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1. HADİS
AMELLER NİYETLERE GÖREDİR

الحديث ال�أول

اإِنََّما  اِب  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه  َيُقوُل: »اإِنََّما اْل�أْعَماُل ِبالنِّيَّاِت َو َعْن َاِميِر اْلُمْؤِمِنيَن اأِبي َحْفٍص ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

لُِكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى؛ َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه اإَِلى اللِه َوَرُسولِِه َفِهْجَرتُُه اإَِلى اللِه َوَرُسولِِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه لُِدْنَيا ُيِصيُبَها اأِو 

اْمَراأٍة َيْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه اإَِلى َما َهاَجَر اإَِلْيِه«

ُد ْبُن اإِْسَماِعيَل ْبِن اإِْبَراِهيَم ْبِن اْلُمِغَيَرِة ْبِن َبْرِدْزَبْه اْلُبَخارِي، َواأُبو اْلُحَسْيِن ُمْسِلُم  ثِيَن: اأُبو َعْبِد اللِه ُمَحمَّ )َرَواُه اإَِماَما اْلُمَحدِّ

اِج ْبُن ُمْسِلٍم اْلُقَشْيِريُّ النَّْيَساُبورِيُّ َرِضَي اللُه َعْنُهَما فِي َصِحيَحْيِهَما اللََّذْيِن ُهَما اأَصحُّ اْلُكُتِب اْلُمَصنََّفِة( ْبُن اْلَحجَّ

Hadisin Meali
Mü’minlerin emiri Ömer bin Hattab’tan (radiyallahu anh) rivayet olunur ki o (radiyallahu anh) şöyle 

der: 

Resulullah’ı (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle söylerken duydum: “Ameller niyetlere göredir. Bir 
kimse için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti, Allah’a (celle celaluhu) ve Resulü’ne (sallallahu aley-
hi ve sellem) ise onun hicreti, Allah’a ve Resulü’nedir. Elde edeceği bir dünyalık veya nikahlayacağı 
bir kadından dolayı hicret edenin hicreti ise, hicretine sebep olan şeyedir.”1

1	 Buhari,	Müslim,	Ebu	Davud,	Tirmizi,	İbn	Mace,	Nesai,	Darakutni,	İbn	Hıbban	ve	Beyhaki
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2. HADİS 
İSLAM, İMAN VE İHSAN

الحديث الثاني

اِب َقاَل: َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسوِل اللِه  َذاَت َيْوٍم اإِْذ َطَلَع َعَلْيَنا َرُجٌل َشِديُد َبَياِض الثَِّياِب، َشِديُد َسَواِد  َعْن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

ْيِه َعَلى  َفِر، َول�َ َيْعِرُفُه ِمنَّا اأَحٌد َحتَّى َجَلَس اإَِلى النَِّبىِّ  َفاأْسَنَد ُرْكَبَتْيِه اإَِلى ُرْكَبَتْيِه، َوَوَضَع َكفَّ َعِر، ل�َ ُيَرى َعَلْيِه اأَثُر السَّ الشَّ

ًدا  ْسلاَُم اأْن َتْشَهَد اأْن َل� اإِلَٰه اإِلَّ� اللُه َواأنَّ ُمَحمَّ ْسلاَِم. َفَقاَل َرُسوُل اللِه : »َاْل�إِ ُد اأْخِبْرنِى َعِن ال�إِ َفِخَذْيِه، َوَقاَل: َيا ُمَحمَّ

َكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتُحجَّ اْلَبْيَت اإِِن اْسَتَطْعَت اإَِلْيِه َسِبيلاً«. َقاَل: َصَدْقَت. َقاَل:  تَِي الزَّ َلاَة، َوتُْؤ َرُسوُل اللِه، َوتُِقيَم الصَّ

يَماِن. َقاَل: »اأْن تُْؤِمَن ِباللِه َوَملاَئَِكِتِه َوُكُتِبِه َورُُسِلِه َواْلَيْوِم اْل�ِٰخِر َوتُْؤِمَن  قُُه. َقاَل: َفاأْخِبْرنِي َعِن اْل�إِ َفَعِجْبَنا َلُه َيْساأُلُه َوُيَصدِّ

نَُّه  ْحَساِن. َقاَل: »اأْن َتْعُبَد اللَه َكاأنََّك َتَراُه َفاإِْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفاإِ ِباْلَقَدرِ َخْيِرِه َوَشرِِّه«. َقاَل: َصَدْقَت. َقاَل: َفاأْخِبْرنِى َعِن اْل�إِ

ائِِل«. َقاَل: َفاأْخِبْرنِي َعْن اأَماَرتَِها. َقاَل: »اأْن  اَعِة. َقاَل: »َما اْلَمْسُئوُل َعْنَها ِباأْعَلَم ِمَن السَّ َيَراَك«. َقاَل: َفاأْخِبْرنِي َعِن السَّ

اِء َيَتَطاَوُلوَن فِى اْلُبْنَياِن«. َقاَل: ثُمَّ اْنَطَلَق، َفَلِبْثُت َمِليًّا. ثُمَّ َقاَل لِي:  َتِلَد اْل�أَمُة َربََّتَها، َواأْن َتَرى اْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة رَِعاَء الشَّ

نَُّه ِجْبِريُل اأَتاُكْم ُيَعلُِّمُكْم ِديَنُكْم«. )رواه مسلم( ائُِل«؟ قُْلُت: َاللُه َوَرُسوُلُه اأْعَلُم. َقاَل: »َفاإِ »َيا ُعَمُر اأَتْدرِى َمِن السَّ

Hadisin Meali
Ömer’den (radiyallahu anh) şöyle rivayet edilmiştir: 

Biz bir gün Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) yanında otururken, birden, elbisesi bembeyaz, 
saçları simsiyah bir adam çıkageldi. Üzerinde yolculuk yaptığını gösteren herhangi bir belirti ol-
madığı gibi aramızda da onu tanıyan birisi yoktu. Adam, Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) yanı-
na kadar gelip oturdu; dizlerini onun dizlerine dayadı; ellerini dizlerinin üzerine koydu ve şöyle 
dedi:
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- Ya Muhammed! (sallallahu aleyhi ve sellem) Bana İslam’ın ne demek olduğunu söyle?

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şu cevabı verdi: 

- İslam, Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in de Allah’ın Resulü olduğuna şehadet 
etmen, namaz kılman, zekât vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse haccetmendir. 
Adam, doğru söyledin, dedi. 

Biz onun, hem sormasına hem de tasdik etmesine şaşırdık. Adam sonra:

- Şimdi de bana imanın ne demek olduğunu söyle, dedi. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): Al-
lah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin O’ndan 
olduğuna inanmandır, buyurdu.

Adam yine: 

- Doğru söyledin, dedi. 

Arkasından: 

-Bana ihsanı anlat, dedi.

Rasululah (sallallahu aleyhi ve sellem): 

- İhsan, görüyormuş gibi Allah’a ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o, 
muhakkak seni görmektedir, cevabını verdi.

Adam: 

- Bana, kıyametin ne zaman kopacağını söyle, dedi.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): -Sorulan, (bu konuda) sorandan daha bilgili değildir (senin 
gibi ben de bilmiyorum), dedi.

O: 

- Öyleyse bana kıyametin alametlerinden söz et, dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): 
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- Cariyenin hanımefendisini doğurması ve yalınayak, çıplak, fakir deve çobanlarını yaptırdık-
ları binalarla boy ölçüşürken görmendir, dedi.

Hz. Ömer (radiyallahu anh) sözüne şöyle devam etti:  Daha sonra adam çıkıp gitti. Bir süre hayret-
ler içinde kaldım. Sonra Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

Ömer! Soru soran kimdi, biliyor musun? dedi.

Ben de: 

- Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedim.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): 

- O Cebrail’di. Size dininizi öğretmeye gelmişti, buyurdu.”1

1	 Müslim,	Tirmizi,	Ebu	Davud	ve	Nesai	
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3. HADİS 
 İSLAM’IN TEMEL ESASLARI

الحديث الثالث

ْسَلاُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة اأْن  اِب  َقاَل: َسِمْعُت  َقاَل: »ُبِنَي اْل�إِ َعْن َاِبي َعْبِد الرَّْحٰمِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

َكاِة، َوَحجِّ اْلَبْيِت، َوَصْوِم َرَمَضاَن« )رواه البخاري  اإِيَتاِء الزَّ َلاِة، َو اإَِقاِم الصَّ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َو َل� اِلَٰه اِلَّ� اللُه َوَانَّ ُمَحمَّ

ومسلم(

Hadisin Meali
Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer’den (radiyallahu anh), o, şöyle der:

Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu duydum: 

İslam dini beş temel esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan (celle celaluhu) başka ilah olmadığına 
ve Muhammed’in Allah’ın (celle celaluhu) Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât ver-
mek, Kâbe’yi tavaf etmek (hacca gitmek), Ramazan orucunu tutmak.”1

1	 Buhari,	Müslim,	Tirmizi,	Nesai	ve	Ahmed	b.	Hanbel	
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4. HADİS 
İNSANIN YARATILIŞINDAKİ DEVRELER VE SONU

الحديث الرابع

اِدُق اْلَمْصُدوُق َقاَل: اإِنَّ اأَحَدُكْم ُيْجَمُع  َثَنا َرُسوُل اللِه  َوُهَو الصَّ َعْن اأِبي َعْبِد الرَّْحٰمِن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد  َقاَل: َحدَّ

وَح،  َخْلُقُه فِي َبْطِن اأمِِّه اأْرَبِعيَن َيْوًما، ثُمَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذلَِك، ثُمَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذلَِك، ثُمَّ ُيْرَسُل اْلَمَلُك َفَيْنُفُخ فِيِه الرُّ

