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 (1)حامد نّزال السعودي : المؤلؾ 

ًٌّ عزٌز [ صفحة  544] أعارنً مشكوراً هذا السفر الجمٌل  سحُت معه . صدٌٌق مندائ
وفٌه طوالً وعرضاً فلفت نظري صبُر وطوُل َنَفس األستاذ المؤلؾ وؼٌرته على قومه 

لما قال [ ثالثة فصول ] من الكتاب كّرَس الجزء األول . ودٌانته وطول باعه فٌهما 
وخصص الجزء . المؤّرخون والمستشرقون األجانب بحقهم وحقٌقة دٌانتهم المندائٌة 

لما قال المؤّرخون العرُب ـ المسلمون أو المسلمون [ كذلك ثالثة فصول ] الثانً 
بٌراً لقد بذل المؤلؾ جهداً ك. العرب ، وما كتب الكّتاب والمؤرخون المندائٌون عنهم 

فً جمع هذه المعلومات الؽزٌرة وتبوٌبها وعرضها بأمانة وموضوعٌة بعٌداً عن 
لم ٌتردد أبداً فً تدوٌن ما . الذاتٌة وضٌق الصدر وبجرأة عزَّ نظٌرها فً هذه األٌام 

كتب خصومهم عنهم قوماً ودٌناً وما سّطر بعضهم من تخّرصات وافتراءات 
. هم وشعائرهم الدٌنٌة وعاداتهم اإلجتماعٌة وتشوٌهات بحق معتقداتهم وأصول طقوس

فجادلهم فٌما قالوا وناقشهم نقاش المقتدر العالم بأصول دٌنه وقَدمه وعراقة تقالٌدهم 
 .ونشأتها 

 أما الجزء الثالث وهو األخٌر فإنه كسابقٌه مكّوٌن من ثالثة فصول أعطاه العنوان

 .حقٌقة الصابئة المندائٌٌن ( : هكذا عرفتهم )

ٌّم بجملة مالحظات حول بعض المعتقدات المندائٌة خرج ت من قراءتً لهذا الكتاب الق
مثالً ، [ كتاب الكنزا رّبا ] التً وردت فً كتبهم الدٌنٌة المقدسة التً ٌنسبونها آلدم 

ثم [ . دراشة إْد ٌهٌا ] وتعالٌم ٌحٌى ، ٌحٌى المعمدان إبن زكرٌا ، ٌهٌا ٌهانا ، المسمى 
ٌّاها بمثٌالتها قد وجدُت من الم فٌد أْن أقؾ مع البعض من هذه المعتقدات الدٌنٌة مقارناً إ

ٌّما الدٌن اإلسالمً ، فً محاولة للوقوؾ على سر  فً األدٌان األخرى ، وال س
إختالفها عن معتقدات هذه األدٌان ، خاصة والدٌن المندائً ـ حسب إعتقاد األخوة 



ٌّهم وإنه هو من أّسس الدٌن المندائٌٌن ـ هو أقدم األدٌان حٌث ٌعتقدو ن أنَّ آدم هو نب
وهذا األمر ٌخالؾ كالً من تأرٌخ العلوم الدٌنٌة . المندائً وإنه هو نفسه كان مندائٌاً 

ال أرٌد الرجوع إلى داروٌن ونظرٌته فً . وكلَّ ما نعرؾ من منجزات العلوم الحدٌثة 
ال أود التطرق ... األرضٌة النشوء والتطور أو اإلرتقاء وال إلى تأرٌخ وعمر كرتنا 

إلى هذٌن األمرٌن ألننً إبتداًء ال أرٌد اإلختالؾ معهم وال مع األستاذ حامد السعودي 
وقبل الشروع فً طرح النقاط التً سأناقشها . الشدٌد اإلحترام لدٌنه المندائً

وأعارضها بما أعرؾ من فلسفات دٌنٌة مؽاٌرة وأقارنها بما جاء فً كتب األدٌان 
قبل ذلك كله ال بدَّ لً من التصرٌح أنَّ هذه الطائفة المسالمة النادرة التً ... رى األخ

وقع علٌها الحٌؾ والجور فً مختلؾ مراحلها دونما ذنب إقترفته أو جرٌمة إرتكبتها 
وجدت نفسها دوماً فً زواٌة حادة حرجة للدفاع عن نفسها بالدفاع عن دٌنها ... 

