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Veda Hutbesi

 Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde buyurdular ki:

“Hamd, Allahü Teâlâya mahsûstur. O’na hamd eder, O’ndan yarlığanmak 
diler ve O’na tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin 
günahlarından Allahü Teâlâya sığınırız. Allahü Teâlâ’nın doğru yola 
ilettiğini saptıracak, saptırdığını da doğru yola iletecek yoktur.
"Ey insanlar! " Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra 
sizinle burada bir daha buluşamayacağım.

"İnsanlar! bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl 
mukaddes ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, 
canlarınız, mallarınız, namuslarınızda öyle mukaddestir, her türlü 
tecavüzden korunmuştur.

"Ashabım! Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. Oda sizi yaptıklarınızdan 
dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara 
dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız!Bu vasiyetimi burada 
bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse, 
bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.

"Ashabım! "Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin.
biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır.Allah böyle hükmetmiştir.İlk 
kaldırdığım faizde Abdulmuttalib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir, 
lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz nede zulme uğrayınız!

"Ashabım! "Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, 
ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davalarıda tamamen 
kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttal’ib’in torunu İlyas 
bin Rabia’nın kan davasıdır.
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"Ey insanlar! "Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan 
tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde 
ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dinimizi korumak için 
bunlardan da sakınınız.

"Ey insanlar! "Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan 
korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız 
ve onların namusunu kendinize Allah’ın emri ile helal kıldınız. Sizin 
kadınlar üzerinde hakkınız, kadınlarında sizin üzerinizde hakkı vardır. 
Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, 
hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evinize almamalarıdır. 
Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırsa Allah size 
onları yatakların da yalnız bırakmanızı ve daha olmazsa hafifçe dövüp 
sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınlarında sizin üzerinizdeki hakları, 
meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

"Ey müminler! "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça 
yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah’ın kitabı Kur an-ı Kerim 
ve Peygamberinin sünnetidir.

"Müminler! "Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman 
müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir 
Müslüman kardeşinin kanıda, malıda helal olmaz. Fakat malını gönül 
hoşluğu ile vermişse o başkadır.

"Ey insanlar! "Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her 
insanın mirastan hissesi ayrılmıştır. mirasçıya vasiyet etmeye lüzum 
yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise ona aittir. Zina eden kimse 
için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz 
yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle Allah’ın meleklerinin 
ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hakk bu gibi insanların ne 
tevbelerini nede adalet ve şehadetlerini kabul eder.
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"Ey insanlar! "Rabbiniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz Adem’in 
çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arabın arab olmayana arab 
olmayanında arab üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin 
siyah üzerine, siyahında kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. 
Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında en 
kıymetli olanınız Ondan en çok korkanınızdır. "Azası kesik siyahi bir köle 
başınıza amir olarak tayin edilse sizi Allah’ın kitabı ile idare ederse onu 
dinleyiniz ve itaat ediniz. "Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. 
Baba oğlunun suçu üzerine oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. 
"Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah’a hiçbir 
şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı 
haksız yere öldürmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar "la 
ilahe illAllah" deyinceye kadar onlarla cihad etmek üzere emr olundum. 
Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. 
Hesapları ise Allah’a aittir.

"İnsanlar! "Yarın beni sizden soracaklar ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram 
hep birden şöyle dediler; "Allah’ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla 
yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz, diye şehadet 
ederiz". Bunun üzerine Resulü Ekrem Efendimiz şehadet parmağını 
kaldırdı, sonrada cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu;

"Şahid ol Yarab! Şahid ol Yarab! Şahid ol Yarab!"



