GÜZEL HUYLAR

1

İttika

Allah'dan korkmak, şüpheli ve
haram şeylerden
kaçınmak.Takva sahibi,
müttaki

2

Edep

Güzel terbiye ve güzel
huylarla vasıflanmaktır

3

İhsan

Bağışlama, iyilik yapma, hayır
işleme

İhlas

Herhngi bir işi güzel bir
niyetle ve saf bir kalp ile
yapmak

İstikamet

Her işte doğruluk üzere
bulunmak, işleri adalet ve
doğruluktan ayrılmayıp, akıl
ve din çerçevesi içinde
yürütmek demektir.

6

İtaat

"Allah'a itaat ediniz; Allah'ın
peygamberlerine de, sizden
olan idarecilere de itaat
ediniz" Ayet-i Kerime

7

İtimat

4

5

8

9

İktisat

Ülfet

Güvenmek ve emniyet etmek
Her işte denge üzerinde
bulunmak, gereğinden fazla
veya noksan harcama
yapmaktan kaçınmak."İktisat
üzere bulunan fakir olmaz"
H.Ş.
Uygun kimselerle güzel bir
şekilde görüşüp konuşmak.
Güzel ahlaka sahip kimse
herkesle güzel konuşur
onların sevgisini kazanır ki
buna "ünsiyet" denir.

10 Emniyet

Birşeye güvenmek manasına
geldiği gibi, insanda
doğruluktan ileri gelen bir
huy anlamına da gelir

11 İnsaf

Adalet içinde hareket etmek
ve gerçeği kabul etmektir.

KARŞITI ÇİRKİN HUYLAR

Fısk, fücur

İsaet

Doğru yoldan çıkmak, Allah'a
asi olmak

Kötülük yapmak, terbiyeye
aykırı davranmak

Riya

Bir işi yalnız gösteriş veya
maddi bir yarar için yapmak

Hıyanet

Doğruluğu bırakıp sözü
gözetmemek, cymak,
emanete riayet etmemektir

İsyan

Allah'ın emirlerini dinlemeyen
günahkar, hayırsız ve kendini
tehlikeye atmıştır.

Hıyanet

İsraf

Uzlet

İşi kötüye kullanmak
Yemek, içmek, giyinip
gezmek gibi şlerde ölçüyü
aşmaktır ki haramdır. "Allah
israf edenleri sevmez."Ayet-i
Kerime
Kenara çekimek, yalnız başına
kalmak, herkesten
uzaklaşmak. "Mümin ülfet
eder, ülfet olunur. Ülfet
etmeyen ve ülfet olunmayan
kimsede hayır yoktur.
İnsanların hayırlısı insanlar
için hayırlı olandır." H.Ş.

Hıyanet

Sözünde
durmamak."Münafıklık
alameti üçtür: Konuşunca
yalan söyler, söz verince
cayar, emanet edilince
hıyanette bulunur" H.Ş.

Zulüm

Haksızlık etmek, hak olan şeyi
inkar etmektir. "İnsaf dinin
yarısıdır" H.Ş.

12 Beşaşet

13 Te’dip

14 Teenni

15 Ta’zim

16 Tefe’ül

17 Tefekkür

Güler yüzlü ve hoş bir hale
sahip olmak. Ruhtaki saflık ve
neş'enin yüzde parıltısı
demektir. "Allah muhakkak ki,
yumşak huylu ve parlak yüzlü
kulunu sever" H.Ş.

Yüz ekişiliği. Çatık kaşlı
durmak.
Ubuset

Terbiye etmek, edep ve ahlak
üzere yetiştirmek demektir.

Terbiye etmemek sadece
ferdi ve aileyi değil, koca bir
toplumu etkiler

Bir işte acele etmeyip
düşünerek hareket etmektir.
"Yavaş davranmak(teenni)
Rahman'dan, acele ise
şeytandandır" H.Ş.

Bir şeyi zamanından önce
elde etmeye çalışmaktır.

Hürmete değer bir kimse
hakkında , büyük sayıldığını
gösterecek şekilde güzel bir
davranışta bulunmak.

