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 المقدمة:
ُُُروِر َأْنُفِسَنا َوِمْف ِإفَّ اْلَحْمد هلِل، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُو َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنُعوُذ ِباهللِ   ِمْف 

َيُد  ُْ َسيَِّئاِت َأْعَماِلَنا، َمْف َيْيِدِه اهلُل َفال ُمِضؿَّ َلُو، َوْمْف َيْضُمُؿ َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأ
َدًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو. َيُد َأفَّ ُمَحمَّ ُْ َُِريَؾ َلُو، َوَأ  َأْف ال ِإَلَو ِإالَّ اهلُل َوْحُدُه ال 

 ...وبعد
فإفَّ مسألَة دخوؿ الجف بدف اإلنساف وتسببو في صرعو مف المسائؿ 
العقائدية التي كتب فييا األقدموف والمحدثوف مف عمماء أىؿ السنة والمعتزلة 
وغيرىـ، منيـ مف أنكر ذلؾ، ومنيـ مف أثبت ذلؾ، ولكفَّ معظـ الدراسات 

لممسألة تأصياًل في ذلؾ متفرقة والمجتمع منيا لـ تستقص األدلة ولـ تأصؿ 
.  عممًا وافيًا يتضمف إبطاَؿ مذىب الخصـو

فأحببت أْف أكتب في ىذه المسألة وفؽ المنيج العممي جامعًا األدلة 
الُرعية والحسية، مضيفًا في الموضوع جديدًا، خاصًة الرد العممي عمى 
المنكريف لدخوؿ الجف بدف اإلنساف مف األقدميف والمحدثيف، موضحًا تيافت 

ـ وأقواليـ، مبينًا اعتقاد أىؿ السنة والجماعة في ىذا الموضوع. وقد أدلتي
روى العمماء الثقات المُيوروف حوادَث كثيرًة تثبُت دخوَؿ الِجفِّ بدِف 

 اإلنساف، وأنَّيـ ُاىدوا ذلؾ بما ال َيَدُع مجااًل لإلنكار.
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 المطمب األول

 جماعةدخول الجن بدن اإلنسان وصرعو لو ىو مذىب أىل السنة وال
إفَّ دخوؿ الِجفِّ بدف اإلنساف وصرعو لو ىو معتقُد أىؿ السنة والجماعة، 
وقد بيَّف ذلؾ جمٌع مف العمماء واألَِئمَّة. وأذكر ىنا طائفًة مف أقواليـ التي 

ُح ذلؾ.  تَوضِّ

َُّيطاف يوسوُس 324يقوؿ أبو الحسف األُعري )توفي سنة  -1 فَّ ال ىػ(: "وا 
ِكَكُو ويَ  ُّ خالفًا لقوؿ المعتزلة والجيمية، كما قاؿ اهلل  (1)َتَخبََّطولإلنساف وُي

 : وجؿَّ َُّيطاف  الَِّذيَف َيْأُكُموفَ عزَّ با ال َيُقوُموَف ِإالَّ َكما َيُقوـُ الَِّذي َيَتَخبَُّطُو ال الرِّ
 (2).[275سورة البقرة: ] ِمَف اْلَمّس 

ىػ(: 683في سنة يقوؿ اإلماـ أحمد بف محمد بف منصور ابف المنيِّر )تو  -2
"واعتقاد السمؼ وأىؿ السنة أف ىذه أمور عمى حقائقيا، واقعة كما أخبر 
نما القدرية خصماء العالنية، فال جـر ينكروف كثيرًا مما  الُرع عنيا، وا 
َُّيطاف، ومعظـ أحواؿ  يزعمونو مخالفًا لقواعدىـ، مف ذلؾ: السحر وخبطة ال

 (3)الجف".

                                                           
ػيطاف: يصػرعو ويضػرب بػو األرض، وسيتضػح ىػذا المعنػى فػي  -1 َُّ الخبط: الضرب بغير استواء كخبط العُواء، يتخبطو ال

 سياؽ عرضنا لألدلة مف الكتاب والسنة، وأقواؿ أئمة أىؿ العمـ في ذلؾ.
 .12ص -القاىرة-األُعري، أبو الحسف: اإلبانة في أصوؿ الديانة، المطبعة المنيرية  -2
مػػاـ ابػػػف المنيػػر، أحمػػػد بػػف محمػػػد بػػػف منصػػور: االنتصػػػاؼ فيمػػا تضػػػمنو الكُػػػاؼ مػػف االعتػػػزاؿ عمػػى ىػػػامش تفسػػػير اإل -3

، وقػػد تعق ػػب اإلمػػاـ ابػػف المنيػػرِّ الزمخُػػري فػػي كُػػافو، 165-1/164 -بيػػروت-الكُػػاؼ لمزمخُػػري المعتزلػػي، دار المعرفػػة 
ي عمػػى مػػذىب أصػػحابو المعتزلػػة المخػػالفيف ألىػػؿ السػػنة وبػػيف مػػا فيػػو مػػف ضػػالالت واعتقػػادات فاسػػدة، جػػرى فييػػا الزمخُػػر 

 والجماعة.



 

4 

ىػ(: "ودخوؿ الجف في 728ة )توفي سنة يقوؿ ُيخ اإلسالـ ابف تيمي -3
بدف اإلنساف ثابت باتفاؽ َأِئمَّة أىؿ السنة والجماعة.. وليس في َأِئمَّة اإلسالـ 

. وتحدث رحمو اهلل عف (1)مف ينكر دخوؿ الجني في بدف المصروع وغيره"
صرع الجف لإلنساف ثـ قاؿ: "وقد اتفؽ عميو َأِئمَُّة اإلسالـ كما اتفقوا عمى 

 (2)الجف".وجود 

ىػ(: "إفَّ أىَؿ السنة 951يقوؿ العالمة محي الديف ُيخ زاد )توفي سنة  -4
َبُطو ويسبُب لو الجنوف، وأفَّ لو  َُّيطاف َيَمسُّ اإلنساف وّيَتخَّ يعتقدوف بأفَّ ال

 (3) تأثيرًا في بعض أجساـ الناس".

ىػ(: "فدخولو )أي 974يقوؿ العالمة ابف حجر الييثمي )توفي سنة  -5
 (4)لجني( في بدف اإلنساف ىو مذىب أىؿ السنة والجماعة".ا

ىػ( عف 1270تحدثَّ العالمة السيد محمود أفندي األلوسي )توفي سنة  -6
َُّيطاني لإلنساف مستُيدًا بقولو تعالى:  الذيف يأكموف الربا ال المسِّ ال

َُّيطاف مف المس سورة البقرة: ] يقوموف إال كما يقـو الذي يتخبطو ال
ثَـّ قاؿ: "واعتقاد السمؼ وأىؿ السنة أفَّ ما دلَّت عميو أموٌر حقيقٌة  (5)[275

                                                           
ابػف تيميػػة: أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ: مجمػػوع الفتػػاوى، جمػػع وترتيػػب عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قاسػػـ، دار العربيػػة لمطباعػػة  -1

 .24/276والنُر والتوزيع، 
 .47ـ، ص 1976-ىػ1396تاف، الطبعة الثانية باكس -الىور–ابف تيمية: الرد عمى المنطقييف، إدارة ترجماف السنة  -2
انظػػػر ُػػػيخ زاد، محمػػػد بػػػف مصػػػمح الػػػديف مصػػػطفى القوجػػػوي الحنفػػػي: حاُػػػية محػػػي الػػػديف زاد عمػػػى تفسػػػير القاضػػػي  -3

-ىػػ1419الطبعة األولى  -بيروت-البيضاوي، ضبطو وصححو وخّرج أحاديثو محمد عبد القادر ُاىيف، دار الكتب العممية 
 .2/670ـ، 1999

 -القػػػاىرة-ابػػف حجػػػر الييثمػػي المكػػػي، أحمػػد ُػػػياب الػػديف: الفتػػػاوى الحديثيػػة، مكتبػػػة ومطبعػػة مصػػػطفى ألبػػابي الحمبػػػي  -4
 ـ.1989ىػ1409الطبعة الثالثة 

 .3/49 -مصر-األلوسي: السيد محمود أفندي: روح المعاني في تفسير القرآف والسبع المثاني، إدارة الطباعة المنيرية  -5
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واقعٌة، كما أخبر الُرع عنيا، والتزاـ تأويميا كمِّيا يستمزـُ َخبطًا طوياًل ال 
يميُؿ إليو إالَّ المعتزلُة ومف حذا حذوىـ، وبذلؾ ونحوه خرجوا عف قواعد 

 (1)ى يؤفكوف".الُرع القويـ، فاحذرىـ قاتميـ اهلل أنَّ 

ىػ( في تفسيره نفس أقواؿ 1332وذكر األستاذ القاسمي )توفي سنة  -7
 (2)اإلماـ ابف المنير.

يقوؿ الُيخ عبد العزيز بف باز )مفتي السعودية السابؽ(: "وقد دؿَّ كتاُب  -8
جماُع األمَِّة عمى جواِز  وجؿَّ وسنُة رسوِلو صمىَّ اهلل عميو وسمـ، وا  اهلل عزَّ

 (3)جني باإلنس وصرعو إياه".دخوؿ ال

 

  

                                                           
 .3/49 -مصر-د محمود أفندي: روح المعاني في تفسير القرآف والسبع المثاني، إدارة الطباعة المنيرية األلوسي: السي -1
 .3/361ىػ، 1398الطبعة الثانية  -بيروت-القاسمي، محمد جماؿ الديف: محاسف التأويؿ، دار الفكر  -2
مػػى جمعػػو د : محمػػد بػػف سػػعد الُػػويعر، ابػػف بػػاز، عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد اهلل: مجمػػوع فتػػاوى ومقػػاالت متنوعػػة، أُػػرؼ ع -3

 .3/320ـ، 1989-ىػ1410 -الرياض-الطبعة األولى 
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 المطمب الثاني
 األدلة الشرعية عمى دخول الجني بدن اإلنسان وصرعو إياه

 األدلة من القرآن الكريم: -أ
 : وجؿَّ الذين يأكمون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يقوؿ اهلل عزَّ

 .[275 سورة البقرة:] ..يتخبطو الشَّيطان من المس

ة عمماء أىؿ السنة والجماعة عمى ىذه اآلية الكريمة في إثبات اعتمُد َأِئمَّ  
َُّيطاف لإلنساف وقدرتو عمى دخوؿ بدنو، وبيذه اآلية َردُّوا عمى  صرع ال
المعتزلة المنكريف لذلؾ. وأذكر ىنا طائفًة مف أقواؿ َأِئمَّة التفسير وغيرىـ التي 

 تَُبيُِّف وجَو استدالِليـ بيذه اآلية الكريمة.
ىػ( في تفسيره: "فقاؿ جؿَّ ثناؤه 310قوؿ اإلماـ الطبري )توفي سنة ي -1

لمذيف يأكموف الربا الذي وصفنا صفتو في الدنيا ال يقوموف في اآلخرة مف 
، يعني بذلؾ: َيَتَخبَُّطو  َُّيطاف مف المسِّ قبورىـ إالَّ كما يقوـُ الذي َيَتَخبَُّطو ال

، يعني مف الجنوف، وب مثؿ ما قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ َفيصَرُعو مف المسِّ
 .(1)التأويؿ"

ىػ(: "المعنى: الذيف يأكموف 311يقوؿ أبو إسحاؽ الزجاج )توفي سنة  -2
الربا ال يقوموف في اآلخرة إالَّ كما يقوـُ المجنوف مف حالِة جنونو، يقاؿ بفالف 

 .(2)َمٍس، وىو َألْمَس وَأْولَؽ: إذا كاف ِبو ُجنوٌف"

                                                           
 .3/101ـ، 1988-ىػ1408 -بيروت-الطبري، محمد بف جرير أبو جعفر، جامع البياف في تفسير القرآف، دار الفكر  -1
عرابػو، ُػرح وتحقيػؽ د: عبػ -2 –د الجميػؿ عبػده ُػمبي، عػالـ الكتػب الزجاج، إبراىيـ بف السرى أبو إسػحاؽ: معػاني القػرآف وا 

 .1/358ـ، 1988-ىػ1408الطبعة األولى  -بيروت
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با ال َيُقوُموَف ِإالَّ ىػ(: 450سنة  يقوؿ الماوردي )توفي -3 الَِّذيَف َيْأُكُموَف الرِّ
َُّيطاف ِمَف اْلَمسِّ  َُّيطاف في َكما َيُقوـُ الَِّذي َيَتَخبَُّطُو ال ، يعني الذي يخنقو ال

، يعني الجنوف".  (1)الدنيا مف المسِّ

ىػ(: "ال يقوموف: يعني يـو القيامة مف 516يقوؿ البغوي )توفي سنة  -4
َُّيطاف، أصُؿ الَخبط:  ِإالَّ َكما َيُقوـُ الَِّذي َيَتَخبَُّطوُ  بورىـ ق أي َيصرُعُو ال

أي الجنوف،  مف المسِّ الضرُب والوطُء، وىو ضرٌب عمى غير استواٍء، 
يقاؿ ُمسَّ الرجُؿ فيو َممسوٌس إذا كاف مجنونًا، ومعناه آكؿ الربا ُيبعث يـو 

 .(2)القيامة وىو َكمثِؿ المصروع"

ىػ(: "قاؿ ابف قتيبة: ال 579يقوؿ عبد الرحمف بف الجوزي )توفي سنة  -5
: الجنوف، يقاؿ رجٌؿ َمْمسوٌس: أي  يقوموف أي يـو البعث مف القبور، والمسَّ

 .(3)مجنوف"

ىػ(: "وفي ىذه اآلية دليٌؿ عمى فساد 671يقوؿ القرطبي )توفي سنة  -6
، وزعـ أ نَّو مف فعؿ الطبائع، وأفَّ إنكار مف أنكر الصرع مف جية الِجفِّ
َُّيطاف ال ُيسمُؾ في اإلنساف، وال يكوف منو َمٌس"  .(4)ال

                                                           
الماوردي، عمػي بػف محمػد حبيػب أبػو الحسػف: النكػت والعيػوف، مراجعػة وتعميػؽ السػيد بػف عبػد المقصػود بػف عبػد الػرحيـ،  -1

 .1/348ىػ، 1412الطبعة األولى  -بيروت-دار الكتب العممية 
مسعود أبو محمد: معالـ التنزيؿ، حققو وكتب ىوامُو محمد بف عبػد الػرحمف عبػد اهلل، خػّرج أحاديثػو البغوي، الحسيف بف  -2

، وانظر نفس القوؿ لمخازف، عالء الديف 341-1/340ـ، 1989-ىػ1409 -الرياض-السعيد بف بسيوني زغموؿ، دار طيبة 
 .1/297ـ،1979-ىػ1399تنزيؿ، دار الفكر، ىػ( في تفسيره: لباب التأويؿ في معاني ال725عمي بف محمد )توفي سنة 

الطبعػػػة األولػػػى  -بيػػػروت-ابػػػف الجػػػوزي، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد: زاد المسػػػير فػػػي عمػػػـ التفسػػػير، دار الفكػػػر  -3
 .1/286ـ، 1987-ىػ1407

قػػوؿ فػػي ، وانظػػر نفػػس ال3/355ىػػػ، 1357الطبعػػة الثانيػػة  -القػػاىرة–القرطبػػي، محمػػد بػػف أحمػػد، دار الكتػػب المصػػرية  -4
 .1/295 -بيروت-تفسير الُوكاني، محمد بف عمي بف محمد: فتح القدير، الناُر محفوظ العمي 



 

8 

ِإالَّ ىػ(: "ال يقوموف إذا بعثوا مف قبورىـ 701يقوؿ النسفي )توفي سنة  -7
َُّيطاف ِمَف اْلَمسِّ  أي المصروع.. والخبُط: الضرُب  َكما َيُقوـُ الَِّذي َيَتَخبَُّطُو ال

مف الجنوف.. أي ال يقوموف  مف المسِّ  اٍء، َكخبِط الغُواء،عمى غيِر استو 
 .(1)مف الَمسِّ الذي كاف بيـ إالَّ كما يقـو المصروع"

ىػ(: "وظاىر اآلية أفَّ 754يقوؿ أبو حياف األندلسي )توفي سنة  -8
َُّيطاف، بتمكيِف اهلل َُّيطاف َيَتَخبَُّط اإلنساَف، َفِقيَؿ ذلؾ حقيقًة ىو مف فعؿ ال  ال
تعالى لو مف ذلؾ في بعض النَّاِس، وليس في العقؿ ما َيمَنُع ذلؾ، وأصُمو 
َُّيطاف َيَمسُّ اإلنساف فيجنو، وُيسمَّى الجنوف مسًا،  مف المسِّ باليد، كاف ال
َُّيطاف َيْخَبُطُو ويطَأُه برجِمو َفَيْخَبُمو، ُفُسمَِّي الجنوف خبطة.. وىو  كما أفَّ ال

 .(2)ا يحتممو مف المجاز.."عمى سبيؿ التأكيد ورفع م

ىػ(: "أجمع المفسروف أفَّ المعنى 741يقوؿ بف جزي الكمبي )توفي سنة  -9
ال يقوموف مف قبورىـ في البعث إالَّ كالمجنوف، وَيَتَخبَُّطو َيتََفعََّمُو مف قولؾ: 

: الجنوف" ـْ يخالْؼ في ذلؾ أحٌد مف (3)َخبَط َيخُبُط، والمسُّ . وما قالو حٌؽ، فم
 سريف.المف

                                                           
ـ، 1982-ىػػ1402 -بيروت-النسفي، عبد اهلل بف أحمد بف محمود: مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ، دار الكتاب المبناني  -1
وأبػػي السػعود ثػـ مػف تفسػير الكُػاؼ المعتزلػي، ولكنػػو . وىػذا التفسػير اختصػره صػاحبو مػف تفسػيري البيضػاوي 1/137-138

 ترؾ ما فيو مف االعتزاؿ، وجرى فيو عمى مذىب أىؿ السنة والجماعة.
، 2/334ـ، 1983-ىػػ1403الطبعػة الثانيػة  -بيروت-أبو حياف األندلسي، محمد بف يوسؼ: البحر المحيط، دار الفكر  -2

 المحيط، نفس الجزء والصفحة.وانظر مثمو تفسيره: النير الماد بيامش البحر 
-ىػػػػ1393الطبعػػػة الثانيػػة  -بيػػروت-ابػػف جػػزي الكمبػػػي، محمػػد بػػػف أحمػػد: التسػػييؿ لعمػػػـو التنزيػػؿ، دار الكتػػػاب العربػػي  -3

 .1/94ـ، 1973
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ىػ(: "أي ال يقوموف مف قبورىـ يوـ 774يقوؿ ابف كثير )توفي سنة  -10
َُّيطاف لو، وذلؾ أنَّو  القيامة إالَّ كما يقوـُ المصروُع حاَؿ َصرِعو، وَتَخبََّط ال

يقوـُ قيامًا منكرًا"
(1). 

