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  مقدمة
  : أما بعد احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده 

يشكِّل أحد روافد العقيدة  اإلسالمية اليت  فإن عامل اجلن والشياطني
يترتب على إنكار أحد مقوماا الكفر باهللا والعياذ باهللا وقد أخرب 

بينه يف آيات كثرية قُرنت  القرآن الكرمي عن عامل اجلن والشياطني
وما خلَقْت اجلن [: وبني اإلنس يف كثري من املواضع منها قوله تعاىل

وندبعيإِلَّا ل ساِإلنوإن من املعلوم لكل  }٥٦:الذاريات{] و
صاحب عقلٍ رشيد أمهية اإلميان بالغيب الذي هو أحد أركان 

عن خمتصراً  هأصول اإلميان  ومن هذه الغيبيات ما كتبناه وما مجعنا
مبني  القول ال«: واليت مسيتها جمتهداً موضوع عامل اجلن والشياطني

  . وفيها مخسني مسألة وفائدة وقاعدة )١(»يف عامل اجلن والشياطني
نسأل اهللا العلي القدير أن حيبب إلينا اإلميان ويزينه يف قلوبنا، 
 وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن جيعلنا من الراشدين،
وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  .)٢(أمجعني

  عفو ربه القديرالفقري إىل  كتبه
  أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          

  ولوالديه ومجيع املسلمني له غفر اهللا
                              

عامل اجلن «: استفدت يف حتضري هذه املادة من عدة مراجع ويف مقدمتها كتاب )١(
لفضيلة الشيخ عمر بن سليمان األشقر حفظه اهللا تعاىل وقد اعتمدت  »اطنيوالشي

  .غالباً على مواضيع الكتاب والتعليق عليه واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
نشكر فضيلة شيخنا الشيخ تركي بن حممد الزيد حفظه اهللا تعاىل على مراجعة هذه  )٢(

  . اجلزاء واحلمد هللا الذي بنعمته الصاحلاتفجزاه اهللا خري الورقات والتعليق عليها
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  مبني يف عامل اجلن والشياطني القول ال
  :متهيد -١

 اإلنس واملالئكة وبني اجلن واإلنس قدر اجلن عامل غري عامل
مشترك من حيث االتصاف بصفة العقل واإلدراك ومن حيث 
القدرة على اختيار اخلري والشر وخيالفون اإلنس يف عدة أمور أمهها 

  .  أن أصل اجلن خمالف ألصل اإلنس
  :تسمية اجلن -٢

يسمون باجلن الستتارهم عن أعني اإلنس كما تسمى اجلنة 
اللتفاف األشجار حول بعضها ببعض وكما يسمى اجلنني يف باجلنة 

  . بطن أمه جنيناً وكما يسمى ان جمناً الستتار املقاتل به يف احلرب
  :أصل خلق اجلن -٣

واجلَانَّ خلَقْناه من قَبلُ من [: اجلن خلقوا من النار قال تعاىل
ق اجلَانَّ من مارِجٍ وخلَ[: وقال تعاىل }٢٧:احلجر{] نارِ السمومِ

: قال عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما }١٥:الرمحن{] من نارٍ
: وقال اإلمام النووي رمحه اهللا»  طرف اللهب: مارج من نار«
من حديث  وقال رسول اهللا » اللهب املختلط بسواد النار«

خلقت املالئكة من «: عائشة رضي اهللا عنها كما يف صحيح مسلم
 »وخلق اجلآن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم نور

  . فأصل اجلنسني تغري يف ذريتهم كما هو معروف
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    :ابتداء  خلق اجلن -٤
واجلَانَّ خلَقْناه من قَبلُ من [: خلق اجلن قبل خلق اإلنس قال تعاىل

في عام ويرى بعض العلماء أم خلقوا قبل اإلنس بأل] نارِ السمومِ
  . وال دليل على ذلك

  :صفة خلقة اجلن -٥
  يعرف عنهم ما ذُكر يف كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله 

بأن هلم صورة وقلوباً وآذاناً وأعيناً وصوتاً وغري ذلك واألصل يف 
  . ذكر صفام التوقيف على الدليل ألنه أمر غييب

