
1.       “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.” (T4 Tirmizî, Tahâret, 1; 
HM14717 İbn Hanbel, III, 341) 

2.     “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allahü tealadan başka ilâh olmadığına ve 
Muhammed’in (aleyhisselam) Allah’ın resûlü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, 
zekât vermek, Kâbe"yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (M113 Müslim, îmân, 21) 

3.      “Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisiyle 
dövüşmeye veya hakaretleşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum." desin…” (B1894 Buhârî, 
Savm, 2) 

4.     “…Bilin ki! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o, iyi (doğru ve düzgün) olursa bütün vücut iyi 
(doğru ve düzgün) olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki! O, kalptir.” (B52 Buhârî, Îmân, 
39) 

5.     "Mescid-i Aksa'ya gidin ve içerisinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz 
kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.” (Ebu Davud, K. Salat, 14.) 

6.     “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir 
bedene benzer. (Bu) Öyle bir beden ki, bir uzvu rahatsızlandığında diğer uzuvları da uykusuzluk 
ve yüksek ateşle bu acıya ortak olur.” (M6586 Müslim, Birr, 66; B6011 Buhârî, Edeb, 27) 

7.     “Bozguncu, cimri ve yaptığı iyiliği başa kakan kimse cennete giremez.” (T1963 Tirmizî, Birr, 
41) 

8.     “Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir 
arada bulunmaz.” (HM8577 İbn Hanbel, II, 349) 

9.     “Müslüman, dilinden ve elinden başkalarının güvende olduğu kimsedir…” (B10 Buhârî, Îmân, 
4; M162 Müslim, Îmân, 65) 

10.  “Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlâkı en iyi olanlarıdır. Sizin en 
hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır.” (T1162 Tirmizî, Radâ", 11) 

11.    “Hediyeleşin. Çünkü hediye, gönülden kini, nefreti söküp atar.” (T2130 Tirmizî, Velâ, 6) 

12.  “Kim güzelce abdest alır ve sevabını Allah’tan umarak (hasta olan) Müslüman kardeşini 
ziyaret ederse, yürüyerek yetmiş yılda kat edilecek bir mesafe kadar cehennemden 
uzaklaştırılır.” (D3097 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 3) 

13.   “Bir kötülük gören kişi, eli ile değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eli ile değiştirsin. Buna gücü 
yetmez ise dili ile değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbi ile (o kötülüğe) buğz etsin (onu hoş 
görmesin). Bu ise imanın zayıf halidir.” (D1140 Ebû Dâvûd, Salât, 239-242) 



14.  “Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer: Kibir, ganimet(millet) malına hainlik ve 
ödenmemiş borç (kul hakkı).” (T1572 Tirmizî, Siyer, 21; İM2412 İbn Mâce, Sadakât, 12) 

15.  “Hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de 
Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın!” (N4354 Nesâî, Sayd, 34) 

16.  “…İyilik, kalbini huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir; kötülük ise insanlar sana fetva 
verseler bile, kalbini huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir.” (DM2561 Dârimî, Büyû", 2) 

17.  “Yalan yere yemin ederek Müslüman bir kişinin malını ele geçiren kimse, Allah"a 
kavuştuğunda O"nu (kendisine) öfkelenmiş hâlde bulur.” (B7445 Buhârî, Tevhîd, 24) 

18.  "Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın!" (M4525 Müslim, Cihâd ve 
siyer, 6) 

19.  Üç kimsenin; duası, makbul dualardır, bunların kabul edilişinde şüphe yoktur: Zulme 
uğrayanın duası, yolcunun (misafirin) duası, ana-babanın çocuklarına duası.» (Buhari, Edebül 
Müfred: Ebu Davud; C. 8, S. 195., 8 Kitabu's-Salât, Tirmizi: 25 Kitabu'l-Birr ) 

20.“Size sıkı sıkı tutunduğunuz müddetçe dalalete düşmeyeceğiniz iki şey bırakıyorum: Allah’ın 
kitabı ve Resûlünün sünneti.” (İmam Malik, Muvatta, Kader 3). 

