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Wstęp

Dzięki Bogu Jedynemu, modlitwa i pokój Temu, po którym nie będzie już 
żadnego Proroka.

Wiara w dżinny i szatany jest jedną z podstaw doktryny muzułmań-
skiej, a jej odrzucenie jest dowodem zaprzeczenia wiary w Boga i wątpliwo-
ści w Jego opiekę. Szlachetny Koran przekazuje informacje o świecie dżin-
nów i demonów w wielu wersetach, gdzie porównywany jest on ze światem 
ludzi. Czytamy na przykład: „Ja przecież stworzyłem dżinny i ludzi jedynie 
po to, aby Mnie czcili” (sura az-Zarijat, Rozpraszające, 51:561). Każdy czło-
wiek rozumny i mądry pojmuje wagę wiary w to, co niewidzialne, co jest 
jednym z fi larów religii. Do tych spraw niewidzialnych należy właśnie to, 
o czym napisaliśmy tutaj i co podsumowaliśmy, a czemu nadaliśmy tytuł 
Jasny wykład o świecie dżinnów i szatanów2. Traktat obejmuje 50 zagadnień, 
pożytków i zasad.

Prosimy Boga Wszechmocnego, aby wiarę uczynił nam bliską i aby 
uczynił ją ozdobą naszych serc. Aby sprawił, że niewiara i wszelkie podłe 
czyny stały się nam obce, aby uczynił nas sprawiedliwymi. Niech Bóg mo-

1 Cytaty z Koranu w tłumaczeniu Musy Çaxarxana Czachorowskiego (przyp. Wydawcy).
2 Przygotowując to opracowanie oparłem się na wielu pracach, przede wszystkim Świat dżinnów 
i szatanów (Alam al-dżinn wa-asz-szajatin) szajcha Umara Ibn Sulajmana al-Aszkara [1940–2012, 
profesor nauk religijnych na Uniwersytecie Jordańskim w Ammanie – MMD], niech Bóg Najwyższy 
ma go w opiece. Dotyczy to najważniejszych punktów opracowania i komentarzy.



dli się, da pokój i niech pobłogosławi naszemu Prorokowi Muhammadowi, 
Jego Rodowi i wszystkim Towarzyszom3.

Napisał to mający nadzieję na wybaczenie Boga Wszechmocnego
Abu Challad Nasir Ibn Sa’id Ibn Sajf as-Sajf

Niech Bóg będzie łaskaw jemu, jego rodzicom i wszystkim mu-
zułmanom.

3 W tym miejscu chciałbym złożyć podziękowania wielce szacownemu szajchowi Turkiemu Ibn 
Muhammadowi az-Zajdowi [alim z Arabii Saudyjskiej, specjalista w zakresie medycyny prorockiej 
– przyp. MMD], niech Bóg obdarzy go dobrem, za wcześniejszą lekturę tej pracy i pożyteczne ko-
mentarze.
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Jasny wykład 

o świecie dżinnów i szatanów

1. Wprowadzenie
Świat dżinnów różni się od świata ludzi i  aniołów. Pomiędzy czło-

wiekiem a dżinnem są elementy wspólne, obaj bowiem charakteryzują się 
rozumem i  świadomością oraz możliwością wyboru pomiędzy dobrem 
a złem. Istnieją także różnice, a najważniejszą z nich jest pochodzenie, bo-
wiem pochodzenie dżinnów inne jest niż pochodzenie ludzi.

2. Określenie dżinn
Nazywane są dżinnami, ponieważ są niewidzialne dla ludzi, podob-

nie jak Raj (Dżanna) bierze swoją nazwę od tego, że drzewa tam oplatają 
jedne drugie i jak nazwany został zarodek (dżanin) w łonie matki. Podob-
nie jak tarcza (midżan) została tak nazwana, ponieważ osłania wojownika 
podczas bitwy.

3. Stworzenie dżinnów
Dżinny zostały stworzone z ognia. Oto słowa Najwyższego: „a dżin-

ny stworzyliśmy wcześniej z  ognia palącego” (sura al-Hidżr, Kamienna, 
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15:27). A gdzie indziej: „i stworzył dżinny z bezdymnego ognia” (sura ar-
-Rahman, Miłosierny, 55:15). Rzekł Abd Allah Ibn Abbas4, niech Bóg się 
nimi raduje: „czysty ogień to skraj płomienia”. Imam An-Nawawi5 rzekł 
natomiast, że to „płomień wymieszany z czernią ognia”. Prorok, niech Bóg 
się za Niego modli i da Mu pokój, powiedział, jak to przekazuje A’isza6, 
niech Bóg się nimi raduje, i co zapisał Muslim w swoim Sahihu7: „Anioło-
wie zostali stworzeni ze światła, dżinny z czystego ognia, zaś Adam z tego, 
co zostało opisane”. A zatem pochodzenie tych dwóch stworzeń, jak z tego 
widać, jest całkowicie odmienne w samej swej istocie.

4. Czas stworzenia dżinnów
Dżinny zostały stworzone przed człowiekiem, jak mówi o tym Naj-

wyższy: „a dżinny stworzyliśmy wcześniej z ognia palącego” (sura al-Hidżr, 
Kamienna, 15:27). Niektórzy uczeni twierdzą, że zostały stworzone dwa 
tysiące lat przed człowiekiem, ale nie ma na to dowodów.

