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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمه

  

  .صحبه أمجعنيالة والسالم علي رسول اهللا وعلي آله واحلمد هللا والص
و هر کدام را براي  ،خداوند در اين جهان هپناور بنابر حکمت خويش موجودات زيادي آفريده است

ند و بسياري هم قابل رؤيت وشي ست بسياري از اين موجودات با چشم ديده مهديف خلق کرده ا
جنها هستند که خداوند آهنا را مثل انساهنا  ،نيستند، يکي از اين موجودات که قابل رؤيت نيستند

$﴿. براي عبادت آفريده است tΒuρ àMø) n= yz £⎯Ågø: $# }§Ρ M} $# uρ ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷è u‹Ï9﴾آهنا  ).56/ ياتذار( .١
ن به آهنا الزم و ضروري وجودات غييب هستند که قرآن و سنت از آهنا صحبت منوده و اميان آوردم

يکه علماي اسالم اتفاق نظر دارند که هر کس وجود جن را انکار منايد از دايره اسالم است بطور
  .ترا انکار و تکذيب منوده اس سنت رسول اهللا  خارج مي شود، زيرا وي در حقيقت قرآن کرمي و

البته مردم تصورات خمتلف و گوناگوين در باره جن دارند، که تصور آهنا بستگي به ميزان علم و 
  . آگاهي آهنا دارد

ذکر خدا، و عدم پرهيز از حمرمات، و سست شدن پايه هاي  در اثر غفلت از در جامعه کنوين ما
زيرا هر . منحرف منوده استاز صراط مستقيم  وده و، شيطان بر آنان را دچار سر در گمي مناعتقادي

  .چه انسان از خدا دور شود شيطان به وي بيشتر نزديک مي شود
مسئله جن زدگي و راههاي عالج آن يکي از مسا ئل است که اين روزها اذهان بسياري از مسلمانان 
را خبود مشغول ساخته است، برخي با رفنت به نزد جادو گران و از راه سحر و جادو و طلسمهاي 

، عالج و شفا از اين بيماري هستند اين و برخي ديگر با تو سل به راههاي خمتلف ديگر، خواهانشيط
  پس راه شرعي آن، در پرتو قرآن و سنت چيست؟: و اگر آهنا را از اين کارها منع کنيم خواهند گفت

 يکي از دوستان از اينجانب خواستند که در زمينه وجود جن و جن زدگي و راه عالج شرعي آن
  . سخگوي اين عده عزيزان با شدزبان فارسي مجع آوري منامي تا پامطاليب ب

                                                           
  .»ام كه مرا بندگى كنند نيافريدهو جنّ و انس را جز براى آن«: ترجمه - ١
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با وجود اينکه از نوشنت چنني حبث و وضوعي قاصر و ناتوان بود ويل با استعانت از خداوند  هبند
مهچنني به  کتاب حاضر را به رشته حترير در آوردم و و ،قاضاي آن دوست عزيز را لبيک گفتمت

 کسي که مي تواند به برادرش نفع و« :که مي فرمايد جامعه عمل پوشيده باشم،  فرمان رسول اهللا
  .»دريغ ننمايد فايده اي برساند،

 ،وسيله جنات ما در روز قيامت باشد اميدوارم که اين کتاب راهنمايي باشد براي برادران مسلمامن و و
  .دارايي بکار نيايد آن روزي که مال و

  .جن حمفوظ بدارد مسئلت دارم که مهگي ما را از شر شيطان انس و در پايان از خداوند بزرگ
  
  التماس دعاي خري 
  حسني تاجي گله داري 

  هجري ۱۴۲۱رجب  ۲۰
  مشسي  ۱۳۷۹آبان 
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  :توكل بر خدا واجب است
مردم را بسوي آن  خداوند به آن امر منوده و حمبوب و توکل بر خداوند بزرگ امري است مطلوب و

  .متوکلني را ستوده است ده ورغبت دا
’﴿ :فرموده n?tã uρ «! $# (#þθ è=©. uθ tG sù βÎ) Ο çGΨä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β﴾  )و اگر مؤمن هستيد بر خدا توكل « ).۲۳/ مائده
  .»كنيد

  .يد که بر پرور دگارمان توکل کنيمبا من حقيقي هستيم،حال اگر ما مؤ
﴿⎯ tΒuρ ö≅©. uθ tG tƒ ’n? tã «! $# uθ ßγsù ÿ… çμç7 ó¡ ym﴾ )۳/ طالق(.  
  .»خدا او را کايف است ،وهر کس بر خدا توکل کند«
﴿$ uΖ −/ §‘ y7 ø‹ n=tã $ uΖ ù=©. uθ s? y7ø‹s9 Î) uρ $ oΨö; tΡ r& y7ø‹ s9Î) uρ çÅÁ yϑ ø9   .)۴ /ممتحنه(  ﴾ #$
  .»بازگشت به سوي تو است به سوي تو باز گشتيم و ما بر تو توکل کردمي و !دگاراپرور«
﴿ö≅ 2 uθ s? uρ ’ n?tã Çc‘ y⇔ ø9 $# “Ï%©! $# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ﴾ )۵۸ /فرقان(.  
  .»وتوکل کن بر آن زنده اي که هرگز مني مريد«

من شرييين دارد که شخص مؤ لذت و تعلق قلب به اهللا واحد، حقيقي بر خداوند، مهانا توکل صادق و
مصيبتها به وي هجوم  اگر کوههاي دنيا بر پشتش گذاشته شود و و ،خود مي يابد آن را در قلب

  .قبول از وي دور مني شود ا بر او چريه شود هرگز لبخند رضايت وبيماريه و ،آورد
کلمه اي است که  »حسبنا اهللا ونعم الوکيل« :ما مي فرمايد عنهحضرت عبداهللا بن عباس رضي  اهللا

 :هنگاميکه گفته شد :فرمود حممد  و هنگاميکه در آتش انداخته شد فرمود، حضرت ابراهيم 
﴿¨β Î) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰s% (#θãè uΚy_ öΝ ä3 s9 öΝèδöθ t± ÷z $$ sù öΝèδyŠ# t“sù $YΖ≈yϑƒ Î) (#θä9$ s% uρ $ uΖ ç6ó¡ym ª! $# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2uθ ø9 $#﴾ 
آنان  هنا بترسيد،ري کرده اند پس از آمهانا مردم براي مقابله با مشا نريو مجع آو«). ۱۷۳/ آل عمران(

$﴿ :اميانشان فزوين يافت وگفتند uΖ ç6ó¡ym ª!$# zΝ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθ ø9$#﴾« خدا ما را بس است و چه «: يعين
  . »نيك كارسازى است
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 ،چگونگي توکل بر خدا را مي آموزد به ما †پدر پيامربان  ،ابراهيم خليل اهللا، بت شکن زمان
ويل ابراهيم  بت مي فروخت، پدرش مشرک بود و و سرزمني کفر زندگي مي کرد، ابراهيم در حميط و

اعمال مشرکني راضي  به شرک و ر قلبش جاي گرفته بود ويکتا پرسيت د از آغاز کودکي توحيد و
با دست مبارکش بتها را ريزه  روانه بتکده مي شود و مي بينيم که او ترب را بر دوش مي گريد و نبود،

پس سزايش چنني  ... از بتخانه بريون مي شود ترب را بر دوش بت بزرگ گذاشته و ريزه مي کند و
 حيت پريزنان و هيزم زيادي مجع آوري منودند، گودايل عميق کندند و بود که او را زنداين کردند و

را در  ه آتش افروخته شد سپس ابراهيم کودکان زيادي در مجع آوري هيزم شرکت کردند، آنگا
 :گفت توکلش بر او بود و او قلبش وابسته به خدا بود و ،تش انداختنددرون آن آ منجنيق گذاشتند و

  .)حسيب اهللا(
uΖ$﴿ :نداي اهلي مي آيد و سخت پرور دگارش به فريادش مريسد و ن وقت دشوارپس در آ ù=è% â‘$uΖ≈ tƒ 

’ÎΤθ ä. # YŠö t/ $̧ϑ≈n= y™ uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡t ö/Î) ﴾ )اى آتش، بر ابراهيم سرد و سالمت شو: گفتيم«  .)۶۹/ ءانبيا«.  
مشرکني در  ي رساند،نگاه آن آتش شعله ور به باغي سرسبز مبدل مي گردد وآتش به وي ضرري منآ

سالمت از آتش بريون  صحيح و پس ابراهيم  منتظر نتيجه بودند، اطراف آتش مجع شده بودند و
  .مي آيد

  اينگونه گفتند قومي راستگو  چو                              من راستگو             برآن مردم مؤ
  وغا   آن  از  بترسيد  ببايد                              مشا را کشاندند در تنگنا              

  که اميانشان هم بگردد زياد                                  نه تنها نترسند آن قوم راد         
  نگهبان نيکي است آن کربيا                                    بگفتند ما راست کايف خدا       

بطور مثال معقول نيست که يک انساين در  سان اسباب را رها کند،معناي توکل اين نيست که ان و
در روايات  .روزي باشد که در مرتلش وارد شود منتظر رزق و و بر رختخوابش بنشيند، خانه اش و

عده اي از جوانان عبادتگزار را ديد که در مسجد نشسته اند  آمده است که روزي عمربن اخلطاب 
  مي خوريد؟ از کجا :پس از آنان پرسيد

  .مردم به ما غذا مي دهند :آنان گفتند
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  .نقره مني باراند زيرا که آمسان طال و ،از اينجا بريون شويد :او آنان را با دره زد وبه آنان گفت
 به مشيت و سباب است متام امور به دست خدا ويد معتقد باشد که خداوند مسبب األويل انسان با
پرندگان  چگونه با گرفنت اسباب با توکل  ينيم که حيت حيوانات وبلکه ما مي ب ،مي باشد خواست او

 در حديث آمده است که رسول اهللا  .د براي جستجوي روزي خارج مي شوندبرخداوند صبح زو
ينه روزي داده مي شديد آهر  ،توکل مي کرديد بر خداوند حق توکلاگر مشا « :فرموده است

شب با  يل بريون مي رود ور هنگام صبح با شکم خاد و ،چنانکه پرندگان روزي داده ميشوندمه
  .»شکم پر بر مي گردد

 .  حلظه اي ما را بر خود وا نگذارد يک از خداوند مسئلت دارمي که توکل حقيقي نصيب ما بگرداند و

  :ايمان به غيبت
ان به و امي ،ن به ما خرب داده غيبت مي باشدآنچه که بر ما پوشيده است و خدا و رسولش درباره آ

مي باشد بلکه اولني صفيت است که خداوند در قرآن کرمي يکي از اصول بنيادي عقيده اسالمي  ،غيبت
  :متقني را به آن توصيف منوده و چنني فرموده است

﴿$Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈tG Å6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹Ïù ¡ “ W‰èδ z⎯ŠÉ) −Fßϑù= Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï%©! $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í=ø‹ tó ø9$$ Î/ tβθãΚ‹É) ãƒuρ 

nο 4θn= ¢Á9$# $®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθ à) ÏΖãƒ ﴾ )۳ ‐۱/ بقره(.  
 ،ست و مايه هدايت پرهيز گاران استاين کتايب است که هيچ شکي در آن ني ميم، الم، الف،« :ترمجه

داده امي انفاق مي آورند و مناز بر پا مي دارند و از آنچه روزيشان می آن کساين که به غيبت اميان 
  .»کنند

  .لذا بر هر مسلماين واجب است که به غيب اميان داشته با شد، امياين که شک به آن راه نداشته باشد
  :جن

