Ey Allah’ın Rasulü
Bana Tavsiye et...

1

Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla
Allaha Hamd ve Alemlere Rahmet olarak
gönderilen Rasullaha Muhammed Sallallahu Aleyhi
ve Sellem, Allah Zül Celal Hikmetli Ayetinde Şöyle
Buyurmuştur ((SENİ ANCAK ALEMLERE RAHMET
OLARAK GÖNDERDİK)) Enbiya Suresi
Bu Risalelerde Resullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem
Ümmetine bazı Şerefli Tavsiyelerde bulunmuştur
biz burada Kütubu Sünne Kitabından Topladık ve
düzenledik ki her müslüman yaralansın ve Dünya
hayatında Ahiretini kurtarsın ve Allahın inayeti ile
Cennete girmesine vesile olsun .
Allahın
Salat
ve
Selamı
Peygamberimiz
Muhammed’in Âl ve Ashabının üzerine olsun her
ne zaman Zikreden Kullarının Zikri ve Zikrinden
Gaflette Olanların Gaffilliği olduğu Sürece.
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1. Tavsiye
Muaz Hz (r.a.) Dedi ki;
Rasulullah (s.a.v.) elimden tutu ve biraz yürüdük ve
Buyurdu ki,

“Ey Muaz sana tavsiye ederim ki Allaha Takvada bulun
(Kulluk Şuurunu Gönlünde Hisset), Konuştuğunda
Doğru konuş, Ahde vefa et (Söz verdiğinde Yerine
getir), sana Emanet bırakıldığında Aynen sahibine
teslim et, Hiyanet etme, Yetime Merhamet et,
Komşunu hatırla, Öfkene Hakim ol, Yumuşak sözlü
ol, Selamı Yay, Namazını vaktinde ve Cemaatle kıl,
Fıkıh sahibi ol kuran ilmini öğren, Ahireti sev ve ona
Muhabbet besle, Hesap Gününe inan, Dünyaya Sevgi
bağlama ve ondan umut bekleme kısa ümitli ol ve
güzel amel işle Müslümana kötü söz söylemekten
seni uyarıyorum, Yalanı doğrulama yada doğruyuda
yalanlama, Adil yöneticiye isyanda bulunma ve
yer yüzünde Fesada Müsaade etme Ey Muaz… Taş
yanında Ağaç yanında Allahı Zikret ve Her Günah
işlediğinde ardından hemen Tövbe et, Gizlienmesi
gereken gizli şeyleri gizle ve Açığa vurulacak
şeyleride ilan et.
“Tarğip ve Terhipte Züht Kitabından
Beyhaki Rivayet etmiştir”

***
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2. Tavsiye
Ebu Zerr (r.a.) Hz. Dedi ki;
Dedim ki Ya Rasulullah bana Tavsiye et, Buyurdu Ki:

“Sana tavsiye ederim ki Allahtan kork çok Takvalı
ol çünkü her işin her Şeyin başı takvadır, Dedim
ki Ya Rasulullah başka, Kuranı Tilavet et ve Allahı
Zikret bu senin için Göklerde Nur ve Yerdede
Nur’dur. Dedim ki başka Ya Rasulullah, Çok gülme
çünkü çok gülmek kalbi öldürür ve yüzündeki
nuru giderir, Dedim ki başka Ya Rasulullah, Allah
yolunda Cihad et, Ümmetimin cihadı dünyada züht
sahibi olması dünya hevesatını arzularını terkedip
ve lezzetlerinden uzak durması gaflete düşmemesi
ve ahirete yatırm yapması ile olur, Dedim ki başka
Ya Rasulullah, Ya Sus yada Hayır konuş çünkü bu,
Şeytanı zincire vurur sana Musallat olmaktan
kurtarır ve dinine İbadetine zarar vermemek
için yardımcı olur, Dedim ki başka Ya Rasulullah,
Kendinden yükseklere bakma kendinden düşüklere
bak çünkü Allahın sana Lütf ettiği Nimetleri göz ardı
etmemiş olacaksın, Dedim ki Ya Rasulullah başka,
Akraba ziyaretini o kesse bile sen kesme onları
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sık sık ziyeret et, Dedim ki başka Ya Rasulullah,
Alçakların Baskısından Korkma, Dedim ki başka
Ya Rasulullah, Kendi nefsin için sevdiğini İnsanlar
içinde sev ve Mübarek elini Göğsüme koyarak
Buyurdu Ki: Ey Eba Zerr Tedbir gibi Akıl, yasak
olan şeylerden kaçınmak gibi Takva güzel ahlak gibi
şeref yoktur.”
(İmam Taberani ve İbni Mace Rivayet etmişlerdir)

***
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3. Tavsiye
İbade Bin Al-Samit (r.a.)
Rasulullahtan (s.a.v.) Şöyle Naklediyor;

“Şu altı Şeyi Yapanın Cennete Girmesine Kefilim
Buyuruyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ekliyor:
Konuşunca doğru söyleyen, Verdiği sözü yerine
getiren, Emanete riayet eden, Namusunu koruyan,
Gözlerini haramdan sakınan, Ellerini kötülükten
çeken.”
(İmam Ahmet, İmam Tabarani ve Rical Ahmet sikat
Hadis Ravileri Rivayet etmişlerdir).

Not: “Ricâlu’l-hadis” de denilen rical, hadis rivayetiyle
meşgul olanlardır. “Şu hadisin ricali sikadır.”
denildiğinde, daha hususî manada kullanılmış ve o
hadisin senedini teşkil eden raviler kasdedilmiştir.

***
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4. Tavsiye
Ebu Zerr (r.a.) ve Muaz Bin Cebel Hz.(r.a.)
Şöyle Rivayet etmişlerdir;
“Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki;

“Sana altı gün mühlet, şimdi sana söylenenleri
iyice düşün buyurmuştur. Yedinci gün oluncada
şöyle demiştir: “Gizli ve Aşikar işlerinde Allah’tan
korkmanı tavsiye ederim. Kötülük yaptığında
ardından ihsanda bulunmanı, Düşen kamçını
istemen dâhil hiç kimseden bir şey isteme! Emanet
alma”.
(İmam Ahmed Rivayet etmiştir)

Not: Emanet almamaktan maksat; Korumasını
yapamadığın emaneti alma,
(Üstesinden gelemediğin işi Kabul etme).

***
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5. Tavsiye
Hz Ali (r.a.) Rivayet etti ki;
Rasulullah (s.a.v.) bana Emretti ki;

“Bana bir deri getir üzerine birşeyler yazayım ki
benden sonar gelen ümmetim dalalete düşmesinler
ta ki söylediklerim unutulmasın, bende, hafızamıda
korurum dedim ve buyurdu ki sana Namazı ve
zekatı eda etmenizi ve hanımlarınıza iyi devranızı
vasiyet ediyorum.”
(Ahmet Rivayet etmiştir)

***
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6. Tavsiye
Ebu Zerr (r.a.) Hz. Dedi ki;
Dostum Rasulullah (s.a.v.)
bana Yedi şey tavsiyede bulundu;

”Miskinleri, Düşkünleri sevip onlara yakın olmamı,
Hali vakti benden iyi olanlara değil durumu daha
kötü olanlara bakmamı, Bana Cefa versede akrabayı
ziyaret etmemi, ‘La havle vela kuvvete illa billah’
zikrini çokça yapmamı, Acı dahi olsa her daim
hakkı söylememi, Allah yolunda hiç bir kınayıcının
kınamasından korkmamamı ve Asla insanlardan bir
şey istemememi”.
(İmam Ahmet ve Tabarani Rivayet etmiştir)

***
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7. Tavsiye
Ebu Zerr Hz. (r.a.)’a Rasulullah (s.a.v.)
Şöyle Tavsiye etmişti; Buyurdu ki;

“Kabirleri Ziyaret et, Bu yolla Ahireti hatırla, Cenazeleri yıka çünkü ruhsuz bir cesede dokunmak çok
etkileyici bir Öğüttür. Cenaze Namazlarını kıl, belki
bu seni hüzünlendirir, Şüphesiz hüzünlü bir kimse
Allahın himayesinde her türlü hayra nail olur.”
(El-Hakim Rivayeti ile Sikat Rivayet etti)
Not: Sikat; Hadis Alimleri

***
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8. Tavsiye
Hz. Irbaz bin Sariyye (r.a) Dedi ki:
Birgün Peygamber efendimiz (s.a.v.) Bize Namaz
kıldırdıktan sonar Bize yönlenerek öyle bir vaaz etti
ki gözlerimiz yaşla doldu ve kalplerimize korku doldu,
ve Bizlerden biri Dedi ki, Ey Allah’ın Rasulü sanki bir
yolcunun vaazı gibi bize nasıl bir tavsiyede bulunursun: Bunun üzerine Peygamber efendimiz şöyle
buyurdu:

‘’Size Allah’tan korkmanızı, dinlemenizi ve itaat
etmenizi tavsiye ederim isterki başınızdaki habeşli
bir köle olsun. Hiç şüphesiz sizden ve benden
sonra yaşayanlar birçok ihtilaflar görecek. Size
sünnetime ve hidayet üzere olan raşit halifelerimin
(dört halife) sünnetine uymanızı tavsiye ederim ki
Ona azı dişlerinizle sarılın. Sonradan ortaya çıkan
şeylerden sakının uydurulan şeyler bid’attır ve her
Bid’atta dalalettir.
Çıkaran İmam Ahmet, İmam Ebu Davud, Süneni Ebu
Davud hadisi, İmam Tirmizi, Süneninde, İbn Mace
Süneninde rivayet ettiler. İmam Ebu Davud ve Tirmizi
hadisi sahih senedle rivayet ettiler ve İmam Tirmizi
dediki hadis hasen sahihtir.

