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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 ةمقدم

 
إن ہلليہلل الہلليہللاہلل (الہللہللہلل ہلل رب العالمين القائل (

) والقائل ((أَلَْم تََر أَنَّا أَْرَسْلنَا الشَّيَاِطيَن )كان ضعيفا
ا)) والقائل ((اْستَْحَوَذ عَ  ُهْم أَز� لَْيِهُم َعلَى اْلَكافِِريَن تَُؤزُّ

 ِ ) والقائل ((إِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس )الشَّْيَطاُن فَأَنَساُهْم ِذْكَر �َّ
 .َمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلغَاِويَن))إال  لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطانٌ 

 هعليوالصالة والسالم على سيدنا محمد صلى هللا 
شيطان فإنك القائل ((ال تقل تعس ال قلت أن  وسلم 

ظم وقال بقوتي صرعته وإذا قيل تعس الشيطان تعا
إني (هللاهللاهللا هللا مهللاب حتى يصير مثل الذباب)) والقائل (

أعوذ باہلل ، ألألألأل كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد
 ).)من الشيطان الرجيم

...أ نظراً لما يعانيه البعض من التباس  ،ما 
أن  درجةإلى  نستلبس الجن باإلمسألة  المفاهيم حول

عيشون في وهم وخوف بعض المرضى اصبحوا ي
اجسادهم تسكنها الجن بأن  وقلق بسبب اعتقادهم

القرآن ولالالالال االالشاال الالاالال الالالال ب ،والشياطين
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الكريم في الفترة االخيرة وكثرة الحديث عن تلبس 
فهم لمسالة  ءسووما نجم عنه من نس ن إلاإلجال

اقوم بإعداد هذه أن  رأيت ،الكريمالقرآن التداوي ب
 اضعة التي سالالوال الاللالا بتوضيحالرسالة المتو

مسألة  وهيإال  هامة غابت عن اذهان الكثيرمسألة 
ديني الثقافي تكلم ن أ تلبس الجن باإلنس حيث ترثنا ال

منذ العصور االولى خالفية الة ألالمسعن هذه 
 اإلإلإلميإلإلالمذاهب ي ونشوء أبالرلالجتهاد 

مسألة  نهاأعلى ة ألالمسإلإلال البإلإل يإلإلإل 
ذي  عقدية ال خالف فيها متجاهال التراث الكثير ال

ولما يقوم به البعض من ممارسة ها، يجده الباحث في
وتروجيه لفكرة  الرقية الشرعية بصورة جماعية

نها حقيقة متفق عليها بل أتلبس الجن باإلنس على 
لقول بتكفير منإلى  وصل الحد األمر  هذاأنكر  ا

سنة هل الأالعلماء االفاضل من ل اأقو متجاهال
أن  وتأكيدهم علىلة أبالمس همدلتهم وجزمأوالجماعة و

الكريم وصحيحة من القرآن  صريحة منأدلة  فيها
عند العوام ،السنة النبوية ولذا . حتى اختطت المفاهيم 

توضيح لاقوم بإعداد هذه الرسالة حيث أن  رأيت فقد
تلبس الجن  استحالة ذلك للبرهان علىواآلآلآل  القول

 العوام،التي يفهمها ويروج لها  بالطريقة باإلنس
لكنه في فهمها األدلة  ليس في أالخطأن  ولتوضيح
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ما صحيحة إأدلة  بالتلبس ونالقائلوان ما يستدل به 
 . صريحة غير صحيحةأو  ،وغير صريحة

لة أانكاري لمس بحثي الالال ال يعنيبأن  وأنوه
اسالمي ث اوتروانما توضيح لفقه القرآن التداوي ب

بعض  ةناامععد في التخفيف من نه سيساأرى أ
من قبل ن ومسكوننهم أالمرضى الذي يتوهمون 

 .الشياطين
 ال هللاالاسالوفيق والسدا هللا ند
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 مدخل

 
فقال تعالى  ،والجن لعبادته وطاعتهاإلنس  قلخ هللا

 في المتأملِليَْعبُُدوِن)) وإال  ((َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواِإلنسَ 
هللا خاطب عبادة من الجن أن  يجدالقرآن  آيات
 في تسعة مواضع مناإلنس  نس فذكر الجن معإلاإل

اإلنس  وذكراإلنس  بحيث قدم الجن فيها علىالقرآن 
 .على الجن الي الإلالال مواضعاإلنس  والجن وقدم

هو الشيطان آدم  بنيعدو أن  في عإلال وبين جلّ 
بادة هللا فقال إلعإللى عن عاإلإلسإلإل  الذي يسعى لصرف

