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Hadisler: 

1. Utanmak imandandır ve ahlakın temelidir. 

Utanmazsan dilediğini yapabilirsin. 

2.  Zerafetin afeti böbürlenmek, şecaatin afeti tecavüz, müsamahanın afeti başa 

kakmak, güzelliğin afeti kibir, ibadetin afeti fütur, kelamın afeti yalan, ilmin afeti 

nisyan, hilmin afeti beyinsizlik, asaletin afeti övünme, cömertliğin afeti israf ve 

dinin afeti de heva ve hevese uymaktır.  

3. Dini yıkanlar facir ve fasık âlimler, zalim hükümdarlar ve cahil müçtehitlerdir.  

4. Ben kulum, kul gibi yer kul gibi içerim. 

5. Her müttaki ehl-i beyttendir. Selman müttakidir ve Selman bendendir.  

6. Ehl-i Kur‟an Ehlullahtır. Ehl-i Kur‟ana gece ibadeti vaciptir. 

7. Camilere başları örtülü olarak geliniz. Başı örtmek Müslümanın siması ve âdetidir. 

8. Allah mü‟min ve müttaki kulunu bilmediği ve ummadığı yerden rızıklandırır. 

9. Belanın mü‟minin bedenine yerleşmesine Allah müsaade etmez. 

10. Allahtan yücelik ve yükseklik isteyin.  “Ya Resullah! O nedir?” dediler. 

Peygamberimiz (asv) “Sana cahillik edene tahammül etmen, vermeyene ihsan ve 

ikram etmendir” buyurdular.  

11. İkrama büyüklerinizden başlayın. Büyükleriniz kâmillerinizdir. Bereket 

büyüklerinizle beraberdir. Sonra onun sağından devam ediniz. Şayet mecliste su 

isteyen olursa önce ona ikram ediniz, sonra yine onun sağından başlayınız. Sıra ile 

verilecekse kapının sağından başlayınız.  

12.  Ümmetimden kim Eshab-u Suffeye kim benzerse ve onların sahip olduğu vasıflara 

kim sahip olursa şüphesiz o kıyamette benim kardeşimdir. 



13. Halk içinde Allah‟ın rahmetinden en uzak kişi emirlerin yanında oturup zulüm 

kokan sözlerine “Evet doğrudur!” diye tasdik eden ve çocuklara öğretmenlik yapıp 

aralarından adaleti gözetmeyen ve yetimlerin hakkını yiyip Allah‟tan korkmayan 

kişidir. Bir de insanlara emrettiği şeyin tersini yapan kimselerdir. 

14. Kıyamette Allah‟ın en çok buğzettiği kimse yalancı ve kibirli olanlardır. Bir de din 

kardeşine kin besleyenlerdir.  

15. Beni güçsüzlerin yanında arayın. Zira sizler güçsüzleriniz sayesinde rızıklanırsınız 

ve zafere kavuşursunuz. 

16. Bid‟at sahibi bid‟atını terk etmedikçe Allah duasını kabul etmez. 

17. Vücutlarınız açlık ve oruç ile zayıflatın ki cennette misk ve kafurla dolu tenlere 

sahip olasınız.  

18. Arife günü öyle bir gündür ki o günde gözüne ve diline malik olan kimse mutlaka 

affa mazhar olur. 

19. Mescitler bina ediniz ve orayı temiz tutunuz. Mescitlerin tozları cennet hurilerinin 

nehridir. Ekmek kırıntılarını toplayarak yemek de cennet hurilerinin mehridir.  

20. Gizli şirkten ve şehvetten kaçının; gizli şirk riya, gizli şehvet ise oruca niyet 

ettikten sonra kendisine şehvet arız olunca orucu bırakmaktır.  

21. Allah korkusu ve güzel ahlak insanı cennete, boşboğazlık ve tenasül uzvu da insanı 

cehenneme götürür. 

22. Allah‟ın rızasını isteyenler kendilerine verildiği zaman hemen kabul ederler, 

kendilerinden istenince de hemen verirler. İnsanlar hakkında kendi nefislerine 

hükmettikleri gibi hükmederler.  

23. Allah‟tan korkun ve çocuklarınıza adil davranın. 

24. Nerede olursan ol, Allah‟tan kork, kötülüğün arkasından onu giderecek bir iyilik 

yap ve insanlara güzel ahlakla muamele et. 

25. Akrabaların malayani meclislerinden kaçının. 

26. Allah‟a amellerin en sevimlisi vaktinde namaz kılmak, anne-babaya itaat ve 

ikramda bulunmak, Allah yolunda mücadele etmek, yoksulun açlığını gidermek 

veya borcunu ödemektir.  

27. Allah‟ın en sevdiği cihat zalim hükümdara hak söz söylemektir. Bunu yapanlar da 

gerçek âlim ve gerçek mücahittir. 

28. Allah‟ın en çok sevdiği yemek üzerinde en çok elin bulunduğu yemektir.  

29. Allah‟a kulun sözlerinin en hayırlı olanı “Sübhânallahi ve bi hamdihi 

sübhânllahü‟l-azîm” ve “Sübhanallahi ve‟l-hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahu 

vallahü ekber” demektir. 



30. Allah‟ın en sevdiği kullar riya gösterişten kaçan ve takvaya eren kimselerdir. Onlar 

kayboldukları zaman aranmazlar, hazır bulundukları zaman da tevazularından 

tanınmazlar. İşte hidayet kandilleri ve ilim sahibi olanlar bunlardır. Hidayet 

imamları bunlardır.  

31. Kıyamette Allah‟a en yakın ve en sevimli olanlar adil hükümdarlardır. Allah‟ın en 

çok öfkelendiği kimseler de zalim hükümdarlardır.  

32. Allah katında en sevimliniz ahlâken en güzel olanınızdır. Alçakgönüllü v halkın 

sevdiği vasıfları taşıyanlardır. En sevimsiziniz de söz taşıyan ve insanların açık 

taraflarını araştırarak kardeşlerin arasını açandır.  

33. Allah satarken müsamahalı, alırken müsamahalı, borcunu öderken müsamahalı ve 

borcunu isterken müsamahalı olan kulunu sever.  

34. Kendi nefsin için sevip istediğini Allah‟ın kulları için de sevip isteyiniz. 

35. İnsanlar içinde en güzel Kur‟an okuyanınız, okurken kalbine hüzün çöken ve Allah 

korkusu çeken kimsenin okuyuşudur. 

36. Edeb yerinizi hanımınız ve cariyenizden başkasına göstermeyiniz. 

37. Ölülerinize “Lâ ilahe illallah” kelimesini telkin ediniz. 

38. Benden sonra ümmetim hakkında üç şeyden korkarım. Heva ve hevese uymanız, 

batın ve fercin şehvetine dalmanız ve marifetten sonra gaflete düşmenizdir. 

39. Bıyıklarınızı kırpın, sakallarınızı uzatın, Yahudilere benzemeyin. 

40. Saçlarınızı kına ile boyayınız. Çünkü o hem gençliğinizi, hem güzelliğinizi ve zifaf 

gecesi zerafetinizi artırır.  

41. Devlet başkanının hediye kabul etmesi haramdır. 

42. Ümmetim hakkında en çok korktuğum göbek büyütmeleri, çok uyumaları ve 

tembellikleri ile iman zafiyetidir.  

43. Ümmetim hakkında en çok çekindiğim saptırıcı liderlerdir.  

44. Ey Ümm-ü Atiyye! Kadınları sünnet et, ama derin kesme. Bu hem yüze güzellik 

verir hem zevcine karşı daha hoştur. 

45. Dininde halis ol ki amelin azı da seni kurtarsın. Allah için yaptığınız amellerinizde 

halis olun. Zira Allah ancak kendisi için yapılan ameli kabul eder.  

46. Yemek yerken pabuçlarınızı çıkarınız; bu güzel bir adettir. 

47. Size üç şey hususunda yemin ederim. Sadakadan dolayı mal azalmaz. Haksızlığa 

uğrayan ve sabredenin Allah şerefini artırır. Dilencilik kapısını açana Allah fakirlik 

kapısını açar. 



48. Allah‟ın farzlarını yerine getir ki insanların en âbidi olasın. Haramdan kaçın ki 

Allah‟tan en çok korkanı olasın. Allah‟ın yaptığı taksime razı ol ki insanların en 

zengini olasın. 

49. Hadleri şüpheler sebebiyle kaldırın. İyi insanların hatalarını nazara almayın. 

İdarecinin ve hâkimin yanılarak affetmesi, yanılarak cezalandırmasından iyidir. 

50. Kişi kardeşinin ziyareti için yürürse cennete yürümüş olur, ziyaret edince de 

melekler onları kuşatır ve onlarla beraber otururlar. 

51. Bir kavmin büyüğü gelince ona ikram ediniz. 

52. Komşun seni metheder de sana iyidir derse bil ki sen iyilerdensin. Kötülerse o 

zaman sen kötülerdensin. 

53. Allah bir kulunu severse onun yalvarışını işitmek için onu müptela kılar. 

54.  Allah bir kuluna buğzetti mi ondan hayâyı kaldırır. 

55.  Müslümanlar ehl-i ilme buğzettikleri, çarşı pazarı imar ettikleri, para için 

evlendikleri zaman Allah onları kıtlık, hükümdar zulmü, memur hıyaneti ve 

düşman saldırısı ile cezalandırır.  

56. Köle kaçtığı zaman efendisine dönene kadar namazı kabul edilmez.  

57. Sizden birisi bir meclise girdiği zaman da çıkarken de selam versin. 

58. Din kardeşlerinizi isimleri ile çağırın kötü lakapları ile çağırmayın. 

59. Abdest ve namazda yakîn bilgilerle şek ve şüpheleri kaldırın. 

60. Ölülerinizi salih kimselerin arasına gömün. Hayatta olanlar kötü komşudan rahatsız 

oldukları gibi ölüler de kötü komşudan rahatsız olurlar.  

61. İyilik ve hayrı yüzü güzel olanların yanında arayınız.  

62. İstemeden ve arzu etmeden şu dünya malından Allah sana bir şey verirse onu al ve 

ye ve mülk edin. 

63. Allah bir kulunu sevdi mi, onu kendi yolunda kılar, ona dünya işlerini kapatır, 

ahiret işlerini açar ve Onu sıkıntılara müptelâ kılar. 

64. Allah bir kulunu sevdiği zaman onu yapmadığı yedi sınıf hayırla övdürür; bir 

kulunu sevmediği zaman da onu yapmadığı yedi sınıf şerle aleyhinde konuşturur. 

65. Biriniz bir kardeşinizi sevdiği zaman ona sevdiğini söylesin. Bu sevgiyi artırır, ülfet 

ve muhabbeti devam ettirir. 

66. Bir kimseyi yoldaş ve kardeş edindin mi onu ismini ve babasının ismini öğren. 

Şayet kayıp olursa malını korursun, hasta olursa ziyaretine gidersin, ölürse 

cenazesinde hazır olursun. 

67. Senin kalbine şüphe veren şeyi bırak şüphe vermeyen şeye bak. 



68. Bir adamı sevdiğin zaman ona fazla yaklaşma, onunla mücadele etme, onun 

hakkında kimseye sorma sevmeyeni olur da aranı açar. 

69. Bir günah işlediğin zaman hemen tövbe et; gizli işlemişsen gizli, açıktan işlemişsen 

açıktan tövbe et. 

70. Biriniz uyumak için yatağına girdiği zaman Fatihayı ve bir de “Eûzü bi-

kelimâtillahi‟t-tâmmeti min gadabihi ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezâti‟ş-

şeyâtîni ve en yahzurûn” duasını okusun. 

71. Biriniz yağlandığı zaman önce kaşından başlasın. Çünkü bu baş ağrısını giderir. 

Kaşlar insan vücudunda ilk biten tüylerdir. 

72. Malınızın zekâtını verdiğiniz zaman onun şerrinden korunursunuz. Haram malı 

tasadduk etmekte bir ecir yoktur. Üsteik günahı da kendisine aittir. 

73. Allah bir kuluna hayır murat ederse: 

a. Ölmeden onu salih amele muvaffak kılar. 

b. Onu komşularına sevdirir.  

c. Günahlarının cezasını dünyada peşin verir. 

d. Gönlüne ittika ve zenginlik bahşeder. 

e. Kalbinin kilidini açar, ona yakîn ve sıdkı koyar.  

f. Yaşantısında rıfkı ve yumuşaklığı ihsan eder. 

g. Onu dinde fakih kılar.  

h. Dünyada züht ve takva sahibi kılar. 

i. Kusurlarını ona gösterir ve telafi imkânı verir. 

j. Küçüklerini büyüklerine saygılı kılar. 

k. Onlara hayat mutluluğunu bahşeder.  

 

74.  Allah bir kuluna zilleti murat etti mi malını binalarda, suda ve çamurda harcatır. 

75.  Allah bir emire hayır murat ettiği zaman ona sadık bir vezir verir. 

76. Allah bir kavme hayır murat ettiği zaman onları misafirperver kılar. 

77. Allah bir kavmin rızkını artırmak murat ederse onlara hoşgörü ve iffeti ihsan eder. 

78. Allah bir kavme hayır murat ederse onların fakihlerini çoğaltır, cahillerini azaltır. 

Fakih ve âlim konuştuğu zaman dinlenilir ve yardımcı bulur, cahil konuştuğu 

zaman dinlenilmez ve susturulur. Şerri murat ettiği zaman bunun tersi olur. 

79. Allah bir kavme hayır murat ederse başlarına halim selim olanlarını geçirir, 

aralarındaki hükmü âlimlerine verdirir, malı da iyi ve cömertlerine ihsan eder. Şer 

murat ettiği zaman da başlarına beyinsizlerini geçirir, hükmü cahillerine verdirir ve 

malı da cimrilerin elinde toplar. 

80. Allah bir kavme felaket murat ettiği zaman mescitlerde oturan ve Allah‟ı 

zikredenlerine bakar da derhal o felaketi bertaraf eder. 

81. Bir şeyi satın aldığın zaman onu tam olarak teslim almadan satışını yapma. 



82.  Sizden biriniz yolculuğa çıkacağı zaman din kardeşi ile vedalaşsın ve duasını alsın. 

Çünkü onların duası sayesinde Allah‟ın lütfuna çokça mazhar olur da hayrını 

artırmış olur. 

83. Allah kulun derecesini artırmak istediği zaman ona hile yollarını göstermez. 

84. Bir iş yapacağın zaman iyi düşün, şayet sonunda bir iyilik görürsen yap, yoksa hiç 

teşebbüs etme. 

85. Sizden birisi bir eve gireceği zaman üç defa izin istesin. Verilmezse geri dönsün.  

86. Sizden birinizin hanımı mescide gitmek için izin isterse sakın ona mani olmasın. 

87. Sabi doğduktan sonra ses çıkarırsa ve vefat ederse hem cenazesi kılınır hem de 

varis olur. 

88. Hastanızın bir şeye canı çekerse onu ona yedirsin. 

89. Gece birisi uyanırsa hanımını da uyandırarak kalkıp iki rekât namaz kılarsa Allah‟ı 

çokça zikreden erkek ve kadınlardan sayılır. 

90. Kul Müslüman olup İslami hayat yaşarsa Allah onun işlediği her iyiliği yazar, 

işlediği her kötülüğü de siler. 

91. Pabuç satın aldığın zaman en iyisini al. Elbise satın aldığın zaman en iyisini al. 

Hayvan satın aldığın zaman en pahalısını al. Yanına bir kavmin efendisi gelirse ona 

ikram et. 

92. Birinizin bir sancısı olursa elini sancının olduğu yere koysun ve yedi defa “Eûzü bi-

izzetihî ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve uhâziru” desin.  

93. Mü‟min hastalanırsa körüğün demirin pasını aldığı gibi günahlarından temizlenir.  

94. Allah birine mal ihsan ederse önce kendisinden harcamaya başlasın, sonra da ev 

halkına harcasın. 

95. Mü‟min kul hastalandığı zaman Allah ameli yazan meleklere der ki, onun için 

hastalıklı olmadığı zaman yapmış olduğu amelin daha iyisini yazın, iyileşirse 

serbest bırakın. 

96. İki mü‟min yol arkadaşı olur da yolları ayrılırsa bir araya gelince yine selam versin.  

97. Çocuklarınıza konuşmaya başlayınca “Lâ ilâhe illallah” telkin edin; düzgün Kur‟an 

okumaya başlayınca da onlara namazı emredin. 

98. Biriniz kardeşine ödünç para verince kardeşi ona hediye getirirse almasın.  

99. Kişi az yemek yerse karnı mutlaka dolar.  

100. Namaz vakti girince kişi abdest bozma ihtiyacı hissederse önce abdestini bozsun 

ve tazelesin sonra namazını kılsın; sıkışık durumda namaz kılmasın. 

101. Biriniz akşam namazı vaktinde yemek hazır olursa önce yemeği yesin. 



102. Sizden birisi sürmelendiği zaman teklesin, taş kullandığı zaman teklesin. Allah 

tekdir, teki sever. 

103. Biriniz yemek yerken pabuçlarını çıkarsın; bu ayaklarınızı dinlendirir. 

104. Biriniz yemek yerken lokması yere düşerse alsın ve ondakini gidersin ve yesin; 

lokmasını şeytana bırakmasın. 

105. İki Müslüman karşılaşır, musafaha eder ve el sıkışarak hamd ve dua ederlerse 

Allah her ikisini de affeder. 

106. Allah katında en sevimli mü‟min karşılaştığında önce selam veren ve en çok güler 

yüz gösterendir. Allah‟ın indirdiği rahmetin yüzde doksanı ilk selam verenedir. 

107. İki sünnet yeri birleşir, haşefe içeride kayıp olursa meni gelsin gelmesin gusül 

vacip olur. 

108. Kişi imam olduğu zaman namazı hafif kıldırsın. Dua ederken de yalnız kendi nefsi 

için dua etmesin. Şayet böyle yaparsa onlara ihanet etmiş olur. 

109. Biriniz idareci olursa insanların evlerine izinsiz bakmasın; yoksa onlara ihanet 

etmiş olur. 

110. Biriniz bir meclise gelirse selam versin, şayet kendisine yer açılırsa oraya otursun, 

yoksa boş bulduğu yere otursun. Çıkarken de selam vererek çıksın. 

111. Biriniz küçük abdestini yaptığı zaman kamışını üç defa sıkıp süzsün. 

112. Kişi akşam ve sabah namazı tamamlayınca yedi defa “Allahümme ecirnâ mine‟n-

nâr!” derse ona ateşten kurtuluş beratı verilir. 

113. Kişi sevabını Allah‟tan bekleyerek Allah için ailesine harcama yaparsa o 

harcadığı sadaka olur. 

114. Alışverişte hile ve aldatma olmaz. Alınan bir malın üç gün muhayyerlik müddeti 

vardır. Müşteri isterse üç gün içinde malı geri getirir veya almış olur. 

115. Bir müfreze göndereceğin zaman iyice araştırmadan askerden bir bölük ayır ve 

gönder. Çünkü zafer Allah‟tandır. Allah bazen kavmin en zayıfı ile zafere 

kavuşturur. 

116. Yüce Allah kıyamette insanlar mahşere toplandıkları zaman bir münadi ile nida 

ettirir ve “Ey Muvahhidler topluluğu! Allah sizleri affetmiştir, siz de birbirinizi 

affedin!” diye nida eder.  

117. Biriniz cenazenin ardından kabre gittiği zaman cenaze yere konmadan oturmasın. 

118. Gecenin üçte biri kalınca Allah dünya semasına rahmeti ile tecelli eder ve şöyle 

nida eder: “Bana dua eden yok mu kabul edeyim. İstiğfar eden yok mu, 

bağışlayayım. Üzüntü ve sıkıntısını gidermek isteyen yok mu, sıkıntıdan 

kurtarayım. Benden rızık isteyen yok mu, rızık vereyim.” Bu durum sabaha kadar 

devam eder. 



119. Kul tövbe ettiği zaman Allah yazıcı meleklerine günahını unutturur. Onun 

azalarına ve yerdeki bütün şahitlerine de unutturur. Ta ki kıyamette hiçbir şahidi 

kalmaz.  

120. İşi ağır ve dikkatle yaptığın zaman isabetli olursun. Çabuk ve dikkatsiz yaptığın 

zaman hataya düşersin.  

121. Esnediğiniz zaman elinizi ağzınıza tutunuz, geğirdiğiniz veya aksırdığınız zaman 

sesinizi çıkarmayınız. 

122. Kul anne-babasına duayı kestiği zaman Allah da onun rızkını kesiverir. 

123. Kişi bir kadınla dini için evlenirse onda her istediğini muhakkak bulur. 

124. Biriniz teşehhütten sonra selam vermeden dört şeyden Allah‟a sığınsın. Cehennem 

azabı, kabir azabı, hayat ve ölümün fitnesi, deccal ve süfyanın fitnesi. Sonra nefsi 

için ne diliyorsa onu istesin.  

125. Kıyamet yaklaştığı zaman ölüm ümmetimi hurma tabağındaki iyilerin seçildiği 

gibi seçer ve alır. Geriye çör-çöp gibi değersiz insanlar kalır. 

126. İki kişi sana davalaşmaya geldikleri zaman ikisini de dinlemeden sakın karar 

verme. Böyle yapmazsan adil hüküm veremezsin. 

127. Kul abdest aldığı zaman günahları ağacın yaprakları döküldüğü gibi dökülür.  

128. Kul güzelce abdest alır da namaz için yola çıkarsa attığı her adımında Allah onun 

bir günahını affeder, makamını bir derece artırır.  

129. Abdest aldığınızda gözlerinize de su içirin. Ellerinizi silkmeyin şeytan ferahlanır. 

Oruçlu değilseniz ağzınıza ve burnunuza iyice su verin.  

130. Bir meclise biri geldiği zaman kardeşi ona yer verirse bilsin ki bu Allah‟ın ona bir 

ikramıdır, bunu reddetmesin.  

131. Biriniz herhangi bir mescide girdiği zaman oturmadan iki rekât namaz kılsın.  

132. Biriniz Cuma‟ya geldiği zaman birisini kaldırıp onun yerine oturmasın. 

133. İlim talebesi ölürse şehittir.  

134. Size dinini ve ahlakını beğendiğiniz birisi gelir de kızınızı isterse onu 

reddetmesin. Bunu yapmazsanız yeryüzünde büyük fesat meydana gelir. 

135. Size bir ziyaretçi ve misafir gelirse ona ikram ediniz.  

136. Biriniz hanımı ile cima etmek isterse iyice örtünsün, tekrar isterse abdest alsın, 

çok konuşmasın; bu çocuğun dilsiz olmasına sebeptir, ferce de bakmasın bu da 

basiret körlüğüne sebeptir. Acele de etmesin hanımının tatmin olmasını beklesin. 

137. Bir cemaat gördüğünüz zaman namazı kılmış olsanız da o imama uyun ve 

arkasında namaz kılın. Önce kıldığınız farz, cemaatle kıldığınız nafile olur. 



138. Biriniz ölüm döşeğinde olan kimseye kelime-i şahadeti söylemesi konusunda 

ısrarcı olmasın. O gözü ile veya kalbi ile söyler de farkında olmazsınız. 

139. Bir âlimi dinlemek için oturduğunuz zaman yakın oturunuz, dağınık oturmayınız. 

140. Bir mecliste ve istişarede bir şey anlatılırsa orada söylenen şey bir emanettir.  

141. İnsanlara Rablerinden söz edeceğiniz zaman onları korkutacak ve onlara güç 

gelecek şeylerden bahsetmeyiniz. 

142. Âdemoğlunun 360 mafsalı vardır. Onların her biri için sadaka vardır. Güzel söz 

söylemeniz sadakadır. Mü‟mine yardımcı olmanız sadakadır. İçmek için su 

vermeniz sadakadır. Yoldan eza veren şeyi kaldırmanız da sadakadır. 

143. Haset ettiğiniz zaman kendinize hâkim olunuz. Su-i zanna kapıldığınız zaman 

fazla araştırmayınız. Bir uğursuzluğa dâhil saydığınız zaman aldırış etmeyiniz ve 

Allah‟a tevekkül ediniz. 

144. Ölünün yanında bulunduğunuz zaman “Subhâne Rabbike Rabbi‟l-izzeti ammâ 

yasıfûn ve selâmün ale‟l-mürselîn ve‟l-Hamdü Lillahi Rabbi‟l-âlemin” deyiniz. 

145. Hastaya ve cenazeye geldiğiniz zaman daima iyi şeylerden bahsediniz ve hayırlı 

dua ediniz. Zira melekler sizin dualarınıza “Amin!” derler. 

146. Hâkim içtihadında isabet ederse iki, isabet etmezse bir sevap alır. 

147. Kişi çoluk çocuğunun rızkını helal bir şekilde kazanmak için evinden çıktığı 

zaman Allah her adımına bir derece kaydeder. 

148. Üç kişi yolculuk yapacak olursa içlerinden birisini başkan seçsinler. 

149. Kişi evinden çıktığı zaman “Bismillahi ve billahi ve tevekkeltü ala‟llahi ve lâ 

havle velâ kuvvete illâ billahi‟l-Aliyyu‟l-Azîm. Hasbiyallahü lâ ilâhe illa hüve 

aleyhü tevekkeltü ve hüve Rabbu‟l-Arşi‟l-azîm” desin. 

150. Yolculuğa çıkacağın zaman iki rekat namaz kıl ki Allah seni dışarıdaki 

kötülüklerden ve musibetlerden korusun. Eve geldiğin zaman da iki rekat namaz 

kıl ki Allah seni içerideki kötülüklerden korusun. 

151. Bir âlim bazı insanlara ilim öğretir, bazılarına öğretmekten kaçarsa ne o, ne de 

öğrenenler bu ilimden istifade edemezler. 

152. Biriniz mescide geldiği zaman sağ ayakla içeri girsin ve “Bismillahi, 

Allahümme‟ftah aleynâ ebvâbe rahmetike. Ve sallahü teâla aleyhi vesellem” 

desin. Çıkarken de sol ayakla çıksın ve “Allahümme‟ftah aleynâ ebvâbe fadlike. 

Ve sallahü teâla aleyhi vesellem” desin ve şeytandan Allah‟a sığınsın. 

153. Kişi mescitte oturduğu sürece ibadette sayılır. 

154. Biriniz misafirliğe gittiğiniz zaman yemek yedirirse yesin, su içirirse içsin. 

İstemesin. 



155. Biriniz hastanın ziyaretine gittiğiniz zaman elini sıksın ve elini alnına koysun ve 

halini hatırını sorduktan sonra onun üzüntüsünü giderecek güzel sözler söylesin. 

Ayrıca ondan dua talebinde bulunsun; zira hastanın duası meleklerin duası gibidir. 

156. Biriniz dua ettiği zaman yürekten dua etsin.  

157. Misafir bir kavme gittiği zaman rızkı ile gider. Ayrılırken de onların günahlarını 

affettirmiş olarak ayrılır.  

158. Bir topluluk birinin evine giderlerse artık o ev sahibi onların emiri sayılır. O 

evden çıkana kadar ev sahibine itaat etmeleri üzerlerine vaciptir. 

159. Biriniz yalnız dua ettiği zaman kendi duasına da âmin desin.  

160. Kişi kardeşinin arakasından dua ederse melekler “sana da aynısı olsun” derler.  

161. Kişi hanımını ihtiyacı için davet ederse tandırda ekmek pişiriyor olsa da gelsin. 

162. Biriniz bir ziyafete çağırılırsa icabet etsin. 

163. Biriniz bir bit gördüğü zaman onu caminin içinde öldürmesin dışarı çıkarsın ve 

dışarıda öldürsün. 

164. Biriniz güzel bir rüya gördüğü zaman onu yorumlasın ve anlatsın. Kötü rüya 

gördüğü zaman onu yorumlamasın ve anlatmasın. Hoşlanmadığı bir rüya gören de 

soluna üç defa tükürsün, yönünü dönsün ve şeytandan Allah‟a sığınsın. 

165. Birinizin hoşuna giden bir şeyi görürse mübarek olması için dua etsin. “Maşallah, 

Bârekallah” desin. Çünkü göz haktır. 

166. Biriniz musibete ve belaya uğrayan birisini görürse Allah‟a hamd etsin ve “Şükür 

Rabbime beni böyle bela ve musibetlere giriftar etmedi ve pek çoklarına tercih 

etti” desin. Bu nimete şükür sayılır.  

167. Birinizin yanından cenaze geçiyorsa, ardından gitmeyecekse hürmeten ayağa 

kalksın, iyice uzaklaşmadan oturmasın. Cenazenin arkasından giden de cenaze 

yere konmadan oturmasın. Şayet cenazenin arkasında ise yedi adım götürsün. 

168. Bir âlimin devamlı bir sultanla oturduğunu görürseniz bilin ki o bir hırsızdır. 

169. Biriniz vücutça ve dünya cihetinden kendisinden üstün olanı gördüğü zaman 

kendisinden aşağıda olana baksın. 

170. İnsanları sözlerinde durmaz, emaneti hafife alır bir halde gördüğün zaman evinden 

ayrılma, dilini tut, iyi olanı al ve kötüden uzak dur. Kendi işinle meşgul ol; 

bildiğini al, bilmediğini terk et ve halkın işlerine karışma. 

171. Ümmetimi zâlim hükümdarın korkusundan “Sen zalimsin, zulmediyorsun!” 

demekten korktuklarını görürsen onları terk edebilirsin. Zira onların varlığı ve 

yokluğu müsavidir. 



172. Allah bir kuluna masiyet ve günaha devam ettiği ve tövbe etmediği halde dünyalık 

vermeye devam ediyor ve muvaffak ediyorsa bilin ki onu daha fazla perişan 

etmek içindir. 

173. “Müslüman kardeşinde üç hasleti görürsen onun fikirlerinden istifade edebilirsin. 

Emanet, doğruluk ve vefa. Bunları görmüyorsan ona yanaşma.” 

174. Dikkat edin ve kulak verin! Ahiret işleri size kolaylaştırılıyor ve dünya işleri 

zorlaştırılıyorsa bilin ki sizler iyi yoldasınız. Bunun aksi oluyorsa biliniz ki sizler 

kötü yoldasınız. 

175. İki Müslüman kardeş bir avuç toprak için birbirleriyle kavga ediyorsa o yerden çık 

ve oradan uzaklaş. 

176. Şüpheli şeylerin peşinden koşanları görürsen bil ki bunlar Allah‟ın “sapık 

kimselerdir” buyurduğu kimselerdir. Binaenaleyh bunlardan uzak dur. 

177. Mescitte bir şey arayana “Allah sana buldurmasın!” bir şey satanı görürsen de 

“Allah kazancını artırmasın!” deyiniz. 

178. Kişiyi camiye müdavim olduğunu görürsen onun imanına hükmet. Çünkü yüce 

Allah “Mescitleri Allah‟a ve ahiret gününe iman edenler imar eder” buyurur. 

179. Dünyada kendisine züht ve kıllet-i kelam verilen kimseleri görürseniz onlara 

yanaşınız. Ondan hikmetli sözler çıkar, bunlardan istifade ediniz. 

180. Masumun öldürüldüğü yerden uzaklaşınız. Mazlum olarak öldürülmüştür de 

Allah‟ın öfkesi oraya iner de size de isabet eder. 

181. Meddahları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçınız. 

182. Allah bir kula fakirlik ve hastalık verdiği zaman alayınız ki Allah o kulu sevmiş 

de onu her nevi günahlardan temizlemek istemiştir. 

183. Harp esnasında girdiğiniz beldede ezan sesi duyarsanız orada kimseyi 

öldürmeyiniz. 

184. Biriniz seferden dönerken evine çoluk çocuğuna hediye getirsin. Şayet bir şey 

bulamazsa torbasına taş koysun veya bir kucak odun getirsin bu onların hoşuna 

gider. 

185. Bir kimse gece uyanır da Allah‟ı tesbih, tahmid ve temcid eder de günahlarının 

affını dilerse muhakkak ki Allah onu affeder. Kalkıp abdest alarak iki rekat namaz 

kılar ve Allah‟tan bir şeyler isterse Allah muhakkak onun duasını kabul eder. 

186. Yatacağın zaman kapını kilitle, yemeklerin üzerini ört ve su kırbasını bağla, 

ışıkları ve ateşi söndür. Sol elinle yeme, tek ayakkabı ile yürüme. Uygun ne ise 

onu yap. 

187. Biriniz hayvanına bindiği zaman besmele çekmezse arkasına binen şeytan ona 

şarkı söylemesini telkin eder, kuruntu ve vesvese verir. 



188. Biriniz hayvana bineceği zaman kuvvetli olanına binsin. Allah insanı güçsüz 

hayvana da güçlü olana da bindirmeye muktedirdir. Ama siz hangisine binmek 

isterseniz ona bindirir. Hayvana bindiğin zaman da ona istirahat imkânı tanıyınız 

ve merhametsiz olmayınız. Hem yük vurup hem sırtına binmeyiniz. 

189. Köle hırsızlık yaparsa onu yirmi dirheme de olsa sat ve ondan kurtulmaya bak. 

190. Gölgeler zail olup ruhlar uyuduğu zaman Allah‟tan isteyiniz. Çünkü o “Evvabîn” 

olanların saatidir. Şüphesiz Allah “Evvâbîn” olanları bağışlar.  

191. Yolculukta yaşça küçük de olsa en iyi okuyanınız size imam olsun. Bir de size 

imamlık yaptı mı artık o sizin efendiniz ve emiriniz sayılır. 

192. Yaptığınız iyilik size sevinç ve sürur veriyorsa, yaptığınız kötülük de size derin 

bir üzüntü veriyorsa artık sen tam bir mü‟minsin. 

193. Bir Müslüman kardeşine silah çekince artık onu kınına koyana kadar melekler ona 

lanet ederler.  

194. Komşuların sana iyi yaptın diyorsa sen iyi yapmışsındır. Onlar sana kötü yaptın 

diyorsa sen kötü yapmışsındır. Komşun senin için iyi diyorlarsa sen iyisindir, kötü 

diyorlarsa sen kötüsündür. 

195. Köpeğin su içtiği kabı yedi defa yıkayınız. İlki toprak ile olsun. kedi yalarsa bir 

defa yıkaman yeterlidir. 

196. Gök gürültüsü duyduğunuz zaman Allah‟ı tesbih edin. Yüce Allah “Ra‟d Allah‟ı 

tesbih eder” buyurur.  Bu nedenle tekbir getirmeyin tesbih edin. Yıldırım da tesbih 

edene isabet etmez. 

197. Horozların öttüğünü duyarsanız Allah‟ın ihsanından isteyiniz. Zira horoz 

melekleri görür de öter. Eşeğin anırdığını veya köpeğin uluduğunu duyduğunuz 

zaman da şeytandan Allah‟a sığınınız. Çünkü onlar sizin görmediklerinizi 

görürler. 

198. Çocuğunuza Muhammed adını koyduğunuz zaman ona hürmet gösteriniz. Onu 

hor görmeyiniz, mahrum da etmeyiniz. Onu çirkinliğe nispet etmeyiniz. 

Muhammed de mübareklik vardır. Muhammed isminde birinin bulunduğu evde ve 

sofrada bereket olur.  

199. Namazda iken „namazı bozdun‟ diye şeytan vesvese verirse, ses veya koku 

duyana kadar namazı bozmayınız. Fazla mı veya eksik  mi kıldığınızdan şüpheye 

düşerseniz sehiv secdesi yapınız. 

200. Su içtiğiniz zaman üç nefeste içiniz. Kabın içine nefes almayınız. Solumadan su 

içen kimsede ciğer hastalığı solumadan içende olur. Suyu emerek içiniz, bu daha 

çok lezzet ve afiyet verir. 

201. Biriniz farz namazdan sonra nafile kılmak istiyorsa bulunduğu yerden biraz ileri 

veya geri kaysın. Namaz kılan da sütre edinsin. Sütreye de yaklaşsın, bu şeytanın 

namazın önünden geçmesine engel olur. 



202. Biriniz cenaze namazı kıldıktan sonra arkasından gitmeyecekse cenaze uzaklaşana 

kadar ayakta beklesin ve oturmasın. Giderse cenaze yere konana kadar oturmasın. 

203. Biriniz namaz kılacağı zaman iyi elbisesini giysin. Allah kendisi için süslenmeye 

daha layıktır. Bir elbisesi varsa iyice örtünsün. 

204. Kul aleni olarak da hafî olarak da ta‟dil-i erkâna uygun namazını kılarsa “Allah 

kulum çok güzel namaz kıldı” buyurur. 

205. Kadın beş vakit namazını kılar, ramazan orucunu tutar, namusunu korur, kocasına 

itaat ederse kendisine “Cennetin hangi kapısından isterse oradan gir” denilecektir. 

206. Namaz kıldığınız zaman benim için “vesile” isteyiniz. Sahabeler “Vesile nedir?” 

dediler. Peygamberimiz (asv) “Vesile Allah katında bir makamdır ki ona ancak bir 

insan nail olacaktır. İşte o insanın ben olmamı umarım” buyurdular. (Bu nedenle 

Şafiiler kametten sonra vesile duası okur öyle namaza başlarlar.) 

207. Cenaze namazı kıldığınız zaman namazı üzerine kıldığınız kişiye samimiyetle dua 

edin. 

208. İmam arkasında namaz kıldığınız zaman abdestine dikkat edin. Arkasında namaz 

kılanların iyi abdestli olmamasından dolayı imam bocalayabilir. 

209. Sabah namazından sonra yatmayın, rızkınızın peşinden koşun. “Allahım! 

Ümmetimin sabah erken kalkıp işine gidenlerin rızkına bereket ihsan eyle!”  

210. Sabah namazını kıldıktan sonra duaya önem verin. Hâcetlerinizi elde etmek için 

erken davranın. “Allahım, ümmetimin erken davrananların işlerine bereket ver ve 

onu hakkında mübarek kıl”  

211. Sabah akşam farz namazı kıldıktan sonra on kere “Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ 

şerike leh ….” Teşbihini on kere söyleyiniz. Bir köle azat etmiş sevabını alırsınız. 

212. Biriniz bir kavme misafir gittiği zaman sakın nafile oruç tutmasın. 

213. Arabî ay içinde oruç tutarsanız 13. 14 ve 15 günleri tutunuz.  

214. Emanet kaybedildiği zaman kıyameti bekleyiniz. Emanetin yitirilmesi ise işin nâ 

ehil olanların ellerine geçmesi ve verilmesi demektir.  

215. Biriniz kardeşinden bir şey istediği zaman medihle işe başlamasın. Zira o 

kendisini beğenir de bu yüzden rahmet-i ilâhiyeden mahrum kalır.  

216. Birinizin kulağı çınladığı zaman beni ansın ve bana salat-ü selam getirsin. “Beni 

anan kimseyi de Allah rahmeti ile ansın.”  

217. Ehl-i zımmıye zulmeden devletin ömrü uzun olur. Zina çoğalırsa esirler de 

çoğalır, livata yaygın hale gelirse Allah yed-i kudretini mahlûkatın üzerinden 

kaldırır. Hangi vadide helak olduklarına önem vermez. 

218. Kötülük ve fesat yaygın hale gelince şayet ondan kaçınmazlarsa nehy-i anil 

münker terk edilirse Allah onlara azap indirir. Aralarında Salihler olsa da onlara 



da isabet eden azap isabet eder ve sonra onlar Allah‟ın rahmetine mazhar olur, 

ahirette herkes niyeti ve ameli üzere haşr olurlar.  

219. Fuhuş yaygınlaşınca depremler çoğalır. Hâkimler zulmedince yağmurlar azalır. 

Zimmet ehline zulüm artınca da düşman zahir olur.  

220. Bid‟alar zuhur edip de bu ümmetin sonradan gelenleri öncekilere lanet okursa ilmi 

olan bu ilmi yaysın. Zira o gün ilmi gizleyenler Muhammed‟e (as) indirileni 

gizlemiş olurlar. (Süfyan kendisini kabul ettirmek için kendisinden öncekilere 

lanet okutur ve bu yaşanmıştır. O gün Bediüzzaman‟dan başkası ilmi gizlemiştir.) 

221. Kişi din kardeşini Allah rızası için ziyaret ettiği zaman Allah Teâla ona şöyle 

hitap eder: “Çok iyi yaptın. Yürüyüşün de makbule geçti. Cennetteki yerini de 

hazırlamış oldun!”  

222. Biriniz aksırdığı zaman “Elhamdü lillahi Rabbi‟l-âlemîn!” veya “Elhamdü lillahi 

alâ külli hâl!” desin. Bunu işiten de “Yerhamükallah!” desin. O da bunu işittiği 

zaman “Yehdinâ ve yehdîkümüllah!” desin. Üçten fazla aksırırsa bilin ki o 

nezleye yakalanmıştır. (Hz. Âdem (as) kendisine ruh üflenince aksırarak gözünü 

açtı ve „Elhamdü lillah!‟ dedi. Elhamdü lillah demek mevcut acıya her nevi 

hastalığa kesin bir ilaçtır.  

223. Kişi namazda gözlerini yummasın. 

224. Ümmetim dünyayı gözerinde büyütürlerse onlardan İslam muhabbeti çıkar. Emr-i 

marufu ve nehy-i ani‟l-münkeri terk ederse vahyin bereketinden mahrum kalırlar. 

Birbirlerine lanet ederlerse Allah‟ın gözünden düşer ve rahmetinden mahrum 

kalırlar. 

225. Alim başkasına öğretir de kendisi amel etmezse yanıp başkasına ışık veren kendisi 

de tükenen mum gibi olur.  

226. Biriniz bir ameli yapacak olursa tam ve mükemmel yapsın. 

227. Birinizin elinden bir kötülük çıkar, bir günah işlerse ardından hemen bir iyilikle 

onu telafi etsin. Gizliye gizli açığa açık. Bir günah işlediğininiz zaman hemen 

tövbe edin. Gizliye gizli açığa açık.  

228. Ay şafaktan önce batarsa bir geceliktir. Sonra batarsa iki geceliktir. Kızıl olarak 

batarsa bir gecelik, beyaz batarsa iki geceliktir. 

229. Biriniz öfkelendiği zaman ayakta ise otursun, öfkesi geçmezse yatsın. 

230. Son teşehhütten sonra cehennem azabından, deccalın fitnesinden, hayatın ve 

ölümün fitnesinden Allah‟a sığınsın. 

231. Müslüman bir kul “Lâ ilâhe illallah” dediği zaman bu kelime-i tevhid göklerden 

geçip Allah‟ın huzurunda durur. Allah ona „Sakin ol‟ der. O da “Beni söyleyeni 

affetmeden ben nasıl sakin olayım” diye cevap verir. Yüce Allah şöyle buyurur. 

“Sen kimin dili ile söyletirsem onu mutlaka mağfiret ederim” buyurdu. 



232. Kişi kardeşine “Cezâkümüllahu hayren kesîrâ” derse kardeşini senâda mübâlağa 

etmiş olur.  

233. Kişi kendisini beğenerek “bu insanlar helak oldu!” derse kendisi helak olmuştur. 

234. Kul “Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüve‟l-hayyu‟l-Kayyûm ve etûbü ileyhi” 

derse harpten kaçmış da olsa günahları affedilir. 

235. Kul “Yâ Rab! Dediği zaman Allah “Buyur kulum! Dile ne dilersen, sana 

verilecektir” buyurur. 

236. Kul “Lâ ilâhe illallah” derse Allah meleklerine Ey meleklerim! Kulum benim 

varlığımı ve birliğimi bildi. Onu bağışladım. Sizi de şahit tutuyorum” buyurur.  

237. Kişi kardeşine “Kâfir!” derse onlardan biri küfrü irtikap etmiş olur. Kendisine 

kâfir denende bu durum yoksa söyleyene rücu eder. 

238. Bir kimse münafığa “Efendim!” derse Rabbini öfkelendirmiş olur. 

239. Kadın kocasına “Senden hiçbir hayır görmedim” derse bütün ameli heder olur. 

240. Kişi bir mecliste ayağa kalkar da sana yer verirse oraya oturma. Sana ait olmayan 

bir elbise ile de silinme. 