َوُيْؤَمُر ِباأْرَبِع َكِلَماٍت: ِبَكْتِب رِْزقِِه َواأَجِلِه َوَعَمِلِه َوَشِقيٌّ اأْو َسِعيٌد. َفَوالَِّذي َل� اِلَٰه َغْيُرُه؛ اإِنَّ اأَحَدُكْم َلَيْعَمُل ِبَعَمِل اأْهِل اْلَجنَِّة 

اإِنَّ اأَحَدُكْم َلَيْعَمُل ِبَعَمِل َاْهِل  َحتَّى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَنها اإِل�َّ ِذَراٌع َفَيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب َفَيْعَمُل ِبَعَمِل اأْهِل النَّارِ، َفَيْدُخُلَها. َو

النَّارِ َحتَّى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَنَها اإِل�َّ ِذَراٌع َفَيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب َفَيْعَمُل ِبَعَمِل اأْهِل اْلَجنَِّة، َفَيْدُخُلَها. )رواه البخاري ومسلم(

Hadisin Meali
Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes’ud’dan (radiyallahu anh):

- Doğru olan ve doğruluğu Allah tarafından tasdik edilen Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bize 
şöyle anlattı:

- Her birinizin yaratılışı, anasının karnında şöyle olur: Kırk gün nutfe olarak kalır. İkinci kırk 
günde alaka (kan pıhtısı) halini alır. Üçüncü kırk günde et parçası haline gelir. Bunlardan sonra, 
görevli melek gönderilir ve o, bu et parçasına ruh üfler. Ona dört kelimeyi; rızkını, ecelini, amelini, 
şaki mi (fena hareketli, bahtsız) yoksa said (iyi hareketli, bahtlı) mi olacağını yazması emredilir.

Kendinden başka ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki, sizden biri cennetliklerin amelini işler, o 
kadar ki cennetle kendi arasında bir arşınlık mesafe kalır. Ancak hakkındaki yazı (kader) üstün gelir, 
(dönüp) cehennemliklerin amelini işlemeye başlar ve sonunda cehenneme girer. Yine sizden birisi, ce-
hennemliklerin amelini yapa yapa, cehennemle kendisi arasında bir arşın mesafe kalacak hale gelir. Fa-
kat hakkındaki yazı ona üstün gelir, cennetliklerin amellerini işlemeye başlar ve sonunda cennete girer.1

1	 Buhari,	Müslim,	Ebu	Davud,	Tirmizi	ve	İbni	Mace
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5. HADİS 
MÜNKER VE BİD’ATLARIN  

KABUL EDİLMEMESİ

الحديث الخامس

َعْن اأمِّ اْلُمْؤِميَن اأمِّ َعْبِد اللِه َعائَِشَة َرِضَي اللُه َعْنَها َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللِه : »َمْن اأْحَدَث فِي اأْمرَِنا َهَذا َما َلْيَس ِمْنُه َفُهَو َردٌّ« 

)رواه البخاري ومسلم( َوفِي رَِواَيٍة لُِمْسِلٍم: »َمْن َعِمَل َعَمًلا َلْيَس َعَلْيِه َاْمُرَنا َفُهَو َردٌّ«

Hadisin Meali
Mü’minlerin annesi, ümmü Abdillah Aişe’den (radiyallahu anh):

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Kim bizim bu dinimizde bulunmayan bir şey 
ortaya çıkarırsa, o merduttur (geri çevrilmiştir).”1

Müslim’e ait bir rivayette şöyle buyrulmaktadır: “Kim bu dinimize uygun olmayan bir amel 
yaparsa, o ameli merduttur, kabul olunmaz.”2

1	 Buhari	ve	Müslim
2	 Buhari,	Müslim,	Ebu	Davud	ve	İbn	Mace
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6. HADİS 
HELAL VE HARAM

الحديث السادس

اإِنَّ اْلَحَراَم َبيٌِّن، َوَبْيَنُهَما  َعْن اأِبي َعْبِد اللِه النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه  َيُقوُل: »اإِنَّ َاْلَحلاََل َبيٌِّن َو

ُبَهاِت َوَقَع فِي اْلَحَراِم،  ُمَشبََّهاٌت، ل�َ َيْعَلُمُهنَّ َكِثيٌر ِمَن النَّاِس؛ َفَمِن اتََّقى اْلُمَشبََّهاِت اْسَتْبَراأ لِِديِِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع فِي الشُّ

اإِنَّ فِي  اإِنَّ ِحَمى اللِه َتَعاَلى َمَحارُِمُه. األ�َ َو اإِنَّ لُِكلِّ َمِلٍك ِحًمى. األ�َ َو اِعي َيرَْعى َحْوَل اْلِحَمى ُيوِشُك اأْن َيْرَتَع فِيِه. األ�َ َو َكالرَّ

اإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه األ�َ َوِهَي اْلَقْلُب«. )رواه البخاري ومسلم( اْلَجَسِد ُمْضَغًة؛ اإَِذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه، َو

Hadisin Meali
Ebu Abdillah bin en-Nu’man bin Beşir ‘den(radiyallahu anh), Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) 

şöyle dediğini duydum: “Helal olan bellidir, haram da bellidir. İkisi arasında helale de harama 
da benzeyen ve insanların çoğunun hükmünü bilmediği şeyler vardır. Kim bu şüpheli olanlardan 
sakınırsa dinini ve namusunu korumuş olur. Kim de şüphelilere dalarsa sonunda harama dalar. 
(Bunun durumu) Koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibidir ki koruluğa dalması pek 
uzak değildir. Dikkat edin! Her sultanın bir koruluğu vardır. Allah’ın (celle celaluhu) koruluğu ise 
haram kıldıklarıdır.

Dikkat edin! Vücutta bir et parçası vardır ki o iyi olduğunda, vücudun tamamı iyi olur. O bo-
zulduğu zaman vücudun tamamı bozulur. Haberiniz olsun! O kalptir.”1 

1	 Buhari,	Müslim,	Ebu	Davud,	Tirmizi,	Nesai	ve	İbn	Mace
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7. HADİS 
DİN NASİHATTIR

الحديث السابع

يُن النَِّصيَحُة« قُْلَنا: لَِمْن؟ َقاَل: »لِلِّٰه َولِِكَتاِبِه َولَِرُسولِِه  ارِىِّ  اأنَّ النَِّبىَّ  َقاَل: »الدِّ َعْن اأِبي ُرَقيََّة َتِميِم ْبِن اأْوٍس الدَّ

ِة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَِّتِهْم«. )رواه مسلم( أئِمَّ َولِ�

Hadisin Meali
Ebu Rukayye Temim bin Evs ed-Dari’den (radiyallahu anh):

“Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): “Din nasihattir.” buyurdu. Biz de: “Kimin için dedik.” O (sal-
lallahu aleyhi ve sellem) “Allah için, kitabı hakkında, Peygamber’i hakkında, Müslümanların idarecileri 
hakkında ve diğer Müslümanlar hakkında nasihattir.” cevabını verdi.1 

1	 Müslim,	Ebu	Davud	ve	Nesai	
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8. HADİS 
MÜSLÜMAN’IN KANININ VE  

MALININ HARAMLIĞI

الحديث الثامن

َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللُه َعْنُهَما اأنَّ َرُسوَل اللِه  َقاَل: »اأِمْرُت اأْن اأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا اأْن ل�َ اإِلَٰه اإِل�َّ اللُه، َواأنَّ 

ْسلاَِم،  َذا َفَعُلوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َواأْمَواَلُهْم اإِل�َّ ِبَحقِّ اْل�إِ َكاَة، َفاإِ لاََة، َوُيْؤتُوا الزَّ ًدا َرُسوُل اللِه، َوُيِقيُموا الصَّ ُمَحمَّ

َوِحَساُبُهْم َعَلى اللِه َتَعاَلى« )رواه البخاري ومسلم(

Hadisin Meali
Abdullah bin Ömer’ den (radiyallahu anh):

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah” 
demelerini sağlayıncaya, namaz kılıncaya ve zekat verinceye kadar insanlarla savaşmakla emro-
lundum. Bunu yaparlarsa, İslam'ın hakkı olan hükümler dışında, kanlarını ve mallarını benden 
korumuş olurlar. (İç) hesapları ise Allah’a aittir.”1

1	 Buhari	ve	Müslim
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9. HADİS 
KOLAYLIK GÖSTERMEK, ZORLUK ÇIKARMAMAK, 

İTAAT EDİP İNATÇILIĞI BIRAKMAK 
KURTULUŞ YOLUDUR

الحديث التاسع

َعْن اأِبي ُهَرْيَرَة َعْبِد الرَّْحٰمِن ْبِن َصْخٍر  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه  َيُقوُل: »َما َنَهْيُتُكْم َعْنُه َفاْجَتِنُبوُه، َوَما اأَمْرتُُكْم ِبِه 

نََّما اأْهَلَك الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َكْثَرُة َمَسائِِلِهْم َواْخِتلاَُفُهْم َعَلى اأْنِبَيائِِهْم«. )رواه البخاري ومسلم( َفاْفَعُلوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم، َفاإِ

Hadisin Meali
Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr (radiyallahu anh)'dan:

“Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'ın şöyle buyurduğunu duydum: “Sizi men ettiğim şeylerden 
sakının. Emrettiklerimi de gücünüzün yettiği oranda yerine getirin. Şüphesiz sizden öncekileri, 
çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri mahvetmiştir.”1