5. Opis wyglądu dżinnów
Wiadomo o nich to, o czym jest mowa w Księdze Boga Najwyższego 

i w sunnie Proroka, niech Bóg się za Niego modli i da Mu pokój, że mają 
kształt, serca, uszy i tak dalej. Należy się więc tu kierować dowodami reli-
gijnymi, bo jest to sprawa rzeczy niewidzialnych.

4 Kuzyn Proroka, jeden z jego Towarzyszy (619–688), komentator Koranu i przekaziciel hadisów 
[przyp. MMD].

5 Muhi ad-Din an-Nawawi (1233–1277), uczony muzułmański, znawca hadisów, jeden z naj-
większych autorytetów w tym zakresie [przyp. MMD].
6 A’isza (ok. 614–678), najmłodsza żona Proroka, przekazicielka wielu ważnych hadisów [przyp. 
MMD].
7 Sahih to zbiór autentycznych hadisów spisany przez Muslima Ibn al-Hadżdżadża (821–875) 
[przyp. MMD].
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6. Nazwy dżinnów w języku arabskim i ich kategorie
Rzekł Ibn Abd al-Barr8, niech Bóg będzie mu miłościw, że dżinny 

wśród teologów i uczonych klasyfi kowane są następująco:
1. Dżinny w ogóle – dżinna lub dżann, liczba pojedyncza: dżinn;
2. Jeśli mieszkają w domach, nazywa się je ummar, liczba pojedyn-

cza: amir;
3. Jeśli szkodzą dzieciom, nazywane są arwah, liczba pojedyncza: 

ruh;
4. Jeśli szkodzą ludziom, nazywanie są szajatin, liczba pojedyncza: 

szajtan.
5. Jeśli są wyjątkowo szkodliwe, określa się je mianem marada, licz-

ba pojedyncza: marid.
6. Jeśli są jeszcze bardziej szkodliwe niż maridy, nazywa się je afarit, 

liczba pojedyncza: ifrit.

7. Potwierdzenie istnienia dżinnów
Prawdziwym i jasnym stwierdzeniem w tym zakresie jest to, że dżin-

ny stanowią trzeci świat obok aniołów i ludzi, że są stworzeniami inteligent-
nymi, świadomymi i rozumnymi. Są sługami Boga, związanymi przepisami 
prawa muzułmańskiego i zobowiązanymi do jego przestrzegania. Kto od-
rzuca fakt ich istnienia, odrzuca tym samym prawdziwe wersety i auten-
tyczne hadisy. Występuje w ten sposób przeciwko wierze, choć istnieją na 
to jasne i prawdziwe dowody określone warunkami, które zostały w pełni 
uwiarygodnione.

8 Sędzia andaluzyjski szkoły malikickiej (978–1071) [przyp. MMD].
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8. Dowody wskazujące na istnienie dżinnów
Istnieje wiele znanych i jasnych dowodów, wśród nich hadis przekazany 

przez Abu Hurajrę9, który został zapisany przez Al-Buchariego10 i Muslima, 
że Prorok, niech Bóg się za Niego modli i da Mu pokój, rzekł: „Jeśli usłyszy-
cie pianie koguta, poproście Boga o jego łaskę. Jeśli usłyszycie ryczenie osła, 
uciekajcie się do Boga przed szatanem, bo to oznacza, że ujrzał on szatana”.

9. Odpowiedź tym, którzy twierdzą, że dżinny to aniołowie
Jeśli ktoś zapozna się z tekstami dotyczącymi aniołów i dżinnów za-

wartymi w Księdze i sunnie dowie się, że istnieje między nimi wielka różni-
ca. Aniołowie nie jedzą i nie piją, nie sprzeciwiają się Bogu i czynią, co im 
nakaże. Dżinny jedzą i piją, podporządkowują się i buntują wobec swojego 
Pana, nie słuchają Jego rozkazów. Oba są światami niewidzialnymi, ukry-
tymi przed nami, a nasz wzrok ich nie dosięga. Różnią się pochodzeniem 
i wyglądem. Nie ma możliwości poznania tych dwóch światów jak tylko 
poprzez dowody.

10. Defi nicja szatana
Szatan wywodzi się ze świata, który początkowo czcił Boga i zamiesz-

kiwał niebo wraz z aniołami, po czym wszedł do Raju. Zbuntował się jed-
nak przeciwko Bogu Najwyższemu, Jemu Chwała, kiedy ten rozkazał mu 
upaść na czoło przed Adamem, jemu pokój. Szatan odmówił i wywyższył 
się, został więc wyrzucony spod łaski Boga i z Raju. Bóg wyklął go do Dnia 
Zmartwychwstania, powiedział mu o jego losie oraz o losie jego zwolenni-
ków i jego sług.

9 Jeden z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych przekazicieli tradycji (ok. 600–ok. 678) 
[przyp. MMD].
10 Muhammad al-Buchari (810–887), zbieracz tradycji, autor najważniejszej obok zbioru Mus-
lima kolekcji hadisów sahih [przyp. MMD].
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11. Pochodzenie szatana
Prawdą jest, że szatan był jednym spośród aniołów, biorąc pod uwagę 

jego wygląd, ale nie jego pochodzenie. Szatan jest protoplastą dżinnów, tak 
jak Adam, jemu pokój, jest protoplastą ludzkości.