اوى واإلتهامات واإلفتراءات الزاعمة بأنهم ٌعبدون وتوضٌحه للعالمٌن ولدحض الفت
. الكواكب والنجوم وأنهم ال إٌمان لهم برب واحد خالق وبٌوم آخر وحساب وعقاب

ٌُظهر باألدلة والبراهٌن  وعلى هذا أجهد الباحث الممتاز السٌد حامد السعودي نفسه ل
ُمحاَربون وهم . ألبرٌاء ُمتَهمون وهم ا. واآلٌات حقٌقة إٌمانهم برب خالق واحد أََحد 

فً كتبهم المقدسة قبل ظهور اإلسالم ربما { إسالم } وقد وردت لفظة ... المسالمون 
وهناك نص صرٌح فً القرآن ٌبٌن أنَّ إبراهٌم هو َمن سّمى المسلمٌن . بقرون وقرون 

وجاهدوا فً هللا حقَّ جهاده هو اجتباكم وما جعل علٌكم فً الدٌن من ]] بهذا اإلسم 
َحَرج ملَّة إبراهٌَم هو سّماكم المسلمٌن من قبُل وفً هذا لٌكوَن الرسول شهٌداً علٌكم 

لقد وجدُت أؼلب األخوة [[ .  78سورة الَحج ، اآلٌة .../ وتكونوا شهداَء على الناس 
المثقفٌن والمؤرخٌن المندائٌٌن ٌنحون بقوة هذا المنحى ما عدا العزٌز األستاذ عزٌز 

وعلى منهجه العلمً فلم ٌنزلق فً { التقدمً } على خطه الفكري سباهً فقد حافظ 
فً نظري أنَّ موضوع أصل . خطوط الالهوت ومتطلبات القناعات الدٌنٌة المعروفة

ومنشأ الصابئة المندائٌٌن كقوم أو ملّة هو األكثر أهمٌة من تفاصٌل دٌنهم وما اختلفوا 
. القوم ٌلٌه الدٌن . الً ثم تأتً األدٌان األقوام أو. فٌه مع طقوس وشعائر باقً األدٌان 

الدٌن ٌتؽٌر وأصحابه ٌتؽٌرون وٌنقلبون علٌه لشّتى األسباب وقد أسلم الكثٌر من 
خالل مسٌرة تأرٌخهم الطوٌلة وتزوجت [ وربما الكثٌر من الٌهود ] الصابئة المندائٌٌن 

ٌّق محدود لكنهنَّ بقً القوَم . ن مندائٌات مندائٌات من رجال مسلمٌن وإْن على نطاق ض
 . أكثر رسوخاً وثباتاً 

 النفس والروح / أوالً 



ٌّما الدٌن  أرانً هذا الكتاب أنَّ الدٌانة المندائٌة تختلؾ جذرٌاً عن باقً األدٌان ـ وال س
سأقارن المفهوم المندائً للنفس . اإلسالمً ـ فً الموقؾ من النفس والروح خاّصًة 

ثم أمرُّ على هذٌن . ا حسب نصوص القرآن فقط والروح بالرؤٌة اإلسالمٌة لهم
 .الموضوعٌن من وجهة نظر أفالطون وربما الفٌلسوؾ األلمانً هٌكل 

النفس هً نفحة من الذات العلٌا ]] ٌنص كتاب األستاذ حامد الجبوري على ما ٌلً 
موطنها األصلً فً الملكوت األعلى الذي هبطت بعالم األنوار ، ال بدَّ لها أْن تعوَد إلى 

والنفُس هً النشمة باللؽة المندائٌة ، وتعنً النسمة السماوٌة المباركة أو ... منه أصالً 
فإذا أتمَّ هذا اإلنساُن . نسمة الحٌاة التً وضعها هللاُ ـ سبحانه ـ فً جسد آدم األرضً 

لحق فتتحد بالكون األعظم الخالد قدره على األرض تتحرر نفسه التً عرفت اإلٌمان ا
 [[ .427الصفحة / تاركًة جسد اإلنسان فانٌاً ال أهمٌَة له بدونها 

ٌعتقد الصابئة المندائٌون أنَّ ]] ما ٌلً  427وماذا عن الروح ؟ نقرأ فً نفس الصفحة 
لإلنسان روحاً ونفساً ، وإنَّ النفس هً هبة هللا لإلنسان التً فٌها من سنا وجالل 

ها األصلً ونوره وكماله وجماله وسالمه إلعانتها من شرور األرض ومؽرٌاتها موطن
أما الروح التً حلّت جسَد اإلنسان مع نفسه فهً التً تدفُع . ، تكون ُعرضًة للحساب 

