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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �سم هللا الرحمن الرحیم.
قال اإلمام  ،وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 
 " قد أوحي إلي. :قوله تعالى ،وهي ثمان وعشرون آ�ة ،سورة الجن مكیة في قول الجمیع "

 قل.

" [ ! " #   $ % &     ' ( ) *  + , - . / 0     1 2 43 5 6 7   8 9 : 
;  < = > ?  @ A B C  Z :قوله تعالى:  :األولى ؛فیه خمس مسائل  ٣ - ١الجن[ ! " 

#   Z  :أي قل �ا محمد ألمتك أوحى هللا إلي على لسان جبر�ل أنه استمع إلي نفر من   ١الجن
هكذا قال ابن عباس وغیره على  ،ا �ه قبل أن أوحي إلیهعالمً  -علیه السالم-الجن وما �ان 

 " وقرأ ابن أبي.. ،ما �أتي
وسیأتي القول  ،وال رآهم على هذا القول -علیه الصالة والسالم-�عني استمع إلیه من غیر علمه 

فمرة استمعوا ولم  ،هما قصتان :ومنهم من �قول ،وقرأ علیهم القرآن ،اآلخر أنه رآهم واتفق معهم
 ،فقرأ علیهم القرآن ورآهم وأ�صرهم ،�علم بهم �ما دل علیه �الم ابن عباس ومرة �االتفاق معهم

 وهذا ما یدل علیه خبر ابن مسعود اآلتي.
ومنه قوله  ،فقلبت الواو همزة ،أوحى إلیه ووحى :لى األصل �قالأحیى ع :وقرأ ابن أبي عبلة "

 ،طلق جوازه في �ل واو مضمومةوهو من القلب المُ   ١١المرسالت: Z  ̈ §   ¦ ¥ ] :تعالى
 " ا �إشاح و�سادة و�داء أخیه ونحوه.وقد أطلقه المازني في المكسورة أ�ًض 

 و�عاء أخیه.
أم ال؟ فظاهر  -صلى هللا علیه وسلم-واختلف هل رآهم النبي  ،و�عاء أخیه ونحوه الثانیة "

 " وقوله تعالى... ،استمع :لقوله تعالى ؛القرآن یدل على أنه لم یرهم

 % $   # " ! ]وحي إلیه �عد ذلك �ما یدل علیه صدر السورة �عني �أنه لم �علم بهم حتى أُ 
 Z :وحي إلیه.فلم �علم بهم حتى أُ  ،إلیه في شأنهم شيء ما علم بهم فلو لم یوحَ   ١الجن 

وفي صحیح مسلم  ، ٢٩األحقاف: Z  ) ' & % $ # " ! ]وقوله تعالى:  "
وما رآهم  ،على الجن -صلى هللا علیه وسلم-ما قرأ رسول هللا  :والترمذي عن ابن عباس قال

 ،في طائفة من أصحا�ه عامدین إلى سوق عكاظ -صلى هللا علیه وسلم-انطلق رسول هللا 
رسلت علیهم الشهب فرجعت الشیاطین إلى وأُ  ،وقد حیل بین الشیاطین و�ین خبر السماء

ما ذاك  :وُأرسلت علینا الشهب قالوا ،حیل بیننا و�ین خبر السماء :ما لكم؟ قالوا :قومهم فقالوا
فاضر�وا مشارق األرض ومغار�ها فانظروا ما هذا الذي حال بیننا و�ین  ،إال من شيء حدث
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خذوا نحو تهامة فمر النفر الذین أُ  ،فانطلقوا �ضر�ون مشارق األرض ومغار�ها ،السماءخبر 
فلما سمعوا القرآن  ،وهو �صلي �أصحا�ه صالة الفجر ،وهو بنخلة عامدین إلى سوق عكاظ

�ا قومنا إنا  :هذا الذي حال بیننا و�ین خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا :استمعوا له وقالوا
على  -عز وجل-فأنزل هللا  ،اا یهدي إلى الرشد فآمنا �ه ولن نشرك بر�نا أحدً ا عجبً رآنً سمعنا ق

 " رواه الترمذي.  ١الجن: Z  ) '     & % $   # " ! ] -صلى هللا علیه وسلم-نبیه محمد 
لكنهم لما سمعوه استمعوا  ،قوله وسمعوا فلما سمعوا القرآن استمعوا سمعوه صدفة من غیر قصد

 له قصدوا سماعه ثم قالوا ما قالوا.

 Q R S T U V       W X Y   Z ]قول الجن لقومهم  :رواه الترمذي عن ابن عباس قال "
 Z :تعجبوا من  :لما رأوه �صلي وأصحا�ه �صلون �صالته فیسجدون �سجوده قال :قال  ١٩الجن

هذا  :قال  ١٩الجن: Q R S T U V       W X Y   Z  Z ] :طواعیة أصحا�ه له قالوا لقومهم
ولكنهم  ،لم یر الجن -علیه السالم-ففي هذا الحدیث دلیل على أنه  ،حدیث حسن صحیح

وفیه دلیل على أن الجن �انوا مع الشیاطین حین تجسسوا الخبر  ،حضروه وسمعوا قراءته
وقیل لهم  ،او�ان المرمیون �الشهب من الجن أ�ًض  ،�سبب الشیاطین لما ُرموا �الشهب

وفي  ،فإن الشیطان �ل متمرد وخارج عن طاعة هللا ،شیاطین اإلنس والجن :شیاطین �ما قال
فإذا  ،�ان الجن �صعدون إلى السماء �ستمعون إلى الوحي :الترمذي عن ابن عباس قال
فلما  ،وأما ما زادوا فیها فیكون �اطالً  ،افأما الكلمة فتكون حق�  ،اسمعوا الكلمة زادوا فیها تسعً 

ولم تكن النجوم  ،ذ�روا ذلك إلبلیسف ،منعوا مقاعدهم -صلى هللا علیه وسلم-�عث رسول هللا 
فبعث  ؟ما هذا األمر إال من أمر قد حدث في األرض :رمى بها قبل ذلك فقال لهم إبلیسیُ 

 -�مكة :ُأراه قال-ا �صلي بین جبلین قائمً  -صلى هللا علیه وسلم-فوجدوا رسول هللا  ،جنوده
فدل  ،هذا حدیث حسن صحیح :قال ،هذا الحدث الذي حدث في األرض :فأتوه فأخبروه فقال

موا أتوا وفي روا�ة السدي أنهم لما رُ  ،موا �ما رمیت الشیاطینهذا الحدیث على أن الجن رُ 
 " ائتوني من �ل أرض.. :إبلیس فأخبروه �ما �ان من أمرهم فقال

 ج الحدیث األول والثاني؟رّ مخ
 طالب: ................

 ال، خل حدیث مسلم، الترمذي.
 طالب: ................

مي الشیاطین �عني على القول �أن الجن من ولد موا �ما رُ هذا الحدیث یدل على أن الجن رُ 
فصیلة واحدة  ،ما فیه إشكال �كون من فصیلتهم -علیه السالم-واإلنس من ولد آدم  ،إبلیس

 -والشیاطین �لهم تبع ألبیهم ،الجن والشیاطین إال أن هؤالء فیهم المؤمنون الجن وفیهم الكافرون 
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فعلى خالف بین أهل العلم في  ،�ما أن اإلنس فیهم المؤمن وفیهم الكافر ،-نسأل هللا العافیة
والذي �ظهر  ،العلم خالف بین أهل ؟كتفى بنجاتهم من النارمؤمني الجن هل یدخلون الجنة أو �ُ 

 C D E ]ألنهم في التكلیف وأمام التشر�ع سواء  ؛أن مطیعهم یدخل الجنة �مطیع اإلنس

F G H I  Z :في الجزاء سواء. ن فیكونو   ٥٦الذار�ات 
 طالب: ................

ما فیه شك أن  ،لكن الشیاطین الذین هم من ذر�ة إبلیس الشیطان األكبر ،معروف هذا األصل
شیاطین { :-جل وعال-طلق على �ل من تمرد سواء �ان من اإلنس أو الجن �ما قال الشیطان �ُ 

 و�المعنى األخص الذین هم من ذر�ة إبلیس. }،اإلنس والجن
 طالب: ................