12. Wygląd szatana
Szatan jest jedną z najpotworniejszych postaci wśród stworzeń. Bóg 

porównał owoce drzewa Az-Zakkum, które rośnie w Piekle, do głów szata-
na11. Rzekł najwyższy: „Czy to jest lepsze przyjęcie, czy drzewo az-Zakkum? 
My uczyniliśmy je próbą dla niesprawiedliwych. To jest drzewo, które wy-
rasta z głębin Piekła, a jego owoce są niczym głowy szatanów” (sura as-Saf-
fat, Szeregi, 37:62–65).

13. Szatan ma dwa rogi
W Sahihu Muslima znajdujemy hadis przekazany przez Abd Alla-

ha Ibn Umara12, niech Bóg się nimi raduje, wypowiedź Proroka, niech 
Bóg się za niego modli i da mu pokój: „Nie odbywajcie modlitwy przed 
wschodem słońca ani przed jego zachodem, bo wtedy ukażą się dwa rogi 
szatana”. Hadis ten znaczy, że bałwochwalcy czcili Słońce i oddawali mu 
pokłony o wschodzie i o zachodzie i w tym czasie pojawiał się szatan po 
tej stronie, po której pojawiało się Słońce, aby to była jednocześnie cześć 
jemu oddawana!

11 Rzekł nasz szajch Turki Ibn Muhammad az-Zajd, niech Bóg ma go w opiece: „Człowiek jest 
piękniejszy kształtem niż dżinn, ale dżinny nie mają jednego kształtu, ewidentnie okropnego. Jednak 
szatany, które nie wierzą w Boga, Jemu Chwała, mają tylko obrzydliwe kształty.
12 Syn kalifa Umara Ibn al-Chattaba, znawca hadisów, żył w  latach 610/612–693 [przyp. 
MMD].
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14. Pokarmy i napoje dżinnów
W Sunan At-Tirmiziego13 znajdujemy wypowiedź Proroka opatrzoną 

autentycznym isnadem14, który został zweryfi kowany przez Al-Albaniego15: 
„Nie oczyszczajcie się [po czynnościach fi zjologicznych – MMD] za pomo-
cą nawozu zwierzęcego i kości, bo to jadło dżinnów”. W Sahihu Muslima 
znajdujemy hadis, w którym dżinny pytają Proroka o ich pożywienie, on 
zaś odpowiada: „Dla was są wszystkie kości z kawałkami mięsa, nad który-
mi wspomniane zostało imię Boga, a odchody z siana są dla waszych wierz-
chowców”. A zatem dżinny wierzące jedzą kości, nad którymi wypowie-
dziane zostało imię Boga, inaczej niż dżinny niewierzące, które karmią się 
jedząc padlinę i kości, nad którymi nie zostało wypowiedziane imię Boga16.

15. Małżeństwo [zawadż] człowieka i dżinna
Rzekł nasz szajch Turki az-Zajd, niech Bóg ma go w opiece:
1. Nie ma żadnych dowodów ani w Księdze, ani w sunnie, ani w wypo-

wiedziach Towarzyszy, aby dochodziło do małżeństwa [nikah17] dżinnów i ludzi.
2. Rzekł Najwyższy: „I z Jego znaków jest to, że On stworzył dla was 

żony z was samych [...]” (sura ar-Rum, Bizantyjczycy, 30:21). Egzegeci rze-
kli na temat tego wersetu: „to znaczy z waszego gatunku, rodzaju i kształ-
tu”. Jakże więc mogłoby dojść do aktu seksualnego?

3. Rzekł Najwyższy: „[...] abyście znaleźli w nich odpoczynek, i usta-
nowił między wami miłość oraz miłosierdzie” (sura ar-Rum, Bizantyjczycy, 

13 Abu Isa at-Tirmizi (822–892), teolog i  zbieracz tradycji, jego najważniejszym dziełem jest 
wspomniany tu zbiór hadisów [przyp. MMD].
14 Isnad – łańcuch tradentów, czyli kolejnych przekazicieli tradycji [przyp. MMD].
15 Muhammad al-Albani (1914–1999), pochodzący z Albanii teolog i znawca hadisów o tenden-
cjach fundamentalistycznych [przyp. MMD].
16 Jest to nawiązanie do wersetu 3 sury 5, al-Ma’ida, Stół zastawiony: „Zakazane są wam: [...] i to, 
nad czym podczas uboju nie przywoływano imienia Boga” [przyp. MMD].
17 Słowo nikah ma w języku arabskim podwójne znaczenie: małżeństwo (także: zawadż) oraz akt 
seksualny (także: dżima). 
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30:21). Jakże więc mogłaby powstać wspólnota, szacunek oraz miłość i od-
poczynek pomiędzy małżonkami z rozmaitych gatunków?

4.  Rzekł Prorok Boga, niech Bóg się za niego modli: „Szatan nie otwie-
ra zamkniętych drzwi!” Jakże zatem mogłoby dojść do aktu seksualnego?