از چيز هاي غييب که اميان داشنت به آن واجب است اميان داشنت به وجود جن مي باشد، ادله بسياري 
  .در قرآن کرمي و سنت مطهره درباره وجود آهنا ذکر شده است

  : کرمي دليل از قرآن
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۱‐ ﴿øŒ Î) uρ !$ oΨøù u |À y7 ø‹ s9Î) # \ x tΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯Éf ø9 $# šχθ ãèÏϑ tG ó¡ o„ tβ# u™ öà)ø9   .)۲۹/ احقاف( ﴾#$
  .»و روانه کردمي که قرآن را بشنوندهي از جن را نزد تهنگامي که گرو) به ياد آور اي پيامرب(«
۲ ‐ ﴿u |³ ÷è yϑ≈tƒ Çd⎯ Ågø:$# Ä§ΡM}$# uρ óΟ s9 r& öΝä3 Ï? ù' tƒ ×≅ß™ â‘ öΝ ä3ΖÏiΒ tβθÁ à) tƒ öΝ à6ø‹n= tæ © ÉL≈ tƒ# u™ ö/ä3 tΡρâ‘ É‹Ψãƒuρ u™ !$s) Ï9 

öΝ ä3ÏΒ öθ tƒ # x‹≈yδ﴾ )۱۳۰/انعام(.  
دند گو مي کر زا رسوالين از مشا به سوي مشا نيامدند که آيات مرا برايتان باآي! اي گروه جن وانس«

  .»!ز مالقات چنني روزي بيم مي دادند؟و مشا را ا
۳ ‐ ﴿u |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯Ågø: $# Ä§ΡM}$# uρ ÈβÎ) öΝ çF÷è sÜtG ó™ $# β r& (#ρä‹àΖ s? ô⎯ ÏΒ Í‘$sÜ ø% r& ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ (#ρä‹àΡ $$sù 4 

Ÿω šχρä‹ àΖ s? ωÎ) 9⎯≈sÜù= Ý¡ Î0 ﴾ )۳۳/ الرمحن(.  
اگر مي توانيد از مرزهاي آمساهنا و زمني بگذريد، پس بگذريد، ويل هر گز ! اي گروه جن و انس«

  .»)عظيم و فوق العاده اي(ا نريويي بمني توانيد مگر 
۴‐ ﴿ö≅è% z© Çrρ é& ¥’ n< Î) çμ ¯Ρ r& yì yϑ tG ó™ $# Ö x tΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Ågø:$# (# þθ ä9$s) sù $̄Ρ Î) $oΨ÷è Ïÿxœ $ºΡ# u™ ö è% $Y7 pgx”﴾ )۱ /جن(.  
ما قرآن : ز جن به سخنامن گوش فرا داده اند، سپس گفته اندبه من وحي شده است که مجعي ا :بگو«

  .»اميعجييب شنيده 
۵‐ ﴿… çμ ¯Ρ r&uρ tβ%x. ×Α%ỳ Í‘ z⎯ÏiΒ Ä§ΡM} $# tβρèŒθ ãè tƒ 5Α%ỳ Ì Î/ z⎯ ÏiΒ Çd⎯Ågø: $# öΝèδρßŠ# t“ sù $Z) yδ u‘ ﴾)۶/ جن(.  
طغيانشان  آهنا سبب افزايش گمراهي و ، ور به مرداين از جن پناه مي بردنداينکه مرداين از بش و«

  .»مي شدند
  :دليل ازسنت

 شيب مهراه رسول اهللا  :اهللا عنه روايت مي کند که فرمود د رضيامام مسلم از عبداهللا بن مسعو
ربوده شده،  :بودمي، ناگهان او را نيافتيم، پس در وادي و دره ها وي را جستجو کردمي، پس گفتيم که

يا ترور شده است، پس به بدترين حالت، شب گذرانيدمي، هنگامي که صبح کرمي، ديدمي که او  از 
سپس به بدترين حالت شب  جستجوي مشا را کردمي و نيافتيم،: گفتيم سطرف حراء مي آيد، پ

  !.گذراندمي



 10

او رفتم، و بر آنان قرآن  فرستاده جن نزد من آمد، پس به مهراه« :فرمود  آنگاه رسول اهللا
  .»خواندم

ره توشه سپس مهراه ما براه افتاد، و اثر آنان و اثر آتش آهنا به ما نشان داد و دربا :دعبداهللا مي گوي
  :پرسيده بودند، پس به آنان فرموده بوده از رسول اهللا 

بسيار ان مي رسد گوشت ت هر استخواين که نام خدا بر آن برده شده، براي مشاست، وقيت که بدست«
  :فرمود سپس رسول اهللا  .»تان خواهد بود فه ي حيواناتخواهد داشت و هر پشکلي علو

  .۱»مي باشد )جن (  را که غذاي برادرانتان، زيپس با اين دو استنجاء نکنيد«
  :به من فرمود رسول اهللا  :از ابو سعيد خدري رضي اهللا عنه روايت است که گفت ‐ ۲   
ني گوسفندانت و در ، پس هر گاه در بوسفند و صحرا نشيين را دوست داريمهانا مي بينم که تو گ«

، زيرا که صداي مؤذن را جن ت را بلند کناذان دادي، پس صداي ، آن گاه براي منازباديه ات بودي
                        .۲»روز قيامت براي او گواهي مي دهد انس و چيزي ديگري مني شنود مگر اينکه در و

 
  :از عبداهللا ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت است که گفت ‐۳

 »جن«حايل که بني شيا طني  رفتند، در مهراه با گروهي از يارانش به سوي بازار عکاظ رسول اهللا
يشان انداخته شده وبه س »شعله ي آتش«آمسان پرده و مانع اجياد شده بود، و آتش پاره اخبار  و
  .دبو

  : مشارا چه شده است؟ گفت :به سوي اقوامشان باز گشتند، پس آهنا گفتند »جنيها«پس شيا طني 
  .سوي ما انداخته شده استدر ميان ما و خرب آمسان پرده و مانع اجياد شده، آتش به 

پس به سوي . بني مشا و خرب آمسان پرده اجياد نشده مگر خباطر حادثه اي که رخ داده است: گفتند
  .شرق و غرب زمني برويد ببينيد چه چيزي سبب حائل شدن بني مشا و خرب آمسان شده است

                                                           
  .» ۴۵۰:  صحيح مسلم ‐  1
  .»۶۰۹: صحيح خباري ‐  2
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مهراه  ل اهللا ودند، به بازار عکاظ رسيدند و رسسپس آن گروهي که به سوي هتامه رفته بو
ن را شنيدند به آن گوش فرا اصحابش در خنله مناز صبح را مي خواندند سپس آنان هنگامي که قرآ

د کرده است، قسم به خدا اين آن چيزي است که بني ما و خرب آمسان مانع اجيا: آنگاه گفتند. دادند
قرآن عجييب شنيده امي که  اي قوم ما، بدون شک که ما: مشان برگشتند، گفتندپس هنگامي که نزد قو

  .به سوي رشد هدايت مي کند پس به آن اميان آورده امي، و کسي را با پرورد گارمان شريک منيگريمي
©è% z≅﴿: نازل فرمود پس خداوند بر پيا مربش  Çrρé& ¥’n< Î) çμ̄Ρ r& yì yϑtG ó™ $# Ö x tΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯Åg ø: $# ﴾. 

  :عدم رؤيت دليل بر عدم وجود نيست
جن دليل بر عدم وجود آهنا نيست، چه بسا چيزهاي در اطراف ما وجود دارد ويل ما عدم رؤيت 

، ليکن براي اثبات آن به اثر آن مني بينيم يان دارد ويل ما آن راجربرق بطور مثال  ،آهنا را مني بينيم
   .سيله آن وجود آن را احساس مي کنيممهچنني هوائي که بو در المپ و غريه استدالل مي کنيم، و

بينيم  بلکه روح که اساس زندگي ما بر آن استوار است و بدن آن مي مريمي، با وجود اينکه آن را مني
مثل جاذبه زمني، و چيزهاي ديگري . ، به موجود بودن آن اميان دارميو حقيقت آن را مني شناسيم

  .و غريه نيز مي توان نام برد) مغناطيس(نريوي آهن ربا 
 ؟ه استجن از چه چيزي آفريده شد

بطور قطعي و يقني آيات قرآين و احاديث نبوي بر اين داللت دارند که جن از آتش آفريده شده 
,t﴿ :است و خداوند مي فرمايد n= yzuρ ¨β !$ yf ø9 $# ⎯ ÏΒ 8l Í‘$ ¨Β ⎯ ÏiΒ 9‘$̄Ρ ﴾ )۱۵/ الرمحن(.  

   .»و جن را از شعله آتش خلق کرد«
و در روايت ديگر . ش خالصاز آت :يعين )رمن مارج من نا( :مي فرمايد م حضرت عبداهللا بن عباس

   .۱از شعله هاي آتش: مي گويد
$!β¨﴿ :و خداوند مي فرمايد pg ø: $# uρ çμ≈ uΖ ø) n=yz ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% ⎯ÏΒ Í‘$̄Ρ ÏΘθ ßϑ ¡¡9   .)۲۷/ حجر( ﴾ #$

  .»خلق کردمي، از آتش گرم و سوزان وجن را پيش از آن«

                                                           
  رجوع شود » سوره الرمحن«) ۶۵۲/  ۷(به تفسري ابن کثري  ‐  1
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$tΑ$s% O﴿ :ني گفتو ابليس هنگامي که به سجده کردن براي آدم امر شد چن tΡ r& × öyz çμ÷Ζ ÏiΒ © Í_tF ø)n= yz ⎯ÏΒ 

9‘$̄Ρ … çμ tGø) n= yzuρ ⎯ÏΒ &⎦⎫ÏÛ ﴾ )و او هبترم مرا از آتش آفريده اي) دم آ(من از او «: يعين .)۱۲/ اعراف ،
  .»را از خاک آفريده اي

آفريده شده فرشتگان از نور «: فرمودند رسول اهللا : منني رضي اهللا عنها مي گويدو عايشه ام املؤ
  .۱»و آدم از آنچه که براي مشا توصيف شده آفريده شده است ،، و جن از آتش آفريده شدهاند

  شوند؟ جنهاي كافر با آتش عذاب داده مي چگونه
اين سؤ ايل است که خيلي ها مطرح مي سازند، و اگر آهنا اندکي تفکر و انديشه منايند جواب اين 

  .پرسش را خواهند فهميد
، فقط اصل وي از ه شده است ويل اکنون او خاک نيستست که انسان از خاک آفريدپر واضح ا

جن نيز چنني است از آتش آفريده شده ويل اکنون وي آتش نيست داليل بسياري  .خاک بوده است
  . در اين زمينه وجود دارد

اين نزدش درحايل که مناز مي خواندند شيط رسول اهللا : حضرت عايشه رضي اهللا عنها مي فرمايد
آنقدر «: فرمود و رسول اهللا . فت و گلو يش را فشار داداو را حمکم گر ، آنگاه رسول اهللا آمد

  .۱»سردي زبانش بر دستم احساس منودم ، تا اينکهگلويش را فشار دادم
 جن اکنون آتش نيست، زيرا اگر آتش مي بود رسول اهللا  اين حديث چنني نتيجه مي گريمي که از

  . شيطان را بر دست خود احساس مني کرد سردي زبان
دمشن خدا، ابليس، شعله اي از آتش جهت «: فرمودند و در حديث ديگري آمده که رسول اهللا  

