
 
 
 
 
 

بشمٌهون اد هًٌ ربً 
" الفٌس بوك"أعزائنا المندائٌٌن فً كل مكان سنقوم ومن خالل صفحات مواقع التواصل االجتماعً 

. بنشر سلسلة حلقات تتضمن شرح مختصر لكتبنا الدٌنٌة المقدسة نرجو أن نكون موفقٌن فً طرحنا 
، والمندائٌون أول من  (مبارك اسمه  )المندائٌة دٌانة قدٌمة جدا تعود إلى زمن أبٌنا آدم كبرا قدماٌا 

، حٌث اعتمدنا نحن المندائٌون فً توحٌدنا كالم  (مسبح اسمه )َعِرَف ووحد الخالق وسجد وسبح للحً العظٌم
. وتعالٌم ووصاٌا الخالق العظٌم وكانت هذه التعالٌم تأتً على شكل علم ربانً إلى آبائنا األنبٌاء المعلمٌن األوائل 

  أول من أنزلت علٌه التعالٌم األولى على شكل صحف تحوي تعالٌم ووصاٌا الخالق العظٌم إلى 
. مبارك اسمه  ((كنزا ربـا ))والتً أطلق علٌها  (مبارك اسمه)بنً البشر أنزلت إلى أبٌنا آدم الرجل األول 
 وأحادٌث توهناك مجموعة من الكتب والتً تحتوي على شروحا. والذي ٌعتبر الكتاب المقدس الرئٌسً لدٌنا 

عن األمور الطقسٌة التً تهم اإلنسان فهً تحتوي على جمٌع الطقوس الدٌنٌة المندائٌة من مصبتا ، وفاة ، زواج 
، طراسة ومسقثا وكذلك المحلالت والمحرمات ووصاٌا الخالق العظٌم وتعالٌم أنبٌائنا مباركة أسمائهم وأٌضا هً 
. تحوي على أمور تشرٌح الجسد البشري واألنهار وعددها وتوزٌعها واألخطاء الطقسٌة وعقوبات ما بعد الموت 

فهً بحق تعتبر كنز الحٌاة ، تحوي جمٌع ما ٌحتاجه اإلنسان . والكثٌر من األمور التً لها مساس بحٌاة اإلنسان
بسالم إذا ما سارت على هذه  (آلما دنهورا  )وما ٌجعل نٌشمثا مطمئنة من أنها سوف تعود إلى أرض النور 

.  التعالٌم الربانٌة العظٌمة
 وتعتبر كتبنا المندائٌة المصدر الرئٌسً لنا فهً متكاملة ال تفوتها صغٌرة أو كبٌرة ، شاردة أو 

واردة من الشرائع واألحكام الدٌنٌة إال وأحصتها وأعطتها التعالٌم والحلول المناسبة ، ففٌها من العلوم الربانٌة ما 
. ال ٌستوعبه عقل اإلنسان البسٌط وما ٌفوق التصور والعقل واإلدراك 

ٌّة قرٌبة من السرٌانٌة وهً لغة أبٌنا   (آدم) جمٌع كتبنا الدٌنٌة مدونة باللغة المندائٌة وهً لغة سام
ومن الجدٌر بالذكر إن رجال دٌن الصابئة المندائٌٌن ٌحرصون . مبارك اسمه وهً لغة الملكً فً آلمً دنهورا 

على منع الغٌر من االطالع على كتبنا الدٌنٌة المقدسة منعا شدٌدا ،كما إن كتبنا تنسخ دائما بالٌد عن طرٌق 
.  الترمٌذي والكنزبري والرٌشمً وفً بعض األحٌان من قبل الٌلوفً 

مبارك اسمه ومنه انتقلت عن طرٌق شٌتل  (آدم  )كما قلنا فً البدء من إن هذه الكتب أنزلت أول األمر على أبٌنا 
ومن بعدهم الرٌشمً حتى وصلتنا كما هً  (مباركة أسمائهم)بر آدم وإدرٌس وشوم بر نو وٌهٌا ٌهانا بر انشبً 

 .منذ القدم وستبقى إلى األبد ، تنٌر طرٌقنا وتعمر قلوبنا باإلٌمان والتوحٌد ومعرفة الخالق العظٌم 
 (مبارك اسمه  )كتاب كنزا ربـا 

– سدرا مارا اد ربوثا – كنزا اد هًٌ – الكتاب العظٌم – سدرا ربـا – الكنز العظٌم – كنزا ربـا 
أال وهو كتابنا المقدس الرئٌسً نحن المندائٌون ، هذا الكتاب . كلها تسمٌات لمسمى واحد – كنز الحٌاة 