اإلنسان إلى الشر والفساد والمخالفة ، ألنها مجموعة من الخالٌا الحٌة والؽرائز 
ا كلَّ ما فً عالم الظالم من خبث ومكر وكذب وشر والعادات المختلفة التً حملت معه

 [[ .ورٌاء وفساد وإؼراء للخطٌئة والمعصٌة 

فإذا . ال نجد مثل هذه التفصٌالت فً الدٌن اإلسالمً بخصوص النفس والروح أبداً 
ثم إنَّ القرآن . عدنا للقرآن وجدنا أنفسنا مع النزر الٌسٌر مما قال عن النفس والروح 

مّجد القرآن الروح فً سورة الْقدر . مع النص المندائً فً مفهوم الروح  ٌختلؾ جذرٌاً 
لٌلة الَقدر خٌٌر من ]] ووضعها فً مقام المالئكة ومستواها وعظمة قدرها عند رّبها 

سالٌم هً حتى مطلع . َتنّزُل المالئكُة والروُح فٌها بإذن رّبهم من كّل أمر . ألؾ شهر 
فً آٌات ثالث أخرى ٌنحو القرآُن هذا [[ .  4و  3 سورة القدر ، اآلٌات/ الفجر 

المنحى ذاته فً ربط الروح بالمالئكة فهل المالئكة أرواٌح حسُب أم أنَّ الروَح هً 
ٌُنّزُل ]] نفسها َملٌَك كرٌم ؟ اآلٌات الثالث هً حسب تسلسل ورودها فً سور القرآن 

/ انذروا أنه ال إلَه إالّ أنا فاتقون المالئكَة بالروح من أمره على َمن ٌشاُء من عباده أْن 
ٌُنّزُل [[ .  2سورة النحل ، اآلٌة  حسب فهمً لهذه اآلٌة أحسُب أنَّ تفسٌرها هو أنَّ هللاَ 

مالئكته على نبٌه محمد مثالً لٌس بهٌئة جسد مادّي إنما بشكل وهٌئة وطبٌعة روح 
هو جبرٌل واسطة اإلتصال  الَملَك ـ الروحانً فً هذه الحالة. والروُح ال ُترى بالطبع 

ٌُلّقُن محمداً آٌات القرآن فً لحظات  اإلٌحائً بٌن محمد الرسول وخالقه ، الوسٌط الذي 



َنزَل به الروُح . وإنه لَتنزٌُل رّب العالمٌن ]] نقرأ فً سورة الشعراء ما ٌلً . نزولها 
توكٌٌد " ألمٌن نزَل به الروُح ا[[ . "  193،  192سورة الشعراء ، اآلٌتان / األمٌن 

الروُح َملٌَك : على إستنتاجً السابق القاضً بإستحالة الفصل بٌن المالئكة واألرواح 
. الروح األمٌن هو الَملَُك أو المالُك جبرٌل الوسٌط الناقل لكالم الرب . والَملُك روٌح 

من هللا ذي ]] لنلقً نظرة أخرى على ما جاء فً سورة المعارج حول نفس الموضوع 
سورة / تعُرُج المالئكُة والروُح إلٌه فً ٌوم كان مقدارهُ خمسٌن الَؾ َسنة . عارج الم

أرجو مالحظة ورود المالئكة بصٌؽة الجمع لكنَّ الروح [[ .  4،  3المعارج ، اآلٌتان 
. الروح واحد لكنَّ المالئكة هم جمٌع عدٌٌد . دوماً فً هذه اآلٌات تأتً بصٌؽة المفرد 

ٌستطٌع أْن ٌتقمصَّ أو ... الهٌولى / األثٌري / الروح / رٌل الوسٌط معنى هذا أنَّ جب
ٌتلّبَس أو ٌستخدَم هٌئات مالئكة شتى حسب الظرؾ والحاجة وطبٌعة المهمة الموكولة 

لكّنا نرى . فهناك مهمات عمومٌة ال تختص بشراً بعٌنه دون سائر البشر . به ألدائها 
ؼٌَر أنَّ هذا الٌوم { الٌوم } ا داللة زمانٌة محددة فً آٌة سورة المعارج عنصراً جدٌداً ذ

لٌس كباقً األٌام من حٌث طوله المعروؾ والمحدد بأربع وعشرٌن ساعًة إنما ٌساوي 
ال تخضع هذه الحسابات . خمسٌن ألؾ سنة هً ضرورٌة لبلوغ مقام العرش العظٌم 

. ن البابلٌٌن فً العراق لحسابات تقوٌمنا الزمنً اآلخذٌن به منذ قدٌم الزمان ، منذ زما
إنه تقوٌم شمسً خاص بمنطق العروج وهو أمر مفهوم إذا أخذنا فً اإلعتبار مقدار 