***
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9. Tavsiye
Muaz bin Cebel (r.a.) Dedi ki;
Rasulullah (s.a.v.) bana on Sözcük Tavsiyede bulundu
buyurdu ki;

“Seni Öldürseler veya yaksalarda Allaha hiç bir
şeyle ortak koşma, Annene ve Babana itaatta
kusur bırakma onlara itaat et hatta eğer evini ve
malını terketmeni eşinle ayrılmanı ve malını hibe
etmeni isteseler bile onlara yine itaat et, Bilerek
Kasden Farz namazlarını terk etme her kim ki farz
olan namazı bilerek terk ederse Allah’ın koruması
ondan uzaklaşmıştır, Sakın İçki yada Şarap içme
Çünkü içki Kütülüklerin günahların en başında
gelir, Allaha isyan etme ve Gayretullaha dokunacak
bir laf etme yoksa Allahın Gazabına Düçar olursun,
Cihat Muharebe sırasında sen muharebeden kaçma.
(Muharebeden kaçış büyük kebair günahlardandır
Hatta herkes ölse dahi! Allah Rasulü bunu katiyetle
üzerinde durmuştur) hatta ki Arkadaşların kaçsa ve
helak dahi olacak olsan bile Muharebeden kaçma
diye Nasihatta bulunmuştur, (kim öyle yaparsa
cehennemin en derin yerlerine Esfeli Safiline
düşer). Zenginliğinden ailene yedir ve harca. Ailene
kırbacını kaldırma; onları Aziz ve Celîl olan Allah
hakkı için korkut.”
( Elkebir ve Rical Ahmet Sakefat’tan Ahmet Taberani
Rivayet etmiştir)
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10. Tavsiye
Ebu hureyre Hz. (r.a.) dedi ki;
Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:

“Rabbim bana dokuz şey emretti ve Bende Size
Emrediyorum: Gizli halde de Aşikar halde de
Allah’tan korkmamı, Öfke ve rıza halinde de Adil
olmamı ve Adaletli (söz söylememi), Fakirlikte
de zenginlikte de iktisad yapmamı (Tasarruflu
olmamı), Benden kopana da sıla-ı rahim yapmamı,
Beni mahrum edene de vermemi, Bana zulmedeni
affetmemi, Susma halimin tefekkür olmasını,
Konuşma halimin zikir olmasını, Bakışımın da ibret
olmasını, Ma’rufu (doğru ve güzel olanı) emretmemi
Tavsiye etti”.
(Rezin Rivayet etmiştir tecrid El-sihah elsitte
Kitabından)

Başka bir Rivayette Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:

“Rabbim bana dokuz şey emretti: Gizli halde de
Aşikar halde de Allah’tan korkmamı ve iyiliği emr
ettmemi”.
(Cami’ El-usul dan Ibni El-eyser rivayet etmiştir)
zengin fakirden kasıt: israf ile buhul (Cimrilik) arasıdır.

***
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11. Tavsiye
Muaz bin cebel (r.a.) dedi ki,
Ya Rasulullah bana Tavsiye et;
Rasulullah buyurdu ki;

“Allah’ı görür gibi ibadet et ve kendini ölmüş
gibi bil! Daha mühim bir şey söyleyeyim:
Mübarek eli ile diline işaret ederek “Dilini tut!”
buyurdu.
(Yeni Dayanak’ta İbni Ebi Eddünya
Rivayet etmiştir)

***
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12. Tavsiye
Ebu Hureyre Hz. (r.a.) Dedi ki;
Adamın biri Rasulullah (s.a.v.)’e Dedi ki bana Tavsiye
et; Resullah buyurdular ki:

“ADAMA, KIZMA DEDİ ADAM DEFALARCA
TEKRARLADI, KIZMA BUYURDU”.
(Buhari Rivayeti)

***
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13. Tavsiye
Hz. Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:
“Bir adam Hz. Peygamber (a.s.v.)’e “Ey Allahın Rasulu,
ben sefere çıkmak istiyorum bana Tavsiyede bulun!
Diye talepte bulundu Efendimiz:

“Sana Allahtan Korkmanı ve (yol boyu aştığın) her
tepenin başında Tekbir (Allahu Ekber) getirmeni
tavsiye ediyorum!” buyurdu. Adam gittiği ve
uzaklaştığı sırada şu duada bulundu: “Allahım! Ona
uzaklığı Dür, Yolculuğu kolay kıl”
(Hasen Dayanakla Tirmizi Rivayet etmiştir)

***

16

14. Tavsiye
İsmail bin Muhammed bin Sa’d bin ebi vakkas (r.a.)
Babasından ve Dedesindede Allah Razı olsun, Şöyle
Rivayet ettiler;
Adamın biri Rasulullah (s.a.v.)’e geldi ve dedi ki!

“Ya Rasulullah Bana Özet olarak ne Tavsiye edersin,
Buyurdu ki;

“İnsanların elinde olanlardan ümidini kes esas
zenginlik budur, sakın tamaha düşme zira buda
yaşadığın gün fakirliğidir, Namazlarını öyle kıl ki
hayata veda edercesine son namazın gibi kıl, sakın
pişman olacağın şeyler yapma”.
Züht kitabında Hakim ve Beyhaki Rivayet etmiştir,
Hakim dedi ki İsnadı Sahihitir Sahabide Onaylamıştır
(Altın geçidi Sahih isnattır).

***
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15. Tavsiye
Ebu Zer’den şöyle dediği rivayet edildi: dedim ki:
Ya Rasulullah bana tavsiye et, Buyurdu ki;

“Bir kötülük yaptığın zaman, peşinden iyilik yap ki
yaptığın Kötülüğün imha olsun, buyurdu. Dedim ki
Ya Resullah! (En güvenli Hasene iyilik) LA İLAHE
İLLALLAH (Hasenelerden mi)? (ve) buyurdu evet
(o zaten) en güzel Hasenedir İyiliktir”.
(Ahmet Rivayet etmiştir)

***
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16. Tavsiye
Ümmü Enes (r.a.)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir;
“Ya Rasulellah bana Tavsiyede bulun,

“Rasulullah şöyle buyurmuştur; “Günahlardan
hicret et (terket), zira bu hicretin en faziletlisidir.
Farzlara devam et, zira bu cihadın en faziletidir.
Allahı çokça zikret çünkü sen Allaha çok zikirden
daha sevimli bir şey getiremezsin”
(Tabarani El-Kebir, El-awsat ve El-haysemi’de Mecma’
El-zavaid’te Rivayet etmiştir)

***
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17. Tavsiye
Ebu Zerr (r.a.) dedi ki;
Dostum (s.a.v.) Bana dört söz tavsiye etti bunlar bana
Dünyada ve içindekileri herşeyden daha kıymetlidir,
Bana buyurdu ki;

“Ey Ebâ Zerr, Gemini Sağlam Yap; çünkü, gideceğin
deniz çok derin bir denizdir. (Gemini Sağlam Yap
demek, imanını yenile!.. İman da eskir, yenilemek
lâzım! Amentüyü okumak lâzım!).. Katığını, erzakını
gemiye doldur; gideceğin yer çok uzak bir yoldur.
(Orada yetecek kadar ekmek, su lâzım; yâni amel-i
sâlih lâzım!).., Yükünü de hafif et; çünkü, çok yokuş
yollardan geçeceksin. (Ağır yükle, o yokuş yolda
çıkamazsın). Yükün hafifliği, günahların azlığıdır...,
Amelini de hâlis et, ihlâs ile yap! (Gösteriş için, âlem
için yapma!).. Çünkü, Allah seni görüyor”.
(İmam Elmakdisi Rivayet etmiştir)

***
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18. Tavsiye
Ebu’d-Derda (r.a) şöyle dedi:
Rasulullah (s.a.v) bana Yedi Tavsiyede bulundu.

