
 وأوصار أوسير ، وبتاح بثاھيل ، القديمة مصر في الصابئة
 

  مجيد حميد مثنى

 
 منذ مصر في للصابئة تواجد إلى واللغوية التاريخية والد�ئل البينات تشير

 إلى منھا وقريبا ، وقبلھا م ق3200 بحدود - حج إنب - منف مدينة تأسيس
 بناء مع قمته حضاريال تأثيرھم وبلغ.ھيلوبوليس - إونو -  مدينة ، الشمال
 لكن ، والخامسة والرابعة الثالثة اBسر في أي والعلوم الفنون وإنتشار اBھرام
 وإتجاه المصرية الدولة تطور بمقدار ينحسر الوقت ذات في بدأ الديني تأثيرھم
 العSقات لمتطلبات الملبي الSھوت من تعددية جديدة أنماط تبني إلى حكامھا

 قد الصابئة أن القول البساطة من فإن وبالطبع.لعبوديةا لمجتمع اUجتماعية
 إليه يلجأ طالما عذر وھو ، ديانتھم أصول منھم وأشتقوا المصريين قلدوا

 يستكثرون الذين اUستعSئي المعرفي اBفق بضيق المصابون جاھل بإستسھال
 ، باUضطھاد المھمشة القديمة للشعوب الحضارية المساھمة ذكر عليھم يعز أو

 التي القديم العالم شعوب لدى وخاصة فيه عيب � أمر اUيجابي التقليد أن رغم
 للتطور الملحة الحاجة وبفعل الباكرة الطفولية طبيعتھا من عفوي وبدافع كانت
 من لھا وضروري أفضل ھو ما يحمل الذي ا�خر على وإنفتاحآ تقبa أكثر

 الحضارات صراع يوم كل يف تعلن معاصرة دينية كتل بإسم الحاليين الناطقين
 يدور عما ومعزولة عاجزة تقف التي الھتھا بوصايا المختومة التفوق وشعارات

 وحروب بيئية كوارث من يجري ما إزاء السامية وبإسمائھا العالم في
 للفضول المثير ومن. والنفوذ والسلطة المال رأس على وتكالب ومجاعات
 يشبه وبما ، الكبرى الدول وقادة رؤساء زيارات وبتزايد نلحظ أن والتساؤل

 يمثل من أنفسھم وھم الجديدة مناصبھم تسنمھم عند لiھرامات ، الحج أداء
 خاشعين ليقفوا المھيمنة الدينية التكتSت لتلك والتكنولوجي الديني الجبروت
 ألھمت التي اBصيلة القديمة والعقائد وأسراره الھرم عظمة أمام مبھورين



 الصابئة أن القول بمكان الخطأ من فإن المستوى نفس فيو.وبناته مھندسيه
 الميSد قبل الرابعة اBلفية في مصرالقديمة صابئة أنفسھم ھم الحاليين المندائيين

 العام الملمح في ھم والSھوتي، العرقي التنظير عن وبعيدآ ، Bنھم ذلك
 بھا بدأ التي التاريخ من الحقبة تلك إن.الرافدين وادي وبنات أبناء والمألوف

 لم واBثار التاريخ علماء ومازال الغموض يكتنفھا مازال المصري التقويم
 الرافدين وادي حضارة بين التاريخية العSقة عن وافية دراسات بعد يقيموا

 ا�ن يستقر التاريخي البحث لكن. المشتركة وجذورھما النيل وادي وحضارة
 الرافدين وادي لحضارة النشأة ةأسبقي تؤكد والشواھد الحقائق من جملة على
 والSھوت الدين عن بعيدآ ، للصابئة تعريف وأبسط.النيل حضارة على

 بتكنوقراط عصرنا بلغة تسميته يمكن ما يشكلون كانوا إنھم والميثولوجيا،
 حيث ، وفسائلھا وشتSتھا بذورھا وحملة المعارف نقلة ، القديمة اBزمنة
 القديمة العلوم من والعديد والتعدين النجوم رفةومع الفلك علوم بإسمھم إرتبطت