السرعة الكونٌة الفائقة التً ٌجب أْن تحلّق بها المركبات الفضائٌة والصوارٌخ 
تقوٌم المعراج . الموجهة نحو القمر أو الشمس وبعض الكواكب السٌارة األخرى 

عنا وجهاً لوجه أمام السنوات الضوئٌة ووحدات قٌاس السرعات القرٌبة الزمنً هذا ٌض
لكنَّ القرآن . من سرعة الضوء لقطع المسافات الشاسعة والمتناهٌة فً البعد عن أرضنا

ٌُعطً جواباً لمن سأل عنها  ٌقؾ محاٌداً فً سورة أخرى من مسألة الروح حٌُث ال 
ًَّ محمداً  قل هً من } [[ .  سورة ؟ / ي من أمر رّبً ٌسألونك عن الروح قل ه]] النب

ٌُشفً ؼلٌله { أمر ربً  ٌُؽنً السائل وال  إذاً ال نجد تفسٌراً محدداً . كالم عام ؼامض ال 
واضحاً لمفهوم ومعنى وحقٌقة الروح من وجهة نظر اإلسالم إال من خالل ربطها 

ن حٌُث ال من بالمالئكة ، أي أنها لٌست طلٌقة من جهة ، وطلٌقة من جهة أخرى م
. عالقة تربطها بجسد اإلنسان وهً حلٌّ من وضع هذا الجسد فً حالتً الحٌاة والوفاة 

الجسد بعد الموت ٌتفسخ تحت التراب لكنَّ . ال تفارقه ألنها لم تكن مرتبطة به أصالً 
وهذا . الروَح خالٌد جزءاً من مملكة الرب الخالق ال إنفصام بٌنه وبٌن المالئكة أبداً 

كبٌر جداً بٌن موقفً الدٌن اإلسالمً والدٌن المندائً من موضوع ومفهوم الروح  فرق
. 



ففً سورة . وماذا عن النفس ؟ نجد فً القرآن موقفٌن متخالفٌن متضادٌن من النفس 
وما أُبرُئ نفسً إنَّ النفَس ألّمارةٌ بالسوء إالّ ما َرحَم رّبً إنَّ رّبً ؼفوٌر ]] ٌوسؾ نقرأ 

نقٌض هذا النص نجد . النفس تأمُر بالسوء إذاً [[ .  53ٌوسؾ اآلٌة سورة / رحٌُم 
ٌُعلً من شأن النفس وٌخاطبها خطاباً صوفٌاً ٌمسُّ شؽاؾ القلوب  ٌا أٌتها ]] القرآَن 

وادخلً . فادخلً فً عبادي .ارجعً إلى رّبك راضًٌة مرضٌة . النفُس المطمئنة 
ما موقؾ اإلنسان المسلم من [[ .  30 و 29و  28و  27سورة الفجر، اآلٌات / جّنتً 

بالسوء ، ومرًة أخرى ٌخاطبها رّبها  هذٌن القولٌن المتناقضٌن ؟ فالنفُس تأمُر مّرًة 
أروع خطاب وٌأمرها أْن تعود إلٌه راضًٌة مرضٌة وأْن تدخَل جنته أسوًة بعباده 

لقرآُن عن سوؾ ال أذهُب بعٌداً فٌما قال ا. الصالحٌن الذٌن ٌستحقون دخول الجنة 
النفس ألنَّ القرآن لم ٌعرض تفصٌالت شافٌة فٌما ٌتعلق بالنفس كما فعلت كتب الدٌانة 

ٌا ]] وإالّ هل نستطٌع إستخالص معنى أو مؽزًى للنفس من منطوق اآلٌة . المندائٌة 
واتقوا . بنً إسرائٌَل اذكروا نعمتً التً أنعمُت علٌكم وانً فّضلتكم على العالمٌن 

ٌُقبُل منها َعدٌل وال تنفعها شفاعٌة وال هْم ٌوماً ال تَ  جزي نفٌس عن نفس شٌئاً وال 
وإذا أخذنا ]] وثّمة مثٌل آخُر [[ .  123و  122سورة البقرة ، اآلٌات / ٌُنصرون 

/ مٌثاقكم ال تسفكون دماءكم وال ُتخرجون أنفسكم من دٌاركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 
مقصود هنا وهناك بالنفس هو اإلنسان المخاطب أو ال[[ .  84سورة البقرة ، اآلٌة 