Bir şeyi uğur saymak, bir olayı
bir hayrın başlangıcı
görmektir. Güzel bir zan
işidir.
Düşünmek ve bir iş üzerinde
fikir geliştirmek demektir.
"Allah'ın yaratmış olduğu
şeyler üzerinde düşününüz,
fakat Allah'ın zatı hakkında
düşünmeyiniz, helak
olursunuz" H.Ş.

İstical

Tah'kir

Teşe'üm

Karşısındakini küçümseme
hareketidir. " Bizim
büyüklerimize saygı
göstermeyen, ve
küçüklerimize merhamet
etmeyen bizden değildir" H.Ş.
Teşe'üm ve Tatayyür bir şeyi
uğursuz görmek. Kötü zan ve
kuruntu eseridir.
Düşünceden yoksun olmak.

Gaflet

18 Tevazu

Kendini büyük görmemek,
bulunduğu dereceden daha
aşağı derecede saymaktır.

Tevekkül sebeplere sarılmaya
engel olmamalıdır.

19 Tevekkül

Allah'a güvenmek, kulluk
görevini yaptıktan sonra,
başarıyı Allah'dan beklemek,
ümitsizliğe ve keder içine
düşmemektir.
Sözde durmak, verilen sözü
yerine getirmek, bir işte, bir
inançta veya bir düşüncede
karaklı bulunmak.
"Sabit(kararlı) olanlar
nabit(başarılı) olurlar"

Faydasız ve ve boş şeylerde
sebat göstermek aklın ve
insafın yokuluğuna delalet
eder.

20 Sebat

Tekebbür

Kendini olduğundan büyük
görmek, geçici şeylere
güvenerek gururlanmaktır.

21 Cud

22 Hazm

23 Hüsnüzan

24 Hıfz-ı Lisan

25 Hakk

26 Hikmet

Cömert davranmak, insanlara
ihtiyaçlarını bildirmelerine
meydan vermeksizin ihsan ve
ikramda bulunmak. Verilmesi
uygun şeyleri uygun yerlere
kolayca vermek, sehavet.

Anlayışlı yürümek, tedbirli
davranmak ve sonucu
bilinmeyen şeylere hemen
atılmamaktır. İhtiyatlı
bulunmak.Ancak tereddüt ve
kuruntuya da kapılmamalıdır.
Güzel sanma ve bir şeyin
iyiliği üzerinde inanç
beslemedir. "Pek iyi bir
insandır" diye hüküm vermek
de hüsnü zannı kötüye
kullanmak olup iyi bir
davranış değildir.
Dili gereksiz sözlerden
koruyup, itiyaçtan fazla söz
söylememek halidir. Akıllı
olanlar çok kez susarlar.
Her doğru olan ve değişmeyen
şeye hakk denir. Herkesin
meşru şekilde elinde
bulundurduğu yetki ve mülke
de hak denir.
İlim ile amelin birleşmesinden
meydana gelen yüksek bir
sıfattır. Her şeyin aslını
öğrenmek için edinilen bilgiye
de hikmet denir.Hikmet
sahibinde zeka, ezberleme,
güzel düşünme, kolaylıkla
öğrenme, açık zihin, iyi
anlayış ve kavramalrı
hafızada tutma özelikleri
vardır.

Hasis cimrilik ve tama

Hasis

Tedbirsizlik

Suizan

Malayani

Batıl

Hazm(ihtiyatlı bulunmak)
bazen kötü kuruntulardan
ileri gelebilir. Bu nedenle
teşebbüste tereddüt ve
kuruntuya düşmemeli.

Kötü sanmadır.Başkalarının
işlerini araştırmak, kusurlarını
öğrenme arzusunda bulunmak
tecessüsdür ve kötü zandan
doğan ahlaka aykırı bir
harekettir ve haramdır.
Faydasız şeylerle uğraşmak ve
ağza gelen herşeyi
söylemektir.

27 Hilm

28 Hamiyet

29 Haya

30 Huşu

31 Hayır

Şiddete sabredip, tahammül
etmek, öfke ateşini
söndürmek ve nefsi
heyecandan korumaktır.
"Hiçbir şeyin bir kimsede
birleşmesi ilimle hilmin
birleşmesinden daha üstün
olamaz" H.Ş.