1	 Buhari	ve	Müslim
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10. HADİS 
TEMİZ VE HELAL YEMEK, DUANIN  

KABUL ŞARTLARINDANDIR

الحديث العاشر

اإِنَّ اللَه اأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما اأَمَر ِبِه  َعْن اأِبى ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه  »اإِنَّ اللَه َتَعاَلى َطيٌِّب ل�َ َيْقَبُل اإِل�َّ َطيًِّبا، َو

يَِّباِت َواْعَمُلوا َصالًِحا اإِنِّى ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌم﴾ َوَقاَل: ﴿َيا اأيَُّها الَِّذيَن اَٰمُنوا ُكُلوا  اْلُمْرَسِليَن، َفَقاَل: ﴿َيا اأيَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ

َماِء: َيا َربِّ َيا َربِّ َوَمْطَعُمُه َحَراٌم  َفَر اأْشَعَث اأْغَبَر َيُمدُّ َيَدْيِه اإَِلى السَّ ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم﴾« ثُمَّ َذَكَر الرَُّجَل ُيِطيُل السَّ

َوَمْشَرُبُه َحَراٌم َوَمْلَبُسُه َحَراٌم َوُغِذَى ِباْلَحَراِم َفاأنَّى ُيْسَتَجاُب لَِذلَِك« )رواه مسلم(

Hadisin Meali
Ebu Hureyre’nin (radiyallahu anh) rivayet ettiğine göre, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle bu-

yurdu:

“Allah (celle celaluhu) temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Allah (celle celaluhu) peygamberlere 
neyi emrettiyse, Mü’minlere de onu emretmiş ve: “Ey peygamberler! Tertemiz, helal olanlardan yiyin 
ve salih amel işleyin.”1, “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların tertemiz ve helal olanlardan yiyin.”2

Sonra Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), hac için uzun uzadıya yolculuk yapan, saçları dağınık, 
toz toprak içinde kalan bir adamı anlatarak şöyle buyurdu:

“Bu adam ellerini semaya kaldırıp: Ya Rabbi! Ya Rabbi! diye yalvarır. Hâlbuki o adamın yedi-
ği haramdır. Vücudu haram gıdalarla beslenmiştir. Bunun duası nasıl kabul edilir?”3

1	 Mu'minun,	51.
2	 Bakara,	172.
3	 Müslim	ve	Tirmizi
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11. HADİS 
KESİN OLANI ALIP  

ŞÜPHELİLERDEN UZAK DURMAK

الحديث الحادي عشر

ٍد اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َاِبي َطالٍِب ِسْبِط َرُسوِل اللِه  َرِضَي اللُه َعْنُهَما، َقاَل: َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل اللِه  َعْن اأِبي ُمَحمَّ

: »َدْع َما َيِريُبَك اإَِلى َما ل�َ َيِريُبَك«. )رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح(

Hadisin Meali
Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) torunu ve gül kokulusu Ebu Muhammed, Hasan b. Ali (radi-

yallahu anh) şu hadisi rivayet etmiştir: “Sana şüpheli geleni bırakıp şüpheli olmayanı al.”1 

1	 Tirmizi,	Nesai,	İmam	Ahmed,	Şeyh	Ahmed	Şakir,	senedi	sahihtir,	demiştir	



18

12. HADİS 
FAYDALI OLANLA 
MEŞGUL OLMAK

الحديث الثاني عشر

َعْن َاِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه : »ِمْن ُحْسِن اِْسَلاِم اْلَمْرِء َتْرُكُه َما َل� َيْعِنيِه« )حديث حسن، رواه الترمذي 

وغيره(

Hadisin Meali
Ebu Hureyre’nin (radiyallahu anh) rivayet ettiğine göre, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle bu-

yurdu:

“Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin dini’nin güzelliğindendir.”1

1	 Tirmizi,	İbn	Mace,	Ez-Zerkani	Muvatt’a	şerhinde	isnadı	hasen	hatta	sahih,	demiştir.
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13. HADİS 
İMAN VE İSLAM KARDEŞLİĞİ

الحديث الثالث عشر

أِخيِه َما  َعْن َاِبي َحْمَزَة َاَنِس ْبِن َمالٍِك  َخاِدِم َرُسوِل اللِه  َعِن النَِّبيِّ  َقال: »َل� ُيْؤِمُن َاَحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ لِ�

ُيِحبُّ لَِنْفِسِه« )رواه البخاري ومسلم(

Hadisin Meali
Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) hizmetçisi Ebu Hamza Enes bin Malik (radiyallahu anh) şunu 

rivayet etti:

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyırdu: “Sizden birisi, kendisi için arzu ettiğini, kardeşi 
için de arzu etmedikçe hakkıyla iman etmiş olamaz.”1

1	 Buhârî,	Îmân	7,	Müslim,	Îmân	71,	Riyazus	salihin	H.	no=	1829	ayrıca	Nesai,	Tirmizi	ve	İbn	Mace
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14. HADİS 
MÜSLÜMAN’IN 

KANINI DÖKMEK HARAMDIR

الحديث الرابع عشر

انِي، َوالنَّْفُس  َعِن اْبِن َمْسُعوٍد  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه :»َل� َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم اِلَّ� ِباإِْحَدى َثَلاٍث: َالثَّيُِّب الزَّ

ِبالنَّْفِس، َوالتَّارُِك لِِديِنِه اْلُمَفارُِق لِْلَجَماَعِة« )رواه البخاري ومسلم(

Hadisin Meali
Abdullah bin Mes’ud’un (radiyallahu anh) rivayetine göre, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle 

buyurdu: 

“Allah’tan başka ilah olmadığına, benim Allah’ın Resulü olduğuma şahitlik eden Müslüman’ın 
kanı, ancak şu üç kişiden biri olduğunda helal olur: Zina eden evli, kasten adam öldüren ve İslam ce-
maatinden ayrılarak dininden dönen.”1 

1 Buhari, Müslim, Ebu Davud
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15. HADİS 
İMANIN BAZI ÖZELLİKLERİ, 

GÜZEL SÖZ, MİSAFİ VE 
KOMŞU HAKKI

الحديث الخامس عشر

َعْن َاِبي ُهَرْيَرَة  َعْن َرُسوِل اللِه  َقاَل: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللِه َواْلَيْوِم اْل�ِٰخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا َاْو لَِيْصُمْت، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن 

ِباللِه َواْلَيْوِم اْل�ِٰخِر َفْلُيْكِرْم َجاَرُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللِه َواْلَيْوِم اْل�ِٰخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه« )رواه البخاري ومسلم(

Hadisin Meali
Ebu Hureyre’den (radiyallahu anh) rivayet edildiğine göre, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle 

buyurdu:

“Allah’a (celle celaluhu) ve ahiret gününe inanan, ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah’a 
(celle celaluhu) ve ahiret gününe inanan, komşusuna ikram etsin. Allah (celle celaluhu)'a ve ahiret gününe 
inanan misafirine ikram etsin.”1 

1	 Buhari	ve	Müslim
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16. HADİS 
KIZMA! SENİN İÇİN CENNET VAR!

الحديث السادس عشر

َد ِمَراًرا، َقاَل: »َل� َتْغَضْب« )رواه البخاري( َعْن َاِبي ُهَرْيَرَة  َانَّ َرُجًلا َقاَل لِلنَِّبيِّ : َاْوِصِني، َقاَل: »َل� َتْغَضْب« َفَردَّ

Hadisin Meali
Ebu Hureyre’nin (radiyallahu anh) rivayet ettiğine göre, bir adam Resulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem):

- Bana tavsiyede bulun, dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

- Öfkelenme diye cevabını verdi.

Adam bu isteğini birkaç defa tekrar etti. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) yine:

- Öfkelenme dedi.1

1 Buhari
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17. HADİS 
HER ŞEYDE İYİ OLMAK 

VE İYİ YAPMAK

الحديث السابع عشر

اِد ْبِن َاْوٍس  َعِن َرُسوِل اللِه  َقاَل: »اِنَّ اللَه َكَتَب اْلِ�ْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشيٍء؛ َفِاَذا َقَتْلُتْم َفَاْحِسُنوا  َعْن َاِبي َيْعَلى َشدَّ

ْبَحَة، َوَلُيِحدَّ َاَحُدُكْم َشْفَرَتُه، َوْلُيِرْح َذِبيَحَتُه« )رواه مسلم( اَِذا ذِبْحُتْم َفَاْحِسُنوا الذِّ اْلِقْتَلَة، َو

Hadisin Meali
Ebu Ya’la Şeddad bin Evs (radiyallahu anh) Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu 

rivayet etti:

“Allah (celle celaluhu) her şeyde iyi olmayı ve iyi yapmayı emretmiştir. Öyle ki, öldürdüğünüzde 
bile iyi öldürün. Hayvanı keserken iyi kesin. Bıçağınızı iyi bileyin ve hayvanı rahatlatın, eziyet 
etmeyin.”1

1 Müslim
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18. HADİS 
TAKVA (ALLAH KORKUSU) 

VE GÜZEL AHLAK

الحديث الثامن عشر

َعْن اأِبي َذرٍّ ُجْنَدِب ْبِن ُجَناَدَة، َواأِبي َعْبِد الرَّْحٰمِن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي اللُه َعْنُهَما َعْن َرُسوِل اللِه  َقاَل: »اِتَِّق اللَه 

يَِّئَة اْلَحَسَنَة َتْمُحَها، َوَخالِِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسٍن« )رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي بعض  َحْيُثَما ُكْنَت، َواأْتِبِع السَّ

