Bayramımız
Mübarek Olsun

Kadir gecesini,
Ramazan’ın son
onunda arayın.
Buhari

Müslim

Gerçek pehlivan
öfkelendiği zaman
nefsine hakim
olabilen kimsedir

Sizin en hayırlınız,
Kur'an'ı öğrenen ve
öğreteninizdir.

Müslim

Buhari

Mümin kardeşine tebessüm
etmen sadakadır.İyiliği
emredip kötülükten sakındırman
sadakadır.Yolunu kaybeden
kimseye yol göstermen
sadakadır.Yoldan taş, diken,
kemik gibi şeyleri kaldırıp
atman da senin için sadakadır.
Tirmizi

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul
edilir: Mazlumun duası, misaﬁrin duası
ve babanın evladına duası.
İbn Mace
Namaza gitmek
için attığın
her adım
i
ar
uh
sadakadır. B

İçinde Allah’ın anıldığı
ev ile Allah’ın anılmadığı
evin farkı, diriyle
ölünün farkı gibidir.
Müslim

amet
İnsanlara merh
da
etmeyene Allah
z.
me
et
Buhari
et
merham

Mümin kardeşinle
münakaşa etme, onun
hoşuna gitmeyecek
şakalar yapma ve ona
yerine getirmeyeceğin
bir söz verme.
Tirmizi

,
Bir iyiliğe öncülük eden
onu yapan kişi kadar
sevap kazanır. Müslim

Üç sınıf kimsenin duası
reddolunmaz: Oruçlu kimsenin
iftar vaktinde ettiği dua,
adaletli hükümdarın duası,
mazlumun duası. Tirmizi

En hayırlınız
ailesine en çok
faydası olandır.
İbn Mace

Küçüklerimize merhametli
ı
davranmayan, büyüklerimize sayg
göstermeyen bizden değildir.
Tirmizi
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Oruçlu kimsenin
uykusu ibadettir, sükût etmesi
tesbihtir.İşlediği ameli iki kat
sevaplıdır. Duası makbuldür ve
günahı afvolunmuştur

Sizden herkes,
ihtiyaçlarının tamamını
Rabbinden istesin, hatta kopan
ayakkabı bağına varıncaya
kadar istesin.

Taberani

Allah sizin
görünüşünüze ve
malınıza mülkünüze
değil, kalplerinize
ve amellerinize
değer verir.

Tirmizi

İnsanların Allah’a en
yakın olanı, ilk önce
selam verenlerdir.

Müslim

Tirmizi

Kim, kendisine yapılan
bir iyliğe karşı, bunu
yapana: “Cezâkallâhu
hayran (Allah sana
hayırlı mükâfat versin!)”
derse teşekkürü en
mükemmel şekilde
yapmış olur.

Bir hastanın yanına
girdiğin zaman sana dua
etmesini ondan iste.
Zira hastaların duası
meleklerin duası gibidir.

Tirmizi

İbn Mace

Bir baba çocuğuna
güzel ahlâktan daha
üstün bir miras
bırakamaz
Tirmizi

Kendin için istemediğini
başkası için de isteme.
Buhari

İman etmedikçe

Aza şükretmeyen
çoğa da şükretmez;
insanlara teşekkür
etmeyen Allah’a da
şükretmez.

Allah için duadan
daha değerli bir şey
yoktur.

cennete giremezsiniz,
birbirinizi sevmedikçe
de (gerçek anlamda)
iman etmiş
olamazsınız.
Müslim

amdulillâhi
“Subhânallâhi velh
vallâhu ekber.”
velâ ilâhe illallahu
, üzerine güneş
demek, benim için
daha
doğan her şeyden
kıymetlidir. Müslim

Tirmizi

bir
Bir kul, başka
kulun ayıbını bu
e,
dünyada örters
e
kıyamet gününd
ayıbını
Allah da onun
örter."

Bir müslümanın diktiği
ağaçtan veya ektiği
ekinden insan, hayvan
ve kuşların yedikleri
şeyler,o müslüman için
birer sadakadır.

Müslim

Allah’ın en sevdiği amel,
az da olsa sürekli olanıdır.
Buhari

Buhari

cocukveislam.com

Subhânallah demek bir sadakadır.
Elhamdulillah demek bir sadakadır
Lâ ilâhe illallah demek bir
sadakadır.Allahu ekber demek bir
adakadır. İyiliği emretmek,
kötülükten sakındırmak bir
sadakadır. İnsanın kılacağı iki
rekât kuşluk namazı ise, bütün
bunlara bedeldir.
Müslim

Tirmizi

bir
Bir kul, başka
kulun ayıbını bu
e,
dünyada örters
e
kıyamet gününd
ayıbını
Allah da onun
örter."