  .۲»...قرار دادن آن در چهره ام آورد 
با قي مي بود  )آتش(از اين حديث چنني مي فهميم که اگر شيطان بر کيفيت که آفريده شده يعين 

  . وردن شعله اي از آتش نداشتاحتياجي براي آ
                                                           

 .روايت کرده است ) ۲۹۹۶(اين حديث را امام مسلم  ‐  1

 . ست روايت کرده ا) ۱۱۴۳۹(اين حديث صحيح است، و امام نسائي در سنن کربي  ‐  1

  ) . ۵۴۲(امام مسلم روايت کرده است مشاره  ‐  2
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  .۱»ند  خون در رگ انسان حرکت مي کندشيطان مان«: و مهچنني رسول اهللا فرموده است
  .ئينه جسد انسان را مي سوزاندآقي مي بود هر پس اگر حبالت خودش با

ممکن مي باشد و  انساين که از خاک آفريده شده است شکنجه دادن آن بو سيله خاک :و بايد گفت
ن را با آب عذاب و شکنجه کرد، پس هيچ جاي تعجيب نيست که شيطان و جين ني مي توان آمهچن

ند بر هر چيز قادر و توانا وکه از آتش آفريده شده بوسيله آتش شکنجه و عذاب شود، زيرا که خدا
  .است
  جن مكلف است؟ آيا

  .جن نيز مانند انسان مكلف به تكاليف شرع است، بله :مي گوئيم
u﴿: ده خداوندبدليل فرمو |³ ÷è yϑ≈tƒ Çd⎯Åg ø: $# Ä§ΡM} $# uρ óΟ s9 r& öΝ ä3Ï? ù' tƒ ×≅ß™â‘ öΝä3ΖÏiΒ tβθ Áà) tƒ öΝà6ø‹ n= tæ © ÉL≈tƒ# u™ 

ö/ä3 tΡρâ‘ É‹Ψãƒ uρ u™ !$ s)Ï9 öΝ ä3ÏΒ öθ tƒ # x‹≈yδ﴾ )آيا پيامرباين از مشا به سوي ! اي گروه جن وانس«). ۱۳۰/انعام
  .»!ز مالقات چنني روزي بيم مي دادند؟دند و مشا را امشا نيامدند كه آيات مرا برايتان بازگو مي كر

'Äd“r﴿: و مهچنني بدليل آيه Î7 sù Ï™ Iω# u™ $ yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾ )اي گروه جن و انس(پس « ).١٣/ الرمحن( 
  .»اي پروردگارتان را انكار مي كنيدكدامني نعمته

  .سان مكلف مي باشدان و علماي اسالم براين مطلب اتفاق نظر دارند كه جن نيز مانند
$﴿: و خداوند مي فرمايد tΒuρ àMø) n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM} $# uρ ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷è u‹Ï9﴾ )من جن و انس « ).56/ ياتذار

  .»را نيافريدم جز براي اينكه عبادمت كنند
دگي آفريده شده است پس پاداش صاحلان و نيكو كارانش هبشت در نتيجه جن نيز براي عبادت و بن

 .ان و ظاملان و بد كارانشان دوزخ مي باشدو كيفر كافر

براي خواندن قرآن و بيان احكام دين  و مهچنني در ابواب گذاشته ذكر منودمي كه رسول اهللا 
 .اين داللت دارد كه آهنا نيز مكلف به امور شريعت و دين اسالم مي باشند پس بر، نزدشان رفتند

                                                           
  .روايت کرده اند ) ۲۱۷۴(و امام مسلم ) ۳۲۸۱(اين حديث را امام خباري  ‐  1
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  :انواع جن
  :فرموده است مده است كه رسول اهللا در حديث آ، جن انواع گوناگون هستند

نوعي ديگر  و ،پر دارند و در هوا پرواز مي كننديك نوعي از آهنا  ،نوع هستند جن سه صنف و«
  .٢»و كو چ مني منايند و نوع سوم آهنا سكونت مي كنند ،مارها و عقرهبا هستند
  :جاي سكونت جن

و بدين ، مي پسندد، ندگي مني كندمكاهناي كه در آن كسي ز، جن بيشتر جاهاي خلوت و صحرا
ن برايشان به صحرا مي دادن آنان بسوي اهللا و خواندن قرآبراي دعوت  خاطر بود كه رسول اهللا 

  .چنانكه در احاديث آمده است، رفتند
و اين خباطر اينست كه آهنا باقي ، و برخي ديگر از جنها در جاهاي كثيف و زباله سكونت مي كنند

  .ا را مي خورند چنانكه در حديث ذكر شده استمانده غذاي انساهن
  .هنا مهراه انساهنا در منازل سكونت مي كنندبرخي ديگر آ

در اين جاها بيشتر جنهاي كافر  ،نيز زندگي مي كنند )توالت(يها و مهچنني در محامها و دستشو
ب خبصوص زندگي مي كند زيرا كه آهنا جاهاي جنس و كثيف را بيشتر دوست دارند و از بوي خو

  .بوي مشك بدشان مي آيد
از  رسول اهللا «: در حديث آمده است كه ،و مهچنني در شكافها و سوراخها نيز زندگي مي كند

  .۱»رار كردن در سوراخ هني منوده استاد
گفته     : گفت براي چه ادرار در سوراخ كراهت دارد؟: از قتاده يكي از راويان اين حديث پرسيده شد

  .سكونت جن مي باشد مي شود كه حمل
  .۱و جن در حمل خوابيدن شتر نيز زندگي مي كنند چنانكه در حديث آمده است

  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                                             
                                                           

و حـاكم در مسـتدرك   ) ٦١٥٦(و ابـن حبـان در صـحيح    ) ٢٢/٢١٤(امام طرباين در معجـم الكـبري   ، حديث صحيح است ‐٢
  .روايت كرده اند) ٢/٤٥٦(

  . روايت كرده اند) ١/١٨٦(و حاكم ) ٥/٨٢(و امحد ) ٣٤(و نسائي بشماره ) ٢٩(بشماره  ابو داود  – 1
  .رجوع شود) ١٨٤(و سنن ابو داود ) ٣٦٠(به صحيح مسلم  – 1
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  ؟آيا جن مي خورد و مي نوشد
مي كند روايت   حضرت ابو هريره ،شده است كه جن مي خورد و مي نوشد احاديث صحيح وارد

 ،و براي ايشان آب براي قضاي حاجت و وضويش با خود محل مي كرد ،بود او مهراه پيامرب
من ابو  :وي گفت ؟اين كيست: مي رفت پس رسول اهللا فرمود روزي مهراه با آب دنبال رسول اهللا 

گني و استخوان و سر ،چندين سنگ جهت طهارت گرفنت بيار برامي«: رسول اهللا فرمود ،هريره هستم
تا  ،دم آوردم و نزد رسول اهللا گذاشتمدر حايل كه در پرياهن خود گرفته بو پس من سنگها را ،»نيار

استخوان و سرگني چه كارشان  :يشان فارغ شدند مهراه ايشان به راه افتادم سپس عرض كردماينكه ا
  است؟
 –ه جن خويبو چ ‐ يبني نزد من آمدندچونكه وفد جن نص ،آن دو غذاي جن مي باشد« :فرمود

من برايشان از خدا خواستم و دعا كردم كه به هيچ استخوان و  ،آنگاه از من توشه طلب كردند
  .۱»كنند مگر اينكه برآن غذا بيابندسرگيين گذر ن

و ، خواست غذا خبورد پس با دست راست خبورد«: روايت مي كند كه مو حضرت عبداهللا بن عمر 
زيرا كه شيطان با دست چپ غذا مي خورد و ، است بنوشدهر گاه خواست آب بنوشد پس با دست ر

  .۲ »بادست چپ آب مي نوشد
  :آورد د را بشكل و صورتهاي مختلف در ميجن خو

 ،گوناگون در آورند خداوند بزرگ و قادر اين قدرت را به جن داده تا خود را به صورهتاي خمتلف و
و مار و  ،گربه سياه ،شتر بصورت سگ سياهاشد كه آهنا بيو در احاديث بسيار اين حقيقت ثابت مي ب

  .عقرب براي انسان ظاهر مي گردند
و مهچنني جن بشكل و صورت انساهنا نيز ظاهر مي گردد چنانكه در روز بدر شيطان به صورت 

امروز كسي بر مشا غلبه مني كند و من حامي و  :گفتسراقه بن مالك براي مشركني ظاهر شد و 
  .١پشتيبان مشا هستم

                                                           
  ).٣٨٦٠(امام خباري  – 1
  . روايت كرده است) ٢٠٢٠(امام مسلم  – 2
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  ...و پرندگان نيز در مي آورد ،اسب و قاطر و االغ ،گوسفند ،گاو ،ني جن خود را ه شكل شترمهچن
پس اگر جن در صورت و شكلهاي كه گفتيم آشكار شود مي توانيم آهنا را مشاهده كنيم و در 
صورت و شكل اصلي كه خداوند آهنا را آفريده است ديدن آهنا ممكن نيست چنانكه در قرآن كرمي 

  :ستآمده ا
﴿… çμ̄Ρ Î) öΝä31ttƒ uθ èδ … çμ è=‹Î6 s% uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω öΝåκ tΞ ÷ρ t s?  ﴾)شيطان و مهدستانش مشا را مي « .)٢٧/ اعراف

  .»بينند از جايي كه مشا آهنا را مني بينيد
  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                              
  :پناه بردن به جن حرام است

…﴿: زبان جن حكايت مي كند كه گفتند خداوند در قرآن كريم از çμ̄Ρ r&uρ tβ%x. ×Α%ỳ Í‘ z⎯ÏiΒ Ä§ΡM} $# 

tβρèŒθãè tƒ 5Α%ỳ ÌÎ/ z⎯ ÏiΒ Çd⎯Ågø: $# öΝèδρßŠ# t“ sù $Z) yδu‘ ﴾)۶/ جن.(   

يعين ما جنيها چنني مي پنداشتيم كه برانساهنا برتري دارمي : امام ابن كثري در تفسري اين آيه مي نويسد
در دره اي يا جاي و حشتناكي در صحرا و بيابان مرتل جاهليت اينچنني بود كه زيرا كه آهنا هرگاه 

پس جنيها  ،ادا كه به آهنا بدي و آسييب برسدبه بزرگ جن در آن منطقه و مكان پناه مي بردند مب
ر آهنا را مرعوب كرده و سعي كردند بيشت ،ا ترس و وحشت دارندهنگامي كه ديدند انساهنا از آهن

  .١...تابيشتر به آهنا پناه بياورند ،بترسانند
خوله دختر حكيم ، و خداوند چيزي هبتر از اين به ما عطا كرده است، پناه بردن به جن شرك است

  :شنيدم كه مي فرمايد از رسول اهللا، مي گويد
  .١»عوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلقآنگاه أ ،گاه يكي از مشا در جاي مرتل گرفتهر«

  .٢»زمانيكه در آن مرتل هست و كوچ نكرده چيزي به وي آسيب مني رساندتا ، بگويد

                                                                                                                                                                             
   .رجوع شود) ٤/٩٣(و تفسري ابن كثري ) ١/٥٣٦(به سريه ابن هشام  – 1
  .سوره جن رجوع شود ) ٨/٣١٠(به تفسري ابن كثري  – 1
  . پناه مي برم به كلمه هاي كامل پروردگار از شر آنچه كه آفريده است – 1
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  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                        
  :قرباني كردن براي جن حرام است

كه  زيرا ،بلكه شرك است ،براي جن قرباين كردن حرام علماي اسالم بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه
و هرگز خوردن گوشت آن براي مسلمان روا نيست چه رسد به  ،دا استاين قرباين براي غري خ

