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 تسخير ارواح
اما در علوم غريبه پريزادهايي رو ميشه تسخير آرد آه از جنس ارواح هستند ..تسخير ارواح رو ميشه همون احضار ارواح دونست

 ....آه آن را تسخير ميكنيد تا هر موقع آاري داشته باشيد برايتان احضار شود )هم چنين چيزي بايد باشه(مانند طبروش 
 .توضيح بيشتر را خواهم داد

عزيزان تسخير ارواح از منظر حقير اشكال شرعي دارد ولي ارتباط با تسخير فرق دارد 
در ضمن تسخير ارواح به چه آار آيد ؟ 

؟  ...يا تسخير جن و 
:مگر جز براي اطالع از اخبار آينده آه فقط خدا مي داند تنها پيشگوي مطلق خداوند است و بندگان خاصش ائمه و اولياء اهللا آه 

 ....هر آه را اسرار حق 
پيش بيني يعني حدس زدن و انس مي تواند يا حتي جن پيش بيني آنند ولي نه صد در صد چون بر مبناي احتماالت است و 

 .حجت نيست مانند خواب آه خواب حجت نيست مگر براي شخصش 
 :آخه در آتاب دو هزار و يك ختم نوشته آه

قاعده اي وجود دارد در تسخير ارواح جن و انس آه مقصود از تسخير آن براي حفظ اسالم و ياري دين است، و آن قاعده به اين «
صورت است آه ببيند اسم مطلوب چند حرف است ، و به تعداد حروف بيست و هشت گانه ، بيست و هشت اسم از اسماء اهللا

به ازائ آن حروف وضع و تعيين شده آه هر اسمي مناسب با حرفي است و به تعداد حروف اسم مطلوب أسماء اهللا را آه به 
 ».ازاء حروف اسم مطلوب وضع شده بگيرد و به عدد أسماء خداوندي ،آسماء اهللا را خوانده و مداومت نمايد

)دوستان حتما بخوانيد جالبه(حكايت عجيب حجه االسالم حسين زاده

دوستان اين داستان را من در چند قسمت مي آورم اميدورارم آه خوشتون بياد تا آخر حتما بخونيد 
 .دوستان توجه آنيد اين داستان واقعيت دارد

--------------------------------------------------- 
ش و مصادف با عيد مبعث حضرت رسول  ١٣٤٨هج برابر با هيجدهم مهرماه  ١٣٨٩شب بيستم و هفتم رجب سال 

بود )صل(اآرم 
يك ظرف آب جوش در چاه :قبل از صرف غذاي مخصوص محلي آه به همين مناسيت تهيه شده بود خانواده گفتند 

را فراموش آردم  ))بسم اهللا((ريختيم ولي گفتن  )آب پاك(مخصوص 
حاال آه گذشته و از دست من آاري ريخته نيست :گفتم

موقع صرف شام يكي از بچه ها آه از آن غذا را دوست نداشتم تخم مرغي برداشته با عمويش به آشپزخانه رفتند و 
پس از چند دقيقه رفتند آه تخم مرغ پخته را بياورند .آنرا براي پختن در آاسه اي از آب روي چراغ گذاشتند و برگشتند

آاسه روي چراغ است اما از تخم مرغ خبري نيست :ولي با اعجب برگشتند و گفتند
حتي گربه هم به آنجا راه نداشت تا احتمال بدهيم آه شايد او .در طول اين مدت هم آسي به آشپزخانه نرفته بود

 .لذا اين جريان باعث تحيري عجيب در خانه ما شد.برداشته است
آن شب را با ناراحتي به صبح رسانديم و اصال احتمال نمي داديم آه اين آار ممكن است از ناحيه ي جنيان باشد 

ساعت شده٨حدود پرتاب شدت با بود معلوم آه سنگي افتادن صداي بودم مطالعه مشغول آتابخانه در آه صبح
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صبح آه در آتابخانه مشغول مطالعه بودم صداي افتادن سنگي آه معلوم بود با شدت پرتاب شده  ٨حدود ساعت 

باز مشغول مطالعه شدم و .با خود فكر آردم آه حتما بچه ها از بيرون منزل سنگ را انداخته.است به گوشم رسيد
دقيقا يك ربع ساعت بعد سنگ دوم پرتاب شد و با گذشت يك ربع ساعت سنگ سوم با صداي شديدي روي موزاثيك 

هاي حياط افتاد 
اينجا من ديگر ناراحت شدم برخاستم از خانه خارج شدم و همسايه ها را با لحن اعتراض آميزي از اين آار برحذر 

 .داشتم
اما آنها با تعجب اظهار بي اطالعي آردند و حتي قسم خوردند آه در حياط خانه هايشان بچه اي نيست تا سنگ 

بياندازد و ما بزرگترها هم آه هرگز به منزل شما سنگ نمي اندازيم 
آه آب جوش در چاه داخل (جلوي اطاق و آشپزخانه .پرتاب سنگ ها ادامه پيدا آرد به صورتي آه در حياط خانه ي ما

رو به مشرق از سنگ هاي مختلف و پاره هاي آجر و قطعات تنور آهنه پر شده بود ولي هيچگونه )آن ريخته شده بود
 .آسيبي به آسي نرسيده بود

آم آم دوستان نزديك از جريان مطلع شدند 
يكي از دوستان بنام مرحوم حاج احمد احمدوندي آه از برادر مهربانتر بود و هرگز به ناراحتي بنده راضي نمي شد و 

اجازه بدهيد من امشب را در پشت :گفت -انشااهللا خداوند غريق رحمتش نمايد-حقوق بسياري بر ذمه حقير داشت
 .تا با دقت جستجو آنم و محل پرتاب سنگ را بيابم.بام بخوابم

سنگي مثل گلوله از آنار گوش من رد ((به پشت بام رفت اما پس از دقايقي با اضطراب و وحشت برگشت و گفت
در حالي آه تا آن لحظه تمام سنگ ها در حياط مي افتاد))به طوري آه مرا ترساند و ديكر نتوانستم در آنجا بمانم.شد

 .و از پشت بام رد نمي شدند
شب براي خوابيدن چراغها را خاموش آرديم و با تعجب ديديم آه پرتاب سنگ هم قطع شد و تا صبح حتي  ١٠ساعت 

يك سنگ در حياط نيافتاد 
نيم ساعت به طلوع آفتاب باقي مانده بود و من از حوض حياط وضو ميگرفتم آه باز افتادن سنگ شروع شد و مثل روز

قبل تا شب هنگام آه چراغها را خاموش نكرده بوديم پي در پي ادامه يافت 
روز سوم عده اي آمدند و اصرار آردند آه جريان را به پليس اطالع دهيد و اط همسايه هائي آه سنگ از سمت خانهء

 .آنها مي آيد شكايت نمائيد
 .من از آسي چيزي نديده ام تا شكايتي داشته باشم:گفتم

اما هيچك از همسايه ها .فقط ميتوانم بگويم آه از سمت مشرق سنگ مي اندازند:وقتي پافشاري آنها را ديدم گفتم
 .را اسم نميبرم چون از آنها جز خوبي چيزي نديده ام

بالفاصله چند نفر مامور آمدند و صاحبان منازلي را آه در شرق خانه ي .همان مطلب را نوشتم و به پاسگاه فرستادم
اما از آنجايي آه راضي به اين امر نبودم بالفاصله آسي را فرستادم و.ما بودند گرفته و براي يازپرسي به پاسگاه بردند
 .شكايت را پس گرفتم تا مبادا اذيت آنها شوم

داخل اطاق مي .سنگ مي آمد با اين تفاوت آه اين بار شيشه ها را شكسته "روز چهارم شد و باز مرتبا
خانواده و بچه ها با رنگ پريده به گوشهء اطاق پناه بردند و از ترس مي لرزيدند لذا آنها را به منزل مرحوم حجه .افتادند

 .در تبريز فرستادم)اخوالروجه(االسالم آقاي حاج ميرزا علي لمسه چي
 .همان روز رئيس پاسگاه پليس با تمام پرسنل به منزل ما آمد تا جريان را از نزديك مشاهده نمايد

در پشت بام و حياط .گروه زيادي از مردم محل نيز آه شايد تعدادشان به چهارصد نفر ميرسيد در آنجا جمع شده
بعضي از آنها به پرتاپ آنندگاه فحش ميدادند و برخي آنها را تهديد به ضرب و جتي قتل مي .مشغول تحقيق بودند

 .نمودند
اينكه مي :مرد فالگيري آه در ميان جمعيت بود خطاب به رئيس پاسگاه آه در حياط روي صندلي نشسته بود گفت

سنگ ها بين افراد مي افتد ولي به آسي اصابت نمي آند و نه قطع مي شود دليل .بينيد با اين آثرت جمعيت
 .هستند )جن((اينست آه پرتاپ آنندگان سنگ از جنس بشر نيستند بلكه 

چرا خرافات ميگوئي؟ :رئيس پاسگاه عصباني شد و گفت
از اين افسانه ها نگو و بگذار مردم دشمن خود را پيدا آنندو 

درست در همان زماني آه رئيس پاسگاه فالگير را با عصبانيت سرزنش ميكرد سنگي دو پايش افتاد و او را بيشتر 
ناراحت آرد 

سنگ ديگري از زمين برخاست و به طور عمودي رو به باال رفت بعد دوباره برگشت و در نزديكي محلي آه از آنجا 
 .برخاسته بود به زمين افتاد

اگر تمام هنگ پليس :لذت به مردم گفت.ترس وجود رئيس پاسگاه را فراگرفت و فهميد آه اين جريان طبيعي نيست
من فقط ميتوانم اين جريان را به اداره ي پليس .تبريز هم به اينجا بيايند نمي توانند با اين سنگ اندازان مقابله آنند

آل گزارش دهم و بيش از اين از دست من آاري بر نمي آيد 
اما همين آه شروع .من چيزي مي نويسم آه اينها را آرام آند:بعد از رفتن مردم و مامورين پليس فالگير گفت

 .بهنوشتن آرد پرتاب سنگا شدت پيدا آرد و متوجه شيشه ها شد و اين دعا تاثيري ننمود
اين مطلب براي من عجيب بود آه فقط با اطاق رو به مشرق را مورد حمله قرار داده بودند و با اطاق هاي رو به قبله 

 .آاري نداشتند
به آن اطاق رفتم و يكي از سنگ ها را توي حياط انداختم اما پس از چند لحظه ديدم آه همان سنگ سرجايش 

 .برگشته است لذا ديگر به سنگ ها دست نزدم
شب هنگام من هم به منزل آقاي لمسه چي رفتم و بر تعجبم افزودي شد چون همان اطاقي را آه در آن بودم ميز 

 .تا از شيشه هاي پنجرهء اطاق شكسته شد ٥سنگ باران نمودند به طوري آه پنج 
ا اف اطاق ا گ ل آ ا آ ائ گ
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 .سنگ هائي آه تقريبا نيم آيلو گرم وزن داشتند به درون اطاق مي افتادند
 .برايش تهيه نمودم و خوب شد )دل بند(يكي از بچه ها از شدت ترس مريض شد ناگريز دعاي 

 .از آن پس دعا نويس هاي متعددي از تبريز آمدند ولي هر عملي آه انجام دادند بي فايده بود
به دفتر ثبت آقاي فيروزمند مي  "در تبريز شخصي هست بنام آقاي طاهريان آه مرد با شخصيتي است و غالبا:گفتند
 .رود

 :به دفتر مراجعه آرديم و ايشان را ديديم آقاي فيروزمند در تعريف از آقاي طاهريان گفت
خدا هم اراده ميكند .يعني براي خدا مرداني هستند آه زمانيكه اداره آنند  )هللا رجال اذا ارادوا اهللا((

بلكه منظور اينست آه آنها بر خالف رضا و اراده ي .اليته مقصود اين نيست آه اراده ي خدا تابع اراده ي آنهاست
خداوند متعال اراده اي نداردند 

در موقع ريختن آب جوش اين اتفاق  ))بسم اهللا((اگر با مجرد نگفتن :خالصه جريان را به ايشان گفتم و ياد آور شدم
 :در جواب گفت.بيفتند بايد در ممالك خارجي آه اصال بسم اهللا نميگويند بسيار زياد واقع شود

پايتخت انگلستان چند هزار خانه را چون مي ترسند مورد اذيت ارواح واقع ))لندن((شما از آجا ميدانيد آه االن در 
 :شودند معطل نگذاشته اند؟و مرا آنها هم همان جن استواآنون به خانه برو و با صداي بلند بگو

 ))طاهريان گفت تا ده روز سنگ نيندازيد((
به ايشان عمل آردم و چند روزي هم پرتاي سنگ قطع شد اما باز شروع شد و ايشان هم نتوانستند عالج قطعي 

 .آنند
به محاصره بينداز و هم  )يس(هم خانه را با قرائت سوره ي:به فرد ديگري آه در تبريز شهرت دارد مراجعه آردم گفت

 )البته بعد از نوشتن سند روايت(به تمامي درهاي اطاقها اين روايت را بچسبان
 .واليه علي بن ابي طالب حصني فمن دخل حصني امن من عذابي:قال اهللا

