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EBUBEKİR-İ SIDDIK (RA)’DEN  HİKMETLİ SÖZLER  

  

  SABREDENLERE MUSİBET YOKTUR  

  

  *  “Sabreden için musibet diye bir şey yoktur.  Ağlayıp sızlamakla da bir şey kazanılmaz. Ölüm
öncesi hayat çok basit ve kolay;  ölümden sonraki hayat ise çetin. Resulüllah’ın (Sallallahu
aleyhi ve sellem)  aramızdan ayrılışını, O’nun kaybının düşünün, hatırlayın ki musibetleriniz 
küçülsün… Ve Allah, mükâfatınızı artırsın.’’     

  

  NEFSİ KINAMAK  

  

  *    “Kim kendi nefsini, kusurundan dolayı kınar ve  ona kızarsa, Allah o kimseyi azâbından
emin kılar.”   

  

  *   “Nefsinize  uymaktan sakının. Ancak arzu, tamah ve öfkesini yenen felaha erecektir.”  

  

  *   “Her  nefsin aşırı istekleri vardır; nefsin dizginini onun eline verirseniz  alabildiğine gider.”  
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  ÇEŞİTLİ SÖZLER  

  

  *    “Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış,  ulaşınca da onu geç, yâni daha başka hayırlar
ara.”   

  

  *   “Mal  cimrilerde, silah korkaklarda, fikir (re’y) zayıflarda olursa işler bozulur.”  

  

  *   “Allah  rızâsı için olmayan hiçbir sözde hayır yoktur.”  

  

  *    “Umutlarınız yok olup, emelleriniz kesilmeden  ve kötü amellerinizle baş başa kalmadan
önce ömrünüzü değerlendirin.”   

  

  *   “Yönetici  dahi olsa, ondan hakkını almak istediğin gibi sen de onun hakkını ver.”  

  

  *   “Hayrı  kaçırırsan onu elde etmeye çalış; şer ile yüz yüze gelirsen, ondan kaç.”  

  

  *   “Her  şeyde tehdit savurma; aksi takdirde heybetin gönüllerden silinir.”  

  

  *   “Hemen  ceza vermeye yeltenme; zirâ onun en azı bile acıtıcıdır; bu işte görevliysen  hafifi
ile yetin.”   

  

  *  “Suçtan  daha ağır bir ceza ile tehdit etme; Çünkü onu uygularsan günaha girersin; 
uygulamazsan yalancı çıkarsın.”   
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  *   “Komşunu  incitme, çünkü herkes gider, o kalır.”  

  

  *   “Bir  toplum, Allah yolunda cihadı bırakırsa, Allah o toplumu zillete düşürür.”  

  

  *   “Af  etmede ve ceza vermede sözün ciddiyetten uzak olmasın; aksi takdirde ne  güveninden
emin olan, ne de tehdidinden korkan olur.”   

  

  *   “Sana  dostluk yapana karşı sen de iyi dost ol; fakat bütün dostlarını, haklarını alma 
hususunda eşit tut.”   

  

  *   “Sen  kendini ıslah et, düzelt; yoksa halk seni düzeltir.”  

  

  *   “Şu  dört özellik kimde varsa, o, Allah’ın iyi kullarındandır: Tevbe edene sevinen, 
günahkârın bağışlanmasını dileyen, kötüye (ıslahı için) dua eden, iyiye  yardımda bulunan.”
 

  

  CEZASI EN ÇABUK VERİLEN  GÜNAHLAR  

  

  *   “Bilir  misiniz, cezası en çabuk verilen günah hangisidir? Azgınlık, ana baba ve akraba  ile
alakayı kesmek.”   

  

  *   “Allah’a  en itaâtkâr insan, günahına en çok düşman olandır.”  

  

  *   “Ölümü  çok iste ki, sana hayat bağışlansın.”  

  

  *   “Bir  toplumda ahlaksızlık yaygın hale gelirse, Allah o toplumun tümünü  cezalandırır.”  
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  *   “Sevmen  aşırı olmasın; buğzun da yıpratıcı olmasın.”  

  

  *   “Azıksız  kabre giren, gemisiz deniz yolculuğuna çıkan gibidir.”  

  

  ALLAH'IN LANETİNE UĞRAMAK  

  

  *   “Bir  insan, halkın yönetimini üstlenir de, onları Allah’ın kitabı ile yönetmezse,  Allah ona
lanet eder.”   

  

  *   “İyiliği  emredip, kötülüğü yasaklayan yöneticiye itaât eden kimse kurtuluşa erer ve onun 
üzerinde bulunan hakkını ödemiş olur.”   

  

  *   “Suçsuz  bir insana zulmeden kimseyi, Allah en aşağı bir duruma düşürür.”  

  

  *  “Ölüm,  âhiret belalarının hepsinden kolay; dünya belalarının hepsinden zordur.”  

  

  *   “Üç  şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa, kendi aleyhinedir. Bunlar da: azgınlık,  döneklik
ve düzenbazlıktır.”   

  

  *   “Ne  söylediğine ve ne zaman söylediğine iyi bak, dikkat et!”  
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