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ممخص بالممة العربية  
ية في قرية دير أبو ضعيس الطقوس والمعتقدات الشعب

صفاء خميل مراميد : إعداد
 مروان جراراألستاذ الدكتور  : إشراس

. في الطقوس والمعتقدات الشعبية في قرية دير أبو ضعيف  ةالدارستبحث ىذه  
وىي نتاج مسح قامت بو الباحثة في القرية ، وتبين ليا وجود مجموعة من الطقوس المنتشرة 

العقم والحمل والوالدة، وطقوس ما  وطقوسالزواج والطبلق  ن طقوسفي القرية تتنوع ما بي
وتمارس ىذه الطقوس من قبل .، وطقوس المرض والعبلج الشعبي، وطقوس الوفاة الوالدةبعد 

السكان منذ فترات طويمة ، وان قل التمسك بيا في الوقت الحاضر ، دون البحث عن جذور 
ديانة التي يعتنقيا سكان القرية، مع العمم أن ىذه ىذه الطقوس، ودون البحث عن عبلقتيا بال

 )الطقوس ال تخرج عن كونيا في المعظم ممارسات وثنية موروثة من الحضارات القديمة
القرية  سكان لكن.تتعارض مع الدين اإلسبلميو، (مصريةوكنعانية، وبابمية، وسومرية، 
.  والجاىل  ير والغني ، والمتعمميمجأ ليا الفقوبقدسية ىذه الطقوس وقوة تأثيرىا،  يعتقدون

Abstract  

Rituals and folk beliefs in the village of Deir Abu Deif 

By: safaa mahameed Prepared 

Jarrar F. Prof. Marwan   : Supervised by 

 This study looking at the rituals and beliefs of the People in the 

village of Deir Abu   Deif. It is the result of a survey carried out by the 

researcher in the village, And found the existence of a set of rituals deployed 

in the village, ranging from the ritual of marriage, divorce , ritual infertility, 

pregnancy and childbirth, The ritual after the birth, illness and ritual folk 

remedy, and the rituals of death. the population practiced these rituals since  

along periods, and less stick to it for the time being, Without searching for the 

roots of this ritual, and without searching for their relationship to religion 

espoused by residents of the village, with the knowledge that these rituals do 

not come out as being in the holy pagan practices inherited from the ancient 

civilizations (Sumerian, Babylonian, Canaanite, Egyptian).People Believe in 

the sanctity of these rituals and the power of influence, where the resort has a 

rich and the poor in the village, and the learner and ignorant. 
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: مقدمة
والمعتقدات الشعبية في قرية دير أبو  (1)الطقوس موضوع تعالج ىذه الدراسة

الكشف عن الطقوس المنتشرة في القرية عمى في  الدراسة أىميةتكمن و .(2)ضعيف
 اختبلفيا ، وعبلقة ىذه الطقوس بالحضارات القديمة، ودورىا في الحياة االجتماعية

 .لسكان القرية واالقتصادية
، المنتشرة في القرية طقوس الزواج والطبلق أىمالتعرف عمى  إلى دراسةتيدس ال

وبيان طقوس  ،واستكشاف طقوس ما بعد الوالدة ،التعرف عمى طقوس العقم والحمل والوالدةو
كما تيدف إلى تأصيل ىذه الطقوس من خبلل  .الوفاة واستكشاف طقوسالمرض والعبلج، 

 .حضارات القديمة، ودالالتياالتعرف عمى جذور ىذه الممارسات في ال
ما معنى  .اآلتية األسئمةطرح ، كان لزامًا عمى الباحثة لتحقيق ىذه األىدافو

الطقس؟ وىل توجد عبلقة بين الطقس والمعتقد؟ ىل ىناك عبلقة بين الطقس والدين؟ ما ىي 
 في القرية؟  لمعقم ىل تمارس طقوسضعيف؟  أبوقرية دير في والطبلق أىم طقوس الزواج 

 .ىي أىم ىذه الطقوس؟ في القرية؟ ما والوالدة لمحمل توجد طقوس ما ىي ىذه الطقوس؟ ىل
ما ىي أىم طقوس المرض والعبلج في قرية دير أبو ضعيف؟ىل ىناك طقوس سحرية 

أبو ضعيف دير  متبعة بالعبلج؟ ىل ىناك عبلقة بين الطقوس والمعتقدات الشعبية في قرية 
 .شعبية في الحضارات القديمةوبين الطقوس والمعتقدات ال

 تجدمسح لمدراسات السابقة ذات العبلقة بمتغيرات الدراسة الحالية ، لم وبعد اجراء  
برز الدراسات أالباحثة  ات الدراسة الحالية ،لذا ستتناولمتغير تناولتأية دراسة  ةالباحث

 (نضال طو )احثة دراسة الب تياالسابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة ىذه، ويأتي في مقدم
                                                 

1
بأنو مجموعة حركات سموكية : النظام والترتيب، ويعرفو عمماء األنثروبولوجيا االجتماعية ىو: الطقس لغة - 

لممزيد ./ متكررة يتفق عمييا أبناء المجتمع وتكون عمى أنواع وأشكال مختمفة تتناسب والغاية من القيام بيا
رسالة ماجستير غير . ت الشعبية في منطقة رام اهللالطقوس والمعتقدا .(م2009).نضال.طو :أنظر
./ طقوس. طو: وسيشار إليو.  8:ص. جامعة النجاح الوطنية. إشراف إحسان الديك. منشورة
دين . السواح: وسيشار إليو. 11:ص. دمشق:دار عبلء لمنشر.1ط.دين اإلنسان.(م1994).فراس.السواح
. 69:ص. دمشق. دار عبلء لمنشر. 15ط. قل األولىممامرة الع .(م1996).فراس. السواح ./ اإلسبلم

 .مغامرة العقل األولى . السواح: وسيشار إليو
2

ىي قرية تقع شرقي جنين وىي تقوم عمى بقايا دير قديم، وقد جاء اسم ىذه القرية من رجل : دير أبو ضعيف - 
 (م200)تفع القرية عن سطح البحروأصمو من الخميل وقد سكن ىذه البقعة من األرض فنسبت إليو، وتر (ضعيف)اسمو

 ، آمنوأبو حجر:انظر.وتشتير بزراعة الحبوب والخضار والفواكو والزيتون،  وكذلك تشتير بتربية المواشي والدواجن
،  وسيشار إليو، أبو حجر، 37، ص1،جاألردن: دار أسامة لمنشر.1ط.موسوعة المدن والقرى الفمسطينية.(م2003).

 موسوعة
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وىدفت إلى اجراء مسح ميداني   .الطقوس والمعتقدات الشعبية في منطقة رام اهلل :بعنوان
المنشورة في  (اياد عماوي) ودراسة. لكافة الطقوس في قرى رام اهلل، وتأصيل ىذه الطقوس

  (ول سمسمة الدراسات االنسانية ، المجمد السادس عشر، العدد األ )مجمة الجامعة االسبلمية
وىدفت الدراسة إلى ابراز مدى . مالمح التميير االجتماعي في الريس الفمسطيني:بعنوان 

تأثير االوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية  عمى طقوس الزواج في الريف 
  .الفمسطيني
من  طقوس الزواج والطبلق األول لمبرثعالج ا :ضمت الدراسة خمسة مباحث       

العروس، في والمواصفات المطموبة  ،والعمر األنسب لو ،أىمية الزواج ي خبلل البحث ف
 وطقوس الطبلق وعبلقتيا ،وحمام العريس ،والّزفة ،والحنة،الخطبة وعقد القرآن، والكسوة و
 الثاني المبرثوكّرس  . والفرعونية والبابمية والسومرية واإلغريقيةالطقوس الكنعانية ب

 اإليوتمجأ  التي فتم الحديث عن الطقوس السحرية ؛ل والوالدةوالحم الستكشاف طقوس العقم
عبلنو الحملطقوس والعاقر ،  المرأة وعبلقتيا ومكانة المرأة الحامل  ،جنسووالتعرف عمى  ،وا 

عسر الوالدة  أثناءمن طقوس  وما يرافقيا طقوس الوالدةو، بالطقوس في الحضارات القديمة
 العنايةبعد الوالدة من طقوس  ماطقوس  الثالث المبرثوناقش  .التخمص من المشيمةو

       .والطيور، والذبيحة ،التسنين وحمق الشعروطقوس تمميح ، الحمام وال ،خبلل بالطفل من 
العامة لممرض،  النظرة فتم التطرق إلىعن طقوس المرض والعبلج ،  الرابع المبرثوتحدث 

، وعبلقتيا بما كان الرقيةوحسد، العين والالخاصة ب السحرية ، والطقوس  وطرق عبلجو
الموقف و ،الوفاةطقوس لمعالجة  الخامس المبرث وخصص .يمارس في الحضارات القديمة

الميت وتكفينو  وغسل، الوفاة إعبلنوطقوس ، وعبلقة ذلك  بالحضارات القديمة  من الموت
. ودفنو

ان لعدد كبير من سك  عمى المقاببلت الشخصية أساساعتمدت الدراسة بشكل 
القرية وبخاصة المعمرين، وأفادت ىذه المقاببلت الدراسة في التعرف عمى الطقوس السائدة 

. في القرية عمى اختبلفيا ، وكيفية فيم سكان القرية ليذه الطقوس
فراس   )دراساتوالمراجع منيا  المصادر متنوعة منكما أفادت الدراسة من مجموعة 

حيث أفادت غامرة العقل األولى،  ولغز عشتار ،دين االنسان ، م ،متون سومر: ( السواح
تحميل الجوانب السحرية  و كشف الطقوس االولى عند االمم والحضارات القديمة، الدراسة في
كما أفادت .مكن الباحثة من فيم الطقوس في قرية الدير وتأصيميا مماالطقوس  في ىذه

ي، والمعتقدات الكنعانية ، انجيل بابل، الدين المصر: الدراسة من دراسات خزل الماجدي
واالقتصادية  واالجتماعيةوأفادت ىذه الدراسات الدراسة في التعرف عمى الطقوس  االدينية 

 .عند االمم القديمة، وربط ىذه الطقوس بما ىو موجود في مجتماعتنا



 ك
 

في سبيل  ومقارنة  وتحميمواعتمدت الدراسة جميع مناىج البحث المتاحة من وصفية       
. ىدفيا تحقيق
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المبحث األول 

طقوس الزواج والطالق 
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: تمييد
في بنية  تشكل المبنة األساسية يعتبر الزواج الخطوة األولى لبناء األسرة التي بدورىا 

أنِت ):السيدة فاطمة وفقًا لما قالتو ،بالسؤال عن العائمة ويتم البدء ،المجتمع الفمسطيني
يكون االىتمام بزواج الولد أكثر من زواج البنت في المجتمع و.(3) (من دار مين يا عمي

 وىم االبناء تزويج لويفّض . (4) (البنات اهلل يسيل عميينالفرح فرح الشباب و)،الفمسطيني 
 زي البدري الولد"  يقول المثلف وىم في عز الشباب،  أوالدىم ينجبوا حتى السن صغار
. (5)"البدري الزرع

 مساوياً  كائناً  خمقت األرض أن ج، ورد في األساطير القديمةوبخصوص الزوا 
 ولباقي لآللية الكبيرة العائمة خمق الثنائي وىذا ،السعداءاآللية  مقر السماء ىو ليا

  .(6)زواج بالكون أول وىو حيةلا الكائنات
 ،التقميدي الزواج طقوس:  نوعين إلى الزواج طقوس انقسمت السومريين عندو 
إن الذي ليس : "قولوحكيم سومري  عمى لسانوورد  .(7)لممموك المقدس اجالزو طقوسو

  .(8)"لو زوجة أو ولد ال تحتمل أنفو القيد
أما اإلغريق فكانوا يقدرون الزواج، ويجعمونو في مرتبة سامية حيث كان الغرض        

لذين األساس منو ىو إنجاب األبناء لضمان دوام بقاء األسرة، وقد كان اآلباء ىم ا
مان فينقمون المرأة من ويقومون بجميع الخطوات التمييدية الخاصة بزواج أبنائيم، أما الر

. (9)سمطان األب إلى سمطان الزوج
ورّحبوا بالذرية ألنيا تعمي من شأنيم ،اعتبر المصريون القدماء األوالد من نعم اهلل و     

يا المصريين القدماء التي ترجع د ذكرىم، ومن أقدم وصاوتعينيم عمى أداء األعمال وتخلّ 
إذا كنت قادرًا عمى الباءة "، حيث تقول إحدى الصبايا (م.ق3000)إلى عيد بناة األىرام 

فاتخذ لك دارًا مستقمة، واختر لك زوجة تحّبك حتى ُترزق منيا  -نفقات الزواج-
. (10)"بولد

                                                 

 .25/10/2013سنة،  66فاطمة محمد محاميد، دير أبو ضعيف، : ةمقابمة شخصي (3)
 .25/10/2013سنة،  66فاطمة محمد محاميد، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (4)
 . 180، ص الطقوسطو،  (5)
 .المرجع نفسو (6)
 .45، صالدين السومريالماجدي ،  (7)
8

 .180، ص الطقوسطو،  ( 
 .185، ص المرجع نفسو (9)
 .184، ص رجع نفسوالم (10)
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 من ثيربو ضعيف إلى كأفي قرية دير  الزواج عن العازف الشخص ويتعرض      
ويمي  يا"و.(11)"كمد وال ولد ال وبظل عميو بتروح بتجوز ما إلي"والتساؤالت  اتنتقاداال

. (12)"عّنست مييعمييا وينتا بدىا تخمف 
في قدوم عريس ليا،  مبلً أإلى طقس الدعاء تمجأ  (العانس )الفتاة العزباء  وكانت    

السطح بالميل وىي عريانة،  ىالوحدة بقت تطمع ع: "السيدة أملوفي ىذا المجال، تقول 
. (13)"وترفع صدرىا لفوق وتطمب من ربيا إنو يبعثميا عاريس

 ، حيث تظير وىيعشتار البابمية تنسجم مع تمثال السابقة، الدعاء وصورة 
. (14)واقفة بكل جماليا مسندة ثديييا بكفييا في وضع بذل وعطاء

الوحدة : "سيدة عائشةتقول ال. أخرى إلى جانب  الدعاء وتقوم الفتاة بطقوس  
واحد بقت اتجيب سبع إبر وتحّطين بصابونة وتحّطيا بداره لمي حاطة عينيا عمى إ

. (15)"بدون ما يشوفيا، وبعدين بتجوزو
: سن الزواج: المطمب األّول

فتاة  أما عن سن الزواج عند الفمسطينيين فيو قميل جدًا، حيث يتراوح عمر ال 
سن  فيتراوح عمره بين الزواج المقبل عمى أما الفتىعشر، بين الثانية عشر والسادسة 

 جّوَزت إمي وعمرىا طناشتا"الخامسة عشرة والثامنة عشرة، كما تقول السيدة زينب 
.  (16)"سنة (14)عمرىا اربعطاش كانوأختي  ،سنة (12)

وتفضل الفتاة صغيرة العمر بسبب ارتفاع خصوبتيا، حتى تتمكن من إنجاب        
حّبالة واّلدة مثل "ألطفال، حيث يرد من صفات العروس أن تكون عدد أكبر من ا

. (17)"أميا
، أصل الوجود كمو فييالخميقة  بدءالخصوبة أىم دور تقوم بو المرأة منذ وكانت      
وال أحد معيا وىي الحياة  (تنمو)ففي البدء كانت اآللية "التي انبثق عنيا العالم  وىي

. (18)"عنيا كل شيء انبثقاألولى التي 

                                                 

 .3/11/2013سنة،  80آمنة عمي عميات، قابمة، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (11)
 .3/11/2013سنة،  80آمنة عمي عميات، قابمة، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (12)
 .15/11/2013سنة،  70أمل عميات، دير أبو ضعيف، ربة بيت، : مقابمة شخصية (13)
 .51، ص ارلمز عشتالسواح،  (14)
 .1/11/2013سنة،  75، ربة بيت، دير أبو ضعيف، دعائشة محمد محامي: مقابمة شخصية (15)
 .7/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  77زينب أحمد ياسين، ربة بيت، : مقابمة شخصية (16)
 .7/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  77زينب أحمد ياسين، ربة بيت، : مقابمة شخصية (17)
 .22، ص رة العقل األولغاممالسواح،  (18)
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ىناك وفي األمثال والِحَكم السومرية أن الزواج كان يتم في سن مبكرة،  وورد 

حكم تنصح األزواج الذين تزوجوا فتيات صغيرات بالصبر عميين والتريث معين حتى 
. (19)ينضجن جنسياً 

وعبروا عن  (كي سيكيل تور)بالسومرية  جوتسمى البنت المراىقة قبل الزوا 
.  (20)(بان توكو-م فينادا)الزواج بمصطمح 
: مواصفات العروس: المطمب الثاني

كانت األم و" .لو بالبحث عن عروسو يبدأونعندما يرغب األىل بتزويج ابنيم،  
، أن  العريسأم عنيا  أىم معايير الجمال التي تبحث و .(21)"ىي التي تخطب لولدىا

. (22)"ولو مجنونةخذىا بيضة : "تكون العروس بيضاء البشرة، كما تقول السيدة زينب
وبآلية  )ويعود االىتمام بالمون األبيض الرتباطو بكوكب الزىرة رمز األنوثة        

 أن ويفضل إلى جانب المون األبيض.بزىرة الموتس وارتباطو (الجمال واألنوثة عشتار
لون بشرتيم، فيم  باعتباره وىو المون المفضل عند الكنعانيين، .لونيا مائل لمحمرة يكون
الصبغة األرجوانية التي كانوا  وكانوا يتخذون .الشعب األحمر أي "خوانوس"ون يسم

. (23)(الموركس)يتخذونيا من موقع 
ومن المواصفات المطموبة أيضًا، أن تكون ماىرة في أعمال البيت وُمتقنة ليا،  

معّدلة، بتطبخ وبتنظف الدار وبتخبز  العروستبقى  َلّما"كما تقول السيدة زينب 
ما تكون مدّبرة وغير مبّذرة، وىذا ويشترط فييا أن .(24)"ون، وبتحمب وبتجّبنبالطاب

، حيث أن المرأة المبّذرة سببًا في تعاسة األسرة، ويظير ىذا في اشترطو  السومريون
بزواجي من امرأة مبذرة : "الزواج من المرأة المبّذرة عن ىالسومرية التي تنوبعض الِحكم 
. (25)"صبح الحزن ذخيرتيبنًا مبذرًا يُ اوبإنجابي 

                                                 

