TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI
ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
“ÇİZİMLERLE 40 HADİS” YARIŞMA HADİSLERİ
1. “Nerede ve nasıl olursan ol, Allah’tan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından
iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin!” (Tirmizî, Birr 55)

2. “Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi Müslüman
oluşundandır.” (Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 68)

3. “Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz.
Mallarınızın zekâtını veriniz… (Bu takdirde doğruca) Rabbinizin cennetine
girersiniz.” (Tirmizî, Cum’a 80)

4. “Bütün kalbiyle şehid olmayı isteyen kişiyi Allah, yatağında ölse bile, şehidler
mertebesine ulaştırır.” (Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 58)

5. “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat
ve boş vakit.” (Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 98)

6. “İnsanların en kârlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır.” ((Buhârî, Rikak 1
7. “Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir.”

(Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 117)

8. “Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği
küçümseme.”.( Müsâkât 7 )

9. “Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu
yenen şey kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur.” (Riyâzü’s-Sâlihîn,
Hadis No: 137)

10. “Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır.” (Riyâzü’sSâlihîn, Hadis No: 175)

11. “Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip
istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” (Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 185)
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12. “Bir kul, başka bir kulun ayıbını bu dünyada örterse, kıyamet gününde Allah da
onun ayıbını örter.” (Müslim, Zikr 38.)

13. “Bir adam Allah’ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun
için bir sadaka olur.” (Buhârî, Îmân 41)

14. Resulullah (SAV), Yetimi himâye eden kimseyle cennette şöylece beraber
bulunacağız” buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını, aralarını biraz aralayarak,
gösterdi. (Buhârî, Talâk 25)

15. “Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp
gözetsin.” ((Buhârî, Edeb 12.)
16. Sevgili Peygamberimizin eşi Mü’minlerin Annesi Hazreti Meymûne (Radıyallâhu
Anhâ) Peygamberimize: Ey Allah’ın Rasulü! Beytü’l-Makdis (Mescîd-i Aksa)
hakkında görüşünüz nedir? dedi. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz Şöyle
Buyurdu: “Oraya gidin ve içerisinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde
namaz kılma imkanınız olmazsa o mescidin kandillerinde yakılmak üzere oraya
zeytin yağı gönderin” (Ebu Davûd Kitabut Salat, 14)

17. “Beş vakit namaz, herhangi birinizin kapısı önünden gürül gürül akan ve içinde
günde beş defa yıkandığı ırmağa benzer.” (Müslim, Mesâcid 284)

18. Ebu Hureyre (ra), Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu
haber vermiştir. : “(İbâdet için) sadece şu üç mescide yolculuk yapılır: Mescid-i
Harâm, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksâ…”

(Buhârî, Mescidü Mekke 1)

19. “Gerçek zenginlik; mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir.”

(Buhârî, Rikak 15)

20. “Nerede kolaylık varsa, orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey
çirkindir."

(Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 636)

21. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” (Ebû Dâvûd, Edeb
17)

22. “Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş, bana karşı gelen de Allah’a karşı gelmiş
olur…” (Buhârî, Cihâd 109)

23. “Hayâ ancak hayır kazandırır.” (Müslim, Îmân 60)
24. “Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden
koruyunuz. O kadarını da bulamayanlar, güzel bir sözle olsun kendilerini
korusunlar.” (Buhârî, Edeb 34)

25. “İki Müslüman karşılaştıklarında el sıkışırlarsa, birbirlerinden ayrılmadan önce
günahları bağışlanır.” (Ebû Dâvûd, Edeb 143)

26. “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara
şefaatçi olarak gelecektir.” (Müslim, Müsâfirîn 252)

27. “Kalbinde Kur’an’dan bir bölüm bulunmayan kimse harap ev gibidir. (Buharî, Edeb, 12.)
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28. “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha
faziletlidir.” (Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 1066)

29. “İslâm beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve
Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru
kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan
orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân 1)

30. "Kim ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek terâvih
namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Müslim, Îmân 19–22)

31. "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et"
(Tirmizî, Daavât 84)

32. "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve
şeytanlar bağlanır." (Ebû Dâvûd, Tatavvu 8)

33. "Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin.
Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, ‘ben oruçluyum’ desin" (Buhârî, Savm 9)

34. “Allahım! Günahımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncesini, sonrasını, açığını,
gizlisini bağışla!” (Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 1432)

35. "Rabbim Allah'tır de! Sonra dosdoğru ol!" (Tirmizî, Zühd 61)
36. "Koğuculuk(dedikodu) yapan cennete giremez." (Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No:1539)
37. "Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete
iletir.” (İbn-i Mâce, Et’ime, 1; Dârimî, Salât, 156)

38. "Haset (kıskançlık) etmekten sakının. Zira ateşin odunu (veya otları) yiyip
bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir." (Ebû Dâvûd, Edeb 44.)

39. “Ey kalpleri halden hale çeviren Allah’ım! Benim kalbimi dininden ayırma!” (Tirmizî,
Kader 7)

40. “Allah’ım, selâm sensin. selâmet ve esenlik sendendir. Ey azamet (yücelik) ve
kerem (cömertlik) sahibi Allah’ım, sen hayır ve bereketi çok olansın”(Müslim, Mesâcid
135)
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