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كانت فترة التسععينا  معن القعرن المامعي معن اصععو السعنوا  التعي معر  لقــد   -1

علععى العععراك بشععكل عععاا والمنععدائيين بشععكل هععا  ل فقععد تععدهور  الحيععاة ا  ت ععادية 

س على بعا ي مااصعل الحيعاة للعرا يين بسبو الح ار الذي فرض على العراك مما انعك

ا هرى حتى الومع ا مني الذي انحدر الى الهاوية واصبح مخياعا ومرعبعا ل وممعا  اد 

الطععين بلععة تبنععى النبععاا البائععد الحملععة ا يمانيععة والتععي اسععتغلها تجععار الععدين والمنععافقين 

لمكاسو شخ ية من اجل تحقيع  معبربهم ف فتعالعت اصعوا  نشعا  تعتهجم علعى معن هعو 

مسلم من هالل هطو الجمععة فعي بععو جوامعع اطعراا بغعداد وبععو المحافبعا  غير 

و د وصل ا مر الى حد التحريف والتكاير وا تهاا ثعم الشعتم والسعو واصعبح كعل ياتعي 

على هواه ووصلت ا مور في بعو معدن الععراك العى حعد شعراء عمعم بععو المنعدائيين 

فعتم اغعرامهم بالمعال الزهيعد لتغييعر المسحو ين ماديا واستغالل حاجتهم للسكن والعمعل 

  دينهم وبدأ هذا الموموع يسري في بعو المدن بشكل سريع وملات للنبر ف

   

الععى الضععغوط التععي يتعععرض لهععا المنععدائيون فععي المععدارس والمجتمععع امععافة  -6

المتمثلة في انتقادا  واتهامعا  باطلعة العى العدين المنعدائي وكانعت تتمحعور فعي سع الين 

كتابكم ؟ ومن هو نبيكم ؟ فكان غالبية المندائيين يقاون صامتين   ياقهعون  هما : ماهو

من دينهم أي شيء وهذا  نهم لم يطلعوا على كتابهم و  يعرفون مافيه من  عيم وافكعار 

ومبععاديء سععامية لكععونهم يجهلععون اللغععة المندائيععة  ععراءة وكتابععة وتحععدثا ففف وهععي لغععة 

  أرامية شر ية  ديمة ف

   

ان الهجعععرة الكبيعععرة والعشعععوائية التعععي نشعععطت فعععي علععع  الو عععت  سعععباب ـما كـععع -3

ا ت ادية وأمنية والتي أد  الى تو يع المندائيين على مختلف بلدان الععالم ممعا يخشعى 

على ا جيال القادمة من ا نسالخ عن ماميهم وتراثهم وديعنهم وعلع  معن هعالل فقعدان 

والعيش وا هتالط معع ثقافعا  جديعدة بعيعدة كعل اللغة العربية وتعلم لغا  جديدة مختلاة 

البعععد عععن لغتنععا وعاداتنععا وتقاليععدنا ولكععي يحععاف  المنععدائي علععى دينععه ومعتقععده ولغتععه 

العربية كان  بد ان يكون الكتاب المقدس للمندائيين في كل بيت مندائي للمحافبعة علعى 

  معتقده ولغته وهذا امعف ا يمان ف

اهوتنععا مععن ا ديععان ا هععرى علععى ديننععا ومعتقععداتنا  الععى وجععوب اطععالعامععافة  -4

وبشكل مباشر وطرح اجابعا  وافيعة وصعحيحة ععن كعل ا سعدلة ورد ا تهامعا  الباطلعة 

والتي كانت متداولة في الشارع مد الدين المندائي مما يعرض المندائيين الى كثير معن 

مععا يعيععبهم او مععا ا حععراا الععذي هععم فععي غنععى عنععه وحيععد ان لععيس فععي الععدين المنععدائي 

يسبو اشكا  او حرجا بل ان كل مافيه يجعلنا فخعورين امعاا الجميعع باننعا جعذر التوحيعد 

ا ول وأننععا نعع من بععاو واليععوا الهععر وان لنععا كتابععا عبيمععا لكنزاربععا  فمععن يطلععع عليععه 

   ينتابه الخشوع والرهبة لما يتضمنه من حو وتقديس للخال  في عالهف
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ة العربيععة بحاجععة لهععذا الكتععاب ليسععد فراغععا فععي سلسععلة المراجععع ان المكتبععكـععـما  -5

الدينية المختلاة باعتباره أهم مرجع للديانة المندائيعة لكعي يطلعع البعاحثون والم رهعون 

  وعموا المثقاين ف

   

أن المدرسة المندائية التي أسسها مجلس شع ون الطائاعة الععاا فعي دورتعه كــما  -2

الدارسععين ومععن مختلععف ا عمععار والمسععتويا  الثقافيععة  ا ولععى مععمت عععددا كبيععرا مععن

وكانوا بحاجة ماسة الى ا طالع على كتابنا المقدس ل كنزاربا   بشكل وامعح ومقعروء 

  باللغة العربية واعتباره منهجا أساسيا في التعليم ف

 

هنا كانت ا نطال ة للتاكير بمشروع ترجمة كتابنا المقدس لكنزاربعا  العى ومــن  -7

لغة العربية ليستايد منها الجميع ل بعد أن بدأنا بطرح س ال هو ما يمعة أي ديعن بعدون ال

  كتاب ونبي ؟ ف ار لزاما علينا لالجابة عن هذا الس ال أن نثبت :

بان لدينا كتاب ولنبرهن باننا أصحاب دين موحعد يع من بعاو الواحعد ا حعد العذي  –أو  

بعا وخهعرة وأننعا نع من با نبيعاء والمالئكعة وان  شري  له ون من بعان هنعاث ثوابعا وعقا

هناث مثال وأهال ا ن من بها ونعمل عليهعا تنسعجم معع بعا ي ا ديعان السعماوية الموحعدة 

  والتي نتعايش معها في مجتمنا العرا ي العربي ا سالمي ف

 علينا أن نشخص نبينا ون كد مكانته الجليلعة بعين ا نبيعاء وفع  ماجعاء فعي كثيعر –ثانيا 

  من الكتو المقدسة للديانا  ا هرى ف

 

منا شععة مومععوع مشععروع ترجمععة كتابنععا المقععدس لكنزاربععا  فععي أحععد تمـععـت  -8

 1997/ 10/  18فعععي  640اجتماععععا  مجلعععس شععع ون الطائاعععة الععععاا يكتابعععه المعععر م 

  و دا كمقترح الى مجلس العموا للت ويت واستح ال الموافقة عليه ل 1لنموعا ر م 

المشروع تاييدا وتشجيعا منقطع النبير من الجميع وأبدى ا هوة المندائيون فال ى هذا 

  كامل استعدادهم للمساهمة المادية والمعنوية ف

 

هعذا ا سعاس صعدر  عرار مجلعس العمعوا المعو ر با جمعاع لتشعكيل لجنعة وعـلى  -9

 عليا لالشراا على الترجمة تتكون من السادة : 

  رئيس مجلس ش ون الطائاة العـاا ف –  بشير عبد الواحد يوسف   أ

  رئيس المحكمة الشرعية المندائية ف  -   ب  حمـودي مطشر الهاللي

  أمين ســـر مجلس الشــ ون العــاا ف -    ا   داهـل يوســف عمــارة

 

حملة كبيرة لدعم هذا المشروع ماديا من  بعل المنعدائيين النجبعاء داهعل فبدأ   -10

   الكثيرون بالتبرع له ف وهارا العراك وساهم
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اللجنة بومعع برنعامع عمعل  نجعا  هعذا المشعروع المبعارث ل فجمععت باشر   -11

عععددا مععن نسععك ل الكنععا ي  وهيععا  المسععتلزما  الضععرورية للترجمععة مععن  رطاسععية ل 

وشععكلت لجنععة مععن جميععع ا شععخا  الععذين لهععم معرفععة ودرايععة باللغععة والععدين المنععدائي 

   خنذاث وهم :الموجودين في الطائاة 

   هلــــــف عبــــــد ربــــــــه ف     الشيك  أ

   محمد عبد هللا عبد الشيك ف ب  الدكتور 

   أنيـــس  هــــرون داغـــر ف ا  الدكتور 

  صبيح مــدلول السهيــري ف د   الدكتور 

  مجيـــــد جابــــ  جــــاري ف ه   ا ستاع 

  بل مادي والبعو ا هر مقابل مبالغ مادية  ل كان البعو متطوعا للعمل بال مقا

 

أعمععالهم وعقععد  سلسععلة مععن ا جتماعععا  وتععم ا سععتماع الععى كععل وباشععروا  -16

ا راء وبعد منا شا  وجدل طويل تاكعد  اللجنعة ان السعادة العذين كنعا نععول علعيهم فعي 

  ف % 40الترجمة  يجيدون المندائية وبنسو متااوتة أحسنها أ ل من 

 

أن باشر  اللجنة فعال أعمالها في مندى الطائاة ولعدة معرا  لعم تعتمكن عـد وب -13

اللجنة من انجا  صاحة واحدة بسبو التباين الحاد فعي وجهعا  النبعر ومععاني الكلمعا  

  المندائية ل فانارط عقد اللجنة وانتهت مهماتها عند هذا الحد بالاشل ف

 

يقععوا بالترجمععة مععن النسععخة  الععدكتور محمععد عبععد هللا عبععد الشععيك أنعععرض  -14

ا لمانية التي كان  د ترجمها ل ليد  بارسعكي  أوائعل القعرن المامعي معن المندائيعة العى 

صعاحا   10ا لمانية كونه يتقن اللغة ا لمانية وبدون مقابعل فاتاقنعا مععه علعى ترجمعة 

 لغرض دراستها وأعطاء الرأي فيها ف وبعد عدة أشعهر وععد   يعارا  لعه فعي الرمعادي

من  بل أعضاء اللجنة رفو أن يسلم ما أنجز من الترجمة وأصر علعى أكمعال الترجمعة 

الى النهاية ل وبعد فترة أعلن انعه أنجعز الترجمعة العى النهايعة معن ا لمانيعة العى العربيعة 

