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ÖNEMLİ VE DEĞERLİ 55 NASİHAT

1-Öldürülsende ,yakılsan da Allah’a hiçbir şey şirk koşma!

2-Anne ve babana asi olma ! velev ki senin ehlini ve malını terk etmeni emretmiş olsalar bile,

3- Kasten farz namazları terk etme! Şüphesiz ki , farz namazı kasten terk etmek büyük
günahlardan birini işlemektir. Buda büyük bir günahtır.

4- Asla içki içme ! Şüphesiz bu, bütün günahların hasıdır.

5- Günahı masiyeti istemekten sakın! Şüphesiz ki , masiyet Allahın gadabına müstehak kılar.

6-Sana gereken ehli takva olmandır. Çünkü takva bütün iyilikleri içinde toplayandır.
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7-İnsanların şerlilerinden uzak dur! İşte o zaman insanların eza ve cefasından kurtulursun.

8- Mala yanıyı terk et . Çünkü bu övüntü bir iştir.

9- Allah için ilim öğren ! Az olan şey sana yeter.

10- Hürmet ve saygı nazarı ile alimlere –Hoca ve efendilere bak.Söz esnasında süküt edip
onları dinle! Onları anlaman ve dinlemen için müracaat et.

11-Zamanın kıymetini bil, işlerine önem ver! Dilinle kardeşlerine zarar vermekten koru ve sakın!

12- İnsanların senin için övgülerinden kaçın ve aldanma! Sende olanın hilafına bir şeylerini asla
onları tasdik etme!

13-Krşılaştığın, yanına gittiğin veya uğradığın Müslüman kardeşlerine selam ver.

14-Evine girdiğin zaman, ehline ve evde olanlara selam ver . Eğer evde hiç bir kimse yoksa
şöyle’’Esselamu Aleyna ve alaibadıllahıssalıhin’’selem ver.

15-Gayri Müslümlere selam vererek söze başla!Bununla tebrik ve taziyeyi kasdetme! sana
onlardan biri selam verdiği zaman , ve aleyke , de.

16- Yanlarına girmek istediğin zaman , annenden ve mahremlerinden izin iste! İzinsiz girme!

17- Sürekli selam vererek girebilirmiyim diye izin iste sana izin verilirse girersin, verilmezse
dönersin.
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18- Zaruret olmadan hiç kimse avret mahalline bakma! Kendi avret mahallini bir başkasına iz
hav etme! Ancak zevcen müstesna Karı-koca arasında avret yoktur.

19- Mahremin olmayan yabancı kadınlarla baş başa kalma! Taki şeytana yol kalmasın.

20-Çocukların yedi yaşlarına geldikleri zaman, onlara namaz kılmalarını emret! On yaşına
geldikleri n de , kılmazlarsa tedip için dayak at. Çünkü sen yarın Allah’ın huzurunda mesulsün!

21-Allahın Haram kıldıklarına karşı gözlerini kapa! İşte o zaman, kalbinde iman lezzetini
bulursun.

22- Hanımınla kendin arasında olanları başkalarına anlatma! Bu sana haramdır.

23-Misvak kullan ! Çünkü misvak ağzı temizler ve Rabbim rızasını kazandırır. Yani ağzını ve
dişlerini temizle! Velev ki fırça ve elle bile olsa!

24- Komşuna ve misafirine ikram et! Zira bu hal Müslümanların sevilen ahlakındandır.

25- Yalandan ve söz taşımaktan sakın! Her ikisi de çirkin ve zemmedilmiş huylardır.

26- Din kardeşinle üç günden fazla küs ve dargın durma! Sizin en hayırlınız selamla başlayarak
barışandır.

27-Mümin kişi ile arkadaş ol! Yemeğini ehli takva olandan başkası yemesin.
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28-Bir meclise vardığın zaman selam ver. Sana gösterilen yere otur. Meclisten ayrılmak
istediğin zaman, selam vererek ayrıl. Birinci selamın ikincisinden daha ehak değildir.

29- Su içtiğin zaman sağına soluna ikram et. Bir topluma su içirdiğin zaman sen en sonunda iç!

30-Sol elle yemek yemekten ve su içmekten sakın!Zira bu şeytan işidir.

31-Yemek yemek istediğin zaman besmele çek! Sağ elinle ye ! Önünden ye! Yemeye ve suya
üfleme ! Sonunda Allaha hamd et.

32-Kaza-havet(Tuvaletini) yapmak istediğin vakit insanlardan uzak dur ve setvedip kapalı yerde
yap. Tuvalet esnasında hiç kimse ile kunuşma! Şeriatın kızdığı kınadığı şeydir konuşmak.

