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ممخص البحث

اف النظر في تاريخ االقميات الدينية في إطارىا النظري والعممي توصؼ بأنيا مف المواضيع الشاقة والمتعبة لتفاوت اآلراء
العممية فييا ،ولذلؾ اف الدراسة التفصيمية لمموضوع لمكشؼ عف تاريخ الصابئة المندائييف الذي يعد الجزء االىـ واألكثر
غموضاً في تاريخ الديانات االخرى ونظ اًر ألىمية الموضوع بالمقارنة مع باقي األقميات االخرى تـ كتابة ىذا البحث الذي

يتناوؿ لمحات مف تاريخيـ االعتقادي الممتد ألالؼ السنيف.

تواجدىـ في جنوب العراؽ اذ يمتد الى آالؼ السنيف في تمؾ المناطؽ ،فبالرغـ مف الظروؼ الصعبة التي مرت بيا

طواؿ قروف مضت ،لـ يمنعيا مف أف يكوف ليا وزف في المجتمع العراقي ،إذ برىف أبناؤىا عف جدارة أنيـ أىؿ الف يكونوا
حفدة جميرة المثقفيف الذيف برزوا في مياديف عدة منيا العممية والثقافية المختمفة ،في الوقت الذي لـ تحظ المسألة المندائية
باىتماـ الباحثيف عمى الرغـ مف اىميتيا في فيـ التطور الفكري الذي حصؿ في المنطقة العربية منذ قروف خمت ،وما
دورىا الفاعؿ بالمجتمعات بشكؿ عاـ ،وما طرح مف مواضيع ال يعدو أف يكوف معالجات عامة ال تقدـ إجابات دقيقة لكثير

مف األسئمة ،في إصوليـ ومعتقداتيـ ونشاطاتيـ في المجاالت االخرى التي كاف ليـ بيا دو اًر فاعؿ ،واف معتقداتيـ ىي
جزء مف الدور الثقافي الذي يعبروف بو عف كيانيـ الخاص.

الكممات المفتاحية :الكن ازربا ،المندائية ،الخميقة  ،نشمثا ،ىيبؿ ،انش

Abstract

An examination of the History of religious minorities in its theoretical and practical

framework is described as a difficult and tiring subject to the divergence of scientific
opinions in that a detailed study of the subject to reveal the History of Sabean Mandaeans,
which is the most important and most mysterious part in the History of other religions of the
thematic area with the rest of the minorities. Their long history of belief for thousands of
Years.
Their presence in the South of Iraq as it extends to thousands of Years in those Areas,
despite the difficult circumstances that passed for centuries, did not prevent them from
having a weight in Iraqi society, as their Children proved worthy that they are the People to

be the handful of intellectuals who emerged in The Mandaean issue did not receive the
attention of the researchers, despite its importance in understanding the intellectual
development that took place in the Arab region for centuries, and its active role in the
societies in general. The issues that were raised are no more than general treatments. Do
not provide accurate answers to many of the questions , In their origins and beliefs and
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activities in other areas in which they had their active role, and their beliefs are part of the
cultural role that cross by the private entity.
key words : Knzarba . Mandaeih .Creation . Nchmtha .Hepel .inch
المبحث االول :

بداية الخميقة في المعتقد المندائي :
إف معظـ النظريات الفمسفية منذ القدـ قد أنصػبت فػي تأمػؿ الكػوف ونشػأة الخميقػة وىبػوط الػروح فػي االنسػاف ،وىػؿ
()1

ىي خالدة أـ فانية ؟ وخالؽ الكوف وموقعو ؟ فمثالً الفيمسػوؼ أفالطػوف ()Plotine

 ،كػاف يػرى أف نشػوء الكػوف جػاء مػف

خالؽ قدير أطمؽ عميو أسـ الواحد  ،فالواحد حسب رأي أفالطوف عندما خمؽ الموجودات لـ يأخذ مف ذاتػو ليعطييػا بػؿ ظػؿ
()2

فػػي وحدتػػو األصػػمية  ،ولػػـ يخػػرج عػػف ذاتػػو عمػػى االطػػالؽ فيػػو يمػػد الموجػػودات بالحيػػاة وال يسػػتمد منيػػا شػػيئاً

 ،كػػذلؾ ىػػو

(الكنز ربا) ()3وصفاً لو  " :ىو الحي العظيـ  ،البصير القػدير
ا
الحاؿ في المعتقد المندائي في نظرتو لمخالؽ  ،حيث أعطى
العمػػيـ  ،العزيػػز  ،الحكػػيـ  ،ىػػو االزلػػي القػػديـ  ،النريػػب عػػف اك ػواف النػػور  ،الننػػي عػػف اك ػواب النػػور  ،وىػػو القػػوؿ والسػػمع

والبصػػر  .. ،يػػا رب االكػواف جميعػاً  ..ىػػو العظػػيـ الػػذي ال يػػرى وال يحػػد  ،ال شػريؾ لػػو فػػي سػػمطانو  ،وال صػػاحب لػػو فػػي
()4

صولجانو"

 .في ىذا النص جاء وصؼ اهلل (الحي العظيـ) بأنو خالؽ كؿ شيء ولـ ُيخمؽ مػف شػيء  ،يتمتػع بالقػدرة منػذ

األزؿ وال يستطيع أحد منازعتو في ممكو  ،فالكوف مفتقر في وجوده إليو  ،فمواله لما خمؽ الكوف .

أما عف بداية الخميقة فقد وردت في (الكن از ربا)  " :الثمر داخؿ الثمر  ،واألثيػر داخػؿ األثيػر ،ويردنػا العظػيـ صػار مػف
ّ
يو ار العظيـ ،مف يو ار العظيـ المنتشرة أضواؤه  ،صار يردنا والماء الحي الذي منػو بػدأت الحيػاة  ،وقومػت نفسػيا مثػيالً لمانػا
العظيـ الذي منو انبثقت ومنو طمبيا األوؿ طمبت ،فصار األثري الذي سماه الحػي  :الحيػاة الثانيػة  ...فكػاف االثريػوف الػذي
()5

ال عػػدد ليػػـ وال حػػدود"

 .أف الخمػػؽ األوؿ كػػاف بػػأمر مػػف (الحػػي العظػػيـ) اذ وصػػؼ بأنػػو نػػادى (نطػػؽ) فػػأظير الوجػػود ،

) )1ولػػد حػوالي  204أو  205ؽ.ـ فػػي مدينػػة ليقوبػػوليس فػػي مصػػر ،تػػردد عمػػى فالسػػفة وحكمػػاء ا غريػػؽ فػػي االسػػكندرية
ليأخذ العموـ والمعارؼ منيـ حتى أصػب أحػد اشػير فالسػفة عصػره  .بػدوي  ،عبػدالرحمف ،الموسػوعة الفمسػفية ( ،المؤسسػة
العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ، )1984 ،ص. 15
) )2المصدر نفسو ،ص. 25
ْ
( ) 3يعتبر كتاب ِگ ْن َزا َربَّا ِ :جن َزا َربَّا (الكنز العظيم) اقدس الكتب والمخطوطات عند الصابئة المندائيين ومصدر التشريع
والوصايا والتعاليم  ،ويؤمن الصابئة المندائيين بأن هذا الكتاب المبارك هو كالم هللا ووصاياه التي اوحى بها إلى انبياءه
الذين بعثهم في القوم الصابئين .
) )4الكن از ربا ،اليمػيف  ،الكتػاب االوؿ  ،التسػبي االوؿ  ،التوحيػد  ،ترجمػة :يوسػؼ متػي فػوزي وصػبي مػدلوؿ السػييري ،بنػداد،
 ،2000ص. 1
) )5الكن از ربػا – اليمػيف  ،الكتػاب الثالػث  ،التسػبي األوؿ  ،ص . 43 – 42والمصػطمحات الػواردة فػي ىػذا الػنص بحسػب
ما ذكرت في ممحؽ الكتاب المقدس ىي :
يردنا  :الماء الحي  ،الماء الجاري .

يو ار  :الجوىرة  ،األلؽ الوىاج .
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بمعنى أف بداية الخمؽ كاف بكممة  :مف اهلل  ،ويسمى بالمندائية (ىوا بيميرا) أي الخمػؽ بالكممػة  ،فأوجػد المالئكػة النػورانييف
(األثرييف)  ،وأنيا قد انبعثت مف الذات العميا لإللو ،وصور التكويف األوؿ بأنو (كػالثمرة) نوانيػا تمثػؿ الػرحـ الكػوني السػماوي
الذي يحافظ عمى داخمو لكي تتبمور عنو حياة جديدة ( ، )1ويحتوي ىذا النص عمى ثالثة أصػوؿ أولػى ىػي  :الثمػرة واألثيػر
ومانػػا العظػػيـ ،فمػػف الثم ػرة تكونػػت الكائنػػات النورانيػػة (األث ػرييف)  ،وىػػـ أرواح نقيػػة انبعثػػت الػػى الوجػػود حالمػػا نطقػػت القػػدرة
()2

بأسػػمائيـ ويقػػدر عػػدد تمػػؾ الكائنػػات ح ػوالي ( )360كػػائف نػػوراني

 ،وأف تمػػؾ الكائن ػػات النورانيػػة تقػػوـ بوظػػائؼ روحانيػػة

كمباشػرة أعمػػاؿ الخمػػؽ بػػأمر مػػف (الحػػي العظػػيـ) وكػػؿ واحػػد منيػػا مسػػؤوالً عػػف مممكػػة( ،)3وأف الكواكػػب عبػػارة عػػف مركبػػات
يمتطييػػا (االثػػري) ويحكمونيػػا( ،)4ومػػف االثيػػر تكونػػت األرض النورانيػػة ومػػف مانػػا العظػػيـ تكونػػت النفػػوس المنفػػردة والمػػاء
()5

الجاري (يردنا) ومنو تكونت أنيار التعميد السماوية

.

وورد في النص الثاني مف (الكن از ربػا)  " :وحػيف جػرى يردنػا األوؿ فػي أرض النػور ،نشػأت فييػا الحيػاة الثانيػة ،فنػادت
()6

قومػوا المنػػازؿ"
األثػرييف ّ
نادى (خمؽ) الكواكب والعوالـ االخرى(. )8

()7

 ،والحيػػاة الثانيػػة ىنػػا اشػػارة الػػى (يوشػػا مػػف) المػػالؾ االثػػري الػػذي يمثػػؿ الحيػػاة الثانيػػة

 ،والػػذي

أما األثري(اباثر) فيمثؿ الحياة الثالثة بعد (منداد ىيي) و (يوشا مف) وىو مالؾ الميزاف المسؤوؿ عف أعمػاؿ الخمػؽ(،)9

أمػا المػالؾ(بثاىيػؿ)،
ثـ خمؽ عالـ النور (مشوني كشطة) وعػالـ الظػالـ (أره إدتيبػؿ) بكممػة مػف (ىيبػؿ زيػوا) أي جبرائيػؿ  ،و ّ
فيمثػػؿ الحيػػاة الرابعػػة وال ػذي شػػارؾ فػػي عمميػػة الخمػػؽ والتكػػويف ،فقػػد قػػاـ بػػأمر مػػف (ىيبػػؿ زيػػدا) بفػػت السػػماء وخمػػؽ األرض
واجػػرى الينػػابيع واألنيػػار وأرس ػػى الجبػػاؿ وخمػػؽ االسػػماؾ والطيػػور واألزىػػار وب ػػذورىا والحيوانػػات  ،كػػؿ ذل ػػؾ مػػف أجػػؿ آدـ
()10

وذريتو

.

مانا  :عقؿ  ،وعاء  ،وتعني أحياناً النفس  ،وأحياناً أخرى أثري (مالؾ) ذي المرتبة السامية .

) )1المباركي  ،ماجد فندي  ،المصدر السابؽ  ،ص. 103

) )2الميػػدي دراوور  :أسػػاطير وحكايػػات شػػعبية صػػابئية  ،ترجمػػة  :نعػػيـ بػػدوي وغضػػباف رومػػي  ،مطبعػػة ىيفػػي  ،اربيػػؿ ،

ط ، )2009 ،2ص. 64

) )3عبادة  ،عبدالحميد افندي ،مندائي أو الصابئة االقدموف ( ،مطبعة الفرات  ، )1927 ،ص. 17
) )4الميدي دراوور ،المصدر السابؽ  ،ص. 15

) )5رودولؼ  ،كورت  ،النشوء والخمؽ في النصوص المندائيػة ،ترجمػة :صػبي السػييري( ،مطبعػة :االديػب،

القاىرة ، )2002 ،ص. 18

) )6الكن از ربا  -اليميف  ،الكتاب الثالث  ،التسبي األوؿ  ،ص. 43
) )7مصطمحات الكن از ربا – اليميف .
) )8رودولؼ  ،كورت  ،المصدر السابؽ  ،ص. 19
) )9عبادة  ،عبدالحميد أفندي  ،الديانة المندائية مع الصابئة المندائييف في فقو وتػاريخ ا سػالـ تقػديـ وتحقيػؽ :رشػيد الخيػوف( ،دار

مدارؾ لمنشر ،بيروت ،)2011 ،ص. 18

) )10الميدي دراوور ،المصدر السابؽ  ،ص. 15 –14
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ثـ جاء خمؽ آدـ  ،اذ ورد في (الكن از ربا)  " :ليكف آدـ ممكاً لمحياة الدنيا يكوف بأسـ الحػي العظػيـ  .سػمعت المالئكػة ،
()1

وأئتمػػرت  :ثػػـ اتفقػػت  .قالػػت  :لػػيكف آدـ واحػػداً منػػا سػػيكوف .تعػػاؿ اآلف يػػا بثاىيػػؿ  .ومعػاً نخمػػؽ آدـ  ..كبيرنػػا سػػيكوف"

.

ويتض مف ىذا النص أف (الحي العظيـ) أمر بخمؽ آدـ ليكوف خميفتو في أرضو (الحيػاة الػدنيا)  ،فأوكػؿ ميمػة الخمػؽ الػى

مالئكتو .

وحسب الرؤية الدينية المندائية فأف جسـ االنساف قد تكوف مف مرحمتيف وىي :

( -1بغ ر)اا الد ررد  :ويمثػػؿ الجػػزء المػػادي الػػذي خمػػؽ مػػف الطػػيف  ،وىػػو وعػػاء الػػنفس والػػروح  ،وىػػو فػ ٍ
ػاف وغيػػر ذي أىميػػة

وقدسػػية فػػي المنظػػور المنػػدائي حػػاؿ وفاتػػو خاصػػة  ،الف المنػػدائييف يحتقػػروف الجسػػد ويقدسػػوف الػػنفس الػػذي بداخمػػو و الف
()2

الروح وحدىا ىي مف تعرج الى السماء

.