النسخ: حسن صحيح(

Hadisin Meali
Ebu Zerr Cundub bin Cunade ile Ebu Abdirrahman Muaz bin Cebel (radiyallahu anh) Resulul-

lah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu rivayet ettiler:

“Nerede olursan ol, Allah’tan (celle celaluhu) kork. Kötülüğün peşinden iyilik yap ki onu silsin. 
İnsanlara da güzel ahlakla davran.”1

1	 Tirmizi,	Tirmizi’nin	hasen	olduğunu	söylediği	bu	hadisin,	Ahmed,	el-Bezzar,	et-Taberani,	el-Hakim	ve	 İbn	Abdilber	ve	başkalarında	başka	 tarikleri	
vardır.
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19. HADİS 
ALLAH'IN YARDIMI,  

KORUMASI VE DESTEĞİ

الحديث التاسع عشر

َعن اأِبي اْلَعبَّاِس َعْبِد اللِه ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما َقاَل: ُكْنُت َخْلَف النَِّبيِّ َيْوًما فَقاَل َرُسوُل اللِه: »َيا ُغَلاُم، اإِنٍّي اأَعلُِّمَك 

اإَِذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباللِه، َواْعَلْم اأنَّ  َكِلَماٍت: اِْحَفِظ اللَه َيْحَفْظَك، َواْحَفِظ اللَه َتِجْدُه تَُجاَهَك، اإَِذا َساأْلَت َفاْساأِل اللَه، َو

وَك ِبَشْيٍء َلْم  اإِِن اْجَتَمُعوا َعَلى اأْن َيُضرُّ اْل�أمََّة َلِو اْجَتَمَعْت َعَلى اأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء َلْم َيْنَفُعوَك اإِلَّ� ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللُه َلَك، َو

ُحُف«. )رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح(  ِت الصُّ وَك اإِلَّ� ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللُه َعَلْيَك. ُرفَِعِت اْل�أْقَلاُم، َوَجفَّ َيُضرُّ

ِة، َواْعَلْم َانَّ َما اأْخَطاأَك َلْم  دَّ وفي رواية غير الترمذي: »اِْحِفِظ اللَه َتِجْدُه َاَماَمَك َتَعرَّْف اَِلى اللِه فِي الرََّخاِء َيْعِرْفَك فِي الشِّ

ْبِر، َواأنَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب، َواأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا« َيُكْن لُِيِصيَبَك، َوَما اأَصاَبَك َلْم َيُكْن لُِيْخِطَئَك، َواْعَلْم اأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّ

Hadisin Meali
Ebu’l Abbas, Abdullah bin Abbas (radiyallahu anh) şöyle anlattı: Bir gün, Resulullah’ın (sallallahu 

aleyhi ve sellem) bindiği hayvanın terkisindeydim (arkasına binmiştim). Dedi ki:

- “Yavrum! Sana birkaç söz öğreteceğim; Allah’ın (celle celaluhu) emir ve yasaklarını gözet ki, 
Allah da (celle celaluhu) seni gözetsin. Allah’ı (celle celaluhu) gözet ki, onu karşında (hazır) bulasın. İste-
yeceğin zaman Allah’tan (celle celaluhu) iste. Yardım dileyeceğin zaman Allah’tan (celle celaluhu) yardım 
dile. Bilmiş ol ki, bütün insanlar, herhangi bir hususta sana fayda vermek için bir araya gelmiş 
olsa, ancak Allah’ın (celle celaluhu) senin için takdir ettiği hususta (ve takdir ettiği kadar) sana yararlı 
olabilirler. Aynı zamanda, sana herhangi bir hususta zarar vermek için bir araya gelmiş olsalar, 
ancak Allah’ın takdir ettiği kadarıyla sana zarar verebilirler. Çünkü kalemler, (vaki olacak her 
şeyi tespit ettikten sonra) kaldırılmış, sayfaların mürekkebi kurumuştur. (Artık kaderi değiştirme 
imkanı kalmamıştır.)”
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Hadisin başka bir rivayeti de şöyledir:

“Allah’ı (celle celaluhu)'ı gözet ki, onu karşında bulasın. Bolluk ve genişlik zamanında, Allah’ı 
(celle celaluhu) an ki, sıkıntıda da o seni ansın (İhtiyacını görüp sıkıntını gidersin). Şunu bil ki: Sana 
gelmeyen, (kaderine yazılmayan), başına gelecek değildir. Sana gelecek musibet de, gelmeyecek 
değildir. Zaferin sabırla birlikte, sevincin kederle birlikte, kolaylığın da zorlukla birlikte olduğunu 
bil.”1

1	 Tirmizi,	Ahmed	b.	Hanbel	ve	Abdullah	b.	Humeyd
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20. HADİS 
HAYÂ (UTANMA) İMANDANDIR

الحديث العشرون

ِة  ا َاْدَرَك النَّاَس ِمْن َكَلاِم النُُّبوَّ َعْن َاِبي َمْسُعوٍد ُعْقَبَة ْبِن َعْمٍرو اْل�أْنَصارِي اْلَبْدرِي  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه : »اِنَّ ِممَّ

اْل�أوَلى: اَِذا َلْم َتْسَتْحِي َفاْصَنْع َما ِشْئَت« )رواه البخاري(

Hadisin Meali
Ebu Mes’ud Ukbe bin Amr el-Ensari el-Bedri’den (radiyallahu anh) rivayet edildiğine göre, Resu-

lullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“İnsanların ilk peygamberlikten beri, peygamberlerden duyduğu sözlerden birisi şudur: 
“Utanmazsan dilediğini yap.”1

1	 Buhari,	Ebu	Davud	ve	İbn	Mace
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21. HADİS 
DOĞRULUK VE İMAN

الحديث الحادي والعشرون

َعْن اأِبي َعْمٍرو -َوقِيَل َاِبي َعْمَرَة- ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اللِه الثََّقِفي  َقاَل: قُْلُت: َيا َرُسوَل اللِه قُْل لِي فِي اْلِ�ْسَلاِم َقْوًل� َل� 

َاْساأُل َعْنُه َاَحًدا َغْيَرَك، َقاَل: »قُْل: اَٰمْنُت ِباللِه، ثُمَّ اْسَتِقْم« )رواه مسلم(

Hadisin Meali
Ebu Amr (başka bir ifadeyle Ebu Amra) Süfyan bin Abdullah es-Sekafi (radiyallahu anh) şöyle 

dedi:

- Allah (celle celaluhu) Resulüne (sallallahu aleyhi ve sellem): “İslam hakkında bir söz söyle ki senden 
başka hiç kimseye bir şey sormayayım.” dedim. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şu cevabı verdi:

- Allah’a (celle celaluhu) inandım, de; sonra da istikamet üzere (dosdoğru) ol.”1

1	 Müslim,	Tirmizi	ve	İbn	Mace
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22. HADİS 
CENNET YOLU

الحديث الثاني والعشرون

َعْن اأِبي َعْبِد اللِه َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه اْل�أْنَصارِي َرِضَي اللُه َعْنُهَما اأنَّ َرُجًلا َساأَل َرُسوَل اللِه  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه، اأَراأْيَت 

ْمُت اْلَحَراَم، َواأْحَلْلُت اْلَحلاََل، َوَلْم اأزِْد َعَلى ٰذلَِك َشْيًئا، اأاأْدُخُل اْلَجنََّة؟ َقاَل:  اإَِذا َصلَّْيُت اْلَمْكُتوَباِت، َوُصْمُت َرَمَضاَن، َوَحرَّ

»َنَعْم« )رواه مسلم(

Hadisin Meali
Ebu Abdillah Cabir bin Abdullah el-Ensari (radiyallahu anh) şöyle rivayet etti: Birisi Resulullah’a 

(sallallahu aleyhi ve sellem) gelerek:

-Ne dersin; farz namazları kıldığım, Ramazan orucumu tuttuğum, helal olanı helal olarak 
kabul edip haram olanı da haram saydığım ve çekindiğim ve bunlara kendiliğimden bir şey kat-
madığım takdirde cennete girer miyim? diye sordu. 

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem):

- Evet, diyerek karşılık verdi.1

1 Müslim
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23. HADİS 
HER HAYIR SADAKADIR

الحديث الثالث والعشرون

يَماِن، َواْلَحْمُد لِلِّٰه َتْمَلاأ اْلِميَزاَن.  ُهوُر َشْطُر اْل�إِ َعْن اأِبى َمالٍِك اْلَحارِِث ْبِن َعاِصٍم اْل�أْشَعِرىِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه : »الطُّ

ْبُر ِضَياءٌ،  َدَقُة ُبْرَهاٌن، َوالصَّ لاَُة نُوٌر، َوالصَّ ٰمَواِت َوال�أْرِض، َوالصَّ َوُسْبَحاَن اللِه َواْلَحْمُد لِلِّٰه َتْمَلاِٰن -اأْو َتْمَلاأ- َما َبْيَن السَّ

ٌة َلَك اأْو َعَلْيَك. ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو َفَبائٌِع َنْفَسُه َفُمْعِتُقَها اأْو ُموِبُقَها«. َواْلُقْراآُن ُحجَّ

Hadisin Meali
Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş’ari’den (radiyallahu anh) rivayet edildiğine göre, Resulullah 

(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdulillah sözü (nün sevabı) mizanı doldurur. Subhanellahi 
ve’l-hamdulillah, gökle yer arasını doldurur. Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır. Kur’ân, 
senin lehine veya aleyhine bir hüccettir (delildir). Her yeni bir güne sabahlayan kişi, kendi nefsini 
pazarlayan konumundadır. Kimisi yapılan alış verişte kendini kurtarır, kimisi de kendini mahve-
dip helak eder.”1