 مھندس وإمحوتب، المندائي دنانوخ إن.والطب والزراعة بالري العSقة ذات
 اليھودي وأخنوخ وعاذيمون الھرامسة وھرمز ، م ق 2700 زوسر ھرم

 ھو الذي المندائي بثاھيل عباءة من خرجت �حقة صور إ� ھم ما وإدريس
 .بتاح المصري لiله آقدم أكثر صورة اBخر

 
 التطور ونظرية بثاھيل
 في والدارونية للماركسية المعرفي بالدور واUشادة التذكير من بد � ، إبتداءآ

 علمي منظور ومن الماركسية لقدعلمتنا.اUنسانية للمعرفة الكبرى المسيرة
 إنسان إلى القرد تحول في اUجتماعي العمل دور كSسيكي تطوري تاريخي

 اBرض على الحياة نشأة عن أولي علمي بتصور الدارونية رفدتنا نحي في
 العلوم مستوى على ھذا.اUنسان إلى وصوw البايلوجي اBحياء تطور ومراحل

 ووفق الفلسفة لكن.إليھا تتوصل التي والنتائج نظرياتھا على الفلسفة تقوم التي
 وبناء.جمالي ماوثانيھ رمزي أولھما لمنظورين ثالوث ثالث ھي وماركس ھيغل



 للجدل مثير مندائي بمSك الموضوع حلبة إلى الباب ھذا ومن سأدخل ذلك على
 الموفقة غير محاولته في بشأنه عديدة أساطير في بثاھيل يشتھر و. بثاھيل ھو

 فكانت طين من ادم خلق حاول أنه اBساطير ھذه إحدى ترى إذ اUنسان لخلق
 أصواتا كالماعز ويطلق أربع على يتقافز دبالقر شبيھا كائنآ خلق أنه النتيجة
 تلعثم ، لغا أي لجا المندائي الفعل من ـ لجلجة أو ـ لوغنا ـ لكنة ـ أي مبھمة
 اBب بمقام ھو الذي زيوا ھيبل يتدخل وھنا.معنى ذات كلمة أو معينة لغة وليس

 خلق في عجزه وعن بثاھيل فعل بما العظمى الحياة فيبلغ له الملھم الروحي
Uمن برداء ملفوفة النورانية الروح أو ـ النشمثا ـ العظمى الحياة فترسل نسانا 

 إثنين قدمين على منتصبآ ادم فينھض ادم على بقذفھا زيوا ھيبل ويقوم ضياء
 ـ ميمرا ـ منطوقة كلمة وھي ، اBرض على مفھومة كلمة أول لينطق

 باب وفتحت اBبجدية بدأت به ـ قا� ـ قول وھي ـ شيما ـ سمعا ومسموعة
 ـ قدمايي شوتا ـ صوت ، نداء وأول أقدم لذلك وھي ـ مندادھيي ـ الحياة معرفة
 منتصبة وقامة قائمة زاوية في منتصبآ ادم به يقوم ـ مانا ـ للعقل بذرة وأول
 بصوت الحياة بدأت وكما. المندائية اBبجدية به وتنتھي تبدأ دائري عالم ضمن

 ذلك كان المظلمة واللكنة الكوني صمتال قلب يشق السمة أنثوي نوراني
 حين به النشمثا لفت الذي ـ زيوا ـ الضياء رداء معه حامa أيضآ الصوت

 ـ الوعاء ، الصورة مثابة ، الضياء رداء ، وھو زيوا ھيبل المSك إلى سلمت
 اUنسانية ـ اللغة ـ منه نشأت الذي الطابع والذكوري البنيوي الماعون أو ـ المانا
wب لھذا السابقة الحيوانية ـ اللكنة ـ من بدSنقUالخلق سلم في والنوعي الكبير ا 

 متحمس وغير شاكا كان نفسه بثاھيل المSك أن القول اUنصاف ومن.والتطور
 القطبي النجم في المقيم أباثر ، له الفلكي اBب بالمھمة كلفه حين اUنسان لخلق

 ھو يكن لم والذي ، ـ الطيب تلالش ـ طابا شيتل بميزان المعروف ميزانه مع
 رابعة درجة من مSكان إ� ماھما وأباثر بثاھيل فكSھما للمھمة متحمسآ ا�خر
 قلب في محدقين المادة عالم على ويطSن النور عالم مشارف على يقفان

