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الجن كمخلوقـات خفية وغامضة  
من خارج عالمنا هذا ال تقتصر  
على الثقـافة اإلسالمية المعاصرة  
وانما تكاد تكون معروفة في  
 جميع الحضارات

 
 
مصطلح ومفهوم الجن واالشباح  

يخه في الصحة النفسية  له تار 
ولكن موقعه بدأ يتالشى  
تدريجياً مع تقدم العلم وتطور  
 الثقـافـات البشرية

 
 
ال يوجد أي دليل في القرآن  
الكريم يقول بالعبارة او اإلشارة  
 ان انساناً رأى الجن

 
 
هذه اآلية الكريمة تشير  
بصراحة الى ان النبي ما رأى  
الجن وال عرف ان نفراً منهم  

 اليه اال بوحي من اهللايستعمون  
 
 
اما اآلية الثانية: " َيْهِدي إَِلى  
الرْشِد فـَآََمنـا بِِه َوَلْن ُنْشرَِك ِبرَبنَـا  
أََحًدا "من السورة فهي تشير  

ليست هذه هي المرة األولى التي يتطرق فيها الموقع الى مسالة الجن. الجن كمخلوقات خفية وغامضة 
ا هذا ال تقتصر على الثقافة اإلسالمية المعاصرة وانما تكاد تكون معروفة في جميع من خارج عالمن

الحضارات. كل بقعة من بقاع األرض تضم االن ثقافات متعددة تشترك جميعها باحتوائها على مفهوم 
 االشباح وفي الثقافة اإلسالمية يستعمل مصطلح الجن للتعبير عن االشباح و يكثر من استعماله العرب

  والغير العرب من المسلمين على حد سواء.
مصطلح ومفهوم الجن واالشباح له تاريخه في الصحة النفسية ولكن موقعه بدأ يتالشى تدريجيًا مع تقدم 
العلم وتطور الثقافات البشرية. ال يوجد طبيبًا نفسيًا يشخص حالة استيطان الجن لمريض االن وال أحد 

طرابات النفسية. لو تحدث بهذا االمر فانه قد يفقد رخصته للممارسة منهم يؤمن بان للجن عالقة باالض
  الطبية والغالبية العظمى من البشر ستبتعد عنه.

و  Alternative Therapy ولكن هناك من الذي يطلقون على أنفسهم لقب معالج خبير بالعالج البديل
نصاف استعمال مصطلح دجال منهم يدعي بانه خبير في عالج استيطان الجن لإلنسان. ليس من األ

على هؤالء ألول وهلة والكثير منهم يتحدث عن قناعة عالية. يتم االستعانة به بهؤالء الخبراء في عالج 
الجن من قبل األقلية اإلسالمية في المملكة المتحدة ومن االفضل ان القاء نظرة على هذا الجانب الثقافي 

  لإلنسان. من خالل حديث لخبيرة في عالج استيطان الجن
  مثال لمعالج الجن:

تعمل بالتعليم وتمارس العالج النفسي الخاص بالجن. تصف السيدة ياسمين  1السيدة ياسمين إسحاق 
الجن بانها مخلوقات ذكية جدًا كانت موجودة على األرض قبل البشر. ال يقوى البشر على مقاومتهم الن 

  ولكن نسبة األشرار عالية.قدراتهم خارقة. يتم تصنيفهم الى جن جيد وجن شرير 
يولد األنسان ويوم والدته يظهر قرينه من الجن وال يفارق هذا 
القرين االنسان طوال عمره. الجن يمتلك القدرة على االتصال 
بالبشر وتدعي السيدة ياسمين بانها شاهدت الجن في كشمير 

  عامًا. 16يوم وفاة جدها وكان عمرها يومئذ 
  

ان الجن يمتلك القدرة على التدخل في تضيف السيدة ياسمين ب
حياة األنسان وهناك من األزمات سببها الجن وأخرى من فعل 
األنسان نفسه. من أبشع ما يفعله الجن هو استيطانه لإلنسان 
والعمل على تغييره تدريجيا حتى يصل به االمر الى الكالم 

  بلكنة غريبة وبالتالي عدم القدرة على الكالم.
اسمين بان الفصل بين االضطراب النفسي الذي يحتاج الى رعاية طبية واالضطراب الناتج تقول السيدة ي