 .188، ص لطقوسطو، ا (19)
، األىمية لمنشر والتوزيع، المممكة األردنية الياشمية، ص 1، طمتون سومر: (1998)الماجدي، خزعل  (20)

 .متون سومرالماجدي، : وسيشار إليو. 267
: وسيشار إليو .238دار الشروق، األردن، عمان، ص ، 1ط، الدين المصري: (1999)الماجدي، خزعل  (21)

 .الدين المصريالماجدي، 
 .7/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  77زينب أحمد ياسين، ربة بيت، : مقابمة شخصية (22)
 87ص األردن،-، دار الشروق لمنشر، عمان1، طالمعتقدات الكنعانية: (2001)الماجدي، خزعل  (23)

 .المعتقداتالماجدي، : وسيشار إليو
 .7/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  77أحمد ياسين، ربة بيت، زينب : مقابمة شخصية (24)
 .187، ص لطقوسا طو، (25)
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: تقول السيدة خضرة وعند اختيار الزوجة، ال بد من التدقيق في أم العروس، 
طب الجرة عمى )لعاروس، بتطّمعوا عمى أميا، زي ما بقول المثل عمى امثل ما يّطمعو "

. (26)" المياثميا بتطمع البنت 
ن من إنجاب مكتومن األمور المطموبة بالعروس أن تكون عالية الخصوبة، لت 

أىم إشي خوال : "العروس ويتم التدقيق في أخوالمن األوالد،  ممكن أكبر عدد
لما "، (27)"ابنيا َزّي خالو اجأثمثين الولد لخالو، واهلل فبلنة أخوىا إْىَبل، و والعاروس، ألن

، يعني بزرتيم لع وال الوحدة بتدور عمى عاروس البنيا، بتشوف عيمتيا إذا بتخمف مميح
. (28)"العرق دساس وألن؛ وال المميحة 

 )ورزقيا ويفضل أبناء مجتمعنا الزواج من األقارب، لممحافظة عمى وحدة العائمة 
ابن و .زواج أبنائيم بفتيات غريباتب نال يقبمو في القرية كثير من العائبلتو ،(االرث

ل أّمي عن واهلل أنا أبوي نزّ : "في ىذا المجال تقول السيدة عائشةو .العم أحق بابنة عمو
ابن العم أحق ببنت  وألن ؛اعترض احدا ثاني، وأخذىا وم حدالفرس يوم عرسيا من وا

. (29)"أبوي متجوز قبميا (كان )اوبق ،عمو
تسمى غريبة، وىناك الكثير من  ،شاب من خارج البمد من الفتاة وفي حال زواج 

: تصف ىذه الحالةالتي الحزينة األغاني 
غريبي  سّجل يا قاضي سجل وأطمعوني

وأمي بالبيت تعّيط وأختي تقول يا ربيبة 
البمد  منوسجل يا قاضي سّجل واطمعون 

وأمي بالبيت تعّيط وأختي تقول لألبد 
وسّجل يا قاضي سّجل واطمعوني من 

الدفتر 
وأمي بالبيت تعّيط ومرت أخوي 

 (30)بتتمختر
 

 
 

ا شفت عاروس أنا لم: "قالت ،الخطبة قديماً  ةالسيدة فيمية عن طريق وعند سؤال
ولما سألتيم  (بالسر)البني ُقِمت لسمفتي تشوف أختيا وتسأل أىميا إذا بقبموا يعطونا 

                                                 

 م7/11/2013/خضرة رواجبة، ربة بيت، دير أبو ضعيف: مقابمة شخصية (26)/
 .25/10/2013سنة، دير أبو ضعيف،  88فيمية محاميد، ربة بيت، : مقابمة شخصية (27)
 .25/10/2013سنة، دير أبو ضعيف،  88، فيمية محاميد، ربة بيت: مقابمة شخصية (28)
 .1/11/2013عة، دير أبو ضعيف، مزارسنة،  75عائشة محاميد، : مقابمة شخصية (29)
 .1/11/2013سنة، دير أبو ضع يف،  75عة ، مزارعائشة محاميد : مقابمة شخصية (30)
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حيث أنو عند سؤال أىل العروس . (31)"اتفضموا، بعدين أخذنا الجاىة ورحنا: قالوا
أىبًل وسيبًل بنتشرف : "بالمرحمة السرّية وكانت اإلجابة بالموافة يخبر والد العروس قائبلً 

وبعدىا تبدأ مرحمة مشاورة كل . ، أما إذا كان الجواب سمبيًا، طويت المسألة(32)"كمبنسب
من أمور الزواج، وال تممك أي  خجولةمن العروس، وأقاربيا، وعادة ما تكون الفتاة 

. بَيْد األب ر كموسمطة لمرفض أو القبول فاألم
: الخطبة طقس: المطمب الثالث

، لمخطبةفقة أىل العروس، حيث ُيحّدد يومًا تبدأ مراسم الخطبة منذ إعبلن موا 
يقوم بيا والد العروس بعزيمة األقارب واألىل والجيران الستقبال العريس وأىمو، بينما 

، (الجاىة)ويطمق عمييم  ،يقوم العريس بعزيمة كبار العائمة وكبار القرية لحضور الخطبة
صب القيوة بالعروس حيث يذىبوا بالمساء لبيت العروس وعند جموسيم، يقوم أىل 

بذلك يعرف والد ولمجميع إال أن أىل العريس ال يشربوا القيوة، بل يضعوىا أماميم، 
فيقول كبير ". بكم ُمجابطلتفضموا اشربوا قيوتكم إن شاء اهلل "فيقول : العروس بالطمب

 وازيد: سمعونا الصبلة عمى النبي، وبعدين يقول.اهلل يمسيكم بالخير ،الدنيا مسا: "الجاىة
بنتكم فبلنة البني   عمى النبي، إحنا جايين نطمب إيدالنبي صبلة، كل القاعدين بصموا 

فيكم، البنت بنتكم ونسبكم  وسيبلً  بعدين بقول أبو البنت اشربوا قيوتكم وأىبلً "، "فبلن
بقراءة الفاتحة، وعند سماع ذلك تبدأ النساء بالزغاريد  نيقوموومن ثم .(33)"بشرفنا

. البنيمجًا بالخطبة واألغاني ابتيا
أىال وسياًل فيكم 

مرمد يسوي القيوة 
 

واهلل يطمع وأرييكم  
مرمود يصب ويسقيكم 

 

. الفرح واالبتياج وتوّزع الحموى والمشروبات عمى األقارب والمدعّوين ءوتمؤل المكان أجوا
يبقى العريس وأىمو بضيافة أىل العروس، الذين بدورىم  ،مغارة المدعوين وبعد      
د يوم عقد القران واالتفاق عمى كل من المير ون العشاء ليم، وأثناء السيرة يحدّ يعدّ 

. (35)(34)وغيرىا من األمور المتعمقة بالخطبة
                                                 

 .25/10/2013سنة، دير أبو ضعيف،  88فيمية محاميد، ربة بيت، : مقابمة شخصية (31)
 .25/10/2013سنة، دير أبو ضعيف،  88فيمية محاميد، ربة بيت، : مقابمة شخصية (32)
 .25/9/2013سنة، مزارع، دير أبو ضعيف،  90راجح محمد محاميد، : مقابمة شخصية (33)
 .2/12/2013سنة، دير أبو ضعيف،  77زينب ياسين، ربة بيت، : مقابمة شخصية (34)

العبلقات في المجتمع ومن بينيا الزواج، فقد كانت موافقة ورعاية وضع السومريين شرائع لتنظيم  ( 35
قامة وليمة، حتى تصبح األمور شرعية،  والد الفتاة ووالد الفتى أمرين أساسيين، يتم أواًل بالتعاقد شفييًا وا 

د إذا تزوج رجل امرأة بدون سؤال أبييا وبدون أن يتعاق"من قانون أشنونا عمى أّنو  27إذ تنّص المادة 
غير أّننا ال نفاجأ أن نرى " معو فبل تكون ىذه المرأة زوجة لو حتى لو عاشت في بيتو سنة كاممة
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": كتب الكتاب"طقس عقد القران : المطمب الرابع
من مؤجل ومعجل، يحددوا  (36)بعد أن يتفق كل من أىل العروسين عمى المير 

ون العقد بالبيت، حيث يحضر المأذون والشيود، يعزم كل من يومًا لعقد القران، فقد يك
فإذا سكتت فيذا يدّل عمى أنيا موافقة ؛العروسين أقاربيم، حيث يسأل المأذون العروس 

لِك، والبعل  (38)أتقبمين فبلن بعبلً : ويرد في بعض األقوال .(37)"السكوت عبلمة الرضا"
قد الزواج، لكل من ولي يع عمى عتتم مراسم التوقوبعدىا .(39)ىو اسم إلو كنعاني

يقول وكيل الزوجة : "يخبرنا الشيخ مسعد عن صيغة العقدو.العروس والعريس والشيود
زّوجتك موكمتي فبلنة عمى مير معجمو ثبلثة آالف دينار أردني ومؤجمو خمسة : لمزوج

وأنا قبمت منك زواجيا لنفسي عمى المير : آالف دينار أردني، فيجيب الزوج
: النساء الزغاريد واألغاني دوبعد ذلك تبدأ أجواء الفرح والسرور، وترد .(40)"المسمى

ىي يا روطتك باهلل ورده 
ىي يا والثالثة خرزة زرقة 

 

ىي يا والثانية ثنتين  
 (41)ىي يا والرابعة ترد العين

 

بعض األغاني وتوزع الحمويات والمشروبات وتُنثر نساء أخريات وتردد       
 وتقول:الورود

إرنا جينا ُخطابك أم المبس و
 عمى صيتك يا بوىا وصل القدس

رنا جينا ُخطابك يا بنت الناس  وا 
الرأس عمى صيتك يا أبو فالن يرفع 

رنا جينا ُخطابك مش ري اهلل  وا 
 (42)عمى صيتك يا أبو فالن في رام اهلل

 

 
 

                                                                                                                                             

لى أميا  اآللية ألصق بأميا تنجال من أبييا، فإلى بيت أميا يجب أن يأتي العريس لطمب يدىا، وا 
ويقرع  (مريينالو النماء عند السو )يجب أن تذىب ونمتمس منيا النصح والموافقة عندما يأتي دموزي

 .199، ص الطقوسطو، / 268، ص متون سومرالماجدي، /.بابيا
ىو ما يدفعو العريس من نقود لمعروس، مقدم قبل البدء بمراسم الزواج والمؤخر ما يدفعو الرجل : المير (36)

 .5/11/2013سنة، مأذون زواج، جنين،  50الشيخ سعد العواد، : مقابمة شخصية. لممرأة عند الطبلق
 .1/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  75ربيحة محاميد، ربة بيت، : مقابمة شخصية (37)
.  www.almaany.com. رب الشيء ومميكو: البعل (38)
 .74، ص لمز عشتارالسواح،  (39)
 .5/11/2013سنة، مأذون زواج، جنين،  50سعد العواد، مالشيخ : مقابمة شخصية (40)
 .1/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  75يت، ربيحة محاميد، ربة ب: مقابمة شخصية (41)
 .1/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  75ربيحة محاميد، ربة بيت، : مقابمة شخصية (42)
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وقد يكون عقد القران بالمحكمة، وبعدىا يأخذ العريس أىل العروس إلى المطعم 
. لتناول الغداء، وبعدىا يذىبوا لمسوق، لشراء الدبل، وبعض اليدايا لمعروس

طقس الخطبة موجودًا منذ أقدم العصور عند الجماعات اليمجية  لقد كان 
المرأة  فيحيث يعمن الرجل عن رغبتو  .البدائية التي كانت تعيش عمى الصيد والقنص

ي صاحبة الشأن في القبول أو الرفض تزّوجيا، فو تالتي اختارىا مباشرة، فإذا استجاب
عض بالخاطب ب تيأحيث يتمك الجماعات،  عندوتختمف أساليب القبول والرفض .

. (43)رضيت بو زوجاً  فتكون قد ،أخذتوه فُيمقيو أمام المرأة، فإذا ىي صيد
الذي يقابل األبجدية  (كاكيسدا)أما عقد الزواج الرسمي فيسمى في السومرية  
ضروري جدًا وال يتم الزواج بدونو ُمطمقًا، وربما كان يدونو الزوج فيو أمر  (رعاتم)

وتحتفظ بو الزوجة لضمان حقوق أوالدىا الشرعيين، وىو يسجل عمى رقيم طيني 
. (44)صغير

ومن أقدم عقود الزواج التي وصمت إلينا عقود زواج من عصر المجتمع  
األمومي ال النسب األبوي، النسب  سمسمةاألمومي، عندما كان كرسي الممك ينتقل عبر 

ومن ىذه العقود ما يعود إلى األلف الثالث قبل الميبلد، يقول الزوج موجيًا كبلمو إلى 
منذ اليوم أقر لك بجميع الحقوق الزوجية ومنذ اليوم لن أفوه بكممة "سيدة المستقبل 

تعارض ىذه الحقوق، لن أقول أمام الناس بأنك زوجة لي، بل سأقول بأنني زوج 
. (45)"لك
، فقد كان يجب أن يقضي الرجل فترة معمومة في خدمة االموميأما في العصر  

والد العروس قبل أن يتزوجيا، أو قد يقوم باغتصابيا، فقد كان من حسنات الرجل 
ة رخيصة من جية، كما ، فذلك يجعل منيا أمَ وميزاتو أن يأخذ زوجتو من أىميا قسراً 
ا زادت ثروتو بات أيسر عمى الخطيب أن يدفع لوالد يستولدىا عبيدًا من جية أخرى، ولم

 االعروس دية ثمينة ثمنًا البنتو، بدل أن يخدم عشيرة غير أىمو لمحصول عمييا، من ىن
. (46)جاء طقس المير

وكان الزواج طقسًا دينيًا، وكان يشرف عميو اإللو أمون، وكان يقسم الزوج  
عمى قيمة الصداق  الكتابفرعون، وينّص خبلل العقد عمى تعيداتو بأسماء أربابو واسم 

                                                 

 .207، ص الطقوسطو،  (43)
 .268، ص متون سومرالماجدي،  (44)
 .209، ص الطقوسطو،  (45)
 .210، ص المرجع نفسو (46)
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من أوزان الفّضة ومكاييل الغبلل، وىناك مبمغ مؤجل يدفعو في حال االنفصال عن 
. (47)زوجتو

وعند الرومان كانت ىناك خطوبة ولكنيا ال تعتبر ممزمة من الناحية القانونية  
ص لخطيبيا، وكانت لمطرفين لتنفيذ ما اتفقا عميو، وكانت الخطيبة ممزمة بالعفة واإلخبل

حفبلت الخطوبة عند األسرة الرومانية تقام في بيت العروس بحضور جمع غفير من 
. (48)األىل واألصدقاء

عند الذىاب  بو ضعيف ،أومن الطقوس التي كانت تمارس في قرية دير   
ُتذبح عند االنتياء من مراسم  (ذبيحة)العريس معو أضحية  أن يأخذعروس، اللخطبة 
م إلى اإللو بعل حمو، واإللو تابنت، وكانت الذبائح لذبائح قديمًا كانت تقدّ او.الخطبة

نظريًا تقوم عمى فكرة مثمثية أساسيا أن الذبيحة تربط اإلنسان باإللو، وتوضح مدى وفاء 
ذلك اإلنسان لو، ثم إنيا تحرره من أخطائو وتوحي بفكرة الفداء التي أساسيا أن يفدي 

. (49)يقوم باستبدال نفسو بحيوان يقدم بداًل عنو اإلنسان نفسو لئللو لكنو
وأثناء فترة الِخطبة يزور الخطيب خطيبتو، ويحضر ليا اليدايا المختمفة ولكنو  

ال يراىا وال يجمس معيا، ولكن أىم ىذه اليدايا الدبمة، وىي عبارة عن خاتم زواج يحفر 
العروس، وكذلك حمقة الصائغ اسم العروس عمى دبمة العريس واسم العريس عمى دبمة 

التي تضع ذيميا في فميا لتكون  (إيروبسوس)دائرية وتمثل ىذه الحمقة األفعى الكونية 
دائرة ليس ليا نياية وال بداية عند السومريين والمصريين وكذلك ترد عند البابميين 

. (50)والكنعانيين واإلغريق
: طقس الكسوة: المطمب الخامس

العريس لمعروس من  يشتريما واصطبلحًا تعني .لى بوالثوب يستتر ويتح :الكسوة لمة
إلى السوق  (العروس وأىميا)العريس وأىمو  يصطحبحيث .(51)مبلبس واحتياجات

أول إشي شرولي إياه " أن:تخبرنا الحاجة فاطمةو .لشراء حاجيات ومستمزمات العروس
واتم وأىم وخ وأساوريوم كسوتي الصندوق والتخت والنممية، وبعدين الذىب من قبلدة 

                                                 

 .238، ص الدين المصريالماجدي،  (47)
 .214، ص طقوسال طو، (48)
وسيشار . 48، صاألردن_، دار الشروق، عمان1، طالمعتقدات الكنعانية: (2001)الماجدي، خزعل  (49)

 .الماجدي، المعتقدات الكنعانية: إليو
 .69، ص متون سومرالماجدي،  (50)
 .12/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  45سيى عميات، معممة لغة عربية، : مقابمة شخصية (51)
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لس وثوب خيبر مسوق القماش يجيبوا أذرعة قماش، ثوب  لىإشي القبلدة، وبعدين ع
. (52)"وثوب مخمل ولباس سمغ زّنار شاش، وثوب مقّصب، وحّطة

وتحضر الخياطة لمبيت لتقوم بتفصيل القماش لمعروس، وتقوم البنات بحمل  
: الثياب عمى صواني القش وترقص بيا، وتقول وىي تغّني

 

ع التاجر ثوب أبو ريشة قط
عند فالن طابت العيشة 

قطع التاجر ثوب أو ورقة 
 (53)عند فالن نكتب الورقة

 

 
 

لبدايات ما قبل والدة الكون،  (صواني القش )أصول ىذه الطقوستعود و
المخاض، إنيا مرحمة تحرك المياه األولى قبل الوالدة، إنيا كوخ القصب الذي سينجو 

. (54)لميبلد الجديدمن الطوفان ويعبر إلى ا
وعند ذىاب أىل العريس وأخذ اليدايا معيم من كسوة وغيرىا كانت توضع  

وبعد مدة يحمميا أىل العروس، وىي ممموءة بالحمويات واليدايا  (الجونة)بوعاء من قّش 
. أىل العريس ويزورونمن حمقوم وممبس 

