الصابئة املندائيون
حقائق روحية وتاريخية

املقدمة

وليم وردا
رئيس جملس ادارة شبكة حتالف االقليات العراقية
كم��ا ه��و مع��روف الي��وم  ،ان أهمي��ة الش��عوب واالم��م ال تق��اس بعدده��ا وان كان الع��دد يف��رض
نوعا من احلضور والدور  ،اال ان تلك االهمية تتحدد مبقدارعطائها االنساني ونتاجها الفكري والروحي
واألدب��ي والعلم��ي للبش��رية مجع��اء وحج��م تأثريه��ا يف الواق��ع الع��ام .
كم��ا ان الواق��ع يش��هد حقيق��ة ال ميك��ن جتاوزه��ا ،بن��درة وجود جمتم��ع أو دولة أو اي كيان سياس��ي على
جتانس عرقي أو ديين او قومي نقي وخالص  ،خاصة ان الوقائع على االرض ،من حيث التوزيع السكاني،
تتحكم فيها عوامل عديدة سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية وقد تكون مناخية وبيئية  ،مما يفرض
ديناميكية مستمرة يف تغيري الرتكيبة السكانية على اخلريطة اجلغرافية  ،وبالتالي يكون احد نتاجاتها
ظهور أكثريات واقليات .
بال شك  ،ان العراق  ،كدولة وككيان سياسي  ،يتميز جمتمعه بالتنوع الذي يتضمن موزائيك
من االعراق واالديان والقوميات والطوائف والثقافات املتنوعة اليت تغطي خريطة العراق من مشاله اىل
جنوب��ه وم��ن ش��رقه اىل غرب��ه ،ث��م م��ن الواج��ب االصغ��اء اىل والي��ة اجملتم��ع الدول��ي حلماي��ة التن��وع عموما
بوصف��ه عنوان��ا حضاري��ا ال جي��وز جتاهل��ه.
لذل��ك ،ان ادارة ه��ذا التن��وع  ،يف اط��ار الوح��دة الوطني��ة  ،يتطل��ب وج��ود س��لطة سياس��ية تتبن��ى
احلوكمة الرشيدة يف احلكم من خالل حتقيق االستقرار ومحاية االقليات يف اطار هذا التنوع ،على وفق
املعايري الذي استقر عليه القانون الدولي ،يف احتواء االختالف والتنوع يف منط جمتمعي وسياسي موحد
 ،واح�ترام حق��وق االقلي��ات وخصوصياته��ا  ،مب��ا يضمن التوازن بني منطق ممارس��ة تلك احلقوق  ،ومبادئ
اح�ترام الس��يادة وس�لامة الوح��دة الوطني��ة .
ومن اجل التعريف ورفع الوعي بأهمية التنوع املوجود يف اجملتمع العراقي  ،دأب حتالف االقليات
العراقية ( )1( )AIMمنذ سنتني باعتماد برامج وفعاليات اعالمية وجمتمعية تتضمن مهرجانات وورش
ون��دوات ولق��اءات تلفزيوني��ة وإذاعي��ة ،وطب��ع كراس��ات ودوري��ات ثقافي��ة للتعري��ف باألقلي��ات العراقي��ة ،
حضورها  ،ثقافاتها  ،تراثها  ،موروثها االنساني والروحي واحلضاري  ،اذ تندرج هذه الربامج ضمن مشروع
« تعزي��ز محاي��ة حق��وق االقلي��ات» الذي ينفذه التحالف بالتعاون والتمويل من منظمة مس��اعدات الش��عب
النروجي��ي ( ،) 2 ( )NPAمل��دة ارب��ع س��نوات .
(  ) 1حتال��ف االقلي��ات العراقي��ة ( :)AIMه��ي ش��بكة تض��م أكث��ر من مخس��ة عش��ر منظمة جمتمع مدني معنية باألقلي��ات وأكثر من
مخسني شخصية ناشطة ومعروفة يف أوساط األقليات ،تأسست الشبكة عام  2010وهي مسجلة رمسيا يف العراق وتهدف اىل الدفاع عن
حقوق األقليات العراقية وتعزيز محايتها.
(  ) 2منظمة مس��اعدات الش��عب النروجيي ( :)NPAهي منظمة إنس��انية نروجيية تعمل يف دول عديدة من العامل من اجل مس��اعدة
الش��عوب يف حتقيق الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنس��ان واحلوكمة الرش��يدة وتعزيز حقوق األقليات .
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ويأتي هذا الكراس ضمن سلسلة تلك الربامج اليت يقوم بها حتالف االقليات العراقية  ،ليغطي
جانبا تعريفيا بالصابئة املندائيني  ،بوصفهم أحدى املكونات الدينية املهمة يف اجملتمع العراقي  ،اليت لعبت
دورا ملحوظا يف تطور احلياة الروحية والفكرية يف بالد الرافدين  ،بالرغم من تعرض ابناء هذا املكون اىل
موجات من االضطهاد يف عهود خمتلفة على مر التاريخ  ،اثناء الغزو املغولي واالجتياح العثماني  ،ونتيجة
ذل��ك انكمش��وا عل��ى انفس��هم يف الق��رى املنتش��رة يف جن��وب الف��رات ومناط��ق جن��وب غرب��ي اي��ران  .وال ي��زال
ابناء هذا املكون يكافحون ويناضلون من اجل البقاء واحلماية ونيل احلقوق يف أرضهم التارخيية العراق
 .وبالرغ��م م��ن تعرضه��م اىل ش��تى ان��واع العنف والرتهيب والقتل واالختط��اف وغريها من صنوف املعاملة
القاسية يف السنوات األخرية ،أي بعد عام  ،2003اال انهم ال يزالون يتشبثون باالرض العراقية  ،بالرغم من
أن أع��دادا كب�يرة منه��م غ��ادرت الع��راق بس��بب العنف  ،فه��م اليوم يتوزعون يف مناطق اجلن��وب العراقي يف
البصرة وميسان والناصرية  ،وقد انتقلت اعداد منهم اىل بغداد منذ زمن غري قصري  ،ومؤخرا اصبح هلم
جتم��ع مهم يف اربيل.
يش��تهر الصابئ��ة مبمارس��ة مهن��ة صياغ��ة الذه��ب  ،وق��د محلته��م مهارته��م يف ه��ذه الصنع��ة اىل
بالد املهجر  ،اذ توجد حمالت هلم يف بريوت ودمش��ق واالس��كندرية  ،وازداد حضورهم تدرجييا يف الس��ويد
وايطاليا وفرنسا وأمرييكا  .كما برز فيهم علماء ومفكرين واطباء ومهندسني وادباء وشعراء وقادة رأي ،
ابرزه��م الع��امل عب��د اجلب��ار عب��د اهلل اول رئي��س جلامع��ة بغ��داد والش��اعر املعروف عب��د الرزاق عب��د الواحد .
وعلى الصعيد السياس��ي مل مينح الصابئة املندائيون فرصة املش��اركة يف احلياة السياس��ية منذ تأس��يس
الدول��ة العراقي��ة يف بداي��ات الق��رن املاض��ي ويف ظ��ل مجيع االنظمة اليت تعاقبت عل��ى احلكم ولغاية انتهاء
عه��د النظ��ام الس��ابق  ،وبع��د  2003وبالرغ��م مم��ا تع��رض ل��ه الصابئ��ة م��ن اعم��ال القتل والتهج�ير يف مناطق
اجلن��وب وخاص��ة البص��رة وهج��رة اع��داد كب�يرة منه��م اىل خ��ارج الع��راق  ،اال انه��م حظ��وا أخ�يرا بتمثي��ل
سياس��ي يف جملس��ي حمافظ��ة بغ��داد والبص��رة وجمل��س الن��واب العراق��ي  ،م��ن خ�لال ختصي��ص كوتا أو
حص��ة هل��م متمثل��ة مبقع��د واح��د يف جمل��س حمافظة بغ��داد وآخ��ر يف جملس حمافظة البص��رة ومقعدا
وحي��دا يف جمل��س الن��واب العراق��ي  .ه��ذا باالضاف��ة اىل تأكي��د امل��ادة الثاني��ة م��ن الدس��تور العراق��ي ضمان��ا
كام�لا حلقوقه��م الديني��ة وممارس��ة عقيدتهم وش��عائرهم الدينية .
يف اخلت��ام  :نأم��ل ان يك��ون ه��ذا الك��راس ال��ذي يص��دره حتال��ف االقلي��ات العراقي��ة وال��ذي اع��ده
الزمي��ل خال��د روم��ي احد الش��خصيات الصابئية املعروف��ة اضافة نوعية للتعريف مباهية املكون الصابئي
العراق��ي وموروث��ه الدي�ني واحلض��اري االنس��اني  ،ليك��ون ذل��ك حاف��زا آخ��ر للتحال��ف يف اص��دار كراس��ات
مماثل��ة للتعري��ف ببقي��ة املكون��ات العراقي��ة العريق��ة  .م��ع التقدي��ر
بغداد  22 -آب 2017
4

