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Mal Biriktirmenin Kötülükleri Biriktirmemenin Güzellikleri

َ ﺍِﻥَّ ﻑِﻯ ﺝَﻡْﻉِ اﻞْﻡَاﻞِ ﺥَﻡْﺱَﺓ:ُﻕَاﻞَ اﻠﻦَّﺏِﻱُّ ﻉَﻝَﻱْﻩِ اﻠﺲَّﻝَاﻢ
 ﻭَاﻠﺶُّﻍْﻝُ ﻉَﻥْ ﺫِﻙْﺭِ اﻠﻞّٰﻩِ ﺕَﻉَاﻞٰﻯ،ِ ﺍَﻝْﻉَﻥَاءُ ﻑِﻯ ﺝَﻡْﻉِﻩ:َﺍَﺵْﻱَاء
ِ ﻭَاﺢْﺕِﻡَاﻞُ اﺲْﻡ،ِ ﻭَاﻞْﺥَﻭْﻑُ ﻡِﻥْ ﺱَاﻞِﺏِﻩِ ﻭَﺱَاﺮِﻕِﻩ،ِﺏِﺍِﺹْﻝَاﺢِﻩ
 ﻭَﻑِﻱ.ِ ﻭَﻡُﻑَاﺮَﻕَﺓُ اﻠﺺَّاﻞِﺡِﻳﻦَ ﻡِﻥْ ﺍَﺝْﻝِﻩ،ِاﻞْﺏَﺥِﻳﻞِ ﻝِﻥَﻑْﺱِﻩ
ُ ﻭَاﻞْﻑَﺭَاﻎ،ِ ﺭَاﺢَﺓُ اﻠﻦَّﻑْﺱِ ﻡِﻥْ ﻁَﻝَﺏِﻩ:َﺕَﻑْﺭِﻳﻖِﻩِ ﺥَﻡْﺱَﺓُ ﺍَﺵْﻱَاء
،ِ ﻭَاﻞْﺍَﻡْﻥُ ﻡِﻥْ ﺱَاﻞِﺏِﻩِ ﻭَﺱَاﺮِﻕِﻩ،ِﻝِﺫِﻙْﺭِ اﻠﻞّٰﻩِ ﻡِﻥْ ﺡِﻑْﻅِﻩ
َ ﻭَﻡُﺹَاﺢَﺏَﺓُ اﻠﺺَّاﻞِﺡِﻳﻦ،ِﻭَاﻚْﺕِﺱَاﺐُ اﺲْﻡِ اﻞْﻙَﺭِﻳﻢِ ﻝِﻥَﻑْﺱِﻩ
.ِﻝِﻑِﺭَاﻖِﻩ

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdular ki: “Mal toplayıp biriktirmede beş (kö
tü)
haslet vardır: biriktirmede eza, cefa, zorluk ve sıkıntı;
(işlerini)
düzene koyma ile meşgul olduğundan
Allah’ın zikrinden uzaklaşmak;
(yan kesici veya eşkıya gibi)
soyuculardan ve hırsızlardan korkmak;
(malının hakkını vermediği için)
kendisine cimri isminin takılma ihtimali; malından ötürü
(sohbet ve meclislerinden uzak kalmak veya kazancına haram karıştırarak kötülerden olmak
suretiyle)
Salihlerden ayrılmak.

Maldan ayrılıp uzaklaşmakta ise beş (güzel) haslet vardır: mal peşine koşmaktan (kurtula
rak)
ra
hat etmesi; malı muhafaza etme derdi olmadığından Allah’ın zikri için boş vakti olmak;
hırsız ve soygunculardan emin ve güvende olmak; kendisine “kerîm
(cömert)
” ismini kazanması; maldan uzaklaşmak sebebiyle Salihlerin arkadaşlığı
(nı kazanması)
.”
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Helak Edici Kötü Vasıflar

