب لمن أراد أن يدخل مكة أن يغتسةل،
وهذا مستحب عند جميع العلماء(  ،) 1وكذلك مستحب لمن أراد الوقةوف بعرفةة،
والمبيت بالمزدلفة ،والوقوف بالمشعر الحرام ،ورمى الجمرات ،والطواف ،ودخول
المدينة المنورة ،وبصفة عامة فإ ن الغسل سنة فى أى اجتماع حيث نظافةة البةدن
وجمال الصورة( .) 1
 : 3/6الطهارة من الخبث:
تعن ى الطهارة من الخبث طهارة الثوب والمكان والبدن ،وهى شةرط فةى صةحة
الصالة ،وهذا هو حكمها عند جمهور الفقهاء ،والخبث هنا هو النجاسات التى يجةب
التخلص منها قبل الطهر ،والنجاسات هنا فى الشريعة اإلسالمية هى الميتة من كةل
حيوان برى ،والدم المسفوح ،ولحم الخنزير ،وبول اإلنسان ،وغائطه ،وبول وروث
كل ما ال يؤكل لحمه كالحمار ،والمذي ،والودي ،ودم الحةيض ،ودم النفةاس ،ودم
االستحاضة ،والمني (على خالف بين طهارته ونجاسته عند الفقهاء)( .) 1
 : 1/3/6تطهير البدن:
أما عن طهارة البدن فقةد ورد فةي قولةه تعةالى...." :إِ ََّّ اللَّاهَ يُحِا ُّ التَّاوَّابِنيَ وَيُحِا ُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ"

( 1

) ،كما ورد فى الحديث الشريف عن ابى عمر رضةى اهلل عنةه قولةه

صلى اهلل عليه وسلم" :طهروا هذه األجساد طهركم اهلل  .) 1 (".....أما عةن كيفيةة
الغسل فلها فرائض وسنن ،أما الفرائض فهي النية ،ومواالة الغسل ،وتعميم ظةاهر
الجسد بالماء سواء انغمس فيه أو صبه على بدنه ،والتدليك ،وتخليل الشةعر سةواء
كان خفيفاً أو كثيفاً ليصل إلى البشرة نفسها؛ وأما سننه فهةى غسةل اليةدين إلةى
الكوعين ،والمضمضة ،واالستنشاق ،واالستنثار ،ومسةح ثقةب األذن (الصةما )،
واألفضل للمغتسل أن يزيل األذى أوالً مع التسمية ،وعدم اإلسراف فةى اسةتخدام
الماء( .) 1

(
(
(
(
(
(

1
1
1
1
1
1

)
)
)
)
)
)

السيد سابق ،فقه السنة ،ج  ،ص. 1
هشام الكامل حامد موسى ،اإلمتاع بشرح متن أبى شجاع ،ص
وما بعدها.
محمد بكر إسماعيل ،الفقه الواضح ،ص
).
سورة البقرة ،اآلية رقم (
).
رواه الطبرانى ،المعجم الكبير ،حديث رقم (1
عبد الجليل شلبي ،فقه العبادات ،ص. - 1
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 :2/3/6تطهير الثوب:

إن أصاب الثوب نجاسة وكان لها جرم مثل الةدم والغةائط فإنهةا تحةك وتةدلك
باألصابع ،وتغسل بالماء ،قال تعالى" :وَِْيَابَاكَ فَطَهِّارْ"

(11

) .وقد بينةت السةنة النبويةة

الشريفة كيفية تطهير الثوب فى حديث ألسماء بنت أبى بكر الصةديق رضةى اهلل
عنهما قالت :جاءت امرأة للنبى صلى اهلل عليه وسلم وقالت :إحدانا يصةيب ثوبهةا
من دم الحيض فكيف تصنع؟ قال" :تحته (أى تحكه) ثم تقرصةه (أى تدلكةه) ،ثةم
تصلى فيه" ،وذلك ألنه لو بقى طعم النجاسة فى الثوب دليل على أنةه لةم يتطهةر
ويعاد غسله حتى يتم زوال النجاسة نهائياً(.) 11
 : 3/3/6تطهير المكان:
أما عن طهارة مكان العبادة فقد ورد في قوله تعالى عةن طهةارة المسةاجد...." :
لَمَءْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَ مِنْ أَوَّعِ يَوْم أَحَقُّ أَ َّْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَاعٌ يُحُِِّو ََّ أَ َّْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِا ُّ الْمُطَّهِّارِينَ"

