
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜGVA ÇİZİMLERLE KIRK HADİS 

YARIŞMA HADİSLERİ 

 

1. Her kim sabah namazını kılarsa, o kimse Allah'ın koruması altındadır.  

Müslim, Mesâcid, 262 

 

2. Sabah veya akşam camiye giden kimseye, Allah her gidişi için cennette bir ikram 

hazırla(tı)r. 

Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 125 - Buhârî, Ezân 37; Müslim, Mesâcid 285 

 

3. Kul namaza durduğunda, bütün günahları getirilir. Başı ve omuzları üzerine 

konulur. Rüku ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır.      

Taberanî, el-Kebîr-şamile- 6/44 

 

4. Camide cemaatle namaz kılan, tek başına namaz kılandan, 27 kat daha fazla 

sevap kazanır. 

Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249. Ayrıca bk. Nesâî, İmâmet 42; İbni Mâce, 

Mesâcid 16 

 

5.  Beş vakit namaz, herhangi birinizin kapısı önünden gürül gürül akan ve içinde 

günde beş defa yıkandığı ırmağa benzer. 

Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 430 (Müslim, Mesâcid 284 

 

6. Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilmelisin; ihtiyarlığından önce 

gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, yokluğundan önce varlığının, 

meşguliyetinden önce boş vaktinin ve ölümünden önce hayatının.  

Hâkim, Müstedrek, IV,341 

 

7. “Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an 

gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve kalbinin 

tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde “yalancılar” arasına kaydedilir. 

Muvatta, Kelam, 18, 2, 990 

 

8. Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete 

iletir. 

Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 1545 - Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105. Ayrıca 

bk. Ebû Dâvûd, Edeb 80; Tirmizi, Birr 46; İbn-i Mâce, Mukaddime 7; Dua 5 

 

9. Allah, şehidin kul borcu dışındaki bütün günahlarını bağışlar. 

Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 1315-Müslim, İmâre 119 

 



10. Mümin müminin aynasıdır, mümin müminin kardeşidir, (ihtiyaç duyduğunda) 

onun geçimini temin eder / zarardan-ziyandan korur ve arkasından da / 

gıyabında da elinden geldikçe onu savunur.  

Ebu Davud, Edeb, 49 

 

11. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş 

olmazsınız.  

Müslim, îman 93-94. Ayrıca bk.Tirmizî, Et'ime 45, Kıyamet 56; İbni Mace, 

Mukaddime 9, Edeb 11 

 

12. 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 - Müslim, Müsâkât 10 

 

13. Kim bir yaşlıya hürmet ederse, Allah da ona yaşlandığında saygı gösterecek 

birisini ihsan eder.  

Tirmizî, "Birr," 15; Ebu Davud, "Edeb," 58 

 

14. Kişi arkadaşının dini(ahlakı) üzerindedir, kiminle arkadaşlık yapacağınıza 

dikkat edin.   

Ebu Davud, Edeb, 19, Tirmizi, Zühd, 45 

 

15. Güçlü olan güreşte başkasını yenebilen değildir; esas güçlü olan öfke anında 

öfkesine hâkim olarak nefsine hâkim olabilendir.  

Müslim, Birr 106, (2608); Ebû Dâvud, Edeb 3, (4779) 

 

16. Her duyduğunu başkasına söylemesi kişiye günah olarak yeter.  

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Müslim 

 

17. Küçüklerimizi sevmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. 

Tirmizi, ''Birr,'' 15;Ebu Davud,''Edep,'' 58 

 

18. Kardeşini güler yüzle karşılamak bile olsa, hiçbir iyiliği küçümseme.  

Müslim, Birr 144. Ayrıca bk. Tirmizî, Et`ime 30, Birr 45 

 

19. Bir kul, başka bir kulun ayıbını bu dünyada örterse, kıyamet gününde Allah da 

onun ayıbını örter. 

Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 247 (Müslim, Zikr 38. Ayrıca bk. İbniMâce, Mukaddime 

17 

 

20. Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete 

iletir. 

Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105 

 



21. Haset (kıskançlık) etmekten sakının. Zira ateşin odunu (veya otları) yiyip 

bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir. 

Ebu Davud, h. no: 4903 

 

22. Kötülük yapıldığını gören, ona eliyle engel olsun. Eliyle engel olamazsa diliyle 

engel olsun. Bunu da yapamazsa o kötülükten nefret etsin. 

Müslim İman 49 

 

23. Komşusu açken tok yatan, bizden değildir.  

İbn Ebu Şeybe, El-Musannef 164 

 

24. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim 

etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir 

ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da 

onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanı(n 

kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.   

Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58 

 

25. Hiçbiriniz kendisi için istediğini başkası için de istemedikçe (gerçek) iman etmiş 

olamaz.  

Buhari , İman, 7 , Müslim 

 

26. Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin 

kalplerinize ve işlerinize bakar.  

Müslim Birr,33 

 

27.  (Mümin) Kardeşinle gereksiz tartışmaya girme, onunla kırıcı bir şekilde 

şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.  

Tirmizi, Birr , 58 

 

28. Kıyametin koptuğunu görseniz de elinizdeki fidanı dikin.  

Buharî, el-Edebül-Müfred s. 168 

 

29. Bir Müslümanın, yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. 

Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No: 1498 (Müslim, Zikir 87, 88. Ayrıca bk. İbni Mâce, 

Menâsik 5 

 

30. Kur’ân okuyunuz. Çünkü Allâh, içinde Kur’ân bulunan bir kalbe azâb etmez. 

Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1 

 

31. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 

Tirmizi, Fedailül Kuran, 15 

 



32. Mü'minlerin iman bakımından en kâmil/olgun olanı; ahlâkı güzel olan ve âilesine 

nâzik davranandır. 

Nesâî, Işretu'n-Nisâ, 229; Tirmizî, İman hadis no: 2612 

 

33. Allah Teâlâ’nın rızâsı, anne ve babayı hoşnut ederek kazanılır. Allah Teâlâ’nın 

gazabı da anne ve babayı öfkelendirmek sûretiyle celbedilir. 

Tirmizî, Birr, 3/1899 

 

34. Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap 

olmayana, Arap olmayanın Arap'a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında 

bir üstünlüğü yoktur. 

İbn Hanbel, 5/411 

 

35. Ümmetimin fesada gittiği zamanda kim benim sünnetime sarılsa ona yüz şehit 

sevabı vardır. 

İbni Adiy, el-Kâmil fi’d-Duafâ, 2:739; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 1:41; 

Taberânî, el-Mecmeu’l-Kebîr, 1394; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 7:282. 

 

36. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparlarsa biz de kötülük 

yaparız.' diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız; bilakis, iyilik yaptıklarında 

insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara kötülük yapmamayı 

içinize (bir ilke olarak) yerleştiriniz.  

Tirmizî, "Birr", 63 

 

37. "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt 

çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç 

günden fazla küs durması helâl olmaz!"  

Buhârî, Edeb, 62 

 

 

38. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren, onları koruyup gözetmiş 

sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten adam, kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman 

bile, onlara iyilik etmeye devam edendir.  

Buhârî, Edeb 15. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Zekât 45; Tirmizî, Birr 10 

 

39. Mizana ilk konacak amel güzel ahlak ve cömertliktir. (İhya C. 3 S. 116) 

 

40. "Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip 

seni (o şeyle) imtihan eder." (Tirmizî, "Sıfatü'l-kıyâme" 54) 

 

 

 


