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 مۇسۇلماننى ئىسالمدىن چىقىرىدىغان ئەمەللەر

 
 نومۇرلۇق سوئال-70813     
 :وئالس     
لسا ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەن مۇرتەد قانداق ئەمەللەرنى قى مۇسۇلمان    

 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن.  ، بۇ ھەقتەھېسابلىنىدۇ؟
 : اۋاپج    
 .بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    
مۇنداق باز رەھىمەھۇلالھ  ىبنئىئابدۇلالھ  ىبنئىشەيخ ئابدۇلئەزىز پەزىلەتلىك     

"ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم! بىلىڭكى، ئالالھ تائاال پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ  دەيدۇ:

ئىسالم دىنىغا كىرىشى ۋە ئۇنىڭغا مەھكەم ئېسىلىشى، ئىسالم دىنىنىڭ 

پرىنسىپلىرىغا قارشى ئىشالردىن ساقلىنىشى ئۈچۈن، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى بۇ 

چى قىلىپ ئەۋەتتى. شۇنداقال مۇھەممەد بۈيۈك چاقىرىق بىلەن ئىنسانىيەتكە ئەل

ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكۈچىلەرنىڭ ئالالھنىڭ ھىدايىتىگە مۇيەسسەر 

بولىدىغانلىقى، ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈگۈچىلەر ئازغۇنلىققا دۇچار بولىدىغانلىقىنى ئالالھ 

 تائاال خەۋەر بەردى.

رىغا ئىلىپ كۆپلىگەن ئايەتلەردە دىندىن يېنىۋېلىش، تۈرلۈك شېرىك ۋە كۇپ

بارىدىغان ئامىلالردىن ئاگاھالندۇردى. بۇنىڭغا ئاالقىدار مەسىلىلەرنى، ئۆلىماالر 

 ناملىق ئەسەرلىرىدە زىكىر قىلدى.« مۇرتەد بولغۇچىنىڭ ھۆكمى»

 ۋە ئۇنى مۇسۇلمان گاھىدا قېنى ۋە مېلى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ھاالل بولىدىغان

رنى سادىر قىلىپ، ئىسالم دىنىدىن دىغان ھەر تۈرلۈك ئىشالۋېتىدىندىن چىقىرى

چىقىپ كېتىشى مۇمكىن. كۇپرىغا ئىلىپ بارىدىغان ئىشالرنىڭ ئەڭ خەتەرلىكى ۋە 

ئەڭ كۆپ سادىر بولىدىغىنى تۆۋەندىكىدەك ئون ئىشتىن ئىبارەت بولۇپ، تۆۋەندە 

سىزگە بۇ ھەقتە ئۆزىڭىز ۋە باشقىالرنى ئاگاھالندۇرۇشىڭىزنى، ئەقىدىڭىزگە 
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ك ۋە ساغالملىق ئۈمىد قىلغان ھالدا قىسقىچە چۈشەنچە بېرىش بىلەن ساالمەتلى

 بىرگە، ئۇنى تەرتىپ بىلەن بايان قىلىمىز:

بىرىنجى: ئىبادەتتە ئالالھغا شېرىك كەلتۈرۈش. )يەنى يالغۇز بىر ئالالھقىال 

ۇ ئالالھ تائاال ب .(-مئىبادەت قىلماي، ئۇ زاتقا باشقا نەرسىلەرنى قوشۇپ ئىبادەت قىلىش.

َك بِِه َوَيْغِفرخ َما دخوَن َذَٰلَِك لَِمن يََشاءخ ﴿ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: خْْشَ ن ي
َ
َه ََل َيْغِفرخ أ  ﴾إِنَّ اللَـّ

ھەقىقەتەن ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈش گۇناھىنى مەغپىرەت  ئالالھ»تەرجىمىسى: 

ە ]سۈر «قىلمايدۇ، خالىغان ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىدۇ

 ئايەت[.-001نىسا 

َواهخ انلَّارخ َوَما ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
ْ
هخ َعلَيِْه اْْلَنََّة َوَمأ مَ اللَـّ ِه َفَقْد َحرَّ خْْشِْك بِاللَـّ إِنَّهخ َمن ي

نَصار  
َ
الِِمنَي ِمْن أ كىمكى ئالالھقا شېرىك كەلتۈرىدىكەن )يەنى »تەرجىمىسى:  ﴾لِلظَّ

ھ دەپ ئېتىقاد قىلىدىكەن(، ئالالھ ئۇنىڭغا جەننەتنى ھارام ئالالھتىن غەيرىيگە ئىال

قىلىدۇ، ئۇنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ، زالىمالرغا ھېچبىر مەدەتكار )يەنى ئالالھنىڭ 