241. Bir mecliste yerinden kalkan kişi oraya dönmeye herkesten çok hak sahibidir. Siz 

hemen yerine oturmayın. 

242. Biriniz kalkıp namaza durunca Hak Celle ve Alâ ona cemaliyle tecelli eder. Kul 

namazdan ayrılmadıkça veya abdesti bozulmadıkça Allah ondan ayrılmaz. Onun 

için secdede alnınıza yapışan toprakları silkmeyin, bu huşunun kaçmasına 

sebeptir.  

243. Namazda elbisenizi ve elinizi kıpırdatmayın, Yahudiler gibi sağa sola sallanmayın 

kişinin namazda kımıldamaması namazın tamamından ve adabındandır. 

244. Âdemoğlu secde ayetlerinden birisini okur da secde yaparsa şeytan ağlar ve 

oradan ayrılır. Eyvâh! Âdemoğlu secde ile emrolundu ve secde yaptı. Böylece 

cenneti hak etti. Ben ise secde yapmadım ve cehennemi hak ettim” der. 

245. Kul amelde tembel davranırsa Allah onu üzüntü ve sıkıntı ile müptela kılar. 

246. Kur‟an okuyan yanlış yapar veya taganni ile okursa da melekler onu düzelterek 

inzal edildiği gibi yazarlar.  

247. Kişi Kur‟an okur ve dini ilimleri öğrenir de dalkavukluk amacı ve dünya menfaati 

için sultana giderse Allah her attığı adımı ile cehenneme yaklaştırır. 

248. Fatiha Suresini okuduğunuz zaman “Besmeleyi” de beraber okuyunuz. Çünkü o 

Besmele ile Ümmü‟l-Kur‟an, Ümmü‟l-Kitap ve Seb‟ul Mesanidir. Besmele de 

onun bir ayetidir. 



249. Biriniz mescitte namaz kıldığı zaman evine de hisse ayrısın, her zaman mescitte 

kılarak evini kabre çevirmesin. (Evde de kuşluk ve evvabin ve vitir namazı kılsın.) 

250. Biriniz haccı ifa ettiği zaman hemen evine dönsün. Bunda büyük sevap vardır. 

251. Allah bir adamın belli bir yerde ölmesini takdir etmiş ise onun oraya gitmesi için 

bir ihtiyaç ve bir sebep yaratır ve oraya gitmesini zorunlu kılar.  

252. “Sübhanallah”  dediğin zaman Allah‟ın anmış olursun Allah da seni anar. 

“Elhamdülillah” dediğin zaman Allah‟a şükretmiş olursun Allah da senin 

nimetlerini artırır. “Lâ ilâhe illallah” dediğin zaman bil ki kim şek ve şüphe 

etmeden kibir ve zorbalık hissinden arınarak söylerse Allah onu ateşten azat eder. 

253. Kıyamette dünyada üzüntü, sıkıntı ve hastalık çekmiş olanlar getirilecek, onların 

amel defterleri dağıtılmayacak, onlar için mizan kurulmayacak, kendilerine sırat 

köprüsü de gösterilmeyecek üzerlerine ecir ve mükâfat döküldükçe dökülecek ve 

sorgusuz sualsiz cennete gireceklerdir.  

254. Gece namaz için kalktığınız zaman sesinizi yükseltin. Böylece şeytanı korkutur, 

komşuları uyandırır ve Rabbinizi razı edersiniz.  

255. Kıyamette Allah Kur‟an okuyacak mü‟minler sanki onu hiç duymamışlar gibi 

ezberleyecekler, münafıklar ise unutacaklardır. 

256. Kıyamette Arş‟ın ortasında bir münadi şöyle nida eder “Allah katında ecri olanlar 

haydi ayağa kalkın!” diyecek din kardeşlerini affedenlerden başkası ayağa 

kalkamayacaktır. 

257. Kıyamette yüce Allah “Kulaklarını ve gözlerini şeytanın çalgılarından uzak 

tutanlar neredeler? Onları ayırın!” buyuracak. Bunun üzerine onlar misk ve 

amberden minberler ve kürsüler üzerine alınacaklar. Sonra meleklere “Onlara 

benim tesbihimi ve temcidimi dinletin!” buyuracak. Onlar da hiç kimsenin 

duymadığı güzel sesler halinde onu dinleyeceklerdir.  

258. Ahir zamanda kişinin dinin ve dünyasını ayakta tutması için mutlaka dinar ve 

dirheme, altın ve gümüşe ihtiyacı olacaktır. 

259. Bir adamın diğer adam üzerinde hakkı olur da alacaklı bunu bir müddet ertelerse 

mutlaka bu onun için sadaka olur. Vadesi geldiği halde ertelerse her günü için 

sadaka sevabı yazılır. 

260. Kıyamette bir münadi “Nerede Altmış yaşına gelenler?” “Bu Allah‟ın Kur‟an-ı 

kerimde „size düşünecek ve ibret alacak kadar zaman vermedik mi?‟ dediği yaş 

sınırıdır” denilecektir. 

261. Şayet emirleriniz size namazı, zekatı e Allah yolunda cihadı emrederlerse onlara 

sövmenizi Allah haram kılmıştır ve arkalarında namaz kılmanız ve onlara itaat 

etmeniz vacip olur. 

262. Kulun Allah katında bir derecesi olur da ona ameli ile ulaşamazsa Allah ahirette 

bu dereceye ulaşması için onu bela ve musibetlere ve hastalıklara müptela kılar. 



263. Salih emele devam eden bir kul hastalanır veya yolculuğa çıkar da bu amelini 

yapamazsa onun için iyi ve mukim halinde yaptığı amelin sevabı yazılır. 

264. Kul tekbir getirdiği zaman tekbirinin sevabı yer ile gök arasını doldurup kapatır. 

265. Cuma günü olunca biriniz güzelce gusül abdestini alır erkenden camiye gider, 

hatibe yakın oturur ve ses çıkarmadan zikir ve tefekküre devam ederse Allah attığı 

her adımına bir senelik oruç ve bir senelik gece ibadeti sevabı verir. 

266. Perşembe ve Cuma günü Allah ellerinde gümüş sahifeler ve kalemler olan bir 

kısım meleklerini yeryüzüne gönderir ve onlara bana salat-ü selam getirenleri 

getirdikleri salat-ü selamları ile kaydeder. Bu nedenle Perşembe ve Cuma gün 

bana çokça salat-ü selam getirin. 

267. Annesi olmayan öksüzün başını öne doğru sıvazlayın, babasın olmayan yetimin 

başını da sırtına doğru sıvazlayın. 

268. Bir kitap veya mektup yazdığınız zaman başına “Bismillahirrahmanirrahîm” 

yazınız. 

269. Kulun günahı çoğalır da onu örtecek hayırlı amelleri olmazsa Allah ona kefaret 

için sıkıntı verir. 

270. Cuma günü hatibi dinlerken uykunuz gelirse oturduğunuz yerinizi değiştirin. 

271. Günahlarınız çoğalınca susuzlara su içirin ki şiddetli rüzgârlarda ağaçların 

yaprakları döküldüğü gibi günahlarınız dökülsün. 

272. Biriniz yemek tabağını temizlediği ve yaladığı zaman tabak onun için Allah‟tan 

mağfiret diler “Allahım! O nasıl beni temizledi şeytandan azat etti ise sen de onu 

temizle ve ateşten azat et!” der. 

273. Hacıya rast gelirsen ona selam ver, onunla musafaha et ve elini sık, evine 

girmeden senin için dua etmesini iste. Çünkü o Allah‟ın affına mazhar olmuş bir 

kuldur. 

274. Yâ Ebâ Hureyre! Şeytana lanet okursan o „ben zaten lanetli bir mel‟unum‟ der. 

Ondan Allah‟a sığınırsan o zaman „O benim belimi kırdı‟ der. 

275. İnsan ölünce ameli kesilir; ancak sadaka-i cariye sahibinin, kendisine dua eden 

evladı olan ve ilim sahibi olup ilmi ile kitap yazanın amel defteri kapanmaz.  

276. Bid‟atçı ölünce İslam lehine bir kapı açılır.  

277. İnsan öldüğü zaman cenazesini takip eden melekler “Allah için ne amel işledin de 

önden gönderdin?” derler. İnsanlar ise “Geriye miras olarak ne bıraktı?” derler.  

278. Bir mü‟min öldüğü zaman komşularından iki kişi onun iyi olduğuna şahitlik 

ederse Allah meleklerine “Bu iki kulumun şehadetlerini kabul edin ve ilmimdeki 

halinden geçin!” ferman eder.  



279. Cennet ehlinden birisi ölürse Allah onun cenazesine katılan, omuzlarında taşıyan, 

ardından kabre kadar giden ve onun kabri başında dua edenlere azap etmekten 

hayâ eder.  

280. Cennet bahçelerine uğrarsanız istifade ediniz. “Cennet bahçeleri neresidir?” 

denildi. “İlim ve zikir meclisleridir” buyurdular. Bir diğer rivayette “Cennet 

bahçeleri mescitlerdir. Oradan istifade de “Sübhânallahi ve‟l-hamdü lillahi ve lâ 

ilâhe illallahu vallahu ekber” demektir” buyurdular.  

281. Kul üç gün hasta yatarsa anasından doğduğu gibi günahlarından temizlenir.  

282. Baba veya anne çocuğuna bir kere şefkatle bakarsa bir köle azat etmiş kadar sevap 

alır. Dinleyenlerden birisi “Ya üç yüz altmış defa bakarsa?” dedi. Peygamberimiz 

(asv) “Allahü Ekber!” dediler. 

283. Biriniz namaz kılacağı zaman uyku galebe ederse önce uyusun, sonra kalkıp 

namaz kılsın. Zira uyurken ne dediğini bilmez kendi aleyhine dua eder de farkında 

olmaz.  

284. Bir iş yapacağınız zaman sonunu düşün ve ona göre sonucu iyi ise yap; yoksa 

yapma… 

285. Biriniz din kardeşini nasihate muhtaç görürse nasihat etsin. Şayet nasihat etmezse 

ona kötülük yapmış olur. 

286. Sofra kurulduğu zaman kişi önünden yesin, tabağın üstünden de yemesin; zira 

bereket üstünden gelir. Misafir sofradan kalkmadan ev sahibi kalkmasın. Kendisi 

tok olsa da sofradan kalkmadan kalkmasın ve misafiri mahcup etmesin. 

287. Birinize güzel koku ikram edilirse reddetmesin alsın. Birinize helva ikram edilirse 

reddetmesin alsın. 

288. Kişi bir şeyi gerçekten vaat eder de zaman içinde elinde olmayan sebeplerle 

vaadini gerçekleştiremezse üzerine günah terettüp etmez. 

289. Ölülerinizi kabre koyarken “Bismillah ve alâ milleti resulillah!” deyiniz. 

290. Başınız derde girdiği zaman “Bismillahirrahmanirrahîm. Lâ havle velâ kuvvete 

illâ billah!” deyiniz. Bu Allah katında belâ çeşidinden dilediğini önler. 

291. Birinizin kabına sinek düşerse onu içine batırsın öyle çıkarıp atsın. Zira onun 

kanatlarından birisinde zehir, diğerinde panzehir vardır. 

292. Her taş ve ağacın yanında Allah‟ı zikret. 

293. Bir âfet vâki olduğu zaman ve koyu bir duman etrafı kuşatırsa veya fırtına ve 

rüzgâr aşırı artarsa tekbir getirin ve ezan okuyun. Bu sıkıntıyı berataraf etmenize 

sebeptir.  

294. Kıyamete yakın dehşetli büyük savaşlar yaşanır. Bu zamanda Allah Dımaşk 

tarafından Arapların en güzel atına binen ve en iyi silah kullananlarını gönderir de 

bu dini te‟yid eder ve güçlendirir. 



295. Bir toplum içinde rencide edilen birisi varsa ona yardım et ve onu kötülemelerine 

izin verme. Sonra da o topluluktan uzaklaş. 

296. Kişi evine geldiği zaman şöyle desin: “Allahümme hayra‟l-mevlici ve hayra‟l-

mercii. Bismillahi ve billahi ve tevekkeltü alallahi ve lâ havle velâ kuvvete illâ 

billahi‟l-aliyyu‟l-azîm.” Sonra evdekilere selam versin. Kimse yoksa kendi 

nefsine selam versin ve “Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillahi‟s-sâlihîn!” desin. 

297. Allahı zikr-i hâmil ile zikredin. “Zikr-i hâmil nedir?” dediler. “Gizli zikir 

buyurdular.  

298. Veda namazı kılınız ve namazda ölümü hatırlayınız. Sonradan özür dileyeceğin 

bir şeyden de sakınınız. 

299. Arşın hamelelerinden Allah‟ın öyle melekleri vardır ki kulağının yumuşağı ile 

omuzu arasındaki mesafe yedi yüz yıllık yoldur. Kâinat onun topuklarına ancak 

gelir.  

300. Kim hulûs-i kalple “Lâ ilâhe illallah!” derse cennete girer.  

301. Yediklerinizi namaz ve Allah‟ı zikretmekle eritiniz.  Bundan tegâfül etmeyiniz ki 

kalpleriniz katılaşmasın. 

302. Ümmetime karşı en şefkatliniz Ebubekir‟dir. Kâfirlere karşı en şiddetli olanınız 

Ömer‟dir. İçinizde Allah‟a karşı en hayâlı olanınız Osman‟dır. En güzel hüküm 

vereniniz Ali‟dir. Feraiz ilmini en iyi bileniniz Zeyd b. Sabit‟tir. Allah‟ın kitabını 

en iyi okuyanınız Ubey b. Kâab‟dır. Helal ve haramı en iyi bileniniz Muaz b. 

Cebel‟dir. Dikkat edin! Her ümmetin bir emini vardır; bu ümmetin emini de Ebu 

Ubeyde b. Cerrah‟tır. 

303. Peygamberimize (asv) biri gelerek “Anne vefat etti ve bir aylık oruç borcu kaldı 

ne yapayım?” dedi. Peygamberimiz (asv) “Annenizin birine borcu olsaydı ödemez 

miydiniz?” buyurdu. O da “Evet, öderdim” dedi. Peygamberimiz (asv) “Öyle ise 

bil ki borcu ödenmeye en layık olan Allah‟tır. Annenin borcunu öde!” buyurdular. 

304. Peygamberimiz (asv) bir gün sahabelere “Acaba birinizin kapısının önünden bir 

nehir aksa ve her gün beş defa onda yıkansa onda kirden eser kalır mı?” dediler. 

Sahabeler “Kalmaz yâ Resulallah!” dediler. “İşte beş vakit namaz böyledir. Beş 

vakit namaz günah kirlerini yıkar ve temizler” buyurdular.  

305. Ribanın en dehşetlisi ırza tecavüzdür ve sövmektir. Sövmenin en dehşetlisi de 

hiciv yoluyla olandır. Kişinin ayıplarını sayan da iki sövgücüden biri sayılır.  

306. Acaba iki köleniz olsa bir biri sizi yalanlayıp dursa diğeri sizi tasdik etse hangisini 

seversiniz. İşte Rabbinize karşı durumunuz da böyledir. 

307. Dört şeyi kendisinde bulunduran halis münafıktır. Bu dört şeyden birisi bulunan 

da nifaktan bir haslet bulundurmuş olur. Konuşurken yalan söylemek. Söz verince 

sözünde durmamak. Anlaşmalara ihanet etmek. Münakaşada ve düşmanlıkta 

aşırıya gitmek.  



308. Dört haslet kendisinde bulunan dünyada kaybettiklerine üzülmesin. Lisanında 

doğruluk, emanete riâyet, güzel ahlak, az yemek… 

309. Allah dört kimseye yardım eder: Fi-sebilillah mücahede edene, evlenmeye 

teşebbüs edene, azat olmaya çalışan köleye ve hacca gitmek isteyene… 

310. Dört dua reddedilmez: Hacının dönene kadar duası, mücahidin savaştaki duası, iyi 

olana kadar hastanın duası, mü‟minin gıyabında duası… 

311. Dört hasleti bulundurana Allah cehennemi haram eder: Nefsinin aşırı isteklerine 

mani olan, Öfkelendiği zaman öfkesine hâkim olan, hırsına mani olan ve 

şehvetine engel olan… 

312. Dört şeyi barındırana Allah rahmetini saçar: Yoksulu barındıran, güçsüzü 

barındıran ve yardım eden, köleye rıfk ile muamele eden, anne-babaya infak eden. 

313. Dört şey arşın altındaki hazineden inmiştir: Fatiha Suresi, Ayete‟l-Kürsi, 

Amenerrasulü, Kevser Suresi… 

314. Cennetin kokusu beş yüz yıllık yoldan gelir; ama dört sınıf insan cennetin 

kokusunu dahi alamaz. İçkiye devam eden, parasını faize yatırıp parası ile 

geçinen, yetim malı yiyen, anne-babasına isyan edip evinden kovan. 

315. Dört şey kişinin saadetindendir: Saliha kadın, iyi komşu, geniş ev, iyi bir binek… 

316. Dört günün geceleri ve gündüzleri aynı fazilettedir. Arefe günü ve gecesi, Cuma 

günü ve gecesi, Berat günü ve gecesi, Kadir günü ve gecesi… 

317. Dört şey cennet hazinlerindendir: Sadakayı gizli vermek, musibeti gizlemek, 

akrabayı ziyaret etmek, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billahi” demek.  

318. Dört şey kendisinde bulunan cennetini imar eder. Dilinde daima “Lâ ilâhe illallah” 

demek, Nimetlerde “Elhamdülillah” demek, bir günah işlediği zaman 

“Estağfirullah” demek, bir musibetle karşılaşınca “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi 

râciûn!” demek. 

319. Kırk kişi bir Ümmet sayılır. Kırk kişinin ölülerine yaptığı duayı bitirir bitirmez 

Allah onların duasını kabul eder ve ölülerini bağışlar. 

320. Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. 

321. Merhamet edin ki merhamet olunasınız, bağışlayın ki bağışlanasınız. Söylenen 

sözleri hıfzetmeyen ve tutmayan, bilerek günahında ısrar edenin vay hâline!.. 

322. Şu hayvanlara selâmetle binin ve onları selâmetle bırakın. Onları yolda muhabbet 

etmek için sandalye edinmeyin. Nice binekler vardır ki binenden daha hayırlıdır 

ve Allah‟ı daha çok zikreder. 

323. Mü‟minlerin ruhları haşre kadar “tuyurun hudrun” tabir edilen yeşil cennet 

kuşlarının kursaklarındadır. Onlarla beraber cennetti temaşa ederek gezerler. 



324.  Allah‟tan “Lâ havle velâ kuvvete illâ billlah!” ile yardım isteyin. Çünkü bu 

kelimeler en hafifi keder olan yetmiş zarar kapısını giderir.  

325. Öğle uykusunu gece ibadeti için, sahur da gündüz oruç için yardımcıdır. 

326. Amellerin en çetin ve sevaplı olanı üçtür. İnsanlar için nefsinden fedakârlıkta 

bulunmak. Kardeşine malını verme, bağışlamak ve her hâl-ü kârda Allah‟ı 

zikretmek.  

327. Ey ümmetim! Sıcağın hararetine karşı kan aldırmakla (hacamat) önlem alınız. 

328. İnsanlar içinde en ağır imtihanlara tabi tutulanlar peygamberlerdir. Sonra 

derecesine göre Allah‟ın velileri gelir. Kişi dinine, imanına ve Allah‟a yakınlığına 

göre imtihana tabi tutulur. İmtihanın dehşeti dininin salabetine göredir. Bela ve 

musibet mü‟mini takip eder durur. Nihayet kul günahsız ve sabırlı bir kul olarak 

Allah‟ın huzuruna gider. 

329. Kıyamet günü insanların en fazla azaba maruz kalacak olanı kendisinde hiçbir 

hayır olmadığı halde insanların hayırlı zannettiği ve arkasına takıldığı kişidir. 

330. Kıyamette en dehşetli azaba düçar olacak kişi ilminin kendisine fayda vermediği 

âlimdir.  

331. Kıyamette en çok pişmanlık duyacak olanlar, dünyada ilim tahsil imkânı olduğu 

halde ilme önem vermeyenler ve başkaları ilminden istifade ettiği halde kendisi 

mahrum kalan kişidir. 

332. En kahramanınız öfke halinde nefsine hâkim olan, en haliminiz de intikam almaya 

gücü yettiği halde almayandır. 

333. En şerefli iman herkesin sizden emin olmasında tecelli eder. En şerefli İslam da 

herkesin senin elinden, dilinden sâlim olması ile tecelli eder. En şerefli hicret 

haramlardan kaçınmaktır. En şerefli cihat malınla ve canınla şehit olana kadar 

yaptığın cihaddır. 

334. En sadık rüya seher vakti görülen rüyadır. En doğru görülen rüyalar da gündüz 

görülen rüyalardır. Zira Allah bana vahyi gündüz tahsis etti. 

335. Üç zümre ehl-i cennettir: Muktedir, adil ve hayırlı işlerde muvaffak kılınan 

kimseler. Her mü‟mine merhametli ve ince kalpli olan kimseler. Fakir olmakla 

beraber iffetli olan haram lokmadan kaçan ve az helal kazancından sadaka 

verenler.  

336. Her hastalığın aslı tokluktur. Zararlı tokluk yemek üstüne yemek yemektir. 

337. Başkası için afiyet dile ki Allah sana da versin. 

338. Ramazanda on gün itikaf iki hacca ve iki umre sevabına denktir. 

339. İyiliği ehil olana da olmayana da yap. Ehil olana yaparsan ehlini bulmuş olursun. 

Ehil olmayana yaparsan sen iyi bir insan olduğunu göstermiş olursun.  



340. Güzel, gönül alıcı konuş ve güzel söz söyle. Selamı bol ver, akrabayı ziyaret et, 

herkes uyurken gece namazı kıl ki selametle cennete giresin. 

341. Kadınlarınıza loğusa halinde hurma yediriniz, lohusalıkta yemeği hurma olan 

kadının çocuğu halim-selim olur. Cenab-ı Hak loğusa halinde Meryem‟e hurmayı 

seçmişti. 

342. Dileklerinizi ümmetimin merhametli ve yumuşak kalpli olanlarından isteyiniz. 

Kalpleri katı kimselerden istemeyiniz. İyiliği de ümmetimin merhametlilerinden 

dileyiniz. 

343. Her pazartesi ve Perşembe günü ilim ile meşgul olunuz. O gün isteyene müyesser 

olur. Bir şeyi elde etmek isterseniz sabah erken davranınız. Çünkü ben ümmetimin 

erken davrandığı işlerde Allah‟ın bunu kendisine bereketli kılması için dua ettim. 

Allah da bunu kabul etti.  

344. İlim talep ediniz; ilimle beraber sükûnet ve sabır talebinde de bulununuz. 

Öğrenmekte olduğunuz kimselere ve öğretmekte olduğunuz kimselere yumuşak 

davranınız. Zorba âlimlerden olmayınız ki cehlinize yenik düşmeyesiniz. 

345. Çocuklarınızı eşit tutun. Nitekim siz de iyilik ve lütufta size karşı eşit 

davranılmasını istersiniz. 

346. Kur‟anı izhar ediniz. Onun garâibine uyunuz. Onun garaibi feraizi ve hudududur. 

Şüphesiz Kur‟an beş şey üzerine inzal edilmiştir. Helal ve haram, muhkem ve 

müteşabih ve misaller. Helâli yapınız, haramdan sakınınız, muhkemine uyunuz, 

müteşabihini de inanarak kabul ediniz ve misallerinden ibret alınız.  

347. İşçinin hakkını alnının teri kurumadan veriniz. 

348. Allah‟ın emrini aziz tutunuz ki Allah da sizi aziz tutsun.  

349. İnsanlar arasında en gayretli kişi dünya ve ahiret işlerine önem veren, her ikisini 

de ihmal etmeyendir. Hiç ölmeyeceğini sanan kişinin ameli gibi çalışınız; yarın 

ölecek bir kişi gibi günahlardan kaçınız. 

350. Ey Ümm-ü Seleme! Çalış, amel işle! Kendine ve ibadetine de güvenme! Benim 

şefaatim ümmetimin büyük günah işleyip helak olanlarınadır. 

351. Hakların en büyüğü kocanın karısı üzerindeki hakkı ve annenin oğul üzerindeki 

hakkıdır.  

352. Hizmetlinizi ve çalışanlarınızı günde yetmiş defa affediniz. 

353. Sakallarınızı bırakın, bıyıklarınızı kısaltın, saçlarınızı kına ile değiştirin; Yahudi 

ve Nasara‟ya benzemeyin. 

354. Meleklerden 33 tanesi şöyle dedi: “Yerden bir avuç toprak alın! Muhammed‟in 

okuduğunu okuyun. “Bismillahi türbete arzınâ, birîkı ba‟zınâ, yeşfî sekîmenâ bi-

izni Rabbinâ!” ağrıyan yerin üzerine koyunuz. Allah‟ın izni ile cüzzam, delilik, 

baras, humma, ruh hastalığı ve nazara iyi gelir. 



355. Cuma günü yıkanın. Her kim Cuma günü yıkanırsa iki Cuma arasındaki 

günahlarına kefaret olur. Hatta ondan sonraki üç güne daha kefarettir. 

356. Beş şeyden önce beş şeyi fırsat ve ganimet bilin. Ölmeden önce hayatı, 

hastalanmadan önce sıhhatini, meşguliyetten önce boş vaktini, ihtiyarlıktan önce 

gençliğini ve fakirlikten önce zenginliğini… 

357. Hüzünlü anlarında duayı ganimet bilin; çünkü bu bir rahmettir.  

358. Hasta mü‟minin duasını ganimet biliniz.  

359. Ya âlim ol, ya müteallim ol, yahut dinleyici ol veya bunları seven ol. Sakın 

beşincisi olma helak olursun. 

360. Elbiselerinizi yıkayın, saçlarınızı bıyık ve sakallardan alınız. Misvak kullanın, 

süslenin, temizlenin. İsrailoğulları bunu yapmadıkları için kadınları zinaya 

sürüklendi. 

361. Kapılarınızı kilitleyin, Allah‟ın ismini an, kapılarınızı kapatın. Allah‟ın ismini 

anın, lambaları ve ateşi söndürün. Çünkü şeytan kapalı kapıları açamaz, kapalı 

kaplara giremez. Farecik yanmakta olan lambayı devirir de yangın çıkar. 

362. Çocuklarınıza ilk olarak “Lâ ilâhe illallah” kelimesini öğretin. Ölürken “Lâ ilâhe 

illallah” telkin ediniz. Kişinin ilk ve son kelimesi “Lâ ilâhe illallah” olursa bin yıl 

yaşasa da bir günahından sorulmaz. 

363. Amellerin en üstünü mü‟min kardeşinin kalbine sevinç doldurman yahut onun 

borcunu ödemen yahut da onun borcunu ödemen veya ona yemek yedirmendir. 

364. Kovadan kardeşinin kabına su boşaltman sadakadır. Ma‟rufu emredip münkerden 

nehyetmen sadakadır. Müslüman kardeşinin yüzüne gülmen sadakadır. İnsanların 

geçtiği yerden eza verecek şeyi kaldırman sadakadır. Yolunu şaşırana yol 

göstermen sadakadır.  

365. Selamı yayın, yemek yedirin, Allah‟ın size emrettiği gibi kardeş olun. 

366. En üstün iman Allah için vermen, Allah için yermen, dilini Allah‟ı daima 

zikretmen, kendi nefsi için istediğini mü‟min kullar için de istemen, yine nefsin 

için hoşlanmadığını mü‟minler içinde hoşlanmaman, elhâsıl hayrı söylemen veya 

susmandır.  

367. En üstün iman sabır ve hoşgörüdür. 

368. En üstün iman nerede olursan ol Allah‟ın seninle beraber olduğunu bilmendir. 

369. En üstün cihat zalim hükümdarın yüzüne söylenen doğru ve hak sözdür. 

370. Yerlerin en üstünü mescitlerdir. Mescit ehlinin en üstünü onlara ilk giren ve en 

son çıkandır. Cemaate ilk gelen fazilet bakımından ilk inanan gibidir. 

371. En üstün cihat kişinin kendi heva ve hevesi ile ve kötü arzuları ile yaptığı cihattır. 



372. Faziletlerin en üstün olanı senden ilgini keseni ziyaret etmen, vermeyene vermen 

sana sataşanı affetmemendir.  

373. En üstün duâ Arefe günü yapılan duâdır. 

374. Duanın en üstünü “Allahümme‟ğfirlî ve‟rham ümmet-i Muhammedin rahmeten 

âmme” demektir.  

375. En üstün duâ: “Allahümme innî es‟elüke‟l-afve ve‟lâfiyete fi‟d-dîni ve‟d-dünyâ 

ve‟l-âhireh” demektir. Zira kime dünya ve ahirette af ve âfiyet verilmişse o 

kurtulanların tâ kendisidir.  

376. Benim ve benden önceki peygamberlerin en üstün sözü “Lâ ilâhe illallahu 

vahdehû lâ şerike lehu” sözüdür. 

377. Sadakaların en üstünü şefaat eden dildir.  

378. Şehitlerin en efdali ön safta çarpışanlardır. 

379. Allah katında en üstün insan âdil hükümdardır. 

380. En üstün ibadet ilim tahsil etmektir. 

381. Dünyada en üstün züht rabıta-i mevttir. En üstün ibadet de âyât-ı beyyinât-ı 

ilâhiyeyi tefekkürdür. Kim ölümü çok hatırlarsa kabrini cennet bahçelerinden bir 

bahçe olarak bulur. 

382. En üstün amel hâlis niyettir. Mü‟minin niyeti amelinden hayırlıdır. İnsanlar 

beraber ölürler ama niyetlerine göre dirilirler. 

383. Ecir bakımından hastayı ziyaret etmenin en güzel yönü hastanın yanında fazla 

oturmadan kalkmak ve ona sıkıntı vermemektir. 

384. En üstün ilim marifetullah, yani Allah‟ı zatıyla ve sıfatlarıyla bilmektir. Allah‟ı 

bilerek yapılan az amel insana fayda verir; ama Allah‟ı bilmeyenin çok ameli ona 

fayda vermez. 

385. Sükûtu tefekkür, bakışı ibret olan kimseler ile sahifesinde çok istiğfar bulunan kişi 

felâha kavuşmuştur. 

386. Yatarken “Kâfirun Suresini” okuyanlar şirk tehlikesinden kurtulur. 

387. Kur‟an-ı kerimi hüzünle ve huşu ile ağlayarak okuyunuz. Çünkü o hüzünle 

inmiştir. 

388. Kur‟ân-ı kerimi lahn-i Arap üzere fıtrî okuyuş ile okuyunuz.  

389. Yasin Suresini okuyunuz. Zira onda on bereket vardır. 

1. Aç olan okursa mutlaka yiyecek bulur ve doyar. 

2. Çıplak okursa elbiseye kavuşur. 

3. Bekâr olan okursa evlenir. 

4. Bir şeyden korka okursa emniyete kavuşur. 



5. Kederli olan okursa hüznü gider. 

6. Yolcu okursa kendisine yolculuk kolaylaştırılır ve yardım görür. 

7. Bir şeyi kaybeden okursa kaybettiğine veya daha iyisine kavuşur. 

8. Ölünün ruhuna okunursa onun azabı hafifler azabı yoksa kabri nurlanır. 

9. Susayan okursa suya kavuşur. 

10. Hasta olan okursa behamehal iyi olur. 

390. Nübüvvet derecesine en yakın olanlar âlimler ile mücahitlerdir. Âlimler 

peygamberlerin getirdiği esasları nâsa öğretirler, mücahitler de bu esasları 

korumak için savaşırlar. 

391. Kulun Allah‟a en yakın olduğu hal secde halidir.  

392. Allah‟ın kuluna en yakın olduğu vakit ise gecenin son kısmıdır. O saatlerde 

Allah‟ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse bunlardan olmaya bak… 

393. Mekân itibarıyla bana en yakın olanınız ahlakı en güzel olanınızdır. 

394. Beyne‟l-havf ve‟r-recâ kimin kalbinde birleşirse o mutlaka cennet kokusunu 

koklar. Kimde birleşmezse o cehennem kokusunu mutlaka koklar. 

395. Mideni fazla doldurmayı azalt. Zira kim dünyada çok doyarsa ahirette çok açlık 

çekecektir. 

396. Hasımlar arasında hükmet. Kasıtla zulmetmediğin sürece isabet edersen iki, hata 

edersen bir sevap alırsın. 

397. Zenginlerin yanına az girin. Çünkü bu haliniz size ihsan edilen diğer nimetleri hor 

görmenize sebep olur. 

398. Göze sürme çekiniz. Sürme gözün nurunu artırır ve kirpikleri besleyerek 

dökülmesini önler. 

399. İnsanları cennete götüren Allah korkusu ve güzel ahlaktır; cehenneme götüren de 

ağız ve tenasül uzvunuzdur. 

400. Benden sonra ümmetim için en çok korktuğum Kur‟ân-ı Kerimi heva ve 

heveslerine göre te‟vil eden ve bu hususta kendilerini ehil gören ulemadır. 

401. Âdemeoğlunun en çok hatası dilindendir. 

402. Münafıklar sizlere deli diyene kadar Allah‟ı çokça zikredin. 

403. “Sünhâne‟l-Meliki‟l-Kuddûs. Sübbuhun kuddûsün Rabbu‟l-melâiketi ve‟r-Ruh. 

Celleti‟s-semâvâtü ve‟l-ardu bi‟l-izzeti ve‟l-ceberût…” teşbihini çokça söyleyin. 

404. “Cihat eden, zekât veren, hak eden ve namaz kılanlardan hangisinin ecri daha 

büyüktür?” denildi. Peygamberimiz (asv) “Allah‟ı zikredenlerin ecir ve mükafatı 

daha büyüktür” buyurdular. 

405. Evlerinizde çok Kur‟an okuyunuz. Kur‟an az okunan evde iyilik az, kötülük çok 

olur. Evdekiler de sıkıntıdan kurtulamazlar. 



406. “Sübhânallahi ve‟l-hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Ve lâ havle ve 

lâ kuvvete illâ billahi‟l-Aliyyu‟l-Azîm!” demekle cennette çokça ağaç dikiniz. 

407. Cuma günü bana çokça selat-ü selam getiriniz. Muhakkak bu o gün bana arz 

edilir. 

408. “Elhamdü lillah” sözünü çoğaltınız. Zira bu iki kanadı ve iki gözü ile cennette 

uçup kıyamete kadar söyleyeni için mağfiret diler. 

409. Zikrin efdali “Lâ ilâhe illallah!” şükrün efdali “Elhamdülillah!” duanın efdali 

“Estağfirullah!” teşbihin efdali “Sübhâllah” dır. En faziletli ayet ise “Elhamdü 

lillahi Rabbi‟l-Âlemîn” ayetidir. 

410. “Sübhânallahi ve‟l-hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Ve lâ havle ve 

lâ kuvvete illâ billahi‟l-Aliyyu‟l-Azîm!” tesbih cümlesini çok söyleyiniz. Her gün 

yüz defa okuyunuz. Bu Bakıyât-ı Salihât” denen ahiretin, cennetin sonsuz 

hazinlerinden ve ahireti kazandıran amellerdendir. Bunu okuyanın günahları 

ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür.  

411. Ölümü çokça hatırlayınız. Hangi kul ölümü çokça hatırlarsa Allah onun kalbini 

diri tutar ve ölümü ona kolaylaştırır. Ölümü düşünmek kişiyi zahit kılar ve 

günahlardan temizler.  

412. Benden sonra Musa‟ya da çokça salat ve selam getiriniz. Çünkü hiçbir peygamber 

ümmetine onun kadar merhametli ve şefkatli olmamıştır. 

413. İnsanların en yalancısı sanatkârlardır. Vaat ettikleri zaman yerine getiremezler.  

414. Âlimlere ikram ediniz ve onlara saygı gösteriniz. Yoksulları seviniz ve yanlarında 

oturmaktan çekinmeyiniz. Zenginlere de acıyın ve nasihat edin ve mallarına göz 

dikmeyin. 

415. Ku‟âna hürmet ediniz. Onu taşa ve toprağa yazmayınız. Silinecek bir şey üzerine 

yazınız ve onu silmeniz gerekiyorsa tükürükle silmeyiniz, su ile siliniz. 

416. Hâmil-i Kur‟ân olan hafızlara hürmet ediniz. Onlara hürmet Allah‟a hürmettir. 

Onların Allah katındaki dereceleri peygamberler ile beraberdir. Ne var ki onlara 

vahiy gelmez. 

417. Ey ümmetim! Ekmeğe hürmet ediniz. Kim ekmeğe hürmet ederse Allah da ona 

ikram eder. Allah ekmeğe hürmet etmiş ve değerli kılmıştır. Ekmek göklerin ve 

yerin bereketindendir. Kim sofrada düşen kırıntıları toplar da yerse günahları 

affedilir. 

418. Benim sahabelerime de saygı gösteriniz. Sonra onları takip edenlere, sonra onları 

takip edenlere hürmet ediniz. Cennet saadeti isteyen kişi Sevad-ı Azama, ehl-i hak 

olan Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaatin ekseriyetine tabi olsun. tefrikaya düşmeyiniz ve 

cemaatten ayrılmayınız. Ümmetimin ihtilafında rahmet, ittifakı ise hüccettir. 

Ümmetim dalalet üzerinde ittifak etmez. 

419. Alimlere saygı gösterin. Çünkü onlar peygamberlerin varisidir. Onlara ikram eden 

peygamberlere ve Allah‟ın resulüne hürmet etmiş olur.  



420. Bana altı hususta söz verin ben de sizin cennete girmeniz hususunda garanti 

vereyim.  Namazı ve zekâtı zamanında eda etmeniz. Emanete riayet etmeniz. 

Fercinizi haramdan korumanız. Midenizi haramdan korumanız ve dilinizi yalan ve 

gıybetten ve haramdan korumanız. 

421. İmanca kâmil olanınız ahlakça mükemmel olanınızdır. Onlar mütevazı 

kimselerdir. Hem herkesi sever, hem de herkesçe sevilirler. Halk ile ülfet ederler. 

Ülfet eden ve kendisi ile ülfet edilmeyende hayır yoktur.   

422. Sığırın sütü şifadır, yağı ilaçtır, eti ise hastalıktır. 

423. Yâ Ömer! Yeni elbiseni giy, herkesin sevgisini ve saygısını kazanmış bir şekilde 

yaşa ve şehit olarak ölmeye çalış ki Allah sana dünyada da ahirette de göz 

aydınlığı versin.  

424. Beyaz elbise giyinin; çünkü en iyi ve temiz elbise beyaz olandır. 

425. Ümmetim ihtilaftan ancak Kureyşi sevmekle kurtulabilir. Kureyş ehlullahtır. 

Kureyş ehlullahtır. Kureyş ehlullahtır. Araplarda hangi kabile onlara muhalefet 

ederse şeytanın hizbinden olurlar.  

Açıklama: “İmamlar Kureyş‟tendir. İnsanları iyisi de kötüsü de Kureyşe tabidir. 

İyileri iyilerine kötüleri de kötülerine tabidirler. Kuryeş‟ten on iki imam 

gelmedikçe kıyamet kopmaz” hadisleri Hulea-i Raşidin‟in hem saltanat hem hilafet 

nokrasında Kuryş olacağına Hulefa-i Raşidinden sonra da Mücedditler ve Evliyalar 

olarak manevi hilafetin Kureyş ile devam edeceğine ima ve işaret eder. Ayrıca 

“Manevi Ehl-i Beyt” tabiri ile ve İran‟lı acem olan Selman (ra) için “Selman 

bendendir” hadisi ile peygamberimiz (asv) “Benim ehl-i beytim benim neslimden 

gelen değil, benim yolumdan gidendir” buyurmuşlardır. Ehl-i Beyti sünnetin 

hameleleri olarak tarif etmişlerdir.  

426. Ümmetim denize açıldıkları zaman “Bismillahi mecrâhâ ve mürsâhâ inne Rabbî 

le-ğafurun rahîm. Ve mâ kaderullaha hakka kadrihî” desinler. Onlara denizden 

zarar gelmez.  

427. Bir kul Müslüman kardeşine “Cezâkümullahu hayran kesîrâ!” derse tam manası 

ile dua etmiş olur. 

428. Sen akşam olunca “Eûzü bi-kelimâtillâhi‟t-tâmmeti min şerri mâ halaka” dersen 

hiçbir şey sana zarar veremez. 

429. Biriniz her gün yatmadan bin ayet okuyamaz mı? “Buna nasıl güç yetirelim?” 

dediler. “Biriniz yatmadan Âyete‟l-Kürsiyi” okuyamaz mı? Ayete‟l-Kürsi bin ayet 

mesabesindedir” buyurdular. 

430. Ümmetim mübarek bir ümmettir. Evveli mi hayırlıdır sonu mu bilinemez. 

Ümmetim esirgenmiş bir ümmettir. Ümmetime ahirette azap ve ikap yoktur. 

Onların azabı dünyada fitneler, depremler, düşman istilası, cinayetler ve her nevi 

felaketlerdir. Allah dünyadaki sıkıntıları ahiretin azabına tercih etmiştir. 

431. İman amelle tekâmül eder ve nihayet verâda nihayet bulur. (Vera, şüphelerden de 

uzak durmaktır.) Allah‟ın kendisine verdiği rızka kanaat eden kimse cennete 



gider. Şüphe ve tereddütsüz cennete gitmek isteyen kimse Allah yolunda 

kınayanın kınamasından korkmadan ve çekinmeden hakkı müdafaa eden kimsedir. 

432. Kur‟an yedi harf ve yedi vecih üzere nazil olmuştur. Onun her vechinin de zahiri 

ve batını vardır. Her veçhinin ayrıca haddi ve mattalaı vardır. Her haddinin de bir 

mahalli, şucun ve gusunu vardır. 

Açıklaması: Her ayetin zahiri, batını, işari ve remzî manaları yanında onun 

da dal e budakları ve her asra bakan yönü ve hitabı vardır. Sanki yeni nazil 

oluyor gibi her asra hitap eder. Dünya ihtiyarladıkça Kur‟an gençleşir. 

Zaman Kur‟ânın en büyük müfessiridir, hakikatleri zamanla inkişaf eden 

ilim ve teknik ile daha güzel anlaşılır.   

433. Kur‟an yedi vecih üzere nazil olmuştur. Onda mücadeleye kalkışmak küfürdür. 

Anladığınızla amel ediniz; anlamadığınızı anlayan bir âlimden sorunuz. Yüce 

Allah “Bilmiyorsanız zikir ehli olan bir bilene sorunuz” (Nahl, 16:43) buyurur. 

Bir soru üç kişiye sevap kazandırır. Sorana, soruya doğru cevap verene ve onları 

dinleyerek istifade edene… 

434. Peygamberimiz (asv) “Zalim olsa da mazlum olsa da kardeşine yardımcı ol” 

buyurdu. “Zalime nasıl yardı edelim?” denildi. “Onun zulmüne engel olman da 

zalime yardımdır” buyurdular. 

435. Kiminle oturup kalktığınıza ve dininizi kimden ve kimlerden öğrendiğinize dikkat 

ediniz. Ahir zamanda şeytanlar iyi insanlar kılığına girerek bilginlik taslarlar. 

(Şeytan melek suretine girerek Havva annemizi aldatmadı mı?) Onun için yanında 

bulunduğun adamın adını, babasının adını, soyunu ve sopunu öğrenin ve kimliğini 

iyi araştırın. Her âlimim diyenin sözüne itibar etmeyin.  

436. Ey Ümmetim! Kimin evlerinizi tamir ettiğinizi, kimin toprağında yaşadığınızı ve 

kimin yolunda yürüdüğünüze iyi dikkat edin. Ameller sonuçları ile değerlendirilir, 

sizler amellerinizin sonuçlarına ve nereye gittiğine ve kime hizmet ettiğinize 

dikkat edin.  

437. Allah bir kulunu helak etmek istedi mi ondan hayâyı çıkarıp alır. 

438. Allah bir hane halkını sevdi mi onlara rıfk ve mülayemet verir. 

439. Allah bir kulunu sevdi mi ona yetecek rızık verir ve onu mescidin kayyımı ve 

müdavimi yapar.  