ىػ(: "الذيف يأكموف الربا ال يقوموف 1270يقوؿ األلوسي )توفي سنة  -11
أي:  مف المسِّ ال قيامًا كقياـ المتخبط المصروع في الدنيا، يـو القيامة إ

، وأصُمو الممُس باليد، وُسمَي  الجنوف، يقاؿ ُمسَّ الرجُؿ فيو َمْمسوٌس إذا ُجفَّ
َُّيطاف قد َيُمسُّ الرجَؿ وأخالُطو مستعدٌة لمفساِد َفتفُسُد، وِيحُدُث  ِبو ألفَّ ال

نوف الحاصؿ بالمسِّ قد نوف، والجُّ يقع أحيانًا، ولو عند أىمو الحاذقيف  الجُّ
إماراٌت يعرفونو بيا، وقد يدخؿ في بعض األجساد عمى بعض الكيفيات ريٌح 
متعفٌف َتعمَّقت ِبو روٌح خبيثٌة بالتَّصرِؼ، َفتََتكمَّـُ وتَبطُش وتسعى بآالت ذلؾ 

 (2)الُخص الذي قامت بو مف غيِر ُعوٍر لمُخص بُيٍء مف ذلؾ أصاًل".

ىػ( :"والذي َيَتَخبَُّطُو 1284محمد الطاىر بف عاُور )توفي سنة يقوؿ  -12
رُع، َفيضطرُب بو اضطراباٍت، ويسقُط  َُّيطاف ىو المجنوف الذي أصابو الصَّ ال

نَّما اْحْتيَج إلى زيادِة قولو  ليظيَر  مف المسِّ عمى األرض إذا أراد القياـ.. وا 
َُّيطاف، فال ُيظفُّ   (3)أنَّو َتخبٌط مجازٌي بمعنى الَوسوسِة". الَمراُد مف َتَخبُِّط ال

                                                           
 .1/326 -القاىرة–ابف كثير، أبو الفداء إسماعيؿ: تفسير القرآف العظيـ، دار التراث  -1
 .3/49 -مرجع سابؽ–روح المعاني  -2
 .3/82ـ، 1997 -تونس-ابف عاُور، محمد الطاىر: التحرير والتنوير، دار سحنوف  -3
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ىػ(: "إفَّ صورَة الَمْمسوِس الَمصروَع 1965يقوؿ سيد قطب )توفي سنة  -13
صورٌة معروفٌة معيودٌة عند النَّاس، والنَّصُّ القرآني يستحضرىا لتؤدي دورىا 

 (1)اإليجابي في إفزاع حسِّ اإلنساف الُمَرابي واستجاُِة مُاعَره".

واُؿ بعض مفسري أىؿ السُّنَّة والجماعة التي تَُبيُِّف بجالٍء أفَّ القرآف تمَؾ أق
َُّيطاني لإلنساف وصرعو لو، وتسببو في  الكريـ قد أثبت ظاىرَة الَمسِّ ال
الجنوف. ولقد فسَّر عمماء أىؿ السنة والجماعة اآلية الكريمة عمى ظاىرىا 

عرب، ولـ أَر مخالفًا لذلؾ إالَّ دوف تأويٍؿ يخرجيا عمَّا َتْقتضِيو معاني لغة ال
المعتزلُة أو مف َمستُو لوثٌة اعتزاليٌة، وخاصًة الذيف نقموا أقواَؿ الزمخُري 

َُّاِؼ دوَف نقٍد أو تمحيٍص.  (2)المعتزلي صاحب تفسير الك

 األدلة من السنة النبوية المطيرة: -ب
جف في اعتمد أىؿ السنة والجماعة عمى السنة النبوية في إثبات دخوؿ ال

بدف اإلنساف وصرعو لو، والدارس لمصنفاتيـ في العقيدة والتفسير والحديث 
وغيرىا يجد كثيرًا مف األحاديث التي يسوقونيا لالستدالؿ عمى ما ذىبوا إليو، 
وأذكر ىنا طائفًة مف األحاديث الصحيحة التي تدؿُّ صراحًة عمى صحِة ىذا 

 ومن ذلك:. االعتقاد الذي ذىب إليو أىؿ السنة والجماعة

ما رواه البخاري ومسمـ وأبو داود عف صفية بنت حيي زوج النبي صمى  -1
اهلل عميو وسمـ قالت: "كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ معتكفًا، فأتيتو أزوره 

                                                           
 -بتصػػرؼ بسػػيط-، 1982-ىػػػ1402الطبعػػة العاُػػرة  -بيػػروت، القػػاىرة-قطػػب، سػػيد: فػػي ظػػالؿ القػػرآف، دار الُػػرؽ  -1
1/323-324. 
، وأقػػواؿ ممػػف اختصػػروا تفسػػيره، ولػػـ فػػي معنػػى اآليػػة -بخاصػػة الزمخُػػري-وسيتضػػح ذلػػؾ عنػػدما ننقػػؿ أقػػواؿ المعتزلػػة  -2

 يتخمصوا مما فيو مف اعتزاليات.
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لياًل، فحدثتو، ثَـّ قمت ألنقمب، فقاـ ليقمبني، وكاف مسكنيا في دار أسامة بف 
رأيا النبي صمى اهلل عميو وسمـ َأْسَرعا،  زيد، فمرَّ رجالف مف األنصار، فمما

فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: "عمى ِرْسِمُكَما، إنَّيا صفيٌة بنت حيي، فقاال: 
َُّيطاف يجري مف  "سبحاَف اهلل يا رسوَؿ اهلل! فقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "إفَّ ال

نِّي َخُِيُت أْف َيقِذَؼ في قموبكما ُراً   .(1)، أو ُيئًا"اإلنساف مجرى الدـ، وا 

استدؿَّ جماعة مف عمماء وَأِئمَّة أىؿ السنة والجماعة بيذا الحديث عمى 
، وابف تيمية في (2)قدرة الجف سموؾ بدف اإلنساف منيـ: والقرطبي في تفسيره

، والبقاعي (4)، وابف حجر الييثمي وردَّ بو عمى المعتزلة منكري ذلؾ(3)فتاويو
، والعالمة موفؽ (6)الني في بذؿ الماعوف، وابف حجر العسق(5)في تفسيره

، وحكى النووي أفَّ (8)، والقاسمي في تفسيره(7)الديف بف عبد المطيؼ البغدادي
                                                           

فػي  2035ـ، رقػـ 1994-ىػػ1414البخاري، محمد بف إسماعيؿ بف إبػراىيـ أبػو عبػد اهلل: الجػامع الصػحيح، دار الفكػر،  -1
ي اعتكافػػو، ورقػػـ بػػاب زيػػارة المػػرأة زوجيػػا فػػ 2038االعتكػػاؼ، بػػاب ىػػؿ يخػػرج المعتكػػؼ لحوائجػػو إلػػى بػػاب المسػػجد، ورقػػـ 

باب ىػؿ يػدرأ المعتكػؼ عػف نفسػو، وفػي مواضػع أخػرى مػف صػحيحو، ورواه مسػمـ، أبػو الحسػيف بػف الحجػاج القُػيري  2039
فػػي  2175ىػػػ، رقػػـ 1374 -القػػاىرة–النيسػػابوري: صػػحيح مسػػمـ، تحقيػػؽ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي، دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة 

خاليػًا بػامرأة أف يقػوؿ: ىػذه فالنػة، ورواه أبػو داود، سػميماف بػف األُػعث السجسػتاني: السالـ، باب بياف أنو يسػتحب لمػف رئػي 
فػػي الصػػياـ، بػػاب المعتكػػؼ  2470سػنف أبػػي داود، تحقيػػؽ محمػػد بػػف محػػي الػػديف عبػػد الحميػد، دار إحيػػاء السػػنة النبويػػة رقػػـ 

 يدخؿ البيت لحاجتو.
 .2/50انظر تفسير القرطبي  -2
 .24/277انظر مجموع الفتاوى  -3
 .72انظر الفتاوى الحديثية ص  -4
البقاعي، برىاف الديف أبو الحسف إبراىيـ بف عمر، نظـ الػدرر فػي تناسػب اآليػات والسػور، خػّرج أحاديثػو ووضػع حواُػيو  -5

 .1/531 -بيروت-عبد الرازؽ غالب الميدي، دار الكتب العممية 
الطػاعوف، حققػو وخػّرج أحاديثػو أبػو إبػراىيـ كيالنػي محمػد ابف حجر العسقالني، أحمد بف عمػي: بػذؿ المػاعوف فػي فضػؿ  -6

 .83ـ، ص 1983-ىػ1413خميفة، دار الكتب األثرية، الطبعة األولى 
، نقاًل عف برىاف الُرع في إثبات المس والصرع: عمي بف حسيف بف عمي 231في كتابو "الطب مف الكتاب والسنة" ص  -7

، الطبعة األولى بف عبد الحميد، المكتبة المكية ودار ابف   .143ـ، ص 1996-ىػ1417حـز
 .3/360محاسف التأويؿ  -8
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بعَض عمماء الُافعية استدلُّوا بالحديث عمى أفَّ اهلل جعَؿ لمُيطاف قوًة وقدرًة 
 (1)عمى الجري في باطف اإلنساف مجاري دمو.

ي عاصـ وغيرىما عف عثماف بف أبي ما أخرجو ابف ماجو وابف أب -2
العاص قاؿ: "لمَّا استعممني رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عمى الطائؼ 
جعَؿ َيْعِرُض لي ُيٌء في صالتي حتَّى ما أدري ما أصمي، فمما رأيت ذلؾ 
َرحمُت عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، فقاؿ: ابف العاص؟ قمت نعـ يا 

َء بؾ؟ قمت: يا رسوَؿ اهلل َعَرَض لي ُيٌء في صالتي رسوؿ اهلل، قاؿ: ما جا
َُّيطاف، أْدُنو، قاؿ: فَدنوُت منو،  حتَّى ما أدري ما ُأصِمي، قاؿ: ذاؾ ال
فجمست عمى صدور قدمي، قاؿ: فضرب صدرَي بيِده َوتََفَؿ في َفِمي، وقاؿ: 

َـّ قاؿ: اْلَحْؽ بعممؾ ، فقاؿ عثماف: اخرْج عدوَّ اهلل، َفَفعَؿ ذلؾ ثالَث مراِت، ُث
الحديث صحيُح اإلسناد، فرجاُلو ثقاٌت،  (2)َفَمعمري ما َأحسُبو خالطني".

                                                           
ـ، 1972-ىػػػػػ1392الطبعػػػة الثانيػػػة  -بيػػػػروت-انظػػػر صػػػحيح مسػػػمـ بُػػػػرح اإلمػػػاـ النػػػووي، دار إحيػػػػاء التػػػراث العربػػػي  -1
ػػيطاني العقميػػة والنفسػػية و 4/157 َُّ الجسػػدية يُػػرح ، ولقػػد ذكػػر الطبيػػب الػػدكتور عػػدناف الُػػريؼ: أف جميػػع أمػػراض المػػس ال

كيفيتيػػا ىػػذا الحػػديث الُػػريؼ، بمػػا أف الػػدـ يصػػؿ إلػػى كػػؿ خميػػة فػػي أعضػػاء الجسػػـ، فمػػيس مػػف الصػػعوبة إذف أف نفيػػـ كيػػؼ 
َُّيطاف آلية العضو الذي يمرضو في اإلنساف ما داـ بمقدوره الوصػوؿ بواسػطة الػدـ إلػى كػؿ خميػة مػف خاليػا الجسػـ،  يعّطؿ ال

ـ، 1993-ىػػ1413 -بيػروت-كماؿ أدىػـ "العالقػة بػيف الجػف واإلنػس" دار بيػروت المحروسػة  نقاًل عف كتاب الدكتور إبراىيـ
 .224ص
رواه ابف ماجو، محمد بف يزيػد القزوينػي أبػو عبػد اهلل: سػنف ابػف ماجػو، تحقيػؽ محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، دار إحيػاء الكتػب  -2

عػػػوذ منػػػو، والحػػػاكـ، محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل النيسػػػابوري: ، فػػػي الطػػػب، بػػػاب الفػػػزع واألرؽ ومػػػا يت3548رقػػػـ  -القػػػاىرة–العربيػػػة 
 -بيػروت–المستدرؾ عمى الصحيحيف وبذيمو التمخيص لمذىبي، دراسة وتحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العمميػة 

 -اضالريػػ-، وابػػف أبػػي عاصػػـ: اآلحػػاد والمثػػاني، تحقيػػؽ باسػػـ فيصػػؿ الجػػوابرة، دار الرايػػة 4/244ىػػػ، 1411الطبعػػة األولػػى 
، مػػػف عػػػدة طػػػرؽ. والرويػػػاني، محمػػػد بػػػف ىػػػاروف أبػػػو بكػػػر: المسػػػند 1531،1532ـ، رقػػػـ 1991-ىػػػػ1411الطبعػػػة األولػػػى 
 .149ص  -مصدر سابؽ-أ(، انظر برىاف الُرع  264ب، ؽ  263)مخطوطة، ؽ 
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سناُده صحيٌح. قالو البوصيري َحو الحاكـُ في المستدرؾ، ومحمد (1)وا  ، وَصحَّ
وداللة الحديث عمى  (3)، واألستاذ بُار معروؼ.(2)ناصر الديف األلباني

قولو صمى اهلل عميو وسمـ: "اْخُرْج عدوُّ اهلل" َتَمُبسِّ الِجفِّ باإلنساف ظاىرٌة، ف
َُّيطاف داخِؿ بدِف اإلنساف، فمذا َأَمَرُه عميو الصالة والسالـ  تُدؿُّ عمى وجوِد ال

 بالخروج منو.

ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني والحاكـ عف أبي اليسر كعب  -3
هلل صمى اهلل عميو وسمـ بف عمرو السَّممي رضي اهلل عنو قاؿ: "كاف رسوؿ ا

يقوؿ: "الميَـّ إِني أعوُذ بؾ مف الَترِدي والَيدـ، والَغرِؽ والَحريِؽ، وأعوُذ بؾ أْف 
َُّيطاف عند الموت، وأعوُذ بؾ أْف أموَت في سبيمؾ مدبرًا وأعوُذ  َيتَخبََّطِني ال

 .(4)بَؾ أْف أموَت َلديغًا"

" فيو داللٌة واضحٌة عمى الَمسِّ فقولو عميو الصالة والسالـ: "أف َيتَخبََّطِني
َُّيطاف إذا صَرَعو وَلعَب  الحقيقي. يقوؿ ابف األثير: )َيَتَخبَّطني( َتَخبََّطو ال

                                                           
لػدكتور عػزت البوصيري، الُياب أحمد بف أبي بكر: مصباح الزجاجة في زوائد ابػف ماجػة، تحقيػؽ موسػى محمػد عمػي وا -1

 .4/36ـ، 1985-ىػ1405الطبعة األولى  -القاىرة-عمي عطية، دار الكتب اإلسالمية 
، 3548ـ، رقػػػػـ 1986-ىػػػػػ1407الطبعػػػػة األولػػػػى  -بيػػػػروت-انظػػػػر سمسػػػػة األحاديػػػػث الصػػػػحيحة، المكتػػػػب اإلسػػػػالمي  -2
2/273. 
ـ، 1998-ىػػػ1418بعػػة األولػػى الط -بيػػروت-انظػػر ىػػامش سػػنف ابػػف ماجػػة، تحقيػػؽ بُػػار عػػواد معػػروؼ، دار الجبػػؿ  -3
5/185. 
، وأبػو داود فػي 3/427رواه أحمد بف حنبؿ، أحمد بف محمد بف حنبػؿ الُػيباني أبػو عبػد اهلل: المسػند، دار الفكػر العربػي  -4

، فػي الصػػالة بػاب االسػتعاذة، النسػػائي، أحمػد بػف ُػعيب بػػف عمػي أبػو عبػػد الػرحمف: سػنف النسػػائي، 1552،1553سػننو رقػـ 
، فػي االسػتعاذة، بػاب 5531ىػػ، رقػـ 1406الطبعػة الثانيػة  -حمب–الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمية تحقيؽ عبد 

االستعاذة مف التردي واليدـ، الطبراني، سميماف بف أحمد أبو القاسـ: المعجـ الكبير، تحقيؽ حمدي عبد المجيد السمفي، مكتبة 
ديف أبو الحجاج يوسؼ: تيذيب الكماؿ، تحقيؽ بُار عواد معػروؼ، مؤسسػة ، المزي، جماؿ ال19/17، 385ابف تيمية، رقـ 

 .1/713، الحاكـ، في المستدرؾ 13/252ىػ، 1409الطبعة الثانية  -بيروت-الرسالة 
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َُّيطاف: إذا َمسَّ اإلنساَف ِبَخَبٍؿ  (1)ِبو. وجاء في لساف العرب: التََّخبُط مف ال
َُّيطاف لإلن (2)أو جنوٍف. ساف غيُر واستَدؿَّ بيذا الحديث عمى إثبات صرع ال

والحديث صحيح اإلسناد، صححو الحاكـ ووافقو  (3)واحٍد مف أىؿ العمـ.
وقاؿ الُيخ عبد القادر األرناؤوط:  (5)والُيخ محمد ناصر الديف، (4)الذىبي،

سناده حسف  (7)، وصححو محققو سنف أبي داود.(6)وا 

ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عف أبي سعيد الخدري رضي  -4
اهلل عنو قاؿ: "كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ إذا قاـ مف الميؿ كبَّر، ثَـّ 
يقوؿ: سبحانؾ الميـ وبحمدؾ وتبارؾ اسمؾ، وتعالى جدؾ، وال إلو غيرؾ، ثَـّ 
َُّيطاف الرجيـ،  يقوؿ: اهلل أكبر كبيرًا ثَـّ يقوؿ: أعوُذ باهلل السميع العميـ مف ال

 (8)مف ىمِزه، ونفِخو ونفِثو".