" مشبا اشمً "(هًٌ ربً  )الذي أنزلت صحفه األولى على آدم أبو البشرٌة من قبل الخالق العظٌم 
  .والذي نقلها إلى أبنائه من بعده ومنهم إلى األجٌال اإلنسانٌة جٌال بعد جٌل وحضارة بعد حضارة

ان كتاب كنزا ربا هو كتاب روحً فلسفً ٌعنى بكافة أمور الحٌاة حٌث ٌحتوي على الحكمة الصادقة والمعنى 
الدقٌق للحٌاة وكٌفٌة االرتقاء بها للوصول الى الكمال الربانً وكذلك العمل على تشذٌب الروح البشرٌة المادٌة 

وهو كتاب موحى به من عند الخالق , ها كً تكون على مسافة واحدة من النفس البشرٌة النقٌة الطاهرة توتتقً
العظٌم للبشرٌة بأجمعها ممن ٌسٌرون على نهج وتعالٌم الخالق العظٌم والتً وصلتنا عن طرٌق انبٌائنا الصالحٌن 

وهو كتاب صادق وهو حق وهو األصل وهو المنهج الذي نسٌر علٌه ما دمنا على قٌد الحٌاة وهو طرٌقنا الى , 
الذي وان التزمنا به التزاما صحٌحا فسوف ننجو من مهالك هذا العالم , عوالم النور الزاخرة وهو املنا فً الحٌاة 

وهو كتاب محفوظ وال ٌمسه سوء أو تحرٌف وقد تناقلناه وتوارثناه وحافظنا علٌه . ومن دسائس الروها 
 .وسنحافظ علٌه جٌال بعد جٌل والى فناء العالم وعودة كل النشماثا الى خالقها العظٌم 

إن كلمة كنزا تعنً العلم الربانً ، علم . كنزا ٌمٌنا وكنزا اسماال : ٌقسم الكتاب العظٌم إلى جزئٌن رئٌسٌٌن 
أما هنا فهً تعنً العلم والمعرفة الربانٌة . الناصٌروثا ، المعرفة الربانٌة ، كثٌر ، كثٌر جدا ،ثروة أو كنز نفٌس 

. والكتاب العظٌم أنزل إلعطاء التعالٌم الربانٌة ألبناء البشر عامة . 

 



 (شٌت )أي الجزء األٌمن على صحف آدم  كبرا قدماٌا وشٌتل " كنزا ٌمٌنا  " (كنزا ربـا  )تحوي الـ 
مباركة أسمائهم من  (ٌحٌى بن زكرٌا )وٌهٌا ٌهانا بر زكرٌا  (سام بن نوح  )وشوم برنو (إدرٌس)ودنانوخت 

 حٌث كانوا عندما تصل إلٌهم صحف األقدم منهم ٌضٌفون إلٌها ما ٌوحً .أنبٌاء الخالق العظٌم المرسلٌن إلٌنا 
الرب إلٌهم من تعالٌم  ووصاٌا  بما ٌتناسب والعصر الذي ٌعٌشون به لذلك  اصبح  وثٌقة تارٌخٌة تنقل  أفكار  

كنزا )ذلك حق أن نسمٌه . لتوصل  الماضً بالحاضر ولتقدم المعونة  للمستقبل القادم . الحضارات  المتالحقة 
ولم  ٌقتصر  على  صحف  األنبٌاء والصالحٌن  من بنً البشر وإنما  تعداها إلى .  معرفة أو كنز الحً  (ادهًٌ

 مارا اد  ،هٌبل زٌوا، منداد هًٌ  )احتوائه على  أقوال وعلوم الملكً الصالحٌن الذٌن  نقلوا علومهم إلى آدم مثل 
مباركة أسمائهم جمٌعا ،كما لم تقتصر التعالٌم  ( ٌوخابر كشطا  ، سام زٌوا، نباط ربا ،أنش أثرا ، ربوثا الٌثا 

 مفرقانا ، رٌوانا ،هٌاسا وتٌابا )حول  خلق اإلنسان وحٌاته ومماته وإنما تعداها إلى تعداد صفات الخالق العظٌم 
وكذلك تحتوي . ا لرحٌم ،  التواب الرحمن ، البهً  ،ملك النور  العظٌم القوي. ملكا راما دنهورا  ( ومشوزبانا ،

على مراحل خلق آلما دنهورا وكٌفٌة ابتداء الخلق العلوي فً آلما دنهورا وكٌف خلقت موجوداتها وكٌف خلق 
وصوالً إلى تكوٌن العالم المادي وتفاصٌل عن المجرات  . (آلما دهشوخا) وكٌف خلقت عوالم الظالم ،الملكً 