440. Allah bir kuluna nimet ihsan ettiği zaman onun eserini üzerinde görmek ister.  

441. Allah yeryüzüne gökten bir âfet indirdi mi mescitleri imar eden ve cemaate devam 

edenlerden onu uzak tutar.  

442. Şüphesiz Allah bu dini nefsinize hâkim olmanız için vazetmiştir. Dininiz için en 

elverişli olan şey cömertlik ve güzel ahlaktır. Öyle ise dininizi bu ikisi ile 

süsleyiniz. 

443. Allah beni seçti ve bana sahabelerimi ihsan etti. Onlardan bazılarını da bana vezir 

kılmıştır. Kimini de damatlarım ve yardımcılarım kıldı. Onlara kim lanet eder ve 



söverse Allah‟ın meleklerin ve tüm insanların laneti onlar üzerine olsun. Kıyamet 

günü onun hiçbir ameli de makbul olmayacaktır.  

444. Allah her derdin devasını yaratmıştır. Ey Allah‟ın kulları tedavi olun; ancak 

haram ile tedavi olmayın. Allah şifanızı haramda kılmamıştır. 

445. Allah bir işi yürürlüğe koymak istediği zaman kişilerin akıllarını başlarından alır 

ve o işi yürürlüğe koyar; sonra akıllarını onlara iade eder de kendi elleriyle 

işledikleri işlerinden dolayı onlar pişman olur dururlar. 

446. Allah Huneyn günü sarık sarmış melekleri imdadıma gönderdi. Şüphesiz sarık 

iman ile küfrün arasını ayırır.  

447. Şüphesiz Allah farzları yerine getirmemi emrettiği gibi insanlara rıfk ve 

mülayemetle muamele etmemi de emretmiştir. 

448. Allah gökten yere dört bereket inzal etmiştir. Bunlar demir, ateş, tuz ve sudur. 

449. Allah ümmetimin kalbinden geçirdiklerine yapmadıkça günah yazmamış, 

affetmiştir. 

450. Allah gerçekten ihtiyacını gidermek amacı ile bir şey isteyeni yardımcı olmaya 

gücü yettiği halde geri çevirene öfke duyar.  

451. Allah güzeldir güzel ameli ve davranışı sever. Kuluna in‟am ve ikram ettiği 

nimetin eserini üzerinde görmek ister; sıkıntı ve fakirlik içinde kendini 

göstermeden hoşlanmaz. Kibir güzel giyinmek ve güzelce harcama yapmak değil, 

hakkı inkâr etmek ve insanları hafife alıp hor görmektir. 

452. Allah her riyakâr ve kibirliye cennetini haram kılmıştır. Güzellik de güzel elbise 

giymekte değil, tevazu, sükûnet ve vakardadır. 

453. Allah Azze ve Celle Rahimdir, Kerimdir. Hayâyı sever. Kulunun bir şey istemek 

için kaldırdığı elini geri çevirmekten hayâ eder. 

454. Allah sizin üç şeyinizden nefret eder. Kur‟an okunurken gürültü etmenizden, 

yüksek sesle bağırarak dua etmenizden, namazda ellerinizi böğrünüze koyarak 

durmanızdan… 

455. Allah sizin amellerinizden dedikodu yapmanızdan, gereksiz çok sual 

sormanızdan, mallarınızı beyhude israf ederek harcamanızdan, üzerinize farz olan 

zekâtı vermemenizden, haram mal biriktirmenizden, kızlarınızı diri diri 

gömmenizden ve anne-babanıza karşı gelmenizden nefret eder. 

456. Şüphesiz Allah kulunu Allah‟a hamd ederek yediği lokmaları ve içtiği sularından 

dolayı cennetine alır. 

457. Allah ahirette sevaba nail olması için dünyada kuluna belayı bir babanın oğluna 

hayrı taahhüt ettiği gibi taahhüt eder. Birinizin hastasını zarar vereceği 

yiyeceklerden koruduğu gibi dünyadan korur. (Allah kimine mal verir korur, 

kimine fakirlik ve hastalık vererek korur.) 



458. Kişinin en iyi hazinesi “Saliha hanımdır.” Ona baktığı zaman gönlü neşe ile dolar, 

emrettiği zaman emrini derhal yerine getirir, evinden gittiği zaman malını ve 

namusunu korur. 

459. Allah üç şeye lütuf ve ihsanı ile tecelli eder. Saf halinde namaz kıldığınız zaman, 

gece kalkıp teheccüt namazı kıldığınız zaman, gönüllülerle beraber düşmana karşı 

savaştığınız zaman. 

460. Allah her haseneyi binlerce kat çoğaltır. (Sesi kulaklar kadar, görüntüyü aynalar 

kadar çoğalttığı gibi…) 

461. Kişinin hanımı ile şakalaşması ve hoş sohbet etmesi Allah‟ın hoşuna gider de her 

ikisine de sevap yazar. Onların sevgi ile birbirlerine yardımcı olmalarından dolayı 

onları helal rızıkla merzuk kılar ve rızıklarına bereket ihsan eder. 

462. Şüphesiz Allah kulunu rızık peşinde biraz sıkıntıya sokar ve onu ne yapacak diye 

dener. Kul buna sabrederek hoşnutluk gösterir, şikâyetçi olmazsa Allah onun 

rızkına bereket ihsan eder. Hoşnutluk göstermez de halka şikâyet ederse Allah 

yine vereceği rızkını verir ama onun bereketini alır; o da hayrını göremez. 

463. Allah Teâla mü‟min erkek ve kadın kullarını İslam üzere saçının ve sakalını 

ağarana kadar ömür verirse artık onlara azap etmekten hayâ eder. 

464. Allah azze ve celle bir ok yüzünde üç kişiyi cennetine alır. Allah için ok yapanı, 

onu cepheye taşıyanı ve onu düşmana Allah için atanı. 

465. Allah tekdir teki sever. Ey ehl-i Kur‟an siz de tek yapınız.  

466. Allah azze ve celle bir tek sadaka ile imansız olarak ölüme kadar uzanan sonu 

tehlikeli yetmiş beladan sahibini korur. 

467. Allah‟ın kulunu bela ile mübtela kılması mutlaka ona ikram içindir. 

468. Allah salih bir Müslüman yüzünden komşularından yüz kişiyi gelmesi muhakkak 

olan bir beladan korur ve kurtarır.  

469. Allah kuluna günde 360 defa rahmet nazarı ile nazar eder. Onda tasarruf eder, onu 

öldürür ve diriltir. Bu Allah‟ın yarattığı insanlara muhabbetindendir.  

470. Şurası muhakkaktır ki Kur‟an okunduğu zaman Allah ehlinden onu sükût içinde 

dinler. 

471. Borçlu adamın borcu Allah‟ın hoşlanmadığı yerde olduğu zaman o borcunu 

ödeyene kadar Allah daima borçlu ile beraberdir.  

472. Allah ön safa rahmet eder, melekler de mağfiret duası ederler, müezzin de sesinin 

ulaştığı yerler kadar bağışlanır. Yaş ve kuru müezzinin ezanını dilmeyen bütün 

varlıklar ona şahitlik ederler. Müezzinin ve imamın sevabı beraber namaz 

kıldıkları bütün insanlar kadardır. 

473. Allah safları birleştirip düzenleyenlere rahmet eder, melekler de mağfiret duası 

ederler. Kim bir saftaki açığı kapatırsa Allah onun derecesini yükseltir. 



474. Allah rahmet eder, melekler ve yuvasındaki karıncalar ile deniz dibindeki balıklar 

insanlara iyiyi ve doğruyu öğretenlere dua ederler.  (Salat, Allah‟tan rahmet, 

meleklerden istiğfar ve varlıklardan dua anlamını ifade eder.) 

475. Allah ve melekleri Cuma günü sarık saranlara salat ederler.  

476. Şüphesiz Allah kendisine fuhşu ve hayâsızlığı âdet edinenleri sevmez. 

477. Allah bazı insanların zulüm ve isyanlarından dolayı bütün insanlara azap etmez. 

Ancak tüm insanlar bazılarının yaptıkları isyanı durdurmaya güçleri yettiği halde 

önlemeye teşebbüs etmezler de susarlarsa o zaman hepsine birden azabını indirir. 

(Zira küfre rıza küfür, zulme rıza zulüm, fıska rıza fısktır. Rıza göstertmekle onlar 

da zulme ve fıska iştirak etmiş olurlar.) 

478. Şüphe yok ki bir toplum güçsüzlerini ve zayıflarını gözetip haklarını vermezse 

Allah onları temize çıkarmaz. 

479. Allah bid‟at sahibi bid‟atını, (yanlış inanç ve amelini) terk etmedikçe hiçbir 

amelini kabul etmez. Nihayet yağdan kılı çeker gibi onu İslam‟dan çekip çıkarır. 

480.  Allah sizlerin kıyafetlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak sizlerin kalplerinize 

ve amellerinize bakarak hükmünü verir ve sizlere kalbinizde olanları ile değer 

verir. 

481. Yüce Allah cömert kâfirin cehenneme atılmasını emreder. Sonra cehennem 

hazinine “Bu kâfir kulumun azabını dünyadaki cömertliği ölçüsünde hafifletin” 

buyurur. 

482. Allah kendisini Allah yoluna ve ibadete veren genci meleklerine gösterir ve “Ey 

şehvetini benim için terk eden genç! Sen benim katımda bazı meleklerim gibisin” 

buyurur. 

483. Allah katı yürekli, kibirli, şişman ve çok yiyen, haksız yere sevinç gösterisinde 

bulunan, cimri, serkeş ve haris kimseye, bahile, çarşı ve pazarda gürültü yapan ve 

insanları rahatsız eden, gece leş gibi uyuyan, gündüzleri de merkepler gibi 

şehvetleri peşinde koşan, dünya hakkında bilgi sahibi olup ahiretten ve Rabbine 

ibadet ve itaatten gafil olan, peygamberin sünnetini terk eden, sözüne sadık 

olmayan, peygamberin âline kin güden ve komşularına eziyet edene buğz eder. 

484. Allah her ayeti, hatta namazdaki Fatiha‟yı bile her ayette durarak okunmasını 

sever. 

485. Allah aksıranı sever, esnemekten hoşlanmaz. Aksırmak rahmandan esnemek ise 

şeytandandır. (Zira aksırmak uyanıklık, esnemek uyuşukluk alametidir.) 

486. Allah üç şeyde sükût etmenizi sever. Kur‟an okunurken, cephede düşmanla 

savaşırken ve cenâzeyi teşyi ederken. 

487. Allah rıfkı ve yumuşaklığı sever ve ondan razı olur. Şiddete karşı yapmadığı 

yardımı rıfk ve yumuşaklığa yapar. 



488. Allah mü‟min kullarından dilediğine kıyametin uzun müddetini bir farz namaz 

vakti kadar hafif ve kısa gösterir. 

489. Allah asi kullarını imanının zafiyeti kadar işledikleri amellerinden dolayı 

cehennemde azap eder, sonra imanlarından dolayı onları cehennemden halas 

ederek ebedi kalmak üzere cennetine alır. 

490. Allah kendisinden istenmesini ister, sever ve istemeyene gadab eder. (İstemek 

kulluktur ve vermek sadece Allah‟a hastır ve yoktan yaratıp vermek Allah‟ın 

işidir. Allah‟tan başka veren yoktur, sebepleri de yaratan ve sebepler eliyle bize 

veren yine O‟dur. Bu nedenle kaybolan ayakkabı bağı dâhil her şeyi Allah‟tan 

istemek imanın kemaline delildir.) 

491. Allah ahirete çalışana dünyalığını verir, ama dünyayı asıl maksat yapana ahireti 

vermez. Ahiret amellerini dünyayı elde etmek amacıyla yapana gadab eder. 

492. Yüce Allah “Ben yeryüzündekilere azgınlıklarından dolayı azap etmek dilediğim 

zaman yeryüzünde mescitleri imar edenleri, benim rızam için birbirlerini sevenleri 

ve seher vakti istiğfar ve dua edenleri görür vazgeçerim” buyurdu.  

493. Allah Teâla “Ben kulumun bana olan zannı üzereyim. Bana iyi zanda bulunursa 

ben de ona iyi muamele ederim” buyurdu. 

494. Yüce Allah “İki ortak birbirine hıyanet etmedikçe üçüncüleri benim. Birbirlerine 

hıyanet düşünürlerse ben aradan çekilirim” buyurdu. 

495. Yüce Allah buyurdu: “Ey âdemoğlu! Benim ibadetime koyul ki gönlünü kanaat ve 

zenginlikle doldurayım ve fakirliğini bertaraf edeyim. Bunu yapmazsan ellerini 

işten ayırmam ve fakirlikten de seni kurtarmam.” (İhtiyaçlarını göz önüne getirir 

ve endişe ve sıkıntı içinde bırakırım.) 

496. Aziz ve celil olan Allah hastayı ziyaret eden kişiye yetmiş bin melek tayin eder o 

gün ve ertesi günü onun için istiğfarda bulunurlar. 

497. İnsanların Allah katındaki dereceleri akıllarına göredir. Ahmak kimseye 

ahmaklığı, facir kimseye facirliği, işlediği günahtan daha büyük fitne ve kabahat 

işletebilir. İnsanlar ancak akılları nispetinde Allah‟a yaklaşabilirler. 

498. Muhakkak ki yeryüzü şalvarla (setr-i avreti tam sağlayan sirval ve geniş don) 

namaz kılan için Allah‟tan mağfiret talep eder. (Zira yeryüzünün bereketi haya ve 

iffet ile kaimdir. Hayâ ve iffetin olmadığı yerde bereket ve fazilet olmaz. 

Mahlûkatın rızklarına noksanlık gelir.) 

499. Her Perşembe ve Cuma günü insanların amelleri Allah‟a arz edilir. Allah‟a şirk 

koşmayan her kul affedilir. Ancak birbirlerine dargın olanlar affedilmezler. Yüce 

Allah “Dargınları barışıncaya kadar tehir ediniz!” ferman eder. 

500. Ameller pazartesi ve Perşembe günleri Allah‟a arz edilir. Ben amelimin oruçlu 

olduğum halde arz edilmesini severim. 

501. Kötü ahlak iyi ameli sirkenin balı bozduğu gibi bozar. 



502. İslam tertemiz bir dindir. Siz de temizlenin ve temiz olun. Cennet temizlerin 

dışındakini kabul etmez. 

503. Şüphesiz zaman içinde iman da elbiselerinizin eskidiği gibi eskir. Bu nedenle 

imanlarınızı “Lâ ilâhe illallah” diye yenileyerek kalbinizde sabitleyiniz. 

504. İyilik ve karşılıklı ziyaretler kavim facir de olsa ömürlerinin uzamasına, ülkelerin 

mamur hale gelmesine, mal ve mülküm çoğalmasına sebeptir.  

505. Emr-i bi‟l-maruf ve nehy-i ani‟l-münkeri terk eden ne Kur‟âna ve ne de bana 

kâmil manada iman etmemiştir. 

506. Şüphesiz tövbe günahları temizleyip yıkar. İyilikler de kötülükleri giderir. Kul 

Rabbini genişlik zamanında ve zengin halinde zikrettiği zaman Allah da onu belâ 

ve dert zamanında hatırlar. 

507. Din nasihattir. Din nasihattir. Din nasihattir. “Kim için Yâ Resulallah?” denildi. 

Allah için, Resulü için ve tüm insanlar için” buyurdular. 

508. Baştan kan aldırmak sinir hastalığına, cüzzama, körlük ve baras hastalıklarına, baş 

ağrısına ve tüm hastalıklara şifadır. 

509. Hayâ imandandır. İman insanı cennete götürür. Hayâ, iffet ve dile hakim olmak 

imandandır. 

510. Dua gelen ve gelecek olan bela ve musibetlere karşı faydalıdır. Ey Allah‟ın kulları 

duadan ayrılmayın. 

511. Din kolaylıktır. Kim onu zorlaştırmaya kalkarsa hüsrana uğrar. Doğruluktan 

ayrılmayın. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.  Sabaha 

çıkarken, akşama dönerken ve gece erkenden ve sefere çıkarken Allah‟tan yardım 

isteyiniz. (Bu vakitler namaz vaktidir. Beş vakit namazınızı kılın, ihmal etmeyin.) 

512. Allah‟ı zikretmek, Allah yolunda zikirle hizmet etmek sadaka vermek üzerine 

yedi yüz kat artırılmıştır. 

513. Selam Allah‟ın yeryüzüne koyduğu isimlerinden birisidir. Bu nedenle aranızda 

selamı yayınız. 

514. Kıyamet gününde borçlar muhakkak tahsil edilecektir. Ancak üç kişiden borç 

tahsil edilmeyecek onların borcunu Allah ödeyecektir. Bunlar; Allah yolunda 

savaşmak için alınan ödenmeden şehit düşenin borcu. Ölen mü‟minin cenazesini 

kaldırmak amacı ile alınan ve ödenemeyen borçlar. Bekârın harama düşme 

korkusu ile evlenmek için borç alması ve onu ödeyemeden vefat etmiş olması. 

515. Dua kazayı önler, sadaka ömrü uzatır. Kişi bazen işlediği günahı yüzünden terbiye 

edilmesi için kendi rızkından mahrum bırakılır.  

516. Kişi cennet ehlinin ameli gibi amel işler durur, hâlbuki o ateş ehlindendir. Yine 

kişi ateş ehlinin ameli gibi amel işler durur; ama o cennet ehlindendir. Sonuçta 

kaderi galip gelir de takdir yerini bulur. 



517. Kişi helali olan hanımına baktığı zaman o da ona sevgi ile bakarsa Allah her 

ikisine de rahmet nazarı ile nazar eder. Kişi sevgi ile hanımının elini tuttuğu 

zaman günahları parmaklarının aralarından dökülür. 

518. Sabrın makbul olanı ilk anda olanıdır.  

519. Kişi kalbi ile dili, dili ile kalbi bir olmadıkça, sözü fiiline uymadıkça bir de 

komşusu şerrinden emin olmadıkça gerçekten inanmış ve imanı kemale ermiş 

olmaz. 

520. Kişi güzel ahlakı sayesinde gece kaim ve gündüz saim olanların derecelerine 

yükselir. 

521. Kişinin cennette derecesi bir anda yükseltilir. O da hayretler içinde “Ya Rab! Bu 

bana neden verildi?” der. Ona “Çocuğunun sana yaptığı dua ve Allah‟tan senin 

için dilediği mağfiret sebebi ile” denilir.  

522. Kişi yanındakileri güldürmek için bazen öyle yalan şeyler söyler ki o sözleri onu 

cehenneme süreyya yıldızından daha uzak bir yere kadar fırlatıp atar. 

523. Said fitnelerden uzak duran kimsedir. Said fitnelerden uzak duran kimsedir. Said 

fitnelerden uzak duran kimsedir. Fitne ve belalara maruz kalır da sabreder. Ona ne 

mutlu! Onu bu duruma düşürenlere de yazıklar olsun. Fitneyi uyandıranların da 

vah haline! 

524. Kıyamette sıla-i rahim getirilir ve arşa yapışır ve şöyle der: “Rabbim! Benimle 

ilgisini kesenden sen de ilgini kes, beni ziyaret edene sen ilgi göster ve on 

bağışla!”  

525. Rıfk ve merhamet berekettir. Sert ve haşin davranmak kötülüktür. Allah bir ev 

sahibine hayır murat ederse onlara rıfk kapısını açar, sert ve haşin davrananı da 

mutlaka kötü bir duruma düşürür. 

526. Kişinin kaderde takdir edilmiş Allah katında bir derecesi bulunur. Kişi ona 

herhangi bir amelle yetişemezse Allah onu hoşlanmadığı bir musibet ile imtihan 

eder de sabredip Allah‟a tevekkül ederek o dereceye nail olur. 

527. Bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız.  

528. Şeytan tek ve iki kişiye sataşır ve onları fitneye sevk eder. Ancak üç kişi bir 

cemaattir, üç kişi bir araya geldi mi onlara dokunamaz ve uzak durur. 

529. Ay bazen yirmi dokuz gün olur. 

530. Şeytan hortumunu ademoğlunun kalbinin üzerine koyar, Allah‟ı zikrettiği zaman 

kaçar, Allah‟tan gafil olduğu zaman hemen kalbine vesvese vermeye başlar.  

531. Doğruluktan ayrılmayın. Doğruluk insanı iyiliğe iyilik de insanı cennete götürür. 

Yalancılık kötülüğe, kötülük de insanı cehenneme götürür.  

532. Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kişiyi su-i akıbetten korur. 



533. Akrabaya verilen sadakanın sevabı iki misli olarak yazılır. 

534. Pişmanlık tövbedir. Kul günah işler, onu hatırlayınca da üzülür. Allah onun 

mahzun olduğunu görünce daha onu bertaraf edecek bir amel işlemeden ve tövbe 

etmeden affeder.  

535. Kul uyuduğu zaman ruhu alınmış olur. Bu nedenle vitir namazını kılıp öyle 

uyuyun. Her ayda üç gün oruç tutan bütün sene oruç tutmuş gibidir. Kul her sabah 

kalktığı zaman her azasının sadakası ve zekatı vardır ve her azanın bir ibadeti 

vardır, bunu yaparak onların şükrünü eda etmiş olur. 

536. Kul ihtiyaçtan fazla bina hariç bütün harcamalarından sadaka sevabı alır. 

537. Kulun bütün gâyesi dünya olunca Allah onun malını ve mülkünü yayar. 

İhtiyaçlarını ve fakirliğini gözler önüne serer, sabah akşam fakirlikten/ihtiyaçtan 

kurtulamaz. Derdi ahiret olanın malını dağıtmaz, kalbine kanaat zenginliği ile 

doldurur. O da sabah zengin kalkar, akşam zengin yatar. 

538. Kul hastalanarak kalbi yumuşadığı zaman günahlarını hatırlayarak gözlerinden 

sinek kadar yaş gelirse bu sebeple Allah onun günahlarını temizler. İyi olursa 

tertemiz olur, vefat ederse tertemiz ölür. 

539. Kul dua ettiği zaman üç şeyden birisini mutlaka elde eder. Ya günahları affedilir, 

ya kendisine daha iyi imkânlar sağlanır veya mükâfatla mukabele görür. 

540.   Halk cemaatle namaz kıldığı zaman Allah onlardan hoşnut olur. 

541. Kul zulme uğrayıp kendisine yardım edilmediği zaman gözlerini semaya dikerek 

yardım diler ve dua ederse Allah ona “Buyur kulum!” ben sana ya hemen veya 

sonra mutlaka yardım edeceğim!” buyurur.  

542. Kulun söylediği yalan ağzından çıkar çıkmaz öyle kötü kokar ki yanındaki 

melekler dayanamayarak bir fersah uzağa kaçarlar. 

543. Mü‟min kul dua eder. Yüce Allah Cebrail‟e (as) “Ona cevap verme, çünkü ben 

onun sesini duymaktan hoşlanıyorum” buyurur. Bir facir de dua ettiği zaman 

Yüce Allah Cebrail‟e (as) “Onun ihtiyacını hemen görüver. Çünkü ben onun 

sesini duymak istemiyorum” buyurur.  

544. Öfke şeytandandır, şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülür. Bu 

nedenle öfkelendiğiniz zaman abdest alınız. Görmez misiniz kişi öfkelendiği 

zaman yüzü kızarır, gözleri kırmızılaşır ve boğaz damarları şişer. 

545. Kişi dostunun dini ve yolu üzeredir; kiminle arkadaş olduğunuza iyi dikkat edin. 

546. İçinde cömertlik bulunan eve rızkın girmesi kasabın bıçağının devenin hörgücüne 

girmesinden daha sür‟atlidir. 

547. Faiz yetmiş üç kısımdır. Faiz kişinin Müslüman kardeşinin namusuna musallat 

olması gibidir. 



548. Kıyamette insanlar arasında hüküm verilip bitene kadar kişi sadakanın gölgesi 

altında serinleyecektir. 

549. Rıfk ve yumuşaklık bütün hayırların başıdır. Rıfktan ve tatlılıktan mahrum olan 

kişi tüm hayırlardan yoksun olur.  

550. Helalin hesabı, haramın azabı vardır.  

551. Sür‟atli yürümek mü‟minin heybetini giderir. 

552. Cömertlik yüce Allah‟ın en önemli vasfıdır. 

553. Güzel görünüş, ağırbaşlılık ve iktisat nübüvvetin yirmi dört cüzünden bir cüzüdür. 

554. Misvak ağzı temizler, Rabbi razı eder, kişinin belağatını artırır, balgamı giderir ve 

göz nurunu çoğaltır. 

555. Önce selam sonra kelam. Selamda önce soru sorana cevap verilmez. Yemeğe de 

selam veren çağrılır. 

556. Selam yüce Allah‟ın isimlerinden birisidir. Selam vereni hayırdan başka bir şey 

ile anmak haramdır. 

557. Gençlik delilikten bir parçadır ve kadınlar şeytanın kemendidir. 

558. Kış mü‟minin baharıdır. Gündüzü kısadır onu oruçla geçirir, gecesi uzundur; onu 

da ibadetle ihya eder. 

559. Mü‟minin abdestten artan sudan içmesi en aşağısı üzüntü olan yetmiş hastalığa 

devadır. 

560. Evdeki ihtiyar kavmi içindeki peygamber gibidir. 

561. Şehit ölüm acısını ancak birinizin kendisine dokunması gibi hissederler. 

Kıyamette de yetmiş kişiye şefaat ederler. 

562. Oruçlu döşeğinde uyuyor da olsa ibadet halindedir. Oruçlu mü‟min gıybet 

etmedikçe veya eziyet etmediği sürece ibadette sayılır.  

563. Gündüzün yarısında, güneş zevalde iken namaz kılmak mekruhtur, Cuma günü 

hariç. (Bir de Kâbe‟de kerahet vakti yoktur) 

564. Takvaya ermiş kişinin arkasında kılınan namaz makbuldür. Takvaya ermiş kişinin 

yanında oturmak ibadettir. Ondan ders almak ve sohbet etmek sadakadır. 

565. Gece namazı ikişer rekattır. Her iki rekat başında oturur dua ve niyazda 

bulunursun. Tezellül içinde ellerini yüzüne çevirerek „Ya Rabbi! Yâ Rabbi‟ diye 

yalvarırsın. Kim bunu yapmazsa onun namazı noksandır. 

566. Sükût hikmettir; ama ne ki bunu yapan azdır. Kim kendisini ilgilendirmeyen 

şeylerden konuşursa çok yanılır. 

567. Sükût âlimin süsü, ahlâkın efendisi, cahilin kurtarıcısıdır onun cehaletini örter. 



568. Oruç sabrın yarısıdır. Oruç kalkandır, kişiyi cehennemden korur. Oruçta riya 

olmaz. 

569. Yitiği bulan ilan eder ve sahibini arar. Sahibini bulursa verir, bulamazsa o 

Allah‟ın dilediği kimseye verdiği bir metadır. 

570. Mescitte gülmek kabrin karanlığıdır. 

571. Kabrin sıkması mü‟minin affedilmemiş günahlarına kefarettir. 

572. Ziyafet üç gündür, ondan fazlası sadakadır. 

573. Şükrederek yiyen kişi sabrederek nafile oruç tutan gibidir. 

574. Temizlik imanın yarısıdır. Temiz bir şekilde abdestli olarak uyuyan kişi gündüz 

oruçlu, gece ibadette geçiren kişi gibidir. Temizlik dörttür; bıyıkları kırpmak, etel 

trası olmak, tırnakları kesmek ve misvak kullanmaktır. 

575. Âlim ilmi ile Allah rızasını gözetirse her şey ondan korkar; şayet ilmi ile dünyayı 

gözetirse o her şeyden çekinir ve korkar. 

576. Hakkı ile zekât toplayan memur evine dönene kadar Allah yolunda gazaya çıkmış 

gibidir. 

Açıklama: Bu hadise göre devlet memuru görevini hakkı ile yapıyor ve işine hile 

katmıyor, işten kaçmıyor ise Allah yolunda sayılır ve görevini ibadet haline 

getirmiş olur. Amirine itaat eder ve memnun ederse Allah'a itaat etmiş ve Allah'ı 

razı etmiş olur. İtaat maruf olanadır. Yani bir haksızlığa ve adaletsizliğe sebep 

olmuyor ve bir fayda ve maslahatı takip ediyorsa itaat edilir. İtaat etmemek 

haksızlık ve günahtır. Adaletsiz ve haksız, Allah'a ve Resulüne isyana sebep olan 

bir emir ise isyan edilmeden pasif direniş ile uygulanmaz. Allah'a isyan emrine itaat 

edilmez. 

577. Fitne zamanında ibadet bana hicret gibidir. 

Açıklama: Fitne zamanında fitneye kapılmadan ibadete devam etmek küffarın 

tazyikine aldırmadan malı ve mülkü terk ederek Allah Resulü ile hicret etmek gibi 

ibadettir. Zira fitne ibadeti terk ettiren şeydir. İbadet ise imanı şüphelerden 

koruyarak tahkiki hale getirmek, farzları yapmak, nafileleri terk etmemek ve 

sünnet-i seniyye dairesinde hayatını geçirmektir. Fitne bunların yapılmasına engel 

olan hususlardır.  

578. Kullar Allah‟ın kullarıdır, ülkeler de Allah‟ın ülkeleridir. Kim bir ölü araziyi 

canlandırırsa o onundur. Kim kır bir yerden su çıkarırsa o su da onundur.  

579. İbadet on nevidir, dokuzu sükût etmek, biri de helal kazançtır. 

Açıklama: Evet, susan kurtulur ve konuşan ya fitneye düşer veya fitnecilerin 

hücumuna hedef olur. İnsan susarak ve kalbini Allah ile meşgul ederek, hayalini 

hizmet-i imaniyeye vererek kurtulur. 

580. Reisliğin önü kınama ve tenkit, sonu pişmanlık ahirette de azaptır. 



581. Söz vermek borç gibidir. Söz verip yapmayanın vay hâline, vay hâline!  

582. İlmin anahtarı sormaktır. 

583. Akika kurbanı yedisinde, on dördünde veya yirmi birinde olur. Erkek için iki 

koyun, kız için bir koyun. 

584. İlim amelden hayırlıdır. Âlim ilmi az olsa da ilmi ile amel edendir. Dinin ana 

temeli haramdan sakınmaktır. Kişi öğrenmeye devam ettikçe âlimdir, “Biliyorum” 

diye öğrenmeyi terk edince cahildir. 

585. İlim ve hikmet mü‟minin yitiğidir, nerede bulursa almalıdır.  

586. Amellerin en iyisi orta halli olandır.  

Açıklama: Orta halli olmak vasat olmaktır. Vasat ise istikamet üzere olup ifrat ve 

tefritten uzak, aşırılıklardan beri olan demektir.  

587. İlim benim mirasımdır. İlmi gizlemek caiz değildir. Âlimler peygamberlerin 

varisidir. 

588. Sarık Arapların tacıdır. Araplar sarığı terk ettikleri zaman Allah da onların izzet 

ve şereflerini alır. 

589. Garip kişi hastalandığı zaman sağına-soluna, önüne ve arkasına bakar da tanıdığı 

kimseyi bulamaz da Allah‟a yönelirse Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Bu 

durumda ölürse şehittir. 

590. Suda boğularak ölen, garip, akrep ve yılan sokmasından vefat eden, karın 

ağrısından vefat eden ve depremde göçük altında kalarak ölenler şehittir. Malı, 

canı, kardeşi ve komşusunu müdafaa ederken öldürülen de şehittir. Emr-i 

bil‟ma‟ruf ve nehy-i ani‟l-münkeri yapan kimse bu durumda öldürülürse şehittir. 

591. Kocasını seven ve kıskanan ve ona itaat eden kadın Allah yolunda cihat eden 

mücahit gibidir. Kadının cihadı kocasına itaatidir. Kadının cihadı hacdır. 

592. İnsan üç zaman ve halde gaflet içinde bulunur. Sabah namazından gün doğana 

kadar uykusu gelir de gaflet içinde olur. Borçlu da borcunu zamanında 

ödemeyerek gaflete dalar da alacaklıları çoğalır.  

593. 60 bin dirhemi olan zengin, olmayan fakirdir. 

594. Namus konusunda gayret imandan, kadınlarla müstehcen konuşmak nifaktandır. 

595. Her Müslümanın haftada bir defa yıkanması vaciptir. 

596. Kur‟an şifadır. Kur‟an şefaat edicidir. Kur‟an öyle bir nasihatçidir ki ona uyan 

kurtulur. Kur‟an öyle bir hazinedir ki ona sahip olan zengindir ve ondan öte 

zenginlik yoktur. Kur‟ân-ı Kerimi çok okuyanlar ehl-i cennet kurrâlarıdır. Kim 

Kur‟ana ve peygamberin sözlerine değer vermezse ahiretini kaybeder. 



597. Büyük günahlar “Ekberu‟l-Kebâir” dokuzdur. Allah‟a şirk koşmak, haksız yere 

cana kıymak, faiz alıp yemek, yetim malını yemek, namuslu kadınlara iftira 

etmek, savaş zamanı cepheden kaçmak, anne-babaya asi olmak, Kâbe‟de kan 

akıtmayı helal saymak, Kâbe‟de ve Mescid-i Haram çevresinde yaş bitkileri 

koparmayı helal saymak. 

598. Yalan yüzü kızartır. Söz taşımak kabir azabına sebeptir. İman ile yalan bir arada 

durmaz.  

599. Yer mantarı “menn” kudret helvası cinsindendir. Suyu da gözlere şifadır. 

600. Kur‟an okumadan maharet sahibi olan kişi meleklerle beraberdir. Okumakta 

zorlanan ama okumaya devam edene de iki kat sevap vardır. 

601. Akıllı adam nefsini hesaba çeken, ölümünden sonrası için güzel amellerde 

bulunandır. Aciz ve ahmak da nefsinin arzularına uyan, sonra da Allah‟ın 

kendisini affedeceğini zanneden kimsedir.    

602. Mü‟min emin, güvenilir kimsedir. Mü‟min külfeti az olan kimsedir, kimseye yük 

olmaz. Mü‟min pek şerefli ve iyi insandır. Bu nedenle her halükârda selamettedir.  

603. Mü‟min dünyada başına gelenlerden yakınmaz, kâfir ve münafık en ufak bir şeyi 

dert edinir. 

604. Mü‟min ülfet eden ve ülfet edilen kimsedir. Ülfet etmeyen ve halka yardım ederek 

kendisini sevdirmeyende hayır yoktur.  

605. Mü‟minler kemerli bir binanın taşları gibi birbirlerine yardım ederek ayakta 

kalırlar. 

606. Mü‟min bir mide ile yer, kafir ise yedi mide ile yer. 

607. Mü‟min öyle yumuşaktır ki sen onu ahmak zannedersin. 

608. Mü‟min serapa, baştan ayağa kadar hayır ve faydadır. Beraber yürürsen sana 

faydası dokunur, danışırsan doğruyu söyler ve sana faydası olur, komşuluk 

yaparsan sana faydalı olur hülâsa mü‟min her bakımdan faydalı insandır. 

609. Mü‟minde her kötü huy bulunabilir; ancak yalan ve hıyanet asla bulunmaz. 

610. Mü‟min kardeşine geniş davranır. 

611. Mü‟min Allah‟ın sevgili kuludur. Mü‟minin dilinde melek konuşur, kâfirin 

dilinde ise şeytan konuşur. 

612. Mü‟min yiğittir, dikkatlidir, zekidir, itaatkârdır, acele etmeyendir, âlimdir ve 

takva sahibidir. Münafık ise insanları arkadan çekiştirir ve yüzlerine karşı dil 

uzatan bir cehennem odunudur. Şüpheli şeyler üzerinde durmaz, haramdan 

çekinmez tıpkı gece odun toplayan kimse gibi neyi nereden kazandığına ve nereye 

harcadığına önem vermez. 

613. İlminden istifade edilen bir âlim bir abidden efdaldir. 



614. Mü‟min dünyada garip gibidir. Göz kamaştıran ziynetlere önem vermez. 

Dünyanın cefasından yakınmaz. İnsanlara karşı bambaşka bir durumu vardır. 

İnsanların da ona karşı durumları çok farklıdır. Gönlü rahat ama cesedi yorgundur. 

615. Evleri ve kendileri birbirlerinden uzak da olsalar mü‟minler birbirlerine öğüt 

vererek birbirlerini severler. Facirler de evleri ve kendileri birbirlerine yakın da 

olsalar birbirlerini sevmezler ve devamlı çekişir dururlar.  

616. Allah için birbirlerini severek birbirlerini ziyaret edenler kıyamette Arşın 

gölgesinde nurdan minberler üzerinde peygamberler, Sıddıklar ve şehitlerle 

beraber olacaklar ve mahşer halkı onlara gıpta ile bakacakları bir mevkide 

olacaklardır.  

617. Takvaya erenler ulu kişilerdir. Âlim ve fakihler öncülerdir. Bunlara ilim 

verilmeden önce ilmi tebliğ edeceklerine dair kesin söz alınmıştır. Bunların 

yanında oturmak bereket, yüzlerine bakmak ibadet ve gönül aydınlığıdır. 

618. Kocası ölen kadın renkli süslü ve ipekli  elbiseler giyemez, eline kına yakamaz.  

619. Mecliste konuşulan sözler emanettir, uluorta ifşa edilerek hıyanet edilmez. 

620. Mü‟minin mü‟mine karşı çirkin ve fena söz söylemesi ve harekette bulunması 

helal olmaz. 

621. Kadınlar avrettir. Evinden çıktığı zaman şeytan arkasına takılır. Onun Allah‟a en 

yakın olduğu yer evinin köşesidir. İbadetinin en makbul olanı da evinin köşesinde 

yaptığı ibadetleridir. 

622. Kadın kocasının tüm haklarını vermedikçe Allah‟ın hakkını ödemiş olmaz. 

Allah‟a itaati kocasına itaatidir. Deve üzerinde de olsa, tandırın başında da 

bulunsa kocası nefsine arzuladığı zaman erkeğini men etmemelidir. 

623. Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu korur ve 

kocasına itaat ederse cennete dilediği kapıdan girer.  

624. Asa ile yürümek tevazudandır. 

625. Kadın hamileliğinden doğumuna, doğumundan meme emmesine, memeden 

çocuğu ayırıncaya kadar Allah yolundadır. Bu arda ölürse (iki sene) şehit sayılır. 

Kadın hamile olunca gündüz oruçlu, gece ibadette geçiren ve kendisini Allah‟a 

veren ve Allah yolunda savaşan kimse gibi sevaba nail olur. Karnındaki çocuk 

onu rahatsız ettiği zaman onun ecrinin büyüklüğünü hiç kimse tahmin edemez. 

Doğurduğu zaman yavrusunu her emzirmede bir kişinin hayatını kurtarmış kadar 

sevaba nail olur. Çocuğunu iki sene sonra sütten kestiği zaman bir melek 

kendisine gelerek “Aferin sana!” diye omzuna vurur ve “haydi yeniden başla!” 

diye onu teşvik eder. 

626. Kişi dostunun ahlakı üzeredir. Kendisini düşündüğü gibi seni düşünmeyen kimse 

ile arkadaşlık yapmanda hayır yoktur.  

627. Kişinin amellerini yazan “Kiramen Kâtibin” melekleri vardır. Bunlar kişinin sağ 

ve sol omuzundan ayrılmazlar. Sağ omuzundaki melek sol omuzdaki meleğe söz 



sahibidir. Kişi bir hayır işlediği zaman soldaki meleğe “Haydi bunu yaz!” der. Bir 

günah işlediği zaman da ona “Bekle, yazma. Yedi saat müddet ver, belki tövbe 

eder” diye ikaz eder ve tövbe etmesini bekler. 

628. İnsanların içinde bulunup da eziyetlerine sabreden bir mü‟min onların içinde 

bulunmayıp sabretmeyenden daha hayırlıdır. 

629. Müslümanın hayvanı boğazlarken Allah‟ın adını anması yeterlidir. Şayet unutursa 

etini yerken besmele çeksin ve yesin. 

630. Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onun hakkında fenalık 

düşünmez, onun aleyhinde dolap çevirmez. Müslümanın canı, malı, kanı, ırz ve 

namusu Müslümana haramdır. Peygamberimiz (asv) sonra kalbini işaret 

buyurarak üç defa “İşte Takva buradadır” buyurdular. Sonra “Kişiye kötülük 

olarak Müslüman kardeşini hor görmesi yeterlidir” buyurdular.  

631. Müslümanlar bir bedenin azaları gibidirler. Bir bedende bir aza sızlanırsa diğer 

azalar da aynı acıyı paylaşırlar.  

632. Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar. Ot, su ve ateş… birbirlerini engelleyemezler. 

633. Mü‟min öldüğü elbisesi ile dirilir. Mahşerde tüm insanlar çıplak dirilirler; ancak 

mü‟minler kefenleri ile diriltilirler. Bu nedenle kefenlerinizi güzel yapınız. 

634. Karanlıkta camiye gidenler Allah‟ın rahmetine dalanların ta kendileridir. 

635. Cemaate yaya gitmek, abdesti güzel almak, namazdan sonra diğer namazı 

beklemek günahlara kefarettir. Ribat, yani dine bağlılık budur. 

636. Musibetler, hastalıklar ve hüzünler dünyada cezadır, ama yüzlerin karardığı ahiret 

gününde ise sahibinin yüzünü ağartır. 

637. İyilik cennet kapılarından bir kapıdır, tehlikeleri önler. 

638. Zinadan ve riyadan vazgeçmeyen puta tapan gibidir. 

639. Hoş olan şey ismi gibi hoştur. Dünyada hoş olan iyilikseverler ahirette de hoş ve 

iyiliksever olacaklardır.  

640. Büyük harp ile Kostantiniyyenin fethi ve deccalın zuhuru yedi ay içinde olacaktır. 

641. Elbiseye bulaşan meni tükürük ve sümük gibidir; onu bir bezle silmek kâfidir. 

642. Üç şey kişiyi helak eder: Kişinin kendisini beğenmesi, aşırı cimrilik ve kendisine 

uyulan çirkin arzu ve heves. 

643. “Ölüm her Müslüman için kefarettir.” Yani ölüm acısı günahlarına kefarettir. 

644. İnsanlar hayır işlerler; ancak onların mükâfatı akıllarına ve niyetlerine göredir.  

645. İnsanlar hukukta tarak dişleri gibi eşittirler; ancak takvada ve fazilette merdiven 

basamakları gibi üstün olurlar. Kendisine değer verdiğin gibi sana değer vermeyen 

kişi ile arkadaşlık yapma. 



646. Allah yolunda uyuyan, gündüz oruç tutan ve gece ibadet eden gibidir. 

647. Cuma namazından hutbe okunurken uyumak şeytandandır. Sizden kimin uykusu 

gelirse yerini değiştirsin. 

648. Kadınlar güçsüz ve avret olarak yaratılmıştır. Onların avretlerini evlerinizle örtün; 

zayıf yönlerini de sükûnetle karşılayınız. 

649. Kâbe‟ye bakmak ibadettir. Anne-babanın yüzüne bakmak ibadettir. Denize 

bakmak ibadettir. (Denize, dağa i ormana ve varlıklara ibret nazarı ve esma-i 

ilâhînin tecellisi olarak görüp bakmak tefekkürî ibadettir.) 

650. Harama bakmak şeytanın zehirli oklarında bir oktur. Kim bunu Allah korkusu ile 

terk ederse kabinde iman halavetini bulur. Allah onu kalbinde tadını bulacağı bir 

imanla mükâfatlandırır. 

651. Zafer sabırla elde edilir. Üzüntüyü ferahlık takip eder, güçlüğün karşısında 

mutlaka bir kolaylık vardır. Yüce Allah buyurdu: “Muhakkak zorluk kolaylıkla 

beraberdir.” (İnşirah Suresi) 

652. Hüsn-üü niyet sahibini cennete sokar. Hüsn-ü hulk sahibini cennete sokar. Güzel 

komşuluk sahibini cennete sokar. 