Hiddet, tehevvür; öfke,
kızgınlık ve titizlik halidir

Hiddet

Mukades şeyleri, milletin
haklarını korumak ve namusu,
haysiyeti töhmetten vikaye
etmek hususlarında gösterilen
bir gayret ve ihtimam
hassasıdır.

Batıl fikir ve kaideleri koruma
yolunda gösterilen gayrete
hamiyeti cahilane denir ki bu
pek mezmumdur.

Utanma, hicab, ar, namus
manalarına gelir. Çirkin
şeylerden nefsin daralması,
edebe aykırı bir işin meydana
çıkmasından dolayı kalbin
duygulanıp sıkıntı içinde
kalması demektir. Bunun
eseri hemen yüzde belirmeye
başlar

Vakahat(utanmazlık) batılı
hak şeklinde görüp,
çekinmeksizin onu yapmaktır.
Hayasızlık insanı insanlıktan
çıkarır, hyvanlardan daha
aşağıya düşürür.

Vakahat

Tevazu göstermek, hakka
boyun eğmek, korku ile sevgi
karışımı olan saygılı bir tavır
takınmak.Haşyet de saygı ile
karışık kalble ilgili bir
korkudur.

Gaflet içinde kendini büyük
görme, kalb huzurundan
yoksun olma

İyilik demektir. Allah rızasını
kazanmaya sebep olan her
güzel iş bir hayırdır. Herkes
için iyilik istemeye
"hayırhahlık" denir. Ruhun
temizliğinden ileri gelir.

Başkasının fenalığını istemek
de "bedhahlık" denen bir ruh
hastalığıdır. Hased,
çekememezlik ve kıskançlık
kötülükseverlikten
kaynaklanır.

32 Dostluk

İki ve daha çok kimseler
arasında meydana gelen
samimi bir sevgi ve bağlılık
demektir. Allah için olan
dostluk devam eder, dünya
menfaati için olan dostluk da
akan bir yıldız gibi parlayıp
söner.

33 Diyanet

Dindarlık yapmak, dinin
kutsal emirlerine uyarak
gereği üzere hareket
etmektir.

Şerr

Düşmalık

Dinsizlik

Adavet ve kin . Başkasının bir
kederinden dolayı sevinmeye
"şematet"denir. "Kardeşin için
şematet(kötü haline sevinme)
eyleme; sonra Allah ona
merhamet eder de, seni
belaya düşürür.
İnsanların kurtuluşu, temiz bir
halde yaşayışı ve mutluluğa
ermesi ancak diyanet
sayesindedir.

34 Zikir

Anmak ve hatırlamak
manasındadır. Allah'ı
zikretmek; büyüklüğünü
düşünmekle,nimetlerini
anmakla, acaip ve üstün olan
eserlerini düşünmekle olur.

Nisyan(unutma) Yüce Allah'ın
mübarek isimleri ile kulun
gönlünü süslememesidir.
Nisyan

35 Rıza

Hoşnut olmak, uygunluk
göstermek, herhangi bir
hükmü veya işi kalben hoş
görüp kabul etmektir.

Kabul etmemek, red etmek,
itiraz etmektir.

36 Rıfk

Yumuşaklık, yavaşlık, nezaket
ve tatlılıkla iş yapmak, sonu
güzel olan bir şeye güzelce
boyun eğmektir.
"Yumşaklıktan yoksun olan
hayırdan da yoksun bulunur"
H.Ş.

Unf

Şiddet, kabalık, sertlik. Katı
yürekli olmak, sertlik
göstermek, nezakete aykırı
davranmak.