  .شخص مسلمان اين كار را اجنام دهداينكه 
و كسي كه براي غري خدا ذبح مي كند در  ،تقرب به درگاه اهلي اجنام بگريد بايد ذبح و قرباين براي

  .ريعت اسالم ملعون ناميده شده استش
خداوند لعنت كند كسي «: كه فرمود ،روايت مي كند هللا از رسول ا حضرت علي بن ايب طالب 

  .١»از خدا ذبح مي كند كه براي غري
ويل با وجود اين افراد جاهل و ناداين ديده مي شود كه براي گشودن سحر با عالج شخص مصروع 

  .نزد ساحر و آن كساين كه با جن رابطه دارند مي روند) جن زده(
سپس آن را ذبح مي كنند و خون آن را به بدن ، خاص طلب مي كنندو آهنا نيز حيواهناي با اوصاف 

و در هنگام انداخنت نام خدا ، آنگاه دستور ميدهند كه آن را در فالن چاه بيندازند، مريض مي مالند
: اگر چه آن ساحر نگويد كه، اگر چه مهان ذبح براي جن است كه از آن هني شده است، را نگريند

  .نكه اعمال و كردار انسان بستگي به نيت داردچو، براي جن ذبح مي كند
 :كمك خواستن از جن حرام است

 و مدد، راه و روش سحرگران و شعبده بازان بر كمك و مدد جسنت از جن و شياطني استوار است
شيطان و جن هيچ وقت خدميت براي ساحر اجنام  :بايد بگومي كه ،خواسنت از غريخداوند شرك است

ا اجنام دادن عمل كفري كافر صوريت كه سحر گر با گفنت سخين كفر آميز و يا بمني دهند مگر در 
و  ،ندو هر چه بيشتر نافرماين و سرپيچي امر خداوند بكند شياطني بيشتر به او نزديك مي شو ،گردد

اين تعويذات و طلسمهاي كه افراد ساحر مي نويسند بيشتر آهنا  ،اطاعتش را بيشتر جبا مي آورند

                                                                                                                                                                             
  . روايت كرده است) ٢٧٠٨(امام مسلم   – 2
  ).١٩٧٨(امام مسلم   – 1
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و مهچنني طلب مدد از اولياي جن  .كه با حروف غري مفهوم نوشته اند ك آميز و كفر استكلمات شر
مات و آيات قرآن براي فريب دادن مردم نادان با آن هر چند كه بعضي از كل. و شياطني مي باشد

  .ن تعويذ و دعا مي نويسندكه آهنا با استفاده از كلمات قرآ شامل مي كنند تا مردم چنني گمان كنند
  رساند؟ آيا جن به مردم آزار و اذيت مي

و اين آزار و اذيت . با داليل خمتلف نقلي و عقلي ثابت شده كه جن به انسان آزار و اذيت مي رساند
گرم رخيته يا برآنان ادرار  يا بدين خاطر است كه انسان به خاطر آهنا آزار رسانده مثالً برسرشان آب

  پس از وي انتقام مي گريند و به وي آزار و اذيت مي رسانند ، ودهيا اينكه در مرتلشان مرتل من ،كرده
و اين فقط يك نوع ظلم و ستم  .و يا بدون هيچ گونه علت و سبيب مي خواهند به وي آزار برسانند

برخي  ،مي شود و اميانشان ضعيف مي گردد است مهچنانكه انساهنا هنگامي كه سرشتشان دگرگون
  .مي دارند نسبت به برخي ديگر ستم روا

   :صرع و جن زدگي
بطوري كه نداند چه مي گويد و چه ، صرع عبارت است از اختاليل كه در عقل انسان بوجود مي آيد

  .و شخص مصروع قادر به كنترل حركات خود نيست، گفته است
‐ ٢ )كه مهان جن زدگي است (صرع توسط نفوس و ارواح خبيث و بد  ‐١ :و صرع بر دو نوع است

  .اخالطصرع خباطر 
و  و نوع اول آن بسياري از اطباء، درباره سبب و عالج آن سخن مي گويند اطباء، و اين نوع صرع

عقالنيها آن را انكار مي كنند ويل بايد بگوئيم كه اين نوع از انواع صرع با نقل و عقل ثابت شده و 
  .چيزي است كه مشاهده مي شود و جاي انكار نيست

  :ذكر ادله
  :ن كريماول دليل از قرآ
!©%š⎥⎪Ï﴿: خداوند مي فرمايد $# tβθè= à2ù' tƒ (# 4θ t/Ìh9 $# Ÿω tβθãΒθ à) tƒ ω Î) $ yϑx. ãΠθ à) tƒ ”Ï% ©!$# çμäÜ¬6 y‚ tF tƒ 

ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# z⎯ ÏΒ Äb§ yϑ ø9 بر مني خيزند مگر ) در روز قيامت(كساين كه ربا مي خورند « .)٢٧٥/ بقره( ﴾ #$
  .». . . ثر متاس شيطان ديوانه شده مانند كسي كه بر ا
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  :  مي گويديبطامام قر
 :اين آيه دليل است بر باطل بودن گفتار كساين كه صرع توسط جن را انكار كرده اند، و گفته اند«

 .١». . . شيطان در بدن انسان راه ندارد 

  :دليل از سنت -دوم
يت به تو آيا مي خواهي زن هبش: به من گفت م عبداهللا ابن عباس: عطاء ابن ايب ربا ح مي گويد ‐١

  نشان دهم؟ 
من مبتال به صرع  آمده و عرض كرد يا رسول اهللا  اين زن سياه، نزد رسو ل اهللا : بله، گفت: گفتم

اگر خواسيت «: فرمود رسول اهللا . پس برامي دعا بفرما ،هستم و در وقت صرع بدمن منايان مي شود
 داوند دعا طلب ميكنم تا تو راو پاداشت هبشت خواهد بود و اگر خواسيت برايت از خ صرب كنم
بدمن خلت و منايان مي شود پس  اي رسول اهللا: صرب ميكنم، پس گفت: پس وي گفت. »؟شفا بدهد

  .١برايش دعا كرد ، آنگاه رسول اهللا واه تا اينكه منايان و خلت نشوماز خداوند خب
  .٢در روايت خباري آمده كه نام آن زن ام زفر بود

خبيث مي ترسم  من از« :در روايت بزار آمده كه آن زن گفت: الباري مي گويد امام ابن حجر در فتح
  .و مراد از خبيث شيطان مي باشد »كه مرا برهنه سازد

 .١بود »جن زدگي«  و صرعي كه ام ظفر به آن مبتال مي بود از انواع صرع

 ايل كه فرزند خردآمد در ح زين نزد رسول اهللا : امام امحد از يعلي ابن مره روايت مي كند ‐٢
بريون شو «: فرمود آنگاه رسول اهللا . با خود مهراه آورده بود» جين شده بود«سالش كه بيمار بود 

  .٢در نتيجه آن كودك شفا ياب شد  ،»اي دمشن خدا، من رسول اهللا هستم

                                                           
  ).٣٥٥/ ٣(تفسري قربطي  ‐  1
  . ايت كرده استرو) ٢٥٧٦(و مسلم ) ٥٦٥٢(اين حديث را خباري  ‐  1
  ).٥٦٥٢(صحيح خباري مشاره  – 2
  .مراجعه شود) ١٠/١١٥(به فتح الباري  ‐  1
  ). ١٧٢، ١٧١/ ٤( مسند امحد  ‐  2
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در سفر بودمي، آنگاه زين را ديدمي كه  ما مهوراه رسول اهللا : و در بعضي از الفاظ اين حديث آمده
اي رسول خدا، به اين كودك بال رسيده و : پس عرض كرد. نشسته است و كودكي مهراه وي مي باشد

        :فرمود به خباطر بالي او ماهم در بال هستيم، و در شبانه روز منيدانيم او را مي گريد رسول اهللا 
كودك را   داد رسول اهللا  ك را بلند كرد و به رسول اهللاآنگاه آن زن كود »كودك را به من بده«

          :الن شترش قرار داد، سپس دهانش را باز كرد و سه بار در آن دميد و فرمودنددر ميان خود و پا
  .آنگاه كودك را به مادرش برگرداند »، أقصا عدو اهللان عبداهللابسم اهللا إ«

  .»ما را مالقات كن و ما را از حال او با خرب ساز در هنگام برگشنت در اين جا«: و فرمود
رفتيم و برگشتيم، پس آن زن را در آجنا ديدمي كه با خودش سه  پس ما: يعلي ابن مره مي گويد

  .گوسفند دارد
قسم به آن ذايت كه تو را به حق : گفت »كودكت چگونه است؟«: فرمودند آنگاه رسول اهللا 

به من  و اين گوسفندان را برداريد، رسول اهللا . از آن نديده اميفرستاده است تا اين حلظه چيزي 
  .١»ئني بيا و يكي را بردار و بقيه به وي برگردانپا«: فرمود

 ي چيست؟گعلت جن زد
گاهي خباطر عشق و شهوت مي باشد، و بيشتر : زدگي مي گويدسالم ابن تيمه درباره جن شيخ اإل

عين اينكه برخي انساهنا به آهنا آزار و اذيت برسانند، و يا بعلت دمشين و جمازات صورت مي گريد، ي
اينكه جنيها چنني گمان كنند كه آهنا از روي عمد آزار و اذيتشان مي كنند، با ادرار كردن بر آهنا، يا 
با رخيت آب گرم، و يا كشنت بعضي از آنان، اگر چه خود انسان اين را نداند، و جهل ناداين و ستم در 

بت و جمازات كردن بيش از آنچه كه سزاوار باشد ، پس آنان در هنگام عقوار وجود داردبني جن بسي
 دگي و اذيت كردنو گاهي اوقات مانند انساهنا امحق و نادان خباطر پوچي و بيهو. ندعقوبت مي ده

  .وارد بدن انسان مي شوند
   :ما دراينجا بخاطر خالصه به ذكر علل جن زدگي مي پردازيم

  .زن جين عاشق مرد انسي شود و يا اينكه مرد جين عاشق زن انسي شود) يپر(عشق،  ‐١
                                                           

  ). ٤/١٧٠(مسند امحد  ‐  1
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داخل شدن جين از راه سحر، اين چنني است كه جادوگر خباطر آزار و اذيت فالن شخص او را  ‐٢
  . مامور داخل شدن به بدنش مي منايد

شان، و يا با ادرار كردن ستم انسان به آهنا، و يا با رخينت آب گرم بر آنان، و يا با افتادن بر روي ‐٣
  .بر آنان

را اذيت منايد و اين  ستم جن به انسان، و آن اينكه بدون هيچگونه سبب وارد بدنش گردد و او ‐  ٤
  : در يكي از حاالت زير امكان دارد

  .خشم زياد ‐  ١
  .ترس بسيار ‐٢
  .گناهان طه ور بودن در شهوات وغو ‐٣
  .غفلت بسيار ‐  ٤
  .اندوه بسيار ‐٥
  شحايل زياد خو ‐٦
   :و نشانه هاي جن زدگي 

بسيار جن زدگي مانند ساير بيماريها داراي عالمت و نشاهنهاي خاص خودش مي باشد، و دانسنت 
  :و اين نشانه بر دو خبش تقسيم مي شود. عالمت ها برا ي معاجله كننده و امهيت دارد ناي
  .عالمت و نشانه هاي آن در خواب ‐١
  .داريعالمت آن در حالت بي ‐٢