( -2نشمثاا – النفس أو ال)وح  :وتمثؿ ىذه المرحمة نزوؿ الروح في الجسد  ،وقد حمميا االثريوف (الكائنات النورانية) مف
()3

بيت السر أو مف (الحي العظيـ) وبأمره  ،ونزلوا بيػا وألقوىػا عمػى الجسػد فػدبت فيػو الحيػاة

 ،والمسػؤوؿ عػف ىػذه المرحمػة

ىػػـ المالئكػػة المقربػػوف وىػػـ (ىيبػػؿ وشػػيتؿ وأنػػش)  ،حيػػث ورد فػػي (الكن ػ از ربػػا)  " :أييػػا المالئكػػة المقربػػوف أييػػا األثريػػوف
()4

المنزىػػوف يػػا ىيبػػؿ وشػػيتؿ وأنػػش كونػوا ح ارسػاً عمييػػا وال يعمػػـ بأمرىػػا أحػػد"
وىذاف كانا مف سكاف عالـ النور (مشوني كشطة)

()5

 .ومػػف ضػػمع آدـ خمقػػت حػواء (ىػػوة) زوجتػػو ،

 ،وقد ىبطا الى عالـ الػدنيا بػأمر مػف (الحػي العظػيـ) " لػيكف هلل مقػاـ

بأمري وذرية تسػري ومػاء يجػري  ،وحػيف يػتـ آدـ ميمتػو يمكػف مػف العػودة الػى موطنػو مػوطف النػور ليكػوف مالكػاً فيػو"

()6

.

وكاف آلدـ ثالث بنيف وىـ (آدـ وشػيتؿ وانػوش) اذ اتخػذ ابػف آدـ زوجػة لػو مػف عػالـ الظػالـ  .الف العػالـ قبػؿ أف يخمػؽ آدـ
كػػاف يسػػكنو الجػػف (شػػفياىي) ابنػػاء الس ػواد والظػػالـ  .ومػػف ىػػذا االتحػػاد نشػػا ابنػػاء الظػػالـ مػػف غيػػر المنػػدائييف مػػف البشػػر،

أما أبنػاء ادـ اآلخػراف (شػيتؿ وأنػوش) فقػد أتبعػا تعػاليـ (ىيبػؿ زيػوا) ()7ليمػا  ،وعمػـ (ىيبػؿ
فالمندائيوف ىـ أبناء (آدـ بفرة) ّ ،
زيوا) آدـ اسرار الحياة ومنحو الكتاب المقدس وعممو فنوف الزراعة والكتابة(. )8
) )1الكن از ربا – اليميف ،الكتاب الثالث  ،التسبي الثاني  ،خمؽ آدـ  ،ص. 70

) )2يقػػاؿ  ،ارئػػد حسػػوف  ،يحيػػى بػػف زكريػػا (يييػػا ييانػػا) آخػػر أنبيػػاء الصػػابئة المنػػدائييف( ،منشػػورات دي ػواف
أوقاؼ المسيحييف والديانات األخرى ،بنداد ،)2012 ،ص. 17

) )3رودولؼ  ،كورت  ،النشوء والخمؽ في النصوص المندائية  ،المصدر السابؽ  ،ص. 149 – 148
) )4الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب الثالث  ،التسبي الثاني  ،خمؽ آدـ  ،المصدر السابؽ  ،ص. 73
) )5المي ػػدي دراوور  ،آدـ كس ػػيو  ،ترجم ػػة  :نع ػػيـ ب ػػدوي  ،تنق ػػي ومراجع ػػة  :عب ػػد االل ػػو س ػػباىي .ري ػػاض ناش ػػ ,فرح ػػاف ،
الدنمارؾ ، 2008 ،ص. 32

) )6الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب الثالث  ،التسبي الثاني  ،المصدر السابؽ  ،ص. 82 – 81

( ) 7ىيبؿ زيوا  :وىو ممكا مف عوالـ النور العميا ،ومعنى اسمو (واىب أو معطي الضياء) ،وىو بمثابة جبرائيؿ (كبراييؿ).
(كبراييؿ) .ولو أدوار ميمة وكبيرة في الفكر الديني والروحي المندائي .ويدعى أيضا برسوؿ النور (شمييا اد نيورا) او
برسوؿ الحياة او الحي (شمييا اد ىيي) ،فيو الذي جمب الحياة إلى األرض وازىرىا وجعميا صالحة لخمؽ ا نساف األوؿ
(آدـ وحواء) ،وذلؾ بأمر وتسمي مف الحي العظيـ (مسب

اسمو(.

) )8الميدي دراوور  ،أساطير وحكايات شعبية صابئة  ،ص. 16
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المبحث الثاني

الطقوس والمعتقدات الدينية

 -1التوحيد :

يعػػد التوحيػػد عنػػد المنػػدائييف أحػػد أركػػاف ديػػانتيـ الرئيسػػة  ،التػػي تػػؤمف بولػػو واحػػد معبػػود ومبعػػوث بذاتػػو  ،ولػػذلؾ يطمػػؽ
()1

عميو المندائييف أسـ (ىيي– الحي) أي الحياة ،ويقصد بمفيوميا العاـ والشػامؿ المتمثمػة بالالنيائيػة لموجػود

 ،وقػد ورد فػي

(الكن از ربا)  " :ليس لػو أب يكبػره أو أقػدـ منػو ،وال مولػود كػاف قبمػو وال أخ يقاسػمو الممكػوت ،وال تػؤاـ يشػاركو الممػؾ ،مسػب
()2

ومبارؾ  ،أنت إليي في كؿ وقت والى االبد  ..أنت منذ البدء وباؽ لما ال نياية "

.

وأشارت الكاتبة المندائية ناجيػة الم ارنػي بخصػوص التوحيػد الػى أف المنػدائييف يعتقػدوف بخػاؽ عظػيـ ىػو الحػي األزلػي،

الػػذي أنبعػػث مػػف ذاتػػو  ،وبكممػػة منػػو خمػػؽ الموجػػودات ،وىػػو الحيػػاة التػػي ال يمسػػيا سػػوء أو ضػػرر ،نواف المنػػدائييف ينبػػذوف
عبادة الشمس والقمر والنار وغيرىا ويعتقدوف بأنيا زائمة وأف عابدييا معذبوف(. )3
وقػػد حػػذر (الحػػي العظػػيـ) المنػػدائييف حتػػى مػػف التمجيػػد لني ػره (مبػػارؾ اسػػمو) كمػػا ورد فػػي (الكن ػ از ربػػا)  " :ال تمجػػدوا
الشمس والقمر  .ىو اهلل الذي أمر  .فكاف ليما ولمكواكػب ىػذه الضػياء ،لكػي ينيػروا بػو الظممػاء  ،فػاذا نػادى الحػي العظػيـ،

سقطت كميا في قرار بييـ "(.)4

ّإال أف مترجمػػػي كتػ ػػاب (الصػ ػػابئة المنػ ػػدائيوف) لممستش ػ ػرقة األنكميزيػػػة دراوور ( )Drowerوىمػ ػػا المنػ ػػدائياف نعػ ػػيـ بػ ػػدوي

وغضباف الرومي ،قد خالفا رأي ناجيػة الم ارنػي فيمػا سػطرتو فػي كتابيػا عػف عقيػدة قوميػا المنػدائيوف ،اذ قػاؿ المترجمػاف فػي
مقدمػػة الكتػػاب  " :إف د ارسػػة ديػػف الصػػابئة ميمػػة جػػداً لمبحػػث عػػف العقائػػد الدينيػػة االخػػرى  ...كمػػا إنيػػا ترينػػا ممتقػى التوحيػػد
القػػديـ والوثنيػػة القديمػػة وقػػد نجػػد فييػػا االصػػطداـ بػػيف ىػػاتيف العقيػػدتيف فيػػي ليسػػت ديانػػة وثنيػػة ،وال إيمػػاف ليػػا بالكواكػػب مػػف
()5

جية ،ثـ ال خالص مطمقاً فييا مف بقايا الوثنية القديمة ،وتعظيـ الكواكب عمى صورة مف الصور"

.

فػي ىػػذا الػػنص أشػار المترجمػػاف بػػأف الػػديف المنػدائي خمػػيط مػػف التوحيػد والوثنيػػة القديمػػة مػػف جيػة وتعظػػيـ لمكواكػػب مػػف

جية أخرى  .ويبدو أنيـ قد نسوا أف الديف المندائي يحذر مف عبادة األوثاف ،كما ورد في كتابيـ المقدس (الكن از ربػا)  " :ال
()6

تسجدوا لمشيطاف  ،وال تعبدوا األصناـ واألوثاف"

 .كما أف (الحي العظيـ) قد حذر مف تمجيػد الكواكػب (كمػا سػبؽ ا شػارة

الييػػا) ،ومػػف جيػػة أخػػرى فػػأف المترجمػػاف قػػد ذكػػروا خػػالؼ ىػػذا الػػنص وفػػي نفػػس الكتػػاب حينمػػا قػػاال  " :إف ديػػف الصػػابئيف
()7

المعاصريف ليس ديناً وثيناً بأي حاؿ مف األحواؿ  ،بؿ ىو ديف يؤمف باهلل الحي األزلي وباليوـ اآلخر"

.

) )1الم ػػدني  ،محم ػػد نم ػػر  ،الص ػػابئة المن ػػدائييف العقي ػػدة والت ػػاريخ العقي ػػدة( ،دار مؤسس ػػة رس ػػالف لمطباع ػػة والنش ػػر
والتوزيع ،دمشؽ ،)2009 ،ص. 26

) )2الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب االوؿ  ،التسبي االوؿ  ،التوحيد  ،ص. 1
) )3الم ارنػػي  ،ناجيػػة  ،مفػػاىيـ صػػابئية مندائيػػة (تػػاريخ ،ديػػف ،لنػػة)( ،مطبعػػة التػػايمس ،بنػػداد ،ط،)1981 ،2
ص. 90

) )4الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب االوؿ  ،التسبي االوؿ  ،التوحيد  ،ص. 23
) )5الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف  ،المصدر السابؽ  ،مقدمة المترجميف  ،ص. 15
) )6الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب االوؿ  ،التسبي االوؿ  ،التوحيد  ،ص. 11
) )7الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف  ،مقدمة المترجميف  ،ص. 13

المدرس المداعد ايهاب حدين علي حدين

لمحة تاريخية في تاريخ الصابئة المندائية

إما المستشرقة االنكميزية الميدي دراوور ( ، )Drowerفقد وصػفو المنػدائييف بػالقوؿ " إنيػـ يعتقػدوف بالوحدانيػة ويصػفوف
ّ
اهلل منزىا عف أي باطؿ مستعمميف في وصفيـ صينة النفي ال االيجاب أي أنيـ يقولوف  " :ىو غير محدود  ،غير مرئي ،
()1

ال يخط ,ليس ظالماً "

.

قوـ يؤمنػوف بػأف ىنالػؾ خالقػاً واحػداً لمكػوف يطمقػوف عميػو أسػـ (الحػي العظػيـ مبػارؾ اسػمو)
يبدو مما تقدـ ،أف المندائييف ٌ
ػز ربػػا)  " :باسػػـ الحػػي العظػػيـ أشػػرؽ نػػور الحػػي  ،وتجمػػى (منػػداىيي) بػػأنواره
أي اهلل سػػبحانو وتعػػالى  ،كمػػا ورد فػػي (الكنػ ا
()2

طػػـ ألوىيػػة الكواكػػب  .وأزاؿ اسػػيادىا مػػف م ػواقعيـ "
فأضػػاء جميػػع األك ػواف  .ح ّ

 .وعنػػدما نق ػ أر ىكػػذا عبػػارات فػػي كتػػابيـ

المقدس نجد أف المندائييف ليس كما وصفيـ بعض الباحثيف بأنيـ عبدة الكواكب أو األصناـ  ،بؿ ىـ موحدوف .

 -2الصالة (الب)اخاا :

تعد الصػالة عنػد أىػؿ الديانػة المندائيػة ركنػاً أساسػياً مػف الػديف ،وقػد فرضػيا (منػدادىيي) أي عػارؼ الحيػاة عمػى كػؿ

منػػدائي ومندائيػػة  ،وجعميػػا خمس ػة أوقػػات يومي ػاً ،بػػأمر مػػف الخػػالؽ ،كمػػا ورد فػػي (الكن ازربػػا)  " :عمميػػـ الصػػالة يقيمونيػػا
()3

 .وقػػد تػػـ أنقػػاص الصػػالة فػػي عيػػد النبػػي

ُمسػػبحيف لممػػؾ النػػور السػػامي ثػػالث مػػرات فػػي النيػػار  ،وم ػرتيف فػػي الميػػؿ"
يحيى(ع) مف خمس الى ثالث أوقات بأمر مف (الحي العظيـ)  ،فالصالة األولى تبدأ في الصباح الباكر بعد بػزوغ الشػمس
()4

مباشرة  ،والثانية عند الظييرة (في منتصؼ النيار) ،والثالثة عند العصر قبيؿ غروب الشمس في آخر الضياء

.

ويتح ػػتـ عم ػػى الف ػػرد المن ػػدائي أف يرتس ػػـ بالم ػػاء (الوضوء"الرش ػػامة") قب ػػؿ اجػ ػ ارء أي طق ػػس ومني ػػا الص ػػالة ،حي ػػث يب ػػدأ
()5

المصمي قبؿ شػروعو بالصػالة  ،بمػد يػده فػوؽ المػاء دوف لمسػو ألخػذ الرخصػة (النيػة) ويكػوف بمنػتيـ المندائيػة

 ،اذ يقػوؿ

المصمي  " :تبارؾ الماء العظيـ ماء الحياة مسب الرب  ،بالعيد مصاف باسـ الحي العظيـ السالـ والتزكية لؾ يا أب اآلباء
()6

المالؾ برياويس ،ممؾ الماء الجاري العظيـ ماء الحياة "

.

