
1. “Sizden bana en yakın olan kimse, bana çokça salavât getirendir.” (Câmi’u’s-sağîr) 

2. “Cenâb-ı Allah amelsiz îmânı ve îmânsız da ameli kabûl buyurmaz.” (Menâvî) 

3. “Lisan ile kalb bir olmadıkça hiçbir kul, mü’min-i kâmil olmaz.” (Kenzü’l İrfân) 

4. “Yetimi himâye eden cennette şöylece benimle beraberdir.” (Resûlullâh (s.a.v.) 

‘hâkezâ’ derken şahâdet parmağıyla orta parmağını aralıklı açarak göstermiştir.) 

(Buhârî) 

5. “Helâlinden kazanmak hak yolunda yapılan muhârebe kadar ecirlidir (sevap kazanır).” 

(Deylemî) 

6. “Zenginlik, arazi ve mal çokluğundan ibâret değildir. Asıl zenginlik kalp zenginliği 

yani kanaattir.” (Müslim) 

7. “Canın her istediğini yemek de israf cümlesindendir.” (Ebû Dâvud) 

8. “Amellerin Allah’a en sevgilisi, az da olsa devamlı olanıdır.” (Buhârî) 

9. “Ömrü uzun ve ameli, hareketi, işi ve ibâdeti güzel olan kimseye ne mutlu!” 

(Taberânî) 

10. "Namazda Fatiha suresini okumayan kimsenin namazı yoktur." (Buhârî, Müslim, Ebu 

Dâvud) 

11. "Kim hakkı olmadığı halde başkasına ait bir toprak parçasını gasp ederse kıyamet 

günü o yerin yedi kat toprağı o kişinin sırtına yüklenir ." (Buhârî, Ahmed b. Hanbel) 

12. "Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün şerefini tanımayan bizden 

değildir." (Ebu Davud, Tirmizi) 

13. "Sadaka malı eksiltmez. Bir kul başkalarını affederse Allah onun şerefini artırır. Kim 

Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir." (Müslim) 

14. "Allah yemek yeyip de arkasından kendisine hamd eden, su içip de arkasından 

kendisine hamd eden kulundan razı olur." (Müslim) 



15. "Ölüyü üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner; biri kalır: Ailesi ve 

malı geri döner; ameli ise kalır." (Buhârî) 

16.  "Alışveriş yapanlar (bulundukları) meclisten ayrılmadıkları sürece 

muhayyerdirler(serbesttirler). Eğer doğru konuşurlarsa alışverişlerinin bereketini 

görürler. Eğer bazı şeyleri saklarlarsa alışverişlerinin bereketi kaçar." (Buhârî) 

17. "Kim bir hayra delalet ederse(sebep olursa), onu yapan kadar sevap kazanır." 

(Müslim) 

18. "Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman üzerinde 

durmaz, bir şey emanet edilirse hıyanet eder." (Buhârî) 

19. "Hasetten uzak durun; zira ateş nasıl odunu/ kuru otu yakar bitirirse, haset de iyilikleri 

öylece yakar bitirir." (Ebu Dâvud) 

20.  "İnsanların arasını bulan; hayır ulaştıran yahut hayır söyleyen yalancı değildir." 

(Buhârî) 

21. "Laf götürüp getiren cennete girmez." (Buhârî, Müslim) 

22. “Dinin başı İslam (teslimiyet), direği ise namazdır.” (Tirmizî, İbn Hanbel) 

23. “Din kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme!” (Müslim) 

24. “Cennet'in anahtarı namaz, namazın anahtarı abdesttir.” (Tırmizi) 

25. “Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah’ın (c.c.) size emrettiği gibi kardeşler olun.” 

(İbn Mace) 

26. “Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.” 

(Ahmed b. Hanbel) 

27. “Oruçluyken unutarak yiyip içen kimse, orucunu tamamlasın. Zira onu ancak Allah 

yedirmiş ve içirmiştir.” (Müslim)  

28. “Her kim sabah namazını kılarsa, o kimse Allah’ın koruması altındadır.” (Müslim) 

29. Günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir. (İbn Hanbel) 



30. “Kardeşinin başına gelen (kötü) bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet 

edip seni (o şeyle) imtihan eder.” (Tırmızi) 

31. Kardeşinle (gereksiz) tartışmaya girme, onunla (kırıcı şekilde) şakalaşma ve ona 

yerine getiremeyeceğin sözü verme.” (Tırmızi) 

32. “Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut 

olur.”(Taberânî, Beyhakî) 

33. “Üç dua vardır ki, bunlar süphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve 

babanın evladına duası.” (İbn Mâce) 

34. “Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karsı en iyi davrananlarınızdır.” (Tirmizî, İbn 

Mâce) 

35. “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden 

değildir.” (Tirmizî, Ebû Dâvûd) 

36. “Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) 

komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.” (Buhari, Müslim) 

37. “Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler.” 

(Tirmizi, Müslim) 

38. “İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o 

bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” (Buhârî, Müslim) 

39. “Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların 

yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır.” (Buhari, Müslim) 

40. “Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.”(Ebû Dâvûd) 