653. Niyet-i sâdıka arşa asılıdır. Kulun niyeti hâlis olursa arş kımıldanır ve onunla o 

kişi mağfiret olunur. 

654. Emirlere verilen hediyeler hıyanete sebeptir. Hediye hâkimin gözünü kör yapar. 

655. Hediye Allah‟ın rızıklarındandır. Onu kabul eden Allah‟tan kabul etmiş olur. Onu 

kabul edin ve ondan daha iyisi ile mukabelede bulunun. 

656. Tek başına kalmak kötü arkadaştan iyidir. İyi bir arkadaşla oturmak tek başına 

oturmaktan iyidir. Hayrı konuşmak sükût etmekten iyidir. Sükût etmek de kötü 

konuşmaktan iyidir.  

657. Çocuk cennet kokusudur. Çocuk kalbin meyvesidir. O korkulacak, kıyılmayacak 

ve üzerinde hüzün duyulacak bir varlıktır. Çocuk senin yatağındır. 

658. Vesvese (amelde titizlik) hâlis imandandır. 

659. Velîme (düğün ziyafeti) haktır. Kim bunu kabul etmez ve icabet etmezse Allah‟a 

ve Resulüne âsi olmuş olur. Davetsiz olarak giren kişi de hırsız olarak girmiş ve 

perişan halde çıkmış olur. 

660. Verâ, amellerin efendisidir. Masiyetle başbaşa kaldığı zaman kendisini ondan 

koruyacak bir verası bulunmayan kişinin diğer amelleri kabul edilmez. Verâ, gizli 

ve aşikar hallerde Allah‟tan korkmak, yoklukta ve varlıkta infak etmek, iktisat 

etmek, hoşnutluk ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamaktır. 

661. Dikkat edin! Mü‟min kendi nefsine hâkim olandır. Bu kişi kendisini hoşnut ettiği 

gibi başkalarını da hoşnut etmesini bilir. Gerçek vera sahibi şüpheli hallerden ve 

şeylerden uzak durandır. 



662. Sadaka vermeye en yakın olanınızdan ve akrabanızdan başlayın. 

663. Kolaylık bereket, güçlük ise kötümserlik getirir.  

664. Yalan yere yemin memleketleri harap eder. Kişinin mal koparmak için yalan yere 

yemin bereketi giderir. Yalan yere yemin etmek mal sattırır ama kazancı ve 

bereketini alır. 

665. Yemin ancak arkadaşının seni doğrulayacağı şeyler üzerine olur. 

666. Yemv-i mev‟ûd kıyamet günüdür. Şâhit ise Cuma günüdür. Meşhût, da Arife 

günüdür. Cuma gününü Allah bizim için saklamıştır. Salat-ı Vustâ ise ikindi 

namazıdır. 

667. Yemin, yemin talep edenin niyetine göredir. 

668. “Bismillahirrahmânirrahîm” her kitabın anahtarı ve başlangıcıdır. 

669. Ashabım için fakr-u zaruret mutluluktur. Ahir zamanda mü‟minler için ise 

zenginlik mutluluktur. 

670. Fuhuş ve hayâsızlık İslam ile asla bağdaşmaz. En iyi Müslüman ahlakı en iyi 

olandır. 

671. Kabir ahiret konaklarının ilkidir. Ondan kurtulan için gerisi kolaydır. Ondan 

kurtulamayan için sonrası daha çetindir. 

672. Yalan nifak kapılarından bir kapıdır. 

673. Yalan küçük dahi olsa yalan olarak yazılır. Öyle ise şaka da olsa yalan 

söylemeyiniz. 

674. Tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ile Allah‟ın yüceliği ve zikrini dilinden 

düşürmeyenin virdi arı uğultusu gibi bir sesle Arş‟ın etrafında döner ve sahibi 

anarlar. Rahmanın nezdinden hiç durmadan anılacak bir şeyinizin olmasını 

istemez misiniz? 

675. Mü‟min katiyen necis olmaz. 

676. Suyun kokusunu, tadını ve rengini bozmadıkça hiçbir şey onu necis yapamaz. 

677. Mü‟minin yerden eziyet veren bir şeyi kaldırmasında, yol göstermesinde, güzel 

konuşamayanın meramını anlatmasında, komşuya süt vermesinde, hayvanını 

taramasında ve ona kucağında yiyecek taşımasında dahi ecir ve mükâfatı hak eder. 

678. Kocalarından para isteyerek boşanmak isteyen kadınlar münafıkların ta kendisidir. 

Sebepsiz boşanmak isteyen kadına cennet haram, cehennem vaciptir. 

679. Kadın dini, soyu, malı ve güzelliği için alınır. Sen dindar olanını tercih et ki elin 

toprakla dolsun ve mutlu olasın. 

680. Kadın eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Onu düzeltmeye kalkarsan kırarsın. 

Onu idare etmelisin. 



681. Kadın şeytanın oklarından bir oktur. Şeytan kadın kılığında gelir ve gider. Biriniz 

hoşlandığı bir kadını görse hemen evine hanımına gelsin. Çünkü o içindekinin 

geri çevirir. Kim de Allah için gözlerini yumar da harama bakmazsa Allah ona 

lezzetini duyacağı bir ibadet lütfet. 

682. İstişare etmek isteyene müşavir yardımcı olmalıdır. İstişare edilen kişi de bunun 

ehli ve güvenilir olmalıdır. 

683. İnsanlarla alay edenle cennetin kapısında alay edilecektir. Cennetin kapısı açılarak 

çağrılacak o da ümitle gelince kapı yüzüne kapanacaktır. Nihayet cennetin kapısı 

açılacak ama o kapanır korkusu ile gelip de kapıdan içeri girmeyecektir. (El-cezâü 

min cinsi‟l-amel…) 

684. Allah‟ın yardımı mihnet ve çalışma oranında gelir; sabır da bela oranında verilir. 

(Şeyhim himmet, oğlum hizmet…) 

685. Hadislerin bir kısmı bir kısmını nesheder, tıpkı Kur‟anın bir kısmı bir kısmını 

neshettiği gibi… 

686. Haklı olduğu halde münakaşadan çekinen kimseye Allah cennette bir ev bina 

eder. 

687. Dünyada çok şey edinenler ahirette az şeye sahip olacaktır. Ancak Allah‟ın 

kendisine sağına, soluna, önüne ve arkasına hayır verip de hayır işleyenler 

müstasnadır.  

688. Biriniz mescitte namazı beklediği sürece melekler kendilerine rahmet ve mağfiret 

dilerler. Yine melekler ilim talep edenlerin üzerine kanatlarını gererler. Fakir 

mü‟minlerin sıkıntıdan kurtuldukları için sevinirler. Birinizin sofrası kurulu 

olduğu sürece o evdekiler için rahmet dilerler.  

689. Melekler cünüp olanın yanında yıkanmadıkça bulunmazlar. Melekler yine içinde 

heykel, resim buluna eve girmezler. (Başı açık kadınların bulunduğu yere de 

melekler girmezler.) 

690. Ölen kişi kabrinde çocuklarının kendisi için ağlaması sebebiyle azap çeker. Ölü 

kendisini taşıyanı, cenaze namazı kılanları ve kabre indirenleri bilir. Yine insanlar 

çıplak olarak dirildikleri zaman ümmetim kefenleri ile dirilirler. Bu nedenle 

onların kefenlerini güzel yapınız. (Bir başka rivayette ölü öldüğü elbisesi ile 

beraber dirilir.) 

691. İnsanlar kıyamet günü Allah nezdinde cemaate devam etmeleri ölçüsünde o 

şekilde dirilir ve otururlar. İlk ilk gidenler, sonra ikinci gidenler, sonra üçüncü ve 

dördüncü gidenler Allah huzurunda saf olurlar. 

692. Doğru hal, doğru, istikametli yol ve itidal üzere olmak nübüvvetin yirmi beş 

cüz‟ünden bir cüz‟üdür.  

693. Yılan ve akrep gibi haşereler cinlerdendir. Her kim onlardan birisine rast gelirse 

ve evinde görürse „Allah‟tan kork! Haydi git‟ desin ve kovsun. Şayet geri dönerse 

o zaman onu öldürsün. 



694. Yukardaki veren el alan elden üstündür. Vermeye de önce nafakası ile yükümlü 

olduklarınızdan vermeye başlayın. 

695. Aklın başı insanlar tarafından sevilmektir.  

696. Allah iyi amelleri gizleyen kulları sever. Az da olsa gösteriş gizli şirktir. Allah‟ın 

salih kulları az da olsa gösterişten hoşlanmazlar, gözden ırak oldukları zaman 

aranmazlar, hazır oldukları zaman da meclislere davet edilmezler ve 

tevazularından tanınmazlar. Onların kalpleri hidayet meşalesidir ve onlar her 

karanlık yerden çıkar ve orayı nurlandırırlar. 

697. Ümmetimin velileri cennete amelleri ile girmezler. Allah onları rahmeti ile kuşatır 

da onlar nefislerini terbiye ederler, kalplerini temiz tutarlar ve Müslümanlara 

merhametle muamele ederler. Bu sebeple de Allah onları cennetini vacip kılar ve 

cennetine alır. 

698. Babasının vefatından sonra kişinin babasına yapacağı en iyi hayır onun dostlarını 

ziyaret etmesi ve onlara iyilik yapmasıdır.  

699. Allah‟ın en çok sevdiği ev içinde iyilik yapılan bir yetimin bulunduğu evdir.  

700. Allah‟ın en çok sevdiği amel de namazı vaktinde kılmaktır.  

701. Birinizin pabucunun bağı koptuğu zaman “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn!” 

derse Allah‟ın rahmetini, hidayetini ve mağfiretini hak etmiş olur. 

702. Karşılığında ücretini hak ettiğiniz en hayırlı ücret Allah‟ın kitabını öğretmeniz 

karşılığında aldığınız ücrettir.  

703. Ümmetim hakkında en çok korktuğum üç şeydir: “Âlimin yanılması, münafığın 

Kur‟ân-ı Kerimi kendisine siper ederek konuşması ve mücadele etmesi ve sizin 

için ayrılmış olan dünyalık malınızın sizleri fitneye sevk etmesidir. 

704. Ümmetim hakkında en çok korktuğum, namazı vaktinden geçirmek veya 

vaktinden önce kılmaktır.  

705. En kötü hırsızlık rükûuna, secdesine tam riayet etmeden namazdan çalmaktır.  

706. Semaya en hızlı çıkan sadaka kişinin güzel yemek hazırlayıp sonra dostlarından 

bir kaçını davet ederek yedirmesidir. 

707. Kıyamette en çetin azaba duçar olan kişi ilmi ile faydalanmayı Allah‟ın müyesser 

kılmadığı kişidir. 

708. Yediğiniz en helal şey bizzat kendi kazancınız veya çocuklarınızın kazancından 

olandır.  

709. En güzel kazanç konuşunca yalan söylemeyen, kendilerine bir şey emanet edildiği 

zaman ihanet etmeyen, söz verdikleri zaman caymayan, borçlarını uzatmayan, 

alacaklarını sıkıştırmayan, sattıklarını övmeyen, aldıklarını da yermeyen 

tüccarların kazancıdır.  



710. Sevabı en hızlı verilen, dünyada da ahirette de istifade edeceğiniz en hayırlı amel 

akrabayı ziyaret etmektir. Cezası hem dünyada hem de ahirette en hızlı verilen şey 

de zulüm ve yalan yere yemin etmektir. Bu ikisi de ülkeleri harap ve perişan eder. 

711. Amellerin en üstünü Allah yoluda cihattır.  

712. En güzel hediye kişinin söylediği hikmet sözüdür ki, kişi onu duyar, öğrenir ve 

kardeşine de öğretir. Bu onun istifadesine ve niyetine göre bin yıllık nafile 

ibadetten daha hayırlıdır. 

713. En üstün iman kişinin nerede olursa olsun kendisini Rabbi ile beraber bilmesidir. 

Yüce Allah buyurdu: “Siz nerede olursanız Allah sizinle beraberdir.” (Hadid–4) 

714. En üstün ibadet kulun Allah‟a karşı hüsn-ü zanda bulunmasıdır. Zira Allah kukun 

zannı üzeredir. Allah‟ı nasıl bilirse öyle muamele görür.  

715. Ağızlarınız Kur‟anın yollarıdır. Onun için onu misvakla temiz tutunuz. 

716. Kıyamette günahı en çok olan kişi kendisini ilgilendirmeyen konularda en çok 

konuşan kişidir.  

717. Ümmetim asla sapıklık üzere birleşerek söz birliği yapmazlar. Sizler bir 

anlaşmazlık görürseniz “Sevad-ı Azama” ümmetimin çoğuna uyunuz. 

718. İbadetin yarısı tüm yapılan iyiliklerdir; diğer yarısı da duadır. Dua ibadetin özü ve 

iliğidir. 

719. Ehl-i Sema yerdekilerden ancak ezan sesini duyarlar. Zira “Kelime-i Tayyibe 

O‟na yükselir.” (Fatır-10) 

720. Cennet ehli cennette de dünyada olduğu gibi âlimlere muhtaçtırlar. 

721. Kıyamette kula Allah tarafından verilen nimetlerden ilk sorulacak olan “Biz senin 

cismini sağlıklı kılmadık mı?” sorusudur. (“O gün biz nimetlerden soracağız.” 

(Tekasür–8) Denilmiştir ki soğuk suyun dahi hesabı sorulacak. “Biz sana soğuk su 

içirmedik mi? denilecek.) 

722. Bu ümmetten ilk kaldırılacak olan şey emanet ve huşûdur. Öyle ki Allah‟tan huşu 

ile korkan hiç kimseyi görmeyeceksiniz. 

723. Mü‟minin cenazesini teşyi edene verilecek ilk mükâfat ve hediye Allah tarafından 

bağışlanmasıdır. 

724. Arab‟ın aceme üstünlüğü yoktur; üstünlük ancak takva iledir. 

725. Kıyametten önce deccal vardır. Büyük deccaldan önce de otuz yalancı deccal 

zuhur edecektir. Onların şerlerinden sakının. Soruldu “Onların alameti nedir?” 

Cevap verdiler: “Onlar sizin içinizde bulunmadığınız bir yolu size getireceklerdir 

ve yeni bid‟alar ile dininizi ve yolunuzu değiştireceklerdir. 

726. İki kişinin arasını bulmak, nafile namaz ve oruç gibi ibadetlerden daha hayırlıdır. 



727. Bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek üç kişiye, üç kişilik yemek dört 

kişiye ve dört kişilik yemek de beş ve altı kişiye yeterlidir. 

728. Büyük mükâfatlar büyük bele ve musibetlerin karşılığındadır. 

729. Bir kötü kadın bin kötü erkek kadar zarar verir. Mü‟min bir kadının iyiliği de 

yetmiş sıddıkın ameline denktir. 

730. Müslümanların fakirleri cennete zenginlerinden kırk veya yetmiş yıl önce 

gireceklerdir. 

731. Cennette bir yurt vardır ki ona “ferah yurdu” derler. Oraya yetimleri ve çocukları 

sevindirenler girer.  

732. Cennette bir derece vardır ki oraya ancak üç zümre girebilir. Adil hükümdarlar, 

akrabayı ziyaret edenler, sabırlı ve çocukların yaptıkları harcamaları başlarına 

kakmayan hane reisi babalar. 

733. Cehennemde bir değirmen vardır orada ulema-i sû denen kötü, zalime ve deccala 

yardımcı olan âlimlerin başı amansız bir şekilde öğütülecektir.  

734. İnsanlara kötülük yapmamak da, kendisini kötülükten çekemeyenin kendi nefsi 

için bir sadakadır. 

735. Gecede öyle bir saat vardır ki o saatte dünya ve ahiret hâcetlerinden ne istenirse 

mutlaka verilir.  

736. Allah‟ın en çok sevmediği kişi hükümdara doğru söylemeyen dalkavuk, mürâî, 

ikiyüzlü ve yalancı bilgin geçinenlerdir. Bu nedenle en büyük cihat hükümdara 

doğru ve hak söz söylemektir. Gerçek âlimler de hak Allah‟tan başkasından 

korkmayan ve hak söz söyleyenlerdir. 

737. Cumada bir saat vardır ki bu saatte kul ne isterse Allah verir. Bu saat ne 

zamandır? Diye sordular. Buyurdular ki, namaza başlandığı anda bitene kadar 

geçen zaman veya ikindi namazı ile güneş batana kadar geçen zamandadır. 

738. Kişide bir et parçası vardır. O doğru olursa bütün beden doğru olur, o hasta ve eğri 

olursa bütün ceset de eğri olur. İşte o et parçası kalptir.  

739. Kişinin nefsinde, hanımında, çocuklarında ve malında kendisi için fitne, yani 

imtihan vardır. Bunlar kişiye Allah‟ın emanetidir, bu emaneti nasıl koruduğundan 

soracaktır. Allah bunları insana temlik suretinde değil, emanet olarak vermiştir, 

iyilik ve ihsan ettiği kadar sevabından istifade eder, bunlara zarar verdiği kadar da 

sorumludur.  

740. Akıllı kişinin şu dört şeyle meşgul olacağı dört saati vardır: Allah‟a ibadet ve 

münacaat edeceği saati, kendi nefsini hesaba çekeceği ve nefsine öğüt vereceği 

saati ve dostları ile geçireceği saati ve ihtiyaçlarını helal yoldan elde edeceği saati.  

741. Namuslu kadına iftira etmek yüz yıllık ameli heder eder.  

742. Ölü bir Müslümanın kemiğini kırmak, diri birinin kemiğini kırmak gibidir. 



743. Her namaz, namaz öncesi işlenen günahlara kefarettir.  

744. Her ümmetin bir fitnesi vardır; benim ümmetimin fitnesi ise maldır. 

745. Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı da oruçtur. 

746. Her şeyin bir cilası vardır, kalplerin cilası ise istiğfardır. 

747. Her amelde bir düşkünlük ve şevk vardır, sonra bir fetret dönemi gelir. Kimin 

itidali benim sünnetime uygun olursa o doğru yolu bulmuştur. Sünnetimden 

başkasına dayanırsa helak olmuştur. 

748. Allah‟ın dünyada kulun günahlarını setretmesi ona olan ihsan ve ikramındandır. 

749. Allah‟ın öyle kulları vardır ki Allah onlara bela ve musibet vermez. Onları afiyet 

içinde yaşatır, afiyet içinde canını alır ve afiyetle cennete koyar. Bunlardan olmayı 

Allah‟tan isteyiniz. 

750. Allah‟ın kullarının işlerini görmek için seçtiği kulları vardır. İnsanlar işlerini 

gördürmek için onlara müracaat ederler. İşte onlar işlerini düzgün yaptıkları 

taktirde Allah‟ın azabından kurtulanların ta kendileridir.  

751. İnsanlara fayda sağlasınlar diye yüce Allah bazı kullarına nimetler vermiştir. Kim 

bu nimetleri Allah‟ın kullarından esirgerse Allah o nimetleri ondan alır ve 

başkasına verir. 

752. Veren de alan da Allah‟tır. O‟na göre her şey belirlenmiş ve belli bir süreye 

bağlanmıştır. Sabırlı ol! Mükâfatını bekle…  

753. Yüce Allah her Cuma cehennemi hak etmiş olan altı yüz bin kişiyi cehennemden 

azat eder.  

754. Ameller niyetlere göredir. Her amelin bir niyeti vardır.  

755. Suçsuz yere öldürülen mü‟min kişinin Allah katında altı hasleti ve mükâfatı 

vardır: Kanının ilk damlasında affedilir. Kabir azabından korunur. Cennetteki 

yerini görür. Kerâmet elbisesi giydirilir. Kıyametin sıkıntısından emin olur. 

Cennet hurileri ile evlendirilir.  

756. Ölümün büyük korkusu vardır. Kardeşinin öldüğünü duyan “İnnâ lillahi ve innâ 

ileyhi râciûn! Allahım! Onu Salihler arasına katıver. Çoluk çocuğuna hayırlı uzun 

ömür ver. Bizi de onu da kıyamet günü bağışla. Ona verdiğin mükâfattan bizi de 

mahrum etme. Ondan sonra bizi ağır imtihanlara tabi tutup hüsrana uğrayanlardan 

eyleme!” diye dua etmelidir.  

757. Bazı sözlerde büyü tesiri vardır. Bazı şiirlerde de hikmet pırlantaları.  

758. Kişinin her istediğini yemesi israftandır.  

759. İyi bir eş, iyi bir ev ve iyi bir binek kişinin saadetindendir. 

760. Bir idarecinin halkı içinde ticaret yapması halkına en büyük hıyanettir.  



761. Cennette bir kamçı kadar yerin olması dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.  

762. Peygamberlerden birisi yüce Allah‟a zayıflıktan şikâyet etti. Yüce Allah ona 

yumurta yemesini tavsiye etti. 

763. Kalpler demirin paslandığı gibi paslanır. Kalplerin cilası Kur‟an okumak ve 

ölümü çokça hatırlamaktır.  

764. Biz müşriklerden müşriklere karşı yardım istemeyiz. Biz müşriklerden bir şey 

kabul etmeyiz. Dilerseniz bunu sizden satın alabiliriz. 

765. Medine kötüleri dışarı atar. 

766. Ben ancak bir kulum, kul gibi yer, kul gibi içerim.  

767. Ancak günahları bağışlanan kimse rahat edebilir. Ancak cennete giren afiyete ve 

rahata kavuşmuş olur. 

768. Anne-babanın senin üzerinde nasıl hakkı varsa, çocukların da öyle hakları vardır.  

769. Allah Âdemoğluna korktuğu âdemoğlunu musallat eder. Şayet Allah‟tan 

başkasından korkmazsa Allah da ona kimseyi musallat kılmaz. Kim Allah‟tan 

başkasından bir şey umarsa Allah da onu ona muhtaç kılar. Kim Allah‟tan 

başkasına gerçekten gönül bağlamazsa Allah onu kendisinden başka kimseye 

muhtaç kılmaz.  

770. Her yumuşak huylu, insanlara yakınlık veren ve kolaylık gösteren kişi ateş yüzü 

görmeyecektir.  

771. Ahir zamanda fitneler ve belalar devamlıdır. Birinizin ameli kaba benzer, üstü iyi 

olursa altı da iyi olur. Üstü çirkin olursa altı da çirkin olur.  

772. Cehennem ateşi ümmetime karşı hamam sıcaklığı gibi olacaktır.  

773. Hiç kimse rızkı tastamam verilmeden ölmez. Ancak sizler rızkı aramada tembel 

ve ağır olmayınız. Ey Nâs! Allah‟tan korkun! İyi çalışın ve dürüst olun. Size helal 

olanı alın, haram olanı terk edin. (Allah helal isteyene helal, haram isteyene de 

haramdan rızık verir. Sonra da “Neden emrim olan helali değil de haram yolu 

seçtiniz, hâlbuki sizin rızkınız ayrılmıştı!” buyurarak hesaba çeker ve 

cezalandırır.) 

774. Kalbime gelen darlık yüzünden her gün Allah‟a  yüz kere tövbe ve istiğfar ederim. 

775. Allah‟tan istemeyene ve dileğini Allah‟a sunmayana Allah gadap eder.  

776. Bir kadın kocasının izni olmadan onun malından herhangi bir tasarrufta 

bulunamaz.  

777. Ahir zamanda ümmetime şiddetli bir darlık gelecektir. Bundan ancak Allah‟ın 

dinin bilen, dili ile ve kalbi ile Allah yolunda cihat eden kimse kurtulacaktır. Bir 

de Allah‟ın dinini bilerek takdir eden kimse (Yani istikamet üzere giden) 

kurtulacaktır. (Bütün bu nevi hadisler her şeyin önceden takdir edildiğini 



göstermektedir. Yoksa peygamberimiz (asv) nereden bilecekti de haber 

verecekti?) 

778. Kadınların hamama gitmelerinde hayır yoktur. Bir kadın kocasının evinin dışında 

başını açarsa Allah ile kendisi arasındaki tesettüre riayet etmemiş olur. (Zira yüce 

Allah kadını mahrem yaratmış ve onun başını ancak evinde nâ-mahreme açmasına 

müsaade etmiştir ve ancak bundan razı olduğunu peygamberi aracılığı ile haber 

vermiştir.) 

779. Peygamberimizin (asv) huzurunda birisi Hz. Ebubekir‟e (ra) hakaret etti. Hz. 

Ebubekir (ra) sustu. Adam hakaretine devam etti. Hz. Ebubekir (ra) cevap verince 

peygamberimiz (asv) kalktı ve yürüdü. Hz. Ebubekir (ra) daha sonra “Neden ben 

cevap verince kalktınız” diye sordu. Peygamberimiz (sav) “Yanında bir melek 

vardı ve durmadan seni müdafaa ediyordu. Sen cevap vermeye başlayınca şeytan 

geldi oturdu. Ben şeytanın olduğu yerde oturmam. Bundan kalktım” buyurdular. 

Sonra Ebubekir‟e (ra) şöyle buyurdu: “Yâ Ebabekir! Üç şey vardır ki hak olarak 

Allah onu mutlaka yerine getirir. Birincisi, birisi bir haksızlığa uğrayıp sabrederse 

Allah onu mutlaka başarıya eriştirir ve onun izzetini ve şerefini artırır. İkincisi, bir 

adam akrabalık bağlarını güçlendirmek için malından akrabasına verirse Allah 

kesinlikle onun malını artırır. Üçüncüsü, bir adam malını artırmak amacı ile 

dilencilik eder de ondan bundan isterse Allah onun malını kesinlikle azaltır” 

buyurdular.  

780. İleride büyük fesat olacaktır. Kim bu ümmetin birliğin bozmak amacı ile 

bozgunculuk yapar da isyan ederse onun boynunu vurun.  

781. Yâ Ali! Seni ancak mü‟min olan sever ve senden ancak münafık olan nefret eder. 

782. Kıyamette bir münadi alimlere ve fakihlere şöyle nida eder: Kim size bir lokma 

yedirmişse, kim size eski olsun bir elbise giydirmiş ise hadi kalkın ve sahiplerine 

şefaat edin ve cennete koyun. Onlar da “Bu bana su verdi, bu da bana elbise 

verdi” diyecekler ve Allah onların hepsini cennete alacaktır. Böylece ümmet-i 

Muhammed‟den kimse kalmayacak cennete girecektir.  

783. Ben sizlere bir kelime öğreteyim ki kim onu söylerse vesvese ve sıkıntısı gider. 

“Eûzu billahi mine‟ş-şeytani‟r-racîm!”  

784. Ben cennette ümmetimin cennetliklerin dörtte biri olmalarını umarım, üçte biri 

olmalarını umarım, yarısı olmalarını umarım. 

785. Ben bir kelime öğretiyorum ki, kim onu söyler ve ona devam ederse ateş yüzü 

görmez. O kelime “Lâ ilâhe illallah!” kelamıdır. Bu kelimeyi ölüm döşeğinde 

söyleyen kimse ruhunun nasıl çıktığını bilemez. O söz onun için bir nur olur.  

786. Kardeşim Yunus‟un (as) duasını kim herhangi bir derdi için söyler de onunla 

Allah‟tan isterse Allah onun duasını kabul eder ve ihtiyacını giderir. Bu kelimeler 

“Lâ ilâhe illâ Ente sübhâneke innî küntü mine‟z-zâlimîn!” münacatıdır. 

787. Koyunu ve kırları çok sevdiğini görüyorum. Sen koyunların başında ve dağda 

bulunduğun zaman namaz vakti gelince sen de ezan oku ve sesini iyice yükselt. 

Bil ki müezzinin sesinin gittiği yere kadar cinlerden ve insanlardan, taşlardan, 



ağaçlardan hayvanlara kadar her şey mutlaka kıyamet günü sana şahitlik eder ve 

şefaatçi olurlar. 

788. Bir takım insanlar vardır ki onlar ne nebi veya ne de şehit olmadıkları halde 

şehitler ve nebiler onların Allah katındaki makamlarından ve cennetiki 

derecelerinden dolayı onlara gıpta ile bakarlar. Onlar Allah‟ı severler ve halkın 

kalbine Allah korkusu ve sevgisini yerleştirmeye çalışırlar. Onlar Emr-i maruf ve 

Nehy-i ani‟l-münkeri güzel bir şekilde yaparlar da insanları Allah‟a itaat etmeye 

davet ederler. Halkı ne isyana cesaretlendirirler ve ne de Allah‟ın azabından emin 

kılarlar, davet ve irşatta orta yolu ve istikameti korurlar. 

789. Ümmetim hile ve hıyanette bulunmazlarsa onların düşmanları olmaz.  

790. Şayet namazınızın kabul edilmesini istiyorsanız sizlere alim olanlarınız imamlık 

etsin. Çünkü onlar sizinle Rabbiniz arasında iyi birer elçidirler.  

791. Bir şeyi lanetlememeye gücün yeterse sakın lanet okuma! Zira o laneti hak 

etmemişse lanet size döner, siz zararlı çıkarsınız.  

792. Allah ve Resulünün sevgisini kazanmak istiyorsanız size bir emânet verildiği 

zaman yerine teslim edin. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Çevrenizdeki 

komşu ve yakınlara ihsan ve ikramda bulunun.  

793. Ben ve ashabım ve İslam üzere bulunanlar hayırlı insanlardır. Mekke‟nin 

fethinden sonra hicret yoktur; ancak cihat ve niyet vardır.  

794. Ziyarete layık olanlar Mescid-i Haram ile benim mescidimdir. Mescid-i haram 

müstesnâ benim mescidimde kılınan kılınan iki rekat namaz sair mescitlerde 

kılınan bin rekat namazdan efdaldir. 

795. Haklı olduğu halde münakaşayı terk eden, şaka dahi olsa yalanı terk eden ve 

insanlara güzel ahlakla muamele edene cennette bir köşk bina edileceğine kefilim. 

796. Ailesine, akrabasına ve kabilesine kaba ve haşin davranan cehennemde yerini 

hazırlasın. Her uysal, züht ve takva sahibi de cennet ehlidir.  

797. Bir koyun keserek dahi olsa velime/düğün yemeği verin ve nikahı ilan edin. 

798. Cennet ehli yüz yirmi saftır. Sekseni bu ümmetin teşkil edeceğini umarım. Kırkı 

da diğer ümmetlerden olacaktır. 

799. Ehl-i bid‟a alimleri cehennem ehlinin köpekleridir. 

800. Allah bana şunları vahyetti: Mescitlere girecekleri zaman mutlaka selim kalplerle, 

sadık dillerle, temiz elbiselerle, pislik ve şehvetten ayrılmış ferçlerle girsinler. 

Mescide giren kullarımın üstünde kullarımdan herhangi birinin hakkı bulunmasın. 

Hakkını sahibine vermedikçe namaz kılmaya devam etse de ben onu rahmetimden 

uzaklaştırırım. Hakkı sahibine verir de huzuruma durursa işte ancak onun kendisi 

ile duyduğu kulağı, gördüğü gözü olurum. O benim dostlarımdan ve seçkin 

kullarımdan olup cennetimde peygamberlerle, şehitler ve Sıddıklarla beraber 

olmak suretiyle benim komşum olur.  



801. Cebrail (as) bana dört tarafından onar ev olmak üzere kırk eve komşu olmamı 

tavsiye etti.  

802. Ya Ebâ Zer! Tedbir gibi akıl, kötülükten çekinmek gibi verâ, güzel ahlak gibi 

necabet ve soy yoktur. 

803. Allah‟tan korkun! Başınızda Habeşli bir köle de olsa dinleyin ve itaat edin. 

İhtilaflarda benim sünnetimden ve hulefa-i raşidinin sünnetinden ayrılmayın. 

Bid‟alardan da uzak durun. 

804. Size Allah‟tan korkmanızı tavsiye ederim. O yapacağınız bütün amellerin süsü ve 

ziynetidir. Her gün Kur‟an okumanızı tavsiye ederim. Yine siz Allah‟ı anmayı, 

uzun süre sükût etmeyi ve ancak hayrı konuşmayı tavsiye ederim. Hayırlı şeyler 

konuşmanız şeytanı yanınızdan uzaklaştırır. Çok gülmekten de sakının. Bu kalbi 

öldürür ve yüzünüzün nurunu giderir. Ümmetimin kıyamete kadar vazgeçmemesi 

gereken en önemli şey cihattır. Nefsinizle, şeytanla ve Allah‟ın dininin düşmanları 

ile nefsinizle, dilinizle ve kalbinizle cihat ediniz. Yoksulları sevin ve yanlarında 

oturun. Dünya ciheti ile daima kendinizden aşağı seviyede olanlara bakarak 

Allah‟ın size verdiği nimetlerin değerini bilin ve şükredin. Dünya yönü ile 

kendinizden daha yukarıda olanlara bakmak Allah‟ın size verdiği nimetleri hakir 

görmenize ve şükretmeyerek nankörlük yapmanıza sebeptir. Senden ilgini kesmiş 

olsa bile sakın sen akrabandan ilgi ve alakanı esirgeme. Bu Allah‟ın emridir. Acı 

da olsa gerçeği ve doğruyu söylemeye devam et. Allah yolunda seni kınayanların 

kınamalarından korkma ve çekinme. İnsanlar yanında hor ve hakir de olsan Allah 

katında aziz olmaya bak. Daima ilim peşinde koş ve içindeki bilgin seni 

kötülüklerden korusun. Yaptığın şeylerle ve hayırlı amelinle de övünerek o amelin 

sevabını yok etme…  

805. Cennet saadeti isteyen cemaate devam etsin. Yaptığı iyilikten haz duyan ve 

kötülüklerinden dolayı da üzülen bilin ki mü‟mindir. Mü‟min işlediği günahı 

sırtında dağ gibi görür ve ondan kurtulmaya çalışır; münafık ise burnunun 

ucundaki sinek kadar değer vermez. 

806. Bir kişiye ayıp ve kusur olarak şu üç şey yeterlidir: Kendi kusurunu görmeden 

başkasının kabahatleri ile meşgul olması, kendisi utanılacak bir durumda olduğu 

halde utanılacak bir sebepten dolayı başkasını ayıplaması, yanında bulunan 

arkadaşına ve komşusuna eziyet etmesi… 

807. Sakın! Bir erkekle bir kadın halvette beraber bulunmasın. Üçüncüleri şeytan olur. 

808. Sakın Cemaatten (Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat) ayrılmayın ve tefrikaya düşmeyin. 

Bilin ki şeytan bir kişiye yakın iki kişiye uzaktır.  

809. Namazı vaktin evvlinde kılmakta Allah‟ın rızası, ortasında Allah‟ın rahmeti ve 

sonunda kılmakta da Allah‟ın affı vardır.  

810. Kıyamette ilk olarak şefaat edecek olanlar peygamberler, sonra alimler daha sonra 

şehitlerdir. 

811. Peygamberlerin ilki Hz. Adem (as) sonuncusu ise Hz. Muhammed‟ir. (asv) 

İsrailoğullarının ilk peygamberi ise Musa (as) ve son peygamberi de Hz. İsa‟dır. 

(as) Kalemle ilk yazı yazan da Hz. İdris‟tir. (as)  



812. İlk kucaklayan Hz. İbrahim‟dir. (as) Daha önce secde etme usulü vardı. İslam ise 

musafaha usulünü getirmiştir. 

813. Kına ile saçını ilk boyayan Hz İbrahim‟dir. (as) Siyaha ilk boyayan da Firavundur. 

814. Yeryüzünde ümmet-i Muhammed‟e rahmet olarak ilk kalkacak olan Veba 

hastalığıdır. İlk kalkacak olan nimet de bal olacaktır. (Ahir zamanda bal kıt olacak 

veya bal başka şeylerle üretilerek ve katkı maddeleri ile çoğaltılarak bozulacaktır.) 

815. Oruç cehenneme karşı kalkandır. Namaz dinin direğidir. Zekât ise İslamın 

köprüsüdür. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah‟a yemin ederim ki oruçlunun ağız 

kokusu Allah katında miskten daha değerlidir. Yüce Allah “Oruç benim içindir ve 

onun sevabını ancak ben veririm” buyurdular.  

816. En üstün sadaka fakire gizli olarak verilen sadakadır. Yine en üstün sadaka darlık 

zamanında verilen sadakadır. 

817. Kul kıyamette önce abdestten hesaba çekilir. Abdesti güzel olursa namazı da 

abdesti gibi güzel olur. Namazı güzel olanın diğer amelleri de namaz gibi 

güzeldir. 

818. Allah‟a bakacak ilk göz benim gözümdür. 

819. Levh-i mahfuzda Allah‟ın ilk yazdığı “Bismillahirrahmanirrahim. Sebekat rahmetî 

alâ gadabî” “Rahmetim gadabımı geçmiştir.” kelamıdır. Ayrıca “Ben öyle bir 

ilahım ki, benden başka ilah yoktur. Kim gerçekten halis bir kalple “Lâ ilâhe 

illallah Muhammed Resululah” derse cennetimi hak etmiştir. Kim benim kazama 

boyun eğer, hükmüme rıza gösterirse onu kıyamet günü Sıddıklarla beraber 

hasrederim” buyurmuştur.  

820. Allah‟ın gerçek dostları kendilerine bakıldığı zaman Allah‟ı hatırladığınız ve size 

Allah‟ın zikrini hatırlatanlardır. İçinizde benim dostlarım da takvaya erenelerdir. 

821. “Dikkat ediniz Kur‟an-ı kerimde en faziletli ve en değerli sure “Fatiha” suresidir. 

O “seb‟ul-mesani ve‟l-kur‟âni‟l-azîm”dir.”  

Açıklama: Seb‟ul-mesani, övelen yedi ayet manasına geldiği gibi, Allah‟ın 

övüldüğü ve Allah‟ın nimetlerine karşı kendisine hamd edildiği yedi ayet 

manasını da ifade etmektedir. “Biz sana seb‟ul-mesani ve‟l-kur‟ânel-azîmi verdik” 

(Hicr, 15:87) ayeti ile bu husus sabittir. Fatiha Suresi iki defa nazil olmuştur. ilk 

nazil ola Alak Suresinin ilk beş ayetinden sonra tam bir sure olarak nazil olmuş ve 

peygamberimize (sav) Cebrail (as) abdesti ve fatiha ile sabah akşam nafile namaz 

kılmayı öğretmiştir. Sonra Müddessir Suresinden sonra tekrar inzal edilmiştir. 114 

harf olup Kur‟anın özüdür ve her harfi bir sureye işarettir. Bediüzzaman “Risale-i 

Nur, altı rükn-ü imaniye ile bu esas ubudiyeti ispat edip Seb‟ül-Mesânî cilvesine 

mazhariyeti muraddır” (Kastamonu Lahikası, 153) buyurarak Risale-i Nurun 

Fatiha sırrına mazhar olduğunu ifade etmiştir. Her gün sabah namazından önce 40 

Fatiha okuyan her nevi şerden emin olur ve her hayra nail olur. Her namazdan 

sonra 100 Fatiha okuyanın her istediği Allah tarafında kesinlikle verilir.    

822. Dualardan en faziletli olanı ise “Sübhânallahi adede mâ halaka fi‟s-semâ… 

Sünhânallahi adede mâ fi‟l-arzı… Sübhânallahi adede mâ haleka beyne zâlike… 



Sübhânallahi adede mâ Hüve Hâleka… Allahu Ekber misle zalike maahu… 

Elhamdülillahi misle zâlike maahu… Lâ ilahe illallahu misle zâlike maahu… Lâ 

havle velâ kuvvete illa billahi misle zalike maahu…” diyerek Allah‟ı zikretmektir.  

823. Ey Ebu Derdâ! Dikkat et! Sana ehl-i cehennemi haber vereyim mi? Her kibirli ve 

palavracı kimsedir. Her çok mal edinme hırsına kapılmış insandır. Her ahyrı 

önleyen adamdır. Dikkat et Yâ Eba Derdâ! Sana ehl-i cenneti haber vereyim mi? 

Her yoksul ama Allah‟a söz verdiği zaman her hal-ü karda sözünü yerine getiren 

sadık adamdır. 

824. Dikkat ediniz! Allah‟a sığınmanın en iyi tahassüngâhı “Muavvizateyn” okumaktır.  

825. İyi olanınız kendisinden hayır beklenen ve şerrinden emin olunan kimsedir; kötü 

olanınız ise hayrı umulmayan ve şerrinden emin olunmayan kimselerdir.  

826. Dikkat ediniz! Size en cömert olanınızı haber veriyorum. En cömert olan 

Allah‟tır. En cömert Allah‟tır. En cömert Allah‟tır. Sonra Âdemoğlunun en 

cömerdi de benim. Benden sonra en cömert olanınız ilim tahsil ettikten sonra ilmi 

yayan kimsedir ki bu kişi kıyamette tek bir ümmet olarak haşrolacaktır. Bir de 

Allah yolunda canını feda edecek kadar cihat eden birisidir.  

827. Size en iyilerinizi haber veriyorum. En iyi olanınız sözünde durup Allah‟a itaat 

edendir. Allah-u teâla kötülüklerinden arınmış ve takvaya etmiş olan kimseyi 

sever. En iyileriniz İslam üzere uzun ömürlü olan ve güzel amel işleyeninizdir. 

828. Mü‟min o kimsedir ki gerek mal gerekse can güvenliği konusunda insanların 

kendisine son derce güvendiği kimsedir. Müslüman da diğer Müslümanların 

elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mücahit olanınız da Allah yolunda 

nefsi ile cihat edendir. Muhacir de her nevi kötülükten ve günahlardan uzak 

durandır.  

829. Bu ümmetin en karlı ve kazançlısı abdestini güzelce alıp sabah namazını camide 

kıldıktan sonra camide güneş doğup bir mızrak boyu yükselene kadar dua ve 

zikirde bulunan ve Duha Namazını kılıp camiden çıkan kimsedir. 

830. Allah‟ın kulları içinde en kötüleri kaba ve kibirli olanlardır. 

831. En iyi şahitler kendilerinden şahitlik istenmediği halde Allah için gördüğünü 

söyleyenleriniz ve hakka şahitlik edenlerinizdir. 

832. Peygamberimiz (asv) Hz. Ali‟ye (ra) “Sana en güzel duayı öğretiyorum. O da 

şudur” dedi ve bunu öğretti: “Allahümme innî es‟elüke mine‟l-hayri küllihî âcilihî 

ve âcilihî mâ alimtü münhü ve mâ lem a‟lem. Ve eûzü  bike min şerri küllihî 

âcilihî ve âcilihî mâ alimnâ münhü ve mâ lem a‟lem. Allahümme innî es‟elüke‟l-

cennete ve mâ karrebe ileyhâ min kavlin ve amel. Ve eûzü bike mine‟n-nâri ve mâ 

karrebe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme innî es‟elüke mimmâ seeleke 

resûlüke ve eûzü bike mimmâ isteâze bike minhu resûlüke. Allahümme mâ 

kadayte lî fec‟al âkıbetehû reşedâ…” Amin!  

833. Cennetin hazinesi olan Arşın altındaki kelimesi şudur: “Lâ havle velâ kuvvete illâ 

billlahi‟l-Aliyyu‟l-Azîm. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unîb…” derse yüce Allah 

“Kulum bana itaat etti ve bütün işlerinde bana teslim oldu!” buyurur. 



834. Dünya ve ahiret saadeti ehl-i zikirle oturmaktır. Yalnız olduğun zaman da 

Allah‟ın zikrinden gafil olma! Allah için sev ve Allah için yer…” 

835. Kişi din kardeşini ziyaret amacı ile yola çıkarsa onu 70 bin melek eşlik eder ve 

onu uğurlar. Onun için istiğfar ederler. 

836. Bu ümmetin hayırlıları Allah zikredildiği zaman zikirde sizlere yardımcı olandır.  

837. Yatağınıza yattığınız zaman 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahü Ekber 

deyiniz. 

838. İlim mü‟minin dostudur, hilim vezirdir, akıl delili ve mürşididir. Amel onun 

bakıcısıdır. Rıfk ve mülayemet babasıdır, hilim ve yumuşaklık kardeşidir. Sabır 

ise ordusunun emiridir. 