  :نشانه هاي جن زدگي در خواب عبارت است از
  .فنتپريشان بودن و به خواب نر ‐١
  .بار بار بيدار شدن در شب ‐٢
انسان در خوابش چيزي ترسناك مي بيند و مني تواند حركت كند و كسي را بفرياد : يعين(كابوس،  ‐٣

  ). بطلبد
  .خواهباي وحشتناك ‐٤
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، وموش در خواب روباه و ،و شري، و مار ،و شتر ،و سگ ،گربه :ندبطور استمرار حيوانايت را مان ‐٥
  .ديدن

  .خنده يا گريه و فرياد در خواب ‐٦
  .در خواب ناله كردن ‐٧
      .در حال خواب راه رفنت ون شعور از خواب بلند شدن ودب ‐٨
شخاص سياهي را افرادي را در خواب ببيند كه داراي قد بسيار بلند يا بسيار كوتاه باشند يا يا ا ‐٩

  .ببيند
 :نشانه هاي جن زدگي در بيماري

ين يا حلق يا گوش يا بي ،ينكه شخص مبتال به بيماري در چشممشروط بر ا(، درد سر دائمي ‐١
  ).دندان يا معده نباشد

  .شنتاز ذكر خدا و مناز و عبادت كراهت دا ‐٢
   .پريشاين خيايل ‐٣
   .احساس تنگي در سينه ‐٤
   .شيينميل به گوشه ن ‐٥
   .خبواب رفنت انگشتنان دست و پا ‐٦
  .كه پزشكان از عالج آن عاجز باشنددرد كردن عضوي از اعضاي بدنش  ‐٧
   .شنيدن صداهاي عجيب و غريب ‐٨
   .غش كردن ‐٩
  

  :)جن زدگي(مشروعيت عالج مس 
و از  ،هي كه شريعت اسالم از آن هني كردبدون شك داخل شدن جن به بدن انسان از مجله ظلم و ستم

ما را  و رسول اهللا  .ه انسان اجر و پاداش داده مي شودبني بردن ظلم از مجله كارهاي است كه ب
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انصر أخاك ظاملا «: و در حديثي فرموده. مان برسيم و آنان را ياري منائيمكه به فرياد مظلو  :امر منوده
  .١».. ماوأو مظل

ش ير ظامل است او را از ستم بازدار كه اين ياراگ ،ياري كن خواه ظامل باشد يا مظلومبرادرت را «
  .»مي باشد

  :و در حديث ديگر فرموده
  .۲»من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل«
  .»ن كار را اجنام دهدد به برادرش فايده اي برساند پس آكسي كه مي توان«

مي شتابد ن مظلوم ندن ادعيه و اذكار شرعي به ياري آپس شخص عالج كننده با تالوت قرآن و خوا
  .جين ظامل را از بدن وي بريون كندتا آن 

  ٭٭٭٭٭٭٭٭
   :صفات عالج كننده

  .اخالص داشته باشد ‐١
  .داراي عقيده صحيح باشد ‐٢
  .ن و سنت باشدمتمسك و پابند به احكام قرآ ‐٣
  .به راههاي شيطان و احوال جن آگاهي داشته باشد ‐٤
  .ن و امور دعوتبويژه به اصول دي ،داراي علم و آگاهي باشد ‐٥
  . برطاعت و عبادت خداوند مداومت داشته باشد ‐٦
  . از حمرمات اجتناب كند ‐٧
  .از بدعت دوري كند ‐٨
  ...و .يه و اذكار و اوراد حمافظت منايدادع بر ‐٩
  

                                                           
  ).٢٤٤٤(صحيح خباري  – 1
  ).٢١٩٩(صحيح مسلم  – 2
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 :كيفيت عالج

  :عالج داراي سه مرحله است
  :قبل از معاجله: مرحله اول

  .اوند گشايشي بدهد و او را در اين امر ياري كندبرخداوند توكل منايد و دعا كند كه خد ‐١
با بريون بردن عكس و چيزهاي  ،كاين كه عالج در آن صورت مي گريدپاك ساخنت آن خانه و م ‐٢

  .منكري كه مانع ورود فرشتگان مي گردد
  .وردن تعويذ و دعاهاي كه در گردن و بازوي مريض استبريون آ ‐٣
  .كامل و اينكه مهراه با حمرم باشدن به رعايت حجاب امر كردن زنا ‐٤
  . پس شخص معاجل و حاضرين و ضو بگريند ،برطهارت و پاكيزه بودن ‐٥
  .او براي حاضرين صحبت كردن چند دقيقه اي درباره اميان خبدا و توكل بر ‐٦

  عالج : مرحله دوم
  .خبواند و با ترتيل و صداي بلند آيات زير را گوشش ،ذارددست خود را بر روي سر بيمار بگ

  .عوذ باهللا من الشيطان الرجيمأ
١‐﴿ ß‰ôϑ ysø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç⎯≈uΗ÷q §9 $# ÉΟŠÏm §9 $# ∩⊂∪ Å7 Î=≈tΒ ÏΘ öθtƒ É⎥⎪Ïe$!$# ∩⊆∪ x‚$−ƒÎ) 

ß‰ ç7÷è tΡ y‚$−ƒÎ) uρ Ú⎥⎫Ïè tGó¡ nΣ ∩∈∪ $tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡ uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ uÅÀ t⎦⎪Ï% ©! $# |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n= tã Îö xî 

ÅUθàÒ øó yϑø9 $# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9 !$Ò9$#﴾٧ ‐١/ فاحته( .٣(.  
٢‐ ﴿$Ο!9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈tG Å6ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹Ïù ¡ “W‰èδ z⎯ŠÉ) −Fßϑ ù=Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï%©! $# tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ Í=ø‹ tó ø9$$Î/ 

tβθ ãΚ‹É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à) ÏΖãƒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï%©! $# uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹s9 Î) !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& ⎯ÏΒ y7Î= ö7 s% 

                                                           
كنـيم و   تنها تو را بندگى مى* د روز جزا خداون* بخشاينده مهربان * ستايش خداى راست، پروردگار جهانيان «: يعني - ٣

اى، آنان نه كه مورد خشـم قـرار    راه كسانى كه به آنان انعام كرده* ما را به راه راست ره نما * تنها از تو يارى ميجوييم 
 .»اند و نه گمراهان گرفته
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Íο tÅzFψ $$ Î/ uρ ö/ãφ tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊆∪ y7 Í×̄≈s9 'ρ é& 4’ n? tã “W‰ èδ ⎯ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ( y7Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î= øßϑ ø9 $# ﴾4. 
  .) ٥‐١/بقره(
٣‐ ﴿ö/ ä3ßγ≈ s9 Î)uρ ×μ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( Hω tμ≈s9 Î) ω Î) uθ èδ ß⎯≈yϑôm §9 $# ÞΟŠÏm§9 $# ∩⊇∉⊂∪ ¨βÎ) ’Îû È,ù= yz ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $# uρ 

É#≈n= ÏG÷z $# uρ È≅øŠ©9 $# Í‘$ yγ̈Ψ9 $# uρ Å7ù= à ø9$# uρ © ÉL©9 $# “Ì øgrB ’Îû Ì ós t7 ø9 $# $yϑ Î/ ßì xΖ tƒ }̈ $̈Ζ9 $# !$tΒ uρ tΑ t“Ρ r& ª! $# z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# 

⎯ ÏΒ &™ !$̈Β $ uŠôm r' sù ÏμÎ/ uÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $ pκ ÌE öθ tΒ £] t/ uρ $ pκÏù ⎯ÏΒ Èe≅ à2 7π −/!# yŠ É#ƒÎ óÇs? uρ Ëx≈tƒ Ìh9 $# É>$ ys ¡¡9 $# uρ 

Ì ¤‚|¡ ßϑø9 $# t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ !$yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθè=É) ÷è tƒ﴾١٦٤‐١٦٣/ بقره( .٥(.  
٤‐ ﴿ª!$# Iω tμ≈s9 Î) ωÎ) uθ èδ ©y∏ ø9 $# ãΠθ •‹ s)ø9 $# 4 Ÿω … çν ä‹è{ù' s? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ ×Π öθ tΡ 4 … çμ©9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# $ tΒuρ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# 3 ⎯tΒ # sŒ “Ï% ©!$# ßì x ô±o„ ÿ… çν y‰ΨÏã ωÎ) ⎯ÏμÏΡ øŒ Î*Î/ 4 ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ š⎥ ÷⎫ t/ óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ x ù=yz ( Ÿωuρ 

tβθäÜŠÅs ãƒ &™ó© ý Î/ ô⎯ÏiΒ ÿ⎯Ïμ Ïϑù= Ïã ω Î) $yϑ Î/ u™ !$ x© 4 yì Å™ uρ çμ •‹Å™ öä. ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{ $# uρ ( Ÿω uρ … çνßŠθ ä↔tƒ 

$ uΚßγÝà øÏm 4 uθ èδ uρ ’ Í?yèø9 $# ÞΟŠÏà yè ø9 $# ∩⊄∈∈∪ Iω oν# tø. Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!$# ( ‰ s% t⎦ ¨⎫t6̈? ß‰ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xöø9 $# 4 ⎯yϑ sù ö à õ3tƒ 

ÏNθ äó≈©Ü9 $$Î/ -∅ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™$# Íο uρ óãèø9 $$Î/ 4’ s+ øOâθ ø9$# Ÿω tΠ$|Á ÏΡ $# $ oλ m; 3 ª!$# uρ ìì‹Ïÿ xœ îΛ⎧ Î=tæ ∩⊄∈∉∪ 

ª!$# ’ Í< uρ š⎥⎪Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u™ Ο ßγã_ Ì÷‚ ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈yϑ è=—à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# ( š⎥⎪Ï%©! $# uρ (# ÿρã x x. ãΝèδäτ !$uŠÏ9 ÷ρ r& ßNθäó≈ ©Ü9 $# 

                                                           

كسـانى كـه   * پرهيزگاران رهنماست براى . نيست] روا[اين كتاب است كه شكّى در آن * ) ميم. الم. الف(الم « :ترجمه - ٤
و كسانى كـه بـه آنچـه بـه     * كنند  ايم انفاق مى دارند و از آنچه روزيشان كرده -آورند و نماز برپاى مى به غيب ايمان مى

آورند و  ايمان مى) ديگر كتابهاى آسمانى(و به آنچه پيش از تو فرو فرستاده شده ) قرآن كريم(سوى تو فرو فرستاده شده 
   .»پروردگارشان و اينانند كه رستگارند]  سوى[بر هدايت از ] استوار[اينانند * آخرت يقين دارند ]  جهان[كه به  آنانند

به راسـتى در آفـرينش   * بخشاينده مهربان است . جز او نيست]  راستينى[معبود . و معبودتان، معبود يگانه است«: ترجمه - 5
ورى مردم، روان اسـت و   اى كه در دريا براى بهره فت شب و روز و در كشتىآمد و ر] در پى يكديگر[آسمانها و زمين و 

اى  در آنكه خداوند از آسمان آب باراند، آن گاه زمين را پس از پژمردنش با آن زندگى بخشـيد و در آن از هـر جنبنـده   
  .»هايى است نشانهورزند،  پراكند و در گرداندن بادها و ابر مسخّر بين آسمان و زمين براى گروهى كه خرد مى



