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Alhamdulillah, tạ ơn Allah, Đấng Chúa Tể của toàn vũ
trụ và muôn loài, cầu xin bình an và phúc lành cho Thiên Sứ minh
bạch của Ngài, Muhammad bin Abdullah, vị lãnh tụ của loài
người, và cho tất cả bằng hữu của Người cùng với tất cả những ai
noi gương theo Người cho đến ngày tận thế. Và sau nữa.
Hình như không ai trong chúng ta lại không từng nghe
đến những câu chuyện kể về ma hay quỷ. Những câu chuyện
thường đại loại như chúng thường xuất hiện vào đêm tối qua nhiều
hình dạng khác nhau. Thậm chí có người còn bị chúng hù dọa vào
cả ban ngày, ngay ở những nơi công cộng. Vậy điều này thực hư ra
sao? Ma quỷ có thật không, chúng thực sự có tồn tại không hay chỉ
là do sự tưởng tượng của con người mà thôi?
Để trả lời cho những thắc mắc cũng như những bí ấn về
ma quỷ, anh chị em Muslim chúng ta không cần lãng phí thời gian
qua những phim ảnh hay từ những câu chuyện dân gian truyền
khẩu mà chúng ta hãy quay về với chính tôn giáo Islam của chúng
ta. Quả thật, Islam, tôn giáo của chúng đã giải thích về sự hiện hữu
của ma, quỷ rất rõ ràng, nó cho chúng ta một sự nhìn nhận chính
xác và hợp lý.
Sau đây là phần tìm hiểu từ Qur’an và Sunnah của Thiên
sứ Muhammad  về thế giới của loài ma quỉ.
 Jinn: Islam đã gọi ma quỉ là Jinn, có lời giải thích rằng
chữ Jinn trong tiếng Ả rập bắt nguồn từ một động từ Janna có
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nghĩa là lẫn trốn hay che đậy. Do loài Jinn là một tạo vật mà con
người không thể nhìn thấy nguyên hình trạng của chúng mới được
gọi như thế. Điều này không quan trọng, điều đáng quan tâm ở đây
rằng Jinn là tên gọi mà chính Allah đã phán gọi trong Qur’an của
Ngài.
 Cấu tạo của Jinn: Jinn là một tạo vật trong muôn vàn
tạo vật của Allah, chúng được Ngài tạo ra từ lửa ngọn như Ngài đã
phán trong Qur’an:`

ُ َ
َۡ َ ّن
ُ ۡ ّ ََ ۡ ّ َ ۡ َ
َ ٰ َ �﴿ َولَ َق ۡد َخلَ ۡق َنا ۡٱ
 َٱ�َۡآَ خلق َ�ٰ ُه مِن � ۡبل مِن٢ ون
ِ
ٖ ��ن مِن صل� ٰ ٖل مِن �إ ٖ َسن
ّ
ِ ّارِ ٱلسَ ُم
[٢٧ ،٢٦ :﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺠﺮ٢ وم

Và quả thật TA (Allah) đã tạo hóa con người bằng đất sét
khô, được lấy từ loại đất sét nhào nặn được. Còn Ja-nn (tổ tiên
loài Jinn) TA đã tạo nó trước đây từ lửa. (Chương 15 – Alhijr,
câu 26, 27).
Nabi Muhammad  nói:

�ِلْﻤَﻼَﺋ
ِ
َ
ّ
 آدَمُ مِﻤَﺎ وُﺻِ ﻒ
ََﺔُ ﻣ ﻦْ ﻧُﻮرٍ وَﺧُﻠِﻖَ اﺠﻟَْﺎنُّ ﻣِﻦْ ﻣَﺎرِج ٍ ﻣِﻦْ ﻧَﺎرٍ وَﺧُﻠِﻖ
» ِﻘَﺖِا
ُ�َ
.ﻟ ْﻢ « رواه مﺴﻠﻢ
“Các Thiên thần được tạo ra từ ánh sáng, Ja-nn (tổ tiên của loài
Jinn) được tạo từ ngọn lửa và Adam (tổ tiên của loài người)
được tạo ra từ thứ được miêu tả cho các ngươi (trong Qur’an).”
(Muslim).
Jinn sống trên trái đất và ở một thế giới song song với thế
giới loài người nhưng con người không thể nhìn thấy chúng.

َ َ ُ َ

َ

ُُ َ

ُ

ُ

َ ُّ

[٢٧ :﴿ِنَهۥ ي َرٮٰ� ۡم ه َو َوقبِيلهۥ م ِۡن ح ۡيث � ت َر ۡو� ُه ۡمۗ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
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Quả thật nó (Jinn) và cộng đồng của nó nhìn thấy các ngươi
trong khi các ngươi không nhìn thấy chúng. (Chương 7 –
Al’Araf, câu 27).
Vì con người không thể nhìn thấy Jinn cho nên về hình
thức chúng không hiện diện trên thế gian này như con người. Đây
cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho một số người
không tin là chúng có thật và luôn bát bỏ sự tồn tại của chúng.
Nhưng dù tin hay không tin đi chăng nữa thì ảnh hưởng của chúng
đối với thế giới loài người chúng ta cũng đủ chứng cứ để bác lại ý
kiến của những ai đã không tin vào một trong những tạo vật của
Allah, Đấng Tối Cao và Vĩ Đại.
Cũng giống như con người, Jinn được Allah tạo ra với
mục đích cao cả và thiêng liêng là thờ phượng Ngài. Allah, Đấng
Tối Cao và Ân Phúc phán:

ّ
َُ قۡت
ُ ُ ۡ َ ِ َ�ِ إ
[٥٦ :  ﴾ ]ﺳﻮرة ﺬﻟار�ﺎت٥ ون
َ﴿ َما خَل ٱ�ِۡنَّ وَٱ�ِۡ�س
ِ �عبد

Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để chúng
thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, câu 56).
Như vậy, Jinn cũng được Allah ban cho quyền tự do lựa
chọn, chúng có thể chọn một lý tưởng sống cho riêng chúng giống
như con người, chúng có thể tự quyết định chọn Islam hay một tôn
giáo nào khác và chúng phải chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn
của chúng cũng như các hành vi của chúng. Do đó, trong loài Jinn
có một số theo Islam và một số khác không theo Islam. Bằng
chứng cho điều này là Allah đã phán cho biết rằng đã có một nhóm
Jinn quy thuận Islam khi nghe Nabi Muhammad  xướng đọc
Qur’an.

