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 مقدمة 
 

مااارس اإلنسااان المصاااًر قااديمًا مختلااف أناااواع السااحر وحااااول 
يطرة علاى المخاا ر التاي تيحايط باه وهاتا الكتااب من خاللهاا السا

يتتبع نشأة السحر قبال المايالد وىلاى الوقاح الحاضار كيأخات  فاي 
  ضحة ألمور غامضة.رحلة سريعة ليضع أمامك إجابات وا

 
ثالثااة أجااكاء كاال جااكء تناااول بالشاارح  يحتااًو هااتا الكتاااب علااى
السااااحر فاااي وقااااح ل الجاااكء األول و والتحليااال قضاااية السااااحر. تناااا

فهااال كاااان هناااا  الفراعناااة. حياااث ارتااابط الساااحر بالطاااب والااادين. 
كياااات اسااااتخدموو؟ وماااان هااااو سااااحرا فااااي مصاااار وقااااح الفراعنااااة؟ 
هاتا الجاكء كما احتاًو اني؟  الساحر؟ وما هو مفهوم اللبس الشيط

حياااث انتشاااار علاااى الساااحر فااااي أورباااا أبااااان العصاااور الوسااااطي. 
السحر انتشارا كبيرًا وكان هناا  اتهاماات ومحاكماات قاساية ضاد 

 السحر.  امن يمارسو 
 

لساااحر فاااي مجتمعناااا المصاااًر والعرباااي تنااااول الجاااكء الثااااني ا
وقااااد تناولااااح بعااااا الممارسااااات السااااحرية مثاااال الحجاااااب اليااااوم. 

عماااالب وربااااط العااااريس..الخ. كمااااا عرضااااح خرافااااة الحسااااد فااااي وال
 المفهوم الشعبي وقدمح بعا التحليالت لها؟ 
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 تيالكتاااب المقاادس فااي قضاايرأً علااى الجااكء الثالااث واحتااًو 

وبدأتاااااه بااااارأً الكتااااااب المقااااادس فاااااي الحساااااود  .ب والحساااااد الساااااحر
والمحسود وكيت يؤثر الحسد؟ كما احتًو على السحر في العهاد 

 وختم هتا الجكء بدور األسرة والكنيسة. عهد الجديد.  القديم وال
خااالل خبراتااي فااي تقااديم محاضاارات عاان هااتا الموضااوع وماان 

 : أجبح على العديد من األسئلة منها
هاال للسااحر  هاال يوجااد سااحر؟ متااى وجااد السااحر؟ وأياان وجااد؟

قاادرة علااى الحمايااةب وهاال لااه القاادرة علااى الضاارر؟ مااا هااو الفكاار 
؟ مااااا هااااو اللاااابس الشاااايطانيب الناااااسيااااؤثر فااااي الخرافااااي؟ وكياااات 

هال ما عالقاة الساحر بالشايا ين؟ وكيت يحدثب وكيت نعالجه؟ 
يمكاان لسنسااان أن يخاااًو ًاايطانًا؟ كياات يااتعلم الساااحر السااحر؟ 

ومااا هااو  وهاال يااؤثر فااي المااؤمن؟هاال للسااحر تااأثير علااى الناااس؟ 
المندل؟ وما هو الكار؟ ما رأً الكتاب المقدس فاي هاتو القضاايا؟ 

  ن تحضير األرواح؟هل يمكو 
مااااا دور العااااين فااااي الحسااااد؟ وهاااال يااااؤثر فااااي الناااااس؟ مااااا هااااو 

 ؟ الحسد  الحسد؟ وما دور الملح؟ كيت نحمي أنفسنا من
 الحقيقة؟ أين وغيرها أمام هتو األسئلة 
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 الجزء األول 
 السحر في التاريخ 
 الفرعوني واألوربي 
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 الفصل األول 
 البداية واالستمرار 

 
ي كافة المجتمعات في العاالم القاديمب واساتمر إلاى بدأ السحر ف

 الوقح الراهن للكثير من األسباب. 
 

 أواًل: بدايات السحر
نضع  قبل أن نتطرق لبداية السحر وكيفية االستمرار علينا أن  

 تعريفًا للموضوع. 

 . ما هو السحر؟ 1
هو ضرب من ضروب التفكير الخرافي الاتً  Magicالسحر  

ًا عاان التفكيار العلمااي الموضاوعي ويرجااع إلااى يختلاف اختالفااا بينا
العصااااور البدائيااااة. ويسااااتهدر  لااااب قااااوة خارقااااة للطبيعااااةب وماااان 
معانية اللغوية يقال ساحرو أً صادعه وعمال لاه الساحر واساتماله 
وفتنااااه وساااالب لبااااه. كمااااا ماااان معانيااااه إخااااراج البا اااال فااااي صااااورة 

 1الحق.."
 

 
. دراسااات فااي تطااور الفكاار اإلنساااني وتاااريخ علاام الاانفس  .  1 الاادكتور عبااد الاارحمن  يسااًو

 .  222. القاهرة. ص.  1997الحديث. دار المعرفة الجامعية.  
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ل الساااحر هاااو ماااا يفعلاااه السااااحر مااان حياااويمكااان أن نقاااول أن 
با لاااة إلقنااااع النااااس بخديعاااة معيناااةب مساااتخدمًا فاااي  لاااك بعاااا 
المعارر المعينة لكي يؤثر في الناس التين لاديهم قابلياة لسيحااء 

 للفكر الخرافي.  2والتصديق
هااااااي االساااااااتخدام " Sorceryالشااااااعو ة  ؟الشاااااااعو ةومااااااا هااااااي 

المقصااااااود للسااااااحر الشاااااارير لسضاااااارار الناس..والمشااااااعو  يضاااااار 
  3مهم بصورة مباًرة.."اآلخرين دون أن يهاج

 
 علم يدرس. السحر 2

وجاااااد الساااااحر فاااااي العصاااااور القديماااااة قبااااال المااااايالد فاااااي كافاااااة 
. إال أنااه فااي مصاار الفرعونيااة كااان لااه علومااه القديمااةالمجتمعااات 

التي تدرس وتالميتو التين مارسوا هاتا العلام حتاى أصابح الساحر 
حيااااة ركناااًا هاماااًا مااان أركاااان الحيااااة ال يمكااان االساااتغناء عناااه فاااي 

عامااة الشااعب كمااا أنااه أصاابح ركنااًا هامااًا فااي بيااح الملااك "وكااانوا 
يااكودون تاااج الملااك بالسااحرب كااان هااو الربااة "الع يمااة السااحر". 

 4وكان الناس في أماكن متناثرة يعبدون إلهًا يسمي "السحر "
 

 . 11. ص  1990. القس صموئيل رزفي إبراهيم. السحر والحسد. دار الثقافة.   2
هضااة الشااارق جامعاااة . الاادكتور عباااد الهااادً الجاااوهًر قاااموس علااام االجتماااع. مكتباااة ن 3

 . 121. ص.  1983القاهرة.  
. مكتباااة جاااورج باااونر وتخااارون ترجماااة أماااين ساااالمة معجااام الحضاااارة المصااارية القديماااة.  4

 . 189ص    األسرة. 
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السااحر فااي كاال جوانااب حياتااه  مااارس اإلنسااان المصااًر القااديم

وىناه لمان الصاعب أن يفهام ولم يوجد جاناب لام يحاتل إلاي ساحر "
العقااال الحاااديث الاااتً لااام ينااادمل فاااي أفكاااار هاااؤالء القاااوم الدينياااة 
وتاريخهمب كيت أن مرافق الحياة جميعها قد تسرب إليها االعتقاد 

السعادة الشعبيةب  ىفي السحر بحالة صيرته صاحب السيطرة عل
الاادوام حتااى فااي أبسااط األحااوال المنكليااة  ىوكااان  لااك ااااهرًا علاا

ةب إ  صار من األًياء التي يكاولها اإلنسان بطبيعاة حياتاه العادي
فماااارس اإلنساااان المصاااًر القاااديم   5كاااالنوم أو تجهياااك الطعاااام.."

السحر للوقاية من المرض والتغلب علي الشيا ينب والحماية مان 
الحيوانااااات المفترسااااة كمااااا مااااارس السااااحر للحمايااااة بعااااد الماااااوت 

 والوصول بسالم إلى السماء. 
 

ي مصاار الفرعونيااة كااان علمااًا ياادرس ويمااارس مااان فالسااحر فاا
 يقاااوم علاااى اإلدعااااء كاااانو خاااالل تجاااارب كاااان يمارساااها الساااحرة. 

تجاااارب و ااارق كاااانوا يعرفونهاااا جيااادًا.  ىعلاااب و باالتصاااال باآللهاااة
"فالسحر علام تجريباي ينماو بمضاي الاكمن علياهب والرقاي الموغلاة 

كثاار ماان فااي القاادم هااي التااي كانااح تعااد أكثاار تااأثيرًاب فقااد جربااح أ

 
 .  512. ص   2000. سليم حسن موسوعة مصر القديمة الجكء الثالث مكتبة األسرة   5
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غيرهاا علاي وجاه عاام. وقاد كاان الساحرة كثيارًا ماا يتفااخرون بقادم 
من يقصدهمب وهتو  ىوصفاتهم السحرية التي كانوا يعرضونها عل

 6احية إ اعة السحر"نهي 
 

 ثانيًا: استمرارية السحر
 استمر السحر من قبل الميالد إلى اآلن لعدة أسباب: 

 ولحلالبحث عن  .1
عندما يواجه مشكالت ال يجد ر الخرافي يلجأ اإلنسان إلى الفك

يمتاد  . وال يقتصار الفكار الخرافاي علاى غيار المثقفاين باللها حاال
ففي حاالت المرض يهرع الناس إلاى الوصافات   أثرو إلى المثقفين

البلدياة أو السااحر لطلااب العاالج. فااالمهم بالنساابة لمان يماار بأزمااة 
ى التفكياااار أن يجاااد حااااًل لهاااا وال يتنباااه إن كااااان الحااال يعتماااد علااا

 العلمي أو الخرافي. 
 

تحح و أة ال رور القاسية "وقد يلجأ اإلنسان المثقف للسحر 
التااي تعطاال قدراتااه علااى التفكياار السااليم وقااد يحاادث مااثاًل عناادما 
يعاااني الفاارد ماان ماارض عضااال ألاايمب وتعجااك أساااليب العلاام عاان 
ل التغلب عليه. عندئت يرتد الفرد بتفكيرو إلى عقلية الطفل أو الرج

 
ساايس الثالااث ولمحااة فااي . سااليم حساان مصاار القديمااة الجااكء السااابع عصاار مرنبتاااح ورعم 6

 .  631ص   2001تاريخ لوبية مهرجان القراءة للجميع  
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الباادائيب ويقباال التفكياار الخرافااي المتمثاال فااي السااحرب باال ويعلااق 
 7عليه أمله"

 
 السحر بالدين  ارتباط. 2
"أعتبااار الساااحر علماااًا مااان علاااوم حياااث رتااابط الساااحر بالااادين أ

الكثياار ماان أن الكهنااوت الااتً تخصااا كيااه الكهنااة وحاادهمب كمااا 
الطقااااوس الدينياااااة ارتبطااااح بالساااااحر وتعاليمااااهب وتاااااداخل الساااااحر 

ين معااًا فااي كتااب المااوتىب والمتااون الدينيااةب وعالقااة "اآللهااة" والااد 
القديمة بالبشر. بعبارة أخًر كان السحر عناد المصاريين القادماء 
مجااارد ديااان تطبيقااايب كماااا كااااان يشاااتغل باااه كباااار رجاااال الاااادين. 

اسااتخدام  ىومااازال هااتا االعتقاااد فااي قاادرة بعااا رجااال الاادين علاا
   8"السحر لتحقيق المآرب قائمًا حتى اآلن

 
ارتاابط السااحر فااي مصاار باابعا اآللهااة مثاال اإللااه بااس ولهااتا 

"وهااو إلااه منكلااي مشااوو الخلقااةب غكياار الشااعرب مقطااب األساااريرب 
يلبس باروكة من الريش وجلد أسد ويخرج لسانه من فمهب وكانح 
وايفتاااااه حماياااااة النااااااس مااااان قاااااًو الشااااار والكواحاااااف والكائناااااات 

 
. سااامية حساان الساااعاتي دكتااورو السااحر والمجتمااع دراسااة ن ريااة وبحااث ميااداني مكتبااة  7

 .  186. ص   1982األنجلو المصرية  
 .  31. ص  المرجع السابق.   8
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صائصاااه أناااه كاااان اإللاااه باااس لاااه خصاااائا "ومااان خو  9المؤ ياااة"
يجلااب السااعادة للبيااح ويحميااه بشااكل عااام. وكانااح صااورته ترساام 
علاااااي األسااااارةب ومسااااااند الااااارأسب ومقاااااابا المرايااااااب وغيرهاااااا مااااان 
األدوات المنكليااااااة. وكانااااااح التمااااااائم التااااااي يسااااااتخدمها األحياااااااءب 
والمصاانوعة ماان عاااج فاارس النهاارب تشااكل فااي كثياار ماان األحيااان 

الهادر مان هاتو التماائم علي صورة كاائن يشابه اإللاه باس. وكاان 
فلقد كان الغرض  10أبعاد األفاعي وغيرها من المخلوقات الضارة"

ماان التمااائم حمايااة اإلنسااان ماان الضاارر لكااي يحفااظ نفسااه سااالمًا 
وىرتباط السحر بالدين جعل السحر ينتشار دون مرض أو ضرر. 
أمااور روحيااة التااي تطماائن ماان الاادين يحتويااه ويجااد رواج لااه لمااا 

 اإلنسان. 
 

 
 .  81ص    . مرجع سبق  كرو. جورج بونر وتخرون .   9
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 لثًا: اإليمان بقوة التماثيلثا
 . يعبد اآللهة في صورة تماثيلديما كان الشعب في مصر ق

بقاااوة إيماااان فاااي الساااحر المصاااًر هناااا  وكاااان : . تمثاااال اإللاااه1
فكما أن النطق باسم إلاه مااب كاان ياأتي باه فاي حضارة .."التمثال  

اإلنسانب كتلك كان صنع تمثال أو عمل صورة لرجل أو لشيءب 
ك التمثاااال الجدياااد أو الصاااورة جاااكءًا مااان الشخصاااية ينقااال إلاااي  لااا

ب وهنااا  وجهااة ن اار أخااًر تقااول ءالروحيااة لااتلك الرجاال أو الشااي
بأنااااه كااااان يمااااد اإلنسااااان بوساااايلة للساااايطرة علااااي  لااااك الرجاااال أو 

ولتلك استعملوا التماثيل في الشفاء و لب الحماياة مان   11"ءالشي
رجااال أو خطاار البيئااة التاااي يعاايش فيهاااا اإلنسااان "فيوضاااع تمثااال 
ألفااااعي لإلاااهب بعاااد مااالء جسااامه كلاااه باااالرموز الساااحرية المضاااادة 

يحمااي الناااس  التمثااالوحسااب زعمااه كااان  12والتماساايح والعقااارب"
 من الضرر. 

 

ى ا أراد اإلنسااان االنتقااام ماان عاادو لااه عليااه و : . تمثااال اإلنسااان2
نع له تمثال سحًر من الشمع لهاتا اإلنساان صالتهاب للساحر لي

أن يصاانع  –لكااي يساايطر علااي العاادو  –لساااحر ا ىكااان علاا..و "
شاانًا ماان الشاامع أو ماان الطااينب ..وكااان يكتااب علااي هااتو ختمثااااًل 

 
 . 187ص    . مرجع سبق  كرو. جورج بونر وتخرون .   11
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الصورة كتلك أسم العدو المفروض أنهاا تمثلاهب كماا يكتاب اسامي 
كااان  13والديااه حتااى ال يكااون هنااا  خطااأ فااي الشااخا المقصااود"

فااا  ا تااام عمااال  باالسااام فاااي العاااالم القاااديم يعناااي ًخصاااية اإلنساااان
 فهتا معناو ضرر اإلنسان نفسه.اسم االشخاب ضر سحًر ي

 

عناادما هااتا النااوع ماان السااحر ويعتقااد السااحرة فااي هااتو األيااام فااي 
يصااانعون ًاااكال مااان الشااامع أو تمثاااال ماااا يمثااال الشاااخا الماااراد 

"سااحر االنتقااام وكيااة وياادعون هااتا النااوع ماان السااحر باساام سااحرو 
 رياااق يااادعي الساااحرة أناااه يمكااان الاااتخلا مااان أً إنساااان عااان 

السحر إ ا صنع الساحر ًكل مان الشامع وألقااو فاي الناار ونطاق 
بكلمااات ساااحرية معيناااةب عندئااات يتالًاااي الشاااكل الشااامعي ويماااوت 
اإلنسان تدريجيًا. ولكن المالحظ أن هتا إدعاء كا ب من السحرة 

ويمكااان  14ألنهااام يرفضاااون القياااام بهاااتا العمااال بحجاااة أناااه جريماااة
يااااااتاء لمااااااا تاااااارددوا فااااااي القااااااول لااااااو كااااااان للسااااااحرة قاااااادرة علااااااى اإل

 استخدامها. 
 