“Parça parça doğransan veya ateşte pişirilsen
bile, Allah’a hiç bir şeyi ortak etme. Kasden (özür
olmaksızın) farz namazlarını asla terk etme; onu
kasden terk edenden Allah’ın himayesi kalkmış
olur. Asla şarap içme; çünkü o, her kötülüğün
anahtarıdır. Ana-babana itaat et yerinden
çıkmanı emrederlerse (çıkmana izin verirlerse),
onların rızasını kazanmak için çık. Kendini haklı
zannetsen bile, başındaki idarecilerle çekişme
(onlara, Müslüman oldukları sürece karşı çıkma),
Arkadaşların kaçsa ve helak dahi olacak olsan, sen
muharebeden kaçma, Zenginliğinden ailene yedir
ve harca, Ailene kırbacını kaldırma; onları Aziz ve
Celîl olan Allah hakkı için korkut.”
(Eledeb El mufred den Taberani ve
Buhari Rivayet etmiştir)

***
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19. Tavsiye
Enes Bin Malik (r.a.) dedi ki;Rasulullah (s.a.v.), Hz.
Fatıma’ya (r.a.) şöyle Tavsiyede bulundu; Ey Fatıma
Sabahlayınca ve Akşam olunca sana şunu okumanı
Tavsiye ederim;

“Yâ Hayyu ya Kayyum, birahmetike estağisu islih li
Şe’ni Kullehu vela Tekilni ila nefsi Tarfata Aynin (Ey
diri olan, ey Kayyüm olan Rabbim rahmetin adına
yardımını talep ediyorum Benim bilip bilmediğim
Bütün yanlışlıklarımı düzelt ve beni Nefsimle Göz
açıp kapayıncaya kadar başbaşa bırakma).”
(Sahih dayanak olarak Nisai ve
elbizar ve el hakim Rivayet etmiştir)

***
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20. Tavsiye
Abdullah Bin Amr Bin As’dan (r.a.), Muaz bin Cebel
(r.a.) sefere çıkmak istiyordu ve dedi ki Ey Allahın
Nebisi (s.a.v.) bana Tavsiye et; Buyurdu ki!

“Allaha kulluk et ve onu hiç bir şeyle ortak etme,
Dedi ki Başka Ey Allahın Nebisi, Buyurdu ki!
Kötülük yaparsan ardından iyilik yap, Dedi ki Başka
Ey Allahın Nebisi, Buyurdu ki! Dosdoğru ol ki güzel
Ahlaklı olasın”.
(Sahihte İbni Habban Rivayet etmişti, ve
El hakim dedi ki: Sahih dayanaktır).

***
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21. Tavsiye
Esved Bin Asram Radıyallahu Anh’den;
“Dedim ki bana tavsiyede bulun Ey Allah’ın Rasulü!”
Buyurdu ki;

“Eline sahip ol” Dedim ki; “Elime sahip olamazsam?”
Buyurdu ki; “Diline sahip olamazmısın?” “Dilime de
sahip olamazsam?” dedim. Buyurdu ki; “Elini ancak
hayır için genişlet (hayır yolunda cömert ol), dilinle
de sadece iyi şeyler söyle”.
(Dayanak: Hasendir, El-Beyhaki,
İbni Ebi El-dünya ve Taberani Rivayet etmiştir)

***
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22. Tavsiye
Ebu’d Derda (r.a.) Hazretlerinden
Rasulullah (s.a.v.) bana şöyle Tavsiyede bulundu,
Buyurdu ki!

“Cuma günleri gusl etmemi yıkanmamı ve iki rekat
Duha (Kuşluk) namazı kılmamı, Vitir namazı üzere
uyumamı ve ayda üç gün oruç tutmamı tavsiyede
bulundu”.
(Kamile’de İbni Adiy çıkartmıştır)

***
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23.Tavsiye
Ebu Zerr (r.a.) Dedi ki Bana
Rasulullah (s.a.v.) Şöyle tavsiye etti;

“Bir Tencere yemek pişirdiğinde suyunu çoğalt ki
komşunada Yetsin”
(Ahmet Rivayeti)

***
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24. Tavsiye
Abdullah Bin Salebe (r.a.) Dedi ki;
Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki;

“Allah Zülcelal bana en yakın akrabam Abbas bin
Abdulmuttalip’ten Başlayarak Akrabayı Ziyaret
etmemi Emretti”
(El-Mustedrek’te Elhakim Rivayet etti ve
El-Cami’de Elsuyuti Doğruladı)

***
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25. Tavsiye
Enes (r.a.) dan Allah’ın Peygamberi (s.a.v.)
bana şöyle tavsiye etti, Buyurdu ki!

“Ey Enes, abdesti güzel bir şekilde al ki ömrün
artırılsın. Ümmetimden kiminle karşılaştığında
ona selam ver ki sevapların artsın. Evine girdiğinde
hane halkına selam ver ki evin hayrı ve bereketi
artsın, Duha (kuşluk) namazlarını kılmayı ihmal
etme çünkü o senden önceki Tövbekarların namazı
idi, Küçüklere ve Büyüklere Merhamet et ki Kıyamet
gününde benim Refikim Arkadaşlarımdan biri
olasın”.
(El-Kamil’de İbni Adiy Rivayet etmiştir)

***
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26. Tavsiye
İbni Mes’ud (r.a.) dedi ki,

Rasulullah (s.a.v.) “Oruç Tuttuğum günlerde koku
sürmemi ve gezebilmemi ve Asık suratlı olmamamı
tavsiyede bulundu”.
“Taberani Rivayetidir”

ve İbni Mesut dedi ki;

Oruç Tuttuğunuz günlerde koku sürünüz..

“Taberani ve Hadis, Sahih Alim adamları ve Mecma’
Al-zevaid’te Al-Heysemi Rivayet etmişlerdir”

***
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27. Tavsiye
İbu Zerr (r.a.) Dedi ki,
Dostum Rasulullah (s.a.v.) bana Üç şey tavsiye etti!
Buyurdu ki!

“Burnu Kesik köle bile olsa onu dinle ve itaat
et, Yemek veya Çorba Pişirdiğin zaman suyunu
Biraz fazla koy ve komuşunun durumuna bak
eğer durumları iyi değilse pişirdiğin Çorbayı
veya Yemeğiniden onlarla paylaş ve namazlarını
vaktinde kıl”.
(Müslim Rivayet etmiştir)

***
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28. Tavsiye
Haneş şöyle demiştir:

Ben Hz. Ali’yi (r.a.) iki koç birden kurban ederken
gördüm de (kendisine) “Bu da nedir?” diye sordum.
“Rasûlullâh (sağlığında, vefatından sonra her sene)
kendi yerine bir kurban kesmemi bana emretti. İşte
ben de onun yerine kurban kesiyorum.” cevabını
verdi.
(Ahmet Rivayetidir)

***
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29. Tavsiye
Ebu Derda’ (r.a.) Hz. Dedi ki,
Dostum (s.a.v.) bana Şöyle tavsiye etti,
Buyurdu ki!

“ALLAHI ÇOKÇA ZİKRET”

(Taberanı Rivayet etmiştir)

***
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30. Tavsiye
Ebi El-Eş’as El-San’ani dedi ki, Muaviye oğlu
Yezit beraberimde bulunan Allah Rasulu (s.a.v.)’min
arkadaşlarıyla birlikte beni Abdullah Bin Ebi Aufa’ya
gönderdi ve sordum İnsanlara ne önerirsiniz? Dedi ki:

Ebu Kasım (s.a.v.) bana bir tavsiyede bulundu,
Eğer bu konuda bir şey bilseydim Uhud’a çıkar
Kılıcımı kırardım ve gider evde otururdum, evime
geldiğinde (Fitnenin gelişi) şöyle buyurdu, Yatak
odanda otur, odana geldiğinde dizlerinin üstüne çök
ve der ki: Günahımı ve günahını üstlen Cehennem
ehlinden olursun, bu da zalimlerin cezasıdır, Bende
Kılıcımı kırdım, eğer evime girerse yatak odamada
girmiş olur bende dizlerimin üstüne çökerek şöyle
derdim, Allah Rasulünün (s.a.v.)’in söylediğini
bende söylüyorum.”
(Al- Zawaid Mecmuasında El- Bezzar ve El- Haysami
rivayet etmiştir) .

***
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31. Tavsiye
Ebi Said El-Hudri (r.a.) Dedi ki, Adamın biri bana
geldi ve Bana Tavsiye et dedi! Bende daha önce
Rasulullah (s.a.v) bana Tavsiyede bulunduğu şeyleri
aktardım ve Dedim ki!

“Allahtan kork ve Ona Karşı Çok takvalı ol çünkü
her işin her Şeyin başı takvadır, Allah Yolunda Cihad
et, (Ümmetimin Cihadıda Dünyada Züht sahibi
olması Dünya Hevesatını Arzularını Terkedip ve
Lezzetlerinden uzak durması Gaflete düşmemesi
ve Ahirete Yatırım yapması ile olur), Allahı an ve
Kuranı Tilavet et Çünkü Ruhun Göklerde ve Zikrinde
Yerdedir”.
Ahmet ve Abu Yulaa Rivayet etti
Yalnız Şöylede denilmiştir:
Adamın biri Rasulullaha geldi ve dedi ki Ya Rasulullah
bana taxsiyede bulun; Allaha Karşı çok Takvalı ol çünkü
bütün Hayırların Toplayıcısıdır, Allahı Zikret ve Diline
Hakim ol Hayırlı konuş ve Hayırlı iş yap böylelikle
Şeytanı Yenmiş olursun.

***
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32. Tavsiye
Harmele El-Anbari (r.a.) dedi ki, Rasulullaha Gittim
ve Dedim ki, Ya Rasulullah bana Tavsiye et,
Buyurdu ki!

