
Soru:

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Perşembe, 10 Mart 2011 21:22 - 

Soru:Geçmiş ve Gelecekteki günahları affettiren ameller nelerdir?

  

Cevap:Allah’ın rızasına uygun yapılan ameller günahları affettiricidir.

  

      

  

Nitekim  hadiste zikredilen kayanın düşmesiyle mağarada kapalı  bulunan üç  kişinin
bu güzel amellerini dualarına şefaatçı kılmalarıyla kurtulmaları,

  

 *Yine hadiste zikredilen;eski zamanlarda bulunan kötü bir  kadın  susamış köpeğe su
vermesi sonucu mağfirete mazhar olması.

  

 *Ve yine 99 kişiyi  öldüren  kimsenin bulunduğu çevreyi terk etmesiyle affa mazhar
olmasıdır.

  

  

 *Allah’tan korkmalı.

  

 İbnu Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 
buyurdular ki: 

  

 "Sizden önce yaşayanlar arasında Kifl adında biri vardı. Bildiğinden hiç  şaşmazdı.
İhtiyaç içinde olduğunu bildiği bir kadına gelerek, altmış dinar  verdi. Kadından kâm
almak üzere teşebbüse geçince kadın, titredi ve ağladı.  "Niye ağlıyorsun?" diye sorunca,
kadın: 
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 "Bu benim hiç yapmadığım (haram) bir amel. Bu günaha beni razı eden de  fakrımdır!"
dedi. Adam da: 

  

 "Yani sen şimdi Allah korkusuyla mı ağlıyorsun? Öyleyse, Allah'tan korkmaya ben 
senden daha layıkım! Haydi git, verdiğim para da senin olsun. Vallahi ben bundan  böyle
Allah'a hiç asi olmayacağım!" dedi. Adam o gece öldü. Sabah, kapısında şu  yazılı idi: 

  

 "Allah Kifl'i mağfiret etti!" 

  

 Halk bu duruma şaşırdı kaldı. Allah o devrin peygamberine Kifl'in durumunu  vahyen
bildirinceye kadar şaşkınlık devam etti."[1]

  

  

 “Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir  kötülüğü affederseniz (bilin ki), Allah da çok
affedicidir, her şeye hakkıyla  gücü yetendir.” [2]

  

  

 *Salih ameller günahları affettiricidir.

  

 “İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları  işlediklerinin
daha güzeliyle mükâfatlandıracağız.”[3]

  

 “Onlar ki, küçük günahlar müstesna, günahın büyüklerinden (şirkten) ve  fuhşiyattan
kaçınırlar, muhakkak Rabbin geniş mağfiretlidir (onları bağışlar).  O, sizi (babanız Adem’i)
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topraktan yarattığı sıra ve sizler analarınızın  karınlarında ceninler iken, sizin hallerinizi
çok iyi bilendir. Şimdi  nefislerinizi temize çıkarmayın; O, Allah’dan korkanın kim
olduğunu çok iyi  bilendir.”[4]

  

  

*Samimi  bir duada bulunmalı.

  

 “Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana  teslim olan
bir ümmet (kıl) ve bize (hac) ibadetinin yerlerini (ve kurallarını)  göster ve tövbemizi kabul
et. Muhakkak ki Sen, Sen, tövbeleri kabul edensin,  rahmet edensin (rahmet nuru
gönderensin).”[5]

  

 “Sonra insanların akın akın geldikleri yerden, akın akın gelin ve Allah'a  istiğfar edin
(mağfiret dileyin). Muhakkak ki Allah, Gafûr'dur (mağfiret  edendir), Rahîm'dir (Rahîm
esması ile tecelli edendir).”[6]

  

 “Resûl, Rabbinden kendisine indirilene îmân etti ve mü'minler de, hepsi Allah'a,  O'nun
meleklerine, kitaplarına ve resûllerine îmân etti. “Biz, O'nun resûlleri  arasından (hiç)
birini, diğerinden ayırmayız.” Ve “ışittik ve itaat ettik! Ve  Rabbimiz, Senin mağfiretini
(dileriz). Ve masîr (varış) Sana'dır (Sana doğru  yola çıkarız ve Sana ulaşırız).” dediler.

  

 Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz (sorumlu tutmaz). 
Kazandığı (dereceler) onundur ve iktisap ettiği (kazandığı negatif dereceler) de  onundur
(sorumluluğu onun üzerindedir). Rabbimiz! Şâyet unuttuysak veya hata  yaptıysak bizi
aheze etme (sorgulama). Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin  gibi bizim üzerimize
ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat (güç) yetiremeyeceğimiz  şeyi bize yükleme. Ve bizi af
ve mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esması ile  bize tecelli et, rahmet nurunu gönder).
sen bizim Mevlâmız'sın. Artık kâfirler  kavmine karşı bize yardım et.”[7]

  

 * Nasuh  tevbesi  ile tevbe  etmek .
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 Zira tevbe Allah’a sığınmadır.Günahlar şeytana yakınlaşmadır.

  

 Şeytana yaklaştıracak her şeyden uzaklaşıp,Allah’a yaklaştıracak her şeye  yönelmedir.

  

 Özetle;İhlas,samimiyet,tevbe,istiğfar,ibadet,ciddiyet,salahat ve müdavemet,takva  ve
rızaya nailiyettir.

  

10-03-2011

  

MEHMET  ÖZÇELİK
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