
 

AİLE 
 

1. “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı 

olanınızım.” (Tirmizi,Menakıb,63) 

2. “Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba 

ilişkilerini sürdürsün!” (Müslim, Birr ve sıla,20) 

3. “Anne baba cennet kapısının en ortancasıdır. Bu kapıdan girme fırsatını ister kaçırsın ister 

yakalasın.” (Tirmizi, Birr ve sıla, 3) 

4. “Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini 

yapmayın ve onların gizli hâllerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hâllerini 

araştırırsa Allah da onun gizli hâlini araştırır. Allah kimin gizli hâlini araştırırsa onu 

evinde bile (gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak) rezil eder.” 

 (D4880 Ebû Dâvûd, Edeb, 35) 

 

5. “Yavrum! Ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu, sana ve ev halkına bereket olur.”  

(Tirmizi, İsti’zan,10)  

6. “Bir kişi, sevabını Allah"tan umarak ailesine harcama yaptığında, bu harcama onun için 

sadaka olur.” (B55 Buhârî, Îmân, 41; M2322 Müslim, Zekât, 48) 

7. Abdullah b. Amr"ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Bakmakla 

yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.” (D1692 Ebû Dâvûd, 

Zekât, 45) 

8. “Zandan sakının. Çünkü zan, yalanın ta kendisidir. Birbirinizin konuştuğuna kulak 

kabartmayın, birbirinizin özel hâllerini araştırmayın, birbirinizle üstünlük yarışına 

girmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. 

Ey Allah"ın kulları! Kardeş olun!” (B6064 Buhârî, Edeb, 57; M6536 Müslim, Birr, 28) 

9. Hz. Aişe (r.a) “Hz. Peygamber (s.a.s) evde ne yapardı?” diye sorduğumda şöyle cevap vermişti: 

“Ailesinin işlerini görür, ezanı duyunca (namaz için) çıkardı.” (Buhari, Nafakat.8) 

10. “Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere adaletli davrananlar, Allah 

Teala katında, Rahman’ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar.” (Nesai, 

Adabü’l-kudat,1)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DUA VE ŞÜKÜR 
 

1. “Allah’a hamdederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur.” (İbn-i Mace, Nikah, 

19. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Edeb, 18/4840) 

2. “Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamdetmesinden, bir şey içtikten sonra 

hamdetmesinden hoşnut olur.” (Müslim, Zikir, 89) 

3. “Dua ibadettir.” (Ebû Dâvûd, Vitir 23) 

4. “Mü’minin durumu gıbta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır 

sebebidir. Böylesi bir özellik sadece mü’minde vardır: Sevinecek olsa, şükreder; bu onun 

için hayır olur.  Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur.” 

(Müslim, Zühd 64) 

5. "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez." (1 1954 TirmizI, Birr, 35) 

6. "Denildi ki: "Ey Allah'ın Resûlü! En ziyade dinlenmeye (ve kabule) mazhar olan dua 

hangisidir? "Gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan 

dualardır!" diye cevap verdi." (Tirmizî, Daavât 101) 

7. Rasülullah (s.a.v) buyurdular ki: "Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise 

(secdede) duayı çok yapın. (Müslim, Salât 215) 

8. Ezân ile ikâmet arasında yapılan duâ müstecâbdır. Bu arada hemen dûa ediniz.” 

(Tirmizî, Salat, 44) 

9. Müslüman bir kul, yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek “ Onun için 

istediğinin aynısı sana da verilsin!” der. (Müslim, Zikir, 86) 

10. “Kendisine bir ikramda bulunulan kişi, imkân bulduğu takdirde karşılığını versin. 

Bulamazsa (o iyiliği yapana) övgüde bulunsun. Çünkü (bir iyiliği) öven, şükran borcunu 

yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyen ise nankörlük etmiş olur.”  (Ebu Davud edep 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENÇLİK 

1. Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Herhangi bir genç, bir 

ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek 

kimseler lütfeder.” (Tirmizî, Birr, 75) 

2. "İnsanoğluna şu beş şeyden hesap sorulmadıkça, onun ayakları, Kıyamet gününde 

Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır: 

a) Ömrünü nerede tükettiğinden, 

b) Gençliğini nerede yıprattığından, 

c) Malını nerede kazanıp 

d) Nereye harcadığından ve, 

e) Öğrendiği ilimle nasıl amel ettiğinden."  (Tirmizi, Sıfâtü'l-Kıyâme 1) 