  :أمساء اجلن يف لغة العرب وأصنافهم -٦
بأن اجلن عند أهل الكالم والعلم : الرب رمحه اهللاقال ابن عبد 

  : باللسان على مراتب وهي
     .يسموم جناً -١
  .إذا سكنوا الدار يسمون عمار مجع عامر -٢
          .إذا تعرض للصبيان يسمون أرواح -٣
    .إذا خبثت يسمى شيطان -٤
      .فإذا زاد يف اخلبث يسمى مارد -٥
  . فإذا زاد يف اخلبث يسمى عفريت -٦

  : وجود اجلنإثبات -٧
القول احلق املبني يف هذه املسألة أن اجلن عامل ثالث غري 
املالئكة واإلنس وأم خملوقات عاقلة وواعية ومدرِكة وأم عباد 

الشرع ومن  رهللا مكلَّفون ومقهورون ومأمورون ومنهيون بأوام
أنكر أصل وجودهم أنكر آيات صرحية وأحاديث صحيحة ويكفر 
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اً باألدلة الصحيحة والصرحية إذا توفرت فيه بإنكاره ما ثبت قطعي
  . الشروط وانتفت عنه املوانع

  :األدلة الدالة على وجود اجلن-٨
األدلة كثرية ومعلومة وواضحة ومنها ما جاء يف البخاري 

إذا «:قال ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب 
عتم يق احلمار مسعتم صياح الديكة فاسألوا اهللا من فضله وإذا مس

  .»فتعوذوا باهللا من الشيطان فإنه رأى شيطاناً
  : الرد على من زعم أن اجلن هم املالئكة -٩

من نظر يف النصوص الواردة عن املالئكة واجلن من الكتاب 
والسنة وجد أن بينهما فرقاً كبرياً فاملالئكة ال يأكلون وال يشربون 

يأمرون واجلن يأكلون وال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما 
ويشربون ويطيعون ويعصون رم وخيالفون أمره فهما عاملان 
حمجوبان غيبيان عنا ال تدركهما أبصارنا ومها خمتلفان يف األصل 

  . والصفة وال سبيل يف معرفة العاملني إال بالدليل ألما أمران غيبيان
  :تعريف الشيطان -١٠

بداية أمره وسكن السماء  الشيطان من عامل كان يعبد اهللا  يف 
مع املالئكة ودخل اجلنة مث عصى ربه تبارك وتعاىل عندما أمره 
بالسجود آلدم عليه السالم فأىب واستكرب وطُرد من رمحته وجنته 

  .وأنظره إىل قيام الساعة وأخربه مبصريه ومصري حزبه وجنوده
  :أصل الشيطان – ١١
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ملالئكة باعتبار الصحيح يف هذه املسألة أن الشيطان كان من ا
صورته وليس منهم باعتبار أصله وأن الشيطان أصل اجلن كما أن 

  .آدم عليه السالم أصل اإلنس
  : صورة الشيطان -١٢

من أقبح الصور يف اخللق وقد شبهها اهللا بثمار أشجار الزقوم  
قال  )١(يف النار اليت تنبت يف أصل اجلحيم كأا رؤوس الشياطني

إِنا جعلْناها *  ذَلك خير نزلًا أَم شجرةُ الزقُّومِأَ[: سبحانه وتعاىل
نيملظَّالةً لنتيمِ*  فلِ اجلَحي أَصف جرخةٌ ترجا شهإِن *  ها كَأَنهطَلْع

  . }٦٥- ٦٢: الصفات{ ]رُءوس الشياطنيِ
  : الشيطان له قرنان -١٣

ث عبداهللا بن عمر رضي اهللا جاء يف صحيح مسلم من حدي
بصالتكم قبل طلوع الشمس  اال حترو«: قال  عنهما أن النيب 

أن : ومعىن هذا احلديث »وال قبل غروا فإا تطلع بقرين شيطان
املشركني كانوا يعبدون الشمس ويسجدون عند طلوعها وعند 
غروا وعند ذلك ينتصب الشيطان يف اجلهة اليت تكون فيها 