839. Sana en kötü insanı haber vereyim mi? yalnız yiyen, yalnız binen, yalnız yolculuk 

eden, kölesinin ve hizmetçisini döven. Bundan daha kötüsü kötülüğünden 

korkulan ve hayrı umulmayandır. Daha da kötüsü ise ahiretini dünyaya satandır. 

Bundan daha kötüsü vardır. O da din ile dünyayı elde etmeye çalışandır. 

840. Dünyada hiç kimseye yakîn ve afiyetten daha değerli bir şey verilmemiştir. Bu 

nedenle Allah‟tan imanın kemali olan yakîni ve afiyeti isteyiniz. 

841. Rabbinize itaat edin. Beş vakit namazı kılın, mallarınızın zekâtını verin, 

emirlerinize itaat edin ve dilediğiniz gibi cennete girin. 

842. Kim Kur‟ânı öğrenir ve öğretirse, sonra manasını anlar ve gereği ile amel etmeye 

gayret ederse ben onun cennete girmesi için öncü olurum. 

843. Sakın ileride tövbe ederim diye günah işlemeye cesaret etme! Sakın Allah‟ın 

hilmine ve affına güvenme!  

844. Sakın ha! Birbiri ardınca yabancı bir kadına bakma! Birincisi lehine ikincisi 

aleyhinedir. 

845. Allah Teâla izinsiz zımmîlerin evlerine girmenizi, kadınlarınızı dövmenizi, zor 

kullanarak bahçelerdeki meyveleri yemenizi haram kılmıştır. 

846. Sakın kimseye ümit vererek bekletmeyiniz. 

847. Peygamberimiz (asv) bir gün “Biriniz her gün Uhut dağı kadar bir amel 

işlemekten aciz midir?” buyurdu. “O amel hangisidir?” dediler. “Sübhanallahi 

ve‟l-hamdü lillahi ve La ilâhe illallah” kelimelerinin sevabı Uhut dağından daha 

büyüktür” buyurdular. 

848. Biriniz bir gecede Kur‟an-ı Kerimin üçte birini okuyamaz mı? Sahabeler “Buna 

nasıl güç yetiririz?” dediler. Peygamberimiz (asv) “Biriniz İhlas suresini bir defa 

okuyamaz mı? İhlas suresi Kur‟anın üçte birine denktir buyurdular.  

849. Biriniz uyumadan bin ayet okuyamaz mı? Ayete‟l-Kürsi bin ayet değerindedir. 



850. Sakın güneşte oturmayınız. Çünkü o elbiseyi yıpratır, rüzgârı kokutur ve bedende 

gizli olan hastalığı açığa çıkarır. 

851. Çalgı ve şarkıları dinlemeyiniz. Çünkü bunlar suyun baklayı bitirdiği gibi kalpte 

nifak tohumunu bitirir. 

852. Münafıklık tevazuundan sakının… (O mütevazı gibi davranır. Hâlbuki tevazua 

niyet onu kaçırır ve riyaya götürür. Yapmacık tevazuu münafık tevazusudur.) 

853. Nemime ve kötü söz taşımaktan kaçının. Zira kötü adam kötü söz taşır. 

854. Sıcak yemek yemeyin, bu yemeğin bereketini kaçırır. 

855. İnsanlarla münakaşa ve münazaradan çekinin. Zira bu yüzünüzdeki beyaz rengi 

giderir ve size çirkinlik kazandırır. 

856. Zekât ve sadaka mallarından çekinin. 

857. Fitnelere sürüklenmekten sakının. Dili fitneye dolamak kılıçla mücadele etmek 

gibidir. 

858. Dinde ifrattan sakının. Sizden öncekiler dindeki ifrat yüzünden helak olmuşlardır. 

859. İki kişinin arasını bozmaktan sakının; bu helak edicidir. 

860. Zaruret dışında soyunmaktan sakının ve devamlı sizinle beraber bulunan 

meleklerden utanın, haya edin.  

861. Kötü arzuda çekinin; zira kötü arzu kişiyi sağır ve kör yapar.  

862. Medihten uzak durun. Bu kişiyi manen boğazlamak gibidir. 

863. Sana fayda sağlayacak olan malın önceden gönderdiğindir. Varisin malı ise 

sonraya bıraktığındır. 

864. Hadd-i şer‟î kulun işlediği suça kefarettir. Ahirette onun hesabı yoktur. 

865. İsar hasletine uyan kişiyi Allah affeder.  

866. Ashabımdan birisi herhangi bir beldede ölürse o kıyamet gününde o ülke ehlinin 

kâidi ve nuru olur.  

867. Ey Nâs! İlim ve fıkıh, öğrenmekle, azim ve gayretle elde edilir. Allah kime hayır 

murad ederse onu dinde fakih kılar. Allah‟tan da en çok alimler korkar. 

868. Ey ümmet! Sizin için bilmediklerinizden korkmuyorum. Bildiklerinizi nasıl tatbik 

ediyorsunuz ona dikkat ediniz.  

869. Günah kalplerinizin helecanıdır; yani gam ve kederidir. 

870. Namusunuzu korumak iki şekilde mümkündür: Evlenmek ve iffetli olmak.  

871. İslam mütevazi bir dindir; ancak mütevazi olanları kabul eder.  



872. İslam üryandır. Elbisedi hayâ, süsü de ahlak ve vefadır. Mürüvveti amel-i salihtir. 

Değeri takvâdır. Her şeyin bir temeli vardır; İslam‟ın temeli de Allah‟ın resulünü, 

âlini ve ashabını sevmektir. 

873. Misvak bulunmadığı zaman parmaklarınızla dişlerinizi ovalayınız; bu misvak 

yerine geçer. 

874. Varise vasiyet yoktur. Varislere haksızlık yapılan ve zarar veren vasiyette 

bulunmak büyük günahtır. 

875. İktisat maişetin yarısıdır. İnsanlara sevgi göstermek ve iyi geçinmek aklın 

yarısıdır. Güzel soru sormak ilmin yarısıdır. Güzel ahlak dinin yarısıdır. 

876. Hizmetçi ile yemek yemek tevazudandır. Kim fakirlerle yemek yerse cennet ona 

müştak olur. 

877. Emirler Kureyştendir. Emirler Kureyştendir. Emirler Kureyştendir. Onlar şu üç 

şeyi yaptıkları vakit sizin onlar üzerinde onların da sizin üzerinizde hakları vardır. 

Hükmettikleri zaman adil davranmaları, merhamet istediğiniz zaman merhametli 

davranmaları, söz verdikleri zaman sözlerinde durmaları. Onlardan kim bunları 

yerine getirmezse Allah‟ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerine 

olsun. 

878. Malın fazlasını ver ve kendini müşkil duruma sokma.  

879. İman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve erkanları ile amel etmektir. İman aşırı 

davranışları kayıt altına almaktır. Mü‟min aşırı davranışlarda bulunmaz ve haddini 

aşmaz. İman kalpte Allah korkusu taşımaktır. İman üryandır, elbisesi takva, süsü 

haya, sermayesi ilim ve fıkıh, meyvesi de ameldir. İmanın kemali nerede olursanız 

olun Allah‟ı kendinizle beraber bilmenizdir. 

880. Kadere iman tevhidin nizamıdır. Kadere iman üzüntü ve sıkıntıları giderir. Kadere 

iman imanın zirvesidir. 

881. İman, haramdan sakınmak, tama‟ edilecek dünya sevgilerinden uzak durmaktır. 

İmanın yarısı sabır, diğer yarısı şükürdür. 

882. İman ile amel birbirinin arkadaşıdır. Allah teâla biri olmadan diğerini kabul 

etmez. 

883. İman namazdır. Kim kalben tam manası ile namaza yönelirse ciddiyetle devam 

ederse, vaktine ve sünnetine riayet ederse işte o gerçekten mü‟mindir ve 

Müslümandır.  

884. İman yetmiş küsür şubedir. En üstünü „Lâ ilâhe illallah‟ diye kemaliyle iman 

etmek, en aşağı mertebesi de yolda halka eziyet edecek olan bir taşı ayağı ile 

kenara atmaktır. Hayâ da imandan bir şubedir.  

885. Selamı ilk veren kibirden uzaktır. 

886. Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.  



887. Yanında ismim anıldığı halde bana salavat getirmeyen cimrilerin en cimrisidir. 

888. Ziynetleri terk etmek ve sadelik imandandır. 

889. İmamlar Kureyş‟tendir. İyileri iyi olanların emirleri, kötüleri de kötü olanları 

emirleridirler. Kureyş halkı başınıza kulağı kesik Habeşli bir köle geçirse sizi 

İslam‟ı terk ile ölüm arasında muhayyer bırakmadıkça onu dinleyin ve itaat edin. 

890. İyilik kalbinizi rahatlatan ve sevindiren şeydir. Kötülük ve günah ise ruhunuzun 

ve rahat etmediği ve kalbinizin tatmin olmadığı şeydir.  

891. İyilik güzel ahlaktır. Kötülük ve günah ise vicdanınızı rahatsız eden ve insanların 

görmesinden çekindiğin şeydir. 

892. Bereket cemaatte, tiritte ve sahur yemeğindedir. Bereket büyüklerinizdedir. Onlar 

da ehl-i ilimdir.  

893. Büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerini sevmeyen bizden değildir.  

894. Ölüye sessiz ağlamak rahmetten, bağırıp çağırmak ise şeytandandır.  

895. Kul günah işlemeyeceğim derse şeytan işini gücünü bırakır da ona musallat olur. 

Günah işletene kadar yakasını bırakmaz.  

896. Kur‟an okunan eve melekler dolar, şeytanlar kaçar. Halkına karşı bereketli olur. 

Hayrı çoğalır, şerri azalır. 

897. Günahına tövbe eden işlememiş gibidir.  

898. Allah bir kulunu sevdi mi günahı ona zarar vermez. Ölmeden önce Allah ona 

tövbe nasip eder.  

899. Günahını terk etmediği halde tövbeye devam eden Rabbi ile alay eden gibidir. 

900. Teenni rahmandan acele şeytandandır. 

901. Allah‟a özür beyan ederek mağfiret talebinden daha sevimli bir şey yoktur. Yine 

Allah‟a hamd etmekten daha sevimli bir amel de yoktur. 

902. Esnemek şeytandandır. Biriniz esnerken „Hâ!” derse şeytan ona güler. 

903. “Daha zamanı var, ileride yaparım” demek şeytanın insanın kalbine bıraktığı bir 

vesvesedir. “Yarın yaparım” diye işleri yarına bırakan yarıncılar helak olmuştur. 

İki günü bir birine müsavi olan da zarardadır.  

904. Cumaya erken gitmek ümmetimin fakirlerinin haccıdır. 

905. Muttaki kul Allah katında şereflidir. Facir ve fasık ise Allah katında şerefsizdir. 

906. Cuma günü tırnak kesmek şifa getirir, hastalığı çıkarır. Yemekten önce elleri 

yıkamak fakirliği giderir ve kolaylığı celbeder. 



907. Tevazu kulu yüceltir. Affetmek kulun şerefini artırır. Sadaka da malın 

çoğalmasını sağlar.  

908. Tövbe günahı bırakıp bir daha dönmemektir. Tövbe-i Nasuh günah senden sadır 

oldukta hemen pişman olmak, hemen tövbe etmek ve bir daha ona dönmemektir. 

909. Kişinin güzelliği dilinin fesahatindedir. 

910. Güzellik doğru söylemekte, olgunluk doğrulukta ve güzel davranmaktadır. 

911. Cuma diğer cumaya kadar, namaz vakitleri diğer namaz vakitlerine kadar işlenen 

günahlara kefarettir. Yüce Allah “İyilikler ve haseneler günahları temizler ve 

kötülükleri giderir” (Hud, 11:114; Rad, 13:22; ) buyurmuşlardır. 

912. Her ezanı duyan mükellefe Cuma namazı farzdır. 

913. Harp hiledir. 

914. Cinler üç kısımdır. Bir kısmı havada gezerler. Bir kısmı yıla ve köpekler 

şeklindedir. Bir kısmı da insanlara hulul ederler de onlarla gezerler. 

915. Cihat Allah‟ın beni gönderdiği günden en son ümmetimin Deccal ile savaşacağı 

güne kadar geçerlidir. Ne zalimin zulmü ve ne de âdilin adaleti onu iptal edebilir. 

916. Dini konularda titizlik ümmetimin Salihlerinde, iyilerinde ve müttakilerinde olur. 

Başkalarında bulunmaz.  

917. Hacer-i Esved cennet yakutlarından bir yakut idi, onu ancak müşriklerin günahları 

karartmıştır. Kıyamet gününde Uhut dağı gibi gelerek dünya ehlinden kendisine 

selam verip ölenlerin lehinde şahitlik edecektir. 

918. Gayret-i diniye ümmetimin seçkinlerinde bulunur. 

919. Mal, kerem ve takvalı kişiye asalet kazandırır. 

920. Benden sonra hak Ömer ile beraberdir.  

921. Haset sirkenin balı bozduğu gibi dini bozar. Ateşin odunu yediği gibi salih 

amelleri yer. 

922. Öfkeli iken nefsine hâkim olan dünya ve ahiretin efendisidir. 

923. Sünnet olmak erkekler için sünnet, kadınların da şeref vesilesidir. 

924. Uykuda yeşillik cennet ve mutluluğa, süt fıtrata, gemi kurtuluşa, yük hüzne, kadın 

hayra, ip dinde sebata delalet eder. Ben bağlanmaktan nefret ederim. 

925. İlmi yazı ile kaydedin. Güzel yazı gerçeğe daha güzel ışık tutar. 

926. Günah gizli olduğu zaman ancak sahibine zarar verir. Açıkladığı ve aleni işlendiği 

zaman düzeltilmezse kamuya zarar verir. Kişinin günahı da buna göre artar. 

927. Güneş batıdan doğmadıkça tövbenin kapısı açıktır.  



928. İki isyanın cezası dünyada verilir. Birincisi zulüm, ikincisi anne-babaya isyan. 

929. Bela sadakayı geçemez, bu nedenle sadakayı erken verin. 

930. Yaşlılara saygı gösterin, yaşlılara saygı Allah‟a saygıdır, onlara hürmet etmeyen 

benden değildir. 

931. İnsanların en cimrisi selamı esirgeyenlerdir. 

932. Evlerinizi yavşan, günlük ve kekik ile tütsüleyin. 

933. İçinde çocuk olmayan evde bereket yoktur. 

934. Benden sonra size dört fitne gelecektir. Dördüncüsü sağırlık ve körlüktür.  

935. Cömerdin ayağı kaydığı zaman Rahman olan Allah onun elinden tutar ve kaldırır. 

936. Üstünüze gaflet çökünce yerinizi değiştirin. Camide bulunduğunuz yerden başka 

yere geçin. 

937. Sığır sütü ile tedavi olunuz. 

938. Süprüntü bulunan evden bereket kalkar. 

939. Vasiyeti terk etmek dünyada ar, ahirette hem ar hem de ateştir.  

940. Köre selam vermemek ihanettir. 

941. Sahura kalkın, sahurda bereket vardır. 

942. Mekke‟ye hacca gitmeye acele ediniz. Çünkü hiçbiriniz başınıza gelecek hastalık 

ve musibetleri bilemez.  

943. Ne öğrenmek istiyorsanız öğrenin, Öğrendiklerinizi yaşamıyorsanız Allah size 

ilminizden hiçbir fayda vermez. 

944. İlmi öğrenin, ilim için sükûnet ve vakarı da öğrenin. İlmi öğrendiğiniz kimselere 

karşı da mütevazı olunuz. 

945. Bir zaman gelecek ümmetim beş şeyi sevecek ve beş şeyi unutacaktır. Dünyayı 

sevecekler ama ahireti unutacaklar. Hayatı sevecekler ölümü unutacaklardır. 

Sarayları ve köşkleri sevecekler kabirleri unutacaklardır. Malı sevecekler ama 

hesabını unutacaklardır. Yaratılmışları sevecekler ama yaratanı unutacaklardır. 

946. Kur‟anıı ve atıcılığı öğrenin. Mü‟minin en iyi anları Allah‟ı zikrettiği anlarıdır. 

947. Bir saat tefekkür gece sabaha kadar ibadetten hayırlıdır. 

948. Allah‟ın size olan nimetlerini ve eserlerini düşünüp tefekkür ediniz; zatını 

düşünmeyiniz bunu idrake gücünüz yetmez de helak olursunuz.  

949. Gizli hallerinizde de alenî hallerinizde davrandığınız gibi davranmanız büyük bir 

fazilettir.  



950. Birbirinize hediye veriniz. Hediye sevgi ve muhabbeti artırır, kalplerdeki garazı 

giderir.  

951. Gücünüz yettiğinde her konuda temizlenin ve temiz olun. Zira, Allah İslam‟ı 

temizlik üzere kurmuştur. Cennete de ancak maddi ve manevi temiz olanlar girer. 

Allah tövbe ile manen ve su ile maddeten temizlenenleri sever. 

952. Alçakgönüllü olun ve yoksullarla beraber oturun ki Allah katında büyük kabul 

edilen kimselerden olasınız. 

953. Cinsi münasebetten sonra uyumanız gerekiyorsa abdest alın da öyle uyuyun. 

954. Allah için ikişer ikişer kardeş olunuz. (Medine kardeşlik akdinde) 

955. Mehir hususunda kolaylık gösterin. Çünkü kişi kadına fazla mehir verirse bu 

nefsinde evlendiği kadına karşı bir düşmanlık olarak kalır.  

956. Üç şey vardır ki bunu yapan imanın halavetini bulur. Allah ve resulü kendisine 

her şeyden daha sevimli olması, kişinin sevdiğini Allah için sevmesi, küfre 

dönmekten ateşe girmek gibi çekinip korkması… 

957. Üç şey fazilettir. Şikâyetini gizlemek, musibetini açığa çıkarmamak, sadakayı 

gizli vermek. 

958. Üç şey sana kardeşinin sevgisini kazandırır. Gördüğü yerde selam vermek, bir 

meclise geldiğinde ona yer vermen, en sevdiği isimlerle çağırman… 

959. Üç şey imandandır. Darlıkta infak, herkese selam vermek, nefsine insaf etmek. 

960. Üç şeyi kim yaparsa imanın tadını tatmış olur. Bir olan Allah‟a iman ile beraber 

ibadet etmek, zekâtı malın en iyisinden vermek, nefsini hesaba çekerek tezkiye 

etmek. Nefsin tezkiyesi de kişinin nerede olursa olsun Allah‟ın daima kendisi ile 

beraber olduğunu bilmektir. 

961. Üç şeyi kime kendisi ile bulundurursa Allah onu cennetine koyar. Güçsüze iyi 

davranmak, Anne-babaya karşı müşfik olmak ve köleye ihsanda bulunmaktır. 

962. Misafir olan bir kimse üç şeyi geri çevirmez. Yastık, yağ (koku) ve süt.  

963. Üç şey kişiyi fitneye sürükler: Güzel yüz, güzel ses, güzel soy. 

964. Üç şey kimde bulunursa o dünya ve ahiret saadetini elde eder: “İyi komşu, geniş 

ev, iyi bir binek.”  

965. Üç şey ehl-i cennetin hasletidir: ilim talep etmek, ehl-i kubura acımak, fakirleri 

sevmek. 

966. Üç şey kalbi katılaştırır. Yemeği çok sevmek, uykuyu çok sevmek, rahatı çok 

sevmek. 

967. Üç şey namazı tamamlar. Abdesti güzel almak, cemaatle imama uymak, safları 

düzeltmek. 



968. Üç şey kişiyi takip eder. Sadaka-i Cariye, salih evlat, istifade edilen ilim. 

969. Allah Teâla üç şeyle meleklerine iftihar eder. Ezan sesi, Allah yolunda getirilen 

tekbir sesi, hacıların telbiye sesi… 

970. Üç kişi iblis‟in ordusunun şerriden korunmuştur. Gece-gündüz Allah‟ı 

zikredenler, seher vakti istiğfar edenler, Allah korkusundan ağlayanlar. 

971. Şu üç kimsenin namazı başını geçmez. Cemaat kendisinden hoşlanmadığı halde 

namaz kıldıran, bütün gece kocasını öfkeli yatıran kadın, efendisinden kaçan köle. 

972. Üç sesi Allah sever. Horoz sesi, Kur‟an sesi ve seherde istiğfar edenlerin sesi. 

973. Şu üç kimseye melekler, yer ve gök, gece ve gündüz istiğfar eder. Alimler, 

öğrenciler ve cömertler. 

974. Üç kişiye ateş dokunmayacaktır. Kocasına itaatkar kadın, anne-babasına itaatkar 

evlat, kocasının kötü davranışına sabreden kadın. 

975. Üç kişiye dünya ve ahiret fitnesi bir zarar veremez. Kadere inanan, yıldızlardan 

bir şey ummak için bakmayan ve sünnetime sarılan. 

976. Üç huy Allah‟ın öfkesini çeker. Acıkmadan yemek, daralmadan uyumak ve 

lüzumsuz gülmek. 

977. Üç kişiye Allah kıyamette bakmaz, onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. 

Zina eden evli, yalancı hükümdar, kibirli fakir. 

978. Üç kişi kıyamette misk tepelerine oturarak kendilerinden öncekileri ve sonrakileri 

imrendirecektir. Allah‟ın ve yakınlarının hakkını gereği gibi veren, kendisinden 

memnun olan bir topluluğa imam olan kimse, gece gündüz insanları camiye 

çağıran müezzin. 

979. Üç kimse vardır ki Allah onları sever ve onlarla iftihar eder. Allah için düşmanla 

savaşarak ya gazi veya şehit olan. Güzel bir hanıma ve yumuşak bir döşeğe sahi 

olduğu halde gece kalkıp ibadet eden. Bir de kafiler ile yolculuk yaparken herkes 

uyuduğu halde kalkıp gece namazı kılan.  

980. Otuz ayetten ibaret olan Mülk Suresini her gece okumaya devam eden Kabir 

Azabından emin olur. Bu sureye Tevrat‟ta kabir azabına mani olduğu için “Mânia 

Suresi” adı verilerek müjdelenmiştir.  

981. Kıyamette Allah‟ın en çk buğzettiği kişiler şu sekiz zümredir. Yalancılar, 

kibirliler, kardeşine kin güttükleri halde yanlarında onlara şirin görünenler, 

Allah‟ın emrine tembel davrandığı halde şeytanın çağrısına koşanlar, dünyada aç 

gözlü olup hakları olmayan malı yemin ederek alanlar, nemime ile koşanlar, 

sevgilileri birbirinden ayıranlar ve masum insanlara sataşanlar. 

982. Cennetin sermayesi “Lâ ilâhe İllallah” kelimesi, nimetin sermayesi ise 

“Elhamdülillah” kelamıdır.  



983. Zikrin en efdali “Lâ ilâhe illallah”, şükrün en faziletlisi “Elhamdülillah” 

kelamıdır.  

984. İki şey reddedilmez ezan okunurken yapılan dua, savaş zamanında yapılan dua.  

985. Cebrail (as) bana dedi ki “Yâ Muhammed! Abdest aldığın zaman kurulan.”  

986. Size mübarek Ramazan ayı geldi. Niyetlerinizi ve harcamalarınızı çok iyi yapınız. 

987. Komşunun evini satarsa almaya en layık olan yine komşusudur. 

988. Âlimlerle otur ki semada tanınasın. Müslümanların büyüğüne saygılı ol ki 

cennette benim komşum olasın. 

989. Müşriklere canlarınızla, mallarınızla ve dillerinizle cihat ediniz. 

990. Kalplerin tabiatı kendilerine iyilik edeni sevmeleri ve kötülük edenden nefret 

etmeleridir.  

991. İmanınızı “Lâ ilâhe illallah” diyerek yenileyiniz. 

992. Allah bu ümmete azabı dünyada vermiştir. 

993. Kişinin güzelliği dilinin altında saklıdır. 

994. İftarda tacil etmeniz, sahuru ise son vakte ertelemeniz ve kişinin tahiyyatta 

parmağı ile işaret etmesi nübüvvetin yetmiş cüzünden bir cüzüdür.  

995. Kadınların cihadı hacdır. 

996. Kadınların cihadı kocalarına itaat etmeleridir.  

997. Allah‟ın kullarını sevin ki Allah da sizleri sevsin.  

998. Babanın namına hem hac hem de umre yap! 

999. Cebrail (as) bana Rabbü‟l-âlemînin şöyle dediğini haber verdi. “İki gözü kör 

olanın mükâfatı cennetimde ebedi kalıp cemalime bakmaktır.” 

1000.  Yerde icra edilen bir hadd-i şer‟î yerdekiler için kırk sabah yağan yağmurdan 

daha bereketli ve hayırlıdır. 

1001. Kur‟ânı seslerinizle güzelleştirin. Güzel ses Kur‟ânın ziynetidir. 

1002. Kur‟ânı Arap lahni üzere okuyunuz. (Yani, fıtrî sesinizle okuyarak teganniye 

kaçmayınız.) 

1003. Aranızdaki söz emanettir. Mü‟minin mü‟mine çirkin bir söz söylemesi helal 

değildir. 

1004. Allah yolunda bir gece nöbet gündüz oruçlu, gece ibadette geçen bin geceden 

daha hayırlıdır. 



1005. Allah yolunda uykusuz kalan gözlere cehennem ateşi haramdır. 

1006.  Bana Hâlıkımdan umduğum yeter. Bana dinim yeter, ben dünyayı ne yapayım? 

1007. Bir mü‟min namaza çağıran müezzini duyup da ona icabet etmeyenin başına 

gelecek olan ziyan ona yeter. 

1008. İnsanlara akıllarına göre konuşun. Onlara anlamayacakları şeyleri anlatarak 

Allah‟ı ve Resulünü yalanlamalarını ister misiniz? 

Açıklama: İslam âlimleri demişlerdir ki Kur‟an ayetlerini ve peygamberimizin 

(asv) hadislerini bulunduğunuz zaman içinde insanların anlayacakları şekilde 

anlatın ve akıllarına göre açıklayın, anlamayacakları şekilde açıklayarak inkâra 

sebep olmayın. Ayet ve hadisleri en güzel bir şekilde akla uygun olarak tevil edin. 

Zira akıl ile nakil tearuz ederse akıl esas alınır ve nakil doğru bir şekilde tevil 

edilir.  

1009. Kişinin hanımı üzerindeki hakkı: Kendisine itaat etmesi, kocasını yemininde 

doğru çıkarması, yatağından kaçmaması, izinsiz evden dışarı çıkmaması, 

efendisinin hoşlanmadığı kimseleri evine almaması, namusunu ve malını 

korumasıdır. 

1010. Çocuğun baba üzerindeki hakkı: “Ona güzel isim takması, helal lokma yedirmesi, 

Allah‟ın kitabını, okumayı ve yazmayı öğretmesi, yüzmeyi ve ok atmayı 

öğretmesi, meslek öğretmesi ve iyi birisi ile evlendirmesidir. 

1011.  Baston taşımak mü‟minin alameti ve peygamberlerin sünnetidir. 

1012. Nerede olursanız olun Allah‟a ibadeti güzel yapınız. Her taş ve ağacın yanında 

Allah‟ı zikrediniz ve Cennette sevininiz.  

1013. Cennet nefisinizin hoşuna gitmeyen ve nefse güç gelen amelleri yapmakla elde 

edilir. Cehennemde nefsani şehvetlere uymakla kazanılır. 

1014. Hayırlı amel ve ibadetleri gücünüz yettiği kadar yapınız. Sizler usanmadıkça 

Allah usanmaz. Sakın biriniz bir ibadete kendinizi alıştırıp da sonra onu terk 

etmesin. Çünkü Allah‟a budan daha şedit bir şey yoktur. 

1015. Hatibin minbere çıkması namazı keser, konuşması da sizin konuşmanızı keser.  

1016. Allah‟ın hazinesi kelamıdır. O “Ol!” der hemen oluverir. 

1017. Hikmetin başı Allah korkusudur. Vera ise amellerin efendisidir.  

1018. İki haslet münafıkta bulunmaz. İyi görünüm ve dini anlayış… 

1019. İki huy mü‟minde bulunmaz. Cimrilik ve kötü huy. 

1020. Namazı düzgün kılmanız için karınlarınızı ve sırtlarınızı hafifletin. 

1021. Allah imanı yarattı ve onu müsamaha ve hayâ ile süsledi. Allah küfrü yarattı, onu 

da boş kuruntu ve cimrilikle süsledi. 



1022. Kim beş şeyi yaparsa Allah onu cennetliklerden yazar. Hastayı ziyaret etmek, 

cenazede bulunmak, Cuma günü oruç tutmak, Cuma namazına gitmek ve gücü 

yettiği kadar tasaddukta bulunmak.  

1023. Beş şeyin cezası peşin verilir. Zulüm, ihanet, anne-babaya isyan, akrabadan 

alakayı kesmek, yapılan iyiliğe teşekkür etmeyerek nankörlük yapmak. 

1024. Beş şey orucun sevabını giderir. Yalan, gıybet, nemime, şehvetle bakmak, yalan 

yere yemin etmek… 

1025. İnsanların en iyileri en iyi okuyanları, Allah‟ın dinini en güzel anlayanları, 

Allah‟tan en çok korkanları, Ma‟rufu en güzel şekilde ifa eden, münkerden en 

güzel şekilde nehyeden, akrabayı en esaslı şekilde gözetenleridir. 

1026.  Allah katında en iyi arkadaşlar arkadaşlarına en iyi şekilde yardımcı olandır. 

Allah katında en iyi komşu komşusuna en faydalı olandır. 

1027. Kadınların en iyisi, kocası kendisine baktığı zaman sürur veren, emrettiği zaman 

itaat eden, nefsinden ve malından hoşlanmadığı şeylerde ona muhalif 

davranmayandır. 

1028. En iyi meclisler camideki gibi kıbleye karşı oturulan meclislerdir. 

1029. En iyi arkadaş Allah‟ı zikrettiği zaman sana yardım eden, unuttuğun zaman sana 

hatırlatan kişidir. İnsanların en iyisi de görüldüğü zaman Allah hatırlanan 

kimsedir. 

1030. En iyi rızık kifaf-ı nefs için günlük kazanılan rızıktır. 

1031. İbadetin en iyisi fıkıh, yani düşünerek Kur‟an okumak ve ilim öğrenmektir. 

1032. Kadınların en iyisi iffetini koruyan, namusunu yabancılardan koruyarak kocasına 

karşı cömert davranandır. 

1033. En iyi yemek tatlı ve soğuk olan yemektir. En iyi içecekleriniz de soğuk ve tatlı 

olandır. 

1034. En iyi dua istiğfar, en iyi ibadet “Lâ ilâhe illallah” demektir.  

1035. En iyi azık takva, insanın kalbindeki en iyi şey de yakîn, yani şüpheden uzak 

kesin imandır.  

1036. Mü‟minlerin en iyisi kanaatkâr olan, en kötüsü de açgözlü olandır. 

1037. En iyi mü‟min mahzun bir kalbe ve doğru bir dile sahip olandır. Mahzun kalp 

takvaya ermiş, içinde günah, zulüm, haset bulunmayan tertemiz bir kalbe sahip 

olmaktır. Onun ardından ahireti seven ve dünyadan nefret edendir. Onun 

arkasından güzel huylu olan ve kimseyi incitmeyen mü‟mindir. 

1038. Ümmetimin kadınlarının en iyisi yüzü nurlu mehri az olandır. 



1039. Arkadaşların en iyisi gördüğünüz zaman size Allah‟ı hatırlatan, konuştuğunuz 

zaman size Allah‟ı hatırlatan, bir amelde bulunduğunuz zaman da size ahireti 

hatırlatandır. 

1040. Süleyman (as) mal, mülk ve ilim arasında muhayyer bırakıldı.  O da ilmi tercih 

etti. İlmi tercih ettiği için kendisine hem mal, hem de mülk verildi.  

1041. Dünyayı istiyorsanız ilim talep ediniz, ahiret istiyorsanız ilim talep ediniz, her 

ikisini beraber istiyorsanız yine ilim talep ediniz.   

1042. Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Mallarınızı zekât ile koruyunuz. Bu ikisi 

size gelecek olan kötülükleri ve hastalıkları önler. 

1043. Bir sadakanın karşılığı bire on, verilen ödünç paranın karşılığı ise bire on sekizdir. 

Zira sadaka hem zenginin hem de fakirin, yani muhtaç olanın veya olmayanın 

eline geçer. Borç ve ödünç ise sadece muhtacın eline geçer. 

1044. Helal bal ile yağmur suyu her derde devadır. 

1045. Kişinin sağlığında harcadığı bir dirhem, ölümü zamanında bin köle azat 

etmesinden daha hayırlıdır. 

1046. Gizli, gıyaben yapılan dua, alenî ve açıktan yapılan yetmiş duaya bedeldir. 

1047. Kişinin Müslüman kardeşinin arkasından yaptığı dua reddedilmez. 

1048. Dedikoduyu, mal zayi etmeyi ve çok soru sormayı bırak. 

1049. Dünya ehline bakın… Dünyadan ihtiyacından fazlasını alan kimse bilmeyerek 

kendi helakine sebep olur. 

1050. Hayrı az olan mücadele ve münakaşayı terk ediniz. Çünkü iki taraftan birisi yalan 

ve yanlış konuşmaktadır. Haklı olan da haksızın haksızlığını müdafaa etmesine 

sebep olduğu için her ikisi de günaha girer.  

1051. Rab olarak Allah‟tan, peygamber olarak Muhammed‟den razı olan kimse imanın 

tadını almıştır. 

1052. Ramazan‟da Allah‟ı zikreden bağışlanır. Allah‟a yalvaran da eli boş dönmez. 

1053. Gafiller içinde Allah‟ı zikreden kimse savaşta arkadaşları kaçtığı halde düşmanla 

savaşan gibidir. 

1054. Sabah namazına kalkmadan uyuyan kimse şeytanın kulağına bevlettiği kimsedir. 

1055. İslam‟ın zirvesi Allah yolunda cihat etmektir ki bu makama ancak seçkinler ve 

üstün olanlar nail olurlar.  

1056. Peygamberleri anmak ibadettir. Salihlerden söz etmek günahlara kefarettir. Ölümü 

hatırlamak sadakadır. Cehennemi hatırlamak nefisle cihattır. Kabri hatırlamak da 

sizi cennete yaklaştırır. Kıyameti hatırlamanız sizi cehennemden uzaklaştırır. En 

üstün ibadet hileleri bırakmaktır. Alimin sermayesi kibri terk etmek ve 



bilmediklerinin daha çok olduğunu düşünerek öğrenmeye devam etmektir. 

Günahlarının çokluğunu hatırlayarak pişmanlık duymak tövbenin ta kendisidir.  

1057.  İnsanların Allah‟tan affını istemedikleri büyük bir günah vardır. O da dünya 

sevgisidir. 

1058. Allah‟a imandan sonra aklın başı hayâ ve güzel ahlaktır. 

1059.  Dinin başı Allah için, dini için, kitabı için, bütün Müslümanların imamı için 

yapılan öğüt ve nasihattir. Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır. 

1060. Rüyamda iki cennetlik kadın gördüm. Biri konuşuyor, diğeri konuşamıyordu. 

Konuşana sordum. Arkadaşın neden konuşmuyor dedim. Ben vasiyet ettim, o ise 

vasiyet etmeden öldü. Kıyamete kadar konuşamayacak diye cevap verdi.  

1061. “İstevû sufûfeküm rahimekümullah!” saflarınızı sıklaştırın Allah rahmet etsin ve 

şeytan aranıza giremesin. 

1062. Nice fakihler vardır ki gerçekten fakih değillerdir. İlmi kendisine fayda 

sağlamayan kişiye cehâleti zarar verir. Kur‟an seni kötülüklerden uzaklaştırmadığı 

sürece sen onu okumuyorsun demektir. Şayet kötülüklerden uzaklaştırıyorsa o 

zaman Kur‟an okuyorsun demektir.  

1063. Recep Allah‟ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. 

1064. Gece kalkıp namaz kılan, sonra çocuklarını kaldırarak namaz kıldıra kimseye 

Allah rahmet etsin.  

1065. Üç şey vardır ki mü‟minin kalbi onlara hile ve hainlik düşünemez. Ameli ancak 

Allah için ihlasla yapmak, Müslüman idarecisine öğüt vermek ve Müslüman 

topluluğundan ayrılmamak. 

1066. Yüce Allah helalden kazanıp israfa kaçmadan harcayan, fakir ve muhtaç kalacağı 

kıyamet günü için malını harcayan ve bunun için parasının bir kısmını ayıran 

kimseye rahmet etsin. 

1067. Dilini Ehl-i kıbleye nasihat için kullanıp, kötü konuşmaktan çeken, konuşup 

kazançlı çıkan ve susup kurtulan kimseye Allah rahmet etsin. 

1068. Benim Ehl-i beytim benim yolumdan gidip sünnetimi ihya edendir. Allah‟ın 

rahmeti halifelerimin üzerine olsun. “Haliflerin kimlerdir?” denildi. “Sünnetimi 

ihya edip onu halka öğretendir” diye cevap verdi. 

1069.  Takvaya ermiş bir arifin iki rekat namazı, müttaki olmayan birinin bin rekat 

namazından daha hayırlıdır. 

1070. Âdemoğlunun gecenin son kısmında kılmış olduğu iki rekât namaz, onun için 

bütün dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Şayet bu iki rekat namaz 

ümmetime güç gelmeyecek olsaydı onlara vacip kılardım. 

1071. Sarıkla kılınan iki rekat namaz sarıksız kılınan yetmiş rekattan daha hayırlıdır. 



1072. Evli kişinin iki rekat namazı bekâr adamın seksen rekat namazından daha 

hayırlıdır. 

1073. Misvakla kılınan iki rekât namaz misvaksız kılınan yetmiş rekattan daha efdaldir. 

Gizli verilen sadaka da açıktan verilen sadakadan yetmiş kat daha efdaldir. 

1074. Allah‟ı tanıyan bir ârif-i billahın iki rekât namazı Allah‟tan gafil bir cahilin bin 

rekât namazından daha faziletlidir. 

1075. Medine‟de mukim olarak geçirilen bir Ramazan diğer yerlerde geçirilen bin 

Ramazandan, Medine‟de kılınan bir Cuma namazı da diğer yerlerde kılınan bin 

Cuma‟dan daha hayırlıdır. 

1076.  İki bayramı tehlil, tekbir, tahmid ve takdis ile süsleyin… 

1077.  Cennetin kokusu beş yüz yıllık yoldan duyulduğu halde ahiret ameli ile dünyayı 

talep eden kimse cennetin kokusunu dahi duyamaz.  

1078. Müslüman kardeşlerinizin kabirlerini ziyaret edin. Onlara selam verin. Cenaze 

namazlarını kılıp dua edin. Çünkü sizin için onlarda büyük ibretler vardır.  

1079.  Fıtır zekâtı faydasız sözlerden uzak durarak oruç tutan kimseyi günahlardan 

temizler. Sadaka yoksullara da iyi bir yemek olur. Kim de onu bayramdan önce 

verirse makbul bir zekât olmuş olur. Kim de namazdan sonra verirse, normal 

sadakadan sayılır. 

1080. Meclislerinizi bana salât-ü selamla süsleyiniz. O sizin için sırat köprüsünde 

nurdur. 

1081. İlmi ile âmil âlimlere sorun. İnce fikirli insanları dost edinin. Büyüklerle oturun. 

1082. Altı şey amelleri yok eder. İnsanların ayıp ve kusurlarını araştırmak, kalp katılığı, 

dünyayı sevmek, hayâsızlık, uzun kuruntu, devamlı hüzün. 

1083.  Âdemoğlu soyunduğu zaman kendisi ile cinler arasındaki perde Besmele-i 

Şerife‟dir.  

1084. Allah‟tan faydalı ilim isteyin. Faydasız ilimden Allah‟a sığının. 

1085. Allah‟tan af ve afiyet isteyiniz. Dünyada ve ahirette yakînden sonra insana verilen 

en iyi şey afiyettir. 

1086. Allah‟ın fazlından isteyiniz. Çünkü Allah kendisinden istenmeyi sever. En üstün 

ibadet duâdan sonra kurtuluşu beklemektir. 

1087. Düşük çocuğa isim verin. Allah ona isim vermeniz sebebiyle mizanınızı 

ağırlaştırır. Çünkü o kıyamet günü gelir ve “Ya Rab! Beni zayi ettiler ve bana isim 

vermediler” der. 

1088. Kavmin efendisi ona hizmet edendir.  

1089. Allah‟a isyan emredilen şeyde kula itaat yoktur. 



1090. Ümmetim son zamanlarında mescitlerini süsleyecekler ama kalplerini harap 

edeceklerdir. Elbiselerine verdiği değeri dinlerine vermeyeceklerdir. Dünyalıkları 

yerinde oldukça dinlerine ne olursa olsun önem vermeyeceklerdir. 

1091. Yalancı şahitlik yapan kimse yerinden kalkmadan cehennem kendisine vacip olur. 

1092. Ümmetimin kötüleri yüzsüzler, çok konuşan gevezeler, sözünün nereye gittiğini 

bilmeyen âlimlik taslayan cahillerdir. Ümmetimin iyileri de ahlakı güzel 

olanlardır. 

1093.  Ümmetimin kötüleri dindarlıkları ile övünen, amelleri ile gösteriş yapan, elindeki 

delillerle kızarak konuşanlardır. Az riya bile şirk sayılır. 

1094. Meclislerinizde ölümü çokça zikredin. 

1095. Kadir gecesinin sabahı güneş beyaz bakırdan yapılmış gibi ziyasız doğar ve iyice 

yükselene kadar böyle devam eder. 

1096. Akrabayı ziyaret malı artırır, aileler arasında sevgiyi çoğaltır ve ömrü uzatır. 

1097. Kalemi kulağa koy; zira bu yazana daha iyi hatırlatır. 

1098. Sağ elini kalbinin üzerine koy ve şöyle dua et: “Bismillah…. Allahümme dâvinî 

bi-devâike, ve‟şfinî bi-şifâike ve eğnini bi-fazlike ammen sivâke. Ve‟hzur annî 

ezâke…” 

1099. Allah‟ın masiyetini emretmedikçe bir Müslümanın idarecisine itaatten 

vazgeçmemesi bir görevdir. Allah‟ın ma‟siyetini emrettiği zaman ona kesinlikle 

uymak yoktur. Amirler emr-i ma‟rufu ve nehy-i anil münkeri yapanlardır. 

Münkeri emredip marufu nehyettikleri zaman amir olamazlar ve onlara itaat da 

edilemez.  

1100. Cömertlerin yemeği deva, cimrilerin yemeği ezadır. 

1101. Babaya itaat Allah‟a itaat, babaya isyan Allah‟a isyandır. 

1102. İlim talebi her Müslüman erkek ve kadına farzdır. 

1103. Helal kazanç peşinde koşmak farzdır. 

1104. Yemeğin abdestli pişirilmesi hem yemeği, hem dini hem de rızkı artırır. 

1105. Allah‟ın gölgesinde olanlara ne mutlu! Onlar kendilerine bir hak verildiğinde 

kabul ederler. Bir şey istendiğinde esirgemeden verirler. İnsanlara kendi 

nefislerine hükmettikleri gibi hükmederler. 

1106. Ağızlarınızı temiz tutun; zira ağızlar Kur‟ânın yoludur. 

1107. Hasta ziyaretçisi cennet bahçesindedir. Hastanın yanında oturduğu zaman Rahmet 

onu kuşatır.  



1108. Mü‟mine hayret edilir. Zira onun her işi hayırdır. Nimet verilince şükreder, bu 

onun için hayırdır. Kendisine bir musibet isabet ederse sabreder, bu da onun için 

hayırdır. 

1109. Mü‟minin hastalığına yakınmasına hayret! Hastalıkta kendisine ne gibi hayır 

olduğunu bilse Rabbine kavuşuncaya kadar hasta olmasını isterdi. 

1110. Çocuğun küçüklüğündeki yaramazlığı büyüdüğü zamanki aklına işaret eder. 

1111. Ümmetimin günahları bana arz olundu. Kur‟andan bir âyet veya sure ezberleyip te 

unutmaktan daha büyük bir günah görmedim. 