 ئايەت[.-37]سۈرە مائىدە « .ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى( بولمايدۇ

، ئۇالرغا ئاتاپ شۇنداقال ئۆلۈكلەردىن ياردەم سوراپ دۇئا قىلىش، ئۇالرغا نەزرە ئاتاش

 قان قىلىش قاتارلىقالرمۇ ئالالھقا شېرىك كەلتۈرگەنلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

ئىككىنجى: كىمكى ئالالھ بىلەن ئۆزى ئارىسىدا بىرەر نەرسىنى ۋەسىلە قىلىپ، 

ئۇنىڭغا سېغىنسا ياكى شاپائەت تەلەپ قىلسا، ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلسا، ئۇ كىشى 

 لىك ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كېتىدۇ.مەزكۇر قىلمىشلىرى سەۋەب

ئۈچىنجى: كىمكى مۇشرىكالرنى كاپىر دەپ قارىمىسا، ياكى ئۇالرنىڭ 

كاپىرلىقىدىن شەك قىلسا ۋە ياكى ئۇالرنىڭ ھاياتتا تۇتۇپ ماڭغان قانۇن 
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پروگراممىلىرىنى توغرا دەپ ئېتىقاد قىلسا، ئۇ كىشىنىڭ ئۆزىمۇ كاپىر 

 ھېسابلىنىدۇ.

ىنسانالر تەرىپىدىن بارلىققا كەلتۈرۈلگەن باتىل ئىتىقاد ۋە تۆتىنجى: كىمىكى ئ

قانۇنالرنى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن شەرىئەتتىن ياخشىراق ۋە 

مۇكەممەل دېگەن كۆز قاراشتا بولسا، يەنى ئىالھىي قانۇندىن مەخلۇقالر تەرىپىدىن 

 دەم كاپىر ھېسابلىنىدۇ.قويۇلغان قانۇن پرىنسىپالرنى ئۈستۈن دەپ قارىسا ئۇ ئا

بەشىنجى: كىمىكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېلىپ كەلگەن دىنى 

ئەھكاملىرىدىن بىرەر نەرسىنى يامان كۆرسە ياكى ئىنكار قىلسا، گەرچە ئۇ، مەزكۇر 

شەرئى ھۆكۈمنى يامان كۆرۈپ تۇرۇپ، ئۇنىڭغا ئەمەل قىلغان ھالدىمۇ ئالالھقا كۇپرى 

هخ  :ەيدۇەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دقىلغان بولىدۇ. بۇ ھ نَزَل اللَـّ
َ
وا َما أ ْم َكرِهخ نَّهخ

َ
﴿َذَٰلَِك بِأ

مْ  ْعَمالَهخ
َ
ْحبََط أ

َ
بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئۇالر ئالالھ نازىل قىلغان »تەرجىمىسى:  ﴾فَأ

كىتابنى )يەنى قۇرئاننى( يامان كۆرۈش بىلەن، ئۆزلىرىنىڭ ئەمەللىرىنى بەربات 

 [.ئايەت-9 ۇھەممەد]سۈرە م« قىلدى

ئالتىنجى: كىمىكى ئالالھنىڭ رەسۇلىنىڭ شەرىئىتىنى ياكى ئۇنىڭ مۇكاپاتالش 

ۋە جازاالشتىن ئىبارەت ھۆكۈملىرىدىن بىرەرسىنى مەسخىرە قىلسا، مەزكۇر 

ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كېتىدۇ. بۇ ھەقتە ئالالھ ئۇ ئىنسان  ،سەۋەبلىك ىقىلمىش

 ﴿ تائاال مۇنداق دېدى:
َ
نتخْم تَْستَْهِزئخونَ قخْل أ وِِلِ كخ ِه َوآيَاتِِه َورَسخ ََل َتْعتَِذرخوا قَْد َكَفْرتخم َبْعَد  ،بِاللَـّ

مْ  بۇ مۇناپىقالرغا سىلەر ئالالھنىڭ دىنىنى، ئى مۇھەممەد! »تەرجىمىسى:  ﴾إِيَمانِكخ

ڭ ئايەتلىرىنى )يەنى كىتابىنى( ۋە ئالالھنىڭ پەيغەمبىرىنى مەسخىرە ئالالھنى

قىلدىڭالرمۇ؟ سىلەر )يالغان قەسەم ئىچىپ( ئۆزرە ئېيتماڭالر، سىلەر ئىمان 
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« .ئېيتقىنىڭالردىن كېيىن، پەيغەمبەرنى مەسخىرە قىلىش بىلەن كاپىر بولدۇڭالر

 ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى[.-11-16]سۈرە تەۋبە 

ى: سىھېرگەرلىك قىلىش، ئىسسىق سويۇتقا قىلىش، )يەنى جىنالرنى يەتتىنج

ئايال مۇناسىۋىتىگە تەسىر كۆرسىتىشكە تىرىشسا ياكى -قوللىنىش ئارقىلىق ئەر

شەيتانالرنىڭ يولى بىلەن مۇرادىغا يەتكۈزۈشكە رىغبەتلەندۈرسە ۋە -باشقىالرنى جىن

نسان مەزكۇر قىلمىشى ياكى سىھېرگەرلىكنى توغرا دەپ ئىتىقاد قىلسا، ئۇ ئى

َٰ ﴿ سەۋەبلىك كاپىر بولىدۇ. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: َحد  َحَّتَّ
َ
َعِلَِّماِن ِمْن أ َوَما يخ

رْ  وََل إِنََّما ََنْنخ فِتْنٌَة فاََل تَْكفخ بۇ ئىككى پەرىشتە بىز كىشىلەرنى »تەرجىمىسى:  ﴾َيقخ

]سۈرە « .ە سېھىر ئۆگەتمەيتتىسىنايمىز كاپىر بولمىغىن، دېمىگىچە ھېچ كىشىگ

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى[.-017بەقەرە 

مۇسۇلمانالردىن، مۇشرىكالرنىڭ سېپىدە تۈرۈپ، مۇسۇلمانالرغا ى: چسەككىزىن

قارشى مۇشرىكالرغا ھەمكارالشقانالر ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كېتىدۇ. بۇ ھەقتە 

مْ ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: نكخ م ِمِّ َّهخ مْ  َوَمن َيتََول الِِمنيَ  فَإِنَّهخ ِمنْهخ َه ََل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ  ﴾إِنَّ اللَـّ

سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن، ئۇمۇ ئەنە شۇالردىن »تەرجىمىسى: 

-60]سۈرە مائىدە « سانىلىدۇ، ئالالھ زالىم قەۋمنى ھەقىقەتەن ھىدايەت قىلمايدۇ

 ئايەت[. 

، پىۇۇۇۇۇر ۋە ئىشۇۇۇۇۇان يەنۇۇۇۇۇى نىڭ )كىمكۇۇۇۇۇى بەزى كىشۇۇۇۇۇىلەر ى: چتوققۇۇۇۇۇۇزىن

( مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتىدىن چىقىۇپ تۇرىشۇىغا   بىدئەتچىلەرنىڭ

كەڭچىلىۇۇك بۇۇار دەپ ئىتىقۇۇاد قىلسۇۇا ئۇۇۇ كىشۇۇى كۇۇاپىردۇر. بۇۇۇ ھەقۇۇتە ئۇۇالالھ تائۇۇاال 

ـَو ِ  ا﴿ مۇنداق دەيدۇ: ْقبََل ِمنْـهخ وَهخ ينَ َوَمن يَبْتَِغ َغْْيَ اإْلِْساَلِم ِدينًا فَلَن يخ َـاِيِ َْ ِِ ِمـَن ا  ﴾ْْلِخـَر

كىمكى ئىسالم )دىنىدىن( غەيرىي دىننۇى تىلەيۇدىكەن، ھەرگىۇز ئۇۇ     »تەرجىمىسى: 
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]سۇۈرە  « .)يەنى ئۇنىڭ دىنى( قوبۇۇل قىلىنمايۇدۇ، ئۇۇ ئۇاخىرەتتە زىيۇان تارتقۇچىۇدۇر      

 ئايەت[.-86ئىمران -ئال

ۆگەنمەسلىك ۋە ى: مۇسۇلمان تۇرۇپ ئالالھنىڭ دىنىدىن يۈز ئۆرۈش، ئۇنى ئچئونىن

ئۆگىنىشكە تىرىشماسلىق، ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلماسلىق سەۋەبلەر تۈپەيلى ئۇ 

َوَمْن ﴿ بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: پ كىتىدۇ.كىشى ئىسالم دىنىدىن چىقى

ْجِرِمنَي  ْعَرَض َعنَْها إِنَّا ِمَن الْمخ
َ
َر بِآيَاِت َربِِِّه ثخمَّ أ

ن ذخِكِّ ْظلَمخ ِممَّ
َ
ونَ أ نتَِقمخ تەرجىمىسى: ﴾ مخ

نەسىھەت قىلىنغان، ئاندىن ئۇنىڭدىن يۈز -پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرى بىلەن ۋەز»

]سۈرە  «.ئۆرۈگەن ئادەمدىنمۇ زالىم ئادەم بارمۇ؟ بىز گۇناھكارالرنى چوقۇم جازااليمىز

 ئايەت[.-77سەجدە 

ادا ۋە ياكى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان مەسىلىلەر، چاقچاق ياكى ھەقىقىي مەن