من الجن يتم عن طريق تالوة القرآن الكريم. يؤدي ذلك الى حدوث رد فعل عنيف اذا كان الجن سبب 
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الى الهداية الى الحق والعدل  
والسالم والحرية، الى حياة ال جور  
فيها وال جهل وال فقر. هذا هو  
 الرشد  

 
وَأَنُه َكاَن  ” اما اآلية السادسة:

رَِجالٌ ِمَن اْإلِْنِس َيُعوُذوَن ِبرَِجاٍل  
ِمَن اْلِجن َفزَاُدوُهْم َرَهقـًا" فهي  
التي توضح بصورة واضحة  
 موقف اإلسالم من الجن

 
ما على القـارئ اال ان يستنتج  
بان اللجوء الى الجن والحديث  
عنهم في الواقع والخيال  
يؤدي الى أألثم وطغيان  

على األخرين واستغالل  االنسان  
 المستضعفين.

 
أما ما تورده بعض المصادر  
عن عالقة الصرع والجنون بالجن  
في الحديث النبوي الشريف  
فعددها ال يتجاوز عدد أصابع  
 اليد وضعيفة

  
 
المصادر اإلسالمية تعاني من  
مشكلة ازلية فهي تقر  بضعف  
الحديث ولكنها تصر ايضاً على  

لف مع  ان معناه صحيح مما يتخا
قواعد البحث العلمي واالدبي  
 السليم

 
 
الروايات والقصص عن الجن  
في العالم اإلسالمي متعددة  
ومعظمها تتميز بسخافتها  
وتتناسب طرديا مع التطور  
الحضاري والفكري للمجموعة  

م او الداء. لم تشير السيدة ياسمين ان كانت طريقة التشخيص والعالج تتم عن طريق تالوة القرآن الكري
  بصورة أخرى.

  
  القرآن الكريم والجن:

(مكية وآياتها ثمان وعشرون) تبدأ بقوله تعالى:" 72ما هو حقيقة موقف القرآن الكريم من الجن؟. السورة 
ريم بانه اوحي اليك الى الرسول الك "ُقْل ُأوِحَي ِإَلي َأنُه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجن َفَقاُلوا ِإنا َسِمْعَنا ُقْرَآًنا َعَجًبا 

بان نفر من الجن استمع الى القرآن الكريم. ال يوجد أي دليل في القرآن الكريم يقول بالعبارة او اإلشارة 
ان انسانًا رأى الجن، بل هذه اآلية الكريمة تشير بصراحة الى ان النبي ما رأى الجن وال عرف ان نفرًا 

مام الشافعي رحمه اهللا: من زعم انه يرى الجن أبطلنا منهم يستعمون اليه اال بوحي من اهللا. قال األ
  شهادته. مقولة ال تسمعها كثيرًا.

"من السورة فهي تشير الى الهداية  َيْهِدي ِإَلى الرْشِد َفَآَمنا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَنا َأَحًدا اما اآلية الثانية: "
جور فيها وال جهل وال فقر. هذا هو الرشد وال عظيم اال الى الحق والعدل والسالم والحرية، الى حياة ال 

  اهللا عز وجل وال مكان في الحضارات لدكتاتور وزعيم اوحد.
ْنِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمَن اْلِجن َفَزاُدوُهْم َرَهًقا" َوَأنهُ ” اما اآلية السادسة: فهي التي توضح  َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اإلِْ

سالم من الجن. تتحدث اآلية الكريم عن رجال االنس الجهلة البسطاء اما رجال بصورة واضحة موقف اإل
الجن فهم المشعوذون الدجالون الذي يزعمون انهم يسخرون الجن فيما يريدون، والمعنى ان السذج من 

  الناس كانوا يستجيرون بالدجالين ليدفعوا غائلة الجن عنهم او التنبؤ بما سيحدث لهم. 
القرآن الكريم يقول بكل صراحة فزادوهم رهقا وقيل رهقه االمر غشية يقهر. وفسر الرهق  وماهي النتيجة؟

باللثم، والطغيان، والخوف، والبشر، وبالذلة والضعف، وهي تفاسير بالزم المعنى.  ما على القارئ اال ان 
ان االنسان على يستنتج بان اللجوء الى الجن والحديث عنهم في الواقع والخيال  يؤدي الى أألثم وطغي