4

1. BÖLÜM
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1. Ebû Saîd ve Ebû Hüreyre radıyAllahu anhümâ’dan rivâyet edildiğine 
göre Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yorgunluk, 
sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene 
varıncaya kadar müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun 
hatalarını bağışlamaya vesile kılar.” Buhârî, Merdâ1, 3; Müslim, Birr 49

2. Mikdam ibni Ma’dikerib radıyAllahu anh’den rivâyet edildiğine 
göre Nebî sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Hiçbir kimse, 
asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah’ın 
peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.” 
Buhari, Büyu 15, Enbiya 37

3. Ebû Hüreyre  radıyAllahu anh’ den rivayet edildiğine göre, Resûlullah 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Münafığın alâmeti üçtür: 
Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey 
emanet edildiğinde hıyanet eder.” Buhârî, Îmân 24; Müslim, Îmân 107-108. Ayrıca 

bk. Buhârî, Şehâdât 28, Vesâyâ 8, Mezâlim 17, Cizye 17,  Edeb 69; Tirmizî, Îmân 14 

4. Abdullah İbni Amr İbni Âs  radıyAllahu anhümâ’dan rivayet edildiğine 
göre, Nebî sallAllahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu: “Müslüman, 
dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhâcir 
ise, Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.”  Buhârî, Îmân 4-5, 

Rikâk 26; Müslim, Îmân 64-65. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 2; Tirmizî, Kıyâmet 52, Îmân 12; 

Nesâî, Îmân 8, 9, 11 

5. Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, 
Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu: “Mü’minin 
mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip 
tutan binalar gibidir.”  Hz. Peygamber bunu açıklamak için, iki elinin 
parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi. Buhârî, Salât 88, Mezâlim 5; 

Müslim, Birr  65. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 18; Nesâî, Zekât 67 

6. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh şöyle dedi: Nebî sallAllahu aleyhi ve 

2. Mikdam ibni Ma’dikerib radıyAllahu anh’den rivâyet edildiğine göre Nebî sallAllahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu: “Hiçbir kimse, asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık 
yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.” 
Buhari, Büyu 15, Enbiya 37
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sellem, Ali radıyAllahu anh’in oğlu Hasan’ı öpmüştü. O sırada Akra İbni 
Hâbis de Peygamberimiz’in yanında bulunuyordu. Akra: Benim on tane 
çocuğum var, onlardan hiç birini öpmedim, dedi. Resûlullah sallAllahu 
aleyhi ve sellem  ona hayretle bakıp: “Merhamet etmeyen kimseye 
merhamet olunmaz” buyurdular. Buhârî,Edeb18;Müslim, Fezâil65.Ayrıcabk. Ebû 

Dâvûd, Edeb 145;Tirmizî, Birr 12

7. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kul, bu dünyada başka bir 
kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.”   
Müslim, Birr 72. Ayrıca bk. Buhârî, Mezâlim, 3; Ebû Dâvûd, Edeb 38; Tirmizî, Birr 19; İbni Mâce, 

Mukaddime 17 

8. Yine Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallAllahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Anne ve babasına veya onlardan sadece 
birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kimse perişan 
olsun, perişan olsun, perişan olsun” Müslim, Birr 9, 10

9. Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyAllahu anhümâ’dan rivayet edildiğine 
göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu: “Büyük günahlar şunlardır: 
Allah’a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam 
öldürmek ve yalan yere yemin etmek.” Buhârî, Eymân ve’n-nüzûr 16, Diyât 2, 

İstitâbetü’l-mürteddîn 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Tefsîru sûre (4) 6; Nesâî, Tahrîm 3, Kasâme 4

10. Enes İbni Mâlik radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, Peygamber 
sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ, yaşından ötürü 
bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler 
lutfeder.” Tirmizî, Birr 75

11. Abdullah İbni Mes’ûd radıyAllahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallAllahu 
aleyhi ve sellem’e bir adam geldi ve:  - Ey Allahın Resûlü, bir topluluğu 
seven fakat onların işlediği amelleri işleyemeyen bir insan hakkında ne 
buyurursunuz? dedi. Hz.  Peygamber de: – “Kişi, sevdiği ile beraberdir” 
cevabını verdi. Buhârî, Edeb 96; Müslim, Birr 165. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 50, Daavât 98
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12. Ebu Amr Süfyan İbni Abdullah radıyAllahu anh'den rivayet edildiğine 
göre Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’a 
inandım de, sonra da dosdoğru ol!” Müslim,İman 62  Tirmizi, Zühd 61

13. Ebû Berze Nadle İbni Ubeyd el-Eslemî radıyAllahu anh’den rivayet 
edildiğine göre, Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 
“Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne 
gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, 
vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden 
kıpırdayamaz.” Tirmizî, Kıyamet 1