(11

)،

أما عن تطهير األرض فإنها تطهر بصب الماء الكثير عليها ،لحديث األعرابى الذى
بال فى المسجد فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :لَا تُزْرِموه دَعوه َفتَرَكُوه حَتَّى
بَالَ ،ثُمَّ إِنَّ رَسولَ اهللِ صَلَّى اهللُ عََليْه وَسَلَّمَ دَعَاه فَقَالَ لَه :إِنَّ هَذه الْمَسَاجِدَ لَا َتصْةلُح
شيْء ،منْ هَذَا ا ْل َبوْلِ ،وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هيَ لِذكْرِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ ،وَالصَّلَاة وَقرَاءَة الْقُةرْآنِ
لِ َ
َأوْ كَمَا قَالَ رَسولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عََليْه وَسَلَّمَ قَالَ :فَأَمَرَ رَجلًا منَ الْ َق ْومِ فَجَاءَ بِدَ ْلوٍ منْ
مَاء ،فَشَنَّه عََليْه"(.) 1
 : 4/3/6تطهير النعل :
تطهير النعل المتنجس والخف بالدلك باألرض إذا ذهب أثر النجاسة ،وذلك لحةديث
أبى هريرة رضى اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :إذا وطئ أحدكم
بنعله األذى فإن التراب له طهور" رواه أبو داود .وألنةه محةل تتكةرر مالقاتةه
للنجاسة غالباً ،فأجز أمسحه بالجامد كمحل االستنجاء به هو أولى( ).

11

(
(
11
(
1
(
(
11

)
)
)
)
)

سورة المدثر ،اآلية رقم ( ).
.
محمد بكر إسماعيل ،الفقه الواضح ،ص
سورة التوبة ،اآلية رقم (.) 11
صحيح مسلم ،كتاب :الطهارة ،باب :وجوب غسل البول وغيره من النجاسات.
السيد سابق ،فقه السنة ،ج  ،ص. - 1
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وباإلجماع فإنه يكاد ينعقد على وجوب طهارة ثوب المصلى ومكانه وبدنةه لداللةة
(

الكتاب والسنة عليه
الْمُتَطَهِّارِينَ"

(

) .بل إن العلماء قالوا أن هذا هو تفسير قوله تعةالى" :وَيُحِا ُّ

) .وذلك ألنهم جمعوا بين طهارتهم البدنية الحسية وطهارتهم الروحيةة،

حيث قال تعالى (يحب المتطهرين) ولم يقل (يحب المغتسلين) وجمعوا بين طهةارة
ملبسهم والمكان الذى هم فيه فقد توفرت الطهارة المتكاملة لهم سواء أرادوا بها أداء
عبادة أو شعائر معينة ،أم لم يريدوا ذلك.
 : 5/6حكمة التطهر فى التشريع اإلسالمى :


(

هو أمر تعبدى أمرنا اهلل تعالى به ،والماء هو األصل فى التطهر

).

 الطهارة شطر اإليمان ،وذلك دليل على مكانتها فى اإلسالم ،فعن أبةى مالةك
األشعري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :الطهور شةطر اإليمةان"( ).
وذلك ألن الطهارة هى نصف اإليمةان ،والطهةور يشةمل الطهةارتين الحسةية
والمعنوية .وقال اإلمام الغزالي أن الطهور فى هذا الحديث أنواع:
أ – تطهير الظاهر من األحداث ،واألخباث ،والفضالت.
ب – تطهير الجوارح من الجرائم واآلثام.
).