َ ٓ َۡ
َ ر ّ ِمَ ٱ�ِۡنِّ �َقَالُوٓاْإِنَّا َسم ۡع َنا قُ ۡر َءانًا َعٞ ٱس َت َم َع َ� َف
ۡ ﴿ لۡ أُو�َِ َّ �َنَّ ُه
�ِِي إ
 �هد١ ج ٗبا
ِ
َ�ِ إ
ٗ َ َ ََّٓ َ ّۡ
َ ََ ّۡ
[٢ ،١ : ﴾ ] ﻮرة اﺠﻟﻦ٢ �ك بِر�ِنا أحدا
ِ ُ� لرُش ِد �َٔنّا بِهِۦۖوَلَن
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Hãy nói đi (Muhammad!): “Ta đã được mặc khải cho biết có
một đám Jinn đã nghe (đọc Qur’an) rồi chúng bảo răng chúng
tôi đã nghe một cuộc xướng kinh (Qur’an ) hết sức tuyệt diệu!
Nó (Qur’an) hướng dẫn đến chân lý. Bởi thế, chúng tôi tin nơi
Nó. Và chúng tôi sẽ không bao giờ shirk (tổ hợp: gán cho Allah
một đối tác ngang hàng) một kẻ nào cùng với Thượng Đế của
chúng tôi (trong việc thờ phụng ). (Chương 72 - Al-Jinn, câu 1,
2).
 Cuộc sống của chúng: Nhìn chung trong cuộc sống
của chúng có nhiều mặt giống như lối sống của con người. Chúng
ăn, uống, chúng kết hôn và sinh con. Chúng có sinh, có tử, và đặc
biệt là sự sống của chúng tồn tại lâu hơn loài người. Chúng có
chủng loại, màu da, bộ lạc, quốc gia, chúng có vua chúa, các nhà
lãnh đạo, các nhà bác học, các nhà nghiên cứu như con người. Dân
số của chúng nhiều hơn số dân loài người bởi ngoài việc sống trên
đất liền chúng còn cư dân sống trong biển và trên không trung.
Chúng cũng có các tôn giáo khác nhau, có số theo Thiên chúa
giáo, có số là Do thái giáo, có số là đạo phật, ... và có số theo chân
lý Islam như Allah đã thông tin cho chúng ta biết. Và một điều
hiển nhiên là chúng cũng phải chịu phán xét ở Ngày Phán Xử Cuối
Cùng: chúng cũng sẽ được vào Thiên đàng nếu chúng sống và thi
hành theo mệnh lệnh của Allah hoặc sẽ phải chịu hình phạt ở Hỏa
ngục nếu chúng sống không theo Chỉ đạo và mệnh lệnh của Allah.
 Các loại Jinn: Jinn được chia thành ba loại như Nabi

 đã có nói:
ََِﻦُّ ﻰﻠﻋ
ٌ ّ
َ َْ َﺻ
 ﻨْﻒٌ لَﻬُﻢْ أَﺟْﻨِﺤَﺔٌ ﻳَﻄِ�ونَ ﻲﻓِ ا:ﺎف
وَﺻِﻨْﻒٌ ﺣَﻴَﺎت
ِ،  الْﻬَﻮَء
»
ٍ ﺛَﻼﺛ ِﺔ أ ﻨ
ُ
َ ُ َ ْ َ َ َ ُِّﻠ
ٌ
َِب وَﺻِﻨْﻒٌ �َ ﻮن و�ﻈﻌﻨﻮن « ﺤﻟﺪﻳﺚ أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﺎ�ﻢ وأورده الﺴﻴﻮﻲﻃ
�َو
 اﺠﻟﺎﻣﻊ
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“Jinn có ba loại: loại có những chiếc cánh để bay trên không
trung, loại với hình dạng những con rắn và chó, và loại sống
quanh quẩn quanh con người.” (Hadith được ghi nhận bởi Ibnu
Hibban, Hakim và Suyu-ti trong Al-Jamia số 365).
 Ja-nn, Jinn, Iblis, Shaytan

Ja-nn: là tổ tiên của loài Jinn được Allah tạo ra
từ lửa giống Adam là tổ tiên của loài người được Allah tạo ra từ
đất. Allah, Đấng Tạo hóa phán:

ُ َ
َۡ َ ّن
ُ ۡ ّ ََ ۡ ّ َ ۡ َ
َ ٰ َ �﴿ َولَ َق ۡد َخلَ ۡق َنا ۡٱ
 َٱ�َۡآَ خلق َ�ٰ ُه مِن � ۡبل مِن٢ ون
ِ
ٖ ��ن مِن صل� ٰ ٖل مِن �إ ٖ َسن
ّ
ِ ّارِ ٱلسَ ُم
[٢٧ ،٢٦ :﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺠﺮ٢ وم

Và quả thật TA (Allah) đã tạo hóa con người bằng đất sét
khô, được lấy từ loại đất sét nhào nặn được. Còn Ja-nn (tổ tiên
loài Jinn) TA đã tạo nó trước đây từ lửa. (Chương 15 – Alhijr,
câu 26, 27).