 
. سليم حساان مصاار القديمااة الجااكء السااابع عصاار مرنبتاااح ورعمساايس الثالااث ولمحااة فااي  13

 . 636ص   2001جان القراءة للجميع  تاريخ لوبية مهر 
 .  30. ص  1993. صموئيل رزفي السحر والدجل. دار الثقافة.   14
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 لفصل الثاني ا
 أغراض السحر

 
كاال مجاااالت حياتااه تقريبااًا فااي قااديمًا السااحر اإلنسااان اسااتخدم 

   .بتعدد احتياج اإلنسان ض حيث تعدد األغرا
 

 أواًل: الحماية من الضرر
 ارتبط السحر بأغراض معينة إحتاجها اإلنسان كالتالي: 

 الحماية من الثعابين. 1
السحر بالمخاور التي كانح تحيط باإلنساان ممارسة    ح تبطار 

فااااااي  لااااااك الوقااااااحب فكانااااااح هنااااااا  البيئااااااة الصااااااحراويةب والبيئيااااااة 
الكرا يااااةب فلقااااد خاااارج ماااان البيئااااة الصااااحراوية العقااااارب والثعااااابين 
وخاارج ماان البيئااة الكرا يااة التماساايح التااي كانااح تعاايش فااي ماااء 

ب دفاااع اإلنساااان النيااال فاااالخور مااان التماسااايح واألفااااعي والعقاااار 
 –اآللهاة  ىلاإإلاي الساحر "فيلجاأ المصاريون  ءالمصًر إلي اللجو 
لمقاوماة هاتا الخطارب لماا كاانوا يعتقادون مان  -عن  يب خا ر  

أن هااؤالء اآللهااة حااين عاًااوا علااي األرض كااانوا عرضااة لمثلهاااب 
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فينبغااي أن تأخاااتهم الرأفاااة بهااؤالء التعسااااء الاااتين حاااق بهااام األلااام 
  15من قبل" التً  اقوا مرارته

 منطقاااة فاااي"الحماياااة مااان هاااتا الضااارر  مرساااجر الرباااةتاااوفر و 
 Merseger   يبااةب فااي الدولااة الحديثااةب كانااح الربااه مرسااجر 

الحمايااة مااان الثعااابينب كمااا كاناااح التميمااة المنقااو  عليهاااا  تااوفر
 16للوقايااة ماان الثعااابين والعقااارب" تلاابس Shedصااورة اإللااه ًااد 

ن كثياارة الحاادوث فااي مصاار العقااارب والثعااابي لاادغات  كانااح حيااث 
أناه لام يساتعمل  ويبادو" السحريةوكانح تعالل عن  ريق التعاويت 

 تحصاايلهااا أً ترياااق خاااصب ولااو أنااه خصصااح لهااا تعاوياات ال 
وىلاااى اآلن  17"أخااارً مكتوبااة علاااي ورق الباااردًب وتعاوياات ساااحرية 

يعالل الساحر لدغات العقارب والثعابين بطريقة ًعبية قد ال تفيد 
 تتسبب في ضررو. اإلنسان بل 

 
مان األماراض   جسادوكان اإلنسان يستعمل السحر لحماية  كما  

"ويستعمل لتلك التعاويت ...وقد كانح تصانع مان الخشاب والبرناك 
ومن الفخار المطليب ...ومن أحجار أخًر نصف كريمة. وكاان 
بعضها خشن الصنعب وفي متنااول الفقاراء مان المصاريينب وكاان 

 
 .  643ص    مرجع سبق  كرو. . سليم حسن مصر القديمة الجكء السابع   15
 . 191ص    . مرجع سبق  كرو. جيمنك.ج.ه.  ت.   16
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ع الفنية الدقيقة التي كاناح وقفاًا علاي البعا اآلخر يعد من القط
وكانااح هااتو التعاوياات توضااع فااي القالئااد  18األغنياااء وعليااة القااوم"

واألسااوار لتلاابس للوقايااة ماان السااحر. فكانااح التعاوياات حسااب زعاام 
 السحرة وىيمان البسطاء تقي اإلنسان من الضرر والمرض. 

 . حماية األسرة2
ماان لتاااريخ القااديم فااي الاام يخلااوا أً جانااب ماان حياااة اإلنسااان 

فاااااي  الاااااتحكم. حااااااول الساااااحرة فاااااي هاااااتا الناااااوع ممارساااااة الساااااحر
يلعااب دورًا ب وكااان الخيااال "العوا ااف اإلنسااانية ومحاولااة توجيههااا

كبيااارًا فاااي تركياااب الجرعاااات التاااي يتناولهاااا المحاااب أو المحباااوبب 
أن مماااا يصاااعب فهماااه ماااثاًل: لماااا ا كاااان لااادم بنصااار الياااد  د فنجااا

ب أو دم القااراد ا لماااأخو  ماان كلاااب أسااود تاااأثير حساان جااادًا اليسااًر
ولعل السر فاي  19علي المرأة التي يريد اإلنسان أن يستميل قلبها"

 لااك أن السااحرة يختااارون أمااور نااادرة أو صااعب الحصااول عليهااا 
 لكي يكيدوا من درجة إيهام المريا بالقدرة على الشفاء. 

 
 .  633. ص  مرجع سبق  كرو. ة الجكء السابع  . سليم حسن مصر القديم 18
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 . حماية الدولة3
داء فقاد انااوا اساتخدمح الدولاة السااحر لحماياة مصار ماان األعا

أنه عن  ريق السحر يستطيعون التغلب علي األمم المجاورة لهم 
" فتصانع  "فكانح هنا   رق عدة كلها مصاحوبة بالساحر "الساًر
تماثيااال صااااغيرة ويكتااااب عليهااااا أساااماء األماااامب أو أسااااماء ر ساااااء 
القبائاال التااي يرهااب جانبهااا. ثاام تقطااع أوصااال هااتو التماثياالب أو 

رق أو تاادفنب كااي يصاابح ماان تمااثلهم تو ااأ تحااح األقاادامب أو تحاا
 20عديمي الضرر"

 
هاال أسااتطاع السااحرة : ساائلةعنااد بعااا األدعونااا نتوقااف قلااياًل 

أم أن مصار اساتمدت حمايتهاا ؟ حماية مصار عان  رياق الساحر
 رياااق قوتهاااا أماااام الشاااعوب األخااار ؟ هااال أساااتطاع  عااان لنفساااها

وىن الساااحرة حماياااة مصااار فاااي وقاااح وجاااود ضاااعف فاااي الااابالد؟ 
م المقدرة لما ا ضعفح مصر في فترات حتي تعرضح كانح لديه

هاال أسااتطاع السااحرة حمايااة مصاار وقااح وجااود للغااكو اإلجنبااي؟ و 
غكو خارجي؟ واإلجابة علي هاتو األسائلة باالنفي ال لام يساتطيعوا 

ولكاانهم كااانوا  بالقاادرة علااي فعاال ًاا  مااايمتلكااوا ألنهام ببسااا ة لاام 
د فااي ًاادة قوتهااا يتمتعااون بااتكاء ًااديد فعناادما كااانوا يجاادون الاابال

 
 .  189ص  . مرجع سبق  كرو.  جورج بونر وتخرون .   20



  

 
25 

 سيكولوجية اخلرافة السحر واحلسد  

لحمايتهااا وعناادما تضااعف ياادعون أنهاام قاااموا بعماال سااحًر كااانوا 
 البالد يرجعون هتا إلى غضب اآللهة.   

 األمراض الوقاية من  . 4
ساعد االعتقاد بأن األمراض من قًو غير مرئية في االعتقااد 

"أعتقااد حياث فاي قاوة الساحر علاي الشاافاء والحماياة مان األماراض 
األقاال التااي ال  ىأو علاا –مع اام األمااراض  قاادماء المصااريين أن

ماان عماال قااًو معاديااة: "خصاام  كاار أو -تنشااأ عاان حااادث ااااهر
فكااااان ال بااااد ماااان اسااااتخدام   .أنثاااايب أو روح أو ًااااخا ميااااح "

 21السحر في عالجهاب ويوكل  لك إلي الساحر"
 
كااان الساااحر فااي مصاار قباال الماايالد يسااتخدم التهدياادات فااي و 

ابة "إ ا لاام يشااف هااتا الماارياب  لبااه ليؤكااد إصاارارو علااى االسااتج
فسااتقع السااماء فااوق األرضب ولاان تشاارق الشاامس بعااد  لااك "إلااى 

لكارثاااة أن يهلاااك اغيااار  لاااك مااان الوعياااد. ويتضااامن التهدياااد بهاااتو 
الشااخا المساائول عاان  لااك الماارضب أو الااتً بوسااعه أن يطااردو 

  22ويتقاعس عن ًفاءو"
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 . الحماية من النحس5
حرية فأمن بالخرافات ومنها أعتقد المصًر بأنه محاط بقًو س

فكااارة اإليماااان بأناااه هناااا  أياااام نحاااس وأياااام ساااعيدة فقساااموا السااانة 
"..ثالثااة أقسااام: األيااام السااعيدةب وأيااام الاانحسب واأليااام المتوسااطة 
بين السعد والنحس. علي أن الخبرة في  لك لم يكن لاسرادة دخال 
ة فيهاااب وىنمااا كانااح مبنيااة علااي حساااب حااوادث األسااا ير اإللهياا

ون اارًا لالعتقاااد  23الهامااة التااي وضااعح  بقااًا لترتيااب تواريخهااا."
بوجاااود أياااام نحاااس يشاااعر فيهاااا اإلنساااان بالتشاااا م ويتوقاااع األ   
والضرر كان اإلنسان يلجأ للسحر لحماية نفساه مان هاتا الضارر 
"وقااد جعلااوا لكاال يااوم ماان أيااام الساانة خاصااية سااحرية تجعلااه يااوم 

ضااعوا التقاااويم أليااام السااعد سااعد أو يااوم نحااسب أو بااين وبااينب وو 
  24والنحس للرجوع إليها واستشارتها"

 
قااد يرجااع  لااك إلااى أن و التشااا م ماان ر يااة البااومب وكااان هنااا  

الباااوم يساااكن فاااي األمااااكن الخرباااة. فانتشااارت خرافاااة الباااوم يسااابب 
ألن المسايح فاي  13الخراب والكاوارث. وهناا  التشاا م مان الارقم 

اإلثنااي عشاارب وكااان معهاام يهااو ا الليلااة اآلخياارة كااان مااع تالميااتو 
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الااتً اساالمه. وتنتشاار خرافااة وجااود ساااعة نحااس يااوم الجمعااة ألن 
 25المسيح صلب في يوم جمعة

 
ونحاان يمكاان أن نسااأل ماان أياان يااأتي السااعد؟ وماان أياان يااأتي 
الاااانحس؟ يمكاااان أن يااااأتي السااااعد عناااادما نعااااد أنفساااانا لااااهب عناااادما 

نتاااار  نخطااااط لحياتنااااا أن نكااااون سااااعداء. ويااااأتي الاااانحس عناااادما 
ال ااارور تحركناااا والخرافاااات توجاااه حياتناااا ونعااايش الحيااااة بااادون 

الساالبي  ءتخطايط وباادون تن اايم. إ ا توقعنااا الانحس وتوقعنااا الشااي
فساايحدث لنااا لاايس كنتيجااة للسااحر باال كنتيجااة لاادورنا الساالبي فااي 

 الحياة.
 

 ثانيًا: ضمان اآلخرة
حااااول المصاااًر القاااديم يحماااي الماااوتيب كماااا اساااتخدم الساااحر 

 إلى عالم اآلخرة. للوصول 
 
 حماية الموتى . 1

فشاايدوا لقاد أهااتم الفراعنااة بفكارة مااا ا بعااد الماوت وأمنااوا بااالخلود 
تحفظ جثث الموتى سليمة حتى تأتي الروح لكي  المقابر الع يمة  
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إلى الجسد وخير ًاهد علي هتو المقابر الع يمة األهراماات فاي 
لمقااابر لحفااظ أماااكن متفرقااة ماان الاابالدب فكااان اهتمااام المصااًر با

أجسااااام المااااوتى أكثاااار ماااان اهتمامااااه ببناااااء مساااااكن لحياتااااه علااااي 
 األرض.  

ومن ضمن أساليبهم لال مئناان علاي أنفساهم بعاد الماوت كاان 
يقاااااي الماااااوتى ًااااار الساااااحر عااااان  رياااااق ممارساااااة الساااااحر "كاااااان 

الشيا ين في العالم السفليب ويجنابهم الماوت مارة ثانياة ويحف هام 
 26األحياء تكويدهم بالتقدمات" من الجوع إ ا أهمل أقاربهم 

 
 األبديةالوصول إلى  .2

كتااب كتاااب يساامي كتاااب الطااريقين لمساااعدة اإلنسااان المتااوفي 
وسامي الكتااب باالطريقين نساابة ل إلاى راحتاه األبدياة. و إلاى الوصا

إلاااى الطرياااق الماااائي والطرياااق الباااًر لكيفياااة الوصاااول إلاااى عاااالم 
ااادًا يساااات..يعاااد كتاااااب الطاااريقين "و اآلخااارة.  عينه المتاااوفى بمااااا مًر

ااادات فااي صااور تعاوياات سااحرية علااي ًااق  ريقااه  يحتويااه ماان إًر
وعرو المحفوفة بالمخا ر في عاالم اآلخارة ليصال ساالمًا إلاي جناة 

النعااايم المقااايم مثااال اإللاااه الخلاااد سروساااتاو  التاااي كاااان يلقاااي فيهاااا 
  27"أوزير"
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 إلى النهاية السعيدة: نويصف الكتاب  ريقان يؤديا
إ ا أختاااار المتاااوفى الطرياااق الماااائي الماااؤدً ئي: طريقققل المقققاال

إلااى عااالم اآلخاارة علياااه أن يتلااو هااتو التعوياااتة فااي بدايااة الطرياااق 
"إني أنا التً ولد في "روستاو" وورارث "أوزير" سأً أبنه حور  ب 
وأن أساامي أصااابح منعمااًا بوساااا ة الاااتين أصاابحوا منعماااين سوهااام 

يالت عااان ويوجاااد كثيااار مااان التفصااا 28الملاااو  الاااتين توفاااوا  ..."
لكااي يسااتطيع اإلنسااان الوصااول اسااتخدام السااحر والتعاوياات كيفيااة 

 إلى اآلخرة.
 

يسااااتخدم الشااااخا التعاوياااات لكااااي يماااار فااااي  :الطريققققل البققققري 
ونكتفي باتكر واحادة "إناي إنساان يصايد إلى اآلخرو  الطريق البًر  

التماسيح عنادما تقتارب مناهب ويملاك بيضاة "رع" سقارص الشامس  
ا فاااي الصاااباح المبكااارب وىن حارساااها هاااو كيخفيهاااا الياااوم وي هرهااا

ثنااي نأن أعنااد  مخفيهاااب وىنااي أنااا المهاااجم لااهب وىن أبغااا ًاا  
عندما أتعرر عليهب وىنه لن يسكن في األفقب ألني سأقصيه ماع 

واسااتخدم السااحر فااي كاال  ريقااة  29اإللااه بوصاافه ثااائرا سضاادً "
لفااتح البوابااات أمااام المتااوفى فكاال بوابااة لهااا حارسااها وكااان علااي 

باأن لااه الحاق فااي  إقناعاهمتاوفى الادخول ماان البواباة عان  ريااق ال
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ويعتبااار كتااااب الطاااريقين تعبيااارًا عااان الااادخول إلاااي عاااالم اآلخااارة.  
ديانة ومعتقدات الشعب فقد كانح هناا  دياناة المعتقادات الملكياة 

 . الشمسية وديانة الشعب 
 
وهاااتا الكتااااب عبااار تعبيااارًا صاااادقًا عااان حاااق النااااس مااان غيااار  

"التمتاااع بالجناااة وبحاااق لكاااة فاااي الوصاااول إلاااي الساااماء األسااارة الما
السماوية التي وعد بها الملو ...ولماا اساتحو  أفاراد الشاعب علاي 
حاااق التمتاااع بااااآلخرة الساااماوية وهاااي التاااي كاااانوا يتطلعاااون إليهاااا 
أصااااابح منااااات  لاااااك الحاااااين بااااااب الساااااماء مفتوحاااااًا أماااااامهم علاااااي 

ة مان تماياستخدم اإلنسان المصًر قديمًا السحر لح  30مصرا يه"
األ   كمااا اسااتخدمه للوصااول إلااى اآلخاارو السااعيدة. ألنااه لاام يجااد 

 وسيلة أخًر غير السحر يضمئنه على مستقبل غاما. 
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 الثالث الفصل 
 شخصية الساحر 

 
تثقاااف السااااحر فاااي مصااار الفرعونياااة بالااادين والطاااب والساااحر. 

