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َ
ا واجِ َْ َول�

ا َ
ي ِ  جل ُا

ّما �اَع ِ 
ا
يَن�  أ

 ّ  :ج

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 ِمن َصلَۡ�ٰلٖ َولََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ ٖ  ٱۡ�ِ نّن َخلَۡقَ�ُٰه ِمن  ٢ ونٖ ّمۡسنُ  ّمِۡن َ�َإ َا ۡۡ َ�ۡبُل مِن َوٱ
 ]٢٧  ٢٦: ُوبَ جمجر[ ﴾٢ّّاِِ ٱسّسُموِم 

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: 

فا «  ّما وِح� َاِى م� َا ِ ل� ِْ َن َااٍب وا ٍٍ م� اب�
َن ما اان  م�

َ
َا جل ل� ِْ َن َِوٍب وا ِة م� ُا �َ

ُا ا� جلَما ِا ل� ِْ

َم  ُِ  .بوجه مالم »لا

“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: ُوبَ جلعرجف[ ﴾ُث َ� تََرۡوَ�ُهۡمۗ ُِِّّهۥ يََرٮُٰ�ۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ ِمۡن َحيۡ ﴿
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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: 

ََ ِِّ� ِ�َۡعُبُدوِن  ﴿ � ّن َوٱۡ�ِ ِ
ۡۡ  ]٥٦: جلجب�ات  ُوبَ[ ﴾  ٥َوَما َخلَۡقُ  ٱ

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. 

ُّّه ٱۡسَتَمَع َ�َفٞر مِّ  ﴿
َ
َ ّ ََ ِ ِ َ َِ و

ُ
َقاسُونا  ِِّّا َسِمۡعَنا قُۡرَءاًّا َعَجٗبا قُۡل و ََ ّنِ  ِ

ۡۡ ََ  ١َن ٱ ِ َ�ۡهِدين ِ
َحٗدا  َٔ ٱسّرۡشِد َ� 

َ
ن و  ]٢  ١: ُوبَ جلن [ ﴾ ٢اَمّنا بِهِۖ  َولَن �ّۡ�َِك بَِرّ�َِنا
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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: 

َحنااٍف  «
ا
ثاة� أ ا ثُا َا ن   �

َ
ّياٌت : جل نٌَف سا ِ�  واح� ج وا ُا

َ ِ� جل ِوونا  ٌة يا�� َجن�با
ا
َم أ ُِ ا نٌَف ل  ح�

 ٌّ ا
نِونا وا�� �اَظعا ل ونا وا � َا نٌَف  ه جلايوط جم يث أْرج  جبن سبان وج »  واح� مامم وأوَب

 ِ جلامع 
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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 ِمن َصلَۡ�ٰلٖ َولََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ ٖ  ٱۡ�ِ نّن َخلَۡقَ�ُٰه ِمن  ٢ ونٖ ّمۡسنُ  ّمِۡن َ�َإ َا ۡۡ َ�ۡبُل مِن َوٱ
 ]٢٧  ٢٦: ُوبَ جمجر[ ﴾٢ّّاِِ ٱسّسُموِم 

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). 

اِِ ﴿ َّ للَۡف ََ �َ�َٰن ِمن َصلَۡ�ٰٖل  ََ ٱۡ�ِ ٖٖ ّمِن ّّاِٖ  ١َخلَ نّن ِمن ّماِِ َا ۡۡ ََ ٱ  ﴾١وََخلَ
 ]١٥  ١٤: ُوبَ جلرحن[

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: 
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ِ َِّ�ٍّ َعُدوّٗ ﴿
�َوَ�َ�ٰسَِك َجَعلَۡنا لُِ�ّ ّنِ � َشَ�ِٰطَ� ٱۡ�ِ ِ

ۡۡ ٰ َ�ۡعٖض َِ َوٱ ََ َِ َ�ۡعُضُهۡم ِِ  يُو
 ِٗ  ]١١٢: ُوبَ جلَعاى[ ﴾�ۚ زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل ُغُرو

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). 

