
 
 

 ئاجىزلىقىنىڭ ئىمان

    سهۋەبلىرى

  ]ئۇيغۇرچه[ 

  أسباب ضعف اإليمان
]باللغة األويغورية[  

ئۇسهيمىنمۇھهممهد سالىه ئهل  شهيخ ئهلالمه: مۇپتى  

  محمد بن صالح العثيمينالعالمة الشيخ:لمفتيا

هد يۇسۇپمۇھهمم: تهرجىمه قىلغۇچى  

محمد يوسف: المترجم  

تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكيني. ن: المراجعة  

رىياد شهھرى رەبۋە رايونى دىن تهشۋىقات 
 ھهمكارلىق مهركىزى

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة 
 بمدينة الرياض

 
1429 – 2008 

 
  



 ١

      ئاجىزلىقىنىڭ سهۋەبلىرىئىمان

   

   نومۇرلۇق سوئال٢٠٠٥٩

   

  :سوئال

. مهن گاھىدا ئىمانىمنىڭ ئاجىزالپ قالغانلىقىنى ھىس قىلىمهن

 ماڭا بۇ توغرىدا تهۋسىيه. ئۇنىڭ شهيتاندىن ئىكهنلىكىنى بىلىمهن

  بېرىلسه؟

  :جاۋاب

ئۇنىڭ . ئىنسانغا بهزىدە غهپلهت يېتىدۇ ۋە ئىمانى ئاجىزلىشىپ قالىدۇ

چارىسى ئىستىغفارنى كۆپ ئېيتىش، ئالالھنى كۆپ زىكىر قىلىش، قۇرئان 

چۈنكى ئۇ . ئىخالس بىلهن كۆڭۈل قويۇپ ئوقۇش ۋە ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىش

  .قهلبنى غهپلهتتىن ئويغىتىدۇ

  :نىڭ سهۋەبلىرىئىماننىڭ ئاجىزلىقى

 سۈپهتلىرىنى بىلمهسلىك ئىماننىڭ كهم -ئالالھنىڭ ئىسىم . ١

 - چۈنكى ئىنساننىڭ ئالالھنى ، ئۇنىڭ ئىسىم . بولىشىغا سهۋەپ بولىدۇ

سۈپهتلىرىنى تونۇشتىكى يېتهرسىزلىكى ئۇنىڭ ئىمانىنىڭ كهم بولىشىغا 

   .سهۋەپچى بولىدۇ

  

  



 ٢

ۈستىدە تهپهككۇر قىلىشتىن ئالالھنىڭ كائىناتتىكى ئاالمهتلىرى ئ. ٢

چۈنكى مۇنداق قىلىش ئىماننىڭ ئاجىزلىشىشىغا سهۋەب . يۈز ئۆرۈش

  . بولىدۇ

چۈنكى مهسىيهتنىڭ قهلبكه ۋە ئىمانغا .  مهسىيهت ئىشلهش-گۇناھ . ٣

زىنا « شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ناھايىتى چوڭ سهلبىي تهسىرى بار

  .دېگهن» قىلغان ئادەم مۆمىنلىك ھالىتىدە زىنا قىلمايدۇ

چۈنكى تائهتنى تهرك ئېتىش .  ئىبادەتنى تهرك ئېتىش-تائهت . ٤

لېكىن پهرز بولغان ئىبادەتنى ئۆزۈرسىز تهرك ئېتىش . ئىماننى كېمهيتىدۇ

ئىماننىڭ كېمىيىشىگه سهۋەب بولغاننىڭ ئۈستىگه ئىگىسىنى جازاغا 

 ئهمما تهرك قىلغان ئىبادەت پهرز ئىبادەتلهردىن بولمىسا، ئۇ .اليىق قىلىدۇ

مۇھهممهد سالىه . (جازاغا اليىق قىلمىسىمۇ، ئىماننى ئاجىزالشتۇرىدۇ

  ).ئۇسهيمىننىڭ پهتىۋاسى

سورىغۇچى قېرىندىشىمغا ئىستىغفارنى كۆپ ئېيتىش، قۇرئاننى ھۇزۇر 

 بىز «. قهلب بىلهن ئىخالس قىلىپ ئوقۇشنى تهۋسىيه قىلىمهن

شىپا ۋە رەھمهت بولىدىغان قۇرئان ) يهنى ئۇالرنىڭ دىللىرىغا(مۆمىنلهرگه 

ئايهتلىرىنى نازىل قىلىمىز، قۇرئان كاپىرالرغا زىياندىن باشقىنى زىيادە 

يهنى ئۇالر قۇرئاننى تهستىق قىلمىغانلىقتىن، ئۇالرنىڭ كۇفرى (قىلمايدۇ 

  ). ئايهت٨٢سۈرە ئىسرا (»تېخىمۇ ئاشىدۇ

، پهيغهمبهرلهرنىڭ قىسسىلىرىنىمۇ كۆپ ئوقۇشنى تهۋسىيه شۇنىڭدەك

كۆڭلۈڭنى خاتىرجهم قىلىش ئۈچۈن، ساڭا پهيغهمبهرلهرنىڭ « .قىلىمهن

قىسسىلىرىنى بايان قىلىپ بېرىمىز، بۇ قىسسىلهر ھهقىقهتنى، مۆمىنلهر 



 ٣

 -١٢٠ھۇد سۈرىسى (» ئۈچۈن ۋەز ـ نهسىههت،ئىبرەتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

  ).ئايهت

 