َلَق
ّ ٱ ۡفَخ
ّ
﴾١ ٖ َلَقَ ٱ�َۡآنَّ مِن مَّارِجٖ مِّن نَار١ ِ﴿ َ ٱ�ِۡ� �َٰنَ مِن صَلۡ�َٰلٖ كَل َار
[١٥ ،١٤ :]ﻮرة الﺮﻤﺣﻦ

Ngài (Allah) đã tạo con người từ đất sét kêu như loại làm đồ
gốm, và Ngài tạo Ja-nn (tổ tiên của loài Jinn) từ lửa ngọn.
(Chương 55 – Arrahman, câu 14, 15).

Jinn: là con cháu của Ja-nn, gọi chúng là loại
Jinn giống như gọi con cháu Adam là loài người. Như đã nói ở
trên, trong Jinn có Jinn Muslim và Jinn không phải Muslim
(Kafir), có Jinn ngoan đạo và không ngoan đạo.

Shaytan: Jinn Kafir và Jinn làm điều tội lỗi và
hung ác không theo mệnh lệnh và chỉ đạo của Allah được gọi là
Shaytan. Như vậy, Shaytan là Jinn nhưng Jinn không hẳn là
Shaytan như Jinn Muslim và ngoan đạo chẳng hạn. Ngay cả con
người nếu có những hành động xấu xa quỷ quái, luôn làm điều tội
lỗi và nghịch lại với mệnh lệnh và chỉ đạo của Allah thì cũng được
gọi là Shaytan. Bằng chứng cho điều này là lời phán của Allah:
7
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ۡ َ
ۡ َ َ َ ّٗ ُ َ
َ
ّ ُ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ
ُ
ّ َِ� ن
ِ ُٱ� ِّن ي
و� َ� ۡعض ُه ۡم إ ِ ٰ� َ� ۡع ٖض
ِ ٱ�� ِس و
ِ �� عدو� ش�ٰ ِط
ٍ ِ ِ ﴿و��ل ِك جعلنا ل
ٗ ُز ۡخ ُر َف ٱلۡ َق ۡول ُغ ُر
[١١٢ :ور ۚ�﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
ِ
Và tương tự như thế, TA (Allah) đã đặt những Shaytan loài
người và Shaytan loài Jinn làm kẻ thù cho mỗi vị Nabi, chúng
gợi ý cho nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ để mong lừa dối thiên
hạ. (Chương 6 – Al-An’am, câu 112).

ِ َّ�﴿ُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱ
اس
ِ َِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱ�ۡ َّن
ِ َّ� ِ�َٰهِ ٱ٢ اس
ِ َّ� َلِكِ ٱ١ اس
َ�  ِن٣ اس
[١١٢ :﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم٦ اس
ِ َّ� نَ ٱ�ِۡنَّةِ وَٱ٥ اس
ِ َّ� ِ َِّي يُوَسۡوِسُ �ِ صُدُور٤
Hãy nói (Muhammad!): Tôi cầu xin Đấng Chủ tể của nhân
loại, Đức vua của nhân loại, Thượng Đế của nhân loại, che chở
tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì thào những lời xúi giục và
bùa phép rồi lẫn mất, những kẻ thì thào vào lòng con người từ
loài Jinn và loài người. (Chương 114 – Annas, câu 1 – 6).

Iblis: là một tên Shaytan chúa, hắn đã bị sự
nguyền rủa của Allah cho đến Ngày phán xử cuối cùng bởi hắn đã
không tuân lệnh Ngài khi Ngài ra lệnh cho hắn cúi đầu quỳ lạy
Adam, và hắn bị trục xuất khỏi lòng thương xót của Allah.

َ ٰ� ة
ََ ۡ َ َ َ َ ۡ ّٓ
َ
ٱ� ِّن �ف َس َق � ۡن
�َ﴿ۡ قُلۡنَا لِلۡم
ِ ِٓكَِ ٱسۡجُدُواْ �دَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِ�َ إِبل ِيس �ن مِن
ُ ّۢ � س
ََ
ّ
َ� لِل�َٰلِم
َۡرِ رَ�ِّهِۦٓۗ أَ�َتتّخِذُونَهُۥ وَذُرِّ�َّتَهُۥٓ أَوۡ�َِآءَ مِن دُو�ِ وَهُمۡ لَ�ُمۡ عَدُوۚ بِئ
ِ
ٗ
[٥٠ :﴾ ]ﺳﻮرة الﻜﻬﻒ٥ �بَ َد

Và khi TA (Allah) phán cho các Thiên thần: “Hãy phủ phục
trước Adam!”. Tất cả đều phủ phục ngoại trừ tên Iblis, thuộc
loài Jinn, nó đã bất tuân mệnh lệnh của Thượng Đế của nó.
Thế phải chăng các ngươi chấp nhận nó và con cháu của nó
làm kẻ bảo hộ cho các ngươi thay TA trong lúc chúng là kẻ thù
của các ngươi sao? Việc đổi chác này của những kẻ làm điều
8

Thế giới loài Jinn và những điều bạn cần biết !!!
sai quấy thật là xấu xa và tồi tệ! (Chương 18 – Al-Kahf, câu
50).
 Khả năng của Jinn: Một trong những khả năng của
Jinn là chúng có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào như
chúng muốn. Đây là thuộc tính siêu thường mà Allah đã ban cho
chúng. Chúng có thể biến hóa thành người phàm, thú vật, hay cây,
cỏ, hoa, lá ... nhưng thường chúng thích biến thành con vật như
chó đen, mèo đen, rắn. Vì thế, khi nhìn thấy rắn trong nhà, trước
khi giết nó thì Nabi  bảo hãy nên đuổi nó ba lần để tránh giết
nhằm Jinn Muslim đang xuất hiện dưới hình hài con rắn. Nabi 
đã di huấn:

ّ
رَ َ ْ ُ ْ َيْ ً ْﻬَ َﺤَ ّﺟُﻮا ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺛَﻼَﺛًﺎ ﻓَﺈ
ُ ُْ ِ » نَّ لِﻬَﺬ
َِنْ ذَﻫَﺐَ وَ� ِﻻ
ﻮت َﻋﻮَا ِم َﺮ ﻓَﺈِذَا أ�ﺘﻢ ﺷ ﺌﺎ ِﻣﻨ ﺎ ﻓ
ِ هِ اﺒﻟﻴ
َ
.ﺎ�ْﺘُﻠُﻮهُ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﺎﻛﻓِ ٌﺮ « رواه مﺴﻠﻢ

“Quả thật, trong những ngôi nhà này đều có Awa-mir (một số
Jinn lưu trú cố định trong nhà), bởi thế, khi các người nhìn thấy
một cái gì đó từ chúng thì các ngươi hãy nói (nhắc nhở, xua
đuổi) với chúng ba lần, nếu chúng đi thi thôi, còn không thì hãy
giết chúng bởi đó là Kafir.” (Muslim)
Jinns còn có khả năng thâm nhập vào thân xác con người
và bất kỳ loài động vật hay sinh vật nào. Dĩ nhiên, việc chúng
thâm nhập vào một tạo vật khác là điều cấm kỵ và chúng sẽ phải bị
Allah trừng phạt về những hành vi đó vào Ngày phán xét.
Là người Muslim chúng ta nên biết rằng sở dĩ chúng xâm
nhập và làm bất an tinh thần của một người nào đó là do nhiều
nguyên nhân khác nhau. Có thể bởi vi đôi khi chúng ta vô tình làm
tổn thương đến chúng hay gia đình của chúng mà không biết, hoặc
cũng có thể chúng yêu thích người mà chúng xâm nhập. Nhưng
thường thì Jinn xâm nhập vào con người là do bản năng quỷ quái
của chúng.
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Ngoài ra, Jinn còn có khả năng làm pháp thuật để hại con
người, chúng có thể làm cho con người bệnh hoạn và điên loạn.
Một số Jinn đã dạy pháp thuật cho con người, thường thì chúng
truyền dạy pháp thuật chia ly vợ chồng hay khiến người này yêu
thương người kia được gọi là bùa yêu. Và dĩ nhiên, những pháp
thuật mà chúng dùng hay những gì con người học được từ chúng
sẽ không thể phát huy hiệu lực trừ phi Allah cho phép. Bằng chứng
cho điều này là lời phán của Allah:

ّ
َ َ َۡ ََ َ ُ ٓ ََ َ ۡ ّ
َ وت َو َ� ٰ ُر
َ ك ۡ� ب َباب َل َ�ٰ ُر
َ ّ
وتۚ َو َما ُ� َعل َِما ِن
ِ ِ ِ نزل � ٱلمل
ِ ﴿ُعَلِّمُونَ ٱ�َاس ٱلسِحر وما أ
َ
ّ
َ َُُّ َ َ ُۡ َ ُّ
َ ۡ �َ ون بهِۦ
َ
ۖۡ فَ َ� َ�ۡفُرٰٞ �َقُو�َٓ إِ�َ َما َ�ۡ ُن ف ِۡت َنة
ّ�َدٍ ح
نۡ أَح
�
ِ �َيَتَعَلَمون مِنهما ما �ف ِرق
ّ
ۡ
ّ
[١٠٢ :ٱل َم ۡرءِ َزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّ�نَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِ�َ � ِِذۡنِ ٱ�َِۚ ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة

Chúng dạy loài người pháp thuật đã được ban xuống cho hai
Thiên thần Harut và Marut tại Babil (Ba-bi-lôn), nhưng hai
Thiên thần này không dạy pháp thuật cho một ai mà không
báo trước rằng: “Chúng tôi đây chỉ là một sự cám dỗ, do đó,
chớ phủ nhận đức tin”. Tuy nhiên, chúng vẫn học từ hai vị
Thiên thần đó những pháp thuật mà chúng dùng để chia ly đôi
vợ chồng. Và chắc chắn chúng không hại được ai trừ phi Allah
cho phép. (Chương 2 – Albaqarah, câu 102).
 Làm sao để tránh được sự gây hại của Jinn:
Để đề phòng, Thiên sứ Muhammad  đã dạy chúng ta
phải cẩn thận khi đến những nơi mà Jinn thường tụ tập như là
nghĩa địa, các ngôi nhà hoang, nơi vắng vẻ... Thiên sứ Muhammad
 cũng nhắc nhở chúng ta nên đọc Qur’an thường xuyên trong
nhà, đặc biệt nên đọc chương 2 – Albaqrah như Người  có di
huấn:

ََْﻘ
 ِ» ﻌَﻠُﻮا �ُﻴُﻮﺗَ�ُﻢْ ﻣَﻘَﺎﺑِﺮَ إِنَّ الﺸَّﻴْﻄَﺎنَ �َﻨْﻔِﺮُ ﻣِﻦَ اﺒﻟَْﻴْﺖ
ِاﺬﻟَِّى �ُﻘْﺮَأُ �ِﻴﻪِ ﺳُﻮرَةُ اﺒﻟ ﺮَة
.« رواه مﺴﻠﻢ
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“Các ngươi đừng để các ngôi nhà của các ngươi thành các ngôi
mộ (không có đọc Qur’an trong đó), quả thật Shaytan sẽ chạy ra
khỏi ngôi nhà mà trong đó có đọc chương Albaqarah”. (Muslim).