يمتلاااك قاااوة ال  السااااحر وكاااان هناااا  إيماااان مااان عاماااة النااااس أن
لياه المرضاي اناًا مانهم أناه يحمايهم إيلجاأ فالعاادً.  يمتلكها الفرد 

فكااان الناااس يؤمنااون بااأن لهاام. مااا ماان السااحر الااتً سااببه عاادو 
وكاااان  31أو الشااار ضااادهم هااامالسااااحر قاااادر علاااى تقاااديم الخيااار ل

ضاامن الكهنااة والكهنااة كااانوا أنواعااًا ولهاام السااحرة ماان ضاامن ماان 
   للدراسة والتخصا.أماكن 
 

 أنواع الكهنة أواًل: 
ين اإلدارياون مقساكن تقسيم من عينوا في خدماة اآللهاة إلاى يم

: مقسااامة إلاااى أربعاااة أقساااامكاناااح و بقاااة الكهناااة  بو بقاااة الكهناااة
الكاهن األول وهو أهم عضو في  ائفة الكهنة. والكهنة الصاغار 
وهاااااام خاااااادم المعبااااااد وكااااااانوا يخاااااادمون فااااااي المعابااااااد الفقياااااارة. ثاااااام 
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الدينياااااة وأخيااااارًا  ت االحتفااااااالالموسااااايقيون عاااااازفوا الموسااااايقي فاااااي 
 32األخصائيون التين كانوا يقومون بالسحر

 
ضمن الكهنة في   اإلخصائيون فئة من؟  األخصائيون فمن هم  

وكانوا عادة كتبة يعيشون في بيح الحياة. ..السحرة "ب وهم  مصر
فكانوا ينسخون األدب المقدسب وكانوا يتلونه أحيانًا بصاوت عاال 

..ويجااب أن نااتكر ماان بااين فااي االحتفاااالت الهامااة بنااوع خاااص .
"كتباااة بيااااح الحيااااة" و "الحكماااااء" و "الكهنااااة  نا لئاااك األخصااااائيي

المااارتلين" و"مراقاااي السااااعة" سأً الكهناااة الفلكياااون الاااتين يقاااررون 
مواعيد القيام باالحتفاالت  ب والكهنة المنجمين الماهرين في علام 

لساانة التقااويمب والااتين كااانوا يعرفااون أيااام السااعد وأيااام الاانحس ماان ا
"33  

 
ماان ضاامن عمااال أولئااك األخصااائيون "القيااام باااالطقوس وكااان 

الجنائكية في المقابر. كما كان بوسعهم العمل كسحرة ومشعو ين 
للتعكيم علي العفاريح في القر ب وفاي أحاوال ناادرة كاانوا يقوماون 

  34بالتطبيب"
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فلااام يماااارس الساااحر فاااي مصااار فاااي عصااار الفراعناااة بواساااطة 

بقااة المثقفااة ماان الكهنااة "فقااد كااان يمااارس العامااة باال بواسااطة الط
صناعة السحر الكاهن المرتلب وكتا الطبيبب أً علماء مادربون 
علاااي كتاااب قديماااة. والواقاااع أنهااام كاااانوا ينهلاااون علمهااام مااان هاااتو 
المصادر التي كانح كاكية كيما يبدو. ولم يكن من الضروًر أن 

يعتقادون  تتوفر لهم تلك القوة الخارقة للعادة التاي كاان المصاريون 
بوجودهااا لاااديهمب ألنهااام كاااانوا يعتمااادون فيهااا علاااي العلااام إلاااي حاااد 

كان للكهنة مصادرهم السرية لممارساة الساحر وىقنااع فقد    35بعيد"
 .البسطاء بأنهم يمتلكون قوة اآللهة

 
 أماكن تعليم السحرثانيًا: 

ارتااابط تعلااايم السااااحر ببياااح الحيااااة "كاااان "بياااح الحيااااة" سيعناااي 
 –لساحر فااي تن واحاد كمااا كاناح كتااب الطااب المدرساة  للطااب ول

تكاااااد تكااااون مجاااارد مجموعااااات  –وال ساااايما فااااي العهااااد المتااااأخر 
ووصفات سحريةب وكان المرض غالبًا ما ينسب إلي تأثير أًباح 
مؤ يةب ولتلك كان المعتقد أن المريا يمكن أن يبرأ ويبتعد عناه 

  36ًبح المرض بوسا ة بعا الصيغ السحرية"
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ملاو  الفراعناة فكاان "ًرار بعا الملو  وكانح بيوت تحح إ
وخاصااااة فااااي الدولااااة القديمااااة يعاااادون ماااان مفاااااخرهم وضااااع تلااااك 
ملها بعنايتهمب وبلغ من تع يم كل من  المدارس تحح رعايتهم ًو

ق.م أنهماااا ضاااما إلاااي ألقابهماااا لقاااب  2860"سااانفرو" ب "وخوفاااو" 
  37سرئيس السحرة "

 
الحجر" فأًتهر معبد زايس "صا.."لكل مدرسة تخصا  وكان  

بسااحر األفاااعي وفااي مقدمتااه تحوياال العصااا أو حااكام الوسااط إلااي 
وساندرس  38أفعى بعد إلقائها علي األرض وقاراءة التعاويات عليهاا"

هااتا النااوع ماان السااحر عناادما نتعاارض لدراسااة السااحر فااي العهااد 
 القديم. 
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 رابع الفصل ال
 الشياطين السحر و 

 
السااااحر  هااال للساااحر عالقاااة بااااألرواح الشاااريرة؟ وماااا معناااي أن

؟ ما هو المس وكيفية إخراجه؟   مخاًو
 

 أواًل: عالقة السحر بالشيطان

يعتقد البعا بأن الساحر مخاًو أً علية جن أو روح ًريرو 
"وماان معتقاادات وهااتو الااروح تنفاات  لبااات الساااحر عناادما يطلبهااا. 

الساااحر عناااد قااادماء المصاااريين أن لكااال تدماااي قريباااًا مااان الجااانب 
ه فااي المااوتب ...فالاادنيا وفقااا لعقياادتهمب يالزمااه فااي الحياااةب ويتبعاا

مليئة بقًو األرواح المؤثرةب ويجب علي اإلنسان اتقاء ماا يخشااو 
فيهااا ماان مختلااف أنااواع الشاار مااا اسااتطاع بنفسااه أ  بقااوة إيمانااه 
ومناعتاااهب أو بمعوناااه الغيااار فاااي مقاوماااةب ومطااااردة ماااا يهاااددو أو 

  39يحل به"
 

لشااايا ينب يكاااون ومااان يااادعي أناااه متاااكوج مااان الجاااان أو مااان ا
غرضه ترويع الناس وعادة ما يعمل في السحر والشعو ةب ويفعل 
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 لاااك ألناااه يرياااد النااااس أن يقااادموا لاااه األماااوال ويطيعوناااه فاااي كااال 
يطلبه. أما إ ا ادعي أحدهم من الناس العااديين أناه مارتبط   ًيء

 بجان فهتا معناو أنه مريا نفسي يحتاج إلى العالج. 
 

كمااااان عاااان فالحااااي مصاااار العليااااا وفااااي دراسااااة قامااااح بهااااا بال
م. خصصح فصاًل عن الساحر وتحادثنا عان سااحرة مان   1929

معارفهاااا "عليهاااا عفرياااح" يساااكن "تحاااح األرض" ويسااامى الشااايخ 
محمااادب وهاااتا الشااايخ يتواجاااد دائماااًا ماااع المااارأةب وعنااادما يلجاااأ أحاااد 
الناااااس لطلااااب مسااااااعدة الساااااحرة ف نهااااا تساااااتدعي الشاااايخ محماااااد 

السااااااحرة التاااااي قابلتهاااااا  تد ياااااهوهاااااتا وصاااااف لماااااا  40لمسااااااعدتها
جان أو الساحرة اإلدعااء باأن علايهم   أسااليب من  ومان ضاالباحثة.  

 الناس.  مًيطان لكي يخار منه
 

ال عالقااة بااين السااحر واألروح ألن السااحر وماان هنااا أًر أنااه 
معااارر إنسااانية تخاادع الناااس وال عالقااة للسااحر باااألرواح الخياارة 

ًااريرة فكاارة خراكيااة غياار  أو الشااريرة. ففكاارة اتصااال الساااحر بااروح
 حقيقية لم ولن تحدث. 
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 ثانيًا: المس الشيطاني 
كااان الماارض فااي الفكاار الفرعااوني  بااارة عاان روح ًااريرة "فاا  ا 
ن اار إلااي الماارض علااي أنااه ماان فعاال روح ًااريرة دخلااح الجساامب 
يركااك السااحر عليهااا باااألمرب حااين يقااال لهااا: "أخرجااي يااا كاساارة 

فاألمراض بالنسبة لهتا الفكر  41ن."الع امب يا متسللة إلي الشرايي
سااببها الشاايا ين. فلاام يصاال اإلنسااان القااديم إلااي األفكااار العلميااة 

 حول سبب األمراض.
 

أ كار -وكان الشاخا يهادد الاروح المؤ ياة باالقول "أيتهاا الاروح
أختفااي يااا ساااكنة لحمااي هااتا. أخرجااي ماان لحمااي -كنااح أم أنثااى

تو الفضاالت هتا..أخرجي من أعضائي هتوب لقاد أحضارت لاك ها
فكااان هنااا  معتقااد أن   42لتأكليها..فاحترسااي يااا خفيااة واهربااي.."

 الفضالت تهدد الروح الشريرة. 
 

كما تمن المصًر القديم بالشيا ين علي أنهم بشر تحولوا إلى 
ًيا ين بعد موتهم "ألن بعضهم يكونون هم نفس األموات الاتين 

فااي تصااادم تجااردوا ماان أجسااامهمب ولااتلك كانااح حياااة أهاال الاادنيا 
مع األموات  وال مادة حيااتهم فاي هاتو النقطاة. فكاان مان الاالزم 
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حينئااات العمااال علاااى كااابح أولئاااك األماااوات األًااارارب ووقفهااام عناااد 
حااادودهم. ومااان هناااا كاناااح التعاويااات والحيااال الساااحرية التاااي دلاااح 
علااي تااأثير فعلهاام ضاادهم فااي الحياااة الاادنيا لهااا قيمتهااا فااي الحياااة 

  43اآلخرة أيضًا."
  

هنا  خور من التين مااتوا فقاد "يتجلاون أثنااء الليال فاي   فكان
 اهيئاااة "ريااااح معاكساااة" ...حياااث يتجلاااى األًاااخاص الاااتين ماااااتو 
مقتااولين أحيانااًا فااي هيئااة عاصاافة هوائيااة بجااوار مجاار  مااائي أو 
بئر حتى يصاب اإلنسان الحي الموجود في هتا المكاان بالادوارب 

تحيل اإلمسااا  بهاامب كيقااع فااي الماااء ويمااوت غريقااًا. وبمااا أنااه يساا
فهاااام يسااااتطيعون اختااااراق كافااااة فتحااااات الجساااام. وكااااان الساااااحر 

إ ًا فكارة الشايطان   44يستطيع  اردهم بواساطة اإلفارازات الجسادية"
في مصر الفرعوني هي  بارة عن أرواح التين فاارقوا الحيااة ولام 

مان  تحمياهيعدوا معناا. وكاناح صاورة اآللهاة إ ا حملهاا الشاخا 
ماااا يمكااان تعلياااق قاااالدة خاصاااة أعااادت لهاااتا اللااابس الشااايطانيب ك

 الغرض.  
  

 
 .  514. ص  مصر القديمة الجكء الثالث. مرجع سبق  كرو. . سليم حسن جكء   43
ترجماااة فا ماااة عباااد ل محماااود الهيئاااة  الساااحر والساااحرة عناااد الفراعناااة. ايفاااان ب كاااونل  44

 . 1999المصرية العامة للكتاب. 
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ُ  يفسر  ريقة المس حيث "كاان الشايطان  وكان اإلنسان قديمًا
يسكن غالبًا مع أو في داخل اإلنسان المارياب ولكان فاي بعاا 
األحيان كان يكتفي بحقنه بنوع من السمب كلقاحهب أو بولاه أو ماا 

ن تتااوفر وكااان هنااا  خااور ماان بعااا الناااس الااتي 45يماثاال  لااك"
لااديهم قاادرة علااى إدخااال الشاايا ين فااي جسااد البشاارب حيااث "كااان 

  46امب والمقعدينب وللنساء بنوع خاص"للمردةب واألقك 
 

"يتصاااارر الشااااخا مااااا هااااو وصااااف اللاااابس الشاااايطاني اآلن؟ 
وكااااااأنه تمتلكاااااه ًخصاااااية أخاااااًر أو روح أو إلاااااه أو سقاااااوة ب وقاااااد 
قاااد يصااادر عناااه مجموعاااة محاااددة متكاااررة مااان الحااااالت التاااى يعت

الاااابعا أنهااااا أرواح ًااااريرة وأن ماااان يتحاااادث فااااي الشااااخا هااااو 
الشااايطان ولااايس الشاااخا نفساااهب وهاااتا يجعااال المعاااالل الروحاااي 

 47يتحدث إلى الشخا على أن التً يتكلم كيه هو الشيطان"
معتقاااد إلاااى اآلن أال وهاااو أن النااااس الاااتين مااااتوا ميتاااة وهناااا  

ر غيااار  بيعياااة كالقتااال أو الحااارق أو فاااي حاااادث يمكااان أن ي هااا
شاار الخرافااات حااول بعااا الشااوارع تللناااس بصااورة "عفريااح". وتن

 
 .   276ص  مرجع سبق  كرو.    السحر والسحرة عند الفراعنة. ايفان ب كونل  45

مااة الاادكتور زكااي نجيااب محمااود مهرجااان جقصة الحضارة المجلااد األول تر  . ول ديورانح 46
 . 226. ص   2001القراءة للجميع  

 .  63. ص  2000. القس سامي حنني سكين الشيطان لإلنسان حقيقة أم خرافة. الناشر املؤلف   47
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وبعاااااا األًاااااخاص الاااااتين ي هااااارون فيهاااااا وهاااااتا ياااااروع باااااالطبع 
األ فاااال ويجعلهاااام يخااااافون ماااان الوجااااود بمفااااردهم أو السااااير فااااي 
بعا الشوارع التي يسمع عنها أن بها عفاريح أو صواريخ وماع 

    فحا. ون أن هتو خرافات إال أنها تنتشر من جيل إلي جيل د 
 

مع م هتو األمراض أمراض نفسية نتيجاة لضاغوط الحيااة إ ا ف
والتاااي ياااتهب بهاااا المثقاااف إلاااى الطبياااب المخاااتاب وياااتهب بهاااا 

 48البسيط إلى المعالل الروحي باعتبارها أمراض ًيطانية
 

 ثالثًا: كيفية إخراج الشياطين 
. في الفكر الفرعوني. كان يعمل  قوس سحرية وكان يار  1

المقااااادس مااااان دجلاااااة والفااااارات لطااااارد الشااااايطان مااااان جسااااام المااااااء 
اإلنسان. كما يمكان عمال صاورة للشايطان وياتم إلقائهاا فاي النهار 
ليهااارب الشااايطان. "وكاااان مااان المساااتطاع إقنااااع الشااايطان بالرقياااة 

كجسام  –الصحيحة بتار  ضاحيته البشارية وتقماا جسام حياوان  
  49 ير أو خنكير أو حمل واألخير أكثرها ًيوعًا "

لمصاااًر القاااديم يتجاااه إلاااي اآللهاااة ومنهاااا حاااورس لطلاااب كاااان ا
 ااارد األرواح الشاااريرة باااالقول "الساااالم علياااك ياااا حاااورس ياااا أيهاااا 

 
 .  17. ص.  2000. . القس سامي حنني سكين الشيطان لإلنسان حقيقة أم خرافة. الناشر املؤلف   48
 . 227ص   مرجع سبق  كرو.    . ول ديورانح قصة الحضارة المجلد األول 49
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الموجااود فااي بلااد المئاااتب يااا حاااد القاارنيينب يااا بااالغ الهاادرب إنااي 
قصاادتك ألماادح جمالااك.. أال فلااتقا علااي الشاايطان الااتً يتملااك 

تعوياتة اآلتياة: س جسدً"ب أو بأن ينتحل  ات اإلله كما ورد في ال
أغربوا يا ًيا ين المرضب لن يصايبني الهاواء ...أنناي سحاورس  
الااتً يمضااى فااي  ريقااة أمااام سسااخمح  ولاان أمااوت بسااببك   أو 
أن يمنح كل عضو مان أعضااء الماريا صافة إلاه مان اآللهاة   
إن قمة رأسك هي رعب وقفا  هو أوزيريسب أ نا  حيتانب  راعك 

  50حورس..."
الساااحرة قااادرتهم علاااى إخاااراج الشااايطان مااان  الاااكار. يااادعي. 2

جسم اإلنسان عن  ريق الكار. والكار  باارة عان حفلاة يقاوم فيهاا 
 حتاااىبااادق الطباااول والااارقا حاااول الماااريا  أتباعاااهالسااااحر ماااع 

يساااقط علاااى األرض ويبااادأ فاااي الكاااالم. وقاااد حضااارت زارًا وكاااان 
لساايدة مريضااةب فتكلمااح بصااوت رجاال و كاارت اساام رجاال معااينب 

يخااارج وهاااي  حتاااىطان علاااي السااااحر بعااادة ًاااروط واًاااترط الشاااي
كالتالي: على هتو السيدة أن تلابس  هباًا بكاتا مان الماال. وعليهاا 

تتاااااكين بكيناااااة . وعليهاااااا أن أسااااابوعأن تلااااابس فساااااتانًا جديااااادًا كااااال 
 خاصة..الخ. 

