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 المقدمة: 
 

والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله   والعاقبة للمتقين الحمد هلل رب العالمين

 وبعد:   أجمعينوصحبه 

  نفسه  على أخذ فالشيطان" ..."ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواقال هللا تعالى: 

  آدم  بني إلغواء   وسيلة يترك أال  اإياه فأعطاه النظرة هللا  سأل أن  بعد  عهدا  

  إليها ودعا وزينها  بها أخذ إال  القويم  والدين السليمة الفطرة عن وإبعادهم وإضاللهم

  بحمده سبحونيه  وعبدي قد استطاع الشيطان جعل فئة من الناسو  عليها وشجع

جعلهم موضوعا  مما  التمرد وعنوان والتصرف القوة صاحب دونهويع ه ويمجدو

  في اعتمدوقد   ، للعبادة ابليسمعرفة سبب اتخاذهم في  تهأهمي وتكمن مهما للبحث

هي وما  ؟ متى وجدة ؟ ا هي عبادة الشيطانفم. الوصفيبحث على المنهج ال  هذا

؟ أهدافها
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 عبادة الشيطان القديمة  :المبحث األول

 بعبادة الشيطانالتعريف  :المطلب األول

 

 
 قيل لها معني عام وخاص:

 

 المعنى العام: 

 

بمثابة طاعة    معصية هلل هيوهي كل عبادة ال يتوجه بها إلى هللا تعالى فإن كل 

للشيطان أي عبادته وهي أيضا  تطلق على " كل ما هو وثني وحيواني وغريزي  

الصورة الوثنية للقوة التي تحكم العالم مرورا  بالوضاعة  من  بدءا    اإلنسانعرفه 

 1  .والحسية

 

 المعنى الخاص: 

 

األرواح الشريرة التي انتشرت   العفاريت أو عبادة الشيطان هي " ممارسة تأليه -

 .في عصور الخرافات والجهل

 

  الشيطانبها إلى   خاصة يتقربونعبدة الشيطان هم جماعة لديهم طقوس -

 . على أنه قدوتهم في التمرد والعصيان والعيش للجسد إليه  وينظرون

 

بأنواع   عبدة الشيطان قوم اتخذوا من إبليس معبودا ، ونصبوه إلها  يتقربون إليه-

  وده، ويطلبونيخطبون بها  عبادات، واخترعوا لهم طقوسا  وترهات سموها  القُرب

 2.رضاه

 

 
 2,ط:16,م:72م، الرياض، ص: 1999الموسوعة العربية العالمية، مجموعة من الباحثين، مؤسسة أعمال الموسوعة،  1
 المصدر نفسه  2
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الكنيسة على أنها بدعة قديمة العهد تقوم على تكريس االنسان ذاته   اوتعرفه-

للشيطان في سبيل ارضاءه واتقاء شره من جهة والسيطرة على العالم من جهة 

 3أخرى
 

 
 7ص:  ˓األب سامر النعمان البولسي ˓عبادة الشيطان وطقوسها 3
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 عبادة الشيطان عبر التاريخ :الثاني  طلبالم
 

 
 إلهعبادة الشيطان ليست ديانة حديثة وانما لها جذور عبر التاريخ وان كان في القديم يعد 

 وعبد خوفا منه واتقاء لشره والمصائب وليس الشطان بالصفة المعروفة عنه اليوم الشر

 وممن عبد الشيطان في القديم: 
 

 