3. “Gençlerinizin en hayırlısı, (sefahetten uzak durmakta ve temkinli davranmakta) 

ihtiyarlara benzeyendir. Yaşlılarınızın en fenası ise, (başını gaflete sokmakta ve nefsinin 

arzularına uymakta) gençler gibi yaşayandır.”  (Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, 10/270; İbn 

Hacer, el-Metalibu’l-Aliye, 3/3) 

4.  “Yedi kimseyi Allah Teâlâ kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet 

gününde, gölgesinde barındıracaktır. Bunlardan biri de, Rabbine ibadet ederek yetişen 

gençtir.” (Buhârî, Ezân, 36) 

5. “İnsanlar içinde Yüce Allah’ın en sevdiği kimse, kötülükleri terk edip, iyiliklere yönelen 

gençtir.”  (Ebu Davud, Salât, 26) 

6. “Huşû duyan gençler, (namaz kılarak) rükû eden yaşlılar, emzikli bebekler ve otlayan 

hayvanlar olmasaydı mutlaka başınıza azap yağardı. (Ebû Ya’lâ, Müsned, XI, 287) 

7. Abdullah İbni Abbas  radıyallahu anhümâ’dan nakledildiğine göre şöyle demiştir: Bir gün 

Hz. Peygamber’in terkisinde bulunuyordum. Bana:“Yavrucuğum/Delikanlı, sana bazı 

kaideler öğreteyim” dedi ve şöyle buyurdu: “Allah’ın buyruklarını gözet ki, Allah da 

seni gözetip korusun. Allah’ın (rızâsını) her işte önde tut, Allah’ı önünde bulursun. 

Bir şey isteyeceksen Allah’tan iste. Yardım dileyeceksen, Allah’tan dile! Ve bil ki, 

bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak Allah’ın senin 

için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Yine eğer bütün ümmet, sana zarar 

vermeye kalksalar, ancak Allah’ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. 

Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde 

kesinleşmiştir. (Bundan sonra takdirde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.)”   

(Tirmizî, Kıyâmet 59) 

8.  “Hâl ve hareketlerinde Müslümanların ziynetini takınan (onlara benzeyen) bir genç 

görürseniz işte o sizin en faziletlinizdir.”   (Râmûz 47/16). 

9. Bir genç dünya lezzetlerini ve boş şeyleri terk eder, gençliğine rağmen Allah-ü Teâlâ›ya 

itâate devam ederse, Allah ona yetmiş iki sıddîkın ecrini ihsan eder ve kendisine, “Ey 

gençliğini benim tâatime tahsis edip şehvetini terk eden genç! Sen bana bazı meleklerim 

gibisin!” buyurur.  (Râmûz 383/2). 

10. Resulullah (sav) buyurmuştur: "Allah (cc) tevbe eden gençleri sever."  (Câmiü's-Sağîr:1866) 

 



İLİM 
 

1. “Allah, bizden bir söz işitip, onu işittiği gibi (başkasına) ulaştıran kişinin yüzünü ak 

etsin. Kendisine ( bilgi ) ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ( ve kendisine 

aktaran) kimseden daha kavrayışlıdır...”  (Tirmizi ilim, 7) 

2. “İlim ancak öğrenmekle elde edilir.” ( Buharı,  ilim, 10) 

3. “Öğreten, öğrenen, dinleyen ya da ilmi seven/destekleyen ol, beşincisi olma, helâk 

olursun!” (Darimi Mukaddime 26) 

4. “Ancak iki kişiye gıpta edilir: Onlardan biri, Allah’ın kendisine mal verdiği ve Hak 

yolunda o malı harcamasına imkân tanınan kişi, diğeri de Allah’ın kendisine hikmet 

verdiği ve onunla hüküm veren ve onu başkalarına öğreten kişidir.”   (Buharı, ilim, 15) 

5. “Bir ilim öğreten kimseye, —onların sevabında bir eksilme olmaksızın— öğrettiği ilimle 

amel edenlerin kazandıkları sevap kadar sevap verilir.”     (İbni Mace ilim 20) 

6. Allah Resûlü bilginin aktarılmasını, herkese ulaştırılmasını arzu ediyordu. “Benden bir 

âyet bile olsa ulaştırınız.”   (Buharı, Enbiya,  50) 

7. “Her kim, kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile 

gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır.”  (Ebu 

Davud, ilim,9) 

8. “İlim için yola koyulan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır.”    ( Tirmizi, ilim, 2) 

9. “ Sadakanın en faziletlisi, Müslüman’ın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman 

kardeşine öğretmesidir.”   (İbni Mace, Sünnet, 20) 

10. “Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve 

fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım.” 

