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تتمة:
�لن�   �,5�� �لذين  �جلن  �سا�سها: 
�ليهو�  � ,�منو� به، ,هم ,فد من 
�لكرمي،  �لقر��  من  ثابت  هو  كما 
أل¥م يؤكد,� Jميا¥م بكتا( موسى 
لقد   .(٣١,  ٣٠ (�ألحقا}:   �
 �,Eجا أل¥م  �جلنَّ   � �هللا  �اهم 
�لن�  قابلو�  ,أل¥م  �جن�،  بلد  من 
بعض  من  يتضح   kJ �خلفاE؛   �  �
نصيبني،  ,طنهم   �� �ألحا�يث 
ستر  حتت   � �لن�   �,5�� ,�¥م 
�لليل (�لبخا5%: �ملناقب). يبد, �¥م 
قابلو� � � �خلفاE خوًفا من كفا5 
�لعر(، ,ملا �ستمعو� منه � �لقر�� 
شهدF قلوֲדم بصدقه، فلما 5جعو� 
 .hإلسال� تبليغ   � �,wبد قومهم   `J
هذ� �ألمو5 كلها مسجلة � �لقر�� 
على  �لد�لة  �ل��هني  ,Jليكم  �لكرمي. 

كو� هؤالE �جلن من �لبشر:

 � بالن�  لقاwهم   :�أل� �لدليل 
سرًّ�. لو كا� هؤالE جنًّا � �حلقيقة 
فما �لد�عي �� يقابلو� � ظلمة �لليل؛ 
أل¥م لو ��5,� علًنا � ,ضح �لنها5 ملا 
كا� باستطاعة �حد �� يضرهم شيًئا، 
ير�هم، ,kلك   �� ما كا� ألحد  بل 
غر�ئب  من  �جلن   `J  bُيعز ما  ,فق 

.Fلصفا�
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تعا`  �هللا   Hقو هو  �لثا�:  ��لدليل 
 Yَ5�ََسْلنا ﴿Jِنا  �لكرمي  �لقر��   �
ًر� ,نذيًر� * لُِتؤِمنو� باهللا  شاهًد� ,مبشِّ
,5سوِله ,ُتعز5ِّ,� ,ُتوقُِّر,�﴾ (�لفتح: 
�منو�  قد  �جلن  كا�   �kفإ  .(١٠,  ٩
,م²  فكيف   � �لكرمي   Hبالرسو
قامو� بنصرته ,توق��؟ يقاH �� �جلن 
 �,kعد�ئهم ,يستحو� Hيركبو� عقو
 � لسليما�  بنو�  ,�¥م  عليهم، 
كل  لـه  ,عملو�   lلقال�, �حلصو� 
به؛  يؤمنو�   ´ �¥م  مع  بسيط  عمل 
�ملؤمنني  �جلن   Eهؤال  Hبا ما  ,لكن 
 �,�5 قد  �لذين   � �لكرمي   Hبالرسو
على  ,�لعذ�(   bkأل� لصنو}  هدًفا 
£ّركو�  فلم  �لكفا5،   Eشقيا� �يد% 
لنصرته ساكًنا، ,´ يعاقبو� �با جهل 
 �� Hغ�� من �هل �لعد,��؟ ¤ يقا,
�جلن َيجلبو� ملن £ّبو� �نو�lَ �لفو�كه 
,�,�¥ا،  مو�ها  غ�   �  Fلثمر��,
,لكن هؤالE �جلن �ملؤمنني ´ يعملو� 
مع  �لقبيل  هذ�  من  صنيع   %� قط 
 Eم �لكرمي �. �ين كا� هؤالe5سو
 � بالن�  ,�لفاقة   lجلو� بلغ  عندما 
�خلند�  �ثناE حفر   hلكر�� ,بأصحابه 
�ألحجا5  يشّد,�  جعلهم  مبلًغا 
�جلوl؟   Fقرصا  Eتقا� بطو¥م  على 
با(  �ملغا�%  كتا(  (�لبخا%5: 
ليتهم �حضر,� لـه  �خلند�).  غز,� 