الصابئة املندائيون
أصل الصابئة املندائيني

الصابئ��ة املندائي��ون ه��م أول الديان��ات املوح��دة وه��م ش��عب آرام��ي م��ن س��كان وادي الرافدي��ن
االصليني وجذورهم متتد اىل السومريني والبابليني واللغة اليت ينطق بها الصابئة املندائيون هي اللغة
اآلرامي��ة بلهجته��ا الش��رقية (اللغ��ة املندائي��ة) املتأث��رة كثرياً ب��اال كدية ويف العه��د البابلي األخري تبنت
شعوب املنطقة اللغة اآلرامية لغة رمسية ألسباب كثرية واستخدمت بكثرة يف بابل والقسم األوسط
م��ن الع��راق القدي��م وكان��ت اللغ��ة املهيمن��ة يف القس��م اجلنوب��ي من بالد ما بني النهري��ن وما يعرف اآلن
بب�لاد خوزس��تان يف إي��ران .
وكان الكثرة من اهل املدائن (طيسفون) عاصمة الفرس الساسانيني الشتوية من االراميني واملندائيني
وفيها هلم معابد عديدة  ،وازدادت اعدادهم يف الفرتة الساس��انية خصوصا ش��رق دجلة وضفاف الكرخة
وال��كارون فاس��توطنوا ديزف��ول (عاصم��ة ب�لاد عيالم ) واأله��واز واخلفاجية والبس��يتني واحملمرة وكان
اغل��ب س��كان شوش�تر م��ن الصابئ��ة املندائي�ين  ،كم��ا أصبح��ت الطي��ب (طي��ب ماث��ا) أه��م حاض��رة هل��م .
وتفوق��وا يف صياغ��ة الذه��ب والفض��ة واألحجار الكرمية اليت كان��ت جتلب من مملكة آراتا يف املرتفعات
اإليراني��ة .ام��ا القس��م األك�بر منه��م فق��د امته��ن الفالح��ة وزراع��ة األرض واس��توطنوا االه��وار وضف��اف
األنهار وقاموا بتنظيم قنوات الري يف أرض الس��واد ( وادي الرافدين )  ،وأسس��وا هلم حواضر مهمة مثل
كـوثـ��ا وسـورا .
لق��د ذك��ر يف كت��ب املؤرخ�ين الع��رب القدم��اء ب��ان الصابئ��ة كان��وا يس��كنون بطائ��ح الع��راق و اماك��ن
أخرى غري بالد وادي الرافدين منها حران وفلسطني والشام وهم عموما يسكنون على ضفاف األنهار ملا
للماء من اهمية يف حياتهم الدينية والروحية كما أن املندائيني قد اعتربوا من قبل اإلسالم على انهم
من اهل الكتاب  ،إذ ان تعبري ((الصابئني)) الذي ورد يف القرآن الكريم  ،يف ثالث ايات كانت تقصد تلك
اجلماع��ة العراقي��ة ال�تي آمن��ت بالتوحيد واختذت التعميد ش��عارا ورمزا هل��ا  ,اما النص املندائي التارخيي
األه��م ه��و ال��ذ ي يب�ين بأن��ه عندم��ا جاء اإلس�لام وجع��ل مييز بني االدي��ان ذات الكتب املنزل��ة واألديان اليت
مل تكن منزلة من السماء قدم الريش أما ( آنوش بن دنقا )  639ـ  640ميالدية ـ الذي ترأس وفد الصابئة
املندائيني ـ كتابهم املقدس كنزا ربا (الكنز الكبري) للقائد العربي اإلس�لامي آنذاك  ،ورمبا كان س��عد
ب��ن اب��ي وق��اص  ،وأطلع��ه عل��ى ديانته��م كم��ا ذك��روا ل��ه ب��أن نبيه��م ه��و حيي��ى ب��ن زكري��ا ال��ذي جيل��ه
املس��لمون فقب��ل منه��م ذل��ك وأكرمه��م  ،وال يزال الصابئة املندائيون موجودي��ن يف العراق وجنوب إيران
بالرغ��م م��ن تعرضه��م لالضطه��اد م��ن قب��ل خمتلف االق��وام واالديان الذي��ن عاصروهم على م��ر التاريخ
مم��ا ادى اىل تناق��ص أعداده��م بش��كل كب�ير  ,وق��د هاج��ر ع��دد كب�ير منه��م اىل خمتل��ف دول الع��امل بعد
ازدي��اد التط��رف الدي�ني ضده��م عل��ى أي��دي املتش��ددين يف الس��نوات االخ�يرة أذ ال يتج��اوز ع��دد الصابئ��ة
املندائيني يف العراق حالياً اخلمس��ة عش��ر الف نس��مة .