ُ ﺍِﻝٰﻩِﻯ ﻁُوﻞ:ِﻭَﻉَﻥْ ﺏَﻉْﺽِ اﻞْﻉُﺏَّاﺪِ ﺍَﻥَّﻩُ ﻕَاﻞَ ﻑِﻯ اﻞْﻡُﻥَاﺞَاﺔ
، ﻭَاﻠﺶَّﻱْﻁَاﻦُ ﺍَﺽَﻝَّﻥِﻯ، ﻭَﺡُﺏُّ اﻠﺪُّ ﻥْﻱَﺍ ﺍَﻩْﻝَﻙَﻥِﻯ،اﻞْﺍَﻡَﻝِ ﻍَﺭَّﻥِﻯ
ُ ﻭَﻕَﺭِﻳﻦ،ﻭَاﻠﻦَّﻑْﺱُ اﻞْﺍَﻡَّاﺮَﺓُ ﺏِاﻠﺲُّوءِ ﻉَﻥِ اﻞْﺡَﻕِّ ﻡَﻥَﻉَﺕْﻥِﻯ
َ ﻑَﺍَﻍِﺙْﻥِﻯ ﻱَﺍ ﻍِﻱَاﺚ.اﻠﺲُّوءِ ﻉَﻝَﻯ اﻞْﻡَﻉْﺹِﻱَّﺓِ ﺍَﻉَاﻦَﻥِﻯ
 ﻑَﺍِﻥْ ﻝَﻡْ ﺕَﺭْﺡَﻡْﻥِﻯ ﻑَﻡَﻥْ ﺫَﺍ اﻞَّﺫِﻯ ﻱَﺭْﺡَﻡُﻥِﻯ.َاﻞْﻡُﺱْﺕَﻍِﻳﺚِﻳﻦ
.َﻍَﻱْﺭُﻙ

Bazı Âbidler münacâtlarında şöyle yalvarmışlardır: “Ey benim ilahım! Tûl-i emel (hiç
ölmeyecekmiş gibi uzun ümit ve beklenti içerisinde olmak)
beni aldattı. Dünya sevgisi beni helak etti. Şeytan beni dalalet ve sapkınlığa düşürdü.
Kötülüğü emreden nefsi emmare beni hak’tan
menetti. Kötü arkadaş isyan ve günah işlememde bana yardım etti. Ey imdâd isteyerek
senden yardım talep edenlerin imdâdına yetişen
(Allah’ım!)
benim imdâdıma yetiş. Zira sen bana merhamet etmezsen senden başka bana kim
merhamet edebilir ki?”

İşte Güzelliğin Ölçüsü

:ِﻭَﻉَﻥْ ﻱَﺡْﻱَ ﺏْﻥِ ﻡُﻉَاﺬِ اﻠﺮَّاﺰِﻱِّ ﺭَﺡِﻡَﻩُ اﻠﻞّٰﻩُ ﻑِﻯ اﻞْﻡُﻥَاﺞَاﺔ
ُ ﻭَﻝَاﻲَﻁِﻳﺐُ اﻠﻦَّﻩَاﺮ،َﺍِﻝٰﻩِﻯ ﻝَاﻲَﻁِﻳﺐُ اﻠﻞَّﻱْﻝُ ﺍِﻝَّﺍ ﺏِﻡُﻥَاﺞَاﺖِﻙ
ُ ﻭَﻝَاﺖَﻁِﻳﺐ،َ ﻭَﻝَاﺖَﻁِﻳﺐُ اﻠﺪُّﻥْﻱَﺍ ﺍِﻝَّﺍ ﺏِﺫِﻙْﺭِﻙ،َﺍِﻝَّﺍ ﺏِﻁَاﻊَﺕِﻙ
.َ ﻭَﻝَاﺖَﻁِﻳﺐُ اﻞْﺝَﻥَّﺓُ ﺍِﻝَّﺍ ﺏِﺭُﺅَﻱَﺕِﻙ،َاﻞْآﺦِﺭَﺓُ ﺍِﻝَّﺍ ﺏِﻉَﻑْﻭِﻙ

Yahya b. Muâz er-Râzî (rahimehullah) münacâtında demiştir ki: “Ey benim İlahım! Gece
ancak sana münacâtla güzelleşir. Gündüz ancak sana itaatle güzelleşir. Dünya ancak
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seni zikretmekle güzelleşir. Ahiret ancak senin affınla güzelleşir. Cennet ancak seni
görmekle güzelleşir.”

