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مساً منه
❖ األساليب والوسائل املرشوعة إلخراج الجان من جسد الذي يعتقد أن به
ّ
مساً منه؟
 السؤال :ما األساليب والوسائل المشروعة إلخراج الجان من جسد الذي يعتقد أن به ّالحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،
ال خالف ببن العلماء في ثبوت وجود الجن [مجموع الفتاوى ،]276 /24 ،فوجودهم معلوم من ِّ
الدين بالضرورة ،بداللة اآليات القرآنية قطعية

ِّ ِّ
استَ َم َع َنَفٌر ِّم َن اْل ِّج ِّن﴾ [الجن ،]1 :وقوله تعالى:
المعنى [ األشقر ،عالم الجن والشاطين ،ص – 17ص ،]18كقوله تعالىُ﴿ :ق ْل أُوح َي إَل َّي أََّن ُه ْ
ون ِّب ِّرج ٍ ِّ
ال ِّم َن ِّْ
اْل ْن ِّ
وه ْم َرَهًقا﴾ [الجن.]6 :
﴿وأََّن ُه َك َ
ال م َن اْل ِّج ِّن َف َزُاد ُ
ان ِّر َج ٌ
س َي ُعو ُذ َ َ
َ
واختلفوا في مسألة دخول الجني في بدن اْلنسي ،على قولين:
السَّنة قديماً وحديثاً إلى القول بإمكانية دخول الجني في بدن اْلنسي ،منهم :اْلمام أحمد ابن
القول األول :ذهب جمهور علماء أهل ُّ

حنبل ،وابن حجر ،والطبري ،والقرطبي ،والماوردي ،والبغوي ،وأبو الحسن األشعري ،والنسفي ،وابن كثير ،وابن تيمية ،وابن القيم،
والشوكاني وغيرهم كثير .ومن المعاصرين :ابن باز ،وابن عثيمين ،والفوزان ،والشيخ األلباني ،وكثير غيرهم .قال ابن تيمية ":ودخول الجن
في بدن اْلنسان ثابت ِّ
السَّنة والجماعة" [مجموع الفتاوى.]276 /24 ،
باتفاق أئمة أهل ُّ
واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة الشريفة ،من أهمها:
َّ ِّ
ط ُه َّ
الرَبا ال َيُقوم َ ِّ
ان ِّم َن اْلم ِّ
ون ِّ
س﴾ [البقرة ،]275 :ويعد هذا أقوى دليل
الش ْي َ
وم اَّل ِّذى َيتَ َخَّب ُ
ين َيأ ُ
ْكلُ َ
طُ
 قوله تعالى﴿ :الذ ََ
ُ
ون إال َك َما َيُق ُ
احتج به المثبتون من القرآن الكريم ،وهو ُعمدتهم في ذلك.

يتخبله من َم ِّسه إياه ،يقال منه :قد ُمس الرجل وأ ِّ
ُلق،
قال الطبري في تفسير هذه اآلية" :ومعنى قوله﴿ :يتخبطه
الشيطان من المس﴾َّ ،
ُ
ِّ
َّ
ون ِّم ْن ُق ُب ِّ ِّ
ام ِّة ِّإ َّال َك َما
وم َ
ومألوق ،كل ذلك إذا ألم به الل َم ُم ُ
فجن" [تفسير الطبري ،]11 /6 ،وقال ابن كثيرْ :
وره ْم َي ْوَم اْلقَي َ
"أيَ :ال َيُق ُ
فهو َممسوس َ
ط َّ
ط ِّ
ان َل ُه" [تفسير القرآن العظيم.]708/1 ،
الش ْي َ
ص َرِّع ِّه َوتَ َخُّب َ
ص ُروعُ َح َ
وم اْل َم ْ
ال َ
َيُق ُ
السَّنة الشريفة:
أما من ُّ
و َّ