1112. Çocuğa yedi yaşında namazı emredin. On yaşına geldiği halde kılmakta 

üşengeçlik gösterirse hafifçe dövün.  

1113. Şu hususlar fıtrattan ve sünnettendir. Bıyıkları kırpmak, sakal bırakmak, ağzı 

yıkamak, suyu burnuna çekmek, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını yolmak, 

kasıkları traş etmek ve taharetlenmek. 

1114. On şey kavm-i Lut‟un ahlakındandır: Zar atmak, sakız çiğnemek, yolun ortasında 

misvak kullanmak, ıslık çalmak, hamamlarda oynamak, sapanla taş atmak, kendisi 

ile ibadet edilmeyen sarık, kumardan elde edilen at, parmakları kınalamak, 

elbisenin düğmelerini açarak gezmek, baldırı çıplak sokaklarda gezmek.  

1115. Şu hususlar da helak olan kavimlerin ve Lut kavminin adetidir: Homoseksüellik, 

güvencin yarıştırmak, el ile alkış tutmak, içki içmek, ipek giymek ve kadınların 

birbirleri ile yetinmeleri. 

1116. İffetli olun ki kadınlarınız da iffetli olsunlar. Babalarınıza iyilik yapın ki 

çocuklarınız da size iyilik yapsınlar. Kim bir Müslüman kendisinden özür dilediği 

halde özrünü kabul etmezse Havz-ı Kevser başında yanıma gelemez. 

1117. Allah Âdem‟e (as) bin sanat öğretti. 

1118. Bir idarecide beş hasletin bulunması gerekir: ganimeti hakkıyla toplamak, onu 

yerinde harcamak, halkın işlerini görmek için bildiği iyi kimselerden ve ihtisas 

sahiplerinden yardım istemek, halka iyi davranmak ve bu günün işini yarına 

bırakmamak. 

1119. İlm-i Bâtın ve ilm-i Ledün Allah‟ın sırlarından bir sırdır. Allah‟ın hikmetlerinden 

bir hikmettir. Bunu dilediği kullarının kalbine koyar. 

1120. Güçlükte, kolaylıkta, sevinçte ve kederde daima emri dinleyip itaat etmelisin. 

1121. Güzel söz söylemelisin. Bol selam vermeli ve yemek yedirmelisin ki cennete 

giresin. 

1122. Hüzünden ayrılmayın, çünkü o kalbin miftahıdır. “Hüzün nedir?” diye soruldu. 

“Kendini açlık ve susuzlukla terbiye etmektir” buyurdular.  

1123. Sarık sarmak meleklerin kıyafetidir. Onun ucunu omuzunuzdan aşağı sarkıtınız. 



1124. Ense çukurundan kan aldırınız. O yetmiş iki hastalığa devadır. Sinir, cüzzam, 

baras, diş hastalığı gibi beş hastalığa devadır. 

1125. Kabak dimağı güçlendirir. Mercimeği yetmiş peygamber övmüştür. 

1126. Kuru üzüm safrayı ve balgamı bertaraf eder. Sinirleri takviye eder. Yorgunluğu 

giderir. Ruha ferahlık verir, üzüntüyü giderir. 

1127. Kur‟ânı okuyup çokça onun üstünde acayip ve garipliklerini düşünün. Üzerinde 

araştırmalar yapın. Ancak bu sayede cennet derecelerini elde edebilirsiniz.  

1128. Sünnet içinde az amel bid‟at ile beraber çok amelden hayırlıdır. 

1129. Akika kurbanı oğlana iki koyun, kıza bir koyundur. 

1130. Her Kur‟ân-ı kerim hatminde müstecap bir dua vardır. 

1131. Kapları yıkamak, evin önünü süpürmek zenginlik getirir. 

1132. Küçük çocuğun avretini kapatın. Çünkü küçüğün avretinin haram oluşu büyük 

kimsenin haram oluşu gibidir. Allah avret açılmasını sevmez. 

1133. Fatiha her derde devadır. Zehire karşı bir şifadır. 

1134. Namazın ilk vaktinin son vaktine üstünlüğü dünyanın ahirete üstünlüğü gibidir. 

1135. Misvakta on haslet vardır. Ağzı temiz eder, diş etlerini pekiştirir ve güçlendirir. 

Gözü kuvvetlendirir. Balgamı giderir. Diş hastalıklarını önler. Sünnete muvafık 

olur. Melekleri sevindirir. Rabbini râzı eder. Amellerin ve ibadetlerin sevabını 

artırır. Mideyi sağlıklı kılar. 

1136. Allah Teâlâ buyurdu: Kim benim kaza ve kaderime rıza göstermezse benden 

başka Rab arasın. 

1137. Kulumun bana karşı en güzel ibadet şekli benim için halka öğütte bulunmalıdır.  

1138. Benim için sevişenlere muhabbetim vacip olmuştur. Benim için birbirini ziyaret 

edenlere muhabbetim vaciptir. Benim için öğüt verenlere muhabbetim vacip 

olmuştur. Benim için ilgi gösterenlere muhabbetim vacip olmuştur. Benim için 

mallarını bezl edenlere muhabbetim vacip olmuştur. 

1139. Allah Teâlâ buyurdu: “Kuluma verilmiş sözüm vardır. Namazı vaktinde kılarsa 

mutlaka onu azaptan kurtarıp hesap sormadan Cennete koyacağım.” 

1140. Kim benim verdiğim hakka karşı yumuşak davranır, bana karşı tevazu gösterir de 

yeryüzünde böbürlenmeye kalkamazsa onu cennetin en yüce mertebesine kadar 

yükseltirim. 

1141. Kullarımın kalbinde merifetimin alameti kaderimin yerini iyice tayin 

etmeleridir. İşlerinde tembel olmayacak, musibetten yakınmayacaklar ve 

insanlardan kaçınmayacaklardır.  



Açıklaması: Marifetullah Allah'ı isim ve sıfatları ile iyice tanımaktır. Onu layıkıyla 

tanımak mümkün değildir. Allah'ı tanımanın alameti de kazaya rıza ve kadere 

teslimdir. Kadere inanmayanın ve razı olmayanın marifeti ve Allah hakkındaki 

bilgisi eksik demektir. Allah'ı tanımanın alametlerinden birisi de emrine itaat 

ederek farzları yapıp haramlarından kaçmak, işlerinde gayretli olup sebeplerine 

sarılmaktır. Zira Allah sebeplerle istenenleri veriyor ve sebeplere sarılmamızı 

istiyor. Bu nedenle kul işlerinde tembel olmayacak, musibetlerden yakınmayacak 

ve insanlara iltica etmekten ve yardım istemekten çekinmeyecektir. 

1142. Yüce Allah buyurdu: Kullarım katımda az yemek yorganından daha tesirli bir 

yorgana bürünmüş olmaz.  

1143. Kulum hastalanıp sabretmez de üç gün geçmeden hastalığını izhar ederse benden 

şikâyetçi olmuş olur. Ben mü‟min kulumu hasta yaptığım zaman beni 

ziyaretçilerine şikâyet etmezse onu hastalıktan serbest bırakırım. Onun bedenine 

eski kanından daha hayırlı kan, eski etinden daha iyi et ihsan ederim. Sonra 

amellerine günahsız olarak yeniden başlar. 

1144. Kullarımı ezeli ilmimle yarattım. Kime hayır murat etmişsem ona güzel ahlak 

verdim. Kime de kötülük murat etmişsem ona da kötü ahlak verdim. 

1145. Beni zikretmesi benden istemesine fırsat vermeyen kimsenin dileğini ve 

ihtiyaçlarını istemeden ona veririm. 

1146. Kim beni zikrederse ben de onu anarım. Yalnız zikrederse yalnız, topluluk içinde 

zikrederse ben de topluluk içinde onu anarım.  

1147. Kim benim velime, dostuma eziyet ederse bana harp ilan etmiş olur. Kulum bana 

farz ibadetlerden daha iyi bir amel ile yaklaşamaz. Sonra nafile ibadetlerle de bana 

yaklaşmaya devam eder. Nihayet onu severim. Onu sevdiğim zaman artık onun 

gören gözü, işiten kulağı ve yürüyen ayağı oluru. Onunla görür, onunla işitir ve 

onunla yürürüm. Dua ettiği zaman onun duasını kabul ederim. 

1148.  Süleyman‟a (as) annesine dedi ki: Yavrum! Gece fazla uyuma, çünkü gece çok 

uyumak kişiyi kıyamette fakir yapar.  

1149. Musafaha Müslümanın en önemli amelidir. 

1150. Allah ona çocuklarına gösterdiği şefkatten dolayı rahmet etmiştir. 

1151. İki kişi camide namaz kılarlar. Akıllı olanın namazı ötekinden daha efdaldir. Zira 

öteki namazın hükümlerini tam olarak bilmediği için namazı bir zerreye dahi denk 

gelmez. 

1152. Küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz. Büyük cihat nefisle mücadele etmektir. 

1153. Hikmet on parçadır. Dokuzu Ali‟ye verilmiş birisi de diğer insanlara taksim 

edilmiştir. Bu nedenle Ali tüm insanlardan daha bilgilidir. 

1154. Kişinin ezbere Kur‟an okuması bin derecedir. Mushafa bakarak okuması bunun 

iki mislidir. 



1155. Tırnaklarınızı kesin ve kesilen tırnakları gömün. Parmak aralarını temizleyin. 

Dişlerinizin aralarındaki yemek artıklarını temizleyin ve misvak kullanın. Yanıma 

sararmış dişlerle ve fena kokularla gelmeyin. 

1156. Bıyıklarınızı dudaklarınızın hizası ölçüsünde kısaltın. İsrailoğulları bunu 

yapmadılar bu sebeple kadınları zina etti. 

1157. Şöyle dua edin: “Allahümme innî eûzü bike min şerri sem‟î ve min şerri basarî ve 

min şerri lisânî ve min şerri meniyyi ve min şerri‟n-nefsî ve‟ş-şeytâni ve şerikihi.” 

1158. Allahım senden seninle mutmain olan, sana kavuşmaya inanan, kazâna razı olan, 

verdiğine kani olan bir ruh isterim. 

1159. Mü‟minin kalbi imanın halavetinden dolayı tatlıdır. İmanın zevkine ermiştir. Bu 

nedenle tatlıyı, yani iman esaslarını sever. 

1160. Sağ elinizden güç alınız ve ilmi yazı ile kaydediniz. 

1161. Az başarı başarısız çok akıldan daha faydalıdır. Akıl dünya işlerine sarfedilirse 

zarar verir, din işlerine sarfedilirse her iki dünyanın saadetini temin eder. 

1162. Az fıkıh ve ilim anlamadan yapılan çok ibadetten hayırlıdır. Kişi bilerek ve 

anlayarak ibadet ettiği zaman az fıkıh ona yeterlidir. Kişinin yalnız kendi 

görüşünü benimseyerek başkalarından müstağni olması cehalet olarak kişiye 

kafidir. 

1163. Tek şahitle beraber yeminle hükmedilir. 

1164. İlmi ehlinden saklayana her şey, gökteki kuşlar, hatta deniz dibindeki balıklar dahi 

lanet ederler. 

1165. Beyanda sihir vardır. Nemime, yani söz taşımak neredeyse sihir olacaktı. 

1166. Kıymette Rahman olan Allah cennet ehline Kur‟an okuduğu zaman halk 

şevkinden ve zevkinden neredeyse dinleyemez hale gelirler. 

1167. Kucaklaşmak milletlerin selamı ve sevgililerin en hâlis ifadesidir. İlk kucaklayan 

da İbrahim (as) olmuştur. 

1168. Bütün peygamberlerin tevazularından dolayı üzerlerine dayanacakları bastonları 

vardır. 

1169. Acıkmadan yemek, uyku gelmeden uyumak, hayret verici bir şey olmadan 

gülmek, musibet anında ağlamak, refah anında çalgı çalarak gülerek şarkı 

söylemek Allah‟ın en çok öfke duyduğu şeylerdendir. 

1170. Kişinin keremi takvası, kişiliği aklıdır. Hasebi ve itibarı da ahlakıdır. 

1171. Ölünün kemiklerini kırmak dirinin kemiğini kırmak gibidir. 

1172. Meclislerin kefareti: “Sübhâneke Allahümme ve bi-hamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ 

ente vahdeke lâ şerike leke Estağfiruke ve etûbü ileyke” demektir. 



1173. Her iyilik sadakadır. 

1174. Gıybetin kefareti gıybet yaptığı kimse için Allah‟tan af ve mağfiret talep etmek ve 

“Alahümme‟ğfir lenâ ve limen iğtebnâhu” demektir.  

1175.  Günahın kefareti pişmanlıktır. Siz günah işlemeyen bir fıtratta olsaydınız Allah 

sizi yok eder günah işleyen ve sonra hatalarını anlayarak tövbe ve istiğfar eden bir 

topluluk yaratırdı. Günahkârların en hayırlısı günahına pişman olup tövbe edendir. 

1176.  Hatların kefareti güç zamanlarda abdest almak, gece karanlıkta mescitlere devam 

etmek, namazdan sonra diğer namazı beklemektir. 

1177. Her duyduğunu nakletmesi kişiye günah olarak yeterlidir. 

1178. Herkesle çekişir durumda olman günah olarak sana kafidir. 

1179. Kişiye mü‟min kulunu hor görmesi günah olarak kafidir. 

1180. Kişiye nasihat olarak ölüm, zenginlik olarak da şeksiz bir iman yeterlidir. 

1181. Kişiye kötülük olarak kendisine yakınlık duyan birisine öfke beslemesi yeterlidir. 

1182. Din ve dünya işlerinde kendisine güvenilmek kişiye saadet olarak yeterlidir. 

1183. Kişiye ilim olarak Allah‟tan korkması, cehalet olarak da kendisini beğenmesi 

kâfidir. 

1184. “Lâ ilâhe illallah” diyenlere ilişmeyiniz. Günahından dolayı tekfir etmeyiniz. Kim 

Lâ ilâhe illallah diyeni tekfir ederse kendisi küfre daha yakın olmuş olur. 

1185. Her doğan çocuk konuşacak yaşa kadar İslam fıtratı üzeredir. Konuşmaya 

başladığı zaman ya şükredici veya nankör olur. 

1186. Her ölenin amel defteri kapanır. Allah yolunda kendisini adayanın defteri ise 

kapanmaz. Onun ameli kıyamete kadar artmaya devam eder. Ayrıca o kimse kafir 

fitnelerinden ve azabından da emin olur. 

1187. Besmele, hamdele ve bana salât-ü selam ile başlamayan her söz tesirsiz ve 

bereketsizdir. (Bu nedenle İslam bilginleri kitaplarını ve sözlerinin başında 

“Bismillahirrahmanirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbi‟l-âlemîn ve‟s-Salâtü ve‟s-

Selâmü alâ Resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmaîn” diye 

başlamışlardır. 

1188. Her sarhoşluk veren şey haramdır. Alkol kullanan kimseye Allah mutlaka hebalin 

çamurunu içirecektir. Hebalin çamuru, cehennem ehlinin irinidir. 

1189. Herkes ne için yaratılmış ise ona muvaffak kılınır.  

1190. Kıyamette hüküm verilene kadar herkes verdiği sadakanın gölgesi altındadır. 

1191. Her bina sahibine beladır. Ancak kendi ihtiyacına yetecek kadar olursa bu başka. 

Her ilim de sahibine amel edilmedikçe vebaldir. Ancak amel edilirse fazilet ve 

sevabının artırır. 



1192. Herkes kendi heva ve hevesine göre hasredilir. Kim küfre heves etmiş ise 

kâfirlerle hasredilir. Bu durumda onun amellerinin de kendisine bir faydası olmaz. 

1193. Peygambere salat-ü selam getirilmeyen her dua reddedilir. Anne-babaya dua 

edilmedikçe dualar kabul edilmez. 

1194. Âdemoğlunun hepsi hasetçi ve kıskançtır. Her nimete haset edilir. Her insanın 

rakibi vardır. Kıskançlıkta bazıları bazılarından üstündür. Dil ile konuşmadıkça ve 

el ile teşebbüs etmedikçe haset ateşi sahibine zarar vermez.  

1195. Kıyamette yüce Allah ehl-i imana o kadar merhametli olacaktır ki herkes azaptan 

kurtulmayı ümit edecektir. Ancak ashabıma sövenler asla azaptan 

kurtulamayacaktır. Zira mahşer halkı onlara lanet edeceklerdir.  

1196. Allah‟ın yasakladığı ve haram kıldığı her günah büyük günahtır. Hatta çocukların 

oynadıkları kumar bile… 

1197. Gündüzün bir saat arkadaşlık yaptığı kimseden arkadaşı sorumlu tutulacaktır. 

1198. Başında ben, ortasında Ehl-i Beytimden Mehdi ve sonunda İsa‟nın olduğu bir 

ümmet asla helak olmayacaktır. 

1199. Cennet nimetleri dışında tüm dünya nimetleri geçicidir. Cehennem üzüntüsü hariç 

bütün üzüntüler de geçicidir. Bu nedenle bir günah işlediğin zaman hemen onun 

arkasından bir hayır işle ki ona kefaret olsun.  

1200.  Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden mesulsünüz. 

1201. “Cennete girmeyi sever ve ister misiniz?” “Evet, yâ Resulallah! Kim istemez?” 

“O halde uzun emeli kısın, ecellerinizi gözlerinizin önüne getirin. Allah‟tan gereği 

gibi hayâ edin!” “Biz hepimiz Allah‟tan hayâ ediyoruz, Yâ Resulallah!” “Öyle 

değil… Allah‟tan hayâ etmek, kabri ve içindekileri, bela ve ağır imtihanları 

unutmayın. Karnınızı ve onun içindekileri haramdan koruyun. Başınızı ve içindeki 

fikir ve düşüncelerinizi değiştirin ve niyetlerinizi düzeltin. Kim ahiretin iyiliğini 

istiyorsa dünya ziynetlerini terk etmelidir. İşte kulun Allah‟tan hayâ etmesi böyle 

olur ve kişi Allah‟ın dostluk ve himayesine ancak böyle girer.”  

1202. Kişiye gönül ferahlığı bahşederek üzüntülerini gideren kelimeler şunlardır: “Lâ 

ilâhe illallahu‟l-Halîmu‟l-Kerîm. Lâ ilâhe illallahu‟l-Aliyyu‟l-Azîm. Lâ ilâhe 

illallahu Rabbu‟s-semâvâti ve‟l-arzı ve Rabbi‟l-Arşi‟l-Kerîm.” 

1203. Kişinin duyacağı bir hikmetli söz bin senelik nafile ibadetten hayırlıdır. İlim 

müzakere edildiği yerde bir saat oturmak bir köle azat etmekten daha hayırlıdır. 

1204. Sarımsak yiyin ve onunla tedavi olun. Onun yetmiş hastalığa şifası vardır. Şayet 

bana Cebrail (as) gelmeseydi ben de yerdim. 

1205. Yemeği tabağın kenarından yemeye başlayınız, üstünden ve ortasından yemeyin, 

zira bu bereketi giderir. İsrafa ve kibra kaçmadan giyininiz, yiyiniz ve içiniz. Zira 

Allah kuluna verdiği nimetlerin eserini üzerinde görmek ister. 

1206. Kişinin çocuğunu terbiye etmesi bin ölçek sadaka vermesinden daha hayırlıdır. 



1207. Yâ Ali! Allah Teâla senin vasıtanla bir kimseyi hidayete sevk etmesi senin için 

güneşin üzerine doğup battığı yerlere sahip olmandan daha hayırlıdır. 

1208. Allah canlı hayvanın uzuvlarını kesene lanet etmiştir. 

1209.  Kişi sevdiği ile beraberdir. Kişi sevdiği insanla beraber haşredilir. 

1210. Sabahleyin güneş doğana kadar ve ikindiden sonra güneş batana kadar oturup 

tekbir, tesbih ve tahmid ile Allah‟ı zikretmek, İsmailoğullarından dört köle azat 

etmekten daha hayırlıdır. 

1211. Fi sebilillah bir mücahidi doyurmak, ona ve hayvanına gidiş-geliş azığı vermek 

benim için dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. 

1212. Mü‟mne lanet etmek onu öldürmek gibidir. Kim de bir mü‟min erkek veya kadına 

iftira ederse onu öldürmüş gibi günah işlemiş olur. 

1213.  Allah hutbeleri şiir gibi okuyanlara lanet etsin. 

1214. Allah ölünün arkasından saçını başını yolarak ağlayana, akrabalık bağlarını 

kesene, musibet zamanında bağırıp çağırana, başkasının vücuduna döğme yapana 

ve yaptırana lanet etsin. 

1215.  Halka olup insanların ortasına oturarak maskaralık yapan ve insanları güldürene 

Allah lanet etsin. 

1216.  Her şeyin bir özü vardır; İslam‟ın özü de namazdır, namazın özü de iftitah 

tekbiridir.  

1217. İmam ve müezzin kendileri ile namaz kılanların ecri kadar mükâfat görürler. 

1218. Dilenci at üzerinde de gelse onun hakkı vardır, reddetmeyin. 

1219. Şehidin Allah katında yedi hasleti vardır. Kanının ilk damlasında bağışlanır. 

Cenentteki yerini görür. İman elbisesi giydirilir. Yetmiş iki huri ile evlendirilir. 

Kabir azabından kurtarılır. Kıyamet korkusundan emin olur. Vakar tacı giydirilir 

ve yetmiş kişiye şefaat hakkı verilir.  

1220. Yiyip şükreden oruç tutup sabreden gibi mükafata nail olur.  

1221. İhlas kelimesi olan “Lâ ilâhe illallah” kelimesinden sonra afiyet gibi değerli bir 

şey yoktur. Bu nedenle imandan sonra Allah‟tan af ve afiyet isteyiniz. 

1222. İslam‟da boş yere yemin etmek yoktur. İnsana yemin isabet ettikçe derdi artar. 

1223. Allah aklı yarattığı zaman ona “Sana sabırdan daha değerli bir yardımcı 

vermedim” buyurmuştur. 

1224. İnsanlar kendileri azmadıkça Allah onları helak etmez. 

1225. Hilafet Deccala teslim edilinceye kadar Amcam Abbas‟ın elinde olacaktır.  



1226. Şayet Allah‟tan hakkıyla korkmuş olsaydınız öyle bir ilme sahip olurdunuz ki 

cehalet semtinize uğramazdı. Allah‟ı hakkıyla bilmiş olsaydınız yaptığınız dua ile 

dağlar yerinden oynardı. Şayet Allah‟a hakkıyla ibadet etmiş olsaydınız deniz 

üzerinde yürürdünüz.  

1227. Biriniz bütün ihtiyacını ancak Rabbinizden istesin. Hatta kopan pabucunuzun 

bağını bile Allah‟tan isteyin. Zira o murat etmedikçe hiçbir şey olmaz. 

1228. Karşılıklı yapılan ziyaretler gerçek ziyaret değildir. gerçek ziyaret senden alakanı 

kesen birisine senin Allah için gitmendir.  

1229. Birinizin bir şeyi kaybolursa istirca etsin. “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn!” 

desin. Hatta pabucunun bağı da olsa. Zira bu da musibetten sayılır ve Allah‟ın 

iradesi ile olur.  

1230. Mü‟min hiçbir zaman gıybet edici, lanetleyici, bedduacı, terbiyesiz ve çirkin sözlü 

olmaz. 

1231. İhsan ve fazilet iyi giyinmek, kılık ve kıyafeti güzel olmak değildir. Fazilet ve 

ihsan gönül rahatlığı, tevazu ve ağırbaşlılıktır. 

1232. Kimseye muhtaç olmamaya çalışmak gerçek cihat sayılır.  

1233. Dünyada garip bir yolcu gibi ol. Yolcu gideceği yeri düşünür, misafir olduğu yere 

bağlanıp kalmaz.  

1234. Allah katında bütün ömrünü Müslüman olarak geçirip “Sübhanallah, 

Elhamdülillah, Allahü Ekber ve Lâ ilâhe illallah” diyen bir mü‟minden daha 

hayırlı ve üstün kimse yoktur. 

1235. En iyiniz dünyasını ahireti için ve ahiretini dünyası için terk etmeyen, her 

ikisinden de nasibini alarak insanlara yük olmayandır. Bu nedenle hiç 

ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışın. 

1236. Cennet ehli dünyada Allah‟ı zikretmeden geçirdikleri zamanları dışında hiçbir 

şeye pişman olmayacaklardır. 

1237. Kendisini bizden başkasına benzetenler bizden değildir.  

1238. Zemzem suyu her derde şifadır. Ne niyetle içerseniz ona deva olur. 

1239. Peygamberlerin sayısı 124 bindir. Bunlarda 315 tanesi Resuldür.  

1240. Faizle alışveriş yapan kimsenin sonu iflastır. 

1241. Allah‟ın mallarından istemeden ve talep etmeden sultanın sana verdiğini ye ve 

mal edin. 

1242. Bir cemaat bir yerde toplanır da Allah‟ı zikretmeden ayrılırlarsa eşek leşinden 

ayrılmış gibi olurlar. Bu meclis onlar için kıyamette nedamet ve pişmanlık olur. 



1243. Yanlarında Muhammed isminde biri olup da onu konuşmalarına katmayan 

topluluğun konuşmalarından hayır ve bereket yoktur. 

1244. Bir mü‟min kalbinde havf ve recayı bulundurursa Allah ona umduğunu verir ve 

korktuğundan da emin kılar. 

1245. Bir kavim kötü bir bid‟at ve adet icat ederse, ihdas ettikleri bid‟at kadar sünneti 

ortadan kaldırmış olurlar. 

1246. Benim sevgim bir kişinin kalbine girerse Allah onun cesedini cehenneme haram 

kılar. 

1247. Bir kul sultana yaklaştıkça Allah‟tan uzaklığı artar. Kişinin etbaı çoğaldıkça 

şeytanları da çoğalır. Malı çoğaldıkça hesabı da zorlaşır.  

1248. Allah ancak ilim ve edepten mahrum olan kişiyi rüsvay eder. 

1249. Hizmetçi ile yemek yiyen, çarşıda eşeğe binen, koyun sağa kimsede kibir olmaz. 

1250. Allah bir ülkeye felaket verdi mi umumuna verir, sonra amellerine ve niyetlerine 

göre onları diriltir. 

1251. İstiğfar eden bir kimse yetmiş defa tövbesini bozsa günahında ısrar etmiş 

sayılmaz. Zira Allah‟ın rahmetinin sınırı ve sonu yoktur.  

1252. Bir ev halkına iyi bir geçim ve iyi muamele verilmişse bu dünya ve ahiret için 

yararlı olur. Yoksa dünyası ve ahireti için zararlı olur. 

1253. Kula çok konuşmaktan daha şerli bir şey verilmemiştir. 

1254. Allah hiç kmseyi cehaletle beraber aziz, bilgi ile beraber zelil kılmamıştır. Çünkü 

ilim nur, şifa ve rahmettir. 

1255. Allah korkusu ile ağlayan, gözü yaşla dolan cesede cehennem haram kılınmıştır. 

Bir toplumda bir insan Allah korkusu ile ağlarsa Allah o toplumu himaye eder. 

1256. Evine ancak müttaki olanları sok; iyiliği de ancak mü‟min olanlara yap. 

1257. İçinde resim ve köpek olan eve melekler girmediği gibi cünübün yanına da 

girmezler. 

1258. Doğru olsa da doğruluğundan şüphe duyduğu sözleri, haklı olsa da münakaşayı ve 

mücadeleyi terk etmedikçe kişinin kalbine imanın tadı girmez.  

1259. Akşam yemeğini terk etme. Akşam yemeğini terk etmek kişiyi zayıflatır. 

1260. Kendinize, çocuklarınıza ve mallarınıza hayır dua edin, beddua etmeyiniz. Çünkü 

melekler dediklerinize âmin diyorlar. Allah‟ın ihsanına nail olacağınız bir saate 

rast gelir de kabul edilir. 

1261. Güneş battıktan sonra iyice hava aydınlanmadan çocuklarınızı ve hayvanlarınızı 

salıvermeyiniz. Çünkü gece karanlığında şeytanlar sükûn ederler.  



1262. Ümmetimden bir tâife devamlı olarak Allah‟ın emrini ifa edecekler. Onlara oyun 

oynayanların oyunları bir zarar vermeyecektir. Onlara karşı olanlar da bir şey 

yapamayacaklardır. Allah‟ın emri olan kıyamete kadar onlar daima galip 

olacaklardır.  

1263. Kişi ilimden daha üstün bir şey elde edemez. İlim sahibini doğru yola götürür ve 

yanlış yollardan alıkor. Kişinin aklı istikamette olmadıkça dini istikamet üzere 

olmaz.  

1264. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlını yememiştir. Allah‟ın nebisi Davud (as) 

da elinin emeğini yerdi. 

1265. İnsanlara akıllarına göre konuşun. Bir topluma akıllarının anlamadığı bir şeyi 

anlatırsanız mutlaka aralarında bir fitne kopar.  

1266. Allah azze ve celle bir kula ihsan ettiği zaman kul “Elhamdü lillah” ile mukabele 

ederse o hamd o nimetten daha değerli olur. 

1267. Allah bir kula bir nimet verdiği zaman insanları ona muhtaç eder. Şayet o 

insanların ihtiyaçlarını karşılamazsa kendisine verilen nimete zeval arız olur.  

1268. Bir cemaat bir yere toplandığı zaman birbirlerini dinlemez de her kafadan bir ses 

çıkarsa Allah o toplumdan bereketi kaldırır.  

1269. Kul bir işi sırf Allah rızası için terk ederse Allah ona dini ve dünyası hususunda 

daha hayırlısını verir. 

1270. Gök gölgesi altında Allah‟tan başka kendisine tapılan en büyük mabud kendisine 

boyun eğilen nefistir. Ona uyma! Çünkü o seni Allah yolundan saptırır.  

1271. Benden sonra erkeklere kadından daha büyük bir fitne yoktur. 

1272. Karada ve denizde telef olan mallar zekâtı men etme sebebiyledir. Onun için 

mallarınızı zekat ile koruyunuz. Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Size gece 

gelecek belaları da dua ile önleyiniz. Çünkü dua başa gelene de gelmeyene de 

faydalıdır. Başa geleni giderir, gelmeyeni de hapseder. 

1273. İlim ile hilmin kucaklaşmasından daha faziletli bir şey yoktur. 

1274. Kişi bir şeyi vasiyet edeceği zaman iki geceyi geçirmemeli vasiyetini yazıp 

hazırlamalı. 

1275. Kabirden daha korkunç bir manzara görmedim. 

1276. İstihare eden eli boş dönmez. İstişare eden de pişman olmaz.  iktisat eden muhtaç 

olmaz. 

1277. Allah dünyada bir kulun ayıbını örterse ahirette de mutlaka örter. 

1278. Bu dinin direği fıkıhtır. Bir fakih şeytana bin abidden daha çetindir.  



1279. Biriniz Allah için bir şey tasadduk edeceği zaman Müslüman anne-babası namına 

vermelidir. O zaman anne-babasının sevabından bir şey eksilmeden onun 

defterine de yazılır. 

1280. Haram para kazanan adam o paranın hayır ve bereketini göremez. Ondan verdiği 

sadaka da makbul olmaz. öldüğü zaman arkada bıraktıkları da cehenneme gitmesi 

için iyi bir azık olur. 

1281. Loğusa kadınlar için en iyi şifa yaş hurmadır. Hastalar için de en iyi şifa baldır. 

1282. Hükümdara Allah‟ın emrini tavsiye eden ve bunu yaptıran salih vezirden daha 

büyük sevaba nail olacak kimse yoktur. 

1283. Bir mü‟min bir yerde namaz kılacak olsa o yer o namaz için hazırlanıp süslenir ve 

etrafına bununla övünür. 

1284. Beş hanelik bir köyde ezan okunup namaz kılınmazsa şeytan o köy halkına 

musallat olur da onları mağlup eder. 

1285. Allah‟ın en çok sevdiği dua “Allahüme‟ğfir lî ve‟rham ümmet-i Muhammedin 

rahmeten âmmeh” duasıdır. 

1286. Herhangi bir mü‟min başkasının yüzüne şefkat ve merhametle bakarsa bu onun 

için kabul edilmiş bir hac ve umre sevabı gibi yazılır. 

1287. Doğru sözden daha hayırlı bir sadaka yoktur. 

1288. Kul bir günah işlediği zaman güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarsa ve 

günahlarının affını Allah‟tan dilerse mutlaka mağfiret olunur. 

1289. Dünyada kulun başına gelen bir bela ve musibet mutlaka onun günahı 

sebebiyledir. Dünyadaki bu musibet sebebiyle Allah onu kıyamet günü mağfiret 

edecektir. Onun orada günahından dolayı affını dilemesine ihtiyaç kalmayacaktır. 

Çünkü Allah pek kerim ve rahîmdir. 

1290. Bir mü‟min Müslümanlardan yirmi kişiye selam verirse cennet ona vacip olur. 

1291. Bir Müslümanın iki ve üç çocuğu vefat eder de sabreder ve mükafatını Allah‟tan 

beklerse katiyyen ateş yüzü görmez. 

1292. İki Müslüman karşılaşır da musafaha ederlerse daha ayrılmadan Allah onların 

günahlarını bağışlar.  

1293. Allah hakkı Ömer‟in diline ve kalbine koymuştur.  

1294. Müslümanın henüz ergenlik çağına ermemiş üç çocuğu vefat eder de sabrederse 

Allah onların şefaati ile babasını ve annesini cennete alır.  

1295. Hiçbir peygamber yoktur ki ümmetimde onların benzeri bulunmasın. Ebu Bekir 

(ra) İbrahim‟in (as) Ömer (ra) Musa‟nın (as) Osman (ra) Harun‟un (as) Ali (ra) de 

benim benzerimdir. Meryem oğlu İsa‟yı (as) görmek isteyen de Ebu Zerr-i 

Gıfari‟ye (ra) baksın. 



1296.  Sadaka malı eksiltmez. Bağışlayan ve affeden kuluna da Allah şeref bahşeder. 

Allah için tevazu göstereni Allah yüceltir. Kişi sadakayı verir vermez hemen 

ondan yetmiş şeytan uzaklaşır. 

1297. Ahde vefasızlığın yaygın hal aldığı bir cemiyette cinayetler çoğalır. Fuhşun su 

yüzüne çıktığı bir toplumda Allah ölümü musallat kılar. Zekat vermeyen bir 

milletten de Allah yağmurunu keser. 

1298. İnsanları idare etmek sadakadır.  

1299. Herhangi bir mü‟min nefsinde, çocuğunda ve malında devamlı olarak bela ve 

musibet hüküm sürerse günahsız olarak Allah‟a kavuşur. 

1300. Kim iffetli davranırsa Allah onu iffetli kılar. Kim tok gözlü olursa Allah onu 

kimseye muhtaç etmez. Kim sabretmeye alışırsa Allah onu sabırlı kılar. Kişiye 

sabırdan daha geniş bir şey verilmemiştir. 

1301. Nazar haktır. Nazar deveyi tencereye kişiyi kabre koyar. Biriniz kardeşinin gerek 

kendisinde gerekse eşyasında hoşlandığı bir şey görürse “Mâşallah… 

Bârekallah!” desin.  

1302.  Sabah akşam şöyle dua et: “Yâ Hayyu Yâ Kayyûm! Bi-Rahmetike estağîsü. Aslih 

lî şe‟nî küllühû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.” 

1303. Birinizin hayatı zora girdiği zaman evinden çıkarken bu duayı okusun: 

“Bismillahi alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kazâike ve bârik lî fî 

mâ kuddira lî hattâ lâ uhibbu ta‟cile mâ ahharte ve lâ te‟hîra mâ ecellet.” 

1304. Sadaka verip te dönen kişi kusmuğunu dönüp yiyen gibidir. 

1305. Bilmeden ibadet eden âbid gece ev yağıp gündüz yıkan gibidir. 

1306. Alim ile oturmak ve yüzüne bakmak ibadettir. 

1307. Ma‟rufu emredin ve münkerden nehyedin ki dua ettiğiniz zaman duanız kabul 

edilsin, tövbe ettiğiniz zaman da tövbeniz kabul edilsin. 

1308. “Allah rızası için” diye size gelip bir şey isteyeni reddeden kimse lanete uğrar. 

1309.   Allah kime güzel yüz ve güzel bir isim verir de iyi bir yere yerleştirirse mutlaka 

o Allah‟ın seçkin kullarından birisidir.  

1310. Kim komşusuna eziyet ederse bana eza etmiş gibidir. 

1311. Kim Allah‟ın sevgisini insanların sevgisine tercih ederse Allah onu insanların 

sıkıntısından korur. 

1312. Kim bir zımmîye eziyet ederse ben onun hasmı olurum. Kime hasım olursam 

kıyamet günü mutlaka onunla hesaplaşırım. 

1313.  Kim kâhine bir şey sorarsa kırk gün ve gece namazı kabul edilmez. Kâhine inanır 

ve tasdik ederse küfre girer. 



1314. Kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için alır ve Allah için verirse 

imanı kemale ermiş olur. 

1315. Kim amel defterinin kendisini sevindirmesini isterse istiğfarı çokça yapsın. 

1316. Kim bir kavmin amelinden hoşlanırsa o ameli işlemese dahi kıyamette onların 

zümresinden hasredilir. Onlarla beraber hesaba çekilir. 

1317. Kim Allah ve Resulünün sevgisini kazanmak isterse doğru konuşsun, emaneti 

yerine teslim etsin ve komşusuna eziyet etmesin. 

1318. Kim güçlü olarak oruç tutmak isterse sahura kalksın ve öğle uykusuna yatsın. 

Güzel koku kullansın ve aç karnına su içmesin. 

1319. Kim Müslümanların yiyeceklerini ihtikar ile saklarsa Allah onu cüzzama ve iflasa 

mahkum eder. 

1320. Kim Allah ile kendisi arasını düzeltir ve iyi davranırsa Allah onunla insanların 

arasını düzeltir. Kim gizli hallerinden düzgün davranırsa Allah onun aleni 

hallerini de ıslah eder. Kim ahiret için çalışırsa Allah onun dünyasını da düzeltir. 

1321. Kişi sevdiği ile beraberdir. 

1322. Kim Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini ihya ederse kalplerin öldüğü günü 

onun kalbi ölmez. Kim dört geceyi ihya ederse ona cennet vacip olur. Berat 

Gecesi, Kadir Gecesi, Kurban ve Ramazan Bayramı Gecesi. 

1323. Kim 40 gün ibadetini Allah için halis kılarak ibadet ederse Allah onun kalbinden 

diline doğru hikmet pınarlarını açar. 

1324. Kim sünnetin ikamesi ve bid‟atın imhası için benden bir hadis naklederse cenneti 

hak etmiş olur. 

1325.  Kim ev halkına sevinç ve sürur verirse Allah bu sevinci kendisi için kıyamete 

kadar mağfiret duası edecek bir melek yaratır. 

1326. Kim imam selam vermeden ona yetişir de uyarsa namaza ve cemaat faziletine 

yetişmiş olur. 

1327. Kim Allah hakkında hüsn-ü zan besleyerek ölmeye gücü yeterse bunu yapsın. 

1328. Kim kırk sabah iftitah tekbirini imamla beraber alarak sabah namazını kılarsa ona 

nifaktan ve cehennemden berat verilir.  

1329. Kim mükafatını Allah‟tan bekleyerek yedi sene ezan okursa ona ateşten berat 

yazılır. Kim on sene okursa ona cennet vacip olur. Ezan için her gün altmış sevap, 

kamet için ise otuz sevap vardır. 

1330. Kim inanarak ve sevabını Allah‟tan umarak beş vakit namaz için ezan okursa 

güçmüş günahları affedilir. 



1331. Kim duasının kabul edilmesini ve üzüntüsünün giderilmesini istiyorsa zor 

durumda olanların sıkıntı ve üzüntülerini gidermeye baksın. 

1332. Kimin ilmi artar da zühdü ve ameli artmazsa Allah‟tan uzaklığı artar. 

1333. Üzüntüsü artan kimse çok istiğfar etsin. 

1334. Mü‟minler için Allah‟tan mağfiret dileyen kimseye Allah her mü‟min başına 

sevap ihsan eder. 

1335. Kim çarşılarda Allah‟ı zikrederek istiğfarda bulunursa iyi veya kötü oraya 

girenlerin sayısı kadar Allah onu bağışlar. 

1336. Kim sana gelir de Allah‟a sığınmak ve korunmak isterse ona yardımcı olun. Kim 

sizden bir şey isterse verin. Kim Allah için sizden eman dilerse ona güven 

sağlayın. Kim sizi davet ederse onun davetine icabet edin. Kim size bir iyilik 

yaparsa siz de ona daha iyisi ile karşılık verin. Şayet karşılık verecek bir şey 

bulamazsanız karşılayacağına kanaat getirdiğiniz kadar ona dua edin. 

1337. Kim her namazın arkasından üç defa “Estağfirullahe‟l-Azîme‟l-Kerim ellezî lâ 

ilâhe illâ huve‟l-Hayyu‟l-Kayyûm ve etûbü ileyh..” derse harpten kaçmış da olsa 

günahları affedilir. 

1338. Kim gündüzün ilk kısmına hayırla başlayıp sonunu da hayırla bitirirse Allah 

meleklerine “Onun arada işlediği günahlarını yazmayın” ferman eder. 

1339. Kim âlimleri istikbal eder, onları ayağa kalkarak karşılar ve saygı gösterirse beni 

istikbal etmiş olur. Kim bir âlimi ziyaret ederse beniz ziyaret etmiş olur. Kim bir 

âlimle oturursa benimle oturmuş olur. Kim benimle oturursa sanki Rabbi ile 

oturmuş olur. 

1340. Kim bir insanın Müslüman olmasına vesile olursa ona cennet vacip olur. 

1341. Bir kimse bir dirhemi haram olan on dirhem ile elbise alırsa o dirhemin karşılığı o 

elbisede olduğu sürece Cenâb-ı Hak onun ibadetini kabul etmez. 

1342. Bir keder ve üzüntü ile karşılaşan kimse “Allahu Rabbî lâ şerike lehu” derse 

üzüntüsü derhal gider. 

1343. Kim dara düşer de durumunu Allah‟a şikayet ederse derhal onu kurtarır. İnsanlara 

şikâyet ederse kurtarmaz. Kim de malına veya cesedine bir musibet ve bela 

geldiği halde onu gizleyerek insanlara açmazsa Allah onu af ve mağfiret eder. 

1344. Kim dört Müslümanı misafir eder, yedirir ve içirirse bir köle azat etmiş gibi 

sevaba nail olur. 

1345. Kim sabahleyin Allah‟a itaat etmeyi ve hayır üzere bulunmaya niyet ederse o gün 

asî dahi olsa itaat etme sevabını alır. 

1346. Üç gün arka arkaya oruç tutabilen çocuğa ve hastaya Ramazan orucu farz olur. 



1347. Kim izni olmadığı halde kardeşinin mektubunu okursa cehenneme girmeyi 

gerektiren bir amel işlemiş olur. 

1348. Kim bid‟at sahibine bilerek selam verirse veya onu güler yüzle karşılarsa ya da 

onun sevindiği bir tarzda onu istikbal ederse Muhammed‟e (as) indirileni hafife 

almış olur. Bid‟at sahibini küçümseyeni ve değer vermeyeni Allah yüz derece 

yükseltir. 

1349. Dinini değiştiren mürtedi öldürün. 

1350. Kim sofranın altındaki kırıntıları yerse fakirlikten kurtulur. Sofradan düşeni 

yiyenin rızkı genişlenir ve çocuklarının ahmaklığı giderilir.  

1351. Kardeşine ikramda bulunan Allah‟a ikram etmiş olur. 

1352. Kim sofradan düşeni yerse çocuğu akıllı olur. Kim de yemek yediği tabağını 

yalarsa o tabak Allah‟tan mağfiret diler.  

1353. Haya elbisesini bırakan kimsenin gıybeti olmaz.  

1354. Kim Allah‟ın kendisine verdiği nimetin devamını dilerse “Lâ havle velâ kuvvete 

illâ billahi‟l-aliyyu‟l-azîm” desin. 