                                                           
ابف األثير الجزري، المبارؾ بف محمد أبو السعادات: جامع األصوؿ في أحاديث الرسػوؿ، تحقيػؽ عبػد القػادر األرنػاؤوط،  -1

، النيايػػػة فػػػي غريػػػب الحػػػديث واألثػػػر، تحقيػػػؽ طػػػاىر أحمػػػد 4/361ـ، 1972-ىػػػػ1392حمػػػواني ومكتبػػػة دار البيػػػاف، مكتبػػة ال
 .2/8 -القاىرة-الزواوي ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية 

 .7/282 -بيروت-ابف منظور، جماؿ الديف محمد أبو الفضؿ: لساف العرب، دار صادر  -2
، وحيػد الػديف بػالي: وقايػة اإلنسػاف 129، برىاف الُرع ص 1/295، فتح القدير لمُوكاني 3/355رطبي انظر تفسير الق -3

َُّيطاف، دار البُير   .61ص  -القاىرة-مف الجف وال
 .1/713المستدرؾ  -4
 ـ، رقػػـ1988-ىػػػ1408الطبعػػة الثالثػػة  -بيػػروت-انظػػر كتابيػػو: صػػحيح الجػػامع الصػػغير وزياداتػػو، المكتػػب اإلسػػالمي  -5

الطبعػػػة  -الريػػػاض–، صػػحيح سػػػنف النسػػائي، إُػػػراؼ زىيػػػر الُػػاويش، مكتػػػب التربيػػة العربػػػي لػػػدوؿ الخمػػيج 1/275، 1282
 .1124-3/1123ـ، 1988-ىػ1409األولى 

 .4/361انظر ىامش جامع األصوؿ  -6
 -القػاىرة-، دار الحػديث سنف أبي داود، تحقيؽ الدكتور السيد محمػد السػيد والػدكتور عبػد القػادر أبػو الخيػر وسػيد إبػراىيـ -7

 .2/667ـ، ىامش 1999-ىػ1420
تحقيػؽ  -سنف الترمػذي–، والترمذي، محمد بف عيسى بف سورة أبو عيسى: الجامع الصحيح 3/50رواه أحمد في المسند  -8

داود  ، في الصػالة، بػاب مػا يقػوؿ عنػد افتتػاح الصػالة، وأبػو242رقـ  -بيروت–أحمد محمد ُاكر، دار إحياء التراث العربي 
، فػي االفتتػاح، بػاب نػوع 900، 899، في الصالة، باب مف رأى االسػتفتاح بسػبحانؾ الميػـ وبحمػدؾ، والنسػائي رقػـ 775رقـ 
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ورواية جبير بف  (1)والحديث لو عدة ُواىد، منيا رواية عبد اهلل بف مسعود،
وفي روايتو قاؿ: نفثو: الُعر، ونفخو: الكِبر،  (2)مطعـ رضي اهلل عنيما،

وىمزه: الموتة. قاؿ ابف األثير: والموتة: الجنوف، ألفَّ المجنوف َيْنَخُسو 
َُّيطاف، واليمُز والنَّخُس أخواف ف كثير: "فيمزه الموتة، وىو وقاؿ اب (3)ال

رع. وجاء في لساف العرب: الموتة: جنس مف الجنوف  (4)الخنؽ الذي ىو الصَّ
وذكر الُوكاني: أنَّو فسَّر  (5)والصرع يعتري اإلنساف فإذا فاؽ عاد إليو عقمو.

                                                                                                                           
آخر مف الذكر بيف افتتاح الصالة وبيف القراءة، والدارمي، عبد اهلل بف عبد الرحمف: سنف الدارمي، تحقيؽ وتخػريج فػؤاد أحمػد 

ـ، 1987-ىػػ1407الطبعػة األولػى  -بيػروت–دار الكتػاب المبنػاني  -القػاىرة–ر الريػاف لمتػراث زمرلي وخالد السػبع العممػي، دا
، ورواه ابػف خزيمػة، محمػػد بػف إسػحاؽ أبػو بكػػر: صػحيح ابػف خزيمػة، تحقيػػؽ محمػد مصػطفى األعظمػي، المكتػػب 1239رقػـ 

سػني: السػنف الكبػرى، دار صػادر ، والبييقػي، أحمػد بػف الح467ـ، رقػـ 1971-ىػػ1391الطبعة األولى  -بيروت-اإلسالمي 
 ، ثـ ذكر قوؿ جعفر بف سميماف: ىمزه: الموتة.2/34 -بيروت-
فػي كتػاب إقامػة الصػالة، والطبرانػي فػي المعجػـ الكبيػر رقػـ  805، 804أخرج رواية عبد اهلل بػف مسػعود: ابػف ماجػو رقػـ  -1

ػػػيطاف، ال9/301، 9303، 9302 َُّ موتػػػة: يعنػػػي الجنػػػوف، وأحمػػػد فػػػي المسػػػند ، ثػػػـ ذكػػػر قػػػوؿ ابػػػف مسػػػعود: ىمػػػزه: تعنػػػي ال
، 808، قاؿ الُيخ األلباني في روايػة ابػف ماجػو: حػديث صػحيح، انظػر صػحيح سػنف ابػف ماجػو لأللبػاني رقػـ 404، 1/403
1/136. 
، وجػػػاء فييػػا قػػػاؿ حصػػػيف: ىمػػزه: الموتػػػة التػػػي تأخػػػذ 85، 82، 4/80أخػػرج روايػػػة جبيػػػر بػػف مطعػػػـ: أحمػػػد فػػي المسػػػند  -2

، فػي الصػالة، بػػاب مػا يسػتفتح بػو فػػي 764وصػحح الحػديث، وأبػػو داود رقػـ  1/360الحػاكـ فػػي المسػتدرؾ صػاحب المػس، و 
 -بيروت-الصالة مف الدعاء، والطبراني في مسند الُامييف، حققو وخّرج أحاديثو حمدي عبد المجيد السمفي، مؤسسة الرسالة 

: ثػـ قػرأ فممػا انصػرؼ، قػاؿ تػدروف مػا ىمػزه، قمنػا: وجػاء فييػا 282-2/281، 1343ـ، رقػـ 1989-ىػػ1409الطبعة األولى 
ػيد، مطػابع الصػفا  -ال، قاؿ: الجنوف مف المس، وابف جريػر الطبػري فػي تيػذيب اآلثػار، تحقيػؽ الػدكتور ناصػر بػف سػعد الُر

 .468، ورواه ابف خزيمة في صحيحو رقـ 2712، 2711، 2710، 2709، 2708ـ رقـ: 1984-ىػ1404 -مكة
 .4/186، جامع األصوؿ 5/273ب الحديث واألثر النياية في غري -3
الطبعػػػة الرابعػػػة  -بيػػػروت-ابػػػف كثيػػػر، عمػػػاد الػػػديف إسػػػماعيؿ أبػػػو الفػػػداء الدمُػػػقي: البدايػػػة والنيايػػػة، مكتبػػػة المعػػػارؼ  -4

 .1/61ـ، 1982-ىػ1402
 .2/93ابف منظور  -5
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غيُر واحٍد مف المحدِّثيف قولو صمى اهلل عميو وسمـ "ىمزه" بالموتة، والمراُد بيا 
 (1)وف.ىنا الجن

َح روايَة الترمذي الُيخ أحمد ُاكر  والحديُث صحيُح اإلسناِد، فمقد َصحَّ
َح الُيخ محمد ناصر الديف األلباني روايَة كٍؿ (2)محقُِّؽ سنف الترمذي ، وَصحَّ

  (3)مف أبي داود والترمذي.

وقاؿ الدكتور محمد مصطفى األعظمي في تعميقو عمى رواية ابف خزيمة 
وقاؿ األستاذ األرناؤوط تعميقًا عمى  (4)ي: "وسنده جيد".عف أبي سعيد الخدر 

رواية أبي داود لحديث جبير بف مطعـ: "ولمحديث ُواىد بمعناه يرتقى بيا 
 .(5)إلى درجة الصحة"

وما أخرجو أحمد والييثمي والطبراني وابف عبد البَّر وغيرىـ عف يعمى بف  -5
 صمى اهلل عميو وسمـ ثالثًا مرٍة رضي اهلل عنو قاؿ: "لقد رأيت مف رسوؿ اهلل

ما رَآىا أحٌد قبمي وال يراىا أحٌد بعدي، لقد خرجت معو في سفٍر حتى إذا كنَّا 
ببعِض الطَّريؽ مررَنا بامرأٍة جالسٍة معيا صبٌي ليا، فقالت يا رسوَؿ اهلل ىذا 
صبٌي أصاَبو بالٌء، وأصابَنا منو بالٌء، يؤخذ في اليـو ما أدري كـ مرٍة، قاؿ: 

                                                           
د األخيػار، الطبعػة األخيػرة، مصػطفى ألبػابي الُوكاني، محمد بف عمي: نيؿ األوطار ُرح منتقى األخبار مف أحاديث سي -1

 .2/220 -القاىرة–الحمبي 
 .2/11 -اليامش–انظر سنف الترمذي  -2
انظػػر الخطيػػػب التبريػػػزي، محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل: مُػػػكاة المصػػػابيح، تحقيػػػؽ الُػػػيخ محمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني، المكتػػػب  -3

. صػحيح سػػنف الترمػػذي، إُػػراؼ 1217حػػديث رقػػـ  1/383ـ، ىػػامش 1985-ىػػ1405الطبعػػة الثالثػػة  -بيػػروت-اإلسػالمي 
، وصػػحح الحػػديث الػػدكتور 1/77ـ، 1988-ىػػػ1408زىيػػر الُػػاويش، مكتػػب التربيػػة العربػػي لػػدوؿ الخمػػيج، الطبعػػة األولػػى 

 .1/349رواية أبي سعيد الخدري، انظر ىامش  -محققو سنف أبي داود -السيد محمد السيد وآخروف 
 .1/239 -مشىا-انظر صحيح ابف خزيمة  -4
 .2/186 -اليامش-جامع األصوؿ  -5
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ولينو، فرفعتو إليو، فجعمتو بينو وبيف واسطة الرَّحؿ ثَـّ َفَغَر َفاه فنفث فيو نا
ثالثًا، وقاؿ: بسـ اهلل، أنا عبُد اهلل، اخسْأ عدوَّ اهلل، ثَـّ ناوليا إيَّاه، فقاؿ: ألقينا 
في الرجعة في ىذا المكاف فأخبرينا ما فعؿ، قاؿ: فذىبنا، ورجعنا، فوجدناىا 

َياٌه ثالٌث، فقاؿ صمَّى اهلل عميو وسمَّـ: ما فعَؿ في ذلؾ المكاِف َمع ُِ يا 
صبيُّؾ؟ فقالت: والذي بعَثَؾ بالحؽِّ ما حسسنا منو ُيئًا حتَّى الساعة، 

 (1)َفاْجَتِرر ىذه الَغَنـ، قاؿ: انزؿ َفُخْذ منيا واحدًة وُردَّ البقيََّة".

بي التي رواىا يعمى بف مرة رضي اهلل عنو عدة  ِة الصَّ ُواىد، منيا ولقصَّ
ما رواه جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو قاؿ: خرجت مع رسوؿ اهلل صمَّى 

ثَـّ ذكَر: أفَّ امرأًة جاءت بابف  -قاؿ كالمًا طوياًل  -اهلل عميو وسمَّـ في سفٍر 
َُّيطاُف كؿَّ يوـٍ ثالث مراٍت ال  ليا وقالت: يا رسوؿ اهلل إفَّ ابني ىذا َيأخُذه ال

ؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، فتناولو فجعمو بينو وبيف ُمقدَمة َيدَعو، فوقؼ رسو 

                                                           
ىػػ رقػـ 1413الطبعػة األولػى  -بيػروت-ترقيـ محمد عبد السالـ عبػد الُػافي، دار الكتػب العمميػة -رواه أحمد في المسند  -1

، ورواه الييثمػػي، عمػػي بػػف أبػػي بكػػر: مجمػػع الزوائػػد ومنبػػع 4/213، 17581، 17579، 13577، ورقػػـ 4/210، 17561
ثػػػـ قػػػاؿ: رواه أحمػػػد بإسػػػناديف، وأحػػػد إسػػػنادي أحمػػػد رجالػػػو رجػػػاؿ  9/5ـ، 1988-ىػػػػ1408 -بيػػػروت–دار الفكػػػر  الفوائػػػد،

، وابػػف عبػػد البػػر، يوسػػؼ بػػف عبػػد البػػر النمػػري القرطبػػي: 22/264 669الصػػحيح، ورواه الطبرانػػي فػػي المعجػػـ الكبيػػر رقػػـ 
 1/221ـ، 1967-ىػػ1387أحمد العػدوي ومحمػد البكػري، التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد، تحقيؽ مصطفى بف 

وقاؿ قبؿ إيراده لو: "ومف أحسنيا وكميا حسف ما حدثنا.." ثَـّ ساؽ األحاديػث التػي منيػا حػديث يعمػي بػف مػرة، وأخرجػو الحػاكـ 
وعمػؽ عميػو  ، وقاؿ: صحيح اإلسناد، ووافقػو الػذىبي، ورواه ابػف أبػي ُػيبة، عبػد اهلل بػف محمػد، ضػبطو2/674في المستدرؾ 

، واألصػبياني، أحمػػد بػف عبػد اهلل أبػو نعػػيـ، 7/434ـ، 1989-ىػػ1409الطبعػػة األولػى  -بيػروت-سػعيد المحػاـ، دار الفكػر، 
، وذكر الحػافظ ابػف كثيػر عػدة طػرؽ 350، 349ـ، ص 1988-ىػ1409الطبعة األولى  -بيروت–دالئؿ النبوة، عالـ الكتب 

تعددة تفيد غمبة الظف أو القطع عنػد المتبحػريف أف يعمػى بػف مػرة حػّدث بيػذه القصػة ليذا الحديث، ثـ قاؿ: "فيذه طرؽ جيدة م
، وقػػاؿ أحمػػد البنػا السػػاعاتي فػػي ُػرح بمػػوغ األمػػاني فػي أسػػرار الفػػتح الربػػاني، دار 140-6/139فػي الجممػػة" البدايػػة والنيايػة 

طػػرؽ التػػي جػػاءت ىنػػا بعضػػيا صػػحيح، تعقيبػػًا عمػػى طػػرؽ الحػػديث: "قمػػت ىػػذه ال 22/46 -بيػػروت-إحيػػاء التػػراث العربػػي 
المكتػب  -الطبعػة الجديػدة-وبعضيا حسف، ويقوي بعضيا بعضًا، واهلل أعمػـ"، ورواه األلبػاني فػي سمسػمة األحاديػث الصػحيحة 

 ، ثـ قاؿ: "وبالجممة فالحديث بيذه المتابعات جيد".1/877 -بيروت-اإلسالمي 
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الرَّحؿ، فقاؿ: اخسْأ عدوَّ اهلل، أنا رسوؿ اهلل، وأعاد ذلؾ ثالث مرات، ثَـّ 
َناوليا إيَّاه، فمما رجعنا وكنَّا بذلؾ الماء عرضت لنا تمؾ المرأة ومعيا كبُاف 

بي تحممو، فقالت: يا رسوؿ اهلل اق بؿ مني ىديتي، فوالذي بعَثَؾ تقودىما والصَّ
أحَدىما  بالحؽِّ ما عاد إليو بعد، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: خذوا

كما ىو واضح في  -والحديث صحيح اإلسناد، وُيحتجُّ بو  (1)وُردُّوا اآلخَر..".
ووجو الداللة في الحديث واضحٌة، فقوؿ الراوي "ثَـّ َفَغَر  -تخريجو باليامش 

فث فيو ثالثًا" ثَـّ قولو صمى اهلل عميو وسمـ "بسـ اهلل، أنا عبد اهلل اخسْأ َفاه، فن
َُّيطاني الذي َسبََّب لو  بي كاف يعاني المسَّ ال عدوَّ اهلل" دليٌؿ عمى أفَّ الصَّ

 بالًء وغمًا.