14. Enes radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallAllahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ölen kimseyi peşinden üç şey takip 
eder: Aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner, biri 
ise kendisiyle birlikte kalır. Aile çevresi ve malı geri döner; yaptığı işler 
kendisiyle birlikte kalır.” Buhârî, Rikak 42; Müslim, Zühd 5. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 

46; Nesâî, Cenâiz 52 

15. Kâ’b İbni İyâz radıyAllahu anh, Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem’in 
şöyle buyurduğunu işitmiştir: “Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. 
Ümmetimin fitnesi (imtihan vesilesi) de maldır.”  Tirmizî, Zühd 26 

16. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Gerçek zenginlik, mal çokluğu 
değil, gönül tokluğudur.”  Buhârî, Rikak 15; Müslim, Zekât 130. Ayrıca bk. Tirmizî, 

Zühd 40; İbni Mâce, Zühd 9

17. Hasan İbni Ali radıyAllahu anhümâ şöyle dedi: Resûlullah sallAllahu 
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu kendisinden duyup ezberledim: 
“Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak!” Tirmizî, Kıyâmet 60. 

Ayrıca bk. Buhârî, Büyû’ 3; Nesâî, Kazâ 1
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18. Enes radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallAllahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. 
Müjdeleyiniz, Nefret ettirmeyiniz...” Buhâr, İlim 11, Edeb 80, Cihâd 164; Müslim, 

Cihâd 6-7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 17

19. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber 
aleyhisselâm şöyle buyurdu: “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse 
misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse 
akrabasına iyilik etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya 
faydalı söz söylesin veya sussun!” Buhârî, Nikâh 80, Edeb 31, 85, Rikâk 23; Müslim, 

Îmân 74, 75, 77. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 123; Tirmizî, Kıyâmet 50; İbni Mâce, Edeb 4

20. Zeyd İbni Erkam radıyAllahu anh, şöyle dedi: Bir gün Resûlullah 
sallallâhu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bize bir konuşma yaptı. Allah’a 
hamd ü senâdan sonra bize öğüt verdi. Sonra da şöyle buyurdu: - “Ey 
insanlar! Ben de bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi bana da gelecek 
ve ben onun davetine uyup gideceğim. Size iki önemli şey bırakıyorum. 
Biri, insanı doğruya götüren bir rehber ve nur olan Allah’ın Kitabı 
Kur’an’dır. Allah’ın kitabına yapışın ve sımsıkı sarılın!” Peygamber 
aleyhisselâm Kur’an’a sarılma ve ona bağlanma konusunda tavsiyelerde 
bulundu. Sonra sözüne şöyle devam etti:  “Size bir de Ehl-i beyt’imi 
bırakıyorum. Allah’tan korkunda Ehl-i beyt’ime saygılı davranın!”. 
Müslim, Fezâilü’s-sahâbe 36

21. Ebû Hüreyre  radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Siz, iman etmedikçe cennete 
giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. 
Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? 
Aranızda selâmı yayınız.” Müslim, Îmân 93. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 131; Tirmizî, 

İsti‘zân 1; İbni Mâce, Mukaddime 6, Edeb 11 
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22. Enes  radıyAllahu anh şöyle demiştir: Resûlullah sallAllahu aleyhi 
ve sellem bana: “Yavrucuğum! Kendi ailenin yanına girdiğinde onlara 
selâm ver ki, sana ve ev halkına bereket olsun” buyurdu.  Tirmizî, İsti’zân 10 

23. Ebû Mûsâ radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  “Hastayı ziyaret edin, aç olanı 
doyurun, esiri kurtarın!”  Buhârî, Cihâd 171, Et’ime 1, Nikâh 71, Merdâ 4

24. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz aksırdığı zaman: 
Elhamdülillah desin. Kardeşi veya arkadaşı da ona: Yerhamükellah 
desin. Aksıran da: Yehdîkümullahu ve yuslihu bâleküm = Allah sizi 
hidayette kılsın ve kalbinizi ıslah etsin, desin.” Buhârî, Edeb 126. Ayrıca bk. 