ِّ
ِّ ِّ
يك ام أرَةً ِّم ْن أ ْ ِّ
ال لِّي ْاب ُن َعب ٍ
اء ْب ُن أَِّبي َرَب ٍ
 ما رواه البخاري ،عن َع َالم ْ أرَةُ
َهل َ
َّاس « :أَالَ أ ُِّر َ ْ َ
الجَّنة؟ ُقْل ُتَ :بَلىَ ،ق َ
الَ ،ق َ
احَ ،ق َ
الَ :هذه َ
طُ
َّللا لِّيَ ،ق ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِِّّ
ِّ ِّ
ِّ َّ
النِّب َّيَّ ،
اء ،أَتَ ِّت َّ
ِّن
َّ
الجَّن ُةَ ،وإ ْ
ُص َرعَُ ،وإِّني أَتَ َك َّش ُ
صَب ْرت َوَلك َ
َ
فَ ،ف ْادعُ َّ َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،فَقاَل ْت :إني أ ْ
ال :إ ْن ش ْئت َ
َ
الس ْوَد ُ
ِّ
ِّ ِّ
عا َل َها» [صحيح البخاري ،كتاب المرضى،
فَ ،ف ْادعُ َّ
ِّش ْئ ِّت َد َع ْو ُت َّ
َّللاَ لِّي أ ْ
َّللاَ أ ْ
فَ ،ف َد َ
َن الَ أَتَ َك َّش َ
َصِّب ُرَ ،فَقاَل ْتِّ :إني أَتَ َك َّش ُ
َن ُي َعاف َيكَ ،فَقاَل ْت :أ ْ
باب َف ْ ِّ
ص َرعُ ِّم َن ِّ
يح ،رقم الحديث .]5652
الر ِّ
َ ُ
ضل َم ْن يُ ْ

-
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القول الثاني :ذهب جماعة من العلماء إلى عدم إمكانية تلبس الجني باْلنسي ،منهم :المعتزلة والجهميَّة قديماً ،وبعض أهل السنة ،ومن

المعاصرين د .يوسف القرضاوي ،والشيخ الشعراوي ،و د .أحمد نوفل وغيرهم.
واستدلوا بالكتاب والسنة الشريفة ،ومن أهم أدلتهم في ذلك:

ط ٍ َّ
الشيطان لما ق ِّ
قوله تعالى﴿ :وَقال ََّن
ضي األ َْم ُر ِّإ َّن َّ
ان لِّي َعَل ْي ُك ْم ِّم ْن ُسْل َ
َّللاَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد اْل َح ِّق َوَو َع ْدتُ ُك ْم َفأ ْ
ان ِّإال أ ْ
َخَلْفتُ ُك ْم َو َما َك َ
َ َ
ْ َ ُ َ َّ ُ َ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َش َرْكتُم ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َد َعوتُ ُكم َفاستَ َج ْبتُم لِّي َفال َتلُ ِّ
ين َل ُه ْم
وني م ْن َقْب ُل ِّإ َّن الظالم َ
ص ِّرخ ُك ْم َو َما أ َْنتُ ْم ب ُم ْ
وموا أ َْنُف َس ُك ْم َما أ ََنا ب ُم ْ
ْ ْ ْ
ص ِّرخ َّي إني َكَف ْر ُت ب َما أ ْ ُ
وموني َولُ ُ
ُ
ْ

