
 

                                           5.SINIF KONULARIYLA İLGİLİ HADİSLER 

1- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’tan 

başka ilah bulunmadığını ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu kabul etmek, namaz 

kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, oruç tutmak" (Buhâri,iman,6)  

2- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki “Allah’ım senden faydalı bilgi, temiz rızık ve kabul 

edilmiş bir ibadet dilerim.”(Müslim, 4/2090) 

3- Peygamber   efendimiz   (S.A.V)   buyuruyor   ki:   "Allah’ım cimrilikten korkaklıktan, 

tembellikten ve kötülükten sana sığınırım” (Ebu Davut,salat,367) 

4- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: "Bizleri yediren, içiren, koruyan ve gözetip 

barındıran Allah’a şükürler olsun”(Müslim) 

5- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:”Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede 

bulundu ki;ben Yüce Allah’ın komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannetttim”(Buhâri,edep,28)  

6- Peygamber efendimiz (S.A.V) işaret  parmağı ve orta parmağını işaret ederek;”Gerek 

kendisine gerekse başkasına ait yetimi, koruyup gözetmeyi üstüne alan kimse ile ben cennette 

işte böyle yan yanayız ”buyurmuştur (Buhâri,talak,25) 

7- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki :"Kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için de 

istemedikçe gerçek inanca ulaşamazsınız." (Müslim, İman, 71) 

8- Peygamber efendimiz  (S.A.V)  buyuruyor ki:  "Allah'a  yemin  ederim   ki,   iman  etmedikçe 

cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız! Yaptığınız takdirde 

birbirinizi seveceğiniz şeyi bildireyim mi? Aranızda selâmı yaygınlaştırın."   (Müslim, İman, 93) 

9- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: Müminler birbirini sevmekte, birbirine acımakta, 

birbirini korumakta bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olursa, diğer organları 

da bu yüzden ateşlenir ve uykusuz kalır." (Buhar!, Edep, 19)  

10- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve 

dilinden güvende olduğu kimsedir.” 

11-  Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:: "Müslüman müslümanın kardeşidir ona 

zulmetmez,haksızlık yapmaz onu düşmana teslim etmez,Müslüman kardeşininin ihtiyacınıs  

gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir.Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Yüce Allah 

o  kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir.Kim bir müslümanın ayıp ve 

kusurlarından birini örterse, Allah’u Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu 

örter”(Buhâri,mezalim,3)             

12- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: ”Sizden birisi oruçlu bulunduğu zaman kötü söz 

söylemesin kimseyle çekişmesin”(Müslim) 

13- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: “Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 

beştir;selamını almak,hasta ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak,davetini kabul etmek, 

hapşırınca “yerhamukellah”(Allah sağlık ve afiyet versin) demek” Buhâri,cenâiz) 

14- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: ”Birbirinizle alakayı kesmeyin, birbirinize arka 

çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Allah’ın kulları kardeş olunuz. 

Bir Müslüman için (din) kardeşine üç günden fazla küs durması helal olmaz” (Buhâri-Müslim) 

15- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  “Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini 

biliniz: İhtiyarlık gelmeden gençliğin, hastalık gelmeden sıhhatin, fakirlik gelmeden zenginliğin, 

ölüm gelmeden hayatın, meşgul olmadan boş vaktin kıymetini bil” 