  األخرين واستغالل المستضعفين.
وليس هناك من يرهق البسطاء من الناس بمفهوم الجن غير من يتحدث به والطب النفسي متهما بهذا. 
لكن الجميع تتحج بالقرآن الكريم بذكره للجن والحقيقة بان الكتاب العظيم ال يقول بان لكل انسان قرين من 

  يسبب اضطرابات نفسية. الجن وال يستوطن البشر وال
،  َواْلَجان َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل ِمن ناِر السُمومِ ) :27هناك إشارة الى الجن في سور كريمة أخرى في الحجر(

اْلِجن  َ◌ِإْذ َصَرْفَنا ِإَلْيَك َنَفًرا منَ ): و29، األحقاف( َوَما َخَلْقُت اْلِجن َواِإلنَس ِإال ِلَيْعُبُدونِ ): 56الذاريات(
نِذِرينَ  ْوا ِإَلى َقْوِمِهم ما ُقِضَي َولا َحَضُروُه َقاُلوا َأنِصُتوا َفَلمَوإِْذ ُقْلَنا  : 50، الكهف  َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلم

يَتُه َأْوِلَياَء  َفَسَجُدوا ِإال ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجن َفَفَسَق َعْن َأْمرِ  ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدمَ  ِخُذوَنُه َوُذرِه َأَفَتتَرب
َقاَل اْدُخُلوا ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ِمَن  )38و األعراف( ِللظاِلِميَن َبَدًال  ِمْن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعُدو ِبْئَس 

ْنِس ِفي الناِر ُكلَما َدَخَلْت ُأمٌة َلعَ  َنْت ُأْخَتَها َحتى ِإَذا اداَرُكوا ِفيَها َجِميًعا َقاَلْت ُأْخَراُهْم ِألُوَالُهْم اْلِجن َواإلِْ
. ال تشير جميع هذه َربَنا َهُؤَالِء َأَضلوَنا َفَآِتِهْم َعَذاًبا ِضْعًفا ِمَن الناِر َقاَل ِلُكل ِضْعٌف َوَلِكْن َال َتْعَلُمونَ 

اآليات الكريمة ان الجن اقوى من البشر ويتدخل في أمور حياتهم وال يخبرنا القران الكريم عن مصيرهم 
  ولم يطلب منا البحث عنهم.

أما ما تورده بعض المصادر عن عالقة الصرع والجنون بالجن في الحديث النبوي الشريف فعددها ال 
لكن المصادر اإلسالمية تعاني من مشكلة ازلية فهي تقر  بضعف يتجاوز عدد أصابع اليد وضعيفة. 

الحديث ولكنها تصر ايضًا على ان معناه صحيح مما يتخالف مع قواعد البحث العلمي واالدبي السليم. 
  فعلى سبيل المثال هذا الحديث:

سلم فقالت: يا : (أن امرأة جاءت بابن لها إلى النبي صلى اهللا عليه و –رضي اهللا عنه  – عن ابن عباس



 3

السكانية وخاصة في باكستان  
 وأفغانستان وأوغندا والصومال  

 
األساطير كذلك تشير الى ان  

ساء وقت الحيض  معاشرة الن
 يؤدي الى حمل طفـل من الجن

 
هناك البعض من رجال الدين  
السفهاء من يقر بشرعية زواج  
المرأة من الجن ووراثة الناس  
 .للجن وبالعكس

 
  
 

تشير الى ان ما   2الدراسات  
% من المسلمين  75يقـارب  

يؤمنون بالجن وأكثر من  
% يقبلون فرضية استيطان  50

نهيار  الجن للبشر ودفعه نحو اال
المعنوي والنفسي وضرورة  
االستعانة برجال الدين للشفـاء  
 من الجن

 
 
تشير الدراسات الى ان ظاهرة  
الجن تتقبلها المرأة أكثر من  
 الرجل

 
 
 
يظهر مصطلح الجن في  
 الممارسة المهنية كاالتي:

جزء من مضمون األعراض    1
المرضية من اكتئاب وقـلق  
وأفكار حصاريه وجميع أنواع  
  الهلوسة.