به اين دستور هم عمل آرديم ولي نتيجه اي نديديم پرتاب سنگ همچنان ادامه داشت و در نهايت ناراحتي روز را به 
 .شب مي رسانديم

تبريز معرفي آردند آه صاحب تسخير هستند و در اين آار تسلط )ويجوبه(آقاي حاج سيد حسين بحريني را در محله
 .آامل دارند

در بين راه تصور ميكرديم بعضي از .با يكي از منبريهاي محترم سردورود به تبريز رفتيم تا با ايشان مالقات آنيم
 .صداهائي آه مي شنوم صداي افتادن سنگ در خانه است

به منزل يحريني رسيديم و مدتي طوالني در اطاق انتظار نشستيم تا بالخره نوبت ما رسيد و وارد اطاق مخصوص 
شديو 

بغد از معارفه معمولي رمل انداخت و زايچه را تكمبل و نتيجه سير نقطهء رمل را هو نوشت 
 .........چند فرزند داريد:به من گفت

 .اميدوارم آه خوشتون بياد.خوب دوستان اين هم ادامه ي داستان 
----------------------------------- 

بعد از معارفه معمولي رمل انداخت و زايچه را تكميل و نتيچه سير نقطه زايچه رمل را هم نوشت :ادامه
ببينيد درست است؟ديدم نام هر سه را به .نامشان را اينجا نوشته ام.چند فرزند داريد؟گفتم سه تا :به من گفت

 .ترتيب از بزرگ به آوچك نوشته است
چند برادر داريد؟گفتم پنج تا آه همه در تهران و شادشهر ساآن :سپس چيزهاي ديگري نوشت و گفت

تعجب آردم آه با اينكه .ببينيد نامشان را درست نوشته ام؟ديدم همه را به ترتيب صحيح نوشته است:گفت.هستند
هرگز مرا نديده چطور اينها را مي داند؟ 

بدون بسم اهللا آب جوش .اينها را از باب مقدمه گفتم تا بدانيد من حقه باز نيستم و سخنانم از روي علم است:گفت
ريخته ايد و يكي از بچه هاي آنها را سوزانده ايد و البته هم هرچه از دستشان بر آيد در حق شما مضايقه نخواهند 

 .آرد
چون شما روحاني هستيد پانصد تونان ميگيرم و آار را درست ميكنم ولي اگر اهل علم نبوديد دو هزار تومان 

 .هر آاري آه در خانه ي شما آردند نقل نكنيد و اال لج مي آنند.از اين به بعد هم.ميگرفتم
 :پس از اينكه اين دو مطلب را پذيرفتم آقاي بحريني دو جن احضار آرد و طرز احضار چنين بود آه

چادري آورد آه يك طرفش را .آاسه اي پر از آب وسط اطاق گذاشت و به من و دوستم هر آدام يك لوحهء طلسم داد
 .خودش با دو دست نگه داشته بود و دو طرف ديگر را هم من و دوستم

چند لحظه بعد آمدند توي آاسه و با آنها سوال و .بسم اهللا بلند بگوييد و شروع آرد بخواندن دعاي احضار:بعد گفت
لذا ايشان براي ما ترجمه مي آرد آه اين جن ها يهودي هستند و شما.جواب مي آرد ما هم صداي آنها را ميشنيديم

 :پس از احضار گفت.بدون گفتن بسم اهللا آب جوش ريخته ايد و يكي از بچه هايشان سوخته است
 .اميدوارم آه انشااهللا بتوانم جلوي آنها را بگيرم به شرط اينكه اعمال آنها را براي آسي نقل مكنيد

 .عصر بيايد و دعا ها را بگيريد:پانصد تومان گرفت و گفت
عصر ما رفتيم چهار لوحه مربع شكل برنجي داد آه در چهار گوشهء حياط دفن آرديم و دعاي ديگري آه تعداد زيادي 

سنجاق قفلي به آن زده شده بود و مي بايست آستانهء در حياط را به اندازه ي نيم متر ميكنديم و دفن مي آرديم و 
هر شب يك ساعت با سرآه و آب بجوشانيم.نيز يك نعل داده بود آه زير منقل پر از آتش بگذلريم و يك دعا آه پنج شب

 .و شب آخر آبش را جلوي درگاه حياط بپاشيم
نعل را روي زمين و منقل را .به خانه رفتم و مشغول شدم و از يكي از همسايه ها منقل گرفتيم و آتش روشن آردم

منقل را برده اند ولي نعل روي زمين مانده است پس از مدتي .روي آن گذاشتم و به اطاق رفتم آمدند و گفتند
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تعل را برده اند و منقل را آورده اند البته بعد فهميدم آه اشتباه آرده ام و بايد نعل را داخل منقل در زيد آتش مي:گفتند
 .گذاشتم نه زير منقل

دعاي مربوط به آستانه ء را در محلش و لوحه ها را در چهار گوشه ء حياط دفن آردهومشغول جوشاندن دعاي ديگر با
دعا را با سرآه بردند و آاسه ي خالي را باقي .يك ربع به پايان يك ساعت مانده آمي غفلت شد.آب و سرآه شدم

 .گذاشتند
 .البته ناگفته نماند آه پرتاپ سنگ قطع شده بود و من از اين جهت راضي بودم

شب گذشت و صبح تا تعجب ديدم چهار گوشه ي حياط و آستانه ي در را آنده و لوحه ها را بيرون انداخته اند ام دعاي
نتوانسته اند بيرون بياورند واال .آستانهء در را خارج نكرده بودند آه بعد فهميدم چون تعداد زيادي سنجاق قفلي داشته

 .مضايقه نمي آردند
 .خوشحالي ما از قطع پرتاب سنگ ها زياد طول نكشيد چون شروع آردند به بردن آليد و پول خرد ك آارهاي ديگر

تمام آليد هاي در حياط و پولهاي خرد را از جيب ها و حتي جيب مهمانها ميبردند شب آه ميخوابيديم پول خرد ها در 
 .جيب بود و صبح ميديديم برده اند

فراموش نميكنم آه روزي در مسجد نشسته بودم و يكي از آليد هاي در حياط را در دست داشتم يك وقت متوجه 
 .مجبور شديم قفل در را باز آرده از نو براي آن آليد بسازيم.شدم آه نيست هرچه گشتم پيدا نكردم

ما ديروز:ديشب بعد از نصف شب مرا بيدار آردند و گفتند:يك روز موثع صرف ناهار برادر آوچكترم آه آاظم نام دارد گفت
پنج شمردند و در -چهار-سه-دو-يك.حاال در جيب تو مي گذاريم تا فردا به او بدهي.پنج ريال پول فالن بچه را برداشتيم

بله واقعا :جيبم نهادند و رفتند من هم خوابيدم حاال صبر آنيد ببينم آيا واقعا گذاشته اند؟دست در جيب آرد و گفت
ريخته اند 

 .تصميم گرفتم تمام اتفاقات را بنويسم و بعد از يك هفته در مالقات با آقاي بحريني مطرح آنم
يكي از دوستان متدين و آگاه از مسائل ديني و مطلع از بعضي مطالب عرفاني به نام مرحوم .ماه رمضان شده بود

از تبريز مي آمدند و در منزل ما ميخوابيدند و )قربه الي اهللا(شب ها براي قوت قلب بچه ها .ميرزاآقا جنابزاده طالب نژاد
 .براي من برادري دلسوز و مهربان بودند

چراغ گردسوزي روشن آرديم و گذاشتيم تا موقع .برق رفته بود.شبي به اتفاق ايشان براي افطار دعوت بوديم
 .بارگشتمان اطاق روشن باشد

به محل دعوت رفتيم اما هنوز افطار نكرده بوديم آه آمدند و گفتند سنگي به خانه پرتاب شد رنگ از روي من پريد 
شايد بچه ها انداخته اند بالفاصله سنگي جلوي پاي ايشان :به خانه برگشتيم آقاي جنابزاده آه آمدند گفتند "فورا
 ))سمع اهللا لمن دعا وليس وراء اهللا منتهي.حسبي اهللا و آفي((سنگ را برداشته اين دعا را به آن خواندند.افتاد

 .و به همان سمتي آه از آنجا آمده بود پرتاب آردند آه با صداي عجيبي رفت و بعد از آن پرتاب سنگ بكلي قطع شد
 ....بعد از اقامه نماز در مسجد به خانه برگشتيم و اين بار چشممان به حادثه ي تازه اي روشن شد

)حتما بخوانيد جالب ميشه(دوستان ادامه را انشااهللا در وقت ديگري براتون مينويسم 

نفت چراغ و فرش ريخته بودند و آتش از .و اين بار چشممان حادثه تازه اي روشن شد
با .با عجله آتش را خاموش آرديم و چراغ را روشن آرديم.هر دو زبانه مي آشيد

ناراحتي و حيرت نشسته بوديم آه گفتند چراغ فانوس را آه در دهليزخانه گذاشته 
 .بوديم برده اند

به همراه مرحوم آقاي جنابزاده چراغ را برداشته به جستجو پراختيم 
طولي نكشيد آه آنرا در پستوي اطاق آه در رختخوابها را آنجا ميگذاشتيم پيدا 

سپس آن را .در منبع فانوس را باز آرده و نفتش را به رختخواب ها پاشيده بودند.آرديم
 .وارونه در آنجا انداخته بودند

 :خوب است عبارت.من از ريخته شدن نفت به رختخواب ها نگرانم:ايشان فرمود
 ١١٠را به همراه عدد )بسم اهللا الرحمن الرحيم و ال حول وال قوه اال باهللا العلي العظيم

را بنويسيم و در آنجا بگذلرم.است)ع(نام مقدس موال اميرالمومنان .آه به حساب ابجد 
بلكه آتش نزنند هنوز چند دقيقه اي از گذشتن اين نوشته در پستو نگذشته بود آه 

به سرعت آتش را خاموش آرديم و با تعجب.اطاق از شعله آتش رختخواب روشن شد
 .ديديم حتي نوشته ي ايشان هم سوخته است

در ظرف رب گوجه را باز آرده و.شب خوابيديم و صبح با حادثه ي ديگري مواجه شديم
 .آنرا وارونه روي بستر آقاي جنابزاده انداخته و آنجا را آلوده به رب نموده بودند 

يك ظرف بزرگ هفت آيلويي ديگر هم رب گوجه داشتيم آه در طاقچه پستوي اطاق 
آنرا هم بعد از باز آردن درش به صورتي گذاشته بودند آه تمام رب بيرون ريخته .بود
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 .بود
نيمه شب مرا با بستر برداشته بودند و در :آقاي جنابزاده گفتند.عالوه بر اين موارد

 .اطاق به اين طرف مي بردند به آنها پرخاش آردم آنها هم بستر را بر زمين گذاشتند
يك هفته از روزي آه آقاي بحريني را ديده بودم گذشته بود من خالصه حوادث را 

 .نوشته بودن تا با ايشان مطرح آنم
همراه آقاي ميرفتاحي آه از منبريهاي محترم سردرود است به منزل آقاي بحريني 

ولي آاغذي آه حوادث هفته ي گذشته .بردن نعل و آليدها را به ايشان گفتيم.رفتيم
االن ميگويم نعل و آليدها را :را در آن نوشته بودم هنوز در جيبم بود اقاي بحريني گفت

 .بياورند
خوشبختانه احتياج به احضار نيست چون :پس از آوردن آاسه ي آب و چادر گفت

 .خودشان حاضر شده اند
مثل دفعه قبل صداهائي شنيديم آه معلوم بود آالم .آليدها را بياوريد:به آنها گفت

آقاي بحريني ترجمه آه .و جمله بندي داشت ولي براي ما بي معني بود.است
آليدها را شكستيم بعد مثل اينكه شروع با باال و پايين رفتن و بازي آردن در :ميگويند

 .داخل آاسه نمودند و با چيزي به آن ضربه ميزدند آه صدائي مانند دف داشت
چرا بي ادبي مي آنيد؟ :آقاي بحريني آه ناراحت شده بود گفت

نعل را بياوريد چيزي گفتند آه آقاي .ايشان ادامه داد.با اين جمله آنها ساآت شدند
 :بحريني گقت

بعد از .پاآش آنيد و بياوريد آه معلوم شد آنرا آلوده به نجاست آرده اند تا از اثر بيفتد
پس از آنار .چند دقيقه اي آه مشغول صحبت بوديم پاآتي را در زير چادر گذاشتند

رفتن چادر و باز شدن پاآت با آمال تعجب ديديم عالوه بر نعل آاغذي آه وقايع هفته 
اين آاغذ چطور از جيب من داخل پاآت رفته :گفتم.را در آن نوشته بودم در پاآت است

است؟ 
در خانهء من به مهمانانم :چادر را روي آاسه آشيد و گفت.آقاي بحريني عصباني شد

بي احترامي ميكنيد و دست در جيب او ميبريد؟سپس جواب آنها را براي ما ترجمه 
شما نعل ايشان را خواستيد و چون آاغذ هم مربوط به ايشان بود آنرا:آرد آه ميگويند