 
 . 41ص  . مرجع سبق  كرو.  . سامية حسن الساعاتي 50
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بعااد الااكار عاان اساام الرجاال الااتً  كرتااه الساايدة ووجدتااه سااألح 
. وهاتا ماا درساناو اسم رجل من عائلة أخًر مات فاي حاادث ألايم

فااي فكاارة ماان هااو الشاايطان فااي الفكاار الفرعااوني ورأينااا الشاايطان 
غير  بيعية وتحول إلاى ًايطان. فهاتو الخرافاة   ميتةمات    إنسان

 موجودة في مجتمعنا إلى اآلن. 
 

ال كماااا ساااألح عااان أحوالهاااا ماااع زوجهاااا وعلماااح باااأن زوجهاااا 
اء بعاا منه فطلبح ًار  االنتقام. وهي في حالتها أرادت يحترمها

تفااوق  اقتاه. وتتبعااح األمار فوجاادت أن هاتو الساايدة  االحتياجاات 
مريضة بمارض نفساي وتحتااج إلاى العاالج النفسايب وتحتااج إلاى 

 معاملة  يبة من جانب الكوج واألهل.  
 
الاتً يقاال أن . الصالة. حضرت حاالت بعادما صالي األ  3

ساااقط الماااريا علاااى األرض وتكلااام لدياااه موهباااة إخاااراج ًااايا ين 
ساسااام إنساااان معااارور  ي فاااالنوت غيااار صاااوته. وقاااال اسااامبصااا

هاتو ال ااهرة الغريباة  يللمريا  ولكنه مات منت فتارة. ووجادت فا
فشااااايطانه يكاااااون مسااااالمًا. والعكاااااس  مسااااايحييإ ا كاااااان الماااااريا 

وهاااتا  والعكاااس صاااحيح. امااارأة صاااحيح. وى ا كاااان رجااااًل ًااايطانه 
 يؤكد الخرافة الفكرية.
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رة؟ الوصف العلمي لل اهرة ما هو الوصف العلمي لهتو ال اه
أن هاتا اللابس ناوع  . أن هتو لايس ًايطانًا بال أناه وساواس قهارً 

ماان الهااروب ماان ااارور صااعبة. أو لتقلياال الشااعور بالااتنب لاادً 
المريا. ويتصف الماريا بالهساترية وقاد يحااول جناي مكاساب 
مثاال إزالااة الضااغط النفساايب والحصااول علااى العطااف واالهتمااام. 

الضااغط الكائااد ليجااد المااريا االهتمااام  وهااي  ريقااة للااتخلا ماان
ألن النساء يقعن تحاح  51والمالحظ أن مع م المرض من النساء

 الم أكثر من الرجال. 
 

والسااؤال اآلن إ ا كاااان هاااتا مااارض نفسااي فكيااات نفسااار ساااقوط 
بعاااد تاااالوة الصاااالة وكالماااه ماااع المعاااالل الماااريا علاااى األرض 

ن بصااوت مختلااف عاان صااوت المااريا. وىعااالن خااروج الشاايطا
إلااى مرحلااة أفاقااة كاملااة ويجلااس ويصاال المااريا  .ماان المااريا 
هااتو ال اااهرة تحاادث فااي حفااالت بالشاافاء. و  ويهنئونااهبااين الناااس 

  بعد الصالة.الكار وفى العالج الشعبيب وتحدث 
 

كيت نفسر هاتا؟ ماا يحادث هاو أن المارض النفساي ال يساتمر 
فيهااا   ااوال الوقااح باال يااأتي كنوبااات وبعااد زوال فتاارة النوبااة والتااي

يتهاااا  لسنسااااان أن بااااه ًاااايطانًاب يصاااال إلااااى مرحلااااة اإلفاقااااة ماااارة 
 

 .  121. ص. 2005. الدكتور مجال فرويز تبسط الطب النفسي. الطبعة الثالثة   51
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. فااال يجااوز للكنيسااة أن تتاادخل فااي إيهااام المااريا أن بااه  أخااًر
ًاااايطانًا أو الشاااايطان خاااارج منااااه ألن هااااتو األمااااور تااااؤخر  لااااب 

 العالج. وى ا تأخر العالج ستتدهور حالة المريا. 
 

أن دور وىن كااااان هااااتا وسااااواس قهااااًر مااااا دور الكنيسااااة؟ أًر 
الكنيسااااة مهاااام ولكنااااه يقتصاااار علااااى تشااااجيع المااااريا أن يتلقااااي 

يشااعر بااه العااالج علااى يااد  بيااب نفسااي. ألن الماارض النفسااي ال 
الماارض الجساادً ولهااتا ياارفا المااريا العااالج. مثاال المااريا 

كما أن فكارة المارض النفساي غيار واضاحة فاي مجتمعناا أو غيار 
سااااي باااااللبس مقبولااااة لهااااتا يلجااااأ الناااااس إلااااى تساااامية الماااارض النف

ب تشاااااجع أسااااارة الماااااريا أيضاااااًا فاااااي الشااااايطاني. وللكنيساااااة دور 
يمكاان للكنيسااة أن تساااهم ومساااعدتها علااى تخطااي المحنااة. كمااا 

 في تكلفة العالج إ ا كان المريا غير قادر على العالج. 
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 الفصل الخامس 
 السحر في أوربا 

 
بعدما رأينا السحر فاي مصار فاي التااريخ المعاصار والفرعاوني 

كتاااب المقادس ويااأتي هناا السااؤال ماا ا عاان الادول األوربيااة وفاي ال
هاااااال أمنااااااح بالسااااااحر والحسااااااد أم أنهااااااا دول قامااااااح علااااااى العلاااااام 

فقط؟ يجاد الادارس للتااريخ األورباي فاي هاتا   ةوالدراسات األكاديمي
المجال أن كثير من األفكار الوثنية تسربح إلى المسيحية ومنها: 

ح مااان الوثنياااة إلاااى أن هناااا  كائناااات خفياااة غيااار  بيعياااة تسااارب
المسااايحية مااان باااالد مختلفاااة فاااي صاااورة ساااحرب وساااحرةب وجااانب 
يا ين وعفارياح تماتا الادماء. كماا ترسابح  ومردةب وجنياتب ًو
أفكاااارا مااان الشااارق مثااال األماااوات يمشاااون فاااي الهاااواء فاااي صاااورة 
أًااااااااباح. وأرواح األ فااااااااال الااااااااتين ماااااااااتوا قباااااااال العماااااااااد تغشااااااااي 

  52المستنقعات 
 

تختلااف عاان أً مكااان تخاار فااي قضااية فالواضااح أن أوربااا لاام 
اإليمااااان بالخرافااااات. حيااااث ساااايطر الفكاااار الخرافااااي علااااى الناااااس 
سيطرة ًديدة. فكان هنا  أسباب النتشاار الخرافاة منهاا: الخاور 

 
متتتد اتتتدران. مكتبتتتة ا ستتترل. . .ول ديورانتتتق.  اتتتة احلاتتتارل. اع.تتتد التاستتتن. ةاتتتر ام تتتان الن اتتتة. ترمجتتتة ح 52

 .  159. ص.  2001
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مااان المساااتقبلب والخاااور مااان الضاااررب والخاااور مااان الماااوت هاااتا 
الخااااور دفااااع اإلنسااااان للبحااااث عاااان وسااااائل تمنااااه فلجااااأ للسااااحر 

لااام يكااان انتشااار. وقاوماااح الحكوماااات ومعهاااا  والخرافاااةب ألن العلااام
الكنيساااة الفكااار الخرافاااي بطريقاااة ًاااديدة مااارة بالجلاااد ومااارة أخاااًر 

 بالحرق. 
 

 أواًل: الممارسات السحرية 
انتشااار الساااحر فاااي أورباااا انتشاااارًا كبيااارًا "فقاااد كاااان فاااي بااااريس 

ماااانجم فااااي القاااارن السااااادس عشاااار كلهاااام علااااى اسااااتعداد  30000
النقاااود وراجاااح التقااااويم الحاوياااة  لكشاااف الطاااالع لقااااء قطعاااة مااان
 53لتنبؤات المنجمين رواجًا كبيرًا"

 
"الرقيااة هااي تااالوة  بااارة معينااة عاادة مااراتب وبهااا . الرقيققة: 1

فاء من مرضب وىبعاد عدو من الطريق"  54يمكن اتقاء ًر ًو
 
 فاااي اللغاااة أً ا لاااع علياااهب اااالع الشااايء . ققققراءة الطقققالع: 2

قراءة  الع المولود فكرة شرت والطالع معرفة مستقبل اإلنسان. انت
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والتنبااؤ بحياتااه كلهاااا إ ا عاارر السااااحر يااوم مولااادو. ألنهاام ربطاااوا 
الطااااالع بفكاااارة النجااااوم والكواكااااب وتاااااريخ ماااايالد الشااااخا ي هاااار 

 55بنجم معين هرتبا ا
 
العصااااور الساااااحر فااااي مااااارس . سققققحر الحققققه والكرا يققققة: 3

ساااء والحااب فقااد كااان هنااا  اعتقاااد أن الن اهيااةالوسااطي سااحر الكر 
عقاااول الرجاااال عااان التاااأثير علاااى السااااحرات لاااديهن القااادرة علاااى 

 56 ريق السحر. كتبديل الكرو حبًاب والحب كرهاً 
 
كاااااان هناااااا  اعتقااااااد أن لااااابس بعاااااا األعشاااااابب : الحققققق . 4

والحجارةب واألقراطب والتهب لمنع تأثير الساحرب واإلتياان لالبساها 
اللب بااالحظ. وكااان حااتاء الفاارس يجلااب الحااظ ألنااه علااى ًااكل هاا

 57والتً كان في وقح ما إلهة معبودة
 
: كاااان هناااا  اعتقااااد فاااي أن بعاااا ألرققققام. االعتققققاد فقققي ا5

 4عاادد الثااالوث المقاادسب وعاادد  3األرقااام لهااا قااوة سااحرية فااالرقم 
جمااع الاارقمين معااًا ويرمااك لسنسااان  7يمثاال جساام اإلنسااانب وعاادد 
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الكامااااااالب وهناااااااا  السااااااابع فضاااااااائل الرئيسااااااايةب والخطاياااااااا السااااااابع 
  58مهلكةال

 
انتشار باين الساحرة فكارة القادرة علاى معرفاة :  معرفة الغيقه.  6

المساااااتقبل ماااااان خااااااالل حركااااااات الرياااااااحب أو المياااااااوب أو الاااااادخان 
المتصاااعد ماان نااارب ويقااال أن بعضااهم كااانوا يتنبئااون بالمسااتقبل 

 59من استحضار األرواح
  

العقل متعثرة في وسط مان حياة  والمالحظ على تلك الفترة أن "
ة والساحر واستحضاار األرواح وقاراءة الكاف وفراساة الاادماغ العرافا

واالستنباء بالعدد والعيافة والطيرة والتنبؤ وتفسير األحالم و والاع 
النجاااااوم والتحويااااال الكيمياااااائي للماااااواد والعاااااالج باااااالخوارق وللقاااااو  

فمان هاتا المنطلاق ساار   60الخفية في الحيوان والمعدن والنبات.."
 فاي العصاور الوساطي نتيجاة تغلال الفكار العلم والفكر سيرًا بطيئاً 

 الخرافي في القارة األوربية. 
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 ثانيًا: العقوبات ضد السحرة
ًااااددت أوربااااا فااااي العصااااور الوسااااطي عقوباتهااااا ضااااد السااااحرة 

 ويمكن أن نًر ما حدث من خالل التالي: 
 
 . محاكم التفتيش1

كان لمحاكم التفتايش دورًا ضاد انتشاار الساحرب وكاان لهاا دور 
قياااع العقوباااات ضاااد مااان اتهااام بمكاولاااة الساااحر. فقاااد ًااانح فاااي تو 

حملااة قويااة للقضاااء علااى السااحر بحاارق  1298محكمااة التفتاايش 
الساااااااحرات. ألن كثياااااار ماااااان الناااااااس كااااااانوا يعتقاااااادوا أن النساااااااء 
الساحرات لديهم صلة قوية بالعفاريح لتا وجاب معااقبتهن لحماياة 

 ين فاإليمااان بااأن السااحر لااه صاالة بالشاايا 61الناااس ماان سااحرهن
سااابب رعاااب وخاااور مااان الساااحرةب كماااا تااام تغلااايظ العقوباااة ضاااد 

 السحرة في العصور الوسطي. 
 

ألنااه لاام يسااتطع أحااد تصااديق أن السااحرة لهاام بعااا المعااارر 
الطبيعياااةب لاااتا اتهماااوهم باالتصاااال بااااألرواح. حياااث "اتهااام القاااوط 
الغااااااااربيين النساااااااااء باستحضااااااااار العفاريااااااااحب وبتقريااااااااب القاااااااارابين 
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العواصاااف. وكاااان العقااااب بحلاااق ر وس مااان للشااايا ينب وب ثاااارة 
 . 62ثبح عليهن ممارسة السحرب وجلدهم

 
انتشرت خرافة ارتباط الشيطان بأعمال كثيرة ساواء عان  رياق 
الساااحرة أو غيااارهم  "ولعااال األحاااداث التاااي نسااابح إلاااى الشااايطان 

فقااد "كااان مساايحيو  63كانااح أكثاار ماان تلااك التااي نساابح إلااى ل"
مكاااااان نيااااال قاااااو  خارقاااااة مااااان القااااارن الساااااادس عشااااار يؤمناااااون ب 

الشاايا ين وكاااان الخااور مااان الشاايا ين يغااارس فاايهم منااات نعوماااة 
أاااافرهم لااتلك ًااعروا بااأنهم ملتكمااون بحاارق الساااحرات وأيااد لااوثر 

 64وكالفن البابا انوسنح الثامن في الحث على محاكمتهن"
 
 . األحكام2

وصدرت أحكام ضد كل من اتخم بممارسة السحر "وتضاعف 
ااانق كثياار مااان المتهماااين أو  1320بعااد عاااام  االتهااام بالساااحر ًو

ألقااي بهاام فااي المحرقااة. وساااد فااي فرنسااا الاارأً القائاال بااأن ًااارل 
السااادس قااد أصاايب بااالجنون بوسااائل سااحريةب واسااتخدم ساااحران 
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حتاااى  65 .1397إلعاااادة العقااال إلياااهب فلماااا أخفقاااا جاااك رأسااااهما س
الملااك نسااب الماارض إلااى السااحر ولمااا لاام يسااتطع السااحرة ًاافاءو 

 اقبهما. ع
 

وكااان هنااا  إجبااار علااى االعتاارار بممارسااة السااحر "واعتاارر 
بعا السحرة اعترافًا مكعومًا لشخا أو آلخر باألعمال الشاريرة 
التي أسندت إليهمب و لك إما بوسا ة وهم مخبولب وىماا للاتخلا 

كااان الساااحر يعتاارر ماان ًاادة التعااتيب بااالجرائم  66ماان التعااتيب"
 كوارث  بيعية.  المنسوبة إليه.حتى ولو كانح 

 
وكاااان مع اااام المتهماااين ماااان النساااااء "وكاااان بعااااا المتهمااااات 
ينتحرن وقد دون قاض فرنسي خمس عشرة حالة انتحار في سنة 

وكااااان ساااابب االنتحااااار ًاااادة التعااااتيب.فاالنتحار كاااااان  67واحاااادة"
بالنسااابة لهااان أفضااال مااان حيااااة تحاااح تعاااتيب ال يحتمااال. وكاناااح 

قااااوانين هنااااًر الثااااامن القااااوانين فااااي انجلتاااارا ًااااديدةب وقااااد نصااااح 
 68  على عقوبة اإلعدام لمن يمارس السحر1541س
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ولاااام يوجااااد بارقااااة أماااال إال فااااي أساااابانيا حيااااث "دمغااااح محاااااكم 
التفتاااايش األساااابانية قصااااا السااااحر واالعترافااااات بالسااااحر بأنهااااا 

  إلااااى تجاهاااال 1538أوهاااام العقااااول الضاااعيفة ونبهااااح منااادوبها س
 69 لب الجماهير لحرق الساحرات 

 
 ات . االتهام3

الساااحرات فقااط باال اتهاام الناااس العاااديين اتهااام ونالحااظ أنااه لاام 
المحرقاااة أحياناااًا.  لقاااد عاااتب أحاااد األسااااقفة وجلاااد وألقاااى باااه فاااي 

  بعد أن اعترر بأنه أحرق تمثااًل من الشمع للبابا يوحنا 1317س
وكااان هااتا  70الثااانى والعشاارين تمااال أن يلقااي البابااا نفااس المصااير

إ ا أراد أحاد ماان الناااس أن يااتخلا ماان نابعاًا ماان الفكاار الخرافااي 
ًااخا مااا يصاانع لااه تمثااااًل ماان الشاامع ويقااوم بحرقااة فااي الناااس 
وعنااد  وبااان الشاامع يمااوت الشااخا الااتً قصااد بااه ماان التمثااال 

 الشمعي. 
  

