
  

أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحمن الرحيم

DŽINOVÉ, LIDÉ A EXORCIZMUS

 V ISLÁMU A ŽITÉ RELIGIOZITĚ 

MUSLIMŮ

aneb džin přání neplní ...

Obrázek 1: Džin dle dobové představy
mistr Mehmed Siyah Kalem, 
Osmanská říše, XV. stol. kř. éry



  

ÚVOD 
Džinové a lidé

 Lidé – stvořeni z hlíny x Džinové (odv. ze sl. zákl. skrytý, zvenčí neviditelný) – 
stvořeni z plamene bez dýmu. Výraz مجنون madžnún – posedlý, blázen (11x v 
Koránu).Věřící a nevěřící džinové. Džinové jsou méně privilegovaní. Někteří létají, jiní 
se plazí, někteří obojí.

 Svod Iblíse – první interakce mezi džiny a lidmi

 Orientalizmus ve vnímání džinů Západem a popkulturou 1. Víra v džiny a magii 
vnímána Západem jako znak islámské zaostalosti, bez hlubšího zkoumání. 2. 
Zobrazení. 

 Fenomény posednutí a magie - jejich vliv na islám a žitou religiozitu muslimů

Obr. 2:  Aladin s džinem,
Stínítko, Británie, konec 
XIX. století

Obr. 3: Aladin 
dle Walta 
Disneye



  

TEORETICKÝ RÁMEC 
Džinové a věda

„Stavy posednutí mohou být pochopeny jen kombinací biologického, antropologicého, 
sociologického, psychopatologického a experimentálního přístupu.“ (Khalifa a Hardie, 
2005)

Podle mezinárodní klasifikace nemocí DSM-5 je posednutí částí disociativní poruchy identity. 
Je normální, pokud je součástí všeobecně akceptované kult. náb. praktiky. (Dein a Illaaiee, 
2013).
 Kognitivní východiska (intuitivní fyzika, intuitivní biologie, neurologické funkce, patologie 

psychiky i těla, psychologické procesy, kontraintuitivní zážitky)
 Kulturologická východiska (referenční kulturní rámec nálepkuje původce, léčba, kulturní 

proměny obrazu džina v čase)
 Sociologická východiska (únik sankci, společenský tlak, projekce vztahů, antagonismů)
 Otázka „přežitků“ (E.B. Taylor, evolucionizmus)
 Otázka „synkretizmu“ - sporný pojem, prolínání náb. světů (W. Paden)
 Učenci vs. laici, lokální (lidovější, substrátovější) vs. globalizované (více doktrinální) pojetí 

a jeho dynamika.
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ISLÁMSKÉ DOKTRÍNY
Působení je realita.

 Zlí džinové (šajtáni), nebo ti, kteří někam utíkají nebo se chtějí před někým schovat, nebo jsou 
člověkem nějak přitahováni.

 Korán, 2:275 hovoří o:

سس  مم لل منا ا مم ننا  مطنا لي شش نها ال نط شب مخ مت مي مذ يا  شل   ا
„ tom, koho satan potřísnil svým dotekem.“ 

Podle al-Kurtubího je toto důkaz možnosti posednutí.
 Korán, 72:6:

ققنا             مه مر لم نه ندو مزا مف سن مج لل ا من سم لل مجنا مر مب من نذو نعو مي مس مللن ا من سم لل مجنا مر من مكنا نه شن أ
م مو

„Mužové někteří pak z lidí u mužů z džinů útočiště vyhledali, ti však jen pošetilost jejich 
rozmnožili “ – důkaz reálnosti sihru

Termín džin (zmíněn v Koránu 22 krát + 7krát ve formě singuláru) a šajtán (zmíněn v Koránu 68krát v 
singuláru + 17krát v plurálu)

 „Džin vstoupí do člověka, přiměje ho mluvit nesrozumitelná slova, jemu neznámá, posedlý může 
uštědřit úder, který by zabil i velblouda, sám to ani necítí."