ما رواه البخاري ومسمـ عف عطاء بف أبي رباح قاؿ: قاؿ لي ابف  -6
أىؿ الَجنَّة؟ قمت: بمى، قاؿ: ىذه المرأة السوداء  عباس:" أاَل ُأرِيَؾ امرأًة مف

َُُّؼ، فادُع اهلل  نَّي أَتَك أتت النبي صمى اهلل عميو وسمـ فقالت: إنِّي ُأصرع، وا 
ْف ُئِت دعوُت اهلل أْف ُيعاِفَيؾ؟  ئِت صبرِت ولؾ الَجنَّة، وا  ُِ لي، قاؿ: إْف 

ََُّؼ، فدعا ليا"فقالت: أصبر، فقالت: إنِّي أتكُؼ فادُع اهلل لي أْف ال   .(2)َأتك

                                                           
، 7/436اهلل نبيػو مػف إيمػاف الُػجر بػو والبيػائـ والجػف، وابػف أبػي ُػيبة  في المقدمػة، بػاب مػا أكػـر 17رواه الدارمي رقـ  -1

، والذىبي، ُمس الديف محمد: تػاريخ اإلسػالـ ووفيػات المُػاىير واألعػالـ، تحقيػؽ الػدكتور 1/223وابف عبد البر في التمييد 
، وابػػػف كثيػػػر فػػػي البدايػػػة 346-1/345ـ، 1994-ىػػػػ1415عمػػػر عبػػػد السػػػالـ تػػػدمري، دار الكتػػػاب العربػػػي، الطبعػػػة الثالثػػػة 

، وقػاؿ: "حػػديث صػػحيح"، ورواه 4/113، وقػػاؿ: "ىػذا إسػػناد جيػد، رجالػػو ثقػػات"، وذكػره البقػػاعي فػي التفسػػير 6/141والنيايػة 
، ثـ قاؿ: "ورواه الطبراني في األوسط والبزار باختصار، وفيو عبد الحكـ، ذكره ابػف أبػي حػاتـ، 9/7الييثمي في مجمع الزوائد 

 أحد، وبقية رجالو ثقات".ولـ يخرجو 
، فػي البػر والصػمة واآلداب، 2576، في المرض، باب فضؿ مف يصػرع مػف الػريح، ومسػمـ رقػـ 5652رواه البخاري رقـ  -2

 باب ثواب المؤمف فيما يصيبو مف مرض أو حزف.
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وقد روى البخاري في صحيحو عف عطاء أفَّ اسـَ ىذه المرأة أّـُ ُزفر 
، فمقد ذكر ابف حجر العسقالني  والظاىر أفَّ الصرَع الذي كاف ِبيا مف الِجفِّ
عدة طرؽ ليذا الحديث ثَـّ قاؿ: "وقد ُيؤخُذ مف الطُّرؽ التي أوردتيا أفَّ الذي 

ِـّ ُزفر كا  (1)ف مف َصرِع الِجفِّ ال مف َصَرِع الَخْمط".كاف بُأ

ِـّ  وذكر ابف عبد البر في االستيعاب وابف األثير في ُأسد الغابة في ترجمة ُأ
وقاؿ ابف قيـ الجوزية: "ويجوُز  (2)ُزفر أنَّيا ىي التي كاف بيا َمٌس مف الجف.

 .(3)أفَّ صرَع ىذه المرأِة السوداِء مف جيِة األرواح الخبيثة"

 دليُل الحسِّ والمشاىدة: -ج
إفَّ سموَؾ الِجفِّ في بدِف اإلنساف وصرَعو لو وُنطَقو عمى لساِف المصروع 
أمٌر ُمُاىٌد محسوٌس، َتَكاُد حوادُثو تََقُع في كؿِّ عصٍر ومصٍر، وُيعدُّ منكُره 
معاندًا مكابرًا لممُاىدة والمحسوس، وأخباُر ذلؾ كثيرٌة جدًا، ُاىَدىا ورواىا 

الثقاُت المُيوروف بعممِيـ وتقواِىـ، ممَّا يوِجُب معو القطُع بيذا  العمماءُ 
االعتقاد. وأنقؿ ىنا طائفًة مف أقواؿ العمماء، وما جرى لبعضيـ مف 

 مُاىداٍت.

                                                           
لُػيخ عبػد العزيػز بػػف ابػف حجػر العسػقالني، فػتح البػاري ُػرح صػحيح البخػاري، تػػرقيـ محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، ومراجعػة ا -1

 .10/115 -بيروت-باز، أُرؼ عمى طبعو محب الديف الخطيب، دار المعرفة 
انظر ابف عبد البر: االسػتيعاب فػي معرفػة األصػحاب عمػى ىػامش اإلصػابة فػي تمييػز الصػحابة البػف حجػر العسػقالني،  -2

يػر، عمػي بػف محمػد الجػزري: أسػد الغابػة فػي ، ابػف األث4/453ىػػ، 1328الطبعػة األولػى  -بيروت-دار إحياء التراث العربي 
 .6/333معرفة الصحابة، دار الفكر، 

 .3/181 -القاىرة-زاد المعاد في ىدى خير العباد، تحقيؽ محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية  -3
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لمقاضي أبي  (1)جاء في كتاب "طبقات الحنابمة"اإلمام أحمد بن حنبل:  -1
ـَ أحمد بف ح نبؿ كاف يجمس في الحسيف بف أبي يعمى الفداء: أفَّ اإلما

مسجده فأنفذ إليو الخميفة العباس الُمتوكُِّؿ صاحبًا لو يعممو أفَّ جاريًة بيا 
َصَرٌع، وسألو أْف يدعَو اهلل ليا بالعافية، فأخرَج لو أحمُد َنعَمي َخٍُب بُراٍؾ 
مف خوٍص لموضوء فدفعو إلى صاحب لو، وقاؿ لو: امِض إلى داِر أميِر 

: قاؿ لؾ أحمد:  المؤمنيف وتجمس عند رأس الجارية وتقوؿ لو، يعني الِجفَّ
أُيما أحبُّ إليؾ َتخرُج مف ىذه الجارية أو ُتصفُع بيذه النَّعؿ سبعيف. فمضى 
إليو، وقاؿ لو مثَؿ ما قاؿ اإلماـ أحمد، فقاؿ لو المارُد عمى لساِف الجارَيِة: 

ـَ بالعراؽ ما  أقمنا بو، إنَّو أطاَع اهلل، السَّمُع والطَّاعة، لو أمرنا أحمُد أْف ال ُنقي
ومف أطاَع اهلل أطاَعو كؿُّ ُيٍء، وخرَج مف الجاريِة وىدَأت ُورِزَقت أوالدًا، 
فممَّا مات أحمُد عاودىا المارُد، فَأنفَذ الُمَتِوكُِّؿ إلى صاحبو أبي بكر المروذي 

َفُو الحاَؿ، فأخذ المروذي النَّعَؿ ومضى إلى الجارية، فَكمََّمو العِ  فريُت عمى وعرَّ
لسانيا: ال أخرُج مف ىذه الجارية وال َأِطيُعَؾ وال أقبُؿ منؾ، أحمُد بف حنبؿ 

 أطاَع اهلل، فُأْمرَنا بطاعِتو.

                                                           
ي، بػػدر الػػديف بػػف ، وانظػػر الُػػبم1/233، -القػػاىرة-طبقػات الحنابمػػة تحقيػػؽ محمػػد حامػػد الفقػػي، مطبعػػة السػنة المحمديػػة  -1

، 136-135ص  -مصػػػػر-عبػػػػد اهلل: آكػػػػاـ المرجػػػػاف فػػػػي أحكػػػػاـ الجػػػػاف، تحقيػػػػؽ عمػػػػاد زكػػػػي البػػػػارودي، المكتبػػػػة التوفيقيػػػػة 
ص  -القػاىرة-السيوطي، جالؿ الديف: لقط المرجاف في أحكاـ الجاف، تعميؽ خالد عبػد الفتػاح ُػبؿ، مكتبػة التػراث اإلسػالمي 

108-109. 
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قاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ: قمت ألبي: إفَّ قومًا يقولوف: إفَّ الِجفَّ ال 
ـُ يدخُؿ في بدف المصروع مف اإلنس، فقاؿ: يا ُبَنيَّ يكذبوف، وىو ذا يَ  َتكمَّ

 (1)عمى لساِنو.

وجؿَّ اإلمام ابن حزم الظاىري:  -2 رُع فإفَّ اهلل عزَّ يقوؿ رحمو اهلل: "وأمَّا الصَّ
َُّْيطاُف ِمَف اْلَمسِّ  قاؿ: وجؿَّ تأثيَر  ِإالَّ َكما َيُقوـُ الَِّذي َيَتَخبَُّطُو ال فذكَر عزَّ

َُّيطاف في المصروع، إنَّما ىو ُبالُمماسَِّة.. َفصحَّ  َُّيطاَف َيُمسَّ اإلنساَف  ال أفَّ ال
الذي ُيسِمَطو اهلل عميو َمسًا كما جاَء في القرآف، ُيثيُر ِبو مف طبائعو السوداء 
واألبخرة المتصاعدة إلى الدِّماغ كما ُيخبُر عف نفسو كؿُّ مصروٍع بال ِخاَلٍؼ 

رَع والتََّخُبِط حينئذ كما  وجؿَّ لو الصَّ نُاىده، وىذا ىو منيـ، َفيحِدُث اهلُل عزَّ
 (2)َنصُّ القرآف وما توجبو الُمُاىدُة، وما زاَد عمى ىذا فخرافاٌت".

قاؿ رحمو اهلل: "إفَّ دخوؿ الجني بدف اإلنس، شيخ اإلسالم ابن تيمية:  -3
وَتَكمُِّمو عمى لسانو بأنواع الكالـ وغير ذلؾ أمٌر قد عِمَمو كثيٌر مف النَّاس 

 (3)بالضرورة.."

تيمية اإلنساف المصروع بسبب الجني مراٍت كثيرٍة، وحدََّث لقد عالج ابف 
بَناه مراٍت كثيرٍة َيُطوُؿ  عف نفِسو في ذلؾ فقاؿ: "كما قْد فعمَنا َنحُف ىذا وجرَّ

 (4)وصُفيا بحضرِة خمٍؽ كثيريف".
                                                           

، ابػػف حجػػر 107، جػػالؿ الػػديف السػػيوطي ص 128، الُػػبمي ص 24/277، 19/12 -سػػابؽ مصػػدر-مجمػػوع الفتػػاوى  -1
 .72ص  -مصدر سابؽ-الييثمي 

ابػػف حػػـز الظػػاىري، عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز الظػػاىري األندلسػػي: الفصػػؿ فػػي الممػػؿ واألىػػواء والنحػػؿ، مكتبػػة  -2
 .5/83ـ، 1964-ىػ1384 -القاىرة-ومطبعة محمد عمي صبيح وأوالده 

 .407الرد عمى المنطقييف ص  -3
 .19/60 -مصدر سابؽ-مجموع الفتاوى  -4
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في الردِّ عمى  -السابقة–وذكر ابف تيمية رحمو اهلل مقالة اإلماـ أحمد 
ـُ عمى لسانو".. ثَـّ قاؿ:  استفسار ابنو: "يا ُبَنيُّ  "ىذا يكذبوف، وىو َذا َيَتَكمَّ

ـُ بمساٍف ال ُيعرؼ معناه، وُيْضرب  الذي قالو مُيوٌر، فإنَّو َيصَرُع الرَّجَؿ، فيتكم
عمى بدِنو ضربًا عظيمًا، لو ُضِرَب بو َجَمٌؿ، ألثََّر بو أثرًا َعظيمًا، والمصروُع 

رَب، وال با لكالـ الذي يقولو، وقد ُيَجّر المصروُع، وغير مع ىذا ال ُيِحسُّ الضَّ
ُؿ اآلالت. ويجري غيَر ذلؾ  المصروع، ويجرُّ الِبَساَط الذي يجمس عميو، ويحوِّ
َُاىَدىا أفادَتو ِعممًا ضروريًا، بأفَّ النَّاطَؽ عمى لساِف اإلْنِس،  مف األمور َمْف 

ُؾ ليذه األجساـ، ِجْنٌس آخُر غيُر اإلنساف".  (1)والُمَحرِّ

عقد رحمو اهلل في كتابو "زاد المعاد في ىدى العالمة ابن قيم الجوزية:  -4
رع"  (2)خير العباد" فصاًل بعنواف: "ىديو صمى اهلل عميو وسمـ في عالج الصَّ

َتحدََّث فيو عف َصِرِع الِجفِّ لإلنساف ُمستداًل بوقوعو بالسُّنَّة النبوية وبإقراِر 
ُاىدة، وممَّا قاَلو في ذلؾ "والِحسُّ والوجوُد ُاىٌد األطباء بو، ثَـّ بالحسِّ والمُ 

رع فقاؿ:  (3)بو". وذكَر مُاىداِتو لُيِخو ابف تيمية وىو يعالُج مرضى الصَّ
وَح التي فيو، ويقوؿ:  اىدُت ُيخَنا يرسُؿ إلى المصروع َمْف ُيخاطُب الرُّ "ُو

مصروُع، وربَّما خاطبيا قاؿ لَؾ الُيُخ ُأخُرِجي، فإفَّ ىذا ال َيِحُؿ لؾ، َفيِفيُؽ ال
رِب، َفيفيُؽ المصروع، وقد ُاىدَنا  بنفسو، وربَّما كانت ماردًة فيخرجيا بالضَّ

 (4)نحُف وغيرُنا منو ذلؾ مرارًا".

                                                           
 .24/277المصدر السابؽ  -1
 .181-3/177زاد المعاد  -2
 .178المصدر السابؽ ص  -3
 .179المصدر السابؽ ص  -4
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يقوؿ رحمو اهلل: "والداللة الوجودية فيمف يصرعو ابن حجر العسقالني:  -5
 (1)الجف مف اإلنساف كثيرة جدًا".

ذكر رحمو ىـ(: 923سطالني )توفي سنة الشيخ أحمد بن محمد الق -6
 ، اهلل أفَّ اهلل تعالى قد ُفى عمى يديو ابنتيف صغيرتيف قد ُصرعتا مف الِجفِّ
َة خادمتو "غزاؿ" الحبُية التي ُصرعت وأفَّ َصاِرَعيا مف الِجفِّ قد  وذكَر قصَّ
 جاَءه في المناـ بأمِر رسوِؿ اهلل عميو الصالة والسالـ، وأفَّ القسطالني قد
ارُع لتمؾ المرأة عمى أالَّ َيعوُد إلييا، فاستيقظ مف  وبََّخو فأقسـ الِجِنيُّ الصَّ

َـّ لـ َيُعْد إلييا ذلؾ الِجنُِّي أبدًا.  (2)المناـ وما بيا َوَجٌع، ومف َث

يقوؿ رحمو اهلل: "وأمَّا مُاىدُة أبو الحسن إبراىيم بن عمر البقاعي:  -7
، وربَّما كاف يمقى في  المصروع يخبر بالُمَغيََّباِت وىو مصروٌع غائُب الِحسِّ

النَّاِر وىو ال َيحترُؽ، وربَّما ارتفَع في اليواء مف غير رافٍع، فكثيرًا جدًا ال 
ُيحصى مُاىدوه إلى غير ذلؾ مف األمور الُموِجَبِة لمقطِع أْف ذلؾ مف الِجفِّ 

 (3)والُياطيف".

ث في تفسيره لسورة البقرة تحدَّ العالمة السيد محمود األلوسي البغدادي:  -8
َُّيطاُف عمى لساف المصروع ثَـّ قاؿ:  َُّيطاني وَتكمَّـ ال رحمو اهلل عف الَمسِّ ال
"وىذا كالُمُاىد المحسوس الذي َيكاُد ُيعدُّ ُمنكُره ُمكابرًا ُمنِكرًا لممُاىدات.. 

َمِؼ وأىؿ السنة أفَّ ما َدلَّت عميو أموٌر حقيقٌة واقعةٌ  كما أخبر  واعتقاُد السَّ

                                                           
 .83بذؿ الطاعوف في فضؿ الطاعوف ص  -1
الطبعػة األولػى  -بيػروت-الح أحمد الُػامي، المكتػب اإلسػالمي انظر كتابو: المواىب المدنية بالمنح المحمدية، تحقيؽ ص -2

 .449-3/448ـ، 1991-ىػ1412
 .1/532نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور  -3
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الُرع عنيا، والتزاـ تأويميا كميا يستمـز خبطًا طوياًل ال يميؿ إليو إال المعتزلة 
 (1)ومف َحذا َحذَوُىـ..".

ومف أدلَّة الِحسِّ اإلمام حسن البنا )مؤسس حركة اإلخوان المسممين(:  -9
ـُ األستاُذ حسُف البنَّا أنَّو لما زاَر مدينة الس ويس والُمُاىدة ما ذكره اإلما

َة امرأتو التي ينتاُبيا بيف الحيف واآلخر مرٌض،  َعرَض عميو أحُد اإلخواف قصَّ
ُليا إلى وحٍش كاسٍر، ثَـّ قاـ األستاُذ البنَّا بقراءِة القرآف  تَفِقُد فيو وعُييا وُيَحوِّ
ذ بو َيسمُع صوتًا ينبعُث مف جسـ المرأة َيْسَتعِطَفُو سائاًل إيَّاه  الكريـ عمييا، وا 

ذ  أالَّ  َيحِرَقُو، ثَـّ أمَره الَبنَّا أْف َيخُرَج مف إصبِع قدميا، فخرَج كما أمره، وا 
بالمرأِة تقوـُ كأنَّيا ُحمَّت مف َعَقاٍؿ وكأْف لـ تكْف ُأصيبت مف َقبُؿ".
(2) 

يقوؿ رحمو اهلل: "ووقائع سموؾ الجف في أجساد الشيخ محمد الحامد:  -11
حصى لكثرِتيا، َفمنكُر ذلؾ ُمصَطدـٌ بالواقِع اإلنس كثيرٌة َمُاىُدُه ال َتكاُد تُ 

نَّو ُليَناَدى ببطالِف قوِلو".  (3)الُمُاىِد، وا 

يقوؿ: "إفَّ صرَع الِجفِّ لإلنساف أمٌر ممكٌف، وأنَّو  الشيخ حسن أيوب: -11
وقَع فعاًل، وقد كانت العرب وغيرىا مف األمـ تؤمف بذلؾ وتحكي فيو 

فِيَما ُحِكَي وفيما ُيحَكى اليـو عف الِجفِّ وتُكميـ الحكايات الكثيرة، وال غرابَة 

                                                           
 .3/49روح المعاني  -1
 -اإلسػكندرية-انظر القصة بتماميا الدكتور عبد الحميـ، محمود: اإلخواف المسمموف أحػداث صػنعت التػاريخ، دار الػدعوة  -2
1/189. 
 .2/135الحامد، محمد: ردود عمى أباطيؿ، سوريا  -3
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ٌر في  باألُكاؿ المختمفة، واتصاليـ باإلنس بأنواِع االتصاالت، وىذا أمٌر ُمقرَّ
 (1)اإلسالـ".