I. :الموت  كان " ست " يعد إله األرواح الخبيثة وملك  في الحضارة المصرية

كل الشرور التي تصيب أرض مصر وشعبها   والدمار كما كان المسئول عن

األسرة المتأخرة أن يقص كيف غضب   فقد كان بمقدور كل مصري في عهد

بأنفاسه المحرقة  كيف  " ست " إله الجفاف الخبيث الذي أيبس الزرع

خصب   غضب هذا اإلله الخبيث من أوزير " النيل " ألنه يزيد بفيضه من 

  رض فقتله وحكم بجفافه الجبار في مملكة أوزير ورغم أن الفراعنة نسبوااأل

إلى " ست " وزر كل اآلفات واألزمات أو حتى الهزائم ونقص الثروة  إال  

لشره وليس محبة  تلك العبادة في الغالب خوفا  منه واتقاء أنهم عبدوه وكانت 

 4فيه

II. وعند اإلغريق كان اسمه "D it-Boles"  .وفي فارس بدأت   أي المعترض

عبادة الشر والشيطان بعبادة شياطين الليل التي تطورت للتعبير عن الشر  

بالظلمة، والخير بالنور وهو أساس الديانة المجوسية التي جاء بها 

ثم ظهرت "الشاماتية" وهي التي اختصت الشيطان بالعبادة. ثم   زرادشت،

ات وتجاوزت دعوته  جاء مزدك بمذهبه الذي دعا فيه النتهاك جميع المحرم

 .5كل حدود

III.  في المندائية عبر عنه باإلله "الروهة" وفي البابلية ب"تياميت" وفي

 6الهدوسية "سيتاال ومايا"

 

 
  

 
 31 ص: م، 1995 ، القاهرة ، مدبولي مظهر،مكتبة سليمان الديانات،  قصة 4
 محمد محمود عمارة.  5
 111ص: ˓الشيطان في األديان القديمة والحديثة 6
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 عبادة الشيطان في المسيحية الثالث:  طلبالم
 

 

 

شأنها شأن اإلسالم فهي ترى بأنها ضاللة جديدة يحاول الشيطان اقتناص أبنائها  

 والخروج بهم عن جادة السبيل وما يبني أرواحهم وأنفسهم وأجسادهم بها 

وبشكل مبكر   هذه العقيدة  أدتلكن باعتقاد النصارى بأن الشيطان هو مالك ساقط  

فقد ظهر في القرن  النصارى بإلهين إله الخير وإله الشر إلى ظهور من يقول من

أشهرهم "باسيليدس، فالنتينوس ومر  بذلك لعل  الكثيرون ممن يقولون  الثاني للميالد

وهم يقولون بإلهين وأصلين   "وكان لمرقيون جماعة تسمى "المرقونية قيون"

المسيحي حتى   واستمر ظهور الفرق التي تقدس الشيطان في المجتمع  قديمين

أصبحت أوروبا معششا  لتلك الفرق ومنها " الشامانية " وكلها فرق وجماعات 

اختالف أسمائها وعقيدتهم هي تقديس الشيطان الذي يرون  رغم  تعتقد عقيدة واحدة

الفرق التي عبدت الشيطان في المجتمع   أشهرو فيه المتمرد والثائر ونصير العبيد

 مشتق من كلمة يونانية بمعنى " األطهار " النصراني هي " الكثارية " واالسم

الشيطان هو الذي خلق  للشر وأن  القول بإله للخير وإله وكانت عقيدتهم قائمة على

طقوس العبادات المسيحية   وكانوا يسخرون من العالم المرئي وأن المادة كلها شر

معششات اللصوص   بصكوك الغفران ويسمون الكنائس ويهزؤون وينكرونها

 والقساوسة في رأيهم خونة وكاذبين ومنافقين

 أتباعهم إلىوقد قويت شوكة هؤالء في الكثير من بالد أوروبا خاصة فرنسا وكثر 

اإلبادة  ا الى أن جاء " أنوسنت الثالث " على كرسي البابوية فأمر بقمعهم وتعرضو

ولكن أفكارهم لم تنته فقد استمر ظهور فرق وجماعات  وجودهم جماعية أنهت

م سيق ثالثة وستون رجال  وامرأة إلى   1335عام  ففي تعبد الشيطان في أوروبا

هللا ملك السماء والشيطان ملك   حداهن "إنفقالت إ ولوزتمحاكم ا لتفتيش في  

والهزيمة وينفرد الشيطان   األرض وهما ندان متساويان سرمديان يتساجالن النصر

 7في العصر الحاضر البين بالنصر 

 يقول شاون كارلسون: 