�ألقل.  على  �لشع�  خبز  ,ألصحابه 
هل هذ� �إل¶اH من �إلميا� � شيE؟ 
كال، بل هو منتهى �لشقا,�. ,لكن 
جند   �  Hبالرسو �منو�  �لذين  �جلن 
�لقر�� �لكرمي يصفهم �¥م كانو� جدَّ 

�لصني � Jميا¥م.
فثبت مما �سلفنا �� �جلن �ملذكو5ين � 
 kسو�5 �جلن ال يقد5,� على �الستحو�
على �حد ,ال على مضايقته، كما ال 
ميلكو� ألحد نفًعا؛ بل �حلق �� مثل 
 Hال � عقوJ �,جلن ال يوجد� Eهؤال
هؤالE �ملتو¶ني. �J �لقر�� �لكرمي ال 
 ،Fلصفا� ֲדذ�  �جلن  بوجو�   Hيقو
,Jمنا يقوH بوجو� �,لئك �جلّن �لذين 
kكرُتها   Vل�  Fلصفا� تلك  ميلكو� 
 Hبالرسو �منو�  �لذين  فاجلن   �kًJ �نا. 
�لكرمي � هم ,فد من �ليهو� �لذين 
كا� ,طنهم بعيًد� عن �لن� � �ال} 
كانت   �kJ ما  نعر}  ,ال   ،Hألميا�
 `J عو�ִדم  بعد  ,صلتهم  �خبا�5 
 %� جند  ال  ,لذلك  ال،   h� بال�هم 
�حلر,(   � عملًيا  خلوضهم  kكر 

�إلسالمية.

 Eهؤال كو�  على  �لثالث:  ��لدليل 
�جلن بشًر� هو �� �هللا تعا` يعلن � 
 hقو `J H��5 بعث 5سو� �kJ لقر�� �نه�
بينهم ,من  فإنه pتا�5 منهم �% من 

�نُفسهم. يقوH � ﴿,يوhَ نبَعُث � 
�َنُفسهم  من  عليهم  شهيًد�  ُ�ّمة  كلِّ 
 ﴾Eهؤال على  شهيًد�  بك  ,ِجْئنا 
�جلـن  كا�  فلو   .(٩٠ (�لنحل: 
بالرسل  �لناM مؤمنًة  �مـًة من �,� 
ِمن  فَمن   ..Mكالنا lبالشر ,مكلَّفة 
 Eميا� هؤالJ لرسل سو} يشهد على�
من   � موسى  يكن   ´  kJ �جلن؟ 
�جلن ح² ُيسأH عن �جلن �لذين �منو� 
Jميا¥م؛ كما  على  شهيًد�  ,يكو�  به 
´ يكن �لن� � من �جلن ح² يشهد 
ن�  من   Yهنا ليس  بل  Jميا¥م؛  على 
كا� من �جلن ح² يشهد على Jميا¥م، 
,بالتاU هل سيبقى �جلن �ر,مني من 

�لثو�( ,�لعقا( يا ُترb؟

 �  � �هللا   Hيقو �لر�بع:  �لدليل 
�لقر�� �لكرمي ﴿يا َمعَشَر �جلنِّ ,�إلنِس 
و� عليكم  �´ يْأِتكم 5ُُسٌل منكم يُقصُّ
�ياº ,ُينِذ5,نكم لقاEَ يوِمكم هذ�﴾ 
�آلية  هذ�  توضح   .(١٣١:hألنعا�)
جليًّا �� 5سل �جلن كانو� من �جلن، 
�إلنس.  من  كانو�  �إلنس  5سل   ��,
فال   bخر�  Fكائنا �جلن  كا�   �kفإ
ميكن - ,فق هذ� �آلية - �� يكو� 
عليهما  �لكرمي-  5سولنا   ,� موسى 
�نبياEهم  أل�  للجن،  نبيًّا   -  hلسال�
كانو� �يًضا جنًّا مثلهم. نعم �kJ كا� 
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�ملر�� من �جلن فئًة من �لبشر �نفِسهم 
يؤمنو�   �� حتًما  بإمكا¥م  فكا� 
 hلسال� عليهما   - مبحمد   ,� مبوسى 

- نبيًّا eم. 