يقوؿ: "إفَّ أذى الِجفِّ لإلنساف ثابٌت، ال الشيخ أبو بكر الجزائري:  -12
ُؿ ال ُيِحيُمو، بؿ يجيزُه ويِقرُّه". ُينكُر، حيث ثبَت بالدليؿ السمعي والحسي، والعق

ثَـّ ذكَر في كتابو "عقيدة المؤمف" ِقَصَة أختو سعدية مع الجني الذي سقطت 
عميو مف مكاف عاٍؿ، وأنَّو كاف يؤذييا أذًى ُديدًا، وكاف َيأتييا عند َنوِميا في 

ُب بسبِب كؿِّ أسبوع مرتيف أو ثالثًا أو أكثر ُيخنُقيا، فترفُس برجَمْيَيا، وتضَطرِ 
ذلؾ اضطرابًا ُديدًا، وأفَّ الجنَِّي َنطَؽ عمى لسانيا مرًة ُمصرحًا بأنَّو َيفعُؿ 
ذلؾ بيا ألنَّيا َآذْتُو لمَّا وقعت عميو، وذكر ذلؾ اليـو الذي سقطت فيو مف 
المكاف المرتفع، وبعد عُِر سنوات مف العذاِب جاَءىا الِجنُِّي فصَرعيا عمى 

برجِميا وَتضَطرَب حتى ماتت، ثَـّ قاؿ الُيخ: ىذه عادتو، فما زالت ترفس 
ُتَيا وِبَعْيني رأيتيا" ُْ  .(2)الحادثِة ِع

يقوؿ رحمو اهلل: "ومف آثارىـ التي ُيستأَنُس بيا عمى الشيخ سعيد حوى: 
َُْخٍص َيَتَمَبُس  ـْ َيَزْؿ َموجودًا، وَتَكمّـُ الَجاِف عمى لساِف  رُع الذي ل وجوِدىـ الصَّ

رع ، وي(3)ِبو" قوؿ: "وقْد ُيصاُب اإلنساف بسببيـ بنوٍع مف األمراض كالصَّ
والجنوف والتُنج، وقد يصموف إلى بعض الناس بنوٍع مف األذى، ومف 

                                                           
 .200ـ، ص 1979-ىػ1399الطبعة الرابعة  -الكويت–أيوب، حسف: تبسيط العقائد اإلسالمية، دار البحوث العممية  -1
 .219ص  ـ1979-ىػ1398الطبعة الثانية  -القاىرة-الجزائري، أبو بكر جابر: عقيدة المؤمف، مكتبة الكميات األزىرية  -2
ـ، 1989-ىػػ1409، الطبعػة األولػى -مصػر-دار السػالـ  -العقائػد اإلسػالمية-حوى، سعيد: األسػاس فػي السػنة وفقييػا  -3
2/721. 
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ـَ بعِض النَّاس، وينطقوف عمى  الظواىر المُيورة: أنَّيـ قد َيتَمبسوف أجسا
 (1)ألسنتيـ".

 -سـ العقيدةق– جاء في فتاوييـمجموعة من كبار عمماء السعودية:  -13
ما يمي: "ومسُّ الِجفِّ لإلنس أمٌر معموـٌ مف الواقع، وُتستعَمُؿ لمعالج مف َمِسو 

 (2)األدويُة الُرعيُة مف الدعاء والقراءة عميو بُيٍء مف القرآف".

ومف أدلة الحسِّ والُمُاىدِة عمى دخوؿ الجفِّ بدف اإلنساف وَتَسبُُّبو لو 
رِع ونحوه مف األمراض أفَّ  كثيرًا مف العمماء والمُايخ المعاصريف  بالصَّ

َُّيطاني بالطرؽ الُرعية، ومنيا  المُيوريف قاموا بمعالجة مرضى المسِّ ال
والدكتور عبد  (3)قراءُة القرآف عمى الَمصروع، ومف ىؤالِء الُيُخ أحمد القطاف،

والُيخ محمد  (5)والُيخ عبد العزيز بف باز مفتي السعودية، (4)اهلل عزاـ،
 (7)، والُيخ وحيد الديف بالي.(6)ـ مف عمماء األزىر الُريؼالصاي

  

                                                           
ـ، 1989-ىػػ1409، الطبعػة األولػى -مصػر-دار السػالـ  -العقائػد اإلسػالمية-حوى، سعيد: األسػاس فػي السػنة وفقييػا  -1
2/752. 
: جمع وترتيب أحمد بف عبػد الػرزاؽ الػدويش، الرئاسػة العامػة -قسـ العقيدة–وث العممية واإلفتاء فتاوى المجنة الدائمة لمبح -2

اد   .1/183ىػ، 1411الطبعة األولى  -الرياض-إلدارات البحوث العممية واإلفتاء والدعوة واإلُر
ػيطان -3 َُّ ص  -مصػر-ي، مكتبػة القػرآف انظر تجاربو حكاية عنو: مجػدي محمػد الُػياوي: العػالج الربػاني لمسػحر والمػس ال

 . والُيخ أحمد القطاف داعية وخطيب كويتي معاصر مُيور.63-66
َمٌة عمػى  -4 لقد سمعت منو ُخصيًا: حادثة إخراجو لمجني مف ُاب مصري كاف ضمف المجاىديف في أفغانستاف، وىي مَسجَّ

 ُريِط تسجيؿ.
 .3/299انظر مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  -5
َُّيطاني، حػوار مػع الُػياطيف وتجربتػي العمميػة فػي  انظر تجاربو -6 في كتابيو: المنقذ القرآني إلبطاؿ السحر وعالج المس ال

بطاؿ السحر.  إخراج الجاف وا 
َُّيطاف. -7  انظر تجاربو في كتابو: وقاية اإلنساف مف الجف وال
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 المنكرون لدخول الِجنِّ بدن اإلنسان وصرِعو لو:
وأبي بكر  (1)ذىب كؿُّ مف الَجيميَّة والمعتزلة وىُاـ بف الحكـ الرافضي،

إلى القوِؿ بعَدـِ ُقدرِة الِجفِّ عمى التأثير في بدف اإلنساف وصرعو  (2)الرازي،
وقد تبعيـ في ذلؾ اإلنكار بعض المنتسبيف إلى أىؿ السنة، فمف  ،(3)لو

وأبو  (5)والبيضاوي، (4)األقدميف: محمد بف عمي القفاؿ الُافعي المذىب،
َُّاؼ  (6)السعود، وكالُىما مف أصحاب التفاسير الذيف اختصروا كتاب الك

                                                           
ف فػرؽ الػروافض، وىػو صػاحب اعتقػادات ىُاـ بف الحكـ الرافضي: مػف اإلماميػة الرافضػة، إليػو تنسػب فرقػة اليُػامية مػ -1

ىػػ، 179فاسدة وأقواؿ رديئة، ولو مصنفات أكثرىػا فػي الػرد عمػى خصػومو، تػوفي بالكوفػة، واختمػؼ فػي سػنة وفاتػو، فقيػؿ سػنة 
، وانظػػػر معتقداتػػػو: 1/175ـ، 1871 -فموجػػػؿ-ىػػػػ، انظػػػر ترجمتػػػو: ابػػػف النػػػديـ، الفيرسػػػت طبعػػػة ليبسػػػؾ 1287وقيػػػؿ سػػػنة 

تحقيػػػؽ محمػػػد محػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػد، مكتبػػػة النيضػػػة -سػػػف: مقػػػاالت اإلسػػػالمييف واخػػػتالؼ المصػػػميف األُػػػعري، أبػػػو الح
، البغدادي، أبو منصور: الفرؽ بيف الفػرؽ، تحقيػؽ محمػد محػي الػديف عبػد 108-1/106ىػ، 1389المصرية، الطبعة الثانية 

 .68-65ص  -بيروت-الحميد، دار المعرفة 
ىػ، فيمسوؼ طبيب، صاحب مقػاالت وعقائػد فاسػدة 251كريا الرازي، ولد في مدينة الري سنة أبو بكر الرازي: محمد بف ز  -2

ىػػػ. انظػػر 313ورديئػة، كػػاف مولعػػا بالموسػػيقى والغنػاء ونظػػـ الُػػعر، مػػف مصػػنفاتو: الحػاوي فػػي الطػػب، تػػوفي فػي بغػػداد سػػنة 
، البييقػي: 321-1/309ىػػ، 1300صػر ، ابػف أبػي أصػيبعة: عيػوف األنبػاء فػي طبقػات األطبػاء، م1/299ترجمتو الفيرست 

 .22-21ـ، ص 1946تاريخ حكماء اإلسالـ، دمُؽ 
، فخػػر الػػديف 12ص  -مصػػدر سػػابؽ-، اإلبانػػة فػػي أصػػوؿ الديانػػة 1/133 -مصػػدر سػػابؽ–انظػػر مقػػاالت اإلسػػالمييف  -3

، 7/88الطبعػػة الثانيػػة  -طيػػراف-دار الكتػػب العمميػػة  -مفػػاتيح الغيػػب-الػػرازي، محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػيف: التفسػػير الكبيػػر 
 .72، الفتاوى الحديثية ص 128ص  -مصدر سابؽ-، آكاـ المرجاف 19/12 -مصدر سابؽ-مجموع الفتاوى 

القفاؿ: محمد بف عمي أبو بكر القفاؿ، مف بالد ما وراء النير، مف كبار عمماء فقو الُافعية، اُتغؿ فػي الحػديث واألدب  -4
 -مصػػر-حاسػػف الُػػريعة. انظػػر ترجمتػػو: السػػبكي: طبقػػات الُػػافعية الطبعػػة الحسػػينية والمغػػة، مػػف مصػػنفاتو: أصػػوؿ الفقػػو، م

 .2/176ىػ، 1324
البيضػػاوي: عبػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف محمػػد بػػف عمػػي الُػػيرازي، فارسػػي األصػػؿ، قػػاض ومفسػػر، ُػػافعي المػػذىب، لػػو عػػدة  -5

ىػػػ. انظػػر ترجمتػػو: البدايػػة والنيايػػة 691ىػػػ أو 685تصػػانيؼ فػػي الفقػػو وأصػػولو، والمنطػػؽ، والتفسػػير، تػػوفي فػػي تبريػػز سػػنة 
 .5/59، طبقات الُافعية 13/309
أبػػو السػػعود: محمػػد بػػف محمػػد بػػف مصػػطفى العمػػادي الحنفػػي، تركػػي األصػػؿ، تػػولى القضػػاء واإلفتػػاء، مفسػػر، تػػوفي سػػنة  -6

، 82ىػػ ص 1324السػعادة  ىػ في مدينة القسطنطينية. انظر ترجمتو: المكنػوي، محمػد: الفوائػد البييػة فػي تػراجـ الحنفيػة،982
 -بيػػروت-ابػػف العمػػاد الحنبمػػي، عبػػد الحػػي ابػػف العمػػاد الحنبمػػي أبػػو الفػػالح: ُػػذرات الػػذىب فػػي أخبػػار مػػف ذىػػب، دار الفكػػر 

 .400-8/398ـ، 1979-ىػ1399الطبعة األولى 
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وي لمزمخُري المعتزلي، ومف الُمحدثيف: الُيخ محمود ُمتوت، والُيخ طنطا
 جوىري، والُيخ أحمد مصطفى المراغي، والُيخ محمد الغزالي.

وأذكر ىنا طائفًة مف أقواؿ المنكريف وأدلَّتيـ في ذلؾ، ثَـّ أتناوُليا جميعًا 
 بالمناقُة والنقِض.

 أواًل: من أقوال المنكرين:
لَِّذي ِإالَّ َكما َيُقوـُ ا يقوؿ الزمخُريُّ المعتزليُّ في تفسيِره آلَيِة البقرة: -1

َُّْيطاُف ِمَف اْلَمسِّ  َُّيطاف مف زعمات العرب،  َيَتَخبَُّطُو ال يقوؿ: "وَتَخُبُط ال
َُّيطاف َيخبُط اإلنساف فيصرع.. فورَد عمى ما كانوا يعتقدوف،  يزعموف أف ال
: الجنوف، ورجٌؿ َمَمسوٌس، وىذا أيضًا مف زعماِتيـ، وأفَّ الِجنََّي ُيمسُّو  والمسُّ

ُمو، وكذلؾ ُجفَّ الرَّجُؿ معناه ضربتو الجف، ورؤيتيـ ليـ في الجفِّ َفيخَتِمُط عق
نكاُر ذلؾ عندىـ كإنكاِر الُمُاىداِت".   (1)َقَصٌص وأخباٌر وعجائُب، وا 

َُّيطاف يمس اإلنساف ويصرعو،  -2 أنكر أبو عمي الجبائي المعتزلي أف ال
َُّيطاف ضعيؼ ال يقدر عمى صرع الناس  وقتميـ، وقاؿ: ىذا باطؿ ألف ال

َُّيطاف يمس اإلنساف بوسوستو المؤذية التي يحدث عندىا  وزعـ أف ال
 (2)الصرع، أي دوف أف يدخؿ بدف اإلنساف.

َُّيطاف عمى َصرِع  -3 أنكر القاضي عبد الجبَّار اليمذاني المعتزلي قدرَة ال
َُّيطاف ىو في الوسوسة فقط. يقوؿ: "إفَّ مسَّ  اإلنساف، وذىَب إلى أفَّ مسَّ ال

َُّيطاف إنَّما ىو في الَوسوسة، كما قاؿ تعالى في قصة أيوب ا  َمسَِّنيَ ل
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ْيَطاُف ِبُنْصٍب َوَعَذابٍ  َُّ ، كما يقاؿ فيمف تفكر في ُيء [31 سورة ص:] ال
َُّيطاف  ـْ يغمو قد مسَّو التعب، وبيف ذلؾ قولو في صفة ال َوَما َكاَف ِلَي َعَمْيُك

ـْ ِليِمْف ُسْمَطاٍف ِإالَّ َأْف َدَعوْ  ـْ َفاْسَتَجْبُت ، ولو كاف َيقدُر [22 سورة إبراىيـ:] ُتُك
عمى الَخبِط لصرَؼ ىمَتو إلى العمماء والُزىاد وأىؿ العقوؿ، ال إلى مف َيعترَيو 
و بالوسوسة، فتغمُب عميو الُمرَُّة،  ذا وسوَس َضُعَؼ قمَب مف َيُخصُّ عُؼ، وا  الضَّ

 (1)اإلنس إذا فعموا ذلؾ بغيرىـ". َفَيَتَخبَُّط كما يتفؽ ذلؾ في كثيٍر مف

َُّيطاف  وفي تفسيره لسورة النَّاس ذىب القاضي عبد الجبار إلى أفَّ قدرَة ال
في التأثير في اإلنساف محصورٌة في الَوسوسة، ومف يوسوُس مف النَّاس ال 

.  (2)َيخبُط، وال يحدُث ِفيَمف يوسِوُس لو تغييُر عقٍؿ وجسـٍ

الَِّذيَف ي القفاؿ في تفسيره لقولو تعالى: يقوؿ القاضي محمد بف عم -4
.. َُّْيطاُف ِمَف اْلَمسِّ با ال َيُقوُموَف ِإالَّ َكما َيُقوـُ الَِّذي َيَتَخبَُّطُو ال : َيْأُكُموَف الرِّ

، فخوطبوا عمى ما  لى الِجفِّ َُّيطاِف وا  َرِع إلى ال "إفَّ النَّاس ُيضيفوَف الصَّ
دة الناس إذا أرادوا تقبيح ُيء أف يضيفوه إلى َتعاَرفوا مف ىذا، وأيضًا مف عا

َُّيطاف كما في قولو تعالى:  ََُّياِطيفال سورة ] وَطْمُعَيا َكَأنَُّو ُرؤوُس ال
 (3).[65 الصافات:

ذىب كؿُّ مف البيضاوي وأبو السعود إلى إنكار دخوؿ الِجفِّ بدِف  -5
يو المعتزليُّ ، عمى نحِو ما ذىب إل275 اإلنساف، وفسَّرا آيَة البقرة:
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َُّاؼ، بؿ وقااَل نفَس ما قاَؿ، واعتمدوا عمى نفِس  الزمخُريُّ في تفسيره الك
أدلَِّتو، ولـ يْأِتَيا بجديٍد في ذلؾ. وسبُب ذلؾ أنَّيما اختصرا تفسيَرىما مف 
تفسيِر الزمخُري، ولكنَّيما لـ يتخمَّصا تمامًا ممَّا فيو مف ضالالِت 

 .(1)المعتزلة
لمفسريف المعاصريف إلى إنكار دخوؿ الِجفِّ بدِف اإلنساف، ذىب بعُض ا -6

َُّاِؼ،  275وسمكوا في تفسير آية البقرة: نفَس المنيَج الذي سَمَكُو صاحُب الك
 (3)وأحمد مصطفى المراغي. (2)ومف ىؤالء الُيخ طنطاوي جوىري،

َُّيطاُف ل - إلنساف مف يقوؿ الُيُخ الُمراغي في تفسيره آليِة البقرة: "وَتَخُبُط ال
زعماِت العرب، إذ َيزعموَف أنَّو َيخِبُط اإلنساف، َفيصَرُعو، فورد القرآُف عمى ما 
يعتقدوف أفَّ الَجنِّيَّ َيَمسُّ اإلنساَف َفيختمُط عقُمو، ويقولوف رجٌؿ َمْمسوٌس، أي 

، فجاَءت اآليُة وفَؽ ما َيعتقدوف".  (4)مسَّتو الِجفُّ
توت ومحمد الغزالي إلى إنكاِر دخوؿ ذىَب كؿٌّ مف الُيخيف محمود ُم -

الِجفِّ بدف اإلنساف وصرعو لو. يقوؿ الُيخ محمود ُمتوت: "ليس لمجفِّ مع 
ونفى أْف  (5)اإلنساف ُيٌء وراِء الدعوة والوعد والوسوسة واإلغراء والتزييف".