5.  W Sahihu Al-Buchariego znajdujemy hadis przekazany przez Abd 
Allaha Ibn Abbasa, niech Bóg się nimi raduje: „Pewna czarna kobieta przy-
szła do Proroka, niech Bóg się za Niego modli i da Mu pokój, i rzekła:

–  Choruję na epilepsję, modlę się do Boga, żeby mnie wyleczył.
Odrzekł na to:
–  Jeśli chcesz, pomodlę się do Boga, uleczy cię, ale jeśli zechcesz 

wytrwać cierpliwie, to pójdziesz do Raju.
Odrzekła na to:
–  Wytrwam więc, O Wysłanniku Boga, ale pomodlę się do Boga, 

żeby nie było to widoczne”.
Gdyby mogło dojść między nimi do aktu seksualnego, Prorok nie 

dałby takiej porady18.
6.  W  Sunan At-Tirmiziego zweryfi kowanych przez Al-Albaniego 

znajdujemy wypowiedź Proroka przekazaną przez Alego Ibn Abi Taliba: 
„Syn Adamowy powinien zakryć swoją nagość przed oczami dżinnów 
wchodząc do szaletu, mówiąc jednocześnie »W imię Boga!«” Cóż więc za-
tem mówić o zbliżeniu seksualnym!

7.  Pewien człowiek był przekonany, że odbył stosunek seksualny 
z dżinnijją w czasie snu. A jest to przeciwne słowom Proroka: „Dobry sen 
[ruja] jest od Boga, a zły [hulm] od szatana”. Nie powiedział jednak „sza-
tanica”. A chodziło o to, że we śnie szatan bawi się ludzkimi pragnieniami 
seksualnymi, co wskazuje na to, że akt seksualny nie jest wskazany.

18 Wedle tradycyjnych wierzeń muzułmańskich epilepsja jest wynikiem opętania przez dżinny 
[przyp. MMD].
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8.  Rzekł wielce uczony Abd al-Aziz Ibn Baz19, niech Bóg ma go 
w opiece: „Nie wchodzę w dyskusję z tym stwierdzeniem”.

9.  Rzekł wielce uczony Al-Albani, niech Bóg ma go w opiece: „Nie 
znam nikogo, kto potwierdzałby tę opinię, jak tylko sufi  Ibn al-Arabi20”.

10. Są tacy wśród przodków, którzy potwierdzają, że takie przypadki 
miały miejsce, ale to nie jest dowód, najlepszym dowodem są stwierdzenia 
z Księgi i sunny, a opinie alimów nie mają wartości ostatecznej.

16. Małżeństwa, akty seksualne i rozmnażanie się dżinnów
Jak wynika z  poniższego, dżinny mogą odbywać stosunki płciowe 

pomiędzy sobą w świecie doczesnym. Rzekł Najwyższy: „Nie dotknął ich 
przed nimi ani człowiek, ani dżinn” (sura ar-Rahman, Miłosierny, 55:74). 
Utrata dziewictwa wśród Arabów to odbycie aktu seksualnego, podobnie 
dżinny mają potomstwo i rozmnażają się: „Czy weźmiecie sobie za opieku-
nów jego i jego potomstwo, zamiast Mnie, gdy są waszymi wrogami?” (sura 
al-Kahf, Grota, 18:50).

17. Czas życia dżinnów
Nikt myślący nie wątpi, że zarówno dżinny i ludzie, jak i inne stwo-

rzenia, umierają, na co wskazują słowa najwyższego: „Wszystko to jest 
przemijające, pozostanie tylko oblicze twego Pana, pełne majestatu i godne 
chwały” (sura ar-Rahman, Miłosierny, 55:26–27). Dżinny żyją dłużej, niż 
ludzie. Najdłużej żyje Iblis, zgodnie z jego prośbą skierowaną do Pana Naj-
wyższego: „Powiedział: »Panie mój, daj mi zwłokę do Dnia, w którym oni 
będą wskrzeszeni«. Bóg powiedział: »Bądź wśród tych, którym została dana 
zwłoka [...]«” (sura al-Hidżr, Kamienna, 15:36–37). 
19 Teolog i prawnik saudyjski, Wielki Mufti Arabii Saudyjskiej, żył w latach 1910–1999 [przyp. 
MMD].
20 Jeden z  najwybitniejszych mistyków i  fi lozofów muzułmańskich, żył w  latach 1165–1240 
[przyp. MMD].
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18. Miejsca zamieszkania dżinnów i ich spotkań
Dżinny żyją na tej Ziemi, a miejsca ich zamieszkania różnią się w za-

leżności od ich wiary lub niewiary. Dżinn wierzący szuka dobrych miejsc, 
takich, jakich szuka wierzący człowiek. Natomiast niewierne, buntujące się 
szatany zamieszkują bazary, cmentarze i miejsca zaciemnione, uciekają od 
dźwięku wezwania na modlitwę, unikają miesiąca ramadan oraz sury al-
-Bakara, Krowa, jeśli zostanie wyrecytowana w domu21. Można je także wy-
gnać wypowiadając formułę Bi-ismi Allah. Lubią czas pomiędzy zmrokiem 
a wzejściem lub zachodem Słońca itp.

19. Zdolności dżinnów
Bóg Najwyższy dał dżinnom zdolności, których nie dał ludziom, 

w tym:
1. Szybkość poruszania i przenoszenia się – świadczy o tym opowieść 

o Ifricie spośród dżinnów i jego spotkaniu z Prorokiem Sulajmanem [Salo-
monem], jemu pokój22.

