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تنويه 

�أن� مل �أكتب هذ� �لكت�ب.. �أن� فقط ترجمته.. وال �أريد �أن ي�ش�ع خط�أ �أنني 

م�ؤلفه.. 
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اإلهداء

�إىل �لر�حل.. �لعر�ب.. د.�أحمد خالد توفيق.. 

كتبها  هو  ق�ص�ص  به  عالقتك  وكل  يوًما..  تقابله  مل  رجل  على  تبكي  كيف 
و�أنت قر�أتها.. كيف تبكي روحك هكذ� كالطفل.. �أ�صطورته �أنه �صّكل روحك فقط 
بحروف.. �أ�صطورته �أن كل �لأطياف �لغري متفقة يف �لعامل �لعربي حتبه.. لكن 
�لأ�صاطري هكذ�.. �إذ� ماتو� بكت قلوب كل �لنا�ص ملوتهم �لقا�صي و�لد�ين.. و�أنا�ص 

�إذ� ماتو� لعنهم �لالعنون وجتادل �لنا�ص يف م�صريهم.

�أحمد خالد توفيق مثله مثل �إدجار �آلن بو.. لن تعرف هذه �لدنيا قيمته �إل 
بعد �أن ترتجم �أعماله.. �صيقولون �نظرو�.. هوؤلء �مل�صريون.. كان لديهم �صيء 
عبقري مثل �صتيفن كينج.. عزيزي �لعر�ب.. دعك من �لعامل.. نحن كلنا كُكتاب 
�لتي نكتبها.. وكل تلك �لأغلفة �لرب�قة  ��صتثناء.. بكل �لأ�صياء  جدد.. كلنا بال 
�لتي ن�صنعها..مل يكن لكياننا وجود �إل لأنك كنت هنالك عند ذلك �لباب تفتحه 

ب للنشر والتوزيعلنا على م�صر�عيه.. �صكًر� لأنك.. ل �أدري.. فقط �صكًر� لأنك �أنت.
كت

عصري ال
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المقدمة 

و�فتح يل عينك هكذ�  ُتنكر هذ�..  نعم ال  معظم مقدم�ت �ملرتجمني �شمجة.. 
و��شرب و�قرتب.. �أنت د�ئًم� تتج�وز مقدم�ت �ملرتجمني.. �إال مقدمة هذ� �لكت�ب.. 
هن� قف و�نتبه.. الأن هذ� �لكت�ب �شر.. و�أنت ال ترمي �ل�شر وترتكه هكذ� �أم�م عي�ن 
�لن��س دون �أن تق�ل �أنه �شر.. فلم� ك�ن ه�روت وم�روت يعلم�ن �لن��س �ل�شحر ك�ن� 
هذ�  يقر�أ  �لذي  �الإن�ش�ن  �أيه�  لك  �أق�ل  و�أن�  تكفر..  فال  فتنة  هذه  �نتبه  يق�الن.. 
و�لعب�د  �لبالد  به�  ُفتنت  فتنة..  �لكت�ب  وهذ�  �ل�شحر..  �لكت�ب عن  �لكت�ب.. هذ� 
يف �لع�ش�ر �ل��شطى.. �شفك�� �لدم ب��شم هذ� �لكت�ب.. وحرق�� �لب�شر ب��شم هذ� 

�لكت�ب. 
هن�ك غ�شة تالزمني منذ �أن بد�أت يف ترجمة هذ� �لكت�ب و�إنه� و�حلق يق�ل ال 
ز�لت تالزمني.. �إن �أ�شعف �أن��ع �ل�شر ه� �لذي يق�ل لك �أن� �شر.. ف�إذ� �قرتبت مني 
ودخلت ع�ملي ف�أنت �شر مثلي.. ولكن �ل�شر �لذي ُيغلف نف�شه بغالف �خلري.. ويبت�شم 
لك ويق�ل هلم �إىل ع�مل �لن�ر �إين �أن� �خلري و�أن� �ل�شالح.. ف�إذ� �قرتبت منه فقد 

دخلت �إىل ع�مل منحط.. هذ� ه� نف�س �لع�مل �لذي خرج منه هذ� �لكت�ب.
خط�ة بخط�ة يغ�شل هذ� �لكت�ب دم�غ �ل�شخ�س غري �ملتعلم.. �ل�شخ�س �الأوروبي 
ع�شر..  �لث�لث  �لقرن  يف  �لظالم  ع�شر  يف  �جله�لة  جُلج  يف  ع��َس  �لذي  �لع�مي 
�لعقل من  يغ�شل  الأنه ك�ن  بعق�ل خربة..  ك�ملة  ق�رة  حتى �شنع جمتمًع� ك�ماًل يف 
ف�أنتج  و�لتع�شب..  ب�لق�ش�ة  ويح�ش�ه  وروًث�  عفًن�  بداًل عنه  وي�شع  يحمله  �أي منطق 
�ل�شم�ء  �إىل  ينظرون  ثم  �لرب..  ب��شم  �لن�ش�ء  �الأر�س يحرق�ن  ي�شيح�ن يف  رج�اًل 
ويبت�شم�ن.. وب�ملن��شبة ل� نزل هذ� �لكت�ب يف �أي قرية من قرى �لع�مل �حلديث من 
�لتي مل ي�شل له� ن�ر �لعلم.. ف�إن �لنتيجة �شتك�ن و�حدة.. دم�ء.. و�شرخ�ت ن�ش�ء 

و�أطف�ل.

ب للنشر والتوزيع
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�لن��س يف جمتمعن�  به  ي�ؤمن  �لكت�ب..  � مم� ج�َء يف هذ�  بع�شً �أن  �ملحزن  و�إن 
عليك  ير�شل  وه�  وكذ�..  كذ�  يفعل  �أن  يقدر  �ل�ش�حر  بينهم..  ويتن�قل�نه  �لي�م.. 
�شيفك..  و�شنِّ  �قر�أ  فقط  وينكحك..  ومير�شك  يقتلك  �أن  ميكنه  �لذي  �ل�شيط�ن 
فلرمب� تريد �أن تقطع ر�أ�س �ش�حر م� وت�شري �إىل ع�شر �لظالم.. مع �إن�ش�ن �أوروب�.. 

يف �لقرن �لث�لث ع�شر.
هن�ك كثري من �لكتب يف هذ� �لع�مل حتدثت عن �ل�شحر.. لكن مطرقة �ل�ش�حر�ت 
�أهميته  �أ�ش�بت �لع�مل فه� �الأهم و�الأخطر..  ه� يف كفة وحده.. فه� مبث�بة د�هيٍة 
�لزم�ن  من  قرون  لثالثة  �أوروب�  �شع��ء يف  �أث�رت حمالت  �لتي  �ل�شعلة  ك�ن  �أنه  يف 
حترق كل من تنطبق عليه �ل�شف�ه�ت �لتي ُذكرت يف �لكت�ب.. و�أهميته يف �أنه �أف�شل 
ملخ�س لعلم �ل�شيط�ني�ت يف ت�ريخ �لكتب.. �أنت هن� تفهم كيف ك�ن �لن��س �أّي�مه� 
يرون �ل�شيط�ن.. و�إين قد �نتبهت لنف�شي كثرًي� بينم� �أترجم هذ� �لكت�ب �أنني �أ�شفق 

لل�شيط�ن �لذي جعل �أمًم� و�إمرب�ط�ري�ت تنظر �إليه بهذه �لنظرة �ملهيبة. 
مب��فقة من �لب�ب� وت�أييد من �لكني�شة �لك�ث�ليكية.. �نطلق �ملفت�ش�ن يف حمالتهم 
ك�مل�شع�رين يقب�ش�ن على خ�ش�م �لكني�شة �ل�شي��شيني ويلفق�ن لهم تهمة �ل�شحر.. 
م��ش�عة يف  �ل�ش�حر�ت مبث�بة مذكرة عملية  كت�ب مطرقة  و�أ�شبح  ويحرق�نهم.. 
كل �ملح�كم يف �أوروب� لي�س فقط يف ع�شر �لظالم بل يف �لثالثة قرون �لتي تليه من 
ع�شر �لنه�شة.. من �لقرن �لث�لث ع�شر وحتى �ل�ش�د�س ع�شر.. فحرق�� �أكرث من ربع 

ملي�ن �إن�ش�ن.. ن�ش�ًء ورج�اًل و�أطف�اًل.. و�لتهمة ج�هزة.. �ش�حر. 
�إىل  وي�شل  �له�شيم  ك�لن�ر يف  ينت�شر  جعلته  ذهبية  بفر�شة  �لكت�ب  هذ�  حظي 
رجل �ل�ش�رع.. الأنه �شدر يف �أي�م ث�رة �لتقنية يف ع�مل �لطب�عة و�ملط�بع.. ف�أ�شبحت 
�لكتب ت�شدر ب�آالف �لن�شخ.. وك�ن هذ� �لكت�ب ه� �أكرث �لكتب �نت�ش�ًر� يف �أوروب� يف 
وقته.. وتطبع معظم �ل�شعب بطب�ع �لكت�ب �ل�ش�د�ء.. �لذي يعترب مثاًل �أن كل �لن�ش�ء 

�شرير�ت ب�لفطرة.
�أن� م�ؤلفه..  �أين  �إيّل على  ُين�شب  �أن  و�أن� قلق من  �لكت�ب  �أترجم هذ�  لقد كنت 
فمعظم م�ؤلف�ت �ملنفل�طي مثاًل ه� مرتجمه� ولي�س م�ؤلفه�.. لكن �لن��س ين�شب�نه� 
�إليه.. لكن �أن ُين�شب �إيّل هذ� �ل�شر فهذ� مم� ال �أحبه.. ال �أريد �أن ي�أتيني �شخ�س 

ب للنشر والتوزيع
كت
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ن�شيبني«  »مالئك  رو�يتك  بينم�  كذ�..  �ل�ش�حر�ت  مطرقة  يف  كتبت  �أنت  ويق�ل 
فيه� كالم ه� �لنقي�س مت�ًم�.. �إن ك�تب هذ� �لكت�ب ه� )هيرنيت�س كرمير(.. وه� 

�شخ�س يف غ�ية �لب�ش�عة �لروحية.. ولقد م�ت منذ �أكرث من خم�شمئة ع�م. 
�لب�شر.. وكيف  ُتغ�شل عق�ل  �أبني كيف  �أن  �أريد  �لكت�ب الأنني  لقد ترجمُت هذ� 
ع خ�ش�مك �ل�شي��شيني وجتعل �ل�شعب كله يكرههم وي�شفق لك عندم� تقتلهم  ت�شنِّ

وت�شجنهم.. ولكل ع�شر �أدو�ته �لتي ُتغ�شل به� عق�ل �أ�شح�به. 
من  �أوروب�  �لن�ر يف  وبد�ية ع�شر  �لنه�شة  �نته�ء ع�شر  بعد  يق�ل  و�حلق  لكن 
�لث�من ع�شر تر�جعت �لهيئ�ت �لر�شمية �مل�شيحية عن كثري مم� ج�ء  بد�ية �لقرن 
�إىل  �لتفتي�س  �لتفتي�س بل و�نتهت حمالت  �لكت�ب وكثري مم� ح�شل يف حم�كم  يف 
�الأبد.. وكثري من علم�ء �لاله�ت �مل�شيحي �تهم�� �لكت�ب ب�أنه ي�شرعن �لطرق غري 
�ل�شرعية و�أنه غري م��فق لعقيدة �لك�ث�ليك عن علم �ل�شيط�ني�ت..وُقلبت �شفحة 
�لب�شر..  على  لل�شيطرة  جديدة  طرق  مع  جديدة..  �شفحة  وبد�أت  �لع�شر..  ذلك 

و�شي�طني جدد. 
ك�تب �لكت�ب ه� هيرنيت�س كرمير ق�شي�س �أمل�ين خبيث.. وك�ن معه يف �لت�أليف 
هيرنيت�س  كتبه  �لكت�ب  �أغلب  لكن  �آخر..  خبيث  �أمل�ين  ق�شي�س  �شربجنر  ج�ك�ب 
م�..  ل�شبٍب  �ل�ش�حر�ت  مبالحقة  مه�و�ًش�  ك�ن  هذ�  هيرنيت�س  �أن  �لق�شة  كرمير.. 
�شرعًي�  �أمًر�  �لب�ب�  و�أعط�ه  �لث�من  �إن��شينت  �لب�ب�  �إىل  �الأمر  و�أو�شل  �لدني�  و�أق�م 
ر�شمًي� ب�لبدء يف مالحقة �ل�ش�حر�ت وحم�كمتهن و�إب�دتهن من على وجه �الأر�س.. 
 � و�أُعطيت هذه �ملهمة ملفت�شي حمالت �لتفتي�س �لذين ك�ن�� هم �لك�ئن�ت �الأكرث �شرًّ

على ظهر �لكرة �الأر�شية وقته�. 
وحدث �أن هيرنيت�س كرمير بد�أ ُي�شرف على حمالت �إب�دة �ل�ش�حر�ت هذه نف�شه 
حتى نزل مدينة ذ�ت مرة و ت�ش�جر مع �مر�أة الأنه ك�نت لديه ُعقدة �شد �ملر�أة ع�مة.. 
م�شتقلة  ق�ية  من�ش�وية  �مر�أة  �شي�بريين،  هيلين�  هي  �ملر�أة  هذه  ك�نت  حظه  وعلى 
�ملالأ وجعلته بني رج�له  لعنته على  ت�ش�جر معه� كرمير  فلم�  �شيء..  ال تخ�ف من 
�أيها �لر�هب �لقبيح �خلبيث، فلياأخذك �ل�صر  ك�جلرذ �إذ ق�لت له »�للعنة عليك 
�لن��س من  �ملر�أة ك�نت متنع  �أن هذه  �ل�صاقطني«، وجن جن�ن كرمير، خ��شة  مع 
ح�ش�ر ُخطبه �ململة حتى �أنه� دخلت ذ�ت مرة يف �أحد حم��شر�ته و�ش�حت عالنية 

ب للنشر والتوزيع
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�تهمهم�  مت�قع..  ه�  وكم�  �شيط�نية،  ع�شبة  و�أنهم  �لن��س  �أقذر  هم  �ملفت�شني  �أن 
كرمير �شمن حملته �ل�شع��ء ب�أنه� �ش�حرة وح�كمت. 

�أثن�ء حم�كمة هيلين� ك�ن كرمير ال ي�شتطيع �أن ُيثبت �شيًئ� فبد�أ يتكلم عن �شل�كه� 
�، مم� جعل �الأ�شقف نف�شه يتهم كرمير ب�ل�شخ�فة و�أنه  �جلن�شي ب�شكل �شخيف جدًّ
وقفة  نف�شه  مع  وقف هيرنيت�س  وهن�  هيلين�،  تربئة  تثبت، ومتت  �أم�ًر� مل  يفرت�س 
وقرر �أن ُيخرج علين� هذ� �لكت�ب، مطرقة �ل�ش�حر�ت.. �لذي ي�شرح كيف ت�شتبه يف 
�ل�ش�حرة وكيف حت�كمه� حم�كمة �شحيحة.. و�أ�شبح هذ� �لكت�ب بعد وف�ة كرمير 
كم� قلت م�ج�ًد� يف كل حمكمة يف �أوروب� و�ملحرك �الأ�ش��شي لكل حمالت �لتفتي�س 

على �ل�ش�حر�ت لـثالثمئة �شنة.
�إىل �الأمل�نية بعد  �أواًل.. ثم ُترجم  ب�للغة �لالتينية ع�م 1487  ُكتب  �لكت�ب  هذ� 
ح��يل 400 �شنة ع�م 1906.. ثم ُترجم �إىل �الجنليزية بعد �شبعة ع�شرة �شنة ع�م 

1923.. ثم ترجم �الآن �إىل �لعربية بعد ح��يل مئة �شنة. 
قبل �أن تقر�أ هذ� �لكت�ب ال بد �أن تعرف كيف �شتقروؤه الأنني �ش�أتركك بعد هذه 
وال  ب�شرح  ال  هيرنيت�س  كالم  على  و�حد  بحرف  �أتدخل  مل  �أنني  حيث  �ملقدمة.. 

به��م�س..  ترجمته هكذ� مت�ًم� كم� كتبه هيرنيت�س و�ش�حبه ج�ك�ب.
�شيء  وه�  �الأ�شل�ب..  يف  بع�شه�  عن  تختلف  ف�ش�ل..  ثالثة  على  �لكت�ب  هذ� 
جّيد ن�ًع� م� ويك�شر �مللل.. �لف�شل �الأول ه� �أ�شئلة و�أج�بة عن �ل�شحر و�ل�ش�حر�ت 
وق�ش�س  �مل�شح�رين  عالج  عن  �لث�ين  �لف�شل  �ل�شيط�ن..   وقدر�ت  و�ل�شيط�ن 
�ل�ش�حر�ت �ل�شهري�ت �لتي و�جههن هيرنيت�س يف حملته �أو �شمع عنهن من مفت�شني 
�آخرين.. �لف�شل �لث�لث ه� عن �الإجر�ء�ت �لق�ن�نية �لتي تتخذ �شد �ل�ش�حر�ت منذ 

نقطة �ال�شتب�ه فيهن �إىل حرقهن.
هن�ك نقطة مهمة يف �لف�شل �الأول.. جنده �أواًل يكُتب �ل�ش�ؤ�ل كعن��ن رئي�شي.. 
وه� د�ئًم� �ش�ؤ�ل عن �شيء خم�لف الإمي�ن هيرنيت�س.. مثاًل هل حًق� �ل�ش�حر�ت �شيء 
وهمي وال قدر�ت حقيقية لهن؟ ثم يبد�أ يف عر�س �حلجج �مل�ؤيدة لهذ� �ل�ش�ؤ�ل وكيف 
�أن �ل�ش�حر�ت وهم.. ثم يكتب كلمة )�الإج�بة(  �حتج به� �أ�شح�به� �لذين ي�ؤمن�ن 
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ويبد�أ يف �لرد على �حلجج و�حدة و�حدة حتى ينتهي منه� ويقنعك ب�جهة نظره.. 
لكن الحظت �أنه يبد�أ �لرد على �حلجج قبل كلمة )�الإج�بة( بفقرة �أو �ثنني.. ولعل 
يف  مت�شمنة  جعله�  وه�  �شربجنر  ج�ك�ب  �ش�حبه  رد  هي  �الثنتني  �أو  �لفقرة  هذه 
�شي�ق �لكالم.. لكني تركت نظ�مه �لذي �رت�ش�ه لكت�به كم� ه� ومل �أُغري فيه �شيًئ�. 

�إذ� كنت متل �شريًع� من �حلجج وغ�شيل �الأدمغة ف�قر�أ �لف�شل �لث�ين �أواًل ففيه 
عظ�مهم  ويطحّن  �الأطف�ل  ي�أكلن  وكيف  �لعجيبة..  �ل�ش�حر�ت  ق�ش�س  من  كثري 
ويعملن  �ل�شيط�ن  ي�ش�جعن  وكيف  �ل�شحرية..  ل��شف�تهن  مر�هم  منه�  ويعملن 
�إن�ش�ن.. وكيف يطرن  معه �لعهد يف �جتم�ع �ل�ش�حر�ت حيث يظهر لهم يف �ش�رة 
� و�أنَّ هذ�  ب�ملك�ن�س يف �له��ء.. لقد �ت�شح يل �أن �ش�حر�ت ديزين لي�ش�� وهًم� خي�ليًّ
ك�ن �شيًئ� دينيًّ� ي�ؤمن به �شعب ك�مل.. و�لرجل يقنع �لق�رئ بهذ� ب�حلجة وب�لدين 

وب��شم �لرب وب��شم �مل�شيح.
»ت�م��س«(  )�لقدي�س  مثل  مهمني..  قدي�شني  كالم  من  كثرًي�  يقتب�س  �شتجده 
�لفل�شفة  على  �أثر  �إيط�يل  وفيل�ش�ف  وقدي�س  ق�شي�س  وه�  �الأك�يني،  ت�م�  ه�  وهذ� 
� كثرًي� من )�لقدي�س  �لغربية كله� و�شم�ه فيل�ش�ف �لكني�شة �الأعظم.. ويقتب�س �أي�شً
�شخ�شية  �أهم  وه�  وفيل�ش�ف  وك�تب  قدي�س  �أغ�شطين��س،  ه�  وهذ�  »�أوج�شتني«( 
م�ؤثرة يف �مل�شيحية ب�شكل ع�م.. ويقتب�س من )ج�ن نيد�ر( وه� ع�مل اله�ت �أمل�ين 
خم�س  من  ك�ن  �لذي  �ل�ش�مل  �لديني  �لفي�شل�ش�يف   Formicarius بكت�به  ��شتهر 
�ل�شحر وي�شرد حك�ية �ملفت�س بيرت جر�يز  �آخر جملد منهم يتحدث عن  جملد�ت، 
حيث قب�س على �ش�حر وعمل معه مق�بلة ك�ملة حتدث فيه� �ل�ش�حر ب�لتف�شيل عن 

طرق �ل�شحرة يف قتل �الأطف�ل وغريه�. 
ويقتب�س كثرًي� من �لكت�ب �ملقد�س وي�شع �لكالم بني عالمتي تن�شي�س » « ويكتب 
يعني  وهذ�  )�ل�شريعة(  ي�شميه  مهم  كت�ب  من   � �أي�شً ويقتب�س  �الآية..  ورقم  �ل�شفر 
به �لق�ن�ن �لكن�شي وهي �لق��نني �لتي حتكم به� �ل�شلطة �لكن�شية وي�شري على كل 
�لكن�ئ�س، وك�ن �ش�رًي� �أي�م ك�نت �لكني�شة حتكم يف �لق�ش�ي� �ملدنية. ثم �نتهى هذ� 
بعد �الإ�شالح �لربوت�شت�نتي.. و�لق��نني �حلديثة �الآن للدول �الأوروبية ��شتقت كثرًي� 

من ت�شريع�ته� من هذ� �لق�ن�ن �لكن�شي. 
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يف �لنه�ية �أق�ل، لقد عرفت هذ� �لكت�ب �أول مرة من �لعّر�ب �لر�حل �لعظيم 
دكت�ر �أحمد خ�لد ت�فيق حيث �أتى على ذكره يف �أكرث من عدد من �شل�شلة م� ور�ء 
ف�ش�ل  لدّي  وك�ن  �لظالم..  م��ش�عة  كت�به  يف  ب�خت�ش�ر  عنه  وحتدث  �لطبيعة 
كت�ب مهم  كل  و�إن  جّيًد�..  �أهميته  قر�أته عرفت  ومل�  �لكت�ب..  م� ه� هذ�  الأعرف 
يرتجم �إىل لغة.. يك�ن مثل جنمة ك�نت منطفئة حتى ت�شيء يف �شم�ء تلك �للغة.. 
فيقروؤه �ملتحدث�ن به� ويعرف�ه.. ولهذ� قررت �أن �أُهدي هذ� �لكت�ب للمكتبة �لعربية. 

�لدكتور/ �أحمد خالد م�صطفى
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 السؤال 01هل اإليمان بوجود 
 كيانات شريرة كالساحرات 

هو شيء مهم؟

�الإمي�ن  �شيء مهم يف  ه�  ك�ل�ش�حر�ت  �شريرة  كي�ن�ت  ب�ج�د  �الإمي�ن  ك�ن  �إذ� 
�لك�ث�ليكي �لذي يح�رب �أي ر�أي �آخر له نكهة هرط�قية و��شحة. 

�لعقيدة  يف  يدخل  ال  �ل�ش�حر�ت  ب�ج�د  �لق�ي  �الإمي�ن  �أن  �ملهرطق�ن  يق�ل 
�أن كل  Episcopus. ويق�ل�ن  �ل�ش�ؤ�ل 5 من كت�ب  �لف�شل 26،  �نظر  �لك�ث�ليكية: 
�أو  �أ�ش��أ،  �أو  �أف�شل  �إىل خمل�ق  ب�ل�شحر  يتح�ل  �أن  ب�ج�د خمل�ق ميكنه  ي�ؤمن  من 
�شيء فهذ�  �لذي خلق كل  بدون تدخل �خل�لق  ن�ع م�ش�به،  �أو  �آخر  ن�ع  �إىل  يتح�ل 
يف �حلقيقة �أ�ش��أ من �ل�ثني و�ملهرطق. لذ� عندم� يذكرون �أن �أم�ر� خ��رق كهذه 
�أن  �ل���شحة  �لهرطقة  ملن  �إن  بل  ك�ث�ليكي�،  لي�س كالم�  فهذ�  �ل�ش�حر�ت،  عملته� 

ت�شر على هذ� �لر�أي. 
� �أنه ال ي�جد فعل من �أفع�ل �ل�ش�حر�ت له ت�أثري د�ئم علين�.  يق�ل �ملهرطق�ن �أي�شً
ودليلهم: �أنه �إن ك�ن كذلك، �شُيمكن �أن نت�أثر كب�شر ب�أفع�ل �ل�شي�طني. لكن �الإمي�ن 
ب�أن �ل�شيط�ن له ق�ة  على �أن يغري ج�شم �إن�ش�ن �أو ُيحدث عليه �شرًر� د�ئًم� ه� �شيء 
ال يبدو مت��فًق� مع تع�ليم �لكني�شة. الأنه بهذه �لطريقة �شن�ؤمن �أنه ب�إمك�نهم تدمري 

�لع�مل كله، وحت�يله �إىل عبث. 
� �أن كل حت�ل يحدث يف ج�شد �الإن�ش�ن - مثاًل يف �حل�لة �ل�شحية،  يق�ل�ن �أي�شً
�أر�شط�  َح  و�شّ مثلم�  �لع�دية،  �لطبيعية  ب�الأ�شب�ب  ُيف�شر  �أن  ميكن  �ملر�شية  �حل�لة 
يف كت�به �ل�ش�بع كت�ب �لفيزي�ء. نعم هن�ك ت�أثري عظيم للنج�م على �الإن�ش�ن. لكن 
ر�ش�لته  يف  »دي�ني�شي��س«  ر�أي  هذ�  �لنج�م،  يف  يتحكم��  �أن  ميكنهم  ال  �ل�شي�طني 
�الإجنيلية �إىل »ب�ليك�رب«، الأن �لرب فقط ه� �لذي يفعل هذ�، وب�لت�يل هذ� دليل 
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�أو  �أي تغيري د�ئم يف ج�شد �الإن�ش�ن.  �أن ُيحدث��   � �أن �ل�شي�طني ال ميكنهم حقًّ على 
كم� نق�ل حت�ل حقيقي، لذ� ال يجب علين� �إح�لة حدوث �أي تغيري�ت كهذ� �إىل �شبب 

مظلم و�شحري. 

ويق�ل �ملهرطق�ن �أنَّ قدرة �لربِّ �أعلى من قدرة �ل�شيط�ن، لذ� ف�الأعم�ل �الإلهية 
عمل  �شيك�ن  �لع�مل،  �ل�شر يف  ُوجد  وحيثم�  �ل�شيط�نية.  �الأعم�ل  من  �أكرث  حقيقية 
�ل�شيط�ن د�ئًم� يع�ر�س عمل �لرب. ولذلك من �لهرطقة �أن تعتقد �أن عمَل �ل�شيط�ن 
نعِة �لرب. ومن �لهرطقة �أن تعتقد �أن �أعم�ل �خللق �لعظيمة  ميكنه �أن يتغلب على �شِ

ك�الإن�ش�ن و�حلي��ن ميكن �أن يقع عليه� �شرر ويتم تخريبه� بقدرة �ل�شيط�ن. 

� �أن �لذي يك�ن ه� نف�شه حتت ت�أثري �مل�دة ال ميكن �أن تك�ن له �شلطة  يق�ل�ن �أي�شً
على �مل�دة، و�ل�شي�طني يخ�شع�ن لت�أثري �لنج�م، ف�ل�شحرة يالحظ�ن م�ش�ر جن�م 
معينة لي�شتدع�� �ل�شي�طني، لذلك ف�ل�شي�طني لي�شت لديهم �لقدرة على �لت�أثري يف 
قدرة  �أقل من  قدرة  لديهن  الأنهن  كذلك  ف�ل�ش�حر�ت  لهذ�  وتبًع�  م�دي،  �أي ج�شم 

�ل�شي�طني. 

�لفن�ن  بع�س  على  �إال  �الإطالق  على  قدرة  لديهم  لي�شت  �ل�شي�طني  �أن  ويق�ل�ن 
�أن  يق�ل�ن  �مل�ؤلفني  وبع�س  �شكاًل حقيقيًّ�.  ُينتج  �أن  و�لفن �خلفي ال ميكن  �خلفية. 
�أنه ال ي�جد �أمل يف �أن يحدث تغيري حقيقي يف �مل�دة. لذ�  علم�ء �خليمي�ء ت�أكدو� 
�أن  مُيكنهم  وال  �شنعة  من  لديهم  م�  �أق�شى  ي�شتخدم�ن  ج�نبهم  من  ف�ل�شي�طني 
� د�ئًم� يف ج�شد �الإن�ش�ن.  و�إذ� حدث �شيء كهذ� ف�إنه  ُيحدث�� عالًج� د�ئًم� �أو مر�شً
يُعزى �إىل �أ�شب�ب �أخرى رمب� تك�ن غري معروفة ولي�س له� عالقة ب�أعم�ل �ل�شي�طني 

�أو �ل�ش�حر�ت. 

ولكن وفًق� للر�ش�ئل �لب�ب�ية Decretals )33(، �لعك�س ه� �حل��شل. فمكت�ب 
بقوة  بال�صتعانة  �ل�صحر  فنون  من  لأي  و�إر�دته  بعد�لته  �لرب  �صمح  »�إذ�  فيه� 
�إنه�ء زو�ج مثاًل،  �أن مينع  �ل�شحر ميكن  �أن فعل  �إىل  �إ�ش�رة  �إلخ« هن�  �ل�صيطان... 
�ل�شحر،  �أ�شي�ء،  ثالثة  ت�جد  �أن  بد  ال  �ل�شرعي  �ل�شيء غري  هذ�  يحدث  �أن  والأجل 
�ل�شيط�ن، و�إر�دة �لرب. �الأق�ى ي�ؤثر على �الأقل ق�ة. وقدرة �ل�شيط�ن �أق�ى من �أي 
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قدرة ب�شرية )�شفر �أي�ب( مل� ق�ل عن �إبلي�س »لي�ص له يف �لأر�ص نظري، خلق لئال 
يخاف«

وعندم�  بحًث�،  ن�شت�فيه�  �أن  بد  ال  هرط�قية  �أخط�ء  ثالث  ت�جد  هن�  �الإج�بة. 
ُنثبت بطالنه�، �شتت�شح �حلقيقة. ب�لن�شبة لبع�س �لُكّت�ب، يق�ل�ن �أنه حتى ب�لن�شبة 
ك�ل�شحر،  ل�شيء  وج�د  فال  �ل�شحرية،  �لتع�ويذ  ب���شطة  �لتي حدثت  للم�شتحيالت 
له  لي�س  �لطبيعة  يف  �شيء  �أي  ين�شب�ن  �لذين  �لرج�ل  خي�ل  يف  فقط  م�ج�د  و�أنه 
� �أن �ل�شحر م�ج�د،  �شبب �إىل �ل�شحر و�لتع�ويذ. هن�ك ُكت�ب �آخرون يعرتف�ن حقًّ
من  وتهي�ؤ�ت  تخيالت  ه�  �إمن�  �لتع�ويذ  وت�أثري  �ل�شحر  ت�أثري  �أن  ي�شرح�ن  لكنهم 
�لن��س. وفئة ث�لثة من �لُكت�ب يعتقدون �أن �لت�أثري�ت �لتي قيل �أنه� معم�لة ب�لتع�ويذ 
�ل�شحرية هي كله� وهم وخد�ع للعني، رغم �أنه رمب� ميد �ل�شيط�ن يده �أحي�ًن� ملع�ونة 

بع�س �ل�شحرة. 

و�خلط�أ �لذي عمله كل و�حد من ه�ؤالء �الأ�شخ��س �لثالثة ال بد �أن يتم ��شتعر��شه 
ثم دح�شه. 

�أواًل جميعهم مت �إثب�ت �أنهم مهرطق�ن ب���شطة �لعديد من �لكت�ب �الأرثذوذك�س، 
وخ��شة ب���شطة �لقدي�س ت�م��س، �لذي ق�ل �أن �آر�ء كهذه هي كله� تع�ر�س �شلط�ن 
�لقدي�شني و�أنه� مبنية على كفر مطلق. الأن �لكتب �ملقد�شة تق�ل �أن �ل�شي�طني لهم 
هذه  ُيحدث��  �أن  لهم  �لرب  �شمح  عندم�  ذلك  �لرج�ل،  وعق�ل  �أج�ش�د  على  قدرة 

�لقدرة كم� يت�شح من كثري من �ملق�طع يف �لكتب �ملقد�شة.

وب�لت�يل فه�ؤالء �لذين يق�ل�ن �أنه ال وج�د ل�شيء مثل �ل�شحر و�أنه �شيء خي�يل 
يف  �إال  م�ج�دة  لي�شت  �ل�شي�طني  �أن  ي�ؤمن�ن  �أنهم  حتى  خمطئ�ن،  هم  �إمن�  مت�ًم� 
خي�ل �جله�ل و�ل�ش�قة، وب�لن�شبة �حل��دث �لطبيعية �لتي حتدث لالإن�ش�ن وين�شبه� 
خط�أ �إىل �ل�شي�طني، ف�إن وعي بع�س �لن��س ك�ٍف ليعرف�� �أنهم يرون �أ�شك�ل حقيقية 
وظه�ر�ت ولي�شت �نعك��ش�ت خلي�لهم، وب�لت�يل ي�ؤمن�ن �أنه� ظه�ر�ت الأرو�ح �شريرة 
�أو �أعم�ل �ش�حر�ت. �الإمي�ن �حلقيقي ُيعلمن� �أن بع�س �ملالئكة �شقط�� من �ل�شم�و�ت 
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و�أ�شبح�� �الآن �شي�طني، ونحن ُملزم�ن �أن نعرتف �أنه وبطبيعتهم �ملالئكية ميكنهم 
غريهم  يحث�ن  �لذين  و�أولئك  نفعله�.  �أن  نحن  ميكنن�  ال  مبهرة  �أم�ًر�  يفعل��  �أن 
ليعمل�� مثل هذه �ملُبهر�ت �ل�شريرة ُي�شم�ن �ش�حر�ت. والأن �لكفر يف �الإن�ش�ن �لذي 

مت تعميده ي�شمى هرطقة، ف�إن ه�ؤالء �الأ�شخ��س هم ب�شكل �شريح مهرطق�ن. 
ب�لن�شبة الأولئك �لذين �أخط�أو� �خلط�أين �الآخرين، �شنق�ل �أن �لذين ينكرون �أن 
هن�ك �شي�طني �أو ينكرون �أن �ل�شي�طني متتلك قدرة طبيعية، لكنهم يختلف�ن فيم� 
بينهم �إن ك�ن هن�ك ت�أثري لل�شحر و�أعم�ل لل�ش�حر�ت: فهم مدر�شت�ن، و�حدة تق�ل 
لي�شت حقيقية  �لت�أثري�ت  لكن هذه  معينة  ت�أثري�ت  �أن حتدث  �ل�ش�حرة ميكنه�  �أن 
�أو  �ل�شخ�س  مي�س  حقيقًي�  �شرًر�  هن�ك  �أن  تق�ل  �الأخرى  و�ملدر�شة  تهي�ؤ�ت،  بل 
�الأ�شخ��س �مل�ش�ب�ن، لكن مل� تتخيل �ل�ش�حرة �أن هذ� �ل�شرر ه� ب�شبب فن�نه� فهي 

لي�شت �إال خمدوعة.
�ل�شر�ئع حيث هن�ك ن�ش�ء معين�ت  �إىل مقطعني من  هذ� �خلط�أ يبدو م�شتنًد� 
�أو  »دي�ن�«  مع  خ�رًج�  فيه�  جت�لن  �لتي  �لليلة  خالل  �أنه  خط�أ  تخيلن  مد�ن�ت 
»هريودي��س« �أحدثن �شرًر�، هذ� ميكن �أن نقر�أه يف �ل�شريعة. لكن ح�لة كهذه ميكن 
�أولئك �لذين  �أم�  �أن حتدث ب�شكل ع�دي ب�شري ب�شبب �ل�هم وتك�ن جمرد خي�ل، 
جمرد  هي  �ل�شحر  ت�أثري�ت  فكل  �ل�شريعة  يف  �لق�ش�س  هذه  وب�شبب  �أنه  يعتربون 

�أوه�م وخي�الت، فهم خمدوع�ن. 
ث�نًي�، ب�لن�شبة لل�شخ�س �لذي ي�ؤمن �أو يعتقد �أن خمل�ًق� ميكن �أن يتغري ب�ل�شحر 
�إىل خمل�ق �أف�شل �أو �أ�ش��أ �أو يتح�ل �إىل ن�ع �آخر �أو ن�ع م�ش�به بغري تدخل �خل�لق 
ت�أثرًي�  �أن  يق�ل  �أو  �أ�ش��أ،  �أو  ك�فر  �شخ�س  �أنه  عليه  يق�ل  �أن  �شيء،  كل  خلق  �لذي 
كهذ� �إذ� ُعمل ب���شطة �ل�شحر فه� ال ميكن �أن يك�ن حقيقيًّ� بل يجب �أن يك�ن وهًم� 
�. ف�إن �شالالت كهذه له� نكهة �لهرطقة وتع�ر�س �ملعنى �ل���شح لل�شريعة،  خ�ل�شً

�شنثبت �أواًل وجهة نظرن� ب�لق�ن�ن �الإلهي، ثم ب�لق�ن�ن �لكن�شي و�لق�ن�ن �ملدين. 
�أن ت�ؤخذ بتف�شيالته� )رغم �أن فهم �ل�شريعة  كبد�ية، تعبري�ت �ل�شريعة ال بد 
�شيت�شح ب�شكل �أكرث و�ش�ًح� يف �ل�ش�ؤ�ل �لت�يل(. الأن �الإله يف م���شع عديدة ي�أمر 
�أنه لي�س علين� فقط �أن نتجنب �ل�ش�حر�ت بل ال بد �أن نقتلهن، ولن ُتفر�س مثل هذه 
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�لعق�بة �ل�شديدة عليهم هكذ� �إذ� مل يكن يعملن عهًد� حقيقيًّ� مع �ل�شي�طني الأجل 
�إحد�ث �أذى حقيقي و�شرر ب�لن��س.

الأن عق�بة �مل�ت ال ُتفر�س �إال الأجل �جلر�ئم �خلطرية �ملعروف �أنه� �شيئة، وكيف 
الإم�تة �لروح �أن حُتدثه� �ل�ش�حرة بقدرة �لت�هم و�خلي�ل. هذ� ر�أي �لقدي�س ت�م��س 
عندم� ن�ق�س هل من �ل�شرير �أن ن�شتعني ب�ل�شي�طني؟ الأنه يف �لف�شل �لث�من ع�شر 
تدمريهم«.  يتم  بال�صحر  و�مل�صتغلني  �ل�صحرة  »جميع  �أن  �أَمَر  �لتثنية  �شفر  من 
�إىل  �لتي مت�صي  »�لروح  يق�ل:  �لالويني  �شفر  �لت��شع ع�شر من  �لف�شل  � يف  و�أي�شً
�ل�صحرة و�لكهان لتعمل �لف�صق معهم، �صاأ�صع وجهي �صد هذه �لروح و�أدمرها من 
بني �صعبي«. ومرة �أخرى يق�ل »�إذ� كان يف رجل �أو �مر�أة جان �أو تابعه فاإنه يقتل. 

باحلجارة يرجمونه« ف�الأ�شخ��س �لذين ُيق�ل �أن فيهم جن يفعل�ن �أم�ًر� �ش�ذة. 

»�أو�ش�زي��س«  َمِر�َس  ب�شبب هذه �خلطية  �أنه  ن�أخذ يف �حل�شب�ن  �أن  بد  � ال  �أي�شً
�آر�ء  Paralipomenon جند  �ل�شجالت  كت�ب  � يف  و�أي�شً �ملل�ك.  �شفر  وم�َت، يف 
مهمة لالآب�ء كتب�ه� يف هذه �لكتب �ملقد�شة وهم �لذين لهم خربة ط�يلة يف �لتع�مل 

مع قدر�ت �ل�شي�طني وفن�ن �ل�شحر.

 Book وكت�ب�ت عديدة من �لعلم�ء ت�جد يف �لكت�ب �لث�ين من كت�ب �الأحك�م 
�أن هن�ك �شحرة  �أن �لكل قد �تفق  �أن ن�شتعني به�، و�شنجد  of Sentences ميكن 

وهذه  و�ش�ّذة،  حقيقية  ت�أثري�ت  �ل�شيط�ن  بقدرة  يحدث��  �أن  ميكنهم  وم�شع�ذون 
�لت�أثري�ت لي�شت تخيلية و�لرب �شمح لهذ� �أن يحدث. �أن� لن �أذكر كثرًي� من �مل���شع 
�الأخرى �لتي ين�ق�س فيه� �لقدي�س ت�م��س ب�لتف�شيل �لعملي�ت �لتي من هذ� �لن�ع. 
�الأول  �جلزء  يف   Summa contra Gentiles من  �لث�لث  كت�به  يف  كمث�ل،  لكن 
و�لث�ين، يتحدث عن هذ� يف �جلزء �الأول �ل�ش�ؤ�ل 114، �ملج�دلة �لر�بعة، يف »�لث�ين 
� ب�ل�ش�رحني و�ملف�شرين �لذين  من �لث�نية«، �الأ�شئلة 92 و94. ميكنن� �أن ن�شتعني �أي�شً
 � كتب�� عن حكم�ء و�شحرة فرع�ن، يف �شفر �خلروج �ل�ش�بع. وميكنن� �أن ن�شتعني �أي�شً
مب� ق�له �لقدي�س »�أوج�شتني« يف �لكت�ب �لث�من ع�شر من City of Good �جلزء 
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On Christian Doctrine. علم�ء كثريون قدم��  �لث�ين  كت�به   � �أي�شً �نظر 
نف�س �لر�أي، و�شيك�ن من �أكرب �حلم�قة الأي �شخ�س �أن يع�ر�س كل ه�ؤالء �لعلم�ء، 
ولن يك�ن متحرًر� من �خلطية و�لهرطقة. الأن �أي �شخ�س يخطئ يف تف�شري �لكتب 
�ملقد�شة يعترب مهرطًق�. وكل من يعتقد خالف هذه �الأم�ر �لتي مت�س عقيدة �لكني�شة 

�لروم�نية �ملقد�شة ه� مهرطق. هذ� ه� �الإمي�ن. 

e
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السؤال 2. هل يتفُق مع اإليمان الكاثوليكي أن 
نعتقد بهذا من أجل ممارسة بعض تأثيرات السحر؟

بع�س  تطبيق  �أجل  من  بهذ�  نعتقد  �أن  �لك�ث�ليكي  �الإمي�ن  مع  متفًق�  ك�ن  �إذ� 
ت�أثري�ت �ل�شحر، وهل �ل�شيط�ن ال بد �أن يت�شل ويتع�ون مع �ل�ش�حرة، �أو �أنه ميكن 
�أن يحدث �لت�أثري بغري تع�ونهم�، هل ُيعني �ل�شيط�ن بدون �ل�ش�حرة �أو �لعك�س، هل 

ميكن �أن يحدث ت�أثرًي� كهذ�. 
ت�أثري  ُيحدث  �أن  ميكنه  �ل�شيط�ن  �أن  ك�لت�يل:  هي  �الأوىل  �لهرط�قية  �جلدلية 
�ل�شحر بدون تع�ون مع �أي �ش�حرة. كل �الأ�شي�ء �لتي حتدث ب�شكل مرئي فرن�ه� ميكن 
و�العتالالت  �الأمر��س �جل�شدية  لكن  �لع�دية.  �لطبيعية  للقدر�ت  تك�ن �شنيعة  �أن 
�أن ي�شنعه� �ل�شيط�ن.  هي ب�لت�أكيد لي�شت مرئية، لكنه� حم�ش��شة وب�لت�يل ميكن 
فمثاًل، نحن علمن� من �لكتب �ملقد�شة �مل�ش�ئب �لتي حلت ب�أي�ب، وكيف نزلت ن�ر 
من �ل�شم�و�ت و�شربت �لغنم وحرقت �لعبيد، وكيف دمرت ريح �شديدة �أرك�ن بيته 
بدون  نف�شه  �ل�شيط�ن  ِفعل  كلهم.  هذ�  و�شحقهم  �أطف�له  �شقط على  �لذي  �الأربعة 
تع�ون مع �أية �ش�حرة، لكن فقط ب�إذن �لرب وحده ك�ن �ل�شيط�ن ق�دًر� على �إحد�ث 
هذه �مل�ش�ئب. وب�لت�يل ميكن لل�شيط�ن �أن يك�ن ه� �لف�عل �حلقيقي الأ�شي�ء كثرية 

من �لتي ُيق�ل ع�دًة �أنه� من فعل �ل�ش�حر�ت. 
 � وهذ� و��شح من كالم �ل�شبعة �أزو�ج للعذر�ء �ش�رة، �لذين قتلهم �ل�شيط�ن. �أي�شً
مهم� ك�نت �لق�ة �لعلي� ق�درة �أن تفعل، فيمكنه� �أن تفعله دون �ال�شتع�نة بق�ة تف�قه�، 
و�لق�ة �الأعلى ميكنه� �أن تفعل كل �شيء دون �ال�شتع�نة ب�لق�ة �الأقل منه�. لكن �لق�ة 
�الأقل ميكنه� �أن ت�شبب ع���شف وحُتدث م�ش�ئب بدون �ال�شتع�نة بق�ة �أعظم منه�. 
»�ألبريت��س م�جن��س« �ملب�رك يف كت�به De passionibus aeris ق�ل: »�إن �حلكيم 
هذ�  رغم  فاإنها  �لنهر،  رميتها يف  ثم  يقولها  كما  ��صتخدمَت حكمته  �إذ�  �لفا�صد 

�صتوقظ عو��صف خميفة وزو�بع«. 
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� يق�ل �ملهرطق�ن �أن �ل�شيط�ن ي�شتغل �ل�ش�حرة، لي�س الأنه يحت�ج �إىل و��شطة  �أي�شً
مثله�، لكن الأنه يبحث عن �إ�شالل �ل�ش�حر�ت. وميكن �أن ن�شري �إىل م� ق�له �أر�شط� 
يف �لكت�ب �لث�لث من جمم�عته Ethics. �ل�شر ه� فعل �ختي�ري يتم �إثب�ته بحقيقة 
�أنه ال �أحد يف �حلقيقة يعمل عماًل ظ�ملً�، �لرجل �لذي يرتكب �الغت�ش�ب مثاًل �إمن� 
يفعله الأنه يبحث عن �ملتعة، ال يفعل �ل�شر الأجل �ل�شر نف�شه. ورغم ذلك ف�لق�ن�ن 
يع�قب �أولئك �لذين يفعل�ن �ل�شر كم� ل� ك�ن�� يفعل�نه الأجل فعل �ل�شر. وب�لت�يل �إذ� 
ك�نت �أفع�ل �ل�شي�طني حتدث ب��شتخد�م �ش�حرة، ف�ل�شيط�ن �إمن� ك�ن ي�ظف �أد�ة، 
�أن �الأدو�ت تعتمد على نية �ل�شخ�س �لذي ي�شتخدمه� و�أنه� ال تفعل م� تفعله  ومب� 
بنيته� �خل��شة، �إذن فخطيئة �لفعل ال يجب �أن ُتلقى على �ل�ش�حرة، وكنتيجة لهذ� 

ال يجب �أن تع�قب �ل�ش�حرة. 
وهن�ك ر�أي �آخر ي�ؤمن �أن �ل�شيط�ن ال ميكنه �أن يلحق �ل�شرر ب�شه�لة ب�الإن�ش�ن، 
ولذلك فه� يلحق به �ل�شرر ب��شتخد�م �ل�ش�حر�ت، مب� �أنهن خ�دم�ته.. ولكن حتى 
كل �الأفع�ل �لتي له� ت�أثري على بع�شه� ال بد فيه� من حدوث ن�ع من �الت�ش�ل، ولذلك 
يلم�س  �لذي  �مل�ؤذي  �لت�أثري  يعمل  �أن  وبه� ميكنه  ب�شرية،  �أد�ة  ي�شتخدم  ف�ل�شيط�ن 
يف  �لن�س،  على  �لتعليق  ويف  �لن�س،  يف  مثبت  هذ�  �أن  ي�ؤمن�ن  وكثريون  �جل�شد. 
�لف�شل �لث�لث من ر�ش�لة �لقدي�س ب�ول �إىل �لغالطيني: »�أيها �لغالطيون �لأغبياء، 
من �لذي �صحركم حتى ل تذعنو� للحق؟« و�لتعليق على هذ� �ملقطع ي�شري �إىل �أن 
ه�ؤالء �ملتفردون �لن�ري�ن �لذين لهم عي�ن ن�رية ح�ش�دة ميكنهم مبجرد نظرة �أن 

ي�ؤذو� �الآخرين، خ��شة �الأطف�ل �ل�شغ�ر.
� يذكر هذ� يف كت�به �لث�لث من عمله Naturalism عندم� ق�ل »  �بن �شين� �أي�شً
غالبا ميكن �أن يكون للروح نف�ص �لتاأثري على ج�صد �آخر بنف�ص �لقدر �لذي توؤثر 
به على �جل�صد �لذي ت�صكنه، لأن تاأثري عني �أي �صخ�ص ميكنها بنظرة و�حدة �أن 
�آخر«. ونف�س �لر�أي ي�ؤمن به �لغز�يل يف كت�به �خل�م�س يف  ا  جتذب وتفنت �صخ�صً
� - رغم �أنه مل يجعل  �جلزء �لع��شر من جملده Physics. يفرت�س �بن �شين� �أي�شً
ر�أيه ق�طًع� ال يقبل �جلدل - »�أن قدرة �لتخيل ميكنها �أن ُتغري �أو يظهر �أنها تغري 
وغري  مطلوقة  �لتخيل  على  �لقدرة  فيها  تكون  حالت  يف  �خلارجية  �لأج�صام 
مقيدة، وبذلك فنحن نتبنى فكرة �أن قدرة �لتخيل ل ميكن �أن تعترب م�صتقلة عن 
حو��ص �لإن�صان �لأخرى، مبا �أنها عامة لهم كلهم، ولكنها وملدى معني تت�صمن 
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�أن  ميكن  �لتخيل  على  �لقدرة  هذه  مثل  الأن  �شحيح،  وهذ�  �لأخرى«.  �لقوى  كل 
تغري �الأج�ش�م �ملتج�ورة، مثاًل، ي�شتطيع �الإن�ش�ن �مل�شي على ع�ر�شة ممدودة �أ�شفل 

منت�شف �ل�ش�رع.
ولكن �إذ� و�شعت هذه �لع�ر�شة على مي�ه عميقة لن يجروؤ على �مل�شي ف�قه�، الأن 
تخيله �شيفر�س بق�ة على عقله فكرة �ل�شق�ط، وب�لت�يل ف�إن ج�شده وق�ة �أطر�فه لن 
� �إن �أر�د �أن مي�شي مب��شرة بدون تردد. هذ� �لتغيري  تطيع تخيالته، ولن تطيعه �أي�شً
ميكن �أن يق�رن ب�لت�أثري �لذي حتدثه عني �شخ�س ح�ش�د، فيك�ن هن�ك تغيري عقلي 

يح�شل لكن بدون �أي تغيري يف �جل�شد. 
عقل  ت�أثري  ب�شبب  يك�ن  �إمن�  حي  ج�شم  يف  �لتغيري  �أن  �ملهرطق�ن  يق�ل   ،� �أي�شً
�ل�ش�حر على هذ� �جل�شم �حلي، ولالإج�بة عن هذ� نق�ل. يف وج�د ق�تل ذب�ح ف�لدم 
قدرة  �أي  بدون  وب�لت�يل  مذب�ًح�.  م�ت  �لذي  �الإن�ش�ن  جثة  يف  �جلروح  من  ي�شيل 
عقلية، ميكن لالأج�ش�م  �أن حُتدث ت�أثرًي� مروًع� يف بع�شه�، لذ� ف�ل�شخ�س �حلي �إذ� 
مر بج��ر جثة �لرجل �ملقت�ل، ورغم �أنه رمب� ال ي�شعر ب�جل�شم �مليت �إال �أن �خل�ف 

�شي�شت�يل عليه. 
هن�ك بع�س �الأ�شي�ء يف �لطبيعة تك�ن له� ق�ى خفية، ولكن �الإن�ش�ن ال يعرفه� 
ذكره  و�لذي  ت�شبهه،  �أخرى  و�أ�شي�ء  �ملعدن  يجذب  �لذي  �ملغن�طي�س،  كحجر  مثاًل 

 .the City of God لقدي�س »�أوج�شتني« يف �لكت�ب �لع�شرين من جملد�
وب�لت�يل فحتى حُتدث بع�س �لن�ش�ء تغيرًي� يف �أج�ش�م �الآخرين ب�لعالج ف�إنهن 
ي�شتخدمن �أ�شي�ء معينة تتعدى معرفتن� ويك�ن ذلك بدون ��شتع�نة ب�ل�شيط�ن. فال 
ي�شح �أن نق�ل �أنه ب�شبب غم��س هذه �لعالج�ت فهي من�ش�بة لل�شيط�ن كم� نن�شب 

له �لتع�ويذ �ل�شريرة �ملطلقة ب���شطة �ل�ش�حر�ت. 
� يق�ل �ملهرطق�ن �أن �ل�ش�حر�ت ي�شتعملن بع�س �ل�ش�ر و�لتم�ئم، �لتي من  �أي�شً
�أو  �الأغن�م،  �ملروج حيث ترعى  �أو يف  �لبي�ت،  �أب��ب  �أعت�ب  �أن ت��شع حتت  �ملعت�د 
حتى يف �أم�كن جتمع �لن��س، ثم تطلق �لتع�يذ�ت على �شح�ي�هم ثم مي�ت �أولئك 
� يف كثري من �الأحي�ن. والأن مثل هذه �لت�أثري�ت �ل�ش�ذة ميكن �أن تخرج  �ل�شح�ي� حقًّ
من تلك �ل�ش�ر �شنعترب �أن ت�أثري هذه �ل�ش�ر يعتمد على ت�أثري �لنج�م على ج�شم 
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�الأج�ش�م  فب�لتبعية  �ل�شم�وية،  ب�الأج�ش�م  تت�أثر  �لطبيعية  �الأج�ش�م  فالأن  �الإن�ش�ن، 
� �شتت�أثر. ومب� �أن �الأج�ش�م �لطبيعية ميكن �أن حت�شل على ت�أثري�ت  �ل�شن�عية �أي�شً
� �أن حت�شل  ن�فعة من بع�س �الأ�شر�ر �لنجمية، لذ� ف�الأج�ش�م �ل�شن�عية ميكنه� �أي�شً

على نف�س �لت�أثري�ت �لن�فعة.
�إعد�ده  ميكنهم  �أن  ميكن  �لعالج  ي�شنع�َن  �لذين  ه�ؤالء  �أن  �ل���شح  من  �إذن 
ق�ى  ب�أي  �الإطالق  على  فيه  �ت�ش�ل  ال  وهذ�  هذه،  مثل  ن�فعة  ت�أثري�ت  ب��شتخد�م 

�شريرة. 
�الأ�شي�ء  الأن  �لطبيعة.  بق�ة  حتدث  �لتي  تلك  هي  �إده��ًش�  �ملعجز�ت  �أكرث  �إن 
�لقدي�س  �إليه  ي�شري  م�  وهذ�  �لطبيعة.  بق�ى  حت�شل  و�ملده�شة  و�لرهيبة  �لر�ئعة 
»جريج�ري« يف كت�به Second Dialogue. �لقدي�ش�ن يعمل�ن �ملعجز�ت يف بع�س 
�الأحي�ن ب�ل�شل��ت ويف بع�س �الأحي�ن بقدرتهم وحده�. وهن�ك مث�ل على كل منهم�، 
�لقدي�س بيرت مل� �شلى، �أحي� »ت�بيث�« �لتي ك�نت ميتة. وه� نف�شه عندم� ق�َم بت�بيخ  
»�أن�ني��س« و»�ش�فري�« �لذين ك�ن� يكذب�ن، �أم�تهم� بدون �أي �شل��ت. وب�لت�يل ميكن 
للرجل ب��شتخد�م ت�أثريه �لعقلي �أن يغري يف ج�شم �إىل ج�شم �آخر، �أو ميكنه �أن يغري 

يف ج�شم من �ل�شحة �إىل �ملر�س و�لعك�س. 
� يق�ل�ن، �أن ج�شم �الإن�ش�ن ه� �أنبل من �أي ج�شم �آخر ـ ولكن ب�شبب ع��طف  �أي�شً
�لعقل، يتغري ج�شم �الإن�ش�ن وي�شبح ح�ًر� �أو ب�رًد�، كم� يف ح�لة �لغ�شب �أو �خل�ف: 
عنده� ميكن �أن يحدث تغيري �أكرب خ��شة يف ح�الت �ملر�س و�مل�ت، و�لذي بق�تهم� 

ميكن �أن يتغري �جل�شم �مل�دي ب�شكل كبري. 
�إن ت�أثري �لعقل ال ميكنه �أن  ولكن بع�س هذه �العرت��ش�ت ال بد �أن نرد عليه�، 
يحدث تغيرًي� على �أي �شكل �إال بتدخل ع�مل م�، كم� قلن� �أعاله. وهذه هي كلم�ت 
�لقدي�س »�أوج�شتني« يف �لكت�ب �لذي �قتب�شن� منه قباًل: »�إنه من �ملده�ص �أن �ملالئكة 
�لذين �صقطو� من �ل�صماو�ت وجب �أن يخ�صعو� لالأ�صياء �ملادية، لأنهم �إمنا كانو� 
يخ�صعون للرب وحده. �لإن�صان �لذي هو �أقل بكثري منهم ميكنه بقوته �لطبيعية 

�أن يعمل تاأثري�ت �صاذة و�صريرة.« 
�الإج�بة، هن�ك �أن��س كثريون حتى هذ� �لي�م يخطئ�ن يف هذه �لنقطة، يعط�ن 
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�لتي  �لتغيري�ت  ين�شب�ن  �أو  �ل�شيط�ن،  على  كله  ب�لل�م  ويلق�ن  لل�ش�حر�ت  �الأعذ�ر 
نرد  �أن  ميكن  �الأخط�ء  هذه  �لع�دية.  �لطبيعية  �لتغري�ت  �إىل  �ل�ش�حر�ت  تعمله� 
كت�به  يف  »�إيزيدور«  �لقدي�س  ذكره  �لذي  �ل�ش�حر�ت  ب��شف  �أواًل،  ب�شه�لة.  عليه� 
��صتدعاوؤهن ب�صبب �صو�دهن  �لت��شع: »�ل�صاحر�ت يتم  Etymologiae يف �جلزء 
� من �أي خمرب من �ملخربني«. ويكمل: »هن  وخطيئتهن، فاإن �أعمالهن �أكرث �صرًّ
�، يق�ل  ُيخربن يف �لأ�صياء مبعاونة �ل�صيطان، وُيرثن عو��صف رهيبة وزو�بع«. �أي�شً
�أنهن »ي�صرفن عقول �لرجال ويوجهنها �إىل �جلنون و�لكر�هية �ملختلة و�ل�صهو�ت 
�أن يدمرن �حلياة  بو��صطة تعاويذهن وحدها ميكنهن  »وهم  �جلاحمة«. ويكمل 

كما لو كانت تعاويذهن �ُصًما قاتال«
� تتعلق بنف�س  �أي�شً  the City of God »�أوج�شتني« يف كت�به  وكلم�ت �لقدي�س 
�لالتي  �مل�شع�ذ�ت،   .� حقًّ و�مل�شع�ذ�ت  �ل�ش�حر�ت  هن  من  يخربن�  حيث  �لنقطة، 
�إنهن  �ل�شريرة.  �أعم�لهن  فد�حة  قدر  على  و�شهن  يك�ن  �ش�حر�ت،  عليهن  يطلق 
�لرج�ل،  لعق�ل  �الإله�ء  ي�شبنب  �لالتي  �لرب،  من  ب�إذن  �الأ�شي�ء  يخربن يف  �لالتي 
بدون   - �ل�شريرة  لتع�ويذهن  �لرهيبة  وب�لق�ة  �لرب،  �لثقة يف  فقدن  قد  و�أمث�لهن 
��شتخد�م �أي �شم�م -، يقتلن �الإن�ش�ن. كم� ق�ل »ل�ك�ن«: »هناك عقل مل يتلوث باأي 

�صر�ب �صار لكننا جنده ينهار بفعل تعويذة �صريرة«.
الأنهن يجمعن �ل�شي�طني خلدمتهن ولديهن تلك �جلر�أة على �الإ�شر�ر ب�لب�شرية 
هذ�  من  �لتي  �أفع�لهن  يف  �أنه  �مل�ؤكد  ومن  �ل�شريرة.  بتع�ويذهن  �أعد�ئهن  وتدمري 
�أن��ع:  �أربعة  �لن�ع ف�إن �ل�ش�حرة تعمل �قرت�ًن� وثيًق� مع �ل�شيط�ن. ث�نًي�، �لعق�ب�ت 
ن�فعة، م�ؤذية، ومعم�لة بفعل �ل�شحر، وطبيعية. �لعق�بة �لن�فعة تنفذه� وز�رة من 
م��شى �شرب م�شر  �ل�شريرة.  �الأرو�ح  تنفذه�  �ل�ش�رة  و�لعق�ب�ت  مالئكة �خلري، 
بع�شرة �أوبئة ب���شطة وز�رة من مالئكة �خلري، و�ل�شحرة ��شتط�ع�� �أن ي�ؤدو� ثالثة 
فقط من هذه �ملعجز�ت ب�ال�شتع�نة ب�ل�شيط�ن. و�ل�ب�ء �لذي نزل على �لن��س لثالثة 
ليلة و�حدة يف جي�س  ُذبح�� يف  �لذين  �ألف رجل  و�لـ 72  �أي�م ب�شبب خطيئة د�وود 
�لذين  �خلري  مالئكة  ب���شطة  �لرب.  مالئكة  ب���شطة  معجز�ت  ك�نت  �شنح�ريب، 

يخ�ف�ن �لرب ويعلم�ن �أنهم ينفذون �أمره. 
�ل�شرر �ملدمر �إمن� يحدث ب���شطة مالئكة �ل�شر، �لذين ك�نت على �أيديهم نكبة 
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�ل�شيط�ن،  بفعل  حدثت  �إمن�  �ل�شريرة  �الأ�شر�ر  فهذه  �ل�شحر�ء.  يف  �إ�شر�ئيل  بني 
� �أ�شر�ر طبيعية تعتمد  �لذي يعمل يف بيئة من �ل�ش�حر�ت و�مل�شع�ذ�ت. هن�ك �أي�شً
على �الت�ش�ل ب�الأج�ش�م �ل�شم�وية، مثل �ملج�عة، �جلف�ف، �لع���شف، و�لت�أثري�ت 

�مل�ش�بهة من �لطبيعة. 
و�لظروف  �الأ�شب�ب  هذه  كل  بني  �شخًم�  �ختالًف�  هن�ك  �أن  �ل���شح  من  �إنه 
و�الأحد�ث. الأن �أي�ب نكبه �ل�شيط�ن مبر�س �ش�ر، لكن مل يكن �إمر��شه ه� �لهدف. 
من  �ملر�س  ينكبه  �أن  الأي�ب  كيف  �شي�ش�أل  وف�ش�يل  ذكي  �شخ�س  هن�ك  ك�ن  ول� 
�ل�شيط�ن بدون �ال�شتع�نة ب�شحر �أو �ش�حرة �أو م�شع�ذة وبدون �أي من هذه �لف��ح�س. 
�أي�ب �أن جتعل ق�ة �ل�شيط�ن �أكرب  �شنق�ل �أن �لعن�ية �الإلهية للرب �أر�دت يف مث�ل 
من ق�ة �لرج�ل �ل�ش�حلني حتى ميكنن� �أن نتعلم �أنه يجب �أن نحرت�س من �ل�شيط�ن 
»�ش�ت�ن«، ويف هذ� �ملث�ل لهذ� �لرجل �ل�ش�لح �شرنى كيف جتلت عليه عظمة �لرب 

بعد ذلك. الأنه ال ي�جد �شيء يحدث �إال ب�إذن �لرب. 

e

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



31

السؤال 3. هل يمكن للجاثوم أو السعالة أن ينجبا 
ذرية من اإلنسان؟

يق�ل �ملهرطق�ن، يف �لبد�ية رمب� يبدو �أنه لي�س مت��فًق� مع �الإمي�ن �لك�ث�ليكي 
�أن ن�ؤمن �أن �أي ذرية ميكن �أن ت�لد ب���شطة �ل�شيط�ن، �أو مثلم� ي�ش�ع مع �جل�ث�م 
�أ�ش�س �لتن��شل  ت�أتي �خلطية �إىل �لع�مل،  �أن  و�ل�شعالة: ب�لن�شبة للرب نف�شه، فقبل 
�لب�شري، ومنذ �أن خلق �ملر�أة من �شلع �لرجل لتك�ن �شريكة مع�ونة له. ك�ن يق�ل 
�لع�مل،  �إىل  �خلطية  �أتت  ومل�   .24 �لث�ين  �لتك�ين  �شفر  وتك�ثرو�،  �أكرثو�  للن��س: 
�جلديد  �لق�ن�ن  زمن  ويف   .1 �لت��شع،  �لتك�ين  �شفر  وتك�ثر،  �أكرث   � �أي�شً لن�ح  قيل 
�، �أكد �مل�شيح هذ� �الحت�د مل� ق�ل »�أمل تقر�أو� بعد، �أنه هو �لذي عمل �لإن�صان  �أي�شً
منذ �لبد�ية، عمل منهم ذكًر� و�أنثى؟«، م�ثي� �لت��شع ع�شر، 4. وب�لت�يل، ال ميكن 

لالإن�ش�ن �أن ي�لد ب�أي طريقة �أخرى غري هذه. 
لي�س  �لذرية لكن  ي�أخذون ن�شيبهم يف هذه  �ل�شي�طني  �أن  ُيق�ل  �أن  ولكن ميكن 
كم�شبب رئي�شي، ولكن كم�شبب ث�ن�ي �أو �شن�عي، عندم� يتدخل�ن يف عملية �جلم�ع 

و�حلمل، ب�حل�ش�ل على �ملني �لب�شري ثم ينقل�نه. 
�لفعل يف كل مرحلة من مر�حل  �أن يعمل هذ�  �ل�شيط�ن ميكن  �عرت��ص. لكن 
�حلي�ة، �أو كم� نق�ل يف �ملرحلة �لزوجية وغري �ملرحلة �لزوجية. وال ميكنه �أن يفعله� 
�أ�شد ق�ة من فعل �لرب �لذي  يف �ملرحلة �الأوىل الأنه عنده� �شيك�ن فعل �ل�شيط�ن 
�أ�ش�س و�أكد على هذه �ملنحة �ملقد�شة، الأنه قد ُفر�س �لزو�ج الأجل �لعفة. وال ميكن 
لل�شيط�ن �أبًد� �أن ي�ؤثر بهذ� �ل�شكل يف �أي منحة رب�نية �أخرى: الأنن� مل نقر�أ قط  يف 

�لكتب �ملقد�شة �أن �لذرية ميكن �أن ي�لدو� من �ل�شيط�ن يف �أي ح�لة.. 
� يق�ل �ملهرطق�ن، حتى تلد طفاًل فهذه عملية من عملي�ت �جل�شم �حلي،  �أي�شً
و�ل�شي�طني ال ميكنهم و�شع �حلي�ة يف �الأج�ش�م �لتي ي�شيطرون عليه�، الأن �حلي�ة 
ر�شمًي� ت�أتي من �لروح، و�إخر�ج �لذرية ه� فعل �الأع�ش�ء �حلية �مل�ج�دة يف �جل�شم 
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�حلي. وب�لت�يل ف�الأج�ش�م �لتي لي�س له� هذه �خل���س ال ميكن �أن تلد �أو حتَبل. 
ولكن ال ز�ل ب�إمك�نن� �أن نق�ل �أن ه�ؤالء �ل�شي�طني ي�شت�ل�ن على �الأج�ش�د لي�س 
الأجل �أن ي�شع�� �حلي�ة فيه�، ولكن حتى ي�شتخدم�� �جل�شد يف حفظ �ملني �لب�شري 

ومترير هذ� �ملني �إىل ج�شد �آخر. 
�عرت��ص. ب�لن�شبة للمالئكة، �إن ك�ن�� مالئكة خري �أو �شر، ن�ؤمن ب�أنه لي�س هن�ك 
بال  �أو  ز�ئد  �لطبيعة  يف  �شيء  �أي  هن�ك  ولي�س  ف�ئدة،  بال  �أو  ز�ئد  فيهم  �شيء  �أي 
ف�ئدة. ولكن �ل�شيط�ن ب���شطة قدرته �لطبيعية �لتي هي �أكرب بكثري من ق�ة �جل�شد 
ل� مل مييزه�  مرة حتى  بعد  مرة  وُيعِمله�  روحية،  �أفع�اًل  يعمل  �أن  �لب�شري، ميكنه 
�الإن�ش�ن. وب�لت�يل ه� يقدر على �أن يفعل �لفعل وال يح�س �الإن�ش�ن �أن �شيًئ� قد حدث. 
الأن �الأج�ش�م و�الأ�شي�ء �مل�دية كله� يف م�شت�ى �أقل من �لذك�ء �لروحي �ل�ش�يف. ولكن 
�ملالئكة، �إن ك�ن�� مالئكة خري �أو �شر، هم من ن�ع �لذك�ء �لروحي �ل�ش�يف. وب�لت�يل 
يجمع  �أن  ميكنه  ف�ل�شيط�ن  وب�لت�يل  منهم.  �أ�شفل  ه�  فيم�  يتحكم��  �أن  ميكنهم 

وي�شتخدم �ملني �لب�شري �لت�بع للج�شد م� كم� يريد. 
لتجميع �ملني �لب�شري من �شخ�س ونقله �إىل �آخر �شيحت�ج هذ� �إىل عمل بع�س 
�الأفع�ل على �مل�شت�ى �مل��شعي. لكن �ل�شي�طني ال ميكنهم �أن يحرك�� �الأج�ش�م من 
مك�ن �إىل مك�ن. وهذه هي �حلجة. �لروح هي ج�هر روحي �ش�ف، وكذلك �ل�شيط�ن: 
ولكن �لروح ال ميكنه� �أن حُترك ج�شًد� من مك�ن �إىل مك�ن �إال �جل�شد �لذي ت�شكنه 
وتعطيه �حلي�ة: و�أي ع�ش� من هذ� �جل�شد يهلك ف�إن �جل�شد مي�ت وال يقدر على 
�حلركة. وب�لت�يل ف�ل�شي�طني ال ميكنهم �أن يحرك�� ج�شًد� من مك�ن �إىل مك�ن �إال 
�جل�شد �لذي يعط�نه �حلي�ة. لقد مت �العرت�ف ب�أن �ل�شي�طني ال مينح�ن �حلي�ة �إىل 
�أحد، وب�لت�يل ال ميكنهم �أن يحرك�� �ملني �لب�شري ب�شكل م��شعي حملي يعني من 

مك�ن �إىل مك�ن �أو من ج�شد �إىل ج�شد. 
�، كل فعل �إمن� يح�شل ب�الت�ش�ل، وخ��شة فعل �لذرية. ولكن ال يبدو ممكًن�  �أي�شً
�أي �ت�ش�ل بني �ل�شيط�ن وج�شم �الإن�ش�ن، الأن �ل�شيط�ن ال ميتلك نقطة  �أن يحدث 
�أنه  خ��شة  �لب�شري،  �جل�شد  يف  �ملني  يحقن  �أن  ميكنه  ال  وب�لت�يل  معه.  �ت�ش�ل 

�شيحت�ج حركة معينة من �جل�شد، فيبدو �أن �ل�شيط�ن ال ميكنه �أن يحقق ذلك. 
يف  لهم  �الأقرب  �الأج�ش�م  حتريك  على  قدرة  لديهم  لي�شت  �ل�شي�طني   ،� �أي�شً
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على  �لقدرة  لديهم  لي�شت  وب�لت�يل  �ل�شم�وية،  �الأج�ش�م  مثاًل  �لطبيعي،  �لنظ�م 
�لق�ة �ملحركة و�حلركة  �أن  �إثب�ت هذ� مب�  لقد مت  �الأبعد عنهم.  �الأج�ش�م  حتريك 
هم� �شيء و�حد كم� يق�ل �أر�شط� يف كت�به Physics. فتبًع� لهذ�، �ل�شي�طني �لذين 
�ل�شم�و�ت، وه� �شيء غري �شحيح  �أن يك�ن�� يف  �ل�شم�وية ال بد  �الأج�ش�م  يحرك�ن 

�أبًد� ، يف ر�أين� �أو يف ر�أي �الأفالط�ني�ن. 
�لث�لث،  �جلزء   On the Trinity »�أوج�شتني« يف كت�ب  �لقدي�س  يق�ل   ،� �أي�شً
على  ت�أثري�ت  ُيحدث��  �أن  �لب�شري، حتى ميكنهم  �ملني   � حقًّ يجمع�ن  �ل�شي�طني  �أن 
ف�ل�شي�طني  وب�لت�يل  م��شعية،  بدون حركة  ولكن هذ� ال ميكن حتقيقه  �الأج�ش�م، 
ق�ل  كم�  ولكن،  �أخرى.  �أج�ش�م  يف  ويحقن�ه  جمع�ه  �لذي  �ملني  ينقل��  �أن  ميكنهم 
»و�الفريد �شرت�ب�« يف تعليقه على �شفر �خلروج �ل�ش�بع: ون�دى �لفرع�ن على �حلكم�ء 
و�ل�شحرة: �جعل�� �ل�شي�طني جت�ب �الأر�س وجتمع كل بذرة من ذرية،  لي�شتطيع�� 
�أن يبث�� كثرًي� من �الأجن��س. ومرة �أخرى يف �شفر �خلروج �ل�ش�د�س  ب�لعمل عليه� 
يعلق بتعليقني على �لكلم�ت: و�أبن�ء �لرب ر�أو� بن�ت �لن��س. �أواًل، �أبن�ء �لرب تعني 
�إجن�بهم  يتم  مل  �لعم�ليق  ث�نًي�،  »ق�بيل«.  بن�ت  تعني  �لن��س  وبن�ت  »�شيث«  �أبن�ء 
ب���شطة �الإن�ش�ن، ولكن بفعل بع�س �ل�شي�طني، �لذين ك�ن�� وقحني مع �لن�ش�ء. الأن 
�، وحتى بعد �لط�ف�ن، ك�نت  �لكت�ب �ملقد�س يق�ل، �لعم�ليق ك�ن�� ف�ق �الأر�س. �أي�شً

 .� �أج�ش�م �لرج�ل �لعم�ليق و�أج�ش�م ن�ش�ئهم كله� ب�رزة وجميلة جدًّ
�لإجابة. لأجل �لخت�صار. ب�لن�شبة للكالم عن قدرة �ل�شيط�ن و�أعم�له وت�أثري 
رمب�  �أو  �إثب�ته�،  مت  كم�  �شيتقبله�  �إم�  �ل�رع  �لق�رئ  الأن  �إج�بته�،  �شنرتك  �ل�شحر 
�شيحب �أن يت�ش�ءل، عنده� فليبحث عن كل نقطة م��شحة يف �لكت�ب �لث�ين من جملد 
ب�إدر�ك  �أفع�لهم  بكل  يق�م�ن  �ل�شي�طني  �أن  يرى  �الأب  �شتجد  حيث   .Sentences

وب�ختي�ر، ب�شبب �لطبيعة �لتي وهبه� �لرب لهم و�لتي مل تتغري. �نظر »دي�ني�شي��س« 
يف ف�شله �لر�بع عن �مل��ش�ع، فطبيعتهم �ملالئكية بقيت كم� هي �شليمة ومل مُت�س 
بعد �شق�طهم من �ل�شم�و�ت، رغم �أنهم ال ي�شتطيع�ن ��شتخد�مه� يف �أي عمل خري. 
نق�ط  ثالث  يف  يتف�ق�ن  �أنهم  �شتجد  �ل�شي�طني،  لذك�ء  ب�لن�شبة  �الأمر  وكذلك 
من  �ل�حي  تلقي  ويف  �لط�يلة،  خربتهم  ويف  عمرهم،  يف  �لعقلية،  ب�لقدر�ت  تتعلق 
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� �أنهم من خالل در��شة ت�أثري �لنج�م، تعلم�� �ل�شف�ت  �أي�شً �الأرو�ح �لعلي�. �شتجد 
ب�ال�شتغ�ل  ��شتعب�دهم  ميكن  �لن��س  بع�س  �أن  و�كت�شف��  �الإن�ش�ن،  على  �ل�ش�ئدة 
الأجل  �لعل�م  هذه  ينتهك�ن  �ل�شي�طني  و�أ�شبح  �الآخر،  �لبع�س  من  �أكرث  �ل�شحر  يف 

�أغر��شهم. 
�شيجد �لق�رئ �أنه قد تغريت طبيعة �ل�شي�طني �إىل �ل�شر، و�أنهم �ش�رو� يفخرون 
بعمل �لذنب، ولديهم ذلك �جل�شع �ل�ش�فر، و�شيتعلم �أن �لرب، بعظمته، ي�شمح لهم 
�أن يعمل�� �شد رغبته. وه� يعلم �أنهم به�تني �ل�شفتني، �لذك�ء و�خِللقة �لتي خلقهم 
عليه�، ��شتط�ع�� �أن يفعل�� �ملعجز�ت، و�أ�شبحت ال ت�جد ق�ة يف �الأر�س تق�رن بهم. 
يف �شفر �أي�ب �حل�دي و�الأربع�ن ق�ل »لي�ص له يف �لأر�ص نظري، ُخِلَق لئال يخاف« 
�أنه يخ�شع لكر�م�ت  �إال  �أحد،  �أنه ال يخ�ف من  وعند هذه �الآية ق�ل �ل�ش�رح، رغم 

�لقدي�شني. 
يح�رون  و�أنهم  قل�بن�،  يعلم�ن حديث  �ل�شي�طني  �أن  كيف   � �أي�شً �لق�رئ  �شيجد 
يف �أج�ش�دن� ب�شكل ج�هري وك�رثي مبع�ونة وكيل، و�أنه ميكنهم �أن يحرك�� �الأج�ش�د 
و�أنه  ت�ش�ره،  �أبعد حد ميكن  �إىل  و�لد�خلية  �مل�ش�عر �خل�رجية  ويح�ل��  م��شعًي�، 

ميكنهم �أن يغريو� �لفكر ويغريو� رغب�ت �لرج�ل ب�شكل غري مب��شر. 
�أن نذكر بع�س �ال�شتنت�ج�ت مم�  بت�ش�وؤلن� �حل�يل، ن�د فقط  والأن هذ� متعلق 

�شبق عن طبيعة �ل�شي�طني، ثم نع�د �إىل من�ق�شة �ل�ش�ؤ�ل. 
جن�شة،  �أرو�ح  �أنهم  �الأ�شي�ء،  بع�س  �ل�شي�طني  �إىل  ين�شب�ن  �لاله�تي�ن 
يف  ت�جد  »دي�ني�ش��س«  ق�له  مل�  ووفًق�  �الأ�شلية.  طبيعتهم  لي�شت  �لنج��شة  و�أن 
يف  يظهر  وهذ�  �ل�ح�شية،  و�لنزو�ت  �مل�شع�رة  و�ل�شه�ة  �جلن�ن  طبيعة  �ل�شي�طني 
�أعد�ء  هم  �ل�شبب  لهذ�  و�حلقد.  و�حل�شد  ب�لكربي�ء  �ملتعلقة  �لروحية  خط�ي�هم 
�ل�شر،  يف  ح�ذق  منطق  لكنه  منطق،  له  عقل  لديهم  و�ل�شي�طني  �لب�شري،  للجن�س 
�إنهم يغريون ت�ش�ر�ت �الإن�ش�ن ويل�ث�ن  � يف �خلد�ع،  متحم�س لالأذية، خ�شب جدًّ
م�ش�عره، �إنهم يحريون �ليقظ ويف �الأحالم ُيقلق�ن �لن�ئم، وهم ي�شبب�ن �الأمر��س 
ويثريون �لع���شف ويتنكرون بهيئة مالئكة �لن�ر، وهم يحمل�ن لن� �جلحيم د�ئًم�، 
ت�ؤدى  حتديًد�  �ملعنى  وبهذ�  لهم،  لتك�ن  �لرب  عب�دة  �ل�ش�حر�ت  من  ويغت�شب�ن 
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�لتع�ويذ �ل�شحرية، هم يبحث�ن عن �ل�شيطرة على �ل�ش�حلني ويعتدون عليهم بكل 
ق�تهم، مب� ير�شح�نه لهم من فنت، ود�ئًم� م� ينتظرون هالك �لب�شر. 

ورغم �أنهم لديهم �آالف من �لطرق لي�ؤذو� به� �لب�شر، و�أنهم ح�ول�� منذ فجر 
ت�ريخهم �أن ُيحدث�� �ل�شق�ق يف �لكني�شة، ليمنع�� �ل�شدق�ت ولي�شيب�� حالوة �أعم�ل 
�لقدي�شني مبر�رة �حل�شد، وبكل طريقة هم يخرب�ن ويقلق�ن �جلن�س �لب�شري، ولكن 
�حل�دي  �أي�ب  �شفر  �نظر  و�ل�ُشرة.  �حل�ش��شة  �الأم�كن  على  من�شبة  قدرتهم  تبقى 
و�الأربعني. فب�خلالعة تك�ن لهم قدرة على �لرج�ل، الأن م�شدر �لفج�ر عند �لرجل 
يك�ن يف �الأم�كن �حل�ش��شة، الأنه من هن�ك يخرج �ملني، مت�ًم� كم� يخرج يف �ملر�أة 

من ن�حية �ل�شرة. 
يجب  و�ل�شلع�ة،  ب�جل�ث�م  �خل��س  لل�ش�ؤ�ل  �أف�شل  لفهم  ذكرته�  �الأ�شي�ء  هذه 
�أن ي�لد من �جل�ث�م  �أن �الإن�ش�ن ميكن  �أنه ح�شب �لك�ث�ليكية نحن ن�ؤمن  �أن نق�ل 
�أو �ل�شلع�ة، و�الإمي�ن �أن هذ� غري ممكن يتع�ر�س مع كلم�ت �لقدي�شني ومع تق�ليد 
�لكتب �ملقد�شة. وهذ� ميكن �إثب�ته ك�لت�يل، �ش�أل �لقدي�س »�أوج�شتني« مرة �ش�ؤ�اًل، ال 
يتعلق ب�ل�ش�حر�ت ولكن بكل �أعم�ل �ل�شر، وبخر�ف�ت �ل�شعر�ء، وترك �الأمر يف ح�لة 
من �ل�شك، ففي جملده  De Ciuitate Dei، �لكت�ب �لث�لث، �لف�شل �لث�ين يق�ل: 
طريق  عن  »�إيني�س«  تنجب  �أن  لفين��س  ميكن  ك�ن  هل  مفت�ًح�،  �ش�ؤ�اًل  نرتك  نحن 
�جلم�ع مع »�أن�شي�شي�س«؟ و�ش�ؤ�ل �آخر برز يف �لكتب �ملقد�شة، هل ميكن ملالئكة �ل�شر 
�أن ين�م�� مع بن�ت �لن��س، ومن ثم �أ�شبحت �الأر�س مليئة ب�لعم�ليق �لذين هم رج�ل 

�أق�ي�ء و�شخ�م �جل�شد؟
ولكنه �أج�ب عن �ل�ش�ؤ�ل يف �لكت�ب �خل�م�س، �لف�شل 23، يف كلم�ته: لقد �أ�شبح 
ال  رج�ل  جتربة  �ل�شخ�شية،  بتجربتهم  كثريين  �أكده�  �لتي  ب�حلقيقة  ي�ؤمن  �لكل 
�شك يف م�ث�قيتهم، �أن �ل�شيط�نني  »�ش�تريز« و»ف�ونز« )�لذين يطلق عليهم� ��شم 
�ل�شي�طني  بع�س  و�أن  وج�مع�هن.  �لن�ش�ء  مع  د�عرين  وك�ن�  ظهر�  قد  �جل�ث�م( 
)�لذين ي�شميهم »ج�ولز« ب��شم »دو�شي«( يح�ول�ن بد�أب �أن يحقق�� هذه �لقذ�رة 

كم� �شهد بهذ� �شه�د م�ث�ق�ن ُكرُث مم� يجعل من �إنك�ر ذلك �شيًئ� وقًح�. 
�لث�ين، حتديًد� يف �ملقطع  �لك�تب عن �خلالف  �لكت�ب، يجيب  نف�س  الحًق� يف 
�لن��س )بن�ت ق�بيل(، وه�  �أبن�ء �لرب )�أبن�ء �شيث( وبن�ت  �لتك�ين عن  يف �شفر 
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هن� ال يتحدث فقط عن �جل�ث�م. يق�ل �أنه لي�س �إمي�ًن� خ�طًئ� وغريًب� �أن ت�ؤمن �أن 
�لعم�ليق �لتي حتدث عنهم �لكت�ب �ملقد�س مل ي�لدو� من �لب�شر ولكن من �ملالئكة 
�أو حتديًد� من �ل�شي�طني �لذين ن�كح�� �لن�ش�ء. عن نف�س هذ� ك�ن تعليقه يف �شفر 
�إ�شعي�ء �لث�لث ع�شر، مل� تنب�أ �لنبي بخر�ب ب�بل، وب�ل�ح��س �لذين �شيغزونه�. ق�ل: 

»وت�صكن هناك بنات �لنعام، وترق�ص هناك معز �لوح�ص«.
معز �ل�ح�س �أو �ل�ش�تريز يعني بهم �ل�شي�طني كم� يق�ل �لتعليق، �ل�ش�تريز هم 
�جل�ث�م.  ي�شمى  �ل�شي�طني  من  ن�ع  وهم  �لغ�ب�ت،  يف  مت�ح�شة  �شعث�ء  خمل�ق�ت 
ومرة �أخرى يف �إ�شعي�ء �لر�بع و�لثالون، عندم� تنب�أ بخر�ب �أر�س �الأدوميني الأنهم 
��شطهدو� �ليه�د، ق�ل: »�لكركي و�لغر�ب ي�صكنان فيها، وميد عليها خيط �خلر�ب 
ومطمار �خلالء«. تعليقه بني �ل�شط�ر يف�شر هذ� ب�أنه� وح��س و�شي�طني. ويف نف�س 
�مل��شع ي�شرح »جريج�ري« �ملب�رك هذ� �أنه� �آلهة �لغ�ب�ت وهي تلك �ملخل�ق�ت �لتي 

�شم�ه� �الإغريق »ب�ن�س« و�لالتيني�ن »ج�ث�م«. 
»�ل�صاتريز  ق�ل:  �لث�من  كت�به  من  �الأخري  �لف�شل  يف  �ملب�رك  »�إيزيدور«   � �أي�شً
�جلاثوم  ي�صمونهم  »جاثوم«،  و�لالتينيون  »بان�ص«  �لإغريق  ي�صميهم  �لذين  هم 
�لن�صاء  عن  �لبحث  جتاه  �صهوة  لديهم  لأن  يجثم.  �لذي  �لفا�صق  فعلهم  ب�صبب 
ومناكحتهن: و»جاولز« ي�صميهم »دو�صي« لأنهم جمتهدون يف بهيميتهم. ولكن 
هذه �ل�صياطني عامة ي�صميها �ل�صعب »�جلاثوم« وي�صميها �لرومان »فون«، مثلما 
قال »هور��ص« »�أوه يا فون، يا عا�صق �حلوريات �لهاربات، تعال �إىل �أر�صي وحقويل 

�ملبت�صمة«
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السؤال 4. إذا كان الشياطين كلهم يمارسون 
الجنس مع البشر كالجاثوم والسعالة  

هل ه� ك�ث�ليكي �أن نق�ل �أن مم�ر�ش�ت �جل�ث�م و�ل�شعالة �جلن�شية مع �لب�شر 
تنطبق كذلك على كل �الأرو�ح �لنج�شة؟ ويبدو �أنه كذلك فعاًل، الأنه حتى نق�ل ب�لعك�س 
يجب �أن ن�ؤمن �أن هن�ك جزًء� من �خلري يف بع�س �ل�شي�طني. قيل �أنه ب�لن�شبة للخري 
فهن�ك درج�ت و�أنظمة )�نظر كالم �لقدي�س �أوج�شتني يف كت�به عن طبيعة �خلري(، 
وب�لن�شبة لل�شر ف�الأمر فيه �شيء من �للب�س. ولكن كم� �أنه عند مالئكة �خلري ال ميكن 
وب�لت�يل  نظ�م،  بال  �شيء  كل  �ل�شر  مالئكة  بني   � �أي�شً نظ�م،  بدون  �شيء  يك�ن  �أن 
كلهم بدون متييز يفعل�ن هذه �ملم�ر�ش�ت �جلن�شية. �نظر �شفر �أي�ب �لع��شر: »�أر�ص 

ظالم مثل ُدجى ظل �ملوت وبال ترتيب و�إ�صر�قها كالدجى«. 

�لتي يف  ف�إن هذه �خل�شلة  �ملم�ر�ش�ت،  يفعل�ن هذه  يك�ن�� كلهم  �إذ� مل   ،� �أي�شً
ُفر�س  �أو من عق�ب  له�،  �أو من خطية �جنرف��  �إم� من طبيعة فيهم  �أتت  بع�شهم 
عليهم. لكنه� مل ت�أت من طبيعة يف بع�شهم الأنهم جميًع� بدون حتديد مي�لني �إىل 
�خلطية، كم� مت ذكره يف �ل�ش�ؤ�ل �ل�ش�بق. الأنهم بطبيعتهم �أرو�ح جن�شة غري �ش�فية، 
وهم كلهم �أجن�س من �أن ُيظهرو� �أي �شيء طيب، فهم ح�ذق�ن يف �ل�شر، متحم�ش�ن 
لالأذية، مليئ�ن ب�لكربي�ء، �إلخ. وب�لت�يل هذه �ملم�ر�ش�ت �لتي فيهم �شببه� �إم� خطية 
�جنرف�� له� �أو عق�ب ُفر�س عليهم. ونحن نعلم �أنه كلم� ك�نت �خلطية �أكرب، يك�ن 
�لعق�ب �أكرب، و�ل�شي�طني �لع�ل�ن منهم طبيعي �أنهم قد �أذنب�� �أكرث و�أكرث، وب�لت�يل 

 .� ن�شتنتج �أنه ب�شبب عق�ب ُفر�س عليهم فهم يق�م�ن بهذه �ملم�ر�ش�ت �الأكرث �شرًّ

فرق  بال  �شيعمل �خلط�أ  �لكل  وط�عة،  �ن�شب�ط  ي�جد  ال  �أنه حيثم�  قيل   ،� �أي�شً
بينهم: ومن �مل�شلم �أنه ال ي�جد �ن�شب�ط وط�عة بني �ل�شي�طني وال ي�جد �تف�ق. �شفر 
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�الأمث�ل �لث�لث ع�شر: »�خل�صام �إمنا ي�صري بالكربياء، ومع �ملت�صاورين حكمة«.
�إذن هم كلهم ب�شبب �خلطية �شيت�ش�وون يف ورودهم �إىل �جلحيم ي�م �لقي�مة 
ال فرق بينهم يف �أي �شيء، وقبل هذ� �ل�قت �شيظل�ن يف غ�ش�وة �شفلى كلهم ي�ؤدون 
�مله�م �لتي �أوكلت لهم. نحن ال نقر�أ �أن هن�ك م�ش�و�ة يف �لعتق من �لعذ�ب، وب�لت�يل 

لن ت�جد م�ش�و�ة يف �مله�م وال يف �الإغ��ء. 
ولكن ي�أتي �شد هذ� �لتعليق �الأول على ر�ش�لة ب�ل�س �إىل ك�رنث��س �الأوىل: م�د�م 
و�ل�شي�طني  �لرج�ل  ف�ق  و�لرج�ل  �ملالئكة  ف�ق  �ملالئكة  �شت��شع  يتحمل،  �لع�مل 
�ل�شيط�ن  ميز�ن  يتحدث عن  ع�شر  �حل�دي  �أي�ب  �شفر  � يف  و�أي�شً �ل�شي�طني.  ف�ق 
»ل�ي�ث�ن« لالأم�ر، ومن كالمه نفهم تفكري �أفر�د �ل�شي�طني وكيف ين�شق بع�شهم على 

بع�س. وب�لت�يل ي�جد بينهم تن�ع يف �لنظ�م ويف �الأن�شطة. 
بكبح  �خلري  مالئكة  تقوم  �أن  ميكن  �ل�صياطني  هوؤلء  هل  يربز،  �آخر  �صوؤ�ل 

جماحهم �أم ل �إن هم  �صعو� يف ممار�صاتهم �لفا�صدة هذه؟
�الأعم�ل  �أ�شح�ب  �إخ�ش�ع  على  ي�شيطرون  �لذين  �ملالئكة  �أن  نق�ل  �أن  يجب   
يف  »�أوج�شتني«  و�لقدي�س  »جريج�ري«  �لقدي�س  ق�ل  كم�  »�لق�ى«.  ي�شم�ن  �ل�شيئة 
�الأرو�ح �ملتمردة و�خل�طئة خ��شع�ن الأرو�ح �حلي�ة  �لث�لث.   de Trinitate كت�ب 
لهم  تك�ن  للرب  و�أقرب  كم�ال  �أكرث  تك�ن  �لتي  �ملخل�ق�ت  وه�ته  �لط�ئعة.  �لرب�نية 
خمل�ق�ته  فيه  وت�ش�ركه  �لرب  يف  م�ج�د  �الأف�شلية  نظ�م  الأن  غريهم،  على  �شلطة 
كلم� �ش�رو� �أقرب له. وب�لت�يل مالئكة �خلري �لذين هم �أقرب للرب ب�عتب�ر متتعهم 
�ل�شي�طني  �أف�شلية على  لهم  تك�ن  �ل�شي�طني،  يفتقده  �لذي  �لرب  �لقرب من  بهذ� 

ويحكم�ن عليهم. 
وعندم� يق�ل �أن �ل�شي�طني تعمل كل �أذى عظيم بدون �أي ح�ش�ب الأحد، �أو �أنهم 
لي�ش�� مكب�حني وال يخ�شع�ن ملالئكة �خلري �لذين ميكن �أن مينع�هم، �أو يق�ل �أنهم 
�إهم�ل  ب�شبب  يك�ن  �إمن�  خ��شع  �أي  يعمله  �لذي  ف�ل�شر  خ��شعني،  ك�ن��  �إذ�  حتى 
�شيده، فيبدو �أن هن�ك �إهم�اًل بني �أ�شي�دهم مالئكة �خلري: �الإج�بة هي �أن �ملالئكة 
هم وزر�ء حلكمة �الإله. وحكمة �الإله ت�شمح لبع�س �ل�شر �أن يحدث ب���شطة مالئكة 
�ل�شر �أو ب���شطة �الإن�ش�ن، الأجل �خلري �لذي ير�شمه �لرب بعد ذلك، لذ� فمالئكة 

�خلري ال مينع�ن �لب�شر �خلبيثني �أو �ل�شي�طني ب�شكل ك�مل من عمل �ل�شر. 
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�أن نعتقَد ب�أن هن�ك نظ�ًم� معيًن� لالأفع�ل  �إن من �الإمي�ن �لك�ث�ليكي  �لإجابة. 
بع�س  �أن  يعني  هذ�  �ل�شي�طني.  بني  �لتف�شيل  من  ودرجة  و�خل�رجية،  �لد�خلية 
�لعلي�  �لنظم  وتتف�د�ه�  �ل�شيط�نية،  �ل�شفلى  �لنظم  ب���شطة  ُترتكب  �لف��ح�س 
�ل�شيط�نية ب�عتب�ر نبلهم �لقدمي وب�عتب�ر طبيعتهم. يق�ل �أن هذ� ينتج عنه ن�ع من 
�الن�شج�م �لك�مل حيث �أن �ملخل�ق�ت تن�شجم مع طبيعته� ومع �حلكمة �الإلهية ومع 

�شروره� �خل��شة. 
وب�شكل �أكرث حتديًد� فيم� يتعلق بطبيعتهم نق�ل �إنه من �مل��َفق عليه �أنه منذ بد�ية 
فيم�  يختلف�ن  الأنهم  بع�س،  مق�ًم� من  �أرفع  بخلقتهم  منهم  �لبع�س  ك�ن  �خلليقة، 
بينهم يف �ل�شكل وال ي�جد �ثن�ن من �ملالئكة ي�شبه�ن بع�شهم� يف �ل�شكل. هذ� ي�ؤدي 
� مع كلم�ت �لفال�شفة. ر�أي ي�شعه »دي�ني�ش��س«  �أي�شً �أكرث �شم�اًل، يت��فق  �إىل ر�أي 
حيث يق�ل �أن يف   On the Celestial Hierarchy يف ف�شله �لع��شر من كت�ب
�لنظ�م �ملالئكي �ل�شيط�ين هن�ك ثالث درج�ت خمتلفة، ويجب �أن ن��فق على هذ� 
� كالم  حيث �أن كال من �ل�شي�طني و�ملالئكة خلقتهم روحية وغري م�دية. �نظر �أي�شً
�لقدي�س »ت�م��س«. �أن �خلطية مل تغري طبيعة �ل�شي�طني، ف�ل�شي�طني بعد �ل�شق�ط 
ح�لتهم  يتبع  �الأ�شي�ء  من  وتع�ملهم  �لطبيعية،  هب�تهم  يخ�شرو�  مل  �ل�شم�و�ت  من 

�لطبيعية. وب�لت�يل هم متن�ع�ن ومتعددون يف �لطبيعة ويف �الأفع�ل. 
� مع �حلكمة �الإلهية، الأن هذ� مق�شي ب���شطة �لرب )ر�ش�لة  هذ� ين�شجم �أي�شً
وفر�س  �لرج�ل  الإغ��ء  �لرب  قبل  من  �نتد�بهم  مت  و�ل�شي�طني   .)13 رومية  �أهل 

عليهم عق�ب �للعن، وهم يعمل�ن على �الإن�ش�ن بطرق كثرية ومتعددة. 
�جلن�س  مع  حرب  يف  �أنهم  فحيث  �لد�خلية.  �شرورهم  مع   � �أي�شً ين�شجم  هذ� 
�أعظم  �إحد�ث �شرر  �إىل  يهدف�ن  الأنهم  ب�شكل منظم،  يح�رب�ن  �لب�شري، جندهم 
ف��ح�شهم  عمل  يف  و�حد  �أ�شل�ب  يف  ي�شرتك�ن  ال  �أنهم  �إىل  هذ�  ي�ؤدي  لالإن�ش�ن. 

�لبغي�شة. 
طبيعة  تتبع  �ل�شيء  �أفع�ل  الأن  ك�لت�يل،  حتديًد�  �أكرث  ب�شكل  �إثب�ته  ميكن  هذ� 
�ل�شيء، فهذ� يعني �أن �لذين تك�ن طبيعتهم يف مرتبة �أدنى ال بد �أن تك�ن �أفع�لهم يف 
مرتبة �أدنى، كم� ه� �حل�ل يف �الأج�ش�م �مل�دية. حيث �الأج�ش�م �الأدنى ب�شكل طبيعي 
الأفع�ل  خ��شعة  تك�ن  وم�ش�عرهم  و�أفع�لهم  �ل�شم�وية،  �الأج�ش�م  من  �أدنى  تك�ن 
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وم�ش�عر �الأج�ش�م �ل�شم�وية، وحيث �أن �ل�شي�طني يختلف�ن فيم� بينهم يف �لتنظيم 
�لطبيعية، خ�رجًي�  ود�خليًّ� وخ��شة يف  �أفع�لهم  � يختلف�ن يف  �أي�شً �لطبيعي، فهم 

�أد�ء �لف��ح�س �لتي يف �ل�ش�ؤ�ل. 
من هذ� ن�شتنتج �أنه، مم�ر�شة هذه �لف��ح�س غريبة على طبقة �ل�شي�طني �لنبالء 
�لذين طبيعتهم مالئكية، كذلك �الأفع�ل �لب�شرية، ف�الأفع�ل �لف��شدة منه� �أو �الأكرث 

ت�ح�ًش� تعرب فقط عن نف�شه� وال تعرب عن طبيعة �لب�شر وتن��شلهم. 
و�أخرًي�، حيث �أن �لبع�س ميكن �أن ي�شقط�� من كل نظ�م، لي�س من �لغريب �أن 
ن�ؤمن �أن ه�ؤالء �ل�شي�طني �لذين �شقط�� من �لك�ر�ل �الأدنى و�لذين يحمل�ن �لرتبة 

�الأدنى هم �ملنتدب�ن الأد�ء هذه �لف��ح�س وغريه�. 
ورغم �أن �لكتب �ملقد�شة تتحدث عن �أن �جل�ث�م و�ل�شعالة يتبع�ن �شه�تهم جت�ه 
�لن�ش�ء، لكنن� ال نقر�أ يف �أي مك�ن �أن �جل�ث�م و�ل�شعالة يفعل�ن هذه �لرذيلة ب�شكل 
يع�ر�س �لفطرة ك�لل��ط. نحن ال نتحدث فقط عن �لل��ط ولكن عن �أي خطية �أخرى 
تك�ن مم�ر�شته� خ�رجة عن �مل�ش�ر �لطبيعي. و�شن�عة خطية كهذه ميكن ت��شيحه� 
بحقيقة �أنه حتى �ل�شي�طني، كلهم �أًي� ك�ن نظ�مهم ميقت�ن ويعتقدون �أنه من �لع�ر 
مم�ر�شة هذه �الأفع�ل. ويبدو �أن �لتعليق على �شفر حزقي�ل �لت��شع ع�شر يعني هذ�، 
�أنف�شهم  �ل�شي�طني  حيث  فل�شطني،  �شك�ن  �أيدي  بني  �أجعلكم  �ش�ف  يق�ل:  حيث 
�شيخجل�ن من �آث�مكم، وه� يعني هن� �لرذ�ئل �لتي �شد �لفطرة ك�لل��ط. و�شريى 
ك�نت  ال خطية  الأنه  �ل�شي�طني.  بخ�ش��س  يفهم  �أن  له  يجب  م�ذ�  عندئذ  �لط�لب 

�أعظم من ذلك ع�قب عليه� �لرب و�أم�ت هذ� �لعدد �لكبري بطريقة خمزية. 
ب�لت�أكيد يق�ل �لكثريون وه� مم� ن�ؤمن به حًق�، �أنه ال �أحد ميكنه �أن يبقى حممًي� 
من �أن مت�ر�س عليه مثل هذه �لرذ�ئل فيم� عد� �أثن�ء �أي�م �حلي�ة �لب�شرية للم�شيح. 
�إنق�ذه  �إذ� مت  �ل�شخ�س  ُيحمى  �أن  لكن ميكن  ��شتمرت ثالثة وثالثني ع�ًم�،  و�لتي 
�لرذ�ئل  لهذه  �شح�ي�  هن�ك  �أن  بحقيقة  ُمثبت  وهذ�  �ملخل�س.  من  خ��شة  بنعمة 
�أعم�رهم يف �لثم�نني ومنهم معمرون �أكرث من ذلك، وهم حتى ذلك �ل�شن ع��ش�� 
حي�تهم وفًق� لتع�ليم �مل�شيح، ولكن ب�نته�ء حي�ته �لب�شرية، وجدو� �شع�بة كبرية يف 

�حل�ش�ل على �خلال�س، ويف �لتخلي ب�أنف�شهم عن هذه �لرذ�ئل. 
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�، �أ�شم�ء �ل�شي�طني تعرب عن �لنظ�م �مل�ج�د بينهم، وتدل على �ملقر �لذي  �أي�شً
ينتمي �إليه كل منهم. الأنه رغم �أن �ال�شم و�حد وه� �ل�شيط�ن، جنده ُي�شتخدم ب�شكل 
متعدد يف �لكتب �ملقد�شة ب�شبب �شف�تهم �ملتعددة، مع ذلك ُتعلمن� �لكتب �ملقد�شة 
�أن و�حًد� من �ل�شي�طني يتم تعيينه على رذيلة م�، و�لرذ�ئل �الأخرى يتعني له� و�حد 
�آخر. مثاًل من ع�دة �لكتب �ملقد�شة يف �لكالم �أن ُت�شمي كل روح جن�شة »دي�بل�ل��س« 
من »دي�« وتعني �ثنني، و»ب�ل��س« وتعني �لت�فه، الأنه قتل �ثنني، ج�شده وروحه. برغم 
 � �أن �لكلمة �لالتينية »دي�ب�ل��س« تعني �ملحب��س يف �ل�شجن و�لتي هي مالئمة �أي�شً

حيث �أنه لي�س م�شم�ًح� لل�شيط�ن �أن يعمل كثرًي� من �الأذى كم� يتمنى.
�أو »دي�ب�ل��س« تعني �لتدفق الأ�شفل، حيث �أنه �شقط �إىل �الأ�شفل، مك�نًي� ومعن�ًي�. 
ويرتكب  ظم�آن  �أنه  حيث  �لدم،  �شفك  يف  �مل�كر  وتعني  »دمي�ن«،   � �أي�شً �ُشمي  ولقد 
ق�ي يف خلقته، ويف  ك�نه  �الإن�ش�ن،  معرفة  �أ�شع�ف  ثالثة  يعرف  �أنه  رغم  �خلطية 
� »بليع�ل« و�لتي تعني  خربته لعمره �لط�يل، ويف تلقي �ل�حي من �ملالئكة. ي�شمى �أي�شً
 � بدون قرون �أو تعني �ل�شيد، حيث ميكن �أن يق�تل �شحيته من �الإن�س. ي�شمى �أي�شً
»بعلزب�ب« و�لتي تعني �شيد �لذب�ب، و�لذب�ب هن� يرمز �إىل �أرو�ح �خل�طئني �لذين 
ترك�� �الإمي�ن �حلقيقي ب�مل�شيح. وي�شمى »�ش�ت�ن« وتعني �لعدو، �نظر ق�ل �لقدي�س 
� ي�شمى »بيهيم�ث« وتعني �ل�ح�س الأنه  �أي�شً �إلخ.  بيرت: الأن عدوكم �ل�شيط�ن يدور، 

يجعل �الإن�ش�ن مت�ح�ًش�. 
ولكن �أ�شد �شيط�ن يف �لف�ش�ق و�شيد هذ� �لرج�س �لل��طي، ي�شمى »�أ�شم�دي��س«، 
بتنفيذ  �لن�ع من �خلطية ع�قب   الأن هذ�  بهذ�  �ُشمي  �حُلكم:  تعني خمل�ق  و�لتي 
ي�شمي  �لكربي�ء  �شيط�ن  �أخرى. كذلك  و�أربعة مدن  ل�ط  »�شدوم« ق�م  �حُلكم على 
وعدهم  �آب�ءن�  �أغ�ى  عندم�  »ل��شيفر«  الأن  »�إ�ش�فتهم«،  تعني  و�لتي  »ل�ي�ث�ن« 
�ليوم  ذلك  »يف  �إ�شعي�ء:  �شفر  يف  عنه  يق�ل  عليهم.  �إلهية  �شفة  ب�إ�ش�فة  بكربي�ء، 
يعاقب �لرب ب�صيفه �لقا�صي �لعظيم �ل�صديد لوياثان �حلية �مللتوية«. �أم� �شيط�ن 
�جل�شع و�لرثوة في�شمى »م�م�ن« و�لذي ذكره �مل�شيح يف �الإجنيل »ل يقدر �أحد �أن 

يخدم �صيدين.. �لخ«. 
ب�لن�شبة للحجج، �أواًل �خلري ميكن �أن ي�جد بدون �ل�شر، لكن �ل�شر ال ميكن �أن 
ي�جد بدون �خلري، الأن �ل�شر يتم �شبه على �ملخل�ق �لذي ك�ن طيًب� بطبعه. وب�لت�يل 
�ل�شي�طني، برغم �أن لديهم يف �الأ�شل طبيعة خري، لكنه قد مت تغري �شي�ق �لطبيعة 
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فيهم ب�شبب �أفع�لهم، �نظر �شفر �أي�ب �لع��شر. 
ث�نًي�، ميكن �أن يق�ل �أن �ل�شي�طني �لذين يتم �نتد�بهم للعمل لي�ش�� يف �جلحيم 
و�إمن� هم م��ش�ع�ن يف �شحب �شفلية. و�أن لديهم نظ�ًم� بينهم لن يك�ن لهم مثله 
�إن ك�ن�� يف �جلحيم، ومت منعهم يف �ل�شحب �ل�شفلية من �أن يذوق�� �لنعيم منذ ذلك 
�ل�قت مل� �شقط�� بال رجعة من تلك �ملرتبة. وميكن �أن نق�ل �أنه حتى يف �جلحيم، 
�شيك�ن هن�ك بينهم تدرج يف �لق�ة، ويف درج�ت �لعذ�ب، نظًر� الأن بع�شهم ولي�س 
من  ولي�س  �لرب  من  ي�أتي  �لتدرج  هذ�  ولكن  �الأرو�ح.  لتعذيب  �نتد�بهم  يتم  كلهم 

�أنف�شهم، وكذلك تدرج عذ�بهم. 
ث�لًث�، عندم� يق�ل عن �ل�شي�طني �الأعلى �أنهم مب� �أنهم �أذنب�� �أكرث، فهم ُيعَذب�ن 
�أكرث، وب�لت�يل يجب �أن يك�ن�� هم مرتبطني بعمل هذه �لرذ�ئل �جلن�شية، �شتك�ن 
�الإج�بة �أن �خلطية د�ئًم� تك�ن له� عالقة ب�لعذ�ب �لرب�ين �ملفرو�س عليه�، ولي�س 
�نتد�ب  يتم  ال  �لقدمية  �لنبيلة  طبيعتهم  وب�شبب  �لف�عل،  بخلقة  �أو  نف�شه  ب�لفعل 
بعذ�بهم.  �أو  له بخطيئتهم  �لف��ح�س، فهذ� ال عالقة  �لع�لية الأجل هذه  �ل�شي�طني 
منهم  �ل��حد  �أن  �إال  لالأذية،  ومتحم�ش�ن  جن�شة،  �أرو�ح  جميع�  �أنهم  من  وب�لرغم 

يك�ن �أكرث من �الآخر، يف ن�شبة ظم�أ طبيعتهم �إىل �لظالم. 
ر�بًعا، يق�ل �أن هن�ك �تف�ًق� بني �ل�شي�طني جميًع� - بطبيعتهم �خلبيثة �خل�لية 
من �مل�دة - �أن يكره�� �لب�شرية، و�أنهم يبذل�� ق�ش�رى جهدهم �شد �لعد�لة. و�تف�ًق� 
كهذ� ميكن �أن يحدث بني �لكي�ن�ت �ل�شريرة، حيث يجعل�ن �أنف�شهم فرًق�، وينتدب�ن 

منهم �أولئك �لذين تك�ن م��هبهم من��شبة لي�شع�� ور�ء �آث�م ب�شرية معينة. 
خام�ًصا، برغم �أن �حلب�س مفرو�س عليهم جميًع� يف �لطبقة �ل�شفلى وم� بعده� 
من �جلحيم، لكنهم ال يك�ن�ن مت�ش�ويني يف �لعذ�ب ويف �مله�م �لتي ُتق�شى �إليهم: 
ف�الأكرث نباًل يف �لطبيعة و�لذي يتبع مقًر� �أ�شد ق�ة، يك�ن �أكرث عذ�ًب�. �نظر كت�ب 

Wisdom �ل�ش�د�س »�لقوي �صيعاين عذ�بات قوية«. 
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السؤال 5. ما هو مصدر ازدياد أعمال السحر ؟

م�ه� م�شدر �زدي�د �أعم�ل �ل�شحر؟ ومل�ذ� ز�دت مم�ر�شة �ل�شحر ب�شكل ملح�ظ؟ 
هل ه� ر�أي ك�ث�ليكي ب�أي طريقة من �لطرق �أن ن�ؤمن �أن �أ�شل �ل�شحر ج�ء من 
ت�أثري �لنج�م ومن خبث �الإن�ش�ن �لذي الحظ هذ� �لت�أثري؟ ونرتك �الإمي�ن ب�أن هذ� 
�ل�شحر بد�أ يف �لب�شرية بعد �لف��ح�س �لتي عمله� فيهم �جل�ث�م و�ل�شعالة. و�الإج�بة 
ق�ل، يف  »�أوج�شتني«  �لقدي�س  الأن  �الإن�ش�ن.  � من خبث  �ل�شحر قد ظهر حقًّ �أن  هي 
كت�به �لث�لث و�لثالثني �أن �شبب ف�ش�د �الإن�ش�ن يكمن يف رغبته �لد�خلية، ف�إذ� �أذنب 

�الإن�ش�ن �لع�دي �شيذنب من نف�شه �أو ب�إيع�ز من �أحد.
�أم� �ل�ش�حرة فقد �أف�شدته� �خلطية مت�ًم�، ف�أ�شل ف�ش�ده� لي�س �ل�شيط�ن ولكن 
رغبته� �ل�شخ�شية �خلبيثة يف �لف�ش�د. يف نف�س �لكت�ب حتدث �لك�تب عن �الإر�دة 
ك�نت  �خلطية  �أن  ه�  و�ل�شبب  خط�ي�هم  نتيجة  يتحمل�ن  �جلميع  �أن  ق�ل  �حلرة، 
ب�إر�دتهم �حلرة، و�ل�شيط�ن ال ميكنه �أن يدمر �الإر�دة �حلرة الأي �شخ�س، الأن هذ� 
�ل�شيط�ن  يك�ن  �أن  وب�لت�يل ال ميكن  به�،  ن�ؤمن  �لتي  �لب�شر  �شيع�ر�س فكرة حرية 
� يف كت�ب Ecclesisatic Dogma قيل:  ه� �شبب كل خطية يعمله� �الإن�ش�ن. و�أي�شً
لي�شت كل �شرورن� مت طبخه� ب���شطة �ل�شيط�ن، ولكن هي يف كثري من �الأحي�ن تربز 

من �أه��ئن� �ل�شخ�شية. 
�، �إذ� ك�نت �لنج�م لي�شت هي �ل�شبب يف �أفع�ل �الإن�ش�ن �جليدة و�ل�شيئة،  �أي�شً
ف�ملنجم�ن م� ك�ن�� لي�شتخدم�ه� يف �لتنب�ؤ بهذه �لطريقة �ل�شحيحة عندم� يتنبئ�ن 
�شبب  ف�لنج�م هي  لذلك  �الأخرى،  �الإن�ش�ن  �أفع�ل  من  �أي  �أو  بنتيجة �حلرب  مثاًل 

بطريقة م�. 
�لتع�ويذ،  ُت�شتخدم يف بع�س  �أنف�شهم حيث  �ل�شي�طني  ت�ؤثر على  �، �لنج�م  �أي�شً
وب�لت�يل ف�لنج�م ميكنه� �أن ت�ؤثر يف �الإن�ش�ن. هن�ك ثالثة بر�هني ُي�شت�شهد به� على 
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�أن��س  هم  ف�إمن�  ب�ملج�نني  ُيدع�ن  �لذين  �لرج�ل  لبع�س  ب�لن�شبة  �الفرت��س.  هذ� 
ع�دة  من  ولي�س  �أخرى.  �أوق�ت  من  �أكرث  معينة  �أوق�ت  يف  �ل�شي�طني  بهم  تتحر�س 
�ل�شي�طني �أن يت�شرف�� بهذ� �ل�شكل �جليد،  بل �إنهم �شيتحر�ش�ن ب�ملجن�ن يف كل 
�آخر يظهر ويختفي يف  �أن ه�ؤالء �ملج�نني مت�أثرين ب�شيء  �الأوق�ت، وبذلك ن�شتنتج 
�أوق�ت مثل �أن يك�ن�� مت�أثرين ب�شدة ببع�س �أط��ر �لقمر. لقد مت �إثب�ت حقيقة �أن 
م�شتح�شري �الأرو�ح ُير�قب�ن بع�س �الأبر�ج الأجل ��شتح�ش�ر �ل�شي�طني، ومل يك�ن�� 

ليفعل�� هذ� �إال �إذ� علم�� �أن �ل�شي�طني مت�أثرة ب�لنج�م. 
�لب�شر، كم�  �أفع�ل  �أن �لنج�م �شبب غري مب��شر يف  � ي��شع كربه�ن  �أي�شً وهذ� 
بع�س  ي�ظف�ن  �ل�شي�طني   ،de Ciuitate Dei كت�به  »�أوج�شتني« يف  �لقدي�س  ق�ل 
و�الأرق�م.  �الأ�ش��ت  وبع�س  و�حلي��ن�ت  و�الأحج�ر  �الأع�ش�ب  مثل  �ل�شفلية  �الأج�ش�م 
ولكن حيث �أن �الأج�ش�م �الأثقل له� ق�ة �أكرث من �الأج�ش�م �الأ�شفل، ب�لت�يل ف�لنج�م 
لت�أثري  خ��شعة  �أعم�لهن  تك�ن  و�ل�ش�حر�ت  �الأ�شي�ء.  هذه  كل  من  �أعظم  ت�أثري  له� 
هذه �الأج�ش�م �لق�ية �أكرث من �عتم�دهن على م�ش�عدة �ل�شي�طني �أنف�شهم. و�حلجة 
مدع�مة من �شفر �ملل�ك �ل�ش�د�س ع�شر، حيث �غت�ظ �ش�ول من �ل�شيط�ن ولكنه هد�أ 

عندم� عزف له د�وود بقيث�رته وعنده� رحل �ل�شيط�ن. 
وج�د  بدون  م�  ت�أثرًي�  ُتنتج  �أن  �مل�شتحيل  من  �أنه  هذ�.  �شد  كالم  هن�ك  ولكن 
�ل�شي�طني،  م�ش�عدة  بدون  حتدث  �أن  ميكن  ال  �ل�ش�حر�ت  و�أفع�ل  �لت�أثري،  م�شبب 
 Ethics كم� ه� و��شح يف و�شف �ل�ش�حر�ت من كالم �لقدي�س »�إيزيدور« يف كت�به
يخربن  �لتي  �ل�شحرية  تع�ويذهن  ِعظم  ب�شبب  كذلك  �ُشمني  �ل�ش�حر�ت  �لث�من. 
فقط  ولكن  �شم،  �أي  ��شتخد�م  بدون  وذلك  �لرج�ل،  عق�ل  ويحرين  �الأ�شي�ء  به� 

ب��شتخد�م �لتم�ئم. 
�، �أر�شط� ق�ل يف كت�به Ethics: »�إن من �ل�صعب �أن تعرف بد�ية عملية  �أي�شً
�لتفكري يف �لإن�صان، ويو�صح كيف يجب �أن تكون هذه �لعملية �لتفكريية قد �أتت 
�ل�صيء  يفعل  فالرجل  �صبب معني.  يبد�أ من  �صيء  من م�صدر خارجي. لأن كل 
�لذي يرغب فيه، ولقد بد�أ يف رغبته يف هذ� �ل�صيء ب�صبب �قرت�ح م�صبق يف فكره، 
و�إن كان هذ� �قرت�ح م�صبق يف فكره، فهو �إما يكون قد �أتى من �لالنهائية، �أو �أنه 
�أتى من مكان خارجي، وهذ� �ملكان �خلارجي هو �لذي بد�أ �أول �قرت�ح لالإن�صان. 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



45

�إل �إذ� قلنا �أن هذ� �لفكر قد جاء يف �لعقل بفعل �ل�صدفة مما يجعل بالتايل كل 
�أفعال �لب�صر جاءت باحلظ، وهو �صيء �صخيف«. �إن مبتدئ �خلري ه� �لرب، ولكنه 
لي�س ه� �شبب �خلطية. عندم� بد�أ �الإن�ش�ن يف �لرغبة ب�خلطية، ال بد �أنه ك�ن هن�ك 
�شبب خ�رجي لهذه �لرغبة �الأوىل. وهذ� ال ميكن �أن يك�ن غري �ل�شيط�ن، خ��شة يف 
�أفع�ل  ت�ؤثر مب��شرة يف  �أن  �لنج�م ال ميكن  الأن  �أعاله،  بين�  �ل�ش�حر�ت، كم�  ح�لة 

�ل�ش�حر�ت. وب�لت�يل �أ�شبحت �حلقيقة و��شحة. 
�، هذه �ل�ش�حرة لديه� قدرة على �لتحكم ب�لدو�فع مم� يجعل له� قدرة على  �أي�شً
للرغبة ه� �شيء حم�ش��س بح��شة  �لد�فع  �لدو�فع.  �ملت�شببة من هذه  �لنت�ئج  عمل 
�لعقل، وكليهم� خ��شع لقدرة �ل�شيط�ن. الأن �لقدي�س »�أوج�شتني« ق�ل يف �لكت�ب 83: 
�الأرق�م،  �ل�شيط�ن، يتل�ش�س بكل ح���شه، ه� يجعل نف�شه يف  �ل�شر �لذي ه�  هذ� 
�لغ��شبة  ب�الأح�ديث  �الأ�ش��ت، يرتب�س  �إىل  نف�شه  �الأل��ن، يجذب  نف�شه يف  يكيف 
و�ملح�دث�ت �لغ�لطة، وه� يلبث يف �لرو�ئح، وينقع نف�شه يف �لنكه�ت وميالأ بزفر�ته 
�ل�شبب  �لتي هي  �الإر�دة،  ي�ؤثر على  �أن  �ل�شيط�ن  نرى قدرة  وب�لت�يل  �لقن��ت.  كل 

�ملب��شر للخطية. 
�، كل �شيء فيه �ختي�ر بني طريقني، يحت�ج �إىل ن�ع من �لع�مل �ملحدد قبل  �أي�شً
وب�لت�يل  و�ل�شر،  له� �الختي�ر بني �خلري  و�الإر�دة �حلرة لالإن�ش�ن  ي�أخذ قر�ره.  �أن 
عندم� يب��شر �الإن�ش�ن �خلطية، يحت�ج ل�شيء يجعله ع�زًم� �إىل جهة �ل�شر حتديًد�. 
وهذ� �لذي  يحدث بفعل �ل�شيط�ن، خ��شة يف �أفع�ل �ل�ش�حر�ت، و�لالئي رغب�تهن 
م�شن�عة الأجل �ل�شر. ب�لت�يل يبدو �أن رغبة �ل�شر عند �ل�شيط�ن هي �شبب لرغبة 
تتجه  كم�  ب�أنه  �إثب�ته�  ميكن  و�حُلجة  �ل�ش�حر�ت.  يف  خ��شة  �الإن�ش�ن،  عند  �ل�شر 
ي�جه  �الأول  ولكن  �ل�شر،  �إىل  يتجه�ن  �ل�شر  فمالئكة  �خلري،  �إىل  �خلري  مالئكة 
�الإن�ش�ن �إىل �خلري، و�الأخري ي�جه �الإن�ش�ن �إىل �ل�شر. الأجل هذ� يق�ل »دي�ني�ش��س«، 

�لق�ن�ن �الإلهي �لر��شخ و�لغري ق�بل للتغيري، �أن �الأدنى ي�َجد �شببه يف �الأعلى. 
ثالثة  �رتكب  قد  فهذ�  �لنج�م  بت�أثري  عالقة  له  �ل�شحر  �أن  يق�ل  من  �لإجابة. 
�أخط�ء. يف �ملق�م �الأول، ال ميكن �أن يك�ن �أ�شله �آتًي� من �ملنجمني وم�جهي خريطة 
ت�أثري  �شببه�  �الإن�ش�ن  يف  �ل�شحر  رذيلة  هل  �ل�ش�ؤ�ل  وك�ن  �لط�لع.  وق�رئي  �الأبر�ج 
�حلف�ظ  والأجل   ،� �أي�شً �ملختلفة  �الإن�ش�ن  �شف�ت  وب�لت�يل يف حتديد  عليه،  �لنج�م 
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على �الإمي�ن �ل�شحيح، هن�ك �شيء ال بد �أن ن�ؤمن به، �أن هن�ك مذهبني ميكنن� �أن 
نفهم بهم� كيف �أن �شخ�شية �الإن�ش�ن تت�أثر ب�لنج�م، �إم� �ملذهب �لك�مل ويعني كل 
�شيء يت�أثر ب�لنج�م، �أو �ملذهب �لط�رئ يعني �أن �لت�أثري يف �أوق�ت ط�رئة. وب�لن�شبة 
� ويع�ر�س �لدين �مل�شيحي،  للمذهب �الأول، فه� لي�س فقط خ�طًئ�، ولكنه مهرطق جدًّ

�إن �الإمي�ن �حلق ال ميكن �أن تك�ن فيه �شاللة كهذه.
ي�أخذ  �لنج�م فه�  ي�أتي من  ب�ل�شرورة  �أن كل �شيء  �ل�شبب، كل من يق�ل  لهذ� 
ي�أخذ  وب�لت�يل  �لرب  من  للب�شر  �ملمن�حة  �ملميز�ت  وكل  �لرب�نية  �لنعم  كل  بعيًد� 
عظمة �لرب. الأن ��شتق�مة �ل�شخ�شية تت�أذى ب�شبب هذ� �ل�شالل، الأنه عنده� �شنلقي 
ب�لل�م على �لنج�م يف �أفع�ل �ملذنبني و�ملجرمني، وهذه رخ�شة للخطية بال مالمة 

وبال �عرت�ف ب�خلط�أ، و�الإن�ش�ن عنده� �شيتجه لعب�دة تلك �لنج�م و�الفتت�ن به�. 
لتنظيم�ت  تبًع�  متن�عة  �إمن� هي  �الإن�ش�ن  �شف�ت  �أن  للخالف يف  ب�لن�شبة  لكن 
�أن  �ل���شح  من  الأنه  �الإمي�ن.  �أو  �ملنطق  يع�ر�س  وال   � جدًّ حقيقي  فهذ�  �لنج�م، 
ع�مة  �لروح  الأن  �لروح،  �شف�ت  ويف  مز�ج  يف  تن�ع�ت  ت�شبب  �الأج�ش�م  تنظيم�ت 
حت�كي هيئ�ت �الأج�ش�د، ولكن هذ� لي�س مطلًق�، الأن �لروح هي �شيدة على �جل�شد 
خ��شة عندم� تك�ن مدع�مة ب�لنعم. لذلك عندم� يظهر ب�شكل م� ت�أثري ق�ة �لنج�م 
على ت�شكيل �شف�ت ومز�ج�ت �الإن�ش�ن، ف�إن� ن��فق �أن لهم ت�أثرًي� على �ل�شخ�شية، 
ولكن من بعيد، الأن �لطبيعة �ل�شفلى �الأر�شية له� ت�أثري �أكرب على �ل�شف�ت و�ملز�ج�ت 

�أكرث من قدرة �لنج�م. 
�لقدي�س »�أوج�شتني« يف كت�به de Ciuitate Dei عندم� حلل �ش�ؤ�اًل معيًن� عن 
�ثنني �إخ�ة مر�ش� وع�جل� مًع�، �أثبت منطق �أبقر�ط �أكرث من منطق �ملنجمني. الأن 
�أن  �أج�ب �ملنجم�ن  بينم�  ت�ش�به مز�ج�تهم�  ب�أن هذ� ح�شل ب�شبب  �أج�ب  �أبقر�ط 
هذ� ب�شبب ه�ية كل منهم� يف خريطة �الأبر�ج. ب�لن�شبة الإج�بة �أبقر�ط فقد ك�نت 
ت�أثري  �أن  نق�ل  �أن  يجب  لذ�،  ت�أثرًي�.  و�الأكرث  �الأ�شرع  ب�ل�شبب  ��شت�شهد  الأنه  �أف�شل 
�آخر من  �أي �شيء  �إىل  �أكرث مم� يف�شي  �إىل �لرج�س  �لنج�م ه� بدرجة م� يف�شي 
�الأفع�ل �ش��ء ك�نت خبيثة �أو ف��شلة. ولكن ت�أثري هذ� �لتنظيم �لنجمي ال يجب �أن 

يق�ل �أنه �شروري و�شريع وك�ف ولكن نق�ل �أنه بعيد وم�شروط. 
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و�ملتعلق  �لفال�شفة  كتب  على  ُبني  �لذي  ذلك  �شحيًح�،  �العرت��س  ذلك  لي�س 
ب�شم�ت �لعن��شر، حيث يق�ل�ن �أن �ملم�لك قد يتم �إخالوؤه� و�الأر��شي يتم هجره� 
ب�شبب �قرت�ن ك�كب �مل�شرتي وزحل، ويق�ل �أنه من هذ� ميكن �أن نفهم كيف �أن �الأمر 
خ�رج عن �إر�دة �الإن�ش�ن، وب�لت�يل ت�أثري �لنج�م له قدرة �أعلى من �الإر�دة �حلرة. 
ولقد �أُجيب عن هذ� ب�أن هذه �ملق�لة ال يعني به� �لفيل�ش�ف �أن يلمح �أن �الإن�ش�ن ال 
كت�به  ق�ل يف  بطليم��س  الأن  ذلك.  بل ميكنه  عليه،  �الأبر�ج  ت�أثري  يق�وم  �أن  ميكنه 
له  زحل  �أن  رغم  الأنه  �لنج�م.  على  �شيًد�  يك�ن  �حلكيم  �لرجل  ق�ل:   Almagest
ت�أثري �ش�د�وي و�مل�شرتي لديه ت�أثري جيد، ف�قرت�ن �مل�شرتي وزحل ميكن �أن ُيخل�س 
� ب�الإر�دة �حلرة، ميكن �أن يق�وم �الإن�ش�ن  �الإن�ش�ن من �لنز�ع�ت و�خلالف�ت. و�أي�شً

هذ� �مليل، وب�شه�لة مبع�ونة نعمة �لرب عليه. 
� �شحيًح� �أن نقتب�س كالم �لقدي�س »ج�ن د�م��شني« عندم�  � لي�س �عرت��شً و�أي�شً
ق�ل يف كت�به �لث�ين يف �لف�شل �ل�ش�د�س �أن �ملذنب�ت هي �إ�ش�رة مل�ت �ملل�ك. وهذ� 
جنيب عنه ب�أنن� حتى ل� �تبعن� ر�أي �لقدي�س »ج�ن د�م��شني« �لذي ك�ن و��شًح� يف 
�لكت�ب �مل�ش�ر �إليه، وعك�س ر�أي �لفال�شفة، فهذ� لي�س دلياًل على تبعية �أفع�ل �لب�شر 
للنج�م. الأن �لقدي�س »ج�ن« يعترب �أن �ملذنب لي�س خلًق� من �لطبيعة، ولي�س و�حًد� 
من �لنج�م �ملنتظمة يف �ل�شم�ء، وب�لت�يل ال ت�أثري له وال داللة طبيعية. الأنه يق�ل �أن 
نعت الأجل �شبب معني  �ملذنب�ت لي�شت من �لنج�م �لتي ُخلقت يف �لبد�ية، ولكنه� �شُ
ثم ذ�بت، ب�أمر �الإله. هذ� �إذن ه� ر�أي �لقدي�س »ج�ن د�م�شني«. ولكن �لرب ب�إ�ش�رة 
كهذه �إمن� ُينذر مب�ت �ملل�ك دوًن� عن بقية �لرج�ل، ومن هذ� يحدث �الرتب�ك يف 
و�ملل�ك  �لع�مة،  �مل�شلحة  الأجل  �ملل�ك  حفظ  على   � حر�شً �أكرث  و�ملالئكة  �ململكة. 

ي�لدون ومي�ت�ن حتت وز�رة من �ملالئكة. 
ه�  �ملذنب  �أن  يق�ل�ن  �لذين  �لفال�شفة،  ر�أي  فهم  يف  �شع�بة  هن�ك  ولي�شت 
خليط ح�ر وج�ف، ي�شري يف �جلزء �الأعلى من �لف�ش�ء ُقرب �لن�ر، و�أن �أر�شية هذ� 
�ل�شيء �حل�ر و�جل�ف تت�ش�به مع طبيعة �لنج�م. ولكن �الأجز�ء �خللفية �لتي ميده� 
�لبخ�ر ك�لذيل عند �أطر�فه تن�شم �إىل ج�شمه وتلتحق به. وبن�ء على هذه �لروؤية، 
ف�لفيل�ش�ف يتنب�أ ب�مل�ت �الآتي من �حلر�رة و�جلف�ف. حيث يق�ل �أنه يف �أكرث �ل�قت 
يتغذى �الأغني�ء على �الأ�شي�ء �حل�رة و�جل�فة يف طبيعته�، ب�لت�يل يف بع�س �الأحي�ن 
مي�ت كثري من �الأغني�ء، ويك�ن م�ت �ملل�ك و�الأمر�ء بينهم و��شًح�. وهذه �لروؤية 
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لي�شت بعيدة من روؤية �لقدي�س » ج�ن د�م��شني«، �إذ� مت �لتدقيق فيه�، �إال ب�لن�شبة 
ف�ملذنب  �لفال�شفة.  ه�ؤالء  يتج�هله�  �أن  ميكن  ال  و�لتي  �ملالئكة،  ومع�ون�ت  الأفع�ل 

ميكن �أن يتك�ن ب�أيدي �ملالئكة. 
�أنذر مب�ت �لقدي�س »ت�م��س« مل يكن من �لنج�م  بهذه �لطريقة ف�لنجم �لذي 
وقد  �ملن��شبة  �مل��د  بع�س  من  ب���شطة مالك  �شنعه  ولكن مت  �ل�شم�ء  �ملنتظمة يف 

�شنعه �ملالك يف مقر مالئكي معني ثم �أذ�به. 
من هن� نرى �أنه �أًي� ك�ن �لر�أي �لذي نتبعه، ف�لنج�م لي�س له� ت�أثري فطري على 

�الإر�دة �حلرة، وبن�ء على ذلك لي�س له� ت�أثري على ُخبث �الإن�ش�ن �أو �شف�ته. 
و�أحك�مهم يف جزء  يتنب�ؤون ب�حلقيقة،  م�  �ملنجمني ع�دة  �أن  �أن نالحظ  يجب 
ي�أخذون  �أنهم  و�شبب  �ل��حدة.  �الأمة  �أو  �ل��حد  �الإقليم  على  م�ؤثرة  منه�  كبري 
�أحك�مهم من �لنج�م، ه� بن�ء على �أن �لنج�م له� ت�أثري عظيم لكن لي�س حمت�ًم� 
على �أفع�ل �لب�شر، وت�أثريه� على �الأمة �ل��حدة �أو �الإقليم �ل��حد �أكرب من ت�أثريه� 
على �لفرد �ل��حد. وهذ� ب�شبب �أن �جلزء �الأكرب من �الأمة �ل��حدة يك�ن�ن ط�ئعني 

لتنظيم �جل�شم �أكرث من مم� ُيطيع �لرجل �ل��حد. 
دح�س  ه�  �لك�ث�ليكية  �لنظر  وجهة  به�  �شنربر  �لتي  �لثالثة  �لطرق  وث�ين 
�شالالت ه�ؤالء �لذين ي�جه�ن خر�ئط �الأبر�ج و�أولئك �مل�شتغلني ب�لري��شي�ت �لذين 
�لذين ي�جه�ن  �أن ه�ؤالء  »�إيزيدور«  �لقدي�س  يق�ل  �أولئك  �إلهة �حلظ. عن  يعبدون 
خريطة �الأبر�ج �ُشم�� بهذ� من مت�بعتهم للنج�م عند ميالد �مل�شيح، ويطلق عليهم 
�الآلهة  �أن  يق�ل  �لث�ين،  �لف�شل  �لكت�ب يف  نف�س  »�لري��شي�تيني«، ويف  �لع�م  ب�شكل 
»ف�رت�ش�ن« �إلهة �حلظ قد ج�ء ��شمه� من كلمة �التف�ق. وهي ن�ع من �الإله�ت �لالئي 
ي�ؤثرن يف �لب�شر بطريقة ع�ش��ئية، وب�لت�يل فهي ت�شمى �لعمي�ء، حيث �أنه� جتري هن� 
وهن�ك بال �عتب�ر �إىل �ل�شحر�ء، وت�أتي بدون حتيز للخري و�ل�شر. ولكن �أن ن�ؤمن �أن 
هن�ك �إلهة كهذه، �أو �أن ن�ؤمن �أن �الأذى �حل��شل لالأج�ش�م و�ملخل�ق�ت و�لذي نن�شبه 
�إىل �ل�ش�حرة ه� يف �حلقيقة لي�س متعلًق� ب�ل�شحر بل متعلق ب�إلهة �حلظ تلك، فهذه 
وثنية مطلقة. �أي �شخ�س ميكنه �أن يرجع �إىل كالم �لقدي�س » ت�م��س« يف �لكت�ب 
�لث�لث من جملده Summa عن �الإمي�ن �شد �ل�ثنيني. يف �ل�ش�ؤ�ل 87، �إلخ. و�شيجد 

كالًم� كثرًي� عن هذ�. 
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لي�شت  �لذين  �أو نخت�شر، الأجل ه�ؤالء  �أية نقطة  ن�شتبعد  �أن  ب�أي ح�ل، ال يجب 
يتم  �الإن�ش�ن  يف  عده�  ميكن  �أ�شي�ء  ثالثة  هن�ك  �أن  �شنالحظ  كثرية.  كتب  لديهم 
ت�جيه� بثالثة �أ�شب�ب �شم�وية، �الإر�دة، و�لعقل، و�جل�شم. �الأول ي�شيَطر عليه ب�شكل 
ي�شيَطر  و�لث�لث  �ملالك،  من  عليه  ي�شيَطر  و�لث�ين  �لرب،  ب���شطة  ومتفرد  مب��شر 
عليه من �الأج�ش�م �ل�شم�وية. الأن �الختي�ر و�الإر�دة م�شيَطر عليهم من �لرب الأجل 
�الأعم�ل �خلرية، كم� تق�ل �لكتب �ملقد�شة يف �شفر �الأمث�ل �حل�دي و�لع�شرين: »قلب 
�مللك يف يد �لرب كجدول مياه، حيثما �صاء مييله«  ويق�ل »قلب �مللك« ليدل على �أن 
� �لقدي�س  �لعظيم ال ميكنه �أن يخ�لف �إر�دة �لرب وب�لت�يل �الآخرين ال ميكنهم. �أي�شً

»ب�ول« يق�ل »�لرب �لذي يجعلنا نتمنى ونوؤدي هذ� �لتمني«.

e
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السؤال 6. ماذا عن الساحرات الالتي يضاجعن 
الشياطين؟

مدمن�ت  �لن�ش�ء  تك�ن  مل�ذ�  �ل�شي�طني..  ي�ش�جعن  �لالتي  لل�ش�حر�ت  ب�لن�شبة 
على �خلر�ف�ت �ل�شريرة؟ 

ب�لن�شبة لل�ش�حر�ت �لالتي ي�ش�جعن �ل�شي�طني، هن�ك �شع�بة يف فهم �لطرق 
�لتي تتم به� هذه �لف��ح�س. ب�لن�شبة للجزء �خل��س ب�ل�شيط�ن: �أواًل، من �أي عن�شر 
يتك�ن ج�شد �ل�شيط�ن؟ ث�نًي�، هل �لفعل د�ئًم� يتعلق بحقن �ملني �لذي ح�شل عليه 
�ل�شيط�ن من �شخ�س �آخر؟ ث�لًث�، ب�لن�شبة لل�قت و�ملك�ن هل يرتكب هذ� �لفعل يف 
وقت معني �أكرث من وقت �آخر؟ ر�بًع�، هل هذ� �لفعل غري مرئي الأي �شخ�س و�قف 

بج��ر �ل�ش�حرة؟
وب�لن�شبة للجزء �خل��س ب�ملر�أة، يجب �أن نت�ش�ءل �إن ك�نت �لن�ش�ء �لالتي يتخيلن 
�أنف�شهن يف هذ� �ل��شع �لقذر هن �لالتي يزورهن �ل�شيط�ن ع�دة، �أو ث�نًي�، هل هن 
�أثن�ء  �مل�لد�ت  �أو  �لت�ليد  يف  �لع�مالت  ب���شطة  �ل�شيط�ن  �إىل  وهبهن  يتم  �لالتي 

والدتهن؟ ث�لًث� هل هن�ك متعة جن�شية يف هذ� �لفعل؟
ولكنن� ال ميكنن� �أن نرد على كل تلك �الأ�شئلة، الأنن� مرتبط�ن �الآن بدر��شة ع�مة، 
والأنه يف �جلزء �لث�ين من هذ� �لكت�ب �شيتم عر�شهم كلهم ب�شكل منفرد يف �لف�شل 
�لر�بع، حيث �شيتم ذكر كل طريقة على حدة. ب�لت�يل، دعن� نتحدث �الآن عن �جلزء 
�خل��س ب�ملر�أة، و�أواًل، مل�ذ� هذ� �لن�ع من �خلي�نة م�ج�د �أكرث يف �جلن�س �الأ�شعف 
�أكرث مم� ه� م�ج�د يف �لرج�ل؟  ث�نًي�، م� ه� ن�ع �ملر�أة �لتي ت�شدق ب�خلر�ف�ت 
و�ل�شحر؟ وث�لًث�، م� يتعلق ب�مل�لد�ت �أو �لع�مالت ب�لت�ليد، �لالتي قد جت�وزن �حلد 

يف �خلب�ثة. 
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مل�ذ� ت�جد �خلر�فة ب�شكل �أ�ش��شي بني �لن�ش�ء؟
�لن�ش�ء  �ل�ش�حر�ت يف جن�س  �أكرب من  �الأول، مل�ذ� هن�ك عدد  لل�ش�ؤ�ل  ب�لن�شبة 
�أنه�  �ل�شعيف �أكرث من �لرج�ل، وهي حقيقة طبًع� ال حتت�ج �إىل مع�ر�شته�، حيث 
مثبتة ب�لتجربة �لفعلية، بعيًد� عن �شه�دة �ل�شه�د �مل�ث�قني. وبدون �أي �نتق��س من 
 � �أ�شخ��شً �أن  نقل  �الأر�س، دعن�  �ملجيد يف  �لرب  ن�شره  �لذي  �الأنث�ي  ذلك �جلن�س 
كثريين و�شع�� عدة �أ�شب�ب لهذه �حلقيقة، كله� تتفق على �ملبد�أ. من �أجل ذلك من 
�أنهن يتحم�شن  �لن�ش�ء من هذ� �الأمر، ولقد مت �الإثب�ت ب�لتجربة  �أن ُنحذر  �لالزم 

ل�شم�ع هذ�، ط�مل� قيل هذ� لهن بن�ع من �لتعقل. 
يف  �أ�شي�ء  ثالثة  هن�ك  �أن  �لت�يل،  �ل�شبب  �قرتح��  �ملتعلمني  �لرج�ل  بع�س 
�لطبيعة، �لل�ش�ن و�لك�هن و�ملر�أة، وهذه �الأ�شي�ء �لثالثة ال تعرف �العتد�ل يف �خلري 
�لف�شيلة،  يف  ممت�زين  يك�ن�ن  خرية،  روح  عليهم  ت�شيطر  فعندم�  �لرذيلة.  يف  �أو 

وعندم� ت�شيطر عليهم روح �شريرة، ينغم�ش�ن يف �أ�ش��أ رذيلة ممكنة. 
هذ� و��شح يف ح�لة �لل�ش�ن، حيث �أنه ب�ُشلطته دخلت معظم �ملم�لك يف �الإمي�ن 
ب�مل�شيح، و�لروح �لُقد�س ظهر ف�ق ح��ري� �مل�شيح يف �أل�شنة من ن�ر. وهن�ك مب�شرون 
ك�ن لديهم م� يبدو �أنه �أل�شنة كالب، يلعق�ن به� جر�ح وقروح »الز�رو�س« �مليت �لذي 

�أحي�ه �مل�شيح مبعجزة. كم� قيل: ب�أل�شنة �لكالب حتفظ�ن �أرو�حكم من �لعدو. 
الأجل هذ� �ل�شبب، مت متثيل �لقدي�س »دومينيك« �أب� تنظيم �ملب�شرين بتمث�ل كلب 
ينبح ب�شعلة يف فمه، وحتى �الآن ه� رمب� يردع بنب�حه �لذئ�ب �ملهرطقة من �ل��ش�ل 

�إىل خر�ف �مل�شيح. 
يقهر  �أن  ميكن  ح�شيف  رجل  ل�ش�ن  �أن  �لع�مة  ب�لتجربة  يتعلق  �ش�أن   � �أي�شً �إنه 
�الأمث�ل  �شفر  يف  �حُل�شف�ء،  مدح  يف  كثرًي�  ُيغني  �شليم�ن  ك�ن  كم�  جم�عة،  جدل 
خمتارة،  ف�صة  ّديق  �ل�صِ »ل�صان   � و�أي�شً حكمة«  توجد  �لعاقل  �صفتي  »يف  �لع��شر: 
� » �صفتا �ل�صديق تهديان كثريين، �أما �لأغبياء  قلب �لأ�صر�ر ك�صيء زهيد« و�أي�شً
فيموتون من نق�ص �لفهم«. الأجل هذ� �ل�شبب ي�شيف يف �لف�شل �ل�ش�د�س ع�شر، 

حت�شري �لقلب يخت�س به �الإن�ش�ن، ولكن �إج�بة �لل�ش�ن هي من �لرب. 
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ولكن ب�لن�شبة لل�ش�ن �ل�شرير �شتجد يف كت�ب �شري�خ �لث�من و�لع�شرين: �لل�ش�ن 
�لذي يغت�ب ُيقلق �لكثريين، ويح�لهم من �أُمة �إىل �أُمة: ُي�شقط �ملدن �لق�ية وُيخرب 
بي�ت �لرج�ل �لعظم�ء. ومل� يق�ل �لك�تب �لل�ش�ن �ملغت�ب فه� يعني �لطرف �لث�لث 

�لذي يتدخل ب�ش�ء بني طرفني. 
�جلن�شني،  من  و�ملتدينني  �لدين  رج�ل  نق�ل  كم�  �أو  للُكّه�ن،  ب�لن�شبة  ث�نًي�، 
�أولئك  �ملقد�س، ف�مل�شيح قد طرد  �لن�س  �لقدي�س »ج�ن كري�ش��شت�م« عن  يتحدث 
�لذين يبيع�ن وي�شرتون من �ملعبد. فمن �لكه�نة يخرج كل �شيء فيه خري، وكل �شيء 
فيه �شر. �لقدي�س »جريوم« يف ر�ش�لته �الإجنيلية �إىل »نيب�تي�ن« يق�ل: جتنب �لك�هن 
�ملُت�جر كم� تتجنب �لط�ع�ن، ذلك �لذي ي�شعد من �لفقر �إىل �لغنى، من �الأ�شفل 
 Homily on Psalms إىل �الأعلى. و»برين�رد« �ملب�رك يف كت�به �لث�لث و�لع�شرين�
يق�ل عن �لكه�ن: �إذ� ك�ن �ل�شخ�س يريد �أن يبتدئ هرطقة، �طرده و�أخر�شه، و�إذ� 
ك�ن عدًو� عنيًف�، �جعل كل �لرج�ل �لطيب�ن يهرب�ن منه. ولكن كيف لن� �أن نعرف 
من �لذي نطرده ومن �لذي نهرب منه؟ الأنهم يك�ن�ن ودودين وعد�ئيني ب�شكل يرث 

�الرتب�ك، م�ش�ملني وم�ش�ك�شني، َح�َشني �جل��ر و�أن�نيني. 
ويف بع�س �الأم�كن: �أ�شبح �أ�ش�قفتن� ح�ملي رم�ح، و�أ�شبح �لق�ش�و�شة جز�زين. 
وب�الأ�ش�قفة هن� نعني �أولئك �لفخ�رين روؤ�ش�ء �لدير �لذين َيفر�ش�ن �أعم�اًل جُمهدة 
و�لقدي�س  �ل�شغري.  ب�إ�شبعهم  حتى  �شيًئ�  منه�  يلم�ش�ن  ال  منهم،  �أ�شفل  من  على 
»جريج�ري« يق�ل عن �لق�ش�و�شة: ال �أحد يفعل �أذى يف �لكني�شة �أكرث من ذلك �لذي 
ميتلك ��شم �لقد��شة، ويعي�س يف �خلطية، الأنه ال �أحد يجروؤ على �ته�مه ب�خلطية، 
�لقد��شة.  الأجل  مكرم  �خلطية  �ش�حب  الأن  و��شع،  ب�شكل  �خلطية  تنت�شر  وب�لت�يل 
� حتدث عن �لرهب�ن لـ »فن�شنت« �مللقب بـ »دون�تي�شت«. ق�ل  »�أوج�شتني« �ملب�رك �أي�شً
�أن� �أعرتف لك �أم�م �ل�شيد ربن�، �لذي ه� �ش�هد على روحي منذ �أن بد�أت يف خدمة 
�لرب، ب�شع�ب�ت �أو�جهه� يف حقيقة �أنه من �مل�شتحيل �أن �أجد رج�اًل �أف�شل �أو �أ�ش��أ 

من �أولئك �لذين يجلب�ن �ل�شرف �أو يجلب�ن �لع�ر لالأديرة. 
خبث �لن�ش�ء مت ذكره يف كت�ب �ل�شري�خ. ال ي�جد ر�أ�س �أعلى من ر�أ�س �الأفعى، 
وال غيظ �أعلى من غيظ �ملر�أة. �أن� �أُف�شل �أن �أ�شكن مع تنني و�أ�شد عن �أن �أبقى يف 
�ملر�أة  �لكت�ب عن  �ش�بق والحق يف  �مر�أة خبيثة. وهن�ك كالم كثري  بيت و�حد مع 
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�خلبيثة، ثم ي�شتنتج ويق�ل، كل �خلبث �أ�شغر من خبث �ملر�أة. لذلك يق�ل �لقدي�س 
�أن  يو�فق  �ملر�أة فال  �لرجل مع  �أمر  كان هكذ�  »�إن  �آية  »ج�ن« كري�ش��شت�م«، عن 
تتزوج« )�إجنيل متى 19(: م�ذ� هي �ملر�أة غري �أنه� عدو لل�شد�قة، وعق�ب ال مهرب 
ّلى، و�شرر لذيذ،  منه، و�شر �شروري، و�إغ��ء طبيعي، وم�شيبة مرغ�بة، وخطر حُمَ
تطلقه�  �أن  �خلطية  من  ك�ن  �إذ�  لذلك  ز�هية،  ب�أل��ن  مل�نة  طبيعته�،  يف  �شريرة 
ووجب �أن ُتبقيه�،  فهذ� تعذيب �شروري، الأنن� �إم� �أن نرتكب �لغ�س ب�أن نطلقه� �أو �أن 

نتحمل �لكف�ح ي�ميًّ�.
The Rhetorics يق�ل: �ل�شه��ت �لعديدة للرج�ل  »�شريي�ش�« يف كت�به �لث�ين 
ت�ؤدي بهم �إىل خطية و�حدة، ولكن �شه�ة �لن�ش�ء ت�ؤدي بهن �إىل عمل كل �خلط�ي�، 
الأن �أ�شل كل رذ�ئل �لن�ش�ء ه� �جل�شع. ويق�ل »�شينك�« يف كت�به Tragedies، �ملر�أة 
�أن  الأنه ميكن  �ملر�أة خدعة،  ودم�ع  ث�لثة.  ت�جد ح�لة  ال  تكره،  �أن  �أو  �أن حتب  �إم� 
تخرج من حزن حقيقي، وميكن �أن تك�ن كميًن�. وعندم� تفكر �ملر�أة وحده�، فهي 

تفكر ب�ل�شر.  
�ت هن�ك مديح كثري، نقر�أ مثاًل �أنهم ي�أت�ن ب�ل�شع�دة على  وكذلك للن�ش�ء �خلريِّ
�لرج�ل، و�أنهن قد �أنقذن �أُمًم�، و�أر��شي وُمدًن�، كم� ه� و��شح يف ح�لة »ج�ديث« 
لها  �لتي  »و�ملر�أة  �ل�ش�بعة  ك�رنث��س  الأهل  ب�ل�س  ر�ش�لة  �نظر  و»��شتري«.  و»ديب�ر�« 
غري  �لرجل  لأن  ترتكه،  فال  معها،  ي�صكن  �أن  يرت�صي  وهو  موؤمن،  غري  رجل 
�ملوؤمن مقد�ص يف �ملر�أة، و�ملر�أة غري �ملوؤمنة مقد�صة يف �لرجل«. ويف كت�ب �ل�شري�خ 
�أي�مه يف  الأن  ف��شلة،  له زوجة  �لذي  �لرجل  يق�ل: مب�رك ه�  و�لع�شرين  �ل�ش�د�س 
�لدني� �شي�شعر �أنه� تت�ش�عف. وخالل �لف�شل هن�ك مدح كثري يتحدث به عن �متي�ز 
�ملر�أة �خلرية، كم� يف �لف�شل �الأخري من �شفر �الأمث�ل مل� حتدث عن �ملر�أة �لف��شلة. 
� يف �لعهد �جلديد ب�عتب�ر �لن�ش�ء و�لعذر�و�ت  وكل هذ� قد �أ�شبح و��شًح� �أي�شً
عن  �البتع�د  �إىل  ومم�لك  �أمًم�  �أو�شل  �إمي�ن  عندهن  �الآتي  �ملقد�ش�ت  و�لن�ش�ء 
عب�دة �الأوث�ن وحت�ل�� �إىل �لدين �مل�شيحي. �أي �شخ�س ينظر �إىل »فين�شينت �أوف 
بي�وف�ي�س«  �شيجد �أ�شي�ء مده�شة عن حت�ل �لي�ن�ن �إىل �مل�شيحية ب���شطة »جيلي�« 
بني  م�ج�د  هذ�  »كل�في�س«.  زوجة  »كل�تيلد�«  ب���شطة  �لفر�نك  وحت�ل  �مل�شيحية، 
�شه�ة  تعني  ك�نت  هذه  ن�ش�ء  فكلمة  �لن�ش�ء،  حق  يف  نقروؤه  �لذي  �لذم  من  �لعديد 
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�خلرية  �ملر�أة  وحتى  �مل�ت،  من  مر�رة  �أكرث  �مر�أة  وجدت  لقد  يق�ل:  كم�  �للحم. 
وجدته� خ��شعة ل�شه�ة �جل�شد. 

� �أ�شب�ًب� �أخرى عن �ش�ؤ�ل مل�ذ� هن�ك عدد �أكرث من �لن�ش�ء  �آخرين طرح�� �أي�شً
�مل�ؤمن�ت ب�خلر�ف�ت عن �لرج�ل، و�ل�شبب �الأول منهم ه�، �أنهن �أكرث �شذ�جة، ومب� 
�أن �لهدف �الأ�ش��شي لل�شيط�ن ه� �أن ُيل�ث �الإمي�ن، ب�لت�يل ه� ُيف�شل �لهج�م عليهن. 
�نظر كت�ب �ل�شري�خ �لت��شع ع�شر: »�لذي يوؤمن بال�صيء ب�صرعة هو ذ� عقل خفيف، 
ب�شكل طبيعي  �لن�ش�ء هن  �أن  ه�،  �لث�ين  �ل�شبب  تقلي�ص حجمه«.  يتم  �أن  بد  ول 
�أكرث ح�ش��شية، و�أكرث ��شتعد�ًد� لتقبل ت�أثري �الأرو�ح، و�أنهن عندم� ي�شتخدمن هذه 
�، ولكن عندم� ي�شتخدمنه� بطريقة �شيئة ي�شبحن  �ملزية جّيًد� ي�شبحن خري�ت جدًّ

�شرير�ت. 
�ل�شبب �لث�لث �أنهن لديهن ل�ش�ن زلق، وغري ق�در�ت على �إخف�ء �شيء عن �لن�ش�ء 
�أن� �أف�شل �أن �أ�شكن مع تنني  �الأخري�ت. �نظر كت�ب �ل�شري�خ �القتب��س يف �الأعلى. 
و�أ�شد عن �أن �أبقى يف بيت و�حد مع �مر�أة خبيثة. كل �خلبث �أ�شغر من خبث �ملر�أة. 

�، فهن يت�شرفن وفًق� لذلك.  ون�شيف على هذ� �أنه الأنهن ح�ش��ش�ت جدًّ
يك�ن��  �أن  �ملب�شرين  على  يجب  لكن  �أخرى،  ب�أ�شب�ب  �أت��  �آخرون   � �أي�شً هن�ك 
حذرين وهم ي�شتخدم�نه�. الأنه يف �لعهد �جلديد، �لكتب �ملقد�شة ك�ن لديه� �لكثري 
من �ل�شر لتق�له عن �لن�ش�ء، وهذ� منذ �ملُغ�ية �الأوىل، ح��ء، و�شعفه�، وبعد ذلك 
�لقدي�س  ق�ل  )كم�  »�آيف«  �إىل  »�إيف«  من  تغري  ��شمه�  �أن  جند  �جلديد  �لعهد  يف 
»جريوم«( وكل خطية ح��ء مت غفر�نه� بربكة »م�ري«. ولذلك ف�ملب�شرون ال بد �أن 

يق�ل�� مديح� كثرًي� عن �لن�ش�ء بقدر م� ميكنهم. 
�أكرث من  �لن�ش�ء  بني  �ل�شريرة كرُثت  �الأوق�ت، هذه �خلي�نة  تلك  الأنه يف  ولكن 
عن  ي�ش�أل  ف�ش�يل  �شخ�س  �أي  ك�ن  ف�إذ�  �لفعلية،  ب�لتجربة  تعلمن�  كم�  �لرج�ل، 
�ل�شبب، ميكنن� �أن ن�شيف عم� مت ق�له �الآتي: �أنه حيث �أنهن �أ�شعف يف �لعقل ويف 

�جل�شد، فلي�س من �ملتعجب �أنهن ي�أتني حتت ت�أثري تع�ويذ �ل�شحر ب�شه�لة.  
�لرج�ل، هذه  �لروحية، فهن خمتلف�ت عن  �الأ�شي�ء  للعقل، وفهم  ب�لن�شبة  الأنه 
حقيقة م�شم�نة ب�ملنطق، مدع�مة ب�أمثلة عديدة من �لكتب �ملقد�شة. يق�ل »تري�ن�س«: 
�لن�ش�ء لديهن عقلية �الأطف�ل. و»الكت�نتي��س« يق�ل يف كت�ب Institutions �لث�لث، 
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ال ت�جد �مر�أة تفهم �لفل�شفة �إال »تيمي�شت«. ويف �شفر �الأمث�ل �حل�دي ع�شر ي�شف 
�ملر�أة ويق�ل، »�ملر�أة �جلميلة عدمية �لعقل خز�مة ذهب يف �أنف خنزيرة«

من  و��شح  ه�  كم�  �لرجل،  من  �شه��نية  �أكرث  �أنه�  ه�  �لطبيعي  �ل�شبب  ولكن 
�ملر�أة  تك�ين  يف  خلاًل  هن�ك  �أن  نالحظ  �أن  ويجب  �لعديدة.  �ل�شه��نية  ف��ح�شه� 
�أع�ج، �لذي ه� �شلع من �ل�شدر، وه� ُمع�ج  �أنه مت خلقه� من �شلع  �الأوىل، حيث 
حي��ن  فهي  فيه�  م�ج�د  �خللل  هذ�  �أن  وحيث  للرجل.  مع�ك�س  �جت�ه  يف  وك�أنه 
�مر�أة  تبكي  عندم�  »ك�ت�«:  يق�ل  �خلد�ع.  تعمل  د�ئًم�  فهي  وب�لت�يل  مكتمل،  غري 
وهذ�  �لرجل.  لتخدع  فهي جت�هد  �مر�أة،  تبكي  �، عندم�  و�أي�شً كميًن�.  تر�شم  فهي 
على  طرحه  �لذي  �للغز  بحل  يخربه�  �أن  �أقنعته  �لتي  »�شم�ش�ن«،  زوجة  يف  و��شح 
�لفل�شطينيني، وذهبت و�أخربت ق�مه� ب�حلل، وب�لت�يل خدعته. وو��شح �أنه يف ح�لة 
�ملر�أة �الأوىل ح��ء �أنه ك�ن لديه� �إمي�ن �شعيف، الأنه عندم� �ش�ألته� �حلية مل�ذ� مل 
ت�أكال من كل �شجرة يف �جلنة، �أج�بت ق�ئلة: خ�شية �أن من�ت ب�مل�ش�دفة. وب�لت�يل 
ُي�شتدل  �لن�ش�ء  �لنق�س يف  وكل ذلك  �لرب.  � يف كالم  �شكًّ لديه�  �أن  �أب�نت  قد  هي 
من �أ�شل ��شم جن�شهن، فكلمة Femina �أو �لن�ش�ئي �آتية من Fa  وMinus وتعني 
بف�شل  �أنه  برغم  �الإمي�ن،  على  حف�ظهن  يف  �أ�شعف  د�ئًم�  الأنهن  وذلك  �لن�ق�س، 
نعمة �لرب وب�لتقدي�س، م� نق�س �الإمي�ن قط  يف »م�ري« �لعذر�ء �ملقد�شة، حتى يف 

وقت �آالم �مل�شيح مل� َقلَّ �الإمي�ن يف قل�ب �لرج�ل. 
ب�لت�يل ن�شتنتج �أن �ملر�أة �خلبيثة هي ب�لفطرة �أ�شرع يف �هتز�ز �إمي�نه�، وبن�ء 

على ذلك فهي �أ�شرع يف �إنك�ر �إمي�نه�، ومن هن� خرجت ِجذرة �ل�شحر. 
�ملر�أة  تكره  فعندم�  �لفطري،  مز�جه�  لنقل  �أو  �لعقلية،  لقدر�ته�  وب�لن�شبة 
� �أحبته من قبل، فهي تغلي بغ�شب ونف�د �شرب ميالأ كل روحه�، مثل مي�ه �ملد  �شخ�شً
 Tragedies و�جلزر على �ل�ش�طئ و�لتي تبدو ك�أنه� تغلي. وق�ل »�شينك�« يف كت�به 
�لث�من: ال ق�ة لهيب وال كث�فة ري�ح، وال �شالح ق�تل، ميكن �أن تخ�ف منه �أكرث من 

خ�فك من �شه�ة وكر�هية �مر�أة مت تطليقه� من على �شرير �لزوجية. 
� يف �لن�ش�ء �لالتي �تهمن ي��شف ظلًم�، وت�شبنب يف �شجنه الأنه  هذ� يت�شح �أي�شً
�أق�ى   ،� �لثالث�ن(. وحقًّ �لتك�ين  �لزن� معهن )�شفر  مل ي��فق على �رتك�ب جرمية 
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�شبب ي�ش�هم يف �إكث�ر عدد �ل�ش�حر�ت ه� �لغرية �ملُحزنة يف �لن�ش�ء غري �ملتزوج�ت 
و�ملتزوج�ت.