37 Sa’y

Çalışmak, bir maksadın elde
edilmesi için gereken gücü
harcamaktır. "İnsan için
çalıştığından başkası yoktur"
A.Kerime

Atalet

Atalet, bataer, meskenet
(gevşeklik, miskinlik,
umursamazlık)

38 Ayıpları Örtmek

39 Şecaat

40 Şefkat

41 Şükür

İnsanların kusurlarını örtmek,
görmemezlikten gelmek,
başkalırna açıklamamak. "Ne
mutlu o kimseye ki, kendi
kusuru kendisine, başkalarının
kusurlarını görmeye zaman
bırakmaz" H.Ş.
Yiğitlik, kahramanlık, kalb
metinliği, gerektiğinde
tehlikelere atılabilme
özelliği.

Kusurları Yayma

Başkalarının kusurlarını
arkalarından söylemek
gıybettir. Başkalarının
yapmadıkları kusurları
yüklemek de iftira,
buhtandır.

Cebanet(korkaklık)
Korkaklık

Korku ile karışık
merhametten ileri gelen
acıyıp esirgeme
halidir.Başkalarının başına
gelen veya gelmesi düşünülen
fena bir hal karşısında
kendisini gösterir. Temiz ve
saf kalblerin bir özelliğidir.

Merhamet ve yumşaklık
duygusundan yoksunluk.

Görülen iyiliğe karşı, söz veya
işle memnuniyet göstermek
ve yapılan iyiliğin kıymetini
bimektir. "İnsanlara
şükretmeyen, Allah'a da
şükretmez" H.Ş.

Şükrün karşılığı küfran-ı
nimettir. (nimeti inkar)

42 Şehvet

43 Sabır

44 Sadakat

45 Salah

46 Sıla-i Rahim

47 Salabet

48 Zerafet

İstek, nefse uygun olan bir
şeyi istemek, hayat hareketi
için insanların birbirlerine
karşı olan doğal meyilleri.

Heva; boşuna arzu, meşru bir
sebep olmaksızın nefsin bir
şeye meyl etmesidir. Heves;
bir şey üzerinde gösterilen
ham ve noksan bir aşk veya
sevdadır.

Acıya katlanmak, bedene
uygun düşmeyen hallere telaş
göstermeksizin karşı
koymaktır. Sabrın sonu
selamettir. Sabr acı sonu
tatlıdır.

Ceze' (sabırsızlık) ruhun
gevşekliğinden ileri gelir.
Ancak savunulması mümkün
olan kötülüklere veya
ihtiyaçlara katlanmak sabır
değil, bir acziyet ve
miskinliktir.

Doğruluk, gerçeğe uygun olan
doğru sözdür. Garaz
lekesinden temizlenmiş ve
her yönden halis bir dostluk
da sadakattır.
İyi hal, her hayrı kendinde
toplayan faziletlerden
ibaretyüksek bir vasıftır.

Akrabayı arayıp sormak,
akrabaların kusurlarını
bağışlamak, muhtaçlara
yardım etmektir. "Sıla-i
Rahim, ömrü uzatır" H.Ş.

Sabırsızlık

Hıyanet

Fücur

Doğruluktan yoksun olmak,
yalancı olmak. "Bize hıyanet
eden bizden değildir. Hile ve
aldatmayı yapanlar
cehennemdedirler" H.Ş.
Fesad, fücur. Bir insan din ve
dünya görevlerini öğrenip
güzelce uygulamadıkça iyi hal
sahibi olamaz.
Akrabayı unutup onlarla ilgiyi
kesmektir.

Kat'ı Rahim

Metin olmak, kutsal varlıkları
korumak için insanın sahip
olduğu kalb kuvveti demektir.
Bazen salabet yerine taassub
da kullanılır. Taassub fazla
direnip, taraftarlık
yapmaktır.

Salabetin karşıtı gevşeklik ve
inanç bozukluğudur.

İncelik, kibarlık, ince zeka
eseri hoş söz ve işler ile
vasıflanma huyudur. Her işte
ve her sözde zerafet
göstermeye çalışmak, vakar
ve ciddiyete aykırıdır,
hafiflikten ibarettir.

Ruhlar üzerinde fena tesir
yapan bir haldir.

49 Adl, Adalet

Hakka yönlemek, haksızlıktan
kaçınmak, her hakkı sahibine
vermeye çalışmaktır.

50 Azim

Bir işe kesinlikle niyet etmek,
bir işi yapmaya kalbi
bağlayarak yönelmektir.