  !!!. تكون العبادة له الشمس حىت
  :طعام وشراب اجلن -١٤

جاء يف سنن الترمذي بإسناد صحيح وصححه األلباين قول 
بالروث وال بالعظام فإنه زاد  ال تستنجوا«: رسول اهللا 

                              
اإلنس أمجل صورة من «: قال شيخنا الشيخ تركي بن حممد الزيد حفظه اهللا تعاىل )١(

اجلن، ولكن اجلن ليسوا على صورة واحدة قبيحة على اإلطالق، ولكن من 
  .»الشياطني الذين كفروا باهللا عز وجل صورهم قبيحة
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 وجاء يف صحيح مسلم أن رسول اهللا » إخوانكم من اجلن
لكم كل عظم ذُكر اسم اهللا «: سألوه اجلن عن زادهم فأخربهم

فاجلن » يقع يف أيديكم أوفر حلماً وكل بعرة علف لدوابكم عليه
املؤمن يأكل من العظم الذي ذُكر اسم اهللا عليه بعكس اجلن الكافر 

  .الذي يأكل امليتة والعظم الذي ال يذكر اسم اهللا عليه
  :زواج اإلنس من اجلن والعكس -١٥

  :قال شيخنا الشيخ تركي الزيد حفظه اهللا
كتاب والسنة وال من أقوال الصحابة على مل يثبت دليل من ال -١

  ! وقوع التناكح 
ومن َآياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا [: قال تعاىل -٢

: قال املفسرون يف هذه اآلية} ٢١:الروم{] لتسكُنوا إِلَيها
  ! فكيف يكون التناكح » أي من جنسكم ونوعكم وخلقكم«

] تسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةًل[: قال تعاىل -٣
فكيف يكون التآلف واالنسجام واملودة } ٢١:الروم{

  ! والسكن بني الزوجني مع اختالف اجلنس 
رواه  »الشيطان ال يفتح باباً مغلقاً«: قال رسول اهللا  -٤

  ! البخاري ومسلم فكيف يكون التناكح 
ي من حديث عبداهللا بن عباس رضي اهللا جاء يف صحيح البخار -٥

إين أُصرع : فقالت أن امرأة سوداء أتت النيب «: عنهما
إن شئت دعوت اهللا فيشفيك وإن : فادعوا اهللا أن يشفيين قال
أصرب يا رسول اهللا ولكن : فقالت شئت صربيت ولك اجلنة

فلو كان حيدث بينهما تزاوج ما أقر » أدعو اهللا أن ال أتكشف
  !  ذلك النيب
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جاء يف سنن الترمذي وصححه األلباين من حديث علي بن أيب  -٦
ستر ما بني «: قال رسول اهللا : طالب رضي اهللا عنه قال

: أعني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل الكنيف أن يقول
  ! فكيف يكون التناكح  »بسم اهللا

يعتقد بعض الناس أنه جيامع جنية يف املنام وهذا خمالف لقول  -٧
ومل يقل  »الرؤيا من اهللا واحلُلم من الشيطان«:  رسول اهللا

شيطانة ويف األصل أن الشيطان يف احلُلم يتالعب بالنائم 
  ! وبغرائزه اجلنسية وهذا يدل على عدم التناكح 

أرى عدم اخلوض يف : قال العالّمة عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا -٨
  !هذا الكالم  

أرى أحدا أدعى ذلك إال ابن ال : قال العالّمة األلباين رمحه اهللا -٩
  !العريب الصويف  

من قال من السلف بوقوع هذه التناكح فليس دليال ألن العربة  -١٠
بالدليل من الكتاب والسنة وكالم العلماء يستدل له وال 

  !يستدل به 
  :تزاوج ونكاح وتكاثر اجلن -١٦

الذي يظهر من األدلة أن اجلن يقع منهم تناكح من جنسهم يف 
] لَم يطْمثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ[: قال تعاىلالدنيا 

اجلماع وكذلك للجن ذرية : والطمث عند العرب}٧٤:الرمحن{
أَفَتتخذُونه وذُريته أَولياَء من دونِي وهم لَكُم [: وتكاثر قال تعاىل

ود٥٠:الكهف{] ع{.  
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  : أعمار اجلن -١٧
حب عقل أن اجلن واإلنس وغريهم أم ميوتون ال يشك صا