 تطوره في �نھائي حر وجود في خيارھما يمتلكان كانا لكنھما والصمت الظSم



 مSك لبSغ العظمى الحياة إستجابة كانت الباب ھذا ومن. والدائم المنتظم
 ادم لخلق المطلقة روحھا من قبس أي ـ نشمثا ـ بإرسالھا زيوا ھيبل الضوء
 الكامن جوھرھا مع منسجمة إستجابة ، الواقعي وتاريخه لنفسه وخالق ناطق

 موضوعية رمزية ھي ھنا اBسطورية الرمزية إن.المطلقة لذاتھا وواعية
 القيمة أما. الفلسفية والمفاھيم اBبعاد مع إنسجام في والسيناريو والدراما
 تستطيع التي المعرفية المديات تحصيل حاصل فھي اBسطورة لمجمل الجمالية

 والميثولوجيا المندائية الميثولوجيا زخم في موقعھا ضمن إليھا توصلنا أن
 .المطلق بمفھومھا

 
  أوصار أوسير... بتاح بثاھيل
 نظرآ مفھوم التھجي في التباين ھذا ـ بتاھيل ـ فثاھيل ـ بثاھيل ھو ، اراميآ

 اللغات وكافة المندائية ا�رامية في المألوف الصوتي والتداخل لiستبدال
 وعليه... والتاء والثاء ، والھاء والحاء ، والباء الفاء أصوات بين السامية
 إشتقاقات من وھو يءالمبتد أو ـ الفاتح ـ ھو لiسم والحرفي اللغوي فالمعنى

 معانيه في اUسم لكن.شرع ، بدأ ، فتح أي ـ فھت ، فت ـ المندائي الفعل
 مقارب مندائي فعل من ويخرج إشتقاقيآ يتواشج أن يمكن والميثولوجية الطقسية
 ھذه.كسر ، فتت أي ـ فتت ، فت ـ الفعل وھو اBول الفعل مع صوتيآ ومتداخل

 والد��ت المعاني تبادل في تتطابق لدالةوا القصدية اUشتقاقية الثنائية
 ، والموت البعث ، والھدم البناء مستويات على بثاھيل المSك إسم Uستخدامات

 مSك ماھو بقدر للموت ھومSك بحق فبثاھيل والمادة الروح ، والظSم النور
 المسخثا في ـ الفم فتح ـ طقس عن المسؤول المSك ھو بثاھيل إن.للحياة

 اUتحاد على وإعانتھا المتوفي روح لتصعيد شعائري كقداس تقام التي ةالمندائي
 عن التعبير يتم القداس ھذا في. النوراني والسالب الضوئي الموجب قطبيھا في

 ـ فتيت ـ من بكسرتين تلف مشوية ـ با ـ حمامة لحم من صغيرة بقطعة النفس
 إن.الجسد عن رمزي تعبير وھو خمرة أو ملح بS خبزة يتم الذي الفطير الخبز



 صحيح شعائري ـ فتح ـ بمثابة ھي الفطير الرغيف ـ تفتيت ، فت كسرـ عملية
 ـ ملفانا ـ اBلفة من حالة في معآ ـ والروھا النشمثا ـ النفس لخروج للجسد

 إلى كطائر إنطSقھا ثم ومن والموحدة والمنسجمة المشتركة ـ كنيانا ـ والكينونة
 الصدق ميزان أباثرـ بميزان وزنھا بعد وتتحد، لتقيت حيث ھناك ا�خر، العالم
 في بشبيھھا ، وعقوبات إستحقاقات من ومافيھا بالمطھرات ومرورھا ـ كشطا
 .الكمال عالم
 بثاھيل بين الصلة إلى نبه من أول ليدزبارسكي الكبير اBلماني المستشرق كان