وكان يشتمل  ،(نكسدي) ويسمىالسومريين  إلىاليدايا والمير  أخذ ويعود طقس 
تحمل إلى بيت العروس عمى  (، فاكيةلحوم،تمور ،حبوب)مواد غذائية  عمى عندىم
 الذىب ىو المعدنو .من الذىب في العادةالعروس ( مصاغ) وكان.(55)من القش أطباق

الذين وصفوه بأنو لحم اآللية، أو شعاع الشمس المقّدس عند المصريين القدماء، 
. (56)ديرمز إلى الخمو الذي المتجدد

: طقس التعميمة: المطمب السادس
 ،يحتفل أىل القرية بالزفاف مدة سبعة أيام، حيث يكون اليوم السادس الحّناء 

تكون الحفمة لمّدة سبع أيام، فوالسابع يوم الزفاف، عندما يعزم أىل العريس أقاربو 
: األغاني واألىازيج والزغاريد، ومن أقوال التعميمية وتشتمل عمى

والقمر بداري  ليمة سعيدة
ُكّمو عشانك يا عاريس يا غالي 

 
 

                                                 

 .30/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  95فاطمة محمود ياسين، ربة بيت، : ة شخصيةمقابل (52)
 .30/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  95فاطمة محمود ياسين، ربة بيت، : مقابمة شخصية (53)
 .327، ص متون سومرالماجدي،  (54)
 .227، ص الطقوسطو،  (55)
 .250نفسو، ص  رجعالم (56)
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لل بعِع ليمة سعيدة والقمر 
 (57)ُكّمو عشانك يا عاريس يا مدّلل

 

أن رجبًل "لرواية مفادىا  ،سبع ليالي في استمرار االحتفال مدةسبب الويعود 
، كان يخاف آليتو، ويقدم ليا األضاحي ويقيم الشعائر (دانيال)صالحًا حكيمًا ُيدعى 

شارك في والئم بعل في معبد اإللو بعل، ي، وااية ابنو، ويغسل ثيابو ويحافظ عميولحم
وبعد سبعة أيام من ىذه االبتياالت  ًا،يرزقو ولد كيوكان يقيم العدل، ويبتيل إلى اهلل 

ليمنحو الخصب، وتتم لو  (يلا)يرّق قمبو، ويتوسط عند اإللو  (بعل) هالمتواصمة لآلل
. (58)"فيقيم احتفااًل بيذه المناسبة لمدة سبع أيام ،(أقيات) ويرزق بولد يسميو ،ذلك
 في االحتفاالت، حيث يرجع األمر إلى مدة (7)لمسألة الرقم وىناك تفسير آخر  

خمق الكون التي استغرقت ستة أيام فأتميا الرب خبلل ىذه الفترة ثم استراح في اليوم 
. (59)السابع

: طقس الرّناء: المطمب السابع
يستخدم باألعراس لحناء كّل من العروسين ويوزع عمى الضيوف،  :الرّناء 

يقوم العريس بشراء و.فيكون يوم مخصص ُيسمى ليمة الحناء، وىي تسبق يوم العرس
الحّناء في يوم الكسوة، وقبل حفمة الحناء بيوم، تقوم أم العريس وقريباتيا بعجن الحناء 

ُعرف و.ممبس وتوفي وبيض حمامكياس مزينة خاصة مع بعض الحمويات من ووضعو بأ
إذ صنعوا من مسحوق أوراقيا  ،الحناء قديمًا، فقد استعممو الفراعنة في أغراض شّتى

اغة الشعر وعبلج الجروح، وقد وجد كثير من المومياء بمعجونة لتخضيب األيدي وص
أما  .(60)المصرية الفرعونية القديمة مخضبة بالحناء، ويفرشون بيا القبور تحت موتاىم

، فيذه ةإيذانًا بمرحمة ميبلد وخمق جديد: لمرحمة العبور الثانيةفيرجع استخدام البيض 
البيضة ىي بيضة الكون األولى، التي انبثقت منيا الحياة، بيضة بتاج اإللو الفخراني 

. (61)"الطوفان األول"رمز البعث األول، التي تشّكمت بعد حركة الماء األولى 
العريس، ينطمق الموكب باتجاه بيت العروس وىم وبعد حضور المدعوين لبيت  

يحممون الحّناء المزّين ويرددن النساء األغاني والزغاريد، وتكون مشيًا عمى األقدام إذا 
. كان بيت العروس قريبًا، وبالسيارات إذا كان بيت العروس بعيداً 

                                                 

 .1/11/2013سنة، ربة بيت، دير أبو ضعيف،  75حية  محاميد، السيدة رب: مقابمة شخصية (57)
 .48، ص المعتقدات الكنعانيةالماجدي،  (58)
دار الوفاء لدنيا الطباعة  .(ط.د),األعياد والمواسم في الديانة الييودية: (2005)أبو شادي، صفاء  (59)

 .األعياد والمواسمأبو شادي، : وسيشار إليو. 17والنشر، اإلسكندرية، ص 
 .238ص  الطقوس،طو،  (60)
 .96، ص الدين المصريالماجدي،  (61)
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ليمة سعيدة والقمر بداري 
كمو عشانك يا عاريس يا غالي 

بعمل ليمة سعية والقمر 
 (62)كمو عشانك يا عاريس يا مدلل

 

 
 

: ومن األغاني
يا المي عمى الموج فّزي 
زِّي  جيبنالك بدالت العِع

 

يا المي عمى الّموج فّزي  
ّزي  جيبنالك بدالت العِع

 

 

شمعة ىالعاروس شمعة واهلل شمعة 
لوه جمعة  تضوي البيت المعتم وا 
زينة ىالعروس زينة واهلل زينة 

إيمو سنيني تضوي البيت المعتم و
قمر ىالعاروس قمر واهلل قمر 
لو شير  (63)تضوي البيت المعتم وا 

 

 
 

وتكون حفمة التمبيسة حيث يحضر العريس أثناء الحفمة ويجمس بجوار العروس، 
: ثم يمبس الذىب والنساء تغني وترّدد

معبس لّبس يا عريس لّبس مالك 
س عمى جنبك ىالعاروس زىر النرج

عالن لّبس يا عريس لبس مالك ز
عمى جنبك ىالعاروس زىر الرمان 
لّبس يا عاريس لّبس مالك ميموم 
 (64)عمى جنبك ىالعاروس زىر الميمون

 

 
 

يا ىالدار طوبي عمى طوبي 
زينيا مرمد بالخوطوبي 

ياىالدار ممبس عمى ممبس 
زينيا مرمد يوم لّبس 

ه يّ لعمى  هيّ لياىالدار 

 
 

                                                 

 .1/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  75ربيحة محاميد، ربة بيت، : مقابمة شخصية (62)
 .10/11/2013سنة، ربة بيت، دير أبو ضعيف،  70نجمة محاميد، : مقابمة شخصية (63)
 .10/11/2013ر أبو ضعيف، سنة، ربة بيت، دي 70نجمة محاميد، : مقابمة شخصية (64)
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زينيا مرمد بالنشمية 
 

 

   :وأيضاً 
ّية لبسيا يا عاريس المية الم

المية المية اهلل معك اهلل 
أساور رّية لبسيا يا عاريس 

أساور رّية اهلل معك اهلل 
الوادي الوادي مشييا يا عاريس 

الوادي الوادي اهلل معك اهلل 
لبسيا يا عارس  (65)ذىب رشادي

 (66)ذىب رشادي اهلل معك اهلل
 

 
 

أو تمنع األذى، وتجمب الحظ، تمائم  ولم ُتستخدم الحمي فقط لمزينة، وُتستخدم
، وبعد انتياء التمبيسة (67)كأداة سحرية لمتحصين ضد السحر والعين واألرواح الشريرة

دق الطبول، وىو طقس تطييري والغاية منو طرد وت .سةيتوّزع الحمويات ابتياجًا بالتمب
. (68)األرواح الشريرة

لعريس لبدء حفمة وبعد انتياء حفمة حناء العروس، ينتقل المدعوون لبيت ا 
حنائو، بأجواء مغمورة بالفرح والسرور، حيث يكون عشاء الضيوف معّدًا الستقباليم، 

: والمكّون من حمص ولحمة ومقببلت، ومن أغاني حناء العريس
مد إيدك رّنييا يا عاريس 

مد إيدك رنييا يا الال 
وأمك ال تجافييا يا عاريس 

ّمك ال تجافييا يا الال وا  
ّنا عا يا عاريس  عباتكرِع

رّنا عاعباتك يا الال 
ال تجافي عماتك يا عاريس 

ال تجافي عماتك يا الال 

 
 

                                                 

: انظر. نوع من أنواع الذىب وُيسمى بذلك نسبة إلى السمطان العثماني محمد رشاد الخامس: ذىب رشادي (65)
www.ejabat.google.com/ejabat.thread                                                          .

 .10/11/2013سنة، ربة بيت، دير أبو ضعيف،  70نجمة محاميد، : مقابمة شخصية (66)
 .128، ص ، دين اإلنسانالسواح (67)
 .260، ص المعتقدات الكنعانيةالماجدي،  (68)

http://www.ejabat.google.com/ejabat.thread
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منين جبت الرّنة أرمد يا عاريس 
الرّنة من عنا والبدلة من باريس 
منين جبت الرّنة أرمد يا غويان 
والرنة من عّنا والبدلة من لبنان 
منين جبت الرنا يا أبو الجوكيت 

 (69)الكويتوالرنة من عنا والبدلة من 
 

يحرص الجميع عمى تجميع فتات الحناء ووضعو في منديل، ويرجع ىذا و
المعتقد إلى أن الحناء مكث عمى يدي العروس وقتيا، ووفقًا لمبدأ االتصال أو التأثير 

. (70)بالعدوى فإنيا صالحة لؤلعمال السحرية
 

                                                 

 .1/11/2013سنة، ربة بيت، دير أبو ضعيف،  70ربيحة محاميد، : مقابمة شخصية (69)
 .238، ص الطقوسطو،  (70)
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: رمام العريس: المطمب الثامن
بيت قريب أو صديق، حيث يجتمع األقارب في مدعّوًا لمحمام في  العريس يكون 

بيت العريس في صبيحة ذلك اليوم، ثم يسيرون إلى الحمام وىم يرددون األغاني 
والزغاريد، حيث يحمم العريس بأجواء من الميو والمرح ويرش الماء والصابون عمى 

ىا عمى العريس، وبعد االنتياء من الحّمام، يأتي المضيف بالحمويات والمشروبات ويوزع
جميع الحضور من أطفال ونساء ورجال، ثم يقوم األقارب بتقديم النقوط لمعريس، 
بتعميقيا عمى بدلتو، حيث أنو يظير لمخارج وجسمو مميء بالنقود، ثم يركب الفرس 

. ويتجول في أرجاء البمدة ُمّتجيًا نحو بيتو
وين باقي وين مرمد يا مدلل 
باقي بالرمام والشعر مبمل 

ين مرمد يا مزيون وين باقي و
باقي بالرمام والشعر مبمول 

 

وين باقي وين مرمد يا مدلل  
باقي بالرمام والشعر مبمل 

وين باقي وين مرمد يا مزيون 
 (71)باقي بالرمام والشعر مبمول

 

كان االحتفال بالزواج المقدس معروفًا زمن سبللة لكش الثانية عمى وجو و
د إشارات صريحة إلى قيامو بدور الزوج في ، حيث تر(72)التحديد زمن األمير كوديا

كانت و.(73)المراسيم والطقوس الخاصة بيذا الزواج، كاالغتسال وتقديم اليدايا والقرابين
المرحمة األولى منو تبدأ بتييئة القصر فيتم نصب الفراش الذي سيتم عميو طقس الزواج 

ام اإللو والممك معًا، الذي تحيط بو أغصان األرز وباقات األسل ثم تبدأ مرحمة استحم
. (74)التعميد أو االغتسال قبل الزواج نوىو نوع م

وبعد أن تنتيي زّفة العريس، يكون طعام الغداء ُمعّدًا لمنساء، ومكّون من المحم  
ه عين حورس البيضاء والمبن واألرز والخضار والُخبز والمشروبات الباردة، ورد المبن أن

. (75)عندىم عرق اآلليةويسمى المبن 
شي  ،بقين النسوان يطبخن لمعرس، إشي بطبخ المحمة"السيدة نجمة  تقول  وا 

شي ،بطبخ الرز شي بخبز بالطابون، وبنخبز عند جيارننا بس اليوم  يطبخ وا  المبن، وا 
. (76)"الطباخ ىو المي بطبخ

                                                 

 .16/11/2013سنة،  70راجح محاميد، ربة بيت، دير  أبو ضعيف،  نجمة: مقابمة شخصية (71)
 .255ص ،الطقوسطو، : انظر  /.م.ق2500لكش في العصر السومري  ةمن أشير حكام مممك: كوديا (72)
 .255، ص الطقوسطو،  (73)
 .237، ص متون سومرالماجدي،  (74)
 .231، ص الدين المصريالماجدي،  (75)
 .16/11/2013سنة،  70نجمة راجح محاميد، ربة بيت، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (76)
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: طمعة العروس: المطمب التاسع
ليأخذوا  حيث يكون أقاربيا بجوارىا، وبعد صبلة العصر يأتي أىل العريس

العروس لبيتيا الجديد، حيث يدخل والدىا وأخوتيا وأعماميا وأخواليا لتوديعيا وتقديم 
: النقوط ليا ويكون إما من الذىب أو النقود، ومن أغاني الطمعة

شّد ليا يا أبوىا شّدليا 
وانطمبت مصاري عّدليا 

ا أمير شّدليا يا أبوىا ي
ّد كثير  وانطمبت مصاري عِع

اطمعي من رالك قومي اطمعي قوم 
وارنا رطينا رقوق أبوك وخالك 

قومي اطمعي قومي اطمعي شو مالك 
 (77)وارنا رطينا رقوق أبوك وعيالك

 

 
 

ثم تصل لبيت العريس وتجمس عمى كرسي موضوع عمى طاولة يجمس العريس بجوارىا 
: وتغّني

يا ريتك مباركي عمينا عمينا 
واتبكري بالصبي يمعب روالينا 

عالسمس والسمفة يا ريتك مباركي 
 (78)وتبكري بالصبي وتكثري خمفي

 

 
 

 طاردالممح ف) وُيرش عمى العروسين الشعير والممح وذلك لرّد العين والحسد       
" أنتم ممح األرض"يعود استخدام الممح كما ورد في الكتاب المقّدس و.(الشريرة لؤلرواح

بة يشير إلى الخصوفر أما استخدام الشعي.(79)ولكن إذا فشمتم فكيف يتم تمميحكم
. (80)واالستمرارية 

 
 
 

                                                 

 .1/11/2013سنة، ربة بيت، دير أبو ضعيف،  70ربيحة محاميد، : مقابمة شخصية (77)
 .1/11/2013سنة، ربة بيت، دير أبو ضعيف،  70ربيحة محاميد، : مقابمة شخصية (78)
 األردن،_، ترجمة زياد العسمي، دار الشروق لمنشر،عماناريخ الرممة عمى القدست:(ت.د)، فوشيو الشارتي (79)

 إليو، الشارتي، تاريخ وسيشار، 32ص 
 .262، ص الطقوس طو، (80)
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: طقس لصق العجينة: المطمب العاشر
عند وصول العروس لبيت العريس، تعطييا أم العريس عجينة موضوعة عمى  

بتمصق : "ورقة نبات خضراء، وتمصقيا عمى باب البيت، كما تقول الحاجة يسرى
. (81)"تخمر يعني تولدالعجينة عشان تمزق بالدار، وبنحط فييا خميرة، منشان 

وىي آلية  ،ً لحم الغمة المحصودة قديما (السومريين)عند القدماءوتمثل العجينة  
تم ممارستو  سحر تشابيي ، وفي ذلك(المرأة الحامل) المنتفخة،تشبو العجينة و .الخصب

. (82) في الحضارات القديمة من سومرية وغيرىا
شعال الشموع  وتقوم أم العريس بضرب رأس العروسين ببعضيما  البعض، وا 

مجمميا ممارسات سحرية ووالرقص بيا، كذلك يكون ىناك إبريق مخصص وُمزّين، 
طقس  وجدوعند السومريين والبابميين  .تيدف إلدخال البركة والخير عمى العروسين

عمى رأس  سائبل يسكبً فحفل الزفاف،  خبلليقوم بو الكاىن  ، حيثسكب السوائل
. (83)العروس لمباركتيا

وفي مساء ذات اليوم تبدأ حفمة الرجال، وىي الحفمة الكبرى، حيث تعّد وليمة  
. ويعم الغناء والدبكة والرقصلمضيوف، 

ند السومريين والبابميين وبعقد بيوم الزفاف ع ،منذ الِقَدم ،وليمةارتبطت اللقد  
ىا وأميا من قانون أشنونا عمى أنو إذا تعاقد الرجل مع أبي 28إذ تنص المادة "القران 

. (84)وأقام وليمة وتزوجيا فإنيا في ىذه الحالة زوجة شرعية
كان الزوج السومري يؤدي الَقَسم وتزّف لو زوجتو برفع قمنسوة عروستو، و 

ويضعيا عمى رأسو كدليل عمى احترامو ليا، وىذا يوجد عندنا برفع العريس لطرحة 
. (85)العروس يوم الزفاف

: ّيةطقس الصباح: المطمب الرادي عشر
تكون الّصباحية في اليوم الثاني من العرس، حيث يحضر أىل العروس لبيت  

والحمويات والفواكو والكثير من اليدايا لبيت العروس من  (86)العريس ومعيم المسّخن
أثاث وأدوات منزلية وغيرىا، وكانوا يصمدون العروسين ويمبسون مبلبس جميمة ويستمر 

                                                 

 .20/10/2013سنة، دير أبو ضعيف،  85يسرى ياسين، ربة بيت، : مقابمة شخصية (81)
 .266، ص الطقوسطو،  (82)
 .153، ص الدين السومريالماجدي،  (83)
 .153، ص نفسوالمرجع  (84)
 .325، ص متون سومرالماجدي،  (85)
مقابمة مع يسرى ياسين،  .أكمة شعبية فمسطينية مكّونة من خبز الطابون والبصل والسّماق والدجاج: المسخن (86)

 .م20/10/2013، دير أبو ضعيف، 85ربة بيت، 
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 يقوموفي ىذه األيام،.لجيران لتقديم التبريكات واليداياالغناء والرقص ويأتي األقارب وا
بعد ُمضّي ثبلثة أيام، وتعود العروس وأىل زوجيا لبيت والد زيارتيا بأىل العروس 