نرى يف  ب�الأخري�ت؟ كم�  ب�لك  فم�  �ملقد�ش�ت،  �لن�ش�ء  وهذ� م�ج�د حتى عند 
�شفر �لتك�ين �حل�دي و�لع�شرين كيف �أن �ش�رة مل تكن �شب�ًر� وك�نت ح�ش�ًد� له�جر. 
وكيف ك�نت ر��شيل غي�ًر� من لي� الأنه� مل ُترزق ب�أطف�ل )�شفر �لتك�ين �لثالث�ن(. 
وه�ن� �لتي �ش�ر زرعه� ق�حاًل )�شفر �ملل�ك �الأول(. وكيف �أن مرمي يف �شفر �لعدد 
�لث�ين ع�شر غ�شبت وحتدثت ب�ل�ش�ء على م��شى، وب�لت�يل ع�قبت ب�جُلذ�م، وكيف 
م�ري  ك�نت  بينم�  م�شغ�لة  ك�نت  الأنه�  »م�ري م�جد�لني«  »م�رث�« غي�رة من  ك�نت 
�ل�ش�بع  �ل�شري�خ  كت�ب  ذكر  �لنقطة  هذه  عن  �لع��شر(.  ل�ق�  )�لقدي�س  ج�ل�شة 
و�لثالثني: ال ت�شت�شر �مر�أة �أثن�ء غريته�. وهذ� يعني �أنه ال ف�ئدة من �أن ت�شت�شريه� 
يف �أي وقت الأنه� د�ئًم� يف ح�لة غرية، وهذه هي �لغرية يف �ملر�أة �خلبيثة. و�إذ� ك�نت 

�لن�ش�ء يع�ملن بع�شهن هكذ�، فم�ذ� ميكنهن �أن يفعلن مع �لرج�ل؟ 

e
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السؤال 7. هل يمكن للساحرات أن يُميلن عقول 
الرجال للحب أو للكره؟

عق�ل  يحر�شن  �أو  ُيَغرين  �أن  �ل�ش�حر�ت  مب�ش�عدة  لل�شي�طني  ميكن  هل  �ُشئلن� 
�أنه ال ميكنهن فعل هذ�. الأن هن�ك  �أو �لُكره، ولقد قيل  �لرج�ل �إىل �حلب �ملفرط 
و�لث�ين  ب�لرب  حمك�مة  �الأوىل  و�جل�شد.  و�لفهم  �لرغبة  �لرج�ل،  يف  �أم�ر  ثالثة 
�أن  �ل�شي�طني ال ميكنهم  �أن  �لنج�م. ومب�  و�لث�لث حمك�م بحركة  حمك�م ب�ملالك 
�أو  �لتي فيه بحب  �لروح  ي�ؤثرو� على حتري�س  �أن  ي�ؤثرو� على �جل�شد، فال ميكنهم 
من  �أكرب  �جل�شدية  �لقدرة  لديهم  �ل�شي�طني  �أن  رغم  �أنه  و��شحة،  �لنتيجة  بكره. 
�إحد�ث  ميكنهم  ال  الأنه  �الأج�ش�م.  يف  �لتغيري  ميكنهم  ال  �أنه  �إال  �لروحية،  �لقدرة 
�أي �شكل ع�ش��ئي �أو حقيقي. وقد قيل، �أن من ي�ؤمن �أن �أي خمل�ق ميكن �أن يتغري 
ب�ل�شحر �إىل خمل�ق �أف�شل �أو �أ�ش��أ �أو ميكن �أن يتح�ل ب�ل�شحر �إىل خمل�ق �آخر من 
ن�ع �آخر �أو ن�ع م�ش�به، بدون تدخل من �لرب خ�لق كل �شيء، ه� �أ�ش��أ من �ملهرطق 

ومن �ل�ثني. 
�لكره،   �أو  �حلبِّ  �إىل  �لرج�ل  عق�ل  ُيَغري  �أن  ي�شتطيع  �ل�شيط�ن  ك�ن  ف�إذ� 
� �أن يرى �الأفك�ر �لد�خلية للقلب، ولكن هذ� يع�ر�س م� قيل يف كت�ب  �شيمكنه �أي�شً
يف  وقيل  �لد�خلية.  �أفك�رن�  يرى  �أن  ميكن  ال  �ل�شيط�ن   :Ecclesiastic Dogma
�: لي�شت كل �أفك�رن� �ل�شريرة �آتية من �ل�شيط�ن، ولكنه� ت�أتي يف  �لكت�ب نف�شه �أي�شً

بع�س �الأحي�ن من �ختي�رن�. 
�أن �حلب و�لكره �شيء يتعلق ب�لرغبة، و�لرغبة جذوره� يف �لروح،  � قيل،  �أي�شً
�أن  ون�شتنتج  �لرغبة.  على  ي�ؤثرو�  �أن  ميلك�نه�  بر�عة  ب�أي  ميكنهم  ال  و�ل�شي�طني 
�ل�حيد �لذي له قدرة على �لدخ�ل يف �لروح و�لت�أثري فيه� ه� خ�لقه� )كم� يق�ل 

�لقدي�س �أوج�شتني(. 
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على  ي�ؤثر  �أن  ي�شتطيع  كم�  �ل�شيط�ن  �أن  نق�ل  �أن  �ل�شحيح  من  لي�س   ،� �أي�شً
�مل�ش�عر، فيمكنه ب�لت�يل �أن يتحكم ب�لرغبة. الأن �مل�ش�عر �أق�ى من �لق�ة �جل�شدية 
ال  وب�لت�يل  م�دية،  بطريقة  و�لدم  �للحم  يف  ي�ؤثر  �أن  ميكنه  ال  و�ل�شيط�ن  نف�شه�، 

ميكنه �أن ي�ؤثر يف �مل�ش�عر. 
و�شد هذ�. يق�ل �أن �ل�شيط�ن ميكن �أن يغ�ي �لرج�ل لي�س فقط بطريقة مرئية 
بل بطريقة غري مرئية، ولكن هذ� لن يك�ن �شحيًح� �إال �إذ� ك�ن ق�دًر� على عمل �شيء 
�ل�شر  كل  د�م��شني«:  »ج�ن  �لقدي�س  يق�ل   ،� �أي�شً �لد�خلي.  �لعقل  على  �لت�أثري  من 
 de Divine Nom �ل�شيط�ن. ويق�ل »دي�ني�شي��س« يف كت�به  �بتد�ع  و�لقذ�رة من 

�لر�بع: كرثة �ل�شي�طني هي �ل�شبب يف كل �ل�شر، �إلخ. 
�أن  كيف  �شن��شح  ث�نًي�  بع�شه�،  وبني  �الأ�شب�ب  بني  �شُنفرق  �أواًل،  �الإج�بة. 
وث�لًث�،  �مل�ش�عر،  هي  �لتي  للعقل،  �لد�خلية  �لقدرة  على  ي�ؤثر  �أن  ميكنه  �ل�شيط�ن 
�العتب�ر  يف  ن�شع  �أن  يجب  الأواًل،  وب�لن�شبة  كله.  هذ�  بعد  الئًق�  ��شتنت�ًج�  �شرن�شم 
�أو غري مب��شر.  �أن يك�ن بطريقتني، �شبب مب��شر  �أي �شيء ميكن  �أن �شبب حدوث 
فعندم� يرتك �شيء م� �أثًر� ي�ؤدي �إىل ت�أثري م�، يق�ل �أن هذ� �شبب غري مب��شر. بهذه 
�لطريقة ميكن �أن نق�ل �أن ذلك �لرجل �لذي يقطع �الأ�شج�ر ه� �ملت�شبب يف وج�د 
�لن�ر. وبنف�س �لطريقة ميكن �أن نق�ل �أن �ل�شيط�ن ه� �ل�شبب يف كل خط�ي�ن� الأنه 
َث خطيته من بعده �إىل �جلن�س �لب�شري كله  �أغ�ى �أول �إن�ش�ن عمل �خلطية، و�لذي ورَّ
�لذي ك�ن عنده ميل ن�حية �خلطية. وبهذه �لطريقة ميكن �أن نفهم كلم�ت �لقدي�س 

»ج�ن د�م��شني« و»دي�ني�شي�ي« �أعاله. 
�ملعنى  بهذ�  مب��شرة،  �لت�أثري  ي�شبب  �ل�شيء  �أن  يعني  �ملب��شر  �ل�شبب  ولكن 
بتحري�س  يتم عمله�  لي�شت كل �خلط�ي�  الأن  �شبب كل خطية.  لي�س ه�  ف�ل�شيط�ن 
�إن بع�شه� يك�ن ب�ختي�رن� �خل��س. الأن »�أوريجن« يق�ل: حتى ل�  من �ل�شيط�ن بل 
�مل�ش�بهة. وهذه  و�الأم�ر  �لطع�م و�جلم�ع  ي�شتهي  �شيظل  ف�الإن�ش�ن  �ل�شيط�ن،  غ�ب 
ب�الإر�دة  يتعلق  �شيء  ه�  ج�حمة  �شه�ة  وكبح  كبحه�.  مت  �إذ�  �إال  ج�حمة  �ل�شه��ت 

�حلرة، وتلك لي�س لل�شيط�ن حتكم به�. 
والأن هذ� �لتفريق لي�س ك�فًي� لن�شرح كيف �أن �ل�شيط�ن ميكنه يف �أوق�ت �أن يثري 
يف �الإن�ش�ن �فتت�ًن� حمم�ًم� ب�حلب، يجب �أن نالحظ �أنه رغم �أن �ل�شيط�ن ال ميكنه 
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�أن ُي�شبب �حلب �جل�مح ب�لفر�س �ملب��شر على �إر�دة �لرجل �حلرة، لكنه ي�شتطيع �أن 
يفعل ذلك بطريقة �الإقن�ع. وهذ� �الإقن�ع يك�ن بطريقتني، �إم� طريقة مرئية �أو غري 
لل�ش�حر�ت يف هيئة رجل، ويتحدث  �ل�شيط�ن  مرئية. �لطريقة �ملرئية مثلم� يظهر 
�إليهن ب�شكل م�دي، ويقنعهن ب�خلطية. وهكذ� �أغ�ى �آب�ءن� يف �جلنة يف هيئة �أفعى، 

وكذلك �أغ�ى �مل�شيح يف �لربية مل� ظهر له يف هيئة مرئية. 
ولكن ال يجب �أن ُيعتقد �أن هذه هي �لطريق �ل�حيدة للت�أثري على �الإن�ش�ن، الأنه 
هيئة  يف  منه  �مل�عزة  تلك  �إال  �ل�شيط�ن  �إيع�ز  من  �شتنتج  خطية  ال  �حل�لة  هذه  يف 
�إىل  ب�الإن�ش�ن  ت�ؤدي   � �أي�شً �ملرئية  �لطريقة غري  �أن  نق�ل  �أن  بد  ال  وب�لت�يل  مرئية. 
�خلطية. وهي حت�شل بطريقتني، �إم� ب�الإقن�ع �أو بتغيري �ملز�ج. ب�الإقن�ع، يعني ه� 
يقدم �شيًئ� �شيًئ� ليفهمه �الإن�ش�ن على �أنه �شيء جيد. وميكنه �أن يفعل ذلك بثالث 
طرق، �أن يقدم هذ� �ل�شيء للعقل، �أو للح�س �لد�خلي �أو للح�س �خل�رجي. ب�لن�شبة 
للعقل، فعقل �الإن�ش�ن ميكن �أن تتم م�ش�عدته ب���شطة �ملالك ليفهم �ل�شيء بطريقة 
�أخرى  بعملية  �لعقل  على  م�  بطريقة  ي�ؤثر  �أن  فيمكنه  �ل�شيط�ن  �أم�  �لتن�ير  تدعى 

ُتدعى �إله�م. 
�لطبيعية،  بقدرته  �الإله�م  ذلك  ي�شنع  �أن  يقدر  �ل�شيط�ن  �أن  يق�ل  �أن  ميكن 
�لتن�ير  بطريقة  يعمل  �أن  ي�شتطيع  ال  �أنه  يق�ل  �أن  وميكن  قليلة.  لي�شت  هي  �لتي 
ولكن بطريقة ب�الإقن�ع. الأن عقل �الإن�ش�ن له ح�لة جتعله كلم� مت تن�يره �أكرث، عرف 
�حلقيقة، و��شتط�ع �أن يد�فع عن نف�شه �أكرث �شد �خلد�ع. والأن �ل�شيط�ن يريد �أن 
يجعل خد�عه ب�قًي� يف �الإن�ش�ن، فال ي�جد �إقن�ع ي�شتخدمه ميكن �أن ن�شميه تن�يًر�، 
لكن ميكن �أن ن�شميه �إله�ًم�، وهذ� ه� �لذي ي�شتخدمه �ل�شيط�ن بطريقة غري مرئية 
لالإقن�ع، وذلك يح�شل ب�أن �أن يزرع �ل�شيط�ن �شيًئ� يف �حل�سِّ �لد�خلي �أو �خل�رجي. 

وبهذ� �ملنطق يقتنع �لعقل ب�أن يعمل فعاًل معيًن�. 
�أن نذكر  ُكن �ل�شيط�ن من �لت�أثري يف �حل�س �لد�خلي، ال بد  ب�لن�شبة لكيفية مَتَ
�أن طبيعة �جل�شم م�ل�دة فطرًي� لتتغري �إم� م��شعًي� �أو روحًي�، وهذ� و��شح يف ح�لة 
�أج�ش�من� �لتي حتركه� �الأرو�ح وكذلك يف ح�لة �لنج�م. ولكن �جل�شم لي�س متكيًف� 
ب�لفطرة ليت�أثر مب��شرة ب�لت�أثري�ت �خل�رجية �لتي لي�س ه� على علم به�. ب�لت�يل 
جملد  من  �ل�ش�بع  �لكت�ب  يف  �إثب�ته  مت  كم�  �شروري،  �شيء  ه�  م�دي  ج�شم  وج�د 
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ب�حلركة  �ل�شر  �أو  �خلري  ملالك  طبيعًي�  تخ�شع  �جل�شدية  �مل�دة   .Metaphysics
�مل��شعية. وتبًع� لهذ� ي�شتطيع �ل�شيط�ن �أن يجمع �ملني ب���شطة �لتحكم ب�مل�ش�عر، 
�شحرة  �أخرج  عندم�  ح�شل  هكذ�  مبهرة.  نت�ئج  على  �حل�ش�ل  يف  ذلك  وي�ظف 
مًع�.  �لفع�لة  وغري  �لفع�لة  �لع��مل  ُجمعت  مل�  حقيقية،  وحي��ن�ت  حي�ت  �لفرع�ن 
�شيء يخت�س ب�حلركة  �أي  ت�ؤثر يف  �أن  �ل�شي�طني من  �شيء مينع  ي�جد  وب�لت�يل ال 

�مل��شعية للج�شد �مل�دي �إال �إذ� منع �لرب ذلك. 
�لنزوة  ي�شتفز  �أن  �مل��شعية  ب�حلركة  ميكنه  �ل�شيط�ن  �أن  كيف  لنخترب  و�الآن 
و�الإدر�ك �حل�شي �لد�خلي لالإن�ش�ن بال ظه�ر�ت وب�الإله�م فقط. نالحظ �أن �أر�شط� 
�أن  �أن �شبب �لظه�ر�ت يف �الأحالم ه�  De Somno et Uigilia يحدد  يف كت�به 
�أعمق مك�ن للح�س فيه، وهذ� �ملك�ن تنحدر  �إىل  �حلي��ن عندم� ين�م يتدفق �لدم 
منه �مل�ش�عر و�النطب�ع�ت �لتي تبقى يف �لذهن مثل �النطب�ع�ت �مل��شية �لب�قية، 
وهذه م� ندع�ه� خي�الت �أو نزو�ت، وهم� نف�س �ل�شيء وفًق� لر�أي �لقدي�س »ت�م��س« 

كم� �شيتم �إي�ش�حه. 
وبهذ�  �حل���س.  عرب  �ملتلق�ة  �الأفك�ر  خزينة  من  يخرج�ن  و�لنز�وت  �خلي�الت 
يحدث �أن �ل�شيط�ن يثري �الإدر�ك �لد�خلي، فتظهر �ل�ش�ر �ملحف�ظة �لتي تبدو ك�أنه� 

�نطب�ع جديد د�خلي بينم� هي قد مت تلقيه� من �شيء خ�رجي ه� �ل�شيط�ن. 
�حلقيقة �أن هذ� ال ي��فق عليه �جلميع، ولكن �إذ� فّكر �أي �أحد �أن َي�شغل نف�شه 
بهذ� �ل�ش�ؤ�ل، ال بد �أن ي�شع يف �عتب�ره عدد �حل���س �لد�خلية، ف�فًق� مل� ق�له �بن 
�شين� يف كت�به On the Mind، فهي خم�س، حتديًد� �حل�س �لع�م، �لنزوة، �خلي�ل، 
�لفكر، و�لذ�كرة. ولكن �لقدي�س ت�م��س يف �جلزء �الأول من �ل�ش�ؤ�ل 79 يق�ل �أنهن 
�أربع فقط، الأن �لنزوة و�خلي�ل هم� �شيء و�حد. وب�شبب خ�يف من �الإط�لة حذفت 

كثرًي� مم� قيل عن هذ� �مل��ش�ع. 
�لذ�كرة يبدو  �الأفك�ر، ولكن  �لنزوة تخرج من خزينة  �أن  �أن نق�ل،  فقط يجب 
عرب  �ملتلق�ة  �الأفك�ر  م�شت�دع  �أو  خزينة  من  تخرج  �لنزوة  الأن  خمتلف.  �شيء  �أنه� 
�حل���س، ولكن �لذ�كرة تخرج من خزينة �لغر�ئز �لتي ال يتم تلقيه� عرب �حل���س. 
يعلم هذ�  �لذئب عدو طبيعي. وه�  الأن  �الإن�ش�ن ذئًب�، فه� يهرب  الأنه عندم� يرى 
ب�لغريزة �لتي هي خمتلفة عن �لفكر �لذي يعرف �أن �لذئب ك�ئن عد�ئي، و�لكلب 
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�شيئ�ن  هم�  و�ال�شتبق�ء  و�لتلقي  �لذ�كرة.  هي  �لغر�ئز  هذه  وم�شت�دع  �أليف.  ك�ئن 
ولكن  ب�شه�لة،  يتلق�ن  �لرطب  �ملز�ج  �أ�شح�ب  الأن  �حلي��ن،  طبيعة  يف  خمتلف�ن 
ُيبق�ن على �الأ�شي�ء يف د�خلهم ب�شع�بة، و�لعك�س ب�لن�شبة له�ؤالء �لذين لديهم مز�ج 

ج�ف. 
�أفك�ر  للن�ئمني تك�ن من  ت�أتي يف �الأحالم  �لتي  �ل�ش�ؤ�ل. �لظه�ر�ت  �إىل  للع�دة 
ب�قية يف م�شت�دع عق�لهم، عرب �حلركة �لطبيعية جلري�ن �لدم �إىل �أول و�أعمق مقر 
خالي�  ويف  �لر�أ�س  يف  �لغر�ئزية  �مل��شعية  �حلركة  عن  هن�  نتحدث  ونحن  للح�س، 

�لدم�غ. 
 � �أي�شً �ل�شيط�ن.  ب���شطة  م�شن�عة  م��شعية  حركة  عرب  تت�أثر  �أن  ميكن  وهذه 
 � � للم�شتيقظني. وهن� �أي�شً هذه �الأ�شي�ء ال حتدث فقط للن�ئمني، ولكن حتدث �أي�شً
�لب�قية يف م�شت�دع�ت  ُيثري وي�شتفز �حل���س �لد�خلية و�ملز�ج، ف�الأفك�ر  �ل�شيط�ن 
�الأ�شي�ء  هذه  �أن  �لن��س  ه�ؤالء  يتخيل  لهذ�  للخي�ل،  وتظهر  ر�شمه�  يتم  عق�لهم 

حقيقية. وهذ� م� يدعى �الإغ��ء �لد�خلي. 
وال عجب �أن �ل�شيط�ن ميكنه �أن يفعل هذ� بقدرته �لطبيعية، الأن �أي �إن�ش�ن ك�نه 
و�عًي� وق�دًر� على ��شتخد�م �ملنطق، ميكن �أن ير�شم يف ذهنه من م�شت�دع�ته �ل�ش�ر 
�لب�قية بد�خله، يعني ي�شتطيع �أن يتط�ع وي�شتدعي �أي �ش�ر �أو �أ�شي�ء يريده�. وهذ� 

ميكن �أن ُيفهمن� ب�شه�لة كيف يحدث �الفتت�ن �ملفرط يف �حلب. 
�الآن هن�ك طريقت�ن ميكن لل�شي�طني �أن ُتربز هذ� �لن�ع من �ل�ش�ر �لد�خلية. 
يف بع�س �الأحي�ن هم يعمل�ن بدون تقييد �ملنطق �لب�شري، كم� قلن� يف �أمر �الإغ��ء 
�ملنطق  ��شتخد�م  يك�ن  �الأ�شخ��س  بع�س  يف  ولكن  �لتط�عي.  �خلي�ل  مث�ل  ويف 
مقيًد� مت�ًم�، وهذ� ميكن �أن مُنثل له ببع�س �الأ�شخ��س �ملختلني عقلي�، وب�ملج�نني 

و�ل�شك�رى.
وه�ؤالء  �ملنطق،  يقيد  �أن  �لرب  من  ب�إذن  ميكنه  �ل�شيط�ن  �أن  عجب  ال  ب�لت�يل 
�ل�شيط�ن.  ب���شطة  �ختط�فه�  مت  ح���شهم  الأن  �لهذي�ني�ن،  ي�شم�ن  �لرج�ل 
و�ل�شي�طني يفعل�ن هذ� بطريقتني، �إم� مب�ش�عدة �ل�ش�حر�ت �أو بدون م�ش�عدتهن. 
الأن �أر�شط� يف �لكت�ب �لذي �قتب�شن� منه ق�ل �أن �أي �شخ�س يعي�س بع�طفته ميكن 
ينطبق  �ل�شيء  ونف�س  ب�إبع�ده عن حبيبه،  مثاًل  �لع��شق  ب�شيط،  ب�شيء  فيه  �لتحكم 
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�لتي  �مل�ش�عر  م� هي  �الإن�ش�ن  �أفع�ل  تعلم�� من  قد  �ل�شي�طني  ب�لت�يل  �لك�ره.  على 
في�ؤثرون  �لكره،  �أو  �ملتطرف  �لع�شق  هذ�  �إىل  لل��ش�ل  ويحر�ش�نه�  ي�شتهدف�نه�، 
ب�أغر��شهم على خي�الت �لرج�ل بطريقة ق�ية وم�ؤثرة. ومن �ل�شهل على �لع��شق �أن 

ي�شتح�شر �ش�رة �لع�شيق يف ذ�كرته، وُيبقيه� ب��شتمت�ع يف �أفك�ره. 
عندم� تفعل �ل�ش�حر�ت هذه �الأ�شي�ء،  يفعلنه� ب�لعهد �لذي �أدخل�� �أنف�شهن فيه 
�لعدد  ب�شبب  ب�لتف�شيل،  �مل�ش�ئل  هذه  مع�جلة  �مل�شتحيل  من  ولكن  �ل�شيط�ن.  مع 
�لكثري من �الأمثلة �ملتد�ولة بني رج�ل �لدين و�لرج�ل �لع�ديني. وكم من ز�ن ترك 

زوجته �جلميلة الأجل �شه�ة المر�أة حقرية �ش�حرة. 
�لدير وحتى هذ�  �الإخ�ة يف  لكالم  و�لتي هي طبق�  �مر�أة عج�ًز�،  نعرف  نحن 
وبنف�س  قتلتهم،  لكنه�  متت�بعني،  دين  رج�ل  ثالثة  �شحرت  فقط  لي�شت  �لي�م، 
�لطريقة �أودت ب�لر�بع �إىل �جلن�ن. ولقد �عرتفت بنف�شه� عالنية، ومل تكن خ�ئفة 
من �أن تق�ل: �أن� فعلت كذ� وكذ�، وهم مل يقدرو� �أن يت�قف�� عن حبي الأنهم قد �أكل�� 
كمية كبرية من �لروث �لذي ح�شرته لهم، وك�نت ت�شري بيده� مقد�ر ذر�عه�. وحيث 
�أنه لي�شت لدين� ق�شية لرفعه� عليه� وال الإح�ش�ره� �إىل �ملحكمة، فقد جنت حتى هذ� 

�لي�م. 
قلن� �أن �ل�شيط�ن ي�شحر �ل�شخ�س ب�شكل غري مرئي ويلهمه لعمل �خلطيئة، لي�س 
�أنه  ويق�ل  �ملز�ج،  �لت�أثري يف  � بطريقة  �أي�شً ولكن  قلن�،  �الإقن�ع، كم�  فقط بطريقة 
بتحذير �لرج�ل من �لتغري يف �ملز�ج، فهذ� يحفظهم ويجعلهم هذ� �أكرث �شيطرة على 

�لغ�شب، و�ل�شه�ة �جلن�شية و�مل�ش�عر �الأخرى. 
� لل�شه�ة  الأنه من �ل���شح �أن �الإن�ش�ن �لذي له ج�شد مي�ل لالنحر�ف يك�ن ُمعر�شً
و�لغ�شب ومثل هذه �مل�ش�عر، وعندم� ُتث�ر م�ش�عر هذ� �ل�شخ�س ب���شطة �ل�شي�طني، 
يك�ن �أكرث عر�شة للت�أثر من غريه. فال بد �أن ُنحذر �لن��س ب�شكل علني من هذ�. ويف 
�جلزء �لث�ين من هذ� �لكت�ب �شنتحدث عن �لعالج�ت �لتي ميكن للرجل �مل�شح�ر 

�أن ي�شتخدمه� ليتحرر من �شحره.

e
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السؤال 8. هل يمكن للساحرات أن يُعطلوا القدرة 
على اإلنجاب ؟

ُتطلقه�  �لتي  �لتع�ويذ  ب�شبب  لل�شحر  ي�شت�شلمن  و�لع�هر�ت  �لزو�ين  �مل�م�ش�ت 
�أق��ل  �أن تت�شح �حلقيقة �كرث، �شن�شع يف �العتب�ر  �ل�ش�حرة ملنع �الإجن�ب. والأجل 
�أولئك �لذين يع�ر�ش�ن ر�أين� يف هذه �مل�ش�ألة. �أواًل يق�ل�ن �أن هذ� �لن�ع من �ل�شحر 
و�إذ�  �ملتزوجني،  كل  على  ب�لت�ش�وي  �شي�ؤثر  ف�إنه  ك�ن حقيقيًّ�  �إن  الأنه  لي�س ممكن�، 
�شدقن� هذ�، ب�لت�يل ف�لنك�ح ه� عمل من عند �لرب و�ل�شحر من عند �ل�شيط�ن، 

عنده� �شي�شبح عمل �ل�شيط�ن �أق�ى من عمل �لرب.
ولكن �إذ� ك�ن هذ� ي�ؤثر فقط يف �لزن�ة وغري �ملتزوجني، فهذ� ي�شتدعي �لع�دة 
�لن��س -وهذ�  �إال يف خميلة  �أ�شاًل  لي�س م�ج�ًد�  �ل�شحر  �أن  يق�ل  �لذي  �لر�أي  �إىل 
متت �الإج�بة عنه يف �ل�ش�ؤ�ل �الأول-  و�إال فهن�ك بع�س �ملنطق يف �أن ن�ش�أل مل�ذ� يجب 
�أن ي�ؤثر هذ� �ل�شحر يف غري �ملتزوجني ولي�س يف �ملتزوجني، و�ملنطق �ل�حيد �لذي 
نعرفه ه� �أن �لنك�ح من عند �لرب. وحيث �أنه طبًق� لكالم �لاله�تي�ن، هذ� �ملنطق 
لي�س �شحيًح�، �شتبقى �حلجة �لتي تق�ل �أن هذ� يجعل قدرة �ل�شيط�ن �أعلى من ق�ة 
� مم� ال ي�شح ه� �أن ن�ؤمن �أن �لعمل  �لرب، وحيث �أنه ال ي�شح �أن نق�ل هذ�، ف�أي�شً

�لتن��شلي ميكن تعطيله ب�أعم�ل �ل�شحر. 
�، �ل�شيط�ن ال ميكنه �أن يعرقل �الأفع�ل �لطبيعية �الأخرى، مثل �الأكل و�مل�شي  �أي�شً

و�ل�ق�ف، وو��شح �أنه �إن ك�ن يقدر ف�شيمكنه �أن يدمر �لع�مل كله. 
�، مب� �أن �لعمل �لتن��شلي ه� �شيء ع�م عند كل �لن�ش�ء، ف�إن ك�ن �ل�شيط�ن  �أي�شً
ق�دًر� على عرقلته �شينطبق هذ� على كل �لن�ش�ء، و�إذ� مل يكن ذلك كذلك، فب�لت�يل 
ال ميكن لل�شيط�ن �أن يعرقل �شيًئ� من هذ�. و�حلق�ئق تثبت �أنه ال يقدر، الأنه عندم� 
يق�ل �لرجل �أنه قد مت �شحره فال يقدر على جم�ع فالنة، فه� يظل رغم ذلك ق�دًر� 
�أن هذ� �ل�شخ�س فقط ال  على جم�ع �لن�ش�ء �الأخري�ت، و�ل�شبب �ملنطقي لهذ� ه� 
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يرغب يف جم�ع فالنة. وب�لت�يل ن�شتنتج من كل هذ� �أنه ال ميكن لل�شيط�ن �أن ي�ؤثر يف 
�أي �شيء م�دي مثل �الإجن�ب. 

على �لعك�س، ج�ءت �حلقيقة يف ذلك �لف�شل من كت�ب Decretals حيث ج�ء 
للزو�ج  عرقلة  فيه�  ح�شلت  ح�الت  مع  تع�مل��  و�لق�ن�ني�ن  �لاله�تي�ن  كل  فيه: 

ب���شطة �ل�شحر. 
�الإن�ش�ن،  من  �أق�ى  �ل�شيط�ن  �أن  مب�  هي،  هذ�،  على  ترد  �أخرى  حجة  هن�ك 
�أي  �أو  مثاًل  �أع�ش�ب  ب��شتخد�م  ب�أي طريقة  �الإجن�ب  يعرقل  �أن  و�الإن�ش�ن ال ميكنه 
علم  �أعلى من  علًم�  لديه  الأن  يفعل هذ�،  �أن  ف�ل�شيط�ن ميكنه  ب�لت�يل  �آخر،  �شيء 

�الإن�ش�ن وده�ء �أعظم من �الإن�ش�ن.
طريقة  �أن  رغم  وذلك  عليه�،  �لدالئل  من  يكفي  م�  متتلك  �حلقيقة  �لإجابة. 
� ولي�س  عرقلة �الإجن�ب مل تتبني ب�شكل حمدد. ولقد مت �إثب�ت �أن �ل�شحر م�ج�د حقًّ
يف خي�ل �لن��س كم� يق�ل وذلك مبالحظة عدد كبري من ح�الت �ل�شحر �لتي حدثت 

فعال ب�أمر �لرب.
�أكرث  �أن �لرب ي�شمح بهذ� �ل�شر يف ح�الت �الإجن�ب هذه،  �أن ن��شح  هن� ال بد 
من �أي ح�لة �أخرى. الأن هذ� ي�شنع �شرًر� �أكرب من �أي فعل �آخر من �أفع�ل �لب�شر. 
وب�لن�شبة للطريقة �لتي يتحقق به� هذ� �لتعطيل لالإجن�ب، نق�ل �أن �ل�شيط�ن ال ي�ؤثر 

على �الإجن�ب نف�شه ولكن على خي�ل ونزو�ت �لرج�ل.
ك�نه  �ل�شيط�ن  �أن  يق�ل  طرق.  خم�شة  ب�ل�د«  �أوف  »بيرت  ذكر  �ل�ش�أن  هذ�  يف 
ليمنع منه حركة م��شعية  �أو  فيه  ليعمل  �ملخل�ق  لديه قدرة على ج�شد  ف�إن  روح�، 
�لبع�س،  بع�شه�  �القرت�ب من  �الأج�ش�م من  �أن مينع  لل�شيط�ن  وب�لت�يل ميكن  م�. 
�إم� ب�شكل مب��شر �أو غري مب��شر، ب��شع نف�شه يف �ل��شط يف �شكل م�دي معني. هذه 
وك�ن��  فتي�تهم،  يتزوج��  ومع ذلك مل  ك�ن�� خمط�بني  �شب�ب  �لطريقة حدثت مع 
ليعمل ذلك  �الإن�ش�ن  ُيثري  �أن  لل�شيط�ن  ث�نًي�، ميكن  مع��شرتهن.  ق�درين على  غري 
ث�لًث�،  �ل�شي�طني.  تعلمته�  �لتي  �ل�شرية  �الأ�شي�ء  بق�ة  فيه،  رغبته  يجمد  �أو  �لفعل، 
�لفت�ة مبظهر  تلك  له  لُيظهر  �لرجل  ُيقلق ح���س وخي�ل  �أن   � �أي�شً لل�شيط�ن  ميكن 
�أن مينع �النت�ش�ب  �أن ي�ؤثر على �خلي�ل. ر�بًع�، ميكن لل�شيط�ن  كريه، الأنه ميكنه 
ميكن  خ�م�ًش�،  �مل��شعية.  �حلركة  منع  على  يقدر  الأنه  مب��شًر�،  منًع�  معني  لرجل 
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لل�شيط�ن �أن مينع تدفق �جل�هر �حلي�ي �إىل �الأع�ش�ء �ملهمة وذلك ب�أن ُيغلق قن�ة 
�ملني نف�شه� مم� مينع �ملني من �ل��ش�ل �إىل قن��ت �الإجن�ب، �أو يرجع �ملني من تلك 
�لقن��ت، �أو مينع خروج �ملني منه�، �أو يف عدد من �لطرق �ل�شحرية ميكن لل�شيط�ن 

�أن ُيبطل مفع�ل �ملني نف�شه. 
وقد و�فق علم�ء �آخرون كثريون على هذ�. ف�لرب ي�شمح لل�شيط�ن مبج�ل �أكرب 
�خلطية  �نت�شرت  به  و�لذي  ب�لذ�ت،  �لتن��شلي  �لفعل  هذ�  يف  للتدخل  �حلرية  من 
� لتع�يذ�ت �ل�شحر عن بقية  �أكرث من �أي فعل �آخر. كذلك، �الأف�عي هي �أكرث تعر�شً
�حلي��ن�ت. و�الأمر نف�شه ب�لن�شبة للمر�أة، فيمكن لل�شيط�ن �أن ُيعتم على فهمه� حتى 

تعترب زوجه� كريًه� مقرًف� ولن ت�شمح له بكل طرق �لع�مل �أن ي�ش�جعه�. 
بهذ�  ُي�شحرون  �لرج�ل  من  �أكرب  عدًد�  يجعل  �لذي  �ل�شبب  جند  �أن  نح�ول 
�ل�شحر �أكرث من �لن�ش�ء، وميكن �أن نق�ل �أن تعطيل �الإجن�ب غ�لًب� يحدث يف م�ش�ألة 
�أكرث. ميكن  ُي�شحرون  �لرج�ل  وب�لت�يل  �لرج�ل،  �إال يف  �النت�ش�ب، وهي ال حتدث 
�أكرث  �لرج�ل  ي�شتهني  ن�ش�ء، وهن  �ل�ش�حر�ت  �الأكرب من  �لعدد  �أن  نق�ل،  �أن   � �أي�شً
من �لن�ش�ء، ف�لرج�ل ُي�شحرون �أكرث. وب�لن�شبة للن�ش�ء �ملتزوج�ت، فهن يجدن كل 
�لزوجة  فكذلك  �أخري�ت  ن�ش�ء  ين�كح  لع�ب�  �لزوج  يك�ن  عندم�  �لزن�  لفعل  فر�شة 

�أي�شً� �شتبحث له� عن ع�ش�ق. 
�شديد  ب�شكل  �خل�طئني  ُيحزن  ب�أن  لل�شيط�ن  ي�شمح  �لرب  �أن   � �أي�شً ون�شيف 
على  �لقدرة  �ل�شيط�ن  �أعطى  ه�  »ت�بي��س«:  لـ  �ملالك  ق�ل  ذلك  �أجل  من  �ملر�رة. 
� على تغيري �لعد�لة  �أولئك �لذين ��شت�شلم�� لل�شه�ة. ولكن �ل�شيط�ن لديه قدرة �أي�شً
ب�الأم�ر  يتعلق  مب�  لي�س  ولكن  �أي�ب،  ق�شة  يف  �حل�ل  ه�  كم�  �الأحي�ن،  بع�س  يف 
من  �لث�ين  �جلزء  يف  �شنعر�شه�  �لت�أثري�ت  هذه  مثل  �إز�لة  طرق  ولكن  �لتن��شلية. 

هذ� �لكت�ب. 
بع�ص �ل�صكوك �لطارئة يف مو�صوع �لتناكح 

�مر�أة  جت�ه  تتعطل  �الأحي�ن  بع�س  يف  �الإجن�بية  �خل��شية  هذه  مل�ذ�  �ُشئلن�  �إذ� 
هي  »ب�ن�فينت�ر�«  �لقدي�س  كالم  ح�شب  ف�الإج�بة  �أخرى،  جت�ه  تتعطل  وال  و�حدة 
ك�لت�يل. �إم� �أن �ل�ش�حرة تعمل هذ� �ل�شحر ُم�جًه� الأولئك �لذين يحددهم �ل�شيط�ن، 
� معينني ب�ل�شحر، الأجل غر�س  �أو ه� ب�شبب �أنَّ �لربَّ ال ي�شمح ب�أن ي�شيب �أ�شخ��شً
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يعلمه �لرب، كم� �ت�شح يف ح�لة زوجة »ت�بي��س«. 
�أنه يعطل �لقدرة �لتن��شلية لي�س  و�إذ� �ُشئلن� كيف يفعل �ل�شيط�ن هذ�، �شنق�ل 
يف �جل�هر ب�إ�شر�ر �لع�ش� نف�شه، ولكن خ�رجيًّ� بجعله عدمي �لنفع. ب�لت�يل، والأن 
هذ� �لتعطيل م�شطنع ولي�س طبيعيًّ�، ف�ل�شيط�ن ميكنه �أن يجعل �لرجل عقيًم� جت�ه 
�مر�أة و�حدة ولي�س ن�حية �الأخري�ت، ب�أن ُيبطل ��شتع�ل �شه�ته جت�هه� ولي�س للن�ش�ء 
�الأع�ش�ب  بع�س  بفعل  �أو  �ل�شخ�شية،  قدرته  بفعل  �إم�  هذ�  يفعل  وه�  �الأخري�ت، 

و�الأحج�ر، �أو ببع�س �أ�شر�ر �ل�شحر. وهذ� يت��فق مع كلم�ت »بيرت �أوف ب�ل�د«. 
�أو  �لرجل،  يف  طبيعي  برود  نت�ج  �الأحي�ن  بع�س  يف  ه�  �لعقم  �أن  حيث   ،� �أي�شً
�أم ال.  �ل�شحر  بفعل  �إن ك�ن هذ�  مُنيز  �أن  �ملمكن  �ُشئلن� كيف من  عيب خلقي فيه، 
بهذ�  �لتب�شري  يجب  ال  )ولكن   Summa كت�به   يف  �الإج�بة  �أعطى  »ه��شتين�شي�س« 
عالنية( حيث ق�ل: عندم� ال ي�شتطيع �لع�ش� �لذكري �أن ُي�شتث�ر وب�لت�يل ال ميكنه 
�أن ي�ؤدي �جلم�ع، فهذه عالمة على برودة طبيعية يف �لرجل نف�شه، ولكن �إذ� متت 
��شتث�رته و�نت�شب �لع�ش�، ولكن ال ميكنه �الأد�ء، فهذه عالمة على وج�د �ل�شحر يف 

�لرجل. 
�ل�حيدة، ففي  �ل�شحر  لي�شت هي طريقة  �لع�ش�  �أن عقم   � �أي�شً نذكر  �أن  يجب 
بع�س �الأحي�ن تك�ن �ملر�أة هي �لعقيمة �أو يحدث له� �إجه��س فتك�ن هي �مل�شح�رة. 

�أو  �نتق�م  �شه�ة  لديه  �شخ�س  �أي  �ل�شريعة،  يف  ُكتب  مل�  طبًق�  �أنه   � �أي�شً نذكر 
�أو  �الإجن�ب  من  ليمنعهم  المر�أة  �أو  لرجل  �شيء  �أي  عمل  �ل�شخ�س  وهذ�  كر�هية، 
�لع�ش�ق �خل�طئني،  �ل�شريعة تتحدث عن  �أن   � �أي�شً �حلمل فه� يعترب ق�تاًل. ونذكر 
��شتخدم�� م��نع �حلمل مثل  �لع�ر،  �لذين هم حتى يح�فظ�� على ع�شيق�تهم من 
�الأ�شربة و�الأع�ش�ب �لتي تخ�لف �لطبيعة، ومل ي�شتخدم�� م�ش�عدة �ل�شي�طني تق�ل 
�لالتي  �ل�ش�حر�ت  �أم�  قتلة.  �أنهم  على  عق�بهم  ينبغي  �ملر�شى  ه�ؤالء  �أن  �ل�شريعة 

يعملن هذ� �لعمل ب���شطة �ل�شحر ُتطبق عليهن ب�لق�ن�ن عليهن �لعق�بة �لق�ش�ى. 
وكحل للجدلي�ت �ل�ش�بقة، فعندم� يق�ل �أن هذه �الأ�شي�ء ال ميكن �أن حتدث للذين 
جمعهم رب�ط �لنك�ح، يجب �أن نعرتف �أنه حتى �الآن، �حلقيقة يف هذه �مل�ش�ألة مل يتم 
ت��شيحه� ب�شكل ك�ف، لكن ب�لتجربة،  فهذه �الأ�شي�ء حتدث فعاًل للمتزوجني ولغري 
�ملتزوجني. و�لق�رئ �حل�شيف �لذي ميلك كثرًي� من �لكتب �شريجع �إىل �لاله�تيني 
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وعلم�ء �ل�شريعة، خ��شة ملر�جعة حديثهم عن �لعقم وعن �مل�شح�رين. و�شيجد �أنهم 
�أن هذ� �لن�ع من  �إنك�ر �شاللتني تتعلق�ن ب�ملتزوجني �لذين يعتقدون  متفق�ن على 
�ل�شحر ال ميكن �أن يحدث ملن يجمعهم رب�ط �لنك�ح، خ��شة �أولئك �لذين يذكرون 

حجة �أن �ل�شيط�ن ال ميكنه �أن يدمر عمل �لرب. 
�شحر  ي�جد  ال  �أنه  يق�ل�ن  �لذين  �أن  هي  �لعلم�ء  ينكره�  �لتي  �الأوىل  �ل�شاللة 
يف �لع�مل �إال يف خميلة �لرج�ل و�لذين من خالل جهلهم ب�الأ�شب�ب �خلفية �لتي ال 
�إىل �حلق�ئق  �لن��س بعد، جندهم ين�شب�ن هذه �الأ�شب�ب �خلفية  يفهمه� كثري من 
�خلفية،  �الأ�شب�ب  بهذه  �أ�شاًل  مت�أثرين  غري  وك�أنهم  �ل�شحر،  �إىل  ولي�س  �لطبيعية 
كل  �أن  ورغم  �ل�ش�حر�ت.  مبع�ونة  �أو  ب�أنف�شهم  �ش��ء  هذ�  يعمل�ن  �ل�شي�طني  ولكن 
�لعلم�ء �الآخرين ق�ل�� عن هذه �ل�شاللة �أنه� بهت�ن عظيم، �إال �أن �لقدي�س »ت�م��س« 
طعن فيه� بن�ش�ط �أكرب و�شم�ه� ب�لهرطقة �حلقيقية، بق�له �أن هذه �ل�شاللة ت�أتي 
من جذر �لكفر. وحيث �أن �لكفر ب�لن�شبة للم�شيحية يعترب هرطقة، فب�لت�يل ه�ؤالء 
للقدي�س  �الأخرى  �ملق�الت  ير�جع  �أحد  و�أي  هر�طقة.  �أنهم  يف  �ل�شك  ي�شتحق�ن 
»ت�م��س« �لتي قيلت يف م���شع �أخرى، �شيجد �الأ�شب�ب �لتي جعلته ي�ؤكد على �أن هذه 

�ل�شاللة ت�أتي من جذر �لكفر. 
ففي �ش�ؤ�ل متعلق ب�خلطية، ذكر �لقدي�س »ت�م��س« �لتع�مل مع �ل�شي�طني، ويف 
�ش�ؤ�ٍل �آخر �ُشئل، هل �ل�شي�طني لهم �أج�ش�م خ��شة بهم، فذكر كثرًي� من �الأم�ر ومن 
�أن ه�ؤالء  �لنج�م، وق�ل  �إىل قدرة  ت�أثري ج�شدي  �لذين ُيرجع�ن كل  �أولئك  �شمنه� 
� للنج�م. ويق�ل: من  يعتقدون �أن �الأ�شب�ب �خلفية للت�أثري�ت �الأر�شية خ��شعة �أي�شً
�لالزم �أن ن�شع يف �عتب�رن� �أن طالب �لفل�شفة، ت�بعي �أر�شط�، ي�ؤمن�ن �أن �ل�شي�طني 
لي�شت م�ج�دة يف �حلقيقة، و�أن هذه �الأم�ر �لتي ُترجعه� �ل�ش�حر�ت �إىل �ل�شي�طني 
�لقدي�س  ق�ل  ذلك  الأجل  �الأخرى.  �لطبيعية  و�لظ��هر  �لنج�م  ق�ة  من  ت�أتي  �إمن� 
�الأع�ش�ب  �أن كل  ر�أي »ب�رفري«  �أنه ك�ن   ،de Ciutate Dei »�أوج�شتني« يف كت�به 
و�حلي��ن�ت، و�الأ�ش��ت و�الأ�شك�ل وتنظيم�ت �لنج�م وكل �لق�ى �ملم�ثلة للنج�م هي 

ق�ى طبيعية على �الأر�س، �أم� �ل�شي�طني فهم خُمتلق�ن من خي�ل �الإن�ش�ن. 
�أنه ر�أي خ�طئ ب���شطة �لقدي�س »ت�م��س« يف نف�س  �إثب�ت  ولكن هذ� �لر�أي مت 
بطرق  حتدث  �أن  وي�شتحيل  م�ش�هدته�  ميكن  �ل�شي�طني  �أعم�ل  بع�س  الأن  �لعمل، 
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معروفة،  غري  بلغة  �شيط�ن  به  �ملتلب�س  �ل�شخ�س  يتحدث  عندم�  كمث�ل،  طبيعية، 
و�أعم�ل كثرية �أخرى  تفعله� �ل�شي�طني، مثل فن�ن ��شتح�ش�ر �الأرو�ح، هذه ال ميكن 
�أن تك�ن �آتية من عقل طبيعي به خري ولكنه� حتًم� �آتية من �شيء ذي نية �شريرة. 
وب�لت�يل ب�شبب هذه �لتع�ر�ش�ت، �أُجرب فال�شفة �آخرون �أن يعرتف�� �أن هن�ك �شي�طني. 
� وقع�� يف عدة �شالالت، فبع�شهم يعتقد �أن �أرو�ح �لن��س، عندم� تغ�در  لكنهم �أي�شً
�أطف�اًل �شغ�ًر�،  �لعر�فني  قتل عديد من  �ل�شبب  لهذ�  �شي�طني.  �أج�ش�دهم، ت�شبح 

حتى يجعل�� من �أرو�حهم �أع��ًن� لهم، و�شالالت �أخرى حك�ه�.
من هذ� يت�شح �أنه عندم� ق�ل �لع�مل �ملقد�س �أن هذ� �لر�أي ي�أتي من جذر �لكفر 
 de Ciutate »مل يكن ق�له بال �شبب. و�أي �شخ�س �شيقر�أ كت�ب �لقدي�س »�أوج�شتني
�قتب��شه  �شيجد  �ل�شي�طني.  بطبيعة  �ملتعلقة  �لكفرية  �ل�شالالت  عن  �لث�من   Dei
�أي �ش�حر�ت،  وينكرون وج�د  ُيخط�ؤون  �لذين  �لعلم�ء �شد كل  �لع�م جلميع  للر�أي 

وه� �قتب��س ذو ثقل كبري يف معن�ه، حتى و�إن ك�نت كلم�ته قليلة.
�شيجده ب��ش�ح مكت�ًب� �أن �أولئك �مل�ؤمنني بعدم وج�د �ل�شحر يف �لع�مل �إمن� هم 
يع�ر�ش�ن كل �آر�ء �لعلم�ء و�لكتب �ملقد�شة �لذين �أجمع�� و�أعلن�� �أن هن�ك �شي�طني، 
ه�ؤالء  و�أن  �لرب.  ب�أمر  �الإن�ش�ن،  وخي�الت  �أج�ش�د  على  قدرة  له�  �ل�شي�طني  و�أن 
ي�شم�ن  �ملخل�ق�ت،  الأذية  �ل�شيط�ن  وي�شتخدمهم  لل�شيط�ن،  �أدو�ت  �أ�شبح��  �لذين 

�ش�حر�ت. 
جمعهم  �لذين  ب�أولئك  يتعلق  قيل  �شيء  ال  �الأوىل،  لل�شاللة  �لعلم�ء  �إنك�ر  يف 
�لنك�ح، ولكن مت ذكر ذلك يف �إنك�رهم لل�شاللة �لث�نية �لتي ت�ؤمن �أنه، رغم وج�د 
�ل�شحر بكث�فة يف �لع�مل، و�أنه ُي�ش�د �لنك�ح �جل�شدي، �إال �أنه ال ي�جد �شحر د�ئم، 
)الأنن�  �ل�شاللة  �الآن يف دح�س هذه  زو�ج مت عقده.  �أي  يلغي  ال  ف�ل�شحر  فب�لت�يل 
�شنفعل ذلك، حتى �إن ك�ن تعلقه� ب�مل��ش�ع ب�شيًط�، الأجل �أولئك �لذين لي�شت لديهم 
كتب كثرية(، �شنذكر �أنهم دح�ش�ه� بذكر �أن هذ� يع�ر�س كل �لعلم�ء �ل�ش�بقني وكل 

�لق��نني �لقدمية و�حلديثة. 
من �أجل ذلك عمل علم�ء �لك�ث�ليكية هذ� �لتحديد، ق�ل�� �أن �لعقم �الآتي ب�شبب 
�ل�شحر �إم� يك�ن م�ؤقًت� �أو د�ئًم�. و�إذ� ك�ن م�ؤقت�، فه� ال ُيلغي �لزو�ج. ويعترب �لعقم 
تع�ي�شهم�  �شن��ت من  �أنف�شهن خالل ثالث  �مل�ش�ب�ن على مع�جلة  �إذ� قدر  م�ؤقًت� 
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بطريقة  �إم�  �لعالج  الأجل  �ملمكنة  �لطرق  جميع  �تخذ�  قد  يك�ن�  حيث  �لزوجي، 
�إن مل يتم �ل�شف�ء ب�أي عالج،  �أخرى. ولكن  �أو عرب عالج�ت  �لقرب�ن يف �لكني�شة، 
عنده� ُيعترب �ل�شحر د�ئًم�. ويف هذه �حل�لة �إم� �أن ن�شتمر يف عقد �لزو�ج، �أو نلغي 
�لعقد �إذ� ك�ن مل ُيكتب بعد �أو �إذ� ك�ن قد ُكتب لكنه ت�قف قبل �أن يكتمل. )كذلك 
قيل يف �لكت�ب �لث�ين و�لثالثني، �لبحث �الأول، �ملقطع �الأول �أن ت�أكيد �لزو�ج يحدث 
يف �ملكتب �مل�ش�ؤول( ف�إذ� �أمتمن� �لزو�ج، ف�إن ر�بطة �لنك�ح لن ُتلغى. وهن�ك كثري 
و�لعلم�ء  و»ج�دفري«  »ه��شتين�شي�س«  ب���شطة  هذ�  �لعقم  م��ش�ع  عن  ذكر  مم� 

و�لاله�تي�ن. 
�أن  �أ�شبحت و��شحة كف�ية مم� قلن�ه، مق�لة  ب�لن�شبة للحجج، ف�حلجة �الأوىل 
قدرة  له  �ل�شحر  ك�ن  �إذ�  ب�أنه  نرد  �ل�شيط�ن،  عمل  يدمره  �أن  ميكن  ال  �لرب  عمل 
ت�أثريه  يعمل  �شحر  ي�جد  ال  الأنه  �لرب.  ب�إذن  �إال  ق�ة  له  تك�ن  لن  �ملتزوجني،  على 
�لفن�ن  من  بن�ع  ت�أثريه  يك�ن  ولكن  �لط�غية،  ق�ة  مثل  �جل�رفة  ب�لق�ة  �لتدمريي 
� مت ت��شيحه� جّيًد�، مل�ذ� ي�شمح �لرب بهذ� �لتعطيل  �خلفية. و�حلجة �لث�نية �أي�شً
لالإجن�ب �أكرث من �شم�حه ببقية �الأفع�ل، خ��شة �أن قدرة �ل�شيط�ن ط�غية على بقية 
� �أن نق�ل �أن �ل�شيط�ن ميكنه  � عندم� ي�أذن له �لرب. ولي�س منطقًي� �أي�شً �الأفع�ل �أي�شً

� مب� قلن�ه.  �أن ُيدمر �لع�مل كله. و�العرت��س �لث�لث متت �الإج�بة عنه �أي�شً

e
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السؤال 9. هل الساحرات قادرات على عمل وَهم 
االحتيال للرجال؟

�إن ك�نت �ل�ش�حر�ت ق�در�ت على عمل بع�س وهم �الحتي�ل للرج�ل ب�أن ُتظهر له 
ع�ش�ه �لذكري وك�أنه مف�ش�ل عن ج�شده. 

وحتى  �الإن�ش�ن.  ب�أع�ش�ء  تتعلق  �لتي  �ل�شيط�نية  �الأفع�ل  حقيقة  �شن��شح  هن� 
جنعل �الأمر و��شًح� يف هذه �مل�ش�ألة، طرحن� �ل�ش�ؤ�ل، هل ت�شتطيع �ل�ش�حر�ت مبع�ونة 
�ل�شيط�ن ف�شل �لع�ش� �لذكري حًق�، �أم �أنهم يعمل�ن ذلك بحيلة من �حليل و�ل�هم؟  
�أ�شي�ء �أكرب  �أنهم ي�شتطيع�ن عمل ذلك حًق�، الأن �ل�شي�طني ميكنهم عمل  و�شنق�ل 
من هذ�، مثل قتل �الإن�ش�ن �أو حمله من مك�ن �إىل مك�ن، كم� مت ت��شيحه �أعاله يف 

مث�ل �أي�ب و»ت�بي��س«. ب�لت�يل ميكنهم ب�شكل حقيقي ف�شل �لع�ش� �لذكري. 
�، هذه �حلجة مت �أخذه� من تف��شري زي�ر�ت مالئكة �ل�شر يف �ملز�مري: �لرب  �أي�شً
يعذب ب���شطة مالئكة �ل�شر، كم� عذب بني �إ�شر�ئيل ب�أمر��س عديدة، ك�نت حقيقة 
وو�قًع� �أ�ش�ب �أج�ش�دهم. وب�لت�يل ف�لع�ش� �لذكري ه� ح�لة م�ش�وية لهذه �لزي�ر�ت. 
ميكن �أن يق�ل �أن هذ� يح�شل ب�إذن من �لرب. ويف هذه �حل�لة، قلن� من قبل �أن 
�لرب ي�شمح لل�شحر بق�ة �أكرب يف �الأم�ر �لتن��شلية، الأن �أول ف�ش�د ب�خلطية ج�ء �إلين� 
عرب فعل �لتن��شل، وب�لت�يل �لرب ي�شمح لل�شحر بق�ة �أكرب على �لع�ش� �لذكري نف�شه 

وب�لت�يل ي�شمح ب�لق�ة على ف�شله. 
�، ك�ن �شيًئ� �أعظم من هذ� حت�يل �مر�أة ل�ط �إىل عم�د من �مللح، وهذ�  و�أي�شً
 � �أكرب من ف�شل ع�ش� ذكري، ك�ن هذ� يف )�شفر �لتك�ين �لت��شع ع�شر( وك�ن حقيقيًّ
وو�قعًي�، مل يكن يبدو كتح�ر �أو كم�شخ )الأن عم�د �مللح ك�ن ميكن روؤيته( وهذ� مت 
ب�لعمى،  �شدوم  �ل�شر، مت�ًم� كم� �شرب مالئكة �خلري ق�م  ب���شطة مالئكة  عمله 
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� يف �لعذ�ب�ت �الأخرى لق�م عم�رة.  ف�أ�شبح�� ال ميكنهم �أن يرو� ب�ب �لبيت. و�أي�شً
�لتف�شري طبًع� ي�ؤكد �أن �مر�أة ل�ط قد تل�ثت هي نف�شه� ب�لرذيلة وب�لت�يل ُعذبت. 

� �أن يتهي�أ يف هذ� �ل�شكل.  �، كل من ميكنه �أن يخلق �شكاًل طبيعيًّ� ميكنه �أي�شً و�أي�شً
ولكن �ل�شي�طني خلقت عديًد� من �الأ�شك�ل �لطبيعية، كم� ه� و��شح من ق�شة �شحرة 
ق�ل   � و�أي�شً وثع�بني.  �شف�دع  خلق  �أمكنهم  �ل�شي�طني  مبع�ونة  و�لذين  �لفرع�ن، 
�لقدي�س »�أوج�شتني« يف �لكت�ب �لث�لث و�لثالثني، �أن هذه �الأ�شي�ء �لتي ميكن �أن ُتفعل 
ب�شكل مرئي يف �له��ء ال ميكن �أن ُتعترب �أوه�ًم�، ومب� �أنه حتى �الإن�ش�ن يقدر ببع�س 
�لقطع �مل�هر �أن يف�شل �لع�ش� �لذكري، فب�لت�يل ميكن لل�شي�طني بخف�ء �أن يفعل�� 

م� يقدر �أن يفعله �الإن�ش�ن ب�شكل مرئي. 
 de Ciuitate كت�ب  »�أوج�شتني« يف  �لقدي�س  يق�ل  �مل�ش�د،  ولكن على �جل�نب 
Dei: ال يجب �أن ن�ؤمن �أنه بفن�ن �أو بقدرة �ل�شي�طني، ميكن جل�شم �الإن�ش�ن �أن يتغري 
�لذكري  �لع�ش�  يتم ف�شل  �أن  �مل�شتحيل  �أنه من  ن�شتنتج  �إىل وح�س، وبكالمه هذ�  
� ق�ل �لقدي�س »�أوج�شتني« يف كت�ب  � الأنه �شروري لطبيعة ج�شم �الإن�ش�ن، �أي�شً �أي�شً
de Trinitate �لث�لث: ال يجب �أن نعتقد �أن هذ� �جل�هر للم�دة �ملرئية ه� هدف 

ُمعر�س لرغب�ت ه�ؤالء �ملالئكة �ل�ش�قطة، الأنه معر�س فقط للرب. 
�لإجابة. ال ي�جد �شك �أن بع�س �ل�ش�حر�ت ميكنهن فعل �أم�ر مده�شة مب� يخ�س 
وعن  كثريين،  ب���شطة  و�شمعن�ه  ر�أين�ه  م�  مع  يت��فق  هذ�  الأن  �لذكرية،  �الأع�ش�ء 
كيفية حدوث هذ�، ميكنن� �أن نق�ل �أنه يحدث بطريقتني، �إم� حقيقة يف �ل��قع، كم� 
تق�ل �حلجة �الأوىل، �أو عرب بع�س �حليل. ولكن عندم� تفعل هذ� �ل�ش�حر�ت، فه� 
يك�ن فقط ببع�س �حليل، رغم �أن �ملُ�ش�ب يقتنع ب�أنه ال ي�جد وهم. الأن خي�له ميكن 
مثل  �خل�رجية  ح���شه  ب���شطة  الأنه  �نف�شل،  قد  �ل�شيء  هذ�  �أن  فعاًل  ي�شدق  �أن 

�لنظر �أو �للم�س، ميكن �أن ي�شعر �أنه غري م�ج�د. 
من هذ� ميكن �أن نق�ل �أن هن�ك ف�شاًل للع�ش� حدث يف خميلته فقط، ولدين� 
�أن  عجب  ال  �الأوىل،  �لطريقة  هذ�.  حدوث  كيفية  عن  ذكرهم�  ينبغي  طريقت�ن 
�ل�شيط�ن ميكنه �أن يخدع ح���س �الإن�ش�ن، حيث �أنه كم� قلن� �أعاله، ميكنه �أن ي�هم 
�، ه� يف�شد  �أي�شً �حل���س �لد�خلية، ب�أن ي�أتي ب�أفك�ر حقيقية ويخزنه� يف �خلي�ل. 
لالإن�ش�ن وظ�ئفه �لطبيعية، م�شبًب� �أن �ملرئي ي�شري غري مرئي، و�مللم��س ي�شري غري 
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ملم��س، و�مل�شم�ع ي�شري غري م�شم�ع، وكذلك يف �حل���س �الأخرى. ولكن مثل هذه 
�الأ�شي�ء لي�شت حقيقية يف �ل��قع، الأنه� ح�شلت ب�شبب �خللل �لذي و�شعه �ل�شيط�ن 

يف �حل��شة نف�شه�، مثل �لعني �أو �الأذن، �أو �للم�س، وبهذ� ينخدع ُحكم �الإن�ش�ن. 
وميكنن� �أن ن�شتنتج هذ� من بع�س �لظ��هر �لطبيعية. ف�خلمر �حلل� يبدو �أكرث 
�لل�ش�ن من �خلمر �لذي فيه نكهة، فطعمه مت خد�عه لي�س ب�حلقيقة،  مر�رة على 
ولكن عرب حيلة. كذلك يف �حل�لة �لتي نحن ب�شدده�، �خلد�ع ال يك�ن يف �حلقيقة 

ذ�ته� حيث �أن �لع�ش� ال ز�ل يف مك�نه ولكنه �إيه�م للح��شة �ملتعلقة به. 
�، كم� قيل �أعاله بخ�ش��س �لق�ى �لتن��شلية، �ل�شيط�ن ميكنه �أن يعطل ذلك  �أي�شً
�ملُبتدع يك�ن  �أن �جل�شم  �لل�ن و�ملظهر، بطريقة  �آخر له نف�س  �لفعل بفر�س ج�شم 
ويتم��شع يف �جل�شم �حلقيقي  و�للم�س،  �لنظر  ويتف�عل مع ح��شتي  �للحم  ل�ن  يف 
�أو ي�شعر ب�شيء من ع�ش�ه �لذكري، �إال  �أنه ال ي�شتطيع �أن يرى  للُم�ش�ب، فيبدو له 
بج�شم ن�عم يبدو من مظهره �أنه ال ي�جد �أي ع�ش� تن��شلي م�ج�د. �نظر مق�الت 
� يف �ش�ؤ�له عن �خلطية، حيث �قتب�س  �لقدي�س »ت�م��س« عن �ل�هم و�ل�شحر، و�أي�شً
مر�ت عديدة من كت�ب �لقدي�س »�أوج�شتني« �لث�لث و�لثالثني: هذ� �ل�شر �لذي يعمله 
�ل�شيط�ن يزحف خالل كل �ملح�ش��ش�ت، يهُب نف�شه للهيئ�ت، ُيكيف نف�شه لالأل��ن، 

يلبث يف �الأ�ش��ت، يختفي يف �لرو�ئح، ي�شكب نف�شه يف �لنكه�ت. 
�، يجب �أن ن�شع يف �حل�شب�ن �أن �إيه�ًم� كهذ� حل��شتي �لنظر و�للم�س ميكن  �أي�شً
� ب��شتدع�ء �خلي�ل  �أن يح�شل لي�س فقط بت��شط ج�شم �شل�س غري حقيقي، ولكن �أي�شً
الأ�شك�ل و�أفك�ر ك�منة يف �لعقل، بطريقة �أن �ل�شيء يتم تخيله كم� ل� �أنه ُيدرك للمرة 
�الأوىل. الأنه كم� و�شحن� يف �ل�ش�ؤ�ل �ل�ش�بق، �ل�شي�طني ميكنهم بقدرتهم �خل��شة 
�ل�ظ�ئف  وكذلك يف  �ملز�ج،  تغيري  ي�ؤثرون يف  وبهذ�  �الأج�ش�م م��شعًي�،  ُيغريو�  �أن 

�لطبيعية.
�أر�شط� يف  �أو للح���س. الأن  �أ�شي�ء تبدو وك�أنه� حقيقية للخي�ل  �أن� �أحتدث عن 
كت�ب de Sommo et Uigila ق�ل، �شبب �لظه�ر�ت يف �الأحالم �أنه عندم� ين�م 
�أو  �أفك�ر  �حلي��ن فكثري من �لدم يتدفق �إىل �أعمق مك�ن يف �ل�عي، وب�لت�يل ت�أتي 
�نطب�ع�ت ق�دمة من خرب�ت حقيقية �ش�بقة خمزنة يف �لعقل. ولقد و�شعن� تعريًف� 

يف �ل�ش�بق لكيفية �أن ظه�ًر� معيًن� ي�شل ب�الإن�ش�ن �إىل �نطب�ع بتجربة جديدة.
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للخي�ل  ظه�ر�ت  ي�شتدعي  �أن  ميكن  ف�ل�شيط�ن  طبيعيًّ�،  يحدث  هذ�  �أنَّ  ومب� 
�أن  بج�شم �شل�س لي�س م�ج�ًد� يف �جلزء �لتن��شلي، بطريقة جتعل �حل��شة ت�شدق 
�لفهم  يف  �أ�شهل  تك�ن  �شنذكره�  �الأخرى  �لطرق  بع�س  ث�نًي�،  فعاًل.  حقيقة  هذ� 
و�ل�شرح. وطبًق� لكالم �لقدي�س »�إيزيدور« يف كت�ب Etym �لث�من يق�ل، �أن �ل�هم 
م� ه� �إال بع�س �خلد�ع للح���س، وخ��شة للعني. ولهذ� �ل�شبب ن�شمي �لهيبة هيبة من 

.prestringo كلمة
له� على غري حقيقته�.  تبدو  �أ�شي�ء  وهن�ك   � �لعني حمدودة جدًّ روؤية  �أن  حيث 
�أن �لهيبة، كم� نفهمهم�  و»�ألك�شندر �أوف هيلز« يف �جلزء �لث�ين من �لكت�ب يق�ل 
�ل�شخ�س،  يف  حقيقي  تغري  ب�شبب  حتدث  ال  فهي  �ل�شيط�ن،  من  وهًم�  تك�ن  رمب� 

ولكنه� فقط م�ج�دة يف عقل ذلك �مل�ه�م، �إم� يف �إدر�كه �لد�خلي �أو �خل�رجي. 
�أن  �الأول،  ثالث.  بطرق  حت�شل  �لفن�ن،  هذه  �أن  نق�ل  �أن  ميكن  ذلك،  الأجل 
�لذي  �ل�شخ�س  يد  بخفة  حت�شل  �أن  ميكن  حيث  �ل�شي�طني،  تدخل  بدون  حت�شل 
ُيظهر �الأ�شي�ء ويخفيه�، وذلك كم� يف خدع �مل�شع�ذين و�لذين يتكلم�ن من بطنهم. 
� بدون تدخل �ل�شيط�ن، عندم� ميكن لالإن�ش�ن �أن ي�شتخدم  �لطريقة �لث�نية هي �أي�شً
مظهر  له  معيًن�  �شيًئ�  ب�أن  �لت�ش�ر  لن�  لينقل  �ملع�دن  �أو  �جل�شد  يف  م�ج�دة  ميزة 
وكثري  »ت�م��س«  �لقدي�س  لكالم  طبًق�  ذلك  الأجل  �حلقيقي.  مظهره  عن  خمتلف 
غريه، �الإن�ش�ن رمب� بحرق بع�س �لعن��شر �أو �الأع�ش�ب، يقدر �أن ي�شنع �أع��ًد� تبدو 

ك�أنه� ثع�بني. 
�لرب.  من  ب�إذن  �ل�شي�طني،  تتدخل  فيه�  �لتي  هي  �ل�هم  من  �لث�لثة  �لطريقة 
حمددة،  �أر�شية  عن��شر  على  قدرة  بطبيعتهم  ميلك�ن  �ل�شي�طني  �أن  وو��شح 

ي�شتخدم�نه� مل� ي�أذن �لرب، الإظه�ر �الأ�شي�ء خمتلفة عن حقيقته�. 
� يف �لطريقة �لث�لثة، نذكر �أن �ل�شيط�ن لديه خم�س طرق ي�هم به� �أي �أحد  �أي�شً
بجعله يظن �أن �ل�شيء خمتلف عن حقيقته. �الأوىل، بحيل �شن�عية، كم� قلن�، يفعله� 
�الإن�ش�ن ب�لفن، و�ل�شيط�ن يفعله� �أف�شل. �لث�نية، بطريقة طبيعية، ب�لتم��شع، كم� 
�لث�لثة،  �الإن�ش�ن.  خي�ل  بت�شليل  �أو  �حلقيقي،  �جل�شم  لتخفي  م�  م�دة  و�شع  قلن�، 
عندم� ُيظهر �جل�شم نف�شه على �أنه �شيء �آخر غري حقيقته، وت�شهد يف هذ� ق�شة 
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مثل  �أو   .First Dialogue of a Nun كت�ب  يف  �ملذك�رة  »جريج�ري«  �لقدي�س 
�لق�شة عندم� وجد �لقدي�س »�أنت�ين« كتلة من �لذهب يف �ل�شحر�ء.

كم�  حي��ن،  وك�أنه  يظهر  ويجعله  �حلقيقي،  �الإن�ش�ن  �ل�شيط�ن  عندم� مي�س  �أو 
�الأ�شي�ء  فتبدو  �لب�شر،  لع�ش�  ت�شليل  يحدث  عندم�  �لر�بعة،  قليل.  بعد  �شن�شرح 
�ملز�ج�ت،  وب�للعب يف  �ش�بة،  �لعج�ز كفت�ة  �أو مغ�يرة، فتظهر  �ل���شحة م�ش��شة، 
يعمل �ل�شيط�ن على حت�يل �الأ�شك�ل �ملتلق�ة من �حل���س، كم� قلن� �ش�بًق�، فتتلقى 
�أن  فيهم  لل�شيط�ن  ميكن  طرق،  �أربعة  �آخر  لذلك،  ووفًق�  جديدة.  �ش�رة  �حل���س 
ي�هم ح���س �الإن�ش�ن. ب�لت�يل لي�شت هن�ك �شع�بة عنده يف �إخف�ء �لع�ش� �لفح�يل 
ببع�س �ل�هم. وكدليل جلي على هذ�، هن�ك ح�الت �نك�شفت لن� يف حملة �لتفتي�س، 
يف  �شنق�له�  �أخرى  �أ�شي�ء  وعن  هذ�  عن  كثريون  حكى  حيث  الحًق�،  ذكره�  �شيتم 

�جلزء �لث�ين من هذ� �لبحث. 

كيف لل�صيء �مل�صحور �أن يتم متييزه عن �ل�صيء �حلقيقي؟
�ش�ؤ�ل عر�شي، نفرت�س �أن ع�ش� بيرت قد مت ف�شله، وه� ال يعلم هل هذ� ب�ل�شحر 
�أو ح�شل بطريقة �أخرى بقدرة �ل�شيط�ن وب�إذن �لرب. هل هن�ك �أي طريقة للتحديد 
�أو �لتمييز بني �إن ك�ن هذ� �لف�شل لع�ش�ه حقيقي �أم �شحر؟ �شتك�ن �الإج�بة ك�لت�يل. 
ف�ش�ق.  �أو  زن�ة  �إم�  �الأ�شي�ء معهم هم  �عت�دو� على حدوث هذه  �لذين  �أواًل، ه�ؤالء 
 � فهم عندم� يف�شل�ن يف �ال�شتج�بة لرغب�ت ع�شيق�تهم، فبدل �أن ينف�شل�� ع�طفيًّ
ويرتبط�� ب�مر�أة �أخرى غري ع�شيقتهم، جندهم الأجل �النتق�م، ي�شتخدم�ن طرًق� 
�حلقيقي  بني  مُنيز  �أن  ميكن  ث�نًي�،  تنف�شل.  �لذكرية  �أع�ش�ءهم  جتعل  �أخرى 
و�مل�شح�ر بحقيقة �أن �مل�شح�ر ال يبقى د�ئًم� لالأبد. ف�إذ� ح�شل ب�ل�شحر، فه� لي�س 

د�ئم�، و�شيتم �إرج�ع �لع�ش� ملك�نه يف وقت م�. 
ب�شبب  ه�  �لذكري  �لع�ش�  ف�شل  دو�م  عدم  هل  �آخر،  �شك  يظهر  هن�  ولكن 
يك�ن  �أن  لل�شحر  ميكن  ب�أنه  هذ�  عن  �شُيج�ب  د�ئًم�.  يك�ن  ال  �أنه  �ل�شحر،  طبيعة 
د�ئًم� وي�شتمر مدى �حلي�ة �إىل م�ت �الإن�ش�ن، مثلم� ق�ل علم�ء �ل�شريعة و�لاله�تي�ن 
بخ�ش��س تعطيل �ل�شحر لرب�ط �لنك�ح، �أن �لتعطيل �مل�ؤقت قد يتح�ل �إىل د�ئم. الأن 
»ج�دفري« ق�ل يف كت�به Summa، �ل�شحر ال ميكن د�ئًم� �إبط�له ب���شطة �ل�ش�حر 
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�لذي عمله، �إم� الأنه م�ت، �أو الأنه ال يعلم كيف يبطله، �أو الأن �لعمل �ل�شحري نف�شه 
قد �ش�ع. الأجل هذ� ميكن �أن نق�ل بنف�س �لطريقة �أن �لعمل �ل�شحري �لذي مت عمله 

على بيرت �شيك�ن عماًل د�ئًم� �إذ� مل تعرف �ل�ش�حرة �لتي عملته كيف تع�جله. 
هن�ك درج�ت من �ل�ش�حر�ت. بع�شهن ت�ؤذي وتع�لج، وبع�شهن ت�ؤذي وال تقدر 
�أن تع�لج، وبع�شهن تقدر فقط على �لعالج كم� �شيتبني الحًق�. الأن هذ� حدث معن�: 
ر�أين� �ش�حرتني ك�نت� تت�ش�جر�ن، وبينم� ت�شخر �إحد�هم� من �الأخرى ق�لت و�حدة: 
�لعمل  �أوؤذيهم.  �لذين  �أع�لج ه�ؤالء  �أعرف كيف  الأنني  � مثلك،  ل�شت خبيثة جدًّ �أن� 
�ل�شحري ي�شبح عماًل د�ئًم� �إذ� مل يع�لج، وهذ� مثل �أن ترحل �ل�ش�حرة �لتي عملته، 
� يق�ل: �أي عمل �شحري  �إم� بتغيري مك�ن �شكنه� �أو م�ته�. الأن �لقدي�س »ت�م��س« �أي�شً
رمب� يك�ن د�ئًم� عندم� ال تك�ن له طريقة لعالجه، �أو يك�ن له عالج لكنه غري معل�م 
للن��س، �أو حمرم، و�لرب ميكنه �أن يجلب �لعالج ب���شطة مالك مقد�س يخ�شع له 

�ل�شيط�ن و�ل�ش�حرة. 
على �أي ح�ل، �لعالج �لرئي�شي �شد �ل�شحر ه� �ل�شر �ملقد�س للت�بة. الأن �جل�شم 
�ل�شعيف غ�لًب� م� يفعل �خلطية. �أم� كيف نزيل �لعمل �ل�شحري فهذ� �أمر �شنعر�شه 
يف �جلزء �لث�ين من هذ� �لبحث، ويف �ل�ش�ؤ�ل �لث�ين من �لف�شل �ل�ش�د�س، عندم� 

نبحث ون�شرح م���شيع �أخرى. 

حلول �ملجادلت 

�أن  لل�شي�طني  ب�أمر �لرب، ميكن  �أنه  �أنه ال �شك،  �ل���شح  ب�لن�شبة لالأوىل، من 
يقتل�� �الإن�ش�ن، فيمكن لل�شي�طني ب�لت�يل �أن يزيل�� �لع�ش� �لذكري، مثل غريه من 
�ل�ش�حر�ت.  مع�ونة  خالل  من  �ل�شي�طني  تعمل  ال  �حل�لة  هذه  يف  ولكن  �الأع�ش�ء. 
بق�ة  ي�شمح  �لرب  �أن  �شنق�ل  ولكن  ب��ش�ح.  �لث�نية  � �حلجة  �أي�شً تت�شح  ومن هذه 
�ل�شحر على �الأع�ش�ء �لتن��شلية، وب�لت�يل ه� ي�شمح ب�أن يحدث �نف�ش�ل لهذ� �لع�ش� 
�أن هذ� ه� م� يح�شل  نق�ل  �أن  �ل�شحيح  لي�س من  وو�قًع�، ولكن  �لتن��شلي حقيقة 
�ل�ش�حر�ت،  وحتى  ع�دة،  يح�شل  �لذي  �ل�شحر  الأ�شل�ب  تبًع�  يك�ن  لن  الأنه  د�ئًم�. 
عندم� يفعلن هذه �الأعم�ل، ال يدعني �أنه لديهم �لقدرة الإرج�عه كم� ك�ن �إن �أردن. 
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من هذ� يت�شح �أنه مل ينف�شل ب�شكل حقيقي، ولكن فقط ب�ل�هم. وب�لن�شبة للث�لثة، 
�ملتعلقة بتح�ل �مر�أة ل�ط. نق�ل �أن هذ� ك�ن حقيقة ولي�س وهًم�.

وب�لت�يل  �حلقيقية،  �الأ�شك�ل  تخلق  �أن  ميكن  �ل�شي�طني  �أن  للر�بعة  وب�لن�شبة 
ثع�بني  عمل��  فلقد  �لفرع�ن  ل�شحرة  ب�لن�شبة  �أنه  �شنق�ل  �إز�لته�:  على  يقدرون 
ت�أثري�ت معينة على �ملخل�ق�ت  �أن يعمل��  ب�لت�يل يقدرون على  و�ل�شي�طني  حقيقية 
�لن�ق�شة ال ي�شتطيع�ن �أن يعمل�ه� على �الإن�ش�ن، الأن �لرب يعتني ب�الإن�ش�ن. الأجل 
هذ� نق�ل: نعم ميكن لل�شي�طني ب�إذن �لرب �أن يعمل�� �شرًر� حقيقيًّ� وو�قعًي� لالإن�ش�ن 

كم� ميكنهم �أن ي�شنع�� �شرًر� وهمًي�، وبهذه �الإج�بة تت�شح �حلجة �الأخرية. 

e
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السؤال 10. هل يمكن للساحرات ببعض الوهم أن 
تحوّلن اإلنسان إلى  وحـــش؟

قيل  �إىل وح�س.  �الإن�ش�ن  �ل�ش�حر�ت  �أن حُت�ل  �إمك�نية  �شنعلن �حلقيقة يف  هن� 
�أن هذ� غري ممكن، يف �ملقطع �لت�يل من كت�ب Episcopus �ل�ش�د�س و�لع�شرون: 
كل �لذين ي�ؤمن�ن �أنه من �ملمكن الأي خمل�ق �أن يتغري ب�ل�شحر �إىل خمل�ق �أف�شل �أو 
�أ�ش��أ، �أو �أن يتغري ب�ل�شحر �إىل ن�ع �آخر �أو ن�ع م�ش�به، بدون تدخل �خل�لق �لذي خلق 

كل �شيء، ه� بدون �شك ك�فر، و�أ�ش��أ من �ل�ثني. 
 Book of من  �لث�ين  �لكت�ب  يف  »ت�م��س«  �لقدي�س  حجج  هن�  و�شنقتب�س 
Sentences �جلزء �لث�من: هل �ل�شي�طني ميكن �أن ت�ؤثر يف ح���س �جل�شم ب�الإيه�م. 

هن� يق�ل يف �لبد�ية �أنه ال ميكنهم. ف�شكل �ل�ح�س ال بد �أن ي�أتي من مك�ن م� حتى 
ي�شتخدم�ه، وه� ال ميكن �أن يت��جد يف �حل���س، الأن �حل���س ال تتلقى م�ؤثًر� غري 
م�ج�د يف �لع�مل �حلقيقي، حيث ال ي�جد �أية وح��س، و�أورد �لقدي�س »ت�م��س« ُحكم 
�، �لذي يظهر �أنه يك�ن، ال ميكن �أن ال يك�ن، كم� يف ح�لة �ملر�أة �لتي  �ل�شرع. و�أي�شً
بدت للن��س �أنه� وح�س،  الأن �شكلني ج�هريني ال ميكن �أن يت��جد� يف وقت و�حد يف 

نف�س �مل�دة.
�أي مك�ن يف �لطبيعة، فال ي�جد وهم  �أن ي�جد يف  �ل�ح�س ال ميكن  والأن �شكل 

ميكن �أن يحدث يف عني �لن�ظر، الأن �لب�شر ال بد له من �شيء ينق�شي �إليه. 
�، الأن �لطبيعة لي�شت  و�إذ� قيل �أن �ل�شكل م�ج�د يف �لع�مل، فهذ� لي�س ممكًن� �أي�شً
� الأن �له��ء ح�ل ذلك �ل�شكل �إن وجد  ق�درة على �أخذ �أي �شكل �أو كي�ن كهذ�، و�أي�شً
� الأنه  لي�س ث�بًت� د�ئًم�، وال ميكن �أن يك�ن ث�بًت� ب�شبب طبيعة �له��ء �ملتحركة. و�أي�شً
حتى يحدث حت�ل كهذ� ال بد �أن ي�شري �لتح�ل مرئًي� لكل �أحد، و�الأمر لي�س كذلك، 

ف�ل�شي�طني غري ق�درة على خد�ع �أنظ�ر �لرج�ل �ملقد�شني على �الأقل. 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



78

ُيظهر  ب�أن  �إم�  ذلك  يفعل  فه�  �لد�خلي،  �ل�عي  على  �ل�شيط�ن  �أثر  �إذ�   ،� �أي�شً
نف�شه لل�شخ�س، �أو ب�أن يغري �ل�عي �لد�خلي لل�شخ�س ب�الإيه�م. وه� ال يعمل بطريقة 
ح�شل  ل�  وحتى  ج�شم،  يف  يت�شكل  �أن  عليه  �شيت�جب  الأنه  لل�شخ�س،  نف�شه  �إظه�ر 
�أن  �أحد، الأن ج�شمني ال ميكن  �لد�خلي خلي�ل  �لع�ش�  �أن يخرتق  فعنده� ال ميكنه 
ي�جد� يف نف�س �ل�قت يف نف�س �ملك�ن، رمب� �إذن ه� ي�شت�يل على ج�شد وهمي، وهذ� 

� �شيك�ن م�شتحياًل، الأنه ال ي�جد �شكل وهمي بدون م�دة.  �أي�شً
كذلك ه� ال ي�شتطيع �أن يغري �ملعرفة، الأنه �إم� �أن يغريه� ب�لتعديل، وهذ� يبدو 
ن�شطة، وهذه ال متلكه�  �إمن� يحدث ب�شف�ت  �لتعديل  �أنه غري ق�در على فعله، الأن 
ال  �مل��شعية، وهذه  �أو �حلركة  �لك�مل  ب�لتح�ل  �أن يغريه�  �أو ه� ميكن  �ل�شي�طني، 
تبدو مالئمة ل�شببني. �الأول �أن �لتح�يل ال ميكن �أن يح�شل بدون �أن يت�أمل �الإن�ش�ن 
�أ�شي�ء ذ�ت  �ل�شيط�ن فقط يف  ث�نًي� الأنه يف هذه �حل�لة �شيظهر  و�أع�ش�وؤه تتح�ل. 
�لن�ع،  هذ�  من  �أ�شك�ال  يخلق  �أنه  يق�ل  »�أوج�شتني«  �لقدي�س  ولكن  معروف،  �شكل 
معروفة وغري معروفة، وب�لت�يل يبدو �أن �ل�شي�طني ميكنه� قطًع� �أن تخدع خي�ل �أو 

ح���س �الإن�ش�ن. 
و لكن �شد هذ�، يق�ل �لقدي�س »�أوج�شتني« يف كت�به de Ciuitate Dei �لث�من 
ع�شر، �أن حت�يل �لب�شر �إىل حي��ن�ت بهيمية ميكن �أن يحدث بفن�ن �ل�شي�طني، ولكنه 
� و�إمن� ظ�هري. ولكن هذ� ال ميكن �أن يحدث �إال �إذ� ك�نت �ل�شي�طني  ال يك�ن حقيقيًّ
�لكت�ب  يف  ق�ل  »�أوج�شتني«  �لقدي�س  �الإن�ش�ن.  ح���س  على  �لت�أثري  على  ق�درة  غري 

�لث�لث و�لثالثني: �شر �ل�شيط�ن يزحف خالل كل �حل���س، �إلخ. 
�لإجابة. �إذ� �أر�د �لق�رئ �أن َيرجع �إىل طرق �لتح�ل �لك�مل، �شيجده� يف �جلزء 
�لث�ين من هذ� �لكت�ب، �لف�شل �ل�ش�د�س، فيه طرق كثرية. ولكن دعن� نتحدث عم� 
�ل�شيط�ن ميكنه  �أن  �لثالث علم�ء، على  �آر�ء  مع  نتفق  بطريقة علمية، دعن�  لدين� 
�أن يخدع خي�ل �الإن�ش�ن فيجعل �الإن�ش�ن يبدو كحي��ن. �آخر هذه �الآر�ء ه� للقدي�س 
»ت�م��س« وه� �أكرث ف�ش�حة من �لبقية. و�الأول ه� للقدي�س »�أنت�ني��س« يف �أول جزء 
يجتهد  معينة  �أوق�ت  يف  �ل�شيط�ن  �أن  �أعلن  عندم�  �خل�م�س،   Summa كت�به  من 
ب�ملنطق  هذ�  »ت�م��س«  �لقدي�س  وُيثبت  �حل���س،  ب�إيه�م  �الإن�ش�ن،  خي�ل  خلد�ع 

�لطبيعي، ب�ل�شريعة، وبعدد كبري من �الأمثلة. 
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ويت�بع ق�ئاًل: �أج�ش�دن� معر�شة طبيعًي� لط�عة �ملالئكة �إذ� عملت �ملالئكة فيهم 
حركة م��شعية. ومالئكة �ل�شر، رغم �أنهم خ�شرو� �لنعم، �إال �أنهم مل يخ�شرو� �لقدرة 
�لطبيعية، كم� قلن� من قبل. وحيث �أن ملكة �خلي�ل هي ملكة م�دية، الأنه� مرتبطة 
بع�ش� م�دي ه� �لعقل، فهي ب�لطبيعة معر�شة لل�شيط�ن، وي�شتطيع �ل�شيط�ن �أن ي�ؤثر 
فيه�، وي�شبب �ل�شيط�ن فيه� خي�الت عديدة، وذلك بتدفق �الأفك�ر و�خلي�الت ل��شف 

�ل�ش�رة �ملتلق�ة من �ل�شيط�ن.
 Episcopus �لت�يل  �ل�شرعي  ب�لق�ن�ن  �أنه قد ثبت  »�أنت�ني��س«،  �لقدي�س  يق�ل 
�أغ��هن  �لالتي  �خلبيث�ت،  �لن�ش�ء  بع�س  ُنهمل  �أال  يجب  و�لع�شرون:  �ل�ش�د�س 
�أم�ر� غريبة. وال بد  �ل�شيط�ن و�أغر�هن ب�الأوه�م و�خلي�الت �ل�شيط�نية، فيتخيلن 
�أن ن�شدق ونن�شر لكل �أحد �أن حك�ية �أنه ميكنهن �أن يتج�لن يف �ش�ع�ت �لليل على 
نه�ئي  �أو مع عدد ال  �أو مع »هريودي��س«  �ل�ثنية،  �الإلهة  »دي�ن�«  �ل�ح��س مع  ظه�ر 
من �لن�ش�ء، و�أنهن يف �شمت �لليل ي�ش�فرن م�ش�ف�ت بعيدة من �الأر�س هي حك�ي�ت 
خ�طئة، و�أينم� ُيب�ّشر للن��س ب�لرب ال بد �أن يق�ل لهم �أن هذ� كله خ�طئ، و�أنه عندم� 
�شريرة.  روح  ب���شطة  ولكن  �لرب  ب���شطة  يك�ن  ال  ب�خلي�الت،  �مل�ؤمن  عقل  يبتلى 
و»�ش�ت�ن« ذ�ته حّ�َل نف�شه �إىل �أ�شك�ل �أ�شخ��س خمتلفني عرب �لزمن، ويف �الأحالم 

ك�ن ُي�شلل �لعقل وي�أ�شره، وي�جهه �إىل طرق منحرفة. 
�أن  �أ�شي�ء �لتي يجب  �ل�ش�ؤ�ل �الأول، عن �الأربعة  �لق�ن�ن يف  �لتع�مل مع هذ�  مت 
ينتقلن  �أن  �ل�ش�حر�ت ال ميكنهن  �أن  ن�ؤمن  �أن  �لفهم  �ش�ء  و�شيك�ن من  به�.  ُيب�شر 
� لي�ش��  هكذ� عندم� يردن و�أن �لرب ال مينع هذ�، وقد حدث كثرًي� جًد� �أن �أ�شخ��شً

�شحرة �نتقل�� عرب م�ش�ف�ت بعيدة من �الأر�س. 
ولكن هذه �لتح�الت ميكن �أن حتدث ب�لطريقتني �ملذك�رتني يف �لكت�ب �ملذك�ر 
كتب  يف  ي�جد  �أنه  »�أوج�شتني«  �لقدي�س  فيه  يق�ل  ف�شل  وهن�ك   ،Summa �آنًف� 
�ل�ثنيني حك�ية �أن �ش�حرة ��شمه� »�شري�س« ح�لت �أ�شح�ب »�أولي�شي�س« �إىل وح��س، 
بل عملته  �إجن�ًز� حقيقًي�،  ولي�س  �ل�هم و�خلي�ل،  ولكن هذ� ك�ن عن طريق بع�س 

بتعديل خي�الت �لن��س، وهذ� ثبت ب��ش�ح ب�أمثلة كثرية. 
� يف كت�ب Lives of the Fathers، �أنه ك�ن هن�ك فت�ة ال ت��فق على  نقر�أ �أي�شً
جعل  منه�،  غ�شبه  ب�شبب  و�ل�ش�ب  معه.  حقرًي�  �شيًئ�  تعمل  حتى  له�  يت��شل  �ش�ب 
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و�حًد� يه�دًي� يعمل له� عماًل �شحرًي�، فتح�لت �إىل ُمهرة. ولكن هذ� �لتح�يل مل يكن 
�لفت�ة نف�شه�، وخي�ل  �ل�شيط�ن، �لذي غري خي�ل وح��شة  حقيقًي�، بل ه� وهم من 
وح���س �أولئك �لذين ينظرون �إليه�، وبهذ� بدت للجميع �أنه� ُمهرة، ولكنه� ك�نت يف 

�حلقيقة ال ز�لت فت�ة.
الأنه عندم� مت �قتي�ده� �إىل »م�ك�ري��س« �ملب�رك، مل ي�شتطع �ل�شيط�ن �أن يخدع 
ح���س �ملب�رك كم� فعل مع �الآخرين، فب�شبب قد��شته، ��شتط�ع �ملب�رك  �أن ير�ه� 
�أن  وقيل  �ل�هم،  �لفت�ة من  له� حتررت  وب�شبب �شل��ته  ُمهرة.  ولي�شت  فت�ة ع�دية 
هذ� حدث له� الأنه� مل ُت�شغل عقله� ب�الأ�شي�ء �ملقد�شة، �أو الأنه� مل حت�شر �لُقد��س 
كم� يجب، وب�لت�يل ك�ن لل�شيط�ن ق�ة عليه�، رغم �أنه� ك�نت يف �أم�ر �أخرى �ش�دقة. 
ي�ؤثر  �أن  و�ملز�ج�ت،  �لد�خلية  �الإدر�ك�ت  بتحريك  �ل�شيط�ن  ي�شتطيع  ب�لت�يل 
ج�شدي  ع�ش�  �أي  على  فيعمل  و�لع�طفية،  و�لعقلية  �جل�شدية  و�مللك�ت،  �الأفع�ل  يف 
ك�ن، وهذ� يتفق مع كالم �لقدي�س »ت�م��س«. وبهذ� ميكن �أن ن�شدق ب�أفع�ل »�شيم�ن 
م�ك��س« يف �لُرقى �لتي ُحكيت عنه. ولكن �ل�شيط�ن ال ي�شتطيع �أن يعمل �أًي� من هذه 
�الأ�شي�ء بدون �إذن �لرب، و�لرب ب���شطة مالئكة �خلري غ�لًب� م� ُيقيد �خلبث �لذي 
يف �ل�شيط�ن ومينعه عندم� يريد خد�عن� و�أذيتن�. لذلك يق�ل �لقدي�س »�أوج�شتني«: 

ه�ؤالء ب�إذن �لرب، يثريون �لعن��شر وي�شلل�ن عق�ل �لذين ال يثق�ن يف �لرب. 
على  زوجته  يرى  �أن  يقدر  ال  �الإن�ش�ن  �أن  يف  تت�شبب  �أن  لل�شي�طني  ميكن   � �أي�شً
تقدمي  فيتم  �خلي�ل،  �شن�عة  من  ي�أتي  وهذ�  �لعك�س.  على  ير�ه�  بل  �شحيح،  نح� 
 � �أي�شً �ل�شيط�ن  وفظيع.  بغي�س  �شيء  �أنه�  على  �ل�شيط�ن  ب���شطة  خلي�له  �لزوجة 
للخطية.  وي��شلهم  ليخدعهم  و�مل�شتيقظني،  �لن�ئمني  كريهة يف خي�ل  �أ�شي�ء  ُيلقي 
ولكن الأن �خلطية ال تت�قف على �خلي�ل ولكن على �لرغبة، ب�لت�يل �الإن�ش�ن ال يفعل 
�خلطية بهذه �خلي�الت �ملقرتحة من �ل�شيط�ن �إال �إذ� ك�نت لديه رغبة �شخ�شية يف 

�أن يقبل �خلطية. 
�لر�أي �لث�ين للعلم�ء �حلديثني له نف�س �ملعنى، عندم� �شرح�� مبعنى �الإيه�م، 
وعن �لطرق �لتي ميكن لل�شيط�ن �أن ي�شنع به� هذ� �الإيه�م. هن� فلرنجع �إىل م� قيل 

بخ�ش��س جدلي�ت �لقدي�س »�أنت�ني��س« وال د�عي �أن نكرر. 
وهي، هل  ُطرحت  �لتي  للحجة  �إج�بة  وه�  »ت�م��س«  للقدي�س  ه�  �لث�لث  �لر�أي 
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ت�جد �أ�شك�ل �ل�ح��س يف �حل���س �أو يف �ل��قع �أو يف �لبيئة �ملحيطة؟ ور�أيه ه� �أن 
�ل�شكل �لظ�هر لل�ح�س م�ج�د فقط يف �الإدر�ك �لد�خلي لالإن�ش�ن، وهذ� �ل�شكل بق�ة 
�خلي�ل، ير�ه �الإن�ش�ن بطريقة م� كهيئة ج�شد خ�رجي. و�ل�شي�طني له� طريقت�ن يف 

حتقيق هذه �لنتيجة. 
�ل�شيط�ن  �الإن�ش�ن متر بفعل  �أ�شك�ل �حلي��ن�ت �ملحف�ظة يف خي�ل  �أن  �لأوىل: 
عندم�  وب�لت�يل،   .� �أي�شً �الأحالم  يف  حتدث  �لطريقة  هذه  �لد�خلية،  �حل���س  �إىل 
يظهرون  �لب�شر،  مثل  �خل�رجية،  �حل���س  �أع�ش�ء  به�  لت�شعر  �الأ�شك�ل  هذه  تتهي�أ 

وك�أنهم م�ج�دون ك�أج�ش�م خ�رجية، وميكن مل�شهم يف �حلقيقة. 
وب�لت�يل  لالإن�ش�ن،  �لد�خلية  �الأع�ش�ء  يف  �لتغيري  من  تنتج  �لثانية:  �لطريقة 
يح�شل �خلد�ع، ومت ت��شيحه� يف ح�لة �ل�شخ�س �لذي مت خد�ع تذوقه، فكل �شيء 
�، حتى �الإن�ش�ن ميكنه �أن يحقق هذ� يف �أ�شي�ء طبيعية،  ك�ن حلً�� �ش�ر يبدو مًر�. �أي�شً
مثلم� يظهر يف بخ�ر �لدخ�ن �أن م� يخرج من �لبيت هي ثع�بني، وهن�ك �أمثلة كثرية 

�أخرى م�ج�دة. 

حلول �جلدليات 

بطريقة  ُيفهم  ع�دًة  �قتب��شه،  يتم  �لذي  �لن�س  �الأوىل، ذلك  للجدلية  ب�لن�شبة 
�شيئة. �لذي ك�ن يتحدث عن �لتح�ل بفعل �ل�شحر �إىل �شكل �آخر �أو �إىل �شكل �شبيه، 
�لن�س  �أن  وحيث  �الإيه�م.  بطريقة  يحدث  �أن  ميكن  هذ�  �أن  كيف  �أو�شحن�  فلقد 
يق�ل �أنه ال خمل�ق ميكن �أن يخلق بقدرة �ل�شيط�ن، ف���شح �أن لديه منطق �إذ� مت 
فهم �لكالم مبعنى �خللق. ولكن فلن�أخذ كلمة »حتّ�ل« لتعرب عن �الإنت�ج �ل�شيط�ين 
للمخل�ق�ت، فه� �شيء م�ؤكد �أن �ل�شي�طني ميكنهم �أن يعمل�� بع�س �ملخل�ق�ت غري 

�لك�ملة.

و�لقدي�س »ت�م��س« ي��شح كيف ميكن لهذ� �أن يح�شل. الأنه يق�ل �أن كل �لتح�الت 
�مَلنّي �لذي ي�جد يف جميع عن��شر  �أ�ش��شي وه�  يف �الأج�ش�م �مل�دية، حتت�ج ل�شيء 
هذ� �لع�مل، يف �لربية �أو يف �مل�ء )مثل �لثع�بني و�ل�شف�دع وهذه �الأ�شي�ء �لتي ت�شع 
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منيه� على �الأر�س �أو يف �مل�ء (، فيمكن �أن حت�شل �ل�شي�طني على هذ� �ملني. ولذ� 
ميكنه� �أن حُت�ل �أي �شيء �إىل �شفدع �أو ثعب�ن.

لكن  �ل�شي�طني.  بفعل  �أن حتدث  قطًع�  �مل�دية ميكن  لالأج�ش�م  �لتح�الت  فهذه 
�إىل  �مليت  �جل�شم  يع�د  عندم�  �أو  وح�س،  ج�شم  �إىل  �الإن�ش�ن  ج�شم  يتغري  عندم� 
�حلي�ة، فمثل هذه �الأ�شي�ء حتدث فقط ب�الإيه�م و�ل�شحر، �أو حتدث ب�أن �ل�شي�طني 

يظهرون �أم�م �الإن�ش�ن يف هذه �الأ�شك�ل. 

 On Animals هذه �جلدلي�ت مت دح�شه�. الأن »�ألبريت��س« �ملب�رك يف كت�به 
�خترب هل �ل�شي�طني �أو دعن� نقل �ل�ش�حر�ت، ميكنهن �أن ي�شنعن حي��ن�ت، يق�ل 
�أنه ميكنهن، ب�إذن �لرب، �أن يعملن حي��ن�ت ن�ق�شة. ولكن ال ميكنهن �أن يفعلن هذ� 
�ملقطع يف  �إىل  وب�لرج�ع  �ل�قت.  بع�س  �إىل  بل يحتجن  �لرب،  يفعل  يف حلظة كم� 
�شفر �خلروج �ل�ش�بع عندم� ��شتدعى �لفرع�ن رج�له �حلكم�ء، ق�ل: هذه �ل�شي�طني 
بع�س  يخرج��  �أن  ميكنهم  وب��شتخد�مهم  �لبذور،  بع�س  وجتمع  �الأر�س  يف  مت�شي 
�شيء  �أي  يف  ت�ؤثر  �أن  �ل�ش�حر�ت  حت�ول  عندم�  يق�ل:  هن�  و�لتف�شري  �لف�ش�ئل. 
وي�شرت�ش�ن �ل�شي�طني، ف�ل�ش�حر�ت يتج�لن يف �أنح�ء �لع�مل ويح�شرن �ملني �خل��س 

بهذه �الأ�شي�ء وبهذ� �ملعنى، فهم ب�إذن من �لرب، ينتجن ف�ش�ئل جديدة. 

جدلية �أخرى ميكن �أن ُتطرح، هل هذه �الأفع�ل �ل�شيط�نية ميكن تعترب معجز�ت. 
و�الإج�بة �ت�شحت يف �جلدلي�ت �ل�ش�بقة، �أنه حتى �ل�شي�طني ميكنه� �أن ت�شنع بع�س 
�ملعجز�ت مب� يتفق مع قدر�تهم. ولكن ب�لن�شبة الأفع�ل »عدو �مل�شيح« �الأنتيخري�شت��س، 

فيمكن �أن يق�ل �أنه� من �خلد�ع، و�أنه يتم عمله� بهدف �إغ��ء �لن��س. 

هن�ك جدلية �أن �ل�شيء �ل�ش�كن ال يتحرك �إال عرب ع�مل ن�شط. وب�لت�يل ف�ل�شكل 
�أنه حترك ب�لع�مل �لن�شط  �أن نق�ل  �أن يك�ن حقيقيًّ� وال ميكن  �لذي ُيرى ال ميكن 
�لذي ه� فعل �لنظر، �شيج�ب ب�أن هذ� �ل�شكل ال يربز من �أي ح��شة، �إمن� ه� ي�شدر 
وقدمه�  و�أخرجه�  �ل�شيط�ن  ر�شمه�  �خلي�ل،  يف  حمف�ظة  حم�ش��شة  �ش�رة  من 

للخي�ل بق�ة �الإدر�ك. 
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ب�لن�شبة للجدلية �الأخرية، �شنق�ل �أن �ل�شيط�ن ال يغري �لق�ى �لتخيلية و�الإدر�كية 
ميكنه  ال  الأنه  �مل��شعية.  �حلركة  خ��شة  فيه�،  ب�لتح�ير  ولكن  له�،  نف�شه  ب�إظه�ر 
بنف�شه �أن يحث ظه�ر�ت جديدة كم� قلن�. ولكن ه� يغريهم ب�لتح�ير، �لذي يعمله 
�لع�ش�  م�دة  بتق�شيم  ولي�س  و�ملز�ج�ت  �الإدر�ك  حتريك  عرب  �مل��شعية،  ب�حلركة 

�حلي، الأن هذ� �شينتج عنه �إح�ش��س من �الأمل. 

e
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السؤال 11. هل الساحرات الالتي يعملن قَاباَِلت 
يقتلن األطفال في األرحام أثناء التوليد؟

�لت�ليد  �أثن�ء  �الأرح�م  �الأطف�ل يف  يقتلن  م�لد�ت  يعملن  �لالتي  �ل�ش�حر�ت  �أن 
ويعملن �الإجه��س �أو �إذ� مل يقدرو� على هذ�، ف�إنهن يهنب �لطفل �مل�ل�د لل�شي�طني. 
يف  �ل�شي�طني  تفعله�  مروعة  جر�ئم  �أربعة  بخ�ش��س  �حلقيقية  �شنعر�س  هن� 
عرب  �الأ�شي�ء  هذه  يفعل�ن  �ل�شي�طني  �أن  وحيث  �ل�الدة.  وبعد  �لرحم  يف  �الأطف�ل، 
مع�ونة �ل�ش�حر�ت، ولي�س �لرج�ل، فهذ� �لن�ع من �لقتل يرتبط ب�لن�ش�ء �أكرث، وم� 

�شي�أتي هي �لطرق �لتي يفعلن ذلك به�. 
�ل�شحر.  م��ش�ع  يف  �لاله�تيني  من  �أ�شمل  ب�شكل  يتع�مل�ن  �ل�شريعة  علم�ء 
�أنه يف �ل�شحر، عندم� ال ي�شتطيع �أحد �أن يعمل �لفعل �جل�شدي، مثل  وهم يق�ل�ن 

�الإجه��س. فهن�ك طرق �أخرى وهي �أنهن �إم� ي�أكلن �لطفل �أو يهبنه لل�شيط�ن. 
بدون م�ش�عدة �ل�شي�طني، ميكن لالإن�ش�ن ب�لطريقة �لطبيعية ب���شطة �الأع�ش�ب، 
�أو �حلفظ، �أو طمث معني، �أن ي�شل ب�ملر�أة �أال تلد. ولكن �لطريقة �ل�شحرية خمتلفة، 
الأنه� حت�شل ب���شطة �ل�ش�حر�ت. ولي�شت هن�ك ح�جة لالإتي�ن ب�حلجج، الأنه هن�ك 

�أمثلة عديدة وم��قف تثبت حقيقة هذ� �لفعل. 
�الأطف�ل، وهذ� �شد  �أكل  �ل�ش�حر�ت، ه�  تفعله�  �لتي  �لف��ح�س  �الأول من هذه 
�لغريزة �الإن�ش�نية، وطبًع� �شد طبيعة كل �ل�ح��س، غري �لذئ�ب، �لتي هي معت�دة 
على قتل �أو �أكل �شغ�ره�. وب�لن�شبة لهذ�، هن�ك مفت�س من »ك�م�«، ق�ل لن� �الآتي: 
الأن هن�ك رجاًل  تفتي�ًش�،  ليعمل  »ب�ربي«  �شك�ن مق�طعة  ب���شطة  ��شتدع�وؤه  �أنه مت 
معيًن� فقد �أطف�له �أثن�ء والدتهم، وق�ل �أن هن�ك �جتم�ًع� من بع�س �لن�ش�ء يف �لليل، 

و�أق�شم �أنه ر�أى ه�ته �لن�ش�ة يقتلن طفله وي�شربن دمه ثم ي�أكلنه.
�، يف �شنة و�حدة، وهي �ل�شنة �لتي م�شت، ق�ل �أن �إحدى و�أربعني �ش�حرة  �أي�شً
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كت�به  يف  نيدر«  »ج�ن  لـ  كت�ب�ت  هن�ك  هذ�  على  للت�أكيد  هذ�.  ب�شبب  �أُحرقت 
Fomicarus، وفيه� ذكر الأحد�ث يحكيه�، وك�نت ذ�كرته ال ز�لت ح��شرة، حيث 
لن�  يقلن  ت�ئب�ت د�ئًم�  لي�شت غريبة عليه، وهن�ك �ش�حر�ت  �الأ�شي�ء  �أن هذه  تبني 
ولالآخرين: ال �أحد ي�شر �الإمي�ن �لك�ث�ليكي �أكرث من �ملُ�لِّد�ت، الأنهن عندم� تقتلن 
�الأطف�ل، فهن بعد ذلك ولغر�س �آخر، ي�أخذنهم خ�رج �لغرفة ويرفعنهم �إىل �له��ء، 
ويهبنهم لل�شيط�ن. و�لطريقة �لتي ي�ؤدين به� جر�ئمهن �شنعر�شه� قريًب�، ولكن �أواًل 

هن�ك �ش�ؤ�ل ينبغي �أن ُي�شئل بخ�ش��س �الإذن �الإلهي.

e
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السؤال 12. حوَل إذا ما كان إذن الرب األعلى ال بد 
أن يحدث في أي عمل من أعمال سحر؟ 

�الآن ال بد �أن نتحدث عن �الإذن �الإلهي، ون�ش�أل �أربعة �أ�شئلة.
 �لأول: هل من �ل�شروري �أن يحدث هذ� �الإذن يف �أي عمل من �أعم�ل �ل�شحر؟

و�جلر�ئم  �ل�شحر  يفعل  �أن  �أثيم  ملخل�ق  �شي�شمح  عظمته  يف  �لرب  هل  ثانًيا:   
�ملرعبة �الأخرى؟

 ثالًثا: هل جرمية �ل�شحر تتج�وز كل �ل�شرور �الأخرى �لتي �شمح به� �لرب؟
 ر�بًعا: ب�أي طريقة ميكن �لتب�شري بهذه �الأم�ر للن��س؟

�إلهًي� مل� تعمله  �إذًن�  �أن هن�ك  �أن نق�ل  �أواًل هل من �الإمي�ن �لك�ث�ليكي  �شن�ش�أل 
�ل�ش�حر�ت من هرطق�ت عظيمة؟ تق�ل �حلجة ب�أنه لي�س من �ملنطقي �أن ن�ؤمن �أن 
�لرب ي�شمح بهذه �لق�ة �لكبرية لل�شيط�ن يف هذ� �لن�ع من �ل�شحر. �شنق�ل �أواًل �أنه 
� من  من �لك�ث�ليكي، �أن نك�فح مق�لة �أن �ل�شحر يحدث ب�إذن �لرب الأن فيه� �نتق��شً

�خل�لق.
لقد قلن� �أنه من �لك�ث�ليكي �أن ن�ؤمن �أن �ل�شيط�ن لي�س م�شم�ًح� له ب�شيء كبري 
من �الأذية لالإن�ش�ن، الأنه �إذ� �آمن� �أن �لرب ي�شمح، �شيبدو وك�أنه �نتق��س من �خل�لق. 
و�شينتج عن هذ� �أنه لي�س كل �شيء خ��شع لعن�ية �لرب. الأن �لع�طي �حلكيم يفرت�س 
�أن ُيبعد كل �لنق�س و�ل�شر عن �ملتقني. ونق�ل �أنه �إذ� ك�نت �أعم�ل �ل�شحر ي�ؤذن به� 
�إذ� ك�ن يعلمه� وال يبعده�، فه�  من عند �لرب، فهي لي�شت بعيدة عن علمه، لكن 
لن يك�ن ع�طًي� حكيًم�، وكل �شيء لن يك�ن خ��شًع� لعن�يته. ولكن مب� �أن هذ� كله 

خ�طئ، ب�لت�يل ف�لرب ال ي�أذن ب�ل�شحر. 
�أن  �إم� ب�إمك�نه  �أن من �شمح به،  �أن يحدث ُيفرت�س  ُي�شمح ب�شيء  �، حتى  و�أي�شً
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�أر�د، وال �شيء من هذه  �إذ�  �أن مينعه  �أو ه� ال يقدر  �أر�د،  �إذ�  مينعه من �حلدوث 
�الفرت��ش�ت ميكن �أن ينطبق على �لرب. الأنه يف �حل�لة �الأوىل �شيك�ن �شريًر�، ويف 
�حل�لة �لث�نية �شيك�ن �شعيًف�. ولذلك �شن�ش�أل ب�شكل عر�شي: ب�لن�شبة لل�شحر �لذي 
حدث لبيرت، �إذ� ك�ن ميكن للرب �أن مينعه، ومل مينعه، ف�إم� �أن يك�ن �لرب �شريًر� 
�أو يك�ن �لرب غري مب�ل على �الإطالق. ولكن �إذ� مل يكن ق�دًر� على منعه �إذ� �أر�د، 
لن يك�ن ق�دًر� على كل �شيء. ولكن مب� �أنه من �مل�شتحيل �أن ن�ؤمن ب�لر�أي �لذي يق�ل 
�أن �ل�شحر يح�شل ب�إذن  �أن �لرب له مثل هذه �ل�شف�ت، ب�لت�يل ال ميكن �أن نق�ل 

من �لرب. 
وال  �أفع�له،  عن  وم�ش�ؤول  نف�شه  عن  م�ش�ؤول  ه�  �ل�ش�ء  يعمل  �لذي  ذلك   ،� �أي�شً
نق�ل �أنه خ��شع الإذن �حل�كم حتى يعمل �ل�ش�ء. و�الإن�ش�ن �أ�شبح م�ش�ؤواًل عن نف�شه 
�أم�م �لرب، طبق� لكت�ب �ل�شري�خ �خل�م�س ع�شر: �لرب عمل �الإن�ش�ن من �لبد�ية، 
وتركه ي�شع خطته �خل��شة. ف�خلط�ي� �لتي يعمله� �الإن�ش�ن قد ُعملت طبًق� لتخطيط 

�الإن�ش�ن وطبًق� لرغبة قلبه. وب�لت�يل لي�شت كل �ل�شرور خ��شعة الإذن �لرب. 
�، يق�ل �لقدي�س »�أوج�شتني« يف كت�ب Enchridion، كم� ق�ل �أر�شط� يف  و�أي�شً
كت�به �لت��شع من Metaphysics: من �جليد �أال نعرف بع�س �لرذ�ئل �أكرث من �أن 
نعرفه�، لكن كل خري ال بد �أن ين�شب �إىل �لرب. ب�لت�يل �شنق�ل مبد�أًي� �أن �لرب ال 
� �إىل كالم �لقدي�س »ب�ول«  مينع رذيلة �ل�شحر، �ش��ء ه� ي�شمح به� �أو ال. �نظر �أي�شً
يف ر�ش�لة ك�رنثي��س �الأوىل: »�ألعل �لرب تهمه �لثري�ن؟« لذلك ال يعتني �لرب �إذ� 
من  ي�أتي  و�إذنه  الإذنه،  خ��شعني  لي�ش��  الأنهم  ال،  �أم  ي�شحرون  �ل�شحرة  ه�ؤالء  ك�ن 

عن�يته. 
�، ذلك �لذي يحدث ب�شكل طبيعي ال يحت�ج �إىل �إذن حكيم �أو ل�ش�حب عقل  �أي�شً
ر�جح. هذ� يت�شح يف كت�ب �أر�شط� Ethics �لكت�ب �لث�ين: رج�حة �لعقل يف �ملنطق 
�ل�شحيح تك�ن على �الأ�شي�ء �خل��شعة لر�أي �الإن�ش�ن و�ختي�ره. ولكن هن�ك ت�أثري�ت 
ت�أثري  ب�شبب  مثاًل  تك�ن  �ل�شحر،  تدخل  بدون  طبيعي  ب�شكل  حتدث  لل�شحر  عديدة 
ب�لنج�م، �لتي ت�شبب �ملر�س، �أو �أي �شيء �آخر من �الأ�شي�ء �لتي قد نحكم عليه� �أنه� 

�شحر. ب�لت�يل هذه �الأ�شي�ء �لطبيعية ال حتت�ج د�ئًم� لالإذن �الإلهي. 
�، �إذ� �ُشحر �الإن�ش�ن ب�الإذن �الإلهي، �شيك�ن هن�ك �ش�ؤ�ل: مل�ذ� يحدث هذ�  و�أي�شً
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ل�شخ�س �أكرث من �شخ�س �آخر؟ �إذ� قيل �أن هذ� ب�شبب �خلطية، و�لتي تك�ن كثرية 
عند ذلك �لرجل عن �لرجل �الآخر، فهذ� ال يبدو �شحيًح�، الأنه هكذ� �شيك�ن �الأكرث 
خطيئة ه� �الأكرث ت�أثًر� ب�ل�شحر ولكن �حلقيقة  �أن �ملذنبني هم �الأقل عق�ًب� يف هذ� 

�لع�مل. الأنه ع�دة يق�ل: هنيًئ� للك�ذبني. 
�أن  ب�ل�شر  ي�شمح  �لرب  �أن  بِه  �ملُ�َشلم  من  �أنه  �جلدلي�ت:  هذه  �شد  ولكن 
يح�شل، رغم �أنه ال يتمن�ه �أن يح�شل، لكنه يح�شل الأجل كم�ل �لك�ن. �نظر كالم 
»دي�ني�شي��س« يف كت�ب de Diuin Nom �لث�لث، �ل�شر �شيك�ن �أبد �لدهر، الأجل 
كم�ل هذ� �لك�ن. و�لقدي�س »�أوج�شتني« يف كت�ب Enchiridion يق�ل: كل �الأ�شي�ء 
�جليدة و�ل�شيئة ت�شنع �جلم�ل �لب�هر لهذ� �لك�ن. فم� يق�ل �أنه �شر �إمن� ه� مرتب 
�أف�شل وهذ� �شيء جيد،  ب�شكل  �ملهمة  في�ؤدي  �ل�شحيح  بعن�ية، وم��ش�ع يف مك�نه 
و�الأ�شي�ء �جليدة �أكرث �إر�ش�ء وجد�رة ب�لثن�ء �إذ� ق�رن�ه� ب�الأ�شي�ء �ل�شيئة. �لقدي�س 
� يدح�س ر�أي �أولئك �لذين يق�ل�ن �أنه رغم �أن �لرب لي�شت له رغبة  »ت�م��س« �أي�شً
�أو يف  �لطبيعة  �ش��ء يف  �ل�شر،  تبحث عن  ت�جد خمل�ق�ت  ال  �أنه  �ل�شر - حيث  يف 
�حلي��ن�ت، �أو يف رغب�تهم و�شه��تهم، �إمن� يك�ن هدفهم ه� �ملتعة �جليدة -  ولكنه 
يريد �أن يك�ن �ل�شر م�ج�ًد�. ق�ل �أن هذ� خ�طئ، الأن �لرب ال يتمنى لل�شر �أن يحدث، 
وال يتمنى لل�شر �أال يحدث، ه� فقط ي�شمح ب�ل�شر �أن يحدث، وهذ� جيد لكم�ل �لك�ن. 
ومل�ذ� من �خلط�أ �أن نق�ل �أن �لرب يتمنى �ل�شر �أن يحدث الأجل كم�ل هذ� �لك�ن، 
�أنه جيد �إال �إذ� ك�ن جّيًد�  يق�ل �أن هذ� لل�شبب �لت�يل، لي�س من �شيء ُيحكم عليه 
طبيعته  الأن  جيد  ب�شيء  �شيحكم  �لف��شل،  �لرجل  مثل  ب�ل�شدفة.  ولي�س  نف�شه  يف 
ولكن  الأجل �خلري،  بذ�ته  لي�س مرتب�  و�ل�شر  بطبيعته �حلي��نية،  يحكم  لن  جيدة، 
ذلك يحدث ب�ل�شدفة. الأن �لرب �شد رغب�ت ه�ؤالء �لذين يفعل�ن �ل�شر، فهم حني 
�شد  �لرب  يك�ن  �لطريقة  بهذه  �لنه�ية.  يف  جيدة  نت�ئج  حتدث  �شرهم،  يعمل�ن 
ن�ر  �إعد�م�تهن حيث  وظهر هذ� خالل  �لطغ�ة،  رغب�ت  و�شد  �ل�ش�حر�ت،  رغب�ت 

�لر�ش� �أ�شرق ب��ش�ح. 
�لإجابة. هذ� �ل�ش�ؤ�ل �شعب يف فهمه كم� ه� مفيد يف �شرحه، وه� لي�س �ش�ؤ�ال 
�أنهم�  يف  ي�شرتك�ن  و�الثن�ن  �حلكيم،  لل�شخ�س  �ش�ؤ�ل  ه�  �إمن�  �لع�دي  لل�شخ�س 
ي�شدق�ن �أن هذ� �ل�شحر �لفظيع ي�أذن به �لرب، وهم يجهل�ن مر�د �لرب من هذ� 
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�الإذن. وب�شبب هذ� �جلهل من مر�ده، �شيتم قمع �ل�ش�حر�ت بكل هذ� �ل�شر �لذي 
فيهم، فيبدو �أنهن يردن تدمري �مل�شيحية كله�. وعنده�، كل من �ملتعلم وغري �ملتعلم 
�شيك�ن مرت�ًح� بكل �لطرق، طبًق� لر�أي �لاله�تيني، نحن �شنبد�أ �إج�بتن� مبن�ق�شة 
�ثنني من �ل�شع�ب�ت. �أواًل، �أن هذ� �لع�مل يخ�شع لعن�ية �لرب �لتي يعطيه� بنف�شه 
ذنب  من  فيه�  يك�ن  م�  بكل  �خلطية،  بغلبة  ي�شمح  عد�لته،  يف  �أنه  ث�نًي�،  للجميع. 
وعق�ب و�شي�ع، وج�ءت �خلطية �أ�شاًل ب�شبب �أول �إذنني له، حتديًد�، �الإذن ب�شق�ط 
�ملالئكة وحت�لهم �إىل �شي�طني و�الإذن بخطية �آدم وح��ء. ومن هذ� يت�شح �أنه يجب 

�أن ن�شر على �لكفر بهذه �لهرطقة حتى ال ي�رط �إن�ش�ٌن نف�شه يف �شالالت �لكف�ر. 
 Wisdom كت�ب  )�نظر  �لرب  بعن�ية  يتعلق  م�  �الأوىل،  لل�شع�بة  وب�لن�شبة 
�لر�بع ع�شر: �أنت تعتني، ي� �أب�ن�، �حل�كم على كل �شيء(، نحن يجب �أن ن�ؤمن �أن 
� يعطي كل �شيء، وحتى جنعل هذ� و��شًح�،  كل �الأ�شي�ء خ��شعة الإر�دته، و�أنه �أي�شً
دعن� �أواًل ندح�س �أحد �ل�شالالت. �إذ� �أخذن� �لن�س يف �شفر �أي�ب: »�ل�صحاب �صرت 
�لقدي�س  عقيدة  �أن  �آمن  �لبع�س  يتم�صى«.  �ل�صماو�ت  د�ئرة  وعلى  ُيرى،  فال  له 
»ت�م��س« تعني �أن �الأ�شي�ء �لط�هرة فقط هي �خل��شعة لعن�ية �لرب، مثل �الأرو�ح 
� ف�ش�ئل �حلي��ن�ت �الأقل درجة من �الإن�ش�ن، و�لتي تك�ن  �ملختلفة و�لنج�م، و�أي�شً
� ط�هرة، ولكنهم ق�ل�� �أن هن�ك �أفر�ًد� من �أي ف�شيلة، يك�ن�ن ق�بلني للف�ش�د،  �أي�شً

فه�ؤالء ال يخ�شع�ن.
�لع�مل هي خ��شعة  �الأقل يف هذ�  �لدرجة  �أن كل �حلي��ن�ت ذ�ت  ب�لت�يل ق�ل�� 
لعن�ية �لرب يف �لك�ن، ولكن لي�س ب�شكل فردي. ولكن ب�لن�شبة لالآخرين فهذ� �لر�أي 
يق�ل  وب�لت�يل  ب�الإن�ش�ن.  يعتني  يعتني ب�حلي��ن�ت مثلم�  �لرب  تقبله، الأن  ال ميكن 
�حلرب م��شى مت�أماًل �أن يقف يف مك�ن حم�يد، �أنه ي��فق على كالمهم �أن كل �الأ�شي�ء 
�لق�بلة للف�ش�د لي�ش�� ب�شكل فردي خ��شعني للعن�ية �الإلهية، لكن �لرب حمى �لب�شر 
من كثري من �الأ�شي�ء �ل�شيئة، ب�شبب �لنعمة �لب�هرة لذك�ئهم، و�أرو�حهم �ملختلفة. 
لي�س  فه�  �الإلهي،  ب�الإذن  لالإن�ش�ن  �ل�شحر  حدث  مهم�  �لر�أي،  لهذ�  تبًع�  وب�لت�يل 

كثرًي� مثل �لذي يحدث للحي��ن �أو �أي من ثم�ر �الأر�س �الأخرى. 
يف  �لرب  عن�ية  ب�لكلية  يرف�س  �لذي  ذلك  من  للحقيقة  �أقرب  �لر�أي  هذ� 
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»دمي�كريت��س«  فعل  مثلم�  ب�ل�شدفة،  �أتى  قد  �لع�مل  هذ�  ب�أن  �إمي�ًن�  �لع�مل،  �أم�ر 
و�الأبقر�طي�ن، ور�أيهم هذ� لي�س خ�لًي� من مغ�لط�ت عظيمة. الأنه يجب �أن يق�ل �أن 
� ب�شكل حمدد،  �أي�شً للعن�ية �الإلهية، لي�س فقط ب�شكل ع�م، ولكن  كل �شيء خ��شع 
� للحي��ن�ت وثم�ر �الأر�س،  و�أن �ل�شحر لي�س يحدث فقط لالإن�ش�ن ولكن يحدث �أي�شً
و�أنه ي�أتي من عن�ية �لرب و�إذنه. وهذ� �شحيح ب��ش�ح، �لعن�ية وتنظيم �الأ�شي�ء �إىل 

نه�ي�ت معينة ميتد بقدر م� متتد �ل�شببية �خل��شة بهم. 
�الأ�شي�ء �لتي تخ�شع حلكم يحكمه�، هي تخ�شع حلكم هذ� �حل�كم فقط يف مدى 
حتكمه. ولكن عن�ية �لرب هي عن�ية �أ�شلية، متد نف�شه� �إىل �ل�ج�د كله، لي�س فقط 
ب�شكل عم�مي ولكن ب�شكل فردي، ولي�س فقط لالأ�شي�ء �لط�هرة، الأن كل �شيء ه� 
من عند �لرب، فه� يعتني بكل �الأ�شي�ء، مم� يعني �أن كل �شيء منظم ب���شطته �إىل 

حد معني. 
هذه �لنقطة حتدث عنه� �لقدي�س »ب�ول« يف ر�ش�لة رومية �لث�لثة ع�شر: »لي�ص 
�صلطان �إل من �لرب، و�ل�صالطني �لكائنة هي ُمرتبة من �لرب« وعن�ية �لرب ال 
بد �أن ُتفهم ب�ملنطق �لت�يل، �أنه ه� ي�شبب تنظيم �الأ�شي�ء لغر�س معني، فعلى �ملدى 
�لبعيد، كل �الأ�شي�ء تك�ن جزًء� من غر�س نه�ئي و�حد، و�لكل خ��شع لعن�ية �لرب. 
و�لرب يعلم كل �شيء، لي�س فقط عن �جلم�عة ولكن عن كل فرد على حدة. ومعرفة 
�لرب ملخل�ق�ته هي معرفة �ل�ش�نع ل�شنعته: ف�ل�ش�نع تك�ن �شنع�ته خ��شعة لنظ�مه 

�، كل �شيء خلقه �لرب ه� خ��شع لنظ�م وتدبري �لرب.  وتدبريه �خل��س،  و�أي�شً
ولكن هذ� ال يعطي �شبًب� ك�فًي� حلقيقة �أن �لرب ي�شمح يف عد�لته ب�ل�شر و�ل�شحر 
ليك�ن�� يف هذ� �لع�مل، فه� �لع�طي و�حل�كم على كل �شيء، ومن �ملفرت�س �أن ُيبعد 
كل �ل�شر عن �ملتقني. ونحن نرى رج�اًل من �ملتقني ه�ؤالء يفعل�ن كل �شيء حتى ُيبعدو� 
�لرب بنف�س �ملنطق كل  يبعد  ب�لت�يل، مل�ذ� ال  �لذين يحب�نهم،  كل �شر ممكن عن 
�ل�شر عنهم؟ ال بد �أن نذكر �أن �ملتحكم �لك�ين و�لع�طي هم� �شيئ�ن خمتلف�ن مت�ًم�. 
�ملتحكم �لع�دي ال بد ب�ل�شرورة �أن ُيبعد كل �ل�شر، الأنه ال ي�شتطيع �أن ي�شتخرج �خلري 
من �ل�شر. ولكن �لرب ه� �ملتحكم �لك�ين بهذ� �لك�ن كله، وميكنه �أن ي�شتخرج �خلري 
�أن��ع �ل�شرور. يعني مثاًل وج�د �لطغ�ة ه� �لذي ُيظهر �ل�ش�برين  �أي ن�ع من  من 
ب�لت�يل  �شي�أتي.  �الإمي�ن، كم�  و�إثب�ت  �لتطهري  ي�أتي  �ل�ش�حر�ت  وب�أعم�ل  �ل�شهد�ء، 
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�لرب لي�س هدفه �أن مينع كل �ل�شر، لكن قر�ءته للك�ن جتعله يعرف كل �خلري. الأجل 
�لرب  رحيم هذ�  ه�  كم   ،Enchiridion كت�ب  »�أوج�شتني« يف  �لقدي�س  ق�ل  ذلك 
�لعظيم، الأنه ال ي�شمح ب�أي �شر يك�ن يف �أعم�له �إال �إذ� َعِلم بعلمه و�شلطته �أنه ميكنه 

�أن ُيخرج �خلري من ذلك �ل�شر. 
ومن �ل�شروري للحف�ظ على �لف�ش�ئل �أن يك�ن م�ت �شخ�س ي�ؤدي للحف�ظ على 

حي�ة �شخ�س �آخر. مثل �الأ�ش�د �لتي حتي� ب�فرت��س �حلي��ن�ت �الأخرى. 

e
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السؤال 13. هنا سنجيب السؤال، عن أول إذنين 
إلهيين، اإلذن بسقوط الشيطان وبخطيئة أبوينا.

بعد�لته،  �لرب  بهم�  �شمح  �لذين  �الإلهيني  �الإذنني  عن  �ل�ش�ؤ�ل،  �شنجيب  هن� 
حتديًد�، �الإذن لل�شيط�ن �ش�حب �ل�شر �الأول �أن يفعل �خلطيئة، و�لث�ين �الإذن الآدم 

وح��ء ب�لذنب ومن ثم �ل�شق�ط. 
وينق�ش��  ُيذنب��  �أن  �ملالئكة  لبع�س  �شمح  بعد�لته قد  �لرب  �أن  �ل�ش�ؤ�ل هن� ه� 
�أنف�شهم ق�بلني للخطية،  �إذ� ك�ن�� هم  �إال  �لعهد، �ل�شيء �لذي مل يكن �شي�شمح به 
و�أنه يف �ملق�بل حفظ بع�س �ملخل�ق�ت بنعمته، بدون �أن يجعلهم يع�ن�ن من �الإغ��ء، 
بينم� �شمح لالإن�ش�ن �أن تتم غ��يته �إىل �خلطية. كل ه� �شيتم �إي�ش�حه فيم� ي�أتي. 
طبيعته  ح�شب  ليت�شرف  �لرب  يرتكه  �أن  بد  ال  �شيء  كل  �أن  �الإلهية  �لعن�ية  من 
�الأ�شلية، وال يك�ن ع�ئًق� له لعمل �أفع�له �لطبيعية. الأن »دي�ني�شي��س« يق�ل يف كت�به 

De Diuin Nom، �لعن�ية �الإلهية لي�شت مدمرة ولكنه� حت�فظ على �لطبيعة.

�أن بد�يته ك�نت كفرٍد طيب ومن �جلن�س  وهذ� �لكي�ن �ل�شيط�ين �الأول، يظهر 
يف  �خلري   ،)Ethics كت�ب  )�أر�شط�،  يق�ل  متميًز�.  فرًد�  وك�ن  خلقته  يف  �الأعلى 
�لك�ن تك�ن له �ل�شد�رة يف حي�ة �أي خمل�ق. ف�إذ� منعت �خل�طئني من �لذنب مت�ًم�، 
�شتفقد بع�س �لدرج�ت من �لكم�ل. الأن فكرة �لطبيعة نف�شه� لن تك�ن م�ج�دة وهي 

بفطرته� جتعل �الإن�ش�ن يخت�ر �خلطية، فهي َملكة طبيعية لالإن�ش�ن �لطبيعي.
ك�ن ينبغي لـ »�ش�ت�ن« �أن يذنب، لي�س بت�أثري خ�رجي عليه، ولكن يبدو �أن نف�شه 
ك�نت مالئمة للخطية. ولقد فعل هذ� عندم� �بتغى �أن ي�شري م�ش�وًي� للرب. ولقد 
�أعلن هذ� يف �شفر �إ�شعي�ء �لر�بع ع�شر:  »�صاأ�صعد فوق مرتفعات �ل�صحاب، �أ�صري 
مثل �لعلي«. ه� يعلم  �أنه خمل�ق ب���شطة �لرب، وب�لت�يل يعرف �أنه من �مل�شتحيل له 
�أن يت�ش�وى مع خ�لقه. ولكنه �شعى �إىل �مل�ش�و�ة مع �لرب، لي�س مطلًق� ولكن بتحفظ، 
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فطبيعة �لرب له� خ��شيتني، �لنعيم و�خلري، فكل �لنعيم و�خلري �لذي يف خمل�ق�ته 
�إمن� ه� �ش�در منه. وب�لت�يل �ملالك �ل�شرير �الأول، ر�أى �أن عزة نف�شه قد جت�وزت 
�ملخل�ق�ت �الأخرى، فتمنى �أن يك�ن �لنعيم و�خلري يف �ملخل�ق�ت �الأ�شفل منه م�شتمًد� 
منه ه�. ولقد وثق �أن هذ� من حقه، حيث �أنه ك�ن �أول من ي�َهب يف طبيعته ه�تني 
هذ�  من  تتلقى  �أن  يجب  �الأخرى  �ملخل�ق�ت  وب�لت�يل  و�خلري،  �لنعيم  �خل��شيتني، 
�ل�شرف �لذي يف طبيعته. ولقد َطلَب هذ� من �لرب، وك�ن م�شتعًد� �أن يك�ن خ��شًع� 
للرب ل� �أعط�ه هذه �ملنحة. وب�لت�يل ه� مل يتمَن �أن يك�ن م�ش�وًي� مع �لرب ب�شكل 

مطلق، ولكن فقط بتحفظ. 
� �أنه عندم� رغب يف حت�يل طلبه �إىل ح�لة �لتنفيذ، فج�أة جعل طلبه  �شنذكر �أي�شً
�ملنحرفة.  بنف��شهم  عليه  وو�فق�ه  طلبه  �ملالئكة  من  نفر  وفهم  لالآخرين،  معل�ًم� 
وب�لت�يل فخطيئة �أول مالك جت�وزت وف�قت خط�ي� �الآخرين يف حجم �لذنب و�شببه. 
معه  وير�شم  �جلنة  من  ي�شقط  �لتنني  ع�شر.  �لث�ين   Apocalypse كت�ب  �نظر 
�جلزء �الأخري من �لنج�م. ويعي�س يف هيئة »ل�ي�ث�ن«، ويك�ن ملًك� على كل �الأطف�ل 
ب�لكربي�ء. وطبًق� الأر�شط� يف كت�ب Metaph �خل�م�س، �شمي مبلك �الأمر�ء، نظًر� 
الأنه حرك �أولئك �خل��شعني له وفًق� لرغبته و�أمره. ب�لت�يل خطيئته ك�نت �أنه ت�شبب 
لالآخرين ب�خلطية، الأنه ه� �الأول �لذي مل يغ�يه �شيء خ�رجي، بل ك�ن ه� �الإغ��ء 

�خل�رجي لالآخرين. 
لقد كتبت هذ� �الأمر ببع�س �لتط�يل، الأنه ل� فهمن� هذ� �الإذن �الإلهي �له�ئل يف 
�أ�شهل �أن نعرتف  ح�لة �ملخل�ق�ت �الأكرث نبال فيم� يتعلق بخطيئة �لطم�ح، �شيك�ن 
تك�ن  �الأحي�ن  بع�س  و�لالتي يف  �ل�ش�حر�ت،  ب�أعم�ل  �الآخر �خل��س  �الإلهي  ب�الإذن 
خط�ي�هن �أعظم من خط�ي� �ملالك و�أعظم حتى من خطية �آدم وح��ء، كم� �شن��شح 

يف �جلزء �لث�ين. 
م�  نف�س  و�شنق�ل  ويذنب،  غ��يته  تتم  �أن  �إن�ش�ن  الأول  �شمحت  �الإلهية  �لعن�ية 
قيل بخ�ش��س خم�لفة �ملالئكة. الأنه كل من �الإن�ش�ن و�ملالك ُخلق�� لنف�س �لغ�ية، 
وتركهم �لرب الإر�دتهم �حلرة، حتى ميكنهم يف �لنه�ية �أن يتلق�� �جلز�ء ب�لنعيم 

عن جد�رة. ب�لت�يل، كم� �أن �ملالك مل يكن حمف�ًظ� من �شق�طه، كذلك �الإن�ش�ن. 
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من �أجل ذلك ق�ل �لقدي�س »ت�م��س« �لرب معظم ومبجل حتى يف �خلطية، وذلك 
الأنه يعف� برحمة حني يع�قب بعدله، ب�لت�يل يتعني عليه �أال مينع �خلطية. دع�ن� نع�د 
�إىل خال�شة خمت�شرة مل�ش�ألتن�، �لرب �شمح لالإن�ش�ن ب�خلطية لعدة �أ�شب�ب. �الأول، 

�أن قدرة �لرب ميكنه� �أن تظهر، وه� وحده ال يتغري لكن �ملخل�ق�ت تتغري.
ث�نًي�، �أن حكمة �لرب ميكنه� �أن ُتعلن، وه� �لذي ي�أتي ب�خلري من �ل�شر، وهذ� لن 

يح�شل �إال �إذ� �شمح �لرب للمخل�ق �أن يفعل �خلطية.
ث�لًث�، �أن رحمة �لرب ميكنه� �أن تظهر، حيث �أن �مل�شيح مب�ته حرر �الإن�ش�ن �لذي 

ك�ن �ش�ئًع�.
ر�بًع�، �أن عد�لة �لرب ميكنه� �أن تظهر، وهي لي�شت فقط مبك�ف�أة �خلري ولكن 

� بعق�ب �ل�شر. �أي�شً
يحكمهم  كلهم  �ملخل�ق�ت،  بقية  من  �أ�ش��أ  تك�ن  لن  �الإن�ش�ن  ح�لة  �أن  خ�م�ًش�، 
�لرب ويجعلهم يت�شرف�ن وفًق� لطبيعتهم، لذ� تعني عليه �أن يرتك �الإن�ش�ن لقر�ره 

�خل��س.
�ش�د�ًش�، الأجل جمد �الإن�ش�ن، جمد ذلك �الإن�ش�ن �لذي ك�ن ب�إمك�نه �أن يرتكب 

�خلطية لكنه مل يفعل.
و�ش�بًع�، ليزين �لك�ن، الأنه كم� �أن هن�ك ثالثة �أ�شن�ف من �ل�شر يف �خلطية، 
�لذنب و�الأمل و�ل�شي�ع، ف�لك�ن يتزين مب� ي�جد فيه من ثالثة �أ�شن�ف من �خلري، 
�لرب و�ل�شرور و�ملنفعة. �لرب مزين ب�لذنب، و�ل�شرور مزين ب�الأمل، و�ملنفعة مزينة 

ب�ل�شي�ع. وبهذ� تك�ن �الإج�بة على هذه �حلجج. 

حلول �حلجج 
ب�لن�شبة للحجة �الأوىل، من �لهرطقة �أن جتزم �أن �لرب ال ي�شمح لالإن�ش�ن ب�إر�دته 
�حلرة �أن يفعل �خلطية �إذ� �أر�د. �لرب ي�شمح بكثري من �خلطية، مبنطق قدرته على 
 Book مع�قبة �الإن�ش�ن الأجل تزيني �لك�ن. الأن �لقدي�س »�أوج�شتني« ق�ل« يف كت�به 
of Soliloques: �أنت ي� �شيدي قد �أمرت وه� كذلك، �أن ع�ر �الإثم ال يجب �أن مير 

منك بدون ِعظم �لعذ�ب. 
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كل  يبعد  �أن  بد  ال  �أن �حل�كم �حلكيم  تق�ل  �لتي  تلك �حلجة  ولي�شت �شحيحة 
�لعيب و�ل�شر �إىل �أبعد م� ميكن. الأن �الأمر خمتلف مع �لرب، فله عن�ية �لك�ن كله، 

وه� لي�س ك�لذي له عن�ية حمددة. ف�لرب ميكنه �أن ي�أتي ب�خلري من �ل�شر.
وب�لن�شبة للحجة �لث�نية، من �ل���شح �أن قدرة �لرب وخرييته وعد�لته و��شحة 
�أن مينع  �أو ال ميكنه  �أن ميكنه  �إم�  �لرب  ب�أن  ُيحتج  لذ� عندم�  ب�خلطية.  �إذنه  يف 
�ل�شر، �الإج�بة هي �أنه نعم ميكنه �أن مينعه، ولكن لالأ�شب�ب �لتي قدمن�ه� ال يتعني 

عليه �أن يفعل هذ�. 
ك�ن  حيث  يحدث،  �أن  لل�شر  يريد  ب�لت�يل  �لرب  ب�أن  نحتج  �أن  �شحيًح�  ولي�س 
�أن  لل�شر  يتمنى  �أن  ميكن  ال  �لرب  و�شحن�،  كم�  الأنه  يفعل،  مل  لكنه  منعه  ب�إمك�نه 

يحدث. ال ه� يتمنى وال ه� ال يتمنى، ه� فقط ي�شمح ب�ل�شر الأجل كم�ل �لك�ن. 
يف  منهم  نقتب�س  �أن  ميكن  و�أر�شط�  »�أوج�شتني«  �لقدي�س  �لث�لثة،  �حلجة  يف 
م��ش�ع �ملعرفة �الإن�ش�نية، ب�لق�ل �أنه من �الأف�شل لالإن�ش�ن �أال تك�ن له معرفة مب� 
ه� �شر ورذيلة ل�شببني، �الأول �أنه �شيفقد فر�شة �لتفكري يف �ل�شر. وث�نًي�، الأن معرفة 

�ل�شر يف بع�س �الأحي�ن تنحرف ب�ملز�ج ن�حية �ل�شر. 
ب�لن�شبة للحجة �لر�بعة: �لقدي�س »ب�ول« يق�ل �أن �لرب ال يهتم ب�لثري�ن، لي��شح 
�أن �ملخل�ق �لع�قل لديه حتكم ب�أفع�له مب� وهبه �لرب من �إر�دة حرة. ب�لت�يل �لرب 
لديه عن�ية خ��شة به، وب�لت�يل ميكن �أن يتلقى �إم� �لعق�ب �أو �ملك�ف�أة، وطبًع� �لرب 

ال يعتني ب�ل�ح��س غري �لع�قلة بهذه �لطريقة. 
�الإلهية  �لعن�ية  لي�شت جزًء� من  �لع�قلة  �ل�ح��س غري  �أفر�د  �أن  نق�ل  �أن  ولكن 
فهذ� �شيك�ن هرطقة، الأنه �شن�ؤمن عنده� �أنه لي�س كل �شيء خ��شع للعن�ية �الإلهية، 
و�لتي  �الإلهية،  للحكمة  �ملقد�شة  �لكتب  �لذي ذكر يف  للمدح   � و�شيك�ن هذ� مع�ر�شً
متتد من �أق�شى �لك�ن �إىل �أق�ش�ه وتدبر كل �شيء ب�إح�ش�ن، وهذ� خط�أ �حلرب م��شى 

كم� بين�ه �ش�بًق�. 
ب�لن�شبة للحجة �خل�م�شة، �الإن�ش�ن مل ي�شنع �لطبيعة، ولكنه ي�شتعمل �لطبيعة 
ال  �لب�شرية  ف�لعن�ية  وب�لت�يل  وق�ته.  مله�رته  �مل��فق  �ال�شتعم�ل  من  قدر  ب�أعظم 
متتد �إىل �لظ��هر �لطبيعية �ملحت�مة، مثل �أن �ل�شم�س �شت�شرق غًد�. ولكن �لعن�ية 
�الإلهية متتد �إىل كل هذه �الأ�شي�ء، حيث �أن �لرب نف�شه ه� م�شمم �لطبيعة. من �أجل 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



96

ذلك ف�لعي�ب يف �لطبيعة، حتى �إن برزت من �أ�شب�ب طبيعية، فهي خ��شعة للعن�ية 
ك�ن�� خمطئني عندم�  �آخرين  وب�لت�يل »دمي�كريت��س« وفال�شفة طبيعيني  �الإلهية. 

ن�شب�� �أي �شيء يحدث للمخل�ق�ت �إىل �ل�شدفة. 
ب�لن�شبة للحجة �الأخرية، رغم �أن كل عق�ب ه� من عند �لرب ب�شبب �خلطية، 
�أن  ب�شبب  يك�ن  رمب�  وهذ�  �ل�شحر.  ببل�ى  م�ش�بني  د�ئًم�  لي�ش��  �ملذنبني  ف�أعظم 
�ل�شي�طني ال تتمنى �أن ي�شيب�� ويغ�و� ت�بعيهم، �أو ب�شبب �أن �ل�شيط�ن ال يتمنى لهم 
�أن يع�دو� �إىل �لرب. كم� قيل: بالوؤهم قد ت�ش�عف، وهذ� �أرجعهم �إىل �لرب، �إلخ. 
وكل �لعق�ب�ت �لتي هي من عند �لرب للخطيئة ُتفهم وفق� لق�ل �لقدي�س »جريوم«، 

مهم� ك�ن م� نع�نيه، ف�إن� ن�شتحقه على خط�ي�ن�. 
لقد مت �إعالن �أن خط�ي� �ل�ش�حر�ت هي �أخطر من خط�ي� مالئكة �ل�شر وخط�ي� 
�آدم وح��ء. من �أجل ذلك، فكم� يع�َقب �لربيء على خط�ي� �أب�يه �آدم وح��ء، كذلك 

كثري من �لن��س غري �ملل�مني يتم لعنهم و�شحرهم ب�شبب خط�ي� �ل�ش�حر�ت. 

e
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السؤال 14. هل ينبغي بسبب شناعة الساحرات، أن 
يُعلن أمرهن بوضوح؟  

ي�أتي �ل�ش�ؤ�ل، هل جر�ئم �ل�ش�حر�ت تتج�وز يف  �إىل �شن�عة �جلر�ئم،  ب�لن�شبة 
�لذنب و�الأمل و�ل�شي�ع، كل �ل�شرور �لتي �شمح به� �لرب منذ بد�ية �لع�مل وحتى �الآن. 
� يف �لذنب. الأن �خلطية �لتي يفعله� �الإن�ش�ن وك�ن  � تتج�وز، خ�ش��شً ويبدو �أنه� حقًّ
ب�إمك�نه �أن يتف�د�ه� ب�شه�لة هي �أكرب من خطية �إن�ش�ن �آخر فعله� ومل يكن ب�إمك�نه 
 de Ciuit أن يتف�د�ه� ب�شه�لة. هذ� يت�شح من كالم �لقدي�س »�أوج�شتني« يف كت�ب�
Dei: هن�ك كثري من �ل�شر يف �خلطية عندم� يك�ن من �ل�شهل �أال تخطئه�. ولكن 
ب�شبب  ب�إمك�نهم  وك�ن  و�لنعمة،  �لكم�ل  من  ح�لة  يف  وهم  �أخطئ��  و�آخرين  �آدم، 
�لنعمة �أن يتف�دو� خطي�تهم تلك، خ��شًة �آدم �لذي مت خلقه يف �لنعمة. فه� �أخطر 
من �ل�ش�حر�ت �لالتي مل تكن لديهم هذه �لنعمة. وب�لت�يل فخطية �آدم �أعظم من 

كل �جلر�ئم �لتي فعلته� �ل�ش�حر�ت. 
� فيم� يتعلق ب�لعق�ب: �أعظم عق�ب ه� �لذي يك�ن الأعظم ل�م. وخطية �آدم  و�أي�شً
ب�ر�ثة �خلطية  ن�شله  كل  �أن خطيته ع�نى منه�  و�حلقيقة  �شيء عق�ًب�،  �أكرث  ك�نت 

�الأ�شلية. وب�لت�يل خطيئته �أعظم من كل �خلط�ي� �الأخرى. 
�، نف�س �ل�شيء يحتج به فيم� يتعلق ب�ل�شي�ع. الأنه طبًق� للقدي�س »�أوج�شتني«:  و�أي�شً
�ل�شيء �ل�شرير يكمن �شّره يف �أنه ُيبعد �الإن�ش�ن عن �خلري: ب�لت�يل عندم� ي�شيع خري 
�أكرث، يك�ن �ل�شر �أعظم. ولكن خطية �أب�ين� قد جلبت �أعظم �شي�ع للنعمة وللطبيعة، 
الأنه� �شلبتن� من بر�ءتن� وخل�دن�، وال ت�جد خطية قد جلبت لن� �ل�شي�ع �أكرث منه�. 

ولكن على �جل�نب �الآخر، يق�ل �أن �ل�شيء �لذي فيه �أكرث �أ�شب�ب �ل�شر ه� �ل�شر 
�الأعظم، مثل خط�ي� �ل�ش�حر�ت. الأنهن ي�شتطعن ب�إذن �لرب، �أن يجلنب كل �شر على 
�، �آدم �أذنب فقط  �أي �شيء فيه خري، كم� مت �إعالنه يف �الأمر �ل�شي�دي �لب�ب�ي. �أي�شً
ولكن فعله مل يكن خ�طًئ�  الأنه ك�ن ممن�ع�،  �لذي ك�ن خ�طًئ�  �ل�شيء  �أنه فعل  يف 
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بذ�ته. �أم� �ل�ش�حر�ت وبقية �ملذنبني، يذنب�ن بعمل �ل�شيء �لذي ه� خط�أ الأنه خ�طئ 
بذ�ته، وممن�ع. مثل �لقتل وكل �الأ�شي�ء �ملمن�عة �الأخرى. وب�لت�يل خط�ي�هم �أثقل 

من خطية �آدم. 
ب�شبب  ت�أتي  �لتي  �خلطية  من  �أثقل  �حلقد  ب�شبب  ت�أتي  �لتي  �خلطية   ،� �أي�شً
�جلهل. و�ل�ش�حر�ت، بكثري من �حلقد، يحتقرن �الإمي�ن و�الأ�شر�ر �ملقد�شة لالإمي�ن، 

كم� �عرتفت كثري منهن. 
�خلط�ي�  كل  تتج�وز  �الأي�م  هذه  �ش�حر�ت  من  ُترتكب  �لتي  �ل�شرور  �لإجابة. 
وهذ�  �ل�ش�ؤ�ل.  عن��ن  يف  قيل  كم�  ي�ًم�،  حت�شل  �أن  �لرب  به�  �أذن  �لتي  �الأخرى 
ميكن ت��شيحه بثالث طرق، �أواًل ب�شكل ع�م، مبق�رنة �أعم�لهن بدون حتيز مع �أي 
جر�ئم ع�ملية �أخرى. ث�نًي�، ب�شكل حمدد، ب�لنظر �إىل �أي ميث�ق وعهد قد دخل�ه مع 
�ل�شيط�ن. وث�لًث�، مبق�رنة خط�ي�هم مع خط�ي� مالئكة �ل�شر ومع خطية �أب�ين� �آدم 

وح��ء. 
جملة �أن �أعم�ل �ل�ش�حر�ت تتج�وز كل �خلط�ي� �الأخرى تت�شح بهذه �لطريقة، 
�أ�شي�ء كثرية تدخل يف وزن �خلطية من حيث  �أنه وفًق� لتع�ليم �لقدي�س »ت�م��س«، 
وخفيفة  ل�شخ�س  ب�لن�شبة  ثقيلة  تعترب  �أن  ميكن  �خلطية  فنف�س  وخفته�،  ثقله� 
ب�لن�شبة الآخر. كمث�ل، ميكنن� �أن نق�ل عن �ل�ش�ب �لذي �رتكب �لزن� �أنه مذنب، لكن 
�لعج�ز �إذ� فعله �شن�شميه م�شع�ًر�. �خلط�ي� �الأثقل هي �لتي حتدث يف �أكرث �لظروف 

�شعة، هذه تك�ن يف طبيعته� ومقد�ره� �أكرث خط�رة ن�ًع� م�. 
وميكنن� �أن نق�ل �أنه رغم �أن خطية �آدم �إىل حد م� �أثقل من كل �خلط�ي� �الأخرى، 
نظًر� الأنه �شقط ب�شبب حتري�س ب�شيط و�إغ��ء، حيث �أنه ك�ن ب�إمك�نه �أن يق�وم على 
�الأقل بفعل �لعد�لة �الأ�شلية �لتي خلق به�، ومع ذلك تف�قمت خطيته الأنه� ت�شببت يف 
خط�ي� �أثقل، لكن خط�ي� �ل�ش�حر�ت تتج�وز رغم ذلك كل �خلط�ي� �الأخرى. وهذ� 

�شيت�شح بطريقتني. 
�أنه� �أكرب من �الأخرى عن طريق و�حدة من  الأن �خلطيئة �ل��حدة ميكن يق�ل 
و�آدم. يف قبحه�: كم� ك�نت  »ل��شيفر«  هذه �العتب�ر�ت، يف �شببه�: كم� يف خطيئة 
خطية يه�ذ�. يف �شع�بة غفر�نه�: كم� هي �خلطيئة �شد �لروح �لقد�س. يف خطره�: 
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كم� هي خطيئة �لطمع. يف �مليل: كم� هي خطيئة �لتحري�س.
يف �الإ�ش�ءة جلاللة �لرب: كم� هي خطيئة �ل�ثنية و�لكفر. يف �شع�بة مك�فحته�: 
كم� هي خطيئة �لكرب. يف عمى �لعقل: كم� هي خطيئة �لغ�شب. ومن ثم، ف�إنه بعد 
خطيئة ل��شيفر، �أعم�ل �ل�ش�حر�ت جت�وزت كل �خلط�ي� �الأخرى، يف �لب�ش�عة، الأنهن 
ُينكرن �شلب �مل�شيح. ويف �مليل، حيث يفعلن �ل�ش�ء ب�أج�ش�دهن مع �ل�شي�طني. ويف 
�لعمى، حيث �أرو�حهن حق�دة وغ�شبى ويجلنب كل �أذى على �أرو�ح و�أج�ش�د �لب�شر 

و�ل�ح��س. 
»ب�لالتينية  �ش�حر�ت  ُيدَع�ن  الأنهن  بق�له:  »�إيزيدور«  �لقدي�س  عليه  �أكد  وهذ� 

maleficae وتعني �مل�ؤذية« ب�شبب ب�ش�عة جر�ئمهن.

»�أوج�شتني«:  �لقدي�س  يق�ل  �لقلب.  وتغري  �ل�شد،  �خلطيئة،  يف  تدرج�ن  هن�ك 
�خلطية هي �أن ترف�س �خلري �لر��شخ، وتتعلق ب�الأ�شي�ء �ملتقلبة. ب�لت�يل، كلم� �زد�د 
�ل�شبب  ه�  �لكفر  �أن  ومب�  �أثقل.  �خلطية  ك�نت  كلم�  �لرب،  عن  بعًد�  به�  �الإن�ش�ن 
�لرئي�شي البتع�د �الإن�ش�ن عن �لرب، ف�إن كفر �ل�ش�حر�ت يعترب ه� �خلطية �الأعظم. 

ولقد �أُعطي لكفرهن ��شم �لهرطقة، �لتي تعني �لردة عن �الإمي�ن.  
من  ت�أتي  �أن  ميكن  �ملع�ر�شة  وهذه  �الإمي�ن،  مع�ر�شة  من  تتك�ن  �لكفر  خطية 
مت  �لذي  �الإمي�ن  مع�ر�شة  �أو  بعد،  تلقيه  يتم  مل  �لذي  �الإمي�ن  مبع�ر�شة  طريقني، 
تلقيه. �الأوىل هي طريقة كفر �ل�ثنيني و�مل�شركني. و�لث�نية، يتم فيه� �إنك�ر �الإمي�ن 
�مل�شيحي بطريقتني، �إم� ب�إنك�ر �لنب�ؤ�ت �لتي فيه، �أو ب�إنك�ر �لتجلي �لفعلي حلقيقته. 

�الأوىل هي كفر �ليه�د، و�لث�نية هي كفر �لهر�طقة. 
�لدرج�ت  من  �شن�عة  �الأكرث  هي  �ل�ش�حر�ت  هرطقة  �أن  هذ�  من  �ل���شح  من 
ر�ش�لة  يف  قيل  الأنه  و�ل�شريعة.  ب�ملنطق  مثبتة  �حلقيقة  وهذه  �لكفر،  من  �لثالثة 
بعدما  �أنهم  من  �لرب  طريق  يعرفو�  مل  لو  لهم  خرًي�  كان  »لأنه  �لث�نية  بطر�س 
عرفو� يرتّدون عن �لو�صية �ملقد�صة �مل�صلمة لهم« ومن �ملنطقي �أن نق�ل �أن خطيئة 
�أ�شاًل.  به  يعد  مل  مب�  ي�ف  مل  �لذي  خطيئة  من  �أكرب  ب�عده  ي�ف  ومل  وعد  �لذي 
و�ملهرطق ه� �لذي يعلن �إمي�نه ب�الأن�جيل ثم جتده يك�فح �شده� بت�ش�يهه�، وخطيته 

�أكرب من خطية �ليه�د و�ل�ثنيني. 
�الإمي�ن  نب�ءة  تلق��  الأنهم قد  �ل�ثنيني،  �أكرب من  ب�شكل  يذنب�ن  �ليه�د   ،� و�أي�شً
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�أف�شدوه� ب�ش�ء ترجمته�، وه� لي�س �حل�ل ب�لن�شبة  �مل�شيحي يف �لعهد �لقدمي، ثم 
يتلق��  مل  �لذين  �ل�ثنيني،  خطيئة  من  �أكرب  خطيئة  �ليه�د  كفر  ب�لت�يل  لل�ثنيني. 
 Second of الإمي�ن ب�الأن�جيل. وبخ�ش��س �لردة، يق�ل �لقدي�س ت�م��س يف كت�ب�

the Second، �لردة تعني �الن�شر�ف بعيد� عن �لرب و�لدين.