ما هي االتهامات التي كانح توجه ضد الساحرات من محكمة 
ة التفتيش؟ نستطيع أن نقرأ عن اإلتهاماات مان ًاهادة أحاد القضاا

الااتين حكمااوا علااى السااحر سااواء بالجلااد أو الحاارق كااان جاااكوب 
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سااابرنجر قاضاااي محكماااة التفتااايش وقاااد فاااكع مااان انتشاااار الساااحر 
اساماو "مطرقاة  1487فاصدر دلاياًل رساميًا لمطااردة الساحرة عاام 

الساااحرة" وقاااال عااان السااااحرات أنهااان ًاااريرات يساااتطعن إحضاااار 
مالب كماااااا أساااااراب مااااان الجاااااراد أو الديااااادان لتلاااااتهم محصاااااواًل كاااااا

يسااااتطعن إصااااابة الرجااااال والنساااااء بااااالعقمب ويجهضاااان الحاماااالب 
ويجلاابن الحااب أو الكراهيااة بن اارة عااينب ويسااتطعن ر يااة األًااياء 
عااان بعاااد ويحاااولن أنفساااهن أو غيااارهن إلاااى حيواناااات. وقاااد حكااام 

رأً هاتا  71بالحرق على ثمانياة وأربعاين مانهن فاي خماس سانوات 
 القاضي التهم وهي كالتالي: 

 
يب األرض الكرا ياةب وىصاابة النسااء والرجاال باالعقمب كوارث تص

اإلجهااااضب والقااادرة علاااى جلاااب الحاااب أو الكراهياااةب والقااادرة علاااى 
تحويل أنفسهن أو غيرهم إلى حيوانات. وهاتا معنااو أنهان قاادرات 
علااى صاانع أمااور فااوق  بيعيااة حسااب زعاام محاااكم التفتاايش لهااتا 

ة التفتاايش وجااب علاايهن اإلعاادام. "وقااد فاااخر أحااد مااوافي محكماا
م. بااأن محكمااة التفتاايشب قااد أحرقااح ثالثااين ألفااا ماان 1554عااام 

السااااحرة علااااى األقاااالب وى ا تركااااوا بااااال عقاااااب فقااااد ينااااكلن الخااااراب 
 72بالعالم كله"
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ًاخا  100000حاوالي  1780-1430كما أعدم كيما بين 

إلااى أكثااار مااان ملياااون بتهماااة السااحر وكاااان مع مهااام مااان النسااااء 
مااااااان بااااااااقي الااااااادول  %8راب ومااااااان انجلتااااااا %92وكاناااااااح النسااااااابة 

وكانااااح تهمااااة التحااااالف مااااع الشاااايطانب والعماااال فااااي  73األوربيااااة"
 السحر هر قة يحاسب عليها بالموت. 

 
خالصة هتو الفكرة لقد مات عدد كبير بتهم ملفقةب أو باتهم ال 
 نااااب لهاااام فيهااااا مثاااال التحااااالف مااااع الشاااايطان. وجلااااب الكااااوارث 

مثال الادول األفريقياة   الطبيعية. فكانح أوربا تاؤمن بالخرافاة مثلهاا
. فانتشاار السااحر وعطاال التقاادم العلمااي فااي كثياار ماان ةأو األساايوي
 البلدان. 

 

 
73 . Hunter. J. Rodney. General ed. Dictionary of Pastoral care and 

Counseling. Abingdon. Press. Nashville. 1990. P. 1328.  
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 الجزء الثاني  
 السحر في الوقت الراهن
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 الفصل السادس 
 الوسائل السحرية 

 
وتلااااك ب منتشاااارة حتااااي اآلن فااااي بالدناااااهنااااا  وسااااائل سااااحرية 

قسااامهم إلاااى وسن ،اإلناااواع كاناااح موجاااودة فاااي العصاااور الماضاااية
 كالتالي: وسائل للحماية ووسائل للضرر لسهوله الدراسة 

 أواًل: وسائل للحماية 

 
 
 الحجاب  .1

الحجاب هو ورقة تكتب عادة بحبر أحمر أو أخضر ثم تطبق 
الورقاااةب وتوضاااع فاااي جلاااد أحمااارب ويعلقهاااا فاااي رقبتاااه مااان أراد 

ون الحجااب  باارة عان وقد يك 74ويكون الحجاب تحح الثياب"
 

 .  91ص. ساعاتي. السحر والمجتمع. مرجع سبق  كرو.  د. سامية حسن ال.   74

وسائل  
 للحماية  

 الحب  التحويطة   الرقية 
 والكراهية 

  حجاب ال
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أيااة ماان الكتاااب المقاادس. حيااث يااؤمن الناااس أن هااتا الحجاااب 
 يحميهم من األمراضب والعين الحاسدة. 

 
"لااااوحتين صااااغيرتين ماااان وكانااااح األحجبااااة قااااديمًا تتكااااون ماااان 

الخشاب يكتاب فاي داخلهاا صايغ وتعاويات خاصاةب أو تحفاظ بينهااا 
الطالساام أوراق ماان البااردً والنساايل تحماال مجموعااة ماان الرمااوز و 

عادة إرتداء اإلحجبة حتي في وسط األ فاال   شرنتتو   75السحرية"
يضعونها كقالدة حول رقابهم لتحميهم مان الحساد والساحر. حيث  

وهناااا  خطاااورة مااان هاااتو األحجباااة حياااث أنهاااا تحمااال ميكروباااات 
تصيب الطفل بأمراض كثيرة. كما أن الطفل يتعلم الفكر الخرافاي 

فال يستطيع مقاومته  ة والتقليدبب حيث يتعلمه بالممارسمنت صغرو
عندما يكبر. وى ا تعلم الطفل ًيء في الصغر ال يستطيع تغييرو 
فااي المسااتقبل. كمااا يخاادع الحجاااب األم حيااث تااؤمن أن الحجاااب 

وفاي هاتو يحمي  فلها حماياة كاملاة فاال تاتهب باه إلاى الطبياب. 
 الحالة تسوء حالة الطفل الصحية. 

 
 . 44ب  43المرجع السابق. ص.  .   75
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 الحب والكراهية .2

لكوجة ما حدث إلى عمال كالت بعد الكواج تنسب اإ ا حدثح مش
. وتصاااور الفكااار الخرافاااي أن العوا اااف والمشااااعر تتاااأثر  ساااحًر

ألساارية يخبرنااا بغياار ابورقااة "حجاااب" ماان الساااحر. وواقااع الحياااة 
 لك فالحب يأتي من التفاهم واالرتباط بين االثنين وليس بالسحر 

 والخرافة.  
 

شكالت بين الكوجين تهرع وفي العصر الحديث عندما تبدأ الم
الكوجة التي تؤمن بالخرافات إلى الساحر لكاي يكتاب لهاا حجااب 
تضااعه تحااح وسااادة رأس زوجهااا وتنت اار أن يرجااع حااب زوجهااا 
. ولكاان هال يمكان أن نصاادق أن المشااعر تاتحكم فيهااا  مارة أخاًر
ورقة صاغيرة مثال حجااب السااحر. أم أن المشااعر باين الاكوجين 

 76حية والقبولتأتي من التفاهم والتض
 التحويطة  .3

 77حجاب للوقاية تحرزا من عمل سحًر ضار يوجه لسنسان""

 
 .  22ص . مرجع سبق  كرو.  . صموئيل رزفي السحر والدجل.   76
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 الرقية .4

تكااون الرقيااة ماان  بااارة عاان تعويااتو يسااتعان بهااا ماان الشاارب وقااد 
 .عين حاسدةب أو غيرها

 

 وسائل للضرر ثانيًا:
هااتو الوساااائل المقصااود باااه أن تكااون ضاااد اآلخاار حساااب زعااام 

 الناس وهي كالتالي:

  
 العمل. 1

المقصااااااود بالعماااااال هااااااو العماااااال السااااااحًر ويشااااااترط الساااااااحر 
الحصااااول علااااى ريحااااه ماااان اإلنسااااان أً ًاااايء خاااااص بااااه مثاااال 

 78منديلب أو قطعة من مالبسة أو حتى خصلة ًعر
 االنتقام. 2

 
 . 28ص.   مرجع سبق  كر.  جلد. صموئيل رزفي إبراهيم. السحر وال 78

 وسائل  
 للضرر

 العمل  االنتقام   المندل  الكبسة  الربط
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صاانع تمثااال ماان الشاامع يمثاال العاادو ويلقيااه الساااحر فااي النااار 
التاااثير علااى ًخصااية اإلنسااان وكلمااا  اب وتالًااي التمثااال يباادأ 

 المراد سحرو. 
 المندل .3

عماال سااحًر يقااوم بااه الساااحر للكشااف عاان مسااروقات معينااة. 
ومااا يحاادث فااي المناادل يختااار الساااحر  فاال صااغير فااي ساان 
السااابعة أو الثامنااة ويقااول الطفاال هاال تااًر كراسااي مرصوصااة 

ينطااق الطفاال لااي؟ وعناادما  مااا ا تااًر هاال تااًر رجاال مااا صاافه
الساااحر لألهاال حاااولوا أن تخمنااوا ماان هااو. يقااول  ببوصااف مااا

ما بل استمع إلى وصف الطفل اسم معين وهو بالتالي لم يقل  
اء الشاخا المساروق مناه ًايء مااب حتاي يخمان وهو أحد أبنا
 الشيء المفقود اسم ما.صاحب 

 
باتكاء كبيار فقاد اختاار  فال تمتاع الساحر ويمكن أن نقول أن 

هاتو ماا. ونالحاظ أن سرة وهام باالطبع يشاكون فاي ًاخا من األ
كل كبيارة باين النااس. وى ا كاان االطريقة غير حقيقياة وتسابب مشا

لاااادً الساااااحر قاااادرة فااااي الكشااااف عاااان المسااااروقات وماااان ساااارقها 
مان العمال  الً فليعمل في جهاز الشر ة وسيجد مكافئات كبيرة فبد 

 .في السحر

 الكبسة .4
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ر النااااااس فاااااي الريااااات جفاااااار اللااااابن عناااااد األم بالكبساااااة. يفسااااا
ث الكبسااااااة عناااااادما تاااااادخل إحاااااادً الساااااايدات علااااااى اإلم د وتحاااااا

متحلياااة المرضاااع ومعهاااا با نجاااان أو لحااام أو سااامك أو تكاااون 
ومااا يحاادث لجفااار لاابن األم هااو  79بحلااي ماان  هااب أو ماااس

"والواقااع أن معها مناات صااغرها. سااللخرافااة التااي تاألم تصااديقها 
بعاااا الخرافاااات تاااؤثر فاااي الماااؤمنين بهاااا عااان  رياااق اإليحااااء 

الن ر عن صحة الخرافة فاي حاد  اتهاا. فااألم   النفسي بصرر
التي تؤمن بأن دخول الشخا الحليق عليها يمناع إدرار لبنهاا 
ساااور تضاااطرب وتتاااوتر إ ا دخااال علياااه ًاااخا ماااا. وياااؤدً 

والاادليل علااى  لااك أن كثياار  80 لااك فعااال إلااي إضااعار لبنهااا.."
مان األمهاات يرضااعن ويادخل علاايهم كثيار ماان النسااء ومعهاان 

 ن ولحم وال يحدث لهن الكبسة.  هب أو با نجا

 ربط العريس .5

و عمااال ساااحًر يعتقاااد النااااس كياااه أن يعاااوق الرجااال مااان الاااربط هااا
الاكواج. ويكثاار  مانممارساة الجانس ماع زوجتاه فاي األياام األولاي 

هااتا فااي الرياات. تقابلااح ًخصاايًا مااع أكثاار ماان حالااة ماان حاااالت 
ربااط العااريس ووجاادت فعاااًل أن العااريس لاام يسااتطع إقامااة العالقااة 

 
 . 185ص.  . مرجع سبق  كر.  مية حسن الساعاتي دكتورو السحر والمجتمع. سا 79
مرجااع ساابق  كاارو. . الاادكتور عبااد الاارحمن العيسااًو دراسااات فااي تطااور الفكاار اإلنساااني  80

 . 238ص.  



  

 
63 

 سيكولوجية اخلرافة السحر واحلسد  

الحميمااة مااع عروسااه وبعااد أن اسااتمعح إليااهب وجاادت أن هااتا لاام 
يكاان سااحرًا باال أماار ا نفساايًا. وقااد ساااعدت الاابعا ماانهم بالنصااح 
ااااد وفاااي مااارات قليلاااة احتااااج األمااار إلاااى  بياااب. وتنحصااار  واإلًر

 المشكلة في األسباب التالية: 
 

قااد تحااادث بسااابب اإليحاااء أن هناااا  سااااحرًا قااام بعمااال ساااحًر 
وقااد يتساابب اإلرهاااق والتعااب فااي هااتا األماار. تساابب فااي الااربط. 

وأحياناااًا الجهااال بالثقافاااة الجنساااية وبطبيعاااة الرجااال والمااارأة النفساااية 
نااا  فاي األمااكن التااي يحادث ماا يساامي هوالجنساية. حياث يكاون 

بالربط انت ار من العريس أن يخارج بعاد بضاع دقاائق لكاي يثباح 
 بالربط. وهتا يسبب توتر للرجل ويحدث ما يسمي ًرر الكوجة.  

 
ال يخااارج عااان هاااتو األساااباب وى ا حااادث ال نساااميه إ ًا األمر فااا

ب ودراسااة األسااباب سااالفة الوقااح مااع ربااط باال أماار عااادً ساايكول 
والااربط قضااية ماان ضاامن التفكياار الخرافااي والااتً يااتم كيااه . الااتكر

اتهااام أساارب وأفااراد وتحاادث منازعااات مااع أناااس أبرياااء "وقااد تااؤدً 
والتوتر والي نشوء بعا الصراعات الخرافات إلي الشعور بالقلق 

والخصااومات بااين أفااراد المجتمااع حينمااا يتبااادلون الااتهم فااي عماال 
الساااحر والاااربط.. وفاااي المنافساااات علاااي الحاااب والغااارام وماااا إلاااي 
 لااك. وتااؤدً إلااي الشااك والتااوجس  فضاااًل عاان ضااياع كثياار ماان 
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والحااالت التاي  81"ت المال والوقح والجهد بسبب اإليماان بالخرافاا
 بالعااريس أنااس محاددين باالساام أهالفاي مساااعدتها أتهام  ًااركح 

 بع على العالقات بين الناس. طوهتا أثر بال

 
 . 239-238ص.    المرجع السابق. .   81
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 الفصل السابع 
 تأثير الفكر الخرافي

 
فاي عقلياة الشاعب المصار   اً وماؤثر   اً مازال الفكر الخرافاي منتشار 

إلااى اآلن. وقااد واجهااح هااتا الفكاار ماان خااالل العديااد ماان الناادوات 
 قيح في كنائس عديدة. والمحاضرات التي أل

 
 أواًل: السحر والخرافة 
ولهااتا اسااتمر عاادة   Superstitionsارتاابط السااحر بالخرافااة 

الخراكية الشعبية في الممارسات يعتبر السحر من ضمن  قرون. و 
المجتماااع فماااا هاااي والخرافاااة؟  "الخرافاااة فاااي التفكيااار العلماااي هاااي 

و فكااارة اعتقااااد أو فكااارة تتعاااارض معاااهب ولكااان لااايس كااال اعتقااااد أ
تتعااارض مااع الواقااع تعااد ماان الناحيااة العلميااة خرافااةب كيشااترط فااي 
هتا االعتقاد أن يكون له استمرارب فهو ليس مجرد خاا ر  اار  
لموقف وقتي أو تفسير عارض ل اهرة عرضية بال إن لاه وايفاة 
في حياة من يؤمنون به ويستخدمونه في مواجهاة بعاا المواقاف 

يقااود التفكياار  82الحياااة" وفااي حاال بعااا المشااكالت الخاصااة فااي
الخرافااي اإلنسااان إلااى االنحاارار عاان الطريااق السااليم للحكاام علااى 
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األمااور ألنااه يسااتند إلااى أسااباب غيبيااة وغياار منطقيااة لتفسااير أو 
لحااال المشاااكالت التاااي تواجاااه اإلنساااان. وقاااد بااادأ الفكااار الخرافاااي 
وانتشاار فااي الفتاارة البدائيااة ماان تاااريخ البشاارية قباال انتشااار العلااوم 

 لفة. المخت
 

كاااان اإلنساااان "يلجاااأ إلاااى الخرافاااة والشاااعو ة عنااادما يعجاااك عااان 
تفسااااير ال ااااواهر أو حاااال المشااااكالت التااااي تواجهااااه حاااااًل علمياااااًا 
وموضاااو يًا مثااال هاااتا التفساااير حتاااى وىن كاااان خراكياااًا ف ناااه ياااريح 
اإلنسان ويخفا عندو حالة التوتر عندما يقف عاجكًا عن تفسير  

 83لبااراكين أو الفقاار أو العااوز"اااواهر المااوت والماارض والااكالزل وا
سلط هتا االقتباس الضوء على أسباب لجوء اإلنسان إلى السحر 
والخرافةب وأكد على لجوء اإلنسان إلى الخرافة عندما كان ال يجد 
حااًل علميااًا مقنعااًا لمااا يواجهااه ماان تحااديات ومشااكالت. فاا  ا تااوفر 

ماان لسنسااان الماانهل العلمااي للتعاماال مااع المشااكالت أمكنااه  لااك 
 التخلي عن الخرافات. 

