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َتْمِش  َوَل  لِلنَّاِس  َك  َخدَّ ُتَصِّعْر  َوَل 

َه َل ُيِحبُّ  اِنَّ اللّٰ ط 

فِى اْلَْرِض َمَرًحا

َفُخوٍر ُمْخَتاٍل  ُكلَّ 

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme 
ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. 

Zira Allah, kendini beğenmiş 
övünüp duran kimseleri asla sevmez. 

Lokmân suresi, 31:18
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يَن  ذ� َوالَّ َوَرُسوُلُه  ُه  اللّٰ َولِيُُّكُم  َما  اِنَّ
ٰلوَة  الصَّ يُموَن  ُيق� يَن  ذ� الَّ ٰاَمنُوا 
َراِكُعوَن َوُهْم  ٰكوَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن 

Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah’tır, 
Resulüdür, iman edenlerdir; 

onlar ki Allah’ın emirlerine boyun eğerek 
namazı kılar, zekâtı verirler.

Mâide suresi, 5:55
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بَْصاِرِهْم  َا ِمْن  وا  َيُغضُّ لِْلُمْؤِمن�يَن  ُقْل 
َلُهْمط  ْزٰكى  َا ٰذلَِك 

ُفُروَجُهْمط  َوَيْحَفُظوا 
َيْصنَُعوَن بَِما  َخب�يٌر  َه  اللّٰ اِنَّ 

(Resulüm!) Mümin erkeklere, 
gözlerini (harama) dikmemelerini, 

ırzlarını da korumalarını söyle. 
Çünkü bu, kendileri için 

daha temiz bir davranıştır. 
Şüphesiz Allah onların yapmakta 

olduklarından haberdardır. 
Nûr suresi, 24:30

5

َاَجُلُهْم  َء  َجا� َفاَِذا  َاَجٌلج  ٍة  ُامَّ َولُِكِّل 

َيْسَتْقِدُموَن  َوَل  َساَعًة  َيْسَتْأِخُروَن  َل 

Her ümmetin bir eceli vardır. 
Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar 

ne de bir an ileri gidebilirler. 
A’râf suresi, 7:34
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يَن ٰاَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ف�ى َسب�يِل  َالَّذ�
َجـًة  َر َد ْعَظُم  َا َوَانْفُِسِهْمل  بَِاْمَوالِِهْم  ِه  اللّٰ
ِئـُزوَن ْلَفا� ا ُهُم  ِئَك  وٰل� ُا َو ط  ِه للّٰ ا ِعنْـَد 

İman edip de hicret edenler ve Allah 
yolunda mallarıyla, nefisleriyle 
cihat edenler, rütbe bakımından 
Allah katında daha üstündürler. 

Kurtuluşa erenler de işte onlardır.                            
Tevbe suresi, 9:20 
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َوَلْم  ُيْسِرُفوا  َلْم  نْفَقُوا  َا ا�  َذ اِ يَن  ذ� َوالَّ
َقَواًما ٰذلَِك  َبْيَن  َوَكاَن  َيـْقـُتـُروا 

(O kullar), harcadıklarında 
ne israf ne de cimrilik ederler;

ikisi arasında orta bir yoltutarlar.                  
Furkân suresi, 25:67
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ٰاَمـنُوا اْدُخُلوا  يَن  ذ� َها الَّ َايُـّ ا  َي�  
ُخُطـَواِت  َتـتَّبُِعوا  َوَل 

فَّـًةص  َكا� ْلِم  الـّسـِ فِى 
ُمب�يٌن َعُدٌّو  َلُكْم  ـُه  اِنَّ  

ْيَطاِنط الشَّ

Ey iman edenler! 
Hep birden barışa girin. 

Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. 
Çünkü o, apaçık düşmanınızdır. 

Bakara suresi, 2:208
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ُعوا  َز َتنَا َل  َو ُسوَلُه  َر َو َه  للّٰ ا ط�يُعوا  َا َو
َواْصبُِرواط  يُحُكْم  ر� َهَب  َتْذ َو َفَتْفَشُلوا 

يَن ابِر� الصَّ َمَع  َه  اللّٰ اِنَّ 

Allah ve Resulüne itaat edin, 
birbirinizle çekişmeyin; 

sonra korkuya kapılırsınız da
kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. 

Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. 
Enfâl suresi, 8:46
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ٰلوَةص  يَن اْسَتَجابُوا لِـَرِّبِهْم َوَاقَاُموا الصَّ ذ� َوالَّ
ا َرَزْقنَاُهْم  َوِممَّ

َوَاْمُرُهْم ُشوٰرى َبْينَُهْمص 
ُينِْفُقوَن

Yine onlar, Rablerinin davetine 
icabet ederler ve namazı kılarlar. 

Onların işleri, aralarında danışma iledir. 
Kendilerine verdiğimiz rızıktan da

infak ederler.  
Şûrâ suresi, 42:38
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َءُكْم َفاِسٌق بِنَـَبـاٍ  يَن ٰاَمنُ�وا اِْن َجا� ذ� َُّها الَّ َيا� َاي
يُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفتُْصبُِحوا  ُ�وا َاْن ُتص� َفـَتـَبـيَّـن

يَن َعٰلى َما َفَعْلُتْم َناِدم�

Ey iman edenler! 
Eğer bir fasık size bir haber getirirse 

onun doğruluğunu araştırın.
Yoksa bilmeden bir topluluğa 

kötülük edersiniz de sonra 
yaptığınıza pişman olursunuz.