�لدليل �خلامس: يصف �هللا � �جلحيم 
 Mُقوُ�ها �لنا,َ Vقائًال: ﴿فاتُقو� �لنا5َ �ل
,�حلجا�5 ُ�ِعّدFْ للكافرين﴾ (�لبقر�: 
٢٥). مما يؤكد �نه سيكو� � �لنا5 
مما  شاكلها  ,ما  �ألحجا5   ,�  Mلنا�
فلو  جلهنم.  كحطٍب  ينفع   �� ميكن 
كاإلنسا�  مكلًَّفا  كائًنا  �جلن  كا� 
�لنا5َ  للزh �� يقوH �هللا تعا` "فاّتُقو� 
�لV َ,قو�ها �لناMُ ,�جلن ,�حلجا�5". 
فثبت �� �لقر�� حينما قا�J H �جلن 
به  قصد  فإمنا  �لنا5  يدخلو�  سو} 

�جلن من �لبشر، ال �% كائن �خر.

�حلديث   �  �5, �لسا��:  �لدليل 
من   hقا  � �هللا   H5سو  �� �لشريف 
لرجاH £رسونه:   Hفقا �لليل يصلي، 
"لقد ُ�عطيُت �لليلَة ½ًسا ما ُ�عِطَيهن 
 `J حد قبلي...... �ما �نا فُأ5سلُت�
قبلي  َمن  ,كا�  عامًة،  كلهم   Mلنا�
Jمنا يرَسل J` قومه." (مسند �ªد ¾ 
٢، �,H مسند عبد �هللا بن عمر, بن 

�لعا¿ 5ضي �هللا عنهما) 
علًما �� هذ� �لر,�ية تذكر بعد kلك 

�5بع خصوصياF �خرb، ,�حلق �� 
 Fֲדذ� �خلصوصيا �قد ُ�خ � Hلرسو�
 �J, �لليلة،  تلك  �خلمس Àموعًة � 
�لبعثة،  بد�ية  منذ  ֲדا  ُخص  قد  كا� 
�عال�  �ملذكو�5  �خلصوصية  ,كانت 
�يًضا مما ُ�عطَيه من �,H يوh من �لبعثة 

�لشريفة.
بعد   Hيقو  �� ألحد  ميكن  فكيف 
�لذين  �جلن  بأ�  �حلديث  هذ�   �Eقر�
�منو� بالرسوH � كانو� كائناF غ� 
�لبشر؟ فإ� �لقر�� �لكرمي ينص على 
مبوسى،  مؤمنني  �جلن   Eهؤال كو� 
 ´ �kJ به  يؤمنو�   �� فكيف جا� eم 
يكونو� من �ألمة �إلسر�ئيلية �لV ُبعث 

موسى Jليها فقط �,� غ�ها. 
بقوله  ا  �تجًّ �حد  هنا  يعتر   ,قد 
5سوال  Jليكم  5�ََسْلنا  ﴿Jّنا  تعا`: 
شاِهًد� عليكم كما �5َسْلنا J` فرعوَ� 
5سوال﴾ (�ملّزمِّل: ١٦) فيقوH: كيف 
يصح قولك هذ� مع �ننا جند موسى، 
�لذ% كا� ُبعث J` ب� Jسر�ئيل فقط، 
يدعو فرعوَ� �يًضا J` �إلميا�، مع �� 

