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الجن

ممخص الخطبة

 -1وجود الجن ودليمو -2 .حكم منكر الجن -3 .أنواع الجن باعتبار الدين -4 .صفات الجن.
 -5صمة الجن بالبشر -6 .تمبس الجن باإلنس -7 .االستعاذة من الجن.
-------------------------

قال تعالى :قل أوحي إلي أنو استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ييدي إلى الرشد فآمنا
بو ولن نشرك بربنا أحدا [الجن.]1:

يأمر اهلل رسولو أن يخبر قومو أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا بو وصدقوه وانقادوا إليو موحدين هلل

سبحانو ال يشركون بو شيئا.

فما الجن؟ وما ىي صفاتيم؟ وكيف يستعيذ المسمم من شرىم؟

أما الجن لغة :فيو مأخوذ من جن الميل إذا أظمم فستر األشياء بظالمو وسمي الجن جنا

الستتارىم(.)]1[)1

وينبغي أن تعمم :أن وجود الجن ثابت في الكتاب والسنة.

في الكتاب في قولو تعالى :وما خمقت الجن واإلنس إال ليعبدون [الذاريات .]56:خمق اإلنسان من
صمصال كالفخار وخمق الجان من مارج من نار [الرحمن.]15-14:

السنة :لمحديث(( :ما من أحد إال وقد وكل بو قرينو من الجن ،قالوا :واياك يا رسول اهلل؟ قال :واياي
إال أن اهلل أعانني عميو فأسمم فال يأمرني إال بخير))(.)]2[)2

إنكار وجود الجن كفر يخرج العبد عن الممة اإلسالمية وذلك :ألنو أنكر شيئا معموما ثبوتو من الدين

بالضرورة.

تكذيبو لمخبر المتواتر اليقيني الوارد إلينا عن اهلل جل جاللو وعن رسول اهلل وىذا يناقض اإليمان باهلل

جل جاللو كما يناقض اإليمان بكتابو المعجز(.)]3[)3

إن الجن نوعان:

شياطين ال خير فييم البتة.

جن منيم الصالح ومنيم الفاسد ومنيم المؤمن والكافر.

والشياطين أصميم من الجن وذلك ألن إبميس كان من الجن فمما عصى أمر اهلل تعالى عوقب بطرده

من رحمة اهلل سبحانو فانقطع من الخير كمية( ،)]4[)4فكان شيطانا ،قال تعالى :واذ قمنا لممالئكة
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اسجدوا ألدم فسجدوا إال إبميس كان من الجن ففسق عن أمر ربو [الكيف.]55:
وأما صفاتيم:

مادة خمقيم :إنيم خمقوا من خالص النار وىو طرف ليبيا كما قال تعالى :وخمق الجان من مارج من

نار [الرحمن .]14:ولمحديث(( :خمقت المالئكة من نور ،وخمق الجان من مارج من نار وخمق آدم
مما وصف لكم))(.)]5[)5

وانيم يأكمون ويشربون :لمحديث(( :ال يأكل أحدكم بشمالو وال يشرب بيا فإن الشيطان يأكل بشمالو

ويشرب بيا))( .)]6[)6ونيى رسول اهلل عن اإلستجمار بالعظم والروث وقال(( :فإنو زاد إخوانكم من

الجن))((( .)]7[)7إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه عمى أنفسكم ،من بات وفي يده غمر (رائحة
طعام) فأصابو شيء (أي بسبب لحس الشيطان) فال يمومن إال نفسو))(.)]8[)8

إنيم يتوالدون :وفق السنة التي جعميا اهلل ليم كما قال تعالى :أفتتخذونو وذريتو أولياء من دوني وىم

لكم عدو [الكيف.]55:

وانيم يتشكمون :فالجن والشياطين يتشكمون بأشكال مختمفة من ذلك:

مجيء الشيطان بصورة شيخ نجدي إلى دار الندوة حيث اجتماع رجال قريش لمتشاور في أمر محمد

وأشار عمييم مرجحاً الرأي بقتمو (.)]9[)9

تشكيل يجيء بصورة حية :يقول أبو سعيد الخدري( :كان فتى حديث عيد بعرس ،استأذن رسول اهلل
يوم الخندق بأنصاف النيار ليرجع إلى أىمو ،فقال لو رسول اهلل  :خذ عميك سالحك فإني أخشى