وعندما طالبته اللجنة بتسليم المسودا  لغرض ا طالع عليها وأععداد ال عياغة ا دبيعة 

مااوما  وألحاح من  بل اللجنة سلم ا وراك العشرة ا ولى الى لها رفو عل  ف وبعد 

السيد عبعد أ ميعر هضعر فلياعل عضعو مجلعس الشع ون الععاا فعي حينهعا ل ممثعل العائلعة 

الكحيلية   فقاا ا هير بتسعليمها العى العدكتور نجعم عبعد هللا عبعد الشعيك ل عياغتها أدبيعا 

هععذه ال ععياغة كونهععا معععياة و  و ععد تععم علعع  وعرمععها علععى اللجنععة فرفضععت اللجنععة 

    ت لح للنشرف 
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اللجنعععة تو يعععع نسعععك معععن ا وراك العشعععرة ا ولعععى معععن المسعععودة ا ترحعععت  -15

المترجمة الى عدد من أبناء الطائاة المثقاين والمطلعين باللغة العربية والدين المنعدائي 

    بداء الرأي والمشورة ومنهم :

  ناجية مــراني ف   ا ستاعة   أ

  نعيـــم بــدوي ف    ب  ا ستاع

  هلف عبد ربه ف     ا  الشيك

    هرون وهاا ف     د   ا ستاع

  سميــــع داود ف     ه   ا ستاع

  عبد الر اك عبد الواحد ف   و   الشاعر

  مجيـــد جابــ  جـــاري ف        ا ستاع

  ف  هماا عبد الغني   ح   ا ستاع

   السيــاي فرامي    ط   الدكتور

   

أغلو السادة أعاله الترجمة بسبو أنها جاء  من أ لمانية الى العربيعة رفو  -12

علمععا أنهععا مترجمععة مععن المندائيععة الععى ا لمانيععة أمععافة الععى أن الععدكتور محمععد  ععد تععرث 

فراغععا  كثيععرة لعععدا معرفتععه الد يقععة لععبعو الكلمععا  والجمععل ل ورأوا أن الترجمععة  ععد 

   الجوهر والمعنى والروح المندائية ف ابتعد  كثيرا عن

   

مشاورا  كثيرة ومطولة بين اللجنة وعدد كبير من مثقاي الطائاعة ا تنعع بعــد  -17

لكنزاربا  من المندائيعة العى العربيعة مباشعرة حاالعا علعى د عة   الجميع بضرورة ترجمة

  المعنى وجوهر النص ف

   

أسعتاع السعاميا  فعي كليعة الداب/  مااتحة العدكتور هالعد أسعماعيل علعيتمــت  -18

جامعة بغداد لما عرا عنه بانه يجيعد اللغعا  السعامية ومنهعا المندائيعة ل وتعم اللقعاء بعه 

  في دار الدكتور صبيح مدلول كونه يعمل معه في ناس الكلية ف

وفععي البدايععة أبععدى الععدكتور هالععد تعاونععه وطلععو أن يسععاعده أحععد المنععدائيين بقععراءة 

ائية معه فو ع ا هتيار على الشيك عبد هللا الشيك نجم ل رئعيس الطائاعة الن و  المند

خنذاث  وبععد أن تعم اللقعاء فعي منعدى الطائاعة بحضعور أعضعاء لجنعة الترجمعة والعدكتور 

هالد والشيك عبد هللا ل طلو الدكتور هالد من الشيك عبد هللا  راءة ال احة ا ولعى معن 

القراءة طلو منه ان يقرأ معن وسعا الكتعاب تبعين لكنزاربا  وحيد ساوره الش  في د ة 

ان الشيك عبد هللا  يتقن  راءة ل كنزاربا   وأنمعا هعو حعاف  لعبعو البعوز وأجعزاء معن 

الكتاب ل ال احا  أ ولى   و  يجيد ألمندائية  راءة وكتابة ف وهنا اعتذر الدكتور هالعد 

ار طويعل هعارا الععراك أسماعيل علي من العمل في الترجمة بحجة انه مشرا على سع
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ولكون الموموع يحتاا ألى و ت طويل ون حنا بمااتحة ا ستاع العدكتور يوسعف متعي 

 ععو ي باعتبععاره متخ  ععا أيضععا باللغععا  السععامية وتحديععدا بالراميععا  كونععه سععريانيا 

ولقرب السريانية بشكل كبير وكون الدكتور يوسف  و ي يمل  م هال  عالية فعي هعذا 

ا  كثيعععرة ناجحعععة وم لاعععا  كثيعععرة ومشعععهودا لعععه با مانعععة والد عععة المجعععال ولعععه ترجمععع

والمطاولة والحيادية وهو عالم لغا  بمعنى الكلمة وعو هبعرة واسععة يشعهد لعه الجميعع 

  وهو مدرس وأستاع ناجح للغة ألمندائية في كلية اللغا  / جامعة بغداد ف

   

ه معع كعل معن بشعير لجنة الترجمة بالعدكتور يوسعف متعي  عو ي فعي دارألتقت  -19

عبععد الواحععد وحمععودي مطشععر وصععبيح مععدلول وبعععد ان عرمععنا عليععه مشععروع ترجمععة 

كتابنا المقعدس وافع  وأبعدى كامعل اسعتعداده ل وطلعو أن يعاونعه العدكتور صعبيح معدلول 

السععهيري كونععه يععتقن اللغععة ا لمانيععة والعبريععة كمععا أنععه بحاجععة الععى شععخص يسععاعده 

بية ولما يعانيه الدكتور يوسف معن مععف فعي الب عر و ن بتبييو ما يكتبه باللغة العر

الععدكتور صععبيح مععدلول يعمععل فععي ناععس كليععة اللغععا  / جامعععة بغععداد ويشععارث الععدكتور 

  يوسف  و ي ناس الغرفة المخ  ة لالساتذة في الكلية ف

و د تم ا تااك بين لاللجنعة العليعا لالشعراا علعى الترجمعة والمتعرجم الرئيسعي العدكتور 

 ععو ي ومسععاعده الععدكتور صععبيح مععدلول   علععى ان يععدفع الطععرا ا ول للطععرا  يوسععف

الثاني مبلغ مليون دينار تسلم على دفعا  لحين انجا  ترجمعة الكتعاب المقعدس يسعتلمها 

وبوصو   مو ععة معن       الدكتور صبيح مدلول من السيد حمودي مطشر على دفعا 

عمعل الطعرا ا ول فيعه اللجنعة المشعرفة ل   ل و د تم تنبيم عقعد 3ل6 بله ل نموعا ر م 

السععيد بشععير عبععد الواحععد والسععيد حمععودي مطشععر   والطععرا الثععاني لدف يوسععف  ععو ي 

   والدكتور صبيح مدلول   وطيا نسخة من العقد

     ف 4ل نموعا ر م  

مع ان اللجنعة كعان بودهعا أن يتبعرع العدكتور صعبيح معدلول للعمعل طوععا حالعه حعال كعل 

  ذين ساهموا في هذا العمل ا  ان هذا ولالسف الشديد لم يح ل فالمندائيين ال

   

كان الدكتور يوسف  و ي استاعا جليال وحرفيعا رائععا وشعاافا فعي عملعه لـــقد  -60

لكنه لم يكن منسجما مع العدكتور صعبيح معدلول بسعبو الحرفيعة العاليعة التعي يتمتعع بهعا 

      غة العبرية وا لمانيةف الدكتور يوسف ولكون الدكتور صبيح متخ ص بالل

   

استغرك العمل بالترجمة  كثر من سعنتين و عد جعر  فعي مراحلهعا ا ولعى  لقــد -61

 دعائعه      بسرية تامة  سباب كثيرة أهمها تهديعد الشعيك عبعد هللا الشعيك نجعم اللجنعة 

فععع ممععا د   انععه يمتلعع  ترجمععة حرفيععة أع  ععاا بتحععريو رجععال الععدين وبعععو المنتاعععين 

  اللجنة للبحد عن وجود مكان خمن للعمل بالمشروع ف
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كان للسيد حمودي مطشر عضو اللجنة الاضل الكبيعر بتهيدعة امعاكن خمنعة لقــد  -66

لعمل اللجنة وما رافقها من توفير كل مستلزما  الضيافة والخدمة وجند ناسه شخ عيا 

سعنتين كعاملتين مسعتغال لهذا المشروع وعلعى حسعاب عملعه والتزاماتعه وعائلتعه ولمعدة 

مزرعته في منطقة الطارمية حيد هيا كعل معا تحتاجعه اللجنعة والقعائمون علعى الترجمعة 

ومن معهم امافة الى كونه مكانا هادئا ومناسبا جعدا لهعذا العمعل كمعا  عاا بتهيدعة احعدى 

محالته في سوك دلة في شارع النهر كمكان ثان  عمال الترجمة موفرا كعل مسعتلزما  

  ة فالضياف

   

أن السيد داهل يوسف عضو لجنة الترجمعة  عاا بتقعديم اسعتقالته معن اللجنعة ا   -63

بسبو عدا اعتمعاد اللجنعة لترجمعة نسعيبه العدكتور محمعد عبعد هللا عبعد الشعيك لالسعباب 

   التي عكر  سابقا ف

   

راف  جلسا  الترجمة منذ بدايتها بعو الشخ يا  التعي تطوععت للعمعل لقــد  -64

المشروع الكبير وبدون مقابل ومنهم المحعامي غريعو مهتلعف وكعان واجبعه تهيدعة بهذا 

القرطاسية وا ستنساخ والمساعدة في نقل المترجمين ل والسيد مجيد جاب  والذي كعان 

واجبه اعادة كتابعة الترجمعة المنجعزة واهتيعار جمعل عربيعة مناسعبة لكونعه مدرسعا للغعة 

الر اك عبد الواحد بعد ان اعتذر  عي البدايعة معن العربية ل وكان  د رشحه الشاعر عبد 

العمععل فععي المشععروع   و ععد بععذل ا سععتاع مجيععد جابعع  مععا بوسعععه  لهععار الععنص بشععكل 

  مرمي رغم اعتالل صحته وب ره ف

   

اللجنععة بالعمععل لمععدة عععاا كامععل دون ملععل أو كلععل وتععم أنجععا  القسععم أسععتمر   -65

وا او  باول باطالع مجلعس الشع ون الععاا علعى ا يمن من ل كنزاربا   وكانت اللجنة تق

كل مراحعل الترجمعة ل ا  ان العدكتور صعبيح أمتنعع ععن اكمعال العمعل فعي الجعزء ا يسعر 

صاحة وعمل على تحريو الدكتور يوسف  و ي بحجعة ان المبلعغ  136والمتكون من 

  الذي استلمه كان  ليال جدا ولم تناع معه كل الجهود   ناعه ف

   

اللجنة با ستعانه بالسيد أمين فعيل حطاب  نجا  القسم ا يسعر فابعدى جا  فل -62

اسععتعداده لهععذا العمععل بععدون مقابععل وباشععر فععي عملععه بالترجمععة ا  ان المشععكلة التععي 

واجهتنععا هععي ا هععتالا الوامععح باسععلوب الترجمععة لد ععة الماععاهيم والم ععطلحا   بينععه 

وامععح بععين التععرجمتين وهععذا مععا  وبععين الععدكتور يوسععف  ععو ي فامععحى هنععاث تبععاين

  امطرنا الى عدا اعتماد ترجمة السيد أمين فعيل ف
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السيد حمودي مطشر با ت ال بالعدكتور صعبيح معدلول وا ناععه باعطائعه بادر  -67

ن ف مليون دينار اهرى من ماله الخا  وبدون علم اعضعاء اعضعاء اللجنعة وعنعدها 

 و ي فتم انجا  ترجمعة الجعزء ا يسعر معن  واف  على الاور وعاد واتا  مع دف يوسف

ألف دينار ل و د اشتكته اللجنعة العى  650ل كنزاربا   هالل شهر واحد ثم اكرمته اللجنة 

  ف وهنععا انتهععت  5ل نمععوعا ر ععم 6000/ أيلععول /  65مجلععس العمععوا بكتععاب صععدر فععي 

لجنعععة عال ععة المتعععرجمين بعمليعععة الترجمعععة وحسعععو ا تاعععاك المبعععرا بعععين المتعععرجمين و

الترجمة ل و د ا امت لجنة الترجمة حاال لتكريم المترجمين في نعادي التععارا بحضعور 

جمعع غايعر مععن أبنعاء الطائاععة و عد تععم معنحهم شععهادا  تقديريعة ل و ععاا بععو الحضععور 

   بالتبرع للمترجمين تقديرا وامتنانا لجهودهما في انجا  هذا العمل الكبير ف

   

 

جابع  يتعولى عمليعة ال عياغة ا دبيعة حيعد  عاا باععادة  كان ا ستاع مجيعدلقــد  -68

كتابععة الترجمععة بمسععاعدة المحععامي غريععو مهتلععف وانجععزوا مائععة وثالثععين صععاحة مععن 

لكنزاربا  اليمين فقا وعندها اهبرنا ا ستاع مجيعد جابع  بضعرورة ا كتاعاء بهعذا القعدر 

وان يتعرث المتبقعي من الترجمة واصداره في كتاب تحت عنوان ل شذرا  معن كنزاربعا  

  من الترجمة الى مراحل  حقة ف

وهنعا احتععدا النقععاض ورفضععت اللجنععة طروحععا  ا سععتاع مجيععد جابعع  واصععر  ان يكععون 

العمععل متكععامال طالمععا انجععز  الترجمععة كاملععة والتزامععا بقععرار مجلععس عمععوا الطائاععة 

دول ععن رأيعه ومجلس الش ون العاا ل و د حاولت اللجنة ا ناع ا ستاع مجيد جاب  بالعع

  ا  انه اصر على مو اه هذا ف

   

لجنة الترجمة بعرض الن و  التي اعاد كتابتها ععن الترجمعة ا سعتاع  امت  -69

مجيد جاب  على بعو المخت ين المنعدائيين فعي ا دب العربعي فابعدوا مالحبعا  كثيعرة 

ر والمعنعى على ا سلوب السردي الذي اعتمدته ال ياغة واشروا على ركاكة في التعبيع

    نها كانت شبه حرفية و  تحدز أي هشوع أو رهبة عند  راءتها ف

   

ورد حول م ير الترجمة ومعرورة لهورهعا العى   منا شا  طويلة وأهذبعــد  -30

النور بشكل يتشرا به كل المندائيين ل اجمع الكل بمااتحة ا ستاع الشاعر عبعد العر اك 

ى هو القياا بال ياغة ا دبية ل معع العلعم أن الشعاعر عبد الواحد بانجا  هذا العمل ويتول

عبععد الععر اك كععان  ععد رفععو التعععاون مععع اللجنععة  سععباب هاصععة فقامععت اللجنععة بتكليععف 

السيد هماا عبد الغني با ناع الشاعر عبد العر اك عبعد الواحعد بانجعا  ال عياغة ا دبيعة 

ل فتم عل  في اجتمعاع  حيد كان ا ول يشغل من و سكرتير مجلس عموا الطائاة خنذاث
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فععي منععدى الطائاععة بحضععور اعضععاء اللجنععة وبعععو الوجععوه المندائيععة والشععاعر عبععد 

الر اك عبد الواحد فواف  على ان يطلع على نموعا من الترجمة الحرفيعة وعلعى ما عاا 

 به السيد مجيد جاب  ف 

 اك فتم ترتيو لقاء فعي مزرععة السعيد حمعودي مطشعر وبعين اللجنعة والشعاعر عبعد العر

عبععد الواحععد وبحضععور مجيععد جابعع  وبعععو مثقاععي الطائاععة ل وبعععد أن  ععرأ السععيد مجيععد 

جاب  ال احا  ا ولى من بوثة التوحيد لعم تنعل هعذه ال عياغة موافقعة ا سعتاع الشعاعر 

عبد الر اك عبد الواحد فعل  على بعو ال ياغا  بشكل ساهر وانتقد ال عياغة بشعدة 

يواف  بان تبهر بهذا الشكل مما أثار غضعو ا سعتاع ورفضها بشكل  اطع وعل  بانه  

مجيد جاب  حيد ترث ا جتمعاع وطلعو اعادتعه العى داره واعلعن أنعه غيعر مسعتعد مطلقعا 

مععن مواصععلة العمععل مععن اللجنععة بععالرغم مععن جهععود الخيععرين فععي أصععالح مععا أنهععدا بععين 

  ا ستاعين ف

 

علعى اللجنعة والعمعل بالكامعل وهنا بدأ  حملة شعواء من  بل السيد مجيد جابع  وتهجعم 

وأتهمها بالخيانة ولالسف الشديد أهذ ينشعر بيانعا  فعي بععو ال عحف المحليعة مسعيدا 

لهذا العمل الكبير وكان ي ا ره نسيبه السيد غريو مهتلف في هذه ا مور ل لة القربى 

  بينهما ف

   

افة اللجنععة المتمثلععة بالسععادة بشععير عبععد الواحععد وحمععودي مطشععر امععارتععا   -31

عضعععو جديعععد لهعععا يمتعععا  بالكاعععاءة والهمعععة والخبعععرة وا يمعععان بهعععذا المشعععروع الكبيعععر 

فاسععتعانت بالسععيد نععزار ياسععر صععكر لكونععه رئععيس تحريععر مجلععة خفععاك مندائيععة فععي علعع  

الو ت والذي كان له الاضعل الكبيعر فعي تطويرهعا معن نشعرة داهليعة العى مجلعة محترمعة 

ومتحمسععا ولععه اطععالع واسععع فععي فععن الطباعععة شععهد لهععا الجميععع ولكونععه عن ععرا فعععا  

وا هععراا الطبععاعي ل فنععال ترشععيحنا للسععيد نععزار ياسععر صععكر الموافقععة مععن  بععل مجلععس 

عموا الطائاة ومجلس ش ون الطائاة وصدر كتعاب رسعمي باعتمعاده عضعوا فعاعال فعي 

    ف 2لجنة الترجمة ل نموعا ر م 

   

نخبة من المثقاين والمهتمين بهذا اللجنة المشرفة على الترجمة مع أجتمعت  -36

المشروع وجرى تقييم للترجمة الحرفية وطرح س الين مهمين ا ول : هعل ت علح هعذه 

الترجمة الحرفية للنشر كما هي ومثعل معا أنجزهعا المتعرجم ؟ والسع ال الثعاني هعو : هعل 

   أن هذه الترجمة تخدا الدين المندائي والمندائيين ؟ وأين تضعهم مستقبال ؟ف

ن كانت هذه الترجمة تقعدا العدين والطائاعة هطعوة العى ا معاا فسعنعمل علعى اعتمادهعا فا

وأعا كانعت سعترجع الطائاعة الععى الخلعف وتضعر العدين فسععيتم تعدميرها وألغعاء المشععروع 

   بالكامل وستتحمل ل اللجنة   المس ولية / كافة الكلف المادية التي أناقت عليها ف
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ير صالح للنشعر  نعه ياتقعد العى متععة القعراءة وهاليعا لقد كان النص الحرفي للترجمة غ

من أي حس روحي وكعان ن عا جامعدا يحمعل كعل مشعاكل الترجمعة الحرفيعة والتعي تقلعو 

المعنى في كثير من ا حيان وهاليا من الموسيقى الم ثرة في مثل هعذه الن عو  التعي 

  تحمل معاني روحية ودينية وشعرية م ثرة ف

وة المندائيين والمطلعين بان هناث حقيقة يجو أن يعرفها الجميعع وهنا نود أن ننبه ا ه

وهي أن النص المندائي في كتابنعا المقعدس لكنزاربعا  مكتعوب شععرا فعي أغلعو ا حيعان 

وهو معو ون بشعكل رائعع وجميعل والعذي يععرا هعذه الحقيقعة أكثعر هعو معن يعتقن اللغعة 

  ي  و ي فالمندائية وهذا ما أكده لنا المترجم الدكتور يوسف مت

   

اللجنة ا ستاع الشاعر عبد الر اك عبعد الواحعد بعان يقعوا بال عياغة أعتمد   -33

ا دبيععة للترجمععة بعععد دراسععة مستايضععة ومشععاورا  مكثاععة مععع عععدد مثقاععي ووجهععاء 

الطائاععة بعععد ان تاكععد لنععا ان ال ععياغة ا دبيععة ستسععاعد الترجمععة الحرفيععة علععى ومععوح 

   اكيد على التقيد بامانة على روح النص وجوهرهفالمعنى ود ة العبارة مع الت

   

اللجنعة ل بشعير ل حمعودي ل نعزار   تنسعيقها معع الشعاعر عبعد العر اك باشر   -34

عبد لواحد وهيعا  لعه كعل مسعتلزما  العمعل معع كعل معا يحتاجعه معن  رطاسعية وععون ل 

جليعل وجنعد كعل وكان عمله هذا بدون مقابل بعد أن تاعر  بالكامعل لهعذا العمعل الكبيعر وال

طا اتععه معتكاععا فععي مكتاععه الخععا  فععي الطععاب  العلععوي فععي داره بعععد أن هيععا المعععاجم 

والم ععادر التععي يحتاجععه رغععم شععاعريته الكبيععرة ولغتععه العربيععة الجزلععة والمامععه الكبيععر 

بماردا  اللغة العربية ل و د وصاه الشاعر الكبير أودونعيس فعي احعدى المناسعبا  بعان 

   ك أثرانا لغة !!فالشاعر عبد الر ا

   

ولالمانة نقول بان الشاعر عبد العر اك عبعد الواحعد  عد واصعل العمعل ليعل هنــا  -35

  نهار وكانت ساعا  العمل ت ل أحيانا الى أثني عشر ساعة ف

كانععت اللجنععة تلتقععي بععه ثععالز أو أربععع مععرا  أسععبوعيا وتتنععا ش معععه حععول مضععمون 

ععن كعل شعاردة أو واردة وفعي أغلعو ا حيعان التسبيح بكل تااصيله ويجري ا ستاسعار 

كان يستعان بالدكتور يوسف  و ي الذي كان يحل كعل العقعد بععد أن يدسعت اللجنعة معرة 

اهرى من التعاون مع الدكتور صبيح مدلول بسبو مو ف استجد لديه مع اللجنة ل فكان 

اك يبعدأ الدكتور يوسف  و ي هو المنقذ في الو عت المناسعو ل وكعان الشعاعر عبعد العر 

بالكتابععة ويراجعهععا عععدة مععرا  وفععي بعععو ا حيععان وبععدون مبالغععة عشععر مععرا  وكععان 

  يستمتع معنا في  راءة ما كتبه ل بعدها يتم منا شة النص للتاكد من سالمته ف

كانت اللجنة ترا و ا لتزاا بالنص وروحه بالمقارنعة معع الترجمعة الحرفيعة وفعي بععو 

ا حيعان تختلعف مععه ف لقعد أبعدا تعاونعا منقطعع النبيعر ا حيان تتا  اللجنة مععه وبععو 
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ممعععا اغعععرى اللجنعععة أن تطالبعععه المزيعععد معععن ا بعععداع واععععادة الن عععو  وتبعععديل بععععو 

الماردا  بعد ا ناعه بذل  ل واستمر على هذا الحال مدة أربعة عشر شهر كان يعمل في 

ض أجعععواء أغلععو الليععالي علععى مععوء الشععموع بسعععبو انقطععاع التيععار الكهربععائي وعععا

روحانية مندائية وكان ياخر وي رح بذل  للجميع حتى وصل بعه انعه صعرح العى احعدى 

  والذي سيكون مجده الحقيقي كشاعر ! ف ال حف بانه يقوا بعمل كبير 

لقد تم ا تاعاك علعى ا بقعاء علعى بععو الم عطلحا  المندائيعة داهعل العنص وال عياغة 

ة و ن هعععذه الم عععطلحا  متداولعععة بعععين العربيعععة  عطائهعععا النكهعععة المندائيعععة الخاصععع

   اثريففالك  في الالهو  المندائي مثل ليردنا لنشماثا لالمندائيين وهي كلما  أساسية ف

  

اللجنععة العليععا المشععرفة علععى الترجمععة بتشععكيل لجنععة أسععميت ل لجنععة ا ترحععت  -32

طائاعة التد ي  والسعالمة الاكريعة   وتعم اعتمعاد هعذا المقتعرح معن  بعل مجلعس شع ون ال

العاا ومجلس عموا الطائاة واجبها مراجعة جميعع الن عو  التعي تمعت صعياغتها بععد 

مقارنتهععا بالترجمععة الحرفيععة وتععد يقها وابععداء المالحبععا  وا راء لغععرض تععوهي الد ععة 

وا مانععة واتاععاك الراء علععى الضععوابا المعلنععة سععلاا فععي عمليععة الترجمععة وال ععياغة 

  ا دبية وهي :

  دأ التوحيد في الن و  والهار عل  بشكل وامح وجلي ف  أبرا  مب  أ

 ب  التاكيد على ا همية التاريخية لمواد الكتاب وتسلسلها الزمني حسبما ورد في 

  الكتاب المقدس وان التواريك فيه  تتقاطع مع التاريك العاا ف     

 ا  الهار حقيقة الديانة المندائية المحبة للسالا والتعايش وأنها  تتقاطع مع 

  الديانا  ا هرى ف    

   د   أن تكون الترجمة وال ياغة أمينة ود يقة لتزيد المندائي ايمانا وتمسكا بدينه

  ووحدانية الحي العبيم ف    

جمعة سععتنقل الطائاععة والععدين ه   يجعري تقيععيم كامععل وشععامل للكتعاب للتاكععد بععان هععذه التر

المندائي نقلة نوعية العى ا معاا وبعكسعه سعوا لعن تعتمعد الترجمعة ل و عد كانعت اللجنعة 

   تتالف من السادة :

 الدكتور أنيس  هــرون  -                         

   أميــــن فعيـــل حطــاب -                         

   ميع داود سـلمانســــــ -                         

  همـاا عبد الغني غيال -                         

   صــــالح جبـار عــوفي -                         

مضافا اليها أعضاء لجنة الترجمعة وكعان الشعاعر عبعد العر اك معيف اجتماعاتهعا التعي 

بعععة رتين فععي ا سععبوع لمععدة أركانععت تح ععل فععي منععدى الطائاععة لسععاعا  متععاهرة ولمعع

  فأشهر
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عضو اللجنة السيد نزار ياسعر صعكر الوجبعة ا ولعى معن الن عو  بععد أستلم  -37

  تد يقها واجا تها من لجنة التد ي  والسالمة الاكرية لغرض دفعها الى مرحلة

الخا اليدوي على يعد هطعاط محتعرا ومتععاون معع اللجنعة يعدعى لسعالم الععاني  مقابعل 

السيد نزار الكائن في فندك فلسعطين ميريعديان ف وتعم ثمن وتم فتح ورشة عمل في محل 

تحضير كافة مستلزما  العمل من ورك ها  وأحبار وأ الا ها و عد كعان عملعه رائععا 

وجمععيال وكانععت تععد   هععذه الخطععوط مععن  بععل عضععو اللجنععة نععزار ياسععر وا سععتاع عبععد 

ركعة ويعتم الر اك عبد الواحد ويتم تو يعه على كل صاحة بععد التاكعد معن كعل حعرا وح

ت حيح بعو ا هطاء ان وجد  ف وتم ت ميم اطعار يحعيا بالتسعابيح ويتكررفعي جميعع 

ال احا  بالتععاون معع أحعد ا هعوة المتخ  عين بعا هراا الطبعاعي وباشعراا السعيد 

نععزار وكععان يعععرض العمععل علععى اللجنععة أو  بععاول ويلقععى الموافقععة أو التعععديل وبعععو 

ا حتعى يسعتقر العرأي النهعائي لويتضعمن رسعم ا طععار المالحبعا  والتعي يععاد النبعر فيهع

كرمعة مترابطعة ا وراك باحجعاا وألعوان وتععدرجا  هضعراء يرتاعع فعي أععاله درفععش أد 

يهيا ويحيا بها ها متدرا أ رك فاتح بلون الماء ليعطي د لعة تعبعيم المنعدائيين للمعاء 

لن عو  المندائيععة والكرمعة التعي ترمعز العى العدين المنعدائي ولمععا لهعا معن تقعديس فعي ا

  وكان اطارا متميزا بروحه المندائية وكما تشاهدونه على صاحا  كتابنا لكنزاربا   ف

 

أنجا  ها القسم ا يمن من لكنزاربا  واهراجه بمستوى رائعع يليع  بهعذا بعــد  -38

السععار العبععيم   تععم اهتيععار هطععوط العنععاوين والتقععديم والععدعاء وتععم التحضععير للطباعععة 

ورك الععال ا وا  ععالا وفععر  الوانهععا ا ربعععة وتععر يم البععوز واكمععال عمليععا  بتهيدععة العع

المونتعاا واصععبحت جععاهزة  سعتالا القسععم ا يسععر ودفعععت صعاحا  الكتععاب ا يمععن الععى 

 الطبع ف 

 

الشععاعر عبععد الععر اك عبععد الواحععد ب ععياغة الجانععو ا يسععر مععن كتابنععا باشععر  -39

صعياغة الجانعو ا يمعن ا تعدارا وثعراء فجعاء   المقدس لكنزاربا  بهمة عالية و عد  اده

  ال ياغة على أجمل مايكون ف

 

اتاقت اللجنة لطباعة الكتاب مع احدى المطعابع الحديثعة فعي بغعداد بععد أن لــقد  -40

ح ععلت علععى عععروض للطبععع ل فععتم أهتيععار مطبعععة الععديوان والتععي تعععاون أصععحابها مععع 