تبرير االعراض النفسية   2
بسيطرة او تملك الجن لشخص  

رسول اهللا، إن ابني هذا به جنون، وٕانه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيفسد علينا، فمسح رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه وسلم صدره ودعا له، فتع تعة، فخرج من جوفه مثل الجرو األسود فشفي.
و غيرهم.  رغم اإلشارة اخرج هذا الحديث االمام احمد في مسنده والدرامي في سننه والطبراني في الكبير 

الى ضعف الحديث منذ مئات السنين ولكن الى اليوم ترى الكثير يتحدث به ويقول به رغم ضعفه الن 
  معناه صحيح.

 
  الجن والعالم اإلسالمي

  
الروايات والقصص عن الجن في العالم اإلسالمي متعددة ومعظمها 

كري تتميز بسخافتها وتتناسب طرديا مع التطور الحضاري والف
للمجموعة السكانية وخاصة في باكستان وأفغانستان وأوغندا 

.  في الصومال وعلى سبيل المثال هناك مناطق خاصة 3والصومال 
وعرة اشبه بمعابد تتوجه اليها النساء لالستعانة بالجن لمنع زوجها 
نكاح  امرأة أخرى. هناك اسطورة عن احمد شاه مسعود قائد التحالف 

تان أيام الحرب السوفيتية األفغانية عن تجنيده الشمالي في أفغانس
  للمسلمين من الجن.

. انتشرت 2006اما أكثر القصص التي تثير األسى فهي ما تطرقت اليه الصحافة العالمية في آب عام 
إشاعة في مقاطعة كيكاندوة األوغندية بان نفر من الجن يتصيد النساء ويغتصبهن. حدث وان شاهد 

ة وفي حالة يرثى لها واستنتجوا بانها من أعوان الجن وانهالوا عليها ضربًا بالحجارة. السكان امرأة تائه
وصل رجال الشرطة االشاوس وانهوا جهاد الجهالء وقتلوا المرأة بستة رصاصات. تم التحقيق بهذه 
القضية من قبل السلطات وتبين بانها امرأة من قرية أخرى تبحث عن زوجها الذي اختفى بدون سبب 

  كانت مرهقة من الجوع والعطش.و 
األساطير كذلك تشير الى ان معاشرة النساء وقت الحيض يؤدي الى حمل طفل من الجن. ولكن هناك 

 البعض من رجال الدين السفهاء من يقر بشرعية زواج المرأة من الجن ووراثة الناس للجن وبالعكس.
  الجن والطب النفسي والصرع
في هذا الحقل تتطرق الى انتشار ظاهرة الجن واأليمان بها ضمن  4انية معظم الدراسات العلمية والميد

المجموعات اإلسالمية في الغرب والشرق على حد سواء. الشرائح المستعملة في هذه الدراسات شرائح 
 2 سهلة االنتقاء وغير عشوائية وبالتالي ال يمكن وصفها ببحوث قوية حاسمة. رغم ذلك فان الدراسات

% يقبلون فرضية استيطان 50% من المسلمين يؤمنون بالجن وأكثر من 75ما يقارب  تشير الى ان
الجن للبشر ودفعه نحو االنهيار المعنوي والنفسي وضرورة االستعانة برجال الدين للشفاء من الجن. 

  كذلك تشير الدراسات الى ان ظاهرة الجن تتقبلها المرأة أكثر من الرجل.
  سة المهنية كاالتي:يظهر مصطلح الجن في الممار 

  جزء من مضمون األعراض المرضية من اكتئاب وقلق وأفكار حصاريه وجميع أنواع الهلوسة.  1
  تبرير االعراض النفسية بسيطرة او تملك الجن لشخص المريض في جميع االمراض الطبية النفسية. 2

لجن كمبرر لسلوك الجن كمضمون ألعراض يصل القمة في االضطرابات الذهانية مثل الفصام ، وا
  األنسان يصل القمة في اضطرابات الشخصية المتميزة بضعفها واستعدادها لالستغالل من قبل االخرين. 