م في مدينة أورلنس   1022ترجع إلى عام  الشيطان أن أقدم وثيقة وجدت لعبادة

بفرنسا حيث حوكم عدد من األفراد الشتراكهم في طقوس غريبة، والذي جعل لهذه  

،  الشيطان حاكمة وضعها الخاص في مدينة أورلنس هو اتهام هؤالء بعبادةالم

 
 42, ص:4,م: 1تاريخ الكنيسة, جون لومير, ت:عزرا مرجان, دار الثقافة, القاهرة, ط: 7

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__00-index-03.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__00-index-03.html
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استمرت مطاردتهم والتغني بأسمائه، وإقامة الحفالت الصاخبة ألجله، وقد 

 . والقبض على أعضائهم وخالياهم حتى نهاية القرن الثالث عشر

إلرسال أرواحهم قرابين للشياطين وتحطيم أطرافهم على  طفالاأل أما عن قتل

الصليب المقلوب، فأن هذه النصوص ترجع كتاباتها إلى عصر النهضة بواسطة  

  عدد من المشعوذين، على رأسهم شخص يدعى "أتواجوس" ذكر أنه قام بتعذيب 

النساء  ألف طفل وامرأة حامل خالل عام واحد بشمال أمريكا، وكان تعذيب  60

الذين في بطونهم هم قربان   األطفال الحوامل برضى كامل منهم باعتبار أن 

 8لشياطينهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  65عبادات الشيطان وسلطان القديسين، حلمي القمص يعقوب، دن: سيدي بشر اإلسكندرية، ص:  8

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/24-Kayfa-No3amel-El-Atfal/How-to-Relate-to-Children__00-index.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/24-Kayfa-No3amel-El-Atfal/How-to-Relate-to-Children__00-index.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/24-Kayfa-No3amel-El-Atfal/How-to-Relate-to-Children__00-index.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/24-Kayfa-No3amel-El-Atfal/How-to-Relate-to-Children__00-index.html
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 .عبادة الشيطان الحديثةالمبحث الثاني: 

 .البداية والتأسيسالمطلب األول: 
 

 

الفي منزال  فيكتوري ا في منطقة  شخص يدعى انطون  اشترى  1956في عام 

  خالل أواخر الخمسينيات  .باللون األسود ثم دهنه  ريتشموند في سان فرانسيسكو

محاضرات ليلة الجمعة حول موضوعات غامضة في  ةاستضافقام الفي ب

أدت عملية كتابة محاضراته إلى تقطير فلسفته بناء  على بحثه السابق في   .منزله

ام بالتدريج بجمع الزوار المنتظمين الذين  ق. موضوعات تعتبر غريبة وغامضة

ا   " .أصبحوا معروفين باسم "الدائرة السحرية خالل هذا الوقت عقد الفي أيض 

لتعليم النساء فن اإلغواء والتالعب  وقام بإلقاء دروس  ورشات عمل ساحرات""