1355. Kim kendisini tam olarak Allah‟a verirse Allah onu sıkıntıdan kurtarır ve 

ummadığı yerden rızıklandırır.  

1356. Kim abdestli yatar da o gece ölürse şehit olur. Bir melek abdestli yatan birisi için 

daima istiğfar eder. 

1357. Kim malının ayıbını söylemeden satarsa devamlı Allah‟ın öfkesinde olur. 

Melekler de ona lanet ederler. 

1358. Kim Allah‟ın dinini öğrenmek, anlamak ve yaymak için tahsil yaparsa Allah onun 

üzüntüsünü giderir, ummadığı yerden rızıklandırır. 

1359. Kim Allah rızasını kast ederek ümmetime helali ve haramı öğretmek için kırk 

hadis öğrenirse Allah onu âlimlerle haşreder. 

1360. Kim kıyamet günü kibir, hıyanet ve borçtan beri olarak gelirse cennete girer. 

1361. Birini adından başka çirkin bir lakapla çağırana melekler lanet ederler. 

1362. Bir insanın iyilik gördüğü birisine karşılık vermesi gerekir. Bunu yapmazsa 

teşekkür etsin. Bunu da yapmazsa küfran-ı nimet etmiş olur.  

1363. Her Cuma günü kim anne-babasının yahut birisinin kabrini ziyaret eder de 

“Yasin” okursa Allah o surenin her harfi sayısınca onun günahlarını bağışlar. 

Öldüğü zaman kabrini melekler ziyaret ederler.  

1364. Ziyaretçi ev sahibine imamlık etmesin. Kim bir mü‟min kardeşini ziyaret ederse 

evine dönünceye kadar rahmet bahçesinde olur. 

1365. Kim samimi olarak şehit olmayı dilerse yatağında da ölse şehittir. 



1366. İnsan veya hayvandan kim yaramazlık yaparsa kulaklarına ezan okuyun. 

1367. Yaptığı günaha üzülen, işlediği sevaba sevinen haz duyan kişi mü‟mindir. 

1368. Kim herkesten daha güçlü olmak istiyorsa Allah‟a tam tevekkül etsin.  

1369. Sıkıntı anında duasının kabulünü isteyen refah ânında bol dua etsin. 

1370. Kim kıyamet günü beni hakkıyla görmek istiyorsa “İzassemâun-şekkat” 

“İzassemâun fetrat” ve “izaşşemsü kuvvirat” surelerini okusun. 

1371. Kim Allah‟ın üzüntüsünü gidermesini, dileğini vermesini, kıyamette Arşın 

gölgesinde gölgelenmek istiyorsa borçluya mühlet versin veya alacağını kaldırsın.  

1372. Kim Allah‟a hoşnut olarak kavuşmak istiyorsa bana çokça salavat getirsin. 

1373. Köyde oturanın kalbi katılaşır, ava giden gafil olur, sultana giden azar. 

1374. Kim müezzini dinleyip onun dediği gibi derse müezzinin sevabına nail olur. 

1375. İnsanlara hayrı duyurmanın sevabını Allah kıyamet gününde cenneti verir.  

1376. İyi insan iyi haber getirir, kötü insan kötü haber getirir. 

1377. Allah ilim tahsil edenin rızkına kefildir.  

1378. Hiçbir özrü olmadığı halde ezanı duyup camiye gitmeyenin namazı yoktur. 

1379. Kim bir kardeşine şefaatte bulunup sonra karşılığında verilen hediyeyi kabul 

ederse büyük bir faiz suçu irtikâp etmiş olur. 

1380. Kim yatsı ile sabah namazını cemaatle kılarsa bütün geceyi ihya etmiş olur. 

1381. Henüz eceli gelmeyen hastayı ziyarete giden birisi eğer yedi defa “Es‟elüllahe‟l-

Azîm. Rabbe‟l-arşi‟l-azîm en yeşfîke” derse o hasta kısa zamanda iyileşir. 

1382. Kim üç kız çocuğuna bakarak onları yetiştirip evlendirirse cenneti hak eder. 

1383. Musibete karşılaşan birini teselli eden aynen onun gibi sevaba nail olur. 

1384. Âşık olup aşkını gizleyen ve iffetini koruyarak ölen şehit olarak ölür ve cennete 

gider. 

1385. Aksıran veya geğiren birisi “Elhamdü lillahi alâ külli hâl!” derse ondan en hafifi 

cüzzam olan yetmiş hastalık defedilir.  

1386. Gücünü yettiğini bağışlayanı Allah ahirette bağışlar. 

1387. Hayvanın ayaklarını kesenin ecrinin dörtte biri gider. Hurmalığı yakanın ecrinin 

dörtte biri gider. Ortağına hile yapanın ecrinin dörtte biri gider. İmamına, 

idarecisine başkaldıranın bütün ecri gider.  

1388. Kim bir âmânın elinden tutup kırk adım götürürse cenneti hak etmiş olur. 



1389. Kim sabahleyin üç defa “Euzu billahi‟s-Semîu‟l-Alîmü mine‟ş-şeytanirracîm” 

derse akşama kadar korunmuş olur. 

1390. Bıyığından almayan bizden değildir. 

1391. Kim evinden çıkarken “Bismillahi ve billahi ve tevekkeltü alallahi ve lâ havle velâ 

kuvvete illâ billahi‟l-Aliyyu‟l-Azîm” derse akşama kadar korunur. 

1392. Sabah akşam bu teşbihleri okuyun. “Bismillahi‟llezî lâ yedurru maa ismihî şey‟ün 

fi‟l-arzı ve lâ fi‟s-semâi ve Hüve‟s Semîu‟l-Alîm” “Eşehedü en lâ ilâhe illallahü 

ilâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten velâ veleden ve lem yekün lehû 

küfüven ahaden.” 

1393. Kim ilmi olmadan kendi heva ve hevesine göre Kur‟anı tefsir etmeye kalkarsa 

isabet de etmiş olsa hatâ etmiş olur. 

1394. Kim malı korumak uğruna öldürülürse şehittir. Kim dini korumak uğruna 

öldürülürse şehittir. Kim ailesi ve namusu uğruna öldürülürse şehittir. 

1395. Kim bin defa ihlas-ı şerif okursa kendisini Allah‟tan satın almış olur. 

1396. Kimin saçı varsa onu yıkayıp yağlamak suretiyle ona ikram etsin. 

1397. Kim Allah‟a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikram etsin. Kim Allah‟a 

ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah‟a ve ahiret 

gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin veya susun. 

1398. Kim Yasin Suresini yazıp suyunu içerse midesine bin nur, bin bereket, bin rahmet, 

bin devâ girip bin hastalık çıkar. 

1399. Hemmi ve kederi fazla olanın bedeni hasta olur. Ahlakı kötü olanın ruhu 

işkenceye tabi tutulur. İnsanları durmadan kötüleyenin şahsiyeti yıkılır ve şerefi 

kaybolur.  

1400. Çok konuşan çok hata yapar. Çok hata yapanın yalanı çok olur. Yalanı çok olanın 

günahı çok olur. Günahı çok olan cehennemi hak eder.  

1401. Çok gülenin hakkı hafife alınır. Çok oynayanın heybeti gider. Çok şaka yapanın 

vakarı kaybolur. Aç karnına su içen gücünün yarısını kaybeder. Çok konuşan da 

çok düşkünlük yaşar. 

1402. Kim her aydan üç sabah baş yerse ona hiçbir bela arız olmaz. 

1403. Az konuşmak kişinin mutluluğunu gösterir. 

1404. Öfkesine hâkim olana Allah azap etmez. Kim Rabbinden özür dilerse Allah 

özrünü kabul eder. Dilini tutanın Allah ayıp ve kusurlarını örter. 

1405. Öfkesine hâkim olup herkese hoşnutluk yayan, iyiliği kimseden esirgemeyen, 

akrabasını ziyaret eden, emâneti yerine teslim eden kişiyi Allah kıyamette Allah 

en büyük nuruna idhal eder. 



1406. Kim tabağını ve parmaklarını yalarsa Allah iki cihanda onu doyurur. 

1407. Kim arkadaşına rast gelir de el sıkışıp sevgi ve muhabbet gösterirse onlar 

ayrılmadan mağfur olarak ayrılırlar.  

1408. Namazı kendisini münkerden ve günahlardan alıkoymayan kişinin Allah‟tan 

uzaklığı artar. 

1409. Şu üç haslet kendisinde bulunmayana itibar edilmez. Kendisini haramdan 

koruyacak takvası, beyinsizlikten alıkoyacak hilmi, insanlarla geçimini sağlayacak 

güzel ahlâkı.  

1410. Aza şükretmeyen çoğa şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah‟a da 

şükretmez. Allah‟ın nimetlerinden bahsetmek şükürdür.  

1411.  Etek traşı olmayan, tırnaklarını kesmeyen, bıyıklarını kırpmayan bizden değildir. 

1412. Dediğinden veya denilenden utanmayan doğru yolda sayılmaz.  

1413. Kim Allah‟ın ruhsatını kabul etmezse Arafat dağı kadar günaha girer. 

1414. Hayası olmayanın dini de yoktur. Aklı olmayanın imanı da yoktur. Hayırsız kimse 

cennete giremez. Aleni hallerde Allah‟tan korkmayan ve utanmayan gizli 

hallerinde de utamaz.  

1415. Zekât verecek malı olmayan “Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve 

resûlike ve ale‟l-mü‟minîne ve‟l-mü‟mnâti ve‟l-müslimîne ve‟l-müslimât” desin. 

Bu onun zekâtı sayılır.  

1416. Kim hayvanı yormamak için arkasından yürürse bir köle azat etmiş gibi sevaba 

nail olur. 

1417. Kim zalime bilerek yardım ederse mücrimlerden olur. 

1418. Müslüman kardeşine yardıma koşan bir mü‟mine Allah her adımına yetmiş sevap 

yazar, yetmiş günahını affeder, ondan ayrılana kadar bu böyle devam eder. O işi 

tamamlarsa Allah ona beş bin melek müekkel kılar da onu gölgelendirir, ona dua 

eder ve onun için mağfiret dilerler. Şayet o mü‟minin işi onun sayesinde görülürse 

annesinden doğmuş gibi günahlarından arınır. Şayet mü‟minin işini yaparken 

vefat ederse hesaba çekilmeksizin cennete girer. Şayet bir mü‟min diğer bir 

mü‟minin gıyabında yardım ederse bu gibi mükâfatları hak etmekle beraber Allah 

da ona iki cihanda yardım eder.  

1419. Kim Aşure günü çoluk çocuğuna bolca giyecek alır da onlara genişlik ve ferah 

verirse Allah onun bütün senesini bereketli kılar. Cömert davranırsa diğer aylarını 

da bereketli kılar. 

1420. Her gün Kur‟andan belli bir hizb okuyan bir mü‟min buna devam ederse bazen 

okumak niyetinde olduğu halde okuyamadan uyursa veya uyanamazsa vehayut 

hasta olur da okuyamazsa Allah ona hizbinin ecrini ve mükâfatını verir. Bu 

Allah‟ın ona bir lütfu ve ikramıdır. 



1421. Kim kasten kardeşinin avret yerine bakarsa Allah kırk gün onun namazını kabul 

etmez. 

1422. Merhamet etmeyen merhamet görmez. Çünkü layık değildir. Affetmeyen 

affedilmez. Tövbe etmeyenin tövbesi kabul edilmez ve günahları affedilmez. 

Masiyet ve günahlardan çekinmeyen de korunmaz. 

1423. Müslümanların işlerini önemsemeyen onlardan değildir. 

1424. Sabretmek isteyeni Allah sabırlı kılar. İffetli olmak isteyeni iffeti kılar. Zengin 

olmak isteyeni zengin kılar. Şunu bilin ki, kişiye sabırdan daha geniş bir bağış 

verilmemiştir. 

1425. Allah kime hayır murad ederse ona doğruyu ilham eder ve doğru yolu gösterir. 

1426. Kişinin mü‟min kardeşinin artığını içmesi tevazudandır. Allah ona bundan dolayı 

yetmiş sevap verir, yetmiş derece onu yükseltir ve yetmiş günahını affeder. 

1427. Şu hususlar insanın zafındandır ve karşısındaki cefadır. Müslüman kardeşinin 

evine girip de ikram ettiği yemeğini yememesi, yolda arkadaşlık ettiği halde 

arkadaşının adını ve babasının adını sormaması, cimada hanımı ile oynaşıp 

koklaşmadan ihtiyacını giderip hanımını düşünmemesi… 

1428. Kişinin kardeşi konuşurken susup onu dinlemesi bir şahsiyet ifadesi ve kardeşine 

verdiği değerdendir. Beraber yürüdüğü kardeşinin pabucunun bağı kopunca onu 

beklemesi de yolda yürüme adabındandır. 

1429. Babuçları ayağında olmadığı zaman onları ön tarafına koyması namazın 

tamamındandır. 

1430. Hayâ, hilim, hacamat, misvak, koku ve çok evlenmek peygamberlerin 

sünnetlerindendir.  

1431. Nişanın huzurlu geçmesi, mehrinin az olması ve rahimin faal olması kadının 

mutluluğundandır. 

1432. Allah‟ın kitabından öğrendiklerinizle amel ediniz. Hiç kimse bildikleri ile amel 

etmemek konusunda mazur olamaz. Allah‟ın kitabı yoksa benim sünnetim 

geçerlidir. Onda da yoksa ashabımın sözleri muteberdir. Zira sahabelerim yıldızlar 

gibidir, hangisinin arkasından giderseniz hidayete erer, doğru yolu bulursunuz. 

Ashabımın ihtilafı da sizler için rahmettir. 

1433. Kaylule yapıp öğle vakti yatıp uyumak güzel bir âdettir. 

1434. Mü‟minin niyeti amelinden hayırlıdır. 

1435. Emirlere hediye vermek haramdır. 

1436. Erkekler kadınlar boyun eğdikleri zaman helak olurlar. Kadınlar erkeklere itaat 

edip boyun eğdikleri zaman iki cihanda da saadete nail olurlar.  

1437.  Mescitleri yol edinmeyin, içinden geçip gitmeyin. 



1438. Birini överken “Ben onu şöyle şöyle biliyorum” diyebilir. Aksi takdirde onu 

kesmiş olursun. 

1439. Emaneti olmayanın imanı, sözünde durmayanın da dini yoktur. 

1440. Kadın kocasının evinde kocasının izni olmadan nafile namaz kılmak için 

yatağından kalkamaz. Yine kocasının müsaadesi olmadan nafile oruç tutamaz. 

Birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım kadınların kocalarına secde 

etmelerini emrederdim. 

1441. Ashabım! Âlim olmadan emrettiğin ve nehyettiğin şeyin iç yüzünü iyice bilmeden 

sakın emretme ve nehyetme işine girmeyiniz. Farz ve haramlar dışında ma‟rufu 

emretmek ve münkerden nehyetmek ancak ilim sahiplerine düşer. 

1442. Önce selam, sonra kelam… Selam vermeden söze başlayana cevap vermeyin. 

Selam vermeyeni sofranıza davet etmeyin. 

1443. Yollarda oturmayınız, şayet mecbur iseniz yolun hakkını veriniz. Yolun hakkı ise, 

selam vermen, ma‟rufu emretmen, münkerden nehyetmen, gözlerini harmdan 

sakınman ve yolu kesmemendir. 

1444. Müslümana üç günden fazla dargınlık helal olmaz. Şayet dargın olarak ölürse 

cennette bir araya gelemezler.  

1445. Kocası ölen kadın kına yakamaz, sürme çekemez, koku kullanamaz, boyalı elbise 

giyemez ve takı takamaz.  

1446. Kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz. Arkadaşlarından kimi sevip güvendiği 

de sorulmaz. Sakın vitir namazını kılmadan da yatma. 

1447. Geceleyin kadınlarınızla yola çıkmayınız. 

1448. Allah‟ın eserlerini düşünün, zatını düşünmeyiniz. Onun künhüne vakıf 

olamazsınız. Zira Rabbimizin öyle büyük melekleri vardır ki ayakları yedi kat 

yerin altında başı ise yedinci kat göğü aşmaktadır. Ayakları ile topukları arası altı 

yüz yıllık yoldur. Yaratan şüphesiz yaratılandan daha büyüktür. 

1449. Ancak bildiğinle hükmederek davayı hallet. Şayet müşkül bir mesele ile 

karşılaşırsan onu tam olarak anlayana kadar beklet. 

1450. Dilinle ancak iyi ve hayır olanı söyle, elini de ancak hayra aç. 

1451. “Ramazan” demeyin “Ramazan ayı” deyiniz. Zira “Ramazan” Allah‟ın adıdır. 

1452. Allah‟ı zikretmeden çok konuşma. Zira Allah‟ı çok zikretmeden çokça konuşmak 

kalpleri katılaştırır. 

1453. Fazla kederlenme! Mukadder ne ise o sana gelir. Rızkın ne takdir edilmişse sana 

ulaşır. 

1454. Hastalarınızı yemeğe ve içmeye zorlamayın. Zira Allah onları yedirir ve içirir. 



1455. Çarşıya ilk girip son çıkan olma! 

1456. Sakın borçlu olarak ölmeyin. 

1457. İnsanlar elinden ve dilinden kurtulmadıkça gerçek mü‟min sayılmazsın. İlim ile de 

amel etmedikçe alim olmazsın. Züht ve verâ sahibi olmadıkça gerçek âbid 

olamazsın. Zahit olmadıkça gerçekten Allah‟ta korkuyor olmazsın. Sükuta devam 

et. Çok düşün ve gülmeyi de azalt. Zira çok gülmek kalbi öldürür. 

1458. Ayıplayıcı ve kusur arayıcı olmayınız. Çok övücü mürâi ve yağcı da olmayınız. 

1459. Mescitlerde ve meclislerde ancak üç kişiye yer verilir. Yaşlı, âlim ve sultan… 

1460. Cami komşusunun namazı ancak camide olur. 

1461. Yemek hazırken, küçük ve büyük abdest sıkıştırmışken namaz kılmayınız. Bu 

namazdaki huzura zarar verir. 

1462. Hâlika isyan olan konuda mahlûka itaat yoktur. 

1463. İslamda zarar vermek de zarar görmek de yoktur. Kim zarar verirse Allah da ona 

zarar verir. Kim güçlük çıkarırsa Allah da ona güçlük çıkarır. 

1464. Masiyet üzerine yemin edenin yemini sahih sayılmaz.  

1465. Sirayet ve uğursuzluk gibi şeyler yoktur. 

1466. Güzel söz hoş sözdür. Tefe‟ül, yani iyiye yormak da hoşuma gider. 

1467. Tedbir gibi akıl, haramdan kaçmak gibi dine bağlılık ve takva, güzel huy gibi 

asalet yoktur. 

1468. Cehaletten daha kötü fakirlik olmaz. Manasını düşünemeden Kur‟an okumanın, 

anlamadan yapılan ibadetin pek değeri yoktur. Fıkıh ilminin tahsil edildiği bir 

meclis altmış yıllık ibadetten daha hayırlıdır. 

1469. Münafık sabah ve yatsı namazlarına gelmez. 

1470. Amelsiz sözün, niyetsiz amelin değeri yoktur. Sözün de niyetin de amelin de 

sünnete uygun değilse bunun da bir değeri yoktur.  

1471. Allah mü‟minin ezanına ve güzel sesle Kur‟an okumasına verdiği değeri hiçbir 

şeye vermez. 

1472. Herhangi bir mü‟minde şu dört haslet bulunursa Allah mutlaka ona cenneti ihsan 

eder. Lisanında doğruluk, malında cömertlik, kalbinde insanlara karşı sevgi ve 

muhabbet, kişinin gıyabında da yüzüne karşı da hayrını isteyerek güzel öğüt 

vermesi. 

1473. Hukukullah müstesna hiç kimseye on kamçıdan fazla vurulmaz. 

1474. Emirliğe haris olan bir kimse asla âdil olamaz. 



1475. İnsanlar deccaldan gafil olmadıkça, imamlar da minberlerden onun şerrinden 

insanları sakındırmadıkça ve Mü‟min canından bezmedikçe deccal çıkmayacaktır. 

1476.  Yetmiş şeytan bağlanmadıkça kimse sadaka veremez. 

1477. Cennete hilekâr, cimri, leîm, verdiğini başa kakan, hâin, kötü tabiatlı ve kötü 

huylu olan kişiler giremez. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan da cennete 

giremez. 

1478. Denizin altında ateş, ateşin altında da deniz vardır. 

1479. Kişi din kardeşinin halini sorup ihtiyacını karşıladıkça Allah da onun ihtiyacını 

gidermeye devam eder. 

1480. İnsanlar birbirlerini kıskanmadıkları sürece hayır ve selamet üzere olurlar. 

1481. Kulun kalbi düzelmedikçe imanı düzelmez. Lisanı doğru olmadıkça kalbi 

müstakim olmaz. komşusu zulmünden emin olmadıkça kişi cennete giremez. 

1482. Hiçbiriniz “Rabbim dilersen beni bağışla, dilersen beni esirge, dilersen rızık ver!” 

demesin. İçtenlikle ve ısrarla istesin. Zira o dilediğini yapar, kimse onu 

zorlayamaz.  

1483. Biriniz hizmetçisine katiyyen “kulum ve kölem” demesin. Hepimiz Allah‟ın 

kullarıyız. “Cariyem, yiğidim, kızım, oğlum” desin… 

1484. Herkes hak sahibidir. Boş yere de ilk gelen oturur. Kimse kimse için yerinden 

kalkmaz; ancak mü‟min kardeşine yer açar.  

1485. Hakkın görüldüğü ve duyulduğu yerde sakın insanların korkusu sizi hakkı 

haykırmaktan ve doğruyu söylemekten alıkoymasın. Kibir hakkı kabul etmemek, 

korkaklık da hakka sahip çıkmamak ve onu haykırmamaktır. 

1486. Kişiyi kendisinden bir şey isteyene isteyenin elinde altından bir kulp görse de sah-

kın vermemezlik etmesin. At üstünde de gelse dilenciye istediğini verin. 

1487. Âlimin ilmi üzerinde susması, cahilin de cehli ile yetinmesi ve sormaması ve 

öğrenmemesi yakışık almaz. Allah Teâla “Bilmiyorsanız bir bilene sorun” ferman 

etmiştir.  

1488. Şu üç haslet kendisinde bulunmayanın emr-i bil ma‟ruf ve nehy-i ani‟l-münkeri 

yapması doğru değildir. Emrettiği ve nehyettiği hususları çok iyi bilecek, 

emrettiği ve nehyettiği zaman yumuşak davranacak, nehyettiği hususlarda adil 

davranacaktır. 

1489. Afiyet ve nimetin tamamı ateşten kurtulmak ve cennete girmektir. Cennete girene 

kadar huzur ve rahat yoktur. 

1490. Müslümanın nefsini zelil etmesi ve alçaltması doğru değildir. kişi nefsini nasıl 

zelil eder? Altından kalkamayacağı işlere tevessül eder ve altından kalkamayarak 

rezil olur. 



1491. Ziyafet verdiğin zaman tam ver, kısma; çünkü bu yüzünüzü ak eder. Kocanın 

yanında da somurtma güler yüzlü ve neşeli ol… 

1492. Ya Enes! Bir iş yapacağın zaman Rabbine yedi defa istihare et. Sonra kalbinin 

aktığı şeyi yap. Zira hayır ondadır. 

1493. Ya Hafsa! Sakın çok konuşma! Allah‟ın zikrinden gafil çok konuşmak kalbi 

öldürür. Allah‟ı zikrederek konuşmak ise kalbi diriltir. 

1494. İmanınız da elbiselerinizin eskidiği gibi eskir. Kur‟an okuyarak, Allah‟ı 

zikrederek, Lâ ilâhe illallah diyerek ve mahlûkatta tefekkür ederek imanlarınızı 

yenileyiniz. Günahkârlar ateşte imalarının eksikliği kadar azap görürler. 

1495. Ey Human! Kim komşusuna ateş verirse o ateşin pişirdiği tüm şeyleri de sadaka 

vermiş gibi sevaba nail olur. Kim tuz verirse o tuzun tat verdiği şeyleri de vermiş 

gibidir. Kim bir Müslümana su bulunmayan yerde su verirse o yerleri ihya etmiş 

gibidir, su bulunan yerde vermiş ise bir köle azat etmiş gibi sevaba erer. 

1496.  Ya Selman! Kanı bulunmayan hayvanın içine düştüğü su ve yemek helaldir, 

yenilir, içilir ve onunla abdest alınır. 

1497. Yâ Selman! Hastanın duası makbuldür. Dua et ve duayı anlayarak yap. Sen dua et, 

ben de âmin diyeyim. 

1498. Ey Abdullah! Sen gece namazına kalksan ne iyi bir adam olacaksın.  

1499. Yâ Semure b. Abdurrahman! Emirlik isteme. Şayet senin isteğinle sana emirlik 

verilirse sana yardım edilmez, altından kalkamaz mahkum olursun. Şayet 

istemeden sana verilirse onu hakkıyla ifa etmen için sana yardım olunur. 

1500. Yâ Ali! İslam üryandır. Onun elbisesi takvâdır, tüyleri hidayettir, süsü ise hayâdır. 

Direği de verâdır. Direği namazdır. Dini ayakta tutan ise salih amellerdir. İslamıın 

esası ise beni ve ehl-i beytimi sevmektir. 

1501. Yâ Ali! İstihare eden eli boş dönmez, istişare eden de pişman olmaz. Yâ Ali! 

Gecenin sonuna dikkat ve onu ihya et. Çünkü yeryüzü gündüzden çok gece 

dürülür. Yâ Ali! Allah‟ın izni ile sabah erken kalk. Çünkü Allah ümmetimin erken 

kalkmasında bereketler ihsan eder.  

1502. Yâ Ali! Perşembe günleri tırnaklarını kes, banyo yap, koltuk altını ve kasıklarını 

traş et. Güzel elbise giymek ve koku sürünmek ise Cuma gününe hastır. 

1503. Yâ Aişe! Yumuşak davran. Allah kullarına lutüfla, yumuşaklıkla muamele eder ve 

kullarının da böyle davranmasını ister ve sever. 

1504. Yâ Aişe! Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kişi kardeşinin yanına çıkınca 

nefsinden fedakarlık yapsın.  

1505. Yâ Aişe! Şu elbiseyi yıka. Biliyor musun elbise bile Allah‟ı tesbih eder. 

Kirlenince tesbihi keser. 



1506. Yâ Aişe! Yumuşak ol! Allah bir ev halkına iyilik ve hayır murat ederse onlara rıfk 

ve mülayemet kapısını açar. Rıfk ve yumuşaklığı elden bırakma. Çünkü rıfkın 

bulunduğu şey daima güzel olur. Rıfkın olmadığı huşunet ve sertliğin olduğu şey 

ise kötü ve çirkin olur. 

1507. Yâ Aişe! Sen istemeden ve talep etmeden birisi bir rızık veya bir şey verirse bunu 

kabul et. Çünkü o Allah‟ın sana sunduğu bir rızıktır. 

1508. Yâ Fâtıma! Kalk ve kurbanın yanında bulun. Kurban kesilirken “İnne salâtî ve 

nüsukî ve mahyâye ve memâti lillahi Rabbi‟l-âlemîn!” de. Çünkü kurbanın 

kanının ilk damlasında işlediğin günahların tamamı affedilir. 

1509.  Ey Nahif! Akrabanı ziyaret et ki ömrün uzun olsun. iyilik yap ki evinin hayır ve 

bereketi artsın. Her taş ve ağacın yanında Allah‟ı zikret tâ ki kıyamette sana 

şahitlik etsinler. 

1510. Yâ Muaz! Vallahi seni seviyorum. Sana tavsiye ediyorum ki her namazın 

arkasında “Allahümme einnî alâ tilaveti‟l-Kur‟ân ve zikrike ve şükrike ve hüsn-i 

ibadetike” diye dua etmeyi bırakma.  

1511.  Ya Muaz! Kur‟an okumaya devam et. Kur‟an bir çok kötü arzulardan mü‟mini 

alıkor. 

1512. Ya Muaz! Günde kaç kere Allah‟ı zikredyorsun? On bin zikir yapabiliyor musun? 

Dikkat et. Sana birkaç kelime öğreteceğim, bunlar hem dile kolaydır, hem de on 

bin zikirden daha büyük ve daha çoktur. “Lâ ilâhe illallahu adede kelmâtihi… Lâ 

ilâhe illallahu adede halkihî… Lâ ilâhe illallahu zinete arşihi… Lâ ilâhe illallahu 

mil‟e semâvâtihi… Lâ ilâhe illallahu misle zâlike maahû, ve‟lhamdü lillahi misle 

zâlike maahû, vallahü ekberu misle zâlike maahû lâ yuhsûhi melekun ve lâ 

ğayruhû…”  

1513.  Ey tüccar topluluğu! Alışverişlerinize çirkin söz ve yemin karışabilir. Onun için 

bunu sadakalarınızla önleyin… 

1514. Doğudan bir takım insanlar gelerek Mehdi‟nin saltanatını takviye edeceklerdir. 

1515. Ey insanlar! Geniş ve bol elbiseler giyinin. Ümmetimden bol elbise giyenleri 

Allah esirgesin ve korusun. 

1516.  Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz. Birbirinizle iyi 

geçinin ihtilafa düşmeyiniz. Öfkelendiğiniz zaman sükutu muhafaza ediniz. 

1517. Dağın tepesinde ezan okuyarak namaz kılan çobandan Allah hoşlanır da şöyle 

buyurur: “Ey Meleklerim! Şu kuluma bakın! Ezan okuyarak namaz kılıyor ve 

benden korkuyor. Meleklerim şahit olun, ben de bu kulumu affettim ve cennetime 

koydum.” 

1518. Biriniz uyuduğu zaman şeytan onun kafasına üç düğüm atar. Kul uyandığı zaman 

Allah‟ı zikrederse bu düğümlerden birisi açılır. Abdest alırsa ikinci düğüm de 

açılır. Şayet bu abdest ile namaz kılarsa üç düğümde çözülmüş olur.  



1519. Dört şeyden dolayı yıkanın: Cünüplükten, cenaze yıkadıktan sonra, kan 

aldırdıktan sonra ve Cuma günü Cuma namazından önce… 

1520. Allah Teâla buyurdu ki: “Kullarım için takdir ettiğim şeye üzülseler de sevinseler 

de her ikisi de kulumun hayrına ve yararınadır.” 

1521. Allah Teâla buyuruyor: “Beni bir gün zikredeni ve bir gün bile olsa benden 

korkanı ateşten çıkarın…”  

1522.  Allah Teâla buyuruyor: “Yer ehline günahlarından dolayı gadab ederim ve azap 

etmek isterim. Evlerini ibadetle imar edenleri, benim rızam için birbirlerini 

sevenleri ve seher vakti istiğfar edenleri görünce azaptan vazgeçerim.” 

1523. Allah Teâla katibine emreder: “Izdırap halinde bulunan kulumun aleyhine hiçbir 

şey yazmayın!”  

1524. Allah dinleyenlerin himmet ve gayretine göre vaizin lisanına hikmeti bahşeder. 

** 

PEYGAMBERİMİZİN (ASV) AHLAKI VE ADETLERİ 

1525. Peygamberimiz (sav) çobanlık yapmıştır, mudarib olarak ortaklık yapmıştır. 

Borç alır zamanında fazlası ile öderdi. “Hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır” 

buyururdu.  

1526. Yürürken vakarlı, dik ve aldırmadan yürürdü. Sanki yer ayaklarının altında 

dürülürdü. Sahabeler kendisine yetişmek için koşmak zorunda kalır ve yorulurlardı. 

1527. Bir savaşta ayak parmağı kanadı da şöyle buyurdu: “Hel enti illâ usbuin 

demiyti // Ve fî sebîlillahi mâ lakîti.” Sen ey parmağın boşa kanamadın // Allah 

yolunda ona mülâki oldun.”  

1528. Zaman zaman sırt üstü yatar, ayağını ayağının üzerine atardı. Kimi zaman sola 

kimi zaman da sağa yaslanır otururdu. 

1529. Ayakta abdest bozmazdı. Zekerini üç deva çekerek istibra yapardı; başka da bir 

şey yapmazdı. Ömer b. Hattb‟a da “Ayakta abdest bozma!” emrini verdi. 

1530. Ayakkabı giymede, saçını taramada ve bir şey alıp vermede daima sağ 

tarafından başlar ve sağ elini kullanırdı. Yerken içerken sağ eliyle yer içerdi; ancak 

tuvalette sol elini kullanırdı. 

1531. Abdestte, eve girdiği zaman ve uyandığında ve namaza başlamadan önce 

misvak kullanırdı. 

1532. Çok defa güzel koku kullanırdı. Kokuyu geri çevirmez ve sahabelerine de “Üç 

şey geri çevrilmez; yastık, yağ (koku) ve süt” buyururlardı. En çok misk ve kına 

çiçeğini severdi. 



1533. Saçını ya hep bırakır veya hep tıraş ederdi. Saçını kulak memesine kadar 

uzatmıştır. Saç taramayı severi bazen de saçını Hz. Aişe (ra) tarardı. Gençliğinde 

saçını bırakmış, son zamanlarında hep tıraş ettirmiştir. 

1534. Sürmedanlığı vardı ve gece yatmadan önce gözüne sürme çekerdi. 

1535. Bıyıklarını dudak çevresi ortaya çıkacak şekilde kısaltır, sakallarını bir tutam 

kadar uzatırdı.  

1536. Açık ve anlaşılır şekilde tane tane konuşur, yanlış anlaşılmaya fırsat vermezdi. 

Gereksiz konuşmaz, uzun zaman susardı. Gülmesi tebessüm şeklindeydi. Ağlaması 

da gülüşü gibiydi. Gözleri yaşla dolar ve boşalırdı. Ölüye merhametinden, 

ümmetine şefkatinden, Kur‟an okurken de Allah korkusundan ağlardı. Kur‟an 

okurken veya dinlerken de havf, haşyet, iştiyak ve muhabbetle ağlardı. Oğlu 

İbrahim‟in vefatında ağladığı görenler “Yâ Resulallah! Sen de mi ağlıyorsun?” 

dediklerinde “Göz yaşla dolar, kalp mahzun olur. Ancak biz Rabbimizi hoşnut 

etmeyecek söz söylemeyiz. Biz sana gerçekten üzülüyoruz ey İbrahim!” 

buyurdular.  

1537. Gecenin evvelinde uyur, ahirinde kalkardı. Müslümanların işleriyle meşgul 

oldukları zaman geç yatardı. Bir saati geçmeyecek şekilde öğle vakti kaylule 

yaparlardı. 

1538. İçinizden hiç kimse beni anne-babasından, evladından ve insanların 

tamamından daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz” buyururdu.  

1539. Peygamberimiz (sav) “uzaktan göründüğü zaman insanların en güzeli, yanına 

varılınca da insanların en tatlısı idi.” Yüzü güneş gibi, ay gibi parlardı, değirmi, 

yani yuvarlak bir çehreye sahipti. Orta boylu idi ancak uzun boyluların yanında 

uzun görünüyordu. 

1540. İsimleri Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Mâhî, Hâşir, Âkıb, Rauf, 

Rahim, Mübeşşir, Nezir, Mübeyyin, Dâi İlâllah, Siracu‟l-Münîr, Müzekkir, 

Rahmet, Nimet, Hâdi, Şehid, Emin, Müzemmil, Müddessir, Muhtar, Şefî‟, Müşeffâ, 

Sadık, Masduk, Yâsin, Fatih, Hatimi, Tâhâ olup künyesi Ebu‟l-Kâsımdır.   

1541. Güzel koku kullanırdı. “Yedi şey geri çevrilmez: Ayakkabı, güzel koku, tatlı, 

inci, yastık, temizlik aleti, koku şişesi, kokulu bitki” (Keşfu‟l-Hafa, 2:1528) 

1542. Misafire üç şey ikram edilir ve bunlar geri çevrilmez: “yastık, koku ve süt” 

derdi ve ikram eder, ikramı kabul ederdi. 

1543. Peygamberimizin (sav) çirkin görülecek hiçbir şeyi ümmetinden hiç kimseye 

gösterilmez. Hz. Aişe (ra) “Tuvalet ihtiyacınız olduğu zaman sizin hiçbir şeyinizi 

görmüyoruz” deyince peygamberimiz (sav) “toprak peygamberin def‟i hacetini 

yutar, onun hiçbir şeyi görünmez” buyurdular. Vefatında da Hz. Ali (ra) 

“Peygamberimizin (sav) tekfinini ve teçhizini ben yaptım, hiç ölmemiş gibi idi ve 

çok güzel koku yayıyordu. Ben onun kadar güzel kokuyu da daha önce hiç 

hissetmemiştim” demişlerdir. 

1544. Peygamberimiz (asv) fazla süslenmekten ve böyle insanlar arasında gezmekten 

hoşlanmazdı. Müşriklere ve Yahudilere muhalefet edilmesini tavsiye ederdi. 



“Müşriklere benzemeyin bıyıklarınızı kısaltın ve sakalınızı uzatın” buyururdu. 

Saçlarını başının iki tarafına doğru bırakarak tarardı. Yine saçlarını kulak 

memelerine kadar uzatırdı. Yine peygamberimizin (sav) dört zülfü olduğu rivayet 

edilmiştir. Daha sonra başını ustura ile tıraş ettirdiği mervidir. 

1545. Peygamberimiz (sav) saçlarını Hz. Aişe‟ye taratır ve zeytinyağı ile yağlardı.  

1546. Bazen saçlarını kına ile boyardı. Kadınların saçlarını ve ellerini kına yakmasını 

isterdi.  

1547. Peygamberimiz (asv) “İsmid denen sürmeyi gözünüze çekin o gözün görüşünü 

kuvvetlendirir ve kirpikleri güçlendirir” buyurur. Kendisi de bizzat uyumadan önce 

sağ ve sol gözlerine üçer defa sürme çekerlerdi.  

1548. Peygamberimiz (asv) Cuma günü yeni elbise giyerdi. 

1549. Peygamberimiz (asv) hanımları ile yalnız kalınca insanların en yumuşağı ve 

insanların en kerimi ve en çok tebessüm edeni olurdu. 

1550. Peygamberimiz (asv) sabah namazını kıldığı zaman güneş doğana kadar namaz 

kıldığı yerde otururdu. 

1551. Peygamberimiz (asv) bir yeri ağrıyınca muavvizateyn okuyarak kendi nefsine 

üfler ve eliyle bedenini meshederdi.   

1552. Yürürken yukarıdan aşağıya iniyor gibi ayağını sert basar ve hızlı yürürdü. 

1553. Peygamberimiz (asv) diz çökerek, dizlerini karnına birleştirip dikerek ve 

dinlenmek için sırt üstü ayak ayaküstüne atarak otururdu. Dayanarak yemek yemez, 

zemzem ve abdest suyu hariç ayakta su içmez ve „ben kulum kul gibi yer içerim‟ 

buyururdu. 

1554. Otururken yastığına yaslanırdı. 

1555. Yatsı namazından sonra bir işi ve hizmeti olmazsa istirahata çekilirdi. Sağ 

tarafına yatardı. “Gözüm uyur ama kalbim uyumaz” derdi. Bu nedenle uyrken de 

vahiy gelirdi. Uyuduğu zaman hafif horladığı olurdu. Yatağı ikiye katlanmış çuldan 

ibaretti. Hanımları dörde katlamışlardı, peygamberimiz (sav) teheccüde kalkamadı 

ve bunu men etti. 

1556. Bazen hasır üzerinde yatardı da hasırın şekli yüzüne çıkardı. “Ben dünyada 

uzun bir yola çıkan ve bir ara mola vererek bir ağaç altında gölgelenen bir yolcu 

gibiyim. Bana dünya gerekmez” buyururdu. 

1557. Gerek Mekke‟de Şı‟b-ı Ebi Talipte mahsur kaldığı zaman, gerekse Medine‟de 

ilk yıllarda günlerce aç kaldığı olurdu. Sahabeler karınlarına taş bağladıkları zaman 

o üçtaş bağlamıştı. Bazen aylarca evinde çorba kayamazdı. “buradaki açlık ahiret 

azabından insanı kurtarır” buyurur sahabelerini teselli ederdi. 

1558. Peygamberimiz (asv) bir yıllık nafaka ayırırdı. Hanımlarına her sene 80 vesk 

hurma ve 20 vesk arpa olmak üzere toplam 100 vesk nafaka verirdi. Hurmaları 



Beni Nadr kabilesinin kendisine ait olan hurma bahçesinden ve Hayber‟de kendi 

payına düşen bahçesinden alırdı. Çoğunu da sadaka olarak dağıtırdı.  

1559. Yanında altın ve gümüş para bulundurmaz, gelen paraları da üç gün içinde 

elden çıkarırdı. Peygamberimizin (asv) para işlerine Bilal-i Habeşi nezaret ederdi. 

Paralarını o saklar ve emrettiği yere verirdi. 

1560. Ticaret hayatına önem verir, kimsenin hakkını yemediği gibi kendi hakkını da 

kimseye yedirtmez ve “İslamda zarar vermek de zarar görmek de yoktur” 

buyururdu.  

1561. “Aldatan bizden değildir” buyurur ve “kusurlu malın kusurunu gizleyerek 

satmak haramdır” derdi.  

1562. “Alırken, satarken ve borcunu öderken kolaylaştıran ve müsamahalı davrananı 

Allah sever” buyururdu. 

1563. Peygamberimizin (asv) sesi gür idi. Ümmühâni (ra) “Peygamber Kâbe‟de gür 

sesle Kur‟an okurdu da biz evlerimizde dinlerdik” demiştir.  

1564. Çok konuşmaz, daima Allah‟ın huzurunda imiş gibi susardı. Konuşurken tane 

tane konuşur dinleyenler ezberlerdi. Sözleri asla yanlış anlaşılmazdı. Önemli 

cümleleri üç defa tekrar ederdi. 

1565. Dünya malı ve işi konusunda öfkelenmez; ama Allah‟ın emrine uyulmadığı ve 

yasağı çiğnendiği zaman öfkesinden kızarır ve damarları şişerdi. 

1566. Gülmeleri tebessüm şeklindeydi. Tebessüm esnasında mübarek dişleri inci gibi 

parlardı. Daima mütebessimdi. Ondan daha mütebessim kimse yoktu. 

1567. Kur‟an okurken azap ayetleri okununca Allah korkusundan gözleri yaşarır ve 

ağlardı. Tesbih ayetlerinde tesbih eder, hamd ayetlerinde hamd, istiğfar ayetlerinde 

istiğfar, tefekkür ayetlerinde tefekkür ederdi. Yaşayarak Kur‟an okurdu.  

1568.  Hanımları ile şakalaşır ve onlara hikayeler anlatırdı. Bazı işlerinde hanımlarına 

yardımcı olurdu. Söküğünü diker, koyun sağar ve kendi işlerini kendisi yapardı. 

1569. Peygamberimiz (asv) birisi kendisi ile konuşurken sözünü asla kesmezdi ve o 

yüzünü çevirip gitmedikçe yüzünü çevirmezdi. Birisi elini tutarda elini 

bırakmadıkça onun elini bırakmazdı. 

1570. Yardım etmeyi severdi ve “Kul mü‟min kardeşine yardım ettikçe Allah onun 

yardımında olur” buyururdu. 

1571. Peygamberimiz (asv) çocuklara da kadınlara da selam vermiştir. Selam 

Allah‟ın isimlerinden birisidir, yeryüzünde selamı yayın” buyurmuş ki emniyet 

bulasınız denilmiştir. 

1572. Fakirleri ve garipleri korur ve yemek yedirir bunu sahabelerine de tavsiye 

ederdi. “Yemek yedirmek, tanıdığın ve tanımadığına selam vermek islamın 

güzelliğidir” buyururdu. 



1573. Hz. Enes b. Mâlik (ra) “Ben on sene Resulullah‟a (as) hizmet ettim. Ondan 

daha güzel ahlaklısını görmedim. Bana bir defa olsun öf bile demedi” demiştir.  

1574. Çocukları ve torunları çok sever ve okşardı.  