قورققان ھالەتتە سادىر بولسۇن )مەجبۇرالنغان كىشى بۇنىڭ سىرتىدا(، ھەرقانداق 

كىشىدىن سادىر بولىشىدىن قەتئى نەزەر، ئۇنىڭ ئىسالمدىن چىقىپ كېتىشىگە 

كۆپ يۈز كىشىلىك تۇرمۇشتا سەۋەبچى بولىدۇ. ئۇ، ئاقىۋىتى ئەڭ خەتەرلىك ۋە 

چۈن ھەر قانداق مۇسۇلمان ھەر ۋاقىت، ئۇ بېرىدىغان ئىشالردىندۇر. شۇنىڭ ئۈ

 ئىشالرنىڭ ئۆزىدىن سادىر بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن قاتتىق دىققەت قىلىشى كېرەك.

كىمىكى، ئىنسانالر تەرىپىدىن تۈزۈلگەن تۈزۈم ۋە قانۇنالر ئىسالم شەرىئىتىنىڭ 

-70انۇنالر قانۇن تۈزۈملىرىدىن ئەۋزەل ۋە ياخشى دەپ قارىسا ياكى ئىسالمى تۈزۈم ۋە ق

ئەسىرگە ماسلىشالمايدۇ، ئىسالم دىنى سەۋەبلىك مۇسۇلمانالر ئارقىدا قالدى دەپ 

قارىسا، ئىنساننىڭ ئالالھقا ئىتىقاد قىلىشى ۋە چوقۇنىشى، ئىنساننى تەرەققىيات ۋە 

ئىجتىمائىي ھاياتتىكى بەزى ئىشالرغا ئىشتىراك قىلىشىغا توسالغۇ دەپ قارىسا، 

ەت قانۇنلىرىدىن؛ ئوغرىلىق قىلغانالرنىڭ قولىنى كېسىش، ئىسالم دىنىنىڭ جىناي
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نىكاھالنغان تۇرۇپ زىنا قىلغۇچىالرنى رەجمە قىلىش )چالما ۇ كېسەك قىلىش( 

قاتارلىقالر ھازىرقى زامانغا ئۇيغۇن كەلمەيدۇ دەپ قارىسا، ئالالھنىڭ ھۆكمى باشقا 

ۇپ، ئىنسانالر قانۇن تۈزۈملەردىن ئەۋزەل ۋە ياخشى دەپ ئىتىقاد قىلىپ تۇر

ئارىسىدىكى ئىجتىمائىي مۇئامىلىلەر، قىساس، مىراس، تاالق قاتارلىق ئىشالردا 

ئالالھنىڭ شەرىئىتىدىن باشقا تۈزۈملەر بىلەن ھۆكۈم قىلسا دۇرۇس بولىدۇ، دېيىش 

قاتارلىقالر ئومۇمەن ئالالھ ھارام قىلغان نەرسىلەرنى مۇباھ )يەنى ھاالل قىلغانلىق( 

.جازانە قىلىش، مەس قىلىدىغان ماددىالرنى ئىستېمال قىلىش، بولۇپ سانىلىدۇ

قانۇنالر بىلەن ھۆكۈم -پاھىشىۋازلىق قىلىش ۋە ئالالھنىڭ شەرىئىتىدىن باشقا تۈزۈم

قىلىش قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ ماھىيىتىنى بىلىشكە تېگىشلىك 

ھاالل ساناش  ئىشالردىن بولۇپ، يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىشالردىن بىرەرسىنى

كۇپرىغا ئېلىپ بارىدىغان ئىشالرنىڭ تۆتىنجى بۆلۈمىگە كىرىدۇ ۋە ساھىبىنى بولسا، 

شۇنداقال ئىسالم ئۆلىمالىرى مەزكۇر ئېتىقاتتا بولغان كىشىنىڭ كاپىر 

 بولىدىغانلىقىغا بىرلىككە كەلگەن.

لۇپ ئالالھنىڭ غەزىپىگە ۋە ئۇنىڭ قورقۇنچلۇق ئەلەملىك ئازابلىرىغا دۇچار بو

قىلىشىمىزدىن ئۇ زاتتىن سىغىنىپ پاناھ تىلەيمىز. ئالالھنىڭ بۈيۈك ساالمى ۋە 

رەھمىتى مەخلۇقاتالرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى ۋە ياخشىسى پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد 

تاۋابىئاتلىرى ۋە بارلىق  -سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە، ئۇنىڭ ئائىلە 

 .ساھابىلىرىگە بولسۇن!

 خشى بىلگۈچىدۇر.ئالالھ ھەممىدىن يا
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