 الليدي ستشرقةالم أوردتھا معلومة في القديم المصري اUله وبتاح المندائي
 حظي قد بثاھيل المSك أن والحقيقة.المندائية للنصوص ترجماتھا ضمن دراور
.  الخالق اUله مقام إلى رفعوه الذين المصريين قدماء لدى عليا سامية بمنزلة
 قبل الرابع اBلف أواخر في القديمة اBسرات قبل ما عصر منذ مھمته وكانت
 ثانوي مندائي كمSك لمھمته مشابھة ، لتاليةا العھود خSل واستمرت ، الميSد

 فيه تتم الفم فتح بطقس أيضآ يدعى والمضمون اUسم ذات يحمل طقس عبر
 المندائي المسخثا طقس في للتراتيل مشابھة ود��ت محتوى ذات تراتيل قراءة
 الSھوتية ومقاصده تراتيله مقارنة يمكن الذي ـ الموتى كتاب ـ من وھي

 شعائريآ الصحيح الصعود على المتوفي روح Uعانة تقرأ التي ثاالمسخ بتراتيل
 والكامل التام ـ وأتوم المندائي اBعظم الحي قمته يعتلي الذي الكمال عالم إلى
 وكSھما ـ أفرش نافشي من إد ـ نفسه من إنبعث وكSھما المصري الضياء إله

 أيام خمسة في ةالصيغ بنفس درجة اBدنى واBلھة المSئكة مع نفسه عن عبر
 -  حج إنب - منف في بتاح عبد وقد.الخليقة عيد أي بالبرونايا مندائيآ تسمى

 بالجدار المصريين عند تسمى وكانت م ق 3200 القديمة الدولة عاصمة
 أشتق ومنه بتاح نفس بيت أي بتاح - كا - ھيت بإسم معبد فيھا وله اBبيض

 من الحقبة تلك وفي.قبط ، مث إيكابتوس إسم تحت فأدغمت مصر إسم اUغريق
 وليس ومبدع ماھر كصانع مھامآعليا يمتلك بتاح اUله كان المصري التاريخ
 ھذه لكن يريده بما بالكلمات والنطق التفكير بإسلوب يخلق وكان فيزيائي مجرد



 أوزريس إلى ثم ـ سكر ـ اUله إلى تنسب وأخذت منه سحبت أن لبثت ما المھام
 عن ـ با ـ الروح و ـ كا ـ النفس فصل طقس يف تنحصر مھمته وأصبحت

 العالم في بعثھما طريق في توحيدھما وضمان وسSمة ـ ھا ـ الجسد
 برأس حمامة بصورة الطقس بذلك الخاصة النقوش في الروح وتمثل.ا�خر
 وفي. المسخثا طقس في ـ النشمثا ـ للروح المندائي الرمز مع يتطابق مما إنسان

 المادة يمثل وأحيانا يخلق لم الذي اBول ا�لھة رأس بتاح يعد منف �ھوت
 مشابھة صيغة وھي اBول المحيط أو النون في إرتفعت التي ـ التاتنين ـ اBولى

 حين الكونية الو�دة منھا تبدأ مشابه معنى إلى تشير التي المندائية ـ تنا ـ ل
 ضوئي دتوال وبعملية ـ زيوا ياور ـ اBول الضوء بشعاع تورى أو تشتعل

 أسطورة في.الحياة لنشوء الماء مع المرئي الكون يولد ھائل ذاتي حراري
 تنسب توحيدي كمذھب المندائية لكن المادي العالم بخلق بثاھيل يقوم مندائية
 . بالروح يتعلق ما كل إزاء عاجزآ يقف دائما فھو فقط المادية المقدرات لبثاھيل

 الحاكمة واBسرات الدول تبدل مع جيالتدري تھميشھا رغم المصرية ا�لھة لكن
 وظل. الحياة من معين حقل في إختصاصية مھام ذات تصبح بل تلغى � كانت
 المصري اUله وھو. والحدادين والمھندسين والنحاتين الحرفيين إله دائمآ بتاح

 المقابل ـ اUنخ ـ الحياة شارة بيد يحمل إنسان بصورة له يرمز الذي الوحيد
 تعلوھا والتي ـ الواس ـ والسؤدد الملوكية صولجان وباBخرى ائيالمند للدرفش