()7

بعػػد ذلػػؾ ينسػػؿ المصػػمي يديػػو حتػػى المػرفقيف مػػع القػػوؿ

 " :بأسػػـ الحػػي العظػػيـ طيػػرت يػػدي بػػالحؽ وشػفتي بااليمػػاف

لينطقػػا بكػػالـ النػػور ،وأفكػػاري تػػدخؿ فػػي عقيػػدة النػػور "  .ثػػـ ينسػػؿ الوجػػو مػػع القػػوؿ  " :مبػػارؾ أسػػمؾ ومسػػب اسػػمؾ سػػيدي
مندادىيي عارؼ الحي  .ومسب ذلػؾ الجػالؿ العظػيـ المػوقر الػذي أنبعػث منػذ اتػو "  .ثػـ تنمػس أصػابع اليػد اليمنػى بالمػاء

وتمس بيا الجبية ذىاباً مف اليميف الى اليسار وفي كؿ مرة يعيد ىػذا الترتيػؿ ثػالث مػرات  " :أنػا االسػـ الػديني – الممواشػة

– أرتسـ برسـ الحي ،أسـ الحي وأسـ عارؼ الحي مذكور عمػي"  .بعػدىا تُنسػؿ األثنػيف إذ تنمػس السػبابتاف بالمػاء وتنظػؼ
بيمػػا األذنػػيف ثػػالث م ػرات مػػع القػػوؿ  " :أذنػػاي تسػػمعاف أقػواؿ الحػػي"  .ثػػـ ُينسػػؿ األنػػؼ بأخػػذ القميػػؿ مػػف المػػاء ب ارحػػة اليػػد
) )1الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف  ،ص. 23 – 22
) )2الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب السادس  ،التسبي االوؿ  ،النواىي  ،ص. 117
) )3الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب االوؿ  ،الوصايا  ،ص. 10
) )4حطاب،أميف فعيؿ (،الرشاقة والبراخة) (،إعداد لجنة النور المندائية  ،بنداد  ، )2003 ،ص.2-1

)5) Lazim , Wisam , Foomer Mandaean priest – candidate inreoviews with author .
September – December , 2006 , by Karen Baker .

) )6حطاب ،اميف فعيؿ ،الرشافة والبراخة (،بنداد ،)2001 ،ص. 3

) )7كؿ النصوص الواردة ذكرىا مف كتاب (الرشافة والبراخة)  ،ترجمة  :اميف فعيؿ حطاب.
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ويرمى الى جية اليسار ويكرر ذلؾ ثالث مرات مع القوؿ في كؿ مرة  " :أنفي يستنشػؽ رائحػة الحيػاة " ثػـ
اليمنى ويستنشؽ ُ
يثبت األرتسػاـ إذ يصػؿ الػى غسػؿ األعضػاء التناسػمية والشػرج بطريقػة تمثيميػة ألنيػا تكػوف قػد غسػمت قبػؿ الشػروع بالوضػوء
(الرشامة) لذا يرش الشخص المػاء مػف يػده اليمنػى الػى يػده اليسػرى وبيػا يرمػي قمػيالً مػف المػاء الػى مقعػده وفػي ىػذه االثنػاء

يتمػػو المقطػػع اآلتػػي  " :رسػػمي العػػالي ال يجػػري بالنػػار ،وال يجػػري بالزيػػت وال يجػػري بالمس ػ  ،رسػػمي مرسػػوـ بالمػػاء الجػػاري
العظيـ ،ماء الحياة  ،الذي ال يدرؾ االنساف قدرتو ،أسـ الحي العظيـ  ،واسـ عارؼ الحي مذكور عمي "  .ثـ تجرى عمميػة
طػػرد النجاسػػة إذ يكفػػي المتبقػػي مػػف المػػاء الػػذي فػػي اليمػػيف الػػى جيػػة اليسػػار  ،ويق ػ أر المقطػػع اآلتػػي  " :إبتعػػد أييػػا الظػػالـ،

وأثبت أييا النور  ،أسـ الحي ،اسـ عارؼ الحي مذكور عمي "  .ثـ ينسؿ الفـ  ،إذ يؤخذ قميػؿ مػف المػاء ب ارحػة اليػد اليمنػى،
ويمضمض بو ويرمي الى جية اليسار ثالث مرات ،ويقوؿ  " :فمي إمتمػ ,آيػات وتسػبيحاً "  .ثػـ يؤخػذ القميػؿ مػف المػاء فػي

ويمس ػ بيمػػا عمػػى الػػركبتيف وتعػػاد ثػػالث م ػرات مػػع القػػوؿ فػػي كػػؿ م ػرة  " :ركبتػػاي تنثنيػػاف وتسػػجداف لمحػػي
أصػػابع اليػػديف ُ
العظيـ"  .ثـ يؤخذ القميؿ مف الماء في أصابع اليػديف ويمسػ بيمػا عمػى السػاقيف ويعػاد ذلػؾ ثػالث مػرات مػع القػوؿ فػي كػؿ
مرة  " :رجالي سالكتاف طريؽ الحؽ واأليماف "  .ثـ يضػع (ال ارشػـ) أطػراؼ أصػابع يديػو فػي المػاء ويتمػو المقطػع اآلتػي " :

بأسػـ الحػػي العظػيـ ،أنػػا االسػـ الػػديني ،أصػطبنت بصػػباغة المػالؾ بيػراـ الكبيػر ابػػف العظمػة  ،صػػياغتي تحرسػني وترفعنػػي
الى العال ،أسـ الحي وأسـ عارؼ الحي مذكور عمي " .
ُيالحظ أف في كؿ اجراءات الوضوء ،تأكيد عمى ذكر (الحي العظيـ – ىيي زي) وأسـ عارؼ الحي (مندادىيي)  ،وىي
ألجؿ المباركة والتعظيـ ،والتأكيد عمى طيارة وقدسية اليميف مقارنة باليسار .
بعد اكماؿ الوضوء (الرشافة) يتجو المصمي نحو القبمة باتجاه الشماؿ والػذي يمثػؿ وجػود عػالـ النػور (المػو اد نيػورا) ،
()1

ويكوف الدليؿ الى الشماؿ الجنرافي ىو النجـ القطبي ،أو جعؿ اليد اليمنى باتجاه شػروؽ الشػمس

 ،وعنػدما يبػدأ المنػدائي

بالصػػالة  ،يقػػوـ بقػراءة التراتيػػؿ الخاصػػة بالصػػالة ويكػػوف فػػي وضػػعية الوقػػوؼ  ،ففػػي صػػالة الصػػب مػػثالً يقػ أر المصػػمي " :
()2

بوسـ الحي العظيـ ،أنيضوا أييا المختاروف الصالحوف أنيضوا أييا الكامموف المؤمنوف ،أنيضػوا واسػجدوا لمحػي العظػيـ "

ويكػػوف المصػػمي ف ػػي حالػػة انحنػػاء كممػػا ذكػػرت اسػػماء اهلل وصػػفاتو لمداللػػة عمػػى العبوديػػة وتعظػػيـ الخ ػػالؽ  ،كم ػػا ويرت ػػدي
()3

المصمي غطاء عمى رأسو رم اًز لالحتراـ

.

با ضافة الى الصموات الثالث ،ىناؾ صموات خاصة بيوـ االحد تسمى (اليبشا) وىو اليػوـ المقػدس لػدى المنػدائييف ،
()4

كما ىو الحاؿ عند المسيحييف ،إذ تجري أغمب الطقوس الدينية في يوـ االحد (المقدس) ،لذلؾ تقاـ صموات خاصة فيو

.

 .وىناؾ صموات خاصة بالمناسبات الدينيػة مثػؿ صػالة (دىػوا اد شويشػاف) وىػي صػالة فػي عيػد االيػاـ السػتة أو ليمػة القػدر

ويسمى أيضاً عيد السالـ ،إذ ُيعمؽ في مثؿ ذلؾ اليوـ كؿ مندائي إكميالً مػف األغصػاف عمػى بػاب داره  ،وحتػى عمػى أبػواب
النرؼ وىو دليؿ عمى فرحة عيد السالـ ،والصالة الخاصة بذلؾ العيد تقتصر عمى الوقوؼ فقط(. )5
) )1نجـ  ،الشيخ رافد عبداهلل  ،الصالة المندائية وبعض الطقوس الدينية( ،شركة التايمس  ،بنداد  ، )1988 ،ص. 18
)( )2االنبػػاني) كتػػاب األدعيػػة والصػػموات المندائيػػة ،ترجمػػة  :أمػػيف فعيػػؿ حطػػاب( ،مركػػز البحػػوث والد ارسػػات المندائيػػة ،
د.ت) ،ص. 12

) )3حطاب  ،أميف فعيؿ ،المصدر السابؽ  ،ص. 3
) )4نجـ  ،الشيخ رافد ،المصدر السابؽ  ،ص. 28
) )5الرومي ،غضباف ،الصابئة( ،مطبعة األمة ،بنداد ،)1983 ،ص. 191

المدرس المداعد ايهاب حدين علي حدين

لمحة تاريخية في تاريخ الصابئة المندائية

ولمصػػالة موانػػع مثػػؿ الحػػيض ومػػدة النفػػاس عنػػد الم ػرأة ،والجنابػػة عنػػد الرجػػؿ ،وااليػػاـ المحرمػػة (المػػبطالت)

()1

 ،نوا ّمػػا

مػػبطالت الصػػالة فيػػي الكػػالـ فػػي اثنػػاء الصػػالة والبكػػاء واألكػػؿ والشػػرب والضػػحؾ وكػػؿ مػػا يخػؿ بقدسػػية الصػػالة أو يخػػالؼ
()2

اآلداب ،فاذا حدث ذلؾ بطمت الصالة وتحتـ عمى المصمي اعادتيا

.

 -3الصوم (صوماا :

لػػـ تخػػؿ الػػديانات القديمػػة مػػف ذكػػر الصػػوـ وفرضػػو ،ومػػف تعيينػػو لم ػدة معمومػػة والمندائيػػة كبػػاقي الػػديانات فػػرض فييػػا

الصوـ وىو عمى نوعيف  :الصياـ األكبر والصياـ األصنر .

أف الصياـ األكبػر بالنسػبة لممنػدائي ىػو صػيانة الػنفس عػف الممػذات والشػيوات المحرمػة وكػؼ األذى والتحمػي بػاألخالؽ

الفاضمة ،إذ جاء في (الكن از ربا)  " :صوموا الصػوـ الكبيػر ،صػوـ القمػب والعقػؿ والضػمير ،لتصػـ عيػونكـ وأفػواىكـ وايػديكـ
 ..وال تنمػػز وال تممػػز  ،ال تنظػػروا الػػى الشػػر وال تفعمػػوه  ،والباطػػؿ ال تسػػمعوه  .وال تنصػػتوا خمػػؼ األبػواب  .ونزىػوا أف ػواىكـ
عػػف الكػػذب  .والزيػػؼ ال تقربػػوه  ...أنػػو الصػػوـ الكبيػػر فػػال تكسػػروه "

()3

 .أشػػار ىػػذا الػػنص الػػى الصػػوـ المعنػػوي والمسػػمى

بالصػوـ الكبيػر ،وع ّػده واجبػاً عمػػى كػؿ منػدائي (ذكػر وأنثػى) ولػػـ يحػدد بمػدة زمنيػة  ،ولقػد اشػػار الػى صػوـ القمػب عػف الػريف
والتعمقات لنير اهلل  ،وعف صوـ العقؿ عف االفكار الدنيوية وصوـ الجوارح عف الموبقات .
()4

 ،ومدتو ستة وثالثوف يومػاً(،)5

أما الصوـ الصنير ،فيقتصر فيو االمتناع عف ذب الحيوانات وأكؿ لحوميا ومنتوجاتيا
ّ
()5
يوماً  ،وىي عادة تسبؽ االعياد الدينية أو تمحقيا ،واياـ الصياـ ىي (المبطالت) وانما سميت كذلؾ الف النحػر فييػا يبطػؿ
()6

يبطؿ حسب العقيدة المندائية

 ،وىذه مواعيد أياـ الصوـ خالؿ السنة وكما يمي :

 -1شباط  :مف ( ، )14 – 1أربعة عشر يوماً بعد العيد الكبير  ،ويوـ ( )22منو .
 -2آذار  )25( :منو .

 -3آيار  ، 4 – 3 – 2 – 1 :قبؿ العيد الصنير .
 -4تموز . 23 – 15 – 9 :

 -5أيموؿ . 30 – 29 – 28 – 27 – 26 :
 -6تشريف األوؿ  :يوـ واحد بعد العيد .
 -7كانوف األوؿ  :يوـ واحد بعد عيد ( اد دهبا اد مانا ) ىو عيد صباغة النور .
 -8كانوف الثاني  ، )29 – 28( :يوماف قبؿ العيد الكبير .

) )1سوؼ يتـ ذكرىا في موضوع الصوـ .

) )2مقابمة شخصية أجريت مع الترميذه فرقد صباح جنوف يوـ  2014/2/27في بنداد.
) )3الكن از ربا – اليميف ،الكتاب االوؿ  ،التسبي الثاني  ،الوصايا  ،ص. 14 – 13
) )4صكر  ،عامر محنا  ،الصوـ الكبير والصوـ الصنير في الػديف الصػابئي المنػدائي  ،مجمػة افػاؽ مندائيػة  ،العػدد ()15
 ،السنة الخامسة  ،بنداد  ، 2000 ،ص. 4
) )5مقابمة شخصية الترميذة فرقد صباح جنوف يوـ  2014/2/27في بنداد.
) )6المراني  ،ناجية  ،مفاىيـ صابئية  ،ص. 125

مـــجلــــة العلــــوم االندانية /كلية التربية للعلوم اإلندانية  /المجلد /62العدد االول /اذار 6102

ومجمػػوع أيػػاـ المػػبطالت (الصػػوـ الصػػنير) ال ػواردة اعػػاله ( )32يوم ػاً ،والمتبقػػي ( )4أيػػاـ فيػػي غيػػر ثابتػػة (متحركػػة)

خالؿ السنة بحسب التقويـ المندائي  ،ويتعرؼ المندائيوف عمى تمؾ االياـ عف طريؽ رجؿ الديف المندائي الػذي يقػوـ بػوبالغ
()1

المندائييف جميعاً عنيا

.

 -4التعميد :

أف التعميػػد ىػػو أحػػد الطقػػوس الرئيسػػة فػػي شػػعائر المنػػدائييف والػػذي يكػػوف االغتسػػاؿ فػػي المػػاء ىػػو اغتسػػاؿ فػػي سػػائؿ

الحياة ،فيو يمن الجسـ العافية ويقي االنساف مف قوى الموت ويعد بحياة الروح األبدية ،وميزتػو الثانيػة ىػي التطييػر فمثممػا
()2

يطرد الماء القذارة والعفف والنجاسة مف الجسـ  ،فأنو يطرد الخطيئة والنجاسة مف الروح

.