راندال   الفيم االجتماع وشريك  الفقا لعوو  .من خالل البهجة واألنوثة األنثوية 

ا   عبادة الشيطانالعمل" "جوانب مختلفة من  ةألفريد تضمنت "ورش  وكانت جزء 

 .من محاضرات ليلة الجمعة

الرغم من أن األرقام الفعلية غير معروفة فقد اقترح أن المجموعة تضم حوالي   

ا تشير الروايات إلى أن "الدائرة" تضم مؤلفين وفنانين وأطباء   .عشرين شخص 

  .ورجال شرطة وأكاديميين من بين المهن األخرى

وسام شبه المنحرف '' " مجموعة تسمى أنطون الفي شكل في أوائل الستينيات

تضمنت المجموعة:  .والتي أصبحت فيما بعد الهيئة الحاكمة لكنيسة الشيطان

وأستاذ سيتي   وكينيث أنغر "البارونة" كارين دي بليسن والدكتورة سيسيل نيكسون

 .9راسل روسين ودونالد ويربي 

ي بين  تم نشر كتابات الف الكتاب المقدس الشيطاني في منتصف الستينيات قبل نشر

دائرته في شكل سلسلة من األوراق المعروفة باسم "أوراق قوس قزح" مجموعة 

 متنوعة من المقاالت التي تصف الفلسفة المقدمة على أنها " مقدمة للشيطانية

باإلضافة إلى ورقة تصف السحر  كتاب لوسيفر ظهرت هذه المقاالت الحق ا في ."

  10س.الطقووتحتوي على تعليمات للممارسة أو 

السنة األولى من   والتي أعلن أنها 1966عام  أسس الفي كنيسة الشيطان في

بدأ الفي في أداء طقوس شيطانية أسبوعية مع أتباعه في   " ."عصر الشيطان

في فبراير    ." البيت األسود " والذي كان يعرف باسم سان فرانسيسكو منزله في

 
9 Satanism: asocial history, massimo introvigne, page: 317-310 
10 The invention of satanism, James R Lewis, Page: 47-50 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anton_LaVey
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Anger
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Satanic_Bible
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_House_(Church_of_Satan)
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ا شيطاني ا من جوديث كيس والصحفي جون 1967  أجرى الفي والكنيسة زواج 

التاريخ البنته  في بأول معمودية شيطانية مسجلة علنا  الفي قام . ثم ريمون

 .، والتي حصلت على دعاية عالمية زينة األصغر

سامي ديفيس   في عدد من المشاهير لالنضمام الى كنيسته، وأبرزهاالجذبت 

ا فروع ا للكنيسة تُعرف باسم . جين مانسفيلد و جونيور في   الكهوف أنشأ الفي أيض 

 .المتحدةأجزاء مختلفة من الواليات 

في عام    .1972القيام بطقوس جماعية وورش عمل في منزله عام  الفيأوقف 

انقسم قادة الكنيسة في ميشيغان وأوهايو وفلوريدا لتشكيل كنيسة األخوة   1973

عندما تحول أحد مؤسسيها   1974الشيطانية الخاصة بهم ولكن تم حلها في عام 

بعد ذلك غادر أعضاء كنيسة الشيطان المتمركزة في كنتاكي  . المسيحية علن ا إلى

أنهى الفي نظام   1975في عام  Ordo Templi Satanis وإنديانا لتأسيس

"المغارة" في الكنيسة وأزال األشخاص الذين اعتقدوا أنهم يستخدمون الكنيسة  

هو   واالضافة للكنيسة التقليدي في المجتمع اإلنجاز  وأصبح  .لمصالحهم الشخصية

 .11معيار التقدم داخل كنيسة الشيطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 11 The invention of satanism, James R Lewis, Page: 50-60 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zeena_Schreck
https://en.wikipedia.org/wiki/Sammy_Davis_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sammy_Davis_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sammy_Davis_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sammy_Davis_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jayne_Mansfield
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity
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 .أهم الشخصيات :المطلب الثاني 
 

 
 

  1930أفريل  11انتون ساندور ليفي: وهو المؤسس للشيطانية الحديثة ولد سنة 

ثم انتقل هو ووالدية الى والية   ليفي في والية شيكاغو الينوي باسم هوارد ستانتون

لسيرك   وأنظم  16ترك الفي الثانوية في سن  كاليفورنيا في مدينة سان فرانسيسكو 

كمجازف في قفص األسود ثم كموسيقي وبسبب   المدينة حيث قدم عروضا كثيرة

بعض أفعال رجال الدين أصبحت لديه نظرته المتشائمة للدين وعززت لديه القوة  

 الدافعة لتحدي الدين المسيحي.