 والشیاطین منهم.
 طالب: ................

 t      u v w ]أو قلنا و�ما یدل على ذلك  ، لكن سواء قلنا �أن األصل الجن و�بلیس منهمنعم
x y   {z Z  :ن الشیطان األكبر إبلیس هو أصل إ :وسواء قلنا ،�عني خرج طاعته  ٥٠الكهف

 ،من الجن هل هو من الجن أو الجن منه؟ اآل�ة تدل على أنهف ،الجمیع من الجن والشیاطین
طیب �كون األصل في الجن  ،�ان من الجن ففسق ،ي �قابلها اإلنست�عني من هذه الفصیلة ال

ل ،صنهم یولدون على الفطرة مثل بني آدم في األإ :الفسق أو عدم الفسق؟ �عني �مكن أن �قال
 ؟ثم تمرد منهم من تمرد �إبلیس

 طالب: ................
 لكن اقرأ الباقي..

 طالب: ................
ي هم الجن ذوقد تقدمه أصله ال ،إذا �ان فرع وهو إبلیس مع آدم الذي هو أبو البشر ،قبل اإلنس

 �كونون قبل اإلنس.
ائتوني من �ل  :أنهم لما ُرموا أتوا إبلیس فأخبروه �ما �ان من أمرهم فقال :وفي روا�ة السدي "

�انوا  :قیل ا من الجنفبعث نفرً  ،صاحبكم �مكة :فأتوه فشم فقال ،أرض �قبضة من تراب أشمها
قدم رهط زو�عة وأصحا�ه على  :وروى عاصم عن زر قال .تسعة منهم زو�عة :وقیل ،سبعة
وهم أكثر الجن  ،بلغني أنهم من بني الشیصبان :وقال الثمالي .-صلى هللا علیه وسلم-النبي 

ا عاصم عن زر أنهم �انوا سبعة نفر وروى أ�ًض  .وهم عامة جنود إبلیس ،ا وأقواهم شو�ةعددً 
وحكى جو�بر عن الضحاك أنهم �انوا تسعة من  .ثالثة من أهل حّران وأر�عة من أهل نصیبین
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إن الجن الذین أتوا مكة جن نصیبین  :وقیل .قر�ة �الیمن غیر التي �العراق ،أهل نصیبین
 " والذین أتوه..

ن نصیبین وأما �و  ،نصیبین التي �العراق ،لكن المشهور عند المفسر�ن قاطبة أنها التي �العراق
 عرف في �تب البلدان.هذا ال �ُ فقر�ة في الیمن 

وقد مضى بیان  ،والذین أتوه بنخلة جن نینوى  ،إن الجن الذین أتوا مكة جن نصیبین :وقیل "
صلى هللا علیه -والسورة التي �ان �قرؤها رسول هللا  :قال عكرمة ،هذا في سورة األحقاف

فال معنى  ،وقد مضى في سورة األحقاف التعر�ف �اسم النفر من الجن ،اقرأ �اسم ر�ك -وسلم
 " إلعادة ذلك.

�عني ذ�ر أسمائهم وعددهم ومثل هذا الذي لم یذ�ر في الكتاب وال في صحیح السنة ال �حتاج 
 إلیه.

روى عامر  ،وهو أثبت ،رأى الجن لیلة الجن -صلى هللا علیه وسلم-إن النبي  :وقیل "
 -صلى هللا علیه وسلم-هل �ان ابن مسعود شهد مع رسول هللا  :لت علقمةسأ :الشعبي قال
صلى -هل شهد أحد منكم مع رسول هللا  :أنا سألت ابن مسعود فقلت :فقال علقمة ؟لیلة الجن

ذات  -صلى هللا علیه وسلم-ال، ولكنا �نا مع رسول هللا  :قال ؟لیلة الجن -هللا علیه وسلم
فبتنا �شر لیلة �ات  :قال ،استطیر أو اغتیل :األود�ة والشعاب فقلنا لیلة ففقدناه فالتمسناه في

فقدناك وطلبناك فلم  هللا، �ا رسول :فقلنا ،فلما أصبح إذا هو �جيء من ِقَبل حراء ،بها قوم
فذهبت معه فقرأت علیهم  ،أتاني داعي الجن«: فقال .نجدك فبتنا �شر لیلة �ات بها قوم

 :و�انوا من جن الجز�رة فقال ،وسألوه الزاد ،بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم فانطلق ،»القرآن
 ".»كر اسم هللا علیه �قع في أید�كملكم �ل عظم ذُ «

لكن  ،ألن نصیبین �الجز�رة �العراق ؛جن الجز�رة ما �ختلف مع ما تقدم من أنهم جن نصیبین
سیأتي أنهم من جن  ،عند المفسر�نعرف اإلشكال في �ونهم من نصیبین الیمن أن هذا ما �ُ 

طلق على مكان واحد �شملهم وعلى �ل حال الجز�رة ونصیبین والموصل ونینوى �لها تُ  ،الموصل
 اسم العراق.

و�ل �عرة علف  ،ا�كون لحمً  ام كر اسم هللا علیه �قع في أید�كم أوفرلكم �ل عظم ذُ « :فقال "
فإنها طعام إخوانكم  ،بهما افال تستنجو «: -مصلى هللا علیه وسل-رسول هللا  فقال ،»لدواّ�كم
 ،وابن عباس سمعه ،ألنه شاهده ؛وابن مسعود أعرف من ابن عباس :قال ابن العر�ي »الجن

دفعتین  -صلى هللا علیه وسلم-إن الجن أتوا رسول هللا  :وقد قیل ،ولیس الخبر �المعاینة
وهي التي ذ�رها ابن عباس قال  ،والثانیة بنخلة ،وهي التي ذ�رها ابن مسعود ،إحداهما �مكة

صلى -الذي حكاه عبد هللا بن عباس إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي  :البیهقي
ثم أتاه  ،وفي ذلك الوقت لم �قرأ علیهم ولم یرهم �ما حكاه ،وعلمت �حاله -هللا علیه وسلم
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�ما حكاه عبد هللا بن مسعود قال  ،داعي الجن مرة أخرى فذهب معهم وقرأ علیهم القرآن
صلى هللا علیه -واألحادیث الصحاح تدل على أن ابن مسعود لم �كن مع النبي  :البیهقي

 " لیلة الجن. -وسلم
فقال ابن  -علیه الصالة والسالم-هل �ان مع النبي  :ألنه سئل ابن مسعود سئل عن نفسه

وقد �ان معه جمع من أصحا�ه  ،ولعله �قصد لما ذهب إلى الجن ،لم �كن معه منا أحد :مسعود
ال تتعدوا هذا  :فالسفر األصلي معه ثم قال لهم ،ال تتعدوا هذا المكان :منهم ابن مسعود فقال لهم

إلى الجن مع أن أصل وذهب إلى الجن وقرأ علیهم ولیس معه أحد في السفر الخاص  ،المكان
إنه لیس معه  :سأله عن الماء قال -علیه الصالة والسالم-نبي وأن ال ،ي فیه تمامهذالحدیث ال

فیه أبو ز�د مجهول عند أهل العلم  ،هذا حدیث ضعیف ،تمرة طیبة وماء طهور :إال نبیذ قال
وعلیه معّول الحنفیة في جواز الوضوء �النبیذ مع أنه ضعیف وز�ادة على النص على  ،فومضعّ 

 مثل هذا.والنسخ ال �كون � ،اصطالحهم وهو نسخ
 طالب: ................