هم آورديم 
آقاي بحريني نگاهي به آاغذ انداخت و پرسيد چرا در ايام هفته اين آار ها را انجام 

داديد؟ 
برخاست به بندرون رفت و .ناگهان رنگش سياه شد مثل اينكه تهديدش آرده باشند

ديگر از دست من آاري ساخته نيست چون شما برخالف :پس از بازگشت گفت
من هم اگر .شرطي آه آرده بوديم سر آن را به مردم گفته ايد آنها هم لج آرده اند 

بخواهم آاري انجام دهم بچه هايم را اذيت ميكنند و حتي ممكن است آنها را آتش 
 .بزنند و همه را بسوزانند

 .سيصد تومان از پانصد توماني آه گرفته بود به ما برگرداند و ما مايوسانه بازگشتيم
آتش زدن به صورتهاي مختلف ادامه داشت و ما در شدت ناراحتي بوديم اما بقول 

 :سعدي

ز رحمت گشايد در ديگري *خداگر ببندد دري

 ...در آوهپايه هاي اطراف)...(در روستاي )خيرالنساء(پيرزني بنام:يكي از اهالي گفت 
گ

Page 5



 JIN's Worlds / P30BOY.IR.PL

 .از توابع مرد زندگي ميكند آه در اين امور مسلط است
اآبر باغبان و آقا -احمد صداقت:روز چهارشنبه سه نفر از دوستان به نام هاي آقايان

 .سيد حسين را نزد آن زن فرستادم
(به پيرزن گفته بودند آه به نام .هشت به آنجا رسيده ٨آنها روز جمعه حدود ساعت 

مگر شما در آوه .او بعد از احضار عصباني شده و گفته بود.فالي بگيرد))اسماعيل(
زندگي مي آنيد آه يك نفر روحاني پيشنماز را آوچك ميكنيد و بدون القاب بكار 

ميبريد؟و حدود نيم ساعت راجع به بنده صحبت آرده بود به صورتي آه دوستان مي 
از .آاش ضبط صوت برده بوديم تا حرف هاي او را براي شما ضبط مي آرديم:گفتنند

امروز آتاب هاي ايشان را آتش زده اند و چون رفقا در روز چهارشنبه :جمله گفته بود
اين مطلب را يادداشت آرده و بعد از گرفتن  "رفته بودند و آن روز جمعه بود فورا

 .دستورات بازگشته بودند
در روز جمعه چه اتفاقي :اولين سوالي آه پس از بازگشت پرسيدند اين بود آه

 .هشت آتابها را آتش زدند آه آنها خيلي تعجب آردند ٨حدود ساعت :افتاد؟گفتم
آيفيت آتش زدن به اين صورت بود مكه آتابها در قفسه و در طاقچه و مقداري هم در 
آمد بود و به صورتي چيده شده بود آه فاصله و آاغذي بين آنها نباشد تا دير آتش 

 .بگيرد و در آمد هم بسته بود
با آاظم آقا در آتابخانه بودم و بعد از آماده شدن صبحانه براي صرف آن خارج 

آتابهاي .هنوز چند دقيقه نگذشته بود آه ديديم آتابخانه پر از دود شده است.شديم
.درون آمد را آتش زده بودند و آينه اي آه داخل در آمد نصب شده بود بيرون افتاده بود

آه از .جلد از آتابها سوخته بود ٣٨ "مجموعا.با چند سطل آب آتش را خاموش آرديم
جمله دوره آامل تفسيد فخر رازي بود و چو دشمن ما يهودي بود جتي آتابهاي 

آثار سوختن بر روي بقيه آتابها حتي بعد از .سوخته بود"مفاتيح الجنان نيز آامال
متاسفانه چون دوستان دستورات پرزن را .صحافي و تعويض جلدها هم باقي ماند

 .حفظ نكرده بودند باز آزار و اذيت ما ادامه داشت "آامال
مثال روزي رختخواب ها را به آتش آشيدند و تا خاموش آنيم لحاف آرسي در اثر 

سوختن چهار قسمت شده بود و نيز جاي بشكه نفت را اتش و دو چراغ دو فتيله را 
آه پايه هايشان را از سنگ مرمر بود با پاشيدن نفت آتش زدند آه هر دو چراغ 

 .خرد شد و به زمين ريخت"تماما
 .بروم))خيرالنساء((چاره را در اين ديديم آه به همراه همان سه نفر به ديدن خانم
خانه ء خاموشش داالني .به روستائي آه در باالي آوه رسيديم آه خانه او در آنجا بود

طوالني و تاريك داشت و پس از آن اطاق نشيمن قرار داشت آه روشنائي آن فقط از 
 .سانتيمتر سقف بود ٢٥سانتيمتر در  ٢٥روزنه اي حدود 

با هديه و سوغات آمده :لذا گفت.تا سالم آرديم فهميد از سردرود آمده ام
 .من خودم براي شما سوغات حساب ميشوم:اي؟گفتم

من براي شما سوغاتم آه ظرفهاي شما آنقدر مرا آتك زده اند آه چهار روز :گفت
 .اما به حول و قوه خدا نميگذارم شما را اذيت آنند.است مريض شده ام

وقتي حال من منقلب شد هرچه گفتم بنويس چون حرف حرف آنهاست و :بعد گفت
سپس مشغول احضار شد به اين نحو آه .در خاطر نميماند تا بعد براتون بازگو آنم

 )ع(ميگفت شما را قسم ميدهم به نور نبوت حضرت االنبياء و نور واليت حضرت علي 
و از اين سوگند ها ميداد 

راجع به آار فالني دنيا را بگيريد و چارهء آن را هر :بعد از انكه حالش منقلب شد گفت
ا آ ا ه
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.چه هست پيدا آنيد و بياوريد
اندآي آرام گرفت و ما چهار نفر هم با آمال دقت ناظر اعمالش بوديم آه ناگهان پنج 

 ........عدد ريسمان گره خورد از باال به روي زمين افتاد
 .اين هم ادامه داستان براي شما

گفت  .اين مطلب را به پيرزن اطالع داديم .خالصه پنج عدد ريسمان گره خورده از باال به زوي زمين افتاد
يكي از اين گره ها زا خودت نگه دار د دومي را برادرت نزد  :سپس گفت .آنها را جمع آنيد و بمن بدهيد 

خود نگه دارد آه هميشه به جاي راه رفتن مي دود و به او بگو آه آرام راه برود سومي را خانواده ات 
ميخ رو به قبله به ديوار بكوب يكي را هم داد آه با پوست  ٣همراه داشته باشد و چهارمي را به سه 

اين اسم را آه ميگويي بنويس و در وسط حياط با سم االغ  :بعد گفت .خارپشت توي حياط خانه بسوزانيم
 .بسوزان تا انشااهللا بال رفع شود

من تند تند اين مطلب را نوشتم آه  .هر چه از اوراد و اذآار و قرآن مشغول بوده اي فعال تعطيل آن "ضمنا
الحمداهللا شدت .پول آمي به او داديم و برگشتيم و تمام دستورات را انجام داديم .مبادا چيزي فراموش شود

 .عمل آنها از بين رفت ولي هنوز آارهاي جزئي انجام ميدادند آه باعث ترس بچه ها مي شد
:يكروز عصر آه مهمان داشتيم و آاضم آقا رفته بود چائي بياورد ناگهان رنگ پريده برگشت و پرسيد :مثال

حاج آقا ببينيد اين چيست آه آف دست من گذاشته اند؟ ديدم آاغذي است آه درون آن پنج يا شش عدد بادام
شما خودتان يكدانه از اينها را  .اين عالمت آشتي آنهاست :شخصي آه مهمان بود گفت .زميني است

 .بخوريد
يكي اينكه  :شبي به مهماني رفته بودم و از تبريز هم برايمان مهمان آمده بود آن شب دو مطلب مشهده شد

وقتي آش را از ديگ به آاسه مي ريختند يك عدد گالبي بزرگ هم داخل آاسه افتاد و باعث ترس بچه ها 
به .و ديگر اينكه يكي از اهل منزل متوجه شد آه جلوي پنجره نخودچي گرم تازه بو داده شده ريخته اند .شد

 :ديگران هم خبر داد بچه هاي ما و مهمان شروع به خوردن آرده بودند و وقتيكه تمام شده بود گفته بودند
 .بعد از چند دقيقه باز هم ريخته بودند "اتفاقا .روي از پنجره برگردانيم تا شايد دوباره بريزند

نيم ساعت بعد از اينكه خانواده آن را روي چراغ خوراك پري گذاشت  .روزي نيم آيلو گوشت خريده بودم
 .آمد و گفتك ديگ خالي شده و اثري از گوشت و پياز و سيب زميني باقي نمانده است

نيم آيلو "يكروز از اطاق مطالعه به اطاق نشيمن رفتم ديدم با اينكه فصل گالبي نبود يك عدد گالبي آه تقريبا
از خانواده آه در حياط بود راجع به آن پرسيدم  .وزن داشن مقل آله قند در گوشه اطاق گذاشته شده است

روز ديگري مهمان داشتيم موقع ناهار خانواده به من.من اطالع ندارم و چنين چيزي در منزل نداشتيم :گفت
بيا خورشت را نگاه آن وقتي رفتم ديدم آنقدر نفت داخل خورشت ديخته اند آه به مقدار يك سانتيمتر  :گفت

 .لذا ناگريز شديم از مهمان عذر بخواهيم .از سطع غذا باال آمده است
 .روزي دوست جواني بنام آقا سيد محسن آه عالقه و محبت زيادي بمن داشت براي آمك به منزل ما آمد

وقتي موقع شب به خانه اش رفته بود يك سيلي برويش زده بودند آه چرا آنجا رفته بودي؟ 
اثر سيلي چنان در صورتش باقي ماند آه ناچار شد نزد دعا نويسي آه در تبريز به قره سيد معروف بود 

ساعت در دست  ٢٤او هم به يك چاقوي باز دعائي خوانده بود و گفته بود آه بايد بهمين صورت باز  .برود
 .تو بماند

اين آبريت را چه آسي در دست من گذاشت؟ مادرش هم  :يك روز عصر بچه آوچكم از مادرش پرسيده بود
 .براي اينگه او نترسد گفته بود من گذاشتم

ريسمان گره خورده اي آه پير زن داده بود تا برادرم آاظم آقا نزد خود نگه دارد را با سنجاق قفلي به 
روزي به حمام رفت ولي يادش رفته بود آه آنرا به پيراهن ديگرش نصب  .پيراهنش نصب آرده بوديم

 .آت مرا آه درون بقچه از حمام آوردم برده اند و هد چه گشتم پيدا نكرديم :پس از بازگشت گفت .نمايد
ريسمان گره خورده را به .مرتبه ديگري نيز برادرم در حمام فراموش آرده بود آه در وقت پوشيدن پيراهن

بعد از چند ساعت از بارگشتش با اينگه تمام لباسهايش را آورده بود ديديم شلوارش را برده  .آن وصل آند
 .اند و پس از مدتي فهميديم آنرا درون بخاري آهنه گذاشته با ريختن نفت آتش زده و سوزانده اند

آه شود م بلند اي بچه فرياد صداي ناگهان ميخوابيديم و آرده خاموش را چراغ آه موقع شبها از :بعض
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:بعضي از شبها موقعي آه چراغ را خاموش آرده و ميخوابيديم ناگهان صداي فرياد بچه اي بلند مي شود آه
چه روي رختخواب من افتاد؟ وقتي آه بلند مي شديم و ميديديم قلنبه اي از آهنه و ريسمان را آنقدر گره زده

 .اند آه مثل سنگ شده است و براي ترسانده بچه آنرا روي رختخوابش انداخته اند
بگذاريد اينها را  :آورد و در دهليز خانه گذاشت و گفت ..يكي از دوستان يك سيني آجيل و خربزه و غيره

 .صبح ديديم خربزه را جلوي در توالت نهاده اند .جن ها بخورند تا با شما آشتي آنند
با اينكه آتش زدن و پرتاپ سنگ بكلي قطع شده بود اين حوادث جزئي ادامه داشت و لذا اهل خانه در حالت 

مرحوم حاج آقا جناب زاده نزد بي بي خير  .تا اينكه روز بدون اطالع بنده .ترس و اظطراب بسر مي بردند
گريه آرده بود آه شما را به خدا آاري آنيد آه اين جزئيات هم قطع شود و بچه هاي فالني .النساء رفته 

 .من ديگر چكار آنم؟ هرچه از دستم بر مي آمد انجام دادم :پيرزن گفته بود .نترسند
:پيرزن گفته بود .از شما خواهش ميكنم پسر زعفر جني را آه رهبر شيعيان جن است حاضر آنيد :گفته بود

ميرزا آقا شما  :شما به ايشان بگوييد :آن مرحوم گفته بود .من چنان قدرتي ندارم آه ايشان را احضار آنم
 .را ميخواهد و بالخره با اصرار ايشان مشغول احضار شده بود