 (Ibn Tajmíjja, Madžmú'u l-fatáwá) 



  

Jak na nás mohou působit?

 Zlé oko (uřknutí) 
 Noční můry
 Dotek
 Posednutí
 Únos
 Sexuální vztah
 Našeptávání a mámení k nevíře či hříchu
 Posednutí domů či objektů
 Z důvodu přivolání, nenávisti, nepřátelství, odplaty, náklonnosti



  

Kdy může šejtán člověka 
napadnout

 Když se neutíká před šejtánem
 Když nevzpomíná jména Božího
 Při zívání
 Při úleku
 Při pobytu v rit. nečistém prostředí, ve stavu rit. nečistoty
 Na odlehlých místech
 O samotě, při smutku, těžké psych. nepohodě
 Před západem a východem slunce



  

Jak se před nimi bránit

  Tawhíd
  Recitace Koránu, zikr, prosby
  Použití proseb či recitace recitované na vodu
  Vykonávání modliteb a půstů i dobrovolných
  Milodar
  Ranní a večerní zikr, ochranné zikry při užití WC, 

opouštění domu, vstupu do domu, před a po jídle



  

Jak poznat, že došlo k útoku?

 Nesp. psychiatr. příznaky, abnormální chování, sebepoškozování, pyromanie
 Neléčitelné chronická onemocnění bez klinického obrazu
 Psychosom. příznaky, náhlé bolesti, bezdůvodné paralýzy, epilepsie bez 

lokalizovatelného ložiska záchvatu
 Při poslechu azánu či recitace Koránu upadání do mdlob, panika, hysterický 

stav, nekontr. pohyby. Tato podmínka musí být splněna!
 Ztráta příčetnosti, nevysvětlitelné fobie
 Nevysvětlitelná náhlá nepřátelství a averze
 Náhlá nevysvětlitelná oslabení imunity, plodnosti či jiné těl. funkce
 „Paranormální příznaky,“ tzv. poltergeist fenomén, teplotní změny v 

místnosti, poruchy domácích spotřebičů, pocit přítomnosti někoho/ něčeho 
cizího ...



  

Principy islámského exorcizmu 
(ar-rukja الرقية)

 Posel Boží     سلم و عليه الله  ,vyléčil posedlého chlapce tím, že si ho vzal na klín صلى
otevřel mu ústa, recitoval rukju a třikrát do nich foukl.(Ahmad v Musnadu, 4/170, sahíh 
podle al-Hákima). 

 Diferenciální diagnostika. Prorok     سلم و عليه الله  nezaříkával epileptičku, ale modlil صلى
se za ni, aby se uzdravila. (Buchárí v Sahíhu, 555 – 'Atá ibn Abí Rabbáh   عنه الله (رضي

 Rukja však může pomoci i při fyzických obtížích, např. při bodnutí štírem. (at-Tirmizí v 
Sunanu, 2080; sahíh podle al-Albáního, Silsiletu s-sahíha, 1696 – Osmán ibn Abi l-Ás 

عنه   الله  (رضي
 Rukja může být využívána spolu s konvenčním lékem. (Ibn 'Usajmín, Fatáwá islámíja, 

4/465, 466). Netřeba minimalizovat konv. tělesnou či psychiatr. léčbu (M. Amín aš-
Šinkítí) 

 Rukja může působit i na nemuslimy – problém – nežijí islámským životem.
 Rukja musí být čista modloslužebnictví, podle Koránu a Sunny, v arabštině nebo aspoň 

srozumitelně.



  

Způsoby léčby útoku džina

 Rukja sám sobě nebo někým jiným pomocí recitace 
Koránu (Fátiha, posl. 3 súry, verš Trůnu) či prosby 
ze Sunny

 Při uřknutí – mytí odzadu tím, kdo uřkl a poté přelití 
přes uřknutého, prosby či rukja na postižené místo.