والذي �خص سورة األحقاف التي  ،لكن الكالم على الذي �خص هذه السورة ،هو أكثر من لقاء
 .ي ما دونت.تأما اللقاءات ال ،حادثة في القرآنفیها تدو�ن لل

 طالب: ................
 وفي سورة الجن.على �ل حال یهمنا اللقاءات التي دونت في القرآن في سورة األحقاف 

صلى هللا علیه -واألحادیث الصحاح تدل على أن ابن مسعود لم �كن مع النبي  :قال البیهقي "
 " انطلق �ه و�غیره یر�ه آثار الجن وآثار نیرانهم. و�نما سار معه حین ،لیلة الجن -وسلم

 ،ثم لما أراد أن �قرأ على الجن و�لتقي بهم لم �كن معه أحد ،�عني خروجهم من مكة �انوا معه
 فلما انصرفوا ورجع إلى أصحا�ه ذهب وذهب من معه ممن یر�ه آثارهم وآثار نیرانهم.

 طالب: ................
 بنخلة.. بین مكة والطائف.

 طالب: ................
 ..نعم

 طالب: ................
 نة..ي �المدیذمسجد الجن.. ال

 طالب: ................
ي من جهة سوق اللیل هناك �سمى مسجد الجن ما أدري هل هو.. وهناك محبس ذمعروف ال
 ا..الجن أ�ًض 

 طالب: ................
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 ین؟ أ
 طالب: ................

 هناك محبس الجن وهناك مسجد الجن.. ما هنا أحد من أهل مكة �حدد لنا..
 طالب: ................

 وذا جهة �ختلف. ،ال، هذا جهة
 طالب: ................

 مسألة اإلثبات وما اإلثبات �مكن من خالل توار�خ مكة یتبین.
 طالب: ................

 حتاج إلیه ال بد من نقله.لكن ما �ُ  ،نقلقلت وأشیاء لم تُ ال، فیه أشیاء نُ 
وقد مضى هذا المعنى في سورة األحقاف  ،ئذتوي من غیر وجه أنه �ان معه لیلرُ  وقد :قال "

أمرت أن أتلو « :قال -صلى هللا علیه وسلم-روي عن ابن مسعود أن النبي  ،والحمد هلل
ثم قال عبد هللا بن  ،فسكتوا ثم قال الثانیة ثم قال الثالثة »؟فمن یذهب معي ،القرآن على الجن

فخط  ،جون عند شعب أبي دبفانطلق حتى جاء الحَ  ،أنا أذهب معك �ا رسول هللا :مسعود
ثم مضى إلى الَحجون فانحدر علیه أمثال الَحجل �حدرون الحجارة  ،ال تجاوزه :ا فقالعلي خط� 

فقمت  ،فال أراه ،�أقدامهم �مشون �قرعون في دفوفهم �ما تقرع النسوة في دفوفها حتى غشوه
 ،ولصقوا �األرض حتى ما أراهم ،فتال القرآن فلم یزل صوته یرتفع ،إلي بیده أن اجلس أفأوم

ما �ان ذلك لك هؤالء « :قال ،�ا رسول هللا ،نعم :قلت »أردت أن تأتیني؟« :فلما انفتل إليَّ قال
 ،فزودتهم العظم والبعر ،فسألوني الزاد ،الجن أتوا �ستمعون القرآن ثم ولوا إلى قومهم منذر�ن

 " ا..اثني عشر ألفً  و�انوا :قال عكرمة »فال �ستطیبن أحد�م �عظم وال �عر
 مخرج الخبر �كامله مخّرج؟

 طالب: ................
 �قول؟ ماذا

 طالب: ................
وقصة  ،هذا ما فیه إشكال صحیح ،هذا ثابتفأما حدیث النهي عن االستطا�ة �العظم والروث 

 فة عند أهل العلم.ضعّ ابن مسعود �كاملها السیما حینما سأله عن الماء هذه مُ 
 -علیه السالم-وفي روا�ة انطلق بي  ،و�انوا اثني عشر ألًفا من جز�رة الموصل :قال عكرمة "

 :فأتاه نفر منهم فقال أصحابنا ،احتى إذا جئنا المسجد الذي عند حائط عوف خط لي خط� 
 " كأنهم رجال الزَّط.

 الزُّط.
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فمن  :قالوا »أنا نبي هللا« :ما أنت؟ قال :و�أن وجوههم المكا�ئ فقالوا ،�أنهم رجال الزُّط "
 " ؟�شهد...

المكاكي جمع مكوك وهو طاس  :و�قول ،الزُّط جنس من الهنود لونهم ضارب إلى السواد :�قول
�عني إناء �شرب فیه أعاله ضیِّق ووسطه واسع وهو مكیال معروف ألهل العراق  ،شرب فیه�ُ 

 بهذه الصفة.
 طالب: ................

 قر�بین من الصینیین. نعم
 :فقال ،هذه الشجرة :قال ؟فمن �شهد لك على ذلك :قالوا ،»أنا نبي هللا« :ما أنت؟ قال :فقالوا "

 »على ماذا تشهدین؟« :فجاءت تجر عروقها لها قعاقع حتى انتصبت بین ید�ه فقال ،�ا شجرة
فرجعت �ما جاءت تجر �عروقها الحجارة لها قعاقع حتى عادت  ،أشهد أنك رسول هللا :قالت

لما فرغ وضع رأسه على حجر ابن مسعود فرقد ثم  -علیه السالم-ثم روي أنه  ،كما �انت
هل هو إال تمر « :ال، إال أن معي إداوة فیها نبیذ فقال :قال »هل من َوضوء؟« :استیقظ فقال

 " فتوضأ �ه. »وماء
 �قول؟ ماذالكن الحدیث ضعیف �ما قلنا،  ،وماء َطهورإن هو إال تمرة طیبة 

 طالب: ................
ألنها تتضمن  ؛هو معّول الحنفیة في جواز الوضوء �النبیذ مع أنهم ردوا أحادیث صحیحة :قلنا

حدیث وهنا  ،واآلحاد ال ینسخ المتواتر ،والز�ادة على النص نسخ عندهم ،الز�ادة على النص
 ومع ذلك یثبتونه. ،وفیه ز�ادة على النص ،شدید الضعف

فال  ،وما �ستنجى �ه في سورة براءة ،قد مضى الكالم في الماء في سورة الِحجر :الثالثة "
فروى إسماعیل عن الحسن البصري  ،واختلف أهل العلم في أصل الجن: الرا�عة .معنى لإلعادة

وهم شر�اء في  ،ومن هؤالء وهؤالء مؤمنون و�افرون  ،واإلنس ولد آدم ،أن الجن ولد إبلیس
ومن �ان من هؤالء وهؤالء  ،ا فهو ولي هللافمن �ان من هؤالء وهؤالء مؤمنً  ،الثواب والعقاب

 " ا فهو شیطان.كافرً 
 نسأل هللا العافیة. ،وعدو هلل

 ،وهم یؤمنون  ،وروى الضحاك عن ابن عباس أن الجن هم ولد الجاّن ولیسوا �شیاطین "
واختلفوا في  ،والشیاطین هم ولد إبلیس ال �موتون إال مع إبلیس ،ومنهم المؤمن ومنهم الكافر

فمن زعم أنهم من الجاّن ال من  ،دخول مؤمني الجن الجنة على حساب االختالف في أصلهم
 :إنهم من ذر�ة إبلیس فلهم فیه قوالن :ومن قال ،یدخلون الجنة �إ�مانهم :ذر�ة إبلیس قال

و�ن صرفوا عن  ،ال یدخلونها :الثاني وهو روا�ة مجاهد ،یدخلونها :وهو قول الحسنأحدهما 
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 {  | } y z ] :وقد مضى في سورة الرحمن عند قوله تعالى ،النار حكاه الماوردي

 " قال البیهقي في روایته وسألوه الزاد.. :الخامسة .بیان أنهم یدخلونها  ٥٦الرحمن: Z  ے ~
هؤالء الحور  المقصود أنهم لم �طمث ولم �جامع ،على أنهم یدخلونهالیس فیه داللة صراحة 

فلیس فیه نص أن هذا الطمث المنفي  ،النفي مطلق ،قبلهم أحد ال �عد دخول وال قبل دخول الجنة
 خاص �الجنة �عد دخول الجنة.

 قال البیهقي.. :الخامسة
 طالب: ................

