
 

                   6-7-8. SINIFLARLA İLGİLİ PEYGAMBERİMİZDEN SEÇME HADİSLER 

    NAMAZ 

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 “Namaz dinin direğidir”(Buhâri,iman,1-2) 

3- Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem   sordu: 

Birinizin kapısının önünden bir nehir aksa, kişi günde beş kez o suda yıkansa, kirinden eser kalır 

mı, ne  dersiniz?" Hayır, tertemiz olur," dediler. 

"işte beş vakit namaz da böyledir. Allah o namazlar sayesinde bütün hataları siler ve temizler" 

buyurdu. .(Buhâri,mevâkit,6) 

ORUÇ 

4- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek 

Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır” (Buhâri,savm,6) 

5- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  “ Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu 

bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi kötü söz  söylerse ,” ben oruçluyum.” 

desin.” (Buhâri,savm,9)” 

SADAKA,PAYLAŞIM 

6- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  “İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. 

Ancak kesintisiz iyilik(sadakayı câriye) yapanların, topluma yararlı bir ilim bırakanların, kendisine 

hayır dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz” (Müslim, vasiyet,14) 

7- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  “…İki kimsenin arasını bulup barıştırmak 

sadakadır. Bir kimseye bineğine binmede veya eşyasını taşımada yardım etmek sadakadır. 

Güzel söz sadakadır. Namaza gitmek için atılan her söz sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren 

şeyleri kaldırmak sadakadır.” (Buhâri,siyer,128) 

KÖTÜ DAVRANIŞ VE ALIŞKANLIKLAR 

8- Bir gün peygamberimiz sahabeye , “Gıybet nedir biliyor musunuz?” diye sordu,Onlar: ”Allah ve 

resulu daha iyi bilir” dediler, Bunun üzerine Peygamberimiz, “Gıybet, kardeşinizden onun 

hoşlanmayacağı bir şekilde söz etmenizdir,” dedi, Onlardan biri, “Ey Allah’ın elçisi! Ya kardeşim 

benim konuştuğum gibi ise yine gıybet etmiş olur muyum?” diye sordu. Bunun üzerine 

Peygamberimiz, “O konuştuğun gibi ise gıybet etmiş olursun, konuştuğun gibi değilse iftira etmiş  

olursun.” Buyurdu.(Müslim,birr,70))  

9- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki : "Ateşin odunu yediği gibi kıskançlık ta kişinin 

iyiliklerini yer bitirir”  (İbn-i Mâce,zühd,22) 

10- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:  “Her sarhoş edici haramdır. Çoğu içildiği zaman 

sarhoş eden şeyin azı da haramdır” (Buhâri,eşribe,4) 

11- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki:” Münafıklığın işareti üçtür: Konuştuğu zaman 

yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez, emanete ihanet eder" (Buhâri,iman,24) 

GÜZEL AHLAK  

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

zulmetmez, haksızlık yapmaz onu düşmana teslim etmez, Müslüman kardeşinin ihtiyacını  

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: "Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik cennete iletir. Kişi 

doğrulukta devam eder durur, sonunda, Allah katında 'doğrucu" olarak yazılır. Yalan, azıp 

sapmaya iletir, azıp sapma ise, ateşe götürür. Kişi yalan söylemekte devam eder, sonunda, .İlah 

katında "yalancı" olarak yazılır." (Buhâri,edep,69)     