Tirmizî, Edeb 3; İbni Mâce, Edeb 20

25. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Makbul olduğunda şüphe 
bulunmayan üç dua vardır:  Mazlumun duası; misafirin duası; babanın 
çocuğuna duası.” Ebû Dâvûd, Vitr 29; Tirmizî, Birr 7, Daavât 47. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 11

26. Osmân İbni Affân radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, 
Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizin en 
hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 

21. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Salât 349; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 15; İbni Mâce, Mukaddime 16

27. Ebû Mâlik el-Eş’arî radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, 
Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Temizlik imanın 
yarısıdır.” Müslim, Tahâret 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 86

28. İbni Ömer radıyAllahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cemaatle kılınan namaz, tek 
başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” Buhârî, Ezân 

30; Müslim, Mesâcid 249. Ayrıca bk. Nesâî, İmâmet 42; İbni Mâce, Mesâcid 16 
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29. Ebû Yahyâ Hureym İbni Fâtik radıyAllahu anh' den rivayet edildiğine 
göre, Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah yolunda 
malını harcayana, harcadığının yedi yüz misli ecir verilir." Tirmizî, 

Fezâilü'l-cihâd 4. Ayrıca bk. Nesâî, Cihâd 45

30. Enes radıyAllahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallAllahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu: "Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve 
dillerinizle cihad ediniz." Ebû Dâvûd, Cihâd 18. Ayrıca bk. Nesâî, Cihâd 2, 48

31. Nu'mân Ibni Beşir (r.a.)' den rivayet edildiğine göre, Resululiah ''s.a.v.) 
şöyle buyurdu: "Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta 
ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu 
hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli 
hastalığa tutulurlar." (Buharî, Edep, 27; Müslim, Birr, 66.)

32. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim ilim tahsil etmek için 
bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır." Müslim, 

Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1; Tirmizî, Kur'ân 10, İlim 19; İbni Mâce, 

Mukaddime 17

33. İbni Mes’ûd radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kıyâmet gününde insanların bana 
en yakın olanları, bana en çok salât ü selâm getirenleridir.” Tirmizî, Vitir 21

34. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  “Dile hafif, mîzana konduğunda 
ağır gelen ve Rahmân olan Allah’ı hoşnut eden iki cümle vardır: 
SübhânAllahi ve bi-hamdihî sübhânAllahi’l-azîm: Ben Allah’ı ulûhiyyet 
makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim. 
Ben Yüce Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar 
tenzih ederim” Buhârî, Daavât 65, Eymân 19, Tevhîd 58; Müslim, Zikir 31. Ayrıca bk. 

Tirmizî, Daavât 60; İbni Mâce, Edeb 56
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35. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kulun Rabbine en yakın 
olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye 
bakın!” Müslim, Salât 215. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 148;  Nesâî, Tatbîk 78

36. Ebû Mûsâ el-Eş‘arî radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre 
Peygamber sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İçinde Allah’ın 
anıldığı ev ile Allah’ın anılmadığı evin farkı, diriyle ölünün farkı 
gibidir.”  Müslim, Müsâfirîn 211 

37. Câbir radıyAllahu anh, Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem’i şöyle 
buyururken dinledim dedi: “Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.”  
Tirmizî, Daavât  9. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 55

38. Ebü’d-Derdâ radıyAllahu anh Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem’i 
şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir: “Bir müslüman, yanında 
bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı 
şeyler sana da verilsin, diye dua eder.”  Müslim, Zikir 86. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, 

Vitir 29 

39. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'a ve âhiret gününe 
inanan, ya hayır söylesin ya da sussun." Buhârî, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, 

Îmân 74, Lukata 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 123; Tirmizî, Kıyâmet 50

40. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Her müslümanın öteki 
müslümana kanı, ırzı (namusu)ve malı haramdır!" Müslim, Birr 32. Ayrıca 

bk. Tirmizî, Birr 18

41. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her duyduğunu 
nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. " Müslim, Mukaddime 5
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42. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah 
sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Müslüman kardeşini hor 
görmesi kişiye kötülük olarak yeter." Müslim, Birr 32. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 