�لقدي�س »ر�مي�ند« و»ه��شتين�شي�س« يق�الن �أن �لردة هي رحيل مته�ر من ح�لة 
�أي من �لن�عني  �أكرب خطيئة من  �أو �لدين. و�لردة بعد �الإمي�ن  �أو �لط�عة  �الإمي�ن 

�الآخرين للكفر، الأنه يف ن�عه� يتم حذف �لدين �ل�ش�بق كله. 
ولكن وفًق� للقدي�س »ر�مي�ند« �الإن�ش�ن ال ُيحكم عليه ب�لردة مهم� ك�ن �بتع�ده 
وط�ل �شالله، �إال �إذ� �أب�ن فيم� ي�أتي من حي�ته �أنه مل يفكر يف �لرج�ع �إىل �الإمي�ن 
يرتكب  �أن  �أو  مثاًل،  يتزوج  �أن  �أر�د  �إذ�  �لدين  رجل  ح�لة  يف  يت�شح  وهذ�  مطلًق�. 
جرمية مم�ثلة. فهي ردة من �لط�عة يرف�س فيه� �ل�شخ�س متعمًد� تع�ليم �لكني�شة 

و�الأ�ش�قفة. ورجل كهذ� ال بد �أن يحكم عليه ب�خلزي ويتم نفيه. 
�أ�شد  وهذه  �خل�ئنة،  �لردة  نعني  فنحن  �ل�ش�حر�ت،  ردة  عن  نتحدث  عندم� 
ب�ش�عة، يف �أنه� تنبت من عهد مت عمله مع �ل�شيط�ن عدو �الإمي�ن وعدو �خلال�س. 
� �أو كليًّ�.  الأن �ل�ش�حر�ت ترتبطن ب�أد�ء هذ� �لعهد، �لذي فر�شه هذ� �لعدو �إم� جزئيًّ
الأنن� نحن �ملفت�شني قد وجدن� بع�س �ل�ش�حر�ت �لالتي �أنكرن كل مق�الت �الإمي�ن، 
ب�إنك�ر �شر �العرت�ف يف  � منه�، ولكن كلهن مرتبط�ت  �أنكرن فقط بع�شً و�أخري�ت 
� ب�لن�شبة لهم، رغم �أنه يف  �لكني�شة. وب�لت�يل، حتى ردة »ج�لي�ن« ال تبدو كبرية جدًّ
�أكرب للكني�شة، ولكن ال ميكنن� �حلديث عن  �عتب�ر�ت �أخرى، ه� قد ت�شبب ب�شرر 

هذ� هن�. 
ب�الإمي�ن  حمتفظ�ت  �أنهن  �ملمكن  من  �أنه  على  �العرت��س  يتم  �أن  ميكن  ولكن 
يف �أفك�ر قل�بهن، �لتي ير�ه� �لرب فقط، بينم� ي�ؤدين تبجيل وط�عة �ل�شيط�ن يف 
�لظ�هر فقط. الإج�بة هذ� نق�ل، يبدو �أن هن�ك درجتني من درج�ت �لردة �خل�ئنة. 
مثل  �ل�شيط�ن،  مع  عهد  �أي  عمل  بدون  ب�لكفر،  ظ�هري  فعل  من  تتك�ن  �إحد�هم� 
�شخ�س يعي�س على �أر��شي �لكف�ر ويجعل حي�ته مط�بقة حلي�ة �ملحمديني �مل�شلمني. 
�لدرجة �الأخرى فيه� عهد مع �ل�شيط�ن عمله �شخ�س يعي�س على �الأر��شي �مل�شيحية. 
�حل�لة �الأوىل، هم �لذين يبق�ن �الإمي�ن يف قل�بهم ويرف�ش�نه ب�أفع�لهم �لظ�هرية، 
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بهذه  الأنه  مميت.  بذنب  مذنب�ن  �أنهم  �إال  هر�طقة،  ولي�ش��  مرتدين  لي�ش��  وهم 
�لطريقة، �أظهر �شليم�ن �لتبجيل الآلهة زوج�ته. وال �أحد ميكن �أن يلتم�س له �لعذر 
ب�أنه عمل هذ� بد�فع �خل�ف. الأن �لقدي�س »�أوج�شتني« يق�ل: من �الأف�شل �أن مت�ت من 
�جل�ع عن �أن يطعمك �ل�ثني�ن. ولكن مع ذلك �ش�حر�ت كثري�ت رمب� ُيبقني �الإمي�ن 
مرتد�ت،  �أنهن  عليهن  �حلكم  �شيظل  ولكن  ب�شف�ههن،  يرف�شنه  بينم�  قل�بهن  يف 
�لقدي�س  يق�ل  هذ�  الأجل  �جلحيم.  مع  وميث�ًق�  �مل�ت  مع  مع�هدة  عملن  قد  الأنهن 
من  �لع�ن  يطلب�ن  �لذين  ه�ؤالء  وعن  �ل�شحرية،  �الأعم�ل  عن  ب�حلديث  »ت�م��س«، 
�ل�شي�طني، فكلهم مرتدون عن �الإمي�ن، ب�شبب �لعهد �لذي عمل�ه مع �ل�شيط�ن، �إم� 
ب�لكلمة، حيث ��شتخدم�� ت�شرع�ت و�بته�الت معينة، �أو عمل�� بع�س �الأفع�ل، حتى 

و�إن مل يكن فيه� ت�شحية حقيقية، الأنه ال �أحد يخدم �شيدين. 
�إن ك�ن �ل�شحرة  »�ألبريت��س م�جن��س« �ملب�رك، وي�ش�أل  �لت�أثري يكتب  عن نف�س 
�إذ�  ب�لفعل.  �أو  ب�لكلمة  د�ئًم� ردة  �الإمي�ن. ويجيب، هن�ك  و�ملنجم�ن مرتدين عن 
ك�نت هن�ك ت�شرع�ت و�بته�الت تق�ل، فهن�ك عهد مفت�ح قد مت عمله مع �ل�شيط�ن 
وهذه ردة و��شحة ب�لكلمة. ولكن �إذ� ك�ن �شحرهم ه� عب�رة عن فعل معني، ف�شتك�ن 
هذه ردة ب�الأفع�ل. ومب� �أنه يف كل هذه �لطرق هن�ك �إف�ش�د لالإمي�ن، الأنهم ينتظرون 
من �ل�شيط�ن م� ك�ن يجب �أن ُينتظر من �لرب. ب�لت�يل، ال بد �أن يحكم عليهم ب�لردة 
د�ئًم�. �نظر كيف بتبي�ن درجتي �لردة، نفهم �لدرجة �لث�لثة، وهي ردة �لفكر. فحتى 
ل� ك�نت هذه �الأخرية مفق�دة، مع ذلك يحكم على �ل�ش�حر�ت �أنهن مرتد�ت ب�لكلمة 

وب�الأفع�ل. وب�لت�يل كم� �شن��شح، ال بد �أن تتم مع�قبتهن ب�لهرطقة و�لردة. 
ولقد �رتكنب جرمية �شنيعة ث�لثة، تتج�وز كل �لهرطق�ت �الأخرى، وهي �لكفر، 
ف�لقدي�س »�أوج�شتني« يخربن� �أن كل حي�ة �لكف�ر خطية، وتف�شري ر�ش�لة رومية يق�ل 
�ل�ش�حر�ت وجميع  �إذن عن حي�ة  �إمي�ن فه� خطية. م�ذ�  ي�أتي من  �أي �شيء ال  �أن 
�أفع�لهن �لتي تبدو جيدة وال تعجب �ل�شيط�ن مثل �ل�شي�م �أو زي�رة �لكني�شة و�الأ�شي�ء 

�خلرية �أخرى؟ هن يف كل هذه �الأ�شي�ء يرتكنب خطيئة مميتة، ن�شرحه� ك�لت�يل.
)الأن  �أنف�شهن  من  �لتعديل  فر�شة  يخ�شرن  مل  ولكن  �خلطية  يف  �شقطن  هن 
�خلطية مل تخرب كل �لطبيعة �خلريية فيهم، وهن�ك ن�ر طبيعي يظل م�ج�ًد�( لكن 
�أنه�  �أعم�لهن، �لتي تظهر  �أن يتحررن منه� - فكل  �إىل  ب�شبب بيعتهن لل�شيط�ن - 
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جيدة، هي �أعم�ل ذ�ت طبيعة �شريرة ولي�س هذ� ه� �حل�ل ب�لن�شبة للكف�ر �الآخرين. 
�ل�ش�ؤ�ل   Second of the Second كت�ب  يف  »ت�م��س«  �لقدي�س  لق�ل  وفق� 
�لع��شر، �أن �أفع�ل غري �مل�ؤمنني �لتي تك�ن جيدة يف طبيعته�، مثل �ل�شي�م، �ل�شدقة 
وكل �الأفع�ل من هذ� �لن�ع لي�شت ن�فعة لهم. وهذ� ب�شبب كفرهم �لذي ه� خطيئة 
�أكرب من كل م� عمل��. ف�خلطية ال تف�شد كل �لطبيعة �خلريية يف �الإن�ش�ن �لع�دي، 
و�شيظل هن�ك ن�ر طبيعي ب�ق فيه، �إال �لكفر. كمث�ل، �ملُ�شِلم ي�ش�م، عماًل ب�شريعة 
� لديه �أي�م �شي�م، ولكن حتى يف عمله هذه �الأعم�ل �جليدة  حممد، و�ليه�دي �أي�شً
فه� مذنب بخطيئة مهلكة. وبهذ� ميكن فهم �القتب��س �ل�ش�بق للقدي�س »�أوج�شتني«، 

�أن كل حي�ة �لكف�ر هي خطية. 
يف  �ملجرمني  جميع  عق�ب  من  �أ�شد  ممكن،  عق�ب  �أ�شد  ي�شتحققن  �ل�ش�حر�ت 

�لع�مل. 
جر�ئم �ل�ش�حر�ت ب�لت�يل تتخطى كل خط�ي� �الآخرين، ونحن �الآن �شنعلن عن 
للقدي�س  وفق�  �ملهرطق  ك�فر�ت.  �أو  كمهرطق�ت  �ش��ء  ي�شتحققنه،  �لذي  �لعق�ب 
و�مل�ت.  ممتلك�ته،  م�ش�درة  �لنفي،  �لعزل،  مثل  عديدة،  بطرق  ُيع�قب  »ر�مي�ند« 
و�لق�رئ ميكنه �أن يعرف �أكرث ب��شت�ش�رة �لق�ن�ن �ملتعلق بحكم �لعزل. وحتى �أتب�ع 

�ملهرطقني، ومن يحم�نهم، و�أن�ش�رهم و�ملد�فعني عنهم �شيتحمل�ن �أ�شد عق�بة.
الأنه، ف�شاًل عن عق�بة �لعزل، ف�ملهرطق�ن و�أتب�عهم ومن يحم�نهم و�أن�ش�رهم 
�لدرجة  و�إىل  �الأب،  ن�حية  �لث�ين من  �إىل �جليل  �أطف�لهم  و�ملد�فعني عنهم وحتى 
�الأوىل من ن�حية �الأم، �شُيحرم�ن جميًع� �النتف�ع من �لكني�شة. و�إذ� ك�ن �ملهرطق 

لديه �أطف�ل ك�ث�ليكي�ن، فالأجل ب�ش�عة جرميته، �شيتم حرم�نهم من ور�ثة �الأب.
�أن يتم  �أن يت�ب ويتخلى عن هرطقته، فالبد  �إد�نة �ملهرطق ورف�س  و�إذ� متت 
�لف�ري، فم� ب�لك  �لنق�د تك�ن عق�بتهم �مل�ت  �لذين يزيف�ن  حرقه ب�لك�مل، الأن 
له  �لر�شمية  �الإه�نة  فبعد  دين،  رجل  �ملهرطق  ك�ن  �إذ�  ولكن  �الإمي�ن؟  يزيف  مبن 
يتم ت�شليمه �إىل �ملحكمة �لعلم�نية لُيحكم عليه ب�مل�ت. ولكن �إذ� ع�دو� �إىل �الإمي�ن، 
�لدين  رج�ل  مع  �لتع�مل  يتم  �لفعلي  �لتطبيق  يف  ولكن  �حلي�ة.  مدى  �شجنهم  يتم 
�أكرث بعد �لت�بة، لي�س �لتع�مل �ملفرت�س طبًق� حلكم �الأ�ش�قفة و�ملفت�شني،  بت�ش�هل 
على  �ملختلفة  �حلكم  �أ�ش�ليب  عن  نتحدث  عندم�  �لث�لث،  �جلزء  يف  �شيت�شح  كم� 
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�لذين ُيقب�س عليهم ويحكم عليهم ويت�ب�ن عن خطي�تهم. 
ولكن مع�قبة �ل�ش�حر�ت بهذه �لطريقة ال تبدو ك�فية، الأن فعلهن لي�س هرطقة 
�لن��س مثاًل،  �أنهن ال يخفني كفرهن خ�ًف� من  و�الأ�شد من هذ�  ع�دية ولكن كفر. 
يت�شح من هذ�  لهم.  و�أرو�حهن  �أج�ش�دهن  ويهنب  لل�شي�طني  �لبيعة  لكنهن يقدمن 
تتم  �أن  فالبد  �الإمي�ن،  �إىل  وع�دت  منهن  �ل��حدة  ت�بت  ل�  حتى  �أنه  ك�ف،  ب�شكل 
� ال بد �أن نطبق عليه�  مع�قبته� كبقية �ملهرطقني ب�ل�شجن مدى �حلي�ة، ولكن �أي�شً
�أق�شى عق�بة ب�شبب �ل�شرر �لذي يفعلنه يف �لب�شر و�حلي��ن�ت بطرق عديدة. و�إن 
َتَعُلم هذ� �الإثم وَتَعُلم طرقه له نف�س درجة �لذنب، هكذ� تق�ل �ل�شريعة بخ�ش��س 

�لعر�فني.
وم� �لذي ميكن �أن يق�ل �أ�شد من هذ� ب�لن�شبة لل�ش�حر�ت، عندم� تق�ل �ل�شريعة 
 � �أي�شً �ل�شريعة  روؤو�شهن.  وقطع  �أمالكهن  عليهن هي م�ش�درة  �ل��قعة  �لعق�بة  �أن 
تق�ل �لكثري بخ�ش��س �لذين ي�شتفزون �لن�ش�ء ب���شطة �ل�شحر لل�ق�ع يف �ل�شه�ة. 

e
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السؤال 15. لماذا يُعتبرُ أن ما هو أشد من خطايا 
الساحرات، أن البريء غالبًا يعاقب بسبب سحرهن؟ 

�حلقيقة �أنه ب�إذن �لرب، كثري من �لربيئني َي�شيع�ن وتتم مع�قبتهم ب�لبالء�ت، 
ُيعترب  قد  وهذ�  �ل�ش�حر�ت.  خط�ي�  ب�شبب  ولكن  �خل��شة،  خط�ي�هم  ب�شبب  لي�س 
 Second of للمنطق ب�لن�شبة للبع�س، ي��شح �لقدي�س »ت�م��س« يف كت�ب � من�ق�شً
the Second �ل�ش�ؤ�ل �لث�من، �أن هذ� يحدث فقط عند �لرب. فه� يق�شم �لعق�ب�ت 
يف هذه �حلي�ة �إىل ثالث درج�ت. �لدرجة �الأوىل، �إن�ش�ن يتبع �إن�ش�ًن�، ب�لت�يل �إذ� 
�لعق�بة.  هذه  جر�ء  �لت�بع  �الإن�ش�ن  يع�ين  فقد  عمله،  على  �ملتب�ع  �الإن�ش�ن  ع�قب 
وكمث�ل و�قع، �الأبن�ء ملكية الأب�هم، و�حلي��ن�ت و�لعبيد ملكية الأ�شي�دهم، ف�الأبن�ء 
م�ت  مثاًل  �لزن�  من  د�وود  ف�بن  �آب�ئهم.  ب�شبب خط�ي�  ُيع�قب�ن  �الأحي�ن  بع�س  يف 

 .� ب�شرعة، وحي��ن�ت �لعم�ليق مت قتلهم. وحتى �الآن �شبب هذ� ال يز�ل غ�م�شً
�لدرجة �لث�نية من �لعق�بة، �أن خطيئة �شخ�س ميكن �أن يتحمله� �شخ�س �آخر، 
و�لت��بع  و�لعبيد  و�لديهم  خط�ي�  يقلدون  ف�الأطف�ل  ب�لتقليد،  بطريقتني،  وهذ� 
و�لعبيد  لهم،  لي�شت  خط�ي�  �الأبن�ء  يرث  �لطريقة  بهذه  �أ�شي�دهم.  خط�ي�  يقلدون 
� �ملتحمل�ن خلط�ي�  ي�ش�رك�ن يف �شرق�ت وعد�و�ت رمب� مي�ت�ن ب�شببه�. هن�ك �أي�شً
�حلك�م، فعندم� ُيخطئ حك�مهم ب�ق�حة، ورغم �أنهم ال يخطئ�ن مثلهم، �إال �أنهم 

ُيع�قب�ن ب�ملثل. 
�أن  مثل  ي�شتحق هذ�،  �أنه  ب�شبب  �آخر  �شخ�س  �شخ�س خطية  يتحمل  �أن  ميكن 
�خلبيث  �ل�شعب  ذلك  �أن  �أو  �خلبيث،  �حل�كم  منه  يع�ين  �خلبيثة  ب�الأم�ر  �البتالء 
ي�شتحق ح�كًم� خبيًث�. �نظر �شفر �أي�ب، �إنه يجعل �ملن�فقني ي�ش�دون ب�شبب خط�ي� 

�لن��س. 
مثال  �ل�شك�ت.  ب�شبب  �أحد  يتحملهم�  �أن  ميكن  له�،  �لت�بع  و�لعق�ب  �خلطية، 
به� �ل�ش�حلني مع  ��شتنك�ر خطية، عنده� غ�لًب� �شيع�َقب  عندم� يتج�هل �حلك�م 
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�لف��شدين كم� يق�ل �لقدي�س »�أوج�شتني« يف كت�به �الأول de Ciutate Dei. هن�ك 
�مل�شتمر مل��طنيه�  �مل�ت  ب�شبب  تقريًب�  مث�ل ع�ي�شن�ه كمفت�شني. قرية ك�نت خ�لية 
ب�شبب �لط�ع�ن. وظهرت فيه� �إ�ش�عة �أن هن�ك �مر�أة مدف�نة ت�أكل كفنه� تدريجيًّ�، 
و�أن �لط�ع�ن لن ُيرفع �إال عندم� ت�أكل �لكفن كله وتبتلعه يف معدته�. مت عقد جمل�س، 
و�أمر �حل�كم �أن يتم نب�س �لقرب، ووجدو� ن�شف �لكفن قد مت �بتالعه بفمه� وحلقه� 
�إىل معدته�. وب�الرتع�ب من �مل�شهد، �شلَّ �لب�دي�شت� �شيفه وقطع ر�أ�شه� ورم�ه خ�رج 
�لرب  ب�إذن  ك�نت  �لعج�ز  �ملر�أة  هذه  خط�ي�  �لط�ع�ن.  ت�قف  �لف�ر  وعلى  �لقرب، 
حمملة على ق�مه� �لربيئني ب�شبب �شك�تهم عم� فعلته من قبل. فعندم� مت �لتفتي�س 

وجدو� �أنه وملدة ط�يلة من حي�ته� ك�نت �ش�حرة وم�شع�ذة. 
ك�مل،  جمتمع  �لرب  ب�إذن  �خلطية  يتحمل  �أن  �لعق�بة،  من  �لث�لثة  �لدرجة 
ف�مل��طن هن� ينبغي �أن يعتني ب�مل��طن �الآخر مبنعه عن �خلطية، الأن �خلطية �شيء 
كريه، والأن خطية �ل��حد ميكن �أن ت�شيب �جلميع، كم� ل� ك�ن �لكل ج�شًد� و�حًد�. 

كمث�ل، خطية عخ�ن يف �شفر ي�ش�ع �ل�ش�بع. 
ميكن �أن ن�شيف طريقتني، �أن �خلبيث يع�َقب يف بع�س �الأحي�ن ب�شبب �لطيب، 
ويف بع�س �الأحي�ن يع�َقب ب�خلبث�ء �الآخرين. الأنه كم� ق�ل »جر�تي�ن��س«، يف بع�س 
�الأحي�ن يع�قب �لرب ب���شطة �لذين مي�ر�ش�ن �شلطتهم �ل�شرعية ب�أمره، وهذ� يك�ن 
ب���شطة  �لكنع�نيني  خطية  �لرب  ع�قب  كم�  للمع�ِقبني،  ميزة  ب�إعط�ء  بطريقتني، 
�شعبه، ويف بع�س �الأحي�ن ال تك�ن هن�ك ميزة للمع�قبني، مثلم� ع�قب ق�فلة بني�مني 
ودمره� ب�شبب رج�ل قليلني. ويف بع�س �الأحي�ن يع�قب �لرب �أمته، ب���شطة �أ�شخ��س 
�شعبه  �لرب  ع�قب  كم�  خ��شة،  مك��شب  يف  يطمع�ن  ملع�نني  ب�لرب،  ي�ؤمن�ن  ال 

ب���شطة �الأتر�ك، وعمل هذ� كثرًي� يف �لعهد �لقدمي. 
لكن ينبغي �أن نذكر �أنه مهم� ك�ن �ل�شبب �لذي يع�َقب ب�شببه �الإن�ش�ن، ف�إذ� مل 
�نظر  ولي�شت ت�شحيًح�،  له م�شيبة  ب�لن�شبة  �لعق�بة  �آالمه، ف�شت�شبح  ي�شرب على 
�لهاوية  �إىل  فتتقد  بغ�صبي  نار  ��صتعلت  قد  »�إنه  و�لثالثني:  �لث�ين  �لتثنية  �شفر 
�ل�صفلى«. ولكن �إذ� حتمل �الإن�ش�ن م�ش�ئبه  ب�شرب، عنده� يك�ن �لعق�ب ت�شحيًح�، 
للمع�َقب  ب�لن�شبة  حتى  حقيقي  وهذ�  �لر�بع.  كت�به  يف  »ت�م��س«  �لقدي�س  ق�ل  كم� 
ب�شبب �رتك�ب �ل�شحر، لدرجة �أكرب �أو �أقل وفًق� الإخال�س �لذي يع�ين و�شدة جرميته. 
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ولكن عق�بة �مل�ت، ك�نه� هي �لتخ�ف �الأكرب الأي �شخ�س، فهي لي�شت ت�شحيح�، 
ب��شت�شالم  ب�مل�ت  �ملع�قب  �الإن�ش�ن  ينتظر  عندم�  »�شك�ت��س«،  لـ  وفًق�  ذلك،  ومع 
و�إخال�س، ومينح �أوج�عه الأجل �لرب، ميكن �أن ي�شبح عق�به بطريقة م� ت�شحيًح�. 
ومع ذلك، لغر�س �لتب�شري للع�مة يجب �أن نذكر �أنه، على �لرغم من �لعق�ب�ت 
�ملذك�رة �آنًف� و�لتي ي�شيب �لرب به� �لن��س ب�شبب خط�ي�هم وخط�ي� �الآخرين، ال 
بد للمب�شر �أن يحفظ هذ� �حلكم �ل�شرعي كمبد�أ �أ�ش��شي له وللن��س، ال �أحد يجب �أن 
يع�َقب بدون ذنب، �إال �إذ� ك�ن هن�ك �شبب لفعل هذ�. وهذ� �حُلكم معم�ل به جّيًد� 
يف حمكمة �ل�شم�و�ت، وهن�ك يفعل �لرب كم� يفعل يف حمكمة �لن��س بعد�لته، �ش��ء 

ك�نت حمكمة �لن��س علم�نية �أو كن�شية. 
�ملب�شر ال بد �أن يت�قع هذ� من حمكمة �ل�شم�و�ت. الأن عق�بة �لرب ن�ع�ن، روحية 
وم�ؤقتة. يف �لعق�بة �لروحية، ال تك�ن �لعق�بة بدون ذنب. ويف �لعق�بة �مل�ؤقتة رمب� 
�لن�ع  �أن��ع،  ثالثة  �لروحية  �لعق�بة  �شبب.  بال  لي�س  ولكن  ذنب  بدون  هذ�  يحدث 
�الأول خ�شر�ن �لنعمة ويحدث ت�شلب �أكرث للخطية يف �لقلب، وهذه ال ي�ش�ب به� �إال 
�ملع�َقب بذنبه �خل��س. �لن�ع �لث�ين �ل�شي�ع، �لذي ه� �حلرم�ن من �ملجد، وهذه ال 
ي�ش�ب به� �إال �لب�لغ �لذي له ذنب خ��س، �أو �لطفل �ملتحمل خلطية و�لديه. �لن�ع 
�لث�لث �الإيالم، وهذ� مثل �لتعذيب بن�ر �جلحيم، وو��شح �أنه يح�شل ب�شبب �خلطية 
�إله  �إلهك  �أنا �لرب  �لع�شرين: »لأين  �ل�شخ�شية. الأجل ذلك قيل يف �شفر �خلروج 
« وهذ�  غيور، �أفتقد ذنوب �لآباء يف �لأبناء يف �جليل �لثالث و�لر�بع من مبغ�صيَّ
�لكت�ب  يف  »جر�تي�ن«  و�شح  كم�  �آب�ئهم،  جلر�ئم  �ملقلدين  عن  حتدثن�  مل�  مفه�م 

�الأول �ل�ش�ؤ�ل �لر�بع، حيث قدم �شرًح� �أكرث. 
�الآخرين،  خطية  ب�شبب  عق�بة  تك�ن  �أن  ميكن  فهي  �مل�ؤقتة،  للعق�بة  ب�لن�شبة 
�لتي  �الأ�شب�ب  تعرف  �أن  �أردت  �إذ�  ولكن  �شخ�شية.  خطية  ب�شبب  تك�ن  �أن  وميكن 
�إىل  ترجع  �أن  ميكن  �آخر،  �شخ�س  ذنب  �أو  �شخ�شي  ذنب  بدون  به�  �لرب  يع�ِقب 
�الأ�شب�ب  ت�أخذ  �أن  بد  وال  �لر�بع،  �لكت�ب  يف  �مل��شرت  �شرحهم  �لتي  طرق  �خلم�س 

�لثالثة �الأوىل الأن �ل�شببني �الأخريين يتعلق�ن ب�لذنب �ل�شخ�شي. 
ه� يق�ل عن �الأ�شب�ب �خلم�شة، �ل�شبب �الأول، �أن ُيعظم �لرب، وهذ� عندم� ُترفع 
عق�بة �أو م�شيبة بطريقة �إعج�زية، كم� يف ح�لة �لرجل �لذي ُولد �أعمى )روؤي� ي�حن� 
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�لت��شع(، �أو يف تربية »الز�رو�س« )روؤي� ي�حن� �حل�دي ع�شر(. 
�ل�شبب �لث�ين، �إذ� ك�ن �ل�شبب �الأول غ�ئب�، ير�ِشل �لرب عق�بة لتح�شل للم�ش�ب 
� حتى ُتظهر للن��س �لف�ش�ئل �لد�خلية �لتي فيهم.  به� ف�شيلة مم�ر�شة �ل�شرب، و�أي�شً

�الأمثلة يف �شفر �أي�ب �الأول و�شفر ط�بي� �لث�ين. 
�ل�شبب �لث�لث، �أن �لف�شيلة ميكن �أن تظهر من ذل �الإه�نة. �لقدي�س »ب�ول« ه� 
�أرتفع بفرط  مث�ل، حيث يق�ل على نف�شه يف ر�ش�لة ك�رنث��س �لث�نية 12: »ولئال 
�أرتفع«.  لئال  ليلطمني  �ل�صيطان  مالك  �جل�صد،  يف  �صوكة  �أُعطيت  �لإعالنات، 
�لرغبة �جل�شدية. هذه �حل�لة  �ل�ش�كة ك�نت هي عجز  لـ »رمييجي��س« هذه  ووفًق� 

يك�ن �ملع�َقب فيه� بال ذنب. 
�ل�شبب �لر�بع، �أن �لعذ�ب �الأبدي بعد �مل�ت ال بد �أن تبد�أ بذرته يف هذه �حلي�ة، 
هي  �الأمثلة  �جلحيم.  يف  يع�نيه  �أن  ميكن  �لذي  م�  لالإن�ش�ن  يبني  م�  بطريقة  فه� 
»هريود« )�شفر �أعم�ل �لر�شل �لث�ين ع�شر( و»�أنتي�ك��س« )�شفر �ملك�بيني �لث�ين 9( 
�لذنب من قلبه وحم�  ب�إخر�ج  �الإن�ش�ن يتطهر ب�مل�شيبة،  �أن  �ل�شبب �خل�م�س، 
�لذنب. �الأمثلة ت�ؤخذ من »مرمي« �أخت ه�رون، �لتي �أ�شيبت ب�جلذ�م، وبني �إ�شر�ئيل 
�أن تك�ن �مل�شيبة الأجل  �أو ميكن  للقدي�س »جريوم«.  وفًق�  �لربية، هذ�  ت�ه�� يف  مل� 
ت�شحيح �خلطية. كم� ه� مث�ل د�وود، �لذي بعد �أن مت �ل�شفح عنه بعد �لزن� �لذي 
�لتعليق على هذ�  �لث�ين، ومت  �ملل�ك  �شفر  �إخر�جه من مملكته كم� يف  �رتكبه، مت 
يق�ل  �أن  �لقدي�س »جريج�ري« يف حديثه عن �خلطية. ميكن يف �حلقيقة  ب��ش�طة 
�أو على �الأقل ي�أتي من  �أن كل عق�ب نع�ين منه ي�أتي من خطية �شخ�شية فعلن�ه�، 

�خلطية �الأ�شلية �لتي ُولدن� به�، و�لتي هي نف�شه� �شبب كل �الأ�شب�ب. 
ولكن ب�لن�شبة لعق�ب �ل�شي�ع، �أي �للعن �الأبدي �لذي �شيع�ن�ن منه يف �مل�شتقبل، 
فال �أحد ي�شك �أن كل �مللع�نني �شيتم تعذيبهم عذ�ًب� �أليًم�. الأنه مثل �أن �لنعمة تتبعه� 
روؤية مب�ركة ململكة �ل�شم�و�ت، كذلك �خلطية مهلكة يتبعه� عذ�ب يف �جلحيم. وكم� 
 � �أن درج�ت �لنعيم يف �جلنة ُتق��س وفًق� لدرج�ت �ل�شدقة و�لنعمة يف �حلي�ة، �أي�شً
� يف كل �خلط�ي�  درج�ت �لعذ�ب يف �جلحيم �شتك�ن تبع� لدرج�ت �خلطية. وهذ� �أي�شً
�الأخرى، ولكنه ينطبق خ��شة على �ل�ش�حر�ت. �نظر ر�ش�لة ب�ل�س للعرب�نيني 10: 
»فكم عقابا �أ�صر تظنون �أنه يح�صب م�صتحًقا من د��ص �بن �هلل، وح�صب دم �لعهد 
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�لذي قد�ص به دن�ًصا، و�زدرى بروح �لنعمة« 
�أ�شح�رهن  يعملن  �لالتي  لالإمي�ن،  �لر�ف�ش�ت  �ل�ش�حر�ت  خط�ي�  هي  وهذه 

�ل�شريرة يف �أقد�س قّد��س، كم� �شن��شح يف �جلزء �لث�ين. 

e
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السؤال 16. هل يمكن مقارنة خطورة أعمال 
الساحرات بالخرافات البالية األخرى؟

و�مل�شع�ذين.  للعر�فني  �الأخرى  �ملم�ر�ش�ت  من  �أ�شنع  هي  �ل�ش�حر�ت  جر�ئم 
هن�ك �أربع ع�شرة ف�شيلة من ف�ش�ئل �ل�شحر، ينبثق�ن من ثالثة �أن��ع من �لِعر�فة. 
�أول �الأن��ع �لثالثة ه� �لت�شرع �ملفت�ح لل�شي�طني، و�لن�ع �لث�ين ه� �لنظر ب�شمت 
�لن�ع  �الأ�شي�ء،  وهذه  �ل�ش�ع�ت  �أو  �الأي�م  �أو  �لنج�م  مثل  �الأ�شي�ء  بع�س  حركة  �إىل 
�لب�شرية لغر�س �لبحث عن �شيء �ش�ئع، وهذ�  �لث�لث ه� �لنظر يف بع�س �الأفع�ل 

يدعى �شحر �ل�ش�رتيلي�س. 
و�لف�ش�ئل �لتي حتت �لن�ع �الأول من �أن��ع �لِعر�فة )�لت�شرع �ملفت�ح لل�شي�طني( 
�لرم�ل،  �شحر  �لتنب�ؤ�ت،  �الأرو�ح،  �الأحالم، حت�شري  تف�شري  �ل�شحر،  ي�أتي،  م�  هي 
  Second of the Second كت�ب  �نظر  �لط�لع،  قر�ءة  �لن�ر،  �شحر  �مل�ء،  �شحر 
علم  هي  �لِعر�فة  �أن��ع  من  �لث�ين  �لن�ع  حتت  �لتي  �لف�ش�ئل  »ت�م��س«.  للقدي�س 
جتلب  �لتي  �الأ�شي�ء  مر�قبة  �الإنذ�ر،  �أو  �لتب�شري  �حلي��ن،  �أح�ش�ء  قر�ءة  �الأبر�ج، 

�لنح�س �أو �حلظ، قر�ءة �لكف، قر�ءة �لعظ�م. 
�لف�ش�ئل �لتي حتت �لن�ع �لث�لث من �أن��ع �لِعر�فة )�شحر �ل�ش�رتيلي�س �أو �إيج�د 
�لر�ش��س  من  و�لتم�ثيل  و�لق�ش�ت،  �لدب�بي�س  مالحظة  مثل  هي  �ل�ش�ئع(  �ل�شيء 
� عن هذ� يف �ملرجع �ل�ش�بق �القتب��س منه.  �ملن�شهر. وحتدث �لقدي�س »ت�م��س« �أي�شً
�ل�شحر  يف  �مل�هرين  ه�ؤالء  �الأول،  �لن�ع  حتت  �لتي  �لف�ش�ئل  �إىل  ننظر  دع�ن� 
�جل�شدية  �مل�دة  تبدو  حيث  �خلي�الت،  ببع�س  �الإن�ش�ن  ح���س  يخدع�ن  و�الإغر�ء 
خمتلفة للنظر و�للم�س، كم� حتدثن� من قبل يف طرق خلق �الأوه�م. �ل�ش�حر�ت ال 
ير�شني مبجرد عمل وهم �أن �لع�ش� �لذكري �ختفى، ولكنهن ع�دة م� ُيخربن �لقدرة 
�جلن�شية نف�شه�، حتى ال يقدر �لرجل �أن يعمل �لفعل و�إن ك�ن ال ز�ل حمتفظ� بع�ش�ه 
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بعدة  م�شح�ًب�  يك�ن  �لذي  �الإجه��س  �ل�شي�طني  ُت�شبب  وهم،  �أي  وبدون  �لذكري. 
�أمر��س. وميكن لل�شي�طني �أن تظهر يف عدة �أ�شك�ل وح��س كم� قلن� �ش�بًق�. 

من  و��شح  ه�  كم�  معهم،  و�لتكلم  �الأم��ت  ��شتدع�ء  ه�  �الأرو�ح  ��شتح�ش�ر 
�ال�شم، الأنه م�أخ�ذ من �لكلمة �لي�ن�نية Nekros وتعني �جلثة، وManteia وتعني 
�لكه�نة. وهم يفعل�ن هذ� بعمل بع�س �لتع�ويذ على دم�ء �الإن�ش�ن �أو �حلي��ن، ع�ملني 

�أن �ل�شيط�ن يبتهج مبثل هذه �خلطية، فه� يحب �لدم و�شكب �لدم.
يف  لكن  �أ�شئلتهم،  الإج�بة  �جلحيم  من  ب�الأم��ت  يت�شل�ن  �أنهم  ظنهم  ورغم 
�حلقيقة م� يظهر لهم هي �ل�شي�طني متمثلني بهيئة �الأم��ت ويجيب�ن �الأ�شئلة. وعلى 
ظهر  حيث   ،28 �الأول  �ملل�ك  �شفر  عنه�  حتدث  �لتي  �لك�هنة  فن  ك�ن  �لنح�  هذ� 

»�ش�م�يل« على هيئة »�ش�ول«. 
�لكتب  قر�أ يف  الأنه  �شرعية  �ملم�ر�ش�ت  �أن هذه  �أن يظن  �أحد  لكن ال يجب على 
للتنب�ؤ بحرب  �لنبي �حلكيم مت ��شتدع�وؤه� من »هيد�س«  �أن روح  �ملقد�شة م� يق�ل 
يق�ل  »�أوج�شتني«  �لقدي�س  الأن  �ش�حرة.  خالل  من  ظهرت  و�لتي  �لق�دمة،  �ش�ول 
�أي  ب���شطة  م�شم�ح  هذ�  �أن  ن�شدق  �أن  �ل�شخف  من  �إنه  »�شيمليك�ن��س«  لالأ�شقف 
للك�هنة  معل�م  غري  علم  ب���شطة  ولكن  �شحري،  فن  �أي  مبقدور  هذ�  لي�س  علم، 
ل له  لتَ��شِ �أم�م عني �مللك،  وغري معل�م ل�ش�ول، فروح هذ� �لرجل �حلكيم ظهرت 
� �لتي ث�رت من رقدته�، لكن �ش�رة  حكًم� �إلهًي� �شده. ومل تكن هذه روح �ش�م�يل حقًّ
�الأ�شي�ء �أحي�ًن� ت�شمى ب�أ�شم�ء �الأ�شي�ء �لتي تتمثل به�. يق�ل �لقدي�س »�أوج�شتني« �أن 
هذه هي �إج�بة �ش�ؤ�ل هل �لِعر�فة �لع�دية �لتي تت�شمن ت�شرًع� لل�شي�طني �شرعية. 
يف نف�س �لكت�ب Summa �شيجد �لق�رئ �الإج�بة على �ش�ؤ�ل هل هن�ك درج�ت من 
�لنب�ء�ت بني �ملب�ركني، وميكن �أن يرجع �إىل كالم �لقدي�س »�أوج�شتني« ولكن هذ� 
�لتق�ى فيهن، كم� ه�  �أثًر� من  ُتبقي  �ل�ش�حر�ت،و�لتي ال  لي�س له عالقة بح�شن�ت 
و��شح من مالحظة �أعم�لهن، الأنهن ال يت�رعن عن �شفك �لدم�ء �لربيئة، و�إح�ش�ر 
وال  �جل�شد  مع  �لروح  ُيدمرن  وهن  �ل�شي�طني،  من  بت�جيه  للن�ر  �ملخفية  �الأ�شي�ء 

� �أو ميًت�.  يدخرن يف هذ� حيًّ
تف�شري �الأحالم ميكن �أن ُيعمل بطريقتني. �الأوىل هي عندم� ي�شتخدم �ل�شخ�س 
�الأحالم لينغم�س يف م�ش�ئل �ل�شحر و�لتنجيم مب�ش�عدة ك�شف �ل�شي�طني �لتي يت��شل 
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ي�شتخدم  عندم�  هي  �لث�نية  مفت�ح.  عهد  يف  معهم  دخل  قد  يك�ن  و�لذين  بهم، 
ت�أتي  �لتي  �الأحالم  يف  �لف�شيلة  من  ن�ع  ي�جد  �مل�شتقبل،  ليعرف  �الأحالم  �الإن�ش�ن 
من �لك�شف �الإلهي، ولكن �إذ� ك�ن هذ� �لك�شف لي�س خم�لًف� لل�شريعة. هكذ� يق�ل 

�لقدي�س »ت�م��س«. 
�أن  وميكنه  حمدودة،  قدرة  ميتلك  �ملالك  �أواًل،  �ملالئكة  عن  نتحدث  �أن  بد  ال 
يك�شف �مل�شتقبل عندم� يك�ن �لعقل مهيًئ� ملثل هذه �لك�ش�ف�ت �أكرث منه �إذ� مل يكن 
�لعقل كذلك. �لعقل ب�شكل رئي�شي يتهي�أ ب��شرتخ�ء �حلرك�ت �لد�خلية و�خل�رجية، 
تتحقق  �لظروف  وهذه  �ش�كتة،  �حلركة  و�أبخرة  �ش�كنة  �للي�يل  تك�ن  عندم�  مثل 

تقريًب� قرب �لفجر، عندم� يكتمل �له�شم.
و�أن� �أق�ل عن� نحن �خل�طئني، �لذين َتك�ِشف لهم �ملالئكة �ملتقني �لرب�نيني بع�س 
ِفهم�  ُنعَطى  �لفجر،  وقت  يف  ندر�س  عندم�  لذ�  مر�كزه�،  من  ب�أو�مر  �لك�ش�ف�ت 
لبع�س �الأ�شر�ر يف �لكتب �ملقد�شة. الأن مالك �خلري يتحكم يف �لفهم، كم� يتحكم 
�لرب يف رغب�تن�، وتتحكم �لنج�م ب�أج�ش�من�. ولكن ب�لن�شبة لبع�س �لب�شر �لك�ملني، 
�أم ن�ئمني. ومع  �أي وقت، �ش��ء ك�ن�� م�شتيقظني  َيك�ِشف لهم يف  �أن  ميكن للمالك 
�لك�ملني  �لب�شر  ه�ؤالء   ،de Somno et Uigilia كت�ب  يف  الأر�شط�  وفًق�  ذلك، 
 � عر�شة �أكرث ال�شتقب�ل �لك�ش�ف�ت يف وقت معني دون �آخر، وهذه �حل�لة تنطبق �أي�شً

على كل �أم�ر �ل�شحر. 
�أثن�ء عن�ية  �أنه  �لطريقة �لث�نية �لتي يعمل به� تف�شري �الأحالم، ال بد �أن نذكر 
�لطبيعة وتنظيمه� للج�شد، بع�س �الأحد�ث �مل�شتقبلية يف �أحالم �الإن�ش�ن يك�ن له� 
�شبب طبيعي، لكنه� تك�ن عالمة على م� �شي�أتي لل�شخ�س يف �مل�شتقبل، مثل �ل�شحة 
روحية  طبيعة  له�  �لتي  �الأحالم  الأن  �أر�شط�.  ر�أي  ه�  وهذ�  �خلطر.  �أو  �ملر�س  �أو 
تعك�س ��شتعد�د�ت �لقلب الإتي�ن مر�س �أو �أي �شيء �آخر �شي�أتي لالإن�ش�ن يف �مل�شتقبل. 
�أو  فعندم� يحلم �الإن�ش�ن بنري�ن، فهي عالمة على مر�س م�، و�إذ� حلم ب�لطري�ن 
�أو �شيء �ش�ئل، فهي عالمة  �شيء كهذ�، فهي عالمة على �لتف�وؤل، و�إذ� حلم ب�مل�ء 
على �لربد، و�إذ� حلم مب�دة �أر�شية، فهي عالمة على �حلزن. وب�لت�يل تك�ن �الأحالم 

م�ش�عدة لالأطب�ء يف ت�شخي�شهم كم� يق�ل �أر�شط� يف نف�س �لكت�ب. 
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ولكن هذه �أم�ر قليلة مق�رنة ب�الأحالم �ل�شريرة لل�ش�حر�ت. الأنه عندم� ال يرغنب 
يف �أن ينتقلن ب�أنف�شهن �إىل مك�ن، ولكن يرغنب يف �أن يرين م�ذ� تفعل زميالتهن من 
�ل�ش�حر�ت، فمن مم�ر�ش�تهن �أنهن ي�شتلقني على ج�نبهم �الأي�شر ويت�شرعن ب��شم 
�شيط�نهم �خل��س، ثم تنك�شف هذه �الأ�شي�ء لب�شرهم على هيئة �ش�ر. و�إذ� �أردن 
�أو لالآخرين، فهن يعرفنه من �ل�شيط�ن �لذي  � معيًن�، �إم� الأنف�شهن  �أن يعرفن �شرًّ
وهذ�  معه.  دخلنه  �لذي  �ملخفي  غري  �ملفت�ح  �لعهد  ب�شبب  �أحالمهن،  يف  يزورهن 
� لي�س رمزًي� من �لن�ع �لذي يتحقق بذبح حي��ن م� �أو فعل تدني�س معني  �لعهد، �أي�شً
الأنف�شهن ج�شًد�  وهٌب حقيقي  لكنه  مريب،  �شيء  عب�دة  �لدخ�ل يف  �أو  للمقد�ش�ت 
ُن�ُشك �الإمي�ن.  ب�أل�شنتهن و�الإنك�ر �لقلبي لكل  لل�شيط�ن، بتدني�س �ملقد�ش�ت  وروًح� 
وال ير�شني بهذ� فقط، لكنهن يقتلن، �أو يهنب لل�شيط�ن، �أطف�لهن و�أطف�ل �الآخرين. 
ف�ش�ئل �أخرى من �لعر�فة تتم مم�ر�شته� من �لف�يت�نيني، �لذين �ُشم�� كذلك 
ن�شبة �إىل »ف�يت�ن �أب�ل�«،�لذي يق�ل �أنه م�شدر هذ� �لن�ع من �لِعر�فة وفًق� لكالم 
�لقدي�س »�إيزيدور«. هذ� �لن�ع ال يخت�س ب�الأحالم �أو ب�حلديث مع �الأم��ت، ولكن له 
عالقة ب�الأحي�ء، مثل ح�لة �أولئك �لذين و�شل�� �إىل �جلن�ن ب���شطة �ل�شيط�ن، �إم� 
بق�شد �أو بدون ق�شد، فعل�� ذلك فقط لغر�س �لتنب�ؤ ب�مل�شتقبل، ولي�س الأجل �رتك�ب 
�أي �ش�ء �آخر. من هذ� �لن�ع ك�نت فت�ة ُذكرت يف �شفر �أعم�ل �لر�شل �ل�ش�د�س ع�شر، 
و�لقدي�س  �لرب �حلقيقي،  ب�أن �حل��ريني هم خد�م  د�ئًم�  ك�نت ت�شرخ  �لتي  تلك 
»ب�ول« �شجر منه� ب�شبب هذ� و�أمر روح �لعر�فة �أن تخرج منه�. ولكن من �ل���شح 
لكالم  وفًق�  �لالتي  �ل�ش�حر�ت،  �أعم�ل  وبني  �الأ�شي�ء  بني هذه  مق�رنة  ت�جد  ال  �أنه 
�لقدي�س »�إيزيدور«، �ُشمني كذلك �أ�شاًل لِعَظم مقد�ر خط�ي�هن و�شن�عة جر�ئمهن.  
الأجل �الإيج�ز، ال ح�جة الإكم�ل هذه �جلدلية بخ�ش��س �الأ�شك�ل �ل�شغرى من 
�لِعر�فة، الأنه قد مت �إثب�ته� ب�لنظر �إىل �الأ�شك�ل �لكربى. الأن �ملب�شر ميكنه �أن يطبق 
�لرم�ل،  �لعر�فة: مثال على �شحر  �أخرى من  �أ�شك�ل  �أر�د على  �إذ�  هذه �جلدلي�ت 
�لذي يت�شمن �مل��د �الأر�شية، مثل �حلديد �أو �حلجر �مل�شق�ل. و�شحر �مل�ء، �لذي 
يت�شمن �مل�ء و�لكري�شت�الت، و�شحر �له��ء، �لذي يت�شمن �له��ء، و�شحر �لن�ر �لذي 
على  به�  �مل�شحى  �حلي��ن�ت  �أمع�ء  ي�شمن  �لذي  �لط�لع،  وقر�ءة  �لن�ر.  يت�شمن 
�شريح �ل�شيط�ن. الأنه رغم �أن كل هذه ُتعمل بت�شرع�ت مفت�حة لل�شي�طني، ال ميكن 
�أن تق�رن بجر�ئم �ل�ش�حر�ت، الأنه� لي�شت م�جهة لغر�س �الأذية الأي �إن�ش�ن �أو حي��ن 
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من  �الأخرى  �لف�ش�ئل  �مل�شتقبل.  معرفة  الأجل  ُتعمل  ولكنه�  �الأر�س،  على  نب�ت  �أو 
�لعر�فة، �لتي ت�ؤدى فيه� �لت�شرع�ت لل�شيط�ن ب�شكل خفي ولي�س ب�شكل مفت�ح، هي 
مثل علم �الأبر�ج، �أو �لتنجيم، و�لذي �ُشمي بهذ� �ال�شم ب�شبب مر�قبة �لنج�م عند 
�أمع�ء �حلي��ن �لذي يت�شمن �لنظر يف �الأي�م و�ل�ش�ع�ت،  �أو قر�ءة  والدة �أحدهم، 
و�الإنذ�ر �لذي يت�شمن مر�قبة ت�شرف�ت و�شرخ�ت �لطي�ر، و�لتب�شري �لذي يت�شمن 
�أو  مر�قبة كلم�ت �الإن�ش�ن، وقر�ءة �لكف �لذي يت�شمن مر�قبة �خلط�ط يف �لكف 
»نيد�ر«  تع�ليم  �إىل  يرجع  �أن  ميكنه  ي�شتزيد،  ب�أن  يرغب  ومن  �حلي��ن�ت.  كف�ف 
�أعم�ل  ولكن  �شرعية.  غري  �أم  �شرعية  �الأ�شي�ء  هذه  ك�نت  �إذ�  عم�  �لكثري  و�شيجد 

�ل�ش�حر�ت طبًع� لي�شت �شرعية. 

e
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السؤال 17. كيف نقارن بين جرائم األربع عشرة 
فصيلة وبين جميع خطايا الشياطين؟

� هي جر�ئم �ل�ش�حر�ت حتى �أنه� تتج�وز خط�ي� مالئكة �ل�شر �ل�ش�قطة،  ب�شعة جدًّ
يف  مع�قبتهن  على  �شحيًح�  يك�ن  ال  كيف  جر�ئمهن،  على  �شحيًح�  هذ�  ك�ن  و�إذ� 
�جلحيم؟ ولي�س من �ل�شعب �أن نثبت هذ� بحجج عديدة تتعلق بجر�ئمهن. �أواًل، رغم 
�أن خطية »�ش�ت�ن« ال ميكن �ل�شفح عنه�، فب�لنظر بعني �العتب�ر لطبيعة �ملالئكة، 
وب�نتب�ه لر�أي من يق�ل �أن �ملالئكة ُخلقت على �لفطرة، ومل تخلق يف �لنعمة. ومب� �أن 
�خلري يف �لنعمة يتج�وز �خلري يف �لفطرة، ب�لت�يل فخط�ي� �أولئك �لذين ي�شقط�ن 
من ح�لة �لنعمة مثل �ل�ش�حر�ت مل� رف�شن �الإمي�ن �لذي تلق�ه يف �لتعميد، تتج�وز 
� �ل�ش�حر�ت رغم  خط�ي� �ملالئكة. وحتى ل� قلن� �أن �ملالئكة ُخلقت يف �لنعمة، ف�أي�شً
�أذنب  �لنعمة، مثلم�  �أنهن قد �شقطن برغبتهن من  �إال  �لنعمة،  �أنهن مل يخلقن يف 

»�ش�ت�ن« برغبته. 
�ل�شفح عنه� الأ�شب�ب عديدة.  �أن خطية »�ش�ت�ن« ال ميكن  ث�نًي�، من �مل�شم�ن 
الأن �لقدي�س »�أوج�شتني« يق�ل �أنه قد �أذنب بال حتري�س من �أحد، وب�لت�يل فخطيته 
لديه  �أن  ه�  ذنبه  �أن  يق�ل  د�م��شني«  »ج�ن  و�لقدي�س  ب�شيء.  �إ�شالحه�  ميكن  ال 
الأن  ق�بل  ب�لت�يل غري  للت�بة،  ق�بل  »�ش�ت�ن« غري  �أن  ومب�  �لرب.  ذ�ت  �شد  م�شكلة 
تتغري مرة  �أن  ك�نه� روحية، ميكنه� فقط  �لتي  �إىل طبيعته،  يرجع  له، وهذ�  ُيغفر 
�للحم  �الإن�ش�ن، حيث  لي�س يف  ولكن هذ�  �أبدي�،  تغريت �ش�ر هذ�  فعندم�  و�حدة، 
د�ئًم� يك�فح �لروح. �أو رمب� ه� غري ق�بل الأن ُيغفر له ب�شبب �أنه �أذنب يف �أم�كن ع�لية 

من �ل�شم�و�ت، بينم� �الإن�ش�ن �أذنب على �الأر�س. 
وعلى �لرغم من ذلك، فخطيئته من ج��نب كثرية �شغرية ب�ملق�رنة مع خط�ي� 
�أنه   ،Sermons �لـ  كتب  �أحد  يف  »�أن�شليم«  �لقدي�س  و�شح  كم�  �أواًل،  �ل�ش�حر�ت. 
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�أذنب يف كربي�ئه عندم� مل تكن هن�ك عق�بة للذنب. ولكن �ل�ش�حر�ت ��شتمررن يف 
عمل �لذن�ب رغم �أن هن�ك كثرًي� من �لعق�ب�ت نزلت على �ل�ش�حر�ت �الأخري�ت، 
ف��شتخففن بكل هذ�، وعجلن ب�رتك�ب �جلرمية، ومل يعملن �جلرمية �الأقل خطًر� 

مثاًل كب�قي �خل�طئني، ولكن عملن �جلرمية �الأكرث ترويًع� من �أعم�ق قل�بهن. 
�إىل  وب�لت�يل  �لذنب،  �إىل  �لرب�ءة  من  �شقط  قد  �ل�شر  مالك  �أن  رغم  ث�نًي�، 
�لتع��شة و�لعق�ب، �إال �أنه �شقط من �لرب�ءة مرة و�حدة فقط، بطريقة ال ميكن له 
فيه� �لرج�ع. لكن �ملذِنب يع�د �إىل �لرب�ءة ب�لتعميد، ويرجع وي�شقط منه� �شق�ًط� 

عميًق�. وهذ� ه� �حل�ل خ��شة يف �ل�ش�حر�ت �حلقيقي�ت، كم� �أثبتت جر�ئمهن. 
و�ملخل�س  �خل�لق  �شد  �أذننب  �ل�ش�حر�ت  ولكن  �خل�لق،  �شد  �أذنب  ه�  ث�لًث�، 

ي�ش�ع. 
ولكن  �شفقة،  �أي  يعطه  ومل  ب�خلطية  له  �شمح  �لذي  �لرب  هجر  ه�  ر�بًع�، 
�ل�ش�حر�ت �أبعدن �أنف�شهن من �لرب بخط�ي�هن، فرغم �شم�حه الأي �إن�ش�ن ب�خلطية 

�إال �أنه ال ز�ل ي�شفق عليه ومينعه من ذلك بنعمته. 
ولكن  �أمل،  �أو  نعمة  �أي  يريه  �أن  بدون  �لرب  رف�شه  �أذنب،  عندم�  ه�  خ�م�ًش�، 

�ل�ش�حر�ت يذننب رغم �أن �لرب ين�دي ب�لرج�ع �إليه د�ئًم�. 
�ش�د�ًش�، كال �خلطيتني �شد �لرب، ولكن »�ش�ت�ن« ك�ن �شد �لرب �الآمر، بينم� 
�أجلن�، فكم� قلن�، �ل�ش�حر�ت �خلبيث�ت  ك�ن �الإن�ش�ن �شد �ملخل�س �لذي م�ت من 

خطيئ�تهن ف�ق �لكل. 

�حللول للجدليات لتو�صيح �حلقيقة باملقارنة 
هذ�  بد�ية  يف  قلن�ه  مم�  و��شحة  �الأوىل  �جلدلية  �إج�بة  للجدلي�ت.  ب�لن�شبة 
خط�ي�  و�أن  �الأخرى،  من  �أثقل  تك�ن  �أن  وجب  و�حدة  خطية  �أن  قلن�  مل�  �ل�ش�ؤ�ل. 
�مل�شتحقة.  للعق�بة  ب�لن�شبة  لي�س  ولكن  للذنب،  ب�لن�شبة  �لكل  من  �أثقل  �ل�ش�حر�ت 
هن� ال بد �أن نق�ل �أن مع�قبة �آدم، بعد �أن �أذنب، ميكن �أن نفكر فيه� بطريقتني، �إم� 
�أو ب�لتفكري يف �لن�شل كله، يعني �لذرية �لتي �أتت من بعده.  ب�لتفكري به �شخ�شيًّ�، 
ب�لن�شبة للطريقة �الأوىل، �خلط�ي� �الأكرب مت �رتك�به� بعد �آدم، الأنه �أذنب فقط بعمل 
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�ل�ش�حر�ت  وب�لت�يل خط�ي�  ولكن ك�ن ممن�ًع�.  � يف طبيعته،  �شرًّ لي�س  �لذي  �ل�شر 
ت�شتحق �لعق�ب �الأكرب. 

�أن �لعق�بة �الأكرب تنتج من �خلطية �الأ�شلية  �لث�نية، �شحيح  ب�لن�شبة للطريقة 
�الأوىل، ولكن هذ� �شحيح ب�شكل غري مب��شر، الأنه ب���شطة �آدم، كل �لذرية �أ�شيبت 
�ل�حيد  �لرب  �بن  �لذين متكن  لكل ه�ؤالء  �الأول  �الأب  ك�ن  وه�  �الأ�شلية،  ب�خلطية 
�، �آدم يف �شخ�شه، ب��ش�طة �لنعمة �الإلهية، ت�ب،  من �لتكفري عن خط�ي�هم. �أي�شً
وجن� بت�شحية �مل�شيح. ولكن خط�ي� �ل�ش�حر�ت �أعظم من هذ� بال مق�رنة، الأنهن مل 

ير�شني فقط بخط�ي�هن وهالكهن، بل �أ�شقطن ور�ءهن كثرًي� من ت��بعهن. 
�آدم  الأن  �أذى.  �أكرب  نتج عنه�  �آدم  ب�ل�شدفة فقط خطية  قيل،   مل�  يتبع  وث�لًث�، 
وجد �لطبيعة غري �لف��شدة وك�ن �الأمر حمت�ًم� ب�لن�شبة له �أن يجعله� دن�شة، رغًم� 
 ،� عنه، فال يتبع هذ� �أن خطيته ك�نت يف ج�هره� �أعظم من �خلط�ي� �الأخرى. و�أي�شً
�لذرية ك�نت �شتعمل نف�س �خلطية �إذ� وجدو� طبيعة فيه� نف�س �حل�لة. كذلك، �لذي 
مل يجد �لنعمة ال يرتكب خطية مميتة كهذه، لكن �لذي وجد �لنعمة و�أ�ش�عه� ه� 
�لذي يرتكب. هذ� حل �لقدي�س »ت�م��س« للجدلية �لث�نية. و�إذ� �أر�د �أي �أحد �أن يفهم 
�حلل ب�شكل ك�مل، ال بد �أن ي�شع يف �عتب�ره �أنه حتى �آدم �حتفظ برب�ءته �الأ�شلية، 
بعده  �شي�أتي  �أحد  �أي  يق�ل«،  »�أن�شليم«  �لقدي�س  الأن  كله�،  ذريته  �إىل  ميرره�  ومل 
� كالم �لقدي�س »ت�م��س« حيث حتدث عن �إذ� ك�ن �لطفل  �شيظل يذنب. �نظر �أي�شً
�مل�ل�د حديًث� �شي�لد قدي�ًش�، و�إذ� ك�ن �لب�شر �لذين قد ُحفظ�� �الآن ك�ن�� �شُيحفظ�ن 

ل� �أن �آدم مل ُيخطئ؟
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السؤال 18. كيف تكون طريقة التبشير ضد حجج 
»اليمان« و»ليود فولك«؟ 

هذه طريقة �لتب�شري �شد حجج »المي�ن« و»لي�د ف�لك« �لتي تبدو مثبته ب���شطة 
�لكثريين، عن �أنَّ �لرب ال ي�شمح بقدرة كبرية لل�شيط�ن و�ل�ش�حر�ت. 

�أخرًي�، ف�إن على �ملب�شر �أن يك�ن م�شلًح� �شد حجج »المي�ن«، وحتى �شد بع�س 
�لرج�ل �ملتعلمني �لذين يرف�ش�ن لدرجة م� �أن هن�ك �ش�حر�ت �أ�شاًل. فرغم �أنهم 
�عرتف�� بخبث وق�ة �ل�شيط�ن �لذي يعمل هذه �ل�شرور برغبته، لكنهم يرف�ش�ن �أن 
هن�ك �إذًن� �إلهيًّ� معطى له، ومل يعرتف�� ب�أن �لرب ي�شمح مبثل هذه �الأ�شي�ء �أن تك�ن. 
ورغم �أنه لي�شت لديهم طريقة يف حجتهم، و�أنهم يتلم�ش�ن طريقهم عمي�ًن�، فمن 
�ل�شروري �أن نقلل من يقينهم ب�حلجج �خلم�شة �لتي تنبع منه� ك�فة �عرت��ش�تهم 
بهذه  �الإن�ش�ن  يه�جم  �أن  لل�شيط�ن  ي�شمح  �لرب ال  �أن  �الأوىل هي  �ملزعجة. �حلجة 

�لق�ة �لكبرية. 
�ل�ش�ؤ�ل �ملطروح ه�، هل �الإذن �الإلهي ال بد �أن يك�ن م�ج�ًد� د�ئًم� يف �الإ�ش�بة 
ي�شمح  ال  �لرب  �أن  الإثب�ت  حجًج�  �ملعرت�س  ويعطي  �ش�حرة.  خالل  من  ب�ل�شيط�ن 
�لرب،  عن  هي  �الأوىل  �حلجة  �لع�مل.  هذ�  يف  �شحر  ي�جد  ال  ب�لت�يل  و�أنه  بهذ�، 
و�لث�نية عن �ل�شيط�ن، و�لث�لثة عن �ل�ش�حرة، و�لر�بعة عن �ل�شرر �حل��شل ب�شبب 
�ل�شحر، و�خل�م�شة عن �ملب�شرين و�لق�ش�ة، ب�فرت��س �أنهم ب�شرو� �شد �ل�ش�حر�ت 

وع�قب�هن.
�حلجة �لأوىل كالتايل: �لرب ميكن �أن يع�قب �لب�شر على خط�ي�هم، وه� يع�قب 
�لب�شر.  له�  يتعر�س  �أخرى  كثرية  ببالي�  �أو  �لط�ع�ن،  �أو  �ملج�عة  �أو  ب�ل�شيف،  �إم� 
ب�لت�يل، ال ح�جة عنده يف �أن ي�شيف عق�ب�ت جديدة، فب�لت�يل ه� ال ي�شمح ب�ل�شحر. 
�حلجة �لثانية، �إذ� ك�ن م� قيل عن �ل�شيط�ن �شحيًح�، حتديًد� �أنه ميكنه تعطيل 
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�الإجن�ب فال ت�شتطيع �ملر�أة �أن حتمل �أو �إذ� حملت، ميكنه �أن يجعله� جته�س،�أو �إذ� 
مل يكن هن�ك �إجه��س، ميكنه �أن يقتل �لطفل بعد �ل�الدة، ويف هذه �حل�لة �شيك�ن 
�أق�ى من  �ل�شيط�ن  �أعم�ل  �أن   � �أي�شً يق�ل  �أن  �لع�مل كله، وميكن  ق�دًر� على تدمري 

عمل �لرب، الأن �لنك�ح �ملقد�س ه� من عمل �لرب. 
يف  �شحر  �أي  هن�ك  ك�ن  �إن  �أنه  نف�شه،  �الإن�ش�ن  عن  يحتج�ن  �لثالثة،  �حلجة 
� له من غريهم، و�أنه� حجة  � معينني �شيك�ن�ن �أكرث تعر�شً هذ� �لع�مل، ف�إن �أ�شخ��شً
خ�طئة �أن يق�ل �أن �الإن�ش�ن ُي�شحر كعق�ب على خطيته، وب�لت�يل من �خلط�أ �أن ن�ؤمن 
�أن هن�ك �شحًر� يف هذ� �لع�مل. وهم يثبت�ن �أنه من �خلط�أ �أن نحتج ب�أنه �إن ك�ن هذ� 
�شحيًح�، ف�ملذنبني �الأعظم �شيتلق�ن �لعق�ب �الأكرب، ولكن هذه لي�شت �حلقيقة، الأن 
�ملذنبني هم �أخف �لن��س عق�ًب� �أحي�ًن�، كم� ر�أين� يف ق�شية �الأطف�ل �لربيئني �لذين 

مت �دع�ء �أنهم �شحرة. 
�حلجة �لر�بعة، �أن �ل�شيء �لذي ميكن لالإن�ش�ن �أن مينعه وميكنه �أال مينعه لكنه 
ي�شمح له �أن يح�شل، ميكن �أن نق�ل �أنه ح��شل ب�إر�دته. ولكن مب� �أن �لرب �لذي كله 
خري، ال ميكنه �أن يتمنى حدوث �ل�شر، ب�لت�يل ال ميكن �أن ي�شمح ب�ل�شر �أن يح�شل 

وه� ق�در على منعه. 
يق�ل�ن  �ل�شحر،  ب�شبب  �أنه  يق�ل  �لذي  �لبالء  على  كالم  فيه�  هذه  وحجتهم 
�أنه بالء مم�ثل لالأمر��س �لطبيعية و�لعلل �لع�دية، وب�لت�يل ميكن �أن يك�ن �شببه 
يفقد  �أو  �أعمى  �الإن�ش�ن  ي�شبح  �لطبيعي،  بفعل �خللل  �أنه  �ملمكن  الأنه من  طبيعيًّ�. 
�لعقل �أو مي�ت، ب�لت�يل �أ�شي�ء كهذه ال ميكن �أن نن�شبه� بهذه �لثقة �إىل �ل�ش�حر�ت. 
�أخرًي�، يحتج�ن �أن �ملب�شرين و�لق�ش�ة قد ب�شرو� وم�ر�ش�� �أفع�اًل �شد �ل�ش�حر�ت 
�آمنة  �أبًد�   تك�ن  لن  �ملب�شرين  ف�إن حي�ة  �ش�حر�ت فعاًل،  �إذ� ك�ن هن�ك  �أنه  جتعل 

ب�شبب كره �ل�ش�حر�ت �لعظيم لهم. 
ولكن �لرد على هذه �حلجج ميكن �أن ي�ؤخذ من �ل�ش�ؤ�ل �الأول، �لذي يتع�مل مع 
�مل�شلمة �لث�لثة للجزء �الأول، وهذه �لنق�ط ميكن �أن ُتعَر�س فقط للن��س �ملن��شبني. 
كيف ي�شمح �لرب لل�شر �أن يك�ن، رغم �أنه ال يتمن�ه �أن يحدث، ولكنه ي�شمح به الأجل 
وتك�ن حمب�بة  ع�ل،  ثن�ء  على  �جليدة حت�شل  �الأ�شي�ء  �أن  وحقيقية  �لع�مل،  كم�ل 
�أكرث �إذ� ق�رن�ه� ب�الأ�شي�ء �ل�شيئة، و�ل�شريعة ميكن �أن نقتب�س منه� م� يدعم هذ�. 
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� يف �أعم�ق �حلكمة �الإلهية، ال بد �أن يظهر �خلري، و�إال �شيبقى خمفًي� لالأبد.  و�أي�شً
الأجل ت�ش�ية م�جزة لهذ� �ل�ش�ؤ�ل هن�ك عدة مق�الت مت�فرة عن �مل��ش�ع الأجل 
مزيد من �ملعل�م�ت للن��س، ب�لن�شبة للت�أثري، �لرب �شمح ب�شق�طني، �شق�ط �ملالئكة 
و�شق�ط �أب�ين� �آدم وح��ء، ومب� �أن هذين ك�ن� �أعظم �ل�شق�ط�ت، فال ح�جة لنت�ش�ءل 
�أم ال. ولكن هم� ك�ن� �الأعظم بني �ل�شق�ط�ت يف  هل بقية �ل�شق�ط�ت م�شم�ح به� 
مت  �ملك�ن  نف�س  يف  �الأخري.  �ل�ش�ؤ�ل  يف  و�شحن�  كم�  ظروفهم�،  يف  ولي�س  نتيجتهم� 
ت��شيح كيف �أن �لرب �شمح بهذين �ل�شق�طني وك�ن ع�داًل، والأي �شخ�س �حلرية �أن 

يق�ل م� يحل� له. 
ولكن ال بد �أن جنيب على هذه �حلجج. ب�لن�شبة للحجة �الأوىل، �أن �لرب يع�قب 
�أواًل  �إج�بة ثالثية  ب�شكل ك�ف ب�الأمر��س �لطبيعية وب�ل�شيف و�ملج�عة. �شن�شع له� 
�لرب مل يحدد قدرته ب�أن تك�ن مقت�شرة على عملي�ت �لطبيعة، �أو حتى على ت�أثري 
يتج�وزه�  م�  الأنه غ�لًب�  يتج�وز هذه �حلدود،  �أن  به�  ي�شتطيع  ال  �لنج�م، بطريقة 
جميع  ت�أثري  عن  بعيدة  �أخرى  وم�ش�ئب  لل�ب�ء�ت  وب�إر�ش�له  للخط�ي�،  مع�قبته  يف 

�لنج�م، مثلم� ع�قب كربي�ء د�وود عندم� عد �لن��س ب�إر�ش�ل ط�ع�ن على �لن��س. 
كل  على  يك�ن ح�كًم�  �أن  بد  ال  �لرب  �أن  �الإلهية  مع �حلكمة  يت��فق  ث�نًي�، مم� 
�شيء ي�شمح ب�ج�ده، و�أن �الأ�شي�ء تفعل �لفعل بتحري�س د�خلي من ذ�ته�. بن�ء على 
�أن ي�شمح  �ل�شيط�ن، ولكن ب�الأحرى  �أحق�د  �أن مينع جميع  لي�س غر�س �لرب  هذ�، 
قبل  من  ُمقيد  �ل�شيط�ن  �أن  من  وب�لرغم  للك�ن،  �ش�حًل�  ير�ه  �لذي  �حلد  �إىل  به� 
مالئكة �خلري، فال ي�شتطيع �أن يعمل كل �الأذى �لذي يتمن�ه. كذلك، �لرب ال يهدف 
�إىل كتم خط�ي� �الإن�ش�ن �لتي يعمله� ب�إر�دته �حلرة مثل رف�س �الإمي�ن �أو �أن ُيخل�س 
نف�شه لل�شيط�ن، وهي �أ�شي�ء يف م�شت�ى رغبة �الإن�ش�ن. من هذين �ملدخلني ن�شتنتج 
�أن �لرب �شمح بعدله له�ؤالء �ل�شي�طني �لذين يرف�ش�ن �الإمي�ن بقدر�ت معينة، وهي 

قدرتهم على �إيذ�ء �الإن�ش�ن و�حلي��ن و�الأ�شج�ر على �الأر�س. 
ث�لًث�، �لرب ي�شمح بعد�لته لهذه �ل�شرور، وهي بعك�س �ملت�قع، ت�شبب ��شطر�ًب� 
ب�شكل غري   � يتعذب جدًّ �ل�شيط�ن  الأن  لهم.  وتعذيًب�  لل�شي�طني  عظيًم� غري مب��شر 
مب��شر عندم� يرى �أن م� يحدث يف �لنه�ية ه� �شد رغبته، ف�لرب ي�شتخدم كل �ل�شر 
لتمجيد ��شمه ولتف�شيل �الإمي�ن، وتطهري �ملخت�رين، ولتعليم ف�شيلة �ل�شرب. ومن 
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�مل�ؤكد �أنه ال �شيء ميكن �أن يك�ن �أكرث �إزع�ًج� لكربي�ء �ل�شيط�ن من هذه �الأ�شي�ء 
)كم� قيل: كربي�وؤهم �لتي تكرهك تزيد ب��شتمر�ر(، الأن �لرب ُيح�ل مكر �ل�شر �إىل 

�أن يك�ن جمًد� له. وب�لت�يل ف�لرب ي�شمح بكل هذه �الأ�شي�ء بعد�لته. 
من  بد  ال  نقطت�ن  هن�ك  ولكن  قبل،  من  عليه�  �الإج�بة  متت  �لث�نية  حجتهم 
�الإج�بة عنهم� ب�لتف�شيل. يف �ملق�م �الأول، بعيًد� عن مق�لة �أن �ل�شيط�ن �أو �أعم�ل 
�ل�شيط�ن �أق�ى من �لرب، فمن �ل���شح �أن قدرته �شعيفة، و�أنه ال ي�شتطيع �أن يعمل 
�شيًئ� دون �إذن �لرب. ب�لت�يل ميكن �أن يق�ل �أن قدرة �ل�شيط�ن �شغرية مق�رنة ب�إذن 
�لن�س  �ت�شح يف  �الأخرى، كم�  �الأر�س  � مق�رنة بق�ى  �أنه� عظيمة جدًّ �لرب، رغم 
نع لعدم  �ملقتب�س بكرثة من �شفر �أي�ب �حل�دي ع�شر: »لي�ص له يف �لأر�ص نظري، �صُ

�خلوف«.
يف �ملق�م �لث�ين، ال بد �أن جنيب عن �ش�ؤ�ل هل �لرب ي�شمح لل�شحر ب�أن ي�ؤثر على 
�لقدرة �جلن�شية �أكرث من ت�أثريه على �أي قدرة �أخرى. ولقد �أجبن� عن هذ� �ش�بًق�، 
ويجب �أن ن�شع يف �عتب�رن� �لع�ر �مللحق ب�لت�أثري على �لقدرة �جلن�شية للرجل، و�أن 
�خلطيئة �الأ�شلية ج�ءتن� ب�شبب ذنب �أب�ين� ومت ت�ريثه� بطريقة �لتن��شل. ويف ق�شة 

�آدم جند �حلية وك�أنه� ترمز �إىل �أول �أد�ة لل�شر. 
ب�لن�شبة لنقطتهم �لث�لثة، نحن جنيب ب�أن �ل�شيط�ن لديه نية ورغبة �أكرب الإغ��ء 
�ل�ش�حلني �أكرث من رغبته يف �إغ��ء �خلبث�ء، رغم �أنه يف �ل��قع يغ�ي �خلبث�ء �أكرث 
من �ل�ش�حلني، الأن �خلبث�ء لديهم ق�بلية �أكرب لال�شتج�بة الإغ��ئه. بنف�س �لطريقة، 
� �أكرث على �أذية �ل�ش�لح �أكرث من �ل�شرير، ولكنه يجد �أنه من  �ل�شيط�ن يك�ن حري�شً

�الأ�شهل �أن ي�ؤذي �خلبيث.
جم�اًل  �الإن�ش�ن  �أعطى  كلم�  �أنه  »جريج�ري«  �لقدي�س  لكالم  وفًق�  هذ�  و�شبب 
لل�شيط�ن، كلم� ك�نت مق�ومته لل�شيط�ن �أ�شعب. ولكن مب� �أن �ل�شخ�س �خلبيث ه� 
تكر�ًر�،  و�الأكرث  �الأ�شهل  ه�  يك�ن  ف�إغ��وؤه  لل�شيط�ن،  �ملج�ل  يعطي  م�  غ�لًب�  �لذي 
ف�لقدي�س  �لدرع  لهذ�  ب�لن�شبة  نف�شه.  به  يحمي  �الإمي�ن  من  درع  لديه  لي�س  الأنه 
»ب�ل�س« يتحدث يف ر�ش�لته الأهل �ف�ش�س، »حاملني فوق �لكل تر�ص �لإميان، �لذي 
�الآخر،  �مللتهبة«. ولكن على �جل�نب  �ل�صرير  �صهام  �أن تطفئو� جميع  به تقدرون 
ف�ل�شيط�ن ُيه�جم �ل�ش�حلني بعنف �أكرث من �خلبث�ء. و�شبب هذ� �لهج�م ه� �أنه قد 
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�شيطر ب�لفعل على �خلبث�ء، وبقي �ل�ش�حل�ن، وب�لت�يل فه� يح�ول ب�شدة �أن ي�شحذ 
�خلبيث  من  عنده  �أهم  ه�  �لذي  بعد،  ميلكه  مل  �لذي  �ل�ش�لح،  لفتنة  ق�ته  ك�مل 
�لذي ميلكه ب�لفعل. بنف�س �لطريقة، �الأمري على �الأر�س ي�ؤدب ب�شدة ه�ؤالء �لذين 
ال يتبع�ن �أو�مره، �أو ي�شكل�ن خطًر� على مملكته، عن �أولئك �لذين ال يع�ر�ش�نه يف 

�شيء. 
ك�إج�بة للحجة �لر�بعة، �إ�ش�فة �إىل م� كتبن�ه عن هذه �مل�ش�ألة، �ملب�شر ال بد �أن 
ي�شرح حقيقة �أن �لرب ي�شمح ب�ل�شر �أن يحدث، ولكنه ال يتمن�ه �أن يحدث، وهن�ك 
عالم�ت خم�شة للرغبة �الإلهية، وهي �الأمر، �ملنع، �لن�شيحة، �لفعل، و�الإذن. �نظر 
حيث   ،12 �ملق�ل   ،19 �ل�ش�ؤ�ل  �الأول،  �جلزء  يف   � خ�ش��شً »ت�م��س«  �لقدي�س  كالم 
و�شحه ب�شكل ت�م. فرغم �أن هن�ك رغبة و�حدة للرب، و�لتي هي �لرب نف�شه، الأن 
ج�هره و�حد، �إال �أنه ب�لنظر �إىل حتقيق هذه �لرغبة، فرغبته تت��شح ون�شتدل عليه� 
للرب متحققة يف رغب�ته.  �لقديرة  �الأعم�ل  �ملز�مري.  �شفر  بطرق عديدة، كم� يف 
هذه  عن  �ملرئي  و�لتعبري  للرب  �لفعلية  �الأ�ش��شية  �لرغبة  بني  فرق  هن�ك  لذلك 
�إمت�ع رجل، فبتح�ير �ملعنى، �شيتم �لتعبري عنه�  �أن �لرغبة هي رغبة  �لرغبة، فل� 
بعالم�ت خ�رجية من��شبة. الأنه ب�لعالم�ت و�لتح�ر�ت يتم �إعالمن� �أن �لرب يريد 

لكذ� وكذ� �أن يح�شل. 
ميكنن� �أن ن�أخذ مث�اًل على �أب، بينم� لديه رغبة و�حدة يف نف�شه، فه� يعرب عن 
�أو عن طريق �شخ�س �آخر. �لتعبري بنف�شه  هذه �لرغبة بخم�شة طرق، �إم� بنف�شه، 
يك�ن بطريقتني، �إم� بطريقة مب��شرة �أو غري مب��شرة. مب��شرة عندم� يفعل �ل�شيء 
بنف�شه، وهذ� ي�شمى »�لفعل«. وغري مب��شرة عندم� ال مينع �أحد� �آخر �أن يعمل �لفعل 
م�  وهذ�  مب��شرة(،  غري  طريقة  ه�  �ملنع  �لر�بع:   Physics �أر�شط�  كت�ب  )�نظر 
يدعى عالمة »�الإذن«. و�الأب يعرب عن رغبته عرب �شخ�س �آخر بثالث طرق. �إم� �أن 
ي�أمر �ل�شخ�س ليعمل �شيئ� �أو مينع �شيًئ� ـ وهذه هي عالمة »�الأمر« �أو عالمة »�ملنع«. 
�أو ه� يحث وين�شح �أحًد� ليعمل �شيًئ� وهذه هي عالمة »�لن�شيحة«. وكم� �أن رغبة 
�الإن�ش�ن تت�شح ب�خلم�شة طرق، كذلك رغبة �لرب تت�شح بهذه �لطرق، وهذ� يت�شح 
يف حديث �لقدي�س »م�ثي�«: �شيفعل يف �الأر�س مثلم� يفعل يف �ل�شم�و�ت، �أو كم� نق�ل، 
حتى نحقق يف �الأر�س م� �أمر، ومنتنع عن م� منع، ونتبع م� ن�شح. وبنف�س �لطريقة، 
�لقدي�س »�أوج�شتني« ي��شح �أن �الإذن و�لفعل هم� عالمتني من عالم�ت رغبة �لرب. 
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حيث يق�ل يف كت�ب Enchiridion: ال �شيء يح�شل �إال �إذ� رغب �لرب �لعظيم له 
�أن يح�شل، �إم� ب�أن ي�شمح له ب�حل�ش�ل �أو �أن يفعله بنف�شه. 

نع�د للحجة، من �ل�شحيح �أن نق�ل �أنه عندم� ميكن لالإن�ش�ن �أن مينع �شيًئ� وال 
مينعه، فقد يق�ل �أن هذ� �ل�شيء ج�ء برغبة �الإن�ش�ن. ومق�لة �أن �لرب ه� �خلري كله 
� ب�لنظر �إىل رغبة �لرب،  وال ميكن �أن يتمنى حدوث �ل�شر، هي مق�لة �شحيحة �أي�شً
�أنه ال ميكن �أن يريد �لرب  �أو �إىل �الأربعة عالم�ت لرغبته، الأنه ال نحت�ج �أن نق�ل 
�أن يفعل �ل�شر، �أو ي�أمر ب�ل�شر، �أو يعجز عن م��جهة �ل�شر، �أو ين�شح ب�ل�شر، ولكنه 

ي�شتطيع �أن ي�شمح لل�شر �أن يح�شل. 
حدث  قد  �ملر�س  هذ�  ك�ن  �إذ�  بني  منيز  �أن  �ملمكن  من  كيف  �ش�ؤ�ل  ج�ء  و�إذ� 
طرق  هن�ك  ب�أنه  �شنجيب  ع�دي،  وخلل  طبيعي  �شبب  ب���شطة  �أو  �ل�شحر  ب���شطة 
 On عديدة. �الأول ه� عرب ر�أي �الأطب�ء. �نظر كلم�ت �لقدي�س »�أوج�شتني« يف كت�ب
و�لتم�ئم  �لتع�ويذ  بع�س  حتته�  تندرج  خر�ف�ت  هن�ك   :Christian Doctrine
�مل�ش�عة ح�ل �شخ�س، وهذه �خلر�ف�ت حتتقره� عل�م �لطب. ولكن، �الأطب�ء ميكن 
�أن يفهم�� من �لظروف، مثل عمر �ملري�س، �شحة ب�شرته، وتع�بري عينيه، �أن مر�شه 
هذ� لي�س ن�جًت� من �أي خلل يف �لدم �أو �ملعدة، �أو من �أي ع�ش� �آخر، وب�لت�يل يحكم�ن 
�أن هذ� لي�س ب�شبب �أي �شيء طبيعي، و�إمن� ب�شبب خ�رجي. والأن �ل�شبب �خل�رجي 
ال ميكن �أن يك�ن ت�شمًم�، الأن �لت�شمم �شيك�ن فيه �أخالط مري�شة يف �لدم و�ملعدة، 

ف�شيك�ن لديهم �شبب ك�ف حتى يحكم�� ب�أن هذ� ح��شل ب�شبب �ل�شحر. 
وث�نيً�، عندم� يك�ن �ملر�س غري ق�بل للعالج، ولي�شت هن�ك عق�قري ت�ؤثر على 

�ملري�س بل �إن �لعق�قري تزيد �حل�لة. 
�أن  بحيث ال ميكن  رُجل  � على  بطريقة مف�جئة جدًّ ي�أتي  �أن  �ل�شر ميكن  ث�لًث�، 
من  ك�ن  نعرفه.  لرُجل  حدث  �لذي  مثل  �ل�شحر.  بفعل  �إال  هذ�  له  حدث  قد  يك�ن 
�، ورغم �أنه ح�ول �أن ير�شيه� بكل طريقة،  م��طني »�شب�يرز« ولديه زوجة عنيدة جدًّ
�إال �أنه� تقريًب� ك�نت ترف�س كل طريقة لال�شتج�بة لرغبته، وترميه كثرًي� ب�شخريته� 
تل�مه  زوجته  وجد  ي�م،  ذ�ت  بيته  �إىل  ذ�هب  ه�  بينم�  �أنه  ح�شل  ولقد  �لبذيئة. 
لكنه�  �ل�شج�ر.  ليهرب من  �ملنزل  يريد �خلروج من  ك�ن  �حتق�ر،  بكلم�ت  ك�لع�دة 
رك�شت ب�شرعة �أم�مه و�أغلقت �لب�ب �لذي �أر�د �أن يخرج منه، وحلفت ب�ش�ت ع�ل 
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�أنه �إذ� مل ي�شربه�، فلي�شت عنده �أم�نة وال رج�لة. وبهذه �لكلم�ت �لثقيلة، مد يده 
غري ع�زم على �إيذ�ئه�، و�شربه� �شربة خفيفة بكفه �ملفت�ح على م�ؤخرته�، عنده� 
�شقط على �الأر�س فج�أة وفقد �ل�شع�ر بح���شه، وبعده� رقد على �ل�شرير الأ�ش�بيع 
ولكنه  طبيعيًّ�،   � مر�شً يكن  مل  �أنه  �ل���شح  ومن  �الأمر��س.  ب�أ�ش��أ  و�أ�شيب  عديدة 
ح�دث ب�شبب ن�ع من �شحر فعلته هذه �ملر�أة. وح�الت عديدة مثل هذه قد ح�شلت، 

وعرفه� �لكثريين. 
هن�ك �لبع�س ممن مييزون هذه �الأمر��س ب���شطة بع�س �لطرق. مثال مي�شك�ن 
تكثف  ف�إذ�  �مل�ء.  من  �إن�ء  يف  وي�شب�نه  �ملري�س،  �لرجل  ف�ق  م�شه�ر  بر�ش��س 
�لر�ش��س و�شنع �ش�رة م�، يحكم�ن ب�أن هذ� �ملر�س ب�شبب �ل�شحر. وعندم� َي�ش�أَل 
�لرجل هل ك�نت �ل�ش�رة �ملتك�نة هي بفعل �ل�شي�طني �أم �أنه� طبيعية، �الإج�بة تك�ن 
�أنه� بفعل ت�أثري ك�كب زحل على �لر�ش��س، ت�أثري ذلك �لك�كب يعترب ن�ًع� من �ل�شر، 
و�ل�شم�س له� ت�أثري مم�ثل على �لذهب. ولكن م� يجب �أن نفكر به حي�ل هذه �لطرق، 
�أنه هل هي �شرعية �أم ال، وهذ� �شتتم من�ق�شته يف �جلزء �لث�ين من هذ� �لبحث. الأن 
علم�ء �ل�شريعة يق�ل�ن �أنه �شرعي �أن ت��جه �ل�شر ب�ل�شر، ولكن �لاله�تي�ن ي�ؤمن�ن 
الأجل غر�س  �ل�شر  نعمل  �أن  �ل�شحيح  لي�س من  �أنه  فيق�ل�ن  لهذ�،  مع�ر�شة  بروؤية 

خري. 
ت�شبح  ال  مل�ذ�  �الأول،  �العرت��ش�ت.  من  عدًد�  يقدم�ن  �الأخرية،  حجتهم  يف 
جميع  ويدمرن  �الأمر�ء  مع  �ل�ش�حر�ت  تتع�ون  ال  مل�ذ�  ث�نًي�،  غني�ت؟  �ل�ش�حر�ت 
�لذين  و�الآخرين  �ملب�شرين  �أذية  على  ق�در�ت  غري  هن  مل�ذ�  ث�لًث�،  �لدولة؟  �أعد�ء 

يالحق�نهن؟ 
�أن  ب�شبب  �أغني�ء  لي�ش��  �ل�ش�حر�ت  �أن  �شنق�ل  �الأول،  لالعرت��س  ب�لن�شبة 
�ل�شي�طني يحب�ن �أن ُيظهرو� �حتق�رهم للخ�لق ب�شر�ئهم �ل�ش�حر�ت ب�أبخ�س �الأثم�ن 

�، �ل�ش�حر�ت ال يردن �أن ي�شبحن ظ�هر�ت ب�شبب ثر�ئهن.  �ملمكنة. و�أي�شً
ث�نًي�، مل�ذ� ال ت�ؤذي �ل�ش�حر�ت �الأمر�ء، الأنهن يردن �الحتف�ظ ب�شد�قتهم بقدر 
ب�أن  �شنجيب  �لدولة؟  �أعد�ء  �ل�ش�حر�ت  ت�ؤذي  ال  مل�ذ�  �أحد  �ش�أل  و�إذ�  �ال�شتط�عة. 
�ملقطع يف  �نظر  �ل�شحر.  هذ�  �الأخرى، مينع  �لن�حية  يعمل يف  �لذي  مالك �خلري 
�شفر د�ني�ل: »ورئي�ص مملكة فار�ص وقف مقابلي و�حًد� وع�صرين يوًما، وهو ذ� 
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ميخائيل و�حد من �لروؤ�صاء �لأولني جاء لإعانتي«. �نظر كالم �لقدي�س »ت�م��س« 
بني  من�ف�شة  �أي  هن�ك  ك�ن  �إذ�  ن�ق�س  حيث   ،Sentences من  �لث�ين  �لكت�ب  يف 

مالئكة �خلري يف هذه �الأم�ر. 
ينفذون  الأنهم  يالحقهن،  ومن  �ملفت�شني  ي�ؤذو�  �أن  ميكنهن  ال  �أنه  يق�ل  ث�لًث�، 

�لعد�لة، �أمثلة كثرية ميكن �أن ت�ش�ف الإثب�ت هذ�، ولكن �ل�قت ال ي�شعف لذكره�. 
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السؤال 1. ألجل المعارضين لفكرة أن قوة 
الساحرات مؤذية دائمًا وغير نافعة أبًدا 

�جلزء �لث�ين من هذ� �لعمل يتع�مل مع �لطريقة �لتي تتخذه� �ل�ش�حر�ت الأد�ء 
�ل�شحر، وهذه �شت��شع حتت ثم�نية ع�شر عن��ًن�، بد�ية من م��ش�عني رئي�شيني. �أول 
هذين �مل��ش�عني ه� عن �لعالج�ت �ل�ق�ئية، و�لتي به� يك�ن �الإن�ش�ن حم�شًن� �شد 
�ل�شحر، �مل��ش�ع �لث�ين عن �لعالج�ت �ملع�جِلة، و�لتي يع�َلج به� من يتم �شحره. الأن 
�ل�ق�ية و�لعالج متعلق�ن ببع�شهم�. بهده  �لر�بع،   Physics �أر�شط� يق�ل يف كت�به 

�لطريقة ميكن لكل �الأ�ش�ليب �ملروعة لهذه �لهرطقة �أن تت�شح. 
�شيتم �لرتكيز على �لنق�ط �لت�لية، �أواًل، طق��س �ل�ش�حر�ت ومم�ر�شتهن لتدني�س 
�ملقد�ش�ت. ث�نًي�، تط�ر طرق عملهن وطرق �شع�ئرهن. ث�لًث�، �ل�ق�ي�ت �مل�نعة �شد 
�أ�شح�رهن. والأنن� �الآن نتع�مل مع �الأم�ر �ملتعلقة ب�الأخالق و�لت�شرف�ت، وال ت�جد 
ح�جة ل�شرد �حلجج و�ملج�دالت و�لبح�ث، حيث �أن هذه �الأم�ر متت مع�جلته� يف 
�ملق�الت �ل�ش�بقة، ب�لت�يل نحن ُن�شلي للرب �أال ُي�شر �لق�رئ على بره�ن كل ق�شية، 

الأنه من �لك�يف �أن ن�شيف �أمثلة ر�أين�ه� ب�أعينن� �أو �شمعن�ه� من �ش�هد م�ث�ق. 
�أواًل  �ختب�رهم�،  من  بد  ال  �شيئ�ن  �ل�ش�حر�ت،  طق��س  نقطة،  الأول  ب�لن�شبة 
�لعديدة  �لطرق  وث�نًي�  نف�شه،  �ل�شيط�ن  ي�شتخدمه�  �لتي  لالإغ��ء  �لعديدة  �لطرق 
�لتي مت�ر�س به� �ل�ش�حر�ت هرطقتهن. وب�لن�شبة لث�ين نقطة، تط�ر طرق عملهن 
وطرق �شع�ئرهن، �شتة �أ�شي�ء ال بد �أن نختربه� ب�لرتتيب تتعلق كله� بطريقة �ل�شحر 
�أواًل، مم�ر�ش�ت �ل�ش�حر�ت �لتي تتعلق بهن �شخ�شًي� و�أج�ش�دهن. ث�نًي�،  وعالجه. 
مم�ر�ش�تهن �لتي تتعلق ب�لرج�ل. ث�لًث�، �ملم�ر�ش�ت �ملتعلقة ب�حلي��ن�ت �ملت�ح�شة. 
ر�بًع�، �الأذى �ملتعمد �لذي يفعلنه يف ثم�ر �الأر�س. خ�م�ًش�، �الأن��ع من �ل�شحر �لتي 
مت�َر�س ب���شطة رج�ل فقط ولي�س ب���شطة ن�ش�ء. �ش�د�ًش�، �ل�ش�ؤ�ل عن �إز�لة �ل�شحر، 

وكيف تتم مع�جلة �مل�شح�ر. 
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مالئكة  ب���شطة  مب�ركته  تتم  �أن  ميكن  �الإن�ش�ن  ك�ن  ب�إذ�  يتعلق  �ش�ؤ�ل  هن�ك 
�خلري فال ميكن �شحره ب���شطة �ل�ش�حر�ت ب�أي طريقة. ويبدو �أنه ال ميكن ذلك، 
الأنه قد مت �إثب�ت �أنه حتى �لربيئني و�لط�هرين يت�أثرون مثل �الآخرين ب�ل�شي�طني، 
مثل �أي�ب، وعديد من �الأطف�ل �الأبري�ء، وكثري من �لن��س �لذين مت �شحرهم، لكن 
ه�ؤالء ال يك�ن �شحرهم بق�ة �شحر �خلبيثني، الأنهم ال ي�ش�ب�� ب�لهالك يف �أرو�حهم، 
�شمعن� عك�شه يف  �لكالم  ولكن هذ�  و�أج�ش�دهم.  �لدني�ية  �أ�شي�ئهم  ولكن فقط يف 
�ل�ش�حرة  علمتهم  �لذين  ولكن  �أحد،  كل  �أذية  ب�إمك�نهن  �أنه  �ل�ش�حر�ت،  �عرت�ف 

�ملعل�م�ت �لتي ��شتقته� من �ل�شي�طني، �شُيحَرمُ�ن من �مل�ش�عدة �الإلهية. 
ي�شتطيع هذ� �جلن�س  وال  �لرب،  قبل  مب�ركني من  فئ�ت  ثالثة  �لإجابة. هن�ك 
�ملكروه �إيذ�ءهم ب�ل�شحر. �لفئة �الأوىل هم �لذين ينفذون �لعد�لة �شد �ل�ش�حر�ت، 
�أو يح�كم�هن يف �لعلن ب�شكل ر�شمي. �لفئة �لث�نية �أولئك �لذين وفًق� لتق�ليد وطق��س 
�ملقد�شة  �الأ�شي�ء  في�شتخدم�ن  �ل�شلطة  من  م�شروعة  ��شتف�دة  لديهم  �لكني�شة، 
�لط�ردة لالأرو�ح �ل�شريرة و�لتي ت�شعه� �لكني�شة يف �مل�ء �ملقد�س مثاًل، �أو يتن�ول�ن 
ملح �لتكري�س، �أو يحمل�ن �ل�شم�ع �ملقد�شة يف ي�م تطهري �شيدتن� على �أور�ق �لنخيل 
يف ي�م �أحد �ل�شع�نني �ملقد�س، و�لرج�ل �لذين يح�شن�ن �أنف�شهم بهذه �الأ�شي�ء فهي 
تزيل عنهم جميع ق�ى �ل�شيط�ن، و�شنتحدث عن مثل هذ� الحًق�. �لفئة �لث�لثة هم 

�لذين بطرق عديدة وال نه�ئية، يب�َرك�ن ب���شطة �ملالئكة �ملقد�شة. 
�شبب عدم ت�أثر �لفئة �الأوىل ب�ل�شحر �شُي�شرح ونثبته ب�أمثلة. الأن �لقدي�س »ب�ل�س« 
ومك�ف�أة  �خلبيثني  من  للث�أر  �شيًف�  �شتك�ن  �لرب،  من  ج�ءت  �إذ�  �لق�ة  كل  يق�ل، 
للخريين، وال عجب �أن �ل�شي�طني تختبئ يف جح�ره� عندم� يتم تنفيذ �لعد�لة للث�أر 

من �جلر�ئم �ملريعة. 
نف�س �ل�شيء تكلم عنه �لعلم�ء وذكرو� خم�س طرق ميكن لق�ة �ل�شيط�ن �أن تتعطل 
�أواًل، تقييد يتنزل من عند �لرب لقدرة �ل�شيط�ن،  به�، �إم� ب�شكل ك�مل �أو جزئي. 
كم� نرى يف �شفر �أي�ب �الأول و�لث�ين. مث�ل �آخر هي ح�لة �لرجل �لذي قر�أن� عنه يف 
�أنه ت��شل ب�ل�شيط�ن حتى  Formicarius لـ »ن�يدر«، �لذي �عرتف للق��شي  كت�ب 
�، �أو ي�شرب ر�أ�شه ب�ش�عقة. ولقد ق�ل  ميكنه �أن يقتل �أحد �أعد�ئه، �أو ي�شره ج�شديًّ
ل  باأنه  �أجابني  مب�صاعدته،  جيًد�  عماًل  �أعمل  حتى  بال�صيطان  تو�صلت  »عندما 
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�أًيا من هذه �لأ�صياء، لأن �لرجل لديه �إميان قوي ويحمي نف�صه  يقدر �أن يفعل 
�أق�صى ما  �أن يوؤذي ج�صده، ولكن  بعالمة �ل�صليب، وبالتايل ل ميكن لل�صيطان 

ميكنه �أن يفعله هو �أن يدمر جزًء� من �أحد ع�صر جزًء� من ثمار �أر�صه«. 
ح�لة حم�ر  كم� يف  ق�ة خ�رجية،  ب��شتعم�ل  �ل�شيط�ن  ق�ة  تعطيل  ث�نًي�، ميكن 
بلع�م، يف �شفر �لعدد �لث�ين و�لع�شرين. ث�لًث�، ميكن تعطيل ق�ة �ل�شيط�ن ب���شطة 
معجزة خ�رجية يتم �أد�وؤه�. وهن�ك �لبع�س ممن ب�رك�� بهذه �لف�شيلة، كم� �شنذكر 
الحًق� يف �لفئة �لث�لثة عن �لرج�ل �لذين ال ميكن �أن يت�أثرو� ب�ل�شحر. ر�بًع�، ميكن 
�أن تتعطل ق�ة �ل�شيط�ن بعن�ية �لرب �لذي يرتب كل �شيء ويجعل مالًك� من مالئكة 
ل�ش�رة  �ل�شبعة  �الأزو�ج  »�أ�شم�دي��س«  قتل  مثلم�  �ل�شيط�ن،  طريق  يف  يقف  �خلري 

�لعذر�ء، ولكنه مل يقتل ت�بي��س. 
خ�م�ًش�، ميكن �أن تتعطل ق�ة �ل�شيط�ن يف بع�س �الأحي�ن ب�شبب حذر �ل�شيط�ن 
�أن يعمل هذ� �الأذى �ملعني، ب�شبب �ل�ش�ء �لذي  �أوق�ت ه� ال يريد  نف�شه، الأنه ت�أتي 
ميكن �أن ينتج عنه من وجهة نظره. كمث�ل، عندم� ميكنه �أن يعتدي على �ملعزولني 
�الأوىل 5(  ك�رونث��س  )ر�ش�لة  ك�رونث��س  �ملعزولني يف  كم� يف ح�لة  يفعل،  ال  لكنه 
فه� يريد �أن ُي�شعف ق�ة �لكني�شة بفعل هذ� �لعزل. ب�لت�يل، ميكن �أن نق�ل �أنه حتى 
�ل�شي�طني  �أن  �إال  �الإلهية،  ب�لقدرة  حمف�ظني  يك�ن��  مل  �لر�شمية  �لعد�لة  منفذي 
غ�لًب� ب�تف�قهم ي�شحب�ن �لدعم و�حلر��شة من �ل�ش�حر�ت عندم� يقب�س عليهن، �إم� 

ب�شبب �خل�ف من �مل��جهة، �أو ب�شبب �أنهم يريدون �أن يعجل�� بهالك �ل�ش�حر�ت. 
�أن  �أكد  �آنًف�،  �ملذك�ر  �لع�مل  الأن  �لفعلية،  ب�خلربة  �إثب�ته�  مت  �حلقيقة  هذه 
�أخذهن  يتم  �أن  �أنه مبجرد  و�قع جتربتهن،  �أن هذه حقيقة من  �شهدن  �ل�ش�حر�ت 
ب���شطة منفذي �لعد�لة ر�شمي�، فهن يفقدن ب�شرعة جميع ق�ى �ل�شحر �لتي ك�نت 
لديهم. كمث�ل، ق��س ��شمه بيرت، وقد ذكرن�ه من قبل، �أر�د من �شب�طه �أن يقب�ش�� 
على �ش�حرة ��شمه� »�شت�دلني«، ولكن �أي�ديهم �أ�ش�به� �رتع��س عظيم، وغلبت على 
�أن�فهم ر�ئحة منتنة، ففقدو� �الأمل ب�أن يلم�ش�� �ل�ش�حرة. و�أمرهم �لق��شي ق�ئاًل 
»ميكنكم �أن تقب�صو� على �ل�صاحرة باأمان، لأنه عندما تلم�صوها باأيدي �لعد�لة، 
�صتخ�صر كل �لقوى �ل�صريرة �لتي تخدمها«  وب�لت�يل مت �إثب�ت �ل��قعة، الأنه مت �أخذ 
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�ل�ش�حرة وحرقه� ب�شبب كثري من �ل�شحر �لذي عملته، و�لذي �شنذكره يف �الآن وفيم� 
بعد  يف هذ� �لبحث يف �مل���شع �ملن��شبة. 

 وكثري من مثل هذه �لتج�رب قد حدثت لن� نحن �ملفت�شني �أثن�ء عملن� يف مكتب 
�. ولكن  �لتفتي�س، مم� يجعل عقل �لق�رئ يت�ش�ءل �إذ� ك�ن من �ملن��شب ذكره� �أي�شً
مب� �أن مدح �لذ�ت �شيء دينء ولئيم، فمن �الأف�شل �أن نتج�وزه� ب�شمت، هذ� �أف�شل 
من �أن نتحمل ذنب �لتف�خر و�لغرور. ولكن ال بد �أن ن�شتثني ه�ؤالء �لذين �أ�شبح�� 

� فال ميكن �أن ُيخف�� �شيًئ�.  معروفني جدًّ
لي�س من فرتة ط�يلة يف قرية »ر�تي�شب�ن«، حَكم �لق��شي على �ش�حرة ب�حلرق، 
و�ش�أل �لق��شي �ملفت�شني نف�س �ل�ش�ؤ�ل، مل�ذ� �ملفت�شني ال يت�أثرون مثل بقية �لرج�ل 
ب�ل�شحر. و�أج�ب�� عليه ب�أن �ل�ش�حر�ت ح�ولن كثريً� �أذيتهم، ولكنهن مل ي�شتطعن. 
و�ش�أل عن �ل�شبب، ف�أج�ب�� �أنهم ال يعرف�ن، �إال �إذ� ك�ن ب�شبب �أن �ل�شي�طني حذرتهن 
�أزعجتن�  �أن ُنخرب كم مرة  �مل�شتحيل  يبدو من  ق�ل��،  الأنه كم�  يعملن هذ�.  �أن  من 
�ل�ش�حر�ت لياًل ونه�ًر�، ير�شلن علين� �شي�طني يف هيئ�ت قرود، لي�س بهيئ�ت كالب �أو 
م�عز، يقلق�نن� ب�شي�حهم و�شت�ئمهم، وي�أخذونن� عن �أر�ئكن� ب�شل��تهم �لكفرية، 
� حتى ال ي�شل لهن �أحد بدون  حتى نقف خ�رج ن�فذة �شجنهن، �لذي ك�ن ع�لًي� جدًّ
�ل�شعر بق�ة يف  �أنهن يغرزن دب�بي�س غط�ء  لن�  �أط�ل �شلم، وبعده� بد�  �أن ُيح�شر 
�لذي برحمته، وبال ف�شل من�، حفظن� كم�  �لعظيم،  للرب  روؤو�شهم. ولكن �حلمد 

يحفظ خد�م عد�لته و�إمي�نه. 
�ل�شبب يف ح�لة �لفئة �لث�نية من �لرج�ل ه� بديهي. الأن طرد �لكني�شة لل�شي�طني 

معم�ل الأجل هذ� �لغر�س، وه� عالج فع�ل حلفظ �ل�شخ�س من �أذية �ل�ش�حر�ت. 
ولكن �إذ� ج�ء �ش�ؤ�ل يف �أي ح�لة يجب �أن ي�شتخدم �ل�شخ�س هذه �حلم�ية، فالبد 
ب�أي كلم�ت مقد�شة، ثم  �لتلفظ  �أواًل عن ه�ؤالء �لذين عمل�� هذ� بدون  �أن نتحدث 
عن �أولئك �لذين تلفظ�� ب�البته�الت �ملقد�شة. الأنه يف �ملق�م �الأول، من �مل�شروع يف 
�أي منزل الئق الإن�ش�ن �أو حي��ن، �أن يتم نرث �مل�ء �ملقد�س الأجل ت�أمني هذ� �الإن�ش�ن 
�مل�شبحة. الأنه قيل يف مكتب  وب��شتخد�م  �لث�ل�ث �ملقد�س  �إىل  ب�لت�شرع  و�حلي��ن، 
�أينم� مت نرث هذ� �مل�ء �ملقد�س، كل �لنج��شة �شتتطهر،  �أنه  طرد �الأرو�ح �ل�شريرة، 
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وكل �الأذى �شُيطرد، ولن تقدر �أي �أرو�ح مهلكة �أن تقيم هن�ك، �إلخ. الأن �لرب يحفظ 
�الإن�ش�ن و�حلي��ن، وفًق� للنبي، كل على ح�شب درجته. 

ث�نًي�، �ل�شم�ع �ملقد�شة، رغم �أنه من �ملن��شب �أكرث �أن ُن�شعله�، الأن �ل�شمع �لذي 
فيه� ميكن �أن ُينرث يف �لبي�ت. وث�لًث�، من �مل�شجل �أن هن�ك �أع�ش�ب� مقد�شة حُترق �أو 

ت��شع يف هذه �لغرف حيث ميكن �أن تك�ن ف�ئدته� �أكرب حلم�ية �ملك�ن. 
�أن �مر�أة متدينة  �لكت�ب،  وقد حدث ملدينة »�شب�يرز« يف نف�س �شنة كت�بة هذ� 
بع�شهن  على  �ملر�أتني  رمت  ثم  �ش�حرة،  �أنه�  فيه�  ُي�شتبه  �مر�أة  مع  تتحدث  ك�نت 
�لر�شيع يف  ت�شع طفله�  �أن  �ملتدينة  �ملر�أة  �أر�دت  �لليلة  نف�س  ثم يف  بذيئة.  كلم�ت 
مهده، وتذكرت م��جهته� هذ� �لي�م مع تلك �ملر�أة �مل�شتبه �أنه� �ش�حرة. فخ�فت على 
طفله�، وو�شعت �أع�ش�ًب� مكر�شة مقد�شة �أ�شفل منه، ور�شته ب�مل�ء �ملقد�س، وو�شعت 
�ملهد مت�ًم�. ويف  �أمنت  وبهذ�  �ل�شليب،  بعالمة  �شفتيه، وعلمته  �ملقد�س على  �مللح 
منت�شف �لليل �شمعت �لطفل يبكي، وهرعت تريد �أن حتت�شن �لطفل، وحتمل مهده 
�إىل �شريره�. فرفعت �ل�شمعة، ولكنه� مل ت�شتطع �أن حتت�شن �لطفل، الأن �لطفل مل 
يكن هن�ك. �ملر�أة �مل�شكينة برعب ومر�رة بكت على فقد�ن طفله�، و�أ�ش�ءت �ل�ش�ء، 

ف�إذ� ب�لطفل يف �أحد زو�ي� �لغرفة حتت �لكر�شي، يبكي ولكنه �شليم مت�ًم�. 
ي��شح  هذ�  �ل�شريرة.  �الأرو�ح  طرد  يف  �لكني�شة   ف�شل  َنرى  �أن  ميكن  هذ�  يف 
� �أن �لرب �لعظيم برحمته وحكمته �لتي متتد من �لطرف �إىل �لطرف، ير�قب  �أي�شً
�أعم�ل �خلبث�ء، وي�جه �شحر �ل�شي�طني، حتى �أنهم مل� يح�ول�� �أن ُي�شعف�� �الإمي�ن، 
يجدو� �أن �لعك�س قد حدث و��شتد �الإمي�ن وت�شلب بجذوره يف قل�ب �لكثريين. الأن 
�ل�شخ�س �ملخِل�س ميكن �أن يتح�شل على �لكثري من �لنفع من هذه �ل�شرور، فب�شبب 
�أعم�ل �ل�شي�طني، ي�شبح �الإمي�ن ق�ًي�، ورحمة �لرب ميكن �أن ُترى، وقدرته تت�شح، 

ويق�د �لب�شر �إىل حفظه و�إىل ت�قري �آالم �مل�شيح، ويتن�رون ب�حتف�الت �لكني�شة. 
ك�ن هن�ك م�أم�ر يعي�س يف قرية »و�ي�شينث�ل«، مت �شحره  ف�أ�شيب ب�أكرث �الآالم 
�شدة فك�ن ج�شده يتل�ى، و�كت�شف - لي�س من �ش�حر�ت �أخري�ت ولكن من جتربته 
�أن ُيح�شن  �أنه ك�نت لديه ع�دة  �خل��شة - كيف متت مم�ر�شة �ل�شحر عليه. ق�ل 
�أي�م �الأحد ب�مللح �ملقد�س و�مل�ء �ملقد�س، ولكنه جت�هل فعل هذ�  نف�شه كل ي�م من 
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يف �أحد �ملر�ت الأنه ك�ن ذ�هًب� لالحتف�ل بزو�ج �شخ�س م�، ويف نف�س هذ� �لي�م مت 
�شحره. 

�إغ��ء رجل ب���شطة �ل�شيط�ن، ظهر له يف هيئة �مر�أة حتى  يف »ر�تي�شب�ن« مت 
� عندم� مل يكف �ل�شيط�ن عنه. ولكن �أتى �إىل عقل  ي�ش�جعه�، و�أ�شبح منزعج� جدًّ
هذ� �لرجل �لفقري �أنه يجب �أن يد�فع عن نف�شه بتن�ول �مللح �ملقد�س، كم� �شمع يف 
�خلطبة. وبذلك، �أخذ بع�س �مللح �ملقد�س عند دخ�له �إىل �حلم�م، ونظرت �ملر�أة له 
�، ولعنت �ل�شيط�ن �لذي علمه �أن يفعل هذ�، ثم �ختفت فج�أة. الأن  ب�شكل عنيف جدًّ
�ل�شيط�ن ي�شتطيع، ب�إذن �لرب، �أن يقدم نف�شه �إم� بهيئة �ش�حرة �أو يتلب�س يف ج�شد 

�ش�حرة حقيقية. 
ب�لرعد.  رب��  �ثن�ن منهم �شُ �لطريق،  � ثالث رف�ق مي�ش�ن يف  �أي�شً ك�ن هن�ك 
و�لث�لث خ�ف عندم� �شمع �أ�ش��ًت� تتحدث يف �له��ء »دعنا ن�صربه هو �لآخر«. ولكن 
�ش�ًت� �آخر �أج�ب »ل ن�صتطيع، لأنه حتى هذ� �ليوم ي�صمع �لكلمة، و�لكلمة �صارت 
�إىل  �لقد��س  �لي�م ح�شر  الأنه يف ذلك  �أنه مت حفظه  �لرجل  فهم  ج�صًد�«. عنده� 

نه�ية �لقد��س، �إجنيل ي�حن�: يف �لبدء ك�نت �لكلمة، �إلخ. 
� �لكلم�ت �ملقد�شة تربط �جل�شد وتك�ن حفًظ� له، �إذ� ُطبقت �شبعة �شروط  �أي�شً
�لث�ين،  �جلزء  هذ�  يف  �الأخري  �ل�ش�ؤ�ل  يف  ذكره�  �شيتم  هذه  ولكن  ال�شتخد�مه�. 
عندم� نتحدث عن �لعالج�ت، الأنن� هن� نتحدث عن �ل�ق�ية. وهذه �لكلم�ت �ملقد�شة 

� يف عالج �مل�شح�ر. ال تنفع فقط يف �حلفظ، ولكن �أي�شً
ولكن �حلم�ية �الأكرث ت�أكيًد� لالأم�كن و�الأ�شخ��س و�حلي��ن�ت هي كلم�ت �لن�شر 
�لن��شري،  �شكل �شليب: )ي�ش�ع،  �أم�كن على  �أربعة  كت�بته� يف  �إذ� متت  ملخل�شن�، 
� ��شم »م�ري« و�الإجنيليني، �أو كلم�ت �لقدي�س  ملك، �ليه�د(. وميكن �أن ي�ش�ف �أي�شً

ي�حن� »�لكلمة �صار ج�صًد�« 
ولكن �لفئة �لث�لثة من �لن��س �لذين ال يقدر �ل�شحر على �أذيتهم هم �جلديرين 
ب�ملالحظة، الأنهم حمف�ظني مبالئكة خ��شني للحر��شة، �ش��ء د�خليني �أو خ�رجيني، 
�لتي  �حل�فظة  ب�لق�ة  �أو  �لنج�م  بق�ة  وخ�رجيني  عليهم  �لنعمة  ي�شب�ن  د�خليني 
ن�ع  كل  من  حمف�ظني  بع�شهم  ق�شمني،  �إىل  مق�شمة  �لفئة  وهذه  �لنج�م.  حترك 
�أبًد�، و�لبع�س �الآخر يتم حفظهم  �أن��ع �ل�شحر، وب�لت�يل ال ميكن �إيذ�وؤهم به  من 
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من قبل مالئكة �خلري حفًظ� يتعلق ب�ل�ظ�ئف �لتن��شلية، كم� �أن �الأرو�ح �ل�شريرة 
ب�شحره� ُت�شعل �شه�ة بع�س �لرج�ل �لف��شدين ن�حية �مر�أة و�حدة، بينم� جتعلهم 

ب�ردين ن�حية �مر�أة �أخرى. 
و�حلم�ية �لد�خلية و�خل�رجية ب�لنعمة وبت�أثري �لنج�م، يتم تف�شريه� ك�لت�يل، 
�أنه رغم �أن �لرب نف�شه ه� �لذي ي�شب �لنعمة يف �الأرو�ح، وال ي�جد خمل�ق �آخر له 
�لقدرة على فعل هذ� )ولقد قيل: �لرب �شيعطي �لنعمة و�ملجد(، �إال �أنه عندم� يريد 
مالئكة �خلري،  من  مالك  طريق  عن  هذ�  يفعل  فه�  نعمة خ��شة،  �أن مينح  �لرب 

 .Sentences مثلم� ُيعلمن� �لقدي�س »ت�م��س« يف �لكت�ب �لث�لث من

e
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الفصل 1. عن الطرق المتعددة التي يغوِي الشيطان 
بها اإلنسان عن طريق الساحرات 

طرق  �ل�ش�حر�ت،  طريق  عن  �الإن�ش�ن  به�  �ل�شيط�ن  يغِ�ي  طرق  ثالث  هن�ك 
ُتدمر �لرب�ءة، وتزيد روح �لغدر يف �الإن�ش�ن ب��شتمر�ر. �لطريقة �الأوىل هي طريقة 
»جريج�ري«،  �لقدي�س  يق�ل  فكم�  �مل�ؤقتة.  �ملمتلك�ت  بفقد  �الإ�ش�بة  عرب  �ل�شجر، 
ي�شمح  �لرب  �أن  بد  وال  �ل�شديد.  لل�شجر  �ملج�ل  ب�إف�ش�ح  يغ�ين�  م�  غ�لًب�  �ل�شيط�ن 
بهذ� ليحذرن� ب�أال ُنف�ِشح �ملج�ل للك�شل. وبهذ� �ملعنى ميكن �أن نفهم �شفر �لق�ش�ة 
�لث�ين، حيث ق�ل �أن �لرب مل يدمر تلك �الأمم، فمن خالله� ميكن �أن ُيَثبت �شعب 
�إ�شر�ئيل، وه� هن� يتحدث عن �الأمم �ملج�ورة ك�لكنع�نيني و�ليب��شيني وغريهم. ويف 
زمنن�، م�شم�ح للمر�أة �لف�جرة و�لهرطق�ت �الأخرى �أن تت��جد، فال ميكن تدمريهم. 
�لفقد  ببع�س  �لربيئني  جري�نهن  ي�شيب�ن  �ل�ش�حر�ت  ب���شطة  ب�لت�يل،  �ل�شي�طني 
�مل�ؤقت الأغر��شهم، حتى يت��شل�� لل�ش�حر�ت، ومع �ل�قت ي�أت�ن ب�أنف�شهم ال�شت�ش�رة 

�ل�ش�حر�ت، كم� علمتن� �لتج�رب �لعديدة.  
نحن نعلم غريًب� يف �أبر�شية »�أوج�شب�رج«، قبل �أن ي�شل �إىل �الأربعني خ�شر كل 
�أ�شيبت ب�ل�شجر ب�شبب هذ�، ف��شت�ش�رت  �أح�شنته ب�لتت�بع ب�شبب �ل�شحر. زوجته 
�ل�ش�حر�ت، وبعد �أن �تبعت ��شت�ش�رتهن، بكل �الأذية �لتي فيهن، كل �الأح�شنة �لتي 

��شرت�ه� �لرجل بعد ذلك )الأنه ك�ن ن�قاًل( ُحفظت من �ل�شحر. 
�أبق�رهن  ت�ؤذى  عندم�  �أنه  كمفت�شني،  عملن�  خالل  لن�  ��شتكني  كثري�ت  ون�ش�ء 
ب�أنهن  ُي�شتبه  من  ي�شت�شريون  �أخرى،  طريقة  ب�أي  �أو  �ألب�نهم،  من  بتجريدهم 
�ش�حر�ت، ويعط�نهن عالج�ت، ب�شرط �أن يعط�� وعًد� معيًن� لروح معينة، وعندم� 
يجب  �شغري،  �شيء  فقط  �أنه  �ل�ش�حرة  جتيب  به،  يعدو�  �أن  يجب  �لذي  م�  ي�ش�ألن 
�الأي�م  ببع�س  يتعلق  مب�  �ل�شيد  ذلك  تعليم�ت  تنفيذ  على  ي��فقن  �أن  فقط  عليهن 
�ملقد�شة يف �ملك�تب �ملقد�شة للكني�شة، �أو �أن ير�قب�� بع�س �لذين ُيدل�ن ب�عرت�فهم 
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�إىل �لكه�ن يف �لكني�شة. 

له بد�ي�ت �شغرية  �لكبري تك�ن  �الإثم  �أملحن� من قبل،  �أن نذكر، كم�  بد  هن� ال 
ُي�شته�ن به�، كم� �أنه يف ذلك �ل�قت عند رفع ج�شد �مل�شيح ب�شق �لبع�س على �الأر�س. 
نحن نعرف �مر�أة ال ز�لت حية، حمف�ظة ب�لق�ن�ن �لعلم�ين، هذه �ملر�أة عندم� ك�ن 
�لك�هن يف �حتف�ل �لقد��س يب�رك �لن��س، ك�نت تق�ل �لرب معك، ثم ت�شيف هذه 
مم�ثلة  ب�أ�شي�ء  �أخربن  ولقد  م�ؤخرتي«.  يف  ل�ش�ين  »�ش�أد�س  مبتذل  بل�ش�ن  �لكلم�ت 
بعد �أن ح�شل�� على �لرب�ءة، وقد ال يعرتفن بكل �شيء، خ��شة �خلط�ي� �الأخالقية، 
�لبغي�س  �لعمل  و�إىل  �الإمي�ن  ُنكر�ن  �إىل  �قتي�دهن  يتم  بطيئة  وبدرج�ت  وبذلك 

بتدني�س �ملقد�ش�ت. 

�لن�ش�ء  جت�ه  �ل�ش�حرة  ت�شتخدمه�  �لتي  �لطريقة  هي  هذ�،  مثل  �شيء  �أو  هذ� 
�لع�مالت �لالتي ال ُيفكرن يف �لرذ�ئل �جل�شدية ولكن يعتنني فقط بك�شب ق�تهن. 
َت�شتخِدم  �أكرث ل�شه��ت �جل�شد و�ملتعة،  �لفتي�ت �ل�شغري�ت، �لذين ي�شتجنب  ولكن 

الأجلهن �ل�ش�حر�ت طريقة خمتلفة، تعمل من خالل رغب�ت وُمتع �جل�شد. 

� وحم��شة الإغ��ء �ل�ش�لح �أكرث من  هن� يجب �أن نذكر �أن �ل�شيط�ن �أكرث حر�شً
�خلبيث، رغم �أنه يف �لتطبيق �لفعلي ه� يغ�ي �خلبيثني �أكرث من �ل�ش�حلني، ب�شبب 
كل  ُيغري  �أن  ب�شدة  يح�ول  �ل�شيط�ن  ب�لت�يل  �إغ��وؤهم.  يتم  �أن  �أكرث  ��شتعد�دهم 

�لعذر�و�ت �لط�هر�ت، وهن�ك �أمثلة كثرية. 

عندم�  الحًق�  �شنخرب  كم�  »ر�ت�شب�ن«،  يف  �أُحرقت�  قد  �ش�حرت�ن  مث�ل،  وهن� 
نتحدث عن طريقتهن يف �إث�رة �لزو�بع. و�حدة منهن ك�نت �مر�أة تعمل يف حّم�م، 
�عرتفت ب�أ�شي�ء، �أنه� ع�نت من �الأذى �لكبري من �ل�شيط�ن. هن�ك عذر�ء متدينة، 
� ال ح�جة لذكر ��شمه، قررت �إحدى �ل�ش�حر�ت ب�أن تغ�ي هذه  �بنة رجل غني جدًّ
�لفت�ة عن طريق دع�ته� لزي�رته� يف �أحد �أي�م �الأعي�د، من �أجل �أن �ل�شيط�ن نف�شه 
�أن حتقق  �ل�ش�حرة ح�ولت كثرًي�  �أن  �أن يتحدث معه�. ورغم  �أحب  يف هيئة �ش�ب، 
هذ�، �إال �أنه كلم� تكلمت مع �لفت�ة �ل�ش�بة، َحَمت �لفت�ة نف�شه� بعالمة �ل�شليب. وال 
�أحد ي�شك �أنه� فعلت هذ� ب�إيح�ء من �ملالك �ملقد�س، ليطرد عنه� �أعم�ل �ل�شيط�ن. 
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من�  ل��حد  �عرتفت  »�شت��شب�رج«  �أبر�شية  يف  تعي�س  ك�نت  �أخرى  عذر�ء  فت�ة 
�أنه� ك�نت وحده� يف �أحد �أي�م �الأحد يف بيت و�لده�، عندم� ج�ءت لزي�رته� �مر�أة 
عج�ز من �لقرية، وق�لت �لكثري من �لكلم�ت �لبذيئة، ثم قدمت له� �القرت�ح �لت�يل، 
�أن ت�أخذه� �لعج�ز �إىل مك�ن فيه �شب�ب غري معروفني الأي  �أر�دت، ميكن  �إذ�  �أنه� 
من �شك�ن �لقرية. تق�ل �لعذر�ء �أنه عندم� قبلت، وتبعته� �إىل بيته�، ق�لت �لعج�ز 
»�نظري، �صن�صعد للطابق �لعلوي �إىل غرفة بالأعلى حيث �ل�صباب، لكن �حذري 
قبلي  �شِعَدت  هي  عنده�  �أفعل،  �أال  وعدي  و�أعطيته�  �ل�صليب«  عالمة  تعملي  �أن 
�ل�شلم،  نه�ية  ويف  �شري.  ب�شكل  �ل�شليب  عالمة  عملت  ولكنني  ور�ءه�،  و�شعدُت 
عندم� كن� نقف خ�رج �لغرفة، ��شتد�رت �لعج�ز �إىل بغ�شب ومبالمح مريعة وق�لت 
هنا.  من  �خرجي  نف�صك؟  على  �ل�صليب  عالمة  عملت  ملاذ�  عليك!  »�للعنة  يل 

�رحلي با�صم �ل�صيطان«، فعدت �شليمة �إىل بيتي. 
ميكن �أن نرى من هذ� مت�ًم� �أن �ل�شيط�ن �لعدو �لقدمي ين�شط يف �إغ��ء �الأرو�ح. 
� �عرتفت �ملر�أة �لتي ك�نت تعمل يف حم�م ب�أنه مت �إغ��وؤه�  الأنه بهذه �لطريقة �أي�شً
�أخرى، حيث  �أغ�ته� ��شتخدمت طريقة  �لتي  ب���شطة �مر�أة عج�ز. لكن �ل�ش�حرة 
ق�بلت هذه �ملر�أة �ل�شيط�ن يف هيئة ب�شرية على �لطريق عندم� ك�نت ذ�هبة لزي�رة 
ع�شيقه� لغر�س �لزن�. وعندم� ر�آه� �ل�شيط�ن �جل�ث�م، �ش�أله� �إذ� ك�نت تعرفه، ق�لت 
لإمتاعك،  دوًما  م�صتعًد�  �صاأكون  �أردت  و�إذ�  �ل�صيطان،  »�أنا  �أج�به�  تعرفه،  ال  �أنه� 
ولن �أخذلك يف �أي �حتياج« وعندم� قبلت، بقيت معه ثم�ين ع�شرة �شنة، حتى نه�ية 
حي�ته�، مت�ر�س �لبذ�ءة �ل�شيط�نية معه، مع ك�مل نكر�نه� لالإمي�ن ك�شرط �أ�ش��شي. 
� طريقة ث�لثة من �الإغ��ء هي طريقة �حلزن و�لفقر. الأنه عندم� تف�شد  هن�ك �أي�شً
�لفتي�ت، ويتم �زدر�وؤهن ب���شطة ع�ش�قهن بعد �أن ي�ش�جع�هن ب�عد �أن يتزوج�هن، 
ويجدن �أنف�شهن حمبط�ت يف �آم�لهن ومزدري�ت يف كل مك�ن، يتح�لن �إىل م�ش�عدة 
�لزوج�ت  ي�شحرو�  �أو  ع�ش�قهن  َي�شحرو�  ب�أن  �النتق�م  الأجل  �إم�  �ل�شيط�ن،  وحم�ية 
�لالتي تزوج�هن، �أو الأجل ت�شليم �أنف�شهن لكل ن�ع ممكن من �أن��ع �لف�شق. و�آ�شف�ه! 
�، وب�لت�يل ف�ل�ش�حر�ت �لتي  �لتج�رب تق�ل لن� �أن �لفتي�ت من هذ� �لن�ع كثري�ت جدًّ

يخرجن من هذه �لطبقة ال ُيعدون وال ُيح�ش�ن. ودع�ن� نعطي �أمثلة. 
يف �أبر�شية »بريك�شني«، �شهد رجل على هذه �حلق�ئق عن �شحر زوجته،  

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



139

»يف زمن �صبابي �أحببت فتاة �أغرتني باأن �أتزوجها، ولكنني رف�صتها وتزوجت 
فتاة �أخرى من مدينة �أخرى. ولكن رغبة يف �إر�صائها لأجل �ل�صد�قة دعوتها �إىل 
حفل �لزو�ج. وقد �أتت، وبينما كانت �لن�صاء �ل�صاحلات �لأخريات تتمنى لنا �حلظ 
�لو�قفات  �لن�صاء  كل  يدها، يف م�صمع من  رفعت هي  �لهد�يا،  وتعطيننا  �ل�صعيد 
وقالت لعرو�صي، �صتح�صلني على �أيام قليلة من �ل�صحة بعد هذ� �ليوم، وخافت 
عرو�صي لأنها مل تكن تعرفها )لأنني كما قلت تزوجت من مدينة �أخرى(، و�صاأَلت 
�أنها  لها  �لطريقة؟ فقالو�  �أخافتني بهذه  �لتي  �لو�قفني، من هي هذه  عرو�صي 
�مر�أة �صائبة ز�نية. ومع ذلك، حدث بال�صبط كما قالت، بعد �أيام قليلة، �ُصحرت 
�صنو�ت،  ع�صر  بعد  �لآن  وحتى  �أطر�فها،  حتريك  على  قدرتها  وخ�صرت  زوجتي 

تاأثري �ل�صحر مُيكن �أن يرى على ج�صدها« 
�إذ� �أردن� �الآن �أن جنمع �حلك�ي�ت �مل�ش�بهة �لتي ح�شلت يف قرية و�حدة يف هذه 
�أ�شقف  �الأبر�شية، �شيحت�ج هذ� �إىل كت�ب ك�مل، ولكنه� مكت�بة وحمف�ظة يف بيت 

� لي�شهد ب�حلقيقة �ملذهلة وغري �مل�شم�عة من قبل.  »بريك�شني« �لذي ال يز�ل حيًّ
ولكن ال يجب �أن نتج�وز ب�شمت هذه �حلك�ية �لغري م�شم�عة، عن ك�نت نبيل يف 
حي »وي�شرتي�س«، يف �أبر�شية »�شرت��شب�رج«، تزوج فت�ة نبيلة من نف�س �شنه، وبعد �أن 
�حتفال ب�لزو�ج. بقي ملدة ثالث �شن��ت غري ق�در على �جلم�ع معه�، ب�شبب تع�يذة 
معينة ك�نت متنعه. و�شعر بقلق عظيم، ومل يكن يعلم م�ذ� يفعل، فن�دى ب�ش�ت ع�ل 

على �أولي�ء �لرب.
وقد حدث �أنه ذهب �إىل والية »ميتز« ليتفق على بع�س �الأعم�ل، وبينم� ك�ن يتكلم 
عن �ل�ش��رع و�ملي�دين �لتي يف �ملدينة، ق�بل �مر�أة ك�نت من قبل ع�شيقته. وبروؤيته�، 
�شد�قتهم�  الأجل  ب�د  خ�طبه�  عليه،  ك�نت  �لتي  ب�لتع�يذة  �أ�شاًل  يفكر  �أن  وبدون 
�لقدمية، �ش�أله� كيف ح�له�، وهل هي بخري. ومل� ر�أت ُنبل �لك�نت، �نده�شت و�شمتت 
قلياًل. و�لك�نت مل� ر�آه� منده�شة، حتدث �إليه� ب�د مرة �أخرى، د�عًي� �إي�ه� للتحدث 
معه، ف�ش�ألته عن زوجته، فق�ل له�، �أنه� بخري. وعندم� �ش�ألته �إن ك�ن لديهم �أطف�ل، 
كذب �لك�نت عليه� وق�ل �أن لديه ثالثة �أطف�ل، و�حد ي�لد يف كل �شنة. وعند ذلك 

�نده�شت �أكرث، و�شمتت لفرتة.
و�ش�أله� �لك�نت، مل�ذ� ي� عزيزتي ت�ش�ألني بهذ� �حلر�س؟ �أن� مت�أكد �أنك تريدين 
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�أن� �أب�رك لك، ولكن �للعنة على تلك �ملر�أة  �لربكة و�ل�شع�دة يل. ف�أج�بت، ب�لطبع 
�لعج�ز �لتي ق�لت �أنه� �شت�شحر ج�شدك حتى ال تقدر �أن تعمل �أي �شيء مع زوجتك! 
�الأ�شي�ء  بع�س  فيه  ِفن�ئك  منت�شف  يف  �لبئر  يف  �شندوق  هن�ك  لهذ�،  وك�إثب�ت 
مدة  ط��ل  �أن  و�ملفرت�س  هذ�،  الأجل  هن�ك  �ل�ش�حرة  و�شعته  ولقد  �مل�شح�رة، 
�أنه  بق�ء حمت�ي�ته �شليمة، لن تك�ن ق�دًر� على �جلم�ع. ولكن �نظر! كل هذ� تبني 
هر�ء، و�أن� �شعيدة، �إلخ. ومل� ع�د �إىل منزله، مل يلبث �لك�نت �أن ع�ين �لبئر ووجد 
�ل�شندوق، و�أحرق حمت�ي�ته كله�، وبعده� وعلى �لف�ر ��شتع�د فح�لته �لتي خ�شره�. 
فدعت �لك�نتي�شة زوجته جميع �لنبالء �إىل حفل زو�ج جديد، ق�ئلة ب�أنه� �الآن �شيدة 
�لقلعة و�ل�الية بعد �أن ظلت ل�قت ط�يل عذر�ء. والأجل �شمعة �لك�نت مل نذكر ��شم 
�لقلعة وال �ل�الية، ولكنن� ذكرن� هذه �لق�شة حتى ُتعرف �حلقيقة يف هذ� �الأمر وحتى 

نك�شف جرمية مقيتة ح�شلت. 
من هذ� يت�شح �أن �ل�ش�حر�ت ي�شتخدمن طرًق� عديدة لزي�دة �أعد�دهن. 

ف�ملر�أة �ملذك�رة �أعاله، الأن �لك�نت ��شتبدله� ب�مر�أة �أخرى تزوجه�، رمت تع�يذة 
عليه مب�ش�عدة �ل�ش�حر�ت، وهكذ� ي�شحب �ل�شحر �ل��حد عدًد� ال يعد وال يح�شى 

من �الأ�شح�ر يف قط�ره. 

e
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الفصل 2. عن الطريقة التي يتم بها العهد الرسمي 
مع الشيطان 

ب�الإخال�س  مفت�ح  بعهد  تبد�أ  �ملقد�ش�ت  تدني�س  به�  يعملن  �لتي  �لطريقة 
لل�شيط�ن، تتبعه عدة مم�ر�ش�ت ت�ؤديه� �ل�ش�حر�ت. وحتى نفهم هذ� ال بد �أن ن�شري 
�ل�ش�حر�ت،  من  �أن��ع  ثالثة  �الأول،  �جلزء  يف  و�شحن�  كم�  هن�ك،  �أن  �لبد�ية  يف 
ه�ؤالء �لالتي ي�ؤذين وال يع�جلن، وه�ؤالء �لالتي يع�جلن ولكن بعهد غريب عملنه مع 
�ل�شيط�ن ال يقدرن على �الإيذ�ء، وه�ؤالء �لالتي ي�ؤذين ويع�جلن. ومن �شمن ه�ؤالء 
�لل��تي ي�ؤذين، هن�ك طبقة و�حدة حتديًد� هي �الأق�ى، ميكنهن �أن يعملن كل ن�ع 
من �ل�شحر و�لتع�ويذ، ويعرفن كل �لذي تعملنه �الأخري�ت. لذلك، �إذ� و�شفن� طريقة 
�لعمل يف ح�لتهن، �شيت�شمن هذ� كل �الأن��ع �الأخرى. وهذه �لطبقة ت�شم كل �لل��تي 
ميتلكن قل�ًب� تخ�لف كل غريزة لالإن�ش�ن �أو للحي��ن، فهن �ملعت�د�ت على �أكل و�لته�م 

�الأطف�ل. 
الأنهن  له�.  حد  ال  �أ�شر�ًر�  يعملن  و�لالتي  �ل�ش�حر�ت،  من  طبقة  �أق�ى  وهذه 
ُيرثن �لع���شف �لب�ردة و�لزو�بع �مل�ؤذية و�ل�ش��عق، والأنهن ي�شبنب �لعقم لالإن�ش�ن 
�لته�مهم.  ميكنهن  ال  حينم�  ويقتلنهم  لل�شيط�ن  �الأطف�ل  ويقدمن  و�حلي��ن، 
ي�شتطعن  يتم تعميدهم، الأنهن ال  �لذين مل  و�الأطف�ل �ملعر�ش�ن لهذ� هم �الأطف�ل 
� �أن يفعلن  �لته�م �الأطف�ل �لذين يتم تعميدهم، لي�س بدون �إذن �لرب. ميكنهن �أي�شً
�الأطف�ل  يرمني  و�أن  �أحد،  ير�هن  ال  �أو يف �خلف�ء حينم�  و�لديهم  �أعني  �أم�م  هذ� 
وينقلن  ر�كبيه�،  �أ�شفل  مهت�جة  �الأح�شنة  ويجعلن  �لنهر،  �لنهر يف  بج��ر  �مل��شني 
�أنف�شهن من مك�ن �إىل مك�ن عرب �له��ء، �إم� ب�جل�شد �أو ب�خلي�ل، وي�شحرن �لق�ش�ة 
�ل�شك�ت حتت  ب�ل�شحر على  �أنف�شهن وغريهن  ي�ؤذوهن، وُيجربن  و�حلك�م حتى ال 
�لتعذيب، وُيحدثن �رتع��ًش� يف �الأيدي و�رتع�ًب� يف عق�ل ه�ؤالء �لذين يقب�ش�ن عليهن، 
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وُيرين �الآخرين �أ�شي�ء غ�م�شة وبع�س �حل��دث �مل�شتقبلية، مبعل�م�ت ي�شتق�نه� من 
ميكن  هل  �ل�ش�ؤ�ل،  )�نظر  طبيعي  �شبب  له  يك�ن  �أحي�ًن�  هذ�  �أن  رغم  �ل�شيط�ن، 
لل�شي�طني �أن يرو� �مل�شتقبل، يف �لكت�ب �لث�ين من  Sentences(، ويب�شرن �الأ�شي�ء 
�ملفق�دة كم� ل� ك�نت م�ج�دة، ويجعلن عق�ل �لرج�ل حتب وتكره، وميكنهن يف بع�س 
�الأوق�ت �أن َي�شربن من يردن ب�ش�عقة، و�أن يقتلن �مل��ليد يف �أرح�م �الأمه�ت فقط 
فقط  و�حلي��ن�ت  �لب�شر  ي�شحرن  �أن  �الأوق�ت  بع�س  يف  وميكنهن  خ�رجية،  بلم�شة 
بنظرة، بدون مل�شهم، وي�شبنب لهم �مل�ت، ويهنب �أطف�لهن �إىل �ل�شيط�ن، و�خت�ش�ًر�، 
كم� قيل من قبل، ميكنهن �أن يعملن كل �أن��ع �الأوبئة �لتي تقدر �ل�ش�حر�ت �الأخري�ت 
على عمله� جزئيًّ�، عندم� ت�شمح �إر�دة �لرب بعد�لته لهذه �الأم�ر �أن حتدث. كل هذه 
�الأ�شي�ء ميكن �أن تعمله� �ل�ش�حرة �لتي يف �لطبقة �لعلي� ولكن ال ميكنه� �أن تع�جله�. 

و�شحن�  و�إذ�  �ل�شي�طني،  مع  �جلم�ع  مي�ر�شن  �أن  لهن  ب�لن�شبة   � ع�ديًّ و�أ�شبح 
�أن  �أحد ميكن  �أي  �أد�ء تدني�س �ملقد�ش�ت،  �لطريقة �مل�شتخدمة يف هذه �لطبقة يف 

يفهم �لطريقة �لتي تعمل به� �لطبق�ت �الأخرى. 

مق�طعة  �شنة، يف  ثالثني  منذ  م�ؤخًر�،  �لطبقة  �ش�حر�ت من هذه  ك�نت هن�ك 
»�ش�ف�ي« ن�حية والية »برين«، كم� يق�ل »ن�يدر« يف كت�به Formicarius. وهن�ك 
�لبع�س منهن �الآن يف دولة »ل�مب�ردي«، يف نط�ق دوق �ملجر، حيث �أحد �ملفت�شني من 
و�أربعني �ش�حرة يف �شنة و�حدة،  �إحدى  �ل�ش�بق، حرق  »ك�م�«، كم� قلن� يف �جلزء 

وك�ن عمره خم�شة وخم�شني ع�ًم�، وظل يعمل بعده� يف حملة �لتفتي�س. 
�أد�ء هذ� �لعهد يتم بطريقتني. و�حدة هي يف �حتف�ل مهيب مثل �لنذر �لر�شمي. 
�ل�ش�حرة  تك�ن  عندم�  �ش�عة  �أي  يف  �ل�شيط�ن  مع  ُتعمل  �أن  ميكن  خ��شة  و�لث�نية 
وحده�. �لطريقة �الأوىل هي عندم� جتتمع �ل�ش�حر�ت مع� يف �جتم�ع �شري يف ي�م 
حمدد، ويظهر لهن �ل�شيط�ن يف هيئة رجل، ويحثهن على �أن يبقني على �الإمي�ن به، 
ويعدهن بزه� �حلي�ة وط�ل �لعمر، ثم ي��ش�ن �ل�ش�حرة �ملبتدئة �أن تقبل هذ� �لعهد. 
وي�ش�أله� �ل�شيط�ن �إذ� ك�نت �شُتنكر �الإمي�ن، وتهجر �لدين �مل�شيحي �ملقد�س و�ملر�أة 
�ل�ش�ذة )كم� يق�ل�ن عن �لعذر�ء �ملب�ركة م�ري (، وال تبجل �الأ�شر�ر �ملقد�شة، ف�إذ� 
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َوَجد �ل�ش�حرة �ملبتدئة �أو �ملريدة ر�غبة يف �إمت�م �لعهد، ف�شيمد �ل�شيط�ن يده ومتد 
يده�، وُتق�شم بيده� مرف�عة �أن حتفظ �لعهد.

�ملريدة  ت�ش�أل  ب�أن هذ� ال يكفي، وعندم�  �ل�شيط�ن  يق�ل  وعندم� يح�شل هذ�، 
ب�لك�مل،  له  ب�أن تهب نف�شه�  له،  �لبيعة  �ل�شيط�ن  �أكرث، يطلب  �أن تعمله  عم� يجب 
ر �الآخرين من �جلن�شني  ج�شًد� وروًح�، �إىل �الأبد، و�أن تبذل ُق�ش�رى جهده� لُتح�شِ
و�أطر�ف  عظ�م  من  �مل�شتح�شر�ت  بع�س  تعمل  �أن  يجب  �أنه  �أخرًي�،  وي�شيف  �إليه. 
�الأطف�ل، خ��شة �أولئك �الأطف�ل �لذين مت تعميدهم، وعنده� �شتتمكن من تنفيذ كل 

رغب�ته� مب�ش�عدته. 
نحن �ملفت�شني ك�نت لن� جتربة م�ثقة ب�ش�أن هذه �لطريقة من �ل�شحر يف قرية 
»بري�ش�خ« يف �أبر�شية »ب�زل«، حيث تلقين� معل�م�ت ك�ملة من فت�ة �ش�بة حت�لت �إىل 
�مل�شيحية، وك�نت عمته� قد �أُحرقت يف �أبر�شية »�شرت��شب�رج«. وق�لت �أنه� �أ�شبحت 

�ش�حرة ب�شبب �أن عمته� �أغرته�. 
الأنه يف �أحد �الأي�م �أمرته� عمته� �أن ت�شعد للدور �لعل�ي معه�، و�أن تذهب �إىل 
غرفة حيث وجدت خم�شة ع�شر �ش�ًب� يرتدون مالب�س خ�شر�ء ت�شبه زي �لفر�ش�ن 
�الأمل�ن. وق�لت له� عمته�: �خت�ري من ت�ش�ئني منهم، و�شيتزوجك. ق�لت �أنه� ال تريد 
�أحًد� منهم، ف�شربته� بعنف حتى و�فقت، ومت �عتم�ده� ك�ش�حرة يف �حتف�ل مثل 
� �أنه� ك�نت غ�لًب� م� تنتقل يف �لليل مع عمته� �إىل م�ش�ف�ت  �لذي ذكرن�ه. وق�لت �أي�شً

بعيدة، حتى من »�شرت��شب�رج« �إىل »ك�ل�ن«. 
هذه هي �لتي ك�نت يف �ش�ؤ�لن� يف �جلزء �الأول عندم� �ش�ألن� �إذ� ك�نت �ل�ش�حر�ت 
ق�در�ت على �النتق�ل ب���شطة �ل�شي�طني من مك�ن �إىل مك�ن، و�ل�شك يف هذ� �الأمر 
Episcopi ُتلمح ب�أن هذ� يحدث فقط يف  ك�ن ب�شبب كلم�ت يف �ل�شريعة يف كت�ب 

�خلي�ل، لكن �حلقيقة �أن هن�ك �أوق�ًت� تنتقل �ل�ش�حر�ت فيه� فعال ب�أج�ش�دهن. 
و�النتق�ل يف �خلي�ل فقط  �لرك�ب  �إذ� ك�ن هذ�  �لفت�ة  �ُشئلت هذه  الأنه عندم� 
بكال  �النتق�ل  هذ�  يفعلن  ب�أنهن  �أج�بت  �ل��قع،  يف  ه�  �أم  �ل�شي�طني  من  ب�أوه�م 
� عن �الأذية �لُعظمى �لتي تعمله� �مل�لد�ت �لع�مالت  �لطريقتني. �أخربت �لفت�ة �أي�شً
ب�لت�ليد، الأنهن ُملتزم�ت ب�لقتل ليهنب لل�شيط�ن �أكرث عدد ممكن من �الأطف�ل، و�أنه 
مت �شربه� بعنف ب���شطة عمته� الأنه� فتحت ذ�ت مرة �شندوًق� �شريًّ� ووجدت فيه 
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�أن  على  �أق�شمت  �لبد�ية  وهي يف  لن�،  ق�لته�  كثرية  و�أ�شي�ء  كثريين.  �أطف�ل  روؤو�س 
تق�ل �حلقيقة. 

وكالمه� عن طريقة �عتن�ق �الإمي�ن �ل�شيط�ين يت��فق بال �شك مع �لكالم �لذي 
كتبه �لع�مل �الأكرث بروز�، »ج�ن نيد�ر« و�لذي حتى يف وقتن� هذ� يكتب بتن�ير �شديد، 
وخ��شة �أنه يتكلم من و�قع عمله �ل�ش�بق يف حملة �لتفتي�س يف �أبر�شية »�إيدو�«، �لتي 

عقدت عدة حمالت على �ل�ش�حر�ت، و�أحرقت �لكثري�ت منهن. 
ق�ل »نيد�ر« �أن مفت�ًش� ق�ل له ذ�ت مرة، �أنه يف دوقية »الوز�ن«، بع�س �ل�ش�حر�ت 
هذه  بعد  ك�ش�حر�ت  ر�شمًي�  ُمعَتمد�ت  �أ�شبحن  و�أنهن  �أطف�لهن،  و�أكلن  َطَبخن 
يف  �ل�شيط�ن  ��شتدعني  وبفن�نهن،  مًع�،  �ل�ش�حر�ت  �جتمعت  حيث  �ملم�ر�شة. 
و�أال حُتب �شر  �مل�شيحي،  �لدين  ب�إنك�ر  تق�شم  �أن  �ملبتدئة  �أُجربت  و�إليه  هيئة رجل، 
�أن  ��شتط�عت  كلم�  خفية  قدمه�  حتت  �ل�شليب  تدو�س  و�أن  �ملقد�س،  �الأفخ�ر�شتي� 

تفعل. 
�إىل  �إح�ش�ره  مت  تقرير  م�ؤخًر�  هن�ك  ك�ن  �مل�شدر.  هذ�  من  �آخر  مث�ل  لدين� 
والية  يف  �لته�مهم  مت  قد  م�ل�ًد�  ع�شر  ثالثة  �أن  »ب�لتينجن«،  يف  �لق��شي  »بيرت« 
�ش�أل  وعندم�  �لق�تلني.  من  �لك�مل  �النتق�م  نفذت  قد  هن�ك  �لعد�لة  و�أن  »برين«، 
�لق��شي »بيرت« و�حدة من �ل�ش�حر�ت عن �لطريقة �لتي �أكلت به� �الأطف�ل، �أج�بت 
»هذه هي �لطريقة، نحن نن�صب �لكمائن ب�صكل رئي�صي لالأطفال �لذين مل يتم 
حمميني  يكونو�  مل  �إذ�  خا�صة  تعميدهم،  مت  �لذين  لأولئك  وحتى  تعميدهم، 
بعالمة �ل�صليب و�ل�صلو�ت« )البد �أن يالحظ �لق�رئ �أنهن ب�أمر �ل�شيط�ن، ي�أخذن 

غري �ملُعمدين ب�شكل رئي�شي حتى ال يتم تعميدهم(.
�أثناء نومهم بجو�ر و�لديهم،  �أو حتى  »وبتعويذ�تنا نحن نقتلهم يف مهدهم 
بطريقة يظن بها �لو�لدين �أن �ملوت ح�صل بطريقة طبيعية. ثم ناأخذهم ِخفية 
من قبورهم، ونطبخهم يف مرجل، حتى يخرج كل �للحم من �لعظم وي�صنع ح�صاء 
ميكننا �صربه ب�صهولة. ومن �ملادة �لأكرث �صالبة من جثثهم ن�صنع �مل�صتح�صر�ت 
وب�صو�ئل  مكان،  �إىل  مكان  من  و�نتقالنا  فنوننا  ويف  قدر�تنا  يف  ت�صاعدنا  �لتي 
�جلثة منالأ قارورة من �جللد، ومن ي�صرب منها خالل بع�ص �لحتفالت، يح�صل 

عاجاًل على معرفة عظيمة وي�صبح قائًد� يف طائفتنا«
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�شجنهم�  �ش�حر، مت  وزوجته، كالهم�  �ش�ب  � وحمدد،  و��شح جدًّ مث�ل  وهن�ك 
�أن  باإمكاين  يف »برين«، و�لرجل �شجن بعيد� عنه� يف برج منف�شل، ق�ل »�إذ� كان 
�أح�صل على ُغفر�ن خلطاياي، �صاأعلن عن كل ما �أعرفه عن �ل�صحر، لأنني �أرى 
�أنه يجب �أن �أموت« وعندم� �أُخرب ب���شطة رج�ل �لدين �ملتعلمني هن�ك �أنه ب�إمك�نه 
وك�شف عن  للم�ت،  ب�شع�دة  ��شت�شلم  بحق،  ت�ب  �إذ�  ك�مل  ُغفر�ن  على  يح�شل  �أن 
�لطريقة �لتي �أُ�شيب به� بهذه �لهرطقة الأول مرة حيث ق�ل »هذه هي �لطريقة �لتي 
مت بها �إغر�ئي، �أوًل كان من �ل�صروري يوم �لأحد قبل تكري�ص �ملاء �ملقد�ص، �أن 
يدخل �ملبتدئ �لكني�صة مع �ل�صيد، وهناك يف وجودهم ُينكر �مل�صيح، وينكر �إميانه 
وينكر �لتعميد، وينكر �لكني�صة كلها. وبعدها ل بد �أن يبايع �ل�صيد �ل�صغري، هكذ� 

يلقبونه �ل�صيد ولي�ص �ل�صيطان«.
هن� ال بد �أن نذكر �أن هذه �لطريقة تت��فق مع م� مت �شرده �ش�بًق�، الأنه ال يهم �إن 
ك�ن �ل�شيط�ن نف�شه ح��شًر� �أم ال عندم� ُتعطى �لبيعة له. الأنه مبكر يالحظ مز�ج 
�ملبتدئ، �لذي ميكن �أن يخ�ف من �ل�ج�د �لفعلي لل�شيط�ن عندم� يقدم له نذره، 
والأنه ميكن �أن يتم �إقن�عه ب�شكل �أ�شهل ب���شطة �أولئك �الأقرب له. وب�لت�يل يق�ل�ن 
عليه �ل�شيد �ل�شغري عندم� يك�ن غ�ئًب�، فعندم� يتم �إنق��س درجة �ل�شيد �أم�مه، ال 

ي�شعر �ملبتدئ بخ�ف كبري.
فنون  كل  يعرف  باأنه  نف�صه  يف  ي�صعر  وعاجال  �جللدة،  من  ي�صرب  ثم  »ومن 
ولكنني  �إغو�ئي.  مت  �لطريقة  وبهذه  و�حتفالتنا.  طقو�صنا  كل  ويفهم  �ل�صحر 
� حتى �أنها ُتف�صل �أن تذهب مبا�صرة �إىل �لنار على �أن  �أوؤمن �أن زوجتي عنيدة جدًّ
تعرتف بجزء �صغري من �حلقيقة، ولكن و�آ�صفاه! نحن كالنا مذنب« وكم� ق�ل 
�ل�ش�ب، حدث م� ق�ل. ف�ل�ش�ب �عرتف و�ش�هد وه� مي�ت ن�دًم�، بينم� زوجته رغم 
ب�مل�ت  �أو  �لتعذيب  �ش��ء حتت  ب�أي حقيقة،  تعرتف  �شه�د، مل  ب���شطة  �أنه� مد�نة 
نف�شه، ولكن عندم� مت حت�شري �لن�ر له� ب���شطة �ل�شج�ن، لعنته ب�أب�شع �الألف�ظ، ثم 
�أُحرقت. ومن هذه �الأمثلة تظهر طريقة �عتم�دهن ك�ش�حر�ت يف �الجتم�ع �ل�شري 

�خل��س. 
عندم�  �الأحي�ن  بع�س  يف  الأنه  عديدة،  بطرق  تك�ن  �الأخرى  �خل��شة  �لطريقة 
ويتحدث  �ل�شيط�ن  ي�أتيهم  م�ؤقتة،  �أو  ج�شدية  م�شيبة  يف  و�لن�ش�ء  �لرج�ل  يجتمع 
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ب�أنه  �آخر، وه� يعدهم  �إليهم عرب فم �شخ�س  �أوق�ت يتحدث  �إليهم �شخ�شيًّ�، ويف 
�إذ� و�فق�� على م�ش�رته، �شيفعل لهم كل م� يريدون. ولكنه يبد�أ من �أ�شي�ء �شغرية، 
� �إىل �أ�شي�ء �أكرب. وميكنن� �أن نذكر عدة  كم� قلن� يف �لف�شل �الأول، ثم ت�ؤدي تدريجيًّ
�أمثلة عرفن�ه� يف حملة �لتفتي�س، ولكن الأنه لي�س يف هذ� �الأمر �شع�بة يف �لفهم، 

ميكن �أن نكتفي مب� مت ذكره. 

بالبيعة  �ل�صاحر�ت  َق�َصم  تف�صري  يف  معرفتها  ينبغي  �لتي  �لنقاط  بع�ص 
لل�صيطان:

لل�شيط�ن،  ُتعطى  �لتي  �لبيعة  بخ�ش��س  ُتذكر  �أن  بد  ال  �لنق�ط  بع�س  هن�ك 
د�فع  �أن  �ل���شح  من  هذ�.  به�  ُيفعل  �لتي  �لطرق  هي  وم�  �ل�شبب  ه�  م�  حتديًد� 
�أحد  لنف�شه  ي�أخذ  ب�أن  �الإلهية  للذ�ت  �الإ�ش�ءة  من  �ملزيد  ه�  �الأ�ش��شي  �ل�شيط�ن 
�ملخل�ق�ت �ملكر�شني �إىل �لرب، وب�لت�يل يت�أكد من �أن مريده �شيتم لعنه لالأبد وهذ� 
ه� �لهدف �الأ�ش��شي. ومع ذلك، يحدث �أن جند �ل�شيط�ن قد ح�شل على �لبيعة من 
�لعهد  ُيدخله يف  �الأحي�ن  �لعهد، وبع�س  �الإن�ش�ن ملدة معينة من �لزمن وُيدخله يف 

وي�ؤجل �لبيعة الحق�. 
لالإمي�ن،  �جلزئي  �أو  �لك�مل  ب�الإنك�ر   � �إمَّ جهر�  يك�ن  �لعهد  �أن  نق�ل  ودع�ن� 
ب�لكلية،  �الإمي�ن  �ل�شخ�س  ينِكر  عندم�  قبل،  من  قلن�  كم�  ه�  �لك�مل  �الإنك�ر 
و�جلزئي ه� عندم� يتعني على �ل�ش�حرة �أن ُتر�قب بع�س �الحتف�الت وتعمل �أعم�اًل 
كتم  �أو  �جلمعة،  ي�م  �للحم يف  �أكل  �أو  �الأحد،  ي�م  �ل�شي�م  مثل  للكن�شية،  خم�لفة 
بع�س �جلر�ئم �أثن�ء �العرت�ف، �أو عمل بع�س �لدن�ء�ت �الأخرى. ولكن دع�ن� نقل �أن 

�لبيعة يلزم فيه� ��شت�شالم �جل�شد و�لروح. 
وميكنن� �أن نذكر �أربعة �أم�ر تخت�س مبم�ر�شة هذه �الأ�شي�ء. �أواًل، قلن� يف �جلزء 
لل�شي�طني  ميكن  هل  ميكن  �ل�شي�طني  هل  �ختربن�  عندم�  �لبحث  هذ�  من  �الأول 
دخ�ل �الأفك�ر �لد�خلية للقل�ب، وقلن� �أن هذ� يخت�س ب�لرب وحده. ولكن �ل�شي�طني 
ميكنهم �أن ي�شل�� �إىل معرفة �أفك�ر �ل�شخ�س ب�حلد�س، كم� �شنبني الحًق�. ب�لت�يل، 
بلطف،  منه�  يتقرب  فه�  �الإقن�ع،  �ملبتدئة �شعبة  �أن  �مل�كر  �ل�شيط�ن  ر�أى هذ�  �إذ� 

ويطلب منه� عمل �أم�ر �شغرية، ت�ؤدي يف تدرجه� �إىل �أم�ر �أكرب. 
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ث�نًي�، ال بد �أن ن�ؤمن �أن هن�ك ن�ع� من �لتن�ع بني ه�ؤالء �لذين ُينكرون �الإمي�ن، 
ذلك  يفعل�ن  و�لبع�س  بقل�بهم،  لي�س  ولكن  ب�أف��ههم  ذلك  يفعل�ن  بع�شهم  الأن 
ب�أف��ههم وقل�بهم. وب�لت�يل �ل�شيط�ن، الأنه يريد �أن يعرف هل م� يفعل�نه ه� من 
يفهم  �أن  ميكنه  حتى  �لبيعة،  يف  معيًن�  زمنيًّ�  وقًت�  ُيعطي  ب�لق�ل،  ه�  مثلم�  �لقلب 

عق�لهم من �أعم�لهم وت�شرف�تهم. 
بع�س  عمل  يف  رغبة  �أقل  �ملبتدئة  �أن  �ملحدد  �ل�قت  مرور  بعد  َوَجد  �إذ�  ث�لًث�، 
�ملم�ر�ش�ت، و�أنه� ك�نت مرتبطة معه فقط ب�لكلمة ولي�س ب�لقلب، ف�إنه يفرت�س �أن 
يعلم مدى ق�تهم.  و�لذين  �الإلهية قد منحته� حر��شة من مالئكة �خلري،  �لرحمة 
بع�س  على  يح�شل  حتى  م�ؤقتة،  م�ش�ئب  يف  ي�قعه�  �أن  �ل�شيط�ن  يح�ول  عنده�، 

�لف�ئدة من ي�أ�شه�. 

e
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الفصل 3. كيف ينتقلون من مكان إلى مكان 

يعملن  حتى  مك�ن،  �إىل  مك�ن  من  �النتق�ل  ه�  �لرئي�شية  �أعم�لهن  �شمن  من 
منف�شل،  ب�شكل  عنه�  �شنتحدث  و�لتي  �جل�ث�م،  �شي�طني  مع  �جل�شدية  �لعالقة 
�لبعيد مت  �النتق�ل  �أن هذ�  نذكر  �أن  بد  ال  ولكن هن�  �أج�ش�دهم.  �أ�شك�ل  بد�ية من 
بع�س  هن�ك  �أن  �العرت�ف  ميكن  ال  �إنه  ق�ل��:  �لعلم�ء،  بع�س  من  عليه  �العرت��س 
�لن�ش�ة �خلبيث�ت �لالتي �أغ��هن �ل�شيط�ن و�أوهمهن بخي�الته، ب�إمك�نهن �أن يذهنب 
يف رحلة يف �لليل على ظهر وح�س مع »دي�ن�« �إلهة �ل�ثنيني، �أو »هريودي��س« وعدد 
ال ُيعد من �لن�ش�ء، و�أنهن يف �شمت �لليل يقطعن م�ش�ف�ت بعيدة من �الأر�س، و�أنهن 

ُيطعن �أ�شي�دهن يف كل �شيء، �إلخ.
 لذلك �أق�شمن� على �أن نب�شر للن��س �أن هذ� خط�أ، و�أن هذه �خلي�الت غري مر�شلة 
له�ؤالء �لرج�ل من قبل �لرب، ولكن ب���شطة روح �شريرة ت�شلل عق�ل �مل�ؤمنني. الأن 
�الأحالم  �لعقل يف  وي�هم  وهيئ�ت،  �أ�شك�ل عديدة  �إىل  نف�شه  يح�ل  نف�شه  »�ش�ت�ن« 

وي�أ�شره، ويق�ده بطرق عديدة. 
هذ�  �أن  ويق�ل�ن  »جريم�ين«  �لقدي�س  كالم  ي�أخذون  مثلهم  �آخرون  وهن�ك 
�لتي  و�الأذية  �له��ء  �لطف� يف  و�أعم�لهن مثل  �ل�ش�حر�ت  �إىل  �ملن�ش�ب  �لطي�س  من 
يعملنه� لالإن�ش�ن و�حلي��ن و�الأ�شج�ر على �الأر�س، ويق�ل�ن �أن من ي�ؤمن�ن بهذ� هم 
� يف م��ش�ع �الأذية �لتي تعمله� �ل�ش�حر�ت  �شح�ي� للخي�ل �لط�ئر وخمدوع�ن �أي�شً

للمخل�ق�ت �حلية. 
فكرة  مت�ًم�  ُيبعد  الأنه  �الأول،  �ل�ش�ؤ�ل  يف  هرطقة  �عتب�ره  مت  �لر�أي  هذ�  ولكن 
�الإذن �الإلهي لقدرة �ل�شي�طني، و�لتي تتج�وز حتى �إىل �أ�شي�ء �أكرب من هذ�، وُيع�ر�س 
معنى �لكتب �ملقد�شة، وي�شبب �شرر� ال يط�ق للكني�شة �ملقد�شة. الأنه ول�شنني ط�يلة، 
ب�شبب هذه �لعقيدة �خلبيثة �خلطرية، بقيت �ل�ش�حر�ت بال عق�ب، وفقدت �ملح�كم 
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�لعلم�نية قدرته� على عق�بهن. 
لقد مت �لت��شيح بطرق عديدة �أنه ميكنهن �النتق�ل ج�شدًي�، �أواًل، الأنه �إن ك�ن�� ال 
� الأنَّ �لربَّ ال ي�شمح بهذ�، �أو ب�شبب �أن �ل�شيط�ن  ي�شتطيع�ن �النتق�ل، �شيك�ن هذ� �إمَّ
ال ميكنه �أن يفعل هذ� الأنه مع�ر�س �لطبيعة. ولي�س �ل�شبب �الأول �شحيًح�، الأن هن�ك 
�أ�شي�ء �أكرب من هذ� ي�شمح به� �لرب، وهذه �الأ�شي�ء �الأكرب غ�لًب� م� يتم عمله� على 

�الأطف�ل و�لرج�ل، �أو �لرج�ل �ملقد�شني. 
وي�أتي �ش�ؤ�ل �آخر هل تبديل �الأطف�ل ميكن �أن يتم ب���شطة �ل�شي�طني، وهل ميكن 
�إن�ش�ًن� من مك�ن �إىل مك�ن حتى بدون رغبته، ب�لن�شبة لل�ش�ؤ�ل  �أن يحمل  لل�شيط�ن 
�الأول ف�الإج�بة هي نعم. الأن »ويلي�م �أوف ب�ري�س« ق�ل يف �جلزء �الأخري من كت�به 

De Uniuerso: Substitutions �أن تبديل �الأطف�ل ب�إذن �لرب ممكن.

فيمكن لل�شيط�ن �أن يق�م بتغيري �لطفل �أو حتى نقله. الأن ه�ؤالء �الأطف�ل د�ئًم� م� 
يبك�ن ويبدون يف مع�ن�ة، ورغم �أن �أربعة �أو خم�شة �أمه�ت ي�فرن �حلليب لهم، فهم 
ال ي�شمن�ن �أبًد� ، �إال �أنهم ثقيل�ن ف�ق �ملعت�د. ولكن هذ� ال يجب �أن يتم ت�أكيده وال 
نفيه للن�ش�ء، حتى ال ي�شبب هذ� �رتع�ًب� لديهن، ولكن يجب �أن يق�ل لهن �أن يطلنب 

ر�أي �لرج�ل �ملتعلمني يف هذه �مل�ش�ألة.
الأن �لرب ي�شمح بهذ� ب�شبب خط�ي� �ل��لدين، ففي بع�س �الأحي�ن يلعن �لرجل 
بنف�س  كهذ�.  مثل  ق�ل  �أو  ب�ل�شيط�ن!  حتملني  �أنت  رمب�  بق�له،  �حل�مل  زوجته 
�لطريقة، �ملر�أة غري �ل�شب�ر ع�دة تق�ل �أ�شي�ء من هذ� �لن�ع. وعديد من �الأمثلة قد 

حدثت لرج�ل كثريين، بع�شهم رج�ل �ش�حلني. 
الأن »فين�شينت �أوف بي�وف�ي�س« ذكر ق�شة متعلقة بهذ� �أخربه به� �لقدي�س »بيرت 
د�مي�ن« عن طفل يف �خل�م�شة من عمره �بن �أحد �لنبالء، و�لذي ك�ن يف ذلك �ل�قت 
ومت  مغلقة،  ط�ح�نة  �إىل  �لدير  من  �لطفل  نقل  مت  �الأي�م  �أحد  ويف  دير،  يف  يعي�س 
�لرج�ل  ب���شطة بع�س  �أنه مت حمله  �ش�أل�ه، ق�ل  �إيج�ده فيه� يف �ل�شب�ح. وعندم� 

الأجل عيد م� و�شالة م�، وبعد هذ� و�شع�ه يف �لط�ح�نة من �شطحه�. 
وم�ذ� عن �أولئك �ل�شحرة �لذين ن�شميهم �لنكروم�ن�شرز �أو م�شتح�شري �الأرو�ح، 
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و�لذين غ�لًب� م� يتم حملهم يف �له��ء ب���شطة �ل�شي�طني مل�ش�ف�ت بعيدة؟ ويف بع�س 
�الأحي�ن ُيقنع�ن �الآخرين �أن يذهب�� معهم على ح�ش�ن، وه� لي�س ح�ش�ًن� يف �ل��قع 
يعمل�� عالمة  �أن  رف�قهم من  ُيحذرون  د�ئًم�  وهم  هيئة ح�ش�ن  �شيط�ن يف  ولكنه 

�ل�شليب. 
ورغم �أنن� �ثن�ن �لذين كتبن� هذ� �لكت�ب، ف��حد من� قد ر�أى وعرف رج�اًل مثل 
ه�ؤالء. الأن هن�ك رجاًل ك�ن ع�ملً� و�الآن ُيعتقد �أنه ك�هن يف �أبر�شية »فري�شينج«، ك�ن 
�إىل مك�ن  و�أُخذ  �ل�شيط�ن،  ب���شطة  �له��ء  نقله عرب  �الأوق�ت مت  �أحد  �أنه يف  يق�ل 

 .� بعيد جدًّ
� ك�ن يعي�س ك�هن �آخر، حتديًد� يف »�أوبريدوف«، قرية  يف ذلك �ملك�ن �لبعيد جدًّ
ر�أى  وقد  من�،  ل��حد  �شديًق�  وقته�  ك�ن  �الآخر  �لك�هن  وهذ�  »الند�ش�ت«،  بج��ر 
ويد�ه مب�ش�طت�ن،  �لرجل ك�ن حمم�اًل ع�لًي�  �أن  و�أخرب كيف  �النتق�ل،  بعينيه هذ� 
وك�ن ي�شرخ بدون تذمر. ويحكي ق�شة �أخرى فيق�ل، �أن عدًد� من �لعلم�ء �جتمع�� 

مًع� لي�شرب�� �جلعة، وقد ت��فق�� كلهم �أن �لذي �شي�أتي ب�جلعة لن يدفع �شيًئ�.
و�أحدهم ك�ن ذ�هًب� الإح�ش�ر �جلعة وعندم� َفتح �لب�ب ر�أى �شح�بة �شميكة فرجع 
خ�ئًف� و�أخرب �أ�شح�به مل�ذ� مل يذهب ليح�شر �جلعة. فث�ر و�حد منهم وق�ل بغ�شب 
�أنا �صاأح�صر �ل�صر�ب« وخرج، فتم حمله يف �له��ء  »حتى لو كان �ل�صيطان هناك، 

�أم�م �أعينهم جميًع�. 

للن�ئمني  ولكن  للم�شتيقظني،  فقط  حتدث  ال  �الأ�شي�ء  هذه  �أن  نق�ل  �أن  بد  وال 
�، نعم ميكن �أن يتم نقلهم يف �له��ء بينم� هم ن�ئمني.  �أي�شً

�أ�شطح  على  ن�مهم  �أثن�ء  مي�ش�ن  �لذين  �لرج�ل  بع�س  ح�لة  يف  و��شح  هذ� 
ع�لًي�  ك�ن  �ش��ء  تقدمهم  يعرت�س  �أن  ميكنه  �أحد  وال  �ملب�ين،  �أع�ىل  وف�ق  �لبي�ت 
�. و�إذ� ن�ديت ب�أ�شم�ئهم و�أنت بج��رهم �شي�شقط�ن �شريًع� على �الأر�س  �أو منخف�شً

وتنك�شر �أ�شالعهم. 

