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KELİME-İ TEVHİD
Ayet
(Ey Habibim!) İşte gerçekten şunu bil ki,
Allah’tan başka ilâh yoktur.
(Muhammed, 19)
Hadis
“Benim ve benden önceki peygamberlerin
söyledikleri şeylerin en faziletlisi
La ilahe illallah tır.”
(Muvatta, c.3, s.622)
İMAN
Ayet
Onlar ki, gayba inanırlar namazı hakkıyla edâ ederler ve
kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden
(Allah yolunda) sarf ederler.
(Bakara, 3)
Hadis
“Kalbinde zerre miktarı iman bulunan
kimse ateşten çıkacaktır.”
(Tirmizî, Sıfatu Cehennem 10, (2601)
HAŞİR
Ayet
Şimdi Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü
ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki
O, ölüleri elbette dirilticidir. Çünkü O, her
şeye hakkıyla gücü yetendir.
(Rum, 50)
Hadis
Kişi dört şeye inanmadıkça mü’min olmuş sayılmaz:
Allah’tan başka ilâh olmadığına ve benim Allah’ın kulu
ve elçisi Muhammed olduğuma, beni (bütün insanlara)
hakla göndermiş bulunduğuna şehadet etmek, ölüme
inanmak, tekrar dirilmeye inanmak, kadere inanmak.
(Tirmizî, