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 -والتاريخ الصحيح انتصارا لإلسالم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديانة المانوية هي المتأثرة 

  العكس باإلسالم وليس
 

 أنها  أن المانوية ديانة خرافية، ويُثبت بحث علمي يُبين -

 – ، وهي التي أخذت منه وليس العكسهي المتأثرة باإلسالم وليس هو الُمتأثر بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األستاذ الدكتور  

  كبير عالل خالد 

   

  -دار المحتسب  -
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المقدمة

 

 بن عبدد الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي الكريم محمد    

 هللا، وعلى آله وصحبه، وبعد:

 

يانددت هددا عددن الدأبدداي ي النيديددت البددي اببب   ضددمن جدداك ابددابي  دد اأوال:       

بددد  رةالزرادشدددبيت ، و  تبدددين منهدددا أنهدددا تكعندددإل الدددي العصدددر ا  دددالمي ، وم 

ريعام لحيبهددا ب صددعش وت ددخدد م مندده أصددعع والروعددا وأأبا  ددالم بعدددما 

 يأيدديددث للدياندت المانعيدت علدى قدد  دع نسسده مجع يت.   ا ال ي يدث لها 

ع المددانعيين الدد ين يرالددعا ديددانبهم الددي العصددر العبا ددي وأدخلددعا اليهددا أصددع

ب  رة  بميتوت ريعام إ ال بد  ر لدي   ا  دالم . إنها  ي الم  هدا ،امدا ب دع الم 

   يببين الي ابابنا   ا، وقد عنّعنبه بـ:

  الديانة المانوية هي الُمتأثرة باإلسالم وليس العكس 

؛وإنمددا هاريخا ألصددعش المانعيددت والروعهددا، وع لباومعضددععه لددي  عرضدد

مده ك ا  دالم الدي اتهامزاعم أعددانعظف جانبا من ذلك بيدر ما يكسي لنيض 

ب  ر بها .    له ب نه م  ابه للمانعيت وم 

الهدي ا، نجدا  ابدابي  د عليهدا الدي ا م  اعبمددبالنسبت للمصادر البدي  ثانيا:    

ضداعإل  قليلت ، بحكم أن معظم المصادر المانعيت البي اببإل قبل ا  الم  قد

بر دا ونصدع  مبسرقدت. وأ مهدا وأا ورييدام وشد رام ولم يصدلنا منهدا إع

الد ي ااب دف بمصدر الدي اليدرن الع درين  -الكيساعيدا -يجما اباب السصدعش

بد  .واباب إنجيل ماني، و ع تجميع لنصع  وش رام مبسرقام أا ر دا ا  

، الهدع مسيدعد .ونسد   دالمي، ولدي   دع إنجيدل مداني الحيييديالي العصر ا 

لدم الاألمر ينطبق على المصادر المانعيت البي د وندإل الدي العصدر ا  دالمي، 

يصددلنا منهددا إع نصددع  مبسرقددام، وورييددام وشدد رام ، أ مهددا : ر ددالت 

ي الصدددين واببدددإل بالل دددت صدددالة تعبدددت المدددانعيين البدددي ااب دددسإل يددددي ا الددد

  ا ي عريت.

وأما المصادر الخاصت بالملل والسرق واألديان البي ا ببإل الي العصر         

ألديان والسدرق. منهدا ا  المي، اليد اببها مسلمعن، ضمن تدوينهم لمياعم ا
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السَرق بين الِسرق لعبد اليا ر الب دادي، والملل والنحل لل هر باني،لكن أ م 

،  ما: ابدن الندديم الدي السهر دإل، و أبدع الريحدان منهم عن المانعيت  من اب 

لدم تعبمدد  الباقيت عن اليرون الخاليدت. لكدن تلدك المصدادرالبيروني الي اآل ار 

يدددت األولدددى، واعبمددددم أ ا دددا علدددى مدددا اببددده ا يدددرا علدددى المصدددادر المانع

المانعيعن الي العصر ا  دالمي، ولدم ينببهدعا إلدى تحريسداتهم و درقاتهم مدن 

تهم عدن المانعيددت مبناق ددت، و،ام ددت، ومخالسددت اا  دالم. لدد لك جدداكم ابابدد

 ا يرا ألقعاش ماني وأصحابه األوائل. 

 هللا، الإنندا بعيي من عندد ن مانيا ادعى النبعة، و عم انه جاكبما أثالثا:       

حيح،  نناق ه ونبين بطالن  عمه باعيبكام إلى العيل الصريح، والعلم الص

كدن بحكم أن النبي الحق يسدبحيل أن يعجدد با دل الدي ويييده واالمده، وع ي م

لعصددر بالنسددبت ألتباعدده الددي ا وأمدداأن ي خددالف بدائدده العيددعش وييددائق العلددعم. 

ن تحدددريسهم  لدددددينهم و دددرقبهم ألصددددعش ا  دددالمي، الإنندددا  نناق ددددهم ونبدددي

ر د أوع علددى المصدداد. و ددنعبموت ددريعام إ ددالميت، وإدخالهددا الددي المانعيددت

  دامينهاالبي ا ببإل قبل ا  الم، وعلى المصادر البي وااليبها الي م المانعيت

ي الدود ونإل الي العصدر ا  دالمي. م نعبمدد  انيدا علدى المصدادر البدي ا ببدإل 

تحريسددام المدددانعيين و دددرقاتهم، بإخ ددداعها العصددر ا  دددالمي وت دددمنإل 

بدي نهدا  دي الا بد  المصددريّن السدابيين، بحكدم أ ومحاامبها  وإرجاعها إلى

ريسهم . وبدد لك ينك ددف  تحددلاألوائددت م ددل المانعيددت البددي اببهددا مدداني وأتباعدده 

تهم مدددن ا  دددالم ، وتظهدددر الددددينهم و، دددهم للندددا  وخدددداعهم لهدددم، و دددرق

 ينك دفي يدق ا  دالم والعيدل والعلدم مدن جهدت؛ والجريمت البي ارتكبع ا ال

مددد   يددف وادد ب وخددداي البدداي ين المعاصددرين الدد ين مددن جهددت اخددر  

 .   انبصروا للمانعيت ضد ا  الم

الصددق  هلما ي حبه ويرضاه، ونس له  بحان، والينا هللا  وأخيرا وليس آخرا   

 جي  .وا خال  الي اليعش والعمل، والبعاليق والسداد، إنه  ميع م  

 

 

 األ باذ الدابعر خالد ابير عالش

 الجزائر 

 ***** 
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 الفصل األول 

 

 في قوله  لمانويةُمتأثر بانقض الزعم بأن نبي اإلسالم 

 ،والكتاب اإللهي ،وختم النبوة بالفارقليط

 

 أوال: ماني لم يكن نبيا :

 ثانيا: محمد صلى هللا عليه وسلم هو النبي الخاتم:     
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 الفصل األول 

 

 في قوله  لمانويةُمتأثر بانقض الزعم بأن نبي اإلسالم 

 ،والكتاب اإللهي ،وختم النبوة بالفارقليط

 

بهدا أن محمددا نبدي ا  دالم تعجد مياعم الي ال دبكت المعلعماتيدت  عدم ا با   

يلد  خداتم ومبد  ر بده الدي قعلده ب نده  دع السدارقلي ، و 1 م(276 -216لماني) م 

.  عمدددعا ذلدددك دون أن ي يددددمعا أي دليدددل  2األنبيددداك، وصددداي  ابددداب إلهدددي

مددددين علدددى ظندددعنهم صدددحيح ي  بدددإل   عمهدددم، واابسدددعا بدددالزعم واعتهدددام معب

. وذلدك 3والبمسك بالب ابه ال ي ذاروه مدن جهدت أخدر   وأ عائهم من جهت؛

 ي ب ر م( أنه السارقلي  ال276 -216الب ابه معجعد ييا، اليد ادعى ماني ) 

. امدا أن النبدي محمددا 4به المسيح، وانه خاتم النبيين، وانه جداك بكبداب إلهدي

صلى هللا عليه و لم قداش ب نده  دع النبدي الد ي ب درم بده البدعراة وا نجيدل، 

. المداذا يعندي ذلدك  ، 5وانه خاتم األنبياك ، وجاك بكباب من عند هللا عز وجل

 منهمدا ادان نبيدا، الهمدا نبيدان مدن إنه يحبمل  ال ت ايبمداعم ، أولهدا: إن ادال

عندد هللا، ووايددد منهمدا  ددع النبددي الخداتم. اعيبمدداش ال داني: وع وايددد منهمددا 

: إن ايدد ما -ال الد  -اان نبيا، الكال ما ادعى النبعة ا با . اعيبماش األخيدر

، الهددع ادداذب مخددادي الددي ادعائدده لهددا. ان نبيددا ييددا، واآلخددر ادعددى النبددعة ادد

الال ي مكن أن يكعن نبيدا، وع يبطلد  األمدر عرضده علدى تلدك البالنسبت لماني 

اعيبمدداعم، ألن األدلددت البددي ت بددإل ا بدده ودجلدده وخداعدده ا يددرة جدددا، ت يدددر 

بالع ددرام بددل بالم ددام، ، ميابددل عدددم وجددعد وع دليددل وايددد صددحيح ي  بددإل 

ادعاكه للنبعة. وأما النبي محمد صلى هللا عليه و لم ال دلدت صدحت نبعتده الهدي 

يددرة جدددا تيدددر بالم ددام، وع تبطلدد  عددرل يالدده علددى تلددك اعيبمدداعم، ا 

نعدمدددت تمامدددا، ولدددي  عندددد منكدددري نبعتددده إع األ دددعاك  وأدلدددت عددددم نبعتددده م 

 والظنعن. وتسصيل ذلك اليما ي تي:

  أوال: ماني لم يكن نبيا :
                                                

 .   245 :   1ال هر باني: الملل والنحل ، ج  1
 http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272  ، نادي السكر الحر، ت ابه المانعيت وا  الم أنظر م ال مياش:  2
 http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272  ، نادي السكر الحر، ت ابه المانعيت وا  الم أنظر م ال مياش:  3
  ي تي ذار أقعاله عييا. 4
َّدْعَراةِ َواِ نْجِ }  الى: "قعله تعتعجد آيام قرآنيت ا يرة ت  بإل ذلك، منها  5 يَّ الَِّ ي يَِجد ونَه  َمْكب عبًا ِعنْدَ  ْم الِدي الب َّبِع عَن الرَّ  عَش النَّبِيَّ األ ّمِ يدِل الَِّ يَن يَب

م  َعلَيِْهم  الْخَ  نَْكِر َوي ِحلُّ لَه م  الطَّيِّبَاِم َوي َحّرِ وِف َويَنَْها  ْم َعِن الْم  ر   ْم بِالَْمعْر  َوإِذْ قَاَش ِعيَسى ابْن  َمْريََم يَا بَنِي إِْ َرائِيَل إِنِّدي }  و،{ 157"األعراف:بَائِ َ يَ ْم 

ًرا بَِر  عٍش يَ ْتِي ِمْن بَعِْدي اْ م   بَّ ِ قًا ِلَما بَيَْن يَدَيَّ ِمَن البَّْعَراةِ َوم  َصدِّ ِ إِلَيْك ْم م  َش َعلَ } و،{   6"الصف: ه  أَْيَمد  َر  عش  َّللاَّ قًا ِلَما بَيَْن نَزَّ َصدِّ يَْك الِْكبَاَب بِالَْحّقِ م 

ِ َوَخداتََم النَّبِيِّديَن َوَاداَن َّللاَّ  بِك دّلِ َشد،و } { 3" آش عمران: يَدَيِْه َوأَنَْزَش البَّْعَراةَ َواِ نِْجيلَ  دٌ أَبَدا أََيدٍد ِمدْن ِرَجداِلك ْم َولَِكدْن َر  دعَش َّللاَّ َحمَّ ْيٍك َما َااَن م 

 { .  40األيزاب: "َعِليًما

http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272
http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272
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أشرنا إلى أن أدلت ا ب ماني الي ادعائه للنبدعة ا يدرة جددا. و دي ت طدي      

م وا دعت مدن دينده، وتكسدي للحكدم عليده ب نده لدم يكدن نبيدا قطعددا، ألن مسدايا

النبي الحق ع ييعش إع ييا، ويسبحيل أن ييعش ا با، أو با ال.و  ا يعني أن 

مانيا اان ااذبا عندما قاش أنه  ع السارقلي  ، والنبي الخاتم، وانه جاك بكبداب 

 و ن ار منها ال عا د اآلتيت:   .1إلهي

 تنطبدق عالنبدي الخداتم الد ي ب در بده العهددان اليدديم والجديدد ،  نإأولها:    

 صددساته علددى مدداني، مددن جهددت اع ددم، وع البلددد، وع الِعددرق، وع الصددسام

المداني  العامت ؛ وإنما تنطبق على النبي العربي محمد عليه الصالة والسدالم.

  الد ي قليالسداراليديم وع ا نجيل، ولم يكن  دع  لي   ع ال ي ب ر به العهد

 ه.ك وت  ببت بين ذل اآلتيتواألدلت   ب ر به المسيح عيسى بن مريم عليه السالم.

 

، اليد ورد الي المصادر المانعيت أنه : ماني بن باتدا   فمن جهة اسم ماني   

، 4الار ددي األصددلوأصددله:   .3ومع ندده،  بددالد بابددل.  2،وا ددم أمدده: اارو ددا

، ويعندى 6مه، الييدل أنده ا دم جميدل.  واخبلف الي معنى ا د5وقيل أنه  رياني

الي تحديدد  -وما يزاش   ا اعخبالف  .8" المجنعن" أن معناه   وقيل .7الالمع

 قائما إلى اليعم بين ال م والمدح . -معنى ا مه

  

ولما ادان مداني يعلدم أن ا بد  اليهدعد والنصدار  ب درم بدالنبي الخداتم،      

باراليدإل " الد ي ب در بده المسديح، الإنه ادعى انه  ع " السدارقلي  " ، او " ال

ش النصدار  ا دم " . ، وقدد بددّ 9ب نه  ع الباراليدإل وارر ذلك مرارا الي اببه

عَددّزي تحريسددا لدده ، مددع أن ابددبهم  الباراليددإل"  و ددمعه الددي وقبنددا الحاضددر الم 

 -263) امدددا الدددي تددداريس يع دددابيع  الييصدددري اليديمدددت  دددمبه السدددارقلي 

عَددّزي " ، امددا جدداك الددي .   و ددم اآلن يكببعندده " ال10م(339 يعينددا }    إنجيددلم 

                                                
 . 457ابن النديم السهر إل، دار المعرالت، بيروم،  :  و.  252البيروني: اآل ار الباقيت عن اليرون الخاليت ،  :  1
مجمععت من الميبطسام من المصادر الرئيسيت الي المانعيت )ايساعي ومدونت ،  1" ،  :  7 -6إنجيل ماني  يا :  السصل ال اني "  2

 html-405770-read-haja-mani-https://www.rulit.me/books/evangelie.1، معقع:   اي( اعلعنيا لماني
 18، : تعاليم المانعيت ،  : يارو الف  ولعتاريف ، وما بعد ا . و 109دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  3

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 
مجمععت من الميبطسام من المصادر الرئيسيت الي المانعيت )ايساعي ومدونت ،  1" ،  :  7 -6إنجيل ماني  يا :  السصل ال اني "  4

 html-405770-read-haja-mani-https://www.rulit.me/books/evangelie.1، معقع:  اعلعنيا لماني  اي(
على المصادر ،ير المانعيت والمب خرة. و ي ، ألن المصادر المانعيت البي أشرنا إليها  ي أقع  واولى باععبماد ذلك الرأي ضعيف  5

( . وا م  .  245 :   1ال هر باني: الملل والنحل ، ج البي ذارم أن والد ماني  ع : باتا  ، ولي  الاتك اما ذار ال هر باني و،يره)  

 أ ماك السريان . والده وا م والدته اارو ا ي هدان أنه الار ي األصل، ولي   ريانيا. الهما أقرب إلى أ ماك السر  من 
 ،17: تعاليم المانعيت ،  :  يارو الف  ولعتاريف ، وما بعد ا . و 109دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  6

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 
7  https://en.wikipedia.org/wiki/Mani_(prophet)    . 
 /post_10.html-2019/08/bloghttp://alkuwaitbookstmarkcom.blogspot.comبدعت ماني، اب  دينيت،   8
السصل األوش،  -السصعش -. والكيساعيا http://flibusta.site/b/420389،   69، 35أنظر م ال: انجيل ماني: اارو عتا، السصل،  9

ww.rodon.org/other/mk.htm#a1http://w 
 .  261يع ابيع  الييصري: تاريس الكنيست، ترجمت مرق  داود ، اليا رة،   :  10

https://www.rulit.me/books/evangelie-mani-haja-read-405770-1.html
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
https://www.rulit.me/books/evangelie-mani-haja-read-405770-1.html
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mani_(prophet)
http://alkuwaitbookstmarkcom.blogspot.com/2019/08/blog-post_10.html
http://flibusta.site/b/420389
http://www.rodon.org/other/mk.htm#a1
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))ومبى جاك المعزي ال ي   ر له أنا إليكم مدن اآلب روح الحدق الد ي مدن 

 -عند اآلب ينب ق الهع ي هد لي وت هدون أنبم أي دا ألنكدم معدي مدن اعببدداك

((، و)) لكني أقعش لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق ألنه  27-15/26يعينا 

ي تيكم المعزي ولكدن إن ذ بدإل أر دله إلديكم ومبدى جداك ذا  إن لم أنطلق ع 

يبكإل العدالم علدى خطيدت وعلدى بدر وعلدى دينعندت أمدا علدى خطيدت ال نهدم ع 

وأما على  .وأما على بر ال ني ذا   إلى أبي وع ترونني أي ا.يؤمنعن بي 

إن لدي أمدعًرا ا يدرة أي دا ألقدعش لكدم  . دينعنت ال ن رئي    ا العالم قد ِدين

وأمددا مبددى جدداك ذا  روح الحددق الهددع .ولكددن ع تسددبطيععن أن تحبملددعا اآلن 

يرشدام إلدى جميدع الحدق ألنده ع يدبكلم مدن نسسده بدل ادل مدا يسدمع يدبكلم بده 

) يعينددا -ويخبددرام بدد معر آتيددت ذا  يمجدددني ألندده ي خدد  ممددا لددي ويخبددرام 

16/7-14 .)) 

 

ا نسددان   الهددع:   رقلي ع ددم السددارقلي  ، او البدداوأماا المعنااى الصااحيح،      

عَّزي  ويدد العه مددن 1ا يددر الحمددد، أو أيمددد النددا  . لهدد ا بدلدده النصددار  بددالم 

ا نسدان  العالم اله. العلعا ذلك ألنهم يعلمعن أن ذلك اع م يعندي أمامابابهم  

علددى ي الدده  أقدددمعا. ولددع لددم يكددن ادد لك مددا 2ا يددر الحمددد، أو أيمددد النددا 

وعليه الإن المعنى الصحيح ل لك اع م ع  ره.حريف ابابهم أمام العالم ب  وت

معنددى  أنينطبددق علددى ا ددم مدداني وع علددى معندداه، ويبددى إذا الرضددنا جدددع 

عَّزي، الهع أي ا ع ينطبق على ا م ماني وع علدى معنداه.  الارقلي  يعني: الم 

الماني اان ااذبا عندما  عم انه  ع النبي الخاتم ال ي ب ر به المسيح با م " 

"؛ وإنما معناه الصحيح يعني ا نسان ا ير الحمد، أو أيمد النا ،  السارقلي 

و دد ا ع ينطبددق إع علددى ا ددم النبددي العربددي محمددد عليدده الصددالة والسددالم، 

َوإِْذ قَاَش ِعيَسدى اْبدن  َمدْريََم يَدا بَنِدي وال ي من أ مائه أيمد أي ا. قاش تعالى: )

ِ إِلَددْيك   ددًرا إِْ ددَرائِيَل إِنِّددي َر  ددعش  َّللاَّ بَّ ِ قًا ِلَمددا بَددْيَن يَدددَيَّ ِمددَن البَّددْعَراةِ َوم  َصدددِّ ْم م 

ه  أَْيَمد   " ( . والمت " السارقلي  "، أو 6" السف:  بَِر  عٍش يَ ْتِي ِمْن بَْعِدي اْ م 

 " الباراليإل " تحمل معنى : محمد وأيمد معا . 

 

المسدديا وصددف المزمددعر للنبددي الخدداتم ،أو وماان برااارات العهااد القااديم      

 البحر من ) ويملكالخاتم، أو ال ي ينبظره اليهعد والنصار  ، وصسه بيعله 

                                                
 9المنصددددددددعرة ،  : ،ل المرالعضددددددددت، مكببددددددددت ا يمددددددددان، مصددددددددر أيمددددددددد يجددددددددا ي السدددددددديا: إنجيددددددددل تعمددددددددان  لسددددددددلت األناجيدددددددد  1

 1مني  السيار:   ل ب ر الكباب الميد  بمحمد صلى هللا عليه و لم ،    . و  http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?60244.و

 وما بعد ا . 127،   :  2007، دار ا  الم ، 
 9 : المنصددددددددعرة ، ،ل المرالعضددددددددت، مكببددددددددت ا يمددددددددان، مصددددددددر أيمددددددددد يجددددددددا ي السدددددددديا: إنجيددددددددل تعمددددددددان  لسددددددددلت األناجيدددددددد  2

 1مني  السيار:   ل ب ر الكباب الميد  بمحمد صلى هللا عليه و لم ،    . و  http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?60244.و

 وما بعد ا . 127،   :  2007، دار ا  الم ، 

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?60244
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?60244
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 البريدت،  أ دل تج دع أمامده األرل، أقاصدي إلدى النهدر ومدن البحدر، إلدى

 ملدع  تيدمدت، ير دلعن والجزائدر ترشدي  ملع  البراب، يلحسعن وأعداؤه

 ا دمه، ديمبد ال دم  قددام الدد ر، إلدى ا دمه يكدعن....  ييددمعن و دبإ شدبا

 آمدين ...  م آمين مجده، من الها األرل ولبمبلئ ...أمم ال به، ويبباراعن

 (.19 - 72/8المزمعر: -

العهددددين اليدددديم  أنبيددداكوتلدددك األوصددداف ع تنطبدددق علدددى أي نبدددي مدددن      

 بدي محمددوالجديد، وع على ادعياك النبعة اماني، وإنما تنطبق تماما على الن

والظدا ر  اني لدم ي ب در بده العهدد اليدديم وع الجديدد،عليه الصالة والسالم. الم

 افأوصد أنأنه لم يعبرف باليديم وأنكر نبعة مع دى عليده السدالم ألنده وجدد 

  به.  النبي الخاتم البي وردم الي العهد اليديم ع تنطبق عليه، وإنما ت ك

 

دا إِْ دَماِعيل  الَ   :أي دا قدعش البدعراةومن تلدك الب دارام     ْعإل  لَدَك َ دمِ يَدْد )َوأَمَّ

ه  َا ِيرً  ه  َوأ َا ِّر   َوأَْجعَل ده   َ دَر َرئِيًسدا يَِلدد ،عَ ا. اِ ْنَدْي ا ِجدد  الِيِه. َ ا أَنَا أ بَاِرا ه  َوأ  ِْمر 

تً َابِيدَرةً"  دسر البكدعين:  ليده السدالم .)والدي البدعراة أن ا دماعيل ع17/20أ مَّ

يَِّت الَا . ومن ( /21: 21ن َراَن"  البكعي كن الي بريت الاران: )   َو َكَن الِي بَّرِ

ه عاش الي مكت، ورالع مع أبي إ ماعيلالمعروف وال ابإل شرعا وتاريخا ان 

 قعاعد الكعبت الم رالت.

 

ار وذريبدده ، وإا دد إ ددماعيليعنددي مباراددت  البددعراتي ذلددك الددن  أقااول:      

 امددت ابيددرة وا يددرة العدددد جدددا جدددا ، و دد ا لددم يبحيددق إع نسددله يبددى يصددبح

 محمددد عليدده الصددالة والسددالم، الهددع مددن نسددل إ ددماعيل ومددن برابدده،  بددالنبي

بدعراة، وجاك بدين ا  الم ، واّعن أمت عالميت. الهع النبي الد ي ب درم بده ال

 و ع عربي ، ومدن الحجدا  بدبالد العدرب. و د ا ع ينطبدق علدى مداني، ألنده

الار ددي ومددن بابددل بددالعراق، وع ينطبددق علددى السددر  وع علددى ،يددر م مددن 

 مم إع على أمت العرب .األ

 وسههع عه هه   عنهها ن نهه  أنهه   ندد  مددن البددعراة، مسددادهومنهااا أي،ااا،       
قن  )): )  خنطبنً بني إسرائ   قن جب  الطور بعا  ن كه   رب ،   نالسالم 

 م لددك، إخدعتهملهدم نبيدا مدن و د   أقديم لهي الهرق قها أوسهنوا اهي  هن  كه ههوا

 - 17: 18ِ دسر الب نيدت  -بده  وصديهأواجعل االمي الي المه اليكلمهم بكدل مدا 

18    .)) 



 9 

م لدك(، ت دّمن ب دارة  إخدعتهملهدم نبيدا مدن و د   أقديمقعله: )إن  أقول:     

تكاد تكعن محل إجماي بين ال مدن ابد  الدي  د ا الجاند ، وقدد بديّن جماعدت 

 -مدن أ ددل الكبدداب الدد ين ا دلمعا ايددف تنطبددق  دد ه الب دارة علددى نبينددا محمددد

من )) خالش العجعه الباليت:  اليهعد مجمعدعن علدى أن  -مصلى هللا عليه و ل

جميع األنبياك ال ين اانعا الي بني إ رائيل من بعد مع ى لم يكدن الديهم م لده. 

 ندا أن يد تي ب دري خدا  تببعده عليده األمدم مدن بعدده، و د ه  م لدهوالمراد ب

ك ، ألنه من إخعتهم العرب، وقد جدا -صلى هللا عليه و لم -صست نبينا محمد 

ب ريعت نا خت لجميع ال درائع السدابيت، وتبعبده األمدم عليهدا، الهدع امع دى، 

  ا ال الً عدن أن لسظده )مدن بيدنهم( الدعاردة الدي الب دارة قدد أاددم ويدددم 

ال خ  المراد.   ا الن  يدش على أن النبي الد ي يييمده هللا لبندي إ درائيل 

ى ادان مدن لي  من نسلهم، ولكنه من إخعتهم، وال نبي بعد  مدن بعدد مع د

، اللددم يبددق ر ددعش مددن إخددعتهم -عليدده السددالم-بنددي إ ددرائيل وآخددر م عيسددى 

. إن إ دماعيل وذريبده ادانعا يسدمعن -صلى هللا عليه و لم- ع  نبينا محمد 

يسد   -، ألن هللا قداش الدي البدعراة لهداجر -عليده السدالم-إخعة لبندي إبدرا يم 

ت إخعتددده ينصددد  بالدددعدددن ابنهدددا إ دددماعيل: )ب نددده ق -روايدددت العهدددد اليدددديم 

إ دحاق وذريبده إخدعة   دماعيل وذريبده. إن الدي  د ه  يعدالم ارب( اما د  

اآليددت إشددارة خسيددت ،يددر صددريحت، الائيددت الحكمددت، ألن مع ددى لددع اددان قصددد 

بددالنبي المععددعد أندده مددن بنددي إ ددرائيل، لكددان ينب ددي أن ييددعش بدددع مددن )مددن 

كم، وبما أنه تدر  إخعتكم(: منكم، أو من نسلكم، أو من أ با كم، أو من خلس

  ا ا ي اح، علمنا أنه قصد بهد ه ا شدارة أنده مدن بندي إ دماعيل المبداينين 

 . 1لهم((

 

 ي ))واجعل االمدي الدي  ل اني من ذلك الن ، الالب ارة اليهوأما اليسم ا     

 دع إشدارة إلدى أن النبدي المب در بده بده (( ،و)) أوصديهالمه الديكلمهم بكدل مدا 

ميدا ع ييدرأ الدي السدطعر المكبعبدت ، وإنمدا ينطدق ينزش عليه اباب ، ويكعن أ

بكالم هللا المنزش عليده والمحسدعظ الدي صددره ، وع يصددق ذلدك علدى يعشدع 

ال ي لم ينزش عليه اباب أصال ، واان ييرأ البعراة من السطعر المكبعبدت ع 

 .2 ((من يسظه 

 واضح من تلك الب ارة، أنها ت منإل صسام ع تنطبق على المسيح عليده   

السددالم، وع علددى مدداني، ألندده لددي  مددن أوعد إبددرا يم ، وع اددان عربيددا مددن 

                                                
 .  6ب ارام العهد اليديم بمحمد صلى هللا عليه و لم ،  : :  محمد بن عبد هللا السحيم 1
 .  324ريمت هللا الهندي: مخبصر إظهار الحق، يييه محمد ملكاوي، و راة ال ؤون ا  الميت واألوقاف، السععديت ،  :  2
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أوعد إ ماعيل وع من ،ير م ، وع اان أميا، وإنما تنطبق الهدا علدى النبدي 

 الخاتم محمد عليه الصالة والسالم.

ه شدا د علدى أند المصادر الي تحديدد معندى ا دم " مداني" اخبالفكما أن     

د. والجدي مله النبي الخاتم ال ي ب ر به العهدان اليديملي   ع اع م ال ي يح

هدا صدساته ومن أنألن النبي الخاتم ع يصح أن ي خبلف الي معندى ا دمه بحكدم 

  عيداك .معنى ا دمه  دي البدي ت ميدزه، وبهدا يحمدي هللا النبدعة الخاتمدت مدن األد

 الالداما أن معنى ا دم مداني  دعاك ادان يعندي " الالمدع"، أو " المجندعن " ، 

مددد أي أوينطبددق عليدده معنددى السددارقلي ، الدد ي يعنددي : ا نسددان ا يددر الحمددد، 

لده النا . لكن معنى " المجنعن " ي نا د  مداني وينطبدق عليده مدن جهدت أالعا

ى هللا .الهع قد جاك باألااذي  واألبا يدل، والخراالدام والبناق دام ونسدبها إلد

  أو مجنددعن، لدديوع يسعددل ذلددك إع جا ددل، تعددالى بدددعع  أندده أويددى إليدده.  

 ، ال صدبح يطلد  -جندعن العظمدت -بجنعن اليدان العيل، وإنمدا بجندعن الهدع 

ة ك النبدعالنبعة بمنطق ال ايت تبرر الع يلت، وأابر و يلت تعصل بها إلى ادعا

ل ذلددك ، وتحمددل صددعاب دععتدده مدددالععا عَدد ددي الكدد ب والدددجل والِخددداي . الَ 

 دف وتدر بن الدي ادعائدده مددا ادان ي ظهدره مدن تز ددد وتي أمدابجندعن الهدع  . 

ي . للنبددعة الهددع مددن بدداب النسدداق  والخددداي، للبدد  ير الددي النددا  واسدد  األتبددا

وعشدددك أن مدددن ينسددد  إلدددى هللا تعدددالى األبا يدددل واألااذيددد ، والخراالدددام 

كدعن أن ي وي  ر  به ويجعل معه آلهت اما العل ماني، الدال ي مكدنواألخطاك ، 

  مع النا .  نبيا، وع صادقا مع هللا وع مع نسسه، وع

 

تم وبددد لك يببدددين ممدددا ذارنددداه  أن مانيدددا الددد ي أدعدددى انددده  دددع النبدددي الخدددا   

تنطبدق  المعروف بالسارقلي  ال ي بّ ر به المسيح، اان ااذبا الي دععاه، ولدم

وع  عليه ب ارام العهدد اليدديم وع الجديدد. لدم تنطبدق عليده مدن جهدت ا دمه،

ي إنمددا انطبيددإل علددى النبددي األمددبلددده، وع ِعرقدده ، وع صددساته األخددر ؛ و

اد با  العربي محمد عليه الصدالة والسدالم. و د ا يعندي أن مانيدا ادعدى النبدعة

 ودجال وخداعا . 

 

مانيدا لدم يكدن نبيدا وإنمدا ادعدى النبدعة  أنإن مما يددش علدى  : الراهد الثاني  

ا با ،  دع انده لدم يدبعلم بنبعتده المزععمدت ؛وإنمدا تعلدم ا يدره مدن أ دل العلدم 

تكددّعن علميددا أصددبح يؤلددف   ددم عندددماعلددى أيدددي المعلمددين، وقددراكة الكبدد . 

الكبدد . وال ددا د علددى ذلددك، أن المصددادر المانعيددت نسسددها اعبرالددإل أن مانيددا 

در  مداني تعداليم المنددائيين تعلم المندائيدت والمسديحيت اليداش إنجيدل مداني : )
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الدادرون، وادان مدانى تلميد  . وقاش أبدع الريحدان البيروندي:} 1 (.والمسيحيين

واان ماني يؤلف الكب  .2{عرف م    المجع  والنصار  وال ّنعيّت، البنبّ 

وير لها إلدى أتباعده، وبل دإل اببده المعروالدت نحدع  دبعت ا بد ، منهدا: ابداب 

العمدداليق، وابدداب األ ددرار، و" انددز الحيدداة " ،و " ال ددابعر،ان ". وابدد  

م بالبسصدديل عندده الددي الددي وقددإل  ددابق ، اببددإل إلدديك)    ييددعش لددبعض أتباعدده:

بالنسبت لجميع المسبمعين اآلخرين ، اببدإل الدي "اندز الحيداة"   . و}3{.اببي

 .4{ايف يبم إ الق  رايهم وتنييبهم

غ ب نه لدم ذلك  ع ياش ماني الي  لبه للعلم وت ليسه للكب ، و ع دليل دام      

وع يددبعلم  يكددن نبيددا، وع نبيددا خاتمددا، ألن النبددي يجدد  أن ي علمدده هللا بددالنبعة،

الب  دا يره من أ ل العلم بطل  العلم. ؛ وإع ع الرق بينه وبدين ،يدره مدن 

 ائددة مدنالعلم. امدا أن  لد  " النبدي" للعلدم  دع قددح اليده والدي هللا، ألنده ع ال

يدد ب قعيدا لدك الدبعلم يكدعن دلديالان النبدي قدد تعلدم بنسسده. امدا أن ذالنبعة إذا ا

نكددري نبعتدده، الي سسددرونها تسسدديرا ب ع  ندده  ددب ددريا. ولهدد ا أخبرنددا هللا تعددالى م 

ده  َوي عَلِّ  ه، اما الي قعله  بحانه عن المسيح بدن مدريم: }ال ي اان ي علم أنبياك م 

{ ،وعدن نبيندا محمدد}  ( 48آش عمدرا: اْلِكبَاَب َواْلِحْكَمتَ َوالبَّْعَراةَ َواِ ْنِجيَل )

 واددان ال ددل هللاوأنددزش هللا عليددك الكبدداب والحكمددت وعلمددك مددا لددم تكددن تعلددم 

يطلد   هللا بدالعيي وع ي علمده. الدالنبي الحيييدي (113النسداك: عليدك عظيمدا )

هللا،  العلم بنسسده، وع ي ؤلدف الكبد  أي دا، وإنمدا يد تي بكبداب إلهدي مدن عندد

ف ع ي ؤلدعليه تيعم دععته تطبييا وبيانا ون را. الالنبي الحق ع يطل  علمدا و

يدا أن مان ن ذلك السعل  ع  دم لنبعتده. وبمدااببا، الإن العل ذلك، اللي  نبيا، أل

ان ادد لد  العلدم بنسسده، وصددنف اببدا ا يدرة، الهددع لدم يكدن نبيددا يييييدا وإنمدا 

 مدعيا للنبعة .

 

إن من األدلدت البدي ت  بدإل صددق النبدي الحدق، انده يعبدرف الراهد الثالث:    

الهدل مدداني  بنبدعة األنبيداك الصدادقين السددابيين، وينكدر نبدعة األنبيدداك الكداذبين.

تحيق اليه ذلك ، اال لم يبحيق اليده ذلدك . وتسصديله  دع أنده أنكدر نبدعة أنبيداك 

 هن الرسه  اله  ن سهب و    ابار، وقاش بنبعة أشخا  ليسعا ب نبياك. الد ار أن

ابهن  "اإلله  ال سه  "رس  إلع الشرق، و رااشت إلهع بهالا اهنرو، وبو ا أ  
ر دددلهم هللا قبلددده ،  عدددم أن مدددن الر دددل الددد ين أو. 5العظ هههل إلهههع ال هههرق

                                                
ئيسيت الي المانعيت )ايساعي ومدونت مجمععت من الميبطسام من المصادر الر، 1" ،  :  16إنجيل ماني  يا :  السصل ال اني، رقم: "  1

 html-405770-read-haja-mani-https://www.rulit.me/books/evangelie.1، معقع:  اعلعنيا لماني  اي(
 .  252 : البيروني: اآل ار الباقيت عن اليرون الخاليت ،  2
 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htmرؤ اك المعلم : ايساعيا ، السصل األوش ،  3
.و   https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm،  91أنظر م ال: رؤ اك المعلم : ايساعيا ، الصل رقم:  4

http://www.rodon.org/other/mk.htm 
 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htmالمعلم : ايساعيا ، السصل األوش ،  رؤ اك 5

https://www.rulit.me/books/evangelie-mani-haja-read-405770-1.html
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://www.rodon.org/other/mk.htm
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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 رادشإل، وبعذا ، و" المسديح الدرب " ،  دم جداك مدن بعدده بدعل  ،  دم جداك 

  .1ماني ر عع خاتما الكان  ع البارقلي  ال ي ب در بده المسديح يسد   عمده

إن الحكمددت واألعمدداش البددّر ، لددم يددزش  ون هه  الب رونههي عههن  ههنني أنهه  قههن    

بعدض اليددرون  الديمجي همددا  ر دل َّللّا تد تى بهددا الدي  مدن بعددد   مدن، الكدان 

والدى بع دها علدى يددي  -بدالد الهندد  إلدى دع البدد  ال ي -على يدي الر عش 

ارل  إلدددىأرل الددار ، والددى بع دددها علددى يدددي عيسددى  إلددى رادشددإل 

، على األخير، وجاكم   ه النّبّعة الي   ا اليرن العييالم رب.  ّم نزش   ا 

 . 2{ أرل بابل. إلىمانى ر عش إله  الحّق  أنايدّي 

    

: واضددح مددن اددالم مدداني أن  ددؤعك اددانعا أنبيدداًك ر  ددال، الهددل  ددؤعك أقااول   

اانعا الهم ا لك  . البالنست لزرادشدإل، الهدع شخصديت ،ام دت وتدرو  عنده 

أخبار خرااليت، وع يعجد دليل قطعي ي بإل وجعده وع نبعته المزععمت ، وع 

المجدع  رووا عنده يكدعن نبيدا، ألن  أنيبى  من وجعده. اما أنده ع ي مكدن 

أن مانيا  بى المانعيين روا عنه ذلك بحكمالي األالسبا أنه اان م راا  نعيا.وي

اان م راا  نعيا و عم انه علدى مدنهز  رادشدإل . والنبدي ع يكدعن م  دراا 

أنه تعجد أدلت أخر  ا يدرة وإنما معيدا. وي  اف إلى ذلك  وع  الع يا  نعيا،

ناق ددام وجددعد أبا يددل وأ ددا ير وتتددنيض اليددعش بنبددعة  رادشددإل، منهددا  

لدي   ندا معضدع  المنسدعب إلدى  رادشدإل. السباوأخطاك علميت ا يرة الي األ

اليعش مداني بد ن .3لم يكن نبيا  المزععم األدلت البي ت  بإل أن  رادشإلتسصيل 

 اان نبيا.  ه رادشإل اان نبيا لي  بصحيح، وعلى اقل تيدير أنه لم ي بإل أن

لم يكن نبيا،  الدإذا رجعندا إلدى أقعالده امدا  دي الدي  ، الهع أي ا وأما بوذا     

اباب البعذيين المعبمدد عندد م والمعدروف با دم: " دامدا بدادا " و دع الجدزك 

الهددام مددن الكبدداب المعبمددد عنددد البددعذيين المسددمي " تددري بيبااددا " ويرجددع 

تدوينه إلى اليرن ال ال  قبل الميالد، وبعدد نحدع  ال دت قدرون مدن والداة بدعذا، 

بعذا،  أقعاش، وقد ضمنه ا هان البعذيت 4يه األقعاش المنسعبت إلى بعذاجمعإل ال

قبل أن يعلد ماني بنحع خمست قرون . وإذا تببعنداه ع نجدد اليده أن بدعذا ييدعش 

هللا أويدي إليده شدي ا، وع قداش أنده صداي  شدريعت ، بدل  أنأنه نبي، وع قاش 

لهددت عرضددا، وع تهددبم ، وإنمددا نددادرا مددا يدد ار اآلأصددالوع ورد اليدده ا ددم هللا 

شريعبه بالخالق ودينه، وع اان يدععا إلدى ا يمدان بداهلل أصدال. وادل أقعالده 

عن األخالق ومجا دة النس ، والبعد عدن أبنداك الددنيا، والددععة إلدى السدلبيت 
                                                

 http://www.rodon.org/other/mk.htm#a1الكيساعيا، الميدمت، السصل األوش ، معقع:  1
 .  252البيروني: اآل ار الباقيت عن اليرون الخاليت ،  :  2
 خراالت العيي والنبعة والبعييد الي الديانت الزرادشبيت. والكباب مبعالر الي ال بكت المعلعماتيت.عن ذلك أنظر ابابي:  3
 . 130،     :  1997ريمن األعظمي: الصعش الي أديان الهند، دار البخاري، محمد ضياك ال   4

http://www.rodon.org/other/mk.htm#a1
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.وعييدتدده الددي المعدداد ،ام ددت 1واعنسددحاب مددن الحيدداة  لبددا للسددعادة النسسدديت

ل دى جدا، مع عدم البرايز عليها ، وع  مكدان للدعيي الدي البعذيدت، الدالعيي م 

ادانعا يعي ددعن ي دارة " ا دمها بددعذا  أنهدم. ويعبدرف البعذيددعن 2نهائيدا اليهدا

اسلع  أخالقي،  م صار ديندا بعدد أن واجهدإل  د ه األمدم السدبح ا  دالمي ، 

. ذلك  ع يداش بدعذا وديانبده،  3الجعلعا من   ه العادام دينا يعاجه ا  الم "

الدي اليدرن ال الد  المديالدي وادعدى أنده نبدي ،  عدم أن بدعذا اللما ظهر ماني 

لدم يكدن  أي دااان نبيا . و عمه   ا با ل ألن بعذا لم يكدن نبيدا، ومداني  دع 

 نبيا اما بيناه الي ابابنا   ا، وإنما ادعى النبعة ا باً وخداعاً .

قطعا لي  نبيا وع ر عع، وع يعجد أي دليل صدحيح الهع ، وأما بولس    

نبعته المزععمت وإنمدا ال ابدإل أنده  دع الد ي يدرف النصدرانيت ، النيلهدا  ي بإل

 ، الا ددبحلأندده ادان يكدد ب هللبنسسده اعبددرف . وقدد  4مدن البعييددد إلدى الب ليدد 

وع شدك أن  .5عليده السدالم-الك ب على هللا وابابده المندزش علدى نبيده عيسدى

 عل ! قعش ماني بنبعة بعل   ع دليل دامغ على أنه لم يكن نبيا وع ب

بن مريم عليه السالم، الإن مانيا لم يبكلم عنده  بالمسيح عيسىوفيما يتعلق   

، وإنما تكلم عن المسيح ا له، وابن الرب يس   عمه. و  ا يعني أن مانيا 

الر دعش، وإنمدا ادان ييدعش بالمسديح ا لده وابدن  ا نسدان لم يكن ييل بالمسيح

ب ادعائه للنبدعة. والصدحيح أن ا له. و عمه   ا با ل وشا د عليه ب نه ااذ

المسدديح عليدده السددالم اددان نبيددا ر ددعع ولددم يكددن ابددن هللا . وقددعش مدداني بدد ن 

لنبعة المسيح ، وا ب عليه ومخالف للعيي  المسيح إله وابن ا له،  ع إنكار

لدد وعداش بدين  أنوالعيل. ألنه يسبحيل  يكعن المسيح إلها ، وقد اان إنسانا و 

عام ويم ي الي األ عاق. وعليه الإما أن يكعن المسديح النا  ،واان ي ال الط

عليه السالم إنسانا خليه هللا تعالى دون أب اما خلق أدم ويعاك مدن دون أب 

وع أم، وإمددا أن يكددعن شخصددا خرااليددا ع وجددعد لدده. وقددد تمكددن العلددم الددي 

    .6عصرنا من إنجاب ادائن يدي مدن أم  دون أب  با دبخدام تينيدت اع بنسدا 

يكدعن  أنيسبحيل أن يبجسد هللا الي مخلعقاته، أو الي وايد منهدا ، أو  اما أنه

 دع الكددعن امددا يدزعم أصددحاب ويدددة العجدعد . يسددبحيل ذلددك ألن هللا تعددالى 

 مباين لمخلعقاته ،وع ي  بهها ب اته وع بصساته .

                                                
. و محمد 230وما بعد ا،  149، :  1983رؤوف شلبي:  األديان اليديمت الي ال رق ، مع ترجمت لكباب البعذيت، دار ال روق ،   1

 . 133،     :  1997ضياك الريمن األعظمي: الصعش الي أديان الهند، دار البخاري، 
 .  233،  231، :  1983رؤوف شلبي:  األديان اليديمت الي ال رق ، مع ترجمت لكباب البعذيت، دار ال روق ،   2
 .  232، :  1983رؤوف شلبي:  األديان اليديمت الي ال رق ، مع ترجمت لكباب البعذيت، دار ال روق ،   3
 https://www.alukah.net/sharia/0/116667/عن ذلك أنظر م ال: أيمد عبد الع اب علي: بعل  والنصرانيت،  4
 . 179،  :  2007مني  بن محمعد السيار:  ل العهد الجديد المت هللا   دار ا  الم ،  5
 https://mawdoo3.comما  ع اع بنسا   ، معقع: معضعي،   6

https://www.alukah.net/sharia/0/116667/
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE
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نسسده  لحدقذار أن  دؤعك ادانعا أنبيداك،  دم أ ال ي وأما بالنسبة لماني      

ن يكدعن للنبعة؛ الال شك انه ااذب الي  عمه، الهع لم يكن نبيا ، ولدبهم اخاتم 

، عمددتنبيددا  بدددليل ال ددعا د العلميددت البددي أوردنا ددا الددي ني ددنا لنبعتدده المزع

 . و ب تي عييا

، أن مانيدا  ابدن الندديم ، اليدد ذادرنالحييييديوأما معقدف مداني مدن األنبيداك     

علدديهم ويددرميهم بالكدد ب  نددبي   ددائر األنبيدداك الددي اببدده ويددزريي اددان  } 

ويددزعم أن ال دديا ين ا ددبحعذم علدديهم وتكلمددإل علددى ألسددنبهم بددل ييددعش الددي 

عيسدى الم دهعر عنددنا وعندد النصدار   ال مدامعاضع من اببه إنهم شديا ين 

 درار سر األله : } اباب  ِ  اأن مانياليعيعبي  وذار    .1اليزعم أنه شيطان {

: }  ادان ادر ال هر دباني أن مانيداوذ .2{ األنبياكال ي يطعن اليه على آيام 

   .3ع ييعش بنبعة مع ى عليه السالم {

عندما تكلم ماني عن الر ل  لم ي ار من بينهم نعيا، وع إبدرا يم، وع و     

إ ددماعيل ، وع مع دددى علددديهم السددالم، وإنمدددا   عدددم أن مددن الر دددل الددد ين 

 دم جداك مدن بعدده أر لهم هللا قبله ،  رادشإل، وبعذا ، و" المسيح الرب " ، 

قلي  الدد ي ب ددر بدده ربددعل  ،  ،  ددم جدداك مدداني ر ددعع خاتمددا الكددان  ددع البددا

   .4المسيح يس   عمه

ذار المدانعي الاو دإل المعاصدر ألو،سدطين } عاشدا الدي اليدرن الرابدع و    

الميالدي{ أن المانعيين ينكرون نبعة مع دى وع يعبرالدعن بهدا وع يعبمددون 

اليهددعد يعبرالددعن بالعهددد اليددديم وع يعبرالددعن علددى العهددد اليددديم بدددعع  أن 

 .5بالعهد الجديد، وله ا الالمانعيعن يعبرالعن بالجديد ويرال عن اليديم

ين الد  من األنبياك عليهم السالم نبعة مع ى و،يره إن إنكار ماني: أقول     

  ن مانيدااتسيإل البعراة وا نجيل واليرآن على أنهم أنبياك،  دع دليدل قطعدي بد

ععبدرف ييا  اللع اان نبيا وخداعا .ا با نبيا، وإنما اان مدعيا للنبعة لم يكن 

ومع دددى و،ير مدددا،  وألنكدددر نبدددعة األنبيددداك الك بدددت ابدددعل   إبدددرا يمبنبدددعة 

نبدعة مع دى عليده  إنكدار مالي وأم اله. وأما تبرير الاو إل لمعقف المانعيين 

مع دى عليده السالم ن الإن األمر لي  اما  عم. وذلك أنه يج  البسريق بين 

                                                
 . 468،  : 1ابن النديم السهر إل، دار المعرالت، بيروم، ج 1
 .  165 :  1اليعيعبي :  تاريس اليعيعبي ، ج  2
 .   245 :   1ال هر باني: الملل والنحل ، ج  3
 http://www.rodon.org/other/mk.htm#a1مت، السصل األوش ، معقع: الكيساعيا، الميد 4
أو،سطين : ضد الاو إل المانعي،  الكباب الخام  ع ر،  5

rthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf104/npnf1027.htmhttps://o 

http://www.rodon.org/other/mk.htm#a1
https://orthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf104/npnf1027.htm
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السالم انبي، ومعقف اليهعد منه الي  مانه وبعد والاته. والبسريدق أي دا بدين 

البددعراة قبددل تحريسهددا، وبعددد تحريسهددا . وعليدده الددال  يعجددد أي مبددرر صددحيح 

اليبددوا أن نبعته وتعراته . وبما أن األمر اما بيناه،  وإنكارللطعن الي مع ى 

جد صععبت الي البعامدل مدع العهدد مانيا أنكر نبعة مع ى عليه السالم، ألنه و

اليديم ال ي ر،دم مدا اليده مدن أبا يدل وخراالدام ا يدرة، الإنده ييدعش بالبعييدد، 

 و دد ا لددم ييبلدده مدداني الم  ددر  ال نددعي الب لي ددي.  وربمددا  رالددض العهددد اليددديم

ألندده  ت ددمن ب ددارام ا يددرة خاصددت بددالنبي الخدداتم صددساتها ع تنطبددق  أي ددا

بالك ب وقد ذارنا  رالا منها الي ال ا د ال اني. على ماني، وإنما ت هد عليه 

وألنده أي دا ربمددا لدم يكدن يكددن ير،د  الددي جد ب اليهدعد إلددى دينده ، لبخعالدده 

منهم، وليلت عدد م بالميارنت إلى أعداد المجع  والنصار  والبعذيين ال ين 

علمددداً بددد ن مانيدددا أخددد  مدددن  أظهدددر اععبدددراف بددددينهم ليسدددبميلهم إلدددى دينددده.

يت دععته بددعع  أنده السدارقلي  الد ي ب در بده المسديح وانده النصرانيت شرع

المبددأ – ع ال ي أر له. وأخ  من المجع يت العييدة  ال نعيدت ونظدام العجدعد 

وأخ  البنا س من البعذيت، وأخ  الر بانيت من النصار  والبدعذيين.  -والمعاد

عبمددددا علدددى المجع ددديت ، وبددد لك ادددّعن ديندددا ملسيدددا مبناق دددا  ائسدددا بدددا ال م 

والنصرانيت، والبعذيت من جهت؛ وقاش ب ن مؤ سي تلدك األديدان ادانعا ر  دال 

  ع خاتمهم من جهت أخر  . 

ال ي قاش ب ن ر  ال  بيعه  ع خداتمهم، وأنكدر  إلى أن مانياوأُشير هنا        

أخبار األنبيداك الدي دعدعاتهم وجهداد م ، وع ، ع تعجد الي اببه نييييييأنبياك 

السددابيين  ددع مددن  األنبيدداكذاددر قصدد   أنمهم . وع شددك مددع أتبدداعهم وأقددعا

خلددإل مددن أخبددار  -البددي وصددلبنا-ضددروريام النبددعة. وبمددا أن ابدد  مدداني 

األنبيددداك وأقدددعامهم، و دددي مملدددعكة  بالخراالدددام وال دددرايام ، واألبا يدددل 

مانيددا ب ندده إلدده، واألخطدداك، والكددالم ا ن ددائي الزائددف ، يبددى أنهددا وصددسإل 

بدبهز وجميدلومعلعد من اآللهت، و  دع إلده  دا ع وم درق وم 
أن ؛ الدال شدك 1

 مانيا لم يكن نبيا وإنما اان ااذبا الي ادعائه للنبعة.    

  

ت  بإل أن مانيا ادان ااذبدا الدي  إن من األدلت اليطعيت البيالراهد الرابع:       

أنه أقام دينه على ال ر  والبعدد ع علدى ويدانيدت هللا عدز   ادعائه للنبعة،  ع

يبع  هللا تعالى نبيدا ب يدر ديدن البعييدد، وادل مدن يددعي  أنويسبحيل وجل. 

النبعة بال ر  والبعدد الهع ااذب قطعا . وع يعجد للبعييد ذادر وع أ در الدي 

الي اب  ماني ودينه، ولم يكن يبحرج من ال ر  والبعدد أصدال، وإنمدا ادان 

                                                
 http://gnosis.org/bookstoreالكباب الميد  المانعي، ترنيمت الي نهايت العالم ، معقع : المكببت ال نعصيت،  1

http://gnosis.org/bookstore1.htm
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ي ييعم على يسرح ويسبخر بهما وي ك ر من ذار ما. من ذلك م ال، أن دين مان

، و ع نسسده أ دعرامزدا  -إله الخير-اععبياد بإلهين رئيسيين،  ما: إله النعر

إله المجع يت ، ومعه آلهت أخر  خيرة. واان ماني يصسه ب نه هللا، و والان. 

، و دع نسسده أ دريمن  إلده المجع ديت، ومعده -إله ال ر –وال اني: إله الظالم 

 ي ا لدده  ورالددان ، يسددميه "هللا "،نشددريرة.وا يرا مددا يدد ار مددا أخددر آلهددت 

و  ا ا له  ع با مه والد ا لهين البعأمين : ا عرامزدا وا ريمن الي الديانت 

 وأقدام. وإلى جان  تلك اآللهت البي يدؤمن بهدا مداني  -الزرادشبيت -المجع يت

عليهدددا دينددده، و دددي آلهدددت مجع ددديت الدددي األصدددل، الإنددده ألحدددق بهدددا ال دددالعث 

، وروح اليدد . و د ا  واعبدناببه من ذار: اآلب،  الي أا رالنصراني، اليد 

ال العث أقام عليه العيائد واأليكام البي أخ  ا من النصرانيت. النحن أمام دين 

مانعي يبكعن من دينيّن: دين مجع ي ييعم على ال نعيت وتعدد اآللهدت، وديدن 

ق والبندداقض، مدداني، البلسيدد عم علددى الب ليدد . ذلددك  ددع يدداش ديددننصددراني ييدد

 الخراالام والمسبحيالم ، وع مكان اليه  للبعييد أصالجائ  واألبا يل، الع

لخ  معجز عن العييدة البي أقام عليها مداني ديانبده، واليمدا يلدي  . ذلك  ع م 

 تسصيل ذلك وتع ييه ب قعاش ماني من اببه.

ذادر انده يعجدد أ ليدان،  مدا إلده  ، أن مانيدا تلا  الننونياات ماثال من         

ا نبدي ع درة بنبدا  -هللا يسد   عمده-ه الظدالم. وجعدل  لده الندعرالنعر، وإلد

. ووصف المسيح ب نه ابن هللا ، وأظهر إيمانه بال دالعث 1ي حطن به وي  نين له

 النصدددددددددددددددددراني: األب،اعبدددددددددددددددددن ،و روح اليدددددددددددددددددد ، بيعلددددددددددددددددده : " 

المجد والنصدر لد ب ، إلده الحدق ، وابنده الحبيد  المسديح ، والدروح اليدد  

جرة الحياة  ع اآلب ، العيل المبار   دع اعبدن ، عد راك يسعي ش! المحامي

وجعدل لده أا در مدن أربعدت أبنداك  .2"  .النعر ،   ا الروح  ع الدروح اليدد 

. والي أقعاش أخر  ذار آلهت أخر ، منهدا ا لده 3ذاعر،  ما م أبناك ال عك

مي ددرا، صدداي  عربددت ال ددم ، وقددد  ددماه " هللا مي ددرا". وإلدده اليمددر، وإلدده 

 أي دا. والدي العقدإل الد ي وصدف يسدعي ب نده ابدن هللا، الإنده وصدسه  4ال م 

 .5ب نه  ع هللا ، وانه نزش وتجسد إنسانا الي شكل صبي  ع يسعي

عدرف بإلده  لده الندعر عددة أبنداك مدنهم ابنده الخدام  ، وي   ، أنومنها أي،ا   

مانبدداد الدد ي ييددف علددى األرل السددسلى ويحسددت األرل بالبرتيدد . ويعجددد 

                                                
 .   http://flibusta.site/b/420389/read    ع ر ، معقع: دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني، السصل األوش، وال ال 1
 .   http://flibusta.site/b/420389/read  دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  السصل الرابع ع ر ، معقع:  2
 .   http://flibusta.site/b/420389/read  دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  السصل ال اني والع رو، وال ال  والع رون ، معقع:  3
   http://flibusta.site/b/420389/read  دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  السصل الرابع والع رون ، والخام  والع رون ، معقع:  4
 .   http://flibusta.site/b/420389/read  دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  السصل ال ال  وال ال عن، والرابع وال ال عن ، معقع:  5

http://flibusta.site/b/420389/read
http://flibusta.site/b/420389/read
http://flibusta.site/b/420389/read
http://flibusta.site/b/420389/read
http://flibusta.site/b/420389/read
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آخدر  دع ا لده مي درا  صداي  عربدت ال دم  الر دعش ال الد  مدن أي ا إلده 

ر ل ابير اآللهت إله النعر يس   عم إنجيدل مداني .ومنهدا أي دا إلده اليمدر 

.وإلهدت النيدران ابندت 1جامع المعتى، وإله ال دم ، الد ي يرالدع مدا تدم تطهيدره

، ب نه  ع أب العظمدت، -هللا يس  ماني -وصف إله النعر و . 2ا له  ورالان

ووالد النعر،  ع أوش معلعد، وأوش أبدي ، ومعه آلهت. ومن جهت أخدر   دع 

كعن من: اآلب، وابنه المسيح، والروح اليدد ، و دي والددة الحيداة،   العث م 

إلده –مدع اآلب  . و عدم أي دا أن3الحياة واألم األولدى خرجدإل مدن اآلب وأم

صددعرة  و ددم آلهددت دعددا م اآلب مددن نسسدده وال صددلعا الددي آلهددت ،  -النصددرانيت

 .4عظمبه... و"  ي مظا ر خرجإل من اآلب "

بدالعجز،   -هللا يسد   عمده -أنه وصف إلده الندعرومن جنونيات ماني      

وذلك أنه  عم انه عندما  اجم إله الظالم ومعه آلهبه وجنعده ،  اجمعا عالم 

كّعن من إله النعر وآلهبه  وجنعده وألحيعا بده أضدرارا ابيدرة، الدإن  النعر الم 

عجدز عدن الددالاي ألنده لدم يجدد الع دائل البدي ي دداالع  -هللا،  ورالان -النعرإله 

بها!!.  وذلدك أنده  لدم يكدن لديده أي نيدران ،وع صدعاعق لي درب بهدا ، وع  

مدددداك لي  ددددرق بدددده  ددددؤعك،  وع عنددددده الحديددددد وع أي  ددددالح آخددددر يمكددددن 

ومع ذلك اان م صمما على اعنبيدام مدن  دؤعك. ا بعماله
ك واضدح مدن ذلد .5

حباج إلى و ائل لي داالع عن نسسه ومملكبه، الهع ع يخبلف عن  أن  إله ماني م 

المخلعقام وع ييعش لل يك ان اليكعن!!!! . و ل مدن ذلدك يالده يكدعن إلهداً 

 . و ل يكعن ا له عاجزا   . وأيت الائدة من البصميم على اعنبيدام و دع إلده 

 عاجز  !!.  

اته، ووصف إله ال ر ابير آلهدت عدالم  م واصل ماني خراالاته وجنعني      

أشدكاش، اليداش:   ندا   أ لدي، وشدرير ، ولدهالظالم يسد   عمده، الد ار أنده 

خمسددت أشددكاش لملددك الظددالم: رأ دده لدده وجدده أ ددد ، ويددداه وقدددماه لهمددا شددكل 

  .شيطان ، وابسيه لهما شكل نسر ، وبطنه له شكل تنين ، وذيلده م دل  دمكت

الرائحدددددددت الكريهدددددددت، قدددددددبح  ولددددددده صدددددددسام أخدددددددر ، منهدددددددا: الظدددددددالم،

جسددددده صددددل  قددددعي لل ايددددت ... يهدددداجم وييبددددل بكلمددددت  .،المنظر،المددددرارة

                                                
   11: تعاليم المانعيت ،  :  يارو الف  ولعتاريف . و  72وما بعد ا،  45دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :   1

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 
  14: تعاليم المانعيت ،  :  يارو الف  ولعتاريف . و93ل ماني،  :  دنكان ،رينيليز: إنجي 2

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 
  ،  7،8: تعاليم المانعيت ،  :   يارو الف  ولعتاريف . و  51، 49وما بعد ا،  45دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :   3

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 
و" المال " ، ، يعش أ ماك " هللا"، و" األ رياك"،  50رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ، 4

https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm 
: تعاليم المانعيت ،  يارو الف  ولعتاريف . و 4،  3دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  5

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta      و.http://flibusta.site/b/420389/read 

https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
http://flibusta.site/b/420389/read
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خيدف ، ادل مدن يسدمعه  . حره عندما يبكلم ي به الرعد الي ال يعم، صدعته م 

  . 1يسي  على األرل. ير  اليري  منه ، وع ير  البعيد وع يسمعه

 

ق اآللهدت و درقبها مددن  دم أن المدانعيين بعدد مدداني اتبعدعا منهجده الدي اخددبال  

ت المانعيددت البددي أقامهددا مدداني علددى البلسيددق نددأديددان األخددر  وإلحاقهددا بالديا

المددانعيين  أن. مددن ذلددك اآللهددت والعيائددد وإلحاقهددا بدينددهوالبندداقض و ددرقت 

ابددن ا لدده  ورالددان ، ومددن  ألحيددعا مدداني باآللهددت، العصددسه إنجيددل مدداني ب ندده

 وأر دلهورالدان ا لهدي، وأنده ابدن هللا، الكائنام السدمعيت العظيمدت، وشدبيه  

 .3ووصف  ورالان ب نه هللا  .2يسعي المسيح، باراإل ابار اآللهت ميالده 

الي اليرن  ال رقيت ببراسبان أن المانعيين ا ي عرومن ذل  أي،ا   

أدخلعا آلهت جديدة الي المانعيت ، الاعبيدوا أن ا له  الحادي ع ر الميالدي

ا له األ ريعم ، وال اني  م آلهت م له، أولهم  ع )   رمزتا له خمست ابناك و

 ع ريح ا له ، وال ال   ع نعر ا له ، والرابع  ع ماك ا له ، والخام   ع 

. و عمعا  أن هللا  ع  ورالان، و ع نسسه برا ما، إله ال م  4 نار ا له (

 . 5واليمر 

ولددم يكددن نبيددا  جا ددل بدداهلل، األقددعاش أن مانيددا واضددح مددن تلددك  أقوو:        

ع جا ددل أو هددن مددن يددؤمن ببلددك اآللهددت الزائسددت الويسددبحيل أن يكددعن نبيددا. أل

، ببلدك الخراالدام واآللهدت الزائسدت ولع اان نبيا مدا قداش ااذب صاي   عي .

بيددد إع بالبعييددد، وع ييددعش إع ييددا، وع يخددالف بددديهيام العيددعش وع وع يع

عيي صدحيح، وع بد اهلل، اللدم يدبكلمني اليدد ادان جدا ال بدييائق العلعم.وأما ما

. وأو امده علم الصحيح، وإنما اان يبكلم ب  عائه وظنعندهبعيل صريح، وع ب

البناقض الي مزاعمه، منها أنه وصف إله النعر ب نه  دع هللا، و د ا ع يصدح، 

الظددالم ي يابلدده  إلددهألن إلدده النددعر الددي المانعيددت معدده آلهددت تسدداعده، ويعجددد 

عالى اللدي   دع إلده الندعر وع إلده الظدالم، وع معده آلهدت هللا ت وأما، هوي نا ع

أخر ، وإنمدا هللا  دبحانه  دع الخدالق وع إلده معده وع يصدح نسدببه إلدى إلده 

النددعر أو إلدده آخددر. امددا أندده ع يصددح وصددف مدداني بدد ن إلدده النددعر ب ندده أوش 

                                                
 .   http://flibusta.site/b/420389/read  ، والبا ع والع رون، معقع: دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  السصل األوش 1
 17،18: تعاليم المانعيت ،  :  يارو الف  ولعتاريف ، وما بعد ا . و 109دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  2

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 
  ،  26: تعاليم المانعيت ،   :  يارو الف  ولعتاريف وما بعد ا. و 151دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  3

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 
Huastuanift    ،-https://www.rulit.me/books/huastuanift" ،  18 -10صالة البعبت عند المانعيين المسبمعين ، "  4

1.html-454261-read-maniheev-molitva-pokayannaya   . 
Huastuanift    ،-https://www.rulit.me/books/huastuanift" ،  86-69صالة البعبت عند المانعيين المسبمعين ، "  5

1.html-454261-read-maniheev-molitva-annayapokay   . 
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ن المعلعد لن يكعن أ ليدا، واأل لدي لدن أبدي، اله ا تناقض ، أل وأوشمعلعد، 

عن معلعدا . والمعلعد يجد  أن يكدعن لده والدد بمدا انده معلدعد. وعليده اللدن يك

.  والحييييت أن ا له الحق لم يلدد يكعن خاليا وع أبديا و بكعن له نهايت يبما

ولم يعلد ، و ع األبدي العييد على الحيييت بال بدايدت وع نهايدت. الهدع العييدد 

ع أبندداك وع ابددن وايددد ع المبصددف بدد لك. وع ي مكددن أن تكددعن معدده آلهددت، و

المسيح وع ،يره. لكن مانيا لما اان جا ال باهلل الحدق ويكد ب عليده، ويعبيدد 

ببعدد اآللهت وجدناه يبكلم بهعاه وظنعنه، ومن   ا ياله لي  نبيدا ولدن يكدعن 

 نبيا .

إن من األدلت الدام ت البي ت  بإل أن مانيا لدم يكدن نبيدا، الراهد الخامس :        

بد ن  أنده قداش . وذلدك تنبدؤه نب  بمصير م  رق ألتباعه ودينه، اللدم يبحيدقانه ت

. بده يلإلييداأعداكه وخصعمه لم يسبطيععا أن يسعلعا شي ا ضده ر،م  دعيهم 

وقددداش بددد ن عييدتددده لدددن تسدددي ،  .1وأن أتباعددده " لدددن يسدددبطيع أيدددد قهدددر م "

قبلده الملدك  ابحيدق ، ألن مانيدتلدم  ه  ن بعكته و .2و يبيى دينه نجما إلى األبد

 وقبدددل جماعدددت مدددن أصدددحابه، 3بهدددرام بدددن  رمدددز بدددن  دددابعرالسا ددداني 

 أيدددديعلدددى والب دددريد  وتعرل أتباعددده لليهدددر والمطددداردام واليبدددل.معددده

إلدى الهدروب ناييدت ،درب  واضدطرو مالمجع  والنصدار  قبدل ا  دالم، 

الصين.والي العسر ا  المي عادوا إلى الدار  والعدراق، وا دب لعا الحريدت 

يدت والسيا ت،وشدرععا الددي الددععة لددينهم ومهاجمددت ا  دالم والمسددلمين الدين

والدولددت العبا دديت. البزعمددعا يراددت الزندقددت، وقددامعا ب ددعرام مسددلحت ا يددرة 

ضد العبا يين الي اليرنين ال اني وال ال  الهجريين منها الحرادت الروانديدت، 

راميت، و،ير ا. الكان مصدير م اعن هدزام واليهدر والسيسيت، والمينعيت، والخ 

 ربددا إلددى ،ددرب الصددين ، وانيرضددعا نهائيددا مددن بددالد الددار   أا ددر مالعدداد 

اعندعا دولدت  -تراسدبان ال درقيت–والعراق. وعندما ا دبيروا ب درب الصدين 

ا ي ددعر المانعيددت،  ددم انهددارم دولددبهم، واخبسددعا تدددريجيا الددي اليددرن الرابددع  

 .4الع ر الميالدي وما بعده يبى اخبسعا نهائيا

  

ي يدث للديانت بالمانعيت، العندما  وذلك ال ي يدث للمانعيين  عنسسه ال      

  زمعا وق هروا ، الإن دينهم تراجع وانهزم معهدم واخبسدى باخبسدائهم. وعنددما 

انبيلدددعا إلدددى ،دددرب الصدددين اليددددم الدياندددت المانعيدددت ا يدددرا مدددن أصددددعلها 

                                                
 .  http://flibusta.site/b/420389/read  : إنجيل ماني،  السصل الساد  وال ال عن ، معقع: دنكان ،رينيليز 1
جمععت من الميبطسام من المصادر الرئيسيت الي المانعيت )ايساعي ومدونت م، 3" ،  :  9إنجيل ماني  يا :  السصل ال امن ، رقم: "  2

 html-405770-read-haja-mani-https://www.rulit.me/books/evangelie.1، معقع:  اعلعنيا لماني  اي(
 .   245 :   1الملل والنحل ، ج ال هر باني:  3
 https://www.marefa.org. و   https://ar.wikipedia.org/wikأنظر : مانعيت،  4

http://flibusta.site/b/420389/read
https://www.rulit.me/books/evangelie-mani-haja-read-405770-1.html
https://ar.wikipedia.org/wik
https://www.marefa.org/%D9%85
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مدن  . 1لطاويتوت ريعاتها، ألنها ت  رم ب ديان الصين األخر ، االبعذيت، وا

أصدددبحعا يعبددددون بدددعذا ويطلبدددعن منددده الريمدددت وقبددددعش  أنهدددمذلدددك مددد ال 

الالمدانعيعن ق هدروا  دم وديدنهم يبدى . 3.وعبدوا برا ما إله الهندو يت2الصالة

اخبسعا من  قرون، ولم يبيعا نجما إلى األبد اما تنب  ماني، وظهر ا به ، ولدع 

 اان نبيا لبحييإل نبعكته .  

 

ن نبيدا ، مانيدا لدم يكد أن إن من األدلت اليطعيت البي ت  بدإلدس: الراهد السا   

ه ان االمد، ولع اان نبيا لكدانه وقع الي أخطاك علميت ا يرة جدا ت يدر بالم ام

لنبدعة صحيحا، وبما انه أخطد  اليهدا، الدال شدك انده لدم يكدن نبيدا، وإنمدا ادعدى ا

 الحصر. ا با وِخداعا. و  ذار منها أم لت من باب البم يل العا ع ع

 

الد ي نعدي  اليده وندراه لدي  مخلعقدا،  الكدعن  ا  عم ماني أن : اولها       

وإنمدددا  دددع نبددداج امبدددزاج ادددعنين أ ليدددين: األوش َادددعن إلددده الندددعر ب لهبدددده 

ومخلعقاته، وَاعن إله الظالم ب لهبه ومخلعقاته، اللما امبزجا تكعن   ا العالم 

يعجدددد   يسددد   عمددده أندددهو. 4بكائناتددده البدددي نرا دددا، اا نسدددان والحيدددعان

هللا والمدادة، النددعر والظددالم، الخيددر وال ددر . وع  مصددران أبددديان لددم يعلدددا:

وايد ي بر  مع اآلخر الي شيك.  والمصدر األوش يعجد الي منطيدت الندعر، 

الع هه  ، ال عراههل ، ويسددمى " أب العظمددت " ، ومعدده خمسددت مددن الكائنددام: 
 داني شدرير يسدمى " ملدك الظدالم " .  والمصدر ال الع   ، ال اكرة ، اإلرااة

يعجد ويسكن الي أرل مظلمدت مدع خمسدت مدن الكائندام : الددخان ، والندار، 

    .5والرياح الحارة ، والماك الر ي  ، والك بت

با لدت أ دعاك وظندعن مداني وخراالاتده، و دي تلك المزاعم  دي مدن  أقول:   

ن الكدعن مخلدعق جملت وتسصيال بدليل ال ري والعلم. وذلك أنده مدن ال ابدإل أ

جددد بعددد عدددم، ولددم يكددن لدده وجددعد  ددابق الددي أي شددكل مددن   أشددكاشالدده، و 

العجعد.واما أن ال ري ذار الي آيام ا يرة أن الكعن مخلعق، اما الي قعلده 

                                                
،   مخطع ام من أ رة تانغ . و http://www.silkroads.org.cn/article مانعيت،يانغ العشي: الي تصاعد البعذيت ا ي عريت وال 1

https://read01.com/eoAx4O 
https://www.rulit.me/books/kitajskie-،   4،  :  يارو الف  ولعتاريفأناشيد المانعيت الصينيت، ترجمت  2

4.html-434085-read-gimny-manihejskie 
Huastuanift    ،-https://www.rulit.me/books/huastuanift" ،  86-69صالة البعبت عند المانعيين المسبمعين ، "  3

1.html-454261-read-maniheev-molitva-pokayannaya   . 
،  4، 3، 1: تعاليم المانعيت،  :  يارو الف  ولعتاريف . و 16،  4،  3دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  4

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta    5 -3السصل السابع ، رقم: " إنجيل ماني  يا :   . و  ، "

، معقع:  مجمععت من الميبطسام من المصادر الرئيسيت الي المانعيت )ايساعي ومدونت اعلعنيا لماني  اي(،  1 : 

1.html-405770-read-haja-mani-https://www.rulit.me/books/evangelie 
: تعاليم المانعيت ،  يارو الف  ولعتاريف . و 2، 1دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  5

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta   و.http://flibusta.site/b/420389/read  . 

http://www.silkroads.org.cn/article
https://read01.com/eoAx4O
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https://www.rulit.me/books/kitajskie-manihejskie-gimny-read-434085-4.html
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دددَماَواِم َواألَْرَل الِدددي ِ دددبَِّت أَيَّدددامٍ  دددبحانه : ) " إِنَّ َربَّك دددم  َّللاَّ  الَّدددِ ي َخلَدددَق السَّ

َماَواِم َواأْلَْرَل َاانَبَا َرتْيًا أَ   و)(،  54األعراف:  وا أَنَّ السَّ َولَْم يََر الَِّ يَن َاسَر 

،الدإن  (30: )األنبيداك الَسَبَْينَا  َما َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماِك ا لَّ َشْيٍك َيدّيٍ أاَلَداَل ي ْؤِمن دعَن 

أن الكدعن مخلدعق مدن عددم مطلدق: ع  مدان وع  أ بإل أي دا العلم المعاصر

لق من عدم عندما . 1مادة وع  اقت ، له بدايت و بكعن له نهايتع مكان ، و خ 

والمادة البي نرا ا مخلعقت الها .2يدث اعنسجار الكبير وال ي بدأ من الصسر

كعّ ومسبعق آلهدت، وع  أنصدافنت من آلهت وع ت بعدم وليسإل أ ليت، وع  ي م 

بمادتده واائناتده بامبزاجها من اعنين ا ليدين. و د ا يعندي أن الكدعن مخلدعق 

المكددعن منهددا، اانددإل لدده بدايددت، و ددبكعن لدده نهايددت. وبمددا أن الكددعن مخلددعق، 

ولي  نباج خراالدت امبدزاج الكدعنيين األ ليدين الخدرااليين الالبدد لده مدن خدالق 

 خاليه  ع هللا  بحانه وتعالى.

 ن بدوبما أن األمر اما بينه ال ري والعلم، اللدي  صدحيحا مدا  عمده مداني   

م، من  بيعبين ،  بيعدت مدن إلده الندعر، و بيعدت مدن إلده الظدال الكعن مكعن

ن ومن الخير وال ر. اله ا  عم با ل قطعا ألن الكعن اله مخلعق ومكعن مد

سجدار اعن -مادة وايدة ،ومنها خليإل ال الكائنام من  أن تكعنإل بسب  السبدق

ه  دد  شومددا تددزاالمددرم بالحالددت ال ا يددت،  ددم السددائلت،  ددم الصددلبت،  -العظدديم

ادل  نالحاعم قائمت إلى اليعم. واص ر مكعن للعالم  ي الد رة، ومنهدا يبكدع

خبلف األيياك المخلعقام كدل مدا . وبما أن األمدر اد لك الاالنعر والظالم، وم 

 دهد قاله ماني عن أ ليت الكعنيين وامبزاجهما وظهعر اعنندا با دل قطعدا وي

 عليه ب نه لي  نبيا، وانه ادعى النبعة ا با وخداعا . 

من خراالام ماني وأااذيبه وأخطائه البي ت هد عليه أنه    المثا  الثاني     

ااذب ومخرف، انه  عم أن ال ي أوجد آدم ويعاك لدي   دع هللا، وإنمدا  مدا 

أخددعان خليددا نبيجددت عالقددت جنسدديت بددين عسدديالن ابددن إلدده الظددالم ، واألن ددى 

اك ابندت إلده الندعر  رآدم،  دم يدعاك  انيدا.  دم جداكم العد نبرويل ، العلدم أوع

ال عطدإل ال ددعك لحدعاك، وجدداك يسدعي ابددن إلده النددعر أيي ده والهمدده وعرالدده 

 .3إلى الجنت، وجعله يب وق من شجرة الحياة وأخ هبالمحي  ال ي  ع اليه 

                                                
محمد با ل  و. 210،  :  210محمد با ل الطائي:  صيرورة الكعن ... مدارج العلم ومعارج ا يمان ، عالم الكب  الحدي ، األردن ، أنظرم ال:  1

محمد أيمد داود:  ل تحدث اليرآن عن ن  ة الكعن ، جمعيت و.   102،  : 1998وم ، الطائي: خلق الكعن بين العلم وا يمان ، دار النسائ  ، بير
عبدد الددائم الكحيدل: الكدعن يسدير باتجداه الدزواش، معقدع الكحيدل لإلعجدا  العلمدي :  و.64 ،26( ،   :01المعرالت،  لسلت يعار ا يمدان وا لحداد ) 

www.kaheel7.com/ar  .نخبدت  ووما بعد ا . 104 : برتراند را ل: النظرة العلميت،  ترجمت ع مان نعيه،  مؤ ست المد  ، ب داد ، دم ق،  و

 بيسن  عايندغ وليعندارد  و.91من العلماك اعمريكيين : هللا يبجلى الي عصر العلم ، ترجمت الدمرداش عبد المجيد  ريان ، دار اليلم ، بيروم،  : 
، مكببت ال روق 1عمرو شريف: خراالت ا لحاد ،    و. 78ينعف : تاريس أا ر إيجا ا للزمن ، ترجمت  أيمد السمايي، والبح هللا ال يس ،   : ملعند

 . 108،  :  2014الدوليت، اليا رة ، 
 بع  ا. وما 100،  96،  : 1998محمد با ل الطائي: خلق الكعن بين العلم وا يمان ، دار النسائ  ، بيروم ،  2
 .   http://flibusta.site/b/420389/read  دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني، السصل البا ع ، معقع:  3

http://www.kaheel7.com/ar
http://flibusta.site/b/420389/read
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ام أقعش: ذلك الزعم با ل جملت وتسصيال علما وشرعا، و ع من خراالد      

 بعدد  د ا الكدعن خليده هللاماني وظنعنه. ومن ال ابإل علمدا ووييدا أن  وأ عاك

 و دع عدم اما ذارنا  ابيا ،و دع الده هلل، الدال يعجدد ادائن الدي  د ا الكدعن إع

م هللا من مخلعقام هللا. و  ا يعني يبما أن آدم ويعاك  ما أي ا من مخلعقا

 ، الهع ال ي خليهما ، ولم تخليهما آلهت ماني الخرااليت. 

ر مدن النددعر ي العددالم ظدالم ي يطَّددني انده يعجددد الد عدم  مدداالمثاال الثالااث:      

ويليددى الددي خندددق يددعش الكددعن، وخلددف الخندددق يددائ  يمنددع انسددالم الظددالم 

.  قعله   ا االم خراالي قاله ماني بهعاه وظنعنه، ولدي  1المنسصل من النعر

 ددي أن  ةمددن العلددم الددي شدديك. ألن الحيييددت ال اببددت علمددا ووييددا وبالم ددا د

ع النجعم ومنها ال م  مدا وجدد ندعر وع األصل الي الكعن  ع الظالم ، ولع

ضياك الي العالم. الالكعن مظلم والنعر يد تي مدن النجدعم ، وع يصدح أن ييداش 

أن الظددالم ي سددبخرج مددن النددعر. وأمددا يكايددت الخندددق المزعددعم الهددي خراالددت 

ت دهد علددى مدداني أنده ادداذب ومخددادي الددي ادعائده للنبددعة، ألن النبددي الحددق ع 

 لف نظرا صريحا وع علما صحيحا . ييعش إع ييا، وع يخا

من أخطاك مداني العلميدت:   عدم انده الدي نهايدت العدالم  ديبم  المثال الرابع     

الصددل  بيعددت ال ددعك تمامددا عددن المددادة . و يعضددع الظددالم الددي قبددر بحجددم 

األرل وي  طى بحجر. اليرتاح النعر من أضرار الظالم، ويسبعيد ادل منهدا 

 .2الي األعلى والظالم الي األ سل   بيعبه األصليت، اليكعن النعر

تلك مزاعم با لت ومن أو دام مداني وخراالاتده ، ألن الحيييدت ال اببدت علمدا     

ألن ادال مدن ال دعك نعر والمادة  مدا مدن مدادة وايددة. اال من ال أنوشرعا 

 -والظالم والنعر مخلعق مادة وايدة أص ر ا ال رة. والنعر تنبجه ال دمع 

ندعوي . وعليده ع ي مكدن أن يعضدع الظدالم الدي قبدر، وع باعندماج ال -النجعم

النعر وع ال عك. و يبيى األمدر اد لك مدا بيدي الكدعن معجدعدا. و بيعبهمدا 

وايدددة  ددي أنهمددا مخلعقددان مددن مددادة وايدددة و دد ا  ابددإل علمددا وشددرعا. وع 

يصددح اليددعش بدد ن النددعر يرتدداح مددن الظددالم وع الظددالم مددن النددعر، ألن اددال 

مسخر لخدمت ا نسان ا ير ما من الكائنام األخر .  و ما منهما مخلعق و

ليسا الي صراي وانما  ما مخلعقان يؤديدان مدا   دخرا لده، الهمدا مبكدامالن ع 

مبعاديدددان وع مبناالسدددان وع مبصدددارعان وع مبيددداتالن. وع الندددعر إلددده وع 

                                                
  ،  6: تعاليم المانعيت ،  : يارو الف  ولعتاريف . و 38دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :   1

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 
  ، 7: تعاليم المانعيت ،  :   يارو الف  ولعتاريف . و 38دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :   2

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 
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  دهد عليده ب نده، وتوأبا يدلالظالم إله .  وعليه الكدل مدا قالده مداني خراالدام 

 الي ادعائه للنبعة.   دجاشااذب 

أن الفههنرقه ط الوههي نهه   عه هه    عههم  ههننيالمثااال الخااامس:   
نألكوان ، كههوكشههل لهه  عههن سههر العهههم ال كنههون الهه   كههنن  وجوبههن 

} ونددّعرني أي ددا واألج ههن ، وك ههل  ههم  لسهه و العههنلم ، ههن  لهه  قولهه   

علإل  اببت بحي   محإل آلهت النعر ألنسسه أنايف  ا بدالنزوش السَلَك قد ج 

 . 1إليها لكي ت صسي النعر وتنييه{

 
ي أخطهل اه إن  نن ن كن ق ا  ن قنل  ، ولو كنن نب ن صناقن ل ن أق:       

بطالن  ئنت األخطنء العه  ل، وال قن  بنألبنط   والخراانت الظنهرة ال
 بنلووي ، وقا اورانن طران  نهن.والو   ل أن  لم   هق سر العهم ال كنون

اهنت ن ن  ه ع  ن أوون  إل   ههوا  وشه طنن   هن أبنط ه  وخرااإللهي، وإ
 . وأكن  قوظنون 

  هرجم وأ ن  ن قنل  عن الفَهَ ، ا  صا ب  الشه و وال  هر ك هن أشهنر    
عه ي بهال  ل. وال ش  أن قول  بثبنت الفه  بنط  قطعن وهو خط2الك نق

ن ش  ، ألن النجوم والكواكق ب  والكهون كهه    وهر  وهه ا ثنبهت عه ه
لهم  كهن نب هن. ك هن أن قوله  ب صهف ل  بلنه  وشرعن. وهو  شها عهع  هنني

ن . ألك هن ب نهن  سهنب ن النور و ن      ن الظالم كالم غ هر عه هي وبنطه 
الكههون كههه    كههون  ههن  ههناة واوههاة، وأصهه ر ووههاة   كههون  نهههن هههي 
ال رة، والظالم ل و نجسهن و هع   ن هع، وال النهور  كهون  هن  هناة ن  هل 

 هظالم.   خنلفل ل
 
الريدداح والمدداك والظددالم مصدددر ا بددا ن   عددم مدداني أنالمثااال السااادس:    

األرل ع  طحها، وذلك أن الخالق عندما أوجدد الكدعن أنزلهدا مدن األعلدى 

وضعها الي يسر عمييت الي با ن األرل، لكن بيي منهدا شديك علدى وجده و

لعمدالق الخدالق أندزش البحدر ا أن عدم و. 3األرل. ووصف الظالم ب نده   دم

 .4إلى األرل ، واعن بداخله ممرا بين جدارين لببحر اليه السسن

                                                
.رؤ اك المعلم : 232،   :  1985جيعر وايدن رين: ماني والمانعيت، ترجمت  هيل  اار ، الملحق ال اني : الكيساعيا ، دار يسان،   1

 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htmايساعيا ، السصل األوش ، 
.رؤ اك المعلم : 232،   :  1985جيعر وايدن رين: ماني والمانعيت، ترجمت  هيل  اار ، الملحق ال اني : الكيساعيا ، دار يسان،   2

 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htmا ، السصل األوش ، ايساعي
 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm، يعش الصلي  ،  45،  43رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح :  3
 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm، يعش الصلي  ،  45رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ،  4

https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95


 24 

تلك مزاعم با لت، و ي أخطاك ت هد عليده ب نده لدم يكدن نبيدا. ألن أقول:      

.وادد لك 1الريدداح مصدددر ا  ددطح األرل وال ددالف الجددعي، ولددي  با نهددا

 . 2الماك، المصدر المياه السطحيت والجعاليت  ع األمطار

هدا ، لظالم اللم ينزش من السدماك إلدى  دطح األرل وع إلدى با نوأما ا      

ً ألن الظالم ظا رة  بيعيت ولي  إلها وع     ي نعر ال ، يسعد ال العالم والما

ي يك األرل مصدره ضدعك ال دم  و دي نجدم مدن النجدعم البدي ت ديك 

 ما وعالسماك الدنيا. وأما وصف ماني للظالم ب نه   م  البا ل ، الهع لدي    د

 ا، وإنما  ع يياة لنا ، وضروري ل يياك وبدونه ع يياة. شر

 

ادالم ندزش إلدى األرل ، الهدي  د يان ووأما يكايت البحر العمالق ال ي أ      

 بال علم . ألن   ا البحدر العمدالق المزعدعم وادل بحدار األرل تكعندإل الدي

ه لدالبحر العمدالق المزعدعم ع وجدعد أن األرل ولم تنزش من السماك. اما 

األرل اليهدددا محيطدددان ابيدددران  مدددا: المحدددي   أناألرل، والصدددحيح  الدددي

 . أصالممر بجدارين  ، والمحي  الهادي. وع يعجد بداخلهمااأل لسي 

 

 عم ماني أنه عندما ت رق ال م  على العالم تبيى بييدت المثال السابع:     

ظلم من الظالم على جبل م 
 .4عت بدالنجعم.وأنده يعجدد الدي الكدعن ادرة مرصد3

ن إله النعر أر ل بعض ر  له لبنييدت ال دعك، والصدل الليدل والنهدار عدن وأ

 .5بع هما

بدي ع تلدك المدزاعم با لدت، ت دهد علدى مداني أنده لدي  نبيدا، ألن النأقول:    

نددما عنه مؤيد بالعيي ا لهدي. وبيدان ذلدك أوع، إن ال دم  ييعش إع ييا أل

اددل األرل ، وإنمددا ت درق ع ت ددرق علددى العدالم امددا قدداش مداني، وع علددى 

ت رق على العجه الميابل لها من األرل، وتكدعن الجهدت األخدر  مظلمدت. 

 وع يعجد جبل على الجهت الميابلدت لل دم  مدن األرل يبيدى مظلمدا عنددما

ت درق عليهددا ال دم . علمددا بدد ن ال دم  قبيددل أن ت درق يسددبيها ضددعؤ ا ، 

 اليخبسي الظالم تدريجيا .  

 يصح بالنجعم  ع خراالت ، وع يت الكرة المرصعتإن قعش ماني بحكا ثانيا:  

النجددعم  ددي  أنعلميددا . ألندده ع تعجددد اددرة مرصددعت بددالنجعم، وذلددك  قعلدده

أجسددام ارويددت ملبهبددت، والكعاادد   ددي أجسددام ارويددت معبمددت. واددل النجددعم 

 تكعن مرصعت الي ارة .   أنوالكعاا  تسبح الي اللكها وع ي مكن 

                                                
 المع ععت العربيت العالميت، مادة: الرياح .  1
 المع ععت العربيت العالميت، مادة: الماك .  2
 .  https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm، يعش المعابر ،   43رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ،  3
 .  https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htmأربعت مخلعقام عظيمت ،   57رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ،  4
 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm، يعش الر الت ،  46رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ، 5
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 تكاد  ي من خراالام ماني البي ع ن النهار،ع لالليإن يكايت الصل ثالثا:   

لعدالم اتنبهي. ألنه ع ي مكن الصل النهار عن الليل ألن الليدل  دع األصدل الدي 

ألشددعت يظهددر عندددما يبعددرل قسددم مددن األرل  الهددع مظلددم الدده ، والنهددار

 ال م  وعندما ت ي  يرجع الظالم.  وع ينسصدالن عدن بع دهما إع عنددما

 بيى نهار وع ليل .  ينبهي الكعن، و نا ع ي

 علما ب ن الكعن الده الدي انسدجام وتندا،م وتعداون ولدي  الدي صدراي وع     

ا،مدان تناير اما يدعي ماني .و  ا ينطبق أي ا على النهار والليل.الهما مبن

لددق عندددما ن الددي النهارومبددداخالن ، وع يددزوعن وع ينسددحبان، بدددليل أننددا 

مدن  كت دي البحنا ات ظلم ال رالت، وإذا النعر  ونطسئال رالت ونعاال  ا  أبعاب

ِلز  ي دعامدا الدي قعلده تعدالى: ) ، جديد. الال ي يحدث  ع عمليدت تدداخل وإيدالج

 . { 13: "الا راللَّْيَل الِي النََّهاِر َوي عِلز  النََّهاَر الِي اللَّْيلِ 

 

من ا لده اآلب.  أن ال م  واليمر إلهان، خرجا  عم مانيالمثال الثامن:   

ار دددا، ادددالمريس لدددف عدددن  بيعدددت النجدددعم الخمسدددت البدددي ذتخب و بيعبهمدددا

يل يل ينبمي إلى .وادعى أن اعا  المريس 1و   ينبمي إلى عالم الرياح، و  

 .2 وألحيهما بالنجعم، عالم الظالم

تلك المزاعم با لت قطعا، و دي ت دهد عليده ب نده لدي  نبيدا، واداذب أقول:   

  دره وبكدل مخلعقاتده مخلدعق مدن إن الكعن ب أوالمخادي الي ادعائه للنبعة .

 دم   دي نجدم م دبعل ا يدره مدن مادة وايدة، أصد ر مكعناتهدا الد رة. وال

ه. كعناتهددا وليسددإل إلهدداً وع ابنددت إلددالنجددعم وع تخبلددف عنهددا الددي م مليددارام

واليمددر لدددي  نجمددا وإنمدددا  دددع اعيكدد  صدددل  ولددي  ملبهبا،ويددددور يدددعش 

ي مكعناتده األ ا ديت عدن األرل ، ي تيه ال عك من ال دم ، وع يخبلدف الد

، الال  ع وع ال م  إله وع ابن إله ، وع ا له يلد، ومدن 3الكعاا  األخر 

 ييل بععدة ا له الهع جا ل ، أو صاي   ع . 

يدل با دل  ثانيا:    ، ألن ادال مدن بدال شدكإن قعش ماني المبعلق بالمريح و  

كّعن من مادة صلبت ااألرل، و مدا مدن الكعا اد  السديارة المريس و يل م 

البابعددت للمجمععددت ال مسدديت. و مددا اعابددان بدداردان مظلمددان وليسددا نجمددين 

،و دددع ع يعدددرف السدددرق بدددين الدددنجم والكعاددد .   4ملبهبدددين امدددا  عدددم مددداني

والمريس ع ينبمي  إلدى عدالم الريداح وع  يدل إلدى عدالم الظدالم. وع يصدح 

                                                
 s://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htmhttp، عن ال م   ،  65، عالمام البروج والنجعم الخمست ،  69رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ، 1
 alaia.htmhttps://nordxp.3dn.ru/gnosis/keph، عالمام البروج والنجعم الخمست ،  69رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ، 2
 المع ععت العربيت العالميت، مادة: النظام ال م ، اليمر.  3
يل .  4  المع ععت العربيت العالميت، مادة: المريس،   

https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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يل ب نه ينبمدي إلدى عدالم الليدل، ألن الكدعن ب  دره ظدالم ،وادل  تخصي    

 مخلعقاته تسبح الي ظالم . 

 عم ماني أنده عنددما تخبسدي ال دم  عندا الهدي تخبسدي المثال التاسع :       

. قعلده  1عن العالم اله، الينب ر الليدل علدى" السدعر الدي جميدع أنحداك العدالم "

  ا  عم با ل قطعا ،ودليل على أنده لدي  نبيدا وإنمدا  دع اداذب الدي ادعائده 

، ألن ال دم  عنددما تخبسدي الي ذلك. إنه أخطد  بيا ما أخط للنبعة، ولع اان ن

عن عنا الهي ع تخبسي عن األرل الها وإنما  ب رق علدى الجهدت الميابلدت 

منها لل م ، بحكم يرات األرل يعش نسسها وتعاق  الليل والنهار. ونس  

تكدعن األرل الهددا مظلمددت ، وع  أناألمدر ينطبددق علددى الظدالم، الددال ي مكددن 

 وقإل وايد، و  ا بسب  ما قلناه عن تعاق  الليل والنهار. م رقت الي 

 

أن ظددالم الليددل اليدده :   عددم -أخطدداك مدداني العلميددت مددن - المثااال العاشاار    

، وله آ ار  لبيت ا يرة على ا نسدان ولدم يد ار لده وع أ درا  وال ائعشرور 

. وأن جميع المخلعقام الجسديت من إنسان وييدعان تخدرج مدن 2وايدا يسنا

ج هددا عندددما ت ددرق ال ددم ، وعندددما ت يدد  تعددعد الهددا إلددى مالج هددا مال

 .3المظلمت

 . ذلك الزعم ع ييعلده نبدي، وإنمدا ييعلده جا دل، أو صداي   دعأقول:      

ل وع ألن العائد الليل على ا نسان واأليياك األخر  ا يرة وعظيمت جددا، بد

 ده مد الار. مدن العائدتسبييم له الحياة بدونه، و يهلك لع  اش الليل وبيدى النهد

ويسداعد  أن ا نسان يسبريح وينام ويسبرجع قعاه العيليت والبدنيدت الدي الليدل.

ا يددرا مددن النددا  الددي  ددبر أنسسددهم وق دداك يددعائجهم الم ددروعت الددي  ددبر. 

. واليدده اد علددى البسددرع للعبددادام، والبدداي ين علددى البسددرع للعلددمويسدداعد الع بّدد

 الددي الليددل ، واليدده تنمددع مددرالأي ددا أن ا نسددان ي  ددسى مددن ا يددر مددن األ

ج النباتام وتن ز ال مدار. وتعجدد ييعاندام ا يدرة تخبسدي الدي النهدار وتخدر

تطلد  ر قهددا الددي الليددل . و،يددر ذلددك ا يددر جدددا جدددا. و ددل الكددر مدداني مدداذا 

  يحدث لإلنسان لع ا بمر النهار شهرا دون ليل    . 

 دع ع خبسدي لديال، تخرج نهارا وت أن قعله ب ن جميع األيياك الجسديتاما    

ي   دع  اماني.وذلدك أنده  يد م ايصح تعميمه، وع يعممه إع جا دل أو صد

الليل لي م إله الظالم، وي ني على النهار لي  ني على إله النعر يسد   عمده، 

والحكايت الها با لت مدن أ ا دها. وممدا يدنيض تعميمده أن ا يدرا مدن الندا  

للددددر ق ؛ اددددالحرا ،  ينددددامعن الددددي النهددددار، ويخرجددددعن الددددي الليددددل  لبددددا

                                                
 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm، عن ال م  ،  65رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ،  1
 gnosis/kephalaia.htm/https://nordxp.3dn.ru، عن ال م  ،   65رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ، 2
 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm، عن ال م  ،   66رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ، 3
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والمددداومين الددي الصدديدليام والمصددحام و،ير ددا . ومددن ال ابددإل أي ددا أن 

ا يرا من المساالرين الي الصل الصيف ي س لعن السسر ليال  ربا من يدرارة 

الصيف الملبهبت نهارا. اما أنه تعجدد ييعاندام  تخبسدي نهدارا الدي جحعر دا 

ام ، منها م ال: ال ئ ، أو تيلل من ظهعر ا ،والي الليل تخرج بح ا عن الطع

الخنزير، ال علد ، البدعم، الخسداش، الينسد ، آادل النمدل، الصرصدعر، وا يدر 

 من األ ما ، و،ير ذلك ا ير جدا. 

 

مانيدا ادان ااذبدا الدي  أنإن ممدا ي بدإل :  -الحادي عرار  -المثال األخير      

علده . وق1ادعائه للنبعة، أنده  عدم أن قلد  ا نسدان ي  دبه عجلدت ارويدت تددور

 يدبكلم بدال وعدي أم  ا با ل م حك ، الهل  ع لم ير قلبا ب دريا الدي يياتده، 

، أو ي ددحك بدده علددى أتباعدده  . ع يصددح ذلددك الب ددبيه أصددال، ألن وع علددم 

قل  ا نسان شكله شبه  رمي ميلعب ولي  ارويا وع دائريا اما  دع مب دين 

 الي الصعرتين. واليل  ع يبحر  االعجلت ، وإنما  ع ينبض. 

 
 قارن بين قلب إنسان وعنلة لتكترف أخطاء ماني وأكاذيبه

 

 دددي مدددن بددداب البم يدددل العا دددع ع  -مدددن ال دددا د السددداد  –تلدددك األم لدددت   

خر  ت  بإل من جهت أالحصر، وإع الهي ا يرة جدا ت يدر بالم ام من جهت، و

 مانيا لم يكن نبيا، وإنما ادعى النبعة ا با وخداعا. أن
      

مانيا لم يكن نبيا أن معقسه من وجدعد  أنإن مما ي  بإل  الراهد السابع :       

وجدعد الخيدر  أنالخير وال در الدي الكدعن لدم يكدن صدحيحا.  وذلدك انده  عدم 

ير ومعه اائنام خيّرة، ، وإله وال ر يدعن على وجعد إلهين: إله النعر والخ

الظالم وال ر ومعه اائنام شريرة،اللما امبزجإل اائنام ا لهديّن تكدّعن  د ا 

العالم دخلإل اائناته الخيرة الي صراي مع اائناته ال ريرة، وظهرم األالعاش 

 .  2الخيرة وال ريرة الي العالم

د إلهدين واضح من ذلك، أن مانيدا  بمعقسده مدن الخيدر وال در قداش بعجدع      

لي سسر بهما وجعد الخير وال ر الي العالم، ونسدي أو تنا دى أن وجدعد الخيدر 

حسدن عدادش  وال ر ع يعني وجعد إلهديّن ، اللمداذا ع يكدعن إلده وايدد يكديم م 
                                                

 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm، يعش الجسم ،  70، مبح  :  رؤ اك المعلم : ايساعيا 1
انعيت ، : تعاليم الم يارو الف  ولعتاريف . و 2، 1دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  2

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta   و.http://flibusta.site/b/420389/read  . 

https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
http://flibusta.site/b/420389/read
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خليهما ل ايت ي ريد ا   . وبما أنه قاش بعجعد إلهيّن ، اليد أخط  وخالف العيل 

تعالى مدن جهدت؛ وأقدام الددليل علدى  والعيي والعلم و م ييعلعن بعيدانيت هللا

نسسه ب نه لدم يكدن نبيدا مدن جهدت أخدر . وأخطد  أي دا الدي معقسده مدن الخيدر 

وال ر عندما ،اب عنه أن الاعل الخير لي  بال رورة خيّدرا، والاعدل ال در 

لددي  بال ددرورة شددريرا. وذلددك يعنددي أن الِعددل الخيددر قددد يكددعن شددرا، والِعددل 

يسهددم بدد ن  أنما لددم يسهددم ، أو لددم يددرد ال ددر قددد يكددعن خيرا.وأخطدد  أي ددا عنددد

وجعد الخير وال ر الي يياة الب ر  ع أمر ضروري، وع تسبييم ييداتهم إع 

بهما، وع يعني   ا وجعد إلهيّن؛ وإنما وجعد مدا  دع شدا د علدى وجدعد إلده 

وايددد خلددق ا نسددان وألهمدده الخيددر وال ددر، ويّملدده أمانددت العبددادة وعمددارة 

لك أصددبح أمددر وجددعد ال ددر الددي ييدداة ا نسددان األرل ب ددريعت خاليه.وبدد 

بررا ، لكن عليه أن ي ع اال منهما الي مكانده الصدحيح اليكدعن  ضروريا وم 

عادع خيّرا، وإع الهع ظالم شرير ويبحمل مسؤوليت العله . ولد لك الدإن ال در 

ال ي نراه الي يياة ا نسان قِسم ابيدر منده الَعلده ا نسدان ويبحمدل مسدؤوليبه. 

َهدَر اْلسََسدداد  الِدي اْلبَددّرِ َواْلبَْحدِر بَِمددا َاَسدبَإْل أَْيددِدي النَّداِ  ِلي ددِ ييَه ْم ظَ قداش تعددالى: }

ْم يَْرِجع عَن )  { .(41الروم: بَْعَض الَِّ ي َعِمل عا لَعَلَّه 

 

حسد      ن وأما بالنسدبت هلل عدز وجدل، الهدع  دبحانه خدالق ادل شديك، يكديم م 

هدا ظلدم وأالعداش هللا تعدالى لدي  اليعادش، ع يسعل ظلما و ع قادر على العلده . 

ة مدن أبدا ،وع تخرج عن الحكمت، وا يسان ،والعدش. وعندما ي عاق  العصا

ه عبددداده ي عددداقبهم بعدلددده ويكمبددده وع يظلمهدددم أبددددا. وعنددددما ي جدددا ي عبددداد

المدددؤمنين  ي جدددا يهم بريمبددده وإيسدددانه. امدددا أن ال دددر الددد ي تسدددببه بعدددض 

ظلمددا، وع تخددرج عددن العدددش والحكمددت مخلعقددام هللا لإلنسددان الهددي ليسددإل 

جبهدد وا يسان ، ألن لها أي ا العائد على ال األييداك، وعلدى ا نسدان أن ي

لبجن  أضرار ا من جهت؛ و ي تندرج  من جهت أخر  ضمن  دنت هللا الدي 

َن بَِ دْيٍك ِمد نَّك مْ َولَنَْبل دعَ امبحانه لإلنسان واببالئه بدالخير وال در .قداش تعدالى: }

دعيِ َونَْيددٍ  ِمدَن األَْمددَعاِش َواألَْنس دِ  َوااْلَخدْعِف  درِ ل ََّمددرَ َواْلج  ددابِِريَن اِم َوبَّ ِ  الصَّ

ونبلددددددعام بال ددددددر والخيدددددر البنددددددت وإلينددددددا ترجعددددددعن {،و}(155البيدددددرة: )

،وقاش مانيددا لددع اددان نبيددا ليدداش بالبعييددد،وبما أندده لددم ييلدده أن{.وعشددك (35)

 ا.ا وخداعوإنما ادعى النبعة ا ب بحكايت إلهي الخير وال ر، الهع لم يكن نبيا،

مما ي  بإل أن مانيا لي  نبيا، انده أخطد  الدي معقسده مدن  إنالثامن : الراهد    

الددي  الددروح والجسددد. وذلددك أندده بددالغ الددي ذم الجسددد وتحييددره وتع يبدده،و،الى

. الحدد  علددى اع بمددام بددالروح وتطهير ددا والبسددامي بهددا  ال نداك علددى الددروح

عر؛ وأمددر بيمددع الجسددد وتع يبدده ويرماندده ، ائدده بدددعع  أنهددا مددن عددالم الندد
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سدبنيع  للبخل  منه بدعع  أنده شدر و دجن مدن عدالم الظالم.ووصدسه ب نده م 

1األو ا  واألع اب ال ارة، و دع  دجن الدروح
انده ي دباق لم دادرة  وقداش .

الجسدد ليصدبح وردة مز درة، وأندده يسدعى لرمدي  يدداب الجسدد الد ي ع قيمددت 

 .2 ائر الي قس  له.وأنه الي جسد المعم م ل

لهعاه، وب عده عدن  وإتباعهتلك المزاعم ت هد على ماني بالبطرف  أقول:     

المددنهز الصددحيح الددي البعامددل مددع الددروح والجسددد. وتلددك المددزاعم ع ييعلهددا 

نبي، وع عاقل، وإنما ييعلهدا جا دل أو صداي   دع . والحيييدت البدي نرا دا 

منا وع نحن نبع ب بسببها ، ونح  بها  ي أننا لسنا الي  جن من جهت أجسا

وع  ي ت سب  لندا ذلدك . ولدي  صدحيحا أن أجسدادنا قد رة الدي أصدلها، الهدي 

ليسإل ا لك، إع من أالسد ا ب الكاره وأالعاله اليبيحت. بدليل أنندا نكدعن  دعداك 

عندددما نعطددي ألجسددادنا ييعقهددا بددال إ ددراف وع تيبيددر، البنمددعا نمددعا  بيعيددا 

وأجسددادنا معدددا. وعنددددما تكدددعن أجسدددادنا  نددداألروايمبعا نددا ،وتكدددعن خيدددرا 

صحيحت نسعد بها ونرتاح ونزداد صحت رويا وجسدا. ومن شرو  السعادة 

الدنيعيت واألخرويت  دع أن نعطدي أجسدادنا ييعقهدا ونمبعهدا المبداي الحدالش. 

وعندما ع نعطيها ذلك، او ن  يها بالمحرمام والخبائد  تمدرل وتدؤ ر اليندا 

واجباتنا. الالجسد لدي  عددوا لندا، وإنمدا  دع جدزك مندا  لبا، وتععقنا عن أداك 

وروح  ددليمت.  . وع ييداة  دعيدة  بددال جسدد صدحيح تيابلده الدروح البدي الينددا 

الالجسد يمرل، والروح تمرل أي ا. ومدن الحيدائق ال اببدت والبدي نعي دها 

ونرا ا أنه عندما يمرل الجسم وتكعن النس  قعيت وع تنهار بسدب  مدرل 

ي ددسى  نسددان يسددبطيع أن ي بددإل ويصددمد وييدداوم المددرل وقدددالجسددد الددإن ا 

عي  صدابرا راضديا  دعيدا، لكدن عنددما يحددث ،البا، ويبى وإن لم ي ف الي

صددر علددى العكدد  ، البمددرل الددروح ، وتنحددرف عددن الصددرا  المسددبييم وت  

ذلك، وع تصلح نسسدها الدإن ا نسدان  دينهار جسددا ونسسدا وقدد تكدعن رويده 

الددي الدددنيا  خددرة. المددن  ددع األخطددر علددى ا نسددان ددب  شدديائه الددي الدددنيا واآل

الددروح  ددي األخطددر عندددما تنحددرف  أنسددد  ع شددك واآلخددرة الددروح أم الج

صر على انحراالها. وب لك يببدين قطعدا بطدالن معقدف مداني مدن وتمرل وت  

الجسدد قدد  أن ع ادان نبيدا مدا وقدع الدي ذلدك. وخالصدبهالجسد والروح معدا.ول

امددا أندده قددد يدددخلنا نددار الدددنيا واآلخددرة، ونسدد   يدددخلنا جنددت الدددنيا واآلخددرة،

األمر ينطبق على الروح. الالروح والجسد قد ي سعدا ا نسدان ، امدا أنهمدا قدد 

 ي هلكانه.
                                                

دنكان ،رينيليز: .و   https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm،  18يساعيا ، الصل رقم:  أنظر م ال: رؤ اك المعلم : ا 1

 .  http://flibusta.site/b/420389/read  إنجيل ماني،  السصل البا ع واألربععن ، معقع: 
read-maniheev-https://www.rulit.me/books/gimny-404979-، ميدمت من إنجيل ماني،  1أناشيد المانعيين،   :  2

html.1 

https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://flibusta.site/b/420389/read
https://www.rulit.me/books/gimny-maniheev-read-497940-1.html
https://www.rulit.me/books/gimny-maniheev-read-497940-1.html
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عدد ي  علمددا بدد ن السددعادة الروييددت، وا يمددان اليلبددي الصددحيح ع يبحييددان بب 

  نالجسم وتيزيمه والعمل علدى الدبخل  منده امدا يددعي مداني؛ وإنمدا يبحييدا

 الددي ا يمددان بدداهلل وعبادتدده والددق شددريعبه اليائمددت علددى وا خددال بالصدددق 

حيييدي الع طيت جمعا بين الروح والجسد بال إالرا  وع تسدري  . وا يمدان ال

 للمجا دددام انعكا دداالدد ي يددر ق هللا تعددالى بدده عبدداده المددؤمنين  لددي   ددع 

 ه المددؤمنوتعد ي  الجسددد، وإنمدا  ددع ندعر مددن عنددد هللا تعدالى يددر ق بده عبددد

 ى:الصادق الملبزم ب دريعبه. وذلدك الندعر  دع ر ق مدن عندد هللا، قداش تعدال

ه الدي أومن اان ميبا ال يييناه وجعلنا له ندعرا يم دي بده الدي الندا  امدن م لد)

م: األنعداالظلمام لي  بخارج منهدا اد لك  يدن للكداالرين مدا ادانعا يعملدعن )

َ يَْجعَْل لَه  و)(،  (122 ْقه  َمْخَرًجا َويَرْ  َوَمْن يَبَِّق َّللاَّ  يَْحبَِس   َوَمْن ْن َيْي   َع مِ   

َ بَدداِلغ   ددَع َيْسددب ه  إِنَّ َّللاَّ ِ الَه  ٍك قَددْدًرا َل َّللاَّ  ِلك ددّلِ َشدديْ ِه قَددْد َجعَددأَْمددرِ  يَبََعاَّددْل َعلَددى َّللاَّ

 .( 3 -2 الطالق:)

ولد ة ت وأما ما يجده الر بان من المانعيين و،ير م الي أنسسهم  مدن رايد     

ععلدى الهع لي  نعرا إيمانيدا مدن عندد هللا تعدالى، ولدي  دلديال  بيدد؛ صدحت الم 

يداوم  وإنما  ع من آ ار المجا دام على النس .  و  ا األمر يجده ال إنسان

علدى عمددل رويددي أو ع ددعي البددنعك  آ دداره علددى صددايبه الددي شددكل الددرح 

 .، أو قلق وع ابول ة وان راح

 بإل أن مانيدا لدم يكدن نبيدا، وإنمدا ادعدى النبدعة مما ي  إن الراهد التاسع :      

عندما جاك  اردشإل ،  )ا با وخداعا، أنه قاش عن  رادشإل ودععته واببه: 

مصباح الحيييت ، إلى الملك جسبا بع ، لم يكب  ابباً ولم يؤلدف مخطع دام 

لكن تالمي ه اببعا الماته وأ،انيه ، واآلن يدبم قدراكة  د ه الكبد  الدي جميدع  ،

1ألرل (أنحاك ا
.    

لي  صحيحا أن اب   رادشدإل ااندإل معجدعدة ومنب درة وت يدرأ  أقول:      

بدعالى  دنت  216الي جميع أنحاك األرل الي  من مداني المعلدعد  دنت  ، والم 

م. والحيييددت أندده ع يعجددد دليددل تدداريخي وع أ ددري يرجددع إلددى مددا قبددل  276

بدل وع يعجدد  ر م،ي  بإل وجعد تلك الكب  بين أيدي السر ، وع ،يوالميالد 

.  2أن الديانت المانعيت اانإل معجعدة الي ذلدك الدزمني  بإل  دليل وايد صحيح

وأما الي عصر ماني  من دولت السا دانيين، اللدي  صدحيحا أي دا بد ن ابد  

 رادشإل  اانإل منب رة وت يرأ الي جميع أنحاك األرل. الال يعجد إلدى اليدعم 

                                                
مجمععت من الميبطسام من المصادر الرئيسيت الي المانعيت )ايساعي ،  3" ،  :  4-3إنجيل ماني  يا :  السصل ال امن ، رقم: "  1

 .html-405770-read-haja-mani-rulit.me/books/evangeliehttps://www.1، معقع:  ومدونت اعلعنيا لماني  اي(
 أنظر ابابنا: أو ام الي درا ت األ ا ير والزرادشبيت. والكباب مبعالر الي ال بكت المعلعماتيت. 2

https://www.rulit.me/books/evangelie-mani-haja-read-405770-1.html
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وألن ادل جهدام العدالم  مدن  أي دليل تاريخي وع أ ري ي  بإل ذلك من جهت؛

جهت أخر  اانإل مبمسكت ب ديانها المعروالت بها، وع يعجدد اليهدا ذادر لدياندت 

 رادشدددإل وع لكببددده. السدددي بدددالد العدددرب ااندددإل الع نيدددت  دددي ال البدددت، مدددع 

بدالد العدراق  النصرانيت واليهعديت والمجع يت الي أ راف بالد العرب. والي

يها الع نيدت، والنصدرانيت واليهعديدت. يا انب رم الوال ام ومصر وشماش إالريي

وبدددالد الددددار  ال الدددد  عليهددددا المجع ددديت مددددع وجددددعد المانعيددددت واليهعديددددت 

والنصدددرانيت. والدددي  بدددالد الهندددد والصدددين انب دددرم الهندو ددديت والبعذيدددت، 

والطاويت و،ير ا  . ال ين يكايت انب دار ابد   رادشدإل  مدن مداني الدي ادل 

 أنحاك العالم  !!.

اريخيدت وأ ريدت صدحيحت ر   من ماني، لم ي بإل ب دلت تويبى الي بالد الا   

عصددر مدداني  بدد ن ابدد   رادشددإل وديانبدده اانددإل منب ددرة اليهددا.  ترجددع إلددى

واباب األالسبا المعجعد اآلن والمنسعب إلى  رادشإل، لم يكن  رادشبيا وع 

منسعبا إلي  رادشإل الي العصر السا اني، وإنمدا ادان ابابدا خاصدا بالدياندت 

ولت السا انيين. والي العصر ا  المي نَس  المجع  ابداب المجع يت الي د

األالسبا إلى  رادشإل بعدما يرالعه ، واخبصروه وأدخلعا اليه عيائد وأيكاما 

إ الميت.   م بعد ذلك أ ليعا على المجع يت ا م الزرادشبيت، وانبسبعا إليهدا 

 . 1وع رالعا بالزرادشبيين

س دح مانيدا ب نده لدم يكدن نبيدا وإنمدا : إن من األدلت البي ت الراهد العاشر     

هللا ا دف لده أ درار الكدعن وأصدبح  أنادعى النبعة ا با وخدداعا، انده  عدم 

لده بسدر "  أبداحيعلم ال شيك. الادعى أنه عنددما ندزش عليده السدارقلي  الحدي 

العلم المكنعن ال ي اان محجعبا عن األادعان واألجيداش ..." ، وأ لعده علدى 

يت ظهعر العالم،و در خلدق آدم، وَعلّمده  در شدجرة  ر النعر والظالم، وايس

عل  اببا لبنزش عليه آلهدت الندعر. -ال م  واليمر-المعرالت، وبيّن له السلك  2 ج 

  .3وأصبح يعلم ال شيك، وما اان و يكعن

تلددك المددزاعم  ددي أدلددت قطعيددت بدد ن مانيددا لددم يكددن نبيددا، وإنمددا ادعددى  أقااول:  

عم با لت قطعا ا دسبه وال دحبه، بددليل النبعة ا با ودجال وخداعا. و ي مزا

أنه وقع الي أخطداك علميدت ا يدرة ت يددر بالم دام ، أوردندا منهدا شدعا د ا يدرة 

من باب البم يل العا دع ع الحصدر. و دي أدلدت دام دت ب نده اداذب اد اب الدي 
                                                

 الزرادشبيت ديانت اببدعها المجع  الي العصر ا  المي. والكباب مبعالر الي ال بكت المعلعماتيت .عن ذلك أنظر ابابنا:  1
.رؤ اك المعلم : 232،   :  1985جيعر وايدن رين: ماني والمانعيت، ترجمت  هيل  اار ، الملحق ال اني : الكيساعيا ، دار يسان،   2

 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htmايساعيا ، السصل األوش ، 
.رؤ اك المعلم : 233،   :  1985جيعر وايدن رين: ماني والمانعيت، ترجمت  هيل  اار ، الملحق ال اني : الكيساعيا ، دار يسان،   3

 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htmايساعيا ، السصل األوش ، 

https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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يعلدم أ درار الكدعن مدا ادان  أصبحأنه ه للنبعة. ولع اان نبيا اما  عم وادعائ

عدد اآللهت،وما اان ،ارقدا الدي األو دام والخراالدام ، ومدا م  راا، وع قاش بب

ظا ر  علمي وقع الي أخطاك علميت ع يصر لها. بل والي االمه السابق خط 

ال دم  واليمدر  اببدان، وتندزش عليهمدا اآللهدت!! . و د ا لدي   أنعندما  عم 

بصحيح، الهما يبحراان وليسا ب اببين، وع وجعد لبلك اآللهت المزععمت البي 

 زش عليهما!! . تن

عم ولع اان ماني يعلم أ رار الكعن و،يعبه ما اان مصيره السدجن والمد   

بداخلدده، أو خارجدده يسدد  الروايدددام، ومددا ق بددل معددده ا يددر مددن أصدددحابه. 

 تجدداو  يدددود األخددالق والعيددل عندددما ادعددى تلددكوالحيييددت أن  دد ا الدددجاش 

 المزاعم و ع يعلم انه ااذب اليما ادعاه !!!  

أن  مانيدا لددم يكددن نبيددا أندده  عددم أنإن ممددا ي  بددإل هد الحااادي عراار : الراا    

.  د ا 1لسانه ع ييعش ا با، وأن اببه الميد ت الخمست يسكنها العيدل والحكمدت

ا نسان اد اب، ويد مر أصدحابه بالصددق، ويمددح نسسده ب نده ع يكد ب. العدل 

بطددالن ذلددك نساقددا وت ددليال ، وإع الددإن األدلددت البددي ت  بددإل ا بدده وخداعدده و

مزاعمه ا يرة جدا. منها قعله ببعدد اآللهت، وا رة خراالاته وأبا يله المبعليت 

، وقعلددده بنبدددعة ،يدددر األنبيددداكنبدددعة  وإنكدددارهبصدددراي اآللهدددت وخلدددق الكدددعن، 

و عمددده ب ندددده يعلدددم أ ددددرار الكدددعن، وا ددددرة أخطائددده الباريخيددددت األنبيددداك، 

مانيدا اداذب  أنشدك  والعلميت.وبما أن ذلك  ع ياله، بل وأا ر من ذلدك، الدال

تكعن اببه يسكنها العيل والحكمت. وأي عيدل  أنالي ادعائه للنبعة، وع ي مكن 

وأيت يكمت عند ماني وقد ادعى النبعة ،وا ب على هللا والنا  وعلدى نسسده، 

  !!!و ع يعلم أنه ااذب     

اددان  بددإل أن مانيددا إن مددن األدلددت البددي ت  :  -الثاااني عراار -الراااهد األخياار   

 وأتباعدهبا الي ادعائه للنبعة،  ع أننا أشرنا  ابيا أنه اان قد تنب  بد ن دينده ذاا

 ينبصران ويبييان إلى األبدد، لكدن نبعكتده لدم تبحيدق. و د ا مدن األدلدت البدي 

تدددش علددى أن هللا تعددالى قددد خدد ش مانيددا ألندده اددان ااذبددا الددي ادعائدده للنبددعة. 

ييددا لنصددره هللا تعددالى   د علددى خ عندده ا يددرة، ولددع اددان نبيددا خاتمددااوال ددع

نصرا مؤ را، ألن النبعة الخاتمت يج  أن تنبصر  ي ونبيها وأتباعه لبكدعن 

يجت قطعيت هلل على النا  إلى يعم الييامت. لكن العاقع خالف ذلك تماما،اليدد 

ال ددح هللا مانيددا وا ددف نساقدده وخداعدده وخ لدده . المددن مظددا ر ذلددك أن هللا لددم 

ال ددر  والبعدددد. ولددم يعصددمه مددن قددعش يعصددم مانيددا مددن الكسددر وال ددالش و

                                                
 .   http://flibusta.site/b/420389/read  دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  السصل السابع وال ال عن ، معقع:  1

http://flibusta.site/b/420389/read
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الخراالام واألبا يل، والعقعي الي األخطاك الباريخيدت والعلميدت. وخ لده ولدم 

وانبهى مصيره إلى المعم الي السجن ، او اليبل . وخ له  أعدائهيعصمه من 

مندد  عدددة  وأتباعددهولددم يحسددت ديندده وأتباعدده مددن الددزواش، اليددد انيددرل ديندده 

ني. وخ له هللا أي ا يبى الدي ا ببده، اللدم يصدلنا قرون، وأظهر ا ب نبعكة ما

اكبداب ، منها وع اباب وايد اامل من بدايبه إلى نهايبه، البع ها لم يصدلنا 

 ر األ رار، وبع دها ع  در منده علدى شدظايا مبسرقدت اكبداب ال دابعر،ان، 

. الدنحن 1وبع ها وصلبنا منه شدظايا قدد تصدل إلدى النصدف اكبداب العماليدت

شامل من هللا تعدالى لمداني ودينده وأتباعده، ولدع ادان نبيدا أمام خ عن واضح 

 .   ، ألن النبي الخاتم يج  أن ينبصرخاتما لنصره ولم يخ له

ذبدا مدا ادان اامانيا لم يكن نبيا، وإن أنن أدلبه المبح  يببين موإنهاًء لهذا    

 أنده لدم  دعا د ا يدرة مبنععدت أ ببدإل قطعداأ ببندا ذلدك بالي ادعائه للنبعة. وقدد 

يكددن نبيددا، منهددا عدددم انطبدداق ب ددارام ابدد  اليهددعد والنصددار  عليدده الددي 

وإنكاره تب دير ا بدالنبي الخداتم. واعبيداده بال ددر  والبعددد بددع مدن البعييددد.

لددي  لنبدعة مع دى عليدده السدالم و،يدره مددن األنبيداك مدن جهددت؛ وقعلده بنبدعة بِ 

دا. . ووقععدده الددي أخطدداك تاريخيددت وعلميددت ا يددرة جددمددن جهددت أخددر  بنبددي

م انيدا لدمعلى أن  والمعطيام وخ عن هللا له ولدينه وأتباعه. الدلإل تلك األدلت

 .  ع النبي الخاتم ال ي ب رم بمجي ه اب  أ ل الكبابنبيا، وع  عيكن 

 

 ثانيا: محمد صلى هللا عليه وسلم هو النبي الخاتم : 

 مددداني قددد  عدددم اندده النبدددي الخدداتم الددد ي ب ددرم بيددده ابدد  اليهدددعداددان      

ا بدعة اد بوالنصار ، وقدد أ ببندا ب دلدت ا يدرة أنده لدم يكدن نبيدا وإنمدا ادعدى الن

 وخداعا؛  م بعدد نحدع أربعدت قدرون ظهدر النبدي العربدي محمدد عليده الصدالة

 نبدي والسالم وقاش أنه  دع النبدي الخداتم الد ي ب درم بده الكبد  ا لهيدت، وع

مداني  يالده احداش ادان الصحيحت البي ت  بإل نبعته، أمبعده. الهل جاك باألدلت 

ت ال ي عجز عن تيدديم وع دليدل وايدد صدحيح ي  بدإل ادعداكه للنبدعة، مدن جهد

 ميابل م ام األدلت البي تنيض  عمه وتك ف  يسه وا به من جهت أخدر   

يخبلددف تمامددا عددن مدداني،  أن يدداش النبددي محمددد صددلى هللا عليدده و ددلمعشددك 

ا  يدرة جددالبي ت  بإل نبعتده ا وعلى النييض منه؛ ألن األدلت وال عا د العلميت

ته من وع تكاد تنبهي، ميابل عدم وجعد وع دليل وايد صحيح ي  بإل عدم نبع

نكري نبعته إع الجحدعد والبحريدف ،واأل دعاك والظندع ن، جهت؛ ولي  عند م 

 واألدلت اآلتيت ت بين ذلك وتسصله: .  من جهت أخر  والبعص  للبا ل

                                                
 https://www.wikiwand.com/en/Talk:Manichaeism/Archive_2#/Structure،     لمانعيتا نياش: 1

https://www.wikiwand.com/en/Talk:Manichaeism/Archive_2#/Structure
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المبحدد  السددابق نصعصددا مددن ب دددارام  ددبق أن أوردنددا الددي  منهااا:       

ع  اأنهدنهدا العهدين اليديم والجديد المبعليت بدالنبي الخداتم المععدعد ، وتبدين م

 تنطبدددق علدددى مددداني مطليدددا مدددن جهدددت اع دددم، وع الِعدددرق ، وع البلدددد ، وع

بددي الصددسام العامددت الددعاردة اليهددا؛ وإنمددا تبددين بعضددعح أنهددا تنطبددق علددى الن

ا دمه بعبد هللا عليه الصدالة والسدالم. انطبيدإل عليده العربي األمي محمد بن 

 عليده السدالم،وب نه أمدي ومدن إ دماعيلمحمد وأيمد، وب نه عربي من نسدل 

د  ل يبطدابق أ ي دا مدع بالد العرب والحجا  تحديدا.   ا اعنطباق البدام والم 

لكبد  اما قاله اليرآن الكريم ب ن محمدا عليه الصدالة والسدالم قدد ب درم بده 

بهدر إعجدا يت عامت واب  اليهعد والنصار  خاصت، و  ا الساب . تداريخي م 

ت اب ويكمدوإذ أخ  هللا مي اق النبيين لما آتيدبكم مدن ابدمن ذلك قعله تعالى: )

تم  م جاكام ر عش مصدق لما معكم لبؤمنن به ولبنصرنه قاش أأقدررتم وأخد 

ش آ ين )على ذلكدم إصدري قدالعا أقررندا قداش الاشدهدوا وأندا معكدم مدن ال دا د

ا الدد ين يببعددعن الر ددعش النبددي األمددي الدد ي يجدوندده مكبعبدد، و) (81عمددران:

ل عند م الي البعراة وا نجيدل يد مر م بدالمعروف وينهدا م عدن المنكدر ويحد

لهددم الطيبددام ويحددرم علدديهم الخبائدد  وي ددع عددنهم إصددر م واأل،ددالش البددي 

معه  ل ي أنزشاانإل عليهم الال ين آمنعا به وعزروه ونصروه واتبععا النعر ا

 وإذ قداش عيسدى ابدن مدريم يدا بندي،و)(157األعدراف: أول ك  دم المسلحدعن )

 إ ددرائيل إنددي ر ددعش هللا إلدديكم مصدددقا لمددا بددين يدددي مددن البددعراة ومب ددرا

بدين مبر عش ي تي من بعدي ا مه أيمد اللما جاك م بالبينام قالعا   ا  دحر 

 ( .   6الصف: )

 

 يسدعدان  وأتباعدهاني  عدم اليهدا أن دينده  بق أن أوردنا نبدعكة لمدومنها:   

ق وتبدين انده لدي  يدإلدى األبدد؛ لكدن نبعكتده لدم تبح نالعالم  وع ي يهرا، ويبييا

نبيددا.لكن بالنسددبت للنبددي محمددد صددلى هللا عليدده و ددلم الهددع أي ددا قدداش بدد ن هللا 

، ألنده  دع النبدي الخداتم والد ي يجد  أن تنبصدر وأتباعده ينصره  ع ودينده 

لك ، نعدم اليدد تحييدإل نبعكتده ، ذنه خاتم األنبياك. الهل تحيق له دععته بحكم ا

والعددالم الدده يعلددم ذلددك.  اليددد نصددره هللا تعددالى نصددرا مددؤ را علددى أعدائدده 

وعصمه منهم ، وأظهر دينده علدى ادل األديدان، ونصدر أصدحابه وَمّكدن لهدم 

كة لم.   ا البحيق الكامل للنبدعالي األرل، الكعنعا دولت الخالالت، والبحعا العا

تحييددق لمددا أاددده اليددرآن الكددريم بانبصددار ا  ددالم ونبيدده وأصددحابه. قدداش   ددع

لِّدِه تعالى: ) يِن ا    َع الَِّ ي أَْرَ َل َر  علَه  بِاْله دَ  َوِديدِن اْلَحدّقِ ِلي ْظِهدَره  َعلَدى الددِّ

ْ ددِرا عَن ) ك ْم َوَعِمل ددعا َوَعدددَ َّللاَّ  الَّددِ يَن آَمن ددعا ِمددنْ ،و) (33البعبددت: َولَددْع َاددِرهَ اْلم 

ْم  نَنَّ لَه  ْم الِي األَْرِل َاَما اْ بَْخلََف الَِّ يَن ِمْن قَْبِلِهْم َولَي َمّكِ اِلَحاِم لَيَْسبَْخِلسَنَّه  الصَّ
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ْم ِمْن بَْعِد َخدْعالِِهْم أَْمنًدا يَْعب دد ونَنِي ع ي ْ دِرا عَن  لَنَّه  ْم َولَي بَدِّ م  الَِّ ي اْرتََ ى لَه  ِدينَه 

يَددا أَيَُّهددا (،و) 55النددعر: ًا َوَمددْن َاسَددَر بَْعدددَ ذَِلددَك الَ  ولَ ِددَك   ددم  اْلسَاِ ددي عَن )بِددي َشدديْ 

الرَّ  ددعش  بَلِّددْغ َمددا أ ْنددِزَش إِلَْيددَك ِمددْن َربِّددَك َوإِْن لَددْم تَْسعَددْل الََمددا بَلَّْ ددإَل ِرَ ددالَبَه  َوَّللاَّ  

َ ع يَْهِدي الْ  َك ِمَن النَّاِ  إِنَّ َّللاَّ  ( .  67المائدة يَْعَم اْلَكاالِِريَن )يَْعِصم 

 

انيدا لدم األدلدت علدى أن م مدن ذارنا الي المبحد  السدابق أنمنها أي،اً :       

يكددن نبيددا  ددع أن ديندده اددان ديددن شددر  وتعدددد ع ديددن تعييددد، وأندده مملددعك 

باألبا يددل والخراالددام ، وع ييددعم علددى عيددل صددريح وع علددم صددحيح، الدددّش 

ل ي جاك انبيا. لكن  ا األمر ع ينطبق على دين ا  الم ذلك على انه لم يكن 

ليم ا  ددالم ديددن  دد أنبدده خدداتم األنبيدداك محمددد عليدده الصددالة والسددالم.وذلك 

بطددابق مددع العيددل الصددريح  صددحيح الدده،  ب صددعله والروعدده ومسا يمدده، وم 

ر البصعّ  والعلم الصحيح. السي العيائد  م ال ييعم على البعييد ع ال ر  ، مع

راي يح هلل والكعن وعالقت ا نسان بهما. وع وجعد اليه ل ر  وع لصدالصح

 َع َّللاَّ    دق دْل )اآللهت، وع أبا يل وع خراالام اما الدي ديدن مداني. قداش تعدالى: 

َمد  لَْم يَِلدْد َولَدْم ي علَدْد  َولَدْم يَك د ( ، 4 -1َيددٌ )ا خدال : ا س دًعا أَ ْن لَده  أََيدٌ َّللاَّ  الصَّ

ِ األَْ ددَماك  )، و(11: ِْلددِه َشددْيٌك َو  ددَع السَّددِميع  اْلبَِصددير  )ال ددعر و)لَددْيَ  َامِ  َوّلِِلَّ

وا الَّددِ يَن ي ْلِحددد وَن الِددي  ْسددنَى الَدداْدع عه  بَِهددا َوذَر  ْوَن َمددا َاددان عا ِه َ ددي ْجزَ ْ ددَمائِ أَ اْلح 

ل و دخر لكدم مدا الدي السدماوام ومدا الدي األر،و)(180األعراف:يَْعَمل عَن )

 .(13الجا يت:إن الي ذلك آليام ليعم يبسكرون )جميعا منه 

 

المددنهز العلمددي الددي  وإتبددايومددن جهددت الدددععة إلددى البسكيددر الصددحيح،         

اع ددبدعش، نجددد ا  ددالم يددرالض اع ددبدعش بددالظنعن واأل ددعاك والر،بددام، 

الدليل ع علدى البعصد  للبا دل ،وإتبداي عى وي مر باع بدعش العلمي اليائم 

لظنعن اما  ع ياش ماني وام اله . و  ه الخاصيت ع تعجد الي أي األ عاك وا

اددل أديددان العددالم تيددعم علددى  أنا  ددالم. وذلددك الددي ديددن مددن أديددان العددالم إع 

،  األ عاك والخراالام واع دبدعش بالر،بدام واألااذيد  بددعع  المعجدزام

ر،ددم ظهددعر بطددالن ا يددر مددا تيعلدده مددن جهددت؛ مددع عدددم وتدد مر بالبسددليم لهددا 

. وأما ا  الم الدال، إنده إمكانيت اخببار جان  من مزاعمها من جهت أخر .  

َوع تَْيف  َما لَْيَ  لََك بِِه ِعْلٌم إليه، ايعله تعالى: ) واعيبكامي مر بطل  الدليل 

ْمَع َواْلبََصَر َواْلس َؤادَ ا لُّ أ ولَ َِك َااَن َعْنه  َمْس  عع )  ق دلْ (،و)(36ا  راك:إِنَّ السَّ

(. والي مجداش اع دبدعش العلمدي 111اليرة:َ ات عا ب ْرَ انَك ْم إِْن ا ْنب ْم َصاِدقِيَن )

يددد مر باعيبكدددام إلدددى مصدددادر العلدددم واعنطدددالق منهدددا، و دددي  ال دددت: العلدددم 

َوِمَن النَّاِ  َمْن الصحيح، والعيل الصريح، والعيي الصحيح، ليعله تعالى: )
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ِ بِ َْيِر عِ  نِيٍر )ي َجاِدش  الِي َّللاَّ . وبد لك يببدين   (8الحز:  ْلٍم َوع   دً  َوع ِابَاٍب م 

صدق النبي محمد صلى هللا عليده و دلم الدي قعلده ب نده  دع النبدي  أدلتأن من 

 .،عيال وعلما الخاتم انه جاك بدين  ليم صحيح م معنا ومنهجا

 

، لنبدعةئده لمانيدا ادان ااذبدا الدي ادعا أنأن بينا ب دلت ا يدرة   بقومنها :      

 يخيددتالبار خطائدده،وأوخراالاتدده  أبا يلددهعييدتدده ، وا ددرة ذلددك بسسدداد  وأ ببنددا

 الببدين قطعدا انده اداذب ودجداش ومخدادي اد ب العلميت، وعدم تحيق وععده ؛

اللدم  أمدا النبدي محمدد عليده الصدالة والسدالمو .على هللا والندا  وعلدى نسسده 

ع  لك الهدبد علم؛ ومن يبهمهبدليل الباريس وال يكن ا ابا وع دجاع وع مخادعا

بعصد  للبا ل.ال مدا دليدل البداريس، السديرته  جا ل، أو صاي   ع  اد اب م 

 نهدمأت هد بنسسه انه اان معروالا بين قعمه بالصدق واألخالق الحسنت، يبى 

ه  معه قبل نبعته بالصادق األمين. وعنددما ندزش عليده الدعيي وأظهدر دععتد

 ه ب ندده شدداعر ومجنددعن الإنهددا لددمالددإن قري ددا مددع رال ددها لدده ولدععتدده واتهامدد

م  إِنَّده  نَْعلَد قَدْ تجرؤ على اتهامه بالك ب، بدليل ما  جله اليرآن الكريم بيعله: )

ب عنََك وَ  ن َك الَّدِ ي يَي عل دعَن الَدإِنَّه ْم ع ي َكد ِّ ِ يَ  الظَّداِلمِ لَِكدنَّ لَيَْحز  ْجَحدد وَن يَن بِ يَداِم َّللاَّ

 .  (33األنعام:)

لعلمي على صدق النبي محمد عليه الصدالة والسدالم الدي قعلده وأما الدليل ا  

ب نه النبي الخاتم، اليبمل الي اليرآن الكريم. الكل من يريد أن يب اد مدن صددق 

النبدددي محمدددد صدددلى هللا عليددده و دددلم الليرجدددع إليددده وييدددرأه بصددددق وعلدددم 

ومعضععيت، السيجده ابابا الريدا م   ال معجزا ع م يل له الي العالم ب  دره . 

تاريخيا  األديان األخر ، ولن يجد اليه خط  ه يخبلف اخبالالا اليا عن اب إن

أبا يدددددل و ل عيدددددا، وع ت دددددريعيا، وع يسدددددابيا، وع اليددددده ع وع علميدددددا، و

. و دد ه الخصددائ  امددا الددي الكبدد  الميد ددت األخددر  خراالدداممسددبحيالم و

محمدددا  ددع النبددي الخدداتم، ولددع اددان ااذبددا  أنو،ير ددا  ددي أدلددت دام ددت علددى 

امدداني ، لعجدددنا اليددرآن الكددريم مملددعكا باألااذيدد  واألبا يددل والبناق ددام 

 .1واألخطاك العلميت ، اما  ع معجعد الي اب  ماني واليهعد والنصار 

 

األدلدت البدي ت  بدإل  أ دممن  أنذارنا الي المبح  السابق  :الدليل األخير       

خطاك تاريخيت وعلميدت أن مانيا اان ااذبا الي ادعائه للنبعة،  ع أنه وقع الي أ

ا يرة جدا دلإل ب نه لم يكن نبيا. ولع اان نبيا مدا وقدع الدي تلدك األخطاك.وأمدا 

بالنسبت للنبي محمدد عليده الصدالة والسدالم الهدع علدى عكد  مداني، اليدد جداك 

بكباب إلهي معجز ع تنبهي معجزاته وي هد له ب نده  دع النبدي الخداتم ، وأن 

                                                
 عن ذلك أنظر م ال، ابابي: الكباب الميد  لي  وييا إلهيا، و ع من عر ورقيا وإلكبرونيا .  1
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الدد ي جدداك بدده محمددد عليدده الصددالة والسددالم  مانيددا لددم يكددن نبيددا. و دد ا اليددرآن

مظددا ر إعجددا ه ا يددرة جدددا، وبهددا ي  بددإل صددحت نبعتدده. منهددا أننددا ع نجددد الددي 

اليدرآن األخطداك الباريخيدت والعلميدت الك يدرة البدي نجدد ا الدي العهددين اليدديم 

،والي اب  ماني، وقدد أوردندا منهدا شدعا د ا يرة.ومنهدا أن اليدرآن  1والجديد

الي األخطاك العلميت البي ادان ي عبيدد ب نهدا صدحيحت قبدل ندزوش  الكريم لم ييع

اليرآن وبعد نزوله،  م تبين يدي ا عدم صدحبها. ايدعش أا در السال دست ب  ليدت 

، ومدداني نسسده اددان ييددعش  2ع تب يدر  باعهددا تالسددماويالكدعن، وان األجددرام 

 مداني ب  ليت المادة. وايعلهم ب ن األرل  اببت و ي الي مراز الكعن، وقعش

واتباعدده بدد ن ال ددم  ع يددارة وع  ب بددام ال ددم  واليمددر، وقددعش أر ددطع

فاعلمرريا فقرارر ف ألررل أن فاك فكرر  أن  نصرر  فاررري فب  أبرر  ذكرر بدداردة، وقددد 
. 3 طبرر  أت رري الال برري     رر  ذ فقورري ب ال تيب رر    فاشررمل ات ررر  رري    

، وتطدابق تلك األخطاك و،ير ا ا ير لم ييل بها اليرآن الكريم وقدرر خالالهدا

 أنتماما مع ما أ ببه العلم الحدي  اليما يبعلق ببلك األمدعر. وقدد ذادر اليدرآن 

الكعن مخلعق ولي  أ ليا، و بكعن له نهايت. وأشدار إلدى أن الكدعن يبحدر  

اله، وان الكعاا  والنجعم تسبح الي أالالاهدا .وأن األرل مبحرادت وتسدبح 

 ندا معضدع تسصديلها، لكدن  الي اللكها. واآليام الدالدت علدى ذلدك ا يدرة، لدي 

أولدم يدر الد ين اسدروا أن السدماوام واألرل   ذار بع ها ، قداش تعدالى: )

اانبدددا رتيددددا السبينا مددددا وجعلندددا مددددن المدددداك اددددل شددديك يددددي أالددددال يؤمنددددعن 

ع ال م  ينب ي لها أن تدر  اليمر وع الليل  ابق النهار ،و) (30األنبياك:)

ر  َخلَدَق ال،و)(40يد :وال الي اللك يسدبحعن ) سَّدَماَواِم َواألَْرَل بِداْلَحّقِ ي َكدّعِ

َر ال َّْمَ  َواْليََمَر ا دل  يَْجدِري  ر  النََّهاَر َعلَى اللَّْيِل َوَ خَّ اللَّْيَل َعلَى النََّهاِر َوي َكّعِ

ى أَ  َسم   .(5الزمر: )ع   َع اْلعَِزيز  اْل َسَّار  ألََجٍل م 

 

ن علميت لم تكدن معروالدت الدي  مدييائق أنه تكلم عن  إعجا هومن مظا ر    

دنسإل اليده  نزوش اليرآن ولم ت كب ف إع يدي ا،و  ا الندعي ا يدر جددا ، وقدد ص 

اب  ا يرة، وأن  إل من أجله مؤ سام علميت على رأ ها علماك مخبصعن 

. مددن ذلددك مدد ال اآليددام البددي تكلمددإل عددن الددي مخبلددف مجدداعم العلددعم  ابددار

مَّ َخلَْينَددا النُّْطسَددتَ َعلَيَددتً الََخلَْينَددا اْلعَلَيَددتَ   ددمرايددل تكددّعن الجنددين ايعلدده تعددالى: )

ْ دد َتَ ِعَظاًمددا الََكَسددْعنَا اْلِعَظدداَم لَْحًمددا   ددمَّ أَْنَ دد ْنَاه  َخْليًددا آَخددَر  ْ دد َتً الََخلَْينَددا اْلم  م 

، ومنها آيت تكّعن اللدبن الدي بطدن  (14المؤمنعن الَبَبَاَرَ  َّللاَّ  أَْيَسن  اْلَخاِلِييَن )

                                                
 ن ذلك أنظر م ال، ابابي: الكباب الميد  لي  وييا إلهيا، و ع من عر ورقيا وإلكبرونيا . ع 1
 .  61السارابي : ر البان اللسسيبان ،  :  2
 . 137ر ائل السارابي ، والسارابي: .  64السارابي : ر البان اللسسيبان ،  :  3
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ا الِي ب ط عنِِه ِمْن بَْيِن نعام، قاش تعالى: )األ َوإِنَّ لَك ْم الِي األَْنعَاِم لَِعْبَرةً ن ْسِييك ْم ِممَّ

 .(66النحل: الَْرٍث َودٍَم لَبَنًا َخاِلًصا َ ائِ ًا ِلل َّاِربِيَن )

ا شددا دا عليدده عندددم أوردندداالبدداريخي، وقددد  ا عجددا  أي دداومددن مظددا ره    

م ن الكدريالبطابق الم  ل بين ما قالده اليدرآ منها م، وتبينتكلمنا عن الب ارا

وبدين  ؛الخاتم محمد عليه الصدالة والسدالمالي تب ير الر ل المبيدمين بالنبي 

دا ادر شدا ذالنبي الخداتم. و ندا أتب ر بده ابد  اليهدعد والنصدار  بدما اانإل 

  دلأم عن لآخر يبعلق بالمانعيت والمانعيين، مساده أن اليرآن الكريم عندما تك

 أنهدمعن يددّع أنهدمالكباب الي العهد النبعي، لم ي ار من بينهم المانعيين ر،م 

 ين  دادواإن ال ين آمندعا والد الكباب. لم ي ر إليهم الي قعله تعالى: ) أ لمن 

ر م والنصار  والصاب ين من آمن باهلل واليعم اآلخر وعمل صالحا اللهم أجد

آن (.لدم يد ار م اليدر62البيدرة:) عند ربهم وع خعف عليهم وع  م يحزندعن

بهم و ي الكباب، ألن هللا تعالى أعلم بحييي أ لالكريم، ر،م  عمهم أنهم من 

 بنداه الديأنهم ليسعا أ ل اباب، وماني ااذب الي ادعائه للنبعة، و د ا الد ي أ ب

مدا ن ادان وو د ه الحيييدت البدي ذار دا اليدرآ ب ن مانيا لم يكدن نبيدا. ابابنا   ا

 ن النا  يجهلعنها ، ظنا منهم أن مانيا اان نبيا.يزاش ا ير م

 

نجد اليرآن الكريم لم ي ار المانعيين با مهم عندما تكلم  أخر ومن جهت     

، واليهددعد، ن، والم ددراينعددن أ ددل أتبدداي األديددان الكبددر  ، الدد ار المسددلمي

با مهم و دائسبهم  ، والمجع ، لكنه لم ي ار المانعيينوالنصار ، والصاب ت

م انه اان لهم وجعد وتد  ير واضدح الدي أمداان عديددة، و دم مدن أخطدر ، ر،

و دل ،  مالكدريم با دمهاليرآن أ ل األديان الي ذلك العصر.اللماذا لم ي ار م 

هللا تعدالى لدم يد ار م ا  دل  أنأ،سلهم وا ي  وجعد م  . الظا ر وهللا اعلدم 

لسق وخلي  بدين المجع ديت والنصدراني ت والبعذيدت، دين  مميزين ، ألن دينهم م 

وقليل من اليهعديت.لكن دينهم من جهت أخر   ع الدي األ دا  ديدن مجع دي 

بسبر ب معر من أديان أخر ، الهع لدي  نصدرانيا ، وع بعذيدا ،وع يهعديدا؛  م 

وإنما  ع الي الحيييت ديانت مجع يت، قالإل بال نعيت : إله النعر، وإلده الظدالم، 

بين إلهي النعر والظالم، الخيدر عرامزدا وأ ريمن. وقالإل بالصراي   ما: ا

وال ددر . وأقامددإل تصددعر ا الخراالددي للكددعن علددى العييدددة ال نعيددت مددن جهددت، 

وعلى اليعش ببعدد اآللهت من جهدت أخدر . وادل ذلدك معجدعد الدي المجع ديت 

البي أصبحإل تسمى الزرادشبيت من  عصدر الدولدت العبا ديت ومدا بعدده.وذلك 

بدل ادل شديك، والدياندت ت عدرف أ ا دا يعني أن المانعيت  دي دياندت مجع ديت ق

ب صعش عيائد ا ع بسروعهدا. وذلدك يعندي أن اليدرآن الكدريم عنددما لدم يد ار 

المانعيين با دمهم لدي  نسديانا وع خطد  وع إ،سداع، وإنمدا ألحيهدم بدالمجع  
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ألنهم الي الحيييت  م مجع  وليسعا مانعيين وع نصرانيين وع بدعذيين. قداش 

ددعَ  إِنَّ الَّدد ِ تعددالى: ) ددابِ ِيَن َوالنََّصدداَر  َواْلَمج  يَن آَمن ددعا َوالَّددِ يَن َ دداد وا َوالصَّ

َ َعلَدى ا دّلِ َشدْيٍك َشدِهيدٌ  ْم يَدْعَم اْلِييَاَمدِت إِنَّ َّللاَّ َ يَْسِصدل  بَْيدنَه  َوالَِّ يَن أَْشَرا عا إِنَّ َّللاَّ

ب( 17الحز: ) هرتان من . و  ه الحيييت الباريخيت مع األولى،  ما إشارتان م 

 الباريخي الي اليرآن الكريم .  ا عجا مظا ر 

 

لكدريم اوب لك يببين مدن تلدك األدلدت وال دعا د المبسرقدام أن خلدع اليدرآن     

ت عجا يديدت؛ وت دمنه لك يدر مدن ا شدارام ا من األخطاك الباريخيدت والعلم

األدلددت علددى أن محمدددا عليدده الصددالة  اقددعيالباريخيددت والعلميددت،  ددي مددن 

 الم  ع النبي الخاتم، وأن مانيا اان ااذبا الي ادعائه للنبعة. والس

 

بددع مانيددا ي سددبنبز مندده أن اليددعش بدد ن نبددي ا  ددالم ات وإنهاااًء لهااذا الفصاال     

ه إع وتدد  ر بدده الددي قعلدده ب ندده  ددع النبددي الخدداتم،  ددع  عددم با ددل تاالدده ع ييعلدد

ن ي ادا  دع الدمانيدا جا ل ، أو صاي   ع .والحيييت البدي أ ببنا دا  دي أن 

عد  را بكبددد  اليهددددوتدددد ،بددددعة ت دددبها باألنبيدددداك السدددابيين وادعدددى الن، ااذبدددا 

لنبدي، ااد با أنده  دع ذلدك  مداني عمزَ الَد الي تب ير ا بالنبي الخداتم. والنصار 

دعي يد لدم لدعتهم به نبدي ا  دالم، والكان  ع السب  الي ظهعر الب ابه ال ي أ  

 يببدع السدالم الهدع لدميده الصدالة ومحمدد عل وأمدا. النبعة ما ظهر ذلدك الب دابه

 ا ادان  دعوع بكب  أ ل الكباب، وع اان له علم بهدا، وإنمد،وع ت  ر بهمانيا 

  دع الد يالنبي الخاتم الحق ال ي اخباره هللا تعالى لبحمدل ر دالت ا  دالم، و

ب دددرم بددده ا بددد  أ دددل الكبددداب. النصدددره هللا علدددى أعدائددده، وأيدددده بكالمددده 

ش أعداكه وعصمه مدن مكائدد م. والدي ميابدل ذلدك ه، وخ المعجز،وأظهر دين

لندا ، لم ينصر النبي الكاذب ماني بن باتدا  وع عصدمه مدن ا الإن هللا تعالى

 دينه وأتباعه .     وأبادوإنما خ له وال حه 

******** 
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 الثانيالفصل 

 

 في قولهومتأثر بها  لمانويةُمرابه لنقض الزعم بأن اإلسالم 

 عدم صلب المسيح وقتله  ألخروي ،وبالمعاد ا

 

 :تحريف الفرس لتاريخهم الديني أوال:  

 ثانيا : نقض القول مرابهة المعاد اإلسالمي للمعاد المانوي

 ثالثا: عدم مرابهة اإلسالم للمانوية في موقفها من صلب المسيح

 

 

 

 

 

***** 
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 الثانيالفصل 

 

 في قولهومتأثر بها  لمانويةل ُمرابهنقض الزعم بأن اإلسالم 

 عدم صلب المسيح وقتله  بالمعاد األخروي ،و

 

للنبدعة  بينا الي السصل السابق أن الب دابه الد ي وجدد بدين مداني المددعي       

بددعة بالسددارقلي  ،وخددبم النوالنبددي محمددد عليدده الصددالة والسددالم ، الددي اليددعش 

 اليهدعد خداعا ت  را بكب ؛  ببه  ع ادعاك ماني ل لك ا با و،والكباب ا لهي

جد بين ا  دالم والمانعيدت الدي بعدض ال عيائدد والنصار . لكن الب ابه ال ي و 

الم والب ريعام اما الي المعاد األخروي، والصدالة ع يرجدع إلدى تد  ر ا  د

 يف يددثالك انعيت با  الم الي العصر العبا ي.بالمانعيت، وإنما إلى ت  ر الم

 ل ووماذا ترت  عن ذلك السعل ،  به ، ي قام ذلك ، ولماذا يدث ، ومن ال

جعببهدا أ  ه البساؤعم و،ير ا  بجد  .  انببه المسلمعن لما العله المانعيعن

 الي   ا السصل .

 :أوال:   تحريف الفرس لتاريخهم الديني

ا السددر  الددي العصددر ا  ددالمي قددد يرالددع أنع يعلددم ا يددر مددن أ ددل العلددم    

يني أي تدداريخهم الددد –يني اليمددا قبددل ا  ددالم جانبددا ابيددرا مددن تدداريخهم الددد

ظهدر ي، ال عادوا اباببه بطرييدت تحريسيدت ب دعت ، وأ دلمعه قبدل أن  -الجا لي

ا  دددالم ل ايدددام قعميدددت ودينيدددت ا دددبجابت للظدددروف الدينيدددت واعجبماعيدددت 

 والسيا يت البي جرالبهم الي العصر ا  المي. 

 

لدولت السا انيت بابك مؤ   اأردشير بن  خطبة مطولة للمل من ذل  :      

ليا ا على رجاش دولبه بعدما أنبصدر علدى أعدائده وادّعن م  (  أ241 -226)

الهدا  واألمدعرك صدسعة وخيدرة، يلكدل شد أنالندا   أيهدا)دولبه، منها قعلده: 

علاى هللا، بداأل رة ال نداك  وأوع دامنزلت واّخصها درجدت  وأال لهامبعاصلت، 

 لد ار آلعئده، ويسددن بالئده، وتبدابع نعمائددهواّجال جاللاه وتقّدسات أسااما  ، 

، اليمدا أ دبغ إيسدانهوجسديم  أال دالهعلدى عظديم فنحن نحمد هللا، جّل وعاز، 

فانّاه، . .. األمنيدتن ارامبده، البلدغ بندا ،ايدت عليندا مد وأال دلعلينا من نعمده، 

انّددا معبددرالين  أن، بعددد وإيددا م، قددد تعّيددد لنددا ولهددم بمددا أبالنددا تبااارو وتعااالى
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والّ دكر،  ّرين بال عف البعلّى لنا المععنت واسانا المهم الله الحمددبالعجز، مي

الندا  نحدن مخبدروام بمدا نعدزم عليده مدن  أيهايا ... ّجل  ناؤه وعظم بر انه

، علدى مدا وتحمدوا هللا، تبارو وتعالىويسن السيرة اليكم، لبسهمعه،  إرالاقكم

ما  إع ن خ  منكم بيدر الطاعت، وع إعنحملكم منه  أعالخراج،  اليوالّق عليه 

ربّكدم وولديّكم،  فعليكم بتقوى هللا جلّات عممتاه، ... اان ال ال عن المعي ت،

ت ديععا، ومدنعكم بيدرتده  أنانسه مدن  اليآواام  ال يالبا   ريمبه عليكم، 

. األمدمت لّعا، وجعدل لكدم الس ديلت علدى  أنبعّزه من  وأيدامت امعا،  أنمن 

 باألعمداش إليهعظيم بالئه عندام، وتيربّعا  عليكم واذاروا فاعرفوا نعمة هللا

وع يعددّزنكم  يسددخ  بهددا علدديكم. البددي األمددعريرضددى عددنكم، واجبندداب  البددي

تاوديعكم  أسار هاذ  الادنيا وبهنتهاا. فماا عاجل لّ ة ما اندبم اليده مدن ن درة 

 تنيصدها. البدي واألمدعرت عبها،  البي، واقّل بياكام اليها، وأا ر اآلالام إياها

منهاا اليقاين باا ، بخمد  خصداش الديهن صدالح ديدنكم:  أوصديكم النا  أيها

وتدعقير العلمداك وي دعر ّجل وعّز، ولزوم صالح السنن، وأداء الفرائض، 

، تسدددكن اليلدددعب، بمعرفاااة هللا، ّجااال جاللاااه أنواعلماااوا مجدددال  الحكمددداك. 

  .1( وبلزوم  ننه ا بكماش رضاه.

 

إلددى اددل ملددع   -تع ددعاته الددي عندددما بدددأ -منهددا ر ددالت أر ددلها أردشددير و   

بسام هللا ولاى ) زاش، الكدان ممدا جداك اليهدا:الطعائف ي مر م بالطاعدت قبدل النِد

ردشير بابكان المسب  ر دونه بحيه، الم لعب علدى تدراث آبائده، أمن  الرحمة

 ال ي قوام دين هللا، جل جالله، وسنّته، المنتمر با  جل ثنا  ، إلى الداعي

 د ا  ابدابيمدن بل ده  إلدىل لهدم الععاقد  الحميددة ح، وجعدوعد المحيّين السال

البا ل  وإي اروعة الطعائف  الم عليك بيدر ما تسبعج  بمعرالت الحق  إلى

 إلدىدععتندا، وبدادر  إجابدتأتدا  ابابندا  د ا: ال  دري  الدإذا ...بعدد أماوالجعر. 

 ان شاء هللا. ونحن نسأل هللا، ّجل ،إليك وأععدبك،  أولىانيياد لنا. الان ذلك 

ال ين مّكن لهدم مدن الدبالد،  آبائنا الماضين قبلنا، يالنا وولّ ثنا  ، ولينّا ومو

ينسدد   أن اعددت العبدداد، والّلددل عددنهم السدديعف، ووقددا م الحبددعف،  وأعطددا م

السدالح، انّده  خالدنداإ الديبالصدالح ويليدي  األمدربصيرتنا اليمدا نددبنا مدن  د ا 

  . 2 (ولّى قدير والسالم.

 

 م {، قاش:273 -272 رمز بن  ابعر عبنه بهرام }  الملومنها عهد       

. مددن ملددك  رمددز بددن  ددابعر الددى ابندده  بهددرام بددن بساام ّ  ولااّي الرحمااة} 

                                                
 . 193السر  والعرب،  :  مؤلف مجهعش من اليرن ال اني الهجري: نهايت األرب الي أخبار 1
 .  180 -178مؤلف مجهعش من اليرن ال اني الهجري: نهايت األرب الي أخبار السر  والعرب،  :  2
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، شاااكر هللا وتاعتاااهجمددداش الملدددع  وبهدددائهم  أعظدددم رمدددز. اّمدددا بعدددد، الدددان 

 دى الرعيّت، ويسن رأي، و،ريزة عيل، و وإنصافمرضاته،  الياعجبهاد 

 عأ واّن اقّال ماا يناب   علاى الملاوو ...ش للملع معادن   ه الخصا أال ل

تسبر ألسدنبهم عدن شدكره، وع تنصدرّف قلدعبهم عدن  اعبده، وع يسبدروا عدن 

، ئهدامملكبده وعظما أ دل .  دم جمدع الملدك 1{...مصالح عباده وعمارة بدالده

، وأجمعددعا المددبكم، ذات بياانكم وأصاالحوااتقااوا هللا، ايّهددا النددا :  )) قدداش:و

وعتكدددم وأميبدددعا الحيدددد واعيندددت بيدددنكم،  وأ يعدددعان ابدددرائكم، وا دددمععا مددد

ظنّكم  وأيسنعاواريمعا ص ارام، ووقّروا ابارام، وتعطسعا على اليرائكم، 

بددربّكم.  دد ا ابنددي بهددرام بددن  رمددز خليسبددي علدديكم، واليدديّم بعدددي بدد معرام، 

 . 2 ( .واستودعتكم هللالخالالت. الامح عه النصحيت، واخلسعا اليه بحسن ا

 

م { ،عنددما 399 -388} االكتاف يذ بهرام بن سابور بن سابورمنهم و   

لددك  يددرأ علددى مددن ببابدده مددن عظمدداك جنددعده أن ي   وأمددرابدد  ابابددا، تددعلى الم 

بسااام هللا ولاااى  }مملكبددده، وااندددإل نسدددخت الكبددداب:  أ دددلونعابددده، ورؤ ددداك 

، رلاأل أ دل اليوضع الملك  إنما، فان ّ  تبارو وتعالىبعد؛  أما. الرحمة

ك عظمدا وجدالع ، وييدام اليده باليسد ، يع ي دبه لده شد الد يليدّش علدى ملكده 

عبدداده،  إصددالح الدديويسددار اليدده بالعدددش. المددن آ ددر مددن الملددك  ريمدده َّللّا، 

وعمارة بالده؛ الا  بالسعادة، وناش ال بطت. ومن آ ر محبدت نسسده، وترّصدد ا 

عيبدده مددن العددّز ذع، ال ددياك وأ محبّااة ّ  ورضااا ص ألصااق ّ  بااهاليمددا خددالف 

بددأتم  إذا الدإنكم ...بالّل  إالوال قّوة نسسه. وليد رجعم  إلىوبرئ منه، ووّاله 

رضدداه هللا، ومددن هللا مددا ع ي إيانددابهددا، صددّحإل  دداعبكم لنددا، ولكددم، علدديكم 

 .3و ع الصانع لنا ولكم{ ،ياكموأوهللا يوفقنا ، يالعصمت نرتج

 

وما نلإل ما ): م ( 579 -531) وانأنع شر األوش قول للمل  كسرى ومنها  

ب يك من   ه األمدعر الخبي دت البدي نسبهدا العلمداك،  -بنعمة ربنا وحمد  -نلبه

وعاالبهددا الحكمدداك، ولكنّددى نلددإل  دد ه الرتدد   بالصددّحت والسددالمت، والحددّ  

والب ددبإّل، يكددعن ...   )و  .4 (للرعيّددت، والعالدداك والعدددش واع ددبيامت والبددؤدة.

. العلديكم بمدا أمرنداام بده، وهاالو الادنيا وارخارةاليّعة،  ذ اب العّز وانيطاي

 .5 ( .وال قّوة إاّل با واي روا ما نهيناام عنه، 

 

                                                
 وما بعد ا.  209مؤلف مجهعش من اليرن ال اني الهجري: نهايت األرب الي أخبار السر  والعرب،  :  1
 . 211بار السر  والعرب،  : مؤلف مجهعش من اليرن ال اني الهجري: نهايت األرب الي أخ 2
 . 247مؤلف مجهعش من اليرن ال اني الهجري: نهايت األرب الي أخبار السر  والعرب،  :  3
 . 207 - :  1ابن مسكعيه: تجارب األمم وتعاق  الهمم، دار الكب  العلميت، بيروم، ج  4
 . 209 - :  1 ابن مسكعيه: تجارب األمم وتعاق  الهمم، دار الكب  العلميت، بيروم، ج 5
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 ي تلك النصع   ي من باب البم يل ع الحصر، وم لها ا ير جدا، و      

عدالى، : إن ملع  السدر  السا دانيين ادانعا معيددين يؤمندعن بداهلل ت تيعش لنا

من البيدع  والصدالح ويسدن األخدالق، وادانعا مسدلمين وعلى درجت عاليت 

قبددددل ظهددددعر ا  ددددالم بمددددا اددددان يظهددددر علدددديهم مددددن العبددددارام وال ددددعائر 

 مجدددع  –. إنهدددا مدددزاعم وأااذيددد  ومدددن تحريسدددام السدددر  !!!!ا  دددالميت

يدت. الي العصر ا  المي، اخبليع ا ل ايام قعميت ودين -ومسلمعنومانعيعن 

انيين خالق، ألن ال ابإل قطعا أن السر  السا  ي ا لك من جهت العيائد واأل

ى، وع ادانعا علددى الديانددت المجع دديت، و ددي ع تيدعم علددى اععبيدداد بدداهلل تعددال

علددى البعييددد، وإنمددا  ددي ديانددت  نعيددت تعدديددت شددرايت، تيددعم أ ا ددا علددى 

ر لده الخيدإاععبياد بإليهين أخعين تعأمين : وايد  ع ا له أ عرا مزدا ي م دل 

ة. معه آلهت أخر  خيرة  تسداعده، و دع الد ي خلدق الكائندام الخيدروالنعر و

ريرة شوال اني  ع ا له أ ريمن، و ع إله ال ر والظالم ، ومعه آلهت أخر  

تسدددداعده، و ددددع الدددد ي خلددددق الكائنددددام ال ددددريرة المعجددددعدة الددددي العددددالم، 

 والمعسكران الي صراي دائم يس  مزاعم المجع يت. ومنها أخ م المانعيت

مددا لظددالم ااال نعيددت اليائمدت علددى اععبيدداد بدإلهيّن : إلدده النددعر، وإلده  عييددتها

 بيناه  ابيا. 

وتلك  ي الديانت المجع يت البي اان عليها السر  وملعاهم،  ي  اببدت        

أي ا ب دلت اباب المجع  األالسبا، وب دلت النيعش الصخريت البي ا ببدإل قبدل 

عن، وشدهدوا علدى أنسسدهم بد نهم ادانعا ا  الم ، وقد ني ها الملدع  السا داني

دددعين ل لع يددت، ولددم يكعنددعا معيدددين امددا  عمددإل تلددك  مجع ددا م ددراين م 

النصددع   . ال مددا أدلددت األالسددبا البددي ت  بددإل ذلددك الك يددرة جدددا، أذاددر منهددا 

النصدددع  اآلتيدددت مدددن بددداب البم يدددل ع الحصدددر: منهدددا أن األالسدددبا أقدددر أن 

يد، عنددما قدرر وجدعد إلهدين ،  مدا: إلده المجع يت تيعم على ال نعيت ع البعي

)) من  البدك أعلنإل الرويان البعأمان عن  بيعت ال الخير، وإله ال ر الياش: 

منهما: الطيبت، وال ريرة ، الكر  ا ر، والكدر ،يدر  دا ر، واد لك الكلمدام 

واألالعاش. يعرف الحكماك الطيبعن السرق بين تلك المصّرح بها ، وع يعرالها 

الحيداة واألجسدام ، وبعدد خليدا .  م أشار إلدى الدروييّن ب نهمدا 1األشرار ...((

ذلك تكلم عن الروح الطيبت و ي أ عرا مزدا ومخلعقاته اليداش: )) الدي المدرة 

األولى عندما خليبا الحياة واألجسدام ، وادل مدا يب دمنه العدالم . الحيد  ادان 

.  دم 2((ال ر ظهرم النجا ت. وأما اليدا ت اليد رااليدإل الدروح الخيدرة دائمدا 

ومنهجهدا اليداش: )) واخبدارم  وأعمالها –أ ريمن -أشار إلى الروح ال ريرة

                                                
 .62، من إعداد وتحييق خليل عبد الريمن .،  : 2األالسبا : الكباب الميد  للديانت الزردشبيت  ،    1
 .62، من إعداد وتحييق خليل عبد الريمن .،  : 2األالسبا : الكباب الميد  للديانت الزردشبيت  ،    2
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الروح ال ريرة لنسسها األعماش المدنست ، وأما الروح الخيرة البي تسكن الي 

  .1((6-30/3اليا نا –... السماك الرا خت الاخبارم األعماش الطا رة

، والددروح 2ح الطيبدت، الددرو خليدإل الرويددان العدالم)) عندددما وقداش أي دا:    

.  والددي اليا ددنا عبددارة مساد ددا أن  رادشددإل 3((-76 /13الياشددبا: –ال ددريرة 

 -ادددان )) أقدددع  ، أشدددد ، أن ددد  ، أ دددري ، وأنصدددر مخلعقدددام الدددروييّن .

أنددده يعجدددد  –رام  -. والدددي الياشدددبا علدددى لسدددان ا لددده الدددايع 4((-9/15اليا دددنا

، وال اني له مخلعقاته خليها عالَماَن : األوش له مخلعقاته خليها الروح الطي 

 .5-44، 15/43الياشبا: -الروح ال رير

   

لسدر  االبي ت بإل بطدالن  تلدك المدزاعم البدي اخبليهدا  وأما أدلة النقوش    

 الي العصر ا  المي وتبسق تماما مع النصدع  األالسدبيت السدابيت، وتك دف

وع  أن ملددع  السددر  اددانعا مجع ددا  نددعيين م ددراين ولددم يكعنددعا معيدددين

ر منهدا مؤمنين باهلل، وع اتصسعا ب خالق ا  الم، الهي أي ا ا يرة جددا أذاد

 ال عا د األ ريت اآلتيت: 

منهدا أنده تددم ااب داف أا ددر مدن  ال دين ني ددا صدخريا يعددعد إلدى الملددع        

السا دددانيين الدددي بدددالد الدددار ، معظمهدددا يبنددداوش تدددعلي اآللهدددت تبدددعيز ملدددع  

 .6السا انيين

إقدرار ، ت دمن 7(م 240-224)لملك السا اني أردشير األوشومنها ني  ل   

اليائمدددت علدددى الدددرويين البدددعأمين: أ دددعرا مدددزدا  العييددددة ال نعيدددت المجع ددديت

بم ل الدي الصدعرتين أدنداه .  وأ ريمن . وقد تجلى ذلك الي الم هد األ ري الم 

، ي يابله ا له أ عرامزدا العق  9العق الحصان 8واليه يظهر من اليمين أردشير

 وجهه أل سل تحإل ياالر يصان اليظهريصانه ي بعج أردشير  وأما أ ريمن 

  .10أ عرا مزدا

                                                
 .63ن إعداد وتحييق خليل عبد الريمن .،  :، م 2األالسبا : الكباب الميد  للديانت الزردشبيت  ،    1
يبى محيق األالسبا المبعص  للبا ل الي ا ير من معاقسه بين الي المبن والهام  أن الروح الطيبت تنطبق على أ عرا مزدا واآللهت البي  2

 معه ، والروح ال ريرة تعني إله ال ر أنكراماينيع، وال ي  ع أ ريمن أي ا . 

 .62،63، من إعداد وتحييق خليل عبد الريمن .،  : 2ميد  للديانت الزردشبيت  ،   األالسبا : الكباب ال. 
 .511، من إعداد وتحييق خليل عبد الريمن .،  : 2األالسبا : الكباب الميد  للديانت الزردشبيت  ،    3
 .133.،  :، من إعداد وتحييق خليل عبد الريمن  2األالسبا : الكباب الميد  للديانت الزردشبيت  ،    4
 .541، من إعداد وتحييق خليل عبد الريمن .،  : 2األالسبا : الكباب الميد  للديانت الزردشبيت  ،    5
 .  193،  :  2009ي زف  اليز عالر: الار  اليديمت، ترجمت محمد جديد، دار قدم  ، دم ق،  6
 .  anicaonline.orgwww.irتنصي  الملع  السر : مع ععت إيرانيكا على ال بكت المعلعماتيت :  7
تنصي  الملع  السر : مع ععت إيرانيكا على ال بكت .  وجهه أل سل تحإل ياالر يصان أردشير أرتبانع  الرابع ظهرعيت وي 8

 . www.iranicaonline.orgالمعلعماتيت : 
إيرانيكا على ال بكت  تنصي  الملع  السر : مع ععت.  وجهه أل سل تحإل ياالر يصان أردشير أرتبانع  الرابع ظهرعيت وي 9

 . www.iranicaonline.orgالمعلعماتيت : 
دائرة ميد ت الي إيران السا انيت ،  . والملعايت ال  IRANOLOGIE.COMاعمبرا عريت السا انيت ، معقع تاريس و ياالت إيران،   10

تنصي  الملع  السر : مع ععت إيرانيكا على ال بكت المعلعماتيت :  . و  /w.cais-soas.com   الدرا ام ا يرانيت اليديمت ، معقع :

www.iranicaonline.org . 194،  :  2009ي زف  اليز عالر: الار  اليديمت، ترجمت محمد جديد، دار قدم  ، دم ق،  و . 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%2522%2BHISTORY%2BAND%2BCULTURE%2BOF%2BIRAN%2BBY%2BKHODADAD%2BREZAKHANI%2B%2522%26espv%3D2%26biw%3D827%26bih%3D376&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://iranologie.com/&usg=ALkJrhgqXKS7NidtBYvqBqRrTfTIWCQzsQ
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 .1من يسار الصورة األولى: أهورا مزدا فوق حصانه وتحت أرجل الحصان أهريمن

 
  .2من يسار الصورة الثانية: أهورا مزدا فوق حصانه وتحت أرجل الحصان أهريمن

      

الدي الد ي عداش  زخاا ، أن المؤرخ الكردي مريحال  أي،ا يؤيد ذومما      

أمدرا  }العصر السا داني ذادر أن الملدك السا داني أردشدير بدن بابدك أصددر

ويكعن تكريم ال م  ا له العظديم  .ل لهت تعظيما بنى بيعم نار جديدةب ن ت  

بميزا عن الكل ...  عبدادة الدي األخدر  مدن الطيدع  ا يراً  والرل وادخل م 

  .3{.والنار ال م 

شدابعر بدن أردشدير يددعي اليهدا  نيعش صدخريت للملدك السا داني  ومنها     

أنه إله ويعبد اآللهت، وينبس   ع ووالده أردشير وجده إلى اآللهت، ويعبددون 

                                                                                                                                       
 
 ر بم ، مع ععت ويكي بيديا الحرة ، على ال بكت المعلعماتيت. ني   1
 ر بم ، مع ععت ويكي بيديا الحرة ، على ال بكت المعلعماتيت. ني   2
م يحا  خا : ارونعلعجيا أربيل ، ترجمه ويييه عزيز عبد األيد نباتبي، من عرام  ارا ، مطبعت و راة البربيت، أربيل ، العراق ،  3

2001  :   ،70 . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ardeshir1.jpg
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)أنا ا له شابعر الد ي ي مجدد مدا دا، ملدك الملدع  ... اآللهت أي ا. منها قعله:

وال ي يرجع نسبه إلى اآللهت، ويسيد ا له أردشدير، الد ي يعبدد مدا دا، ملدك 

 .1يرجع نسبه إلى اآللهت، ويسيد ا له باباع ...( ملع  إيران، ال ي

 

م { الدد ي 579 – 531أبرويددز } ومنهددا ندد  للملددك السا دداني اسددر      

وصدف نسسده أ نبإل الروايام المحرالت الي وصسه ب نه معيدد ومدؤمن بداهلل ،

ب نه )) ا له ، الطيد  الد ي يهد  السدالم للدع ن ، الميدد  ، اسدر  ، ملدك 

به اآللهت  عادة عظيمت و يادة وا عت، جبدار الجبدابرة ، الملع  ... ال ي و 

 . 2 المخلعق على صعرة اآللهت((

     

اانعا  واضح من تلك ال عا د الباريخيت واأل ريت أن ملع  السر أقول:      

دددعين ل لع يددت ويدد مرون رعيددبهم بعبددادتهم، ولددم يكعنددع ا مجع دا م ددراين م 

ر  بد نهم و ي أدلت قطعيت ت هد على السد. اًك معيدين ي ؤمنعن باهلل ،وع أتيي

شدار   ل ابام دينيت ودنيعيت.وقدد وأ لمع ايرالعا تاريخهم الديني الجا لي، 

لكددن  ومددانعيين، ومسددلمين. ذلددك البحريددف السددر  عامددت مددن مجددع ، الددي

البحريدف الدد ي يددث للمجع دديت والمانعيددت الدي العصددر ا  دالمي، تددم علددى 

رالددعا المجع دديت، وعلددى أيدددي السددر  أيدددي السددر  المجددع  و ددم الدد ين ي

 المانعيين و م ال ين يرالعا المانعيت.  

 

مددن جديددد الددي العصددر البالنسددبت للمجددع  الددإنهم أعددادوا ابابددت ديددنهم         

ا  المي، ال يبسظعا ب صدعله ال نعيدت، وادخلدعا اليده عيائدد وأيكامدا إ دالميت 

ا اخبصدارا و يدادة، النظر الي ترا هم السكري الديني عامت واألالسدب وأعادوا،

وتعديال ، ته يبا وأ لمت ، و معا دينهم الجديدد بالزرادشدبيت، ونسدبعا  إنياصا

أنسسددهم إليهددا. وقددد قددامعا بدد لك و ددم علددى ديددن المجع دديت دون ان يبظددا روا 

. ولددي   نددا معضددع تسصدديل ذلددك، وقددد امددا العددل المددانعيعنبا  ددالم نساقددا 

ا اباب: الزرادشبيت دياندت اببددعها تع عإل  بيانه وتع ييه الي عدة اب ، آخر 

 .3المجع  الي العصر ا  المي

 

اليدامعا بدنس  العمدل الد ي قدام بده المجدع  لكدن بطرييدت  وأما الماانويون    

م ايرة، وذلك بممار دت النسداق والبلسيدق ،والسدرقت مدن األديدان األخر ،الدي 

أدعدى النبدعة تعاملهم مع األديان المخالست لهم. من ذلك م ال، أن مانيدا عنددما 

                                                
 . 189 – 187،  :  2009ي زف  اليز عالر: الار  اليديمت، ترجمت محمد جديد، دار قدم  ، دم ق،  1
 . 247 :  : إيران الي عهد السا انيين ، ترجمت يحيى الخ اب . اريسبنسنآر ر  2
 نيد الزرادشبيت.مبعالر الي ال بكت المعلعماتيت ، وا لك اببي األخر  المبعليت ب  3
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والروعدا مدن األديدان يسد   دعاه ومصدلحبه وادّعن بهدا دياندت  أصدعع  رق

ال خ  من المجع يت العييدة ال نعيت وأقام عليها  ملسيت مبناق ت منااليت  ئبييت .

ديندده، ومددن المسدديحيت يكايددت السددارقلي  والر بنددت ، ومددن البعذيددت البنا ددس 

 وتنظيم الكنيست . 

 

لرابع الميالدي لما اان المانعي الاو إل الي جداش مع ومنها أنه الي اليرن ا   

أ ،سدددطين وانبيدددده الدددي قدددعش المانعيدددت بدددإلهين أنكدددر ذلدددك، خدددداعا و سسدددطت 

. العل ذلك و ع يعلدم وادل مدن لده علدم بالمانعيدت، انهدا دياندت شدر   1وتملصا

تسداعده. وتدؤمن  أخر بإلهي النعر والظالم ، ومع ال إله آلهت وقعش وتعدد 

  ورالان، وبال العث النصراني اما بيناه الي السصل األوش. أي ا با له

 

 -تراسددبنان ال ددرقيت -ومنهددا أندده عندددما ا ددبير المددانعيعن ،ددرب الصددين     

. 2الإنهم أخ وا ا يرا من البعذيت و،ير ا من أديان الصدين وألحيدعه بالمانعيدت

مددن ذلددك مدد ال انهددم أصددبحعا يعبدددون بددعذا ويطلبددعن مندده الريمددت وقبددعش 

  .3الةالص

وبما أن ذلك  دع يداش المدانعيين عندد ضدعسهم، الدإنهم عنددما عاشدعا مدع       

المسددلمين الددي العصددر العبا ددي ا قليددت، وجددرالهم المجبمددع ا  ددالمي، الددإنهم 

اببددا الددي أظهددروا ا  ددالم واخسددعا  ندددقبهم ومددانعيبهم مددن جهددت؛ وصددنسعا 

ويدالهم  .4خدر الدععة لدينهم والرد على منبيديهم مدن المبكلمدين مدن جهدت أ

 دد ا  ددع الدد ي أوصددلهم إلددى إعددادة النظددر الددي الديانددت المانعيددت، الحرالع ددا 

إ الميت، لي  تخلصدا  وأيكاموعدلع ا الي بعض جعانبها بإدخاش اليها عيائد 

منها ،وإنمدا تيريبدا لهدا مدن ا  دالم،  يجداد ت دابه نسدبي تيريبدي بينهمدا مدن 

المجبمددع مددن جهددت  انيددت؛ جهددت؛ ،وتهدد يبها ليكددعن لهددا نددعي مددن اليبددعش الددي 

وليددبمكن المددانعيعن مددن  الحصددعش علددى الحيددعق البددي أل ددل الكبدداب الددي 

. وذلدك يعندي قطعدا أن المدانعيين  دم الد ين من جهت  ال دت المجبمع ا  المي

 ددع الدد ي تددد  ر  ما  ددالتدد  روا با  ددالم وتيربددعا مندده ت ددبها بدده ، ولددي  

 بالمانعيت وت به بها.

 

                                                
read-katoliku-https://www.rulit.me/books/otvet-،  15بام الاو إل المانعي على أ  لت أ ،سطين الكا عليكي،  : إجا 1

html.15-401773 
،   مخطع ام من أ رة تانغ . و http://www.silkroads.org.cn/article مانعيت،يانغ العشي: الي تصاعد البعذيت ا ي عريت وال 2

https://read01.com/eoAx4O 
https://www.rulit.me/books/kitajskie-،   4،  :  يارو الف  ولعتاريفأناشيد المانعيت الصينيت، ترجمت  3

4.html-434085-read-gimny-manihejskie 
 .  473ابن النديم : السهر إل ،  4

https://www.rulit.me/books/otvet-katoliku-read-401773-15.html
https://www.rulit.me/books/otvet-katoliku-read-401773-15.html
https://www.rulit.me/books/otvet-katoliku-read-401773-15.html
http://www.silkroads.org.cn/article
https://read01.com/eoAx4O
https://www.rulit.me/books/kitajskie-manihejskie-gimny-read-434085-4.html
https://www.rulit.me/books/kitajskie-manihejskie-gimny-read-434085-4.html
https://www.rulit.me/books/kitajskie-manihejskie-gimny-read-434085-4.html
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ميت، ام إ البي ت بإل تطعيم المانعيين للمانعيت بعيائد وأيكوأما ال عا د ال    

ل داني الي مباي  السصلين ا ا  وتيريبها من ا  الم الهي ا يرة ،  ي تي ذار

ام بده قدوال ال ، و  ابسي  نا بم اليّن الي  يكعندان مسبايدا لمعرالدت أخطدر مدا 

ادت المانعيعن الي العصر ا  دالمي ي  داف إلدى أعمدالهم ا جراميدت الدي ير

 الدد  الزندقددت و ددعراتهم مددع أم ددالهم ضددد العبا دديين الددي اليددرنيين ال دداني وال

 الهجريين . 

على   ـ(548 م:ال هر باني )أبع السبح محمد ييعش المبكلم المثال األول:   

واعبياده الي ال رائع واألنبياك أن أوش من بعد  هللا تعدالى ) لسان ماني الياش:

 دم إبدرا يم  ، دم نعيدا بعدده ،بعد  شدي ا بعدده بالعلم والحكمت آدم أبع الب ر  م

و ردشإل إلدى ، م بع  بالبددة إلى أرل الهند  ،بعده عليهم الصالة والسالم

وبدعل  ،أرل الار  والمسيح المت هللا ورويه إلى أرل الروم والم رب 

 .1( م ي تي خاتم النبيين إلى أرل العرب، بعد المسيح إليهم 

، وع اني انه لم ينيل اعبيداد مداني مدن اببده:واضح من االم ال هر ب أقول  

قبدل  يدد ابابا بعينه ، وع صّرح ب نه اعبمد على اباب منعي يرجدع إلدى مدا

ا  دددالم ؛ وذلدددك يعندددي أنددده اعبمدددد علدددى مدددا اببددده المدددانعيعن الدددي العصدددر 

ا  ددددالمي. ولبيددددان ذلددددك والك ددددف عددددن البحريددددف المعجددددعد اليمددددا نيلدددده 

ش عقدر  ندا أوع نصدا لمداني  دم نيارنده مدع ال هر باني ونسبه إلى ماني أذاد

ه ، إر داش األنبيداك الد ين  دبيعه يسد   عمدال هر باني .  تناوش اليه مداني 

رن المدانعي الد ي يرجدع إلدى اليد -الكيساعيدا -وورد الن  الي اباب السصعش

ابدد  المانعيدددت، وبعيدددد جددددا عدددن العصدددر  أقددددمالرابددع المددديالدي و دددع مدددن 

 الي اليرن الع رين بمصر.  ا  المي، ولم ي كب ف إع

 ن الرس  ال  ن سب و   بهو ا  مانيا ذار أن أنوم معن ذلك الن   ع      

رس  إلع الشرق، و رااشت إلع بالا انرو، واإلله  ال سه   ابهن العظ هل أ  
 عم أن من الر ل ال ين أر لهم هللا قبله ،  رادشدإل، وبدعذا و. 2إلع ال رق

بعده بعل  ،  دم جداك مداني ر دعع خاتمدا ، و" المسيح الرب " ،  م جاك من 

   .3الكان  ع البارقلي  ال ي ب ر به المسيح يس   عمه
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يدف علدى تحر  ال دت أمدعر تددش قطعدا إذا قارندا بدين النصدين، يببدين  أقاول:  

وش، المانعيين لدينهم الدي العصدر ا  دالمي امدا نيلده عدنهم ال هر دباني. األ

 -لسدالمعليهمدا ا–ه نعيدا و ع إبدرا يم ن  الكيساعيا لم ي ار ماني الي أن ع 

ريس من بين األنبياك ال ين  بيعه يس   عمه ر،م مكانبهمدا العظيمدت الدي تدا

اعيدا النبعة وبني آدم؛ لكن ن  ال هر باني المب خر ذار ما!! . ون  الكيس

ر  ع الَحكم والمصدر ألنه  دع األصدل، و د ا يعندي أن المدانعيين الدي العصد

انعيدت ا الي تيري  المانعيت من ا  الم أدخلعا الدي الما  المي عندما شرعع

 ما لي  منها، ال دخلعا إضاالام ونسبع ا لماني . 

رب، واألمر ال اني: إن امانيدا الدي ند  الكيساعيدا وصدف المسديح ب نده إلده،  

 . بمعندى أندهالمدت هللا ورويده ب نه لكنه الي ن  ال هر باني وصف المسيح

اددالم مدداني األوش، ودليددل علددى تحريددف مخلددعق ولددي  إلهددا. و دد ا يندداقض 

لمسديح االمانعيين لدينهم الي العصر ا  المي، ال دخلعا اليه قعش ا  الم الدي 

ْ دَل يَدا أَ  عيسى عليه السدالم،وي العا منده قدعش ماند  ب لع يبده. قداش تعدالى: }

 ِ ى نََّمدا اْلَمِسديح  ِعيَسداْلَحدقَّ إِ   إِعاْلِكبَاِب ع تَْ ل عا الِدي ِديدنِك ْم َوع تَي عل دعا َعلَدى َّللاَّ

ِ َوَاِلَمب ه  أَْليَاَ دا إِلَدى َمد وٌح ِمْنده  وَ ْريََم اْبن  َمْريََم َر  عش  َّللاَّ ِ ر  ر   دِلِه وَ  الَد ِمن عا بِداّلِلَّ

دٌ لَه   لَه  َولَ ْبَحانَه  أَْن يَك عنَ هٌ َواِيدٌ     إِلَ َوع تَي عل عا  اَل َتٌ اْنبَه عا َخْيًرا لَك ْم إِنََّما َّللاَّ  

ِ َواِ  َماَواِم َوَما الِي األَْرِل َوَاسَى بِاّلِلَّ  {.   (171يال )َما الِي السَّ

: مساده أن ن  ال هر باني لم يرد اليه ا م ماني اما  ع الدي األمر ال ال    

ضع اليه ا م محمد وإنما ت من الجملت اآلتيت )   م ي تي خاتم الكيساعيا، وع و 

إذا رجعنددا إلددى ندد  الكيساعيددا نجددد اليدده ا ددم و .1(النبيددين إلددى أرل العددرب

، وع 2ب در بده المسديح يسد   عمده ماني ب نه الر دعش الخداتم، و دع الد ي 

ل مت. د ف ا دم مداني، ومداذا تعندي  نجد اليه تلك الجملت الخطيرة والم  اللماذا ي 

 .تلك الجملت ، ولماذا اببإل ببلك الصي ت ، ومن ال ي اببها  

ن اخبليدعا تلدك الجملدت وادخلع دا الدي ند  ادالم الد ي أنواضح مدن ذلدك      

وقد ادانعا الدي صدراي مدع ا  دالم  يماني  م المانعيعن الي العصر ا  الم

والعبا ددديين والمسدددلمين مدددن جهدددت، وادددانعا مدددن جهدددت أخدددر  يبح دددعن عدددن 

مصالحهم الدينيت والدنيعيت الي المجبمع ا  المي. ول لك اببعا   ه الجملت ) 

و ددي جملددت ع تنسددي نبددعة مدداني  .3(إلددى أرل العددرب  ددم يدد تي خدداتم النبيددين
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المزععمت،وإنما تب منها، وع ت بإل نبعة النبدي العربدي محمدد عليده الصدالة 

والسالم اما قد يببادر إلى ا ير من النا ، لكنها تحبمل نبعته ايبماع بعيددا. 

إنها تنطبق على مداني عندد المدانعيين دون أن تسدميه ، ألن مانيدا عندد م  دع 

ر ل إلى الهم اتم النبيين مبععث إلى بني آدمخ ، ومنهم العرب؛ وعليه الهع م 

أرل العرب مع اعنه لي  عربيا، وإنما مبععث إليها بحكم انه خاتم النبيين 

دعلبها على النبي العربي ال عيست  وأماالمبععث إلى العالمين يس   عمهم.

م ا ددمه، وع خدداتم جدددا، ألنهددا لددم تيددل : خدداتم النبيددين مددن العددرب، وع ذاددر

النبيين من ارل العدرب، وإنمدا قالدإل: يد تي إلدى أرل العدرب. بمعندى انده 

ب را بديندهي تي إلى ارل العرب من خارجها  ، الهدع لدي  عربيدا، وع مدن م 

بالد العرب !!!! الانظر إلى مكدر ،وخدداي، وتحريدف المدانعيين الد ين اببدعا 

األنبيداك  أن أي داعلدى ذلدك تلك الجملت، اليد الصلع ا على ميا هم. وال دا د 

المدد اعرين الددي ندد  ال هر ددباني قبددل جملددت "  ددم يدد تي خدداتم النبيددين ..." 

ذ اروا ب  مائهم الهم، وبع هم ذ اروا ب  مائهم و البلدان البي أ ر لعا إليها، 

اتم النبيدين وع أصدله. إنهدا  جملدت اببدإل ببلدك الصدي ت لكنها لدم تحددد ا دم خد

بصدارا للمانعيدت وأ لهدا ،ظا ر دا المببدادر يعندي انب دليل المسدلمين قصددا ل

 .  !!!!النبي العربي، وبا نها يعني مانيا ويده

الي اباب صالة البعبت عند المدانعيين ، أن السدمعام ورد المثال الثاني:      

 تعدد ا  بع على شكل  بيام ، واألرل  دي أي دا  بيدام وعددد ا  مانيد

ا  المي اليما بدين اليدرنيين الرابدع الي العصر  . وذلك الكباب ا ب  1أراٍل 

 . 2الميالديين 11-10والخام  الهجريين/ 

 

دّون ذلك الن        خالش العصر ا  المي  ع شا د آخر على تحريف  الم 

المددانعيين لجاندد  مددن المانعيددت ،وتطعيمهددا بمعطيددام إ ددالميت لبيريبهددا مددن 

نهدم ادانعا يبح دعن ا  الم ولي  لجعلها ت دابهه م دابهت تامدت. العلدعا ذلدك أل

عن الب ابه البيريبي ع الكلي، انبصارا للمانعيت وأ لها ولدي  تخلصدا منهدا. 

يرجدع إلدى  -وأما ال ا د على البحريف  ع أن مانيا تَكلّم  الي اباب الكيساعيا

عددن عدددد األراضددي الددي الكددعن، ولددم يبطددرق إلددى  -اليددرن الرابددع المدديالدي

 الث أراٍل منسصلت عن بع ها ، اليهدا  السمعام .ال ار انه تعجد الي العالم

مزاري ومزارععن، األولى البي يعدي  عليهدا الب در. وال انيدت منسصدلت عدن 

                                                
،    Huastuanift،  1"  :  18 -10صالة البعبت عند المانعيين المسبمعين ، "  1

1.html-454261-read-maniheev-molitva-pokayannaya-https://www.rulit.me/books/huastuanift   . 
2 404229.html-free-download-grehah-v-pokayanie-manihejskoe-ww.rulit.me/books/huastvanifthttps://w 

https://www.rulit.me/books/huastuanift-pokayannaya-molitva-maniheev-download-free-454261.html
https://www.rulit.me/books/huastuanift-pokayannaya-molitva-maniheev-read-454261-1.html
https://www.rulit.me/books/huastvanift-manihejskoe-pokayanie-v-grehah-download-free-404229.html


 52 

األولى، وتابعت للدروح الحيدت، يبدعلى  راعبهدا نجمدان عظيمدان يسديران الدي 

 .  1السماك. وال ال ت  ي أي ا منسصلت ، وتابعت لعيل النعر يس   عم ماني

 انعيين الدي العصدر ا  دالمي يرالدعا ادالم مداني،المد أنواضح من ذلدك     

علدى  و عّمعه بمعطيام إ الميت من اليرآن الكريم . الجعلعا األراضي  مانٍ 

نسصدلت . واد لك أضداالعا السدمعام يسد  قدعش مداني  بيام بدع من  دالث م 

وعدد ا ع ر على شكل  بيام. و  ا تد  ر واضدح بمدا الدي اليدرآن وتيريد  

 وذلددك أن عدددد السددمعام الددي اليددرآن  ددبع ِ بدداق، للمانعيددت مددن ا  ددالم . 

ِل ِمدَن األَرْ وَ اَواٍم َّللاَّ  الَِّ ي َخلََق َ ْبَع َ مَ م لهن ،قاش تعالى : }  واألراضي

ي َخْلدِق الِدبَاقًا َما تَدَر  الَِّ ي َخلََق َ ْبَع َ َماَواٍم  ِ {،و} (12الطالق: ِم ْلَه نَّ )

ٍم الَاْرِجعِ  ْيَمِن ِمْن تَسَاو    {.( 3الملك: )ط عرٍ ال  بََصَر َ ْل تََر  ِمْن  الْ الرَّ

   

أن السددر  مددن المددانعيين  الددي  دد ا المبحدد  ممددا ذارندداهوبااذل  يت،ااح     

لده والمجع  و،ير م الي العصر ا  المي اانعا مب  رين جدا با  دالم وأ 

مدددع عددددائهم ال دددديد لهمدددا؛ الكدددان ذلدددك  دددببا الدددي تحريدددف تددداريخهم الدددديني 

ت ة اباببدده وتطعيمدده ب صددعش وأيكددام إ ددالميت ل ايددام قعميددالسا دداني وإعدداد

يسهدا ت. وقدام المدانعيعن مدن جهدت أخدر  ببعدديل المانعيدت وتحريودينيت ودنيع

ا الي بعض جعانبها وتطعيمها بعيائد وت دريعام ومعطيدام إ دالميت لبيريبهد

مددن ا  ددالم، لبحييددق مكا دد  دينيددت ودنيعيددت مددن جهددت، و ددي تي مددن جهددت 

مدن  من شعا د ت  ر م با  دالم وتيريد  ديدنهم منده اليمدا يد تي أخر  المزيد

   ا الكباب.  

 به وتأثر  مرابهة المعاد اإلسالمي للمعاد المانوينقض القول بثانيا :  

د عشدك أندده يعجددد بعددض الب ددابه بدين المعدداد ا  ددالمي وجاندد  مددن المعددا   

ن أعاد ددا ، أم المددانعي، الهددل ا  ددالم  ددع الدد ي تدد  ر بالمانعيددت وأخدد  مددن م

ي البدي المانعيت  ي المبا رة با  دالم واخد م مدن معداده  . إنهدا المانعيدت  د

تدد  رم با  ددالم وأخدد م مددن معدداده الددي العصددر ا  ددالمي، ضددمن يراددت 

يبهدا يت لبيرالمانعيين لبجديد المانعيت وته يبها وتطعيمها بعيائد وأيكام إ الم

 ق مصالح دينيت ودنيعيت. من ا  الم ومعااببها للمسبجدام قصد تحيي

 

 : مماهر الترابه بين المعاديّن اإلسالمي والمانوي:01 

تعجد نصع  الي المانعيت ت منإل م دا د مدن معاد دا األخدروي ت  دبه      

بعض م ا د المعاد ا  المي  من جهت الحسداب والجدزاك بالجندت أو الندار، 

ابداب ال دابعر،ان  النار. من ذلك ما جداك الدي وأ لالجنت  أ لوالحعار بين 
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اليد أشار عدة مرام إلى الجنت والنار ،والنعيم والع اب. والظا ر أن لماني، 

 -ا دعرامزدا-أورمدزد أتبدايإلدى  وأشدارالجنت الي السماك والنار الي األ دسل. 

    .1ال يا ين ولم يسمهم آلهت شريرة وأتبايواآللهت والصالحين ، 

جنت بد نهم ينظدرون إلدى أ دل الندار ومنها الب ابه العام  الي وصف أ ل ال    

نين والكسدار مما يجدري بدين المدؤا الي شبه بوالعك  ويببادلعن الحدي . و  

سصديل ا د الحعار الي اليرآن الكريم . وتالي  عرة األعراف و،ير ا من م 

المؤمنين ال ين  يجلسعن الي السدماك  ذلك ما ورد الي ال ابعر،ان ، واليه أن

، مالئكدددت ،  دددي تعن وييسددعن يدددعش الندددارعلددى عدددروش الندددعر ، بح ددعر ال

ويددرون مددا ي عانيدده أ لهددا مددن عدد اب ، لكنهددا ع ت ددر المددؤمنين.  وبسددب  مددا 

ي عانيه أ ل النار من عد اب، الدإنهم  يبح دعن عدن المدؤمنين ويبعرالدعن علديهم 

ويبمنعن أن ي صيبهم ما أصابهم من نعيم، وان يخرجعا مما  م اليده مدن ندار، 

إنهدم  ديدخلعن الندار، وإن عدادوا إلدى الحيداة الددنيا دون ألنهم لم يكعنعا يعبيد

صدالحين.اليرد علديهم المؤمندعن، انده ع عدعدة لهدم علددى  عنكعنديو  ديؤمنعن

   . 2المؤمنين وآذيبمالدنيا، إنكم انبم م خط ين ج عين ومسسدين ، وظلمبم 

أن نصا من إنجيل مداني جمدع بدين النعيمدين الرويدي والمدادي الدي ومنها    

.وأورد م ا د أخر  من الجحيم جمعإل بين الع اب الرويي والمادي 3الجنت

معا . جمعإل الم خط ين وال يا ين
. والب ابه  نا مع المعاد ا  دالمي لدي  4

الي الم ا د وإنما الي وجعد النعيم والع اب الروييين والماديين، والي وجعد 

  بعد البع  والحساب، ولي  الي البنا س.  الجنت والنار

 يدعم الييامدت  شدار إلدى وجدعد الحسدابند  أإنجيدل مداني  ن الديأ،  رهاآخ     

 أ ددلبددين واألخيددار واألشددرار،  ، واليدده يسصددل بددينإلدده عددالم الحكمددتيبددععه 

اليدخل أصحاب اليمين الجندت، ويددخل أصدحاب اليسدار  اليسار. وأ لاليمين 

 . 5النار
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ين  بدكل عدام من تلك الم ا د أنده يعجدد ت دابه واضدح ب د وب لك ي سبنبز      

معدداد المعدداديّن ا  ددالمي والمددانعي ، الهددل المعدداد المددانعي  ددع المبدد  ر بال

 .ا  المي، أم ا  المي  ع المب  ر بالمانعي   

 :وأخذها منه بالمعاد اإلسالميمعاد المانوية : إثبات تأثر  02

 اي  معادلام ت ا يرة ت  بإل أن األصل الي المعاد المانعي أنه دلت دأتعجد     

اك جدأخرويا يييييا؛ وإنما  ع معاد تنا خي ييعم على تيم  األرواح الد ي 

الجدزاك وبه ماني من الهند ، وع ييعم على البع  ونهايت العالم،  دم الحسداب 

كدعن والعياب اما  ع ياش المعاد ا  المي. و  ا يعني انه إن صح ذلدك، الي

 دالمي مدن المعداد ا  المانعيعن الي العصر ا  المي  م ال ين أدخلعا جانبا

الددي  ت واجبماعيددت. ال صددبحيددالددي المانعيددت تيريبددا لهددا مددن ا  ددالم ل ايددام دين

 المانعيددت معددادان: تنا ددخي أصددلي اليهددا، وأخددروي مدد خعذ مددن ا  ددالم. الددإن

د ت بالمعدا ي المعطيام واألدلت البي ت  بإل ت  ر المانعيد اان األمر ا لك، الما

 ا  المي وأخ  ا منه    

الدي  عليده،  ا اب دف ع درم   تمانعيد تراتيل يبم ل الي أقدم ن ولها: أ       

تراتيددل  ددرب الصددين الددي أوائددل اليددرن الع ددرين، و ددي بتراسددبان ال ددرقيت 

ترجدع مخطع بهدا إلدى نهايدت  -مدن ل دام الدار –قديمت اببإل بالل ت السر يت 

م . و دع 276اليرن ال ال  الميالدي، الهي قريبت جدا من ماني المبعالى  دنت 

مند  ظهعر دا الدي  -الدبيم  - ن المانعيدت ااندإل تيدعش بالبنا دسبد ليل قطعيد

من )  . من ذلك قعلها:، ولم تكن تيل بالمعاد األخروياليرن ال ال  الميالدي

ال ي  يبعدني عن البيمصام ، ويررني منها جميعا، ومن جميع الحرادام 

انيداذي مدن البي ع رايت اليها   بكيإل  من اجل نسسي قدائال:  دل مدن الممكدن 

  ا ، ومن الرعد  مدن العيدعش البدي تسبدر  بع دها بع دا...  ولدن أعدعد 

 .1(  انيت عن  ريق البيم  يي  جميع أنعاي المزروعام قد انبزعإل ...  

ع تلبسبدي إلدى الخلدف ، وع تعبد ي ) ، اليداش:  خطاب للدروح الطيبدتومنها  

. أنظددري ، ليددد  وأتبدداعهمب شددكاش األجسدداد ، المسددجاة  نددا  ببعا ددت ، الهددم 

تيمصدددعا بدددين جميدددع أندددعاي المخلعقدددام ، وصدددعتهم مسدددمعي الدددي الزاليدددر 

 . ومعنى البيم   ع تنا س األرواح . 2(المحبرق

                                                
،   :  1985جيعر وايدن رين: ماني والمانعيت، ترجمت  هيل  اار ، الملحق الرابع :  عويداع مان،وأنجاد روشنان ، دار يسان،   1

243  ،244   . 
،   :  1985جيعر وايدن رين: ماني والمانعيت، ترجمت  هيل  اار ، الملحق الرابع :  عويداع مان،وأنجاد روشنان ، دار يسان،   2

247- 248 . 
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مددن ابدداب السصدددعش الدد ي يرجددع إلددى اليددرن الرابدددع الاادليل الثاااني:    

أن  ألصدحابه. مساده أن مانيا قاش اببه أصحاب ماني وتالم ته  الميالدي 

 عنددددما يمعتدددعن ينبيلدددعن إلدددى عدددالم الندددعر -ناليديسدددي -المخبدددارين مدددنهم

سدبمعين مدن أصدحابه عنددما يمعتدعن ع. لكن  ائب روايهم  تد     ست الم 

لكنهددا  -تنا ددس-تكددعن لهددم وعدة جديدددة إنمددارويهددم إلددى عددالم النددعر ، و

إلدى عدالم الندعر.  أروايهدمتكدعن خسيسدت و درعان مدا يبطهدرون وتصدعد 

 -عنددما يمعتددعن  دبكعن لهددم وعدة جديدددة -ين،يدر المددؤمن -وأمدا الخطدداة

ويبعدد بعن، وعندددما يمعتددعن ولددم يكعنددعا قددد تطهددروا، تكددعن لهددم  -تنا ددس

.  والددي 1وعدة جديدددة، الددإن بيددعا ادد لك السدديكعن مصددير م النددار األبديددت

أن الددد ين ي دددادرون أجسددداد م أي مانيدددا قددداش ألصدددحابه: إن  أنروايدددت 

أعمددالهم. الالمدد نبعن يبددابععن يمعتددعن تكددعن لهددم وعدام جديدددة يسدد  

الددععدة مددن جديددد ويرجعددعن لدد رل يبددى يؤمنددعا وتكددعن لهددم أعمدداش 

. 2صددالحت. وأمددا المؤمنددعن ع يرجعددعن ويعي ددعن بدد روايهم الددي  هددارة

اندده يعجددد يسدداب عنددد المددعم، الدد رواح اليديسددين والددي قددعش آخددر لمدداني 

نها وإنمدا ال ي ،ل  شر م خير م الدال يددخلع وأمات    إلى جنت النعر، 

يرجعددعن إلددى وعدة جديدددة، بمعنددى  يبيمصددعن أجسددادا جديدددة ويعددانعن 

  .3داما يعاني من الجس

 

مانيددا اددان يددؤمن ببنا ددس  أنتلددك ال ددعا د والمعطيددام واضددح مددن     

الدددي االمددده .  الدددال ِذادددر لددده الدددي  ، وع أ دددر للمعددداد األخدددروي األرواح

خدل لمعاد األخدروي أ دالنصع  اليديمت لماني وأصحابه، مما يعني انه ا

 .  الي المانعيت ولي  أصال اليها

 

تعجددد شددعا د أخددر  ترجددع إلددى العصددر ا  ددالمي   الاادليل الثالااث:     

ولدم  -الدبيم  -عاصرم المدانعيين أاددم بد ن مانيدا ادان ييدعش بالبنا دس

د بد ن تيل أنه اان ييعش بالمعاد األخروي. الهي تؤاد قعله بالبنا س وت ده

لهدا  تيريبدا  ين أدخلعا المعاد ا  المي الي الديانت المانعيتالمانعيين  م ال

من ا  الم وته يبا لها لبعااد  الظدروف البدي أيا دإل بهدم الدي العصدر 

 ا  المي. 

      

                                                
 org/other/mk.htm#a1http://www.rodon.: وعدة جديدة ،  99، السصل  -الصعش -الكيساعيا 1
 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm، عن  الععدة الجديدة ، 99رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ، 2
 .   http://flibusta.site/b/420389/read  إنجيل ماني،  السصل الساد  والسبععن ، معقع:  دنكان ،رينيليز: 3

http://www.rodon.org/other/mk.htm#a1
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://flibusta.site/b/420389/read
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ييدددعش المدددبكلم عبدددد اليدددا ر الب ددددادي }م: منهدددا ال دددعا د اآلتيدددت:          

مانيدا قداش الدي  أنوذلدك  ،البنا دس إلدى أي دا} وقدد ذ بدإل المانعيدت  ـ{:429

أرواح الصددددييين  :نععدددان األجسدددامتسدددارق  البدددي األرواحإن  :بعدددض اببددده

وأرواح أ ل ال اللت ال رواح الصدييين اذا الارقإل أجساد ا  رم الي عمعد 

العق السلك البييإل الي ذلدك العدالم علدى السدرور الددائم  ال يالنعر  إلىالصبح 

عق بددالنعر األعلددى وأرادم اللحدد األجسددادوأرواح أ ددل ال ددالش اذا الارقددإل 

تصدسع مددن  أن إلدىدم منعكسدت إلدى السدسل الببنا دس الدي أجسدام الحيعاندام ر  

  .1شعائ  الظلمت  م تلبحق بالنعر العالى {

}  قدعش المانعيدت الدي  دـ {:  438محمد بن الندديم }م: وييعش العراق        

لهدا ا نسدان اليدديم إ إليدهإذا ي رم والاة الصديق أر ل : قاش مانى  ،المعاد

ادددعة واللبدددا  رنيدددرا بصدددعرة الحكددديم الهدددادي ومعددده  ال دددت آلهدددت ومعهدددم ال

النددعر ويددد تي معهددم البكددر ال ددبيهت بنسددمت ذلدددك  وإاليددلوالعصددابت والبدداج 

الصديق ويظهر له شيطان الحر  وال هعة وال يا ين الإذا رآ دم الصدديق 

الدإذا  البدي علدى صدعرة الحكديم واآللهدت ال ال دت الييربدعن منده باآللهتا ب اث 

 وا اليدلرأتهم ال ديا ين ولدإل  اربدت وأخد وا ذلدك الصدديق وألبسدعه البداج 

اللدك اليمدر  إلدىواللبا  وأعطعه الراعة بيدده وعرجدعا بده الدي عمدعد السدبح 

ما ادان عليده أوع الدي جندان  إلى األيياكوالى ا نسان اليديم والى النهنهت أم 

واليمر واآللهدت النيدرون النعر  م يبيى ذلك الجسد مليى البجب ب منه ال م  

ال م  ويصير إلها وييد ف  إلىاليعي البي  ي الماك والنار والنسيم اليرتسع 

ال مددا ا نسدان المحددارب اليابددل  . جهدنم إلددىبداقي جسددده البدي  ددي ظلمدت الدده 

للدين والبر الحاالت لهما وللصدييين الإذا ي رم والاته ي در أول دك اآللهدت 

بمددا اددان يعمددل مددن البددر ومدددّ ب اث الدد ين ذاددرتهم وي ددرم ال دديا ين وا دد

ويست الدين والصددييين اليخلصدعنه مدن ال ديا ين الدال يدزاش الدي العدالم شدبه 

ا نسان ال ي ير  الي منامه األ عاش وي ع  الي العيدل والطدين الدال يدزاش 

أن يبخل  نعره ورويه ويلحق بملحدق الصددييين ويلدب  لبا دهم  إلىا لك 

المسدبعلي عليده الحدر   األ ديما نسدان  اال مد . بعد المدة الطعيلت مدن تدردده

وعددد بعه وأروه  ال خددد وهوال ددهعة الدددإذا ي دددرم والاتددده ي ددرته ال ددديا ين 

 إنهدم األ ديماأل عاش اليح ر أول ك اآللهت ومعهم ذلك اللبدا  الديظن ا نسدان 

الحجدت  امدهوإلزي دروا لبعبيخده وتد ايره أالعالده  وإنمدا ؛قد جاكوا لخالصه

وقدإل  إلدىم ع يزاش يبردد الي العدالم الدي العد اب   .الي تر  إعانبه الصدييين

قداش مدانى الهد ه  دالث  درق ييسدم اليده نسدمام  .  العاقبت اليديى به الي جهنم

                                                
 .  254عبد اليا ر الب دادي: السرق بين السرق ،  :  1



 57 

و دم  واأل دعاشالعدالم  إلدىوال داني  .الجنان و م الصددييعن إلىالنا  أيد ا 

    .1{  األ يمجهنم و ع ا نسان  إلىوال ال   .يسظت الدين ومعينع الصدييين

 

}واددان {  ددـ440م: البيرونددي}  ييددعش المددؤر  السلكددي أبددع الريحددان      

الدددخل أرل الهنددد ونيددل البنا ددس مددنهم إلددى « إيران ددهر»نسددي مددن « مدداني»

إن الحددعاريين لّمددا علمددعا أّن النسددع  ع « :  سراأل ددرار»نحلبدده، وقدداش الددي 

تمددعم وأنّهددا الددي البرديددد منيلبددت إلددى شددبه اددل صددعرة  ددي عبسددت لهددا ودابّددت 

  .2{... بلإل اليهاج

 

} وماني ال نعي قاش  ـ{:  471وييعش المبكلم  ا ر اع سراييني }م:       

وذار أن أرواح الصددييين إذا خرجدإل مدن أبددانهم ،بالبنا س الي بعض اببه 

تبلددغ النددعر الدد ي الددعق السلددك ويكعنددعن الددي  أناتصددلإل بعمددعد الصددبح إلددى 

أجسددام الحيددعان الددال تددزاش السددرور دائمددا وأرواح أ ددل ال دداللت تبنا ددس الددي 

تنبيل من ييعان إلى ييعان إلى أن يصسع من ظلمبده الحين د  يبعصدل بدالنعر 

     . 3{ال ي العق السلك

 

. وادان ) دـ ( عدن مداني :  07وييعش المؤر  السرياني ابن العبري )ق:     

  .4(وإن الي ال شيك روياً مسبنسخت.،ييعش بالبنا س 

  

م( 1957را،نا يع  أالدددرام برصدددعم )م آخدددر م المدددؤر  المعاصددد       

نيل مدن مصدادر نصدرانيت قديمدت بد ن  عندما أّر  للكنيست الي قرونها األولى

 . 5" ا ّب بالبع  وقاش بالبيم  " مانيا

 

وبدد لك يب ددح مددن أقددعاش مدداني وأصددحابه األوائددل، ومددن أقددعاش  ددؤعك      

 بنا ددس ولددمالمددؤرخين ان المانعيددت قبددل ا  ددالم والددي عصددره اانددإل تيددعش بال

تكددن تيددعش بالمعدداد األخددروي، بمعنددى أنهددا اانددإل ت نكددر البعدد  والحسددداب 

 إنمددا أدخلدده  -ن ذارندداه ددبق أ -والجددزاك والعيدداب. و دد ا المعدداد األخددروي

و د ا  المانعيعن الي ديانبهم الي العصر ا  المي إلى جان  قعلهم بالبنا دس،

ام مدن بعيائدد وعبداد  ع ياش المانعيين الي البلسيق والسدرقت وتطعديم ديدانبهم

  .!!!! ، وع أظهروا العلهم للنا أديان أخر  من دون أن يبحرجعا من ذلك

                                                
 . 468ابن النديم السهر إل، دار المعرالت، بيروم،  :  1
 . 42، عالم الكب ، بيروم،  :  ما للهند من ميعلت ميبعلت الي العيل أو مرذولتتحييق البيروني:  2
  .  136 ا ر اع سراييني: الببصير الي الدين،  :  3
 . 38ي : تاريس مخبصر الدوش ،  : ابن العبر 4
 .   325الدرر النسيست الي مخبصر تاريس الكنيست،    :  ا،نا يع  أالرام برصعم:  5
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عيددت لبنا ددس  ددع األصددل الددي المانإن ممددا ي  بددإل أن االاادليل الرابااع:     

ولدددي  المعددداد األخدددروي، والددد ي أدخلددده المدددانعيعن اليهدددا الدددي العصدددر 

ر س وع مدع مصديا  المي؛  ع أن المعاد األخروي ع يبسدق مدع البنا د

 المعداد العالم عندما ينبهي الي المانعيدت. وذلدك ألن اليدعش بالبنا دس يل دي

ب، األخروي، ألنه  ع نسسه معاد، لكنه معداد تنا دخي، واليده يدبم الحسدا

لددنيا االإما يدخل المبعالى جنت إله النعر، أو يرجدع الدي وعدة جديددة إلدى 

الال معندددى للمعددداد با دددم الدددبيم ، او البنا دددس. وبمدددا أن األمدددر اددد لك،

األخددروي، وع وظيسددت لدده. و دد ا دليددل دامددغ علددى أن المعدداد األخددروي 

 البحدديام ، وته يبا لهدا لبعاجدهمن ا  الم أ دخل الي المانعيت تيريبا لها 

 الي العصر العبا ي. اعبرضبهاالبي 

 

وأما عن عدم اتساق المعاد ا  المي مع مصير العدالم عندد نهايبده الدي   

مانيددا اددان قددد  عددم أن  دد ا العددالم تكددعن الددي البدايددت   أنهددع المانعيددت ، ال

بامبزاج عدالمي الندعر والظدالم وعنددما ينبهدي العدالم  دينبهي البمدا ج، 

لك يسدبعيد إلده  اان عليه قبل ظهعر  د ا العدالم. وبد ويععد األمر إلى ما

النعر  بيعبه ومعه مخلعقاتده ويسدبير الدي المندا ق العليدا، ويسدبعيد إلده 

 بيعبه ومخلعقاته ويسدبير الدي المندا ق السدسليت. و ديبيى األمدر الظالم 

وبد لك يبعقدف البنا دس المدانعي ألنده اد  دوره، إ نداك  .1ا لك إلى األبد

وجددعد  دد ا العددالم  وبانبهائدده ينبهددي البنا ددس و دد ا ينسددجم مددع المانعيددت 

بصدددست عامدددت؛ لكنددده ع ينسدددجم مدددع  اليدددعش بعجدددعد معددداد أخدددروي الدددي 

ي مكن ان يعجد   ا المعاد بحكم ان العالم انبهي وانيسم إلى المانعيت. الال 

معسكرين منسصلين ومع ال معسكر مخلعقاته. الإله النعر مع مخلعقاتده 

ي مبعهم وع يع بهم، وا لك إله الظالم ي مبع أتباعها وع ي عد بهم. وبمدا أن 

األمددر ادد لك، العجددعد المعدداد األخددروي الددي المانعيددت لددي  أصددال اليهددا، 

 ددع ممددا أخدد ه المددانعيعن مددن ا  ددالم وأدخلددعه الددي المانعيددت.الهي  وإنمددا

منه ،ولي   ع المب  ر بهدا  وع  دع اآلخد   وأخ مالبي ت  رم با  الم 

 منها. 

}   دـ {:  438الندديم }م:  لدك ييدعش ابدنذعدن : -الخاامس -الدليل األخيار   

 إليدهل إذا ي درم والداة الصدديق أر د: قداش مدانى  ،قعش المانعيت الي المعداد

ا نسددان اليددديم إلهددا نيددرا بصددعرة الحكدديم الهددادي ومعدده  ال ددت آلهددت ومعهددم 

الندعر ويد تي معهدم البكدر ال دبيهت  وإاليدلاعة واللبا  والعصدابت والبداج رال

                                                
 .   http://flibusta.site/b/420389/read  ز: إنجيل ماني، السصل ال اني ع ر ، معقع: دنكان ،رينيلي 1
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بنسدمت ذلددك الصددديق ويظهددر لدده شديطان الحددر  وال ددهعة وال دديا ين الددإذا 

لهددت ال ال ددت البددي علددى صددعرة الحكدديم واآل باآللهددترآ ددم الصددديق ا ددب اث 

الييربعن منه الإذا رأتهم ال يا ين ولإل  اربت وأخ وا ذلدك الصدديق وألبسدعه 

واللبدا  وأعطدعه الرادعة بيدده وعرجدعا بده الدي عمدعد السدبح  وا اليلالباج 

مدا ادان عليده  إلى األيياكاللك اليمر والى ا نسان اليديم والى النهنهت أم  إلى

مليدى البجبد ب منده ال دم  واليمدر  أوع الي جنان النعر  م يبيدى ذلدك الجسدد

ال دم   إلدىواآللهدت النيدرون اليدعي البدي  دي المداك والندار والنسديم اليرتسدع 

ال مدا ا نسدان  . جهدنم إلىويصير إلها ويي ف باقي جسده البي  ي ظلمت اله 

المحددارب اليابددل للدددين والبددر الحدداالت لهمددا وللصدددييين الددإذا ي ددرم والاتدده 

بمدا ومددّ رتهم وي درم ال ديا ين وا دب اث ي ر أول دك اآللهدت الد ين ذاد

ادان يعمددل مددن البددر ويسددت الددين والصدددييين اليخلصددعنه مددن ال دديا ين الددال 

يددزاش الددي العددالم شددبه ا نسددان الدد ي يددر  الددي منامدده األ ددعاش وي ددع  الددي 

أن يبخل  ندعره ورويده ويلحدق بملحدق  إلىالعيل والطين الال يزاش ا لك 

 األ ديما نسدان  ال مدا . الطعيلدت مدن تدردده الصدييين ويلب  لبا هم بعدد المددة

المسددبعلي عليدده الحددر  وال ددهعة الددإذا ي ددرم والاتدده ي ددرته ال دديا ين 

وعدد بعه وأروه األ ددعاش اليح ددر أول ددك اآللهددت ومعهددم ذلددك اللبددا   ال خدد وه

ي دددروا لبعبيخددده  وإنمدددا ؛قدددد جددداكوا لخالصددده إنهدددم األ ددديمالددديظن ا نسدددان 

 دم ع يدزاش يبدردد  .تر  إعانبده الصددييين الحجت الي امهوإلزوت ايره أالعاله 

قداش مدانى الهد ه  .  وقإل العاقبت اليديى به الي جهدنم إلىالي العالم الي الع اب 

 .الجنددان و ددم الصدددييعن إلددى ددالث  ددرق ييسددم اليدده نسددمام النددا  أيددد ا 

 إلىوال ال   .و م يسظت الدين ومعينع الصدييين واأل عاشالعالم  إلىوال اني 

    .1{  األ يمان جهنم و ع ا نس

 

يده ادا، والالبنا دس المدانعي ب نده معد سبنبز من ذلك، أن ابن النديم  دمىي        

ن ، انه عند والاة ال إنسان يس  المانعيت، يحدث له يسداب قبدل نهايدت الكدع

، الددإن الإمددا إلددى عددالم النددعر أو البنا ددس للعددعدة إلددى الدددنيا ليمددبحن مددن جديددد

نهايدت  أعيدد إلدى الددنيا إلدى الم الندعر، وإعحا د  ، ويلبحدق بعدأصبح خيرا ي  

زاك العالم اليدخل جهنم .  وذلك يعني وجعد معاد تنا خي اليده الحسداب والجد

عن إع والعياب قبل نهايت الكعن . و  ا مخالف للمعداد ا  دالمي الد ي ع يكد

 ي.يعم الييامت، الال أيد يدخل الجنت وع النار إع بعد الحساب األخرو
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} ايدف ابن النديم بعد االمه السابق مباشرة ذادر معدادا آخدر اليداش:لكن       

ن ا نسان اليدديم إ م  :قاش   ياش المعاد بعد الناك العالم وصست الجنت والجحيم

ي تي من عالم الجدي والب دير مدن الم درق والبنداك الكبيدر مدن الديمن وروح 

جندت الجديددة الحياة من عالم الم درب الييسدعن علدى البندي العظديم الد ي  دع ال

ذلدك  إلدىمطيسين ببلك الجحيم الينظرون إليها  م ي تي الصددييعن مدن الجندان 

مجمع اآللهت الييعمعن يعش تلدك الجحديم  إلىالنعر اليجلسعن اليه  م يبعجلعن 

عملت ا  دم يبيلبدعن ويبدرددون ويب دعرون الدي تلدك الجحديم  إلى م ينظرون 

ر أول ك اآل معن ن الإذا نظبالصدييي ا ضراروليسإل تلك الجحيم قادرة على 

بما ع منسعدت لهدم  إعلعنهم ويب رععن إليهم الال يجيبعنهم  الصدييين يس إلى

  .1({ بداألاله ه صعرتهم أبد  ،ما،عبيس اليزداد األ مت ندما و ما واليه من الب

 

أننددا أمددام معدداد أخددروي ع تنا ددخي واليدده م ددهد شددبيه  لددكذمددن واضددح      

ي ليددرآن الكددريم. الالمانعيددت الددي العصددر ا  ددالمبددبعض م ددا د الييامددت الددي ا

ليدعش أصبحإل تيعش بمعدادين. وبمدا أنده أ ببدا أعداله أن األصدل الدي المانعيدت ا

 بالبنا ددس ع المعدداد األخددروي ، الهدد ا دليددل قطعددي علددى تحريددف المددانعيين

  خي .وتالع  بدينهم بإدخاش اليه المعاد ا  الم ، وإلحاقه بمعاد م البنا

 

حددرالين عندددما نيددل مددا ذاددره ابددن  أحااد الباااحثين أن هنااا إلااىوأشااير        الم 

ي المانعيددت امددا ذارندداه النددديم عددن المعدداد البنا ددخي، والمعدداد األخددروي الدد

أورده بالمعنى وتصّرف اليده ولدم يع دق نيلده، وادخدل الدي و دطه  أعاله، الإنه

مددن الددن   أنهدداتيريبددا جملددت خطيددرة وبا لددت مددن عنددده ونسددبها لمدداني علددى 

عش دون أي تع يدق ، دي } والرجدل الصدديق الصددوق يبمندى المدعم ، المني

لبين قعش ماني: " البمنعا المعم عن انبم صادقين ". وال ي أتعج  منه أن  م 

األمددر أا ددر . ولبع يددق 2 دد ه اآليددت وردم الددي اليددرآن الكددريم . وهللا أعلددم {

اتد  الدي لدت البدي أدخلهدا الكاامال م صعرا ، والجم وت ايده ، أورد  نا الن 

 : 3الي السطر الحادي ع ر الن  تعجد
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تلك الجملت المزععمت ع وجعد لهدا الدي ند  ابدن الندديم وقدد نيلنداه  أقول:    

 ددابيا، والكاتدد  لددم يع ددق ندد  ابددن النددديم وع ندد  جملبدده المزععمددت. وقددد 

اليها.  أ رالها  أجدلم التلك الجملت او ما ييبرب منها عن الي اب  ماني  إل  بح 

عنها الي اب  الباريس والعيائدد، األدب والسدرق، والدي ال دبكت  بح إل  أني اما 

لها أ را. وعليه الالظدا ر أن المؤلدف علدى نهدز الزنادقدت  أجدالمعلعماتيت اللم 

ال ين اب  عنهم الي البحريف والخداي والطعن الي ا  الم، المدار  عملهدم 

ي  الد. وع شدك أن  عمده با دل قطعدا، و دع بد  تلك الزيدادة وشاراهم اليه

اخبلق تلك الجملت  عنا الي ا  الم بدليل أنه لم يع ق  عمه. وألن ن  ابدن 

الندددديم ع يب دددمنها. ونسددد  نددد  ابدددن الندددديم تيريبدددا ورد عندددد عبدددد اليدددا ر 

 - دبق ذار مدا -الب دادي، وأبع المظسر اع سراييني ، ولم تدرد الدي نصديهما

تعجد  مدن ذلدك  أنده .وال ريد  مدن أمدر ذلدك الكاتد 1تلك الجملت المزععمدت

والخطيدر ، ولدم يبعقدف للبحد  والب ادد منده علدى خطعرتده  المزععمالب ابه 

و،راببه، واابسى بالبعج  واعابساك بيعله : " وهللا أعلم " . ومعقسه   ا  ع 

  ددع الدد ي اخبلددق تلددك الجملددت البا لددت، ب نددهمسددرييت ، وي ددهد عليدده وضددده 

 بده لي دكك الدي اليدرآن ونبيده لخداي اليارئ، وتََرَ  تحريسده وا وتعج  منها

وين ر ال دكع  وال دبهام بدالبحريف والكد ب والخدداي. الددش رد العلده علدى 

انه  ع ال ي اخبليه  عنا الي اليرآن وا  دالم والنبدي، الزعمده اد ب وبا دل 

قطعدا. ويبدى إذا الرضدنا جددع أن مدا قالده صدحيح، اليكدعن ذلدك الميطدع مدن 

م وأدخلددعه الددي ديددنهم. علمددا بدد ن اآليددت،  ددع ممددا أخدد ه المددانعيعن مددن ا  ددال

ي اخبلدق تلدك الجملدت  عندا الدي  الحيييت  دي أن ذلدك الكاتد  المجدرم  دع الد

 اليرآن الكريم. 
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 يكعنددعا وإنهدداًك لهدد ا المبحدد  يببددين مندده أن مانيددا وأصددحابه األوائددل لددم      

 -  الدبيم -ييعلعن بالمعاد األخدروي؛ وإنمدا ادانعا ييعلدعن ببنا دس األرواح

ي الدلمانعيين الي العصدر ا  دالمي  دم الد ين أدخلدعا المعداد األخدروي لكن ا

دة لجديدالمانعيت لبيريبها من ا  دالم ، وتهد يبها لبسدبطيع معاابدت الظدروف ا

لبي االي العصر ا  المي.وذلك يعني أن المانعيت  ي  البي جرالإل المانعيين

 شابهإل ا  الم وأخ م منه ولي  العك  .  

 

 اإلسالم للمانوية في موقفها من صلب المسيح:  ثالثا: عدم مرابهة

عليه  –بعض الباي ين أن قعش ا  الم ب ن المسيح عيسى بن مريم  يزعم    

ب  ر بها، الي قعلها  -السالم لم ي صل  ولم ي يبل م  ابه ليعش الديانت المانعيت وم 

ان ذا اد ألنهي صل   مانيا قاش : ) إن المسيح لم  أن. و عم 1بعدم صلبه وقبله

ادان  ألنده بيعت رويانيت . أنكر مانى مدعم وعد اب المسديح علدى الصدلي  

. الهدل  د ا 2(  الى اعبياده أن المسيح روح اان يلب  جسددا ظدا را "و ميدا"

 عم صحيح  ، اال لي  بصحيح قطعا ، و  ا شا د دامدغ بد ن ذلدك البايد  

ى وإن ااندإل وأم اله ع يبح  عن الحيييت، وإنما يبعلق ب يت شبهت يجدد ا يبد

خبليت، للطعن بها الي ا  الم. و  ا الباي   عم ذلك ولم يرجدع إلدى ابد   م 

مدداني، وإنمدددا اعبمدددد الدددي ادددل مزاعمددده وشدددبهاته وخراالاتددده علدددى مدددرجعين 

مدداني ر ددر اريسبنسددن. وآلمعاصددرين  مددا: إيددران الددي عهددد السا ددانيين، 

الد     . واعبمد على مصدر إ دالمي : مدروج وايد ن رين جيعل ،والمانعيت

،يج  منهجيا ، ألن من يبح  عن ييييت المانعيت  للمسععدي. و  ا ع يصح

أن يرجددع إلددى المصددادر األولددى المبعليددت بالمانعيددت، و ددي البددي اببهددا مدداني 

ميالديدين. وأصحابه األوائل و ي ترجع أ ا ا إلى اليرنين ال ال  والرابدع ال

 وأماقبل ظهعر ا  الم. و ي البي اببإل  م ت تي مصادر من الدرجت ال ال ت 

المصادر البي ترجع إلى العصر ا  المي الهي اقل أ ميت وتابعت للمصدادر 

انعيددت، وع األولددى. وأمددا المراجددع الحدي ددت الددال ي مكددن أن تكددعن مصدددرا للم

 أنتر  المصادر األولى، وإنما ي سبعان بها وع ي مكن يصح اععبماد عليها و

ت يدم عليها، وع أن تكعن َيكما عليها. و  ا تكعن بديال عن المصادر وع أن 

الباي  وأم اله لع رجع إلى اب  ماني وأصحابه ، لَما اب  ميالده أصدال إن 

واتهدم بهدا  اان يبح  عن الحيييت، ألن ال المزاعم وال بهام البي تعلق بها
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كلدف بمهدام لييدعم بهدا ا  الم با لت قطعا.وأ مدا إن ادان صداي   دع ، أو م 

 ن معقسه ، و يحرف الحيائق ليطعن الي ا  الم ا با وخداعا . اللن يرجع ع

 

م، قاله ا  ال البي ت  بإل أن مانيا لم يكن معااليا لما األدلة والرواهد وأما     

نددا أن عيجدد  أن ع ي يدد   :، فمنهااا أوالوان ا  ددالم لددم ي  ددابهه وع تدد  ر بدده

م نبدي الهع الدي ا  دالا  الم يخالف المانعيت الي أصل اععبياد الي المسيح، 

 علدنوأولي  إلها، وع ابدن إلده، لكدن مانيدا ادان يدؤمن بال دالعث النصدراني، 

ندا مرارا وتكرارا ب ن المسيح إله، وابدن إلده يسد   عمده. وقدد  دبق أن و ي

 ييداش عمه الي السصل األوش.اللماذا ي بعد   ا األصدل الساصدل والحا دم،  دم و

بد  ر بهدا  الدي قعلده بعددمب ن ا  الم م دابه للمانع، ا وخداعا  صدل   يدت وم 

 المسيح وعدم قبله   . 

 ع  ال ي ا تهم به ا  الم، إن الدليل اليطعي ال ي ينسى ذلك الزعمثانيا:     

علدددى " ابدددن هللا " !!!! وأداندددعه  قب دددعامددداني نسسددده، اليدددد قددداش بددد ن اليهدددعد 

بس اضدددت، وب يدددر يدددق، و دددلمعه للجندددعد، الصدددلبعه مدددع اللصدددع  علدددى 

 م وضععه الي اليبر، وبعد  ال ت أيام قام من بين األمدعام واتصدل  الصلي ،

.والي قعش آخر أن اليهعد قب عا 1ببالمي ه والسهم بمهام،  م صعد إلى السماك

)صلبعه  وقاش أي ا:. 3ه صلي  النعرن.ووصسه ب 2على المسيح وقدمعه لليبل

ن ولكد .أخ وه من الصدلي  ووضدععه الدي اليبدر .على الصلي  مع اللصع 

 دم انده . 4( و جاك إلى تالمي ه وظهر لهدم. بعد  ال ت أيام قام من بين األمعام

السددر االمدده ، ويدداوش رالدددع البندداقض الددي قعلددده بدد ن المسدديح " ابدددن هللا "، 

والصل  واليبل ، والنهعل من اليبر واعتصاش ببالم ته ،  م الصدععد إلدى 

ن ا له ع ي معم. وال ي السماك!! ، الال ي مكن عيال أن ي صل  ا له وي يبل، أل

يحيددى بنسسدده ، امددا أن ا لدده ع ي مكددن أن يكددعن مخالطددا  أنيمددعم ع ي مكندده 

ضدبطعه ولدم يدبم ضدبطه، يكمدعه لمخلعقاته. السسر ذلك بيعله عدن المسديح : 

 .5ولم ي حكم، صلبعه لم ي صل 

واضح من االم ماني أنده قداش بصدل  المسديح وقبلده ودالنده، ولدم ييدل ب نده  

 ين صلبعه وقبلعه. و  ا ال ي يدث له اان ييييت، لكدن بمدا انده  دع " ش به لل
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 http://gnosis.org/library/crucihymn.htm، معقع : المكببت ال نعصيت،   ترنيمت الصل    الكباب الميد  المانعي، 2
 http://gnosis.org/library/crucihymn.htm، معقع : المكببت ال نعصيت، ضع الي قلبي الميد   الكباب الميد  المانعي، 3
 ، 16: تعاليم المانعيت ،  :  يارو الف  ولعتاريف ، وما بعد ا . و 100دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  4

1.html-408590-read-ulit.me/books/karuzutahttps://www.r     . 
 ، 16: تعاليم المانعيت ،  :  يارو الف  ولعتاريف ، وما بعد ا . و 100دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  5

1.html-408590-eadr-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 

https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://gnosis.org/library/crucihymn.htm
http://gnosis.org/library/crucihymn.htm
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
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إله وابن إله " يس   عم ماني والنصدار  ، الدإن الد ي يددث لده لدم ي دره 

ضدبطعه ، ويكمدعه، وع أ ر اليه، وإنما يدث له ظا ريا  . بمعنى آخر أنهدم 

ً  ذلدك عليدهظهر  ذلك اليه،وإنماوصلبعه ولم يؤ ر   نده ب ولدع قداش مداني. شدكليا

وبمدا أنده  .، ولم ييبلعه لم ي بطعه، ولم يحكمعه، ولم يصلبعهبه لهم، لياش: ش  

لددم ييددل ذلددك وأاددد مددرارا بدد ن المسدديح قب دده أعددداؤه،  ددم صددلبعه وقبلددعه، م 

نهض من قبره واتصل ببالم ته،  الإن معقسه   ا  ع نسسه معقدف النصدار  

والصدل ، واليبدل.  ،ومخالف تماما لمعقف ا  الم الد ي نسدى اليدبض عليده،

وقعلهم إنا قبلنا المسيح عيسى ابن مدريم ر دعش هللا ومدا قبلدعه قاش تعالى : } 

وما صلبعه ولكن شبه لهم وإن ال ين اخبلسعا اليه لسي شك منه مدا لهدم بده مدن 

 {.(157النساك: علم إع اتباي الظن وما قبلعه ييينا )

م{، الددي  4 ددإل } ق: وال ددا د علددى ذلددك أي ددا أن المددبكلم المددانعي الاو    

جدالده مددع النصددار  اعبدرف بدد ن المسدديح ص دل  وتدد لم، لكددن ذلدك يدددث لدده 

. وذار محمد بن الندديم 1شكليا بحكم انه إله يس   عم المانعيين والنصار 

المداني لدم ييدل  .2أن مانيا قاش بصدل  المسديح ، وأن اليهدعد  دم الد ين صدلبعه

ا قداش بصدلبه وقبلده ونهعضده بعدم صل  المسيح وقبله اما قاش ا  الم وإنمد

 من جديد االنصار .

خرويدا، أن المعداد المدانعي لدي  معدادا أ وإنهاء لهذا الفصل يُستنتج منه    

ي وإنما  دع معداد دنيدعي تنا دخي ينبهدي عنددما يبسكدك العدالم وينسصدل عدالم

.وأمدا اانإل عليده قبدل اعمبزاج النعر عن عالم الظالم وترجع األمعر إلى ما

ا  دددالميت  بعدددض المصدددادرنسدددببه  الددد ي  -ا  دددالمي -خدددرويالمعددداد األ

م ن ا  المالال أ ر له الي أقعاش ماني، وإنما  ع مما أخ ه المانعيعن للمانعيت 

البدي  وأدخلعه الي دينهم تيريبدا لده مدن ا  دالم وتهد يباً لده ليعااد  الظدروف

م  رجرالبهم الي العصر ا  المي . الالمانعيت  ي البدي شدابهإل ا  دالم وتد 

 به ولي   ع المب  ر بها . 

 

مانيا قاش بيعش النصار  الي صل  المسيح وقبله ونهعضه  وتبين أن         

من اليبر، ولم يكن مخالسا لمعقسهم، ولدم يكدن معقسده معااليدا لمدا قالده ا  دالم 

عن المسيح، وع اان ا  الم معااليا ليعله. الال  ع م ابه لما قاله مداني، وع 

                                                
أو،سطين: رد أو،سطين على الاو إل المانعي، الكباب البا ع والع رون،   1

https://orthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf104/npnf1051.htm#TopOfPage   ،وجامعت المدينت العالميت، ميرر درا ي: األديان العضعيت  .

:  388  . 
 . 470ابن النديم السهر إل، دار المعرالت، بيروم،  :  2

https://orthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf104/npnf1051.htm#TopOfPage
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هداش ، أو أصدحاب ت  ر به من ج هدت؛ وان الد ين اتهمدعا ا  دالم بد لك الهدم ج 

 أ عاك من جهت أخر .  

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

  في قولهومتأثر بها  لمانويةُمرابه لنقض الزعم بأن اإلسالم 

 بالوضوء والصالة، والصيام والزكاة 

 

 

 

 أوال: عدم مرابهة اإلسالم للمانوية في الوضوء والصالة:

 انيا: عدم مرابهة اإلسالم للمانوية في الصيام والزكاة :ث

 ثالثا : نقض مزاعم أخرى: 

 

 ****** 
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 الفصل الثالث  

 

  في قولهومتأثر بها  لمانويةُمرابه لنقض الزعم بأن اإلسالم 

 بالوضوء والصالة، والصيام والزكاة 

 

 

بد  ر بهدا المعاصرين أن ا   عم بعض الباي ين       الم م  دابه للمانعيدت وم 

. الهدل  د ا الددزعم 1الدي ت دريعه لكيسيدت العضدعك والصددالة، والصديام والزاداة

صددحيح ، ومددن  ددع المبدد  ر بدداآلخر، أ ددع ا  ددالم أم المانعيددت  إنهددا الديانددت 

المانعيت  ي البي تد  رم با  دالم وأخد م منده، بددليل المعطيدام وال دعا د 

 اآلتيت:

 هة اإلسالم للمانوية في الوضوء والصالة:أوال: عدم مراب

أنه يعجد ت ابه بين ا  دالم والمانعيدت الدي البعضدؤ ادعى بعض الباي ين     

.و عم آخرون أن ا  دالم 2للصالة، والي بعض ايسياتها االراعي  والسجعد

. المدا ييييدت ذلدك الب دابه ، ومدن 3 ع المب  ر الي ذلك بالمانعيت ولي  العك 

بدد  ر بددا آلخر    إنهددا المانعيددت  ددي المبدد  رة با  ددالم ولددي  العكدد ،  ددع الم 

 بدليل األدلت اآلتيت:

                                                
 com/showthread.php?tid=35272http://www.nadyalfikr.ت ابه المانعيت وا  الم ، نادي السكر الحر ،    1
  ي تي تع يق ذلك . 2
 http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272ت ابه المانعيت وا  الم ، نادي السكر الحر ،    3

http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272
http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272
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، الدددإن الحيييدددت ال اببدددت، والبدددي ت دددهد بهدددا النصدددع  بالنسااابة للوضاااوء    

ببدإل نهدا وا  المانعيت اليديمت البي ا ببإل قبل ا  الم، والمؤلسام البي أَخ م م

الدي  مدن الجنابدت  ، سدلالي العصر ا  دالمي،  دي أنده ع يعجدد وضدعك، وع

الصددالة المانعيددت؛ وأن النصددع  البددي ذاددرم وجددعد العضددعك اليهددا أدخلهددا 

المددانعيعن الددي ديددنهم خددالش العصددر ا  ددالمي ضددمن خطددبهم لبيريبهددا مددن 

تدده ا  دالم وتهد يبها لبعاجده تحدديام العصدر ا  دالمي. وتسصديل ذلدك وإ با

 بال عا د اآلتيت: 

به مرارا بالصالة، ويدد لهم اعتجاه ، وبعض مانيا أمر أصحا إنأولها:     

شدددرو ها ، لكنددده لدددم يددد مر م اليهدددا ب سدددل مدددن جنابدددت، وع بعضدددعك ألداك 

العائدد إلدى اليدرن الرابدع  -الصالة.من ذلك أنه  ورد الي اباب " الكيساعيا " 

أن مانيددا أمددر  ائسددت المسددبمعين مددن المددانعيين بدد ن يبعجهددعا الددي  -المدديالدي

وعلديهم  . .1 م  واليمر، والي الليل البعجه للنجدعم البدار ةال إلى الصالة  

جل سد، و ب   واأليداممراقبت  اعام الصالة، وال  اب إليها يعميدا بالسداعام 

الدي )  ي صدلعا  أنوالي اباب إنجيل مداني أنده علديهم  .2جميع  اعام الصالة

، . ويد تعا يعميدا إلدى الصدالة 3 ( معاجهت ال م  واليمر ، والنجعم العظيمدت

 .4{اعيبساظ بجميع  اعام الصالة ...)و يبم ال  اعت ويعم ، 

 

 مدا وصدلنا مدن أقددمأقعاش ماني عن الصالة  ي مدن  أنمن ذلك،  واضح    

ائهدا. أقعاله، ولدم ي دبر  اليهدا ، سدال مدن جنابدت، وع وضدعكا، وع تيممدا ألد

ان اد. بل لع ولع اان ال سل شر ا أو محبعبا لها ل اره وأمر به وي  عليه

ى ومعن .اليه وضعك لعج  ذار ا أوع، لنه  ي الخطعة األولى لداك الصالة

 ذلدك أن مانيدا لدم يجعدل الطهدارة شددر ا لصدالته، الهدي ت دؤد  بدال ،سددل وع

وضدددعك. الالصدددالة المانعيدددت تيدددعم علدددى الع دددس واليددد ارة ع علدددى ال سدددل 

 والطهارة!!!!  

 

الي اباب  -قاش ألصحابهومما ي هد ل لك ويؤيده وي  ببه، أن مانيا       

أن أوش خطعة لبلعع درجت البِر  ي " اعمبناي عن الطهارة   -الكيساعيا

أن من تعاليمه ومن صسام اليديسين أنهم ع ي  يرون . وذار 5والنياك "
                                                

 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm، عن األوامر واع بيامت ،  80رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ،  1
 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm،   يعش   ا اع بماي،  91رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ، 2
  ،   25، 23، 22: تعاليم المانعيت ،   :  يارو الف  ولعتاريف وما بعد ا . و 148دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  3

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 
  ،   25، 23، 22: تعاليم المانعيت ،   :  يارو الف  ولعتاريف وما بعد ا . و 148دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  4

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 
 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm، عن األوامر واع بيامت ،  80رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ، 5

https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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ذلك ب ن اليعانين المانعيت  ي البي  وبرر .1مالبسهم إع مرة وايدة الي السنت

طاك، و ي أي ا دواك ت  سي الك ير منهم ت سلهم من ال بار والي ارة واألخ

} ذبح يرم على أتباعه. وذار أبع الريحان البيروني أن مانيا 2من األمرال

الا بخدام .3{والنبام على أبلغ وجه والماءالحيعان وإيالمه، وإي اك النار 

الماك عند ماني  ع إي اك له يس   عمه. ومن يعبيد ب لك ع يسبخدم الماك. 

لك أي ا أن ال يس تيي الدين بن تيميت نيل عن المؤر  ابن وال ا د على ذ

 .4(المنانيت ع يرون ال سل بالماك)البطريق  ب ن 

ومعنى االم ماني أن المانعيت تهبم بالروح ع بالجسد، وأن  هارة       

الروح ت طهر الجسد. لكنه اعبرف ب ن الطهارة الجسديت ليسإل مطلعبت الي 

 ي يهمنا  نا. ومعقسه   ا ربما تابع اليه النصار ، الصالة المانعيت و  ا ال

جد قديما عند م من ألنهم  ع ي بر عن الطهارة الجسديت الي الصالة، لكن و 

 .5قبل أداك الصالة الي  ذار ،سل األيدي

 

أن قعش ماني بعدم ال سل  ع ال ي يبسق مع  أي اومن تلك ال عا د       

المانعيت قامإل على ال لع الي تعظيم دينه، وأن األمر بال سل ي خالسه. ألن 

من عند إله النعر و ي البي تدخل النعيم من جهت؛  أنهاالروح بدعع  

وال لع من جهت أخر  الي ذم البدن وتع يبه، وايبياره بدعع  انه من 

 .6مخلعقام إله الظالم، و ع  جن الروح، وع بد من تع يبه للبخل  منه

ال صبح من ال روري عدم تنظيف  وبما أن األمر ا لك يس  المانعيت ،

لصالة، ألن تنظيسه يبناالى مع ايبياره   الجنابت وع ل،سل الجسم بسبو

 وتع يبه .

ن مددوبدد لك يببددين مددن أقددعاش مدداني ومعطيددام ديندده اندده لددم يدد مر بال سددل      

ن  لك، الماالجنابت، وع بالعضعك ، وع بالبيمم ألداك الصالة. وبما أن األمر 

ظهدر  بعجعد العضعك الي المانعيت وت  ر ا  الم بها   ومبدىاين جاك اليعش 

  لك  . باليعش 

                                                
،  -قبل ا  الم-لى اليرن العاشر الميالدي، واصلها الار يإشظايا من أ روجت المانعيت، مخطع ت ترجع  -شريعت الديانت السار يت،  1

-https://www.rulit.me/books/traktat-pello-kanon-persidskoj-religii،  153،  :  يييها ون ر ا أ . ج ألكسنيان

fragmenty-manihejskogo-traktata-download-free- 
،  -قبل ا  الم -لى اليرن العاشر الميالدي، واصلها الار يإشظايا من أ روجت المانعيت، مخطع ت ترجع  -شريعت الديانت السار يت،  2

-https://www.rulit.me/books/traktat-pello-kanon-persidskoj-religii،  159،  :  يييها ون ر ا أ . ج ألكسنيان

fragmenty-manihejskogo-traktata-download-free- 
 .  252البيروني: اآل ار الباقيت عن اليرون الخاليت ،  :  3
 .  242،  :  4ابن تيميت: الجعاب الصحيح لمن بدش دين المسيح ، دار العاصمت، السععديت، ج  4
 .161، وما بعد ا ، و153 :     2001عبد الر اق المعيي: العبادام الي األديان السماويت، دار األوائل، األردن ، 5
  بق تع يق ذلك الي السصل األوش . 6
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إن ذلك اليعش، أظهره المدانعيعن الدي العصدر العبا دي عنددما قدادوا  أوال،    

يرات الزندقت، وتظا ر ا يدر مدنهم با  دالم وأخسدعا المانعيدت، ون دطعا الدي 

؛ وتيريبدا للمانعيدت  الدالاي عن المانعيت ، والطعن الي ا  دالم تعصدبا للبا دل

إ دالميت اليهدا، لبحييدق مصدالح  وأيكاممن ا  الم وته يبا لها بإدخاش عيائد 

إنهددم . الكددان ممددا أخدد وه مددن ا  ددالم وأدخلددعه الددي المانعيددت 1دينيددت ودنيعيددت

 الصالة ا  الميت .  رقعا جانبا من العضعك،و

وأدخلدددعا اليددده  المدددانعيين بددددلعا جانبدددا مدددن ديدددنهم أنإن ممدددا ي  بدددإل ثانياااا :   

العضعك ألداك الصالة، ر،م انه لي  منها ،  ع ما ذاره المدؤر  محمدد بدن 

 الدرل صدلعام أربدع أو  دبع و دع أن ييدعم الرجدل ) النديم عن ماني ب نده  

وبسدب  مدا نيلده   .2ويسبيبل النير األعظم {فيمسح بالماء الناري أو غير  

م وجدددنا ا يددرا مددن ابددن النددديم و،يددره عددن ذلددك العضددعك المددانعي المزعددع

الباي ين المعاصرين ينيلعن االمده وي سدلمعن بده دون اعبدرال. مدنهم مد ال  

عيين أن ) يطهدروا قبدل المسب رق آر ر اريسبنسن ذار أنده ادان علدى المدان

. 3بمددا ي ما لدده ( أوالددي يالددت ال ددرورة بالرمددل،  أواك الجدداري ، الصددالة بالمدد

ع إلدى الكيساعيدا مد ال، وتددبره و  ا خط  الادح وقع اليده اريسبنسدن، اللدع رجد

 جيدا ما وقع الي ذلك الخط  .

وقدددد بلدددغ الجهدددل، أو البعصددد  للبا دددل ب يدددد البددداي ين المعاصدددرين        

إذا اندإل ) المناصرين للمانعيت انه قاش عن العضعك والصالة الي المانعيت :  

ديك واقسًا الي معاجهت ال م  أ ناك النهار وتعاجه اليمر الدي الليدل ، ا،سدل يد

وذراعيك ووجهك بمداك الصدنبعر با دبخدام ياويدت مخصصدت لهد ا ال درل 

قعله عن العضعك الي  .4( يمكن أن تبلى الصلعام الي الداخل والخارج. الي 

المانعيت با ل قطعا، ألن األصل الدي المانعيدت امدا وضدعها مداني ع وضدعك 

 يبا لها مناليها. والظا ر أن   ا الكات  يبعمد البحريف تحريسا للمانعيت وتير

مدن يدؤمن بهددا عنددما تبسدبر با  دالم. العددل  ا  دالم، وتهد يبا لهدا لعلهددا تجدد

ذلك، تطبييا ومبابعت لسلسه مدن المانعيدت مدن مداني إلدى وقبندا الحاضدر الد ين 

 أقامعا المانعيت على البلسيق والك ب والسرقت من األديان.

                                                
 و ينا ذلك الي المبح  األوش من السصل ال اني . 1
 . 465ابن النديم السهر إل، دار المعرالت، بيروم،  :  2
 .  184-183هد السا انيين ،    : ريس إيران الي عآر ر اريسبنسن: تا 3
 http://manichaean.org/ ي  ديني ،الكنيست المانعيت،   4

 

http://manichaean.org/


 70 

ا يحدبز بده ضددن وأما بالنسبت لما ورد الدي إنجيدل مداني عدن العضدعك، وقدد   

الد ي اببدده  ا نجيددلبعدض الندا ؛ الددإن إنجيدل مدداني المعجدعد اآلن لددي   دع 

 جميددع لنصددع  ا يددرةإلددى اليددعم؛ وإنمددا  ددع تمددا يددزاش مسيددعدا مدداني ، الهددع 

بددد  الدددي العصدددر ا يدددرة ومعظمهدددا ا   وأ مندددت لدددى البدددرامومبسرقدددت وتعدددعد إ

 ع داً ،  دعوا م وأو ع اباب مدانعي وصدلنا مخط أقدما  المي.وعليه الإن 

كب ف بمصر الي اليرن الع رين، ويرجع إلى ا ليدرن اباب " الكيساعيا " الم 

 الرابع الميالدي. 

وأما ما ذاره انجيل ماني عدن العضدعك الدي الصدالة، الالحيييدت  دع أنده        

أورد أي ا نصا عن الصالة الي المانعيت لم ي ار اليه العضعك، و دع مطدابق 

نداه  دابيا. لكنده مدن جهدت أخدر  ت دمن نصدا لدي  لما ذاره الكيساعيا اما بي

صريحا الي قعله بالعضعك، قد يبعلق به بعض الندا  ويحدبز بده. وم دمعن 

اآلن عنددما ي سدل الرجدل الدي الميداه الن   ع اما ورد الي إنجيدل مداني: )  

وبالم ددل عندددما يصددلي يبحددعش نحددع أابددر  المبداليددت أو أي شدديك آخددر ييددف ؛

عنددما ي سدل ال دخ  بالمداك  الي ترجمت أخر  : )و .1( النجم ، واقسا أي ا

وعندما يصلي ، يلج  إلى المصدباح العظديم  الجاري أو شيك م ابه ، ييف ؛

 .2{  ، واقسًا أيً ا

أجدل  ذلك الن  لم يصرح أن ال سل الي المياه المبداليت،  دع مدنأقول:       

،سدل  ع هألندالصالة، وإنما  ع ،سل عادي من المياه الجاريت، أو الرااددة، 

ال أو يحكهمدا علدى يجدر، أو تدراب دون مداك الد إع بالمياه، ومدن يمسدح يديده

قددارن  ذلدك ،سدال، وع يصدح تسدميبه ،سدال. والحيييدت أن ذلدك الدن ي سدمى 

يددنهض للصددالة وبددين مددن  بدين مددن ي سددل يديدده وأمدره بدد ن يسعددل ذلددك واقسدا،

 صددعد والدد يعليدده أن يبجدده نحددع الددنجم واقسددا أي ددا. الددالعقعف  نددا  ددع الميو

يجمع بين العقعف عند ،سل أي شيك، وبدين العقدعف للصدالة. وعليده الد لك 

 الن  لم ي مر بالعضعك للصالة، وع أدخل الطهارة اليه.

أن ذلددك الددن  يبعلددق بالعضددعك الددي المانعيددت،  وحتااى إذا فرضاانا جاادال       

مدداني البددي لددي  اليهددا ذاددر لل سددل  أقددعاشارندداه  ددابيا مددن ذالهددع مددردود بمددا 

العضعك؛ ومردود بن  أنجيل ماني ال ي واالق نصع  الكيساعيا وخالف و

ن  إنجيل ماني ال ي قيل أنده يحبمدل أنده يعندي العضدعك.اليكعن  د ا الدن  
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ي اخبليها المانعيعن الي العصر ا  المي وأدخلع ا بمن ضمن النصع  ال

رالدإل الي المانعيت تيريبا لها من ا  الم وته يبا لها لبعاا  الظروف البدي ج

نعيين ودينهم الي العصر العبا ي. الالمانعيت ع ،سل اليها من جنابدت، وع الما

بدد  ر بهددا الددي العضددعك، وإنمددا  ددع  وضددعك اليهددا ألداك الصددالة، ع ا  ددالم م 

ب  ر بها .  الم 

انعيدت الدي ييل أن صالة ا  الم ت  به صدالة المالبالنسبة للصالة،  وأما       

يحا،  صح لي . الهل   ا الزعم صحيح  . إنه  دالكيسيت ،وقريبت منها الي العد

 ددا وععدن الصالة ا  الميت ع ت  به صالة المانعيت، وع  ي مبد  رة بهدا أل

 بدليل المعطيام واألدلت اآلتيت:  بيان ذلك وتسصيله ايسيت. و

الإن مانيدا لدم يحددده بعددد ، الي المانعيت، فيما يتعلق بعدد الصلوات أوال       

عين وإنم سبمعين من أتباعه ال  اعت، العدد ا ا يدر م  ا جعلها واجبت على الم 

سدبمع أن  1جدا. وال ا د على ذلك قعله ب ن الصدالة واجبدت علديهم .وعلدى الم 

ي تي يعميًا إلى الصالة ، ال  اعت ويعم ، و ديبم اعيبسداظ بجميدع  داعام )

هددا مراقبددت  دداعام الصددالة ، وياليظ والددي قددعش آخددر عليدده ).2{الصددالة ...

 دديبم تددرقيم جميددع  دداعام و بالسدداعام واأليددام ،  ويدد    للصددالة يعميًددا ؛

سدبمعين مدن أصدحابه .3(الصالة   ه واضح من االم ماني أن عدد صدالة الم 

 ا ير جدا، ولي   ال ت، وع أربعت ، وع خمست ،وع  بت . 

 ويزيددده ت ايدددا، وي  بددإل ا ددرة عدددد الصددلعام المانعيددتممددا ي ؤيددد ذلددك و       

الدي وأنها اانإل مدا تدزاش ا يدرة  الدي العصدر ا  دالمي، أو مكبعبدت ، يعميا، 

أبدي الحسدن العدامري )م شدهادة السيلسدعف  اب  ماني أو الدي بع دها ؛  دع

عندددما تحددددث عددن الصددالة الددي ا  ددالم واليهعديدددت . وذلددك أندده   ددـ( 381

والمانعيت  وقدارن بينهدا ذادر أن عددد  -الزرادشبيت–والنصرانيت والمجع يت 

الصلعام الدي ا  دالم ادان و دطا معبددع بدين ا الدرا  والبسدري  ، اللدم تكدن 

والنصرانيت ، ولم  -المانعيت -ا يرة إلى يد ا  راف اما الي صلعام ال نعيت

) أمدا الكميدت الإنهدا لدم إلى يد البيصير اصدلعام المجدع ، اليداش: تكن قليلت 

تسدددرل مدددن الك دددرة الدددي ييدددز ا  دددراف نحدددع صدددلعام ال نعيدددت ور دددابين 

النصار  وع أي ا من اليلت الي رتبدت البيصدير نحدع صدلعام المجدع . بدل 
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تع طإل بينهما على يد يبسع للمبدين بها البصدرف الدي أ دباب المعداش مدع 

 .1( ق اك يق البعبد

ديدن وتلك شهادة  مينت جدا من اليلسعف الار ي عارف بالل ت السار ديت       

–السددددر  وي ددددارتهم. وواضددددح مددددن قعلدددده أن عدددددد صددددالة المجددددع  

دد اددان قلدديال ،وأن عدددد صددلعام المددانعيين اددان ا يددرا ، اعدد -الزرادشددبيين 

 صالة ر بان النصار . وأمدا عددد ا الدي ا  دالم الكدان و دطا بدين ا الدرا 

بدددين عددددد ا الدددي المجع ددديت ري  . بمعندددى آخدددر ادددان عددددد ا و دددطا والبسددد

ا الدي المانعيدت ادان ا يدرا ، ومد اعر . وعليه الإن عدد الصلعام اليوالمانعيت

أقددعاش مدداني العددامري و دد ا يبسددق مددع مددا أبددي الحسددن  مددن  ابدد  المددانعيين

م ن جهدت أخدر  تظدا روا أو بع دهم بد نهمد السابيت من جهت، لكن المانعيين

واددالم العددامري  ددع دليددل قطعددي بدد ن  الث أو أربددع مددرام يعميددا.يصددلعن  دد

ع صالة المانعيين الي عصره اانإل ا يرة واليها ،لع ولدم تكدن االمجع ديت و

التها. اا  الم اللم تكن و طا م له وع قريبت منه وإنما اانإل م اليدت الدي صد

مدددن  اليهدددا بدددين صدددالة المخبدددارين والمسدددبمعين يسدددرق امدددا أن العدددامري لدددم

الث  دي قدعش مداني السدابق؛ اللدم تكدن امدا الد الهي الها ا يدرة العددد نعيينالما

و دد ا دليددل دامددغ علددى  .امددا  عددم المحرالددعن ،وع أربعددا، وع  ددبعا مددرام

 د تحريف المانعيين لدينهم وتيريبه مدن ا  دالم الدي العصدر ا  المي.وشدا

 .تهاة ا  الم ولي   ع المب  ر بصالقطعي ب ن المانعيت  ي المب  رة بصال

المي، تلك الحيييت  ي البي يرالها المانعيعن أو بع هم الي العصر ا       

يدت واببعا الي مصدنساتهم بد ن عددد صدلعاتهم اليعم مزاعمهم، ال ظهروا للنا 

 و ا بالنسددبت للمسدددبمعين  ال دددت، أقريدد  مدددن صددالة ا  دددالم، اليددالعا : عددددد

  وال عا د اآلتيت تبين ذلك:أربعت.

باب إنجيل ماني أن عدد صدالة المسدبمعين الدي اليدعم  دالث منها ، الي ا      

بالنسبت للصالة األولى ، الهي عند شروق ال م  ، والصالة ال انيت )مرام، 

و د ا  .2(. بين الظهر وال روب ، والصالة الليليت بعد  الث  اعام من ذلك

لي  بصحيح ، ألنه مخالف لما ورد الدي ابداب الكيساعيدا، والدي انجيدل مداني 

سبمعين ا يرة عند ال  اعت يعميا.ومخالف أي ا لمدا نسس ه، ب ن صلعام الم 
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ِلَما ذاره السيلسدعف أبدع الحسدن العدامري عدن ا درة صدلعام المدانعيين امدا 

 ذارناه  ابيا.  

الددي ر ددالت الصددالة المانعيددت ا ي عريددت البددي اببددإل الددي اليددرن ومنهااا :     

. و  ا شا د دامغ 1ام يعمياالحادي ع ر الميالدي، أن الصالة ت يام أربع مر

ب ن المانعيين يرالعا صالتهم الي العصر ا  دالمي، اللدم ي خد وا بمدا أمدر م 

ماني بالصالة ال  اعت يعميا، ولم يجعلع ا  الث مرام اما ورد الي انجيل 

ماني، وإنما جعلع ا أربع مرام يعميا بين ا  الم والمجع ديت. و د ا شدا د 

 عيهم لبيريبها من ا  الم وته يبها لبعااد  آخر على تحريسهم للمانعيت الي 

 الظروف البي جرالإل المانعيين ودينهم الي العصر ا  المي.

 

   ث  ا  ن قنل  ابهن النها م والشهرسه نني ،وبعهم ال عنصهر ن  آخرها      
الصددالة أربددع  أتباعددهعلددى  الددرلال  ههلثر ن به ههن. قههن  ابههن النهها م إن  نن ههن 

فأمااا د أوقددام الصددالة الرباعيددت بيعلدده: } ، أو ع ددر. ويدددأو  ددبع  مددرام،

 ،والصالة ال انيدت بدين الدزواش و،دروب ال دم ،العند الزواش  الصالة األولى

 م صالة العبمدت بعدد الم درب بد الث ، م صالة الم رب بعد ،روب ال م  

...  وقدددد الدددرل مددداني علدددى أصدددحابه ): وقددداش ال هر دددباني .2 ددداعام {

المسب رق آر ر اريسبنسن أن  وقاش .3(... الي اليعم والليلت الصلوات األربع

 . ونسد  العددد ذادره الكاتد  4المانعيين اانعا يصلعن أربع مدرام الدي اليدعم

   . 5جراردو انعلي

 

واضح من ذلك أن  ؤعك أخطؤوا الهم الي ذادر م لعددد مدرام صدلعام     

ين المانعيين يعميا، ألنهم اعبمدوا على المصادر البي نيلإل عن المانعيين ال 

يرالعا صالتهم، ولم تنيل عن المصادر المانعيت البي اببإل قبل ا  دالم وع 

اببإل الي العصر ا  المي. والصعاب الي ذلك  ع أن لم ت حرف وعلى البي 

عدددد مددرام صددالة المددانعيين ليسددإل  ال ددا، وع أربعددا،وع خمسددا، وإنمددا  ددي 

صددالتهم  ا يددرة تصددلى اددل  دداعت يعميددا . لكددن المددانعيين  ددم الدد ين يرالددعا

أو أربع مرام ،تيريبا لها من ا  الم  ل ايام دينيت ودنيعيدت.  اوجعلع ا  ال 

  .  لمب  ر بها الي عدد الصلعام اليعميتالهي المب  رة با  الم ولي   ع ا
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يجعددل لهددا  مانيددا لددم الددإن ،لمانعيددتا أداك الصددالةثانيااا: بالنساابة لكيفيااة         

ب راععا وع  جعدا، وإنما يددد لهدا ايسبدين،  مدا: العقدعف، واعتجداه صدع

 ال م ، أو اليمر، أو النجعم البار ة. وأقعاله اآلتيت ت  بإل ذلك :

خبددددارين  الصدددالة علددددى أتباعدددده مدددداني عندددددما أوجدددد  منهاااا :      مددددن الم 

سدددبمعين  ، وأن يبعجهدددعا نهدددارا نحدددع 1، أمدددر م ب دائهدددا و دددم وقدددعف والم 

مراقبدت  وعلى ال وايد مدنهم ).  2ال م ، أو اليمر، أو النجعم البار ة ليال

بالسدداعام واأليددام ،   دداعام الصددالة ، وياليظهددا ويدد    للصددالة يعميًددا ؛

اآلن عنددما ي سدل )  وقاش أي دا: .3 ( يبم ترقيم جميع  اعام الصالة   هو

وبالم ددل عندددما يصددلي  ي شدديك آخددر ييددف ؛الرجددل الددي الميدداه المبداليددت أو أ

أما اآلن بالنسبت للصالة األولى ، الهدي . يبحعش نحع أابر النجم ، واقسا أي ا

عنددد شددروق ال ددم  ، والصددالة ال انيددت بددين الظهددر وال ددروب ، والصددالة 

  .4(. الليليت بعد  الث  اعام من ذلك

 

 كبعبددت بالل ددتصددالة المانعيددت اليبطيددت م الددي ندد  مددانعي قددديمومنهااا ،    

اليعنانيددت، الددي نحددع  ددالث صددسحام ، ا اب ددف بمصددر الددي اليددرن الع ددرين، 

 ويرجددع إلددى مددا قبددل ا  ددالم. لددم يددرد اليدده ذاددر للسددجعد وع للراددعي، لكددن

محييدده ابدد  الددي  ال ددت معاضددع مخرومددت الددي الددن   المبددي: } الراددعي 

 وتمجيد {،الي الجمل اآلتيت: 

بعا ددطت ) (.و ي ، المجيددد والصددحيحبعا ددطت )الراددعي وتمجيددد( هللا الحدد)  

بعا دطت )الرادعي  )( .و...)الراعي وتمجيد( جميع اآللهت ، جميع المالئكدت 

 .5 ( ... وتمجيد( جميع المالئكت

 

وذلك البصرف اجبهاد من المحيق، و ع اجبهاد ضعيف ، و،ير ملزم،      

ت " بعا ددط " ألن  ددياق الكددالم يحبمددل أا ددر مددن قددراكة، الددي مكن أن ييدداش: 

عبادة وتمجيد " هللا الحي  ... " ، و " بعا دطت ّ ا خدال  وتمجيدد " جميدع 

و،يدر ذلدك .  ،و} بعا طت " الخ دعي وتعظديم " جميدع اآللهدت { ،اآللهت "

م تب ددمن بحكددم أن تلددك الصددالة لدد بددل ع يصددح وضددع المددت " الراددعي "

                                                
.و   https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm، 115أنظر م ال: رؤ اك المعلم : ايساعيا ، الصل رقم:  1

http://www.rodon.org/other/mk.htm 
 //:nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htmhttps، عن األوامر واع بيامت ،  80رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ،  2
 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm،   يعش   ا اع بماي،  91رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ، 3
   32: تعاليم المانعيت ،   :  يارو الف  ولعتاريف وما بعد ا . و 185كان ،رينيليز: إنجيل ماني،  : دن 4

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta    . 
manihejstva-https://www.rulit.me/books/istoriya-، معقع:  58ت،  : ألكسندر خسروف: تاريس المانعي 5

59.html-404220-read-prolegomena   . 

https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://www.rodon.org/other/mk.htm
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
https://www.rulit.me/books/istoriya-manihejstva-prolegomena-read-404220-59.html
https://www.rulit.me/books/istoriya-manihejstva-prolegomena-read-404220-59.html
https://www.rulit.me/books/istoriya-manihejstva-prolegomena-read-404220-59.html
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 خددارج تلددك المعاضددع المخرومددت. وع يصددح عبددارام الراددعي وع السددجعد

. ، ألن صالة ماني لي  اليها راعي وع  جعد اما بيناه  دابيا ها أي اضعو

الرادعي  تلدك العبدارة " مدن ، الالميصدعدصدحت ذلدك  جدع ويبى إذا الرضنا

البد لل، والخ دعي وع يعندي الرادعي امدا  دع الدي الصدالة  " بمعنىالمعنعي

 . ، ألن صالة ماني لي  اليها راعي وع  جعد، وت ؤد  وقعالاا  الميت

عه لدم أن مانيا الي صلعاته البي الرضها على أتباواضح من تل  األقوال      

ع يدد ار اليهددا راععددا وع  دددجعدا؛ وإنمددا أمددر ب دائهدددا وقعالددا، واعتجدداه نحددد

ال ددم ، أو اليمددر، أو النجددعم البددار ة. ولددع اددان اليهددا راددعي و ددجعد أو 

ي أن أيددد ما لدد ار ذلددك مددن دون شددك .وبمددا أندده لددم يدد ار ما الددإن  دد ا يعندد

 اليهدا الصالة المانعيت الي األصل لم يكن اليها راعي وع  جعد؛ وإنمدا أ دخدال

ينيدت الي العصر ا  المي على أيدي المانعيين الد ين يرالدعا ديدنهم ل ايدام د

 ودنيعيت . 

المدؤر  محمدد بدن الندديم وصدف الصدالة المانعيدت  أن والراهد على ذل     

} ) : إن مانيدا  اليداش ي  منهدا،صدال، معظمده ا دخدل اليهدا ولدوصسا عامدا ومس

الرل صلعام أربع أو  بع و ع أن ييعم الرجدل اليمسدح بالمداك الجداري أو 

مبددار   : ددم يسددجد وييددعش الددي  ددجعده،ويسددبيبل النيددر األعظددم قائمددا  .،يددره

ومسددبح جنددعده ،ومبددار  مالئكبدده الحسظددت  . ادينددا السددارقلي  ر ددعش النددعر

ويكدعن منبصدبا .يلبد  الدي  دجعده  وع،النيرون ييعش   ا و ع يسجد وييدعم 

 اديندا أصدل ال دياك  ،مسبح أنإل أيها النير مانى : م ييعش الي السجدة ال انيت

وييددعش الددي السددجدة ,و،صددن الحيدداك ال ددجرة العظيمددت البددي  ددي شددساك الهددا 

العظديم أبدي األندعار  لإللدهصدادق  نأ دجد وأ دبح بيلد   دا ر ولسدا :ال ال دت

وعدالمع  المبداراعن الد ين ،بدك الهدا مسبح مبدار  أندإل وعظم.وعنصر م 

مدن  .دععتهم يسبحك مسبح جنعد  وأبدرار  والمبدك وعظمبدك ورضدعانك

أ دبح  : دم ييدعش الدي الرابعدت .لده الد ي الده يدق وييداة وبدرأجل أنك أندإل ا 

وللجنددعد ،الهددم  ول نددعار ،وللمالئكددت الم ددي ين الهددم ،وأ ددجد ل لهددت الهددم

أ جد وأ بح للجنعد  : م ييعش الي الخامست .له العظيمالهم ال ين اانعا من ا 

 .الكبراك ول لهت النيرين الد ين بحكمدبهم  عندعا وأخرجدعا الظلمدت وقمعع دا

أ جد وأ بح ألبي العظمت العظيم المنير الد ي جداك مدن  :وييعش الي الساد ت

الإذا الرع من الصلعام الع در  .السجدة ال انيت ع رة إلىوعلى   ا .العلمين 

ال مدا الصدالة  .ذادره إلدىة أخر  ولهم اليها تسبيح ع ياجدت بندا اببدأ الي صال

 دم صدالة  ،األولى العند الزواش والصالة ال انيت بين الزواش و،روب ال دم 

ة العبمدددت بعدددد الم دددرب بددد الث  دددم صدددال ،الم دددرب بعدددد ،دددروب ال دددم 
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ويسعل الي ال صالة و دجدة م دل مدا العدل الدي الصدالة األولدى و دي . اعام

    .1صالة الب ير {

مانعيدت تلدك الصدالة المزععمدت، ،البهدا ع أ در لده الدي الصدالة الأقاول:        

يدد ماني على أصحابه . اللم يرد اليها ،سل وع وضعك، وع تحد البي الرضها

ع ولها ب الث مرام ، وع أربع، وع خم  ، وع  إل. ولم يرد اليها رادعي 

ا مدا ، وادخلدعا اليهديرالدعا المانعيدت جعد . لكن أتباعه الي العصر ا  المي 

عم لدي  منهددا، الدي العيائددد والعبدادام ، االمعدداد األخدروي، والصددالة، والصدد

 والزااة اما  نبينه عييا . 

ي ومع أن ذلك  ع ال ي يدث للمانعيدت الدي العصدر ا  دالمي علدى أيدد      

، نهااعبرضدأبنائها لبيريبها مدن ا  دالم وتمكينهدا مدن تجداو  الععائدق البدي 

ا عدن ييا أن ا يرا ، أو أا در البداي ين المعاصدرين الد ين اببدع الإن المؤ ف

هدا إلدى أن المانعيت صدقعا ما يكاه ابن النديم عن صالة المانعيت، ولدم ينببهدعا

ر الدي العصد وأدخلدعا اليهدا جانبدا مدن شدعائر ا  دالم المانعيعن يرالها صالة

 . لكددن مددن ا  ددالمي، وليسددإل  ددي صددالة مدداني البددي الرضددها علددى أتباعدده

ي الدالممكن جدا أن  بع هم يكعن قد انببه ل لك، لكنده  دكإل عنده للطعدن بده 

ب  ر بالمانعيت الي بعض   . والروعه أصعلها  الم ب نه م 

ذار أن المانعيين اانعا يصلعن  المسب رق آر ر اريسبنسنمن  ؤعك:       

. ومنهم الكاتد  2أربع مرام الي اليعم، ويسجدون ا نبي ع رة الي ال صالة

المددانعيين اددانعا يصددلعن أربددع مددرام الددي اليددعم ، دو انددعلي، ذاددر أن جددرار

ومددنهم الباي ددان: . 3 دي: صددالة السجددر، ومنبصددف النهدار، والم ددرب والليددل

ذاددرا اندده يعجددد جاندد  مددن المانعيددت م ددابه  داود يسددين عطددعان، وجددرج 

ل عائر ا  الم االصالة والصعم، وو يا االمهما من ابداب السهر دإل عبدن 

ومما  اعد علدى اعشدبباه } لمؤر  عبد العزيز الدوري، قاش:ا .ومنهم4النديم

بعض شعائر ا ت به ال عائر ا  الميت ا يرا. الكدان  أنالي أمر المانعيت  ع 

أربددع صددلعام يعميددا ، والددي اددل صددالة عدددة أو يصددلّعا  ددبعا ،  أنعلددبهم 

لدددم عيظدددعا الب ددابه لكددنهم  ددؤعك  .5راعددام، وان يبعضددؤوا قبدددل الصددالة

                                                
 . 465ابن النديم السهر إل، دار المعرالت، بيروم،  :  1
 .  184-183هد السا انيين ،    : ريسبنسن: تاريس إيران الي عآر ر ا 2
جراردو انعلي :   مع ععت تاريس األديان : الزرادشبيت، المانعيت، اليهعديت، المسيحيت، الكباب الخام ، تحإل إشراف الرا  السعاح،  3

 .  88مكببت السكر الجديد،    :  
العربي، من الجا ليت ويبى اليرن ال ال  الهجري، المؤ ست الجامعيت للدرا ام  جرج  داود داود : الزندقت والزنادقت الي األدب 4

 .   272،  :  2004والن ر، 
 .  88عبد العزيز الدوري: العصر العبا ي األوش ،  :  5
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نببهعا إلى البحريف الماار والخطير ال ي مار ه المانعيعن وانطلى عليهم ي

المدانعيين  دم  أنمكر م وخداعهم، و، هم وتحريسهم.لكن األمر المؤاد  ع 

الدد ين يرالددعا المانعيددت وادخلددعا اليهددا عيائددد وشددعائر إ ددالميت، لبيريبهددا مددن 

الدي العصددر  ا  دالم وتهد يبها لعلهدا تسددبطيع تجداو  الظدروف البددي جرالبهدا

ب  ر بها.   ا  المي، ولي  ا  الم  ع الم 

 

ومخا يهددا وتناق داتها ، أنهددا امددا قامددإل علددى  لكدن مددن ،رائدد  المانعيددت    

الدي  أتباعهدامداني، الدإن  أ سدهاالبلسيق والسدرقت مدن األديدان األخدر  عنددما 

العصر ا  المي واصلعا ذلك النهز الي ممار ت البلسيدق والسدرقت؛ الد دخلعا 

انيرضدإل  أنلمانعيت عيائد وشدعائر إ دالميت . لكدن ذلدك لدم يبعقدف بعدد الي ا

المانعيت وأتباعها؛ اليدد ظهدر بعدض الك بداب المدداالعين عنهدا الدي  مانندا  د ا، 

ووصسعا المانعيت بما لي  اليها، بل ويسبحيل أن تبصف به. لكدنهم وصدسع ا 

، ن الحيييدتالباي ين ع أمامبه ا با و، ا ،وخداعا وتحريسا ، وقطعا للطريق 

ا  دالم و ديلت للطعدن بده الدي  ا  دالم بدين وليبيى الب دابه المعجدعد بينهدا و

. مدن ل ايدام الدي نسع دهم . العلعا ذلك عدن  دابق إصدرار وترصددوالمسلمين

الحمددد هلل رب )  ايددد م  عددم أن الددي المانعيددت صددالة  دد ا نصددها :  أنذلددك 

روييت ، الرب ، ال ي العالمين. ربنا مبار  ، الر عش ال ال  ويمد الروح ال

وفيهااا  ددم ييددف وي  بددإل يديدده ويبجدده شددرقا إلددى  هددران.   .(يسددبحق العبددادة

على األرل واليدين على األرل بجدانبي الدرأ ،  السنود ووضع النبين

}  مددن عيائددد المانعيددت :  أنو عددم أيددد م .  1ويخددبم صددالته بيددعش " آمددين "

عايددد  ددي الحالددت الطبيعيددت الصددالة وعبددادة ا لدده ال ... . نددا  إلدده وايددد اليدد 

   .2{ لروينا

 

با لت قطعدا، وليسدإل مدن المانعيدت، وإنمدا  دي مدن أااذيد   تل  المزاعم     

وصدسعا المانعيدت ب نهدا  أنهدم أبدا يلهمقديما ويدي ا. ومدن  وأععانهمالمانعيين 

ديانت تعييديت، و  ا ا ب مس عح على ماني والمانعيت. ألن مانيدا أقدام دينده 

يددت، و الب ليدد  ، والبربيددع ومددا بعددده امددا بيندداه الددي السصددل األوش. علددى ال نع

والصددالة المانعيددت ع ،سددل اليهددا،وع راددعي وع  ددجعد ، وتعجدده عبادتهددا 

لل م  واليمدر، والنجدعم البدار ة. لكدن الد ي يهمندا  ندا  دع البنبيده علدى أن 

ث يدد من اديان أخر ار ت المانعيين للسرقت والبحريف لبطعيم المانعيت مم

قددديما قبددل ا  ددالم، والددي العصددر ا  ددالمي، ومددا يددزاش مسددبمرا إلددى اليددعم 

                                                
 nichaean.org/es/maniqueahttp://maصالة المنيا ، انيست مانيكع،  المعبد المرازي،  1
 http://manichaean.org/pt/indice/crencas.phpمعبيدام المانعيت  ، معقع ،   2

http://manichaean.org/es/maniquea
http://manichaean.org/pt/indice/crencas.php
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جعلعا المانعيت ديانت تعييديده  أنهمبالسرقت من ا  الم والبسبر بعيائده يبى 

يدث ذلك ب يددي معاصدرين مد جعرين مدداالعين عدن المانعيدت وأ لهدا،   !!!!

 لي  عند م يياك، وع نزا ت ،وع يياد علمي .  

 

م م دابهت الزعم ب ن صدالة ا  دال أني سبنبز منه  وإنهاًء لهذا المبحث       

ب  رة بها ،  ع  عم با دل قطعدا وع ييعلده إع  جا دل للمانعيت الي صالتها وم 

 أو صاي   ع . وقدد تبدين ب دلدت ا يدرة أن صدالة المانعيدت  دي صدالة تيدعم

ن علدددى ال دددر  واليددد ارة ،وع وضدددعك اليهدددا، وع رادددعي وع  دددجعد. لكددد

المددانعيين الددي العصددر ا  ددالمي  ددم الدد ين يرالددعا صددالتهم وأدخلددعا اليهددا 

علهددا شدعائر مددن الصددالة ا  ددالميت لبيريدد  المانعيدت مددن ا  ددالم وتهدد يبها ل

بهت تسطيع معاجهت البحديام البي واجهبها الي العصر ا  المي. الهي الم ا

ب  ر بها.    لإل الم والمب  رة به ولي   ع الم  ابه لها والم 

 الصيام والزكاة :ثانيا: عدم مرابهة اإلسالم للمانوية في 

بابع لهدا الدي ت دريعه صدعم شدهر     ب  ر بالمانعيت وم  إن الزعم ب ن ا  الم م 

؛  ددع  عددم 1نصدي  محدددد الزادداة مدرة الددي العددام يسدد الدي السددنت، وإخددراج 

با ددل ع ييعلدده إع جا ددل، أو صدداي   ع .والحيييددت  ددي أن األمددر لددي  

وإنما المانعيت  دي البدي ت دبّهإل با  دالم وتد  رم بده واقبربدإل منده، ا لك، 

 بدليل المعطيام واألدلت اآلتيت:

 

لماني ترجع إلى اليرن الرابع الميالدي،  أقعاشتعجد فبالنسبة للصوم،      

ا ببدإل بعدده لكنهدا قبدل ا  ددالم، ت دهد الهدا أن الصديام الد ي أوجبدده  وأخدر 

صددعم شددهر رم ددان الددي ا  ددالم. منهددا اندده مدداني علددى أتباعدده يخبلددف عددن 

مددن أصددحابه الصددعم اددل يددعم،  وعلددى  -اليديسددين -المخبددارينالددرل علددى 

سبمعين صدعم يدعم ادل أيدد  دعش العدام الم 
) صديام السدنت الدي أيدام . علديهم  2

مدن المسبمع المؤمن ييا أن يصعم خمسين يعما الدي العدام وعلى  .3 اآلياد (

المسدبمع ادل يدعم أيدد ، وعليده أن يبدر   والصديام واجد  علدى .4أيام األيدد

                                                
 http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272ت ابه المانعيت وا  الم ، نادي السكر الحر ،    1
، عن وظيست اليديسين، واألوامر واع بيامت ،  80،  79رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ، 2

https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm  يارو الف  وما بعد ا . و 182دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  . و

 .      html-408590-read-aruzutahttps://www.rulit.me/books/k.1 32: تعاليم المانعيت ،   :   ولعتاريف
  ،   25، 23، 22: تعاليم المانعيت ،   :  يارو الف  ولعتاريف وما بعد ا . و 148دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  3

1.html-859040-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     . 
 https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm،   يعش   ا اع بماي،  91رؤ اك المعلم : ايساعيا ، مبح : ، 4

http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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. والمسبمع المخل  المؤمن الحق يصعم يعم ال 1شؤون الدنيا الي   ا اليعم

 .  2أيد، بما مجمععه خمسين يعما الي العام

 

واضح من أقعاش ماني، انه الرل على المخبدارين مدن أصدحابه الصدعم    

سددبمعين صددعم اددل يددعم ايددد بمجمددعي خمسددين يعمددا الددي  اددل يددعم، وعلددى الم 

ي الدالعام. و  ا الصعم مخالف للصعم العاج  الي ا  الم ، الهع شهر وايد 

ام السنت واج  على ال المسدلمين البدال ين واليدادرين علدى الصديام.لكن صدي

ه ماني على نععين : دائم يعميا، وآخر صعم يعم وايد الي األ دبعي مجمععد

ي الدم بدين الصديام خمسين يعما الي العدام ولدي  شدهرا. الد ين الب دابه المزعدع

كم بده ا  الم والصيام الي المانعيت. علمدا بد ن الصديام اعبدادة الهدع قدديم جدا

 .ديان األرضيت االمانعيت ت  رم بدين األنبياكال األنبياك، واأل

 

 ذلدك  دع الصديام الد ي أوجبده مداني علدى أصدحابه، لكدن المدانعيين الدي     

لمين خدددالش العصدددر العصدددر ا  دددالمي  ادوا اليددده تددد  را با  دددالم والمسددد

 ا  المي. بدليل ال عا د اآلتيت:

منها، إن ر الت تعبت المانعيين البي أ عيددم اباببهدا ب دكل اامدل نسدبيا      

، وأصدلها 3الدي نحدع اليدرن الرابدع الهجدري/ العاشدر المديالدي بل دت ا ي دعر

ل ؛الإنها ت م 4، اليد يرجع إلى اليرن السابع أو الخام  الميالديينأقدم من ذلك

سدبمعين الدي المان عيدت ادان خمسدين يعمدا الدي العدام دليال قطعيدا بد ن صدعم الم 

م أيام األيد  عاش السنت اما قاش ماني، ولكن المانعيين ،يروه وجعلدعه بصيا

تلك الر الت ت دمنإل  أنشهرا الي العام خالش العصر ا  المي. وبيان ذلك 

سددبمعين المددانعيين مددن أخطددائهم البددي وقعددعا اليهدد ا بسددب  ان دد الهم تعبددت الم 

ب معر الدنيا . منها أنهم تابعا إلى هللا عندما لم يلبزمعا باليانعن المانعي ال ي 

؛ الددإنهم .5، وع ا ددبطاععا الييددام بددهيدد مر م بصدديام خمسددين يعمددا الددي العددام

.اهههم الهه  ن 6ِععضددا ذلددك الددإنهم أوجبددعا علددى أنسسددهم  صددعم شددهر الددي السددنت

                                                
.و   https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm،  116، 115معلم : ايساعيا ، الصل رقم: أنظر م ال: رؤ اك ال 1

w.rodon.org/other/mk.htmhttp://ww 
.و   https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm،  91أنظر م ال: رؤ اك المعلم : ايساعيا ، الصل رقم:  2

http://www.rodon.org/other/mk.htm 
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404229.html-free-download 
//:www.rulit.me/books/huastuanifthttps-، ،   ترجمت   . إ . مالعف     Huastuaniftصالة تعبت المانعيين، 4

1.html-497941-read-malov-e-s-per-maniheev-molitva-pokayannaya 
https://www.rulit.me/books/huastuanift-، ،   ترجمت   . إ . مالعف     Huastuaniftصالة تعبت المانعيين، 5

1.html-497941-read-malov-e-s-per-maniheev-molitva-pokayannaya ا ا ير إيران اليديمت ، الملحق الخام :   . و

.htmhttp://annales.info/egipet/rak/iranp5   . 
Huastuanift    ،-https://www.rulit.me/books/huastuanift" ،  )127-136(صالة البعبت عند المانعيين المسبمعين ، "  6

1.html-454261-read-maniheev-molitva-pokayannaya   . مخطع ت األي عر اليديمتو  ،Hustavanift   تعبت المانعيين ،

 rukopis-drevneuygurskaya-http://uyghurtoday.com/2017/11/18/huastvanift/المسبمعين، : 

https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://www.rodon.org/other/mk.htm
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http://uyghurtoday.com/2017/11/18/huastvanift-drevneuygurskaya-rukopis/


 80 

ل،  ههلثرا بنإلسههالم وال سههه  ن، ولهه و جعهههوا صهه ن هم ثالثهه ن  و ههن اههي السههن
 اإلسالم هو ال   لثر بهم اي  شر ع  لهص نم . 

   
ههه، ، أن ال ننو ههل  440و نهههن   َكههر أبههو الر وههنن الب رونههي  ت           

س  ع ن  ن ا بنعهن صوم " س بع الع ر " و  ا معاالق لما  .1ارضت عهع ال  

ي العام.اما أنه يددش علدى الرضه ماني على المسبمعين بصعم خمسين يعما ال

أن قعش ماني اان ما يزوش مد اعرا ومعروالدا الدي اليدرن الخدام  الهجدري/ 

الحددادي ع ددر المدديالدي إلددى جاندد  اليددعش اآلخددر الدد ي أخدد  بدده المددانعيعن 

وأدخلددعه الددي المانعيددت بصدديام شددهر وايددد الددي السددنت تدد  را با  ددالم وتيريبددا 

 للمانعيت منه.

 

}  ال مدا حمد بن النديم الياش عن الصيام الي المانعيت: وأما المؤر  م           

الصددعم الددإذا نزلددإل ال ددم  اليددع  وصددار اليمددر نددعرا الدده يصددام يددعمين ع 

يسطر بينهما الدإذا أ دل الهدالش يصدام يدعمين ع يسطدر بينهمدا  دم مدن بعدد ذلدك 

يصدام إذا صدار ندعرا يددعمين الدي الجددي  دم إذا أ ددل الهدالش ونزلدإل ال ددم  

ال هر  مانيت أيدام يصدام يين د   ال دين يعمدا يسطدر ادل يدعم  الدلع وم ى من

   .2عند ،روب ال م {

واضح من االمه أن ذلك الصعم مخالف لصعم ماني الد ي أوجبده علدى      

عيدت الدي أصحابه. والب  ر با  الم ظا ر اليما قاله ابن الندديم عدن صدعم المان

ن، يصددعمعن  ماندده. اليددد أصددبحعا الددي صدديامهم قددريبين جدددا مددن المسددلمي

باليعمين اما يصعم المسلمعن األ ندين والخمدي  تطععدا، ويصدعمعن شدهرا 

. وصدديامهم  دد ا لددم !!!!الددي السددنت وجعبددا، ويسطددرون عنددد ،ددروب ال ددم  

 وتيربدا ي مر م به ماني، وإنما اببددععه الدي ديدنهم تد  را با  دالم والمسدلمين

 منهم ل ايام الي نسع هم.

روني وابدن الندديم أن الصدعم عندد المدانعيين الدي وب لك يببين مما قاله البي    

العصدر ا  ددالمي ر،ددم تصدرالهم اليدده يسدد  أ دعائهم وظددروالهم، اليددد بييددإل 

ومع أن  مانيا لم ي مر م ب لك الصيام، وإنما  م ال ين خالسعه. أنشعا د ت بين 

األمدر اد لك، الدإن بعدض البداي ين المعاصدرين الد ين اببدعا عدن المانعيدت لددم 

مانيددا أمددر بصدديام يددعم األيددد مددن اددل  أنخددبالف، وع بينددعا يدد اروا ذلددك اع

أ بعي  دعش العدام اليد  ، وإنمدا ذادروا خالالده. مدنهم مد ال المسب درق آر در 
                                                

 .   253 – 252البيروني: اآل ار الباقيت عن اليرون الخاليت ،  :  1
 . 465ابن النديم السهر إل، دار المعرالت، بيروم،  :  2
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. ومعنى 1اريسبنسن، قاش ب ن المانعيين اانعا يصعمعن  بعت أيام الي ال هر

يعمددا الددي السددنت، و دد ا مخددالف لمددا شددّرعه  84االمدده أنهددم اددانعا يصددعمعن 

يعما الي السنت. الهل اان يجهل ذلك، أم تعمدد اليدعش  50تباعه بصيام ماني أل

ؤاد  ع أن المانعيت  ي البي أخ م من ا  الم  به ل ايت الي نسسه   . لكن الم 

ب  ر بها وع أخ  منها.  صيام شهر وايد الي السنت، ولي   ع الم 

 

  اما  عدم ليالي الديانت المانعيت، الاألمر  ع اآلخر  أما بالنسبة للزكاة      

بد  ي الد ر بهدا المسبرون والجا لعن من الك باب ب ن ا  الم م  ابه للمانعيدت وم 

 وتصددمهم  دي أن  يدف مدزاعمهمألن الحيييت البي تك ف   ت ريعه للزااة.

سدبمع ين مدن مانيا لم ي مر بالزااة السنعيت أصدال، وع جعلهدا الرضدا علدى الم 

ام اليعميدددت علدددى انيسدددبه أتباعددده، وإنمدددا أمدددر م بمخبلدددف أندددعاي الصددددق

خبارين من أصحابه، ولم ي حدد لهدم منهدا نصدابا يعميدا ،وع شدهري ا ،وع والم 

  نعيا. وأقعاله اآلتيت تبين ذلك وت  ببه : 

 

منهدددا ، أن مانيدددا ذم جمدددع المددداش، وأ ندددى علدددى السيدددر، وقددداش ألصدددحابه      

خبارين ب نهم يعي عن اليراك الي الجسد ، وأ،نياك الي الرو ح ، وليسعا الدي الم 

سدبمعين مدن أتباعده  ياجت إلى ال    والس ت. لكنه من جهت أخر  يد  الم 

خبددارين.  وأمدر م باعشدب اش بالددنيا للبصدددق يعميدا بكدل مددا يملكدعن علدى الم 

وعليهم أن ي تعا بها إلى الكنيست المانعيدت الهدي البدي تجمدع صددقاتهم وتبدعلى 

الماني ي م الماش ويحد   .2 !!!!رجالها ، وتع يعها على الكنيست ومؤ ساتها 

السيددر، وع يحبدداج ذ بددا وع ال ددت ، لكندده يدد مر المسددبمعين مددن أتباعدده بجمددع 

 الماش والبصدق به على انيسبه  ورجالها و ع منهم !!!! 

 

ومددن أقعالدده أي ددا أندده أوجدد  علددى الٌمسددبمع المددانعي البصدددق بمددا عنددده   

البددد  علدددى الر بدددان يعميدددان جميدددع أيدددام السدددنت. اليبصددددق بالطعدددام والم

 واليديسين المانعيين، والييام باألعماش الصالحت . وعليده أن يبندي مندا ش، أو

على أن تكعن صددقاته الدي جميدع  .3أماان عبادة عن  ريق الكنيست المانعيت

                                                
 .  184-183سا انيين ،    : هد الآر ر اريسبنسن: تاريس إيران الي ع 1
  ،   25، 23، 22: تعاليم المانعيت ،   :  يارو الف  ولعتاريف وما بعد ا . و 148دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  2

.html1-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta    و .http://flibusta.site/b/420389/read 
 .   http://flibusta.site/b/420389/read  دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  السصل ال اني واألربععن ، معقع:  3
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1أيددام السددنت
، وأوجدد  عليدده أن ي يدددم صدددقاته أوع للمخبددارين مددن أصددحابه .

2وي يدمها  ديت للكنيست المانعيت
.   

   

سدبمعين مدن أتب      اعده وب لك يب ح من أقعاش ماني أنه لم يعج  على الم 

وع  ، ادداة  ددنعيت، يدددالععنها لكنيسددبه وع للمخبددارين مددن أتباعدده..الال  ادداة 

لديهم نصاب، وع قاش  ب لك أصال، لكنه أمر م باعشدب اش بالددنيا، وأوجد  ع

الهدا علدى انيسدبه ورجالبصدق ب معالهم يعميا  عش أيام السنت، البصدق بهدا 

خبدارين واليدائمين عليهدا. الد ين الدزعم بد ن الزاداة ا  دالميت  اش بهدا قدمدن الم 

 ماني، وت  ر بها ا  الم    !!!!

    

)م: أن السيلسددعف أبددا الحسددن العددامري  وممددا ي ؤيددد ذلددك، وي ؤاددده أي ددا     

 قداش: عندما تكلم عن مكانت الزااة الدي األديدان الكبدر  الدي  مانده،   ـ(381

ح بداألمعاش ال ال دت: مو ي الزاداة الم دبملت علدى البسد -وأّما العبادة الماليت )

ت بر  اليه األديان الهدا مدا خدال  ال يك –أعني الحيعانيت والنباتيت والمعدنيت 

   ل المسيح عليده السدالم  وقد . على الب له المحض  َسإلْ النصرانيت، الإنها أ  

 دم اتبعده «. الماش يبى تس لعا عن تسرقبه مبى أبحإل لكم اقبناك »عنها الياش: 

والمجع ددديت،  دينددداً ممزوجددداً بدددين النصدددرانيت الدددي ذلدددك مددداني؛ إذ قدددد ادَّعدددى

نحع ما شرينا الي ابابنا المليد  با رشداد إلدى تصدحيح اععبيداد .وامدا  على

والمجع  أي اً يرون الح   اليهعد اليرون أخ  الع ر من النبام والحيعان.

إع أن ا  دالم يسدعق األديدان الهدا الدي   .المداش لد  واج ب لد  على المعا اة

ت ايددد أمر ددا؛ إذ قددد َجعَلَهددا الري ددت واجبددت، ميروندداً ذار ددا بدد ار الصددلعام 

 .3المكبعبت ...(

 

الدددي   دددنعيت ماليدددت واضدددح مدددن ادددالم العدددامري، أنددده ع  اددداةأقاااول:        

ن الزاداة يسد  النصرانيت، وع المانعيت. وماني اتبع النصرانيت الي معقسه مد

مانيددا لددم يسددرل الددي ديندده  ادداة ماليددت  أنالعددامري. و دد ا دليددل دامددغ علددى 

 نعيت، ويبسق تمامدا مدع اقدعاش مداني السدابيت.وقعش العدامري  دع ند  ندادر 

و مين جدا، ا ب  الي اليرن الرابع الهجدري، ادان اليده المدانعيعن قدد شدرععا 

سدايرة الظدروف البدي الي تحريف دينهم لبيريبه مدن ا  دالم، وتمكينده مدن م

                                                
.و   https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm،  91نظر م ال: رؤ اك المعلم : ايساعيا ، الصل رقم: أ 1

http://www.rodon.org/other/mk.htm 
 .و  https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm،  116، 115أنظر م ال: رؤ اك المعلم : ايساعيا ، الصل رقم:  2

http://www.rodon.org/other/mk.htm يارو الف  ولعتاريف وما بعد ا . و 148دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني،  :  2. و  :

 .      html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta.1،   25، 23، 22تعاليم المانعيت ،   : 
 . 144-143العامري: ا عالم بمناق  ا  الم،  :  3

https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://www.rodon.org/other/mk.htm
https://nordxp.3dn.ru/gnosis/kephalaia.htm#%D0%92%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://www.rodon.org/other/mk.htm
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
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ماني والمصدادر  أقعاشجرالبه.لكن العامري لم ي خ  ببحريساتهم واعبمد على 

 األولى للمانعيت.

 

وأما المانعيعن ال ين يرالعا المانعيت، اليد أدخلعا اليها  ااة ماليت  دنعيت     

مددن أمددعالهم  والرضددعا علددى المددانعيين اخددراج نصددي ونسددبع ا إلددى مدداني, 

بين النا  عامدت وأ دل العلدم خاصدت. مدنهم أبدع الريحدان  نعيا،ون روا ذلك 

سددبمعين مددن أتباعهددا }  البيرونددي ، أشددار إلددى أن المانعيددت الرضددإل علددى الم 

لك { وذار ال هر باني أن مانيدا الدرل علدى} أصدحابه .1البصدق بِع  ر الم 

الع  ر الي األمدعاش الهدا{
و د ا لدي  صدحيحا، ألن مانيدا لدم يسدرل  اداة  .2

الدددي العصدددر  أتباعددده، وع يددددد نصدددابها، وإنمدددا أتباعدددهعلدددى ماليدددت  دددنعيت 

ا  المي  م ال ين أدخلع ا الدي المانعيدت ، ويدددوا نصدابها بِع  در األمدعاش. 

ال خ وا بِع  ر اليهعد لزااتهم، وقّربع ا من ا  الم ال ي جعدل نصداب  اداة 

بددع الع  ددر. والمددانعيعن الددي اددل تحريسدداتهم لدددينهم لددم يكددن  دددالهم  األمددعاش ر 

ت ددابه ابيددر وتددام بددين ا  ددالم والمانعيددت؛ وإنمددا اددان  دددالهم تيريدد   إيجدداد

المانعيت من ا  الم لبحييق ،ايام دينيت ودنيعيت. م جاك بعد م أقعام جهداش، 

عمددالك ، أو م  سلددعن وظسددعا تحريسددام المددانعيين لددي  لك ددسهم وال ددحهم  أو

ب  ر بالم انعيدت ،وأخد  منهدا بعدض والبح ير منهم؛ وإنما عتهام ا  الم ب نه م 

 عباداته ، قصد  دمه وت كيك المسلمين الي دينهم. 

    

اما انطلدى علدى أا در أ دل العلدم الدي العصدر ا  دالمي وذل  التحريف      

، و ددرقبهم مدددن وصدددقعا مددزاعم المدددانعيين ولددم ينببهدددعا لبحددريسهم لددددينهم 

ا، وصدددقه وخدداعهم للنددا ؛ الهدع مدا يددزاش مسدبمرا إلدى يعمنددا  د ا  دالم ، 

 المسب درق آر در اريسبنسدنأا ر البداي ين الدي تداريس المانعيدت. مدنهم مد ال: 

ذار أن المانعيت الرضإل على المسبمعين من أتباعها أداك الع  ر من أمعالهم 

 أمدددرمأشدددار إلدددى أن المانعيدددت  جدددراردو اندددعليومدددنهم البايددد  . 3 دددنعيا

سبمعين ب داك الع  ر أو الس بع من أمعالهم ،  . 4رجاش الدين المانعي نت عاالم 

ذلك الب ريع على أنه من المانعيت، لكن الحيييدت أنده مخدالف لمدا  أورداإنهما 

قالدده مدداني، وإنمددا ادخلدده المددانعيعن الددي ديددنهم الددي العصددر اا  ددالمي تدد  را 

با  الم وأ له وبالظروف العامت البدي جدرالبهم. الالمانعيدت  دي البدي تد  رم 

                                                
 .   253 – 252البيروني: اآل ار الباقيت عن اليرون الخاليت ،  :  1
 .  247 :   1ال هر باني: الملل والنحل ، ج  2
 .  184-183هد السا انيين ،    : ن الي عآر ر اريسبنسن: تاريس إيرا 3
جراردو انعلي :   مع ععت تاريس األديان : الزرادشبيت، المانعيت، اليهعديت، المسيحيت، الكباب الخام ، تحإل إشراف الرا  السعاح،  4

 .  88مكببت السكر الجديد،    :  
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بدد  ر بهددا امددا  عددم با  ددالم الددي معضددعي الزادداة و ،يددره، ولددي   ددع الم 

 الجا لعن وأ ل األ عاك .
 

   رى:مزاعم أخثالثا:  نقض 

لدبعض الجدا لين والم  رضدين ادعدعا اليهدا أن ا  دالم  تعجد مزاعم أخر   

 عددم بع ددهم أن قددعش  أولهااا ، تدد  را بهددا. قدداش بدد معر واالددق بهددا المانعيددت 

ميد ت، م  ابه لما قالبه المانعيدت ا  الم ببحريف اليهعد والنصار  لكببهم ال

ب  ر بها وم 
1 . 

بما أنه بينا الدي السصدل األوش أن مانيدا لدم يكدن نبيدا، وإنمدا ادعدى أقول:       

النبعة ا با وِخداعا،  اليكعن قعله ببحريف اليهعد والنصار  لكببهم  قد قدرأه 

عا ورآه بنسسددده الدددي ابدددبهم ، أو دددمعه مدددن الناقددددين لهدددم ولكبدددبهم الددد ين أ ببددد

تعرضددها للبحريددف. و دد ا أمددر  ابددإل ومؤاددد، الكددل مددن ييددرأ ابدد  اليهددعد 

والنصددار  قددراكة معضددععيت علميددت،  دديب اد قطعددا أنهددا ع ي مكددن أن تكددعن 

وييددا إلهيددا لك ددرة أخطائهددا وأبا يلهددا وتناق دداتها وخراالاتهددا، أو أن أصددلها 

بعمد وب كل وا دع لده النبدي . وأمدا مدا قا 2اان إلهيا  م تعرضإل للبحريف الم 

ندّزش ،البمدا  محمد عليه الصالة والسالم، عن تحريف أ دل الكبداب لكبدابهم الم 

أنه أ ببنا الي السصل األوش أن محمدا  دع النبدي األمدي الخداتم ، الد ي ب درم 

عجدز ت دمن م دام األدلدت علدى صددقه؛  به الكب  السابيت، وأنه جاك بعيي م 

بد  را بمداني  وع ب يدره مدن أدعيداك النبدعة، ولم يكن مددعيا للنبدعة، وع ادان م 

وع بكب  أ ل الكباب؛ الدإن قعلده ببحريدف أ دل الكبداب لكبدابهم الميدد   دع 

مدن مددعي  أم الدهقعش بعيي النبعة ولي  قعع  معه ،وع تابع اليه مانيا وع 

النبدعة. الالب دابه الدي قعلهمدا بدالبحريف، أن مانيدا قالده قدراكة أو  دماعا، لكدن 

ق ْل إِنََّمدا أَنَدا بََ دٌر ِمد ْل ك ْم ي دعَيى إِلَديَّ ،) سالم قاله وييا عليه الصالة وال محمدا

ع ِليَاَك َربِِّه الَْليَْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َوَع ي ْ دِرْ   ك ْم إِلَهٌ َواِيدٌ الََمْن َااَن يَْرج  أَنََّما إِلَه 

 .   (110بِِعبَادَةِ َربِِّه أََيدًا )الكهف:

   

بدد  ر بهدددا :الاازعم الثااااني           الدددي قددداش : إن ا  ددالم م  دددابه للمانعيدددت وم 

 . 3تحريمه عبادة األو ان

 أخد همانيا لم يكن نبيا، البحريمه لعبادة األو ان إمدا  أنأقعش: بما انه بينا       

تحريمه ع قيمت  أنمن العهدين اليديم والجديد، أو قاله اجبهادا من جهت. اما 

ألو ان أقام دينه على ال در  . والع نيدت تيدعم له، ألن مانيا ال ي يرم عبادة ا

                                                
 http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272ت ابه المانعيت وا  الم ، نادي السكر الحر ،    1
 عن ذلك م ال أنظرابابنا: الكباب الميد  لي  وييا إلهياً ، من عر ورقيا وإلكبرونيا . 2

 
 http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272ت ابه المانعيت وا  الم ، نادي السكر الحر ،    3

http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272
http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272
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مددداني دينددده علدددى ال نعيدددت: إلددده الندددعر وإلددده  وأ ددد علدددى ال دددر  عدددادة، 

الظالم،وقاش بال العث النصراني، وجعل مدع ادل إلده آلهدت أخدر . الدينده قدام 

علدى ال نعيددت، والب ليد  والبربيددع ومدا بعددده امدا بيندداه الدي السصددل األوش. الددال 

 ان. بل إن اليعش بالبعييد مع تجسيد ا له الي و ن مع انده قيمت لبحريمه ل و

 اوضالع، من اععبياد ببعدد اآللهت مع عدم تجسديد  انحراالابا ل، الهع أقل 

الي أو ان . و  ا  ع اعبيداد مداني مدع آلهبده وشدراه، الهدع أخطدر بك يدر مدن 

جّسد.  البعييد الم 

ه وبدين اش للميارندت بيندوأما بالنسدبت لإل دالم، الهدع ويدي إلهدي، وع مجد      

 أنوذلدك  .المانعيت الي اععبياد باهلل. الهع يخبلف الي ذلدك عنهدا اخبالالدا اليدا 

د اليدده ا  ددالم ع شددر  اليدده وع و نيددت . قددام علددى البعييددد الحيييددي، الددال يعجدد

نيددي ، وإنمددا  ددع البعييددد الصددحيح ال، وع تربيددعت ليدد ،وع شددر  وع  نعيددت 

َمد   ق لْ )والخال . قاش تعالى:  ه  علَْد َولَْم يَك دْن لَدي  ِلْد َولَْم لَْم يَ    َع َّللاَّ  أََيدٌ َّللاَّ  الصَّ

دعا َخْيدًرا لَك دَوَع تَي عل عا  اََل َدتٌ اْنبَ ( ، و)(4ا س ًعا أََيدٌ )ا خال :  إِلَدهٌ َّللاَّ  ْم إِنََّمدا ه 

ِ ا َوَما الِي اَوامِ مَ َواِيدٌ   ْبَحانَه  أَْن يَك عَن لَه  َولَدٌ لَه  َما الِي السَّ   أْلَْرِل َوَاسَى بِاّلِلَّ

َع إِلَدهٌ َواِيددٌ إِنََّمدا   د ْيِن ا ْنَدْينِ َوقَداَش َّللاَّ  َع تَبَِّخد  وا إِلََهد،و) (171َوِاياًل )النسداك:

 إ،سدداش يصددح وبمددا أن األمددر ادد لك، الإندده ع . (51الَإِيَّدداَي الَدداْرَ ب عِن )النحددل:

يدت بال نع ي قعله بالبعييد، والمانعيت الدي قعلهداالسارق األ ا ي بين ا  الم ال

ن. ألن والب لي  والبربيع ومدا بعدده،  دم ت دخيم قدعش المانعيدت ببحدريم األو دا

إل لدع قالد معقسها   ا ع قيمت له مع قعلهدا ببعددد اآللهدت، وإنمدا يكدعن لده قيمدت

 عبيدداداألمدر الددك، الا  دالم لددي  م دابها للمانعيددت الدي اع أنبالبعييدد. وبمددا 

 باهلل، وع مب  را بها الي معقسه من األو ان.

 

بد  ر بهداقاش:  الزعم الثالث:       تحريمده الدي إن ا  دالم م  دابه للمانعيدت وم 

 . 1شرب الخمر

الدي ادعائده  اعنما ادان ااذبدا دجدمانيا لم يكن نبيا وإ أنانه بينا بما  أقول:     

لبدي اليهدعد والنصدار  للنبعة، الإن قعله ببحريم الخمر يكعن أخ ه من ابد  ا

 ذارم تحريم الخمر، أو يكعن واالق  عاه، الرأ  تحريمه أال دل مدن إبايبده

لباريس ارام والك رة مسا ده. وأما تحريم ا  الم له، البما أنه أ ببنا ب دلت الب 

نبددعة، والعلددم أن محمدددا عليدده الصددالة والسددالم اددان نبيددا يييييددا ع مدددعيا لل

 ا.  را به تعالى ،ولي  ت بها بالمانعيت وع تالبحريمه للخمر  ع ب مر من هللا

 

                                                
 5272http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=3ت ابه المانعيت وا  الم ، نادي السكر الحر ،    1

http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272
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النصرانيت،  أومب  ر باليهعديت، ي  به و  ن ا  المإالزعم الرابع:  قال :      

" مدا وال عايت ، اما الدي يددي   رمصدر للو المانعيت الي اليعش ب ن المرأة أ

مدن   دكان الندار أا درن أواجبمع رجل وامدرأة إع و ال همدا ال ديطان "،و " 

    .  1النساك "

قعلده  ذلك الزعم با ل قطعا، وشا د على جهل قائله، أو انده تعمدد أقول:    

المدددرأة  دددي مصددددر لل دددر  أنل ايدددت الدددي نسسددده.  ألن ا  دددالم لدددم ييدددل أبددددا 

هللا  وال عايددت،وع قزمهددا وع ايبير ددا امددا الددي أديددان أخددر ، وإنمددا قدداش بدد ن

اش ايدة جمعإل بين الخير وال در. قدتعالى خلق الرجل والمرأة على  بيعت و

عَرَ ا َوتَ : )  تعالى اَ ا الَ َْلَهَمَها ال ج  ْد َح َمدْن َ اَّاَ دا َوقَدقَْد أاَْللَ  ْيَعاَ اَونَْسٍ  َوَما َ عَّ

،ددعم آدم، . ولددم ييدل أن يدعاك  دي البدي أ( 10 - 7َخداَب َمدْن دَ َّداَ ا )الليدل:

. قدداش معددا ي الخطي ددتوإنمددا ال دديطان و ددع  لهمددا معددا ال ،عا مددا ووقعددا الدد

َك اْلَجنَّتَ الَك اَل )تعالى:  ِه ا َوَع تَْيَربَدا َ د ِ ْي   ِش ْب مَ ِمْن يَ  َويَاآدَم  اْ ك ْن أَْنإَل َوَ ْوج 

َمدا ال وِريَ ان  ِلي ْبددِ  َّدْيطَ ال ََّجَرةَ الَبَك عنَدا ِمدَن الظَّداِلِميَن الََعْ دَعَ  لَه  َمدا َمدا و   َي لَه 

َمددا ِمددْن َ ددْعآتِهِ  ا ةِ إِعَّ أَْن تَك عنَددِه ال َّددَجرَ ْن َ دد ِ َما َوقَدداَش َمددا نََهاا َمددا َربُّك َمددا َعددَعْنه 

َما إِنِّدد َما لنَّاِصددِحيَن الَدددَعَّ   َمددا لَِمددَن اي لَك  َملََكددْيِن أَْو تَك عنَددا ِمددَن اْلَخاِلددِديَن َوقَاَ ددَمه 

مَ  َما َ ْعآت ه  ا ذَاقَا ال ََّجَرةَ بَدَْم لَه  وٍر الَلَمَّ َوَرِق  سَاِن َعلَْيِهَما ِمنْ ِسيَا يَْخِص ا َو َ بِ  ر 

َما أَلَدْم أَْنَهك َمدا َعدْن تِلْ  ل َّدْيَطاَن اأَق دْل لَك َمدا إِنَّ ل َّدَجَرةِ وَ اك َمدا اْلَجنَِّت َونَادَا  َما َربُّه 

بِيٌن )  .  (22 -19األعراف:لَك َما َعد و  م 

البكليدددف وتحمدددل  وا  دددالم لدددم يسدددرق بدددين الرجدددل والمدددرأة الدددي أصدددل    

كلف بنس  البكاليف وي حا   عليها ، إع الي  ألمعر االمسؤوليام، الكال ما م 

ْم  لَه مْ  الَاْ بََجابَ البي اخب  بها ال وايد منهما على اآلخر. قاش تعالى: ) َربُّه 

دددك ْم ِمدددنْ  َدددى بَ أَنِّدددي َع أ ِضددديع  َعَمدددَل َعاِمدددٍل ِمدددْنك ْم ِمدددْن ذََادددٍر أَْو أ نْ  "  بَْعدددٍض ْع  

 .  (195األعراف: 

" ما اجبمع رجل وامرأة إع و ال هما وأما ا بدعله بالحدي  النبعي األوش } 

. الهع شا د على قائله ب نه جا ل أو صاي   ع ، ألن الحدي  2(ال يطان "

لي  اليه مديا للرجدل، وع ذمدا للمدرأة، وإنمدا ت دمن وصدسا لحيييدت  بيعيدت 

تحرادإل اليهمدا الر،بدت  بامرأةخال رجل معروالت الي ال العالم، و ي أنه إذا 

الجنسيت، ويكعن ر علهما الي ذلك ال يطان، وقدد يرتكبدان الساي دت مدن أوش 

لياك، وقد ع تيع، لكنها قد تحدث إذا تكرر اللياك. الالحددي  لدم ييدل أن المدرأة 

 مصدر ال ر وال عايت، وإنما وصف أمر يييييا واقعيا . 
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لي  اليه  أي االهع  1"النار من النساك  أ ل رأا وان " وأما الحدي  ال اني   

مديا للرجل، وع ذما وع تيزيما للمرأة، وإنما  ع وصف لجان  ييييي الدي 

المرأة عامت ولي  خاصا بالمرأة المسلمت. وبيدان ذلدك أن ادعن المدرأة أا در 

. وال عا د البدي تددش  بصست عامت أ ل النار يعني أنها أا ر ذنعبا من الرجل

ا يرة ،منها :  إن الظدا ر مدن  دلع  المدرأة أنهدا أا در ا دبخداما على ذلك، 

للسحر مدن الرجدل. وا دبخدام السدحر  دع مدن الكبدائر، وآ داره السدلبيت علدى 

، ومدمرة للعالقام الزوجيت والعائليدت، األ ر والعالقام اعجبماعيت معروالت

 . بل ويبى خارجها

 د الدي م  امن الرجل، و  ا ا ر االما ول عا المرأة عامت  ي أ أنومنها     

م ،وي سعّ ا يددرة ومبنععددت ر ي عقددع الددي ذنددعب ومصددائ العاقددع. والكددالم الك يدد

يعبها . ومنها أي ا أن المرأة بسب   بعلى أصحابها الك ير من أعماش الخير

 أنترتك  أخطاك والعاي  وذنعبا بالجملت. من ذلك م ال أنده مدن المعدروف 

م الم يخرجن الي الصل الصيف شدبه عاريداآعف النساك، بل الماليين الي الع

 يم ين الي ال عاري واأل دعاق،  دم يد  بن إلدى شدعا ئ البحدار، اليندزعن مدا

م أو بيي اليهن من لبا  ويياك. الالمرأة منهن يكدعن قدد رآ دا وتد  ر بهدا م دا

د ا آعف من الرجاش ، الكل منهم قد يبحمدل ذنبدا وايددا، لكنهدا  دببحمل لعيد

عهدن مذلك  ديبكرر ،البدا  أن ا وت  روا بها.وبما ال ذنعب  ؤعك ال ين رأو

 ددعاش ييدداتهن، الددال شددك أن ذنددعبهن  ددببراام وتصددبح جبدداع مددن األخطدداك 

 علم. أوالسعاي  والجرائم األخالقيت، و  ا يجعلها أا ر أ ل النار، وهللا 

 

بدد  ر بهددا قدداش :الاازعم الخااامس:        الددي   إن ا  ددالم م  ددابه للمانعيددت وم 

، ادددالبي وردم الدددي العصدددايا الع دددر الدددي اليهعديدددت، األخدددالق الددددععة إلدددى

 . 2والنصرانيت والمانعيت

 

ادعدى  إنمداالي السصل األوش أن مانيا لدم يكدن نبيدا، و بما أنه أ ببناأقول:       

قعلده بد خالق العصدايا الع در مد خعذ مدن اليهعديدت  إنال النبعة ا با وِخداعا، 

ند ؛وربما قاش ببع دها اجبهدادا منده . والنصرانيت، وربما أي ا من أديان اله

ب دلدت ا يدرة انده  دع  أ ببنابالنسبت لمحمد عليه الصالة والسالم، البما أنه  وأما

ما قاله عدن  أنالنبي الخاتم ال ي ب رم به اب  اليهعد والنصار ، الال شك 

أخالق العصايا الع در قالده وييدا ع نيدال وع تد  را مدن ب در. ولد لك جداكم 

شدري بيت مع أخالق األنبياك السابيين وعيائدد م .قداش تعدالى : } مبطا أخالقه
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لكم من الدين ما وصى به نعيدا والد ي أوييندا إليدك ومدا وصدينا بده إبدرا يم 

ومع ددى وعيسددى أن أقيمددعا الدددين وع تبسرقددعا اليدده ابددر علددى الم ددراين مددا 

 {.  (13ال عر :تدعع م إليه هللا يجببي إليه من ي اك ويهدي إليه من يني  )

 

بد  ر بهدا قاش :الزعم السادس :     ابابدت  الدي  إن ا  الم م  دابه للمانعيدت وم 

 .     1الر ائل وإر الها إلى الملع  والحكام المعاصرين له

   

با وخدداعا،  ادلم يكدن نبيا،وإنمدا ادعدى النبدعة بما أنه بينا أن مانيا  أقول:     

ت لنصدرانيهادا منده، أو تد  را باالهع يكعن قد أقدم على ابابت تلك الر ائل اجب

ى ور دائلها إلد دعاتهداالبي تحعلإل إلدى دعدعة عالميدت بعدد المسديح وأر دلإل 

لصدالة اا  دالم البمدا أنده أ ببندا أن محمددا عليده  وأمدامخبلف جهام العدالم . 

ملددع   والسددالم اددان نبيددا ييددا وخاتمددا للنبددعة، الإر دداله الدددعاة والر ددائل إلددى

هللا تعدالى ، وجدزك أ ا دي مدن دععتده. الهدع لدم ويكام عصره  ع بد مر مدن 

تم انده خدا يب  ر بالنصدرانيت وع بالمانعيدت، وإنمدا العدل مدا أمدره هللا بده، بحكدم

ومدددددا أر دددددلنا  إع ريمدددددت للعدددددالمين األنبيددددداك إلدددددى  دددددائر الب دددددر. و} 

ِكدنَّ أَْا َدَر لَ ِ يًرا وَ ِ ديًرا َونَدَوَما أَْرَ ْلنَاَ  إِع َااالَّتً ِللنَّداِ  بَ  {،و}(107األنبياك:)

ددعَن ) هللا إلدديكم  قددل يددا أيهددا النددا  إنددي ر ددعش{،و}  (28 ددب :النَّدداِ  ع يَْعلَم 

عا جميعا ال ي له ملدك السدماوام واألرل ع إلده إع  دع يحيدي ويميدإل الد من

هبدددون تبداهلل ور ددعله النبددي األمددي الدد ي يددؤمن بدداهلل والماتدده واتبعددعه لعلكددم 

(158). } 

 

ب  ر بها قاش : : الزعم السابع       مزجده  الي  إن ا  الم م  ابه للمانعيت وم 

   .2، بمعنى أن ا  الم  ع أي ا دين ملسق للعيائد المخبلست

   

ن خلدي  جمدع بما أنه بينا  ابيا أن مانيا لم يكدن نبيدا، وأنده جداك بددي أقول:    

البربيدع وعلى ال نعيدت والب ليد   وأقامهبين المجع يت، والنصرانيت والبعذيت. 

مدا اخطداك العلميدت واأل لواألبا يدوما بعده . وت من دينده م دام الخراالدام 

دين بدبيناه الي السصل األوش؛ الال شك أن   ا دليل قطعدي علدى أن مانيدا جداك 

 والروعه.  ب صعلهملسق مبناقض 

وأما ا  الم اللي  اد لك، ومدن يدزعم أن ا  دالم ديدن خلدي  وملسدق مدن     

م درل صداي   ددع . إن جايدد معانددد، أو ل ، أو أديدان أخدر ؛ الهددع جا د
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ا  الم دين واضح ب صعله والروعه . قائم على البعييد الخدال ، ع شدر  

اليددده وع و نيدددت، وعلدددى ا يمدددان بددداهلل ومالئكبددده، واببددده ور دددله، واليدددعم 

األمددم  أا ددراآلخر.وا  ددالم  ددع ديددن هللا الدد ي جدداكم بدده اددل األنبيدداك، لكددن 

واعنإل أديانا جديدة اما يدث لليهعد والنصار ، الهم  انحرالإل عن دين هللا،

َوَع يَدِدين عَن ِديدَن اْلَحدّقِ  ) . قاش تعدالى:صحيح  أصلهعلى دين با ل ر،م أن 

وَن ) البعبدت: ِمَن الَِّ يَن أ وت عا اْلِكبَاَب َيبَّى ي ْعط عا اْلِجْزيَدتَ َعدْن يَدٍد َو  دْم َصداِ،ر 

29.)  

حكدم يكديم جهت اباب ا من  وأما       سصدل م   الم : اليدرآن الكدريم، الهدع م 

بهر قائم على معااليت العيل الصريح والعلدم الصدحيح. ع عجز م  بين م   تعجدد م 

عي اليه خراالام وع أبا يل وع مبناق ام وع أخطاك علميت، لي   نا معض

 بيددان ذلددك، وقددد أوردنددا  رالددا مندده الددي السصددل األوش.الا  ددالم ديددن الددعيي

 تناق دددام، ومدددن ييدددعش يدددام وعيم، ع اليددده تناق دددام وع تلسوالعيدددل والعلددد

 مد جعرجايدد معاندد ، أو  أوبخالف ذلك اصداي  ذلدك الدزعم الهدع جا دل، 

 صاي   ع . 

 

الدي قيامده علدى   إن ا  الم  ي  به ومب  ر بالمانعيدت :قاشالزعم الثامن :      

 نائيام وردم الي   نائيت مبيابلت ت به المانعيت، و ما ا مانعيت ا  الم، منها

اليددرآن ، ، اددالخير، وال ددر ، والظلمددام والنددعر، واألوش والظددا ر، واألوش 

.و عم أن تلك ال نائيام جدد ا ماني ولم يببكر ا، ألنهدا ااندإل  دائدة واآلخر

   .1الي معبيدام ال رق

ن تعصددبه للبا ددل عدد أعمدداهذلددك الكاتدد  جا ددل، أو جايددد معانددد  أقااول:      

 لت إن مسد عمه ي هد عليده بد لك وبا دل قطعدا. ألنده أوع: رؤيت الحيييت ، و

ندا  وجعد ال نائيت والزوجيت الي الكعن  دي ييييدت اعنيدت وب دريت يعرالهدا ال

العلدددم المعاصدددر الدددي مجددداش الددد رة  اعجدددعد السدددال   وأ ببهددداقدددديما ويددددي ا 

والمعجدد ، وا لكبرونددام والبروتعنددام، والددي ،ير ددا مددن مظددا ر الحيدداة 

ه ألييدداك. بددل وال نائيددت الددي وجددعد الخددالق والمخلددعق . و دد االزوجيددت الددي ا

 عرالعنهدا،ينسبها لنسسه وع ل يره، ألن عامت الب ر ي أنالحيييت ع يحق أليد 

مد     وإتبدايع يحباج إلدى عبيريدت، وع إلدى تيليدد والبدزام  إدرااهااما أن 

 من الم ا   .

امدا بينداه الدي بح ندا  ع يصدح الدزعم بعجدعد مانعيدت إ دالميت أصدال ثانيا:    

 ي  يدة ال نعيت. ألن  نعيت المانعيت  ا. وع يعجد أي ت ابه بين ا  الم والعي

ييييددت لهددا الددي العجددعد. و ددي تيددعم علددى اععبيدداد  ع نعيددت و ميددت خرااليددت و
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بعجعد إلهين ، ومع ال منها آلهت ومخلعقدام أخدر . و د ا ع وجدعد لده الدي 

ع  نائيدت  : الخدالق والمخلدعق، و د ا الدارق ا  الم. والمعجعد الي ا  الم  

أ ا ي ويا م ينيض مزاعم المانعيت ويخبلف عنها اخبالالا اليا. قاش تعالى: 

َمددا الِددي ِ ددبَِّت أَيَّدداٍم   ددمَّ اْ ددبََع  َعلَددى } الَّددِ ي َخلَددَق السَّددَماَواِم َواألَْرَل َوَمددا بَْينَه 

ْيَمن  الَاْ  َْش بِِه َخبِيدًرا ) ذَِلك دم  َّللاَّ  َربُّك دْم ع إِلَدهَ { ،و}  (59السرقدان:اْلعَْرِش الرَّ

{، (102األنعدام:إِع   َع َخاِلق  ا ّلِ َشْيٍك الَاْعب د وه  َو  َع َعلَى ا ّلِ َشدْيٍك َوِايدٌل )

الدددالعجعد الدددي ا  دددالم قدددائم علدددى  نائيدددت بدددين الخدددالق والمخلدددعق. وال نائيدددت 

بددين المخلعقددام والهددا تم ددل  المعجددعدة الددي الكددعن  بددين الكائنددام  ددي  نائيددت

. الال تعجد  نائيت بين خداليين وع لكدل منهمدا مخلعقاتده لخاليها  ت مخلعقتي نائ

امددا قالددإل المجع دديت والمانعيددت. و دد ا يددنيض مددزاعم وخراالددام وأبا يددل 

 وتحريسام ذلك الكات  المريض المبعص  للبا ل. 

 

ر ي  بين ا  الم  أنه يعجد تطابق  عم بعض الك بابالزعم العاشر :      

 .2للمانعيت وجعد خسي الي اليرآن  . وانه يعجد1والزرادشبيتوالمانعيت 

ت الددي عشددك اندده يعجددد ت ددابه بددين ا  ددالم والمانعيددت والزرادشددبيأقااول :     

بعددض األصددعش والسددروي. لكددن  دد ا الب ددابه لددي   ددببه تدد  ر ا  ددالم بدددين 

   با  ددالم وأخدد  م منددهالسددر ، وإنمددا  ددع بسددب  تدد  ر المددانعيين والمجددع

اليدد  ِخلست بعض أصعله والروعهدا وإدخالهدا الدي دينيهمدا. البالنسدبت للمدانعيين

ن  اليه جعا باألدلت اليطعيت أنهم  م ال ين يرالعا دينهم وأدخلعا أ ببنا بق أن 

 ال صددبحإل المانعيددت معدداد األخددروي، والزادداة ، والعضددعك،مددن ا  ددالم، اال

نهم مد دبهها. . العلدعا ذلدك خلسدت،  ومحاولدت ت  به ا  دالم ولدي   دع الد ي ي  

 دينهم وته يبه بعدما جراله البيار ا  المي.   نياذ

 

ا أنده الدي أوا د  اليدرن ال داني يوأما بالنسبت للمجع يت، المن ال ابإل تاريخ    

المجدع   دعا ـ{  132الهجري ظهر اا ن مجع ي ي سمى : بهاالريد }م: 

عيائد وت ريعام إ دالميت الدي المجع ديت.  بإدخاشإلى ت يير دينهم وتعديله ، 

منها أنه دعا م إلى تحريم نكداح المحدارم، وتحدريم شدرب الخمدر، والصدالة 

خمدد  مددرام الددي اليددعم بدددع مددن  ال ددت. وعندددما قبلدده أبددع مسددلم الخرا دداني 

واصدددل أتباعددده ن دددا هم مدددن بعدددده، و دددم الددد ين  بيدددعا م دددروعه وور دددعا 

وأدخلدددعا الدددي ديدددنهم أي دددا المعددداد المجع ددديت بعددددما أ دددلم معظدددم السدددر . 
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 http://smf.il7ad.org/،  شبكت ا لحاد العربي ، من الناييت البحليليت العجعد الخسي للمانعيت الي اليرآن 2

http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272
http://smf.il7ad.org/
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األخروي ا  المي، ونبعة  رادشدإل. وبد لك  دمعا المجع ديت بالزرادشدبيت 

 . 1وتسمعا  م بالزرادشبيين

 

 ل ايدام تلك  ي الحيييت  البدي يجهلهدا ا يدر مدن البداي ين، أو يبجا لعنهدا    

ه ابالي نسع هم. الجاك الجا لعن والمبعصبعن للبا ل و عمعا أن ا  الم م 

ب  ر بهما. لكن الحيييت  ي أن ا  الم  ع  در ال ي أ للمانعيت والزرادشبيت وم 

دل  مدا قدام بده ف َ داليهما ولي  العكد . ال وجدد ذلدك ت دابها اَ  يدت ع  المانعص 

والزرادشدددبيت واعبددددائهما علدددى ا  دددالم . وذلدددك أن أتباعهمدددا الدددي العصدددر 

يدت عحيع دا بالمانوالروعدا وأل أصدععا  المي  م ال ين  رقعا مدن ا  دالم 

 والزرادشبيت . 

 

ليد بلغ الك ب، والبحريف وقلدت األدب، والبعصد  :  الزعم الحادي عرر   

للبا دددل ، أن جماعدددت مناصدددرة للمانعيدددت  عمدددإل المانعيدددت اا  دددالم تدددؤمن 

 ددع  إنمددات ؤلدده المسدديح ، وع بعيدانيددت هللا، وع تيددعش بال ددالعث النصددراني، و

، وع تؤلدده تددرالض عبددادة األو ددان اا  ددالم أنهدداولددي  إلهددا، امددا مخلددعق 

. لكنها تخالف ا  الم الي قعله بخدبم النبدعة ، ألنهدا تعبيدد با دبمرار ا 2ب را

 .3وعدم خبمها

نلك المزاعم با لدت جملدت وتسصديال، ت دهد علدى قائليهدا بالكد ب  :أقول       

والبحريددف عددن  ددابق إصددرار وترصددد ، ل ايددام خبي ددت الددي نسع ددهم. و ددي 

م  ددبق أن بيندا بطالنهددا قطعددا، ألن المانعيدت ديانددت قائمدت علددى ال نعيددت، مدزاع

تكدددعن تعييديدددت. و دددي ت ؤلددده  أنوالب ليددد  والبربيدددع، ومدددا بعدددده، وع ي مكدددن 

} ربندا  المسيح وتيعش بال العث النصراني ب هادة أقعاش مداني نسسده، ايعلده:

قدد أوردندا وتيدعش أي دا بخدبم النبدعة، و.4يسعي الد ي أر دل لندا روح الحدق{

أقعاش ماني الي السصل األوش عندما قاش ب نه  ع السارقلي  النبي الخداتم الد ي 

 ب ر به المسيح. 

 

                                                
ادشبيت للبع ع الي ذلك أنظر ابابنا: الزرادشبيت ديانت اببدعها المجع  الي العصر ا  المي. وابابنا: تحريف الزرادشبيين للديانت الزر 1

 الي العصر ا  المي. والكبابان من عران إلكبرونيا.
2

lam/differences%20between%20Manichaeism%20and%20Islahttps://archive.org/stream/DifferencesBetweenManichaeismAndIs

m_djvu.txt  
3

aeismAndIslam/differences%20between%20Mahttps://archive.org/stream/DifferencesBetweenManich

nichaeism%20and%20Islam_djvu.txt  
، معقع : المكببت ال نعصيت،   CCXXIIIIالكباب الميد  المانعي، مزمعر من مزامير البيما المانعيت:  4

http://gnosis.org/bookstore1.htm 

https://archive.org/stream/DifferencesBetweenManichaeismAndIslam/differences%20between%20Manichaeism%20and%20Islam_djvu.txt
https://archive.org/stream/DifferencesBetweenManichaeismAndIslam/differences%20between%20Manichaeism%20and%20Islam_djvu.txt
https://archive.org/stream/DifferencesBetweenManichaeismAndIslam/differences%20between%20Manichaeism%20and%20Islam_djvu.txt
https://archive.org/stream/DifferencesBetweenManichaeismAndIslam/differences%20between%20Manichaeism%20and%20Islam_djvu.txt
http://gnosis.org/bookstore1.htm
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أن المدددانعيين معيددددين  و عمدددإل تلدددك الجماعدددتالااازعم الثااااني عرااار:      

ويؤمنددعن باألنبيدداك، ، لكدددن اليددرآن مددع ذلدددك لددم يدد ار م مدددع أ ددل الكبددداب 

دشدددبيين الدد ين عددرالهم اليددرآن بددد نهم االمسدديحيين والصدداب ت، وع مددع الزرا

 .1يعبدون النار

 

نبيدداك يكددعن المددانعيعن معيدددين، وع  ددم يؤمنددعن باأل أنع ي مكددن  أقااول:    

 ددراعن ا يدرة مددن أقدعاش مدداني بد نهم مالحييييدين. ألنده  ددبق أن أ ببندا ب دلددت 

بددعة ن وليسددعا بمعيدددين. امددا أنهددم لددم يؤمنددعا بن نعيددعن وت لي يددعن وتربعيددع

نعا له. وآمآمنعا به اإله وابن إ إنما ى عليه السالم، وع بالمسيح انبي، وبمع

 عمدددعا أنهدددم أنبيددداك ، و دددم ليسدددعا ب نبيددداك،  ب شدددخا مدددن جهدددت أخدددر  

 ازرادشإل، وبعذا وماني. 

 

واليدرآن الكدريم أشدار إلدى المسدلمين وأ دل الكبداب، ولدم يد ار مدن بيدنهم     

عذيين،ألنهم ليسدددعا أ دددل ابددداب، قددداش المدددانعيين، وع الزرادشدددبيين، وع البددد

ِ : )تعدالى ددابِ ِيَن َمددْن آَمددَن بِدداّلِلَّ إِنَّ الَّددِ يَن آَمن ددعا َوالَّددِ يَن َ دداد وا َوالنََّصدداَر  َوالصَّ

ْم أَْجر   ْم ِعْندَ َربِِّهدْم َوَع َخدْعٌف َعلَدْيِهْم َوَع   دْم  َواْليَْعِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا الَلَه 

لكندده أشددار إلددى اددل السددرق ، مددن بيددنهم المددانعيين  (.62البيددرة:  )يَْحَزن ددعنَ 

إِنَّ الَّدددِ يَن آَمن دددعا ) والزرادشدددبيين  دون أن يددد ار م با دددمائهم . قددداش تعدددالى:

َ يَْسِصل   عَ  َوالَِّ يَن أَْشَرا عا إِنَّ َّللاَّ ابِ ِيَن َوالنََّصاَر  َواْلَمج  َوالَِّ يَن َ اد وا َوالصَّ

ْم يَدد َ بَْيددنَه  يعن . والمددانع( 17الحددز: َعلَددى ا ددّلِ َشددْيٍك َشددِهيدٌ ) ْعَم اْلِييَاَمددِت إِنَّ َّللاَّ

والزرادشددبيعن والمزدايددعن يدددخلعن مددع المجددع  ألنهددم اددانعا  نددعيين مددن 

، ألنهدم ادانعا يؤمندعن ب لهدت أخدر جهت؛ ويدخلعن مدع الم دراين مدن جهدت 

يددعن أي ددا بيعلدده تعددالى: ا يددرة مددع إلهددي النددعر والظالم.و ددم وأم ددالهم المعن

َوقَددداَش َّللاَّ  َع تَبَِّخدددد  وا إِلََهدددْيِن ا ْنَددددْيِن إِنََّمدددا   ددددَع إِلَدددهٌ َواِيدددددٌ الَإِيَّددداَي الَدددداْرَ ب عِن )

. ولي  صحيحا أن اليرآن وصف الزرادشدبيين بد نهم يعبددون  ((51)النحل:

و  ا با دم الزرادشدبيين. أبدداالنار، وإنما وصسهم ب نهم مجدع ، ولدم يسدمهم 

بهر الي اليدرآن الكدريم، ألن الزرادشدبيين  دم  الدي  ا عجا من  الباريخي الم 

عرالدعن بالزرادشدبيين ،وإنمدا بدالمجع . لكدنهم األصل مجع  ولدم يكعندعا ي  

الددي العصددر ا  ددالمي عندددما يرالددعا ديددنهم وألحيددعا بدده أصددعع وت ددريعام 

                                                
1

https://archive.org/stream/DifferencesBetweenManichaeismAndIslam/differences%20between%20Ma

txtnichaeism%20and%20Islam_djvu.  

 

 

https://archive.org/stream/DifferencesBetweenManichaeismAndIslam/differences%20between%20Manichaeism%20and%20Islam_djvu.txt
https://archive.org/stream/DifferencesBetweenManichaeismAndIslam/differences%20between%20Manichaeism%20and%20Islam_djvu.txt
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يت إ ددددالميت تسددددمعا بالزرادشددددبيين بدددددع مددددن المجددددع ، و ددددمعا المجع دددد

 بالزرادشبيت.

 

أن المانعيين تعرضعا الي العصر   عم أيد الك باب الزعم الثالث عرر :     

 .1العبا ي لك ير من اعضطهاد والبنكيل

، وتحامدل إنصدافوعددم  واليده تحريدف للبداريس ذلك الزعم با دل ، أقول:   

ن ألن الحيييت البدي أ،سلهدا ذلدك الكاتد  أن المدانعيي على ا  الم والمسلمين.

 م ال ين ظلمعا أنسسهم واضطهدو ا من جهدت؛ ومار دعا ا ر داب السكدري 

سلح ضد ا  الم والمسلمين من جهت أخدر . وذلدك أن ا يدرا  وا بايي والم 

؛ وشددرععا الددي وأخسددعا المانعيددت والزندقدت مددن ناييددت مدنهم  أظهددروا ا  ددالم

 ن من ناييترد على المبكلمين المسلميالب كيك الي ا  الم والطعن اليه ، وال

 الم وادخلع دا الدي المانعيدت، ال صدبح والروعا من ا  أصعع؛ و رقعا 2 انيت

  ال ت.  ا  الم مبهما بالسرقت والب  ر بالمانعيت من ناييت

ين ولددم يكبددف المددانعيعن بدد لك، وإنمددا ن ددروا أي ددا ا باييددت بددين المسددلم  

والسدر  ضمن يرات الزندقدت البدي تزعمع دا مدن ناييدت، وشدجععا أتبداعهم 

سلحت على المسلمين والدولدت العبا ديت مدن  اييدت نعامت على الييام ب عرام م 

 ،أخر . اليامعا ب عرام ويروب ا يدرة الدي أوا د  اليدرن ال داني ومدا بعدده 

 نت  قادتها عدة يراام مانعيت ومجع يت ومزدايت ، منها الحرات الروانديت

رمي بين  نب  ـ ، ويرات بابك 150 ـ ، والحرات السيسيت  نت 141 ي: الخ 

 ددـ.وقد أيددد إل تلددك الحددروب دمددارا ابيددرا، وتسددببإل الددي قبددل  223ـ  201

 آعف األبرياك.  

الددانظر إلددى ا ر دداب السكددري واعجبمدداعي والعسددكري الدد ي مار دده        

إنهدم ارتكبدعا جدرائم الدي يدق  .المانعيعن واعدعانهم ضدد ا  دالم والمسدلمين

البهم معبدين يج  البصددي لهدم ليطدع شد  ا  الم وأ له، وأصبحعا م جرمين

اددانعا  مداذادوا علددى ا  دالم والمسددلمين  . وأليسددعا  دم الدد ين اعبدوشدر م . 

لدم يصدبح مدن العاجد  علدى المسدلمين البصددي ينبظرون من المسلمين   . أ

مكندت  .  دم لمدا تصدد  لهدم المسدلمعن وقطعدعا شد البهم  لهم بكدل الع دائل الم 

المعاصرون واتهمعا المسلمين ب نهم اضطهدوا  إخعانهمبحق وعدش ، صاح 

معضددععيين مددا قددالعا  ولددع اددانعا محايدددين المددانعيين ونكلددعا بهددم ب يددر يددق.

  ولمداذا  ذلك.  اللماذا تعا سعا مع المانعيين ولم يبعا سعا مدع ا  دالم وأ لده

 ددكبعا عددن ممار ددام المددانعيين ا ر ابيددت الددي يددق ا  ددالم والمسددلمين، 

                                                
،   :  1985جيعر وايدن رين: ماني والمانعيت، ترجمت  هيل  اار ، الملحق الرابع :  عويداع مان،وأنجاد روشنان ، دار يسان،   1

166 . 
 .  473ابن النديم : السهر إل ،  2
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ألددي  م المسددلمعن  اتهمددع م بددالظلم واعضددطهاد!!!! . تصددد  لهددوعندددما 

. ألددي  مددن الدددالاي عددن الددنس  والدددين والددع ن واجدد  ويددق لكددل إنسددان 

العاجدددد  علدددديهم العقددددعف بجاندددد  ا  ددددالم والمسددددلمين قبددددل الدددددالاي عددددن 

المانعيين  . ألي  من الظلم العقعف بجان  األقليت الظالمت الي اعبدائها على 

. والحيييت أن  ؤعك المداالعين عن المانعيين قد أعما م األا ريت المظلعمت  

، الانبصدروا للبا دل علدى يسداب الحدق وأ لهتعصبهم وييد م على ا  الم 

 والعدش.  

 

 أن عدم مؤلدف ابداب : مداني والمانعيدت، :  -الراباع عرار -الزعم األخير    

مكدت  رو  أن " البع ام البب يريت المانعيت " وصلإل إلدىالمؤر  ابن ر بت 

من مدينت الحيرة. وأن المدؤر  ابدن قبيبدت رو  أن " بعدض اليرشديين ادانعا 

" امددا بينددإل مسددؤولين عددن إي ددار  دد ه البدعددت مددن  نددا  ". وقدداش أي ددا:

األبحاث وجعد أصداك مانعيت واضدحت الدي تب دير محمدد خاصدت الدي تسسديره 

ن يبحدث المدؤر  ا  دالمي ) ابدن قبيبدت ( عد ):قاش اات  آخر و. 1للعيي "

وااندإل الزندقدت الدي قدري  أخد و ا « :  ا  دالموجعد المانعيت الي مكت قبدل 

علمدداً أن تسددميت )  نددديق ( قددد شدداعإل الددي السبددرة ا  ددالميت »  مددن الحيددرة 

 .2"(  المانعي "بمعنى 

    

 تلددك المددزاعم با لددت جملددت وتسصدديال، واليهددا ادد ب وتحريددف، وع أقااول:    

جد  ي. وللرد عليهدا أوع، جايد معاند ، أوصاي   ع  أوييعلها إع جا ل، 

المددؤرخين الدد ين ذاددروا أن الزندقددت اانددإل الددي قددري  لبيدددان  أقددعاشإيددراد 

 ومعرالت ييييت ما رووه.

 ددـ{، وضددع مبح ددا عنعاندده:  300المددؤر  ابددن ر ددبت }م نحددع  : أولهاام   

قدري   الدي زندقدتو ااندإل ال} :أديدان العدرب الدي الجا ليدت . الكدان ممدا قالده 

  .3{ الحيرة اخ و ا من

} أديدان العدرب الدي  دـ{ ، قداش:  276المدؤر  ابدن قبيبدت }م:  الثااني:      

واانددإل  .رانيت الددي ربيعددت و،سددان وبعددض ق دداعتاانددإل النصدد: الجا ليددت

ر وبنددي اناندددت وبنددي الحدددرث بددن اعددد  واندددة. وااندددإل ميَددداليهعديددت الددي يِ 

 رارة،  المجع يت الي تميم منهم:  رارة بن عد  البميمي وابنه ياجد  بدن

 دعد واان تزوج ابنبه  م ندم، ومنهم: األقري بن ياب  اان مجع دياً، وأبدع 

                                                
 .163،   :  1985جيعر وايدن رين: ماني والمانعيت، ترجمت  هيل  اار ، دار يسان،   1
 http://www.syriacstudies.com/2017/11/30/المانعيت البابليت أ ا  البصعف العراقي ،  ليم مطر:   2
 .  217 :  7ابن ر بت : األعالق النسيست ويليه اباب البلدان ، ج   3

http://www.syriacstudies.com/2017/11/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-
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 ً الزندقدت  الدي قدري  أخد و ا مدن  وااندإل . جد وايع بن يسدان ادان مجع ديا

  .1الحيرة{

 

نمددققداش  دـ {  245}  بان حبياابالماؤرخ محماد الثالاث:       : الدي ابابده الم 

ن أبدي معدي  ... وأبدي بدن } نادقت قري  : صخر بن يدرب أ دلم، وعيبدت بد

أخدع بندي عبدد الددار،  ...والن در بدن الحدارث بدن الددةخلف ... وأبدع عدزة  

وقبلدده ر ددعش هللا صددلى هللا عليدده و ددلم أي ددا صددبرا واددان لدده مؤذيددا، ونبيدده  

ومنبدده ابنددا الحجدداج بددن عددامر السددهميان قددبال يددعم بدددر، والعددا  بددن وائددل 

تعلمدددعا الزندقدددت مدددن نصدددار  السدددهمي والعليدددد بدددن الم يدددرة المخزومدددي . 

