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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 sahebeye , “Gıybet nedir biliyor musunuz?” diye sordu,Onlar:”Allah ve 
resulu daha iyi bilir” dediler, Bunun tzerine Peygamberimiz, “Gıybet, kardeşinizden onun 
hoşlanmayacağı bir şekilde söz etmenizdir,” dedi,Onlardana biri, “Ey Allah’ın elçisi! Ya kardeşim 
benim konuştuğum gibi ise yine gıybet etmiş olur muyum?” diye sordu.Bunun üzerine 
Peygamberimiz, “O,konuştuğun gibi isen 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 kardeşininin 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 teâla 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)  
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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 ÖĞRENMEK,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 
ettğinde melek te dua eden kişiye "bunun benzeri senin içinde olsun" diye dua eder." 
25- Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: Allahım! Sapıklığa düşmekten veya 
düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından ,zulmetmekten veya zulme 
uğramaktan ,cehalete düşmekten veya bana karşı cahillik yapılmasından sana sığınırım." 