33- Esnediğin zaman , gücün nispetinde ağzını kapat ve sesini kıs! En azından elini ağzının
üzerine koy. Konuştuğun zaman sesinin tonunu kısarak konuş.

34- Aksırdığın zaman , çevrendekilerinin duyacağı kadar bir sesle Allaha hamd et.
Elhamdüllillah de ,sizden biri aksırıp hamd ettiği zaman , duyan yerhamükellah desin veya
"yehdînâ ve yehdîkümullah ilavesini yapabilir.

35- Üç kişi ile beraber olduğun zaman üçüncüsünün iştirak etmediği hallerde diğeri ile Fis- kos
ederek gizli konuşmayın .Zira ona hüzün ve keder verir.

36-Haramla tedav olmaktan sakın! Şüphesiz Allah haram olan şeylere şifa koymadı.

37- Hastayı ziyarete devam et. Fakat hastanın yanında uzun oturma!
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38-Yanında çalışan, hizmet eden birine gücünün yetmeyeceği işi teklif etme!

39-Bineğine binerken ve yük yüklerken şefkatli ol! Çünkü onun şikayet etmeye gücü yetmez.
Bineğine ihsanda bulunmanda senin için mükafat var, çirkin hakaret edip eziyet verdiğin zaman
günah var.

40-İpekli elbise giyme , altın eşya kullanma! Zira ipek ve altın Müslüman erkeklere haramdır.
Elbiseni kısa boylu giy, yerde süründürme. Temizliğe daha uygundur ve Rabbim için takvaya en
uygundur.

41-Kumarın her çeşidinden sakın!

42-Haram yeme!Haram yeme , içme ve giyimden sakın. Zira duanın merdut olmasına sebeptir.

43-Allahın evinde (cami ve mescitlerde)sesini yükseltme! Yitiğini arama ! bunlar yasaklanmıştır.

44-Konuştuğun zaman hayır konuş. Veyahut suküt et. Zira suküt te selamet ve esenlik vardır.

45-Salih (iyi) bir kimse ile oturup kalkmaya bak! Bu yalnız oturmaktan daha iyidir. Ama kötü
insanlarla oturmaktan ise yalnız oturmak daha iyidir.

46-Senin için bir hayır kapısı açıldığı zaman ona koş .Ve orada kal, sebat et.

47-İnsanlar arasında nemmama olarak dolaşmaktan sakın! Zira nemime ,kabir azabına mücib
olur.
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48-Hasetten,kinden,düşmanlıktan,buğz etmekten ,su-i zandem sakın! Zira bunlar zemmedilmiş
işlerdir.

49-Kur’anı kerimin kıraatını güzel yap! Onu başkasından dinle! düşün (tetekkür ve tedehbur et),
içindekiler ile amel et,daima
Allah’ın emirlerine imtisal etmeye koş, nebilerinden yani yasaklarından sakın.

50- Doğru sözlü ol. Yalan söyleme! Verdiğin sözü ve ahtı yerine getir. Cayma ve dönme!

51-Sabırlı olman ,Şefkatli olman, sırlarını gizlemen bahta açık olman sana yakışan ve gerekli
olandır. Hatalarını daima itiraf et.

52-Vakarlı ol daima ciddiyeti tercih et. Doğru olanla şaka yap. Alçalmadan insanlara karşı
mütevazı ol.Tevazunun en hayırlısı , fakir, yetim miskin ve dul için yapılandır.

53-Şuraya önem ver.Çok meşveret et.Bu şekilde doğru olana ulaşırsın.

54- Kanaatkar ol! Zira Kanaat tükenmeyen bir maldır.

55- Bil ki , ölüm er geç başa gelecek. Her gelecek yakındır. Ölüm için yad et. Ölüm seni
dünyaya rağbet etmekten uzaklaştırır ve seni takvaya götürür.

İşte aziz Müslüman kardeşim!

Özetle 55 nasihat .Her biri ayet ve hadislerle sabittir. Okuyalım, öğrenelim, okutalım ve
öğretelim, yaşıyalım ve başkalarının yaşaması için tebliğ edelim. Bütün bu önemli nasihatların
özeti ve suresi
ars suresinin meali ile noktalıyalım.
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Allah’u teala buyuruyor; Asra kasem ederim ki, muhakkak insan hüsrandadır. (gerek dünyada
gerekse ahirette azim zararlara tehlikelere maruzdur) Bundan ancak iman edip iyi ameller
işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.(Bunlar
hüsranda değillerdir. Bunlar iki alemde de selamet ve saadete naildirler.Ne ulvi niaz afiyet!
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