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جىننىڭ ئىنسانغا ئەزىيەت يەتكۈزۈشى ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار ھۆكۈملەر
مس ُّ
اجلن لإلنس واألحاكم املرتتبة ىلع املس
< األويغورية  -ئۇيغۇرچە > uyghur -

ئىسالم سوئال جاۋاب تورى ئىلمى خىزمەت گۇرۇپىسى
اللجنة العلمية بموقع اإلسالم سؤال وجواب


تەرجىمە قىلغۇچى :سەيپىددىن ئەبۇ ئابدۇلئەزىز
تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى :نىزامىددىن تەمكىنى

ترمجة :سيف ادلين أبو عبد العزيز
مراجعة :نظام ادلين تمكيين
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جىننىڭ ئىنسانغا ئەزىيەت يەتكۈزۈشى ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار ھۆكۈملەر
 -73412نومۇرلۇق سوئال
سوئال:
ئىنسانغا جىننىڭ ئەزىيەت يەتكۈزۈشى مۇمكىنمۇ؟ ئەگەر مۇمكىن بولسا ،ئىنسان
قىيامەت كۈنى جىن ئەزىيەت يەتكۈزگەندىن كىيىنكى ئەمەللىرىنىڭ
مەسئۇلىيىتىنى قانداق ئۈستىگە ئالىدۇ؟ ،بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى
سورايمەن.
جاۋاپ:
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر.
بىرىنچى :شۇنداق جىننىڭ ئىنسانغا ئەزىيەت يەتكۈزۈشى مۇمكىن .بۇ توغرىدا

ذ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ َ َ َ ُ ُ َ ذ َ َ َ ُ ُ ذ َ َ َ ذ ُ ُ ذ ْ َ ُ
ان ِمنَ
اَّلي يتخبطه الشيط
الربا َل يقومون ِإَل كما يقوم ِ
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :
اَّلين يأكلون ِ
ْ
ال َم ِ ِّس﴾ تەرجىمىسى« :جازانە ،ئۆسۈم يېگەن ئادەملەر قىيامەت كۈنى گۆرلىرىدىن جىن
چېپىلىپ قالغان ساراڭ ئادەملەردەك قوپىدۇ[ ».سۈرە بەقەرە -572ئايەت].

بۇ ھەقتە تېخىمۇ تەپسىلى جاۋابقا ئېرىشىش ئۈچۈن ،-41541 ،-15074 ،-44117
 -4141نومۇرلۇق سوئالالرنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن.
شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ" :جىننىڭ ئىنسان
جىسمىغا كىرىۋېلىشى ئەھلى-سۈننە ۋەلجامائە ئالىملىرىنىڭ بىردەك ئىتتىپاقى

ذ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ َ َ َ ُ ُ َ ذ
الربا َل يقومون إَِل
بىلەن ئىسپاتالنغان .بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :
اَّلين يأكلون ِ
َ َ َُ ُ ذ
ْ
ذ
َ َ
ُ
اَّلي يتَخ ذب ُط ُه الشيْ َطان ِم َن ال َم ِ ِّس﴾ تەرجىمىسى« :جازانە ،ئۆسۈم يېگەن ئادەملەر
كما يقوم ِ