اإلنس  :وأنه ال یوجد صنف ثالث قال ،�قابل الجن �اإلنسالمسألة خالفیة بین أهل العلم أن من 

t      u v  Z ]والذي تدل علیه اآل�ة  ،ألنهم موجودان في وقت واحد ؛والجن ولد إبلیس ،ولد آدم

فیلزم علیه أن الجن قبل  ،ولیس هو األصل ،و�بلیس فرع منهم ،أن األصل الجن  ٥٠الكهف: 
 اإلنس.

 طالب: ................
وهو  ،لقوا من قبلهلكن ما الذي �خصه بذلك والجن الذین خُ  ،أن إبلیس �ان في الجنة وحده تقدم

 فإذا �انوا. ،واحد منهم
 طالب: ................

 اآلن ما �مكن أن نقول آدم من اإلنس من جنس هذا النوع.
 طالب: ................

ما �مكن  ،و�بلیس من الجن ،أال �مكن أن �كون آدم من الجنس فتكون (ِمن) بیانیة :ال، أنا أقول
 أن �قال هذا؟

 طالب: ................
 ن آدم من اإلنس و�بلیس من الجن.إ :�هللا مثل ما نقول

 طالب: ................
نه �ان إعلى قول من قال نه �ان من المالئكة �صدد الرد إوقوله من الجن یرد على من �قول 

 من المالئكة.
 طالب: ................

 الشیاطین هو رأسهم.
 طالب: ................

، إبلیس مخلد إلى قیام الساعة للحكمة اإللهیة التي من أجلها خلق للحكمة التي من أجلها نعم
 �ه امتحان الجن واإلنس �ه. ،خلق امتحان الناس
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 طالب: ................
علیه الصالة -سلك مسلكهم فهذه سبیله یدعو على ضاللة ومن اتبعه �خالف سبیل النبي  من

 .١٠٨یوسف: P Q R S T   VU W X Y Z \[  Z ] -والسالم
 طالب: ................

ا �ه ومات على ذلك ال مؤمنً  -علیه الصالة والسالم-�هللا مقتضى الحدیث أنه من رأى النبي 
وال  ،والمراد �الصحبة المصاحبة العرفیة ،ومن خص ذلك ببني آدم ،الحدشك أنهم یدخلون في 

 تعرف المصاحبة العرفیة من جني إلنسي.
 طالب: ................

 ، لكن التخصیص �العرف.نعم
لكم �ل « :وسألوه الزاد و�انوا من جن الجز�رة فقال :قال البیهقي في روایته :الخامسة "

وقد أنكر جماعة من �فرة األطباء والفالسفة الجن  ،دلیل على أنهم �أكلون و�طعمون  ،»عظم
 " وال �صح طعامهم. ،إنهم �سائط :وقالوا

لكن انسیاق وراء العقل فیما ال  ،�سائط غیر مر�بة وغیر المر�ب ال یتصور منه األكل والشرب
هذه  ،فضلوا وأضلوا ،فیما ال یدر�ون وهذه مشكلة الفالسفة أنهم لهثوا وراء عقولهم  ،یدر�ه العقل

 فمن تصدى لها ال بد أن �قع في الخطأ. ،بنقل ،درك إال �سمعأمور ال تُ 
ولیس في المخلوقات �سیط مر�ب  ،والقرآن والسنة ترد علیهم ،اجتراء على هللا وافتراءً  "

ولیس �متنع أن  ،وغیره مر�ب ولیس بواحد �یفما تصرف حاله ،إنما الواحد سبحانه ،مزدوج
وأكثر ما یتصّورون لنا في  ،في صورهم �ما یرى المالئكة -صلى هللا علیه وسلم -یراهم النبي

 " صور الحیات.
 یتصورون یتشكلون بهذه األشیاء. ،في الحیات وفي القطط وفي الكالب

�أنصاف  -صلى هللا علیه وسلم-حدیث عهد �عرس استأذن رسول هللا  ففي الموطأ أن رجالً  "
فأهوى إلیها  ،وفیه فإذا حیة عظیمة منطو�ة على الفراش ،الحدیث ..النهار أن یرجع إلى أهله

إن لهذه البیوت « :قال -علیه السالم-وفي الصحیح أنه  ،وذ�ر الحدیث ،مح فانتظمها�الرُّ 
 :وقال ،»ا فإن ذهب و�ال فاقتلوه فإنه �افرفحرِّجوا علیها ثالثً ا فإذا رأیتم منها شیئً  ،عوامر

 " وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة. ،»اذهبوا فادفنوا صاحبكم«
 قال علیه؟ ماذاالحدیث صحیح، 

 طالب: ................
وأطفاله ا هل یبقى في بیته وأوالده وذر�ته ج علیها ثالثً هو في صحیح مسلم، لكن یبقى أنه �حرِّ 

و�مر علیها  ،هذا الجني �صورة الحیة أو أنه �خرج من بیته و�نتقل إلى مكان آخر ،ونساؤه عندهم
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تنتهي ثالثة  ى أنلمفروشة إ ةتأخذ لك شق ،�خاف منها ،قد ال �طیق البقاء في البیت ؟�حرجها
 ،النص جاء في المدینة »إن في المدینة«من أهل العلم من یرى أن هذا خاص �المدینة  ،األ�ام

المدینة فغیرها من البلدان في � اولو جاء خاص�  ،یرى أن العبرة �عموم اللفظ من ومن أهل العلم
استشكل من تصرفاته ما �ستشكل فإنه �حرج  افإذا رأى أحد حیة في بیته أو حتى هر�  ،حكمها
ا من انتقامهم ممن �ثیرة جد�  هناك شواهد ،وهم ینتقمون ممن یتعدى علیهم ،وال یبادر �قتله ،علیه

 ا فهو في حل من ذلك.فإذا حّرج علیها ثالثً  ،اعتدى علیهم
 طالب: ................

 أسألك �اهلل إال خرجت عن داري. :�قول
 طالب: ................

 ،ا تصرف عاقل.. �عني ُوجد من القطط ما یتصرف أحیانً أشیاء تدل علىتصرفات ال، فیه 
 ،اتجده یرعى مصالح أهل البیت أحیانً  ،فتجده وهذا موجود ومشهور �جلس في البیت سنین

ال شك أن هذا  ،و�ذهب مع مثل الكلب مع من �خاف منهم إلى غایته و�رجع ،و�حرس الصبیان
 بعضها ینفع.فال �منه و مثل هذا إذا خیف  ،التصرف ما �صدر من قط عادي

 طالب: ................
 لیاٍل.ثالث 

إن �المدینة جن�ا قد « :لقوله في الصحیح ؛وقد ذهب قوٌم إلى أن ذلك مخصوص �المدینة "
هذا یدل على أن غیرها من البیوت  :قلنا .فیختص �حكمها ،وهذا لفظ مختص بها ،»أسلموا
 ،و�نما ُعلل �اإلسالم ،ا بهافیكون ذلك الحكم مخصوًص  ،ألنه لم ُ�علل �حرمة المدینة ؛مثلها

ا عن الجن الذي لقي و�انوا من جن رً أال ترى قوله في الحدیث مخبِ  ،وذلك عامٌّ في غیرها
وقد مضى في سورة  ،وهذا عام ،ونهى عن عوامر البیوت :وهذا بیِّن �عضده قوله ؟الجز�رة

أي   ١الجن: Z  . - , +  * ( ]قوله تعالى  .فال معنى لإلعادة ،البقرة القول في هذا
ا قرآنً  :وقیل ،ا في ِعَظم بر�تهعجبً  :وقیل ،ا في بالغة مواعظهعجبً  :وقیل ،في فصاحة �المه

 ،أي إلى مراشد األمور  ٢الجن:  Z 1     0 / ]ا �عنون عظیمً  :وقیل ،ا ال یوجد مثلهعز�زً 

 " .٢الجن: Z  43 2 ]ا في موضع الصفة أي هاد�ً  :و�هدي ،إلى معرفة هللا تعالى :وقیل
 ا نكرة.وقرآنً  ،و�عد المعرفة حال ،صفةألن الجمل �عد النكرة 

" [ 2 43  Z :9 8   7 6 5 ] .أي فاهتدینا �ه وصدقنا أنه من عند هللا  ٢الجن Z  :٢الجن  
 ،مي الجن �الشهبثم رُ  ،ألنه الذي �ان �عثهم لیأتوه �الخبر ؛أي ال نرجع إلى إبلیس وال نطیعه

وفي هذا تعجیب المؤمنین بذهاب  ،ألنه متفرد �الر�و�یة ؛ال نتخذ مع هللا إلًها آخر :وقیل
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أي استمعوا   ١الجن: Z  ) '     & % ]وقوله  .مشر�ي قر�ش عما أدر�ته الجن بتدبرها القرآن
 " ولم یذ�ر المستِمع إلیه. ،فعلموا أن ما �قرؤه �الم هللا ،-صلى هللا علیه وسلم-إلى النبي 
 المستَمع.

