27、 “(Din) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna

36、 “Kıyâmet gününde (ameller tartılırken) mü’mi-

gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getir-

nin mizânında güzel ahlâktan daha ağır

meyeceğin söz verme.”
28、 “Kendisini ilgilendirmeyen (faydasız ve gereksiz)
şeyleri terk etmesi, kişinin güzel Müslüman olduğunu gösterir.”

(gelecek) başka bir şey yoktur. Şüphesiz ki
Allah, kötü huylu, çirkin sözlü kimseleri sevmez.
37、 “Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit

29、 “Mü’min, insanlarla iyi geçinen kişidir. İnsanlarla iyi

namazınızı kılın, Ramazan orucunu tutun, malla-

geçinmeyen ve kendisi ile geçinilmeyen kişide

rınızın zekâtını verin, yöneticilerinize itaat edin.

hayır yoktur.”

(Böylece) Rabbinizin cennetine girersiniz.”

30、 “Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o
Müslüman için birer sadakadır.”
31、 "Münafığın üç temel özelliği vardır: Konuştuğu za-

38、 “Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse,
komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret
gününe imân eden kimse misafirine ikramda

man yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getir-

bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân

mez, kendisine bir şey emanet edilirse (ona) ihanet

eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.”

eder."
32、 “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanla-

39、 “(Din) kardeşine tebessüm etmen sadakadır.

rın zarar görmediği insandır. Mü’min ise insanların,

İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadaka-

canları ve malları konusunda kendisinden emin

dır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen

olduğu kimsedir.”

40 Hadis
Öğreniyorum

sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyle-

33、 “İnsanların arasına karışan ve onların eziyetine sab-

ri kaldırıp atman da senin için sadakadır.”

reden mümin, insanların arasına karışmayan ve
onların eziyetine sabretmeyen müminden daha
hayırlıdır.”

40、 “Size iki emanet bırakıyorum. Onlara uyduğunuz müddetçe asla yolunuzu şaşırmazsınız.

34、 “Nerede olursan ol, Allah’a karşı gelmekten sakın;
yaptığın kötülüğün ardından bir iyilik yap ki bu, onu

Onlar, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve Rasulü’nün sünnetidir.”

yok etsin; insanlara karşı da güzel ahlâkın gereğine
göre davran.”
35、 “Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin;
eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna

Allâhumme Salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ
âli Muhammed.

da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da ima-
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Sevgili Öğrencim,

17、 "Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldür-

1、 “Bizi aldatan bizden değildir.”

“Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı; yolların
en doğrusu, Muhammed'in yoludur.” buyuruyor Peygamber Efendimiz (sav)...
Yine bir başka hadis-i şeriflerinde bizleri “
Ümmetimden kim kırk hadis hıfzederse, Allah
onu alimler ve fakihler arasında diriltsin.” duasıyla müjdeliyor.
“Deki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun
ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışla-

mek için konuşur ve yalan söyler, yazık ona,

2、 "Veren el alan elden hayırlıdır."

yazık!”

3、 “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.”
4、 “Hayra vesile olan, o hayrı yapan gibidir.”
5、 “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba
çekiniz.”
6、 “Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.”

sın” buyrularak Peygamberimize uymamız
emredilmektedir.

7、 "Din kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter."

O halde peygamberimize nasıl uyalım ki

8、 "Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir."

Allah da bizi sevsin?
Peygamberimizin sünnetlerini (söz ve davranışlarını) öğrenip günlük hayatımızda uygularsak Peygamberimize uyma, O’nu kendimize örnek alma emirlerini yerine getirmiş ve
böylece Allah’ın sevgisini kazanmış oluruz.
Seçtiğimiz gül kokulu hadis demetinin, bu
konuda faydalı olması dileklerimizle…
AÇIKLAMALAR:
 Ezberlenen hadisler Mayıs ayının sonuna

9、 “Her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.”
10、 “Allah, sizden birinizin yaptığı işi, sağlam ve iyi
yapmasından hoşnut olur.”
11、 “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz,
nefret ettirmeyiniz.”
12、 “Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden
daha üstün bir hediye veremez.”

kadar okunabilecektir.

13、 “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.”

 Hadisleri ezberledikten sonra istenilen
şekilde bu hadislerden Hadis Kartelası hazırla-

14、 “Kim, rızkının bol, ömrünün uzun isterse sıla-i
rahim (akraba ziyareti) yapsın.”

nacaktır.
Hadis-i Şerifler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenleri tarafından dinlenecektir.
 Hadis Öğreniyorum broşürü ücretsiz olup
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden

15、 “Kuvvetli kimse, güreşte başkalarını yenen
değil, öfke ânında kendine hâkim olandır.”
16、 Allah’ın

rızası,

babanın

rızasında-

dır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.”
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bakar.”
20、 “Hiçbiriniz, kendisi için istediğini (din) kardeşi
için de istemedikçe (gerçek manada) iman
etmiş olamaz.”
21、 “Üç dua vardır ki, bunların kabul edilmesinde
şüphe yoktur: Mazlumun duası, misafirin duası
ve babanın evladına duası.”
22、 “Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile küs durması helal değildir.”
23、 “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman
etmiş olmazsınız.”
24、 “İyilik, güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından hoşlanmadığın şeydir”
25、 “Öfke şeytandandır, şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş, su ile söndürüldüğüne göre o halde, öfkelendiğinizde abdest alın.”
26、 "Hasedden uzak durun; zira nasıl ki ateş odunu
yakar bitirirse, haset de iyilikleri öylece bitirir."
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