 بتاح حافظ وقد.- الجيد -  والسعادة واUستقرار الثبات لشارة اBربعة العSمات
 مع وإبتSعھا إختصارھا تم التي اBلھة عشرات بين من مكانته على نسبيآ

 منف قبلو.السفلى مصر مع العليا مصر وتوحيد مصر في السياسي التطور
 تم وقد -  ھيلوبوليس - إونو في سائدة رع باUله ممثلة الشمسية العقيدة كانت

 الغروب عند والكامل التام الشمس قرص يمثل الذي منف إله أتوم مع توحيده
 ھيروغليفيآ له ويرمز بشري أو حيواني شكل على رع الشمس اله يظھر و�.

 بإسم يتلقبون الملوك أخذ الثانية اBسرة ومنذ.شروقھا عند الشمس ويمثل بالعين
 الخامسة اBسرة نھاية ومع.  الشمس إبن بمعنى منكاورع خفرع مثل رع



 وأصبح المصرية الديانة جوھر إلى أوسير ـ وبتاح أتوم- رع عقيدة تغلغلت
 السفلى ومصر العليا مصر لقب بجنحيه يحمي المجنح الشمس قرص

 إسم وما رع مولود أي مسو ـ برع أيضا يتسمون الملوك وكان.39ص
 .رام المندائي اUسم إ� رامسيس
 وھيبل لبثاھيل صورتان إ� ھما ما - رع - وأتوم بتاح اUلھين أن والحقيقة

 اBسرة مجيء ومع.المندائية اBحراز نصوص في بالشمس له يرمز الذي زيوا
 إسم إن.مصر كل على مھيمنة الشمسية أوزيريس عقيدة صارت الرابعة

 في لiله اBصيل اBسم وھو ـ أوسير ـ Uسم تال إغريقي إشتقاق ھو أوزيريس
 حيزيت فھي أبصر أي حز الفعل من إيزيت وزوجته القديمة المصرية
 أوصار ھي مشابھة بصيغة أوسير إسم يرد المسخثة نصوص في. المبصرة

 تصعيد طقوس تجرى ورئيسي محوري كمSك -ا�صرة - الحياة كنز أي ھيي
 .الترتيSت إحدى من اBسطر ھذه ولنقرآ بإسمه الروح

 
 ھما النور أبناء من أثريين إلى ويناولھا اليمنى يده براحة النفس ويمسك -

 إلى وياداتان أداتان ويناولھا.واحد وعقل غنوص من وھما وياداتان أداتان
 غرس يغرسان ، الحياة باب يفتحان اللذان ھيي وبتاح ھيي أصار ھما أثريين
 الحياة جانب إلى يرفعانھا حين وھما.الحياة لبيت اBول النظير تانويثب الحياة
 والنور الضياء مقام في ويدعمانھا الحي نظيرھا إلى يقودانھا فھما

 الترتيلة.الحي بيت في وتثبت النشمثا طبيعة نفس وتكتسب النفس وتأتي.والدفء
 .-  المسخثا ـ 49
 الدولة ففي مراحل بثSثة مصريةال ا�ثار وثائق في بتاح اUله إسم ذكر مر لقد

 إسم في إلية يشار أخذ ثم رئيسي كإله بإسمه منفردآ إلية يشار كان القديمة
 أوسير عقيدة إنتصار ومع الوسطى الدولة وفي ـ سكر بتاح ـ من مركب

 ذات لتأدية ـ أوسير سكر بتاح ـ بإسم ثSثية تركيبة في يذكر أخذ الشمسية
 على ومتقاربا مشابھا معنى سكر اUله إسم ويفيد. السفلي للعالم كإله المھمة



 أو والتسكير الفتح لفعلي كإشتقاق القديمة والمصرية المندائية اللغتين مستوى
 أوسير اUله إسم يعكسھا صار التي الشمولية المعاني ورغم. والتكسير التفتيت

 لظ دائم وبشكل أنه إ� توحيدھا بعد مصر كل في الموت بعد للحياة كإله
 ـ الھا الجسد تفتيت كسر طقس ھو أساس طقس في بتاح لiله شعائريآ مقاربا