 " إلیه.ولم یذ�ر المستَمُع  "
 المستَمَع إلیه.

 " لداللة الحالة إلیه. ؛ولم یذ�ر المستَمَع إلیه "
 الحال.

هو ما بین ثالثة إلى  :الرهط قال الخلیل :والنفر ،لداللة الحال علیه ؛ولم یذ�ر المستَمعَ  "
َشد �فتح الراء والشین. :وقرأ عیسى الثقفي .عشرة  " یهدي إلى الرَّ

 ا.ا وُرْشدً مصدران للفعل َرَشد یرشد َرَشدً  والرََّشد والرُّْشد �الهما

�ان علقمة و�حیى واألعمش وحمزة والكسائي وابن   ٣الجن: Z  = >  ; : ]قوله تعالى:  "

 ]وهو  ،اعامر وخلف وحفص والسلمي ینصبون أن في جمیع السورة في اثني عشر موضعً 

: ;  < =  Z :٣الجن،  [ D E           F Z  :٤الجن ، [ L M  Z :٥الجن،  [ W X      Y  Z :٦الجن ، 

[ c d  Z :٧الجن ، [ m n o  Z :٨الجن ، [ v w          x  Z :٩الجن ، [ ¦ § ̈ Z  :الجن

١٠،  [ µ ¶ ̧ Z  :١١الجن،  [ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È  Z :١٢الجن،  [ Í Î Ï Ð   
Z  :١٣الجن،  [ ! " #  Z :ا على قولهعطفً  ، ١٤الجن: [ $ % &     Z :وأنه   ١ الجن

 ،فما �عده معطوف علیه ،ألنها في موضع اسم فاعل أوحي ؛استمع ال �جوز فیه إال الفتح
وهو  ،وجاز ذلك ،و�أنه تعالى جد ر�نا :آمنا �ه أي :هو محمول على الهاء في قوله :وقیل

 ،وقرأ الباقون �لها �الكسر ،قنا أنه جد ر�ناأي وصدّ  )أن(لكثرة حرف الجاّر مع  ؛ضمر مجرورمُ 
 " ألنه.. ؛فقالوا إنا سمعنا :ا على قولهواختاره أبو عبیدة وأبو حاتم عطفً  ،وهو الصواب

إذا  )إنـ(إذا �ان المعطوف على مقول القول والعطف على نیة تكرار العامل فكأن القول مكرر ف
 وقعت في مقول القول وجب �سر همزها.

 واختاره..
 فتكون مفتوحة. ،الهاء في آمنا �ه المجرورةنه محمول ومعطوف على آمنا على إ :و�ذا قلنا

 " ألنه �له من �الم.. ؛فقالوا إنا سمعنا :ا على قولهواختاره أبو عبیدة وأبو حاتم عطفً  "
 كلَّه.

 :وأما أبو جعفر وشیبة فإنهما فتحا ثالثة مواضع وهي قوله تعالى ،ألنه �لَّه من �الم الجن "

[ : ;  < =  Z :٣الجن ، [ D E           F Z  :٤الجن،  [ W X      Y  Z :ألنه من  :قاال  ٦الجن
 " ألنه من �الم الجن. ؛و�سرا ما �قي ،الوحي
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 إنا سمعنا. :�عني فیصح عطفه على قولهم

ا وشیبة وزر بن حبیش فكلهم فتحوا إال نافعً   ١٩الجن:  P Q R S T Z ] :وأما قوله تعالى "
َل عن عاصم وال خالف في فتح همزة أنه استمع نفر  ،فإنهم �سروا ال غیر ،وأ�ا �كر والمفضَّ

و�ذلك ال خالف في �سر ما �عد  ،وأن قد أبلغوا ،وأن المساجد هلل ،وأن لو استقاموا ،من الجن

 ¼ « ]و ، ٢٠الجن: Z  ̂ [       \ ] :وقال ، ١الجن: Z  +  * ( ] :القول نحو قوله تعالى
½  Z :و ، ٢٥الجن[ d e f g  Z :و�ذلك ال خالف في �سر ما �ان �عد �اء  ، ٢١الجن

ألنه  ؛ ٢٧الجن:  Ô   Õ Ö × Ø  Z ] ، ٢٣الجن:  Z ¨    § ¦ ¥ ]الجزاء نحو قوله تعالى: 
 " موضع ابتداء.

�عني من المتفق علیه عند النحاة أن همزة إن مكسورة �عد القول تكسر في مواضع وتفتح في 
ا منه ما یتجه لكن یبقى أن العطف في االثني عشر موضعً  ،افتكسر �عد القول اتفاقً  ،مواضع

�فتح على حسب  وحینئذٍ  ،ومنه ما �ظهر عدم عطفه على مقول القول ،عطفه على مقول القول
 ومنهم من �كسر. ،فمنهم من �فتح �ن،ومنه ما یتردد بین األمر  ،التقدیر الذي سبق

�ان  :ومنه قول أنس ،ة والجاللمالجد في اللغة العظ  ٣الجن: Z  = >  ; : ]قوله تعالى:  "

أي   ٣الجن: Z  = > ]فمعنى  ،الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عیوننا أي عظم وجلّ 
 " وقال أنس بن مالك. ،هرُ �ْ ذِ  :اوعن مجاهد أ�ًض  .عكرمة ومجاهد وقتادة هقال ،عظمته وجالله

 ه.رُ �ْ ذِ  :هعظمته القول األول، والثاني جدّ  :هجدّ 
 وقال أنس.

 ،�ما أن الجد �طلق و�راد أبو األب أو أبو األم ،المراد �ه الحظ »وال ینفع ذا الجد منك الجد«
 وسیأتي ذ�ر ذلك إن شاء هللا.

 طالب: ................
 �حبس الجد.

 طالب: ................
لما تكلم عن الفقراء �عني  ،وذو الجد محبوسون  ،ومنه الغنى ،والجد الحظ ،ال، في الكل الحظ

 الغنى.
ورجل مجدود أي  ،ومنه قیل للحظ جد ،غناه :اوقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أ�ًض  "

أي ذا الغنى منك  :قال أبو عبیدة والخلیل »وال ینفع ذا الجد منك الجد« :وفي الحدیث ،محظوظ
وقال القرظي  .فعله :وقال الضحاك .قدرته :وقال ابن عباس ،إنما تنفعه الطاعة ،الغنى

وقال  .ملكه وسلطانه :وقال أبو عبیدة واألخفش .آالؤه ونعمه على خلقه :اوالضحاك أ�ًض 
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إنهم عنوا  :وقیل ،أي تعالى ر�نا  ٣الجن: Z  = >  ; : ] :وقال سعید بن جبیر .أمره :السدي
 " و�كون هذا من قول الجن. ،بذلك الجد الذي هو أبو األب

 ا.حیث قاسوه على خلقه ورأوا أن له جد�  ،-جل وعال-ا من جهلهم �اهلل و�كون هذا أ�ًض 
 " وقال محمد بن علي بن الحسین وابنه جعفر الصادق. "

 ولیس هو الباقر محمد بن علي الباقر والثاني جعفر بن محمد الصادق.
 ،فلم یؤاخذوا �ه ،و�نما قالته الجن للجهالة ،لیس هلل تعالى جد :وابنه جعفر الصدیق والر�یع "

 ،كر في القرآنإذ لو لم �جز لما ذُ  ؛و�جوز إطالق لفظ الجد في حق هللا تعالى :وقال القشیري 
و�ذلك قرأ  ،ِجد �كسر الجیم على ضد الهزل :وقراءة عكرمة ،فتجنبه أولى ،غیر أنه لفظ موِهم

جَدى  ..ىا وأبي األشهب جدّ و�روى عن ابن السمیقع أ�ًض  ،أبو حیوة �محمد بن السمیقع
 " جّدى ر�نا.. ..ر�نا
 ال.