5

الصابئة املندائيون
معنى وسبب التسمية :

أن كلم��ة صابئ��ة ج��اءت م��ن ج��ذر الكلم��ة االرامي��ة املندائي��ة (صب��ا) أي مبعن��ى ( اصطب��غ أو تعم��د ) وه��ي
تطابق أهم شعرية دينية وهو طقس (الصباغة أو التعميد) فلذلك نرى ان كلمة صابئي تعين (املصطبغ
أو املتعمد)  .اما كلمة مندائي فهي جذر الكلمة االرامية املندائية (مندا) مبعنى املعرفة أو العلم  ،وبالتالي
تعين الصابئي املندائي ( املصطبغ العارف بوجود اخلالق االوحد) .

أنبياء الصابئة املندائيني :

يعود اصل الديانة املندائية اىل نيب اهلل آدم كما هو مذكور يف كتبهم املقدسة  ،ثم شيت بن آدم ويسمى
يف الديانة املندائية ( شيتل ) والنيب إدريس (أخنوخ) ونوح وسام أبن نوح وآخر أنبيائهم حييى أبن زكريا
ويسمى يف الديانة املندائية يهيا يُهانا ( عليهم السالم ) وهو من ختم التعاليم املندائية

كتبهم املقدسة :

للصابئ��ة املندائي�ين كت��اب دي�ني مق��دس يدع��ى (كن��زا ربا) أي الكن��ز العظيم خمطوط باللغ��ة املندائية ،
وحيت��وي ه��ذا الكت��اب عل��ى صح��ف ادم وش��يت وس��ام (عليهم الس�لام) .ويق��ع يف  600صفحة وهو بقس��مني
القسم األول :من جهة اليمني ويتضمن سفر التكوين وتعاليم (احلي العظيم) والصراع الدائر بني اخلري
والش��ر والنور والظالم وكذلك تفاصيل هبوط (النفس) يف جس��د ادم ويتضمن كذلك تس��بيح للخالق
وأحكام فقهية ودينية
القسم الثاني  :من جهة اليسار ويتناول قضايا (النفس) وما يلحقها من عقاب وثواب .إضافة إىل تراتيل
وتعاليم ووصايا.
ولدى الصابئة املندائيني كتب دينية عديدة أخرى منها :
.1كتاب (دراشا اد يهيا) أي تعاليم النيب حييى بن زكريا (عليه السالم).
( .2كتاب س��يدرا إد نش��ماثا ) كتاب األنفس يُعنى هذا اجلزء بش��كل رئيس بطقوس التعميد  ،ومراس��يم
الزواج .
 (.3القلس��تا ) كت��اب ح��ول األدعي��ة والرتاتي��ل والصل��وات  ،ال��ذي يش��مل كل م��ا ج��اء برتاتي��ل ونص��وص
التعمي��د  ،وتراتي��ل ال��زواج .
 (. 4قداها ربا ) ويعين الصالة العظيمة أو طلب التوسل العظيم
( .5الف وتريس��ار ش� ّياله ) الف س��ؤال وس��ؤال ويتضمن األخطاء اليت يرتكبها رجل الدين ،كذلك يتناول
يف جزء منه التقويم املندائي السنوي .
( .6ديوان ملكوتا اليثا ،وطراسة تاغا إد شيشالم ربا ) كتابان يتناوالن شرح مراسيم تكريس رجل الدين.
( .7ديوان مصبتا إد هيبل-زيوا ،وشرح مصبوتا ربا ) ويتناوالن شرح طقوس الصباغة.
( .8شرح بروانايا ) وهو شرح عما يتم عمله يف أيام الربوانايا اخلمسة ( عيد اخلليقة ) .
 .9شرح (إد قابني إد شيشالم ربا) وهو شرح مراسيم الزواج.
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الصابئة املندائيون
دور العبادة للصابئة املندائيني :

دار عب��ادة الصابئ��ة املندائي�ين يس��مى
املندي وفيه كتبهم املقدسة  ،وجيري
في��ه تعمي��د رج��ال الدي��ن  ،يق��ام عل��ى
الضف��اف اليمن��ى م��ن األنه��ر اجلاري��ة
 ،ل��ه ب��اب واح��د يقاب��ل اجلن��وب حبي��ث
يس��تقبل الداخ��ل إلي��ه جن��م القط��ب
الش��مالي  ،الب� َّ�د م��ن وج��ود قن��اة في��ه
متصل��ة مب��اء .وال ب � ّد م��ن وج��ود عل��م
حيي��ى فوق��ه يف س��اعات العم��ل.

البسملة املندائية :

تكت��ب باللغ��ة املندائي��ة { ْبش��ميهون
اد هي��ي رب��ي} وتع�ني( باس��م احل��ي
العظي��م) أو تع�ني باس��م اهلل احل��ي
االزل��ي .تبدأ {ب��وث } أي (آيات الصابئة
املندائي�ين ) به��ذه البس��ملة وتنته��ي الب��وث املندائي��ة بال{هي��ي زاك��ن} أي (احل��ي املزك��ي).