 
وقااااد نشااااأ التفكياااار الخرافااااي عناااادما عجااااك اإلنسااااان عاااان فهاااام 
الطبيعاااة مااان حولاااه. حياااث تصاااور اإلنساااان قبااال انتشاااار الفكاااار 

 
الاارحمن العيسااو  أصااول علاام الاانفس التربااويى. دار المعرفااة الجامعيااة.  . الاادكتور عبااد 83

 .  63. ص.  2000القاهرة.  
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العلماااي أن "..كثيااارًا مااان ااااواهر الطبيعاااة كائناااات حياااة مثلاااه وىن 
كانااح تفوقااه فااي القااوةب وتااأثر فااي حياتااه تااأثيرًا ًااديدًا. فكااان البااد 

لقااد كانااح الشاامس والعواصااف والنااارب والصااواعق  أن يسترضاايها.
وغيرهاا مان ال اواهر الطبيعياة التاي روعتاه وأثاارت اهتماماه بشادة 
بأسااها وتأثيرهااا فااي حياتااهب فتصااورها كائنااات هائلااة القااوة استساالم 

  84لها وعبدها"
 

فالساااحر يعتبااار مااان أبااارز أمثلاااة التفكيااار الخرافاااي وهاااو واساااع 
تمااااع الحااااديثب سااااواء غياااار االنتشااااار بااااين كثياااار ماااان فئااااات المج

"فال يوجد مجتمع في العصار الحاالي يخلاو المثقفين أو المثقفين.  
تماماااًا مااان الخرافاااات مهماااا بلاااغ كياااه التقااادم العلماااي واالكتشاااافات 
العلميااة وىن كانااح تخااتو فااي الاااكوال بعااد اقتحااام العلاام والتجرياااب 
لمضاامون هااتو الخرافااات وماان الجاادير بالااتكر أن الخرافااات تااتعلم 

كتساااب واالحتكااا  كغيرهااا ماان سااائر المعااارر األخاار  وماان باال
هنااااا كانااااح مساااائولية المن مااااات التربويااااة فااااي المجتمااااع العربااااي 
الحااديث مساائولية كبااًر فااي إزالااة الرواسااب الخراكيااة وفااي تكااوين 

وهااتا هااو أحااد  85االتجاااو العلمااي فااي عقااول األجيااال الصاااعدة.."
افاااايب الااااتً ال أدوار الكنيسااااة فااااي المجتمااااع مكافحااااة الفكاااار الخر 
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يسااتند إلااى دلياال روحااي أو علمااي ولكنااه متغلغاال فااي حياااة الناااس 
 يقدم لهم الخداع كل يوم.

 
 ثانيًا: تأثير الفكر الخرافي

والاتً  هاتا االساتبيانولكي أًرح مدً انتشار الخرافاة اختارت  
 ً مكون من خمس وأربعون ال   86أعدو الدكتور عبد الرحمن  يسو

مان الاتكورب   940منهم    2210يان  سؤااًل وقد أجاب على االستب
ماان اإلناااث ماان بااين  ااالب الماادارس اإلعداديااة والثانويااة  1270

والجامعااات والمعاهااد العليااا. وقااد تاام ترتيااب العينااة حسااب مقاادار 
 انتشارها. 
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68 الحسد يؤثر في حياة الناس في وقتنا الحاضر -2
% 

54 أعتقد أن هنا  أرواحًا  يبة وأخر  ًريرة -3

 
. دراسات في تطور الفكر اإلنساني.  85  . مرجااع ساابق  كاارو. . الدكتور عبد الرحمن  يسًو

 . 239ص.  
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% 

بعاااااا النااااااس يساااااتطيعون أن يتنباااااأوا بوقاااااوع -12
 بعا األحداث السياسية واالجتما ية

36
% 

35 مور الحب والكواجأن السحر يؤثر في أ -13
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% 
35 ال ًك أن األرواح موجودة في عالمنا هتا -14

% 
35 يكشف المندل عن أماكن األًياء المسروقة -15

% 
األرواح كانح قديمًا تؤثر في اإلنسان ولكنها   -16

 ال تؤثر كيه اآلن
34
% 

30 أنا أعتقد في صحة الفأل -17
% 

29 يمكن استخدام السحر إليتاء أعدائي -18
% 

28 كل ًخا له زميل أو زميلة من أهل الجن -19
% 

28 أنا أتشاءم من سماع نباح الكالب  -20
% 

25 يوم الجمعة كيه ساعة نحس  -21
% 

23 أنا أتشاءم وأتفاءل من بعا األرقام -22
% 

29وضع التمائم واألحجبة علاي الطفال الصاغير   -23
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 % عنه عين الحسود  عيمن
ياااال وكاااال قصااااير الًااااك أن "كاااال  وياااال هاب -24
 مكير"

21
% 

20 يفيد السحر في عالج األمراض النفسية -25
% 

أن األحجبة يمكن أن تحمى الفرد من بعاا   -26
 األ  

20
% 

الااااااكار يفيااااااد فااااااي عااااااالج بعااااااا األمااااااراض  -27
 المستعصية

20
% 

19 أنا أتشاءم من ر ية الغراب  -28
% 

يساااااااتطيع بعاااااااا النااااااااس اساااااااتخدام األرواح  -29
  لتحقيق أغراضهم.

18
% 

17 أن إ الق البخور يجلب حسن الحظ -30
% 

أن األرواح إ ا لمساااااااح ًخصاااااااًا ماااااااا ف نهاااااااا  -31
 تجعله يعرر الغيب 

16
% 

باااؤ بمساااتقبل نقاااراءة الكاااف قاااد تصااادق فاااي الت -32
 الفرد 

15
% 

15أن دخااااول ًااااخا حليااااق اللحيااااة علااااي اماااارأة -33
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 % وضعح حديثًا يسبب إصابتها بالعقم
بعاااااا األماااااراض يفياااااد الساااااحر فاااااي عاااااالج  -34

 العصبية
12
% 

يفياااااد الساااااحر فاااااي عاااااالج بعاااااا األماااااراض  -35
 الجسمية الصعبة

12
% 

12 وضع حدوة حصان علي المنكل تمنع الشر -36
% 

الااااتً ياااادخل المرحاااااض فااااي ال لمااااة تلبسااااه  -37
 األسياد 

11
% 

يفياااااد الساااااحر فاااااي عاااااالج بعاااااا األماااااراض  -38
 العقلية

11
% 

ه فااااي أنااااا أ ماااان بصاااادق الحااااظ الااااتً أ العاااا -39
 الصحف

11
% 

10 قراءة الفنجان يمكن أن تكشف عن المستقبل -40
% 

10 أن األحجبة تساعد الفرد علي قضاء حاجاته -41
% 

إ ا خطح المرأة العاقر فوق الدم ف نها تنجاب   -42
 أ فاالً 

9% 

 %8يفياااد الساااحر فاااي حااادوث الحمااال فاااي حااااالت  -43
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 عقم النساء
المجتمعاات أعتقد أنه في إمكاان السااحر فاي    -44

 البدائية أن يجعل األمطار تنكل
8% 

ماااان الممكاااان أن تعاااارر بختااااك عاااان  ريااااق  -45
 العرافات وضاربات الودع

8% 

 
مااان العيناااة التاااي أجاااًر عليهاااا  %45مااان المالحاااظ ان هناااا  

يعتقادون  %43الدكتور العيسًو يؤمنون ب صاابة الجان لسنساان. 
قاااااادون أن يعت %41أن األماااااااكن المهجااااااورة يسااااااكنها الشاااااايا ين. 

 %39السااحر يااؤثر علااى الحياااة األساارية حاادوث الكااروب والطااالق. 
يؤمناااون مااان يضاااحك  %37مناااون ب مكانياااة تحضاااير األرواح. ؤ ي

يؤمناااون بااادور الساااحر فاااي أماااور  %35كثيااارًا يحااادث لاااه مكاااروو. 
يؤمنااااااااون باااااااادور المناااااااادل فااااااااي كشااااااااف  %35الحااااااااب والااااااااكواج. 

 87المسروقات.  
 
نااا فااي الفكاار المساايحي نتيجااة هااتا االسااتبيان ليسااح بعياادة عو 

ألنناااا جاااكء مااان المجتماااع المصاااًر وناااؤمن بااانفس الخرافاااات التاااي 

 
 .  63ص.  المرجع السابق.  .   87



  

 
74 

 سيكولوجية اخلرافة السحر واحلسد  

وردت فاااي االساااتبيان وأحياناااًا نضااايت عليهاااا خرافاااات أخاااًر مماااا 
 يصعب الموقف علينا. 
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 الفصل الثامن 
 الحسد

 
مااااا هااااو الحسااااد؟ "الحسااااد هااااو الن اااارة الحقااااودة إلااااى مااااا لااااد  

خبيااااث ماااان نحااااو والشااااعور ال الرضااااااآلخاااارينب هااااو ن اااارة عاااادم 
اآلخرين ألنهم يمتلكاون ماا ال يمتلكاهب ويتمناى أن يتحاول إلياه ماا 

وقااد اتخاات الحسااد أبعااادا ًااعبية  88لديااه ماان نعمااة أو أن يساالبوها"
أكثاار مااان هااتا التفكيااارب وأصااابح الناااس يخاااافون ماان العاااين ومااان 
تأثيرهاااا علااايهم. وقاااد ارتبطاااح العاااين وهاااي عضاااو اإلبصاااار فاااي 

رة فأصااابح النااااس يخاااافون مااان الكلماااة اإلنساااان باااأمور سااالبية كبيااا
الحلوة ألنها كلمة حسدب ويخافون من وقح المرح لئال ينقلاب إلاى 

 وقح حكن.  
 

 أواًل: الداللة على الحسد
وهنااااا  داللااااة علااااى الحسااااد سااااواء فااااي اسااااتعمال الكلمااااات أو 
اساااتخدام بعاااا الوساااائلب حياااث اقتااارن الحساااد باااأمور كثيااارة فاااي 

 ن في الحسد.عقيلة بعا الناس التين يصدقو 

 
الكتابيااااة. المجلااااد الثالااااث. دار الثقافااااة. القاااااهرة.  دائاااارة المعاااااررولاااايم وهبااااة محاااارر. .  88

 . 92ص    . 1991
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 . كلمات تدل على الحسد 1

وهنااا  كلمااات تاادل علااى الحسااد مثاال: امسااك الخشاابب العااين 
تتلاافب العااين صااابتني ورب العاار  نجااانيب العااين تفلااق الحجاارب 
عاااين الحساااود كياااه عاااودب خمساااة وخميساااةب ماااا يحساااد الماااال إال 

 أصحابه. 
 

 . وسائل تقي من الحسد 2
 واب تعليق البصل والثوم على قوائم األب •
 ر  الملح في زفة العروس أو أسبوع المولود. •
 لبس الخرز األزرق.  •

 تعليق حتاء مقلوب في مدخل البيح  •
 تعليق حدوة الحصان على المنكل يمنع الحسد  •

 تعليق منقار غراب على المنكل أو كعب أرنب. •

 تعليق رسومات العين المحالة بالخرز األزرق. •

 تعليق رسم الكف المحالة بالفيروز. •

خمساااة  كياااهياااد"  كاااف باااارة عااان " وهااايوخميساااة  خمساااة •
 .أصابع ويصنع من الحجارة الكرقاء

 تعليق حشرة الجعران. •
 و كر التمائم لألحجبةلبس الطفل  •
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 إيقاد النار في بعا القش والملح والمرور فوقها  •

 وخاصة من كتب دينية األحجبةتعليق  •

رخاااا إلاااى لمناااع الحساااد ن ااارًا باإلضااافة إلاااى اساااتخدام الملاااح 
يعتقااااد عنااادما يوضااااع فااااي النااااار. و ة ًااااديدة عاااافرقوىحداثااااه  بثمناااه

العااين الحاساادة. كمااا ان  أثاارالعامااة ماان الناااس أنهااا تمثاال فرقعااة 
فااي الماااء  بوضااعهالملااح يااتوب فااي الماااء وىبطااال السااحر يكااون 

 .أثر العين ب ينتهيكتابته وأثرو. والملح عندما يتوب  ليمحو
  
 . الحسد والخسارة 3

رة كبيرة في عملة أو تجارته ينساب  لاك وى ا خسر أحدهم خسا
إلااى الحسااد. ويوجااد ممارسااة ًااعبية فااي  لااك حيااث "يلجااأون إلااى 
عماال "عروسااة ماان الااورق تصااور لهاام الشااخا الحاسااد ويثقبااون 
موضاااع عينهاااا بااااإلبرةب ثااام يحرقونهاااا فاااي الناااار ماااع مخلاااوط مااان 
الملح والشبه والفسو ب إبطااًل ألثر العاين ودرءًا للحساد. وقاد يتباع 
هاااتا اإلجاااراء بااا جراء تخاااارب يلاااكم الشاااخا المحساااودب أن يلاااابس 
حجاباًا كيااه رأس هدهااد محنطااة أو جاكء ماان  ياال كلاابب أو بعااا 
أساانان  ئاابب أو عقاارب مجفااف أو حرباااء مجففااة أو بعااا قطااع 

صاااحب مينااي ًااكي لااي  89النقااود الصااغيرة مااع قلياال ماان الملااح"

 
 . 186. مرجع سبق  كرو. ص.  . سامية حسن الساعاتي 89
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ة. باص خسر كل ما يملك وأكاد لاي أناه محساود والسايارة محساود 
ويحتاج إلى صالتي لوقف مفعول الحسد ضد السيارة. "وقاال لاي 
فاااي أحاااد المااارات ساااقح السااايارة وأناااا فيهاااا قاااابلني واحاااد وقااال لاااي 
عربيتاك  ً الفاال وبعاادها يااا دكتااور باادقائق الساايارة عطلااحب وماان 

فهاال  سااعتها بتعطاال كتيار وصاارفح عليهاا كتياار وماا كاايش فايادو"
 هتا حسد؟

 
ًاتًر السايارة والطريقاة التاي كاناح فسألته أن يشرح لى كيت ا

تعمل بها. وجدت أنه اًتر  سايارة متهالكاة وقديماة جادًا وكال ماا 
يقااوم بتصااليحها تتعطاال وينسااب  لااك إلااى الحسااد والسااحر. أكاادت 
لااه أن هااتا لاايس سااحرًا أو حساادًا ولكنااه عاادم تصاارر سااليم وعاادم 

 تخطيط ألنه دفع كل هتا المال في سيارة قديمة. 
 
 سرة. الحسد واأل4

تقاااوم بعاااا األسااار بعمااال عمااال ضاااد الحساااد حياااث "تقاااوم أم 
الكوجة أو أم الكوج بعمل تحويطاة للعروساين تحمايهم مان الحساد 
والعين. وحسب اعتقادهم أن التحويضة تمنع العين وتجلب الخير 

كمااااا يطلااااب فااااي ليلااااة العاااارس ماااان الكوجااااة  90للااااكوجين والسااااعادة
 

. ص 2003الجتما يااة مهرجااان القااراءة للجميااع الاادكتورة فوزيااة دياااب القاايم والعااادات ا.  90
131 . 
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ر  لكااي تكااون الاادخول إلااى بيااح زوجهااا برجهااا اليمنااي قباال اليساا
حمااال العاااريس لعروساااة فاااي  أنموفقاااة فاااي حياتهاااا الكوجياااة. كماااا 

ال تخطي عتبة البيح ألنه لاو فعلاح  لاك ربماا  حتىليلية الكفار  
وهاااال يمكاااان أن ننسااااب مشاااااكل  91تتعاااارض لمشاااااكل فااااي حياتهااااا

 .  األسرة للحسدب أم للمشاكل أسباب أخًر
 

هاال أًر أن مشاااكل األساار لهااا أسااباب عدياادة حيااث يمثاال الج
العاااام بمعناااي الحيااااة الكوجياااة أحاااد األساااباب. حياااث تهاااتم األسااارة 
الحديثاااة ب عاااداد المناااكل باااالعفش وخالفاااة وقلماااا نهاااتم بكيفياااة فهااام 
الطرر اآلخر في الكواج. ويمثل عدم التكيت بين الطارفين ساببًا 

 تخر لمشكالت األسرة.

 
ويمكن أن نقول من خاالل الخبارة العملياة أناه ال يوجاد مسائول 

مشااااااكالت الكوجيااااااة إال الااااااكوجين معااااااًاب فعليهمااااااا فحااااااا عاااااان ال
األسباب التي تجلب المشكالت. فهل يحتاج أحد الطرفين التنازل 
عن بعا األمور؟ أم هل نحتاج إلى فهم اآلخار؟ أم هال نحتااج 
إلاااى ترتياااب األولوياااات؟ خالصاااة القاااول هناااا أناااه ال دخااال لتاااأثير 

 الحسد على الحياة الكوجية. 

 
 .  131ص  المرجع السابق.  .   91



  

 
81 

 سيكولوجية اخلرافة السحر واحلسد  

 
 لحسدثانيًا: العين وا

يوجااااد عالقااااة قويااااة بااااين العااااين والحسااااد فااااي فكاااار ماااان يااااومن 
 بالحسد. 