ومع أىمية الماء الجاري والمسمى لدى المندائييف (اليردنا) ّ ،إال أنو تجدر االشارة الى اف  :ليست كؿ المياه الموجودة

يقسػـ الػى تسػعة أجػزاء ،جػزء واحػد منيػا ىػو المػاء
ىي (ماء حي)  ،ألف رجاؿ الديف المنػدائييف يعتقػدوف أف مػاء ىػذا العػالـ ّ
الحي و والثمانية الباقية ىي ماء أرضي و وعميو فأف (اليردنا) اصميا مف السماء مف (فرات زيوا) أو الفرات النوراني  ،وىو
يصب في (اليردنا) األرضي  ،وىكذا فػأف المػاء الحػي (ميػو ىيػي) ىػو واحػد الػى تسػعة ،واألجػزاء الثمانيػة الباقيػة ىػي المػاء
ّ
()3
األسود المتاخـ (ميو سياوه) .
واحتفػػاالت التعميػػد أو االغتسػػاؿ عمػػى ثالثػػة انػػواع  :تمثػػؿ ثػػالث درجػػات مػػف التطييػػر ،فالحػػد األدنػى مػػف الطيػػارة يػػتـ

بالوضوء (الرشامة) وىي ال تحتاج الى مساعدة رجؿ الديف وبومكاف المندائي أني قوـ بيا بنفسػو ،والنػوع الثػاني مػف الطيػارة
ىػو ثػالث أرتماسػػات فػي النيػػر  ،وتجػري أيضػاً دوف الحاجػػة الػى رجػػؿ ديػف وتسػمى (طماشػػة) ،وىػي تطييػػر مػف النجاسػػات
الصنرى ،مثؿ الحيض عند المرأة  ،وبعد لمػس الميػت ،والجنابػة وبعػد أي نجاسػة صػنيرة  ،وحتػى لمػس شػخص نجػس ألف
()4

النجاسة معدية

.

أمػػا النػػوع الثالػػث فيػػو التعميػػد الكامػػؿ (المصػػبتا) والػػذي يجػػري بمعرفػػة الشػػيخ (رجػػؿ الػػديف) وشػػاىد (إشػػكندا)  ،ويػػتـ
ّ
بمصاحبة قراءة تراتيؿ دينية يقرؤىا رجؿ الديف مف كتاب األنفس (سد ار اد نشماثا) الػذي يعػد عنػد المنػدائييف كتابػاً منػزالً مػف
اهلل عمى آدـ (ع)

()5

.

واألدوات التي تستعمؿ في التعميد الكامؿ (المصبتا) – وىذه االدوات بسيطة وبدائية  ،وىػي عبػارة عػف بضػعة أغصػاف

طرية مف اآلس  ،وسبب إستعماؿ اآلس الف بو عطر طيب ىو عطر الحياة  ،وقد جاء (بحسب المعتقد المندائي) مػف عػالـ
االنوار وىو يدؿ عمى الخير والسالـ والمحبة والحياة( ،)6ويستعمؿ أكميؿ اآلس مػف قبػؿ رجػؿ الػديف والمنػدائي العػادي ،وكػؿ

متعمػػد يسػػمى (ممواشػػة)  ،وكػػذلؾ يوجػػد صػػحف طينػػي يسػػمى (الطريانػػة) ،وىػػو عبػػارة عػػف طبػػؽ دائػػري مػػف الطػػيف المخمػػوط
بالتبف لتقويتو وتوضع فوقو حمقػة طينيػة تسػمى (كنكانػو) وفػي ىػذا الصػحف الطينػي تجويػؼ شػبو دائػري تحػدده حػدود تسػمى
) )1مقابمة شخصية أجريت مع الترميذه فرقد صباح جنوف يوـ  2014/2/27في بنداد .
) )2الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف  ،المصدر السابؽ  ،ص. 167

) )3الطػائي  ،صػادؽ شػييد ىػادي  ،االسػتقرار والتنييػر فػي طائفػة الصػابئة المنػدائييف  ،رسػالة ماجسػتير  ،جامعػة بنػػداد ،
كمية اآلداب  ،قسـ االجتماع  .، 2005 ،ص. 131
) )4الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف  ،المصدر السابؽ  ،ص. 169
) )5محيي  ،محمود  ،أضواء عمى األدياف في العراؽ ( ،بنداد  ، )2012 ،ص. 395

) )6مقابمة شخصية أجريت مع الترميذة فرقد صباح جنوف يوـ  2014/2/27في بنداد.

لمحة تاريخية في تاريخ الصابئة المندائية

المدرس المداعد ايهاب حدين علي حدين

(ميسري) توضع فيو (القوقػو) ،وىػي عبػارة عػف مكعػب مػف الطػيف المجفػؼ فػي اعػاله إنخفػاض دائػري بسػيط فيػو شػيء مػف
البخور (رييو) و(البرييي) الذي يحتؿ معظـ (الطريتانو)  ،ىو عبارة عف وعاء بيضوي لمنار مصػنوع مػف الطػيف يحػرؽ فيػو
()1

(البيثو)
الوقود مف الحطب أو الفحـ  ،وحيف توقد النار فيي تستعمؿ لحرؽ البخور أو لصنع الخبر المبارؾ ُ

 ،ويجػب اف

يكػػوف الطحػػيف والمم ػ مجي ػزيف مػػف أجػػؿ الخبػػز المبػػارؾ ،وكػػذلؾ يمػػزـ وجػػود أك ػواب ذات عمػػؽ قميػػؿ تشػػبو فنػػاجيف القيػػوة
العربيةّ ،إال إنيا مصنوعة مف النحاس لشرب الماء المقدس ،وقنينة زجاجية مف أجؿ شرب الماء مػف (اليردنػا) مباشػرة  ،أي

مػػف النيػػر أو الحػػوض التػػي يػػتـ فييػػا التعميػػد ،وبػػذلؾ يكػػوف لػػدييـ الخبػػز المبػػارؾ وش ػربة المػػاء المقػػدس فػػي العمػػاد والمػػاء
المقدس ىو ماء صرؼ صحي ال تخمط معو أي نػوع مػف انػواع العصػائر أو سػوائؿ أخػرى ،وآخػر أدوات شػعيرة التعميػد ىػو
العمػػـ (الدرافشػػا)  ،والػػذي يسػػتعمؿ فقػػط فػػي حػػاالت التعميػػد الجماعيػػة ،ويعػػد رم ػ اُز لمنػػور ،فالمنػػدائييف يتص ػوروف أف ضػػوء
ٍ
أعالـ كيذه(. )2
الشمس والقمر والنجوـ ينبعث مف
ثػػـ تبػػدأ عمميػػة التعميػػد  ،حيػػث يػػدخؿ الشػػيخ أو رجػػؿ الػػديف المنػػدائي الػػى حػػوض التعميػػد ويػػدخؿ معػػو المتعمػػد بعػػد أف
يرتدوف مالبسػيـ الدينيػة الكاممػة (الرسػتو)  ،اذ ينطػس المتعمػد (المصػطبف) فػي المػاء ثػالث مػرات وىػو يقػ أر نػص الصػباغة
بالمنة المندائية ومعناه بالمنة العربية  " :بأسماء الحي العظػيـ  .أنػي (فػالف) اصػطبنت بصػباغة بيػراـ العظػيـ أبػف القػدرة ،

صػػباغتي تحرسػػني وترفعنػػي الػػى األعػػالي  .أسػػـ الحػػي وأسػػـ (منػػدا اد ىيػػي) منطػػوؽ عمػػي "  ،وفػػي كػػؿ غطسػػة يػػرش رجػػؿ
الػديف المػاء عمػى أرسػو  ،ثػـ يأخػذ رجػؿ الػديف رأس المتعمػػد وينمػر جبينػو تحػت المػاء ثالثػاً اذ يقػوؿ  " :اف الػذيف نزلػوا الػػى

(اليردنا) واصطبنوا بو ،وارتسموا برسـ الحياة  ،لف يدانوا " ،ثـ يرسـ رجؿ الديف المتعمػد وذلػؾ بػأمرار يػده ثػالث مػرات عبػر
جبيػػة المتعمػػد مػػف اليمػػيف الػػى اليسػػار  ،ويمبسػػو أكميػػؿ اآلس  ،ثػػـ يسػػقيو المػػاء ب ارحػػة يػػده اليمنػػى ثػػالث م ػرات عبػػر جبيػػة
المتعمد ويردد المتعمد بعده  " :العيد يحفظؾ ويثبتؾ" وىو يمسؾ بيد اشميخ اليمنى ،ثـ يخرج المتعمد مف الماء ويجمس الػى
جانب الحوض  ،ثـ يخرج رجؿ الديف وأخذ (المشا) وىو زيت السمسـ الذي صنعو بيده مف عصر السمسـ بعد خمطو بقميؿ

مف الماء الحي ،فيأتي مف خمؼ المتعمػد ويمسػ جبينػو ثػالث مػرات بالزيػت المقػدس (المشػا) مػف اليمػيف الػى اليسػار( ،)3ثػـ
يذىب المتعمد الػى الحػوض وقػد شػمر عػف سػاعده األيمػف ويأخػذ الخبػز المبػارؾ (البيثػو) مػف رجػؿ الػديف ليأكمػو ،ثػـ يصػب
األخير الماء مف القنينة ويعطيو لممعتمد ليشرب ،ويتـ ذلؾ بسرعة في المػرة األولػى والثانيػة وفػي المػرة الثالثػة يرمػي المتعمػد
الماء خمفو مف جية الكتؼ األيسر ليطرد الشر ،ثـ يضع يده فػوؽ رأس المتعمػد ويبػدأ بػتالوة تراتيػؿ خاصػة بالتعميػد ثػـ يمػد

المتعمد ورجؿ الديف ذراعييما اليمنى باتجاه مكاف التعميد (النيػر أو الحػوض) وتبػدأ قػراءة الشػيادة ،ثػـ بعػد ذلػؾ يتصػافحاف
باليػد اليمنػػى ثػػـ يمنحػو العيػػد المقػػدس وىػػو النجػاة مػػف النػػار  ،بعػػدىا يخػرج المتعمػػد مػػف النيػػر ويػدور حػػوؿ (الطريانػػو) التػػي
تحتوي عمى البخور ،ثالث مرات بعكس عقرب الساعة وىو يق أر " :القوة والظفر لكـ أييا المالئكػة والمسػاكف والميػاه الجاريػة

))1) SegelbeagEaic , Masbuta , Studiesim Ritual of the Maudaean Baptism , (upsalla , 1958
, P.132 .
) )2الميدي درافوور  ،الصابئة المندائيوف  ،ص. 177 – 176

) )3الزىيري  ،عصاـ خمؼ غضباف  ،الديف االوؿ  ،مدخؿ الى الديف المندائي  ،المصدر السابؽ  ،ص ص. 69 – 68
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والجداوؿ الجارية وعمى سػاكني عػالـ االنػوار جميعػاً "  ،ثػـ يجمػس مقػابالً لمشػماؿ  ،وبعػدىا يػتـ التعميػد( ،)1أف مػف المالحػظ
فػػي عمميػػة التعميػػد ىػػو تكػرار كػػؿ خطػػوة مػػف خطػوات التعميػػد الػرقـ الفػػردي (ثالثػػة)  ،وكػػذلؾ االنتقػػاؿ مػػف جيػػة اليسػػار الػػى

اليمػػيف ،وقػػد سػػأؿ الباحػػث الترميػػذه فرقػػد صػػباح خيػػوف عنيػػا  ،فأجػػاب قػػائالً  " :يػرتبط الػػديف المنػػدائي ارتباطػاً وثيقػاً باألرقػػاـ

الفردية ،الف (الحي القيوـ) ىو واحد ،والرقـ واحد مف االرقاـ الفرديػة ،وبا مكػاف أف يػتـ التعميػد فػي كػؿ خطػوة مػف خطواتػو

مػرة واحػػدة ولكػػف حرصػاً عمػػى اتمػػاـ التعميػػد (مالمسػػة المػػاء ألجػزاء جسػػـ المتعمػػد) تجػػري ثػػالث مػرات  ،وأف انتيػػاء عمميػة

التعميػػد ال يعنػػي منف ػرة الػػذنوب نوانمػػا ىػػو طمػػب لمنف ػرة الػػذنوب"  .وعػػف رده عمػػى االنتقػػاؿ مػػف اليسػػار الػػى اليمػػيف  " :ىػػو
االنتقاؿ مف الظالـ الى النور ومف العالـ السفمي الى العالـ العموي"(. )2
ويتعمد المندائيوف في عدة حاالت وىي  :أوؿ طفولتيـ أي بعد شير مف والدتيـ  ،ورجاؿ الديف في كؿ مناسبة دينيػة ،
والكبػار قبػػؿ الػػزواج وبعػد الػػزواج بأسػػبوع  ،والمػرأة تتعمػد بعػػد شػػير مػػف والدتيػا ويكػػوف التعميػػد يػػوـ االحػد وىػػو أوؿ مػػف أيػػاـ
األسبوع بحساب المندائييف ،وال يختمؼ التعميد لدى الرجاؿ عف النساء ّإال أنػو يكػوف بشػكؿ منفػرد ،كمػا ال يجػوز عمػى رجػؿ

الػديف تعميػػد نفسػػو ،وىنػػا ال بػد مػػف االشػػارة الػػى اف ايػاـ المػػبطالت (المحرمػػات) والتػػي تعػدادىا ( )36يومػاً ال يجػػوز التعميػػد
()3

بيا

.

 -5الصدقة (زدقاا :

ركف مف األركاف الميمة والفرائض الواجبة عمى كؿ منػدائي (ذكػ اًر كػاف أـ انثػى) ومػف االخالقيػات الكبػرى
تُعد الصدقة ٌ
التػػي تؤكػػد عمييػػا العقيػػدة المندائيػػة  .فقػػد ورد فػػي (الكن ػ از ربػػا) فػػي ىػػذا الشػػأف  " :رأس الصػػدقة أف تُطعػػـ الجػػائع وتُسػػقي
()5

العطشاف "( ، )4وجاء فيو أيضاً " :إذا رأيتـ جائعاً فأطعموه  .واذا رأيتـ عطشاف فأسقوه  .نواذا رأيتـ عارياً فأكسوه "
وقػػد أكػػد النبػػي يحيػػى (ع) عمػػى أىميػػة الصػػدقة فػػي الخػػالص مػػف الػػدنيا ،إذ وصػػؼ الصػػدقة بأنيػػا كػػالزاد فػػي الطريػػؽ
.