. (رّدة اإلجر)العروس بعد أسبوع من ذلك وُيسمى 
ومن الطقوس التي كانت منتشرة في القرية في السابق، ان تقوم العروس بعد   

وفي ذلك تقول  . صبيحة اليوم التالي، بالذىاب لمعين لجمب الماء وفي، ليمة الدخمة 
. (88)"مشّكمة بزيتون(87)والعاروس بتروح عالعين تمّمي جرة المّي وىي : "الحاجة يسرى

 ويرجع ىذا الطقس إلى وقت تعمم اإلنسان النيوليتي صناعة الِجرار الفخارية، 
ألم الكبرى، ذلك أن الجسد األنثوي ىو انضم اإلناء الفخاري  إلى جممة رموز ا حيث

أشبو بالوعاء السحري الذي يتحول في داخمو الدم إلى حميب يتفجر من فوىة الثدي، 
بالمستودع الذي تثمر في ظمماتو بذور الحياة لتنطمق من بوابة الرحم، وجسد األُنثى 

تطمقيا نحو الكونية ىو الجّرة الفخارية التي تحتوي عمى ِنَعم الحياة وأسبابيا ثم 
. (89)الخارج

: طقوس الطالق: المطمب الثاني عشر
عند وقوع المشاكل التي و.الترك، وىي قطع العبلقة الزوجية: الطالق في الممة 

ولما بدو "ال حّل ليا، يمجأ األشخاص إلى الطبلق، ولكن إذا أراد الرجل أن يعيد زوجتو، 
. (90)"ما يقبل رد المرة عمى دارىا ىا بضربو سبع كفوف قبلوأخ قومب، الزلمة يُرّد مرتو

مصر القديمة يعني حل رباط الزوجية، بحيث ُيصبح كبل الزوجين  يالطبلق فو 
وأنو في إمكانو أن يبدأ حياة زوجية ،منفصمين عن اآلخر، حّرًا في ممارستو حياتو 

لقد ىجرتك كزوجة، "أخرى، والكممة الصريحة تصدر من الزوج موجية إلى الزوجة 
، وكان الزوج أحيانًا يسمم زوجتو ورقة مكتوبة تثبت ما جاء في "نفسك زوجًا آخراتخذي ل

مس الثاني تحتإلى عصر الممك  أقدمياالعبارة، ولقد وصمت عشر وثائق يرجع تاريخ 
، ولكنيا ذات صيغة واحدة مكتوبة بنفس األسموب وتنتيي بتوقيع الموثق 25من األسرة 

ة الحق في تطميق نفسيا وكانت ممزمة بتعويض وتوقيعات الشيود، كما كانت لممرأ
. (91)زوجيا

                                                 

 .ُمزّينة: مشّكمة (87)
 .20/10/2013سنة، دير أبو ضعيف،  85يت، يسرى ياسين، ربة ب: مقابمة شخصية (88)
 .48، ص لمز عشتارالسواح،  (89)
 .15/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  65أمل عميات، ربة بيت، : مقابمة شخصية (90)
.  www.bing.com .، المجمد العاشرموسوعة مصر الرديثة نور الدين، عبد الحميم، (91)
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كان الطبلق أمرًا معروفًا منذ عصر فجر السبلالت، وكان الطبلق يعني تنازل و
الزوج أو الزوجة عن حقوقيما مع فراق اآلخر، وقد ذكر أوركاجينا في إصبلحاتو أنو 

خمس شيقبلت من قبل عيده كان الرجل الذي يريد أن يطّمق زوجتو فعميو أن يدفع 
وشيقبًل واحدًا إلى كبير الوزراء، وىذا يعني أن الرجل يأخذ الموافقة قبل  ،الفضة لمحاكم

. (92)الطبلق

وتستطيع الزوجة تطميق زوجيا إذا أثبتت سوء تصرفاتو، حيث قدمت الزوجة  
شكوى إلى القضاة تتيم زوجيا بممارسة المواط، وعندما أثبتت ذلك، حمقوا  (عشتارومي)
س الزوج، وثقبوا أنفو وأخذوه في مسيرة تشييرًا بو، استممت الزوجة ميرىا من ممتمكات رأ

.(93)الزوج

                                                 

 .269، ص متون سومرالماجدي،  (92)
 .269نفسو، ص  رصدالم (93)
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طقوس العقم والرمل والوالدة 
     .لعقما طقوس
ولي  وىو "(خضر األخضر)ثناء البحث بالقرية عن طقوس سحرية ورد ذكر أ        

ويرد ىذا االسم في .(94)"أولياء اهلل الصالحين محل ما بمشي بتصير األرض خضرة من
المسممين والمسيحيين دون أن يعرف األساس الذي تُبنى  عندالتراث الشعبي الفمسطيني 

عميو مثل ىذه اأُلسطورة، واسم الخضر بفتح الحاء وكسر الضاد يعني األخضر وىو 
بصار إلى يوم القيامة نراه في المعتقد الشعبي نبي في كل زمان ومكان محجوب عن األ

يحتفل الريفيون بيوم القديس مارجورجيوس الذي يدعونو ، ف، أما في أوروبا (95)الفمسطيني
جورج األخضر، وذلك في الثالث والعشرين من نيسان، وىو نفسو التاريخ الذي دارتو 

ُتعزى إلى القديس  حولو معظم أعياد الخصب القديمة إلى جانب وظائف الخصب التي
فإن الخيال الشعبي قد حفظ في ىذه الشخصية جوانب أخرى آللية الخصب  ،جورج

السوري القديمة، خصوصًا اإللو بعل في شكمو المعروف، كقاىر لمتنين ذي الرؤوس 
وتحدثنا الحاجة .(96)في التراث الشعبي الفمسطيني (الخضر)السبعة ومارجيوس ىو نفسو 

أنا جبت "لطقوس التي كانت منتشرة في القرية ، حيث تقولسعدة ياسين عن بعض ا
ست ابطون، بنتين وأربع أوالد األربعة ماتوا والبنات عشن، قالولي جيبي سمكة نظفي 
 ،،بطنيا وحطي بطنيا سبع إبر وسبع خيطان حرير كل واحد لون، وسبع حبات قزحة

العتبة، واهلل وسبع حبات شعير وحطييا فوق  ،وسبع حبات سمسم وسبع حبات قمح
ثبلث أوالد وعاشو والحمد هلل وىييم  جيبتوبعدما  ،عممتيا وىييا موجودة لميوم

. (97)موجودين
والطقس السابق لو جذوره في الحضارات القديمة، فالسمكة السابحة في أعماق   

البحار المظممة كالقمر السابح في السماء المعتمة، وىي الرمز األكثر تعبيرًا عن الدوافع 
شارة لممياه التي كانت تشّكل ثالث وا لغرائز الطبيعية الجالبة لمنسل، فالسمكة رمز وا 

. (98)العوالم الكبرى، والسمكة مرتبطة باألم الكبرى
وتبذل المرأة العاقر الكثير من الُجيد من أجل إنجاب األطفال، فتمجأ لمذىاب  

يجي المرة، بنفحصيا أول ما بت" "عن ذلك بقوليا إلى الدايات وتخبرنا الداية آمنة
، بنزل ئ إذا مرتفعة بنزليا بالتمميس، بجيب زيت زيتون داف. (والرحم)وبنشوف المولدة 

                                                 

 .4/12/2013سنة، دير أبو ضعيف،  88فيمية القادي، ربة بيت، : مقابمة شخصية (94)
 .334، ص لمز عشتارالسواح،  (95)
 .344-343المرجع نفسو، ص  (96)
 .19/11/2013سنة، دير أبو ضع يف، ربة بيت،  75سعدة أحمد ياسين، : مقابمة شخصية (97)
 .148-147، ص لمز عشتارالسواح،  (98)
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عمى البطن من فوق لتحت، حتى ترجع محميا، وبعدين نخمي الوحدة تمم سبع إبر من 
. (99)"سبع فاطمات

وىناك وصفات طبية شعبية تمجأ المرأة العاقر الستخداميا، وتحتوي بعض  
. والقرابين (100)سل والرب ، وكانت تقدم المرأة أيضًا النذورعمثل المكونات ال
جاب، فيصعد  نمن اإل مأسطورة الممك إيتانا الذي ُيحر)وفي أسطورة إيتانا وىي  

ات من السماء لو نبب، والنسر لتحصل عمى السماء بمساعدة الحّية، رمز الط إلى
وحيث َبَمغ السماء السابعة، ال يعرف ما خاصية اإلخصاب، ألن امرأتو كانت عاقرًا ، 

الذي حصل بالضبط، لكنو حصل عمى عشبة اإلنجاب ويبدو أّنو قد قام بفعل يرضي 
اآللية عندما أنقذ النسر من وقوعو في حفرة، أي أّنو كوفئ بالصحة، وىذا يعني أن 

يرضي اآللية، يشفى من مرضو، وقد حصل إيتانا عمى عشبة اإلنجاب  حين اإلنسان
. (101)من اإللو عشتار

المرة المي ما بتخمف بتيجي عند أبوي، بعمميا حجاب : "وتقول السيدة أمل 
ال الحجاب  تمبسو، وطول ما ىي البستو متمرش من مقبرة وال تروح عمى بيت أجر وا 

. (102)"بنفكّ 
ويعود وتقوم المرأة العاقر بتقميد عممية الوالدة بأن ينزل الطفل من ثوب المرأة،  

 ،إلى األساطير اإلغريقية عندما أقنع زورس زوجتو الغيورة بتبني ىرقلقس، ىذا الط
ا ودفعتو وجعمتو يسقط عمى األرض هدخمت اآللية إلى التخت ثم جذبت ىرقل إلى حضن

 ومن الطرق التي تمجأ إلييا المرأة  العاقر، . (103)من خبلل ردائيا، تقميدًا لعممية الوالدة
. (104)"ث مراتعمى بطنيا وظيرىا ثبلالدحرجة 

ربة الطبيعة بخصب األرض ودورة الزراعة  (إنانا)وىناك صبلة مرفوعة إلى  
والتكاثر، سيدة النواميس الكونية، أييا النور المشع، يا واىبة الحياة وحبيبة البشر، أنت 

أعظم من كبير اآللية، وأنِت أعظم من األم التي ولدتك، يا مميكة الببلد الحكيمة 
.  (105)ثرة المخموقاتالعارفة، يا مك

                                                 

 .20/11/2013سنة،  80آمنة عمي، داية، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (99)
. جمع نذر، ما يقدمو المرء لرّبو، ويوجبو عمى نفسو من صدقة أو عبادة أو نحوىا: النذور (100)

www.wikipedia.org  .
 .32، ص الطقوسطو،  (101)
 .15/11/2013نة، س 65أمل عميات، ربة بيت، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (102)
 .35، ص الطقوسطو،  (103)
 .16/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  85الحاجة عريفة الشرفي، داية، : مقابمة شخصية (104)
 .52، ص لمز عشتارالسواح،  (105)
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ويبدو ىذا الطقس يعود إلى طقوس سحرية، وىي ما يقوم بو الساحر من تقميد  
ومحاكاة بحسب قانون التشابو بمعنى أن الشبيو ينتج الشبو وىو ما يسّمى بالسحر 

. التشاكمي، أو سحر المحاكاة
لى        تتمونساء،  جانب الدعاء والطقوس السحرية التي يقوم بيا العاقر من رجال وا 

القطعة الجمدية الناتجة عن عممية الطيور، وىي  بمع :ممارسة طقوس أخرى عدة منيا
الزلمة إال بخمفش : "وتقول السيدة فاطمة. إحدى طرق عبلج الُعقم، وذلك لزيادة خصوبتو

وىذا الطقس لو جذوره وارتباطاتو القديمة، فقد ظيرت  .(106)"ببمع الجمدة عشان يخّمف
العبادات حيث اعتبرت رمز الخصوبة وانبعاث الحياة، عندما كأقدم  ،عبادة الجنس

شاكل اإلنسان البدائي بين أثمار الطبيعة وأثمار المرأة، ظير ىذا في فن الرسم والنحت، 
وشكل التماثل التي تظير أعضاء المرأة التناسمية متناسيًا وجييا في كثير من األحيان، 

أم الكون وأصل الحياة، و جتمعًا أموميًا عند المرأة، فقد كان المجتمع البدائي القديم م
. (107)ترّكز المنظر عمى البطن والثديين والرحم والحوض وعمى الفخذين

األعضاء التناسمية الذكرية عند بعض القبائل البدائية تشوى وُتحرق ُثم وكانت  
. (108)تريةًا يبذر فوق الحقول إلخصاب الُتطحن وُتسحق رماد

واألطفال الرّضع، ويطمق  (الحوامل)لناس بوجود شياطين تياجم النساء يعتقد او      
المرة : "عمييا القرينة ويكثر االعتقاد بوجود قرينة لكل إنسان، كما تقول السيدة زريفة

إليا قرينة كافرة، بتيجيميا بالحمم عمى شكل ثور كبير وبنطحيا،  (بتجيض)المي بتسقط 
 .(109)"بتقوم ثاني يوم وبتسقط

وبعمميا حجاب، في آيات قرآن، "برنا أن طرق عبلجيا أن تمبس حجاب وتخ 
. (110)"، بتشّرد الشياطين(الحبة السوداء)وبرّش حوالي الدار َحب قزحة 

وتمجأ المرأة لمسحرة والمشعوذين لمتخمص من ىذه القرينة، وتخبرنا السيدة يسرى  
ا وبتغمي مع المي كبيرة بتجيب من ورقو (112)شجرة دوم (111)في عند سدرة بيت قاد"

. (113)"المي بتخمفش لممرأة، وبنستعمميا ُأخرى (أيام جمعة)وبتتحمم فيو لسبع أجمع 
                                                 

 .25/10/2013سنة،  66فاطمة محاميد، ربة بيت، دير أبو ضعيف : مقابمة شخصية (106)
 .129، صالمعتقدات الكنعانيةالماجدي،  (107)
 .38، ص لطقوسطو، ا (108)
 .5/10/2013سنة، دير أبو ضعيف،  90زريفة عمي، داية، : مقابمة شخصية (109)
 .5/10/2013سنة، دير أبو ضعيف،  90زريفة عمي، داية ، : مقابمة شخصية (110)
 .اسم قرية بجوار قرية دير أبو ضعيف: بيت قاد (111)
 .شجرة السدر: شجرة الدوم (112)
 .20/10/2013سنة، ربة بيت، دير أبو ضعيف،  85يسرى ياسين، : مقابمة شخصية (113)
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قتمت الحّية بتضرىاش، أما  المرأةحّية، إذا  عمى شكللين يجابتيوفي نسوان " 
. (114)"ة، بروح الولد المي ببطنياأذا الحية قتمت المرإ
ألطفال الرّضع ويؤخرون والدة النساء وقد ورد ذكر لمسبع أشرار الذين يقتمون ا 

، ومن الشعائر لدى السومرية، تقدم (115)ومن ضمنيا خروج األفعى من الشجرة الختينة
طيمة فترة حمميا، التي ترغب  (المتشو )قرينة الشريرةالمرأة منذ بداية حمميا تقدمات لل

بالحامل وتوقع  في تقديم المحم واليدايا والدمى التي تجعميا تيرب بيا دون أن تتربص
. (116)"طفميا

وعند إعبلن  .غياب الدورة الشيرية، والتقّيؤ والوحام: ومن عبلمات الحمل 
الحمل تنتشر الفرحة والسرور ابتياجًا بالطفل الجديد، وينظر إلى المرأة الحامل نظرة 
إعجاب واحترام، وذلك لربطيا باألرض وخصوبتيا، فقد وجد اإلنسان بالمرأة البدينة 

والمرأة كما ىو معروف مكتشفة  ،فاة الخصبة الحامل رديفًا لؤلرض الخصبة المثمرةالمعا
ية، وأصبحت اآللية األم تبدو بالزراعة وحافظة البذور، ولذلك دفعيا إلى مرتبة اإللوه

. (117)وكأنيا سبب إخصاب األرض في العقيدة الدينية

: طقس التعرس عمى جنس الجنين
فالبطن العريض واألجناب  ؛ن شكل جسم المرأةيتم التعرف عمى جنس الجنين م 

المميئة دليل عمى أن المرأة تحمل بأنثى، أما البطن المستدير المرتفع لؤلعمى دليل 
والبطن العريض والنازل لتحت  البطن المعرنس لفوق فييا ولد"الحمل بولد، وتقول نجمة 

لبطن المرتفع لؤلعمى باالعتقاد بأن السماء إلو المطر، فا ويرتبط ذلك.(118)"فييا بنت
إن رحيل اإلنسان من أماكن المطر من حرمو إلى سامراء : تحمل ولد، وىناك مقولة

فأدرك اإلنسان أن األرض ليست العامل الوحيد ألن المطر ىو السبب األىم في 
الزراعة، وترافق ذلك مع دور الرجل في اإلخصاب وربط اإلنسان البدائي بين المطر 

ن ىذا التحول فاتحة االنقبلب الذكوري، فانعكس ذلك عمى العقيدة وَمِنّي الرجل، وكا
. (119)الدينية

                                                 

 .20/10/2013سنة، ربة بيت، دير أبو ضعيف،  85يسرى ياسين، : مقابمة شخصية (114)
 .344، ص متون سومرالماجدي،  (115)
 .157، ص الدين السومريالماجدي،  (116)
 .82، ص الطقوسطو،  (117)
 .10/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  70نجمة محاميد، ربة بيت، : مقابمة شخصية (118)
 .82، ص الطقوسطو،  (119)
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ة الحامل ، تقوم بمجموعة من السموكيات  لمتعرف عمى نوع أوكانت المر 
إذا حطت الوحدة من بوليا عمى الشعير والقمح إذا بطمع : "تقول الحاجة زريفة.الجنين 

ذا طمع الشعير يبق . (120)"ى فييا بنتالقمح يبقى فييا ولد، وا 
إذا تبولت المرأة في كيسين أحدىما قمح : "م.ق1350وجاء في بردية برلين  

إذا ًنبت الشعير فالمولود سيكون  اواآلخر شعير فإن نبت القمح فالمولود سيكون ذكرًا، أم
، وما زال (121)"وقد يعود ىذا لكون القمح مذّكرًا في المغة المصرية والشعير مؤنثاً  .بنتاً 

 قمحو)ليذا اليوم حيث يسأل عن جنس المولود بعد الوالدة مباشرة فيسأل الستخدام ىذا ا
. (شعيرة وال

 

مكانة المرأة الرامل  
ييتم الفمسطينيون بشكل خاّص بالمرأة الحامل، فيي تتمتع بالدالل والعناية،  