ويبقَى وجه ربك ذُو اجلَلَالِ  * كُلُّ من علَيها فَان[: لقوله تعاىل
وأعمار اجلن أطول من أعمار  }٢٧-٢٦:الرمحن{] واِإلكْرامِ

اإلنس وصاحب العمر الطويل هو إبليس كما دعا ربه تبارك وتعاىل 
قَالَ فَإِنك  * قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ[: هفقَبل دعاؤه بقول

ظَرِيناملُن ن٣٧- ٣٦: احلجر{] م{ .  
  :مساكن اجلن وجمالسهم وأماكنهم -١٨

اجلن يسكنون على هذه األرض وخيتلف جتمعهم وتواجدهم 
على حسب إميام وكفرهم فاجلن املؤمن يبحث عن املواقع الطيبة 

يبحث عنها اإلنسي املؤمن وأما الشياطني من الكفّار والعصاة  اليت
ينتشرون يف األسواق واملقابر واخلالء ويف الظالم ورب من صوت 
األذان وتصفّد يف شهر رمضان ورب من سورة البقرة إذا قرأت 

ويطردون بالتسمية وجيلسون بني الظل والشمس وغري  )١(يف البيت
  . ذلك
  :قدرات اجلن -١٩

  : أعطى اهللا جل وعال اجلن قدرة مل يعطها اإلنس فمنها
قصة العفريت من اجلن مع نيب : سرعة احلركة واالنتقال -١

  .اهللا سليمان عليه السالم

                              
وورد يف الصحيح عن «: ن حممد الزيد حفظه اهللا تعاىلقال شيخنا الشيخ تركي ب )١(

  .»أن الشياطني ال تقرب البيت الذي تقرأ فيه آية الكرسي النيب 



  
  القول املبني يف عامل اجلن والشياطني

 
١٣ 

قصة استراق السمع من : سرعة الصعود إىل السماء -٢
  .السماء

قصة صنعهم احملاريب وغريها لنيب : علمهم باإلعمار والتصنيع - ٣
  . ماهللا سليمان عليه السال

قصة تشكّل الشيطان بصورة : قدرم على التشكّل -٤
  . تالرجال أو بصور احليوانا

قصة صفية رضي اهللا عنها : جمرى الشيطان يف ابن آدم -٥
يف مسجده كما جاء ذلك  عند زيارا معتكف النيب 

  .يف احلديث الصحيح
  :دواب اجلن ومراكبهم -٢٠

جلن ولكن مل يذكر دليلٌ صريح صحيح على تسمية دواب ا 
اإلبل والكالب : هناك بعض احليوانات تصحبها الشياطني مثل

  . السود وغريها
  :جوانب ضعف اجلن -٢١

اجلن والشياطني كاإلنس فيهم جوانب قوة وجوانب ضعف 
  :من جوانب الضعف

] إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفًا[: قال تعاىل -١
  . }٧٦:النساء{

الصاحلني وأن سلطام  ال سلطان هلم على عباد اهللا -٢
  .باإلغواء واإلضالل

خوف الشيطان من بعض عباد اهللا وذلك من قوي إميانه  -٣
  .قهر شيطانه
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تسخري اجلن لنيب اهللا سليمان عليه السالم وذلك بأن اجلن  -٤
يعملون له ما يشاء ويعذّب منهم من يشاء ويسجن منهم 

  .من يشاء
يأتوا عجزهم عن اإلتيان باملعجزات وال يستطيعون أن  -٥

  . مبثل ما جاء به الرسل عليهم الصالة والسالم
  .يف املنام ال يتمثلون بالرسول  -٦
ال يستطيع اجلن أن يتجاوزوا حدود معينة من أقطار  -٧

  .السماوات واألرض
  . ال يستطيعون فتح بابٍ مغلقٍ -٨

  :احلكمة من خلق اجلن -٢٢
احلكمة يف خلقهم مثل احلكمة يف خلق اإلنس وهي إفراد اهللا 

وما خلَقْت اجلن واِإلنس [: لعبادة وحده ال شريك له قال تعاىلبا
وندبعي٥٦:الذاريات{] إِلَّا ل{.  