والعػػوف لمعمػػى وأنيػػا تمكػػف مػػف عبػػور نيػػر الحيػػاة اذ قػػاؿ " :أييػػا المختػػاروف امنحػوا الصػػدقات  ،وأحبػوا مػػالؾ األحػػد الػػذي
وضػػع معب ػ اًر عمػػى البحػػر ،واأللػػوؼ يقفػػوف عنػػد ضػػفافو فمػػف كػػؿ ألػػؼ يعبػػر واحػػد  ،ومػػف كػػؿ الفػػيف يعبػػر أثنػػاف  ،وسػػتعبر
()6

النفوس التواقة لمنور قائمة  :مسب أسمؾ يا خالقي "

.

ويشترط في الصدقة عند المندائييف الكتماف وعدـ ا عالف عنيا ،ألف في ذلؾ افساد لثوابيػا ،اذ ورد فػي (الكنػ از ربػا):

" نواذا تيبوف صدقة يا أصفيائي فال تشيدوا عمييػا  .ال تعمػـ يميػنكـ بمػا وىبػت شػمالكـ وال شػمالكـ بمػا وىبػت يميػنكـ بػئس
) )1النشمي عالء كاظـ  ،المصبتا  ،دراسة تحميمية الىوتية في بعض رموز التعميػد المنػدائي ( ،مركػز الد ارسػات والبحػوث
المندائية  ،بنداد  ، )1998 ،ص ، 3ولمتفاصػيؿ يمكػف مشػاىدة فػيمـ وثػائقي عػف التعميػد قامػت الباحثػة (داروور) بتصػويره
سػػنة  1954فػػي منطقػػة المطالطػػو فػػي سػػوؽ الشػػيوخ  ،وىػػو منشػػور عػػف مؤسسػػة احيػػاء وحفػػظ الػػذاكرة المندائيػػة فػػي الموقػػع
. www.youtube.com

) )2مقابمة شخصية مع الترميذه فرقد صباح خيوف يوـ  2014/2/27في بنداد.
) )3الفياض ،احمد لفتة  ،المندائيوف  ،بحث منشور في مجمة كمية المنات ،جامعػة بنػداد ،المجمػد الخػامس ،العػدد (، )18
 ، 2011ص. 705
) )4الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب التاسع ،تعاليـ يحيى (ع)  ،ص. 172
) )5الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب االوؿ ،التسبي االوؿ  ،ص. 13

) )6دراشا اديييا ،تعاليـ يحيى بف زكريا ،ترجمة  :أميف فعيؿ حطاب ( ،بنداد  ، )2001 ،ص. 79

المدرس المداعد ايهاب حدين علي حدين

لمحة تاريخية في تاريخ الصابئة المندائية

مػف وىػب صػدقة فأفسػػدىا بالتشػيير "( ،)1والصػدقة تمػن لممحتػػاجيف  ،وحسػب العقيػدة المندائيػة فيػػي تُعطػى لمػف ال قػدرة لػػو
عمى العمؿ وكسب العيش( ،رجؿ كاف أـ امرأة)  ،نواف اعالة الوالديف ال يدخؿ ضمف باب الصػدقة ألنػو واجػب عمػى االبنػاء

مداراة آباءىـ عند الكبر ،كما ال تحدد مقدار الصدقة نوانما تكوف بحسب االمكانية والمقدرة  ،وال يشػترط فػي الصػدقة عنػدىـ
أف تدفع فقط الػى المحتػاجيف نوانمػا المشػاركة فػي بنػاء المعابػد وغيرىػا وىػي تػدخؿ فػي بػاب الصػدقة أيضػاً( ، )2فقػد جػاء فػي
()3

الكن از ربا  " :وال تبيت الصدقة في بيوتيـ  ،بؿ الى المندي بيا يأتوف"

.

المبحث الثالث

المقد ون في الديانة المندائية
-1

المالئكة :

وىي كائنات نورانية خمقت بأمر مف (الحي العظيـ) فأصبحت موكمة بحمؿ أرادتو وتنفيػذىا اذ ورد فػي (الكنػ از ربػا)  " :قػاؿ
لممالئكػة كػوني فكانػػت بقولػو مالئكػة النػػور كانػت ومػف ضػػيائو النقػي أنبثػؽ مالئكػػة التسػبي الػذيف ال حػػد ليػـ ،وال عػ ّػد ،وال
بطالف "(. )4
وتعمػػؿ المالئكػػة بييكميػػة أشػػبو بالسػػمطة ا داريػػة بتشػػكيميا اليرمػػي ،فيػػي ليسػػت بمسػػتوى واحػػد نوانمػػا ىنػػاؾ تػػدرجاً أو
تصنيفاً لمقوة عمى اسػاس مرحمػة الخمػؽ التػي خمػؽ فييػا (االثػري) المػالؾ  ،فمػثالً (مػار اد ربوثػا) ذو أىميػة كبيػرة وىػو (سػيد

العظمة) ألنو ناقؿ أوامر (الحي العظيـ) ونواىيػو الػى سػائر (األثػرييف)  ،بينمػا األثػري (يوشػامف) يػأتي فػي مرتبػة أقػؿ منزلػةً
()5

مف األوؿ ،ألنو ُخمؽ في الحياة الثانية (المرحمة الثانية)
مف حسنات وسيئات ،ولو صفات عديدة منيا  :العتيد  ،السماوي ،المصػوف ،الخفػي ،وىػو أقػؿ منزلػة مػف سػابقيو ألنػو يمثػؿ
()6

الحياة الثالثػة

 .أما األثري (أباثر) فيو مػالؾ الميػزاف الػذي يػزف أعمػاؿ البشػر

 .وأمػا األثػري (بثاىيػؿ) فيػو مػالؾ مػف درجػة أوطػأ فػي القدسػية والمنزلػة مقارنػة بالسػابقيف ألنػو يمثػؿ الحيػاة
()7

الرابعة  ،ولكف أىمية تتجمى في عممية الخمؽ والتكويف

.

ووصؼ المندائيوف المالئكة بأنيا رحيمة  ،حكيمة بدوف سوء أو خديعػة وىػي ال تشػكو الجػوع والعطػش ومنازليػا منػازؿ
()8

الكماؿ وأنيا أنيار عوالـ النور

.

والمالئكة مسؤولة عف جميع مرافؽ الحياة (الماء – اليواء – النبات  .... ،الخ) فمػثالً (شػمماي ونػدباي) وىمػا مالكػاف

نورانياف يحرساف الماء المجاري أو الحي (اليردنا) ،وىي الميمة نفسيا التي يؤدييػا األثريػاف (ادثػاف ويػدثاف) المػذاف يحرسػاف

) )1الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب األوؿ  ،التسبي األوؿ  ،ص. 13
) )2النصار  ،غساف صباح  ،والنشمي  ،عالء كاظـ  ،العيد المندائي الجديد  ،د.مط (بنداد ، )1997 ،ص. 17 – 16
) )3الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب السادس عشر  ،الوصايا  ،ص. 249
) )4الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب األوؿ  ،التسبي األوؿ  ،ص. 403
) )5مصطمحات الكتاب المقدس (الكن از ربا) .
) )6المصدر نفسو .
) )7المصدر نفسو .

) )8الترميذة الزىيري  ،عصاـ خمؼ غضباف  ،المصدر السابؽ  ،ص. 18
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()1

(اليردنا) السماوي ،فضالً عف ميمتيػا فػي الوقػوؼ عنػد بوابػة الحيػاة لمراقبػة األرواح واألنفػس
()2

عف الري واليواء وعف الطبقات العميا مف السماء

 .واألثػري (آيرزيػوا) مسػؤوؿ

.

وتجدر االشارة الى اف ىناؾ عالقػة بػيف عػالـ النػور والخيػر وعػالـ الظػالـ والشػر ،فػالمالؾ أو األثػري (بثاىيػؿ) ولػد مػف
()3

أب مف عالـ النور ىو (أباثر) ومف أـ مف عالـ الظالـ

عالـ الظالـ(.)4

 .كما أف المػالؾ (ىيبػؿ زيػوا) قػد تػزوج مػف ( از ىرييػؿ) وىػي مػف

اف سيرة (األثري) ليسػت دائمػاً مثاليػة وخاليػة مػف االخطػاء والصػراعات ،ذلػؾ مػا ورد فػي (الكنػ از ربػا) " :أيطيػب لػؾ يػا
()5

()6

العظيـ "

.

وصوبوا وجوىيـ صوب الظالـ ،وصوب بحر سوؼ
منداد ىيي أف أُثريي النور ،ىجروا النور،
ّ
الحي،
وورد أيضاً  " :قالت الحياة لمندادىيي  :لقد رأيت يا منداد ىيي ما الذي يعممو األثرّيوف .أرأيت كيؼ تركوا بيت
ّ
أحبػوا الػػدار
صػػحبة الظػػالـ ؟ ىجػػروا النػػور  ،واألضػواء الزاىيػػة  ،و ّ
ّ
ػي  ،وآثػػروا ُ
وتوجيػوا نحػػو بمػػد الظػػالـ ؟ تركػوا ُ
صػػحبة الحػ ّ
()7
الفانية . " ...

فػي ىػػذا الػنص أخطػػأ (األثريػوف) وأبتعػػدوا عػف الحػػي العظػػيـ  ،بيجػرىـ النػػور وحػبيـ لمػػدنيا ،لكػف لػػـ يحػؿ غضػػب (الحػػي

العظيـ) عمييـ  ،بؿ شمميـ بالعفو بعػد أف تػابوا واعترفػوا بػذنبيـ  ،وىػذا مػا جػاء فػي (الكن ازربػا)  " :ربنػا إنػا أخطأنػا وأذنبنػا ،
()8

فأغفر لنا خطايانا وذنوبنا ّ ،إنا تائبوف "
 -2األنبياء :

.

أف الديف المندائي ال يشير الى كثير مػف األنبيػاء  ،ألف ىنػاؾ الكثيػر مػف الميمػات يقػوـ بيػا األثريػوف فػي نقػؿ الرسػالة

مػػف (الحػػي العظػػيـ) الػػى بنػػي البشػػر ،وقسػػـ مػػنيـ يصػػؿ الػػى م ارحػػؿ متقدمػػة مػػف (الناصػػروثو)

()9

 .فمػػثالً ورد فػػي الكتػػاب

المقدس (الكن از ربا)  " :يا آنػوش( .)10عمّػـ الناصػورائييف والمنػدائييف  ،عمّػـ المختػاريف الػذيف سػتعود بيػـ مػف العػالـ  ،عمميػـ

الصػالة فػػي أوقاتيػػا ،وعمميػػـ التسػػبي  ،وليعممػوا أف كػػؿ صػػالة تتػأخر عػػف ميقاتيػػا  ،تبقػػى عنػػد بػػاب الحػػي ،ال تصػػعد حتػػى
()11

باب أباثر العظيـ "
ُيفت
ُ

.

) )1الكن از ربا – اليميف  ،مصطمحات كن ازربا يميف .
) )2المصدر نفسو .
)3) Drower , Harran Guaita and the Bapitizm of Hibil Ziwa , (London , 1955) , P34 .
) )4سػػباىي  ،عزيػػز  ،أصػػوؿ الصػػابئة المنػػدائييف ومعتقػػداتيـ الدينيػػة ( ،منشػػورات دار المػػدى ،دمشػػؽ،)2002 ،
ص. 77

) )5بحر سماوي عظيـ عمى النفس أف تعبره في المراحؿ األولى مف عروجيا  .مصطمحات الكن ازربا – اليميف .
) )6الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب الثالث  ،التسبي األوؿ  ،الخميقة  ،ص. 62
) )7المصدر نفسو ،ص. 48

) )8الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب الثالث  ،التسبي األوؿ  ،الخميقة ،المصدر السابؽ ،ص. 63
) )9التػػي تعنػػي المعرفػػة الحقػػة بأصػػوؿ الػػديف المنػػدائي والناصػػورائيوف  ،ومفردىػػا ناصػػورائي  ،تعنػػي الضػػميع فػػي الديانػػة
المندائية والمتعمؽ فييا والمدرؾ ألسرارىا  .الكن از ربا – اليميف  ،مصطمحات كن از ربا يميف .
) )10وىو أحد المالئكة األثرييف الثالثة ىيبؿ وشينؿ وأنوش .

) )11الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب السابع عشر  ،التسبي األوؿ  ،المصدر السابؽ  ،ص. 263

المدرس المداعد ايهاب حدين علي حدين

لمحة تاريخية في تاريخ الصابئة المندائية

ولكف نجد ذك اًر ٍ
لعدد مف األنبياء  ،يأتي في مقدمتيـ النبي آدـ (ع)  ،وىو أبػو البشػر وقػد عمّمػو المالئكػة كػؿ العمػوـ ،

ويعد المندائيوف أف كتابيـ المقدس (الكن از ربا) ىو الصحؼ التي أوحى بيا آلدـ لػذلؾ تسػمى (صػحؼ آدـ)  ،وآدـ (ع) ىػو
أوؿ أنبيػػاء المندائيػػة  ،إذ يقػػوؿ المنػػدائيوف جػػاء سػػيدنا آدـ (ع) بتعػػاليـ (الحػػي العظػػيـ) ،لييتػػدي بيػػا البشػػر بعػػده الػػى العمػػؿ
الصػال  ،ولينجػوا مػف عػذاب اآلخػرة  ،وقػػد ورد فػي (الكنػ از ربػا) مػا نصػو  " :لػػيكف آدـ ،ممكػاً لمحيػاة الػدنيا يكػوف بأسػـ الحػػي
()1

العظيـ"

.

ومػػف الشخصػػيات المقدسػػة لػػدى المنػػدائييف النبػػي إدريػػس (ع) ويطمػػؽ عميػػو فػػي (الكن ػ از ربػػا) اسػػـ (دنانوخػػت)  " :باسػػـ
الحػػي العظػػيـ  ،جػػالس بػػيف مػ ٍ
ػاء ومػػاء  ،أنػػا دنانوخػػت  ..الكاتػػب الحكػػيـ  ..حبػػر اآلليػػة الفخػػور المتكبػػرُ ،كتبػػي بػػيف يػػدي ،
()2

.