“Allaha Karşı Takvalı ol, Eğer bir Mecliste bulunursan
oradaki konuşmalar hoşuna gittiyse Dinlemeye
devam et, Eğer o Mecliste senin Hoşuna gitmeyen
şeyler konuşuluyorsa ve hoşuna gitmediyse orayı
Terket”
(Ahmet ve Rical’ul Sakefat “Hadis Alimleri”
Rivayet etmişlerdir)

***
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33. Tavsiye
Ubade Bin Samit (r.a.) Dedi ki,
Rasulullah (s.a.v) bana Yedi Şey Tavsiyede bulundu,

“Sizi Öldürselerde, Yaksalarda Çarmıha Gerselerde
Allaha hiç bir şeyle ortak koşmayın, Bilerek Kasden
Farz namazlarını terk etmeyin her kim ki farz olan
namazı hiçbir mazereti yokken bilerek terk ederse
Allah’ın koruması ondan uzaklaşmıştır, Allaha isyan
etmeyin ve Gayretullaha dokunacak bir laf etmeyin
yoksa Allahın Gazabına Düçar olursunuz, Sakın İçki
içmeyin Çünkü içki her Kötülüğün ve her hatanın
başında gelir, Ölüm muhakak size gelecektir ondan
Kaçma ve onu sıkça düşün her an hazırlıklı ol,
Annene ve Babana itaatta kusur etme hatta eğer
evini ve malını terketmeni (eşinle ayrılmanı ve
malını hibe etmeni isteseler bile), Ailene kırbacını
kaldırma; (onları Aziz ve Celîl olan Allah hakkı için
korkut).”
(Taberani Rivayet etmiştir)

***
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34. Tavsiye
Abu Derda’ (r.a.) Dedi ki,
Dostum (s.a.v.) bana Şöyle Tavsiye etti!

Kendimden daha Yükseklere bakmamamı daha
düşüklere bakmamı (çünkü Allah Zülcelal sana
Lütuf ettiği Nimetleri göz ardı etmemiş olacaksın),
Miskinler ve en Düşkün olanları sevmemi ve onlara
yardım eli uzatmamı, Arkaba ziyaretini Kesmememi
Eğer o kesse ve Kalbimi Kırsa haklı olsam bile
benim kesmememi, Allah için Konuşmamı ve
kimseye sormadan Alçakların Baskısından
Korkmamamı, Çokça “LA HAVLE VELA KUVVETE
İLLA BİLLAH” dememi çünkü bu sözcük Cennet
hazinelerindendir”.
(Taberani Rivayet etmiştir, Mecma’ Elzevaid’te
El-Haysemi dedi ki: Bilmediğim Tanımadığım Abu
El-Curi ve Bazı Hadis Alimleri Rivayete katılmışlardır).

***
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35. Tavsiye
Ümeyme (r.a.) Şöyle Anlatır;

Bir gün ben Rasullaha (s.a.v.) Abdest Alması için
Su döküyordum Bir Adam Rasulullaha (s.a.v.)’ın
Huzuruna girdi ve Bana bir Tavsiyede bulun dedi!
Bunun Üzerine Rasulullah (s.a.v.) “Paramparça
edilsende veya ateşlerde Yakılsanda Allah’a hiç bir
şeyi ortak etme, Anne ve Babana Kesinlikle isyan
etme, eğer onlar ailenden ve dünyalıklarından
uzak durmanı isterlerse uzak dur, Sakın Şarap ve
içki içme çünkü o Tüm şerlerin anahtarıdır, Kasden
(özür olmaksızın) farz namazlarını asla terk etme;
onu kasden terk edenden Allah’ın himayesi kalkmış
olur. Hak yolunda olan Savaştan Muharebeden
Kaçma Arkadaşların kaçsa bile ve helak dahi olacak
olsan, sen muharebeden kaçma kim öyle yaparsa
Allahın gazabı üzerine olur ve Cehennemin en derin
yerlerine (Esfeli Safiline) düşer. Hakkın Olmayan
Başkasının Arazisine Tecavüz etme Sahiplenme kim
böyle yaparsa Kıyamet gününde onun Boynunda
Yedi kat yeryüzü kadar borçlu olarak hesap
sorulacaktır, Zenginliğinden ailene yedir ve harca.
Ailene kırbacını kaldırma; onları Aziz ve Celîl olan
Allah hakkı için korkut.”
(El-Terhip ve El-Terğip’ten Taberani ve
El-Münziri Rivayet edimiştir)
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36. Tavsiye
Muaz (r.a.) Dedi ki; Rasulullah’a (s.a.v.) Dedim Ki,
Ya Rasulullah bana Tavsiye et! Buyurdu ki!

“Allahı Görürcesine İbadet et, Ölüm sana gelmeden
kendini ölüme hazırla, Her Ağaç yanında ve her
Taş yanında Allahı zikret, Eğer bir Kötülük veya bir
günah işlediğinde Gizli veya Aşikar ardından hemen
bir iyilik yap yada bir sevap işle”.
(Taberani ve Uzah ibni Ebi Şeybe’den
Ebi selemeye ve dayanak Hasendir denildi
Al-Samt’ta da Henad ve
ibni Ebi El-Dünya Rivayet etmişlerdir)

***
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37. Tavsiye
Ali Hz. (r.a.) Buyurdu ki, Rasulullah (s.a.v.) bana üç
şeyi ve yaşadığım sürece hiç bırakmamamı
Tavsiye etti,

“İkindi Farz Namazından önce Dört rekat Namaz
kılmamı ve Yaşadığım sürece hiç Terk etmememi
Tavsiye etti”..
( Ahmet Rivayet etmiştir)

***
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38. Tavsiye
Aişe Hz. (r.a.) Allahın Peygamberi (s.a.v.)
Buyurdu ki!

“Cibril Aleyhi selam Komşuluk Hakkının kırk ev
olduğunu, On buradan On şuradan ve On Buradan
ve Onda şuradan” diye Tavsiyede bulundu.
İsmail (r.a.) dedi ki! Rasulullah Sağından solundan ve
önünden arkasından bildirmiştir.
Sünen’de Beyhaki Rivayeti ve dedi ki bu hadisi İbni
Şahab El-zahri Allahın Peygamberi (s.a.v.) Kırk Komşu
olarak bildirmiştir, İbni Şahab’a Nasıl Kırk diye soruldu
ve dedi ki Allah Rasulu Eli ile Sağından solundan
önünden arkasından Kırk Komşu olarak bildirdi.
(Merasil’de El-Zahri Dayanağı Ebu Davut Rivayetidir)

***
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39. Tavsiye
Sa’d Bin Ebi vakkas (r.a.) dedi ki,
Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“ON İLE VASİYET ETTİ, ÜÇTE BİR İLE VASİYET ETTİ
VE ÜÇTE BİR’DE ÇOKTUR”
(Tirmizi Rivayet etmiştir)

Not: Rasulullah (s.a.v.), Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a.),
malının hepsini vasiyet etmek istediğinde ona şöyle
buyurmuştur:
“Üçte bir yeterlidir. Hatta üçte bir bile çoktur.”
diye tavsiyede bulunmuştur.

***
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40. Tavsiye
Abdullah Bin Mes’ud (r.a.) Dedi Ki,
Rasulullah (s.a.v.) bana Şöyle Tavsiyede bulundu!

“Oruç Tuttuğum günlerde koku sürmemi ve
gezebilmemi ve Asık suratlı olmamamı tavsiye etti,
Eğlence çalıgılı olmamak kaydıyla davetlere icebet
etmemi tavsiye etti, Bizim kıblemize yönelmiş olan
Ölenin Asılarak veya Taşlanarak öldürülmüşse bile
onun Cenazesine git ve cenaze Namazlarını kıl,
Bizlerden birinin Aleyhinde Şahitlik yapmaktansa
Allahın huzuruna Yeryüzü dolusu kadar günahla
gelmen senin için daha hayırlıdır”.
(Mecme’ El-Zevaid de Taberani, Beyhaki ve El-hilye’de
Ebu Naim Rivayet etmiştir)

***
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41. Tavsiye
Ebi Umame (r.a.) Dedi ki,

“Rasulullah (s.a.v.) Benden Sonra gelenlere Allaha
Takvada Bulunmalarını Tavsiye ederim ve Müslüman
Topluluğuna Büyüklerine Saygı ve Hürmet,
Küçüklerine Merhamet ve Şefkatli olmalarını
Tavsiye ederim ve Allah için Din Alimlerini Takdir
edip ve Büyük saygı Göstermelerini Tavsiye ederim
ve onları küçük düşürüp zelil, Alçaltma, Hakaret
edip önlerini kesip hizmetlerini engellemeyi
ve onların haklarına tecavüz edip Adaletsizlik
etmemelerini Tavsiye ederim”.
(Sünende Beyhaki Rivayet etti,
Cami’de El-Suyuti Doğruladı)

***
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42. Tavsiye
Haddaş İbni Selame (r.a.) Dedi ki;
Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“Tavsiye ederim ki Adamın Oğluna iyi davranması,
Adamın babasına itaatkar olması eğer baba oğluna
kötü davransa bile itaat etmesi Hürmette saygıda
kusur etmemesi ve Rabbine karşı takvalı olmaı huşu
ile ibadetini yerine getirmesini tavsiye ederim”.
(Müstedrak’ta Ahmet İbni Mace ve El-hakim ve
Sünende El-Beyhaki Rivayet etmişlerdir).