2. Szybkość wznoszenia się do nieba – świadczy o  tym opowieść 
o słuchaniu głosów z nieba23.

3. Wiedza w zakresie budowania pałaców, świątyń itp. dla Proroka 
Sulajmana, jemu pokój24.

4. Zdolność szatana do przybierania postaci mężczyzn lub zwierząt.
5. Wnikanie szatana w ludzkie ciało – świadczy o tym opowieść o Sa-

21 Rzekł nasz szajch Turki Ibn Muhammad az-Zajd, niech Bóg ma go w opiece: „W Sahihu przy-
taczane są słowa Proroka, jemu modlitwa i pokój, że szatany nie zbliżają się do domu, w którym 
recytowany jest Werset Tronu (Ajat al-Kursi) [czyli 255 werset sury 2, al-Bakara, Krowa  – MMD].
22 Opowieść o Sulajmanie (Salomonie) z uwzględnieniem wątku z Ifritem zawarta jest w surze 27, 
al-Naml,  Mrówki [przyp. MMD].
23 Odniesienie do wersetu 9 sury 72, al-Dżinn, Dżinny [przyp. MMD].
24 Odniesienie do opowieści o Sulajmanie i Królowej Saby, Bilkis, por. sura 27, al-Naml, Mrówki 
[przyp. MMD].
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fi jji25, niech Bóg ma ją w opiece i jej wizycie w samotni Proroka, jak jest 
o tym mowa w hadisach.

20. Wierzchowce dżinnów
Nie ma pewnych i  jasnych informacji o wierzchowcach dżinnów, jest 

jednak kilka zwierząt towarzyszących szatanom, jak wielbłądy, czarne psy i inne.

21. Słabości dżinnów
Dżinny i szatany, podobnie jak ludzie, mają swoje silne i słabe strony. 

Słabe strony to:
1. Rzekł Najwyższy: „Zaprawdę, słabe są podstępy szatana!” (sura an-

-Nisa, Kobiety, 4:76).
2. Nie mają władzy nad wiernymi wyznawcami Boga. Ich władza 

polega na kuszeniu i wprowadzaniu w błąd.
3. Strach szatana przed niektórymi wyznawcami Boga, co wynika 

z siły ich wiary, która pokonuje szatana.
4. Podporządkowanie dżinnów Prorokowi Sulajmanowi, jemu pokój. 

Czynią one, co im rozkaże, może on ich poddawać karze, a także więzić26.
5. Nie są w stanie czynić cudów i tego, co potrafi ą zrobić prorocy, 

modlitwa im i pokój.
6. Nie mogą w snach przybierać postaci Proroka, niech Bóg się za 

Niego modli i da Mu pokój.
7. Dżinn nie może przekroczyć określonych granic w niebie i na Ziemi.
8. Nie potrafi ą otworzyć zamkniętych drzwi.

25 Safi jja Bint Hujajj Ibn Achtab, zm. 661. Jedna z żon Proroka pochodzenia żydowskiego. Hadis 
przekazywany przez wielu tradycjonistów opowiada o tym, jak szatan przybrał kształt Safi jji zanim 
wyszła za mąż za Muhammada [przyp. MMD].
26 Nawiązanie do opowieści z sury an-Naml, Mrówki oraz informacji zawartych w komentarzach 
do tej sury [przyp. MMD].
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22. Mądrość stworzenia dżinnów
Mądrość ich stworzenia jest podobna do mądrości stworzenia czło-

wieka, a jest nią oddawanie czci Bogu Jedynemu, który nie ma współtowa-
rzyszy. Rzekł Najwyższy: „Ja przecież stworzyłem dżinny i ludzi jedynie po 
to, aby Mnie czcili” (sura az-Zarijat, Rozpraszające, 51:56).

23. Obowiązki dżinnów w świecie doczesnym
Rzekł szajch Ibn Tajmijja27, niech Bóg będzie mu miłościw: „Dżinny 

zobowiązane są przestrzegać zasad prawa zgodnie z ich możliwościami. Nie 
są bowiem tacy sami jak ludzie i nie obowiązują ich analogiczne granice. 
To, co zostało im dozwolone i co zostało im zakazane nie jest identyczne, 
jak w przypadku ludzi. Jednak podobnie jak ludzi obowiązuje ich zasada 
podporządkowania się nakazom i zakazom tego, co halal, i tego, co haram. 
Nie ma w tym według mnie sprzeczności”.

24. Nagroda dla dżinnów na tamtym świecie
Dżinny zobowiązane są do przestrzegania szariatu. Kto z nich pod-

porządkuje się Bogu, ten wejdzie do Raju, kto zaś zbuntuje się przeciwko 
Niemu, zostanie zesłany do Piekła. Jest na to wiele dowodów w Księdze 
i w sunnie.

15. W  jaki sposób dżinny będą cierpieć męki od ognia, skoro 
zostały stworzone z ognia?

Dżinny mają taki związek z ogniem jak człowiek z gliną. Chodzi o to, 
że człowiek stworzony został z gliny, ale nie jest w rzeczywistości gliną, po-
dobnie dżinn – był ogniem tylko w swoich początkach.

27 Prawnik szkoły hanbalickiej (1236–1328) [przyp. MMD].
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26. Prorocy Boga wysłani do dżinnów
Rzekł Najwyższy: „O zgromadzenie dżinnów i  ludzi! Czy nie przy-

chodzili do was posłańcy spośród was samych” (sura al-An’am, Trzody, 
6:130). Werset ten wskazuje, że Bóg wysyłał do nich proroków i że prorocy 
ci byli ludźmi, jak rzekł Najwyższy: „Słyszeliśmy Księgę zesłaną po Moj-
żeszu” (sura al-Ahkaf, Wydmy, 46:30). Do ludzi i dżinnów razem został 
wysłany tylko Muhammad, jemu modlitwa i pokój, jak to zapisano w au-
tentycznych hadisach.