َن آدم  ((يَا بَنِي الَ يَْفتِنَنَُّكُم الشَّْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكم ّمِ
 .اْلَجنَِّة يَنِزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ِليُِريَُهَما َسْوآتِِهَما))

االالس  مالعالال عن عالم وجعل عالم الشياطين
فقال  ،يروا الجنأو  يسمعواأن  نسبحيث ال يمكن لإل

تعالى ((إِنَّهُ يََراُكْم ُهَو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث الَ تََرْونَُهْم إِنَّا 
 .َجعَْلنَا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاء ِللَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن))

جنود الشيطان قد أن  في الالال ايضا وبين هللا جلّ 
فقال تعالى  ،نس على السواءتكون من الجن إلاإل

ا َشيَاِطينَ ((َوَكَذِلَك َجعَ  ٍ َعُدو� َواْلِجّنِ اإلنس  ْلنَا ِلُكّلِ نِبِّي
 .بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَْوِل ُغُروًرا))إلى  يُوِحي بَْعُضُهمْ 

أن  نس واقتضت حكمتههللاهللاهللا خلق هللا الجن واإل
بزمن طويل ولذلك اإلنس  يكون خلق الجن قبل خلق



14 

على اإلنس  من تقديمأكثر اإلنس  قدم هللا الجن على
 . الكريمالقرآن  ن فيالج

ل.  هللاهللاهللا خلق هللا الجن من مادة تختلف عن مادة خ
إلنسان  الجن فقال تعالى ((َخلَقَ  ِمن َصْلَصاٍل ا

اِر ( ن نَّاٍر))14َكاْلفَخَّ اِرجٍ ّمِ  .) َوَخلََق اْلَجانَّ ِمن مَّ
 عالم الجن يختلف تماما عن عالم..ن  .....

ما إال  منه ال نعلم االياليوال يزال عالم الجن اإلنس 
 . علمناه من باهللاهللا ال وسنه نبيه عليه الصالة والسالم

إال اإلنس  هللا خلق الجن قبلأن  وعلى الرغم من
 على الجن وانعم عليهماإلنس  هللا فضل واصطفىأن 
وورثة العلم ومن على يدهم ألألألأل  جعلهم خلفاءبأن 
 .))وتحكم الشريعةاألرض  تعمر

ل الشيطان وجنوده في سبيالقرآن  وقد هللايهللا هللا في
كما ذكر هللا ذلك على لسان الشيطان آدم  اغواء بني

تباعه ومن وقعوا في شراكه فقال أوهو يخاطب 
ا قُِضيَ  ّ�َ َوَعَدُكْم أن األألأل  تعالى ((َوقَاَل الشَّْيَطاُن لَمَّ

ن َوْعَد اْلَحّقِ َوَوَعدتُُّكْم فَأَْخلَْفتُُكْم َوَما َكاَن ِلَي َعلَْيُكم مِّ 
َدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم ِلي فَالَ تَلُوُمونِي إال أن  ُسْلَطانٍ 

 سلطان الشيطان علىأن  فبين )).َولُوُمواْ أَنفَُسُكم
نسان  ييناإل  .هو الوسوسة واالغواء والتز

 الالال الشيطان مخلوق من مادة اخرى غير .ا.ة
إلنسان  إلنسان  فإنا يسالع الإلال أن  ال يستطيعا

يراه أن  نه ال يستطيعأة السمع كما الشيطان بحاس
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في حاالت بينتها السنة عندما إال  بحاسة البصر
النسان  يتصور الشيطان بصورة ولذلك  ،إليرهأو ا

هللاهللاهللا هللا وسوسة الشيطان في الصدور وليس في 
يوسوس في صدور (ذان كما قال تعالى (اآل الذي 

المسلاليال بل أن  االالاالة اليةجدر تومما  ))الناس
هامة ليست مسألة  اختلفوا قديما وحديثا حول وغيرهم

تتعلق بسبيل وسلطان شياطين ، من مسائل العقيدة
والمتمثلة في القول بدخول الجن في اإلنس  الجن على

 نه بإمكان الجنإفطائفة تقول  .من عدمهاإلنس  جسد
بل والتحدث بلسانه والتحكم في اإلنس  تسكن جسدأن 

 .المس الشيطانيحركاته وتصرفاته ويسمون هذا ب
 وطائفة تنكر امكانية دخول شياطين الجن في ..د

وتقتصر المس الشيطاني في الوسوسة اإلنإل 
واالغواء والتسلط باإليذاء النفسي الذي يوحيه 

 .فقطاإلنسان  الشيطان في قلب وصدر
متأخرا عن القرون إال  وهذا االختالف ل. ي...