آقا اين چه بالئي بود آه بر سر من  :يكوقت ديدم پيرزن خيلي ترسيد و گفت :مرحوم حاج ميرزا آقا مي گفت
 .آوردي؟ تمام در و ديوار پر از سرباز شده است و شخص جليل القدري جلوي آنهاست

نوشته  ))يا ابا عبدااهللا الحسين(لوحي بر سينه دارد آه بر آن .آيا آن شخص عالمتي دارد؟ گفت بله  :گفتم
 .شده است

هر چه گفت  .بعد از مدتي گفت جريان را به او رساندم او هم دستور داد چند نفر را دست و پا بسته آوردند
دو سال قبل از اين جريان  :ايشان هم ناراحت شد و گفت .از آزار ئ اذيت دست برداريد قبول نكردند

ميخواستند به فالن آسيب برسانند لذا دو نفر از سربازان را مآمور آردم آه از ايشان محافظت نمايند تا 
 .اينكه اين قضيه پيش آمد

 .بعد دستور داد آنها را به زندان ببرند
 .از آن پس همه جزئيات و مزاحمتها قطع و اهل منزل مطمئن شدند آه جريان بكلي تمام شده است

آقاي جناب زاده بعد از بازگشت از نزد پيرزن به سردرور آمد و ماجراي سفرش را بازگو آرد لذا من 
 .دوباره نزد بي بي خير النساء رفتم تا از او تشكر آنم

مرا فراموش نكن زيرا نسيت به شما حق مادري  :پيرزن آه در آن زمان حدود هشتاد سال سن داشت گفت
دارد و آقاي جناب زاده را آه براي شما از برادر مهربانتر است و نيز مرحوم زعفر را آه پسرش به شما 

 .خدمت مهمي بشما انجام داد
زعفر و آن پيرزن را رحمت آند و به پسر زعفر قدرت و سالمتي ايمان و اجر  -خداوند آقاي جناب زاده 

 .عظيم عطا فرمايد
از آارهاي پيرزن اظهار خشنودي  .مدتي پس از اين ماجرا را در حضور يكي از مراجع بزرگ بازگو آردم

اگر اراده  :به ايشان بدهيد و از من به ايشان سالم برسانيد و بگوئيد .يكصد تومان ميدهم .نموده فرمودند
سفر به مشهد را داشته باشند من وسائل آن را فراهم ميكنم و صد تومان از جيب در آوردند آه به من بدهند

اين از وجوهات است اجازه بدهيد از خرجي خودم بياورم تشريف بردند و از اندرون يكصد  :اما فرمودند
 .تومان آوردند

 .اين مرتبه سوم بود آه خدمت بي بي النساء طاب ثراها مي رسيدم
من ديگر پير و زمينگير  :سالم و هديه آن مرجع را رساندم اما راجع به سفر به مشهد موافقت نكرد و گفت

 .شده و نميتوانم حرآت آنم
لذا از صحت و .شنيده بودم آه جنيان شبي او را به مشهد مقدس برده و همان شب هم برگردانده اند

زمستان بود و برف زيادي .بله آن وقت سي ساله بودم و بچه شيرخوار داشتم  :چگونگي آن پرسيدم گفت
ما مي خواهيم به زيارت حضرت  :عصر بچه را خواباندم نزديك غروب دو جن آمدند و گفتند .باريده بود 

 .من حاضر شدم ولي بچه را فراموش آردم .مشرف شويم تو هم اگر مايلي بيا تا برويم  )ع(رضا
بين راه .بنشين نشستم مرا با چهار پايه برداشتند و رفتيم :جلوي در خانه چهار پايه اي گذاشته بودند گفتند

گفتند برو مشغول زيارت و نماز شو موقع زفتن تو .برايم ليموناد خريدند و در اندك زماني به مشهد رسيديم
آنيم مي خبر را
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يم ي  بر   .ر 

به حرم مشرف شدم زيارت آردم و نماز خواندم جمعي از اهل آبادي را آه به مشهد مشرف شده بودند ديدم 
بيا برويم چهار پايه را در صحن  :بعد از ساعتي آمدند و گفتند .شما آي آمديد؟ گفتم تازه رسيده ايم.پرسيدند

اين بار در بين راه چائي گرفتند و باز در اندك زماني به روستا .نشستم و حرآت آرديم .گذاشته بودند 
وقتي مرا به زمين گذاشتند تازه بياد بچه ام افتادم با عجله آمدم ولي خوشبختانه هنوز بيدار نشده  .رسيديم

 .بود
همان  "مشرف شدم و ديدم دقيقا )ع(بعد از اين قضيه يك سفر هم بطور معمول بزيارت حضرت رضا

 .مشهدي است آه با آنها رفته بودم
 :پاسخ داد آه.از پسر پيرزن در مورد چگونگي ارتباط مادرش با جنيان سوال آردم

طبق اظهار خودش زمستانها او را مي برده اند و در آسيابها و حمامهاي آهنه نگهداري مي آرده اند و در 
به او ميدهند آه در آبادي بزند )دف(تا اينكه يك دفعه .طول سال خيلي از شيها را با آنها بسر مي برده است

 .مردم به دورش جمع شوند و به وسيله آن فال هر يك را بگيرد
ميدهند آه هر گاه بخواهد فال بگيرد با فلزي به آاسه ضربه بزند تا )آاسه اي(پس از مدتي دف را ميگيرند 

 .آنها حاضر شوند و فال شخص را بگيرند
به آاسه اي پر از آب ضربه بزند تا آنها در آب .مدتي بعد آاسه را گرفته دستور داده بودند آه در وقت نياز

 .ظاهر شوند و سواالتش را پاسخ دهند و او هم به اين نحو عمل مي آرد
در مرحله چهارم آن را گرفته بودند و موقع نياز بالواسطه حاضر مي شدند و تا آخر هم عملكردش به همين 

 .طريق بود
پس از مرگش جانشين او .عروسي داشت آه بدون او آار نميكرد و ميگويند .خداوند پيرزن را رحمت آند

.واهللا علم.شده است

٢ارتباط با جن 

اگر با خواست خودتون وارد دنياي  .دوست شدن با جنها کار بي دردسري نيست که براي تجربه يا تفريح بشه سراغش رفت
در هر  .معموال جنها حريم خصوصي براي انسان قائل نيستند .جنها بشيد، اونها هم بيشتر در زندگي شما دخالت مي کنند

اگر از اونها درخواست کمک کنيد، ممکنه کمکتون بکنند ولي درمقابل شايد  .حالتي و هر جايي ممکنه به سراغ شما بيان
جنها قدرت کنترل و نفوذ محدودي بروي  .درخواستهايي از شما داشته باشند که نخواين انجام بديد ولي اونها مجبورتون کنند

بنابراين کساني  .مخلوقات ديگه دارند که هرچقدر قدرت روحي مخلوقي بيشتر باشه، نفوذ و تسلط جنها روي اون کمتر ميشه
آسيب پذيرتر از ديگرانند و بهتره از دوست شدن با جنها صرفنظر  -عبادتهاي اکثر دينها نوعي مراقبه ست -که مراقبه نمي کنند 

هيچوقت براي تفريح و خوشگذروني  .تمسخر و به بازي گرفتن از مواردي ست که جنها رو تحريک و خشمگين مي کنه .کنند
 .سراغ جنها نريد

در اکثر مواقع وقتي که انسانها براي ارتباط با جنها تالش  .جنهاي مسلمان عالقه ي چنداني به دوست شدن با انسان ندارند
مي کنند، جن هاي کافر هستند که به درخواست ارتباط پاسخ مي دن و هدفشون اکثرا سواستفاده، آزار و انحراف 

مثال ممکنه با جني ارتباط برقرار  ...ممکنه ابتدا با کمک اين جنها به بعضي چيزهايي که درنظر داريد برسيد ولي .انسانهاست 
اما يک روز ناگهان از  .با مهربوني و لطف زياد براي رسيدن به موفقيت و ثروت هم کمکتون کنه .کنيد و به شما بگه خداپرستم

اگر قدرت کنترل شما رو داشته باشه که  .اون موقع حتي اگر پشيمون باشيد چاره اي نداريد .شما بخواد که مادرتون رو بکشيد
خواستش رو انجام خواهيد داد و اگر نتونه کنترلتون کنه و از انجام اينکار سرپيچي کنيد، براي انتقام دست به هرکاري ممکنه 

به اين شکل يک دلخوري ساده بين شما و دوست جن کافرتون ممکنه زندگي خيلي از عزيزانتون رو بگيره و سرنوشت  .بزنه
 .خودتون رو کامال عوض کنه

باز هم ارتباط راحتي .البته اگر بي اندازه خوش شانس باشيد و مهرتون در دل يک جن خداپرست بنشينه و باهاش دوست بشيد
ممکنه بخاطر انجام  .بعضي از جنهاي خداپرست شديدا افراطي هستند .جنها هم مثل انسانها روحيات متفاوتي دارند .نيست

مثل بســــياري از جنهاي مسلمان که .کاري که بنظرشون گناه بوده از شما ناراحت بشن و به شيوه ي خودشون تنبيه تون کنند
بخاطر رفتار بد انسانها با پيامبران و امامها، شديدا از انسانها ناراحتند و گاهي به اين دليل به انسانهاي بي مالحظه که حرمت 

 .دينها رو نگه نمي دارند صدماتي مي زنند
ما در کنار اين مخلوقات زندگي مي  .پس به اين راحتي داوطلب وارد شدن به واديي که خيلي کم ازش اطالعات داريد نشيد

کنيم و صد در صد همه ي شما دوستان تا حاال با تعداد زيادي جن در ارتباط بوديد ولي اين ارتباط با تسخير و درخواست 
 !امدادهاي غيبي فرق مي کنه

در ارتباط جن و انسان، بعضي از موضوعات اهميت بيشتري دارند که اگر رعايت کنيد صدمات کمتري از جنها مي خوريد و براي 
شد خواهيد تر پذيرفتني جنجنها با ارتباط پست در که شون غيرمنطقي درخواستهاي و جنها نفوذ قدرت از درموردش١-غير

Page 9



 JIN's Worlds / P30BOY.IR.PL
درموردش  ١غير از قدرت نفوذ جنها و درخواستهاي غيرمنطقي شون که در پست ارتباط با جن .جنها پذيرفتني تر خواهيد شد

رو  ghoststudy.comعکسهاي  .توضيح دادم، اخالق تند و حساسيت جن ها به تمسخر هم از موانع ارتباط انسان و جنهاست
بعضي از عکسها بنظر من ساختگي مي اومد و فقط بعد از ديدن چند  .ديديد؟ اکثر اين عکسها مربوط به جن هستند، نه روح

يکي از  !گاهي اين عکسها اونقدر ساختگي و غيرممکن بنظر مي رسند که آدم بهشون مي خنده .نمونه واقعيش باور کردم
 .تجربه هاي بدم رو تعريف کنم

از صورتش  .موجودي با ظاهر ترسناک که قابل تحمل نبود .يکي از دوستان جن زاده که وبالگ نويسند برام يه عکس فرستادند
جاي چشمها  .رشته هاي گوشت بهم پيچيده بيرون زده بود و از انتهاي رشته ها مو و چرک و خون بشکل تهوع آوري آويزون بود

تعريف جزئيات ناهماهنگ صورت و بدنش رو  ...دو شکاف مورب بود و دو زائده شبيه ناخن تيز از داخل شکافها بيرون اومده بود
من با ناباوري و لبخند تمسخر عکس رو ديدم و  .بنظرم رسيد عکس واقعي نباشه چون خيلي ناقص الخلقه بود .کنار مي ذارم

صداي هن هن و زوزه هايي شنيدم، به دنبال صدا به آشپزخونه  .نيمه هاي همون شب براي کاري بيدار شده بودم.پاک کردم
نفسم گرفت و  .غير از ظاهر ترسناک بوي خيلي بدي هم مي داد .رفتم و اونجا صاحب عکسي که دوستم فرستاده بودند ديدم

نمي دونم چه صدايي از خودم دراورده بودم که پدرومادرم بسرعت اومدند و به .با حال تهوع و وحشت شديد کف راهرو ولو شدم
بعدها فهميدم دليل اومدن  .همگي حال بدي داشتيم و من تا مدتها روحيه مو باخته بودم .سختي اون مخلوق رو بيرون کردند

 .اون مخلوق، ناراحت شدنش از لبخند تمسخر من بوده
براي همين  .محبت و خشمشون در منتها درجه ست .جن ها موجوداتي بي اندازه حساس هستند و اکثرا اخالق تندي دارند

اگر باورشون نداريد يا گاهي مطالب يا عکسهايي مي بينيد که عقلتون اونها رو نمي  .بايد درمورد جنها با احتياط زيادي رفتار کرد
خودمم تازگي اين موضوع رو متوجه شدم که جن ها به عکسهاشون  .پذيره، هرکاري مي کنيد، توهين و تمسخر نکنيد

 !حساسند
البته صد در صد عکسهاي ساختگي زيادي هم از جنها و ارواح وجود دارند، ولي من که ترجيح مي دم حتي ساختگي ها رو هم 