27. Nauki Muhammada dla dżinnów
Wspomina o tym Bóg Najwyższy w dwóch miejscach swojej Błogo-

sławionej Księgi pod koniec sury al-Ahkaf, Wydmy i sury al-Dżinn, Dżin-
ny. Jest o tym także mowa w wielu przekazach sunny.

28. Wezwanie dżinnów do dobra w ich społecznościach
Mówi Najwyższy pod koniec sury al-Ahkaf, Wydmy po tym, jak sły-

szały Koran od Proroka, jemu modlitwa i pokój: „O ludu nasz! Odpowiedz-
cie wzywającemu do Boga i uwierzcie w Niego. On przebaczy wam wasze 
grzechy i ochroni was przed karą bolesną” (sura al-Ahkaf, Wydmy, 46:31).

29. Dobro i zepsucie dżinnów
Wśród dżinnów są wierzące, ale większość z  nich to buntownicy, 

stworzenia zepsute i niewierne. Rzekł Najwyższy: „Są wśród nas zgodni i są 
przeciwni: byliśmy prowadzeni różnymi drogami” (sura al-Dżinn, Dżinny, 
72:11). I  rzekł Najwyższy: „I  są wśród nas tacy, którzy poddali się woli 
Boga, i  są wśród nas tacy, którzy się odcinają. Ci zaś, którzy poddali się 
woli Boga, idą drogą prawości, a ci, którzy się odcinają, oni są drewnem dla 
Piekła»” (sura al-Dżinn, Dżinny, 72:14–15).
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30. Cel szatana na tamtym świecie
Jego celem jest wrzucenie człowieka do Piekła i odepchnięcie go od 

Rajskiego Ogrodu. Rzekł Najwyższy: „On wzywa swych zwolenników, aby 
stali się towarzyszami ognia” (sura Fatir, Stwórca, 35:6).

31. Cel szatana na tym świecie
Szatana gniewa każda forma oddawania czci Bogu Wszechmogące-

mu. Zaś każdy bunt, każdy zły czyn, którego zakazuje Miłosierny, jest miły 
szatanowi. On wzywa do tego ludzi na najróżniejsze sposoby.

32. Przybieranie przez dżinna postaci człowieka
Rzekł szajch al-islam Ibn Tajmijja, niech Bóg będzie mu miłościw: 

„Żaden spośród imamów muzułmańskich nie zaprzecza, że dżinn może 
wniknąć w  ciało człowieka chorego na epilepsję a  także w  innych przy-
padkach. A kto zaprzecza tej opinii, zadaje kłam szariatowi. Na to, że tak 
nie jest nie ma wystarczających dowodów. Wśród tych, którzy odrzucają 
twierdzenie, że dżinny wnikają w ciało epileptyka jest grupa mutazylitów”28.

33. Wojownicy szatana
Szatan ma dwa oddziały wojowników – jeden złożony z  dżinnów 

i drugi z ludzi. Ich celem jest kuszenie i wprowadzanie w błąd. Rzekł Naj-
wyższy: „Szatan powie, gdy sprawa będzie rozstrzygnięta: »Bóg obiecał wam 
prawdę i ja wam obiecałem, ale tego nie spełniłem. I nie miałem nad wami 
żadnej władzy, jedynie was wzywałem, a wyście mnie słuchali. Nie obwi-
niajcie mnie zatem, ale obwiniajcie samych siebie. Nie mogę wam pomóc 
i wy mi nie pomożecie. Odrzucam to, czego wcześniej uczyniliście mnie 
współuczestnikiem«. Zaprawdę, niesprawiedliwych czeka kara bolesna!” 

28 Mutazylici – nurt w średniowiecznej (VIII–X w.) muzułmańskiej teologii spekulatywnej. Jego 
zwolennicy są nazywani „racjonalistami” islamu [przyp. MMD]. 
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(sura Ibrahim, Abraham, 14:22). Najwyższy rzekł także: „Zawładnął nimi 
szatan i kazał zapomnieć o wspominaniu Boga. Oni są stronnictwem sza-
tana. O tak! Zaprawdę, stronnictwo szatana, oni poniosą stratę!” (sura al-
-Mudżadala, Skarżąca się, 58:19).

34. Bliźniak [karin] człowieka
W Sahihu Muslima znajdujemy przekaz Abd Allaha Ibn Masuda29, niech 

Bóg się nimi raduje, że Prorok, niech Bóg się za Niego modli i da Mu pokój, 
rzekł: „Nie ma wśród was nikogo, kto nie miałby swojego bliźniaka wśród dżin-
nów i wśród aniołów”. Czy Ty także, o Proroku? – zapytali. „Tak, ja również. Ale 
Bóg sprawił, że przyjął on islam i nie doradza mi jak tylko samo dobro”.

35. Dżinny i wiedza o tym, co skryte
Bóg zadał kłam fałszywym twierdzeniom, że dżinny znają to, co 

skryte, a to w opowieści o śmierci Proroka Boga, Sulajmana, jemu pokój: 
„A kiedy postanowiliśmy o  jego śmierci, to wskazał na jego śmierć tylko 
robak z ziemi, który pogryzł jego laskę. A kiedy on upadł, wtedy dżinny 
zrozumiały, że gdyby znały to, co ukryte, to nie pozostawałyby w  karze 
upokarzającej” (sura Saba, Sabejczycy, 34:14).

