9082 - Bir kimsenin kalbinde iman solduğu zaman ne yapmalı
Soru
Bizler Arap ve Müslüman ülkelerinde yaşıyoruz, ancak bize Allah’ı hatırlatacak kişilerin azlığın
sıkıntısını yaşıyor ve iman tadını alamamaktan yakınıyoruz. Bu konuda bize tavsiyede bulunmanızı
rica ederiz.
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
,
1. Çokça Kurân-ı Kerim okuyunuz ve gücünüz yettiğince anlamını düşünerek çokça Kurân-ı
Kerim dinleyiniz. Anlamında sorunla karşılaştığınız zaman ülkenizdeki ilim ehline sorabilir
veya sünnet alimleriyle yazışabilirsiniz. Kurân-ı Kerim’in anlamını düşünmek için tefsirler
okumanız gerekir. Sadi tefsiri, tefsirlerin en güzeline örnek gösterilebilir.
2. Sahih hadislerde belirtilen zikirlerle çokça zikir yapınız. Örnek olarak: “Lailaheillallah” ve “
Subhanellah, elhemdulillah, Lailaheillallah, Allah’u ekber” vb. bu konuda el-Ezkerunneveviye
kitabına ve benzer kitaplara başvurabilirsiniz.
Şüphesiz Allah’ın zikriyle İman artar ve huzur oluşur. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Bunlar,
iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı
anmakla huzur bulur.” Rad, 28
Allah’ın rahmetini umarak namaz, oruç ve diğer İslam’ın rükünlerine riayet ediniz. Tüm işlerinizde
Allah’a tevekkül edin. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Mü’minler ancak o kimselerdir ki;
Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. O’nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların
imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan,
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kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar
gerçekten mü’minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe
verilmiş rızık vardır.” Enfal, 2-4
Unutmamak gerekir ki İman, Allah’a itaatle artar ve günahlarla azalır. Allah’ın farz kıldığı namazları
vaktinde ve cemaatle kılmaya özen göster. Zekatı verirken gönülden vermeye ve fakir ve
kimselere şefkatli bir şekilde vermeye çalış.
İyilik ve hayır ehliyle oturun, nitekim onlar size şeriatın uygulamasında yardımcı olacaklar, Dünya
ve Ahiret mutluluğuna varman için yardımcı olacaklardır.
Bidat ve günah ehlinden uzaklaşın çünkü onlar sizdeki hayır azmini zayıﬂatabilirler.
Bol bol naﬁle ve hayır işleri yapınız, ve sürekli Allah’tan muvaﬀakiyet dileyin.
Bunları yaptığınız takdirde: Allah sizin imanınızı artıracaktır. Ayrıca kaçırdığınız iyilikleri telaﬁ
edeceksiniz ve İslam yolunda daha sağlam ve bilinçli yürüyeceksiniz.
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