أركان ديانة الصابئة املندائيني :

أركان الديانة مخسة وهي – التوحيد  ,الصالة  ,الصباغة أو التعميد  ,الصدقة  ,الصوم .
.1الشهادة والتوحيد :
الشهادة :
الـحـيـ��اة ،بـِـشـَـهـ��ادة َ
احلـ� ّ�ي *
وجـ��ود الـ� َّ�رب * َمـوجـ��ود عـ��ارف َ
باس��م احل� ّ�ي العظي��م * َمـوجـ��ود احل� ّ�ي * مـَ ُ
ّ
ّ
بـِـشـَـهـ��ادة مل��ك الن��ور الس��امي * * اهلل احل� ّ�ي االزل��ي الــَ��ذي تــَـكــَ��ون مــِ��ن نـَـفـْ ِـســ��ه * ال��ذي ال بـ��اطل وال
بـطـل ْ
واحلي
السـمـَـه شيء * جل جاللك يا اهلل * جل جاللك يا َّربي * جل جاللك ياعارف احلياة *
ّ
مـُ ِ
املُزكي
التوحيد (سهدوثا اد هيي ):
والـ��توحيد كم��ا ه��و ثاب��ت يف كل األدي��ان الس��ماوية الكرمي��ة عقي��دة  ،والتك��ون عقي��دة عن��د اإلنس��ان
الصابئ��ي  ،إ ّ
ال إذا آم��ن بتوحي��د اهلل ّ
احل��ي القي� ّوم يف كل ش��يء  ،وه��ذا بع��ض ما ذكر يف كتابهم املقدس
( كن��زا رب��ا ) { ه��و احل��ي العظي��م  ،البص�ير القدير العلي��م  ،العزيز احلكيم * هو األزلي القديم  ،الغريب
عن أكوان النور ،الغين عن أكوان النور * هو القول والسمع والبصر ،الشفاء والظـفر ،القوة والثبات *
ٌ
مبارك  ،ممج ٌد
ه��و احل��ي العظي��م  ،مس��رة القل��ب وغف��ران اخلطايا * يا رب األكوان مجيعاً..مس� ّبح أنت
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 ،معظ� ٌ�م  ،مو ّق� ٌر ،قيـ�ّ�وم * العظي��م الس��امي .مل��ك الن��ور الس��امي * احلن��ان الت� ّواب ال��رؤوف الرحيم .احلي
العظيم * ال حد لبهائه .وال مدى لضيائه * املنتش��رة قوته .العظيمة قدرته * هو العظيم ال ّذي ال يرى
ـحـد  ،ال شريك له يف سلطانه  ،وال صاحب يف صوجلانه * من يتكل عليه فلن خييب  ،ومن يس ّبح
وال يـُ َ
بامسه فلن يسرتيب  ،ومن يسأله فهو السميع اجمليب * ما كان ألنه ما كان ،وال يكون ألنه ال يكون *
خالد فوق األكوان * ال موت يدنو منه وال بطالن * األول منذ األزل .خالق كل ش��يء} .
.2الصالة {ابراخا}:
الص�لاة {ابراخ��ا} وه��ي ف��رض واج��ب عل��ى كل ف��رد مؤم��ن ي��ؤدى ث�لاث م��رات يومي��ا وللص�لاة أوق��ات
ّمـحـَـ��ددة جي��ب عل��ى الصابئ��ي أن يـُـؤديّـ��ها فيه��ا وال جي��وز ل��ه ش��رعاً تأخريه��ا
الصـبح  :من انفالق الفجر وحتى طلوع الشمس
1ـ صالة ُ
2ـ صالة الظهر  :تبدأ من زوال الشمس عن وسط السماء.
3ـ صالة الـعـصر :قبل غـروب الشمس.
وال جيوز اجلـَمع بني صالة وأخرى يف وقت واحد ،أو القيام بالصالة اليت [ َسهـا ] الصابئي القيام بها يف
الـمحــَ�دّد .وغايته التقرب من اهلل .حيث ورد يف كتابهم املقدس (كنزا ربا ) {مع انفالق الفجر
وقـ ِتـ��ها ُ
تـ��نهضون * وإىل الص�لاة تـ��توجهون * وثاني��ة يف الظه��ر تـصلــّ��ون * ث��م ص�لاة الغـ��روب * فبالص�لاة
تـ��تطهر القل��وب * وبه��ا تغـفـ��ر الذن��وب} كم��ا ج��اء أيض�اً {و أمرناك��م أن امسعوا صوت ال��رب يف قيامكم
وقعودك��م وذهابك��م وجميئك��م ويف ضجيعتك��م وراحتك��م ويف مجي��ع األعم��ال ال�تي تعمل��ون } ،وقب��ل
تأدي��ة الص�لاة عل��ى الصابئ��ي أن يق��وم بالرش��اما (الوضوء) واليت تتكون من  12فرضا حــَ��سب ترتـ��يبها أي
بالتسلس��ل كم��ا يل��ي 1 .ـ الــْـرخــْصـَــــ��ة  2ـ غـَـسـ��ل الـيـَـديـ��ن  3ـ غـَـسـ��ل الــوجــ��ه  4ـ رشـ��م  :إر ِتــسـ��ام جبه��ة
الوجه [ اجلبني ]  5ـ غـَـسـل األذنـيـن  6ـ غـَ ْـســل األنـــف  7ـ تـثـَـبيت الـْـرشــم [ اإلر ِتـسام ] وطرد النجاسة  8ـ
الـقدمـيـن
غــَسـل الـْـفــَــــم  9ـ غــَسل الركبتـيـن  10ـ غـَـسل الـساقـيـن  11ـ وضـع الــيـَــديـن يف الـمـاء  12ـ غـَـسل
َ
ـ فـَ��رض الـتـ�َ�رتيب والوض��وء عن��د املس��لمني يش��ابه إىل ح��د م��ا وضوئه��م  ،حي��ث يت��م غس��ل أعضاء اجلس��م
الرئيس��ية يف امل��اء اجل��اري ويراف��ق ذل��ك ترتيل بعض املقاط��ع الدينية الصغرية.
.3التعميد أو الصباغة :
أو ما يدعى ب(مصبتا) باللغة املندائية .ولقد جاءت تسمية الصابئة من جذر هذه الكلمة لغة ومفهوما
 ،كم��ا اوضحن��ا اع�لاه وه��ذا الطق��س يعت�بر عم��اد الديانة املندائية وركنها أألساس��ي وه��و فرض واجب
عل��ى اإلنس��ان ليك��ون مندائي��ا .والتعمي��د لديه��م جي��ري يف املي��اه اجلاري��ة احلي��ة وجوب��ا وهل��ذا ارتبط��ت
طقوس��هم وخباصة طقوس الصباغة  ،مبياه الرافدين فاعتربوا نهريها (دجلة والفرات) انهارا مقدس��ة
تطهر االرواح واالجساد فاصطبغوا يف مياهها كي تنال نفوسهم النقاء والبهاء الذي يغمر{عامل االنوار
} ( اجلنة ) الذي اليه يعودون .وطقس التعميد املندائي حمتفظ إىل اآلن بأصوله القدمية  ،وهو نفسه
ال��ذي ن��ال املس��يح ب��ه التعمي��د على ي��د النيب حييى بن زكريا (يوحنا املعم��دان) مباركة امسائهم .
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ويه��دف التعمي��د يف نظره��م للخ�لاص والتوب��ة ولغس��ل الذن��وب واخلطاي��ا القصدي��ة وغ�ير القصدي��ة ،
وللتق��رب م��ن ال��رب أيض��ا .وهو يأخذ نفس مفهوم احلج عند املس��لمني.
ويس��تفاد م��ن التعمي��د لديه��م يف ح��االت النزولي��ة الطقس��ية لرج��ال
الدي��ن( وه��ي احل��االت ال�تي يرتك��ب فيه��ا رج��ل الدي��ن خط��أ عن��د تأديت��ه
إلح��دى الطق��وس ) وعن��د ال��والدة وال��زواج وعن��د تكري��س رج��ل دي��ن
جديد  ،وان هذا الطقس يكرر عدة مرات لإلنسان ووقتما يشاء  ،وذلك
يف اي��ام االح��اد أو يف املناس��بات الديني��ة  .حي��ث ورد يف كتابه��م املق��دس
(كنزا ربا ){ اصبغوا نفوس��كم بالصبغة احلية اليت أنزهلا عليكم ربكم
من أكوان النور ،واليت اصطبغ بها كل الكاملني املؤمنني }.كما جاء
أيض�اً{ م��ن وس��م بوس��م احل��ي  ،وذك��ر اس��م مل��ك الن��ور علي��ه  ،ث��م ثب��ت
ومتسـ��ك بصبغت��ه وعم��ل صاحل�اً  ،فل��ن ّ
يؤخ��ره يوم احلس��اب مؤخــّ��ر}.
ّ
.4الصدقة (زدقا):
ويش�ترط فيه��ا الس��ر وع��دم اإلع�لان عنه��ا ألن يف ذل��ك إفس��اد لثوابه��ا
وه��ي م��ن أخ�لاق املؤم��ن وواجبات��ه اجت��اه أخي��ه اإلنس��ان .حي��ث ج��اء يف
كتابه��م املق��دس (كن��زا رب��ا) {أعط��وا الصدق��ات للفق��راء واش��بعوا
اجلائعني واس��قوا الظمآن واكس��وا العراة الن من يعطي يس��تلم ومن يقرض يرجع له القرض} كما
ج��اء في��ه أيض��ا { إن وهبت��م صدق��ة ال تش��هروا  ,إن وهبت��م بيمينك��م ف�لا خت�بروا يس��اركم  ،وإن وهبت��م
بيس��اركم ف�لا خت�بروا ميينك��م  ,م��ن وه��ب صدق��ة وأعلنه��ا فه��و كاف��ر ال يؤجـ��ر عليه��ا } .والصدق��ة يف
الـ��دين املوحــّ��د تش��مل الكث�ير م��ن أوج��ه القي��ام به��ا  ،عل��ى أن ال تأخذ مفهوم العـ��لن عليها لتج��اوز الغرور
والتباه��ي والتفاخ��ر للمتص��دق.
.5الصيام:
الصوم لدى الصابئة املندائيني نوعان :
االول ويدع��ى الص��وم الكب�ير (صوم��ا رب��ا) وه��و االمتناع ع��ن كل الفواحش واحملرمات وكل ما يس��يء إىل
عالق��ة اإلنس��ان برب��ه وي��دوم ط��وال حي��اة اإلنس��ان .حي��ث ج��اء يف كتابه��م املق��دس ( كن��زا رب��ا ){ صوم��وا
الص��وم العظي��م وال تقطع��وه إىل أن تغ��ادر أجس��ادكم ،صوم��ا صوم��ا كث�يرا ال ع��ن م��آكل ومش��رب ه��ذه
الدنيا ..صوموا صوم العقل والقلب والضمري} كما جاء أيضاً { صوموا الصوم الكبري ،صوم القـلب والعـقـل
�صم عـ��يونكم  ،وأفواهك��م  ،وأيديك��م  ..ال تغـ��مز وال تــَ��لمز * ال تـنظـ��روا إىل ّ
الشـ��ر وال
والضمـيـ��ر * ِلـتــَ� ُ
تـَـفـعـ��لوه * والباط��ل ال تس��معوه * وال تنصت��وا خل��ف األب��واب * ونزه��وا أفواهك��م ع��ن الك��ذب * والزي��ف ال
تقربوه * أمسكوا قلوبكم عن الضغينة واحلسد والتفرقة * أمسكوا أيديكم عن القتل والسرقة * أمسكوا
أجسادكم عن معاشرة أزواج غريكم ،فـتلك هي النار احملرقة * أمسكوا ركبكم عن السجود للشيطان
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ولألصنام الزيف * أمس��كوا أرجـ��لكم عن الس�ير إىل ما ليس لكم * إنه الصوم الكبري فال تكس��روه حتى *
تفارقوا ه��ذه الدنيا }.
والثان��ي ه��و م��ا يدع��ى بالصي��ام الصغري( صوما هنينا ) ,وما هو إال تذكرة لإلنس��ان بصيامه أألكرب ويتم
بالكف عن تناول حلوم احليوانات وذحبها ومنتجاتها خالل أيام معينة من السنة يبلغ جمموعها  36يوم
متفرقة خالل السنة .