36. Prorocy szatanów
Kahinowie30 są dla nich prorokami. Szatany słuchają ich stukrotnych 

kłamstw.

37. Mądrość wnikania dżinnów w czarne istoty i przedmioty
Rzekł szajch al-islam Ibn Tajmijja, niech Bóg będzie mu miłościw, że 

czerń jest najbliższa szatańskiej naturze.

29 Towarzysz Proroka, prawnik i zbieracz tradycji, zm. 650 [przyp. MMD].
30 Kahin – wieszczek, wróżbiarz [przyp. MMD].
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38. Wzywanie pomocy dżinnów na tym świecie
Prawdą jest, że jest zakazane wzywanie na pomoc dżinny, nawet jeśli 

są muzułmanami i nawet, jeśli chodziłoby o pomoc w wyzdrowieniu chore-
go czy pomoc w poszukiwaniu zguby itp. Powodem zakazu jest postawienie 
tamy wymówkom. Taka jest decyzja Stałego Komitetu w Arabii Saudyjskiej 
i jej alimów oraz naszego szajcha Chalida al-Huwajsina31, niech Bóg ma go 
w opiece.

39. Zachowanie się człowieka wobec dżinnów
Rzekł nasz szajch Walid as-Sa’idan32, niech Bóg ma go w opiece: ist-

nieją trzy sposoby zachowania się człowieka wobec dżinnów:
1. Zachowanie szatańskie: współpraca z szatanami na podobieństwo 

czasowników i kahinów. Jest to zakazane i jednoznacznie uznane za bałwo-
chwalstwo (szirk).

2. Zachowanie miłosierne, zwane także Muhammadowym w związ-
ku z przekazem opowiadającym, że kiedy dżinny przyszły do Proroka Boga, 
niech Bóg się za Niego modli i da Mu pokój, wysłuchały jego posłania, 
poznały je i przekazały swoim towarzyszom.

3. Zachowanie królewskie, zwane także Sulajmanowym, a to w związ-
ku z opowieścią o Sulajmanie, jemu pokój, i dżinnach. W rzeczywistości to 
cud, jak można mniemać z jego słów, kiedy poprosił swego Pana, a ten odpo-
wiedział mu: „Powiedział: »Panie mój! Przebacz mi! I daj mi królestwo takie, 
które nie będzie odpowiednie dla nikogo po mnie«” (sura Sad, 38:35).

40. Oglądanie dżinnów na tamtym świecie
Jest prawdą, że będziemy widzieć dżinny, tak jak one będą widzieć 

nas, wedle słów najwyższego: „Oni będą jak bracia, twarzą w  twarz spo-

31 Współczesny wpływowy alim saudyjski, uczeń Abd al-Aziza Ibn Baza [przyp. MMD].
32 Współczesny wpływowy alim saudyjski [przyp. MMD].
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czywać na łożach” (sura al-Hidżr, Kamienna, 15:47). Zarówno ludzie, 
jak i dżinny wejdą do Raju. Co się zaś tyczy twierdzenia, że sytuacja ludzi 
i dżinnów na tamtym świecie w kontekście widzenia będzie odwrotna niż 
na tym świecie, to rzekł nasz szajch Chalid al-Huwajsin, niech Bóg ma go 
w opiece: „pisał o  tym Badr ad-Din w swojej książce Akam al-mirdżan33 
i nie ma na to dowodów”.

41. Fałszywy przekaz bez wartości
Opowieści o walkach, jakie stoczył z dżinnami Ali Ibn Abi Talib są 

czczym wymysłem rafi dytów34, jak ocenił to nasz szajch Chalid al-Huwajsin, 
niech Bóg ma go w opiece.

42. Fałszywy przekaz bez wartości
Dżinny boją się wilków i uciekają przed nimi, tak żywymi, jak i mar-

twymi. Jest to sprzeczne z prawdziwymi dowodami, na co wskazuje nasz 
szajch Turki az-Zajd, niech Bóg ma go w opiece.

43. Fałszywy przekaz bez wartości
Dżinny mogą dożyć najwyżej siedmiu lat, co jest sprzeczne z wie-

kiem, kiedy zgodnie z  szariatem muzułmanina zaczyna dotyczyć wypeł-
nianie obowiązków religijnych, na co wskazuje nasz szajch Turki az-Zajd, 
niech Bóg ma go w opiece.

44. Fałszywy przekaz Iblisa
Rzekł nasz szajch Walid as-Sa’idan, niech Bóg ma go w opiece: to 

fałszywy przekaz Iblisa, kiedy rzekł: „Jestem lepszy od niego: Ty stworzyłeś 
33 Chodzi o książkę Akam al-mirdżan fi  ghara’ib al-achbar wa-al-ahkam al-dżann (Koralowe wzgó-
rza o niezwykłych opowieściach i osądach o dżinnach) Badr ad-Dina asz-Sziblego (1312–1367) [przyp. 
MMD].
34 Wczesne skrajne ugrupowanie szyickie [przyp. MMD].



25

mnie z ognia, jego zaś z gliny” (sura al-A’raf, Przegrody, 7:12). Na ten prze-
kaz odpowiedzieć można trojako:

1. Porównanie w tej opowieści dotyczy Adama, jemu pokój, co jest 
wynikiem słów Boga najwyższego: „Pokłońcie się Adamowi!” (sura al-Ba-
kara, Krowa, 2:34). Iblis był jednym z aniołów. Jeśli porównanie dotyczy 
prawdziwego tekstu, jest fałszywe.