ع َذ ِّ
يم﴾ [ إبراهيم.]22 :
َ ٌ
اب أَل ٌ

ِّ
يصرح بأنه ليس له سلطان على اْلنسان إال َّ
ُّ
الدعوة إلى
يعد هذا الدليل عمدة األدلة عند المنكرين ،فالشيطان كما تدل اآلية الكريمة
المس في اآليات الكريمة بذلك.
الضالل بالوسوسة ،وفسروا َّ
ان ِّب ُنص ٍب و َع َذ ٍ
َّه أَِّني م َّسِّني َّ
اب﴾ [ ص ،]41 :وقالواَّ :
إن المس في
الش ْي َ
ُّوب ِّإ ْذ َن َادى َرب ُ
 ومن ذلك قوله تعالىَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر َع ْب َد َنا أَي َطُ ْ َ
َ
اآلية بمعنى الوسوسة ،إذْ لو كان بمعنى التلبس فهذا يعني َّ
أن الشيطان تلبس نبي هللا أيوب عليه السالم ،وهذا محال ،فيلزم تفسير
المس هنا بالوسوسة أيضاً.
إما ضعيف صريح ،أو صحيح غير صريح.
أما بخصوص األحاديث الشريفة الواردة في المسألة فقالوا :إن ما ورد فيها َّ
َّ
وأما عن الطُرق المشروعة في عالج اإلنسان الممسوس من الجن ،فهي على النحو اآلتي:
يجب على الشخص البحث عن العالج الطبي المناسب عند شعوره بتغير حاله وبعد استنفاد جميع طرق العالج الطبية ،يلجأ اْلنسان
إلى طرق العالج الشرعية ،ويمكن أن يقوم بهذا بنفسه ،أو يلجأ الى من يثق بعلمه ودينه ،وبتتبع أقوال العلماء يمكن إجمال تلك الطرق بما
يأتي:
الرقية َّ
النبوية الشريفة:
عية بقراءة القرآن الكريم واألذكار
َّ
الشر َّ
ُّ .1
وخير ما يستعان به ذكر هللا عز وجل وقراءة القرآنِّ ،
ومن أعظم ذلك سورة البقرة ،خاصة اآليتين األخيرتين منها ،وقراءة آية الكرسي،
َّ
فإن من قرأها ال يزال عليه من هللا حافظ [ األشقر ،عالم الجن والشياطين ،ص ،]180وقراءة المعوذتين وسورة اْلخالص.
 .2االستعاذة باهلل تعالى من شر الجن:

ان نزغٌ َفاست ِّع ْذ ِّب َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّما َي ْن َزَغَّن َك ِّم َن َّ
يم﴾
ومن آيات االستعاذة التي تق أر في هذا الباب :قوله تعالىَ ﴿ :وإ َّ
الش ْي َ
َْ
ط ِّ َ ْ
اهلل ِّإَّن ُه َسم ٌ
يع َعل ٌ
الشي ِّ
ِّ
ِّ
ض ُر ِّ
اط ِّ
ون﴾ [المؤمنون.]98 -97 :
َعو ُذ ِّب َك َر ِّب أ ْ
َن َي ْح ُ
ين* َوأ ُ
 ،]200وقال تعالىَ ﴿ :وُق ْل َر ِّب أ ُ
َعو ُذ ِّب َك م ْن َه َم َزات َّ َ

[ األعراف:

َّاس ،ر ِّ
ِّ َّ
النِّب ُّيَّ ،
وقد روى البخاري َع ِّن ْاب ِّن َعب ٍ
ان َّ
اك َما
ضي َّ
ولِّ :إ َّن أََب ُ
الَ « :ك َ
الح َس َن َو ُ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمُ ،ي َع ِّوُذ َ
الح َس ْي َنَ ،وَيُق ُ
َّللاُ َع ْن ُه َماَ ،ق َ
َ
َ َ
ان وه َّ ٍ
اعيل وإِّسحاق :أَعو ُذ ِّب َكلِّم ِّ
ِّ
ع ْي ٍن الَ َّم ٍة» [ صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء،
ات َّ
َّللاِّ التَّ َّ
ام ِّةِّ ،م ْن ُك ِّل َش ْي َ
َك َ
امةَ ،و ِّم ْن ُك ِّل َ
ط ٍ ََ
ان ُي َع ِّو ُذ ِّب َها ِّإ ْس َم َ َ ْ َ َ ُ
َ
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باب منه ،رقم الحديث .]3371
ِّ ِّ
ِّ
ِّ َّ
الدرد ِّاء ،رضي هللا عنهَ ،قالَ " :قام رسول هللاَِّّ ،
ال :أَْل َعُن َك ِّبَل ْعَن ِّة هللاِّ،
وعن أَِّبي َّ ْ َ
ول :أ ُ
َعوُذ ِّباهلل م ْن َك ،ثُ َّم َق َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،ف َسم ْعَناهُ َيُق ُ
َ َُ ُ
َ
َ
ِّ
غ ِّمن َّ ِّ
ِّ
الص َال ِّة َش ْيًئا َل ْم َن ْس َم ْع َك تَُقوُل ُه َقْب َل َذلِّ َك،
ول ِّفي َّ
ثَ َالثًاَ ،وَب َس َ
ط َي َدهُ َكأََّن ُه َي َت َن َاو ُل َش ْيًئاَ ،فَل َّما َف َر َ َ
ول هللاَ ،ق ْد َسم ْع َن َ
اك تَُق ُ
الص َالةُ ،قْل َناَ :يا َرُس َ