ال تجزي نفٌس عن نفس . مجموعة من الناس وهم فً هاتٌن الحالتٌن بنو إسرائٌل 
ٌٌقبُل  أما . منه عدٌل وال تنفعه شفاعٌة  تعنً ال ٌجزي شخٌص عن شخص آخَر وال 

أمثلة قلٌلة أخرى أسوق . معنى النفس فً اآلٌة الثانٌة فتعنً أنتم ، ال تتركوا دٌاركم 
ٌا أٌها الناُس اتقوا رّبكم الذي خلقكم ]] من سورة النساء . من القرآن تتكلم عن النفس 

من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجاالً كثٌراً ونساًء واتقوا هللاَ الذي 
فالنفس هنا [ . [  1سورة النساء ، اآلٌة / َتساَءلون به واألرحاَم إنَّ هللاَ كان علٌكم رقٌبا 

وخلق من هذه النفس الواحدة زوجاً للمخلوق . هً أصل منشأ اإلنسان ، منها تمَّ خلقه 
هنا ٌتضح الفارق الجوهري . األول من أجل مواصلة وإدامة دائرة ودورة الحٌاة 

الروح ال تنفصل عن المالئكة . الكبٌر بٌن الروح والنفس حسب فلسفة الدٌن اإلسالمً 
هً حوض ورحم وحاضنة اإلنسان وإنها قابلة لإلنقسام مثل األمٌبٌا وبقٌة لكنَّ النفس 

ٌُفضً للعدم  نجد فً سورة . حجٌرات جسم اإلنسان إنقساماً تكاثرٌاً ال إنقساماً تدمٌرٌاً 
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوَجها ]] الُزَمر شٌئاً شبٌهاً بهذا المعنى مفاده 

ٌَة أزواج ٌخلُقكم فً بطون أّمهاتكم َخلقاً من بعد َخلق فً وأنزل لكم من األنعام ثمان
سورة الُزَمر ، اآلٌة / ُظلُمات ثالث ذلكم هللاُ رّبكم له الُمْلُك ال إلَه إالّ هو فأّنى ُتصرفون 

َمْن كان األول فً عملٌة الخلق هذه ، األنثى أو الذكر ؟ ال تفصُل هذه اآلٌُة فً [[ .  6
اضعاً للتأوٌالت والتخمٌنات والتكهنات وقناعات بعض المفسرٌن هذا األمر لذا ٌبقى خ



الذٌن ٌمٌلون لتفضٌل الذكر على األنثى ٌمسلحٌن ببعض ما ورد فً القرآن من آٌات 
 . تمٌل لكفة الرجال على حساب النساء وهً لحسن الحظ لٌست كثٌرة 

وح ورأٌي آخر قد ٌكون للقّراء الكرام فهم آخر لما ورد فً القرآن عن النفس والر
 .ٌختلفون معً فٌه فلٌتنً أسمعه منهم 

 (2)اآلن ، ما رأُي أفالطون فً هذا الموضوع ؟ 

إنَّ إنطواَء النفس على ذاتها وُبعدها عن الجسد إنما . ٌنبؽً التخلّص من َحَمق الجسد ]] 
]] ٌشرح مؤلؾ المصدر الثانً كالم أفالطون كما ٌلً [[ . هو التفلسؾ على الحقٌقة 

ي ُتصبُح فٌلسوفاً حكٌماً ٌنبؽً أْن تمارَس على نفسك تحوٌالً ٌنتهً بك إلى اإلنشطار لك
إلى ثنائٌة متنافرة تؽلُب فٌها سلطة الروح على الجسد ألنَّ الروَح ، بإعتبار أساسها 
العقلً هً أساس النظر الصحٌح ، أما الجسُد ، باعتبار أساسه الحّسً ، هو مصدر 

حصر أفالطون هنا فكرته الفلسفٌة بثنائٌة [[. لمصدر الثانً ا 109الصفحة / العمى 
أما { أساسها العقلً ، أساس النظر الصحٌح } الجسد وانحاز للروح باعتبار / الروح 
دعا بهذا أفالطون اإلنساَن ألّن . { باعتبار أساسه الحّسً ، هو مصدر العمى } الجسد 

ٌُؽلّب روحه على جسده للفرق الكبٌر بٌنهما فللروح أساٌس عقلً  ٌنشقَّ على نفسه و
ما قال أرسطو فً . بٌنما للجسد أساٌس حّسً والحسُّ هو مصدر التشوٌش فالعمى 