فرعو� ما كا� من �إلسر�ئيليني؟
قبيلة  تع�  �ألمة  كلمة   �� ,�جلو�( 
�خر.  حيًنا  بلد  ,�هَل  حيًنا،  معينة 
قبائل  �eند   � يعيش  كا�  فمثًال 
فيهم  �ملبعو¦  �لن�  ,كا�  عديد�، 
يرَسل J` كل �لشعب �eند%، ,ليس 

J` قبيلة معينة منه فقط مثل �ل��¶ة �, 
�لقبائل  �لر�جبوF ,غ�¶ا. kلك �� 
قوًما  ُتعت�  ,�حد�  منطقة   � �لقاطنة 
,ملا كا� سيدنا  ,�حًد� �,منا حر¾. 
,قومه  بفرعو�  مرتبًطا   � موسى 
,�لقانو�  ,�لسياسة  �لسلطة  Äكم 
�ملصريو�  �عُت�  فلذلك  ,�ملَدنية، 
,�إلسر�ئيليو� كلهم �مًة ,�حد� فيما 
ما  ,لكن  �ملوسوية.  بالرسالة  يتعلق 
كا� موسى مرتبًطا باجلن حكًما �, 
سياسة �, قانوًنا �, مَدنيًة، ح² يؤَمر 

�جلنُّ باإلميا� به. 
قد يقاH هنا: ال شك �� موسى قد 
,�ملصريني  Jسر�ئيل  ب�   `J 5�ُسل 
�منو�  �جلن  ,لكن  معهم،  �لعائشني 
هذ�  ,لكن  �لذ�تية           .  برغبتهم  مبوسى 
 �� kلك  سليم،  غ�  �يًضا   Hلقو�
للمسيح  حا�ًثا  سجل  قد  �إلجنيل 
� يكشف لنا �نه ´ يسمح لألمم 
�ألخرb ح² باالنضماm `J hاعته، 
بل ملا طلب منه شخص من قوh �خر 
�� ينشر �عوته � قومه 5فض �ملسيح 
يؤَخذ   �� حسًنا  "ليس  قائال:  طلبه 
(م²  للكال(."  ,ُيطَر�  �لبنني  خبز 

 (١٥: ٢٦
فقد ثبت �نه ما كا� eؤالE �جلن �� 
يؤمنو� مبوسى برغبتهم �لذ�تية، kJ لو 
كانو� مكلَّفني بالشرl �صًال لكا� من 
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,�جبهم - ,فق نصو¿ �لقر�� - �� 
�نفسهم،  من  ُيبعث  مبن  فقط  يؤمنو� 
يكن   ´ �لذ%  مبوسى  يؤمنو�   �� ال 

من �جلن.
,باالختصا5 فإ� �آلياF ,�ألحا�يث 
كا�  لو  �نه  تؤكد  �عال�  �ملذكو�5 
�جلن مكلَّفني بالشرl لكا� لز�ًما - 
 ��  - �ألقل  على   � �لن�  قبل  ,لو 
بل  �نفسهم،  من   Hٌ5سو eم  ُيبَعث 
قبيلة  لكل  مستقل   H5سو من  �كثر 

من قبائلهم �ملختلفة. 
  

�لدليل �لسابع: يأمر �هللا تعا` 5سوله 
 «J Mيعلن للعا´: ﴿يا �يها �لنا �� �
5سوH �هللا Jليكم mيًعا﴾ (�ألعر�}: 
١٥٩). فلم يذكر �هللا � هنا �جلنَّ 
�ملحمدية  �لرسالة  كانت  َمن  ضمن 
 Fليهم. فلو كا� �جلن كائناJ هًة موجَّ
 �� حقها  ِمن   ,� ,�جبها  من   bخر�
لكانت  �ملحمدية  �لرسالة  تصد� 
�لعبا�5 كاآلº: (يا �يها �لناM ,�جلن 
,لكن  Jليكم mيًعا)،  �هللا   H5سو «J
eJيًّا  Jعالًنا  يسجل   ´ �لكرمي  �لقر�� 
�جلن   �� فثبت  مكا�.   %� كهذ� � 
�لذين �منو� بالرسوJ � Hمنا كانو� - 
Äسب تصريح �لقر�� - من �لبشر، 