 ورفعھا الروھا أو الكا وإطSق Uستخراج ـ مندائي ـ بغرا أو ـ مصري
 أباثر ميزان إلى كطائر UطSقھا تمھيدا -  النشمثا أو البا - مع لiتحاد وإعانتھا

 مصري ـ أبيدوس أو ـ مندائي ـ
  

 -لھةا وتركيب تفكيك
 ا�لھة أسماء مع المندائي المSئكة أسماء إدراج يمكن اUيضاح من ولمزيد -

 التالية المعاد�ت في المصرية
 زيوا ھيبل مقابل صباحا و�دتھا عند الشمس - الضوء عين -  رع رام
 الغروب في الكامل التام الشمس قرص - أتوم

 من أي الجديد قھاشرو إلى غروبھا من للشمس المرافق -  ھيي أوصار ، أوسير
 تشد التي ا�صرة إ� ھو ما أوزيريس -  فأوسير مولدھا أو بعثھا إلى موتھا

 ثانية الحياة إلى الموت من وتنقلھا الشمس
 ـ الشمس قرص ـ رع -  أتوم يقابله الكامل الباھر التام الضوء واھب زيوا ھيبل

 .التام الضوء إله
 فنيآ مبدع ، حرفي ، الغالب في زيائيفي خالق ، درجة أقل إله بتاح يقابله بثاھيل

 والروح المادة من الھجين وإنحداره الظSمية الضوئية طبيعته من وبسبب لكنه
 .العليا الروحانية المھام على الغالب في قادر غير فإنه

 وفي الدرجة في مقابلته يمكن بثاھيل من كفاءة أكثر إله.ھيي أوصار -أوسير
 إيصال عن المسؤول وأنه خاصة القطبي النجم مSئكة كبير أباثر مع الوظيفة
 للكشطا يرمز الذي طابا، شيتل بنفس به توزن الذي الميزان إلى الروح



 القلب به يوزن الذي أبيدوس ميزان مقابل الصدق ، القسط ، العھد أي المندائية
 . والنظام والصدق العدالة رمز معات اUلھة ريشة مع

 أثرا أنوش مقابل مكانه ويحتل سيت ، سيتي يزيح الذي الصقر اUله ، حورس
 عاليا يحلق الذي الطائر حورس يمثل. الصقر بھيئة يظھر الذي
 المSك ھورانان بإسم عSقة وUسمه.الدولة ، الحي الملك ، أوسير إبن وھو

 .أبيض يعني حور ، البياض من إسمه المشتق المندائي
 بإخراج الموكو�ن ھما يواز كاركاوان بإسم له رفيق مع المندائي وھورانان

 بيضاء كسوة بإلباسه مندادھيي يوصاداق المSك ليقوم الجسد من المتوفي نفس
 بمSئكة مائية مراكب عبر لمروره تمھيدا بھا توفي التي كالرستا نورانية
. ھيي وأوصار بتاح بمساعدة النور عالم إلى وصوله وحتى اخرين وحراس

 اBصل أسيوي إله وھو حورون أن رنيتش يوروسSف المصريات عالم ويرى
 إم حور تماما يساوي إله حورون أن على قاطع بدليل مايثبت ھناك أن

 الواحد اBزلي لiله رمز وھو ، ل�حياء ربا كان كما للموتى ربا وحورن.أختي
 275ص.ـ

 في حوران ووادي حورون وبيت بفلسطين حورون اUله تشرني ويربط
 يلقب كان الثاني امنحتب أن ويذكر نجد في اخر حوران ووادي الشام صحراء
 من امون عنخ توت باب على نقش في اللقب نفس إلى ويشير حورون بمحبوب

 الھول أبو حفائر في وجدت التي الكثيرة اللوحات بين ومن ـ الجيري الحجر
 بھيئة يمثل كان حورون أن ويذكر 274ص ـ حورون إسم عليھا وجد

 ھذه من القادم الفصل في نذكره سوف ما مع المعلومات ھذه وكل.الصقر
 المركبة رمزيته من جانب في يمثل الھول أبو تمثال أن إلى تشير الدراسة