عميك قريظة ،ثم رجع ،فإذا امرأتو عمى الباب ،فأراد أن يطعنيا غيرة فقالت لو :أكفف عميك رمحك

وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني؟ فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية عمى الفراش فأىوى إلييا
بالرمح فانتظميا بو ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عميو ،فما يدرى أييا كان أسرع موتا( ،الحية

أم الفتى)؟(.)]15[)15

مساكنيم :فإن مساكنيم الخرائب ،والحشوش (الحمامات) والمزابل والقمامة لمحديث(( :إن ىذه

الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخالء فميقل :أعوذ باهلل من الخبث والخبائث)) ،والخبُث بضم
الباء جمع خبيث ،والخبائث جمع خبيثة والمراد ذكران الشياطين واناثيم(.)]11[)11
وأن الصالحين من الجن يدخمون الجنة :والجن منيم الصالح ومنيم الفاسد ومنيم المؤمن ومنيم

الكافر ،قال تعالى :وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا [الجن .]11:أي منا المؤمن
والكافر :وأنا منا المسممون ومنا القاسطون فمن أسمم فأولئك تحروا رشدا ،و أما القاسطون فكانوا

لجينم حطبا [الجن .]15:والقاسطون ىم الجائرون عن الحق الناكبون عنو.

واستدل ابن كثير رحمو اهلل بقولو تعالى :لم يطمثين إنس قبميم وال جان [الرحمن .]56:فقال (أي بل
ىن أبكار عرب أتراب لم يطأىن أحد قبل أزواجين من اإلنس والجن وىذه أيضا من األدلة عمى
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دخول الجن الجنة ،قال أرطأه بن المنذر ،سئل حمزة بن حبيب :ىل يدخل الجن الجنة؟ قال :نعم
وينكحون :لمجن جنيات ولإلنس إنسيات) (.)]12[)12
وأما صمتيم بالبشر؟

فاعمم أن اهلل تعالى كرم آدم عميو السالم وفي تكريمو تكريم لذريتة ،قال تعالى :وقد كرمنا بني آدم

وحممناىم في البر والبحر ورزقناىم من الطيبات وفضمناىم عمى كثير ممن خمقنا تفضيال

[اإلسراء .]75:ولم يثبت مثل ىذا التكريم لمجان ال في الكتاب وال في السنة فتبين بذلك أن اإلنسان

أشرف من الجن( ،)]13[)13ولكن الذي يجعل الجن يطغون ويتعاظمون ويؤذون ىو استعاذة

اإلنسان بيم وتعظيمو ليم واكبارىم فيزدادون طغيانا ،قال تعالى :وأنو كان رجال من اإلنس يعوذون
برجال من الجن فزادوىم رىقا [الجن .]6:أي طغيانا وعمى ىذا فال سمطان لمجان (أي الكفار منيم
والشياطين) وال قوة ليم عمى اإلنسان إال إذا كان ضعيف اإليمان أو غافال عن ربو وذكره سبحانو

وبذلك يكون عرضو لعبث الشياطين بو ،قال تعالى :إنو ليس لو سمطان عمى الذين آمنوا وعمى ربيم
يتوكمون ،إنما سمطانو عمى الذين يتولونو والذين ىم بو مشركون [النحل.]155-99:

ومن صور صمتيم بالبشر :عونيم لمكيان في ادعائيم لمغيب :لما في ذلك من صرف الناس عن اهلل
سبحانو واإليمان بأنو سبحانو ىو النافع الضار وأن الغيب هلل وحده ،فينخدع الجيمة بيم لمحديث:

((إن المالئكة تنزل في العنان وىو السحاب فتذكر األمر قضي في السماء فتسترق الشياطين
السمع ،فتسمعو فتوحيو إلى الكيان فيكذبون معيا مائة كذبة من عند أنفسيم))(.)]14[)14

تمبس الجان باإلنس :ويستدل القائمون بتمبس الجان باإلنس بأدلة منيا :عن ابن عباس رضي اهلل

عنو(( :أن امرأة جاءت بابن ليا إلى رسول اهلل فقالت :يا رسول اهلل إن ابني بو جنون وانو يأخذه

عند عشائنا وغدائنا فيخبث عمينا ،فسمع رسول اهلل صدره ثم دعا لو ،فثع (قاء) فخرج من جوفو مثل

الجرو األسود يسعى))(.)]15[)15

ألن أجسام الجن أجسام رقيقة فميس بمستنكر أن يدخموا في جوف اإلنسان(.)]16[)16

يقول عبد اهلل بن أحمد بن حنبل :قمت ألبي :إن قوما يقولون :إن الجن ال تدخل في بدن اإلنس