(

جة -تطهير القلب من األخالق المذمومة والرذائل

 التطهر يكفر الخطايا ويحط به الذنوب ،فقال النودى فى شرح الحديث السةابق
أن اإليمان يجب ما قبله من الخطايا ،وكذلك الوضوء ألنه ال يصح إال مع اإليمةان
فصار لتوقفه على اإليمان فى معنى الشطر ،ويؤيد ذلك ما ورد فى حديث آخر عن
عثمان بن عفان رضي اهلل تعالى عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :مَنْ
َتوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوضوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاه مةنْ جَسَةده ،حَتَّةى تَخْةرجَ مةنْ تَحْةت
أَظْفَارِه"( ،) 1والخروج هنا فى الحديث خروج مجازي(.) 1

(
(
(
(
(
1
(
1
(

)
)
)
)
)
)
)

-

محمد بكر إسماعيل ،الفقه الواضح ،ص
).
سورة البقرة ،اآلية رقم (
هشام الكامل حامد موسى ،اإلمتاع بشرح متن أبى شجاع ،ص. 1 ، 1
صحيح مسلم ،كتاب :الطهارة ،باب :فضل الوضوء.
محمد بكر إسماعيل ،الفقه الواضح ،ص. 1- 1
صحيح مسلم ،كتاب :الطهارة ،باب :خروج الخطايا مع ماء الوضوء.
أبى زكريا يحيى بن شرف النووي ،صحيح مسلم بشرح النووي ،ج  ،ص
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 التطهر والصالة يرفعان درجة المؤمن ،فورد فى الحديث الشريف عةن أبةى
هريرة رضي اهلل تعالى عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :مَنْ تَطَهَّةرَ
في َبيْته ،ثُمَّ مَشَى إِلَى َبيْت ،مَنْ بيوت اهللِ ِليَقْضيَ فَرِيضَةً منْ فَةرَائِضِ اهللِ ،كَانَةتْ
ط َوتَاه إِحْدَاهمَا تَحطُّ خَطيئَةً ،وَالْأُخْرَى تَرْفَع دَرَجَة"(.) 1
خَ ْ
 الطهارة من دواعى الفطرة السليمة فالنفس تميل إلى النظافة .كما أنها تحصةن
الجسم من األمراض ،فاهلل عز وجل شرع التطهر لتنشيط قلب اإلنسةان وأعضةاء
جسمه وترويح نفسه ،كما أن تطهر الجسم يؤدى إلى تطهر الروح.
 التطهر يؤدى إلى محبة اهلل عز وجل ،وهذا تبين من اآليات السةابق ذكرهةا،
وذلك ألن الوقوف أمام اهلل عز وجل فى الصالة واإلنسان طاهراً نظيفاً وعند قراءة
القرآن يكون ذلك من أسباب محبة اهلل تعالى(.) 1
 /7أصل فكرة التطهر عند المصري القديم:
أمكن التوصل من خالل هذه الدراسة إلى أن المصرى القديم أدرك معنةى التطهةر
الحسى والمعنوى كالمسلم تماماً وبما يوافق شريعته وذلك وفقاً لهذه الحيثيات التةى
أمكن التوصل إليها على النحو التالي:
 إن كلمة  wabومشتقاتها الخاصة بالتطهر لها نظير فى اللغة العربيةة (وَعَةبَ)
وتعنى (إيعابك الشئ فى الشئ) كأنك تأتى عليه كله ،ومنه أيضاً (الوعاء الوعيةب)
وهو (الوعاء الواسع الذى يستوعب كل ما جعل فيه)( ) ،والتطهر عند المصةرى
القديم البد أن يستوعب الجسم كله ،أما الوعاء الوعيب فربما كان الطسةت الةذى
يتطهر فيه الملوك واألفراد فيستوعبهم.
 التطهر فى الشرع اإلسالمى هو طهارة حدث وتكون بالوضوء والغسل ،وعنةد
المصرى القديم عرف الغسل ،أما الوضوء فمكانه عنده طقسة سكب الماء حتى أنةه
قد توصلت دراسة إلى أن هذه الطقسة تكرر في اليوم أو مةرات فةي اليةوم
والليلة بدالً من التطهر.
 موجبات الغسل عند المصرى القديم هى الجنابة والنفةاس وانقطةاع الحةيض
والموت ،وهى نفس موجبات الغسل فى التشريع اإلسالمى ،أى أنه هنةاك تطةابق
بينهما.