جزء  ك اعتقاد بأن المرأة التي تتوحم إذا اشتيت طعامًا ولم تأكل منو، وقامت بحكّ افين
من جسميا، فإن بقعة بشكل الشيء نفسو تظير عمى جسم الَجنين، وبنفس المكان الذي 

، في وحدة كل والدىا ُسمر، شربت مي وىي "عين الحامل بتنقل"حكتو األم، كما يقال 
. (122)"بنت شقرة وعينييا ُزرق، جابت الولد مثميا أشقر أيدينحامل من 

الييمولية األولى المقدمة، لذلك تمتمك ويعود ىذا إلى بدايات الكون، واألم  
. (123)"الحامل قدرات خارقة ال تمتمكيا غيرىا، مثل ختوم وبتاح

التي كانت شجرة  (النخيل)وربط بين المرأة الحامل وبين الشجرة وخاصة شجرة  
عشتروت المقدسة، وشجرة الحياة عند السومريين والمصريين وشجرة اإلنجاب ورمز 

وشبيت المرأة التي تنجب باألرض  .(124)"ن واليندوس وغيرىمالخصوبة عند الصينيي
مكتشفة الزراعة  (125)وخصوبتيا، فالمرأة الحامل رديفًا لؤلرض وخصوبتيا، فالمرأة

. (126)"وحافظة البذور
يظير اىتمام المصريين القدماء بالمرأة الحامل، حيث وجد أول مشفى لرعاية و 

التي كان يستعين بيا  (127)نيتم اآللية اسبم، شّيده المصريون .ق4000الحوامل منذ 
                                                 

 .5/10/2013سن،  90زريفة عمي، داية، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (120)
 .42، ص الطقوسطو،  (121)
 .7/11/2013سنة،  57مقابمة شخصية، ميا محاميد، دير أبو ضعيف، معممة  (122)
 .79-75، ص الدين المصريالماجدي،  (123)
 .47، ص الطقوس ،طو (124)
.   www.abahan.comىي أنثى اإلنسان البالغة، : المرأة (125)
 .43، صالطقوس طو، (126)
 .48طو، الطقوس، ص: انظر .إلية التناسل لدى المصريين القدماء: نيت (127)
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وفي القضاء المصري  .ىذا المشفى بتعميم القاببلت والعناية بالحوامل ميقوو .حواملال
حدثت جريمة فييا حامل، ال يتسّرع القاضي بالعقاب بل ان ليا استثناًء فإذا قديمًا ك

. (128)عحصانة قانونية ومراعاة في المجتميؤّجمو حتى تضع طفميا، وكان ليا 
. مّدة الرمل

إن المدة الطبيعية ال تزيد عن تسعة أشير، وقد تمد المرأة قبل ذلك وتسمى  
. (129)"الحمل أربعين أسبوع"و تقول الحاجة زريفة  (سبيعية)
متى ستتم والدة ريديجوت : وجاء قديمًا أن خوفو سأل ساحرًا يسمى ديجيدي 

عشر من أول شير الشتاء، وتمك سوف تمد في الخامس : زوجتو؟ فأجاب الساحر قائبلً 
 (130)يومًا، ىذه المدة تقول عنيا األساطير مدة حمل إيزيس 294و 275فترة تتراوح بين 

م العبارة أمك احتفظت بك حتى .ق1350ونقرأ عمى التوابيت في بردية برلين  بحورس،
. (131)اليوم األول من الشير العاشر

ألولى، وذلك حتى تتفادى وعمى المرأة أن تعمن عن حمميا منذ العبلمة ا 
. الشبيات

: طقس الوالدة
طيمة فترة الحمل والجميع ينتظر لحظة الوالدة، بوافر من الدعاء واالبتيال  

. لسبلمة األم والطفل، وقد تصل لتقديم النذور عند إتمام الوالدة
وعند بدء األّم المخاض تحضر الداية إلى بيت المرأة، مع قريباتيا وجاراتيا، أما  

زمان نقعد بقينا : "، وتقول الدايةءغرفة الوالدة فبل يدخل سوى الداية واثنتان من النسا في
بس اليوم بتولد  (سيل لموالدة)عمى حجر وىي تولد، وثنتين بمسكنيا من ظيرىا،  أةالمر

. (132)والمرة نايمة عمى ظيرىا وبنخمييا تنام عمى جنبيا الشمال عشان تولد أسرع
الكبرى في العديد من الثقافات، حجر  ممأنو كان لؤلويعود الحجر األسود  

، وجاء (133)مقدس نعبد من خبللو، كما ىو الحال في عستارت األسود، وحجر البلت
. (134)(انظروا إلى الحجرين فإذا كان الطفل ذكرًا فاقتموه): في التوراة

                                                 

 .48، ص الطقوسطو،  (128)
 .5/10/2013سنة،  9زريفة عمي، داية، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (129)
 .آلية مصرية وابنيا حورس ممورع أعظم آلية المصريين: سإيزي (130)
 .50، ص طو، الطقوس (131)
 .9/11/2013سنة،  85مقابمة شخصية، عريفة الشرفي، داية، دير أبو ضعيف،  (132)
 . 233، ص الدين المصريالماجدي،  (133)
 .68، ص الطقوسطو،  (134)
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 وعند بدء آالم المخاض، تطعم المرأة حبات من التمر وذلك لفائدتيا في تسييل 
َعَمْيِك ُرَطبًا َوُىزِّي إَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَمِة ُتَساِقْط }: عممية الوالدة، كما ورد بالذِّْكر الحكيم

.  (135){َجِنّياً 
وكانت النخمة شجرة مقّدسة عند عموم شعوب الشرق األدنى السامية، وكانت        

ة من ظيور رجل تعتبر شجرة الحياة عند السومريين، وكان ثمرىا يتضح بموحة طيني
وامرأة وبينيما نخمة محممة بالتمر وتظير األفعى خمف المرأة، وقد عّد الباحثون ىذه 

. (136)الموحة أصل فكرة الخطيئة التوراتية واعتبروىا شجرة الحياة أو شجرة المعرفة
أما إذا " صمين عمى النبي"الطفل تستقبمو الداية فإذا كان ولدًا قالت وعند نزول  

". الحمد هلل عمى سبلمتيا"كانت بنت 
: وتقول

مديت إيدي اليمين 
مديت إيدي الشمال 

 

واتكمت عميك يا رب العالمين  
 (137)واتكمت عميك يا ررمن

 

وتستخدم اليد اليمنى من باب التكريم، كالتغسيل والوضوء والمبس دخول البيت  
َوأْصحاُب }: عزيزوالمسجد واستخدام اليد الُيسرى لما بو أذى، كما ورد في كتاب اهلل ال

فأّما َمْن }: ، وقال تعالى(138){الَيِميِن َما أْصحاُب الَيمين ِفي ِسدٍر مخضوٍد وَطْمح َممدود
ب إلى أىمو مسرورًا، وأما َمْن ُأوِتي ُيحاَسب ِحسابًا َيسيرًا وينَقلْ ُأوِتَي كتاَبُو بيمينو، فسوَف 

وكانت تستدعي لممرأة التي  .(139){اً كتاَبو وراء ظيره، فسوَف يْدُعو ثُبورا وَيْصمى َسعير
ذا األْرُض ُمّدت، وألَقْت ما }: تنجب بآيات قرآنية إذا الّسماء انشّقت وأذنت لربِّيا وُحّقت وا 

.  (140){فييا وتخّمت
تحضرىا القابمة التي  مويبدو أّن الوالدة كانت تجري عمى مصطبة من البط 

. (142)ساعدة في اإلنجابلمم (141)أخذت ىنا دور الكاىنة أو دور اآللية ننتو
 
 

                                                 

 .25سورة مريم، آية  (135)
 .47، ص الطقوسطو،  (136)
 .9/11/2013، 85ة شخصية، عريفي الشرفي، داية، دير أبو ضعيف، مقابل (137)
 .28سورة الواقعة، آية  (138)
 .12-6سورة االنشقاق،  (139)
 .4-1سورة االنشقاق،  (140)
 .322متون سومر، ص : المساعدة عمى اإلنجاب. آلية الوالدة: ننتو (141)
 .322، ص متون سومرالماجدي،  (142)



28 
 

: ُعسر الوالدةطقس  
الوالدة، كأن تأخذ  عندما تكون الوالدة صعبة، تمجأ المرأة لبعض األمور لتسييل 

بقينا ". االتصاليمن مبلبس ثوب الزوج وتوضع عمى جسم المرأة، كنوع من السحر 
. (143)"، ونسقي ميتيا لممرأة عشان تسيل الوالدةأجرهيغسل كعب نخمي الزلمة 

ذا }: ومن اآليات التي تُقرأ عمى المرأة  إذا الّسماء انشّقت، وأذنت لرّبيا وُحّقت، وا 
. (144){األرض ُمّدت، وألقت ما فييا وتخّمت

لك الحمد يا أربو اآلليات، لك اإلجبلل يا :"(145)وىناك ترتيمة مرفوعة لعشتار 
صائر الموجودات البشر وأعظم اآللية، عشتار ما ليا في عظمتيا قرين، بيدىا مسيدة 

. (146)"جميعًا ليا الدعاء واسميا األول بين األسماء نافذة شرائعيا سامية ُمحكمة
: التخمُّص من المشيمةطقس  
الزم تنزل "وىي التي تخرج من الرحم بعد انتياء عممية الوالدة، : المشيمة 

ذا  (المشيمة)الخبلصة  طّولت تا بعد الوالدة مباشرة، ألنيا إن ظّمت بتقتل المرة، وا 
. (147)"بسرعة بتنزلطمعت بتقول المرة أع 

ويجب التخمص من المشيمة بوضعيا بجّرة فخار ودفنيا، بحيث ال يتمّكن أي  
. المرأة وابنيا (148)شيء من الوصول  إلييا، وذلك كي ال تكبس

السبلم عميك يا حّرة تحوي المّن : وقديمًا قيل عن العذراء في إحدى مدائحيا 
.  (149)"ألتقياء، السبلم عميك يا غذاء يقدم بدل المنّ حواس ا ،المحمى

تحمل جّرة فخارية  وىي تيا ومنحوتاتيا،وجد لعشتار نفسيا العديد من رسوماو          
المحفوظ  (ربة الينبوع)التمثال المعروف باسم : يميل عنقيا قميبًل إلى األمام ومن ذلك

األعمال الفنية التي تركتيا  من أجمل رحف مدينة حمب بسوريا، والذي يعتبفي مت
.  (150)"الحضارات القديمة

                                                 

 .1/10/2013سنة، دير أبو ضعيف،  95د، ربة بيت، سموى محامي: مقابمة شخصية (143)
 .4-1سورة االنشقاق، آيات  (144)
 .55ص .لمز عشتارالسواح، . آلية الخصب والحب والجنس لدى سكان وادي الرافدين: عشتار (145)
 .55، ص لمز عشتارالسواح،  (146)
 .5/10/2013سنة،  90مقابمة شخصية، زريفة عمي، داية، دير أبو ضعيف،  (147)
 .ُتصاب بالعين والحسد: تكبس (148)
 .50، ص لمز عشتارالسواح،  (149)
 .262المرجع نفسو، ص  (150)
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طقوس ما بعد الوالدة 
استقبال المولود الجديد 

قدوم المولود الجديد، وخصوصًا الذكور، ألن مجتمعنا مجتمع عند  تعّم الفرحة  
تخوف من موت  ودائما ىنالك  .ذكوري، حيث توزع الحموى الفاخرة ابتياجًا وسروراً 

 معينة طقوس لذا تمارس .السكان الفمسطينيين بوجود قرينة لكل امرأة العتقادالطفل 
. لمنجاة بالمولود من شرىا

طقس المشيمة 
بقت مرت أخوي تجيب والد ويموتوا، وآخر بطن جابتوا : "تقول الحاجة خضرة 

بعدىا جابت والد وبنات وصار  مميح، ودفناىابجرة فخار  (المشيمة)حطينا الخبلصة 
. (151)"عندىا عيمة

وتعود أصول ىذا الطقس إلى اعتبار األخت أو الخبلصة روح الطفل، وبحسب  
ه يفترض وجود عبلقة بين اإلنسان وأي جزء ينفصل فإنّ  (152)قانون السحر االتصالي

الفخاري  صناعة الجرار الفخارية انضم اإلناء (153)عنو، فمنذ أن تعمم اإلنسان النيوليتي
إلى رموز األم الكبرى ذلك أن الجسد األنثوي ىو أشبو بالوعاء السحري الذي تختمر في 

. (154)ظمماتو بذور الحياة، وتنطمق من بوابة الرحم
الذبح طقس  
 .تقديم فداًء لمطفل بذبيحة لو، ويوضع الدم عمى مبلبس األم حتى يعي طفميا 
 حيث تتحدث عنروفة بيذا االسم في النصوص البونية المع عن ىذا الطقسكشف و

أىمية النذور المشفوعة بنصوص ونقوش توضح طبيعة ىذه النذور المقدمة إلى إلو 
. (155)تانيتفي معبد محدد، وأغمبيا مقدمة لئللو بعل حمو اإللو محدد 

                                                 

 .5/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  70خضرة رواجبة، : مقابمة شخصية (151)
ىو أن يقوم األشياء ا لمتصمة حتى بعد أن تنفصل تمامًا عن اآلخر، في عبلقة : السحر االتصالي (152)

: (1972)ر جيمس فريز: انظر. سم اآلخرجعمى أحدىا تغير يؤثر بالضرورة عمى ال تعافت، بحيث إذا طرأ
: ، وسياشر إليو50، ص، ترجمة أ حمد أبو زيد، الييئة الخيرية العامة لمتأليف والنشر1، ج  المصن الذىبي

 فريزر، الغصن الذىبي
 .80، صالطقوسطو، : انظر. م.ق8000-10000: النيوليتي (153)
 .48، ص ز عشتارلغالسواح،  (154)
 .260، ص المعتقدات الكنعانيةالماجدي،  (155)
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ويذبح عقيقة عن المولود الجديد، حيث يكفل أبوه أو جّده بذبح أضحية عنو،  
العقيقة ثبلث أقسام، ثمث لمواليا وثمث لمقرايب والفقراء وثمث  مبنقس"فيقول الحاج راجح 

. (156)"لمدار
عرف الكنعانيون القدماء األضاحي النباتية والحيوانية والبشرية، فقد كانوا  

يقدمون القرابين من الخبز والطحين إلى التماثيل اإلليية في الغابات وعند الكنعانيين 
األطفال الّرّضع األطفال الذين يقدمون أضحية  كانت ىناك ذبيحة األبكار حيث كان

وكذلك كانت تقدم الذبائح الحيوانية التي توضع  (ل سامونعب)ثمينة لآللية وخصوصًا 
. (157)عمى الميت

وفي عيد أثينا األكبر كانت القطوس تقتضي إرسال القرابين من الماشية  
اب إلى معبد رخيثون إلىداء البيضاء واألغنام ذات الفراء العضية يحث يختم العيد بالذه

. (158)اآللية تأثير الخشب وذبح القرابين ليا
نظرة المجتمع الشعبي لألبناء 

ييتم العرب بعامة والفمسطينيين بخاصة بإنجاب أكبر عدد من األطفال  
المي خّمف ما : "ة، ومن األقوال المعيودةوزّ وخصوصًا الذكور، ويعتبرونيم سند وعِ 

وقال عن امرأة مشيورة بكثرة  ،(159)"رب وال حسرتيم بالقمبشوفتيم عمى الد"، "مات
. (160)"حبمى ومرضعة وقداميا أربعة، وطالعة عالجبل اتجيب دوا لمحبل"الخمف 

: ه أوالدوليس لدي وتقول ترويدة عمى لسان المرأة التي يموت زوجيا 
دارىم يا ناس ما فييا ردا 
سافروا منيا كما طير الندى 

صمار  دارىم يا ناس ما فييا
. (161)سافروا منيا كما طير الرمام

الناس منيا، ويعتبروا البنات ىم كما  مونيفرح الناس بالولد، أما البنت فيتشاءو 
، مصايب الدنية أربعة "عندو بنات عمروا ما برتاح واليىم البنات لمممات، "المثل يقول 

 ،(162)"وين الطريقل والسؤال ولو ميالدين ولو ردىم أو البنت ولو مريم والغربة ولو "
                                                 

 .225/9/2013سنة،  90راجح محمد محاميد، دير أبو ضعيف، مزارع، : مقابمة شخصية (156)
 .261، ص المعتقدات الكنعانيةالماجدي،  (157)
 .171، ص الطقوس طو، (158)
 .7/11/2013، سنة، دير أبو ضعيف 77زينب ياسين، ربة بيت، : مقابمة شخصية (159)
 .7/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  77زينب ياسين، ربة بيت، : مقابمة شخصية (160)
 .86، ص الطقوسطو،  (161)
 .15/11/2013. سنة 70نجمة راجح محاميد، ربة بيت، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (162)
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ال شعيرة"ى أنو عند إتمام عممية الوالدة أو سؤال يوجو لمقابمة حت فالقمحة ولد " قمحة وا 
بالبنت ت من بكر نياليا : "أما عند إنجاب البنت، فُيقال.(163)والشعيرة تدل عمى البنت

. (164)"بالصبي توتعش

ىدايا حسب مكانة وبعد أن يأتي الضيوف والمينئين بالمولود الجديد، وتكون ال     
نجاب البنات وتستمر ى لممرة األولى، ويكره تكرار االعائمة ومركزىا، ويتقبل المولود األنث

حتى يأتي الولد، وىذا ما يدل عمى استمرار المجتمع الذكوري، فقد ورد المرأة باإلنجاب 
في  صورة  العائمة األمومية التي تكون بيا األم الركن الرئيس(165)في األنثروبولوجيا

تأمين سبل العيش لؤلطفال، وكانت المرأة المسؤولة  عنالبيت، فقد كانت األم مسؤولة 
 البس ومفارش وأغطية، وكانت المرأةعن تحفير جمود الحيوانات وتحويميا إلى م

وأولى من صنع األواني الفخارية، وبسبب قضائيا وقتًا طويبًل في  ،الخياطة األولى
صالحة لؤلكل، تعممت المرأة خصائص األعشاب البحث عن الجذور واألعشاب ال

السحرية، في شفاء األمراض، وقد كان دورىا كبيرًا في اكتشاف الزراعة واالنتقال من 
. (166)مجتمع الصيد إلى مجتمع إنتاج الغذاء

أنا ما "الكبرى وىذه عشتار سيدة األسرار تقول عن نفسيا بمسان األم الخيرية  
. (167)"وما من إنسان بقادر عمى رفع برقعيكان وما ىو كائن وما سيكون 