جسد ، ]] الجسد والروح ؟ قال فٌهما " الزوجٌن المٌتافٌزٌقٌٌن " معرض كالمه عن 
حة المصدر الثانً ، الصؾ/ باعتباره آلة تملك أدوات نطق ، وروح بوصفها نفساً تفّكر 

أرسطو بٌن الروح والنفس بل جعل الروَح َنفساً ُتفّكر أي أنَّ النفَس لم ٌفصل  [[ .  60
ٌخالؾ الدٌن . من هذا نرى أنه مع ثالثٌة الجسد ـ النفس ـ الروح . جزٌء من الروح 

المندائً كال من اإلسالم وأفالطون الفٌلسوؾ فً الموقؾ من الروح فهً بالنسبة لهذا 
ا مصدر الشرور والخطاٌا لكنه ٌرّكز على النفس ، كما سنرى ، فإنها الدٌن سٌئة وإنه

هً الخالدة وإنها تعود بعد الموت فً نهاٌة أمرها لإلتحاد مع خالقها الحً األزلً أو 
عالم النور األزلً حتى لو كانت قد أخطأت فً فترة حٌاة صاحبها فمراحل التطهٌر 

حة للعروج حتى بلوغ مقام مكان النور السبع تكفً لتنقٌتها وتزكٌتها وجعلها صال
 .األزلً 

مراحل العروج المندائية السبع لألعلى ومراحل النزول السومرية السبع للعالم / ثانياً 
 .السفلي 



ثم أقارنه بما ورد فً المصدر  428أقتبُس ما ورد فً المصدر األول على الصفحة 
لة العروج فً قرآن وربما أتناول مسأ 141ـ  133 فً الصفحات ( 3)الثالث 

 .المسلمٌن للمقارنة والتذكٌر لٌس إالّ 

فهم ٌعتقدون بوجود ... لقد صار واضحاً أنَّ المندائٌٌن ٌؤمنون باهلل والٌوم اآلخر ]] 
... الحساب والعقاب ، والثواب والجزاء ، والنعٌم والجحٌم ، والجنة والنار فً اآلخرة 

عالم ( ب) عالم النور ، آلما َد نهورا ( أ): وهذه موّزعة على عالمٌن رئٌسٌٌن هما 
فبعد وفاة اإلنسان تصعُد نفسُه إلى اآلخرة حٌث ٌعتبُر . الظالم ، آلما َد هشوخا 

المندائٌون ٌوَم الوفاة هو بمثابة ٌوم إنطالق النفس ألنها تتحرُر من أسارها وتجابُه بعد 
لحساب والتطهٌر التً ُتدعى ذلك مرحلة ؼرٌبًة تمرُّ خاللها بسبعة عوالم هً محّطات ا

التً تعترض سبٌَل النفس فً عروجها ومحاسبتها حساباً عسٌراً " المطراثً " مندائٌاً 
 [[ . 428المصدر األول ، الصفحة ... / 

ٌوم وفاة اإلنسان المندائً هو ٌوم تحرر نفسه من أسار الجسد فالجسد أسٌر وحبٌس لهذه 
بالذات العظمى فً عالم األنوار } عود واإلتحاد النفس التً تتوق فً نهاٌة األمر للص

 228المصدر األول ، الصفحة / الذي إنبعثت من ذاته مما ٌؤكدُّ عقٌدتهم بخلود النفس 
ٌا : هذا األمر ال ٌختلؾ عن جوهر ونص اآلٌات القرأنٌة سالفة الذكر التً قالت . { 

. خلً فً عبادي فاد. إرجعً إلى ربك راضٌة مرضٌة . أٌتها النفس المطمئنة 
على أنَّ رجوع النفس اإلسالمٌة إلى ربها ال ٌعنً . سورة الفجر / وادخلً جنتً 

اإلتحاد به على الطرٌقة المندائٌة إنما ٌعنً دخول الجنة مع عباد الرحمن الصالحٌن 
 .ال إتحاد فً اإلسالم مع الخالق سوى فً فلسفة المتصوفة بالحلول . المؤمنٌن ال ؼٌر 

لمندائً بعد وفاته إذاً بسبعة عوالم أو محطات من الحساب والتطهٌر خالل تمر نفس ا
ذو مؽزى  7ٌبدو أنَّ الرقم . مرحلة الصعود أو العروج لإلتحاد بالذات العظمى 

ٌّارة ودالالت مرتبطة بقوة باألدٌان ثم إنَّ عدد أٌام األسبوع   سبعة وعدد الكواكب الس
األدب : ال أدري َمن سبق َمْن . ، سبعاً طباقاً  سبعة وعدد السماوات حسب القرآن سبع