�ل�شي�طني  الأن  �ل�شيط�ن.  �أن هذ� من عمل  �شبب،  بدون  ولي�س  يظن�ن،  �لعديد 
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�ملالئكة،  من  �ل�شفلى  �جل�قة  من  �شقط��  قد  يك�ن�ن  بع�شهم   ،� جدًّ خمتلفة  �أن��ع 
وه�ؤالء ال ميكنهم �أن ي�ؤذو� �أي �أحد، على �الأقل لي�س ب�شكل خطري، ويف معظم �ل�قت 
�ل�شعالة،  �أو  �ل�شي�طني يدعى �جل�ث�م  �آخر من  ن�ع  �أ�شي�ء هينة. وبع�شهم  يعمل�ن 
وه�ؤالء يع�ِقب�ن �لرج�ل يف �لليل، ويل�ث�نهم بخطيئة �لف�شق، ولي�س يبدو من��شًب� �أنه 

يتم ��شتعم�لهم يف لعبة �حل�ش�ن �ملتنقل هذه.  

يف  �شك  ال  �أنه  ق�ل  عندم�  »ك��شي�ن«  كلم�ت  من  ُت�شتخل�س  �أن  ميكن  �حلقيقة 
�أن هن�ك �أن��ًع� من �الأرو�ح �لنج�شة مبثل م� �أن هن�ك �أن��ًع� يف رغب�ت �الإن�ش�ن. 
�أو  »ترولز«  ن�شميهم  ونحن  »ف�ن«،  �لن��س  ي�شميهم  �لذين  بع�شهم،  �أن  و��شح  الأنه 
�ملت�شيدون، و�لذين تزخر بهم �لرنويج، هم جمرد مهرجني وت�فهني، ي�شكن�ن بع�س 
لكنهم  �ملك�ن،  للم�رين يف  �أذى  �أي  ق�درين على عمل  يك�ن�ن  وال  و�لطرق  �الأم�كن 
�أن  لي�س  يتعب�هم  �أن  ويح�ول�ن  وي�شلل�هم،  ب��شتهز�ء  �مل�رين  ُيقلدون  مل�  يرت�ح�ن 

ي�ؤذوهم.

�آخرين  هن�ك  ولكن  م�ؤذية.  لي�شت  ك��بي�س  يف  �لرج�ل  يزور  فقط  وبع�شهم 
ينفخ��  من  �أج�ش�د  يف  ُيحدث�نه  �لذي  �لفظيع  ب�لتمدد  فقط  ير�ش�ن  ال  عدو�نيني 
وح�شية  ب�أكرب ع��شفة  لي�شرب�هم  وب�شرعة  عل�  �أق�شى  ينزل�ن من  ولكنهم  فيهم، 
ك�ن  كم�  يعذب�نهم،  فقط  ولكنهم  ب�لن��س  يتلب�ش�ن  �أنهم  يعني  ال  و�مل�ؤلف  ممكنة. 

يفعل �أولئك �ملذك�رين يف �إجنيل متى �لث�من. 
من هذ� ميكن �أن ن�شتنتج، �أواًل �أنه ال يجب �أن نق�ل �أن �ل�ش�حر�ت غري ق�در�ت 
على �النتق�ل الأن �لرب ال ي�شمح بهذ�. الأنه �إذ� ك�ن ي�شمح به يف ح�لة �لربيئني، كيف 
ميكن �أال ي�شمح يف ح�لة �أولئك �لذين قد وهب�� �أنف�شهم لل�شيط�ن؟ ونحن نق�ل بكل 

�حرت�م: �أمل ي�أخذ �ل�شيط�ن خُمِل�شن� وَحَمله �إىل مك�ن ع�ل، كم� يق�ل �الإجنيل؟ 
�، الأنه قد �أو�شحن� من  و�حلجة �لث�نية من حجج خ�ش�من� ال ميكن �أن ُتقبل �أي�شً
�الإمك�ن�ت �جل�شدية، وال  �ل�شيط�ن لديه قدرة طبيعية عظيمة، تتج�وز كل  �أن  قبل 
ت�جد ق�ة على �الأر�س ميكن �أن تق�رن بق�ته، كم� ُذكر يف �لكت�ب �ملقد�س »لي�ص له 
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� حتى �أنه ال مي�ثله�  يف �لأر�ص نظري« وطبًع� �لقدرة �لطبيعية لـ »ل��شيفر« عظيمة جدًّ
�شيء يف عظمته� يف مالئكة �خلري يف �ل�شم�و�ت. الأنه تف�ق على كل �ملالئكة �لذين 
من نف�س طبيعته، ولكنه �شُعف بعد �شق�طه، ف�لطبيعة �ملالئكية ال ز�لت م�ج�دة فيه 
لكنه� �أظلمت وتقيدت. لذلك، �لتف�شري جلملة »لي�ص له يف �لأر�ص نظري«، ه� �أنه 

رغم �أنه يتف�ق على كل �الأ�شي�ء، �إال �أنه خ��شع لقدر�ت �لقدي�شني. 

تق�وم  �أنه�  بد  ال  �الإن�ش�ن  روح  �أن  �الأول  �عرت��شني،  �أحدهم  يذكر  �أن  ميكن 
�ل�شيط�ن، و�أن هذ� �لن�س �ملذك�ر يبدو �أنه يتحدث عن �شيط�ن و�حد بعينه، حتديًد� 
مقيد  ه�  و�الآن  رجل،  �أول  و�أغ�ى  �لربية،  يف  �مل�شيح  �أغ�ى  �لذي  فه�  »ل��شيفر«. 
�، مب� �أنه تف�ق عليهم جميًع�. ب�لت�يل  ب�شال�شل. و�ملالئكة �الآخرين لي�ش�� �أق�ي�ء جدًّ
ف�الأرو�ح �الأخرى غري ل��شيفر لي�شت مثله وال ميكنه� �أن تنقل �لف��شدين من مك�ن 

�إىل مك�ن. 

هذه �العرت��ش�ت لي�شت لديه� �أي ق�ة. الأنه �إذ� تكلمن� عن �ملالئكة �أواًل، ف�أ�شعف 
مالك ق�ته �أعلى بكثري وال ُتق�رن مع �أي ق�ة ب�شرية، وهذ� ُمثبت بطرق كثرية.

�أواًل، الأن �لق�ة �لروحية �أعلى من �لق�ة �جل�شدية، ولذلك فق�ة �ملالك، �أو حتى 
ق�ة �لروح �لع�دية، �أعظم من ق�ة �أي ج�شد. ث�نًي�، ب�لن�شبة للروح، يف ح�لة �الإن�ش�ن، 
غ�ية  يف  كي�ن�ت  هي  �مل�دية  غري  �لروحية  �الأ�شك�ل  فهذه  تق�ده،  �لتي  هي  �لروح 
�لذك�ء، وب�لت�يل لديه� ق�ة مطلقة وك�نية �أكرب من �الأج�ش�م. لهذ� �ل�شبب، عندم� 
جُتمع �لروح �إىل ج�شد معني، ال ميكنه� يف هذ� �ل��شع �أن تنقل هذ� �جل�شد حملي� 
فج�أة �أو ترفعه يف �له��ء، رغم �أنه ميكنه� هي �أن تفعل هذ� ب�شه�لة يف نف�شه�. ولكن 
من �ملمكن ل�شكل غري م�دي غري �لروح، مثل مالك �خلري �أو مالك �ل�شر �أن ينقل 
»�ش�لد�ي�«.  �إىل  »ه�دي�«  من  حلظة  يف  »ه�ب�ك�ك«  نقل  �خلري  مالك  الأن  �جل�شد، 
�ملب�ين  ف�ق  ن�مهم  �أثن�ء  �لليل  يف  مي�ش�ن  �لذين  ه�ؤالء  �أن  ن�شتنتج  �ل�شبب  ولهذ� 
�لع�لية ال ُيحمل�ن ب���شطة �أرو�حهم �خل��شة، وال بت�أثري �لنج�م، ولكن ب�شيء �آخر 

ذي ق�ة ��شتثن�ئية، مالك. 
�لروحية  �لق�ة  طريق  عن  �ملك�ن،  ذلك  �إىل  �شيتحرك  �لذي  ه�  �جل�شد  ث�لًث�، 
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�أول  Physics �لث�من، �حلركة �مل��شعية هي  �أر�شط� يف كت�به  للمالك، وكم� يق�ل 
�أي ج�شد  �حلرك�ت �جل�شدية، و�حلركة �مل��شعية مل تكن يف ج�هره� م�ج�دة يف 

مثل ج�شد �الإن�ش�ن، ولكنه� �أتت �إليه ب�شبب ق�ة خ�رجية. 
بق�ى  حتريكه�  يتم  �لنج�م،  هي  �لتي  �الأعلى،  �الأج�ش�م  �أن  ن�شتنتج  ب�لت�يل 
ج�هرية روحية، وبذك�ء�ت منف�شلة خرية يف طبيعته� ونيته�. الأنن� نرى �أن �لروح 

هي �ل�شبب �الأوىل و�لرئي�شي حلركة �الأج�ش�م. 
�أن يق�وم نقله فج�أة من مك�ن �إىل  �أنه ال ميكن للج�شم �لب�شري  �أن يق�ل  ال بد 
مك�ن، ال بق�ته �مل�دية وال �لروحية، و�جل�هر �لروحي �لذي ينقله ه� لي�س خرًي� يف 
�ش�ؤ�له بخ�ش��س  »ت�م��س« يف  �لقدي�س  �إىل كالم  يرجع  �أن  يريد ميكن  ومن  نيته. 
�خلطية، ويف �لكت�ب �لث�ين من Sentences �لف�شل �ل�ش�بع، عن قدرة �ل�شي�طني 

على �الأج�ش�د. 
يعملن م�شتح�شًر�،  ُهن  �أواًل  �النتق�ل،  �ل�ش�حر�ت يف  �شي�أتي ه� عن طريقة  م� 
�أولئك  �أطر�ف �الأطف�ل، حتديًد� من  �ل�شيط�ن، يعملنه من  كم� قلن� بتعليم�ت من 
وعنده�  كر�شي،  �أو  مكن�شة  ع�ش�  به  يدهن  �لتعميد،  قبل  قتلنهم  �لذين  �الأطف�ل 
�أو  �إم� ب�شكل مرئي  �أو يف �لليل،  �إم� يف �لنه�ر  يرتفعن مب��شرة يف �له��ء وينتقلن، 
م� يف  �شيء  ب��شع  �جل�شد  ُيخفي  �أن  ال ميكنه  �ل�شيط�ن  الأن  �أردن،  �إذ�  �خلف�ء  يف 
�لتي  �الأوه�م  عن  حتدثن�  عندم�  �لبحث  من  �الأول  �جلزء  يف  و�شحن�  كم�  م�دته، 
يعمله� �ل�شيط�ن. ورغم �أن �ل�شيط�ن يف �جلزء �الأكرب يعمل هذ� ب�شبب �مل�شتح�شر، 
بهدف �أن يحرم ه�ؤالء �الأطف�ل من �لنعمة ومن �خلال�س، �إال �أنه غ�لًب� م� يعمل هذ� 
�النتق�ل بدون ح�جته �إىل �مل�شتح�شر. الأنه يف مر�ت ينقل �ل�ش�حر�ت على حي��ن�ت، 
لي�شت حي��ن�ت حقيقية ولكنه� �شي�طني على هيئة حي��ن�ت، ويف بع�س  و�لتي هي 
�الأحي�ن حتى بدون �أي م�ش�عدة خ�رجية ميكن �أن ينقلهن فقط ب�لق�ة �ل�شيط�نية. 

يف  »ر�ين«،  يف  »و�لد�ش�ت«  قرية  يف  �لنه�ر،  يف  �ملرئي  �لنقل  من  ح�دثة  وهذه 
� من �شك�ن �لقرية حتى �أنه  �أبر�شية »ك�ن�شت�ن�س«، ك�نت هن�ك �ش�حرة مكروهة جدًّ
مل يكن يدع�ه� �أحد �إىل �أي حفل زو�ج رغم وج�د كل �شك�ن �لقرية. وب�شبب �شخطه� 
على هذ�، ورغبته� يف �لث�أر، ��شتدعت �شيط�ن� و�أخربته عن �شبب غيظه�، وطلبت 
�لزو�ج،  حفل  يف  �حل��شرين  كل  على  �لرق�س  ُتخرب  ب�ردة  ع��شفة  ُيثري  �أن  منه 
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وو�فق �ل�شيط�ن، ورفعه� �إىل �أعلى، وحمله� يف �له��ء �إىل تلة قريبة من �لقرية، �أم�م 
�أعني بع�س �لرع�ة.

وحيث �أنه مل يكن لديه� م�ء ت�شبه يف �حلفرة - و�شنتحدث عن م��ش�ع �شب 
حفرة  عملت    - �لب�ردة  �لع���شف  به�  ُيرثن  �لتي  �لطريقة  الأنه�  الحًق�  هذ�  �مل�ء 
�شحر  �إىل  نيته�  م�جهة  ب�إ�شبعه�،  و�أث�رته�  �مل�ء،  من  بداًل  بب�له�  ومالأته�  �شغرية 
حفل �لزو�ج، و�ل�شيط�ن و�قف بج��ره�. وفج�أة رفع �ل�شيط�ن هذ� �لب�ل �إىل �أعلى 
و�أر�شل ع��شفة ب�ردة ق�ية وقعت فقط على �لر�ق�شني يف �حلفل. وعندم� تفرق�� 
ب�ت�� يتن�ق�ش�ن عن �شبب هذه �لع��شفة، ودخلت �ل�ش�حرة �لقرية بعد هذ� بقليل، 
وهذ� �أث�ر �شك�كهم. ولكن عندم� حكى �لرع�ة م� ر�أوه، �أ�شبحت �شك�كهم يقيًن�. فتم 
�لقب�س عليه�، و�عرتفت ب�أنه� عملت هذ� �ل�شيء الأنه مل يكن �أحد يدع�ه� �إىل �أي 

حفل زو�ج، والأجل هذ� وب�شبب كثري من �ل�شحر �لذي عملته، مت حرقه�. 

e
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الفصل 4. هنا نتتبع الطريقة التي تتضاجع بها 
الساحرات مع الشياطين المعروفين بالجاثوم. 

يف كالمن� عن �لطريقة �لتي تت�ش�جع به� �ل�ش�حر�ت مع �شي�طني �جل�ث�م، �شت 
نق�ط ال بد �أن نذكره�. �أواًل، عن �ل�شيط�ن و�جل�شم �لذي يتخذه للم�ش�جعة، م� هي 
�مل�دة �لتي ه� م�شن�ع منه�؟ ث�نًي�، عن �لفعل نف�شه، هل �شيك�ن هن�ك حقن للمني 
و�ملك�ن، هل هن�ك  �لزم�ن  ث�لًث�، عن  �آخر؟  رجل  �ل�شيط�ن من  عليه  �لذي ح�شل 
وقت معني مف�شل على وقت �آخر لهذه �ملم�ر�شة؟ ر�بًع�، هل يك�ن هذ� �لفعل مرئي� 
للمر�أة؟ وهل �أولئك �لذين ُولدو� بهذه �لطريقة هم �لذين يزورهم �ل�شيط�ن غ�لًب�؟ 
خ�م�ًش�، هل هذ� يحدث فقط الأولئك �لذين مت وهبهن لل�شيط�ن عند �ل�الدة ب���شطة 
�أواًل  �أقل يف هذ� �لفعل؟ و�شنتحدث  �أو  �مل�لد�ت؟ �ش�د�ًش�، هل �ملتعة �جلن�شية �أكرب 

على �مل�دة ون�عية �جل�شد �لذي يتخذه �ل�شيط�ن. 
ال بد �أن نق�ل �أنه يتخذ ج�شًم� ه��ئيًّ�، و�أنه ن�ًع� م� ج�شٌم دني�ي، و�إىل حد م� له 
�شفة �أر�شية ب���شطة �لتكثف، وهذ� ُيف�شر ك�لت�يل. �له��ء ال ميكنه بنف�شه �أن يتخذ 
� يف  �آخر يتم��شع فيه. ويف هذه �حل�لة ال يك�ن حرًّ �شكاًل، لكنه يتخذ �شكل ج�شم 
قدر�ته، ولكن يك�ن مرب�ًط� بقدر�ت ذلك �جل�شم �الآخر. ب�لت�يل ال ميكن لل�شيط�ن 

�أن يتخذ ج�شًم� ه��ئيًّ� مثل هذ�. 
ومبعرفة �أن �له��ء متغري بكل طريقة و�أنه م�ئع، و�أن عالمة هذ� هي �أنه عندم� 
يح�ول �أحد �أن يقطع ج�شًم� �تخذه �ل�شيط�ن ب�ل�شيف، ال يقدر على فعل هذ�، الأن 
�أن �له��ء يف ذ�ته ه�  �أجز�ء �له��ء تتجمع مع بع�شه� مرة �أخرى. من هذ� يت�شح 
� لهذ�، ولكن ب�شبب �أنه ال ميكن �أن يتخذ �شكاًل �إال �إذ� ك�ن هن�ك  م�دة من��شبة جدًّ
ج�شم �أر�شي يجتمع معه، ب�لت�يل من �ل�شروري لله��ء �لذي يت�شكل فيه �ل�شيط�ن �أن 
يتكثف، ويقرتب من �ل�شفة �الأر�شية، ويف نف�س �ل�قت ُيبقي على خ���شه �له��ئية. 
�أن تعمل هذ� �لتكثيف بتجفيف �الأبخرة  و�ل�شي�طني و�الأرو�ح �لتي بال ج�شد ميكن 
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ذلك  فتعطي  يتخذونه�،  �لتي  �الأ�شك�ل  يف  مع�  وجتمعه�  �الأر�س،  من  �ل�ش�عدة 
�جل�شم �لهيئة �ملعروفة للحي�ة، وبنف�س �لطريقة �لتي تتحكم به� �لروح يف �جل�شم 
يف  �لبّح�ر  مثل  يك�ن�ن  يتخذونه�،  �لتي  �الأ�شك�ل  يف  هم  كذلك  فيه،  ت�شكن  �لتي 

�ل�شفينة �لتي حتركه� �لري�ح. 
لذ� عندم� ي�ش�أل �أحد م� ه� ن�ع �جل�شم �لذي يتخذه �ل�شيط�ن، يجب �أن نق�ل 
�ل�شف�ت  مع  �شف�ته  بع�س  يف  ي�شرتك  متكثف،  ه��ء  فهي  مل�دته،  ب�لن�شبة  �أنه  له 
�الأر�شية. ويف كل هذ� ف�ل�شيط�ن، ب�إذن �لرب، ميكن �أن يعمل هذ� يف طبيعته، الأن 
�لطبيعة �لروحية �أعلى من �لطبيعة �جل�شدية. ب�لت�يل �لطبيعة �جل�شدية ال بد �أن 
تطيع �ل�شيط�ن فيم� يتعلق ب�حلركة �مل��شعية. وال ي�جد �شكل ه� �أكرب من قدرتهم، 

لذلك يحرك�نه كم� يريدون، ب�لطريقة �لتي يرغب�ن فيه�. 
من هذ� ميكن �أن يخرج �ش�ؤ�ل، م�ذ� عن �حل�الت �لتي ي�ؤِدي فيه� مالك �خلري 
�أو مالك �ل�شر بع�س وظ�ئف �حلي�ة ب��شتخد�م �أج�ش�م حية، ولي�س ب�أج�ش�م ه��ئية، 
كم� يف ح�لة حم�ر بلع�م، حني حتّدث �ملالك، �أو عندم� يتلب�س �ل�شيط�ن يف �الأج�ش�م. 
�شنجيب ب�أن هذه �الأج�ش�م ال يق�ل عنه� �أنه� ُمتخذة من �ل�شيط�ن ولكن يتلب�س به� 
�ل�شيط�ن. �نظر كالم �لقدي�س »ت�م��س« عن �إذ� ك�نت �ملالئكة ميكن تتخذ �أج�ش�ًد�. 

ولكن دع�ن� نعد �إىل م��ش�عن�. 
ث �ل�شي�طني مع �ل�ش�حر�ت، وروؤيتهم،  �أن نفهم طريقة حتدُّ ب�أي طريقة ميكن 
هذه  من  �لث�ين  �جلزء  ه�  وهذ�  بهم؟  و�مل�ش�جعة  معهم،  و�الأكل  لهم،  و�شم�عهم 

�لفقرة. 
ث، ال بد �أن نق�ل �أن هن�ك ثالثة �أ�شي�ء مطل�بة حتى يحدث ح��ر  ب�لن�شبة للتحدُّ
لتربيد   � �أي�شً ولكن  �ل�ش�ت  �إخر�ج  لغر�س  فقط  لي�س  وهذ�  رئت�ن،  �أواًل،  حقيقي، 

�لقلب، فحتى �الأبكم لديه رئت�ن. 
�له��ء،  م� يف  يتم عمله جل�شم  دق معني  يك�ن هن�ك  �أن  �ل�شروري  ث�نًي�، من 
فيتك�ن �ش�ت �أكرب �أو �أقل، هذ� مثل �ل�ش�ت �لتي يتك�ن عند دق جر�س. الأنه عندم� 
ُت�شرب �مل�دة �ملن��شبة لعمل �ل�ش�ت ب�أد�ة ع�ملة لل�ش�ت، فهي ُتخِرج �ش�ًت� يت��فق 

مع حجمه�، حيث يتم ��شتقب�ل هذ� �ل�ش�ت يف �له��ء ويت�ش�عف يف �أذن �مل�شتمع. 
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ث�لًث�، �ل�ش�ت �للفظي مطل�ب، وميكن �أن نق�ل �أن م� ي�شمى �ش�ًت� يف �جلم�د�ت 
�لل�ش�ن جم�ري  َي�شرب  وهن�  �حلية.  �الأج�ش�م  ت�شدره  مل�  لفظًي�  �ش�ًت�  ي�شمى  فه� 
�لتنف�س ك�أد�ة طبيعية خمل�قة ب���شطة �لرب. وهذ� لي�س جر�ش�، فال ي�شمى �ش�ًت�، 

ولكنه �ش�ت لفظي. ولقد ذكرت هذ� حتى ميكن للمب�شرين �أن ُيعلم�ه للن��س. 
�شيًئ� مفه�ًم�  ُيخِرج  �أن  �للفظي يق�شد  �ل�ش�ت  �لذي يعمل  �أن  �ل�شروري  ومن 
ب�ش�ته  يتحكم  وب�لت�يل  يق�له،  �لذي  م�  نف�شه  ه�  يفهم  �أن  ويجب  �ملتلقي،  لعقل 
�أ�شن�نه بل�ش�نه على �لت��يل يف فمه، بفتح و�إغالق �شفتيه، وب�إر�ش�ل �له��ء  ب�شرب 
�ل�ش�ت حتى  يخرج  �لطريقة  بهذه  �خل�رجي، هكذ�  �له��ء  �إىل  فمه  �مل�شروب يف 

ت�شمعه �الأذن، وتفهم معن�ه. 
ونع�د �إىل �مل��ش�ع، �ل�شي�طني لي�شت لديه� رئة وال ل�ش�ن، رغم �أنه ميكنهم �أن 
ُيظهرو� ل�ش�نهم و�أ�شن�نهم و�شف�ههم بطريقة ��شطن�عية طبًق� حل�لة �الأج�ش�م �لتي 
�تخذوه�، وب�لت�يل هم ال ميكنهم �أن يتكلم�� ب�شكل حقيقي. ولكن الأن لديهم ِفهم� 
�أن ُيعربو� عن �شيء يق�شدونه، ُيحِدث�ن بع�س �ال�شطر�ب  عقليًّ�، فعندم� يريدون 
يف �له��ء �لد�خلي للج�شد �لذي يتخذونه، فُينتج�ن �ش�ًت�، لي�س �ش�ًت� لفظيًّ�، ولكنه 
�أذن  �إىل  �له��ء �خل�رجي  وُير�شل�نه ببالغة خالل  �للفظي،  �ش�ت يح�كي �ل�ش�ت 
و��شح  �له��ء وهذ�  تنف�س  بدون  ُيعمل  �أن  �لذي ميكن  �ل�ش�ت  �مل�شتمع. وهذ� مثل 
يف ح�لة �حلي��ن�ت �لتي ال تتنف�س وتعمل �ش�ًت�، كم� �أن هن�ك جم�د�ت معينة تعمل 
يتم  عندم�  �الأ�شم�ك  بع�س  الأن   .de Anima كت�ب  يف  �أر�شط�،  يق�ل  كم�  هذ�، 

�شيده�، فج�أة ُت�شدر �ش�ًت� ك�لبك�ء خ�رج �مل�ء ومت�ت. 
�لتي  للنقطة  ن�شل  �لنق�ط، حتى  من  يلي  م�  مع  فهم  �شن�شتخدمه يف  هذ�  كل 
نتكلم فيه� عن �الت�ش�ل �جلن�شي، و�إذ� �أر�د �أي �أحد �أن ي�ش�أل �أكرث يف م��ش�ع حديث 
�ل�شي�طني يف �الأج�ش�د �لتي يتلب�ش�ن به�، ميكنه �أن يرجع �إىل كالم �لقدي�س »ت�م��س« 
يف �لكت�ب �لث�ين من Sentences، �لف�شل �لث�من، �ملق�ل �خل�م�س. الأنهم يف هذه 
�حل�لة ي�شتخدم�ن �أع�ش�ء �جل�شم �لذي يتلب�ش�ن فيه، الأنهم يتلب�ش�ن بهذ� �جل�شم 

ويتحددون بقدر�ته، ولي�س بقدر�تهم هم، �ش��ء �جل�شدية �أو �لروحية. 
وال بد �أن نق�ل �الآن كيف ميكن �أن يرو� وي�شمع��. �لب�شر ن�ع�ن، روحي وج�شدي، 
يك�ن حمدوًد�  وال  �أن يخرتق �حل��جز  الأنه ميكنه  يتف�ق على �جل�شدي،  و�لروحي 
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ب�مل�ش�ف�ت، ب�شبب خ���س �ل�ش�ء �لتي ي�شتخدمه�. ب�لت�يل ال بد �أن نق�ل �أنه ال ميكن 
للمالك �ش��ء ك�ن مالك خري �أو مالك �شر، �أن يرى بعني �جل�شد �لذي �تخذه، وال 
�أن ي�شتخدم �أي من �شف�ت هذ� �جل�شد كم� يف �شفة �لكالم عندم� ��شتخدم �له��ء 
لذلك  �مل�شتمع.  ب���شطة  �شم�عه  يتم  �أن  �أمكن   � لفظيًّ �ش�ًت�  لُينتج  �له��ء  و�هتز�ز 
عي�نهم هي فقط عي�ن مر�ش�مة. وهم ُيظهرونه� لالإن�ش�ن بهذ� �ل�شكل حتى ُيظِهرو� 

له �أن �شف�تهم طبيعية ويتحدث�ن معه.  
بهذه �لطريقة ظهرت �ملالئكة �ملقد�شة لالآب�ء ب�أمر �لرب و�إذنه، ومالئكة �ل�شر 
�أظهرو� �أنف�شهم للف��شدين حتى يعرف �لف��شدون �شف�تهم وحتى يتع�مل�� معهم يف 

�خلطية. 
وتفتقده�  �حلي،  �جل�شم  يف  حتدث  حي�ية  عملية  هي  �جل�شدي  �لب�شر  والأن 

�ل�شي�طني، ب�لت�يل فهم ير�شم�نه� يف �الأج�ش�د �لتي يتخذونه�.
وميكن �أن نتحدث بنف�س �لطريقة عن �شم�عهم، و�لذي ه� �أكرث دقة من �شم�ع 
�جل�شد، الأنه ميكنهم �أن يعرف�� �أفك�ر �لعقل وحديث �لروح مبه�رة �أكرث مم� ميكن 
لالإن�ش�ن ب�لعقل �أن يفعله يف بيئة �لكلم�ت �مل�شم�عة. �نظر كالم �لقدي�س »ت�م��س« 
يف �لكت�ب �لث�ين من Sentences، �لف�شل �لث�من. الأنه �إذ� ك�نت �لرغب�ت �ل�شرية 
لالإن�ش�ن ظ�هرة يف وجهه، و�الأطب�ء ميكن �أن يعرف�� منه� �أفك�ره من خالل �شرب�ت 

قلبه وح�لة نب�شه، فكل هذه �الأ�شي�ء ميكن �أن يعرفه� �ل�شيط�ن ب�شكل �أف�شل. 
وميكن �أن نق�ل هذ� عن �الأكل، يف �ملم�ر�شة �لك�ملة لالأكل هن�ك �أربع عملي�ت، 
و�إخر�ج  �ل�شرورية  للم��د  �الأي�س  ور�بًع�  �له�شم،  �ملعدة،  �إىل  �لبلع  ب�لفم،  �مل�شغ 
�أول عمليتني لالأكل يف �جل�شد �لذي يتخذونه،  �أن تعمل  �لز�ئد. كل �ملالئكة ميكن 
ولكن لي�س �لث�لثة و�لر�بعة. فبداًل من �له�شم و�الإخر�ج لديهم قدرة �أخرى يذوب 
فيه� �لطع�م فج�أة يف �مل�دة �ملحيطة به. ففي ج�شد �مل�شيح ك�نت عملية �الأكل ك�ملة 
بكل خط��ته�، حيث ك�نت لديه �لقدرة على �الأي�س و�لتغذي، لكن لي�س ب�لطريقة 
ك�ن  ف�لطع�م  مفخمة،  �مل�شيح  ج�شم  ح�لة  يف  ك�نت  �لقدر�ت  هذه  الأنه  �لطبيعية، 

يذوب يف ج�شده فج�أة، كم� يرمي �أحد ب�مل�ء على �لن�ر. 
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كيف ميكن لل�صاحر�ت يف هذ� �لع�صر �أن يوؤدين �لت�صال �جل�صدي مع �صياطني 
�جلاثوم وكيف يتكاثرن بهذه �لطريقة؟ 

ال ت�جد �شع�بة يف هذ� �إذ� فهمن� م� �شبق، فب�لنظر �إىل �ملبد�أ �لذي بد�أن� به، 
ف�لفعل �جل�شدي �لذي يعمله �ل�شيط�ن �جل�ث�م مع �ل�ش�حر�ت، �إمن� يعمله بج�شده 

�لذي �تخذه. 
هذ�  يعملن  �أن  ميكن  �لع�شر  هذ�  يف  �ل�ش�حر�ت  هل  ويق�ل  �أحد  ي�شك  وقد 

�القرت�ن �لبغي�س؟ وهل �ل�ش�حر�ت ُولدن ب�شبب هذه �لعملية �ملقيتة؟
يف �إج�بة هذه �ل�شك�ك ميكن �أن نق�ل، ب�لن�شبة لل�شك �الأول، ب�لن�شبة ملم�ر�ش�ت 
�ل�ش�حر�ت �لالتي ُكنَّ َيع�شن يف �الأزم�ن �لقدمية، قبل ح��يل 1400 �شنة قبل جت�شد 
ربن�. فغري معل�م �إذ� ُكنَّ قد �أدمن على هذه �ملم�ر�ش�ت مثل �ش�حر�ت هذ� �لع�شر 
ال  ولكن  �مل��ش�ع.  هذ�  عن  ب�شيء  يخربن�  ال  ف�لت�ريخ  معل�م�تن�  بقدر  الأنه  ال،  �أم 
ب�أعم�لهن  و�أنهن  �ش�حر�ت،  د�ئًم�  هن�ك  ك�نت  �أنه  ي�شك  �لت�ريخ  يقر�أ  ممن  �أحد 
و�أن �شي�طني  �الأر�س،  و�الأ�شج�ر على  للب�شر و�حلي��ن�ت  ب�الأذى  ت�شبنب  �ل�شيط�نية 
�جل�ث�م و�ل�شلع�ة )�أحي�ًن� ُتكتب �ل�شعالة كم� ُتكتب �ل�شلع�ة( ك�ن�� د�ئًم� م�ج�دين، 
الأن تق�ليد �ل�شريعة و�لعلم�ء ترك�� لالأجي�ل �لق�دمة معل�م�ت عديدة بخ�ش��س هذ� 
قبل عدة مئ�ت من �ل�شنني. �إال �أن هن�ك �ختالًف� و�حًد�، �أنه يف �الأزم�ن �لبعيدة يف 
�مل��شي ك�نت �شي�طني �جل�ث�م تعمل هذ� مع �لن�ش�ء ب�الإجب�ر �شد رغبتهن، كم� ه� 
و��شح من كالم »نيد�ر« يف كت�به Formicarius وكالم »ت�م��س �أوف ب�رب�نت« يف 

 .Bees أو� Universal Good كت�به
�لبذ�ءة  من  �لن�ع  بهذ�  ف�شدو�  قد  �لع�شر  هذ�  �ش�حر�ت  �أن  نظرية  ولكن 
ُمثبتة فقط يف ر�أين�، ولكن ب�شه�دة �خلرب�ء من �ل�ش�حر�ت  �ل�شيط�نية هي لي�شت 
�أنف�شهن مم� جعل كل �شيء م�ث�ًق�، و�عرتفن �أنهن �الآن لي�س كم� ُكن يف �مل��شي، 
حيث ك�ن هذ� بدون رغبة منهن، لكنهن �الآن يفعلن هذ� برغبتهن �خل��شة وي�ؤدين 

لل�شي�طني �أكرث ��شتعب�د كريه وف��شد.
�الأبر�شي�ت،  خمتلف  يف  �لعلم�ين  ب�لق�ن�ن  مع�قبتهن  من  بد  ال  كثري�ت  ن�ش�ء 
على  ل�شنني عديدة مدمن�ت  ُكّن  »ر�تي�شب�ن«، حيث  وقرية  »ك�ن�شت�ن�س«  خ��شة يف 
من  وبع�شهن  �لع�شرين  يف  �أعم�رهن  ك�نت  �أن  منذ  بع�شهن  �لبغي�س،  �لعمل  هذ� 
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�أو جزئي  �إنك�ر ك�مل  �لث�نية ع�شرة و�لث�لثة ع�شرة، ود�ئًم� م� يفعلن هذ� مع  عمر 
لالإمي�ن، وكل �شك�ن �الأم�كن �الأخرى �شه�د على هذ�. الأنه بدون ح�ش�ب من ت�بت 
منهن ورجعت �إىل �الإمي�ن، فلي�س �أقل من ثم�نية و�أربعني �مر�أة مت حرقه� يف خم�شة 
�شن��ت. ولن نذكر �ل�ش�حر�ت �لالتي �أتني حتت مالحظة زميلن� �ملفت�س يف »ك�م�« 
يف مق�طعة »ب�ربي�«، و�لذي يف �شنة و�حدة -وك�نت �شنة �لنعمة 1485- ت�شبب يف 
حرق �إحدى و�أربعني �ش�حرة، وكلهن مت �إثب�ت حرقهن ب�شكل علني، الأنهن قد م�ر�شن 
�شه�د  ب���شطة  �إثب�ته  �الأمر مت  ب�لت�يل هذ�  �ل�شي�طني.  مع  �لبغي�شة  �الأعم�ل  هذه 

عي�ن، وب�لهرطقة، وب�شه�دة �شه�د م�ث�قني. 
�ملم�ر�شة  هذه  ب�شبب  والدتهن  ك�نت  �ل�ش�حر�ت  هل  �الآخر،  لل�شك  ب�لن�شبة 
�لفن�ن  و�أن كل  �أن هذ� حقيقي،  »�أوج�شتني«  �لقدي�س  نق�ل مع  �أن  �لبغي�شة، ميكن 
�مل�ور�ئية له� �أ�شل م�شم�م �أتى من عالقة �الإن�ش�ن مع �ل�شي�طني. الأنه يق�ل يف كت�به 
On Christian Doctrine: كل هذ� �لن�ع من �الأعم�ل �مل�ور�ئية، �ش��ء ك�ن ت�فًه� 
�أو م�ؤذًي�، نبت من عالقة م�شم�مة بني �الإن�ش�ن و�ل�شيط�ن، مثلم� ُعملت بع�س �لعه�د 

للكف�ر مع �مل�كرين من �خل�رج.
�ل�شحر، وعدة  �مل�ور�ئي�ت وفن�ن  �أن��ع من  �أن هن�ك عدة  �أنه رغم  الحظ هن� 
جمتمع�ت من �أولئك �لذين مي�ر�ش�نه�، لكن من �شمن �الأربعة ع�شر ن�ًع� من هذ� 
�لفن، ف�إن ف�شيلة �ل�ش�حر�ت هي �الأ�ش��أ، الأنهن ال ُيخفني هذ� بل ُيعلن�ن �لعهد مع 
�ل�شيط�ن، و�أكرث من هذ�، يعملن ن�ًع� من عب�دة �ل�شيط�ن عرب �إنك�رهن لالإمي�ن، 
�ل�شي�طني، وهذ� مت�قع من  �لعالقة مع  ن�ع من  �أ�ش��أ  وب�لت�يل ف�ل�ش�حر�ت يعملن 

�شل�ك �لن�ش�ء، �لذين يبتهجن د�ئًم� ب�الأ�شي�ء �لف��شدة. 

e
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الفصل 5. الساحرات عادة يعملن تعاويذهن 
باستخدام األسرار المقدسة للكنيسة 

وبه�  للكني�شة،  �ملقد�شة  �الأ�شر�ر  ب��شتخد�م  تع�ويذهن  يعملن  ع�دة  �ل�ش�حر�ت 
ُيف�شدون �لقدرة �جلن�شية، وبه� ُي�شبب�ن �الأمر��س لكل �ملخل�ق�ت �لتي خلقه� �لرب 

بكل �أن��عهم. 

عمل  يف  طرقهن  بخ�ش��س  نذكره�  �أن  بد  ال  عديدة  �أ�شي�ء  هن�ك  ولكن 
يتعلق  ب�الإن�ش�ن، ثم م�  يتعلق  �أواًل م�  للمخل�ق�ت وعلى �الأ�شج�ر يف �الأر�س:  �الأذية 
ب�حلي��ن�ت، وث�لًث� م� يتعلق ب�الأ�شج�ر على �الأر�س. ب�لن�شبة لالإن�ش�ن، �أواًل ميكنهن 
�أن يعملن تع�يذة ح�جبة على قدر�ت �الإجن�ب، وتع�يذة على �لقدرة �جلن�شية، فال 

ميكن للمر�أة �أن حتمل، وال يقدر �لرجل على �أد�ء �لفعل.

دون  معينة  �مر�أة  ن�حية  �الأحي�ن  بع�س  يف  يتعطل  �أن  �لفعل  لهذ�  كيف  ث�نًي�، 
�الأخرى؟

ث�لًث�، كيف ي�أخذن �الأع�ش�ء �لرج�لية بعيد� فيظهر �أنه� قد ذهبت من �جل�شد؟

ر�بًع�، هل من �ملمكن �أن مُنيز �إذ� ك�ن �أي من هذه �الأ�شي�ء �ملذك�رة ح�شلت بفعل 
�ل�شيط�ن بنف�شه، �أم �أنه� ح�شلت خالل ت�كيل �أحد �ل�ش�حر�ت؟

ببع�س  حي��ن�ت  �إىل  و�لن�ش�ء  �لرج�ل  لن  ُيح�ِّ �أن  لل�ش�حر�ت  كيف  خ�م�ًش�، 
�الإيه�م؟

�ش�د�ًش�،كيف ميكن لل�ش�حر�ت �لع�مالت يف �لت�ليد بطرق عديدة �أن يقتلن م� 
يتم حمله يف �أرح�م �لن�ش�ء؟ وعندم� ال يقدرن على فعل هذ�، فكيف يهنب �الأطف�ل 
�إثب�ته� يف  �الأ�شي�ء �شتبدو وك�أنه� ال ت�شدق، ولكن كله� مت  لل�شيط�ن؟ بقر�ءة هذه 
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�جلزء �الأول من هذ� �لعمل ب�أ�شئلة و�إج�ب�ت على �حلجج، فيمكن للق�رئ �لذي لديه 
�شك�ك �أن يع�د �إليه� لغر�س معرفة �حلقيقة. 

وجدن�ه�  و�أمثلة  حقيقية  وق�ئع  ن�شيف  �أن  فقط  م��ش�عن�  �حل�يل  �ل�قت  يف 
�أو كتبه� �آخرون يف �لتحذير من هذه �جلر�ئم، فيتم تثبيت تلك �حلجج  ب�أنف�شن�، 
�الإمي�ن  يع�د  �أن  وب�لت�يل ميكن  �شخ�س،  �أي  على  �لفهم  ك�نت �شعبة  �إذ�  �ل�ش�بقة 

له�ؤالء �لذين يظن�ن �أنه ال ت�جد �ش�حر�ت، و�أنه ال ي�جد �شحر يف هذ� �لع�مل.
وب�لن�شبة للدرجة �الأوىل من �الأذية �لتي يعملنه� للجن�س �لب�شري، ال بد �أن نذكر 
�أنه بعيًد� عن �لطرق �لتي ي�ؤذون به� �ملخل�ق�ت �الأخرى، ف�إن لديهم �شتة طرق الإيذ�ء 
�لب�شر. �الأوىل هي ت�شجيع حب �شرير يف �لرجل �أو �ملر�أة، �أو يف �ملر�أة جت�ه �لرجل. 
�لث�نية هي زرع كره �أو غرية يف �أي �شخ�س. �لث�لثة هي �شحر �لرجل فال ي�شتطيع 
�أن يعمل �لعالقة �جلن�شية مع �ملر�أة، �أو �شحر �ملر�أة فال ت�شتطيع �أن تعمل عالقة مع 
�لرجل، �أو بعدة مع�ن �أخرى مثل عمل �إجه��س كم� قلن� من قبل. �لر�بعة هي عمل 
مر�س يف �أي من �أع�ش�ء �جل�شم �لب�شري. �خل�م�شة هي �أخذ �حلي�ة من �ل�شخ�س. 

�ل�ش�د�شة هي �أخذ �ملنطق من �ل�شخ�س. 
ال بد �أن نق�ل �أن �ل�شي�طني ميكنهم بقدر�تهم �لطبيعية بكل �لطرق �أن يعمل�� 
�لعلل و�الأمر��س، وهذ� يعمل�نه بقدرتهم �لروحية �لطبيعية، و�لتي هي �أعلى من �أي 

ق�ة ج�شدية. 
ولكن �أواًل، قد يت�ش�ءل �لق�رئ عن �ل�شبب �لذي يجعلهم غري ق�درين على �لت�أثري 
يف �لنج�م، �شنق�ل �أن هن�ك ثالثة �أ�شب�ب، �الأول �أن �لنج�م ف�قهم، بينم� هم يف 
�الأول،  �جلزء  �نظر  �إليهم،  �مل�كلة  �مله�م  ب�شبب  وهذ�  �ل�شفلي،  �ل�شب�ب  منطقة 

�ل�ش�ؤ�ل 2، عندم� حتدث� عن �جل�ث�م و�ل�شلع�ة. 
�إىل  �نظر  �خلري.  مالئكة  ب���شطة  حمك�مة  �لنج�م  �أن  ه�  �لث�ين  �ل�شبب 
� كالم �لقدي�س  �لكتب �لعديدة �لتي تخت�س ب�لق�ى �لتي حُترك �لنج�م، وخ�ش��شً

»ت�م��س«. ويف هذ� �مل��ش�ع يتفق �لفال�شفة مع �لاله�تي�ن. 
ث�لًث�، �أنه ب�شبب �لنظ�م �لع�م و�ل�ش�لح �لع�م للك�ن. و�لذي �شيع�ين من �شرر 
هذه  لذلك  �لنج�م.  ت�أثري  يف  تغيري  �أي  تعمل  �أن  �ل�شريرة  لالأرو�ح  �ُشمح  �إذ�  ب�لغ 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



163

�لتغري�ت �لتي ح�شلت ب�إعج�ز يف �لعهد �لقدمي و�جلديد قد حدثت بفعل �لرب من 
خالل مالئكة �خلري. كمث�ل، مل� ت�قفت �ل�شم�س من �أجل »ج��ش��«، �أو عندم� رجَعت 
�إىل �خللف من �أجل »حزقي�«، �أو عندم� �أظلمت ب�شكل معجز �أثن�ء �آالم �مل�شيح. ولكن 
�أن يعمل�� تع�ويذهم، �ش��ء �ل�شي�طني  يف كل �الأم�ر �الأخرى غري �لنج�م، ميكنهم 

�أنف�شهم �أو �ل�شي�طني من خالل ت�كيل �ش�حرة.

ث�نًي�، ال بد �أن نذكر �أنه يف كل طرقهم لعمل �الأذية، ي�جه�ن �ش�حر�تهم لعمل 
�أدو�تهن لل�شحر من �الأ�شر�ر �ملقد�شة للكني�شة، �أو من بع�س �الأ�شي�ء �ملقد�شة �ملكر�شة 
مذبح  من  قم��شة  حتت  �شمعية  �ش�رة  ي�شعن  �الأحي�ن  بع�س  يف  �أنهن  مثل  للرب، 
�لكني�شة، �أو ي�شحب�ن خيًط� ممزوًج� بزيت �ملريون �ملقد�س، �أو ي�شتخدمن �الأ�شي�ء 
�ملكر�شة ب�أي طريقة. وهن معت�د�ت �أن مُي�ر�شن �شحرهن يف �الأوق�ت �ملقد�شة من 

�ل�شنة، خ��شة يف عيد جميء �مل�شيح، ويف �لكري�شم��س. 

�الإن�ش�ن  �ملعنى ال يجعلن  �أنهن بهذ�  �الأول،  �ل�شبب  لهذ�،  �أ�شب�ب  وهن�ك ثالثة 
حتى  رب�ين،  ه�  م�  كل  بتل�يث  �ملقد�ش�ت،  بتدني�س  ولكن  ب�خلي�نة،  مذنًب�  فقط 
ميكنهن �الإ�ش�ءة للرب خ�لقهم ب�شكل �أكرث عمًق�، فُتلعن �أرو�حهم وُي�شِقط�ن كثرًي� 

غريهم يف �خلطية. 

ق�ة  لل�شيط�ن  يعطي  �أن  �الإن�ش�ن، ميكن  � من  م�شت�ء جدًّ ك�نه  �لرب،  �أن  ث�نًي�، 
�أن �لرب يف غ�شبه يف  �أكرب على تعذيبهم. الأجل هذ� يق�ل �لقدي�س »جريج�ري«، 
بع�س �الأحي�ن ي�شتجيب لدع��ت �لف��شدين �لتي يرف�شه� من �الآخرين الأجل تعذيب 
ي�شلل  �أن  للرب  ميكن  �خلري،  و�ش�ح  ب�شبب  �أنه  ه�  �لث�لث  و�ل�شبب  �لب�شر.  بع�س 
من  �لنعمة  على  وح�شل��  تقي�  عمال  عمل��  قد  �أنهم  يظن�ن  �لذين  �لرج�ل  بع�س 

�لرب، بينم� هم يف �ل��قع قد عمل�� �خلطية ب�شكل �أثقل. 

�شبب ر�بع ميكن �أن ي�ش�ف بخ�ش��س �مل���شم �ملقد�شة و�ل�شنة �جلديدة. الأنه 
وفًق� للقدي�س »�أوج�شتني«، هن�ك خط�ي� �أخالقية �أخرى غري �لزن� ميكن �أن تعمله� 

وتدن�س به� �الأعي�د.
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�أم�ر  وهي  لل�شي�طني  حق�رة  �الأكرث  �لعملي�ت  من  ينبثق�ن  و�ل�شحر  �مل�ور�ئي�ت 
يجعل  �ل�شيط�ن  قيل،  كم�  ب�لت�يل،  �لرب.  عند  من  ه�  �لذي  لالحرت�م  خم�لفة 

�الإن�ش�ن ي�شقط �أكرث، و�خل�لق ي�شت�ء منه �أكرث. 
�أن  »�إيزيدور«،  للقدي�س  وفق�  نق�ل  �أن  ميكن  �جلديدة  �ل�شنة  لعيد  وب�لن�شبة 
»ج�ن��س« �لذي ج�ء منه ��شم ين�ير، و�لذي يبد�أ يف ي�م �خلت�ن �ملقد�س، ك�ن �شنًم� 
ذ� وجهني، و�حد يعرب عن �ل�شنة �لقدمية و�الآخر يعرب عن بد�ية �ل�شنة �جلديدة، 
لل�شيط�ن  ب�الأحرى  �أو  له  وكتكرمي  �جلديدة.  ب�ل�شنة  و�ملب�شر  �حل�فظ  ه�  وك�أنه 
ويفرح�ن  �ل�ش�خبة،  �الحتف�الت  �ل�ثني�ن  يعمل  �ل�شنم،  �شكل هذ�  �لذي ه� على 
ب�أنف�شهم، ويعمل�ن كثرًي� من �لرق�ش�ت و�الأعي�د. و�ملب�رك »�أوج�شتني« يذكرهم يف 

م���شع كثرية، ويعطي و�شًف� دقيًق� لهم يف كت�به �ل�ش�د�س و�لع�شرين. 
�إىل  ويح�ل�نه�  �الأخالقي،  �لف�ش�د  هذ�  يقلدون  �لف��شدون  �مل�شيحي�ن  و�الآن 
جم�ن عندم� ي�أتي وقت �ملهرج�ن فيهرع�ن �إليه ب�الأقنعة و�الأ�شح�ك�ت و�خلر�ف�ت 
م�شلحتهن،  الأجل  ب�ل�شيط�ن  �حتف�التهن  ي�شتخدمن  �ل�ش�حر�ت  كذلك  �الأخرى. 
�لرب�نية  �ملقر�ت  �أي�م  مع  لتت��فق  �جلديدة  �ل�شنة  وقت  يف  تع�ويذهن  ويعملن 

و�لعب�د�ت، مثل ي�م �لقدي�س »�أندرو« و�لكري�شم��س. 
و�الآن ب�لن�شبة لكيفية عمل �شحرهن، ُهّن ي�شتخدمن �شيئني،  �أواًل �أ�شر�ر �لكن�شية 
�ملقد�شة، وث�نًي� الأ�شي�ء �ملكر�شة �ملقد�شة، �شن�شري �إىل حق�ئق مكت�شفة ب���شطتن� يف 

حملة �لتفتي�س. 
يف قرية من �الأف�شل �أال نذكر ��شمه�، �أثن�ء عمل �شر �الأفخ�ر�شتي� �ملقد�س حيث 
ي�ؤكل �خلبز تعبرًي� عن ج�شد �مل�شيح، عندم� ��شتلمت �ش�حرة ج�شد ربن� ذ�ت مرة، 
فج�أة خف�شت ر�أ�شه�، وعملت تلك �لع�دة �لكريهة للن�ش�ء، ب�أن و�شعت قم��س ث�به� 
قرب فمه�، و�أخرجت ج�شد �لرب خ�رج فمه� خفية، وغلفته يف منديل، وبعد ذلك، 
حتت  ودفنته  �شفدع،  بد�خله  �شغري  �شندوق  يف  و�شعته  �ل�شيط�ن،  من  ب�قرت�ح 
�الأر�س بج��ر منزله� بج��ر �ملخزن، �إىل ج��ر �أ�شي�ء كثرية �أخرى، الأجل �أن تعمل 
به �شحره�. ولكن بتدخل من رحمة �لرب، مت �كت�ش�ف هذه �جلرمية وو�شعه� حتت 

�ل�ش�ء.
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الأنه يف �لي�م �لت�يل، ك�ن هن�ك رجل م�ظف ذ�هب �إىل عمله قرب ذلك �ملنزل، 
�ل�شندوق  حتته�  �لتي  �حلجرة  �إىل  �أتى  وعندم�  يبكي،  طفل  ك�أنه  �ش�ًت�  ف�شمع 
�ملدف�ن، �شمع �ل�ش�ت ب�شكل �أو�شح، وظن ب�أن هن�ك طفاًل مدف�ًن� ه�هن�، فذهب 
�إىل �لعمدة �أو �حل�كم، و�أخربه مب� ح�شل معه،  �أو كم� ظن، �أخربه ب�أن هن�ك من 
قتل طفاًل وليًد�. وب�شرعة �أر�شل �لعمدة ُخّد�مه ف�جدوه كم� ق�ل. ولكنهم كره�� �أن 
�أتت  �إذ�  وينتظرو�  ير�قب��  �أن  �الأكرث حكمة  �أنه من  و�جدين  �لطفل،  ُيخرج�� جثة 
�مر�أة �إىل هذ� �ملك�ن. الأنهم مل يك�ن�� يعرف�ن �أن هذ� ه� ج�شد �لرب �ملخب�أ هن�. 
وحدث �أن �ل�ش�حرة قد �أتت �إىل �ملك�ن، و�جتهت ن�حية �ل�شندوق �لذي خب�أته، وك�ن 
هذ� �أم�م �أعينهم. وعندم� مت �أخذه� وم�ش�ءلته�، ك�شفت عن جرميته�، وق�لت �أن 
�أذى  تعمل  �أن  بهذ�  تقدر  حتى  �شفدعة،  مع  �ل�شندوق  يف  �إخف�وؤه  مت  �لرب  ج�شد 

لبع�س �الأ�شخ��س و�ملخل�ق�ت �الأخرى. 
�أن  بدون  ��شتطعن  كلم�  �لع�دة  يعملن هذه  �ل�ش�حر�ت  �أن   � �أي�شً نذكر  �أن  بد  ال 
ُيكت�شف �أمرهن، فهن ي�شتلمن ج�شد �لرب حتت ل�ش�نهن بداًل من �أعاله. وبطريقة 
�أن  �أي عالج ميكن  �أنهن ال ُيردن �حل�ش�ل على  �أن ُيرى به�، و�ل�شبب ه�  ال ميكن 
يتع�ر�س مع �إنك�رهن لالإمي�ن، �إم� ب�العرت�ف �أو بتقبل �ل�شر �ملقد�س لالأفخ�ر�شتي�، 
وث�نًي�، الأنه بهذه �لطريقة من �الأ�شهل عليهن �أن ي�أخذن ج�شد �لرب خ�رج �أف��ههن 
ليمكنهن و�شعه بعيًد� الأجل ��شتخد�م�تهن، الأجل �الإ�ش�ءة للخ�لق. لهذ� �ل�شبب كل 
ث�ن �لن��س فيه� �أن يتخذو� كل �الحتي�ط عندم�  ت�جيه�ت �لكني�شة له�ؤالء �لذين ُيحدِّ
يتع�مل�ن مع �لن�ش�ء �أن تك�ن �أف��ههن مفت�حة و�أل�شنتهن خ�رجة وظ�هرة، و�أن تك�ن 
مالب�شهن �شليمة وال �شيء خمب�أ فيه�. وكلم� �تُّخذت �حتي�ط�ت �أكرث كلم� �نك�شفت 

�ل�ش�حر�ت �أكرث. 
ي�شعن  �الأحي�ن  بع�س  يف  �ملقد�شة.  �الأ�شي�ء  يف  يعملنه�  كثرية  �أخرى  خر�ف�ت 
�ش�رة �شمعية �أو م�دة عطرية حتت قم��شة من مذبح �لكني�شة، كم� قلن� من قبل، ثم 
ُيخف�نه� حتت عتبة منزل، حيث ُي�شحر به� �ش�حب �ملنزل عندم� مير ف�قه�. �أمثلة 
� ميكن �أن ن�شعه�، ولكن هذه �الأن��ع �ل�شغرية من �لتع�ويذ �شيتم  �أخرى كثرية جدًّ

فهمه� بذكر �الأكرب منه�. 
e
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الفصل 6. كيف تمنع وتعوق الساحرات القدرة على 
اإلنجاب 

�الإن�ش�ن  يف  �الإجن�بية  �لقدرة  �ل�ش�حرة  به�  ُتعطل  �لتي  �لطريقة  بخ�ش��س 
و�حلي��ن يف كال �جلن�شني، ميكن للق�رئ �أن يرجع �إىل م� ُكتب من قبل يف �ل�ش�ؤ�ل، 
حل�ل  بعد  هن�ك،  �لكره.  �أو  للحب  �لرج�ل  عق�ل  ُيح�لن  �أن  لل�ش�حر�ت  ميكن  هل 
�أن  �لرب  ب�إذن  لل�ش�حرة  ميكن  �لتي  �لطريقة  عن  ت��شيح  هن�ك  ك�ن  �ملج�دالت، 

ُتعطل �لقدرة �الإجن�بية. 
 � ولكن ال بد �أن نذكر �أن هذ� �لتعطيل ميكن �أن يح�شل د�خلًي� �أو خ�رجيًّ�. د�خليًّ
ال  وهذ�  �لذكري.  �لع�ش�  �نت�ش�ب  مب��شرة  مينعن  عندم�  �أواًل،  بطريقتني.  يفعلنه 
يبدو م�شتحياًل عندم� ن�شع يف �حل�شب�ن �أنهن ميكنهن �أن ُيبطلن ��شتخد�م �أي ع�ش� 
�لق�ة  ت�شبب  �لتي  �الأع�ش�ء  �إىل  تدفق �جل��هر �حلي�ية  ث�نًي�، عندم� مينعن  حي. 
�ملحركة، مغلقني �لقن�ة �ملن�ية حتى ال ي�شل �ملني �إىل قن��ت �الإجن�ب، �أو حتى ال 

ميكنه �أن يقذف، �أو يقذف لكنه يك�ن غري ُمثمر فرُي�ق بال جدوى. 
ب�أكل  �أو  �ل�ش�ر،  ب��شتخد�م  �أوق�ت  يف  �الإجن�ب  تعطيل  ميكنهن  ب�أنه   � وخ�رجيًّ

�الأع�ش�ب، �أو بطرق �أخرى. 
ولكن يجب �أال نظن �أنه بقدرة هذه �الأ�شي�ء يحدث �لعقم لالإن�ش�ن، ولكن بقدرة 
ُهّن  حتديد�  ب�لعقم،  �ل�هم  ُيحدث��  �أن  لل�ش�حر�ت  ميكن  �ل�شرية  �ل�شيط�ن  �أوه�م 

يجعلن �لرجل غري ق�در على �مل�ش�جعة، و�ملر�أة غري ق�درة على �حلمل. 
و�شبب هذ� �أن �لرب ي�شمح لهن بقدرة �أكرب يف هذ� �لفعل ب�لذ�ت و�لذي ج�ءت 
به �خلطية �الأوىل، �أكرث من كل �أفع�ل �الإن�ش�ن �الأخرى. ب�ملثل، لديهن قدرة �أكرب على 
�حلّي�ت، �لتي هي �حلي��ن�ت �الأكرث ��شتخد�ًم� يف �ل�شحر، �أكرث من كل �حلي��ن�ت 
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�الأخرى. لذلك جند �حلّي�ت د�ئًم� يف حمالت �لتفتي�س، وهن ي�شبنب �لعقم ب���شطة 
�شحر �حلّي�ت.  

الأن هن�ك �ش�حًر� مت �لقب�س عليه و�عرتف �أنه ول�شن��ت ط�يلة جعل كثرًي� من 
�. و»نيد�ر« يخربن� عن �ش�حر ��شمه »�شت�دلني« مت  �لن��س عقيمني و�حلي��ن�ت �أي�شً
�أخذه يف �أبر�شية »الوز�ن«، و�عرتف �أنه عمل �شحًر� من �أ�شح�ره �أحد �لبي�ت حيث 
يعي�س رجل وزوجته، فقتل بهذ� �ل�شحر �شبعة �أطف�ل حملت بهم �ملر�أة، ولذلك ك�نت 
�ملر�أة ل�شنني ط�يلة جته�س. وق�ل �أنه بنف�س �لطريقة جعل كل �مل��شية �لتي يف �لبيت 

عقيمة ط��ل هذه �ل�شنني وال ت�شتطيع �أن تلد �أي �شيء حي.
وعندم� �ش�أل�ه كيف فعل هذ�، وم� ه� �لعق�ب �لذي يتخريه لنف�شه، ك�شف جرميته 
ق�ئاًل، لقد و�شعت حّية حتت عتبة �لب�ب �خل�رجي للبيت، و�إذ� متت �إز�لته�، �شتع�د 
الأنه�  عليه�  ُيعرث  مل  �حلية  لكن  ق�ل،  كم�  وح�شل  كلهم.  �لبيت  ل�شك�ن  �خل�ش�بة 
حتللت �إىل تر�ب، فتمت �إز�لة هذه �لقطعة من �الأر�س �لتي ُعمل فيه� �ل�شحر، ويف 

نف�س �ل�شنة ع�دت �خل�ش�بة للزوجة ولكل �حلي��ن�ت. 
ح�لة �أخرى حدثت منذ �أربع �شن��ت يف »ري�ش�فني«. ك�نت هن�ك �ش�حرة �شهرية، 
�. وك�نت هن�ك زوجة  �أن ت�شحر �لن�ش�ء وت�شبب لهن �إجه��شً ميكنه� بلم�شة و�حدة 
رجل نبيل يف ذلك �ملك�ن وحملت وعّينت �أحد �مل�لد�ت لتهتم به�، وحذرته� �مل�لدة 
�أبًد�  و�أن حَتذر �أن تتحدث مع تلك �ل�ش�حرة �أي حديث ك�ن.  �أال تخرج من �لقلعة 
وبعد �أ�ش�بيع قليلة، مل تهتم �ملر�أة بهذ� �لتحذير، فخرجت من �لقلعة لتزور �إحدى 
�لن�ش�ء �لتي ق�بلته� ذ�ت مرة يف �أحد �الأعي�د، وعندم� جل�شت معه� قلياًل، ج�ءت 
�ل�ش�حرة، وك�أنه� �أتت لتحيته�، ف��شعت �ل�ش�حرة يديه� �الثنتني على معدة �ملر�أة، 
�ملنزل  �إىل  وع�دت  هذ�  من  وخ�فت  �لطفل.  حركة  من  ب�أمل  �ملر�أة  �أح�شت  وفج�أة 
»و�آ�صفاه! لقد خ�صرت طفلك  فيه�  �ملُ�لدة  �ملُ�لدة مب� ح�شل. ف�شرخت  و�أخربت 
بالفعل« وهذ� م� ح�شل فعاًل عندم� �أتى وقت والدته�، حيث ولدت �أجز�ء متن�ثرة 
من طفل، �أجز�ء من ر�أ�شه و�أجز�ء من يديه. وهذ� �ل�شحر مت عمله له� لالنتق�م من 

زوجه�، �لذي ك�نت مهنته �أن ي�أتي ب�ل�ش�حر�ت �إىل �لعد�لة ويث�أر الأذيتهن للرب. 
�شحره  مت  »ك�ن�شت�ن�س«،  �أبر�شية  يف  »مري�شب�رج«  قرية  يف  �ش�ب  هن�ك  وك�ن 
بطريقة ال ميكنه معه� �أن ي�ش�جع �أي �مر�أة �إال و�حدة. و�لكثريون �شمع�ه وه� يق�ل 
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�أنه ك�ن يرغب يف �أن يرف�س هذه �ملر�أة، ويرحل �إىل �أر�س �أخرى، ولكنه حتى هذ� 
�، ويف بع�س  �لي�م جمب�ر ب�أن ي�شتيقظ كل ي�م يف �لليل وي�ش�جعه� ويع�د �شريًع� جدًّ
�الأحي�ن يقطع �الأر��شي �لبعيدة يف ع�دته، وبع�س �الأحي�ن �الأخرى يع�د عرب �له��ء 

كم� ل� ك�ن يطري. 

e
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الفصل 7. كيف يُجرِّدن الرجل من عضوه الذكري 

لقد و�شحن� �أنه ميكنهن �أن ي�أخذن �لع�ش� �لذكري ل�شخ�س، لي�س ب�شكل حقيقي 
ولكن ب�لطريقة �الإيه�مية �لتي �أو�شحن�ه�. وهن� نحن �شن�شع بع�س �الأمثلة. 

هذ�  تركه�،  يف  ر�غًب�  وك�ن  فت�ة،  خدع  �ش�ب  هن�ك  ك�ن  »ر�تي�شب�ن«  قرية  يف 
رميه على  �شحري مت  ب�هم  �أ�شيب  قلن�  كم�  �أو  �لذكري،  فقد ع�ش�ه  فج�أة  �ل�ش�ب 
�لع�ش� ف�ختفى ف�أ�شبح ال ميكنه �أن ير�ه �أو يلم�شه، فقط يلم�س جلد ح��شه �لن�عم 
ك�أنه ال �شيء هن�ك. ويف غمرة قلقه على هذ� �الأمر ذهب �إىل �حل�نة لي�شرب �خلمر 
وبعد �أن جل�س لبع�س �ل�قت حتّدث مع �مر�أة ك�نت هن�ك، و�أخربه� ب�شبب حزنه، 

و�شرح له� كل �شيء، و�أر�ه� ج�شده.
��شًم�  ذكر  وعندم�  �شخ�س،  �أي  ي�شك يف  ك�ن  �إذ�  ف�ش�ألته  ذكية،  �ملر�أة  وك�نت 
و�حًد�، ��شم �مر�أة �ش�حرة، تبني له� كل �شيء فق�لت له »�إذ� كان �لإقناع لي�ص كافًيا 
فيجب �أن ت�صتخدم �لعنف حتى جتعلها ُتعيد لك �صحتك«. وبذلك يف �مل�ش�ء ر�قب 
�ل�ش�ب �لطريق �لذي �عت�دت �ل�ش�حرة �أن مت�شي منه، ووجده�، و��شتحلفه� ب�أن تعيد 
له �شحته. وعندم� �أ�شرت �أنه� بريئة وال تعرف عم� يتكلم، هجم عليه� ولف من�شفة 
ح�ل رقبته�، وخنقه� وه� يق�ل »�إن مل تعيدي يل �صحتي، �صتموتني بني يدي«، 
ومل ت�شتطع حتى �أن ُتخرج كلمة، وبد�أ ل�نه� يزد�د �ش��ًد� وق�لت »دعني و�صاأ�صفيك«. 
خفف �ل�ش�ب �ل�شغط على �ملن�شفة ومل�شته �ل�ش�حرة بيده� بني �لفخذين وق�لت »�لآن 
عاد لك ما تريده« و�ل�ش�ب كم� يق�ل بعد ذلك، �شعر ب��ش�ح بع�دة �لع�ش�، قبل حتى 

�أن ينظر �أو يلم�شه، ك�ن ع�ش�ه قد ع�د �إليه فقط بلم�شة من �ل�ش�حرة. 
معروف  »�شب�يرز«،  يف  �لدومينيكي  �لبيت  من  م�قر  �أب  حك�ه�  مم�ثلة  جتربة 
يف �لتنظيم ب�شدقه يف حي�ته وبتعلمه، ق�ل »يف �أحد �الأي�م، بينم� كنت �أ�شتمع �إىل 
�العرت�ف�ت، �أتى �إيّل �ش�ب ويف و�شط �عرت�فه، ق�ل بطريقة ُيرثى له� �أنه فقد ع�ش�ه.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



170

� وم� كنت الأ�شدق ب�شه�لة، الأن ذ� �لقلب �خلفيف ه� �لذي ي�شدق  �نده�شت جدًّ
ب�شه�لة، ولكنني ر�أيت �لدليل مل� رفع �لفتى رد�ءه، ر�أيت �أنه لي�س لديه ع�ش� هن�لك 
ي�شك يف  �إذ� ك�ن  �ش�ألته  �أق�له�،  �أن  ��شتطعت  وب�أكرث م�ش�رة حكيمة  �ملك�ن. ثم  يف 
�أن �أحًد� قد �شحره. ق�ل �ل�ش�ب �أنه �شك يف �إحد�هن، لكنه� ك�نت بعيدة تعي�س يف 
»وورمز«. قلت له »�أنا �أن�صحك �أن تذهب �إليها يف �أ�صرع وقت و�أن حتاول ق�صارى 
جهدك �أن ُتلني قلبها بالكلمات �ملوؤدبة و�لوعود« ولقد فعل هذ�. ثم �إنه قد ج�ء �إيل 
بعد �أي�م و�شكرين، وق�ل �أنه �الآن بخري و�أنه قد ��شتع�د كل �شيء. ورغم �أنني �شدقت 

كالمه، �إال �أنني ت�أكدت بعيني من �لدليل« 
ولكن هن�ك بع�س �لنق�ط يجب �أن نذكره� من �أجل فهم �أو�شح مل� قيل يف هذ� 
�جل�شد،  من  بحق  ي�ؤخذ  �لذكري  �لع�ش�  �أن  �أبًد�   ن�شدق  �أن  يجب  ال  �أواًل،  �الأمر. 
ولكن يف �حلقيقة ه� يتم �إخف�وؤه ب���شطة بع�س �لفن �ل�شحري فال ُيرى �أو ُيح�س. 
وهذ� مثبت ب�ل�شر�ئع و�حلجج، و�شنذكر مرة �أخرى مق�لة »�ألك�شندر �أوف هيلز« �أن 
�لهيبة، بفهمه� �ل�شحيح، هي وهم من �ل�شيط�ن، الأنه ال يحدث فيه� �أي تغيري يف 

�مل�دة، ولكنه تغيري فقط يف عقل �مل�ه�م، �إم� يف ح���شه �خل�رجية �أو �لد�خلية. 
من  ح��شتني  عن  تكلمن�  �إذ�  �أنه  نذكر،  �أن  بد  ال  �لكلم�ت  هذه  �إىل  ب�لرج�ع 
ال  �حل���س  فهذه  خد�عهم�.  مت  قد  �أنه  وقلن�  و�للم�س،  �لب�شر  حتديًد�،  �حل���س، 

تنفعل يف ح�لة �إخف�ء �شيء، بل تنفعل يف ح�لة ظه�ر �شيء م� لل�شخ�س.
 � �شخ�شً يرى  �أن  مثل  حقيقته�،  عن  تختلف  �أ�شي�ء  يرى  �ل��عي  �ل�شخ�س  الأن 
يلتهم ح�ش�ًن�، �أو يظن �أنه يرى رجاًل يتح�ل �إىل وح�س، �أو يرى �أنه ه� نف�شه وح�س. 

فهذ� عنده �حل���س �خل�رجية تك�ن خمدوعة وم�ظفة ب���شطة �حل���س �لد�خلية.
الأنه بقدرة �ل�شي�طني، وب�إذن �لرب، تبقى �ل�ش�ر �لعقلية يف �لكنز �خل��س به�، 
�لذي ه� �لذ�كرة، ثم يتم �شحبه�، لي�س من �لفهم �لفكري �لذي ُتخزن فيه �ل�ش�ر، 
�لر�أ�س،  م�ؤخرة  يف  ومك�نه�  �لعقلية،  لل�ش�ر  م�شت�دع  هي  �لتي  �لذ�كرة  من  ولكن 
ح�ش�ًن�  يتخيل  الأن  �لرجل  تدفع  �مَلَلَكة  وهذه  �خلي�ل.  مَلَلَكة  �ل�ش�ر  تقدمي  يتم  ثم 
ُيجرَب  ثم  وح�س،  �أو  �لذ�كرة �ش�رة حل�ش�ن  �ل�شيط�ن من  ي�شحب  يعني  وح�ًش�،  �أو 
�ل�شخ�س على �لت�هم �أنه يرى هذه �ل�ش�رة بعينه �خل�رجية وك�أنه� وح�س، ولكن يف 
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�حلقيقة ال ي�حد وح�س حقيقي، ولكن �ل�ح�س يبدو لل�شخ�س �أنه م�ج�د ب�شبب �لق�ة 
�خل�دعة �ل�شيط�نية �لتي تعمل ب��شتخد�م هذه �ل�ش�ر �لعقلية. 

ولي�س �أمًر� مذهاًل �أن �ل�شي�طني ميكن �أن تفعل هذ�، الأنه حتى �خللل �لطبيعي 
ميكن �أن ُيحدث نف�س �لت�أثري، كم� نرى يف ح�لة �لرج�ل �ملحزونني �أو �مل�شع�رين، ويف 
�ملج�نني وبع�س �ملخم�رين، �لذين ال يقدرون على �لتمييز. الأنَّ �ملحزونني من �لرج�ل 
يظن�ن �أنهم يرون �أ�شي�ء عجيبة، مثل �ل�ح��س وبع�س �الأم�ر �ملرعبة، رغم �أنه يف 
�حلقيقة �ل��قعة هذ� غري م�ج�د. �نظر �أعاله، يف �ل�ش�ؤ�ل، هل ميكن لل�ش�حر�ت �أن 

ُيغرين عق�ل �لرج�ل �إىل �حلب �أو �لكره. 
ب�لت�يل  �لروح،  �إال  كله�،  �ل�شفلى  �الأ�شي�ء  على  قدرة  له  �ل�شيط�ن  و�أخرًي�، 
غري  ب�ش�رة  فتظهر  كله�،  �الأ�شي�ء  هذه  يف  �لتغيري�ت  بع�س  يعمل  �أن  ي�شتطيع  ه� 
حقيقته�. وه� يفعل هذ� �إم� بت�شليل وخد�ع �لب�شر حيث �أن �ل�شيء �ل���شح يظهر 
�لتي  ب�الأخالط  �ل�شيط�ن  في�أتي  �لبك�ء،  بعد  �ل�شيء  ترى  ك�أمن�  م�ش��س،  ب�شكل 
جمعه�، و�لتي جتعل �ل�ش�ء يبدو خمتلًف� عم� ك�ن من قبل. �أو يفعل هذ� ب�لعمل على 
َمَلَكة �خلي�ل بتح�يل �ل�ش�ر �لعقلية، فتظهر �مل�دة �الأر�شية �جل�فة على �أنه� ن�رية 

�أو م�ئية. 
�أعاله، هل هذ�  �الإيه�مية  �ل�شيط�ن  �إىل طريقة  ب�لرج�ع  �أحد،  ي�ش�أل  �أن  ميكن 
�لن�ع من �ل�هم ميكن �أن يحدث لل�ش�لح و�لف��شد بال فرق؟  مثلم� ميكن الأي مر�س 
 Second كت�ب  يف  »ك��شي�ن«  كلم�ت  نقر�أ  ودع�ن�  فرق؟  بال  �أحد  الأي  يحدث  �أن 
Collation of the Abbot Sirenus، ومنه نفهم �أن كل �ملخدوعني بهذه �لطريقة 

ال بد �أنهم و�قع�ن يف خطية مميتة. الأنه يق�ل، كم� ه� و��شح من كلم�ت �لقدي�س 
»�أنت�ين«: �ل�شيط�ن ال ميكن �أن يدخل عقل �أو ج�شد �أي �شخ�س، ولي�س لديه �لقدرة 

على �خرت�ق �أفك�ر �أي �شخ�س، �إال �إذ� ك�ن �ل�شخ�س فقرًي� يف �الأفك�ر �ملقد�شة.
� »ك��شي�ن« يق�ل يف نف�س �لكت�ب عن �ش�حرتني وثنيتني، كل و�حدة خبيثة  �أي�شً
�ش�معة   �إىل  �ل�شي�طني  من  متت�بًع�  عدًد�  �أر�شلن  ب�شحرهن  و�للت�ن  بطريقته�، 
�لقدي�س »�أنت�ين« لغر�س نقله من مك�ن �إىل مك�ن، ك�نهن م�ش�ب�ت ب�لكره ن�حية 
رج�ل �لدين الأن �لكثري من �لن��س ك�ن�� يزورونه كل ي�م. ورغم �أن هذه �ل�شي�طني 
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�أنه طردهم بعمل �ل�شليب على نف�شه على  �إال  �أفك�ره،  ه�جمته بعنف ب�خز�ت يف 
�لر�أ�س و�ل�شدر، وب�ل�شج�د ب�شالة خ��شعة. 

�أي  ح�ش�ب  بدون  �ل�شيط�ن،  يخدعهم  �لذين  ه�ؤالء  �أن  نق�ل  �أن  ميكن  ب�لت�يل 
ط�بي�  �شفر  يف  قيل  كم�  �ملقد�شة.  �الإلهية  �لنعمة  هبة  يفتقدون  ج�شدية،  �أمر��س 

�ل�ش�د�س: �ل�شيط�ن لديه قدرة على �أولئك �لذين يخ�شع�ن ل�شه��تهم. 
لل�ش�حر�ت  ميكن  هل  �ل�ش�ؤ�ل،  من  �الأول  �جلزء  يف  قلن�ه  مب�  مثبت   � �أي�شً هذ� 
�إىل  حت�لت  قد  فت�ة  �أن  �إخب�رن�  مت  الأنه  وح��س.  �إىل  ب�ل�شحر  �لرج�ل  ُيح�لن  �أن 
�أنه�  و�قتنع��  له�  نظرو�  ح�له�  من  وجميع  ُمهرة،  �أنه�  �قتنعت  نف�شه�  هي  ُمهرة، 
ُمهرة ب��شتثن�ء �لقدي�س »مك�ري��س«. ف�ل�شيط�ن ال ميكنه �أن يخدع ح���س �لرج�ل 
ولي�شت  حقيقية  �مر�أة  ير�ه�  ك�ن  ليع�جله�،  له  �إح�ش�ره�  مت  وعندم�  �ملقد�شني، 
ح�ش�ًن�، بينم� يف �جل�نب �الآخر كل �شخ�س �آخر ك�ن ي�شرخ �أنه ي�ش�هده� ح�ش�ًن�. 
�أن هذ� قد حدث له�  و�لقدي�س، ب�شل��ته، حرره� و�آخرين من هذ� �ل�هم، ق�ئاًل 
و�أنه� مل ت�شتخدم �العرت�ف  �ملن��شب�ت �ملقد�شة ب�شكل ك�ف،  الأنه� مل تكن حت�شر 
�أنه�  رغم  �ل�شيط�ن،  عليه�  �أثر  �ل�شبب  ولهذ�  �الأفخ�ر�شتي�.  وال  يجب  كم�  �ملقد�س 
ك�نت خمل�شة ذ�ت مرة ومل ت��فق على طلب خمز من �أحد �ل�شب�ب، وهذ� �ل�ش�ب 

ه� �لذي جعل يه�دًي� �ش�حًر� ي�شحره�، ثم بقدرة �ل�شيط�ن حت�لت �إىل ُمهرة. 
ميكن �أن ُنلخ�س ��شتنت�ج�تن� ك�لت�يل: �ل�شي�طني ميكن الأجل �نتف�عهم والأجل 
و�ل�شهرة  �لرثوة  ه�  �لذي  �لدني�،  من  ن�شيبهم  يف  �ل�ش�حلني  ي�ؤذو�  �أن  �لفتنة، 
هذه  يف  �ل�شيط�ن  �أ�ش�به  �لذي  �ملب�رك،  �أي�ب  ح�لة  من  و��شح  هذ�  و�ل�شحة. 
ينق�دو�  �أن  ميكن  ال  الأنه  �أنف�شهم،  �ل�ش�حلني  ب�شبب  لي�شت  �الأذية  وهذه  �الأ�شي�ء. 
�أن  �ل�شي�طني ميكن  �أن  ورغم  وخ�رجًي�.  د�خلًي�  غ��يتهم  مهم� متت  �إىل �خلطية، 
يبتل�� �ل�ش�حلني يف ن�شيبهم �لدني�ي، لكن ال ميكنهم �أن يبتل�� �ل�ش�حلني ب�شحر 

�الأوه�م، �ش��ء ب�شكل �إيج�بي �أو �شلبي. 
لالآخرين  يفعل�ن  كم�  ب�ل�هم  ح���شهم  يخدع��  �أن  مثل  �إيج�بي،  ب�شكل  لي�س 
�لذين لي�ش�� يف ح�لة �لنعمة. ولي�س ب�شكل �شلبي، مثل �أن ي�أخذو� �أع�ش�ءهم �لذكرية 
بعيد� ببع�س �الإيه�م. الأنه يف هذين �الأمرين مل ميكنهم �أبًد�  �أن ي�ؤذو� �أي�ب، خ��شة 
مب� يتعلق ب�لفعل �لتن��شلي، الأنه ك�ن ك�بًح� ل�شه�ته �إىل درجة �أنه ق�ل، لقد نذرت 
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نذًر� �أنني ال �أفكر �أبًد� بعذر�ء �أو بزوجة رجل �آخر. و�ل�شي�طني يعلم�ن �أن لديه ق�ة 
كبرية على عدم �الجنر�ف للخ�طئني )�نظر �إجنيل ل�ق� 11: »حينما يحفظ �لقوي 

د�ره مت�صلًحا، تكون �أمو�له يف �أمان«(. 
ولكن رمب� ي�ش�أل �أحدهم، ب�لن�شبة لالأوه�م بخ�ش��س �لع�ش� �لذكري، �حلجة 
هي:  �أن �الإن�ش�ن �ل�ش�لح يف ح�لة �لنعمة ال يك�ن خمدوًع�، الأنه يرى ع�ش�ه �لذكري 
يف مك�نه �ل�شحيح، لكنه ميكن لهذ� �ل�ش�لح �أن يرى �أن ع�ش� �لف��شد قد فقد منه 
� مع م�  ل� ك�ن و�قًف� بج��ر �لف��شد، ولكن �إذ� �عرتفن� بهذ�، �شيك�ن هذ� متع�ر�شً
قيل عن �الأوه�م �لتي ال يت�أثر به� �ل�ش�لح. ميكن �أن نق�ل �أنه لي�س هن�ك ق�ة كبرية 
ل�شحر فقد�ن �لع�ش� للذي يح�شل له �لفقد ولكن �لق�ة �لكبرية هي للذي يرى �لفقد 
من �خل�رج، ب�لت�يل، رغم �أن �الإن�ش�ن يف ح�لة �لنعمة ميكن �أن يرى فقد �الآخرين، 
لكن لهذ� �حلد فقط ميكن لل�شيط�ن �أن يخدع ح���شه، فال ميكنه �أن يع�ين من هذ� 
� �لعك�س  �لفقد يف ج�شده ه�، الأنه لي�س خ��شًع� لهذ� �النحر�ف. بنف�س �لطريقة �أي�شً
له  لل�شه�ة، ف�ل�شيط�ن  �لذين خ�شع��  �أن �ملالك ق�ل لط�بي�: ه�ؤالء  �شحيح، حيث 

قدرة عليهم. 
�أو  �ل�ش�حر�ت يف بع�س �الأحي�ن يجمعن �الأع�ش�ء �لذكرية بعدد كبري، ع�شرون 
�أو يغلق�ن عليهم يف �شندوق، حيث  ثالث�ن ع�شً�� مًع�، وي�شع�نهم يف ع�س ط�ئر، 
ُروؤي  كم�  و�لذرة،  �ل�ش�ف�ن  ويطعم�نهم  �حلية،  �الأع�ش�ء  مثل  بذ�تهم  يتحرك�ن 
كله  هذ�  �أن  يق�ل  �أن  بد  ال  متفقة،  كثرية  تق�رير  عليه  �أمر  وه�  �لكثريين  ب���شطة 
ُخدعت  قد  هذ�  يرون  �لذين  ه�ؤالء  ح���س  الأن  و�ل�هم،  �ل�شيط�ن  بعمل  يح�شل 

ب�لطريقة �لتي ذكرن�ه�.
من  �قرتب  �لذكري،  ع�ش�ه  فقد  عندم�  �أنه  �أخربن�،  معيًن�  رجاًل  هن�ك  الأن 
�ش�حرة معروفة و�ش�أله� �أن تعيده. فق�لت للرجل �مل�ش�ب �أن يت�شلق �شجرة معينة، 
ي�أخذ م� يريد من ع�س فيه عدد من �الأع�ش�ء �لذكرية، وعندم� ح�ول  �أن  وميكنه 
�أن ي�أخذ ع�شً�� ذكريًّ� كبرًي�،  ق�لت �ل�ش�حرة، ال ميكنك �أن ت�أخذ هذ�، الأنه يخ�س 

ك�هن �الأبر�شية. 
كل هذه �الأ�شي�ء حتدث ب�شبب �ل�شي�طني من خالل �ل�هم و�ل�شحر، ب�لطريقة 
�لتي ذكرن�ه�، ب�أن ُي�شلل�� �لب�شر بتح�يل �ش�ر عقلية يف َمَلَكة �خلي�ل. وال يجب �أن 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



174

يق�ل �أن هذه �الأع�ش�ء �لذكرية �لتي ُعر�شت يف �لع�س هي �شي�طني يف هيئة �أع�ش�ء، 
مثلم� تظهر �ل�شي�طني لبع�س �ل�ش�حر�ت و�لرج�ل يف هيئة �أج�ش�د مرئية ويتحدث�ن 
�ل�شهلة، حتديًد�  ب�لطريقة  �لت�شليل  يعمل�ن هذ�  �ل�شي�طني  �أن  و�ل�شبب ه�  معهم. 
ب�أن ي�شحب�� �ل�ش�رة �لعقلية �لد�خلية من م�شت�دع �لذ�كرة، ويطبع�ه� يف �خلي�ل. 

و�إذ� �أر�د �أي �أحد �أن يق�ل �أنه ميكن �أن يك�ن �ل�شي�طني ي�شتخدم�ن هذ� �لعمل 
�الإيه�مي عندم� يتحدث�ن مع �ل�ش�حر�ت و�لرج�ل يف �أج�ش�د مرئية، يعني ميكنهم 
�أن ي�شبب�� هذه �خلي�الت لل�ش�حر�ت بتغيري �ل�ش�رة �لعقلية يف ملكة �خلي�ل، فيظن 
�ل�شخ�س �أن �ل�شيط�ن م�ج�د يف ج�شم متخذ �أم�مه، لكنه لي�س �إال �أوه�م م�شن�عة 

ب�لتغيري يف �ل�ش�رة �لعقلية �لتي يف �الإدر�ك �لد�خلي. 
ال بد �أن يق�ل، �إذ� ك�ن �ل�شيط�ن لي�س له �أي غر�س غري �أن ُيظهر نف�شه يف هيئة 
ب�شرية، فلن تك�ن هن�ك ح�جة له ليظهر يف ج�شد متخذ، الأنه ميكن �أن يعمل غر�شه 
لديه  الأن  كذلك،  لي�س  �الأمر  ولكن  �ملذك�رة.  �الإيه�مية  ب�لطريقة   � ك�ف جدًّ ب�شكل 
�أن يرتكب  ويريد  �لف��شدين،  وي�أكل مع  �أن يتحدث  يريد  �آخر، حتديًد�، ه�  غر�س 
�أعم�اًل بغي�شة معهم. ب�لت�يل من �ل�شروري �أن يك�ن م�ج�ًد� بنف�شه، وي�شع نف�شه 

يف ج�شد متخذ.. 
�أن ي�أخذ ع�ش�  �أي �ش�حرة  �أحدهم، هل ميكن لل�شيط�ن نف�شه بدون  و�إذ� �ش�أل 
�ل�شخ�س، �أي� م� ك�نت طريقة �الأخذ؟  نعم �ل�شيط�ن يقدر ب�لفعل �أن ي�أخذه بعيًد�، 
ثم يعيده عندم� يجب �أن يعيده. ي�أخذه بدون جروح وبدون �أمل، وال يفعل هذ� �أبًد�  
�إال ك�ن جمرًب� من �أحد مالئكة �خلري، الأنه بفعل هذ� ه� يقطع م�شدًر� كبرًي� للنفع 
له، الأن �ل�شيط�ن يعرف �أنه يقدر �أن يعمل لهذ� �الإن�ش�ن �شحًر� �أكرث يف هذ� �لفعل 
�لتن��شلي �أكرث من �أي فعل �آخر. ف�لرب ي�شمح له �أن يعمل �أذى �أكرث يف هذ� �لفعل 

�أكرث من �أي فعل �آخر، كم� قلن� من قبل. 
و�إذ� �ش�أل �أحدهم، هل �ل�شيط�ن عر�شة �أكرث �أن ي�ؤذي �الإن�ش�ن بنف�شه �أكرث من 
�أن يفعل هذ� �الأذى من خالل �ش�حرة، ميكن �أن يق�ل �أنه ال مق�رنة بني �حل�لتني. الأن 
� وال نه�ئي �أن يعمل �ل�شرر من خالل ت�كيل  �ل�شيط�ن عر�شة �أكرث ب�شكل كبري جدًّ
�ش�حرة. �أواًل ب�شبب �أنه بهذ� ه� يعمل �إ�ش�ءة �أكرب للرب، حيث يغت�شب م� ه� للرب، 
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ف�ل�ش�حرة كب�شرية هي خمل�ق مكر�س يف �الأ�شل الأجل �لرب. ث�نًي�، الأنه عندم� يك�ن 
�لرب م�شت�ء �أكرث، ف�لرب ي�شمح لل�شيط�ن بقدرة �أكرب على �إيذ�ء �الإن�ش�ن.  وث�لًث� 

الأجل نفع �ل�شيط�ن �ل�شخ�شي، حيث ي�شبب هالك �الأرو�ح يف �جلحيم. 

e
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الفصل 8. عن الطريقة التي تحول بها الساحرات 
اإلنسان إلى حيوان 

�أنه  ورغم  حي��ن،  �إىل  �الإن�ش�ن  حت�يل  ميكنهن  �ل�شي�طني،  بقدرة  �ل�ش�حر�ت، 
�ل�ش�ؤ�ل مع حججه  �ل�ش�ؤ�ل 10، لكن الأن  �الأول يف  ب�شكل ك�ف يف �جلزء  �أثبتن�  قد 
� للبع�س، خ��شة �أنه ال ت�جد �أمثلة و�قعية ذكرن�ه� لت�أكيد  وحل�له رمب� يك�ن غ�م�شً
هذ�، وحتى �لطريقة �لتي يح�لن به� �أنف�شهن حلي��ن�ت مل تف�شر، وب�لت�يل ال بد �أن 

ن�شيف �لتف�شري �لت�يل الإز�لة عديد من �ل�شك�ك. 

�أواًل، �ل�شريعة يف كت�ب Episcopi ميكن �أن ُيفهم منه� �أنهن ال ي�شتطعن حت�يل 
�أن يفهم�� هذ� من �لن�س )ولكن  �لب�شر حلي��ن�ت، وحتى �لرج�ل �ملتعلمني ميكن 
ي�ؤكدو� عالنية  �أن  �إمن� هم خمدوعني، وال يخ�ف�ن  ب�شكل جيد!(  هل هم متعلمني 
ونحن  �ل�شي�طني.  بقدر�ت  �أن حت�شل حتى  �لتح�الت ال ميكن  �أن هذه  مب��عظهم 
ي م�قف  غ�لًب� م� نق�ل �أن هذه �لعقيدة هي يف غ�ية �ل�شرر على �الإمي�ن، و�أنه� ُتق�ِّ

�ل�ش�حر�ت، �لالتي يبتهجن كثرًي� من هذه �مل��عظ. 

للن�س،  �خل�رجي  �ل�شطح  فقط  يلم�ش�ن  ذكرن�،  كم�  �ملب�شرون،  ه�ؤالء  ولكن 
ويف�شل�ن يف �إي�ش�ل �ملع�ين �لد�خلية لكلم�ت �ل�شريعة. الأنه عندم� تق�ل �ل�شريعة: 
كل من ي�ؤمن �أن �أي خمل�ق ميكن �أن ُي�شنع، �أو يتح�ل �إىل خمل�ق �أف�شل �أو �أ�ش��أ، �أو 
يتح�ل �إىل ن�ع �آخر �أو ن�ع م�ش�به، بدون تدخل من �خل�لق �لذي خلق كل �شيء، ه� 

بدون �شك ك�فر.... 

»�أن  كلمة  بخ�ش��س  �الأول،  �أ�ش��شيني،  �أمرين  هن�  يالحظ  �أن  بد  ال  ف�لق�رئ 
�الأول،  �الأمر  وعن  م�ش�به«.  ن�ع  �إىل  »يتح�ل  �لكلم�ت  بخ�ش��س  وث�نًي�  ُي�شنع«، 
�شنجيب ب�أن كلمة »�أن ُي�شنع« ميكن �أن ُتفهم بطريقتني، حتديًد�، مبعنى »�أن ُيخلق« 
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�أو مبعنى �الإنت�ج �لطبيعي الأي �شيء. يف �ملعنى �الأول فهذ� يع�د قط للخ�لق كم� ه� 
معروف، و�لذي بقدرته ميكن �أن يخلق من �لعدم. 

بع�س  الأن  �ملخل�ق�ت،  بني  ُير�شم  �أن  يجب  �لث�ين هن�ك متييز  �ملعنى  ولكن يف 
�ملخل�ق�ت ك�ملة، مثل �الإن�ش�ن و�حلم�ر �إلخ. و�لبع�س �الآخر غري ك�مل، مثل �لثع�بني 
و�ل�شف�دع، �إلخ. الأنه ميكنهم �أن ي�لدو� من �لعفن يف �لبيئة �لعفنة. �ل�شريعة تتحدث 
ب��ش�ح فقط عن �لن�ع �الأول ولي�س عن �لن�ع �لث�ين، الأنه يف ح�لة �لن�ع �لث�ين ميكن 
�إذ� ك�نت  �ش�أل  On Animals حيث  كت�به  �ملب�رك يف  »�ألبريت«  ق�له  ُنثبت م�  �أن 
يعمل��  �أن  ميكنهم  ال  �أنه  وذكر  حقيقية،  حي��ن�ت  تعمل  �أن  على  ق�درة  �ل�شي�طني 
مثلم�  مف�جئة،  تك�ن  رمب�  معينة،  بحركة  ولكن  �لرب،  يعمل  مثلم�  حلظة  يف  هذ� 
�إىل  �أن يرجع  �أر�د ميكنه  �إذ�  �لق�رئ رمب�  �ل�ش�بع.  �ل�شحرة يف �شفر �خلروج  عمل 
على  و�لرد  �لعمل،  هذ�  من  �الأول  �جلزء  يف  ذكرن�ه  �لذي  �ل�ش�ؤ�ل  يف  �ملالحظ�ت 

�حلجة �الأوىل. 
ل �أي خمل�ق. �لتح�يل ن�ع�ن، ج�هري  ث�نًي�، يق�ل �أنه ال ميكن لل�شي�طني �أن حت�ِّ
ُروؤي من قبل،  �إىل �شكل طبيعي  � ن�ع�ن، حت�يل  �أي�شً �لعر�شي  وعر�شي، و�لتح�يل 
يرى  ملن  �الإدر�ك  ع�ش�  فقط يف  م�ج�د  ولكنه  قبل  من  ُير  �شكل مل  �إىل  �أو حت�يل 

�لتح�يل.
�ل�شريعة تتحدث عن �لن�ع �الأول، يعني �لتح�ل �جل�هري، حيث تتح�ل م�دة �إىل 
م�دة �أخرى، وهذ� �لن�ع ه� �لذي يخت�س به �لرب وحده، �لذي ه� خ�لق كل م�دة 
حقيقية. وال تتحدث عن �لن�ع �لث�ين، �لتح�ل �لعر�شي، وهذ� ه� �لذي ي�شتطيع �أن 
يعمله �ل�شيط�ن، ب�إذن �لرب، حيث يعمل �أمر��ش� معينة وُيحدث ظه�ر�ت معينة على 
�جل�شم عر�شًي�. مثلم� ُيظهر �ل�جه �أنه جمذوم �أو �شيء كهذ� بينم� ه� ال يع�ين من 

�شيء. 
ولكن للتحدث ب�شكل �شحيح، �الأمر عب�رة عن خي�الت و�أوه�م، تبدو فيه� �الأ�شي�ء 
قد حت�لت �إىل �أ�شي�ء �أخرى، وكلم�ت �ل�شريعة ال ميكن �أن تتج�هل هذه �لتح�الت، 
الأن وج�ده� مثبت ب�ل�شلطة �لكن�شية، وب�ملنطق، وب�خلربة، حتديًد� بخرب�ت معينة 
�لتح�الت،  �شمن  الأنه   De Ciuitate Die كت�ب  يف  »�أوج�شتني«  ب�لقدي�س  متعلقة 
� »�شري�س« حّ�لت �أ�شح�ب »�أولي�شي�س« �إىل حي��ن�ت،  ذكر �أن �ل�ش�حرة �ل�شهرية جدًّ
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و�أن بع�س زوج�ت �أ�شح�ب �حل�ن�ت حّ�لن زب�ئنهم �إىل حي��ن�ت حتمل �أثق�اًل. وذكر 
� يطريون  � �أن �أ�شح�ب »دي�ميد�س« حتّ�ل�� �إىل طي�ر، و�أنهم منذ وقت ط�يل جدًّ �أي�شً
ف�ق معبد »دي�ميد�س« و�أن »بر�ي�شت�نتي��س« �أخرب بحقيقة �أن و�لده ق�ل له �أنه ك�ن 

ح�ش�ًن� و�أنه حمل �لُذرة مع حي��ن�ت �أخرى. 
عندم� حت�ل �أ�شح�ب »�أولي�شي�س« �إىل حي��ن�ت، ك�ن هذ� فقط ب�ملظهر، وبخد�ع 
وُطبعت  �لذ�كرة،  �أو  �ل�ش�ر  �ُشحبت من م�شت�دع  �أ�شك�ل �حلي��ن�ت قد  الأن  �لعني، 
� على �حل���س  على ملكة �خلي�ل، فح�شل �خلي�ل �لب�شري، وك�ن �النطب�ع ق�ًي� �أي�شً
ذكرن�ه�،  �لتي  ب�لطريقة  حي��ن�ت،  يرى  �أنه  �ل�شخ�س  فظن  و�الأع�ش�ء،  �الأخرى 
ولكن كيف ميكن �أن حتدث هذه �الأ�شي�ء بقدرة �ل�شيط�ن بدون �أذى؟ هذ� �شن��شحه 

الحًق�. 
ولكن عندم� حتّ�ل �لزب�ئن �إىل حي��ن�ت حتمل �أثق�اًل ب���شطة زوج�ت �أ�شح�ب 
�حل�ن�ت، وعندم� ظن و�لد »بر�ي�شت�نتي��س« �أنه ك�ن ح�ش�ًن� و�أنه حمل �لذرة، ففي 

هذه �حل�الت ك�نت هن�ك ثالثة خدع. 
حتمل  حي��ن�ت  �إىل  حت�ل��  �أنهم  لهم  بد�  ب�الإيه�م  �لرج�ل  ه�ؤالء  �أن  �الأوىل، 
�أن �ل�شي�طني بطريقة  ث�نًي�،  �أثق�اًل، وهذ� �لتح�ل ح�شل ب�لطريقة �لتي ذكرن�ه�، 
� الأن حُتمل. ث�لًث�، �أن ه�ؤالء  غري مرئية َحَمل�� هذه �الأثق�ل حيث �أنه� ك�نت ثقيلة جدًّ
� ظن��  �لذين بد� لالآخرين �أنهم حت�ل�� �إىل �شكل �آخر، فهم ب�لن�شبة الأنف�شهم �أي�شً
ي�أكل �لق�س  �أنهم حت�ل��، كم� ح�شل مع »نب�خذ ن�شر« �لذي ع��س ل�شبعة �شن��ت 

مثل �لث�ر. 
�إىل طي�ر ط�رت ف�ق معبده، ال  �لذين حت�ل��  »دي�ميد�س«  وب�لن�شبة الأ�شح�ب 
بد �أن نق�ل �أن »دي�ميد�س« ك�ن و�حًد� من �الإغريق �لذين ذهب�� حل�ش�ر طرو�دة، 
وعندم� �أر�د �أن يع�د �إىل �أر�شه، غرق مع �أ�شح�به يف �لبحر، وبعده� مت بن�ء معبد 
له حيث �أ�شبح ُيعد و�حًد� من �الآلهة، ول�قت ط�يل، حتى ُيبق�� هذه �ل�شاللة على 
قيد �حلي�ة، ف�ل�شي�طني ك�نت تطري ف�ق �ملعبد يف هيئ�ت طي�ر ك�أنه� هي �أ�شح�به. 
مل  الأنه�  عنه�،  حتدثن�  �لتي  �الإيه�م�ت  من  و�حدة  ك�نت  �خلر�فة  هذه  وب�لت�يل، 
ك�نت  نف�شه�  �ل�شي�طني  ب�أن  ولكن  ملكة �خلي�ل،  �لعقلية على  �ل�ش�ر  بطبع  حَتُدث 

تطري �أم�م �أعني �لن��س ب�أ�شك�ل �تخذته�. 
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�مل�ش�هدين لهذه  �أن تك�ن قد خدعت  �ل�شي�طني ميكن  �أحد هل  �ش�أل  �إذ�  ولكن 
�لطي�ر ب�لعمل على �ل�ش�ر �لعقلية، ولي�س ب�تخ�ذ �شكل ج�شد ه��ئي ي�شبه �لطي�ر، 

 .� ف�الإج�بة هي �أنه ميكنهم �أن يعمل�� هذ� �أي�شً
 Sentences الأنه ك�ن ر�أي �لبع�س )كم� ق�ل �لقدي�س ت�م��س يف �لكت�ب �لث�ين من
( �أنه ال ي�جد مالك، خري �أو �شر، �تخذ ج�شًد� ه��ئيًّ�، و�أن كل م� نقروؤه يف �لكتب 

�ملقد�شة عن ظه�ر�تهم �إمن� ه� م�شن�ع ب�ل�هم، �أو ب�لروؤية �خلي�لية. 
وهن� �لقدي�س �ملتعلم يذكر �لفرق بني �ل�هم وبني �لروؤية �خلي�لية. الأنه يف �ل�هم 
للم�ش�هد ك�شيء خمتلف. ولكن يف  يك�ن هن�ك ج�شم خ�رجي مرئي، ولكنه يظهر 
�لروؤية �خلي�لية ال حتت�ج �إىل ج�شم خ�رجي وميكنه� �أن حت�شل بدونه، فقط ب�ل�ش�ر 

�لعقلية �لد�خلية �ملطب�عة على �خلي�ل. 
يف  ب�ل�شي�طني  ممثلني  يك�ن��  مل  »دي�ميد�س«  ف�أ�شح�ب  ر�أيهم،  ب�تب�ع  لذ�، 
�أج�ش�د �تخذوه� ك�أمث�ل �لطي�ر، ولكن فقط ب�خلي�ل �لب�شري �لذي ُعمل ب���شطة 

�ل�ش�ر �لعقلية، �إلخ. 
�أن من  �أنه خ�طئ )رغم  ويق�ل  �ل�شالل  ُينكر على هذ�  �ملتعلم  �لقدي�س  ولكن 
�أوق�ت  و�ل�شر رمب� يف  الأن ظه�ر�ت مالئكة �خلري  لي�ش�� مهرطقني(  به  ي�شدق�ن 
 � تك�ن خي�لية، بدون ج�شد متخذ. ولكن، كم� يق�ل، �تفق �لقدي�شني �أن �ملالئكة �أي�شً
تظهر للب�شر �حلقيقي، و�أن هذه �لظه�ر�ت ك�نت يف ج�شم متخذ. و�لكتب �ملقد�شة 
�أن  ب�لت�يل ميكن  �لتخيلية.  لي�س عن  �لظه�ر�ت �جل�شدية  تتحدث عن  كلم�ته�  يف 
ه�ؤالء  �أن  رغم  �أنه  »دي�ميد�س«:  �أ�شح�ب  روؤية  بخ�ش��س  �حل�يل  �ل�قت  يف  نق�ل 
للر�ئي  �لب�شري  �خلي�ل  يف  يظهرو�  �أن  �ل�شيط�ن  بعمل  ب�إمك�نهم  ك�ن  �الأ�شح�ب 
ب�لطريقة �لتي ذكرن�ه�، �إال �أنه معترب عندن� �أنه قد متت روؤيتهم يف �أج�ش�د متخذة 

ب���شطة �ل�شي�طني �ملتمثلني على هيئة طي�ر. 

e
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الفصل 9. كيف يمكن للشياطين أن يدخلوا جسد 
اإلنسان ورأسه بدون عمل أي أذى؟

كيف ميكن لل�شي�طني �أن يدخل�� ج�شد �الإن�ش�ن ور�أ�شه بدون عمل �أي �أذى عندم� 
يعمل�� هذ� �لتح�ل �ل�همي �خل�دع للعني.  

�ل�شي�طني  هل  ن�ش�أل،  �ل�همية ميكن  �لتح�الت  لهذه  عملهم  بخ�ش��س طريقة 
�أثن�ء عملهم لهذه �لتح�الت يك�ن�ن د�خل ج�شد �أو ر�أ�س �ملخدوع. هل يك�ن�ن �ش�عته� 
متلب�شني به؟  وكيف ميكن �أن يعمل�� هذ� بدون �إحد�ث �أي �أذى يف �الإدر�ك �لد�خلي 
و�مَلَلَك�ت �لتي تنتقل فيه� �ل�ش�ر من َمَلَكة د�خلية �إىل َمَلَكة �أخرى، وهل هذ� �لعمل 

يعترب عماًل �إعج�زًي�؟ 

�أواًل ال بد �أن ُن�شري مرة �أخرى �إىل �لتمييز بني هذه �الأوه�م، الأنه يف بع�س �الأحي�ن 
�الإدر�ك �خل�رجي ه� �لذي يت�أثر فقط، ويف بع�س �الأحي�ن ينخدع �الإدر�ك �لد�خلي 

وب�لت�يل يت�أثر �الإدر�ك �خل�رجي. 

�الإدر�ك  يف  �ل�شيط�ن  يدخل  �أن  بدون  ُيعمل  �أن  ميكن  �ل�هم  �الأوىل  �حل�لة  يف 
ج�شًم�  �ل�شيط�ن  ي�شع  �أن  مثل  خ�رجي،  ب�هم  �خل�رج  من  ذلك  يعمل  �خل�رجي، 
خمتلًف� مك�ن ج�شم ب�ل�هم، �أو ب�أي طريقة �أخرى، �أو عندم� يتخذ �ل�شيط�ن ج�شًد� 

وُيظهر نف�شه للروؤية. 

�لر�أ�س  على  �أواًل  �ل�شيط�ن  ُي�شيطر  �أن  �ل�شروري  من  �لث�نية  �حل�لة  يف  ولكن 
و�مَلَلَك�ت. وهذ� ُمثَبت ب�ل�شريعة وب�ملنطق. 

�أن يك�ن� يف  �أن �لروحني �ملخل�قتني ال ميكن  �أن نق�ل  � �شحيًح�  ولي�س �عرت��شً
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نف�س �ملك�ن مًع�، و�أن �لروح تنت�شر يف �جل�شم كله. الأنه لدين� ق�ن�ن �لقدي�س »ج�ن 
هذ�  يف  فقط  يعمل  فه�  �ملالك،  فيه  ي�جد  �لذي  �ملك�ن  يف  يق�ل:  �لذي  د�م��شني« 
�ملك�ن. و�لقدي�س »ت�م��س« يف �لكت�ب �لث�ين من Sentences يق�ل �أن كل �ملالئكة، 
قدرة  �أي  من  �أعلى  هي  �لتي  �لطبيعية  بقدرتهم  �شر،  �أو  خري  مالئكة  ك�ن��  �ش��ء 

ج�شدية، ميكنهم �أن ُيح�ل�� �أج�ش�دن�. 
�آلية �لع�مل  �لُنبل �الأعلى لطبيعتهم، ولكن الأن  وهذ� حقيقي، لي�س فقط ب�شبب 
وكل �ملخل�ق�ت �جل�شدية مد�رة ب���شطة �ملالئكة. كم� يق�ل �لقدي�س »جريج�ري« 
يف �حل��ر �لر�بع: يف هذ� �لع�مل �ملرئي، ال ي�جد �شيء ميكن �أن ينتظم �إال ب���شطة 
�ملخل�ق�ت غري �ملرئية. وب�لت�يل كل �ملخل�ق�ت �جل�شدية حمك�مة ب�ملالئكة، �لذين 
�أن كل  �إنه من �ل���شح  هم كم� ي�ؤمن �لعلم�ء و�لفال�شفة، �لق�ى �ملحركة للنج�م. 
�الأج�ش�د �لب�شرية تتحرك ب���شطة �أرو�حه�، مت�ًم� كم� �أن كل �مل��د �الأخرى تتحرك 

ب���شطة �لنج�م وب�لق�ى �لتي حترك �لنج�م. 
من هذ� ميكن �أن ن�شتنتج �أن، �ل�شي�طني تعمل يف �ملك�ن �لتي هي فيه، ب�لت�يل 
�خلي�ل  هذ�  بد�خل  م�ج�دون  فهم  �لد�خلي  و�الإدر�ك  �خلي�ل  ُي�شلل�ن  عندم� 

و�الإدر�ك �لد�خلي. 
�أن  �إال  خلقه�،  �لذي  للرب  فقط  ممكن  �لروح  بد�خل  �لدخ�ل  �أن  رغم   ،� �أي�شً
�ل�شي�طني ميكنهم ب�إذن �لرب �أن يدخل�� �أج�ش�دن�، وميكنهم �أن يعمل�� �النطب�ع�ت 
به�  تت�أثر  �النطب�ع�ت  وهذه  �لد�خلية.  ب�أع�ش�ئن�  �ملتعلقة  �لد�خلية  �مَلَلَك�ت  يف 
�الأع�ش�ء ب�لطريقة �لتي ذكرن�ه�، �أن �ل�شيط�ن ي�شحب �ل�ش�ر �ملحف�ظة يف �مَلَلَكة 
�لدم�غ،  من  �خللفي  �جلزء  هي  �لتي  �لذ�كرة  من  ي�شحب  �حل��شة،  بتلك  �ملتعلقة 
�ش�رة ح�ش�ن، وُيحرك هذه �ل�ش�رة �خل�لية �إىل �جلزء �الأو�شط من �لدم�غ، حيث 
خالي� �لق�ة �لتخيلية، و�أخرًي� �إىل ح��شة �ملنطق و�لتي هي يف مقدمة �لر�أ�س. ويت�شبب 
بتغيري مف�جئ وت�شليل، فيظن �ل�شخ�س �أن هذه �أ�شي�ء حقيقية مرئية ب�لعني. وهذ� 

ميكن �أن نعطي له مث�اًل ب�خللل �لطبيعي يف �لرج�ل �ملج�نني �أو �ملخب�لني. 
�أملً� يف  �أن ُيحدث  �أن يفعل هذ� بدون  �أحد كيف ميكن لل�شيط�ن  �إذ� �ش�أل  ولكن 
�لدم�غ، ف�الإج�بة �شهلة. الأنه يف �ملق�م �الأول ال ُيحدث �أي تغيري م�دي يف �الأع�ش�ء، 
ولكنه فقط ُيحرك �ش�رة عقلية. وث�نًي�، ه� ال يعمل هذه �لتغري�ت بحقن �أي �شفة 
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م�دية ميكن �أن تعمل �أمل�، الأن �ل�شيط�ن نف�شه لي�شت له �شفة م�دية، وميكنه ب�لت�يل 
�أن يعمل بدون �أن ي�شتخدم �أي �شيء م�دي. ث�لًث�، كم� قلن�، ه� يعمل هذه �لتح�الت 
فقط ب�حلركة �مل��شعية من ع�ش� �إىل ع�ش� �آخر، ولي�س ب�أي حرك�ت �أخرى فيه� �أي 

حت�الت م�ؤملة. 
 ب�لن�شبة حلجة �أنه ال ميكن �أن تت��جد روح�ن يف مك�ن و�حد، يق�ل�ن �أن �الأرو�ح 
� يف نف�س �لر�أ�س؟  م�ج�دة يف �لر�أ�س، فكيف ميكن لل�شيط�ن �أن يك�ن هن�لك �أي�شً
�شنق�ل �أن �لروح تكمن يف مركز �لقلب، حيث تت���شل مع كل �الأع�ش�ء وتتدفق منه� 
�حلي�ة. وميكن �أن ن�أخذ مث�اًل ب�لعنكب�ت، �لذي ي�شعر �الإح�ش��س يف منت�شف �شبكته 

�إذ� مت مل�شه� يف �أي م��شع منه�. 
�أن   On Spirit and Soul كت�به  يف  »�أوج�شتني«  �لقيدي�س  يق�ل  ذلك،  ومع 
�لكل يف �لكل، و�لكل يف كل جزء من �جل�شم. فرغم �أن �لروح هي يف �لر�أ�س، لكن 

�ل�شيط�ن ميكنه �أن يعمل فيه� عمله رغم ذلك، الأن عمله يختلف عن عمل �لروح.
فعمل �لروح يك�ن يف �جل�شم، تبلغه ب�ملعل�م�ت ومتل�ؤه ب�حلي�ة، فال تت��جد �لروح 
يف مك�ن معني، ولكن تت��جد يف كل �مل�دة. لكن �ل�شيط�ن يعمل يف جزء معني ومك�ن 
معني من �جل�شم، ويق�م بتغيري �ل�ش�ر �لعقلية. ب�لت�يل، ال ي�جد لب�س بني عملهم�، 

فيمكن �أن يت��جد� مع� يف نف�س �جلزء من �جل�شم. 
�مل�شع�رين،  �أو  �مله�و�شني  �لب�شر  نعترب  �أن  �ملمكن  من  هل  �ش�ؤ�ل،   � �أي�شً هن�ك 
ملب��شني ب�ل�شيط�ن. هذ� �شيتم �حلديث عنه ب�شكل منف�شل الحًق�، وب�لتحديد عن 
�ش�ؤ�ل، هل من �ملمكن خالل �أعم�ل �ل�ش�حر�ت �أن ي�شبح �لب�شر ملب��شني ب�ل�شيط�ن،  
�؟ هذ� �ل�ش�ؤ�ل �شتتم من�ق�شته ب�شكل  هل ميكن لل�شيط�ن �أن يتلب�س ب�أج�ش�مهم حقًّ

منف�شل يف �لف�شل �لت�يل، الأن له �شع�بته �خل��شة.
ولكن ب�لن�شبة ل�ش�ؤ�ل، هل ميكن �أن نعترب �أن �أعم�ل �ل�ش�حر�ت و�ل�شي�طني هي 
�أعم�ل �إعج�زية، �شنق�ل �أنه ميكن �عتب�ره� كذلك، الأن هذه �الأعم�ل جت�وزت �لنظ�م 
�لذي ُخلقت عليه هذه �لطبيعة �ملعل�مة لن�، والأنه يتم عمله� ب���شطة خمل�ق�ت غري 
معل�مة لن�. ولكن �ل�ش�ئلني ال يتحدث�ن عن �ملعجز�ت �لتي تك�ن خ�رج نط�ق �لطبيعة 
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�ملخل�قة كله�، الأن هن�ك معجز�ت للرب وللقدي�شني. )�نظر م� ُكتب يف �جلزء �الأول 
من هذ� �لكت�ب، يف �ل�ش�ؤ�ل �خل�م�س، يف �لرد على �خلط�أ �لث�لث( 

عليه  نق�ل  �أن  ميكن  ال  �الأعم�ل  من  �لن�ع  هذ�  ب�أن  يعرت�س  من  هن�ك  ولكن 
�إعج�زًي�، بل نق�ل عنه بب�ش�طة �أنه من عمل �ل�شيط�ن، الأن �لغر�س من �ملعجزة ه� 
تق�ية �الإمي�ن، وال ميكن �أن ُيطلق هذ� �ال�شم على �شيء يع�دي �الإمي�ن. وكذلك الأن 

عالم�ت عدو �مل�شيح �الأنتيخري�شت��س ي�شميه� �حل��ري�ن �لعالم�ت �لك�ذبة.
و�أنه  لُت�شتخدم بحرية.  �أن �ملعجز�ت هي هبة ونعمة معط�ة  �أن نق�ل  �أواًل ال بد 
ميكنه� �أن ُتعمل من رج�ل �شيئني ومن �أرو�ح �شيئة، �إىل حد �لقدرة �مل�ج�دة يف كل 

منهم. 
�ملعم�لة  تلك  من  متييزه�  ميكن  �خلريين  ب���شطة  �ملعم�لة  �ملعجز�ت  لكن 
ب���شطة �لف��شدين بثالثة طرق، �أواًل، �لعالم�ت �لتي ُتعطى لل�ش�حلني يتم عمله� 
ب���شطة �لقدرة �الإلهية يف �الأم�ر �لتي تتج�وز �شعة قدر�تهم �لطبيعية، مثل �إحي�ء 
يف  تعمله�  �أن  تقدر  ال  �ل�شي�طني  �أن  حيث  �لنح�،  هذ�  على  �لتي  و�الأم�ر  �مل�تى، 
�حلقيقة، �إال فقط ب�الإيه�م: لذ� حّرك »�شيم�ن م�ج��س« ر�أ�س رجل ميت، ولكن هذه 
الأن  مبنفعته�،  منيزه�  �أن  ميكن  ث�نًي�،  ط�يلة.  ملدة  ت�شتمر  �أن  ميكن  ال  �لظه�ر�ت 
�أ�شي�ء كهذه، ولكن  �أو  معجز�ت �ل�ش�حلني ُمفيدة يف طبيعته�، مثل �شف�ء �ملر�س، 
�ملعجز�ت �لتي تعمله� �ل�ش�حر�ت مت�شلة ب�الأذى و�الأ�شي�ء �لب�طلة، ك�أن يطرن يف 
�أطر�ف �الإن�ش�ن، وهذه �الأم�ر. و�لقدي�س »بيرت« ُيحدد هذ�  �أو يقمن ب�شلل  �له��ء، 

 .Itinerarium of Clement الختالف يف كت�ب�
�لتن�ير  �لث�لث يتعلق ب�الإمي�ن. الأن معجز�ت �ل�ش�حلني تك�ن الأجل  �الختالف 
لالإمي�ن  �ش�رة  ب��ش�ح  هي  �لف��شدين  معجز�ت  ولكن  �حلي�ة،  ول�ش�لح  �الإمي�ين 

و�ل�شالح. 
� بطريقة �لعمل، الأن �ل�ش�حلني يعمل�ن �ملعجز�ت ب�شكل  وميكن �أن منيزهم �أي�شً
مبجل وتقي وب�لت�شرع ب��شم �لرب. لكن �ل�ش�حر�ت و�لف��شدين يعمل�نه� ب�لهذي�ن 

و�لت�شرع لل�شي�طني. 
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�مل�شيح  وعدو  �ل�شيط�ن  �أعم�ل  �شم��  �حل��ريني  �أن  يف  غر�بة  هن�ك  ولي�شت 
�لعج�ئب �لك�ذبة، الأن �الأع�جيب �لتي حتدث ب�إذن من �لرب هي حقيقية يف �أم�ر 
ومزيفة يف �أم�ر �أخرى. حقيقية مل� حتدث يف نط�ق قدرة �ل�شيط�ن. ومزيفة عندم� 
يظهر �أنه يعمل �أ�شي�ء تتج�وز قدرته، مثل �إحي�ء �مل�تى، �أو �أن يجعل �الأعمى ق�دًر� على 
�لروؤية. الأنه عندم� يظهر �أنه يعمل �إحي�ء �مل�تى، فه� �إم� يدخل جل�شد �مليت �أو �أنه 
يزيله وي�شع نف�شه يف ج�شد ه��ئي بديل، ويف �حل�لة �لث�نية ه� ي�أخذ �لب�شر بطريق 
�ل�هم، ثم يعيده فج�أة، ب�أن ي�أخذ �ل�شلل �مل�ؤقت �لذي عمله، لي�س بجلب �ل�ش�ء �إىل 
�الإدر�ك �لد�خلي، كم� قيل يف �أ�شط�رة »ب�رث�ل�مي�«. وب�لطبع كل �الأعم�ل �لعجيبة 
�أنه� عالم�ت ك�ذبة، الأن  �أن يق�ل  لعدو �مل�شيح �الأنتيخري�شت��س و�ل�ش�حر�ت ميكن 
 de Uirtute غر�شه� �الأ�ش��شي ه� �خلد�ع. �نظر كالم �لقدي�س »ت�م��س« يف كت�ب

 .Daemonum

�حلقيقة  »خال�شة  يف  ت�ش�يره  مت  �لذي  �لفرق  هن�  نكتب  �أن   � �أي�شً ميكن 
�لاله�تية« بني �لعجيبة و�ملعجزة. �أنه يف �ملعجزة ال بد �أن تت�فر �أربعة �شروط: �أنه� 
يجب �أن ُتعمل ب���شطة �لرب، وال بد �أن تتج�وز �لنظ�م �مل�ج�د للطبيعة، ث�لًث�، يجب 
�أن تك�ن ظ�هرة، ور�بًع�، ال بد �أن ت�ؤيد �الأمي�ن. ولكن مب� �أن �أعم�ل �ل�ش�حر�ت تف�شل 
�أن ن�شميه� عج�ئب، ولكن  يف �أن حتقق حتى �ل�شرط �الأول و�الأخري، ب�لت�يل ميكن 

لي�س معجز�ت. 
م�  بطريقة  ميكن  �ل�ش�حر�ت  �أن  رغم  �أنه  �لطريقة،  بهذه  �الحتج�ج  مت   � �أي�شً
�إال �أن بع�س معجز�تهن تك�ن خ�رجة عن �لطبيعة مت�م�،  �أن ن�شميهن �إعج�زي�ت، 

وبع�شه� تك�ن غري طبيعية، وبع�شه� تك�ن �ش�ذة. 
تك�ن خ�رجة عن �لطبيعة مت�ًم� عندم� ال ميكن مق�رنته� ب�شيء يف �لطبيعة �أو 
ب�لقدرة �لطبيعية، مثل عندم� تلد �لعذر�ء. وقد تك�ن غري طبيعية عندم� تع�ر�س 
�مل�ش�ر �لطبيعي ولكن ال تتج�وز حدود �لطبيعة، مثل جعل �الأعمى ق�دًر� على �لروؤية. 
تتغري  �لطبيعة، مثل عندم�  �لتي يف  تلك  ت��زي  ُتعمل بطريقة  �ش�ذة عندم�  وتك�ن 
�لتخمري  خالل   ،� �أي�شً ب�لطبيعة  يح�شل  �أن  لهذ�  ميكن  الأنه  ثع�بني،  �إىل  �الأع��د 
�لط�يل و�لتعفن لالأ�شي�ء �ملن�ية، وب�لت�يل ف�أعم�ل �ل�شحرة ميكن �أن ت�شمى عج�ئب. 
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وال بد �أن ن�شع مث�ال حقيقيًّ� ثم ن�شرح �الأمر خط�ة بخط�ة. ك�نت هن�ك قرية 
�لعم�ل  �أحد  فيه�  وك�ن  ��شمه�،  نذكر  �أال  �ملف�شل  من  »�شرت��شب�رج«،  �أبر�شية  عند 
وبد�أت  كبرية  قطة  ظهرت  فج�أة  بيته.  يف  ليحرقه�  �الأي�م  �أحد  يف  �الأ�شج�ر  يقطع 
مله�جمته  و�أتت  منه�  �أكرب  و�حدة  يبعده�، ظهرت  �أن  وعندم� ح�ول  مه�جمته،  يف 
�، ظهرت �لث�لثة وبد�أ  �أي�شً �أن يبعدهم�  مع �الأوىل ب�شكل �أكرث عنًف�. وعندم� ح�ول 
�لثالثة يف مه�جمته و�لقفز على وجهه وع�س وخد�س قدميه. ويف خ�ف عظيم، كم� 
قطع  وترك  نف�شه  على  �ل�شليب  عالمة  فعمل  مبثله،  ي�شب  مل  بهلع  �أ�شيب  يق�ل، 
�الأخ�ش�ب وتقفز على وجهه  �إىل  �لتي ك�نت ترجع  �لقطط،  �الأخ�ش�ب، وهجم على 
وعنقه، وب�شع�بة �أبعدهم ب�شرب و�حدة على ر�أ�شه�، وو�حدة على �أقد�مه�، وو�حدة 

على ظهره�.
وبعد �ش�عة، عندم� رجع �إىل مم�ر�شة عمله، �أتى �ثن�ن من خد�م ح�كم �لقرية 
الأخذه ب�شفته جمرًم� وجعل�ه يقف �أم�م �لق��شي �أو �مل�أم�ر. ونظر له �لق��شي من 
بعيد، ورف�س �أن ي�شمعه، و�أمر ب�أن ُيلقى يف �أعمق زنز�نة يف �لربج �أو �ل�شجن. تلك 
ي�شتكي  �أي�م ظل  ثالثة  وملدة  �لرجل،  فبكى  ب�مل�ت  عليهم  �ملحك�م  فيه�  يك�ن  �لتي 
حلر��س �ل�شجن مبر�رة �أنه يع�ين هذه �ملع�ن�ة وه� مل يعمل جرًم� �أ�شاًل، ولكن كلم� 
��شتمع �إليه �حلر��س، كلم� ك�ن �لق��شي �أكرث غ�شًب�، وكلم� عرّب بكلم�ت �أكرث �شخًط� 
�لدالئل  ُتثبت  بينم�  بحريته  وين�دي  يتجر�أ  بل  بجرمه  يعرتف  مل  �ملجرم  �أن  كيف 
بن�شيحة  �أخذ  �أنه  �إال  يقتنع،  �لق��شي مل  ب�أن  �لرغم  على  ولكن  �ل�شنع�ء.  جرميته 

ق��س �آخر ب�أن ي�شتمع �إىل �لرجل.
�أن  �أم�م �لق��شي، رف�س �لق��شي  وعندم� مت �إخر�ج �لرجل من �ل�شجن ووقف 
ينظر �إليه، فرمى �لرجل نف�شه حتت �أقد�م �لق��شي �الآخر، مد�فًع� عن نف�شه ب�أنه 
رمب� يعرف �شبب هذ� �لنح�س، وق�ل له �لق��شي، �أيه� �لرجل �لف��شد، كيف ال ميكنك 
�أن تعرتف بجرميتك؟ يف ذلك �لي�م ويف ذلك �ملك�ن �أنت �شربت ثالث ممر�ش�ت 
حمرتم�ت يف هذه �لقرية، حتى �أ�شبحن ر�قد�ت غري ق�در�ت على �حلركة. و��شتع�د 
�لرجل �مل�شكني م�ش�هد ذلك �لي�م وتلك �ل�ش�عة، وق�ل: �أبًد�  يف كل حي�تي مل �أ�شرب 
�مر�أة، وميكن �أن �أُثبت ب�شه�د م�ث�قني �أنني يف ذلك �ل�قت من �لي�م كنت م�شغ�اًل 
بقطع �الأخ�ش�ب، وبعد �ش�عة من هذ� وجدين خد�مكم ال زلت �أعمل بقطع �الأخ�ش�ب.
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ق�ل �لق��شي ب�شر�وة: �نظر كيف يح�ول �أن ُيخفي جرميته! وتلك �لن�ش�ة يندبن 
م�شيبتهن وقد �أظهرهن عالم�ت �ل�شرب، و�شهدن عالنية �أنك �شربتهن. و��شتذكر 
�لرجل �مل�شكني �مل�شهد، وق�ل، �أن� �أذكر �أنني �شربت بع�س �ملخل�ق�ت يف ذلك �ل�قت، 
ولكنهم مل يك�ن�� ن�ش�ء. وبده�شة �ش�أله �لق��شي، �أي ن�ع من �ملخل�ق�ت قد �شربت، 
فحكى �لرجل و�شط ده�شة �جلميع �لذي حدث معه. ب�لت�يل، مل� فهم�� �أن هذ� ك�ن 
من عمل �ل�شيط�ن، ترك�� �لرجل �مل�شكني يخرج بدون �أن ي�ؤذوه، و�أخربوه �أال يذكر 
م� حدث الأي �أحد. ولكن هذ� ال ميكن �أن يخفى على �لرج�ل �ملتدينني �ملتحم�شني 

لالإمي�ن. 

e
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الفصل 10. عن الطريقة التي يتلبس بها الشياطين 
باإلنسان عبر أعمال الساحرات 

لقد و�شحن� يف �لف�شل �ل�ش�بق كيف �أن �ل�شي�طني ميكن �أن تدخل يف �لروؤو�س 
ويف �الأجز�ء �الأخرى من �جل�شم، وميكنهم �أن يحرك�� �ل�ش�ر �لد�خلية من مك�ن 
�أن  ميكن  �ل�ش�حر�ت  عمل  ب���شطة  �أنهم  يف  �لبع�س  ي�شك  رمب�  ولكن  مك�ن.  �إىل 
يتلب�ش�� ب�الإن�ش�ن، �أو رمب� ي�شك �لبع�س يف �لطرق �لتي يعمل�� به� هذ� �لتلب�س بدون 
تدخل �ل�ش�حر�ت. وحتى ُنزيل هذه �ل�شك�ك ال بد �أن نذكر ثالثة �أم�ر. �الأول، عن 
�لطرق �ملختلفة للتلب�س، �لث�ين، كيف من خالل �ل�ش�حرة وب�إذن �لرب يتم �ل�شم�ح 
لل�شي�طني �أن تتلب�س ب�الإن�ش�ن بهذه �لطرق. ث�لًث�، ال بد �أن ن�ؤكد حججن� ب�حلق�ئق 

و�الأمثلة. 
ب�لن�شبة �إىل �الأول، ال بد �أن نعمل ��شتثن�ء، �شن�شتثني �لطريقة �لع�مة �لتي ي�شكن 
»ت�م��س«  �لقدي�س  �أي خطية مميتة. يتحدث  يعمل  �لذي  �الإن�ش�ن  �ل�شيط�ن يف  به� 
هل  �ل�ش�ؤ�ل،  يف  �ملطروح  �ل�شك  عن  ويجيب  �لطريقة  هذه  عن  �لث�لث  �لكت�ب  يف 

�ل�شيط�ن يتلب�س ب�الإن�ش�ن فعلًي� عندم� يق�م بخطيئة مميتة؟ 
ب�لروح،  تتعلق  طريقة  بطريقتني،  ُيفهم  �أن  ميكن  �لتلب�س  �أن  �لقدي�س  وُيثبت 
وطريقة تتعلق ب�جل�شد. يف �الأوىل لي�س ممكن� لل�شيط�ن �أن يتلب�س ب�لروح، الأن �لرب 
وحده ميكنه �أن يدخله�، وب�لت�يل �ل�شيط�ن لي�س ه� �شبب �خلطية بهذه �لطريقة، 

�إمن� ي�شمح �لروح �لقد�س للروح �أن تعمل هذه �خلطية.
ب�الإن�ش�ن  يتلب�س  �أن  يقدر  �ل�شيط�ن  �أن  نق�ل  �أن  ميكن  للج�شد،  ب�لن�شبة  ولكن 
بطريقتني، الأن هن�ك ن�عني من �لب�شر، ه�ؤالء �لذين يف �خلطية وه�ؤالء �لذين يف 
يك�ن  �ملميتة  �خلطية  ب���شطة  �الإن�ش�ن  �أن  نق�ل  �أن  بد  ال  �الأول،  �لن�ع  يف  �لنعمة. 
خ�دم� لل�شيط�ن، الأن �ل�شيط�ن يزوده ب�القرت�ح �خل�رجي ب�خلطية �إم� حل���شه �أو 
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خلي�له، �إىل حد �أن نق�ل �أن �ل�شيط�ن ي�شكن �شخ�شية �الإن�ش�ن �لذي يتحرك لهذ� 
�ملغري�ت �ملثرية، و�لذي يك�ن مثل �ل�شفينة يف �لبحر بال دفة للقي�دة. 

� �أن يتلب�س ب�الإن�ش�ن كم� يت�شح يف ح�لة �الإن�ش�ن �مل�شع�ر.  �ل�شيط�ن ميكنه �أي�شً
�لعق�ب �لذي ت�شت�جبه خطية مثل هذه، وكم� يت�شح،  لل�ش�ؤ�ل عن  ولكن هذ� يق�د 
وُت�جع  �خل�طئني  ُت�جع  فهي  �خلطية،  ب�شبب  د�ئًم�  تك�ن  ال  �جل�شدية  �لعق�ب�ت 
�لربيئني. وب�لت�يل ه�ؤالء �لذين يف �لنعمة  وه�ؤالء �لذين لي�ش�� فيه�، ميكنهم بحكمة 

من �لرب غري معل�مة للن��س �أن يتلب�س بهم �ل�شيط�ن. 
وكم� �أن هن�ك خم�س طرق لل�شي�طني الأذية �الإن�ش�ن ب�أنف�شهم و�لتلب�س به بدون 
� ميكنهم �أن يفعل�� هذ� بتدخل من �ل�ش�حر�ت، الأنه عنده�  تدخل �ل�ش�حر�ت، �أي�شً
�الإن�ش�ن  �أذية  من  �أكرب  قدر  بعمل  م�شم�ًح�  و�شيك�ن  �أكرث،  للرب  �الإ�ش�ءة  �شتتم 
�أنهم يف  عرب تدخل �ل�ش�حر�ت. و�لطرق هي ب�خت�ش�ر م� يلي، و�شن�شتثني حقيقة 
بع�س �الأوق�ت ي�شيب�ن �الإن�ش�ن يف ممتلك�ته �خل�رجية: يف بع�س �الأوق�ت ميكنهم 
�أن ي�ؤذو� �الإن�ش�ن يف ج�شمه، وبع�س �الأوق�ت يف  قدر�ته، وبع�س �الأوق�ت يغ�ونهم 
خ�رجيًّ� ود�خليًّ�، و�آخرون يف بع�س �الأوق�ت ي�شلب�ن منهم �ملنطق، وبع�شهم يح�ل�ن 

�أ�شك�لهم �إىل �أ�شك�ل وح��س همجية، و�شنتحدث عن هذه �لطرق كل على حدة. 
لكن �أواًل ال بد �أن نذكر �الأ�شب�ب �خلم�شة �لتي َي�شمح الأجله� �لرب لالإن�ش�ن �أن 
�الأوق�ت يحدث  �لنظ�م يف طرحن�. يف بع�س  تلب�س، الأجل �حلف�ظ على  له  يحدث 
ب�شبب  �لتلب�س  يحدث  �الأوق�ت  وبع�س  �ل�شخ�شية،  م�شلحته  الأجل  لالإن�ش�ن  تلب�س 
�الإن�ش�ن  خطية  ب�شبب  يحدث  �الأوق�ت  بع�س  ويف  �آخر  ل�شخ�س  ب�شيطة  خطية 
�خل��شة، ويف بع�س �الأوق�ت يحدث خلطية ثقيلة ل�شخ�س �آخر. يف كل هذه �الأ�شب�ب 
ال �شك �أن �لرب ي�شمح لهذه �الأ�شي�ء �أن ُتعمل ب���شطة �ل�شي�طني بتدخل �ل�ش�حر�ت، 
ومن �الأف�شل �أن ُنثبت كل و�حد منه� ب�لكتب �ملقد�شة، هذ� �أف�شل من ذكر �أمثلة عن 

�أ�شي�ء حديثة، الأن �الأ�شي�ء �حلديثة د�ئًم� تتق�ى ب�الأمثلة �لقدمية. 
يت�شح  م�  �ل�شخ�شية،  �الإن�ش�ن  م�شلحة  الأجل  �لتلب�س  �الأول  �لن�ع  على  كمث�ل 
�أن  �أخرب  حيث  »م�رتن«،  للقدي�س  �ملخل�شني  �لت�بعني  �أحد  »�شيفريو�س«،  ح��ر  يف 
� بقدرته على طرد �ل�شي�طني، حيث  هن�ك �أبًّ� �ش�حب حي�ة مقد�شة ك�ن م�ه�ًب� جدًّ
يطردهم لي�س فقط ب�لكلم�ت، ولكن حتى بر�ش�ئله �أو بقطعة من قمي�شه، ومب� �أن 
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�الأب قد �أ�شبح �شهرًي� يف �لع�مل، �شعر �أنه متت غ��يته ب�لغرور رغم �أنه ق�وم هذه 
�لنقي�شة، والأجل �أن ُيذل نف�شه، �شلى للرب بكل قلبه �أن يتلب�س به �ل�شيط�ن، وهذ� 
ح�شل. الأنه �أ�شبح بعده� ملب��ًش� و��شطرو� �أن يقيدوه ب�ل�شال�شل، ويعمل�ن له كل 
�شيء يعمل�نه للمتلب�س مب�س �ل�شيط�ن. ولكن يف نه�ية �ل�شهر �خل�م�س مت تخلي�شه 
ميكن  �ل�شبب  بهذ�  �أنه  ن�ؤمن،  وال  ُنقر،  ال  لكنن�  �ل�شيط�ن.  تلب�س  ومن  �لغرور  من 
�آخر،  �إن�ش�ن  �لتلب�س يك�ن من خالل �شحر  �ل�شيط�ن، ولكن  يتلب�س به  �أن  لالإن�ش�ن 

رغم �أنه كم� قلن�، �أحك�م �لرب تك�ن �أحي�ًن� غ�م�شة �ل�شبب. 
�لقدي�س  �آخر،  ل�شخ�س  ب�شيطة  خطية  ب�شبب  �لتلب�س  �لث�ين،  لل�شبب  ب�لن�شبة 
 ،� »جريج�ري« يعطي مث�اًل. رئي�س �لدير »�إلي�ثريي��س« �ملب�رك ه� �شخ�س ورع جدًّ
ب�أن ي��شع  �أمرن  �لعذر�و�ت، و�لالتي  للر�هب�ت  ب�لقرب من دير  �لليل  ك�ن يق�شي 
�لليلة خرج  طفل بج��ر �ش�معته، طفل ك�ن يعذبه �ل�شيط�ن ط�ل �لليل. ويف نف�س 
الإخ�ته  بغرور  وق�ل  �لطفل حترر،  ب�أن  ف�بتهج   �الأب،  ب�ج�د  �لطفل  من  �ل�شيط�ن 
من �لرهب�ن: �ل�شيط�ن ك�ن ي�ؤدي مق�لبه مع ه�ؤالء �الأخ��ت، ولكن مل يقرتب من 
هذ� �لطفل الأنه قد �أتى خلد�م �لرب �أمث�لن�. وفج�أة بد�أ �ل�شيط�ن يعذب �لطفل مرة 

�أخرى. وبدم�ع و�شي�م �لرجل �ملقد�س و�إخ��نه مت �إخر�ج �ل�شيط�ن.  
�أن  كيفية  مث�اًل عن  �أعطى  »�شريين��س«  �لدير  لرئي�س  �الأول  ذكره  »ك��شي�«، يف 
ذ�  ن��شك�  ك�ن  يق�ل  كم�  الأن م��شى،  �لعر�شية،  ب�شبب خطيته  ملب��ًش�  ك�ن  م��شى 
�لدير  »رئي�س  مع  خالف  يف  ت�رط  �ملر�ت  �أحد  يف  لكنه  وم�شتقيمة،  متدينة  حي�ة 
مريع،  �شيط�ن  فيه  �شكن  �لف�ر  وعلى  معني،  لر�أي  �إظه�ره  يف  وب�لغ  »م�ك�ري��س«، 
ت�شبب له يف �أن �إخر�ج ف�شالته �ش�ر عن طريق فمه. وهذه �مل�شيبة حدثت له من عند 
�لرب الأجل �لتطهر، خ�شية �أن تظل عليه و�شمة ع�ر من خطئه �لعر�شي، وب�ل�شل��ت 

�مل�شتمرة و�لت�شليم لرئي�س �لدير »م�ك�ري��س«، خرجت منه �لروح �ل�شيئة. 
ح�لة �أخرى تتعلق ب�لقدي�س »جريج�ري« يف كت�به First Dialogue، عن ر�هبة 
�ملب�رك  �الأب  ب���شطة  �ل�شليب، ومت حتريره�  تعمل عالمة  �أن  بدون  �أكلت �خل�س 

»�إيك�يتي��س«. 
يف نف�س �لكت�ب �أخرب �لقدي�س »جريج�ري« مبث�ل على �حل�لة �لر�بعة، عندم� 
�ملب�رك  �الأ�شقف  �آخر.  ل�شخ�س  ثقيلة  خطية  ب�شبب  ملب��س  �شخ�س  هن�ك  يك�ن 
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�أ�شبح مي�شي يف  �ل�شيط�ن  وهذ�  ملب��س،  رجل  �ل�شيط�ن من  �أخرج  »ف�رت�ن�ت��س« 
�ش��رع �ملدينة متنكًر� يف زي ح�ج، ويبكي ويق�ل: �أوه، �أيه� �لرجل �ملقد�س �الأ�شقف 
»ف�رت�ن�ت��س«! �نظر، لقد �أ�شكنتني هيئَة ح�ج، و�أخرجتني من �شكني، وال ميكنني 
�أي مك�ن. ثم ك�ن هن�ك رجل يجل�س مع زوجته فق�م�� بدع�ة  �لر�حة يف  �أجد  �أن 
هذ� �حل�ج. ثم دخل �ل�شيط�ن يف �بن �لرجل، وجعل �لطفل يرمي بنف�شه �إىل �لن�ر 
و��شتقبله  خدعه  �لذي  ذلك  ه�ية  �حلزين  �الأب  فهم  مرة  والأول  وبعده�  ومي�ت. 

ك�شيف. 
الأجل  �ل�شيط�ن  بهم  تلب�س  رج�ل  عن  �الأمثلة  من  �لعديد  نقر�أ  نحن  وخ�م�ًش�، 
�آالم �لقدي�شني. الأنه  خطي�تهم �لثقيلة �خل��شة. جند ذلك يف �لكتب �ملقد�شة ويف 
يف �شفر �ملل�ك �الأول �خل�م�س ع�شر، »�ش�ول« ك�ن ملب��ًش� حتى ال يطيع �لرب، وكم� 
قلن�، لقد ذكرن� كثرًي� من �جلر�ئم حتى �أ�شبح من غري �مل�شتحيل �أن نفهم كيف �أن 
رجاًل ميكن �أن ي�شبح ملب��ًش� ب�شبب جر�ئم �ل�ش�حر�ت. لكن ال بد �أن نقدر على فهم 

�لطرق �لعديدة �لتي يحدث به� هذ� �لتلب�س وذلك يك�ن بذكر بع�س �الأمثلة. 
م� يلي ه� خربة و�حد من� نحن �ملفت�شني �الثنني قبل �أن ندخل يف مكتب �لتفتي�س، 
�أح�شر  �لب�ب� »بي��س« �لث�ين، ك�ن هن�ك رجل ب�هيمي من قرية »د�ك�ف«  �أي�م  يف 
ولقد حدث  ملب��ًش�.  ك�ن  الأنه  ت�شليمه  يتم  روم� حتى  �إىل  �لعلم�ين،  �لك�هن  �بنه، 
نف�س  على  وجل�ش�  �أتي�  و�أب�ه  و�لك�هن  �لطع�م،  ق�عة  �إىل  وذهبت  كنت هن�ك  �أنني 

�لط�ولة معي.
حيين� بع�شن� ثم حتدثن� مًع�، وظل �الأب يتنهد وي�شلي للرب �لعظيم حتى تك�ن 
رحلته لروم� ن�جحة. �شعرت ب�ل�شفقة الأجله، وبد�أت يف �ش�ؤ�له عن �ل�شبب من هذه 
�بنه �لذي ك�ن ج�ل�ًش� بج��ري على �لط�ولة،  �لرحلة وعن حزنه. ثم ه� يف وج�د 
�أج�ب »و�ح�صرتاه! �إن لدي �بًنا ملبو�ًصا من �ل�صيطان، ولقد �أح�صرته هاهنا بكل 
ه�  �أين  �ش�ألته  وعندم�  �ل�صيطان«  يتخل�ص من  �لكبرية حتى  و�لتكاليف  �مل�صاكل 

�بنه، �أر�ين �إي�ه ج�ل�ًش� بج��ري.
ي�أخذ طع�مه يف حي�ء، ويجيب بتق�ى  خفت قلياًل، ونظرت له عن قرب، وك�ن 
له،  قد حدث  م�   � ولكن مر�شً ملب��ًش�،  لي�س  �أنه  �ل�شك  بد�أت يف  �الأ�شئلة،  كل  على 
ثم ذكر �البن م� حدث له، مم� �أو�شح كيف حدث �لتلب�س وم� مدة تلب�شه حيث ق�ل 
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يتعلق  ما  �صيء  على  �أوبخها  كنت  لأنني  علّي.  �ل�صر  هذ�  جلبت  معينة  »�صاحرة 
بقو�عد �لكني�صة، �أوبخها بعنف نوًعا ما لأنها عنيدة، عندها قالت �أنه بعد ب�صعة 
�لتعويذة  �أن  �أخربين  �أيام �صيحدث لك �لذي حدث. و�ل�صيطان �لذي تلب�ص بي 
�أن ُتز�ل �ل�صجرة، حتى  �أ�صفل �ل�صجرة، و�أنه ل بد  مت و�صعها بو��صطة �ل�صاحرة 

�أحترر. لكنه مل يخربين �أي �صجرة هي«.

ولكنني مل �أ�شدق �أيًّ� من كالم �لرجل وعندم� �ش�ألته هل فّكر ب�ملنطق يف ح�لته 
هذه وكيف عرف �أنه �شخ�س ملب��س، �أج�بني »لقد تلفظ �ل�صيطان من خالل فمي، 
ل�صاين،  على  للنا�ص  �ل�صيطان  قالها  �لتي  �خُلطب  ب�صبب  �لآن  م�صتاء حتى  و�أنا 
فاأنا غري م�صموح يل باخلطابة يف �لنا�ص بعد �ليوم« الأنه وفًق� الأبيه، ك�ن مب�شًر� 
مليًئ� ب�لنعمة و�حلب من �جلميع. ولكن �ملفت�س، �أثن�ء بحثه عن �الأدلة، �أخذه للحب�س 
�لعذر�ء  �لقدي�شة  لكني�شة  وخ��شة  مقد�س  مك�ن  من  �أكرث  �إىل  و�أخذه  الأ�شب�عني، 
فيه خمل�شن�  ُربط  �لذي  �لرخ�م  �لعم�د  فيه� جزء من  ك�ن  »بر�ك�شيدي�س«، حيث 
»بيرت« �حل��ري،  �لقدي�س  �ملك�ن حيث مت �شلب  �إىل  و�أخذه  ك�ن�� يجلدونه،  عندم� 
ويف كل تلك �الأم�كن بكى كثرًي� �أثن�ء عملية طرد �الأرو�ح منه، ويف كل ت�شرف�ته بقي 
�ل�شريرة،  �لروح  �إال يف جل�ش�ت طرد  �لت�شرف�ت،  �أي غر�بة يف  بدون  رزيًن�  ك�هًن� 
وعندم� �نتهى ذلك، و�شقط عنه همه، مل ُيظهر �أي عالمة من عالم�ت �جلن�ن �أو 

�أي ت�شرف غري م�ش�ؤول.
ولكن عندم� ك�ن َيعرُب بج��ر �أية كني�شة، ويثني �لركبة �إجالاًل للعذر�ء �ملجيدة، 
ك�ن �ل�شيط�ن يجعله ُيخرج ل�ش�نه من فمه، وعندم� مت �ش�ؤ�له �إذ� ك�ن غري ق�در على 
، لأنه ي�صتخدم  �أبًد�  �أ�صاعد نف�صي  �أن  »ل ميكنني  �أج�ب  نف�شه من فعل هذ�  منع 
�أحتدث  يجعلني  مما  يريد،  كما  ورئتي  ول�صاين  ورقبتي  و�أع�صائي،  �أطر�يف  كل 
لي�ص  ولكن  قائلها،  �أنا  وكاأين  تبدو  و�لتي  يقولها  �لتي  �لكلمات  و�أ�صمع  و�أ�صيح، 
بو�صعي منعها، وعندما �أحاول �أن �أُ�صلي يهجم علّي ب�صر�وة �أكرب، ويدفع بل�صاين 

للخارج«.

له  �شيم�ن،  �إح�ش�ره من معبد  »بيرت« مت  �لقدي�س  وك�ن هن�ك عم�د يف كني�شة 
قدرة عظيمة حيث �أن كثرًي� من �لذين تلب�س بهم �ل�شيط�ن حتررو� عنده، الأن �مل�شيح 
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قد وقف بج��ره عندم� ك�ن يب�شر يف �ملعبد، ولكن حتى هذ� مل ي�شتطع �أن يحرره، 
الأن هن�ك غر�ش� خفي� يعلمه �لرب، ك�ن يريد �أن يجعل حتريره يف �شبب �آخر.

ورغم �أنه  ك�ن حمب��ًش� عند �لعم�د طيلة �لليل و�لنه�ر، �إال �أنه يف �لي�م �لت�يل، 
بعد عدة عملي�ت طرد �أرو�ح، يف ح�ش�ر كثري من �لن��س �لذين �حت�شدو� ح�له، مت 
ب�أ�شن�نه  �لعم�د  ع�س  عنده�  �مل�شيح،  وقف  �لعم�د  هذ�  من  جزء  �أي  عند  �ش�ؤ�له، 
و�ش�ح وع�سَّ �ملك�ن، وق�ل »هن� وقف، هن� وقف » ثم ق�ل يف �لنه�ية »�أن� لن �أخرج«.

وعندم� �ُشئل عن �ل�شبب، �أج�ب بل�ش�ن �إيط�يل )رغم �أن �لرجل �مل�شكني مل يكن 
يفهم �الإيط�لية(، جميعهم يعمل�ن �أ�شي�ء و�أ�شي�ء، و�شمى رذ�ئل �شه��نية. وبعد ذلك 
�ش�ألني �لك�هن ق�ئاًل »�أيها �لأب، ما معنى هذه �لكلمات �لإيطالية �لتي خرجت من 
فمي؟« وعندم� �أخربته مبعن�ه�، �أج�ب »�أنا �صمعت �لكلمات، ولكنني مل �أفهمها«. 
و�أخرًي� هذ� �لتلب�س �ل�شيط�ين ك�ن من �لن�ع �لذي حتدث عنه �ملخل�س يف �الإجنيل 
ق�ئاًل: »و�أما هذ� �جلن�ص فال يخرج �إل بال�صالة و�ل�صوم«. وب�لفعل ب�ل�شي�م على 
�خلبز و�مل�ء الأربعني ي�ًم�، وب�ل�شل��ت وطرد �الأرو�ح �ل�شريرة، �أخرًي� بنعمة �لرب، 

مت حتريره و�إع�دته �إىل بيته �شعيًد�. 

e
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الفصل 11. الطريقة التي تعمل بها الساحرات أنواع 
األمراض الخطيرة 

ال ي�جد مر�س ج�شدي، حتى �جلذ�م و�ل�شرع، ال تقدر �ل�ش�حر�ت على �إحد�ثه، 
�لعلم�ء.  ��شتثن�ه  �الأمر��س  ن�ع من  ي�جد  ب�حلقيقة، فال  ُمثبت  وهذ�  �لرب.  ب�إذن 
الأنه ل� الحظن� بعن�ية م� متت كت�بته عن قدر�ت �ل�شي�طني وعن ف�ش�د �ل�ش�حر�ت 
� مع هذ�  �شنعرف �أن هذ� �الأمر لي�شت فيه �أي �شع�بة عليهم. »تع�مل »نيد�ر« �أي�شً
�ش�أل،  حيث   ،Formicarius كت�به  ويف   Book of Precepts كت�به  يف  �مل��ش�ع 
ن�ع  �أي  ي�شتثن  مل  و�ل�ش�ؤ�ل  ب�شحرهن.  �الإن�ش�ن  �أذية  على  يقدرن  �ل�ش�حر�ت  هل 
عن  �ش�أل  ثم  ذلك،  ميكنهن  ب�أنهن  و�أج�ب  خطرًي�.   � مر�شً ك�ن  مهم�  �ملر�س،  من 

�لطريقة.
ه� �أج�ب ب�لطريقة �لتي مت عر�شه� يف �ل�ش�ؤ�ل �الأول يف �جلزء �الأول من هذ� 
�لكت�ب. مل� مت �إثب�ت �حلجة ب���شطة �لقدي�س »�إيزيدور« عندم� ك�ن ي�شف �أعم�ل 
�ل�ش�حر�ت، ويق�ل �أنه مت ت�شميتهم �ش�حر�ت ب�شبب فد�حة جر�ئمهن، الأنهن ُيرثن 
�لعن��شر وُيقمن �لزو�بع مب�ش�عدة �ل�شي�طني، وُي�شللن عق�ل �لرج�ل ب�لطرق �لتي 
بدون  �أنهن  وي�شيف  مت�ًم�.  �إع�قته  �أو  لديهم  �ملنطق  بتعطيل  �إم�  قباًل،  ذكرن�ه� 

��شتخد�م �أي �ُشم، وفقط بخط�رة تع�يذ�تهن، مُيكنهن �أن ي�شلب�� �لرجل حي�ته. 
 Second Book يف  »ت�م��س«  �لقدي�س  ب���شطة   � �أي�شً �حلجة  �إثب�ت  مت  ولقد 
�ل�ش�حر�ت ميكنهن مب�ش�عدة  �أن  of Sentences، وع�مة جميع �لاله�تيني كتب�� 
�ل�شي�طني �أن يعملن �الأذى يف �الإن�ش�ن ويف �ش�ؤونه بكل �لطرق �لتي ميكن لل�شيط�ن 
وحده �أن يعمله�، حتديًد�، ي�ؤذون �لن��س يف �ش�ؤونهم، �شمعتهم، ج�شدهم، منطقهم، 
�ش�حرة،  �أية  بدون  �ل�شيط�ن  يعمله�  �أن  �الأذية ميكن  هذه  �أن  يعني  وحي�تهم. مم� 
ولكن ميكن �أن تتم ب���شطة �ل�ش�حرة ب�شه�لة �أكرب، ب�شبب �أن هذ� يك�ن �إ�ش�ءة �أكرب 

لالإله، كم� مت عر�شه �أعاله. 
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يف �شفر �أي�ب، �الأول و�لث�ين، وجدن� ب�شكل و��شح ح�لة من �الأذية �مل�ؤقتة. �أم� 
�الأذية يف �ل�شمعة فيمكن �أن تت�شح من ت�ريخ »جريوم« �ملب�رك، حيث �أن �ل�شيط�ن 
للقدي�س  �شديق  �لن��شرة،  �أ�شقف  »�شيلف�ن��س«،  �لقدي�س  �شكل  �إىل  نف�شه  حّ�ل 
وح�ول  �شريره�  عند  �لليل  يف  نبيلة  �مر�أة  من  �قرتب  �ل�شيط�ن  وهذ�  »جريوم«. 
�أن يتحر�س به� ويغ�يه� ب�لكلم�ت، ثم دع�ه� الأن يعمل معه� �لف�ح�شة. ولقد ن�دت 
عنه  وب�لبحث  �شريره�،  حتت  �ختب�أ  �الأ�شقف  هيئة  يف  و�ل�شيط�ن  ع�ل،  ب�ش�ت 
و�إيج�ده هن�لك، �أعلن بُلغة فيه� �شه�ة �أنه �الأ�شقف »�شيلف�ن��س«. ويف �لغد، عندم� 
�ختفى �ل�شيط�ن، تدمرت �شمعة �لرجل بف�شيحة، ولكن ��شمه �ل�ش�لح متت تربئته 
عندم� �عرتف �ل�شيط�ن عند قرب �لقدي�س »جريوم« �أنه عمل هذ� ب��شتخد�م ج�شد 

ُمتخذ. 
�الأذية يف �جل�شد ميكن �أن تت�شح يف ح�لة �أي�ب �ملب�رك، �لذي �شربه �ل�شيط�ن 
بي�وف�ي�س«  �أوف  و»فين�شينت  و»�شيجي�شبريت«  �جلذ�م.  من  ن�ع  فظيعة،   ببالء�ت 
كالهم� �أخرب �أنه يف عهد �المرب�ط�ر »ل�ي�س« �لث�ين، يف �أبر�شية »م�ينز«، ك�ن هن�ك 
�شيط�ن معني يرمي �الأحج�ر وي�شرب �لبي�ت ك�أمن� ي�شربه� مبطرقة. ثم ب�لت�شريح 
�أث�ر  �لعلني، وب�لتلميح �ل�شري، ن�شر �ل�شيط�ن �ل�شق�ق و�أف�شد عق�ل �لكثريين. ثم 
غ�شب �لكل على رجل و�حد، حيث ك�ن �ش�كًن� مرت�ًح�، ف�أ�شعل �لن�ر يف بيته وق�ل 
�أن  �لرجل  ذلك  على  ك�ن  �لنه�ية  ويف  خط�ي�ه.  ب�شبب  يع�ن�ن  جميع�  �أنهم  للن��س 
يجد �شكنه يف �حلق�ل. وعندم� ك�ن �لكه�ن يتل�ن �ل�شل��ت على هذ� �الأمر، رمى 
�ل�شيط�ن �أحج�ًر� على كثري من �لن��س حتى �أدم�هم، وك�ن يت�قف يف بع�س �الأحي�ن، 
وبع�س �الأحي�ن يه�جم بعنف، و��شتمر هذ� لثالث �شن��ت، حتى �أُحرقت كل �لبي�ت 

هن�ك. 
�لد�خلية، ه�  �الإدر�ك�ت  �إيالم  ��شتخد�م �ملنطق، وعلى  �الأذية يف  وكمث�ل على 
�الإجنيل.  عنهم  حتدث  �لذين  و�مل�شع�رين  �مل�أخ�ذين  ه�ؤالء  ح�لة  يف  ن�ش�هده  م� 
وب�لن�شبة للم�ت فهم ميكن �أن ي�شلب�� �حلي�ة، كم� مت �إثب�ته يف �شفر ط�بي� �ل�ش�د�س، 
يف ح�لة �الأزو�ج �ل�شبعة ل�ش�رة �لعذر�ء، �لذين ُقتل�� ب�شبب �شه�تهم �لف��شقة �ل�ش�ئبة 
�أن  ب�أن يتزوج�ه�. وب�لت�يل ن�شتنتج  جت�ه �لعذر�ء �ش�رة، و�لتي مل يك�ن�� جديرين 
�أن ي�ؤذو� �الإن�ش�ن بكل طريقة  ب�أنف�شهم ومب�ش�عدة �ل�ش�حر�ت، ميكنهم  �ل�شي�طني 

بال ��شتثن�ء. 
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�إىل  نن�شبه�  �أن  ميكن  �لن�ع  هذ�  من  �لتي  �الأذية  هل  �ش�ؤ�ل،  ج�ء  �إذ�  ولكن 
ُت�شبب  �ل�شي�طني ولي�س �إىل �ل�ش�حر�ت؟  فلقد �أجبن� عن هذ� �ل�ش�ؤ�ل ب�أنه عندم� 
�ل�شي�طني �الأذى بطريقة مب��شرة، يتم ن�شب �الأذى �إليهم. لكن عندم� يفعل�ن هذ� 
تن�شب  فب�لت�يل  �الأرو�ح،  والإهالك  �لرب  �إىل  �الإ�ش�ءة  الأجل  �ش�حرة  ت�كيل  خالل 
هذ�  يفعلن  فهن  �ل�شيط�ن.  ه�  �الأ�ش��شي  �لف�عل  �أن  رغم  �ل�ش�حر�ت  �إىل  �الأذية 
ع�ملني ب�أن �لرب يغ�شب بهذ� �أكرث و�أن هذ� ي�شمح لهن مبزيد من �لقدرة على عمل 
�أن  لل�شيط�ن  تعد وال حت�شى ال ميكن  �أ�شح�ًر� ال  ي�شتخدمن  ب�لطبع  والأنهن  �ل�شر، 
يعمله� على �الإن�ش�ن �إذ� �أر�د �أن ي�ؤذي �الإن�ش�ن بنف�شه، و�إمن� �ُشمح له ب�إذن من �لرب 

ولغر�س يعلمه �لرب �أن يفعل هذ� �الأذى عرب ت�كيل �ش�حرة.
لتعمل  �الأعلى  �إىل  ب�مل�ء  وتن�شح  �مل�ء  يف  ُغ�شًن�  �مر�أة  ت�شع  عندم�  وب�لت�يل 
�أمط�ًر�، فرغم �أنه� ال تفعل �ملطر بنف�شه�، وال ميكن ل�مه� على عمل �ملطر، �إال �أنه 
�أن  ورغم  ك�ش�حرة،  تعمل هذ�  �أن  �أمكنه�  �ل�شيط�ن  مع  �أنه� دخلت يف عهد  ب�شبب 
�ل�شيط�ن ه� �لذي يعمل �ملطر، فهي نف�شه� يجب �أن ت�أخذ �لل�م الأنه� ك�فرة وتعمل 

عمل �ل�شيط�ن، و�شلمت نف�شه� الأجل خدمته. 
� عندم� تعمل �ش�حرة �ش�رة �شمعية �أو �شيء كهذ� حتى ت�شحر �شخ�ش� م�، �أو  �أي�شً
عندم� َتظهر �ش�رة �أحدهم عندم� ُي�شب �لر�ش��س على �مل�ء، �أو عندم� ُيعمل بع�س 
�الأذى على �ل�ش�رة، مثل �ل�خز �أو �الإ�شر�ر به� ب�أي �شكل فيحدث �شرًر� ل�ش�حب 
�ل�ش�رة، فرغم �أن �ل�شرر ح�شل فعليًّ� لل�ش�رة ب���شطة �ش�حرة م� �أو �شخ�س م�، 
و�أن �ل�شيط�ن بنف�س �لطريقة ك�ن ي�ؤذي �ش�حب �ل�ش�رة، �إال �أن هذ� �ل�شرر ي�شتحق 
�أن ُين�شب لل�ش�حرة. الأنه بدونه�، لن ي�شمح �لرب لل�شيط�ن �أن يعمل مثل هذ� �الأذى، 

وال ك�ن �ل�شيط�ن بنف�شه �شيح�ول �أن ي�ؤذيه.  
بدون  �الإن�ش�ن  ت�ؤذي  �أن  ميكنه�  �ل�شي�طني  �أن  م��ش�ع  يف  قيل  م�  ب�شبب  ولكن 
م�ش�عدة �ل�ش�حر�ت، فهذ� �أث�ر �ل�شك يف �إمك�نية �أن يف�شح �ل�شيط�ن �شمعة �مر�أة 
لي�شحر  �ش�رته�  على  �ل�شيط�ن  يظهر  حيث  �ش�حرة،  �أنه�  �شمعته�  وي�ش�ه  �ش�حلة 

� م�، مم� يجعل �شمعة هذه �ملر�أة تتدمر بدون ذنب.  �شخ�شً
ال  �ل�شيط�ن  �أن  قلن�  لقد  �أواًل،  �ملالحظ�ت،  بع�س  ُنقدم  �أن  بد  ال  ه�  �إج�بة  يف 
ميكنه �أن يعمل �شيًئ� بدون �إذن �لرب، كم� و�شحن� يف �جلزء �الأول من هذ� �لعمل يف 
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� �أن �لرب ال ي�شمح بهذه �لقدرة �لع�لية لل�شيط�ن  �ل�ش�ؤ�ل �الأخري. ولقد و�شحن� �أي�شً
و�أخرًي�،  �ملذنبني،  �شد  بذلك  ي�شمح  مثلم�  �لنعمة  يف  هم  �لذين  �ل�ش�حلني  �شد 
و�شحة  و�شمعتهم  �ش�ؤونهم  يف  �ل�ش�حلني  ي�ؤذو�  �أن  �لرب  ب�إذن  ميكنهم،  �أنه  رغم 
�أج�ش�مهم، �إال �أنه ب�شبب �أنهم يعلم�ن �أن هذه �لقدرة قد �أعطيت لهم �أ�ش��ًش� الأجل 

� على �أذيتهم.  زي�دة ف�شل �ل�ش�حلني، فهم يك�ن�ن �أقل حر�شً
لذلك ميكن �أن نق�ل �أنه يف هذه �ل�ش�ؤ�ل هن�ك عدة نق�ط يجب �أن ن�أخذه� يف 
�حل�شب�ن. �أواًل، �الإذن �الإلهي، ث�نًي�، �الإن�ش�ن �لذي ُيظن فيه �أنه �ش�لح، الأن ه�ؤالء 
ُيتهم  �لتي  �جلرمية  ث�لًث�،  �لنعمة.  ح�لة  يف  د�ئًم�  يك�ن�ن  ال  ب�ل�شالح  �مل�شه�رين 
به� �ل�شخ�س �لربيء، الأن جرمية �ل�شحر يف �أ�شله� تتج�وز كل �جلر�ئم �الأخرى يف 
�ل�شيط�ن بهذه  �أن تتدمر ب���شطة  �أن �شمعة �لربيء ميكن  �لع�مل. وب�لن�شبة ملق�لة 

�لطريقة �لتي قيلت، فهذ� ال يبدو ممكن�، الأ�شب�ب عديدة. 
يف �ملق�م �الأول، ميكن �أن يت�ش�ه �ملرء ب�لرذ�ئل �لتي حتدث بدون �أي عهد خفي 
مع �ل�شيط�ن، مثل �ل�شرقة، و�لنهب و�لزن� ولكن ميكن �أن يت�ش�ه �ملرء برذ�ئل �أخرى 
� �أنه �رتكبه� �إال �إذ� ك�ن قد دخل يف عهد مع �ل�شيط�ن،  من �مل�شتحيل �أن تتهم �شخ�شً
مب�ش�عدة  �إال  قدرتهن  �إىل  ت�أتي  �أن  ميكن  ال  �لتي  �ل�ش�حر�ت،  �أعم�ل  مثل  وهذ� 
ب�لت�يل، رغم  �الأر�س.  و�الأ�شج�ر على  �لن��س و�حلي��ن�ت  �ل�شي�طني حيث ي�شحرن 
�أن �ل�شيط�ن ميكن �أن ي�ش�ه �شمعة �إن�ش�ن فيم� يتعلق ب�لرذ�ئل �لع�دية، �إال �أنه ال يبدو 
ممكًن� ب�لن�شبة له �أن يفعل هذ� فيم� يتعلق ب�لرذ�ئل �لتي ال ميكن �أن ُتعمل �إال بعمل 

عهد مع �ل�شيط�ن. 
�، �إنه ال ُيعلم حتى هذ� �لي�م �أن هذ� قد ح�شل الأي �شخ�س بريء ت�ش�هت  �أي�شً
�لفعل.  هذ�  على  ب�الإعد�م  مد�ًن�  �أ�شبح  �أنه  حد  �إىل  �ل�شي�طني  ب���شطة  �شمعته 
�، عندم� يك�ن �ل�شخ�س حتت �ل�شك فح�شب، ال ُتنفذ عليه �لعق�بة �لتي ت�أمر  �أي�شً
به� �ل�شريعة لتطهريه، كم� �شن�ش�هد يف �جلزء �لث�لث من هذ� �لكت�ب يف �لطريقة 

�لث�نية من طرق مع�قبة �ل�ش�حر�ت.
قد  بريًئ�   � �شخ�شً �أن  قبل  ُيعلم من  وال  �أحد�ث حقيقية،  مع  نتع�مل  نحن  وهن� 
�أن  كهذ�  ب�شيء  ي�شمح  لن  �لرب  �أن  �شك  ال  الأنه  �ش�حًر�،  ك�نه  ب�ال�شتب�ه يف  ع�قب 

يحدث. 
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يجعله  ب�أن  �ملالئكية  �حلم�ية  حتت  يك�ن  �لذي  �لربيء  يع�قب  ال  �لرب   ،� �أي�شً
�أن  �الأوىل  من  وب�لت�يل  وغريه�،  �ل�شرقة  مثل  �ل�شغرية،  �جلر�ئم  يف  به  م�شتبًه� 
يحمي �لرب ه�ؤالء �لذين هم حتت �حلم�ية �ملالئكية من �ال�شتب�ه بهم يف جرمية 

�ل�شحر. 
�تخذت  عندم�  »جريم�ني��س«،  �لقدي�س  �أ�شط�رة  نقتب�س  �أن  �شحيًح�  ولي�س 
�أزو�جهن،  مع  ون�مت  �لط�ولة  على  وجل�شت  معل�م�ت  ن�ش�ء  �أج�ش�د  �ل�شي�طني 
و�شللتهن �إىل ت�شديق �أن ه�ؤالء �لن�ش�ء هم يف �أج�ش�دهن �حلقيقية ي�أكل�ن وي�شرب�ن 
مع �أزو�جهن، ف�ملر�أة يف هذه �حل�لة ال ُتالم ب�أنه� مذنبة. الأنه يف �ل�شريعة يف كت�ب 
� �نتقلن من مك�ن �إىل  Episcopi، يع�س �لن�ش�ء كن مد�ن�ت ب�أنهن �عتقدن �أنهن حقًّ
مك�ن، بينم� م� حدث معهن ك�ن يف �خلي�ل فقط، ومع ذلك، كم� و�شحن� �أعاله، هن 

يف بع�س �حل�الت ينتقلن ب�أج�ش�دهن ب���شطة �ل�شي�طني. 
�الأمر��س  كل  يعملن  �أن  �لرب،  ب�إذن  �أنه ميكنهن،  ه�  �فرت��شن� �حل�يل  ولكن 
بدون ��شتثن�ء، ون�شتنتج مم� قلن�ه �أن هذ� ممكن. الأنه ال ت�جد ��شتثن�ء�ت ذكره� 
�ل�شي�طني  قدرة  قلن�،  كم�  الأنه  ��شتثن�ء�ت،  هن�ك  يجعل  �شبب  ي�جد  وال  �لعلم�ء، 
تتج�وز كل �لق�ى �جل�شدية. ولقد وجدن� يف جتربتن� �أن هذ� حقيقي. وهن�ك �شع�بة 
�أكرب ميكن �أن ي�شعر به� �ملرء يف ت�شديق �أن �ل�ش�حر�ت يقدرن �أن يعملن �جلذ�م �أو 
�ل�شرع، الأن هذه �الأمر��س حتدث ب�شبب �ال�شتعد�د �جل�شدي، ومع ذلك، وجدن� يف 

بع�س �الأوق�ت �أنه حتى هذه �الأمر��س ميكن �أن ُتعمل ب���شطة �ل�شحر.
الأنه يف �أبر�شية »ب�زل«، يف مق�طعة »�أل�ش��س« و»ل�ر�ين«، ك�ن هن�ك فالح حتدث 
بخ�ش�نة مع �مر�أة م�ش�ك�شة. ولقد هددته بغ�شب �أنه� �شتنتقم لنف�شه� منه. ف�أ�شبح 
ي�أخذ بع�س �حلذر منه�، ولكن يف نف�س �لليلة �أح�س ببرثة منت على عنقه، فحكه� 
قلياًل، ف�جد �أن وجهه كله وعنقه قد �نتفخ وت�رم،  وبد�أ يظهر ن�ع مريع من �جلذ�م 
على ج�شده كله. وب�شرعة ذهب �إىل �أ�شدق�ئه الأجل �لن�شيحة، و�أخربهم عن تهديد 
�ملر�أة له، وق�ل �أنه ير�هن بحي�ته على �أن هذ� قد ح�شل له بفعل �شحر هذه �ملر�أة. 
و�خت�ش�ًر�، مت �أخذ �ملر�أة وم�ش�ءلته�، و�عرتفت بجرميته�. ولكن مل� �ش�أله� �لق��شي 
حتديًد� عن �ل�شبب �لذي عملت هذ� الأجله، وكيف عملته، �أج�بت »عندما ��صتخدم 
�لرجل كلمات بذيئة نحوي، كنت غا�صبة ورجعت �إىل منزيل، و�ل�صيطان رفيقي 
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�لرجل.  من  يثاأر  باأن  ورجوته  فاأخربته  �ملتعكر.  مز�جي  �صبب  عن  ي�صاألني  بد�أ 
د�ئًما  يكون  �أن  �أمتنى  باأنني  فاأجبته  �لرجل،  يف  �أعمله  �أن  �أود  �لذي  ما  و�صاألني 
�أردته منه،  �لرجل مبا يتجاوز ما  و�أ�صاب  بعيًد�  �ل�صيطان  بوجه منتفخ. وذهب 

لأنني مل �أرد �أن ي�صاب مبثل هذ� �جلذ�م �ملوؤمل« وب�لت�يل مت �إحر�ق �ملر�أة. 