 تكوَف لمِجفِّ مقدرًة عمى أْف َيمبَس جسـَ اإلنساف، فينطُؽ عمى لساِنو، وِيِتحرَّؾُ 
وقاؿ: "ىذا مف أوىاـِ النَّاس، ومصدُره خارُج عف المصادر  (6)اإلنساُف بحركِتو
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. وأمَّا الُيخ محمد الغزالي فقد ذىب إلى أفَّ (1)الُرعية، ذاِت القطع واليقيف"
َُّيطاف لإلنساف ال َتعُدو ِسوى الوسواس والخداع واالستغفاؿ ، (2)عداوَة ال

ف، واعتبَر ىذا االعتقاَد مف األوىاـ والخرافات التي وأنكَر َتَمبَُّس الِجفِّ باإلنسا
ْف ذكره عمماُء ثقاٌت أمثاؿ أحمد بف حنبؿ وابف تيمية.  (3)ُاعت بيف الناس، وا 

يد رضا ونقَؿ كالـَ كؿٍّ مف العالمة البيضاوي والُيخ محمد ُر
في  (4)

أنَّيا منقولٌة  وفاَتوُ  (5)تفسيرىما آلية البقرة، وقاؿ إنَّيا أقواُؿ العمماء المحققيف،
َُّاؼ لمزمخُري المعتزلي. وذكَر الُيخ محمد الغزالي حديَث رسوؿ  عف الك
" ثَـّ  َُّيطاَف َيجري مف ابف آدـ َمْجَرى الدَّـِ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: "إفَّ ال
َُّيطاف لجسـِ اإلنساف، وظاىُرُه َيُدؿُّ  قاَؿ: "والحديُث ليَس لو صمٌة باحتالِؿ ال

َُّيطاف عمى الَوسَوَسة، والرسوؿ عميو الصالة والسالـ يريُد منَع عمى قدرة ال
َُّيطاُف".  (6)الَوسَوَسِة التي قد ُيمقِييا ال

 ثانيًا: أدلة المنكرين:
 استدؿَّ المنكروف عمى ما ذىبوا إليو بما يمي:

ـْ ِمْف ُسْمَطاٍف ِإالَّ َأْف َدَعْوُتكُ قولو تعالى:  -أ ـْ َوَما َكاَف ِلَي َعَمْيُك ـْ َفاْسَتَجْبُت
. قالوا: اآليُة صريحٌة في أنَّو ليَس لمُيطاف قدرٌة [22سورة إبراىيـ: ] ِلي..
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رع واإليذاء والقتؿ، وأفَّ اهلل تعالى لـ يجعْؿ لو سبياًل عمى النَّاس إالَّ  عمى الصَّ
 (1)أْف يَوْسْوُس في صدورىـ.

ا أَف يكوَف ِجسمًا كثيفًا، و  -ب َُّيطاف إمَّ مَّا أْف يكوَف ِجسمًا لطيفًا، فإْف إفَّ ال ا 
َُاَىَد، وىو ال َيرى، ولو كاف كثيفًا ال يمكُنو  كاف جسمًا كثيفًا فالبدَّ أف ُيَرى وُي
ْف كاف جسمًا لطيفًا كاليواِء َفمْثُؿ ىذا ُيمتََنُع أْف يكوَف  دخوَؿ بدف اإلنساف، وا 

عمى أْف َيصرَع  فيو قوًة وصالبًة، وبالتالي َيستحيُؿ أْف تكوف لديو قدرةٌ 
 اإلنساَف ويقتَمو.

لو كانت لمُيطاف قدرة عمى الصرع، فمعنى ذلؾ أنو أتى مثؿ معجزات  -ج
 األنبياء عمييـ الصالة والسالـ، وىذا يجر إلى القدح في النبوة.

َُّيطاف قادرًا عمى الصرع، فمماذا ال يصرع جميع المؤمنيف  -د لو كاف ال
د وأىؿ العقوؿ مع ُدة عداوتو ليـ، ولماذا ويصرؼ ىمتو إلى العمماء والزىا

لـ يغصب أمواليـ، ويفسد أحواليـ، ويفُي أسرارىـ، ويزيؿ عقوليـ؟ وكؿ ذلؾ 
 (2)ظاىر الفساد.

َُّيطاف يقدر عمى دخوؿ بدف اإلنساف فمماذا لـ يُؾ الكفار  -ىػ لو كاف ال
 (3)المعاصروف مف احتالؿ الجف ألجساميـ؟
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 المطمب الثالث
 ة المنكرينإبطال أدل

يمكف إبطاؿ أدلة المنكريف لدخوؿ الِجفِّ بدف اإلنساف وصرعو لو مف عدة  
 وجوه.

 الوجو األول:
إف المنكريف مف المنتسبيف ألىؿ السنة والجماعة خالفوا في تفسيرىـ آلية 
البقرة ما ذىب إليو َأِئمَّة وعمماء أىؿ السنة والجماعة، وسمكوا منيج المعتزلة 

لعقؿ عمى النقؿ في إثبات العقيدة وتقريرىا، والمعتزلة الذيف يقدموف ا
معروفوف عند أىؿ السنة بأنيـ مف الفرؽ المبتدعة الضالة. يقوؿ الُيُخ محي 

: "ولو حمَؿ الُمَصنُِّؼ (1)الديف ُيخ َزاده في حاُيتو عمى تفسير البيضاوي
َُّيطاف ومسَّو عمى ظاىِرىما بناًء عمى ما  ذىَب إليو أىُؿ رحمو اهلل َتَخبَُّط ال

السُّنة، مف أفَّ ليـ تعرضًا لبعِض اإلنساف وتأثيرًا في بعِض أجساميـ لكاف 
 أحسُف..".

ولقد أحسَف أبو البركات النَّسفي الذي اختصَر تفسيرَه مف تفسيري 
، وترَؾ ما فيو مف االعتزاليات، وسمَؾ فيو  الزمخُريِّ المعتزليِّ والبيضاويِّ

ُة التَّفسير َمذىَب أىِؿ السُّنة وال جماعة، وفسَّر اآليَة عمى نحِو ما فسَّرىا َأِئمَّ
 منيـ.
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 الوجو الثاني:
َُّيطاف لإلنساف مف َزعامات العرب، وأفَّ القرآَف  إفَّ الزعـَ بأفَّ َتَخبَُّط ال

ـَ قد حكى ما كانوا يعتقدوف. أقوؿ إفَّ ىذا الزعـَ باطٌؿ لَما َيمي:  الكري

لة التي ِنسجوِىا ِوْفِؽ قواعدىـ التي بمقتضاىا كوُنو مف ضالالِت المعتز  -1
يؤولوف القرآف الكريـ عمى غير ظاىره، وظواىُر النَّصوص مف القرآف الكريـ 
والسُّنَّة النَّبويِّة ُتؤِكُد أفَّ ىذه تبقى عمى حقائقيا واقعٌة كما أخبَر الُرُع. يقوؿ 

َُّيطاف بالقدرية اإلماـ أحمد بف المنير: "وىذا القوُؿ عمى الحقيقِة مف تَ  َخبُِّط ال
َُّرع"، وذكَر َرِحَمُو اهلل تعالى أحاديَث َنَبويًَّة  في زعماتيـ المردودة بقواطِع ال
تفيُد َأِذيََّة الِجفِّ لإلنساف، ثَـّ قاؿ: "واعتقاُد السَّمؼ وأىؿ السُّنَّة أفَّ ىذه أموٌر 

نَّما ا َُّرُع عنيا. وا  لقدريُة خصماَء الَعاَلِنيَِّة، عمى حقائِقيا واقعٌة كما أخبَر ال
فال َجرـَ أنَّيـ ُينكروف كثيرًا ممَّا َيزعموف مخالفًا لقواعِدىـ مف ذلؾ السِّحُر، 

َُّيطاف، ومعظـ أحواؿ الجف... فاْحَذْرُىـ َقاَتَمُيـ اهلُل أنَّى ُيؤَفكوف"،  (1)َوَخْبَطُة ال
َُّيطاني لإل نساف: "واعتقاُد السَّمؼ ويقوؿ األلوسي بعد أْف تحدَث عف الَمسِّ ال

وأىؿ السُّنَّة أفَّ ما َدلَّت عميو أموٌر حقيقيٌة واقعٌة كما أخبَر الُرُع عنيا، 
ـُ تأويِميا ُكمِّيا َيستمِزـُ َخبطًا َطوياًل ال يميُؿ إليو إالَّ المعتزلُة ومف حَذا  والتزا

... َُّرِع الَقويـِ  (2)".َحذَوُىـ، وبذلؾ وَنحِوِه َخَرجوا عف قواعِد ال

إفَّ حمَؿ نصوِص القرآف الكريـ عمى موافقِة ُمعتقداِت العرِب الباطمِة،  -2
قراُر القرآف الكريـ بطاٍؿ ليا أمٌر خطيُر َيْفَتُح لمزنادقة  وا  ليا مف غيِر نكيٍر وا 

                                                           
ىػذا القػوؿ لمقاسػمي  ، وانظػر مثػؿ165-1/164 -حاُػية عمػى الكُػاؼ-االنتصاؼ فيما تضػمنو الكُػاؼ مػف االعتػزاؿ  -1

 ، وقد اقتبسو مف االنتصاؼ البف المنير.3/710في تفسيره: محاسف التأويؿ 
 .3/49روح المعاني  -2
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ِة أنَّيا وردت حسَب  والمالحدة بابًا َيِمُجوَف منو إلى إنكار العقائد الدينية ِبُحجَّ
 (1)الباطمة، وأنَّيا واردٌة عمى سبيِؿ التَّمثيؿ والتَّخييؿ. اعتقادات العرب

يقوُؿ األستاُذ محمد الصادؽ عرجوف: "إفَّ ىذه الطريَؽ في تفسير آيات  -3
القرآف الحكيـ بتسميِط التَّأويِؿ عمى كؿِّ ما يتعاصى فيُمو عمى بعِض العقوؿ 

حالِة أو استبعاِد ظاىَر المعنى إلى ضرٍب مف التَّمثي ِؿ ىو الذي ُيخُى أْف وا 
ينفذ منو المتقرمطوف إلى تحريِؼ كِمـِ اهلل عف مواضعيا ابتغاَء فتنِة الجماىير 
ـَ َأْنَزَلُو اهلل تعالى بمساٍف عربٍي  مف عامَّة المؤمنيف.. إفَّ ىذا القرآَف العظي

َلو باإلُاراِت والرموِز واإليحاءاِت".  (2)ُمبيٍف، ىدى لمناس ورحمٌة، ولـ ينزِّ

ليَس مع المعتزلة ومف تبعيـ دليٌؿ واحٌد صحيٌح يثبُت أفَّ ىذا االعتقاَد  -4
مف زعاماِت العرِب الباطمة، فميَس مَعيـ نٌص مف القرآِف أو السُّنَِّة، وكؿُّ ما 
معيـ ظنوٌف وأوىاـٌ يَأِوُلوَف بيا النُّصوَص الُرعيََّة حسِب قواعدىـ العقمية 

 المخالفة لمنيج أىؿ الحؽِّ.

فَّ ىذا التَّأويَؿ وزعَميـ بأفَّ اهلل تعالى يضرُب األمثاَؿ لألفياـِ حسب إ -5
معتقداِت العرب وزعاماِتيـ الباطمِة ُيمِزـُ قائميو الطَّعَف في البياف والنُّصِح 

عاجٌز عف ضرِب الَمثِؿ والتَّفييـ  -حسَب زعِميـ –اإلليي، فاهلل تعالى 
 تعالى لـ يترْؾ اعتقادًا باطاًل مف بالعقائد الصحيحة، ومف المعمـو أفَّ اهلل

َُدََّد النكيَر  اعتقاداِت العرِب الباطمِة السائدِة قبِؿ نزوِؿ القرآف الكريـ إالَّ وقْد 
 عميو، وأبطَمو وبيف مدى َتياُفِتو في غيِر موضٍع مف سوِر القرآف الكريـ.

                                                           
الطبعػػة  -بيػػروت-انظػػر الرومػػي، الػػدكتور فيػػد بػػف عبػػد الػػرحمف: المدرسػػة العقميػػة الحديثػػة فػػي التفسػػير، مؤسسػػة الرسػػالة  -1

 .2/644ـ، 1983-ىػ1403الثانية 
 .40-39ـ، ص 1972ىػ1392الطبعة األولى  -جدة-حو منيج لتفسير القرآف، الدار السعودية كتابو: ن -2
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كَما َيقوـُ الذي  إالَّ إفَّ الزعـَ بأفَّ ما جاَء في آية البقرة مف قولو تعالى:  -6
َُّيطاُف مف المسِّ  ىو مف التُبيو، وال ُيراُد ِبو الحقيقَة، ومنو  َيَتَخبَُّطُو ال

ـَ أىؿ النَّار  قوـِ التي تكوف يـو القيامة طعا َطْمُعَيا َكأنَُّو وصُؼ ُجرِة الزَّ
َُّياِطيفِ  و ، أقوُؿ: إفَّ ىذا الزعـَ باطٌؿ، ألنَّ [65 سورة الصافات:] رؤوُس ال

با بُيٍء معروٍؼ  قياٌس مع الفارؽ، فالتَُّبيُو في آية البقرة ىو تُبيُو آكِؿ الرِّ
، أمَّا الثاني فإنَّو تُبيٌو بأمِر  لدييـ واقٌع عندىـ، وىو الذي ِيِتِخبَُّط مف الَمسِّ
ِؿ، ولكْف ُعِرؼ مف التَُّبيو  غيِر ُمُاىٍد عندىـ غيُر معروٍؼ، بعكِس األوَّ

 َُّ يطاف عمى أقبِح الصور واألُكاؿ مف غيِر مُاىدٍة أو رؤيٍة، الثاني كوف ال
.  (1)إذف فالقياُس مع الفارؽ، وىذا ال َيصحُّ

 الوجو الثالث:
رع واإليذاء ولـ يجعْؿ اهلل لو  َُّيطاَف ليس لو قدرٌة عمى الصَّ وأمَّا قوُليـ بأفَّ ال

ؿ اهلل تعالى: سبياًل عمى النَّاس إالَّ أْف يوسِوَس في صدورىـ استدالاًل بقو 
..ـْ ِلي ـْ َفاْسَتَجْبُت ـْ ِمْف ُسْمَطاٍف ]ِإال َأْف َدَعْوُتُك سورة ] وَما َكاَف ِلي َعَمْيُك

 .[22إبراىيـ: 

 فيردُّ عميو بما يمي:
إفَّ السمطاَف الَمنِفيَّ في اآلية الكريمة إنَّما ىو القيُر واإللجاُء إلى متابعتو،  -أ

ُة والبرىاُف، ولي َس ىو التَّعرُض لإليذاء النفسي والبدني، فيذا حاصٌؿ أو الٌحجَّ
َُّيطاف، فيكوف معنى قولو تعالى:  ـْ لإلنساف مف قبؿ ال وَما َكاَف ِلي َعَمْيُك

                                                           
 .2/644 -مصدر سابؽ-انظر الرومي، فيد بف عبد الرحمف  -1
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ـْ ِلي ـْ َفاْسَتَجْبُت : وما كاف لي مف َتسمٍُّط عميكـ  ِمْف ُسْمَطاٍف ِإال َأْف َدَعْوُتُك
ِة والبرىاِف عمى ما وعدت كـ بو وَزيَّنَتو لكـ إالَّ أْف َدعوُتكـ بإظياِر الُحجَّ

وأغويُتكـ بوسوستي وتزييني فأطعتموني واستجبتـ لي باختياركـ بال برىاَف وال 
 .(1)ُحجًة دوف أْف َأقيَرُكـ عمى ذلؾ

، والعقُؿ ال  -ب إفَّ أذى الِجفِّ لإلنساف ثابٌت بالدليؿ السمعيِّ والدليِؿ الِحسيِّ
ال المعقباُت مف المالئكة التي كمَّفيا اهلل تعالى حفَظ يحيُؿ ذلؾ، بؿ يجيُزُه، ولو 

اإلنساف لما َنجا أحٌد مف الُياطيف، وذلؾ لعدـِ رؤيِة اإلنساف ليـ، ولقدرتيـ 
عمى التَُّكيِؿ والتَّحوِؿ ِبسرعٍة، وألفَّ أجساَميـ مف المََّطافِة بحيُث ال نُعُر بيا 

.  (2)وال َنِحسُّ

َُّياطيَف والجفَّ ليـ ولقد جاء في األحاديث الصحيح ة ما يدؿُّ عمى أفَّ ال
قدرٌة عمى اإليذاء الِحسِّي البدني، ومف ذلؾ: قتُؿ الِجنيِّ لفتى مف المسمميف 

ومحاولُتو لقطِع الصالة عمى  (3)في عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، 
 ومجيءُ  (4)رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وخنِقِو عميو الصالة والسالـ لو،

َُّيطاف لمرسوؿ عميو السالـ وىو في الصالة بُياٍب مف النَّاِر ليجعَمُو في  ال

                                                           
، ابف قيـ الجوزية، محمد بف أبي بكر: إغاثة الميفاف مف مصائد 9/368، تفسير القرطبي 13/200انظر تفسير الطبري  -1

َُّيطاف، حققو  ، 1/118ـ، 1986-ىػػ1407الطبعة األولػى  -بيروت-وكتب ىوامُو محمد حامد الفقي، دار الكتب العممية ال
 .50-3/49، روح المعاني 3/103فتح القدير 

 .228ص  -مصدر سابؽ-أبو بكر الجزائري  -2
 ، كتاب السالـ، باب قتؿ الحيَّات.2236انظر قصتو في صحيح مسمـ رقـ  -3
فػػي العمػػؿ فػػي  1210، فػػي الصػػالة، بػػاب األسػػير أو الغػػريـ يػػربط فػػي المسػػجد، رقػػـ 461رقػػـ انظػػر صػػحيح البخػػاري  -4

ػيطاف  541الصالة، باب ما يجوز العمؿ في الصالة، صػحيح مسػمـ رقػـ  َُّ فػي المسػاجد ومواضػع الصػالة، بػاب جػواز لعػف ال
 في أثناء الصالة.
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َُّيطاِف لممولوِد َفَيسَتِيُؿ صارخًا مف ىذه النخسة، (1)وجِيِو،  (2)وَنخِس ال
، ونحوِه مف المسمميف.  (3)وسرقِتو لمطعاـِ

 الوجو الرابع:
وصالبٌة فال تقدُر عمى  إفَّ قوّليـ بأفَّ الجفَّ أجساـٌ لطيفٌة ليس فييا قوةٌ 

صرِع اإلنساف وقتِمو.. فباطٌؿ: ألنَّو لـ يدْؿ دليٌؿ عقمٌي وال نقمٌي عمى امتناِع 
ذلؾ، وقدَّمَنا األِدلََّة مف الحديث الُريؼ التي تُثبُت قدرَتو عمى ذلؾ، ثَـّ إفَّ 

