
 

                   6-7-8. SINIFLARLA İLGİLİ PEYGAMBERİMİZDEN SEÇME HADİSLER 

13- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  ““Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa 

misafirine ikram etsin, Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyilik yapsın, Kim 

Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa güzel söz söylesin veya sussun”(Buhâri,edeb,31)   

14- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  “Sizin hayırlınız, kendisinden iyilik umulan 

kötülük yapmayacağına dair güven duyulandır. Kötünüz de kendisinden iyilik beklenmeyen ve 

kötülüğünden emin olunmayandır”  (Tirmizi,Kitabul fiten,76) 

15- 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)     

16- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  “Müslüman elinden ve dilinden başkalarının 

güvende olduğu kimsedir”  (Tirmizi,iman,12) 

17- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  “Gerçek kuvvetli kimse (güreşte rakibini 

yenen)değildir. Öfkelendiği zaman kendine hakim olabilen kimsedir” (Buhâri,edeb,76) 

18- 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) 

19- 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” 

BATIL İNANÇ,MELEK-ŞEYTAN 

20- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  “Sözlerin en güzeli Allah’ın Kitabı, yolların en 

doğrusu Hz. Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı dinden olmadığı halde sonradan 

uydurulup dine sokuşturulanlardır. Böyle uydurulmuş her şey batıldır, her batıl inanç ise  kişiyi 

yoldan çıkarır” (Buhâri,edeb,70) 

21- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: “Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: 

"Hem şeytan hem de melek, insanın kalbine bazı şeyler getirirler. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, 

haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hakka, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır.Kim 

içinde iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o, meleğin sesidir. Hemen ona uysun ve Allah'a 

şükretsin. Kim de içinde kötülüğe çağıran bir ses duyarsa o, şeytanın sesidir. Ondan uzaklaşsın 

ve Allah'a sığınsın." (Tirmizi,tefsir,3) 

İLİM ÖĞRENME SORUMLULUK  

22- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  “İlim mü’minin yitik malıdır onu nerede bulursa 

alsın” (Tirmizi,ilim,19) 

23- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  “Hepiniz çobansınız her birinizin sorumlu olduğu 

alanlar vardır. Yönetici üstlendiği görevden sorumludur, Kişi ailesinin sorumlusu ve çoluk 

çocuğundan sorumludur, Kadın eşinin ve evinin koruyucusu ve ailede bulunanlardan sorumludur2  

(Buhâri,Cuma,1) 

DUA 

24- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: Müslüman bir kul, kardeşi için gizlice dua 

ettiğinde melek te dua eden kişiye "bunun benzeri senin içinde olsun" diye dua eder." 

25- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: Allah’ım! Sapıklığa düşmekten veya 

düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme 

uğramaktan, cehalete düşmekten veya bana karşı cahillik yapılmasından sana sığınırım." 