اب ِّمن ن ٍار لِّيجعَله ِّفي وج ِّهيَ ،فُقْلت :أَعوُذ ِّباهللِّ ِّم ْنك ،ثَ َال َث مر ٍ
طت يدكَ ،قالِّ :إ َّن عدَّو هللاِّ ِّإبلِّيس ،ج ِّ
َّات ،ثُ َّم ُقْل ُت :أَْل َعنُ َك
َُ
َ
َوَأرَْي َن َ
ُ ُ
اء ِّبش َه ٍ ْ َ َ ْ َ ُ
َْ
اك َب َس ْ َ َ َ َ َ
َ
ْ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّبَلعن ِّة هللاِّ التَّ َّ ِّ
ِّ
ْخر ،ثَ َال َث مر ٍ
ِّ
ِّ
ين ِّة» [ صحيح
َّات ،ثُ َّم أ ََرْد ُت أ ْ
َه ِّل اْل َمد َ
َْ
ان أ ْ
َصَب َح ُموثًَقا َيْل َع ُب ِّبه ِّوْل َد ُ
َخ َذهَُ ،وهللا َل ْوَال َد ْع َوةُ أَخ َينا ُسَل ْي َم َ
امةَ ،فَل ْم َي ْستَأ ْ
ان َأل ْ
َ
ان ِّفي أَ ْثن ِّ
الص َال ِّة ،والتَّع ُّوِّذ ِّم ْن ُه وجو ِّاز اْلعم ِّل اْلَقِّل ِّ
اب َجو ِّاز َل ْع ِّن َّ
ط ِّ
الص َال ِّة ،حديث رقم .]542
يل ِّفي َّ
اء َّ
الش ْي َ
َ
َ َ
ََ
َ ََ
مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالةَ ،ب ُ َ
وأما مسألة العالج بضرب اإلنسان المصروع؛ فلم يثبت عن النبي ،عليه الصالة والسالم ،أي حديث صحيح بهذا الخصوص.

وعليه؛ يرى مجلس االفتاء األعلى حال عالج ممسوس مراعاة ما يأتي:
 -1استنفاد كل الوسائل والطرق الطبية في معالجة من يشعر بتغير حاله.
 -2االكتفاء بطرق العالج المشروعة والثابتة باألدلة النصية والوارد ذكرها في هذا القرار.
 -3االمتناع عن الضرب بالعصا أو السوط أو الصعق الكهربائي وغير ذلك من األدوات ،لعدم ثبوت ذلك باألدلة الشرعية،
مما يؤدي الى تشويه صورة اْلسالم وإيذاء الناس ،وقد يصل األمر الى الموت.
 -4عدم اللجوء إلى الدجاجلة والسحرة والمشعوذين والمتكسبين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل.
هذا ويمكن لكل إنسان مسلم أن يقوم برقية نفسه أو أهله أو غيره ،فهذا مما لم يختص به أحد دون غيره.

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