35; Tirmizî, Birr 18; İbni Mâce, Zühd 23

43. Ebu Eyyup Halid İbni Zeyd (ra)’den gelen rivayete göre  Resullullah 
(sav) şöyle buyurdu; Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah günah 
işleyen ve günahlarından tövbe ve istiğfar eden bir topluluk yaratır da 
onları bağışlardı. Müslim tevbe 10

44. Enes İbni Malik(ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle 
buyurmuştu; Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz mutlaka az güler 
çok ağlardınız. Buhari, Kusuf 2 Tirmizi,zühd 9

45. Sa’dİbni Ebu Vakkas(ra)’dan rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) 
şöyle buyurdu; Allah’üteala muttaki, Gönlü zengin, kendi halinde işiyle 
ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever. Müslim, Zühd 15

46. Ebu Hureyre(ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle 
buyurdu; Sadaka vermekle mal eksilmez, Allah’ü Teala Affeden 
kulunun değerini artırır. Allah rızası için alçak gönüllü olanı  Allah 
yüceltir. Müslim, Birr 69

47. Halise İbniVehb(ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle 
buyurdu;  Size cehennemliklerin kim olduğunu söyleyeyim mi? Katı 
kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Buhari, Eyman 9

48. Ayşe (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle 
buyurdu; Allah’u Teala kullarına lütufkârdır. Onlara her işte kolaylık 
gösterilmesine memnun olur. İbniMace, Edep 9

49. Cabir (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle buyurdu; 
Satışta alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah 
rahmet etsin. Buhari büyu 16
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50. İbni Abbas (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle 
buyurdu; İki göze cehennem ateşi dokunmaz, Allah korkusundan 
ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen göz.     
TirmiziFezailülCihad 12

51. Abdullah İbniAmrİbni As (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah 
(sav) şöyle buyurdu; Şehidin kul borcu dışındaki bütün günahlarını 
Allah bağışlar. Müslim, İmare 119

52.  Abdullah İbni Mesud (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) 
şöyle buyurdu; Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Allah’ın kendisine 
ihsan ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, Allah’ın 
kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına 
öğreten kimse. Buhari, İlim 15

53. Ebu Hureyre (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle 
buyurdu; Allah’a hamd ederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz 
olur. Ebu Davud Edep 18

54. Ali (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle buyurdu; 
Cimri, yanında adım anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen 
kimsedir. Ahmet İbniHanbel, Müsnet 1, 201

55. Hz. Ali ve Hz. Fatıma (ra)’dan rivayet edildiğine göre Resullullah 
(sav) şöyle buyurdu; Yatağınıza girdiğiniz zaman veya istirahate 
çekildiğiniz zaman 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 defa 
da Elhamdülillah deyiniz. Müslim Zikr 80

56. Enes (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle dua ederdi; 
Allah’ım bize dünyada da iyilik ver, ahirettede iyilik ver. Bizi cehennem 
azabından koru. Tirmizi Daavad 72
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57. Ebu Said ve Ebu Hureyre (ra.) dan rivayet edildiğine göre Resulullah 
(SAV) Efendimiz şöyle dedi;  “Üç kişi yolculuğa çıkarlarsa, aralarında 
birini başkan seçsinler!”  Ebu Davut Cihad 80

58. Ömer İbni Hattab (ra.) dan rivayet edildiğine göre Nebi (SAV) şöyle 
dedi; Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da alçaltır.  
Müslim, Musafiriyn 269

59. Ebu Hureyre (ra) dan rivayet edildiğine göre Nebi (SAV) şöyle dedi; 
Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz 
yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu  
bilselerdi, emekleyerek te  olsa cemaate gelirlerdi. Buhari, Mevakit 20, Ezan 

34; Müslim, Mesacid 252 

60. Bera (ra) dan rivayet edildiğine göre Resulullah (SAV) şöyle buyurdu;  
İki Müslüman karşılaştıklarında el sıkışırlarsa, birbirlerinden 
ayrılmadan önce günahları bağışlanır. Ebu Davut Edep 143, Tirmizi İstizan 31, 

İbni Mace Edep 15

61. Ebu Hamza Enes İbni Malik el Ensari (ra)’den rivayet edildiğine göre 
Resullullah (sav) şöyle buyurdu; Kulunun tevbe etmesinden dolayı 
Allah’ın duyduğu memnuniyet  sizden birinin ıssız çölde kaybettiği 
devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Buhari Daavad 4