1 Müslim 
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24. HADİS 
ZULMETMEK HARAMDIR

الحديث الرابع والعشرون

ْلَم َعَلى َنْفِسي َوَجَعْلُتُه  ْمُت الظُّ َعْن اأِبى َذرٍّ  َعِن النَِّبىِّ  فِيَما َرَوى َعِن اللِه َعزَّ َوَجلَّ اأنَُّه َقاَل: »َيا ِعَباِدي اإِنِّى َحرَّ

ًما َفلاَ َتَظاَلُموا. َيا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َضالٌّ اإِل�َّ َمْن َهَدْيُتُه َفاْسَتْهُدونِي اأْهِدُكْم. َيا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َجائٌِع اإِل�َّ َمْن اأْطَعْمُتُه  َبْيَنُكْم ُمَحرَّ

َفاْسَتْطِعُمونِي اأْطِعْمُكْم. َيا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َعارٍ اإِل�َّ َمْن َكَسْوتُُه َفاْسَتْكُسونِي اأْكُسُكْم. َيا ِعَباِدي اإِنَُّكْم تُْخِطُئوَن ِباللَّْيِل َوالنََّهارِ 

ونِي َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفِعي َفَتْنَفُعونِي. َيا  نُوَب َجِميًعا َفاْسَتْغِفُرونِي اأْغِفْر َلُكْم. َيا ِعَباِدي اإِنَُّكْم َلْن َتْبُلُغوا َضرِّى َفَتُضرُّ َواأَنا اأْغِفُر الذُّ

اإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعَلى اأْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما َزاَد َذلَِك فِي ُمْلِكي َشْيًئا. َيا  َلُكْم َواِٰخَرُكْم َو ِعَباِدى َلْو اأنَّ اأوَّ

اإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعَلى اأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما َنَقَص َذلَِك ِمْن ُمْلِكي َشْيًئا. َيا ِعَباِدي  َلُكْم َواِٰخَرُكْم َو ِعَباِدي َلْو اأنَّ اأوَّ

ا  اإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َقاُموا فِي َصِعيٍد َواِحٍد َفَساأُلونِي َفاأْعَطْيُت ُكلَّ اإِْنَساٍن َمْساأَلَتُه َما َنَقَص َذلَِك ِممَّ َلُكْم َواِٰخَرُكْم َو َلْو اأنَّ اأوَّ

ِعْنِدي اإِل�َّ َكَما َيْنُقُص اْلِمْخَيُط اإَِذا اأْدِخَل اْلَبْحَر. َيا ِعَباِدي اإِنََّما ِهَي اأْعَماُلُكْم اأْحِصيَها َلُكْم ثُمَّ اأَوفِّيُكْم اإِيَّاَها َفَمْن َوَجَد 

َخْيًرا َفْلَيْحَمِد اللَه، َوَمْن َوَجَد َغْيَر َذلَِك َفلاَ َيُلوَمنَّ اإِل�َّ َنْفَسُه«. )رواه مسلم(

Hadisin Meali
Sa’d bin Abdulaziz, Rabia bin Yezid, Ebu İdris Havlanî ve Ebu Zer Cundüb bin Cunâde’den 

rivayet olunduğuna göre, Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbinden (celle celaluhu) naklettiği bir 
Kudsî hadiste:

Allah-u Teâ’ala buyuruyor ki:

“Ey kullarım! Ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da onu haram kıldım. Öyleyse 
birbirinize zulmetmeyin. Kullarım! Benim hidayet ettiklerimden başka hepiniz sapıklığa düşmeye 
mahkûmsunuz. Hidayet isteyin, sizi doğru yola ileteyim. Kullarım! Benim doyurduklarımdan 
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başka hepiniz aç kalmaya mahkûmsunuz. Benden rızık isteyin, size rızık vereyim. Kullarım! Ben 
giydirdiklerimden başka hepiniz çıplak kalmaya mahkûmsunuz. Benden giyecek isteyin, sizi giy-
direyim.

Ey kullarım! Siz, gece gündüz hata işliyorsunuz. Ben ise bütün günahları bağışlarım. Benden 
mağfiret dileyin, sizi bağışlayayım. Kullarım! Siz bana zarar veremezsiniz ki, zarar veresiniz. Fay-
da veremezsiniz ki faydanız dokunsun.

Ey kullarım! Siz insanıyla ciniyle birincinizden en sonuncunuza varıncaya kadar hepiniz, en 
muttaki bir kişinin kalbi üzere olsanız, (hepiniz evliya olasanız) bu benim mülkümde hiçbir şey 
artırmaz. Yine ilkinizden en sonuncunuza, insanınız cininiz (hepiniz), en facir bir kimsenin kalbi 
üzere olsanız, (hepiniz küfre, fızk-u fücura sapsanız) bu da benim mülkümden bir şey eksiltmez.

Ey kullarım! Önce ve sonra geleniyle bütün insan ve cinler bir meydanda toplanıp benden is-
teseler, ben onların her birine tüm istediklerini versem, benim hazinemden bir şey eksilmiş olmaz. 
Bu, denize batırılan bir iğnenin deniz suyundan su eksiltmesi gibidir. Kullarım! Ben sizin bütün 
amellerinizi sayıyor ve tespit ediyorum. Sonra da karşılığını (eksiksiz olarak) vereceğim. Yaptığı-
nın karşılığı olarak hayra ve sevaba kavuşan Allah’a (celle celaluhu) hamdetsin. Başka şeyler bulan da 
sadece kendisini kınasın.”1

1 Müslim
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25. HADİS 
YÜCE ALLAH’IN LÜTFU 

VE BOL RAHMETİ

الحديث الخامس والعشرون

ثُورِ ِبال�أُجورِ ُيَصلُّوَن  َعْن اأِبى َذرٍّ  اأْيًضا اأنَّ َناًسا ِمْن اأْصَحاِب َرُسوِل اللِه  َقاُلوا لِلنَِّبىِّ  َيا َرُسوَل اللِه َذَهَب اأْهُل الدُّ

قُوَن؛ اإِنَّ ِبُكلِّ  دَّ قُوَن ِبُفُضوِل اأْمَوالِِهْم. َقاَل: »اأَوَلْيَس َقْد َجَعَل اللُه َلُكْم َما َتصَّ َكَما نَُصلِّى َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم َوَيَتَصدَّ

َتْسِبيَحٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ َتْكِبيَرٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ َتْحِميَدٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ َتْهِليَلٍة َصَدَقًة، َواأْمٌر ِباْلَمْعُروِف َصَدَقٌة، َوَنْهٌى َعْن ُمْنَكٍر 

َصَدَقٌة، َوفِى ُبْضِع اأَحِدُكْم َصَدَقٌة«. َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللِه اأَياأْتِي اأَحُدَنا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه فِيَها اأْجٌر؟ َقاَل: »اأَراأْيُتْم َلْو َوَضَعَها 

فِي َحَراٍم اأَكاَن َعَلْيِه فِيَها وِْزٌر، َفَكَذلَِك اإَِذا َوَضَعَها فِى اْلَحلاَِل َكاَن َلُه اأْجٌر«. )رواه مسلم(

Hadisin Meali
Ebu Zer (radiyallahu anh) şöyle rivayet etti:

Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabından (radiyallahu anh) bazıları ona:

- Ya Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)! Zenginler ecirleri (sevap ve mükâfatları) alıp götürdüler. 
Hâlbuki bizim namaz kıldığımız gibi onlar da kılıyor ve bizim oruç tutuğumuz gibi onlar da tu-
tuyorlar. Üstelik mallarının fazlasıyla da sadaka veriyorlar. (Dolayısıyla biz hayır yarışında onlar-
dan çok geri kaldık. Bize yol göster.) dediler. 

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

- Allah-u Teâ’ala, size sadaka verme imkânı tanımadı mı zannediyorsunuz? Her tesbihte, sizin için 
sadaka (sevabı) vardır. Her tekbir, her tahmid, her tehlil, her iyiliği emretme, her kötülükten sakındırma 
(karşılığında) bir sadaka vardır. Hatta sizden birinin ailesiyle münasebetinde bile sadaka ecri vardır.
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Onlar:

- Ya Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)! Şehevi arzumuzu yerine getirmekte de sevap olur mu? 
dediler.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle cevap verdi:

- Bu arzuyu haram yoldan giderseniz, size günah olmayacak mıydı? İşte arzunuzu helal yol-
dan giderdiğiniz takdirde, sizin için sevap ve mükâfat vardır.1

1	 Buhari	ve	Müslim
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26. HADİS 
İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK 

VE ONLARA ADALETLE DAVRANMAK

الحديث السادس والعشرون

ْمُس َيْعِدُل َبْيَن  َعْن اأِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه : »ُكلُّ ُسلاََمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقٌة، ُكلَّ َيْوٍم َتْطُلُع فِيِه الشَّ

يَِّبُة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َخْطَوٍة  اْلِ�ْثَنْيِن َصَدَقٌة، َوُيِعيُن الرَُّجَل َعَلى َدابَِّتِه َفَيْحِمُل َعَلْيَها اأْو َيْرَفُع َعَلْيَها َمَتاَعُه َصَدَقٌة، َواْلَكِلَمُة الطَّ

ِريِق َصَدَقٌة«. )رواه البخاري ومسلم( لاَِة َصَدَقٌة، َوُيِميُط ال�أَذى َعِن الطَّ َيْخُطوَها اإَِلى الصَّ

Hadisin Meali
Ebu Hureyre’nin (radiyallahu anh) rivayet ettiğine göre, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle bu-

yurdu:

“İnsanın, vücudundaki her eklemin karşılığında, her gün, bir sadaka borcu vardır. İnsan, iki 
kişi arasında adaletle hükmeder, bu bir sadaka olur. Güzel söz bir sadakadır. Namaz için atılan 
her adımda sadaka sevabı vardır. Rahatsızlık veren bir şeyi kaldırır, o da bir sadaka olur.”1

1	 Buharî	ve	Müslim
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27. HADİS 
İYİLİK VE GÜNAH

الحديث السابع والعشرون

ْثُم َما  ْثِم َفَقاَل: »َاْلِبرُّ ُحْسُن اْلُخُلِق َواْل�إِ اِس ْبِن َسْمَعاَن ال�أْنَصارِىِّ  َقاَل: َساأْلُت َرُسوَل اللِه  َعِن اْلِبرِّ َواْل�إِ َعِن النَّوَّ

ِلَع َعَلْيِه النَّاُس« )رواه مسلم( َحاَك فِى َنْفِسَك َوَكِرْهَت اأْن َيطَّ

« قُْلُت: َنَعْم، َفَقاَل: اْسَتْفِت َقْلَبَك اْلِبرُّ َما  َعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد  َقاَل اأَتْيُت َرُسوَل اللِه  َفَقاَل: »ِجْئَت َتْساأُل َعِن اْلِبرِّ

اإِْن اأْفَتاَك النَّاُس َواأْفَتْوَك«. )حديث  ْدرِ، َو َد فِي الصَّ ْثُم َما َحاَك فِي النَّْفِس َوَتَردَّ اْطَماأنَّْت اإَِلْيِه النَّْفُس َواْطَماأنَّ اإَِلْيِه اْلَقْلُب، َواْل�إِ

حسن رويناه في مسندي ال�مامين اأحمد ابن حنبل والدارمي رحمهما الله تعالى باإسناد حسن(

Hadisin Meali
En-Nevvas bin Sem’ân (radiyallahu anh) Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu 

rivayet etti: “İyilik, güzel ahlâk demektir. Günah ise, içini rahatsız eden ve insanların haberdar ol-
masını istemediğin şeydir.”1

Ayrıca Vâbisa b. Ma’bed’den (radiyallahu anh) de şöyle rivayet edilmiştir: Resulullah’a (sallallahu 
aleyhi ve sellem) geldim. O bana: 

- İyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin? dedi. Ben de: 

- Evet, dedim. O (sallallahu aleyhi ve sellem):

- Kalbine danış. İyilik; vicdanın, yaptığın için huzur duyduğu, kalbin tereddüde düşmediği ha-
reketlerdir. Kötülük ise, (insanlar) doğru bulsalar ve iyidir deseler bile içini rahatsız eden, kalbinde 
tereddüt meydana getirendir.2

1	 Müslim.
2	 Hasen	bir	isnatla	Ahmed	b.	Hanbel’le	ed-Dârimî	‘nin	Musned’lerinde	rivayet	edilmiştir.	En-Nevvas	b.	Sem’ân’ın	hadisi:	Müslim’de	rivayet	edilmiştir.	
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28. HADİS 
SÜNNETE BAĞLILIK VE 

BİD'ATLARDAN UZAK DURMAK

الحديث الثامن والعشرون

َعْن اأِبي َنِجيٍح اْلِعْرَباِض ْبِن َسارَِيَة  َقاَل: َوَعَظَنا َرُسوُل اللِه  َمْوِعَظًة َوِجَلْت ِمْنَها اْلُقُلوُب، َوَذَرَفْت ِمْنَها اْلُعُيوُن، 

اإِنَُّه  اإِْن َتاأمََّر َعَلْيُكْم َعْبٌد، َو اَعِة َو ْمِع َوالطَّ ٍع َفاأْوِصَنا، َقاَل: »اأوِصيُكْم ِبَتْقَوى اللِه َوالسَّ َفُقْلَنا: َيا َرُسوَل اللِه َكاأنََّها َمْوِعَظُة ُمَودِّ

اإِيَّاُكْم  وا َعَلْيَها ِبالنََّواِجِذ، َو اِشِديَن اْلَمْهِديِّيَن َعضُّ َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َفَسَيَرى اْخِتلاًَفا َكِثيًرا، َفَعَلْيُكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّ

َوُمْحَدَثاِت اْل�أُمورِ، َفاإِنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضلاََلٌة« )رواه اأبو داوود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح(

Hadisin Meali
Ebu Necîh el-İrbad bin Sariye (radiyallahu anh) şunu anlattı:

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bize, kalpleri ürperten, gözleri yaşartan bir nasihatta bulundu. 
Biz de şöyle dedik:

- Ya Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)! Bu yaptığın konuşma, (vefatı yaklaşıp da) vedalaşan bir 
kimsenin nasihatına benziyor. O halde bize tavsiyede bulun. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu 
aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

- “Size Allah’tan (celle celaluhu) korkmanızı, idareciniz zenci bir köle bile olsa, ona itaat etmenizi 
tavsiye ediyorum. Çünkü sizin aranızda yaşayanlardan bazıları, birçok ihtilâflar görecekler. O 
halde siz, benim sünnetime ve raşid (doğru yolda olan) ve hidayete erişmiş halifelerin sünnetine 
sarılın. Onlara (dişlerinizle ısırır gibi) sımsıkı sarılın. Dinî konularda sonradan ortaya çıkarılan 
bid’atlardan da sakının. Çünkü her bid’at sapıklıktır.”1

1	 Ebu	Davud,	Tirmizî	ve	İbn	Mâce
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29. HADİS 
HAYIR KAPILARI VE  

DOĞRULUK YOLLARI

الحديث التاسع والعشرون

َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  َقاَل: قُْلُت: َيا َرُسوَل اللِه، اأْخِبْرنِي ِبَعَمٍل ُيْدِخُلِني اْلَجنََّة، َوُيَباِعُدنِي َعِن النَّارِ، َقاَل: »َلَقْد َساأْلَت 

َكاَة، َوَتُصوُم  لاََة، َوتُْؤتِي الزَّ َرُه اللُه َعَلْيِه، َتْعُبُد اللَه َل� تُْشِرُك ِبِه َشْيًئا، َوتُِقيُم الصَّ اإِنَُّه َلَيِسيٌر َعَلى َمْن َيسَّ َعْن َعِظيٍم، َو

َدَقُة تُْطِفُئ اْلَخِطيَئَة َكَما ُيْطِفُئ اْلَماُء  ْوُم ُجنٌَّة، َوالصَّ َرَمَضاَن، َوَتُحجُّ اْلَبْيَت« ثُمَّ َقاَل: »األ�َ اأُدلَُّك َعَلى اأْبَواِب اْلَخْيِر؟ َالصَّ

النَّاَر، َوَصلاَُة الرَُّجِل ِمْن َجْوِف اللَّْيِل« ثُمَّ َتلاَ: ﴿َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع﴾ َحتَّى َبَلَغ ﴿َيْعَمُلوَن﴾ ثُمَّ َقاَل: »األ�َ اأْخِبُرَك 

لاَُة، َوِذْرَوُة َسَناِمِه  ْسلاَُم، َوَعُموُدُه الصَّ ِبَراأِْس اْل�أْمِر َوَعُموِدِه َوِذْرَوِة َسَناِمِه«؟ قُْلُت: َبَلى، َيا َرُسوَل اللِه، َقاَل: »َراأُْس اْل�أْمِر اْل�إِ

اْلِجَهاُد« ثُمَّ َقاَل: »األ�َ اأْخِبُرَك ِبِملاَِك َذلَِك ُكلِِّه«؟ قُْلُت: َبَلى، َيا َرُسوَل اللِه، َفاأَخَذ ِبِلَسانِِه َفَقاَل: »ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا« قُْلُت: 

اإِنَّا َلُمَؤاَخُذوَن ِبَما َنَتَكلَُّم ِبِه؟ َقاَل: »َثِكَلْتَك اأمَُّك َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس فِي النَّارِ َعَلى ُوُجوِهِهْم – اأْو: َعَلى  َيا َنِبَي اللِه، َو

َمَناِخِرِهْم- اإِل�َّ َحَصائُِد اأْلِسَنِتِهْم«. )رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح(

Hadisin Meali
Muaz bin Cebel (radiyallahu anh) derki:

- Ya Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)! Beni cennete koyacak, cehennemden de uzaklaştıracak 
bir ameli bana haber ver, dedim. O da şöyle cevap verdi:

- Çok büyük bir şey sordun. Ancak o amel, Allah’ın (celle celaluhu) kolaylık vereceği kimseye pek 
kolaydır. Sen, Allah’a (celle celaluhu) kulluk eder, ona hiçbir ortak tanımazsın. Namazı dosdoğru kı-
lar, zekâtı verir. Ramazan orucunu tutar ve gücün yeterse haccedersin. 