(T3482 Tirmizî, Deavât, 68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

İBADET 
 

1. Câbir b. Abdullah"tan (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:  

“Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.” (T4 Tirmizî, Tahâret, 1; 

HM14717 İbn Hanbel, III, 341) 

2. İbn Abbâs’tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah: “Ezberinde Kur’an’dan hiçbir âyet 

bulunmayan kimse, harap bir ev gibidir, buyurmuştur.”  (T2913 Tirmizî, Fedâilü’l-

Kur’ân, 18) 

3. “Her kim inanarak ve (sevabını Allah’tan) umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse 

geçmiş günahları bağışlanır. Her kim Ramazan orucunu inanarak ve (mükâfatını 

Allah’tan) umarak tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (B1901 Buhârî, Savm, 6) 

4. Enes (b. Mâlik)"ten (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur. “Sahura 

kalkın. Çünkü sahurda bereket vardır.” (M2549 Müslim, Sıyâm, 45) 

5. Ebû Zer’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir: “Sizin her bir ekleminiz 

için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her 

tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır; marufu (iyiliği) emir, münkerden 

(kötülükten) nehiy de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekât namaz bunların 

yerini tutar.” (M1671 Müslim, Müsâfirîn, 84) 

6. Cündeb el-Kasrî’den işitildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim sabah 

namazını kılarsa, o kimse Allah’ın koruması altındadır.” (M1494 Müslim, Mesâcid, 262) 

7. Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle buyurmuştur: “İman 

yetmiş yahut altmış küsur bölümdür. Bunların en üstünü lâ ilâhe illâllâh sözüdür. En 

aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir bölümüdür.” 

(M153 Müslim, Îmân, 58; B9 Buhârî, Îmân, 3) 

8. Ebû Ümâme Sudey b. Aclân el-Bâhilî (ra) anlatıyor: Vedâ Haccı hutbesinde Resûlullah’ın 

şöyle dediğini işittim: “Allah’tan sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu 

tutun; mallarınızın zekâtını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin 

cennetine girin.” (T616 Tirmizî, Cum’a, 80) 

9. Abdullah b. Ömer’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 

buyurmuştur: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha 

faziletlidir.”  (B645 Buhârî, Ezân, 30; M1477 Müslim, Mesâcid, 249) 

 
10. Peygamberimizin eşi Hz. Âişe’nin (ra) naklettiğine göre, “Hz. Peygamber (sav) vefat 

edinceye kadar Ramazan’ın son on gününde itikâfa girerdi.” (B2026 Buhârî, İ’tikâf, 1) 

 
 

 

 

 

 



İMAN 

 
1. “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret 

gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden 

kişi ya hayır söylesin ya da sussun.”  (D5154 Ebû Dâvûd, Edeb, 122, 123) 

2. “Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse 

diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin 

ki bu imanın en zayıf derecesidir.” (Müslim, İman, 78.) 

3. Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Canım kudret elinde olan Allah’a 

yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de 

iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? 

Aranızda selamı yayınız!” (Müslim, îman 93-94.) 

4. “Kul, İslam'ı kabul edip de onu güzel yaşarsa, Allah ona daha önce yaptığı her sevabı 

yazar, geçmişte işlediği her bir günahı da silinir. Ondan sonra karşılık şöyle olur: her 

sevaba karşılık on ila yedi yüz katına kadar sevap yazılır. Günah ise karşılığı ne ise öyle 

yazılır, ancak Allah bağışlayıp da o günahtan tamamıyla geçiverirse başka." (Buhari, 

İman 31)  

5.  “Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in   

Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar…”        

(B128 Buhârî, İlim, 49) 

6. “Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır: Allah ve Resûlü’nü her 

şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini 

kurtardıktan sonra tekrar inkârcılığa dönmekten ateşe atılmaktan kaçındığı gibi 

kaçınmak.” (M165 Müslim, Îmân, 67) 

7. “Kur’an’ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. 

Kur’an’ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır.”  

(B4937 Buhârî, Tefsîr, (Abese) 1) 

8. “Kim İslâm’da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, 

kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey 

eksilmez. Kim de İslâm’da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra 

bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların 

günahlarından da bir şey eksilmez.”  (M6800 Müslim, İlim, 15) 

9. “Hasta olan Müslüman kardeşini ziyarete giden kimse, onun yanında oturuncaya kadar 

(âdeta) cennet meyveleri içinde yürümüş olur. Oturduğu zaman onu rahmet kaplar. 