قبلة الصابئة املندائيني :

يتج��ه الصابئ��ة املندائي��ون يف صالته��م ول��دى ممارس��تهم لش��عائرهم الديني��ة حن��و جه��ة الش��مال
العتقاده��م ب��أن {ع��امل االن��وار } (اجلن��ة) يق��ع يف ذل��ك امل��كان املقدس م��ن الكون الذي تع��رج إليه النفوس
يف النهاية لتنعم باخللود إىل جوار ربها  ،ويستدل على اجتاه الشمال بواسطة النجم القطيب .والشمال
قبل��ة الصابئ��ة  ،حي��ث يعتق��دون بع��رش اخلال��ق هن��اك  ،واجلنة موطن املالئكة الصاحل�ين  ،والصديقني
املؤمن�ين وج��اءت الش��ريعة الصابئي��ة لتل��زم الصابئ��ي ب��أن يتجه دائماً ص��وب قبلته الكائن��ة يف عامل النور،
(جهة أو صوب الشمال) عند صالته  ،ونومه  ،وإجراء طقوسه الدينية من زواج وذبح (حنـر)  ،وعند دفن
املوتى  .وجاء وصف {عامل االنوار } (اجلنة) يف كتابهم املقدس (كنزا ربا) { العامل الذي يقف فيه ملك
النور ،عامل ال زوال فيه  ،عامل الضياء والنور الذي ال ظالم فيه  ،عامل اللطف الذي ال عصيان فيه  ،عامل
الصالح الذي ال اضطراب وال خلل فيه  ،عامل األريج الذي ال رائحة كريهة منه  ،عامل احلياة اخلالدة
ال��ذي ال م��وت وفن��اء في��ه  ،ع��امل احل��ق واإلمي��ان  ،الذي ال أفك وال بهتان فيه  ،ع��امل التقوى واخلري}.