ويف �أبر�شية »ك�ن�شت�ن�س« بني »بري�ش�خ« و»فريب�رج«، ك�نت هن�ك �مر�أة جمذومة 
�أن هذ� �ل�شيء قد حدث له� ب�شبب �شج�ر  �أن تخرب كثرًي� من �لن��س  وقد �عت�دت 
مم�ثل بينه� وبني �مر�أة �أخرى. الأنه يف �أحد �للي�يل خرجت خ�رج �لبيت لتعمل �شيًئ� 
�ملق�بل،  �لذي ك�ن يف  �الأخرى  �ملر�أة  د�فئة من منزل  ريح  ف�أتت  �ملنزل،  ب�ب  �أم�م 

و�شربت وجهه� فج�أة، ومنذ ذلك �ل�قت �أ�شيبت ب�جلذ�م �لذي تع�ين منه �الآن. 
و�أخرًي�، يف نف�س �الأبر�شية، يف مق�طعة »بالك ف�ري�شت«، مت رفع �ش�حرة ب���شطة 
�ل�شج�ن على ك�مة من �خل�شب للتجهيز حلرقه�، وق�لت له » �ش�أدفع لك« ثم نفخت 

يف وجهه. و�أ�شيب يف �حل�ل بجذ�م على ج�شده كله، ومل يع�س �إال �أي�ًم� معدودة. 
الأجل �الخت�ش�ر، �جلر�ئم �ملخيفة لل�ش�حر�ت �لتي ميكن �أن حُتكى �شنتج�وزه�. 
ولقد وجدن� غ�لًب� �أن بع�س �لن��س يزورهم �جلذ�م �أو �ملر�س ب�شبب �لبي�س �لذي 
يتم دفنه مع �جلثث، خ��شة مع جثث �ل�ش�حر�ت، مع بع�س �الأ�شي�ء �الأخرى �لتي ال 
ميكن �أن نتحدث عنه�، وقد ُتعطى هذه �لبي�ش�ت �إىل �شخ�س يف طع�مه �أو �شر�به. 
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الفصل 12. عن الطريقة التي يصبن بها اإلنسان 
باألمراض األخرى 

من ذ� �لذي ميكن �أن يح�شب عدد �الأمر��س �لتي ي�شنب به� �لن��س، مثل �لعمى، 
و�الآالم �ملربحة، و�لت��ء �جل�شم؟ لكن يجب �أن نذكر �أمثلة ر�أين�ه� ب�أعينن� �أو تتعلق 

بحملتن� �لتفتي�شية. 
عندم� مت عمل حملة �لتفتي�س على بع�س �ل�ش�حر�ت يف قرية »�إن�شربوك«، ظهرت 
�حل�لة �لت�لية للن�ر. �مر�أة �ش�حلة ك�نت متزوجة ب��حد من �أهل بيت �الأر�شيدوق 
�شهدت ر�شمًي� ب�لت�يل. ق�لت �أنه� يف �ل�قت �لذي ك�نت  فيه عذر�ء، عملت يف خدمة 
و�حد من �مل��طنني، وك�نت زوجته م�ش�بة ب�آالم كبرية يف �لر�أ�س، و�أتت �مر�أة ق�لت 
�أن ب�إمك�نه� مع�جلته�، وبد�أت �ملر�أة يف عمل بع�س �لُرقى و�لطق��س �لتي ق�لت �أنه� 
�شُت�شكن �الأمل. ولقد �ش�هدت ب�هتم�م )تق�ل �ملر�أة( م� �لذي ك�نت تفعله، ور�أيت �أن 
هن�ك �أم�ًر� حتدث ب�شكل م�ش�د للطبيعة، فبداًل من �أن ُي�شب �مل�ء يف �الإن�ء، ك�ن 

�مل�ء يرتفع يف �الإن�ء، مع بع�س �لغر�ئب �الأخرى �لتي ال ح�جة لذكره�. 
وعلمُت �أن �آالم ر�أ�س �شيدتي ال ميكن �أن ُت�شفى بهذه �الأ�شي�ء �لغريبة، وخ�طبُت 
�أًيا ما كان هذ�، فهو  �ل�ش�حرة بغ�شب وقلت »�أنا ل �أعلم ما �لذي تفعلينه، ولكن 
�صحر، و�أنت تعملينه لأجل م�صلحتك �ل�صخ�صية« فرّدت �ل�ش�حرة بق�ة »�صتعرفني 
جل�شت  �لث�لث  �لي�م  يف  الأنه  �الإثب�ت،  ومت  ل«.  �أم  �صاحرة  كنت  �إذ�  �أيام  ثالثة  يف 

و�أم�شكت ب�ملغزل ف�شعرت فج�أة ب�أمل مريع يف ج�شدي.
�أمل  فيه  لي�س  �أنه ال ي�جد جزء من ج�شدي  بد�  �لبد�ية ك�ن بد�خلي، حيث  يف 
ب��شتمر�ر، ومن ت�ج  ر�أ�شي ُيحرق  مربح، ثم بد� يل ك�أنَّ هن�ك فحًم� مكد�ًش� ف�ق 
ر�أ�شي حتى �أخم�س قدمي مل يكن هن�ك م��شع �إبرة مل يغطيه طفح من برث�ت ذ�ت 
�أخربين  �لنه�ية  �مل�ت، ويف  �إال  �أمتنى  �أ�شرخ وال  �الأمل،  وبقيت يف هذ�  �أبي�س،  ل�ن 
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�أن �أذهب �إىل ح�نة معينة، وب�شع�بة ب�لغة ذهبت، وظهر ه�، ووقفن�  زوج �شيدتي 
�أم�م �حل�نة، فق�ل يل »�نظري، هناك رغيف من �خلبز فوق باب �حلانة« فقلت له 
�أنني �أر�ه، فق�ل » �أنزليه �إىل �لأ�صفل �إن كان باإمكانك، لأن هذ� �صيكون جّيًد� لك« 
و�أم�شكت �لب�ب بيد و�حدة ومددت �ليد �الأخرى ب�أق�شى م� ��شتطعت حتى �أخذت 
�لرغيف، فق�ل يل »�فتحيه، و�نظري جّيًد� ما بد�خله« ومل� فتحت �لرغيف، وجدت 
عدة �أ�شي�ء ب�لد�خل، وبينه� بع�س �حلب�ب �لبي�ش�ء �لتي مت�ثل تلك �لتي ظهرت على 
� بع�س �لبذور �لتي ال ت�ؤكل، مع عظ�م ثع�بني وحي��ن�ت �أخرى.  ج�شمي، ور�أيت �أي�شً
وو�شط ده�شتي �ش�ألت �شيدي م� �لذي ميكن �أن �أعمله، ف�أخربين ب�أن �أرميه� كله� يف 
�لن�ر. ففعلت، وفج�أة يف خالل �ش�عة �أو رمب� يف خالل دق�ئق، بعد �أن رميت �الأ�شي�ء 

يف �لن�ر، ��شتعدت ك�مل �شحتي. 
و�أم�ر �أخرى �شهَدت به� زوجة �مل��طن �لتي ك�نت هذه �ملر�أة يف خدمته�، ب�شبب 
�أنه ك�ن م�شتبًه� به� ب�شكل ق�ي، خ��شة الأن له� عالقة �أُلفة مع �ش�حر�ت معروف�ت. 
�أنه� �أخربت زوجه�  �أن �لتع�يذة خمفية يف �لرغيف،  �أنه مبعرفته�  ومن �ملفرت�س، 

بهذ�، ومن ثم، ب�لطريقة �لتي و�شفت، ��شتط�عت �خل�دمة �أن ت�شتعيد �شحته�. 
ومن �جلّيد �أن نحكي كيف �أن �مر�أة �أخرى، مت �شحره� يف نف�س �لقرية. وهي 

�مر�أة �ش�حلة متزوجة �شهدت حتت �لق�شم مب� يلي: 
�ش�ر حديقة ج�رتي  وك�ن  للخ�ش�ر،  م�شتل  لدي  ك�ن  تق�ل(  خلف منزيل )هي 
�أنَّ هن�ك ممًر� مت عمله من حديقة ج�رتي �إىل م�شتلي،  بج��ره. ويف ي�م الحظت 
وعلى  �ملمر  �مل�شتل حزينة على  ب�ب  �أم�م  و�قفة  وكنت  �أ�شر�ر،  بال  �الأمر  يكن  ومل 
�الأ�شر�ر، وفج�أة ج�ءت ج�رتي و�ش�ألتني �إن كنت �أ�شك فيه�. ولكني كنت خ�ئفة منه� 
ب�شبب �شمعته� �ل�شيئة، ف�أجبت »�آثار �لأقد�م على �لع�صب هي دليل على �ل�صرر«، 
فغ�شَبت الأنني مل �أفعل كم� تريد �أن �أه�جمه� و�أتهمه� بكلم�ت ت�جب �أن تقيم علّي 
دع�ى، وذهبت بعيًد� وهي تتذمر: ورغم �أنه �أمكنني �أن �أ�شمع كلم�ته�، �إال �أنني مل 

�أفهمه�.
من  تطعنني  وب�خز�ت  �ملعدة،  يف  ب�آالم   � جدًّ مري�شة  �أ�شبحت  �أي�م  عدة  بعد 
ج�نبي �الأي�شر �إىل ج�نبي �الأمين و�لعك�س، وك�أنَّ ن�شلي �شيفني �أو �شكينتني يطعن�ين 
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جهة  كل  من  �أت��  وعندم�  ب�شر�خي،  نه�ر  ليل  �جلري�ن  �أُزعج  وكنت  �شدري،  يف 
�آتًي� لزي�رتي،  �لع�ملني يف �لطني ك�ن ج�ري، وك�ن  �أن ع�ماًل من  مل���ش�تي، حدث 
و�أ�شفق علي  وبعد ب�شع �لكلم�ت �لتي ق�له� لت���شيني ذهب بعيًد�. ولكن يف �لي�م 
�إن كان مر�صك هو ب�صبب  �لت�يل ع�د يف عجلة، وبعد م���ش�تي ق�ل »�أنا �صاأخترب 

�ل�صحر، و�إن وجدت �أنه كذلك، �صاأعيد لك �صحتك«.

� من�شهًر� وبينم� كنت ر�قدة على �ل�شرير، �شّبه يف ط�شت من �مل�ء  ف�أخذ ر�ش��شً
م��ش�ع على ج�شدي. وبعد �أن ت�شلب �لر�ش��س على �ش�رة معينة وبع�س �الأ�شك�ل، 
ق�ل: »�أر�أيت! �إن مر�صك هو ب�صبب �ل�صحر، و�أحد �أدو�ت �ل�صحر خمباأ حتت عتبة 
بابك، �صاأذهب و�أزيلها و�صت�صعرين بتح�صن«. ثم ذهب ه� وزوجي الإز�لة �لتع�يذة، 
ورفع عتبة �لب�ب، و�أخرب زوجي �أن ي�شع يده �أ�شفله� وي�شحب �أي �شيء يجده، وفعل 

زوجي هذ�.
و�أخرج �ش�رة �شمعية حجمه� كحجم �لكف، مثق�بة من كل مك�ن، وخُمرتقة من 
ب�ل�خز من �جل�نب  به�  �أ�شعر  �لتي كنت  �لطريقة  بنف�س  ب�إبرتني، مت�ًم�  �جل�نبني 
�أن��ع �الأ�شي�ء، حب�ب وبذور وعظ�م.  �إىل �جل�نب، ثم �أخرج كي�ًش� يحت�ي على كل 
وعندم� �أحرقن� كل هذ�، �أ�شبحت �أف�شل، ولكن لي�س ب�شكل ك�مل. فرغم �أن �ل�خز 
و�لطعن قد ت�قف، و�أنني ��شتعدت �شهيتي للطع�م، �إال �أين مل �أ�شتعد �شحتي ك�ملة، 
لل�شحر  �أخرى  �أدو�ت  هن�ك  �أج�ب:  �شحتي،  ك�مل  �أ�شتعد  مل  مل�ذ�  �ش�ألته  وعندم� 
خمفية ال ميكنني �إيج�ده� وعندم� �ش�ألت �لرجل كيف عرف مك�ن �الأدو�ت �الأوىل، 
�أج�ب »�أنا �أعلم هذ� من خالل �حلب �لذي يُحث �ل�صديق �أن ُيخرب بالأمور �إىل 
�صديقه، لأن جارتك ك�صفت يل هذ� عندما كانت تتملقني لعمل �لفاح�صة معها« 

وهذه هي ق�شة �ملر�أة �ملري�شة. 
�ش�أحت�ج  �لقرية،  تلك  يف  وجدن�ه�  �لتي  �حلك�ي�ت  كل  �ش�أحكي  كنت  �إذ�  ولكن 
�أن �أعمل كت�ًب� ك�ماًل عنه�. الأن هن�ك عدًد� ال ح�شر له من �لرج�ل و�لن�ش�ء  �إىل 
�لذين ك�ن�� عمي�ًن�، �أو مقعدين �أو م�ش�بني ب�أن��ع �الأمر��س، حلف�� �ليمني �أن لديهم 
�شك�ًك� ق�ية �أن �أمر��شهم �شببه� �ل�ش�حر�ت، و�أنهم ك�ن�� ُملزمني �أن يتحمل�� هذه 

�الآالم لفرتة م� �أو حتى �مل�ت.
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وكل م� ق�ل�ه و�شهدو� به ك�ن حقيقة، �ش��ء م� يتعلق مبر�س حمدد، �أو م� يتعلق 
�آخرين. الأن �لدولة تزخر ب�ملريدين �ملخل�شني �لفر�ش�ن �لذين لديهم فر�غ  مب�ت 
لعمل �لرذيلة، والإغ��ء �لن�ش�ء، ثم مل� يريدون �أن يطردوهن عند رغبتهم يف �لزو�ج 
ب�مر�أة �ش�حلة. ال ميكنهم عمل هذ� غ�لًب� بدون �أن تق�بلهم �لن�ش�ء ب�النتق�م بعمل 
�ل�شحر عليهم �أو على زوج�تهم. الأنه عندم� جتد ه�ؤالء �لن�ش�ة �أنف�شهن مزدري�ت، 
مت�ت  �أن  �أمل  على  �لزوج،  من  �أكرث  �لزوجة  ُت�جع  �أن  على  منهن  �ل��حدة  ُت�شر 

�لزوجة، ويع�د �لزوج �إىل ع�شيقته. 
ق�بلتهم يف  �أجنبية،  دولة  فت�ة �ش�حلة من  �الأر�شيدوق  تزوج طب�خ  الأنه عندم� 
�لطريق �مر�أة �ش�حرة ك�نت ع�شيقته، ولقد تنب�أت مب�ت زوجته، حيث مدت يده� 
�لي�م �لت�يل، لزمت  »لي�ص ملدة طويلة �صتتمتعني بزوجك« وفج�أة، يف  وق�لت له� 
زوجته �شريره� وبعد عدة �أي�م دفعت �لثمن، و�شرخت وهي تلفظ �أنف��شه� �الأخرية، 
هكذ� �ش�أم�ت، ب�شبب تلك �ملر�أة، وب�إذن �لرب، قد قتلتني ب�شحره�، �إال �أنني بال ريب 

ذ�هبة �إىل زو�ج �أف�شل عند �لرب. 
بنف�س �لطريقة، ووفق� لدليل م�أخ�ذ من تقرير ع�م، ُقتل جندي معني ب���شطة 

�ل�شحر، وكثري غريه من �لذين مل �أذكر ق�ش�شهم. 
�أن ي�أتيه�  ولكن من بينهم ك�ن هن�ك رجل نبيل معروف، ع�شيقته ك�نت تريده 
يف �أحد �للي�يل، ف�أر�شل خ�دمه �إليه� ليخربه� �أنه ال ي�شتطيع �أن يزوره� �لليلة الأنه 
م�شغ�ل. وعلى �لف�ر ��شت�ش�طت غ�شًب�، وق�لت للخ�دم: �ذهب و�أخرب �شيدك �أنه لن 

ُيزعجني ط�ياًل. ويف �لي�م �لت�يل مر�س �لرجل، ويف خالل �أ�شب�ع ك�ن مدف�ًن�. 
وهن�ك �ش�حر�ت ميكن �أن ي�شحرن �لق�ش�ة �لذين يحكم�ن عليهن بنظرة فقط 
ي�شجن  وعندم�  مع�قبتهن،  ميكن  ال  بهذ�  �أنه  علًن�  ويتف�خرن  �أعينهن  من  ملحة  �أو 
ه�ؤالء  �حلقيقة،  ليق�ل��  �ل�شديد  للعذ�ب  ويتعر�ش�ن  جر�ئمهم،  على  �ملجرم�ن 
ُتك�شف  ال  حتى  �شك�تهم  على  للحف�ظ  �لت�شلب  مينح�هم  �أن  ميكن  �ل�ش�حر�ت 

جر�ئمهن. 
متث�ل  ويطعّن  ي�شربن  و�شع�ذ�تهن،  تع�يذ�تهن  يحققن  حتى  �آخرون،  وهن�ك 
م�ري،  �لعذر�ء  �ملعظمة  �لط�هرة  �شد  �لكلم�ت  ب�أقذر  ويتف�هن  �مل�شل�ب،  �مل�شيح 
ويرمني ب�لقذف �لكريه على ميالد خمل�شن� من رحمه� �لط�هر. ولي�س من �جليد 
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�أن نكرر هذه �لكلم�ت �ل�شيئة، �أو �أن ن�شف جر�ئمهن �ل�شيئة، الأن �شرد هذ� ي�شبب 
�إ�ش�ءة عظيمة لالأذن �ملتدينة. 

وهن�ك يه�دية �أدت �لتعميد و�أر�شدت على فتي�ت �ش�ب�ت ف��شد�ت و�حدة منهن 
��شمه� »و�لب�رجي�س«، بعد �أن مت �ل�شغط عليه� ب���شطة ه�ؤالء �لذين يقف�ن ح�له� 
�أعلنت: لقد �أعطيت نف�شي ج�شًد� وروًح� لل�شيط�ن، وال ي�جد  لتعرتف بخطيئ�ته�، 

�أمل يف �أن ُيغفر يل، وب�لت�يل م�تت. 

e
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ِّدات الساحرات أن يعملن  الفصل 13. كيف للمُول
الجريمة الشنعاء بقتل األطفال أو وهبهم للشيطان 

بهذا  الشكل بغيض 

ال بد �أال نتج�هل ذكر �الأذى �لذي ُيرتكب يف �الأطف�ل ب���شطة �مل�لد�ت �ل�ش�حر�ت، 
�أواًل بقتلهم، وث�نًي� ب�هبهم �إىل �ل�شيط�ن بكفر. ففي �أبر�شية »�شرت��شب�رج« ويف قرية 
»ز�برين« ك�نت هن�ك �مر�أة �ش�حلة خُمِل�شة للعذر�ء �ملب�ركة م�ري، وك�نت تخرب 
�لق�شة �لت�لية �لتي حدثت له� لكل �لزب�ئن �لذين ي�أت�ن �إىل �حل�نة �لتي تعمل فيه� 

و�ملعروفة بعالمة �لن�شر �الأ�ش�د. 
لقد كنت، هي تق�ل، ح�ماًل من زوجي �ل�شرعي، �لذي م�ت �الآن، وكلم� �قرتب 
وقت والدتي، ُتغريني �إحدى �مل�لد�ت حتى �أرتبط معه� لت�ش�عدين يف والدة طفلي. 
ولكنني كنت �أعلم �أن له� �شمعة �شيئة، ورغم �أنني قررت �أن �أرتبط مع م�لدة �أخرى، 
ج�ءتني  عندم�  ولكن  طلبه�.  على  ب�مل��فقة  ��شرت�ش�ئية  بكلم�ت  تظ�هرت  لكنني 
�إىل  �أ�شب�ع ج�ءت  وبعد   ،� �الأوىل جدًّ �أخرى كم�لدة، غ�شبت  �مر�أة  �الآالم، وطلبت 

غرفتي يف �أحد �للي�يل مع �مر�أتني، و�قرتبن من �ل�شرير �لذي �أرقد عليه.
وتعبت من من�د�ة زوجي �لذي ك�ن ن�ئًم� يف غرفة �أخرى، وفج�أة �ُشّلت كل �حلركة 
�أحرك ع�شلة  �أن  �أ�شتطع  ومل  و�لب�شر  �ل�شمع  وبقي يل فقط  ول�ش�ين،  �أطر�يف  من 
و�حدة. و�ل�ش�حرة �لتي ك�نت تقف بني �ملر�أتني ق�لت: »�نظر�، هذه �ملر�أة �لبذيئة، 
�الأخري�ن  و�ملر�أت�ن  بدون عقاب«  هكذ�  تعي�ص  لن  وهي  لها،  كمولدة  تاأخذين  مل 
�لتم�شن يل �لعذر فق�لت �إحد�هم� »هي مل توؤذ �أًيا منا« ولكن �ل�ش�حرة ق�لت »لأنها 
�أ�صاءت يل �صاأ�صع �صيًئا يف �أح�صائها، و لكن لأجلكن، فهي لن ت�صعر باأي �أمل لن�صف 
�صنة، ولكن بعد هذ� �لوقت �صتتعذب كفاية« فج�ءت �إيل ومل�شت بطني بيديه�، وبد� 
يل �أنه� �أخذت �أح�ش�ئي خ�رًج�، وو�شعت فيه� �شيًئ� مل �أره. وعندم� ذهنب جميًع�، 
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و��شتعدت قدرتي على �لنطق، ن�ديت على زوجي ب�أ�شرع م� ��شتطعت، و�أخربته مب� 
ح�شل. ولكنه عز� �الأمر �إىل حملي فق�ل »�أننت �حلو�مل د�ئًما ما تعانني من �لوهم 
و�خليالت«، وعندم� مل ي�شدقني ب�أي طريقة، قلت له »لقد �أُعطيت �صتة �أ�صهر من 

�لنعمة، وبعد ذلك �لوقت، �إن مل يحدث يل �أي عذ�ب، �صاأ�صدقك« 

و�أخربت �ملر�أة ولده� ب�الأمر، وك�ن رجل دين وه� رئي�س �شم�م�شة �ملق�طعة، وقد 
�أ�شهر ب�ل�شبط،  �لي�م. وم� �لذي ح�شل؟ عندم� مرت �شتة  �أتى لزي�رته� يف نف�س 
ج�ءه� �أمل عظيم يف بطنه� ومل ميكنه� �إال �أن ُتقلق �جلميع ب�شي�حه� لياًل ونه�ًر�. 
وب�شبب �أنه� ك�نت خمل�شة للعذر�ء �أمرية �لرحمة م�ري، �ش�مت بخبز وم�ء يف كل 
�شبت، ع�شى �أن يك�ن هذ� �شفيًع� خلال�شه�. ويف �أحد �الأي�م، عندم� �أر�دت �أن ُتلبي 
فن�دت على زوجه�  �شقطت من ج�شده�،  �لنج�شة  �الأ�شي�ء  �لطبيعة، كل هذه  ند�ء 
و�بنه� وق�لت هل هذه خي�الت؟ �أمل �أقل �أنه بعد ن�شف �شنة �شتظهر �حلقيقة؟ �أال 
ترون �لعظ�م و�ش�ك�ت �الآذ�ن وُفت�ت �خل�شب؟ وك�نت هن�ك �أ�ش��ك بحجم �لكف، 

وعدد من �الأ�شي�ء �الأخرى. 

� )كم� قلن� يف �جلزء �الأول من �لكت�ب(، �ت�شح من �عرت�ف �خل�دم، �لذي  �أي�شً
مت �إح�ش�ره للمح�كمة يف »بري�ش�خ«، �أن �أكرب �أذى لالإمي�ن ب���شطة �ل�شحر ي�أتي من 
�مل�لد�ت. وهذ� �أ�شبح �أكرث و�ش�ًح� من ن�ر �ل�شب�ح نف�شه ب�عرت�ف�ت �لبع�س �لالتي 

�أُحرقن بعده�. 
الأنه يف �أبر�شية »ب�زل« يف قرية »د�ن«، �أُحرقت �ش�حرة �عرتفت �أنه� قتلت �أكرث 
يَخرج�� من  �أن  بعد  �إىل دم�غهم،  روؤو�شهم  ت�ج  �إبرة يف  �أربعني طفالً، بغر�س  من 

�لرحم. 
قتلت عدًد� من  �أنه�  »�شرت��شب�رج« �عرتفت  �أبر�شية  �أخرى من  �مر�أة  و�أخرًي�، 
�الأطف�ل �أكرب من قدرته� على �لعد. ومت �الإم�ش�ك به� بهذه �لطريقة، ك�ن يتم طلبه� 
من قرية �إىل �أخرى للعمل كم�لدة، وبعد �أن ت�ؤدي مهمته�، ك�نت تع�د �إىل �ملنزل. 
م�ل�د  طفل  ذر�ع  عب�ءته�  من  �شقط  �لقرية،  ب��بة  من  ي�ًم�  خرجت  عندم�  ولكن 

ك�نت تخفيه� بني ثني�ت �لعب�ءة.
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هذ� �ش�هد من �جل�ل�شني عند �لب��بة، وعندم� حتركت الأخذ �لذر�ع من �الأر�س، 
�أنه� قطعة حلم ليعط�ه� للمر�أة،  ت�جه بع�س �جل�ل�شني �إىل �لذر�ع و�أخذوه� على 
ولكن عندم� نظرو� له� عن قرب وعرف�� �أنه� لي�شت قطعة حلم، بل هي ذر�ع طفل 
و��شحة، فيه� يد وكف ومرفق، بّلغ�� هذ� �إىل �لق��شي، وُوجد ب�لفعل �أن هن�ك طفاًل 
م�ت قبل �لتعميد ف�قًد� ذر�عه. فتم �أخذ �ل�ش�حرة وم�ش�ءلته� و�عرتفت بجرميته�، 

و�أنه� كم� ق�لت قتلت عدًد� من �الأطف�ل �أكرث من قدرته� على �لعد. 
�شبب هذه �ملم�ر�ش�ت ه� علم �ل�شيط�ن �أنه ب�شبب �خلطيئة �الأ�شلية، ف�إن ه�ؤالء 
�الأطف�ل ُيحرم�ن من دخ�ل مملكة �ل�شم�و�ت. وبهذ� �ملعنى يت�أخر عليهم �حل�ش�ب 
�، كم� قلن� �ش�بًق�، �ل�ش�حر�ت  �الأخروي، بينم� ُيد�ن �ل�شيط�ن ب�لعذ�ب �الأبدي، و�أي�شً
يف  تفيدهم  م�شتح�شر�ت  ويعملن  �الأطف�ل  �أطر�ف  يطحّن  �أن  �ل�شيط�ن  عّلمهن 

تع�ويذهن. 
قتل  يقدرن على  ال  �لت�لية، فهن عندم�  �ل�شنع�ء  نتج�وز �جلرمية  �أن  وال يجب 
�لطفل، يهبنه لل�شيط�ن بكل كفر، فعندم� ي�لد �لطفل، حتمله �مل�لدة -�إذ� مل تكن 
�الأم نف�شه� �ش�حرة- وتخرجه من �لغرفة بحجة �أن تدفئه، ثم ترفعه وتهبه �إىل �أمري 

�ل�شي�طني �لذي ه� ل��شيفر، ولكل �ل�شي�طني، وت�شتخدم يف هذ� ن�ر �ملطبخ. 
يق�ل رجل �أنه قد الحظ �أن زوجته مل� ح�ن وقت والدته�، وعك�س �لع�دة �ملتع�رف 
عليه� من �لن�ش�ء يف �ل�الدة، مل ت�شمح الأي �مر�أة �أن تقرتب من �شريره� �إال �بنته�، 
ور�أى  �ملنزل  يف  �لرجل  �ختب�أ  �ل�شبب،  معرفة  حم�ولة  والأجل  ت�لده�.  ك�نت  �لتي 

�لعملية �لك�ملة لتدني�س �ملقد�ش�ت ووهب �لطفل لل�شيط�ن.
مبع�نة  وفقط  م�ش�عدة،  �أي  وبدون  �أنه   ،� جدًّ غريًب�  له  بد�  م�   � �أي�شً ور�أى 
�شديد  وبذعر  �لطبخ.  �آنية  فيه�  تتعلق  �لتي  �ل�شل�شلة  يت�شلق  �لطفل  ك�ن  �ل�شيط�ن، 
من �لكلم�ت �لفظيعة للت�شرع لل�شي�طني ومن �مل�ش�هد �ملرعبة �الأخرى، �أ�شر �لرجل 
على �أن يتم تعميد �لطفل على �لف�ر. وبينم� ك�ن يحمله �إىل �لقرية �ملج�ورة، حيث 
�لكني�شة، وبينم� ك�ن مير ف�ق �جل�شر �لذي ف�ق �لنهر، �أخرج �لرجل �شيفه ورك�س 
ن�حية �بنته، �لتي ك�نت حتمل �لطفل، وق�ل له� حتت م�شمع من �مر�أتني ك�نت� معهم� 
»�أنت لن حتملي �لطفل فوق �جل�صر، �إما �أن جتعليه مير فوق �جل�صر بنف�صه �أو 

�صاأغرقك يف �لنهر«.
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�رتعبت �البنة، و�ش�ألته �إن ك�ن يف وعيه )الأنه �أخفى م� حدث معه عن كل �الآخرين 
�إال عن �ملر�أتني �لالتي ك�نت� معهم�(. ف�أج�ب »�أيتها �خل�صي�صة �ملوم�ص، �أنت بفنون 
على  �جعليه مي�صي  هيا  �لآن  �ملطبخ،  �ل�صل�صلة يف  يت�صلق  �لطفل  �صحرك جعلت 
�جل�صر بدون �أن يحمله �أحد �أو �صاأغرقك بنف�صي يف �لنهر«، وب�لت�يل ك�نه� جمربة، 
و�شعت �البنة �لطفل على طرف �جل�شر، وت�شرعت لل�شيط�ن بفن�نه�، وفج�أة ُروؤي 

�لطفل على �جل�نب �الآخر من �جل�شر.
وعندم� مت تعميد هذ� �لطفل، و�أعيد �إىل �ملنزل، �أ�شبح �لرجل لديه �شه�د ليتهم 
�إثب�ت جرمية وهب �لطفل لل�شيط�ن الأنه  �البنة ب�ل�شحر )الأنه مل يكن ليتمكن من 
و�بنته�  �الأم  �لرجل  ف�تهم  �ملقد�ش�ت(،  تدني�س  طق��س  على  �ل�حيد  �ل�ش�هد  ك�ن 
�أم�م �لق��شي وبعد فرتة تطهريهن، مت حرقهن، ومن �ش�عته� مت �كت�ش�ف جرمية 

�مل�لد�ت �لالتي يهنب �الأطف�ل لل�شيط�ن. 
ولكن هن� ي�أتي �شك، الأي غر�س �أو غ�ية يك�ن تدني�س �ملقد�ش�ت ب�هب �الأطف�ل؟ 
وكيف يفيد هذ� �ل�شيط�ن؟ ب�لن�شبة لهذ� ميكن �أن نق�ل �أن �ل�شي�طني يفعل�ن هذ� 
لثالثة �أ�شب�ب، وكله� �أغر��س ف��شدة، �ل�شبب �الأول ي�أتي من كربي�ئهم، �لتي تتز�يد، 
ث�نًي�، يحب�ن �أن يخدع�� �الإن�ش�ن حتت قن�ع �لعمل �لذي ظ�هره �ل�رع، وهم بهذه 
�أنهم يحقق�ن  �شلط�نهم، ورغم  �إىل  و�ل�شب�ب  �ل�ش�ب�ت  �لعذر�و�ت  يغ�ون  �لطريقة 
هذ� ب�ل�شر وبف�ش�د �لب�شر، ويخدع�ن �لن�ش�ء ب�ملر�ي� �ل�شحرية و�النعك��س �لذي ُيرى 
يف �أظ�فر �ل�ش�حر�ت، ويغ�ونهم للت�شديق ب�أنهم يحب�ن �لعفة، بينم� هم يكره�نه�.
الأن �ل�شيط�ن يكره �لعذر�ء �ملب�ركة م�ري �أكرث من �أي �شيء، الأنه� قمعت ر�أ�شه ، 
مت�ًم� كم� يف هذه �لقر�بني ب�الأطف�ل حيث يخدع�ن عق�ل �ل�ش�حر�ت وي�شتدرج�نهن 
�إىل رذيلة �لكفر حتت مظهر �لفعل �لف��شل. و�ل�شبب �لث�لث ه�، �أن خي�نة �مل�لد�ت 

ُتربح �ل�شيط�ن، حيث تك�ن له �ش�حر�ت مكر�ش�ت �إليه منذ مهدهن. 
وهذ� �لتدني�س للمقد�ش�ت ي�ؤثر يف �الأطف�ل بطريقتني. �الأوىل، نعلم �أن �لقرب�ن 
وه�  �الأر�س،  ثم�ر  �أو  و�مل�ء  �خلمر  مثل  مرئية،  �أ�شي�ء  من  ُيعمل  �لرب  الأجل  �لذي 
عالمة على �الحرت�م و�خل�ش�ع للرب، كم� قيل يف كت�ب Ecclesiasticus �خل�م�س 

و�لع�شرين. �أنت لن تظهر خ�وًي� �أم�م �لرب.
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�الأب  ذلك  الأجل  جن�شة.  الأغر��س  تك�ن  �أن  يجب  وال  ميكن  ال  �لقر�بني  وهذه 
تخ�س  �لكني�شة  يف  ت�هب  �لتي  �لقر�بني  يق�ل:  د�م��شني«  »ج�ن  �لقدي�س  �ملقد�س 
�لرهب�ن فقط، ولي�س لهم �أن ُيحرف�ه� الأجل ��شتخد�م�تهم �ل�شخ�شية، بل ال بد �أن 
�. من هذ� يتبع �أن  ي�زع�ه� ب�أم�نة، مبر�ع�ة �أنه� عب�دة رب�نية، والأجل �لفقر�ء �أي�شً
�لطفل �لذي ي�هب لل�شيط�ن بهذ� �الإجالل و�خل�ش�ع، ال ميكن ط��ل حي�ته �أن ي�هب 
للرب الأجل منفعته ومنفعة  �ملثمرة  �لك�ث�ليكيني، للخدمة  ِقبل  للحي�ة �ملقد�شة من 

�الآخرين. 
�شيقتب�س  �أحدهم  رمب�  �الأطف�ل؟  على  �لعق�بة  جتلب  �الأمه�ت  خط�ي�  هل  لكن 
تلك �ملق�لة للنبي »�لبن ل يحمل من �إثم �لأب« لكن هن�ك مقطع يف �شفر �خلروج 
�لع�شرون »لأين �أنا �لرب �إلهك غيور، �أفتقد ذنوب �لآباء يف �لأبناء يف �جليل �لثالث 
و�لر�بع من ُمبغ�صي« ومعنى ه�تني �ملق�لتني ه� كم� يلي. �الأوىل تتحدث عن �لعق�بة 
�لروح،  عق�بة  هي  وهذه  �الإن�ش�ن.  حكم  يف  ولي�س  �ل�شم�و�ت،  حمكمة  يف  �لروحية 
مثل �ل�شي�ع �أو خ�شر�ن �ملجد، �أو عق�بة �الأمل �لتي هي �لعذ�ب ب�لن�ر �الأبدية. ومثل 
هذه �لعق�ب�ت ال يع�َقب به� �أحد �إال خلطيئته �ل�شخ�شية، �ش��ء ك�نت تلك �خلطيئة 

م�روثة من �خلطيئة �الأ�شلية �أو �رتكبه� �ل�شخ�س كخطيئة فعلية. 
�أم� �ملقطع �لث�ين فيتحدث عن �أولئك �لذين يقلدون خط�ي� �آب�ئهم، كم� و�شح 
�الإن�ش�ن،  يع�قب  �لرب  �أن  �أخرى عن كيفية  تف�شري�ت  »جري�تي�ن«: وهن� ه� يعطي 
لي�س فقط على خط�ي�ه �ل�شخ�شية �لتي �رتكبه�، �أو �لتي ميكن �أن يرتكبه� )ولكن 

� على خط�ي� �الآخرين.  منعه �لعق�ب من �رتك�به�(، ولكن �أي�شً
وال ميكن �أن يع�َقب �الإن�ش�ن بدون �شبب، وبدون خطية، الأن �خلطية من �ملفرت�س 
�أن يع�قب بدون  �أحد يجب  �أن تك�ن هي �شبب �لعق�بة. فح�شب ق�ن�ن �ل�شريعة، ال 
خطية، �إال �إن ك�ن هن�ك �شبب للعق�بة. وميكن �أن نق�ل �أن هن�ك �شبًب� ع�داًل د�ئًم�، 
رغم �أنه قد ال يك�ن معل�ًم� لن�، �نظر كالم �لقدي�س »�أوج�شتني«، �إذ� مل ميكنن� �أن 

نعرف حكمة �لرب �لعميقة، فنحن نعلم �أن م� ق�له حقيقي، و�أن م� يعمله َعدل. 
ولكن هن�ك فرق ينبغي �أن يالَحظ يف �الأطف�ل �الأبري�ء �لذين ي�هب�ن لل�شيط�ن، 
ال  �الأطف�ل  ه�ؤالء  �مل�لد�ت،  ب���شطة  ولكن  �ل�ش�حر�ت،  �أمه�تهم  ب���شطة  لي�س 
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ينقطع�ن من �لنعمة وال يك�ن�ن ب�لفطرة م�ئلني لهذه �جلر�ئم، لكن من �مل�شدق به 
�أنهم يح�شدون خط�ي� �أمه�تهم. 

�لنتيجة �لث�نية �لتي حتدث لالأطف�ل �لذين ح�شل فيهم هذ� �النته�ك هي كم� 
بد�يته  �لرب ه�  �أن  يعرف  �لرب، فه�  �إىل  نف�شه قرب�ن�  �الإن�ش�ن  يلي، عندم� يهب 
ونه�يته، وهذه �لت�شحية �أكرث قيمة من �أي ت�شحية خ�رجية ميكن �أن يق�م به�، حيث 
�أن �لبد�ية هي خلقه و�لنه�ية هي متجيده، بنف�س �لطريقة، عندم� تهب �ل�ش�حرة 
نه�يته  وتك�ن  بد�يته  يف  لل�شيط�ن  وج�شده  روحه  ت�شت�دع  ف�إنه�  لل�شيط�ن،  �لطفل 
�للعن �الأبدي، لكن ذلك �لطفل ميكن �أن يتحرر من �أن يدفع ثمًن� عظيًم� مثل هذ�. 

ونحن نقر�أ ع�دة يف ت�ريخ �الأطف�ل �لذين وهبتهم �أمه�تهم �مل�شطرب�ت عقلًي� �إىل 
�ل�شيط�ن منذ �أن ك�ن�� يف �أرح�مهن، وكيف �أنهم ب�شع�بة �شديدة بعد �أن يكربو� �إىل 
مرحلة �لبل�غ، يتحررو� من هذه �لعب�دية لل�شيط�ن ب�إذن �لرب، حيث �أن �ل�شيط�ن 
م�ري،  �ملب�ركة  �لعذر�ء   ،Book of Examples كت�ب  ويف  دوم�.  عليهم  ي�شت�يل 
�أعطت مث�الت عديدة، مثل �لرجل �لذي مل يتمكن �حلرب �الأعظم من حتريره من 
عذ�ب�ت �ل�شيط�ن، ولكن يف �لنه�ية مت �إر�ش�له �إىل رجل مقد�س يعي�س يف �مل�شرق، 

وب�شع�بة ب�لغة حترر من عب�ديته ب�شف�عة �لعذر�ء �ملب�ركة نف�شه�. 
تلك �الأم �لتي بعد �أن ج�معه� زوجه�، تق�ل، �أمتنى �أن ي�أتي منه طفل، ثم �إذ� 
�أتى �لطفل تق�ل، فليذهب �لطفل �إىل �ل�شيط�ن! م�ذ� ميكن للعق�بة عليه� �أن تك�ن، 

عندم� ي�ش�ء �إىل عظمة �الإله بهذه �لطريقة؟
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الفصل 14. كيف تؤذي الساحرات الماشية بطرق 
عديدة؟

رغم  �أنه  يعني  ك�ن  �لثري�ن«  تهمه  �لرب  »�ألعل  »ب�ل�س«،  �لقدي�س  ق�ل  عندم� 
�الإن�ش�ن و�حلي��ن كل على ح�شب درجته،  �الإلهية،  للعن�ية  �الأ�شي�ء خ��شعة  �أن كل 
�أبن�ء �الإن�ش�ن هم خ��شة حتت حكم �لرب وحتت  كم� يق�ل ن�ظم �لرت�نيم، �إال �أن 

جن�حه.
�لربيئني  من  كل  على  يقع  فهذ�  �ل�ش�حر�ت،  ب���شطة  �الإن�ش�ن  �أذية  متت  و�إذ� 
من  جزء  �أنهم  على  �أبن�ءهن  �ل�ش�حر�ت  �شحرت  و�إذ�  و�ل�ش�حلني،  و�خل�طئني 
ممتلك�تهن، فمن �لذي ي�شك �أنه، بنف�س �لطريقة، كثري من �الأذى ميكن �أن يحدث 
ممتلك�ت  من   � �أي�شً هي  و�لتي  �الأر�س،  ولثم�ر  للم��شية  �ل�ش�حر�ت  نف�س  ب���شطة 
�الإن�ش�ن؟ الأنه هكذ� مت �شرب �أي�ب وخ�شر كل م��شيته. ولي�س هن�ك مزرعة �شغرية 

ال ت�ؤذي فيه� �لن�ش�ء م��شية بع�شهن، بتجفيف حليبهم �أو حتى بقتلهم. 
ولكن �أواًل، دع�ن� ن�شع يف �العتب�ر �أقل �أن��ع هذه �الأذية، جتفيف �حلليب، ول� 
�ش�أل �أحد كيف ميكنهن �أن يعملن هذ�، �شيج�ب ب�أنه وفًق� لكالم »�ألربت« �ملب�رك يف 
كت�به Book on Animals، ف�حلليب ه� �شيء طبيعي يخرج من �أي حي��ن، مثل 
�لدفق �لذي يخرج من �ملر�أة، ف�إذ� مل ي�قفه مر�س معني، ف�إن ت�قفه �شيك�ن ب�شبب 
�ل�شحر. وتدفق �حلليب يت�قف عندم� ت�شبح �أنثى �حلي��ن ح�ماًل، ويت�قف كذلك 
مبر�س ع�ر�س عندم� ي�أكل �حلي��ن بع�س �الأع�ش�ب من �لطبيعة فتجفف له �حلليب 

 .� وجتعل �حلي��ن مري�شً
ولكن �ل�ش�حر�ت ميكن �أن يعملن هذ� ب���شطة �أن��ع من �ل�شحر، الأنه يف �للي�يل 
�الأكرث قد��شة طبق� لتعليم�ت �ل�شيط�ن والأجل �الإ�ش�ءة �الأكرب لعظمة �الإله، جتل�س 
�ل�ش�حرة يف ركن �ملنزل مع دل� بني قدميه�، وتغر�س �شكيًن� �أو �أي �أد�ة يف جد�ر �أو 
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�شيء،  كل  معه�  يعمل  �لذي  �شيط�نه�  تدع�  ثم  بيده�.  حتلبه  ك�أنه�  وتعمل  عم�د، 
وتخربه �أنه� تريد حلب بقرة معينة من بيت معني، بقرة تك�ن �شحته� ق�ية ومليئة 
ب�حلليب. وفج�أة ي�أخذ �ل�شيط�ن �حلليب من �شرع تلك �لبقرة، وُيح�شره �إىل حيث 

جتل�س �ل�ش�حرة، ويتدفق كم� ل� ك�ن يتدفق من �ل�شكني. 
�أحد  ف�أي  �شيئة،  ي�أخذون معل�م�ت  للن��س فهم  بهذ�  �لتب�شري  يتم  ولكن عندم� 
ميكن �أن يت��شل ب�ل�شيط�ن ويعتقد �أنه بهذ� ميكن �أن يح�شل على �حلليب، فيخدع 
نف�شه، الأنه مل يقدم خدمة ل�شيط�ن ومل ينكر �الإمي�ن. ولقد ذكرت هذ� الأن �لبع�س 
�أن  خطر  ب�شبب  للن��س،  به�  يب�ّشر  �أال  يجب  كتبته�  �لتي  �مل�دة  من   � بع�شً �أن  يظن 
يتعلم من مب�شر كيف  �أن  �أحد  نعطيهم معل�م�ت خطرية، بينم� من �مل�شتحيل الأي 
�أًي� من هذه �الأ�شي�ء �لتي يتم ذكره�، ولكن متت كت�بته� هن� للتعريف بهذه  ي�ؤدي 
�جلر�ئم �خلطرية، ويجب �أن يتم �لتب�شري بهذ� من �ملكتب، حتى ميكن للق�ش�ة �أن 
يحر�ش�� على مع�قبة �جلر�ئم �ملريعة الإنك�ر �الإمي�ن. �إال �أنه ال يجب �أن يتم �لتب�شري 
د�ئًم� بهذه �لطريقة، الأن �لعقل �لعلم�ين يركز �أكرث على �خل�ش�رة �مل�ؤقتة ويهتم �أكرث 
بعمل  �ل�ش�حر�ت  ُتتهم  عندم�  ب�لت�يل  �لروحية،  �الأم�ر  من  �أكرث  �الأر�شية  ب�الأم�ر 
�خل�ش�رة �مل�ؤقتة، يك�ن �لق�ش�ة متحم�شني �أكرث ملع�قبتهن. ولكن من �لذي ميكنه �أن 

يفهم مكر �ل�شيط�ن؟ 
�أن� �أعرف بع�س �لرج�ل يف مدينة معينة �أر�دو� �أن ي�أكل�� ُزبد م�ي� يف غري �شهر 
م�ي�. وبينم� هم مي�ش�ن �أت�� �إىل رو�شة خ�شر�ء وجل�ش�� على �لنهر، و�حد منهم ك�ن 
قد عمل عهًد� مع �ل�شيط�ن، ق�ل لهم، �أن� �ش�أح�شر لكم �أف�شل زبدة م�ي�. وفج�أة نزع 
مالب�شه ونزل �إىل �لنهر، ومل يقف و�إمن� جل�س وظهره �إىل �لتي�ر، وبينم� ك�ن �جلميع 
ينظر له، تلفظ ببع�س �لكلم�ت، وحرك �ملي�ه بيديه خلف ظهره، ويف وقت ق�شري، 
م�ي�.  يف  �ل�ش�ق  يف  �لن�ش�ء  تبيعه  �لذي  �لن�ع  من  �لُزبد  من  كبرية  كمي�ت  �أح�شر 

وذ�قه� �الآخرون وق�ل�� �أنه� �أف�شل ن�ع ممكن من �لزبدة. 
من هذ� ميكن �أن ن�شتنتج �أواًل �حلقيقة �لت�لية �ملتعلقة مبم�ر�ش�ت �ل�شحرة. فهم 
�إم� �أن يك�ن�� �شحرة حقيقيني، ب�شبب �لعهد �لعلني �لذي عمل�ه مع �ل�شيط�ن، �أو هم 
يعلم�ن ببع�س �لفهم �خلفي �أن �ل�شيط�ن �شيعمل لهم م� ي�ش�أل�نه. �حل�لة �الأوىل ال 
ح�جة للنق��س فيه� ب�لن�شبة لل�شحرة �حلقيقيني. ولكن يف �حل�لة �لث�نية، �ل�شيط�ن 
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�أو  �مل�لد�ت  ب���شطة  بُكفر  لل�شيط�ن  وهبهم  مت  الأنه  ب�مل�ش�عدة،  لهم  مديًن�  يك�ن 
ب���شطة �أمه�تهم. 

ولكن ميكن �أن يعرت�س �أحدهم ويق�ل �أن �ل�شيط�ن هن� رمب� قد �أح�شر �لزبدة 
بدون �أي عهد معلن �أو خمفي وبدون �أن يخل�س �الإن�ش�ن نف�شه لل�شيط�ن. و�شنجيب 
�أن  بدون  �الأم�ر  هذه  يف  �ل�شيط�ن  م�ش�عدة  ي�شتخدم  �أن  �أبًد�   ميكنه  �أحد  ال  ب�أنه 
يت��شل له، و�إن جمرد �لتلفظ بطلب �مل�ش�عدة من �ل�شيط�ن، ف�ل�شخ�س �ملتلفظ به� 
 Sentences يرتد عن �الإمي�ن. هذ� ه� قر�ر �لقدي�س »ت�م��س« يف �لكت�ب �لث�ين من
ت�شتخدم  �أن  �الإمي�ن  عن  �رتد�ًد�  يعترب  هل  �ش�ؤ�ل،  عن  �إج�بته  يف  �لث�من  �لف�شل 
م�ش�عدة �ل�شيط�ن؟ ورغم �أن »�ألربت« �ملب�رك �لعظيم و�فق �لعلم�ء �الآخرين، �إال �أنه 
ذكر �الأمر بطريقة معربة �أكرث، حيث ق�ل �أنه يف هذه �الأم�ر هن�ك دوم� رّدة، �إم� 

ب�لكلمة �أو ب�لعمل.
ف�إذ� ��شُتخدمت �لت��شالت و�الأبخرة و�لعب�د�ت �ل�شيط�نية، عنده� يك�ن هن�ك 
عهد معم�ل مع �ل�شيط�ن. حتى �إن مل يكن هن�ك ت�شليم للج�شد و�لروح مع� يف �إنك�ر 
�شريح لالإمي�ن. الأنه مبجرد �لت��شل لل�شيط�ن ف�الإن�ش�ن يرتكب �لرّدة �لق�لية. لكن 
�إن مل يكن هن�ك ت��شل لفظي، لكن فقط عمل ال ميكن �أد�وؤه بدون م�ش�عدة �ل�شيط�ن، 
عنده� يك�ن �الإن�ش�ن قد ُوهب يف بد�يته ال�شم �ل�شيط�ن، ثم يق�ل »�ألربت« �ملب�رك«، 
�أنه� رّدة ب�لعمل، الأن هذ� �لعمل ب�إ�شر�ف �ل�شيط�ن. ولكن مب� �أن ��شتالم �أي �شيء 

� رّدة.  من �ل�شيط�ن ه� د�ئًم� �نتق��س من قدر �الإمي�ن، فه� �أي�شً
هذ�  ف�إن  �لزبدة،  على  �ل�ش�حر  به�  ح�شل  طريقة  ب�أي  �أنه،  ُي�شتنتج  وب�لت�يل 
�ملعت�دة  ب�لطريقة  معه  �شنتع�مل  وعنده�  �ل�شيط�ن،  مع  معلن  بعهد  �إم�  قد ح�شل 
�أو من  �أمه  �أو من  �أو يك�ن عهًد� خمفًي�، �ش�در من ذ�ت �ل�شخ�س  مع �ل�ش�حر�ت، 
�أنه قد �شدر من ذ�ت �ل�شخ�س، الأنه هن� عمل بع�س �حلرك�ت  �أق�ل  و�أن�  �مل�لدة. 

وت�ّقع من �ل�شيط�ن �أن ي�شتجيب. 
�ال�شتنت�ج �لث�ين �لذي ميكن �أن ن�أخذه من �ملم�ر�ش�ت �ملم�ثلة، ه� �أن �ل�شيط�ن 
ال ي�شتطيع �أن يخلق ف�ش�ئل جديدة من �الأ�شي�ء، ب�لت�يل عندم� ج�ءت �لزبدة فج�أة 
من �مل�ء، ف�ل�شيط�ن مل يعمل هذ� بتح�يل �مل�ء �إىل زبدة، ولكن عمله ب�أخذ �لزبدة من 
مك�ن ك�نت حمف�ظة فيه و�أح�شره� �إىل يد �لرجل. �أو ه� �أخذ �حلليب �ل�ش�يف من 
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�لبقرة �لطبيعية وخّم�شه� ب�شرعة �إىل ُزبدة طبيعية، الأنه بينم� فن�ن �لن�ش�ء ت�أخذ 
وقًت� لعمل �لزبدة، ف�ل�شيط�ن ميكن �أن يعمله� يف �أق�شر وقت ويح�شره� للرجل. 

بنف�س �لطريقة بع�س �ملتع�ملني ب�ل�شحر، عندم� يجدون �أنف�شهم يف ح�جة �إىل 
ويع�دون  �إن�ء،  �أو  بق�رورة  �لليل  �أخرى، هم فقط يخرج�ن يف  �أي �شرورة  �أو  خمر 
م� وميالأ  ق�رورة  �لطبيعي من  ي�أخذ �خلمر  �ل�شيط�ن  الأن  فج�أة.  ب�خلمر  به� ملء 

ق�رورتهم الأجلهم. 
وب�لن�شبة للطريقة �لتي تقتل به� �ل�ش�حر�ت �حلي��ن�ت و�مل��شية، يجب �أن نق�ل 
�أنهن يعملن مثل عملهن يف ح�لة �الإن�ش�ن. فيمكنهن �أن ي�شحرن �حلي��ن�ت بلم�شة 
�لذي  �ملك�ن  قرب  �أو  �لب�ب،  عتبة  حتت  �شيء  ب��شع  �أو  فقط،  بنظرة  �أو  وبنظرة، 

تذهب فيه �حلي��ن�ت ل�شرب �مل�ء، �شيء مثل تع�يذة �شحرية. 
�ل�شبب مت حرق �ش�حر�ت »ر�تي�شب�رن«، �لالتي �شنتحدث عنهن الحق�،  وبهذ� 
فلقد ُكن حمّر�ش�ت من �ل�شيط�ن لي�شحرن �أ�شرع �الأح�شنة و�أ�شمن �مل��شية. وعندم� 
�أنه� خب�أت بع�س  مت �ش�ؤ�لهن كيف عملن هذ�، و�حدة منهن ��شمه� »�آجن�س« ق�لت 
�الأ�شي�ء حتت عتبة �لب�ب. ومل� �ش�أل�ه� م� ن�ع هذه �الأ�شي�ء، ق�لت، عظ�م من �أن��ع 
خمتلفة من �حلي��ن�ت. و�ُشئلت بعده� ب��شم من فعلت هذ�. فق�لت ب��شم �ل�شيط�ن 
ثالثة  قتلت  »�آن�«  ��شمه�  �أخرى  و�حدة  هن�ك  وك�نت  �الآخرين.  �ل�شي�طني  وكل 

وع�شرين ح�ش�ًن� ب�لتت�بع ك�ن ميلكهم �أحد �مل��طنني �لذي ك�ن ن�قاًل.
 ،� هذ� �لرجل يف �لنه�ية، عندم� ��شرتى ح�ش�نه �لر�بع و�لع�شرين و�فتقر جدًّ
لقد  »�نظري،  بيته�  ب�ب  عند  تقف  ك�نت  �لتي  لل�ش�حرة  وق�ل  �إ�شطبله  يف  وقف 
�أنه لو مات هذ� �حل�صان  �أق�صم بالرب وبالعذر�ء �ملقد�صة  ��صرتيت ح�صاًنا، و�أنا 
فاإين �صاأقتلك بيدي هاتني« وهن� خ�فت �ل�ش�حرة، وتركت �حل�ش�ن حل�له. ولكن 
عندم� مت �أخذه� و�ش�ؤ�له� كيف عملت هذه �الأ�شي�ء، �أج�بت ب�أنه� مل تعمل �شيًئ� �إال 
�أ�شي�ء غري معل�مة له�. من  �ل�شطي�ن  �أنه� حفرت حفرة �شغرية، حيث و�شع فيه� 
هذ� ن�شتنتج �أن �ل�ش�حرة تتع�ون، الأن �ل�شيط�ن غري م�شم�ح له ب�أن ي�ؤذي �ملخل�ق�ت 
بدون بع�س �لع�ن من �ل�ش�حرة، كم� و�شحن� يف �ل�ش�بق. وهذ� الأجل �الإ�ش�ءة �الأكرب 

للذ�ت �الإلهية. 
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الأن �لرع�ة ع�دة م� يرون �حلي��ن�ت يف �حلق�ل تقفز ثالث �أو �أربع قفز�ت يف 
�له��ء، ثم ت�شقط �إىل �الأر�س ومت�ت، هذ� يح�شل بقدرة �ل�ش�حرة بن�ء على طلب 

�ل�شيط�ن. 
يف �أبر�شية »�شرت��شب�رج«، بني قرية »في�شني« وجبل »فري«، ك�ن هن�ك رجل غني 
�أكد �أن �أكرث من �أربعني ث�ًر� وبقرة ك�ن ميتلكه� مت �شحرهم يف جب�ل �الألب خالل 
�شنة و�حدة، و�أنه مل يكن فيهم �أي مر�س طبيعي �أو علة حلدوث هذ�. والإثب�ت هذ�، 
ق�ل �أنه مل� مت�ت �مل��شية ب�شبب مر�س، ف�إنه� ال مت�ت هكذ� فج�أة، ولكن ت�شُعف على 
درج�ت، بينم� هذ� �ل�شحر قد �أخذ كل �حلي�ة منهم مرة و�حدة، وب�لت�يل كل �أحد 
يف �لقرية َحكم �أنهم م�ت�� ب�شبب �ل�شحر. لقد قلُت �أربعني ر�أ�ًش� من �مل��شية، ولكنني 
�مل��شية  من  كثرًي�  �أن  �حلقيقة  ح�ل،  �أي  على  هذ�.  من  �أعلى  رقًم�  ق�ل  �أنه  �أوؤمن 
قيل �أنه� �ُشحرت يف بع�س �ملق�طع�ت، خ��شة يف جب�ل �الألب، �لتي من �ملعل�م فيه� 
يف  الحًق�،  م�ش�بهة  ح�الت  عن  و�شنتحدث  لالأ�شف.  �ل�شحر  من  �لن�ع  هذ�  �نت�ش�ر 

�لف�شل �لذي نن�ق�س فيه عالج�ت �مل��شية �لتي مت �شحره�. 

e
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الفصل 15. كيف يُثِرَن العواصف الباردة والزوابع 
ويعملن الرعد ليضربن به اإلنسان والحيوان؟ 

�لب�ردة  و�لع���شف  �ل�ش��عق  َيعمل��  �أن  ب�ل�شحر  وت�بع�هم ميكنهم  �ل�شي�طني 
يعمل�ن  وت�بع�هم  هذ�،  لفعل  �لرب  عند  من  قدرة  لديهم  و�ل�شي�طني  و�لزو�بع، 
هذ� ب�إذن �لرب، كم� ه� مثبت يف �لكتب �ملقد�شة يف �شفر �أي�ب �الأول و�لث�ين. الأن 
�ل�شيط�ن ح�شل على قدرة من عند �لرب، وف�ًر� ت�شبب يف �أن �ل�شبئي�ن �أخذو� من 
و�أهلكت �شبعة  �ل�شم�و�ت  �لن�ر من  ث�ًر� وخم�شمئة حم�ر، ثم ج�ءت  �أي�ب خم�شني 
�آالف جمل، وج�ءت ع��شفة �شديدة وهدمت �لبيت وقتلت �أبن�ء �أي�ب �ل�شبعة وبن�ته 
 ،� �أي�شً �أت�ه ب�خلرب وقد م�ت بعده�  �إال ذلك �لذي  �لثالثة، وكل �خلدم يف �ملنزل، 
وجعل  �ملريعة،  �الأمر��س  �أن��ع  بكل  �ل�ش�لح  �أي�ب  ج�شد  �ل�شيط�ن  �َشحر  و�أخري� 

زوجته و�أ�شدق�ءه �لثالثة ينكدون عليه ب�شدة. 
�لرب،  ب�إذن  �أنه  �أن نعرتف  بد  ال  ق�ل:  �أي�ب  تعليقه على  »ت�م��س« يف  �لقدي�س 
�أن يثري �له��ء ويعمل �لع���شف، ويجعل �لن�ر ت�شقط من �ل�شم�ء.  ميكن لل�شيط�ن 
الأنه رغم �تخ�ذ �ل�شيط�ن الأ�شك�ل متعددة، ف�لطبيعة �مل�دية لي�شت حتت �أمره، وال 
حتت �أمر �أي مالك �ش��ء ك�ن مالك خري �أو �شر، فهذ� فقط للرب �خل�لق، �إال يف 
م��ش�ع �حلركة �مل��شعية، عنده� ت�شتجيب �لطبيعة �مل�دية للطبيعة �لروحية. وهذه 
ت�جد  �لتي  �الإر�دة  �أمر  الأنه مبجرد  نف�شه،  �الإن�ش�ن  له� يف  �لتمثيل  �حلقيقة ميكن 
بد�خل �لروح، تتحرك �الأطر�ف �مل�دية لت�أدية م� يرغب �الإن�ش�ن يف ت�أديته.، فلي�س 
� ميكن �أن يعمل�� هذ� بقدرتهم �لطبيعية،  فقط مالئكة �خلري بل مالئكة �ل�شر �أي�شً
�أن  �له��ء ميكن  �الأخرى يف  و�لري�ح و�ملطر و�ال�شطر�ب�ت  �لرب هذ�.  �إذ� منع  �إال 
ُت�شنع مبجرد حتريك �لبخ�ر من �الأر�س �أو من �مل�ء، ب�لت�يل فقدرة �ل�شي�طني ك�فية 

لتعمل �شيًئ� مثل هذ�. 
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�لذي  �ل�شر  فيعمل��  للعق�ب  له  كعمالء  �ل�شي�طني  ي�شتخدم  بعد�لته  �لرب  الأن 
على  باجلوع  »دعا  �ملز�مري  �شفر  يف  ج�ء  م�  �إىل  ب�لرج�ع  ب�لت�يل،  بينن�.  يعي�س 
�لأر�ص، ك�صر قو�م �خلبز كله« �شنجد �لتف�شري يق�ل: �أن �لرب ي�شمح بهذ� �ل�شر �أن 
يحدث ب�شبب مالئكة �ل�شر �لذين هم م�ش�ؤول�ن عن هذه �الأم�ر، وب�جل�ع ه� يق�شد 

�ملالك �مل�ش�ؤول عن �جل�ع. 

نحن ُنحيل �لق�رئ �إىل م� ُكتب يف �ل�ش�ؤ�ل �أعاله عن �إذ� ك�نت �ل�ش�حر�ت د�ئًم� 
�أن��ع  �لثالثة  � بخ�ش��س  و�أي�شً �أعم�لهن،  �ل�شيط�ن يف  يح�شلن على م�ش�عدة من 
من �الأذى �لتي يقدر �ل�شيط�ن على عمله� بدون ت�كيل �ش�حر�ت. ولكن �ل�شي�طني 
�أكرب  �إ�ش�ءة  هذ�  يف  الأن  �ل�ش�حر�ت،  مب�ش�عدة  �الإن�ش�ن  �أذية  على  �أكرث  حري�شة 

للرب، والأنه �شيعطي لهم قدرة �أكرب على �إيذ�ء �الإن�ش�ن ومع�قبته. 

من  �لث�ين  �لكت�ب  يف  �لعلم�ء  ق�له  م�  ه�  ب�مل��ش�ع  �ل�شلة  �ل�ثيق  �ل�شيء 
مك�ن  �أي  هن�ك  ك�ن  �إن  ين�ق�س  �لذي  �ل�ش�ؤ�ل  يف  �ل�ش�د�س  �لف�شل   ،Sentences

ثالثة  هن�ك  لل�شي�طني  ب�لن�شبة  الأنه  �ل�ُشُحب.  يف  �ل�شر  ملالئكة  خم�ش�س  خ��س 
�أ�شي�ء ينبغي تذكره�، طبيعتهم، مهمتهم، وخطيئتهم.

�خلطية  ب�شبب  نزل��  وقد  �ل�شم�و�ت،  �إىل  يرجع�ن  فهم  للطبيعة  وب�لن�شبة 
�لف��شدين  لعق�ب  ك�زر�ء  به�،  �ملكلف�ن  �ملهمة  ب�شبب  ولكن  �الأ�شفل،  �جلحيم  �إىل 
و�ختب�ر �ل�ش�حلني، ف�إن مك�نهم يك�ن يف �ُشُحب �ل�شم�ء. الأنهم ال ي�شكن�ن هن� معن� 
�لكرة  وح�ل  �له��ء  يف  ي�شكن�ن  لكنهم  كثرًي�،  �شُيمر�ش�نن�  ك�ن��  و�إال  �الأر�س  على 
رو� �لعن��شر �لن�شطة و�خل�ملة عندم� ي�أذن  �ل�شم�وية �لن�رية حتى ميكنهم �أن يح�شِّ

�لرب فُينزل�� �لن�ر و�ل�ش��عق من �ل�شم�و�ت. 

هن�ك ق�شة مذك�رة يف كت�ب Formicarius عن رجل مت �أخذه، و�ُشئل ب���شطة 
�لق��شي كيف ك�ن ب�إمك�نه �أن يثري ع��شفة وزوبعة، وهل �شهل عليهم �أن يعمل�� هذ�؟ 
ف�أج�ب: نحن ميكنن� ب�شه�لة �أن نثري �لع���شف �لب�ردة، ولكن ال ميكنن� �أن نعمل كل 
�الأذى �لذي نريده، ب�شبب حر��شة مالئكة �خلري، نحن ميكنن� فقط �أن ن�ؤذي �أولئك 
عالمة  يعمل�ن  �لذين  �أولئك  �أذية  ميكنن�  ال  ولكن  �لرب،  مع�نة  من  ُحرم��  �لذين 
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�حلق�ل  يف  �لكلم�ت  بع�س  ن�شتخدم  نحن  �أواًل  �لعمل:  كيفية  هي  وهذه  �ل�شليب. 
لنت��شل برئي�س �ل�شي�طني �أن ير�شل لن� و�حًد� من ُخد�مه لن�شرب به �ل�شخ�س �لذي 
ن�شميه له. ثم عندم� ي�أتي �ل�شيط�ن، ن�شحي له بديك �أ�ش�د عند مفرتقني للطرق، 
ثم نرمي به يف �له��ء، وعندم� ي�شتلم �ل�شيط�ن هذ�، فه� يعمل لن� م� نريد ويثري لن� 
�لع���شف يف �ل�شم�ء، ولكنه ال يثريه� دوًم� يف �الأم�كن �لتي ن�شميه� له، وتبًع� الإذن 

�لرب �حلي، فه� ير�شل لن� �ل�ش��عق و�لع���شف �لب�ردة. 

يف نف�س �لكت�ب ن�شمع عن ق�ئد �أو فيل�ش�ف لل�شحرة ��شمه »�شت�وفري«، ك�ن يعي�س 
بني »برين« و�لدولة �لتي بج��ره�، وك�ن يتب�هى ب�أنه، وقتم� يريد، ميكن �أن يح�ل 
نف�شه �إىل ف�أر حتت عي�ن من�ف�شيه ويهرب من بني يدي �أعد�ئه �خلطرين، و�أنه قد 
هرب كثرًي� من �أيدي خ�ش�مه بهذه �لطريقة. ولكن عندم� �أر�دت �لعد�لة �الإلهية 
على  يجل�س  ر�أوه  حتى  بحذر  ينتظرونه  �أعد�ئه  بع�س  مكث  لف�ش�ده،   � حدًّ ت�شع  �أن 
�شلة قرب �لن�فذة، وفج�أة طعن�ه ب�ل�شي�ف و�لرم�ح، فم�ت بتع��شة على جر�ئمه. �إال 
� لل�ش�حر »�شت�دلني« �لذي  �أنه خّلف ور�ءه ت�بًع�، ��شمه »ه�ب�« و�لذي ك�ن ت�بًع� �أي�شً

ذكرن�ه �ش�بًق� يف �لف�شل �ل�ش�د�س. 

�لق�س  �أو  �ل�شم�د  ي�شبب� جلزء من  �أن  �أر�د�  وقتم�  �الثن�ن، ك�ن ميكنهم�  ه�ؤالء 
�أكرب  يثري�  �أن  وميكنهم�  حقلهم،  �إىل  ج�رهم  حقل  من  مرئي  غري  ب�شكل  يعرُب  �أن 
ع��شفة عنيفة ومدمرة �أو �ش�عقة يف �مل�ء ترمي �الأطف�ل �مل��شني بج��ر �مل�ء عندم� 
�أن  وميكن  و�حلي��ن،  �الإن�ش�ن  يف  �لعقم  ي�شبب�  �أن  وميكن  ب�جل��ر،  �أحد  يك�ن  ال 
ُيظهر� �الأ�شي�ء �ملخفية لالآخرين، وميكن بطرق عديدة �أن ي�ؤذي� �الإن�ش�ن يف �ش�ؤونه 
وج�شده، وميكنهم� يف �أوق�ت �أن يقتال من يريد�ن ب�ل�ش�عقة، وميكنهم� �أن ي�شبب� 

�أي مر�س �آخر، عندم� ت�شمح �إر�دة �لرب لهذه �الأ�شي�ء �أن حتدث. 

�أبر�شية  يف  جتربتن�.   نط�ق  يف  ر�أين�ه�  قد  ح�دثة  ن�شيف  �أن  �الأف�شل  ومن 
»ك�ن�شت�ن�س«، على بعد ثم�نية وع�شرين مياًل �أمل�ني� من قرية »ر�تي�شب�رن« يف �جت�ه 
عر�شه  حز�م  يف  و�ملح�ش�ل  �لثم�ر  كل  دمرت  ع�تية  ع��شفة  ج�ءت  »�ش�لزب�رج«، 
ميل، حتى �أن نب�ت �لكرمة مل يحمل ثم�ًر� بعده� ملدة ثالث �شن��ت. وهذ� مت �إبالغه 
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� من �أهل �لقرية ك�ن��  حلملة �لتفتي�س، فن�دى �لن��س ب�لتفتي�س �أن يتم، وكثري جدًّ
على ر�أي ب�أن هذ� مت عمله ب���شطة �ل�شحر.

مت  هذ�  �أن  على  ي�ًم�  ع�شر  خم�شة  م�ش�ورة  بعد  ر�شمًي�  �مل��فقة  متت  ثم  ومن 
ب���شطة �ل�شحر، ومن بني عدد كبري من �مل�شتبه فيهم، حققن� مع �مر�أتني حتديًد�، 

و�حدة ��شمه� »�آجن�س« ع�ملة يف حم�م، و�الأخرى ��شمه� »�آن� ف�ن مينديله�مي«.

تعلم  فال  منف�شلتني،  زنز�نتني  يف  وو�شعهم�  عليه�  �لقب�س  مت  �الثنت�ن  ه�ت�ن 
�إحد�هم� م�ذ� حدث لالأخرى. يف �لي�م �لت�يل، مت �ش�ؤ�ل �لع�ملة يف �حلم�م بلطف 
يف ح�ش�ر ك�تب عدل معني من �لق��شي، ��شمه »جلري« وك�ن متحم�ًش� للدين، وب�ج�د 
ق�ش�ة �آخرين معه، وك�نت �ل�ش�حرة بال �شك لديه� هذه �لهبة �ل�شيط�نية ب�ل�شك�ت 
بريئة من  �أنه�  �أكدت على  �الأوىل  �ملح�كمة  �لق�ش�ة، ويف  يزعج  م�  �أكرث  و�لتي هي 
�أي جرمية �شد �أي رجل �أو �مر�أة، �إال �أنه ب�لرحمة �الإلهية �لتي مل َت�شمح ملثل هذه 
�أنه�  �أن مت حتريره� من قي�ده�، ورغم  �أن متر بدون عق�ب، فج�أة، بعد  �جلرمية 
ك�نت ال تز�ل يف غرفة �لتعذيب، �إال �أنه� �عرتفت فج�أة بكل �شيء �رتكبته. و�أقرت 
 � ب�الته�م�ت �لتي ُرميت به� ب�إيذ�ء �لب�شر و�حلي��ن�ت، ولقد ك�ن م�شك�ًك� فيه� جدًّ
�أنه� �ش�حرة، رغم عدم وج�د �أي �شه�د الإثب�ت �أنه� قد �أنكرت �الإمي�ن �أو �أنه� عملت 
�عرتفت  �أن  بعد  ذلك،  ومع   ،)� جدًّ كت�مة  ك�نت  )الأنه�  �جل�ث�م  �شيط�ن  مع  �لزن� 
� بكل �الته�م�ت �لتي تخ�س  ب�الأذية �لتي عملته� للحي��ن�ت و�لب�شر، �عرتفت �أي�شً
�أنه� والأكرث من  �لذي فعلته مع �شيط�ن �جل�ث�م، وق�لت  �إنك�ره� لالإمي�ن، وب�لزن� 

ثم�نية ع�شر �شنة، ك�نت تهب ج�شده� ل�شيط�ن �جل�ث�م، ب�إنك�ر ُكلي لالإمي�ن. 

وبعد �أن مت �ش�ؤ�له� �إن ك�نت تعلم �أي �شيء عن �لع��شفة �لب�ردة �لتي ذكرن�ه�، 
�أج�بت ب�أنه� هي �لتي �شببته�. ومل� �ُشئلت كيف وب�أي طريقة �أج�بت »كنت يف بيتي 
عند �لظهرية، ف�أتى يل �شيط�ين و�أخربين �أن �أذهب ومعي بع�س �مل�ء �إىل �حلقل �أو 
معي قبة )هكذ� ي�شم�نه�(. وعندم� �ش�ألته م� �لذي �ش�أعمله ب�مل�ء، ق�ل يل �أنه يريد 

�أن يعمل �ملطر.
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فذهبت �إىل ب��بة �لقرية، ووجدت �ل�شيط�ن و�قًف� حتت �شجرة« �ش�أله� �لق��شي، 
حتت �أي �شجرة، ق�لت »حتت �ل�شجرة �ملق�بلة للربج« و�أ�ش�رت �إىل �لربج، ف�ش�أله� 
م� �لذي فعلِته حتت �ل�شجرة فق�لت » �ل�شيط�ن �أخربين �أن �أحفر حفرة و�أ�شب فيه� 
�إن ك�نت قد جل�شت معه فيه� فق�لت »�أن� جل�شت فيه� ولكن  م�ء« ف�ش�أله� �لق��شي 
�ل�شيط�ن وقف« ف�ش�أله� �لق��شي ب�أي طريقة وب�أي كلم�ت �أثرِت �مل�ء فق�ل »�أن� �أثرُت 
و�ش�أله�  �الآخرين«  �ل�شي�طني  وب�أ�شم�ء  نف�شه  �ل�شيط�ن  ب��شم  ون�ديت  ب�إ�شبعي  �مل�ء 
�لق��شي م� �لذي عملته ب�مل�ء ف�أج�بت »لقد �ختفى �مل�ء، �أخذه �ل�شيط�ن ع�لًي� �إىل 
�له��ء« ف�ش�أله� �إن ك�ن له� �أي م�ش�عدين فق�لت »حتت �شجرة �أخرى مق�بلة ك�نت 
لدي مر�فقة )و�شمت �ش�حرة �أخرى ��شمه� �آن� ف�ن مينديله�مي( ولكنني ال �أعرف 
م�ذ� َفَعَلت( و�أخرًي� �ُشئلت �ملر�أة �لع�ملة يف �حلم�م كم من �ل�قت ك�ن بني و�شعه� 
للم�ء وبني نزول �لع��شفة �لب�ردة فق�لت »ك�نت هن�ك فرتة من �ل�قت فقط ت�شمح 

يل ب�أن �أع�د �إىل بيتي«. 

وعندم� ج�ء �لي�م �لت�يل متت م��جهة �ل�ش�حرة �الأخرى بلطف ب�مل�ش�ءلة، وك�نت 
�ل�ش�حرة  �أق��ل  تب�ين مع  �أدنى  �الأمر برمته دون  �أف�قت، ك�شفت  لل�عي ومل�  ف�قدة 
�الأخرى، فت��فق� يف �ملك�ن، �أنه حتت �شجرة و�أن �ل�ش�حرة �الأخرى ك�نت حتت �شجرة 
�أخرى، ويف �لطريقة، حتديًد� �إث�رة �مل�ء �مل�شب�ب يف حفرة ب��شم �ل�شيط�ن ومن�د�ة 
� يف �ل�قت �لذي ك�ن بني �شبِّ �مل�ء ونزول �لع��شفة، ويف  �أ�شم�ء كل �ل�شي�طني، و�أي�شً
�أن �لع��شفة ج�ءت بعد �أن �أخذ �ل�شيط�ن �مل�ء ع�لًي� يف �له��ء و�أن �لع��شفة ح�شلت 
�لع�ملة  ك�نت  �إحر�قهم�.  مت  �لث�لث  �لي�م  يف  ثم  ومن  منزله�.  �إىل  ع�دت  �أن  بعد 
ب�حلم�م ن�دمة و��شت�دعت نف�شه� للرب وق�لت �أنه� �شتم�ت بقلب ر�غب يف �لهروب 
�الأخرى  �ل�ش�حرة  ولكن  وقبلته.  ب�شليب  يده�  يف  و�أم�شكت  �ل�شي�طني،  عذ�ب  من 
�حتقرته� لعمله� هذ�. وهذه �ل�ش�حرة �الأخرى ك�نت من�شجمة مع �شيط�ن �جل�ث�م 
و�حلي��ن�ت  للب�شر  �أذى  عملت  وقد  لالإمي�ن،  ك�مل  ب�إنك�ر  �شنة  ع�شرين  من  الأكرث 

و�الأ�شج�ر �أكرث من �الأوىل، كم� �ت�شح يف �ل�شجل �ملحف�ظ يف حم�كمتهن. 
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هذه �حلك�ي�ت يجب �أن تك�ن ن�فعة، وهن�ك عدد ال نه�ئي من هذ� �لن�ع ميكن �أن 
ُيحكى. وغ�لًب� �الإن�ش�ن و�حلي��ن و�مل�شت�دع�ت ُت�شرب ب�ل�ش��عق بقدرة �ل�شي�طني، 
�، حيث ميكن �أن يظهر �أنه يح�شل ب�إذن �لرب بدون  و�شبب هذ� يبدو خمفًي� وغ�م�شً
قد  �أنهن  بُحرية  �عرتفن  قد  �ل�ش�حر�ت  �أن  ومع ذلك، وجدن�  ب�ش�حر�ت،  ��شتع�نة 
عملن �أ�شي�ء مثل هذه، وهن�ك كثري من �ملر�ت �مل�ش�بهة، �لتي ك�ن ميكن �أن نذكره�، 
�إ�ش�فة �إىل م� ذكرن�ه. ب�لت�يل من �ملنطقي �أن ن�شتنتج �أنه، بنف�س �شه�لة �إث�رتهم 
�أي  � يعملن �ل�ش��عق و�لع���شف �لبحرية، وال ي�جد  �أي�شً للع���شف �لب�ردة، فهن 

�شك لدين� يف هذ�. 

e
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الفصل 16. عن الثالث طرق التي نكشف بهم الرجال 
والنساء العاملين بالسحر 

�شنق�شم هذ� �إىل ثالث فقر�ت، �أواًل م� يتعلق ب�شحر �لرم�ة 
�أواًل ال ُبد �أن نذكر �جلر�ئم �ل�شبعة �ملميتة و�ملريعة �لتي ُترتكب ب���شطة �ل�َشَحَرة 
�لرم�ة. �أواًل، يف �لي�م �ملقد�س الآالم خمل�شن�، �أو كم� نق�ل �جلمعة �جليدة، خالل 
�ش�رة  على  �لت�ش�يب  ه�  ه�ؤالء  هدف  يك�ن  ب�ل�شه�م،  فيه�  ُيرمى  �لتي  �ملر��شم 
�مل�شيح �مل�شل�ب.، �أوه، ي� لق�ش�تهم و�أذيتهم للمخل�س! ث�نًي�، هن�ك بع�س �ل�شك يف 
�إذ� ك�ن�� يجب �أن يتلفظ�� بكفر لفظي لل�شيط�ن �إ�ش�فة �إىل �لكفر �لعملي، و�ش��ء 
ك�ن هذ� �أم ال، فلي�س هن�ك �أذية لالإمي�ن �أكرب من هذه ميكن �أن ُتعمل من �شخ�س 
م�شيحي. الأنه من �مل�ؤكد �أنه، �إذ� �شدر هذ� من �لك�فر، فلن يك�ن له ت�أثري، الأنه ال 
ت�جد طريقة �شهلة معط�ة للك�فرين الإظه�ر عد�ئهم لالإمي�ن. �أم� ه�ؤالء �ل�شع�ليك 

فيجب �أن يعلم�� �حلقيقة وق�ة �الإمي�ن �لك�ث�ليكي. 
ث�لًث�، هذ� �لر�مي يجب �أن َيرمي ثالثة �أو �أربعة �أ�شهم بهذه �لطريقة، وكنتيجة 
لهذ� �شيك�ن ق�دًر� على قتل نف�س �لعدد من �لرج�ل يف كل ي�م. ر�بًع�، لديهم هذ� 
�ل�شم�ن من �ل�شيط�ن، �أنه يجب �أن ينظرو� �أواًل وي�شع�� عي�نهم على �لرجل �لذي 
يرغب�ن يف قتله، و�أن يجعل�� كل رغبتهم يف قتله، عنده� مهم� �ختب�أ ذلك �لرجل 
وحَمى نف�شه، ف�ل�شهم �لذي يتم رميه حتى �إذ� �أخط�أ �شيحمله �ل�شيط�ن وي�شرب به 

ذلك �لرجل. 
خ�م�ًش�، ميكنهم �أن يرم�� �شهًم� بدقة ت�ش�يب مت�ثل دقة �لت�ش�يب على قطعة 
نقدية ف�ق ر�أ�س �أحدهم دون �أن مي�ش�ه ب�ش�ء، وميكنهم �أن ي�شتمرو� بعمل هذ� �إىل 
�أجل غري م�شمى. �ش�د�ًش�، الأجل �أن يح�شل�� على هذه �لقدرة ينبغي �أن ُيعط�� �لبيعة 

ب�جل�شم و�لروح لل�شيط�ن. و�شنذكر ح��دث من هذ� �لن�ع. 
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الأنه  هكذ�  �ُشمي  ل�جنبريد«  »�إبريه�رد  ��شمه  »رينيالند«  لـ  �أمري  هن�ك  ك�ن 
ترك حليته تنم� ط�ياًل، قبل �شت �شن��ت، �أر�د �أن ي��شع ممتلك�ته �الإمرب�ط�رية، 
�لر�مي،  �لن�ع  �ش�حر من هذ�  برفقته  وك�ن  »ليندينربونني«،  ��شمه�  قلعة  فح��شر 
��شمه »ب�نكري«، �أ�ش�ب رج�ل �لقلعة وقتلهم كلهم ب�لتت�بع ب�أ�شهمه، �إال و�حًد�، ك�نت 
طريقة عمل هذ� �ل�ش�حر هي ك�لت�يل، ك�ن كلم� ينظر �إىل رجل، ف�أينم� ُيخفي هذ� 
�لرجل نف�شه، فعندم� يرمي ب�نكري �شهًم�، ي�شقط هذ� �لرجل جمروًح� وميًت�، وك�ن 
�أ�شهم على  �أ�شهم يف �لي�م الأنه يف بد�ية �ل�شحر رمى ثالثة  �أن يرمي ثالثة  ميكنه 

�ش�رة �ملخل�س.
 � ومن �ملحتمل �أن �ل�شيط�ن ُيف�شل �لرقم ثالثة عن �أي رقم �آخر، الأنه ميثل رف�شً
للث�ل�ث �ملقد�س. ولكن بعد �أن َرمى بهذه �الأ�شهم �لثالثة، فبقية �الأ�شهم ك�ن يرميه� 
ب�شكل ع�دي مثل بقية �لرم�ة. ويف �لنه�ية ن�د�ه �أحد رج�ل �لقلعة �ش�خًر� »بونكري، 
هل يف �لنهاية �صترتك �خلامت �ملعلق على �لبو�بة؟« و�أج�به ب�نكري من �خل�رج يف 
ظلمة �لليل »ل، �صاآخذه يف �ليوم �لذي نقتحم فيه �لقلعة« ولقد �أوفى ب�عده، الأنه 
كم� قلن� قتل �جلميع �إال و�حًد�، ومت �قتح�م �لقلعة، و�أخذ �خل�مت وعّلقه يف بيته يف 
»رورب�خ« يف �أبر�شية »وورمز«، حيث من �ملمكن �أن ُيرى معلًق� هن�ك حتى هذ� �لي�م. 
ولكن بعد هذ� يف �أحد �للي�يل مت قتله ب���شطة �أحد �لفالحني �لذين �أ�ش�بهم، وهلك 

بخط�ي�ه. 
�إثب�ًت�  يرى  �أن  �أر�د   � � مرم�ًق� جدًّ �شخ�شً �أن  �لرجل،  � عن هذ�  �أي�شً قيل  ولقد 
على مه�رته، وك�ختب�ر و�شع �لرجل �بن ب�نكري �ل�شغري �أم�م هدف مع قطعة نقدية 
ف�ق قبعته، و�أمر ب�نكري �أن ي�شيب ب�شهمه �لقطعة �لنقدية ف�ق ر�أ�س �بنه بدون �أن 
ي�شيب �لقبعة. ق�ل ب�نكري �أنه ميكنه �أن يفعله� ولكنه م�نع يف �لبد�ية، حيث مل يكن 
مت�أكًد� �إن ك�ن �ل�شيط�ن يغ�يه الأجل م�ته. ولكنه، خ�شع لرغبة �الأمري، وو�شع �شهم� 
ب��شتعد�د على �ل�تر �ملعلق على كتفه، ثم ثبت �شهًم� �آخر يف �ل�تر بج��ر �الأول، ورمى 
�لقطعة �لنقدية ب�شهم بدون �أن ي�ؤذي �لطفل. وبروؤية هذ�، �ش�أله �الأمري مل�ذ� و�شع 
�ل�شهم �لث�ين يف �ل�تر، ف�أج�ب »حتى �إذ� ُخدعت بو��صطة �ل�صيطان وقتلت �بني، 

و�أ�صبح علي �أن �أموت، كنت �صاأرمي �ل�صهم �لثاين عليك لأنتقم ملوتي« 
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ورغم �أن هذ� �لف�ش�د م�شم�ح به من قبل �لرب الختب�ر ومع�قبة �ملخل�شني، فمع 
هذ� حتدث معجز�ت �أكرث ق�ة برحمة �ملخل�س الأجل تق�ية ومتجيد �الإمي�ن. 

ويف �أبر�شية »ك�ن�شت�ن�س«، قرب قلعة »ه�هينزورن«، وقرب دير للر�هب�ت، ك�نت 
هن�ك كني�شة مبنية حديًث� ميكن �أن ُترى فيه� �ش�رة ملخل�شن� خمرَتقة ب�شهم وت�شيل 
منه� �لدم�ء �حلقيقية. هذه �ملعجزة تت�شح ك�لت�يل. ك�ن هن�ك �شعل�ك ب�ئ�س �ش�حر 
ر�م ميتلك ب���شطة �ل�شيط�ن ثالثة �أو �أربعة �أ�شهم ميكنه �أن يرميهم ب�لطريقة �لتي 
ذكرن�ه� ويقتل من يريد، وقد َرمى ب�شهم و�خرتق �ش�رة �مل�شيح �مل�شل�ب )و�لتي 
�لدم�ء تنزل منه� مبعجزة، و�ُشلت حركة  �لي�م(، عنده� بد�أت  هي م�ج�دة حتى 

�ل�شعل�ك بقدرة �الإله.
ر�أ�شه،  هز  بال حر�ك،  و�قف هكذ�  ه�  مل�ذ�  �مل�رة  �أحد  ب���شطة  �ُشئل  وعندم� 
�الرتع��س يف ج�شده  و�شرى  �لق��س،  به�  �لتي ك�ن مي�شك  ويد�ه،  و�رجتفت ذر�ع�ه 
�مل�شل�ب  �مل�شيح  �ش�رة  ور�أى  �لرجل  �إليه  فنظر  ب�شيء.  يجيب  �أن  ي�شتطع  ومل  كله 
وفيه� �شهم ودم�ء فق�ل �أنت �أيه� �ل�شرير، لقد ثقبت �ش�رة ربن�« ون�دى �الآخرين، 
ور�أى �لرجل �أن �ل�شعل�ك ال ميكنه �لهرب )رغم �أن �ل�شعل�ك ق�ل له �أنه ال ميكنه 
�لتحرك(، ورك�س �لرجل �إىل �لقلعة و�أخرب مب� حدث. وعندم� �أت�� وجدو� �ل�شعل�ك 
يف نف�س مك�نه، وعندم� �ش�ئل�ه، �عرتف بجرميته، ثم �أُزيل من تلك �ملق�طعة ب���شطة 

�لعد�لة، وع�نى من م�ت م�ؤمل تكفرًي� عن جرميته. 
ولكن و�آ�شف�ه! كم ه� مروع �أن تعرف �أن �لف�ش�د �لب�شري لي�س خ�ئًف� من ت�أييد 

هذه �جلر�ئم.  
من �أجل ذلك فه�ؤالء �حل�مني و�ملد�فعني و�لن��شرين لهذ� �ل�شر ال بد �أن يح�َكم�� 
� على �الرتد�د عن �الإمي�ن، ويجب �أن يع�َقب��  لي�س فقط على �لهرطقة، ولكن �أي�شً

ب�لطريقة �لتي �شنق�له�. وهذه هي �خلطية �ل�ش�بعة له�ؤالء �ل�شحرة. 
�إنز�ل  يتم  دين،  رج�ل  �ملن��شرون  ك�ن  و�إذ�  ب�لق�ن�ن،  ُيعزل�ن  هم  �لبد�ية  يف 
درجتهم وحرم�نهم من كل �ملك�تب و�ملن�فع، وال ميكن �أن يع�دو� �إال مبنحة من �لروؤية 
�، �إذ� ظل�� بعد حظرهم يع�ندون ملدة �شنة، تتم �إد�نتهم ب�لهرطقة.  �لر�ش�لية. �أي�شً
�، �ل�ش�حر�ت ومن يحم�نهن،  هذ� وفق ق�ن�ن �ل�شريعة يف �لكت�ب �ل�ش�د�س، و�أي�شً

هم بق�ة �لق�ن�ن حمظ�رون كم� ج�ء يف ق�ن�ن قمع هرطقة �ل�شحر.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



224

ق�ن�ن �ل�شريعة ي�شف عدة عق�ب�ت يتم تطبيقه� خالل �شنة لهذه �لهرطق�ت، 
�حلظر  حتت  ن�شع  نحن  يق�ل:  حيث  �لدين،  رج�ل  على  �أو  �لعلم�نيني  على  �ش��ء 
ُيعطى  َي�شدر �حلكم،  يد�فع عنهم، فعندم�  ين��شرهم ومن  كل من يحميهم ومن 
للمهرطق فرتة �شنة لالرتد�د عن هرطقته، يك�ن خالله� خ�رًج� على �لق�ن�ن، وال 
يدخل يف �أي مكتب �أو جمل�س، وال يك�ن له حق �لت�ش�يت على �نتخ�ب �مل�ظفني يف 
م�ش�ؤواًل  �شيك�ن  �أحد  وال  ب�ملري�ث،  تتعلق  مع�مالت  �أي  ينجح يف  وال  �لهيئ�ت،  هذه 
عن �أي تع�مالت م�لية معه. و�إن ك�ن ق��شًي�، ف�إن حكمه لن يتم، ولن ُتقّدم له �أي 
ق�شية، و�إذ� ك�ن حم�مي�، فلن ُي�شمح له ب�ملر�فعة، و�إذ� ك�ن ك�تب عدل، لن يك�ن 
الأي مع�ملة يق�م به� �أي وزن، بل �شتتم �إد�نته مع �ملد�ن يف �ملع�ملة، وعق�ب�ت مم�ثلة 
�شيتم تنفيذه� على �مل�ش�ؤولني يف �ملك�تب �الأخرى. ولكن �إذ� ك�ن رجل دين، �شيتم 
�إنز�ل درجته من كل �ملك�تب وُيحرم من كل �ملن�فع، الأن ذنبه �أعظم، ف�شيتم �لث�أر 

منه ب�شكل �أثقل.
هذه  يف  كمد�ن  �لكني�شة  ب���شطة  ت�شجيله  مت  �أن  بعد  �أحد  �أي  �أن  حدث  و�إذ� 
�الأم�ر، قد جت�هل �لعق�بة ب�زدر�ء، ف�إن ُحكم �حلظر �شيتم تنفيذه ب�أق�شى درجة 
من �لق�ش�ة. ورج�ل �لدين لن ُي�شمح لهم ب�إد�رة �الأ�شر�ر �ملقد�شة للكني�شة �إن ك�ن�� 
مهرطقني، وال مُينح�ن دفًن� م�شيحًي�، وال ُتقبل منهم �شدق�ت وقر�بني، وب�الأمل �لذي 
يع�ن�نه بعد حرم�نهم من مك�تبهم، ال ميكن �أن يع�دو� �إليه� �إال ب���شطة منحة من 

�لروؤية �لر�ش�لية. 
و�أحف�دهم،  الأوالدهم  وعق�ب�ت  �ملهرطقني  له�ؤالء  �أخرى  كثرية  هن�ك عق�ب�ت 
ب�لن�شبة لهم يتم �إنز�لهم من مر�تبهم ب���شطة �أ�شقف �أو مفت�س، وُيحرم�ن من كل 
�ملك�تب  على جميع  ي�شري  وهذ�  �لكني�شة،  ومن�فع  و�لتكرمي�ت  و�ملمتلك�ت  �الألق�ب 
�لع�مة. ولكن هذ� فقط عندم� ُي�شرون على �لعن�د. وب�لن�شبة الأبن�ئهم -�إىل �جليل 
�لث�ين- فهم ُيجردون من �أهليتهم للرتقية يف �لكني�شة �أو �ملك�تب �لع�مة، ولكن هذ� 
� ت�شري �لعق�ب�ت  فقط لالأبن�ء �لذين من ن�حية �الأب ولي�س من ن�حية �الأم. و�أي�شً
على كل �أتب�ع �ملهرطقني وُحم�تهم ومن��شريهم، وال ميكن �أن يعمل�� �أي نق�س على 
ن�شيف  �أن  وميكن  بق�ش�ة،  مع�ملتهم  �إ�ش�ءة  تتم  م�  وغ�لًب�  فيهم،  �ل�ش�در  �حلكم 

�لكثري يف هذه �لنقطة لكن م� قيل يكفي. 
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وّظف  �إذ�  �أواًل،  تن�ق�س،  �أن  يجب  �لنق�ط  بع�س  ف�إن  قيل،  مل�  �أف�شل  فهم  الأجل 
�ش�بًق� الأجل تدمري قلعة معينة يف حرب،  �أو ملك علم�ين �ش�حًر� كم� ذكرن�  �أمري 
�أن جميع جي�شه هم  ومتّكن مبع�ونة هذ� �ل�ش�حر من هزمية �لف��شدين، هل نق�ل 
من �ملن��شرين و�حل�مني لهذ� �ل�ش�حر، وب�لت�يل يتم تطبيق �لعق�ب�ت �لتي ذكرن�ه� 
ب�لن�شبة  ممثليه.  ملز�ج  تبع�  تك�ن  �لق�ن�ن  �شر�مة  �أن  هي  �الإج�بة  كلهم؟  عليهم 
فهم  وبذلك  �ل�شحر،  هذ�  و�شجع��  دعم��  فهم  ون��شحيه،  مب�شت�ش�ريه  للق�ئد، 

ب�لق�ن�ن مت�رط�ن يف �لعق�ب�ت �ملذك�رة �آنًف�.
�إمن� هم  ب�مل�ش�رة على ق��دهم،  لي�س لديهم دخل  بقية �جلي�س، فالأنهم  ولكن 
جمهزون فقط للت�شحية بحي�تهم للدف�ع عن دولتهم، ورغم �أنهم ميكن �أن يك�ن�� 
يعرتف�� يف  �أن  لكن البد  �أنهم خ�رج�ن من حكم �حلظر،  �إال  �ل�ش�حر،  �أفع�ل  ر�أو� 
ي�شتلم��  �أن  بد  ال  �العرت�ف  ك�تب  من  تربئتهم  ويف  مذنب،  �ل�ش�حر  �أن  �شه�دتهم 
بقدر  �أنه  وي��ش�ن  �ملقيتة،  �ل�شحرية  �الأعم�ل  هذه  من  ُيحذر  ر�شمًي�  حتذيًر� 

��شتط�عتهم ال بد �أن ُيخرج�� كل �ش�حر من �أر��شيهم. 
ميكن �أن َي�ش�أل �أحدهم �ش�ؤ�ال، َمن �لذي ميكنه �أن ي�ش�عد يف �إعف�ء ه�ؤالء �الأمر�ء 
�ملفت�ش�ن؟  �أم  �لروحي�ن  م�شت�ش�روهم  ر�شدهم،  �إىل  يع�دون  عندم�  �لعق�بة  من 
�شنجيب ب�أنه، �إذ� ت�ب��، ميكن �أن يتم �إعف�وؤهم �إم� ب���شطة �مل�شت�ش�رين �لروحيني 
�شتتخذ،  �لتي  �الإجر�ء�ت  �ل�شريعة بخ�ش��س  ق�ن�ن  �ملفت�شني. وهذ� م� ج�ء يف  �أو 
و�أن�ش�ره�  وحم�ته�  و�أتب�عه�  �لهرطقة  �شد  للن��س  حتذير  هذ�  �لرب  من  بخ�ف 
و�حد  �أي  تخلى  �إذ�  ولكن  ب�لهرطقة.  فيهم  �مل�شتبه  �أو  �ملتهمني  ه�ؤالء  �شد   � و�أي�شً
من �ملذك�رين عن �شق�طه �ل�ش�بق يف �لهرطقة، و�أر�د �أن يع�د �إىل وحدة �لكني�شة، 

ميكنه �أن ي�أخذ �لغفر�ن من �لكني�شة �ملقد�شة.
ف�الأمري- �أو �أي �أحد -ع�د �إىل ر�شده ال بد �أنُ ي�شلِّم �ل�ش�حر لتتم مع�قبته على 
خط�ي�ه �شد �خل�لق، وُيبِعد كل من وجد �أنهم يعمل�ن ب�ل�شحر عن جميع ممتلك�ته، 
� على �مل��شي، عنده� ي�شبح �أمرًي� ك�ث�ليكيًّ�، وال بد �أن يعزم على  ويك�ن ن�دًم� حقًّ

�أال يعمل �أي م�ش�عدة الأي �ش�حر على �الإطالق بعد هذ�. 

e
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السؤال 2. هل من الشرعي أن نُزيل السحر بالسحر 
أو بأي شيء من الطقوس الممنوعة األخرى؟ 

 Sentences ُيحتج ب�أن هذ� لي�س ممن�ع�، هذ� مت ذكره يف �لكت�ب �لث�ين من 
يف �جلزء �لث�من، كل �لعلم�ء �تفق�� على �أنه من غري �ل�شرعي �أن ُت�شتخدم م�ش�عدة 
�ل�شي�طني، الأن فعل هذ� يت�شمن رّدة عن �الإمي�ن. وُيحتج ب�أنه ال �شحر ميكن �أن ُيز�ل 
بدون �ال�شتع�نة ب�ل�شي�طني. الأنه من �مل�شّلم �أن �لعالج يك�ن �إم� ب�لقدرة �لب�شرية، �أو 

�ل�شيط�نية، �أو ب�لقدرة �الإلهية.

و�ل�شحر ال ميكن عالجه ب�لقدرة �لب�شرية، الأن �لقدرة �الأقل ال ميكن �أن ُتبِطل 
 � �الأعلى منه�، فال يك�ن له� حتكم فيم� ه� خ�رج عن �شعته� �لطبيعية. وال ميكن �أي�شً
�أن يع�َلج ب�لقدرة �الإلهية، الأن هذ� �شيك�ن معجزة، و�لرب يعمله� فقط برغبته ولي�س 
بطلب �الإن�ش�ن. الأنه عندم� طلبت �لعذر�ء من �مل�شيح �أن يعمل معجزة لي�شد �الحتي�ج 
من �خلمر، �أج�ب، م�يل ولك ي� �مر�أة؟ مل ت�أِت �ش�عتي بعد، و�لعلم�ء يف�شرون هذ� 
� يظهر �أنه من  ب�أنه م� �لعالقة �لتي هن�لك بينك وبيني وبني عمل �ملعجزة؟ و�أي�شً
�لن�در �أن يتحرر �لن��س من �ل�شحر بطلب �لع�ن �لرب �أو ب�شل��ت �لقدي�شني. ب�لت�يل 
يتبع �أنه ال ميكن حتريرهم �إال ب�ال�شتع�نة ب�ل�شيط�ن، ومن �ملحرم �أن ُتطلب مثل هذه 

�ال�شتع�نة. 

� ن�شري �إىل �أن �لطريقة �ل�شعبية الإبط�ل �ل�شحر، رغم �أنه� غري �شرعية، �إال  و�أي�شً
�أنه� �ش�ئعة، وهي �أن يلج�أ �مل�شح�ر �إىل �مر�أة حكيمة، من �لالتي ُيع�جلن وال يعمل 
�لعالج ب���شطة �لكه�ن �أو بطرد �الأرو�ح �ل�شريرة. ف�لتجربة �أثبتت �أن هذه �للعن�ت 
�إمن� تبُطل ب�ال�شتع�نة ب�ل�شي�طني، وهي حمرمة، وب�لت�يل ال ميكن �أن يك�ن �شرعي� 

�أن تع�لج �ل�شحر، ولكن ينبغي فقط �أن تتحمله. 
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� �أن �لقدي�س ت�م��س و�لقدي�س ب�ن�فريت�ر� يف �لكت�ب �لر�بع ق�ال �أن  ُيحتج �أي�شً
�ل�شحر ال بد �أن يك�ن بالء د�ئم�، حيث لي�س له �أي عالج ب�شري، الأنه �إن ك�ن هن�ك 
عالج، ف�إم� �أن يك�ن غري معل�م �أو يك�ن حمرم�. وهذه �لكلم�ت تعني �أن هذ� �لبالء 
�شيهب  �لرب  �أن  ل�  �أنه حتى  وي�شيف�ن  د�ئًم�.   بالًء  �عتب�ره  والبد من  له  ال عالج 
عالج� ب�إخ�ش�ع �ل�شيط�ن، ف�إن �ل�شيط�ن ال بد �أن يزيل بالءه بنف�شه من �الإن�ش�ن، 
�ل�شيط�ن.  ب���شطة  و�إمن�  �آخر،  �إن�ش�ن  ب���شطة  لي�س  �الإن�ش�ن  عالج  �شيتم  عنده� 
ب�لت�يل، ل� مل ي�شفه �لرب، لي�س م�شروع� لالإن�ش�ن �أن يح�ول بنف�شه ب�أي طريقة �أن 

يبحث عن �لعالج. 

يف نف�س �لكت�ب �أ�ش�ف هذ�ن �لع�مل�ن �أنه غري م�شروع �أن تبحث عن �لعالج ب�أن 
ت�شيف �شحر� �آخر. الأنه لي�شت هن�ك طريقة �شرعية للت��شل مل�ش�عدة �ل�شيط�ن عن 

طريق �ل�شحر. 

�أن طرد �الأرو�ح �ل�شريرة ب���شطة �لكني�شة ال يك�ن فع�ال  �، من �مل�شّلم به  �أي�شً
د�ئًم� يف كبح �ل�شي�طني �إذ� �أ�ش�ب�� �الإن�ش�ن ب�الأمر��س �جل�شدية، الأن هذه �الأمر��س 
حتر�ش�ت  �شد  فقط  فع�ل  �ل�شريرة  �الأرو�ح  طرد  ولكن  �لرب،  برغبة  فقط  تع�َلج 
�ل�شيط�ن ب�مل�ش�بني، مثال �شد �مللب��شني، �أو يف طرد �الأرو�ح �ل�شريرة من �الأطف�ل. 

ال يعني هذ� �أنه عندم� ُيعَطي �ل�شيط�ن ق�ة على �شخ�س م� ب�شبب خط�ي�ه، �أن 
�الإن�ش�ن عن �خلطية،  ت�قف  ل�  الأنه  ت�قف هذه �خلط�ي�.  �شتنتهي عند  �لق�ة  هذه 
ف�إن خطيته تبقى. فيبدو من هذه �ملق�الت �أن �لع�ملني -�لذين �قتب�شن� منهم� - هم� 
على �لر�أي �لذي يق�ل �أنه من غري �ل�شرعي �أن تزيل �ل�شحر، ولكن ال بد �أن تع�ين 
منه لالأبد، الأنه كم� �َشمح �لرب بهذ� �ل�شحر فه� �لذي ميكن �أن يزيله �إذ� ر�أى هذ� 

�ش�حل�. 
�شد هذ� �لر�أي ُيحتج �أنه من �ل�شروري �أن ُيعَطى لل�شخ�س �لذي �أخل�س للرب م� 
يع�ر�س به عمل �ل�شيط�ن، لي�س فقط حم�ية )�لتي حتدثن� عنه� يف بد�ية هذ� �جلزء 
�لث�ين(، ولكن عالج�ت. الأنه �إن مل يكن ذلك، لن يك�ن �ل�شخ�س �لذي �أخل�س للرب 

مدع�م� من قبل �لرب، و�شتك�ن �أعم�ل �ل�شيط�ن �أق�ى من �أعم�ل �لرب. 
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�لتف�شري يق�ل   ، �إلخ  �أي�ب، لي�س له على �الأر�س نظري،  وهن�ك تف�شري يف �شفر 
�الإن�ش�نية، فه� رغم ذلك خ��شع  �لق�ى  �ل�شيط�ن لديه قدرة على كل  �أن  �أنه رغم 

لكر�م�ت �لقدي�شني، وحتى لكر�م�ت �لرج�ل �ل�ش�حلني يف �حلي�ة. 
�، �لقدي�س »�أوج�شتني« يف كت�ب De moribus Ecclesiae يق�ل: ال ي�جد  و�أي�شً
�أق�ى من عق�لن� عندم� نتم�شك ب�لرب. الأنه ل� ك�نت �لق�ة ف�شيلة يف هذ�  مالك 
�لع�مل، ف�لعقل �لذي يبقى قريب� من �لرب ه� �أ�شمى من جميع �لع�مل. ب�لت�يل هذه 

�لعق�ل �ل�ش�مية ميكن �أن تلِغي �أعم�ل �ل�شيط�ن. 
�الإج�بة، هن� ي�جد ر�أي�ن ثقيالن، يبدو �أنهم� مع�ك�ش�ن مت�ًم� لبع�شهم�. 

�أن  �أنه من �مل�شروع  الأن هن�ك بع�س �لاله�تيني وعلم�ء �ل�شريعة ي��فق�ن على 
نزيل �ل�شحر ب�لطق��س غري �ل�شرعية. وعلى هذ� �لر�أي »دونز �شك�ت��س« و »هرني 
�أوف �شيج��شي�« و»ج�دفري«، وكل علم�ء �ل�شريعة. ولكن ر�أي �لاله�تيني �الآخَرين، 
»ب�ن�فينت�ر�«  و�لقدي�س  »ت�م��س«  �لقدي�س  مثل  �حلديثني،  وبع�س  �لقدم�ء،  خ��شة 
الأجل  �ل�شر  ُيعمل  �أن  يجب  ال  �أنه  كرث،  و�آخرين  �أب�ل�د«  و»بيرت  �ملب�رك  و»�ألبريت« 
ل �مل�ت على �أن يع�َلج مبثل هذه �الأم�ر �لرذ�ئل.  �خلري، و�أن �الإن�ش�ن يجب �أن ُيف�شِّ

دع�ن� �الآن نخترب �الآر�ء �الأخرى، بهدف �أن جنعلهم �أقرب للت��فق، »�شك�ت��س« 
يف كت�به �لر�بع، يف �لف�شل 34، عن �الإع�ق�ت و�لعقم �لذي ب�شبب �ل�شحر، يق�ل �أنه 
من �لغب�ء �أن ن�ؤمن �أنه من غري �ل�شرعي �أن نزيل �ل�شحر ب�لطق��س غري �ل�شرعية، 
و�أن عمل هذ� ال يتع�ر�س مع �الإمي�ن يف �شيء، الأن �لذي يدمر عمل �ل�شيط�ن ه� ال 
ي�ش�عد يف عمل �ل�شيط�ن، و�ل�شيط�ن لديه �لقدرة و�لرغبة يف �الإ�ش�بة ب�ل�شرر فقط 
ط�مل� �أن عالمة هذ� �ل�شرر تبقى م�شتمرة. ب�لت�يل عندم� تدمر هذه �لعالمة فه� 
ُينهي هذ� �ل�شرر. وي�شيف �أنه جدير ب�لتقدير �أن تدمر �أعم�ل �ل�شيط�ن. و�شن�شع 

�أمثلة. 
ك�ن هن�ك ن�ش�ة �كت�شفن �ش�حرة ب�لعالمة �لت�لية. عندم� جف �حلليب من بقرة 
ب���شطة �ل�شحر، عّلقن دل�� من �حلليب على ن�ر، وتلفظن ببع�س �لكلم�ت �لغريبة، 
و�شربن �لدل� بع�ش�. ورغم �أن �لدل� ه� �لذي �شرَبته �لن�ش�ة، �إال �أن �ل�شيط�ن ك�ن 
ه� �لذي ي�أخذ هذه �ل�شرب�ت �إىل ظهر �ل�ش�حرة، وبهذه �لطريقة كل من �ل�ش�حرة 
�لتي  �ملر�أة  يق�د  �أن  الأجل  هذ�  يعمل  ك�ن  �ل�شيط�ن  ولكن  ُينهك�ن.  ك�ن�  و�ل�شيط�ن 
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ت�شرب �لدل� �إىل مم�ر�ش�ت �أ�ش��أ. وبهذ�، �إذ� مل يكن ِفعل هذ� يتبعه خم�طرة، ال 
ت�جد �شع�بة يف تقبل ر�أي هذ� �لع�مل �ملتعلم. و�أمثلة �أخرى كثرية ميكن ذكره�. 

ي�شببه  �لذي  �لعقم  عن   ،Summa �لبليغ  كت�به  يف  �شيج��شي�«،  �أوف  »هرني 
�ل�شحر، ق�ل �أنه يف هذه �حل�الت ال بد �أن نلج�أ لعالج�ت �الأطب�ء، ورغم �أن بع�س 
�أن كل  �إال  �أن تك�ن رذ�ئل وطق��ًش� غري م�شروعة وتع�يذ�ت،  هذه �لعالج�ت ميكن 
�أحد ال بد �أن ي�ثق به يف حرفته، و�لكني�شة ميكن �أن تت�ش�مح يف �إبط�ل �لب�طل بب�طل 

�آخر. 
�أن  � يف كت�به �لر�بع، ي�شتخدم هذه �لكلم�ت: �ل�شحر ميكن  �أي�شً »�أوبريتين��س« 

ُيز�ل ب�ل�شل��ت �أو بنف�س �لفن �لذي ُعمل به. 
ب���شطة  دوم�  ُيز�ل  �أن  ميكن  ال  �ل�شحر   :Summa كت�به  يف  يق�ل  »ج�دفري« 
�أو  يع�جله،  كيف  يعلم  ال  �أنه  ب�شبب  �أو  م�ت،  �أنه  ب�شبب  �إم�  �لذي عمله،  �ل�شخ�س 
�إذ� ك�ن يعلم كيف يع�جله، فمن �مل�شروع له  �أن �لتع�يذة قد �ش�عت. ولكن  ب�شبب 

�أن يع�جله. 
�أن كل �شحر  تع�يذة د�ئمة بال عالج يظن�ن  ت�جد  �أنه ال  ي�ؤمن�ن  �لذين  ه�ؤالء 
ميكن �أن ُيز�ل �إم� بتع�يذة �شحرية �أخرى، �أو ب���شطة طرد �الأرو�ح �ل�شريرة ب���شطة 
�لكني�شة �لتي تعمل هذ� الأجل كبح ق�ة �ل�شيط�ن، �أو ب�لت�بة �حلقيقية، الأن �ل�شيط�ن 
�الآخرين،  ر�أي  ي��فق�ن  �الأول هم  �ملق�م  لذلك يف  على �خل�طئني.  فقط  ق�ة  لديه 

حتديد� يف �أن �لتع�يذة ميكن �أن ُتز�ل ب�لطق��س غري �مل�شروعة. 
�لتع�يذة ال  ك�نت  �إذ�  يق�ل:  �لر�أي حيث  هذ�  يع�ر�س  »ت�م��س«  �لقدي�س  ولكن 
ميكن �أن ُتز�ل �إال ب�لطق��س غري �مل�شروعة، مثل مع�نة �ل�شيط�ن �أو �أي �شيء من هذ� 
�لن�ع، فحتى و�إن علمن� �أنه� ال ميكن �أن تز�ل �إال بهذه �لطريقة، فرغم ذلك ال بد �أن 

َيعترب �الإن�ش�ن هذ� �لبالء د�ئم�، الأن �لعالج لي�س �شرعي�. 
وعلى نف�س �لر�أي �لقدي�س »ب�ن�فينت�ر�« و»بيرت �أب�ل�د« و»�لبريت« �ملب�رك، وكل 
مب�ش�عدة  �لت��شل  �ش�ؤ�ل  على  �إج�ب�تهم  �إىل  ب�خت�ش�ر  ب�لنظر  الأنه  �لاله�تي�ن، 
�ل�شيط�ن �ش��ء يف �خلف�ء �أو يف �لعلن، �شنجد �أنهم ي�ؤمن�ن �أن هذه �لتع�يذ�ت ميكن 
فقط �أن ُتز�ل ب�لطريقة �ل�شرعية بطرد �الأرو�ح �ل�شريرة �أو ب�لت�بة �حلقيقية )كم� 
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ب�العتب�ر�ت  مت�أثرون،  �أنهم  ويبدو  ب�ل�شحر(  �ملخت�س  �ل�شريعة  ق�ن�ن  يف  و�شح�� 
�لتي ذكرن�ه� يف بد�ية هذ� �ل�ش�ؤ�ل. 

لكن من �ملهم �أن نذكر هذه �الآر�ء �ملختلفة للعلم�ء �ملعّلمني ون��فق بينه�، لهذ� 
�ل�شحرية هي  �لتع�يذة  به�  ُتز�ل  �أن  �لتي ميكن  �لطرق  �أن  نذكر  �أن  بد  ال  �لغر�س 
�ش�حرة،  ت�كيل  بدون  �أو  �أخرى،  تع�يذة  لعمل  �أخرى  �ش�حرة  بت�كيل  �إم�  يلي،  كم� 
ن�عني،  �إىل  تنق�شم  �الأخرية  �لطريقة  وهذه  �ل�شرعية.  غري  و�لطق��س  ب�ل�شحر  بل 
لكنه�  �ل�شيئة  �لطق��س  ب��شتخد�م  �أو  �شرعية،  و�لغري  �ل�شيئة  �لطق��س  ��شتخد�م 

�شرعية. 

�أول عالج ه� غري �شرعي مت�م�، وه� ت�كيل �ش�حرة لعمل تع�يذة �أخرى. ولكن 
ميكن �أن ي�ؤّدى هذ� ب�شرعية بعمل �أذى معني لل�ش�حرة �لتي عملت �لتع�يذة، �لعالج 
�لث�ين بدون ت�كيل �ش�حرة، بل ب�ل�شحر و�لطق��س غري �ل�شرعية، وهذ� �لعالج يظل 

�حُلكم عليه �أنه غري �شرعي، رغم �أنه لي�س بدرجة �ش�ء �لعالج �الأول. 

ميكن �أن نلخ�س �ل��شع ك�لت�يل، هن�ك ثالثة �شروط ميكن للعالج به� �أن يك�ن 
�آخر، يعني  �أخرى وب�شحر  �لتع�يذة بت�كيل �ش�حرة  ُتز�ل  �أواًل: عندم�  غري �شرعي، 

بقدرة �شيط�ن م�. 

ث�نًي�: عندم� تز�ل ب���شطة �ش�حرة ولكن عرب �شخ�س �ش�لح، يف هذه �لطريقة 
غري   � �أي�شً وهذ�  �آخر،  �إىل  �شخ�س  من  �ل�شحري  �لعالج  من  بن�ع  �لتع�يذة  تنتقل 

�شرعي.

ث�لًث�: عندم� تز�ل �لتع�يذة بدون �أن تنتقل �إىل �شخ�س �آخر، ولكن يك�ن هن�ك 
� هذ� غري �شرعي.  عهد �أو ت��شل ب�ل�شيط�ن يتم عمله، و�أي�شً

وب�لرج�ع �إىل هذه �لطرق ف�إن �لاله�تيني يق�ل�ن �أنه من �الأف�شل �أن مت�ت على 
�أن ت��فق على هذ�. ولكن هن�ك طريقة �أخرى تعترب �شرعية من علم�ء �ل�شريعة، �أو 
�أن ُت�شتخدم عندم� تك�ن كل �لعالج�ت �لكن�شية  غري ب�طلة، وهذه �لطريقة ميكن 
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جتربته�  متت  �حلقيقية  و�لت�بة  �لقدي�شني  و�شل��ت  �ل�شريرة  �الأرو�ح  طرد  مثل 
وف�شلت. ولكن لفهم �أو�شح لهذه �لطريقة ال بد �أن نذكر مث�اًل من خالل جتربتن�. 

يف عهد �لب�ب� »نيك�ال�س« �أتى �إىل روم� �أ�شقف من �أمل�ني� الأجل بع�س �الأعم�ل، 
ومن �الأف�شل عدم ذكر ��شمه، هن�ك وقع يف �حلب مع فت�ة، و�أر�شله� �إىل �أبر�شيته 
حتت م�ش�ؤولية �ثنني من �خلدم معهم� بع�س من ممتلك�ته، وهي بع�س �ملج�هر�ت 
هذ�  م�ت  فقط  �إذ�  قلبه�،  يف  تفكر  �ملر�أة  وبد�أت  حق�.  ثمينة  ك�نت  �لتي  �لغ�لية 

�الأ�شقف ب���شطة �ل�شحر، �شتك�ن ق�درة على �متالك �خل��مت و�لقالد�ت.

يف �لليلة �لت�لية مر�س �الأ�شقف فج�أة، و�شّك �الأطب�ء وخدمه يف �أنه مت ت�شميمه، 
�لب�رد حتى  �مل�ء  ي�شع عليه� كم�د�ت من  �أن  بد  ن�ر يف �شدره ال  الأنه ك�نت هن�ك 
تهد�أ، يف �لي�م �لث�لث، عندم� فقد �الأمل يف حي�ته، ج�ءت �مر�أة عج�ز وت��شلت حتى 
�إذ� و�فق على طلب�ته�، ومل� �ش�أله�  �أنه� �شت�شفيه  تر�ه. ف�أدخل�ه�، ووعدت �الأ�شقف 
�الأ�شقف م� هي �الأ�شي�ء �لتي يجب �أن ي��فق عليه� حتى ي�شتعيد �شحته، �أج�بت �ملر�أة 
ب��شتخد�م  تع�جله�  �أن  فقط  وميكنك  �شحرية،  تع�يذة  �شببه  مر�شك  �إن  �لعج�ز، 
تع�يذة �أخرى، �ش�أنقل هذ� �ملر�س منك �إىل �ل�ش�حرة �لتي �شببت لك هذ� �ملر�س، 
فتم�ت هي. ُده�س �الأ�شقف، ورغم روؤيته �أنه ال ت�جد طريقة �أخرى ل�شف�ئه، �إال �أنه 

مل يكن ر�غب� يف �أي قر�ر مته�ر، فقرر �أن ي�أخذ م�ش�رة �لب�ب�.

�، وعندم� علم �أنه ميكنه فقط �أن ُي�شفى عن طريق  و�لب�ب� �ملقد�س ك�ن يحبه جدًّ
م�ت �ل�ش�حرة، و�فق ب�ل�شم�ح ب�أقل �ل�شررين، ووّقع ب�ل�شم�ح على ذلك وختم. ومل� 
ج�ءت �ملر�أة �لعج�ز �إليه �أخربه� �أنه ه� و�لب�ب� و�فق� على م�ت �ل�ش�حرة، ب�شرط �أن 
يع�د ه� �إىل �شحته، وذهبت �ملر�أة �لعج�ز و�عدة �إي�ه ب�أنه �شُي�شفى يف �لليلة �لت�لية.

ليعلم  ر�ش�اًل  ف�أر�شل  �ملر�س،  بنف�شه مع�فى من  �شعر  �لليل  وفج�أة يف منت�شف 
�لليل  ب�أنه� فج�أة مر�شت يف منت�شف  �إليه �لر�ش�ل وبلغه  للفت�ة، ف�أتى  م�ذ� حدث 

بينم� ك�نت تن�م بج��ر و�لدته�. 
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ال بد �أن ُيفهم �أنه يف نف�س �ل�ش�عة و�للحظة، غ�در �ملر�س �الأ�شقف و�أ�ش�ب �لفت�ة 
�ل�ش�حرة، بت�كيل من �ش�حرة عج�ز، وب�لت�يل ف�لروح �ل�شريرة، ق�مت ب�إبط�ل وب�ء 
�الأ�شقف و�أع�دت له �شحته، و�لرب ه� �لذي �شمح له ب�أن ُي�ش�ب، وه� �لذي �شمح له 
ب�أن ي�شتعيد �شحته، و�ل�شيط�ن، ب�شبب �تف�قه مع �ل�ش�حرة �لعج�ز �لتي حت�شد ثروة 
�لفت�ة، ك�ن عليه �أن ي�شيب �لفت�ة. والبد �أن نعتقد �أن ه�تني �لتع�يذتني �ل�شريرتني 
مل ُتعمال ب���شطة �شيط�ن و�حد يخدم �شخ�شني، و�إمن� ب���شطة �شيط�نني يخدم�ن 
�ش�حرتني خمتلفتني. الأن �ل�شي�طني ال تعمل �شد بع�شه�، لكنهم يعمل�ن �أق�شى م� 

ميكن ب�التف�ق مع� الإهالك �الأرو�ح يف �جلحيم. 

e
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الفصل 1. العالجات الموصوفة بواسطة الكنيسة ضد 
شيطان الجاثوم والسعالة 

�الإن�ش�ن  �شحر  طرق  مع  تع�ملن�  �الأول،  ب�ل�ش�ؤ�ل  �ملتعلقة  �ل�ش�بقة  �لف�ش�ل  يف 
وكيف  �أنف�شهن،  �ل�ش�حر�ت  ت�شرف�ت  وخ��شة  �الأر�س،  على  و�الأ�شج�ر  و�حلي��ن 
بيعة  يف  طريقتهن  هي  وكيف  �أعد�دهن،  من  يزدن  حتى  �ل�ش�ب�ت  �لفتي�ت  يغ�ين 
�أطف�لهن و�أطف�ل �الآخرين، وكيف ينتقلن من مك�ن �إىل  �ل�شيط�ن، وكيف يهنب له 
��شتئ�ش�ل  مت  �إذ�  �إال  �ملم�ر�ش�ت،  لهذه  عالج  ي�جد  ال  �أنه  �أق�ل  �أن�  و�الآن  مك�ن. 
�أو على �الأقل مع�قبتهن ليكن عربة  �ل�ش�حر�ت مت�ًم� من �لدني� ب���شطة �لق�ش�ة، 
لكل من حت�ول تقليدهن، ولكنن� لن نتحدث عن هذ� �الآن، بل يف �آخر جزء من هذ� 

�لكت�ب، عندم� نبني �لع�شرين طريقة لعق�ب �ل�ش�حر�ت. 
�أواًل كيف  �لتي ي�شببنه�،  �ل�قت �حل�يل �شنهتم فقط ب�لعالج�ت لالأ�شر�ر   يف 
�أن يع�َلج، ث�نًي�، �حلي��ن�ت، وث�لًث� كيف نحمي �الأ�شج�ر  لل�شخ�س �لذي مت �شحره 

على �الأر�س من �الآف�ت �لزر�عية وقمل �لنب�ت. 
�أن  بد  ال  و�ل�شعالة،  �جل�ث�م  �شيط�ن  ب���شطة  �لب�شر  من  �مل�شح�رين  ب�لن�شبة 
نذكر �أن هذ� ميكن �أن يح�شل بثالث طرق، �الأول، عندم� تتط�ع �مر�أة ب�لزن� مع 
�شيط�ن �جل�ث�م. ث�نًي�، عندم� حتدث عالقة بني رجل وبني �شيط�نة �ل�شعالة، �إال �أنه 
يظهر �أن �لرج�ل ال يزن�ن بذلك �لقدر �لكثري، حيث �أن �لرج�ل ب�شكل طبيعي �أق�ى 

فكرًي� من �لن�ش�ء، فيك�ن�ن عر�شة لكر�هية هذه �ملم�ر�ش�ت �أكرث. 
ك�ن هن�ك يف قرية »ك�بلينز« رجل فقري �ُشحر بهذه �لطريقة. حيث �أنه يف وج�د 
زوجته ك�ن ع�دة م� يعمل حرك�ت �جلم�ع على �له��ء ك�أنه مي�ر�س �لزن� مع �شخ�س 
خفي، وك�ن يفعل هذ� بتكر�ر رغم �ل�شي�ح و�ال�شتعط�ف من زوجته حتى يكف عن 
جديد«  من  �شنبد�أ  »نحن  �ش�ح  ثالثة،  �أو  مرتني  �لطريقة  بهذه  زن�  �أن  وبعد  هذ�. 
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�، وقع  ويف �حلقيقة مل يكن �أحد مرئي م�شتلقي� معه. وبعد �أن م�ر�س هذ� كثرًي� جدًّ
على �الأر�س وقد �أُنهك مت�م�. وعندم� ��شتع�د ق�ته قليال �ُشئل كيف حدث هذ� له، 
و�إن ك�نت هن�ك �مر�أة ك�نت معه، ف�أج�ب ب�أنه مل ير �شيئ�، ولكن عقله بطريقة م� 
ك�ن متلّب�ش� حتى مل يكن ي�شتطع �أن ميتنع عن هذ� �لعمل. وب�لطبع ك�ن لديه �شك 
كبري يف �أن �مر�أة معينة �شحرته بهذه �لطريقة، الأنه �أ�ش�ء �إليه�، ولقد لعنته وهددته 

ب�لكلم�ت، و�أخربته م� �لذي حتب �أن يحدث له.  
ولكن ال ي�جد ق�ن�ن يف وز�ر�ت �لعدل يتع�مل ويث�أر من جرمية بال دليل مبجرد 
�إذ� �عرتف بنف�شه،  �إال  ُيد�ن  �أن  �أحد يجب  �أنه ال  �أو �شك، الأنه من �ملعروف  �ته�م 
�أكرب �شك �شد  به�  �أُرفق  �إذ�  �أو ك�ن هن�ك دليل وثالث �شه�د عدل، الأن �جلرمية 
�شخ�س م�، فهذ� لي�س ك�فًي� ملع�قبة ذلك �ل�شخ�س. ولكن هذ� �شيتم �لتع�مل معه 

الحًق�. 
بهذه  �لعذر�و�ت  ب�ل�ش�ب�ت  �جل�ث�م  �شيط�ن  فيه�  يتحر�س  مر�ت  هن�ك  الأن 
 � �لطريقة، و�شي�أخذ وقًت� ط�ياًل �أن نذكر م� عرفن�ه يف حملتن�، الأن هن�ك كثرًي� جدًّ
�إيج�د  �لكبرية هي يف  �ل�شع�بة  ولكن  �أ�شح�ر مثل هذه.  �مل�ثقة عن  �لق�ش�س  من 
رو�ه�  �لتي  �لق�شة  بذكر  �ل�شع�بة  هذه  تت�شح  �أن  ميكن  �مل�شيبة،  لهذه  �لعالج 

 .Book on Bees ت�م��س �أوف بر�ب�نت« يف كت�ب«
�أنه�  �لبد�ية  يف  ق�لت  متدينة،  عذر�ء  �عرت�ف  و�شمعُت  كتب(  )ه�  ر�أيُت  لقد 
لي�شت من �لن�ع �لق�بل لعمل �لزن�، ولكن يف نف�س �ل�قت ك�نت معروفة ب�لزن�. وهذ� 
مم� مل �أ�شدقه، ف�أخذت �أن�شحه� و�أن��شده� �أن تق�ل �حلقيقة الأن هذ� خطر على 
�. ويف �لنه�ية، وبعد بك�ء مرير، �عرتفت ب�أنه� قد ف�شدت يف �لعقل ولي�س  روحه� جدًّ
يف �جل�شد، ولقد حزَنت على هذ� تقريب� حتى ك�دت مت�ت، وهي تعرتف ي�مي� يف 
من  يحرره�  �أن  �أمكن  فن  �أو  حم�ولة  �أو  و�شيلة  ت�جد  ال  �أنه  �إال  ب�لدم�ع،  �لكني�شة 
ه�  �لذي  �ملقد�س،  ب�مل�ء  وال  �ل�شليب،  عالمة  بعمل  حتى  وال  �جل�ث�م،  �شيط�ن 
و�لذي  ربن�،  جل�شد  �ملقد�س  ب�ل�شر  حتى  وال  �ل�شي�طني،  لطرد  خ�شي�ش�  م��ش�ف 
حتى �ملالئكة تخ�ف منه. ولكنه� بعد عدة �شن��ت من �ل�شالة و�ل�ش�م مت حتريره�. 
وهن�ك ر�هبة خمل�شة ��شمه� »كري�شتين�«، يف �لدولة �ل�شفلى لدوقية »بر�ب�نت«، 
�أخربتني ب�لت�يل بخ�ش��س نف�س �ملر�أة. يف ع�شية عيد �لعن�شرة ج�ءت �إليه� �ملر�أة 
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ت�شك� لكنه� مل جتروؤ على �أخذ �ل�شر �ملقد�س ب�شبب �لتحر�س �ملزعج لل�شيط�ن به�. 
�شتح�شلني  �أنك  و��شمني  و�رت�حي  »�ذهبي،  له�  وق�لت  »كري�شتين�«  �أ�شفقت عليه� 
�، الأنني �ش�آخذ عذ�بك على نف�شي«، فذهَبت �ملر�أة بفرح، وبعد  على ج�شد ربن� غدًّ
�أن �شّلت يف �لليل ن�مت يف �شالم، وق�مت يف �ل�شب�ح وتن�ولت �لع�ش�ء �لرب�ين يف 
طم�أنينة روح. ولكن »كري�شتين�«، غري مفكرة يف �لعق�بة �لتي �أخذته� على نف�شه�، 
ذهبت لرتت�ح يف �مل�ش�ء، وبينم� ك�نت م�شتلقية على فر��شه�، بد� وك�أن هن�ك هج�م� 
عنيف� عليه�، ف�أم�شكت ب�ل�شيء �لذي بد� وك�أنه ف�ق عنقه� وح�ولت �أن تبعده يف كل 
�جت�ه، وبعد مدة �أدركت ب�أنه� ت��جه �ل�شيط�ن. ثم غ�درت �شريره�، وق�شت ليلته� 
بال ن�م، وعندم� �أر�دت �أن ت�شلي، عذبه� �ل�شيط�ن حتى ق�لت �أنه� مل تع�ن هكذ� 

من قبل.
يف �ل�شب�ح �لت�يل، ق�لت للمر�أة �الأخرى » �أن� �أتن�زل عن �أخذ عذ�بك، �أن� ب�لك�د 
ع�شت حتى �آتي و�أتن�زل عنه »، فهرَبت من عنف ذلك �ملتحر�س �لف��شد. من هذ� 
ميكن �أن نرى كيف هي �شع�بة عالج هذ� �لن�ع من �ل�شر، �ش��ء ك�ن ب�شبب �ل�شحر 

�أم مل يكن. 
على �أي ح�ل، ال تز�ل هن�ك طرق ميكن �أن ُتبعد هذه �ل�شي�طني، كتبه� »نيد�ر« 
يف كت�به Formicarius. ق�ل �أن هن�ك خم�شة طرق ميكن �أن يتحرر به� �لن�ش�ء �أو 
�لرج�ل، �أواًل، ب�ل�شر �ملقد�س لالعرت�ف، ث�نًي�، ب�لعالمة �ملقد�شة لل�شليب �أو بتالوة 
�لتحية �ملالئكية Angelic Salutation، ث�لًث�، بعمل طرد �الأرو�ح �ل�شريرة، ر�بًع�، 
ب�النتق�ل �إىل مك�ن �آخر، خ�م�ًش�، عن طريق طرد �الأرو�ح �ل�شريرة �ملعم�ل بحكمة 
ب���شطة �لرج�ل �ملقد�شني. يت�شح مم� قيل �أن �أول طريقتني مل يفيد� �لر�هبة، ولكن 
ال ميكن جت�هلهم�، الأن م� يع�لج �شخ�ش� م� لي�س ب�ل�شرورة يع�لج �الآخر، و�لعك�س. 
�أو  للرب،  ب�ل�شل��ت  �إبع�دهم  يتم  �شي�طني �جل�ث�م غ�لب�  �أن  وهي حقيقة م�شجلة 

� ب�شكل خ��س بتالوة �لتحية �ملالئكية.  بر�س �مل�ء �ملقد�س، و�أي�شً
�أحد  �َشنق  �أن  بعد  �أنه   Dialogue كت�به  يف  يق�ل  »ك�يز�ري��س«  �لقدي�س  الأن 
بعمل  ف�أبعدته  وغ��ه� �جل�ث�م ج�شدي�.  �لدير،  �إىل  نف�شه، دخلت خليلته  �لرهب�ن 
عالمة �ل�شليب وب��شتخد�م �مل�ء �ملقد�س، ولكنه �شرع�ن م� ع�د. ولكن عندم� تلت 
�لتحية �ملالئكية، �ختفى ك�أنه �شهم ز�ل عن ق��شه، ثم ع�د مرة �أخرى، �إال �أنه مل ي�أت 
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 .Ave MARIA قريب� منه�، ب�شبب ن�شيد
� ي�شري �إىل �لعالج ب��شتخد�م �شر �العرت�ف �ملقد�س.  �لقدي�س »ك�يز�ري��س« �أي�شً
الأنه يق�ل �أن تلك �خلليلة �ملذك�رة تخلى عنه� �جل�ث�م مت�ًم� بعد �أن �عرتفت. و�أخرب 
� �أن رجال يف »ليدين« �أ�شيب ب�شيط�نة �ل�شلع�ة، وحترر مت�ًم� بعد �شر �العرت�ف.  �أي�شً
و�أ�ش�ف مث�ال �آخر، عن ر�هبة مت�ش�فة منعزلة، مل يرتكه� �جل�ث�م على �لرغم 
من �شالته� و�عرت�فه� و�أعم�له� �لدينية �الأخرى. ود�ئم� ُي�شر �أن يجد طريقه �إىل 
�شريره�. ولكن عندم� �أخَذت بن�شيحة �أحد �لرج�ل �ملتدينني، حيث تلفظت ب�لكلمة 

�ملب�ركة، تركه� �ل�شيط�ن يف �حل�ل. 
عن �لطريقة �لر�بعة، �النتق�ل �إىل مك�ن �آخر، ق�ل �أن هن�ك �بنة الأحد �لرهب�ن 
تنج�شت ب�شيط�ن �جل�ث�م وق�ده� للهي�ج و�لهم، ولكن عندم� ذهبت بعيد� عرب نهر 
�لر�ين، تركه� �ل�شيط�ن �جل�ث�م. و�أب�ه� الأنه �أر�شله� بعيًد�، �أ�ش�به �ل�شيط�ن وم�ت 

خالل ثالثة �أي�م. 
� �ملر�أة �لتي ك�ن �جل�ث�م يتحر�س به� يف �شريره�، ف�ش�ألته� �شديقة  وَذكر �أي�شً
متدينة �أن ت�أتي وتن�م معه�. وفعلت ذلك، لكن �ملتدينة ��شطربت ط��ل �لليل ب�أق�شى 
�أن��ع �النزع�ج و�لقلق، وغ�درت �ملر�أة �الأوىل يف �شالم. »ويلي�م �أوف ب�ري�س« يذكر 
�أنه يتحر�س ب�لن�ش�ء و�لفتي�ت �لالتي ميلكن �شعًر� جمياًل،  � �أن �جل�ث�م يبدو  �أي�شً
�إم� الأنهن يكر�شن �أنف�شهن كثرًي� لالهتم�م و�لعن�ية و�الإعج�ب ب�شعرهن، �أو ب�شبب 
�أنهن يتف�خرن به ب�شكل �شيء، �أو ب�شبب �أن �لرب يف خرييته ي�شمح بهذ� الأجل �أن 
هذه �لفت�ة ميكن �أن تخ�ف من �أن تغ�ي �لرج�ل بنف�س �لطريقة �لتي يتمنى �ل�شيط�ن 

منهن �أن يغ�ين به� �لرج�ل.
»برين�رد«  �لقدي�س  و�شع  وقد  �ل�شريرة،  �الأرو�ح  طرد  عن  �خل�م�شة،  �لطريقة 
له مث�اًل. يف »�أك�يت�ين« ك�نت هن�ك �مر�أة تتعر�س للتحر�س من �جل�ث�م منذ �شتة 
يهدده�  �جل�ث�م  و�شمعت  معه�،  �لف�شق  وعمل  �إيذ�ئه� �جل�شدي  وب�لغ يف  �شن��ت، 
ب�أنه يجب �أال تذهب ب�لقرب من هذ� �لرجل �ملقد�س �لذي ك�ن �آتًي� �إىل ن�حيته�، ق�ل  
»لن ينفعك �صيء، لأنه عندما يغادر، �أنا، �لذي ما زلت حتى �لآن ع�صيقك، �صاأ�صبح 
�أكرث �لطغاة توح�صا معك« ورغم ذلك ذهبت �إىل �لقدي�س »برين�رد« وق�ل له� »خذي 
�صوجلاين و�جل�صي على �صريرك، وليعمل �ل�صيطان ما ي�صتطيع« وعندم� عمَلت 
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هذ�، مل يجروؤ �ل�شيط�ن على �أن َيدخل غرفة �ملر�أة، ولكنه هدده� ب�شكل مرعب من 
�خل�رج ق�ئال �أنه �شيعذبه� عندم� يغ�در �لقدي�س »برين�رد«. وعندم� �شمع �لقدي�س 
»برين�رد« هذ� من �ملر�أة، ��شتدعى بع�ش� من �لرج�ل مع�، ودع�هم حلمل �ل�شم�ع 
�أيديهم، وعندم� �جتمع �لكل، عمل�� طرد� للروح �ل�شريرة �ل�شيط�نية،  �مل�شيئة يف 
ومنع�ه من �أن يقرتب من �ملر�أة مرة �أخرى �أو �أي �مر�أة �أخرى. وحتررت من هذه 

�لعق�بة. 
هذه  ف�إن  �ملذك�رة،  �لعالج�ت  من  �أي  تنجح  مل  �إذ�  �أنه  نذكر  �أن  بد  ال   ،� �أي�شً
�أن يتم �حتم�له� بكل  �الإ�ش�بة ال بد من �عتب�ره� عق�بة تكفري عن خطية، ويجب 

ن�ع، مثل �الأوج�ع �الأخرى �لتي ُتتعبن� ولكنه� ت�ش�هم يف جعلن� نبحث عن �لرب. 
ولكن ال بد من مالحظة �أنه يف بع�س �الأحي�ن يظن �لن��س �أنه يتم �لتحر�س بهم 
ب�جل�ث�م بينم� ال يح�شل معهم هذ� يف �حلقيقة، وهذ� �أكرث حدوث� يف ح�لة �لن�ش�ء 

�أكرث من �لرج�ل، الأنهن خمل�ع�ت �لف�ؤ�د �أكرث وعر�شة لتخيل �الأم�ر �ل�ش�ذة.  
�خلي�لية  �لظه�ر�ت  من  كثري  يق�ل:  ب�ري�س«  �أوف  »ويلي�م  بهذ�،  يتعلق  فيم� 
�أحالمهن  يف  يظهر  كم�  �لن�ش�ء،  خ��شة  �لك�آبة،  من  يع�ين  �لذي  لل�شخ�س  حتدث 
ب�لطبيعة �شريعة  �لن�ش�ء هي  �أرو�ح  �أن  �الأطب�ء،  وروؤي�هن. و�شبب هذ�، كم� يعرف 

�لت�أثر وح�ش��شة �أكرث من �أرو�ح �لرج�ل. 
يف بع�س �الأوق�ت تظن �لن�ش�ء �أنهن �أ�شبحن ح��مل ب�شبب �جل�ث�م، و�أن بط�نهن 
�أ�شبحت �أكرب حجم�، ولكن عندم� ي�أتي وقت خم��س �ل�الدة، يذهب هذ� �النتف�خ 
بطرد كمية كبرية من �له��ء. الأنه بتن�ول بي�ش�ت �لنمل يف �ل�شر�ب، �أو بذور �لقربي�ن 
� على  �ل�شهل جدًّ �ملعدة. ومن  �شديد� يحدث يف  �نتف�خ�  ف�إن  �الأ�ش�د،  �ل�شن�بر  �أو 
�ل�شيط�ن �أن يعمل هذ� و�أكرث يف معدة �الإن�ش�ن. مت ذكر هذ� حتى ال ت�شّدق �لن�ش�ء 
و�لذين  وم�ث�قيتهن،  �شدقهن  �لتجربة  �أظهرت  �لالتي  �إال  �الأمر،  هذ�  يف  ب�شه�لة 

يعلم�ن �أن هذه �الأ�شي�ء �لتي نتحدث عنه� حقيقية هم �لذين ين�م�ن بج��رهن.
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الفصل 2. العالجات الموصوفة لهؤالء الذين تسبب 
لهم السحر بضعف القدرة الجنسية 

رغم �أن �ل�ش�حر�ت �لن�ش�ء �أكرث من �لرج�ل بكثري، كم� و�شحن� يف �جلزء �الأول 
من هذ� �لعمل، �إال �أن �لرج�ل هم �لذين ُي�شحرون �أكرث من �لن�ش�ء. و�شبب هذ� ه� 
يف حقيقة �أن �لرب ي�شمح لل�شيط�ن بقدرة �أكرب فيم� يتعلق ب�لقدرة �جلن�شية �لتي 
ج�ءت به� �خلطية �الأ�شلية، �أكرث من �أي عمل ب�شري �آخر. بنف�س �لطريقة، ه� ي�شمح 
�أن ي�ؤّدى ب��شتخد�م �لثع�بني، �لتي هي �أكرث عر�شة لل�شحر من  مبزيد من �ل�شحر 
�حلي��ن�ت �الأخرى، الأن هذه ك�نت �أول �أد�ة لل�شيط�ن. و�لعملية �جلن�شية ميكن �أن 
ُت�شحر ب�شه�لة يف �لرجل �أكرث من �ملر�أة، كم� و�شحن� �ش�بق�. الأن هن�ك خم�شة طرق 

ميكن لل�شيط�ن �أن يع�ق به� عملية �لتك�ثر، وهي ُتطبق ب�شه�لة �أكرث على �لرج�ل. 
�أن��ع  ب�أق�شى م� ميكنن� �شنذكر �لعالج�ت �لتي ميكن تطبيقه� يف كل ن�ع من 
الأن  ح�لته.  ترجع  �الأن��ع  من  ن�ع  �أي  �إىل  بنف�شه  يعرف  �مل�شح�ر  و�شندع  �الإع�قة، 
هن�ك خم�شة �أن��ع، وفًق� لـ »بريت �أب�ل�د« يف كت�به �لر�بع، �لف�شل 34، عن حم�كمة 

هذ� �لن�ع من �ل�شحر. 
على  قدرة  �لرب،  وب�إذن  ب�لطبيعة  لديه  ف�إن  روًح�،  ك�نه  لل�شيط�ن،  ب�لن�شبة 
�لقدرة  هذه  لذلك  م��شعية.  حركة  منع  �أو  �إحد�ث  يف  خ��شة  �ملخل�ق،  �جل�شم 
وهذ�  بع�شه�،  من  تقرتب  �أن  من  و�لن�ش�ء  �لرج�ل  �أج�ش�د  مينع��  �أن  به�  ميكنهم 
بطريقة مب��شرة �أو غري مب��شرة. مب��شرة عندم� ُيبعدون �أحدهم بعيد� عن �الآخر 
وال ي�شمح�ن له ب�القرت�ب من �الآخر. وغري مب��شرة، عندم� يعمل�ن تعطيال معين� 

لالإجن�ب، �أو عندم� يد�ش�ن �أنف�شهم يف ج�شد متخذ. 
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�أن يثري �لرجل جت�ه �مر�أة و�حدة ويجعله عقيم� ن�حية  ث�نًي�، �ل�شيط�ن ميكنه 
�لتي  �الأخرى  �مل��د  �أو  �الأع�ش�ب  بع�س  ب��شع  ي�شببه  �أن  ميكن  وهذ�  �أخرى،  �مر�أة 

يعرفه� جّيًد� الأجل هذ� �لغر�س. 
ث�لًث�، ميكنه �أن ي�ش��س على �قرت�ب �لرجل من �ملر�أة، حيث يجعل �أحدهم خمفي� 

حن�، ميكنه �أن ي�ؤثر على �خلي�ل.  عن �الآخر، الأنه، كم� و�شّ
ر�بًع�، ميكنه �أن يكبح �هتي�ج ذلك �لع�ش� و�لذي ه� �شروري لالإجن�ب، مت�ًم� 

كم� ميكنه �أن ي�شلب من �أي ع�ش� قدرته على �حلركة �مل��شعية. 
�ملن�ية  �لقن�ة  ب�إغالق  �ملحرك،  �لع�ش�  �إىل  �ملني  دفق  �أن مينع  خ�م�ًش�، ميكنه 
حتى ال ي�شل �ملني �إىل �الأوعية �لتن��شلية، �أو ال يخرج منه� مرة �أخرى، �أو ال يتحرك 

فيه�، �أو يخرج ويهدره عبث�. 
ولكن �إذ� ق�ل �شخ�س: �أن� ال �أعلم ب�أي من هذه �لطرق �ملختلفة مت �شحري، كل 
م� �أعرفه ه� �أنني ال �أ�شتطيع �أن �أعمل �أي �شيء مع زوجتي، ميكن �الإج�بة عليه بهذه 
�لطريقة. �إذ� ك�ن ن�شًط� وق�باًل لعمل هذ� مع �مر�أة �أخرى �إال زوجته، �إذن فقد مت 
�شحره ب�لطريقة �لث�نية، و�إذ� مل يجد �أن زوجته منفرة ولكنه م� ز�ل ال يقدر على 
� �شحر من �لن�ع �لث�ين،  عمل �شيء معه�، لكنه يقدر مع �الأخري�ت، ف�إن هذ� �أي�شً
ولكن �إذ� وجده� منفرة ومل يقدر على جم�عه�، �إذن فهذ� �شحر ب�لطريقة �لث�نية 

و�لث�لثة.
و�إذ� وجده� غري منفرة ورغب يف �أن يج�معه� ولكن مل تكن له ق�ة يف ع�ش�ه، 
�إذن هي �لطريقة �لر�بعة. ولكن �إذ� ك�نت هن�ك ق�ة يف ع�ش�ه، ولكنه ال ي�شتطيع �أن 

يقذف منيه، �إذن هي �لطريقة �خل�م�شة. 
هل ه�ؤالء �لذين يف �لنعمة مثل �لذين لي�ش�� يف �لنعمة يف ق�بليتهم لل�شحر بهذه 
�لطرق، �شنجيب ب�أنهم لي�ش�� متم�ثلني، �إال فيم� يتعلق ب�لطريقة �لر�بعة، الأن �إ�ش�بة 
كهذه ميكن �أن حتُدث للذين يف �لنعمة و�ال�شتق�مة، ولكن �لق�رئ ينبغي �أن يفهم �أنه 
يف هذه �حل�لة نحن نتكلم عن عمل زوجي بني �ملتزوجني، الأنه يف �أي ح�لة �أخرى 
خطيئة  ه�  �لزو�ج  خ�رج  جن�شي  عمل  كل  الأن  لل�شحر،  �لتعر�س  يف  متم�ثل  ف�لكل 

مميتة، يعمله فقط �لذين لي�ش�� يف ح�لة �لنعمة. 
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من  �أكرث  �خل�طئني  ي�شيب  ب�أن  لل�شيط�ن  ي�شمح  �لرب  �أن  ب�لطبع  نعلم  ونحن 
ذلك  �أن  �إال  �شربه،  مت  �أي�ب،  �شالح�،  �الأكرث  �لرجل  �أن  من  ب�لرغم  �ل�ش�حلني. 
�أنه، عندم� ي�ش�ب �ملتزوج�ن بهذه  �أن يق�ل  �لن�حية �جلن�شية. وميكن  مل يكن يف 
�لطريقة، ال بد �أن �لطرفني �أو و�حد� منهم� لي�س يف ح�لة �لنعمة، وهذ� �لر�أي مثبت 
يف �لكتب �ملقد�شة ب�ل�شلطة وب�ملنطق. الأن �ملالك ق�ل لـ »ت�بي��س«: �ل�شيط�ن له قدرة 
على �أولئك �لذين �شًلم�� �أنف�شهم لل�شه�ة، و�أثبت هذ� بذبح �الأزو�ج �ل�شبعة ل�ش�رة. 

»ك��شي�ن« يف كت�ب Collation of the Fathers، يقتب�س من �لقدي�س »�أنت�ين« 
�أواًل من  �إذ� �شلبه�  �إال  �أج�ش�من�  �أو  �أن يدخل عق�لن�  �أن �ل�شيط�ن ال ميكن  يف ق�له 
�أن  ينبغي  �لكلم�ت ال  �لروحي. هذه  �لتفكر  �ملقد�شة وجعله� خ�وية من  �الأفك�ر  كل 
�أي�ب مل يكن خ�لي� من �لنعمة  �أ�شيب  تنطبق على �الإ�ش�بة �جل�شدية، الأنه عندم� 
�الإلهية. و�ملر�س �جلن�شي �لذي نتحدث عنه ال يح�شل �إال بخطيئة �النقي�د لل�شه�ة 
�لعملية �جلن�شية  �أكرب على  ب�أذى  لل�شيط�ن  �جلن�شية. الأنه، كم� قلن�، �لرب ي�شمح 
�أكرث من �أي فعل ب�شري �آخر، ب�شبب �لبذ�ءة �لطبيعية لهذ� �لفعل، وب�شبب �أنه ح�شل 
به ت�ريث �خلطيئة �الأ�شلية �إىل �لن�شل كله، ب�لت�يل عندم� يجتمع �ثنني يف زو�ج ويتم 
�شلب ع�ن �لرب منهم�، ف�لرب ي�شمح ب�أن يتم �شحرهم� ب�شكل �أ�ش��شي يف وظ�ئفهم� 

�الإجن�بية. 
ولكن �إذ� �ش�أل �أحدهم م� ن�ع هذه �خلط�ي�، ميكن �أن نق�ل، �أنه وفق� للقدي�س 
لل�شه�ة  �النقي�د  �أن حتدث خطيئة  �ملمكن  �لزو�ج من  �أنه حتى يف ح�لة  »جريوم«، 
ز�ن.  فه�  مفرط  ب�شكل  زوجته  يحب  �لذي  �لن�س:  �نظر  عديدة.  بطرق  �جلن�شية 
�لتي  ب�لطريقة  ُي�شحرو�  الأن  �أكرث  عر�شة  �لطريقة  بهذه  يحب�ن  �لذين  وه�ؤالء 

ذكرن�ه�. 
عالج�ت �لكني�شة، هي ن�عني، و�حد ق�بل للتطبيق يف حمكمة ع�مة، و�لث�ين يف 
�لعقم ه�  �أن  علني  ب�شكل  ُيك�شف  لالأول، عندم�  ب�لن�شبة  �لك�هن.  �أم�م  �العرت�ف 
ب�شبب �ل�شحر، فالبد �أن نحدد هل ه� م�ؤقت �أم د�ئم. �إذ� ك�ن م�ؤقت�، فال ُيلغى عقد 
�لزو�ج. ويعترب �لعقم م�ؤقت� �إذ� حدث عالج يف مدة قدره� ثالثة �شن��ت ب��شتخد�م 
مل   �إذ�  �ملدة،  هذه  بعد  ولكن  و�لعالج�ت.  �لكن�شية  �الأ�شر�ر  من  ممكنة  طريق  �أي 

ميكن عالجه ب�أي عالج�ت فيعترب �لعقم د�ئًم�. 
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�لعجز �جلن�شي �إذ� ح�شل قبل عقد �لزو�ج وقبل �لدخ�ل، ففي هذه �حل�لة ه� 
يعرت�س �شبيل �لعقد، و�إذ� ح�شل �لعجز �جلن�شي بعد عقد �لزو�ج ولكن قبل �لدخ�ل، 
الأنهم  �لطريقة  بهذه  ُي�شحرون  م�  �لرج�ل ع�دة  الأن  �لعقد.  ُيلغي  ففي هذه �حل�لة 
�أبعدو� ع�شيق�تهم �ل�ش�بق�ت، و�لالتي- �أمال يف �إتع��س زو�جهم- َي�شحرن �لرج�ل 
�لكثريين،  لر�أي  وفق�  �حل�لة،  هذه  ويف  �أخرى.  �مر�أة  �أي  جم�ع  على  يقدرون  فال 
»ي��شف«  و�لقدي�س  �ملب�ركة  �شيدتن�  مثل  �إال،  �إلغ�وؤه،  يجب  عقده  مت  �لذي  ف�لزو�ج 
حيث  ب�ل�شريعة  مدع�م  �لر�أي  هذ�  مقد�س.  نف�س  كبح  يف  مع�  �لعي�س  �أر�د�  حيث 
تق�ل، �أن �لزو�ج يت�أكد ب�لفعل �جل�شدي ب�لدخ�ل. و�لعقم قبل هذ� �لفعل �جل�شدي 

يفك �رتب�ط �لزو�ج. 
و�إذ� ح�شل �لعجز �جلن�شي بعد �لدخ�ل، عنده� ال ُيفك �رتب�ط �لنك�ح. �ملزيد 
�لتعطيل �جلن�شي  تع�مل�� مع  �لعديدة  �لذين يف كت�ب�تهم  �لعلم�ء،  عن هذ� يذكره 
ف�شيتم  مب��ش�عن�،  بدقة  تتعلق  ال  �أق��لهم  الأن  ولكن  �ل�شحر،  ب�شبب  يحدث  �لذي 

�لتغ��شي عن ذكره�. 
لكن �لبع�س ميكن �أن يجد �شع�بة يف فهم كيفية �أن هذه �ل�ظيفة ميكن �أن تتعطل 
جت�ه �مر�أة معينة  ولي�س �مر�أة �أخرى. �لقدي�س »ب�ن�فينت�ر�« يجيب �أن هذ� ميكن 
�أن يك�ن ب�شبب �أن �ش�حرة م� �أقنعت �ل�شيط�ن �أن يعمل هذ� جت�ه �مر�أة و�حدة، �أو 
ب�شبب �أن �لرب ال ي�شمح ب�لتعطيل �أن يحدث جت�ه �مر�أة معينة. ُحكم �لرب يف هذ� 
�الأمر غ�م�س، مثل ح�لة زوجة »ت�بي��س«. و�لقدي�س »ب�ن�فينت�ر�« يق�ل �أن �ل�شيط�ن 
يعطل �ل�ظيفة �الإجن�بية، وال ي�ؤذي �لع�ش� د�خلي�، ولكن خ�رجي� ب�إع�قة ��شتخد�مه، 
جت�ه  �ل�شيط�ن  يعمله  �أن  ميكن  وب�لت�يل  طبيعي�،  عقم�  لي�س  �شن�عي،  عقم  وهذ� 
�مر�أة معينة دون �أخرى. �أو ه� ي�أخذ كل �لرغبة من �لرجل جت�ه �مر�أة معينة، وه� 
بع�س  �أو  �الأحج�ر  �أو  �الأع�ش�ب  بع�س  ب��شتخد�م  �أو  �ل�شخ�شية،  بقدرته  يفعل ذلك 

�ملخل�ق�ت �ل�شحرية. وبهذ� فه� يف �تف�ق ج�هري مع »بيرت �أب�ل�د«. 
�لعالج �لكن�شي يف حمكمة �لرب ُمبني يف �ل�شريعة حيث تق�ل: »�إذ� �ُصحر �لرجل 
بكل  �لرب  ولكاهن  للرب  �لعرت�ف  لعمل  يهرع  �أن  بد  ل  �جلن�صية،  قدرته  يف 
�خلطايا بفوؤ�د من�صحق وروح متو��صعة، و�أن ُير�صي �لرب بدموع كثرية وعطايا 

كبرية و�صلو�ت و�صيام«
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�أن هذه �الإ�ش�ب�ت هي فقط ب�شب خطية م�، وحتُدث  �لكلم�ت و��شح  من هذه 
فقط الأولئك �لذين ال يعي�ش�ن يف ح�لة �لنعمة. ويتبع �أن نق�ل �أن ق�ش�و�شة �لكني�شة 
يعمل�ن عالج� ب��شتخد�م طرد �الأرو�ح �ل�شريرة وبعالج�ت �أخرى تزوده� �لكني�شة. 