أن كانت سيدة األسرة، تمتمك الزعامة االقتصادية بسبب الزراعة وكذلك بعد و 
محل  حلالحيوانات الداجنة، فجاء الرجل واستخدم الحيوان لنفسو في الزراعة وبذلك 

ىم لمناس و ،المرأة في اإلشراف عمى الزراعة، وتحولت اآللية إلى رجال ذوي لحى
، واستمر ىذا حتى يومنا ىذا، فالرجل (168)بمثابة اآلباء، وبذلك أصبحت األسرة األبوية

. ىو المسؤول األول عن األسرة، فالرجال قّوامون عمى النساء
 
 
 

                                                 

 .5/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  90سموى محاميد، ربة بيت، : مقابمة شخصية (163)
 .5/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  90سموى محاميد، ربة بيت، : مقابمة شخصية (164)
دراسة اإلنسان في أصولو التاريخية التي تسم جوانبو العضوية واالجتماعية والحضارية، : األنثروبولوجيا (165)

.  En/mosoaa/mstlahat.loggal/anthrobologya.htm. وتتطور تمك الجوانب عبر الزمان والمكان
 .42-41، ص لمز عشتارالسواح،  (166)
 .212المصدر نفسو، ص  (167)
 .97، ص الطقوسطو،  (168)
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طقس رّمام المولود 
أول اىتمام بالطفل يكون بحّمامو، حيث تقوم القابمة المشرفة عمى عممية الوالدة  

: قولبحمام الطفل، وت
اسم اهلل عميك ورواليك 

دستور يا أصراب المطارح 
 

 بسم اهلل الررمن الرريم 
 (169)دستور يا أصراب المسكون

 

بممح وبعدين بنظل ندىنو بالزيت  أيامبنحمم الولد ثبلث  " :تقول الحاجة زريفة 
. (170)"عشان يطمعن بستحينممح،  بعنين البناتلؤلسبوع، وبنقط 

استخدام الماء والممح والزيت في طقوس القديمة وقد انتشر في الحضارات  
. (171)التطيير
لم يكن طقس المسح بالزيت طقسًا مقتصرًا عمى المموك والكينة في بداية ظيوره و      

ل ىيئة الشخصية يتبدليل اكان طقسًا لعامة الشعب، يقوم بو اإللو  بل ،عند الكنعانيين
. (172)لكي ال يقع عميو الشقاء

سومريين، الفي طقوس الوالدة عند القدماء من  ميماً ء دورًا ولقد لعب الما 
مصرين، حيث كانت اآللية إيزيس وكاىنتيا القابمة يقمن الكنعانيين، والبابميين، والو

بتوليد المرأة، ثم تغسل القابمة الوليد بالماء وتقطع سرتو في ظل طقوس يقوم بيا الكينة 
. (173)والكاىنات الذين يمبسون ثوبًا خاصاً 

وأْنزلنا من الّسماِء  }وفي الدين اإلسبلمي يعتبر الماء في األصل طاىرًا مطيرًا  
. (174){ماًء َطُيورا

 :ىيأما عند السومريين والبابميين واآلشوريين فقد كان التطيير يتم بعّدة طرق  
. (175)واالغتسال ،والدفن ،والحرق والزيت،السوائل  وسكب ،البخور حرق

الطفل حتى األربعين أي بعد مضي خمسة أسابيع و خمسة وتتولى القابمة حمام  
. أيام وبعدىا تصبح األم مسؤولة عنو وأىم حمام لممولود يوم األربعين

                                                 

 .15/10/2013سنة،  90زريفة عمي، داية، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (169)
 .15/10/2013سنة،  90زريفة عمي، داية، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (170)
 .100، ص الطقوس طو، (171)
 .265، ص المعتقدات الكنعانية الماجدي، (172)
 .273، ص متون سومرالماجدي،  (173)
 .48سورة الفرقان، آية  (174)
 .315، ص متون سومرالماجدي،  (175)
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بقى ابن جارتني يظل يعيط ليل مع نيار، قمت أخذتو أنا "وتخبرنا السيدة زريفة  
، وفعبًل طاعي ببطل، قالتمنا غّيروا اسمو (176)بتقص األثر في قباطية إمرأةوأمو عند 
    .(177)"وبّطل يعيط تسك سمو من مؤيد إلى محمد واهلل وفعبلً غّيرنا ا

طقس صنية القّش 
بعدما نحمم الولد، بنحطو عمى صنية القش والصنية فوق الجونة وأواعي الولد " 

. (178)"بقمب الجونة وبنحمموا وبنغني
بابميين االحتفاالت القديمة لدى السومريين والويعود طقس صنية القش إلى  

واحتفااًل دوريًا، يعافييا تذكر الزمان األّول، حيث يقوم الكينة بطقوس محددة تنطمق من 
مواقف فكرية تستدعي العودة لؤلصول والبدايات وىي أكثر قداسة، إذ تتضمن تبلوة 
أسطورة التكوين كاممة، وقد كانت ىذه الطقوس ذات جذور أقدم تمتد إلى العصور 

  .(179) (توليتال)الحجرية الحديثة 
 اوراقزمن الطوفان العالمي، وكانت اليندية يرجع ىذا الطقس إلى طقس و       

القصب تستخدم لمف جسد الميت، ثم تثبت بدبابيس وقد استخدمت انطبلقًا من مبدأ 
ميثولوجي يخص الطوفان، فقد كان كوخ القصب الذي سكن فيو زيوسيدرا بطل الطوفان 

األعمى إلنقاذ اإلنسان من الشّر، وقد استعممت السِّبلل أيضًا  عند السومريين، ىو المثال
. (180)لمدفن

طقس التسمية 
عادة ما يكنى الشاب بأبو فبلن حتى قبل زواجو، وعندما يرزق اإلنسان بمولود  

ذكر يسّميو األب عمى اسم جّده، أما إذا كانت بنت فُتسمى عمى اسم جدتيا، وكانت 
ي خمقًا لو وظيورًا، وقد خمق الكون بتسمية السماء تسمية الشخص عند القدماء تعن

. (181)واألرض وخمق اإلنسان بعد تعيين اسمو
وعادة ما ُيسّمى األوالد بأسماء األنبياء، أما البنات فتسمى بأسماء زوجات  

الرسول صمى اهلل عميو وسمم، وكان يطمق االسم عمى المولود يوم والدتو وتكون األسماء 
و البيئة أو العادات، وكان من الفضل لدييم إيجاد أسماء مرتبطة لدين أامشتّقة من 

، "ابن آمون= سا آمون "و" خادم آمون=باكون آمون"و" عبد رع= باآللية مثل احم عم 
                                                 

 .قرية قرب جنين: قباطية (176)
 .5/10/2013سنة،  90زريفة عمي، داية، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (177)
 .10/11/2013أبو ضعيف، ربة بيت، سنة، دير  75ربحية محاميد، : مقابمة شخصية (178)
 .107، ص الطقوسطو،  (179)
 .327، ص متون سومرالماجدي،  (180)
 .171، ص المرجع نفسو (181)
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 (أوروبوس)وبعد أن تكون حبل الكون بفعل انفتاح .(182)"أخو الرب=اس نثر"و
نموط أو "ق االسم ،وأصبحنا أمام أوروبوس غير ىيولي أو عماني وبفعل إطبل(183)

الخمق "الكممة، خمق عنصر الذكور واألنوثة وىما ىنا المرحمة وفقًا لمنصوص المسمارية 
الذي أمرت بو نمو، يسمى األعمى سماء ويكون ذكرًا، ويسمى األسفل من جبل " الجنسي

بممارسة  أالكون األرض ويكون أنثى فعندىا أصبح ليا سمات كانا متبلصقين وبد
ىذه الكممة  ناألكاديوخواص الشيء وفعمو وقدرتو وقد ترجم  (نم)ي كممة وتعن ،الجنس
أي رأي السمة واألسمر والطبيعة الكامنة فيو يبدو أن ىذه المغة موجودة في  (شمنو)إلى 

. (184)المغة العربية
وتطمق عميو أسماء  ،اسم يوم والدتو أو بعدىا وفي العادة يطمق عمى الطفل 

ئة أو العادات، وكان من المحبب لدييم إطبلق أسماء مرتبطة مشتقة من الدين أو البي
وما زال ىذا حتى اليوم حيث أن الناس يفضموا " عبد رع=حم رع"باآللية أو الفراعنة مثل 

كان الساحر و.تسمية أبنائيم بأسماء وحوش وحيوانات مفترسة حتى يصبحوا أقوياء مثميم
. االسم ألن فييا قوة الشيء نفسو إذا أراد عمل سحر فإنو يستخدم قوة الكممة أو

 

                                                 

 .235، ص الدين الرصريالماجدي،  (182)
 .70، ص متون سومرالماجدي، : انظر. األفعى الكوثية التي ذيميا في فميا: أوروبوس (183)
 .257، ص متون سومرالماجدي،  (184)
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طقس رمق الشعر 
حيث أنو من المتوارث عند أبناء شعبنا الفمسطيني، عندما يصبح عمر الطفل  

أسبوعًا وبعد القيام بحمام الطفل المعروف عمى األسبوع، يقّص شعر رأس المولود، 
لع زي وزنين الصغير وبنوزنين وبنط رأسبنقّص شعرات "وبعدىا ُتوزن كما تقول خضرة 

. (185)"ذىب، فدو عن الطفل
وأعضاء " المانا"ويعود ىذا إلى قّوة ارتباط الشعر بجسم اإلنسان، كما ورد أن  

جسم اإلنسان التي تممك قوة مقدسة، والتي من بينيا الشعر استنادًا إلى العقائد 
. (186)السحرية

نو بمجرد القبض أما عند المصريين القدماء، فقد اعتقد بقّوة الشعر السحرية، وأ 
، كما كان شعر اآللية رع يتألق اومقدرتو اعمى شعرىا يعني االستحواذ عمى كامل قواه

مدة محددة لمداللة عمى في  عمى الحاج قّص شعره  يتوجبنورًا وضياًء، وفي اإلسبلم 
أّنو في تمك الفترة يحيى في كنف اهلل، وأّنو ال يممك قّوة لنفسو أي أّنو ممكًا هلل وفي 

. (187)ظوحف
: طقس التسنين

عندما تبدأ أسنان الطفل بالظيور، يقوم أىل الطفل بعمل السميقة وتخبرنا  
بس يطمعن أسنان الولد بنعمموا سميقة، بنسمق قمح وحمص وفول "الحاجة شريفة ياسين 

وعدس، كل نوع لحالو وبعدين بنخمطين وبنوزعين والمي بيصموا صحن بيرجعوا وبيحط 
. (188)"فيو بيض

جع أصل البيض إلى بيضة الكون المقدمة في معظم األساطير القديمة وأنيا وير 
موتاه باتجاه الشمس ووضعوا لو تمائم من الحجارة البيضة التي ُدفن فييا اإلنسان 

. (189)والقرون
اجات عشان يوكمن منو، يفزعن أسنانو مثل ما جوبنادو عمى الولد وعمى ال 

 ، أن الدجاجالمعموم فمن ،عمى السحر التشابيي وىذه الفكرة تقوم ،(190)بفزعن الصيصان

                                                 

 .5/11/2013سنة، ربة بيت، دير أبو ضعيف،  70خضرة رواجبة، : مقابمة شخصية (185)
 .189، ص دين اإلنسانالسواح،  (186)
 .150، ص الطقوسطو،  (187)
 .25/9/2013سنة، دير أبو ضع يف،  63شريفة ياسين، ربة بيت، : مقابمة شخصية (188)
 .126، ص دين اإلنسانالسواح،  (189)
 .25/9/2013سنة، دير أبو ضع يف،  63ياسين، ربة بيت، شريفة : مقابمة شخصية (190)
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والكثرة التي حولو  ذلك،وأسنان الطفل ستحاكي  ،بسرعة ويتحركيتكاثر بأعداد كثيرة، 
. (191)فالشبو ينتج الشبو
طقس الطيور 

بالدم، لذلك فأي رجل  ىو الذبح األصغر لمعضو التناسمي، وىو طيور: الطيور 
.(192)وساط اإلسبلمية، إال إذا أجرى  عممية الختانال يعتبر طاىرًا في األال ُيطّير 

بقينا نطير الولد لما يكبر بعد ما يروح عمى المدرسة، واهلل "تقول السيدة سموى  
نوزع الحمو والراحة والممّبس بقوا يفروا الحارة وراه تا يمسكوه، وبيمبسوا أواعي جديدة وب

: وبنغني
 يا شمبي اهلل عميك يا اهلل                                  
جمخ موسك وخفس إيديك                                  
ن أوجعتوا بدعي عميك                                   (193)وا 

طيروا يا مطير وسمي عميو 
طيروا يا مير وناولو ألمو 

طيروا يا مطير وناولو ألبوه 
طّير يا مطير بموسك الفّضة 

 

اليو وعميمك بمطير يتجوا رو 
ودمعتو المالية نزلت عمى كمو 

ويا دمعتو المالية سقطت عمى ساقو 
 (194)ىالولد المدلل تمّنو يرضى

 

وترجع أصول ىذا الطقس إلى العصور القديمة، حيث يخضع الصبيان الذين        
 يصمون إلى عتبة الشباب إلى طقوس وشعائر قاسية يقوم بيا الشامان ويشرفون عمييا

(195) .
 لزيادة (196)دماء أّنيم كانوا يستخدمون ما ُيسمى بالسحر التمثيميويذكر الق 

الخصوبة لؤلرض، فقد كانوا يشوون األعضاء التناسمية لمرجل إذا مات في عنفوانو ثم 
يطحنوىا ويسحقوىا رمادًا، يذر فوق الحقول، وكما يرد الختان عممية أصميا قرابين 

. (197)بشرية التي تكون من األمثال

                                                 

 .152، ص الطقوسطو،  (191)
. 171، ص المرجع نفسو (192)
 .1/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  95مقابمة شخصية، سموى محاميد، ربة بيت،  (193)
 .20/10/2013سنة، دير أبو ضعيف،  85يسري ياسين، ربة بيت، : مقابمة شخصية (194)
 .173، ص سالطقوطو،  (195)
ىو أن يقوم اإلنسان بأداء أشباه األفعال التي يريد أن تحصل لو بقوة نفسو  : السحر التشابيي (196)

www.iwikipedia.org  .
. 174، ص الطقوسطو،  (197)



38 
 

الختان عند المصريين عامة، حيث اعتبروىا من عوامل نظافة  وكانت عادة 
. (198)البدن، وقد سبقت الديانة المصرية غيرىا كالييودية في اعتبار الختان طقسًا دينياً 

: طقس المولِعد
عمل كبير، حيث تعّد بو الوالئم تقوم األسرة بعد فترة من إنجاب طفل القيام ب 

بيجوا شيوخ وبغنوا "والجيران، وُتغنى األناشيد الجميمة الكبيرة، ويعزم األقارب واألصدقاء 
: أناشيد دينية حموة مثل

يا أىل الفالري  اصمو
 

 (199)عمى النبي خير الميالري 
 

من النساء يحضرن لمغناء عند سماعين  قرفِ وتخبرنا عن البرمكيات، وىن  
. (200)"مميح قمح، وكل ما زاد القمح كل ما غنين مي تحت إجريينوبقينا نر"بالمولد 

وتستغل ىذه المناسبة بجعل الشيوخ القراءة عمى حبات الشعير لبلحتفاظ بيا  
واستخداميا لرد العين والحسد بحرقيا، ويرجع استخدام الشعير ألنو أو القرابين في 

، فقد كان سنابمو تذبح بموسم الحصار بالمنجل، كما كانت تنحر (201)العصر النيوليني
ىد في سبيل إنقاذ البشرية من المجاعة، فيقتات الناس من فييا آلية زراعية، تستش

 فيياأجسادىا حيث تتحول الحقول في أثناء جمع الحصاد إلى ما ُيشبو الجنائز، يتظاىر 
. (202)آلية وأرواح النباتات قتلالناس بالحزن الضطرارىم إلى 

لغبلل وغالبًا ما تقام االحتفاالت بعد موسم الحصاد، وذلك لتوفر األموال أو ا 
: بعد موسم الحصاد، ومن أغاني الحصاد

منجمي يا منجمي 
ليتو إال بكفي جما 

منجمي يا أبو رزة 
ابني رب النبات ج

د والعيون السود لو
 

راح لمسيل جمي  
وعمر صايغ ما جالو 
وشي جابك من غزة 
والعيون المكرالت 
 (203)والرواجب المقرنات

 

                                                 

 .234، ص الدين المصريالماجدي،  (198)
 .15/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  70أمل عميات، ربة بيت، : مقابمة شخصية (199)
 .15/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  70أمل عميات، ربة بيت، : قابمة شخصيةم (200)
 .79أديان ومعتقدات، ص : الماجدي: م، انظر.ق8000: العصر النيوليني (201)
 .127، ص الطقوسطو،  (202)
 .5/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  70رضية عميات، ربة بيت، : مقابمة شخصية (203)



39 
 

والعين منيا  دأبنائيا من الحسوتمجأ النساء الستخدام بعض األمور لحماية  
فوق رأس سكب الرصاص، وذلك بصير الرصاص وسكبو بماء بارد موضوع بإناء 

ىر التماثيل حيث كانوا صإلى أصول كنعانية قديمة، ومن الطفل، ويعود ىذا الطقس 
. (204)صغيرًا ومن أجل إبعاد األرواح الشريرةقديمًا يقوموا بصيرىا وذلك ت

: الياوىناك الرقية ومن أقو

أعوذك بالواحد، من شر : بسم اهلل الرحمن الرحيم ،أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
كل حاسد، ومن كل جّني مارد، يقعد بالمراصد، في طرق الموارد، يد اهلل فوق 

رونك ال في ليل وال في نيار وال في قيام ضأيدييم، وحجاب اهلل دون أعادييم، ال ي
حول وال قّوة إال باهلل العمي العظيم، حّوطك باهلل،  أْلف ال وال في قرار، بألف ألف

عين  ،ة بالنارقمن عيني وعين خمق اهلل، عين الحسود فييا عود، عين الجار محرو
عين الولد مقموعة بوتد،  ،روزة بطشتغعين البنت م ،الضيف مقموعة بالسيف

ر كل عين شافتك وما صّمت عمى النبي، الميم صمي عمى النبي عدد شع تنعمي
وعمى عدد الثمر والشجر حتى يرضى سيدنا  ،وعمى عدد الخبلئق والبشر ،راسك

. (205)محمد صمى اهلل عميو  وسمم

 