Kabalık

Zulüm, gadr, insafsızlık.
Zulüm
Teredüt, terahi (geciktirmek)
Tereddüt

51 Aşk

52 İsmet

53 İffet

54 Af

55 Ahd

56 Fazl, Fazilet

57 Fütuvvet

Fazla sevgi ve ilgiden bir şey
hakkında kalbin pek ziyade
ilgi ve çekicilik kazanmasıdır.
İnsanlar madden ve manen
güzel ve lezzetli buldukları
şeylere karşı kalblerinde bir
meyl duyarlar. Bu meyl ılımlı
olursa "muhabbet", pek
kuvvetli olursa "aşk" adını
alır. Ölümlü ve geçici
güzelliklere karşı aşk kalbin
gevşekliğinden ve düşüncenin
noksanlığından ileri gelir.

Günahlardan kaçınma huyuna
sahip olma, Allah korkusu ile
bütün çirkin şeylerden beri
bulunmak demektir.
Namus, perhizkarlık, nefsi
hayvani düşüncelerden
engellemek
Bağışlamak, suçtan geçmek,
günahkar kimse hakkında
layık olduğu azarlamayı bir
lütuf olarak terk etmektir.
"Safh" da bir meseleden
dolayı göz yummak, başa
kakmamaktır.

İnsanlar hoşuna gitmeyen
şeylere karşı da bir nefret
duyarlar. Bu nefret ılımlı
olursa "buğz", pek kuvvetli
olursa "makt (kin)" denir.

Kin

Günahkarlık

Namusa aykırı hareket.
Fuhş

İntikam

İntikam, muahaza (azarlama)
acı çıkarmak, fena bir işe
karşı göğüs ferahlığı için diğer
bir fena işi yapmaktır. Affın
zevki intikamın zevkinden
daha çoktur.

Söz vermektir. Gözetilmesi
gereken sözleşmeye de "ahd"
denir. "Ahdin güzelliği
imandandır" H.Ş.

Verilen sözü yerine
getirmemek insanın kıymetini
ayaklar altına alır.

Üstünlüğe, iyilik ve ihsana,
ilim ve marifete "fazl"
denir.İim ve irfan bakımından
olan yüksek dereceye ve
ahlak görevlerine bağlanmak
huyuna da fazilet denir.
Hikmet , adalet, şecaat ve
iffet sıfatlarına "Feazil-i
Asliye" denir

Fazl'ın karşıtı kötülük, hasislik
ve cehalet. Faziletin karşılığı
rezillik ve alçaklıktır.

Yiğitlik, nefis şerefi, iyilik ve
cömertlik, dostların
kusurlarını af ve bağışlama
demektir.

Kötülük

Cebanet(korkaklık), zillet,
hasislik, ve ürkeklik.

58 Feraset

59 Kadirşinaslık

60 Kanaat

61 Kerem

62 Lutf

63 Latife

Zihin uyanıklığı, bir şeyi
çabukça anlayış kabiliyeti, bir
insanın ahlak ve davranışını
yüzünden anlamak halidir. İki
türlüdür. Biri bir çeşit ilha
meseridir ki sebebi
bilinmeksizin meydana gelir.
Diğeri kazanılan bir haldir ki
çeşitli huylara dair bilgi
edinmek sebebiyle olur.
"Mü'minin ferasetinden
sakınınız; çünkü o, Allah'ın
nuru ile bakar."

Herkesin gerçek yerini ve
değerini bilip hakkında ona
göre işlem yapmaktır. Sosyal
hayatta değer bilmenin büyük
önemi vardır.
Kısmete razı olmak, yemek ve
içmek gibi şeylerde tutumlu
olarak orta bir halde hareket
etmektir. Kanaat az ile
yetinip tembellik içinde
yaşamak değildir. Hırsla
hareket etmekten kaçınmak,
başkalarının nimetlerine göz
dikmeyip hakkına razı olmak
ve gönül huzuru ile
yaşamaktır. "Kanaat
tükenmez bir hazinedir." H.Ş.