وبهذه �لطريقة وبع�ن �لرب، �َشف� �إبر�هيم ب�شل��ته �أبيم�لك وبيته. 
ب�شكل  ُتطبق  �أن  ميكن  عالج�ت  خم�شة  هن�ك  �أن  نق�ل  �أن  ميكن  وك��شتنت�ج 
�شرعي على ه�ؤالء �مل�شح�رين بهذه �لطريقة، �حلج ملز�ر ُم�قر ومقد�س، �العرت�ف 
ب�خلط�ي� مع �لت�بة، �ال�شتعم�ل �لكثري لعالمة �ل�شليب و�ل�شل��ت �خل��شعة، عملية 
طرد �الأرو�ح �ل�شريرة �ل�شرعية ب��شتخد�م كلم�ت �شع�ئرية، و�أخري� ميكن �أن يحدث 
�لعالج ب�القرت�ب من �ل�ش�حرة بحكمة كم� يف ح�لة �لك�نت �لذي ظل ثالث �شن��ت 

غري ق�در على جم�ع زوجته.

e
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الفصل 3. العالجات الموصوفة للمسحورين بالحب 
الجامح أو الكره المفرط 

مثل �أن �لقدرة �جلن�شية ميكن �أن ُت�شحر، كذلك �حلب �جل�مح �أو �لكره ميكن �أن 
ُيزرع يف �لعقل �لب�شري ب�ل�شحر. �أواًل �شنتحدث عن �شبب حدوث هذ� ثم ب�أق�شى م� 

ميكنن� �شنتحدث عن �لعالج�ت. 
�حلب �جل�مح من �شخ�س جت�ه �شخ�س �آخر ميكن �أن يحدث بثالثة طرق. يف 
بع�س �الأحي�ن يك�ن فقط ب�شبب فقد �ل�شيطرة على �لعي�ن، وبع�س �الأحي�ن يك�ن 
�ل�شيط�ن، وبع�س �الأحي�ن يك�ن ب�شبب تع�يذ�ت م�شتح�شري �الأرو�ح  �إغ��ء  ب�شبب 

و�ل�ش�حر�ت مب�ش�عدة �ل�شي�طني. 
�الأول حتدث عنه �لقدي�س »جيم�س«، كل �إن�ش�ن يغَ�ى ب�شه�ته �خل��شة، ُي�شحب 
�إليه� وُيغرر به. وعندم� تنخدع �ل�شه�ة، فهي جتِلب �خلطية، وعندم� تكتمل �خلطية، 
فهي جتِلب �مل�ت، وبذلك، عندم� �ش�هد »�شيخ�م« »دي�ن�« خ�رجة لرتى بن�ت �الأر�س، 
�لتك�ين   روحه� )�شفر  �إىل  روحه طريقه�  ووجدت  معه�،  و��شتلقى  وفتنه�،  �أحبه�، 
�لر�بع و�لثالثني(. وهن� يق�ل �ملف�شرون �أن هذ� حدث لروحه� �ل�شعيفة الأنه� تركت 
�ش�ؤونه� لت�ش�أل عن �ش�ؤون �الآخرين، وروح كهذه يغ�يه� �ل�شيط�ن ب�شه�لة، ويق�ده� 

للقب�ل ب�ملم�ر�ش�ت غري �ل�شرعية. 
�أخته  »�أمن�ن«  �أحب  �لطريقة  بهذه  �ل�شي�طني،  �إغ��ء  من  ي�أتي  �لث�ين  �ل�شبب 
�جلميلة »ت�م�ر« وك�ن متكدر� الأنه ي�شعر بهذ� �حلب �ملري�س له�. )�شفر �شم�ئيل 
�لث�ين 13(. فه� مل َيخَرب عقله مت�ًم� وي�شقط يف زن� �ملح�رم �إال �إذ� ك�ن قد �أُغ�ي 
من  �لن�ع  هذ�  �إىل  ي�شري  �ملقد�شني  �الآب�ء  وكت�ب  �ل�شيط�ن.  قبل  من  خِطر  ب�شكل 
�أنهم حتى بد�خل �ش��معهم يك�ن�ن معر�شني لالإغ��ء�ت من  �حلب، عندم� يق�ل 
كل ن�ع، ومن �شمنه� �الإغ��ء�ت �جل�شدية، الأن بع�شهم يف بع�س �الأحي�ن يغَ�ى بحب 
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�لن�ش�ء �أكرث مم� ميكن �أن ي�شًدق. �لقدي�س »ب�ل�س« يف ر�ش�لة ك�رونث��س �لث�نية 12 
يق�ل: »ولئال �أرتفع بفرط �لإعالنات، �أُعطيت �صوكة يف �جل�صد، مالك �ل�صيطان 

ليلطمني، لئال �أرتفع« و�لتف�شري يذكر �أنه يعني �إغ��ء �ل�شه�ة. 
وقيل �أنه عندم� ال ي�شقط �الإن�ش�ن يف �الإغ��ء فه� ال يعمل �خلطية، وهذ� تدريب 

على �ال�شتق�مة. 
ب�لن�شبة لل�شبب �لث�لث �لذي يح�شل به �حلب �جل�مح ه� عن طريق �ل�شيط�ن 
و�أعم�ل �ل�ش�حر�ت، �إمك�نية هذ� �لن�ع من �ل�شحر قد حتدثن� عنه� ب�شكل �ش�مل يف 
�أن  �ل�ش�حر�ت ميكنهم  ت�كيل  �ل�شي�طني خالل  ك�نت  �إذ�  عن  �الأول،  �جلزء  �أ�شئلة 
و�قع  ب�أمثلة من  �إثب�ت هذ�  �لكره، ومت  �أو  �إىل �حلب �جل�مح  �الإن�ش�ن  يح�ل�� عقل 

جتربتن�. وطبع� هذ� ه� �لن�ع �الأ�شهر و�الأكرث �شعبية بني �أن��ع �ل�شحر. 
ُي�ش�أل �ل�ش�ؤ�ل �لت�يل، »بيرت« مثال متت حم��شرته بحب ج�مح  �أن  ولكن ينبغي 
مثل هذ�، لكنه ال يعلم �إن ك�ن هذ� ب�ل�شبب �الأول �أم �لث�ين �أم �لث�لث. �شنجيب �أنه، 
من عَمل �ل�شيط�ن �أن يثري �لكر�هية بني �ملتزوجني حتى ُي�شبب خطيئة �لزن�. ولكن 
�أن  �إىل رغب�ته �جل�شدية و�شه�ته حتى ال ميكن  عندم� يك�ن �الإن�ش�ن مقيد� ب�شدة 
�أو ت�أثري�ت، وعندم� يزيح  جنعله يكف عنه� ب�أي تذكري بع�ر �أو كلم�ت �أو م�ش�ئب 
يرت�ح يف  �أن  يقدر  ال  وعندم�  �ش�ئنة،  ب�مر�أة  ويتعلق  �جلميلة ج�نب�  زوجته  �لرجل 
�أن يذهب بطرق مر�وغة �إىل ع�شيقته،  �أنه يجب  �لليل، وجتت�حه رغبة جمن�نة يف 
�الأكرث  �الأنبل، ك�حلك�م و�الأغني�ء، هم  �الأرح�م  �لذين من  �أولئك  �أن  وعندم� جند 
تنب�أ  وقد  �لن�ش�ء،  عليه  ت�شيطر  �لع�شر  هذ�  )الأن  �خلطية  هذه  يف  بتع��شة  وق�ع� 
 Mirror بهذ� �لقدي�س »هيلديج�رد« كم� �شجل »فين�شينت �أوف بي�وف�ي�س« يف كت�ب
من  �لذين  �أولئك  بني  ب�لزن�، خ��شة  مليء  �لع�مل  يك�ن  ال  وعندم�   )of History
�أن  يف  �حل�جة  م�  �أق�ل،  �أن�  �العتب�ر،  يف  هذ�  كل  ن�شع  عندم�  �لع�لية،  �لطبق�ت 
نتحدث عن �لعالج�ت الأولئك �لذين ال يرغب�ن يف �لعالج؟ ومع ذلك، الأجل �إر�ش�ء 
�لعالج�ت للحب �جل�مح عندم� ال يك�ن  �ملتدين، �شنذكر ب�خت�ش�ر بع�س  �لق�رئ 

�شببه �ل�شحر. 
�بن �شين� يذكر �شبعة عالج�ت ميكن �أن ُت�شتخدم عندم� يك�ن �ل�شخ�س مري�ش� 
�أنه� تع�لج مر�س �لروح.  �إال يف  بهذ� �لن�ع من �حلب، ولكنه� غري متعلقة ب�ش�ؤ�لن� 
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�أثن�ء  ب�لنب�س  ب�ل�شع�ر  ُيكت�شف  �أن  ميكن  �ملر�س  جذر  �لث�لث،  �لكت�ب  يف  يق�ل 
�لتلفظ ب��شم �ملحب�ب، عنده�، �إذ� �شمح �ل�شرع، ميكن �أن ُي�شفى �ملُحب ب�خل�ش�ع 
للمحب�ب. �أو ميكن �أن يتح�ل عن حبه هذ� ب�لعالج�ت �مل�شروعة �لتي �شت�جه حبه 
وب�لت�يل  �لع�شيقة،  ح�ش�ر  يتجنب  �أن  ميكن  �أو  �أكرث.  ي�شتحقه  �آخر  �شيء  �إىل  هذ� 
وُيعّنف  ُين�شح  �أن  فيمكن  للت�شحيح،  منفتح�  يك�ن  �أو  عنه�.  عقله  �نتب�ه  ي�شرف 
ب�أن هذ� �حلب ه� �ملع�ن�ة �الأعظم. �أو ميكن �أن نح�له �إىل �شخ�س ي�شتطيع �أن يُذم 
د �شخ�شيته� فتظهر له ع�دية وم�ش�هة، وميكن  �أ�ش��ش�ت حبيبته هذه، وب�لت�يل ُي�ش�ِّ

�أن ُيعَطى مه�م �ش�قة وجمهدة ت�شرف �أفك�ره عنه�. 
هذ� ميكن �أن يك�ن مفيد� يف �إ�شالح روحه �لد�خلية. دع �الإن�ش�ن يطيع ق�ن�ن 
فكره بدال من ق�ن�ن طبيعته، دعه يح�ل حبه �إىل �ملُتع �الآمنة، دعه يتذكر كيف �أن 
بزوغ �ل�شه�ة خ�طف و�أن �لعق�ب �أبدي، دعه يبحث عن �ملتعة يف �حلي�ة حيث تك�ن 
�ل�شع�دة بال نه�ية، دعه ي�شع يف �عتب�ره �أنه �إذ� تعلق بهذ� �حلب �الأر�شي، �شيك�ن 
جز�ءه �أن يخ�شر بركة �جلنة، وُيحكم عليه ب�لن�ر �الأبدية، �نظر �خل�ش�ئر �لتي يتعذر 

�إ�شالحه� �لتي تنتج من �ل�شه�ة �جل�حمة. 
يف  �ملذك�رة  ف�لعالج�ت  �ل�شحر،  ب�شبب  يحدث  �لذي  �جل�مح  للحب  ب�لن�شبة 
�لف�شل �ل�ش�بق ميكن �أال تك�ن من��شبة هن�، خ��شة طرد �الأرو�ح �ل�شريرة ب��شتخد�م 
�لكلم�ت �ل�شع�ئرية. لكن لندعه يبتهل ي�مي� للمالك �حل�ر�س �ملنتدب �إليه من عند 
�لرب، ولندعه ي�شتخدم �شر �العرت�ف ويزور مق�م�ت �لقدي�شني و�أ�شرحتهم، خ��شة 

�لعذر�ء �ملب�ركة، وبال �شك �شيتم حتريره. 
ولكن كم ه� خ�شي�س هذ� �لرجل �لق�ي �لذي ينبذ �لهب�ت �لطبيعية ودرع �لف�شيلة 
به�ش��شتهن  �أنف�شهن  �لفتي�ت  �أن  رغم  نف�شه،  عن  به  �لدف�ع  عن  ويكف  �لفطري 
�لب�لغة قد ي�شتخدمن هذ� �ل�شالح ل�شد هذ� �لن�ع من �ل�شحر. �شنعطي و�حد� من 

عدة �أمثلة يف مدحهن. 
�أبر�شية »ك�ن�شت�ن�س«، وهن�ك خ�دمة فيه�  »ليند�و« يف  ك�نت هن�ك قرية قرب 
ر�أت رجال ذو مب�دئ �ش�ئعة، رجل دين يف �حلقيقة،  رقي�،  �الأكرث  �ل�شل�ك  عملت 
لكنه لي�س ق�شي�ش�، �ُشحر ب�خز�ت عنيفة من حبه�. و�أ�شبح غري ق�در �أن يكتم جر�ح 
قلبه ل�قت �أط�ل، فذهب �إىل �ملك�ن �لذي تعمل فيه، وبكلم�ت مع�ش�لة تبني �أنه و�قع 
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يف �شبكة �ل�شيط�ن، بد�أ ب�لكلم�ت �جلريئة فقط حتى يقنع �لفت�ة ب�أن تعطيه حبه�. 
ب�خت�ش�ر:  �أج�بت  و�جل�شد،  �لعقل  عفيفة  والأنه�  غر�شه،  بغريزته�  عرفت  وهي 
�شيدي، ال ت�أت �إىل بيتي بكلم�ت مثل هذه الأن �حلي�ء نف�شه مينع ذكره�. فرد عليه�: 
رغم �أنك لن تقتنعي ب�لكلم�ت �للطيفة �أن حتبيني، �إال �أنني �أعدك �أنك �شت�شبحني 

جُمربة �أن حتبيني مب� �ش�أعمله لك.
ك�ن �لرجل م�شتبه فيه �أنه �ش�حر �أو م�شع�ذ. و�خل�دمة �عتربت �أن كلم�ته هذه 
ق�شري  وقت  بعد  ولكن  ج�شدية،  غريزة  ب�أي  نح�ه  ت�شعر  تكن  ومل  �لف�رغ،  ك�له��ء 
�أن هذ�  �لرب  و�ألهمه�  �لف�ر  على  فهمت  ولقد  ن�حيته.  �أفك�ر غر�مية  ت�أتيه�  بد�أت 
�شحر، فبحثت عن حم�ية �أم �لرحمة �لعذر�ء، ون��شدته� بخ�ش�ع �أن تت��شط له� عند 
�بنه� حتى ي�ش�عده�. ويف و�شط قلقه�، ذهبت يف حج �إىل �أحد �الأديرة، حيث ك�نت 
هن�ك كني�شة مكر�شة الأم �لرب. وهن�ك �عرتفت بخط�ي�ه� حتى ال تدخل فيه� �أي 
روح �شريرة، وبعد �شل��ته� الأم �لرحمة، كل مك�ئد �ل�شيط�ن �لتي تهدده� قد ت�قفت، 

ومنذ ذلك �حلني مل ت�أت هذه �ل�شرور �إىل ن�حيته�. 
رغم هذ� ال ز�ل هن�ك رج�ل �أق�ي�ء يتم �إغ��وؤهم ب�شدة ب���شطة �ل�ش�حر�ت �إىل 
هذ� �لن�ع من �حلب، حتى يبدو �أنهم ال ي�شتطيع�ن منع �أنف�شهم من �ل�شه�ة �جل�حمة 
ن�حيتهن، �إال �أنهم بب�ش�لة يق�وم�ن �الإغ��ء بهذه �لغ��ي�ت �لقذرة، وب�لدف�ع�ت �لتي 

ذكرن�ه� يتمكن�ن من جت�وز كل حيل �ل�شيط�ن. 
ال  ب�شكل  �ل�ش�حر�ت  من  �شجر  »�إن�شربوك«  قرية  يف  غني  رجل  هن�ك  ك�ن 
�لعالج�ت  ب��شتخد�م  �شج�ع، وهرب  قلب  لكنه ح�فظ على  و�شفه،  �لقلم  ي�شتطيع 
�لتي ذكرن�ه�. وب�لت�يل ميكن �أن ن�شتنتج �أن هذه �لعالج�ت ن�جحة �شد هذ� �ملر�س، 

و�أن �لذين ي�شتخدم�ن هذه �الأ�شلحة �شيتحررون ب�شكل م�ؤكد. 
� على �لكره  والبد �أن نفهم �أن م� ذكرن�ه بخ�ش��س �حلب �جل�مح ينطبق �أي�شً
�ملفرط، الأن نف�س �الأ�شل�ب ن�فع يف كال �الجت�هني، ورغم �أن درجة �ل�شحر و�حدة 
يف �الجت�هني، �إال �أن هن�ك �ختالف� يف ح�لة �لكره، يف �أن �ل�شخ�س �لك�ره ال بد �أن 
�أكرب. الأن �لرجل �لذي يكره زوجته ويخرجه� من قلبه، لن يع�د  يبحث عن عالج 

ب�شه�لة �إليه� خ��شة ل� ك�ن ز�ني�، حتى ل� ذهب �إىل �حلج كثري�.
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لقد تعلمن� من �ل�ش�حر�ت �أنهن يعملن تع�ويذ �لكر�هية عن طريق �لثع�بني، الأن 
يعملن  هن  وب�لت�يل  �لن�ش�ء،  ُكره  وّرث  لعنته  وب�شبب  لل�شر،  �أد�ة  �أول  ك�ن  �لثعب�ن 
هذه �لتع�يذ�ت ب��شع جلد ر�أ�س �لثعب�ن حتت عتبة ب�ب �لغرفة �أو ب�ب �لبيت. لهذ� 
�ل�شبب كل زو�ي� و�أرك�ن �لبيت �لتي تعي�س فيه �أمث�ل ه�ؤالء �لن�ش�ة ال بد �أن تفت�س 
جيًد� ويع�د بن�ء �أو ترميم �لبيت ب�أق�شى م� ي�شتطيع �ملرء، �أو يغري �لبيت كله �إىل 

مك�ن �شكن �آخر. 
من  �ل�شريرة  �الأرو�ح  َيطردو�  �أن  ميكن  �مل�شح�رون  �لرج�ل  �أن  يق�ل  وعندم� 
عليه�  قالد�ت  �أعن�قهم  ح�ل  يرتدون  �أنهم  نفهم  �أن  فالبد  ب�أنف�شهم،  �أنف�شهم 
�لكلم�ت �ملقد�شة �أو عليه� تربيك�ت �لكهنة �شد �لتع�ويذ، هذ� �إذ� مل يك�ن�� ق�درين 

على �لنطق ب�لتربيك�ت، ولكن �شن��شح الحق� كيف ميكن لهذ� �أن يعمل. 

e
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الفصل 4. العالجات الموصوفة ألولئك الذين فقدوا 
أعضاءهم الذكرية باستخدام الشعوذة أو تحولوا إلى 

أشكال حيوانات 

�ملخدوعني  �أولئك  لتخلي�س  �ملت�فرة  �لعالج�ت  تت�شح  كتبن�ه،  �أن  �شبق  مم� 
�إىل  حت�ل��  قد  �أنهم  �أو  �لذكري،  ع�ش�هم  فقدو�  قد  �أنهم  ظن��  �لذين  ب�ل�هم، 
للح�لة  وفق�  �الإلهية  �لنعمة  منهم  �نعدمت  �لرج�ل  ه�ؤالء  �أن  مب�  الأنه  حي��ن�ت. 
�الأ�ش��شية للم�شح�رين، فال ميكن �أن نعمل عالج� بينم� �ل�شالح �الإمي�ين نف�شه فيهم 
ال يز�ل جمروًح�. ب�لت�يل قبل كل �الأ�شي�ء ال بد �أن يت�ش�حل�� مع �لرب ب�العرت�ف 
�، كم� و�شحن� يف �لف�شل �ل�ش�بع من �ل�ش�ؤ�ل �الأول يف �جلزء �لث�ين،  �جليد. و�أي�شً
هذه �الأع�ش�ء �لذكرية مل ت�ؤخذ ب�شكل حقيقي من �جل�شد، ولكنه� �أخفيت ب�ل�هم 
�، �أن ه�ؤالء �لذين يعي�ش�ن يف �لنعمة  من ح��شة �لب�شر وح��شة �للم�س. وو��شح �أي�شً
ال ينخدع�ن ب�شه�لة بهذ� �ل�شحر �لذي ُيفقد فيه �لع�ش� �لذكري. ب�لن�شبة للعالج 
و�ملر�س فقد مت �شرحهم يف ذلك �لف�شل، وقلن� �أنه يجب بقدر م� ميكن �أن يحدث 

ت�ش�لح ودي مع �ل�ش�حرة نف�شه�.  
ب�لن�شبة له�ؤالء �لذين يظن�ن �أنهم قد حت�ل�� �إىل حي��ن�ت، ال بد �أن نعلم �أن هذ� 
�لن�ع من �ل�شحر مي�َر�س �أكرث يف �لبلد�ن �ل�شرقية عن �لغربية، ف�ش�حر�ت �ل�شرق 
�الآن  �أ�شبحن  �ل�ش�حر�ت  �أن  يظهر  ولكن  �لطريقة،  بهذه  �لن��س  ي�شحرن  م�  غ�لب� 
يح�لن �أنف�شهن ب�لك�مل �إىل �أ�شك�ل حي��ن�ت، كم� قلن� يف �لف�شل �لث�من. ب�لت�يل 
�لعمل،  �لث�لث من هذ�  �شيتم ذكره يف �جلزء  �مل�شتخدم  ف�لعالج  يف ح�لتهن هذه 

عندم� نتحدث عن �إب�دة �ل�ش�حر�ت بق�ة �لق�ن�ن �ملدين. 
لقد تعلمن� كثرًي� عن هذ� �الأمر من فر�ش�ن تنظيم �لقدي�س »ج�ن« من �لُقد�س 
يف »رود�س«، وخ��شة من هذه �حل�لة �لتي حدثت يف مدينة »�ش�المي�س« يف مملكة 
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قرب�س يف �ملين�ء، حيث ك�نت هن�ك حم�لة حمملة ب�ل�ش�ئع وجمهزة الأجل �شفينة، 
بيت  �إىل  ق�ي، ذهب  �ش�ب  منهم،  و�حد  ب�مل�ؤن،  �أنف�شهم  ُيزودون  رك�به�  كل  وك�ن 
�مر�أة خ�رج �ملدينة على �ل�ش�طئ، و�ش�أله� �إن ك�ن عنده� �أي بي�س لتبيعه. و�ملر�أة 
مل� ر�أت �أنه �ش�ب ق�ي، و�أنه ت�ِجر بعيد عن دولته، فكرت يف �أن �لن��س يف �ملدينة لن 

ي�شعرو� ب�ل�شك �إذ� �ختفى، فق�لت له »�نتظر قلياًل، �ش�آتيك مب� تطلبه«.
و�إال  لت�شتعجل  �ل�ش�ب  ن�د�ه�  ينتظر،  وتركته  �لب�ب  و�أغلقت  ذهبت  وعندم� 
�شيف�ت �ل�شفينة. ثم �أح�شرت �ملر�أة بع�س �لبي�س و�أعطته لل�ش�ب، و�أخربته �أن يهرع 
�إىل �ل�شفينة حتى ال تف�ته. فتعجل ع�ئًد� �إىل �ل�شفينة �لتي ك�نت ال تز�ل تر�ش� على 
من  ي�أكل  �أن  قرر  كلهم،  يع�دو�  مل  رفق�ئه  �أن  وب�شبب  تتحرك،  �أن  وقبل  �ل�ش�طئ، 

�لبي�س لي�شلي نف�شه.
وفج�أة، بعد �ش�عة، �أ�شبح �أبكم� ك�أنه مل تكن عنده �لقدرة على �لكالم من قبل، 
وت�ش�ءل م� �لذي من �ملمكن �أنه ح�شل له، ومل ي�شتطع �أن يعرف. وعندم� �أر�د �أن 
وت�ش�يح��  ب�لع�ش�  �ل�ش�طئ  على  ك�ن��  �لذين  �لن��س  �أبعده  �ل�شفينة،  �إىل  ي�شعد 
»�نظرو� م� �لذي يفعله هذ� �حلم�ر! �للعنة على �حلي��ن، �أنت لن تدخل لل�شفينة« 
فتم �إبع�د �ل�ش�ب بعيًد�، وفهم من كلم�تهم �أنهم يظن�ن �أنه حم�ر، وهن� بد�أ يدرك 
�أنه رمب� قد مت �شحره ب���شطة تلك �ملر�أة، خ��شة �أنه ال ي�شتطع �لتلفظ ب�أي كلمة، 
رغم �أنه ي�شمع ويفهم م� يق�ل. وعندم� ح�ول مرة �أخرى �أن ي�شعد �إىل �ل�شفينة، مت 
طرده ب�شرب�ت �أق�ى، ف�شعر مبر�رة يف قلبه و�أُجرب على �أن يقف وينظر �إىل �ل�شفينة 
وك�ن��  حم�ر،  �أنه  �لن��س  هن�ك، ظن  �أو  هن�  كلم� ذهب  وبهذ�،  بعيد�.  تبحر  وهي 
يع�مل�نه على �أنه حم�ر. ويف �لنه�ية، رجع جمرب� �إىل بيت �ملر�أة، وحتى ُيبقي نف�شه 
�خل�شب  من  �ل�شروري�ت  للبيت  يجلب  ك�ن  حيث  �شن��ت،  ثالث  ملدة  خدمه�  حي�، 
�أنه  �ل�حيد  �لتعي�س، عز�وؤه  �أن يحمله ك�حلم�ر  م� يجب عليه  وك�ن يحمل  و�لذرة، 
يرينه  كن  �ملنزل  على  �ملرتدد�ت  ف�ل�ش�حر�ت  حم�ر�،  يظنه  ك�ن  �أحد  كل  �أن  رغم 

رجال، وك�ن يقدر �أن يتكلم ويتع�مل معهن على �أنه رجل. 
ل� ك�ن حي��ن�  ي��شع عليه كم�  �أن  �لثقيل  �حِلمل  لهذ�  �أحدهم كيف  �ش�أل  و�إذ� 
»�أوج�شتني« يف  �لقدي�س  �لتي حتدث عنه�  تلك  �أن هذه �حل�لة مت�ثل  �شنق�ل  حق�، 
عن  حكى  عندم�   ،17 �لف�شل  ع�شر،  �لث�من  �لكت�ب   ،De Ciuitate Dei كت�به 
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�مر�أة �حل�نة �لتي ح�لت زب�ئنه� حلي��ن�ت يحمل�ن �أثق�ال، وتلك �حلك�ية عن �الأب 
الأن  �الأخرى،  �حلي��ن�ت  مع  �لُذرة  يحمل  ح�ش�ن  �أنه  ظن  �لذي  »بر�ي�شت�نتي��س« 

�ل�هم �لتي مت عمله يف هذه �حل�الت ه� ثالثي. 
�أواًل ب�لت�أثري على �الأ�شخ��س �لذين ر�أو� �ل�ش�ب على �أنه حم�ر، وقد �شرحن� يف 
�أن تعمل هذ� ب�شه�لة. ث�نًي�، تلك �الأحم�ل مل تكن  لل�شي�طني  �لف�شل �لث�من كيف 
وهم�، ولكن عندم� تك�ن �أثقل من �حتم�ل �ل�ش�ب، ف�إن �شيط�ن� خفي� ي�أتي ويحمله�. 
ث�لًث�، �ل�ش�ب نف�شه د�خل خي�له �عترب �أن ح���شه �لتي ك�ن يعرفه� على �أنه� ح���س 
و�أع�ش�ء �إن�ش�ن، �أ�شبح ير�ه� وي�شعر به� على �أنه� ح���س و�أع�ش�ء حم�ر، ونب�خذ 

ن�شر �أعطي مث�اًل على نف�س هذ� �ل�هم. 
ثالثة �شن��ت مرت على هذ� �حل�ل، ويف �ل�شنة �لر�بعة حدث �أن �ل�ش�ب ذهب 
كني�شة حيث  ومر على  يتبعه� يف طريق ط�يلة،  �ملر�أة  مع  �ملدينة،  �إىل  �شب�ح  ذ�ت 
�جل�شد  ل�شع�د  تدق  �ملقد�شة  �الأجر��س  و�شمع  �الإلهي،  ب�لقد��س  يحتفل�ن  ك�ن�� 
�ملقد�س )الأنه يف تلك �ململكة، ك�ن �لقد��س �الإلهي ُيحتفل به وفق� لالتينيني، ولي�س 
وفق� للطق��س �لي�ن�نية (. فت�جه �إىل �لكني�شة، وك�ن خ�ئف� من �أن يدخل حتى ال 

ُي�شرب ب�لع�ش�، فنظر �إىل �الأعلى �إىل �رتف�ع �جل�شد �ملقد�س.
وعندم� ر�أى بع�س �لتج�ر من »َجن��« هذه �ملعجزة، تبع�� �حلم�ر بده�شة، وك�ن�� 
يتن�ق�ش�ن يف هذه �ملعجزة، وفج�أة، �أتت �ل�ش�حرة وه�جمت �حلم�ر بع�ش�ه�. وب�شبب 
وبلغ�� عنه�،   �لتج�ر  �الأنح�ء، منعه�  �ل�شحر ك�ن معل�م� يف تلك  �لن�ع من  �أن هذ� 
ويف �للحظة �لتي ُجمع فيه� �لتج�ر و�ل�ش�حرة و�حلم�ر �أم�م �لق��شي،  وبعد �أن مت 
تعذيبه� و�ش�ؤ�له�، �عرتفت بجرميته� ووعدت ب�أن ُتعيد �ل�ش�ب �إىل �شكله �حلقيقي 
�إذ� �ُشمح له� ب�أن تع�د �إىل بيته�. وب�لت�يل مت �ل�شم�ح له� �أن تذهب �إىل بيته�، وبذلك 
��شتع�د �ل�ش�ب �شكله �الأول، وبعد �لقب�س عليه�، دفعت �لثمن �لذي ت�شتحقه. وع�د 

�ل�ش�ب فرح� �إىل دولته. 

e

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



251

الفصل 5. العالجات الموصوفة لهؤالء الملبوسين 
بالشيطان بسبب تعويذة ما 

لقد و�شحن� يف �لف�شل �لع��شر من �ل�ش�ؤ�ل �ل�ش�بق �أنه يف بع�س �الأحي�ن، تتلب�س 
جرمية  ب�شبب  هذ�؟  يفعل�ن  مل�ذ�  معني،  ب�شخ�س  �ل�شحر  خالل  من  �ل�شي�طني 
خلطيئة  �أو  �آخر،  ل�شخ�س  �شغرية  خطيئة  الأجل  �أو  �ل�شخ�س،  هذ�  عمله�  خطرية 
عر�شية لل�شخ�س نف�شه،�أو خلطيئة ثقيلة ل�شخ�س �آخر. الأي من هذه �الأ�شب�ب تك�ن 

درج�ت تلب�س �ل�شيط�ن. 
�لتي  �لعالج�ت  هي  م�  �لف�شل  ذلك  يف  �ملذك�رة  �لتف��شيل  من   � �أي�شً و��شح 
ميكن �أن يتحرر به� �ل�شخ�س، حتديد�، بعملية طرد �الأرو�ح �ل�شريرة من �لكني�شة، 
وب�لت�بة �حلقيقية وب�العرت�ف، ولكن هن�ك ثالثة عالج�ت �أخرى، �لع�ش�ء �الإلهي 
�لكن�شي.  �حلظر  ُحكم  ورفع  �ملقد�شني،  و�شل��ت  �الأ�شرحة  وزي�رة  ب�الأفخ�ر�شتي�، 
وعن هذ� �شنتحدث، ب�لرغم من �أنه مت ت��شيحهم يف حم��شر�ت �لعلم�ء، لكن لي�س 

كل �أحد ميكنه �ل��ش�ل �إىل كل �لكتب �ل�شرورية. 
عن  �لكلم�ت  بهذه  حتدث   ،Collation o the Aboots كت�ب  يف  »ك��شي�ن« 
�مللب��شني  الأولئك  �الإلهي  �لع�ش�ء  منع��  »�أجد�دن�  �أن  نتذكر  ال  نحن  �الأفخ�ر�شتي�: 
ب�ل�شيط�ن، بل يجب �أن يتم �إعط�وؤهم �إي�ه يف كل ي�م ممكن. الأنه يجب �أن ُن�شدق 
هذ�  ب�شبب  عليه�  يح�شل�ن  �لتي  و�حلم�ية  �لتطهري  يف  �لذي  �لعظيم  ب�لف�شل 
ت�شيب  �لتي  �ل�شريرة  ف�لروح  �الإن�ش�ن،  ي�شتلمه  و�أنه عندم�  و�لروح.  للج�شم  �ل�شر 
رئي�س  ر�أين�  وم�ؤخًر�  ن�ر.  �أ�ش�بته�  وك�أنه�  بعيد�  ُتطرد  فيه�،  تختبئ  �أو  �أع�ش�وؤه 
و�شر�وة  بجن�ن  �شيغت�ظ  و�ل�شيط�ن  �لطريقة،  بهذه  ُي�شفى  »�أندرونيك��س«  �لدير 
عندم� ي�شعر �أنه حمب��س بدو�ء من �جلنة، و�شيح�ول ب�شكل �أ�شعب �أن يعذب هذ� 
�لقدي�س  يق�ل  هكذ�  �لروحي،  �لعالج  هذ�  ب�شبب  ُمبعد  �أنه  �شي�شعر  الأنه  �الإن�ش�ن، 

»ج�ن ك��شي�ن«. 
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�إذن  بدون  �أنه  �أواًل،  بيقني.  ت�شديقهم�  يتم  �أن  ينبغي  �شيئ�ن   :� �أي�شً وي�شيف 
به  ي�شمح  �شيء  كل  �أن  ث�نًي�،  �ل�شريرة.  �الأرو�ح  بهذه  ُيلب�س  �أن  �أحد ميكن  ال  �لرب 
�أو �شر�ء، فه� مر�شل الأجل م�شلحتن� من  �أنه �شر�ء  �لرب ليحدث لن�، مهم� ظهر 
»�ش�ت�ن«  �إىل  ت�شليمهم  يتم  ب�ل�س  ه�ؤالء  للقدي�س  ووفًق�  �أب م�شفق وطبيب رحيم، 

»لهالك �جل�شد، لكي تخل�س �لروح يف ي�م �لرب ي�ش�ع«. )ك�رونث��س �الأوىل 5(
نف�صه،  �لإن�صان  ليمتحن  »ولكن  يق�ل  »ب�ل�س«  �لقدي�س  �شك،  يظهر  هن�  لكن 
�أن  �مللب��س  لل�شخ�س  ميكن  فكيف  �لكاأ�ص«  من  وي�صرب  �خلبز  من  ياأكل  وهكذ� 
يتن�ول �لع�ش�ء �الإلهي، وه� لي�س م�لك� لعقله؟ �لقدي�س »ت�م��س« يجيب على هذ� يف 
�جلزء �لث�لث �ل�ش�ؤ�ل 80، يق�ل �أن هن�ك درج�ت خمتلفة للجن�ن. الأنه عندم� نق�ل 
�أن �الإن�ش�ن لي�س م�لًك� لعقله ف�إن هذ� ميكن �أن يعني معنيني. �الأول �أن لديه بع�س 
�أعمى بينم� ه� يف �حلقيقة  �أنه  �لق�ة �ل�شعيفة على عقله، كم� يق�ل على �الإن�ش�ن 
َيرى لكن ب�شكل غري ك�مل. وه�ؤالء �الأ�شخ��س ميكن �إىل حد م� �أن يدخل�� يف هذ� 

�ل�شر �ملقد�س، وال يجب �أن مُينع�� منه. 
ولكن �الآخرين �لذين يق�ل �أنهم جم�نني الأنهم ولدو� هكذ�، فال ميكن �أن ي�ش�رك�� 

يف �ل�شر �ملقد�س، الأنهم غري ق�درين على �مل�ش�ركة يف �لتح�شري له ب�إخال�س. 
فيه  يك�ن�ن  �لذي  �ل�قت  يف  ب�لت�يل،  عقل،  بال  د�ئًم�  يك�ن�ن  ال  ه�ؤالء  رمب�  �أو 
فقط  لكن  �ل�شر  لهم  يقدم  �أن  فيجب  �ملقد�س،  �ل�شر  تقدير  على  وق�درين  عقالء 

عندم� يك�ن�ن يف حلظة �مل�ت، �إال �إذ� ك�ن هن�ك خ�ف من �أن يتقي�ؤه.
مت ت�شجيل �لقر�ر �لت�يل ب���شطة جمل�س قرط�ج، عندم� يرغب �شخ�س مري�س 
يف �العرت�ف، لكنه عند �ل��ش�ل �إىل �لك�هن ي�شبح �أبكم� ب�شبب عجزه، �أو يدخل 
�أتى وقت  �إذ�  ثم  ب�شه�دتهم.  ُيدل��  �أن  يتحدث  �شمع�ه  �لذين  فعلى  ن�بة جن�ن،  يف 
يف  �ملقد�س  �ل�شر  وي�شع  يديه  على  ب�ال�شتلق�ء  �لرب  مع  يت�ش�لح  �أن  فالبد  م�ته، 
� �أن نف�س �لطريقة ميكن �أن ُت�شتخدم لالأ�شخ��س  فمه. �لقدي�س »ت�م��س« يق�ل �أي�شً
ب�لذه�ل  �مل�ش�بني  �الأ�شخ��س  ومع  �لنج�شة،  ب�الأرو�ح  تعذيبهم  �لذين مت  �ملُعّمدين 
�لعقلي. و�أ�ش�ف �أن �لتن�ول ال يجب �أن ُيرف�س للملب��شني �إال �إذ� ك�ن من �مل�ؤكد �أنه 
هذه  يف  �أب�ل�د«:  »بيرت  يق�ل  لهذ�  جرمية.  ب�شبب  �ل�شيط�ن  ب���شطة  تعذيبهم  يتم 

�حل�لة ُيعترب ه�ؤالء �أ�شخ��ش� ال بد �أن ُيحظرو� ويتم ت�شليمهم �إىل »�ش�ت�ن«.
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من هذ� يت�شح �أنه، حتى ل� ك�ن �الإن�ش�ن ملب��ش� ب�ل�شيط�ن ب�شبب جر�ئمه، �إال 
�أنه �إذ� ك�نت له حلظ�ت ي�شف� فيه�، ويك�ن ق�در� على ��شتخد�م عقله، فيجب �أن 
�أال يحَرم من �لع�ش�ء  يندم ويعرتف بخط�ي�ه، الأنه معف� عنه يف نظر �لرب، والبد 

�الإلهي  و�ل�شر �ملقد�س لالأفخ�ر�شتي�. 
�أن  �لقدي�شني؟ هذ� ميكن  �أن يتحررو� ب�شف�عة و�شل��ت  �مللب��شني  كيف له�ؤالء 
»م�رتريز«،  �لقدي�شني  بكر�م�ت  الأنه   .Legends of the Saints كت�ب  يف  جنده 
»ك�نفي�ش�رز« و»فريجينز« َتخُفت �الأرو�ح �ل�شريرة ب�شل��تهم يف �الأر�س �لتي يعي�ش�ن 
فيه�، كم� �أن ه�ؤالء �لقدي�شني يف ج�التهم �الأر�شية يكبح�ن �ل�شي�طني �أينم� ذهب��. 
وب�ملثل نقر�أ �أن �ل�شل��ت �ملخل�شة الأبن�ء �ل�شبيل قد حررت �مللب��شني. و»ك��شي�ن« 
الأجل  �لرب  من  مر�شل  �شيء  كل  �أن  �آمن�  �إذ�  بق�له:  لهم  ُي�شل��  �أن  على  هم  يح�شُّ
م�شلحة �أرو�حن� والأجل �ش�لح �لك�ن، فلن نحتقر �أولئك �مللب��شني �أبًد� ، ولكن بداًل 
من ذلك �شن�شلي لهم ب��شتمر�ر كم� ن�شلي الأنف�شن�، و�شن�شفق عليهم من كل قلبن�. 

ب�لن�شبة للطريقة �الأخرية، �أن يتحرر �مل�ش�ب من �حلظر �لكن�شي، ال بد �أن نعلم 
�أن هذ� ن�در، ومي�ر�س ب�شكل �شرعي ممن لديهم �ل�شلطة وم�حى لهم ب�لك�شف �أن 
)ر�ش�لة  �لك�رونثي  �لف��شق  ح�لة  مثل  �لكني�شة،  حظر  ب�شبب  به  �لتلب�س  مت  �لرجل 
ومت  و�لكني�شة،  »«ب�ل�س«  �لقدي�س  ب���شطة  حظره  مت  �لذي   )  5 �الأوىل  ك�رونث��س 
ت�شليمه لـ »�ش�ت�ن« »لهالك �جل�صد، لكي تخل�ص �لروح يف يوم �لرب ي�صوع«، وكم� 

يق�ل �لتف�شري، يحدث هذ� �إم� الأجل ن�ر �لنعمة ب�لت�بة �أو الأجل �حلكم. 

�أ�صلمتهما لل�صيطان لكي يوؤدبا  »�لذين منهم هيمينايو�ص و�لإ�صكندر �لذين 
حتى ل يجدفا« )ر�ش�لة تيم�ث�و�س �الأوىل 1(. �إن ق�ة ونعمة �لقدي�س »ب�ل�س« ك�نت 
�، يق�ل �ملف�شرون، فبمجرد �لكلم�ت �لتي يتلفظه� من فمه ك�ن ميكنه �أن  عظيمة جدًّ

ُي�شلم لل�شيط�ن ه�ؤالء �لذين �شقط�� من �الإمي�ن.

�إذ� ُحِرم رجل من  �لكن�شي ك�لت�يل،  ت�أثري�ت �حلظر  �لقدي�س »ت�م��س« يعلمن� 
�شل��ت �لكني�شة، فه� يع�ين من خ�ش�رة �ملن�فع �لتي ي�أخذه� �ل�شخ�س �لع�دي من 

�لكني�شة.
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وه�ؤالء �لذين ُحرم�� منه� فقدو� م�شدر� يتدفق منه في�س �لنعمة له�ؤالء �لذين 
ميلك�ن �لنعمة، كم� �أنه و�شيلة للح�ش�ل على �لنعمة له�ؤالء �لذين ال ميلك�ن �لنعمة، 
��شتق�متهم،  �لقدرة على �حلف�ظ على  �لنعمة، فهم فقدو�  وك�نهم حمروم�ن من 
ولكن يجب �أال نظن �أنهم ُمبعدون عن عن�ية ربهم ب�لك�مل، لكنهم فقط ُمبعدون عن 
 � �أي�شً �لكني�شة، وفقدو� م�شدًر� ق�ي�  ب�أبن�ء  �لرب  به�  يعتني  �لتي  �لعن�ية �خل��شة 
ج�شدًي�  ه�ؤالء،  �أمث�ل  الإيذ�ء  �أكرب  ق�ة  لل�شيط�ن  تك�ن  حيث  �لعدو،  �شد  للحم�ية 

وروحيًّ�. 
الأنه يف �لكني�شة �لقدمية، عندم� ك�ن �لرج�ل ي�ؤمن�ن ب�شبب �لعالم�ت، مثل عند 
�لعالمة  ه�  لل�شيط�ن  �لت�أثري �جل�شدي  فكذلك  مرئي،  ب�شكل  �لقد�س  �لروح  ظه�ر 
�ملرئية ب�أن هذ� �الإن�ش�ن مت حظره. ولي�س مالئم� �أن �ل�شخ�س �لذي ال تك�ن ح�لته 
�ل�شيط�ن  �إىل  �أحد  ُي�شلم  �إىل »�ش�ت�ن«، الأنه ال  �أن يتم ت�شليمه   ميئ��س منه� بعد،  
الأجل �أن ُيلعن، ولكن الأجل �أن ُي�شحح، الأنه يف قدرة �لكني�شة �إذ� �أر�دت، �أن حترره 
�حلظر  رفع  ب�لت�يل  »ت�م��س«.  �لقدي�س  يق�ل  هكذ�  �ل�شيط�ن.  يد  من  �أخرى  مرة 
عندم� ي�ؤّدي ب���شطة ط�رد �أرو�ح �شريرة حكيم، فه� عالج مالئم له�ؤالء �مللب��شني. 
ولكن »نيد�ر« ي�شيف �أن ط�رد �الأرو�ح �ل�شريرة ال بد �أن يك�ن حذر� يف ��شتخد�م 
�شلط�ته، وحذر� �أن ميزج �أي ُفح�س �أو تهريج مع هذ� �لعمل �جل�د �لرب�ين، �أو �أن 
�لعق�ب،  و�إال لن يهرب من  و�مل�ور�ئي�ت،  �ل�شحر  �أي �شيء من �شف�ت  �إليه  ي�شيف 

و�شن��شح هذ� مبث�ل. 
»جريج�ري �ملب�رك«، يف كت�به First Dialogue، يخرب �أن هن�ك �مر�أة معينة، 
�شد رغبته�، خ�شعت لطلب�ت زوجه� ب�أن ت�ش�رك يف �الحتف�ل بع�شية �لعيد يف كني�شة 
�أ�شبحت  رغبته�،  �شد  �لكني�شة  م�كب  �إىل  �ن�شمت  والأنه�  »�شيب��شتي�ن«.  �لقدي�س 
�أخذو� قم��شة  �لكني�شة هذ�،  ملب��شة فج�أة وث�رت ب�شكل علني. وعندم� ر�أى كهنة 
من �ملذبح وغط�ه� به�، وفج�أة دخل �ل�شيط�ن يف �لك�هن. الأنه �فرت�س �أنه يتج�وز 
قدر�ت �ل�شيط�ن، فعذبه �ل�شيط�ن لرييه من ه�، هكذ� يق�ل �لقدي�س »جريج�ري«. 
وال يجب �أن ُي�شمح بدخ�ل �أي ن�ع من �ل�شف�هة يف �لعملية �ملقد�شة لطرد �الأرو�ح 
�ل�شريرة، يخرب »نيد�ر« �أنه ر�أى يف دير يف »ك�ل�ن« �أحد �الإخ�ة بد�أ يتحدث بتهريج،  
وك�ن �الأخ ه� ط�رد �أرو�ح �شريرة �شهري. وك�ن ُيخرج �شيط�ن� من �شخ�س ملب��س يف 
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�لدير، وترج�ه �ل�شيط�ن �أن يعطيه مك�ن� ليذهب �إليه. فق�ل �الأخ مبزح »�ذهب �إىل 
مرح��شي«. فخرج �ل�شيط�ن، ويف �لليل �أر�د �الأخ �أن يذهب الإفر�غ مث�نته، فه�جمه 

�ل�شيط�ن ب�ح�شية يف �ملرح��س حتى �أنه هرب ب�شع�بة من �مل�ت. 
�ل�ش�حر�ت  �إىل  ب�ل�شحر  �مللب��شني  �أن يذهب ه�ؤالء  �أخذ �حلذر من  وال بد من 
لعالجهم، الأن �لقدي�س »جريج�ري« يذكر �شيًئ� عن �ملر�أة �لتي حكين� ق�شته� �أعاله: 
ق�ل �أن �أقرب�وؤه� وحمبيه� �أخذوه� �إىل �أحد �ل�ش�حر�ت لعالجه�، حيث �أُخذت �إىل 
وبدال  بعنف،  ترجتف  �أخذت  هذ�  وب�شبب  عديدة،  بتع�يذ�ت  فيه  وغط�ش�ه�  نهر 
وبد�أت  فيه�،  �ل�شي�طني دخل��  ف�إن جم�عة من  و�حد،  �شيط�ن  �أن يخرج منه�  من 
ب�ل�شي�ح بكل �أ�ش��ت ه�ؤالء �ل�شي�طني. و�أقرب�ءه� �عرتف�� مب� فعل��، وبندم �شديد 
ذهب�� به� �إىل �الأ�شقف �ملقد�س »ف�رت�ن�ت��س« و�لذي ب�ل�شل��ت �لي�مية و�ل�شي�م 

��شتع�د له� �شحته�. 
نكهة  فيه  �شيء  �أي  ي�شتخدم��  �أال  يحذرو�  �أن  بد  ال  �ل�شريرة  �الأرو�ح  فط�ِردو� 
ي�شتخدم��  �أن  �ل�شرعي  من  ك�ن  �إن  �شك  لديهم  يك�ن  ورمب�  �ل�شحر،  �أو  �مل�ور�ئية 
�أن   � جدًّ �الأف�شل  من  �أن  ونق�ل  و�الأحج�ر. وجنيبهم  �ملكر�شة  �الأع�ش�ب غري  بع�س 
تك�ن �الأع�ش�ب مكر�شة، ولكن �إن مل تكن، فلي�س من �مل�ور�ئية �أو �ل�شحر �أن ت�شتخدم 
ع�شبة معينة ��شمه� Demonifuge. ولكن ال بد �أال تظن �أن �ل�شي�طني تخرج بق�ة 
�أع�ش�ب�  �أن ت�شتخدم  ب�أنه ميكن  �الأ�شي�ء، الأنك عنده� �شتقع يف �شاللة �لظن  هذه 
�أخرى وتع�يذ�ت بنف�س �لطريقة، وهذ� ه� خط�أ م�شتح�شري �الأرو�ح، �لذين يظن�ن 

�أنه ميكنهم عمل هذ� �لن�ع من �الأعم�ل ب��شتخد�م �لق�ى �لغ�م�شة لهذه �الأ�شي�ء. 
�آخر  يف  �ل�ش�بع،  �لف�شل  �لر�بع  �لكت�ب  يف  »ت�م��س«  �لقدي�س  يق�ل  ب�لت�يل 
�أي ن�ع �شحري، ف�لبع�س يعمل�ن عهد� مع  �أال تت�أثرو� ب�البته�الت من  مق�ل، يجب 
وب�جلحيم  �مل�ت،  مع  عهد�  عملن�  لقد  »�إيزي��س«:  يتحدث  هذ�  عن  �ل�ش�حر�ت. 
�تفقن�، ومن ثم يف�شر �ملقطع يف �شفر �أي�ب �حل�دي و�الأربع�ن: »�أت�شط�د ل�ي�ث�ن 
ب�ش�س، �أو ت�شغط ل�ش�نه بحبل؟« فيق�ل، �إذ� �أخذ �ملرء يف �عتب�ره جميع م� قلن�ه من 
قبل، فعندم� يح�ول �أي حد �أم�مه �أن يعمل عهد� مع �ل�شيط�ن، �أو �أن ُيخ�شعه ب�أي 

طريقة �إىل رغب�ته. ف�شيعلم �أنه� هرط�قي�ت م�شتح�شري �أرو�ح.
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ومبعرفة �أنه ال ي�جد �شخ�س يقدر �أن يتج�وز قدرة �ل�شيط�ن، جنده يق�ل رغم 
�الإلهية هي  �لق�ة  ف�إن  �أي ق�ة،  له  �إن ك�نت  �أنه  �فهم  ولكن  ذلك: �شع يدك ف�قه، 
�لتي تغلب عليه�. وتذكر �ملعركة �لتي �أثرته� �شده، قل �ش�أق�تله على �ل�شليب، حيث 
�شُيهزم ل�ي�ث�ن بحبل، حيث تك�ن �لقدرة �الإلهية خمفية ور�ء �لق�ة �لب�شرية، تذكر 
�أنه يظن �أن خمل�شن� ه� جمرد رجل. وب�لن�شبة الآية  »لي�س له على �الأر�س مثيل«، 
فهي تعني �أنه ال ت�جد ق�ة ج�شدية ميكن �أن تق�رن بق�ة �ل�شيط�ن، الأنه ق�ة روحية 

�ش�فية، هكذ� ق�ل �لقدي�س »ت�م��س«. 
بق�ة  مب��شر  غري  ب�شكل  يتحرر  �أن  ميكن  ب�ل�شيط�ن  �مللب��س  �ل�شخ�س  ولكن 
ب�أي  �أو  ع�شب،  ب���شطة  يتحرر  �أن  �أو  د�وود،  بقيث�رة  ل�ش�ول  حدث  كم�  �مل��شيقى، 
ج�شم م�دي ت�جد فيه ف�شيلة طبيعية م�، ب�لت�يل هذه �لعالج�ت ميكن �أن ت�شتخدم 
ُت�شتخدم  �أن  و�الأع�ش�ب ميكن  �الأحج�ر  �أن  يق�ل  ت�م��س  �لقدي�س  الأن  فع�ل.  ب�شكل 

� كلم�ت �لقدي�س »جريوم«.  لتحرير �ل�شخ�س �مللب��س ب�ل�شيط�ن. وهن�ك �أي�شً
من  و�لكبد  �لقلب  خذ  �ملالك:  يق�ل  حيث  ط�بي�،  �شفر  يف  للمقطع  وب�لن�شبة 
�ل�شمكة، ف�إذ� تلب�س �ل�شيط�ن ب�أحد، �حرق �لكبد �أم�م �لرجل �أو �ملر�أة �مللب��شني، 
و�شيتكدر �ل�شيط�ن �ملتلب�س بهم� �أكرث. �لقدي�س »ت�م��س« يق�ل، يجب �أال نتعجب من 
هذ�، الأن تدخني بع�س �لنب�ت�ت عندم� حُترق تك�ن له نف�س �لق�ة، كم� ل� �أنه� يف 

د�خله� متتلك ح��شة روحية، �أو �أن فيه� ق�ة �ل�شل��ت �لروحية. 
على نف�س �لر�أي »�ألبريت« �ملب�رك، يف تعليقه على ل�ق� �لت��شع، و»نيك�ال�س �أوف 
الير�« و»ب�ل �أوف ب�رج��س« على �شم�يل �ل�ش�د�س ع�شر. حيث يق�ل �الأخري: �أنه ال 
بد �أن ُي�شمح له�ؤالء �مللب��شني ب�ل�شيط�ن لي�س فقط ب�أن تتم تهدئتهم، بل �أن يتحررو� 
�ل�شيط�ن  بهم  يتحر�س  مل  �أنه  ح�لة  يف  مفيدة  وهي  �مل�دية،  �الأ�شي�ء  ب���شطة  كلي� 

.� ب�شكل عنيف جدًّ
�جل�شدية  �مل�دة  يف  تغري  �أن  ميكن  ال  �ل�شي�طني  ك�لت�يل:  ب�ملنطق  هذ�  ويثبت 
�لن�شطة،  مع  �لع��مل �خل�ملة  ويكمل�ن  يجمع�ن  ولكنهم  رغبتهم يف ذلك،  مبجرد 
كم� يق�ل »نيك�ال�س« بنف�س �لطريقة ميكن جل�شم م�دي �أن يت�شبب للج�شم �لب�شري 
يجعل  �جلن�ن  لالأطب�ء،  وفق�  كمث�ل،  �ل�شيط�ن.  لعملي�ت  ق�بال  يجعله  م�  بت�أثري 
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�لع�مل �خل�مل، �شينتج عن  �أزيل  �إذ�  ب�لت�يل  �ل�شيط�ين،  للتلب�س  �ل�شخ�س عر�شة 
هذ� �أن �لت�أثري �لن�شط لل�شيط�ن يك�ن ق�بال للعالج. 

يف �ش�ء هذ� ميكن �أن نعترب كبد �ل�شمكة، وم��شيقى د�وود �لتي �رت�ح به� �ش�ول 
ثم حترر به� مت�ًم� من �لروح �ل�شيط�نية، هي �أ�شي�ء م�دية ن�فعة،  الأنه يق�ل: ورحلت 
عنه �لروح �ل�شيط�نية. وال ين�شجم مع معنى �لكتب �ملقد�شة �أن نق�ل �أن هذ� حدث 
بكر�م�ت و�شل��ت د�وود. الأن �لكتب �ملقد�شة ال تق�ل �شيئ� من هذ�، وك�نت �شتذكر 
وهن�ك  ب�رج��س«.  �أوف  »ب�ل  من  �أخذن�ه  �ملنطق  هذ�  حق�.  ك�ن  �إن  هذ�  ومتدح 
ب�شبب  حترر  �ش�ول  �أن  �الأول:  �جلزء  يف  �خل�م�س  �ل�ش�ؤ�ل  يف  ذكرن�ه  منطق   � �أي�شً
�أن �لقيث�رة �شبقت يف �لزمن �ل�شليب �لذي ُربطت عليه �الأطر�ف �ملقد�شة جل�شد 
لطرد  �ل�شرعية  �لعملي�ت  يف  �مل�دية  �الأ�شي�ء  ��شتخد�م  �أن  بق�ل  و�شنختم  �مل�شيح. 
�الأرو�ح �ل�شريرة ه� لي�س �شحًر� وم�ور�ئية. و�الآن �أ�شبح من �ملن��شب �أن نتحدث عن 

طرد �الأرو�ح �ل�شريرة نف�شه. 

e

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



258

الفصل 6. العالج بعملية طرد األرواح الشريرة 
الشرعية بواسطة الكنيسة 

�أن��ع  ولكل  �لكني�شة  ب���شطة  �ل�شرعية  �ل�شريرة  �الأرو�ح  طرد  بعملية  �لعالج 
�الأمر��س �حل�دثة ب�شبب �ل�شحر، وطرق طرد �الأرو�ح �ل�شريرة من �مل�شح�رين. 

�أن��ع  من  ن�ع  بكل  �الإن�ش�ن  ُي�شنب  �أن  ميكن  �ل�ش�حر�ت  �أن  قبل  من  قلن�  لقد 
�الأمر��س �جل�شدية، ب�لت�يل ميكن �أن ن�أخذه� كق�عدة ع�مة �أن �لعالج�ت �ل�شفهية 
�أو �لعملية �لتي ُت�شتخدم يف ح�لة �الإ�ش�بة بهذه �الأمر��س �لتي حتدثن� عنه� ميكن 
وطرد  كمث�ل.  و�جلذ�م  �ل�شرع  مثل  �الأخرى،  �الأمر��س  كل  مع   � �أي�شً ُت�شتخدم  �أن 
�الأرو�ح �ل�شريرة يعترب من �لعالج�ت �ل�شفهية وه� �الأكرث ف�ئدة عندن�، وميكن �أن 
�أ�شي�ء يجب ذكره�  �أنه �لن�ع �لر�ئد من هذه �لعالج�ت، وهن�ك ثالثة  ي�ؤخذ على 

ب�لن�شبة له.  
�أواًل، ال بد �أن نحكم، هل �ل�شخ�س �لذي مل ُيعني ر�شمي� �أنه ط�رد �أرو�ح �شريرة، 
ميكن  هل  �لع�دي،  �لدين  رجل  �أو  �ل�شعب  ع�مة  من  �لذي  �لع�دي  �ل�شخ�س  يعني 
�أن يطرد �الأرو�ح �ل�شريرة ب�شكل �شرعي �أم ال؟ ويرتبط بهذ� �ل�ش�ؤ�ل، ثالثة �أ�شئلة 
�أخرى، �أواًل، ب�أي �شروط يك�ن طرد �الأرو�ح �ل�شريرة �شرعي�؟  ث�نًي�، م�هي �ل�شروط 
�ل�شبعة �لتي يجب �أن تتحقق عندم� يريد �ل�شخ�س �أن ي�شتخدم �لتربيك�ت يف طرد 

�الأرو�ح �ل�شريرة؟ وث�لًث�، ب�أي طريقة ُيطرد هذ� �ملر�س ويخرج �ل�شيط�ن؟ 
ث�نًي�، ال بد �أن نتحدث عم� ميكن �أن ُيعمل �إذ� مل ينعم �لرب ب�لعالج بعد عمل 

طرد �الأرو�ح �ل�شريرة. 
نكتب   � و�أي�شً �ل�شفهية،  ولي�شت  �لعملية  �لعالج�ت  عن  نتحدث  �أن  بد  ال  ث�لًث�، 

�حلل�ل لبع�س �حلجج. 
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ب�لن�شبة الأواًل، لدين� ر�أي �لقدي�س »ت�م��س« يف �لكت�ب �لر�بع �لف�شل 23 حيث 
يق�ل: عندم� يك�ن �الإن�ش�ن ر�شمًي� ط�رد �أرو�ح �شريرة، فلقد مت منحه قدرة طرد 
�الأرو�ح �ل�شريرة يف منطقته �لر�شمية، وهذه �لقدرة ميكن �أن ت�شتخدم حتى ب���شطة 
ه�ؤالء �لذين ال يتبع�ن �أي تنظيم. ب�ملثل �لقد��س �الإلهي ميكن �أن ُيعمل يف بيت غري 

مكر�س، رغم �أن غر�س تكري�س �لكني�شة ه� �أن ُيعمل فيه� �لقد��س �الإلهي.
يتم حترير  �أن   �ل�ش�لح  �أنه من  �أنه، رغم  ن�شتنتج  �أن  �لكلم�ت ميكن  من هذه 
من  �ل�شريرة  �الأرو�ح  طرد  �شلطة  له  �شريرة  �أرو�ح  ط�رد  ب���شطة  �مل�شح�ر 
�مل�شح�رين،�إال �أنه يف �أوق�ت، بع�س �الأ�شخ��س �ملخل�شني ميكنهم �ش��ء بعمل طرد 

�أرو�ح �شريرة �أو بدون، �أن يطردو� �ل�شيط�ن. 
الأنن� �شمعن� عن فقري وعذر�ء، مت �شحر �لفقري و�أ�شبح و��شح� لالأطب�ء �أنه ال 
�لفقري، وت��شل  �لعذر�ء ذهبت لزي�رة �ملري�س  �أن  �أي عالج. ولكن حدث  له  ي�جد 
ق�لت  �أنه�  من  �أكرث  تفعل  ومل  ف��فقت،  لقدميه.  �لتربيك�ت  بع�س  تعمل  �أن  �إليه� 
�ل�شليب. وفج�أة  �ل�قت عملت عالمة  نف�س  �لر�شل، ويف  �لرب�نية وعقيدة  �ل�شالة 

�شعر �لرجل �أنه قد تع�فى، ف�ش�أل �لعذر�ء م� هي �لتع�يذة �لتي ��شتخدمته�.
ف�أج�بت، �أنت لديك �إمي�ن قليل وال ت�ؤمن ب�ملم�ر�ش�ت �ملقد�شة �ل�شرعية للكني�شة، 
و�أنت دوم� ت�شتخدم تع�يذ�ت ممن�عة وعالج�ت م�ور�ئية لهذ� �ملر�س، ب�لت�يل ف�أنت 
�إذ�  ن�دًر� م� تك�ن ب�شحة جيدة يف ج�شمك، الأنك د�ئًم� مري�س يف روحك. ولكن 
و�شعت ثقتك يف �شالة، ويف ت�أثري �لرم�ز �ل�شرعية، ميكنك �أن تع�َلج ب�شه�لة. الأنني 

مل �أفعل �شيئ� �إال �أنني كررت �ل�شالة �لرب�نية وعقيدة �لر�شل، و�الآن مت �شف�وؤك. 
�أو �لرقى يف طرد �الأرو�ح  �أي ت�أثري للتربيك�ت  �أال ي�جد  هذ� �ملث�ل يثري �ش�ؤ�ال، 
�أد�نت فقط  ب�أن �لعذر�ء  �أنه� مد�نة يف هذه �لق�شة. �شنجيب  �ل�شريرة، الأنه يبدو 

�لتع�يذ�ت غري �ل�شرعية لطرد �الأرو�ح �ل�شريرة. 
وكيف  ن�ش�أت،  نتحدث كيف  �أن  بد  ال  �ل�شرعية،  �لتع�يذ�ت غري  ولفهم م��ش�ع 
ب�شبب  ولكن  ب�لك�مل،  مقد�شة  رقى  �الأ�شل  يف  ك�نت  الأنه�  ��شتخد�مه�.  �إ�ش�ءة  مت 
�ل�شي�طني و�الأ�شخ��س �لف��شدين فكل �شيء ميكن �أن يدن�س، كذلك �لكلم�ت �ملقد�شة. 
الأنه قيل يف �لف�شل �الأخري يف �إجنيل مرق�س عن �لر�شل و�لرج�ل �ملقد�شني: »وهذه 
�ملر�شى  على  �أيديهم  وي�شع�ن  ب��شمي،  �ل�شي�طني  ُيخرج�ن  �مل�ؤمنني،  تتبع  �الآي�ت 
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جند  وب�لت�يل  مم�ثلة،  طق��ًش�  �لكهنة  ��شتخدم  �لالحقة  �الأزم�ن  ويف  فيرب�أون« 
�ل�شريرة  لالأرو�ح  �شل��ت خمل�شة وطرد مقد�س  �لقدمية  �لكن�ئ�س  �لي�م يف  حتى 
�أو خ�شع له، وهذ� ينجح عندم� يطبقه �لرج�ل �ملتق�ن  ��شتخدمه �الإن�ش�ن �لقدمي 
بدون �أي ��شتخد�م للم�ور�ئي�ت، وهن�ك �الآن رج�ل متعلم�ن وعلم�ء للث�ل�ث �ملقد�س 
 � يزورون �ملر�شى وي�شتخدم�ن كلم�ت كهذه ل�شف�ء لي�س فقط �مللب��شني ولكن �أي�شً

جميع �الأمر��س �الأخرى. 
منط  على  تع�يذ�ت  عمل��  �مل�ور�ئي�ت،  لديهم  �لذين  �لرج�ل  و�آ�شف�ه!  ولكن 
�لرقى، ف�جدو� الأنف�شهم �لعديد من �لعالج�ت غري �مل�شروعة �لتي ي�شتعمل�نه� هذه 
�الأي�م على �ملر�شى و�حلي��ن�ت، ورجل �لدين �مل�شيحي �أ�شبح مرت�خي� عن ��شتخد�م 
�لكلم�ت �ل�شرعية عندم� يزور �ملري�س. لهذ� �ل�شبب »ج�ليلم��س دي�ر�ندو�س« �ملعلق 
�ل�شريرة  �الأرو�ح  لطرد  �ل�شرعية  �لعملي�ت  �أن هذه  يق�ل  »ر�مي�ند«،  �لقدي�س  على 
�أو من  �لعقالء،  و�لكهنة  �ملتدينني  ت�شتخدم من  �أن  �مل�ور�ئي�ت ميكن  و�خل�لية من 
�الأ�شخ��س من ع�مة �ل�شعب، �أو حتى من �ملر�أة �ل�ش�حلة �لتي ثبت ر�شده�، بت�أدية 
�مل�ؤمنني:  تتبع  �الآي�ت  »وهذه  يق�ل:  �الإجنيل  الأن  �ملر�شى  على  �ل�شرعية  �ل�شل��ت 
»وي�شع�ن �أيديهم على �ملر�شى فيرب�أون، �إلخ«. وه�ؤالء �الأ�شخ��س �لع�دي�ن ال مُينع�ن 
من �ملم�ر�شة بهذه �لطريقة، �إال �إذ� ك�ن هن�ك خ�ف �أنه، ب�تب�ع طريقتهم، ميكن �أن 

ي�ش�ء ��شتعم�ل كالمهم من قبل بع�س �مل�ؤمنني ب�مل�ور�ئي�ت و�حلمقى. 
والأجل ت��شيح هذه �مل�ش�ألة يجب �أن ن�ش�أل كيف من �ملمكن �أن نعرف �إذ� ك�نت 
كلم�ت هذه �لرقى و�لتربيك�ت �شرعية �أم م�ور�ئية، وكيف يجب �أن يتم ��شتخد�مه�، 

وهل �ل�شيط�ن ميكن �أن يخرج به� وُتطرد به� �لروح �ل�شريرة. 
يف �ملق�م �الأول، م� يق�ل �أنه م�ور�ئي ه� كل م� ز�د عن �ل�شكل �لذي مت و�شفه يف 
�لدين. �نظر ر�ش�لة ك�ل��شي �لث�نية »�لتي له� حك�ية حكمة، بعب�دة ن�فلة« حيث يق�ل 

�لتف�شري: �مل�ور�ئية هي دين همجي، دين ذو طرق خمتًلة ظهر يف ظروف �شريرة. 
�شلطة  دون  �الإن�ش�نية  �لتق�ليد  فيه  تتدخل  ور�ئيًّ� حني  م�  يك�ن   � �أي�شً �شيء  �أي 
�الإلهي  �لقد��س  �إقح�م �لرت�نيم يف  �لنه�ية، مثل  �لدين يف  ��شم  دينية ثم يغت�شب 
يف  ُتغنى  �لتي  �لعقيدة  �خت�ش�ر�ت  �أو  �مل�تى،  ترتيلة  مقدمة  حت�ير  �أو  �ملقد�س، 
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�لقد��س �الإلهي، �أو �العتم�د على �لع�ش� بدال من �العتم�د على �لفرقة يف �مل��شيقى، 
�أو جت�هل �أن يك�ن هن�ك خ�دم على �ملذبح، ومم�ر�ش�ت مثل هذه.

ولكن حتى نع�د �إىل نقطتن�، عندم� نريد �أن نعمل هذ� �لعمل �شحيح� على �لدين 
و�لكلم�ت  و�لتربيك�ت  ب�ل�شل��ت  �ملر�شى  ن�شفي  �أن  نريد  عندم�  يعني  �مل�شيحي، 
�ملقد�شة، فالبد من حتقق �شبعة �شروط  تك�ن به� هذه �لتربيك�ت �شرعية. وحتى �إذ� 
�أردن� ��شتخدم �ملن��شد�ت، بق�ة �ال�شم �الإلهي، وبق�ة �أعم�ل �مل�شيح، م�لده و�آالمه 
هذه  ت�شمى  �ل�شبعة  �ل�شروط  فبهذه  وُطرد،  �ل�شيط�ن  ُقهر  به�  الأنه  �لكرمي،  وم�ته 
�لتربيك�ت و�لرقى وطرد �الأرو�ح �ل�شريرة �شرعية، وي�شمى ه�ؤالء �لذين مي�ر�ش�نه� 
ط�ردو� �أرو�ح �شريرة �أو عر�ف�ن �شرعي�ن. �نظر كالم �لقدي�س »�إيزيدور« يف كت�ب 
Etym �لث�من، �لعّر�ف�ن هم �لذين تك�ن فن�نهم ومه�ر�تهم يف ��شتخد�م �لكلم�ت. 

يك�ن  �أال  يجب  �أنه  ه�  »ت�م��س«،  �لقدي�س  من  تعلمن�  كم�  �ل�شروط،  هذه  و�أول 
هن�ك �شيء يف �لكلم�ت يدل على �أي ت�شرع خفي �أو علني لل�شيط�ن. ف�إذ� ك�ن فيه� 
مثل هذ�، ف���شح �أنه� تك�ن غري �شرعية. و�إذ� ك�ن فيه� ت�شرع خفي، ميكن �أن يظهر 
�ل�شيط�ن  �أو  �لرب  ك�ن  �إن  �ل�شريرة  �الأرو�ح  يهتم ط�رد  ال  عندم�  فمثال  �لنية،  يف 
وهذ�  ت�شرع خفي.  فهذ�  �ملطل�بة،  �لنتيجة  يبحث عن  ه�  ي�ش�عده ط�مل�  �لذي  ه� 
�أهلية ملثل هذ� �لعمل، فنجده يخلق بع�س �ملع�ين  يحدث عندم� ال يك�ن لل�شخ�س 
�ملزيفة. الأجل هذ� لي�س فقط يجب �أن يك�ن �الأطب�ء و�لفلكي�ن ُحك�م� على كالمه بل 
�. الأنه بهذه �لطريقة يعمل م�شتح�شري �الأرو�ح، حيث ي�شتخدم�ن  �لاله�تي�ن �أي�شً

�ل�ش�ر و�خل��مت و�الأحج�ر ذ�ت �ملع�ين �مل�ور�ئية.
وفق�  الأنه  معروفة،  �أ�شم�ء غري  فيه�  تك�ن  �أال  يجب  �لرقى  �أو  �لتربيك�ت  ث�نًي�، 

للقدي�س »ج�ن كري�ش��شت�م« ُيخ�شى �أنه� ُتخفي �شيئ� من �مل�ور�ئية. 
ث�لًث�، يجب �أال يك�ن هن�ك �شالل و��شح يف �لكلم�ت، الأنه �إن ك�ن، فت�أثري هذه 
�لكذب.  �لرب ال يك�ن �ش�هد� على  �لرب، الأن  �أن يك�ن من عند  �لكلم�ت ال ميكن 
فمثال بع�س �لن�ش�ء �لعج�ئز يف ُرق�هم ي�شتعمل�ن �جللجلة و�ل�شعر �لهزيل كم� يلي: 

�ملباركة ماري، ذهبت تتم�صى 
على نهر �لأردن 

قابلها �صتيفان، ووقع يف �حلديث معها، �إلخ. 
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�ل�شليب.  عالمة  غري  مكت�بة  رم�ز  �أو  ب�طل،  �أي  هن�ك  يك�ن  �أال  يجب  ر�بًع�، 
ب�لت�يل ف�لرقى �لتي �عت�د �جلن�د �أن يحمل�ه� هي غري �شرعية. 

خ�م�ًش�، ال يجب �أن يك�ن يف طريقة كت�بة �أو قر�ءة �أو طريقة ربط ُرقية �ل�شخ�س، 
�أي عدم ت�قري للرب، و�إن وجد هذ� تك�ن �لرقية بك�مله� م�ور�ئية. 

بد  ال  �ملقد�شة،  �لكتب  وكلم�ت  �الإلهية  ب�لكلم�ت  و�لتلفظ  تالوة  يف  �ش�د�ًش�، 
�لق�ة  �لت�أثري �شُيطلب من  و�إذ� ك�ن  للكلم�ت �ملقد�شة نف�شه� ومعن�ه�،  من �النتب�ه 

�الإلهية، �أو من �آث�ر �لقدي�شني �لتي هي ق�ة ث�ن�ية، فق�تهم تنُبع �أ�شاًل من �لرب. 
�ش�بع�، �لت�أثري يجب �أن ُيرتك الإر�دة �لرب، الأنه ه� �لذي يعلم �الأ�شلح لالإن�ش�ن 

�ش��ء �أن ي�شفيه �أو �أن يبتليه �أو �أن مُييته. هذ� �ل�شرط و�شعه �لقدي�س »ت�م��س«. 
وبهذ� ميكن �أن ن�شتنتج �أنه �إذ� مل يكن �شيء من هذه �ل�شروط معطل، ف�لرقية 
من  �الأخري  �لف�شل  يف  بهذ�  يتعلق  فيم�  يكتب  »ت�م��س«  و�لقدي�س  �شرعية.  تك�ن 
�إجنيل مرق�س »هذه �لآيات تتبع �ملوؤمنني، ُيخرجون �ل�صياطني با�صمي، يحملون 
حيات«، من هذ� يت�شح �أنه، ل� متت مالحظة �ل�شروط �أعاله، ف�شيك�ن �شرعي� مبعنى 

�لكلم�ت �ملقد�شة عملية طرد �حلي�ت من �ملنزل. 
�: كلم�ت �لرب لي�شت �أقل قد��شة من �آث�ر �لقدي�شني.  �لقدي�س ت�م��س يق�ل �أي�شً
ب�لت�يل  �مل�شيح:  �أقل من ج�شد  لي�شت  �لرب  »�أوج�شتني«: كلم�ت  �لقدي�س  يق�ل  كم� 
دع�ن� بكل �ملع�ين نت��شل ب��شم �لرب ون�شتخدم �ل�شالة �لرب�نية كم� ينبغي ون�شيد 
Angelic Salutation، مب�لده وب�آالمه، وبجروحه �خلم�شة، وبكلم�ته �ل�شبعة �لتي 
�لتي �خرتقت ج�شده،  �لثالثة  �لغ�لبة، وب�مل�ش�مري  تكلمه� على �ل�شليب، وبعب�ر�ته 
من  �ملع�ين  هذه  كل  و�أعم�له.  �ل�شيط�ن  �شد  �مل�شيح  جلي�س  �الأخرى  وب�الأ�شلحة 

�ل�شرعي �أن ُتعمل، ون�شع ثقتن� فيه�، ت�ركني �الأمر الإر�دة �لرب. 
� على �حلي��ن�ت �الأخرى، لكن ال بد من  وم� قيل ب�ش�أن طرد �حلي�ت ينطبق �أي�شً
بعن�ية  ُتع�مل  �أن  بد  �لرقى ال  �الإلهية. فهذه  و�لق�ة  �ملقد�شة  �لكلم�ت  �لرتكيز على 
غري  �لكلم�ت  ي�شتخدم�ن  �لعر�ف�ن  ه�ؤالء  يق�ل:  »ت�م��س«  �لقدي�س  الأن  كبرية. 
�ل�شرعية ع�دة، ولكنهم يح�شل�ن على ت�أثري�ت �شحرية ب���شطة �ل�شي�طني، خ��شة 
يف ح�لة �حلي�ت، الأن �حلية ك�نت هي �أول �أد�ة ��شتخدمه� �ل�شيط�ن خلد�ع �لب�شرية. 
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�أر�د على مر�أى من  �الأي�م  �أحد  الأنه يف قرية »�ش�لزب�رج« ك�ن هن�ك رجل، يف 
�جلميع، �أن يجذب كل �لثع�بني �إىل حفرة معينة، ويقتله� جميع� يف م�ش�حة قدره� 
ميل. فجمع كل �لثع�بني مع�، وك�ن و�قف� بنف�شه على �حلفرة، ولكن �آخرهم ك�ن ثعب�ن� 
�شخم� ومريع� مل يقدر �أن يدخل يف �حلفرة. ظل �لثعب�ن يعمل عالم�ت للرجل حتى 
يرتكه يزحف بعيًد�، لكن �لرجل مل ي�قف تع�يذته، وكم� �أن جميع �لثع�بني �الأخرى 
� على �لثعب�ن �ل�شخم �أن يدخل. ولكن  قد دخلت �حلفرة وم�تت، �أ�شر �أنه يجب �أي�شً
على  �حلفرة  ف�ق  من  قفز  وفج�أة  �ل�ش�حر،  من  �ملق�بلة  �جلهة  على  وقف  �لثعب�ن 
�ل�ش�حر، ولف نف�شه ح�ل بطنه، و�شحبه معه �إىل �حلفرة، حيث م�ت� مع�. من هذ� 
ميكن �أن نرى �أنه ميكن �أن مت�ر�س هذه �لرقى فقط لغر�س مفيد، مثل �إخر�جهم من 

بيت �أحدهم، والبد �أن ُتعمل بق�ة �لرب، وبخ�ف من �لرب، وبت�قري للرب. 
تعليقه�  يتم  �أن  �ل�شرعية هل ميكن  �لرقى  ن�ش�أل عن  �أن  بد  �لث�ين ال  �ملق�م  يف 
مثل هذه هي  �لتي  �ملم�ر�ش�ت  �أن  يبدو  �ملالب�س. رمب�  تخ�ط يف  �أن  �أو  �لرقبة  على 
 The Second Book on يق�ل، يف كت�ب  »�أوج�شتني«  �لقدي�س  غري �شرعية، الأن 
the Christian Doctrine: هن�ك �آالف �ملعد�ت �ل�شحرية و�لتم�ئم �لتي هي كله� 
م�ور�ئية، ومدر�شة �لطب تدينه� جميع� علني�، �ش��ء ك�نت تع�ويذ، �أو عالم�ت معينة 

ت�شمى رم�ز�، �أو تع�ويذ منق��شة لتعلق على �لرقبة. 
� �لقدي�س »ج�ن كري�ش��شت�م« يعلق على �إجنيل متى فيق�ل: بع�س �الأ�شخ��س  �أي�شً
ه�  هذ�  �ألي�س  ولكن  �الإجنيل،  من  �ملكت�بة  �الأجز�ء  بع�س  �أعن�قهم  على  يرتدون 
�الإجنيل �لذي ُيقر�أ كل ي�م يف �لكني�شة وي�شمعه �جلميع؟ كيف ميكن لرجل �أن تتم 
�إع�نته ب�رتد�ء �الإجنيل ح�ل رقبته، بينم� ه� مل يجن �شيئ� من �شم�عه ب�أذنه؟ فيم 

تك�ن ق�ة �الإجنيل؟ يف حروف كلم�ته، �أم يف مع�ين كلم�ته؟ 
عنقك،  ح�ل  ب�رتد�ئه�  �ل�شحيح  �ل�شيء  عملت  ف�أنت  �حلروف،  يف  ك�نت  �إذ� 
ولكن �إذ� ك�نت يف �ملع�ين، فمن �مل�ؤكد �أنه من �الأنفع �أن تزرعه يف قلبك بدال من �أن 

تعلقه على رقبتك. 

e
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الفصل 7. العالجات الموصوفة ضد العواصف 
الباردة والحيوانات المسحورة 

ب�لن�شبة لعالج�ت �حلي��ن�ت �مل�شح�رة، و�لرقى �شد �لع���شف، ال بد �أن نذكر 
�أواًل بع�س �لعالج�ت غري �ل�شرعية �لتي مت�ر�س من بع�س �لن��س. فهي ُتعمل ب���شطة 
كلم�ت و�أفع�ل م�ور�ئية، مثل �أن يع�ِلج �ل�شخ�س ديد�ن �الأ�ش�بع و�الأطر�ف ببع�س 
�لكلم�ت و�لرقى، وطريقة معرفة �شرعية هذ� مت ذكره� يف �لف�شل �ل�ش�بق. هن�ك 

مثال من ال ير�ش�ن �مل�ء �ملقد�س على �مل��شية �مل�شح�رة بل ي�شب�نه يف �أف��هه�. 
�إىل ج�نب م� ذكرن�ه ب�ش�أن �لعالج ب�لكلم�ت غري �ل�شرعية، »ويلي�م �أوف ب�ري�س« 
ب�شبب و�حد من  �شيك�ن هذ�  �لكلم�ت ككلم�ت،  �أية ق�ة يف  �إذ� ك�ن هن�ك  يق�ل،  
و�لذي  �شكله�  �أو يف  �له��ء،  و�لتي هي  ق�ته� يف م�دته�  تك�ن  �أن  �إم�  �أ�شي�ء:  ثالثة 
ه� �ل�ش�ت، �أو يف معن�ه�، �أو فيهم جميع�. وال ميكن �أن تك�ن ق�ته� يف �له��ء �لذي 
لي�شت له ق�ة على �أن يقتل �إال �إذ� ك�ن �ش�م�، وال ميكن �أن تك�ن يف �ل�ش�ت، وال ميكن 
�أن تك�ن يف �ملعنى، الأنه يف هذه �حل�لة، كلم�ت »�شيط�ن« و»م�ت« �أو »جحيم« �شتك�ن 
د�ئًم� م�شرة بذ�ته�، وكلم�ت »�شحة« و»خري« �شتك�ن ن�فعة د�ئم�. وال ميكن �أن تك�ن 
ق�ته� يف كل ه�ؤالء مع�، الأنه عندم� يك�ن كل جزء من �ل�شيء خ�طئ�، فكل �ل�شيء 

يك�ن خ�طئ�. 
�أعط�ه� لالأع�ش�ب  للكلم�ت كم�  �لق�ة  �لرب يعطي  �أن  نق�ل  �أن  ولي�س �شحيًح� 
و�الأحج�ر. الأنه �أيًّ� ك�نت �لق�ة �لتي يف �لتربيك�ت وكلم�ت �الأ�شر�ر �ملقد�شة و�لرقى 
�ل�شرعية فهي تع�د لهم، لي�س ككلم�ت، ولكن كنظ�م �إلهي و�أمر حمقق وفق� لل�عد 
�الإلهي. فه� وعد من �لرب �أن من فعل كذ� وكذ� �شيح�شل على كذ� وكذ� من �لنعمة. 
لذ� فكلم�ت �الأ�شر�ر �ملقد�شة م�ؤثرة ب�شبب معن�ه�، رغم �أن �لبع�س ي�ؤمن �أن له� ق�ة 
�لكلم�ت �الأخرى  لي�ش� مت�ش�ربني. لكن يف ح�لة  �لر�أيني  يف ج�هره�،  لكن هذين 
و�لرقى، ف���شح مم� مت ق�له �أنه مبجرد �لتلفظ �أو كت�بة �أو تلحني هذه �لكلم�ت فال 
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يك�ن له� ت�أثري، ولكن �لت��شل به� ب��شم �لرب ويف �ل�شل��ت �لعلنية �لتي هي �شك�ى 
مقد�شة لالإر�دة �الإلهية، فهذ� ه� م� يجعله� ن�فعة. 

حتدثن� �أعاله عن �لعالج�ت ب�الأفع�ل �لتي تبدو �أنه� غري �شرعية. و�شنذكر مث�ال 
من �ملم�ر�ش�ت �ل�شعبية يف �أنح�ء »�ش��بي�«. يف �الأول من م�ي� قبل �لفجر تخرج ن�ش�ء 
�أ�شج�ر �ل�شف�ش�ف، وي�شنع�ن منه�  و�لفروع من  �الأ�شج�ر  �أور�ق  �لقرية ويجمعن 
ب�أم�ن من �شرر  ب�أن كل �مل��شية �شتبقى  للت�أكد  �إكليال يعلق�نه على ب�ب �الإ�شطبل، 
يبطل  �أن  ميكن  ال  �لب�طل  ب�أن  �مل�ؤمنني  ه�ؤالء  ر�أي  ويف  كله�.  �ل�شنة  �ل�شحر خالل 
� عالج �الأمر��س ب�لتع�ويذ غري  ب�لب�طل، فهذ� �لعالج لي�س �شرعي�، ولن يك�ن �أي�شً

�ملعل�مة �شرعًي�.
ولكن نق�ل �أن �لن�ش�ء �أو �أي �أحد �آخر ميكن �أن يخرج يف �لي�م �الأول �أو يف �أي 
و�أور�ًق�  �أع�ش�ًب�  ويجمع  �ل�شم�س،  �أو غروب  بزوغ  �لنظر عن  بغ�س  �ل�شهر،  ي�م من 
و�أغ�ش�ًن�، ق�ئاًل �ل�شل��ت �لرب�نية �أو �لعقيدة، ثم يعلقهم على ب�ب �الإ�شطبل بنية 
جيدة، م�شدق� ب�إر�دة �لرب �أنه� �شتحميه، فه� بعد كل هذ� لي�س بريئ� من �لعت�ب. 
و�الأزه�ر  الأ�شج�ر  ب�أور�ق  �ل�شليب  عالمة  يعمل�ن  ملن  ب�لن�شبة  نف�شه  �الأمر 
�ملكر�شة يف ي�م �أحد �ل�شع�نني، وي�شع�نه بني حم�ش�ل �لكرمة �خل��س بهم، فرغم 

�أن �ملح��شيل يفرت�س �أن تتدمر ب�شبب �لربد، �إال �أنه� تبقى ب�أم�ن يف حق�لهم. 
ب�ملثل هن�ك ن�ش�ء، الأجل �حلف�ظ على �حلليب وعلى �الأبق�ر حتى ال ُي�شلب منه� 
حليبه� ب�ل�شحر، يعط�ن من �حلليب جم�ن� للفقر�ء ب��شم �لرب، يعط�نهم كل �إنت�ج 
�حلليب يف ي�م �الأحد، ويق�ل�ن �أنه بهذ� �لن�ع من �لزك�ة، �الأبق�ر �شتنتج حليب� �أكرث 
وحُتفظ من �ل�شحر. هذ� ال ح�جة �إىل �عتب�ره من �مل�ور�ئي�ت، الأنن� نعلم ب�أنه قد 
مت عمله بد�فع �ل�شفقة على �لفقر�ء، و�أنهم ين�شدون رحمة �لرب حلم�ية م��شيتهم.

مرة �أخرى، »نيد�ر« يف �لف�شل �الأول من كت�به Praeceptorium يق�ل �أنه من 
�ل�شرعي �أن نب�رك �مل��شية، بنف�س طريقة مب�ركة �ل�شخ�س �ملري�س، عن طريق رقى 
�ل�شبعة �شروط  �أن  �لتم�ئم، ط�مل�  ل� ك�ن له� مظهر  مكت�بة وكلم�ت مقد�شة، حتى 
ُيعلم�ن  �ملخل�شني  �الأ�شخ��س  بع�س  �أن  يق�ل  الأنه  حمققة.  �أعاله  ذكرن�ه�  �لتي 
�الأبق�ر بعالمة �ل�شليب، وب�ل�شل��ت �لرب�نية وبن�شيد Angelic Saltation الأجل 

�أن ُيطرد عمل �ل�شيط�ن �لذي ب�شبب �ل�شحر.  
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ويف كت�به Formicarius يخرب ب�أن �ل�ش�حر�ت قد �عرتفن �أن �شحرهن ُيعّطل 
�أو  �ملكر�س،  �مللح  تن�ول  �أو  �ملقد�س،  �مل�ء  ن�شح  مثل  �مل�قرة،  �لكن�شية  ب�لطق��س 
�ال�شتخد�م �ل�شرعي لل�شم�ع يف ي�م �لتطهري و�لنخيل �ملب�ركة وهذه �الأ�شي�ء. لهذ� 
�ل�شبب ت�شتخدم �لكني�شة هذه �الأ�شي�ء يف طرد �الأرو�ح �ل�شريرة، الأنه ميكنه� �أن تقلل 

من قدرة �ل�شيط�ن. 
لديهن ع�دة،  ف�إن  �لبقرة حليبه�  ي�شلنب  �أن  ُيردن  �ل�ش�حر�ت  �أن  ب�شبب   ،� �أي�شً
�أنهن يطلنب بطريقة �لت�ش�ل قليال من �حلليب �أو �لزبدة �لتي تخرج من �لبقرة، حتى 
ميكنهم بعد ذلك بفن�نهن �أن ي�شحرن �لبقرة، لذلك على �لن�ش�ء �أن يحذرن، عندم� 

ي�ش�ألهن �أي �شخ�س م�شتبه فيه بهذه �جلرمية، �أال يعط�ه �أي �شيء �أبًد� . 
�، هن�ك ن�ش�ء �إذ� غ�بت عن �لكني�شة لفرتة ط�يلة، ُي�شك فيه� �أنه� �ش�حرة،  �أي�شً
وعندم� ن�شك يف �مر�أة �أنه� �ش�حرة ميكن �أن نبحث عن �أي زبدة من منزل هذه �ملر�أة 
�إن ك�ن ممكن�. ثم نقطع �لزبدة �إىل ثالث قطع ونرميه� بعنف مت��شلني ب�لث�ل�ث 
�ملقد�س، �الآب و�البن و�لروح �لقد�س، وبذلك يطري كل �ل�شحر �إن ك�ن م�ج�د�. هذه 
ح�لة �إبط�ل �لب�طل ب�لب�طل، ولي�شت مم�ر�شة جديرة ب�لثن�ء �أن ترمي ثالث قطع 
من �لزبدة، الأنه �شيك�ن من �الأف�شل �أن تبعد �ل�شحر ب�أن تر�س �مل�ء �ملقد�س �أو ت�شع 

بع�س �مللح �ملكر�س، مع �ل�شل��ت �لتي ذكرن�ه�. 
�، الأنه يف �لع�دة تدمر كل م��شية �ل�شخ�س ب���شطة �ل�شحر، فه�ؤالء �لذين  �أي�شً
ع�ن�� من هذ� ال بد �أن يزيل�� �لرت�ب �لذي حتت عتبة �الإ�شطبل �أو �ملربط، فعندم� 
تذهب �مل��شية ل�شرب �مل�ء، يجب �أن يتم ��شتبد�ل �لرتبة برتبة جديدة مر�ش��شة ب�مل�ء 
�أدو�ت �ل�شحر  �ملقد�س. الأن �ل�ش�حر�ت كثرًي� م� �عرتفن ب�أنهن ي�شعن فيه� بع�س 
بن�ء على طلب �ل�شيط�ن، و�أن هذ� يك�ن �شيئ� مرئي�، مثل حجر �أو قطعة خ�شب �أو ف�أر 
�أو ثعب�ن. الأنه متَفق �أن �ل�شيط�ن ميكن �أن يعمل هذه �الأ�شي�ء بنف�شه بدون �حل�جة 

�إىل �أي �شريك، ولكنه ي�شتخدم �ل�ش�حر�ت ع�دة الأجل هالك �أرو�حهن. 
�أن  يجب  �لت�لية  �لطريقة  ذكرن�ه�،  �لتي  �ل�شليب  عالمة  و�شع  �إىل  ب�الإ�ش�فة 
�لن�ر مع  �إىل  ُترمى  �لثلج  �لب�ردة و�لزو�بع. ثالثة من قطع  �لع���شف  مت�ر�س �شد 
 Angelic Salutation لت��شل ب�لث�ل�ث �الأكرث قد��شة، وب�ل�شل��ت �لرب�نية ون�شيد�
�لكلمة ج�صًد�«  »ُجعلت  ي�حن�،  �إجنيل  �لعب�رة من  �أو ثالثة، مع  يكرر مرتني  وهذ� 
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تكرر ثالث مر�ت، ويق�ل »بكلم�ت هذ� �الإجنيل فلتتبعرث هذه �لع��شفة« و�إذ� ك�نت 
� وال ح�جة لل�شك يه، الأنه  �لع��شفة هي ب�شبب �ل�شحر، �شتت�قف. هذ� حقيقي جدًّ
ل� مت رمي قطع �لثلج �إىل �لن�ر بدون �لت��شل ب�ال�شم �الإلهي، ف�إن هذ� �شيعترب من 

�مل�ور�ئية. 
ولكن رمب� ي�ش�أل �أحد، هل �لع��شفة ال ميكن �أن ت�شكن �إال ب��شتعم�ل قطع �لثلج. 
�شنجيب ب�أن �لكلم�ت �ملقد�شة هي �لتي تك�ن م�ؤثرة، ولكن رمي قطع �لثلج يعني �أن 
�ملقد�س.  �لث�ل�ث  �إىل  ب�لت��شل  �أعم�له  يدمر  �أن  ويح�ول  �ل�شيط�ن،  يعذب  �الإن�ش�ن 
وه� يرميهم يف �لن�ر بدال من �مل�ء، الأنه كلم� ك�ن ذوب�نهم �أ�شرع كلم� ك�ن تدمري 
عمل �ل�شيط�ن �أ�شرع. ولكنه يجب �أن يعزو م� �شيحدث من ت�أثري �إىل �الإر�دة �لرب�نية. 
هن�ك رد من �ش�حرة الأحد �لق�ش�ة �لذي �ش�أله� �إن ك�ن هن�ك �أي طريقة لت�شكني 
�أن��شدك  �أن�  تق�ل،  �أن  �لطريقة،  بهذه  نعم،  ف�أج�بت:  ب�ل�شحر.  �ملث�رة  �لع���شف 
�أيته� �لع��شفة �لب�ردة و�لري�ح، ب�جلر�ح �خلم�شة للم�شيح، وب�مل�ش�مري �لثالثة �لتي 
�أن تذوبي  �خرتقت يد�ه وقدم�ه، وب�ملب�شرين �الأربعة، متى، مرق�س، ل�ق�، ي�حن�، 

وت�شقطي مثل �ملطر. 
كثري من �ل�ش�حر�ت �عرتفن، بع�شهن �عرتف بحرية وبع�شهن حتت �لتعذيب 
و�ل�شغط، �أن هن�ك خم�شة �أ�شي�ء ميكن �أن تعطلهن، يف بع�س �الأحي�ن يك�ن تعطيال 
ت�م�، ويف بع�س �الأحي�ن تعطيل جزئي، وهذه �الأ�شي�ء هي، �أن �الإن�ش�ن ال بد �أن يك�ن 
لديه �إمي�ن �ش�ف ويح�فظ على و�ش�ي� �لرب، و�أنه يجب عليه �أن يحمي نف�شه بعالمة 
�ل�شليب وب�ل�شل��ت، و�أنه ال بد يحرتم طق��س ومن��شب�ت �لكني�شة، و�أنه يجب �أن 
� يف قلبه يف  يك�ن جمتهد� يف �أد�ء �لعد�لة �لع�مة، و�أنه يجب �أن يت�أمل جهًر� �أو �شرًّ
�ل�شبب فهي مم�ر�شة  ولهذ�   .� �أي�شً »نيد�ر«  �الأ�شي�ء حتدث  �مل�شيح. وعن هذه  �آالم 
ع�مة يف �لكني�شة �أن ُتدق �الأجر��س كحم�ية �شد �لع���شف، حتى تهرب �ل�شي�طني 
� حتى ميكن للن��س �أن يت�شجع��  منه� الأنه� مكر�شة للرب ويكف�� عن ف�ش�دهم، و�أي�شً
على �لت��شل ب�لرب �شد �لع���شف ب�ل�شر �ملقد�س للمذبح و�لكلم�ت �ملقد�شة، تبع� 

للتق�ليد �لقدمية للكني�شة يف فرن�ش� و�أمل�ني�. 
ولكن حيث �أن هذه �لطريقة لعمل �ل�شر �ملقد�س لت�شكني �لع��شفة تبدو� للبع�س 
�أنه� م�ور�ئية، الأنهم ال يفهم�ن �لق��عد �لتي ميكن به� �أن ُنفرق بني م� ه� م�ور�ئي 
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وم� ه� لي�س كذلك، ب�لت�يل ال بد �أن نذكر �لق��عد �خلم�شة �لتي ميكن الأي �أحد �أن 
يعرف �إن ك�ن هذ� �لعمل م�ور�ئي �أم ال، يعني �إذ� ك�ن خ�رج� عن �لدين �مل�شيحي �أم 
حت يف تف�شري ر�ش�لة ك�ل��شي  ه� متفق معه ومع �لعب�دة و�إجالل �لرب. الأن هذه و�شِ
�أن  يق�ل  و�لتف�شري  حكمة«  حك�ية  له�  »�لتي  »ب�ل�س«:  �لقدي�س  يق�ل  حيث  �لث�نية، 

�مل�ور�ئية هي دين بدون �ن�شب�ط، كم� قلن� من قبل. 
�لق�عدة �الأوىل �أنه يف كل �أعم�لن� ال بد �أن تك�ن عظمة �لرب هي هدفن� �الأ�ش��شي، 
كم� يق�ل، �ش��ء كنت �شت�أكل �أو �شت�شرب، �أو �أي� م� ك�ن �لذي �شتفعله، �فعله يف عظمة 
�لرب. ووفق� لهذه �لق�عدة، ف�ملن��شب�ت و�لطرق �ل�شرعية  �لتي يف �لعهد �لقدمي ال 
�لعهد  يف  �حلقيقة  تظهر  بينم�  جم�زي،  ب�شكل  ُتفهم  �أن  يجب  الأنه�  �الآن،  مت�ر�س 

�جلديد.
و�لعقيدة  �لكني�شة  لطق��س  وفق�  تك�ن  �أن  من  بد  ال  �أنه  هي  �لث�نية  �لق�عدة 
ب�أال  يتعهدون  حمقى  هن�ك  �لق�عدة،  بهذه  �الهتم�م  عدم  وب�شبب  �الأخالقية. 
مي�شط�ن �شعرهم ي�م �ل�شبت مثال، �أو هن�ك من ي�ش�م�ن يف ي�م �الأحد ويق�ل�ن، 

يف �لي�م �الأف�شل تك�ن �لف�شيلة �أف�شل. 
�لكني�شة  نظ�م  مع  يتفق  حدث  م�  �أن  مت�أكد�  تك�ن  �أن  هي  �لث�لثة  �لق�عدة 
�لك�ث�ليكية، �أو مع �لكتب �ملقد�شة، �أو مع طق��س كني�شة معينة على �الأقل، �أو يتفق 
ك�ن  �الإلهي  �لقد��س  الأن  �شك  يف  ك�ن��  �الإجنليز  ف�الأ�ش�قفة  �لع�م.  �ال�شتعم�ل  مع 
ُيحتفل به بطريقة خمتلفة يف �لكن�ئ�س �ملختلفة، فكتب لهم �لقدي�س »جريج�ري«  �أنه 
ميكنهم �أن ي�شتخدم�� �أمي� طريقة يجدونه� تر�شي �لرب �أكرث، �ش��ء تبع�� �لطق��س 
�ملختلفة  �لكن�ئ�س  �أن  ب�شبب حقيقة  �أخرى.  �أي كني�شة  �أو  �أو �جل�ليك�نية  �لروم�نية 
لديه� طرق خمتلفة يف عب�دة �لرب وكله� ال تخ�لف �حلقيقة، وب�لت�يل، هذه �لع�د�ت 

يبغي �أن حُتفظ، ومن غري �ل�شرعي جت�هله�. 
�لق�عدة �لر�بعة هي �أن تعتني ب�أن م� يحدث �أم�مك تك�ن لديه عالقة طبيعية 
�أنه م�ور�ئي.: لهذ� �ل�شبب �لرم�ز غري  �إن مل يكن، ُيحكم  �لت�أثري �ملت�قع، الأنه  مع 
�ملعل�مة �أو �الأ�شم�ء �مل�شب�هة، و�ل�ش�ر و�جلد�ول �خل��شة مب�شتح�شري �الأرو�ح، هي 
كله� مد�نة كم�شتبه فيه�. ولكن ال ميكنن� �أن نق�ل �أن لهذ� �ل�شبب من �مل�ور�ئي �أن 
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مم�ر�شة  الأنه�  �ل�شيط�ن،  وب�ء  �شد  كحم�ية  �الأفخ�ر�شتي�  �أو  �ملقد�شة  ب�الآث�ر  نعمل 
دينية ومفيدة، والأنه يف �شره� �ملقد�س كل �لع�ن �شد �أعد�ئن�. 

�لق�عدة �خل�م�شة هي �أن نحذر �أن م� يحدث �أم�من� ال بد �أال تك�ن فيه فر�شة 
ب�شبب  �أنه  �إال  م�ور�ئي�،  لي�س  �أنه  فرغم  �حل�لة،  هذه  يف  الأنه  ف�شيحة،  �أو  خط�أ 
�لف�شيحة ينبغي �أن يتم ت�أجيله �أو �المتن�ع عنه. �أو ُيعمل ب�شكل �شري بدون ف�شيحة. 
ب�لت�يل �إذ� ك�ن �ل�شر �ملقد�س ميكن �أن ُيعمل بدون ف�شيحة �أو ب�شكل �شري، فال يجب 
�أن يتم جت�هله. الأن بهذه �لق�عدة يتج�هل �لعديد من �لكهنة ��شتعم�ل �لتربيك�ت 
الأن �لكلم�ت �ملقد�شة قيلت على �ملري�س �أو الأنه� معلقة على رقبته. �أن� �أق�ل �أنه ال 
�شيء يجب �أن ُيعمل، على �الأقل ب�شكل علني، �إن ك�ن من �ملمكن �أن يت�شبب هذ� يف 

حرج الأي فرد. 
وهذ� يكفي فيم� يتعلق بهذ� �مل��ش�ع عن �لعالج�ت �شد �لع���شف �لب�درة، �إم� 

ب�لكلم�ت �أو ب�الأفع�ل �ل�شرعية. 
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الفصل 8. العالجات الموصوفة لألضرار الخبيثة 
والبشعة التي تسببها الساحرات 

لالأ�شج�ر  ب�ل�شحر  حتدث  �لتي  �الأ�شر�ر  بع�س  �شد  �لعالج�ت  عن  �شنتحدث 
وثم�ر �الأر�س، �لتي تك�ن غ�لب� ب�لديد�ن �لتي ت�شيب �لنب�ت�ت، �أو ب�أ�شر�ب �جلر�د 
�الأر�س،  �شطح  وتخفي  كبرية  بقعة  يف  تنت�شر  �لتي  �الأخرى  �حل�شر�ت  �أو  �ل�شخمة 
�لي�نعة. و�شنتحدث  فت�أكل كل �شيء حتى �جلذور يف كل �حلق�ل وتلتهم �ملح��شيل 

� عن �لعالج�ت �شد �شرقة �الأطف�ل ب��شتخد�م �ل�شحر.  �أي�شً
ب�لن�شبة للن�ع �الأول من �الأ�شر�ر �شنقتب�س من كالم �لقدي�س »ت�م��س«، يف كت�ب 
تن��شد  �أن  �مل�شروع  من  هل  �ش�أل  عندم�   ،90 �ل�ش�ؤ�ل   Second of the Second
خمل�ًق� بال عقل، و�أج�ب ب�أنه م�شروع، ولكن فقط بطريقة �الإجب�ر، وتعني �أن تر�شل 
هذه �ملخل�ق�ت �لتي بال عقل ع�ئدة �إىل �ل�شيط�ن �لذي ��شتخدمه� الأذيتن�. وهذه 
طريقة ��شمه� �ملن��شدة وهي ن�ع من عملي�ت طرد �الأرو�ح �ل�شريرة �لتي تق�م به� 

�لكني�شة حيث ُتبقى ق�ة �ل�شيط�ن بعيدة عن �ملخل�ق�ت �لتي بال عقل.
ال  و�لتي  نف�شه�،  ع�قلة  �لغري  �ملخل�ق�ت  �إىل  م�جهة  �ملن��شدة  ك�نت  �إذ�  ولكن 
تفهم �شيئ�، �شيك�ن �الأمر ب�طال. من هذ� ميكن �أن نفهم �أنه ميكن �أن ُيطرد ه�ؤالء 
�لرحمة  ل  تنزُّ ت�ش�هم يف  �ل�شريرة، وهي  لالأرو�ح  �شرعي  �لتي هي طرد  ب�ملن��شدة 
�لعب�د�ت  يعمل��  و�أن  لل�شالة  م�كب  �لن��س يف  يذهب  �أن  بد  ال  �أواًل  ولكن  �الإلهية، 
�الأخرى ك�ل�شي�م. الأن هذ� �لن�ع من �ل�شر ُير�َشل ب�شبب �لزن� وت�ش�عف �جلر�ئم، 

فيجب على �لن��س �أن يعرتف�� بخط�ي�هم. 
من  �الأطف�ل  ي�ؤخذ  عندم�  ه�  لالإن�ش�ن  بحدوثه  �لرب  ي�شمح  �آخر  مريع  �شيء 
�أمه�تهم، وي��شع مك�نهم �أطف�ل غرب�ء ب���شطة �ل�شيط�ن، وهذ� م� ي�شميه �لن��س 
Changelings �أو �ملتح�لني، �أو ب�لل�ش�ن �الأمل�ين Wechselkinder وه�ؤالء �الأطف�ل 
ثالثة �أن��ع. بع�شهم يك�ن�ن مر�شى د�ئًم� ويبك�ن طيلة �ل�قت حيث �أن حليب �الأم 
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وال  بفعل عملي�ت �جل�ث�م،  يك�ن م�ل�د�  �الآخر  و�لبع�س  الإ�شب�عهم.  يك�ن ك�في�  ال 
�أو �لرجل  �أخذ �ل�شيط�ن منه �ملني،  �أبن�ء �لرجل �لذي  �أبن�ء �لزوج، بل هم  يك�ن�� 
يف  �الأطف�ل  وه�ؤالء  �لليلي.  �لتل�ث  ��شمه�  طريقة  عرب  منيه  �ل�شيط�ن  جمع  �لذي 

بع�س �الأحي�ن، ب�إذن �لرب، ُيبّدل�ن مك�ن �الأطف�ل �حلقيقيني. 
�شغ�ر  �أطف�ل  هيئة  يف  يظهرون  �شي�طني  هم  �الأطف�ل،  من  ث�لث  ن�ع  وهن�ك 
ويعلق�ن �أنف�شهم ب�ملمر�ش�ت. ولكن جميع �الأن��ع �لثالثة لديهم �شيء م�شرتك، �أنهم 
�، و�أنهم د�ئًم� يبك�ن وال يكربون، وال يح�شل�ن على حليب يكفيهم �أبًد� ،  ثقيل�ن جدًّ

وغ�لب� م� يتم �الإبالغ ب�أنهم �ختف��. 
وميكن �أن يق�ل �أن �ل�شفقة �الإلهية ت�شمح بحدوث مثل هذه �الأ�شي�ء ل�شببني. �أواًل، 
�لن�ش�ء  ب�أطف�لهم كثرًي� فهذه �لعق�بة مل�شلحتهم. ث�نًي�، بع�س  عندم� يتعلق �الآب�ء 
�أغ��هن  �أخرى  كثرية  �أم�ر  وهن يف   ،� جدًّ م�ور�ئي�ت  هذ� هن  لهن  يحدث  �لالتي 
من  �لكبري  �حلب  ي�شبه  ُحبه  �لكلمة،  معنى  بكل   � حقًّ غي�ر  �لرب  ولكن  �ل�شيط�ن. 
�لرجل �لع��شق لزوجته، فه� ال ي�شمح الأي رجل �آخر ب�القرت�ب منه�، وه� ال يتحمل 
�لتي  �لروح  على  غي�ر  ف�لرب  �لطريقة  بنف�س  �مر�أته.  على  ب�لزن�  �لتلميح  جمرد 
��شرت�ه� بدمه �لغ�يل وتبن�ه� ب�الإمي�ن، وال يتحمل �أن يتم مل�شه� من �ل�شيط�ن، �أو 
�أن تتحدث مع �ل�شيط�ن، �أو �أن يقرتب منه� �ل�شيط�ن ب�أي ح�ل، ف�ل�شيط�ن ه� عدو 
وغرمي �خلال�س. و�إذ� ك�ن �لزوج �لغي�ر ال يتحمل �لتلميح ب�لزن� على �مر�أته، كيف 
�شي�شعر �إن ح�شل �لزن� فيه� ب�لفعل! ب�لت�يل ال عجب �إذ� �شمح �لرب ب�أخذ �أطف�ل 

ه�ؤالء بعيد� لُي�شتبدل�� ب�أطف�ل زن�. 
وب�لطبع �لرب ه� �أكرث غرية على �لروح، وهذ� و��شح يف �لعهد �لقدمي، �أنه الأجل 
�أن يبعد �أبن�ءه عن �لزن�، حّرم �لزن�، وحّرم �الأ�شي�ء �لتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �لزن�، 
وهي �أ�شي�ء قد تبدو غري م�ؤثرة يف بع�س �الأحي�ن، لكنه� بطريقة �إعج�زية م� يك�ن 
له� ت�أثري يفهمه �حل�س �ل�ش�يف. الأنه يق�ل يف �شفر �خلروج �لث�ين و�لع�شرين، »ال 
تدع �ش�حرة تعي�س«، وي�شيف » ال ي�شكن�ن يف �أر�شك لئال يجعل�ك تخطيء �إيّل« ب�ملثل 

ف�إن �لق��دين يق�دون �إىل �مل�ت، وال ُي�شمح لهم مب�ش�حبة �لن��س. 
�تفق  �إذ�   « و�لع�شرين:  �لث�ين  �لتثنية  �شفر  يف  يق�ل  �لذي  �لرب،  غرية  الحظ 
بي�س،  �أو  فر�خ  فيه  �الأر�س،  على  �أو  م�  �شجرة  يف  �لطريق  يف  ط�ئر  ع�س  قد�مك 
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و�الأم ح��شنة �لفر�خ �أو �لبي�س، فال ت�أخذ �الأم مع �الأوالد، �أطلق �الأم وخذ لنف�شك 
�الأوالد«. كذلك �لرب �لغي�ر ال يحب �أن ي�ؤخذ �أبن�ئه منه. مبثل هذ� يف �أي�من� عندم� 
جتد �مر�أة عج�ز قطعة نقدية، تظن �أن هذ� فيه حظ عظيم، وب�لعك�س، عندم� حتلم 

ب�لنق�د تق�ل �أن هذ� عالمة �حلظ �لتعي�س. 
�آنية غري  ُتغطى، وعندم� تك�ن هن�ك  �أن  �الآنية يجب  �أن كل  � علمن� �لرب  �أي�شً

مغط�ة فهي تعترب جن�شة. 
�لن�ش�ء  )�أو  �لليل  يف  �ل�شي�طني  ت�أتي  عندم�  �أنه  �شحيح  غري  �عتق�د  هن�ك 
�ل�ش�حل�ت كم� ت�شميهم �لن�ش�ء �لعج�ئز، رغم �أنهن �ش�حر�ت، �أو �شي�طني يف هيئة 
لي�أكل�ه، حتى يجلب�� بعد ذلك خرًي� كثرًي�  �أن تعطيهم كل �شيء  �ش�حر�ت ( ال بد 
وي�شم�نهم  �لق�شة،  لهذه  ل�ن�  يعط�ن  �لن��س  بع�س  �لبلدة.  يف  و�ملخ�زن  للمت�جر 
�شي�ح �لب�م، ولكن هذ� �شد ر�أي �لعلم�ء �لذين يق�ل�ن �أن زو�ر �لليل ه�ؤالء ال ميكن 

�أن يك�ن�� �إال �شي�طني. 
روؤو�صكم  تق�صرو�  »ول  �لالويني  �شفر  يف  ج�ء   ،� �أي�شً �لغرية  على  وك�أمثلة 

م�صتديًر�، ول تف�صد عار�صيك« الأنهم عمل�� هذه �ل�ثنية يف ت�قريهم لالأ�شن�م. 
�مر�أة، ول  يكن متاع رجل على  »ل  و�لع�شرين:  �لث�ين  �لتثنية  �شفر  � يف  و�أي�شً
و�آخرين  فين��س،  لالإلهة  تكرمي�  يعمل�ن هذ�  ك�ن��  الأنهم  �مر�أة«  يلب�ص رجل ثوب 

ك�ن�� يعمل�ن مثل هذ� لتكرمي »م�ر�س« و»بري�ب��س«. 
�أن تدّمر مذ�بح �الأ�شن�م، و»هيزيكي��س دمر �لثعب�ن  �أمر �لرب  والأجل �لغرية، 
لنف�س  نح��س.  جمرد  �أنه  لهم  وق�ل  له،  ُي�شح��  �أن  �لن��س  �أر�د  عندم�  �لنح��شي 
�ل�شبب حرم �لرب �لعر�فة وقر�ءة �لبخت، و�أمر �أن �لرج�ل و�لن�ش�ء �لذين يفعل�ن 
هذ� �أن يق�دو� للم�ت. ه�ؤالء �لذين ي�شم�ن �لي�م �ملتكهن�ن. كل هذه �الأ�شي�ء فيه� 
قد  �لتي  �الأرو�ح  �لرب جت�ه  �لتي عند  �لغرية  يثري  �لروحي، وهذ�  �ل�شرك  ن�ع من 

تبن�ه� مثلم� يتبنى �لرجل زوجته، فحّرم كل هذه �الأ�شي�ء. 
ب�لت�يل يف �جلزء �لث�لث من هذ� �لعمل �شنتحدث عن �إب�دة �ل�ش�حر�ت، و�لذي 
ذ فيه �الأمر �الإلهي.  ه� �لدو�ء �لنه�ئي. الأن هذ� ه� �ملالذ �الأخري للكني�شة، و�لتي تنفِّ
�ل�شحرة  �شد  �لعالج  �شنذكر  هذ�  ويف  تعي�ص«.  �صاحرة  تدع  »ل  ق�ل،  �لرب  الأن 

�لرم�ة، الأن هذ� �لن�ع ميكن فقط �أن يب�د ب�لق�ن�ن �ملدين. 
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ب�لك�مل  �أنف�شهم  فيكر�ش��  �مل�ؤقتة  �لف�ئدة  عن  �الأ�شخ��س  بع�س  يبحث  عندم� 
�حلقيقي،  ب�العرت�ف  �ل�شيط�ن  �شط�ة  من  يتحررو�  �أن  ميكنهم  ف�إنه  لل�شيط�ن، 
بهذ� كعق�بة  ي�شمح  و�لرب  �لليل.  تعذب�� منه ط�يال، خ��شة يف  يك�ن�ن قد  لكنهم 
�شن�ديقهم  يف  �لذي  �مل�ل  كل  يختفي  �عرت�فهم،  بعد  �أنه  حتررهم  وعالمة  لهم. 
وحم�فظهم. وهن�ك �أمثلة كثرية ميكن �أن ن�رده�، ولكن الأجل �الإيج�ز �شنتج�وزه�. 
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مقدمة عامة 

من هم القضاة المناسبين لمحاكمة الساحرات؟ 

�ل�ش�ؤ�ل ه� هل �ل�ش�حر�ت، مع من��شريهن و�ملد�فعني عنهن وحم�تهن، يخ�شع�ن 
ي�شمح  مم�  �ملدنية  و�ملحكمة  �لكن�شية  �الأبر�شية  للمحكمة  �لق�ش�ئية  لل�شلطة  كلهم 
حم�كم�تهن.  يح�شرو�  �أن  مهمة  من  يرت�ح��  �أن  �لهرطقة  جرمية  على  للمفت�شني 
يحتج �لبع�س ب�أن �الأمر كذلك. الأن �ل�شريعة تق�ل: ال �شك ب�أن ه�ؤالء �لذين لديهم 
�متي�ز حم�كمة �إمي�ن �لب�شر يجب �أال ُي�شرف�� عن عملهم ب�أم�ر �أخرى، و�ملفت�ش�ن 
ب�شكل  يتع�مل��  �أال  بد  ال  �لهرطقة  بالء  للتفتي�س يف  �لر�ش�لية  �لروؤية  من  �مل�فدون 
علني مع �لعر�فني و�ملتكهنني، �إال �إن ك�ن ه�ؤالء هر�طقة، وال يجب �أن يك�ن لهم دخل 

يف مع�قبة ه�ؤالء، لكن ال بد �أن يرتك�هم ليح�َكم�� من قبل ق�ش�تهم �خل��شني. 
ولي�س هن�ك �أي �شع�بة يف تقبل حقيقة �أن هرطقة �ل�ش�حر�ت غري مذك�رة يف 
�ل�شريعة. الأن هرطقة �ل�شحر تخ�شع لنف�س �لعق�ب مثل �لهرطق�ت �الأخرى �ملتعلقة 
و�ل�ش�حر�ت  �لعر�فني  خطيئة  ك�نت  �إذ�  تق�ل:  �ل�شريعة  الأن  �ل�شم�ئر،  مبح�كمة 
�شريرة،  بطرق  نت�ئجهم  على  يح�شل�ن  �لعر�فني  الأن  و�حد،  كليهم�  فذنب  خفية، 
يعملنه�  �لتي  �الأ�شر�ر  على  �ل�شي�طني  من  ويح�شلن  يبحثن  �ل�ش�حر�ت  �أن  كم� 
للمخل�ق�ت، فهم يبحثن ب�شكل غري �شرعي على خمل�ق�ت مكر�شة للرب وك�ن يجب 

�أن تك�ن للرب وحده، وب�لت�يل فكليهم� مذنب بخطيئة �ل�ثنية. 
هذ� ه� معنى حزقي�ل �حل�دي و�لع�شرين 23، »لأن ملك بابل قد وقف على �أم 

�لطريق، على ر�أ�ص �لطريقني ليعرف عّر�فة، �صقَل �ل�صهام« 
� هر�طقة، ف�إنه� تعني �أن �لعر�فني  وعندم� تق�ل �ل�شريعة: �إال �إذ� ك�ن ه�ؤالء �أي�شً
� هر�طقة، والبد �أن يخ�شع�� للمح�كمة، ويف هذه �حل�لة ف�لعر�فني  و�ملتكهنني �أي�شً

� يخ�شع�ن، لكن مل جند ت�شريع� مكت�ب ب�ش�أنهم.  �ملزيفني �أي�شً
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�، �إذ� ك�ن على �ملفت�شني �أن يتع�مل�� مع �ل�ش�حر�ت، ال بد �أن يك�ن هذ� ب�شبب  �أي�شً
�أي هرطقة. فعندم� ي�شعن  �أن ت�ؤّدى بدون  �أعم�ل �ل�ش�حر�ت ميكن  جرمية، ولكن 
بدون �شاللة  ُتعمل  �أن  �أنه ميكن  �إال  �شنع�ء،  فهي جرمية  �ل�حل،  �مل�شيح يف  ج�شد 
� �أن ي�ؤمن �شخ�س �أن  منهن يف �لفهم، وب�لت�يل بدون هرطقة. الأنه من �ملمكن جدًّ
هذ� ه� ج�شد �مل�شيح، لكنه يرميه يف �لطني لرُي�شي �ل�شيط�ن ب�شبب عهد عمله معه 
حتى يحقق له بع�س مط�لبه مثل �أن يجد كنز� �أو �أي �شيء من هذ� �لن�ع. ب�لت�يل 
�خلطيئة،  فد�حة  ك�نت  مهم�  �ملعتقد،  يف  �شاللة  �إىل  حتت�ج  ال  �ل�ش�حر�ت  �أعم�ل 

فب�لت�يل هن ل�شن خ��شع�ت ملحكمة �لتفتي�س ولكن ُيرتكن لق�ش�تهن �خل��شني. 

�، �شليم�ن �أظهر ت�قرًي� الآلهة زوج�ته كن�ع من �للطف منه، ومل يكن بهذ�  �أي�شً
مذنًب� ب�لرّدة عن �الإمي�ن، الأنه يف قلبه ك�ن م�ؤمن� وحم�فظ� على �الإمي�ن �حلقيقي. 
حتتفظ  بينم�  معه،  دخلته  عهد  ب�شبب  �ل�شيط�ن  �ل�ش�حرة  تب�يع  عندم�   � ف�أي�شً

ب�الإمي�ن يف قلبه�، فهي ال تعترب بهذه �لطريقة مهرطقة. 

ولكن ميكن �أن ُيحتج ب�أن كل �ل�ش�حر�ت ال بد �أن ينكرن �الإمي�ن، وب�لت�يل ال بد 
�أن يح�َكمن ب�لهرطقة. لكن حتى �إن �أنكرن �الإمي�ن يف قل�بهن وعق�لهن، فال ميكن 
� �أن ُيعتربن هر�طقة. الأن �ملهرطق خمتلف عن �ملرتد، و�ملهرطق فقط ه� �لذي  �أي�شً

يخ�شع ملحكمة �لتفتي�س، وب�لت�يل ف�ل�ش�حر�ت ال يخ�شعن لهذ�. 

� قيل يف �ل�شريعة، فليج�هد �الأ�ش�قفة وممثل�هم بكل �لطرق حتى يحررو�  �أي�شً
�أبر�شي�تهم ب�لك�مل من �لفن�ن �خلبيثة للعر�فة و�ل�شحر �مل�أخ�ذة من »زورو�شرت«، 
و�إذ� وجدو� �أي رجل �أو �مر�أة يعمل هذه �جلرمية، فليطرد من �الأبر�شية ب�خلزي. 
�أنه يتحدث ب�شيغة  �، دع�هم �إىل ق�ش�تهم �خل��شني، ومب�  �أي�شً وقيل يف �ل�شريعة 
�ل�شريعة  ب�لت�يل، وفق� لهذه  �لكن�شية و�ملدنية،  �جلمع، فه� ي�شمل كل من �ملحكمة 

فهم لي�ش�� خ��شعني الأكرث من �ملحكمة �الأبر�شية. 

هذه �حلجج ت��شح �أن من �ملنطقي يف ح�لة �ملفت�شني، و�الأبر�شيني �أن يرت�ح�� 
من هذه �مل�ش�ؤولية ويرتك�� عق�ب �ل�ش�حر�ت للمحكمة �ملدنية، وهذ� �الدع�ء ميكن 
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م ب�شدة على �حلك�م  �أن ي�شبح جّيًد� ب�حلجج �لت�لية. الأن �ل�شريعة تق�ل، نحن ُنحرِّ
�أمر  الأنه  يحكم�� يف هذه �جلرمية،  �أن  ب�أي طريقة  يح�ول��  �أن  وجن�دهم  �مل�ؤقتني 
�أنه، عندم� ال تك�ن  يتبع هذ�  �لهرطقة.  يتكلم عن جرمية  كن�شي �ش�ف، وه� هن� 
�جلر�ئم كن�شية ب�شكل �ش�ف، كم� يف ح�لة �ل�ش�حر�ت ب�شبب �الأ�شر�ر �مل�ؤقتة �لتي 

يرتكبنه�، فالبد �أن يع�َقنب ب���شطة �ملحكمة �ملدنية ولي�س ب�ملحكمة �لكن�شية. 
�إىل ج�نب هذ�، يف �لت�شريع �الأخري بخ�ش��س �ليه�د تق�ل �ل�شريعة: ممتلك�تهم 
يع�ر�ش�ن  ف��شدة  عقيدة  �أ�شح�ب  الأنهم  ب�مل�ت،  عليهم  وُيحكم  م�ش�درته�،  يتم 
�إمي�ن �مل�شيح. ولكن �إذ� قيل �أن هذ� �لق�ن�ن يخ�س �ليه�د �لذين حت�ل�� للم�شيحية 
تتق�ى  لي�س �عرت��ش� �شحيح�. وال  �ليه�د، فهذ�  �إىل عب�د�ت  بعد ذلك رجع��  ثم 
�حلجة به، الأن �لق��شي �ملدين يع�قب ه�ؤالء �ليه�د على �أنهم مرتدون عن �الإمي�ن، 
وب�لت�يل ف�ل�ش�حر�ت �لالتي �أنكرن �الإمي�ن ال بد �أن يع�َملن بنف�س �لطريقة، ف�إنك�ر 

�الإمي�ن، �إم� ب�شكل ك�مل �أو جزئي، ه� �ملبد�أ �الأ�ش��شي لل�ش�حر�ت. 
ورغم �أنه يق�ل �أن كال من �لردة و�لهرطقة ُيحكم عليهم� بنف�س �لطريقة، �إال �أنه 
لي�س دور �لق��شي �لكن�شي �أن يخ�س نف�شه ب�أم�ر �ل�ش�حر�ت بل �لق��شي �ملدين. الأنه 
ال �أحد يجب �أن ي�شبب ف��شى بني �لن��س ب�شبب حم�كمة �لهرطقة، و�حل�كم نف�شه ال 

بد �أن يتدخل يف هذه �حل�الت. 
ت�شمح  �أال  يجب  يق�ل:  �حل�كمني  �الأمر�ء  عن  ب�لتحدث  »ج�شتني�ن«،  د�شت�ر 
الأحد �أن يثري مملكتك ب�شبب حتقيق ق�ش�ئي يف �أم�ر تخ�س �الأدي�ن �أو �لهرطق�ت، 
�أن ُيعمل يف �ململكة �لتي حتكمه� بدون �أن  وال ت�شمح ب�أي طريقة ب�أي عمل ق�ش�ئي 
تتدخل بنف�شك وت�شتخدم �لنق�د و�ل�شلط�ت �الأخرى �ملخت�شة، وال ت�شمح الأي �شيء 
�أن يحدث يف �أم�ر �لدين �إال �إذ� ك�ن متفق� مع مب�دئ �لدين. وو��شح من هذ� �أنه ال 

�أحد يجب �أن يتدخل يف ق�ش�ي� �لتمرد على �لدين �إال �حل�كم نف�شه. 
�إذ� ك�نت �ملح�كمة و�لعق�ب له�ؤالء �ل�ش�حر�ت لي�شت ب�لك�مل  �إىل ج�نب هذ�، 
من �خت�ش��س �ملحكمة �ملدنية، م�ذ� �شتك�ن ف�ئدة �لق��نني �لتي تن�س على م� يلي، 
�: ه�ؤالء �لذين  كل ه�ؤالء �لالتي ي�شمني �ش�حر�ت ال بد �أن ُيحكم عليهن ب�مل�ت. و�أي�شً
�، من  ي�ؤذون حي�ة �الأبري�ء ب���شطة فن�ن �ل�شحر ال بد �أن ُيرم�� �إىل �ل�ح��س. و�أي�شً
�إىل  �مل�ؤمنني،  من  �أحد  معهم  يتع�مل  وال  و�لتعذيب،  للم�ش�ءلة  يخ�شع��  �أن  �لالزم 
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�أ�شيفت،  �أخرى كثرية  �لنفي وم�ش�درة جميع ممتلك�تهم. وعق�ب�ت  ج�نب عذ�ب 
وميكن الأي �أحد �أن يقر�أه�. 

�أن  ميكن  �ل�ش�حر�ت  ه�ؤالء  �الأمر  حقيقة  يف  �أنه  هي  �حلجج  هذه  يع�ر�س  م� 
�جلرمية  الأن  �لكن�شية.  و�ملحكمة  �ملدنية  �ملحكمة  بني  ب�لتع�ون  ويع�َقنب  يح�َكمن 
ب���شطة  لي�س  �ملق�طعة،  ومطر�ن  �حل�كم  ب���شطة  حت�َكم  �أن  بد  ال  �ل�شر�ئعية 
�ملطر�ن وحده، ولكن ال بد �أن يك�ن �حل�كم معه. هذ� و��شح يف د�شت�ر ج�شتني�ن، 
حيث مت �إحل�ق �الأمر�ء �حل�كمني على �لنح� �لت�يل: �إنه �أمر �شر�ئعي �لذي �شُيق�شى 
فيه، ال بد �أن حُتقق فيه مع مطر�ن �ملق�طعة. والإز�لة كل �ل�شك�ك يف �مل�ش�ألة، يق�ل 
�ملف�شرون، �إذ� ك�ن �الأمر بب�ش�طة ه� مر�قبة �الإمي�ن فقط، ف�إن �حل�كم وحده ميكن 
�أن يحكم فيه، ولكن �إن ك�ن �الأمر معقد�، فالبد �أن يتم �حلكم فيه ب���شطة �الأ�شقف 
و�حل�كم، والبد �أن ُيحفظ �الأمر �شمن �حلدود عن طريق �شخ�س م�ؤيد من �لرب، 
يحفظ �الإمي�ن �الأرث�ذك�شي، ويفر�س تع�ي�ش�ت من��شبة عن �الأم��ل، ويح�فظ على 

حرمة �لرع�ي�.  
�أن هذ� ال  �إال  �الإعد�م،  يفر�س عق�بة  �أن  �ملدين ميكن  �الأمري  �أن  �، رغم  و�أي�شً
 � ُيق�شي حكم �لكني�شة، �لتي من دوره� �أن حتكم على �حل�لة. ب�لطبع هذ� و��شح جدًّ
�لعق�ب�ت َيحكم به� كل  �ل�شريعة يف �مل��د �ملتعلقة ب�لهرطقة. الأنه بع�س  يف ق�ن�ن 
من �لق�ن�ن �ملدين و�لت�شريعي، كم� و�شحن� يف ق��نني �ل�شريعة �لتي تخ�س �مل�ن�ية 
و�لهرطقة �الآرية. ب�لت�يل فعق�بة �ل�ش�حر�ت تخ�س كال �ملحكمتني مًع� ولي�س ب�شكل 

منف�شل. 
�، ت�أمر �لق��نني �أن رج�ل �لدين �ملهرطقني ينبغي �أن يح�كم�� من ُق�ش�تهم،  �أي�شً
ولي�س من �ملحكمة �ملدنية �أو �مل�ؤقتة، الأن جر�ئمهم تعترب كن�شية ب�شكل �ش�ف. ولكن 
�مل�ؤقت  �الأذى  عملن  الأنهن  كن�شية،  وجزئي�  مدنية  جزئي�  هي  �ل�ش�حر�ت  جر�ئم 
�أن  �ملحكمتني  كال  ق�ش�ة  �إىل  يع�د  ف�الأمر  ب�لت�يل  �الإمي�ن،  على  �عتدين  وكذلك 

يح�كم�هن ويع�قبنهن. 
كن�شية  ك�نت �جلرمية  �إذ�  يق�ل،  د�شت�ر ج�شتني�ن، حيث  م�ؤكد يف  �لر�أي  هذ� 
�شتحت�ج �إىل عق�بة كن�شية وغر�مة، فيجب �أن َيحكم فيه� �الأ�شقف �لذي يك�ن م�ؤيد� 
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من عند �لرب، ولي�س حتى �أ�شهر ق��س يف �ملق�طعة ُي�شمح له �أن ي�أخذ �لق�شية. ونحن 
ال نريد �أن يك�ن للق�ش�ة �ملدني�ن �أي علم بهذه �الإجر�ء�ت، الأن هذه �الأم�ر ينبغي �أن 
ُيحقق فيه� كن�شًي� و�أرو�ح �ملذنبني فيه� ال بد �أن ت�شحح ب�لعق�ب�ت �لكن�شية، وفق� 
للق��نني �الإلهية �ملقد�شة و�لتي تتبعه� ق��نينن�. وعلى �جل�نب �ملق�بل جرمية �ل�شحر 
لغري رج�ل �لدين له� طبيعة مزدوجة فينبغي �أن حت�َكم وتع�َقب من كلت� �ملحكمتني. 

بر�ش� من  نبني،  �أن  ه�  �الأ�ش��شي  �أن هدفن�  نق�ل  �شبق،  م�  كل  وب�الإج�بة على 
�لرب، نحن مفت�شي �أمل�ني� �لعل�ية �أنن� معفي�ن من مهمة حم�كمة �ل�ش�حر�ت، و�أنن� 
نرتكهن ليع�قنب ب���شطة ق�ش�ة مق�طع�تهن، وهذ� ب�شبب م�شقة هذ� �لعمل: �شريطة 
�شنرتك  نحن  وب�لت�يل  �الأرو�ح.  وخال�س  ب�الإمي�ن  �خلطر  �مل�ش�ر  هذ�  ُيلِحق  �أال 

للق�ش�ة �أنف�شهم طرق �ملح�كمة و�لعق�ب و�حلكم يف هذه �حل�الت. 

مع  يتع�مل��  �أن  عديدة  ح�الت  يف  ميكنهم  �الأ�ش�قفة  �أن  نبني  حتى  ب�لت�يل 
بدون  يتع�مل��  �أن  ميكنهم  ال  �أنه  برغم  �ملفت�شني  �إىل  �حل�جة  بدون  �ل�ش�حر�ت 
�لق�ش�ة �ملدنيني و�مل�ؤقتني يف �حل�الت �لتي فيه� عق�بة �الإعد�م، فيجب �أن ندون �آر�ء 
�إىل نف�س تنظيم  �لنه�ية كلن� ننتمي  �إ�شب�ني�، الأنن� يف  �أنح�ء  �ملفت�شني �الآخرين يف 

�ملب�شرين، حتى تك�ن كل تف�شيلة مفه�مة ب�شكل و��شح. 

و�إيج�ز� كل من  �الأرو�ح  �ل�ش�حر�ت و�لعر�فني وم�شتح�شري  �أنه كل  ر�أيهم ه�، 
فهم  مرة،  �ملقد�س يف  �الإمي�ن  م�ر�ش��  قد  ك�ن��  �إذ�  �لكه�نة،  من  �لن�ع  هذ�  يعمل 
خ��شع�ن ملحكمة �لتفتي�س، كم� يف �لثالث ح�الت �الأوىل �ملذك�رة يف بد�ية �لف�شل 
Multorum querela للب�ب� »كليمنت« بخ�ش��س �لهرطقة، حيث يق�ل  يف كت�ب 
�أنه ال �ملفت�س يجب �أن يتع�مل بدون �أ�شقف، وال �الأ�شقف بدون مفت�س، رغم �أن هن�ك 
�أن يتع�مل�� فيه� وحدهم، و�أي �شخ�س �شيقر�أ �لف�شل  �أخرى ميكن  خم�شة ح�الت 
�شريى. ولكن يف ح�لة و�حدة َذكر ب�شكل حمدد �أنه ال �أحد منهم� يجب �أن يتع�مل 

بدون �الآخر، وهي عندم� يعترب �لعر�ف مهرطًق�. 

ت��شل��  �لذين  وه�ؤالء  �لكف�ر،  و�شع��  للمفت�شني،  �خل��شعة  �لفئة  نف�س  يف 
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ب�ل�شيط�ن، وه�ؤالء �حل��شلني على �حلظر �لكن�شي وظل�� يف �حلظر �شنة ك�ملة، �إم� 
ب�شبب �شيء يتعلق ب�الإمي�ن �أو يف بع�س �لظروف �لتي لي�س له� عالقة �الإمي�ن، وهم 
�لكني�شة  م�ظف  ف�شلطة  هذ�  وب�شبب  �الأخرى.  �الإ�ش�ء�ت  من  عدًد�   � �أي�شً ُيدخل�ن 
�أن  ميكنهم  مل  حيث  �ملفت�شني  على  ُو�شعت  �الأعب�ء  من  كثرًي�  �أن  ب�شبب  �شعفت، 
يحمل�ه� ب�شكل �آمن حيث �أن �لق��شي د�ئًم� م� يطلب من� �لتز�ًم� دقيًق� بكل �مله�م 

�ملفرو�شة علين�. 

e
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السؤال 1. طريقة ابتداء عملية النيابة 

م� هي �لطريقة �ملن��شبة البتد�ء عملية �لني�بة يف �الإمي�ن �شد �ل�ش�حر�ت؟ يف 
�الإج�بة نق�ل �أن هن�ك ثالثة طرق َي�شمح به� ق�ن�ن �ل�شريعة:

�أو  �لهرطقة،  بجرمية  �لق��شي  �أم�م   � �شخ�شً م�  �أحٌد  َيتهم  عندم�  �الأوىل هي   
�ش� نف�شه للعق�بة يف ح�لة �إذ� م� ف�شل يف  بحم�ية �لهرطقة، وَيعر�س �أن ُيثبته� ُمعرِّ

�إثب�ته�.
َيعر�س  �أحد م� على �شخ�س م�، ولكن ال  ي�شتنكر  �لث�نية هي عندم�   �لطريقة 
�أن ُيثبت �أق��له وال نية له يف �إدخ�ل نف�شه يف �الأمر، ولكنه يق�ل �أنه ذكر �ملعل�م�ت 
�ملدين  �لق��شي  ب���شطة  �ملفرو�شة  �لعق�بة  ب�شبب  �أو  لالإمي�ن،  �حلم��س  من  كن�ع 

على ه�ؤالء �لذين يف�شل�ن يف �إثب�ت �ملعل�م�ت. 
ه �ته�م �أو  �لطريقة �لث�لثة تت�شمن تفتي�ًش� ع�ًم�، �أي �أنه عندم� ال يك�ن هن�ك م�جِّ
ُمبلِّغ، ولكن ي�جد تقرير ع�م ب�أن هن�ك �ش�حر�ت يف قرية م� �أو مك�ن م�، ف�لق��شي 
عنده� يجب �أن يتخذ �الإجر�ء�ت بدون وج�د �أي طرف، ولكن بب�ش�طة بق�ة �شلطته. 
هن� ال بد �أن نالحظ �أن �لق��شي يجب �أال يقبل ب�لطريقة �الأوىل ب�شه�لة ل�شبب 
و�حد، �أنه� لي�شت �ته�م� �آتي� من دو�فع �إمي�نية، وال هي ق�بلة للتطبيق كثرًي� يف ح�لة 
ه  � هي فيه� خطر على م�جِّ �ل�ش�حر�ت، الأنهن يعملن �أعم�لهن يف �خلف�ء، ثم �أي�شً
تن�زعية  � هي  �أي�شً ثم  �إثب�ت ق�شيته،  ف�شل يف  �إذ�  عليه  الأن هن�ك عق�بة  �الته�م، 

 .� جدًّ
ف�لعملية ينبغي �أن تبد�أ ب�قتب��س ع�م ُي��شع على جد�ر �أبر�شية �لكني�شة �أو مبنى 

�لبلدية، بهذ� �ل�شكل: 
نحن ن�ئب� كذ� وكذ� )�أو ق�ش�ة مق�طعة كذ� وكذ�(، ن�شعى بكل جهد وق�ة بكل 
قل�بن� �أن نح�فظ على �ل�شعب �مل�شيحي �لذي وثق بن� يف وحدته ويف �إبق�ئه بعيًد� عن 
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كل بالء بغي�س من �لهرطقة: ب�لت�يل نحن �لق�ش�ة �ملذك�رون لذلك �ملكتب، الأجل 
جمد و�شرف �ال�شم �ملعب�د ي�ش�ع �مل�شيح ومتجيد �إمي�ن �الأرث�ذك�س �ملقد�س، ولقمع 
�لهرطقة �خلبيثة �لتي تعمله� �ل�ش�حر�ت ب�شكل ع�م وتعمله� كل و�حدة منهن على 
�إىل �جتم�ع  �أن يدع�  �إذ� ك�ن ق��شًي� كن�شًي�، يجب  �أي� م� ك�نت ح�لته� )هن�  حدة 
كل �لكهنة وكب�ر �ل�شخ�شي�ت يف �لكني�شة يف هذه �لقرية بق�له: نحن ن�جه، ون�أمر، 
ونطلب، ونحث، ب�أنه يف مدة �ثني ع�شر ي�ًم� وهن� �لق�ش�ة �ملدني�ن يجب �أن ي�أمرو� 

بطريقتهم(.
و�لث�لثة  ث�ين،  للتحذير  و�لث�نية  �الأول،  للتحذير  م�ق�فة  منه�  �أي�م  �أربعة  �أول 
للتحذير �لث�لث، ونحن ن�أمر يف هذ� �لتحذير �ل�شرعي �لثالثي �أنه �إذ� َعلم �أي �أحد، 
�أو ر�أى، �أو �َشمع �أن هن�ك �أي �شخ�س ُمبلَّغ عنه �أنه مهرطق �أو �ش�حر �أو �ش�حرة، �أو 
�أي من هذه �ملم�ر�ش�ت �مل�شرة لالإن�ش�ن و�مل��شية و�الأ�شج�ر على  م�شتبه فيه بعمل 
دة ب�شي�ع �لدولة، فعليه �أن ُيبلغ عنه ف�ًر�، ولكن �إذ� مل يطع �أحد م�  �الأر�س، و�ملهدِّ
هذه �الأو�مر و�لتحذير�ت ب�لك�شف عن هذه �الأم�ر يف �ملدة �ملحددة، فليعلم )هن� 
�أنه �شيتم حرم�نه ب�شيف �حلظر �لكن�شي  �أن ي�شيف(  يجب على �لق��شي �لكن�شي 
)�لق��شي �ملدين هن� يجب �أن ي�شيف �لعق�بة �مل�ؤقتة(، حيث �أن عق�بة �حلظر نحن 
�ل�شرعية  �لتحذير�ت  هذه  بعن�د  يتج�هل  من  كل  على  �ل�قت  هذ�  من  �شنفر�شه� 

�ملذك�رة. 
يف �لطريقة �لث�نية ال بد �أن ُي�ش�ف �شيء �إىل هذ� �لتحذير، الأنه قيل فيه� �أنه� 
م�شتعًد�  ولي�س  �أق��له  يثبت  �أن  يعر�س  ال  �ملُبلِّغ  �أن  حيث  �ملعل�م�ت،  ب���شطة  تك�ن 
ول�ش�لح  لالإمي�ن  ب�شبب حم��شته  يتكلم  ولكنه فقط  �لق�شية،  مت�رًط� يف  يك�ن  �أن 
�أنه ال  �أو ين�ه يف �لتحذير �ملذك�ر،  �لدولة، ب�لت�يل ف�لق��شي �ملدين ال بد �أن يذكر 
�أحد يجب �أن يظن �أنه �شي�شبح ُمعر�ش� للعق�بة ل� ف�شل يف �إثب�ت �أق��له، حيث �أنه 

�أتى لي�س ب�شفته متهًم� ولكن ب�شفته مبلغ.  
وبعده�، مب� �أن �لعديدين �شيذهب�ن وُيدل�ن ب�ملعل�م�ت �أم�م �لق��شي، ال بد �أن 
ك�ِتب�  لديه  يك�ن  �أن  بد  ال  �لت�لية:  ب�لطريقة  �الإجر�ء�ت  يعمل  ب�أن  �لق��شي  يعتني 
عدٍل، �ثن�ن �ش�دق�ن، �إم� من رج�ل �لدين �أو �الأ�شخ��س �لع�ديني، و�إن ك�ن ك�تب 
�لعدل،  ك�تب  مك�ن  يف  من��شبني  رجلني  �أي  فليكن  عليه،  �حل�ش�ل  متعّذر  �لعدل 
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حم�كمة  يف  بحذر  تتقدم  �أن  �ل��جب  من  تق�ل:  حيث  �ل�شريعة  يف  ذكره  مت  وهذ� 
�جلر�ئم �خلطرية حيث �أنه ال خط�أ يجب �أن ُيرتكب يف تنزيل �لعق�بة �ل�شديدة على 
م�شتحقه�، نحن نرغب ون�أمر ب�أنه �أثن�ء ��شتج��ب �ل�شه�د �أو �ملبلِّغني يف تهمة كهذه 

ال بد �أن يك�ن لديك �ثنني ع�قلني متدينني، �إم� رجلي دين �أو رجلني ع�ديني. 
ثم تق�ل: يف وج�د ه�ؤالء �الأ�شخ��س ف�إن �شه�دة �ل�شه�د �شُتكتب ب�شدق ب���شطة 
م�ظف ديني ع�م �إذ� ��شتطعت �أن حت�شل على و�حد، �أو �إذ� مل حت�شل، فب�أي �ثنني 
من��شبني، والحظ ب�لت�يل �أنه ب�ج�د ه�ؤالء �الأ�شخ��س، ف�لق��شي �شي�أمر �ل�ش�هد �أو 
�ملُبلِّغ �أن يذكر معل�م�ته كت�بة، �أو على �الأقل يذكره� ب��ش�ح �شفهًي�، وبعده� يبد�أ 

ك�تب �لعدل يف �لكت�بة ب�لطريقة �لت�لية: 
و�ل�شه�د  �لعدل  ك�تب  �أن�  وج�دي  يف   ،- �شهر  من   ،- ي�م  يف   ،- ربن�  �شنة  يف 
�أم�م �لق��شي �ملكرم   - � �ل�ش�هد  �أتى �شخ�شيًّ  ،- �أبر�شية  - يف  �مل�ش�همني، يف قرية 

وعر�س ورقة فيه� �ملعل�م�ت �لت�لية.
مكت�بة،  �شه�دته  �ل�ش�هد  يقدم  مل  و�إذ�  كله�،  �ملعل�م�ت  يذكر  �أن  يجب  )هن� 

فيجب �أن ي�أخذه� �شفهية ويكتب م� يلي( 
وق�ل   - �أبر�شية  يف   - قرية  يف  للق��شي  معل�م�ت  وقدم  �إلخ،  �أتى..  )�ل�ش�هد 
و�أكد �أن �ملتهم -  يعلم كيف ي�شر �لن��س �أو �أنه عمل ب�لفعل �شرًر� معيًن� لل�ش�هد �أو 

ل�شخ�س �آخر( 
�أن�جيل  على  �إم�  �ملعت�دة،  ب�لطريقة  يحلف  �ل�ش�هد  يجعل  �أن  بد  ال  هذ�  بعد 
� �ثنني يف متثيل للث�ل�ث  �لرب �الأربعة، �أو على �ل�شليب، ر�فًع� ثالثة �أ�ش�بع وخ�ف�شً
�ملقد�س والإد�نة روحه وج�شده ب�أنه �شيق�ل �حلقيقة يف �شه�دته، وعندم� يق�شم يجب 
�أن يبد�أ �لق��شي يف �ش�ؤ�له كيف عرف �أن �شه�دته هذه حقيقة، و�إن ك�ن قد ر�أى �أو 
�شمع ب�لذي يق�شم عليه، و�إذ� ق�ل �أنه قد ر�أى �شيًئ�، كمث�ل: ر�أى �ملتهم م�ج�ًد� يف 
�شيبد�أ  �إ�شطباًل،  دخل  �أو  حي��ًن�،  م�س  قد  �أنه  �أو  �ل�شحرية،  �لع��شفة  حدوث  وقت 
و�إذ�  ك�ن م�ج�ًد�،  ومن  وب�أي طريقة،  مرة،  وكم  و�أين،  ر�آه،  متى  ب�ش�ؤ�له  �لق��شي 
�شمع  �لذي  �ل�شخ�س  �لق��شي من  ي�ش�أله  �أن  يجب  �شمع عنه،  لكن  يره  �أنه مل  ق�ل 
منه، و�أين، ومتى، وكم مرة، ويف وج�د من، وليعمل مق�الت منف�شلة لكل نقطة من 
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كله  بهذ�  تقريًر�  يدون  �أن  �لع�دي يجب  �لك�تب  �أو  �لعدل  وك�تب  �ملذك�رة،  �لنق�ط 
ب�شرعة ويكتب ك�لت�يل:

�أتى �ل�ش�هد بنف�شه و�أق�شم على �الأن�جيل �الأربعة.. �إلخ، ب�أنه �شيق�ل �حلقيقة يف 
�شه�دته، و�ش�أله �لق��شي كيف ومل�ذ� عرف �أو �شك �أن م� يق�له حقيقي، و�أج�ب ب�أنه 
ر�أى �أو �أنه �شمع، ثم �ش�أله �ملفت�س �أين ر�أى �أو �شمع هذ�، و�أج�ب ب�أنه ر�آه يف ي�م -  من 

�شهر - يف �شنة - يف قرية و�أبر�شية -، و�ش�أله كم مرة ر�أى �أو �شمع.. �إلخ.
 ويجب عمل مق�الت منف�شلة، و�لكل يدونه ب�لطريقة �لتي ذكرن�ه�، وحتديًد� ال 

بد �أن ي�ش�أله من �لذي ي�ش�ركه �ملعرفة بهذه �لق�شية. 
وعندم� يعمل كل هذ�، ميكنه يف �لنه�ية �أن ي�ش�أله �إذ� ك�ن قد قّدم هذه �ملعل�م�ت 
ب�شبب رغبة مري�شة منه �أو ُكره �أو حقد على �ملتهم، �أو �إن ك�ن قد حذف �شيًئ� من 

�شه�دته حم�ب�ة لفالن، �أو �إن ك�ن قد ُطلب منه �أن يق�ل هذه �ملعل�م�ت. 
ُيبقي �الأمر �شًر� مهم� ك�ن �لذي ق�له يف  �أن  َيفر�س عليه  �أن  �لنه�ية، ال بد  يف 
�ملحكمة، �أو مهم� ق�ل له �لق��شي، وكل �لعملية يجب �أن ُتدّون مكت�بة، وعندم� يكتمل 

ن ب�الأ�شفل �لت�يل:  كل هذ�، ال بد �أن يدوِّ
هذ� قد مت عمله يف �ملك�ن �لفالين يف ي�م - و�شهر - و�شنة -، يف وج�دي �أن� ك�تب 
مت  وفالن  فالن  و�ل�ش�هد  ب�لكت�بة،  معي  �ملكلفني  وه�ؤالء  �لع�دي  �لك�تب  �أو  �لعدل 

��شتدع�وؤهم و�لتحقيق معهم. 
�لطريقة �لث�لثة البتد�ء �لعملية هي �الأكرث �شي�ًع� و�لع�دية، حينم� ال يظهر �أي 
م�،  قرية  يف  �شحر  ب�ج�د  ع�م  تقرير  هن�ك  يك�ن  ولكن  متهم،  �أو  �ش�هد  �أو  ُمبلِّغ 
�لذي  مثل  ع�م  حتذير  عمل  بدون  �لق��شي  يتقدم  �أن  ميكن  �لتقرير  هذ�  وب�شبب 

�أعاله، الأن �لتقرير قد �أتى له عن طريق �ل�شمع، فيكتب:
يف �شنة ربن� - يف ي�م - من �شهر -، و�شل �إىل �شمع �لق��شي فالن تقريًر� ع�ًم� 
و�إ�ش�عة ب�أن قرية - فيه� ن�ع من �ل�شحر، �لذي ه� �شد �الإمي�ن و�شد �ل�ش�لح �لع�م 

للدولة. 
وكل �شيء يجب �أن ُيكتب ِوفًق� للتقرير �لع�م، ويف �أ�شفله يكتب: 
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�لق�شية �لتي �شمعن�ه� يف ي�م - من �شهر - يف �شنة -  يف وج�د ك�تب �لعدل فالن 
وفالن و�أ�شح�ب �ل�شلطة فالن وفالن، و�ل�شه�د فالن وفالن �لذين مت ��شتدع�وؤهم 

و�لتحقيق معهم. 
هذه  مب��شرة  طرق  مع  يتع�مل  �لذي  �لث�ين  �مل��ش�ع  �إىل  ُنكمل  �أن  قبل  ولكن 
�لعدد  ��شتج��بهم، مثل كم  يتم  �لذين  �ل�شه�د  �شيًئ� عن  نق�ل  �أن  بد  �لعملي�ت، ال 

�لالزم منهم، وم� هي �شروطهم. 

e
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السؤال 2. عن عدد الشهود 

�شروطهم،  هي  وم�  م�ج�ًد�  يك�ن  �أن  يجب  �ش�هًد�  كم  نعلم  �أن  �ل�شروري  من 
�ل�ش�ؤ�ل ه�: هل للق��شي بطريقة �شرعية �أن يحكم على �أي �شخ�س بهرطقة �ل�شحر 
ب�شه�دة �ثنني من �ل�شه�د �مل�ث�قني و�لذين تك�ن دالئلهم� متفقة؟ �أم �أنه يجب ت��فر 

�أكرث من �ثنني؟
فقط  ولكن  ك�مل  ب�شكل  متفقة  لي�شت  �ل�ش�هَدين  �أدلة  تك�ن  رمب�  ب�أنه  ونق�ل   
يك�ن فيه� �تف�ق جزئي، بذلك �شيختلف �ل�ش�هد�ن يف كالمهم� يف �شيء معني، كمثل 
�صحرت  �ملر�أة  »هذه  يق�ل:  و�الآخر  بقرتي«،  �صحرت  �ملر�أة  »هذه  �أحدهم�  يق�ل  �أن 

طفلي«، ولكنهم� يتفق�ن يف م�ش�ألة �ل�شحر. 
ولكنن� هن� �شنتحدث عن ح�لة �ل�ش�هدين �لذين يك�ن�ن متفقني مت�ًم�، و�الإج�بة 
هي: رغم �أن �ش�هدين فقط يبدو�ن ك�فيني لتحقيق دقة �لق�ن�ن )ب�شبب ق�عدة �أنه 
�لن�ع،  تهمة من هذ�  �أنه يف  �إال  فه� حقيقي(،  �شيء  �أو ثالثة على  �ثنني  �أق�شم  �إن 
ف�ش�هدين ال يبدو �أنهم� يكفي�ن لعمل �حُلكم �لع�دل، وذلك ب�شبب فظ�عة �جلرمية 
�لتي يتعلق به� �ل�ش�ؤ�ل، الأن �لربه�ن على هذ� �الته�م �لكبري ال بد �أن يك�ن �أو�شح 

من �ش�ء �لنه�ر، خ��شة يف تهمة �لهرطقة. 
ولكن ميكن �أن يق�ل �أنه رمب� يحت�ج �الأمر بره�ًن� ب�شيًط� يف �لتهم �لتي من هذ� 
�لن�ع، و�أنه قيل يف �ل�شريعة عن �لهرطقة: �أن �الإن�ش�ن يك�شف نف�شه �أنه مهرطق فقط 
�إذ� وجد نف�شه يحيد عن �لتع�ليم وعن طريق �لدين �لك�ث�ليكي، وجُنيب ب�أن هذ� 

مفيد يف �فرت��س �أن �ل�شخ�س مهرطق، ولكن لي�س مفيًد� يف �إد�نته. 
�ل�ش�هد  يرى  ال  ف�لدف�ع  ق�شري،  نظ�م  ه�  �لق�ش�ئي  لالإجر�ء  �لع�دي  �لنظ�م 
يحلف �ليمني، و�لدف�ع ال يعرف�ن �ل�ش�هد، الأن هذ� �شيعر�شه خلطر كبري، ب�لت�يل، 
وفًق� للق�ن�ن ف�ل�شجني ال ُي�شمح له �أن َيعلم من �لذين يتهم�نه، ولكن �لق��شي نف�شه 
�ل�ش�هد دلياًل مرتِبًك� ب�شبب �شيء  م�شم�ح له، كم� �شن��شح الحًق�. وعندم� يقدم 
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يرقد على �شمريه، ف�لق��شي لديه �ل�شلطة �أن ي�شعه حتت حتقيق ث�ٍن، وكلم� قًلت 
فر�شة �ل�شجني يف �أن يد�فع عن نف�شه، كلم� ��شتط�ع �لق��شي �أن يحقق ب�شكل �أكرث 

دقة. 
الأنه رغم �أن هن�ك �ش�هدين متفقني وم�ث�قني �شد �شخ�س و�حد، فحتى هذ� �أن� 
� بتهمة كبرية كهذه، لكن �إذ�  ال �أ�شمح به �أن يك�ن دلياًل ك�فًي� للق��شي لُيدين �شخ�شً
ك�ن �ل�شجني ه� �شخ�س ذو �شمعة �شريرة، فال بد �أن ُتعطى له فرتة ليتطهر، و�إذ� 
ك�ن ُي�شك ب�شكل ق�ي يف �شه�دة �أو يف دليل �أحد �ل�شه�د، فال بد للق��شي �أن يجعله 
ينكر �لهرطقة، �أو ي�ش�أله مرة �أخرى، �أو يغري من حكمه. الأنه ال يبدو ع�داًل �أن تدين 
�أن �حل�لة  �إن�ش�ًن� له �شمعة جيدة بتهمة كبرية كهذه ب�شه�دة �ش�هدين فقط، رغم 
خمتلفة ب�لن�شبة لل�شخ�س �شيئ �ل�شمعة. هذ� �الأمر مت �لتع�مل معه ب�شكل ك�مل يف 
ق�ن�ن �ل�شريعة، حيث ُكِتب �أن �الأ�شقف ال بد �أن ي�أتي بثالثة �شه�د �أو �أكرث من �لرج�ل 
ليعط�� �الأدلة حتت �لق�شم ب�أنهم يق�ل�ن �حلقيقة �إن ك�ن�� يعلم�ن �أي معل�مة عن 

وج�د هرطقة يف هذه �الأنح�ء. 
� بهرطقة كهذه ب�شه�د  � ميكن �أن ن�ش�أل: هل �لق��شي ميكن �أن يدين �شخ�شً و�أي�شً
غري متفقني يف �أدلتهم؟ وجنيب ب�أنه ال ميكنه عمل هذ�، خ��شة الأن �لرب�هني على 
�لتهمة ال بد كم� قلن� �أن تك�ن �أو�شح من �ش�ء �لنه�ر، ويف هذه �لتهمة ب�لتحديد ال 
�أحد ُيد�ن بدليل �فرت��شي، ب�لت�يل يف ح�لة �ل�شجني �لذي يك�ن متهًم� ب�ته�م ع�م، 
ُتعطى له مدة لتطهري نف�شه، ويف ح�لة �لذي يك�ن حتت �ل�شك �لق�ي من بر�هني 
�لتع�ر�ش�ت،  �أن جنعله ينكر �لهرطقة، ولكن على �لرغم من بع�س  �ل�شه�د، ال بد 
ف�ل�شه�د يتفق�ن على حق�ئق معينة، وب�لت�يل تك�ن للق��شي حرية �لت�شرف، وب�شكل 

غري مب��شر ي�أتي �ش�ؤ�ل �آخر ه� كم مرة يجب �أن يتم �لتحقيق مع �ل�شه�د؟
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السؤال 3. االستحالف الرسمي وإعادة التحقيق مع 
الشهود 

ميكن �أن ن�ش�أل: هل �لق��شي يقدر �أن ُيجرب �ل�ش�هد �أن يق�شم �ليمني على ق�ل 
�حلقيقة بخ�ش��س �إمي�ن �ل�ش�حر�ت؟ وهل ب�إمك�نه ��شتج��به عدة مر�ت؟ وجنيب 
ميكن  �لكن�شية  �حل�الت  ويف  �لكن�شية،  �ملحكمة  يف  خ��شة  ذلك،  عمل  ميكنه  ب�أنه 
�أن يفِر�س �لق��شي على �ل�ش�هد �أن يق�ل �حلقيقة ب�لق�شم، و�إال لن يك�ن دليله ذ� 
قيمة، الأن ق�ن�ن �ل�شريعة يق�ل: �ملطر�ن �أو �الأ�شقف ميكن �أن يعمل ج�لة يف �الأنح�ء 
�لتي فيه� �إ�ش�عة وج�د هرطقة، ويجرب �أكرث من �شخ�س لهم �شمعة جيدة �أو يبدون 
�أ�شخ��س طيبني ب�لن�شبة له ولكل �حلي �أن ُيق�شم��، و�إذ� رف�ش�� بعن�د �أن يق�شم�� 

ف�شيتم �عتب�رهم مهرطقني. 
و�ل�ش�هد ميكن �أن يحًقق معه عدة مر�ت وهذ� م�ج�د يف �ل�شريعة، حيث تق�ل: 
عندم� يعِطي �ل�ش�هد دليله ب�شكل مرتبك، �أو يبدو �أنه يكتم �شيًئ� يعلمه ل�شبب م�، 

ف�إن على �لق��شي ر�شمي� �أن يعيد �لتحقيق معه من جديد. 
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السؤال 4. عن طبيعة وحالة الشاهد 

ب�لن�شبة للذين حتت حكم �حلظر �لكن�شي و�أن�ش�رهم وم�ش�عديهم يف �جلرمية، 
فهم  �أ�شي�دهم،  �شد  �أدلة  ُيعط�ن  �لذين  �خُلّد�م  �أو  �ل�شمعة،  و�شّيئي  و�الأ�شقي�ء 
ُمعَتمدين كلهم ك�شه�د يف �حل�الت �لتي تخ�س �الإمي�ن، وكم� �أن �لهرطقة ميكن �أن 
� �ل�ش�حرة ميكن �أن تعِطي دليال �شد �ل�ش�حرة،  تعِطي دليال �شد �لهرطقة، ف�أي�شً
ولكن هذ� فقط يف ح�لة نق�س �لرب�هني �الأخرى، وهذ� �لدليل ميكن فقط �أن ُيعترب 
� يف �الأدلة �لتي تقدمه� زوجة  �أي�شً به يف �ملق��ش�ة ولي�س يف �لدف�ع، وهذ� حقيقي 
�ل�شجني �أو �أوالده �أو قر�بته �شد �ل�شجني، الأن �لدليل �لذي مثل هذ� له وزن �أكرب يف 

�إثب�ت �لتهمة. 