1575. Misafirlerine çok iyi davranırdı. Misafir ağırlamayı çok severdi. Ümmetine de 

bunu tavsiye etmiştir.  

1576. Peygamberimiz (asv) en çok yeşili severdi. En çok nefret ettiği huy yalandı. En 

sevdiği ibadet devamlı olanıydı. En çok kına sevdiği koku çiçeği idi. En sevdiği 

içecek soğuk ve tatlı olanı idi. En çok süt ve bal şerbetini severdi. En çok sevdiği 

yemek ekmek ve hurma tiridiydi. En çok sevdiği meyve taze hurma ve karpuzdu. 

En çok sevdiği et ise hayvanın döşü ve ön kolu idi. 

1577. İnsanlar içinde en hafif ve tadil-i erkâna uyarak namaz kıldırırdı. Yalnız 

kılarken ise çok uzun okur ve secdeyi de rukuu da uzatırdı.  

1578. Bir kavmin kapısına gelince yüzü kapıya dönük olduğu halde ya sağa veya sola 

dönerek dururdu ve “Esselâmü Aleyküm” derdi. 

1579. Yanına adını beğenmediği biri gelirse hemen önce onun adını değiştirirdi. 

1580. Hediyeyi kabul eder ve yerdi, sadakayı yemez, bir başkasına gönderirdi. 

1581. Kendisine süt getirildiği zaman bereketle dua ederdi. 

1582. Sevinçli bir durumda karşılaştığı zaman “Elhamdü lillahi‟llezî bi-ni‟metihî 

tetimme‟s-sâlihât” diye hamd ederdi. Hoşlanmadığı bir şeyle karşılaşırsa bu 

durumda “Elhamdü lillahi alâ külli hâl” buyururdu. 

1583. Yemek getirildiği zaman önünden yer, hurma getirildiği zaman elini içinde 

dolaştırırdı. 

1584. Yattığı zaman sağ elini sol yanağının altına koyar ve “Bismike Allahümme 

ehyâ ve bismike emûtü” derdi. Uyandığı zaman da “Elhamdü lillahi‟llezî ahyânâ 

ba‟de mâ emâtenâ ve ileyhi‟n-nüşûr” derdi. Kafirûn, ihlas ve muavvizateyn okurdu. 

Sonra da “Bismike Rabbi ve za‟tü cenbî ve bismike erfa‟hü fağfir lî zenbî. Rabbi 

kınî azabeke yevme teb‟asü ibâdeke” der dua ederdi.  

1585. Gece uyandığı zaman “Lâ ilâhe illallahu‟l-vâhidu‟l-kahhâr, Rabbis‟s-semâvâti 

ve‟l-arzı ve mâ beynehumâ‟l-azîzu‟l-ğaffar” derdi. Sonra dışarı çıkar abdest alır ve 

Al‟-i İmran Suresinin son yaetlerini okuyarak gökyüzüne bakarak tefekkürde 

bulunur, sonra 11 Rekât Vitir ve Teheccüd Namazını kılardı. 

1586. Akşam sabah “Allahümme innî es‟elüke min füc‟âti‟lhayri ve eûzü bike min 

füz‟âti‟ş-şerri” diye dua ederdi. 

1587. Sabah kalkınca “Allahümme bike asbahnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve 

bike nemûtü ve ileyke‟n-nüşûr” diye dua ederdi. 

1588. Hanımı ile münasebetten önce diz çöker ve takbil ederdi. Cünüpken uyumak 

istediği zaman abdest alırdı, yemek içmek istediği zaman da ellerini ve ağzını yıkar 



öyle yerdi. Hayızlı hanımı ile oynaşmak istediği zaman onun edep yerini elbise ile 

iyice kapatırdı. 

1589. Def‟i hacet esnasında yere iyice yanaşmadan elbisesini indirmezdi. Su dökmek 

istediği zaman yuluşak bir yeri bir çöple kazar sonra oraya bevl ederdi.  

1590. Koku kullanacağı zaman önce sol eline döker sonra sağ kaşına, sol kasışına 

sonra başına sürerdi. İhrama girdiği zaman çok güzel kokular sürünürdü.  

1591. Birine hediye vermek istediği zaman ona zemzem suyundan içirirdi.  

1592. Bir yere sefer için gideceği zaman ona başka bir isim verir ve gideceği yeri 

gizlerdi. 

1593. Ramazan ayından sonra en çok orucu Şaban ayında tutardı.  

1594. İtikâfa gireceği zaman sabah namazını kılar, sonra niyet edip itikâfa girerdi.   

Ramazanın son on gününü itikâfta geçirirdi. Son on günün tek gecelerinde hane 

halkını uyutmazdı. 

1595. Yola çıkmak istediği zaman Perşembe günü yola çıkmayı severdi. Yola 

çıkarken “Allahümme bike esûlü, ve bike ehûlü, ve bike esîrü” diye dua ederdi. 

1596. Yeni elbise giyeceği zaman onu Cuma günü giyerdi. “Allahım! Hamd sana 

mahsustur. Beni sen giydirdin, onun hayırlı ve mübarek olmasını senden niyaz 

ediyorum. Onun şerrinden sana sığınıyorum” derdi.  

1597. Namaza başlarken “Sübhanekeyi” okurdu. Soğuk şiddetli olunca namazı 

erkenden kıldırırdı, sıcaklarda ise öğle namazını biraz tehir ederdi.   

1598. Rahatsızlanınca kendisine “Muavvizateyn ve Fatiha” Surelerini okurdu ve 

eliyle üzerini mesh ederdi. Mesh ederken “Bismillahi yübrikü min külli dâin 

yeşfîke ve min şerri hâsidin izâ hasede ve şerri külli zî aynin” derdi. Rahatsızlığı 

artarsa bir avuç çörek otu alır üzerine bal ve su dökerek içerdi.  

1599. Unutulmasından korktuğu bir iş için küçük parmağına yahut yüzüğüne bir ip 

bağlardı. (Biz de bu zamanda mutlaka bir defter/ajanda taşıyarak yazmak ve takip 

etmemiz gerekir. Bu zamanda bu sünnet böyle uygulanır.) 

1600. Bir şiddetle karşılaşıp dua ettiği zaman ellerini koltuklarının beyazı 

görününceye kadar kaldırırdı. 

1601. Gam ve üzüntülü olduğu zaman şöyle derdi: “Hasbiye‟r-rabbü mine‟l-ibadeti. 

Hasbiye‟l-hâliku mine‟l-mahkûkîn. Hasbiye‟r-rezzâku mine‟l-merzûkîn. 

Hasbiye‟llezî hüve hasbî. Hasbiye‟llahu ve ni‟me‟l-vekîl. Hasbiyellahu lâ ilâhe illa 

hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü‟l-arşi‟l-azîm.”  

1602. Ev halkından birinin yalanına muttali olursa tövbe edene kadar ondan yüz 

çevirirdi.  

1603. Sarık bağladığı zaman ucunu omuzundan aşağıya sarkıtırdı. 



1604. Sürmelendiği veya taş kullandığı zaman teklerdi. “Allah tekdir ve teki sever” 

derdi. 

1605. Yemekte önünden yer, üç parmağını kullanır ve parmaklarını yalardı. Yemek 

tabağını sıyırır, “Bereket yemeğin sonundadır” buyururdu. 

1606.  Namazdan selam verince üç defa “Estağfirullah” derdi. Sonra “Allahümme 

Ente‟s-Selamü ve minke‟s-Selam tabarekte yâ ze‟l-Celâli ve‟l-İkrâm” derdi.  

1607. Namazı bitirince sağa veya sola döner, Kur‟an okur ve sahabelerine nasihat 

ederdi. 

1608. Kederli olduğu zaman sakalını çok tutardı. 

1609. Sahabelerinden birini bir iş için bir yere göndereceği zaman sabah erkenden 

yola çıkarırdı.  

1610. Sahabelerinden birisi emir tayin ettiği zaman ona şöyle nasihat ederdi: “Az 

konuş. Hutbelerini çok kısa tut. Çünkü konuşmalar büyü tesiri yapar. Müjdeleyin, 

nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın” derdi.  

1611. Birinin umuma taalluk eden bir hatasını görürse onu teşhir etmez, izim vermez 

ama “Bazıları neden böyle yapıyorlar” diye genel konuşur ve onu irşat ederdi. 

1612. Bir söz söylediği zaman iyice anlaşılsın ve yanlış anlaşılmasın diye sözünü üç 

defa tekrar ederdi. Bir topluluğa selam vereceği zaman üç defa selam verirdi. 

Birinin kapısını çalacağı zaman üç defa çalardı. 

1613. Günde bir öğün yemek yer, akşam yerse sabah yemez, sabah yerse akşam 

yemezdi. 

1614. Abdest alacağı zaman yüzüğünü iyice oynatır, sakallarını iyice oğalar, parmak 

aralarını üç defa hilallerdi. Suyu dirseklerinde üç defa döndürürdü. Kulaklarını 

biraz ovalardı ve ayak parmaklarını serçe parmağı ile hilallerdi. 

1615. Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılar cemaate öyle çıkardı. 

1616. Bir yere oturup durduktan sonra kalkacağı zaman on ile on beş defa 

“Estağfirullah” der istiğfar ederdi. Otururken elbiselerini toplardı. Konuşurken göz 

ucunu semaya çok kaldırırdı. Konuşmak için oturduğu zaman hemen pabuçlarını 

çıkarırdı. Oturduğu zaman sahabeleri etrafında halka olurdu. 

1617. Bir işten dolayı üzüldüğü zaman hemen namaz kılardı. Namazdan sonra “Lâ 

ilâhe illallahu‟l-Halîmu‟l-Kerîm, Sübhânallahi Rabbi‟l-Arşi‟l-azîm. Ve‟l-hamdü 

lillahi Rabbi‟l-âlemîn” derdi. 

1618. Evinden çıktığı zaman “Bismillahi ve billahi ve tevekkeltü ala‟llahi ve lâ havle 

velâ kuvvete illâ billahi‟l-Aliyyu‟l-Azîm. Allahümme innâ neûzü bike min en 

nezille ev nazılle ev nazlime ev nuzlime ev nechele ev yüchele aleynâ” diye dua 

ederdi. 



1619. Hutbe okurken Allah‟ın azametini ve kudretini hatırlatır, gözleri kızarır ve sesi 

yükselir, Allah‟a isya edenlere öfkesi artardı. Sanki bir orduya haykırır gibi okurdu. 

Konuşma yaparken başı demirli bir deyneğe veya bir asaya dayanırdı. Savaşta 

kılıcına dayanırdı. 

1620. Hanımları ile baş başa kalınca onlara herkesten çok yumuşak davranır, 

neşelenir ve daima mütebessim olurdu. 

1621. Helaya gireceği zaman başını örter ve pabuçlarını giyerdi. 

1622. Çarşı pazara çıkınca “Bismillahi Allahümme innî es‟elüke min hayri hazihi‟s-

suki ve hayra mâ fîh. Ve eûzü bike min şerri hazihi‟s-sûki ve şerri mâ fîh. 

Allahumme innî eûzü bike en usîbe fîhâ yemînen fâcireten ev safkaten hâsiraten” 

diye dua ederdi. 

1623. Recep ayı girdiği zaman “Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa‟bâne ve 

belliğnâ Ramazan” diye dua ederdi. Kendisini ibadete verir ve ay çıkana kadar 

yatağına girmezdi. Ramazan ayında Allah korkusunda benzi sararırdı. 

1624. Bir adama dua edeceği zaman duasını ona, çocuğuna ve torununa isabet ederdi. 

1625. Dua edeceği zaman önce kendi nefsinden başlardı. 

1626. Koyun kesildiği zaman etinden “Hatice‟nin arkadaşlarına da götürün” der 

vefakârlık gösterirdi. 

1627. Def‟i hâcete çıktığı zaman iyice gözden uzaklaşırdı. 

1628. Rükûda parmaklarını açar, secdede elinin parmaklarını yumardı. 

1629. Duada bir şey istediği zaman avuçlarının içini kendisine doğru çevirirdi, bir 

şeyden sakındığı zaman da avuçlarının dışını kendisine getirir, avuç içlerini aşağı 

çevirirdi. 

1630. Sevindiği zaman yüzü ay parçası gibi parlar, bundan sevindiği bilinirdi. 

1631. Gök gürlemesini işittiği zaman “Allahümme lâ taktülnâ bi-ğadabike ve lâ 

tühliknâ bi-azâbike ve âfinâ kable zâlike” diye dua ederdi.  

1632. Sabah namazının sünnetini kıldıkları zaman sağ tarafına yatar ve “Allahumme 

Rabbi Cebrâîle ve Mikâîle ve İsrâfîle ve Azraîle ve Rabbi Muhammedin (sav) 

ecirnâ mine‟n-nâr!” duasını okurdu. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğup 

yükselene kadar kıbleye karşı oturur ibadet ve zikirle meşgul olurdu. 

1633. Bir nafile namaz kıldığı zaman ona devam eder “İbadetin hayırlısı az da olsa 

devamlı olanıdır” buyururdu. 

1634. Namaz kıldıktan sonra elini başına sürer ve “Bismillahi‟llezî lâ ilâhe ğayrühu 

Er-Rahmani‟r-Rahîm. Allahümme‟zheb anni‟l-hemme ve‟l-hazen” derdi. 

1635. Yemekten sonra “Elhamdü lillâhi‟l-llezî et‟amenâ ve sakânâ ve cealenâ mine‟l-

müslimîn” diye dua ederdi.  



1636. Su içtiği zaman emerek üç nefeste içer, dibi görünmeyen kaptan su içmezdi. 

Her nefesten sonra Besmele ve hamdele okurdu. Sonra “Alhamdü lillahi sekânâ 

azben fürâten bi-rahmetihî ve lem yec‟alhü milhan ucâcen bi-zünûbinâ” derdi.  

1637. Bir cenâzede bulunduğu zaman yüzünde keder ve gam izleri okunurdu. Çok 

sükût eder, az konuşurdu. Ölüm ve kabir hallerini düşünür ve sahabelerine bunları 

ders verirdi. 

1638. Seferde sabah namazını kıldıktan sonra yola çıkar ve hayvanına binmeden 

biraz yürürdü.  

1639. Aksırdığı zaman elini veya elbisesini ağzına koyar ve sesini kısardı. 

1640. Bir iş yaptığı zaman onu muhkem ve sağlam yapar, eksik ve gedik bırakmazdı. 

1641. Öfkelendikleri zaman şakakları kızarırdı ve Hz. Ali (ra) ile Üsam b. Zeyd‟den 

(ra) başkası yanına yaklaşamazdı. 

1642. Öğle namazından önceki dört rekât sünneti kaçırdıkları zaman onu farzı 

müteakip kılınan iki rekât sünnetten sonra kılardı.  

1643. Sahabelerinden birisini üç gün, görmezse sorardı. Gaibse veya seferde ise dua 

eder, hasta ise ziyaretine giderdi.  

1644. Bir şeyi üç defa tekrar ettikten sonra bir daha tekrar etmezdi. 

1645. Namaza kalktığı zaman ellerinin birisi ile yere dayanırdı. 

1646. Gece kalktığı zaman ağzını misvaklerdi. 

1647. Bir meclisten kalkınca yirmi defa istiğfar ederdi. Şöyle derdi: “Sünhâneke 

Allahümme Rabbî ve bi-hamdike lâ ilâhe illâ Ente estağfiruke ve etûbü ileyke.” 

1648. Kendisine yabancı heyetler gelince en iyi elbiselerini giyer, ayna olarak 

kullandığı su kabına bakarak saçlarını tarar ve onları öyle karşılardı. Sahabelerine 

de bunu tavsiye ederdi. 

1649. Seferden dönünce önce mescide gider, iki rekat namaz kılar sonra evine 

giderdi.  

1650. Gece Kur‟an okuduğu zaman sesini kâh yükseltir, kâh alçaltırdı. Eleysellahü 

bi-ahkami‟l-hâkimîn” ayetinde “Belâ ve ene zâlike mine‟ş-şâhidîn” derdi. “Eleyse 

zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiye‟l-mevtâ” ayetinde “Belâ” derdi. “Sebbihisme 

Rabbike‟l-a‟lâ” ayetinde ise “Sübhâne Rabbiye‟l-a‟lâ” derdi.  

1651. Namaz için tekbir aldığı zaman parmaklarını açardı.  

1652. Kendisini bir şey üzdüğü zaman “Yâ Hayyu Yâ Kayyûm bi-rahmetike 

esteğîsü” derdi.  

1653. Bir şeyden hoşlanmadığı yüzünden belli olurdu. 



1654. Bir gömlek giyeceği zaman önce sağından giyerdi. Çıkarırken de soldan 

çıkarırdı. 

1655. Ashabından birisi ile karşılaşınca önce selam verirdi, sonra musafaha ederdi. O 

kendisinden ayrılmadıkça ayrılmazdı, o elini çekmedikçe elini çekmezdi. Ona elini 

sürüp dua ederdi. Kulağına bir şey söylediği zaman adam çekilmedikçe kendisi 

çekilmezdi. 

1656. Ev halkından birisi hasta olunca ona “Muavvizateyn” okurdu.  

1657. Yürüdüğü zaman sür‟atle yürür, sağıan soluna bakmazdı. Sert adımlarla yürür 

yürüyüşüne kimse yetişemezdi. 

1658. Kabirden geçerken dua ederdi. “Esselâmü aleyküm dare kavmin mine‟l-

mü‟minîne ve‟l-mülimîn! Entüm selefuna ve nahnü bi‟l-eser. Allahümme‟ğfir lena 

ve lekum” derdi.  

1659. Umumiyetle Cuma günü yıkanırdı. 

1660. Ayna niyeti ile suya baktığı zaman “Elhamdü lillâhi‟llezî savvera halkî fe-

adelek. Ve kerreme sûrete vechî ve hassenehâ ve cealenî mine‟l-müslimîn. 

Allahümme kemâ hassente halkî fe- hassin hulukî. Fe tebârekalahu ahsenu‟l-

hâlikîn” derdi. 

1661. Hanımları ile temastan sonra ellerini duvara vurur ve teyemmüm eder, asla 

abdestsiz durmaz, sonra yıkanırdı. 

1662. En çok şöyle dua ederdi: “Yâ mukallibe‟l-kulûbi sebbit kalbî alâ dînike‟l-

İslam. Lâ ilâhe illâllahu vahdehû …. İlâ ahir.”  

1663. Her hayırlı işe besmele ile ağdan başlar, pabuçlarını giyerken önce sağ, sonra 

sol ayağını giyerdi.  

1664. Pazartesi ve Perşembe oruç tutardı. 

1665. Yüzüğü gümüşten olup taşı akikti. Sağ elinin yüzük parmağına takardı. Sola 

taktığı da olurdu. 

1666. Kur‟an okuyuşu med şeklinde idi ama okumasında tercî ve tagannî yoktu. 

Manasına göre okurdu.  

1667. Ahlakı Kur‟andı. Bu nedenle Hz. Aişe‟ye (ra) peygamberin (as) ahlakı 

sorulunca “Siz hiç Kur‟an okumuyor musunuz?” diye cevap vermişti. 

1668. Çocuklara karşı çok merhametli idi. Susması çok uzun, gülmesi çok azdı. 

1669. Giysisi ökçelerinin üzerinde idi ve kolları parmaklarına kadardı. Gömleğinin 

yeni ise bileklerine kadardı. 

1670. Kızı Fatıma eve gelince onu ayakta karşılar, genellikle başından öperdi. 

1671. Abdestten sonra kurulandığı bir havlusu vardı. 



1672. İnsanların ruh bakımından en iyisi ve en mütebessimi idi. Şaka yapmayı 

severdi ama hak ve dorudan başka bir şey söylemezdi. 

1673. Birinin diğeri aleyhindeki sözünü kabul etmez ve eza verecek hiçbir söz 

söylemezdi.  

1674. Yaslanarak yemek yemez, arkasında iki kişi ile yürümezdi. Sahabelerinin 

arkasından yürümeyi tercih ederdi. 

1675. Yanında yarına para bırakmazdı. Geleceğe bir şey saklamazdı. 

1676. Uyuyup uyandığı zaman mutlaka misvak kullanırdı. 

1677. Gusülden sonra abdest almaz, bununla namaz kılardı. 

1678. Kahkaha ile gülmez, tebessüm etmeden de konuşmazdı. 

1679. Ne seferde ve ne de hazerde “Eyyam-ı Bıyz” orucunu, yani her ayın 12-14-15‟i 

oruç tutardı. 

1680. Kendisinden istenen şeyi mutlaka verirdi, yoksa sükut ederdi. 

1681. Bir yudum su ile de olsa iftar etmeden akşam namazını kılmazdı. 

1682. Cumadan ve akşam namazından sonra evinde mutlaka iki rekat namaz kılardı. 

1683. Geceleyin ailesinin dahi kapısını çalmaz ve rahatsız etmezdi. 

1684. Cuma günü vaazı uzatmazdı. 

1685. Hastayı ancak üç günden sonra ziyaret ederdi. (Üç gün sabır günüdür. Üç 

günden önce hastalıktan şikâyet Allah‟tan şikayet sayılır.) 

1686. Ramazan Bayramı günü yedi adet hurma yemeden evinden çıkmaz, Kurbanda 

ise kurban eti ile iftar ederdi. 

1687. Müslümanların güçsüzleri ile ilgilenir onları ziyaret eder, hastaları yoklar, 

cenazelerde hazır bulunurdu. 

1688. Yanına küçük çocuklar getirilince onları kucağına alır takbil eder ve hayır dua 

ederdi. 

1689. Sakalını boyundan ve eninden alırdı. 

1690. Dişlerini temizleyip misvak tutmadan yatmazdı. 

1691. Üzümü tek tek ağzına koyar, karpuzu hurma ile yerdi. Hurmayı yer çekirdeğini 

tabağa koyardı. İftardan önce hurma yer, su ile de iftar ettiği olurdu. Bazen de süt 

olursa onunla orucunu açardı. 

1692. İnsana ait yedi şeyi gömülmesini isterdi. Saç, tırnak, kan, hayız kanı, diş, 

pıhtılaşmış kan ve çocuk peltesi. (Eş) 



1693. Nazardan hastalanınca Kur‟andan şifa ve korunma ayetlerini okurdu. 

1694. Yemekten önce ellerini yıkar, üç parmakla yer, parmaklarını yalar ve onları 

silmeden güzelce yıkardı. 

1695. Hanımlarından birisi yatmak istediği zaman onlara 33 “Sübhanallah” 33 

“Elhamdülillah” 34 “Allahü Ekber” diye zikirden sonra uyumaların tavsiye ederdi. 

1696. 80 yaşında da olsa bir gayr-i Müslüm Müslüman olunca sünnet olmasını 

emrederdi. 

1697. Suya rast gelirse mecrasına çıkar ve suyu oradan içerdi. Sahabelerini su almak 

için temiz suyu bulunan çeşmelere gönderirdi. 

1698. Toplulukla yürürken yavaş yürür, güçsüzü binitine alır, onlara dua eder ve 

“Zayıflarınızla yürüyün” ferman ederdi.  

1699. Cehd-i belâ (insanın gücünün yetmediği bela ve musibetler) derk-i şekâ (kötü 

sonuç) sû-i kaza (kötü kaza ve bela) ve şemâtet-i a‟dâdan (düşmanların 

sevinmesinden) Allah‟a sığınırdı. Sahabelerine de “Allahümme innî eûzü bike min 

cehdi‟l-belâi ve derki‟ş-şekâi ve sûi‟l-kazâi ve şemâteti‟l a‟dâ…” diye dua 

etmelerini tavsiye ederdi. 

1700. Korkaklıktan, cimrilikten, kötü yaşantıdan, kalbî fitne ve fesatlardan ve kabir 

azabından Allah‟a sığınırdı. 

1701. Ani ölümden Allah‟a sığınır, ölmeden önce hastalanmayı isterdi. 

1702. Her ay zırnıh kullanır ve temizlenirdi. Her on beş günde tırnaklarını keserdi. 

1703. Her namazda abdest almayı severdi. 

1704. Ramazanın son on günü kendisini tamamen ibadete verirdi. 

1705. Yemek, içmek, almak, vermek ve giyinmek için kullanır, sol eli ile 

taharetlenirdi. Temizlenirken, taranırken hülasa tüm hayırlı işlerinde besmele çeker 

ve sağ elini kullanırdı. 

1706. Amcası Abbas‟a (ra) babasına hürmet eden çocuk gibi saygı ve hürmet ederdi.  

1707. Yere diz çökerek oturur, koyunu sağar, kölenin arpa ekmeği ile yaptığı 

davetine bile icabet ederdi.  

1708. “Sebbihisme Rabbike‟l-a‟lâ” suresini çok sever ve çoğu defa namazlarda 

okurdu. 

1709. Bıyıklarını gayet çok kırpardı. Sahabelerine de “Bıyıklarınızı kırpın, 

sakallarınızı uzatın Yahudilere benzemeyin” buyururdu. 

1710. Bayram namazına yürüyerek uzak yoldan gider, kısa yoldan geri dönerdi. 

1711. Cumalarda “Kâf Suresini” okuyarak hutbe verirdi. (Bu sure kıyamet ve haşri 

ispat etmektedir.) 



1712. Elbisesini diker, pabucunu yamar, evde hanımlarına yardım ederdi. 

1713. Sıkıntı ve üzüntülü anlarda şunları okur Allah‟ı zikrederdi. “Lâ ilâhe illallahu‟l 

Azîzu‟l-Halîm. Lâ ilâhe illallahu Rabbu‟l-Arşi‟l-Azîm. Lâ ilâhe illallahu Rabbu‟s-

semâvâti ve‟l-arzı ve Rabbu‟l-Arşi‟l-Kerîm.” 

1714. Duaların daha şümullü olanını sever ve tavsiye ederdi. Meselâ “Rabbi‟ğfir lî 

ve‟rham ümmet-i Muhammeden rahmeten âmme…”  

1715. Kıra çıkmaktan ve bahçelerde namaz kılıp tefekkür etmekten hoşlanırdı. 

Sahabelerine yüksek yerlerde ezan okumalarını ve “Her taş ve ağacın yanında 

Allah‟ı zikrederek imanlarını Lâ ilâhe illallah ile yenilemelerini ve Allah‟ın 

ayetlerini okuyarak artırmalarını” (Âl-i İmran, 3:190-194; Enfal, 8:2) tavsiye 

ederdi.  

1716. Tabaklanmış koyun postunda namaz kılmayı severdi. 

1717. Duaya “Sübhâne Rabbiye‟l-Aliyyu‟l-a‟lâ‟l-Vehhab!” diye başlardı. 

1718. Elbisesine bulaşmış meniyi yaş ise ot kökü ile, kuru ise ufalayarak siler onunla 

namaz kılardı. 

1719. Gece namazlarını ikişer rekât kılardı. Akşam ile yatsı arasında dünya kelamı 

konuşmaz namaz ve zikirle meşgul olurdu. Sabah namazından sonra da güneş 

doğana ve yükselene kadar yerinden ayrılmaz diz üstü Kur‟an okur ve Allah‟ı 

zikrederdi. 

1720. Kendisi iki boynuzlu alaca koç kurban ederdi. Hanımlarının tümünün adına 

hane halkı için bir kurban daha keserdi. Böylece iki koç kurban ederdi. 

1721. İnsanlara en sevdiği ismi veya künyesi ile hitap ederdi. 

1722. Hasır üzerinde de yerde de namaz kılar ve secde ederdi. “Yeryüzü bana mescit 

kılındı” derdi.  

1723. Dua ve istiğfarı üçer defa tekrar etmekten hoşlanırdı. 

1724. Yeşilliğe, gökyüzüne ve akarsuya bakarak tefekkür etmekten hoşlanırdı. 

1725. Ağzı kapalı kaptan su içerdi. Su tasının dibinin görünmesine önem verirdi. 

1726. Güzel kokuyu eksik etmez, geldiği kokusundan bilinirdi. 

1727. Tesbihi parmakları ile yapar Allah‟ın zikrine onları da iştirak ettirir ve şahit 

olmalarını isterdi. “Her azanın bir tesbihi vardır” buyururdu. 

1728. Abdestli, oruçlu ve ihramlı iken hanımlarını takbil ederdi. 

1729. Hediyeleri kabul eder, mukabilinde kesinlikle bir şeyler verirdi.  

1730. Kavminin en kötü adamına da yüzü ile, kalbi ile ve tüm bedeni ile yönelir onun 

kalbini kazanırdı. 



1731. Karanlık odada ışıksız oturmaz, karanlıktan hoşlanmazdı. 

1732. Konuşurken tane tane konuşur bir söylediğini bir daha tekrar etme ihtiyacı 

duymazdı. (Hutbelerde ve dine ait öğrenilmesi gereken meseleleri üçer defa tekrar 

ederdi. Veda Hutbesi böyle okunmuştur.) 

1733. Son sözleri “Namazı sakın terk etmeyiniz. Ellerinizin altındakilerinin 

haklarından Allah‟tan korkunuz” sözleri olmuştur. 

1734. “İnsanların en hayırlısı temiz kalpli ve doğru sözlü olanıdır” buyururlardı. 

1735. Kimse ile çekişmez, nefsi için asla öfkelenmez ve öç almazdı. Affetmeyi 

severdi. 

1736. Sıradan biri değildi ama, toplum içinde sıradan birisi gibi davranırdı.   

1737. Dünyaya önem vermezdi, bütün amacı Allah‟ın dininin yeryüzüne hâkim 

olması idi. Bir kişinin imanına dünyalardan daha çok değer verirdi. 

1738. Şefkat ve merhamette güneş gibi, tevazuda toprak gibi, cömertlikte deniz gibi, 

kusurları örtmede gece gibi idi. 

1739. Şecaat ve cesarette o derece ileri idi ki Hz. Ali (ra) “Harbin dehşetli anında biz 

korktuğumuz zaman peygamberin arkasına sığınırdık” derdi. 

1740. Küfre ve zulme son derece düşmandı. Çocukluğunda da en çok sevmediği şey 

Kureyş‟in putları idi.  

 

HADİS-İ ERBAÎN 

(İMAM NEVEVÎNİN DERLEEMESİ) 

 

1741. Ameller niyetlere göredir. Her amelin bir niyeti vardır. 

1742. İhsan Allah‟ı görüyor gibi ibadet etmektir. Sen Allah‟ı görmesen de O seni 

görmektedir. 

1743. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir: kelime-i şahadet getirmek, namaz 

kılmak, Ramazan orucunu tutmak, malın zekatını vermek ve hacca gitmek. 

1744. Kim bizim sünnetimize aykırı, bizim emrimiz olmayan bir şey yaparsa, bir 

amel ihdas ederse o reddedilir.  

1745. Helal bellidir, haram bellidir. Bunların arasında insanların çoğunun 

bilmedikleri şüpheli hususlar vardır. Kim şüpheli hususlardan sakınırsa dinini ve 

namusunu korumuş olur. Kim de şüphelerden sakınmazsa harama düşer. Nasıl ki 

her padişahın korusu vardır. Kim korunun kenarında koyunlarını otlatırsa koruya 

girme tehlikesi vardır. Allah‟ın korusu da yasaklarıdır. İnsan cesedinde bir et 

parçası vardır. Bu salih olursa bütün beden ona tabi olur ve salih olur, fesat olursa 

bütün beden de ona göre fasit olur. İşte dikkat edin o et parçası kalbdir. 



1746. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. “Kim için?” denildi. “Allah için, 

kitabı için, resulü için, Müslümanların imamları için ve tüm Müslümanlar için” 

buyurdular.  

1747. Kelime-i şahadet getirip namaz kılıp zekât verene kadar insanlarla savaşmakla 

emr olundum. Bunu yaptıkları zaman kanlarını ve mallarını benden korumuş 

olurlar. Ancak İslam‟ın hakkı kalır. Hesapları ise Allah‟a kalmıştır.  

1748. Sizi neden nehyetmiş isem ondan kesinlikle kaçının, sizlere neyi emretmiş 

isem onu da gücünüz yettiği kadar yapınız. Sizden önceki kavimler itirazvari çok 

soru sordukları ve peygamberleri ile çekiştikleri için helak olmuşlardır.  

1749. Allah temizdir temiz olanı sever ve ancak temiz olanı kabul eder. Muhakkak ki 

Allah Teâla peygamberlere emrettiği şeyleri ümmetime de emretmiştir. Buyurdu 

ki “Ey peygamberler temiz olan şeyleri yiyin ve salih amellerde bulunun.” “Size 

rızık olarak verdiğimiz şeylerden temiz olanlarını yiyiniz.” Peygamberimiz (sav) 

sonra şöyle dedi: “Kul elini semaya açar ve „Yâ Rabbi, Yâ Rabbi!” der. Yediği 

haram, içtiği haram ve giyindiği haramdır. Allah duasını nasıl kabul eder?”  

1750. Sana şüphe veren şeyi terk et, şüphe vermeyen ve kalbini rahatlatan şeyi yap. 

1751. Gereksiz ve malayani olan şeyleri terk etmeniz Müslümanlığın 

güzelliğindendir. 

1752. Kendi nefsi için sevip istediğini mü‟min kardeşi için de sevip istemeyen 

gerçekten inanmış olmaz. 

1753. Bir Müslümanın kanı ancak üç şekilde helal sayılır. Zinadan dolayı 

recmedilmesi, bir mü‟mini kasten öldürmesinden dolayı kısas gereği, dini terk 

ederek cemaatten ayrılarak mürted olması… 

1754. Allah‟a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Allah‟a ve 

ahiret gününe iman eden komşusuna ikram etsin. Allah‟a ve ahirete iman eden 

misafirine ikram etsin. 

1755. Bir adam peygamberimize (sav) gelerek “Bana nasihat et!” dedi. 

Peygamberimiz (asv) “Öfkelenme!” buyurdular. Adam sorusunu tekrar etti. 

Peygamberimiz (asv) yine “Öfkelenme!” ferman ettiler.  

1756.  Allah her şeye iyilik ve ihsanda bulunmuştur. Sizler de yaptıklarınızı 

güzellikle yaparak iyilik ve ihsan yolunu takip edin. Bir hayvanı keseceğiniz 

zaman güzelce kesin. Savaşacağınız zaman güzelce savaşın.  

1757. Her halinde Allah‟tan kork! Bir günah işlediğin zaman hemen arkasından bir 

iyilik yap ki onu imha etsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. 

1758. Oğulcuğum! Sana birkaç kelime öğreteyim: Allah‟ın hakkını koru ki Allah da 

senin hakkını korusun. Bir şey istediğin zaman Allah‟tan iste, bir şeyden sığınmak 

istediğin zaman Allah‟a sığın. Yardım istediğin zaman Allah‟tan yardım iste. 

İnsanların hepsi sana yardım etmek için toplansalar Allah izin vermezse 

başaramazlar, ancak Allah‟ın takdir ettiği olur. Bütün insanlar sana zarar vermek 



için bir araya gelse Allah müsaade etmeden zarar veremezler, ancak Allah‟ın 

takdir ettiği şey olur. Bundan sonra kalem kırılmış, defter dürülmüştür. 

1759. İnsanların peygamberlerin sözlerinden ilk idrak ettikleri söz “Utanmazsan 

dilediğini yap!” sözüdür. 

1760. Sana bir söz söylüyorum ki başka şeye ihtiyacın olmaz. “Allah‟a inandım!” de 

sonra istikamet üzere dosdoğru ol.”  

1761. Birisi geldi peygamberimize (sav) “Beş vakit farz namazı kılıp, Ramazan 

orucunu tutar, Allah‟ın helalini helal, haramını haram bilirsem ve bunlara başka 

şey ilave etmezsem cennete girer miyim?” dedi. Peygamberimiz (sav) “Evet!” 

buyurdu. 

1762. Temizlik imanın yarısıdır. “Elhamdülillah” mizanı doldurur. “Sübhanallah 

ve‟l-hamdü lillah” sema ve arz arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka bürhandır. 

Sabır ziyadır. Kur‟an-ı kerim lehinde veya aleyhinde hüccet ve delildir. Her insan 

işine gider ama yaptıkları ile ya nefsini azat eder veya helak eder. 

1763. Ey kullarım! Ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin birbirinize zulmetmenizi 

de yasakladım. Sakın birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım! Hepiniz 

dalalettesiniz ancak benim hidayet verdiklerim hariç. Benden hidayet isteyin ki 

sizleri hidayete ulaştırayım. Ey kullarım! Benim doyurduklarım hariç hepiniz 

açsınız. Benden rızık isteyin ki size rızık vereyim. 

1764. Her tesbih sadakadır. Her tekbir sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil bir 

sadakadır. Emr-i bil-ma‟ruf sadakadır. Nehy-i ani‟l-münker de sadakadır. Sizden 

birinizin hanımı ile cima etmesi sadakadır. “Yâ Resulallah! Birimizin şehvetini 

teskin etmesi nasıl sadaka olur?” dediler. Peygamberimiz (asv) “Kişinin şehvetini 

haram yoldan gidermesi onun için günah değil midir? Bu nedenle helal ve 

Allah‟ın emri olarak bunu ifa etmesi onun için ecir olur.”  

1765. İyilik güzel ahlaktır. Kötülük ise kalbini rahatsız eden ve insanların görmesini 

istemediğiniz şeydir. 

1766. İyilik kalbini tatmin eden ve nefsin mutmain olduğu şeydir. Kötülük ise kalbini 

ve vicdanını rahatsız eden şeydir. Bu nedenle müftüler fetva verseler de sen 

kalbine danış.  

1767. Sana Allah‟tan korkmanı, işitmeyi ve itaat etmeyi tavsiye ederim. Şayet 

başınıza kuru üzüm gibi kafası olan bir Habeşli köle emir olarak seçilse de ona 

itaat edin. Yaşadığınız müddetçe pek çok ihtilaflı meseleler göreceksiniz. Size 

sünnetime ve benden sonra hidayet üzere olan Hulefa-i Raşidinin sünnetine 

uymanızı tavsiye ederim. Sünnetime dört elle sarılın. Sonradan ihdas edilen 

bid‟alardan uzak durun. Bütün bid‟alar dalalettir, tüm dalaletler cehenneme 

götürür. 

1768. İşin başı İslam‟ı ayakta tutmaktır. Onun direği namazdır. Zirvesi ise cihattır. 

Size hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kalkandır. Sadaka suyun ateşi 

söndürdüğü gibi hatalardan ortaya çıkan günahları söndürür. Gece namazı da 

geçenin sonunda kılınan namazdır. Yüce Allah buyurdu: “Onlar öyle kimselerdir 

ki yanlarını yataklarından uzaklaştırırlar” buyurmuştur. 



1769. Muhakkak ki Allah bir kısım şeyleri farz kılmıştır; onları zayi etmeyiniz. Bir 

takım sınırlar koymuş ve bazı şeyleri haram kılmıştır, haddi aşmayın ve hududu 

muhafaza ediniz. Bu haramlar el uzatmayın. Bir kısım hususlarda unutmadığı 

halde rahmetinden dolayı sükût etmiştir; bu hususları da soruşturmayınız. 

1770. Zahit olun, dünyaya değer vermeyiniz ki Allah sizi sevsin. İnsanların 

katındakilerden bir şey istemeyin ki insanlar sizi sevsinler. 

1771. İslam‟da zarar vermek de zarar görmek de yoktur.  

1772. Size mal ve kan ile ilgili bir dava getirildiği zaman delil getirmek iddia 

sahibine düşer, yemin ise inkâr edene aittir.  

1773. Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin. Buna gücünüz yetmezse 

dilinizle düzeltmeye çalışın. Buna da gücünüz yetmezse kalben buğz edin. Bu ise 

imanın en zayıf derecesidir. 

1774. Birbirinize haset etmeyiniz, birbirinizi aldatmayınız, birbirinize düşmanlık 

yapmayınız, birbirinize sırt çevirmeyiniz, birinizin alışverişi üzerine alışveriş 

yapmayınız, Ey Allah‟ın kulları kardeşler olunuz.  

1775. Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez, onu terk edip kendi haline 

bırakmaz, onu yalancı çıkarmaz, ona hakaret ederek küçük düşürmez. (Kalbini 

göstererek üç defa) “Takva işte buradadır.” Müslümanın malı, kanı ve namusu 

Müslümana haramdır. 

1776. Kim bir mü‟minin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun 

ahiret sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanın işini 

kolaylaştırırsa Allah da onun dünya ve ahiret işlerini kolaylaştırır. Bir kul 

kardeşine yardımcı olmaya devam ettikçe Allah da ona yardım etmeye devam 

eder. Kim ilim öğrenmek amacı ile yola çıkarsa Allah onun cennet yolunu 

kolaylaştırır. Bir topluluk Allah‟ın evlerinden birinde toplanır da Allah‟ın kitabını 

ve ayetlerini okur ve müzakere ederlerse melekler o meclisi kuşatır, Allah‟ın 

rahmeti ve sekineti oraya hâkim olur, Allah da kendi katındaki meleklere onlardan 

bahseder. Şeref ve yücelik ameldedir. Ameli kendisini geri bırakan birisi nesebi 

ilerletmez. 

1777. Yüce Allah kitabında haseneleri, iyi ve güzel amelleri, seyyiatı, günah ve kötü 

amelleri saydı. Kim bir iyi amel işlemeye niyet ederse onu yapmaya imkân 

bulamazsa Allah ona kâmil bir hasene sevap yazar. Şayet niyet ettiği ameli işler 

ve yaparsa Allah onun niyetine ve ihlasına göre bire on haseneden bire yedi yüz 

kat hasene ve mükâfat verir. Şayet kul bir günah ve kötülük yapmaya niyet eder, 

sonra vaz geçerse Allah vazgeçtiği için ona bir tam bir hasene sevap yazar. Şayet 

niyet ettiği günahı bilfiil işlerse Allah ona bir günah yazar. Böylece kişinin sevabı 

onara onar artarken günahları tövbe etmezse birer birer artar. Tövbe ederse onu da 

affeder. Bu Allah‟ın kullarına lütf-u ihsanıdır. Bu nedenle cehennem amellerin 

cezası ve adalet iken, cennet Allah‟ın lütf-u ihsanıdır. 

1778. Yüce Allah buyurdu: “Kim benim evliyamdan birisine düşmanlık yaparsa bana 

savaş ilan etmiş olur, ben de onunla savaşırım. Kul farz kıldığım ibadetleri ifa 

etmekten daha çabuk bana yakınlaşamaz ve kendisini bana sevdiremez. Kulum 



bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder ve ben onu severim. Ben onu 

sevdiğim zaman onun işiten kulağı olurum ve benimle işitir. Gören gözü olurum 

ve benimle bakar. Onun tutan eli olurum ve benimle tutar, yürüyen ayağı olurum, 

o da benimle yürür. Onun konuşan dili olurum benimle konuşur ve aklı olurum 

benimle düşünür. Benden ne isterse kendisine veririm, ne konuda bana sığınırsa 

onu korurum.” 

1779. Yüce Allah ümmetimin hata ile, unutarak ve ikrah ile zorlanarak işledikleri 

günahlarını affetmiştir. 

1780. Dünyada garip bir yolcu gibi ol. Kendini dünyada misafir bil ve kabir ehlinden 

say. Akşam olunca sabaha kavuşacağını düşünme, sabah olunca akşama 

erişeceğini umma. Hasta olmadan önce sıhhatinden istifade et, ölmeden önce 

hayatının değerini bil ve hayırlı amellerle değerlendir. Namazlarını da kıldığın son 

namaz gibi görerek veda namazını kıl.  

1781. Bizim Allah katından getirdiğimiz hakikatlere heva ve hevesini uydurmayanın 

imanı kemale ermemiştir. 

1782. Yüce Allah buyurdu: “Ey Âdemoğlu! Sen bana dua edip benden affını 

umdukça seni affederim ve yaptıklarına değer vermem. Ey Âdemoğlu! Günahların 

semaları kaplasa sonra bana tövbe etsen ve affını istersen seni affederim 

günahlarının çokluğuna bakmam. Ey Âdemoğlu! Sen bana yeryüzü dolusu hata, 

isyan ve günahla gelsen bana şirk koşmadığın sürece ben ondan daha fazla olan af 

ve mağfiretimle seni karşılarım.   