ػائف ،ومػػا سػػيكوف "
وسػػج ُؿ ذكريػػاتي عمػػى ذ ارعػػي  ،فػػي الجديػػدة أتأمػػؿ  ،ومػػف القديمػػة أتعمػـ ،فػػأميز مػػا كػػاف ،ومػػا ىػػو كػ ٌ
والنبي إدريس (ع) موجود في اكثر مف موروث ديني في المنطقة العربيػة ،إذ يطمػؽ عميػو المصػريوف القػدماء اسػـ (ىػرمس)
كأسـ ديني ليـ ،وقد بعثو اهلل تعالى الى الناس يدعوىـ الػى عبادتػو ويػذكرىـ بالبعػث والحسػاب ،فػممف بػو المصػريوف وعرفػوا
بػػ(الصابئيف) ،ولػػذلؾ نػػرى أف قسػػماً مػػف المنػػدائييف يعتقػػدوف بػػأف أجػػدادىـ كػػانوا فػػي مصػػر وأنيػػـ طػػاردوا مػػع فرعػػوف الييػػود
الػذيف فػروا مػع النبػي موسػى (ع)  ،ثػـ غرقػوا فػي البحػر االحمػر ،ولػذلؾ يقػيـ المنػدائيوف ومػا ازلػوا وجبػة طقسػية عمػى ارواح
أجدادىـ النرقى ويطمقوف عمى تمؾ الوجبة اسـ (العاشورية)

()3

.

ويعتقد المندائيوف أف البشػر قػد عصػوا آدـ نوادريػس  ،فأشػركوا األصػناـ مػع عبػادة اهلل فأرسػؿ اهلل ليػـ نػوح (ع) لييػدييـ

الػػى الطريػػؽ القػػويـ  ،ولبػػث مػػع قومػػو طػػويالً يػػدعوىـ الػػى التوحيػػد وأمػػرىـ بالصػػعود الػػى السػػفينة وحػػذرىـ مػػف النػػرؽ  ،فػػأبى
الكثير منيـ ذلؾ فعاقبيـ اهلل بالطوفاف ،وعند المندائييف يسمى (طوفانو)  ،وقد ورد الطوفاف في (الكن از ربا)  " :ونودي عمى

ِ
حي زوجاف  ،ذكراف وأنثياف  ...وأصعدىما الى الفمػؾ  .عمػى
نوح أف ابف فمكاً فسيأتي الطوفاف  ..وليكف فيو مف كؿ جنس ّ
مػػدى أثنػػيف وأربعػػيف نيػػا اًر  ،وأثنتػػيف وأربعػػيف ليم ػةً  ،انفتحػػت ينػػابيع المػػاء  ،ينػػابيع ُعميػػا تنيمػػر مػػف السػػماء  ،وينػػابيع ُسػػمى
بالعباب "(. )4
تنبجس مف النبراء  ،واختفى التراب  ،وغرقت الجباؿ واليضاب  ،ثـ أخذ العالـ كمو ُ

أما النبي األوضع سيرة واألكثر تأثي اًر (تاريخياً) ىو يحيى بف زكريا (ع) ،أو كمػا ُيطمػؽ عميػو بالمندائيػة (يييػا يييانػا) ،
إذ تػػروي الكتػػب الدينيػػة أنيػػـ كػػانوا قػػد تعرضػوا لنكبػػة قبػػؿ مولػػد النبػػي (يييػػا يييانػػا) عمػػى يػػد الييػػود( ، )5لعػػدـ تػػركيـ ديػػانتيـ

الناصػػورائية واعتنػػاقيـ الييوديػػة  ،وامػػاـ الخػػالص مػػف ممػػوؾ الييػػود ىػػاجر ( )600,000ناصػػورائي مػػف أورشػػميـ الػػى حػراف
()6

الواقعة بػيف جبػاؿ ميػديا ،اذ اسػتطاعوا اف يشػيدوا بيػوت المعرفػة ىنػاؾ

 .حتػى ولػد النبػي يحيػى (ع) بمعجػزة  ،اذ ورد فػي

العيد المقدس (االنجيؿ)  " :ال تخؼ يا زكريا  ،ألف طمبتؾ قد سػمعت ،وأم ارتػؾ اليصػابات سػتمد لػؾ ابنػا وتسػميو يوحنػا ...

) )1الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب الثالث  ،التسبي الثاني  ،خمؽ آدـ  ،ص. 70
) )2المصدر نفسو  ،ص. 158
) )3الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف  ،ص. 143
) )4الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب التاسع عشر  ،الطوفاف  ،ص. 308 – 307
) )5حطاب  ،اميف فعيؿ ( ،يييا يييانا) في النصوص المندائية (بنداد  ، )2010 ،ص. 12
) )6ديواف حراف كونيا  ،ترجمة الى العربية  :اميف فعيؿ حطاب (بنداد  ، )2003 ،ص. 7
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()1

فقػػاؿ زكريػػا لممػػالؾ  :كيػػؼ أعمػػـ ىػػذا  ،ألنػػي شػػيخ وام أرتػػي متقدمػػة فػػي اياميػػا ؟ "

 .عمػػى الػػرغـ مػػف أف زكريػػا (ع) شػػيخ

كبير السف وزوجتو اليصابات عاقر وكبرية في السف ّاال أف كممة اهلل تمت فولد النبي يحيى (ع)  .وتشير القصػة في(حػراف

كويثا) وىو ديواف تاريخي قديـ كتب بعد الفت العربي لمعراؽ بحػدود سػنة (16ىػػ)  ،الػى أف يحيػى (ع) و (انػوش اثػرا) ركبػا
زورقػاً فػػي الفػرات وعػػادا الػػى القػػدس (اورشػػميـ)  ،ومػػا أف وصػػال الػػى القػػدس حتػػى عػػرج (انػػوش) الػػى عػػالـ االنػوار ،فػػأظير

يحيػػى نبوتػػو وكانػػت مػػف عالماتيػػا شػػفاء المرضػػى والعميػػاف والػػدعوة الػػى معرفػػة اهلل  ،فمػػـ تػػؤمف بػػو الييػػود وأحرقػوا داره فمػػـ
تضره النار ،حتى آمنوا بو ّإأل (اليعازر)

-3

()2

()3

واتباعو

.

الكتب المقد ة :

عد مقدسة عند أىميا ،لكونيا ضمت في صفحاتيا أصػوؿ ديػانتيـ،
تحوي الديانة المندائية عمى العديد مف الكتب التي تُ ّ
والشيء المميز فييا أف رجاؿ الديف قاموا بنسخيا باليد لممحافظة عمييػا مػف الضػياع والتمػؼ( ، )4وقػد اشػارت الميػدي دراوور

( )Drowerالػى ذلػػؾ بػػالقوؿ  " :وأ ارنػػي الحبػر االعظػػـ ُكتػػب الطائفػػة المقدسػة ،إنيػػا لػػـ تُطبػػع  ،ولكنيػا مكتوبػػة بخػػط واضػ
وجميؿ  .والروحانيوف يكتبونيا لقاء درييمات معدودات ،وقد يستنرؽ استنساخ (كتاب اهلل) شيو اًر عدة "(. )5
()6

وتنمؼ الكتب المقدسة تنميفاً تاماً بالخاـ األبيض ،وتُربط بأشرطة مف الخاـ أيضاً
وأىـ تمؾ الكتب ىي :

.

()7

( -الكنزا)باا  :ويطمؽ عمى ذلؾ الكتاب عدة اسماء وىػي ( :الكنػز العظػيـ – الكتػاب العظػيـ– صػحؼ آدـ)

 ،ويحتػوي

الكتاب عمى جزئييف  ،يسمى األوؿ (الكن از –يميف)  :ويضـ اصحاحات (سور– بوثات) عف نظاـ الكوف والخميقة وخمؽ آدـ
والثػواب والعقػػاب وأدعيػػة وحكايػػات وقصػػص لقسػٍػـ مػػف األنبيػػاء مػػنيـ إدريػػس (ع) (دنػػا نوخػػت) ونػػوح (ع)  ،وىػػو مقسػ ٌػـ الػػى
تسعة عشر كتاباً ،والقسػـ الثػاني فيػو (الكنػ از –يسػار)  :وىػو مثبػت مػع الكتػاب األوؿ بشػكؿ مقمػوب( . )8فػوذا أمسػكو أحػدىـ
مػػف القسػػـ األيمػػف ،كػػاف قسػػمو الشػػمالي مقموبػاً (يكػػوف اعػػاله أسػػفمو)  ،نواذا أمسػػكو مػػف القسػػـ الشػػمالي  ،كػػاف قسػػمو األيمػػف

) )1العيد المقدس – انجيؿ لوقا  ،اآليات (. )18( ، )13
) )2زعيـ كينة الييود في بيت المقدس .
) )3ديواف (حراف كوثيا)  ،حراف الداخمية ،ترجمة :أميف فعيؿ حطاب( ،د .مط ،بنداد ، )2003،ص. 11
) )4حمادة  ،محمد عمر  ،تاريخ الصابئة المندائييف ( ،دار قتيبة لمنشر والتوزيع  ،بنداد  ، )1992 ،ص. 71

) )5الميدي دراوور  ،عمى ضفاؼ دجمة والفػرات  ،تحقيػؽ  :فػؤاد جميػؿ ( ،دار الػوراؽ لمنشػر  ،بيػروت  .د.ت)  ،ص236
.

) )6فػػػي خ ازنػ ػػة المتحػ ػػؼ الػ ػػوطني الع ارقػ ػػي توجػ ػػد نسػ ػػخو كاممػ ػػة م ػػف كتػ ػػاب (الكن ػ ػ از ربػ ػػا) الطبعػ ػػة االولػ ػػى ب ػ ػرقـ مطبوعػ ػػات
(. )4766/4762
) )7الحسني  ،عبدالرزاؽ  ،الصابئة قديماً وحديثاً ( ،مطبعة الرحمانية ،مصر ،)1931 ،ص. 60- 59
) )8الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف ،المصدر السابؽ  ،ص. 69
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()1

مقموباً ،فيستطيع شخصاف جالساف في مكاف واحد أف يقرآف فيػو فػي وقػت واحػد
()2

خروج الروح وشؤوف الميت

 .و(الكنػ از –يسػار) أقتصػر عمػى معالجػة

.

ويعد (الكن از ربا) ىو أوؿ الكتب السماوية وأقدميا والػذي نػزؿ عمػى صػدر آدـ  .كمػا أشػارت الميػدي دراوور ()Drower
()3

بػػالقوؿ  " :لقػػد عمػػـ (ىيبػػؿ زيػوا) آدـ أس ػرار الحيػػاة ومنحػػو الكتػػب المقدسػػة"
()4

 .وقػػد ورد أيض ػاً فػػي (الكنػ از ربػػا) " :ىػػذا سػػر

 .وعميػو فػال يمكػف تحديػد المػدة الزمنيػة التػي نػزؿ

ػي األوؿ ،الػذي كػاف مػف األزؿ "
الكتػاب ،والتفسػير األوؿ  ،والتعمػيـ الح ّ
بيػػا عمػػى آدـ الف ذلػػؾ كػػاف مػػع بػػدأ الخميقػػة وقبػػؿ مرحمػػة التػػدويف التػػأريخي ،ولكػػف يبػػدو أف السػػر فػػي ديمومتػػو الػػى الوقػػت
الحاضر ىو نقمو مف جيؿ الى آخر عف طريؽ رجاؿ الديف المندائييف ،وبعد اكتشاؼ التدويف تـ كتابتو في الواح مف الطيف

والقصب والبردي .
( -د)اشة اد ييياا تعاليم يحيى بن زك)يا :

وىو الكتاب الثاني مػف حيػث األىميػة ،والػذي يضػـ مجموعػة مػف التراتيػؿ والنصػوص التػي تتحػدث عػف النبػي مػف بػدء

والدتو العجيبة وتربيتو ومرو اًر بتبميف رسالتو ،الى تاريخ وفاتو وصعوده الى السماء ،كما ويتضمف تعاليمػو نوارشػاداتو الدينيػة،
وقد جاءت تسمية الكتاب بذلؾ االسـ بأمر مف المالؾ جبرائيؿ (ىيبؿ زيوا) (. )5

والجدير بالذكر أف المصػادر المندائيػة وغيػر المندائيػة لػـ تػذكر أي تػاريخ لنػزوؿ ذلػؾ الكتػاب عمػى يحيػى (ع)  ،ولكػف

ربمػػا يمكػػف تحديػػد حقبػػة زمنيػػة تقريبيػػة لػػو مػػف خػػالؿ تحديػػد عمػػر النبػػي يحيػػى (ع) الػػذي عاشػػو فػػي تمػػؾ المػػدة  ،فقػػد أورد
()6

الكاتػػب المنػػدائي عزيػػز سػػباىي بػػأف والدة النبػػي يحيػػى (ع) (يوحنػػا المعمػػداف) إمػػا فػػي ( 7أو  )6ؽ.ـ فػػي حبػػروف

 ،وقػػد

قطع رأسو بأمر مف ىيرود حاكـ اورشميـ ما بيف ( 28و )30ميالدية( ،)7وعميو  ،ىنا يضع الباحث فرضية قد تكوف صائبة
صػػائبة وقػػد تكػػوف خاطئػػة  ،لػػو فرضػػنا أف والدة النبػػي يحيػػى (ع) فػػي السػػنة السادسػػة قبػػؿ المػػيالد وتػػوفي فػػي السػػنة ثالثػػيف

ميالدية  ،فيذا يعني أف عمره ( )36سػنة ،وقػد أتػاه اهلل الحكػـ صػبيا كمػا جػاء فػي القػرآف الكػريـ فػي سػورة مػريـ " :يػا يحيػى
()8

خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكـ صبيا"

 .والصباه مرحمة ما بيف ( )16- 13سنة اف الكتاب نزؿ عميو وعمره  16سنة فذلؾ

فذلؾ يعني أف الكتاب نزؿ بحدود سنة  20ميالدية .
-

( يد)ة اد تشماتوا طقس التعميد والمعمودية المقد ة :

) )1مجموع ػػة م ػػف الب ػػاحثيف الص ػػابئة المن ػػدائيوف  ،مجم ػػة فض ػػيمة ايػ ػراف والع ػػرب  ،الع ػػدد ( ، )24- 23الس ػػنة السادس ػػة ،
 ، 2009/2008ص. 139
)( )2د) السحمراني  ،اسعد  ،الصابئة – الزرادشتية ( ،دار النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت  ، )1997 ،ص35
ص. 35