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) sözüne şöyle devam etti:



39

“Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç, kötülüklere karşı bir kalkan; sadaka, suyun ateşi 
söndürdüğü gibi, günahları söndürür. Kişinin geceleyin kıldığı namaz da hayır çeşitlerindedir.” 
Bundan sonra da şu âyeti okudu: “Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için) 
vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah (celle celaluhu) yolunda harcarlar. 
Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez.”1

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Din işinin esası, direği ve zirvesi nedir, sana öğreteyim mi?” 
dedi. Ben de:

- Evet, Ya Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)! dedim. O da:

- İşin başı İslam’dır. Direği namazdır, zirvesi de cihaddır, cevabını verdi. Daha sonra:

- Bu dediklerinin hepsinin daha önemli olanını sana haber vereyim mi? dedi. Ben de:

- Evet, Ya Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)! dedim. O da dilini tutarak:

- Şunu korumaya çalış, dedi. Ben:

- Ya Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)! Biz, söylediğimiz sözler yüzünden hesaba çekilecek mi-
yiz? diye sordum. Hz. Peygamber:

- Anan seni yitiresice Muaz! Herkesi cehenneme yüzleri yahut burunları üzere sürükleyen, 
dillerinin biçip devşirdiği kötülükler değil midir? cevabını verdi.2

1	 Secde,	16-17.
2 Tirmizî
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30. HADİS 
YÜCE ALLAH’IN KOYDUĞU HADLER 

(SINIRLAR) VE HARAMLAR

الحديث الثلاثون

َعْن اأِبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيِّ ُجْرثُوِم ْبِن َناِشٍر َرِضَي اللُه َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه : »اإِنَّ اللَه َحدَّ ُحُدوًدا َفلاَ َتْعَتُدوَها، 

َم اأْشَياَء َفلاَ َتْنَتِهُكوَها، َوَسَكَت َعْن اأْشَياَء َرْحَمًة َلُكْم َغْيَر نِْسَياٍن َفلاَ َتْبَحُثوا فِيَها«.  َوَفَرَض َلُكْم َفَرائَِض َفلاَ تَُضيُِّعوَها، َوَحرَّ

)حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره(

Hadisin Meali
Ebu Sa’lebe el-Huşenî Cursûm bin Nâşir (radiyallahu anh) Resulullah’tan (sallallahu aleyhi ve sellem) şunu 

rivayet etti:

“Yüce Allah bazı farzlar koymuştur. Onları yerine getirin, zayi etmeyin. Allah birtakım sınır-
lar koymuştur, bunları geçmeyin (çiğnemeyin). Bazı şeyleri de haram kılmıştır. Onları çiğneme-
yin. Bazı şeylerde de, unuttuğundan değil, size merhametinden dolayı susmuştur. Onları araştırıp 
durmayın.”1

1	 Ed-Dârakutni,	Hasen
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31. HADİS 
ZÜHDÜN GERÇEK  

ANLAMI VE SONUÇLARI

الحديث الحادي والثلاثون

اِعِديِّ  َقاَل: َجاَء َرُجٌل اإَِلى النَِّبيِّ  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه، ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل اإَِذا  َعْن اأِبي اْلَعبَّاِس َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ

ْنَيا ُيِحبََّك اللُه، َواْزَهْد فِيَما فِي اأْيِدي النَّاِس ُيِحبَُّك  َعِمْلُتُه اأَحبَِّني اللُه َواأَحبَِّني النَّاُس؟ َفَقاَل َرُسوُل اللِه : »اِْزَهْد فِي الدُّ

النَّاُس« )حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره باأسانيد حسنة(

Hadisin Meali
Ebu’l Abbas Sehl bin Sa’d es-Sâidî (radiyallahu anh) şunu anlattı: Bir adam Hz. Peygamber’e gelip 

şöyle dedi:

- Ya Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)! Bana bir amel göster ki, onu yaptığım takdirde, Allah (celle 
celaluhu) da insanlar da beni sevsinler. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle cevap verdi:

- Dünyaya gönül bağlama. Böyle yaptığın takdirde, Allah (celle celaluhu) seni sever. İnsanların 
sahip olduğu şeylerden de uzak dur. Böyle yaparsan insanlar seni sever.1

1	 İbn	Mâce,	İbn	Allân,	Et-Taberânî,	İbn	Hıbban,	el-Hâkim	ve	el-Beyhakî,	Hasen
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32. HADİS 
İSLAM’DA ZARAR VERME YOKTUR

الحديث الثاني والثلاثون

َعْن َاِبي َسِعيٍد َسْعِد ْبِن َمالِِك ْبِن ِسَناٍن اْلُخْدرِي  اأنَّ َرُسوَل اللِه  َقاَل: »َل� َضَرَر َوَل� ِضَراَر« )حديث حسن، رواره 

ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا. ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطاأ عن عمرو بن يحيى عن اأبيه عن النبي 

 مرسلاً فاأسقط اأبا سعيد. وله طرق يقوى بعضها ببعض.

Hadisin Meali
Ebu Saîd Sa’d bin Sinan el-Hudrî (radiyallahu anh) Resulullah’tan (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle riva-

yet etti:

“Zarara uğrama da zarar verme de yoktur. Zarara, zararla karşılık verme de yoktur.”1

1	 İbn	Mâce,	İmam	Mâlik,	el-Hâkim	ve	el-Beyhakî,	Hasen
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33. HADİS 
İSLÂM HUKUKUNUN ESASLARI

الحديث الثالث والثلاثون

َعى رَِجاٌل اأْمَواَل َقْوٍم َوِدَماَءُهْم،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي الله عنهما اأنَّ َرُسوَل اللِه  َقاَل: »َلْو ُيْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُهْم ل�َدَّ

َعى َعَلْيِه« )حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في  ِعي َواْلَيِميُن َعَلى اْلُمدَّ َلِكِن اْلَبيَِّنُة َعَلى اْلُمدَّ

الصحيحين(

Hadisin Meali
Abdullah bin Abbas (radiyallahu anh) Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu riva-

yet etmektedir:

“İnsanlara, iddia ettikleri için istedikleri verilse çoğu kimse başkalarının mallarını ve kanlarını 
iddia eder. Ancak davanın ispatı için delil getirmek iddia edene (davacı), ispat edemediği takdir-
de yemin ederek davayı reddetmek de davalıya (inkâr edene) aittir.”1

1	 El-Beyhakî,	bir	kısmı	Buharî	ve	Müslim’in	Sahihlerinde	geçmektedir,	Ebu	Davud,	Nesaî,	Tirmizî	ve	İbn	Mâce,	hadis	Hasen
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34. HADİS 
KÖTÜLÜĞÜ GİDERMEK 
İSLÂMİ BİR GÖREVDİR

الحديث الرابع والثلاثون

َعْن اأِبى َسِعيٍد اْلُخْدرِىِّ  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه  َيُقوُل: »َمْن َراأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه، َفاإِْن َلْم َيْسَتِطْع 

يَماِن« )رواه مسلم( َفِبِلَسانِِه، َفاإِْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه َوَذلَِك اأْضَعُف اْل�إِ

Hadisin Meali
Ebu Saîd el-Hudrî (radiyallahu anh) anlatıyor:

Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu duydum:

“Sizden kim, bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, 
diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Sonuncusu, imanın en zayıf hâli-
dir.”1

1 Müslim
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35. HADİS 
İSLÂM KARDEŞLİĞİ VE MÜSLÜMANIN HAKLARI

الحديث الخامس والثلاثون

َعْن اأِبى ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه : »ل�َ َتَحاَسُدوا، َول�َ َتَناَجُشوا، َول�َ َتَباَغُضوا، َول�َ َتَداَبُروا، َول�َ َيِبْع َبْعُضُكْم َعَلى 

َبْيِع َبْعٍض، َوُكونُوا ِعَباَد اللِه اإِْخَواًنا. َاْلُمْسِلُم اأُخو اْلُمْسِلِم؛ ل�َ َيْظِلُمُه، َول�َ َيْخُذُلُه، َول�َ َيْحِقُرُه. التَّْقَوى هُٰهَنا« َوُيِشيُر اإَِلى 

رِّ اأْن َيْحِقَر اأَخاُه اْلُمْسِلَم، ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌم؛ َدُمُه َوَماُلُه  اٍت »ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّ َصْدرِِه َثلاََث َمرَّ

َوِعْرُضُه«. )رواه مسلم(

Hadisin Meali
Ebu Hureyre (radiyallahu anh), Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu rivayet etti:

“Birbirinize haset etmeyin. Alış verişte, almayacağınız malın fiyatını arttırarak birbirinizi al-
datmayın. Birbirinize kin gütmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin (küsüp darılmayın). Pazarlığı bit-
miş olan alışverişi bozmayın. Allah’ın kulları! Kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. 
Ona zulmetmez, darda kaldığında onu yalnız bırakmaz, yalan söylemez. Onu küçük görmez. Re-
sulullah göğsünü göstererek üç defa, takva (Allah korkusu) buradadır. Kişiye, mü’min kardeşini 
hor görmesi, günah olarak yeter. Müslüman’ın her şeyi: kanı, malı ve namusu diğer Müslümana 
haramdır.”1 

1 Müslim
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36. HADİS 
HAYIRLARIN TÜMÜ

الحديث السادس والثلاثون

َس اللُه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم  ْنَيا َنفَّ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ َعْن اأِبى ُهَرْيَرَة  َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: »َمْن َنفَّ

ْنَيا َواْل�ِٰخَرِة، َواللُه فِى  ْنَيا َواْل�ِٰخَرِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اللُه فِى الدُّ َر اللُه َعَلْيِه فِى الدُّ َر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَّ اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ

َل اللُه َلُه ِبِه َطِريًقا اإَِلى اْلَجنَِّة، َوَما اْجَتَمَع  َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد فِى َعْوِن اأِخيِه، َوَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس فِيِه ِعْلًما َسهَّ

ْتُهُم  ِكيَنُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّْحَمُة، َوَحفَّ َقْوٌم فِى َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللِه َيْتُلوَن ِكَتاَب اللِه َوَيَتَداَرُسوَنُه َبْيَنُهْم اإِل�َّ َنَزَلْت َعَلْيِهُم السَّ