Cömertlik, şeref, kıymetli
şeyleri gönül rahatlığı içinde
vermek demektir.
İyilik ve güzelliktir.
Yumuşaklıkla muamele
yapmaktır ki bu insanlık
nişanıdır. Yaratıklar hakkında
gösterilen lütuf ve kerem,
yaratıcının yardımına
kavuşmaya bir yoldur.
Şaka ve hoş duygulu söz
demektir.

Anlayışsızlık, zekadan
yoksunluk.

Belahet

Değer bilmemezliktir.
Kadirnaşinaslık

Kanaatsizlik

Hasislik

Cevr(eziyet)

Ciddiyet

Birçok hırsızlıklar ve
cinayetler kanaatsizliğin
sonucudur. "Kanaat eden aziz
olur, hırslı olan da zelil olur."
H.Ş. Bir işte bilinen miktarı
aşmak, uygun olmayan yere
harcamak "israf, tebzir,
savurganlık"dır. Bir şeyin elde
edilmesini hasislikle karışık
isteyip durmak "tama" dır. Bir
şey hakkında gösterilen aşırı
istek ve meyil "hırs" dır.
Yüksek ve güzel şeyler
hakkındaki hırs, ruhun
iyiliğine ve himmetine delalet
eder.

64 Mubahat

Öğünme, böbürlenme, maddi
e manevi bazı vasıflardan
dolayı öğünmek demektir. "
Üç şey helak edicidir: fazla
cimrilik, kendisine uyulan
heva, kişinin kendi nefsini
beğenmesi" H.Ş.

65 Metanet

Sağlamlık, dayanıklılık
manasınadır. Deyim olarak:
İnsanın fikrinde sabit olması,
tutumunda kuvvetli ve
inancında köklü bulunması
demektir.

66 Medh

İrade ile yapılan güzel
işlerden dolayı dil ile övmek
demektir. Övmeye layık olan
kimseleri övmek, cemiyet
arasında fazilet ve kemalin
artmasına sebep olacağı için
iyidir.

67 Müdara

68 Muhabbet

69 Merhamet

Herhangi bir geçici varlıktan
dolayı öğünmek, kendisini
yüksek görmek asla caiz
değildir. Böyle bir davranışa
ucb, gurur, cahilce öğünme
denir.

Gevşeklik

Zem

Zem (Yermek), birinin
aleyhine fena sözler
söylemek, onun kötü hallerini
meydana koymaktır.

Yüze gülmek, görünüşte dost
olmak, insanlara karşı güzel
davranışlarda bulunmak,
başkalarının fikirlerine
uyarcasına hareket etmek,
sükun ve anlayış üzere
durmka demektir.

Herhangi bir kimsenin
makamından ve servetinden
dolayı yüzüne gülmek;
temellük, tabasbus,
müdahane(yağcılık),
yaltaklanmak, dalkavukluk
diye tarif edilir.

Sevgi, dostluk ve lezzet
duyulan bir şeye gönlün
meyletmesi demektir. İki
türlüdür. Birincisi; sebebi
ortadan kalkınca muhabbetin
de aradan kalktığı, dünyalık
değerlerden dolayı
muhabbetti. İkincisi; sebebi
kaybolmayan, Allah İçin
sevmektir. Bu muhabbet
devam eder.

"Yüce Allah'a amellerin en
sevgilisi, Allah için muhabbet
ve Allah için buğz dur." H.Ş.

Esirgemek, acımak, şefkat
göstermek, çaresizlerin
hallerine kalben acıyarak
kendilerine yardımda
bulunmak demektir.

Buğz (nefret)

70 Mürüvvet

71 Müşavere

72 Muavenet

73 Minnet

74 Namus

75

76

Erkeklik, insanlığa uygun olan
şeyi yapmak, güzel görünen
şeyleri alıp, yerilmeyi
gerektiren hallerden
kaçınmak demektir. Açık
yapılmayacak şeyleri gizli de
yapmamak, görülen iyiliği
unutmamak, karşılığında iyilik
yapmak da bir mürüvvettir.