 Použití datlí, listí lotosového stromu, nebo vody na 
kterou se činila rukja.

 Může se opakovat.



  

Osoba vymítače (الراقي ar-rákí)

 První vymítač: Prorok Muhammad     سلم و عليه الله -Spoutal džina .صلى
ifríta, který ho vyrušil při modlitbě ke sloupu v medínské mešitě,aby byl 
proklínán (Buchárí v Sahíhu 461,3423,4808; Muslim v Sahíhu, 541 – od 
Abú Hurajry   عنه الله .(رضي

 Rákí musí být upřímný, mít znalost, zkušenosti, být diskrétní a znát psych. 
onemocnění.

 Rákí recituje Korán, praktikuje víru, neporušuje její zákazy a vyzývá k 
tomu, jeho živobytí není zakázáno a je tím znám.

 Rákí musí být morálně bezúhonný.
 Požadavek odstranění amuletů a talismanů, soch, obrazů apod.
 Med, voda a olej na které se recituje Korán.
 Příjemné vzezření, ukazující na sílu jeho víry.



  

Screenshot 1: Webová prezentace šarí'atského vymítače džinů (arab. الراقي ar-rákí)



  

Screenshot 2: Přehled kontaktních informací na podobné specialisty ve vybraných zemích



  

Magie (سحر sihr) a 
služba člověka džinům

 Tj. něco zlovolné, co zvenčí ukazuje jinou podstatu, čin vzývání šajtána. Magie, 
čarodějnictví, smlouva se zlými silami. Těžký hřích (al-Buchárí v Sahíhu, 5/393; 
Muslim v Sahíhu, 2/83). 

 Jeden z  rušitelů islámu, (arab.  السلم قض  newákidu l-islám), jehož pachatel نوا
opouští islám a stává se odpadlíkem (arab. مرتد murtadd).

 Přinesli Hárút a Márút jako zkoušku od Alláha (Korán, 2:102) 
 Do uzlů prskající (Korán, 113:4) – odkaz na čarodějnice a věštkyně doby 

nevědomosti (arab. جناهلية džáhilíja)
 Sihr na Proroka od žida z km. Zurajk, Lubajda ibn Aslama pomocí vlasů na hřebeni 

(Buchárí v Sahíhu, 10/222 a Muslim od 'Áiše   عنهنا الله .Kontaktní magie .(رضي
 Také magie simulativní i magie na dálku.
 Má způsobit: smrt, choroby, neduhy, rozvrat manželství, impotenci a sex. poruchy, 

halucinace



  

Screenshot 3: Ceny, které si určuje za své služby muslimský čarodějník



  

Screenshot 4: Ukázka magických rituálů čarodějníka v muslimském 
prostředí (jižní Asie)



  

Osoba mága

 Většinou osamocený, nestýká se s lidmi, odpudivý, temný, zanedbaný 
vzhled jeho i jeho příbytku.

 Táže si jméno matky, datum narození, něco vlastního – vlasy, fotku 
 Požaduje obětování černého zvířete – ovce, kozy, slepice ...
 Pracuje s pískem, šňůrkami, semínky apod.
 Nesrozumitelná zaklínadla, obrazce, talismany
 Žádá peníze, často velkou sumu.
 Použití menstr. krve, moči, výkalů, zkažených vajec, osamocení se 

ženami a dotýkání se jich.
 Požadavek klientovi nemít se, osamět, zakopávat věci do země a 

zalévat je, nepraktikovat náb. předpisy.



  

Symptomy magického útoku

  Náhlé neshody v manželství
  Rozporné pocity doma a mimo domov
  Neschopnost fungování a plnění manž. Povinnosti
  Prudké změny nálad, nechutenství, ztráta libida
  Opakovaný potrat
  Halucinace
  Náhlá náklonnost či fixace na osobu, věc či místo bez 

důvodu
  Bez klin. obrazu



  

Jak se zlomí účinek magie?