 العين الشريرة  .1
عتقااد قبيلااة األزاناادً فااي السااودان أن العااين الشااريرة هااي ساامة ت

عضاوية موجااودة لااد  الشااخا. فقاد تكااون ساامة معينااة تتميااك 
بها أمعااءوب وهاتو السامة لاديها قاوة اإلضارار بااآلخرين بوساائل 

فات بعيدة. وقد تكون لدً الشاخا القاوة غير مرئية ومن مسا
الشاااريرة وتبقاااي كامناااة  الماااا ال يعاااادً أحاااد. ولكااان إ ا عاااادً 
إنسان ما يمكن أن يؤثر كيه. وتؤ ً العين الشريرة عن  ريق 
الحسدب والكراهياةب والحقاد والغضاب. فا  ا سالط الشاخا عيناة 

  92الشريرة ضد اآلخرين يصبحوا عرضة لأل ية
 

يمكااان أن يقتااال فاااي الحساااد إلاااى حاااد أناااه وقاااد وصااال االعتقااااد 
اإلنسان أو يصيبه بمرض معين أو يؤثر على حياته بحساب قاوة 
العين الحاسدة. ونسامع إلاى اآلن بعاا القصاا عان قاوة العاين 

 أنه تقتل اإلنسان والحيوان أيضًا.  
 

. الاادكتور عبااد الهااادً الجااوهًر قاااموس علاام االجتماااع. مكتبااة نهضااة الشاارق جامعااة  92
 . 120. ص.  1983القاهرة.  
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وتطلااق الشااائعات علااى بعااا الناااس ويشااتهرون بااأن عيااونهم 

فالنااه "عينااه تفلااق الحجاار"  تاؤثر فااي الناااس. فتااًر الشااائعات عاان
فاا  ا دخلااح بيااح ورأت  عااام وأعجبااح بااه يحسااد الطعااام وبالتااالي 
 عمااااه يتغياااار فااااي الحااااال. وى ا رأت  فاااااًل وأعجبااااح بااااه يماااارض 
الطفل مان تاأثير الحساد. لاتا يلجاأ بعاا النااس إلاى تسامية الولاد 

ولادا. والااتين يخاافون مان الحسااد  أنجباواباسام بناح أو إنكاار أنهاام 
ا النااااس بصااافات سااايئة ليساااح فااايهم. وهاااتا يااادمر يوصااافون بعااا

 العالقات بين الناس.
 
 . خرافات حول العين 2

 كما يوجد في هتا الشأن الكثير من الخرافات حول العين. 
فاإلصااااابة بماااارض معااااين تنسااااب إلااااى الحسااااد وى ا أبااااد  أحااااد 
األًاخاص إعجابااه بالطفال باادون اسااتخدام  باارات توقااف مفعااول 

 " أو "باسم الصليب". الحسد مثل "ما ًاء ل
 

وأحيانًا يقول أحدهم للطفل "ايه الوحاًه دياى" إلبطاال الحسادب 
ولنتخيااال معاااًا  فااال صاااغير كااال مااان يتقابااال معاااه يقاااول لاااه "اناااح 
وَحش" أو " أيه الوحاًه ديه" فكيت تكاون نفساية الطفال. فالكلماة 
اإليجابية تشجع الطفل والكلمة السلبية تدمر نفسية الطفال. إ ًا ال 
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يوجد عالقة بين المرض والحساد. فاالمرض لاه اسابابه أماا الحساد 
 كر خرافي. ففهو 
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 تاسع الفصل ال
 الحسود والمحسود 

 
اإلنسان الحاساد هاو ًاخا  بيعاي فهاو لايس بسااحر. ولكناه 

 غيرة وحسدًا ضد األغنياء وضد الناجحين.  يمتل ًخا 
 

 أواًل: صفات الحسود
أواًل هااو حيااث يااؤثر الحسااد كيااه  سااود نتناااول هنااا ًخصااية الح

ألن الحسااد هاااو ًاااعور باالساااتياء علااى ماااا يمتلكاااه اآلخااارون مااان 
مراكااك أو امتيااازات أو عالقااات أو أ  ًاايء تخاارب وهااتا الشااعور 

 صفات كالتالي:  حسود مدمر للحياة الروحية. ونًر أن لل
 
 . فقدان الثقة في النفس1

الحساود إنساان فاقااد الثقاة فااي نفساه نتيجااة التنشائة االجتما يااة 
الخا ئاااة فهاااو يااار  أن نجااااح اآلخااارين ال يساااتحقونه. فهاااو وحااادو 
الاات  يسااتحق النجاااح دون غياارو. وعناادما يفقااد اإلنسااان ثقتااه فااي 
نفسااه ين اار إلااى مااا يمتلكااه اآلخاارين ماان علاام أو مااال أو نجاااح 

 بحسد وبحقد. 
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 . الشعور بالفراغ2
الحسود بفراغ في حياته فاي الحاضار والمساتقبل. ولاتلك عر  يش

فهااو ال هاادر لااه إال الن اار إلااى مااا يمتلكااه اآلخاارين ماان مااادة أو 
 نجاح أو عالقات.

 
 . االغتراب عن المجتمع3

حياة االغتاراب عان مجتمعاهب وحتاى عان أقارب   يعيش الحسود 
 األقااربين إليااه فااال يسااتطيع التكياات مااع اآلخاارين بسااهولة. فشااعورو

عااان النااااس وعنااادما  بااااغتراب باااالغيرة مااان اآلخااارين يجعلاااه يشاااعر 
 يغترب اإلنسان عن المجتمع يعشق  اته وينطًو على نفسه.

 
 . الكراهية الشديدة للناس4

الحساااد ياااكرع الكراهياااة فاااي ًخصاااية الحساااودب وهاااتا ماااا  كااارو 
 ب مان يقاف قادام  3:  14كاتب األمثال "نخر الع ام الحسد" أم 

  .  4: 27الحسد" سأم 
 
 الحسد خلل في الشخصية .5

يشااير الن اار إلااى مااا يمتلكااه اآلخاارين إلااى خلاال فااي الشخصاايةب 
فالشخصااية السااوية ال تن اار إلااى مااا يمتلكااه اآلخاارون بن اارة حقااد 
وكراهيااااة. حيااااث يقاااادر صاااااحب الشخصااااية السااااوية  اتااااه ويقاااادر 



  

 
88 

 سيكولوجية اخلرافة السحر واحلسد  

ومواهبااااهب كمااااا يقاااادر  لااااك لااااد  اآلخاااارينب كيعتاااارر بمااااا يملكااااه 
حقياااااق دورو الرائاااااد النااااااجح فاااااي المجتماااااع. اآلخااااارونب ويجتهاااااد لت

فالشخصية السوية تدفع اإلنسان للتقدم والنجاح وتخطاي العقباات 
 دون الشعور بالحسد. 

 
د من حسدو؟ ال يوجد ًيء يحارر الحساود سو كيت يتحرر الح

ماان ًااعورو هااتا إال نفسااه. يااأتي التغيياار هنااا ماان الشااخا نفسااهب 
أن يعمل على تغييرها فالحسد عا فة غير محبوبة على اإلنسان 

 4:  13كاو  1بنفسه. ويقول الرسول بولس "المحباة ال تحساد" س 
 . ويضاع للمحبااة صاافات عدياادة تنفااي وجااود الكراهيااة والحقااد فااي 
قلااب اإلنسااان تجاااو أخيااه اإلنسااان. فالمحبااة ال تطلااب مااا لنفسااها. 
إ ا ال تجتماااع المحباااة ماااع الحساااد فاااي قلاااب واحااادب فالمحباااة تفااارح 

وتحااكن لحااكنهمب أمااا الحسااد كيحااكن لفاارح اآلخاارين  لفاارح اآلخاارين
 ويفرح لحكنهم ولنكستهم.

 
 ثانيًا: المحسود

هاال يااؤثر الحسااد فااي المحسااود؟ ال يااؤثر الحسااد فااي المحسااود 
 ألن الحساااد عا فااااة بشاااريةب وأماااااني بشاااارية مااان جانااااب الحسااااود 

ال تااؤثر علااى الشااخا الااتً يثااق فااي ل ولاايس قااوة خفيااة لهااتا 
 يمكااان أن نصاادق أن ل يتااار  العااالم بااادون ويثااق فاااي نفسااه. وال
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ضاااوابط وبااادون عناياااة. فاااا  يحفاااظ البشااار وال يمكااان أن يتاااركهم 
 للشر يعبث بهم. 

 . يوسف والحسد 1
أن الحسد ال يؤثر في المحساود قصاة يوسافب فقاد ولكي نؤكد  

 37حسدو إخوتهب ولم يتأثر من حسدهم بل نجح فاي حياتاه ستاك 
جااة علااى حااب والديااه لااهب وعلااى تميااك  . وحساادو اخوتااه نتي 11: 

 . وازداد األمااار ساااوءًا عنااادما  4: 37فاااي المعاملاااة عااانهم سوالااادو 
حلااام يوساااف حلماااًا فحاااواو اناااه سااايكوون أع ااام مااان إخوتاااه كيقاااول 

  (11:  27"فحسده إخوته" تك الكتاب المقدس 
 

"وكانح النتيجاة السالبية أن إخوتاه بااعوو وتخلصاوا مناهب ولكان 
يوساااف  فلقاااد أبااادع وأثمااار حتاااى وصااال إلاااى الحساااد لااام ياااؤثر فاااي 

 93أرقي المناصب في مصرب فأين تأثير الحسد فاي قصاة يوساف
قاال يوساف  إخوته إلي خيار لاه ولهام وللبشارية.أ ية حول يوسف 

"واآلن ال تتأساافوا وال ألخوتااه بعاادما كشااف عاان ًخصاايته لهاام : 
 تغتااوا ألنكم بعتماوني إلاى هناا. ألناه الساتبقاء حيااة أرسالني ل

هااتو الماارة أيضااًا سااتخدم يوسااف ر او ا  . 5:  45تااك س قاادامكم." 
للمجتمااع الااتً  لاايس لنفسااه كمااا كااان يحلاام فااي بدايااة حياتااهب باال

 
 . 63ص  . مرجع سبق  كرو.  . القس صموئيل رزفي السحر والحسد 93
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بهاا مصار  نجايعا  كيه وأخلا له. فقد عمل خطة اقتصاادية 
ماان المجاعااةب كمااا أنقاات بهااا أيضااًا العااالم المحاايط بمصاار والااتً 

  94كان محتاجًا لمصر تنتا 

سد يؤثر في ًخصاية المحساود لكاان يوساف فشال إ ا كان الح
في الحياة وفشل في تحقيق أهدافه. ولكن ما حادث العكاس تماماًا 

 فلقد أبدع يوسف ونجح في حياته. 
 
 . اإليحاء 2

يمكاان أن يتااأثر اإلنسااان ماان الحسااد إ ا كااان يتااأثر باإليحاااء. 
فمااا هااو اإليحاااء؟ اإليحاااء هااو قبااول األمااور باادون فحااا علمااي 

باادأ اإليحاااء عناادما يتعطاال الفكاار النقاادً لااد  اإلنسااان دقيااق. وي
إ ًا يمكنناااا القاااول أن الحساااد  يقبااال أً فكااار بااادون مقاوماااه.حياااث 

د. وال ياااؤثر فاااي المحساااود الواثاااق فاااي رباااه وفاااي و ياااؤثر فاااي الحسااا
 نفسه. 
 
 كبياار الضاارر ضاارر تصااديق الحسااد علااى حياااة األ فااال؟ مااا

كثيارًا وهاو جدًا وخاصاة فاي مارض األ فاال حياث يمارض الطفال 
فااي فتاارة معروفااة المااراض األلاابعا  الطفاال يتعاارض بعااد رضاايع. 

 
الر ية فااي الكنيسااة وحتميااة التغيياار.  بعااة ثانيااة  . براهيم. الدكتور القس صموئيل رزفي إ 94

   . 67. ص.  2008
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وال يسااتطيع النااوم ينسااب األهاال هااتا إلااى  يصاار الطفولااة وعناادما 
ماا تقاوم باه  وعاادة" باالرقوة" يساميويلجأ العامة لعمل ماا ".  الحسد 

فاااي الرقاااوة بخاااور  وتخلاااطأماارأة مسااانه أو مشاااهورة بعاااالج الحساااد. 
ضعها على النار. ثم تحمل الطفال فاوق والملح ثم ًب وفسو  وت

الصاااعد ماان النااار وهااي تااردد بعااا الكلمااات مسااتخدمة  الاادخان
يق األهاال فااي حسااد اال فااال د نتيجااة تصاا الماارض  يكيااد  95اساام ل

هاااو خطاااورة تصاااديق  وهاااتا بحياااث أن األهااال لااام يعتناااوا باااه  بيااااً 
 الحسد.  

 
 . 328ص.  . مرجع سبق  كرو.  . الدكتورة فوزية دياب 95
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 الفصل العاشر 

 الكتاب المقدس والسحر 
 

ي الكتاااب المقاادس وسااأعرض وجهااة ن اار  كاار السااحر كثياارًا فاا
نهااااي العهااااد القااااديم عاااان عاااان مااااا  كاااارو الكتاااااب عاااان الموضااااوع. 

اساااتخدام الساااحر ووضاااع عقوباااة تصااال إلاااى الماااوت لمااان يماااارس 
: 20 . أن اار سال 18: 22السااحر "ال تاادع ساااحرة تعاايش" سخاار 

أ   2س " إلااااى السااااحرةالملااااك منسااااى  . لجااااأ 18: 13ب حااااك 27
  ب11ع سرب له على يد ملك أًور وكان عقاب ال .  7ب 6:  33

وأرجعاه الارب إلاى ملكاه مارة أخاًر بعادما تااب و لاب وجاه الارب 
ااايا الملاااك حياااث  . 13ب 12ع س عمااال وهاااتا عكاااس ماااا عملاااه يًو

  . 24: 23مل  2إبادة السحرة سعديدة كان من بينها  إصالحات 
 

 أواًل: موسى والسحرة
وردت فاي القاديم  وجه موسى عشر ضربات ضد ًاعب مصار

وكاناح الضااربات العشار موجهااه ضااد . ميعهاا فااي سافر الخااروجج
ول فرعااون االسااتعانة بالسااحرة اوحاا 96ورة فااي مصاارهاآللهااة المشاا

 
96 . Merrill F. Unger. The new Unger's Bible. Handbook. Moody 

Press Chicago. 1984. p. 73-74. 
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. أن ار الجادول لتاًر الضاربات ألنه كانوا حكماء مصر ومثقفيهاا
أن السااحرة نجحااوا فااي ماااراتب العشاار ودور السااحرة فيهااا. ساااتجد 

فشلوا في مارات  ولكن علينا أن نفهم كيت نجحوا. وستجد السحرة
  فكيت فشلوا؟ 

 
 دور السحرة  الضربة 

مقدمااااااااة الضااااااااربات تحوياااااااال 
  13-8: 7سالعصي لثعبان 

 نجاح السحرة 

: 7. المااااااء يصااااابح دماااااًا س1
19-23   

 نجاح السحرة 

-1: 8. الضااااافادع سخااااار 2
7  

 نجاح السحرة 

 فشل السحرة   19-16: 8. البعوض س3
 حرة لم ي هر الس  32-20: 8. التباب س4
 لم ي هر السحرة  7-1: 9. المواًي س5
 أصابح السحرة  12-8: 9. الدمامل س 6
 لم ي هر السحرة  35-22: 9البرد س. 7
 لم ي هر السحرة  10-1: 10. الجراد س8
 لم ي هر السحرة  23-16. ال الم س9
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 لم ي هر السحرة   10-1: 11. األبكار س10
 

ثاالث ألعااب رة نجحاوا فاي ن السحأول السابق  د نالحظ في الج
 . تحويال 13-8: 7سحرية وهي تحويل العصا إلى ثعبان سخار  

    ثاام جلااب الضاافادع س خاار  23-19: 7الماااء إلااى دم سسخاار 
وأنااااا أ لقااااح علااااى نجاااااحهم ألعاااااب ألنهااااا كانااااح فعااااااًل  . 7: 8

ألعاب. نجحوا وكان نجاحهم خداع ولم يكن حقيقاة. فمان الممكان 
ان دون أن ياادًر أحااد. وماان الممكاان أخفاااء العصااا وىحضااار ثعباا

إضاااافة ماااواد مااان التركيباااات التاااي برعاااوا فيهاااا لتحويااال المااااء إلاااى 
 إحضار ضفادع على أنهم خلقوها.  الممكناللون األحمر. ومن 

 
بلااااااغ قااااااوة علاااااام السااااااحر فااااااي مصاااااار قااااااديمًا إلااااااى وجااااااود وقااااااد 

تخصصااااااات معينااااااة لكاااااال مدرسااااااة ماااااان ماااااادارس السااااااحر "ولقااااااد 
الساحر فاي مصار القديماة فاي  تخصصح كل مدرسة من مدارس

نااوع معااين ماان السااحرب ومااا ياارتبط بااه ماان معجااكات يحااتفظ بهااا 
الساحر األع م أو رئيس الكهنة. فأًتهر معبد زايس "صالحجر" 
بسااحر األفاااعي وفااي مقدمتااه تحوياال العصااا أو حااكام الوسااط إلااي 

مااا  بعااد  97أفعااى بعااد إلقائهااا علااي األرض وقااراءة التعاوياات عليهااا"

 
 .   35ص  . مرجع سبق  كرو.  . سامية حسن الساعاتي 97
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التجاااارب التااااي تااادربوا عليهااااا فشااالوا فااااي التجااااارب  أنهاااي السااااحرة
الجديااادة والتاااي نجاااح فيهاااا موساااى وفشااال فيهاااا الساااحرة ألنهااام لااام 
يتاادربوا علااى خااداع الناااس بهااا. وكااان ماان األفضاال أن يبطلااوا مااا 
حااادث لاااو كاناااح لاااديهم مقااادرة فعلياااة علاااى التاااأثير فاااي اإلحاااداث. 