) )3الميدي داوور  ،أساطير وحكايات شعبية صابئية  ،المصدر السابؽ  ،ص. 16
) )4الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب الرابع  ،صباغة ىيبؿ زيوا  ،ص. 83
) )5مجموعة مف الباحثيف  ،الصابئة المندائيوف  ،المصدر السابؽ  ،ص. 139
) )6وىي قرية تدعى االف عيف كارـ تقع الى الشماؿ مف بيت لحـ في فمسطيف .
) )7سباىي  ،عزيز  ،أصوؿ الصابئة المندائييف ومعتقداتيـ الدينية  ،المصدر السابؽ ’ ص.116
) )8سورة مريـ  :االية (. )12
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يعتقد المندائيوف بأف ذلؾ الكتاب قد نزؿ عمى النبي آدـ (ع)  ،وقد أحتوى عمى شػعائر الجنػازة وتمقػيف االمػوات وكيفيػة
دفػػنيـ  ،ويشػػرح كيفيػػة إنطػػالؽ الػػروح مػػف الجسػػد حتػػى وصػػوليا الػػى عػػالـ االنػوار (المػػي دنيػػو ار)  ،وقػػد تػػرجـ العػػالـ المنػػوي

االلماني كيـ ليدزباسكي ( )KimLedaBarskiالقسـ الخاص بطقوس التعبيد الى المنة االلمانية سنة .)1( 1930

 -كتاب (القم رتاا  :أي كتػاب الفػرح ،وىػو خػاص بالبحػث عػف طقػوس الػزواج وقوانينػو وشػروطو التػي تقػاـ اثنػاء العقػد ،

وعف كيفية تحميؿ النكاح الشرعي وأجراء الخطبة (.)2

( -أ ف) ممواتوا  :ومعناه سفر البروج الذي يتمكنوف بواسطتو مف معرفة البرج الذي فيو الشخص ويستنبطوف منو اسػمو

المقدس الذي يبقى محفوظاً لدييـ ويعينوف بو طالع المولود(.)3

( -تف ي) بغ)ها  :ويختص الكتاب في عمـ تشري جسـ االنساف وتركيبة واالطعمة المناسبة لكؿ طقس مما يجػوز ألبنػاء

الديانة المندائية تناولو ويعالج المعنى الداخمي لموجبات الطقسية (.)4

 كتاب (الديونانا  :ويسمى ( الديواف) وىو كتاب ضخـ فيو قصص لبعض الروحانييف وسيرىـ (.)5( -ل)

) ألر

شريالوا  :اي ( 1200سػؤاؿ) ويتػألؼ مػف خمسػة أجػزاء يتنػاوؿ الجػزء االوؿ منػو االخطػاء فػي الطقػوس

وطريقة غفرانيا نوايضاح الشعائر (.6
 (األنيررانيا  :أي االناشػػيد او االذكػػار الدينيػػة التػػي تتمػػى فػػي الصػػالة اليوميػػة ،ويتحػػدث عػػف الطيػػاره الصػػنرى الوضػػوء(الرشامة) ،وبعض االدعية في طمب النفراف (المسخثة) .
()7

وفي سنة  1904نشر الكتاب بنصو المندائي

.

 (ط ا) وا التطيي)  :ويبيف فيو طرؽ التعميد بأنواعو ويوجد نسخة منو في المتحؼ العراقي برقـ مخطوطات ()2087 -4طبقات )دال الدين ومالب يم الدينية :

أ( -الت)ميزةا  :وتعد الدرجة األولى في طبقات رجػاؿ الػديف ،والترميػزة أو التمميػذ بقػوـ بوكمػاؿ د ارسػة بعػض الكتػب الدينيػة

مثػػؿ (سػػدرة ادنشػػماتا) أي كتػػاب األدعيػػة والصػػموات وحفػػظ قسػػماً كبيػ اًر منيػػا ،بعػػدىا تجػػري لػػو الرسػػوـ الخاصػػة ليػػذا التػػدرج
(طراسة) ويسمى المرشػ لمكيانػة (الشػولية) أو التكػريس ويكػوف بدرجػة أعمػى (كنزفػرة)  ،ويجػب أف يكػوف سػميماً معػافى مػف

أي أمػ ػراض ألني ػػا إح ػػدى الش ػػروط الواج ػػب توفرى ػػا ف ػػي الش ػػخص المتق ػػدـ لي ػػذه الميم ػػة (الدرج ػػة)  ،ويػ ػتـ أحض ػػار جمي ػػع
المسػتمزمات مػػف أطعمػة وأشػربة وأدوات ويبنػى ىيكػػؿ مػف القضػػب تجػػري فيػو الطقػػوس ويسػمى (أنػػدرونا)  ،يقابمػو ىيكػػؿ نػ ٍ
ػاف

) )1حمادة  ،محمد عمر  ،تأريخ الصابئة المندائييف  ،المصدر السابؽ  ،ص.74
) )2الحسني  ،عبدالرزاؽ  ،الصابئة قدما وحديثاً (،دار قتيبػة لمطباعػة والنشػر والتوزيػع ،دمشػؽ، )1992 ،ص60
.

) )3ال ػػدليمي  ،خم ػػيس س ػػبع  ،قػ ػراءة ف ػػي عقائ ػػد الص ػػابئة المندائي ػػة  ،بح ػػث منش ػػور ف ػػي كمي ػػة التربي ػػة االساس ػػية  ،جامع ػػة
المستنصرية  ،العدد ( ، 2005 ، )45ص. 246
) )4الحسني  ،عبدالرزاؽ  ،الصابئة في ماضييـ وحاضرىـ  ،المصدر السابؽ  ،ص. 75
) )5حمادة  ،محمد عمر  ،تاريخ الصابئة المندائيوف  ،المصدر السابؽ  ،ص. 76
) )6الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف ،المصدر السابؽ  ،ص.71

) )7الػ ػدليمي  ،س ػػبع خم ػػيس  ،قػ ػراءة ف ػػي عقائ ػػد الص ػػابئة المندائيػ ػة ،مجم ػػة كمي ػػة التربي ػػة األساس ػػية ،الجامع ػػة
المستنصرية ،العدد ( ، 2005 ،)45ص. 246

لمحة تاريخية في تاريخ الصابئة المندائية

المدرس المداعد ايهاب حدين علي حدين

يسمى (أشخنة ) ثـ تبدأ الطقوس وتسػتمر لمػدة سػبعة أيػاـ كػامالت  ،وخالليػا يجػب أف ال ينػاـ فييػا المرشػ ليػذه الدرجػة وال
ينمض لو جفف خشية االحتالؿ ،ألف االحػتالؿ يعػد مػف النجاسػات الكبيػرة التػي تػؤدي الػى تأجيػؿ (الط ارسػة) ،وليػذا السػبب
يضػػطر الحاضػػروف الػػى إحػػداث ضػػجيج مسػػتمر  ،وذلػػؾ با كثػػار مػػف تػػالوة الكتػػب واألدعيػػة نواقامػػة ال ػوالئـ واألف ػراح حتػػى

تنتيػي المػدة المػػذكورة  ،وفػي ىػذه المػػدة يكػوف المرشػ جالسػاً فػي (األنػدرونا) ومعػػو رجػؿ الػديف (كنزفػره) وال يبرحػاف المكػػاف

نيائياً إال لمحاجات الضرورية  ،فيقرأف الكتب الدينية ويراجع المرش مػع رجػؿ الػديف المسػائؿ التػي ال يفقييػا مػف الػديف نواذا
أتـ المرش القراءات الدينية الخاصة بعد الميمة األولى يخرج مف رجؿ الديف مػف (األنػدرونا)

()1

ويػدخالف الػى (أشػخنتو) اذ

ُيجرى لممرش عدد كبير مف التعميدات والقراءات وا جراءات الطقسية التي تستمر حتى إكماؿ ا سبوع  ،ثـ يصب األخيػر
رجػػؿ ديػػف بدرجػػة (ترميػػذه)  ،ويػػتـ ا عػػالف عػػف ذلػػؾ مصػػحوباً بعالمػػات الفػػرح واالبتيػػاج ،تمييػػا بعػػد ذلػػؾ مػػدة ( )60يومػاً ،
()2

يجب أف يكوف فييا (الترميذه) بأتـ طيارتو ،ليسم لو بعد ذلؾ بممارسة واجباتو كرجؿ ديف تاـ األىمية

ب-

.

(الكنزف)ها أو (الكنزاب)ها  :وتعني عابر الكن از أي خاتميا  ،وال بد لمػػ(ترميذه) الػذي يريػد أف يرتقػي الػى درجػة(كنزفره)

أف يكوف فاضالً ومحترماً ومطمعاً عمى الكثير مف التفاسير والشروح الدينية ،وأف يكوف حافظاً لكتاب(الكن از ربػا) وقػاد اًر عمػى

شرحو  ،وأف يكوف متزوجاً وغير عقيـ  ،كما ويشترط أف يكوف قد عقد مي اًر مف قبؿ ،وال يتـ التكريس (الطراسة) (أي إجػراء
مراسيـ التدرج مػف درجػة أدنػى الػى درجػة أعمػى) ّ ،إال حينمػا تقتػرب منيػة شػخص تقػي مػف أفػراد الطائفػة  ،ويجػب أف يكػوف

(المحتضر) متزوجاً ومنجباً( ، )3فحالما يعرؼ أف ذلؾ الشخص قد اقتػرب مػف وفاتػوُ ،يبمّػف (الكنزبػره) ورجػاؿ الػديف  ،وتُتخػذ
ُ
ا ج ػراءات لإلحتفػػاؿ الػػديني المسػػمى (انكرتػػا) أو الرسػػالة التػػي سػػتحمميا روح المتػػوفى الػػى عػػالـ األن ػوار ،ففػػي ىػػذه الرسػػالة
يطمػػب الػػ(ترميذه) الترشػػي الػػى الدرجػػة الدينيػػة الجديػػدة  ،وبعػػد إج ػراءات وطقػػوس وحػوار بػػيف المرش ػ والمحتضػػر ،إذا ك ػاف

قػػاد اًر عمػػى الكػػالـ  ،أو وكيمػػو إذا لػػـ يكػػف ذلػػؾ (وىػػو رجػػؿ ديػػف عػػادةً) ،يقومػػوف بترسػػيـ المحتضػػر  ،فػػاذا تػػوفى فػػوف الرسػػالة
ستصؿ  ،وعندىا يجب عمى المرش أف يقوـ بوجراءات طقسية منيا إعداد وجبات طعاـ النفراف (الموناني) لمدة ( )45يوماً
عمػػى روح المتػػوفي ،نواذا (لسػػبب مػػا) لػـ يتػػوؼ المحتضػػر ،فػػوف ا جػراءات تُمنػػى وال يحػػؽ لممرشػ أف يأخػػذ الدرجػػة ّإال بعػػد
إعادتيا مرة أخرى مع حالة جديػدة مػف االحتضػار ،والرسػالة المرسػمة مػع روح المتػوفى تتكػوف مػف زيػت السمسػـ بعػد عصػر

بذور السمسـ وتتـ قراءة األدعية والصموات الخاصة عميو ووضعو في قنينة منمفة بقطعة طيف توضع فػي جيػب خػاص فػي
()4

كفف المتوفي (القماشة)

 ،وعند الػدفف والرجػوع الػى بيػت المرشػ  ،تبػدأ األفػراح والػوالئـ  ،وال يمكػف لممرشػ أف ينػاـ لثالثػة

أياـ كامالت لئال يتموث باالحتالـ ،النو يجب اف يكوف عمى طيارة تامة  ،وبعػد إجػراءات طقسػية مشػابية تقريبػاً لنيػؿ درجػة

(الترميػػذه) يعػػود المرشػ الػػى بيتػػو ويبقػػى فػػي عزلػػة وطيػػارة قدسػػية لمػػدة ( )45يومػاً  ،وبعػػدىا ال بػػد أف يعقػػد لكػػاىف بدرجػػة
(ترميذه) يرغب في الزواج  ،إذا لػـ يجػد يبقػى معمقػاً ال ينػاؿ الدرجػة  ،وىػي حالػة نػادرة الحػدوث  ،الف تعػدد الزوجػات مبػاح

) )1الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف  ،ص. 227
) )2الحسني  ،عبد الرزاؽ  ،الصابئة قديماً وحديثاً  ،ص. 50
) )3الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف  ،ص. 245

) )4الزىيػري  ،عبػدالفتاح  ،المػوجز فػي تػاريخ الصػابئة المنػدائييف  ،مخطوطػة غيػر مطبوعػة ،منشػورة فػي موسػػوعة
العيوف المعرفية  ،ص. 128
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في العقيدة المندائية ولذلؾ يقوـ قسـ مف رجاؿ الديف مف ىـ بدرجة(ترميذه) بالزواج مػرة ثانيػة تمػاـ الطقػوس وحالمػا ينتيػي
()1

المرش مف إجراء مراسيـ ذلؾ الزواج يتحرر مف عزلتو ويمارس حقو في درجتو الجديدة بصورة كاممة

.

ج -الرر)يش أمررو (ال)يشررمةا  :وتعنػي (رئػػيس األمػػة)  ،وىػػي درجػػة عاليػػة ،ظمػت عمػػى مػػدى قػػرف مػػف الزمػػاف تقريبػاً دوف أف

يبمنيا أحد لتعذر مف يتصؼ بشروطيا ،غير أف االرتقاء ليا يتـ بوقامػة م ارسػيـ يحضػرىا سػبعة أشػخاص مػف الرتػب الثالثػة
(الترميذة – الكنزفره – الريشمة) وتتمى خالليا أذكار وأدعيػة خاصػة ثػـ يػتـ تعميػده بعػد ذلػؾ  ،وبعػد أف يرتقػي المرشػ ليػذه
الرتبة يرتفع الى عالـ األنوار (المي دنيورا)

()2

.

د( -ال)بانيا  :وىي أعمى الدرجات الدينية ،وال وجود ليذه الدرجة في الوقػت الحاضػر وأوؿ مػف أرتقػى ليػا ىػو النبػي يحيػى
()3

بف زكريا (ع) كما يعتقدوف

.

أما المالبس الدينية فميػا أىميػة كبيػرة فػي الػديف المنػدائي ألنيػا ترتػدي فػي التعميػد والػزواج والػذب وفػي حمػؿ الجنػازة ،
وّ
وفي كؿ الطقوس تقريباً ،وتختمؼ مالبس (الرستو) المندائي العادي قميالً عف (رستو) رجؿ الػديف ،مػف حيػث العمامػة والتػاج

وغيرىػػا ،لكنيػػا عمػػى العمػػوـ تُخػػاط مػػف قمػػاش أبػػيض مػػف نسػػيج قطنػػي أو صػػوفي وتػػتـ حياكػػة المالبػػس الدينيػػة يػػدوياً  ،وأف
يكػػوف لػػوف المالبػػس الدينيػػة أبيض ػاً كرمػػز لمطيػػارة والنقػػاء( ، )4حيػػث ورد فػػي (الكن ازربػػا) " :يػػا اصػػفيائي ،ألبس ػوا األبػػيض .
ٍ
بيض كاألكاليؿ الزاىية "
واكتسوا أألبيض  .ألبسة الضياء وأردية النور  ،وأعتموا بعمائـ

()5

.