,ألجل kلك ُكّلفو� بتصديقه �. 
�لدليل �لثامن: هناY �ية �كثر ,ضوًحا 

 ﴾Mِال كاّفًة لِلناJ Yَهي ﴿,ما �5َسْلنا
(سبأ: ٢٩). علًما �� كلمة "كاّفة" 
مشتقٌة من �لكّف �لذ% معنا� �جلمُع 
Jمنا  �آلية:  هذ�  تع�  ,هكذ�  ,�ملنع، 
بعثناY لكي جتمع �لناM ,ال تترY �يًّا 
من �لبشر خا5ًجا عن نطا� �عوتك. 
فاآلية صر£ة � Jعال¥ا �� �مًد� � 
فكيف  فقط،  �لبشر  جلمع  ُبعث  Jمنا 
 Yهنا  �� �لبعض  �عم  يصّح   �ْkJ
كائناF �خرb مكلَّفة بتصديقه �. 
�حلق �� ال �حد من �لبشر خا5¾ عن 
 Yهنا ليس  كما   ،� �عوته  ��ئر� 
سوb �لبشر كائن هو مكّلف باإلميا� 
�ملؤمنني  �جلن   �� يؤكد  مما   .� به 
�ملذكو5ين � �لقر�� �لكرمي ما كانو� 

Jال من �لبشر.
 bعو� أل,جز �حلديث هنا مر� �خر�,
 � F�5, كلمة "�جلن" قد �J :Hفأقو

�لقر�� �لكرمي � عد� معاٍ� منها:
١- كل كائن خفي غ� مرئي ألعيننا 
 Fلكائنا� هذ�  �لشيطا�.  قبيل  من 
كما  �لشر  على  �لبشر  حتض  �خلفية 
حتث �ملالئكُة على �خل�، ,لكن تأث� 
يكو�  بينما  ,�سًعا،  يكو�  �ملالئكة 
�لنطا�..  ضيق   Fلكائنا� هذ�  تأث� 
مبع� �¥ا Jمنا تتغلب فقط على �,لئك 
 `J برغبتهم  مييلو�  �لذين  �لبشر 
هذ�  تسمَّى  ,قد  �لشرير�.  �ألفكا5 

�لكائناF شياطني �يًضا.
�,لئك  �لكهو}..�%  سكا�   -٢
قبل صالحية  ما  عاشو�  �لذين  �لبشر 
�إلنسا� لتلقي �لوحي، ,�لذين كانو� 
 F�5ملغا�  � �أل5   حتت  يقيمو� 
بأ%  ملتزمني  كانو�  ,ما  ,�لكهو}، 
نظاh �, قانو�. ,لكن �لقر�� �لكرمي 
 lفاختر  hالستخد�� هذ�   � توّسع 

ولكـن القـرآن الكرمي توّسـع � هذا االسـتخدام 
فاخـ-ع اصطالًحا جديـًدا، حيث أطلـق كلمة 
"اإلنسـان" على من مييل إ4 الطاعة واالنقياد من 
البشـر، وكلمَة "اجلن" على البشر الذين طبعائهم 
ناريـة ثائـرة، فال Hضعـون للنظـام والقانون.
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التقوى

�صطالًحا جديًد�، حيث �طلق كلمة 
�لطاعة   `J مييل  من  على  "�إلنسا�" 
"�جلن"  ,كلمَة  �لبشر،  من  ,�النقيا� 
على �لبشر �لذين طبعائهم نا5ية ثائر�، 