( ) 1صحيح مسلم ،كتاب :المساجد ومواضع الوضوء ،باب :المشي إلى الصالة تمحى به
الخطايا وترفع به الدرجات.
( ) 1هشام الكامل حامد موسى ،اإلمتاع بشرح متن أبى شجاع ،ص. 1
( ) ابن منظور ،لسان العرب ،ص. 111
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 كان على المصرى القديم أن يتطهر أيضاً قبل القيةام بةأداء الشةعائر الدينيةة
واالحتفاالت بل إن تمثال اإلله نفسه كان يطهر داخل قدس األقداس وكل ما حولةه
البد أن يكون طاهراً .وربما يرجع هذا إلى فكرة التقديس فى حق اإلله ،فالتقةديس
لغة (التطهر) ،وتقديس اهلل هو تطهيره سبحانه من كل األغيةار ،وألن اهلل قةدوس
طاهر فال يليق أن يرفع له إال كل طاهر ،ولعل هذا يفسر كل الكيان المطهر حةول
اإلله ،وقد ورد في أحد النصوص عن عزلة اإلله" :إنها أكثر مناعة ممةا يتةراءى فةى
السماء أو أكثر غموضاً من أحوال العالم اآلخر وأكثر تمجيداً من ساكنى المحيط األولةى"( ).
إذاً فمنشأ فكرة تطهير كل ما حول اإلله بدأت سماوية أوالً .خاصة إذا قارننا تطهير
المعبد عنةد المصةري القةديم بقولةه تعةالى ...." :وَََّهِّارْ بَيْتِايَ لِلطَّاا ِفِنيَ وَالْقَاا ِمِنيَ وَالرُّكَّاعِ
الءُّجُوٍِ"

(

).

 أما التطهر قبل الخروج للمعارك الحربية فمن العجيب أن هذا يوافق تطهيةر اهلل
تعالى للمؤمنين قبل غزوة بدر ،ويبدو أن المصري القديم أدرك هذه المعانى الهامةة
للتطهر.
 أما عن أعضاء الجسم الواجب غسلها فى التطهر عند المصةري القةديم فهةى
تتطابق مع التشريع اإلسالمى فهى تشمل سكب الماء على الجسد كله أكثر من مةرة
مع ضرورة غسل الفم ،واليدين ،والوجه ،والرأس ،الةذي يشةمل األنةف واألذن
والعينين ثم القدمين.
 أماعن النجاسات فهي تتشابه عند المصرى القديم مةع مةا ورد فةى الشةريعة
اإلسالمية ومنها مثالً دم الحيض والخنزير والمنى (وهو طاهر عند الشافعية ونجس
عند الحنفية).
 وعن إزالة الخبث في الثوب والمكان فتطهر الثياب موجود عند المصري القةديم
وفي التشريع اإلسالمي كما وضح من قبل ،أما عن طهارة المكةان فةإن أرضةية
المعبد كانت تطهر بالماء ،كما تم تطهير المسجد النبوى لما دخله األعرابةى وبةال
فيه فالوسيلة واحدة ،كما أن هناك أماكن طاهرة ذات حرم آمن محرمةة كطيبةة ال
يدخلها إال طاهر متطهر يلبس الثياب البيضاء ،ال يدخلها بعةدة الحةرب .ولعلهةا
تتشابه فى ذلك مع مناسك المسلم المحرم عند دخوله لمنطقة المشاعر المقدسة.
 كان على الكهنة المرتلين أن يقرأوا التعاويذ وهم متطهرون ،وهذا فى حد ذاتةه
يتشابه مع التعاليم الخاصة بقراءة القرآن الكريم ،وذلك يبدو في قوله تعالى" :لَاا يَمَءُّاهُ
(
(

) حنان محمد ربيع حافظ ،طقسة سكب الماء ،ص
) سورة الحج ،اآلية رقم ( ).
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) .وهذا يعني أن منشأ هذه الفكرة عند المصري القديم كةان سةماوياً

أيضاً ثم توارثته فئة الكهنة بعد ذلك على مر العصور.
 أما أكثر ما يؤكد هذا التناظر الخاص بالتطهر فى كال التشريعين المصرى القديم
واإلسالمى فهو حكمة التطهر فى كليهما والذي يتضح في أن هدفه العام هو صالح
روح اإلنسان ،وتطهير الجوارح من الجرائم واآلثام ،ومحةو الةذنوب ،وتطهيةر
اإلنسان والقلب من األخالق المذمومةة ،وتجنةب الخرافةات واألرواح الشةريرة،
والمحافظة على صحة الجسم ،ثم الجمال والوضاءة واللمعان ،وأخيراً إحياء القلةب،
وتطهيره من األخالق الذميمة كالعجب والحسد والكبر( ).