  المباشعرة بالطباععة بععد أن هيعا  كامعل اللجنة والسعيد نعزار ياسعر بشعكل ممتعا  ف بعدأ

مسعتلزماتها بمععا فععي علعع  عمليعا  مععا بعععد الطباعععة كالتجليعد والتغليععف وكتابععة العنععاوين 

وتععذهيبها و ععد تععم اسععتيراد نوعيععة مععن الععورك  غععراض التجليععد وهععي نععوع مععن  مععاض 

هعي الكتان ا بيو ه ي ا لتغليف الوجبة ا ولى من الكتاب لقدسيته وببروا صععبة 
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لروا الح ار وما تبعه معن معانعاة ل وكعان هعذا معمن أتاعاك وعقعد مبعرا بعين اللجنعة 

والمطبعة ثبت فيه أدك التااصيل وتم تثبيت الكلف المادية والمدة ونوع العمل ومسعتواه 

  وكانت اللجنة تتابع النسك ا ولى المطبوعة وتتاكد من سالمتها ف

   

لععس العمععوا خنععذاث بالطلععو مععن رئععيس السععيد بشععار حربععي سععكرتير مج ـععـاا  -41

الطائاععة الكنزفععرا سععتار جبععار حلععو و باسععم مجلععس العمععوا أن يبععارث هععذا ا نجععا  وبكععل 

حرية فجعاء  كلمعة رئعيس الطائاعة مثلمعا ثبتعت فعي صعاحا  الكتعاب ا ولعى وتعم هطهعا 

ومن ثم و عها رئيس الطائاة و د رغو في أن يثبت فيهعا وجهعة نبعره ل وهنعا يجعو أن 

ر ونشيد بمو ف سكرتير مجلس العموا السيد بشعار حربعي السعبتي  نعه كعان مو اعا نذك

  شجاعا ومشرفا ويستح  كل تقدير واحتراا ف

   

أن نثبت حقائ  للتاريك وهي مساهمة عدد غير  ليل من أبنعاء الطائاعة ونــود  -46

يتوانعوا فعي ومجالس العوائل المندائية الكريمة بدعم هذا المشعروع ماديعا ومعنويعا ولعم 

تقديم أي شيء تطلبه اللجنة ل كذل  ورد  تبرعا  مادية معن هعارا الععراك معن الكثيعر 

   من الشخ يا  والجمعيلت في المهجر ل و د أعلنت في  وائم ف

   

كانت اللجنة تعمل كخليعة نحعل مسعتثمرة كعل عال اتهعا وامكانياتهعا تاركعة لقـــد  -43

لشخ ععية وحتععى ابتعععدوا عععن عععوائلهم  شععهر م ععالحها الخاصععة وار ا هععا واعمالهععا ا

طويلة و د أنعكس عل  على وا ع عوائلهم وكانت تضحية عبيمة يستحقها هعذا ا نجعا  

التاريخي العبيم ل لقد اكتشانا كنزا عبيما كنعزا يتشعرا أي منعدائي با نتمعاء اليعه  نعه 

نعلعم أي شعيء ععن كتاب عبيم أ حنا عنه الغبار ل لقد كنا نحن وأهلنعا نقدسعه بعدون أن 

   محتواه فكيف نقدس كتابا  نعلم محتواه ؟ف

لقد حررنا هذه الن و  الجميلة الرائعة وأهرجنا هذا الكنز العبعيم العى النعور وناضعنا 

عنها غبار القرون المتعا بة فمن حقنا أن ناخر به جميعا بعد أن نال اعجعاب المنعدائيين 

  ن فوغير المندائيين وأعتبر أنجا ا  يقدر بثم

   

اللجنة اصدار عدد ها  معن مجلعة خفعاك مندائيعة واطلقنعا عليعه لالععدد ارتا   -44

الععذهبي   وكععان متميععزا بلونععه ا هضععر تضععمن الكتععاب ا ول بتسععبيحه ا ول لالتوحيععد  

والثاني لالوصايا  وتم تو يعه داهل وهارا العراك فكان له و ع رائع في ناعوس أبنعاء 

  عال ايجابية ومباركة لهذا العمل فردود اف الطائاة وكانت 
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عمل عبعيم يبعر  علعى السعاحة معن يحعاول تسعايه العمعل والتقليعل معن وكــكل  -45

شانه وهاصة من بعو ا فراد من أبناء الطائاة العذين  عاموا بمحعاو   يائسعة  يقعاا 

وافشععال هععذا المشععروع العبععيم  سععباب يعلمهععا الكثيععر مععن المنععدائيين ل حيععد أهععذوا 

ينشععرون فععي بعععو ال ععحف المحليععة مقععا   تشععك  بكتابنععا المقععدس وتشععوه بعععو 

الحقائ  والن و  وامافة اسم المترجم الرئيسي يوسف  و ي بعدون علمعه وهعذا معا 

 ل وبعر  فعي مقدمعة 8ل7دعا ا هير للرد على أدعاءاته في ناس ال حياة لنموعا ر عم 

ل ياغة ا دبية ل حتى وصلت هعذه ه  ء الدكتور صبيح مدلول بحجة عدا اشراكه في ا

ا تهاما  العى حعد الوشعاية باللجنعة لعدى السعلطا  ا منيعة للنبعاا السعاب  لمنعع اصعدار 

الكتاب بادعائهم ان الكتاب يتقاطع مع الحملة ا يمانية التي يقودها لالعرئيس المخلعوع  

وان هنععاث بعععو الن ععو  تتعععارض مععع سياسععة النبععاا  سععيما فععي نععص ل تقربععوا 

الملوث والسعالطين و معردة هعذا الععالم   ل وكعان ا تهعاا الثالعد بعان العنص يقتعرب معن 

القععرخن الكععريم وغيرهععا مععن ا تهامععا  الخطيععرة جععدا ت ععل حععد أتهععاا اللجنععة بحععذا 

ن و  فيها تهجم على ا ديان ا هرى !! ف لقعد كانعت اتهامعا  م لمعة بععد هعذا الجهعد 

نوا  ع يبة وجهود واموال بعذلت  يمكعن تقييمهعا الكبير الذي استغرك بحدود ثالز س

بار اا ل وكانت ت در من مندائيين يحرمون الدكتور صبيح مدلول ليكعون رأس العرمح 

وهذا عار عن ال حة وهع  ء المحرمعون هعم  بعد ان ادعى بانه هو من  اا بالترجمة 

و مهتلعف كل من ل الشيك هلعف عبعد ربعه ل العدكتور رفععت   ا مشععل ل المحعامي غريع

وا ستاع مجيد جابع    لالسعف الشعديد ل وهعذا معا دععا مجلعس رئاسعة الطائاعة ومجلعس 

الش ون وسكرتارية مجلعس العمعوا العى ا جتمعاع وتعدارس الومعع الخطيعر العذي خلعت 

الععى مجلععس العائلععة  6000/  3/  60اليععه ا مععور وتوجيععه كتععاب شععديد اللهجععة بتععاريك 

ا الععيهم عنععد حععدهم وبخععالا علعع  ستضععطر  يععادة الخميسععية علععى مععرورة ايقععاا المومعع

الطائاععة المتمثلععة بمجالسععها الععثالز الععى اتخععاع ا جععراءا  الرسععمية والقانونيععة بحقهععم 

     ف9لنموعا ر م 

لقد تاكد لنا هذا الموموع بعد أن بلغنا من و ارة ا و اا ب عدور أمعر ايقعاا الطباععة 

 ي عن ا مر أهبرنا بهذه الحقيقعة المعرة ونحن كنا في المراحل النهائية للطبع وبعد تق

!!لوأن ا مر صدر من لجنة ا من القومي وهي ممثلة معن لا و عاال ا ععالا ل ا معن ل 

المخعععابرا    فبعععذلنا جهعععودا جبعععارة وكبيعععرة   نعععاع هعععذه ا طعععراا بععععدا صعععحة هعععذه 

يا ا دعععاءا  وبععدأ السععيد نععزار ياسععر با ت ععال المباشععر بممثلععي هععذا المجلععس شخ عع

للتوميح والت حيح والمحاججة عن كل اتهعاا معن هعذه ا تهامعا  حيعد كعانوا يطلبعون 

منا أسماء كل الذين عملوا في مشروع الترجمة ولجنة السالمة الاكرية والمراحعل التعي 

مر  بها عملية الترجمة وهذا ما مومح لع  عزيعزي القعاريء فعي الكتعاب الموجعه العى 

  حتى تمكنا معن 10لنموعا ر م  16/1/6001بتاريك  و ارة ا و اا والش ون الدينية

ا ناع الجميع وبجهود مضعنية فح علت الموافقعة علعى الطباععة مجعددا فعي اول اجتمعاع 

   لهم بعد اكثر من شهر ف
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أن هعذه المحاولععة لعم تكععن المحاولعة الوحيععدة  يقعاا عمععل المشعروع وانمععا كانعت هنععاث 

هععا ورود أهبععار بتنبععيم محامععرة عععن محععاو   أهععرى لتشععويه المشععروع وايقافععه ومن

ترجمععة ل كنزاربععا   تقععوا بهععا ناععس المجموعععة فععي مجلععس الععدكتور عبععد الععر اك محععي 

الطالبيععة ل فتوجععه أعضععاء اللجنععة ومعهععم  –الععدين لصععالون الثالثععاء ا دبععي  فععي بغععداد 

ا ستاع عبعد العر اك عبعد الواحعد واربععة أهعوة منعدائيين خهعرين العى المجلعس وبععد أن 

ستقبلنا هناث حشد كبير من ا ساتذة المخت ين وا دباء ل أكثر معن ثمعانين شخ عية   ا

حضر أعضاء هذه المجموعة وهم ل الدكتور صبيح ل الدكتور رفعت ل المحامي غريعو ل 

مجيد جاب    وبعد أن شاهدونا فعروا هعاربين وتركعوا المجلعس و امعت اللجنعة وا سعتاع 