ِ ٱَّاِس ﴿ ّّ ُُ بَِر ُعو
َ
لِِك ٱَّاِس  ١قُۡل و ٰهِ ٱَّاِس  ٢ََ ََ ِ َّناِس  ٣ِ ۡۡ ِ ٱسۡوَۡسَواِس ٱ ّ ََ ِمن 

ِِ ُصُدوِِ َّاِس  ٤ ِي يُوَۡسوُِس  ّّ ّنِِ َوٱَّاِس  ٥ٱ ِ
ۡۡ  ]١١٢: ُوبَ جلَعاى[ ﴾٦ِمَن ٱ

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. 

ََ َ�ۡن ﴿ َفَس ََ ّنِ  ِ
ۡۡ ََ َ�َن ِمَن ٱ ا  ِِّ�ن ِِبۡلِي َََسَجُدون َم  ََ ِِ ٱۡسُجُدوا  د ََ ِ ِ � َٓ ُۡ قُلَۡنا سِلَۡم ۡ

ٰلِِمَ�  َّ ََ سِل ۡۡ ِ �ۚۚ ب َُوِ  َوُهۡم لَُ�ۡم َعُدّو نَء ِمن  ۡوِ�َا
َ
ۥن و ِّتَتُه ِّ ُُ ُنوَُّهۥ َو َِ َتّت ََ َ

ّ�ِهِۖنۗ و َِ رِ  َۡ َ
و

 ]٥٠: ُوبَ جلكُف[ ﴾٥ بََدٗ� 

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 
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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:  

ا فابا «  ُا نَ ىَئًا م� َ�تَِم شا
ا
�ذاج باأ

را فِا جم� وا ِيِوت� عا
َ
ه� جل �ِ ُا � َّ إ�ّن ل �ِ  وا

با ِ�َن ذاها
ُاثًا فا ا ثا ُا لايَ ر ِجوج عا

ف�ٌر  ِ�َِّ  كا
 .بوجه مالم »فااَتتِلِوِه فا

“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: 

 ﴿ ََ ّزَِل َ�َ ٱسَۡملَ
ُ
ن و ۡحَر َوَما ۡ�ِ بَِبابَِل َ�ُٰروَت َوَ�ُٰروَتۚ َوَما ُ�َعلَِّماِن ُ�َعلُِّموَن ٱَّاَس ٱسّسِ

ٰ َ�ُقوَ�ن ِِّ�َما َ�ُۡن َِۡتَنِٞ  ّّ َحٍد َح
َ
َيَتَعّلُموَن ِمۡنُهَما َما ُ�َفّرِقُوَن بِهِۖ َ�ۡ�َ  َََ�  ِمۡن و ََ تَۡ�ُفۡر  

ِ  ءِ ٱسَۡمرۡ  َحٍد ِِّ� �
َ
ِتَن بِهِۖ ِمۡن و ِّ ن ِۚ َوَزوِۡجهِۖۚ َوَما ُهم بَِضا َّ ُِۡن ٱ ِ  ]١٠٢: ُوبَ جلِرَ[  ﴾ إ

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: 

 » �َ را ِا ا
َ
َِ جل وبا ُِ ِ�ي �   

ِ
أ را َِ ُِ   �

ّ
ايَا� جل

َ
نا جل ِر م� نَف� انا �ا اب�را إ�ّن جلّطيَ�ا

ِا َم ما ُِ لِوج ِ�يِوتا َعا
ا
َا ُ

 .بوجه مالم »



Thế giới loài Jinn và những điều bạn cần biết !!! 
 

11 

“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). 

را «  َِ ُِ   �
ّ
ايَاا جل

َ
ِ�ّن جل اب�را وا

ِا َم ما ُِ لِوج ِ�يِوتا َعا
ا
اِن َا ُ لِِ  جلّطيَ�ا ِْ َا ياَ   َِ را ِا ا

َ
ِ�ي � جل  

ِ
. »أ

يحٌ  ب� ٌن حا اا يٌث سا ج سا � ِا ىسا ها بِو ع�
ا
َا أ  .َاا

“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: 

ُخُنهُۥ ِسَنِٞ ٱ﴿
ۡ
ّ ٱلَۡقّيوُمۚ َ� تَأ َُ َٰه ِِّ� ُهَو ٱلۡ ََ ِ ُ َ�ن ِ ِِ ٱسّسَ�َٰ�ِٰت  َّ ُۥ َما  ّّ  ۚ ِِ َوَ� َّۡومٞ َوَما 