Namertlik

Danışma, bir işin hayırlı olup
olmadığını anlamak için,
uygun görülen kimselerle
görüşüp fikirlerini almak
demektir. "Müşavere eden
zarar görmemiştir" H.Ş.
İnsanların biribirlerine yardım
ve hizmette bulunmaları
demektir.

"Biri birinize iyilik ve takva
üzere yardım ediniz. Günah
ve düşmanlık üzere
yardımlaşmayınız." A.Kerime

İyilik etmek manasına geldiği
gibi, yapılan iyilikleri birer
birer sayarak başa kakmak
anlamına da gelir.

" Ey müminler! Sadakalarınızı,
minnet altında bırakarak ve
eziyet ederek boşa
çıkarmayın" A.Kerime

Şeref , iffet, edep, haya,
emniyet ve istikamet gibi
fziletleri tümünden ibaret
olanpek kıymetli bir vasıftır.

Namusun karşıtı, iffet ve
istikametten yoksun
bulunmaktır.

Nifak

Nemime

İki yüzlü olmak, dil ile mümin
veya dost görünüp kalpte
küfür ve düşmanlığı gizlemek
anlamındadır. Böyle kimseye
münafık, ikiyüzlü denir.
Söz gezdirmek, koğculuk
yapmak, bir kimse aleyhine
söylenen sözleri, bir kötülük
maksadı ile o kimseye
ulaştırmak demektir.

77 Va’d

78 Vefa

79 Vakar

80 Himmet

Söz vermektir.Söz verilen bir
şey, bir kimsenin yapacağına
dair söz verdiği iştir. İnsan
gerek olmadıkça söz
vermemeli, söz verince de
"İnşaallah" deyip onu yerine
getirmelidir.
Verilen sözü yerine getirmek,
borcu ödemek, din ve akla
uygun olarak gereken şeyi
yerine getirip altından çıkmak
demektir. Eski dostluğu
korumaya da "vefakarlık"
denir.
Ağırbaşlı olmak, yapılacak
işlerde tedbirli veya yavaş
davranmaktır. Samimi olan
vakar insanın kıymetini
yükseltir. Bunun işareti,
insanlar arasında ve
yalnızlıkta eşit bir hal üzere
bulunmak demektir. Vakar bir
büyüklenme hali değildir.
Düşünceden, şerefi koruma
duygusundan, ilmin ve hilmin
kuvvetinden ileri gelir.

Yüksek bir irade, kalbin bütün
ruh kuvveti ile Yüce Allah'a ve
kutsal amaçlara yönelmesi
demektir. İnsan himmetine
göre yükselir. "Himmetin
yüksekliği imandandır."
Yüksek şeylere yetişmek
arzusu, üstün bir himmetin
nişanıdır. "Daima yükseklik
aynasına gözünü dik ki,
Gözünden himmet nuru
parlayıp yansın..."

Caymak, sözünde durmamak,
verile nsözü yerine
getirmemek demektir.
Hulf

Hafiflik

Hafiflik insanın şerfini giderir.
Hafiflik ahmaklık ve az akıllık
alametidir.Gereksiz yere sağa
sola bakmak, elini kolunu
sağını solunu lüzümuz hareket
ettirmek, her söze önemle
kulak vermek, gereksiz
sorular sormak, soru ve
cevapta acele etmek, elbise
veya kıyafete gereğinden
fazla önem vermek hafiflik
eseridir.

Himmetin karşıtı; huyun
aşağılığı ve bayağı şeylere
istek göstermesidir.

Kolaylık, zenginlik, bir şeyin
yapılması veya yapılmaması
üzerinde kolaylık göstermek
demektir.

81 Yüsr

Usr (Güçlük)

Çetinik , güçlük demektir.
"Müjdeleyiniz,
tiksindirmeyiniz. Kolaylık
gösteriniz, güçleştirmeyiniz."
İnsanların kalplerini
sevindirmek, nefret
doğuracak şeylerden
kaçınmak ve insanlara her
işte kolaylık göstermek
esastır. " Din kolaylıktır.
Dinde üstünlük yarışına çıkan
herhangi bir kimseye, din
muhakkak üstün gelir."
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