احملرمات لدى الصابئة املندائيني :

 التجديف باسم اخلالق (الكفر)  -العبادة والسجود لغري احلي العظيم  -االرتداد عن الدين الصابئي{بسم احلي العظيم • * إني أقول لكم أيها الكاملون  :ال تـَـمـْرقــُـ��وا من شريعة ربكم * .ولكن لتدركوا
أيه��ا املؤمن�ين ،إنه��م يفعل��ون ه��ذا لغرض معلوم  :يريدون خلط ش��ريعتهم بش��ريعة اهلل * تلك الش��ريعة
ال�تي تع� ّوج أرواح املؤمن�ين وجتع��ل قلوبه��م متعث��رة منحرف��ة * وينش��رون كذل��ك الـمــُ��روق م��ن الدي��ن.
* الرج��ال كالنس��اء يَـرتــَ�دّون ع��ن دينه��م األول ويش��رعون يف تألي��ف كت��اب لـ��هم * .إنه��م يصع��دون
بعضه��م البع��ض اآلخ��ر وخيتن��ون أنفس��هم ويدهن��ون وجوهه��م بأيديـ��هم * إنه��م يطلق��ون على أنفس��هم
اس��م اخلاطئ�ين ،ذل��ك ألنه��م ارتكب��وا املعصي��ات ويدع��ون إنـ��هم عـ��قالء [ ذو فـطـ��نة ] ألنه��م فاش��لون * إذا
مات أحد منهم احـرقـوه بنار ُمـستعـرة ذات هلـَب * .من أولئك عـبدة الكواكب الذين خيـتـنـون أنـفسهم
ختـ��رج جـ��ميع ش��عوب وبواب��ات الظ�لام * .م��ن مي��ارس أعماهل��م يصب��ح غ�ير ص��احل ل��دار احلي��اة * .م��ن
يأكل من طعامهم لن ترى عيناه النور * من يـُجاهـ��رهم بالصداقة س��وف ميوت موتاً ثانياً * .إن كل
ناصورائي يأكـ��ل طعام اخلاطئني سوف يعـَـ� َّ�ذب على آالت نارية * إن كل ناصورائي تـ� ّ�سول له نفسه
بأن يأكل من طعامهم س��وف يس��قط يف بـ��حرالسوف الكبري * .إن كل ناصورائي يـَـمـ��رق من ش��ريعة
احلي��اة ويعـتـَـنــِ��ق دين��ا خاطئ�اً ،وكل م��ن يـَـرتــَ��د عن س��بيل احلياة ويس��لك طريـ��ق الظلم��ات ،له كذلك
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س��وف يك��ون ه��ذا املص�ير * ول��ن ينج��و م��ن النار أو من الظ�لام كل من كان قد اق�ترف الرذيلة الكربى.
ومن مـَـ� َ�ر َق من ش��ريعة ربـ�ّ�ه * .يا أيـ��ها الكاملون واملـ��ؤمنون ال تـ��حيدون عن ش��ريعتكم وال تـ��ح ّبوا اإلثم
والباط��ل } ( كن��زا رب��ا )
 ش��رب اخلم��ر {وليعلم��وا أن اخلم��رة يوض��ع ش��اربها يف قي��ود وأقف��ال ،وتثق��ل علي��ه السالس��ل واألغ�لال}{إياكم وتعصري الوجوه ،والس��كر ال تقربوه ،والظلم امل ّر جتنبوه ..إنها من رجس الش��يطان } ( كنزا ربا )
 البكاء على امليت  ،ولبس الس��واد { ال تبكوا موتاكم  ،وال تقيموا عليهم األحزان * إن من م ّزق ثيابهمعلى ميت فقد دنـّسها * ومن قلع شعرة على م ّيت فسريبط حببل الظالم حببل ال يبيد * كلما طالت
أعمارك��م زادت خطاياك��م * ف�لا حتزن��وا عل��ى النف��وس إذا فارق��ت احلي��اة  ،فم��ن احل��زن تول��د األرواح
الش��ريرة * م��ن أح��ب موت��اه فليطل��ب ألنفس��هم الرمح��ة * وأقيم��وا عليه��ا الص�لاة والتس��بيح * واق��رءوا
االبته��االت  ..أيه��ا الفق��راء والبؤس��اء واملضطهدي��ن اذهب��وا وابك��وا عل��ى أنفس��كم  ،فم��ا دمتم حتي��ون يف هذا
العامل ستزداد خطاياكم * كل من فقد نفساً ال حيزن عليها  ..بل يفرح هلا  ،ويسبـّح لديها  ،وبالصالة
يتق��رب إليه��ا * طوب��ى مل��ن مس��ع فآم��ن  ..إن��ه يصع��د ظاف��راً إىل بلد النــّ��ور * هو اخلبز وامل��اء واملأوى لبين
البش��ر املتعب�ين  ،وللمضطهدي��ن  ،وكون��وا عادل�ين وحتا ّب��وا صادق�ين  ( } .كن��زا رب��ا )
{باسم احلي العظيم أبي واحد أحد  ،واحد هو الذي خلقين ثم أخذني  ،وح َلـ َلـت اجلسد بغدده ومرارته
وأعالق��ه  ،وبقي��ت ألنتظ��ر وأن��ا يف ضياف��ة اجلس��د حت��ى أكمل��ت ق��دري * ..حني أكمل��ت النفس قدرها
ج��اء م��ن حيرره��ا  ،وحلق��ت النف��س مبحر ّره��ا إىل ع��امل اخلل��ود  ،الذي ال تغرب مشس��ه  ،وال يداخل نوره
الظ�لام .كل م��ن يول��د مي��وت  ،وكل م��ا يصن��ع باألي��دي يفس��د  ،والعامل كله يفن��ى ...ال تبكوا موتاكم
 ،وال تقيم��وا عليه��م األح��زان * إن م��ن مـ��زق ثياب��ه عل��ى م ّيـ��ت فق��د دنس��ها * وم��ن قل��ع ش��عرة عل��ى ميت
فس�يربط جبب��ل الظ�لام جبب��ل ال يبي��د * ...م��ن أح��ب موتاه فليطلب ألنفس��هم الرمح��ة * وأقيموا عليها
الص�لاة والتس��بيح ...احل��ي املزك��ي } ( كن��زا رب��ا )
 أكل امليت والدم واحلامل واجلارح والكاسر من احليوانات والذي هامجه حيوان مفرتسباسم احلي العظيم {* ال تأكلوا الدم  ،وال امليت  ،وال املشـَّوه وال احلامل وال املرضعة  ،وال اليت أجهضت
 ،وال اجلارح  ،وال الكاس��ر ،وال الذي هامجه حيوان مفرتس * .وإذا ذحبتم فاذحبوا بسك ّيـ��ن من حديد }
( كنزا ربا )
 (التفريق اجلسدي) ـ (والطالق اليقع إال يف ظروف خاصة جدا) الزن��ا م��ن الكبائ��ر املؤدي��ة إىل الن��ار {ال تزن��وا ،وال تفس��قوا وال متي��ل قلوبك��م إىل غواي��ة الش��يطان  ،إنغواي��ة الش��يطان ض�لال مب�ين} ( كن��زا رب��ا )
 الكذب  ،شهادة ألزور  ,خيانة األمانة والعهد  ،احلسد  ،النميمة  ،الغيبة  ،التحدث واإلخبار بالصدقاتاملُعطاة  ،القسم الباطل
 الرهبن��ة (ع��دم ال��زواج) {وأم��روا أن إخت� ّذوا ألنفس��كم أزواج�اً لك��ي تعم��ر وتك�بر بك��م الدني��ا * • .أيه��ا11