 26

Ν ßγtΡθ ã_ Ì÷‚ ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ–Ψ9 $# ’ n< Î) ÏM≈yϑ è=—à9 $# 3 šÍ× ¯≈s9 'ρé& Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$̈Ψ9 $# ( öΝ èδ $ pκÏù šχρà$ Î#≈yz﴾6. )بقره /
٢٥٧‐٢٥٥( .  
۵‐ ﴿z⎯tΒ# u™ ãΑθß™ §9 $# !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρé& Ïμ ø‹s9 Î) ⎯ÏΒ ⎯ Ïμ În/§‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «!$$ Î/ ⎯ÏμÏF s3Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯ÏμÎ7 çFä. uρ 

⎯Ï& Î# ß™â‘ uρ Ÿω ä−Ìh xçΡ š⎥ ÷⎫t/ 7‰ym r& ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î# ß™•‘ 4 (#θä9$s% uρ $uΖ ÷è Ïϑ y™ $oΨ÷è sÛ r&uρ ( y7 tΡ# tø äî $ oΨ −/ u‘ šø‹s9 Î)uρ 

çÅÁ yϑø9 $# ∩⊄∇∈∪ Ÿω ß#Ïk= s3 ãƒ ª!$# $²¡ ø tΡ ωÎ) $yγ yè ó™ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. $ pκö n= tãuρ $ tΒ ôM t6 |¡tF ø.$# 3 $ oΨ−/ u‘ Ÿω 
!$ tΡ õ‹Ï{#xσ è? β Î) !$ uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρr& $ tΡ ù' sÜ÷z r& 4 $ oΨ −/ u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑós s? !$uΖ øŠ n=tã # \ô¹ Î) $ yϑ x. … çμtF ù= yϑ ym ’ n?tã š⎥⎪Ï%©! $# ⎯ÏΒ 

$ uΖÎ= ö6 s% 4 $ uΖ −/ u‘ Ÿω uρ $ oΨù=Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$sÛ $ oΨ s9 ⎯Ïμ Î/ ( ß# ôã$# uρ $ ¨Ψtã ö Ï øî$# uρ $ oΨ s9 !$ uΖ ôϑ ymö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $ uΖ9s9 öθ tΒ 

$ tΡ öÝÁΡ$$ sù ’ n? tã ÏΘöθ s) ø9$# š⎥⎪Í Ï≈x6 ø9    .)۲۸۶ ‐۲۸۵/ بقره( .7﴾#$

                                                           
غنـودگى و خـوابى او را فـرا    . اسـت ]  هسـتى [تـدبيرگر  ] و[زنده . معبود راستينى جز او نيست]  است كه[خداوند «: يعني - 6

چه كسى است كه بدون حكم او در پيشـگاهش شـفاعت   . آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست. گيرد نمى
. يابنـد  داند و به چيزى از علم او جز به آنچه خود خواسـته اسـت، احاطـه نمـى     ان را مىآينده آن] حال و[كند؟ گذشته و 

 قـدر [آيد و او بلند مرتبه بـزرگ   او آسمانها و زمين را فرا گرفته است و حفظ آن دو بر او گران نمى]  فرمانروايى[كرسى [
پس هر كس كه بـه طـاغوت   . آشكار شده استنيست، به راستى راهيابى از گمراهى ] روا[دين اجبارى ] كار[در *  است

و خداونـد  . آن گسستنى ندارد]  كه[محكم چنگ زده است ]  بس[كه به دستاويزى ] بداند[كفر ورزد و به خدا ايمان آورد، 
آورد و كسـانى كـه كفـر     خداوند كار ساز مؤمنان است، آنان را از تاريكيها به سـوى نـور بيـرون مـى    * شنواى داناست 

آنـان در آنجـا   . انـد  اينان دوزخى. برند اند كه آنان را از نور به سوى تاريكيها به در مى ، كار سازانشان طاغوتاند ورزيده
  .»جاودانه خواهند بود

هـر يـك   ].  هم[پروردگارش بر او فرو فرستاده شده، ايمان آورده است و مؤمنان ]  سوى[به آنچه از ] خدا[رسول «: يعني - 7
ميـان هـيچ يـك از فرسـتادگانش فـرق      :] و گفتنـد [اند  و كتابهايش و فرستادگانش ايمان آورده به خداوند و فرشتگانش

* و بازگشـت بـه سـوى توسـت     ]  خـواهيم  مـى [پروردگارا، آمرزش تو را . شنيديم و اطاعت كرديم: گذاريم و گفتند نمى
كه انجـام دهـد، بـه سـود     ]  كارهاى نيكاز [آنچه ]  هر كس. [سازد توانش مكلّف نمى]  به اندازه[خداوند هيچ كس را جز 

اگر فراموش يا ]  به عقوبت آنچه[پروردگارا، ما را . مرتكب شود به زيان اوست] از گناهان كه به عمد[آنچه ] هر[اوست و 
. دىآنان كه پـيش از مـا بودنـد، نهـا    ]  عهده[چنان كه آن را بر . ما منه]  عهده[پروردگارا، بار گران را بر . خطا كنيم، مگير

مـوالى  . پروردگارا، چيزى را كه توان انجامش را نداريم بر ما تكليف مكن و از ما درگذر و ما را بيامرز و ما را ببخشاى
  .»ما تويى، ما را بر گروه كافران يارى ده
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٦   ‐ ﴿y‰Îγ x© ª!$# …çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈s9 Î) ωÎ) uθ èδ èπs3 Í×̄≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θ ä9 'ρé& uρ ÉΟù= Ïè ø9 $# $ JϑÍ← !$ s% ÅÝ ó¡ É)ø9 $$Î/ 4 Iω tμ≈s9 Î) ωÎ) uθ èδ 

â“ƒÍ– yê ø9 $# ÞΟŠÅ6 y⇔ ø9 $# ∩⊇∇∪ ¨βÎ) š⎥⎪Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈n= ó™ M}$# 3 $ tΒuρ y#n= tF÷z$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈tG Å3ø9 $# ωÎ) 

.⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝ èδ u™ !% ỳ ÞΟù=Ïè ø9$# $J‹ øót/ óΟßγ oΨ÷t/ 3 ⎯tΒuρ öà õ3 tƒ ÏM≈tƒ$t↔ Î/ «!$#  χÎ* sù ©!$# ßìƒÎ |  É>$ |¡Ït ø:$#﴾8) . آل
  . )١٩‐ ١٨ /عمران

٧‐ ﴿χÎ) ãΝä3 −/ u‘ ª!$# “ Ï%©! $# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& §ΝèO 3“ uθ tG ó™$# ’n? tã Ä ó̧ yêø9 $# 

© Å ǿó ãƒ Ÿ≅ø‹©9 $# u‘$ pκ ¨]9$# … çμç7 è= ôÜ tƒ $ ZWÏW ym }§ôϑ¤±9 $# uρ t yϑ s) ø9$# uρ tΠθ àf ‘Ζ9$# uρ ¤N≡ t¤‚ |¡ ãΒ ÿ⎯ Íν ÍöΔ r' Î/ 3 Ÿωr& ã& s! ß,ù= sƒ ø: $# 

â öΔF{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª!$# > u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9   .)٥٤/ سوره اعراف( .٩﴾#$
٨‐ ﴿óΟçFö7 Å¡ ys sù r& $ yϑ̄Ρ r& öΝä3≈oΨ ø) n= yz $ ZWt7 tã öΝ ä3̄Ρ r& uρ $ uΖ øŠs9 Î) Ÿω tβθ ãè y_ö è? ∩⊇⊇∈∪ ’ n?≈ yètG sù ª!$# à7Î= yϑø9 $# ‘, ysø9 $# ( Iω 

tμ≈s9Î) ωÎ) uθ èδ > u‘ Ä ö̧ yè ø9 $# ÉΟƒÌ x6ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ ⎯ tΒuρ äí ô‰tƒ yì tΒ «!$# $·γ≈ s9Î) t yz# u™ Ÿω z⎯≈ yδöç/ … çμs9 ⎯ Ïμ Î/ $ yϑ̄Ρ Î*sù 

… çμ ç/$|¡ Ïm y‰ΖÏã ÿ⎯ ÏμÎn/ u‘ 4 … çμ̄Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø ãƒ tβρãÏ≈s3 ø9$# ∩⊇⊇∠∪ ≅ è%uρ Éb> §‘ ö Ïøî$# óΟ ymö‘$# uρ |MΡ r&uρ çö yz 

t⎦⎫ ÏΗ¿q≡ §9   . )١١٨ ‐١١٥/ سوره مؤمنون( .١٠﴾#$

                                                           
جز او ]  راستينى[كند و فرشتگان و عالمان، گواهى دهند كه معبود  را تدبير مى]  همه امور هستى[خداوند كه به داد «: يعني - 8

بـه نـزد خداونـد، اسـالم     ]  حـقّ [گمان دين  بى* پيروزمند فرزانه است، نيست ]  كه[جز او ]  راستينى[معبود ]  آرى. [نيست
از روى رشك در ميان خود، اختالف نكردند و هر كس به آيـات  ]  آن هم[و اهل كتاب جز پس از آنكه علم يافتند . است

  .»داوند زود شمار استكه خ] بداند[خدا كفر ورزد 

پروردگارتان، خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، آن گاه بر عرش استيال يافت، شـب را بـه   «: يعني - 9
و خورشيد و ماه و ستارگان را در حالى كه بـه فرمـان او مسـخّرند    . طلبد پوشاند در حالى كه آن را به شتاب مى روز مى

  .»بس بزرگ است خداوند، پروردگار جهانيان. و فرمانروايى خاص اوستبدان كه خلق ] آفريد[

خداونـد، فرمـانرواى راسـتين،    * شويد؟  ايم و شما به سوى ما بازگردانده نمى آيا پنداشتيد كه ما شما را بيهوده آفريده« - 10
و هر كس كه با خداوند معبود * . جز او نيست، كه پروردگار عرش گرانقدر است]  راستينى[هيچ معبود . برتر است]  بسى[

بـى  . آن ندارد، جز اين نيست كه حسابش نزد پروردگارش است]  حقّانيت[بخواند كه هيچ دليلى به ]  به نيايش[ديگرى را 
   .»پروردگارا، بيامرز و ببخشاى و تو بهترين بخشايندگانى: و بگو*شوند  گمان كافران رستگار نمى
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٩‐ ﴿ÏM≈¤̄≈ ¢Á9$# uρ $ y |¹ ∩⊇∪ ÏN≡t Å_≡̈“9 $$ sù #\ ô_ y— ∩⊄∪ ÏM≈uŠÎ=≈−G9 $$ sù #· ø. ÏŒ ∩⊂∪ ¨βÎ) ö/ ä3yγ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡uθ s9 ∩⊆∪ >§‘ 

ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $# uρ $tΒ uρ $ yϑåκ s] ÷ t/ Uu‘ uρ É−Ì≈ t± yϑø9 $# ∩∈∪ $̄Ρ Î) $̈Ζ −ƒ y— u™ !$ uΚ¡¡9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# >π uΖƒÌ“Î/ É= Ï.# uθ s3ø9 $# ∩∉∪ 

$Zà øÏm uρ ⎯ÏiΒ Èe≅ä. 9⎯≈ sÜø‹ x© 7ŠÍ‘$̈Β ∩∠∪ ω tβθ ãè£ϑ¡¡ o„ ’ n<Î) Z∼ yϑø9 $# 4’ n?ôã F{$# tβθ èù x‹ø) ãƒuρ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 5=ÏΡ%ỳ ∩∇∪ 

# Y‘θãm ßŠ ( öΝ çλ m; uρ Ò>#x‹ tã ë=Ï¹# uρ ∩®∪ ωÎ) ô⎯tΒ y#ÏÜ yz sπx ôÜ sƒ ø: $# … çμyè t7 ø? r' sù Ò>$ pκÅ− Ò=Ï%$rO ﴾سوره ( .١١
   .)١٠ ‐١/ صافات

