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ئهھلى سۈننه ۋەلجهمائهنىڭ نهزەرىدە ئىمان كهم 

   زىيادە بوالمدۇ-

   

  سوئال نومۇرلۇق٩٣٥٦

   :سوئال

 زىيادە بوالمدۇ، -ئهھلى سۈننه ۋەلجهمائهنىڭ نهزەرىدە ئىمان كهم 

  ئىماننىڭ ئېنىقلىمىسى نېمه؟

  :جاۋاب

يۈرەك بىلهن ئىشىنىش، « ئىمان ئهھلى سۈننه ۋەلجهمائهنىڭ نهزەرىدە 

بۇ ئۈچ نهرسىنى . دۇر»تىل بىلهن سۆزلهش ۋە ئهزاالر بىلهن ئهمهل قىلىش

  :ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  . ئىشىنىشيۈرەكتىن. ١

  .تىل بىلهن ئېالن قىلىش . ٢

يهنى شهرىئهت ( بهدىنى ۋە ئهزالىرى بىلهن ئهمهل قىلىش . ٣

  ).تهكلىپلىرىنى ئورۇنالش

چۈنكى يۈرەكتىن .  زىيادە بولىدۇ-ئهھۋال بۇنداق ئىكهن، ئىمان كهم 

ئاڭالپ ئىشىنىش بىلهن كۆرۈپ ئىشىنىش . ئىشىنىش بىرخىل بولمايدۇ

 ئادەمدىن ئاڭالپ ئىشىنىشنىڭ كۈچى ئىككى بىر. بىردەك ئهمهس

شۇڭا ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم . ئادەمدىن ئاڭالپ ئىشهنگهنگه يهتمهيدۇ

ماڭا ئۆلۈكلهرنى قانداق تىرىلدۈرىشىڭنى ! پهرۋەردىگارىم« ئالالھتىن 



 ٢

مېنىڭ ئۆلۈكلهرنى « ئالالھ ئۇنىڭغا. دەپ سورىغان»كۆرسهتكهن بولساڭ

ئۇنداق ئهمهس، « :دەپ سورىغاندا» شهنمهمسهن؟تىرىلدۈرىدىغانلىقىمغا ئى

دەپ »ئهلۋەتته ئىشىنىمهن، لېكىن قهلبىم ئارام تاپسۇن ئۈچۈن سورىدىم

ئۇنداقتا ئىمان قهلبنىڭ چىن ئىشىنىپ ئارام تېپىشى ۋە . جاۋاب بهرگهن

همىشه ئىنسان بۇنى ھ. خاتىرجهم بولىشى تهرەپتىن بىر خىل بولمايدۇ

 نهسىههت سورۇنلىرىدا جهننهت ۋە دۇزاخنىڭ -ۋەز . ھېس قىلىدۇ

خهۋەرلىرى بايان قىلىنغاندا ئىنساننىڭ ئىمانى كۈچلىنىپ خۇددى 

ئۇنى . جهننهت بىلهن دۇزاخنى كۆزى بىلهن كۆرىۋاتقاندەك ھالغا كېلىدۇ

 نهسىههت سورۇنىدىن ئايرىلغان چاغدا -غهپلهت باسقان چاغدا ياكى ۋەز 

  .ڭدىكى بۇ چىن ئىشىنىش ئاجىزالپ قالىدۇئۇنى

.  زىيادە بولۇپ تۇرىدۇ-تىل بىلهن سۆزلهش تهرەپتىنمۇ ئىمان كهم 

ئالالھنى بىر قانچه قېتىم تىلى بىلهن ياد ئهتكهن ئادەم ئالالھنى يۈز 

شۇنىڭدەك  . قېتىم زىكىر قىلىپ ياد ئهتكهن ئادەمگه ئوخشىمايدۇ

 تولۇق ئورۇنلىغان كىشىنىڭ ئىمانى ئىبادەتلهرنى تهلهبكه اليىق ھالدا

ئىبادەتلهرنى ناقىسلىق بىلهن ۋە ياكى خوشياقماسلىق بىلهن ئورۇنلىغان 

شۇنىڭدەك ياخشى ئهمهللهرنى كۆپ قىلغان . كىشىنىڭكىدىن ئارتۇقتۇر

قۇرئان ۋە . كىشىنىڭ ئىمانى ئاز قىلغانالرنىڭكىدىن ئارتۇق بولىدۇ

 تاكى ئهھلى كىتاب ئىمان ئېيتسۇن، «. ھهدىسالردە بۇنىڭغا مىسالالر كۆپ

بىز دوزاخ مۇئهككهللىرىنى پهقهت  مۆمىنلهرنىڭ ئىمانى كۈچهيسۇن ئۈچۈن 

پهرىشتىلهردىن قىلدۇق، بىز ئۇالرنىڭ سانى بىلهن پهقهت كاپىرالرنى 

بىرەر سۈرە نازىل ) قۇرئاندىن(« ).  ئايهت-٣١مۇددەسىر سۈرىسى (»سىنىدۇق

مهسخىرە قىلىش (نىڭ ئارىسىدا ) ىقالريهنى مۇناپ(قىلىنسا، ئۇالر 



 ٣

» قايسىڭالرنىڭ ئىمانىنى كۈچهيتتى) يهنى سۈرە(بۇ «): يۈزىسىدىن

 - ھهر سۈرىدە يېڭى دەلىل (دەيدىغانالر بار، مۆمىنلهرگه كېلىدىغان بولساق، 

ئۇالرنىڭ ئىمانىنى كۈچهيتتى، ) يهنى سۈرە(بۇ ) ئىسپاتالر بولغانلىقى ئۈچۈن

دىللىرىدا كېسهل بارالر . خۇشال بولىدۇ) ل بولۇشىدىنسۈرىنىڭ نازى(ئۇالر 

ئۇالرنىڭ كۇفرىغا كۇفرى ) سۈرە(غا كېلىدىغان بولساق، بۇ ) يهنى مۇناپىقالر(

يهنى ئۇالر مۇناپىقلىقتا تېخىمۇ ئهزۋەيلىدى، تېخىمۇ (قوشتى 

 -١٢٥-١٢٤تهۋبه سۈرىسى (»، ئۇالر كاپىر پېتى ئۆلدى)گۇمراھالشتى

 ئايهتلىرى ۋە ھهدىسلهرنىڭ مهزمۇنىغا قارايدىغان بولساق قۇرئان). ئايهتلهر

ئالالھ . ئىماننىڭ كۈچىيىپ ۋە ئاجىزالپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز

  .ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر

 