Dünya ve Ahiret Saadetini İçerisine Toplayan Terkip

ٌ ﺥَﻡْﺱ:ﻭَﻉَﻥْ ﻉَﺏْﺩِ اﻠﻞّٰﻩِ ﺏْﻥِ ﻉَﻡْﺭِ ﺏْﻥِ اﻞْﻉَاﺺِ ﺭَﺽِﻯَ اﻠﻞّٰﻩُ ﻉَﻥْﻩُﻡَﺍ
َ ﺍَﻭَّﻝُﻩَﺍ ﺍَﻥْ ﻱَﺫْﻙُﺭ.ِﻡَﻥْ ﻙُﻥَّ ﻑِﻳﻪِ ﺹَﻉِﺩَ ﻑِﻱ اﻠﺪُّﻥْﻱَﺍ ﻭَاﻞْآﺦِﺭَﺓ
،ٍﻝَاﺎِﻝٰﻩَ ﺍِﻝَّﺍ اﻠﻞّٰﻩُ ﻡُﺡَﻡَّﺩٌ ﺭَﺱُوﻞُ اﻠﻞّٰﻩِ ﻭَﻕْﺕًﺍ ﺏَﻉْﺩَ ﻭَﻕْﺕ
َﻭَﺍِﺫَﺍ اﺐْﺕُﻝِﻯَ ﺏِﺏَﻝِﻱَّﺓٍ ﻕَاﻞَ ﺍِﻥَّﺍ ﻝِﻝّٰﻩِ ﻭَﺍِﻥَّﺍ ﺍِﻝَﻱْﻩِ ﺭَاﺞِﻉُوﻦ
 ﻭَﺍِﺫَﺍ،ِﻭَﻝَاﺢَﻭْﻝَ ﻭَﻝَاﻖُﻭَّﺓَ ﺍِﻝَّﺍ ﺏِاﻠﻞّٰﻩِ اﻞْﻉَﻝِﻱِّ اﻞْﻉَﻅِﻳﻢ
َﺍُﻉْﻁِﻱَ ﺏِﻥِﻉْﻡَﺓٍ ﻕَاﻞَ ﺍَﻝْﺡَﻡْﺩُﻝِﻝّٰﻩِ ﺭَﺏِّ اﻞْﻉَاﻞَﻡِﻳﻦَ ﺵُﻙْﺭ
ِ ﻭَﺍِﺫَﺍ اﺐْﺕَﺩَﺃَ ﻑِﻯ ﺵَﻱْﺉٍ ﻕَاﻞَ ﺏِﺱْﻡِ اﻠﻞّٰﻩِ اﻠﺮَّﺡْﻡٰﻥ،ِاﻠﻦِّﻉْﻡَﺓ
َ ﻭَﺍِﺫَﺍ ﺍَﻑْﺭَﻁَ ﻡِﻥْﻩُ ﺫ َﻥْﺏًﺍ ﻕَاﻞَ ﺍَﺱْﺕَﻍْﻑِﺭُ اﻠﻞّٰﻩ،ِاﻠﺮَّﺡِﻳﻢ
.ِاﻞْﻉَﻅِﻳﻢَ ﻭَﺍَﺕُوﺐُ ﺍِﻝَﻱْﻩ

Amr ibni’l As’ın oğlu Abdullah (radiyallahu anhüma) buyurmuştur ki: “Beş şey vardır ki onlar
kimde bulunursa dünya ve ahiret saadetine erer: Zaman zaman kelime-i tevhidi
zikretmek. Bir imtihana tabi tutulduğunda “Biz Allah’tan geldik yine ona döneceğiz, yüce
ve azim olan Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur” diyerek teslim olmak.
Kendisine bir nimet bahşedildiğinde o nimetin şükrü olarak “Elhamdülillah” diyerek
Allah’a hamdetmek. Bir şeye başlayınca besmele çekerek başlamak. Hataaen bir günah
işlediğinde “Azim olan Allah’a tevbe eder ondan bağışlanmamı talep ederim” diyerek
istiğfara sarılmak.”