اما خطورة مفهوم الجن في الممارسة المهنية فهو في تشخيص وعالج الصرع.  هنا يقفز رجال الدين 
تفسير الصرع وعالجه بالطب لتفسير هذا المرض الخطير ويستعينون بصحيح البخاري وصحيح مسلم ل
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المريض في جميع االمراض  
 الطبية النفسية

 
 
 
هناك الكثير من القضايا  
المعلقة واألزمات التي لم يتم  
حسمها احياناً في حياة األنسان. 
عدم دراسة هذه القضايا  
وتأجيل النظر فيها ألجل غير  
مسمى قد يؤدي الى الشعور  

ي وقت ما وخاصة في  بالذنب ف
 أوقـات الحداد ورحيل األعزاء

 
 
 
يلتقط االنسان التوتر الموجود  
في بيئته والتي تعجز عن تلبية  
احتياجاته الناقصة وبالتالي يتم  
تحويل طاقة التوتر باتجاه  
الروحانيات ومن ضمنها مفهوم  
 الجن

 
 
 

متى ما تم التقـاط هذه األفكار   
والتوتر وصبها في إطار الجن  

يس من الصعب التخلص منها  فـل
وخاصة بعد فترة زمنية طويلة. 
من هنا يأتي دور المؤسسات  
التعليمية والحكومية والدينية  
في توعية البشر وتحصينهم ضد  
 االستغالل البشري مستقبالً 

 
 
 
ال يزال الطب النفسي الى اليوم  
يستعمل مصطلح الوسواس الذي  

  النبوي وبالذات هذا الحديث النبوي الشريف.
عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي اهللا عنهما أال أريك امرأة من أهل الجنة فقلت  

بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالت إني أصرع وٕاني أتكشف فادع اهللا 
قال إن شئت صبرت ولك الجنة وٕان شئت دعوت اهللا تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت  تعالى لي

  إني أتكشف فادع اهللا أال أتكشف فدعا لها.
) يدعى العالج القرآني لمحمد بن عباس يدعي انه تعلم في quranichealing.netهناك موقع( 

 Spiritualالروحاني بسبب الجن الواليات المتحدة االمريكية ويصنف أحد أنواع الصرع بالصرح 
Epilepsy  ويشير الى الحديث أعاله لوصف عالج الصرع الروحاني. تقرأ الحديث وال توجد فيه إشارة

الى ان الرسول الكريم(ص) أوصى بعالج معين و انما دعا لها بالشفاء كما يدعوا أي انسان ذو خلق 
ه عضوية وتم اكتشاف أسبابه وجيناته وتطورت كريم حين يقابل مريضًا ابتاله اهللا بمرض جميع أسباب

طرق عالجه. لقد انتهى العهد الذي كان فيه األنسان المصاب بالصرع يحمل وصمة عار ألنه مجنون 
  او استحوذت عليه األرواح الشريرة.

ال يقتصر مفهوم االرواح الشريرة في الصرع على الثقافة اإلسالمية ويكاد يكون معروفًا في مختلف 
فات والغالبية العظمى من الناس وحتى المسلمين أنفسهم يرفضون هذا التفسير للصرع وعالجه وال الثقا

  يتمسك به اال من هو غايته استغالل المستضعفين من البشر. 
  

  االستنتاجات
ظاهرة االشباح والجن شائعة وال تقتصر على الثقافة اإلسالمية سوى انها أكثر شيوعًا هذه  •

نة بالثقافات األخرى باستثناء المجموعات الوثنية في افريقيا ،ومتميزة األيام  بينهم مقار 
  .Jinnبالمصطلح نفسه وهو الجن 

هناك الكثير من القضايا المعلقة واألزمات التي لم يتم حسمها احيانًا في حياة األنسان. عدم  •
نب في وقت دراسة هذه القضايا وتأجيل النظر فيها ألجل غير مسمى قد يؤدي الى الشعور بالذ

ما وخاصة في أوقات الحداد ورحيل األعزاء. من جراء ذلك نرى كثرة الحديث عن األرواح 
والجن في هذه األوقات ويتم عزل وتحويل القضايا المعلقة المشحونة بالذنب الى طاقة يبدأ 

  االنسان ادراكها على رؤية الجن في اليقظة والمنام وسماعهم وبل وحتى شم رائحتهم ا
فسير اخر ربما يوضح مسالة الجن يتعلق ببيئة االنسان. ليس هناك كائنًا حيا ال يمتلك هناك ت •

القدرة على االدراك والشعور. يبدأ هذا الكائن الحي بالتقاط سلوك وتعاليم من حوله وخاصة اذا 
كانت هذه التعاليم صادرة من داخل البيت او عبر مواقع دينية إعالمية او الكترونية.  كذلك 