!مسخره نکنم

١تسخيرات

 
اما در علوم غریبه به این معنا است که تو سط یک .تسخير در لغت به معنای به خدمت درآوردن وتحت سيطره در آوردن است

این تسخيرات .سری اعمال خاص موجو داتی غير ارگانيک را تحت تصرف خود درآوریم و آنهارا به سوی مقاصد خود بفرستيم
در مور دهمزاد با این که من .الزم به ذکر است که تسخير ا واح کنایه از همين ها است.شامل تسخير جن ها و مالئکه ميباشد

چون قصه با واقعييت .خيلی از آن شنيدم تا به حال با این تسخير روبرو نشدم البته دستور العمل آنرا دیدم اما به این باور نيستم
در ضمن تسخير حتی تسخير آینه یا همان آینه بينی زما نی به نتيجه ميرسد که موکل مورد نظر از جن یا ملک .متفاوت است

عهد ببندد که تحت شرایطی به دستور )کسی که مشغول دعوت تسخيری است (بصورت کامال جسمانی ظاهر شود و با معزم
 .هایی مشخص عمل کند و مهری به او بدهد

این مهر باید کامال مادی باشد و ضمانت صحت تسخير استکه وقت احضار صورت می گيرد
اگر خواستی جنی را احضار کنی

باید اول ایت الکرسی را خواند سپس 

چهار قل خوانده شود و بعد ازآن با 

یک کارد فوالدی خطی به دور خود 

بکشيد و سپس سندروس و کندر را در 

آتش را جایی درست کن که ((اتش

انداخته و  ))ميخواهی جن را ببينی

 )صافات (مشغول خواندن سوره 

ميشوید و وقتی به ایه شهاب ثاقب 

رسيدید پس از گفتن شهاب ثاقب نام 
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جن مورد نظر خود را ميبرید به این 

ميمون نام  )احضروا یا ميمون(نحو

یکی از پادشاهان اجنه است 

چند اسم پادشاهان جنيان و روزهایی پادشاه هستند برای هر وز باید نام پادشاهش را گفت مثال ميمون پادشاه روز شنبه:مثال
بقيه .....است

روز یک شنبه :ابوعبداهللا

روز دوشنبه :ابی الحراث

روز سه شنبه :ابی محرزاحمر

روز چهار شنبه :برقان

روز پنج شنبه:شهمروش

))آمدن زعفر جنی به قصد یاری امام حسين عليه السالم  ((

 ))آمدن زعفر جنی به قصد یاری امام حسين عليه السالم  ((

هنگامی که واقعه ی جانسوز کربال در حال وقوع بود، زعفر جنی که رئيس شيعيان جن بود در بئر ذات العلم ، برای خود مجلس 
در همين حال ناگهان  .عروسی بر پا کرده بود و بزرگان طوایف جن را دعوت نموده و خود بر تخت شادی و عيش نشسته بود 

 ))!کيست که در وقت شادی ، گریه می کند؟ (زعفرجنی گفت  .متوجه شد که از زیر تختش صدای گریه و زاری می اید
وقتی که ما را به فالن  !ای امير  (( :آنان گفتند .دراین هنگام دو نفر از جنيان حاضر شدند وزعفر از آنان سبب گریه را پرسيد 

ما دیدیم که درآنجا .شهر فرستادی ، در حين رفتن به آن شهر ، عبور ما به رودفرات افتاد که عربها به ان نواحی نينوا می گویند 
وقتی که نزدیک آنان شدیم ، مشاهده کردیم که حضرت حسين .لشکریان زیادی از انسانها جمع شده ودر حال جنگ هستند 

بن علی عليه السالم ، پسر همان اقای بزرگواری که ما را مسلمان کرده ، یکه و تنها برنيزه ی بی کسی تکيه داده و به چپ 
و نيز شنيدم که اهل و عيال آن  ))!آیا یاری دهنده ای هست تا ما را یاری دهد ؟(( :وراست خود نگاه می کرد ومی فرمود 

وقتی که این واقعه ناگوار را مشاهده کردیم فی الفور خود را به بئر ذات العلم  .بزرگوار ، فریاد العطش العطش بلند کرده بودند 
به محض اینکه زعفر جنی این  )).را به شهادت می رسانند  )ص(رساندیم تا شما را خبر نمایيم که اکنون پسر رسول خدا 

سخنان را شنيد ، تاج شاهی را از سر خود بر داشت و لباسهای دامادی را از تن خود خارج کرد و طوایف مختلف جن را با 
وقتی که ما وارد زمين  (( :خود زعفر گفته است  .سالحهای آتشين آماده کرد وهمگی با عجله به سوی کربال حرکت نمودند 

.کربال شدیم ، دیدیم که چهار فرسخ در چهار فرسخ رالشکریان دشمن فراگرفته است ، بعالوه صفهای فرشتگان زیادی را دیدیم 
ملک منصور با چندین هزار فرشته ی دیگر یک طرف، ملک نصر با چندین هزار فرشته از طرف دیگر ، جبرئيل با چندین هزار فرشته 
ی دیگر در ان طرف و در یک طرف دیگر ميکائيل با چندین هزار فرشته ی دیگر در ان طرف ، ودر یک طرف دیگر اسرافيل ، ملک ریاح

هر یک با لشکریان خود منتظر  ...، فرشته ی دریاها ، فرشته ی کوهها ، فرشته ی دوزخ و فرشته ی عذاب و )فرشته بادها  (
از ادم تا خاتم همه صف کشيده ، )عليهم السالم  (بعالوه ارواح یکصد و بيست و چهار هزار پيامبر  .گرفتن اجازه از حضرت بودند 

خاتم .چه کربال و چه غوغائی  .تمام موجودات و حقيقت کل اشيا در کربال بودند و همگی گریان  .مات و متحير مانده بودند 

به راستی  !عجله کن  !عجله کن  !پسرم  (آغوش خود را گشوده و به امام حسين عليه السالم می فرمود )ص  (پيامبران 
 )).که مشتاق تو هستيم 

حسين بن علی عليه السالم یکه و تنها در ميان ميدان با زخمها و جراحات فراوان ، پيشانی شکسته، با سری مجروح، با سينه 
توجهی به  "ای سوزان و با دیده ای گریان ایستاده بود و در هر نفسی که ميکشيد ، از حلقه های زره خون می چکيد اما اصال

 .هيچ گروهی از ان فرشتگان نمی کرد به من هم کسی اجازه نمی دادتا خدمت ان حضرت برسم 
همانطور که از دور نظاره ميکردم ودر کار ان حضرت حيران بودم ،ناگهان دیدم که اقا امام حسين عليه السالم سر غربت از نيزه ی

در این هنگام همه فرشتگان به .بيا  !ای زعفر  :بی کسی بلند کرد و با گوشه چشم به من نگاه کرد و اشاره ای فرمود که 
من با نود هزار جن  :من خود را خدمت حضرت رساندم و عرض کردم  .سوی من نگاه کردند و مرا اجازه دادند تا نزد حضرت بروم 

ای  :حضرت فرمود  .اگر بخواهی تمام دشمنانت را قبل از اینکه از جای خود حرکت کنی نابود ميسازیم  .به یاری شما امده ام 
ا!ک ا ا ل اا گا ل کق ال ا ا
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اما الزم نيست که زحمت .خدمت تو مورد قبول درگاه حق باشد .خدا و رسولش از تو راضی باشند !زعفر زحمت کشيدی 
خداوند چنين نخواسته است و باید  :حضرت فرمود  !قربانت شوم چرا اجازه نمی فرمائيد ؟ :عرض کردم .بکشيد ،شما برگردید 

اگر من در جای خود بمانم خداوند بوسيله چه کسی این مردم نگونبخت را مورد امتحان قرار دهد .به لقای حضرت دوست برسم 
 ..........؟ و چگونه از کردار زشت خود آگاه خواهند شد و

به خدا سوگند اگر اطاعت از تو الزم و مخالفت با تو حرام نبود ، سخنت را  !ای حبيب خدا و ای فرزند حبيب خدا  :جنيان گفتند 
به خداوند :حسين بن علی عليه السالم فرمود  .قبول نمی کردیم و تمام دشمنانت را پيش از دستيابی به تو از ميان می بردیم 

آنکس که گمراه می شود با دليل گمراه  ((سوگند که ما بر این کار از شما جنيان تواناتریم ولی باید حجت بر مردم تمام شود تا 
 )).شود و انکس که هدایت می شود با دليل هدایت شود 

وقتی که ما جنيان به محل خود رسيدیم ، بساط شادی را جمع کرده و اسباب.به امر آن حضرت مایوسانه برگشتم  )زعفر (من 
 !کجا رفته بودی که اینچنين ناراحت بر گشتی ؟ !پسرم چه ميکنی ؟ :مادرم به من گفت  .عزا را فراهم کردیم 

پسر ان بزرگواری که ما را مسلمان کرد ، اینک در کربال در چنان حالی است که من رفتم تا یاریش کنم اما ان  !مادر :گفتم 
تو را عاق می  !ای فرزند  :مادرم وقتی که سخنان را شنيد ، گفت .حضرت اجازه نفرمود و چون امر امام واجب بود ، باز گشتم 

من خيلی ارزو داشتم تا جانم را  !مادر  :زعفر گفت  !چه بگویم ؟ )س (من فردای قيامت در جواب مادرش حضرت فاطمه  .کنم 
مادرم جلو و من با لشکریانم از  .بيا برویم ، من همراهت می آیم (( :مادرم گفت  .فدای انحضرت کنم ولی ایشان اجازه نفرمود 

و هنگامی که به انجا رسيدم ، از لشکریان کفار صدای تکبير شنيدم و  )) .پشت سرش ، دوباره به سوی کربال حرکت کردیم 
چون نگاه کردیم ، دیدیم که سر مبارک و درخشان اقا امام حسين عليه السالم باالی نيزه است و دود و آتش از خيمه های حرم

مادرم خدمت حضرت امام سجاد عليه السالم رسيد اجازه خواست تا با دشمنان آنان بجنگد ولی ان حضرت اجازه  .بلند است 
 )).در این سفر همراه ما باشيد و در شبها اطفال ما را مواظبت کنيد تا از باالی شتران بر زمين نخورند  (( :نداد و فرمود 

 .در نتيجه جنيان اطاعت کردند و تا سرزمين شام با اسيران بودند تا حضرت سجاد عليه السالم آنان را مرخص فرمود 

زعفر آمد با سپاه بی شمار در حضور آن ولی کردگار 
ایستاد از دور با صد احترام کرد با سلطان مظلومان سالم 

عرض کرد ای خسرو دنيا و دین بنده ی درگاه ، زعفر را ببين 
هست حاضر زعفرت با این سپاه بهر یاری ای غریب بی پناه 

اذن فرما بر سپاه جنيان تا بگيرند داد تو از کوفيان 
لشکر جن هست از جان یاورت اذن ده گيرند خون اکبرت 

این فرات از چه به رویت بسته اند اهل بيتت از عطش دل خسته اند 
اذن ده بر لشکر حق از کرم تا رسانند آب بر اهل حرم 
ذاکرا رو در پناه شاهدین تا شود نام تو تاج الذاکرین

حمله جنها به منزل طلبه همداني

 :يكي از علماي موثق حوزه علميه قم نقل ميكند آخ
يكي از فضال آه اآنون از اساتيد دانشگاه در تهران است در محفل .تعطيالت تابستان را در تبريز بودم.قمري ١٣٩٠در حدود سال 

 :جمعي از بزرگان گفت
آقا من :ديروز قم در محضر يكي از مراجع بزرگ تقليد بودم يكي از طالب همدان با اظطراب و پريشاني به محضر ايشان عرض آرد

ساآن همدان هستم مدتي است منزلم مورد حمله جنها قرار گرفته بصورتي آه حتي از داخل اطاق و از زير سقف سنگباران 
 .ميشويم و زندگي برايمان غير ممكن شده است

يكي از اهل فن به خانه امد و روي ناخن دختر خردسالم چيزهايي نوشت و به اين وسله از انان پرسيد آه چرا ما را اذيت  "اخيرا
 .مي دهند

آيا من :از او پرسيدم .آنها هم پاسخ دادند آه چون در اين خانه ما را اذيت آرده اند اله اين منزل را از زندگي ساقط خواهيم آرد
هم ميتوانم سوال آنم؟ 

از آنها بپرس مسلمانند يا آافر؟ :به دخترم گفتم.پاسخ داد بلي
جواب دادند آه مسلمانيم 

پاسخ دادند آه شيعه اثني عشري هستيم .گفتم بپرس چه مذهبي دارند
 .و در سوال بعدي معلوم شد آه از حضرت علي تقليد ميكنند

اگر ايشان شما را نهي آنند از آزار ما دست بر خواهيد داشت؟چون پاسخ مثبت بود به شما پناه آورده اين تا ما را :پرسيدم 
نجات دهيد 