فال pضعو� للنظاh ,�لقانو�.
�لغربية  �لشمالية  �ملناطق  سكا�   -٣
�لذين كانو� شبه  مثل �,5,با ,غ�ها 
�سيا  من  �جلنو(  �هل  عن  منعزلني 
 �� eم  �ملقد5  من  ,كا�  ,غ�ها، 
 ��, مدهًشا،  ما�يًّا  ���ها�5ً  £ققو� 
يتمر�,� على �لدين بشكل ��. ,قد 

kكرִדم سو5ُ� "�لرªن".
٤- �جانب من �هل �لشعو( ,�أل�يا� 
�ألخرb �لذين �عت�هم �لبعض- مثل 
غريبة.   Fكائنا  - ,�ليهو�   M,ندe�
 bلد �لسائد  �العتقا�  هذ�  ,Äسب 
هذ�  �لقر�ُ�  عليهم  �طلق  قد   Eهؤال
عملو�  �لذين  �جلن  كمثل  �لتسمية، 
لسليما� �، �, �لذين �منو� بالن� 

.�
 ,عند% �� �جلن �لذين ,�5 عنهم �¥م 
�لطبائع  فإ¥م �صحا(  �لنا5  يدخلو� 
ال  �لذين  �نفسهم  �لبشر  من  �لنا5ية 
pضعو� للنظاh ,�لقانو�، ,ال يقبلو� 
�لذين   Mلنا� ,�ما  �ين.   ,�  lشر %�
فإ¥م  �لنا5  يدخلو�  �¥م  عنهم   �5,
منتمني  يكونو�  �لذين  �لكفا5  �,لئك 
من  �ملر��   ,� �أل�يا�.  من  �ين   `J

�لشمالية  �ملناطق  سكاُ�  هنا  "�جلن" 
�هل  فهم  "�إلنس"  ,�ما  �لغربية، 
 Eهؤال كا�  مثلما  ,�لشر�،  �جلنو( 

.Eا�معر,فني ֲדذ� �أل
  ,�ما قولـه تعا` � �آلية �لV ^ن 
ِمن  خلقنا�  تفس�ها ﴿,�جلا�َّ  بصد� 
 �� فيع�    ﴾hِمو �لسَّ نا5ِ  ِمن  قبُل 
هنا  نسّميهم  �لذين   - �لبشر  �,لئك 
نا5ية..  طبائع   %,k كانو�   - �جلن 
غضًبا  يستشيطو�  كانو�  �¥م  مبع� 
�لنظاh بسهولة.  بسرعة، ,ال يطيعو� 
,بالفعل هكذ� كانت حالة �لبشر قبل 
��h �. لقد كا� ��J َّH,� hنسا� 
,�ملَدنية،  �ألخال�   �  Hلكما� حقق 
,لذلك صاJ َّH,� 5نسا� تلقى �لوحي 
باألخال�  ,ثيقة  صلة   ,k هو  �لذ% 
�لد�عي  هذ�  تبعو�  فالذين  ,�حلضا�5. 
على  قضو�  Äيث  ,�ملَدنية   hلنظا�  `J

 Èَنقو 5�و� , �لنفسانية،  �هو�ئهم 
فُسّمو�  قلوֲדم،  �لو��  على  �هللا  طاعة 
�لطني  أل�  �لطينية،  �لطبائع  �صحا( 
�لذين  ,�ما  ,�لنقش.  �لتشكل  يقبل 
 hثر,� �حلرية �لفر�ية على طاعة �لنظا�
�لطبائع  �صحا(  فُسّمو�  ,�لقانو� 
شعلة  مثل  متر�,�  �¥م  مبع�  �لنا5ية.. 
�لنا5 �لV تأÊ �� يسيطر عليها �حد. 
حتت  �تفني  يبيتو�  كانو�  �¥م  ,مبا 
باجلن  ُسّمو�  فلذلك  �أل5   سطح 