                                                 

 .230، ص عانيةالمعتقدات الكنالماجدي،  (204)
 .5/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  65أمل عميات، ربة بيت، : مقابمة شخصية (205)
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طقوس المرض والعالج الشعبي 
تمارس بالقرية الفمسطينية مجموعة من الطقوس ذات العبلقة بالمرض والعبلج  

ْن ينظر إلى المرض عمى أنو لعنة سماوية، ومنيم َمْن يراه ناتج عن الشعبي، فمنيم مَ 
ما أشخاص قوى سحرية، وآخرون يرونو عين حاسدة ألّمت بيم، عمى الرغم من وجود 

لى زالوا يس تخدمون ىذه الطقوس، إال أنيم ال يعرفون األصول العريقة ليذه الطقوس، وا 
القرية في  ويوجدالطبيعية ،  األعشاببوتنتشر في القرية المداواة  .أّي عصر تعود

 تمارسوىي ،تخبرنا السيدة زريفة .ىذا النوع من العبلج ن فيخصصوتأشخاص م
أنا بعالج "فتقول،قرية دير أبو ضعيف باإلضافة لكونيا داية في عبلج باألعشاب ال

شي بزرعو بالدار من أىم ""وتضيف قائمة.(206)"باألعشاب، إشي يجيبوا من الوعر، وا 
 هغطينزعتر فارسي، وبالتياب المرارة، بنغمي  شيء ت المي بستعمميا العسل، أىمالشغبل

ستعمل العسل لبللتيابات، ولّموز، والعسل نبالعسل، وب هحّمينبوصّفي نوبعدين ب
يعود استخدام العسل لمحضارة الفرعونية القديمة، و.(207)"مّية بالمّية لمسكريالطبيعي ِ 

 (م.ق1200-1320)ة طيبة من األسرة التاسعة ووجد قرص شمع في مقابر في مدين
كما ُعثر عمى إنائين من الفخار بمقبرة الممك توت عنخ آمون، مكتوب عمييا عسل أو 

وكانت الوصفات الفرعونية تتكون من العسل والمر والرتم وحصا (208)"شيد من نوع جّيد
. (209) والصمغ والصبر وخشب الورد والكرفس الجبمي والشبيان المبان والمستكة

ّفر بالبمد من شجرة الصّفر، موجودة يعالج "وفي قرية دير أبو ضعبف    الصُّ
 هالورق وبغسمو جسميم بالمية الّصفرة، وببموا أواعيغمي الواحد ب ،بعمارة دار أبو ناصر

بشال أصفر، بحّطو تحت ظو إصفر، وبغموا البابونج تا يصير مّية  هبالمي، وبغطو
. (210)"صفرة
في تجويف بطن رمسيس  (هبرش)استخدم  مسحوق البابونج األصفر قد ويذكر أن       
إذا كان  (الصفر)حيث ذكر لوح اليرقان  ،(211)حشري دوُيعتقد أّنو استخدم كمضا ،الثاني

                                                 

 .2/12/2013سنة، دير أبو ضعيف،  90زريفة عمي، داية، : مقابمة شخصية (206)
 .1/12/2013سنة، دير أبو ضعيف،  90زريفة عمي، داية، : مقابمة شخصية (207)
عبد : وسيشار  إليو. 59، دار أجيال لمنشر والتزيع، ص 1، ط قديمالطب ال: (2007)عبد العال، عادل  (208)

 .العال، الطب القديم
 .60-59، ص الطب القديم، عبد العال (209)
 .2/12/2013سنة، معالج باألعشاب، در أبو ضعيف،  100محمود حسين شريدة، : مقابمة شخصية (210)
 .12، ص الطب القديمعبد العال،  (211)
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جسد المريض أصفر ووجيو أصفر وسطح لسانو أسود، فإنو آخازو ولمثل ىذا المرض 
. (212)وال يمكن شفاؤهعمل شيء ألن ىذا الشخص ميت ال محالة  لوال ينبغي 

 األجرينلوجع "وورد استعمال زيت الزيتون بالكثير من الوصفات الشعبية  
لييا زيت زيتون، مبنحطو بقنينة وبن والورق، القصفالبذر مع  بنفرمالفيجن  بنجيب

. (213)"كل يوم بالميل األجرينيوم وبعدىا بندىن  (15)وبنحطيا بالشمس لمدة 
الميمون لمحصوة، بنشربيا عالريق، وفي عشبة  أنا بستخدم الزيت مع عصير" 

ة، شكميا مثل طربوش الشوك بنخمييا وبنشرب نرجامثانية لمحصوة والرمل اسميا 
والشعير بنغميو شعير وبنشرب ميتو لمحصوة :"تقول الحاجة أمل عميات .(214)"منيا

. (215)"والرمل
القديمة، حيث  وكان استخدام الشعير من أكثر المحاصيل أىمية في العصور       

وجد في تابوت الممك أمنحتب األول نبات شعير كامل واستخدم أيضًا لقتل الديدان 
. (216)ودقيقُو استخدم في عجينة تجبير الكسور

 ،شموع ،زيت زيتون ،سبمبل ،طعام نباتي :كما ورد ذكر لمبذور وأنواع منيا 
 .بائحذ

لعنات من  ىمافي الحضارات القديمة عمى أن ولمعقم ينظر لممرض كان و 
ر كائنات العالم اآللية، لكن اآللية ال تقوم بنفسيا بإحداث المرض، بل تأمر بو وتسخّ 

. .(217)األسفل لمقيام بو
تقول .أو زيارة المقامات إلى الذىاب إلى المشعوذين القرية سكان بعضويمجأ       

اترحش وعممو حجاب منشان يخمف، وقموا  ،أجى زلمة عند أبوي"الحاجة آمل عميات
ويقول .(218)"عمى القبور وال عمى بيت أجر، وحبمت مرتو وخمف واهلل مشت وصارت

بقى واحد عنا بالبمد اسمو القادي، أجى من بيت قاد واستقر بدير أبو ": راجح محاميد
مرين من قدامنا بنتين حامبلت جرار  .ضعيف، بقى يعمل سحر، بقيت أنا وزالم واقفين

ثوابين لروسين، قمنا مستحيل واهلل  عنرأيكم أخميين يرفشو  قال لناسين، ؤومي عمى ر

                                                 

يل انجالماجدي،:وسيشار إليو.ع، لبنان، األىمية لمنشر والتوزي1، طيل بابلانج:(1998)ل عزف الماجدي، (212)
 .بابل
 .2/12/2013سنة، معالج باألعشاب، دير أبو ضعيف،  100محمود حسين شريدة، : مقابمة شخصية (213)
 .1/12/2013سنة، داية، دير أبو ضعيف،  90زريفة عمي، : مقابمة شخصية (214)
 .1/12/2013سنة، ربة بيت، دير  أبو ضعيف،  65مل عميات، أ: مقابمة شخصية (215)
 .35، ص الطب القديمعبد العال،  (216)
 .40، ص الطقوسطو،  (217)
 .29/11/2013سنة، ربة بيت، دير  أبو ضعيف،  65أمل عميات، : مقابمة شخصية (218)
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ثوابين شوي شوي، حتى وصمن روسين، ولما سألناىن ليش،  نوبعد شوي وصرن يرفع
ىذا الشخص اسمو القادي وكان السيد راجح أن وأخبرنا .(219)"قمن بقى مي حوالينا

عمل لمناس حجابات القادي عمي أبو مرتي، بقى ي"مشيورًا بالقرية وبالمناطق المجاورة 
المي بتخمفش وبقى ييجي عنده المريض وحتى  لممحبة وحجابات لمكره وحجابات لممرة

. (220)"المي عنده مشاكل
قوة الكممة أو  استخدام أ إلىالقيام بعمل، يمجإذا أراد  (المشعوذ )كان الساحرو 

ة مبلئمة فظ اسمو بصوت مبلئم أو كاتب لو بطريقلفياالسم ألن فيو قوة الشيء نفسو، 
ية مكانة ميمة في السحر السومري ألنيا ليا مقدرة عمى حرولذلك احتمت التعاويذ الس

 .(221)التأثير
: العين والرسدطقس  
ينظر أكثرية السكان إلى المرض عمى أّنو إصابة عين أو حسد، ويتبعوا كثيرًا  

ارة ائن بحيث تصيبو تسيام تخرج من نفس العوالعين برأييم .من الطرق لعبلجيا
تكمن في تمني زوال النعمة من المحسود وتكون مكممة : العين الحاسدةو.وتخطئ تارة

حدى ع.(222)الحقد والكراىيةوبالصفات الذميمة كالغيرة،  . الجات العين، لبس التمائموا 
ق عمى المريض خرزة زرقة لترد العين، وبنعلّ س الولد بنمبّ  :"الحاجة أمل عمياتنقول 

. (223)"حفاية مشقمبة خربانة باب الدار حذوة فرس أو
كان السحرة يصنعون لمنساء واستخدمت في مصر القديمة، ويذكر أن التمائم قد       

تمائم خاصة لنجاح الحمل عمى ىيئة إناث الحيوانات التي تمتاز بقوة النسل كالضفادع، 
وأخرى عمى ىيئة إناث الحيوانات التي تمتاز بضخامة البطن والثدي كأفراس 

. (224)"النير
حيث  (م.ق20000-50000)العصر الحجري القديم  وترجع ىذه الطقوس إلى      

ر عمى قطع كثيرة من المحار التي يعتقد أنيا كانت توضع وفق أشكال تعويذية ثعُ 
في فرنسا ُعثر عمى مجموعة  (لي إيزيس)ففي أحد المبلجئ الصخرية في  .خاصة

                                                 

 .3/12/2013سنة، دير أبو ضعيف،  90محمد محاميد، مزارع،  حراج: مقابمة شخصية (219)
 .3/12/2013سنة، دير أبو ضعيف،  90محمد محاميد، مزارع،  حراج: مقابمة شخصية (220)
 .257، ص متون سومرالماجدي،  (221)
.  http://mawdoo3.comأعراض العين والحسد، تأليف طارق محمد : مقالة بعنوان (222)
 .20/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  65ل عميات، ربة بيت، مأ: مقابمة شخصية (223)
 .233الماجدي، الدين المصري، ص  (224)
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نت مثقوبة يبدو أنيا كانت منظومة في مكونة من ثبلثمائة قطعة من المحار البحري كا
. (225)األصل بشكل عقود

العوذة في المغة أي  ىيو:الرقيةوفي عبلج العين والحس كذلك تستخدم الرقية      
المطموب فأما في الشرع  .الممتجأ، فالمرقي يمتجئ إلى الرقية لكي يشفى من إصابة 

تقول الحاجة .(226)اآليات القرآنيةاألدعية المشروعة أو  منىي ما كان و: الشرعيةالرقية 
وثالثيا باسم  ،وثانييا باسم اهلل،أوليا باسم اهلل : الولد الصغير وبنقولبنحط "أمل عميات

وثامنيا  ،وسابعيا باسم اهلل ،وسادسيا باسم اهلل ،ورابعيا باسم اهلل وخامسيا باسم اهلل ،اهلل
حّوطك باهلل من عيني ومن  .وعاشرىا بعشرة رسول اهلل ،وتاسعيا باسم اهلل ،باسم اهلل

ين الجار مقموعة بالنار، عين البنت مقموعة ع،عود ن خمق اهلل، عين الحسود فييا عي
 صميبخشت، عين الولد فييا وتد، تنعمي كل عين شافتك وما صّمت عمى النبي، الميم 

عمى النبي عدد شعر رأسك وعدد البشر وعدد الثمر وعدد الشجر حتى يرضى سيدنا 
المصيوب  الولد أو الشخص رأسلى صمى اهلل عميو وسمم، بمسك خبزة بمفيا عمحمد 
. (227)"بالعين

أيتيا العين : "نجد ما ُيشبو ذلك، تعويذة لعبلج العين ،وفي الطب اآلشوري قديماً  
يا عين البصر الصافية، أيتيا المعتمة  ،الصافية، أيتيا العين ذات الصفاء المضاعف

عين البصر المعتم، أيتيا العين النائمة ذات العيب، أيتيا  ذات العتمة المضاعفة، يا
مثل التين الذي يرمى، مثل النبيذ الحامض الذي ... لعين المؤلمة، مثل جّزار الغنما

إنو دعاء أيا ... رجال بين الحدين قد صار ىذا الدعاء لومن بين الزوج ... ُيرمى
. (228)"ي بالشفاء الذي ىو ىديتك، عجل(سيدة السحر كوال)تين أحاكرو دعاء... ومردوخ

يوجد أشخاص بالقرية يّدعون أّنيم يممكون ويمجأ الناس في القرية إلى العرافين،و        
بالفنجان،  أأنا بقر"قدرة لمعرفة الغيب، وقراءة الفنجان الستكشاف ما سيجري بالمستقبل 

. (229)"أعرف شو ممكن يصير بحياة الواحد، زي البنت المي حابة تتجوز بقدرو

المؤكد أن المصريين القدماء عرفوا ومن نممح انتشارًا واسعًا لمعرافة في مصر و     
. (230)"أنواعًا من العّرافين وقارئي البخت والطالع

                                                 

 .57، ص الطقوسطو،  (225)
.  http://ejabat.google.comب غطاس شكيعابر سبيل، : مقالة بعنوان (226)
 .15/9/2013سنة، دير أبو ضعيف،  65أمل عميات، ربة بيت، : مقابمة شخصية (227)
 .145، ص الطقوسطو،  (228)
 .3/12/2013معالج باألعشاب، دير أبو ضعيف، سنة،  100محمود شريدة، : مقابمة شخصية (229)
 .270، ص الدين المصريالماجدي،  (230)
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قوس الوفاة ط
: معنى الوفاة

توقف  :الموتو.تعني الموت الحقيقي: الوفاةوأي قبض روحو، : ُيقال توفاه اهلل 
الموت ىو نياية و.(231)كامل ودائم لموظائف الحيوية لئلنسان، وانعدام نشاط موجات المخ

وال موت ببل حياة، فكل إنسان  ،الحياة، فبل حياة ببل موت سنةحياة اإلنسان وىو 
موجود عمى سطح األرض سيتعرض لمموت ميما طال عمره، ومن اآليات القرآنية التي 

الموت ىو األمر الطبيعي و.(232){ُكّل َنْفٍس ذائقُة الموت}: الىقولو تع: تتكمم عن الموت
لسومري خمود بعض اعند اإلنسان، أما الخمود فأمٌر نادر جدًا، وقد ذكر لنا التراث 

 (إينمدرانا)الذي خّمص البشرية من الطوفان، والممك السومري  (زيوسدرا)البشر منيم 
، ورّبما يكون قد منح (البارو)ن العرافة الذي استدعى إلى السماء وتسّمم ىناك أسرار ف

وفي .(233)القدرة عمى اإلنجاب فقط (أتانا)أدابا في الخمود، ومنح الخمود، وقد فشل 
األساطير القديمة آمن اإلنسان البدائي أن لكّل كائن حّي نفسًا أو حياًة يمكن انفصاليا 

أن الموت  القديمة رجاء في األساطيو .(234)عن الجسد إّبان المرض أو النوم أو الموت
وفي األسطورة اإلغريقية عندما وضع اإللو زيوس جرة كبيرة .(235)جاء نتيجة الخطيئة

التي فتحت الجّرة ومنيا " باندورا"عند األخوين إيرومتيوس وأخيو، وكان قد أىداىما المرأة 
في ىذا الفردوس  "وتقول االسطورة القديمة.(236)خرجت كل األوبئة واألمراض والموت

األرض األم، وقد أخرج إناءه " تنحرساج"، إلو الماء العظيم وزوجتو "إنكي"يعيش  كان
وسقى تربة زوجية األرض، فحول دلمون إلى جنة إليية خضراء، ومن اتحاد الموت 

بالتربة امتؤل الفردوس بالحقول واألشجار المثمرة، كما تظير مجموعة من آليات النبات، 
ثمانية أنواع من النباتات " ننترساج"وجتو، ثم تخمق بإغوائين تاركًا ز" إنكي"يقوم 

الذي يقطف لو تمك النباتات " إيسمند"رسولو " إنكي"العجينة، وقبل أن تفرح بعمميا يرسل 
فيأكميا جميعًا، وما إن تعمم الخالقة بذلك حتى تغضب غضبًا شديدًا، وترسل عمى 

                                                 

.    /www.wikipeda.org /الموت(231)
 .185سورة آل عمران، آية  (232)
 .298، ص متون سومرالماجدي،  (233)
 .285، ص الطقوسطو، ،  (234)
 .285المرجع نفسو، ص  (235)
 .275، ص ممامرة العقل األولالسواح،  (236)

http://www.wikipeda.org/
http://www.wikipeda.org/
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بعين الحياة ومن ىنا وجدت  لعنة مقيمة إلى أن يوافيك الموت، لن أنظر إليك" إنكي"
. (237)األمراض بسبب خطيئة إنكي، ومن ثم ظير الموت

في كافة األديان السماوية، وخصوصًا اإلسبلم أىمية كبيرة يأخذ الموت و 
والمسيحية، فاالىتمام بالموت ُيعادل االىتمام بالوالدة، إال أن لمموت رىبة كبيرة، ألنو 

إن الخوف من الموت لم يكن أبدًا الخوف : لسواحرحيل لعالم المجيول، كما ورد لدى ا
من العدم، بل كان خوفًا من المجيول، من مغادرة وضع تعرفو إلى آخر نحن بو 

. ويبدو اىتمام المسيحيين بالموت ألّنو يعدُّ مرحمة الوداع األخير لئلنسان. (238)"جاىمون
نسان ، حيث يتعرض اإلويسبق الموت ، احتضار الميت ،وىي مرحمة النزاع 

قيًا كان نزاعو ىينًا، وكمما ابتعد وكمما كان اإلنسان ت ،ألمور غريبة، فقد ُيخرج أصواتاً 
َوجاَءْت َسْكرُة اْلمْوِت }: عن الدين كمما زادت متاعب النزاع لديو، كما جاء بالقرآن الكريم

، أن اإلنسان في االحتضار يرى مكانو باآلخرة، بالجنة أم بالنار وُيقال.(239){بالحقّ 
ن طالحًا، كما اويرى الشياطين إذا ك ،ويعتقد أن المحتضر يرى المبلئكة إذا كان صالحاً 

إلى العالم ُمسبق من اآللية، فيذىب المخطئ  ُيعتقد أن قرار الموت ىو قرار إليي
ن المرض الذي يؤدي إلى الموت ىو من أنواع األمراض التي ،األسفل  تسببيا وا 