وأدزاء المالبس الدينية ىي :

 -1القميص  :ويسمى (كسويا) أو (سدره)  ،وىو قميص طويؿ مف قماش قطني أبيض ،ويجب أف يكوف طولو حوالي ستة
()6

أذرع لمرجؿ الحي  ،وسبعة أذرع الى ثمانية لمميت

.

()7

( -2الدشةا أو (دشاا  :وىي قطعة قماش قطني أبيض تحاؾ مف الخارج مف أعمى الناحية اليمنى مف فتحة الصدر
()8

( -3الش)والا  :وىي سراويؿ طويمة تصؿ الى أخمس القدـ وتشبو السراويؿ اليندية

.

( -4تكوا  :وىي الخػيط الػذي يشػد السػراويؿ الػى الػبطف ويتػرؾ أحػد طرفػي التكػة دوف خياطػة وحػيف الشػد يجػب أف يوضػع
()9

.

الطرؼ غير المخيط فوؽ الطرؼ المخيط وحيف ُيربطاف يتدلى الطرؼ المخيط الى الجية اليمنى
( -5ب)زنكرراا  :أو العمامػػة  :وىػػي عبػػارة عػػف قطعػػة قمػػاش مسػػتطيمة  ،طوليػػا غيػػر محػػدد  ،وعرضػػيا ح ػوالي الػػذراع تمػػؼ
ثػػالث لفػػات حػػوؿ ال ػرأس وتتػػؾ أحػػدى النيػػايتيف مػػدالة فػػوؽ الكتػػؼ األيسػػر وتػػدعى تمػػؾ النيايػػة (رغ ػزه)  ،وتسػػمى (بندامػػة)،

) )1الطائي  ،صادؽ شييد ىادي  ،المصدر السابؽ  ،ص. 112
) )2الحسني  ،عبدالرزاؽ  ،الصابئة قديماً وحديثاً  ،المصدر السابؽ  ،ص. 52 – 51

) )3النريػػري  ،وسػػف حسػػيف محيميػػد  ،أىػػؿ الذمػػة فػػي العصػػر العباسػػي  ،منش ػػورات دي ػواف أوق ػػاؼ المسػػيحييف وال ػػديانات
االخرى  ،بنداد ،د ت  ،ص .

) )4الطائي  ،صادؽ شييد ىادي  ،المصدر السابؽ  ،ص. 113
) )5الكن از ربا – اليميف  ،الكتاب األوؿ  ،التسبي الثاني  ،الوصايا  ،ص. 24
) )6الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف  ،المصدر السابؽ  ،ص. 61
) )7المباركي  ،ماجد فندي  ،دراسات مندائية  ،تاريخ ومعتقدات ( ،د.ط  ،د.ـ  ، )2000 ،ص. 26
) )8الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف  ،ص. 61

) )9المباركي  ،ماجد فندي  ،المصدر السابؽ  ،ص. 27

المدرس المداعد ايهاب حدين علي حدين
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وتمؼ (الرغزه) حوؿ الحنؾ بحيث تنطي األنؼ والفػـ ثػـ يصػعد الػى قمػة الػرأس وتػدس فػي الجيػة اليمنػى مػف العمامػة  ،وال
()1

تستعمؿ (البندامة) ّإال مف قبؿ رجاؿ الػديف أو الحالليػة

 ،والنايػة منيػا منػع البصػاؽ أو الػنفس مػف تمػوث المػواد المقدسػة،

كما أنيا تمنع روائ الميت مف النفػاذ الػى الفػـ أو األنػؼ  ،ومالبػس المػرأة (الرسػتو) كمالبػس الرجػؿ عػدا (البرزنكػا) ،فمػدييا
()2

وشاحاً

فوؽ الرأس تسمى(شيالة)

()3

.

( -6النصيفةا أو (القبوعةا  :وىي قطعة قماش عرضيا بحدود ( )15ممـ ،توضع حوؿ الرقبػة مثػؿ الوشػاح وتتجمػى عمػى
جانبي الصدر وتُثبت بالحزاـ  ،وتكوف (نصيفة) المندائي العادي مختمفة عف رجؿ الديف إذ تكػوف األولػى أقػؿ عرضػاً ،وىػي
ميمة جداً لرجؿ الديف إذ ُيمسؾ بيا المتعمد في بعض الطقوس ،بينما ال دور محدد (لنصيفة) المندائي العادي(. )4

( -7اليميانررةا أو (الزنررا)ا  :وىػػي ح ػزاـ صػػوفيُ ،ينسػػج مػػف ( )60خيط ػاً صػػوفياً وربطيػػا ذو معنػػى طقسػػي خػاص ،حيػػث
يمسؾ بالزنار إماـ الجسـ ثـ يمػؼ الػى الخمػؼ ويتقػاطع ثػـ الػى االمػاـ حيػث يعقػد عقػدتيف وتػدس النيايتػاف فػي الخاصػرتيف
وتحت الزنار نفسو ،واحدى نيايتي الزنار مشرشبة غير مخيطة تسمى (كركوشة) والنيايػة األخػرى مخيطػة ومعقػودة وتسػمى
()5

(أروه) وىذه يجب أف تكوف فوؽ (الكركوشة) أثناء الربط

.

( -8القاغةا (ل)دل الدين فقطا  :وىي حمقة مجوفة مف الحرير األبيض أو القطف يصنعو الكاىف فوؽ رأسو تحت العمامة
()6

وىي رمز عممو الديني والدنيوي كزعيـ

.

( -9شوم ياو)ا (ل)دل الدين فقطا  :وىػو خػاتـ مػف الػذىب يمػبس فػي خنصػر اليػد اليمنػى مكتػوب عمييػا (شػوـ يػاور زيػوا)
أي (الروح العظمى)

-10

()7

.

(الم)كنررةا  :صػػولجاف الكػػاىف  ،وىػػي عصػػا مػػف شػػجرة الزيتػػوف (رمػػز السػػالـ) ،عممػاً أف كػػؿ العصػػا تػرتبط عػػادة

بالماء (طقوس التعميد)  ،ويقاؿ عنيا غالباً (عصا الماء الحي)

()8

.

أما مالبس المحاصر الدنية فونيا متكونة مػف األجػزاء نفسػيا ولكنيػا عػادة تكػوف أعػرض لكػي تسػيؿ عمميػة لباسػو  ،وال
ّ
()9
تُسمى في تمؾ الحالة (رستو) نوانما كفف (قماشة) .
) )1مفردىػػا (الحاللػػي) وىػػو شػػخص مػػف عامػػة المنػػدائييف طػػاىر طقسػػياً ومؤىػػؿ لحمػػؿ جثمػػاف الميػػت نواجػراء م ارسػػيـ الػػذب

والقياـ بوظيفة المساعد (أشكنده) ويمكف أف يحؿ محؿ (الترميػذه) فػي عقػد الػزواج  ،دراوور  ،الصػابئة المنػدائيوف  ،ص62

.

) )2الميدي دراوور  ،الصابئة المندائيوف  ،المصدر السابؽ  ،ص. 62
) )3لعؿ كممة شيمة بالعامية والمستعممة في جنوب العراؽ مأخوذه مػف ىػذا المفػظ اآل ارمػي  ،دراوور  ،الصػابئة المنػدائيوف ،
المصدر السابؽ  ،ص. 62

) )4الميدي دراوور ،الصابئة المندائيوف ،المصدر السابؽ  ،ص. 62
) )5المصدر نفسو  ،ص. 62
) )6المباركي  ،ماجد فندي  ،المصدر السابؽ  ،ص. 27
) )7الميدي دراوور  ،المصدر السابؽ  ،ص. 62
) )8المباركي ،ماجد فندي  ،دراسات مندائية ،المصدر السابؽ  ،ص. 27
) )9الطائي ،صادؽ شييد ىادي ،المصدر السابؽ ،ص. 114
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المصاد) :

( -1االنبػػاني) كتػػاب األدعيػػة والصػػموات المندائيػػة  ،ترجمػػة  :أمػػيف فعيػػؿ حطػػاب( ،مركػػز البحػػوث والد ارسػػات المندائيػػة ،
د.ت) .
 -2السحمراني  ،اسعد  ،الصابئة – الزرادشتية ( ،دار النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت . )1997 ،

 -3الترميذة الزىيري  ،عصاـ خمؼ غضباف  ،مدخؿ الى الديف المندائي  ،مخطوطة غيػر مطبوعػة ،منشػورة فػي موسػوعة
العيوف المعرفية .
 -4الحسني ،عبدالرزاؽ  ،الصابئة في ماضييـ وحاضرىـ (،دار قتيبة لمطباعة والنشر والتوزيع ،دمشؽ.)1992 ،
 -5الحسني ،عبدالرزاؽ  ،الصابئة قديماً وحديثاً ( ،مطبعة الرحمانية ،مصر.)1931 ،

 -6ال ػػدليمي ،خم ػػيس س ػػبع  ،قػ ػراءة ف ػػي عقائ ػػد الص ػػابئة المندائي ػػة  ،بح ػػث منش ػػور ف ػػي كمي ػػة التربي ػػة االساس ػػية  ،جامع ػػة
المستنصرية  ،العدد (. 2005 ، )45
 -7الزىيػري  ،عبػدالفتاح  ،المػوجز فػي تػاريخ الصػابئة المنػػدائييف  ،مخطوطػة غيػر مطبوعػة ،منشػورة فػي موسػوعة العيػػوف
المعرفية .

 -8الطائي  ،صادؽ شييد ىادي  ،االستقرار والتنيير في طائفة الصابئة المندائييف  ،رسالة ماجستير  ،جامعة بنداد ،كمية
اآلداب ،قسـ االجتماع  .، 2005 ،ص. 131
 -9العيد المقدس – انجيؿ لوقا  ،اآليات (. )18( ، )13
 -10النريػػري  ،وسػػف حسػػيف محيميػػد  ،أىػػؿ الذمػػة فػػي العصػػر العباسػػي  ،منشػػورات دي ػواف أوقػػاؼ المسػػيحييف وال ػػديانات
االخرى  ،بنداد .

 -11الفيػػاض  ،احمػػد لفتػػة  ،المنػػدائيوف  ،بحػػث منشػػور فػػي مجمػػة كميػػة المنػػات  ،جامعػػة بنػػداد  ،المجمػػد الخػػامس  ،العػػدد
(. 2011 ، )18
 -12الكن از ربا  ،اليميف  ،الكتػاب االوؿ  ،التسػبي االوؿ  ،التوحيػد  ،ترجمػة :يوسػؼ متػي فػوزي وصػبي مػدلوؿ السػييري،
بنداد.2000 ،

 -13الكن از ربا  -اليميف ،الكتاب الثالث  ،التسبي األوؿ .
 -14الكن از ربا – اليميف ،الكتاب االوؿ  ،التسبي الثاني  ،الوصايا .
 -15الكن از ربا – اليميف ،الكتاب التاسع  ،تعاليـ يحيى (ع) .
 -16الكن از ربا – اليميف ،الكتاب التاسع عشر  ،الطوفاف .
 -17الكن از ربا – اليميف ،الكتاب الثالث  ،التسبي األوؿ  ،الخميقة .

 -18الكن از ربا – اليميف ،الكتاب الثالث  ،التسبي الثاني  ،خمؽ ادـ .
 -19الكن از ربا – اليميف ،الكتاب الرابع  ،صباغة ىيبؿ زيوا .
 -20الكن از ربا – اليميف ،الكتاب السابع عشر  ،التسبي األوؿ .
 -21الكن از ربا – اليميف ،الكتاب السادس ،التسبي االوؿ  ،النواىي .
 -22الكن از ربا – اليميف ،الكتاب السادس عشر ،الوصايا .

 -23المي ػػدي دراوور ،آدـ كس ػػيو ،ترجم ػػة  :نع ػػيـ ب ػػدوي ،تنق ػػي ومراجع ػػة  :عب ػػد االل ػػو س ػػباىي د .ريػػػاض ناش ػػ ,فرحػػػاف ،
الدنمارؾ.2008 ،

لمحة تاريخية في تاريخ الصابئة المندائية
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 -24الميدي دراوور ،عمى ضفاؼ دجمة والفرات ،تحقيؽ  :فؤاد جميؿ( ،دار الوراؽ لمنشر ،بيروت  .د.ت).
 -25الميدي دراوور  :أساطير وحكايات شعبية صابئية ،ترجمة  :نعػيـ بػدوي وغضػباف رومػي  ،مطبعػة ىيفػي ،اربيػؿ  ،ط، 2
.)2009
 -26المباركي ،ماجد فندي  ،دراسات مندائية  ،تاريخ ومعتقدات ( ،د.ط  ،د.ـ . )2000 ،

 -27المدني  ،محمد نمر ،الصابئة المندائييف العقيدة والتاريخ العقيدة( ،دار مؤسسة رسالف لمطباعة والنشر والتوزيع ،دمشػؽ،
. )2009
 -28المراني  ،ناجية  ،مفاىيـ صابئية مندائية (تاريخ ،ديف ،لنة)( ،مطبعة التايمس ،بنداد ،ط. )1981 ،2
 -29النشمي عالء كاظـ  ،المصػبتا  ،د ارسػة تحميميػة الىوتيػة فػي بعػض رمػوز التعميػد المنػدائي ( ،مركػز الد ارسػات والبحػوث
المندائية  ،بنداد . )1998 ،

 -30النصار  ،غساف صباح  ،والنشمي  ،عالء كاظـ  ،العيد المندائي الجديد  ،د.مط (بنداد . )1997 ،
 -31حطاب  ،اميف فعيؿ ( ،يييا يييانا) في النصوص المندائية (بنداد . )2010 ،
 -32حطاب ،أميف فعيؿ (،الرشاقة والبراخة) (،إعداد لجنة النور المندائية  ،بنداد . )2003 ،

 -33حمادة  ،محمد عمر  ،تاريخ الصابئة المندائييف ( ،دار قتيبة لمنشر والتوزيع  ،بنداد . )1992 ،
 -34دراشا اديييا  ،تعاليـ يحيى بف زكريا  ،ترجمة  :أميف فعيؿ حطاب ( ،بنداد . )2001 ،
 -35ديواف (حراف كوثيا)  ،حراف الداخمية ،ترجمة :أميف فعيؿ حطاب( ،د .مط ،بنداد. )2003،
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