 درس علم الجريمة في كلية المدينة حيث عمل لمدة ثالثة سنوات كمحقق نفسي. 

نسيسكو من خالل أبحاثة  أصبح الفي من المشاهير المحليين في مدينة سان فرا

الخارقة والعروض الحية كعازف موسيقي وجذب العديد من وجهاء المدينة الى  

 حفالته.

وطقوسه كل ليلة جمعة وفي يوم عيد   كان الفي يقدم محاضرات حول السحر

"القديس والبورغا" اقترح أحد األعضاء ان الفي لديه أسس لدين جديد وفي يوم  

  م الفي بحلق رأسه وأعلن تأسيس كنيسة الشيطانقا 1966أفريل من سنة  30

 . سنوات وكرسها للشيطان والمسار األيسر 3وعمد ابنته زينا البالغة من العمر 

رزق الفي بولد سماه ابليس كسركساس كارناكي من رفيقته الثالثة   1993سنة في 

توفي الفي في المستشفى   1997أكتوبر  29بلونش بارتون وفي يوم واألخيرة 

اثوليكي "القديس مريم" في سان فرانسيسكو بسبب مرض "وذمة الرئة", أقيم  الك

ثم أحرق  طقس شيطاني جنائزي سري حظرته مجموعة صغيرة مدعوة شخصيا

 جسده بعدها. 

تولت رفيقته الثالثة قيادة الكنيسة بعد وفاته ثم قامت بتسليمها لبيتر غيلمر بعد ثالثة  

 أشهر.

ثالثة أشهر بعد وفاة الفي قامت ابنته زينا وزوجها نيكوالس شريك بإصدار كتيب  

بتسعة صفحات اسمه "ورقة الحقيقة" تقوم فيها بنفي بعض المزاعم وتكذيب معظم  

 12قصص وادعاءات ابيها
 

 

 
 

12 Satanism: asocial history, massimo introvigne, page: 306-299 
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 .االنجيل الشيطاني المطلب الثالث: 
 

 

االنجيل الشيطاني عبارة عن مجموعة من المقاالت والمالحظات والطقوس التي 

  راند،متأثرا بالكاتب والفيلسوف األمريكي أين  1969نشرها أنتون ليفي عام 

 وغيرهم نيتشه،فريديريك 

 : يتألف الكتاب من

بشكل  مقدمة: أين يشرح الفي أسبابه لكتابة االنجيل في فقرة فصيرة ويتحدث -

متشكك عن المجلدات التي كتبها مؤلفون أخرون حول موضوع السحر ويسخر من  

أولئك الذين ينفقون مبالغ طائلة لتعلم والتعرف على السحر وطقوسه في كتب  

 الأخرى ويقول بأن أنجيله يحتوي على كل من الحقيقة والخي

 أربعة كتب:   

: يمثله بعنصر النار يقوم فيه بتحدي الوصايا العشر والقاعدة "كتاب الشيطان"-

الذهبية وينتقد القانون والمبادئ الدينية على أنها صنع االنسان وبدال من ذلك يقترح  

  يثني على المذهب األبيقوري فلسفة السن بالسن ويدافع عن الداروينية االجتماعية و

 االستمتاع بالحياة الى أقصى حدهاويدعوا الى 

يحتوي على غالبية الفلسفة    باب 12بعنصر الهواء يضم  ه": يمثل"كتاب لويسفر-

ينظر الى الشيطان على أنه كائن شرير بل كقوة من   المتعلقة بعبادة الشيطان وال 

ة  ويتحدث عن الشائعات حول الجنس والتضحي الطبيعة على شكل استعارة أو رمز

البشرية والحيوانية ويوضح أ، المرة الوحيدة التي يؤدي فيها الشطان تضحية  

بشرية تكون لتحقيق هدفين: تحرير غضب الساحر أثناء قيامه بلعنة أو لقتل  

 شخص يستحق الموت وينفي التضحية باألطفال والحيوانات.