قط االنسان التوتر الموجود في بيئته والتي تعجز عن تلبية احتياجاته الناقصة وبالتالي يتم يلت
تحويل طاقة التوتر باتجاه الروحانيات ومن ضمنها مفهوم الجن. هذا أفضل بكثير للمؤسسات 
الحكومة والدينية بدًال من السعي وراء تلبية احتياجات المواطن الناقصة على ارض الواقع. متى 
ما تم التقاط هذه األفكار والتوتر وصبها في إطار الجن فليس من الصعب التخلص منها 
وخاصة بعد فترة زمنية طويلة. من هنا يأتي دور المؤسسات التعليمية والحكومية والدينية في 

  توعية البشر وتحصينهم ضد االستغالل البشري مستقبًال.
كذلك. ال يزال الطب النفسي الى اليوم يستعمل  وبالطبع الطب النفسي العربي يتحمل المسؤولية •

مصطلح الوسواس الذي ال يفرق بين ما هو الوسواس القهري والفصام وغير ذلك. الوسواس هو 
من الجن فال عجب ان تمسك المريض بمفهوم الجن إذا كان طبيبه المعالج متمسكًا به 

  ويشخصه.
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ال يفرق بين ما هو الوسواس  
 ام وغير ذلكالقهري والفص

  
 
 
اما ضرب المرضى بالعصي  
وتعذيبهم جسديا من اجل طرد  
الجن فهو امر معروف ويمكن  
االطالع عليه من قبل المواقع  
 االلكترونية

 
  
 
ان طي صفحات الجن في  
الحياة االجتماعية والعلمية ال  
يعتبر هجوماً على اإلسالم بل  
على العكس ال يوجد دليالً  

ليه بان  واحداَ يمكن االستناد ع
الدين اإلسالمي يعطي لهذا  
الموضوع أهمية علمية او  
 اجتماعية

 
 

 
هناك مقولة ألينشتاين يقول  
فيها بان العلم بال دين معوق ... 
  .ولكن الدين بدون علم اعمى

يع من خاللها استغالل المريض المعالج النفسي او الروحي والطبيب يمتلك قوة يستط •
المستضعف. هذه حقيقة ازلية وبسببها تم تشريع القوانين واالرشادات التي تنظم جميع أنواع 
الممارسات المهنية ومراقبتها. اللجوء الى المعالج الروحي الذي يؤمن ويدعي بانه يمتلك الخبرة 

من الناس ترفض الحديث عنه. للتخلص من الجن ال يحدث عالنية في العالم الغربي والكثير 
تعترف السيدة ياسمين بانها على دراية باستغالل النساء والصبيان جنسيًا من قبل معالج الجن 
الروحي بل و حتى اغتصابهم.  اما ضرب المرضى بالعصي وتعذيبهم جسديا من اجل طرد 

  الجن فهو امر معروف ويمكن االطالع عليه من قبل المواقع االلكترونية.
الج بالعقاقير او العالج النفسي ال يخلوا من اعراض جانبية. هذه األعراض الجانبية قد الع •

تصل عتبة يصبح فيه العالج أسوأ من الداء نفسه وعند ذاك ال يوجد أي خيار اخر سوى 
حظر العالج.  هذا هو الحال مع العالج الروحي المتعلق بالجن فهو ال يستند الى ادلة علمية 

ل بان هناك عالجًا حميدًا للجن  ال يضر وعالجًا خبيثًا. ال يوجد اال خيار واحد وال يمكن القو 
  وهو عدم التوصية به.

واخيرًا وليس اخرًا فان طي صفحات الجن في الحياة االجتماعية والعلمية ال يعتبر هجومًا على  •
إلسالمي يعطي اإلسالم بل على العكس ال يوجد دليًال واحدَا يمكن االستناد عليه بان الدين ا

لهذا الموضوع أهمية علمية او اجتماعية. اما تمسك رجال الدين ويعض المعالجين الروحيين 
  به فهو لخدمة مصالحهم الشخصية والمادية.  

 Scienceهناك مقولة ألينشتاين يقول فيها بان العلم بال دين معوق ... ولكن الدين بدون علم اعمى 
without Religion is lame … Religion without science is blind.  

ويكفي ان نتذكر مقولة االمام الشافعي رحمه اهللا لنتبعد عن الحديث عن دور الجن في حياة االنسان و 
  النهضة بمجتمعنا العربي.
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