ن�شمح  نحن  لالإمي�ن  كحم�ية  تق�ل:  حيث  �ل�شريعة  يف  و��شًح�  هذ�  ك�ن  ولقد 
�لكن�شي  �حلظر  حتت  �لذين  �الأ�شخ��س  �أن  �لهرطقة  خطية  يف  �لتحقيق  ح�لة  يف 
و�شرك�ئهم وم�ش�عديهم يف �جلرمية، �أن ُيعترب بهم ك�شه�د يف ح�لة نق�س �لرب�هني 
�شد �لهرطقة ومن��شريه� و�ملد�فعني عنه�، �شريطة �أن يظهر من عدد �ل�شه�د ومن 

�الأدلة  ومن �لظروف كله� �أنهم ال يعط�ن �شه�دة مزيفة. 

يف ح�لة �لدليل �ملعَطى ب���شطة �ش�هد زور، ب�فرت��س �أنهم يتكلم�ن �الآن بد�فع 
�شه�د  �أدلة  �أن  ق�لت:  �ل�شريعة عن هذ� حيث  �لدين، فقد حتدثت  حم��شتهم على 
من  بروح  يتكمل�ن  ال  �أنهم  ب��ش�ح  ظهر  �إذ�  مقب�لة،  هي  يت�ب��،  �أن  بعد  �لزور، 
�لطي�س، �أو بد�فع �لعد�وة، �أو ب�شبب �لر�ش�ة، ولكن فقط بد�فع �حلم��شة �ل�ش�فية 
قد  ك�ن��  �شيًئ�  يك�شف��  �أن  �أو  ق�ل�ه،  م�  ت�شحيح  ر�غبني يف  �الأرث�ذك�شي،  لالإمي�ن 
�أخف�ه، يف دف�ع عن �الإمي�ن، ف�شه�دتهم تك�ن �شحيحة مثل �أي �أحد �آخر، �شريطة 

�أال يك�ن هن�ك �أي �شيء �آخر يع�ر�شه�. 
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وو��شح من نف�س �لف�شل يف �ل�شريعة �أن �شه�دة �الأ�شخ��س ذوي �ل�شمعة �ل�شيئة 
�أو �ملجرمني �أو �خلدم �شد �أ�شي�دهم هي مقب�لة، الأن �ل�شريعة تق�ل: عظيم ه� بالء 
�لهرطقة، ب�أنه حتى �خلدم ُيقبل بهم ك�شه�د �شد �أ�شي�دهم، و�أي جمرم �أو �شخ�س 

�شيئ �ل�شمعة ميكن �أن يقدم دلياًل �شد �أي �شخ�س �أًي� ك�ن. 

e
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السؤال 5. إن كان األعداء يمكن أن يعتبروا كشهود 

ولكن �إذ� �ش�ألن�: هل ميكن للق��شي �أن َيعترب عدو �ل�شجني �لذي يريد �أن يقدم 
دلياًل �شده يف مثل هذه �لق�شية ه� �ش�هد معترب؟ وجنيب ب�أنه ال ميكنه ذلك، الأنه 
يف نف�س �لف�شل من �ل�شريعة تق�ل: يجب �أن تفهم �أنه يف هذ� �لن�ع من �لُتهم، �لعدو 
� ي��شح  �ل�شخ�شي ال ميكن �العتب�ر به يف تقدمي دليل.  هرني �أوف �شيج��شي� �أي�شً
هذ�. ولكن م� يتحدث�ن عنه هن� هم �الأعد�ء، ويجب �أن نذكر �أن �ل�ش�هد ال يك�ن 
�لظروف  من  يت�شكل  ف�لعدو  �لعد�وة،  من  �لن�ع  هذ�  ب�شبب  م�ؤهل  غري  ب�ل�شرورة 
�لت�لية: عندم� يك�ن هن�ك م�ت و�نتق�م بني �لطرفني، �أو عندم� يك�ن هن�ك حم�ولة 
�ل�شجني،  �ل�ش�هد �شد  �أن هن�ك عد�وة من  ي��شح  �أو �شرر  �أو جرح �شديد  للقتل، 
فه�  ب�مل�ت،  �ل�شجني  ي�شيب  �أن  يح�ول  كم�  �ل�ش�هد  �أن  ُيفرت�س  �حل�لة  هذه  ويف 
� �شيح�ول �أن ي�شيبه ب�لهرطقة، وكم� �أنه يتمنى �أن ي�أخذ حي�ة �ل�شجني، كذلك  �أي�شً

�شيتمنى �أن ي�أخذ �شمعته، ب�لت�يل ف�لدليل �ملقّدم من عدو �ل�شجني ال ُيعتد به. 
ولكن هن�ك درج�ت �أخرى من �لعد�وة )الأن �لن�ش�ء تكره ب�شه�لة(، فال يحت�ج 
�لدليل  �إىل  ُينَظر  �أنه  رغم  مت�ًم�،  م�ؤهل  غري  �ل�ش�هد  نعترب  �أن  �لدرج�ت  تلك  يف 
�لذي يقدمه ب�شك �شديد، وال ُيعطى �لت�شديق �لك�مل لكلم�ته �إال �إذ� �أثبته� برب�هني 
م�شتقلة، و�أن يك�ن �شه�د �آخرين قد قدم�� �أدلة �أخرى غري م�شك�ك فيه�. و�لق��شي 
يجب �أن ي�ش�أل �ل�شجني �إن ك�ن يظن �أن لديه �أعد�ء ميكن �أن يتقدم�� ويتهم�ه بد�فع 
�لكره حتى ي��شل�ه �إىل �مل�ت، و�إذ� ق�ل نعم، يجب �أن ي�ش�أله �لق��شي من ه� هذ� 
�ل�شخ�س، ومن ثم يجب �أن يالحظ �لق��شي �إن ك�ن �ل�شخ�س �لذي ذكره �ل�شجني 
لي�س  �لعدو  يقدمه  �لذي  �لدليل  ك�ن  و�إذ�  بدو�فع �خلبث،  �أدلة  ُيقدم  ب�أنه  معروف 
مثبًت� برب�هني �أخرى �أو ب�شه�دة �شه�د �آخرين، فيمكن للق��شي �أن يرف�س �لدليل، 
لديه  ك�نت  �أنه  �عرتف  لكنه  كه�ؤالء،  �أعد�ء  لديه  لي�س  �أنه  �ل�شجني  ق�ل  �إن  ولكن 
� مل يتقدم بدليل  خم��شم�ت مع ن�ش�ء، �أو �إذ� ق�ل �أن لديه عدو، لكنه �شّمى �شخ�شً
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�شده، يف هذه �حل�لة، حتى ل� ق�ل �ل�شه�د �الآخرون �أن هذ� �ل�ش�هد قد �أعطى �أدلة 
بدو�فع من �لعد�وة، ف�إن �لق��شي ال يرف�س �لدليل، ولكن يعتد به مع بقية �الأدلة. 

�أن  يعتربون  وعي،   لديهم  ولي�س  كف�ية  لي�ش�� حري�شني  �لكثريين ممن  هن�ك 
�أن  ميكن  ثقة  ال  �أنه  ويق�ل�ن  كله�،  ُترف�س  �أن  يجب  �لعدو�نية  �ملر�أة  من  �ل�شه�دة 
جهلة  هم  �لرج�ل  ه�ؤالء  مثل  �لكره،  من  بدو�فع  تتحرك  د�ئًم�  الأنه�  فيه�،  ت��شع 
ب�الحتي�ط�ت �لق�ش�ئية، ويتحدث�ن ويحكم�ن كمثل �لذين لديهم عمى �أل��ن، ولكن 

هذه �الحتي�ط�ت �شنتع�مل معه� يف �ل�ش�ؤ�ل �حل�دي ع�شر و�لث�ين ع�شر. 

e
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السؤال 6. كيف للمحاكمة أن تتقدم وتستمر 

كيف للمح�كمة �أن تتقدم وت�شتمر؟ وكيف ميكن لل�شه�د �أن ُي�شَتج�ب�� يف ح�ش�ر 
ه �لتهمة �أن ُي�ش�أل بطريقتني؟  �أربعة �أ�شخ��س �آخرين؟ وكيف مل�جِّ

ب�لن�شبة للطريقة �لتي تتقدم به� حم�كمة �ل�ش�حر�ت، يجب �أن نذكر �أواًل �أن مثل 
ى ب�أب�شط و�أكرث طريقة م�جزة، بدون حجج وخالف�ت من  هذه �لق�ش�ي� يجب �أن ت�ؤدَّ

�ملح�مني. 
هذ� م�شروح يف �ل�شريعة كم� يلي: �أحي�ًن� ُنن�شئ عملية جن�ئية، ون�ؤديه� بطريقة 
�لق�ش�ي�  يف  تقدم  �لتي  و�خلالف�ت  �لق�ش�ئية  �ملر�وغ�ت  بدون  وم�شتقيمة  ب�شيطة 
�الأخرى. �لكثري من �ل�شك م�ج�د يف فهم معنى هذه �لكلم�ت، فب�أي طريقة ب�ل�شبط 
يجب �أن ُت�ؤدى هذه �لق�ش�ي�! ولكنن� ر�غب�ن يف �أن نزيل كل �ل�شك�ك عن �مل�ش�ألة، ُنقر 

ب�أن �لطريقة �لت�لية هي �ل�شحيحة ب�شكل نه�ئي وح��شم:
�أو  وثيقة مكت�بة،  �أي  يطلب  �أن  به  �لق�شية عنده ال ح�جة  تك�ن  �لذي  �لق��شي 
ي�شمح ب�الأمر �أن يحدث فيه ن�ش�ل ونز�ع، وميكنه �أن يعمل �لق�شية يف �الإج�ز�ت الأجل 
�أن تك�ن مالئمة مع �لع�مة، ويجب �أن يخت�شر �إجر�ء�ت �لق�شية بقدر ��شتط�عته 
ب�أن يرف�س كل �العرت��ش�ت �لتي تعطله�، و�ال�شتئن�ف�ت و�لع��ئق، و�خلالف �ل�شفيه 
من �مل�شت�أنفني و�ملح�مني، و�لنز�ع بني �ل�شه�د، و�أن مينع �زدي�د عدد �ل�شه�د، ولكن 
لي�س �إىل حد �أن يتج�هل �أدلة �شرورية، ونحن ال نعني بهذ� �أنه يجب �أن يحذف مثاًل 

��شتحالف �ل�شه�د �أن يق�ل�� �حلقيقة. 
ممكنة،  طريقة  ب�أب�شط  ُت�ؤّدى  �أن  يجب  �لعملية  هذه  و�شحن�،  كم�  �أنه،  ومب� 
بد�فع  يبلغ  �شخ�س  طريق  عن  �أو  �لتهمة،  ه  م�جِّ طريق  عن  ُتبتدئ  �أن  ميكن  وهي 
�أن  يجب  ف�لق��شي  ب�لت�يل  ع�مة،  �إ�ش�عة  �أو  ع�م  غ�شب  طريق  عن  �أو  �حلم��س، 
ه �لتهمة، الأن �أعم�ل  يح�ول �أن يتج�وز �أول طريقة من �البتد�ء، تلك �لتي يبد�أه� م�جِّ
ه �الته�م ال ميكن يف  �ل�ش�حر�ت ب�الرتب�ط مع �ل�شيط�ن ُتعمل غ�لًب� يف �خلف�ء، وم�جِّ
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هذه �حل�لة �أن يك�ن لديه دليل يجعل من �شه�دته جيدة، ب�لت�يل يجب على �لق��شي 
�أن ين�شح م�جه �الته�م �أن ُينّحي ج�نًب� �ته�مه �لر�شمي و�أن يتقدم للق�شية على �أنه 

مبلغ معل�م�ت، ب�شبب �خلطر �لكبري �لذي �شيك�ن عليه كم�جه �ته�م. 
قلن� من قبل �أن �لق��شي يجب �أن ي�ش�أل �ملُبلِّغ عن �أي �شخ�س غريه لديه معرفة 
�ملُبلِّغ،  ي�شميهم  �لذين  �الأ�شخ��س  ي�شتدعي  �أن  يجب  ف�لق��شي  ثم  ومن  ب�لق�شية، 
و�لذين يرج� �لق��شي �أن يك�ن لديهم علم �أكرث عن �الأمر، والبد �أن ُتكتب �أ�شم�وؤهم 
ب���شطة �لك�تب، بعد هذ� ف�لق��شي ير�عي حقيقة �أن �لق�شية �لتي يحقق فيه� هي 
هرطقة وهي �ته�م خطري ال يجب �لت�ش�هل فيه، الأن �لت�ش�هل فيه ه� �إ�ش�ءة للعظمة 
ق مع �ل�شه�د ب�لطريقة  �الإلهية و�إ�شر�ر ب�الإمي�ن �لك�ث�ليكي وب�لدولة، فيجب �أن يحقِّ

�لت�لية:
يعرف  ك�ن  �إن  �ش�ؤ�له  ومت  و�أق�شم،  ��شتدعين�ه  كذ�،  مك�ن  من  فالن  �ل�ش�هد 
ب�أنه  ف�أج�ب  يعرفه�،  كيف  و�ُشئل  يعرفه�،  ب�أنه  و�أج�ب  �ملتهمة(،  )وي�شمي  فالنة 
معرفته  �شبب  )فيحدد  زمالء  ك�ن�  �أنهم�  �أو  عديدة،  مر�ت  يف  معه�  وحتدث  ر�آه� 
به�(، و�ُشئل كم مدة معرفته به�، و�أج�ب ب�أنه� ع�شرة �شن��ت، و�ُشئل عن �شمعته�، 
خ��شة فيم� يتعلق ب�الإمي�ن، و�أج�ب �أنه يف �أخالقه� فهي �مر�أة �ش�حلة )�أو �شيئة(، 
ولكن ب�لن�شبة لالإمي�ن، فهن�ك تقرير �أن �ملك�ن �لذي ت�شكنه فيه مم�ر�ش�ت تع�ر�س 
�الإمي�ن ك�ل�شحر، ف�ُشئل م� ه� هذ� �لتقرير، و�أج�ب، و�ُشئل �إن ك�ن قد ر�آه� �أو �شمعه� 
تفعل �أ�شي�ء كهذه و�أج�ب، و�ُشئل �أين �شمعه� ت�شتخدم عب�ر�ت كهذه و�أج�ب �أنه يف 

�ملك�ن �لفالين، و�ُشئل يف وج�د من ف�أج�ب يف وج�د فالن وفالن. 
�، �ُشئل �إن ك�ن �أي من �أقرب�ء �ملتهم�ت مت �إحر�قه� من قبل بتهمة �ل�شحر، �أو  و�أي�شً
مت �ال�شتب�ه فيه� و�أج�ب، و�ُشئل �إن ك�ن مرتبًط� ب�أي �ش�حر�ت م�شتبه فيهن و�أج�ب، 
و�ُشئل بخ�ش��س �ل�شبب و�لطريقة �لتي تق�ل به� �ملتهمة كلم�ته� و�أج�ب ب�شبب كذ� 
وبطريقة كذ�، و�ُشئل �إن ك�ن يظن �أن �ل�شجينة ��شتخدمت هذه �لكلم�ت بال مب�الة 
�أنه� ��شتخدمت هذه  �أنه� ق�لته� ق��شدة متعمدة و�أج�ب  �أو  �أو تفكري،  وبغري ق�شد 
�لكلم�ت على �شبيل �ملزح �أو �أثن�ء �لغ�شب، �أو بدون �أن تعنيه� �أو �أن ت�شدق مب� ق�لته، 

�أو ق�لته� ق��شدة متعمدة. 
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هذ�  يعرف  �أنه  و�أج�ب  مزح،  ب�أنه�  �ملتهمة  دو�فع  يعرف  �أن  ميكن  كيف  و�ُشئل 
ب�شبب �أنه� ق�لته� مع �شحكة. 

ي�شتخدم  �الأحي�ن  من  كثري  يف  الأنه  ج�د،  ب�شكل  فيه  ُيحّقق  �أن  يجب  �أمر  هذ� 
�لبع�س كلم�ت �شيئة �أثن�ء �لغ�شب، �أو ك�ختب�ر لرد فعل �الآخرين، ويف بع�س �الأحي�ن 

ت�شتخدم بق�شد. 
ثم ُي�ش�أل �إن ك�ن قد قّدم �شه�دته هذه بد�فع �لكره �أو �حلقد، �أو �إن ك�ن قد كتم 
�شيًئ� حم�ب�ة الأحد، و�أج�ب.. �إلخ، و�أُِمر ب�حلف�ظ على �ل�شرية، وقد حدث هذ� يف 
�ملك�ن �لفالين يف �لي�م �لفالين يف ح�ش�ر �ل�شه�د �لفالنيني �لذين مت ��شتدع�وؤهم 

وم�ش�ءلتهم، ويف وج�دي �أن� ك�تب �لعدل �أو �لك�تب �لع�دي. 
على  �أ�شخ��س  خم�شة  وج�د  من  بد  ال  كهذ�  حتقيق  يف  �أنه  نذكر  �أن  يجب  هن� 
�أو  �لعدل  �لذي يظهر الحًق�، ك�تب  �ملتهم  �ملبلغ،  �ل�ش�هد  �لق��شي،  �الأقل، حتديًد� 
�لك�تب �لع�دي �إن مل يكن هن�ك ك�تب عدل فيتع�ون رجالن �ش�دق�ن ليعمال مهمة 

ك�تب �لعدل، وت�أتي بهم� �ل�شلطة �لر�ش�لية. 
�أنه  �أي  �أنه عندم� ُي�شتدعى �ل�ش�هد ف�إنه يجب �أن يحلف،  �أن نذكر  � ال بد  �أي�شً

يجب �أن ُيق�شم ب�لطريقة �لتي و�شحن�ه�.
ك�نت  �إن  �لق��شي  يقرر  وبعده�  �الآخرين،  �ل�شه�د  مع  ُيحّقق  �لطريقة  بنف�س 
�جلرمية قد مت �إثب�ته� ب�شكل ك�مل �أم ال، و�إن مل تكن، ف�إن ك�نت هن�ك داللة ق�ية 
و�شك ق�ي يف حدوث �جلرمية، والحظ �أنن� ال نتحدث عن �ل�شك �لب�شيط �لذي قد 
يح�شل من �حلد�س �لطفيف، ولكن من تقرير متني ب�أن �ملتهمة قد عملت �ل�شحر 

على �الأطف�ل �أو �حلي��ن�ت.. �إلخ
ولكن  �حلب�س،  تدخل  يجعله�  �أن  فيمكن  �ملتهمة،  هروب  من  �لق��شي  وخ�ف   
يف  و�شعه�  �إن  ولكن  للتحقيق،  فقط  ي�شتدعيه�  �أن  ميكن  ذلك،  من  يخف  مل  �إذ� 
�حلب�س �أو مل ي�شعه�، ال بد �أواًل �أن ي�أمر بتفتي�س منزله� ب�شكل مف�جئ، و�أن ُتفتح كل 
�خلز�ن�ت و�ل�شن�ديق �لتي يف زو�ي�ه، و�أن ت�ؤخذ �أي �أدو�ت لل�شحر، وبعد عمل هذ�، 
ويعمل  �ل�شه�د،  �أدلة  به مع  �أو م�شتبه  �لق��شي بني كل �شيء مد�ن  يق�رن  �أن  بد  ال 
لهم ��شتج��ًب� ويك�ن معه ك�تب �لعدل.. �إلخ، كم� قلن� �أعاله، ويجعل �ملتهمة ُتق�شم 
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على �الأن�جيل �الأربعة �أن تق�ل �حلقيقة عن نف�شه� وعن �الآخرين، ويجب �أن ُيكتب 
ب�لطريقة �لت�لية:

تق�ل  �أن  �أن�جيل  �الأربعة  مت�س  وهي  �أق�شمت  قد  كذ�  مك�ن  يف  فالنة  �ملتهمة 
�أنه�  و�أج�بت  �أ�شله�،  وم�  �أين هي  و�ُشئلت من  �الآخرين،  نف�شه� وعن  �حلقيقة عن 
من مك�ن كذ� يف �أبر�شية كذ�، و�ُشئلت من �أب��ه�، و�إن ك�ن� �أحي�ء �أم �أم��ت، و�أج�بت 

ب�أنهم� �أحي�ء يف مك�ن كذ�، �أو �أم��ت يف مك�ن كذ�. 
و�ُشئلت �إن ك�ن� قد م�ت� م�تة طبيعية �أم مت �إحر�قهم�، و�أج�بت. )هن� الحظ �أن 
هذ� �ل�ش�ؤ�ل قد ُو�شع ب�شبب �أنه كم� قلن� يف �جلزء �لث�ين من هذ� �لعمل، �ل�ش�حر�ت 
دوًم� يهنب �أطف�لهن لل�شيط�ن، وب�لت�يل ف�إن ذريتهن ت�ش�ب ب�لك�مل، وعندم� يذكر 
�ملُبلِّغ �أن �أمه� ك�نت �ش�حرة مثاًل، وُتنكر �ل�ش�حرة، ف�إن هذ� ي�شعه� حتت �ال�شتب�ه( 
�أنه�  �أين ترعرعت و�أين ت�شتقر، و�أج�بت يف مك�ن كذ� وكذ�. و�إن ظهر  و�ُشئلت 
�أقرب�ئه� هم م��شع �شك  �أي من  �أو  �أمه�  �أن  غريت م�شكنه� فقد يك�ن هذ� ب�شبب 
ويعي�ش�ن يف مق�طع�ت �أجنبية، خ��شة يف �الأم�كن �لتي تك�ن فيه� �ل�ش�حر�ت ع�دة، 

و�شتتم م�ش�ءلته� وفًق� لذلك. 
ف�أج�بت  �آخر،  لتعي�س يف مك�ن  �نتقلت من مك�ن م�لده� وذهبت  مل�ذ�  و�ُشئلت 
ب�شبب كذ�. و�ُشئلت �إن ك�نت يف هذه �الأم�كن �ملذك�رة �أو يف �أي مك�ن �آخر �شمعت �أي 
كالم عن �ش�حر�ت مثال ُيرثن �لع���شف، �أو ي�شحرن �مل��شية، �أو ي�شلنب �حلليب من 
�الأبق�ر، �أو �أي من هذه �الأم�ر �لتي هي متهمة به�، و�إن �أج�بت �أنه� �شمعت، يجب �أن 
ُت�ش�أل م� �لذي �شمعته، وكل م� تق�له يجب تدوينه، ولكن �إن �أنكرت وق�لت �أنه� مل 
ت�شمع �شيًئ�، عنده� ُت�ش�أل �إن ك�نت ت�ؤمن �أن هن�ك �شيء ك�ل�ش�حر�ت، وعن وج�د 
�أن يثريه�  �أن هذه �لع���شف ميكن  �إمك�نية حدوث هذه �الأ�شي�ء �ملذك�رة، مثاًل  �أو 

�الإن�ش�ن و�أن �حلي��ن�ت ميكن �أن ُت�شحر. 

الحظ �أن �ل�ش�حر�ت يف �لغ�لب ُينكرن هذ� يف �لبد�ية، وب�لت�يل هذ� ي�لد �شًك� 
�أكرب من ل� �أجنب ب�أنهن يرتكن هذ� �الأمر حُلكم �لق�ش�ء ليق�ل �إن ك�ن هن�ك �شيء 

مثل هذ� �أم ال.
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مع  و�حدة  كله� مرة  فيه�  ق  يحقِّ �أن  بل  �الأ�شئلة،  ي�ؤخر  �أال  �لق��شي  ويجب على 
�ل�ش�حرة، ويجب �أن ي�ش�أله� مل�ذ� يخ�ف �لن��س ع�مة منه�، و�إن ك�نت تعلم �أنه� ذ�ت 
من  ُتفلت  لن  �أنت  بق�له�  �لفالين  �ل�شخ�س  هددت  ومل�ذ�  ومكروهة،  �شيئة  �شمعة 

عق�بي، ويجب �أن ُتكتب �إج�بته�. 
ويجب �أن ُت�ش�أل فيم� �أذ�ه� هذ� �ل�شخ�س حتى ت�شتخدم معه مثل هذه �لعب�ر�ت 
�لتي تهدده ب�الأذية، والحظ �أن هذ� �ل�ش�ؤ�ل �شروري لل��ش�ل �إىل �شبب �لعد�وة، الأنه 
يف �لنه�ية �ملتهمة �شتحتج ب�أن �ملُبلِّغ قد �شهد �شده� بد�فع من �لعد�وة �ل�شخ�شية، 
وهي ع�دة عند �ل�ش�حر�ت �أن ُيرثن �لعد�وة �شدهن ببع�س �لكلم�ت و�الأفع�ل، كمث�ل: 
هذ�  من  �شيء  �أو  حديقته،  له  �شُتتلف  و�إال  �شيًئ�  يقر�شه�  �أن  م�   � �شخ�شً ت�ش�أل  �أن 
�لقبيل، حتى تخلق من��شبة تعمل به� �ل�شحر، وهن ُيظهرن �أنف�شهن �إم� ب�لكلم�ت �أو 

�الأفع�ل، الأنهن جمرب�ت على فعل هذ� ب�أمر من �ل�شيط�ن.
�أر�د  �إن  لذ�  �آخرين،  �أن��س  وج�د  يف  �الأ�شي�ء  هذه  يعملن  ال  �أنهن  نالحظ  لكن 
� �أنهن مدف�ع�ت من �ل�شيط�ن، كم�  �ملُبلِّغ �أن ُيعنّي �ش�هًد� فلن ي�شتطيع. الحظ �أي�شً
علمن� من كثري من �ل�ش�حر�ت �لالتي مت حرقهن، لذلك غ�لًب� م� يكن جمرب�ت على 
يتم بعد هذه  �أن  للتنفيذ  �ش�ؤ�له� كيف ميكن  يتم   � �أي�شً �ل�شحر �شد رغبتهن.  عمل 
�لتهديد�ت، مثل كيف ُي�شحر �لطفل �أو �حلي��ن بهذه �ل�شرعة، وجتيب، وُت�ش�أل مل�ذ� 
و�إذ�  �ل�شحة، وح�شل هذ� فعال؟  وجتيب.  �أي�م  ي�ًم� من  �أبًد�  لن يرى  ب�أنه  ق�لت 
�أنكرت كل �شيء يجب �أن ُت�ش�أل بخ�ش��س �الأ�شح�ر �الأخرى �لتي �تهمه� به� �ل�شه�د 
�الآخرين على �مل��شية �أو �الأطف�ل، وُت�ش�أل مل�ذ� متت روؤيته� يف �حلق�ل �أو يف �الإ�شطبل 

مع �مل��شية �أو �ش�هدت تلم�شهم كم� هي ع�دتهن، وجتيب. 
� ُت�ش�أل م� �لذي  � بعده�، وجتيب، و�أي�شً وُت�ش�أل مل�ذ� مل�شت طفاًل ثم �أ�شبح مري�شً
� مل�ذ�  ك�نت تعمله يف �حلق�ل يف وقت �لع��شفة، كذلك يف كل �الأم�ر �الأخرى، و�أي�شً
بينم� لديه� بقرة �أو �ثنتني ف�إن حليبه� �أكرث من جري�نه� �لذين لديهم �أربع �أو �شت 
� يجب �أن ُت�ش�أل مل�ذ� ُت�شر على �لزن� و�لعالق�ت �جلن�شية دون زو�ج،  بقر�ت، و�أي�شً
رغم �أن هذ� خ�رج عن �مل��ش�ع �إال �أن �أ�شئلة كهذه حُتدث �ملزيد من �ل�شك عم� �إذ� 

ك�نت �حل�لة هي ح�لة �مر�أة �ش�حلة. 
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لُيعلم  �شده�،  ق�ل�ه�  �لتي  �ل�شه�د  �شه�د�ت  عن  م�ش�ءلته�  تتكرر  �أن  والبد 
ك�نت  �ش��ء  �لتحقيق،  هذ�  يكتمل  وعندم�  ال،  �أم  �الإج�ب�ت  نف�س  �شتق�ل  ك�نت  �إن 
�إج�ب�ته� ب�لنفي �أو �الإيج�ب، �أو ك�نت �إج�ب�ت غ�م�شة، فالبد �أن تدون: �أنه يف مك�ن 

كذ� ح�شل كذ� وكذ�.. �إلخ، كم� قلن� �أعاله. 

e
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السؤال 7. عن توضيح الشكوك التي تتعلق 
باألسئلة السابقة وهل سيتم سجن الساحرة 

�شيتم  �ملتهمة  ك�نت  و�إن  �ل�ش�بقة،  ب�الأ�شئلة  تتعلق  �لتي  �ل�شك�ك  ت��شيح  عن 
�شجنه�، و�إن ك�نت �شُتعترب ب�شكل و��شح �أنه� مرتكبة هرطقة �ل�شحر �ل�شنيعة. 

�ل�ش�ؤ�ل يف �لبد�ية: م� �لذي ميكن عمله �إذ� �أنكرت �ملتهمة كل �شيء كم� يحدث 
غ�لًب�؟ وجنيب ب�أن �لق��شي لديه ثالث نق�ط لي�شعه� يف �عتب�ره، حتديًد�: �شمعته� 
كله  ك�ن هذ�  �إن  يرى  �أن  بد  وال  �ل�شه�د.  و�شه�دة  على �جلرمية،  و�لدليل  �ل�شيئة، 
�شيتفق مع بع�شه �أم ال، ويحدث غ�لًب� �أنه ال يتفق مع بع�شه، الأن �ل�ش�حر�ت ع�دة 
ك�نت  هذ�  على  �الأدلة  رمب�  ولكن  و�حدة،  قرية  يف  عملنه�  خمتلفة  ب�أفع�ل  ُيتهمن 
مرئية للعني، مثل �أن طفاًل قد �أوذي ب�ل�شحر، �أو �أن حي��ًن� �ُشحر و�ُشلب منه حليبه، 
وج�ء عدد من �ل�شه�د ب�أدلة، حتى �إن بد� فيه� بع�س �لتن�ق�س )مثل �أن يق�ل و�حد 
�أنه� �شحرت طفله، و�الآخر يق�ل �أنه� �شحرت حي��نه، و�لث�لث يق�ل �أنه� ذ�ت �شمعة 

�شيئة، وهكذ�(
ولكن مع ذلك ف�لكل يتفق على حقيقة و�حدة وهي �ل�شحر، و�أنه ُي�شتبه فيه� �أنه� 
لي�ش�� دلياًل ك�فًي� الإد�نته� مب� مت ذكره عنه� يف  �ل�شه�د  �أن ه�ؤالء  �ش�حرة، ورغم 
�لتقرير �لع�م كم� قلن� �أعاله يف �ل�ش�ؤ�ل �لث�لث، �إال �أنه ب�أخذ �الأدلة �ملرئية و�مللم��شة 
على �جلرمية، ميكن للق��شي ب�لنظر يف �لنق�ط �لثالثة، �أن ُيقرر ب�أن �ملتهمة لي�شت 
فقط م�شك�ك فيه� )الأن م��ش�ع �ل�شك �شي�شرح الحًق�( بل هي مد�نة بعمل هرطقة 
�ل�شحر، �شريطة �أن يك�ن �ل�شه�د ح�لتهم من��شبة ومل يعط�� دالئلهم بد�فع �لعد�وة، 
�لق�شم،  حتت  ت��فق��  قد  ع�شرة،  �أو  ثم�نية  �أو  �شتة  رمب�  منهم،  ك�فًي�  عدًد�  و�أن 
وب�لت�يل وفًق� لق�ن�ن �ل�شريعة ال بد من �إخ�ش�عه� للعق�بة، �ش��ء �عرتفت بجرميته� 

�أم ال. 
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�أنه�  على  �ملتهمة  ت�ؤخذ  �أن  بد  ال  �أعاله،  �ملذك�رة  �لثالثة  �لنق�ط  تتفق  فعندم� 
مد�نة ب�لهرطقة، وال بد �أن نفهم �أنه من �ل�شروري �أن تتفق �لنق�ط �لثالثة، ولكن 
هن�ك ح�الت يك�ن فيه� �لدليل على �جلرمية ق�ًي� جًد�، فهذ� يغطي على �لنقطتني 

�الأخريني.
عندم� ي�ش�ألن� �لق��شي بكم طريقة ميكن لل�شخ�س �أن ُيعترب مهرطًق� و��شًح�، 
�شنجيبه ب�أن هن�ك ثالثة طرق، كم� ي�شرح �لقدي�س برين�رد )هذ� �الأمر مت �لتحدث 

عنه �أعاله يف �ل�ش�ؤ�ل �الأول يف بد�ية هذ� �لعمل(: 
علني  ب�شكل  �ل�شخ�س  ر  يب�شِّ عندم�  �جلرمية،  على  �لدليل  �الأوىل:  �لطريقة 
ب�لهرطقة، ولكن هن� نحن نتحدث عن �لدليل على �جلرمية �لتي ت�شبقه� تهديد�ت 
علنية ب���شطة �ملتهمة، مثل عندم� تق�ل: �أنت لن تك�ن لك �أي�م �أخرى من �ل�شحة �أو 
�شيء مثل هذ�، ويتبع هذ� �أن �لتهديد يح�شل. �لطريقة �لث�نية: هي �أن يك�ن هن�ك 

بره�ن �شرعي على �لهرطقة ب�ل�شه�د.
 و�لطريقة �لث�لثة: �أن تعرتف على نف�شه�. 

ومن ثم ف�ل�ش�حرة ت�ؤخذ وتع�قب وفًق� للق�ن�ن حتى ل� �أنكرت �الته�م�ت كله�. 
و�ل�ش�حرة �مل�أخ�ذة بدليل على �جلرمية، �أو ب�شه�دة �ل�شه�د، �إذ� �عرتفت ومل تتب 
يتم ت�شليمه� �إىل �ملح�كم �لعلم�نية لتع�ين من �أ�شد عق�بة وفًق� لل�شريعة، و�إذ� ت�بت 
�، كم� ي��شح هرني �أوف �شيج��شي� يف كت�ب  ُت�شجن مدى �حلي�ة وفق� لل�شريعة �أي�شً

Summa عندم� يتحدث عن م��ش�ع �الإجر�ء�ت �شد �لهرطقة. 

من �لالزم �أن يتقدم �لق��شي يف �أ�شئلته ب�شرعة ويف �أخذه �شه�دة �ل�شه�د، حيث 
�أن ي�شع  �أن ي�ؤدي �الأم�ر ب�شكل و��شح ويف وقت ق�شري، ويجب  �أنه كم� قيل: ال بد 
�ملتهمة يف �ل�شجن �أواًل لفرتة من �ل�قت، لعدة �شن��ت، يف ح�ل رمب� �أنه� بعد عدة 

�شن��ت يف ك�آبة �ل�شجن حُتبط وتعرتف بجر�ئمه�. 
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السؤال 8. هل يجب أن تُحبس الساحرة، وماهي 
طرق أخذها 

�ل�ش�ؤ�ل ه�: �إذ� �أنكرت �ل�ش�حرة �الته�م�ت، هل يجب �أن حُتب�س يف �ل�شجن؟ �أم 
�أنه يجب �أن ُترتك مت�شي ب�شم�ن حتى ميكن �أن ُت�شتدعى فيم� بعد وُت�شتج�ب؟ ِعلًم� 
�أنه �تفقت �لثالثة نق�ط �ملذك�رة: �شمعته� �ل�شيئة، �لدليل على �جلرمية، و�شه�دة 

�ل�شه�د، ولهذ� �ل�ش�ؤ�ل ثالثة �آر�ء: 
�شم�ن،  ب�أي  تخرج  �أن  يجب  ال  و�أنه�  حتب�س،  �أن  يجب  ب�أنه�  �لبع�س  ر�أى  �أواًل: 
وهم ي�ؤمن�ن بهذ� �لر�أي بد�فع من �ملنطق �لذي ج�ء من �ل�ش�ؤ�ل �ل�ش�بق، �أنه� تعترب 

مذنبة ب��ش�ح عندم� تتفق �لثالثة نق�ط.  
و�آخرين ر�أو� �أنه� قبل �أن حتب�س ميكن �أن تخرج ومعه� حر��شة و�شم�ن�ت، حتى 

�إذ� هربت ميكن �ش�عته� �عتب�ره� مد�نة. 
�لر�أي �لث�لث: ه� عدم وج�د �أي ق�عدة معينة، ولكن ُيرتك للق��شي �أن يت�شرف 
وفق� خلط�رة �الأمر كم� �ت�شح له من �شه�دة �ل�شه�د، و�شمعة �ملتهمة، و�لدليل على 
�جلرمية، و�إىل �أي حد �تفق ه�ؤالء مع بع�شهم، ويجب �أن يتقيد ب�لع�دة �ل�ش�ئدة يف 

�لبلد.
متخذة  �الإجر�ء�ت  ك�نت  ط�مل�  منطقية،  �الأكرث  ه�  يبدو  �لث�لث  �لر�أي  وهذ�   

بطريقة �شحيحة، وهذ� يك�ن بثالثة �أ�شي�ء: 
�لفج��ت  كل  يف  �ال�شتط�عة،  قدر  بدقة  تفتي�شه  يتم  �أن  بد  ال  بيته�  �أن  �أوًل: 
و�خلز�ن�ت، �أ�شفله و�أعاله، و�إذ� ك�نت �ش�حرة معروفة، فبدون �شك �شت�جد �أدو�ت 

كثرية لل�شحر، �إال �إذ� ك�نت قد خب�أتهم من قبل. 
ثانًيا: �إن ك�ن لديه� خ�دمة �أو رفق�ء ممن يجب �أن ي�شمت�� حتى ال تتم �إد�نتهم، 

فيتم ��شتدع�وؤهم بفر�س �أنه ال �شيء من �أ�شر�ر �ملتهمة خمفية عنهم. 
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�أي  �إعط�وؤه�  �إذ� مت �لقب�س عليه� يف منزله� ال يجب  ثالًثا: يف �لقب�س عليه�، 
�شحرية  ق�ة  ذو  م�  ب�شيء  ي�أتني  �أن  �عتدن  الأنهن  غرفته�،  �إىل  حتى  لتذهب  وقت 

مَيكنهن من �لبق�ء �ش�مت�ت خالل �لتحقيق. 
هذ� ي�ؤدي �إىل �ش�ؤ�ل: هل �لطريقة �لتي يعمله� �لبع�س يف �الإم�ش�ك ب�ل�ش�حر�ت 
�شرعية؟ حتديًد� ب�أن ُترفع �ل�ش�حرة من �الأر�س ب���شطة �جلن�د، وحتمل يف �شلة �أو 
ف�ق ل�ح خ�شبي، فال ميكنه� �أن تلم�س �الأر�س. هذ� ميكن �أن جنيب عليه بر�أي علم�ء 

�ل�شريعة وبع�س �لاله�تي�ن، وهي طريقة �شرعية من ثالث ن��ح:
ر�أي  وب�شبب  �لث�لث،  �جلزء  لهذ�  �لتقدميي  �ل�ش�ؤ�ل  يف  قيل  م�  ب�شبب  �أوًل:   
�شك�ت��س  دون  مثل:  ين�ق�شهم،  �أن  �أحد  يجروؤ  ال  �لذين  �لعلم�ء  وخ��شة  �لعديدين 
�لب�طل  تبطل  �أن  �ل�شرعي  من  �أنه  ف�ت�ينز،  �أوف  وج�دفري  �شيج��شي�  وهرني 
� علمن� من �لتجربة و�العرت�ف�ت �أن �ل�ش�حر�ت عندم� ي�ؤخذن بهذه  ب�لب�طل. �أي�شً
�لطريقة فهن يفقدن �لقدرة على �لبق�ء �ش�مت�ت خالل �لتحقيق، ب�لطبع كثري�ت 
ممن مت حرقهن طلنب ب�أن يلم�شن �الأر�س حتى مرة و�حدة بقدم و�حدة، وعندم� 
ُيحررن  �أن  ميكن  �الأر�س  مل�شن  �إذ�  ب�أنهن  �أجنب  �لطلب،  هذ�  طلنب  مل�ذ�  �ش�أل�هن 

�أنف�شهن، ب�شرب عديد من �لن��س ب�لرعد وقتلهم.  
ق�ته�  كل  تخ�شر  �ل�ش�حرة  �أن  �لعمل  هذ�  من  �لث�ين  �جلزء  يف  �ت�شح  ثانًيا: 
عندم� تقع يف يد �لعد�لة، �إال �إذ� ح�شلت على بع�س �لق�ة �جلديدة من �ل�شيط�ن 
لتبقى �ش�متة، ب�لت�يل دع�ن� نق�ل مع �لقدي�س ب�ل�س وكل م� عملتم بق�ل �أو فعل، 
ف�عمل�� �لكل ب��شم �لرب ي�ش�ع، و�إذ� ك�نت �ل�ش�حرة بريئة، فهذ� �لن�ع من �لقب�س 

عليه� لن ي�شره�. 
ثالًثا: وفًق� للعلم�ء من �ل�شرعي �أن ن��جه �ل�شحر ب�ل�ش�ء، وكلهم يتفق�ن على 
�إن ك�ن هذ� �ل�ش�ء غري �شرعي، ب�لت�يل عندم�  �أنهم يختلف�ن يف ح�لة  هذ�، رغم 
هن�  فه�  ب�لب�طل،  �لب�طل  تبطل  �أن  �ل�شرعي  من  �أنه  �شيج��شي�  �أوف  هرني  يق�ل 

يتحدث عن �الأ�شي�ء �ل�شيئة، ولي�س عن �الأ�شي�ء غري �ل�شرعية. 
يجب على �لق��شي �أن يالحظ �أن هن�ك ن�عني من �حلب�س، و�حد يك�ن عق�ًب� 
وهذين  معني،  مك�ن  يف  و�الإبق�ء  �حلجز  الأجل  حب�س  فقط  ه�  و�الآخر  للمجرمني، 
�أن حُتب�س �ل�ش�حرة على �الأقل الأجل  �لن�عني مذك�رين يف �ل�شريعة، ب�لت�يل يجب 
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�حلجز، ولكن �إن ك�ن م� �تُّهمت به ه� فقط �شيء ب�شيط، ومل تكن له� �شمعة �شيئة، 
�إىل  تع�د  �أن  ميكن  فبهذ�  �حلي��ن�ت،  �أو  �الأطف�ل  �شد  عمله�  على  دليل  ي�جد  وال 
بيته�، ولكن الأنه رمب� ك�نت له� عالقة ب�ش�حر�ت وتعلم �أ�شر�رهن، فالبد �أن تعِطي 
ب�أال  �أن ترتبط ب�لَق�َشم وب�لعق�ب�ت  �أن تفعل ذلك، ال بد  �شم�ن�ت، و�إذ� مل ميكنه� 

تخرج من بيته� �إال �إذ� مت ��شتدع�وؤه�. 
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السؤال 9. ما الذي يتم عمله بعد القبض عليها، 
وهل يجب أن تُعلن أسماء الشهود للمتهمة. 

يبد�أ،  ب�أيهم�  للق��شي  وُيرتك  عليه�،  �لقب�س  بعد  عملهم�  يجب  �أمر�ن  هن�ك 
يتم  �أن  يجب  ك�ن  و�إن  عنه�،  �لدف�ع  يتم  ب�أن  للمتهمة  �ل�شم�ح  �إمك�نية  حتديًد� 
�الأول  �الأمر  تعذب-.  �أن  الأجل  ب�ل�شرورة  -لي�س  �لتعذيب  مك�ن  يف  معه�  �لتحقيق 
م�شم�ح به فقط عندم� تعمل به طلًب� مب��شًر�، و�لث�ين ُي�شمح به فقط عندم� يك�ن 

قد مت �لتحقيق مع خدمه� ومر�فقيه� يف بيته� �أواًل. 
�أن ترى وت�شمع من  و�أنه� تريد  �تُّهمت زوًر�،  و�أنه�  �أنه� بريئة  �إذ� ق�لت �ملتهمة 
يتهمه�، فهذه عالمة على �أنه� تريد �لدف�ع عن نف�شه�. وهن�ك �ش�ؤ�ل: هل �لق��شي 
ملزم ب�أن يجعل �ل�شه�د معل�مني له� ويجعلهم ي��جه�نه� وجًه� ل�جه؟ نق�ل �أنه ب�شبب 
�خلطر �لذي يقع على �ل�شه�د ف�لق��شي ال يلزم بهذ�، �إال �إذ� عر�ش�� هم ب�أنف�شهم 
�أن ي�أت�� �أم�مه� ويعر�ش�� �شه�دتهم يف وج�ده�، الأنه رغم �أن ب�ب��ت خمتلفني لديهم 
�آر�ء خمتلفة يف هذ� �الأمر، فال �أحد منهم ق�ل �أنه يف هذه �حل�لة �أن �لق��شي ملزم 
ب�أن َيعر�س للمتهمة �أ�شم�ء �ملُبلِّغني �أو م�جهي �الته�م )ولكن هن� نحن ال نتع�مل مع 
ح�لة م�جه �الته�م( على �لعك�س، �لبع�س يظن �أنه ال يجب �أن يفعل هذ� �أبًد�، بينم� 

�آخرين يظن�ن �أنه يجب �أن يعمل هذ� يف ظروف معينة. 
ولكن �أخرًي� ب�نيفي�س �لث�من فر�س �لق�ن�ن �لت�يل: �إذ� ظهر للمفت�شني و�الأ�ش�قفة 
�ل�شه�د و�ملبلِّغني ب�شبب قدر�ت �الأ�شخ��س �لذين  �أن هن�ك خطر كبري �شيقع على 
�إن مل يكن هن�ك  �أبًد�، ولكن  �أ�شم�وؤهم  ُتعلن  �أن  ي��جه�نهم ب�شه�دتهم، فال يجب 

خطر، ف�إن �أ�شم�ءهم ال بد �أن ُتعلن كم� يف بقية �حل�الت. 
هن� يجب مالحظة �أن هذ� ال ي�شري فقط �إىل �الأ�شقف و�ملفت�س، ولكن الأي ق��س 
يعمل ق�شية �شد �ل�ش�حر�ت مب��فقة �ملفت�س �أو �الأ�شقف، الأنه كم� و�شحن� يف �ل�ش�ؤ�ل 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



307

ق��س كهذ�،  �أي  ولذلك  �لق��شي.  �إىل  يح�ل�� مه�مهم  �أن  له�ؤالء  �لتقدميي، ميكن 
حتى ل� ك�ن مدنًي�، فه� د�خل يف هذ� �الأمر.

الأن ه�ؤالء على  �ملتهمني،  �الأ�شخ��س  �إىل قدر�ت  �شينتبه  �لق��شي �حلذر   � �أي�شً
�لتي يجب  �ل�شر، و�الأخرية هي  �لع�ئلة، وق�ة �لرث�ء، وق�ة  �أن��ع، ق�ة ب�شبب  ثالثة 
�خل�ف منه� �أكرث من �الأولني، الأنه� تهدد �ل�شه�د بخطر �أكرب �إذ� �أُعلنت �أ�شم�وؤهم 
للمتهمة، ومن �خلطر �أن تعلن �أ�شم�ء �ل�شه�د ملتهمة فقرية، الأن هذه �ملتهمة يك�ن 
لديه� �شرك�ء �أ�شر�ر عديدون، مثل �خل�رجني عن �لق�ن�ن و�لقتلة، يك�ن�ن مرتبطني 
به�، وه�ؤالء يخ�طرون ب�أنف�شهم الإيذ�ء �ل�شه�د، وهذه لي�شت �حل�ل مل� تك�ن �ملتهمة 
�أن  �لذي ميكن  ون�ع �خلطر  عديدة،  �أمالك  ولديه�  غنية  ع�ئلة  �أو  نبيل  ن�شب  من 
�أو  الأطف�لهم  �أو  لهم  �مل�ت  �أنه  و�لع�شرين  �لث�ين  ج�ن  �لب�ب�  �شرحه  منه  ُيخ�شى 

�أق�ربهم، �أو �شي�ع ممتلك�تهم �أو مثل هذ�. 
� يجب على �لق��شي �أن يالحظ �أنه عندم� يت�شرف يف هذ� �الأمر ب�شلطة  �أي�شً
�حلرب �الأعظم وب�إذن رج�ل �لكني�شة  فه� وكل �لع�ملني يف �لق�شية ال بد �أن ُيبق�� 

�أ�شم�ء �ل�شه�د �شًر�، و�إال �شي��جه�ن عق�بة �حلظر �لكن�شي. 
�لذي  �خلطر  ب�شبب  تق�ل:  �لث�من  ب�نيفي�س  للب�ب�  �أعاله  �ملذك�رة  و�الأو�مر 
يتعر�س له م�جهي �الته�م و�ل�شه�د، نحن ن�شمح ب�شلطة هذ� �لق�ن�ن، �أن �الأ�شقف �أو 
�ملفت�س )�أو كم� قلن� �لق��شي( يجب �أن مينع�� كل �ملتعلقني ب�لتحقيق يف �لق�شية من 
�أن ُيعلن�� �أي �أ�شر�ر علم�ه� من �الأ�شقف �أو �ملفت�شني، �أو �شي��جه�ن عق�بة �حلظر 

�لكن�شي.
� يجب �أن نذكر �أنه كم� �أنه� �إ�ش�ءة ُيع�قب عليه� �أن ُتك�شف �أ�شم�ء �ل�شه�د،  و�أي�شً
� هي �إ�ش�ءة �أن تخفيهم بدون �شبب جيد يف �ل�قت �لذي من �ل��جب �أن يعرفهم  ف�أي�شً
�أعاله كم�  �ملذك�ر  �ل�شي�دي  �الأمر  يتحدث  �مل��ش�ع  �لق�ش�ة وم�ش�عدوهم، يف هذ� 
�أن يعتن��  �أو �ملفت�شني يجب  ب�أنه يف جميع �حل�الت، ف�إن �الأ�ش�قفة  ن�أمر  يلي: نحن 
جًد� ب�أال يكتم�� �أ�شم�ء �ل�شه�د ك�أن هن�ك خطًر� عليهم بينم� هن�ك �أم�ن ت�م، وال 
يجب �أن يك�شف�هم عندم� يك�ن هن�ك خطر يهددهم، �لقر�ر يف هذ� �الأمر ُيرتك 
ل�شمريهم، ولقد ُكتب يف �لتعليق على هذه �لكلم�ت: �أمي� كنت ي� من حتكم يف هذه 
�إىل  ب�شيطة ولكن  �إىل خم�طرة  ت�شري  الأنه� ال  �لكلم�ت جيًد�،  �نتبه لهذه  �لق�شية، 
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خطر كبري، ال ت�شلب �ل�شجني حق�قه �ل�شرعية بدون �شبب جيد، الأن هذ� ال ميكن �أن 
يك�ن �إال �إ�ش�ءة للرب �لعظيم. 

�لتي �شن�شفه�،  �لتي و�شفن�ه�، وكل  �لعملي�ت  �أن كل  �أن يالحظ  �لق�رئ ال بد 
حتى طرق تنفيذ �حلكم )م�عد� حكم �مل�ت(، و�لتي يف نف�ذ �لق��شي �لكن�شي �أن 
� ب�لت��فق مع �الأبر�شيني �أن ُت�ؤدى ب���شطة ق��ٍس مدين، ب�لت�يل  ي�ؤديه�، ميكن �أي�شً
ف�لق�رئ ال يجب �أن ي��جه �شع�بة يف حقيقة �أن �الأمر �ل�شي�دي �أعاله يتحدث عن 
ق��ٍس كن�شي ولي�س ق��ٍس مدين، الأن �الأخري ميكن �أن ي�أخذ طريقته يف تنفيذ حكم 

�مل�ت من رج�ل �لكني�شة. 

e
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السؤال 10. ما نوع الدفاع المسموح به، وهل يتم 
توظيف محامين 

�أ�شم�ء  بينم�  هذ�  يحدث  �أن  ميكن  كيف  عنه.  �لدف�ع  يتم  �أن  �ملتهم  طلب  �إذ� 
�ل�شه�د �شّرية؟ هن�ك ثالثة �عتب�ر�ت ال بد �أن ُتالحظ يف عمل �أي دف�ع:

�س للمتهمة.  �أواًل: �أن �ملح�مي يجب �أن يخ�شّ

ب�أنه  َق�َشمه  حتت  حتى  للمح�مي،  ُتك�شف  �أال  يجب  �ل�شه�د  �أ�شم�ء  �أن  ث�نًي�:   
�شيكتمه�، ولكن يجب �أن يتم �إبالغه بكل �شيء م�ج�د يف �شه�د�ت �ل�شه�د.

 ث�لًث�: �ملتهمة يجب �أن حت�شل بقدر �الإمك�ن على �أي فر�شة للطعن �شريطة �أال 
�إ�ش�ءة للعد�لة، كم� �شن��شح. وبهذ�  �أن يك�ن فيه�  �إ�ش�ءة لالإمي�ن وال  حتت�ي على 
فمح�مي �ل�شجينة يجب �أن يح�شل على حرية �ل��ش�ل لكل معل�م�ت �لق�شية، فقط 

�أ�شم�ء �ل�شه�د تبقى خمف�ة عنه، و�ملح�مي ميكن �أن يت�شرف ني�بة عن �ل�شجينة. 

يجب �أن نالحظ �أن �ملح�مي يجب �أال يتم تعيينه بن�ًء على رغبة �ملتهمة، مثل �أن 
تخت�ر من ه� �ملح�مي �لذي �شيد�فع عنه�، ولكن �لق��شي يجب �أن يعتني جًد� ب�أن 
ب�شه�لة  لي�س مب�ش�ك�س ولي�س ذ� عقل �شرير، وال �شخ�س ميكن ر�ش�ته  يعني رجاًل 

)كم� هم �لكثريين(، ولكن رجل حمرتم ال حتيط به �ل�شك�ك.  

و�لق��شي يجب �أن يالحظ �أربعة نق�ط: يجب �أن ي�شمح للمح�مي �أن يد�فع ولي�س 
له غري ذلك، ف�ملح�مي �أواًل يجب �أن ينظر يف طبيعة �لق�شية، ومن ثم �إذ� وجده� من 
�لن�ع �لع�دل، ميكنه �أن يعمل فيه�، لكن �إذ� وجده� غري ع�دلة فال ُبد �أن يرف�شه�، 
وال بد �أن يك�ن حذًر� من �أن ي�أخذ ق�شية غري ع�دلة �أو ي�ئ�شة، ولكن �إذ� و�فق على 
م�جزه� ب�شكل عف�ي، وعلى �الأتع�ب، ثم �كت�شف خالل �لق�شية �أنه� ق�شية ميئ��س 
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�لق�شية، وال  �أنه �شيرتك  ف م�كله )�لذي ه� �ملتهم(  ُيعرِّ �أن  منه�، فال بد عنده� 
و�لذي ه�  ف�نت�ينز  �أوف  ر�أي ج�دفري  ��شتلمه�. هذ� ه�  �لتي  �الأتع�ب  يرد  �أن  بد 
متفق مع �ل�شريعة. ولكن هرني �شيج��شي� ي�ؤمن بروؤية خم�لفة بخ�ش��س ��شرتج�ع 
�الأتع�ب �إذ� ك�ن �ملح�مي قد عمل بجد، لكن بن�ء على ذلك، ميكن �أن ي�أخذ حم�مي 
بذك�ء ق�شية ليد�فع فيه� عن �شجني يعلم �أنه مذنب، لذلك يجب على �ملح�مي �إذ� 

�أخذ �أي ق�شية كهذه �أن يتحمل م�ش�ريفه� وتكلفته�. 

يتحكم  �أن  بد  ال  دف�عه  يف  �أنه  هي  نالحظه�  �أن  يجب  �لتي  �لث�نية  �لنقطة 
وخ�لية  م�جزة  تك�ن  �أن  بد  ال  ت�شرف�ته  �أواًل:  �أم�ر:  ثالث  يف  جيد  ب�شكل  ب�شل�كه 
ر �أي حجج  من �الإط�لة و�خلطب �لرن�نة. ث�نًي�: ال بد �أن يلتزم ب�حلقيقة، وال ُيح�شِّ
�إذ� ك�ن حم�مًي� ب�رًع�،  �لق�ن�ن  �أو ي�شتخدم ثغر�ت  �أو ي�شتدعي �شه�د زور  خ�دعة 
�أن  �لن�ع، و�لتي يجب  �لتي من هذ�  �لق�ش�ي�  �ته�م�ت م�ش�دة، خ��شة يف  �أو يعمل 
ت�ؤدى بب�ش�طة وب�إيج�ز قدر �مل�شتط�ع. ث�لًث�: �أتع�به ال بد �أن حُتدد بن�ًء على �ل�شعر 

�ملتع�رف عليه يف �ملق�طعة. 

ولكن لنعد �إىل نقطتن�، ال بد �أن يبني �لق��شي ب��ش�ح هذه �ل�شروط للمح�مي، 
يجله  مم�  هرطقة،  عن  �لدف�ع  مهمة  ع�تقه  على  ي�أخذ  ب�أال  ين�شحه  �لنه�ية  ويف 

� لعق�بة �حلظر �لكن�شي.  معر�شً

� �شحيًح� �أن يق�ل �ملح�مي للق��شي �أنه ال يد�فع عن �خلط�أ ولكن  ولي�س �عرت��شً
يد�فع عن �ل�شخ�س، الأنه ال يجب ب�أي طريقة �أن ي�ؤدي دف�عه هذ� ويعطل �لق�شية من 
�أن ُت�ؤّدى بطريقة ب�شيطة وخمت�شرة، ب�أن ُيقدم �لكثري من �لتعقيد�ت حتى يح�شل 
على ��شتئن�ف، كل هذه �الأ�شي�ء غري م�شم�ح به�. هذ� ي�شمن �أن يجعل �ملح�مي ال 
يد�فع عن خط�أ، الأنه يف هذه �حل�لة �شيك�ن مذنًب� �أكرث من �ل�ش�حر�ت �أنف�شهن، الأنه 
يجعل نف�شه وك�أنه ن�شري للهرطقة، وي�شع نف�شه لي�س فقط حتت �شك ع�دي بل حتت 

�شك ق�ي، ويجب عنده� �أن ينكر �لهرطقة ب�شكل علني �أم�م �لق��شي. 
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من  جت�هله�  يتم  �أن  يجب  وال  �لتط�يل،  من  ب�شيء  �لنقطة  هذه  و�شحن�  لقد 
�ل�شحيح من  �الأد�ء غري  ب�شبب  �أن يحدث  �لكثري من �خلطر ميكن  الأن  �لق��شي، 
حم�مي �لدف�ع �أو من �لن�ئب �لع�م. ب�لت�يل، عندم� يك�ن هن�ك �أي �عرت��س على 
�ملح�مي، ف�لق��شي يجب �أن يعفيه وي�شتمر يف �لق�شية بن�ًء على �حلق�ئق و�لرب�هني، 
متحم�س  �شخ�س  ه�  بل  عليه،  معرَت�ش�  لي�س  �ملتهمة  حم�مي  يك�ن  عندم�  ولكن 
للعد�لة، ف�لق��شي ميكن �أن يخربه عنده� ب�أ�شم�ء �ل�شه�د، حتت َق�َشمه ب�أن يبقيه� 

�شًر�. 

e
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السؤال 11. ما هو المسار الذي يجب أن يتخذه 
محامي الساحرة عندما ال يُعطى أسماء الشهود 

ولكن ميكن �أن ي�أتي �ش�ؤ�ل: م� �لذي يجب على حم�مي �ملتهمة �أن يعمله عندم� 
ُتخَفى عنه �أ�شم�ء �ل�شه�د وعن م�كله؟ وجنيب ب�أنه يجب �أن يح�شل على �ملعل�م�ت 
من �لق��شي يف كل نقطة من نق�ط �الته�م، ويجب �أن تعطى له �ملعل�م�ت بن�ء على 
طلبه، فقط �أ�شم�ء �ل�شه�د يجب �أن ُتخفى عنه، وبهذه �ملعل�م�ت يجب �أن يذهب �إىل 
�ملتهمة، و�إذ� ك�ن �الأمر ينط�ي على تهمة كبرية، يجب �أن ين�شحه� ب�أن يك�ن لديه� 

كل �ل�شرب �لذي ت�شتطيعه. 

و�إذ� ك�نت �ملتهمة مرة �أخرى ت�شر على �أن تعلم �أ�شم�ء �ل�شه�د �لذين �شهدو� 
�لتي  �الته�م�ت  من  تخمني  �أن  ميكن  ك�لت�يل:  �ملح�مي  يجيبه�  �أن  ميكن  �شده� 
وجهت �شدك من هم �ل�شه�د، الأنه �إذ� �ُشحر طفل �أو حي��ن، �أو �مر�أة �أو رجل، الأنهم 
رف�ش�� �أن يعريوك �شيًئ� طلبته منهم، فقلِت لهم يجب �أن تعلم�� �أنه ك�ن من �الأف�شل 
لكم �أن ت��فق�� على طلبي و�شهدو� على �أنه بن�ء على كلم�تك مر�س �ل�شخ�س فج�أة، 
و�حلق�ئق �أدلة �أق�ى من �لكلم�ت، و�أنت تعلمني �أن لديك �شمعة �شيئة، وملدة ط�يلة 
��شُتبه فيك ب�إلق�ء �لتع�ويذ و�إيذ�ء عديد من �لن��س، وب�لتحدث بهذه �لطريقة ميكن 
�أن يحثه� لتعرف من �لذي ميكن �أن يك�ن قد �شهد �شده�، ورمب� تق�ل له �أن� �أعرتف 

ب�أنني قلت ذلك، ولكن لي�س بنية �أن �أ�شر �أحًد�. 

ب�لت�يل ف�ملح�مي ال بد �أواًل �أن ي�شع �أم�م �لق��شي وم�ش�عديه �الدع�ء ب�لعد�وة 
�ل�شخ�شية، و�لق��شي يجب �أن يحقق فيه، ف�إذ� وجد �أنه لي�س هن�ك دليل على �أن 
�الأطف�ل �أو �حلي��ن�ت قد �شحرو�، ولي�س هن�ك �شه�د �آخرون، و�ملتهمة لي�شت ممن 
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ُي�شتبه به من �لع�مة �أنه� تعمل ب�ل�شحر، يف هذه �حل�لة من �ملفرت�س �أن ه�ؤالء �ل�شه�د 
قد �شهدو� �شده� بد�فع من �لث�أر و�لعد�وة �ل�شخ�شية، و�شيتم تربئته� وحتريره�، 

بعد �أن يتم حتذيره� من �أن حت�ول �أن تث�أر لنف�شه�، كم� هي ع�دة �لق�ش�ة. 
نف�شه�، قد  �أو ك�ثرين�  �أن نذكره� كمث�ل: طفل ك�ثرين�،  �لت�لية ميكن  �لق�شية 
�ُشحرت، �أو خ�شرت كثرًي� من م��شيته�، وهي ت�شتبه يف �ملتهمة الأن زوج �ملتهمة قد 
والأن هن�ك  �ُشحرت  الأنه�  �لعد�وة مزدوج،  �شبب  فهن�  قبل،  ك�ترين� من  زوج  �تهم 
�ته�م�ت ظ�ملة �شد زوجه�. فهل هذه ُترف�س �شه�دته� �أم ال؟ هن�ك وجهة نظر تق�ل 
�أنه� يجب �أن ُترف�س، الأنه� �ًتهمت بد�فع �لعد�وة، ووجهة نظر �أخرى تق�ل �أنه� ال 

ترف�س، الأنه رمب� هن�ك دليل على �أنه� �ُشحرت. 
وجنيب ب�أنه يف هذه �حل�لة لي�س هن�ك �شه�د �آخرون، و�ملتهمة لي�شت حتى من 
�مل�شتبه فيهن عم�ًم�، وب�لت�يل ف�شه�دة ك�ثرين� ال ميكن �أن تقبل، ويجب �أن ُترف�س، 
بل  طبيعي  ب�شبب  لي�س  �ملر�س  ك�ن  و�إذ�  فيه�،  م�شتبًه�  �ملتهمة  �أ�شبحت  �إذ�  ولكن 
ب�شبب �ل�شحر )و�شن��شح الحًق� كيف ميكن �أن منيز هذ�(، فيجب �إخ�ش�عه� �إىل 

�لتطهري �لكن�شي. 
و�إن �أعطى �ل�شه�د معل�م�ت فقط على �شخ�شية �ملتهمة �ل�شيئة بدون دليل على 
�إال  �ل�شخ�شية،  �لعد�وة  �ل�شه�د ب�شبب  �أن يرف�س ه�ؤالء  �جلرمية، ف�لق��شي يجب 
�أنه يجب �أن ي�أخذ دلياًل من كالمهم على �ش�ء �شخ�شيته� على �أن �ملتهمة ميكن �أن 
يك�ن م�شتبًه� فيه ب�شدة، وعلى هذه �الأر�شية ميكن �أن يحكم عليه� بعق�ب ثالثي: 
حتديًد� �لتطهري �لكن�شي ب�شبب �شمعته�، �أو ب�لتربوؤ ب�شبب �ل�شك �لكبري �لذي �أثري 
�شده�، وهن�ك �أن��ع عديدة من �لتربوؤ على درج�ت عديدة من �ل�شك، كم� �شن��شح 

يف �لطريقة �لر�بعة من طرق تنفيذ �حلكم. 
و�إذ� �عرتفت بجرميته� وندمت، ال يتم ت�شليمه� �إىل �لفرع �ملدين لتنفيذ عق�بة 
�الإعد�م، ولكن ُيحَكم عليه� ب���شطة �لق��شي �لكن�شي ب�ل�شجن مدى �حلي�ة، وعلى 
�لق��شي  ب���شطة  �حلي�ة  مدى  ب�ل�شجن  عليه�  �حلكم  مت  �أنه  حقيقة  من  �لرغم 
�لكن�شي، ف�لق��شي �ملدين ميكنه ب�شبب �الأ�شر�ر �لتي عملته� �أن ي�شلمه� �إىل �حلرق، 
ولكن كل هذه �الأم�ر �شت��شح ب�شكل ك�مل عندم� نتحدث عن �لطريقة �ل�ش�د�شة من 

طرق تنفيذ �حلكم. 
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ولنجمع م� قيل: يجب على �لق��شي �أواًل: �أن يحذر �أال ُي�شدق �ملح�مي ب�شه�لة 
م�  ن�دًر�  �حل�الت  هذه  يف  الأنه  �ملتهمة،  �شد  �شخ�شية  عد�وة  وج�د  يّدعي  عندم� 
�ل�ش�حرة دوًم�  �أن تك�ن عنده عد�وة �شخ�شية، الأن  �أحد �شد �ش�حرة بدون  ي�شهد 
مكروهة من كل �أحد. ث�نًي�: يجب �أن يالحظ �أن هن�ك �أربعة طرق ميكن �أن تد�ن به� 
�ل�ش�حرة، ب�ل�شه�د، �أو ب��شتب�ه ذو �شند ق�ي، �أو بدليل مب��شر �أو غري مب��شر على 

�حلق�ئق، ولهذه �الأ�شب�ب ميكن لل�شك �أن يك�ن ق�ًي� �أو ب�شيًط� �أو خطرًي�. 

ث�لًث�: يجب على �لق��شي �أن ي�شتخدم كل �لظروف �ملذك�رة �أعاله لي��جه �لتم��س 
�ملح�مي ويجيب على �دع�ء�ت �ملح�مي عن �لعد�وة �ل�شخ�شية، و�لذي ه� �أول خط 

دف�ع ميكن للمح�مي �أن مي�شي فيه. 

قد  �ملتهمة  ب�أن  ويعرتف  �لدف�ع،  �لث�ين من  �ملح�مي �خلط  يتخذ  ولكن عندم� 
��شتخدمت ب�لفعل كلم�ت �شد �ل�شه�د مثل: �أنت �شتعلم قريًب� م� �لذي �شيحل بك، 
�أو �أنت �شتتمنى قريًب� جًد� ل� �أنك �أقر�شتني �أو بعتني م� طلبته منك، �أو كلم�ت مثل 
هذه، ويق�ل �أنه على �لرغم من �أن �ل�شه�د بعد هذه �لكلمة قد ح�شل لهم �أذى �أو 
�الأمر��س  �ملتهمة عملته ك�ش�حرة، لكن الأن  �أن  لي�س ب�شبب  �أن هذ�  �إال  ملمتلك�تهم، 
� �أنه� ع�دة عند �لن�ش�ء �أن يت�ش�جرو� مًع� بكلم�ت  تك�ن له� عدة �أ�شب�ب، ويق�ل �أي�شً

مثل هذه.. �إلخ. 

�ملر�س  �إذ� ك�ن  �لت�لية:  ب�لطريقة  �الدع�ء  �أن يجيب على هذه  و�لق��شي يجب 
ب�شبب طبيعي، ف�حلجة جيدة، ولكن �لدليل ي�شري �إىل �لعك�س، الأنه مر�س ال ميكن 
كم�  �أو  �ل�شحر،  ب�شبب  �ملر�س ح�شل  �الأطب�ء  ر�أي  �أو يف  �لع�دية،  ب�الأدوية  عالجه 
�أنَّ  �أو  �ش�خطة،  ليلية  ب�شبب نظرة  �أنه ح�شل  �ل�شعبي  �لكالم  ه� متع�رف عليه يف 
هن�ك ر�أًي� ل�ش�حرة �أخرى �أن هذ� ح�شل ب�شبب �ل�شحر، �أو ب�شبب �أن �ملر�س قد ج�ء 
ب�شبب  رمب�  �أو  ب�لتدريج،  �لطبيعية حتدث  �الأمر��س  بينم�  �بتد�ء،  �أي  بدون  فج�أة 
�أو يف مك�ن �آخر،  �أو يف مالب�شه  �أدو�ت �ل�شحر حتت �شريره  �أن �ملدعي وجد بع�س 
�أز�له� ذهب عنه �ملر�س وع�د �إىل �شحته، كم� يحدث د�ئًم�، كم� قلن� يف  وعندم� 
�جلزء �لث�ين من هذ� �لكت�ب عندم� حتدثن� عن �لعالج�ت. وبهذه �الإج�بة ميكن 
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ولي�س  �ل�شحر  ب�شبب  �ملر�س ه�  ب�أن  ويق�ل  ي��جه �الدع�ء�ت،  �أن  ب�شه�لة  للق��شي 
ب�شبب طبيعي، و�أن �ملتهمة ال بد �أن ي�شتبه فيه� �أنه� عملت هذ� �ل�شحر ب�شبب كلم�ته� 
دة. بنف�س �لطريقة �إذ� ق�ل �أحد: �أن� �أمتنى �أن ُيحرق �أطف�لك ويحدث هذ� فعاًل  �ملهدِّ
بعد ذلك، فهذ� �شيثري �شًك� كبرًي� جًد� �أن ذلك �ل�شخ�س �لذي هدد ه� �لذي ت�شبب 

� �آخر ه� �لذي �أ�شعل �لن�ر.  يف حرقهم، حتى ل� �أن �شخ�شً

e

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



316

السؤال 12. الكشف عن مزيد من التفاصيل عن 
كيفية التحقيق في سؤال العداوة الشخصية 

كم�  �الأدلة،  �إعط�ء  من  �ملمن�ع�ن  هم  �ل�شخ�شيني  �الأعد�ء  فقط  �أنه  الحظ 
و�شحن� يف �ل�ش�ؤ�ل �خل�م�س، ولكن �لق��شي ميكن �أن يعترب بكالمهم لي�شل �إىل قر�ر 
ليقرر �حلقيقة  �أخرى  ي�شتخدم طرًق�  �أن  �لق��شي يجب  �لعد�وة، ولكن  ب�ش�أن هذه 
بخ�ش��س �دع�ء �لعد�وة، حتى ال يع�قب �لربيء، بل ينفذ �لعدل على �ملذنب. ورغم 
�أن هذه �لطرق رمب� تك�ن له� نكهة �ملكر �أو حتى �خلديعة، �إال �أن �لق��شي ميكن �أن 
ي�شتخدمه� الأجل �ش�لح �الإمي�ن و�ش�لح �لدولة، الأنه حتى �لقدي�س ب�ل�س يق�ل: �أن� مل 

�أثقل عليكم، لكن �إذ كنت حمت�اًل �أخذتكم مبكر. 
ب�أ�شم�ء  �لق�شية  من  ن�شخة  حم�ميه�   �أو  �ملتهمة  �إعط�ء  يتم  هي:  طريقة  �أول 
�ل�شه�د و�ملُبلِّغني، ولكن لي�س ب�لرتتيب �لذي �شهدو� به عند �لق��شي، ولكن برتتيب 
�أن ��شم �ل�ش�هد �ملكت�ب �أواًل يف �لن�شخة ه� يف �حلقيقة �ل�ش�هد �ل�ش�د�س �أو �ل�ش�بع 
�لذي �شهد يف �جلدول، بينم� ترتيب �شه�د�تهم يبقى كم� ه�، بهذه �لطريقة �شتنخدع 
�ملتهمة وال تعرف من �لذي �شهد مب�ذ�، وبعده� �إم� �أنه� �شتق�ل �أنهم كلهم �أعد�وؤه� 
�أو ال، و�إن ق�لت �أن كلهم �أعد�وؤه�، �شيتم ك�شفه� �أنه� تكذب عندم� يحّقق يف �شبب 
�لعد�وة ب���شطة �لق��شي، و�إذ� �شمت و�حًد� فقط، �شيك�ن �شبب �لعد�وة �أ�شهل يف 

�لتحقيق على �لق��شي. 
�أخرى  ون�شخة  �لق�شية،  من  ن�شخة  �ملح�مي  ُيعَطى  م�ش�بهة:  �لث�نية  �لطريقة 
منف�شلة فيه� �أ�شم�ء �ل�شه�د، ولكن ي�شيف �لق��شي �أم�ًر� �أخرى �رُتكبت ب���شطة 
�ل�ش�حرة يف مك�ن �آخر، ومل ُتذكر ب���شطة �ل�شه�د، وب�لت�يل ف�ملتهمة لن تك�ن ق�درة 
�أو ذ�ك ه� عدوه� �ل�شخ�شي، الأنه� ال تعلم مب�ذ�  �أن هذ�  �أن تق�ل ب�لتحديد  على 

�شهدو� �شده�. 
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�أن �ملتهمة يف نه�ية �ال�شتج��ب  �لطريقة �لث�لثة مت�س �ل�ش�ؤ�ل �خل�م�س �أعاله: 
�إن ك�نت تظن  ُت�ش�أل  �لدف�ع عنه� من حم�مي،  يتم  �أن  �أن تطلب  وقبل  له�،  �لث�ين 
�أن له� �أي �أعد�ء �شخ�شيني ال يخ�ف�ن من �لرب، ويتهم�نه� كذًب� بجرمية �لهرطقة 
و�ل�شحر، عنده� رمب� بدون �أن تفكر وبدون �أن ترى �شه�د�ت �ل�شه�د �شتجيب ب�أنه� 
�لعد�وة  ت�شتخدم طريقة  �أن  ن�ع، عنده� ال ميكن  �أي  �أعد�ء من  لديه�  �أن  تظن  ال 

�ل�شخ�شية.  

�لطريقة �لر�بعة: هي �أنه يف نه�ية �ال�شتج��ب �لث�ين )كم� عر�شن� يف �ل�ش�ؤ�ل 
�ل�ش�د�س(، قبل �أن تعطى �أي فر�شة للدف�ع، يجب �أن ُت�ش�أل عن �ل�شه�د �لذين رم�ه� 
ب�الته�م�ت �الأخطر، ويك�ن �ل�ش�ؤ�ل بهذه �لطريقة: هل تعلمني فالن وفالن؟ ون�شمي 
له� �أ�شم�ء �ل�شه�د، وعنده� �شتجيب �إم� بنعم �أو ال، ف�إن ق�لت ال، لن ت�شتطيع بعده� 
يف �أثن�ء �لدف�ع �أن تدعي �أن هن�ك عد�وة �شخ�شية معهم، الأنه� ق�لت حتت �لق�شم 
�أنه� ال تعرفهم، ولكن �إن ق�لت نعم، يجب �أن ُت�ش�أل �إن ك�نت تعرف �إن ك�ن يت�شرف�� 

بطريقة خم�لفة للدين �مل�شيحي على طريقة �ل�ش�حر�ت.

�إن ك�ن فالن منهم ه�  ُت�ش�أل  �أن  ف�إذ� ق�لت نعم، الأنهم فعل�� كذ� وكذ�، يجب 
�شديقه� �أم عدوه�، و�شتجيب ب�أنه �شديقه� مثاًل، وب�لت�يل لن ميكنه� بعد ذلك �أن 
تدعي وتق�ل حتت �لق�شم من خالل حم�ميه� ب�أن هن�ك عد�وة �شخ�شية معه، الأنه� 
ق�لت حتت �لق�شم �أنه �شديقه�، ولكن �إذ� �أج�بت ب�أنه� ال تعرف �شيًئ� عنه، �شيبدو 
�أن�  عقيًم� بعد ذلك �أن تدعي �لعد�وة من �شخ�س ال تعرف عنه �شيًئ�. ورمب� تق�ل 
�شديقته، ولكن �إن كنت �أعلم �أي �شيء عنه ف�أن� لن �أب�ح به، ب�لت�يل لن تك�ن ق�درة 
�شتدعي وج�د  �لبد�ية  �أو رمب� هي من  �ل�شخ�شي،  �أنه عدوه�  تدعي  �أن  بعد ذلك 
عد�وة �شخ�شية، ويف هذه �حل�لة يجب �أن ُيعطى �لتم��س �ملح�مي بع�س �لت�شديق. 

�لطريقة �خل�م�شة: هي �أن ُيعطى �ملح�مي �أو �ملتهمة ن�شخة من �لق�شية، ب�أ�شم�ء 
�ملُبلِّغني حمذوفة، وب�لت�يل �شتخمنه� �ملتهمة، وع�دة تخمينه� يك�ن �شحيًح�، وتعرف 
من �لذي ق�ل م�ذ� �شده�. وعنده� �إذ� ق�لت فالن وفالن هم� �أعد�ء �شخ�شيني، 
و�أن� �أرغب �أن �أثبت ذلك ب�ش�هد، عنده� يجب �أن يعترب �لق��شي �إن ك�ن �ل�شخ�س 
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�ملذك�ر ��شمه ه� نف�س �ل�شخ�س �ملذك�ر يف �جلدول، ومب� �أنه� ق�لت �أنه� ر�غبة يف 
�إثب�ت هذ� ب�ش�هد، �شيحقق مع هذ� �ل�ش�هد ليعرف �شبب �لعد�وة، و�إذ� وجد �أ�شب�ًب� 
هن�ك  ك�نت  �إذ�  �إال  �ل�شجينة،  ويحرر  �لدليل  �شريف�س  �ل�شخ�شية،  للعد�وة  ك�فية 

�ته�م�ت خطرية �أخرى �شده�، �أق�شم عليه� �شه�د �آخرون. 

�ل�ش�حرة تخمن  �أن  �ملم�ر�شة  وُوجد يف  ت�شتخدم،  و�لطريقة �خل�م�شة ع�دة م� 
ب�شرعة من �لن�شخة �لتي �أم�مه� من ه� �لذي ق�ل �ملعل�م�ت �ملعينة عنه�، وب�شبب 
�أنه يف هذه �لق�ش�ي� �لعد�وة �ل�شخ�شية ن�دًر� م� ت�جد �إال �إذ� ك�نت ب�شبب �أعم�ل 
� ال بد  �ل�ش�حرة �لف��شدة، ب�لت�يل ف�لق��شي ميكن �أن ي�شل ب�شه�لة �إىل قر�ر. �أي�شً
�أن نالحظ �أنه ع�دة �ملُبلِّغني يرغب�ن يف م��جهة �ل�ش�حرة �شخ�شًي�، ويتهم�نه� يف 

وجهه� ب�ل�شحر �لذي عملته عليهم. 

ال تز�ل هن�ك طريقة و�حدة ب�قية، هي �ملالذ �الأخري للق��شي، ف�إذ� َوجد ب�لطرق 
يزيل  �أن  يريد  ولكنه  و�ل�شه�د،  �ملتهم  بني  �شخ�شية  عد�وة  ت�جد  ال  �أنه  �ل�ش�بقة 
يت�شرف  �أن  فعليه  م�ش�عديه،  وب��شت�ش�رة  مت�ًم�  �ل�ش�ؤ�ل  بحل  لل�شك�ك  �أر�شية  كل 
ك�لت�يل: يجب �أن يعِطي �ملتهمة �أو ملح�ميه� ن�شخة من �لق�شية، و�أ�شم�ء �ل�شه�د فيه� 
حمذوفة، و�شيك�ن دف�عه� ع�دة ب�أن لديه� �أعد�ء �شخ�شيني، ورمب� �شتّدعي �أ�شب�ًب� 
عديدة للعد�وة، و�ش��ء �تفقت �حلق�ئق مع كالمه� �أم مل تتفق، فيجب على �لق��شي 
�أن ي�شتدعي رج�اًل متعلمني �أ�شح�ب �شمعة جيدة، وجنعلهم يقروؤون �لق�شية ك�ملة 
من �أوله� �إىل �آخره� من �شجل ك�تب �لعدل �أو �لك�تب �لع�دي، ونك�شف لهم �أ�شم�ء 
�ل�شه�د حتت ق�شمهم ب�لتز�م �ل�شرية، وعلى �لق��شي �أن ي�ش�ألهم �إن ك�ن�� �شيلتزم�ن 

بهذ� �لق�شم، الأنه �إن مل يك�ن�� �شيلتزم�ن، فعليه �أال يك�شف لهم �الأ�شم�ء. 

�لعد�وة  م��ش�ع  يف  وفالن  فالن  مع  حّقق  كيف  يخربهم  �أن  �لق��شي  على  ثم 
�ل�شخ�شية، وكيف �أنه مل ي�شتطع �أن يجد �حلقيقة. وهن�ك �أ�شل�بني ميكن �أن ُيتبع�، 
�ل�شه�د  من  �ش�هد  �أي  قدمه  �لذي  �لدليل  ك�ن  �إذ�  ب�لت�ش�ور  بينهم  يقررو�  �أن  �إم� 
خم�شة  �أو  �أربعة  يخت�رو�  �أو  �ل�شخ�شية،  �لعد�وة  على  كدليل  ُيرف�س  �أو  �شُيقبل 
�أو عد�وة بني �ملُبلِّغ و�ملتهمة،  �أ�شخ��س لديهم معرفة كبرية يف �لقرية ب�أي �شد�قة 
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وُتك�شف له�ؤالء �الأ�شخ��س �أ�شم�ء �ملتهمة و�ملُبلِّغ فقط، وال ُتك�شف لهم �ملعل�م�ت �لتي 
�شهد به� �ل�شه�د، وُيرتك �حلكم لهم يف �لنه�ية. هكذ� َيحمي �لق��شي نف�شه مت�ًم� 
ويحرر نف�شه من �أي �شك�ك �شيئة، ويلتزم ب�أن يعمل هذه �لطريقة �الأخرية عندم� 
�أو قرية �أجنبية. هذه �لطرق �شتكفي للتحقيق يف �ش�ؤ�ل  ُيقب�س على �ملتهمة يف بلد 

�لعد�وة �ل�شخ�شية. 

e
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السؤال 13. عن النقاط التي يجب أن يراقبها 
القاضي قبل التحقيق األولي في مكان التعذيب 

�لعد�لة �لع�مة تقت�شي �أال ُيحكم ب�مل�ت على �أي �ش�حرة �إال �إذ� �أُدينت بجرميته� 
ب�لهرطقة  عليه�  حمك�م  �ش�حرة  ح�لة  عن  نتحدث  ونحن  �خل��س،  ب�عرت�فه� 
�ل���شحة ل��حد من �الأ�شب�ب �ملذك�رة يف �ل�ش�ؤ�ل �الأول، حتديًد� �لدليل �ملب��شر �أو 
غري �ملب��شر على �جلرمية، �أو �ل�شه�دة �ل�شرعية لل�شه�د، ويف هذه �حل�لة ال بد �أن 

تتعر�س لال�شتج��ب و�لتعذيب حتى ي�ؤخذ منه� �العرت�ف بجر�ئمه�. 
وحتى يك�ن �الأمر و��شًح� �شن�شت�شهد بق�شية حدثت يف �شب�يرز وعرفه� �لكثريون:
يف  تطلبه  �لذي  لل�شعر  يخ�شع  وال  �مر�أة،  مع  يت�ش�وم  �ش�لح  رجل  هن�ك  ك�ن   
�شلعة معينة، فق�لت له بغ�شب: �أنت �شتتمنى قريًب� �أنك قد و�فقت. الأن �ل�ش�حر�ت 
ع�دة ي�شتخدمن هذه �لطريقة يف �لكالم، �أو �شيء مثل هذ� عندم� ُيردن �أن ي�شحرن 
نية  ب�أية  لريى  كتفه  ور�ء  من  �لرجل  �إليه�  نظر  وبغ�شب  ثم  �إليه.  ب�لنظر   � �شخ�شً
تلفظت بهذه �لكلم�ت، وفج�أة مت �شحره حتى �أ�شبح فمه م�شدوًد� من �لن�حيتني �إىل 

�أذنيه يف ت�ش�ه مريع، ومل يتمكن من �إع�دته، وبقي م�ش�ه� ملدة ط�يلة. 
�أنه دليل  للق��شي على  �لق�شية الأن هذ� �لرجل قد مت تقدميه  نحن نذكر هذه 
بهذ�  عليه�  يقب�س  �أن  يجب  �ملر�أة  هذه  هل  �ش�ؤ�ل:  وهن�ك  �جلرمية،  على  مب��شر 
�ل�شحر �ل���شح؟ �شنجيب من كلم�ت �لقدي�س برين�رد، �أن هن�ك ثالثة طرق ميكن 
يف  طرق  �لثالثة  تتفق  �أن  ويجب  عليه،  للحكم  ب�شببه�  �ل�شخ�س  على  يقب�س  �أن 
�الإ�ش�رة ل�شيء و�حد، وهم حتديًد�: �لدليل على �جلرمية، �شه�دة �ل�شه�د، �عرت�فه 

على نف�شه. 
و�لدليل غري �ملب��شر على �جلرمية يختلف عن �لدليل �ملب��شر، الأنه لي�س ق�طًع�، 
ويك�ن م�أخ�ًذ� من كلم�ت �أو �أفع�ل �ل�ش�حر�ت، كم� و�شحن� يف �ل�ش�ؤ�ل �ل�ش�بع، وه� 
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يك�ن هن�ك وقت معني من  بل  ت�أثريه،  �شريع� جًد� يف  لي�س  �لذي  ب�ل�شحر  يخت�س 
�ش�عة �لتلفظ بكلمة �لتهديد حتى حدوث �لت�أثري. 

�أن يعمله �لق��شي؟ وكيف  ولكن م� نتحدث عنه �الآن ه�: م� �لفعل �لذي يجب 
حتى  منه�  �ملعل�م�ت  ال�شتخر�ج  �لتعذيب  ب��شتخد�م  �ملتهمة  ��شتج��ب  �إىل  يتقدم 

ميكنه �أن ُينفذ عليه� حكم �مل�ت. 
وب�شبب �مل�ش�كل �لكبرية �لتي �شبّبه� �شمت �ل�ش�حر�ت وعن�دهن، هن�ك نق�ط 

عديدة على �لق��شي �أن يالحظه�، و�شنتحدث عنه� يف عدة فقر�ت. 
�إذ�  �إال  �ل�ش�حرة لال�شتج��ب،  �إخ�ش�ع  �أال يك�ن �شريًع� جًد� يف  �أنه يجب  �أوله� 
و�إال  لل�ش�حرة،  دعمه  لي�قف  مقد�س  �ل�شيط�ن عن طريق مالك  ق�ة  �لرب  �أخ�شع 

عت �أطر�فه� طرًف� طرًف� فلن تق�ل �أي حقيقة.  لن ت�شعر ب�آالم �لتعذيب حتى ل� ُقطِّ
بع�س  ف�ل�شيط�ن يف  �ل�شمت،  �لقدرة على  نف�س  �ل�ش�حر�ت ميلكن  ولي�شت كل 
�الأحي�ن برغبته ي�شمح لهن ب�أن يعرتفن بجرميتهن بدون �أن يتم �إخ�ش�عه ب���شطة 
مالك مقد�س، والأجل فهم هذ� ف�لق�رئ ال بد �أن يرجع �إىل م� متت كت�بته يف �جلزء 

�لث�ين من هذ� �لعمل فيم� يتعلق ب�لبيعة �لتي يعملنه� لل�شيط�ن. 
الأن هن�ك �لبع�س منهن يح�شلن من �ل�شيط�ن على فرتة �شت �أو ثم�ين �أو ع�شر 
وروًح�،  ج�شًد�  له  �أنف�شهن  ُيخل�شن  �أن  قبل  �أي  �لبيعة،  له  يعطني  �أن  قبل  �شن��ت 
بينم� هن�ك �أخري�ت عندم� يترب�أن من �الإمي�ن الأول مرة، ُيعطني �لبيعة له يف نف�س 
�ل�قت. و�ل�شبب �لذي يجعل �ل�شيط�ن ي�شمح بهذه �لفرتة من �ل�قت لبع�شهن ه� �أنه 
خالل هذ� �ل�قت ميكنه �أن يعرف �إذ� ك�نت �ل�ش�حرة �لتي �أنكرت �الإمي�ن قد �أنكرته 

 .� ب�شفتيه� فقط �أم بقلبه� �أي�شً
�إال �لتي تظهر على  �أن يعرف �الأفك�ر �لد�خلية للقلب  الأن �ل�شيط�ن ال ي�شتطيع 
�النطب�ع�ت �خل�رجية، كم� قلن� يف �جلزء �الأول من هذ� �لعمل عندم� حتدثن� عن 
�ش�ؤ�ل؛ هل �ل�شيط�ن ميكن �أن ُيح�ل عق�ل �لرج�ل �إىل �لكره �أو �حلب؟ و�لعديد�ت  
مت �إغ��وؤهن ب���شطة �ش�حر�ت �أخري�ت ب�شبب �لفقر، ممن �عرتفن الأجل �حل�ش�ل 
�أو جزئًي�. وه�ؤالء هن �لالتي يهجرهن  �أنكرن �الإمي�ن كلًي�  على �لغفر�ن، وُكّن قد 
�ل�شيط�ن بدون �أي �إخ�ش�ع من مالٍك مقد�س، وب�لت�يل يعرتفن بجرميتهن ب�شه�لة، 
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بقدرته  فهن حممي�ت  ب�ل�شيط�ن،  قل�بهن  �رتبطن يف  �لالتي  من  �الأخري�ت  بينم� 
ويح�فظن بعن�د على �ل�شمت. 

وهذ� يعطي �إج�بة و��شحة عن �ش�ؤ�ل كيف �أن هن�ك �ش�حر�ت يعرتفن ب�شه�لة 
و�أخري�ت ال يفعلن هذ� ب�أي طريقة. ويف �حل�لة �الأوىل، عندم� ال يخ�شع �ل�شيط�ن 
ب���شطة مالٍك مقد�س، فه� ال يهجرهن مت�ًم�، لكنه يحب �أن ُي��شلهن �إىل �لي�أ�س 
غ�لًب�  �ل�شيط�ن  يك�ن  ه�ؤالء  �ملرّوع،  �مل�ت  من  و�خل�ف  �مل�ؤقتة  �لتع��شة  عن طريق 
مل يح�شل على قل�بهن وميتلكه� بعد. الأنه و��شح من �عرت�ف�تهن �لت�ئبة �أنهن مل 

يخ�شعن لل�شيط�ن ط�ًع� مبح�س �إر�دتهن، ولكنه �أُجربهن على عمل �ل�شحر. 
وبع�شهن بعد �أن يعرتفن بجر�ئمهن، يح�ولن �أن ينتحرن بخنق �أو �شنق �أنف�شهن. 
على  يح�شلن  �أن  منه  خ�شية  �ل�شيط�ن،  �لعدو  ب���شطة  هذ�  فعل  �إىل  ي�شلن  وهن 
�أ�ش��شي يف ح�لة ه�ؤالء �لالتي  �لت�ئب. هذ� يحدث ب�شكل  �ملغفرة خالل �العرت�ف 
بعد   � �أي�شً للت�بع�ت ط�ًع�  �أن يحدث  �أنه ميكن  لل�شيط�ن، رغم  ت�بع�ت ط�ًع�  ل�شن 
�أن يعرتفن بجر�ئمهن، لكن عنده� �شيك�ن �عرت�فهن ب�شبب �أن �ل�شيط�ن مت �إجب�ره 

على هجر �ل�ش�حرة. 
ع �ش�حرة  يف �خلت�م ميكن �أن نق�ل  �أنه من �ل�شعب، �أو من �ل�شعب جًد�، �أن ُتخ�شِ

لتق�ل �حلقيقة، هذ� مثل �شع�بة �أن تطرد �لروح �ل�شريرة من �شخ�سٍ ملب��س. 
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السؤال 14. عن طريقة الحكم على الساحرة 
باالستجواب والتعذيب.  

يتم  �أن  يجب  وكيف  و�لتعذيب:  ب�ال�شتج��ب  �ل�ش�حرة  على  �حلكم  عن طريقة 
��شتج��به� يف �لي�م �الأول، وهل يجب �أن يتم وعده� ب�أنه� �شتعي�س. 

�لق��شي يجب �أن ينطق حكمه ب�لطريقة �لت�لية:
�شدك  �لق�شية  تف��شيل  يف  وحّققن�  رن�  ح�شَ قد  وم�ش�عدوهم،  �لق�ش�ة  نحن، 
ي� فالنة. يف �ملك�ن �لفالين يف �أبر�شية كذ�، وبعد �لتحقيق ب�جته�د يف �الأمر كله، 
وجدن� �أنِك ُمبهمة يف �أق��لك، مثاًل، عندم� قلِت �أنِك ��شتخدمِت هذ� �لتهديد بدون 
�شك لال�شتج��ب  نية لعمل �الأذى، ولكن رغم هذ� ظهرت �أدلة عديدة ك�فية الأن ُتعرِّ
عليِك  ف�ش�عًد�  �الآن  ومن  فمك،  من  �حلقيقة  ��شتخر�ج  ميكن  حتى  و�لتعذيب، 
�لي�م ويف هذه  �أنه يف هذ�  �لت�يل،  ب�حلكم  ُنعلن  ونحن  �لق�ش�ة،  �آذ�ن  ُتزعجي  �أال 
�ل�ش�عة، ُحِكم عليِك ب�أن ُت��شعي حتت �ال�شتج��ب و�لتعذيب. وهذ� �حلكم ه� الأجل 

كذ� وكذ�. 
بداًل من ذلك، كم� قلن�، ميكن �أال يرغب �لق��شي ب�أن ُي�شّلم �ملتهمة لال�شتج��ب، 
�أ�شدق�ءه� ويجعل  �أن ي�شتدعي  ولكن يع�قبه� ب�ل�شجن وهن�ك د�فٌع خفي يف نيته، 
�أخرى،  بطريقة  للعق�ب  وتخ�شع  �مل�ت  عق�بة  من  تتخل�س  �أن  ميكن  ك�أنه�  �الأمر 
�إقن�عه� ب�أن تعرتف. ففي �لغ�لب، �لت�أمل،  �أن يحّث �أ�شدق�ءه� ب�أن يح�ول��  وعليه 
ومع�ن�ة �ل�شجن، و�لن�ش�ئح �ملتت�لية من �ل�ش�حلني، تقرر بعدهم �ملتهمة �أن تك�شف 

�حلقيقة. 
ونحن وجدن� �أن بع�س �ل�ش�حر�ت ي�ؤّثر فيهن هذ� �لن�ع من �لن�شيحة، وكعالمة 
�ل�شيط�ن  يب�شقن على  ك�أنهن  �الأر�س  يب�شقن على  �ل�شيط�ن،  على متردهن على 
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يعرتفن  وبعده�  ع�دل«  ه�  م�  �ش�أفعل  �للعني،  �ل�شيط�ن  �أيه�  »�ن�شرف،  ويقلن 
بجر�ئمهن. 

ولكن ل� �أنه، بعد �إبق�ء �ملتهمة يف ح�لة من �لقلق، وت�أجيل ي�م �لتحقيق ب��شتمر�ر، 
وب��شتخد�م �الإقن�ع �ل�شفهي ب��شتمر�ر، ومع بدء حت�ل تفكري �لق��شي لي�شدق بحق 
�أن �ملتهمة �شرتف�س ق�ل �حلقيقة، فيجب �أن ي�شتج�به� برفق دون �أن ي�شفك �لدم، 

ع�ملً� يف نف�شه �أن هذ� �ال�شتج��ب وهمي وغري م�ؤثر. 
لال�شتج��ب، يجب  ُيجهزون  يك�ن �جلن�د  بينم�  �لطريقة.  بهذه  يبد�أ  �أن  يجب 
�لغرف  �إىل  �أواًل  ُتق�د  �أن  يجب  �مر�أة،  ك�نت  �إذ�  �أو  �ملتهم،  ُتخلع جميع مالب�س  �أن 
�جلز�ئية وهن�ك تخلع مالب�شه� �أم�م ن�ش�ء �ش�حل�ت لهن �شمعة طيبة. و�شبب هذ� 
�أنه يجب �أن يبحثن عن �أي �أد�ة لل�شحر خميطة يف مالب�شه�، الأنهن ع�دة م� يعملن 
مثل هذه �الأدو�ت ب�أو�مر من �ل�شيط�ن من �أطر�ف �الأطف�ل غري �ملعمدين، و�لغر�س 
�أن َيحِرمن ه�ؤالء �الأطف�ل من �لبهجة. وعندم� يتم �لتخل�س من هذه �الأدو�ت، فعلى 
�لق��شي �أن ي�شتخدم �إقن�ع�ته �خل��شة مب�ش�عدة �ل�ش�حلني �لذين لديهم حم��س 
لالإمي�ن الإقن�عه� ب�العرت�ف ب�حلقيقة ط�ًع�، و�إذ� مل تفعل، فيجب �أن ي�أمر �جلن�د 
�لف�ر  على  يطيع��  �أن  ويجب  �لتعذيب،  �أد�ة  على  وي�شع�نه�  بحب�ل،  يربط�ه�  ب�أن 

ولكن لي�س بفرح، بل ُيظهرو� له� �أنهم لي�ش�� �شعد�ء مبهمتهم.
ثم يجب �أن يحرروه� مرة �أخرى بطلب من �شخ�سٍ ج�د، وت�ؤخذ �إىل ج�نب، ويتم 

�إقن�عه� مرة �أخرى، ويق�ل له� �أنه ميكنه� �أن تتخل�س من عق�بة �مل�ت. 
هن� ي�أتي �ش�ؤ�ل، هل يف ح�لة �ل�شجينة �ملد�نة �شرعًي� ب�شمعته� �ل�شيئة، ب�شه�دة 
�ل�شه�د، وب�لدليل على �جلرمية، و�ل�شيء �ل�حيد �لب�قي ه� �عرت�فه� ب�جلرمية على 
نف�شه�، هل يعده� �لق��شي �أنه� �شتعي�س، الأنه� �إذ� �عرتفت ب�جلرمية فهي �شتم�ت 

ب�لت�أكيد. 
�لبع�س  �ل�ش�ؤ�ل.  �آر�ء خمتلفة على هذ�  لديهم  � خمتلفني  �أ�شخ��شً ب�أن  وجُنيب 
ي�ؤمن ب�أنه �إذ� ك�نت �ملتهمة لديه� �شهرة و�شمعة �شيئة، وم�شتبه فيه� ب�أدلة ال لب�س 
�أخري�ت،  ل�ش�حر�ت  �شيدة  تك�ن  ك�أن  نف�شه� م�شدر خطٍر كبري،  فيه�، وك�نت هي 
فيمكن �أن يتم وعده� ب�أنه� �شتعي�س ب�ل�شروط �لت�لية، �أن يتم �حلكم عليه� ب�ل�شجن 
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�ل�ش�حر�ت  الإد�نة  ي��شل  دلياًل  م  ُتقدِّ �أن  �شريطة  و�مل�ء،  �خلبز  على  �حلي�ة  مدى 
�الأخري�ت.

ويجب �أال يق�ل له�، عندم� ُت�شجن مدى �حلي�ة، �أنه �شيتم �شجنه� بهذه �لطريقة، 
ولكن يجب �أن ُتق�د �إىل �فرت��س �أن هن�ك كّف�ر�ت �أخرى، مثل �لنفي، �شيتم تطبيقه� 
عليه� كعق�ب. وبال �شك ه�ؤالء �ل�ش�حر�ت �ل�شهري�ت ذو�ت �ل�شمعة �ل�شيئة، خ��شة 
�ل�شجن،  َيبقني يف  �أن  بد  �مل�شح�ر، ال  ويع�جلن  �ل�ش�حر�ت  �أدوية  ي�شتعملن  �لل��تي 
ولكن  �الأخري�ت.  �ل�ش�حر�ت  �مل�شح�رين، وميكنهن خي�نة  يع�جلن  �أن  الأنهن ميكن 
هذه �خلي�نة بذ�ته� يجب �أال ُتعترب ك�فية لالإد�نة، الأن �ل�شيط�ن ك�ذب، �إال �إذ� ك�ن 

تدعيمه� بدليل على �جلرمية، وب�شه�د. 
�لبع�س �الآخر يرى �أنه بعد �أن ت��شع �ملتهمة يف �ل�شجن بهذه �لطريقة الأجل �أن 

تعي�س، يجب �أن تبقى لفرتة معينة، ثم بعده� يجب �أن حُترق. 
ر�أٌي ث�لث ه� �أن �لق��شي ميكن �أن يعده� ب�أن تعي�س، ولكن يعفي نف�شه بعده� من 

مهمة تنفيذ �حلكم عليه�، وي�أتي بق��ٍس �آخر مك�نه يحكم عليه� ب�مل�ت. 
يبدو �أن هن�ك بع�س �لف�ئدة يف عمل �لر�أي �الأول ب�شبب �أنه� �شتع�لج �مل�شح�رين، 
لكن من غري �ل�شرعي �أن ت�شتخدم �ل�شحر لتع�لج �ل�شحر، ورغم ذلك )كم� قيل يف 
�ل�ش�ؤ�ل �لتقدميي لهذ� �جلزء �لث�لث( �لر�أي �لع�م ه� �أنه من �ل�شرعي �أن ت�شتخدم 
�لب�طل و�مل�ور�ئي�ت لُتزيل تع�يذة. ولكن �خلربة يف ق�ش�ي� كثرية مثل هذه هي �أكرث 
قيمة للق�ش�ة من �أي فن �أو كت�ب، لذ� فهذ� �أمر يجب �أن ُيرتك للق�ش�ة. ولكن ُوجد 
غ�لًب� من خالل �خلربة �أن �لعديد�ت يعرتفن ب�حلقيقة �إذ� مل يتم تهديدهن ب�مل�ت. 
ب�حلقيقة،  تعرتف  ب�أن  �شتقنعه�  �ل�ع�د  وال  �لتهديد�ت  هذه  تكن  مل  �إذ�  ولكن 
ف�جلن�د ال بد �أن ينفذو� �حلكم، ويجب �أن يتم ��شتج��به�، لي�س ب�أي طريقة جديدة 
يتم  وبينم�  جر�ئمه�.  طبيعة  ح�شب  بق�ش�ة  �أو  بلطف  �ملعت�دة،  ب�لطريقة  ولكن 
��شتج��به� على نق�ط معينة، يجب �أن ُتعر�س للتعذيب بتكر�ر، بد�ية ب�أخف تعذيب، 
وال يجب �أن يتعجل �لق��شي بعمل �لتعذيب �الأق�شى. وبينم� يتم عمل هذ�، ال بد �أن 
يكتب �لك�تب كيف مت تعذيبه� وم� هي �الأ�شئلة �لتي �ُشئلت له� وم�ذ� ك�نت �إج�بته�. 
والحظ �أنه �إذ� �عرتفت حتت �لتعذيب، يجب �أن ت�ؤخذ �إىل مك�ن �آخر وُت�ش�أل من 

جديد، حتى ال تك�ن قد �عرتفت فقط حتت �لتعذيب. 
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�خلط�ة �لت�لية للق��شي هي �أنه ل� بعد �أن ُعذبت رف�شت ق�ل �حلقيقة، يجب �أن 
ت��شع �أد�ة �أخرى للتعذيب �أم�م عينه�، ويق�ل له� ب�أنه يجب عليه� �أن تتحمل تلك 
�لي�م  �لتعذيب يف  ي�شتمر  �أن  فيجب  تَخف من هذ�،  و�إذ� مل  تعرتف.  �إذ� مل   � �أي�شً

�لث�ين و�لث�لث، ولكن ال يتم تكر�ره بعد ذلك �إال �إذ� ك�ن هن�ك دليل �أنه �شينجح. 
�ملذك�رون  �لق�ش�ة  نحن  �لت�لية:  ب�لطريقة  وج�ده�  يف  �حلكم  ُينَطق  �أن  يجب 
�أعاله، نعنّي لِك ي� فالنة، �لي�م �لفالين، ال�شتمر�ر ��شتج��بك، حتى ت�ؤخذ �حلقيقة 

من فمك. و�لك�تب يجب �أن يكتب كل م� يتم. 
وخالل �لفرتة �لتي قبل �لي�م �لذي مت تعيينه، ف�لق��شي بنف�شه �أو رج�ل �ش�حل�ن 
�آخرون يجب �أن يعمل�� كل م� ب��شعهم الإقن�عه� ب�أن تعرتف ب�حلقيقة ب�لطريقة �لتي 

قلن�ه�؛ ب�إعط�ئه� وعًد� ب�أنه� �شتعي�س �إن �عرتفت.
معه�  ُحر��س  هن�ك  يك�ن  �أن  بد  ال  �لفرتة  ب�أنه خالل  يعتني  �أن  يجب  �لق��شي 

د�ئًم�، حتى ال ُترتك وحده� �أبًد�، خ�شية �أن يجعله� �ل�شيط�ن تقتل نف�شه�. 

e
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السؤال 15. عن استمرار التعذيب وعن األدوات 
والطرق التي يستخدمها القاضي لجعل الساحرة 

تعترف. 

جلعل  �لق��شي  ي�شتخدمه�  �لتي  و�لطرق  �الأدو�ت  وعن  �لتعذيب  ��شتمر�ر  عن 
� كيف يجب �أن  �ل�ش�حرة تعرتف: وكيف يجب �أن يحمي نف�شه من تع�يذ�تهن. و�أي�شً
يُكن مزيالت لل�شعر يف �أم�كن من �أج�ش�دهن ميكن �أن ُيخفني فيه� �أقنعة �ل�شيط�ن 

ورم�زه، وكيف يتم حل م�شكلة �لعن�د و�ل�شمت ورف�س �العرت�ف بطرق عديدة. 
على �لق��شي �أن يت�شرف ك�لت�يل يف ��شتمر�ر �لتعذيب. �أواًل ال بد �أن ي�شع يف 
هن�ك  بل  �الأع�ش�ء،  كل  لعالج  من��شًب�  يك�ن  ال  �لدو�ء  نف�س  �أن  كم�  �أنه  ح�شب�نه، 
�ملتهمني  �أو  �ملهرطقني  كل  لي�س  كذلك  كل ع�ش�،  لعالج  �مل�شتح�شر�ت  من  �لعديد 
�أن يخ�شع�� لنف�س طريقة �ال�شتج��ب و�لتحقيق و�لتعذيب، ولكن  ب�لهرطقة يجب 

هن�ك طرق عديدة ميكن ��شتخد�مه� وفًق� الختالف طب�ئع �ملتهمني.
عن  بعيًد�  عزله�  يتم  �جلرب�ء  و�مل��شية  �لف��شدة،  �الأطر�ف  يقطع  ف�جلّر�ح 
�مل��شية �لع�دية، ولكن �لق��شي �حلكيم يجب �أال يربط نف�شه بطريقة و�حدة ال تتغري 
يف �لتع�مل مع �ل�شجن�ء �لذين ميلك�ن ق�ة �ل�شمت ب�ل�شحر، و�لذين ال ميكن �لتغلب 
�لتع�مل  من  فقط  و�حدة  طريقة  على  �لظالم  �أبن�ء  �عت�د  �إذ�  الأنه  �شمتهم؛  على 

معهم ف�شيط�رون طرًق� معروفة للتخل�س منه�.
ب�لت�يل ف�لق��شي �حلكيم و�ملتحم�س ال بد �أن ي�أخذ فر�شته ويخت�ر طريقته �لتي 
�شي�ؤدي به� �لتحقيق وفق� الإج�ب�ت �أو �شه�دة �ل�شه�د، �أو من و�قع خربته �ل�ش�بقة �أو 

ذك�ءه �لفطري، ب��شتخد�م �الحتي�ط�ت �لت�لية: 
�إذ� �أر�د �أن يعرف �إن ك�نت �ل�ش�حرة مدع�مة بق�ة �ل�شحر لت�شمت، يجب �أن 
يالحظ �إن ك�نت ق�درة على �إخف�ء �لدم�ع عند تعذيبه�. الأنن� تعلمن� ب���شطة كلم�ت 
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من رج�ل م�ؤهلني قدم�ء وبخربتن� �أنه هذه هي �أهم عالمة، ُووجد �أنه حتى ل� �أ�شّرت 
ب�شع�ذ�ت ق�ية �أن تخفي �لدم�ع، ف�إن ك�نت �ش�حًر حًق�؛ لن تقدر على �لبك�ء. رغم 
�أنه� تبكي عندم�  �أنه� �شُتظهر �نطب�ًع� ب�كًي� وُتلطخ خّده� وعين�ه� ب�للع�ب ليبدو 

تالحظ مر�قبة من �حل��شرين. 
يف مترير �حلكم ميكن للق��شي �أو �لك�هن �أن ي�شتخدم �لطريقة �لت�لية ال�شتخر�ج 
دم�عه� �حلقيقية �إن ك�نت بريئة، �أو ملنع �لدم�ع �ملزيفة. ي�شع يده على ر�أ�س �ملتهمة 
�أن��شدك ب�لدم�ع �ملريرة �لتي �شقطت على �ل�شليب ب���شطة خُمل�شن�  �أن�  ويق�ل، 
ّبت يف �ش�عة �مل�ش�ء على  �لرب ي�ش�ع الأجل خال�س �لع�مل، وب�لدم�ع �حل�رقة �لتي �شُ
ِجر�حه ب���شطة �ملب�ركة �لعذر�ء م�ري �أمه، وبكل �لدم�ع �لتي �شقطت هن� يف هذ� 
�لع�مل ب���شطة �لقدي�شني و�ملخت�رين من �لرب، ومن عينه �الآن قد م�شح كل �لدم�ع، 
�أنه �إن كنِت بريئة ف�أنزيل �لدم�ع �الآن، و�إن كنِت مذنبة لن تتمكني ب�أي طريقة �أن 

تعملي هذ�. ب��شم �الأب و�البن و�لروح �لقد�س، �آمني. 
�ملزيف، مهم�  �لبك�ء  كلم� قلت قدرتهن على  ن��شدو�  كلم�  �أنه  ب�لتجربة  ُووجد 
ح�ولن ب�شدة �أن يفعلن هذ�، �أو �أن يلطخن خدودهن ب�للع�ب. ومع هذ� من �ملمكن 
�أنه بعد ذلك، يف غي�ب �لق��شي ولي�س يف مك�ن وزم�ن �لتعذيب، �أن ي�شبحن ق�در�ت 

على �لبك�ء يف وج�د حر��س �شجنهن. 
�لبك�ء  نعمة  �أن  نق�ل  �أن  ميكن  �لبك�ء،  على  �ل�ش�حرة  قدرة  عدم  �شبب  وعن 
�أن  يخربن�  »برين�رد«  �لقدي�س  الأن  للت�ئبني،  �ملمن�حة  �الأ�ش��شية  �لنعم  من  و�حدة 
ميكن  ال  ب�لت�يل  يقهر.  ال  م�  وتقهر  �ل�شم�و�ت  تخرتق  �أن  ميكن  �ملت���شعني  دم�ع 
�أن يك�ن هن�ك �شك يف �أن هذه �لدم�ع تغ�شب �ل�شيط�ن، و�أنه ي�شتخدم كل م�ش�عيه 

حتى مينعه�، ليمنع �ل�ش�حرة من �ل��ش�ل �إىل �لت�بة. 
على  بدليل  �أو  �شرعيني  ب�شه�د  �ملتهمة،  الإد�نة  طريقة  �أي  هن�ك  يكن  مل  �إن 
�جلرمية، و�إن مل تكن حتت ��شتب�ه ق�ي، فيمكن �أن يتم �إخالء �شبيله�، ولكن الأنه� 
ال ز�لت حتت �شٍك ب�شيط ب�شبب �ل�شمعة �لتي �شهد به� �ل�شه�د، ال بد �أن يطلب منه� 
�أن تنكر هرطقة �ل�شحر، كم� �شن��شح عندم� نتحدث عن �لطريقة �لث�نية من نطق 

�حلكم. 
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�حتي�ٌط ث�ن ال بد �أن ُيالحظ، لي�س فقط يف هذه �لنقطة ولكن يف �لق�شية كله�، 
ب���شطة  مل�شهم  يتم  �أن  الأنف�شهم  ي�شمح��  �أال  يجب  وم�ش�عديه،  �لق��شي  ب���شطة 
�ل�ش�حرة، خ��شًة بكف يده� �أو بذر�عه�، ولكن ال بد �أن يحمل�� ح�لهم بع�س �مللح 
�ملكّر�س يف ي�م �أحد �ل�شع�نني وبع�س �الأع�ش�ب �ملب�ركة. وهذه كله� ميكن �أن جُتمع 
مع بع�شه� مع �شمع مقد�س وُتلب�س ح�ل �لعنق، كم� و�شحن� يف �جلزء �لث�ين عندم� 
حم�ية  ق�ة  له�  وهذه  �ل�شحر،  ي�شببه�  �لتي  �الأمر��س  �شد  �لعالج�ت  عن  حتدثن� 
و��شتخد�م�ت  مم�ر�ش�ت  يف  ولكن  �ل�ش�حر�ت  مع  �لتحقيق  �أثن�ء  فقط  لي�س  فع�لة 
�لكني�شة، مثل طرد �الأرو�ح �ل�شريرة و�لتربيك�ت، كم� يت�شح يف عملية طرد �الأرو�ح 

�ل�شريرة عندم� يق�ل، الأجل طرد كل ق�ى �ل�شيط�ن، �إلخ. 
يجب  �لذي  ه�  �الأطر�ف  �أو  �ملف��شل  ب���شطة  �للم�س  �أن  ُيظن  �أال  يجب  ولكن 
�الحرت��س منه فقط، الأنه يف بع�س �الأحي�ن ب�إذن �لرب، ميكنهن مب�ش�عدة �ل�شيط�ن 
�أن ي�شحرن �لق��شي مبجرد �ش�ت �لكلمة �لتي يتلفظ�ن به�، خ��شة يف �ل�قت �لذي 

يتعر�شن فيه للتعذيب. 
�ل�شجن،  يف  حب�شهن  يتم  عندم�  �ل�ش�حر�ت،  بع�س  �أن  ب�لتجربة  عِلمن�  ونحن 
�إىل  ينظرن  �أن  من  نهن  مَيكِّ �أن  و�حًد�،  �شيًئ�  الإعط�ئهن  �ل�شج�نني  على  ُيلّح�ن 
�إىل  �الأوىل  �لنظرة  على  يح�شلن  وب�لت�يل  �إليهن،  �لق��شي  ينظر  �أن  قبل  �لق��شي 
�لق��شي فيمكنهن �أن ُيغرين عقله ه� وم�ش�عديه ب�أن يفقدو� كل غ�شبهم عليهن وال 
ي�ؤذوهن ب�أي طريقة، بل ي�شمح�ن لهن ب�لتحرر و�إخالء �شبيلهن. و�لذي جّرب ه� 

�لذي يعطي هذه �ل�شه�دة �حلقيقية، �أل�شن ق�در�ت على فعل هذ� حق�! 
يجب على �لق�ش�ة �أال يتج�هل�� هذه �الحتي�ط�ت و�حلم�ي�ت، الأنه بعدم �حلف�ظ 
عليه� بعد هذ� �لتحذير �شيتعر�ش�ن خلطر �للعن �الأبدي. الأن خمل�شن� ق�ل » ل� مل 
�أكن قد جئت وكلمتهم، مل تكن لهم خطية، و�أم� �الآن فلي�س لهم عذر يف خطيئتهم، 
ب�لت�يل يجب على �لق�ش�ة �أن يحم�� �أنف�شهم بكال �لطريقتني، وفًق� الأحك�م �لكني�شة. 
و�إذ� ك�ن من �ملن��شب يجب �أن ُتق�د �ل�ش�حرة �إىل �خللف �أثن�ء وج�د �لق��شي 
وم�ش�عديه. لي�س فقط يف �لنقطة �حل�لية ولكن يف كل �لق�شية، ثم ال بد �أن َيعمل 
عالمة �ل�شليب ويقرتب منه� ب�شج�عة، وبع�ن �لرب �شتنك�شر ق�ة �حلية �لقدمية. 
وال �أحد يجب �أن يظن �أن من �مل�ور�ئية �أن ترجع �ل�ش�حرة �إىل �خللف، الأنه كم� قلن�، 
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علم�ء �ل�شريعة ي�شمح�ن حتى ب�أكرث من هذ� �أن يتم عمله الأجل �حلم�ية من �ل�شحر، 
ويق�ل�ن د�ئًم� �أنه من �ل�شرعي �أن تبطل �لب�طل ب�لب�طل. 

�الحتي�ط �لث�لث �لذي جتب مالحظته ه� �أن �ل�َشعر يجب �أن ُيحلق من كل جزء 
من �أجز�ء ج�شمه�. �شبب هذ� ه� مثل �شبب تعريته� من مالب�شه� �لذي ذكرن�ه من 
قبل، الأنه حتى يحفظن ق�تهن على �ل�شمت ف�إن �ل�ش�حر�ت لديهن ع�دة �أن ُيخبئن 
بع�س �الأ�شي�ء �مل�ور�ئية يف مالب�شهن ويف �شعرهن، وحتى يف �الأم�كن �حل�ش��شة من 

�أج�ش�دهن و�لتي ال ح�جة لذكره�. 
ولكن ميكن �أن ي�أتي �عرت��س، �أن �ل�شيط�ن ميكنه بدون ��شتخد�م هذه �لتع�ويذ، 
�أن ُيقّ�ي قلب �ل�ش�حرة حتى ال تعرتف بجرميته�، مثلم� ُوجد غ�لًب� يف ح�لة �ملجرمني 
�الآخرين، مهم� ك�نت درجة �لتعذيب �لذي يتعر�ش�ن له، ومهم� ك�ن عدد �الأدلة على 
�جلرمية و�ل�شه�د. وجنيب ب�أن هذ� حقيقي، �ل�شيط�ن ميكنه �أن يعمل هذ� �ل�شمت 
بدون ��شتخد�م �أي تع�ويذ، ولكنه ُيف�شل �أن ي�شتخدم �لتع�ويذ الأجل �إهالك �الأرو�ح 

والإ�ش�ءة �أكرب للذ�ت �الإلهية �لعظيمة. 
ذكرن�ه�  و�لتي  »ه�جين�و«،  قرية  يف  �ش�حرة  على  مبث�ل  ح  ُي��شّ �أن  ميكن  هذ� 
�لق�ة من �ل�شمت  �أن حت�شل على هذه  �لعمل، �عت�دت  �لث�ين من هذ�  يف �جلزء 
ب�لطريقة �لت�لية، قتلت طفاًل ذكًر� ال يز�ل م�ل�ًد� ومل ُيعمد، وو�شعته يف �لفرن مع 
بع�س �مل��د �لتي لي�س من �ملن��شب ذكره�، وطحنته �إىل م�شح�ق ورم�د، و�إذ� حملت 
�أي �ش�حرة معه� �أو �أي جمرم هذ� �مل�شح�ق لن يك�ن ق�دًر� على �العرت�ف بجرميته. 
هذ�  يعمل��  �أن  يف  �لق�ة  لديهم  لي�س  �الأطف�ل  من  �الآالف  مئ�ت  �أن  و��شح  هن� 
الأي �شخ�س، ولكن �أي �شخ�س ذكي ميكن �أن يفهم �أن هذه �لطرق �لتي ي�شتخدمه� 

�ل�شيط�ن هي الإهالك �الأرو�ح ولالإ�ش�ءة للذ�ت �الإلهية. 
�، ميكن �أن ي�أتي �عرت��س، غ�لًب� �ملجرم�ن �لذين لي�ش�� �شحرة تك�ن لديهم  �أي�شً
هذه �لقدرة على �ل�شمت. يف �الإج�بة على هذ� نق�ل �أن هذه �لق�ة من �ل�شمت ميكن 
�أن حتدث من ثالثة �أ�شي�ء. �أواًل من ق�ة طبيعية يف �لقلب، الأن بع�س �ل�ش�حر�ت ذو�ت 
قلب رقيق وعقل �شعيف فعند �أي تعذيب ب�شيط يعرتفن بكل �شيء، حتى ب�أ�شي�ء غري 
حقيقية، بينم� هن�ك �أخري�ت قل�بهن ق�ية فمهم� عذبته� ال ت�شتخرج �حلقيقة منه� 

�أبًد�، حتى ل� مددن� ذر�عه� وثنين�ه�. 
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ث�نًي�، ميكن �أن حتدث هذه �لق�ة ب�شبب �أد�ة من �أدو�ت �ل�شحر يحمله� �ل�شخ�س، 
كم� قيل، �إم� يف مالب�شه �أو يف �شعره. وث�لًث�، حتى ل� مل يكن مع �ل�شجينة �أد�ة كهذه، 
رمب� حت�شل على هذه �لق�ة من �ش�حرة �أخرى، مهم� ك�ن بعده� عنه�. الأن �إحدى 
�ل�ش�حر�ت يف »�إي�شب�رج« ك�نت تتب�هى بهذ�، �أنه ل� ك�ن معه� حتى خيط و�حد من 
ك�ش�ة �أي �شجينة، ميكن �أن تر�شل له� هذه �لق�ة، فمهم� ك�نت هذه �ل�شجينة تعذب، 

حتى بقتله�، لن تعرتف ب�أي �شيء. ف�الإج�بة �أ�شبحت و��شحة على �العرت��س. 

�أُدين��  �ملهرطقني  بع�س  »ر�تي�شب�رن«؟ حيث  �أبر�شية  م�ذ� عم� حدث يف  ولكن 
ب�العرت�ف �ل�شخ�شي وعندم� ُحكم عليهم ب�مل�ت حرًق� مل ت�ؤثر فيهم �لن�ر. ثم مت 
�لكل،  و�نده�س  فيهم.  ي�ؤثر  مل   � �أي�شً وهذ�  ب�لغرق،  �مل�ت  �إىل  فيهم  �حلكم  تغيري 
�شعبه،  على  عظيم  قلق  يف  و�الأ�شقف،  حق،  هذه  هرطقتهم  �أن  يق�ل  بد�أ  و�لبع�س 
�أحدهم  علم  �إىل  �أتى  ب�إخال�س،  وعندم� حتقق هذ�  �ل�ش�م.  �أي�م من  بثالثة  �أمر 
�أن ه�ؤالء �لهر�طقة ك�نت لديهم تع�يذة خميطة حتت �جللد �أ�شفل �أحد �لذر�عني، 
بع�س  �لف�ر.  على  و�أُحرق��  �لن�ر،  على  و�شعهم  مت  و�إز�لته�،  �إيج�ده�  مت  وعندم� 
ُم�شتح�شري �الأرو�ح تعلم�� هذ� �ل�شر خالل ��شت�ش�رة مع �ل�شيط�ن، وخ�ن�ه، ولكن 
على �أي ح�ل قد �أ�شبح �ل�شر معروًف� �الآن، ومن �ملحتمل �أن �ل�شيط�ن، �لذي د�ئًم� م� 
ميكر لتخريب �الإمي�ن، ك�ن بطريقة م� جمرًب� ب���شطة �لق�ة �الإلهية ليك�شف �الأمر. 

من هذ� ميكن �أن نرى م� �لذي يجب على �لق��شي �أن يفعل عندم� حتدث ح�لة 
كهذه له، حتديًد�، يجب �أن يت�كل على حم�ية �لرب، وب�ل�شل��ت و�ل�ش�م من �لرج�ل 

�ل�ش�حلني، ُيبعد هذ� �لن�ع من �أعم�ل �ل�شيط�ن عن �ل�ش�حر�ت.

يف �أنح�ء �أمل�ني�، �حللق بهذه �لطريقة، خ��شة لالأم�كن �حل�ش��شة، ال ُيعترب �شيًئ� 
�لر�أ�س، ون�شع  جّيًد�، وب�لت�يل نحن �ملفت�شني ال ن�شتخدمه، ولكن نحن نحلق �شعر 
قطعة من �ل�شمع �ملقد�س يف ك�ب من �مل�ء �ملقد�س ونت��شل ب�لث�ل�ث �ملقد�س ونعطيه 
لهن لي�شربنه ثالث مر�ت على معدة �ش�ئمة، وبنعمة �لرب بهذه �لطريقة ميكن �أن 
نك�شر �شمتهن. ولكن يف �لدول �الأخرى �ملفت�س ي�أمر ب�أن ُيحلق كل �ل�شعر من ج�شد 
�ل�ش�حرة. وذلك �ملفت�س من »ك�م�« �أخربن� �أنه يف �ل�شنة �الأخرية، يف ع�م 1485، 
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�أمر ب�إحر�ق �إحدى و�أربعني �ش�حرة، بعد �أن حلقن كل �شيء. هذ� ك�ن يف مق�طعة 
»ب�ربي�« �لتي ت�شمى »وورم�شرب�د«، يف منطقة �أر�شيدوق �لنم�ش�، ن�حية »ميالن«. 

تف�شل كل طرق  �ش�ؤ�ل، هل ميكن يف وقت �حل�جة عندم�  ي�أتي  �أن  ولكن ميكن 
ك�شر �شمت �ل�ش�حر�ت، �أن يك�ن �شرعًي� �أن ن�ش�أل �لن�شيحة من �ش�حرة من �لالتي 
ميكنهن �أن تع�جلن �مل�شح�ر. وجنيب ب�أنه، مهم� ك�ن �لذي حدث يف »ر�تي�شب�رن« 
فنحن ُنحذر �جلميع، �أنه ال �أحد ُي�شمح له، مهم� ك�نت �حل�جة ملحة، �أن ي�شت�شري 
للعظمة  بهذ�  حتدث  �لتي  �لكبرية  �الإ�ش�ءة  ب�شبب  وهذ�  �لدولة.  ملنفعة  �ش�حرة 
�الإلهية، وهن�ك طرق �أخرى مفت�حة لن� ال�شتخد�مه� ب�شكٍل الئق حتى يتم �حل�ش�ل 
على �حلقيقة من �أف��ههن وميكن بعده� �أن ُيحَرقن، �أو نف�شل يف هذ�، وم�شيئة �لرب 

يف ذلك �ل�قت �شت�جد طريقة مل�ت �ل�ش�حرة. 
يبقى لن� ِذكر بع�س طرق عالج�ت �ل�شمت. �أواًل، يجب على �ل�شخ�س �أن يعمل 
�الأي�م  يف  وخ��شة  ذكرن�ه�،  �لتي  �لطرق  لعمل  م��هبه،  ب��شتخد�م  ب��شعه  م�  كل 
 9 �لث�نية  ك�رونث��س  ر�ش�لة  �نظر  �لت�يل.  �ل�ش�ؤ�ل  يف  عر�شه  �شيتم  كم�  �ملحددة، 

»تزد�دون يف كل عمل �صالح«.
ث�نًي�، �إذ� ف�شل هذ�، يجب �أن يت�ش�ور مع �الآخرين، الأنهم ميكن �أن يفكرو� بطرق 

مل يفكر فيه�، الأن هن�ك �لعديد من �لطرق الإبط�ل �ل�شحر. 
كت�ب  يف  قيل  كم�  ب�ل�ش�حلني،  ي�شتعني  �أن  عليه  يجب  هذ�ن،  ف�شل  �إذ�  ث�لًث�، 
�أنهم  تعلم  �لذين  �لرب�نيني،  �لرج�ل  مع  دوًم�  كن  و�لثالثني:  �ل�ش�بع  �ل�شري�خ 
�لدولة.  يف  �لقدي�شني  بر�عي  ي�شتعني  �أن  عليه  يجب  �لرب.  و�ش�ي�  على  يح�فظ�ن 
ولكن �إن ف�شل كل هذ�، يجب على �لق��شي وكل �لن��س مرة و�حدة �أن ي�شع�� ثقتهم 
الأنه  عليهم.  �ل�شفقة  ب�شبب  �ل�شحر  هذ�  ُيز�ل  حتى  و�ل�ش�م،  ب�ل�شل��ت  �لرب  يف 
هكذ� متت �ل�شالة يف �ِشفر �أخب�ر �الأي�م �لث�ين: عندم� ال نعلم م� �لذي  يجب �أن 
لن  �لرب  �إليك. وبال �شك  �أن نح�ل عي�نن�  و�حد،  �إىل مالذ  نلج�أ  �أن  بد  نفعله، ال 

يخذلن� يف ح�جتن�. 
�أو  ِكه�نة،  �أو  ِعر�فة  �أي  كل من يالحظ  »�أوج�شتني«:  �لقدي�س  يتحدث  عن هذ� 
يح�شر �أو ي��فق على م�ش�هدته�، �أو يدعمه� ب�تب�ع م� يعمل �لعر�ف�ن و�ل�شحرة، �أو 
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يذهب �إىل بي�تهم، �أو يدع�هم �إىل بيته، �أو ي�ش�ألهم �أي �ش�ؤ�ل، فيجب �أن يعلم �أنه قد 
�رتد عن �لدين �مل�شيحي وعن معم�ديته و�أ�شبح ك�فًر� وعدًو� للرب، �إال �إذ� �شحح 
هذ� ب�لت�بة �لكن�شية وع�د �إىل ربه. ب�لت�يل يجب على �لق��شي �أال يهمل ��شتخد�م 

�لعالج�ت �ل�شرعية، كم� قلن�، ولكن مع بع�س �الحتي�ط�ت �لت�لية �الأخرية. 

e
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السؤال 16.  الطريقة المالئمة والصحيحة 
لالستجواب الثاني. 

�لتي  �لنه�ئية  و�الحتي�ط�ت  �لث�ين،  و�ل�شحيحة لال�شتج��ب  �ملالئمة  �لطريقة 
يجب �أن يتخذه� �لق��شي. 

هن�ك نقطة �أو �ثنت�ن يجب ذكرهم� ب�ش�أن م� كتبن�ه. �أواًل، �أن �ل�ش�حر�ت ال بد 
ُين�شح  �أن  �الإلهي، ويجب  �لقد��س  �ملقد�شة وخالل مر��شم  �الأي�م  ُي�شتج�بن يف  �أن 
يبتهل��  �أن  لي�س بطريقة معينة،  ولكن ال بد  �الإلهي،  �لع�ن  �ل�شعب ب�ل�شالة الأجل 

ب�شل��ت �لقدي�شني �شد كل �أوبئة �ل�شيط�ن. 
ث�نًي�، كم� قلن� من قبل، �لق��شي ال بد �أن يرتدي ح�ل رقبته �مللح �ملكر�س و�مل��د 
الئحة  يف  مكت�بة  �ل�شليب  على  به�  �مل�شيح  َتلفظ  �لتي  كلم�ت  �ل�شبع  مع  �الأخرى، 
ويربط ح�ل  رقبته،  يرتديه� على جلد  �أن  ��شتط�ع،  �إن  �مللح. ويجب  وجمم�عة مع 
كثرًي�  ي�شطربن  �ل�ش�حر�ت  �أن  ب�لتجربة  ثبت  الأنه  �أخرى.  مقد�شة  �أ�شي�ء  ج�شده 
�آث�ر  �حلقيقة.  ق�ل  عن  ميتنعن  �أن  وج�ده�  يف  ي�شتطعن  وال  �الأ�شي�ء،  هذه  ب�شبب 

� هي ذ�ت ف�ئدة عظيمة.  �لقدي�شني �أي�شً
وب�أخذ هذه �الحتي�ط�ت، وبعد �أن ُتعطى �ل�ش�حرة �مل�ء �ملقد�س لت�شربه، يجب �أن 
يبد�أ �لق��شي يف ��شتج��به� ث�نية، وين�شحه� ط��ل �ل�قت مثل �ل�ش�بق بينم� تك�ن 
�ل�شه�د  ي�أمر بقر�ءة �شه�دة  �أو  �أن يقر�أ  �لق��شي  مرف�عة عن �الأر�س، ويجب على 
 ،� �أم�مه� ب�أ�شم�ئهم ويق�ل »�نظري! �أنِت متت �إد�نتِك ب�صبب هوؤلء �ل�صهود«. �أي�شً
�إذ� ك�ن �ل�شه�د ر�غبني يف م��جهته� وجًه� ل�جه، فيجب على �لق��شي �أن ي�ش�أله� �إن 
ر �ل�شه�د  ك�نت �شتعرتف �إن مت �إح�ش�ر �ل�شه�د �أم�مه�. و�إذ� و�فقت، يجب �أن ُيح�شِ

وي�قفهم �أم�مه�، حتى ميكن �أن ت��َجه وُتف�شح وتق�ل �حلقيقة عن جر�ئمه�. 
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و�أخرًي�، �إذ� ر�أى ب�أنه� لن تعرتف بجر�ئمه�، يجب �أن ي�ش�أله� �إن ك�نت م�شتعدة 
حتى ُتثبت بر�ءته� ب�أن جتت�ز �لتعذيب ب�حلديد �الأحمر �ل�ش�خن. وكلهن ُيردن هذ�، 
�ل�ش�حرة  تنك�شف  وب�لت�يل  ي�ؤذيهن،  �أن  من  �حلديد  �شيمنع  �ل�شيط�ن  ب�أن  ع�مل�ت 
متعجلة  تك�ن  �أن  ميكن  كيف  ي�ش�أله�  �أن  يجب  و�لق��شي  �لطريقة.  بهذه  �حلقيقية 

هكذ� على خ��س هذه �ملخ�طرة، وكل هذ� يجب �أن ُيدّون.
� �أن ي�شتج�ب �ل�ش�حر�ت يف ي�م �جلمعة، يف وقت �جتم�ع  يجب على �لق��شي �أي�شً

�لن��س يف �لقد��س �الإلهي ب�نتظ�ر �ملخل�س، فهن غ�لًب� يعرتفن يف هذ� �ل�قت. 
تز�ل على �شمته�. فيجب على  و�ل�ش�حرة ال  يتم جتربة كل �شيء  ولكن عندم� 
�لق��شي �أن يفك قيده�، وي�أخذه� من مك�ن �لتعذيب �إىل مك�ن �آخر حتت حر��شة 
م�شددة، ولكن يجب �أن يعتني ب�أال ُيحرره� حتت �أي ن�ع من �ل�شم�ن�ت، الأنه عندم� 

يعمل هذ�، فُهن لن يعرتفن ب�حلقيقة �أبًد�، و�شيك�ن �ل��شع �أ�ش��أ. 
لكن يف �ملق�م �الأول يجب �أن ي�أمر بح�شن مع�ملته� فيم� يتعلق ب�الأكل و�ل�شرب، 
و�أثن�ء ذلك، ُيدخل �إليه� رجاًل �ش�حًل� ال �شك فيه ويتحدث معه� يف �أم�ر متن�عة، 
ويف �لنه�ية ين�شحه� بثقة �أن تق�ل �حلقيقة، ويعده� �أن �لق��شي �شيك�ن رحيًم� معه� 

و�أنه �شيت��شط له� عند �لق��شي.
ويف �لنه�ية يجب على �لق��شي �أن ي�أتي وُيعده� ب�أنه �شيك�ن رحيًم� معه� وه� يف 
عقله يق�ل �أنه �شيك�ن رحيًم� مع نف�شه �أو مع �لدولة، الأنه كل م� ُيعمل مل�شلحة و�أم�ن 

�لدولة ه� من �لرحمة. 
فيجب  ع�شر،  �لر�بع  �ل�ش�ؤ�ل  يف  و�شحن�  كم�  �شتعي�س،  ب�أنه�  وعده�  �إذ�  ولكن 
�أن ُيكتب كل م� يدور ب���شطة ك�تب �لعدل، �لكلم�ت �لتي قيلت وب�أي نية مت �ل�عد 
يِعدوه�  �أن  ب�أن يرحم�ه� وك�شفت جر�ئمه�، فيجب  �ملتهمة  ت��شلت  و�إذ�  ب�لرحمة. 
بطريقة غري و��شحة وع�مة ب�أنه� �شتح�شل حتى على �أكرث مم� ت��شلت �أن يحدث، 

حتى ميكن �أن تتحدث بثقة �أكرب. 
وك�حتي�ٍط ث�ن يف هذه �حل�لة، عندم� ترف�س مت�ًم� �أن تق�ل �حلقيقة، يجب على 
�لق��شي كم� قلن� من قبل، �أن يحقق مع �أ�شدق�ئه� وم�ش�عديه� بدون علمه�، و�إذ� 
ك�شف هذ� عن �أي �شيء يدينه�، فيجب �أن يحقق �لق��شي يف هذ� �ل�شيء ب�جته�د. 
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�، �إذ� ُوجدت �أية �أدو�ت �أو م�شتح�شر�ت يف �شن�ديق منزله�، ال بد �أن ُتعر�س  و�أي�شً
�أم�مه�، ويجب �أن ُت�ش�أل الأي غر�س ك�نت ت�شتخدمهم. 

�حتي�ٌط ث�لث ميكن �أن ُيتخذ عندم� ُت�شر على �لعن�د بعد �أن ُيحقق مع مع�رفه� 
ب�أنه  معروف  �شخ�س  ي�جد  �أن  يجب  �أ�شدق�ء،  له�  يكن  مل  و�إن  �شده�،  وي�شهدو� 
�ل�ش�حرة ويبقى  له�، ويدخل على  ن�ًع� م� من��شًر�  ب�أي طريقة ويك�ن  قريب منه� 
ي�أكال  �أن  يجب  متع�وًن�،  ك�ن  و�إذ�  �لليل.  ط��ل  معه�  ويتحدث  معه�،  �ل�شجن  يف 
وي�شرب� مًع�، ويتحدث� مع بع�شهم� يف �الأ�شي�ء �لتي عمله� كل منهم�. ويجب �أن يقف 
و�إن ك�ن  يق�ل،  م�  ويكتب�ن  �إليهم�  وي�شتمع�ن  ج���شي�س ب�خل�رج يف مك�ن من��شب 

�شرورًي�، يجب �أن يك�ن معهم� ك�تب. 
�حتي�ٌط ر�بع، �إذ� بد�أت بق�ل �حلقيقة، يجب على �لق��شي �أال ي�ؤجل �ال�شتم�ع 
العرت�فه�، حتى يف منت�شف �لليل، فعليه �أن يجتهد يف ذلك قدر ��شتط�عته. و�إذ� 
ك�ن �ل�قت نه�ًر�، يجب �أال يهتم �إن ك�ن �شيت�أخر على وجبة �لغد�ء �أو �لع�ش�ء، ولكن 
�ملهم من �حلقيقة.  �الأقل �جلزء  �أن يك�ن جمتهًد� حتى تق�ل �حلقيقة، على  عليه 
الأنه قد ُوجد ع�مًة، �أنه ل� حدثت ت�أجيالت و�نقط�ع�ت، فُهن يعدن �إىل �ل�شمت ولن 

يخربن ب�حلقيقة �لتي بد�أن يف �العرت�ف به�، مم� يجعل �الأمر �أ�ش��أ. 
وعلى �لق��شي بعد �أن تعرتف �أنه� عملت �الأذى للب�شر و�حلي��ن�ت، �أن ي�ش�أله� كم 
عدد �ل�شنني �لتي ق�شته� مع �ل�شيط�ن �جل�ث�م، وكم �ملدة منذ �أن �أنكرت �الإمي�ن. 

الأنهن ال يعرتفن بهذه �الأم�ر �إال �إذ� �عرتفن �أواًل ب�أفع�لهن �الأخرى. 
�حتي�ط خ�م�س، عندم� يف�شل كل م� �شبق، يجب-�إن �أمكن- �أن ُتق�د �ل�ش�حرة 
�أن  �لقلعة  �ش�حب  على  يجب  �ل�قت،  لبع�س  هن�ك  حُتب�س  �أن  وبعد  م�،  قلعٍة  �إىل 
�مر�أة  حتى  �أو  بيته،  �أهل  من   � بع�شً ويجعل  ط�يلة.  رحلٍة  يف  ذ�هٌب  ب�أنه  يتظ�هر 
كيف  عّلمتهم  �إذ�  هربه�  ويرتب�ن  �شيحررونه�  ب�أنهم  وتعده�  تزوره�  �أن  �ش�حلة، 
ميكن �أن يعمل�� هذه �ملم�ر�ش�ت. ويجب على �لق��شي �أن يعرف �أنهن بهذه �لطريقة 

يعرتفن ع�دة وتتم �إد�نتهن. 
يف  »�شيليت�شت�دت«  قرية  قرب  »ك�نيج�شيم«  قلعة  يف  �ش�حرة  ُحب�شت  م�ؤخًر� 
�أبر�شية »�شرت��شتب�رج«، بعد �أن مل تعرتف حتت �أي تعذيب �أو ��شتج��ب. ويف �لنه�ية 
��شتخدم �ش�حب �لقلعة هذه �لطريقة �لتي و�شفن�ه�. ب�لرغم من �أنه ك�ن م�ج�ًد� 
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يف �لقلعة، لكن ظنت �ل�ش�حرة �أنه قد رحل، و�أتى �إليه� ثالثة من �أهل بيته ووعدوه� 
رف�شت،  �لبد�ية  يف  �الأ�شي�ء.  بع�س  يعمل�ن  كيف  عّلمتهم  �إذ�  �شيحررونه�  ب�أنهم 
وق�لت �أنهم يح�ول�ن �الإيق�ع به�، ولكن يف �لنه�ية ق�لت لهم م�ذ� تريدون �أن تعرف��.
ف�ش�أله� �أحدهم كيف تثريين ع��شفة ب�ردة، و�الآخر �ش�أله� عن �الأم�ر �جل�شدية. 
�مل�ء،  من  ط�شت  �إح�ش�ر  ومت  ع��شفة،  تثري  كيف  ُتريه  �أن  على  و�فقت  وقت  وبعد 
و�أخربته �ل�ش�حرة �أن يحرك �مل�ء ب�إ�شبعه، وتلفظت ببع�س �لكلم�ت، وفج�أة، نزلت 
زوبعة على ذلك �ملك�ن �لذي �شّم�ه، وه� غ�بة بج��ر �لقلعة، نزلت عليه� ع��شفة من 

�لربد مل ُير مثله� منذ وقت ط�يل. 
بقي �أن ن��شح كيف ميكن للق��شي �أن يتقدم يف �لنطق ب�حلكم يف ح�لة �أن ف�شل 
كل هذ�، �أو م� �لذي ميكن عمله ل� �عرتفت بجرميته�، وكيف تنتهي هذه �لعملية، 

و�شنختم �آخر جزء من هذ� �لعمل ب�لتحدث عن هذه �الأم�ر. 
�لعملية بنطق  �لعمل، كيف ميكن ختم  �آخر جزء من هذ�  �لث�لث. ه�  �مل��ش�ع 

�حلكم �لع�دل. 
�أن  �أن عرفن� �ل��ش�ئل �ل�شحيحة ملعرفة هرطقة �ل�شحر، وبعد  من نعمة �لرب 
و�شحن� كيف تبتدئ �لعملية وكيف تتم، بقى �أن نن�ق�س كيف ميكن للعملية �أن تنتهي 

نه�ية من��شبة بحكم من��شب. 
هن� يجب �أن نالحظ �أن هذه �لهرطقة كم� و�شحن� يف بد�ية هذ� �جلزء �الأخري، ال 
يجب �أن ُتخلط مع �لهرطق�ت �الأخرى �لب�شيطة، الأنه من �ل���شح �أنه� لي�شت جرمية 
منه� مدين. ويف حديثن� عن طرق  كن�شي وجزء  منه�  ولكن جزء  وب�شيطة،  ع�دية 
مترير �حلكم، ال بد �أواًل �أن نتحدث عن ن�ع معني من �حلكم يعجب �ل�ش�حر�ت حيث 
ميكن للق��شي �لعلم�ين �أن يت�شرف فيه بنف�شه ب��شتقالل عن رجل �لكني�شة. ث�نًي�، 
�لكني�شة.  �لت�شرف بدون رجل  �لذين ال يقدرون على  �أولئك  �أن نتحدث عن  يجب 

وث�لًث� �شن��شح كيف لرج�ل �لكني�شة �أن ُيعف�� �أنف�شهم من مه�مهم. 

e
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السؤال 17. عن التطهير العام وامتحان الحديد 
األحمر الساخن، الذي يعجب الساحرات.

�لع�م،  للتطهري  �ل�ش�حرة  تخ�شع  ب�أن  ي�شمح  �أن  ميكن  �لعلم�ين  �لق��شي  هل 
ب�لطريقة �لتي ُي�شمح فيه� للمتهمة �ملدنية �أن ُيحقق معه� ب�لتعذيب، ويبدو �أنه ي�شمح 

بهذ�. 
الأن ��شتخد�م �لقت�ل حتى �مل�ت يف �ال�شتج��ب م�شم�ح به يف �حل�الت �جلن�ئية 
الأجل �حلف�ظ على �حلي�ة، ويف �حل�الت �ملدنية الأجل �حلف�ظ على �ملمتلك�ت، فلم�ذ� 
ال جنري �لتحقيق ب�حلديد �الأحمر �ل�ش�خن �أو ب�مل�ء �ملغلي؟ �لقدي�س »ت�م��س« ي�شمح 
 Second of the ب�الأول يف بع�س �حل�الت، عندم� يق�ل يف مق�له �الأخري من كت�ب
Second، �أن �لقت�ل حتى �مل�ت م�شروٌع عندم� يت��فق مع �لفطرة �ل�شليمة. ب�لت�يل 

� �أن يك�ن م�شروًع� يف بع�س �حل�الت.  ف�الختب�ر ب�حلديد �ل�ش�خن يجب �أي�شً
�ل�ش�حلة  �حلي�ة  ذوي  �الأمر�ء  من  �لعديد  ب���شطة  ��شتخد�مه  مت  لقد   � �أي�شً
�لذين ��شتف�دو� من ن�ش�ئح �لرج�ل �ل�ش�حلني، مثاًل �الإمرب�ط�ر �لقدي�س »هرني« 

يف ح�لة �لعذر�ء »ك�نيج�د« �لتي تزوجه�، وك�ن م�شَتبًه� به� بعمل �لزن�. 
و�لق��شي، �لذي ه� م�ش�ؤول عن �أم�ن �ملجتمع، ميكن �أن ي�شمح ب�ش�ٍء ب�شيط �أن 
�لقرى حتى  �لع�هر�ت يف  ب�ج�د  ي�شمح  يتف�دى خطًر� عظيًم�، حيث  يحدث حتى 
 On Free »�أوج�شتني« يق�ل يف كت�ب  �لقدي�س  لل�شه�ة. الأن  �لع�مة  يتف�دى �حل�لة 
لذلك، عندم�  �ل�شه�ة.  وح�لة من  ف��شى ع�رمة  و�شتخلق  �لع�هر�ت،  �أبعد   ،Will
ُيعب�أ �شخ�س م� ب�إه�ن�ت و�أذى من �أي جمتمع، ميكنه �أن ُيربئ نف�شه من �أي تهمة 

جن�ئية �أو مدنية ب�أن َيعر�س على نف�شه �الختب�ر ب�لعذ�ب. 
�، �الأمل �لذي يحدث لالأيدي من �حلديد �ل�ش�خن ه� �أقل وط�أة من خ�شر�ن  �أي�شً
�مل�ت  حتى  �لقت�ل  ك�ن  ف�إذ�  �مل�ت.  حتى  �لقت�ل  يف  يحدث  �أن  ميكن  �لذي  �حلي�ة 

� �حلديد �ل�ش�خن يجب �أن يك�ن م�شم�ًح�.  م�شم�ًح� ومعت�ًد�، ف�أي�شً
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ولكن هن�ك روؤية م�ش�دة �حتّج�� فيه� مب� ُذكر يف �ل�شريعة، �أن �لذين مي�ر�ش�ن 
�أنه جتب مالحظة كالم  �لعلم�ء  �أّكد  �لرب، وهن�  ُيغ�شب�ن  �أنهم  يبدو  �أ�شي�ًء كهذه 
�لقدي�س »ب�ل�س« يف ر�ش�لة ت�ش�ل�نيكي �الأوىل 5 »�متنعو� عن كل �ِصبه �صر« وتق�ل 
�ل�شريعة يف هذ� �لف�شل، �إن �لذين يعمل�ن هذه �ملم�ر�ش�ت ُيغ�شب�ن �لرب، فحتى ل� 
�أر�د �لق��شي �إجر�ء �ختب�ر كهذ� ولي�س يف قلبه �إال �لنية �لطيبة، لكن ب�شبب �أن هذ� 

له مظهر �ل�شر، فينبغي �أن يتم جتنبه. 
�أو �المتح�ن�ت هي غري �شرعية ل�شببني. �الأول،  �أن� �أجيب ب�أن هذه �الختب�ر�ت 
يحكم  �أن  يجب  �لذي  ه�  فقط  و�لرب  خمفية،  �أم�ر  على  �حُلكم  ه�  غر�شه�  الأن 
مك�ن  �أي  يف  لي�س  �المتح�ن�ت،  لهذه  �إلهي  ت�شريع  هن�ك  لي�س  الأنه  ث�نًي�،  عليه�. 
ُيذَكر يف  �لذي مل  �أن  �ل�شريعة  �لقدي�شني. وق�لت  �لكتب �ملقد�شة وال يف كت�ب�ت  يف 
�إنه  ق�ل:  �لف�شل  نف�س  يف  »�شتيف�ن«  و�لب�ب�  �لبدعة.  من  ُيعترب  �لقدي�شني  كت�ب�ت 
ب�لدليل  �أو  �ل�شخ�شي  ب�عرت�فهم  �ملد�نني  �جلن�ة  ُيدين  �أن  للق��شي  مرتوٌك  �شيٌء 
على �جلرمية، ولكن �ل�شيء �ملخفي �لغري معل�م ه� مرتوك للرب الأنه وحده فقط 

يعلم م� يف �لقل�ب. 
ومع هذ� فهن�ك فرق بني �لقت�ل حتى �مل�ت وبني �المتح�ن ب�حلديد �ل�ش�خن �أو 
�مل�ء �ملغلي. الأن �لقت�ل حتى �مل�ت يبدو �أكرث �إن�ش�نية ومنطقية، الأن �ملتب�رزْين يك�ن�ن 
رغم  الأنه  كذلك.  لي�س  �ل�ش�خن  ب�حلديد  �المتح�ن  لكن  و�مله�رة،  �لق�ة  نف�س  من 
�أن غر�س �لطريقتني ه� ��شتخر�ج �شيء خفي، �إال �أنه يف ح�لة �المتح�ن ب�حلديد 
�ل�ش�خن فم� ُيبحث عنه ه� �أن يتحمل �ملتهم ب�شكل �إعج�زي ف�ق ط�قة �لب�شر، وهذه 
�ل�ش�خن ه� غرُي  ب�لت�يل ف�المتح�ن ب�حلديد  �مل�ت.  �لقت�ل حتى  لي�شت �حل�ل يف 

� �إىل حد م�.  �شرعي مت�ًم�، رغم �أن �لقت�ل حتى �مل�ت لي�س �شرعًي� �أي�شً
ب�شبب تلك �لكلم�ت للقدي�س »ت�م��س« و�لتي ت��شح هذ� �الختالف، »نيك�ال�س 
�ل�ش�بع  �الأول  �ملل�ك  �لقت�ل بني د�وود وج�ل�ت يف �شفر  تعليقه على  �أوف الير�« يف 
ع�شر، ح�ول �أن يثبت �أنه يف بع�س �حل�الت يك�ن �لقت�ل حتى �مل�ت �شرعًي�. ولكن 
»ب�ول �أوف ب�رج��س« �أثبت �أن �الأمر لي�س كذلك بل �إن �لعك�س ه� م� عن�ه �لقدي�س 

»ت�م��س«، وكل �الأمر�ء و�لق�ش�ة �لعلم�نيني ال بد �أن ينتبه�� �إىل بر�هينه. 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



340

بره�نه �الأول ه� �أن �لقت�ل حتى �مل�ت، مثل �أي �متح�ن ب�البتالء، له غر�س ه� 
�حلكم على �شيء خمفي، من �لن�ع �لذي يجب �أن ُيرتك حلكم �لرب، كم� قلن�. وال 
ميكن �أن ُيق�ل �أن قت�ل د�وود ه� ت�شريع للقت�ل حتى �مل�ت، الأنه قد �أوحي �إليه من 
قبل �لرب من خالل غريزته �لد�خلية �أنه يجب �أن يدخل يف هذ� �لقت�ل وينتقم من 
�لفل�شطينيني ب�شبب م� عمل�ه �شد �لرب، كم� ثبت من كلم�ت د�وود: �أن� �آتٌي �إليك 

ب��شم �لرب �حلي. فه� هن� مل يتكلم كمق�تل، ولكن كمنفذ للعد�لة �الإلهية. 
ُيعطى  به،  �لرتخي�س  �الأقل  على  �أو  �مل�ت  حتى  �لقت�ل  �أن  ه�  �لث�ين  بره�نه 
للطرفني فر�شة ليقتال بع�شهم�. ولكن مب� �أن و�حًد� منهم� بريء، ف�لرتخي�س هن� 
ُمعطى لقتل �شخ�س بريء، وهذ� غري �شرعي، الأنه يع�ر�س �لق�ن�ن �لطبيعي وتع�ليم 
�لرب. ب�لت�يل، ف�لقت�ل حتى �مل�ت ه� غري �شرعي ب�ملرة، لي�س فقط �أن ُيطلب من 
� وم�شت�ش�ريه، �لذين �شُيعتربون قتلًة �أو  طرف �ملتهم ولكن من طرف �لق��شي �أي�شً

�شرك�ء يف �لقتل. 
كل  غر�س  رجلني،  بني  مب�رزة  ه�  �مل�ت  حتى  �لقت�ل  �أن  �إىل  ي�شري  ه�  ث�لًث�، 
و�حٍد منهم� ه� �أن ُيظِهر �لعدل يف �لق�شية ب�نت�ش�ر �أحد �الأطر�ف كم� ل� ك�ن هذ� 
غري  لق�شية  يق�تل  �الأطر�ف  من  ف��حد  هذ�  ورغم  �الإله،  بحكم  ح�شل  �النت�ش�ر 
ع�دلة، وبهذه �لطريقة ف�لرب يغ�شب. ب�لت�يل من غري �ل�شرعي لكال �لطرفني �أن 
يعمل�� هذ�. ولكن ب�عتب�ر �أن �لق�ش�ة لديهم طرق �أخرى لل��ش�ل �إىل �لعدل و�إنه�ء 
�لنز�ع، فعندم� ال ي�شتخدم�ن هذه �لطرق �الأخرى، وين�شح�ن �أو ي�شمح�ن ب�لقت�ل 

حتى �مل�ت يف �ل�قت �لذي ميكنهم منعه، فهم ي��فق�ن على م�ت �شخ�س بريء.  
ولكن الأنه من غري �ملرجح �أن »نيك�ال�س« مل يكن يعرف �أو ك�ن يجهل هذ� �ملنطق 
�ل�شرب  �أن يحدث  �أنه يف بع�س �حل�الت ميكن  يق�ل  �أنه، عندم�  �أعاله، فن�شتنتج 
بدون خطيئة مميتة، فه� ال يتحدث عن طرف �لق�ش�ة �أو �لن��شحني، بل عن �لقت�ل 

�لذي ُيطلب برغبة �ملتهم �أو خ�شمه �أنف�شهم�. 
ولكن مب� �أنه لي�س غر�شن� �أن ُنطيل يف جد�ل مثل هذ�، ف�شنع�د �إىل �ش�ؤ�لن� عن 
�ل�ش�حر�ت، من �ل���شح �أنه، �إذ� ك�ن هذ� �لن�ع من �المتح�ن ممن�ًع� يف �حل�الت 
� يف ح�لة �ل�ش�حر�ت  �جلن�ئية �الأخرى، مثل �ل�شرقة، فيجب �أن يك�ن ممن�ًع� �أي�شً

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



341

و�لالتي، من �ملت��فق عليه، �أنهن يح�شلن على كل ق�تهن من �ل�شيط�ن، �ش��ء ك�ن 
هذ� الأجل �إحد�ث �ل�شرر �أو عالجه.

ولي�س جمياًل �أن تخ��س �ل�ش�حر�ت هذ� �المتح�ن ب�البتالء مب�ش�عدة �ل�شي�طني، 
الأنن� نتعلم من علم�ء �لطبيعة �أنه �إذ� ُم�شَحت �ليد بع�شري من ع�شبة معينة ميكن 
لهذه �ليد �أن حُتفظ من �لن�ر. و�ل�شيط�ن لديه �لعلم نف�شه بقدر�ت هذه �الأع�ش�ب، 
ب�لت�يل، رغم �أنه ميكن �أن يجعل يد �ملتهمة حممية من �حلديد �ل�ش�خن ب��شع م�دة 
طبيعية.  �أع�ش�ب  ب��شتخد�م  �لت�أثري  هذ�  يعمل  �أن  ل  يف�شّ �أنه  �إال  خفي،  ب�شكٍل  م� 
�أن يخ�شن هذ� �المتح�ن ب�البتالء،  �أقل  لل�ش�حر�ت ب�شكٍل  ُي�شمح  �أن  ب�لت�يل يجب 

ب�شبب �رتب�طهن �ل�ثيق ب�ل�شيط�ن.
هن�ك ح�دثة ت��شح هذ� �جلدل حدثت قبل ثالث �شن��ت يف �أبر�شية »ك�ن�شت�ن�س. 
�ش�حرة  هن�ك  ك�نت  ف�ري�شت«  و»بالك  ف�ير�شتينبري«  �أوف  »ك�نت�س  مق�طعة  يف 
�شهرية حمل �شك�ى من �جلميع. ويف �لنه�ية، نتيجة لطلب �جلميع، مت �لقب�س عليه� 
��شتج��به�  مت  وعندم�  و�ل�شحر.  �ل�شر  �أعم�ل  من  بعدد  و�تُّهمت  �لك�نت  ب���شطة 
�ل�ش�خن،  �أيديهم، فطلبت �المتح�ن ب�حلديد  �لهرب من بني  وتعذيبه�، رغبت يف 
و�لك�نت، ك�نه بال خربة، �شمح بهذ�. ثم حملت �ملر�أة �حلديد �ل�ش�خن لي�س فقط 
على �ملر�حل �لثالثة �ملحددة، ولكن ل�شت مر�ت، وَعر�شت �أن حتمله �إىل �أبعد من 
من  حتريره�  مت  �أنه  �إال  �ش�حرة،  �أنه�  الإثب�ت  �أ�شاًل  هذ�  عمل��  �أنهم  ورغم  ذلك. 
قي�ده� وخرجت ُحرة، وهي ال تز�ل حية حتى هذه �للحظة، وهي معروفة يف تلك 

�الأنح�ء. 
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السؤال 18. طريقة النطق بالحكم النهائي والحاسم. 

يف �لتحدث عن هذه �حل�الت �لتي ميكن �أن ي�شل فيه� �لق��شي �لعلم�ين بنف�شه 
�أن  �أو �الأبر�شي�ت، فمن �ل�شروري  للنطق ب�حلكم بدون �لتع�ون مع رج�ل �لكني�شة 
نفرت�س م�شبًق� �أنه مم� يتفق مع حم�ية �الإمي�ن و�لعد�لة �أنن� نحن �ملفت�شني يجب �أن 
ُنعفى من مهمة �حلكم يف هذه �لق�ش�ي�، ولكن بنف�س �لروح �ملخل�شة نحن ن�شعى �أن 

ُنعِفي �الأبر�شيني من هذه �ملهمة.
�أن هذه �جلرمية لل�ش�حر�ت لي�شت كن�شية ب�شكٍل �ش�ٍف،   � �أي�شً �أن نتذكر  ال بد 
فيه�. يف  لي�ش�� حمرومني من �حلكم  �لل�رد�ت  �مل�ؤقتني وجمل�س  ف�حلك�م  ب�لت�يل 
نف�س �ل�قت ال بد �أن ن��شح �أنه يف بع�س �حل�الت يجب �أال ي�شل�� �إىل حكم نه�ئي 

بدون تف�ي�س �شرعي من �الأبر�شيني. 
ولكن �أواًل ال بد �أن نتحدث عن �حلكم نف�شه، ث�نًي� عن طبيعة �لنطق به، وث�لًث� 

عن عدد �لطرق �لتي ميكن �أن ُينطق به�. 
ب�لن�شبة الأول نقطة، �حلكم نف�شه، �لقدي�س »�أوج�شتني« يق�ل �أنه يجب �أال ُينطق 
من  �أن��ع  ثالثة  وهن�ك  �عرتف.  �أو  مذنب،  �أنه  ثبت  �إذ�  �إال  �شخ�س  على  ب�حلكم 
�الأحك�م، ُحكم ع�ر�س، وُحكم نه�ئي، وُحكم �بتد�ئي. وهذ� ُي�شرح ك�لت�يل ب���شطة 
�لقدي�س »رمي�ند«. �حُلكم �لع�ر�س ه� �لذي ال يتعلق ب�مل�شكلة �الأ�ش��شية يف �لق�شية، 
ولكن ببع�س �مل�ش�كل �جل�نبية �لتي تظهر خالل �ال�شتم�ع للق�شية، مثل قر�ر �إذ� ك�ن 
�ل�ش�هد �شيتم رف�شه �أم ال، �أو �أن ُي�شمح بن�ع من �خلروج عن �مل��ش�ع. وه� ي�شمى 
ع ر�شمًي� يف  � ب�شبب �أنه يتم بب�ش�طة ب���شطة �لكلمة �ل�شفهية بدون �أن ي��شَ ع�ر�شً

م�شتند. 
ُينَطق فيه ب�لقر�ر �لنه�ئي على �مل�شكلة �الأ�ش��شية يف  �حُلكم �لنه�ئي ه� �لذي 

�لق�شية. 
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و�حُلكم �البتد�ئي ه� �لذي ُينطق به ب���شطة �شلطة �أقل بن�ًء على تعليم�ت �شلطة 
�أعلى. ولكن نحن �شنتحدث عن �أول ُحكمني، وخ��شة عن �حُلكم �لنه�ئي. 