َ
ّْ �ُﻘ
ّ
ُ
.« » َْﻌَﻠُﻮا �ُﻴُﻮﺗَ�ُﻢْ ﻣَﻘَﺎﺑ ِﺮَ وَ�ِنَّ اﺒﻟَْﻴْﺖَ ا ﺬﻟَِى َﺮ �ِﻴﻪِ اﺒﻟْﻘَﺮَةُ ﻻَ ﻳَﺪْﺧُﻠُﻪُ الﺸَﻴْﻄَ ﺎن
َ
ٌ
ٌ ٌَ ﺣَﺴ
.ﻴﺢ
َِﺎلَ أَﺑُﻮ ﻋِي ﻰﺴ ﻫَﺬَا ﺣَﺪِ ﻳﺚ ﻦ ﺻَﺤ

“Các ngươi đừng để các ngôi nhà của các ngươi thành những
ngôi mộ (vì không đọc Qur’an). Quả thật, ngôi nhà có đọc
chương Albaqarah thì Shaytan sẽ không vào”. (Tirmizhi, ông nói
Hadith xác thực, tốt).
Ngoài ra, hằng đêm trước khi ngủ, người Muslim nên đọc
Zikir (niệm danh Allah), đọc các lời Du-a mà Nabi  đã dạy, hoặc
đọc Qur’an, đặc biệt là nên đọc câu Kinh 255 của chương
Albaqarah còn được gọi là Ayat Kursi:

َ
ُ ّ َُ�ۡ �َٓ إِ�َٰه  إِ�َّ هُوَ ٱل
َ َ ّ ِ� ۚ �َُّۥ مَاٞ َ� نَوۡمٞوم َ� تَأۡ ُخ ُذهُۥ س َِنة
�ِ ت َو َما
﴿ٱ
ِ ٰ �ٰ�َ ٱلس
ۚ ُّ ٱلۡقَي
�ض
ّ
ََ ۡ ُ َۡ َ ََ ۡ َۡ ََۡ َ َُ ۡ َ
ۡ
ش
�ِ� َن ذَا ٱ�َِّي �َۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِ�َ �ِإِذنِهِۚۦ �علم ما �� �يدِي ِهم وما خلفهمۖ و
َۡ م
ّ
َ
َ
ُ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ََٰٰ ّ
ُ �ُ
ُودهۥ
ۡ ِ � ِيطون
ٔ� ��ض و
ِ ��َ� ٖء ِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِ�َ مَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلس
ۖ �ت وٱ
ُ ِ ٱلۡ َعظ
ّ ُ �َِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡع
[255 :﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٢ ِيم

Allah là Thượng Đế, Không có Thượng Đế đích thực nào
khác ngoài Ngài, Ngài là Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và
Nuôi dưỡng mọi vạn vật, Ngài không buồn ngủ và cũng không
ngủ, tất cả mọi vạn vật trong các tấng trời và mọi vạn vật trên
trái đất đều là của Ngài. Ai là người có thể can thiệp được với
Ngài nếu không có sự cho phép của Ngài? Ngài am tường mọi
điều xảy ra trước họ và mọi điều xảy ra sau họ. Họ không thể
bao quát một điều gì từ nguồn kiến thức của Ngài ngoại trừ
những gì Ngài muốn cho họ biết. Chiếc Kursi (Ngai vương) của
Ngài bao trùm tất cả các tầng trời và trái đất, và việc quản lý
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và điều hành trời đất không hề làm Ngài mỏi mệt bởi Ngài là
Đấng Tối Cao và Vĩ Đại. (Chương 2 – Albaqarah, câu 255).
Liên quan đến việc người Muslim nên đọc câu kinh Kursi
này trước khi ngủ để tránh được sự quấy phá của Jinn là dựa theo
một Hadith sau đây.
Ông Abu Huroiroh  thuật lại, ông được Nabi  giao
việc canh giữ lương thực Zakah Ramadan. Trong một đêm ông
đang canh gác thì ông phát hiện có một tên trộm đến lấy trộm, ông
đã bắt hắn và nói: Ta sẽ mang ngươi đến gặp Nabi  để Người xử
lý. Hắn đã van xin và năn nỉ ông, hắn nói: Tôi nghèo, tôi phải nuôi
gia đình, vì túng quá nên tôi mới đến đây. Nghe vậy, Abu
Huroiroh  thả hắn đi. Sáng hôm sau, Abu Huroiroh  dến gặp
Thiên sứ thì Người  bảo: “Này, Abu Huroiroh! Tù binh của
ngươi tối qua đã làm gì?”. Abu Huroiroh  nói: Hắn ta bảo vì quá
túng nên mới đến lấy trộm và tôi thông cảm đã thả hắn đi. Người
 nói: “Quả thật, hắn nói dối ngươi đấy, rồi hắn sẽ quay lại”. Abu
Huroiroh  nói: Tôi biết chắc hắn sẽ quay lại vì Nabi  đã bảo
rồi hắn sẽ quay lại. Thế là ông đã theo dõi cẩn thận, thì đúng như
lời của Nabi , hắn quay lại tiếp tục lấy trộm. Ông đã bắt hắn và
nhất định sẽ mang hắn đi cho Nabi xử lý. Hắn lại buông lời van
xin thảm thiết và hứa sẽ không quay lại nữa, thế là Abu Huroiroh
lại rủ lòng thương nên lại cho hắn đi. Sáng hôm sau, Nabi  lại
hỏi tôi: “Này Abu Huroiroh! Tù binh của ngươi đã làm gì?”. Ông
nói: Thưa Thiên sứ, hắn van xin thật thảm, và hắn hứa là sẽ không
quay lại lần nữa nên tôi đã thả hắn đi. Người  nói: “Hắn chỉ gạt
ngươi thôi, rồi hắn sẽ quay lại”. Và thật sự, hắn trở lại lần thứ ba,
lần này Abu Huroiroh bắt lấy hắn và kiên quyết đưa hắn đi cho
Nabi xử lý. Nhưng hắn năn nỉ và nói: Cậu hãy thả tôi đi, tôi sẽ dạy
cho cậu những lời mà nếu cậu đọc nó Allah sẽ ban phúc lợi cho
cậu. Ông Abu Huroiroh  liền hỏi: Đó là gì? Hắn nói: “Khi nào
cậu lên giường nằm ngủ thì cậu hãy đọc câu kinh Kursi, đó là câu