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم  َوَ� 
َ
ُِّۡهِۖۚ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ َ ِ ۥن ِِّ� �ِإ َفُع ِعنَدهُ ۡۡ َ ِي َ ّّ َُا ٱ ِِ�م َمن 

َ َۡ  ٱ
ءٖ  َِ�  َوَ� َ� ّمِۡن ِعلِۡمهِۖن ِِّ�  ُ�ِيُطوَن �َِ�ۡ

َ َۡ رِۡسّيُه ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱ َُ ۚ وَِسَع  نَء هُۥ  ُٔ بَِما َشا َُ و
ّ ٱلَۡعِظيُم  ِِ  ]255: ُوبَ جلِرَ[  ﴾٢ِحۡفُظُهَماۚ َوُهَو ٱلَۡع

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 
( ۚ ٱ ّ ٱلَۡقّيوُم َُ َٰه ِِّ� ُهَو ٱلۡ ََ ِ ُ َ�ن ِ َّ... ) thì cậu sẽ được Allah bảo vệ suốt đêm 
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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: 

ِِ ٱسّسمَ ﴿ نءِ بُُروجٗ َولََقۡد َجَعلَۡنا  ِ َشۡيَ�ٰنٖ  ١ا َوَزّتّ�َٰها سِلّ�ِٰظرِتَن ا
 وََحفِۡظَ�َٰها ِمن ُ�ّ

ّٞ  ١ ِِّجي�ٍ  ۡ�َبَعُهۥ ِشَها
َ
ََ ٱسّسۡمَع ََ� َ ََ  ]١٧ - ١٦: ُوبَ جمجر[  ﴾ ١ّمبِٞ�  ِِّ� َمِن ٱۡس

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).  

َّ وَ ﴿ ۡ�َتۡدَّا سَُهۡم َعَنا
َ
َ�ِٰطِ�� َوو ّۡ ُُِجوٗما لِّل ََ وََجَعلَۡ�َٰها  ۡ�َيا بَِمَ�ٰبِي ّّ نَء ٱ لََقۡد َزّتّنا ٱسّسَما

 ]٥: ُوبَ ججللك[  ﴾٥ٱسّسعِ�ِ 

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 – Al-
Mulk, 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:  

»  �ِ ا  ر ها �ِ يِ
ِا    �

َ
ا جل ُا ِف ��َ ِا   َ ا

َ
نا جم ِة م� �ما ُا

َ
باة ت�لَكا جل �ِ

اَاة كا ا م� ُا عا ِ�َونا ما
ل  َا يا ِا  �  �ِ ِذن� وا

ِ
 أ

«2T بن سجرَ فتح جلابي ح  حبيح جلَابي. 
“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:  

ۥ قَرِتٞن ﴿ ُ َّ ُهَو  ََ ُۥ َشۡيَ�ٰٗنا  َّ رِ ٱسّر� ُ�َقّيِۡض 
َۡ ُُ َعن ُِ ُوبَ [  ﴾٣َوَمن َ�ۡع

رف  ]٣٦: جلْز

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: 

  نَ م�  مَ ُِ نَ ا م� ما  «
ا
ّ وا   َ َا وا  َّ إ�   ٍ سا أ    � ب�  ُِ

 ر� َا
�  نا م�   ِ نِ �َ

َ
 ر� َا وا    ن  جل

  نا م�   ِ نِ �َ
َ   » ة� ُا َ� ُا ما جل

ِ َا .  ِ� وا : ج وَ ال
َا ؟ َا  جهللا�  َِ وَ ُِ ا با يا  اكا يّ  ِ� وا  «:  ا

  جهللا  نّ ُ� لا   وا  ايا يا
ا
َ َا عا أ �   

 فا   � يَ لا عا
ا
 ُا   فا  ما لا َُ أ

 يا 
َ
َ رِ مِ أ  إ�  ��

ّ
ا َ  .بوجه مالم   » َوٍ  ب�

 “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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نَ  « تا  ما
ا
ّرجفًا أ ِ  عا

ا
ل
ا
أ نَ  فااا ٍِ  �ا َ امَ  شا باَل  ل َِ ُِ  ِ

ا
ٌَ  ل ُا ْا  حا َب�اع�

ا
َلاةً  أ  » ِا

“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!!! 

 

 

   