والنجوم والكواكب وصوالً إلى خلق األرض وجعلها صالحة لسكن البشر علٌها و ٌتحدث عن نفس اإلنسان 
.  كٌف جلبت إلى هذا العالم واألسرار التً جلبت معها ، موطنها األصلً ،ما هٌتها وكٌف خلقت  (نٌشمثا)

.  ومسٌرة العودة وكل ما ٌتعلق بها ،وبمساندة من  (الموت)وكٌفٌة دخولها فً جسد آدم وكٌف تخرج منه 
أي الجزء األٌسر فهو ٌختص بالحٌاة الثانٌة اي الموت حٌث ٌحتوي على أصول " كنزا سماال " أما  

 وكذلك ٌتحدث هذا الجزء عن اسرار ،وقواعد دفن المتوفً بصورة صحٌحة والذي ٌسمى طقس تصعٌد كنزا
نٌشمثا وكذلك ٌتضمن قصة وفاة أبٌنا أدم كبرا قدماٌا مبارك اسمه وأٌضا قصة تضحٌة أبٌنا شٌتل بر آدم كبرا 

. قدماٌا ألبٌه وكٌفٌة تقبل الموت بدال عنه 
مما ٌالحظ فً كتابنا المقدس وكذلك فً بقٌة كتبنا الدٌنٌة هو تكرار لمقاطع من البواثا حٌث ٌأتً مقطع 

كنزا  "  مثال معٌن وٌكرر بعده بصورة مقلوبة

نٌانً  "أو " ربا

وهو ما ٌسمى بالتوكٌد اللفظً حٌث ٌتم تاكٌد المعنى المطلوب بتكرار وغٌرها الكثٌر من األمثلة " إد رهمً
. الجملة 

 العلم الربانً العظٌم الذي أنزل فً هذا الجزء من الكتاب العظٌم ضم فً فحواه تعالٌم ونصوص ربانٌة 
نص  )) 2-  بوثة4/ممٌزة فٌما ٌخص النفس العظٌمة ذلك الكائن النورانً العظٌم المبجل حٌث جاء فً النص 

آلما ) عالم النور إلى عالم النقص والعوز ( آلما دنهورا )التً جاءت من ذلك العالم البهً ( (ٌوضح عظمة نٌشمثا
أبو البشرٌة العاقلة ، لكً تنٌر جسده وتمنحه العلم ( مبارك اسمه )األرض لكً تحل فً جسد أبٌنا آدم  (اد تٌبل 

النفس مستنٌرة . . النفس وهاجة بالمعرفة  )) (الظالم  )والمعرفة كً ٌأسر الشر فً مداه وٌقٌد األسد الهائج 
والمخلص . . والمعرفة التً تنٌر درب الصادقٌن . . هً رسول المؤمنٌن . . بمعرفة الخالق التً استقرت علٌها 

  4،2ك س ( (العظٌم لكل الخاطئٌن 
 

صفحة كل صفحة تحتوي  ( 600)مبارك أسمه صفحاتها  (كنزا ربا)من هذٌن الجزأٌن ٌتكون لدٌنا 
. كلمة  ( 120,000)أي تحتوي ما مجموعه .كلمات بالمعدل  (10)سطر وكل سطر ٌحتوي على  (20)

كما ذكرنا فً البداٌة أن الكنزا ربا مدونة باللغة المندائٌة شأنها شأن جمٌع الكتب المندائٌة وقد ترجمت 
وظهرت له ترجمات وتعلٌقات . من قبل السوٌدي ماثٌونوربٌرغ( 1813)أول مرة إلى لغة أجنبٌة فً عام 

 . ( م1925)إلى اللغة األلمانٌة عام  (لٌدز بارسكً  )مختلفة بلغت ذروتها فً ترجمة البروفٌسور 
من طبعة المستشرق السوٌدي ماثٌوربٌرغ  ((النسخة األصلٌة ))توجد اآلن فً خزانة المتحف العراقً 

وهً نادرة جداً كما  ( 4766 /4762مطبوعات )بحروف سرٌانٌة مع ترجمة التٌنٌة فً أربعة مجلدات برقم 
 × 31صفحة بقطع  442+168أن فً هذه الخزانة نسختان مخطوطتان من هذا الكنز الكبٌر األولى هً فً 

.  سطر فً كل صفحة20 سم مع 21
بقً أن نعرف من معجزات هذا الكتاب العظٌم أن الجزء الٌمٌن ٌنتهً مع نهاٌة الجزء الٌسار ولكن بشكل مقلوب 

 . بجزء أأي أن بإمكان شخصٌن متقابلٌن أن ٌقرئا سوٌة ولكن كل شخص ٌقر
 

. وسنقوم بنشر بقٌة الحللقات بصورة متسلسلة عن بقٌة كتبنا الدٌنٌة المقدسة 
 


