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   İnsanoğlu yaratılış itibarı ile temiz ve pak  olarak yaratılmıştır. Eğitimi hususunda İslam
düsturlar göz önünde bulundurulur  ve çevrenin zararlı etkilerinden de korunursa bu güzelliği
bozulmadan  kalabilir. Bu güzelliği bozan şeylere kötü ahlak denilir ki, bu Allah Celle  Celalühü
katında kişinin kıymetini düşürür. Bu çirkin ahlak sebebi ile insanlar  arasında da kötü olarak
tanınır. Bu kötü huy ve vasıflardan bazıları Efendimiz Sallallahü  Aleyhi ve Sellem’in diliyle şöyle
zikredilmiştir:   

  

  Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:  

      

  “İnsanların en kötüsü, Allah'ı  vasıta kıldığı halde istediği şeyi alamayan dilencilerdir.”  

  

  Rasulullah (s.a.v.)   buyuruyor ki:  

  

  “Kıyamet günü derece bakımından  insanların en kötüsü dilinden ve belâsından
korkulan kimselerdir.”   

  

  Rasulullah (s.a.v.)   buyuruyor ki:  

  

  “Kişinin en kötü tarafları   (kendisinden istenilen bir malı verirken) üzdüren cimrilik ve
kalbini   titreten  korkaklıktır.”   
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  Rasulullah (s.a.v.)   buyuruyor ki:  

  

  “İnsanların en kötüsü, dünya malı ve  mülkü için çatışan iki grubun arasında  (taraf
tutması nedeniyle)  öldürülen kişidir”   

  

  Rasulullah (s.a.v.)   buyuruyor ki:  

  

  “Hz. Allah bir hadisi kutside şöyle  buyuruyor:  “Yarattığım yaratıklara benzeterek
resim yapmaya  çalışanlardan daha zalim kimse yoktur. Böyle (yaratıcılık süsünü  
vererek yarattıklarımdan  herhangi birinin benzerini resimle yapmaya çalışan kimsenin
kuvveti   varsa) bir  buğday, bir arpa tanesini veya ufak bir toz zerresini yaratsın
öyleyse.”   

  

  Rasulullah (s.a.v.)   buyuruyor ki:  

  

  “Şüphesiz, köpek resimlerinin  bulunduğu eve melekler girmez.”  

  

  Âişe  radıyellahü anha’dan nakledildiğine göre:  

  

  Bir gün Allah  Resulü Sallallahü Aleyhi ve Sellem eve girdi. Üstünde resim bulunan bir   örtü 
vardı. Birden yüzünün rengi değişti ve örtüyü alarak yırttı. Ardından   şöyle  buyurdu:   

  

  “Kıyamet  günü azabı en ağır  olacaklar, işte bu resimleri yapanlardır.”  

  

  Hz. Âişe Radıyellahü anha   haber verdiğine göre, bir adam Peygamber Sallallahü  Aleyhi ve
Sellem’in huzuruna girmek için izin istedi de, Peygamber (onun  hakkında) :   
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  «Ne  kötü aşiret çocuğudur!..» buyurdu. Adam içeri  girince Peygamber ona yumuşak söz
söyledi. Ben dedim  ki:                       

  

  —  Yâ Resülellah! (O adam için) söylediğini  &quot;Söyledin, sonra sözü niye yumuşattın?
Peygamber:   

  

  “Ey Âişe! İnsanların en kötüsü,  fenalığından korkularak insanların terk ettiği  (yahut
insanların   yakasını  bıraktığı) kimsedir.”   buyurdu.  

  

  Ebû Bekir radıyellahü   anh’dan Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in  şöyle buyurduğu
rivayet edilmişti):   

  

  “Haya imandandır; iman ise  cennettedir. Arsızlık (yüzsüzlük) cefadandır, cefa ise
Cehennemdedir .”  

  

  Hak  Tealâ cümlemizi bunlar gibi kötü ahlak ve  fiillerden uzak eylesin. Peygamberî ahlak ile
süslenmeyi nasib eylesin.   Âmin…   
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