كثيرٍة.  الجفَّ لو قدرٌة وسرعٌة عمى التَّحوِؿ والتَُّكِؿ بإذِف اهلل تعالى في صورٍ 
والتَّياُر الكيربائيُّ ُيْضِعُؼ اإلنساَف وَيقتَمُو بمجرِد لمِسو لألسالؾ الساري فييا 
ذا كاف لمجفِّ قدرٌة  التَّياُر ال لقوِتو وصالبِتو بؿ لخواٍص ُأخرى َيتميَُّز بيا، وا 

فإفَّ إيذاَء الِجفِّ لإلنساف مف  -كما بيََّنا سابقاً  –عمى دخوِؿ أبداِف النَّاس 
خِؿ نفِسو ال َيحتاُج إلى قوٍة وَصالبٍة، بؿ ثبّت أفَّ أضعَؼ الُمخموقاِت مف دا

الجراثيـ والفيروَساِت والميكروبات ُيَسبُِّب لإلنساف إيذاًء قد ال َيقدُر عمى دفِعو، 
بؿ وقد يكوف فيو ىالُكو وحتُفو. ثَـّ إفَّ دقَة تركيب الدماغ والجياز العصبي 

                                                           
ػػػيطاف فػػي أثنػػاء الصػػالة، وسػػػنف  كتػػاب المسػػاجد ومواضػػع الصػػػالة، بػػاب 542انظػػر صػػحيح مسػػمـ رقػػػـ  -1 َُّ جػػواز لعػػف ال

 في السيو، باب لعف إبميس والتعوذ منو في الصالة. 3/13النسائي 
فػي بػدء  3286في أحاديث األنبياء، باب قولو تعػالى: "واذكػر فػي الكتػب مػريـ"، ورقػـ  3431انظر صحيح البخاري رقـ  -2

 في الفضائؿ، باب فضؿ عيسى عميو السالـ. 2367، 2366الخمؽ باب صفة إبميس وجنوده، صحيح مسمـ رقـ 
، فػػي الوكالػػة، بػػاب إذا وكػػؿ رجػػاًل فتػػرؾ الوكيػػؿ ُػػيئًا فأجػػازه الموكػػؿ فيػػو جػػائز، رقػػـ 2311انظػػر صػػحيح البخػػاري رقػػـ  -3

ػيطاف لمطعػاـ لعػدد مػف الصػحابة، انظػر فػتح 3275 َُّ ، في بدء الخمؽ، باب صفة إبميس وجنػوده، وقػد وقعػت حػوادث سػرقة ال
 .4/489 -مصدر سابؽ-لباري ا
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رِع مف لدى اإلنساف تجعُؿ مف السي ولِة إحداَث َخمٍؿ كبيٍر فيو يؤدي إلى الصَّ
 (1)دخوؿ جسـ الِجفِّ المَّطيِؼ فِيو وَتَمكُُّنو مْنُو.

وقد نقَؿ أبو الحسف األُعري عف أىِؿ السُّنَّة قوَليـ: أنَّو يجوُز أْف َيدخَؿ 
ـَ الِجفِّ رقيقٌة، وليس ِبُمستنكٍر أْف ِيدخموا  في الِجفُّ في النَّاس، ألفَّ أجسا

جوِؼ اإلنساف مف خروِقو كما يدخُؿ الماُء والطعاـُ في بطف اإلنساف، وىو 
. ـُ الِجفِّ  (2)أكثُؼ مف أجسا

ـُ الجف رقيقًة، فإفَّ العقَؿ ال َيحيُؿ سموَكيـ  يقوؿ القرطبي: "إذا كانت أجسا
ذا كانت كثافًا، فإنَّو َيِصحُّ دخوُؿ الِجفِّ في اإلنساف أيضًا كما  في اإلنساف، وا 

َُّراب في الفراغ مف الجسـ، وكذلؾ الديداف قد تكوف يَ  ِصحُّ دخوُؿ الطَّعاـ وال
 (3)في ابف آدـ وىي أحياٌء".

كُؿ بأُكاٍؿ مختمفٍة،  ويقوؿ السعُد التفتازاني: "الجفُّ أجساـٌ لطيفٌة ىوائيٌة َتتَُ
في  وَيظيُر منيا أحواٌؿ عجيبٌة، والُياطيُف أجساـٌ ناريٌة، ُأُنيا إلقاء النَّاس

الفساد والغواية، ولكوف اليواء والنار في غاية المَّطافِة والُفافة كانت المالئكة 
يقَة حتَّى في جوؼ اإلنساف، وال  والجفِّ والُياطيف بحيث يدخموف المنافَذ الضَّ

 (4)يَروَف بحسِّ الَبصِر إالَّ إذا اكتسبوا مف الممتزجات اآلخر..".

                                                           
 .180ص  -مصدر سابؽ-انظر برىاف الُرع  -1
 .2/122بتصرؼ يسير  -مصدر سابؽ-مقاالت اإلسالمييف  -2
 .2/50 -بتصرؼ-تفسير القرطبي  -3
ـ، 1989-ىػػ1409الطبعة األولى  -بيروت -في كتابو: ُرح المقاصد، تحقيؽ الدكتور عبد الرحمف عميرة، عالـ الكتب  -4
 .1/531، وانظر البقاعي: نظـ الدرر 3/369
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ف الِجفُّ أجسامًا لطيفًة لـ يمتنع عقاًل وال ويقوؿ الُيُخ محمد الحامد: "إذا كا
نقاًل سموكيـ في أبداف بني آدـ... وقد وقَؼ أىُؿ الحؽ موقَؼ التَّسميـ 
لمنصوص الُمخبرِة بدخوِؿ الِجفِّ أجساد اإلنس، وقد بمغت مف الكثرة مبمغًا ال 

قد  ؽَ َيِصحُّ االنصراُؼ عنو إلى إنكاِر المنكريف وىذيانيـ، فإفَّ الوحَي الصاد
فَّ اإلذعاَف لو يقتضيو دوَف ما تأويٍؿ سخيٍؼ ُيخرُج النصوَص  َأنبَأَنا ىذا، وا 
عف صراِطيا إلى تعريجاٍت ال َيْسمـٌ معيا إسالـٌ، وال َينعِقُد بيا اعتقاٌد 

 (1)صحيٌح".

 الوجو الخامس:
رِع فمعنى ذلؾ أنَّو َُّيطاَف إذا كانت لو قدرة عمى الصَّ أتَى  وأمَّا القوُؿ بأفَّ ال

مثَؿ معجزاِت األنبياء، وىذا قدٌح في النُّبوة فباطؿ، وبياُف ذلؾ: أفَّ أىَؿ 
الضَّالؿ والبدِع َتظيُر عمى أيدييـ خوارُؽ ُيطانيٌة، ومف ىؤالء السحرُة 
والُكياُف، وىذا ثابٌت بالحسِّ والمُاىدة، ولـ يؤدِّ ذلؾ إلى الطَّعِف في النُّبوة 

بطاؿ المعجزة، والمساواة  في الحدِّ والحقيقة بيف معجزات األنبياء وأفعاؿ وا 
السحرة والمُعوذيف أمٌر معموـٌ الفساد بالضرورة مف ديف اإلسالـ،
ولقد  (2)

ـَ المعجزة التي  َفَطَف إلى الَفرِؽ بينيما سحرُة فرعوف، إذ لـ يثبت سحُرىـ أما
، َفخروا هلل سجدًا وآ وجؿَّ منوا باهلل ربِّ جاء بيا موسى عميو السالـ مف ربِّو عزَّ

 العالميف.
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ثَـّ إفَّ المعجزاِت ال تُناُؿ باالكتساب، وال َيتَوَصُؿ إلييا أحٌد بسبٍب، أي ال 
يقدُر عمييا مخموٌؽ، وما تفعُمو الِجفُّ يكوف بسبٍب واكتساٍب، وتَُناُؿ بأفعاليـ 

بُيٍء مف ذلؾ، بؿ اهلل تعالى يفعُميا وفجورىـ، ومعجزات األنبياء ال تحصُؿ 
آياٍت بيناٍت، وُحَجٍج قائماٍت َتدؿُّ عمى صدِؽ رسالتيـ، وأنَّيـ يأمروف بالعدؿ 
ا َصرُع الجفِّ لإلنس، فيُدؿُّ عمى ظمميـ وفجوِرىـ وتعديِّيـ عمى  والخير، وأمَّ

 عباِد اهلل بالباطِؿ والبيتاف.

ُؽ  بيف معجزاِت األنبياء وما يحدثو الجفُّ إفَّ كؿَّ عاقٍؿ مف النَّاس ُيَفرِّ
عياٍء،  لإلنساف مف َصَرٍع وما َيعِقُبو مف َخْبٍط وَىذياٍف وُصراٍخ أو إغماٍء وا 

ُؽ ثياَبو، أو ُيتِمُؼ ما تقُع عميو َيدْيو.  وُربَّما يبوُؿ المصروُع عمى نفسو، وُيَمزِّ

 الوجو السادس:
نَّو لو كاف قادرًا عمى ذلؾ، لصرَع إفَّ قوَؿ المنكريف لصرُع الجفِّ لإلنساف بأ

جميَع المؤمنيف، ولصرَؼ ىمتَّو إلى العمماء والزُّىاد، ولسرَؽ أمواَليـ وأفسَد 
 -أحواَليـ، باطٌؿ لَما يمي:

َُّيطاَف َيصرُع ويؤذي مف ُاَء اهلل تعالى لو ذلؾ، فال َيستِقؿُّ في الفعؿ  إفَّ ال
، فمف ُاَء اهلل تعالى لو الُضرَّ  بإرادتو ومُيئتو، فاألمُر كمُّو بيِد اهلل وجؿَّ عزَّ

الَؿ  َُّيطاُف، كما أنَّو يضؿُّ ويغوي مف ُاَء اهلل تعالى لو الضَّ أضرَّه ال
َُّْيَطاِف ِلَيْحُزَف الَِّذيَف آَمُنوا والغواية. يقوؿ اهلل تعالى:  ِإنََّما النَّْجَوى ِمَف ال

ْيًئا ِإالَّ ِبِإْذفِ  َُ ـْ  سورة ] المَِّو َوَعَمى المَِّو َفْمَيَتَوكَِّؿ اْلُمْؤِمُنوفَ  َوَلْيَس ِبَضارِِّى
َُاءُ ، ويقوؿ: [10 المجادلة: َُاُء َوَيْيِدي َمْف َي سورة ] َكَذِلَؾ ُيِضؿُّ المَُّو َمْف َي
َُّيطاف الرجيـ أف يغوي جميع الناس قاؿ تعالى [31المدثر:  ، ولقد أقسـ ال
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ـْ َقاَؿ َربِّ ِبَما أَ  حكاية عنو:  ـْ ِفي األْرِض َوألْغِوَينَُّي ْغَوْيتَِني ألَزيَِّنفَّ َلُي
ـْ َأْجَمِعيفَ ، وقاؿ: [39 سورة الحجر:] َأْجَمِعيفَ  ِتَؾ ألْغِوَينَُّي سورة ] َفِبِعزَّ
. ولكف اهلل تعالى حفظ عباده المخمصيف لو في الطاعة والعبادة [82ص: 

َُّيط ضاللو، واعترؼ ال َُّيطاف وا  َقاَؿ َىَذا اف بيذا األمر فقاؿ: مف إغواء ال
ـْ ُسْمَطاٌف ِإال َمِف اتََّبَعَؾ ِمَف  ِصَراٌط َعَميَّ ُمْسَتِقيـٌ ِإفَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَؾ َعَمْيِي

. فموال أْف جعَؿ اهلل تعالى الحفظَة مف [42-41سورة الحجر: ] اْلَغاِويفَ 
لما نَجا مف كيِدىـ  -الذيف ىـ أقوى مف الِجفِّ وأقدُر عمييـ -المالئكة 

يذاِئيـ أحٌد.  وا 

َُّيطاف بدِف اإلنساف وصرِعو لو قد تكوُف لو أسباُبو  ثَـّ إفَّ دخوَؿ ال
َُّيطاف، فإْف ُعِدِمت  ودواعيو، وبُرِط زواِؿ الموانع والعقبات مف أماـِ ال
ْف وِجَدت األسباُب وَوِجَدت  األسباُب َووِجَدت الموانُع فال ِيقدُر عمى اإليذاء، وا 

 الموانُع أيضًا فال َيقِدُر عمى اإليذاِء.

فمف األسباِب إيذاُء اإلنساِف لو، أو ِعُِؽ الِجِنيِّ لو، ومف الموانع مداومُة 
َُّيطاف الرجيـ،  اإلنساف عمى ذكِر اهلل تعالى واالستعاذِة باهلل مف ُرِّ ال

كريـ، ولقد اعترُؼ وااللتجاِء إلى اهلل واالستعانِة واالستعاذِة ِبو، وقراءِة القرآف ال
َُّيطاِف  َُّيطاُف نفُسو أفَّ قراءَة المؤمَف آليِة الُكرِسيِّ َتحفُظو مف إيذاِء ال ال

 (1)وَتَسُمُطو عميو.

َُّيطاف الرجيـ قد صرؼ ىمتو لإليذاء والسرقة  ولقد سبؽ أف بّينا أف ال
والقتؿ، ومف ذلؾ: صرؼ ىمتو ليقطع صالة النبي صمى اهلل عميو وسمـ، 

                                                           
 .123انظر ىامش رقـ  -1
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أف يحرؽ وجيو عميو الصالة والسالـ بُياب مف نار، ولكفَّ اهلل وحاوؿ 
َُّيطاف، بؿ أمكنو اهلل تعالى منو،  تعالى عصـ نبيو عميو السالـ مف كيد ال
وكاد أف يربطو عميو السالـ في سارية مف سواري المسجد ليمعب بو صبياف 

 المدينة.

 الوجو السابع:
َُّيطاُف َيقدُر عمى دخوؿ بدف وأمَّا قوؿ الُيخ محمد الغزالي: إنَّو ل و كاَف ال

ُُْؾ ألماني أو ياباني مف احتالِؿ الِجفِّ ألجساميـ؟ فإفَّ  ـْ ِي اإلنساف، فمماذا ل
 -ىذا القوَؿ ُيَردُّ عميو بما يمي:

إفَّ ىذا القوَؿ ال ُيمكُف أْف ُيقبَؿ مف عالـٍ جميٍؿ مثِؿ الُيخ الغزالي، ألفَّ  -1
َُّيطاني ال َينيُض أْف عدـَ عمِمو بأْف األوروبي ُُكُّوَف مف الَمسِّ ال يف وغيَرىـ َي

يكوَف دلياًل عمى عدـِ وجوِده، إنَّو ال يستطيُع أحٌد أْف يأتَي بدليٍؿ واحٍد يثبُت 
َُّيطاني، يقوُؿ الُيُخ سمماُف بف فيد  رِع ال خمَو تمؾ البالد مف مرضى الصَّ

لذي قاؿ إفَّ اليابانييف : "مف ىو ا-في ردِّه عمى الُيخ الغزالي–العودة 
اٌت كثيرٌة، ومستُفياٌت  ؟ ىناؾ مصحَّ واألمريكاف والروس ال ُيِصيَبيـ الِجفُّ
عقميٌة ونفسيٌة كثيرٌة جدًا في تمؾ البالد، وىي مألى بالنزالء والمراجعيف 
، لكْف  وغيرىـ، فمماذا ال يكوف في بعِض ىؤالء ِممَّف أصاَبيـ َمسٌّ مف الِجفِّ

، ومف ثَـّ ال يؤمنوف بالَمسِّ فإنَّيـ ال ُيَفسِّروَف ألفَّ القوـَ  ال يؤمنوف بالِجفِّ
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القضيَة بيذا التَّفسير، لكنَّيـ يفسُِّروَنيا عمى أنَّيا أمراٌض عقميٌة أو فصاـٌ أو 
." ، أو ما أُبَو ذلَؾ، وَيخرجوف مف َقضيَِّة الِجفِّ  (1)مرٌض نفسيٌّ

وِد نسبٍة كبيرٍة مف ىؤالء المرضى، ولقد توافرت األدلُة الكثيرُة عمى وج -2
ـْ َصرعي الِجفِّ الذيف  فكثيٌر مف ُنزالء مستُفيات األمراض النَّفسيَّة والعقميَِّة ُى
َتَمبَّسوا أجساَميـ. ولقْد أفرَد األستاُذ رياُض مصطفى العبد اهلل أسماَء وِقصَص 

ٍب لو سمَّاه عدٍد مف الَمصروعيف والَمْمُبوِسيَف مف الغربييف وغيرىـ في كتا
  (2)"المسكونوف بالُياطيف".

عف عدٍد ( 3)ونقؿ األستاُذ عبد الرزاؽ نوفؿ في كتابو "عالـ الجف والمالئكة"
مف أطباء الغرب ثبوَت دخوِؿ الِجفِّ بدف اإلنساف، وأفَّ ألوفًا مف النَّاس 
يعانوف في الوقت الحاضر مف ىذا المرض. وذكَر األستاُذ محمد فريد وجدي 

األستاذيف الُييريف في أوروبا: ريتُارد ىودس، وجيمس ىيزلوب قد نُرا أفَّ 
بحثًا عمميًا في كتاِب جاَء فيو: "إفَّ عددًا عديدًا مف المجانيف الذيف ُيْحَبسوَف 
في البيمارستانات )مستُفيات المجانيف( ليسوا بمصابيف بأمراٍض عقميٍة، بؿ 

 (4)ْتيـ".ممموكوف ألرواَح قد استوَلْت عمييـ واستخدمَ 
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وأيضًا فإفَّ ىناؾ الكثيُر مف األطبَّاِء األوروبييف الذيف َتحدَّثوا عف َمرِض 
َُّيطاني، وُيَسموّنُو المسَّ الروحي أو الروحاني، وينسبوَنو إلى أرواَح  الّمسِّ ال

 (1)خبيثٍة استحوَذْت عمى الُخِص المريِض، وَعِممت عمى إيذاِئو.

