
40 HADİSLE DEĞERLERİMİZ YARIŞMASI HADİS LİSTESİ 

SIRA NO HADİS 

1 
"Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı 

olanınızım." (Tirmiz!, Mencikıb, 63) 

2 

“Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat 

göstermede tek bir vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde, bedenin diğer 

organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar “ (Müsli, Birr ve Sıla, 66; 

Buhari, Edeb, 27) 

3 
"Anne baba cennet kapılarının en ortancasıdır. Bu kapıdan girme fırsatını ister kaçınırsın 

ister yakalarsın." (Tirmizt, Birr ve sıla, 3) 

4 
“Merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın.” 

(Ahmed B. Hanbei Müsned, II. 219). 

5 
"Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır." 

(Tirmiz'.l, Birr ve sıla, 33) 

6 
"Yavrum! Ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu, sana ve ev halkına bereket olur." 

(Tirmizi, İsti'zô.n, 10) 

9 
“Müslüman, hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde 

demektir.” (Müslim, “Birr” 41; Tirmizî, “Cenâiz” 2) 

10 

“Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından 

kardeşinin kabına (su vb.) boşaltmak da iyiliklerdendir.” (Ahmed b, Hanbel, Müsned, III, 

360; Tirmîzî, Birr ve Sıla, 45) 

11 

“‘İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız; zulmederlerse biz de zulmederiz’, diyen 

zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilâkis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, 

kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi içinize (bir ilke olarak) yerleştirin.” 

(Tirmizî, Birr, 63)  

12 
“Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.” (Ahmed b. 

Hanbel, II. 252) 

13 
“Kardeşinle (düşmanlığa varan) tartışmaya girme, onunla (kırıcı şekilde) şakalaşma ve 

ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.” (Tirmizî, Birr, 58) 

14 
“Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah’ın (c.c.) size emrettiği gibi kardeşler olun.” (İbn 

Mâce, “Et’ime” 1) 

15 
“Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim (insanlara) güçlük çıkarırsa, Allah da 

ona güçlük çıkarır.” (Ebû Dâvûd, Kadâ’ (Akdiye), 31) 

16 
"Her iyilik, bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman, kovandan ihtiyacı olan bir 

şeyi kardeşinin kovasına boşaltman da bu tür iyiliklerdendir." (T1970, Tirmiz!, "Birr" 45 

17 
“Müslümanlar arasında aldatma olamaz! Bizi aldatan, bizden değildir!” (Dârimî, Büyû’, 

10; Müslim, Îmân, 164) 

18 
“Arabozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez.” 

(Tirmizî, Birr, 41) 

19 

“Dikkat edin! Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun 

yalan söylemek Müslüman’a yakışmaz. Sakın kimse yerine getirmeyeceği bir şeyi küçük 

yaştaki çocuğuna (bile) vaat etmesin (bu davranış da yalancılığa girer).” (İbn Mâce, 

Sünnet, 7) 

20 
“Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada 

bulunmaz.” (İbn Hanbel, II, 349) 
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21 

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun! Allah’a ve âhiret 

gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin! Allah’a ve âhiret gününe iman eden 

misafirine ikram etsin!” (Buhârî, Rikâk, 23) 

22 “Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.” (Buhârî, Müsâkât, 9; Müslim, Selam, 153) 

23 

“Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt 

çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun! Bir Müslüman’ın (din) kardeşine üç günden 

fazla küsmesi helâl değildir.” (Buhârî, Edeb, 57) 

24 

“Müslüman, dilinden ve elinden insanların selâmette olduğu kişidir. Mümin ise 

insanların canları ve malları konusunda (kendilerine zarar vermeyeceğinden) emin 

oldukları kişidir.” (Nesai, İman, 8) 

25 “Hoş gör ki, hoş görülesin.” (İbn Hanbel, 1/249) 

26 
“Kişinin, Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak kendisine yeter.” (Müslim, 

Birr, 32) 

27 

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. 

Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selâmı 

yayın.” (Müslim, Îmân, 93) 

28 

“Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi 

bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!” (Tirmizî, 

Birr, 55) 

29 

“Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size 

bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse.” (Tirmizî, Sıfatü’l-

kıyâme, 45) 

30 “Allah her şeye karşı iyi güzel davranmayı emretti. (Müslim, Sayd ve Zebaih, 57) 

31 

“Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey 

Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küs 

durması helâl olmaz!” (Buhârî, Edeb, 62) 

32 
"Din kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme!" (M6690, 

Müslim, "Birr" 144) 

33 
“Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü davranıp kolaylık gösteren 

kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin.” (Buhârî, Büyû’, 16) 

34 
"Kardeşi özür dilediği halde özrünü kabul etmeyen kişiye onun hatası gibi hata yazılır." 

(İM3718 İbn Mıice, "Edeb" 23) 

35 
"Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir." 

(TirmiZ!, Birr ve sıla, 15) 

36 

“Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini artırır ve onu cennetine koyar; 

Güçsüzlere yumuşak davranmak, ana babaya şefkat etmek ve elinin altında bulunanlara 

iyi muamele etmek.” (Tirmizi, Sıfatü’l Kıyame, 48) 

37 

"Sizler, kardeşlerinizin yanına gidiyorsunuz. Bineklerinize iyi bakın, kıyafetlerinizi de 

düzeltin ve böylece insanların gözdesi olun! Allah çirkin görünümü ve çirkinleşmeyi 

sevmez." (D4089 Ebu Davud, "libas" 25) 

38 
"Biriniz kardeşine sevgi duyduğunda bu sevgisini ona bildirsin." (T2391, Tirmiv, 

"Zühd" 53) 

39 
"Sadakanın en faziletlisi, Müslüman kişinin ilim öğrenmesi, sonra da onu din kardeşine 

öğretmesidir." aM243, İbn Milce, "Sunne" 20) 

40 
"Kim din kardeşinin onurunu korursa Allah da kıyamet gününde onun yüzünü 

cehennem ateşinden korur." ([1931 Tirmiz!, "Birr ve sıla" 20) 

 