Rahmetten Mahrum Olmaya Sebep Olan Şeyler

َّ ﺱِﺕَّﺓُ ﺍَﺵْﻱَاءَ ﻩُﻥ:َﻕَاﻞَ اﻠﻦَّﺏِﻯُّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞّٰﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡ
ٍ ﺍَﻝْﻡَﺱْﺝَﺩُ ﻍَﺭِﻳﺐٌ ﻑِﻱ ﻡَﺍ ﺏَﻱْﻥَ ﻕَﻭْﻡ.َﻍَﺭِﻳﺐَﺓٌ ﻑِﻯ ﺱِﺕَّﺓِ ﻡَﻭَاﺾِﻉ
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َ ﻭَاﻞْﻡُﺹْﺡَﻑُ ﻍَﺭِﻳﺐٌ ﻑِﻯ ﻡَﻥْﺯِﻝِ ﻕَﻭْﻡٍ ﻝَاﻲَﻕْﺭَﺅُﻥ،ِﻝَاﻲُﺹَﻝُّوﻦَ ﻑِﻳﻪ
ُ ﻭَاﻞْﻡَﺭْﺃَﺓُ اﻞْﻡُﺱْﻝِﻡَﺓ،ِ ﻭَاﻞْﻕُﺭْآﻦُ ﻍَﺭِﻳﺐٌ ﻑِﻯ ﺝَﻭْﻑِ اﻞْﻑَاﺲِﻕ،ِﻑِﻳﻪ
ُ ﻭَاﻠﺮَّﺝُﻝ،ِاﻠﺺَّاﻞِﺡَﺓُ ﻍَﺭِﻳﺐَﺓٌ ﻑِﻯ ﻱَﺩِ ﺭَﺝُﻝٍ ﻅَاﻞِﻡٍ ﺱَﻱِّﺉِ اﻞْﺥُﻝُﻕ
ِاﻞْﻡُﺱْﻝِﻡُ اﻠﺺَّاﻞِﺡُ ﻍَﺭِﻳﺐٌ ﻑِﻯ ﻱَﺩِ اﻢْﺭَﺃَﺓٍ ﺭَﺩِﻱَّﺓٍ ﺱَﻱِّﺉَﺓ
َّ ﺙُﻡ.ِ ﻭَاﻞْﻉَاﻞِﻡُ ﻍَﺭِﻳﺐٌ ﺏَﻱْﻥَ ﻕَﻭْﻡٍ ﻝَاﻲَﺱْﻡَﻉُوﻦَ ﺍِﻝَﻱْﻩ،ِاﻞْﺥُﻝُﻕ
ُ ﺍِﻥَّ اﻠﻞّٰﻩَ ﺕَﻉَاﻞٰﻯ ﻝَاﻲَﻥْﻅُﺭ:ُﻕَاﻞَ اﻠﻦَّﺏِﻱُّ ﻉَﻝَﻱْﻩِ اﻠﺲَّﻝَاﻢ
.ِﺍِﻝَﻱْﻩِﻡْ ﻱَﻭْﻡَ اﻞْﻕِﻱَاﻢَﺓِ ﻥَﻅَﺭَ اﻠﺮَّﺡْﻡَﺓ

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdular ki: “Altı şey vardır ki onlar altı yerde
gariptir: Mescid içerisinde namaz kılmayanların arasında gariptir. Mushaf kendisini
okumayanların arasında gariptir. Kur’ân-ı Kerîm fasık bir kişinin sadrında gariptir.
Müslüman ve saliha bir hanım, ahlakı kötü zalim bir adamın elinde gariptir. Müslüman ve
salih bir adam, ahlakı kötü şerli bir kadının elinde gariptir. Alim, kendisini
dinlemeyenlerin arasında gariptir.”
Sonra Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdular ki:
“Hiç şüphesiz Allah’u Teâlâ,
(kötü olarak vasfedilen bu şeylere sebep olan)
bu kimselere
kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.”
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