اأ ِبِه َعَمُلُه َلْم ُيْسِرْع ِبِه َنَسُبُه« )رواه مسلم بهذا اللفظ( اْلَملاَئَِكُة، َوَذَكَرُهُم اللُه فِيَمْن ِعْنَدُه، َوَمْن َبطَّ

Hadisin Meali
Ebu Hureyre’nin (radiyallahu anh) rivayet ettiğine göre, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle bu-

yurdu:

“Kim, bir mü’minin dünya üzüntülerinden birini giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki 
üzüntülerinden birini giderir. Kim, darda kalmışa kolaylık gösterirse, Allah da, dünya ve ahirette 
ona kolaylık gösterir. Kul, kardeşine yardım ettiği sürece, Allah da ona yardım eder. Kim, ilim 
tahsil etmek için yola çıkarsa, o ilim sebebiyle, Allah o kimseye, cennete giden yolu kolaylaştırır. 
Bir topluluk, Allah’ın evlerinden birinde, Allah’ın kitabını okuyarak, aralarında müzâkere etmek 
üzere toplanırsa, onların üzerine sekînet ve huzur iner, onları rahmet bürür ve melekler onları 
kuşatır. Yüce Allah yanındakilere onları zikreder. Bir kimseyi ameli geri bırakırsa, nesebi ileri 
götüremez.”1

1	 Buharî	ve	Müslim
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37. HADİS 
ALLAH’IN ADALETİ, 

LÜTFU VE GÜCÜ

الحديث السابع والثلاثون

عِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما َعِن َرُسوِل اللِه  فِيَما َيْروِي َعْن َربِِّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َقاَل: اإِنَّ اللَه َكَتَب اْلَحَسَناِت 

اإِْن َهمَّ ِبَها َفَعِمَلَها َكَتَبَها اللُه َلُه  يَِّئاِت، ثُمَّ َبيََّن َذلَِك؛ َفَمْن َهمَّ ِبَحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها َكَتَبَها اللُه َلُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، َو َوالسَّ

اإِْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة َفَلْم َيْعَمْلَها َكَتَبَها اللُه َلُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة،  ِعْنَدُه َعْشَر َحَسَناٍت اإَِلى َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف اإَِلى اأْضَعاٍف َكِثيَرٍة، َو

َفاإِْن َهمَّ ِبَها َفَعِمَلَها َكَتَبَها اللُه َلُه َسيَِّئًة َواِحَدًة. )رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف(

Hadisin Meali
İbn Abbas (radiyallahu anh), Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbinden yaptığı rivayette şöyle 

buyurduğunu söylemektedir:

“Allah iyilikleri ve kötülükleri yazıp şunları açıkladı: Kim bir iyiliği yapmaya karar verir de 
yapmazsa, Allah onu kendi yanında tam bir iyilik olarak yazar. Bir iyiliği yapmaya karar verir ve 
yaparsa, onu on sevaptan yedi yüz katına, hatta daha çok katlarına kadar sevap olarak yazar. Kim 
bir kötülük yapmaya niyet eder, sonra vazgeçerse, onu da tam bir iyilik olarak yazar. Eğer bir 
kötülüğü yapmaya karar verir ve yaparsa, onu bir günah olarak yazar.”1

1	 Buharî	ve	Müslim
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38. HADİS 
ALLAH’A YAKIN OLMA 

VE ONUN SEVGİSİNİ KAZANMA

الحديث الثامن والثلاثون

لِيًّا َفَقْد اَٰذْنُتُه ِباْلَحْرِب، َوَما َتَقرََّب اإَِليَّ َعْبِدي  َعْن اأِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه : »اإِنَّ اللَه َقاَل: َمْن َعاَدى لِي َو

َذا اأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي  ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب اإَِليَّ ِبالنََّوافِِل َحتَّى اأِحبَُّه، َفاإِ ِبَشْيٍء اأَحبَّ اإَِليَّ ِممَّ

اإِْن َساأَلِني َل�أْعِطَينَُّه، َوَلِئِن اْسَتَعاَذنِي  َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه الَِّتي َيْبُطُش ِبَها، َورِْجَلُه الَِّتي َيْمِشي ِبَها، َو

ل�أِعيَذنَُّه« )رواه البخاري(

Hadisin Meali
Ebu Hureyre’nin (radiyallahu anh) rivayet ettiğine göre, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle bu-

yurmuştur:

“Yüce Allah şunları buyurdu:

Kim, benim bir veli kuluma düşmanlık ederse, ben ona savaş ilân ederim. Kulum, farz kıldı-
ğımdan daha fazla sevdiğim bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum bana, devamlı olarak nafile iba-
detlerle de yaklaşır. Böylece ben onu severim. Onu seversem, işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, 
yürüyen ayağı olurum. İsterse mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum.”1

1 Buharî



49

39. HADİS 
İSLAM’DA ZORLUĞUN KALDIRILMASI

الحديث التاسع واالثلاثون

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما اأنَّ َرُسوَل اللِه  َقاَل: »اإِنَّ اللَه َتَجاَوَز لِي َعْن اأمَِّتي اْلَخَطاأ َوالنِّْسَياَن َوَما اْسَتْكَرُهوا 

َعَلْيِه« )حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما(

Hadisin Meali
İbn Abbas’ın (radiyallahu anh) rivayet ettiğine göre, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyur-

du: “Yüce Allah ümmetimden benim için, hata, unutma ve zorlanarak yaptırılan bir işten dolayı 
meydana gelecek günahları kaldırmıştır.”1

1	 İbn	Mâce,	el-Beyhâki	ve	İbn	Hibban,	Sahih
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40. HADİS 
AHİRETİ KAZANMAK İÇİN 
DÜNYAYI FIRSAT BİLMEK

الحديث ال�أربعون

ْنَيا َكاأنََّك َغِريٌب، اأْو َعاِبُر َسِبيٍل«  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللُه َعْنُهَما َقاَل: اأَخَذ َرُسوُل اللِه  ِبَمْنِكِبي َفَقاَل: »ُكْن فِي الدُّ

ِتَك لَِمَرِضَك، َوِمْن  اإَِذا اأْصَبْحَت َفلاَ َتْنَتِظِر اْلَمَساَء، َوُخْذ ِمْن ِصحَّ َباَح، َو َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َيُقوُل: اإَِذا اأْمَسْيَت َفلاَ َتْنَتِظِر الصَّ

َحَياتَِك لَِمْوتَِك. )رواه البخاري(

Hadisin Meali
İbn Ömer (radiyallahu anh) şöyle anlattı:

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) omzumdan tutup şöyle dedi:

“Dünyada garip bir kimse gibi veya geçip giden bir yolcu gibi ol.”

İbn Ömer de (radiyallahu anh) şöyle diyordu:

“Akşamı ettiğinde sabahı bekleme; sabaha ulaşınca da akşamı bekleme. Sağlıklıyken, hastalı-
ğın içi; hayatında da ölümden sonrasına hazırlık yap.”1

1 Buhari
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41. HADİS 
ALLAH’IN DİNİNE UYMAK 

İMANIN TEMELİDİR

الحديث الحادي وال�أربعون

ِد ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو ْبْن اْلَعاِص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه : »َل� ُيْؤِمُن اأَحُدُكْم َحتَّى َيُكوَن َهَواُه َتَبًعا لَِما  َعْن اأِبي ُمَحمَّ

ِجْئُت ِبِه« )حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة باإسناد صحيح(

Hadisin Meali
Ebu Muhammed Abdullah b. Amr b. el-As (radiyallahu anh), Resulullah’ın şöyle buyurduğunu 

rivayet etti:

“Sizden birinin gönlü (hevası) benim getirdiğim dine tâbi oluncaya kadar hakkıyla iman etmiş 
olmaz.”1

1	 Bu,	hasen	sahih	bir	hadistir.	Onu,	Kitabu’l-Hucce’de	sahih	bir	isnat	ile	rivayet	edilmiştir.
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42. HADİS 
İLAHİ MAĞFİRETİN ŞİFRESİ: 

TÖVBE

َعْن اأَنِس ْبِن َمالٍِك  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه  َيُقوُل: َقاَل اللُه َتَعاَلى:

َماِء ثُمَّ  "َيا اْبَن َاآَدَم اإِنََّك َما َدَعوَتِني َوَرَجوَتِني َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِمْنَك َول� اأَبالِي، َيا اْبَن َاآَدَم َلو َبَلَغْت ُذنُوُبَك َعَناَن السَّ

اْسَتْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَك، َيا اْبَن َاآَدَم اإِنََّك َلو اأَتْيَتِني ِبِقَراِب ال�أْرِض َخَطاَيا ثُمَّ لِقْيَتِني ل�َتُْشِرك ِبي َشْيَئًا ل�أَتْيُتَك ِبِقَراِبَها َمغِفَرًة" 

َرَواُه التِّْرِمِذيُّ 

Hadisin Meali
Enes bin Malik (radiyallahu anh) Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbinden (celle celaluhu) şunları 

bildirdiğini rivayet eder: Ey Âdemoğlu! İşlediğin bütün günahlara rağmen, bana dua edip bağış-
lanmayı istediğin müddetçe, günahlarına bakmayıp seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Günahların 
gökyüzündeki bulutlara kadar ulaşsa, sonra benden af dilesen, seni affederim. Ey Âdemoğlu! Sen 
bana hiçbir surette şirk koşmadığın sürece, yeryüzü dolusu günah ile de gelsen ben yine de seni 
bağışlarım ve sana yeryüzü dolusu mağfiretle gelirim. (Günahlarına mağfiretle karşılık veririm.) 1

1	 	Tirmizi	Hasen	ve	Sahih	kaydıyla…
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