هذا  : يمثله بعنصر األرض ويحتوي على أربعة أبواب يهتم في  "كتاب بليعال"

 الكتاب بطقوس السحر وكيفية تنفيذها واألشياء الضرورية لتنفيذ التعاويذ السحرية

ويمثله بعنصر الماء ويحتوي على ستة أبواب يؤكد على أهمية   "كتاب ليفياثان"-

ويظم كل كتاب عدة أبواب أو فصول   الكلمة المنطوقة والعاطفة في دعوة الشيطان

وتقديم تعليمات   ب والكراهية والجنستناقش عدة موضوعات كاالنغماس والح 

 13.لممارسة السحر
 

 

 

 

 

 
13post_04.html-http://satan4arab.blogspot.com/2008/09/blog  

http://satan4arab.blogspot.com/2008/09/blog-post_04.html
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 .األهداف والتجسدات :لثالمبحث الثا
 الرموز. : المطلب األول

 

 

- I بافوميت : 

 أشهر رموز عبدة الشيطان وهي دائرة بداخلها نجمة خماسية يظهر داخلها رأس

 يعني عندهموكان رأس الكبش   وهي ترمز إلى الشيطان وألوهيته عندهم كبش

 المفضلر حيوان الشيطان بويعت القوة والهيبة
 

- II  المقلوب الصليب : 

العديد   عن رفض تلك األديان ويضعهر وتعبي  وهو رمز للتهكم على األديان عموما  

عبدة الشيطان كعقد في رقابهم إضافة إلى وجوده على أشرطة وأسطوانات   من

 أغاني الروك الشيطانية

 

-III   الهالل والنجمة: 

 وتمثل آلهة القمر ديانا وابن الصباح وهو اسم إبليس في سفر اشعيا ويستخدم في

 السحر والشعوذة 

 

-IVالصليب الشيطاني  : 

  صليب في نهايته عالمة استفهام مقلوبة ترمز إلى تساؤلهم عن ألوهية الرب

 التي يحوزها إبليس والتشكيك فيها في حين ترمز إلى القوة الكاملة والمطلقة 

 

-V  : العدد ستمئة وستة وستون 

الرؤيا   ويكتب باألرقام أو باألحرف أو بثالث دوائر متداخلة وهو مأخوذ من سفر

ومستعد للعمل   وعد مفسرو اإلنجيل من يقبل أن يوسم بهذا الرمز خاضع للشيطان

 14النظام االقتصادي الذي يضعه  داخل
 

 

 

 

 

 

 

 
14 Masonic and ocult symbols illustrated, athy burns, Page: 50-100  
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 . األهداف والتجسدات المطلب الثاني:

 

ان هناك تسع وصايا يحفظها ويرددها عبدة الشيطان وكل   الديانة تجسدا تهته ومن 

 يالجماعة يتعين عليه حفظها وه إلىفرد ينضم 

 

  ألهوائهالشيطان يمثل االنغماس الذاتي واطالق المرء العنان  الوصية االولي:

 .ورغباته وشهواته بدال من االمتناع عنها

 .الشيطان يمثل التواجد الحيوي بدال من االمل الكاذب الوهمي الوصية الثانية: 

ع  الشيطان يمثل الحكمة غير المشوهة وغير الملوثة بدال من خدا الوصية الثالثة:

 .زائفة بأفكارالنفس 

 .الشيطان يمثل االنتقامية الوصية الرابعة:

الشيطان يمثل الشفقة لمن يستحقونها بدال من مضيعة الحب  الوصية الخامسة:

 .للحاقدين وجاحدي الجميل

الشيطان يمثل مجرد حيوان مختلف أحيانا وفي أغلب االحيان   الوصية السادسة:

ربع والذي بسبب روحانيته الرائعة ونموه  اشرس الحيوانات التي تمشي علي ا

 .الذكي

الشيطان يمثل المسئولية تجاه الشخص المسئول بدال من   الوصية السابعة:

 .مصاصي الدماء المعتوهين 

تؤدي كلها   ألنهاالشيطان يمثل كل ما يطلق عليه خطايا أو آثام   الوصية الثامنة:

 .إلي االشباع العضوي والعقلي والعاطفي

 .15األبقى ألنهالشيطان يمثل اعز صديق للعبد وذلك   تاسعة:الوصية ال
 

 موسيقى الميتال: 

ولدت موسيقى الهيفي ميتال أواخر ستينيات القرن الماضي، نتيجة  لتطور تقنية  

 Theو  Led Zeppelin تضخيم الصوت، فاشتعلت المنافسة حينها بين فرق

Who فرقة، في حين قررت Black Sabbath   أخذ المنافسة إلى مستوى جديد

 .من خالل األصوات العالية وكلمات األغاني وشكل األلبومات

وتتزامن أولى محطات ربط موسيقى الميتال بالشيطان، مع طرح األلبوم األول  

، عندما تم وضع شكل الصليب المقلوب على غالف  Black Sabbath لفرقة

 .تشير إلى السحر األسود األلبوم، بجانب كلمات  

 
 124, القاهرة, ص:عوليد عبد المنعم الناشر : دار دون للنشر والتوزيليليتو,  15
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تميز بسرعة إيقاعه وأصوات الغيتار الكهربائي المشوهة والمهتزة، وأصوات  

المغنيين الخشنة والصريخ، وتتمحور كلمات أغاني البالك ميتال في معظمها حول 

 .16الموت والدمار والبعث والكوارث العالمية والكراهية، بجانب مهاجمة األديان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر نفسه  16
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 الخاتمة:
 

 

 :توصل في النهاية الى ما يلي

 

 لعبادة الشيطان جذور تاريخية قديمة _

 

 ته الملة الجديدة أثار سلبية على المجتمعاتاظهور ه_

 

 استغالل عبدة الشيطان الوسائل الجديدة لنشر أفكارهم_

 

 قيدة الهشةبشكل كبير على أصحاب العتأثر هذه الديانة  _
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 قامة المصادر والمراجع

 
 مجموعة من الباحثين :لموسوعة العربية العالمية ❖

 

 األب سامر النعمان البولسي  :عبادة الشيطان وطقوسها ❖

 

 مظهر سليمان  :الديانات قصة ❖

 

 جون لومير :تاريخ الكنيسة ❖

 

 حلمي القمص يعقوب : عبادات الشيطان وسلطان القديسين ❖

 

❖ Satanism: asocial history: massimo introvigne 

 

❖ The invention of satanism: James R Lewis 

 

❖ 1-http://satan4arab.blogspot.com/2008/09/blog 

post_04.html 

 

❖ Masonic and ocult symbols illustrated: athy burns 

 

 وليد عبد المنعم  :ليليتو  ❖

 

 

 

 

http://satan4arab.blogspot.com/2008/09/blog-post_04.html
http://satan4arab.blogspot.com/2008/09/blog-post_04.html
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 الفهرس

 

 .............ص أ ...............................................خطة البحث

 ..............ص ب ..................................................المقدمة

 1.................ص................................................المبحث األول 

          1........................ص .المطلب األول..........................................

 3......................ص .............................................المطلب الثاني

 4.........................صالمطلب الثالث.......................................   

 6ص...........................................................المبحث الثاني 

 6.........................ص األول..........................................المطلب  

 8........................ص ..المطلب الثاني......................................... 

 9..............ص..المطلب الثالث.................................................. 

 10ص .........................................................لثالمبحث الثا

 10...............ص األول.................................................. المطلب  

 11المطلب الثاني.................................................................ص 

 13.............................................................ص ...........الخاتمة

 14......................................................................ص المراجع

 15.......................................................................ص الفهرس
 

 

 

  