62. Ebu Abdurrahmen Muaz İbni Cebel (ra)’den rivayet edildiğine göre 
Resullullah (sav) şöyle buyurdu;  Nerde ve nasıl olursan ol Allah’dan 
kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki o kötülüğü silip 
süpürsün. İnsanlarla güzel geçin. Tirmizi 1-55

63. Ebu Hureyre (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle 
buyurdu;  Kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin 
iyi Müslüman oluşundandır. Tirmizi, Zühd 11
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64. Abdullah İbniMesud (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) 
şöyle buyurdu; Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar, helak 
oldular. Müslim ilim 7

65. Cabir İbni Abdullah (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) 
şöyle buyurdu; Her meşru ve güzel iş sadakadır.  Buhari edep 33

66. Ebu Hureyre (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle 
buyurdu;  Büyük günahlardan kaçınılması halinde beş vakit namaz iki 
Cuma ve iki ramazan aralarında işlenecek küçük günahlara kefarettir. 
Müslim Taharet 1

67. Ebu Safvan (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle 
buyurdu; İnsanların en karlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. 
TirmiziZühd 21-22

68. Ebu Abdurrahman Sevban (ra)’den rivayet edildiğine göre Resullullah 
(sav) şöyle buyurdu; Çok secde etmeye bak, zira senin Allah için 
yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir 
hatanı siler. Müslim salat 225

69. İbni Ömer (ra) dan Rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle 
buyurdu; Kim, bir kula ihtiyacı anında yardım ederse, ayakların kaydığı 
(Kıyamet) gün (ün) de Allah’u Teala onun makamını sabit kılar. İbni 

Hibban.

70. Ebu Hureyre (ra) rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) şöyle 
buyurdu; Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde yetime iyilik ve 
ikram edilen evdir. Yine Müslümanlar arasında en şerli ev de, içinde 
yetime fenalık yapılan evdir. İbni Mace

71. Vahşi İbni Harb (ra) rivayet edildiğine göre Resullullah (sav) 
şöyle buyurdu; Yemeği birlikte yiyiniz; besmele çekiniz; yemeğiniz 
bereketlenir. Ebu Davut et İme 14, İbni Mace, Et İme 17
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72. Hz. Enes (r.a.)  anlatıyor: "Resûlullah (s.a.s.)bir adama rastladı mı 
onunla konuşur, muhatabı ayrılmadıkça da yüzünü ondan çevirmezdi. 
Muhatabıyla musâfaha yapsa, elini muhatabın elinden çekmezdi. İlk 
çeken muhatabı olurdu. Aleyhissalâtu vesselâm'ın dizlerinin, yanında 
oturan arkadaşının dizlerinden ileri çıktığı da görülmemiştir." [İbn Mace, 

edeb, 21]

73. Abdullah İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: "(Bir gün) Resûlullah (s.a.s.) 
minbere çıkıp yüksek sesiyle şöyle nidâ etti: Ey diliyle müslüman 
olup da kalbine iman nüfuz etmemiş olan münafıklar! Müslümanlara 
eza vermeyin, onları kınamayın, kusurlarını araştırmayın. Zira, kim 
müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa, Allah da kendisinin 
kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa, onu, evinin 
içinde insanlardan gizli bile olsa rezil eder." [Tirmizî, Birr 85]

74. Ubadetu'bnu's-Sâmit (r.a.) anlatıyor: Biz, bir seferinde Hz. Peygamber 
(aleyhissalâtu vesselâm)'le aynı cemaatte beraber oturuyorduk 
ki: "Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina 
yapmamak, Allah'ın haram ettiği cana meşrû bir sebep olmaksızın 
kıymamak şartları üzerine bana biat edin" buyurdu. [Buhârî, iman 11; Müslim, 

Hudud 41,; Nesâî, Bey'a 17; Tirmizi, Hudud 12]

75. Huzeyfe (r.a.) anlatıyor:Resûlullah (s.a.s) buyurdular ki: "Nefsim kudret 
elinde olan Allah’a yemin olsun ki, ya iyiliği emreder ya da kötülükleri 
yasaklarsınız yahut da Allah'ın katından umumî bir belâ göndermesi 
yakındır. O zaman yalvarır durusunuz ama duanız kabul edilmez." 