قىيامەت كۈنى گۆرلىرىدىن جىن چېپىلىپ قالغان ساراڭ ئادەملەردەك قوپىدۇ[ ».سۈرە
بەقەرە -572ئايەت].
سەھىھ ھەدىستە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :شۈبھىسىزكى ،شەيتان
ئادەم ئەۋالدلىرىنىڭ قان تومۇرىدا ماڭىدۇ[ ».پەتىۋاالر توپلىمى -51توم -577-572
بەتلەر].
ئىككىنچى :ئىنسانغا جىن چىپىلىپ قىلىشمۇ كېسەلنىڭ بىر تۈرى بولۇپ،
ئىنساندا مۇشۇنداق كېسەللىك بولسىمۇ ئۇنىڭ ئەقلى-ھوشى جايىدا ،ئىختىيارى
ئىش-ھەرىكەت قىالاليدىغان بولىدىكەن ،ئۇ كىشى ئۆز قىلمىشى ئۈچۈن جازالىنىدۇ.
ئەمما كېسەللىك سەۋەبىدىن ئەقلى ۋە ئىختىيارلىقىنى يوقىتىپ قويىدىكەن ،ئۇ
كىشى مەجنۇن-ساراڭغا ئوخشاش بولۇپ ،ئۇنىڭغا ئەمەل-ئىبادەت تەكلىپى بولمايدۇ،
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شۇنىڭ ئۈچۈن ئەرەب تىلىدىمۇ :جىن چاپلىشىۋالغان كىشى مەجنۇن دەپ ئاتىلىدۇ.
[لىسانۇل ئەرەب -2توم -547بەت].
شۇنداقال ئەقلىدىن ئاداشقان يۇقىرىقىدەك ئەھۋال ئاستىدا باشقىالرنىڭ مال-
مۈلكىنى زىيانغا ئۇچراتقان بولسا ئۇنى تۆلەيدۇ" .زادۇل مىئاد" ناملىق ئەسەر -1توم
.]74-22
"پىقھى ئېنسىكلوپېدىيىسى" ناملىق ئەسەر -42توم -402بەتتە مۇنداق بايان
قىلىنغان" :پىقھى ئالىملىرىنىڭ بىرلىككە كېلىشى بىلەن ،مەجنۇن دېگەن؛
ھوشسىز ياكى ئۇخالپ قالغان كىشىگە ئوخشاشتۇر ،بەلكى ئىختىيارىنى يوقىتىشتا ئۇ
ئىككىسىدىن ئېغىرراق بولىدۇ .ئۇخالپ قالغان كىشىنىڭ ئۇيقۇچىلىقتىكى :تاالق،
نىكاھ ،مۇسۇلمان بولۇش ۋە مۇرتەد بولۇش ،ئالماق-ساتماق ۋە باشقا ساھەدىكى
سۆزلىرى كۈچكە ئىگە قىلىنمايدۇ .ئۇنداق بولغاندىن كىيىن ھوشىدىن كەتكەن
ياكى مەجنۇن كىشىنىڭ ئىپادىلىرى ،ئەلۋەتتە كۈچكە ئىگە بولمايدۇ .چۈنكى
مەجنۇندا ئەقىل يوق ،بىر نەرسىنى ئايرىيالمايدۇ ۋە ھېچقانداق ساالھىيەت بولمايدۇ.
بۇ ھەقتە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :ئۈچ تۈرلۈك كىشىلەردىن قەلەم
كۆتۈرۈلگەن :ئۇخالپ قالغان كىشى ئويغانغىچە ،كىچىك باال باالغەتكە يەتكىچە ،ساراڭ
ئەقلىگە كەلگۈچە[ ».بۇ ھەدىسنى ھەدىسشۇناسالر سەھىھ ئىسناد بىلەن كەلتۈرگەن].
شۇنىڭ ئۈچۈن زىيانلىق بولغان ئاغزاكى تەسەررۇپاتلىرىنىڭ ھەممىسى شۇنداق
بولىدۇ" .تۈگىدى.
"پىقھى ئېنسىكلوپېدىيىسى" ناملىق ئەسەر -42توم -407بەتتە مۇنداق بايان
قىلىنغان" :ئەمما كىشىلەرنىڭ ھەق-ھوقۇقىنى تۆلەش مەسىلىسىگە كەلسەك ،بۇ
ھەق ئۇ كىشى ئۈستىدىن ساقىت قىلىنمايدۇ ،چۈنكى ئۇ كىشى بۇ ھەقنى ئادا
قىلىشقا بۇيرۇلمايدۇ بەلكى ئۇ كىشىنىڭ ئىگىلىرى ئۇنىڭ يەنى مەجنۇن كىشىنىڭ
مېلىدىن تۆلەشكە بۇيرۇلىدۇ ،ئەگەر ئۇ كىشىدىن جىنايەت سادىر بولسا ،ئۇنىڭ ئۆزىنى
جازالىماستىن بەلكى ئۇنىڭ مېلىدىن تۆلەم ئىلىنىدۇ .ساراڭلىق ھالىتىدە
باشقىالرنىڭ نەرسىلىرىنى بۇزۇۋەتسە ئۇنى تۆلەيدۇ ،بىرەر كىشىنى ئۆلتۈرۈۋەتسە،
ئۇنىڭدىن قىساس ئېلىنمايدۇ بەلكى ئۇنىڭ مېلىدىن دىيەت تۆلىتىلىدۇ" .تۈگىدى.
ھەممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر.
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