لعامية عجمت السن العرب ودخلتها اأن  االولى بعد
يدل على  افهمحاديث واألاآليات  في اللغة ففهم فريق

 افهمفهمها اآلخر  بينما الفريقاإلنس  دخول الجن في
فهم الفريق الالول للنصوص الشرعية وأنكر  خرآ

صوص صحيحة لكنها ليست صريحة وال أن  وقال الن
تدل دالله قطعية على ما يقوله الفريق االول من 
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والتحكم فيه اإلنس  تمكن الجن من دخول جسد
 .وصرعه

الالالال ولعل حكمة هللا  .اليومإلى  واستمر هالا 
يشاء هللا لحكمة إال أن  تقتضي استمرار هذا الخالف

 .رادها سبحانهأقدرها و
إلى  ونظر لوجود هذا الخالف فقد اتجه البعض

عالج المرضى المصابين بالصرع بالرقية الشرعية 
من المراكز  من الكتاب والسنة حتى ظهرت العديد

سلوب ما بين معتدل ومقتصد في التي تختلف في األ
طريقة ها وفي فيوما بين مبالغ  ،الرقية والعالج

مل مع المريض  .التعا
شفاء ة يالشرعوالرقية القرآن أحد أن  وال ي..ر
مراض النفسية بل بدان من كل األللقلوب واأل

ُل ِمنَ  ا ُهَو مَ القرآن  والعضوية كما قال تعالى ((َونُنَّزِ
ْلُمْؤِمنِيَن َوالَ يَِزيُد الظَّاِلِمينَ  إال  ِشفَاء َوَرْحَمةٌ لِّ

(قُْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشفَاء (َخَساًرا)) وقال ايضا 
َوالَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن فِي آَذانِِهْم َوْقٌر َوُهَو َعلَْيِهْم َعًمى 

َكاٍن بَِعي  ).ٍد)أُْولَئَِك يُنَاَدْوَن ِمن مَّ
من به واعتقد بشفائه آشفاء ورحمة ل.ن القرآن ف

ثره في قلب المؤمن أو ةخسارإال  لالالال ال يزيد الظالم
 .ليمأفي قلب الفاجر والكافر  هوقععظيم لكن 

يطرد الشياطين لما له من وقع القرآن  فإن ولذلك
ويستوي في هذا شياطين  .ليم في قلوبهم واذانهمأ
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ولذلك نجد من العصاة  .الجن واالنس على حد سواء
من يتضايق بل ويتلون ويرتعش من شدة آدم  من بني

القرآن  عند سماع آيات هصدرالضيق الذي يجده في 
 .هعليالشيطان قد استحوذ ألن  وذلك

فاني في هذه الرسالة للقارئ األمر  وحتى يتضح
فالمس حقيقة  ،حقيقة المس الشيطاني لإلنسانأنكر  ال

إلى  ميلأولكني  ،نة الصحيحةوالسالقرآن  ثابتة في
يعترف الفريق الثاني  وينكر بحقيقة المس الذي 

إلى  طالق الدخولالالالمس ال يعني على إلإل .طريقته
 .الجسد

ال. .... التي األدلة  وسوف اقوم الالل هذه الرس
ترجح القول بعدم قدرة شياطين الجن على الدخول 

من كتب األألألأل  واقوم بجمع شروح ،اإلنس في جسد
وليس  ،ذلك علىعلماء والمفسرين ويقتصر دوري ال

ما سأقوم بالالاله الالاليياله في إال  ي فيهاألي أي ر
 .هللاوالهللاال ساالال الهللالي القهللايهللا الهللاوهللا هللا هللاهللايق والسداد

 باہللإهللا  وهللا هللاوهللايقي
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استخدم المؤلف واحدة من أكثر قضايا الخخخفاتخا  

ن الناس سبيخ  لختخمخديخء قخفاوة مخ  خ  خيخ   تفشيا بي 

للنص ص المفآني . من ناحخيخ  لخيخمخدم الخدلخيخ   خ  

أنها ال تتص  بتلك النخصخ صو وتخنخعخ ف  خ  تخهخء 

غخخث  يخخلخخ.خخم لخخهخخا. ومخخن نخخاحخخيخخ  أ خخف و مخخن أ خخ  

ة   خختخخخخخدمخخهخخا  مخخلخخالخخرخخ  تخخايخخفة ا خختخخمخخا خخيخخ   خخعخخث 

الخخمخخشخخلخخ كوع لخخلخخضخخلخخك  خخ  كقخخ ع الخخ  خخن يخخلخخ   

الره  أبصاريءو تيمل ع  لي  أل مخا  ال يخلخ  

لها باإلس م وال بالمفآع الكريء وال بال ن  النبخييخ  

 العايفة. 

We & Satan 
BY 

Khalid Mohammed Shwill  

 آالف الكتب،

 لكل وقت ومن أي مكان