١٠‐ ﴿øŒ Î)uρ !$oΨøù u |À y7ø‹ s9Î) # \ x tΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯ Éfø9 $# šχθãèÏϑ tGó¡ o„ tβ# u™ öà) ø9 $# $£ϑ n= sù çνρç |Øym (# þθä9$ s% (#θçF ÅÁΡr& ( $£ϑ n= sù 

z©ÅÓ è% (# öθ©9 uρ 4’ n<Î) Ο ÎγÏΒ öθ s% z⎯ƒÍ‘É‹Ψ•Β ∩⊄®∪ (#θä9$ s% !$ oΨ tΒ öθ s)≈ tƒ $̄Ρ Î) $ oΨ÷è Ïϑ y™ $·7≈ tFÅ2 tΑ Ì“Ρ é& .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 4© y›θ ãΒ 

$]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑÏj9 t⎦ ÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ ü“ Ï‰öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ysø9 $# 4’ n< Î) uρ 9,ƒÌ sÛ 8Λ⎧ É) tG ó¡ •Β ∩⊂⊃∪ !$ uΖ tΒöθ s)≈tƒ (#θç7ŠÅ_ r& z© Åç# yŠ «! $# 

(#θãΖ ÏΒ# u™ uρ ⎯ ÏμÎ/ ö Ïøó tƒ Ν à6s9 ⎯ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡ èŒ Νä. öÅg ä† uρ ô⎯ÏiΒ A># x‹ tã 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊇∪ ⎯tΒuρ ω ó=Ågä† z© Åç# yŠ «! $# }§øŠ n= sù 

9“ Éf÷è ßϑ Î/ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# }§øŠ s9 uρ … çμs9 ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρßŠ â™!$ u‹Ï9 ÷ρ r& 4 šÍ×̄≈s9 'ρ é& ’ Îû 9≅≈ n=|Ê A⎦⎫Î7 •Β﴾12. )سوره احقاف /
٣٢ ‐٢٩( .  

                                                           
و به آنان كـه  * دارند  باز مى]  از گناه[به سختى ] فرشتگانى كه مردم را[و به * صف بسته ]  فرشتگان[سوگند به «: يعني - 11

پروردگار آسمانها و زمـين و آنچـه بـين آنهاسـت و     * كه معبودتان يكى است* خوانند  مى] چنان كه بايد[كتاب خدا را 
هر شيطان سركشـى  ] دستبرد[و از * آراستيم  ستارگان]  يعنى به[ما آسمان فرودين را به زينتى * پروردگار مشرقهاست 
بـراى آنكـه   * شـوند   مأل اعلى گوش نسپرند و از هر سو سنگباران مى]  خبرهاى[به ]  در نتيجه[ *به خوبى حفظ كرديم 

  .»اى سوزاننده به دنبالش افتد آن گاه شعله. را بربايد]  خبرى[مگر كسى كه يكباره * و عذاب پيوسته دارند . رانده شوند

) پيـامبر اكـرم  (او ] در نـزد [آن گـاه چـون   . شـنيدند  و چون گروهى از جنّيان را متوجه تو ساختيم، قرآن را مى«: يعني - 12
* كنان به سوى قومشان بازگشـتند   به پايان آمد، بيم]  تالوت قرآن كريم[پس چون . خاموش باشيد: حضور يافتند، گفتند

تصـديق كننـده   . كتابى را شنيديم كه پـس از موسـى فـرو فرسـتاده شـده اسـت       ] تالوت[اى قوم ما، به راستى ما : گفتند
دعوتگر الهى را بپذيريد و به ]  دعوت[اى قوم ما، * شود  به حقّ و به راه راست رهنمون مى. پيش از خود است]  كتابهاى[

و كسـى كـه   * در امـان دارد  از گناهانتان را براى شما بيـامرزد و شـما را از عـذاب دردنـاك      تا برخى. او ايمان آوريد
اينـان در گمراهـى   . گريزى نداشـته و او در برابـر خـدا دوسـتانى نـدارد     ]  راه[دعوتگر خدا را نپذيرد، در زمين ]  دعوت[

  .»آشكارند
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١١‐ ﴿u |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯Ågø: $# Ä§Ρ M}$# uρ ÈβÎ) öΝçF ÷è sÜ tGó™ $# β r& (#ρä‹àΖ s? ô⎯ ÏΒ Í‘$ sÜø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ (#ρä‹àΡ $$sù 4 
Ÿω šχρä‹àΖ s? ωÎ) 9⎯≈sÜù= Ý¡ Î0 ∩⊂⊂∪ Äd“ r' Î7 sù Ï™Iω# u™ $ yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊂⊆∪ ã≅ y™ö ãƒ $ yϑä3 ø‹n= tã Ôâ#uθä© ⎯ÏiΒ 9‘$̄Ρ 

Ó¨$pt éΥuρ Ÿξ sù Èβ#u ÅÇ tG⊥ s? ∩⊂∈∪ Äd“ r'Î7 sù Ï™ Iω# u™ $ yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/Éj‹ s3è?﴾١٣.   
  ).٣٣ ‐٣٦/ سوره الرمحن(

١٢‐﴿öθ s9 $ uΖ ø9 t“Ρ r& # x‹≈ yδ tβ# u™ öà) ø9$# 4’ n?tã 9≅ t6 y_ … çμ tF÷ƒr& t©9 $Yè Ï±≈ yz % YæÏd‰|Á tF•Β ô⎯ ÏiΒ Ïπ uŠ ô±yz «!$# 4 šù= Ï? uρ 

ã≅≈ sVøΒ F{$# $ pκæ5 ÎôØtΡ Ä¨$̈Ζ= Ï9 óΟßγ ¯= yè s9 šχρã ©3 x tGtƒ ∩⊄⊇∪ uθ èδ ª!$# “Ï% ©!$# Iω tμ≈s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ÞΟÎ=≈tã É=ø‹ tó ø9$# 

Íο y‰≈ yγ¤±9 $# uρ ( uθ èδ ß⎯≈oΗ÷q §9 $# ÞΟŠÏm §9 $# ∩⊄⊄∪ uθ èδ ª! $# ”Ï% ©!$# Iω tμ≈s9 Î) ω Î) uθ èδ à7Î= yϑø9 $# â¨ρ‘‰à) ø9 $# ãΝ≈ n=¡¡9 $# 

ß⎯ÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ú∅Ïϑ ø‹yγ ßϑ ø9 $# â“ƒÍ“ yè ø9 $# â‘$¬6 yfø9 $# ç Éi9 x6tG ßϑ ø9$# 4 z⎯≈ys ö6ß™ «!$# $£ϑ tã šχθ à2Î ô³ç„ ∩⊄⊂∪ uθèδ ª!$# 

ß, Î=≈y‚ ø9$# ä— Í‘$ t7 ø9 $# â‘ Èhθ |Áßϑ ø9 $# ( ã& s! â™ !$ yϑó™ F{$# 4© o_ó¡ ßsø9 $# 4 ßxÎm7 |¡ ç„ … çμ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( uθ èδ uρ 

â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:   .)٢٤ ‐٢١/ سوره حشر( .١٤﴾ #$
١٣  - ﴿ö≅ è% z© Çrρé& ¥’ n< Î) çμ̄Ρ r& yì yϑtG ó™$# Öx tΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯Ågø: $# (# þθä9$s) sù $ ¯Ρ Î) $ oΨ÷èÏÿ xœ $ºΡ# u™ öè% $Y7 pg x” ∩⊇∪ ü“ Ï‰öκ u‰ ’ n< Î) 

Ï‰ô© ”9 $# $̈Ζ tΒ$t↔ sù ⎯Ïμ Î/ ( ⎯ s9 uρ x8Î ô³ Σ !$ uΖÎn/ tÎ/ # Y‰tn r& ∩⊄∪ … çμ̄Ρ r& uρ 4’n?≈yè s? ‘‰ ỳ $ uΖ În/ u‘ $ tΒ x‹ sƒªB $# Zπ t7 Ås≈ |¹ Ÿω uρ # V$s! uρ 

∩⊂∪ … çμ ¯Ρ r&uρ šχ% x. ãΑθ à) tƒ $ uΖ åκÏ y™ ’ n? tã «!$# $VÜ sÜx© ∩⊆∪ $̄Ρ r&uρ !$̈Ψ uΖ sß β r& ⎯©9 tΑθ à) s? ß§ΡM} $# ⎯Ågø: $# uρ ’ n? tã 

«!$# $ \/ É‹x. ∩∈∪ … çμ̄Ρ r& uρ tβ%x. ×Α%ỳ Í‘ z⎯ÏiΒ Ä§ΡM} $# tβρèŒθ ãè tƒ 5Α% ỳ ÌÎ/ z⎯ÏiΒ Çd⎯Ågø: $# öΝ èδρ ßŠ# t“sù $Z) yδ u‘ ∩∉∪ öΝåκ ¨Ξ r& uρ 
                                                           

شـگرف از  [جز به توانى . هاى آسمانها و زمين بگذريد، پس بگذريد توانيد از كناره اى گروه جنّ و انس، اگر مى«: يعني - 13
اى از آتـش بـر شـما     شـعله * انگاريـد؟   پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتـان را دروغ مـى  * توانيد بگذريد  نمى] اآنه

پـس كـداميك از نعمتهـاى پروردگارتـان را دروغ     * توانيـد انتقـام بگيريـد     آن گاه نمى. دودى] نيز[شود و  فرستاده مى
  .»انگاريد؟ مى

و ايـن  . ديـدى  كرديم، به يقين آن را از بيم خدا خاكسار و از هم پاشـيده مـى   ل مىاگر اين قرآن را بر كوهى ناز«: يعني - 14
داننـده نهـان و   . جـز او نيسـت  ]  راسـتينى [اوست آن خدايى كه معبود * زنيم كه آنان انديشه كنند  مثلها را براى مردم مى

ايمنى ]  از هر عيب[پادشاه پاك سالم . جز او نيست]  راستينى[اوست خدايى كه معبود * اوست بخشاينده مهربان . آشكار
اوست خداونـد آفريـدگار نـو آفـرين     * آورند پاك است  خداوند از آنچه شرك مى. دهنده نگهبان پيروزمند جبار متكبر

  .»و اوست پيروزمند فرزانه. كند آنچه در آسمانها و زمين است او را به پاكى ياد مى. او نامهاى نيك دارد. نقشبند
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(#θ‘Ζ sß $yϑ x. ÷Λä⎢ΨoΨ sß β r& ⎯©9 y]yè ö7 tƒ ª!$# # Y‰tn r& ∩∠∪ $̄Ρ r& uρ $ oΨó¡yϑ s9 u™ !$ yϑ ¡¡9 $# $yγ≈ tΡ ô‰ỳ uθ sù ôM y∞ Î=ãΒ $U™ t ym 

# Y‰ƒÏ‰x© $Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $̄Ρ r& uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ãè ø) tΡ $ pκ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈s) tΒ Æì ôϑ¡¡= Ï9 ( ⎯ yϑ sù ÆìÏϑ tGó¡o„ tβ Fψ$# ô‰ Ågs† … çμ s9 $\/$pκ Å− 

# Y‰|¹§‘﴾15.  )٩ ‐ ١/ جن سوره(.  
١٤‐ ﴿ ö≅ è% uθèδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ⎯ä3 tƒ … ã&©! #·θ àà2 

7‰ym r&﴾سوره اخالص( .١٦(.   
١٥‐ ﴿ ö≅è% èŒθãã r& Éb> tÎ/ È, n= xø9 $# ∩⊇∪ ⎯ÏΒ Îh Ÿ° $ tΒ t, n= y{ ∩⊄∪ ⎯ÏΒuρ Îh Ÿ° @, Å™% yñ # sŒ Î) |= s% uρ ∩⊂∪ ⎯ ÏΒuρ Ìh x© 

ÏM≈ sV≈¤ ¨Ζ9 $# †Îû Ï‰s) ãè ø9 $# ∩⊆∪ ⎯ÏΒuρ Ìhx© >‰Å™%tn # sŒÎ) y‰|¡ym﴾سوره فلق( .١٧(.   
١٦‐ ﴿ö≅è% èŒθãã r& Éb>tÎ/ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Î= tΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊄∪ Ïμ≈s9 Î) Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊂∪ ⎯ÏΒ Ìh x© Ä¨# uθó™ uθø9 $# Ä¨$ ¨Ψsƒ ø: $# 

∩⊆∪ “ Ï%©! $# â¨ Èθó™ uθ ãƒ † Îû Í‘ρ ß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9 $# ∩∈∪ z⎯ÏΒ Ïπ ¨ΨÉfø9 $# Ä¨$̈Ψ9 $# uρ ﴾١٨.   