قال :يا بني يكذبون ىو ذا يتكمم عمى لسانو(.)]17[)17

حيث تكمم الجن عمى لسان المصابين بالمس ،واال من المتكمم معك بأخبار وأقوال المصروع نفسو
يجيميا أو أشخاص يتكممون بمغات لم يكن المصاب يعرف منيا حرفا واحدا(.)]18[)18

وأما ما يحفظ العبد بو نفسو من الشياطين ومردة الجن:

االستعاذة باهلل من الجن :قال تعالى :واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل إنو ىو السميع العميم

[فصمت.]36:

قراءة المعوذتين :لمحديث(( :كان رسول اهلل يتعوذ من الجان وعين اإلنسان حتى نزلت المعوذتان
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فمما نزلتا أخذ بيما وترك ما سواىا))(.)]19[)19

قراءة آية الكرسي :عن أبي ىريرة أن رسول اهلل قال(( :سورة البقرة فييا آية سيدة آي القرآن ال تق أر
في بيت فيو شيطان إال خرج منيا آية الكرسي))(.)]25[)25

قراءة سورة البقرة :عن أبي ىريرة أن رسول اهلل قال(( :ال تجعموا بيوتكم مقابر ،وان الشيطان ينفر من
البيت الذي تق أر فيو سورة البقرة))(.)]21[)21

خاتمة سورة البقرة :عن أبي مسعود قال :قال رسول اهلل (( :من ق أر اآليتين من آخر سورة البقرة في

ليمة كفتاه()]22[)22أي ما أىمو لمدنيا واآلخرة ودفعتا عنو كل شر))(.)]23[)23
أول سورة حم المؤمن (غافر) إلى قولو إليو المصير مع آية الكرسي.

فعن أبي ىريرة قال :قال رسول اهلل (( :من ق أر حم المؤمن إلى قولو إليو المصير وآية الكرسي حين
يصبح حفظ بيما حتى يمسي ،ومن قرأىما حين يمسي حفظ بيما حتى يصبح)).)]24[)24(.

ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو الممك ولو الحمد وىو عمى كل شيء قدير (مائة مرة) عن أبي

ىريرة أن رسول اهلل قال(( :من قال ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو الممك ولو الحمد وىو عمى

كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت لو عدل عشر رقاب ،وكتب لو مائة حسنة ،ومحيت عنو مائة

سيئة وكانت لو حر از من الشيطان يومو ذلك حتى يمسي ،ولم يأت أحد أفضل مما جاء بو إال أحد

عمل أكثر من ذلك))(.)]25[)25

كثرة ذكر اهلل عز وجل :عن الحارث األشعري أن النبي قال(( :وآمركم أن تذكروا اهلل تعالى ،فإن

مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى عمى حصن حصين فأحرز نفسو منيم،

كذلك العبد ال يحرز نفسو من الشيطان إال بذكر اهلل تعالى)).

الوضوء :لمحديث(( :إن الغضب من الشيطان ،وان الشيطان خمق من النار ،وانما تطفأ النار بالماء،
فإذا غضب أحدكم فميتوضأ))(.)]26[)26

إمساك فضول النظر والكالم والطعام ومخالطة الناس فإن الشيطان إنما يتسمط عمى ابن آدم من ىذه

األبواب األربعة لمحديث(( :النظرة سيم مسموم من سيام إبميس من تركيا من مخافتي أبدلتو إيمانا
يجد لو حالوة في قمبو))(.)]27[)27

ولى ولو حصاص))(.)]28[)28
اآلذان :لمحديث(( :إن الشيطان إذ نوي بالصالة ّ
فعن سيل بن أبي صالح أنو قال :أرسمني أبي إلى بني حارثة ومعي غالم لنا ،فناداه مناد من حائط
باسمو ،وأشرف الذي معي عمى الحائط فمم ير شيئا ،فذكرت ذلك ألبي فقال :لو شعرت أنك تمقى

ىذا لم أرسمك ،ولكن إذا سمعت صوتا فناد بالصالة(.)]29[)29

مطمق قراءة القرآن يعصم من الشيطان :لقولو تعالى :واذا قرأت القرآن جعمنا بينك وبين الذين ال

يؤمنون باآلخرة حجابا مستو ار [اإلسراء.]45:
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