  :تكليف اجلن  يف الدنيا -٢٣
اجلن مأمورون باألصول : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

والفروع حبسبهم فإم ليسوا مماثلني لإلنس يف احلدود احلقيقية فال 
كون ما أُمروا به ووا عنه مساويا ملا على اإلنس يف احلد لكنهم ي

باألمر والنهي والتحليل مشاركون اإلنس يف جنس التكليف 
  . وهذا ال أعلم فيه نزاعا والتحرمي

  :جزاء اجلن يف اآلخرة -٢٤
اجلن مكلفون بأوامر الشرع ونواهيه فمن أطاع اهللا أدخله اجلنة 

  .  هلذا أدلة كثرية من الكتاب والسنةومن عصاه أدخله النار و



  
  القول املبني يف عامل اجلن والشياطني

 
١٥ 

  كيف يعذبون اجلن بالنار وقد خلقوا من النار؟ -٢٥
إضافة اجلن إىل النار حسب ما أُضيف اإلنس إىل التراب 
والطني واملراد به يف حق اإلنس أن أصله الطني وليس هو طيناً 

  .حقيقياً وكذلك اجلن كان ناراً يف األصل
  : ىل اجلنرسل اهللا  عز وجل إ -٢٦

] يا معشر اجلن واِإلنسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منكُم[: قال تعاىل
تدل هذه اآلية على أن اهللا أرسل  إليهم رسالً وأن } ١٣٠:األنعام{

إِنا سمعنا كتابا أُنزِلَ من [: الرسل هم من اإلنس كما قال تعاىل
يبعث رسوالً إىل اإلنس واجلن  ومل} ٣٠:األحقاف{] بعد موسى

  .كما جاء ذلك يف احلديث الصحيح كافة إال حممد 
  :  تعلّم  اجلن من حممد -٢٧

وقد ذكر اهللا تعاىل ذلك يف موضعني يف كتابه تبارك وتعاىل يف 
  . آخر سورة األحقاف وسورة اجلن واألخبار يف السنة كثرية

  :دعوة اجلن للخري يف أقوامهم -٢٨
اىل يف آخر سورة األحقاف بعدما مسعوا القرآن من قال تع
يا قَومنا أَجِيبوا داعي اهللا وَآمنوا بِه يغفر لَكُم من ] رسول اهللا 

  .}٣١:األحقاف{] ذُنوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ
  :صالح وفساد اجلن -٢٩

: والكفّار قال تعاىلاجلن منهم املؤمن وأكثرهم العصاة والفجار 
] وأَنا منا الصالحونَ ومنا دونَ ذَلك كُنا طَرائق قددا[
}وقال تعاىل} ١١:اجلن :] نطُونَ فَما القَاسنمونَ وملا املُسنا مأَنو
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لجهنم وأَما القَاسطُونَ فَكَانوا  * أَسلَم فَأُولَئك تحروا رشدا
  .}١٥- ١٤: اجلن{] حطَبا
  :هدف الشيطان يف اآلخرة -٣٠

: أن يلقي اإلنسان يف اجلحيم وحيرمه جنة النعيم قال تعاىل
  .}٦:فاطر{] إِنما يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعريِ[

  :هدف الشيطان يف الدنيا -٣١
ل يبغضها الشيطان وكل أن كل عبادة حمبوبة إىل اهللا عز وج

معصية مكروهة وحمرمة عند الرمحن تكون حمبوبة عند الشيطان 
  . ويدعو الناس إليها بطرق ووسائل للوقوع فيها

  : تلبس اجلن باإلنس -٣٢
وليس يف أئمة املسلمني : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

من ينكر دخول اجلن يف بدن املصروع وغريه ومن أنكر ذلك 
دعى أن الشرع سيكذب ذلك فقد كذب على الشرع وليس يف وأ

األدلة ما ينبغي ذلك وأن من أنكر دخول اجلن يف بدن املصروع 
  .طائفة من املعتزلة

  :جنود الشيطان -٣٣
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الشيطان له فريقان من اجلنود من اجلن واإلنس لإلضالل واإلغواء 
ضي اَألمر إِنَّ اَهللا ا قُ م وقَالَ الشيطَانُ لَ[: وايتهم قال تعاىل