***
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43. Tavsiye
Mikdam (r.a.) Dedi ki,
Peygamberimiz Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“ALLAH ZÜLCELAL ANNELERE ÜÇ KERE TEKRAR
İLE, BABALARA İKİ KERE TEKRAR İLE İYİLİK YAPIP
İTAAT ETMEYİ, AKRABALARA VE YAKINLARA
İYİLİKTE BULUNMAYI TAVSİYEDE BULUNUYOR”
(El-edep El-mufred’te El-Buhari ve Müstedrak’ta İbni
Mace, Taberani ve El-hakim Rivayet etmişlerdir).

***
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44. Tavsiye
Said Bin Yezid Bin El-Evzer (r.a.) Dedi ki;
Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“Kendi Kavminden Salih bir Adam’dan, Dostun
Arkadaşın’dan Çekindiğin ve Utandığın Gibi Allah
Zülcelal’dende öyle Çekinmeni ve Utanmanı Tavsiye
ederim”.
(Murselen’de Taberani, El-Şuab’te Beyhaki Rivayet etti,
Cami’de El-Suyuti Doğruladı)

***
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45. Tavsiye
Cermuz El-Hecimi ( r.a.) Dedi ki,
Dedim ki Ey Allahın Resulu (s.a.v) Bana Tavsiye et!
Buyurdu ki!

“LANET OKUMA VE LANET EDİCİ OLMAMANI
TAVSİYE EDERİM”
( El-Tarih’te Buhari ve Ahmet, El-Kebir’de Taberani
Rivayet etmişlerdir).

***
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46. Tavsiye
Ebi Zerr (r.a.) Hazretlerinden
Allah Rasulu (s.a.v.) Buyurdu ki!

“Gizli ve Aşikar işlerinde Takvalı olup Allah’tan
korkmanı tavsiye ederim. Kötülük yaptığında
ardından iyilik yap, Kimseden birşey isteme ve
Emanet alma, iki kişinin arasında Hüküm verme”.
(Ahmet Rivayet etti, Cami’de El-Suyuti Doğruladı

İki Kişi Arasında Hüküm: Kızgın oldukları için
aralarındaki verdiğin hüküm Tarafların birinden
tehlikeli durum arz edebilir.
Not: Kızgın Haldeyken Tartışan veya kavga eden iki
kişinin arasında hangisi haklı veya
hangisi haksız olarak Hüküm Verme.

***
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47. Tavsiye
Ebu Hureyre Hz. (r.a.) Dedi ki,
Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“Sana Allahtan Korkmanı ve (yol boyu aştığın) her
tepenin başında Allahı Tazim’de bulunmanı ve
Tekbir (Allahu Ekber) getirmeni Tavsiye ederim”
(Cami’de İbni Mace ve El-Suyuti Rivayet etmiştir)

***
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48. Tavsiye
Ebu Zerr Hz. (r.a.) Dedi ki,
Dedim ki Ey Allahın Rasulu (s.a.v.) Bana Tavsiye et!
Buyurdu ki!

“Sana Sessizliği az konuşmanı ve güzel ahlaklı
olmanı Tavsiye ederim ve bu ikisi bedende
yaşantıda kolay amellerdir ve terazidede ağır basan
amellerdir”.
(Kenzül Ummal’den İbni Neccar, El-Kamil fi Mana’da
İbni Adiy Rivayet etmişlerdir).

***
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49. Tavsiye
Muaz Hz. (r.a.) den Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“KONUŞMALARINDA SADAKET, DOĞRULUK VE
KOMŞU HAKLARINA MUHAFAZA EDİP RİAYET
ETMENİ TAVSİYE EDERİM”
( Mekarim El-Ahlak’ta El-Haraiti Rivayet etmiştir
Kenzül Ummal’de de olduğu gibi).

***

52

50. Tavsiye
Abu Hureyre Hz. (r.a.) den
Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“Ey Eba Hureyre sana dört haslet tavsiye edeyim ki
bunları Yaşadığın sürece hiç bırakma: Cuma günleri
olduğunda erkenden Gusl et Yıkan ve bundan ne
vazgeç ve nede ertele, Ayda üç gün oruç tut ve buda
ebediyet orucudur, yani ömür boyu Oruç tutmuş gibi
sevap yazılır ve gece yatmadan önce muhakkak vitir
namazını kılmanı tavsiye ederim ve Şafak (Fecir)
vakti kalk iki Rekat namaz kıl eğer sabaha kadar
namaz kılsan bile bu namazı Muhakkak kılmanı
Tavsiye ederim çünkü bu ikisi Rağibe (Reğaip)
Namazıdır, Rivayete göre bu üçü denmiştir”.
(Mesned’te Abu Yula ve El-Elkap’ta Şirazi, Kenzül
Ummal’den geldiği gibi Cami’de Suyuti Rivayet
etmiştir)

Not: Rağibe (Reğaip) Namazları Vitir ve Teheccüt
namazlarıdır.

***
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51. Tavsiye
Enes Hz. (r.a.) den Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“Size Ensarı sevmenizi Tavsiye ediyorum onlar
benim cemaatimdir arkadaşımdır dostumdur
onlara güvenirim ve itimad ederim ensari
müminden başkasi sevmez münafiktan başkasi
buğz (Nefret) etmez onları kim severse Allah onu
sever”
(Buhari Rivayet etmiştir)

Not: Rasullah (s.a.v.) ensar ehli güvencem ve Sır
Yerimdir ve Onlara Emanet ederim
İtimad ederim diye kast etmiştir.

***
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52. Tavsiye
Semra Bin Cündeb (r.a.) Dedi ki;
Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“Allaha Takvalı olmanızı ve Kuran’ı Kerimi Tilavet
etmenizi Tavsiye ederim çünkü Kuran gece
Karanlığın nuru ve gündüzün hidayetidir, Kuranı
Fakirliğe ve Yoksulluğa karşı tilavet edin, Başına
bela geldiğinde Kanın dökülmektense Malını feda
et, Şayet bela onuda aşarsa malınla ve kanınla dine
feda et zira kaybeden kişi dinini kaybedendir ve
yıkılmaya yüz tutmuş kişi dinini yıkandır, Cenneti
kaybetmekten başka bir fakirlik yoktur, Ateşe
düşen kişinin hiç bir üstünlüğü kalmıyacaktır zira
ateş fakirliği zengin kılmaz esirinide kurtarmaz”.
(Tarihi’de El-hakim, El-Şuap’te El-Beyhaki, El-Firdevs’te
Deylemi ve Tarihi’de de İbni Asakir Rivayet etmişlerdir)

***
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53. Tavsiye
Ebu Hureyre (r.a.) Dedi ki;
Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“Kim Allaha ve Ahiret gününe inanıyorsa komşusuna
eziyet etmesin ve Kadınlarına Nazik muamelede
bulunun”.
(Buhari rivayet etmiştir)

***
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54. Tavsiye
İbni Ömer ve Aişe (r.a.) Dediler ki;
Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“Cibril (a.s.) Devamlı olarak bana komşuyu tavsiye
ediyordu, hatta zannettim ki, Cibril (a.s.) komşuyu
komşuya varis kılacak”
(Hadis alimleri Buhari ve Müslim icma’ettiler)

***
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55. Tavsiye
Aişe Binti Sıddık (r.a.) Dedi ki;
Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“Cibril (a.s.) Devamlı olarak bana komşuyu tavsiye
ediyordu, hatta zennettim ki, Cibril (a.s.) komşuyu
komşuya varis kılacak ve Sürekli olarak tavsiyede
bulunuyordu, hatta zennettim ki, komşuyu komşuya
aynen yakın akrabalar gibi, insana malında ortak
olacakları zannında bulundum. Komşu kim olursa
olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, Gücün
yettiği kadar komşuna iyilikte ve ihsanda kusur
bırakmamak lazımdır”.
( Sünen’de El-Beyhaki rivayet etmiştir)

***
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56. Tavsiye
Abbas Bin Abdulmuttalip (r.a.) dedi ki;

“Rasulullahın (s.a.v.) vefatı sırasında yanındaydım
Ölüm sekaratı esnasında uzun süre kendinden
geçti, sonar ondan bazı fısıltılar duydum: Allah
zülcelal onu Peygamberlerle, sıddıklarla, Şehitler
ve salihlerle ve ehli iman dostlarıyla görüşme
nimeti ihsan etti, sonar bir an kendine gelerek bana
şöyle buyurdu; sana namazı dosdoğru kılmanı ve
terk etmemeni Tavsiye ederim ve sahip olduğun
malından hak sahiplerine ver zekatını hakkıyla
ödemeni tavsiye ederim, sonra tekrar kendinden
geçti”.
( Tarih Dimaşk-Şam’da
İbni Asker Rivayet etmiştir)

***
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57. Tavsiye
Ebi Süleyman El-Darani (r.a.) dedi ki, Alkeme bin
Suveyd bin Alkeme bin Haris (r.a.)’den;
Dedem Alkeme’den duydum dedi ki!