بد الواحد ونزار ياسر بالقاء محامرة لشرح لكنزاربعا عبد الر اك عبد الواحد وبشير ع

  ومعانيهعععا و عععراءة ن عععو  منهعععا والعععرد علعععى اسعععدلة كثيعععرة حعععول العععدين المنعععدائي 

  واستمر  ثالز ساعا  ونالت استحسان الحضور وأنقلو السحر على الساحر ف

   

بعاي ثمعن تزد هذه الموا ف اللجنة ا  ت لبا وعزما على انجا  المشروع لــــم  -42

 يمانها بان هذا المشروع سيكون تحو  مهما وكبيرا فعي مسعيرة الطائاعة فبعالرغم معن 

صدور  رار ايقاا الطباعة ا  اننا  ررنعا ا سعتمرار بهعا بشعكل سعري بععد ا اعال أبعواب 

   المطبعة ف

واسععتمر العمععل وتواصععل حتععى النهايععة ثععم تحععول المطبععوع الععى معمععل التجليععد والتغليععف 

ى باحسن حلة فتم طباععة الوجبعة ا ولعى وهعي ألعف نسعخة معن الحجعم الكبيعر حتى انته

 وتم تهيدة مجموعة منها لتو ع على أبناء الطائاة وأصد ائها ف 

   

تععم أنجععا  هععذا المشععروع وا عععالن عنععه وكععان الكععل يتر ععو هععذا الحععدز لقــععـد  -47

ئل التاييعد والتهعاني معن العبيم في تاريك الطائاة باار  ال بر وكانت تتوافد علينا رسعا

داهل العراك وهارجه ومن كافة المحافبا  التي يتواجد بها أبناء الطائاة لنمعوعا ر عم 

  ل مثلما كان أعداء هذا المشروع يتاملون ايقافه والنيل منه ومن اللجنة ولكن هاب 11

لععنهم ل ولكععي يكععون لهععذا ا نجععا  الكبيععر صععو  مععدوي يعع ثر علععى الوا ععع ا جتمععاعي 

عرا ععي والرسععمي ولكععي نعطععي الارصععة للمنععدائيين أن ياخععروا بانجععا هم هععذا بعععد أن ال

يكععون بععين أيععاديهم ويتاكععدوا ان لهععم كتابععا مقدسععا عبيمععا فععي مااهيمععه وتعاليمععه ولكععي 

ندعم اصد اء الطائاة معن العذين كعانوا يعدافعون ععن العدين المنعدائي حبعا بنعا وبعدون أن 

 ياتنا وسلوكياتنا بومع هذا الكتاب بعين ايعديهم ولكعي يطلعوا عليه بل اعتمادا على اهال

يقولوا للجميع اننا كنا م يبين من الدفاع عن هذا الدين واتباعه ف فقرر  اللجنعة ا امعة 

احتاالية كبيرة ورائعة في  اعة مندى الطائاة احتاا  ب دور الكتعاب المقعدس ف و عد تعم 

ه ا حتاالية ف فتم تشكيل لجنعة لهعذا ا تااك مع رئيس الطائاة ومجلس عمومها على هذ

الغرض برئاسة السيد نزار ياسر عضو لجنة الترجمة وعضوية عدد معن ابنعاء الطائاعة 

وبمسععاعدة مجععالس الطائاععة ل فتمععت دعععوة عععدد كبيععر مععن وجععوه المجتمععع السياسععية 



17 

 

والثقافية والانية وال حاية والسل  الدبلوماسي العربعي وععدد معن الاضعائيا  ووجعوه 

  مساءا ف7/1/6001خ يا  مندائية كثيرة و د تم عل  يتاريك وش

كمععا حضععر ا حتااليععة رئععيس المجلععس الععوطني وعععدد مععن الععو راء وأسععاتذة وعلمععاء 

وأدبععاء وفنععانون ووجهععاء ورجععال ديععن وفقععه مععن كععل ا ديععان والملععل كععذل  عععدد مععن 

وحضعععر المععع رهين وشخ عععيا  حكوميعععة ومعععدراء ععععامين معنيعععين بالثقافعععة وا ععععالا 

  ا عالميون من فضائيا  وأعاعا  وصحايون محليون وأجانو ف

و د  ينعت القاععة معن العداهل بعالورود وعلع  علعى جعدران  اععة المنعدى  فتعا  تحمعل 

بوز من لكنزاربا  وهي عيعون هعذا الكتعاب لمعا فيهعا معن مععان ود    ل كمعا تعم ا امعة 

لمراحععل الترجمععة بالكامععل متحععف فععي رواك المنععدى يتضععمن تخطيطععا  وصععورا ومععواد 

معز ا بالوثائ  وال ور والكتو والقرارا  الرسعمية وحتعى المعواد المسعتعملة فعي هعذا 

المشروع ونماعا منها حتى الق اصا  الور ية والمالحبا  بما في علع  أ عالا الكتابعة 

والخا ونماعا من الورك وورك التجليد الخا  بتجليد الكتو ف و د كان الجميعع عبعارة 

هلية نحل فعالة وهاصة أعضاء مجلس ش ون الطائاة العاا ل و د تم اصدار فولعدر عن 

تعرياي بالدين المندائي باللغتين العربية وا نكليزية معز  بال عور الملونعة امعافة العى 

باجععا  و عععت هععدايا علععى الضععيوا للغععرض ناسععه كمععا تععم تهيدععة عععدد مععن شععهادا  

مطليععة بالععذهو والمينععة الخضععراء والععذي الشععرا والتقععدير وأوسععمة الس الاضععية ال

أشرا على صناعتها السيد عبد الكريم هليل مال هللا ل والقيعت فعي الحاعل كلمعا  رائععة 

بعدء معن رئععيس الطائاعة الشععيك سعتار جبععار وا سعتاع الشععاعر عبعد الععر اك عبعد الواحععد 

د وا سععتاع المتععرجم الععدكتور يوسععف  ععو ي ورئععيس لجنععة الترجمععة ا سععتاع بشععير عبعع

الواحد ل و د غ ت القاعة بالحضور حتى بقي عشرا  المدعوين هارا القاعة وكعانوا 

يتابعون ا حتاالية عن طري  شاشا  تلازيونية كبيرة أعد  لهذا الغعرض ل وتعم  عراءة 

بعو البوز ب عو  الشعاعر عبعد العر اك عبعد الواحعد كمعا تعم تو يعع شعهادا  الشعرا 

رفين علععى هععذا العمععل ومععن مععمنهم الععدكتور ووسععاا الس الععى لجنععة الترجمععة والمشعع

صبيح مدلول السهيري تقديرا للجهود المتميزة التي بعذلوها وألعيكم بععو صعور الحاعل 

  ل و ععد 16وتو يععع شععهادا  الشععرا وأوسععمة الس فععي منععدى الطائاععة لنمععوعا ر ععم 

ألقيععت بعععو الكلمععا  مععن  بععل بعععو ا سععاتذة والمخت ععين فععي مجععال الععدين والتععاريك 

قه وا ععالا ل حيعد أشعادوا بروععة هعذا ا نجعا  التعاريخي العبعيم العذي تاتقعر اليعه والا

المكتبععة العالميععة والعربيععة وا سععالمية وشععدوا علععى أيععدينا وبععاركوا الطائاععة علععى هععذا 

  العمل الجبار العبيم ف

  لقد كان صدى ا حتاالية كبيرا في جميع ا وساط الرسعمية والعلميعة وا دبيعة والدينيعة

ل و د  امت وسائل ا عالا بنشعر ا حتااليعة فعي التلازيعون وا عاععا  وال عحف وبهعذا 

   ومع الجميع أماا ا مر الوا ع وأصبح الحلم حقيقة ف
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أكتسو كتابنا المقدس ال اة الرسعمية بععد أن و ععت اللجنعة ععددا كبيعرا لقــد  -48

ية والجامععععا  والقضعععاء معععن النسعععك كهعععدايا العععى المراكعععز العلميعععة وا دبيعععة والرسعععم

والمراجع الدينية في الحو ة العلمية للسيد علي السيستاني والسيد محمعد سععيد الحكعيم 

والمكتبا  وبعو رمساء الدول العربية بواسطة سارائهم وكعذل  العى  داسعة البابعا فعي 

الااتيكععان والععى شععيك ا  هععر الشععريف والمراجععع العلميععة فععي أيععران وجميععع المراجععع 

ف المسيحية كما تم تو يعع ععدد معن النسعك العى و ارة الععدل لغعرض أعتمادهعا والطوائ

فعععي المحعععاكم القضعععائية العرا يعععة ل كعععذل  و ارة الثقافعععة وا ععععالا والمكتبعععة الوطنيعععة 

المركزيععة والثععار والتععراز والمتحععف العرا ععي وسععجل الكتععاب رسععميا فععي دار الكتععو 

 العرا ية ف 

لسيد علي السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم كانت أن النسخة المرسلة الى سماحة ا

مرفقععة برسععائل اهععداء مععن الطائاععة تععم نقلهععا بواسععطة أحععد ا صععد اء المقععربين مععن 

المرجعيععة فععي النجععف ا شععرا ل وبعععد مععرور شععهرين أت ععل بنععا ناععس ال ععدي  وحععدد 

شعبه  موعد للقائنعا معع مجموععة معن المقعربين معن الحعو ة العلميعة وتعم اللقعاء ب عورة

سرية خنعذاث فعي داره الكائنعة فعي منطقعة الزويعة فعي بغعداد ل و عد شعارث فعي هعذا اللقعاء 

الشععاعر عبععد الععر اك عبععد الواحععد والسععادة بشععير عبععد الواحععد وحمععودي مطشععر ونععزار 

ياسر صكر وسميع داود ل و د حضر معنهم أربععة أشعخا   عدموا ه ي عا معن النجعف 

بهم بالكتاب وما يحتويه معن ماعاهيم كبيعرة والثنعاء ا شرا للقائنا ل وبعد أن أبدوا اعجا