ُ

َ�َۡ  إِ�َّ هُوَ ٱل
 )ٱ �َٓ إِ�َٰهthì cậu sẽ được Allah bảo vệ suốt đêm

ّ ُ
(...ۚ ّ ٱلۡقَيُوم
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đến sáng, không một tên Shaytan nào có thể đến gần được cậu”.
Thế là, Abu Huroiroh thả hắn đi. Sáng hôm sau, khi gặp Abu
Huroiroh, Nabi  lại hỏi: “Này Abu Huroiroh! Tù binh của ngươi
tối qua đã làm gì?”. Ông nói: Hắn năn nỉ và hắn bảo nếu tôi chịu
thả hắn, hắn sẽ dạy tôi những lời mà nếu tôi đọc nó Allah sẽ ban
phúc lợi cho tôi. Nabi  hỏi: “Đó là gì?”. Ông nói như hắn nói thì
Người bảo: “Đó là điều hắn nói thật nhưng hắn là Kazub (chuyên
nói dối). Này Abu Huroiroh, ngươi có biết tên nói chuyện với
ngươi trong ba đêm qua là ai không?”. Ông Abu Huroiroh nói:
Thưa, không biết. Người bảo: Đó là tên Shaytan. (Hadith do
Abukhari ghi lại).
Trong trường hợp bị Jinn ám nhập, người Muslim phải
dùng đến Tawheed, tức chỉ hướng về Allah, một Đấng duy nhất
trong việc cầu xin sự che chở và cứu rỗi của Ngài. Người Muslim
phải đọc Qur’an, Zikir (niệm danh Allah) hoặc các câu Du-a mà
Thiên sứ  đã dạy để xua đuổi chúng ra khỏi cơ thể. Nếu người
Muslim học hỏi từ cách giảng dạy của Thiên sứ Muhammad  và
các Sahabah của Người, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy rất
nhiều câu Du-a, các tụng niệm cũng như các cách giải trừ ma quỉ
cho trường hợp này.
Ngày nay có rất nhiều pháp sư Muslim cũng như các thầy
pháp ngoại giáo đã dùng đến tà thuật gọi tên những thần linh khác
để xua đuổi tà ma và chửa trị cho những ai bị ma quỷ ám. Đôi khi
họ trừ khử được nhưng đó chỉ là trò quỷ thuật của Iblis và những
tên Shaytan đồng bọn của nó nhằm cám dỗ những ai không vững
đức tin Iman và yếu Tawhid để rồi từ đó chúng dẫn họ rơi vào đại
tội shirk, tội danh mà Allah không bao giờ tha thứ nêu như không
Tawbah.
Jinn Shaytan không những chỉ xâm nhập vào con người
mà chúng còn xâm nhập vào thú vật và ngay cả những bụt tượng.
Một trong những ví dụ về trường hợp này là cách đây không lâu
chúng ta được nghe đến câu chuyện về những bụt thần của Hindu
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giáo biết uống sữa, điều này đã làm ngạc nhiên và thu hút sự chú ý
của nhiều người.
Ngoài những khả năng trên Jinn còn có thể bay xa hằng
vạn dặm chỉ trong vòng vài giây. Với khả năng này Jinn có thể
giúp rất nhiều cho một số ảo thuật gia tạo tên tuổi. Để đáp lại sự
giúp đở của chúng, họ đành bán rẻ linh hồn của mình bằng cách
tôn thờ chúng như tôn thờ Allah vậy.
Một trong những bạn đồng hành gần gủi nhất của Jinn là
những người lên đồng, lên cốt hành nghề bói toán.
Trước thời của Thiên sứ Muhammad , nghề xem bói đã
rất phổ biến. Những người sống với nghề này đã lợi dụng sự trợ
giúp đắc lực của Jinn Shaytan trong việc tiên đoán những chuyện
quá khứ, vị lai. Nhưng tên Jinn Shaytan này thường đã bay lên đến
tầng trời hạ giới để nghe trộm những lời đàm thoại của các Thiên
thần về những gì sẽ xảy ra do Allah truyền lệnh trước cho họ. Sau
đó chúng bay về tâu lại cho chủ nhân của chúng biết những gì đã
nghe được. Đây là lý do vì sao trước thời của Thiên sứ Muhammad
 có nhiều nhà tiên tri đã tiên đoán những sự kiện rất chính xác.
Mãi đến khi Thiên sứ Muhammad  chính thức mang Thông điệp
của Allah truyền đến cho nhân loại, thì lúc đó những cánh cổng
của tầng trời hạ giới được Allah ban lệnh cho các Thiên thần canh
gát nghiêm ngặt hơn. Mặc dù vậy, một số Jinn Shaytan vẫn cố tình
tìm cách đột nhập. Chúng thường xuyên bị Thiên thần phát giác và
tiêu diệt, con người có thể mục kích sự kiện này qua hiện tượng
sao băng. Bằng chứng cho điều này là lời phán của Allah:

َ ُّ
ّ
ٗ ُُ َٓ ّ
َ َ ۡ َ َ
َ
� ش ۡي َ�ٰ ٖن
ِ  وحفِظ�ٰها مِن١ ﴿َلَقَدۡ جَعَلۡنَا �ِ ٱلسَماءِ بروجَزَ�َّ�َّٰهَا لِل�َٰظ ِِر�ن
ٞ  ٱلسَ ۡم َع فَ َ� ۡ� َب َع ُهۥ ش َِه
ٞ اب ُّب
ّ ََ
 �َّ مَنِ ٱسۡ� َ ق١ �َّجي
[١٧ - ١٦ : ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺠﺮ١ �
ٍ ِ
ِ

Và quả thật, TA (Allah) đã làm ra các chùm sao trên trời
(tầng trời hạ giới) để tô điểm nó xinh đẹp cho những người
thích ngắm nhìn. Và Ta bảo vệ nó khỏi bị những tên Shaytan
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đáng trục xuất len lỏi đột nhập. Nếu có tên nào lén nghe trộm
thì sẽ bị một chùm lửa ngọn đỏ rực đánh đuổi. ( Chương 15 –
Al-Hijr, câu 16 - 18).

ّ
َ َ
َ ۡ ز
َ  وَجَعَلۡ�َٰهَا رُجُومٗا لِّلشَ َ�ٰ ِط� َوأَ ۡ� َت ۡدنَا ل َ ُه ۡم َع َذ
اب
﴿و
َ�َّنّا ٱلسَّمَآءَ ٱ�ُّ�ۡيَا بِمَ�َٰبِيح
�ِ
ّ
[٥ :﴾ ]ﻮرة ااﻤﻟﻠﻚ٥ ِ�ِلسَع

Và quả thật, TA đã trang hoàng tầng trời hạ giới với chiếc
đèn (các tinh tú) và làm cho chúng thành những chiếc hỏa tiễn
dùng đánh đuổi những tên Shaytan (Jinn), và TA đã chuẩn bị
cho chúng một sự trừng phạt nơi Hỏa ngục. (Chương 67 – AlMulk, câu 5).
Có một Hadith do Albukhari ghi nhận, theo lời bà
A’ishah thuật lai rằng một số người đa hỏi Thiên sứ của Allah 
về những người hành nghề bói toán, Người bảo: Họ nói chằng
đúng điều gì. Các Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Quả thật
họi đôi khi đã nói đúng sự thật. Thiên Sứ  nói:

اﻟْﻠﻜَِﻤَﺔ
َﺋ
َ
»
ُ ﻣِﻦَ اﺤﻟَْﻖِّ �َْﻄِﻔُﻬَﺎ اﺠﻟِْ�ِّ �َﻴُﻘِﺮُّﻫَﺎ ﻲﻓِ ذُنِ وَﻴﻟِ ِّﻪِ �َﻴَﺨَﻠِّﻄُ ْﻮن َﻣﻌَﻬَ ﺎ ِﻣﺎ ﺔ ﻛَﺬِ ﺑَﺔ
.«  اﺒﻟﺎري ﺮﺷح ﺻﺤﻴﺢ اﺒﻟﺨﺎري ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ
2T

“Đó là lời nói thật, Jinn đã nghe trộm được và nó truyền lại vào
tai của chủ nhân của nó, rồi chúng thêm bớt vào cả trăm điều
láo khóet.”
Và cũng trong một lời dẫn khác do Albukhari ghi lại,
Thiên sứ Muhammad  có nói với ý nghĩa nội dung như sau:
“Chúng (Jinn) đưa tin xuống cho đến lúc tới đầu môi
chót lưỡi của bọn tà thuật hoặc bói toán. Đôi khi các sao băng
đã bắt kịp chúng trước khi chúng đưa tin. Nếu thoát qua được
thì tin đó sẽ được chúng thêm vào cả trăm điều láo khoét.”
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Rõ ràng Qur’an và Hadith đã cho chúng ta biết tại sao có
khi thầy bói đoán đúng và có lúc họ đoán sai.
Những người bói toán còn liên lạc với một loài Jinn được
gọi là Qareen. Qareen là Jinn này được giao nhiệm vụ ở bên cạnh
từng người trong con người chúng ta để ngăn cản chúng ta làm
việc tốt. Allah phán lời cảnh báo:

ٞ  عَن ذِكۡرِ ٱلرَ� ُ� َق ّي ۡض َ ُ�ۥ َش ۡي َ�ٰ ٗنا َ� ُه َو َ ُ�ۥ قَر
ّ
﴾ ]ﺳﻮرة٣ �ن
ُ ﴿َمَن �َعۡش
ِ
ِ
[٣٦ :الﺰﺧﺮف

Ai nhắm mắt (làm ngơ) trước lời nhắc nhở của Đấng Độ
lượng, Ta sẽ chỉ định một tên Shaytan làm Qareen (đồng
hành) với y. (Chương 43 -Az-Zukhruf, câu 36).
Thiên sứ Muhammad  cũng nói:

َ� َْ ﻼ
ُﻗَ ﻪ
ََ ْ�ُ ْ ْ َﺣ
َ ُّ َ ﻗَﺪْ َ ٍ ّ ﻗَ ْ ُﻪ
«  َو ِﺮ�ْﻨُ ِﻣ َﻦ ال َﻤ ﺋِ ِﺔ، ِّﺠﻟ
ِْ » ﻣﺎ ِﻣﻨ ﻢ ِﻣﻦ أ ٍﺪ إَِ و وُ ﺑِﻪِ ِﺮ�ﻨ ِﻣﻦ
ََ َ َ َ َ ّ َ َ َ ﻧَ�ِْ َ َ ْ َ َﺳْ َ َ َﻼ
َﻗَ ل
ُّ َ َ رَﺳُ ْ ل
ْ ُ َﻗ
 ﻓ،  وﻟ�ِ َ اﷲ أﻋ ﻋﻠﻴﻪِ ﻓﺄ ﻠﻢ،  » و�ِﻳﺎي: ﷲ ؟ ﺎ
ِ  َو�َِﺎك ﻳﺎ ﻮ ا:  ﺎلﻮا.
َِ ّ ِْ ُ ُ ْ َ
. � إَِﺨﺑ�ْ ٍ « رواه مﺴﻠﻢ
ﻳﺄمﺮ
“Mỗi người trong các ngươi đều có một Qareen từ Jinn và một
Qareen từ Thiên thần đông hành đi cùng.” Những người Bạn
đạo của Thiên sứ  hỏi: Ngay cả Người cũng có nữa sao, thưa
Thiên sứ của Allah? Người nói: “Kể cả ta, có điều Allah đã giúp
ta khống chế được nó và nó đã qui thuận Islam. Bởi vậy, nó chỉ
bả Ta làm điều tốt mà thôi.” (Muslim)
Jinn Qareen này là bạn đồng hành của chúng ta từ lúc lọt
lòng mẹ cho đến khi chúng ta trở về với Allah. Vì thế chúng là
người cung cấp tin tức rất chính xác cho thầy bói lẫn người đến
xem bói. Nếu chúng ta tin vào sự bói toán thì chắc chắn sẽ không
thoát khỏi sự trừng phạt của Allah. Thiên sứ Muhammad  đã
nhắc nhở chúng ta rằng:
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ْ َْ �ُﻘ
ًَ
ٌ
َ َ ْ َﻰ َ ّ ً َﺴَﺄَﻪ
« َْء ل ْﻢ ﺒَﻞ َُﻟ ﺻَﻼَة أَرْ َ�ﻌِ�َ ﻟَْﻠﺔ
» ﻣﻦ ﺗ َﺮَاﻓﺎ
ٍ َُﻟ � ْﻦ ﺷ
“Và người nào tìm đến thầy bói hay những người xem tướng số
để hỏi y một điều gì đó thì việc dâng lễ nguyện Salah của y
không có giá trị trong bốn mươi ngày” (Muslim)
Khả năng của Jinn không chỉ dừng lại ở những điều nói
trên, chúng còn quyến rủ con người qua ảo tưởng của họ. Jinn
Qareen thường giả dạng người chết hiện về để thuyết phục rằng
linh hồn của người quá cố vẫn còn quanh quẩn bên người thân.
Đây là lý do khiến một số người tin rằng con người khi chết đi sẽ
thành ma.
Tuy nhiên, Jinn không thể giả thành hình dạng của Thiên
sứ Muhammad  bởi vì Người đã xác nhận điều đó qua lời di
huấn với ý nghĩa nội dung: “Những ai đã thấy Ta trong giấc
chiêm bao, thực sự đã thấy ta, bởi lẽ bọn Shaytan không thể bắt
chước hình dạng của ta được.” (Albukhari).
Hadith trên đề cập đến giấc mơ của những người Bạn đạo
của Thiên sứ , họ đã thật sự nhìn thấy Người, đã quen thuộc với
hình dáng của Người nên việc họ nhìn thấy Người qua giấc mơ là
không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên, đối với những người hậu sinh,
chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy diện mạo của Thiên sứ
Muhammad  thì làm sao có thể quả quyết là mình đã thấy Người
qua giấc mơ, có thể nói rằng chắc chắn đã bị shaytan lừa bịp.
Tóm lại, thế giới của Jinn là thế giới đầy những điều bí
ẩn mà người bình thường không thể kiểm soát được. Bản chất của
chúng là cố ý quyến rủ con người làm điều tội lỗi. Để bảo vệ cho
mình, người Muslim chúng ta phải cố gắng học hỏi, tìm hiểu và
nắm vững Tawheed, phải luôn giữ vững đức tin nơi Allah, luôn
thực hiện và thi hành đúng theo những gì mà Thiên sứ đã chỉ dạy
, có như thế chúng ta mới hy vọng thoát khỏi những cạm bẩy
của Shaytan, insha Allah, bởi vì Quả thật nó (Jinn) và cộng
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đồng của nó nhìn thấy các ngươi trong khi các ngươi không
nhìn thấy chúng. (Chương 7 – Al’Araf, câu 27).
Có thể ngay lúc này có một Jinn nào đó đang ngồi ở góc
nhà của chúng ta, hay là nó đang đứng sau lưng chúng ta. Nếu điều
đó có thật, làm cách nào bạn có thể đối phó với nó ? Chúng ta hãy
cùng nhau trau dồi nhiều hơn nữa kiến thức về Islam, với kiến thức
này chúng ta có thể đối phó không những với loài Jinn mà còn có
thể đối phó với tất cả những tạo vật nguy hiểm khác, insha Allah.
Nên nhớ rằng, không có sự rủi ro nào xảy ra cho người có đức tin
ngoại trừ Allah muốn điều đó xảy ra. Và hãy luôn nhân danh Allah
bằng câu nói Bissmillah trước mọi điều chúng ta làm, Allah sẽ phù
hộ và che chở cho chúng ta.
Cầu xin Allah hướng dẫn và soi sáng!!!
Cầu xin Allah phù hộ và che chở tránh khỏi sự quấy
nhiễu của Shaytan!!!
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