 مشددة؟
 بدون تشدید.

 " جَدى ر�ُّنا. "
 ر�ِّنا.

ا �التنو�نوقرأ عكرمة أ�ًض  ،جَدى ر�ِّنا وهو الجدوى والمنفعة " ور�ُّنا �الرفع على أنه  ،ا جد�
ور�ُّنا �الرفع  ،وعن عكرمة جّد �التنو�ن والرفع ،وجدَّى منصوب على التمییز ،مرفوع بتعالى

 ،ذف وأقیم المضاف إلیه مقامهوحُ  ،فجد الثاني بدل من األول ،على تقدیر تعالى جد جد ر�نا
 ،ا لالستئناس بهما والحاجة إلیهماوأنه تعالى جالل ر�نا أن یتخذ صاحبة وال ولدً  :ومعنى اآل�ة

 " والرب یتعالى عن األنداد والنظراء.
فال �حتاج إلى ما  ،�حاجته ا�له اتوقلمخلوا�لهم الناس  ،هو الغني عن خلقه -جل وعال-هللا 

 یتكثر �ه أو �ستعین �ه.

 ،الهاء في أنه لألمر أو الحدیث  ٤الجن: D E           F G H I J K  Z ]قوله تعالى:  "
مجاهد  والسفیه هنا إبلیس في قول ،و�جوز أن تكون زائدة ،وفي �ان اسمها وما �عدها الخبر

 " وابن جر�ج وقتادة.
یزال  وال ،لئال ُ�ظن أنه �ان في السابق وال �قال في الالحق ؛زائدة�ان و�جوز أن تكون  :قوله

و�ذلك من أهل  ،ما ال یلیق �ه -جل وعال-السفهاء من الناس من طوائف الكفر �طلقون علیه 
شطط الذي لم ُینزل هللا �ه وهذا من ال ،وهذا یدل على السفه ،البدع �صفونه �ما ال یلیق �ه

وال یلزمون  ،و�ما یبالغون في النفي ،والمبتدعة إما یبالغون في اإلثبات ا،وال حجة وال برهانً  اسلطانً 
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وهذا نوع  ،وال �عتمدون ما اعتمده هللا لنفسه ووصف �ه نفسه �األدلة الصحیحة من الكتاب والسنة
 من الشطط.

المشر�ون  :وقیل -صلى هللا علیه وسلم-أبیه عن النبي بن أبي موسى عن ورواه أبو بردة  "
والشطط واالشتطاط الغلو في  ،عصاه سفیه الجن �ما عصاه سفیه اإلنس :من الجن قال قتادة

فیعبر �ه عن  نوأصله البعد ،هو الكذب :وقال الكلبي ،هو الَجور :وقال أبو مالك ،الكفر
 قال الشاعر: ،الصدقلبعده عن  ؛وعن الكذب ،لبعده عن العدل ؛الَجور

ــــــــــة حــــــــــال حكّ  ــــــــــك فاشــــــــــتّطوا�أ�  مــــــــــوا فی
 

 ومـــــــــــا ذاك إال حیـــــــــــث �ممـــــــــــك الـــــــــــوخط 
 " أي حسبنا.  ٥الجن: L M  Z ]قوله تعالى:  

�عني ال   ٢٢ص:  a Z ` _ ^ [ ]الشطط البعد عن الصراط السوي والنهج المستقیم 
لبعده  ؛فیعبر �ه عن الجور ،وأصله البعد :قال ،في دائرة الحق ،في الحق �ن ،تبعد عن الحق

�ل ما �عد عن الحق �ل ما �عد عن صفة من  ،لبعده عن الصدق ؛وعن الكذب ،عن العدل
 صفات الحق التي جاء بها الشرع فإنه شطط.

" [ N O P Q R S T U          V  Z :ا حتى سمعنا فلذلك صدقناهم في أن هلل صاحبة وولدً   ٥الجن
ل :وقرأ �عقوب والجحدري وابن أبي إسحاق ،ا �ه الحقالقرآن وتبینّ  انقطع  :وقیل ،أن لن تقوَّ

 " اإلخبار عن الجن هاهنا.
 وهذا �ثیر. ،واقتصر على إحدى التاءین ،تقّول أصلها تتقول

فمن  ، ٦الجن:  W X      Y Z [   Z ]:انقطع اإلخبار عن الجن هاهنا فقال هللا تعالى  :وقیل "
من قول هللا  ومن �سر جعلها مبتدأً  ،أنه استمع :فتح وجعله من قول الجن ردها إلى قوله

 " تعالى والمراد �ه �ما �انوا..
 غیر معطوف على ما تقدم. افیكون استئنافً استئناف 

�انوا �فعلونه من قول الرجل إذا نزل بواٍد أعوذ �سید هذا الوادي من شر والمراد �ه ما  "
�ان  :قال مقاتل ،قاله الحسن وابن ز�د وغیرهما ،فیبیت في جواره حتى �صبح ،سفهاء قومه

فلما جاء  ،ثم فشا ذلك في العرب ،ل من تعّوذ �الجن قوٌم من أهل الیمن ثم من بني حنیفةأوّ 
 " وقال �ردم. .ر�وهماإلسالم عاذوا �اهلل وت
أعوذ �كلمات التامات من شر  ،من شر ما خلق ..أعوذ �كلمات هللا التامة :وقول الذ�ر المشهور

 ما خلق.
 طالب: ................

ا حین لكن األول فیمن خاف قالها ثالثً  ،أعوذ �كلمات التامة من �ل شیطان وهامة جاء هذا وهذا
 �صبح وحین �مسي ما �ضره.
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صلى هللا علیه -خرجت مع أبي إلى المدینة أول ما ذ�ر النبي  :�ردم بن أبي السائبوقال  "
من الغنم فقال  فلما انتصف اللیل جاء الذئب فحمل حمالً  ،فآوانا المبیت إلى راعي غنم -وسلم

فأتى الحمل �شتد وأنزل هللا  ،فنادى مناٍد �ا ِسرحان أرسله ،�ا عامر الوادي أنا جارك :الراعي

 " .٦الجن: W X      Y Z [   \  Z ] :تعالى على رسوله �مكة
�ما بّین  ،هذا ز�ادة في االبتالء ،وهذا من الز�ادة في االبتالء أنه استجار �غیر هللا فأجیب وأجیر

في الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان أنه قد �أتي من یدعو  -رحمه هللا-شیخ اإلسالم 
 ،فیسمع صوت الشیطان من داخل القبر من �اب االبتالء واالمتحان ،صاحب القبر و�ستغیث �ه

 �هللا المستعان. ،ظن أن صاحب القبر أجا�هفی

  ٦الجن: W X      Y Z [   \ ]     ̂ _ ̀ a b  Z ]وأنزل هللا تعالى على رسوله �مكة  "
اإلثم في  :والرهق ،قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ،اا أي خطیئة و�ثمً أي زاد الجنُّ اإلنَس رهقً 

Z  =< > ]ومنه قوله تعالى:  ،ورجل رِهق إذا �ان �ذلك ،كالم العرب وغشیان المحارم

 وقال األعشى: ، ٢٧یونس: 
 ال شــــــــــيء ینفعنــــــــــي مــــــــــن دون رؤ�تهــــــــــا