على حسن المعنى وال ياغة وا هراا ل تم توجيعه أربععة أسعدلة كعانوا  عد حملوهعا معن 

  المرجعية لالستاسار عن :

     ماهو أصل ال ابدة المندائيين وأين كانوا يعبشون؟ ف  أ

  ب  ماهي عال تهم بالنبي يحيى عليه السالا ؟ ف

  أي الدين المندائي بالسحر والتنجيم ؟ فا  ماهو ر

   د   ماهو رأي الدين المندائي بالتوحيد ؟ ف

و عد تمعت ا جابعة علعى هعذه ا سعدلة بشعكل تا عيلي ووامعح وبعالبراهين معن ن عو  

الكتاب المقدس و د  اموا بكتابة هعذه ا جوبعة لغعرض نقلهعا العى المرجعيعة اجابعة علعى 

   أسدلتهم ف

 

سخة هاصة من الكتاب المقدس حاع  فعي صعندوك كنعز معن هشعو اعداد نتـــم  -49

السيسم مطعم بالاضة المطلية بالذهو والزهرفعة المندائيعة  يعن ببعوز معن كنزاربعا  عاا 

بت عميمه السعيد نعزار ياسعر صعكر و عاا ب عياغته ععدد معن ا هعوة ال عاغة المنععدائيين 

يم شعدود والسعيد ععاطف بدون مقابل منهم لالسادة حامد رويد واهوانعه ل والسعيد ابعراه

  عبد الرحيم وخهرين   بارث الحي العبيم بجهودهم الخيرة ف

تم تحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية بعد أسبوعين من ا حتاالية بنعاء علعى طلبعه  

ل و د  اا وفد من أبناء الطائاة برئاسة الشيك ستار رئيس الطائاعة بتقعديم الكتعاب هديعة 



19 

 

تعاب ومحتعواه فعي نسعخة أرسعلت لعه مسعبقا  بعل أسعبوعين معن له بعد أن أطلعع علعى الك

اللقاء حيعد أبعدا اعجابعه وأثنعى علعى محتعواه ومعا تضعمنه معن ماعاهيم للتوحيعد وعبعادة 

الخال  وبعد مقابلة استمر   كثر من ساعة وعد الوفعد بانعه سعيامر بحاع  هعذا الكتعاب 

ارغعة معن الهعواء ويلعف في هزائن الدولة الرسمية بعد أن يعتم حابعه بطريقعة علميعة م

ويختم بالشمع لكي يكون مرجعا لمدا  السنين المقبلة ولكي يعتمد كما القرخن وا نجيعل 

ف وأمر بان يعتمد مرجعا أساسيا في المحاكم والقضاء وكافة ا مور الاقهية ل وبععد هعذا 

الترحيو تم تكريم الطائاة بتخ يص  طعة أرض على نهر دجلة في بغداد   امة منعدى 

الطائاة الكبير يحدد مو عها  حقا ل ثم صدر سند طابو رسمي باسعم الطائاعة فعي منطقعة 

العطياية بجوار الجسر الحديدي وبمساحة ثالثة خ ا متعر وععد ببنائهعا علعى أحعدز معا 

يكععون لتكععون صععرحا كبيععرا ل و ععد تععم اعععداد الدراسععة والتخ ي ععا  كاملععة  نجععا  هععذا 

ديد وبسععبو تلكعع   يععادة الطائاععة ومجالسععها التععي ال ععرح العبععيم ل ولكععن لالسععف الشعع

ترأست بعدنا المس ولية وبسبو اهمالها ماعت هذه فرصعة البنعاء وبقيعت ا رض فقعا 

   !!ف

كما  اا بدعم مجلة خفاك مندائية بتخ يص مبلغ سبعين مليعون دينعار كعان يكاعي حينهعا 

المبلغ تم اسعتالمه معن لتاسيس دار نشر مندائية لخدمة اعالا الطائاة وموردا لها ولكن 

القيععادة الالحقععة ولععم نعثععر لععه علععى أثععر لحععد ا ن مععع تععدني مسععتوى المجلععة والتععي هععبا 

  مستواها بعد أن تالقت كمطبوع متميز بين ا عالا العرا ي ف

 

تم طبع ألف نسعخة معن الحجعم الكبيعر كطبععة أولعى ثعم تعم التعا عد مباشعرة لقــد  -50

وثالثعة خ ا نسعخة صعغيرة وألاعين نسعخة معن كتعاب  على طبع ألف نسخة أهرى كبيرة

مواع  وتعابم النبي يحيى لدراشة أد يهيا  بعد أن أنجز  لجنة الترجمة ا شراا علعى 

ترجمته التي  عاا بهعا ا سعتاع أمعين فعيعل حطعاب و عاا بال عياغة ا دبيعة ا سعتاع سعميع 

مافة العى أننعا هططنعا داود سلمان و د صدر بحلة جميلة ونال استحسان الجميع ف وبا 

أن تكون هذه الكتو في كل بيت منعدائي داهعل وهعارا الععراك كعذل  فانهعا كانعت معوردا 

ماليا للطائاة بالو ت الذي كانت ماليعة وصعندوك الطائاعة هاويعة معن كعل معال ل و عد  عاا 

أعضععاء اللجنععة بتمويععل طبععع الكتععو وبيعهععا واعععادة مععوارد الطباعععة الععى الطائاععة بعععد 

كلاة الطباعة فقد  ررنا بيع الكتاب لكنزاربا  الى هارا الععراك بمبلعغ همسعين استرداد 

دو ر ل وكععان عضععو اللجنععة السععيد نععزار ياسععر صععكر يقععوا بمراسععلة المنععدائيين هععارا 

العععراك ويقععوا بععر ا وشععحن الكتععو بواسععطة البريععد لالطععرود  بعععد أن يثبععت الموافقععا  

بيععرا  ي ععالها الععى المنععدائيين فععي المهععاجر الال مععة مععن و ارة ا عععالا ويبععذل جهععدا ك

واسععترداد أثمانهععا لغععرض دعععم هععذا المشععروع والععذي كععان مخطععا لععه أن يععدعم العوائععل 

المتعااة دون الحاجة لطلو المعونة من أحد ل كذل   اا بعملية تسوي  الكتعو معن هعالل 

و عد تعم بيعع محالته في شارع النهر وفندك ميريديان وكرس جل و ته لهذا العمل الخير 
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الكتاب الكبير داهل العراك بمبلعغ همسعة وعشعرين ألعف دينعار ل والوسعا بمبلعغ همسعة 

  خ ا دينار ل ودراشة أد يهيا همسة خ ا دينار ف

   

أن أصبح المشروع والترجمة والكتاب حقيقة وا عة بعدأ هجعوا مععاكس وبعــد  -51

اللجنعة التعي أشعرفت علعى  من نوع جديد مع ا سف الشديد على الكتعاب المقعدس وعلعى

هععذا العمععل مععن  بععل بعععو المنععدائيين سععامحهم الحععي العبععيم وهععداهم للخيععر و رع فععي 

 لوبهم كعل معاهو جميعل ورائعع حيعد وجهعوا أصعابع ا تهعاا العى اللجنعة بانهعا  عد  امعت 

بالمتاجرة بالكتاب وانها باعت حقوك الطبع لجهة ودار نشر أجنبية وهذا أفتعراء وعمعل 

مل  عرة من ال دك أريد به ا ساءة الى مجموعة محت من أجل الطائاة ومن باطل  ي

أجعل سعمعتها ومسعتقبلها ل ولكعي تثبعت اللجنعة انهعا علعى حع  وان الجانعو الهعر كععاعب 

ودجععال ل شععكلت لجنععة برئاسععة محاسععبين  ععانونيين محايععدين مععن هععارا الطائاععة ومععن 

التد ي  في كافعة السعجال  لهعر ان المشهود لهم بالتخ ص بالمحاسبة القانونية وبعد 

اللجنة  د صرفت من مالها الخعا  لتمويعل مشعروع الطباععة لجميعع النسعك المطبوععة 

والتي سو ت وح ر  المبيعا  والم روفا  و ن صندوك الطائاة أصعال  يوجعد فيعه 

أي امكانية لتمويل مثل هكعذا مشعروع فقعد ثبعت بعان اللجنعة  عد صعرفت أكثعر معن ثالثعين 

دينععار مععن مالهععا الخعا  وباعععت مععن الكتععو بمبلععغ أكثعر مععن ثالثععة عشععر مليععون مليعون 

دينار و تزال اللجنة لها بذمة الطائاة والمشروع مبلغ أكثر من ستة عشر مليون دينعار 

تعود الى السيد نزار ياسر صكر عضعو اللجنعة علمعا بعان السعيد حمعودي مطشعر  عد  عاا 

مشععروع بهيدععة نثريععا  ومععيافة وهععدايا ب ععرا مبععالغ كبيععرة مععن مالععه الخععا  علععى ال

ومسععاعدا  والكثيععر مععن ا مععور التععي لععم تسععجل مععمن حسععابا  المشععروع حيععد كانععت 

تبرعا منه ل هذا امافة الى التضحيا  الماديعة والمعنويعة هعالل اكثعر معن ثعالز سعنوا  

من العمل الدموب الذي كان على حساب أر اك وعمل اللجنة وراحتهم وراحة ععوائلهم 

دينعار   باسعم  000ل428ل12عد تثبيعت هعذه الحقعائ  رسعميا تعم تنبعيم صع  بمبلعغ لف وب

السععيد نععزار ياسععر صععكر مو ععع مععن  بععل رئععيس الطائاععة الشععيك سععتار جبععار حلععو وأمععين 

ال ندوك وتم تقديم أعتذار رسمي للجنة في مجلعس العمعوا وتعم نشعره فعي مجلعة خفعاك 

    ف13لنموعا ر م  30/11/6001في  مندائية وتعميمه على الطائاة بكتابها ال ادر

لقعد كانععت هععذه ا عمععال عبععارة عععن مشاكسععا  مععد اللجنععة مععن بعععو ا شععخا  الععذين 

كانوا يحلمون بايقعاا هعذا المشعروع الجليعل بععد أن كعانوا يتعاملون الكسعو المعادي معن 