امروز عصر بيا تا نامه اي بنويسم آه توسط همان شخص و به همان صورت به آنان منتقل شود :آن مرجع بزرگوار فرمود
پس از تعطيالت تابستان و مراجعت به قم از آن قضيه سوال آردم معلوم شد آه طي نامه اي اطالع داده :ناقل حكايت مي گويد

برطرف شده است ابراهيم عباسي "مراحمت تماما.آه به برآت آن مكتوب 
احضار جن؟؟؟

ت و مروزه سير تكاملي علم نظر دانشمندان را مخصوصا در قارهء آمريكا و اروپا بوجود موجودات نامرئي و عالم ماوراءالطبيعه منتقل نموده اسا
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و ل ور م و ي ر و و و و روپ و ر ر ر و ر ر م ي ر وروز

حتي آتابهاي راجع به :را از مرحله ي محال بودن به مرحلهء امكان تنرل داده)آيا در روي زمين چنين موجودي وجود دارد يا خير؟(لذا شبه اينكه 

احضار ارواح تاليف و تا اندازه اي هم پيشترفت نموده اند 

تعبير مينمايند  ))ارواح شرير((به  ))جن((البته ناگفته نماند آه آنها از

طي اما آنچه را به وسيله ي ميز گرد و غيره بعنوان ارواح بشر و ارواح شرير احضار مينمايند چيزي جز همان جن نيست زيرا آنها هيچگونه تسل

 .بر روح انسان ندارند تا بتوانند احضارش آنند

 ::::::::بعنوان شاهد قضيه اي را چند سال قبل در مشهد مقدس بوقوع پيوست بطور خالصه از افراد موثق نقل ميكنم

عده اي ميزگردي تشكيل داده بودند و مشغول احضار روحي آه پدر يكي از خضار يا برادر او بوده آيفيت اين احضار به اين صورت است آه 

شخص خاصي متصدي احضار است و ديگران حتي اگر بلد باشند حق مباشرت ندارند و تنها دور ميزي نشسته هر دو دست خود را آرام بر :

روي آن قرار ميدهند و آن شخص ابتدا اوراد مخصوصي را ميخواند و بعد يكايك حروف بيست و هشتگانهء الفباي عرب را از ابتدا تا اتنها 

ميخواند موقع تلفظ بعضي از حروف ميز بخودي خود و بدون محرك در زير دست ها حرآت ميكند تا وقتي آه از ترآيب حروف جواب معقولي 

 .براي سوالي آه پرسيده شده است حاصل شود

خواستار شرآت در آن مجلس .ايم مطلب بعنوان احضار ارواح غوغائي عجيب و غريب به راه انداخته بود تا اينكه دو نفر از علماء معتبر مشهد

و  شدند و پس از حضور از نزديك جريان حرآت ميز را مشاهده نمودند درجلسه ديگر يكي از آن دو خواستند آه گردانيدن ميز را به عهده بگيرند

متصدي امر با اآراه پذيرفته بودند 

اين عالم چون داراي علوم و معنويت خاصي بود و راه مكالمه صحيح با موجودات نامرئي و پنهان از چشم را بلد بود گرداننده يا

ميدانست و با آن اسماء جنيان را مسخر آرده بود قسم داد و پرسيده )ع(گردانندگان ميز را به اسمائي آه حضرت سليمان 

شما روح انسان هستيد يا موجودي ديگر؟و شروع به خواندن حروف الفبا آرده بود وقتي آه به حرف ميم ميرسد ميز تكان ميخورد ميم را :بود

حاصل  ))من جن هستم((و بالخره ميم حرآت ميكند آه از جمع حروف .تاء.سين.هاء.نون.جيم.نون.ياداشت ميكند بعد بخ ترتيب در حروف 

 .ميشود

ربعد از اين واقعه تمامي ايم جلسات آه به نام احضار ارواح تشكيل ميشود موقعيت خود را از دست داد و معلوم شد آه جلسات احضار ارواح د

.اروپا و امريكا هم از اين نوع سنخ بوده و درواقع احضار جن است

)بخوانيد(خلقت اجنه

پس از آنكه زيارت عاشورا را خواندم از  )ع()سيد الشهدا(روزگاري به زيارت عتبات عاليات به عراق رفته بودم در حرم حضرت 
او با زبان دل و در لسان روايت هم .راهنمايم در عالم مكاشفه تقاضا آردم خلقت اجنه و شرح زندگي آنها را براي من بيان آند

 :آمده به من فرمود
آنها را ما به مدرسه اي آه براي شناخت حقايق تشكيل داده بوديم برديم آنها مثل مالئك آه .خداي تعالي اجنه را خلق فرمود

قبال براي تو شرح داده شد هيچ چيز نميدانستند ولي با مالئك چند فرق داشتند آه بهتر ميشد آنها را تربيت آرد و رشد داد و به
آماالت رسانيد 

و لذا احتياج به راهنمايي و هدايت (به آنها عقل و اختيار داده شده بود آه هم ميتوانستند اطاعت آنند و هم معصيت نمايند:اول
 )بيشتري داشتند

بلكه آنها مثل انسان مي بايست به رشد و آماالت خود بپردازند و در .خدا آنها را مثل مالئك براي آار آردن خلق نكرده بود:دوم
 .بذت احتياج به تعليم و تربيت بيشتري داشتند.دنيا و آخرت رو به ترقي و تكامل باشند

بعكس مالئك آه از نور خلق شده .به همين جهت در شرارت و شيطنت بسيار قوي بودند.خدا آنها را از آتش خلق آرده بود:سوم
 .بودند و شرارت آمتري داشتند

لذا مدرسه اي آه براي اينها تشكيل ميباشد در عين آنكه تا حدي با مدرسه مالئك در مواد درسي يكي بود ولي مي بايست 
 .مسائل بيشتري را آنها ياد بگيرند و به آن وسيله خود را به آمال برسانند

آنها مثل مالئك احتياج به آالس آار آموزي نداشتند ولي آالس مهمتري داشتند آه بايد در آن آالس آنچنان خود را بسازند آه 
يعني در حقيقت متخلق به اخالق الهي باشند و آنچه معلمين مي دانند و ميتوانند براي آنها .آينه ي نماي معلمين خود باشند

تدريس آنند ياد بگيرند و عمل نمايند و آن علوم را در وجود خود پياده آنند و چون آنها در تمام مواد درسي و آالسها با بشر يكي
بودند و عالوه مثل بشر اختيار داشتند و بشر هم مي بايست مثل آنها رو به تكامل برود خداي تمالي بعد ها آه بشر را خلق 

آرد براي آنها و انسانها آالسهاي مختلطي تشكيل داد و آنها را با انسانها در يك مدرسه به درس مشغول آرد و چون دانستن 
من از زندگي.آيفيت خلقت انسان و چگونگي درس خواند او در عالم تو بيشتر الزم بود زندگي و درس انسانها با اجنه يكي است

و درس و امتحان اجنه براي تو بيشتر از اين چيزي نميگم 
ولي اين رو بدون آه آنها اگر چه در آالس ها و در جلسه امتحان دنيا با شما مختلط اند ولي به شما آاري ندارند اذيتي 

نميرسانندواگر شما آنها را اذيت مكنيد آنها را خدا اجازه نميدهد آه به شما آزاري برسانند 
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يك دسته آنها شياطين نام دارند آه آارشان اذيت و آزار و انحراف :اين را بدان آه اجنه به دو دسته تقسيم ميشوند"و ضمنا
دادن بشر از صراط مستقيم است و يك دسته ديگر آنها اجنه هستند آه به هيچ وجه آزاري به بشر نمي رسانند و آاري به آار 

انسانها ندارند و تو بايد بيش از هر چيز از آنها بترسي 
و ناگريز بايد يك نفر از آنها را تو بشناسي آه اسمش عزازيل است 

او آسي است آه در يك درگيري آه در روز اول خلقت بدن خاآي بشر با خداي تعالي پيدا ميكند قسم ميخورد آه بشر را تا سر
 .حد توانايي اذيت آند و نگذارد آنها درس هاي آن آالس را به ياد بياورند و آنها را عمل آنند

تو بايد او را خوب بشناسي واگر مي خواهي هميشه با من باشي بايد از او دوري آني و دوستي و واليت او را قبول ننمايي واال
من با تضرع و زاري از او درخواست آردمكه به هيچ وجه دست مرا رها .من دست تو را رها ميكنم و ديگر ابدا با تو حرف نميزنم 

 .نكند و آني مرا به حال خود وانگذارد او با لطف عمويش تقاضاي مرا قبول آرد
سيد حسن ابطحي

 :بالخره او به من شيطان را اين چنين معرفي آرد
شيطان در مدرسه ي عالم ارواح آه شرحش را براي تو گفتم مختصر درسي خواند ولي چون هميشه در آنجا اخاللگري مي آرد 
و از اختياري آه خدا در وجود او قرار داده بود سوء استفاده و گناه و معصيت زيادي مي نمود و عالوه استعداد فهم مطالب عاليه

علمي را هم نداشت چيزي نمي فهميد و اگر هم چيزهاي ناقصي از خداشناسي معتقد شده بود در آن مدرسه آنها تدريس 
دوستان همه ي اين نوشته ها با(.نشده بود بلكه با مغز جاهالنه و پوچ خودش صفاتب را براي خدا فكر ميكرد و به آنها معتقد بود

 )آيه هاي قرآن تطبيق دارد اگر خواستيد آيه هايش را هم براتون مينويسم
لذا او را از مدرسه بيرونش آرده بودند او به جهل و ناداني مطلق معروف بود 

صلوات اهللا ()معصومين(آبر و خودخواهيش در اثر جهل و ناداني به قدري زياد بود آه مي خواست پنجه در پنجه ء انوار مقدسهء
بياندازد  )عليم اجمعين

خدا هم براي آنكه محصلين ان آالسها را.او ميخواست هر چه آنها از علوم مي دانندومعارضش را در جهل و ناداني داشته باشد
باستد به او داد )عليه السالم()معصومين(آزمايش آند براي او امكاناتي در نظر گرفت و قدرتي آه بتواند در مقابل 

اما او نتوانست با آنها مبارزه آند چون خدا آمك انها بود ولي آمك او نبود آنها علم و پاآي داشتند آه او نداشت لذا اين بدبخت 
مدتي سرگردان بود و نميدانست چه بايد بكند 

هيچ آجا راهش نميدادند تا آنكه از سادگي و پاآي مالئك استفاده آرد و در ميان انها خود را قرار داد و مشغول عباداتي آه آنها
ميكردند گرديد 

مالئك از خبث باطن او اطالعي نداشتند در نتيجه ارواح بشر و اجنه تا مدتي آه او از ناچاري در ميان مالئك بود راحت بودند و 
درس هاي خود را خوب ميخواندند 

را خلق آرد و به مالئك فرمود او را سجده آنيد ان جهل مطلق آن بدبخت نادان نتوانست )آدم(ولي وقتي آه خدا بدن خاآي 
خود را حفظ آند و خود را ظاهر نكند و آبروي خود را نبرد آبر و غرورش آه در اثر جهل و ناداني در وجودش بود به او اجازه نداد آه

 .مثل مالئك فرمانبردار باشد
بدن مرا از آتش خلق آرده اي و بدن آدم را از خاك آفريدي چرا من با اين شرافت آدم با آن :سجده نكرد و گفت )آدم(او به 

پستي سجده آنم؟ 
همه ي اسماء را .اين جاهل نفهميده بود آه شرافت آدم به بدن خاآي او نيست بلكه بخاطر اين است آه او همه ي علوم را

.تحصيل آرده ولي او قدر جاهل و نادان شده بود ك گمان ميكرد چون بدنش را از آتش خلق آرده اند بر حضرت آدم شرافت دارد
و عالوه اين نادان بدبخت حتي صفات روشن خدائي آه در ان عالم از همه چيز ظاهرتر بود را هم نشناخته بود بود و گمراهي و 

ناداني خودش را به خدا نسبت مي داد و معتقد به جبر شده بود 
----------- 

تا اينجا فعال آافي است 
دوستان باز هم مكاشفات ديگه اي پيش آمده است البته براي آن استاد آه انشااهللا براتون خواهم آورد

زعفر جنی

مسلمان هستند -٢آافر-١جنبان به دو دسته ي
رهبر جنيان شيعه رعفر جني بود آه در باال قيد آردم 

---------- 
توانست در آسمان نفوذ و استراق سمع آند ولي با ظهور  باشد و به همين دليل قبًال مي جن داراي حرآات بسيار سريع مي

جلوي ورود و نفوذ آنها به آسمانها به صورت نسبي گرفته شد و با ظهور پيامبر گرانقدر اسالم حضرت )السالم عليه(حضرت مسيح
تواند از آينده و اسرار غيب خبر  آامًال از ورود آنها به آسمانها جلوگيري گرديد، پس جن نمي )وسلم وآله عليه اهللا صلي(خاتم االنبياء

خلقت انسان بعد از خلقت جن روي زمين  .گويند دهد و آنهايي آه مدعي اين گونه امور هستند، آگاهانه يا ناآگاهانه دروغ مي
همانطور آه انسان ها از نسل آدم و حوا  .آردند ها هفت هزار سال پيش از انسان در آره زمين زندگي مي بوده است و جن