Hucurât suresi, 49:6 
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Reisen GmbH’nin 
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ُه  َفإِنَّ لِْلَجَماَعِة  ُمَفاِرٌق  َوُهَو  َماَت   َوَمْن 
َجاِهِليًَّة ِميَتًة    َيُموُت 

İbn Ömer (r.a.) Resûlullah (s.a.v.)’i şöyle 
buyururken işittiğini söylemiştir: 

“Kim cemaatten ayrılarak ölürse, 
cahiliye ölümü üzere ölür.”                      

Müslim, İmâre, 53/54
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َأْجَساِمُكْم  َوَل إَِلى  َينُْظُر  َل  َه  اللَّ  إِنَّ 
ُقُلوبُِكْم إَِلى  َينُْظُر  َوٰلِكْن  ُصَوِرُكْم    إَِلى 

ْعَمالُِكْم َأ َو

Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayet edildiğine 
göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

“Allah Teâlâ sizin 
bedenlerinize ve şekillerinize değil, 
kalplerinize ve amellerinize bakar.” 

Müslim, Birr, 33
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َيْعنِيِه  َمالَ  َتْرُكُه  اْلَمْرِء  إِْسَلِم  ُحْسِن  ِمْن 

Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayet edildiğine 
göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 “Kendisini (doğrudan) 
ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, 

kişinin iyi Müslüman oluşundandır.”  
Tirmizî, Zühd, 11
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َفاِعِلِه  َأْجِر  ِمْثُل  َفَلُه  َخْيٍر  َعَلى  َدلَّ  َمْن 

Ebû Mes’ûd Ukbe İbn Amr (r.a.)’dan rivayet 
edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: 

“Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği 
yapanın ecri gibi sevap vardır.”  

Müslim, İmâre, 133
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  َمْن َرَأى ِمنُْكْم ُمنَْكرًا َفْلُيَغّيْر   ِ  ُه بَِيِدِه 
َيْسَتطِْع َلْم  َفإِْن  َفبِِلَسانِِه   َيْسَتطِْع  َلْم   َفإِْن 

يَماِن اْلِ َأْضَعُف  َوٰذلَِك  َفبَِقْلبِِه 

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.), Resûlullah (s.a.v.)’i 
şöyle buyururken işittiğini söylemiştir: 

“Kim bir kötülük görürse, onu eliyle 
değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye 

gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. 
Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, 

kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, 
bu da imanın en zayıf derecesidir.”                      

Müslim, Îmân, 78
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َخْمٌس:  ْلُمْسِلِم  ا َعَلى  ْلُمْسِلِم  ا  َحقُّ 
اْلَجنَاِئِز َوا ِ ّتَباُع  َلِم  َوِعَياَدُة اْلَمِريِض    َردُّ السَّ

اْلَعاطِِس وَتْشِمَيُت  ْعَوِة  الدَّ َوإَِجاَبُة 

Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayet edildiğine 
göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

 
“Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı 

beştir: Selamı almak, hastayı ziyaret 
etmek, cenazeye iştirak etmek, davete 

icabet etmek, aksırdığında ‘elhamdulillah’ 
diyene ‘yerhamukellah’ demek.”          

Buhârî, Cenâiz, 2; Müslim, Selâm, 4
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بِاْلَجاِر   ُيوِصينِي  ِجْبِريُل  َزاَل   َما 
ُثُه ِ َسُيَوّر   ُه  َأ نَّ َحتَّى َظنَنُْت 

İbn Ömer (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, 
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi 
tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu 

komşuya mirasçı kılacak sandım.”    
Buhârî, Edeb, 28
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 َرِغَم َأ ْنُف ُثمَّ َرِغَم َأْنُف ُثمَّ َرِغَم َأْنُف  
َأَحَدُهَما اْلِكَبِر  ِعنَْد  َأَبَوْيِه  َأْدَرَك   َمْن 

اْلَجنََّة َيْدُخِل  َفَلْم  ِكَلْيِهَما   َأْو 

Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayet edildiğine 
göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Anne ve babasına veya onlardan sadece 
birine yaşlılık günlerinde yetişip de 

cennete giremeyen kimse perişan olsun, 
perişan olsun, perişan olsun.”

Müslim, Birr, 9/10

10

َاْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبنَْياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a.)’dan rivayet 
edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur:

“Müminin mümine karşı durumu, 
bir parçası diğer parçasını sımsıkı 
kenetleyip tutan binalar gibidir.”  

Buhârî, Salât, 88
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َاْلُمَؤّذ  ِ ُنوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعنَاقًا َيْوَم اْلِقَياَمِة  

Muâviye (r.a.), Resûlullah (s.a.v.)’i şöyle 
buyururken işittiğini söylemiştir: 

“Kıyamet günü boyunları 
en uzun olanlar müezzinlerdir.” 

Müslim, Salât, 14