Eğer ziyareti sabahleyin olursa akşama kadar yetmiş bin melek onun için dua ve istiğfar 

eder. Ziyareti akşam olursa sabaha kadar yetmiş bin melek onun için dua ve istiğfar 

eder.”  (İM1442 İbn Mâce, Cenâiz, 2)       

10. Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise 

arzularına uyup bir de Allah’tan (bağışlanma) umandır.”    (T2459 Tirmizî, Sıfatü’l-

kıyâme, 25) 

 



KARDEŞLİK-BİRLİK 

 

1. “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) 

2. “Kişinin Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak kendisine yeter.”     

(Muslim, Birr 32) 

3. "Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun 

kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini 

kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve âhirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir 

Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve âhirette onun ayıplarını örter. Kul, 

kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur." (Müslim, Birr, 58) 

4. "Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah 

katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır."           

(Tirmizî, Birr, 28; Dârimî, Siyer, 3) 

5. "Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık 

kurulamayan kimsede hayır yoktur."  (İbn Hanbel, 2/40) 

6. "Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et." Bunun üzerine birisi, "Ey Allah'ın 

Resûlü! Eğer mazlum ise yardım ederim, ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim?" 

dedi. Resûlullah buyurdu ki, "Onu zulümden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne engel 

olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır."  (Buhârî, İkrâh, 7) 

7. “Iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. 

Size yaptığınız takdir de birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mı? Aranız da selamı 

yayın.”   (Mümin, İman 93) 

8. “Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet 

edene icabet edin, size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek 

bir şey bulamazsanız karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.” 

(Ebu Davud, Zekat 38) 

9. “Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin.  Ey 

Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küs 

durması helal olmaz.” (Buharı, Edep 62) 

10. “Kardeşinle ( düşmanlığa varan) tartışmaya girme, onunla ( kırıcı şekilde ) şakalaşma ve 

ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.”  (Tirmizi, Birr, 58) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



YARDIMLAŞMAK 
 

1. “Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da O kimseyi cennet meyveleriyle 

doyuracaktır. Yine bir mümin, susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu 

giderirse, Allah Kıyamette ona (misk ile mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan)          

Rahîk-ı Mahtûm’dan içirecektir. Yine bir mümin, elbiseye ihtiyacı olan bir mümini 

giydirirse, Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir.”                    

(Tirmizî, Kıyâme, 18)  

2. “Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet 

Edene icabet edin, size bir iyilik yapana Karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek 

Bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuzu Kanaat getirinceye kadar ona dua 

edin.”     (Ebu Dâvud, Zekat, 38)  

3. “Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy, Sonra komşularına bak, uygun bir şekilde 

Çorbadan onlara ikram et.” (Müslim, Birr, 143)  

4. Resûlullah(s.a.v.), “Ben ve yetime kol kanat Geren (yardım eden) kimse cennette böyle 

(yan yana) olacağız.” Buyurdu ve aralarını hafifçe açarak İşaret parmağıyla orta 

parmağını gösterdi.  (Buhari, Talâk, 25)   

5. “Resulullah (s.a.v.) kendisinden bir şey istendiğinde asla “Hayır” demezdi.”             

(Müslim, Fedail, 56)  

6. “Kimin yanında iki kişilik yemek varsa üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan 

beşinci ya da altıncı kişiyi misafir etsin!” (Buhari, Mevakit, 41)  

7. “Her iyilik bir sadakadır.” (Buhari, Edeb,33) 

8. “Dul bir kadının ve fakirin işleri için koşturan kimse, Allah yolunda cihat eden yahut 

geceyi namazla gündüzü oruçla geçiren kimse gibidir.”  (Buhari, Nafaka,1) 

9. “Herhangi bir Müslüman, bir ağaç diker, ya da bir ekin eker de, ondan kuş, ya da insan,  

veya hayvan yerse, mutlaka karşılığında bir sadaka sevabı alır.” (Buhârî) 

10. "Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş 

olmaz" (Tırmizi, Sıfatü'l-kıyâme,59) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



MERHAMET 
 

1. “Allah her şeye karşı iyi güzel davranmayı emretti.” (Müslim, Sayd ve zeybaih, 57) 

2. “Merhamet edin ki, size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki, Allah da size bağışlasın.”  

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, II.219) 

3.  “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.” (Buhari, Tevhit,2) 

4.  “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat 

göstermede tek bir vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde, bedenin diğer 

organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.”                               