                                                           
بـى گمـان قرآنـى    : گوش فرا دادند، آن گـاه گفتنـد  ]  به قرآن[به من وحى شده است كه گروهى از جنّيان : بگو«: يعني - 15

نمايد پس به آن ايمان آورديم و هرگز كسى را با پروردگار خويش شـريك   كه به سوى راستى راه مى* شگفت شنيديم 
و * همسـرى و فرزنـدى برنگرفتـه اسـت     . نـد اسـت  آنكه شأن و شكوه پروردگارمان بـس بل ]  دانيم مى[و * آوريم  نمى

كرديم كه آدمى و پرى هرگـز بـر    و ما گمان مى* گويند  آنكه كم خردان ما در حقّ خداوند سخن نادرست مى]  دانيم مى[
بـر سركشـى آنـان    ] با ايـن كـار  [بردند و  و آنكه كسانى از آدميان به كسانى از جنّيان پناه مى* بندند  خداوند دروغ نمى

و آنكه مـا  * انگيزد  بر نمى]  به نبوت[گمان كردند كه خداوند هرگز كسى را  -چنان كه شما پنداشتيد -و آنان* فزودند ا
و آنكـه مـا بـراى    * رو به سوى آسمان نهاديم و آن را چنان يافتيم كه از محافظانى نيرومند و شهابهايى پر شـده اسـت   

اگر كسى اينك گوش فرا دهـد بـراى خـويش شـهابى آمـاده      ] اما. [نشستيم هايى مى به نشستنگاه] خبر[شنيدن ]  دزديده[
  .»يابد مى

و هيچ كس * زاده و نه زاده شده است ] فرزند[نه * خداوند بى نياز است * خداوند است كه يگانه است : بگو«: يعني - 16
  .»و نيست]  نبوده[همتاى او 

و از شـرّ شـب تاريـك چـون     * از شـرّ هـر آنچـه آفريـده اسـت      *  بـرم  به پروردگار سپيده دم پناه مى: بگو«: يعني - 17
  .»و از شرّ رشكوز چون رشك ورزد* ها  دمنده در گره] زنان جادوگر[و از شرّ * فرو پوشاند ] اش همه چيز را تاريكى[

بـه  [پـس رونـده    گر باز از شرّ وسوسه* معبود مردم * فرمانرواى مردم * برم  به پروردگار مردم پناه مى: بگو«: يعني - 18
  .»يا از مردمان] باشد[از جنّيان * كند  كسى كه در دلهاى مردم وسوسه مى* ] هنگام ياد خدا
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   .)سوره ناس(
يكي از حاالت زير مشاهده  بعد از تالوت آيات يا جين از بدن آن شخص بريون مي شود و يا اينكه

  :مي شود
  .مريض غش مي كند ‐١
   .فرياد مي زند ‐٢
  .دست بر گوشهايش مي گذارد ‐٣
  .قرآن خنوان: فرياد مي زند و مي گويد ‐٤
  .مانند صداي حيوانات بريون مي آوردصداهاي عجييب  ‐٥
   .انش را مي بنددچشم ‐٦
  .بدنش شروع به لرزش مي كند ‐٧

  :طب قرار بده و از وي سواهلا بپرسآنگاه بعد از مشاهده اين عالمات او را خما
  ؟نامت چيست ‐
  ؟چه ديانيت داري ‐
  ؟لت داخل شدن به بدن اين شخص چيستع ‐
  ؟تو استآيا كسي ديگر نيز مهراه  ‐
  ؟شخص داخل شده اي گري به بدن اين آيا به دستور شخص سحر ‐
  ؟در كجاي بدن هسيت ‐

 ،بدان و سبب داخل شدنش را ،را نصيحت كن پس اگر جين مسلمان باشد او را پند و اندرز بده و او
 اگر خباطر ظلم و ستم اين كار كرده برايش بيان كن كه سر اجنام ستمكاران در روز قيامت سخت

 ،يست و او را از عذاب اهلي بترسانرست ناين عمل د :اگر مسئله عشق و عاشقي است بگو ،است
و اذيت  اين شخص قصد آزار :واگر خباطر اين بوده كه شخص در حق او ستم كرده برايش بگو

و مسلمان برادر  ،دا كاري نكرده سزاوار عقوبت نيستو كسي كه متعم ،نداشته زيرا تو را نديده
  .ستمسلمان ا
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  .ئيدت و بريون شد خدا را سپاس بگوپس اگر پذيرف
  :و چنني بگويد ،برنگردد و به كسي آزار نرساند و قبل از بريون شدنش بايد عهد ببندد كه ديگر

و هرگز  ،و اذيت از بدن اين شخص بريون شومبا خداي بزرگ عهد و پيمان مي بندم كه بدون آزار «
م را شكستم اگر من عهد خود ،ردم و هيچ مسلماين را اذيت نكنمبسوي او يا مسلمان ديگري برمني گ

  .»پس لعنت و نفرين خداوند و فرشتگان و مهه مردم بر من باد
و نكته اي كه بايد توجه داشت اين  .ز بدن بريون مي شودبعد از عهد بسنت با گفنت سالم عليكم ا

و هرگز به  .و يا دهانش بريون شودو يا گوش و يا بيين  ،كه بايد از انگشتان دست يا پايش است
  .كه از چشم يا شكمش بريون شود هيدوي اجازه ند

يرفت و مسلمان شد پس اگر پذ ،ر چيز او را به اسالم دعوت بدهاما اگر جين كافر باشد قبل از ه ‐
برايش بيان كن كه و جودش در بدن اين شخص و آزار رساندن به وي ظلم است و بايد از او 

  .بريون شود
او را هتديد كن و آن آيات  ،و آزار اين شخص كفر و اذيت يرفنت اسالم و اصرار برو در صورت نپذ

و              »جن« و »دخان« و »صافات« و »يس«و سوره هاي  »آيت الكرسي« سابق را تكرار كن و
  .به جن آزار و رنج مي رساند خبوانكه  »أعلي«و  »مهزه« و »حشر«

به  بريون رفنت  او را  جمبوركار كرد با زدن برشانه ها و ران و بازويش اگر باز هم از بريون شدن ان
  .بكن

  
   :بعد از عالج :مرحله سوم

ت كه به وي دستورات زير داده براي اينكه جين نتواند بار ديگر به بدن اين شخص برگردد الزم اس
  :شود
   .و خبصوص منازهاي پنجگانه را با مجاعت خواندن ،ايبندي و حمافظت بر طاعت و عبادتپ ‐١
   .كراتدوري از گناهان و من ‐٢
   .در مرتل »سوره بقره«خواندن  ‐٣
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   .با وضو خوابيدن ‐٤
   .خواندن آيت الكرسي قبل از خواب ‐٥
   .خواندن دعاي خواب ‐٦
ه نوار يا قرائت كسي گوش اگر سواد خواندن ندارد ب ،قبل از خوابيدن »سوره تبارك«خواندن  ‐٧

  .فرا دهد
  .بحيا گوش گرفنت آن در هنگام ص »سوره يس«خواندن ‐٨
  . گفنت »بسم اهللا« در اجنام هر كاري ‐٩
  .خواندن اذكار و اوراد صبح وشام ‐١٠
  .تنها خنوابيدن ‐١١
  .و رعايت حجاب شرعي امر كرد ،كردن حق شوهر اگر مريض زن است بايد او را به اداء ‐١٢
  . خواندن سوره يا يا جزئي از از قرآن يا شنيدن آن در شبانه روز ‐١٣

  ٭٭٭٭٭٭٭٭
 :يحت براي در امان بودن از شر جنچند نص

  .كار و اوراد صبح و شام حمافظت كنبر اذ ‐١
  . قرآن را بسيار تالوت كن و يا به آن گوش فرا بده ‐٢
  . بگو »بسم اهللا«اه از جاي بلندي پريدي هرگ ‐٣
  . بگو »بسم اهللا«هرگاه آب داغ روي زمني رخيت  ‐٤
  .بگو »بسم اهللا«اتاق تاريكي شدي  هرگاه وارد ‐٥
  . بگو» بسم اهللا«اه چيز سنگيين بر زمني انداخيت هر گ ‐  ٦
  .هرگز در سوراخ ادرار نكن ‐  ٧
  .خبواب اذكار خواب را فراموش نكن ، در صورت جمبور بودن حتما با وضوتنها  خنواب ‐  ٨
  . نبه سگي يا گربه اي آزار نرسا ‐  ٩
 .به تنهاي در شب به صحرا نرو ‐  ۱۰
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  :ر اين مسئله به نكات زير توجه كندر مرتل ديده مي شود نكش، و دماري كه  ‐  ١١
را قسم مي دهم به آن  مشا« :روز به او هشدار بده و به او بگوهر گاه در خانه ات ماري ديدي سه  ‐

 .١»اذيت نكنيد و دوباره ظاهر نشويد عهدي كه سليمان بن داود از مشا گرفته است كه به ما آزار و

  . روز دوباره آشكار شد او را بكشه اگر بعد از س
هر شد و او را كشيت پس در اين صورت يا شيطان است يا جن اگر بعد از سه روز دوباره ظا ‐

  .و ستمگري است و يا مار حقيقي استيهودي يا مسيحي است و يا جن مسلمان سركش 
دم كوتاهي ديدي  ، و يا مار دو خط سفيد يا سياه روي كمرش استهر گاه در خانه ماري ديدي كه 

  .داراي چنني صفيت هستند داده اند فورا او را بكش چون كه پيامرب اسالم دستور كشنت مارهايي كه
فقط از كشنت مارهاي كه در  در خارج از مرتل هر نوع ماري كه ديدي بكش زيرا كه پيا مرب  ‐

  .ست هني منوده استخانه ا
  .كرم خويش گناهامن را عفو منايدل در پايان از خداوند كرمي خواهامن كه به فض

  .و آنان را در فردوس برين جاي دهدو رفتگامن را بيا مرزد 
  .ي ما ومشارا از شر شياطني مصون و در امان بداردومهه 

  بركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا و
  حسني تاجي گله داري

  هجري ١٤٢١بيست رجب 
  مشسي ١٣٧٩

                                                           
 .رجوع شود) ٧/٤٩٤(به شرح صحيح مسلم  – 1 