ـُ األمريكيُّ  -3 )کارنجتوف( عضُو جمعية البحوث النفسية في يقوُؿ العال
: واضٌح حالُة الَمسِّ ىي  کتابو )الظواىر الروحية الحديثة( عف حالِة الَمسِّ
ـُ أْف ُييِمَؿ أمَرىا ما دامت توجُد  عمى األقؿ حالٌة واقعيٌة ال يستطيُع العم

أصبحت الزمٌة حقائُؽ كثيرٌة مدىٌُة ُتؤيَِّدىا، وما داـ األمُر كذلؾ فإفَّ دراسَتيا 
وواجبٌة ال مف الوجيِة األكاِديميَِّة فقط، بؿ ألفَّ مئات مف الناس وألوفًا يعانػوف 
كثيرًا في الوقت الحاضر مف ىذه الحالِة، وألفَّ ُفاَءىـ منيا َيسَتمِزـُ الفحَص 

رَنا إمكانية الَمسِّ مف الوجيِة النَّ  ذا ما َنحُف قرَّ ، وا  ظريِة السَّريَع والعالَج الَفوِريَّ
انفَتَح أماَمنا مجاٌؿ فسيٌح لمبحِث والتقصي، ويتطمَُّب كؿَّ ما َيَتَطمَُّبُو العمـُ 

 (2)الحديُث، والتفكيُر السيكولوجُي مف العنايِة والخدمِة والَجَمِد".

ويقوؿ الدكتور )بؿ( في كتابو )تحميؿ الحاالت غير العادية في عالج  -4
ـَ وعمى العقوؿ المريضة(: "لدينا الكثيُر ا لذي َيِصحُّ أْف َنِميَط عنو الِمثَا

األخصِّ ما كاَف ُمَتعِمًقا بحالة الَمسِّ الروحي باعتباِره عاماًل مسببًا لػػألمراض 
النَّفسيَّة والَعَصِبيَِّة، ولقْد ظيَر أفَّ الَمسَّ الروحي أكثُر تعقيدًا ممَّا كاف ُيظفُّ 

مف نفِس مخموٍؽ غيِر ُمَجسٍَّد، وال مف عقِمو أواُل، وال تَتألُؼ الُخِصيَُّة الماسَُّة 
َرع حقيقُتو وعالُجو مؤلفٌة مف  رادِتو فقط، بؿ ىما في الواقع ُخصيٌِّة الصَّ وا 
َُّخصيَُّة التي اصطدمت:  أُياَء كثيرٍة، والُخصيَُّة الَماسَُّة المركزيَُّة وىي ال
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َُّخِص الَمْمسوِس، وىي عمى وجِو  العمـو قميمُة المقاومة أواًل ِبِمجَمِع حػواِس ال
إليحاءاِت الغيِر، ومف ثَـّ ُتصبُح ىذه الُخصيُة َمِطيًَّة سيمًة ألولئؾ الذيف 
َيرغبوَف في االقتراِب مف أيِّ إنساٍف بيِذِه الطريقِة التي َتبدو كأنَّيا ال ُأَف ليا 

عِضيا، في الحصوؿ عمى الَترِضيَِّة الخاصِة لمجموِع األرواح المَّاسَّة كمِّيا أو ب
وبمضي الزمُف يزداُد التضاـ في ىذه العممية حتى يتـ في النياية تالُي 
الُخص الممسوس الذي يصؿ إلى مثؿ ىذه الحاؿ تالُيًا تامًا. قاؿ: ومع 
ذلؾ فحينما يأتي ممارسو القوة الروحية الحديثوف بالَعَجِب الُعَجاِب في طرِد 

والمحزونيف فال يكوُف نصيُبيـ  الُياطيف أو األرواح الماسَّة ومداواة المرضي
  (1)مف بعض األطباء إالَّ نظرَة الِزراَية واالستخفاؼ".

ويقوؿ الدكتور جيمس ىايسموف في کتابو عف المس: "إنَّو تأثير خارؽ  -5
لمعادة تؤثر بو ُخصية واعية خارجية في عقؿ ُخص وجسمو، وال يمكف 

 إنكار مكنة حدوث المس". 

الدكتور "کارؿ ويكالند" أفَّ الجنوَف قد ينُأ مف ويرى بعض األطباء ك -6
َُّخِص المريِض َفيحُدُث اضطرابًا واختالاًل في  استحواِذ روٍح خبيثٍة عمى ال

  (2)اىتزازاِتِو".

رِع مف األرواح الخبيثة وأفَّ الِطبَّ قد َعِجَز عف  -7 وممَّف أقرَّ بوقوِع الصَّ
بية في جامعة مينا بوليس عالجو الدكتور "باروز: أستاذ األمراض العص

                                                           
 .83عالـ الجف والمالئكة: عبد الرازؽ نوفؿ ص  -1
 .83ص  -مصدر سابؽ-انظر نوفؿ عبد الرزاؽ  -2



 

47 

بأمريكا، والدكتور "الكسيس كاريؿ" الحائز عمى جائزة نوبؿ في الطب 
 والجراحة.

رُع النفسيُّ أو المسُّ  -8 ويقوؿ الدكتور أحمد الصباحي عوض اهلل: "الصَّ
الروحيُّ ىو فعؿ األرواح الخبيثة األرضية، وعػالُجو يكوف بمقابِمة األرواِح 

َُّريفة الَخيِّ  رة الُعمويَِّة لتمؾ األرواح الخبيثة فتدفُع آثاُرىا، وُتَعاِرُض أفعاَليا ال
 وتُبِطُميا وذلؾ بطريِؽ األبراِر". 

: لألرواح الماسَِّة  -9 يقوؿ الدكتور "بؿ" في التُخيص الطبي لحالة الَمسِّ
ثالُث نقِط اصطداـٍ رئيسيٍة ىي: قاعدُة المخ، ومنطقُة الضفيرة الُمسية، 

 المييمُف عمى أعضاِء التناسؿ.والمركُز 

َرُع عمومًا ىو: ارتباٌؾ  -10 ويقوؿ الدكتور أحمد الصباحي عوض اهلل: الصَّ
، ووظيفُتو ونوباُتو تأتي عمى نوعيف:  -وخمٌؿ مفاجٌئ في كيرباِء الُمخِّ

نوبات تُنج عضوية تبدأ في مراكز الحركة بالمخ؛ نتيجة تغيرات  -أ
عوره تمامًا، وعالجو يفقد معيا  -عضوية-فسيولوجية  المريض إحساسو ُو

 يكوف مع األطباء البُرييف وعندىـ.

نوبات تُنج نفسية تبدأ في مراكز اإلحساس عمى ُكؿ إحساسات  -ب 
مختمفة، يكوف مظيرىا األساسي تغيرًا عقميًا ال يفقد معيا المريض إحساسو 

عوره تمامًا، وىذا النوع مف النوبات الصرعية ىو ما يمكف است ُفاؤه ُو
 بالدعوات والتوجو إلى اهلل تعالی ممَّا ال يستطيعو عالج األطباء". 
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وأيضًا فإفَّ ىناؾ الكثيُر مف األطباء األوروبييف الذيف َتحدَّثوا عف مرِض 
َُّيطاني، وُيَسُموَنو المسَّ الروحي أو الروحاني، وينسبونو إلى أرواَح  الِمسِّ ال

َُّخِص المري   (1)ِض وَعممت عمى إيذاِئو.خبيثٍة استحوذْت عمى ال

َُّيطاني، ذكر ابف  -12 إف َأِئمَّة الطب قديمًا كانوا يقّروف بمرض المس ال
يقروف  -وعمى رأسيـ بقراط–قيـ الجوزية رحمو اهلل أف َأِئمَّة أطباء اليوناف 

بصرع الجف لإلنساف، وأنو ال ينكر ذلؾ إال جيمة األطباء، ممف تزندقوا 
المادي الذي ينكر عالـ الغيب وال يؤمف إال بالمحسوس وغمب عمييـ التفكير 

ال فميس في الطب ما يدفع ذلؾ.   (2)المُاىد، وىؤالء ليس معيـ إال الجيؿ، وا 

وقد عرَّؼ الحافظ ابف حجر الصرع فقاؿ: ىي عمة تمنع األعضاء الرئيسية 
، وسببو ريح غميظة تنحبس في منافذ الدماغ، أو  عف انفعاليا منعا غير تاـٍ
بخار رديء يرتفع إليو مف بعض األعضاء، وقد يتبعو تُنج في األعضاء 
فال يبقى الُخص معو منتصبا بؿ يسقط ويقذؼ بالزبد لغمظ الرطوبة، وقد 
، وال يقع إالَّ مف النفوس الخبيثة منيـ؛ إمَّا الستحساف  رُع مف الِجفِّ يكوف الصَّ

مَّا إليقاع األذى بو. واألوَّ  ُؿ ىو الذي يثبتو األطباء بعض الصور اإلنسية، وا 
ويذكروف عالجو، والثاني يجحده كثيٌر منيـ، وبعضيـ ُيثبػتو، وال يعرؼ لو 
عالًجا إال بمقاومة األرواح الخيرية العموية لتندفع آثار األرواح الُريرة 

  (3)السفمية وتبطؿ أفعاليا".

                                                           
 .83-82ئكة: نوفؿ عبد الرزاؽ ص انظر عالـ الجف والمال -1
 .3/178انظر زاد المعاد  -2
 .3/114فتح الباري البف حجر العسقالني في فتح الباري  -3
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وف بمرض الَمسِّ ال -2 َة الطِِّب قديمًا كانوا يقرُّ َُّيطاني، فقد ذكر ابف إفَّ َأِئمَّ
وف  -وعمى رأسيـ بقراط– قيـ الجوزية رحمو اهلل أفَّ َأِئمَّة أطباء اليوناف يقرُّ

بصرِع الِجفِّ لإلنساف، وأنَّو ال ينكُر ذلؾ إالَّ جيمُة األطباء، ممَّف تزندقوا 
وغمَب عمييـ التفكير المادي الذي ينكر عالـ الغيب وال يؤمف إالَّ بالمحسوس 

الَّ فميس في الطبِّ ما يدفع ذلؾ.المُاىد  (1)، وىؤالء ليس معيـ إالَّ الجيؿ، وا 

إفَّ معتقداِت األوروبييف وغيرىـ مف النصارى ُتوِجُب عمييـ اإليماُف  -3
رَع  ِبَتَمبِس الِجفِّ ألجساـِ بعض الناس، فالكتاب الُمقدَُّس عندىـ أثبَت الصَّ

َُّيطاني، وتروي األناجيُؿ قصصًا كثيرًة  تفيُد أفَّ المسيَح عميو السالـ قد ال
َُّيطاَف مف كثيريف ُأصيبوا  ُُِفَي عمى يديو كثيُر مف المرضى، وأنَّو أخرَج ال
بالَمسِّ والَصرِع. ومف ذلؾ: ما جاء في إنجيؿ متى: "وفيما ىما خارجاف إذ 

َُّيطاَف تكمَّـ األخرُس، فت عجَب إنساٌف أخرٌس مجنوٌف قدَّموه إليو، فممَّا َأخرَج ال
 .(2)الجموُع قائميف: لـ يظير قط مثَؿ ىذا في إسرائيؿ.."

ما جاء في إنجيؿ لوقا: "وكاف في المجمع رجُؿ بو روُح ُيطاٍف َنجٍس،  -
فصرَخ بصوت عظيـ آه ما لنا لؾ يا يسوع الناصري، أتيَت ِلُتيمكنا أنا أعرفؾ 

َُّيطاُف مف أنت: قدوس اهلل. فانتيره يسوع قائاًل اخرْس وأخرْج منو، فَ  صَرَعُو ال
 (3)في الوسط، وخرَج منو ولـ َيُضرُّه ُيئًا".

ما جاء في إنجيؿ مرقس: "ولمَّا صار المساء، إذ غربت الُمس، َقدمَّوا  -
إليو جميَع السُّػقماء والمجانيف، وكانت المدينة كمُّيا مجتمعٌة عمى الباب، 

                                                           
 .3/114، وانظر قريبًا مف ىذا القوؿ البف حجر العسقالني في فتح الباري 3/178 -مصدر سابؽ-انظر زاد المعاد  -1
 .32إنجيؿ متى: اإلصحاح الثامف، الفقرة  -2
 .28-21، وانظر نفس القصة إنجيؿ مرقص: اإلصحاح األوؿ، الفقرات 37-32إنجيؿ لوقا: اإلصحاح الرابع، الفقرات  -3
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طيَف كثيرًة، ولـ َيدْع َفُفي كثيريف كانوا مرضى بأمراٍض مختمفٍة، وأخرَج ُيا
 (1)الُياطيف يتكمموف ألنَّيـ عرفوه".

إفَّ الُيَخ محمد الغزالي قد أقرَّ في بعض كتبو ِبَتَمبُِّس الِجفِّ ألجساـ  -4
: "وموىبُة استخراِج العفاريت مف (2)اإلنس، جاَء في كتابو "قذائؼ الحؽ"

أغمُبيـ َيحترُؼ الدَّجَؿ،  األجساـ الَمْمسوسِة موىبٌة َيدَّعييا نفٌر مف النَّاس،
 وَأقمُّيـ يستحؽُّ االحتراـ".

 

  

                                                           
، وانظػر قصصػًا أخػػرى فػي نفػس اإلنجيػػؿ، اإلصػحاح السػابع الفقػػرات 38-32إنجيػؿ مػرقص: اإلصػحاح األوؿ، الفقػػرات  -1

 .29-14، واإلصحاح التاسع، الفقرات 24-30
 .48ص  -بيروت-ؽ، محمد الغزالي: المطبعة العصرية قذائؼ الح -2
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 الخاتمة
الحمد هلل الذي أعانني عمى إتماـ ىذا الكتيِّب وفؽ المنيج العممي 
الصحيح، وأرجو أف يكوف عممي ىذا خالصًا لوجو اهلل الكريـ، وفي ختاـ ىذا 

 البحث أُير إلى أىـ النتائج التي توصمت إلييا، وىي:

دخوَؿ الِجفِّ بدِف اإلنساف وصرِعو لو مف اعتقادات أىؿ السنة  إفَّ  -1
والجماعة، ولقد نقَؿ غيُر واحٍد مف العمماء اتفاَؽ أىؿ السنة والجماعة عمى 

 ذلؾ، كما ىـ متفقوف عمى اإليماف بوجود الجف.

إفَّ القرآف الكريـ يثبُت بصراحة مسألَة الَمسِّ وصرِع الِجفِّ لإلنس. وأفَّ  -2
َة أىؿ السنة والجماعة أبقوا آية سورة البقرة عمى ظاىرىا دوف تأويٍؿ َأئِ  مَّ

يخرجيا عمَّا تقتضيو معاني لغة العرب، وأفَّ التَّأويَؿ الذي صنَعو المعتزلُة 
 ومف سمؾ مسمكيـ استمزـَ خبطًا أخرَجيـ عف قواعِد الُرِع ولغِة العرِب.

دخوَؿ الِجفِّ بدف اإلنساف، والمسَّ  إفَّ السُّنََّة النَّبويَة الصحيحَة أثبتتْ  -3
الحقيقي لو، وأفَّ النبي صمى اهلل عميو وسمـ قد أخرَج الِجفَّ مف أبداف 
أُخاٍص َسبَب الجفُّ ليـ ُجنونًا. والسُّنَُّة النَّبويُة قد استدؿَّ بيا جمُع مف أىؿ 

 العمـ في إثباِت ىذه المسألة.

ليقينية في إثبات ىذه المسألة، فحوادُث إفَّ الحسَّ والمُاىدةَّ مف األدلة ا -4
ذلؾ كثيرٌة ومتعددٌة في كؿِّ َعصٍر وَمصٍر، وقد رواىا اأَلِئمَُّة والدعاُة 
المُيوروف بتقواىـ وعمميـ، ومنيـ مف خاطَب الَجنِّيَّ الداخَؿ بدف اإلنساف، 
وقاـ بإخراِجو منو بالطرؽ الُرعية، وما زالت ىذه الحوادُث تقع ىذه األياـ، 

 والنَّاُس َيَرْوَنيا وُيِحسُّوَنيا.
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إفَّ المنكريف لدخوؿ الِجفِّ بدف اإلنساف وصرِعو لو ىـ المعتزلُة الذيف  -5
َُّرعيََّة بعقوليـ، وَيردُّوَف  ُيقدِّموَف العقَؿ عمى النَّقِؿ، ويؤولوف الُنصوَص ال

 مف أىؿ السُّنَِّة.الحديَث النَّبويَّ إذا ناقَض معقوالِتيـ، وقد َتِبَعيـ في ذلؾ قمٌة 

إفَّ أدلَة الُمنكريف ال تَقوَى لالستدالؿ فيما ذىبوا إليو، وأقواُليـ متيافتٌة  -6
ساقطٌة عند َعرِضيا عمى الكتاِب والسُّنَّة، واألدلَِّة الِحِسيَِّة الُمُاىدِة، والبراىيِف 

 العقميَِّة الصحيحِة.

مَّا قالْتُو المعتزلُة، بؿ نقموا إفَّ المنكريف مف أىؿ السنة لـ يأتوا بجديٍد ع -7
أقواَؿ الجبائيِّ والزمخُريِّ المعتزليف، واتََّخذوىا معتقدًا ليـ دوَف أْف َيمتفتوا 
ُة أىؿ السُّنَّة والجماعة مف اعتقاٍد ثابٍت بالدليؿ  لمخالفَتيا لَما اتفَؽ عميو َأِئمَّ

 الُرعي النقمي والعقمي، والدليؿ الحسِّي.

لطِِّب قديمًا وحديثًا يثبتوَف ُدخوَؿ الِجفِّ بدف اإلنساف وصرعو إفَّ عمماَء ا -8
لو، ويسمُّوَف الجفَّ باألرواح الخبيثة، ومرض المسِّ بالجف بالمّس الروحاني، 
وقد اعترؼ األطباُء األوروبيوف المعاصروف بأفَّ نسبًة ال بأَس بيا مف 

ىـ مرضى المسِّ مف المجانيف الذيف ُيعالجوف في المصحات العقمية والنفسية 
 ىذه األرواح.

 

 واهلل ولي التوفيق والرشاد
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