بكاوا ولام يقادروا فعندما واجهوا ًيئًا جديادًا عان ماا تادربوا علياه ارت
 على فعل ًيء. 

 
: 18عدة أنواع من السحرستث   والالويين   كر سفر التثنيةكما 

 كالتالي:   .31-26: 19ب ال 9-14
ألبنااااااء عناااااد عاااااادة تقاااااديم ا: تقاااااديم األبنااااااء لنلهاااااة فاااااي الناااااار

 . افة: إدعاء معرفة المستقبلعر .  21: 18العمونيين سال 
  .شا ملعيافة: زجر الطير للتفا ل والتا
لتفاااا ل: التفاااا ل ضاااد التشاااا م وكاااان النااااس يتفااااءلون بااابعا ا

 الكلمات أو بعا األًياء. 
 لساحر: من يقوم بالممارسات السحر لخداع الناس. ا
 تقي من األ  .  هلرقي: إدعاء الساحر أن كلماتا
 ؤال الجان: إدعاء الساحر أنه على اتصال بالجان. س
 تحضير األرواح ًا: نيثا

روح عفرياح أو إنساان فاارق استحضر  عن ساحر  هل سمعح  
أن السااااحر لدياااه قااادرة علاااى تحضاااير بعاااا النااااس الحيااااة يقاااول 
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األرواح ويمكاااان أن تكااااون ساااامعح ماااان سااااحرة هااااتو الفكاااارة فااااأين 
 الحقيقية؟ 

  بتحضاااااير روح 28صااااام  1قاماااااح سااااااحرة عاااااين دور فاااااي س
 صموئيل النبي فهل حدث هتا فعاًل؟  

ح المااارأة خااادع . 12ع يل سألنهاااا رأت صاااموئالمااارأة صااارخح 
بقااادرتها علاااى استحضاااار روح صاااموئيلب وصااادقها ولكااان ًااااول 

المااادقق فاااي القصاااة يكتشاااف أن روح صاااموئيل لااام تحضااار ولكااان 
  ومان 3المارأة انتقماح مان ًااول ألناه نفاي أصاحاب الساحرة سع 

المؤكاااد أنهااام عائلاااة هاااتو العرافاااة ألن عمااال الساااحر كاااان يااارتبط 
 لألسباب التالية: صموئيل بعائلة معينة. فلم تحضر روح 

مناع قاد سابق و ا  فايمنع ل ًيء ويسامح بحدوثاه   كيت •
  . 11: 18ستث  استشارة الموتى ألنه عادة وثنية

 رفا الرب أن يجيب ًاول بالطرق الروحية  •

 فكيت يجيبه بطرق ديانة السحر.  . 6س ع

والحاضار وكاان   الماضايتكلمح المرأة عن أمور تخاا   •
دقيااق والكااالم عاان المسااتقبل تحقااق. عناادما  الماضاايالكااالم عاان 

 . 16سعوصافح عالقاة ًااول باالرب   الماضيتكلمح المرأة عن  
للجمياااع أن الااارب اختاااار داود باااداًل مااان  اً كاااان معروفاااالخبااار هاااتا 

 كارت ًاول. وعندما تكلمح المارأة عان أحاداث تخاا المساتقبل  
ه كااان حاادث هااتا بالفعاال ولكنااوقااد   .19ع سمااوت ًاااول وأبنائااه 
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يقضاي علاى الملك المنهكم  ملك المنتصر  أن يقتل ال  اً عادي  اءاً إجر 
أسرته. ونالحظ كلمة "تكوناون معاي" تكشاف خاداع العرافاة فكيات 
يكاااون صاااموئيل النباااي والقاضاااي ماااع ًااااول فاااي نفاااس المصاااير 

 ونفس األبدية. 

 

ألنهاا فكارة  تحضاير األرواح لام ولان تحادث القاول فاي  خالصة  
اسااااااتطاع ساااااااحر أن يقااااااوم  "ولااااااوخراكيااااااة ال تقااااااوم علااااااى دلياااااال 

باستحضااااار روح أً إنسااااان فااااارق الحياااااة لكنااااا قمنااااا باسااااتدعاء 
القتلااى الااتين قتلااوا لنعاارر ماان قااتلهم. وكنااا قمنااا باسااتدعاء أرواح 
العلمااااء لنعااارر مااانهم المكياااد مااان علاااومهم. وكناااا قمناااا باساااتدعاء 

عااان بنااااء أرواح علمااااء الفراعناااة لنعااارر مااانهم إسااارارهم الخاصاااة 
وعلاام التحناايط وكياات قاااموا بااه...الخ. أ ًا استحضااار األهراماااتب 

فعاااادة استشاااارة الماااوتى  98األرواح ًااايء خرافاااي لااام ولااان يحااادث 
ااد. الماوتى مان اإلنساان الحاي وكيه يطلب  عادة قديمة   فاا  اإلًر

وقاد نهاي عنهاا   99هو التً يسأل ويجيب اإلنساان ولايس الماوتى
  . 19: 8ياء" سأيسأل الموتى ألجل األح.."ل في سفر إًعياء 

 
  بولس الرسول والسحرًا:  لثثا
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وردت قاااوم بااولس الرسااول السااحر والسااحرة فااي أربعااة مواضااع 
 في سفر أعمال الرسل. جميعها 

ساايمون الساااحر والااتً خاادع ًااعب السااامرة بسااحرو  قاااوم •
  . 25-9: 8سأع 

وقاااوم علاايم السااااحر الااتً حااااول منااع والاااي قباارص مااان  •
 . كمااا ًاافي 8-4: 13لعمي سأع اإليمااان بالمساايحية وأصااابه بااا

جارياااة مديناااة فيلباااي والتاااي كاناااح تتااادعي أن بهاااا روح عرافاااة أً 
افساااس أحااارق النااااس فاااي  . 18-16: 16لمساااتقبل س أع امعرفااة 

 . ووصااافح أعماااال 20ب 19: 19سأع بعااادما أمناااوا كتاااب الساااحر 
  .19: 5لاادً ل سغاال  مقبولااةالسااحر كأعمااال الجسااد أً غياار 

لاام ينشااغل مثاال العهااد القااديم بقضااية السااحر ولعاال العهااد الجديااد 
والسااحرة ألنااه نبااح فااي بيئااة الثقافااة اليونانيااة التااي ًااجعح علااى 
تقاادم الفكاار والفلساافة وعاادم تصااديق ممارسااات السااحر والشااعو ة. 

اليهودياااة والتاااي قاوماااح الساااحر كثيااارًا أثااار تاااأثيرًا ووجاااود الدياناااة 
 رة السحر. هإيجابيًا في تقليل اا

 
ما ا كل هتا التشدد ضد ممارسات خراكية مثل ونحن نتساءل ل
ضد السحر ألنه كاان يماارس الكتاب المقدس  السحر؟ كان تشدد  

وثنيااااة صاااانعوا لهااااا  تلهااااةكديانااااة. ألن الناااااس ماااان خاللااااه عباااادوا 
تماثيااال. ومااان يمارساااه مااان ًاااعب الااارب يعاااد تاركاااًا لديانتاااه. فقاااد 
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ارتاابط السااحر بالاادين وبالطااب فكااان هنااا  ًااخا واحااد يمااارس 
لواائف الثالث: السحرب الطبب الدين. وكان يحصال المماارس ا

لهاااتو الوااااائف علاااى تصاااريح مكاولاااة المهناااة. وقاااد سااااعد ارتبااااط 
السااااحر بالطااااب علااااى االنتشااااار ن اااارًا الحتياااااج الناااااس للعااااالجب 
وساااااعد ارتباااااط السااااحر بالاااادين علااااى االنتشااااار الحتياااااج الناااااس 

  100للروحانية والتعبد لسله
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 لفصل الحادي عشر ا

 كيفية مقاومة الخرافة 
 

بوساائل الفكر الخرافي فكار غيار صاحي وعليناا أن نماد أبنائناا 
التفكير العلمي والتً يمكن أن يقاوم الخرافة. كما تساعدهم على 

ما هو الفكر الخرافي؟ كيت نشأ وتطاور؟ أنه علينا أن نشرح لهم  
كيات يمكان تحريار وتطهيار و ولما ا يجد مان ياؤمن باه ويصادقه؟ 

وكيااات يمكااان تنمياااة ؟ لخرافاااي ااارق التفكيااار امااان لنااااس أ هاااان ا
كثيااااار ماااان المؤسساااااات التفكياااار الساااااليم. وهنااااا  القاااادراتهم علاااااى 

 اإلجتما ية أخا منهم األسرةب والكنيسة. 
 

 أواًل: دور األسرة
تنتقال األفكاار المتوارثااة مان األسارة إلااى الفارد إ ا كاناح األساارة 

تااي تقااي ماان الحسااد. تعتقااد اعتقااادًا قويااًا فااي بعااا الممارسااات ال
"فالتنشئة لها دور كبير في صناعة ًخصية اإلنسانب كيمكن أن 
يؤمن الطفل بالحوار وباألسالوب العلماي فاي التفكيار منات الصاغر 
إ ا تعود هتا األسلوب في اسرته. ويمكان أن ياؤمن بالخرافاات إ ا 
نشأ في بيئة تؤمن بهاب وهتا يعمل علاى إفاراغ الشخصاية مان أ  

وخاصااة إ ا  لااب منااه عاادم مناقشااة األمااور التااي  ًااكل إبااداعيب
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هااااتا يعنااااي أن  101تتعلااااق بالعفاريااااح والجاااان والحسااااد والسااااحر.."
التربيااااااة عنصاااااارًا هامااااااًا نحااااااو صااااااياغة عقاااااال الطفاااااال وصااااااياغة 
ًخصااايته. وفااااي األساااارة نجااااد دورًا هاماااًا لااااألم التااااي تسااااعي إلااااى 

الحساد وهاي ال تادر  الساحر و ممارسة الخرافات لتقي أبنائهاا ًار 
ممارسااات مثاال  لااك تجعاال األ فااال ال يتحملااون مساائولية فااي أن 

الحساد أو الساحر و حياتهم فكال مشاكلة ستصاادفهم سايكون ساببها 
  الناس او الحظ او القسمة والنصيب.

 
 .متشااربًا عااادات وتقاليااد األساارةفماان الطبيعااي أن ينشااأ الطفاال 

ف  ا رباح األم الطفال تربياة علاى الخاور مان العفرياحب واألًاباح 
رواح والسحر والخرافة سينشأ مؤمنًا بكل هتا وسيلجأ إلى حال واأل

مشاااكله عاان  رياااق التفكياار الخرافااي. والعكاااس صااحيح إ ا رباااح 
 باألم الطفاال علااى التفكيااار وعلااى الحكاام علاااى كافااة أمااور الحيااااة

ب  وساايحكم عقلااة فااي سينشااأ الطفاال بقاادرات تفكياار عاليااة المسااتًو
 كل ًيء وأولهم التفكير الخرافي. 
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 : دور الكنيسةنياثا
ساااة روحياااة تعباااد ل وتخااادم النااااسب وهاااي الكنيساااة هاااي مؤس 

مااان أيضاااًا ال تقاااود النااااس للعباااادة فقاااط ولكنهاااا تخلصاااهم بالتاااالي 
وتبعاادهم عاان ل. وأتصااور  باألفكااار التااي تعيااق تقاادمهم الروحااي
مااااان خاااااالل عقاااااد نااااادوات  خرافاااااةأن للكنيساااااة دور فاااااي مقاوماااااة ال

الحساااد. الساااحر و رافاااات ومااان ضااامنها تعليمياااة وتثقيفياااة عااان الخ
الكنيسااة ماان أقاارب المؤسسااات للناااس كاايمكن أن تااؤثر فاايهم وتعااد 

هاااااتو روحياااااًا واجتما ياااااًا. وعلاااااى المسااااائولين ًااااارح اإلعتقااااااد فاااااي 
 . الخرافات 

 
القادرة علاى التفكيار  ملاديهفاي الكنيساة تعليم أجياال نحتاج إلى 

فااا ن تنمياااة " الساااليم. فاااال نهضاااة للفكااار إال بوجاااود العقااال المفكااار
العقل يجب أن تعني ال مجرد الحصاول علاى المعلوماات فحساب 
وىنما الحصول على العادات العقلية والفكرية الصاحيحة. وواضاح 
أن مثاال هااتا الحصااول ال يااتم إال علااى أساااس ماان إيماننااا بااالعلمب 

قاادم نتإيماننااا بالحقيقيااةب إيماننااا باإلنسااان وقدرتااه علااى أن يتقاادم و 
 فعقال اإلنساان صانعة ل قاوة جباارةب  102ل"معه نحو ماا هام أفضا

  على التفكير. لكن هتو القوة تحتاج إلى التدريب 
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وتقاااع المسااائولية علاااى الكنيساااة فاااي تنمياااة القااادرة علاااى التفكيااار 
النقاادً فااي التعاماال مااع هااتو الخرافااات. فاا  ا رأً اإلنسااان حادثااة 

ماا ا حادس؟ كيات حادس؟ ومتاي ؟ ومان ما تتعلق بالخرافة يسأل 
د؟ وكيت يصفوا هاتا الحادس؟ ولكان عنادما يتوقاف التفكيار الشهو 

النقدً يصدق اإلنسان أً ً  يسمع عنه. وهتا ما نسميه تاأثير 
يتأثر البساطاء بعملياة حيث  الحسد.السحر و   اإليحاء في موضوع

اإليحاءب ويتأثر الناس التين يؤمنون بالخرافات أو يعتمدون علاى 
مااا يحاادث فااي موضااوع  التفكياار الخرافااي فااي حياااتهم. ويصاادقون 

 الحسد.  
 

مسااااعدة أبنائناااا علاااى تنشااائتهم علاااى  ً مااان الضااارور أًر أناااه 
 . تربيااة القاادرة علااى التفكياار ماان فالفكاار المباادع والفكاار اإلبتكاااًر

إن خالصاة األمار مجتمع تنتشار كياه الخرافاة.  األمور الهامة في  
كانااااح الكنيسااااة كمؤسسااااة روحيااااة ولهااااا دور اجتماااااعي ال تقاااااوم 

  !ن يقاومهاالخرافة فم
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 الخاتمة 
 

كتبااااح فااااي موضااااوع السااااحر كتاااااب "السااااحر والاااادجل" وتبعااااه 
فماااا الاااتً جعلناااي أكتاااب فاااي  ب"الساااحر والحساااد" ثااام هاااتا الكتااااب 

. ألن هتا الموضوع نابع من احتياجاات ب موضوع واحد ثالثة كت
عًا محيارًا للنااس أكثار و ألنه موضوع محير ولم أجد موضا  الناسب

ب وحولاه تجاد ت والقصا التي ال تنتهاي. فحوله تجد الحكاياهمن
ع متشااعب وواسااع المجااال وكاال فاارد ياادلي و فهااو موضاا األسااا ير

 بدلوو كيه سواء بطريقة علمية أو بطريقة خراكية. 
 

سااااريعًا عاااان السااااحر تاريخيااااًا قاااادمح فااااي هااااتا الكتاااااب عرضااااًا 
حيااث  بالسااحر فااي وقااح الفراعنااة ه القااار  يجااد كيااحيااث والحسااد. 

السااحر. ورباط بااين الطااب والسااحر والاادينب تمان المصااًر القااديم ب
وجعل لهم كاهنًا يكاول المهناة بتصاريح خااص. كماا أساس بياوت 

كماااا احتاااًو الكتااااب عااان الساااحر فاااي أورباااا فاااي . هالحيااااة لتعليمااا
وحاولاح عارض بعاا األماور التاي اساتمرت العصور الوساطي.  

 من القديم إلى الوقح الراهن. 
 

حيااث . "لوقااح الااراهنالسااحر والحسااد فااي ا"كمااا ًاامل الكتاااب 
للشار. ساحر للحمايااة  وتخارللخيار  اهناا  ساحر يادعي الساحرة أن 
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وساااحر للضاااارر. فمااااا هااااي أغاااراض السااااحر؟ ومااااا هااااي وسااااائلة؟ 
حاااااااول بعاااااااا الممارساااااااات الساااااااحريةب تفاصااااااايل كثيااااااارة قااااااادمح 

 والممارسات التي تخا الحسد. 
 

اإلجاباة علاى وحاولاح كما قدمح وجهة ن ر الكتاب المقادسب 
وكيت واجههام؟ مثل: ما ا فعل السحرة وقح موسي؟ أسئلة هامة  

هل يوجد تحضير أرواح أم ال؟ ما هاي وجهاة ن ار العهاد الجدياد 
 في السحر؟ ولما ا ًدد الكتاب المقدس على تجريم فعل السحرة. 

 
تااااريخ وبهاااتا أكاااون قاااد أخاااتت القاااار  العكياااك فاااي رحلاااة عااان 

 وىلى اآلن.  السحر والحسد مبتدأ بمصر الفرعونية
 
ضاع هاتا الكتاااب ليكاون مساااعدًا فاي تو يااة اآلخارين بخطااورة أ

ألننااا إ ا أمنااا بالخرافااة ساانعيش بهاااب وى ا أمنااا بااالعلم هااتا األماار. 
   سنبدع في حياتنا ونساعد اآلخرين على اإلبداع. 
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