طول عمر جن از انسان بسيار زيادتر است ولي جن نيز داراي مرگ، تولد و عمر  .باشند بوده، جن ها از نسل مارج و مارجه مي
از لحاظ مرفولوژي و ظاهري، قيافه  .باشد، همچنين داراي حشر، نشر، معاد، حساب و آتاب اخروي است محدود و مشخص مي

د دا تفاوت انسان با جن مي(واقعي موجودات شونداين نمايان آاذب ظاه و افه ق با ي)توانند ظاه لحاظ از از امت يك جن
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جن يك امتياز از لحاظ ظاهري  .)توانند با قيافه و ظاهر آاذب نمايان شونداين موجودات مي(واقعي جن با انسان تفاوت دارد

خواهد اعم از انسان و حيوان دربيايد، ولي به شكل پيامبران، ائمه تواند به هر شكلي آه مي نسبت به انسان دارد و آن اينكه مي
جن داراي دو  .طول قد جن بسته به سن او، بين سي تا هشتاد سانتيمتر است .شود معصومين و شيعيان واقعي ظاهر نمي

برخي معتقدند .باشد نطفه جن بر خالف انسان از جنس و ماهيت شبيه هوا مي .آند جنس مذآر و مؤنث است و توليد مثل مي
دستگاه گوارش جن با انسان تفاوت دارد، جن از پس  .توانند با همديگر ازدواج نموده، حتي توليد مثل نمايند آه انسان و جن مي

بيند ولي براي انسان  بطور معمول جن انسان را مي .آنند مانده غذاي انسان بصورت بو آشيدن و يا مزه مزه آردن استفاده مي
 .باشد قابل رؤيت نمي

ها نيز مبعوث شدند و  پيغمبر گرامي اسالم بر جن .جن مانند انسان داراي علم، ادراك، قدرت تشخيص، مسئوليت و تكليف است
جان به دو گروه مسلمان و غيرمسلمان تقسيم شده و مسلمانان آنها نيز در  .ها نيز دين و مذهب و فرقه وجود دارد در بين جن

يا«باشد و لوحي مزّين به جملة مبارك مي»سعفر ابن زعفر«هاي شيعه رهبر جن .گيرند دو گروه اهل تشيع و اهل تسنن قرار مي
آشته شد و خود نيز به دست آن  )السالم عليه(پدر زعفر در صدر اسالم توسط حضرت علي .برگردن دارد»ابا عبد اهللا الحسين

شتافتند ولي آن امام بزرگوار )السالم عليه(زعفر و لشكريانش در واقعه آربال به ياري حضرت امام حسين .حضرت مسلمان گرديد
دانشمندان غربي از  .در منابع مختلف از جمله قرآن آريم، تفاسير، احاديث و آتب علمي از جن ياد شده است .اجازه نفرمودند

 :خداوند جن را در پنج صنف آفريد«:فرمايند پيامبر گرامي اسالم آه درود خدا بر او باد مي .آنند جن به عنوان ارواح صدادار ياد مي
 )اليه تعالي اهللا رضوان(پرستند، عّلامه طباطبائي برخي از انسانها جن را مي».باد، مار، عقرب، حشرات و انسان

پرستند و سوم آنهاييكه  پرستند، دوم آنهاييكه مالئكه مي شوند، اول آنهاييكه جن مي مشرآان سه دسته مي«:فرمايند مي
ابليس  .ابليس از طوايف جن است و در قرآن صراحتًا به اين مطلب اشاره شده است ».آنند مقّدسيني از بشر را پرستش مي

اي رسيد آه  شش هزار سال عبادت آرد و همين امر باعث شد از زمين به آسمان برود و در رده مالئك قرار بگيرد و به درجه
باشند، بعضي انسانها نيز به  ها عالقمند به داشتن ارتباط با انسان مي برخي از جن .مرتبة استادي برخي از مالئك را داشت

شود و نهي شده است، برخي از  تمايل دارند، ايجاد اين ارتباط امكان پذير است ولي به هيچ عنوان توصيه نمي ايجاد رابطه با جن
 .دانند علما نيز آن را مجاز نمي

باشد، اگر انساني با جن ارتباط گرفت، ديگر  ارتبـاط با جن و تسخير جن نه تنها هيچ سودي براي انسان ندارد بلكه مضر نيز مي
مگر براي آساني آه تزآيه نفس آرده اند و (تواند آنرا قطع آند و يا حداقل قطع اين ارتباط داراي عواقب خطرناآي است نمي

قابل ذآر است آه جن در مقابل ارتباط با انسان و بعضًا  .)خداوند قدرتي به آنها داده آه هيچ خطري براي آنها نداشته باشد
در صورتيكه جن  .گيرد آه جبران آن بسيار سخت بوده، يا غيرقابل جبران است آند، چيزهايي از انسان مي خدماتي آه ارائه مي

از طرف انسان احساس خطر آند و يا آسيب ببيند، اقدام به تالفي خواهد آرد و به شخص مورد نظر يا بستگان نزديك، از جمله 
رساند، پس بهتر است در مورد جن به همين مقدار اطالعات رسيده از  زند و يا آزار و اذّيت مي همسر و فرزندان او آسيب مي

براستي آه اگر انسان تمام  .اي براي تفّكر و تدّبر در عظمت خالق آن قرار دهيم منابع ديني و بزرگان اآتفا نموده، جن را بهانه
 .عمر خويش را نيز صرف انديشيدن در بزرگي و عظمت حق تعالي نمايد، بسيار اندك خواهد بود

و براي ديدن انها بايد تزآيه نفس آنيد و روحتان را پاك آنيد تا قدرتش را داشته باشيد آه بتوانيد آنها را مهار آنيد
در یکی از همين روز های خدا بود که من تصميم گرفتم بعد از اون همه ریاضتی که .ميخوام ماجرایی رو از خودم تعریف کنم 

هنگام .وقتی که شروع کردیم به بجا اوردن مراسم.برای اولين بار بود.کشيدم شروع کنم به احضار جن به اتفاق یکی از دوستان

وقتی که سر از سجده .ا در حالت سجده بودیم م  .نماز ناگهان صدای چند پا رو که جلوی ما راه ميرفتند رو ميشنيدیم
که موجب .برداشتيم و دوباره ميخواستيم برویم برای سجده ناگهان ضربه ای بسيار شدید که به پشت من و رفيقم برخورد کرد

پشت سرمون هم .اما تا چند روز و چند شب خواب راحت نداشتيم که هيچ.شد که ما بالفاصله فرار و به موندن ترجيح بدیم
این.خالصه دارم به همگی شماها یی که اینقدر مشتاق هستيد که این کار رو انجام بدید.صدای خر خر نفس کشيدن می اومد

حاال تمام این ها به کنار اما وقتی که این .کار اوال به همين راحتی ها هم که فکر ميکنيد نيست ریاضت فراروانی هم باید بکشيد
بعدش هم شاید هم ظا هر نشه.ها رو انجام دادید امکان خيلی زیادی هست که کسی که مقابل شما ظاهر ميشه کافر باشه

 :یه پيشنهادی دارم براتون.بعدش هم ممکنه دیگه حتی شما رو راحت نذاره .و شما رو اذیت و ازار بده
اگه احضار جن کردید و طرفتون رو دیدید به هيچ عنوان چيزی ازش نخواهيد چون یه چيزی در عوض از شما ميخواد 

اگر هم اومد گفت که با من چی کار داری که خيلی هم .حتی ممکنه جون شما یا جون یکی از عزیزانتون رو بخواد
 .امکان داره که این سوال رو ازتون بکنه فقط بگيد که من ميخواستم فقط ببينمتون کار دیگری هم باهاتون ندارم

فقط تو رو خدا مواظب کاری که ميکنيد باشيد
 )هدایای جن ها به انسان(

وقتی که به صحرای عسفان  .با جمعی از مردم و دوستان عازم مکه شدند )ع(پدرم امام سجاد :نقل شده)ع(از امام باقر 
چرا شما در این مکان منزل کرده  :سپس پدرم وارد شد و فرمود  .رسيدند دوستان در آن وادی خيمه وچادر هایی آماده نمودند 

اصحاب .اید در حالی که اینجا منزلگاه طایفه ای از جن ميباشد که شيعيان و دوستان ما هستند و جای آنها تنگ شده است 
ما از جریان مطلع نبودیم معذرت خواستند و شروع کردند به انداختن چادرها ناگاه صدایی شنيدند که کسی  :عرض کردند 
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یابن رسول اهللا دستور فرمایيد به خيمه ها دست نزنند ما افتخار داریم که شما به محل ما وارد شده و نزول اجالل :ميگفت 
بگذارید خيمه ها :فرموده اید تنگی جا را تحمل کره وافتخار هم ميکنيم در حالی که صاحب صدارا نمی دیدیم حضرت فرمودند

باشد وآسوده بنشينيد وقتی که در خيمه ها جا گرفتيم دیدیم از یک طرف خيمه طبقی بسيار بزرگ از ميوه های رنگارنگ مانند 
همگی از این نعمت ها استفاده :حضرت فرمود.موز وانگور وميوه های دیگر به زمين گذاشته شد و بشقابهایی هم چيده شد

بکنيد و اصحاب نيز استفاده کردند

 ))إحضار جّن 
 )ره(در محضرحضرت عّالمةطباطبائی 

 .اقا جان ، استاد بحرینی درتهران است :، درتهران که بودم نزد من امد و گفت )اقا زاده کوچک ایشان(روزی اقا سيد نورالدین 
اینجا نزد شما بياورم؟  "ميخواهيد من او را فورا

اشکال  :گفتم .و آقای بحرینی یکی از افراد معروف و مشهور در احضار جّن، و از متبّحرین در علم أْبجد و حساب مرّبعات است
 .ندارد

سّيد نورالّدین رفت و پس از یکی دو ساعت آقای بحرینی را با خود آورد و در مجلس نشست و سپس چادری را آوردند و دو 
و این چادر که بدست ما بود تقریبًا بفاصله دو وجب از  .طرفش را به دو دست من داد و دو طرف دیگر را به دستهای خود گرفت

در اینحال جّنيان را حاضر کرد و صدای غلغله و همهمه شدیدی در زیر چادر برخاست، و چادر به شّدت تکان .زمين فاصله داشت
و از طرفی آدمکهائی به قامت دو وجب در زیر چادر  .ميخورد که نزدیک بود از دست ما خارج شود، و من محکم نگاه داشته بودم
 .بودند و بسيار ازدحام کرده بودند، و تکان ميخوردند، و رفت و آمد داشتند

.نه، صد در صد وقوع امر خارجی است :دیدم .من با کمال فراست متوّجه بودم که این صحنه، چشم بندی و صحنه سازی نباشد
چون سير  .و من تا آنحال چنين مرّبعی را نشنيده و ندیده بودم .در اینحال آقای بحرینی یک مرّبع سی و دو خانه ای کشيد

ولی مربع  .و سير مرّبعات هر چه باشد مانند مرّبِع صد در صد، بر این منوال است .مرّبعات چهار در چهار، و یا پنج در پنچ است
و از بعضی از  .و آقای بحرینی از من سؤاالتی مينمود و یادداشت ميکرد و جواب ميداد .سی و دو خانه ای، در هيچ کتابی نبود

 .و جوابها همه صحيح بود .مشکالت ما که هيچکس اّطالع بر آن نداشت جواب گفت
آقا سّيد محّمد حسن بود، و چون روح مرحوم قاضی  :مانند آقای ادیب که از شاگردان برادر من .من آن روز بسيار تعّجب کردم

روش او بسيار پسندیده است؛ فقط عيبی که دارد  :رحمةاهللا عليه را حاضر کرده بود و از رفتار من سؤال کرده بود، فرموده بود
 .در ثواب تفسيری که نوشته است مرا سهيم نکرده است :آنست که پدرش از او ناراضی است و ميگوید

من برای خودم در این تفسير ثوابی نميدیدم، تا آنکه آن را هدیه به :چون این مطلب را برادرم از تبریز بمن نوشت، من با خود گفتم
و ما همه را به آنها اهداء  .خداوندا اگر تو برای این تفسير ثوابی مقّدر فرموده ای، همه آن را به والدین من عنایت کن .پدرم کنم
 !ميکنيم

چون روح مرحوم قاضی را احضارکرد مرحوم قاضی فرموده  :پس از یکی دو روز کاغذ دیگری از برادرم آمد، و در آن نوشته بود که
 .اینک پدر از سّيد محّمد حسين راضی شده، و بواسطه شرکت در ثواب بسيار مسرور است :بودند

و از این اهداء ثواب هم هيچکس خبر نداشت

اشنائی بيشتر با جن 

توانست در آسمان نفوذ و استراق سمع کند ولی با ظهور  باشد و به همين دليل قبًال می جن دارای حرکات بسيار سریع می
جلوی ورود و نفوذ آنها به آسمانها به صورت نسبی گرفته شد و با ظهور پيامبر گرانقدر اسالم حضرت )السالم عليه(حضرت مسيح
خلقت انسان بعد از خلقت جن روی زمين  .کامًال از ورود آنها به آسمانها جلوگيری گردید )وسلم وآله عليه اهللا صلی(خاتم االنبياء