“Kavmimden altı kişi ile birlikte benimle Yedi kişi
olarak Hz. Peygamber’e gittik. Selamlaşmadan
sonra onunla konuştuk. Konuşmamız hoşuna
gitti ve ‘Siz nesiniz, necisiniz?’ dedi. Biz de cevap
olarak mü’minler olduğumuzu söyledik. O zaman
‘Her kavlin bir hakikati vardır. Sizin imanınızın
hakikati nedir?’ diye sordu. Şöyle cevap verdik:
‘Bunlar onbeş haslettir. Beş hasletini sen bize
emrettin; beşini de senin elçilerin. Son beş haslet
ise tâ câhiliyetten beri bizim ahlakımız olup hâlâ da
onları bırakmış değiliz. Ancak bunları yasaklarsanız
onlardan da vazgeçeriz’. Hz. Peygamber ‘Benim size
emrettiğim beş haslet nedir?’ diye sordu. Şöyle
dedik: ‘Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine, kaderin hayır ve şerrine iman
etmemizi emrettin’. ‘Elçilerimin size emrettiği
beş şey nedir?’ diye sordu. Buna şu cevabı verdik:
‘Elçilerin bize Allah’tan başka ilah olmadığına,
O’nun tek ve ortaksız, seninse O’nun kulu ve Rasûlü
olduğuna iman etmemizi, farz namazı kılmamızı,
farz olan zekâtı vermemizi, Ramazan ayında
oruç tutup gücümüz yetiyorsa hacca gitmemizi
emrettiler’. Hz. Peygamber ‘Câhiliyette edindiğiniz
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hasletler nelerdir?’ diye sordu. Cevab olarak dedik
ki: ‘Zenginlik halinde Allah’a şükretmek, bela
anında sabırlı olmak, harp sahalarında doğruluk ve
kazanın acısına rıza göstermek, düşmanlarımızın
başına bir musibet geldiğinde ona sevinmemektir’.
Bunun üzerine Hz. Peygamber ‘Fakihtirler,
ediptirler. Nerdeyse peygamber olacaklar. Ne şerefli
hasletler varmış sizde’ dedikten sonra bizlere
gülümseyerek şöyle buyurdu: ‘Size beş haslet
vasiyet ediyorum ki Allah o hasletlerle sizin için
hayır hasletlerini kemale erdirsin: Yiyemeyeceğiniz
şeyleri toplamayınız; içlerinde oturamayacağınız
binalar yapmayınız. Yarın bırakıp gideceğiniz
şeylerde başkalarıyla çekişmeyiniz; O’na kavuşup
huzurunda toplanacağınız Allah’tan korkunuz.
Varacağınız ve orada ebedî kalacağınız yer için
hazırlıkta bulununuz”
(Kenzul Ummal’de Müttaki El-hindi Zikretti,
Müstadrek’te El-Hakim’e nakledildi,
Esedul-Ğabe’de İbni El-esir Çıkardı)

***
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58. Tavsiye
Ehban (r.a.) anlatıyor, Dostum Rasulullah (s.a.v.)
bana şunu Tavsiye etti, Buyurdu ki!

“Yakında muhakkak ki, bir Fitne, bir Ayrılık ve
İhtilaf olacak, Bu durum gelince, Uhud’a Kılıncına
git! Kırılncaya kadar onu taşa çal sonra evinde otur,
Hatta sana günahkar bir el veya ölüm gelineceye
kadar evinden çıkma”
(El-kebirde Taberani ve El-Fiten’de Naim bin Hamad
Rivayet etmişlerdir,
Kenzül Ummaldede bulunduğu gibi)

***
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59. Tavsiye
Ebi Darda’ (r.a.) Dedi ki, Sevgili Rasulullah (s.a.v.)
bana Şöyle tavsiye etti!

“Yaşadığım sürece ve hiç bırakmamak üzere bana
üç şey tavsiye etti, Ayda üç gün oruç tutmamı, Duha
(kuşluk) namazını kılmamı ve Geceleri yatmamdan
önce muhakak vitir Namazı üzere uyumamı (Vitir
namazını kılmamı) Tavsiyede bulundu”
( Müslim, Ebu Davut ve Nisai Rivayet etmişlerdir)

***
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60. Tavsiye
Ebû Zerr (r.a.) Dedi ki,
Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Ya Eba zerr Sana öyle bir tavsiyelerde bulunayım
ki eğer onalara muhafaza edersen Allah zülcelal
sana onlardan yarar göreceğini sağlıyacaktır,
Mezarları ziyaret et ki, âhireti hatırlayasın! ve
Mezarları Gündüz vakti ziyaret et gece vakitleri
ziyaret etme, Ölüleri yıka! Çünkü düşmüş bedenle
uğraşmak insana öğüttür. Cenaze namazını kıl ki,
kalbine hüzün getirsin. Hüzünlü insanlar Allah’ın
himayesindedir, Miskinlerin Gariplerin ve başı
dertte olan kişilerin mecilisinde otur ve hizmetçinle
birlikte onlarla birlikte yemek ye bu durumdan
Allah zülcelal Hoşnut olur, kıyamet gününde
mertebeni yükseltir, zaman zaman Sert görünüşlü
giysiler giy ki Allaha karşı Tevazu olmanı ve Kibirli
İhtişamlı görülmemeni ve bazende Allahın zinetini
ve sana ihsanı ve ikramı için güzel giyin ve buda
inşallah sana zarar vermeyecektir, Konuşmalarında
hep Şükür olsun, Ey Eba zerr bu iki vecih dışındaki
gayri meşru ilişkiler Helal olmaz: Normal islami
Nikah ve Adil iki Şahit ile mümkün olur, ikincisi
ise Sahibi olduğun Cariyendir, bunların dışındaki
ilişkiler Zinadır haramdır, Ey Eba Zerr bir Nefsi
öldürmek bu üç hakikat dışında Helal olmaz: eğer
kişi bir nefsi öldürmüşse bu kişinin öldürülmesi
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(hakim kararı ile) caiz olur, ikincisi ise Boşanmış
kadının Zina yapması durumda öldürülmesi (hakim
kararı ile) caiz olur, üçüncüsü ise Mürted Dinden
dönmüş eğer Tövbe etmez ise öldürülmesi (hakim
kararı ile) caiz olur. Eğer bu kişi Tövbe edip tekrar
dinine dönerse Öldürülmesi haramdır caiz olmaz,
Ey Eba zerr bunların dışında başka dördüncü bir
vecih ile gelen öldürme kararı haramdır, Kılıcınla
kazandığın ganimet, iki tarafın rızası ile yaptığın
ticaret veya kardeşin sana verdiği hediye veyada
sana kalan miras bunlar senin için ganimettir”.
(Bin Asakir Rivayet etmiştir)

***
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61. Tavsiye
İbni Ömer (r.a.) Dedi ki, Adamın biri Rasulullah
(s.a.v.)’e geldi ve dedi ki, Ya Rasulullah bana tavsiye
et, Buyurdu ki!

“Allaha İbadet et ve hiç bir kimseyle ona ortak etme,
Namazlarını kıl, Zekatını ver, Ramazan geldiğinde
oruçlarını tut, İmkanın olursa Haç Farizasını yerine
getir, Umreni yap, Dinlemeyi ve İtaat etmeyi öğren
ve Açığa vurulacak şeyi açıkla, Saklanması gereken
sırları sakla, ifşa etme”.
(Müstedrak’ta İbni Cerir ve
El-Hakim Rivayet etmiştir)

***
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62. Tavsiye
Amir Bin Şahr El-Hamdani (r.a.) Dedi ki,
Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“Allaha karşı takvalı olmanızı tavsiye ederim ve
Kureyş ehlinin sözünü dinleyin ama yaptıklarını
yapmayın”.
El-Tabakat El-kübra’da İbni Sa’d çıkardı ve
Tercümesinde İbni Harir ve Amir bin Şahr El-Hamdani
ve yine Kenz El-Ummal’de El-Müttaki El-hindi çıkardı)

***
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63. Tavsiye
Amr (r.a.) Dedi ki,
Rasulullah (s.a.v.) Buyurdu ki!

“Size Ashabımı Tavsiye ediyorum ve onlardan
sonra gelenleri ve yine onlardan sonra gelenleride
(Tabi’in Teba’i Tabi’in), bunlardan sonra gelenler
ise yalanı yayarlar, insanlar bilmeden yemin eder ve
görmeden şahitlik yaparlar, Hiç bir kadın bir erkekle
bir araya gelmez illa ki üçüncüsü olarak şeytan
onlarla birlikte olmasın, Ben size Cemati tavsiye
ediyorum sakın ayrılığa düşmeyin zira şeytan tek
kişiye daha yakındır, iki kişiye daha uzaktır, Her kim
cennetin nimetini istiyorsa cemaate bağlansın, Her
kim yaptığı iyilikte seviniyorsa ve yaptığı kötülüğe
üzülüyorsa işte o Mümindir”.
El-Şafii, El-Hamidi, Ahmed ve El-Tirmizi Rivayetidir
ve Hasendir, sahihtir denildi ve El-hakim El-Cami’de
Suyuti Doğruladı)

***
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64. Tavsiye
Ebu Zerr (r.a.) Hz. Dedi ki;
Dedim ki Ya Rasulullah bana Tavsiye et, Buyurdu Ki:

“Sana Takvalı olmanı tavsiye ederim ki çünkü her
işin her Şeyin başı takvadır, Allahı çokca Zikret
ve Kuran oku bu senin için Göklerde Zikir ve
Yerdede Nur’dur. Ya Sus yada Hayır konuş çünkü
bu Şeytanı zincire vurur sana Musallat olmaktan
kurtarır ve dinine İbadetine zarar vermemek için
yardımcı olur, çok gülme çünkü çok gülmek kalbi
öldürü ve yüzündeki nuru giderir, Allah yolunda
Cihad et, Ümmetimin cihadı dünyada züht sahibi
olması (dünya hevesatını arzularını terkedip ve
lezzetlerinden uzak durması gaflete düşmemesi ve
ahirete yatırm yapması ile olur), Miskinleri Muhtaç
sahiplerini ve düşkünleri sev ve onlarla bir arada ol,
Kendinden yükseklere bakma kendinden düşüklere
bak çünkü Allahın sana Lütf ettiği Nimetleri göz ardı
etmemiş olacaksın, Akraba ziyaretini ihmal etme
eğer onlar sıla-i rahimi kesseler bile sen kesme
ve onları sık sık ziyeret et, Hakkı söyle ve yanında
ol eğer ki acı’da olsa, Allahın rızası dairesinde
kimseden korkma ve kimsenin kınamasına aldırma,
Kendi nefsinden bildiklerin insanlardan alı koyar,
sana ihsan edilenleri başksında arama, Her kimde
üç haslet bulunursa ona ayıp olarak yeter (İnsanlara
anlattıkları ile kendi amel etmez, kendinde
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göremediği ayıbı başkasında görür ve kendi ile
oturup kalkanlara eziyet eder), Ey Eba Zerr Tedbir
gibi Akıl, yasak olan şeylerden kaçınmak gibi Takva
güzel ahlak gibi şeref yoktur.”
(Abd Bin Hamid Tefsirinde ve Feyiz El-Kadir de ElHafız El-Menavi ve El-Kebirde Taberani Atıfta bulundu)

***
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65. Tavsiye
Enes (r.a.) Dedi ki,
Rasulullah (s.a.v.) ölüm hazırlığı ona gelince genel bir
tavsiyede bulunduBuyurdu ki!

“Namazlarınızı koruyunuz ve onu güzel eda edin ve
Hanımlarınıza iyi davranın buyurdu ve bu tavsiyeyi
göğsünden çıkarcasına sesleniyordu ve ağrıdan
sızıdan konuşması zor anlaşılıyrdu”
(Mesned’te Abu Yula, Tarih Dimaşk ((Şam))’da
İbni Asakir Rivayet etmişlerdir)

***
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66. Tavsiye
Sehl Bin Sa’d El-Saidi (r.a.) dedi ki,

Ey Haccac (r.a.) Rasulullahın (s.a.v.) Tavsiyelerini
bizede Muhafaza etmeyi istemezmisin, Dedi ki,
Rasullah neyi tavsiye etti ki ? dedi ki; “Ensarların
iyilerine karşı iyilikte bulunmayı kötülerine karşı af
etmeyi tavsiyede bulundu”.
(Tarih Dimaşk ((Şam))’da
İbni Asakir Rivayet etmiştir)

***
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67. Tavsiye
Ebu Hureyre (r.a.) Dostum Rasulullah (s.a.v.) Bana
Her Cuma günü Gusl yapmamı Yıkanma’mı Tavsiye
etti”
(Ebu Yula, Ahmed ve İbni Ebi Şeybe
iyi bir isnad ile çıkardı)

***
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68. Tavsiye
Ebi Zerr (r.a.) Hz. Dedi ki,
Allahın Nebisi (s.a.v.) bana üç Tavsiyede bulundu!

“Ăzaları kesilmiş özürlü bir Kul bile olsa onu dinle
itaat et ehemmiyet ver bir tencere sulu yemek
yaptığında suyunu biraz fazla koy ve komuşunun
durumlarını sor iyi değilse yaptğın yiyeceği
paylaş, Namazlarını vaktinde eda et Şayet eğer
imama yetişirsen Namazı kazandın demektir, eğer
yetişemezsen Cami Cemaati sevabının Nafile olarak
kazanmış olacaksın”.
Yani: Şayet eğer vakit geçene kadar Namazı
geciktirirlerse.
(Müslim Çıkardı)

***
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69. Tavsiye
Abdullah (r.a.) Anlattı ve Ebi (Ahmed Bin Hambel) Hz.
(r.a.) Anlattı ve Muhammed Bin Fuzayil (r.a.) Anlattı
ve Yezid Bin Ebi Ziyad (r.a.) Anlattı ve Ebu Hureyre
(r.a.) Hazretlerini dinleyenler Anlattı, Buyurdu ki!

“Dostum Rasulullah (s.a.v.) bana üç şey tavsiye etti
ve üç şeyide nehyetti Yasakladı: Yatmadan Önce
vitir namazını, Ayda üç gün Oruç tutmamı ve İki
rekat Duha (Kuşluk) namazını kılmamı Tavsiye
etti dedi, ve bana Namaz esnasında Sağı solu
seyretmeyi, Maymun gibi iki parmaklarını kırıp
topuklarının üstünde dik oturmayı ve Horozun
gagalama şeklinde hızılca secdeye gidip kalkmayı
Nehyetti yasakladı.”
(Ahmet Rivayet etti)

***
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70. Tavsiye
El-Hasan (r.a.) ve Ebu Hureyre (r.a.) Dediler ki;
Allahın Peygamberi (s.a.v.)
Bana Üç şeyi hiç bırakmamamı

Normal hallerde ve Sefere çıktığımda: Yatmadan
önce Vitir namazını, Ayda üç gün Oruç tutmamı ve
iki rekat Duha namazını Tavsiye etti ve El-Hasan
(r.a.) Tereddüte bulundu, Duha Namazı yerine
Cuma Günü Gusl dedi”
(Ahmet Rivayet etti)

***
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71. Tavsiye
Ebi Zerr (r.a.) dedi ki,

Rasulullah (s.a.v.) Beş şey ile Biat etti ve Yedi şey ile
Güvence verdi ve Dokuz şey ile Allah zülcelali Şahit
kılmamı, Alçakların Baskısından Korkmamamı,
Ebul Mesna (r.a.) Dedi ki, Ebu Zerr (r.a.) dedi ki,
Rasulullah (s.a.v.) beni çağırdı ve Buyurdu ki Biat’a
karşılık Cenneti istermisin? Dedi: Evet dedim, Biat
için Elimi uzattım, buyurdu ki: Kimseden bir şey
İstemememi Şart koştu ve Tamam dedim, Buyurdu
ki: elindeki sopanı bile düşrürsen eğilip kendin al ve
bir rivayete göre Rasullah (s.a.v.) Buyurdu ki, sana
altı gün mühlet veriyorum sana söylenenleri idrak
et Ey Eba Zerr, Yedinci gün geldiğinde bana buyurdu
ki: Allaha Takvalı olmanı, gizli ve aşikar işlerinde
sana tavsiye ediyorum ve Bir kötülük veya Günah
işlediğinde ardından hemen iyilik yap ve Kimseden
bir şey İstememeni Sopan düşse bile isteme ve
kimseden emanet alma”.
Ahmed ve Hadis Alimleri (Ricaluhu Sekafat)
Rivayet etmişlerdir

***
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72. Tavsiye
Osman bin Abdurrahman El-Mahzumi (r.a.) Babasından ve dedesinden Naklederek Sa’d (r.a.) Rasullualahatan Tavsiye isteyerek ve ona Buyurdu ki!

“Dörtte Bir“

Heysemi dedi ki Hadis Alimleri (Ricaluhu Sekafat),
Tabarani Rivayet etmişlerdir
Not: Ashap Rasulullaha, ihtiyaç sahiblerine mallarının
tamamını hibe etmek isterlerdi Rasulullah (s.a.v.)
sadece Dörtte birine müsaade etti.

***
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73. Tavsiye
Ebi Katade (r.a.) dedi ki
El-Bara’ Bin Ma’rur (r.a.) Rasulullah (s.a.v.)’e Şöyle
Teklifte bulundu,

“Ey Allahın peygamberi Mallarımın üçte birini al
ve dilediğin gibi kullan dedi ve Rasulullah (s.a.v.)
reddederek malları oğluna geri Verdi”
Mecma El-zevaid’te Heysemi dedi ki Tabarani ve onlara
tabi olanlar ve bilemediğim Hadis Alimleriden (Rical
El-sekafat) Rivayet etmişlerdir

***
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74. Tavsiye
Harice Bin Umru El-Cemhi (r.a.) Dedi ki, Ben Fetih
günü Rasulullah’ın yakınında idim ve devesinin
yanında bulunuyordum Buyurdu ki! Hiç bir varis
dilediği gibi malını dağıtamaz zira Allah zülcelal her
haklının hakkını vermiştir, Zina’dan doğan evladın
üzerinde varis hakkı yoktur, Her kim babasından
başka baba edinirse veya bir köle efendisinden
başka bir efendi edinirse Allah’ın ve Meleklerin
ve insanların Laneti üzerine olsun, Allah zülcelal
kıyamet gününde ondan hiç bir tövbe ve fidye Kabul
etmiyecektir”.
El-Tabarani Rivayet etmiştir, El-Mecma’te El-heysemi
dedi ki, Abdulmelik ibni Kıdame vardı El-Cemhi ve
İbni Main güvencesi ile insanlara yaydı.
Başka bir rivayette, Cabir (r.a.) dedi ki, Rasulullah
(s.a.v.) buyurdu ki:

Miras edene Vasiyet yoktur.