 
 اهــــل �شــــتفي وامــــق مــــا لــــم �صــــب رَهًقـــــ 

فزادوهم أي إن  :اوقال مجاهد أ�ًض  ،ا لهاإذ �انوا سببً  ؛ضیفت الز�ادة إلى الجنوأُ  ،ا�عني إثمً  
ا وقال قتادة أ�ًض  .سدنا اإلنس والجن :الجنا بهذا التعوذ حتى قالت اإلنس زادوا الجن طغیانً 

 :وقال سعید بن جبیر .ا من الجنا وخوفً یزداد اإلنس بهذا فرقً  :وأبو العالیة والر�یع وابن ز�د
ال �طلق لفظ الرجال  :وقیل ،وال خفاء أن االستعاذة �الجن دون االستعاذة �اهلل �فر وشرك ،اكفرً 

 ،اإلنس �عوذون من شر الجن برجال من اإلنسوأنه �ان رجال من  :فالمعنى ،على الجن
 :قال القشیري  ،أعوذ �حذ�فة بن بدر من جن هذا الوادي :و�ان الرجل من اإلنس �قول مثالً 

 " إذ ال یبعد إطالق لفظ الرجال على الجن. ؛وفي هذا تحّكم
ر علیه إال على �ل حال االستعانة واالستغاثة �غیر هللا سواء �انت �اإلنس أو �الجن فیما ال �قد

 نسأل هللا العافیة. ،هللا هذا �له من الشرك األكبر

هذا من قول هللا تعالى لإلنس أي   ٧الجن: c d e   f g h i j k l  Z ]قوله تعالى:  "
 " قال الكلبي.. ،وأن الجن ظنوا أن لن یبعث هللا الخلق �ما ظننتم

 في الجن.ا موجود �عني �ما أن اإلنس ینفون و�نكرون البعث هو أ�ًض 
إلى خلقه �قیم �ه  المعنى ظنت الجن �ما ظنت اإلنس أن لن یبعث هللا رسوالً  :قال الكلبي "

 " أي إذا آمن هؤالء الجنِّ �محمد.. ،و�ل هذا تو�ید للحجة على قر�ش ،الحجة علیهم
.  الجنُّ

 " أي إذا آمن هؤالء الجنُّ �محمد فأنتم أحق بذلك. "
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 بدل أو بیان.�أن المعرفة �عد اسم اإلشارة 
 طالب: ................

 رسل؟
 طالب: ................

 دل على أن الرسل..
 طالب: ................

 لكن دلت األدلة الصحیحة الصر�حة على أنهم من اإلنس �لهم. ،نذر هؤالء
 طالب: ................

 �اآل�ة.. نعم
 طالب: ................

 والواقع �شهد بذلك. ،من اإلنسال ال، دل الدلیل على أنهم 

 ،هذا من قول الجن أي طلبنا خبرها �ما جرت عادتنا  ٨الجن: m n o  Z ]قوله تعالى:  "
ا جمع وشهبً  ،والحرس جمع حارس ،ا أي حفظة �عني المالئكةا شدیدً فوجدناها قد ملئت حرسً 

وقد مضى القول فیه في  ،وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن استراق السمع ،شهاب
 ،فاألول الهاء واأللف ،ا إلى مفعولینووجد �جوز أن �قدر متعد�ً  ،سورة الِحجر والصافات

 " و�جوز أن یتعدى إلى مفعول واحد.. ،لئت في موضع المفعول الثانيومُ 
 �عني وجدناها مملوءة.

 ...و�كون ملئت في موضع الحال على إضمار قد
ل �مملوءة  وهذا أظهر. ،وتكون حاًال  ،قد ملئت وتؤوَّ

 ،اا من نعت الحرس أي ملئت مالئكة شدادً وشدیدً  ،ا نصب على المفعول الثاني �ملئتوحرسً  "
وجمع السلف  ،وهو �ما �قال السلف الصالح �معنى الصالحین ،ووّحد الشدید على لفظ الحرس

 قال: ،وجمع الحرس أحراس ،أسالف
 تجــــــــــــاوزت أحراســــــــــــا وأهــــــــــــوال معشــــــــــــر

 
 ............................. 

 v w          x y ]قوله تعالى:  .ا على معنى ُحرست حراسة شدیدةا مصدرً و�جوز أن �كون حرسً  
z |{ } ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  Z :ومقاعد مواضع  ،منها أي من السماء  ٩الجن

�عني أن مردة الجن �انوا �فعلون ذلك لیستمعوا  ،�قعد في مثلها الستماع األخبار من السماء
فحرسها هللا تعالى حین  ،من المالئكة أخبار السماء حتى یلقوها إلى الكهنة على ما تقدم بیانه

  ٩الجن: Z  ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { ] :قة فقالت الجن حینئذٍ �عث رسوله �الشهب المحرِ 
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لم �كن انقضاض الكو�ب إال �عد  :و�قال ،وقد تقدم بیان ذلك ،�عني �الشهاب الكو�ب المحرق 
 " وهو آ�ة من آ�اته. ،-صلى هللا علیه وسلم-مبعث النبي 

فیتراكبون حتى  ،�انوا یتمكنون من القرب من السماء -علیه الصالة والسالم-ألنهم قبل مبعثه 
ثم �ضیف إلیها  ،ثم �سمع الكلمة أو الكلمتین ،�صل أعالهم إلى قر�ب �حیث �سمع ما �صدر

 و�كذب فیما عداه. ،فیصدق فیما سمع ،مائة
ا حدث لمبعث النبي ف قبل المبعث أو �ان ذلك أمرً قذَ هل �انت الشیاطین تُ  :واختلف السلف "

وقال قوم لم تكن تحرس السماء في الفترة بین عیسى  :فقال الكلبي ،-صلى هللا علیه وسلم-
-و�نما �ان ذلك من أجل �عثة النبي  ،خمسمائة عام -صلوات هللا علیهما وسالمه-�محمد 

ُمنعوا من السموات �لها  -صلى هللا علیه وسلم-فلما ُ�عث محمد  ،-صلى هللا علیه وسلم
ذ�ره البیهقي وقال عبد  ،ن ابن عباسورواه عطیة العوفي ع :قلت .وُحرست �المالئكة والشهب

ُمنعت الشیاطین  -صلى هللا علیه وسلم-لما �ان الیوم الذي ُنبِّئ رسول هللا  :هللا بن عمر
حرس في الفترة بین عیسى لم تكن السماء تُ  :وقال عبد الملك بن سابور .موا �الشهبورُ 

ُحرست السماء  -ه وسلمصلى هللا علی-عث محمد فلما �ُ  -علیهما الصالة والسالم-�محمد 
�انت الشیاطین  :وقال نافع بن جبیر .نعت عن الدنو من السماءوُرمیت الشیاطین �الشهب ومُ 

ونحوه  ،ُرمیت �الشهب -صلى هللا علیه وسلم-فلما ُ�عث رسول هللا  ،رمىفي الفترة تسمع فال تُ 
صلى هللا علیه - ئ رسول هللابّ رم بنجم منذ رفع عیسى حتى نُ لم یُ  :بن �عب قال عن أبيّ 

صلى هللا علیه -و�نما زادت �مبعث رسول هللا  ،�ان ذلك قبل المبعث :وقیل ،فُرمي بها -وسلم
وقال أوس بن حجر  ،ملئت أي ز�د في حرسها :وهو معنى قوله تعالى ،ا �حالهإنذارً  -وسلم

 وهو جاهلي:
ــــــــــــــــــــــــــــانقض �الــــــــــــــــــــــــــــدري یتبعــــــــــــــــــــــــــــه  ف

 
ــــــــــــــــــــــه طُ   ــــــــــــــــــــــور تخال ــــــــــــــــــــــنقــــــــــــــــــــــع یث  انًب

 " وهذا.. 
 النقع الغبار.