هذا المشروع ولغايعا  وأسعباب أنانيعة أهعرى لهعا عال عة با سعاءة العى كعل معا هعو هيعر 

   عمل شريف ل فبهر الح  و ه  الباطل ف وكل
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 وة الكتعاب المقعدس و دسعيته وأمانعة اللجنعة ود تهعا ود عة عملهعا وتعضعيد ان  -56

عملها معن  بعل لجنعة التعد ي  والسعالمة الاكريعة أجهضعت كعل هعذه ا دععاءا  الاارغعة 

والعلمعاء  وأصبح الكتاب في كل بيت مندائي وفي كل مكتبة ولدى كعل المثقاعين وا دبعاء

والماكرين والاقهاء أصد اء الطائاة وأصبح معتمدا في كل المحاكم الرسمية وفي طول 

العراك وعرمه كتابا مقدسا  بناء الطائاعة جنبعا العى جنعو معع الكتعو المقدسعة لالديعان 

  ا هرى ف

   

مععن ا مععور المثيععرة لالسععتغراب أن يقععوا بعععو المثقاععين المنععدائيين ومععن ان  -53

عيشون في المهجر بمهاجمة الكتاب وهم بعيدون كعل البععد ععن مجريعا  ا معور الذين ي

لمجرد أنهم يتعاطاون مع أ رباء لهعم فعي العداهل معن العذين و اعوا معد الكتعاب  سعباب 

شرحناها سابقا ل وليس لهم أي سبو خهر لهذا الهجوا على الكتاب واللجنة ونحن علعى 

م يعرمونه على اصد ائهم ويهدونه ويو ععون يقين بان الكتاب موجود في مكتباتهم وه

عليه الى ا هرين ل وياتخر به أبنامهم وبناتهم ويتباهون به ويجادلون ا هعرين بقعوة ل 

وبعد مضي كل هعذه السعنين أطعل علينعا العدكتور صعبيح معدلول بعافتراءا  جديعدة   أول 

 يمععة كتابنععا لهععا و  خهععر حيععد كانععت مملععوءة بالمغالطععا  والتشععويه وا نتقععا  مععن 

المقدس مما امطر البعو من اهواننا المندائيين في داهل العراك وهارجعه للعرد عليعه 

حيد أدعى أنه المترجم الرئيسي للكتاب المقدس مع العلم أنعه غيعر مع هال لترجمعة هعذا 

السار العبيم ولو كان كعذل  لمعا اوصعلنا وعرفنعا بالعدكتور يوسعف  عو ي !! ل وهعذا معا 

  ل وبعععد 15ل14لنمععوعا ر ععم  1/2/6002اععة للععرد عليععه بتععاريك أمععطر رئععيس الطائ

دف يوسعععف  عععو ي علعععى تلععع  ا فتعععراءا  ومحاولتعععه طمعععس دور ا هعععرين فعععي   أطعععالع

    ف12المشروع ونسبها اليه رد عليه برسالة لنموعا ر م 

لقد كانت اللجنة تتو ع أن ياتي الهجوا على الكتاب المقدس من هارا الطائاة ا  أن ما 

   ثار استغرابنا ان المهاجمين كانوا من أبناء طائاتنا و سباب معلومة للجميع!!فأ

   

كان لهذا المشروع الكبير ا ثر في تعزيز مو ف المندائيين في العراك في لقــد  -54

أياا صععبة معر  علعى الطائاعة يعرفهعا كعل معن لعم يغعادر الععراك ل لقعد كعان أول رد فععل 

م نالحع  نهائيعا تععرض أي امعاا جعامع فعي هطبعة جمععة العى ل دور الترجمة هعو أننعا لع

الععدين المنععدائي أو المنععدائيين ل وكنععا حري ععين أن ي ععل هععذا الكتععاب الععى كععل المراكععز 

العلمية والدينية في العراك وهارجه فقد أوصلناه الى كل الشخ يا  الدينيعة ل وتحعدثت 

  عن هذا العمل الكبير وسائل ا عالا والاضائيا  ف

أحدثنا ثورة أعالمية كبيرة سعيكون لهعا ا ثعر الكبيعر بتعزيعز مو عف الطائاعة واطالعة  لقد

عمر الدين المندائي ف على الجميعع أن يعلعم اننعا  منعا بهعذا العمعل لنعدافع بعه ععن أناسعنا 

هاصة ونحعن نععيش أومعاعا شعاعة فعي الععراك معن للعم وأمعطهاد ودكتاتوريعة وهكعذا 



22 

 

اننا اصحاب كتعاب وموحعدون نع من بعاو واليعوا الهعر  تاكد للجميع من غير المندائيين

  وبانبيائه ورسله ومالئكته ف

اعن الترجمة حققت الهدا المنشود منها ل اما من له رأي خهعر  ي سعبو كعان يسعتطيع 

أن يرجع الى النص المندائي في مخطوطاتنعا المندائيعة المتعوفرة ل ولعه الحع  أن يتعرجم 

سععو مععا ياهمععه وعلععى رجععال الععدين أن يجععروا طقوسععهم وياسععر مععا يععراه مناسععبا لععه وح

بكتععاب كنزاربععا المنععدائي وهععذا مععا يععنص عليععه التقععديم الععذي  ععاا بععه الشععيك سععتار جبععار 

لرئيس الطائاة   الذي كان و   ال وسيبقى مقتنعا بما كتبه في هذه ال احة بعدليل انعه 

  ء وتو يعه عليه فيهدي هذا الكتاب لضيوفه وأصد اءه بعد أن يضع عبارا  ا هدا

   

أصععبح الكنععز العبععيم ملعع  الجميععع يقرمونععه وياهمونععه مععن الغععالا الععى لقـععـد  -55

الغالا بعد أن كانوا  يعرفون محتواه وهو كنز من كنعو  المعرفعة والالسعاة والالهعو  

وأن صياغته بلغعة عربيعة سعليمة ومتقنعة أعطعى لقارئعه  عوة البيعان والتعبيعر وأفعاد فعي 

  مور :كثير من ا 

  لقععد أصععبح سععالحا ومرجعععا عنععد كععل بيععت ليععزداد ايمانععا بععالحي العبععيم ولكععي تتعععز    أ

   ح انته و درته على مجادلة الهرين بالتوحيد وبما يحتويه من وصايا ف

ب  أثبتععت ترجمععة الكتععاب كععون ال ععابدة المنععدائيين أنععاس موحععدين وهععم جععذر التوحيععد 

  اءا  مثل عبادة النجوا والكواكو وغير عل  فا ول   كما أل   بهم من تهم وأفتر

ا  لهور هذا الكتاب باللغة العربية يايد أبناء الطائاة المغتعربين بالحاعال علعى هعويتهم 

  المندائية ولغتهم العربية ف

   د    اد من أيمان  ارئيه وحافبي ن وصه وأثر بتطوير وتحسين لغتهم العربية ف

يععان ا هععرى علععى الكتععاب ا داد تقععديرهم واحتععرامهم ه   بعععد أن أطلععع اهوتنععا مععن ا د

   هوانهم المندائيين لما وجدوا فيه من مثل و يم ومباديء سامية ف

   

  الخاتمة : -52

عنععد تقععديرنا لمجمععل مراحععل الترجمععة وبعععد الععدعم والمسععاعدة التععي ح ععلنا عليهععا مععن 

وبمعع ا رة   ولععىاهوتنععا المخل ععين فععي مجلععس الشعع ون ومجلععس العمععوا / الععدورة ا 

اهواننا من أبناء الطائاة والعوائل المندائية الكريمعة و عد حققنعا الغايعة وأنجزنعا المهمعة 

التي كلانا بها بامانة وصدك ود ة عالية وبهذا العمل العبيم  دمنا هدمة جليلة لطائاتنعا 

ين  نطلو من أحد عليها حمدا و  شكورا ل ولكن يح  لنعا هنعا أن نعدون عتبنعا علعى العذ

ناصبونا العداء وعلى العذين بخسعوا حقنعا فعي كلمعة طيبعة تقعديرا للجهعد الكبيعر والو عت 

الثمين الذي بذلناه عن طيو هاطر وبكعل ممنونيعة وبعدون مقابعل وهاصعة كعرا الضعيافة 

الكبيععر الععذي أبععداه عضععو اللجنععة السععيد حمععودي مطشععر والجهععد والمثععابرة مععن رئععيس 

لهمة العالية فعي المتابععة والخعا والطباععة والت عميم اللجنة السيد بشير عبد الواحد وا

والتغليف وتسوي  وتو يع الكتاب المقدس من  بل عضو اللجنة السيد نزار ياسر صكر 
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ل ويسعدنا ان نقدا الشكر والتقدير لكعل معن سعاهم ماديعا ولعو بكلمعة طيبعة ل والشعكر كعل 

طانا بح  أحعد أو سعهونا ععن الشكر الى لجنة التد ي  والسالمة الاكرية ل ونعتذر ان أه

عكععر أحععد  ن العمععل الكبيععر  يخلععو مععن بعععو السععهو والنسععيان مععن عكععر بعععو ا هععوة 

الععذين سععاهموا ولععو بكلمععة طيبععة فهععي حسععنة ونقععدر ونععثمن المو ععف الطيععو لسععكرتير 

مجلععس العمععوا فععي حينهععا السععيد بشععار حربععي السععبتي وكععل الطيبععين المنععدائيين وعلععى 

برا الشيك ستار جبعار حلعو رئعيس الطائاعة العذي بعارث هعذه الجهعود رأسهم فضيلة الكنز

   وشجع اللجنة ورفع من روحها المعنوية ف

 من أجل هذا كله ترجم كتابنا المقدسل كنزا ربا   مبارث أسمه ف 

   والحي يزكي عمل الخير والخيرين ف

  6002  /   حزيران  /   بغــــــــداد

 

 

 رئيس اللجنة                            عضو اللجنة                      عضو اللجنة   

فبشير عبد الواحد يوس               حمودي مطشر الهاللي              نزار ياسر صكر  
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