( El-Dar El-Kutni Rivayet etti ve
Cami’de El-suyuti Doğruladı)

***
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75. Tavsiye
Ebu Hureyre Hz. (r.a.) Dedi ki, Dostum Rasulullah
(s.a.v.) bana Ayda üç gün oruç tutmamı, iki Rekat
Duha (Kuşluk) Namazını kılmamı ve Gece yatmadan
önce Vitir namazını kılmamı Tavsiyede bulundu”.
( Buhari, Müslim, Ebu Davut Rivayet etmişlerdir,
El-Tirmizi ve El-Nisai Rivayeti Doğruladı)

***

81

76. Tavsiye
Ebu Hureyre Hz. (r.a.) Dedi ki,
Habibim Rasulullah (s.a.v.),

“Bana Sabah Namazından önce iki Rekat kılmamı,
iki Rekat Duha namazını ve Yatsı namazından sonar
Vitir namazını kılmamı Tavsiye etti”.
(El-Kamil’de İbni Adiy Rivayet etmiştir)

***
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77. Tavsiye
Ebu Hureyre Hz. (r.a.) Dedi ki, Dostum Rasulullah
(s.a.v.) hiç bırakmamak üzere ne Müsait
olduğum halde ve nede sefere çıktığımda
Gece yatmadan önce Vitir namazını kılmamı,
Ayda üç gün oruç tutmamı, Cuma Namazından
sonar iki Rekat kılmamı, Ebu Hureyre Hz.
((İki Rekat Cuma namazından sonra iki Rekat Duha
namazı ekledi))”.
Mecma El-zevaid’te Heysemi dedi ki iki rekat cumadan
sonar sahih olduğunu,
(El-Ewsat’ta Tabarani ve Hadis Alimleri Rivayet
etmişlerdir)

***

83

78. Tavsiye
Ebi Temime El-Huceymi (r.a.) Dedi ki, Adamın biri
kendi kavminden Rasulullah (s.a.v.)’e geldi veya
Adamın biri Rasulullah (s.a.v.)’e geldiğine Şahit
oldum Rasulullaha dedi ki, Sen Rasulullahsın? veya
Sen Muhammed’sin dedi: Rasulullah Evet dedi,
Adam Rasulullaha Kime Dua ediyorsun, Rasululah,
Ben Yanlız ve Yanlız Tek olan Allah’a Dua ediyorum,
Şayet başına bir bela gelidğinde ona Dua edersin o
belanı giderir, eğer bir Kuraklığa düçar olursun ona
Dua edersin o sana kuruyan yerleri Yeşertirir bitkiler
ihsan eder, Eğer bir yerlerde kaybolursun ve ona Dua
edersin o sana yardım eder yolunu bulursun, Adam
bunları anlayınca Rasulullahın huzurunda iman
eder Müslüman olur ve rasulullahtan Tavsiyeler
ister ve Rasulullah şöyle buyurur! Hiç bir şeyi veya
hiç bir kimseyi Sövme rivayet etti, Hadisi Rivayet
eden Böylemi dedi Şöylemi dedim emin olamadım
dedi, ve o günden sonar Adam hiç bir deveyi ve hiç
bir koyunu bile sövmedi”.
(Mecma El-zevaid’te Heysemi,
Ebu Davut ve Ahmed rivayet etmişlerdir)

***
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79. Tavsiye
Abdurrahman bin Auf (r.a.) Hz. Dedi ki, Rasulullah
(s.a.v.) Mekkeyi Feth ettikten sonar Taif’e yürüdü
Taifi Onyedi gün veya onsekiz gün Avluka altına aldı,
Sabah Namazından sonar ve ikindi Namazından
sonra baskınlarda bulunurdu ve daha sonraları
Öğlenleride basıkınlarda bulunmaya başladı ve
Buyurdu ki! Ey İnsanlar ben sizin her konuda
önderinizim ve işlerinizi kolaylaştırırım, ben size
herkesin Ehli beytine karşı iyi davranmanızı tavsiye
ediyorum, Kıyamet günü buluşma noktamız Kevser
Havuzu olacak, Ruhum Kudret elinde olan Allaha
Yemin ederim ki bunlar ya namazı kılıp zekat
verecekler ve yada onların üzerine öyle birisini
göndereceğim ki o bendendir ve benim gibidir
korkmadan buynunu vuracaktır, hanımlarını
köleleştirecektir, İnsanlar bu kişinin Hz. Ebu
Bekir yada Ömer olduğunu görüşünde idiler ama
Rasulullah (s.a.v.) Hz. Ali’nin Elini Tutup kaldırarak
işte “BU” dedi”.
(Mecma El-zevaid’te Heysemi,
Ebu Yula ve İbni Ebi Şeybe Rivayet etmişlerdir)

***
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80. Tavsiye
Muaz bin Cebel (r.a) Hz. Dedi ki,

Bana rasulullah (s.a.v.) Allaha Takvalı olmamı, Doğru
konuşmamı, Ahde Vefa etmemi, Selam yaymamı ve
Tevazu göstermemi, merhametli ve Şefkat kanadımı
indirmemi Tavsiye etti”.
( El-Iraki Dedi ki: El-Hilye de Ebu Naim
ve İthaf El-Sade El-Müttakin de El-Zübeydi
Rivayet etmişlerdir)

***
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81. Tavsiye
Malik yani İbni Mağol Bana Talha haber verdi ve
dedi ki:

“Abdullah Bin Ebi Eufa (r.a.)’ya dedim ki
Rasulullah (s.a.v.) Tavsiyede bulundumu? Dedi:
Hayır, Dedim ki bu Müminlerin durumu ne
ilginçtir ki Rasulullahın Tavsiyelerini iletmezler!
Dedi ki, Rasulullah (s.a.v.), Allahın Kitabı olan
Kuran’ı Kerimi Tavsiye etti”.
(Ahmed Rivayet etti)

***
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82. Tavsiye
Ebi İshak dedi ki,
Duydum El-Bera’ Bin Ăzib (r.a.) diyor ki:

Rasulullah (s.a.v.) Adamın birine Şöyle tavsiye etti;
Yatağına girdiğinde şu Dua’yı oku!

“Allahım Nefsimi sana Teslim ettim, Yüzümü sana
çevirdim, İşlerimi sana emanet ettim, Azabından
korkarak sırtımı sana dayadım, Sana sığındım,
Senden başka sığınak, Senden başka dayanak
yoktur, Allahım İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin
Peygamberine iman ettim,
Her kim bunu okuduğu gece ölecek olursa fıtrat
üzere ölmüş olur (Şayet sabaha ererse hayır bulur).
( Ahmed Rivayet etti)

***
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83. Tavsiye
Ebi Abdurrahman El-Selemi Dedi ki,

Sa’d (r.a.) dedi ki Rasulullah’ın (s.a.v.) Zamanında
Üçte Biri (Malını Hibe edeceksen sedece üçte biri
hibe et diye buyurdu), İstekli bir hal ile geldi ve
dedi ki; Tavsiye ettinmi? Evet dedim, Malımın
Tamamını Fakirlere, İhtiyaç sahiblerine, düşkünlere
ve Miskinlere hazırladım, Buyurdu ki! Öyle yapma,
dedim ki Bana bu zenginlik Mirastır ve Üçte ikisi
olsun dedim, Rasulullah Buyurdu ki: Hayır, Yarısını
vereyim dedim, yine Rasulullah Hayır dedi, ozaman
üçte biri olsun dedim, Üçte biri için’de Rasulullah
(s.a.v.) çok dedi ama üçte biri’ni Kabul etti”
( Ahmed Rivayet etti)

***
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84. Tavsiye
Ebu Zerr (r.a.) Dedi ki,
Rasulullah (s.a.v.) Bana şöyle tavsiye etti,

“Sefere çıktığımda Duha (Kuşluk) Namazını ihmal
etmememi, Gece yatmadan önce Vitir namazını
kılmamı ve ona devamlı Salat ve selam yani
(Allahumme Salli alâ Seyyidina Muhammed ve alâ
âli Seyyidina Muhammed) okumamı Tavsiye etti”
( El-Kamilde İbni Adiy rivayet etti)

***
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85. Tavsiye
İbni Abbas (r.a.) Dedi ki,
Rasulullah (s.a.v.) üç şey Tavsiyede bulundu,

Birincisi: Müşrikleri Arap yarım adasından çıkarın,
Size gelen Misafirlere ve Elçilere benim yaptığım gibi
hediyeler verin ve hizmet edin, İbni Abbas (r.a.) der ki!
üçüncüsü için sustu veya bana unutturuldu”.
(Hadis alimleri Buhari ve Müslim icma’ ettiler)

***
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86. Tavsiye
Ebu Said El-Hudri (r.a.) Dedi ki,

“Rasulullah (s.a.v.)’ın Tavsiyelerine Merhaba,
Rasulullah (s.a.v.) sizi bize tavsiye ediyordu -Yani
Hadis Talabelerini”
(El-Müstedrak’te El-Hakım Çıkardı)

***
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