[Tirmizî, Fiten 9]

76. Ebu Hüreyre (r.a.)anlatıyor. Rasulullah (s.a.s)şöyle buyurmuştur: "Hiç 
şüphe yok ki Allah, sizin için üç şeye razı olur, üç şeyi de size kerih görür:  
- Kendisine ibadet etmenize,  - O'na hiçbir şeyi ortak koşmamanıza, 
-Toptan Allah'ın ipine sarılıp ayrılığa düşmemenize razı olur.  Ve size: 
-Dedi-kodu yapmayı -Çok soru sormayı -Birde malınızı gereksiz yere 
harcamayı kerih görür." [Müslim, Akdiye,10]



17

77. Ebu Hureyre (r.a.)' den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) bir 
gün yiyecek satan bir kişiye uğradı. Adama, “Bunu nasıl satıyorsun?" 
diye sorunca o da anlattı. Derken Hz. Peygamber’e elini satılan yiyeceğin 
içine sokması vahyedildi. Elini içine daldırdı ve ıslak olduğunu gördü. 
Bunun üzerine “Hile yapan bizden değildir.” Buyurdu. (Ebu Davut, Buyu', 52.)

78. Abdullah İbnu Amr İbni'l-As (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: 
"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu duayı okurlardı: "Allah'ım, huşû 
duymayan kalbten, kabul edilmeyen duadan, doymak bilmeyen nefisten, 
faydası olmayan ilimden, Sana sığınırım." (Tirmizi, Daavat,69)

79 .Sehl İbni Huneyf (r.a.), rivayet edildiğine gore Resûlullah sallellahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allahü Teala’dan bütün kalbiyle şehidlik 
dileyen bir kimse, yatağında ölse bile Allah onu şehidlik mertebesine 
ulaştırır. (Müslim, İmare,157 , Nesai, Cihad 36)

80. İbn Mesud’dan (r.a.), Hz. Peygamber’in (s.a.s.) şöyle buyurduğu rivayet 
edilir: Mümin ne inciten, ne lânet okuyan, ne çirkin söz söyleyen, ne 
çirkin iş yapan, ne de tiksindiren biri değidir! (Tirmizi, Birr, 48)
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Ebû Hüreyre Abdurrahman İbni Sahr radıyallahu anh’den rivayet 
edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
- “Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize ve 
amellerinize bakar.”  Müslim, Birr 33. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 9

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Gerçek babayiğit, güreşte 
rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.”  
Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
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İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta 
aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.”  Buhârî, Rikak 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 1; İbni 

Mâce, Zühd 15

Ebû Zer radıyallahu anh şöyle dedi:
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bana (hitaben) buyurdu ki:
“Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi (tabiî) bir iyiliği bile sakın 
küçük görme!”
Müslim, Birr 144. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 24; Tirmizî, Et’ime 30

 Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allah Teâlâ, yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisine 
hamdeden kuldan hoşnut olur.”  Müslim, Zikir 89. Ayrıca bk, Tirmizî, Et’ime 18  

115

116

117
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Bedir ehlinden ve ensardan olan Ebû Mes’ûd Ukbe İbni Amr radıyallahu 
anh’ den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  
şöyle buyurdu:
“Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap 
vardır.” Müslim, İmâre 133. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 115; Tirmizî, İlim 14

 Enes radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu:
“Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de 
arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” Buhârî, Îmân 7; 

Müslim, Îmân 71-72. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 59;  Nesâî, Îmân 19, 33; İbn Mâce, Mukaddime 9 

 Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“İman yetmiş (veya altmış) küsur özelliktir (şu’bedir). En yükseği, 
‘Allah’tan başka ilâh yoktur’ demek; en aşağısı ise, eziyet veren şeyleri 
yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir bölümüdür.” Müslim, Îmân 58. 

Ayrıca bk. Buhârî, Îmân 3; Ebû Dâvûd, Sünnet 14; Nesâî, Îmân 16; Tirmizî, Birr 80; Îmân 16; 

İbni Mâce, Mukaddime 9
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