 .2الحيرة.{

 

حبّر ، الياش:        }  نادقت قري  ونس  الخبر أورده ابن يبي  الي ابابه الم 

بدى أو .وعيبت بن ابدى معدي  ضدربإل عنيده صدبرا ،أبع  سيان بن يرب ا لم

والن در بدن  عليه بيده يعم ايدد. قبله ر عش هللا صلى هللا، يبن خلف الجمح

عبد الدار ضدرب ر دعش هللا صدلى هللا عليده عنيده  يبن الدة اخعالحارث بن 

والعدا  بدن وائدل  .ومنبه ونبيه ابنا الحجاج السدهميان قدبال يدعم بددر .صبرا

ر  الحيدرة. تعلمعا الزندقت من نصا .يوالعليد بن الم يرة المخزوم يسهمال

  .3 سيان.{ أبياللم يسلم منهم ،ير 

 

{:  355 ر الميد ددي }م:  المددؤر  المطهددر بددن  ددا :-الرابااع -آخاارهم   

وااندإل الزندقدت  .ادان الديهم مدن ادل ملدت وديدن : ار شدرائع أ دل الجا ليدت}ذِ 

واليهعديددددت  .والمزدايددددت والمجع دددديت الددددي تمدددديم. والبعطيددددل الددددي قددددري  

  .4وعبادة األو ان الي  ائر م {.والنصرانيت الي ،سان وال ر  

   

 ا اانإل على الزندقدت،  عمها ب ن قري أن أقعش: يببين من تلك الروايام     

أو جماعت من أعيانها  أنها وردم من دون إ ناد، وع ِذار لمصدر ا . الهي 

أخبار ع أصل لها، من جهت ا  دناد، وع مدن جهدت الكبد  البدي وردم اليهدا 

قبل أن ترد الي اب   ؤعك المؤرخين. وبما أنها ا لك، و ي قد تكلمدإل عدن 

 در ولدي  لهدا أ دانيد، وع مصدادر يعادث ترجع إلى نحع  ال ت قدرون أو أا

الال يصح قبعلها مكبعبت عاصرم دخعش الزندقت إلى قري  ، او قريبت منها؛ 

                                                
 . 138ابن قبيبت: المعارف ،  :   1
 . 389ابن يبي  : المنمق الي أخبار قري  ،  :  2
 . 161ابن يبي  : المحبر،  :  3
 . 294،  :  1لمطهر الميد ي: البدك والباريس ، ج ا  4
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ببين قريبدا. الدنحن يا وبطالندا عددم صدحت مبعنهدا امدا  دعلميا. ويزيد ا ضعس

أمددام روايددت ليسددإل ضددعيست مددن جهددت إ ددناد ا، وإنمددا  ددي روايددت ع أصددل 

نادا، اللن يكعن صحيحا ألن مبنها با دل لها.ويبى إذا الرضنا جدع أن لها إ 

الهدي يالهدا مدن جعدت ا  دناد شرعا وتاريخا اما  يب ح قريبا.وروايدت  د ا 

 ليسإل بصحيحت، ويج  رال ها . 

    

 إن مدددبن تلدددك الروايدددت ظدددا ر الدددبطالن، ألنددده خبدددر ع أصدددل لددده،ثانياااا:     

خالف ألمر مبعاتر عن دين قري  قبل ا  الم،  دع أنهدا ومعظدم ا  لعدربوم 

 ن و نيين ينكرون البعد  مدن جهدت، ولدم يكعندعا علدى ديدن آخدرعا م راياان

 من جهت أخر  .وال عا د اآلتيت ت  بإل ذلك :

 عاريسرام مدن ابد  السديرة والبدراجم والبد الي الع دليد بح إل   أولها :       

جد أاللم   -ما عدا الكب  األربعت السابيت -المبعليت بباريس العرب قبل ا  الم

نعا اددانعا يسددمعن بالزنادقددت، وع ادددا أنهددما وصددسا ليددري  وع لددديانبهم اليهدد

  نادقددت، وع منددعيين ،وع مجددع ، وإنمددا وصددسبهم بدد نهم  م ددراعن و نيددعن

نكددرون للبعدد ، و ددي تي ذاددر بع ددها. علمدداً بدد ن المانعيددت  م  ددرات  نع يددت م 

معدداد الب ، وع ت نكددر المعدداد، وإنمددا تيددعشوت لي يددت وليسددإل و نيددت وع د ريددت

 البنا خي ع األخروي امدا  دبق أن بينداه. الكيدف تكدعن قدري  مانعيدت و دي

 ، وليسإل  نعيت أي ا. -إنكار البع  -و نيت،ود ريت

الإنهدا  تلدك الروايدت ع أصدل لهدا، ومبنهدا با دل، أنر،دم الراهد الثاني:      

لددم ت حدددد معنددى وصددسها ليددري  ب نهددا اانددإل علددى الزندقددت.  أخددر مددن جهددت 

ده ان   ا اع م أو المصطلح ظهر الي اليرن ال اني الهجري وما بعخاصت و

ا در . واتسع معناه ا يرا يبى أصبح ي طلدق علدى السدرق ا  دالميت ال دالت أ

ممددا ي طلدددق علدددى المدددانعيين والمجددع  امدددا  يب دددح قريبا.وبمدددا أن األمدددر 

ادد لك،الال يصدددح وع يحدددق أليددد أن يددددعي أن تلدددك الروايددام الدددي وصدددسها 

، ا لك مرعلى الديانت المانعيت. وبما أن األ اانإل أنهالزندقت، تعني ليري  با

وبعض تلك الروايدام قالدإل أن قري دا أخد م الزندقدت مدن نصدار  الحيدرة؛ 

 ن الرضدناالمن الخط  اليعش ب نها تعني المانعيت والمانعيين. وعليه ، الحبى وإ

 ادانعا جدع صدحت تلدك الروايدام إ دنادا ومبندا الهدي ع تعندي أن أ دل قدري 

أن  مددانعيين. اليددد تعنددي أنهددم اددانعا د ددريين، او نصددار ، أو منددااليين. وبمددا

 ، الددإن اع ددبدعش ببلدددكاع ددبدعشالمنطددق ييددعش: إذا دخددل اعيبمدداش  ددي  

 تعني المانعيين لم ي بإل وع يصح .  أنهاالروايام على 
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ميت،  الال ي  جل يعادث الدععة ا  إن اليرآن الكريمالراهد الثالث :      

م للكنه ودّون جعان  ا يرة من الباريس الديني للعرب عامت وقري  خاصت؛ 

ع أ ددل قددري  اددانعا يسددمعن بالزنادقددت، وع بالمددانعيين ،و أنيدد ار مطليددا 

 مجع ديت،النصار ، وع المجع ، وع اانعا يدينعن بالديانت المانعيت، وع ال

 أو ا م ببلدددك األ دددماك،وع النصدددرانيت، وع اليهعديدددت.ولع ادددانعا اددد لك لسدددم

لنبدعة يعبدون األصدنام، وي نكدرون ا وأنهما  ما م بالم راين، مببع ها؛ وإن

َم َواْلع زَّ  }لك قعله تعالى: ذوالبع  . من   َتَ اأْل ْخَر  اةَ ال َّالِ   َوَمنَأاَلََرأَْيب م  الالَّ

ع ِ َي إِعَّ  إِنْ   أَلَك م  ال ََّار  َولَه  اأْل ْن َى تِْلَك إِذًا قِْسَمتٌ ِضيزَ  ْيب م  َ ا أَْندب ْم أَْ َماٌك َ دمَّ

ا ْم َما أَْنَزَش َّللاَّ  بَِها ِمْن   دْلَطاٍن إِْن يَبَّ  أْلَْنس د   ظَّدنَّ َوَمدا تَْهدَع  اَن إِعَّ البِع دعَوآبَاؤ 

دددَ  ) الددنجم: ْل اْلي ددْرآِن اْلَمِجيددِد بَدد}ق وَ ،و{23 -19َولَيَددْد َجدداَك  ْم ِمددْن َربِِّهددم  اْله 

ونَ  ْم الَيَاَش اْلَكاالِر  ْنِ ٌر ِمْنه  نَّدا  أَإِذَا ِمبْنَدا َوا  ْيٌك َعِجيد ٌ َشدَ د َا  َعِجب عا أَْن َجاَك  ْم م 

ددعم  عَّ َييَات نَددا الدددُّْنيَ } َوقَددال عا َمددا ِ ددَي إِ و{،3 -1ق:ت َرابًددا ذَِلددَك َرْجددٌع بَِعيدددٌ ) ا نَم 

ْم بِ َلِ  َونَْحيَا َوَما ي ْهِلك نَا إِعَّ الدَّْ ر   َن َوإِذَا ت بْلَدى    ْم إِعَّ يَظ نُّع ِعْلٍم إِنْ َك ِمنْ َوَما لَه 

ْم إِعَّ أَ  دبَه  جَّ ْم َصداِدقِيَن  بَائِنَدا إِْن ا ْندب  بِ عا ائْب دعا ْن قَدال  َعلَْيِهْم آيَات نَا بَيِّنَاٍم َمدا َاداَن ي 

َولَِكدنَّ أَْا َدَر  اَمدِت َع َرْيدَ  الِيدهِ ْعِم اْلِييَ لَدى يَدْم إِ ق ِل َّللاَّ  ي ْحيِيك ْم   مَّ ي ِميب ك ْم   مَّ يَْجَمع ك  

عَن )الجا يت: َع إِلَهَ  َي إِلَْيَك ِمْن َربِّكَ } اتَّبِْع َما أ ويِ ،و({26 -24النَّاِ  َع يَْعلَم 

ْ ِرِايَن )   ({.106إِعَّ   َع َوأَْعِرْل َعِن اْلم 

    

 ير  ي أدلت قطعيدت بد ن أ دل قدري تلك النصع  ال رعيت و،ير ا ا       

يدين لم يكعنعا مانعيين، وع مجع دا، وع نصدار ، وإنمدا ادانعا م دراين و ن

 د ريين ينكرون البع .

 

سدندة البدي ت بدإل أن أ دل قدري  الراهد الرابع :     إن ال عا د الباريخيت الم 

ادانعا م دراين و نيدين د دريين ولدم يكعنددعا مدانعيين ا يدرة جددا، نجدد ا الددي 

اب  الحددي  والسديرة والبدعاريس، و دي الهدا تدنيض تلدك الروايدام األربدع 

يدد نا البي  عمإل أن أ ل قري  اانعا  نادقت بمعنى مانعيين. منها م ال، } 

يحيى بن بكير قاش يد نا اللي  عن عييل عن ابن شهاب قداش أخبرندي عدروة 

عيل أبعي إع لم أ :عائ ت  وج النبي صلى هللا عليه و لم قالإل بن الزبير أن

ولم يمر علينا يعم إع ي تينا اليه ر عش هللا صدلى هللا عليده ،و ما يدينان الدين 

 م بدا ألبدي بكدر الداببنى مسدجدا بسنداك داره  .و لم  رالي النهار بكرة وع يت

وأبناؤ م يعجبدعن  المرركين الكان يصلي اليه وييرأ اليرآن الييف عليه نساك،

.  رجال بكاك ع يملدك عينيده إذا قدرأ اليدرآنمنه وينظرون إليه واان أبع بكر 



 98 

.واضدح مدن ذلدك أن أ دل قدري  1{المرركينال الزي ذلك أشراف قري  من 

 اانعا م راين ب شراالهم وععامهم .

 

ومنها ، أن أبا  سيان ال ي قيل أنه ادان مدن بدين  نادقدت قدري ، لدم ي بدإل     

   السدديرةابددأن  اندده ادد لك، وإنمددا اددان م ددراا ابدداقي أ ددل قددري ، بدددليل

ي قاش: اعدل  بدل، اعدل  با  سيان الي معرات أيد  ع الذارم أن أ والحدي 

 و بل  ع من ابار األصنام المعبعدة الي قري ..2 بل

 

ندإل مملدعكة باألصدنام الكعبت الم رالت قبدل انبصدار ا  دالم اا ومنها أن     

العرب ، ولكل قبيلدت صدنهما . منهدا قدري  ااندإل لهدا أصدنام  يعبد ا م راع

واانددإل  دد ه }وقدداش ابددن يبيدد  " .3تعبددد ا منهددا صددنم أ دداف، ونائلددت، و بددل

 ددع !  إعوجددل، وع الدده  عبددد مددع هللا عددزالهددا الددي بددالد العددرب، ت   األصددنام

صدرمت بدن مدرة.  ي. ددنبها مدن بند..رة بنخلت عند ا و دن واانإل العز  شج

  .5واانددإل العددرب تعظددم ذلددك المجمددع مددن اآللهددت .4{واانددإل قددري  تعظمهددا

. ومنهدا قدعش   6إبدرا يمااندإل قدري  تعبدد األصدنام وتددعي أنهدا علدى ديدن و

الصحابي جعسر بن أبدي  الد  لملدك الحب دت عنددما  داجر إليهدا، الكدان ممدا 

 .7}أيها الملك، انا قعماً أ َل جا ليت، نعبد  األصنام، {قاله له: 

  

نعا اداأدلت قطعيت على بطالن اليعش ب ن أ دل قدري    يتل  الرواهد        

 نيدين ونصار ؛ وإنما اانعا م دراين  أو نادقت بمعنى أنهم اانعا مانعيين ، 

 د ريين منكرين للبع ، امعظم العرب.

 

بمدا أندده تبددين أن تلدك الروايددام البدي  عمددإل أن أ ددل الرااهد الخااامس:      

لم تصح مبنا ب دلت اليرآن والحدي  والباريس، وع أصل  قري  اانعا  نادقت،

ت ا  ناد؛ الإن   ا يعني أن المانعيين وأم دالهم   دم الد ين اخبليدعا لها من جه

تلددك الروايددام األربددع، ضددمن تحددريسهم لبدداريخهم قبددل ا  ددالم، وت ييددر م 

لددددينهم الدددي العصدددر العبا دددي. العلدددعا ذلدددك انبصدددارا للمانعيدددت، ولبددداريخهم 

 وليعميبهم ضمن صراعهم ال ععبي والديني  مع العرب المسلمين. الداخبليعا

                                                
 . 476، رقم الحدي :  102،  :  1البخاري: الصحيح، ج  1
. و ابن   ام السيرة  267 :   1. ابن ا ير : السيرة النبعيت ، ج   3039، رقم الحدي :  66 :  4البخاري:  الصحيح، ج   2

 . 145 :  1النبعيت، ج : 
 . 318،  311 :  ابن يبي : المحبر ، 3
 .  318، 315ابن يبي : المحبر ،  :  4
 .  318، 315ابن يبي : المحبر ،  :  5
 .  152ابن يبي : المنمق الي أخبار قري   ،  6
 .  357،  :   2أيمد بن ينبل: المسند، تحييق أيمد محمد شاار، ج  7
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قري  اانعا  نادقدت مد لهم، للطعدن بهدا الدي  أ لتلك الروايت البي  عمإل أن 

مكددت المكرمددت وأ لهددا. أي أنهددم أرادوا أن ييعلددعا لهددم:  عنددبم الددي المددانعيين 

اددانعا  نادقددت مددانعيين  أي دداومددن معهددم بدد نهم  نادقددت، الددإن أ ددل قددري   ددم 

. وع شدك أن اليندا وأ لهدا قبدل أن تطعندعاالي مدينبكم الميد دت  الا عنعام لنا؛ 

روايدبهم خطيددرة جددا، وشعشددإل علددى ا يدر مددن النددا ، وأ درم الددي آخددرين 

روايددت  ائسددت اخبليهددا الزنادقددت  أنهدداتد  يرا  ددلبيا؛ لكنهددا ر،ددم ذلددك، اليددد تبددين 

ييددائق اليددرآن الكددريم  أمدداملددم تسددبطع الصددمعد  وإنهدداالمددانعيعن وام ددالهم، 

ن أ دل نسداق و ندقدت وخدداي، المدانعيي أنوالباريس الصدحيح. الببدين مدن ذلدك 

يرالددعا تدداريخهم وديددنهم ، وجانبددا مددن تدداريس العددرب والمسددلمين مددن جهددت، 

 ويج  أن نكعن ي رين منهم ومن رواياتهم ومؤلساتهم من جهت أخر .

 

الكاتبدان  امدا  عدم ت  ير المانعيت الي ا  الم ور عله ن يكايتإثالثا:         

 لروايدامتلك ا أنهما اعبمدايت، أولها  ع ، الهي با لت قطعا ل ال ت أمعر أ ا 

 ،يسد   عمهدم مدانعيعن أنهدمواليائلت ب ن أ ل قري  اانعا  نادقدت، بمعندى 

ني،  ي روايام با لدت اخبليهدا المدانعيعن الدي العصدر العبا دي. واألمدر ال دا

خراالدت  يكايت ت  ر النبي محمد عليه الصالة والسدالم بالمانعيدت  دي أنمساده 

يددي أ دل ولم ي بإل أنه تعلم علما وع تكّعن على أ أمياا اان قطعا، ألن محمد

 ي الكباب، وع يعجد دليل صحيح وع ضعيف ي بإل ذلك. وألنه  ع النبدي الد

معجز  ب رم به الكب  السابيت اما بيناه الي السصل األوش. وألنه جاك بكباب

  وعلى خلق عظيم. أمينام   ل تحد  به ا ن  والجن. وألنه اان صادقا 

 األمددر ال الدد : إن مددا أظهرتدده الدرا ددام الحدي ددت مددن وجددعد ت ددابه بددين  

 المددانعيين  ددم أنالمانعيددت وا  ددالم الددي بعددض األصددعش والسددروي  ددببه  ددع 

م وت دريعام إ دالميت ولدي  ا  دال أصدععين يرالعا دينهم وادخلدعا اليده  ال

  ا.      ع ال ي ت  ر بالمانعيت وأخ  منها اما بيناه وا ببناه الي ابابنا

 

وتحريسهمدا  إن ممدا ي دهد علدى اد ب الكداتبين السدابييّن:  -رابعا -وأخيرا    

 عدددم أن مددداني والمانعيدددت، ر وايددددن رين صددداي  جيدددع نللروايدددام ،  دددع أ

صلإل إلدى مكدت رو  أن " البع ام البب يريت المانعيت " والمؤر  ابن ر بت 

بعمدمن مدينت الحيرة. وق د، ألن ابدن ر دبت عله   ا ا ب مس عح وتحريف م 

و ااندإل } :لم ييل ذلك، وع االمده يحبملده، وع ذادر المدانعيين؛ وإنمدا قداش: 

الد ين المانعيدت المزععمدت  ، وأيدن  .1{ قري  اخ و ا من الحيدرة الى زندقتال

بددت أخددر   ب ا     .  ددم اددالمزععمددت  يكايددت المانعيددت وبع اتهددا البب دديريت

                                                
 .  217 :  7ابن ر بت : األعالق النسيست ويليه اباب البلدان ، ج   1
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" بعض اليرشيين اانعا مسدؤولين  المؤر  ابن قبيبت رو  أن أنعندما  عم 

عن إي ار   ه البدعت من  نا  ". و  ا  عدم با دل ألن ابدن قبيبدت لدم ييدل 

أن  ددؤعك اددانعا مددانعيين، وان الزندقددت المدد اعرة  ددي المانعيددت، وإنمددا قدداش: 

.اللددم ييددل مانعيددت، وع 1الزندقددت  الددي قددري  أخدد و ا مددن الحيددرة{ }واانددإل

امددا بينددإل ،يددره. والك بددت ال ال ددت قعلدده: "  مجع دديت ، وع نصددرانيت امددا قدداش

األبحاث وجعد أصداك مانعيت واضدحت الدي تب دير محمدد خاصدت الدي تسسديره 

.نعم بينإل األبحاث وجعد ت ابه بين المانعيت وا  الم، لكنه ت دابه 2للعيي "

والروعدا إ دالميت  أصدععأوجده المانعيعن عندما يرالدعا ديدنهم وأدخلدعا اليده 

ي تد  ر بالمانعيدت امدا  عدم  د ا  ، ولدي  ا  دالم  دع الدل ايام الي نسع دهم 

، وقدد بنا دا علدى   د ا الكاتد  الكات . ال تلك األااذي  والبحريسام قاش بها

 المي؛ ال عماه تعصبه للبا دل روايت با لت اخبليها المانعيعن الي العصر ا 

 العقع الي تلدك األخطداك ي كك الي الروايت وع يييها. ولم  عمه، عليها وبنى

 واألااذي .

، الكدد ب علددى ابددن قبيبددت، ويددرف االمدده، وصدددق وأمااا الكاتااب الثاااني     

يبحددث المدؤر   )الروايت ر،م ضدعسها وبطالنهدا ألنهدا وااليدإل  دعاه. اليداش: 

وااندإل « ا  المي ) ابن قبيبت ( عن وجعد المانعيت الي مكدت قبدل اع دالم : 

ميت )  نددديق ( قددد علمدداً أن تسدد»  الزندقددت الددي قددري  أخدد و ا مددن الحيددرة 

لدي  صدحيحا أن ابدن  .3"(  المدانعي "شداعإل الدي السبدرة ا  دالميت بمعندى 

قبيبدت قداش ذلددك، الهد ا ادد ب صدريح عليده، وت ويددل الا دد لكالمدده؛ وإنمدا قدداش: 

. اللددم ييددل مانعيددت، وع 4الزندقددت  الددي قددري  أخدد و ا مددن الحيددرة{ }واانددإل

علماً أن تسدميت ) »  د بيعله: نصرانيت، وع د ريت. واما تبريره لب ويله السا 

؛ الدال يصدح، 5"(  المدانعي " نديق ( قد شاعإل الي السبرة ا  دالميت بمعندى 

ألن ا ددم  نددديق أ لددق اببددداًك علددى المددانعيين عندددما أظهددروا  ندددقبهم الددي 

أن ينبهدي أوا   اليرن ال داني الهجدري، لكدن  درعان مدا اتسدع معنا دا قبدل 

وأصبحإل ت طلق علدى ادل السدرق والجماعدام اتساعا  اليرن ال اني،  م ا داد

واألشددخا  المنحلددين وا بدداييين والمخددالسين لدددين ا  ددالم الددي األصددعش 

والسدددروي يبدددى وإن ادددانعا ينبمدددعن إلدددى ا  دددالم، االجهميدددت، والمعبزلدددت، 

والراال ت. ال صبح ا م "  نديق " ي طلق على المسدلمين ال دالين أا در ممدا 

مدن المجدع  والمدزدايين. وعليده اليعلده : }  ي طلق علدى المدانعيين وأم دالهم

 المدانعي "علماً أن تسميت )  نديق ( قد شاعإل الي السبرة ا  دالميت بمعندى 
                                                

 . 138ابن قبيبت: المعارف ،  :   1
 .163،   :  1985جيعر وايدن رين: ماني والمانعيت، ترجمت  هيل  اار ، دار يسان،   2
 http://www.syriacstudies.com/2017/11/30/ ليم مطر: المانعيت البابليت أ ا  البصعف العراقي ،   3
 . 138ابن قبيبت: المعارف ،  :   4
 http://www.syriacstudies.com/2017/11/30/انعيت البابليت أ ا  البصعف العراقي ،  ليم مطر: الم  5

http://www.syriacstudies.com/2017/11/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-
http://www.syriacstudies.com/2017/11/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-
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.لي  صحيحا قطعا، ألن معنى "  نديق " لي  اما  عم. بدل إن معندى 1"( 

الي اليرن ال ال  الهجري  أصلهيخرج عن  أن"  نديق " ا داد اتساعا وااد 

ك المؤرخدعن األربعدت الد ين رووا أن أ دل قدري  ادانعا ال ي عاش اليه  ؤع

  نادقت. وال ا د على ذلك المعطيام اآلتيت:

 

 إل( ألف ابابا  ماه  الرد على  241ايمد بن ينبل )م: منها أن ا مام     

،  رد به على أصحاب الب ويل السا د للنصع  ال رعيت، الزنادقت والجهميت

يدت وام ددالهم االمعبزلدت وال دديعت.رد اليدده مددن الجهم ،  دما م  نادقددت وجهميدت

ولم ييصد به المانعيين وإنمدا  .2عليهم الي عدة أمعر، منها مس لت خلق اليرآن

قصدد بهدم السدرق ا  ددالميت المنحرالدت عدن ا  دالم. ولددم يدرد الدي ابابده ا ددم 

المدانعيين وع المجددع ، وع رد اليدده علدى عيائددد المانعيددت، ممدا يعنددي أندده لددم 

 : الرد على الزنادقت والجهميت . ييصد م بكبابه

الددرد علددى  ددـ(.ألف ابابددا  دماه 240)م:  عبددد العزيددز الِكندانيأن  ومنهدا    

. رد اليده علدى اليدائلين بخلدق اليدرآن و دم المعبزلدت ومدن 3الزنادقت والجهميت

ييعش : )) مدن   ـ(204)م:  اان ا مام ال االعيوت  ر بهم، السما م  نادقت. 

ق اليد  عم أن هللا مخلعق ، ،و من  عم أن هللا مخلدعق  عم أن اليرآن مخلع

المحدددث يزيددد بدددن  قدداش. و 4اليددد اسددر ،  ددؤعك  نادقددت ،  ددؤعك  نادقددت ((

.  بدل 5: ))  م  نادقت ، عليهم لعنت هللا ((  ـ( عن الجهميت 206)م:  ارون

يبى ابن قبيبت أورد شعرا وصف الجهميت بالزنادقت، الد ورد شدعرا الدي ر داك 

  الم هعر  سيان بن عيينت، المما جاك اليه:  الياش :) المحدث

ْسبَبِيإل  أ ار  وآ ارِ  امٍ الَْليَْبِك   ْسياَن با،ي   نٍَت دََر إْل ... وم 

ْببَِ ي ق ْرب إ ناٍد ومععظٍت ... واالَِييُّعن من َ اٍر ومن   ارِ  وم 

حَ   رأقدا ادع يَهن  ال اِمإَل المسًروَر َمْصَرعه  ... من مارقيَن وِمن ج 

 .6( َجْهٌم يَي عد م ... قَْعداً إلى َ،َ ِ  الريمن والنارِ  وِمن َزناِدقة  

 

تلدك ال ددعا د الدام ددت  ددي أدلدت قطعيددت بدد ن معنددى ا دم الزندقددت تع ددع الددي    

ع ي طلدق علدى المدانعيين إع ا دب ناك وندادرا. و د ا  أصدبحاليرن ال ال  يبى 

ت البددي اعبمددد عليهددا الروايدد أنيددنيض مددزاعم ذلددك الكاتدد ،  دد ا ال ددال عددن 

                                                
 http://www.syriacstudies.com/2017/11/30/ ليم مطر: المانعيت البابليت أ ا  البصعف العراقي ،   1
 .  37أيمد بن ينبل: الرد على الزنادقت والجهميت،  :   2
: اآل ار جماش بادي .و 162 : 2.و ابن تيميت: درك البعارل، ج  364دي : السرق ،  : عن  ؤعك انظر: عبد اليا ر الب دا 3

 .  32 :  1العاردة، ج 
 .  14نسسه ن :  4
  .  17.و عبد هللا بن ايمد : المصدر السابق،  :  39الدارمي: الرد على الجهميت،  :  5
 .  190ابن قبيبت: عيعن األخبار ،  :  6

http://www.syriacstudies.com/2017/11/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-
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ليسددإل بصددحيحت وإنمددا  ددي مددن أااذيدد  الزنادقددت المددانعيين وام ددالهم. الددال 

 الروايت صحيحت وع ت ويله لها بمسبييم .

 

ي بدعم الأن المدزا ي سدبنبز منده،   -واألخيار الثالاث -وإنهاًء لهاذا الفصال     

أندده  بدددعع أ ار ددا بعددض البدداي ين الجددا لين والم رضددين يددعش ا  ددالم 

بدد  ر بهددا، امددا الددي العضددعك والصددالة ، م ددابه للمانعيددت الددي أمددعر ا يددرة وم 

.عن لهدع ا إتبايوالصيام والزااة؛  ي مزاعم با لت ت هد عليهم بالجهل أو 

يرالدعا  الدديانبين  دببه  دع أن المدانعيين  دم الد ين ذلك الب ابه المعجدعد بدين

ميت تيريبددا ديددنهم الددي العصددر ا  ددالمي وادخلددعا اليدده أصددعع والروعددا إ ددال

بددي للمانعيددت مددن ا  ددالم وتهدد يبا لهددا لعلهددا تسددبطيع معاجهددت البحددديام ال

رة بده، جرالبها الي العصر ا  المي.الالمانعيت  ي الم  دابهت لإل دالم والمبد  

 ولي  العك . 

****** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة  :

 

 

وتد  ره بهدا،  أظهر ردنا علدى المدزاعم اليائلدت بم دابهت ا  دالم للمانعيدت     

أن تبديّن ليدد ييائق ا يرة وم   لت نسسإل تلك المزاعم من أ ا ها. منها أوع، 

الب ابه المعجعد بين المانعيت وا  الم الي بعض األصدعش والسدروي اداليعش 

معدداد بالسددارقلي  وخددبم النبددعة، والمعقددف مددن صددل  المسدديح مددن عدمدده، وال

ه المددانعيعن الددي العصددر وجددداألخددروي، والعضددعك والصددالة ؛ أندده ت ددابه أ

العبا ددي عندددما يرالددعا المانعيددت وأدخلددعا اليهددا عيائددد وت ددريعام إ ددالميت 
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الجديدة  لبيريبها من ا  الم ، وته يبها لعلها تسبطيع العقعف أمام األوضاي

تمكنعا مدن العدل ذلدك ألن ا يدرا مدن وقد . الي العصر ا  المي البي جرالبها

كسر، وأجادوا الل دت العربيدت وتسيهدعا الدي أظهروا ا  الم وأخسعا ال رؤ ائهم

ديدن ا  ددالم مددن جهددت؛ وصددنسعا اببدا لن ددر المانعيددت وإ ددارة ال ددبهام يددعش 

ا  الم والطعن اليه مدن جهدت  انيدت؛ واجبهددوا الدي تحريدف ديدنهم وتطعيمده 

بعيائددد وت ددريعام إ ددالميت مددن جهددت  ال ددت. الببددين مددن ذلددك أن المانعيددت  ددي 

والمبدد  ر بهددا .لكددن    رة بدده ولددي   ددع الم ددابه لهدداالم ددابهت لإل ددالم والمبدد

اببددعا عددن ين  البدداي ين الدد ددي ،ائبددت عددن أا ددر الحيييددت  المؤ ددف أن  دد ه

عنها،  عندا الدي  على علم بها، لكنه ت االل والظا ر أن اليهم من  ع المانعيت.

 ا  الم وتعصبا للبا ل.

 

ي   دع السدارقل ندهنبعة ، وأت أن مانيا الي ادعائه للتبين باألدلت الدام  ثانيا:    

هدت ال ي ب ر به المسيح اان ااذبا الي ادعائه ل لك مدن جهدت؛ واخبلدق مدن ج

لسيا،  رق أصعله من الم نه من جع يت، وجانبا مأخر  دينا  ائسا مبناق ا م 

البعذيت.السددددار أتباعدددده المددددانعييعن علددددى نهجدددده الددددي العصددددر النصددددرانيت و

ن أ الم وأدخلع ا الدي ديدنهم دون ا  المي، السرقعا أصعع والروعا من ا 

م. والدي ي علم بهم، الارتكبعا ب لك جريمت نكراك الي يق ا  دالم والعيدل والعلد

الدي  وقبنا الحاضر وجد أعداك ا  الم الي تلك الجريمدت و ديلت العالدت للطعدن

بد  ر بهدا. الع  لدعا ذلددكا  دالم والب دكيك اليده، بددعع  أنده م  دابه للمانعيدت وم 

لدع وت،وإنما تعصبا للبا دل وانبصدارا لده ضدد ا  دالم، لي  بح ا عن الحييي

وهلل الحمدد  ،الي ابابندا  د ا  ن الحيييت لببينإل لهم، اما بينا جانبا منهابح عا ع

 أوع وأخيرا. 

بدده  ني ددنا لدددعع  مداني ب ندده  ددع النبددي الخداتم الدد ي ب ددر ا ددف ثالثاا:      

م بد ن مدا قالده ا  دالالمسيح با م السارقلي ، أنه ب لك الزعم قدد أ بدإل صددق 

أن  . الببين الخاتمالعربي األمي النبي  بمجيكاب  اليهعد والنصار  ب رم 

مدا صساته البدي ذارتهدا تلدك الكبد  لدم تنطبدق علدى مداني، وإنمدا انطبيدإل تما

خدر  أعلى النبي العربي محمد بن عبد هللا عليه الصالة والسالم. ومن جهت 

علمددا صددحيحا ،وع نظددرا مدده لددي  أظهددر نيدددنا لمددزاعم مدداني أن معظددم اال

صددحيحا ،وإنمدا  ددع ادالم إن ددائي وعظدي، مملددعك  عيليدا صددريحا ،وع وييدا

ت البي والخراالام واألخطاك العلمي ظنعن ،الو واأل عاكااذي ،األبا يل واأل

 ع تكاد تنبهي .
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ن ا  دالم ن الدزعم بد أ ا يدرةقطعيدت ليد أ ببندا ب دلدت : -رابعا  –وأخيرا       

ب  ر بها اليم  اب لخداتم، بعدض أصدعله وأيكامده ايعلده بدالنبي ا ه للمانعيت وم 

والمعاد األخروي، والعضعك والصدالة، والصدعم والزاداة، والدي معقسده مدن 

أندددده  عددددم با ددددل جملددددت المسدددديح عيسددددى عليدددده السددددالم، و،يددددر ذلددددك ؛ 

بدد  رة بددالم الحيييت  ددي أن المانعيددت  ددي الم ددابهت لإل ددوتسصدديال،و ه، والم 

ب  ر بها. يدث ذلك الي العصر ا  المي ولي   ع عندما  الم ابه لها وع الم 

يريبهدا يّرف المانعيعن المانعيت وأدخلعا اليها أصعع وت ريعام إ الميت، لب

 نده  دالم بمن ا  الم وته يبها.وب لك قام الدليل اليطعي ب ن ال ين اتهمعا ا 

ب  ر بها ، ا مددا أو تع هدامهم لده ، جهدالانعا م خط ين الدي اتم  ابه للمانعيت وم 

 . للطعن اليه والنيل منه، والب كيك اليه

 

 

 تم الكباب وهلل الحمد أوع وأخيرا 
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 اليرآن الكريم  -1

 .   مسلم:  الصحيح -2

 .    البخاري:  الصحيح  -3

 .  ابن ا ير : السيرة النبعيت   -4

 .    ابن   ام السيرة النبعيت -5 

 .   1السلسلت الصحيحت، ج  :األلباني  -  6

 .   أيمد بن ينبل: المسند، تحييق أيمد محمد شاار - 7

 . ابن ر بت : األعالق النسيست ويليه اباب البلدان  -8
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 .    ابن قبيبت: المعارف   -9

 .   منمق الي أخبار قري ابن يبي  : ال -10

 .   ابن يبي  : المحبر -11

 .   المطهر الميد ي: البدك والباريس  - 12

 ال هر باني: الملل والنحل - 13

 .  البيروني: اآل ار الباقيت عن اليرون الخاليت  - 14

 .  ابن النديم السهر إل، دار المعرالت، بيروم - 15

مجمععت مدن الميبطسدام " ،  7 -6 إنجيل ماني  يا :  السصل ال اني " - 16

،  ومدوندت اعلعنيدا لمداني  داي( امن المصادر الرئيسيت الي المانعيت )ايساعيد

haja-mani-https://www.rulit.me/books/evangelie-معقدددددددددددع: 

1.html-405770-read 

 .    دنكان ،رينيليز: إنجيل ماني - 17

  : إنجيددل مدداني،  السصددل السدداد  وال ال ددعن ، معقددع: دنكددان ،رينيليددز - 18

http://flibusta.site/b/420389/read  . 

: تعدددددددددددددددددداليم المانعيددددددددددددددددددت ،  يارو ددددددددددددددددددالف  ولعتدددددددددددددددددداريف - 19

1.html-408590-read-https://www.rulit.me/books/karuzuta     

 -السصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعش –الكيساعيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   - 20

http://www.rodon.org/other/mk.htm#a1 

بدت  لسدلت األناجيدل المرالعضدت، مكب ،جيل تعمداأيمد يجا ي السيا: إن - 21

 .ا يمان، مصر ، المنصعرة 

م ،   مني  السيار:   ل ب ر الكباب الميد  بمحمد صلى هللا عليه و ل - 22

 .، دار ا  الم 1

 

 

 عليده ب ارام العهد اليديم بمحمد صدلى هللامحمد بن عبد هللا السحيم :  - 22

 .  و لم 

ة : مخبصر إظهار الحق، يييه محمد ملكاوي، و راريمت هللا الهندي  -23

 . ال ؤون ا  الميت واألوقاف، السععديت 

 .  رد على الزنادقت والجهميتأيمد بن ينبل: ال - 24

 .    الدارمي: الرد على الجهميت -25

 . ابن قبيبت: المعارف   -26

دار  يمددددد ضددددياك الددددريمن األعظمددددي: الصددددعش الددددي أديددددان الهنددددد، - 27

 .  1997،البخاري

https://www.rulit.me/books/evangelie-mani-haja-read-405770-1.html
https://www.rulit.me/books/evangelie-mani-haja-read-405770-1.html
https://www.rulit.me/books/evangelie-mani-haja-read-405770-1.html
http://flibusta.site/b/420389/read
https://www.rulit.me/books/karuzuta-read-408590-1.html
http://www.rodon.org/other/mk.htm#a1
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ذيت، رؤوف شلبي:  األديان اليديمت الي ال رق ، مع ترجمت لكباب البع - 28

 .    1983دار ال روق ، 

 . يع ابيع  الييصري: تاريس الكنيست، ترجمت مرق  داود ، اليا رة - 29

 .     اليعيعبي :  تاريس اليعيعبي - 30

 أو،سدددددطين : ضدددددد الاو دددددإل المدددددانعي،  الكبددددداب الخدددددام  ع دددددر، - 31

https://orthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf104/npnf1

htm.027  

الكبدداب الميددد  المددانعي، ترنيمددت الددي نهايددت العددالم ، معقددع : المكببددت  -32

 .  http://gnosis.org/bookstoreال نعصيت، 

،    Huastuanift، ،صدددددالة البعبدددددت عندددددد المدددددانعيين المسدددددبمعين   - 33

-pokayannaya-https://www.rulit.me/books/huastuanift

1.html-454261-read-maniheev-molitva   . 

،   4،  :  يارو دالف  ولعتداريفأناشيد المانعيت الصينيت، ترجمدت  - 34

-gimny-manihejskie-https://www.rulit.me/books/kitajskie

4.html-434085-read   

سدائ  ، ان ، دار النمحمد با ل الطائي: خلق الكعن بين العلدم وا يمد   - 35

 . 1998بيروم ، 

ت  ددهيل  اددار ، الملحددق جيددعر وايدددن رين: مدداني والمانعيددت، ترجمدد  - 36

 .  1985ال اني : الكيساعيا ، دار يسان، 

 .   السارابي : ر البان اللسسيبان - 37

 .  السارابي: ر ائل السارابي  - 38 

ايددت األرب الددي أخبددار مؤلددف مجهددعش مددن اليددرن ال دداني الهجددري: نه  - 39

 .   السر  والعرب

  يرومار الكب  العلميت، بالهمم، دابن مسكعيه: تجارب األمم وتعاق   - 40

د ، مدددن إعددددا 2األالسدددبا : الكبددداب الميدددد  للدياندددت الزردشدددبيت  ،    - 41

 وتحييق خليل عبد الريمن .

مددد جديددد، دار قدددم  ، ي ددزف  اليز ددعالر: الددار  اليديمددت، ترجمددت مح  - 42

 .  2009دم ق، 

م دديحا  خددا : ارونعلعجيددا أربيددل ، ترجمدده ويييدده عزيددز عبددد األيددد  - 43

 . 2001باتبي، من عرام  ارا ، مطبعت و راة البربيت، أربيل ، العراق ، ن

آر دددر اريسبنسدددن : إيدددران الدددي عهدددد السا دددانيين ، ترجمدددت يحيدددى  -- 44

 .الخ اب

https://orthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf104/npnf1027.htm
https://orthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf104/npnf1027.htm
http://gnosis.org/bookstore1.htm
https://www.rulit.me/books/huastuanift-pokayannaya-molitva-maniheev-download-free-454261.html
https://www.rulit.me/books/huastuanift-pokayannaya-molitva-maniheev-read-454261-1.html
https://www.rulit.me/books/huastuanift-pokayannaya-molitva-maniheev-read-454261-1.html
https://www.rulit.me/books/kitajskie-manihejskie-gimny-read-434085-4.html
https://www.rulit.me/books/kitajskie-manihejskie-gimny-read-434085-4.html
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امعدت جن رة اليت الدرا ام ال رقيت واألالريييت ، ماني: ال ابعر،ان ،  -45

 .  ( 1979) 3، رقم  42لندن، المجلد.  

شددظايا مددن أ روجددت المانعيددت، مخطع ددت  -ت السار دديت، شددريعت الدياندد -46

، يييهدا  -قبدل ا  دالم-ترجع إلى اليرن العاشدر المديالدي، واصدلها الار دي

https://www.rulit.me/books/traktat- .  ون ددددر ا أ . ج ألكسددددنيان

-manihejskogo-fragmenty-religii-persidskoj-kanon-pello

-free-download-traktata 

 المسدديح ، دار العاصددمت، ابددن تيميددت: الجددعاب الصددحيح لمددن بدددش ديددن  -46

  .   السععديت

ل، دار األوائدد عبددد الددر اق المددعيي: العبددادام الددي األديددان السددماويت، - 47

 .    2001األردن ،

بددد أبددع الحسددن العددامري :  ا عددالم بمناقدد  ا  ددالم ، يييدده أيمددد ع- 48  

 . 1988الحميد ،راب ، دار األصالت، الريال، 

يددت، جددراردو انددعلي :   مع ددععت تدداريس األديددان : الزرادشددبيت، المانع - 49

مكببدت السدعاح،  اليهعديت، المسيحيت، الكباب الخدام ، تحدإل إشدراف الدرا 

 . السكر الجديد

 ليدت جرج  داود داود : الزندقت والزنادقت الي األدب العربي، من الجا -50

  2004ويبى اليرن ال ال  الهجري، المؤ ست الجامعيت للدرا ام والن ر، 

 .  وري: العصر العبا ي األوش عبد العزيز الد - 51

ف العراقدددددددي ،  دددددددليم مطدددددددر: المانعيدددددددت البابليدددددددت أ دددددددا  البصدددددددع -- 52

/http://www.syriacstudies.com/2017/11/30   
 ت في الربكة المعلوماتية: مقاال

ت دددددددددددابه المانعيدددددددددددت وا  دددددددددددالم ، ندددددددددددادي السكدددددددددددر الحدددددددددددر،     -53

http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272 

بدعدددددددددددددددددددددددددددددت مددددددددددددددددددددددددددددداني، ابددددددددددددددددددددددددددددد  دينيدددددددددددددددددددددددددددددت،   - 54 

http://alkuwaitbookstmarkcom.blogspot.com/2019/08/blo

post_10.html-g  

  https://mawdoo3.comما  ع اع بنسا   ، معقع: معضعي،  -  55  

. و   https://ar.wikipedia.org/wikمانعيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت، 

https://www.marefa.org 

 يدددددددانغ العشدددددددي: الدددددددي تصددددددداعد البعذيدددددددت ا ي عريدددددددت والمانعيدددددددت،  -56

http://www.silkroads.org.cn/article  .  

 https://read01.com/eoAx4O،   مخطع ام من أ رة تانغ  -- 57

https://www.rulit.me/books/traktat-pello-kanon-persidskoj-religii-fragmenty-manihejskogo-traktata-download-free-
https://www.rulit.me/books/traktat-pello-kanon-persidskoj-religii-fragmenty-manihejskogo-traktata-download-free-
https://www.rulit.me/books/traktat-pello-kanon-persidskoj-religii-fragmenty-manihejskogo-traktata-download-free-
https://www.rulit.me/books/traktat-pello-kanon-persidskoj-religii-fragmenty-manihejskogo-traktata-download-free-
http://www.syriacstudies.com/2017/11/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-
http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=35272
http://alkuwaitbookstmarkcom.blogspot.com/2019/08/blog-post_10.html
http://alkuwaitbookstmarkcom.blogspot.com/2019/08/blog-post_10.html
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wik
https://www.marefa.org/%D9%85
http://www.silkroads.org.cn/article
https://read01.com/eoAx4O
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،     المانعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت نيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداش: -58

https://www.wikiwand.com/en/Talk:Manichaeism/Archi

ve_2#/Structure  

اعمبرا عريددددددددت السا ددددددددانيت ، معقددددددددع تدددددددداريس و ياالددددددددت إيددددددددران،   - 59

IRANOLOGIE.COM   . 

- رانيدت دائدرة الدرا دام ا يالملعايت الميد ت الي إيران السا دانيت ،   - 60

   /w.cais-soas.com   اليديمت ، معقع :

:  ل دبكت المعلعماتيدتتنصي  الملع  السر : مع دععت إيرانيكدا علدى ا  -61

www.iranicaonline.org .  

 ت. ر بم ، مع ععت ويكي بيديا الحرة ، على ال بكت المعلعماتيني   - 62

أو،سددطين: رد أو،سددطين علددى الاو ددإل المددانعي، الكبدداب البا ددع -  -63

والع دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرون، 

https://orthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf104/npnf1

htm#TopOfPage.051    . 

صددددددددددالة المنيددددددددددا ، انيسددددددددددت مددددددددددانيكع،  المعبددددددددددد المراددددددددددزي،  - 64

http://manichaean.org/es/maniquea 

معقددددددددددددددددددددددددددددددددددددع ، معبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددام المانعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  ،  - 65

http://manichaean.org/pt/indice/crencas.php 

ا دددددددددددددددا ير إيدددددددددددددددران اليديمدددددددددددددددت ، الملحدددددددددددددددق الخدددددددددددددددام :   - 66

http://annales.info/egipet/rak/iranp5.htm .  

***** 

 

 

 

 

 

 محتويات الكتاب 

 

 المقدمة 

 الفصل األول 

 

 في قوله  لمانويةُمتأثر بانقض الزعم بأن نبي اإلسالم 

 ،والكتاب اإللهي ،وختم النبوة بالفارقليط

https://www.wikiwand.com/en/Talk:Manichaeism/Archive_2#/Structure
https://www.wikiwand.com/en/Talk:Manichaeism/Archive_2#/Structure
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%2522%2BHISTORY%2BAND%2BCULTURE%2BOF%2BIRAN%2BBY%2BKHODADAD%2BREZAKHANI%2B%2522%26espv%3D2%26biw%3D827%26bih%3D376&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://iranologie.com/&usg=ALkJrhgqXKS7NidtBYvqBqRrTfTIWCQzsQ
https://orthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf104/npnf1051.htm#TopOfPage
https://orthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf104/npnf1051.htm#TopOfPage
http://manichaean.org/es/maniquea
http://manichaean.org/pt/indice/crencas.php
http://annales.info/egipet/rak/iranp5.htm
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 أوال: ماني لم يكن نبيا :

 ثانيا: محمد صلى هللا عليه وسلم هو النبي الخاتم :  

 الثانيالفصل 

 

 في قولهومتأثر بها  لمانويةُمرابه لم نقض الزعم بأن اإلسال

 عدم صلب المسيح وقتله  بالمعاد األخروي ،و

 
 :أوال:   تحريف الفرس لتاريخهم الديني 

 ثانيا : نقض القول بمرابهة المعاد اإلسالمي للمعاد المانوي وتأثر  به

 ثالثا: عدم مرابهة اإلسالم للمانوية في موقفها من صلب المسيح

 

 الفصل الثالث

  في قولهومتأثر بها  لمانويةُمرابه لنقض الزعم بأن اإلسالم 

 بالوضوء والصالة، والصيام والزكاة 

 
 أوال: عدم مرابهة اإلسالم للمانوية في الوضوء والصالة:

 ثانيا: عدم مرابهة اإلسالم للمانوية في الصيام والزكاة :

 ثالثا: نقض مزاعم أخرى: 

 الخاتمة 

 ُمصنفات للمؤلف : 

 

 

***** 
 

 

 ُمصنفات للمؤلف : 
 صسحام من تاريس أ ل السنت و الجماعت الي ب داد . -1
 الداروينيت الي ميزان ا  الم والعلم .  -2

 درا ت والق منهز علم الجرح والبعديل –ق يت البحكيم الي معقعت صسين  -3

 -درا ت والق منهز علم الجرح والبعديل –ال عرة على  يدنا ع مان بن عسان  -4
 در ت الرواة الك ابين الي روايت الباريس ا  المي و تدوينه .م -5

 .  درا ت والق منهز أ ل الجرح والبعديل –الصحابت المعبزلعن للسبنت الكبر   -6

 األ مت العييديت بين األشاعرة و أ ل الحدي  . -7
 أخطاك المؤر  عبد الريمن ابن خلدون الي ابابه الميدمت -8
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 راعنأالمنهجيت الي مؤلسام محمد عابد الجابري و محمد األخطاك الباريخيت و  -9
-  -المعليه الصالة و الس-أبا يل و خراالام يعش اليرآن الكريم و النبي محمد-10

 -درا ت نيديت لديض أبا يل الجابري ،و خراالام   ام جعي 

 على ضعك ال ري و العيل و العلم –نيد الكر السيلسعف ابن رشد الحسيد  -11
 -خالش العصر ا  المي -الم  بي الي الباريس ا  الميالبعص   -12

  -والق منهز علم الجرح و البعديل-بحعث يعش الخالالت و السبنت الكبر  -13

 مياومت أ ل السنت للسلسست اليعنانيت . -14
 امد أبييقراكة نيديت لسكر يسن ينسي ، و نصر  - وقسام مع أدعياك العيالنيت  -15

 .  -أم الهم يد ، و  ام جعي  ، و 

ره ، مظا ره و آ دا -تناقض الروايام السنيت وال يعيت يعش تاريس صدر ا  الم -16
 .  -أ بابه و منهز تحيييه

 جنايام أر طع الي يق العيل والعلم  .  -17

 مخالست السال ست المسلمين لطبيعيام اليرآن الكريم .  -18
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