السومري أم الدٌن المندائً ؟ أساُل هذا السؤال ألنَّ فً أسطورة نزول عشتار 
السومرٌة للعالم السفلً سبع مراحل ، فما سر هذا التطابق فً األرقام ؟ ال أُعٌُد 

هبوط . ٌجاز كفاٌة تفاصٌل مراحل األسطورة السومرٌة بل أوجزها إٌجازاً ففً هذا اإل
 ( : 3)عشتار إلى العالم األسفل

 إلى أرض الالعودة ، مملكة أرشكٌؽال]] 



 عشتار ، إبنة سٌن ، قرَّ قراُرها

 نعم ، إبنة سٌن قرَّ قراُرها

 إلى منزل الظالم ، مقر إٌركال ال

 إلى المنزل الذي ال ٌعوُد منه َمْن دخلَهُ 

 إلى الدرب الذي ال رجعَة منه

 الذي ُحّرَم فٌه نزالؤه من النور إلى المنزل

 حٌُث الؽباُر قوتهم والطٌُن طعامهم

 حٌُث ال ٌرون ضٌاًء والُظلمُة مأواهم 

... 

 ففؽَر حارُس البّوابة فاهُ لٌتكلّم

 وٌقوُل لعشتار ذات المقام الرفٌع

 سأذهُب ألعلَن عن إسمك للملكة أرٌشكٌؽال

 ثم إنَّ حارَس البّوابة دخَل وقال ألرٌشكٌؽال

 أنظري ، شقٌقتك عشتار تنتظُر فً الباب 

... 

 :وهكذا ذهَب حارُس البّوابة لٌفتَح لها الباَب 

 أدخلً ٌا سٌدتً فلعلَّ الكوثاه تؽتبط بقدومك

 لعلَّ دارَة عالم الالعودة ٌعّمها السروُر بحضورك



 وعندها أذَن لها بدخول الباب األول

 جّردها من التاج العظٌم الذي ٌجلُل رأَسها

 "لماذا ٌا حارَس البّوابة انتزعَت تاَج رأسً العظٌم ؟  "

 .أدخلً سٌدتً ، تلك هً شرائُع سٌدة العالم األسفل 

 وعندما أذَن لها بدخول الباب الثانً

 جّردها من قُرطً أذنٌها

 "؟  لماذا ٌا حارَس البّوابة إنتزعَت قُرطً أُذنً " 

ٌّدة العالم األ  .سفل أدخلً سٌدتً ، تلك هً شرائُع س

 وعندما أذَن لها بدخول الباب الثالث

 جّردها من قالئد جٌدها

 "لماذا ٌا حارَس البّوابة إنتزعَت قالئَد جٌدي ؟ " 

ٌّدة العالم األسفل  .أدخلً ، سٌدتً ، تلك هً شرائُع س

... 

 وعندما أذَن لها بدخول الباب السابع

 .جّردها من المئزر الذي ٌستُر جَسَدها 

 "لماذا ٌا حارَس البّوابة إنتزعَت المئزر الذي ٌستُر جسدي ؟ " 

ٌّدة العالم األسفل   [[ .أدخلً ، سٌدتً ، تلك هً شرائُع س

هذا مختصر مراحل هبوط عشتار إبنة سٌن ، إله القمر ، إلى العالم األسفل عالم 
تدي من نالحظ التدّرج فً هذه المراحل فً تجرٌد عشتار مما تر. الموتى والظالم 



مالبس وما تضع على جسدها من مصوؼات كأقراط األُذنٌن والتاج والقالدة لٌنتهً 
األمر بها إلى التخلً عّما ٌستر جسدها ، المئزر حسب شرائع أو أوامر ملٌكة عالم 

كما نالحُظ أْن ال مكان للموتى فً األعالً ، فً السماوات . األموات ، العالم األسفل 
نظرة وفلسفة السومرٌٌن واقعٌتان فالموتى . م النور والحً األزلً أو الجنان أو فً عال

ٌُدفنون تحت األرض ، أسفل األرض أي العالم السفلً حٌث الظالم التام الُمطبق ٌقابل 
ذلك العالم األرضً ، حٌث حٌاة البشر والحٌوان والنبات وحٌُث نور الشمس والحرارة 

نفسها هً آلهة الخصب والجنس والضوء والنماء والخصب والتناسل وعشتار 
لذا توقفت الحٌاة على سطح الكوكب األرضً فً بالد سومر نتٌجًة لؽٌاب . والتناسل 