 . الحارس بالصقر المندائية اBساطير في يصور الذي المندائي أثرا أنوش
 
 
 



 ومصادر ھوامش
¤ 

 خSل من الصفا انإخو رسائل إلى إنتقلت قد القرد مع اUنسان تقارب فكرة أن المحتمل من
 إسحق أبي عائلة وخاصة الھجري الرابع القرن في الرسائل كتابة في ساھموا الذين الصابئة
 .ثابت بن وسنان الصابي

¤¤ 
 Uسم الھيرغليفية الصياغة إن.السSم عليه موسى النبي ذاته ھو رامسيس أن خاطيء إعتقاد ھناك

 للعضو الجلدي الجراب وتمثل ـ مس ـ تينالصو ذات الرئيسية فالعSمة ذلك عكس تثبت رمسيس
 بھذا العرش تولوا الذين اBسرة أفراد وكل رمسيس إسم صياغات في متواجدة ـ الغلفة ـ الذكري

 مثل والبنوة الو�دة تخص التي الكلمات في تتواجد ھذه والعSمة.اUسم
 أنجب ، مسى
 ذرية أبناء ، مسو

 .116ص  ميSد ، مسوت
 الو�دة إلھة ، دالميS مكان ، مسخنت

 مثل اخرين ملوك أسماء إلى إضافة العSمة ھذه تحمل مس ـ رع رمسيس اUسم صياغات كل إن
 إسم صياغات أيضا وأنظر ـ 17 اBسرة ـ مس ـ وكا 300ص والثالث والثاني اBول تحوتمس
 - يمون برناديت الھيروغليفي بالخط المصرية اللغة في الوجيز المعجم - 297 ، 296ص رمسيس

 اBخرى العSمات إختSف مع لiسم الھيروغلفية الصياغات كل في تتغير و� وأساسية ثابتة وھي
 الثSثة اBصوات ذات ـ عنخ ـ عSمة تقارب معناھا في وھي لھا الدينية اBھمية إلى يشير وھذا

 كرمز الملوكية النقوش كافة في وتظھر بالقدسية وتستأثر الذكر عضو جراب أو عقد إلى وتشير
 اليھودية إلى تنتمي شخصية يخص اBسم ھذا يكون أن الممكن غير من وعليه.والخصب للحياة
 قبل ما لملوك الصابئي اUنحدار على وبوضوح يدل ذلك كل إن.رئيسية شعيرة تعداUختتان التي

 محبوب شيت أي بتاح أن مير وسيتي ـ أثرا مينا ـ ميناترا وأقدمھم القديمة الدولة وملوك اBسرات
 ذرية من أجيال ستة بعد حتى إزالتھا يمكن � خطيئة وتعتبره اUختتان تحرم والصابئية.بتاح اUله

 .والعقائد الرموز تلك د��ت في الوثيقة الصلة إلى يشير مما لiختتان يتعرض الذي الصابئي
 ذات في قديمة ومصرية أساسية صابئية أسماء ھي وشيت -ونھر سماء - ورود رام أسماء إن

 نھار شمس بمعنى - رع ، را - و قوي مزدھر بمعنى روج ، رود تأتي المصرية وفي.الوقت
 الحروف من يعد الذي ح المندائي للحرف رسما المشابه العين شكل تأخذ ـ ر ـ الصوت وعSمة
 .اBعظم الحي أو الحياة لعين الرمزية Uشارته المقدسة
 ذات والعSمة المندائي الدرفش مع العنخ لعSمتي زيالرم والطقسي الشكلي التشابه أيضآ ونSحظ

 وتتشكل للدرفش اBبيض القماش أسفل من تتدلى التي العقد ذات الخيوط مع ـ مس ـ الصوتين



 بشكل اBعلى في بعضھا مع وملتقية اBسفل إلى متدلية عقد ذات خيوط ثSثة من العSمة
 جمع ھو والضوء والثبات الحياة حزام أو ندائيةالم الھميانة أن القول الممكن من وعموما.مخروطي
 الثSث المصرية للعSمات