 Návrat k Alláhu, prosba
 Šarí'atská rukja
 Listí lotosového stromu – 7 listů, rozemlít, nasypat 

do vany a na vodu recitovat přísl. pasáže z 
Koránu, část vypít, v části se okoupat

 Vyjmutí a likvidace mag. Objektu.
 7 datlí 'adžwa ráno nalačno, resp. jakýchkoli jiných.
 Pouštění žilou baňkováním (حجنامة hidžáma).



  

ŽITÁ RELIGIOZITA 
Celosvětový terénní výzkum

Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life 
(2012):

 „V džiny se věří nejvíce v Jižní Asii (77%) a nejméně v Asii 
střední (19%). 

 Přímý zážitek s džinem naopak uvádí jeden ze čtyř Afričanů, 
všude jinde jsou vzácné. 

 Magie se obává nejvíce věřících v JV Asii (49%) a nejméně 
ve střední Asii (21%). 

 V arabských zemích věří v existenci a účinnost magických 
praktik méně lidí (26%) než v Evropě (31%), jižní Asii a v 
Africe (po 35%) !!!“



  

Obr. 4: Lidové představy o džinech, 13. století kř. éry



  

Lidový pohled na džiny a jejich 
útoky

 Změnil se obraz džina v lidovém (dnes jako duch, mimozemšťan, 
prvek konspirace …) 
https://www.youtube.com/watch?v=u5uUFNgMenI

 Nešarí'atská rukja, amulety, talismany, kladení dalších otázek 
(výjimka: jméno džina, jeho vyznání a důvod posednutí) 
https://www.youtube.com/watch?v=4dQOhQTaDjs

 Promítání sociálních konfliktů
 Populární kazatelé bez šarí'atské znalosti: 

Muhammad 'Ísá Dáwúd, 'Imrán Husajn. 
 Serióznější, se šarí'atskou znalostí: 

Hamza Yusuf, Yasser Qadhi

https://www.youtube.com/watch?v=u5uUFNgMenI
https://www.youtube.com/watch?v=4dQOhQTaDjs


  

Screenshot 5: Webová prezentace lidového zaříkávače



  

Různé typy talismanů a amuletů, 
užívaných mágy a  zakazovaných 

šarí'ou



  

Džinové a nemoci v lidovém 
pojetí

 Psychické problémy (schizofrenie, mánie, 
deprese, obsedantně-kompulsivní por., PD, 
ASDs)

 Neurologické problémy (Tourett. Syn., epilepsie, 
paralýzy, spasmy, migrény) 

 Neplodnost, poruchy sex. funkcí
 Kongenitální poruchy, malformace
 Historicky i bolest zubů



  

Případy z praxe (výpovědi lidí)

 M (25) ČR: Spolubydlící se zajímal o magii a okultizmus, v bytě se děly zvláštní věci, 
po recitaci příslušných veršů z Koránu vše ustalo.

 Ž (20) Bosna: Nevysvětlitelné nevolnosti, únava, slabost, třes, posílána k různým 
lékařům, bez dgn., po několikanás. rukji postupně odezněly.

 M (25) Bosna: Jako dítě viděl džina v podobě sloupu páry či plynu, volal na něho 
jménem.

 Ž (25) Bosna: Ve vesnici mého dědečka je dům, kde žijí džini, paranormální aktivity 
tam natáčela i zahraniční televize.

 M (30), Malajsie: Bratr znal člověka, který se ztratil v džungli, posedli ho džini, unesli 
ho a pak zase pustili.

 M (40), Egypt: V našem městě byl dům obývaný džinem, byl levně na pronájem, 
nikdo do něho nechtěl, nakonec toho využil jeden šejch a bydlel tam i s ním.

 Ž (30), Somálsko: Plánovala sňatek s mužem, nedošlo k němu, protože začala cítit 
nevysvětlitelný odpor ke snoubenci a přičítala to džinovi / působení sihru.



  

Děkuji za pozornost.
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