�يًضا.  
هنا  �جلن   �J  Hتقو كيف  قيل:  ,لو 
من  �لنا5ية  �لطبائع  �صحا(  يع� 
صر�حة:  هنا  يعلن  �هللا   �� مع  �لبشر 
نا5ِ  ِمن  قبُل  ِمن  خلقنا�  ﴿,�جلا�َّ 
ُخلقو�  قد  �جلن   ��  %�  ..  ﴾hِمو �لسَّ
يعلن   � �هللا   �� فاجلو�(  �لنا5؟  من 
�يًضا � موضع �خر: ﴿ُخلق �إلنسا� 
,معنا�   ،(٣٨  :Eألنبيا�) َعَجٍل﴾  من 
 Hحرفيًّا: �نه ُخِلَق ِمن �لعجلة. ,قد قا
�صحا( �لبص�� �لنافذ� من �ملفسرين: 
معنا� �� �إلنسا� مطبوl على �لعجلة، 
 Eيتعجل � طلب كث� من �ألشيا %�
تعا`:  �هللا   Hقا كما  تضر�،   Vل�
 Hتقو,  . َعجوال﴾  �إلنسا�  ﴿,كا� 
�لعر( للذ% يكُثر ِمنه �لشيEُ: ُخِلْقَت 
َتَعٍب،  ِمن  ُخِلقَت   :Hمنه، ,كما تقو
�ملبالغة �  تريد  َغَضٍب،  ِمن  ,ُخِلْقَت 

لقد كان آدم أولَّ إنسان 
حقق الكمال � األخالق 
واملَدنيـة، ولذلك صار 
أولَّ إنسان تلقى الوحي 
الذي هو ذو صلة وثيقة 
باألخـالق واحلضـارة. 
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,صفه بذلك. (فتح �لبيا�، ,�لبغو%)
  ,كذلك يقوH �هللا تعا` � موضع 
ِمن  خَلقكم  �لذ%  ﴿�ُهللا  �خر: 
 ��  %�  ..(٥٥  :h,لر�) ضعٍف﴾ 
ضعيًفا  يكو�  ,ال�ته  عند  �إلنسا� 
,ال  �آلخرين.  مساعد�   `J ,£تا¾ 
�حد يفسر كلمة "�لضعف" هنا بأ¥ا 
ما�� كالتر�( �, �خلشب ُيخلق منها 

�إلنسا�!
 ,قبل J¥اE تعليقي هذ� �,� �� �ضيف 
معي  يتفقو�  �ألسال}  من  كثً��   ��
- على �ألقل - � �نه ال ,جو� للجن 
�لذين ميكن �� يقابلو� �لناM ,يركبوهم 
 � ,يسّخر,هم  عقوeم  ,يعّطلو� 
�لعامة.  تزعم  كما   ،Hألعما� بعض 
 Hقا" حيا�:  �بو  �لعالمة  كتب  فقد 
بطال�  على   Hتد �آلية  هذ�  �جلبائي: 
,�جلن  �لشيطا�   �� �عم  من   Hقو
عقوeم،  ,��Jلة   Mلنا�  lصر ميكنهم 
kلك  نسبو�  ,5مبا  �لعامة،   Hتقو كما 
ما  قاk, :Hلك خال}  �لسحر�.   `J
نص �هللا تعا` عليه." (�لبحر �ملحيط، 
 Y�َال عباJ :`سو�5 �ِحلجر، قوله تعا

منهم �ملخَلصني).
�J بعضا من �ألسال} قد  قيل:  ,لو 
ما   �� فاجلو�(  �جلن،  w5ية  kكر,� 
�5,� كا� من قبيل �لكشو} �لV تع� 
�ملجا�  عا´   � �ملشاهد  بعض  w5ية 