 نم كُملَيي عا كَانَ لمو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو احلَق دعو كُمدعو
 كُمفُسوا أَنلُومونِي ولُومي فَلَا تل متبجتفَاس كُمتوعإِلَّا أَنْ د لْطَانس

بِم متا أَنمو كُمرِخصا بِما أَنم ونمكْترا أَشبِم تي كَفَرإِن يرِخص
يمأَل ذَابع ملَه نيملُ إِنَّ الظَّالقَب نوقال . }٢٢: إبراهيم{] م

استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم ذكْر اهللا أُولَئك حزب [: تعاىل
طَانيالش بزأَلَا إِنَّ ح طَانيونَ الشراخلَاس مادلة{] ه١٩: ا{. 

  :قرين اإلنس -٣٤
جاء يف صحيح مسلم عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

وما منكم من أحد إال وقد وكّل به «: قال رسول اهللا : قال
: وإياك يا رسول اهللا قال: اقالو »قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة

  .»لم فال يأمرين إال خبريوإياي إال أن اهللا أعانين عليه فأس«
  :اجلن وعلم الغيب -٣٥

بين اهللا سبحانه وتعاىل الدعوى الكاذبة بأن اجلن يعلمون 
فَلَما [: الغيب وذلك يف قصة موت نيب اهللا سليمان عليه السالم

قَضينا علَيه املَوت ما دلَّهم علَى موته إِلَّا دابةُ اَألرضِ تأْكُلُ 
نا لَبِثُوا مم بيونَ الغلَمعوا يكَان أَنْ لَو ناجل تنيبت را خفَلَم هأَتس

  .}١٤:سبأ{] في العذَابِ املُهِنيِ
  :رسل الشياطني -٣٦

الكهنة يقومون مقام الرسل عند الشياطني بأن الشياطني 
  . تسترق السمع وتكذب فيها مائة كذبة
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  : اجلن بذوات السواد احلكمة من تلبس -٣٧
أن السواد أمجع للقوى : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

  .الشيطانية من غريه
  :االستعانة باجلن يف الدنيا   – ٣٨

مسلمني حىت وإن  االصحيح أنه حيرم االستعانة باجلن ولو كانو
كانت هذه االستعانة يف عالج مريض أو حبث عن مفقود وحنو ذلك 

مي سداً لذريعة وهذا ما ختتاره اللجنة الدائمة يف البالد وسبب التحر
السعودية املباركة وعلمائها وهو اختيار شيخنا الشيخ خالد اهلويسني 

  .حفظه اهللا
  : تصرف اإلنس مع اجلن -٣٩

إن تصرف اإلنس : قال شيخنا الشيخ وليد السعيدان حفظه اهللا
  :مع اجلن على ثالثة أقسام

سحرة والكهنة مع شياطينهم وهذا كتصرف ال: تصرف شيطاين -١
  .حمرم وشرك باالتفاق

ويسمى حممدي وذلك عندما جاء اجلن لرسول : تصرف رمحاين -٢
  .وبلغوا أقوامهم االرسالة وعملو اومسعو اهللا 

ويسمى سليماين وذلك بأمر سليمان عليه : تصرف ملكي -٣
السالم للجن وهي معجزة يف حقه لقوله عندما دعا ربه 

قَالَ رب اغْفر لي وهب لي ملْكًا لَا ينبغي [: فاستجاب له
  .}٣٥:ص{] لأَحد من بعدي

  : رؤية اجلن يف اآلخرة -٤٠
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: الصحيح بأننا نرى اجلن ويروننا يف اآلخرة لعموم قوله تعاىل
»]نيقَابِلترٍ مرلَى سا عانوفيدخل اإلنس واجلن } ٤٧:احلجر{] إِخ

عوى بأن حال اإلنس واجلن يف اآلخرة بعكس حال اجلنة وأما د
اإلنس واجلن يف الدنيا بالرؤية قال فيها شيخنا الشيخ خالد اهلويسني 

ذكر ذلك بدر الدين يف كتابه آكام املرجان وال دليل «: حفظه اهللا
  . »على ذلك

  :دعوى باطلة ال تصح -٤١
ث أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قاتل اجلن وأن األحادي