 :عشتار آلهة الخصب والتناسل وجاء ذلك فً هذه األسطورة واضحاً جمٌالً وكما ٌلً 

 وبعد أْن هبطت السٌدة عشتاُر إلى العالم األسفل]] 

ٌُسفُد األتان لم ٌعْد الثوُر ٌعتلً البقرة   ، وال الحماُر 

ٌُلّقح المرأة  وفً قارعة الطرٌق لم ٌعْد الرجُل 

أال ما أبلػ التعبٌر [[ ... صار الرجُل ٌناُم فً حجرته والمرأةُ تناُم على جنبها 
توقُؾ عملٌة التناسل ؤدي ال رٌَب إلى الموت إْذ ال دوام : والتصوٌر فً هذا المقطع 

ٌُلّقح المرأة } قفتنً جملة إستو. للحٌاة بدون تناسل  { وفً قارعة الطرٌق لم ٌعْد الرجُل 
ذاك أنَّ القرآن الكرٌم كان واضحاً وصرٌحاً فً تحرٌم إتٌان النساء فً المساجد وفً 

فهل كان ... { ٌأتون الفاحشَة فً نادٌهم } التندٌد وردع قوم لوط الذٌن كانوا 
لطرٌق ؟ نص هذه األسطورة ٌقوُل ذلك السومرٌون ٌمارسون الجنس َعلَناً فً قارعة ا

 .كما رأٌنا قبل قلٌل 

 ًّ ًُّ ُمّتحُد النفس مع الح  عالما الموتى المندائً واإلسالمً فً األعلى ، المندائ

األزلً ملٌك األنوار ، أما اإلسالمً فال ٌتحد بعد موته مع هللا ولكْن تصحُبُه مالئكة إما 
حتى النفس المندائٌة الخاطئة تتطّهر . ث بٌنهما فً الجنة أو فً النار وال من خٌار ثال

وهذا أمٌر خطٌر الشأن ٌدلُّ على روح العفو والتسامح فً ... ثم تتحد بالحً األزلً 
ٌٌّن واضٌح تدلُّ علٌه طبٌعة وُخلق وسلوك المندائٌٌن  جوهر العقٌدة المندائٌة وهو أمٌر ب

والتواد كأنَّ شعارهم ما قال  المسالمٌن الؽفورٌن الجانحٌن للسلم وللدعة والتحاب
ًٌّ ]] القرآن فً بعض آٌاته  إدفْع بالتً هً أحسُن ، فالذي بٌنك وبٌنه عداوةٌ كأنه ول

 [[. حمٌٌم 



لكم وددُت أْن أتعّرَض بالدرس والمقارنة لعدد آخر من الموضوعات مما قرأُت / ختام 
الراهنة وقفت حائالً لشدٌد فً كتاب األستاذ حامد نّزال السعودي لكنَّ إستثنائٌة ظروفً 

من . لٌت سواَي ٌواصل البحث والمقارنات وٌكمُل ما عجزُت عن مواصلته ... أسفً 
 :هذه الموضوعات ، ولٌس جمٌعها 

ـ اإلختالفات بٌن المندائٌٌن وتوراة الٌهود حول قّصة سارة وابراهٌم وأسباب ختانه 1
 .وخالفهم معه بسبب هذا الختان 

ائٌة والقرآن الكرٌم حول َمْن كان مع نوح فً فُلكه ؟ لم ٌكن إبنه ـ خالؾ بٌن المند2
 .معه فً سفٌنته التً أنقذ بها البشر والحٌوان حسبما ورد فً القرآن 

 .ـ خالفات حول تفسٌر أسباب طوفان نوح وعمار الدنٌا التً أفناها هذا الطوفان3

نوح فً التراث الدٌنً ـ الفروق بٌن تفاصٌل جّنات القرآن الكرٌم وجّنة سام بن 4
 .المندائً 

وكذلك فً الختام ال بدَّ لً من أْن أقّدم جزٌل شكري لألخ األستاذ حامد نّزال السعودي 
ٌّم هذا أْن أتعّرؾ على الكثٌر من خفاٌا العقٌدة المندائٌة وعلى  إْذ أتاح لً بكتابه الق

 أقوُل إنً أعترض على ثمَّ ، ال. الكثٌر من طقوس وشعائر وتقالٌد األخوة المندائٌٌن 
بعض مواقفه وقناعاته وتفسٌراته وأخالفه فٌها لكننً أستطٌع أْن أقوَل إنً أتحفُظ على 

 .البعض منها قلٌالً أو كثٌراً مع إعتذاري 
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