2. Podstawą jest to, że ogień z natury jest niszczący i unicestwiający, 
rozprzestrzenia się bardzo szybko, jest niestały i ruchliwy, jakże więc można 
przeprowadzić tu porównanie?

3. Gdybyśmy powiedzieli, że ogień jest lepszy od gliny, to czy szatan 
byłby całym ogniem na Ziemi? Nie. Jest tylko jego częścią. Ogień jest żywio-
łem, którego naturą jest, jak powiedzieliśmy, zniszczenie. Iblis jest jego częścią 
i nie dowodzi wyższości i doskonałości w stosunku do innych żywiołów.

45. Ważna zasada
Stworzony umysł ma swoje możliwości, granice i siłę. Kiedy wycho-

dzi poza nie, zatrzymuje się i  nie jest w  stanie ogarnąć rzeczy ukrytych 
i musi je przyjmować na wiarę.

46. Ważna zasada
Wszystko, co zostało nakazane prawem mężczyznom spośród ludzi, 

zostało także nakazane mężczyznom spośród dżinnów. I co zostało nakazane 
prawem kobietom spośród ludzi, zostało nakazane kobietom spośród dżinnów.

47. Ważna zasada
Każdy dowód wskazany pierwotnie ludziom, wskazany został także 

dżinnom na zasadzie analogii, z wyjątkiem dowodów o szczególnym cha-
rakterze.



26

48. Ważna zasada
Każdy werset, w którym jest mowa o szczęściu, jakiego doznają wier-

ni w Raju, dotyczy także wiernych dżinnów. Wszystko, co zostało wskazane 
w jakimś wersecie jako odnoszące się tylko do ludzi, wymaga odpowiednie-
go dowodu. 

49. Ważna zasada: Każdy werset, w  którym jest mowa o  cierpie-
niach, jakich doznają przestępcy w Piekle, odnosi się tak do ludzi, jak i do 
dżinnów. Kto wskazuje na jakieś wersety dotyczące tylko ludzi, powinien 
podać odpowiedni dowód.

50. Ochrona muzułmanina
Ochronę przed szatanem można osiągnąć poprzez rozmaite modli-

twy i formuły, na przykład:
1.  Ucieczka do Boga przed szatanem przeklętym – o każdej porze;
2.  Ucieczka do Boga przed szatanem w chwilach gniewu;
3.  Ucieczka do Boga przed szatanem w czasie recytacji Szlachetnego 

Koranu;
4.  Ucieczka do Boga przed szatanem podczas modlitwy;
5.  Ucieczka do Boga przed szatanem podczas wejścia do szaletu;
6.  Ucieczka do Boga przed szatanem podczas przeżywania złego snu;
7.  Częste wspominanie Boga Najwyższego, Jemu Chwała;
8.  Recytacja Szlachetnego Koranu;
9.  Nauka prawa muzułmańskiego;

10. Konieczność przebywania muzułmanów w grupie.



27

Zakończenie

Chwała Bogu, przez którego łaskę dzieje się dobro!
O Boże mój, wybacz mi moje błędy, moją niewiedzę i zbytnią pew-

ność siebie, bo Ty wszystko wiesz lepiej ode mnie!
O Boże mój, wybacz mi moje poważne i radosne chwile, moje błędy 

i dobre zamiary oraz wszystko, co czynię. 
O Boże mój, wybacz mi to, co zrobiłem za wcześnie i co zrobiłem 

z późno, to, co zataiłem i co wypowiedziałem na głos, to, co Ty wiesz lepiej 
ode mnie. Ty jesteś Pierwszym i Ostatnim, Ty wszystko możesz.

Panie nasz, podaruj nam wszelkie dobro na tym i na tamtym świecie, 
uchroń nas od ognia piekielnego.

O  Boże mój, daj mi pożytek z  tego, czego mnie nauczyłeś, naucz 
mnie tego, co będzie dla mnie pożytkiem. Daruj mi wiedzę, która okaże się 
pożyteczna dla mnie i zwiększ moją wiedzę.

Chwała Bogu za wszystkie Jego dary. Uciekam się do Boga przed 
ogniem piekielnym. Chwała Tobie, Boże mój. Wzmocniony Twoją chwałą 
świadczę, że nie ma bóstwa jak tylko Ty. Błagam Cię o przebaczenie i kajam 
się przed Tobą.

Modlitwa Boga, pokój i błogosławieństwo naszemu Prorokowi Mu-
hammadowi, Jego Rodowi i wszystkim Jego Towarzyszom.

Napisał proszący o łaskę Pana Wszechmogącego
Abu Challad Nasir Ibn Sa’id Ibn Sajf as-Sajf

Niech Bóg wybaczy jemu, jego rodzicom i wszystkim muzułma-
nom. 27.10.1428 h. [08.11.2007]
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muzułmański młodszego pokolenia, specjalista w  zakresie etyki, teologii 
i myśli politycznej islamu. Związany z Markaz al-Wifak al-Inma’i li-ad-Di-
rasat wa-al-Buhus wa-at-Tadrib (Centrum Al-Wifak do Studiów i Badań 
Rozwojowych) w Malezji [MMD].
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