�أو  �إليه بدون حتقيق جيد  ثبت يف �لق�ن�ن �أن �حُلكم �لنه�ئي �لذي مت �ل��ش�ل 
من  يتك�ن  للق�شية  �لق�ن�ين  و�الأد�ء  والٍغ،  ب�طل  ه�  �لق�شية  يف  ق�ن�نية  �إجر�ء�ت 
�إىل  جيد  ��شتم�ع  هن�ك  يك�ن  �أن  يجب  �أنه  �حُلكم،  بق��عد  يتعلق  �الأول  �شيئني. 
ل �إليه بدون ��شتم�ع�ت  �حلجج من كٍل من �ملدعني و�ملد�فعني، و�حُلكم �لذي ي��شَ
كهذه ال ميكن �أن ُيعتّد به. و�لث�ين يتعلق بق��عد �لق�ش�ء، �أّن �حُلكم ال يجب �أن يك�ن 
ب�شكل م�شروط على  ُتقرر  �أن  م�شروًط�، كمث�ل، �ملط�لبة بحي�زة ممتلك�ت ال يجب 

ُمط�لبة الحقة من �ملمتلك�ت.
ولكن يف �لق�شية �لتي نحن ب�شدده�، و�لتي هي ني�بة عن �الإمي�ن �شد �الته�م 
�أي  �أن �لق��شي ال ح�جة به لطلب  �أي  ب�لهرطقة، ف�الإجر�ء�ت ب�شيطة وخمت�شرة. 
م�شتند�ت، �أو �أن ُيط�لب ب�أن يحدث يف �لق�شية نز�ع ون�ش�ل. ولكن يجب �أن ي�شمح 
�ل�شمعة،  ت�ش�يه  �الحتج�ج�ت على  ويدقق يف  �ل�شرورية فقط،  للرب�هني  ب�لفر�شة 

�إلخ. وهن�ك م�ؤخًر� ق�ن�ن جديد ُو�شع للت��فق مع هذه �لق�ش�ي�. 
ولنتقدم �الآن لث�ين نقطة، طبيعة �لنطق ب�حُلكم، �حُلكم يجب �أن ُينطق ب���شطة 
� �لق��شي يجب  �لق��شي ولي�س ب���شطة �أي �شخ�سٍ �آخر، و�إال لن يك�ن �شحيًح�. �أي�شً
�أن يجل�س يف مك�ن م�شرف وو��شح للع�مة، وال بد �أن َينطق به يف �لنه�ر ولي�س يف 
�مل�ش�ء، وهن�ك �شروط �أخرى يجب �أن ُتالحظ، مثاًل، �حُلكم يجب �أن ُيعلن يف �أي�م 

�الإج�ز�ت و�الأي�م �ملقد�شة، و�أال ُي�شّلم فقط ب�شكل مكت�ب. 
�أن  �ملفرو�س  فمن  ب�شيطة وخمت�شرة،  بطريقة  ى  ت�ؤدَّ �أن  يجب  �لق�شية  �أن  مب� 
ت�ؤّدى يف �أي�م �الإج�ز�ت و�الأي�م �ملقد�شة الأجل ر�حة �لع�مة. و�لق��شي، �إن ��شتط�ع، 
ميكن �أن ميرر �حلكم بدون �أن يجعله مكت�ًب�. الأن م� و�شل �إلين� من معل�م�ت يق�ل 
ب�أن هن�ك ق�ش�ي� يك�ن فيه� �حُلكم �شحيًح� بدون �أن ي��شع يف هيئة مكت�بة، مثل �أن 
� هن�ك �متي�ز لالأ�شقف عندم� يك�ن ه�  يك�ن هذ� ع�دة يف حمكمة حملية م�. �أي�شً

�لق��شي، �أنه َي�شمح للُحكم ب�أن ينطق ب���شطة �شخ�س �آخر.  
ي�ؤّجل تنفيذ �حلكم، ولكن هذه �لق�عدة ال تك�ن  �أال  يف �الأفع�ل �جلن�ئية يجب 
من��شبة يف �أربع ح�الت، �ثنني منهم يخ�ش�ن م��ش�عن�. �أواًل، عندم� تك�ن �ل�شجينة 
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�ل�شجينة  تعرتف  عندم�  وث�نًي�،  تلد.  حتى  �حلكم  ي�ؤجل  عنده�  ح�ماًل،  �مر�أة 
بجرميته�، ثم بعد ذلك ُتنكره�، يعني ب�لطريقة �لتي و�شحن�ه� يف �ل�ش�ؤ�ل �لر�بع 

ع�شر. 
�حلكم  لتمرير  �ملختلفة  �لطرق  حتديًد�  �لث�لث،  �مل��ش�ع  �إىل  نتقدم  �أن  وقبل 
�أن ن�شع بع�س �ملالحظ�ت  �أواًل  و�لتي �شنتحدث عنه� حتى نه�ية هذ� �لعمل، يجب 

عن �لطرق �ملختلفة �لتي ي�شري فيه� �ل�شخ�س م�شتبًه� فيه. 

e
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السؤال 19. عن الدرجات المختلفة لالشتباه التي 
تجعل المتهم قاباًل للحكم عليه. 

�إج�بة ل�ش�ؤ�ل كم عدد وم� هي �لطرق  كل من �لت�شريع �لقدمي و�جلديد ُيعطي 
�لتي ميكن �أن يك�ن �ل�شخ�س به� م�شتبًه� فيه ب�لهرطقة �أو �أي جرمية �أخرى، وهل 
ميكن �أن يحكم�� عليه ب�شبب �ال�شتب�ه فقط. الأن �لتف�شري يف �ل�شريعة يق�ل �أن هن�ك 
�أربع طرق الإد�نة �شجني، �إم� ب�شه�دة �ل�شه�د يف �ملحكمة، �أو ب�لدليل على �جلرمية، 

�أو ب�شبب �إد�ن�ت �ش�بقة �شد �ل�شجني، �أو ب�شبب ��شتب�ٍه خطري. 
وعلم�ء �ل�شريعة يذكرون �أن �ال�شتب�ه ثالثة �أن��ع. �الأول ه� عندم� تق�ل �ل�شريعة 
�ال�شتب�ه  ه�  �لث�ين  ر�أيك«،  به يف  م�شتبٌه  �أنه  ب�شبب  �أحد  �أي  على  �أال حتكم  »يجب 
�ملحتمل وه� �لذي ي�ؤدي �إىل �إجر�ء �لتطهري على �ملتهم، �لث�لث ه� �ال�شتب�ه �خلطري، 
وهذ� ي�ؤدي �إىل �إد�نة �ملتهم. و�لقدي�س »جريوم« يفهم هذ� �لن�ع من �ال�شتب�ه عندم� 

يق�ل �أن �لزوجة ميكن �أن ُتطّلق ب�شبب �لزن� �أو ب�شبب �ال�شتب�ه يف �لزن�. 
� �أن �ال�شتب�ه �ملحتمل �إمن� ُيقّدم يف �لق�شية على �أنه ن�شف  يجب �أن نذكر �أي�شً
� �أن ُي��شل  �أنه ي�ش�عد يف تثبيت �لرب�هني �الأخرى. ب�لت�يل ميكنه �أي�شً بره�ن، �أي 

�إىل �حُلكم، ولي�س فقط �إىل �لتطهري. 
بتطبيق هذ� على من�ق�شتن� عن هرطقة �ل�ش�حر�ت و�لق��نني �حلديثة، نق�ل �أنه 
يف �لق�ن�ن هن�ك ثالث درج�ت لل�شك يف �لهرطقة، �الأوىل خفيفة، و�لث�نية كبرية، 

و�لث�لثة كبرية جًد�. 
�إذ� مت  �ل�شريعة:  قيل يف  �لطفيف. عن هذ�  �ال�شتب�ه  ت�شمى  �لق�ن�ن  �الأوىل يف 
�ل�شك يف �ملتهمة فقط �شًك� طفيًف�، فرغم �أنه� يجب �أن تع�قب ب�شدة على هذ�، لكن 
ال يجب �أن تع�ين من عق�بة �أولئك �لذين ع�دو� �إىل �لهرطقة. وهذ� �ل�شك ي�شمى 
طفيًف�، ب�شبب �أنه ميكن �إز�لته بدف�ع ب�شيط و�شهل، وب�شبب �أنه ح�شل نتيجة حد�ٍس 

ب�شيط. 
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لغر�س  بع�شهم  مع  يجتمع�ن  �أن��س  ُوجد  �إذ�  �لب�شيطة،  �لهرطقة  على  كمث�ل 
للم�ؤمنني،  �ملعت�دة  �لع�د�ت  عن  وت�شرف�تهم  حي�تهم  طرق  يف  ويختلف�ن  �لعب�دة، 
�أو  بعيدة  �ملقد�شة يف حق�ل  �مل���شم  �أو يف  و�ملخ�بئ،  �الأك��خ  مًع� يف  يجتمع��  ك�أن 
غ�ب�ت، ب�لنه�ر �أو ب�لليل، �أو بطريقة �أن يعزل�� �أنف�شهم عن ح�ش�ر �لقد��س �الإلهي 
يف �ل�قت �ملعت�د وب�لطريقة �ملعت�دة، �أو يعمل�� �شد�ق�ت �شرية مع من ي�شتبه فيهن 
ب�لهرطقة،  �لطفيف  �ال�شتب�ه  �أنف�شهم  على  يجلب�ن  �لن��س  ه�ؤالء  �ش�حر�ت،  �أنهن 
ب�شبب �أنه ثبت �أن �ملهرطقني ع�دًة م� يت�شرف�ن بهذه �لطريقة. وعن �ل�شك �لطفيف 
وطريق  تع�ليم  عن  �نحرف��  �أنهم  ب�شيط  ب�شٍك  ��شُتبه  �لذين  ه�ؤالء  �لق�ن�ن:  يق�ل 

�لدين �مل�شيحي فهم ال  ُي�شنف�ن على �أنهم هر�طقة، وال ُينطق بحكٍم �شدهم. 
»هرني �أوف �شيج��شي�« ي��فق هذ� يف كت�به Summa، عندم� يق�ل: �مل�شتبه فيه 

ب�لهرطقة بُحجة ب�شيطة ال يعترب ُمهرِطًق�.
�ال�شتب�ه �خلطري ي�شمى يف �لق�ن�ن ��شتب�ًه� �شديًد�، و�ل�شريعة تق�ل: �ل�شخ�س 
�إلخ.  جرميته،  على  �شديد  �أو  خطري  ب��شتب�ٍه  ب�لهرطقة،  فيه  �مل�شتبه  �أو  �ملتهم 
وتكمل: وهذ�ن لي�ش� ن�عني و�إمن� نف�س �لن�ع من �ل�شك. و»برين�ردو�س ب�بين�شي�س« 
و»ه�ج��شي�« يق�الن �أن �ال�شتب�ه �ل�شديد ه� نف�شه �ال�شتب�ه �لق�ي و�ال�شتب�ه �لعظيم. 
� ��شتب�ًه� �شديًد� �أو ق�ًي�، و�ُشمي كذلك الأنه  ب�لت�يل ف�ال�شتب�ه �لعظيم ي�شمى �أي�شً
ال ُيدَح�س �إال بدف�ع �شديد �أو ق�ي، والأنه يح�شل ب�شبب حد�س ق�ي و�شديد وحجج 
عظيمة و�أدلة ق�ية. لن�أخذ مث�اًل على ��شتب�ه هرطقة من هذ� �لن�ع، عندم� جند �أن 
�أن��ًش� خب�أو� مهرطقني معروفني، وقدم�� لهم معروًف�، �أو ز�روهم �أو تع�مل�� معهم 
ُيعتربون  �الأ�شخ��س  �أو حم�هم، ه�ؤالء  بي�تهم  ��شتقبل�هم يف  �أو  و�أعط�هم هد�ي�، 

م�شتبًه� فيهم بق�ة وب�شدة يف �لهرطقة. 
وهن� يجب �أن نذكر خ��شًة �لرج�ل و�لن�ش�ء �لذين يتعلق�ن بحٍب ج�رف �أو كرٍه 
مفرط، فحتى �إذ� مل يعمل�� �أي �شرر لالإن�ش�ن �أو �حلي��ن ب�أي طريقة. �إال �أنه ه�ؤالء 
ح  م��شّ وهذ�  ق�ًي�.  ��شتب�ًه�  فيهم  �ال�شتب�ه  يتم  �لطريقة  بهذه  يت�شرف�ن  �لذين 
�لطريقة  بهذه  يت�شرف�ن  �الأ�شخ��س  ه�ؤالء  �أن  �شك  ال  �أنه  تق�ل  عندم�  ب�ل�شريعة 

ب�شبب تع�طٍف م� مع هرطقٍة م�. 
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�لث�لث ه� �ال�شتب�ه �الأعظم، وه� يف �لق�ن�ن ي�شمى �ال�شتب�ه �لعنيف �أو �حلرج، 
�أن  يق�ل�ن  �أندري�«  دي  و»جي�ف�ين  �ل�شم�م�شة  رئي�س  من  و�لتف�شري  �ل�شريعة  الأن 
�ل�شريعة:  تق�ل  �ال�شتب�ه  هذ�  وعن  عنيف.  كلمة  معنى  نف�س  له�  لي�س  �شديد  كلمة 
هذ� �ال�شتب�ه ي�شمى عنيًف� الأنه ُيجرب �لق��شي بعنف على �أن ي�شدقه، وال ميكن �أن 

� ب�شبب �أنه يح�شل من حد�ٍس عنيف ومقنع.  ُيدح�س ب�أي مر�وغة: و�أي�شً
�أو  للمهرطقني،  ت�قرًي�  ُيظهرون  �أن��ًش�  �أن  ُوجد  �إذ�  كهذ�،  ��شتب�ه  على  مث�ل 
ي�أخذون �لعز�ء منهم وي�ش�رك�نهم، �أو يرتكب�ن �أي �أمٍر �آخر ب�لت��فق مع طق��شهم 
ب�لهرطقة  و�ملقِنع  �لعنيف  �ال�شتب�ه  حتت  يقع�ن  �الأ�شخ��س  فه�ؤالء  ومن��شب�تهم، 
الأنه  �ل�شريعة(  من  �ل�ش�د�س  �لكت�ب  يف  �الأمر  هذ�  عن  �لعديدة  �لف�ش�ل  )�نظر 
لي�س هن�ك �شٌك �أن ه�ؤالء �الأ�شخ��س يت�شرف�ن بهذه �لطريقة ب�شبب �أنهم ي�ؤمن�ن 

بهرطقة م�. 
وي�شرون  مي�ر�ش�ن  �لذي  وه�ؤالء  �ل�ش�حر�ت  لهرطقة  ب�لن�شبة  نف�شه  �الأمر 
لال�شتب�ه  �أن��ع عديدة  �ل�ش�حر�ت. هن�ك  تتبع طق��س  �لتي  �الأفع�ل  على مم�ر�شة 
�أنت   « مثل  تهديدي  �الأحي�ن يح�شل جمرد خط�ب  بع�س  �ل�ش�حر�ت، يف  يف ح�لة 
قريًب� �شت�شعر م� �لذي �شيح�شل لك » �أو �شيء من هذ� �لن�ع. وبع�س �الأحي�ن من 
مل�شة، �أن ي�شعن �أيديهن بف�ش�ل على �شخ�سٍ �أو على حي��ن. ويف بع�س �الأحي�ن فقط 
ُيظهرن �أنف�شهم للعني، مثل �أن ُيظهرن �أنف�شهن يف �لنه�ر �أو يف �لليل لالآخرين �لذين 
�الأ�شخ��س  �أن ي�شحرن  �أردن  �إذ�  �أن يعملنه  ن�ئم�ن يف �شر�ئرهم، وهذ� ميكن  هم 
وطق��س،  طرق  عدة  يعملن  فهن  �لب�ردة  �لع���شف  �إث�رة  يف  ولكن  و�حلي��ن�ت. 
عن  حتدثن�  عندم�  قبل  من  هذ�  و�شحن�  لقد  �لنهر،  قرب  عديدة  �أفع�اًل  ويعملن 

م��ش�ع ُطرق عمل �ل�شحر.
�لعنيف  ب�ال�شتب�ه  �إد�نتهن  تتم  ف�إنه  �شهري�ت  �ش�حر�ت  هن�ك  تك�ن  وعندم� 
ب�لهرطقة و�ل�شحر، خ��شًة عندم� يحدث ت�أثرٌي �شحري يتبع �أحد �أفع�لهن، �إم� �أن 
يتبعه ب�شرعة �أو بعد فرتة. وميكن �أن يك�ن هن�ك دليل مب��شر عندم� ت�جد �أي �أد�ة 
� رغم �أنه عندم� يك�ن هن�ك فرتة من  من �أدو�ت �ل�شحر خمفية يف مك�ٍن م�. و�أي�شً
�، �إال �أن �ل�ش�حرة تظل  �ل�قت قبل حدوث �لت�أثري و�لدليل على �جلرمية لي�س ق�ًي� جدًّ

حتت �ال�شتب�ه �لق�ي ب�ل�شحر.
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�الأ�شخ��س  على  �ل�شرر  يحدث  �أن  ميكنه  ال  �ل�شيط�ن  هل  �ش�ؤ�ل  ج�ء  و�إذ� 
و�حلي��ن�ت بدون �لُطرق �لتي ُتظهر �ل�ش�حرة فيه� نف�شه� �أو تلم�س �الأ�شي�ء، وجنيب 
ب�أنه ميكنه، عندم� ي�شمح �لرب. ولكن �شم�ح �لرب ُيعَطى ب�شكٍل �أكرب يف ح�لة �ملخل�ق 
�ملكّر�س للرب، �لذي ب�إنك�ر �الإمي�ن و�فق على عمل جر�ئم �شنع�ء، وب�لت�يل �ل�شيط�ن 
�، رغم �أن �ل�شيط�ن  ع�دًة م� ي�شتخدم هذه �لطرق الأذية �ملخل�ق�ت �ملكر�شة. و�أي�شً
ميكن �أن يعمل بدون �ش�حرة، �إال �أنه ُيف�شل ب�شكل كبري �أن يعمل مع �ش�حرة، الأ�شب�ب 

كثرية و�شحن�ه� �ش�بًق� يف هذ� �لعمل. 
�أعاله،  �ملذك�رة  �لفروق�ت  ب�تب�ع  نق�ل،  �الأمر،  هذ�  على  �ال�شتنت�ج�ت  جلمع 
طفيف  ��شتب�ه  �أن��ع،  ثالثة  �إىل  ينق�شم�ن  �ل�شحر  بهرطقة  فيهم  �مل�شتبه  فه�ؤالء 
وق�ي وعنيف. وهم ي�شتبه فيهم ��شتب�ًه� طفيًف� عندم� يت�شرف�ن بطريقة تثري �شًك� 
طفيًف� �شدهم ب�لهرطقة. ورغم هذ�، كم� قلن�، �ل�شخ�س �مل�شتبه فيه بهذه �لطريقة 
ال ي�شمى مهرطًق�، ولكن يجب �أن ُيجرى عليه �لتطهري �لق�ن�ين، وُيفر�س عليه نطق 

�إنك�ر �لهرطقة ر�شمًي�، هذ� يف ح�لة �ال�شتب�ه �لب�شيط ب�لهرطقة. 
)وه�  �ملحتمل  �ل�شك  حتت  يقع�ن  �أنهم  ُوجد  �لذين  ه�ؤالء  تق�ل:  �ل�شريعة  الأن 
وطبيعة  �ل�شك  طبيعة  مر�ع�ة  مع  �لطفيف(،  �ل�شك  �شيج��شي�«  »هرني  يق�ل  كم� 
�الأ�شخ��س، يجب �أن ُيثبت�� �أنهم �أبري�ء بعمل �لتطهري. و�إذ� ��شتمرو� يف �لعن�د يف 

حظرهم �لكن�شي لفرتة �شنة، ف�إنهم ي�شبح�ن هر�طقة. 
وهذ� �ل�شخ�س �لذي حتت �ل�شك �لطفيف يجب �أن َينطق ب�إنك�ر ر�شمي كم� ه� 
ب�لهرطقة وهن�ك  فيه  �مل�شتبه  �أو  �ملتهم  �ل�شخ�س  تق�ل:  �ل�شريعة حيث  م��شح يف 
��شتب�ه ق�ي يف �أنه عمل هذه �جلرمية، �إذ� �أنكر �لهرطقة �أم�م �لق��شي ثم بعد ذلك 
�رتكبه�، عنده�، يجب �أن ُيحكم عليه على �أنه ع�د �إىل �لهرطقة، رغم �أن �لهرطقة 
مل تثبت �شده قبل �إنك�ره. ولكن �إذ� ك�ن �ال�شتب�ه يف �لبد�ية ب�شيًط� �أو طفيًف�، فرغم 
�أن ع�دة كهذه جتعل �ملتهم ق�باًل للعق�ب �لق��شي، �إال �أنه ال يع�ين من عق�ب ه�ؤالء 

�لذين ع�دو� �إىل �لهرطقة. 
بطريقة  ت�شرف��  �لذين  ه�ؤالء  يعني  ق�ي،  ��شتب�ه  عليهم  �لذين  ه�ؤالء  ولكن 
يد�ن�� على  �أن  �أو ميكن  ب�ل�شرورة هر�طقة  لي�ش��  فه�ؤالء  فيهم،  ق�ًي�  �شًك�  حُتدث 
�أنهم كذلك. الأنه قيل ب��ش�ح يف �ل�شريعة �أنه ال �أحد يك�ن ُمد�ًن� بجرمية كبرية كهذه 
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�: نحن نقرر ب�أنه، عندم� يك�ن �ملتهم فقط حتت  مبجرد �ال�شتب�ه �لق�ي وتق�ل �أي�شً
��شتب�ًه� ق�ًي�، فنحن ال ندينه بجرمية عظيمة كهذه، ولكن  ل� ك�ن  �ال�شتب�ه، حتى 
وحتديًد�  ع�مة،  �لهرطقة  كل  ينكر  ب�أن  ي�ؤمر  �أن  يجب  بق�ة  فيه  �مل�شتبه  �ل�شخ�س 

�ل�شيء �لذي ه� م�شتبه فيه بق�ة. 
�إذ�  �أو  ث�نية،  �إىل هرطقٍة  �أو  �إىل �لهرطقة �الأوىل  �إم�   �إذ� ع�د بعد ذلك  ولكن 
�رتبط ب��حدة من ه�ؤالء �ملعل�م �أنهن �ش�حر�ت �أو هر�طقة، �أو ز�رهن �أو ��شتقبلهن 
عق�ب  من  يهرب  �أال  فيجب  معروًف�،  لهن  قدم  �أو  عنهن،  عف�  �أو  ��شت�ش�رهن  �أو 
خم�ش�س يف �ل�شريعة لل�شخ�س �لع��شي �ملنحرف، وفًق� لل�شريعة �لتي تق�ل: هذ� 
�لذي يك�ن مت�رًط� يف ن�ع �أو طريقة من �لهرطقة، �أو �أخط�أ يف بند من بن�د �الإمي�ن 
�لهرطقة  و�أنكر  ب�شكٍل حمدد  �أنكر هرطقته  وبعده�  للكني�شة،  �ملقد�شة  �الأ�شر�ر  �أو 
ب�شكل ع�م، ثم �ّتبع بعد ذلك هرطقة �أخرى، �أو �أخط�أ يف بنٍد �آخر �أو �شٍر �آخر من 

�أ�شر�ر �لكني�شة، ف�إنن� نرغب يف �أن ُيحكم عليه ك�ل�شخ�س �لع��شي �ملنحرف. 
فيه  �مل�شتبه  لل�شخ�س  ميكن  ح�الت  ثالُث  هن�ك  �أن  يت�شح  �لكلم�ت  هذه  من 
�إىل  يرجع  عندم�  �الأوىل  �لهرطقة،  �إنك�ره  بعد  منحرف  كع��شي  يع�َقب  �أن  بق�ة 
نف�س �لهرطقة �لتي ��شُتبه فيه به�. و�لث�نية عندم� ينكر كل �لهرطق�ت ثم يع�د �إىل 
هرطقٍة �أخرى مل ي�شتبه فيه به� �أو �ُتهم به� من قبل. و�لث�لثة هي عندم� ي�أخذ �أو 

يعطي �أي معروف لهر�طقة. وهذه �الأخرية ت�شمل وتت�شمن عدة ح�الت. 
حتت  �ل��قع  �ل�شخ�س  يرف�س  عندم�  عمله  يجب  �لذي  م�  �ش�ؤ�ل،  ج�ء  ولكن 
تك�ن  كيف عنده�  �لهرطقة،  ينكر  ب�أن  �لق��شي  الأمر  ي�شتجيب  �أن  �لق�ي  �ال�شتب�ه 
�الإجر�ء�ت �شد �ل�شخ�س؟ وجنيب ب�أن �لق��شي يجب �أن يعمل �إجر�ء�ته �شده وفًق� 
لل�شريعة، فيجب �أن ي�شعه حتت �حلظر �لكن�شي. و�إذ� ��شتمر يف �لعن�د بعد �شنة من 

�حلظر �لكن�شي، ف�إنه ُيد�ن ب�أنه مهرطق. 
هن�ك �آخرون ي�شتبه فيهم ��شتب�ًه� عنيًف�، �أي �أن �أفع�لهم �أث�رت ح�لهم ��شتب�ًه� 
عنيًف�، وه�ؤالء يجب �أن يعتربو� هر�طقة، ويجب �أن ُيع�مل�� على �أنه مقب��ٌس عليهم 
ب�لهرطقة، وفًق� لق�ن�ن �ل�شريعة. فه�ؤالء �إن �أر�دو� �أن يع�دو� �إىل �الإمي�ن وينكرو� 
يتم  �أن  يجب  �لهرقطة،  ينكرو�  �أن  رف�ش��  �إذ�  ولكن  يت�ب��،  �أن  فيجب  �لهرطقة، 

ت�شليمهم للمحكمة �لعلم�نية لين�ل�� عق�بهم. 
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ولكن �إذ� مل يعرتف �ل��حد منهم بجرميته بعد �أن متت �إد�نته، ومل يقبل �أن ُينكر 
�لق�ي  �ال�شتب�ه  ت�ئب. الأن  �أنه �شخ�س مهرطق غري  ُيد�ن على  �أن  �لهرطقة، يجب 

ك�ٍف لالإد�نة. 
غري  �أو  مب��شر  دليل  هن�ك  لي�س  حيث  �ل���شحة،  �لهرطقة  ��شمه  ن�ع  وهن�ك 
مترير  طرق  من  �ل�ش�د�شة  �لطريقة  يف  عر�شه  �شيتم  كم�  �جلرمية،  على  مب��شر 
�حلكم، وفيه� ُيد�ن �ل�شخ�س ب�لهرطقة حتى ل� مل يكن مهرطًق�: فم�ذ� عن هرطقة 
�أو  �الأطف�ل  ب�شحر  مب��شًر�  دلياًل  د�ئًم�  هن�ك  يك�ن  حيث  �أكرب،  وهي  �ل�ش�حر�ت 

�الأ�شخ��س �أو �حلي��ن�ت، �أو دليل غري مب��شٍر ب�أدو�ت �ل�شحر �لتي مت �إيج�ده�. 
بعد  له�  و�ملنكرين  �لت�ئبني  ه�ؤالء  �ل���شحة  �لهرطقة  ح�لة  يف  �أنه  ورغم 
�عرت�فهم وت�بتهم يتم �شجنهم مدى �حلي�ة، لكن رغم �أن �لق��شي �لكن�شي ميكن 
�لتي  �لق��شي �ملدين ميكنه ب�شبب �الأ�شر�ر  �أن  �إال  �أنه ت�ئب  �ل�شجني على  �أن يقبل 
عمله� �ل�شجني �أن يق�ل �أن هن�ك �أ�شر�ًر� مت عمله� لالأ�شخ��س و�مل��شية و�ملمتلك�ت، 
ويحكم عليه ب�مل�ت، و�لق��شي �لكن�شي لن ي�شتطيع �أن مينع هذ�، الأنه حتى ل� مل يتم 

ت�شليمه للعق�بة، �إال �أنه جمرب ب�أن ي�شلمه بطلب من �لق��شي �ملدين. 

e
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السؤال 20. عن الطريقة األولى للنطق بالحكم. 

مذنبة  �أنه�  ُيحكم  �أو  ب�لك�مل،  له�  ومغف�ًر�  بريئة  �أنه�  ُيحكم  �أن  �إم�  �ملتهمة 
و�لتعذيب  لال�شتج��ب  تخ�شع  �أن  يجب  �أنه  ُيحكم  �أو  ب�لهرطقة،  �شمعته�  هٌة  وم�ش�َّ
ب�شبب �شمعته�، �أو ُيحكم �أنه� م�شتبه فيه� ��شتب�ًه� طفيًف� ب�لهرطقة، �أو ُيحكم �أنه� 
م�شتبه به� ��شتب�هً� ق�ًي� �أو �شديًد� ب�لهرطقة، �أو ُيحكم �أنه� م�شّ�هة �ل�شمعة وكذلك 
م�شتبه فيه� ب�لهرطقة يف نف�س �ل�قت، �أو ُيحكم �أنه� معرِتفة بهرطقته� ون�دمة ولكن 
�أنه�  �أو ُيحكم  �أنه� �عرتفت بهرطقته� وغري ن�دمة،  �أو ُيحكم  �أخرى،  �نتك�شت مرة 
�عرتفت ولكن ب�شه�دة �ل�شه�د �أو بطريقة �أخرى مّتت �إد�نته� ب�لهرطقة، �أو ُيحكم 
�أنه� مد�نة ب�لهرطقة ولكنه� هربت �أو غ�بت، �أو ُيحكم �أنه� عملت �ل�شرر ب���شطة 
�ل�شحر ولكنه�  �أز�لت �الأ�شح�ر بطرق غري �شرعية، �أو ُيحكم �أنه �ش�حر من �ل�شحرة 
�لرم�ة، �أو م�شع�ذ ذو �أ�شلحة �شحرية مميتة، �أو ُيحكم �أنه� من �مل�لد�ت �ل�ش�حر�ت 
�لتي تهب �الأطف�ل لل�شيط�ن، �أو ُيحكم �أنه� تعمل �لتم��ش�ت خم�دعة يف �لق�شية حتى 

حتتفظ بحي�ته�. 
و�إذ� ُوجد ب�أنه� بريئة ب�لك�مل، ف�حلكم �لنه�ئي يجب �أن ُينطق ب�لطريقة �لت�لية: 
هن� يجب �أن ُيذكر �أنه قد ُوجد �أن �ملتهمة بريئة كلًي� بعد �أن مّتت من�ق�شة حق�ئق 
�لق�شية ب�جته�د ب��شت�ش�رة �ملح�مني �مل�هرين، فلم تثبت عليه� �لتهمة، ال ب�عرت�فه� 
�ل�شخ�شي وال بدليل على �جلرمية وال ب�شه�دة �ل�شه�د �ل�شرعيني )حيث �أنه ت�ش�ربت 
�آر�وؤهم يف �مل�ش�ألة(، و�ملتهمة مل ي�شتبه فيه� �أبًد� من قبل �أو مت ت�ش�يه �شمعته� فيم� 
�إذ� ك�نت قد ت�ش�هت �شمعته�  يتعلق بهذه �جلرمية )ولكن �حل�لة �شتك�ن خمتلفة 

بجرمية �أخرى( و�شيتم �لعف� عنه� ب���شطة �الأ�شقف �أو �لق��شي ب�حلكم ك�لت�يل: 
نعترب  �لق��شي(،  )�أو  �لفالنية  �لقرية  �أ�ش�قفة  �لرب،  من  برحمة  فالن،  نحن 
�أنِك ي� فالنة من قرية كذ� و�أبر�شية كذ� قد مت �ته�مك من قَبلن� بجرمية �لهرطقة 
�إال  مرت�حة،  بعي�ن  منرره  �أن  �ملمكن  من  يكن  مل  �الته�م  وهذ�  �ل�شحر،  وحتديد� 
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�أنه  يثُبت  �أن  ميكن  ك�ن  و�لذي  �ملذك�ر  ب�الته�م  �ملط�لبة  عن  �الآن  تن�زلن�  قد  �أنن� 
تت��فق  �أخرى  طرق  وب��شتخد�م  معك،  وب�لتحقيق  �ل�شه�د،  وب��شتدع�ء  �شحيح. 
ر�أين� وفح�شن� كل م� قيل يف هذه �لق�شية، وح�شلن� على م�ش�رة  �لت�شريع�ت،  مع 

حم�مني متعلمني واله�تيني، و�أعدن� �لفح�س و�لتدقيق يف كل �شيء.
ونحن �جل�ل�شني كق�ش�ة يف هذه �ملحكمة ولي�س �أم�م �أعينن� �إال �لرب و�حلق يف 
�لق�شية، وهذه �الأن�جيل �الأربعة م��ش�عة �أم�من�، نق�ل �أن حكمن� �شيجري بت�أييد من 
�لرب و�أعينن� لن ترى �إال �الإن�ش�ف، فنحن نتقدم بحكمن� �لنه�ئي بهذه �لطريقة، 
بذكر ��شم �مل�شيح. �أنه بهذ� �لذي ر�أين� و�شمعن�، وم� ُعر�س �أم�من�، وم� مت تنفيذه 
يف هذه �لق�شية، مل جند �أن �أي �شيء قد مت �إثب�ته �شدك من هذه �الأ�شي�ء �لتي مت 
�ته�مك به� من قَبلن�، ونحن ننطق ونعلن، ونعطي �حُلكم �لنه�ئي ب�أنه ال �شيء قد مت 
�إثب�ته �شدك من �لذي ك�ن ميكن �أن ُيحكم عليك فيه كمهرطقة �أو �ش�حرة. وبهذ� 

�الإعالن، و�حلكم، نحن نحررك. 
ويجب �أال ي��شع يف �أي مك�ن من �حلكم �أن �ملتهمة بريئة �أو معف�ة، ولكن يق�ل 
فقط �أنه مل يتم �الإثب�ت ق�ن�نًي� �شده�، الأنه� رمب� تع�د بعد وقت قليل �إىل �ملحكمة، 
� �أن نف�س �لطريقة من �لتربئة ميكن �أن ت�شتخدم يف  ب�أدلة مثبتة �شده�.  الحظ �أي�شً
ح�لة �ل�شخ�س �ملتهم ب��شتقب�ل �أو بحم�ية �أو بعمل �ملعروف للمهرطقني، عندم� ال 

يتم �إثب�ت �أي �شيء �شده.  
و�لق��شي �لعلم�ين �ملف��س من �الأ�شقف ميكن �أن ي�شتخدم طريقته �خل��شة يف 

�لنطق ب�حلكم. 
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السؤال 21. عن الطريقة الثانية للنطق بالحكم 
عندما تكون المتهمة فقط سيئة السمعة.

�ملن�ق�شة  بعد  يجدو�  عندم�  ت�شتخدم  �أن  ميكن  �حلكم  الأد�ء  �لث�نية  �لطريقة 
�ملجتهدة يف وق�ئع �لق�شية و��شت�ش�رة �ملح�مني �ملتعلمني، �أن �ملتهمة هي فقط �شيئة 
�شيء ال  �أي  يثبت �شده�  �أو مق�طعة. ومل  �أو مدينة  م�  �ل�شمعة كمهرطقة يف قرية 
�شيء  ي�جد  وال  �ل�شه�د،  ب�شه�دة  وال  ب�أدلة على �جلرمية  وال  �ل�شخ�شي  ب�عرت�فه� 
مثبت �شده� �إال �أنه� �شحية لقذف من ع�مة �لن��س: وال ي�جد �أي فعل �شحر ميكن 
�أن يتم �إثب�ته �أو مب�جبه ي�شتبه فيه� ��شتب�ًه� ق�ًي�، كمثل �أن تق�ل كلم�ت مهددة مثل 

»�أنت �شت�شعر قريًب� مب� �شيح�شل لك«.
يف هذه �لق�شية ال ميكن �حلكم على �ملتهمة، وال ت�شتطيع �أن حت�شل على �لتربئة 
ب�لطريقة �الأوىل، ولكن �لتطهري �لكن�شي �لق�ن�ين يجب �أن يتم �إجر�وؤه عليه�. ويجب 
على �الأ�شقف �أو ن�ئبه، �أو �لق��شي، �أن يالحظ �أنه، يف ح�لة �لهرطقة، لي�س و�جًب� 
�أن يك�ن �ل�شخ�س �شيئ �ل�شمعة عند �الأ�شخ��س �ل�ش�حلني و�ملحرتمني فقط، الأن 

�النتق�د �لذي ي�شدر من �ل�شخ�س �لع�مي �لب�شيط له نف�س �ل�زن. 
�أعد�ئه  ب���شطة  �إال  �أحد،  �أي  ب���شطة  �ته�مه  يتم  �أن  ميكن  مهرطق  و�أي 

ء �شمعته.  � الأي �أحد �أن ي�ش�ِّ �ل�شخ�شيني، وميكن �أي�شً
�لكن�شي  ب�لتطهري  ب�حلكم  َينطق��  �أن  �لق��شي  �أو  �الأ�شقف  على  يجب  ب�لت�يل 

بهذه �لطريقة �أو �شبهه�: 
كذ�،  مدينة  على  �لق��شي  �أو  كذ�،  قرية  �أ�شقف  �لرب  من  برحمة  فالن،  نحن 
بفح�س �ل�ق�ئع ب�جته�د يف �لق�شية �لتي عملن�ه� نحن �شدك ي� فالنة من �أبر�شية 
متت  �أو  �عرتفت  �أنك  جند  مل  فنحن  �إلخ.  �لهرطقة،  بجرمية  �أم�من�  �ملتهمة  كذ� 
�إد�نتك ب�خلطيئة �ملذك�رة �أو �أنك حتى م�شتبه فيه� ��شتب�ًه� طفيًف�، �إال �أنن� وجدن� 
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�أنك حًق� ذ�ت �شمعة �شيئة عند �ل�ش�حلني يف �لقرية �لفالنية وعند �ل�شيئني، و�أنه 
حتى تك�نني ذ�ت �أثٍر جيد فنحن نفر�س عليك ب�لق�ن�ن تطهرًي� كن�شًي�، وقد عين�ه 
لك يف ي�م كذ� من �شهر كذ� يف �ل�ش�عة كذ�، عنده� يجب �أن حَت�شري ب�شخ�شك 
�إلين� مع عدد كبري من �لن��س ذوي �ملنزلة �الجتم�عية �ملت�ش�وية معك لتطهريك من 
�لذين  وحي�ة �ش�حلة من  ك�ث�ليكي  �إمي�ن  ذوي  رج�اًل  يك�ن��  و�أن  �ل�شيئة.  �ل�شمعة 
يعلم�ن ع�د�تك وطريقتك يف �حلي�ة لي�س فقط يف �ل�قت �حل�يل ولكن يف �مل��شي. 
لعق�ب�ت  وفًق�  مد�نة،  �شتك�نني  ف�إنك  �لتطهري،  يف  ف�شلت  ل�  ب�أنه  نفيدك  ونحن 

�ل�شريعة. 
هن� يجب �أن نق�ل ب�أنه عندم� ي�جد �أن �ل�شخ�س �شيئ �ل�شمعة ب�لهرطقة ب�شكٍل 
و�ٍف من �لع�مة، وال �شيء ثبت �شده �إال هذه �ل�شمعة �ل�شيئة، ف�لتطهري يجب �أن يتم 
عليه. وه� �أن ُيح�شر مثل �شبعة �أو ع�شرة �أو ع�شرين �أو ثالثني رجاًل، ح�شب حجم 
وه�ؤالء  �شمعته،  فيه  �ش�ءت  �لذي  �ملك�ن  حجم  وح�شب  عليه  خرجت  �لتي  �ل�شمعة 

�لرج�ل �لذين �شيح�شرهم ال بد �أن يك�ن�� يف مثل منزلته �الجتم�عية وح�لته.
مثاًل، �إذ� ك�ن �ل�شخ�س �شيئ �ل�شمعة متديًن�، ال بد �أن يك�ن�� متدينني، و�إذ� ك�ن 
علم�نيًّ�، ال بد �أن يك�ن�� علم�نيني، و�إذ� ك�ن ُجنديًّ�، يجب �أن يك�ن�� جن�ًد�، ليطهروه 
�الإمي�ن  ي�ؤدون  �لذين  من  يك�ن��  �أن  يجب  له  �لر�عني  وه�ؤالء  �ل�شيئة.  �ل�شمعة  من 
ول�قت  �ل�قت �حل�يل  ويعرف�ن ع�د�ته يف  �لك�ث�ليكي �شحيًح� وذوو حي�ة �ش�حلة 

ط�يل يف �مل��شي. 
ولكن �إذ� رف�س هذ� �لتطهري، ال بد �أن يع�قب ب�حلظر �لكن�شي، و�إذ� بقي مع�ند� 

ملدة �شنة من �حلظر، بعده� تتم �إد�نته كمهرطق. 
ب�لعدد  له  ر�عني  يجد  �أن  ي�شتطع  مل  �أنه  يعني  فيه،  وف�شل  ب�لتطهري  قِبل  و�إذ� 

�لك�يف، ف�إنه �شيعترب مد�نً� ب�لهرطقة. 
وهن� يجب مالحظة �أنه، عندم� يق�ل �أنه يجب �أن يطهر نف�شه عن طريق رج�ل 
من نف�س منزلته �الجتم�عية، فهذ� َيعني ب�شكل ع�م ولي�س ب�شكل حمدد. يعني، ل� �أن 
�أ�شقًف� ه� �لذي �شيتم عليه �لتطهري، لي�س �شرورًي� �أن يك�ن كل �لر�عني له �أ�ش�قفة، 

ولكن ميكن �أن يك�ن�� روؤ�ش�ء دير وكهنة مثاًل، وب�ملثل يف �حل�الت �الأخرى. 
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�ل�قت  يف  �لت�لية،  ب�لطريقة  نف�شه  ُيطهر  �أن  يجب  �ل�شمعة  �ل�شيئ  و�ل�شخ�س 
�أم�م  له  �لر�عني  �أن يظهر ب�شخ�شه مع  �لق�ن�ين، عليه  �لكن�شي  للتطهري  له  �ملعني 
�الأ�شقف �لذي ه� ق��شيه، يف �ملك�ن �لذي مّتت �الإ�ش�ءة ل�شمعته فيه، وي�شع يده على 

�الأن�جيل �مل��ش�عة �أم�مه ويق�ل ك�لت�يل:  
�أن� �أق�شم على هذه �الأن�جيل �الأربعة �أنني مل �أوؤمن �أو �أعلم �أبًد� بهذه �لهرطقة 

)وي�شميه�( �لتي متت �الإ�ش�ءة ل�شمعتي به�. 
منهم  وكل  �الأن�جيل،  على  �أيديهم  ي�شع��  �أن  يجب  له  �لر�عني  كل  هذ�،  وبعد 
منفرًد� يق�ل: و�أن� �أق�شم على �الأن�جيل �الأربعة �أنني �أ�شدقه ب�أنه �أق�شم ب�حلقيقة. 

وعنده� يتم تطهريه ق�ن�نيًّ�. 
و�ل�شخ�س �لذي ت�ش��أت �شمعته ب�لهرطقة يجب �أن يتطهر يف �ملك�ن �لذي �ش�ءت 
فيه �شمعته. و�إذ� ك�ن قد �ش�ءت �شمعته يف عدد من �الأم�كن، يجب �أن ُينكر �لهرطقة 

يف كل تلك �الأم�كن. 
ويجب على هذ� �ل�شخ�س �أن يحرتم هذ� �لتطهري �لكن�شي، الأنه ُذكر يف �ل�شريعة 
ت�شليمه  �لتي تطهر منه�، ف�شيتم  �لهرطقة  �إذ� وقع هذ� �ملتطهر بعد ذلك يف  �أنه، 
كع��ٍس منحرف للمحكمة �لعلم�نية. ولكن �حل�لة خمتلفة قلياًل �إذ� وقع يف هرطقة 

�أخرى مل يكن تطهر منه�.
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السؤال 22. عن النوع الثالث من الحكم، 
على الشخص سيئ السمعة الذي يُفرض عليه 

االستجواب. 

�لطريقة �لث�لثة يف �أد�ء عملية ني�بية تتعلق ب�الإمي�ن هي عندم� يك�ن �ل�شخ�س 
�ملح�مني  وب��شت�ش�رة  �لق�شية  وق�ئع  يف  بعن�ية  �لنظر  وبعد  ب�لهرطقة،  متهًم� 
لتح�يله  ك�فية  �أر�شية  هن�ك  �أن  جند  �أو  �أق��له،  يف  مت�ش�رب  �أنه  جند  �مل�هرين، 
لال�شتج��ب و�لتعذيب: ف�إذ� ُو�شع حتت �ال�شتج��ب و�لتعذيب، ومل يعرتف ب�شيء، 
تك�ن  ال  �لهرطقة،  بتهمة  عليه  ُيقب�س  عندم�  �ملتهم  هذ�  بريًئ�.  نعتربه  �أن  ميكن 
قد ثبتت عليه �لتهمة، ال ب�عرت�فه �ل�شخ�شي وال ب�شه�دة �ل�شه�د وال ب�لدليل على 
�جلرمية، وال ي�جد �أي دليل على �أنه م�شتبه فيه حتى جنعله ينكر �لهرطقة، ورغم 
ذلك يك�ن هن�ك ت�ش�رب يف �أق��له عند �لتحقيق معه. وهن�ك �أ�شب�ب تكفي لتح�يله 

�إىل �لتعذيب، يف هذه �حل�الت ُتتخذ �الإجر�ء�ت �لت�لية. 
�أن  �ل�ش�حلني  �لرج�ل  ب���شطة  �إقن�عه  ميكن  ومل  �إنك�ره  على  �ملتهم  بقي  �إذ� 

يعرتف، فيجب �أن ينطق �حلكم ب�لطريقة �لت�لية، و�لتي تعترب نه�ئية: 
نحن فالن، برحمة من �لرب، �أ�شقف قرية كذ�، �أو �لق��شي فالن يف �ملق�طعة 
�خل��شعة حُلكم �الأمري فالن، ب�لنظر �إىل وق�ئع �لق�شية �ملرف�عة ب���شطتن� عليك ي� 
فالنة من بلدة كذ� و�أبر�شية كذ�، عند عمل �لتحقيق �لدقيق، وجدن� �أنك مت�ش�ربة 
ميكن  حتى  و�لتعذيب.  �ال�شتج��ب  �إىل  لتح�يلك  ك�فية  دالئل  وهن�ك  �أق��لك،  يف 
�آذ�ن  ب�إزع�ج  لك  م�شم�ح�  لي�س  �ل�قت  هذ�  ومنذ  فمك،  من  تخرج  �أن  للحقيقة 
�لق�ش�ة مبر�وغ�تك، ونحن ُنعلن وننطق ب�حلكم عليك يف هذ� �لي�م وهذه �ل�ش�عة 

ب�أن يتم حت�يلك �إىل �ال�شتج��ب حتت �لتعذيب.
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ويجب �أن ي��شع �حلكم قيد �لتنفيذ ب�شكٍل ع�جل، ومع ذلك يجب على �لق��شي 
� ل��شع �ل�شخ�س حتت �لتعذيب، الأن هذ� ُيلج�أ �إليه فقط يف  �أال يك�ن متحم�ًش� جدًّ
ي�شتطع  مل  و�إن  �أخرى،  بر�هني  عن  يبحث  �أن  فيجب  �لرب�هني.  بقية  نق�س  ح�لة 
�إيج�ده�، وظن �أن �ملتهم مذنب لكنه يرف�س ق�ل �حلقيقة ب�شبب �خل�ف، فيجب �أن 
ي�شتخدم �الإقن�ع�ت من �أ�شدق�ء �ملتهم �لذين يبذل�ن ق�ش�رى جهدهم ال�شتخر�ج 
�ل�شجن،  وك�آبة  �لت�أمل  غ�لًب�  الأنه   ،� ب�الأمر جدًّ ُيعجل  �أال  ويجب  فمه.  من  �حلقيقة 

و�الإقن�ع�ت �ملتكررة من �لرج�ل �ل�ش�حلني �شتجعل �ملتهم يك�شف �حلقيقة. 
�أنه بعد و�شع �ملتهم يف قلق، وبعد ت�أجيالت �لق�شية، وبعد �لكثري من  ولكن ل� 
�لن�ش�ئح للمتهم، �قتنع �لق��شي و�الأ�شقف ب�لنظر يف كل  �لظروف �أن �ملتهم يرف�س 
ق�ل �حلقيقة، فيجب �أن يتم تعذيبه ب�شكٍل خفيف، بدون دم�ء، و��شعني يف ح�شب�نهم 
�أن هذ� تعذيب وهمي وغري م�ؤثر. الأن �لبع�س قل�بهم رقيقة وعق�لهم �شعيفة وعند 
� �أم ال. و�لبع�س �الآخر يك�ن مع�نًد�  �أقل تعذيب يعرتف�ن بكل �شيء �ش��ء ك�ن حقيقيًّ
تعذيبهم من  قد مت  ك�نهم  �آخرين،  وهن�ك  منه �حلقيقة.  ت�شمع  فلن  مهم� عذبته 
قبل، فيمكنهم حتمل �الأمر �أكرث يف �ملرة �لث�نية، الأن �أذرعهم قد �أ�شبحت معت�دة 
على �لثني و�ملد �مل�شتخدم يف �لتعذيب، و�لبع�س �الآخر م�شح�رون، ولن يعرتف�� �أبًد� 
مهم� ُعذب�� حتى ل� م�ت��، الأن �الأمل ال ي�ؤثر فيهم. لذلك ال بد من بع�س �لت�أيّن عند 

�لتعذيب، وُينظر بعن�ية يف ح�لة �ل�شخ�س �ملعذب. 
وعندم� ُينطق ب�حلكم، يجب �أال ي�ؤّخر �جلن�د �لتجهيز للتعذيب. وبينم� يعمل�ن 
�ش�حلني  رج�ل  مع  �إقن�ع�تهم  و�لق��شي  �الأ�شقف  ي�شتخدم  �أن  يجب  جتهيز�تهم، 
هذ�  ك�ن  �إن  �شيعي�س،  ب�أنه  ويعدوه  ب�حلقيقة،  يعرتف  �أن  �ملتهم  ليقنع��  �آخرين 

�شرورًي�، كم� و�شحن� �أعاله. 
ولكن �إن ك�ن �ملتهم مل يت�أثر برعب �لتعذيب و�أ�شر على �الإنك�ر، ف�إن ي�م� ث�نًي� �أو 
ث�لًث� يجب �أن ُيعني له ال�شتمر�ر �لتعذيب، ولكن يجب �أال يكّرر هذ� مرة �أخرى. الأن 
�لتكر�ر لي�س م�شم�ًح� �إال �إن ك�ن هن�ك �أدلة على �أن �ملتهم �شيعرتف. ولكن ال �شيء 

مينع �لتعذيب لي�م �آخر �إ�ش�يف. 
م�ج�ًد�(  ك�ن  )�إن  فالن  و�لق��شي  فالن  �الأ�شقف  نحن  هكذ�:  يق�ل  �أن  يجب 
ُتعرف  حتى  تعذيبك،  ��شتمر�ر  الأجل  �لفالين  �لي�م  فالن  ي�  لك  عيّن�  �ملذك�رون، 
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�إقن�ع�تهم  ي�شتخدم��  �أن  يجب  له،  �ملعطى  �ل�قت  وخالل  فمك.  من  �حلقيقة 
مب�ش�عدة �لرج�ل �ل�ش�حلني ليقنع�ه �أن يق�ل �حلقيقة. 

�أو  ك�ن  خفيًف�  �ملعني،  �لي�م  يف  للتعذيب  فليخ�شع  يعرتف،  �أن  رف�س  �إن  ولكن 
ق��شًي� ح�شب �شدة جرميته. ويجب �أن ي�أخذ �لق�ش�ة كل �الحتي�ط�ت �أثن�ء �لتع�مل 
مع �ملتهم، حتى ي�شل�� يف �لنه�ية �إىل �حلقيقة، ولكن هذ� يتم تعّلمه ب�خلربة وبروؤية 

�لعديد من �لق�ش�ي�، هذ� ُيعلِّم �أكرث من �أي معلِّم. 
�أن يتم ��شتج��به وتعذيبه، مل يتم �كت�ش�ف �حلقيقة، فيجب  �أنه بعد  ولكن، ل� 
و�أنه  �حلقيقة،  وك�شف  �عرتف  و�إذ�  يرحل.  ب�أن  له  وُي�شمح  �أخرى،  مرة  ي�ؤذى  �أال 
مذنب و�ش�أل �لكني�شة �أن ت�ش�حمه، ف�فًق� لل�شريعة يجب �أن ُيع�مل مثل �ملقب��س عليه 
ب�العرت�ف على نف�شه ب�لهرطقة ثم ت�ب، ويجب �أن ُينكر �لهرطقة، و�حلكم يجب �أن 
ُينطق عليه كم� يف ح�لة ه�ؤالء �ملد�نني ب�عرت�فهم ب�لهرطقة. هذ� �شيتم �شرحه يف 

�لطريقة �لث�منة من �لنطق ب�حلكم، وميكن �أن يرجع �لق�رئ �إليه�. 
ومل  هرطقته،  على  �أ�شر  بل  يتب  مل  ولكن  ب�حلقيقة،  �عرتف  �إذ�  �ملق�بل،  يف 
يكن من �لع�ئدين �إىل �لهرطقة، فتبًع� لل�شريعة، بعد وقت معني وتنبيه، يتم �إد�نته 
ب�لهرطقة ويتم ت�شليمه للق��شي �لعلم�ين ليع�َقب عق�ًب� �شديًد�، كم� �شن��شح الحًق� 
يد�ن  �أن  يجب  �لهرطقة،  �إىل  �لع�ئدين  من  ك�ن  �إذ�  ولكن  �لع��شرة.  �لطريقة  يف 
� يف �لطريقة �لع��شرة من �حلكم، وميكن للق�رئ �أن  بطريقة �شيتم ت��شيحه� �أي�شً

يرجع �إليه�.
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السؤال 23. الطريقة الرابعة للحكم، في حالة 
االشتباه الطفيف 

�لطريقة �لر�بعة الأد�ء عملية ني�بية تتعلق ب�الإمي�ن ُت�شتخدم يف �حل�لة �لت�لية، 
�أن  �أن ُتفح�س وق�ئع �لق�شية ب�جته�د وبعد ��شت�ش�رة �ملح�مني �خلرب�ء، ُوجد  بعد 
�ملتهمة م�شتبه فيه� ب�شكل طفيف ب�لهرطقة. هن� �ملتهمة مل ُيقب�س عليه� ب�لهرطقة 
ومل تتم �إد�نته� ب�عرت�فه� �أو ب�أدلة على �جلرمية �أو ب�شه�دة �ل�شه�د، وال ت�جد �أي 
�إ�ش�رة �شديدة على �لهرطقة �شده�، ولكن فقط �إ�ش�رة طفيفة من �لن�ع �لذي -يف 
نظر �ملحكمة- ي�لِّد ��شتب�ًه� طفيًف� فيه�. فهذه �ملتهمة يجب �أن ُتنكر �لهرطقة �لتي 
�تُّهمت به�، ونالحظ �أنه �إذ� ك�ن �الأمر �أمًر� ع�ًم�، يجب �أن ُتنكر �لهرطقة يف مك�ن 

ع�م ب�ل�شكل �لت�يل: 
�أق�شمت  �أبر�شية كذ�، م��طنة من مدينة كذ�، خالل حم�كمتي،  �أن� فالنة من 
�أم�م �ل�شيد �الأ�شقف �لذي من مدينة كذ�، على �الأن�جيل �الأربعة �لتي ُو�شعت �أم�مي 
�ملقد�س  �لك�ث�ليكي  ب�الإمي�ن  ول�ش�ين  قلبي  من  �أوؤمن  �أين  عليه�،  يدي  وو�شعُت 
و�أق�شم  وتر�قبه.  وتعلمه  به  وتعرتف  �لروم�نية،  �لكني�شة  به  ت�ؤمن  �لتي  و�لر�ش�يل 
�لقدي�شني  وكل  ي�ش�ع  �مل�شيح  �ل�شيد  �أن  ول�ش�ين  قلبي  من  �أوؤمن  �أنني  على   � �أي�شً
ميقت�ن هرطقة �ل�شحر �لف��شدة، و�أن كل من يتبُعه� �أو يتقيد به� ف�إنه ُيعذب ب�لن�ر 
�الأبدية مع �ل�شيط�ن ومالئكته، �إال �إذ� ت�ب�� وندم�� وع�دو� �إىل �لكن�شية �ملقد�شة. 
و�أن� �أنكر و�أتنكر و�أ�شحب نف�شي عن تلك �لهرطقة �لتي ��شتبهتم بي فيه� ي� �شيدي 
عن  د�فعت  �أو  �ل�ش�حر�ت،  �ش�دقت  �أنني  حتديًد�،  هي  �لتي  و�شب�طك،  �الأ�شقف 
�مل�ش�عدة يف  من  �أمتكن  �أنني مل  �أو  عليهن،  �ملفت�شني  كرهت  �أو  بجهل،  �شالالتهن 
� �أق�شم �أنني مل �أوؤمن مطلق� ب�لهرطقة �ملذك�رة، ومل �أوؤمن  ك�شف جر�ئمهن. و�أي�شً
ومل �أتقيد ولن �أوؤمن �أو �أتقيد به� ومل �أُعلِّمه� وال �ش�أُعلِّمه�. و�إذ� ُوجد يف �مل�شتقبل �أين 
مذنبة ب�ملم�ر�ش�ت �ملذك�رة )�لتي مينعه� �لرب(، ف�إين �ش�أ�شلِّم نف�شي ط�ًع� للعق�ب 
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�أق��يل  ر مب� ترونه من��شًب� عن  �ملحدد ب�لق�ن�ن للح�لفني كذًب�، و�أن� م�شتعدة الأُكفِّ
ب�أق�شى قدرتي، وال  �لت�بة  �أحفظ هذه  �أن  �أق�شم  و�أن�  ��شتبهتم فيه�،  �لتي  و�أفع�يل 

�أن�شى �أي جزٍء منه�، ف�ش�عدين ي� �إلهي و�أيته� �الأن�جيل �ملقد�شة. 

و�الإنك�ر �أعاله يجب �أن ُيعمل يف خط�ب ع�م، حتى يفهمه �جلميع وعندم� ُيعمل، 
ف�لق��شي �إن ك�ن م�ج�ًد�، �أو ن�ئبه يجب �أن يتكلم�� معه� يف �لعلن بهذه �لطريقة: 

نف�شك  طهرت  ولقد  مهني،  ب�شكل  بك  حلق  �لذي  �ال�شتب�ه  �أنكرت  �أنت  �بنتي، 
الأنه  �أنكرِته�.  �لتي  �لهرطقة  يف  تقعي  �أن  ف�ش�عًد�  �الآن  من  �نتبهي  �الإنك�ر.  بهذ� 
عنده� �شيتم ت�شليمك للمحكمة �لعلم�نية، الأنك قمت ب�إنك�رك �الآن، فل� عدت �شيتم 
عق�بك ب�شدة �أكرب من �أال تك�ين قد �أنكرت، و�شتك�نني حتت ��شتب�ه ق�ي بداًل من 
�ال�شتب�ه �لطفيف. وعندم� تنكرين هذ� �الإنك�ر ثم تع�دي بعد ذلك، ف�إنك �شتع�نني 
من عق�بة �لع��شي �ملنحرف، و�شت�شّلمني بال رحمة �إىل �ملحكمة �لعلم�نية ليقع عليك 

�أ�شد �لعق�ب. 

ولكن �إن عمَلت هذ� �الإنك�ر ب�ل�شر يف غرفة �الأ�شقف �أو �لق��شي، وهذ� يح�شل 
عندم� ال تك�ن �لق�شية ع�مة، فيجب �أن ُتنكر بنف�س �لطريقة وبعده� يجب �أن ينطق 

�حلكم ك�لت�يل: 

نحن، برحمة من �لرب، �الأ�شقف �لرب�ين، من مدينة كذ�، �أو �لق��شي )�إن ك�ن 
م�ج�د( على مق�طعة كذ� ، �خل��شع ملنطقة �الأمري كذ�، ر�أين� وفح�شن� بعن�ية وق�ئع 
�لق�شية �ملرف�عة �شدك ي� فالنة، و�ملتهمة فيه� ب�أنك �رتكبت كذ� وكذ� )وي�شميهم( 
�أن  �أنه من �ملن��شب لك  مم� و�شعك يف �ال�شتب�ه �لطفيف ب�لهرطقة، ولقد حكمن� 
ُتنكري �لهرطقة �لتي ��شُتبه فيك به� ��شتب�ًه� طفيًف�. ولكن لن تتحرري بال عق�ب، 
�لب�رزين  �الأ�شخ��س  من  عديد  وب��شت�ش�رة  �مل�شتقبل.  يف  حذًر�  �أكرث  تك�ين  حتى 
�أعينن�، وحقيقة  �أم�م  ، و��شعني �لرب  �لق�ن�ن، وك�نن� قيمن� وفهمن� �الأمر كله  يف 
ُحكمن�  ليك�ن  �أم�من�،  �الأربعة  و�الأن�جيل  للدح�س،  ق�بل  �لغري  �لك�ث�ليكي  �الإمي�ن 
بت�أييد من �لرب وعي�نن� ال ترى �إال �الإن�ش�ف، فنحن �جل�ل�شني يف �ملحكمة كق�ش�ة، 
نحكم بهذ� �حلكم عليك ي� فالنة، �ل��قفة هن� ب�شخ�شك، ب�لطريقة �لت�لية. �أنه من 
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�الآن ف�ش�عًد� ال يجب �أن ُيعلم �أنك قد �آمنت �أو �ش�ركت �أو د�فعت عن هرطقة يف 
كالمك، وقر�ء�تك )�إن كنت متعلمة(. ثم يذكر �الأ�شي�ء �لتي �رتكبته�، و�لتي جعلته� 

م�شتبًه� فيه� ب�لهرطقة. 
هذ�  �أن  يذكر  و�أن  ك�ملة  �لعملية  يكتب  ب�أن  يعتني  �أن  �لعدل  ك�تب  على  ويجب 
�الإنك�ر قد حدث من �شخ�سٍ م�شتَبٍه به ��شتب�ًه� طفيًف�، ولي�س ق�ًي� ب�لهرطقة، الأنه 

�إن مل يكتب ذلك ف�إن خطًر� �أكرب ميكن �أن يحدث. 

e
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السؤال 24. الطريقة الخامسة من طرق الحكم، إن 
كان المتهم تحت االشتباه القوي 

ت�شتخدم  ب�الإمي�ن،  يتعلق  فيم�  �لني�بية  �لعملية  هذه  الأد�ء  �خل�م�شة  �لطريقة 
�ملح�مني  وب��شت�ش�رة  �لق�شية  ل�ق�ئع  �لدقيق  �لفح�س  بعد  �أنه  �لت�لية،  �حل�لة  يف 
مقب��س  تك�ن غري  �ملتهمة  هذه  ب�لهرطقة.  بق�ة  فيه�  م�شتبٌه  �أنه�  ُوجد  �ملتعلمني، 
عليه� ر�شمًي� بتهمة �لهرطقة، وال �أُدينت ب�عرت�فه� �ل�شخ�شي وال ب�أدلٍة على �جلرمية 
وال ب�شه�دة �ل�شه�د، ولكن هن�ك �إ�ش�رة ق�ية وذ�ت وزن �شده� جتعله� م�شتبًه� فيه� 

��شتب�ًه� ق�ًي� ب�لهرطقة. 
بعد  ع�دت  ف�إن  �لهرطقة،  تنكر  �أن  يجب  ك�لت�يل،  هي  �لق�شية  يف  �الإجر�ء�ت 
ذلك، يجب �أن يتم ت�شليمه� للمحكمة �لعلم�نية لتع�ين من �أ�شد �لعق�بة. ويجب �أن 
تنكر �لهرطقة على �لع�مة �أو ب�شكل �شري ح�شب �إن ك�نت م�شتبًه� به� من �لع�مة �أم 

ال، كم� قلن� يف ح�لة �ال�شتب�ه �لطفيف. 
و�لتح�شري�ت لهذ� �الإنك�ر تك�ن ك�لت�يل: - عندم� ي�أتي ي�م �الأحد و�لذي يك�ن 
ًت� الأد�ء �الإنك�ر�ت و�شم�ع �الأحك�م �أو فر�س �لت�بة، يجب �أن يخطب �ملب�شر خطبة  مثبَّ
�أُدينت به� �ملتهمة، وتلك  �لتي  �أن يقر�أ ك�تب �لعدل �جلر�ئم  �أواًل. وبعد هذ� يجب 

�لتي ��شُتبه فيه� بق�ٍة ب�شببه� ب�لهرطقة. 
ثم على �لق��شي �أو ن�ئبه �أن يق�ل له�، �نتبهي! وفًق� مل� متت قر�ءته ف�أنت م�شتبٌه 
وتنكري  نف�شك  تطهري  �أن  بك  حرٌيّ  ذلك  �أجل  من  �لهرطقة،  بهذه  بق�ٍة  فيك 
�أن ت�شع يده� عليه�،  �أم�مه�،  ويجب  �لهرطقة �ملذك�رة. وت��شع �الأن�جيل �الأربعة 
و�إن ك�نت ت�شتطيع �لقر�ءة، �شُيعَطى له� �الإنك�ر مكت�ًب� لتقر�أه، ويجب �أن تقر�أه يف 

ع من �لن��س.  جتمُّ
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�أن يقر�أ ك�تب �لعدل �الإنك�ر جملًة جملة، وهي  �إذ� ك�نت ال تقر�أ، فيجب  ولكن 
تعيد ور�ءه ب�ش�ٍت ع�ٍل وم�شم�ع ب�لطريقة �لت�لية. يق�ل �لك�تب، �أن� فالنة من مك�ن 
كذ�، و�ملتهمة تكرر ور�ءه نف�س �لكلم�ت، وهكذ� حتى نه�ية �الإنك�ر. ويجب �أن يك�ن 

�الإنك�ر ب�لطريقة �لت�لية. 

�أيه�  ح�ش�ركم  يف  ب�شخ�شي  و�قفة  كذ�،  �أبر�شية  من  كذ�  مك�ن  من  فالنة  �أن� 
�لل�رد�ت �لقدي�شني و�الأ�ش�قفة من مدينة كذ�، وق��شي �ملق�طعة �لت�بع ملنطقة �لل�رد 
كذ� ، �أق�شم على �الأن�جيل �الأربعة �مل��ش�عة �أم�مي و�لتي تلم�شه� يدي، �أنني �أوؤمن 
�لروم�نية  �لكني�شة  به  ت�ؤمن  �لذي  �لك�ث�ليكي و�لر�ش�يل  ب�الإمي�ن  يف قلبي ول�ش�ين 
� �أق�شم �أنني �أوؤمن يف قلبي ول�ش�ين �أنه، �إلخ. يجب  وتعمله ومت�ر�شه وتب�شر به. و�أي�شً

 .� عليه� �أن تقر�أ �ملكت�ب بخ�ش��س �لهرطقة �لتي ��شُتبه فيه� به� ��شتب�ًه� ق�ًيّ

مثاًل، �إذ� ك�نت �لهرطقة هي هرطقة �ل�شحر، فيجب �أن تق�ل ك�لت�يل: 

�لب�شيطني و�ملن�شقني �شيعذب�ن  �لهر�طقة  لي�س فقط  ب�أنه  �أوؤمن  �أنني  �أق�شم  �أن� 
يف �لن�ر �الأبدية، ولكن �أن �ل�ش�حر�ت �شيُكنَّ �أ�شد عذ�ًب�، الأنهن ُينكرن �الإمي�ن �أم�م 
�ل�شيط�ن، �الإمي�ن �لذي ��شتلم�ه يف �لتعميد �ملقد�س، ومي�ر�شن �لف�ح�شة �ل�شيط�نية 
و�حلي��ن�ت  �لب�شر  على  �ل�شرر  �أن��ع  كل  ويعملن  �ل�شريرة،  رغب�تهن  الإ�شب�ع 
و�الأ�شج�ر على �الأر�س. وبن�ء على ذلك ف�أن� �أنكر، و�أتنكر و�أن�شحب عن هذ� �لُكفر 
�لذي يق�ل كذًب� �أنه ال ت�جد �ش�حر�ت يف هذ� �لع�مل، و�أنه ال �أحد يجب �أن ي�ؤمن �أن 
�لكفر  �أن هذ�  و�أعلن  و�أعرتف  �ل�شي�طني،  ُتعمل مب�ش�عدة  �أن  �الأ�شر�ر ميكن  هذه 
� �شد  ن� �ملقد�شة �لكني�شة وكل �لعلم�ء �لك�ث�ليكيني، و�أي�شً يع�ر�س ب��ش�ح قر�ر �أمِّ

�لق��نني �الإمرب�ط�رية �لتي �أمرت ب�أن �ل�ش�حر�ت يجب �أن ُيحرقن. 

� �أق�شم �أنني مل �أ�شر على �الإمي�ن ب�لهرطقة �ملذك�رة، وال �أوؤمن �أو �أتقيد  و�أن� �أي�شً
 � �أُعلِّمه�. و�أي�شً �أن  �أُعلِّمه� وال يجب  �أن  �أن�ي  �أُعلِّمه� وال  به� يف �ل�قت �حل�يل، ومل 
�أق�شم �أنني لن �أفعل هذه �الأ�شي�ء �لتي جعلتكم ت�شتبه�ن بي بق�ة )وت�شمي �الأ�شي�ء(. 
للع��شني  ب�لق�ن�ن  �ملقرر  للعق�ب  م�شتعدة  ف�أن�  �ملذك�رة،  �الأ�شي�ء  هذه  فعلُت  و�إن 
�ملنحرفني، و�أن� م�شتعدة �أن �أُ�شلم نف�شي الأّي ت�بٍة تقررون �أن تفر�ش�ه� عليَّ ب�شبب 
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هذه �الأفع�ل و�لكلم�ت �لتي جعلتكم ت�شتبه�ن بي بق�ٍة ب�لهرطقة. و�أن� �أق�شم و�أعد 
�أي �شيٍء منه�، ولي�ش�عدين  �أن�شى  �أق�شى م� ميكنني، وال  �إىل  �لت�بة  �أفعل هذه  �أن 

�لرب و�الأن�جيل. 
و�الإنك�ر �لذي تنطق به يجب �أن يك�ن ب�لل�ش�ن �لع�مّي حتى يفهمه �جلميع، �إال �إذ� 
عملته يف ح�ش�ر رج�ل �لدين �لذين يفهم�ن �للغة �لالتينية. ولكن �إذ� ُعمل �الإنك�ر 
يف �ل�شر يف مك�ن �الأ�شقف �أو غرفته، عندم� ال يك�ن �الأمر ع�ًم�، ف�إنه ي�ؤدى بنف�س 
�لطريقة. وبعده� يجب �أن ين�شحه� �الأ�شقف ب�أن حتذر �أال تع�د وتت�شبب لنف�شه� يف 
عق�ب �لع��شي �ملنحرف. ويجب على �لك�تب �أن يعتني ب�أن يكتب �أنه� م�شتبه فيه� 
بق�ٍة ب�لهرطقة، حتى �إذ� ع�دت بعد ذلك، ميكن �أن تع�قب عق�ب �لع��شي �ملنحرف. 

وعندم� يتم عمل هذ�، يجب على �حُلكم �أن ُينطق ب�لطريقة �لت�لية: 
على  �ملفت�س  م�ج�ًد�(،  ك�ن  )�إن  فالن  و�الأخ  كذ�،  مدينة  �أ�شقف  فالن،  نحن 
�لروؤية  ِقبل  من  و�ملعنّي  فالن،  �الأمري  حُلكم  �لت�بعة  �الأنح�ء  يف  �لهرطقة  خطيئة 
�لر�ش�لية: ب��شع يف �حل�شب�ن �أنك ي� فالنة من مك�ن كذ� و�أبر�شية كذ�، قد عملِت 
كذ� وكذ� )وي�شميهم(، وكم� يبدو من �لفح�س �لدقيق ل�ق�ئع �لق�شية، ف�إنن� نعتربك 
م�شتبًه� به� بق�ٍة ب�لهرطقة، ولقد جعلن�ك ُتنكرين م� ��شُتبه فيك به، بعد ��شت�ش�ر�ٍت 
ون�ش�ئح �لرج�ل �مل�هرين يف �لق�ن�ن. ولكن ال بد �أن تك�ين حذرًة يف �مل�شتقبل �أال 
متيلي �إىل �شبه هذه �ملم�ر�ش�ت، والأن جر�ئمك لن تك�ن بال عق�ب، وحتى ال تك�ين 
مث�اًل خل�طئني �آخرين، فب��شت�ش�رة �ملح�مني و�لعلم�ء يف �لاله�ت، وبفهم �الأمر كله، 
و��شعني �لرب �أم�م �أعينن� وحقيقة �الإمي�ن �لك�ث�ليكي �لر�ش�يل، وو��شعني �الأن�جيل 
�ملقد�شة �أم�من�، ليك�ن حكمن� م�ؤيًد� من عند �لرب، و�أال ترى عي�نن� �إال �الإن�ش�ف 
فنحن �جل�ل�شني يف هذه �ملحكمة، ندين ونفر�س عليك �أد�ء �لت�بة ب�لطريقة �لت�لية، 
�أن تقفي هن� ب�شخ�شك �أم�من�، وتق�شمي �أال تفعلي �أو تق�يل �أو تعملي هذه �الأ�شي�ء 
من �الآن ف�ش�عًد�. وهن� يق�ل �الأ�شي�ء �لتي فعلته�، و�لتي ب�شببه� ��شُتبه فيه� بق�ة 
�شتك�ن مذنبًة  ك�نت  �رتكبته�  ل�  �لتي  �الأخرى  �الأ�شي�ء  وبع�س  �ملذك�رة،  ب�لهرطقة 
�أي مم�ر�ش�ٍت م�شب�هة، وال ت�شتقبل  �أال تتبع  �أن عليه�  �إىل �لهرطقة، مثال  ب�لع�دة 

ه�ؤالء �لذين تعلم �أنهم �أنكرو� �الإمي�ن، �إلخ. 
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� عليهم ب�لهرطقة،  وال بد �أن نذكر �أن ه�ؤالء �مل�شتبه فيهم، �لذين لي�ش�� مقب��شً
�ش��ء ك�ن�� م�شتبًه� فيهم بق�ٍة �أو ��شتب�ًه� طفيًف� يجب �أال ُي�شجن�� مدى �حلي�ة. الأن 
��شتبه  �لذين  ه�ؤالء  ولكن  ت�ب��.  ثم  هر�طقًة  ك�ن��  �لذين  له�ؤالء  هي  �لعق�بة  هذه 

فيهم بق�ة ب�شبب �أفع�لهم فرُي�شل�ن �إىل �ل�شجن لفرتة، ثم يتم حتريرهم. 
ويجب �أال ي��َشم�� بعالمة �ل�شليب، الأن هذه �لعالمة هي عالمة �ملهرطق �لت�ئب، 
وال ُيد�ن�� كهر�طقة، ولكن فقط كم�شتبهني، وب�لت�يل ال ي��شم�ن بهذه �لعالمة. ولكن 
قرب  �أو  �لكني�شة،  �أب��ب  على  �لدينية  �الأي�م  بع�س  يقف�� يف  ب�أن  ي�ؤمرو�  �أن  ميكن 
�ملذبح، بينم� يتم �الحتف�ل ب�لقد��س �الإلهي، ح�ملني يف �أيديهم �شم�ًع� م�شيئًة، �أو 

يذهب�ن �إىل حج مك�ٍن م�، �أو �شيٍء كهذ�، وفًق� لطبيعة ومتطلب�ت ق�شيتهم. 

e
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السؤال 25. الطريقة السادسة من النطق بالحكم، 
في حالة المشتبه فيهم اشتباهًا عنيفًا  

�لني�بية فيم� يتعلق ب�الإمي�ن هي عندم� يك�ن  �لعملية  �ل�ش�د�شة الأد�ء  �لطريقة 
�ل�شخ�س �ملتهم ب�لهرطقة، قد ُوِجَد بعد �لفح�س �لدقيق ل�ق�ئع �لق�شية وب��شت�ش�رة 
�ملح�مني �ملتعلمني، �أنه م�شتبٌه فيه ��شتب�ًه� عنيًف� ب�لهرطقة. هذ� �ل�شخ�س ال يك�ن 
�ل�شه�د،  ب�أدلٍة على �جلرمية وال ب�شه�دة  ُمد�ًن� ب�لهرطقة ب�عرت�فه �ل�شخ�شي وال 
به  م�شتبًه�  بل خطرية، جتعله  ق�ية،  وال حتى  لي�شت طفيفة  �إ�ش�ر�ٌت،  ولكن هن�ك 
ب�لهرطقة �ملذك�رة، وب�شبب هذ� فيجب �حلكم عليه �أنه م�شتبٌه فيه بعنٍف ب�لهرطقة. 
الأجل فهٍم �أو�شح لهذ�، �شن�شع �أمثلًة على هرطقٍة و��شحٍة وعلى هرطقة �ل�شحر. 
�لق�شية �شتك�ن حتت بند �لهرطقة �ل���شحة عندم� ال يك�ن �ملتهم قد مت ��شتدع�وؤه 
قدمًي� يف ق�شية ال تتعلق ب�الإمي�ن، ومت �حلكم عليه فيه� ب�حلظر �لكن�شي، ثم ��شتمر 
يف �لعن�د خالل �حلظر ملدة �شنة، ف�أ�شبح م�شتبًه� به ��شتب�ًه� طفيًف� ب�لهرطقة، ثم 
�لظه�ر، ومت حظره  لكنه رف�س  ب�الإمي�ن،  تتعلق  ب�شبب ق�شية  بعده�  ��شتدع�وؤه  مت 
كن�شيًّ� مرًة �أخرى، ف�ش�ر م�شتبًه� به بق�ٍة ب�لهرطقة، ف�ال�شتب�ه �لطفيف �شي�شبح 

ق�ًي�. 
عنيًف�  ��شتب�ًه�  به  �ال�شتب�ه  �شيتم  �شنة،  ملدة  �حلظر  خالل  مع�نًد�  بقي  و�إذ� 
�أنه ال ي�جد  ل�  ��شتب�ٍه عنيف  �إىل  �لق�ي  �ال�شتب�ه  �شيتح�ل  الأنه عنده�  ب�لهرطقة، 
دف�ع يع�ر�س هذ�. ومن ذلك �ل�قت ف�إن ذلك �ل�شخ�س �شتتم �إد�نته ب�لهرطقة، كم� 

ه� م��شح يف �ل�شريعة. 
كمث�ل على �ال�شتب�ه �لعنيف يف هرطقة �ل�ش�حر�ت عندم� يق�ل �ملتهم �أي �شيء 
غ�لب�  ويح�شل   .� �شخ�شً ي�شحرن  �أن  ُيردن  عندم�  �ل�ش�حر�ت  مت�ر�شه  �لذي  من 
�أنهن يجرَبن من �ل�شيط�ن على ك�شف �أنف�شهن بهذه �لكلم�ت �لتهديدية، وب�الأفع�ل، 
وب�لنظر�ت �أو �للم�ش�ت، وهذ� لثالثة �أ�شب�ب. �أواًل، حتى تتف�قم خط�ي�هن وي�شبحن 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



367

�أكرث �نك�ش�ًف� �أم�م �لق�ش�ة، ث�نًي� حتى ميكن تخ�يف �ل�شخ�س �لب�شيط ب�شكل �أكرب، 
��شتب�ًه�  به�  ُي�شتبه  �ل�ش�حرة  ب�لت�يل  �أكرث.  �إليه  ي�ش�ء  �أن  ميكن  �لرب  �أن  وث�لًث�، 
ت�صعر«،  �صاأجعلك  قريًبا  «»�أنا  مثل  �لتهديدية  �لكلم�ت  ت�شتخدم  عندم�  خطرًي� 
ويف ذلك  مل��شيته.  �أو  تهديده  �لذي مت  لل�شخ�س  �شرر  يحدث  ثم  م�ش�به،  �شيء  �أو 
�لذين ي�ش�دق�ن  �ل�قت لن يك�ن �ال�شتب�ه به� طفيًف�، كم� ك�نت �حل�لة مع ه�ؤالء 
� ي�ش�ب ب�حلب �ملفرط. �نظر  �ل�ش�حر�ت، �أو ه�ؤالء �لذين يريدون �أن يجعل�� �شخ�شً

�أعاله مل� حتدثن� عن �لثالث درج�ت من �ال�شتب�ه، �لطفيف و�لق�ي و�لعنيف. 
يف ح�لة �ال�شتب�ه �لعنيف بهرطقة ع�دية، فرغم �أنه رمب� قد ال يك�ن �ل�شخ�س 
يف �حلقيقة مهرطًق�، حيث رمب� يك�ن هن�ك خط�أ يف �لفهم، فمع ذلك يد�ن على �أنه 

مهرطق ب�شبب �ال�شتب�ه �لعنيف عندم� ال يقدم دليل �شد هذ�. 
و�إعط�ء  �لهرطقة  �إنك�ر  �ملتهم  رف�س  �إذ�  �لطريقة،  بهذه  ُتع�َمل  �لهرطقة  هذه 
تف�شري ُمر�ٍس، ف�شيتم ت�شليمه �إىل �ملحكمة �لعلم�نية ليع�قب. ولكن �إذ� و�فق، فيجب 
�أن ينكر هرطقته، ثم ي�شجن مدى �حلي�ة. ونف�س �ل�شيء ب�لن�شبة حل�لة �ل�شخ�س 

�مل�شتبه فيه بعنٍف بهرطقة �ل�شحر. 
بعنٍف  فيه  �مل�شتبه  ح�لة  يف  �شت�ؤّدى  �لعم�م  يف  �لطريقة  نف�س  �أن  رغم  ولكن 
بهرطقة �ل�شحر، �إال �أن هن�ك بع�س �الختالف�ت. يالحظ �أنه، �إذ� �أ�شرت �ل�ش�حرة 
على �إنك�ره�، �أو �دعت �أنه� ق�لت هذه �لكلم�ت لي�س بتلك �لنية ولكن بطريقة �لن�ش�ء 
يف �ل�شج�ر، ف�إن �لق��شي ال يك�ن لديه دليل ك�ف حتى يح�له� �إىل �حلرق ب�لن�ر، 
رغم �ال�شتب�ه �لعنيف. ب�لت�يل يجب �أن ي�شعه� يف �ل�شجن، ويبد�أ يف عمل حتقيق ب�أن 
ُيعِلن يف �ملالأ �ش�ؤ�ال، هل هذ �ملر�أة قد ُعرف عنه� �أنه� فعلت �شيئ� مثل هذ� �أم ال. و�إذ� 
ُوجد �أنه� فعلت، يجب �أن يحّقق يف �إذ� ك�نت م�ش�ءة �ل�شمعة بهذه �لهرطقة، ومن 
ثم ميكن �أن ُيح�له� �إىل �ال�شتج��ب و�لتعذيب. وبعده�، �إذ� �أظهرت عالم�ت على 
هذه �لهرطقة، �أو �أّدت �شمت �ل�ش�حر�ت، مثل �أال ُتنزل �لدم�ع، �أو تك�ن غري مت�أثرة 
�أثن�ء �لتعذيب وتتع�فى ب�شرعة، فيجب �أن ُتعمل �الحتي�ط�ت �لتي �شرحن�ه� من قبل 

عندم� حتدثن� عن مثل هذه �حل�الت. 
ويف ح�لة ف�شل كل هذ�، ف�إنه� ال يجب حتريره� �أبًد� ، بل يجب �إر�ش�له� �إىل ك�آبة 
�ل�شجن ملدة �شنة، وتعذب، ويتم �لتحقيق معه� د�ئًم� خ��شًة يف �الأي�م �ملقد�شة. ولكن 
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�إذ� وجد �أنه� ذ�ت �شمعٍة �شيئة ، فيجب على �لق��شي �أن ي�أمر ب�إحر�قه�، خ��شًة �إن 
ك�ن هن�ك عدٌد من �ل�شه�د و�إن ك�نت ُك�شفت يف �أفع�ٍل �أخرى تتعلق ب�ل�شحر. ولكن 
ب�أنه  �لكن�شي،  �لتطهري  �إىل  ير�شله�  �أن  فيمكن  رحيًم�،  يك�ن  �أن  �لق��شي  �أر�د  �إذ� 
� ي�شهدون له� عند �لق��شي، وُيحكم عليه�  يجب �أن جتد ع�شرين �أو ثالثني �شخ�شً

ب�أنه� �إذ� ف�شلت يف �لتطهري، �شيتم �إر�ش�له� �إىل �حلرق ب�لن�ر. 
� ب�إنك�ر  و�إذ� حكم �لق��شي عليه� ب�أن تطهر نف�شه�، فيجب �أن يحكم عليه� �أي�شً
جميع �لهرطقة، وب�أمل عق�ب �لع��شي �ملنحرف، مع �لت�بة �لد�ئمة، بطريقة للنطق 
ب�الإنك�ر مثل �لطريقة �لر�بعة و�خل�م�شة من �أد�ء �لعملية �لني�بية مب� يتعلق ب�الإمي�ن. 
�أن  �لت�لية من �لنطق ب�حلكم، عندم� يريد �لق��شي  �أنه يف كل �لطرق  والحظ 
يعمله� بطريقة رحيمة، فيمكن �أن يت�شرف ب�لطريقة �لتي �شرحن�ه� من قبل. ولكن 
تك�ن �ش�رمة  فهي  ي�شتخدم�ن طرقهم �خل��شة،  د�ئًم�  �لعلم�نيني  �لق�ش�ة  �أن  مب� 
لهم كم� ه�  ُتعطى  �أن  ث�بتة ميكن  ب�لت�يل ال ت�جد طريقة  د�ئًم� من�شفة،  ولي�شت 
�لد�ئمة  �لت�بة  ويفر�س  �الإنك�ر  يقبل  �أن  ميكن  �لذي  �لكن�شي،  �لق��شي  مع  �حل�ل 

ب�لطريقة �لت�لية: 
�لل�رد�ت  �أيه�  �أم�مكم  ب�شخ�شي  �أقف  كذ�،  و�أبر�شية  كذ�  مك�ن  من  فالنة  �أن� 
�ملقد�شة  �الأن�جيل  على  يدي  و��شعة  و�لق�ش�ة،  كذ�  مدينة  من  و�الأ�شقف  �مل�قرين 
�لتي �أم�مي، �أق�شم �أنني �أوؤمن يف قلبي ول�ش�ين ب�الإمي�ن �لك�ث�ليكي و�لر�ش�يل �لذي 
كل  �أنكر  ذلك  على  وبن�ء  به.  وتب�شر  وتعلمه  ومت�ر�شه  �لروم�نية  �لكني�شة  به  ت�ؤمن 
�ملقد�شة  �لروم�نية  �لكني�شة  يقف�ن �شد  �لذين  و�أن�شحب عن كل  و�أتنكر  �لهرطقة، 
� و�أعد �أنني لن �أق�ل  و�لر�ش�لية، مهم� ك�ن �ل�شالل �لذي يفعل�نه. و�أن� �أق�شم �أي�شً
�أو �أفعل �أو �أت�شبب يف فعل كذ� وكذ� )وت�شميهم( وهي �الأفع�ل �لتي فعلُته� من قبل 
� و�أعد �أنني �ش�أق�م  وقلُته�، فجعلتني م�شتبه� به� بعنف ب�لهرطقة. و�أن� �أق�شم �أي�شً
ب�أي ت�بة تريدون فر�شه� علّي ب�شبب �جلر�ئم �لتي عملته�، ولن �أن�شى �أي جزء منه�، 
ف�ش�عدين ي� �إلهي و�أيته� �الأن�جيل. و�إذ� عملُت الحًق� �أي �شيء يع�ر�س هذ� �الإنك�ر، 
ك�ن  مهم�  �ملنحرف،  ب�لع��شي  للعق�ب �خل��س  نف�شي على �خل�ش�ع  �ش�أُجرب  ف�إين 

ق��شي�. 
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ويجب �أن يعتني ك�تب �لعدل ب�أن يكتب �أن هذ� �الإنك�ر ه� ب�شبب �أن �ملتهمة م�شتبه 
�أن تتم حم�كمته�  �إذ� ع�دت بعد ذلك، ميكن  ��شتب�ًه� عنيًف� ب�لهرطقة، حتى  به� 

وت�شليمه� �إىل �ملحكمة �لعلم�نية. 
بعد هذ� يجب على �الأ�شقف �أن يعف� عنه� من ُحكم �حلظر �لكن�شي �لذي جلبته 
على نف�شه� ب�شبب �ال�شتب�ه �لعنيف ب�لهرطقة. الأنه عندم� يع�د �ملهرطق �إىل �الإمي�ن 
كل  على  ُيعمل  �لذي  �لكن�شي  �حلظر  حكم  من  �إعف�وؤه  يتم  ف�إنه  �لهرطقة،  وينكر 

�ملهرطقني. ويجب �أن يحكم عليه� ب�لطريقة �لت�لية: 
نحن فالن، �أ�شقف مدينة كذ�، و�لق��شي على مق�طعة كذ� )�إن ك�ن م�ج�ًد�(، 
�لت�بعة ملنطقة حكم �لل�رد فالن، ف�أنت ي� فالنة من مك�ن كذ� و�أبر�شية كذ� قد مت 
�ته�مك من ِقبلن� بكذ� وكذ� مم� مي�س �الإمي�ن )ي�شميهم(، وب�لفح�س �لدقيق ل�ق�ئع 
)وي�شميهم(.  وكذ�  كذ�  �رتكبت  �أنك  وجدن�  فيه�،  وفعله  ق�له  مت  م�  وكل  �لق�شية 
لذلك، ��شتبهن� فيك ��شتب�ًه� عنيًف� بهذه �لهرطقة )وي�شميه�(، ونحن ن�أمرك ب�أن 
تنكري على �لع�مة كل �لهرطقة ب�شكل ع�م، كم� تقت�شي �الإجر�ء�ت �لكن�شية. ومب� 
�أنه وفًق� لبع�س مع�هد �ل�شريعة كل �لذين يفعل�ن هذ� يجب �أن يد�ن�� كمهرطقني، 
لكنك مت�شكت ب�لقر�ر �الأكرث حكمة وه� �لرج�ع �إىل �الأم �ملقد�شة �لكني�شة، ب�لت�يل 
لكني�شة  �لك�رهني  كل  على  يقع  �لذي  �لكن�شي  �حلظر  حكم  من  عنك  نعف�  نحن 
من  �شُتح�شبني  �لكني�شة،  وحدة  �إىل  �ش�دق  و�إمي�ن  �ش�دق  بقلب  عدت  و�إذ�  �لرب. 
�الآن و�ش�عًد� �أنك من �لت�ئبني، ومنذ �الآن �شتع�دين �إىل �حل�شن �لرحيم للكني�شة 

�ملقد�شة.
ولكن مب� �أنه من �لف��شح �أن منرر �الأمر بعي�ن مرت�حة ونرتكك بال عق�ب على 
�إ�ش�ءتك للرب و�إ�شر�رك ب�لب�شر، الأنه �أمر خطري �أن ت�شيئ �إىل �لذ�ت �الإلهية �أكرث 
من �الإ�ش�ءة مللك من مل�ك �لب�شر، وحتى ال تك�ن جر�ئمك ح�فًز� خل�طئني �آخرين، 
وحتى تك�ين حذرًة يف �مل�شتقبل وال متيلي �إىل �رتك�ب هذه �جلر�ئم �ملذك�رة، وحتى 

تع�ين من عذ�ٍب �أخف يف �حلي�ة �لت�لية: 
فنحن �الأ�ش�قفة �ملذك�رون و�لق��شي، قد �أفدن� �أنف�شن� بن�ش�ئح �لرج�ل �ملتعلمني 
يف هذ� �الأمر، ج�ل�شني يف �ملحكمة كق�ش�ة، و��شعني �لرب ن�شب �أعينن� و�حلقيقة 
�لتي ال ُتدح�س لالإمي�ن �ملقد�س، و�الأن�جيل �الأربعة م��ش�عة �أم�من�، ليك�ن حكُمن� 
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ونفر�س  وندين  �الإن�ش�ف، فنحن نحكم  �إال  و�أال ترى عي�نن�  �لرب  م�ؤيًد� من عند 
عليك �لت�بة ي� فالنة ب�لطريقة �لت�لية، بظه�رك ب�شخ�شك �أم�من� يف ي�م كذ� يف 
�لرهب�ن، م�شن�عًة بدون  �ش�عة كذ�، وترتدين مالب�س زرق�ء رم�دية مثل مالب�س 
لب�ن من �لقم��س �الأ�شفر بط�ل  �أو خلفه�، ومر�ش�م عليه� �شُ قلن�ش�ة �ش��ء �أم�مه� 
ملدة  �آخر  رد�ء  كل  على  �لرد�ء  هذ�  ترتدي  �أن  ويجب  كفني،  وعر�س  كف�ف  ثالثة 
قدره� كذ� )يحدد مدة �شنة �أو �شنتني، �أقل �أو �أكرث ح�شب ذنب �ل�شخ�س(، ويف هذ� 
لب�ن ال بد �أن تقفي �أم�م ب�ب كني�شة كذ� يف وقت كذ� ملدة كذ�  �لرد�ء �ملذك�ر و�ل�شُ
من �ل�قت، �أو يف �الأعي�د �الأربعة �لكبرية للعذر�ء �ملجيدة، �أو يف مدينة كذ� ومدينة 
كذ� على �أب��ب كذ� وكذ� من �لكن�ئ�س، ونحن ندينك ونحكم عليك مدى �حلي�ة، �أو 
مبدة كذ� من �ل�شن��ت، يف �شجن كذ�. )وهذ� يحّدد بن�ًء على نظرة �لق��شي، ووفًق� 

حلجم �لذنب وعن�د �ملتهمة( 
ونحن نحتفظ الأنف�شن� بحق �لتخفيف من تلك �لت�بة، �أو زي�دته�، �أو تغيريه�، �أو 

� �أو جزئيًّ�، كم� يبدو �ش�حًل� لن�.  �إز�لته�، �ش��ء كلًيّ
�لرد�ء  �إلب��شه�  ويجب  �لف�ر،  على  ينّفذ  �أن  يجب  �حُلكم،  هذ�  ُيقر�أ  وعندم� 

�ملذك�ر و�ل�شلب�ن عليه كم� قيل. 

e
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السؤال 26. طريقة الحكم على المشتبه فيهم 
الذين هم في نفس الوقت قد ساءت سمعتهم 

عندم�  هي  ب�الإمي�ن  يتعلق  فيم�  �لني�بية  �لعملية  �أد�ء  من  �ل�ش�بعة  �لطريقة 
يك�ن �ل�شخ�س متهًم� بخطيئة �لهرطقة، وبعد �لفح�س �لدقيق يف وق�ئع �لق�شية، 
وب��شت�ش�رة �لرج�ل �ملتعلمني، ُوجد �أنه م�شتبه فيه وم�ش�ء �ل�شمعة ب�لهرطقة. هذ� 
ب�شه�دة  وال  �جلرمية  على  بدليل  وال  �ل�شخ�شي  ب�عرت�فه  ُمد�ًن�  يك�ن  ال  �ل�شخ�س 
ب�شكل  به  م�شتبًه�  جتعله  �إ�ش�ر�ت  وهن�ك  �ل�شمعة،  ُم�ش�ء  �أنه  ي�جد  ولكن  �ل�شه�د، 
كهذ�  و�شخ�س  هر�طقة.  مع  �شد�ق�ت  عقد  �أنه  مثل  ب�لهرطقة،  ق�ي  �أو  طفيٍف 
ب�شبب �ُشمعته يجب �أن يخ�شع للتطهري �لكن�شي، وب�شبب �ال�شتب�ه فيه، ال بد �أن ينكر 

�لهرطقة.     
�الإجر�ء�ت يف ق�شية كهذه تك�ن ك�لت�يل. �ل�شخ�س �لذي ت�ش��أت �شمعته وم�شتبه 
فيه ب�لهرطقة، يجب �أواًل �أن يطهر نف�شه على �لع�مة ب�لطريقة �لتي �شرحن�ه� يف 
�لطريقة �لث�نية. وبعد عمل هذ� �لتطهري، فالأن هن�ك �إ�ش�ر�ت �أخرى جتعله م�شتبه� 

به ب�لهرطقة، فالبد �أن ُينكر �لهرطقة ب�لطريقة �لت�لية و�أم�مه �الأن�جيل �الأربعة: 
�أن� فالن من مك�ن كذ� و�أبر�شية كذ�، و�قف ب�شخ�شي �أم�مكم �أيه� �لل�رد�ت فالن 
و�الأ�شقف من مدينة كذ� يف �ملق�طعة �لت�بعة لالأمري فالن، ويد�ي مت�ّش�ن �الأن�جيل 
�الأربعة �أم�مي، �أق�شم �أنني يف قلبي وبل�ش�ين �أوؤمن ب�الإمي�ن �لر�ش�يل �ملقد�س �لتي 
ت�ؤمن به �لكني�شة �لروم�نية، وتعلمه وتب�شر به وتر�قبه ومت�ر�شه. وبن�ًء على ذلك ف�أن� 
�أنكر و�أتنكر و�أبغ�س و�أن�شحب عن كل هرطقة ترفع ر�أ�شه� �أم�م �لكني�شة �لر�ش�لية 

�ملقد�شة، مهم� ك�ن �ل�شالل �لذي فيه�، �إلخ، كم� يف �الأعلى. 
و�أن� �أعد ب�أنني من �الآن ف�ش�عًد� لن �أق�ل �أو �أت�شبب يف كذ� وكذ� )وي�شميهم(، 
و�أعد  �أق�شم   � و�أي�شً �إىل �شمعتي، و��شتبهتم بي ب�شببه�،  �أ�ش�ءت  �الأفع�ل �لذي  وهي 
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�أي ت�بٍة تفر�ش�نه� علي، ولن  �أق�شى قدرتي الأنفذ  �إىل  �أنني �ش�أفعل كل م� ب��شعي 
و�إذ�  �الأربعة.  �الأن�جيل  و�أيته�  هذ�  على  �إلهي  ي�  ف�ش�عدين  منه�،  جزٍء  �أي  �أن�شى 
فعلت �أي �شيء ُيخ�لف هذ� �لق�شم و�الإنك�ر من �الآن ف�ش�عًد�، ف�إين �ش�أُخ�شع نف�شي 
للعق�ب �لق�ن�ين لهذ� �لفعل، مهم� ك�ن ق��شي�، و�ش�أك�ن م�شتحق� له �إن فعلت هذه 

�الأ�شي�ء مرًة �أخرى. 
�مل�شّ�ء  غري  �أو  �ل�شمعة  �مل�شّ�ء  �ملتهم  جلعل   � جدًّ ق�ية  �الإ�ش�ر�ت  تك�ن  عندم� 
م�شتبًه� به يف �لهرطقة، فيجب �أن ينكر كل �لهرطقة ب�شكل ع�م كم� قلن� �أعاله. و�إذ� 
ع�د �إىل �أي هرطقة، يجب �أن يع�ين من عق�بة �لع��شي �ملنحرف. ولكن �إن ك�نت 
�الإ�ش�ر�ت ب�شيطة حتى مع �ش�ء �ل�شمعة، فلن جتعل منه م�شتبه� به بق�ة ولكن فقط 
ع�ًم�، حيث  ولي�س  �إنك�ر� حمدًد�  يعمل  �أن  يجب  ب�شكل طفيف، عنده�  به  م�شتبه� 
�لهرطقة،  �آخر من  ن�ع  �إىل  �إذ� ع�د  به فيه�. حتى  �لتي ه� م�شتبه  �لهرطقة  ينكر 
�إذ� ع�د �إىل نف�س �لهرطقة �لتي  ال يك�ن خ��شًع� لعق�ب �لع��شي �ملنحرف. وحتى 
�، رغم �أنه �شيع�قب ب�شكل �أق�شى من ل�  �أنكره� ال يك�ن خ��شًع� لذلك �لعق�ب �أي�شً

ك�ن مل ينكر. 
�لتي تطهر منه�  �إىل نف�س �لهرطقة  �أنه بعد �لتطهري ع�د  ل�  ولكن هن�ك �شك 
من  �شيخ�شع،  �أنه  و�الأظهر  ال.  �أم  �ملنحرف  �لع��شي  لعق�ب  �شيخ�شع  هل  �شرعًيّ� 
ق�ن�ن �ل�شريعة. ب�لت�يل يجب �أن يعتني ك�تب �لعدل �عتن�ًء ب�لًغ� ب�أن يكتب �أن هذ� 
� ب�لهرطقة، كم�  �ل�شخ�س قد عمل �إنك�ره هذ� كم�شتبه به ��شتب�ًه� طفيًف� ولي�س ق�يًّ
�أن  يجب  هذ�،  يتم  وعندم�  �لق�شيتني.  بني  كبرًي�  �ختالًف�  هن�ك  الأن  �أعاله،  قلن� 

ُينطق �حلكم ب�ل�شكل �لت�يل: 
نحن فالن، �الأ�شقف على مدينة كذ� �أو �لق��شي على �ملق�طع�ت �خل��شعة حلكم 
�الأمري فالن، قد �جتهدن� ووجدن� �أنك ي� فالن من مك�ن كذ� و�أبر�شية كذ�، قد مت 
� �إن كنت  �ته�مك من ِقبلن� بهذه �لهرطقة )وي�شميه�(، ولرغبتن� يف �أن نتحقق ق�ش�ئيًّ
قد �رتكبت هذه �لهرطقة �أم ال، فب�لتحقيق مع �ل�شه�د، وب��شتدع�ئك و�لتحقيق معك 
حتت �لق�شم، وبكل �لطرق �ملن��شبة �لتي يف �شلطتن�، �تبعن� �الإجر�ء�ت �لق�ن�نية يف 

�لق�شية كم� ينبغي. 
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وبفهم �الأمر كله، و�لنظر يف كل �حلق�ئق ب�جته�د، ومبن�ق�شة كل وق�ئع �لق�شية، 
و�لتحقيق يف كل م� مت عمله وق�له، وب��شت�ش�رة �لر�أي �ل�شديد للكثري من �ملتعلمني 
�لاله�تيني و�ملح�مني، وجدن� �أنك يف مك�ن كذ� وكذ� قد �ش�ءت �شمعتك عند �لرج�ل 
�ل�ش�حلني �ملتزنني ب�لهرطقة �ملذك�رة، لذلك عماًل بق��نني �مل�ؤ�ش�ش�ت �ل�شرعية، 
فر�شن� عليك �لتطهري �لكن�شي حيث �أتيت �أنت ومن ي�شهدون لك وتطهرت �أم�من�. 
ثم وجدن� �أنك بعد هذ� فعلت كذ� وكذ� )وي�شميهم(، وب�لت�يل �أ�شبحت م�شتبًه� فيه 
بق�ة �أو ب�شكل طفيف يف �لهرطقة �ملذك�رة، ونحن �شنجعلك تنكر �لهرطقة كم�شتبٍه 
و�إن ك�ن م�شتبًه� فيه  �لهرطقة«  �أن يق�ل »كل  فيه )�إن ك�ن م�شتبًه� فيه بق�ة عليه 

ب�شكل طفيف عليه �أن يق�ل »�لهرطقة �ملذك�رة«( 
مع�قبته  على  جمربون  ونحن  فعلته  م�  نتحمل  �أن  يجب  وال  ن�شتطيع  ال  ولكنن� 
ب�لعد�لة، حتى تك�ن حذًر� يف �مل�شتقبل، وحتى ال متر جر�ئمك بال عق�ب، وحتى ال 
يت�شجع �الآخرين على �ل�ق�ع يف خط�ي� كهذه ويك�ن من �ل�شهل مترير هذه �الإ�ش�ء�ت 
للخ�لق، ب�لت�يل ف�أنت ي� فالن ك�نك قد طهرت نف�شك ب�ل�ق�ف �شخ�شيًّ� يف �ملك�ن 
�ملحكمة  يف  ج�ل�شني  �ملذك�رون،  �الأ�ش�قفة  فنحن  لك،  تعيينه  مت  �لذي  و�لزم�ن 
�أعينن� حتى يك�ن حكمن�  م�ؤيًد� من عند  �أم�م  �الأربعة  �الأن�جيل  كق�ش�ة، و��شعني 
�لرب، وحتى ال ترى عي�نن� �إال �الإن�ش�ف، نحن ننطق ب�حلكم �أنه يجب عليك �أن، 

�إلخ. 
وعليهم �أن ينطق�� ب�حلكم كم� ين��شب تكرمي �الإمي�ن و�إب�دة �خلطية، و�أنه يف 
كذ�، ومي�شك  كني�شة  ب�ب  �ل�شخ�س عند  يقف هذ�  �أن  يجب  و�الأعي�د،  �الأحد  �أي�م 
قدمه  وتك�ن  ر�أ�شه  ويك�شف  �الإلهي،  �لقد��س  مر��شم  خالل  كذ�،  وزن  له�  ب�شمعة 
�أي�م �جلمعة، وملدة معينة  �أن ي�ش�م يف  �ملذبح، ويجب  �ل�شمعة عند  ح�فية، ويهب 
�أو  �الأ�شقف  �أم�م  نف�شه  يقدم  ولكن  �لبلد،  هذ�  من  �لرحيل  على  يجروؤ  �أال  يجب 
�لق��شي يف �أي�م معينة من �الأ�شب�ع، ويخ�شع الأي ت�بة �أخرى تك�ن مطل�بة منه تبع� 
لطبيعة ذنبه، الأنه من �مل�شتحيل �أن نعطي ق�عدة ث�بتة. ويجب �أن يتم تنفيذ �حلكم 
بعد �أن ُينطق مب��شرة، وميكن �أن ُيلغى �حلكم �أو ُيخفف �أو يتغري ح�شب م� تقت�شيه 
ح�لة �لت�ئب والأجل ت�شحيحه و�إذالله، الأن �الأ�شقف لديه هذه �ل�ُشلطة بق�ة �لق�ن�ن. 
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السؤال 27. طريقة النطق بالحكم على من يعترف 
بالهرطقة ولكنه تائب 

عندم�  ُت�شتخدم  ب�الإمي�ن  يتعلق  فيم�  �لني�بية  �لعملية  الإنه�ء  �لث�منة  �لطريقة 
�لق�شية  وق�ئع  يف  �لدقيق  �لتحقيق  وببع�س  ب�لهرطقة،  متهًم�  �ل�شخ�س  يك�ن 
وب��شت�ش�رة �ملح�مني �ملتعلمني، ُوجد �أنه �عرتف ب�لهرطقة، لكنه ن�دم وت�ئب، ولي�س 
حتت  �ملحكمة  يف  بنف�شه  �ملتهم  يعرتف  عندم�  وهذ�  �لهرطقة.  �إىل  �لع�ئدين  من 
�لق�شم �أم�م �الأ�شقف و�ملفت�س ب�أنه قد ع��س لفرتة ط�يلة ُم�شًر� على هذه �لهرطقة 
�لتي ه� متهم به�، �أو �أي هرطقة �أخرى، و�أنه قد �آمن به� وتقيد به�، ولكن ب�إقن�ع 
وكل  �لهرطقة  تلك  وينكر  �لكني�شة،  ُح�شن  �إىل  يع�د  �أن  �أر�د  و�الآخرين،  �الأ�ش�قفة 

هرطقة �أخرى، وه� مل ينكر �أي هرطقة من قبل، لكنه �الآن م�شتعد لالإنك�ر. 
يف هذه �لق�شية تك�ن �الإجر�ء�ت ك�لت�يل، فرغم �أن هذ� �ل�شخ�س �أ�شر ل�شن��ٍت 
ط�يلٍة على هذه �لهرطقة وهرطق�ٍت �أخرى، و�أنه �آمن به� وم�ر�شه� وق�د �آخرين لهذ� 
�ل�شالل، �إال �أنه و�فق على �إنك�ر هذه �لهرطق�ت، فحتى ُير�شي �الأ�شقف و�لق��شي 
�لكن�شي، لن يتم ت�شليمه �إىل �ملحكمة �لعلم�نية ليع�ين من �أ�شد �لعق�بة، لكن بعد �أن 
ُينكر هرطقته يجب �أن ُيحب�س يف �ل�شجن مدى �حلي�ة )�نظر �ل�شريعة حيث ت�شرح 
كيفية �لتربئة ملثل هذ� �ل�شخ�س(. ولكن ال بد �أن ي�ؤخذ �حلذر �أنه ال يك�ن يت�شنع 

ويت�ب ت�بًة مزيفًة حتى يع�َد �إىل �لكني�شة. 
يجب �أن ُيعمل �إنك�ره ب�لطريقة �لتي �شرحن�ه�، لكن ببع�س �الختالف . فيجب 
�أن يعرتف بنف�شه بجر�ئمه �أم�م جتمع من �لن��س يف �لكني�شة يف ي�م عيد ب�لطريقة 
�لت�لية. يجب �أن ي�ش�أله رجل �لدين، �أل�شت �أنت قد �أ�شررت على هرطقة �ل�ش�حر�ت 
كل هذه �ل�شنني؟ ويجيب ب�أن نعم. وبعده�، هل فعلت كذ� وكذ� من �لذي �عرتفت 
�إنك�ره ج�ثًي� على ركبتيه.  �أن يعمل  ب�أن نعم، وهكذ�. ويف �لنه�ية يجب  به؟ ويجب 
ومن ثم، ك�نه ُمد�ًن� ب�لهرطقة ومت حظره كن�شًي�،  فبعد �إنك�ره وع�دته �إىل ح�شن 
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�لكني�شة، يجب �أن مُينح �لغفر�ن، ب�ل�شلطة �لر�ش�لية لالأ�شقف ب�الإعف�ء من �حلظر 
�لكن�شي. ويتم نطق �حلكم ب�لطريقة �لت�لية، 

�أو �لق��شي على �ملق�طعة �لت�بعة لالأمري فالن،  �أ�شقف مدينة كذ�،  نحن فالن 
نر�ك �أنت ي� فالن من مك�ن كذ� و�أبر�شية كذ�، قد مت �ته�مك بن�ء على تقرير ع�م 
�خلطية  بهذه  م�ش�ٌب  �أنك  ومب�  �لهرطقة،  خطية  عملت  ب�أنك  م�ث�قني  رج�ل  من 
قد  �الته�م�ت �شدك  �أن  وب�شبب  روحك،  كبرًي� يف  وقد عملت �شرًر�  �شن��ت  لعدة 
جرحت قل�بن�، نحن �لذين مهمتهم �أن يزرع�� �الإمي�ن �لك�ث�ليكي �ملقد�س يف قل�ب 
�لرج�ل و�أن ُنبعد كل �لهرطق�ت من عق�لهم، ففي رغبتن� ب�أن نك�ن �أكرث ت�أكًد� من 
�إذ� ك�نت هن�ك �أي حقيقة يف ذلك �لتقرير �لذي �أتى �إىل �أ�شم�عن�، حتى ميكنن� �إن 
� �أن مننحك عالًج� من��شًب�، فعملن� �لتحقيق ب�أف�شل طريقة ك�نت �أم�من�  ك�ن حقيقيًّ
و�ش�ألن� �ل�شه�د وحققن� معك حتت �لق�شم بخ�ش��س م� مت �ته�مك به، وعملن� كل م� 

ك�ن مطل�ًب� من� ب�لعد�لة و�ل�شريعة. 
ومب� �أنن� نريد �أن ُننهي ق�شيتك بنه�ية من��شبة، وحتى يك�ن لدين� فهٌم و��شٌح 
حل�لة عقليتك �ل�ش�بقة، �إن كنت مت�شي يف �لظالم �أو يف �لن�ر، و�إن كنت قد وقعت 
يف خطية �لهرطقة �أم ال، فربوؤية �لق�شية ك�ملة، �جتمعن� مع رج�ل متعلمني �أ�شح�ب 
علم اله�تي وم�هرين يف �ل�شريعة و�لق�ن�ن �ملدين، ع�ملني بق�عدة �أن �حلكم يك�ن 
�لرج�ل  مع  �لتف��شيل  كل  يف  �ال�شت�ش�رة  وبعد  كثريين،  عليه  ي�ؤكد  عندم�  �شليًم� 
�ملتعلمني �ملذك�رين، وب�لتحقيق ب�جته�د ودقة يف كل ظروف �لق�شية، وجدن� �أنك، 
ُمد�ًن� بكثرٍي من خط�ي�  �أم�من� يف �ملحكمة،  �أق�شمته  �لذي  �لق�شم  ب�عرت�فك حتت 

�ل�شحر )ويجب �أن ي�شرحهم ب�لتف�شيل(. 
�ملتعلمني  �لك�ث�ليكيني  فقط  لي�س  ف�إنه  النه�ئية،  رحمة  ذو  �لرب  �أن  مب�  ولكن 
� �لذين �شقط�� من �الإمي�ن ميكنهم �أن يك�ن�� �أكرث �نك�ش�ًر� ويعمل�� �أعم�ل  بل �أي�شً
�لت�بة، وب�ملن�ق�شة �لدقيقة يف ظروف �لق�شية، وجدن� �أنك، ب�تب�ع ن�شيحتن� ون�شيحة 
�ل�ش�حلني �الآخرين، قد عدت بعقل و�ع �إىل وحدة وح�شن �الأم �ملقد�شة �لكني�شة، 
� تلك �ل�شالالت �ملذك�رة و�لهرطق�ت، ومعرتف� ب�حلقيقة �لغري ق�بلة للدح�س  ر�ف�شً
�لرب  ت�بعني خلط��ت  لذلك،  قلبك،  �إي�ه� يف دو�خل  و��شًع�  �لك�ث�ليكي،  لالإمي�ن 
�لذي ال يريد الأحد �أن يهلك، منحن� لك هذ� �الإنك�ر �لعلني عن �لهرطقة �ملذك�رة 
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وكل �لهرطق�ت �الأخرى. وبعمل هذ�، نحن نعفيك من حكم �حلظر �لكن�شي �لذي 
�لكني�شة  و�أ�شر�ر  �لكني�شة  �ملقد�شة  �الأم  �إىل  ونعيدك  �لهرطقة،  ب�شبب  عليك  وقع 

�ملقد�شة، �شريطة �أنك بقلب �ش�دق، ال تزيف ت�بتك. 
ولكن ب�شبب �أنه �شيٌء خمٍز �أن نحتمل �الإ�ش�ءة �شد �لرب خ�لق كل �ل�شم�و�ت، 
�لب�شرية،  �لعظمة  من  �أكرث  �الأبدية  �لعظمة  �إىل  ت�شيء  �أن  كربى  خطيئة  �أنه�  مب� 
لالآخرين،  مث�اًل  تك�ن  حتى  �خل�طئني،  على  ي�شفق  �لذي  �لرب  يرحمك  �أن  والأجل 
وحتى ال متر خطيتك بدون عق�ب، وحتى تك�ن �أكرث حذًر� يف �مل�شتقبل، و�أال متيل 
�إىل مثل هذه �جلر�ئم، فنحن �الأ�ش�قفة و�لق�ش�ة، ني�بًة عن �الإمي�ن، �جل�ل�ش�ن يف 
هذه �ملحكمة كق�ش�ة، �إلخ كم� يف �الأعلى.. حكمن� عليك ب�أن تلب�س �لك�ش�ة �لزرق�ء 
�لرم�دية، �إلخ. وحكمن� عليك ب�ل�شجن �الأبدي، حتى تع�قب هن�ك بخبز �مِلحنة وم�ء 
�لكرب، حمتفظني الأنف�شن� بحق �لتخفيف �أو �لت�شديد �أو تغيري �أو �إلغ�ء �حلكم ب�شكل 

ك�مل �أو جزئي، كم� نر�ه من��شًب�. 
�أن يتقدم �لق��شي خط�ة بخط�ة، يف �لنطق ب�حلكم ب�لطريقة  بعد هذ� يجب 

�لت�لية �أو �شبهه�:
�بني، �حلكم عليك ب�لت�بة يت�شمن هذ�، �أنه يجب �أن حتمل هذ� �ل�شليب ط�ل 
فرتة حي�تك، ب�أن تقف مم�شك� به على درج�ت �ملذبح �أو على ب�ب كني�شة كذ�، و�إنك 
�بني، �شم�ع هذ� قد يك�ن �شعًب�  و�مل�ء. ولكن،  �شُت�شجن مدى �حلي�ة، على �خلبز 
عليك، ولكني �أوؤكد لك �أنه �إذ� �شربت و�حتملت عق�بتك ف�شتن�لك �لرحمة من�، فال 

تي�أ�س، بل متّن. 
بعد هذ� يجب �أن يتم تنفيذ �حلكم يف حينه، ويجب �أن ُيلب�س �لك�ش�ة �ملذك�رة 
به  ويحيط  ميرون،  وهم  �لن��س  من  مر�أى  يف  �ملذبح  من  ع�لية  درجة  على  ويقف 
�شب�ط من �ملحكمة �لعلم�نية. ويف وقت �لع�ش�ء يجب �أن ُيق�د ب���شطة �ل�شب�ط �إىل 
�ل�شجن، وبقية �حُلكم يجب �أن ينفذ كم� ينبغي. وبعد �أن ُيق�د خ�رج ب�ب �لكني�شة، 
�لعلم�نية  و�إذ� ك�نت �ملحكمة  ال يفعل �لق��شي �لكن�شي �شيئ� يف هذ� �الأمر بعده�، 

ر��شية، فلت�شمح له، لكن �إذ� مل تر�َس، فلتفعل ب�ملتهم م� ت�ش�ء. 
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السؤال 28. طريقة النطق بالحكم على المعترفين 
على أنفسهم التائبين لكنهم من العائدين إلى 

الهرطقة 

يف  ُت�شتخدم  �الإمي�ن  عن  ب�لني�بة  �حلكم  �إىل  �ل��ش�ل  من  �لت��شعة  �لطريقة 
ح�لة �ملتهمة ب�لهرطقة، �لتي بعد �لتحقيق �لدقيق يف ظروف �لق�شية وب�التف�ق مع 
�لرج�ل �حلكم�ء، ُوجد �أنه� قد �عرتفت بهرطقته� و�أنه� ت�ئبة، لكنه� من �لع�ئد�ت 
للهرطقة. وهذ� عندم� تعرتف �ملتهمة بنف�شه� يف �ملحكمة �أم�م �الأ�شقف �أو �لق�ش�ة 
�أنه� قد �أنكرت يف وقت �آخر كل �لهرطقة، ومت �إثب�ت هذ� ق�ش�ئًي�، ولكنه� بعد ذلك 
وقعت يف هذه �لهرطقة �أو �ل�شاللة، �أو �أنه� قد �أنكرت هرطقًة معينًة، مثل هرطقة 
وم�ؤمنًة  ت�ئبة  �أ�شبحت  �لن�ش�ئح  ب�تب�ع  ولكن  �إليه�،  ع�دت  وبعده�  �ل�ش�حر�ت، 
مُتنع  �أن  يجب  ال  �ملتهمة،  هذه  �لكني�شة.  وحدة  �إىل  وع�دت  �لك�ث�ليكي،  ب�الإمي�ن 
�إذ� طلبته� بت���شع، ولكن �شيتم ت�شليمه� كع��شية  �لت�بة و�الأفخ�ر�شتي�  �أ�شر�ر  من 
منحرفة �إىل �ملحكمة �لعلم�نية لتع�ين �أ�شد �لعق�بة. ويجب �أن ُيفهم �أن هذ� ي�شري 
�أو  ب�لهرطقة،  عليه�  مقب��ٌس  متهمٌة  �أنه�  على  قبل  من  �لهرطقة  �أنكرت  �لتي  �إىل 

م�شتبٌه فيه� بق�ٍة ب�لهرطقة، ولي�شت متهمة ك�ن م�شتبًه� فيه� ��شتب�ًه� طفيًف�.  
�الإجر�ء�ت �لت�لية يجب �أن ُتعمل يف هذه �حل�لة. بعد �لتحقيق �جليد و�لدقيق 
�أن  �إىل  �لت��شل  �إن ك�ن �شرورًي� ب���شطة �لرج�ل �ملتعلمني، وبعد  �لتحقيق  و�إع�دة 
�ل�شجينة قد ع�دت ب�لفعل �إىل �لهرطقة، ف�الأ�شقف �أو �لق��شي يجب �أن ير�شل �إليه� 
�أو رج�ل دين، متحم�شني لالإمي�ن، من  يف �حلب�س ثالثة رج�ل �ش�حلني، متدينني 
�لذين ال ت�شك فيهم �ملتهمة ولكن تثق بهم، وعليهم �أن يدخل�� �إليه� يف وقٍت من��شب 
ويتحدث�� معه� بلطٍف عن �ل�ش�ء يف هذ� �لع�مل و�لب�ؤ�س �لذي يف �حلي�ة، وعن عظمة 
�جلنة وُمتعه�. وبعد هذ� يجب �أن ي��شل�� له� ني�بة عن �الأ�شقف �أو �لق��شي �أنه� ال 
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ميكن �أن تهرب من عق�بة �مل�ت، وب�لت�يل يجب �أن تنتبه �إىل ت�أمني روحه�، وحُت�شر 
نف�شه� لالعرت�ف وللح�ش�ل على �شر �الأفخ�ر�شتي�.

م�  ب�أق�شى  ويق�وه�  و�ل�شرب،  ب�لت�بة  ويقنع�ه�  ب��شتمر�ر،  يزوروه�  �أن  ويجب 
ميكنهم ب�حلقيقة �لك�ث�ليكية، ويجب �أن يجتهدو� يف �أن يجعل�ه� تت�ب، حتى ميكن 
�أال  يجب  �الأ�شر�ر  هذه  الأن  �ل�ش�دقة.  لت�بته�  �الأفخ�ر�شتي�  �أ�شر�ر  على  �أن حت�شل 

مُتنع عن ه�ؤالء �لع�ش�ة. 
وعندم� ت�شتلم هذه �الأ�شر�ر، وتتح�شر ب���شطة ه�ؤالء �لرج�ل للخال�س، فبعد 
�لت�بة،  على  يحث�نه�  وبينم�  �لك�ث�ليكي  ب�الإمي�ن  يق�ونه�  بينم�  ثالثة  �أو  ي�مني 
ف�الأ�شقف �أو �لق��شي يف ذلك �ملك�ن يجب �أن ُيبلغ ح�جب �ملحكمة �لعلم�نية، �أنه يف 
ي�م كذ�  و�ش�عة كذ� )يف ي�م عيد( يجب �أن يك�ن م�ج�ًد� يف ميد�ن كذ� �أو مك�ن 
كذ� )لكن يجب �أن يك�ن خ�رج �لكني�شة( حتى ي�شتلم من �ملحكمة ع��شيًة منحرفة.
ويف �ل�شب�ح من �لي�م �ملحدد، �أو يف ي�م قبله، يجب �أن ُيعلن يف �ملدينة يف �ملك�ن 
�أنه يف ي�م كذ� و�ش�عة كذ� يف مك�ن كذ�  �الإعالن�ت فيه،  تتم  �أن  �ملعت�د  �لذي من 
�مر�أًة  �شُيدين  �لق��شي  �أو  �الأ�شقف  و�أن  �الإمي�ن،  عن  للدف�ع  خطبٌة  هن�ك  �شيك�ن 

معينًة من �لع�ئد�ت �إىل خطية �لهرطقة، و�أنه �شي�شلمه� �إىل �لعد�لة �لعلم�نية. 
�أو ك�ن  ولكن �إذ� ك�ن �لع�ئد �إىل �لهرطقة من �ملنتمني �إىل �أي تنظيم مقد�س، 
ك�هًن� �أو متديًن� من �أي تنظيم، فقبل �أن ي�شّلم يجب �أن تتم �إز�لة كل �المتي�ز�ت �لتي 
له من ذلك �لتنظيم �لكن�شي. وعندم� ُيز�ل من كل �مل�ؤ�ش�ش�ت �لكن�شية، يجب �أن يتم 

ت�شليمه للعد�لة �لعلم�نية لي�شتلم عق�به كم� ينبغي. 
وعندم� يتم �إنز�ل �شخ�س من مرتبته �أو تنظيمه وي�شّلم �إىل �ملحكمة �لعلم�نية، 
يجب على �الأ�شقف �أن يجمع كل �ملتدينني يف �أبر�شيته. الأنه فقط �الأ�شقف و�لرج�ل 
� من �متي�ز�ته يف تنظيم مقد�س عندم�  �ملتدينني يف �أبر�شيته ميكن �أن ُينزل�� �شخ�شً
يتم ت�شليمه �إىل �ملحكمة �لعلم�نية، �أو عندم� ي�شجن مدى �حلي�ة خلطيئة �لهرطقة. 
�ملحكمة  �إىل  وت�شليمه  �ملنحرف  �لع��شي  درجة  الإز�لة  يحّدد  �لذي  �لي�م  ويف 
ويبد�أ  �لكني�شة،  خ�رج  مفت�ح  مك�ن  يف  يجتمع��  �أن  �لن��س  على  يجب  �لعلم�نية، 
�ل�شلط�ت  ع�ٍل يف ح�ش�ر  مك�ن  �ل�شجني يف  يقف  �أن  ويجب  ب�إلق�ء خطبة،  �ملفت�س 
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ر  �لعلم�نية. و�إن ك�ن �ل�شجني رجل دين ومتت �إز�لة درجته، ف�الأ�شقف يجب �أن ُيح�شِ
ويجب  �لدينية،  مالب�شهم  يف  �أبر�شيته  من  �ملتدينني  معه  ويك�ن  �لدينية،  �ملالب�س 
�أن يتم �إلب��س �ل�شجني �ملالب�س �لدينية وك�أنه �شيم�ر�س مهمته يف من�شبه �لديني، 
ثم يجب على �الأ�شقف �أن ُيزيل منه �لدرج�ت و�المتي�ز�ت من �أعاله� �إىل �أ�شفله�. 
�إز�لة درجته  �لكني�شة، ويف  �ملنظمة من  �لكلم�ت  ي�شتخدم  �أن  �الأ�شقف  ويجب على 

يجب �أن يخلع عنه مالب�شه �لدينية وكل م� يت�شل به� من �أدو�ت دينية. 
�ملعت�دة،  �لق�ن�نية  ب�لطريقة  �لعملية  تتم  �أن  يجب  �لدرجة  �إز�لة  تتم  وعندم� 
وك�تب �لعدل ينبغي �أن يقر�أ �حلكم، ويجب �أن يك�ن نطقه ب�لطريقة �لت�لية �ش��ء 

ك�ن �ل�شجني رجل دين �أو رجاًل من ع�مة �ل�شعب: 
�لت�بعة  �ملق�طعة  على  و�لق��شي  كذ�،  مدينة  يف  �لرب  من  برحمة  فالن،  نحن 
لالأمري فالن، ب�لنظر �إىل �أنه مت �إبالغن� ب�أنك ي� فالن من مك�ن كذ� و�أبر�شية كذ�، 
قد �أتيت �أم�من� )�أو �أم�م �لق��شي فالن �أو �الأ�شقف فالن( ومت �ته�مك ب�لهرطقة 
�أو �لهرطق�ت )ويذكره�(، �لتي ثبتت عليك ب�عرت�فك �ل�شخ�شي وب�شه�دة �ل�شه�د 
يف  �أنكرت  �لن�ش�ئح،  ب�شم�ع  بعده�  ولكنك  ط�يلة،  ملدة  عليه�  �أ�شررت  قد  ب�أنك 
مك�ٍن ع�م، وتنكرت و�ن�شحبت عن هذه �لهرطق�ت ب�لطريقة �لتي �أُعطيت لك من 
�لكني�شة، والأن �ملفت�شني و�الأ�ش�قفة �شدق�� ب�أنك عدت �إىل �لكني�شة �ملقد�شة للرب، 
فقد �أعف�ك من حكم �حلظر �لكن�شي �لذي ك�ن و�قع� عليك، هذ� ب�عتب�ر �أن ت�بتك 
هذه ك�نت من قلب �ش�دق و�إمي�ن جعلك تع�د �إىل �لكني�شة �ملقد�شة، ولكن بعد كل 
م� ُذكر وبعد �شن��ت ط�يلة ه� �أنت متهم �أم�من� ووقعت مرة �أخرى يف �لهرطق�ت 
نف�شه� �لتي �أنكرته� )وي�شميه�(، ورغم �أنه من �ملحزن �أن ن�شمع هذه �الأ�شي�ء عنك، 
�إال �أنن� جُمربون ب�لق�ن�ن �أن نحقق يف �الأمر وب�أن ن�شمع �ل�شه�د ون�شتدعيك ونحقق 

معك حتت �لق�شم، متخذين �الإجر�ء�ت �لق�ن�نية �لالزمة. 
ومب� �أنن� �أردن� �أن ننهي هذه �لق�شية بدون �أي �شك�ك، فقد �جتمعن� مع �لرج�ل 
وب��شت�ش�رتهم  �ملدين،  و�لق�ن�ن  �ل�شريعة  يف  و�مل�هرين  �لاله�ت  يف  �ملتعلمني 
وب�لتحقيق بدقة يف كل �شيٍء مت ق�له وفعله، وبعد �الجته�د ومن�ق�شة كل �لظروف، 
وجدن� ب�لدليل من �ل�شه�د وب�عرت�فك �ل�شخ�شي �أنك قد وقعت يف �لهرطق�ت �لتي 
�أنكرته�. الأنك قد فعلت كذ� وكذ� )وي�شميهم(، وتبًع� ال�شت�ش�رة �لرج�ل �ملتعلمني، 
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ب�لغ  مع  وهذ�  �ل�شرعية،  �لهيئ�ت  لت�شريع�ت  وفًق�  منحرف،  ع��س  ب�أنك  حكمن� 
حزنن�. 

ولكن مب� �أنه �أتى �إىل علمن� وعلم كثري من �لرج�ل �لك�ث�ليك، وب�إله�م من �الإله، 
�ل�شالالت  ُمنكًر�  �الإمي�ن  وحلقيقة  �لكني�شة  ح�شن  �إىل  �أخرى  مرًة  عدت  قد  �أنك 
�لكن�شية  �الأ�شر�ر  ب��شتالم  لك  �شمحن�  فقد  حقيقي،  ب�إمي�ن  و�لهرطق�ت  �ملذك�رة 
لي�س  �لرب  كني�شة  �أن  مب�  ولكن  طلبك.  على  بن�ًء  �ملقد�شة  و�الأفخ�ر�شتي�  للت�بة 
لديه� م� تفعله لك �أكرث من هذ�، وقد تع�ملت معك برحمة �شديدة ب�لطريقة �لتي 
ذكرن�ه�، و�أنت قد خذلت هذه �لرحمة و�أ�ش�أت ��شتخد�مه� ب�ل�شق�ط يف �لهرطقة 
�لتي �أنكرته�، ب�لت�يل فنحن �الأ�ش�قفة و�لق�ش�ة، �جل�ل�شني يف هذه �ملحكمة كق�ش�ة، 
و��شعني �الأن�جيل �الأربعة �أم�من� حتى يك�ن حكمن� م�ؤيًد� من عند �لرب وحتى ترى 
لالإمي�ن  ُتدح�س  ال  �لتي  و�حلقيقة  �لرب  �إال  عي�نن�  �أم�م  ولي�س  ب�إن�ش�ف،  عي�نن� 
�ملقد�س و�إب�دة وب�ء �لهرطقة، قررن� �أنه يف مك�ن كذ� وي�م كذ� و�ش�عة كذ� �شيتم 
�إ�شم�عك حكمن� �لنه�ئي، و�شنق�ل فيه ب�أنك قد عدت �إىل �لهرطقة وب�لت�يل �شتتخلى 
عنك �ملحكمة �لكن�شية وُت�شلمك �إىل �ملحكمة �لعلم�نية. ولكنن� ُن�شلي �أن حتكم عليك 

�ملحكمة �لعلم�نية برحمة، و�أال يك�ن هن�ك دم�ء وال م�ت. 
ت�ؤدي  �لعلم�نية  و�ملحكمة  ين�شحب��،  �أن  وم�ش�عديه  �الأ�شقف  على  يجب  وهن� 

عمله�. 
ورغم �أن �الأ�ش�قفة و�ملفت�شني يجب �أن يبذل�� كل م� ب��شعهم ب�لتع�ون مع �الآخرين 
يف �أن يقنع�� �ل�شجني ب�أن يت�ب ويع�د �إىل �الإمي�ن �لك�ث�ليكي، �إال �أنه حتى ل� ت�ب 
وع�د �إىل �الإمي�ن �لك�ث�ليكي، ف�إنه مع ذلك �شيعترب ع��شًي� منحرًف� و�شيتم ت�شليمه 
�لذي  �حلكم  عن  ُيخربوه  �أال  ويجب  ب�حلرق،  عليه  للحكم  �لعلم�نية  �ملحكمة  �إىل 
�شينطق ب�ش�أنه و�لعق�بة، ويجب �أال ير�هم مرة �أخرى قبل �لنطق ب�حلكم وال بعده، 
حتى ال يجد �شيًئ� يف نف�شه �شدهم، وه� �شيء يجب �أن يتم �النتب�ه له يف �الإعد�م من 
هذ� �لن�ع. ولكن كم� قلن�، يجب �أن ير�شل�ه �إىل بع�س �لرج�ل �ل�ش�حلني، خ��شًة 
�لذين هم يف تنظيم�ت دينية، �أو رج�ل دين، من �لذين يثق فيهم، ويجب �أن يخربوه، 
ب�حلكم وب�أنه �شيم�ت، ويق�ونه ب�الإمي�ن، ويحث�نه ب�أن يت�ب ويزورونه بعد �حلكم، 

وُي�شل�ن معه، وال يرتك�نه حتى تطمئن روحه �إىل خ�لقه�.  
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�ملحكمة  �إىل  �ل�شخ�س  فيه  ي�شلم  �لذي  �أن هذ� �حلكم   � �أي�شً �أن نالحظ  يجب 
�لعلم�نية يجب �أال ُينطق يف مهرج�ن �أو ي�م عيد، وال يف �لكني�شة، ولكن يف �خل�رج 
يف مك�ن مفت�ح. الأنه حكم ي�ؤدي �إىل �مل�ت، ومن �الأن�شب �أن يتم تبليغه يف ي�م ع�دي 

وخ�رج �لكني�شة، الأن �لكني�شة و�أي�م �لعيد مكر�شة للرب. 
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السؤال 29. طريقة النطق بالحكم على من اعترف 
بالهرطقة وهو غير ننادم. 

ُت�شتخدم  �لنه�ئي  ب�حلكم  �الإمي�ن  عن  ني�بة  �لق�شية  الإنه�ء  �لع��شرة  �لطريقة 
�لق�شية  لظروف  �لدقيق  �لفح�س  وبعد  ب�لهرطقة،  متهًم�  �ل�شخ�س  يك�ن  عندم� 
وه�  ن�دًم�،  ولي�س  ب�لهرطقة  �عرتف  قد  �أنه  ُوجد  �مل�هرين،  �ملح�مني  و��شت�ش�رة 
�أثن�ء  لي�س من �لع�ئدين �إىل �لهرطقة. هذه �حل�لة ن�دًر� م� ت�جد، ولكنه� حدثت 
�حُلكم  يت�شرع�� يف  �أال  و�لق��شي يجب  �الأ�شقف  عملن� كمفت�شني. يف هذه �حل�لة، 
على �ل�شجني، ولكن يجب �أن ُيبق�ه حتت �حلر��شة مقيًد�، ويح�ول�� �أن يقنع�ه ب�أن 
يت�ب، حتى ل� ��شتمر هذ� عدة �شه�ر، ويتم �إقن�عه �أنه �إن ��شتمر يف ك�نه غري ن�دم، 

�شيتم لعن روحه وج�شده. 
عن  يت�ب  ب�أن  ب�لتهديد،  حتى  وال  �ملح�والت،  ك�نت  مهم�  يقتنع  مل  �إذ�  ولكن 
�شالالته، و�نتهت �لفرتة �ملحددة له من �لنعمة، فيجب على �الأ�شقف و�لق��شي �أن 
ي�شلم�ه �إىل �ملحكمة �لعلم�نية، ويجب �أن ُينبه�� ر�ش�ل �أو ح�جب �ملحكمة �لعلم�نية 
يف  بنف�شهم  �إعالًن�  يعمل��  �أن  ويجب  ت�ئب.  غري  مهرطًق�  لهم  �شي�شلم�ن  ب�أنهم 
�الأم�كن �ملعت�دة �أنه يف ي�م كذ� ووقت كذ� يف �ملك�ن �ملذك�ر، �شُتلَقى خطبٌة للدف�ع 
�أن  يجب  �لكل  و�أن  �لعلم�نية،  �ملحكمة  �إىل  �شي�شلم�ن مهرطًق�  و�أنهم  �الإمي�ن،  عن 

يك�ن ح��شًر�. 
بعد هذ� يجب ت�شليم �ل�شجني �إىل �ملحكمة �لعلم�نية، لكن �أواًل يجب �أن ُين�شح 
ب�أن يت�ب عن هرطقته ويع�د للحق، و�إذ� رف�س مت�ًم�، فيجب �أن يتم �لنطق ب�حلكم،  
�أو �لق��شي على �ملق�طعة �لت�بعة  نحن فالن، برحمة من �لرب يف مدينة كذ�، 
لالأمري فالن، ب�لنظر �إىل �أنك ي� فالن من مك�ن كذ� و�أبر�شية كذ�، قد مت �ته�مك 
ب�أنك  )وي�شميهم(  م�ث�قني  �أ�شخ��س  من  ومبعل�م�ت  ع�م  تقرير  ب�شبب  �أم�من� 
مهرطق، و�أنك �أ�شررت لعدة �شن��ت على هذه �لهرطق�ت �لتي �أف�شدت روحك، ومب� 
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�أن مهمتن� هي �إب�دة وب�ء �لهرطقة، ففي رغبتن� ب�أن نعرف �أكرث عن هذ� �الأمر لرنى 
�إن كنت قد م�شيت يف �لظالم �أم يف �لن�ر، �جتهدن� يف �لتحقيق يف �الته�م �ملذك�ر، 

و��شتدعين�ك وحققن� معك، ووجدن� �أنك م�ش�ب ب�لهرطقة �ملذك�رة. 
قل�ب  �لك�ث�ليكي يف  �الإمي�ن  نزرع  �أن  �الأ�ش��شية هي  قل�بن�  رغبة  �أن  ولكن مب� 
�لن��س، و�أن ُنبيد ط�ع�ن �لهرطقة، فقد ��شتخدمن� عدة طرق من��شبة، من ج�نبن� 
ومب�ش�عدة �آخرين، الإقن�عك ب�لع�دة عن �شالالتك وهرطق�تك و�لتي ال زلت ُت�شر 
عليه� بقلب عنيد. ولكن مب� �أن �ل�شيط�ن عدو �جلن�س �لب�شري م�ج�د بد�خل قلبك، 
يلتف ح�لك وي�قعك يف هذه �ل�شالالت، والأنك رف�شت �إنك�ر �لهرطق�ت �ملذك�رة، 
خمت�ًر� �مل�ت لروحك وج�شدك يف هذ� �لع�مل بداًل من �أن تت�ب عن �لهرطق�ت وتع�د 

�إىل ح�شن �لكني�شة وتطهر روحك، ومب� �أنك قررت �أن تبقى على خطيئتك، 
من  وحمروم  �ملقد�شة،  �لكني�شة  من  �لكن�شي  �حلظر  بقيد  مقيد  الأنك  فنظًر� 
م�  كل  عملت  وقد  �آخر  �شيًئ�  لك  تفعل  �أن  ميكنه�  ال  ف�لكني�شة  ب�لكني�شة،  �النتف�ع 
ب��شعه�. فنحن �الأ�ش�قفة و�لق�ش�ة ني�بة عن �الإمي�ن، �جل�ل�شني يف �ملحكمة كق�ش�ة، 
و�أم�من� �الأن�جيل �الأربعة وحقيقة �الإمي�ن �ملقد�س و�إب�دة وب�ء �لهرطقة، نحكم �أنه 
يف ي�م كذ� و�ش�عة كذ� ويف �ملك�ن �ملعني لك لت�شمع �حلكم �الأخري، �شنعطيك حكمن� 
ب�أنك مهرطق غري ت�ئب، و�أنه يجب �أن يتم ت�شليمك �إىل �ملحكمة �لعلم�نية، لذلك 
بهذ� �حلكم نحن نطردك كمهرطق غري ت�ئب من حمكمتن� �لكن�شية، ون�شلمك �إىل 

�ملحكمة �لعلم�نية، ون�شلي ب�أن ُتخفف عليك حكم �مل�ت. 
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السؤال 30. الشخص المعترف بالهرطقة وهو من 
العائدين إليها وهو غير تائب 

�لنه�ئي  ب�حلكم  �الإمي�ن  عن  ني�بًة  �لعملية  الإنه�ء  ع�شرة  �حل�دية  �لطريقة 
ُت�شتخدم يف ح�لة �ملتهمة ب�لهرطقة، و�لتي بعد �لتحقيق �لدقيق يف ظروف �لق�شية 
و��شت�ش�رة �ملح�مني �مل�هرين، ُوجد �أنه� �عرتفت ب�لهرطقة وغري ت�ئبة، رغم �أنه� 
�آمنت  �أنه�  �ملحكمة  يف  بفمه�  تعرتف  عندم�  وهذ�  �لهرطقة،  �إىل  �لع�ئد�ت  من 
وم�ر�شت كذ� وكذ�. و�الإجر�ء�ت يف هذه �حل�لة هي نف�شه� كم� هي �أعاله، وب�شبب 
�أنه� مهرطقة و��شحة، ف�حلكم يجب �أن يك�ن ب�لطريقة �لت�لية يف ح�ش�ر �الأ�شقف 

و�لق��شي، 
�ملق�طعة  على  �لق��شي  �أو  كذ�،  مدينة  �أ�شقف  �لرب  من  برحمة  فالن،  نحن 
قد  كذ�،  و�أبر�شية  كذ�  مك�ن  من  فالنة  ي�  �أنك  �إىل  ب�لنظر  فالن،  لالأمري  �لت�بعة 
�أ�شالفن�( بجرمية �لهرطقة  مت �ته�مك من قبل �أم�من� )�أو �أم�م فالن وفالن من 
)وي�شميه�(، ومتت �إد�نتك ر�شمًي� بهذه �جلرمية ب�عرت�فك �ل�شخ�شي وب�شه�دة من 
رج�ل م�ث�قني، ولقد ع�ندِت ل�شن��ت كثرية، لكن بعده� �شمعت �لن�شيحة �الأف�شل 
�لكني�شة،  لك  �أعطته�  �لتي  وب�ل�شيغة  كذ�  مك�ن  يف  ع�م  ب�شكل  �لهرطقة  و�أنكرت 
وقد �شّدق �الأ�شقف �ملذك�ر و�لق��شي ب�أنك قد ُتبِت عن �ل�شالالت �ملذك�رة وعدِت 
�لكن�شي  �حلظر  من  �الإعف�ء  ومنح�ك  �لكني�شة،  وح�شن  �لك�ث�ليكي  �الإمي�ن  �إىل 
�لذي ك�ن مفرو�ش� عليك، وقد �أعلنت ت�بة بقلب �ش�دق ب�أنك �شتع�دين �إىل وحدة 
�لكني�شة �ملقد�شة �لتي �حت�شنتك برحمة. الأن �لكني�شة �ملقد�شة ال تغلق �أب��به� ملن 

يريد �لع�دة �إىل ح�شنه�.  
ولكن بعد كل م� ُذكر �أحزنن� �أنه مت �ته�مك مرة �أخرى ب�ل�ق�ع يف تلك �لهرطق�ت 
�مللع�نة و�لتي �أنكرِته� من قبل على �لع�مة، نعم، لقد قمت بكذ� وكذ� )وي�شميهم ( 
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يف خم�لفة الإنك�رك �ل�ش�بق، ورغم �أنن� حمزون�ن وقل�بن� مقط�عة ب�أن ن�شمع هذ� 
عنك، �إال �أن �لعد�لة جتربن� على �لتحقيق يف �الأمر، وفح�س �شه�د�ت �ل�شه�د، و�أن 
ن�شتدعيك ونحقق معك حتت �لق�شم كم� ينبغي، و�أن نلتزم ب�الإجر�ء�ت �لق�ن�نية، 
��شتدعين� جمم�عة من  ولقد  �شك�ك،  �أي  بدون  �لق�شية  ُننهي هذه  �أن  نريد  ونحن 

�لرج�ل �ملتعلمني يف �لاله�ت وم�هرين يف �لق�ن�ن �ملدين و�ل�شريعة. 

يف  وفعله  ق�له  مت  جزٍء  كل  على  �حُلكم�ء  �لرج�ل  ه�ؤالء  �أق��ل  يف  �لنظر  وبعد 
هذه �لق�شية، وبعد �لفح�س �ملتكرر للق�شية كله� و�الجته�د يف �ملن�ق�شة لكل ظرف 
�لق�ن�ن و�لعد�لة، نحن جندك مد�نًة ب�لدليل وب�شه�دة  من �لظروف، فكم� يطلب 
�ل�شه�د وب�عرت�فك �ملتكرر، �أنك وقعت يف �لهرطقة مرًة، ثم وقعت فيه� مرًة �أخرى 
بعد �أن �أنكرِته�. والأنن� وجدن� �أنك قد عملت وقلت كذ� وكذ� )وت�شميهم(، ب�لت�يل 
لدين� �شبب، يف ر�أي �لرج�ل �ملتعلمني، ب�أن نحكم عليك �أنك ع��شية منحرفة وفًق� 
عليه  تخفى  ال  �لذي  وه�  يعلم  و�لرب  بحزن،  هذ�  نق�ل  ونحن  �ل�شرعية.  لالأو�مر 

خ�فية ويعلم �أ�شر�ر �لقل�ب.

وبكل قل�بن� رغبن� وال زلن� نرغب يف �إع�دتك مرة �أخرى �إىل وحدة �لكني�شة و�أن 
نق�دك بعيًد� عن قلبك �ملليء ب�لهرطقة �لف��شدة، حتى ميكنك �أن حتفظي روحك 
�أق�ش�ه بكل �لطرق  �إىل  �لعذ�ب يف �جلحيم، ونحن قد بذلن� جهدن�  وج�شدك من 
�لروح  و�أغ�تك  و�أ�شلتك  خلطيتك  ��شت�شلمت  ولكنك  ب�خلال�س،  لنقنعك  �ملن��شبة 
�ل�شريرة، و�خرتت ب�أن تتعذبي ب�لن�ر �الأبدية �ملرعبة، و�خرتِت جل�شدك �مل�ؤقت هذ� 
�مل�ش�رة  ت�شمعي  �أن  على  هذ�  لِت  وف�شّ �لنري�ن،  وت�أكله  �لن��س  �أم�م  هن�  ُيحرق  �أن 

وترتكي �شالالتك �مللع�نة، وتع�دي �إىل ح�شن �الأم �لرحيمة �لكني�شة. 

لذلك كني�شة �لرب ال ميكنه� �أن تفعل لك �أي �شيٍء بعد �الآن، وقد فعَلت كل م� 
هذه  يف  �جل�ل�ش�ن  �الإمي�ن،  عن  ني�بة  و�لق�ش�ة  �الأ�شقف  نحن  لهد�يتك:  ب��شعه� 
من  م�ؤيًد�  حكمن�  يك�ن  حتى  �أم�من�  �الأربعة  �الأن�جيل  و��شعني  كق�ش�ة،  �ملحكمة 
عند �لرب وحتى ترى عي�نن� ب�إن�ش�ف، و��شعني �لرب �أم�م عي�نن� وتكرمي �الإمي�ن 
�لك�ث�ليكي �ملقد�س، ففي هذ� �لي�م وهذه �ل�ش�عة و�ملك�ن �ملعني �شيتم �إعالن �حلكم 
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عليك ي� فالنة، ب�أنك مهرطقة غري ت�ئبة وع�ئدة �إىل �لهرطقة، ويجب ت�شليمك �إىل 
�ملحكمة �لعلم�نية، وبهذ� فحكمن� �لنه�ئي ه� �أن نطردك خ�رج حمكمتن� �لكن�شية 
كمهرطقة غري ت�ئبة وع�ئدة �إىل �لهرطقة، ون�شلمك �إىل �ملحكمة �لعلم�نية، و�لتي 

�شتنفذ عليك حكم �مل�ت حرًق�. 

e
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السؤال 31. الحكم على من قُبض عليها وأُدينت 
لكنها تنكر كل شيء

يك�ن  عندم�  ُت�شتخدم  �الإمي�ن  عن  ني�بة  �لق�شية  الإنه�ء  ع�شر  �لث�نية  �لطريقة 
وب��شت�ش�رة  �لق�شية  وق�ئع  يف  �لدقيق  �لتحقيق  وبعد  ب�لهرطقة،  متهًم�  �ل�شخ�س 
ب�شه�دة  �أو  �جلرمية  على  ب�لدليل  ب�لهرطقة  ُمد�ٌن  �أنه  ُوجد  �مل�هرين،  �ملح�مني 
�ل�شه�د ولكن لي�س ب�عرت�فه �ل�شخ�شي. يعني، ه� ميكن �أن يك�ن ُمد�ًن� ب�لدليل على 
�جلرمية ب�أنه م�ر�س �لهرطقة ب�شكل علني، �أو ب�شه�دة �ل�شه�د، �إال �أنه رغم �لقب�س 
عليه و�إد�نته، فه� ُي�شر على �إنك�ر كل �لتهم. �نظر كالم »هرني �أوف �شيج��شي�« يف 

كت�ب On Hersey �ل�ش�ؤ�ل 34. 

و�الإجر�ء�ت يف هذه �حل�لة هي ك�لت�يل، �ملتهم يجب �أن يتم تقييده ب�ل�شال�شل، 
ويجب �أن يزوره �ل�شب�ط، ب�شكل منفرد �أو جم�عة، ويعمل�� م� ب��شعهم الإقن�عه �أن 
يك�شف �حلقيقة، ويخربونه �أنه �إذ� رف�س و�أ�شر على �الإنك�ر، ف�إنه �شينتهي به �الأمر 

�إىل �لق�ن�ن �لعلم�ين، ولن ميكنه �أن يهرب من �مل�ت. 

�أو  منفرد  ب�شكل  و�شب�طه،  ف�الأ�شقف  ط�يلة،  ملدة  �إنك�ره  على  �أ�شر  �إن  ولكن 
ويعرف�ن منهم  �ل�شه�د  يق�بل�ن  وم�شتقيمني،  �آخرين �ش�حلني  جم�عة، ومب�ش�عدة 
�شخ�س  لعن  �لت�شبب يف  �أن  ف�هم  وُيعرِّ ال،  �أم  �شه�دتهم حقيقية  ك�نت  �إن  ب�حليلة 
يق�ل �حلقيقة يف  �أن  مُيكنه  �أحد منهم خ�ئًف�،  ك�ن  و�إن  �الأبد،  �إىل  ملع�ًن�  يجعلك 
�ل�شر، �أن هذ� �ملتهم يجب �أال مي�ت ظلًم�. ويجب �أن َيحذر �ل�ش�حل�ن �أن يتحدث�� 
مع �ل�شه�د بطريقة تبني لهم �أنهم يح�ول�ن �أن يعرف�� �إن ك�نت �ل�شه�دة حقيقيًة �أم 

ال. 
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�أ�شر على  و�ملتهم  �أق��لهم،  �أ�شرو� على  �لتحذير  �ل�شه�د بعد هذ�  �أن  ل�  ولكن 
وي�شلم��  ب�حلكم  �لنطق  يف  يتعجل��  �أال  و�شب�طه  �الأ�شقف  على  فيجب  �إنك�ره، 
�ل�قت ملح�ولة  لبع�س  ُيبق�� عليهم  �أن  بل يجب عليهم  �لعلم�ين،  للق�ن�ن  �ل�شجن�ء 
�إقن�عهم ب�العرت�ف، وملح�ولة حث �ل�شه�د )كل و�حد منهم على حدة( ب�أن ير�جع�� 
�أكرث  يبدو  �لذي  لل�ش�هد  جّيًد�  ينتبه��  �أن  و�شب�طه  �الأ�شقف  ويجب على  �أنف�شهم. 
وعًي� و�أكرث مياًل للخري. ويجب �أن يتحدث�� �إىل �شمريه ب�إ�شر�ر حتى ينطق ب�حلقيقة 
�إن ك�ن �الأمر كم� يف �شه�دة �ل�شه�د. و�إن وجدو� �أن هن�ك �ش�هد م�شطرب، �أو ك�نت 
هن�ك �أي �إ�ش�رة �أن هن�ك من ُيعطي �شه�دة زور، فيجب �أن يحقق�� معه يف �الأمر مع 

جمم�عة من �لرج�ل �ملتعلمني. 
الأنه وجد غ�لب� �أنه بعد �أن يد�ن �ملتهم ب���شطة �شه�د م�ث�قني وقد ك�ن ُم�شًر� 
بل  �لعلم�نية،  �ملحكمة  �إىل  ُي�شلم  لن  ب�أنه  �إبالغه  �إن مت  ف�إنه يرت�جع  �الإنك�ر،  على 
�لتي  ب�حلقيقة  �شيعرتف  عنده�  بخط�ي�ه،  �عرتف  �إذ�  برحمة  معه  �لتع�مل  �شيتم 
ك�ن ينكره� ملدة ط�يلة. ووجد غ�لًب� �أن �ل�شه�د، ميكن �أن يت�آمرو� مع� بد�فع �لعد�وة 
�ل�شخ�شية الإد�نة �شخ�س بريء بخطية �لهرطقة، ولكن بعده�، بعد حتقيق متكرر 
وينكرون  �الإلهي،  ب�الإله�م  �ال�شتيق�ظ،  يف  �شمريهم  يبد�أ  و�شب�طه،  �الأ�شقف  من 
لُيلفق�� �لتهمة على �ملتهم. ب�لت�يل  ب�أنهم ق�ل�� هذ�  �لدليل �لذي قدم�ه ويعرتف�ن 
�أن  يجب  ولكن  عليه،  ب�حلكم  �ال�شتعج�ل  يجب  ال  �حل�لة  هذه  يف  د�ئًم�  ف�ل�شجني 

يبقى ملدة �شنة �أو �أكرث قبل �أن ُي�شلم �إىل �ملحكمة �لعلم�نية. 
وعندم� مير وقت ك�ف، وبعد كل �الحتي�ط�ت �لالزمة، �إذ� ُوجد �أن �ملتهم مد�ٌن 
ر�شمًي� و�أنه �عرتف بذنبه ب�لطريقة �لر�شمية ب�أنه وقع يف جرمية �لهرطقة لفرتة، 
�ملر�شية  ب�لطريقة  هذ�  يعمل  و�أن  �أخرى،  هرطقة  كل  و�إنك�ر  �إنك�ره�  على  وو�فق 
�لتي  ب�لطريقة  �لهرطقة،  كل  عن  �لعلن  يف  يت�ب  �أن  فيجب  و�ملفت�س،  لالأ�شقف 

ذكرن�ه� يف �لطريقة �لث�منة. 
ولكن �إذ� �عرتف �أنه وقع يف �لهرطقة، لكنه مع ذلك الز�ل متم�شًك� به�، يجب 
�لتي  �لع��شرة  �لطريقة  بنف�س  ت�ئب،  ك�شخ�سٍ غري  �لعلم�نية  �ملحكمة  �إىل  ت�شليمه 

�شرحن�ه�. 
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ولكن �إن بقي �ملتهم على �إنك�ره �لت�م لكل �لتهم �مل�جهة �شده، لكن �ل�شه�د �شحب�� 
�شه�د�تهم، و�أنكرو� م� ق�ل�ه، و�عرتف�� بذنبهم، وق�ل�� �أنهم لفق�� له �جلرمية و�أنه 
�أنه قد متت ر�ش�تهم، فيجب  �أو  رجل بريء وقد عمل�� هذ� بد�فع �لعد�وة و�لكره، 
من  ت��شيحه  وهذ� مت  زور.  ك�شهد�ء  ُيع�قب�� هم  �أن  ويجب  �ملتهم،  يتم حترير  �أن 
»ب�ول �أوف ب�رج��س« يف تعليقه على �ل�شريعة. و�لت�بة يجب �أن تق�ل ب���شطتهم كم� 
ويتم  ُيد�ن��  �أن  بد  �لزور ال  �شه�د  ولكن يف ح�لة  و�لق�ش�ة،  لالأ�شقف  يبدو من��شًب� 
�شجنهم مدى �حلي�ة على �خلبز و�مل�ء  ويعمل�� �لت�بة ط��ل حي�تهم. ب�أن يقف�� على 
درج�ت �شلم �لكني�شة، �إلخ. ومع ذلك، ف�إن �الأ�ش�قفة لديهم �حلق يف تخفيف �حلكم 

�أو ت�شديده بعد �شنة �أو بعد مرور فرتة معينة ب�لطريقة �ملعت�دة. 
�إنك�ره، و�ل�شه�د ُم�شرون على  �أو �أكرث و�ملتهم م�شر على  �إذ� مرت �شنة  ولكن 
�أق��لهم، فيجب ت�شليمه �إىل �ملحكمة �لعلم�نية، ويجب �أن ير�َشل له رج�ل �ش�حل�ن 
متحم�ش�ن لالإمي�ن ومتدين�ن، ليخربوه ب�أنه ال ميكنه �لهرب من عق�بة �مل�ت وه� 
�إىل  قريًب�  ت�ئب  ت�شليمه كمهرطق غري  �شيتم  بل  �لطريقة،  بهذه  �إنك�ره  ي�شر على 
�لعلم�نية  �ملحكمة  ح�جب  ُيبلغ��  �أن  يجب  و�شب�طه  و�الأ�شقف  �لعلم�نية.  �ملحكمة 
�أنه يف ي�م كذ� ومك�ن كذ� )لي�س بد�خل �لكني�شة ( �شيتم ت�شلميهم رجل مهرطق 
غري ت�ئب. ويجب عليهم �أن يعمل�� �إعالًن� يف �الأم�كن �ملعت�دة و�لكل يجب �أن يك�ن 
م�ج�ًد� يف ي�م كذ� و�ش�عة كذ� ومك�ن كذ� لي�شمع�� خطبة تق�ل ني�بة عن �الإمي�ن، 

ويتم ت�شليم �ملتهم بعده� �إىل �ملحكمة �لعلم�نية. 
ويف �لي�م �ملحدد للُنطق ب�حلكم يجب على �الأ�شقف و�شب�طه �أن يك�ن�� هن�لك، 
و�مل�شج�ن يجب �أن ي��شع يف مك�ن ع�ٍل �أم�م جتمع من �لن��س حيث ميكن �أن يروه، 
و�مل�ش�ؤول�ن من �ملحكمة �لعلم�نية يجب �أن يك�ن�� م�ج�دين �أم�م �ل�شجني. ثم ُينطق 

�حلكم ب�لطريقة �لت�لية: 
نحن فالن، برحمة من �لرب �أ�شقف مدينة كذ�، �أو �لق��شي على �ملق�طعة �لت�بعة 
لالأمري فالن، ب�لنظر �إىل �أنك ي� فالن من مك�ن كذ� و�أبر�شية كذ� قد مت �ته�مك 
ب�لهرطقة )وي�شميه�(، ويف رغبتن� ب�أن نعرف �إن ك�نت �لتهم �مل�جهة لك حقيقية 
�ل�شه�د،  مع  حققن�  فلقد  �لن�ر،  يف  �أم  �لظالم  طريق  يف  م�شيت  كنت  و�إن  ال،  �أم 
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�لدف�ع  جهة  يف  يك�ن  حم�مًي�  وجعلن�  �لق�شم،  حتت  معك  وحققن�  و��شتدعين�ك 
�إنه�ء هذه  �لق�ش�ئية. ورغبة من� يف  للت�شريع�ت  تبع�  عنك، وعملن� كل �لالزم من� 
�لق�شية بطريقة بعيدة عن كل �ل�شك�ك، فقد �قتنعن� ب���شطة جمم�عة من �لرج�ل 
�ملتعلمني يف �لاله�ت و�مل�هرين يف �ل�شريعة و�لق�ن�ن �ملدين، بعد �أن حققن� ون�ق�شن� 
كل �لظروف �لتي يف �لق�شية وكل م� قيل وح�شل فيه�، ب�أنك ي� فالن مد�ن بخطية 
�لهرطقة وب�أنك م�ر�شته� ملدة ط�يلة، وب�أنك قد قلت وفعلت كذ� وكذ� )وي�شميهم( 

تلك  عن  وتت�ب  ب�حلقيقة  تعرتف  �أن  يف  نرغب  زلن�  وال  رغبن�  �أنن�  مب�  ولكن 
�لهرطقة، وتع�د �إىل ح�شن �لكني�شة �ملقد�شة ووحدة �الإمي�ن �ملقد�س، حتى حتفظ 
روحك وتنج� من تدمري ج�شدك وروحك يف �جلحيم، فقد بذلن� كل �جلهد نحن 
و�آخرين، حتى ن�ؤجل �حلكم عليك ملدة ط�يلة، ملح�ولة �إقن�عك ب�لت�بة، ولكن ك�نك 
�ملتحجر  �لعقل  على  م�شًر�  زلت  وال  لن�شيحتن�،  ور�ف�س  للف�ش�د  وم�شت�شلم  مع�ند 
و�الإنك�ر، ونحن نق�ل هذ� بكل حزن و�أمل. ولكن مب� �أن كني�شة �لرب قد �نتظرتك 
نعمته�  ف�إن  ترف�س،  زلت  وال  رف�شت  قد  و�أنت  بذنبك،  وتعرتف  تت�ب  ط�يال حتى 

ورحمته� ال ميكن �أن تعمل �أكرث من هذ�. 

وب�لت�يل حتى تك�ن عربة لالآخرين حتى يبتعدو� عن كل �أن��ع �لهرطقة، وحتى ال 
متر خطيئتك بدون عق�ب، ف�إنن� نحن �الأ�شقف و�لق�ش�ة ني�بة عن �الإمي�ن، ج�ل�شني 
عند  من  م�ؤيًد�  حكمن�  يك�ن  حتى  �أم�من�  �الأربعة  و�الأن�جيل  كق�ش�ة،  �ملحكمة  يف 
�لرب، وحتى ال ترى عي�نن� �إال �الإن�ش�ف، ج�علني �لرب �أم�م عي�نن� وعظمة �الإمي�ن 
�ملقد�س، ف�إن� ُنعلن وننطق ب�حلكم عليك ب�أنك يف ي�م كذ� و�ش�عة كذ� ومك�ن كذ� 
�شت�شمع �حلكم عليك ب�أنك مهرطق غري ت�ئب و�شيتم ت�شليمك �إىل �ملحكمة �لعلم�نية. 

ونحن ن�شلي حتى تخفف �ملحكمة �لعلم�نية عق�بة �مل�ت ب�حلرق عليك. 

لالإمي�ن،  �ملتحم�شني  �لرج�ل  يجعل��  �أن   � �أي�شً ميكنهم  و�لق��شي  �الأ�شقف 
�مل�ث�قني عند �ملحكمة �لعلم�نية، �أن يدخل�� �إىل �ل�شجني يف مكتب �ملحكمة �لعلم�نية، 

ويح�ول�� �إقن�عه ب�أن يق�ل �حلقيقة، و�العرت�ف بذنبه. 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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ولكن بعد �أن يتم نطق �حلكم، وعندم� يك�ن �ملتهم يف �ملك�ن ب�لفعل �لذي �شيتم 
حرقه فيه، ف�إذ� ق�ل �أنه يريد �أن يعرتف ب�حلقيقة ويعرتف بذنبه، وعِمل هذ� ب�لفعل، 
ف�إذ� �أر�د �أن ُينكر �لهرطقة، ورغم �أنه يفعله� بد�فع �خل�ف على حي�ته ولي�س ب�شبب 
حر�شه على �حلق ، �إال �أنني �ش�أك�ن مع �لر�أي �لذي يرى �أنه ُيرحم ويع�مل ك�ملهرطق 
بغ�س  ف�لق�ش�ة  �لق�ن�ن،  لت�شريع�ت  وفق�  وُي�شجن مدى �حلي�ة. ومع ذلك،  �لت�ئب 
�لنظر عن هذ� ميكنهم د�ئًم� �أن يع�قب�ه ب�مل�ت ب�حلرق على �الأ�شر�ر �لتي ت�شبب 

فيه�. 

e
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