الخاتمة:

تناولت هذه الدراسة بالبحث أصل فكرة التطهر عند المصري القديم ومنشأها وذلةك
من خالل تناول المعنى اللغوي أوالُ ثم موجبات الغسل وكيفية التطهر وإزالة الخبث
وحكم التطهر عند المصري القديم وما يناظر ذلك كله فةي التشةريع اإلسةالمي،
باعتباره آخر وأكمل وأوضح تشريع سماوي .وهنا نتساءل كيف اسةتمد المصةري
القديم فكرة التطهر منذ بدايته؟ وأن يكون بماء النيةل الطةاهر المقةدس؟ وحكمةة
التطهر عنده؟ والحاالت واألماكن التي يجب أن تكون طاهرة؟
قال العلماء أن المجتمع المصرى القديم شاع فيةه الةوازع الةدينى ،واإلنسةانى،
واألخالقى األصيل الذى فهم هذه الفضائل التى لم تهتدي لها كثير من الحضةارات
واألمم األخرى القديمة ،وأن المصرى البسيط الكادح كالعمال والخدم الذين لم ينالوا
نعيم الدنيا عوضهم اهلل بروح صبورة متفائلة أعانتهم على تحمل مشاق الحياة الدنيا.
وهنا أقول أن هذا ال شك مرجعه دينى وليس فطرى فقوة اإليمان هى التةى تةؤدى
إلى الصبر والتحمل .أما عن نشأة فكرة التطهر عند المصةري القةديم فنقةول إن
الوازع الديني واإلنساني والفطري يمكن أن يوصل اإلنسان للفكةرة نفسةها .أمةا
التطابق والتناظر بين الشريعتين المصرية القديمة واإلسةالمية مةن حيةث كيفيةة
التطهر ،وموجباته ،وطهارة الحدث ،وطهارة الخبث ،والحكمة من التطهةر حسةياً
ومعنوياً ،فهذا يمكن رده إلى أنهما ينبعان من مشكاة واحدة ،هي مشكاة السماء ،وأن
التطهر بدأت فكرته في األساس سماوية مع فكرة الوحدانية في مصر القديمةة ثةم
استمرت بعد ذلك متوارثة عبر العصور.
وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

(
(

) سورة الواقعة ،اآلية رقم (.)11
) شهاب الدين محمود بن عبد اهلل الحسينى األلوسي ،روح المعانى ،ج  ،1ص
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قائمة المراجع
أوالا :المصادر العربية:
-القرآن الكريم.

ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،دار طيبة للنشر والتوزيع 111 ،م.ابن منظور ،لسان العرب ،دار المعارف ،القاهرة 111 ،م.أبو زكريا يحيى بن شرف النووى ،صحيح مسلم بشرح النووى ،مكتبة اإليمان ،القاهرة، 11م.
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني ،المعجم الكبير ،مكتبةابن تيمية – القاهرة 11 ،م.
 شهاب الدين محمود بن عبد اهلل الحسينى األلوسى ،روح المعانى في تفسير القرآن العظيمهة.
والسبع المثاني ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمورهة.
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري ،دار طوق النجاة،
محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى ،الجامع الكبير  -سننالترمذي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت 111 ،م.
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عنالعدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ت.
ثانيا ا :المراجع العربية:
أدولف إرمان ،ديانة مصر القديمة ،ترجمة :عبد المنعم أبو بكر ،مهرجان القراءة للجميع ،مكتبةاألسرة ،القاهرة 111 ،م.
السيد سابق ،فقه السنة ،دار الفتح لإلعالم العربى ،القاهرة 111 ،م.ألكسندر شارف ،تاريخ مصر القديمة من فجر التاريخ حتى إنشاء مدينة اإلسكندرية ،ترجمة:المنعم أبو بكر ،عين للدراسات والبحوث اإلنسانية ،القاهرة ،الطبعة األولى 1 ،م.
عبد
جورج بوزنر وآخرون ،معجم الحضارة المصرية القديمة ،ترجمة :أيمن سالمة ،مهرجانللجميع ،مكتبة األسرة ،القاهرة 11 ،م.
القراءة
جيمس هنري برستيد ،فجر الضمير ،ترجمة :سليم حسن ،مكتبة األسرة ،مهرجان القراءةللجميع ،القاهرة 111 ،م.
حنان محمد ربيع حافظ ،طقسة سكب الماء فى مصر والعراق القديم :دراسة تحليلية مقارنة،رسالة ماجستير ،كلية اآلثار ،جامعة القاهرة 111 ،م.
ديمتري ميكس ،الحياة اليومية لآللهة الفرعونية ،ترجمة :فاطمة عبد اهلل محمود ،الهيئةالمصرية العامة للكتاب ،القاهرة 111 ،م.
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ريتشارد ولكنسون ،دليل الفن المصرى القديم ،ترجمة :حسن حسين شكرى ،مهرجان القراءةللجميع ،مكتبة األسرة ،القاهرة 1 1 ،م.
 سامي رزق بشاى ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة خالل الدولة الحديثة ،رسالةدكتوراه ،كلية اآلثار ،جامعة القاهرة 11 ،م.

سليم حسن ،موسوعة مصر القديمة ،الجزء الحادي عشر :تاريخ مصر والسودان من أول عهدبيعنخي حتى نهاية األسرة الخامسة والعشرين ولمحة في تاريخ آشور ،مكتبة األسرة ،مهرجان
القراءة للجميع ،القاهرة 111 ،م.
سيرج سونيرون ،كهان مصر القديمة ،ترجمة :زينب الكردي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة 11 ،م.
عبد الجليل شلبي ،فقه العبادات وملحق عن األطعمة واإليمان والنذور ،وزارة األوقاف،القاهرة 11 ،م.
عبد العزيز صالح ،األسرة المصرية فى عصورها القديمة ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة، 111م.
عبد العزيز صالح ،الشرق األدنى القديم ،الجزء األول :مصر القديمة ،مكتبة األنجلو المصرية،القاهرة 111 ،م.
 محمد بكر إسماعيل ،الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب األربعة ،دار المنار،القاهرة 111 ،م.
 هشام الكامل حامد موسى ،االمتاع بشرح متن أبى شجاع فى الفقه الشافعى ،دار المنار،القاهرة 1 ،م.
ثالثا ا :المراجع األجنبية:
Erman, A. und Grapow, Worterbuch der Agyptischen Sprache, Bd.1-6, Berlin,
1971.
Fairman, H.W., In Hooks, Myth, Rutual and Kingship, Manchester, 1958.
Faulkner, R.O., The Ancient Egyptian pyramid Texts,Oxford, 1969.
Gardiner, A., Egyptian Grammar, Oxford, 1976.
Ikram,S., Death and Burial in Ancient Egypt, AUC, 2015.
Lichtheim, M., Ancient Egyptian literature, Vol. I, the Old and Middle Kingdom,
California, 1975.

711

81 دراسات يف آثار الوطن العربي

Purification in ancient Egypt:
the origin of his holy idea
Dr. Rehab Abdel Monem Baza
Abstract:
What was the most important characteristic of the ancient
Egyptian civilization is material and moral purification, there
cleanse the body and cleanses the soul. Priests in ancient Egypt
was their most Astmsaka rituals of purity and purification. Also
there were the traditions and rituals performed for kings and
priests resulted from the needs of their environment and the need
for this purity. There is no doubt that this purification has arisen
from a religious idea made him sacred. There was a purity to the
hands, feet, nails and other members of the body. There is a
special cleaner for the body marked out the old members of the
Egyptian people. I knew this ritual recorded artifacts since the
reign of King Narmer urged King barefoot and was succeeded by
a vase of water purification symbol stands.
Key Words
Purification, Washing, Menstruation, Janabah, puerperality,
Death, Holy.
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