21.  “Akıllı kimse nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz(ahmak) kimse de nefsini 
kötü duygulara tâbi kılan ve Allah’ın bağışlayıcı olmasını bahane ederek ibadet etmeyendir.” 
(Tirmizî, Kıyâmet 25; İbn Mâce, Zühd 31). 

22. “İslam’da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı verilir. O çığırda yürüyenlerin sevabından da 
kendisine verilir. Fakat bu, onların sevabından hiçbir şeyi azaltmaz. Her kim de İslam’da kötü bir 
çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay 
ayrılır. Fakat bu, onların günahından hiçbir şey eksiltmez” (Müslim, Zekât 69). 

23. “Bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet gösterirse, Allah da ona yaşlılığında 
hürmet edecek birini hazırlar.” (Tirmizî, Birr 75).  

24.“Allah sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” 
(Müslim, Birr, 34). 

25.  “Allah’ım, ben iki zayıfın; yetimin ve kadının hakları hususunda insanları şiddetle 
uyarıyorum. Onların haklarına el uzatılmasını yasaklıyorum.” (İbn Mâce, Edeb 6; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, II, 440) 

26.“Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, 
cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana ‘yerhamukallah/Allah sana rahmetiyle 
muamelede bulunsun’ demek.” (Buhârî, Cenâiz 2; Müslim, Selam 4). 



27. “İnsan sabah uyanınca bütün organları dile başvurur ve şöyle derler: ‘Bizim haklarımızı 
korumakta Allah’tan kork. Biz senin söyleyeceklerine bağlıyız. Sen doğru olursan biz de doğru 
oluruz. Sen eğrilirsen biz de yoldan çıkarız’ ” (Buhârî, Edeb 31; Müslim, İman 74). 

28.“İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.”(B7376 Buhârî, Tevhîd, 2; M6030 
Müslim, Fedâil, 66) 

29.                 “Allahu teala, benim sözümü (hadisimi) işiten, bunu iyice kavrayan, ezberleyen ve 
başkalarına duyuran kişinin yüzünü nurlandırsın.” (Tirmizî: İlim 7) 

30. “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” (Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân 21). 

31.   “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi 
devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında "doğru/sıddîk" olarak tescillenir. 
Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı 
yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında "yalancı/kezzâb" olarak tescillenir.” (M6639 
Müslim, Birr, 105) 

32. "Ölüp de Allahü teala katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde, şehitten başka hiç 
kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. 
Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için, dünyaya dönüp bir kez daha 
şehit olmayı arzular." (B2795 Buhârî, Cihâd, 6) 

33. “Müslüman kardeşini küçük görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.”(M6541 Müslim, Birr, 32) 

34. “(İnsanlar arasında) laf taşıyan kişi cennete giremez.”(B6056 Buhârî, Edeb, 50; M290 Müslim, 
Îmân, 168) 

35. “(İnsanları) Rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmak sadakadır.” (B2989 Buhârî, Cihâd, 128)  

36. “Kur’an-ı Kerim’i öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur’an-ı Kerim’i öğrenen, okuyan ve 
gereğini yapan kimse, her tarafa güzel koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur’an’ı öğrendiği 
hâlde (onu okumadan ve okutmadan) yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer.” 
(T2876 Tirmizî, Fedâilü"l-Kur"ân, 2) 

37. “Kim Allah"a ve âhiret gününe inanıyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah"a ve 
âhiret gününe inanıyorsa, akraba ile irtibatını sürdürsün...” (B6138 Buhârî, Edeb, 85) 

38. “İnsan ölünce şu üçü dışında amelleri (nin sevabı) kesilir: Sadaka-i câriye (faydası devam 
eden hayır), faydalanılan ilim, arkasından dua eden hayırlı evlât.”(M4223 Müslim, Vasiyye, 14) 



39.“Anne baba (rızası), kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılarından birisidir. Bu 
kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmış!”(T1900 
Tirmizî, Birr, 3) 

40.                “Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. 
Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir.”(D5121 Ebû Dâvûd, Edeb, 111-112) 

 

 

  