وأن  ،�ل شعر ُروي فیه فهو مصنوع :وقد أنكر الجاحظ هذا البیت وقال ،وهذا قول األكثر�ن "

 p q r ]لقوله تعالى:  ؛والقول �الرمي أصح ،الرمي لم �كن قبل المبعث والرمي
s t u  Z :وهذا إخبار عن الجن أنه ز�د في حرس السماء حتى امتألت منها   ٨الجن
جالس في نفر من  -صلى هللا علیه وسلم-بینما النبي  :ولما روي عن ابن عباس قال ،ومنهم

�نا نقول �موت  :قالوا ؟ما �نتم تقولون في مثل هذا في الجاهلیة :أصحا�ه إذ رمي بنجم فقال
إنها ال ُترمى لموت أحد وال « :-صلى هللا علیه وسلم-فقال النبي  .عظیم أو یولد عظیم

ثم سبح أهل  ،ح حملة العرشا في السماء سبّ ولكن ر�نا سبحانه وتعالى إذا قضى أمرً  ،لحیاته
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ماذا قال  :و�ستخبر أهل السماء حملة العرش ،كل سماء حتى ینتهي التسبیح إلى هذه السماء
فما  ،فتخطف الجن فیرمون  ،فیخبرونهم و�خبر أهل �ل سماء حتى ینتهي الخبر إلى هذه ،ر�كم

 " .»جاؤوا �ه فهو من..
 تتخطف.
 تتخطف؟

 نعم فتتخطف الجن.
 " ولكنهم یز�دون فیه. ،فما جاؤوا �ه فهو حق ،فتتخطف الجن فیرمون  "

وال �جوز تصد�قهم حتى فیما  ،الكالم من الكهنةومع ذلك ال �صدقون ال هم وال من ألقوا إلیهم 
�عني �ذب ولو صدق ولو قال ما �طابق الواقع فإنه ال �جوز  ،�طابق الواقع من �المهم

مع أن الكاهن قد  ،»ا فصدقه �ما �قول فقد �فر �ما أنزل على محمدمن أتى �اهنً « ،تصد�قهم
لكنه �ذب  ،و�خبر �ه على مقتضى الواقع ،تلقي إلیه الشیاطین �عض شيء �طلعون علیه

مثل ما قلنا نظیره في القذفة الثالثة ولو رأوه  ،ا للواقعولو �ان مطا�قً  ،والكِذب هذا حقیقة شرعیة

النور: Y Z [ \ ] ̂  Z ]ا ثم لم �أتوا برا�ع فإنهم صر�حً  ا�أم أعینهم یزني بها زناءً 

إن الشمس والقمر «ا في الكسوف هذا جاء أ�ًض  ،»رمى لموت أحد وال لحیاتهو�نها ال تُ « ، ١٣
انكسفت الشمس لموت  :ألنهم قالوا ؛»آیتان من آ�ات هللا ال ینكسفان لموت أحد وال لحیاته

 الحدیث مخّرج؟ ،إبراهیم
 طالب: .............

 و�صدقونهم و�تصلون علیهم.. ال شك.
 طالب: .............

تفتتن  ،�طابق ما وقع لك أو لغیرك اعندهم هذه فتنة �عطیك �المً  ترى الذي ،ال ال، ما �جوز
 تصدقه.و 

 طالب: .............
ال یلزم أن  ،�هللا هو اإلتیان و�ن لم �كن �القدم وهو �عرف أن هذه القناة فیها �هان فقد أتاهم

 �كون اإلتیان �االنتقال إلى مكانهم.
 طالب: .............

 المقصود أنها أشد.
وروى الزهري نحوه عن علي بن الحسین عن علي  ،وهذا یدل على أن الرجم �ان قبل المبعث "

 ،نعم :قال ؟رمى في الجاهلیةأكان یُ  :وفي آخره قیل للزهري  ،بن أبي طالب عن ابن عباس

الجن: Z  ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { }| v w          x y z ] :أفرأیت قوله سبحانه :قلت
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قال  .ونحوه قال القتبي ،-صلى هللا علیه وسلم-أمرها حین ُ�عث النبيُّ دد ظت وشُ لِّ غُ  :قال ؟ ٩
و�انوا من قبُل �سترقون وُ�رمون في �عض  ،�ان ولكن اشتدت الحراسة �عد المبعث :ابن قتیبة

وقد تقدم بیان هذا في  ،ُمنعت من ذلك أصالً  -صلى هللا علیه وسلم-فلما ُ�عث محمد  ،األحوال

قال   ٩ - ٨الصافات: H I J         K L NM O P Q R  Z ] :ولهسورة والصافات عند ق
�یف تتعرض الجن إلحراق نفسها �سبب استماع خبر �عد أن صار ذلك  :فلو قال قائل :الحافظ
 " فالجواب أن هللا تعالى.. ؟ا لهممعلومً 

 من الحافظ هذا؟  
 طالب: .............

 ،وسبق أن نقل عنه ،�عني مر علینا في �الم النووي قال الحافظ ،قال الحافظ :ا قولهما مر أبدً 
 لكن هنا ما أدري �هللا. ،قال الحافظ ابن عساكر ثم صار یردده بدون تسمیة فهو ابن عساكر

 طالب: .............
 ما قال قال الحافظ هناك. لكنممكن.. 

 طالب: .............
 یتبین المبهم.. 

ُینسیهم ذلك حتى تعظم المحنة �ما ینسي إبلیس في �ل وقت أنه ال  فالجواب أن هللا تعالى "

ولوال هذا لما  ، ٣٥الحجر: A B  Z @  ? < = > ] :وأن هللا تعالى قال له ،�سلم
 ،والرصد الحافظ للشيء ،ا من المالئكةقیل من المالئكة أي ورصدً  ،تحقق التكلیف والرصد

 :وقیل ،والواحد راصد ،ا �الحرسوفي غیر هذا الموضع �جوز أن �كون جمعً  ،والجمع أرصاد
 " ا قد أرصد له لُیرجم �ه فهو َفَعٌل �معنى مفعول �الَخَبط والنََّقص.الرصد هو الشهاب أي شها�ً 

والنََّفض ما �سقط عند  ،والنََّفض الخبط ما �خبط �العصا من أوراق الشجر ،والنََّفض قر�بة الَخَبط
 الشجر مخبوط ومنفوض. نفض

أي هذا الحرس الذي   ١٠الجن:  ª «  ¬ ®  Z    © ¨ § ¦ ]قوله تعالى  .كالَخَبط والنََّفض"

ال ندري  :قال إبلیس :ا قال ابن ز�دأي خیرً   ١٠الجن: Z  ́ ³ ² ± ° ̄ ]ُحرست بهم السماء 
 ."هل أراد هللا

[ ©    ª Z  :³ ² ± ° ̄ ] -جل وعال-في سیاق الشر ما نسب إلى هللا  �ان لما  ١٠الجن 
 ́ Z :والشر لیس « :على ما جاء في حدیث -جل وعال-في الخیر ُأضیف إلى هللا  ١٠الجن
 و�نما �ضاف الخیر. ،لكن من �اب األدب ال �ضاف الشر إلى هللا ،والكل من عند هللا ،»إلیك

ا أو ال ندري هل أراد هللا بهذا المنع أن ینزل على أهل األرض عذا�ً  :قال إبلیس :قال ابن ز�د "
صلى هللا -هو من قول الجن فیما بینهم قبل أن �سمعوا قراءة النبي  :وقیل ،یرسل إلیهم رسوالً 
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أي ال ندري أشر ُأر�د �من في األرض �إرسال محمد إلیهم فإنهم �كذبونه  -علیه وسلم
فالشر والرشد على  ؟أم أراد أن یؤمنوا فیهتدوا ،�ذَّب من األممو�هلكون بتكذیبه �ما هلك من 

ولما  ،-صلى هللا علیه وسلم-وعلى هذا �ان عندهم علم �مبعث النبي  ،هذا الكفر واإل�مان
ال، بل هذا قول قالوه  :وقیل ،حراسة للوحي؛ اءته علموا أنهم منعوا من السماءسمعوا قر 

لقومهم �عد أن انصرفوا إلیهم منذر�ن أي لما آمنوا أشفقوا أال یؤمن �ثیر من أهل األرض إنا ال 
 " ندري أ�كفر أهل األرض �ما آمنا �ه أم یؤمنون.

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین..
 