 العنخ عقدة مقابل الھميانة عقدة
 الواس الصولجان مقابل المتدلية الشرشوبة خيوط مع الھميانة حزام
 ـ Bوزريس الفقري العمود يسمى ما أو الجيد عSمة رمزيا ينتج يمينھا مع الھميانة يسار عقد

 واUحكام والشد التثبيت معنى تعطي التي أوسير
 معاني مع وتفصيلي بعيد حد إلى تتطابق الثSث المصرية للعSمات والشكلية الرمزية المعاني إن

 والصعود والملوكية الدوام ـ واUحكام والتثبيت الثبات ـ الحياة وھي الثSث المندائية الھميانة
 - والواس والجيد اUنخ - الثSث العSمات لمصريةا النقوش في نلحظ ما وغالبا.الجديدة والو�دة
 الكھنة أحد بتقديمھا يقوم المندائية الھميانة شكل متخذة بعضھا مع عمودي أو أفقي بشكل متشاكلة

 .بتاح اUله إلى
 من مجموعة ھناك ـ أن إذ صابئية اسيوية أم من منحدرا الثاني رامسيس يكون أن إحتمال وثمة

 ، قائلة الملك كتف على ويدھا مثلت التي عنات يمين على جالسا الثاني سرامسي تظھر التماثيل
 اBسرتين ملوك Uقامة كمكان إتخذت التي منف في لSراميين حي ھناك كان وقد.ـ أمك أنا إنني

 على عنات إسم أطلق أنه عن فضS لعنات متحمسا متعبدا ـ الثاني رامسيس وكان.والثانية اBولى
 الدلتا، في الجديدة عاصمته في بتاح عبادة وأدخل ـ عنات بنت إسم المفضلة بنتهإ على وكذلك فرسه

 179 ص.الصقر بھيئة يمثل كان الذي حورون محبوب ، أيضا يسمى وكان.رامسي -  بر
 وعشتار السومرية انانا ھي أنات ، وعنات -  تشرني ياروسSف القديمة المصرية الديانة.180،

 التقويمين وفق لكنھا الزھرة بنجمة تمثل وفلكيا الصابئية زيSتوإي المصرية وإيزيت اBكدية
 اUحتراقي بظھوره الذي سايروس النجم ، اليمانية الشعرى بنجمة تتمثل والمندائي المصري

 من كل عند - للخلق الخمسة اBيام-  تحديد يتم تموز من العشرين في الشمس شروق قبيل السنوي
 في مثله ليبدأ الرافدين وادي في ، الطوفان ، الفيضان نھاية تتحدد النجم وبھذا.والمصريين الصابئة

 .النيل وادي
¤¤¤ 

 علوم اBولى بالدرجة كان مصر في عنھم أخذ وما توحيدية ديانية الصابئية ومازالت كانت لقد
 من والتقويم والطب والھندسة والبناء والتعدين اUنتاج وسائل يخص بما والشام الرافدين وادي
 تطورت ما بمقدار تضائل الذي نفوذھم مصدر كان وبھا معھم نقلوھا التي النجوم معرفة خSل
 الشعبية اBوساط في تغلغله ورغم إنه شك فS الديني �ھوتھم من نقل ما أما المصرية الدولة

 وليندمج اBول محتواه عن أبعدته القرون مر على تغيرات إلى تعرض أيضا فإنه الحاكمة والطبقة
 ذلك على يدل ما و الوثنية الممارسات بعض فيھا تدخل التي المصريين ومعتقدات قاليدت مع



 يمارس كان الطقس فھذا الفم فتح طقس على المصريون أضافھا التي والتحويرات التغييرات
 اBولى القرون في يؤدونه فعS المصريون وكان الحق عالم إلى للصعود المتوفي نفس لمساعدة

 الحيوي النيل بماء باUغتسال التطھير شعيرة أساسا مستخدمين أوالمومياء الميت جسد على
 أن لبثوا ما الملوك كھنة لكن رحلتھا في النفس لدعم ـ اللوفاني ـ المقدس الطعام وتناول والتبخير
 وفق فيھا الحياة لبث التماثيل على بتطبيقه الصابئي الطقس على جوھرية تغييرات أضافوا

 . تماما الصابئية ترفضه الذي يالفيتش إعتقادھم
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