رضي اهللا عنه مع اجلن من كذب فيما حدث لعلي بن أيب طالب 
   .الرافضة كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللا

  : دعوى باطلة ال تصح -٤٢
بأن اجلن خيافون ويهربون من الذئب إن كان حياً أو ميتاً وهذا 
خالف األدلة الصحيحة الصرحية كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ 

  .زيد حفظه اهللاتركي ال
  :دعوى باطلة ال تصح -٤٣

أن أكرب عمر يف اجلن سبع سنوات وهذا خمالف لعمر التكليف 
يف الشريعة اإلسالمية كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ تركي الزيد 

  .حفظه اهللا
  :دعوى إبليس الباطلة -٤٤

وهذه الدعوى : قال شيخنا الشيخ وليد السعيدان حفظه اهللا
أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته [: قال الباطلة إلبليس عندما

  : ويرد على هذه الدعوى بثالث أمور }١٢:األعراف{] من طنيٍ
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: القياس يف الدعوى تصادم مع تفضيل آدم عليه السالم بقوله -١
]مَآدوا لدجوإبليس كان مع املالئكة والقياس إذا صادم  ]اس

  . ح فهو باطلالنص الصحيح الصري
األصل أن النار من طبيعتها اإلفساد واإليذاء وسرعة احلركة  -٢

واالنتشار وعدم االستمرار وعدم الثبات فكيف يكون 
  !!!القياس

لو قلنا بأن النار أفضل من الطني فهل إبليس كل النار املوجودة  -٣
بل هو جزء منها وأصل النار كما ذُكر من . يف الدنيا؟ ال

تطاع إبليس منها كاجلزء ال يدل على شرفه صفاا الفساد فاق
  . وأفضليته على غريه

  : قاعدة مهمة -٤٥
العقل خملوق له قدرات وحدود وطاقات مىت خرج منها فإن 

  .  العقل يتوقف وال يدخل العقل يف أمور الغيب إال بدليل
  :قاعدة مهمة -٤٦

كل ما شرع يف حق الرجال من اإلنس فهو مشروع يف حق 
اجلن وكل ما شرع يف حق النساء من اإلنس فهو الرجال من 

  .  مشروع يف حق النساء من اجلن
  : قاعدة مهمة -٤٧

كل دليل يثبت يف حق اإلنس أصالً فإنه يثبت يف حق اجلن تبعاً 
  .  إال بدليل يفيد االختصاص
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  : قاعدة مهمة -٤٨
ن كل آية فيها أن املؤمنني ينعمون يف اجلنة فيدخل فيها مؤمنوا اجل

: قاعدة مهمة - .ومن خصص اآلية باإلنس فهو مطالب بالدليل
كل آية فيها أن ارمني يعذبون يف النار فيدخل فيها جمرموا اجلن 

                                                                          . ومن خصص اآلية باإلنس فهو مطالب بالدليل
  :حص املسلم -٥٠

  :من الشيطان باألدعية واألذكار ومنها التحصن
  .االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم يف كل األوقات -١
  .االستعاذة باهللا من الشيطان عند الغضب -٢
  .االستعاذة باهللا من الشيطان عند قراءة القرآن الكرمي -٣
  .االستعاذة باهللا من الشيطان عند الصالة -٤
  .ءاالستعاذة باهللا من الشيطان عند دخول اخلال -٥
  . االستعاذة باهللا من الشيطان عند رؤية احلُلم يف املنام -٦
  . اإلكثار من ذكر اهللا عز وجل -٧
  .قراءة القرآن الكرمي -٨
  . طلب العلم الشرعي -٩

  .لزوم مجاعة املسلمني -١٠
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  اخلامتة

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم 

  به مين
  اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء 

  قدير
  ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

وعلِّمين ما ينفعين وارزقين علماً ينفعين اللهم انفعين مبا علَّمتين 
  وزدين علماً

  واحلمد هللا على كل حال وأعوذ باهللا من حال أهل النار
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب 

  إليك
  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير                                     
  أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          

  غفر اهللا له و لوالديه ومجيع املسلمني                             
  هـ٢٧/١٠/١٤٢٨