مستبَعد.  بأمر  ليس  ,هذ�  ,�لتمثيل، 
كشوَفهم   Eهؤال حكى  ملا  ,لكن 
 Fلعامة منهم هذ� �لكائنا� �عت� Mللنا
مبا  مغتّرين  حقيقية،   Fكائنا �لتمثيلية 
خاطئة  عقائد  من  بينهم  شائًعا  كا� 
عن �جلن، ,كذلك بسبب ,5,� هذ� 

�لكلمة � �لقر�� �لكرمي. 
,�ما عن خ�º �لشخصية فقد تلقيت 
� �تلف �أل,قاF كثً�� من �لرسائل 
�لV قاU H �صحاֲדا �J �جلن يقتحمو� 
بيوִדم ,يعيثو� فيها �لفسا�. ,� كل 
�لرسالة  صاحب  على  �قترحُت  مر� 
لتحر%  Jليك   º�  �� مستعد  �ن� 
 Vمسئولي ,على  بنفسى   Hألحو��
,نفقV، ,لكن� �ستلمُت � كل مر� 
جو�ًبا ,�حًد� بأ� �جلن قد توقفو� �آل� 
هربو�  قد  �¥م   ,� �لبيت،  مد�¶ة  عن 
من �لبيت ب�كة 5سالِتك �, 5سوِلك 

�لذ% �تى ֲדا. 
قبيل  من  كا�   �,�5 ما   �� ,عند% 
 Vل� �لعصبية  �ألمر�   بعض  �عر�  
�طمأنو�  �¥م  ,مبا  ֲדا،  مصابني  كانو� 
مبجيE 5سالV �, 5سوU فلذلك ��لت 

عنهم �حلالة �لعصبية �لطا5ئة.
باختبا5  �حد  مر  لو  هذ�   Uقو ,بعد   
 H��� » فإ» ال�مع هذ� �لكائن فليخ
 Vنفق على  �حلقيقة  لتحر%  جاهًز� 

�خلاصة. 

غ� �� ما فهمُت بناE على كث� من 
 Mأل�لة �لقر�نية هو �� عقيد� عامة �لنا�
يتصلو�  بأ¥م   Hتقو  Vل� �جلن  عن 
فهي  �ملستحيل  eم  ,يعملو�  بالبشر 
من   ,� �لوهم،  من  ضرًبا  Jال  ليست 
ال   Vل� �لسحر�،  بعض   �kشعو قبيل 
مصد5ها،  يعرفو�   �� �لعامة  يستطيع 
فيعز,¥ا J` �جلن. Jن� ملمٌّ ֲדذ� �لعلم 
يلجأ   Vل� �حليل  من  �لكث�  ,�عر} 

 .�,kملشعو� Eليها هؤالJ
غ� �ن� ال �نكر �� �إلنسا� 5مبا كا� 
 Fلبد�ية كائًنا نا5يًّا، ¤ بتأث� �لتقلبا� �
�جلوية ,�لزمنية تطوJ 5ََّ` كائن طي�، 
 Mكا� �سا Hمبع� �نه بعد هذ� �لتحو
,كا�  �أل5 ؛  ُتنتجه  ما  على  َخلقه 
 .Fلكائنا� هذ�  أل,�ئل  سيًد�   h��
,هذ� ليس بأمر مستبَعد، بل �J علم 
�جليولوجيا �يًضا يؤكد �� �أل5  � 
بد�يتها كانت كر� نا5ية ملتهبة، ,�� 
بعد. فال  فيما  �لتر�بية ُخلقت  قشرִדا 
ُيستبعد �� تكو� بد�ية خلق �إلنسا� 
من �لنا5 قبل �ملرحلة �لتر�بية من خلقه. 
,لكن كل هذ� �ألمو5 ال �ر¾ عن 
ֲדا،   hجلز� ,يستحيل  �لتخمني،  حد 
 Yهنا, �كثر.  عنها  �كتب  ال  لذلك 
جزE من هذ� �ملوضوkُ lكر � قصة 
��h مع Jبليس � تفس� سو�5 �لبقر�، 

فل�جع Jليه من ���5.