همانطور که انسان ها از نسل آدم و حوا  .کردند ها هفت هزار سال پيش از انسان در کره زمين زندگی می بوده است و جن
 )حدود دو هزار سال عمر ميکنند  (طول عمر جن از انسان بسيار زیادتر است  .باشند بوده، جن ها از نسل مارج و مارجه می

باشد، همچنين دارای حشر، نشر، معاد، حساب و کتاب اخروی  ولی جن نيز دارای مرگ، تولد و عمر محدود و مشخص می
توانند با قيافه و ظاهر کاذب نمایان  این موجودات می(از لحاظ مرفولوژی و ظاهری، قيافه واقعی جن با انسان تفاوت دارد .است
خواهد اعم از انسان و  تواند به هر شکلی که می جن یک امتياز از لحاظ ظاهری نسبت به انسان دارد و آن اینکه می .)شوند

طول قد جن بسته به سن او، بين سی .شود حيوان دربياید، ولی به شکل پيامبران، ائمه معصومين و شيعيان واقعی ظاهر نمی
نطفه جن بر خالف انسان از جنس و  .کند جن دارای دو جنس مذکر و مؤنث است و توليد مثل می .تا هشتاد سانتيمتر است
دستگاه گوارش جن با  .توانند با همدیگر ازدواج نموده، حتی توليد مثل نمایند انسان و جن می .باشد ماهيت شبيه هوا می

 .باشد بيند ولی برای انسان قابل رؤیت نمی بطور معمول جن انسان را می .انسان تفاوت دارد
ها نيز مبعوث شدند و پيغمبر گرامی اسالم بر جن .جن مانند انسان دارای علم، ادراک، قدرت تشخيص، مسئوليت و تکليف است

جن به دو گروه مسلمان و غيرمسلمان تقسيم شده و مسلمانان آنها نيز در  .ها نيز دین و مذهب و فرقه وجود دارد در بين جن
یا ابا عبد اهللا«باشد و لوحی مزّین به جملة مبارک می »سعفر ابن زعفر«های شيعه رهبر جن .گيرند یک گروه اهل تشيع قرار می

کشته شد و خود نيز به دست آن حضرت  )السالم عليه(پدر زعفر در صدر اسالم توسط حضرت علی .برگردن دارد»الحسين
گ ا ال ا ا ال ک اق ا ک الل(ل ا)ال ا ا گ ا ا آ ل اف
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شتافتند ولی آن امام بزرگوار اجازه  )السالم عليه(زعفر و لشکریانش در واقعه کربال به یاری حضرت امام حسين .مسلمان گردید
دانشمندان غربی از جن به  .در منابع مختلف از جمله قرآن کریم، تفاسير، احادیث و کتب علمی از جن یاد شده است .نفرمودند

باد،  :خداوند جن را در پنج صنف آفرید«:فرمایند پيامبر گرامی اسالم که درود خدا بر او باد می .کنند عنوان ارواح صدادار یاد می
مشرکان«:فرمایند می )عليه تعالی اهللا رضوان(پرستند، عّلامه طباطبائی برخی از انسانها جن را می».مار، عقرب، حشرات و انسان

پرستند و سوم آنهایيکه مقّدسينی از بشر را  پرستند، دوم آنهایيکه مالئکه می شوند، اول آنهایيکه جن می سه دسته می
ابليس دوازده هزار )روایتی(به .ابليس از طوایف جن است و در قرآن صراحتًا به این مطلب اشاره شده است ».کنند پرستش می

ای رسيد که مرتبة استادی  سال عبادت کرد و همين امر باعث شد از زمين به آسمان برود و در رده مالئک قرار بگيرد و به درجه
باشند، بعضی انسانها نيز به ایجاد رابطه با  ها عالقمند به داشتن ارتباط با انسان می برخی از جن .برخی از مالئک را داشت

شود و نهی شده است، برخی از علما نيز آن را  تمایل دارند، ایجاد این ارتباط امکان پذیر است ولی به هيچ عنوان توصيه نمی جن
 .دانند مجاز نمی

تواند آنرا قطع کند و یا حداقل قطع این ارتباط  اگر انسانی با جن ارتباط گرفت، دیگر نمی .تسخير جن کاری خطرناک ميباشد 
کند، چيزهایی از انسان  قابل ذکر است که جن در مقابل ارتباط با انسان و خدماتی که ارائه می .دارای عواقب خطرناکی است

در صورتيکه جن از طرف انسان احساس خطر کند و یا آسيب  .گيرد که جبران آن بسيار سخت بوده، یا غيرقابل جبران است می
زند و یا آزار و  ببيند، اقدام به تالفی خواهد کرد و به شخص مورد نظر یا بستگان نزدیک، از جمله همسر و فرزندان او آسيب می

براستی که اگر انسان تمام عمر .ای برای تفّکر و تدّبر در عظمت خالق آن قرار دهيم رساند، پس بهتر است جن را بهانه اذّیت می
.خویش را نيز صرف اندیشيدن در بزرگی و عظمت حق تعالی نماید، بسيار اندک خواهد بود

 ))ازدواج جن با انسان  ((
در زمانی که شيخ جعفر در الهيجان بود شخصی  :فاضل تنکابنی در قصص العلما در ضمن ترجمه شيخ جعفر عرب نقل نمود که
من در حباله  :وقتی مجلس خلوت شد عرض کرد  .به حضورش شرفياب شده عرض کرد با جناب شيخ سخن محرمانه ای دارم 

روزی در صحرا تنها بودم که دختری در نهایت حسن وجمال دیدم و از مشاهده او در بيابان هراسان و حيران  .خود دو زن دارم 
وحشت نکن من دختری هستم از طایفه جن و عاشق تو گشته ام برو برای من در :شدم پس آن دختر پيش من آمد و گفت 

آنکه :خانه خود منزلی آماده کن که من هر شب به نزد تو آیم و از مال دنيا هرچه بخواهی برای تو می آورم لکن به دو شرط اول 
آنکه این سر را به کسی اظهار نکنی و اگر از هر یک از این :اززنان خود به کلی کناره گيری کنی و با ایشان مقاربت ننمایی دوم 

من همان طوری که او گفته بود عمل کردم و تا به حال از .دو شرط تخلف کنی تو را هالک ميکنم و اموال خود را هم خواهم برد 
زن های خود قطع عالقه کرده ام او اموال بسياری هم آورده لکن از مقاربت او ضعفی بر من عارض شده که خود را نزدیک به 

هالکت ميبينم و از ترس او جرئت کناره گيری را هم ندارم زیرا ميدانم هم مرا از بين ميبرد و هم مالی که آورده خواهد برد فعال کار
هستی مرا از این )ع(من به اضطرار کشيده و برای خالصی از این مهلکه جز شما پنا ه و مرجعی ندارم اکنون تو نائب امام زمان 

یکی از اینها را بر باالی  :شيخ بزرگوار چون این مطلب را شنيد دونامه نوشت و به آن مرد داد و فرمود.مهلکه باید نجات بدهی 
اموال خود بگذار و آن دیگری را در دست خود بگير و در مقابل آن خانه بنشين و چون آن دختر آمد بگو این نامه را شيخ جعفر 

چون دختر آمد آن نامه را به او نشان دادم و گفتم آقا .آن زن می گوید به دستور شيخ بزرگوار عمل کردم  .نجفی نوشته است
وقتی نامه دیگر شيخ را  .چون این حرف را شنيد دیگر پيش من نيامد و به نزد اموال روانه گردید.شيخ جعفر این نامه را نوشته 

اگر شيخ بزرگوار نامه ننوشته بود تو را به جهت افشای این سر هالک می :روی اموال دید برگشت به من متوجه شد وگفت 
این جمله را گفت و رفت و دیگر او را .کردم و این اموال را هم ميبردم لکن بر امر شيخ مخالفت نمی توانم بکنم و قادر هم نيستم 

ندیدم

 ))درخواست ازدواج جن از انسان((
در روستای کرزان از توابع تویسرکان منبر ١٣٧٤من در سال:نقل فرمودند که )صدر(حجه االسالم آقا سيد محمد ابراهيم حسينی 

پدری با دوفرزندش را دیدیم که لوبيای .باميزبان خود اقای محمود افشاری برای گردش به صحرا رفتيم  .روز تاسوعا بود.می رفتم
یکی از بچه ها:آقای کریمی داستان جالبی نقل کرد وگفت .بعد از احوالپرسی سخن معجزه ائمه به ميان آمد.قرمز می کاشتند

روزی از محل کار خود .به نام عباس مرد متدین ودقيق در انجام تکاليف شرعی است که با مادر وهمسر خود زندگی می کند
وقتی که بر ميگردد .خارج شده به سوی منزل ميرود در بين راه صدای دختری به گوش ميرسد که ایشان را با نام صدا ميزند

دختری زیبا با قيافه بسيار دلفریبی را مشاهده ميکند آن دختر اظهار می کند عباس من عاشق تو شدم و در خواست ازدواج با 
عباس با شنيدن این کالم در حالی که از اتهام مردم هراسان است که در کوچه با چنين دختری مشغول صحبت .تو را دارم 

دختر اظهار ميکند.من همسر و مادری در تحت تکلف خود دارم و هيچ گونه توانایی اراده دو همسر ومادرم را ندارم  :گردیده گفت 
عباس می گوید چون  .که من از شما توقع مخارج وغيره را ندارم بلکه نيازهای مادی شما را هم هرچه باشد برطرف خواهم کرد 

نمی خواستم در جایی که مردم متوجه بودند با او صحبت کنم تا مبادا آبرویم خدشه دار شود لذا بی اعتنایی کرده و به سوی 
من تا به امروز اصال تو را ندیده  :گفتم.وقتی به منزل رسيدم دیدم جلوتر از من آمده و در منزل نشسته است  .منزل روانه شدم 

من از طایفه جن هستم انسان نيستم ولی چکنم عاشق و دلباخته تو شده ام  :ام تو چطور ندیده عاشق من شده ای؟ گفت 
عباس ميگوید او هرچه اصرار می کرد من.از تو تقاضای ازدواج دارم و تمام زندگی ترا تضمين ميکنم که با خوشبختی زندگی کنی 

در همين حال مادر وهمسرم نشسته .عباس من ميروم تو تا فردا با مادر و همسرت مشورت کن :مخالفت ميکردم تا اینکه گفت 
گفتند گفت:بودند مادرم دادم شرح را جریان من بينيم نمی را کسی تو از غير که ما ميکنی صحبت کسی با تو عباس:گویا

Page 17



 JIN's Worlds / P30BOY.IR.PL

pl.ir.boy30p.www
WWW.DOLLARMAN.MIHANBLOG.COM 

 .مراجع کتب خطی و مقاالت ترجمه شده و کتب ایرانی و خارجی و نظرات و بيانات برخی اساتيد و اینترنت

 

عباس  :گویا تو با کسی صحبت ميکنی ما که غير از تو کسی را نمی بينيم من جریان را شرح دادم مادرم گفت  :بودند گفتند
جن زده نشده باشی؟ آن روز گذشت فردا من طبق معمول به دکان رفته مشغول کار شدم ودر وقت هميشگی به خانه بر 

با مادر وهمسرت  !عباس :بعد از سالم و جواب گفت  .گشتم وقتی که وارد شدم دیدم باز آن دختر نشسته و منتظر است 
من  :او گفت  .دیروز من به تو گفتم من نيازی به ازدواج دوم ندارم و خواهش ميکنم که دست از من بردار :مشورت کردی؟ گفتم

خالصم کن من ابدا به ازدواج :گفتم .در عشق تو بيقرارم و می سوزم استدعا ميکنم با من ازدواج کنی و همين طور اصرار ميکرد 
اگر :نگاه به من کرد وگفت .دوم تن نخواهم داد باز دیدم رهایم نمی کند ناچار برای خالصی خود سيلی محکمی به صورتش زدم 

دیگر نفهميدم جریان.در همين حال وقتی از من مایوس شد یک سيلی به من زد .من چنين سيلی به تو بزنم زنده نخواهی ماند 
ولی چون کامال الل شده بودم از  .چه شد وقتی مادر وهمسرم می بينند من نقش زمين شدم مرا به پزشک می رسانند 

عباس بعد از مدت مدیدی با همين حال که قادر به سخن نبود زندگی ميکند تا اینکه روزی آرزو  .معالجه من نا اميد می شوند
مادر وهمسر و برادری که در تهران  .نائل آید و این آرزو را با اشاره به نزدیکان خود ميفهماند  )ع(ميکند که به زیارت امام رضا 

یک هفته در مشهد ميمانند و هر روز به زیارت مشرف ميشوند تا .زندگی ميکرد به همراه عباس به مشهد مقدس عازم ميشوند 
را در خواب ميبيند و شفای کامل پيدا ميکند )عج(وامام زمان  )ع(اینکه روزی در منزل عباس امام رضا
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