الصابئة املندائيون
الع��زاّب .أيته��ا الع��ذارى * ..أيه��ا الرج��ال العازف��ون ع��ن النس��اء *.ه��ل وقـ�َ�فتم عل��ى س��احل البح��ر يوماً ؟ *
السمك كيف يَسبح أزواجاً ؟ * .هل َصعدمت إىل ضفة الفرات العظيم ؟ * هل ْ
تأملـ��تم
هل نظرمت إىل َ
ِ
ْ
ثمر ؟ * فما لكم ال تـثمرون ؟ أفال نظرمت إىل األنهار اليابسة
األشجار واقفة تشرب املاء على ِضفاف ِه وتـُ ِ
كيف تذبل األشجار على ِشطآنها ومتوت ؟ * ..كذلك العذارى الالتي ال يذكرن اسم َ
احلي ،نفوسهّن
ومصريهم الظالم
الرجال الزاهدون يف النسا ِء ،والنساء الزاهدات يف
الرجال ،كذلك ميوتون * َ
ِ
متوتِ * .
ً
ُ
من أجسا ِدهم خيرجون * .أيها اآلصفياء الذين إصطفيتهم  :أقيموا أعراسا ألبنا ِئكم * .وأقيموا أعراسا
لبنا ِتك� ُ�م * .وآمن��وا برب ُك��م ..إن الع��ا َ
مل إىل زوال * وال تكون��وا كالذ ّي��ن يكره� َ
عزف��ون ع��ن
�ون احلي��اة ف َي ِ
مث��روا إن أردمت أن ْ
تصع��دوا حي��ث النور ( }.كنزا ربا )
�اب فيه��ا .أ ِ
اإلجن� ِ
 القتل  -الربا  -عدم أداء الفروض الدينية  -اخلـتان ،والتغيري يف خلقة اهلل سبحانه - .تلويث الطبيعةواألنهار  -االنتحار وإنهاء احلياة واإلجهاض  -تعذيب النفس ،وإيذاء اجلسد  -الزواج من خارج الديانة
املندائية  -القتل ومحل السالح  -عبادة الشهوات -الشعوذة والسحر

شعار الصابئة املندائيني :