قوم تث عضو من أعضاء المريض بمادة العالم األسفل بل ال تكتفي بتموي التي الشياطين
المتعمق  الُبكائياتومن .(240)بسحب جسد المريض إلى العالم األسفل لتتموث كميا بو

: تقولالتي في القرية ، تمك   بالموت
طّمت البارودة والسبع ما طّل 

يا بوز البارودة من الندى انبّل 
ما بيني ما بينك سنسمة الوادي 

اوي ليش  ياخّي وأبعدت غ
 

  

 
ىب اليوى شرقي وغربي 

ال تفتروا عمّي جروح قمبي 
كمو من اهلل يا رراير 
المكتوب عمى الجبين 

  

                                                 

 .239نفسو، ص  مرجعال (237)
 .219نفسو، ص  رجعالم (238)
 .19سورة ىود، آية  (239)
 .292، ص الطقوسطو،  (240)
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 241)صاير

عند موت اإلنسان، ينشر أىمو الخبر بالدواوين والتجمعات، ومن خبلل المنادي، و      
أصوات  بالميتالذي يصعد عمى المئذنة وينادي عن الميت، وأول طرق المعرفة 

: الصياح التي تخرج من بيتو
جاني الخبر فزيت أنارالي 
جاني الخبر فّزيت أنا أجري 

 

وأثري الخبر عن نور عيني  
 (242)وأثري الخبر عن نور قمبي

 

وفى، يخبرنا يأخذ الشبان النعش وأدوات التغسيل لبيت المت ،الخبر انتشاروعند       
بعدين  (رأسو )عدين بنغسموا عمى راسولمّي وبنوضي الميت ببنسخن ا: "الحاج راجح
. (243)"وبنرش عميو حّنا ،وبعدين الشمال ،الجية اليمنى

عند البابميين واآلشوريين  عند كافة الشعوب، فقد ورد (التطير )الغسل ذكرورد و      
 .(244)إما بالماء أو بالحرق :بطريقتين ىذا الطقس ويجري .قبميم السومريين ومن
جسد الميت وفق شعيرة دينية لمتقرب من اإللو إنكي، وكان يجري طقس غسل  

. (245)الذي ىو إلو الماء والحكمة وخالق اإلنسان 
سبق عممية التحنيط، وكان ىذا وعند المصريين كان غسيل الميت بماء النيل ي 

الغسل عمبًل طقسيًا إلى أبعد مدى، ألن المصري رأى فيو رمزًا ألسطورة خمق الشمس 
سار مياه الفيضان، ومن الصور الشائعة في ىذا الطقس منظر يوجد ء النيل وانحامن م

وىو يستحّم  ،عمى جّرة كبيرة جالساً دولة الحديث أو توابيتيا، تمثل المتوفى عمى مقابر ال
. (246)في تيار من الماء يصّب فوقو

يكون التكفين بمّف جسد الميت بقماش أبيض، وتعود داللة المون األبيض و      
 ،(247)مزًا لمنقاء والطيارة الروحانية، وذلك تطابقًا لما ترتديو اآللية أوزوريسالعتباره ر

وبعد االنتياء من تحضير الميت، ُيمقي عميو األىل واألقارب واألصدقاء النظرة األخيرة، 
عمى  كداللةويحممونو السبلم إلى َمْن سبقو من األموات، ووردت المبلبس البيضاء 

                                                 

 .5/11/2013سنة،  85يسرى ياسين، ربة بيت، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (241)
 .20/11/2013سنة،  80 رسمية محمود، دير أبو ضعيف، ربة بيت،: مقالة شخصية (242)
 .5/11/2013سنة، مزارع، دير أبو ضعيف،  88راجح محاميد، : مقابمة شخصية (243)
 .319، ص متون سومرالماجدي،  (244)
 .324نفسو، ص  جعالمر (245)
 .279، ص الدين المصريالماجدي،  (246)
 .324، ص الطقوسطو،  (247)
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ا في المعبد لتطيير النفس وتنقيتيا والتكفير عنيا من كل النقاء والطيارة وارتدائو
. (248)نجاسة

ثم تسير الجنازة من بيت المتوفى إلى المسجد لُيصّمى عميو، ثم تسير إلى ومن  
المقبرة، بحيث تكون بعيدة عن البيوت ويكون ارتفاع معين لمقبر، ويكون اتجاه الميت 

وراسو بنحطوا جية الغرب : "ل الحاج راجح، كما يقو(نحو الكعبة المشّرفة)نحو القبمة 
جريو لمشرق : الحاجة رسمية حجازي تقول.(249)"وبنحطو عمى جنب اليمين ،وا 

   ديروا المخدة عمى نسيم اليوى المربي 

بيعوا أرزاقي واشتروا دوا قمبي  
 

ديروا المخدة عمى نسيم اليوى يا ناس 
 

 

 (250)بيعوا أرزاقي واشتروا دوا لمراس 
 

لكل مجتمع وضعية خاصة، وعمى ىيئة معينة،  في القبروضع الميت يجب و 
كانت القبور عبارة  الحضارات القديمة،في ف  .وذلك بسبب اعتقادىم بالحياة بعد الموت

يدفن في وضع القرفصاء، وفي العصور  عن حفرة بيضاوية قميمة العمق وكان الميت
إلى  وابالحياة بعد الموت سع وإليمان الفراعنة (م.ق2135-2150)المصرية الممتدة 

نو كما بدأ في بطن أّمو، اعتقادًا منيم أ المتوفى اتخاذ كافة التدابير لممحافظة عمى جسد
أن ُيدفن عمى نفس الوضعية، وذلك ليبعث من جديد في العالم حياتو جنينًا ال بّد 

. (251)اآلخر
بعض العبارات ويكون ويكون بتذكير الميت بوقبل إتمام الدفن ال بد من التمقين،     

: بوضعينالتمقين 
 .عندما يوضع في القبر واألفضل أن يمّقن وىو ممسك بيده -1

 .(252)بعد الدفن بوضع فم الممقن عمى القبر بجار رأس المتوفى -2

، واليدف منو (253)السومريين والبابميين ويسمى بالشوماركارو إلىويرجع ىذا الطقس    
. (254) لو الدعاءبين األحياء أو أن نوعًا من  تطمين الميت بأن ذكراه ما زالت قائمة

                                                 

 .85، ص األعياد والمناسباتأبو شادي،  (248)
 .20/11/2013سنة، مزارع، دير أبو ضعيف،  85راجح محاميد، : خصيةمقابمة ش (249)
 .20/11/2013رسمية محمود حجازي، ربة بيت، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (250)
.  www.wikipedia.org /الموت (251)
 .25/11/2013سنة،  45الشيخ محمد الحاق، إمام مسجد، دير أبو ضعيف، : مقابمة شخصية (252)
 .330، ص متون سومر، الماجدي: اروالشومارك (253)
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ويضع سكان قرية دير أبو ضعيف، شأنيم في ذلك شأن الفمسطينيين عامة،          
حجر عمى شكل مستطيل عمى رأس القبر، لُيسّجل عميو اسم المتوفى وتاريخ وفاتو، 

مصريون الذين ويرجع جذوره إلى السومريون والبابميون واألشوريون وال.وُيسّمى بالشاىد
اشتيروا بالمسبّلت التي ُتشبو شواىد القبور حيث ُيكتب عمييا معمومات عن أصحابيا 

سين النصف الثاني لمقرن -الذين غالبًا ما يكونون مموكًا، منيا مسّمة الممك السومري نرام
 مع رسم، كذلك وضع الكنعانيون شواىد عمى قبورىم وألواحًا جنائزية كان بعضيا .ق23

أما شواىد المموك فكانت تتضمن .(255)من ناحية الوجو وىو في وضع صبلة لمميت
.   (256)معمومات عن المموك

وبعد العودة من دفن الميت، يقوم أشخاص بعزيمة أىل المتوفى لمغداء في  
والذي يستمر " جربيت األ"بيتيم، وأخذ الطعام لمنساء إلى بيت المتوفى، حيث ما يسّمى 

. لمدة ثبلثة أيام
عد أّول يوم خميس يأتي بوبعد بيت العزاء، ىنالك ما يعرف بخميس الميت،وىو     

لزيارتيم، وتقوم النساء بخبز الوفاة، حيث يعمل أىل المتوفى غداًء لكّل َمْن يحضر 
وتكون الزيارة األولى  ومن ثم يأتي طقس فك الوحدة،.الزالبية وتوزيعيا عن روح الميت
اليوم الثاني من الدفن بعد مضي أول ليمة في القبر، لمميت بعد دفنو وتتم في صبيحة 

  :وىنا باكية تقول
   وأمسى المسا يّمة وابرابنا ما جو  

 يا ترى بيجو يّمة وال أسد الروش 
 

وأمسى المسا يّمة واربابنا ُغّياب 
 

 
 (257)قْدري بيجو يّمة وال أسّد الباب 

 

، فبل يخرجوا من البيت وال يستمر حداد األقارب عمى المتوفى أربعون يوماً و 
يحضروا األفراح، وفي اليوم األربعين يجمع الناس من أقارب وأصدقاء في بيت 

عمى األربعين بنعمل زالبية وبنوزعيا عمى الناس وبنذبح "المتوفى، تقول السيدة يسرى 
يرجع ىذا الطقس و.(259)"وبنوزعيا عمى روحو، إحنا ذبحنا ألبوي وحدة لمميت (258)ونيسة
ومّزقو أربعين جزءًا " ست"لمصريين القدماء تعبدًا لئللو أوزوريس عندما قتل أخوه ا إلى

                                                                                                                                             

 .330، ص متون سومرالماجدي،  (254)
 .336، ص الطقوسطو،  (255)
 .266، ص المعتقدات الكنعانيةالماجدي،  (256)
 .5/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  85يسرى ياسين، ربة بيت، : مقابمة شخصية (257)
 5/11/2013سنة، دير ابوضعيف،  85، يسرى ياسين، ربة بيت: مقابمة شخصية .ذبيحة لمميت: ونيسة (258)
 .5/11/2013سنة، دير أبو ضعيف،  85يسرى ياسين، ربة بيت، : مقابمة شخصية (259)
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عمل قبرًا لكّل جزء من جسمو، وبقيت بالتحنيط لمدة ووطرحيا في أربعين مقاطعة، 
. (260)أربعين يومًا، ومنذ ذلك الحين والفراعنة يحنطون موتتاىم ويبقونيا أربعين يوماً 

، ولممجتمع زواج األخ من زوجة أخيو المتوفىة في القرية، ومن الطقوس المنتشر       
، وغالبيتيم يتعرض كثير من شبابنا لمموت واالستشياد الفمسطيني خصوصية، حيث 

أخوي توفى ومرتو حامل، مرقناىا من : "يكون ليم أطفال وعائبلت، تقول السيدة سعدة
أخوي، قمنا اعرفنا أنو  ةتحت النعش، وما لقينا إال أخوي الصغير رمى عباتو عمى مر

، ىذه إحدى الطرق التي يبين بيا الشاب رغبتو بالزواج من أرممة أخيو (261)"بدو إياىا
. (262)بعد انتياء عممية العّدة

زواج )ولقد كان ىذا الطقس موجودًا في الجاىمية وُيسّمى بزواج الضيزن  
رث نكاحيا أكبر أوالده من فكان الرَُّجل إذا مات وترك زوجة ولو أوالد منيا، و: "(الميراث

. (263)"ضمن ما يرثو من إرث أبيو

 _____________________________________________________

 االستنتاجات 
تمارس بالقرية العديد من الطقوس، كطقوس الزواج والطبلق وطقوس الوالدة  .1

ه ال وطقوس الوفاة، ورغم استمرار األشخاص بإتباع وممارسة ىذه الطقوس، اال ان
يوجد أي وعي من قبل ىؤالء األشخاص باألصول القديمة التي تعود ليا ىذه 

 .الطقوس، من كنعانية وسومرية وبابمية وغيرىا
تعتبر الطقوس جزءًا ال يتجزأ من التراث الشعبي الفمسطيني فيناك قسم من ىذه  .2

وازن بين ىذه الطقوس بنوع من الت وتمارس، اً أو روحي اً آخر معنويو ،الطقوس ماديًا 
 .النوعين 

 .ىناك إصرار وتمسك بالطقوس رغم معارضتيا لمدين .3
ىناك مجموعة من الطقوس تخص الزواج من مراسم خطبة وحنة وزواج والبحث  .4

يستشف أنيا ما زالت تمارس حيث و .عن سن الزواج ومواصفات العروس وغيرىا
لحضارات دون أن معظميا يعود لحضارات فرعونية وسومرية وكنعانية والكثير من ا

 .عمم اإلنسان باألصول الحقيقة ليذه الطقوس
                                                 

 .332، ص الطقوسطو،  (260)
 .26/11/2013سنة، ربة بيت، دير أبو ضعيف،  90سعدة عميات، : مقابمة شخصية (261)
مدُة حدَّدىا الشرع ، تقضييا المرَأة : لَّقِة والُمَتَوفَّى عنيا زْوُجيا وِعدَّة الُمطَ  .ُكُتب وِعدَُّة ِرجال ِعدَّةُ : العّدة (262)

 . ِعَددٌ : والجمع . دون زواج بعد طبلقيا ، أو وفاة زوجيا عنيا 
 .334، ص الطقوسطو،  (263)
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ما زال الكثير من الطقوس الخاصة بالعقم والحمل والوالدة تمارس حتى يومنا ىذا  .5
مثل طقس الحمام والتمميح وطقس الذبيحة إال أن ىناك طقوس متعمقة بالدايات 

 .اختفت بسبب عدم وجود ىذه المينة لوجود المستشفيات
تعمق بطقوس المرض والعبلج الشعبي، الذي ما زال يمارس رغم تطور أما فيما ي .6

وتقدم الطب والعمم، اال انو ما زال واعيًا بأىمية االستخدام األمثل لؤلعشاب ووجود 
قسم من الطب البديل ، الذي تطور ونشأ عمى أصول العبلج باألعشاب الذي يعود 

ومن جية أخرى االبتعاد عن  إلى أصول قديمة فرعونية وكنعانية وغيرىا الكثير،
 . الطقوس السحرية بسبب زيادة الوعي وتطور العمم والطب ومنع الدين ليذه األمور

التمسك المستمر ألبناء شعبنا في ممارسة الطقوس يكشف عن عمق التمسك  .7
بأرضنا وجعمو شكبًل من إشكال الدفاع عن األرض الفمسطينية في وجو العدو 

 .الصييوني
__________________________________________________________ 
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التوصيات 
لؤلىمية الكبيرة لما تحممو األنماط المتعددة لمعادات والتقاليد والممارسات التراثية  نظراً .1

حضارية متصمة بحياة المجتمع واألفراد كتعبير أدبي وفني عن انفعاالتيم  من أبعاداً 
رتبطة بطرائق حياتيم وممارساتيم الحياتية اليومية، ال بد من تطوير آليات ومشاعرىم الم

عمل من شأنيا تعميق فيم ىذه الممارسات وتطويرىا بما يرفد األنشطة االجتماعية 
 ،ومن اآلليات المقترحة. والتربوية واالقتصادية والثقافية المتبعة في مجتمع الدراسة

.  فية بالمناسبات الوطنية والعامةأنشطة ثقا. امعاتأنشطة تعميمية خاصة بالمدارس والج
 .دورىا الثقافي وتفعيلضرورة انشاء ودعم مراكز التراث .2
 وتحميمياعمل مسوحات ميدانية من قبل فرق متخصصة لجمع الطقوس وتدوينيا .3

 ونشرىا
 .بالدراسات التراثية بشكل عام والطقوس بشكل خاصتخصيص مجمة خاصة .4
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 ممرق
ت والمصطمرات الشعبية الواردة في الدراسة المفردا

المعنى المصطمح التسمسل 
الفتاة غير المتزوجة العانس . 1
النظام والترتيب، وىو مجموعة حركات سموكية متكررة يتفق الطقس . 2

 تتناسبعمييا أبناء المجتمع وتكون عمى أنواع وأشكال مختمفة 
الغاية من القيام بيا و

 (الزوج )مميكورب الشيء والبعل . 3
كبار رجال العائمة الجاىة . 4
لمعروس وىو مقدم قبل بدء  او غيرىا ما يدفعو العريس من نقودالمير  . 5

ما يدفعو الرجل لممرأة عند الطبلق : مؤخرالو .مراسم الزواج
طان العثماني محمد لويسمى بذلك نسبة إلى الس .نوع من الذىبذىب رشادي . 6

رشاد الخامس 
من احتياجات  لعروستوما يشتريو العريس سوة الك. 7
األيام السبع التي تسبق يوم الزفاف التعميمة . 8
الصالحين  اهللولي من اولياء خضر الخضر . 9
الطفل الذي يولد في الشير السابع قبل اتمام الحمل سبيعي . 10
سنان الطفل أبداية  ظيور التسنيم . 11
ر عن تعبّ  وىي. حبوب مسموقة عمىوي كمة فمسطينية تحتأالسميقة . 12

ظيور أسنان الطفل 
 الذبح األصغر لمعضو التناسمي الطيور . 13
فرق من النساء تغني في المناسبات المختمفة البرمكيات . 14
الموت الحقيقي وتوقف كامل لموظائف الحيوية لبلنسان الوفاة . 15
آلية الوالدة والمساعدة عمى االنجاب ننتو . 16
آلية الخصب والحب والجنس لدى سكان وادي الرافدين عشتار . 17
تصيب بالعين والحسد تكبس . 18
عن اآلخر  ن تنفصل تماماً أىو ان تقوم االشياء المتصمة بعد السحر االتصالي . 17

حدىما تغير يؤثر بالضرورة أبعبلقة تعاقب ، بحيث إذا طرأ عمى 
عمى الجسم اآلخر 

م االنسان علاالنثروبولوجيا . 18
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األفعى الكونية التي ذيميا في فميا اوروبوس . 19
شباه االفعال التي يريد ان تحصل بقوة أ بإداءيقوم االنسان ان السحر التشابيي  

نفسو 
ذبيحة الميت ونيسو  
قطعة قماش بيضاء المون يمف بيا جسم الميت الكفن  
والبصل والسماق اكمو شعبية فمسطينية مكونو من خبز الطابون المسخن  

الدجاج ووالزيت 
وىو ما يقدمو االنسان لربو ويوجبو عمى نفسو من : جمع نذر النذور   

و نحوىا أو عبادة أصدقة 
أنثى االنسان البالغة المرأة  
آلية التناسل لدى المصريين القدماء نيت  
آلية مصرية وابنيا ىو حورس وىو أعظم آلية المصريين ايزيس  
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