(Müslim, Birr ve Sıla, 66; Buhari, Edeb, 27) 

5. “Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki 

göktekiler de size merhamet etsin!”    (Tirmizi, Birr ve Sıla, 16; Buhari, Edeb,13) 

6.  “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” 

(Tirmizi, Birr ve Sıla, 15) 

7.  “Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini artırır ve onu cennetine koyar: 

Güçsüzlere yumuşak davranmak, anne babaya şefkat etmek ve elinin altında 

bulunanlara iyi muamele etmek.”   (Tirmizi, Sıfatü’l-Kıyame, 48) 

8.  Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aIeyhissalatü vesselam) (bir gün), 

Hasan İbnu Ali (radıyallahu anhüma)'yı öpmüş idi. Bu sırada yanında bulunan Akra' 

İbnu Habis, (sanki bunu tuhaf karşıladı ve:) "Benim on tane çocuğum var. Fakat 

onlardan hiçbirini öpmedim" dedi. Resûlullah (aleyhissalatü vesselam) ona bakıp: 

"Merhamet etmeyene merhamet edilmez" buyurdu." Rezin ilave etti: "(Resûlullah 

(aleyhissalatü vesselam) şunu da söyledi: "Allah siz(in kalbiniz)den merhameti çıkardı 

ise ben ne yapabilirim?”                                                                                                  

(Buhari, Edeb 18, Müslim, Fedail 65, (2318); Tirmizi, Birr 12, (1912); Ebu Davud, Edeb 156, 

(5218)) 

9. İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatü vesselam) 

buyurdular ki: "Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi 

hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşeratından yemeye de salmamıştı."   

(Buhari, Bed'ü'l-Halk 17, Şirb 9, Enbiya 50; Müslim, Birr 151, (2242)) 

10. “Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu 

yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, on katından yedi yüz katına 

hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı 

geçirir de onu yapamazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, bir kötülük 

günahı yazılır ve Allah onu siler.”    (Darimi, Rikak, 70) 

 

 

 

 

 

 



 

TEMİZLİK 
 

1. “Bir Müslüman (veya mü’min) abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği 

günahlar abdest suyu (veya suyun son damlası) ile dökülür gider. Ellerini yıkadığında 

elleri ile işlediği günahlar abdest suyu (veya suyun son damlası) ile dökülür (öyle ki kişi 

bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur). Ayaklarını yıkadığında da, ayaklarıyla 

işlediği günahları abdest suyu (veya suyun son damlaları) ile akıp gider. Nihayet o 

Müslüman günahlarından tamamıyla arınmış olur.”   (Müslim, Tahâret 32) 

2. “Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel 

kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki kişinin 

arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe okurken susup onu 

dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır.”       (Buhârî, Cum’a 19) 

3. “Bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah’ın farzlarından bir farzı yerine 

getirmek için Allah’ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı 

silip yok eder; diğer adımı da onu bir derece yükseltir.”       (Müslim, Mesâcid 282) 

4. “Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman, onu alıp bulaşan şeyi temizledikten 

sonra yesin. Lokmasını şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça da elini beze 

silmesin. Zira yemeğinin neresinde bereket bulunduğunu bilemez.”   (Müslim, Eşribe 136) 

5. “Ümmetimi (veya insanları) zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz 

vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim." (Buhârî, Cum'a 8) 

6. Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: "Yemeğin bereketi, hem yemekten önce hem de 

yemekten sonra elleri yıkamaktadır."  (Tirmizi, Şemail, 79) 

7. Rasûlullah diğer bir hadis-i serifinde söyle buyurmuştur: “Bana, iyisiyle kötüsüyle 

ümmetimin amelleri gösterildi. İyiliklerinin arasında, eziyet veren şeyin yoldan 

kaldırılmasını da gördüm. Kötü amelleri arasında, mescidin içerisine tükürüp onu 

temizlememeyi de gördüm.”       (Müslim, Mesâcid, 58) 

8. “Beyaz renk elbise giyiniz. Çünkü beyaz daha temiz ve daha hoş görünümlüdür. 

Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız.” (Nesâî, Cenâiz 38) 

9.  “Benim ümmetim Kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı “Yüzleri nurlu, elleri ve 

ayakları bembeyaz olanlar” diye (hesap mahalline veya mîzan başına) çağrılacaklardır.”  

(Buharı, Vudu, 3) 

10. “Allah temizdir, temizliği sever. Kerem sahibidir, iyiliği sever. Cömerttir, cömertliği 

sever. Evlerinizin çevresini temiz tutun...”  (Et- Tibbun, Nebevi, 216) 

 