ش��عار الصابئ��ة املندائي�ين ورمزه��م الدي�ني ه��و (درافش��ا آد يهي��ا يُهان��ا) والعب��ارة تع�ني  -راي��ة حيي��ى ،
والدرف��ش (راي��ة الن��ور او راي��ة الس�لام) كم��ا يس��مى ايض��ا يف كت��ب الصابئ��ة  ،يرم��ز اىل {ع��امل االن��وار
} (اجلن��ة)  ،كم��ا يرم��ز اىل ش��جرة احلي��اة  .وه��و الي��وم يرم��ز اىل ديانة الصابئة املندائي�ين واىل املؤمنني
به��ذه الديان��ة .
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الدرافش��ا تتأل��ف م��ن غصن�ين متقاطع�ين عل��ى هيئ��ة عالم��ة زائ��د ُ ،ترب��ط القطعت��ان اىل بعضهم��ا م��ن
منطق��ة تقاطعهم��ا بواس��طة حب��ل ابي��ض  ،ويوض��ع عليهم��ا رداء م��ن احلري��ر االبي��ض منس��وج يدوي��ا من
خي��وط احلري��ر وف��ق حس��اب خ��اص  ،يوضع ال��رداء بطريقة خاصة وثابتة جييده��ا رجال  ،كما توضع
يف اعل��ى الدرافش��ا عل��ى منطق��ة تقاط��ع اخلش��بتني س��بعة اع��واد (اغص��ان) م��ن نب��ات اآلس دلي��ل االزدهار
واخل�ير ال��ذي منح��ة احلي العظيم للبش��ر.
يت��م نص��ب الدرافش��ا يف معظ��م املناس��بات وخصوص��ا يف طق��س التعمي��د (الصباغة) وفق مراس��يم خاصة
جيريه��ا رجل الدين .
درجات رجال الدين املندائيني :
 .1احلاللي :يسمح له حبمل اجلنازة وأقامة مراسيم الدفن  ،ويقوم بالذبح للعامة  ،وال يتزوج إال بكراً ،
فإذا تزوج ثيباً سقطت مرتبته ومنع من وظيفته إال إذا تعمد هو وزوجته  360مرة يف ماء النهر اجلاري.
.2الرتميذة  :إذا فقه احلاللي الكتابني َ
َي التعميد واألذكار
املقدّسني سيدرا إد نشماثا والنياني أي كتاب ْ
ً
فإن��ه يتعم��د باالرمت��اس يف امل��اء املوج��ود يف املن��دي ويبق��ى بعده��ا س��بعة أي��ام مس��تيقظا ال تغمض له عني
حتى ال حيتلم ميارس فيها الصلوات وقراءة الكتب الدينية  ،ويرتقى بعدها هذا احلاللي إىل ترميذة.
.3الكنزب��را  :الرتمي��ذة ميكن��ه أن ينتق��ل إىل كنزب��را وذل��ك إذا حف��ظ كت��اب الكنزار ّب��ا فيصب��ح حينئ� ٍ�ذ
مفس��راً ل��ه وحي��ق له أج��راء طق��وس الزواج.
 .4الري��ش أم��ه :أي رئي��س األم��ة  ،وصاح��ب الكلم��ة الناف��ذة فيها ومن يصلها حيت��اج إىل علم وفري وقدرة
فائقة ويصل اليها الكنزبرا الذي كرس س��بعة رجال دين.
 .5الربّاني :وفق هذه الديانة مل يصل إىل هذه الدرجة إال حييي بن زكريا عليهما الس�لام كما أنه ال
جيوز أن يوجد شخصان من هذه الدرجة يف وقت واحد .والرباني يرتفع ليسكن يف عامل األنوار وينزل
ليبلغ طائفته تعاليم الدين ثم يرتفع كرة أخرى إىل عامله الرباني النوراني.
أعياد الصابئة املندائيني :
.1العيد الكبري -دهوا اد ربا (عيد رأس السنة املندائية ) ويكون أربعة ايام تقع يف شهر متوز .
 .2العي��د الصغ�ير – ده��وا اد هنين��ا ( عي��د االزده��ار ) ويك��ون ثالث��ة أي��ام تق��ع يف ش��هر تش��رين الثان��ي وه��ي
االي��ام ال�تي خل��ق فيه��ا احل��ي العظي��م النبات وش��ق االنهر عل��ى االرض وخلقت احلي��اة عليها .
 .3عيد اخلليقة – الربونايا ويقع يف شهر آذار وهي االيام اخلمسة اليت خلق فيها احلي العظيم {عامل
االن��وار } ( اجلن��ة ) وخل��ق املالئك��ة فيه��ا وفيه��ا تفتح بواب��ات النور وتنزل املالئك��ة اىل االرض ويعم نورها
االرض وتس��مى االي��ام البيض��اء ويس��مح فيه��ا بأج��راء الطق��وس يف الليل والنهار خالفاً لبقية أيام الس��نة
اليت ال يس��مح بأجراء أي طقس يف الليل .
 .4عي��د التعمي��د الذه�بي – دهف��ة اد ميان��ا  :وه��و ي��وم واح��د يق��ع يف ش��هر أي��ار وهو اليوم ال��ذي عمد املالك
جربيل الرسول النيب حييى (ع) وجيب أن يعمد املندائيني كل طفل مولود ومل يعمد سابقاً بهذا اليوم .
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مما يتكون االنسان يف العقيدة املندائية:
إن اإلنسان هو أحد إبداعات وخلق اخلالق العظيم ،ويتكون حسب الرؤية الدينية املندائية من ثالثة أجزاء
رئيسية هي:
 .1بغرا = اجلسد (ميثل اجلزء املادي ،أي وعاء النفس والروح ،واهليكلية اليت تعيش فيها يف هذا العامل  ،والذي
خلقه اهلل على صورة املالئكة  ،ومن الطني  ،وهو فاني وغري ذا أهمية وقدسية يف املنظور املندائي  ،حال وفاته
خاصة  ،ويسري يف داخله الدم ،والذي يعترب مادة غري مقدسة).
 .2روها = الروح (متثل املدركات والغرائز والطاقة يف اإلنسان والكائنات األخرى  ،ومتثل أيضا املادة والشهوة).
 .3نش��مثا = مان��ا = النف��س = العق��ل (وه��ي نفح��ة اخلال��ق الطاهرة والضمري النق��ي يف اإلنس��ان  ،وهي موجودة
يف اإلنسان فقط دون سائر املخلوقات ،ولقد جلبت من ملكوت احلي = بيت اهلل (بيت هيي) بأمر من اخلالق
العظي��م (مس��بح امس��ه) بع��د أن فش��ل املالئك��ة يف إحي��اء جس��د ادم  ،ولقد جلبت بصحبة املالك هيب��ل زيوا مع
ثالث��ة م��ن األث��ري ( كائن��ات نوران��ي )  ،والنف��س الب��د ان ترج��ع إىل ملك��وت اهلل  ،بعد إمت��ام دورتها احلياتية
الطبيعية  ،وعروجها إىل مكان احلساب (مطراثي) لتنقيتها من الشوائب واألعمال الباطلة اليت حلقت بها
إثن��اء وجودها الغريب يف عاملن��ا األرضي هذا).
اللباس الديين للصابئة املندائيني ( الرستة ) :
معروف يف تاريخ األديان واجملتمعات واألقوام  ،بان امللبس عنصر مهم من عناصر اهلوية االجتماعية لشعب
أو قوم معني .فلذلك ال يشذ املندائيون عن هذه القاعدة  ،بان لديهم لباسا خاصا ،كان انعكاسا لرؤى وفكر
ديين امنوا به.
فالرس��تة م��ا ه��ي إال املالب��س الديني��ة الطقس��ية  ،خت��اط بطريق��ة معين��ة وتتك��ون م��ن مخ��س قط��ع ه��ي
(اكسويا  -القميص ،شرواال  -البنطلون ،هميانا  -احلزام  ،بروزينقا  -العمامة  ،كنزاال  -الطربشيل) ومن
اللون األبيض وجوبا  ،وترمز للحواس اخلمس ،وهلا أهمية روحية مقدسة ،ورمزيتها تتجه اجتاهني اثنني
فهو يعين من جهة عاملا نورانيا نظمه اخلالق  ،فهي تدعى بكسوة النور (اصطلي اد زيوا )  ،ومن جهة أخرى
التقرب أو التشبه بالكمال النوراني .وامللبس من ناحية أخرى هو عالمة الشخص اإلنساني يدل على ذاتيته
ومتي��زه ع��ن غ�يره  .وه��ي رم��ز النور والصفاء والنقاء والطهارة واحلي��اة اجلديدة .فالثياب وبريقها ومدلوهلا
النوران��ي يف الفك��ر املندائ��ي ه��ي ال�تي تعرب ع��ن جوهر الكائن وصفاته  .وال ميكن أج��راء أي طقس ديين بدون
لبس الرس��تة من قبل مجيع مؤدي الطقس س��واء من رجال دين أوالعامة.
التقويم املندائي :
تقس��م الس��نة املندائي��ة اىل ( ) 12ش��هر وكل ش��هر اىل  30ي��وم لتصب��ح مبجموعه��ا (  ) 360ي��وم  ،وتض��اف اليه��ا
مخسة أيام اخلاصة بعيد اخلليقة وهي أيام مستقلة بذاتها فتصبح بذلك السنة املندائية ( )365يوم وهلذا
يتقدم التقويم املندائي على التقويم امليالدي بيوم واحد كل أربعة سنوات لعدم وجود سنة كبيسة لديهم .
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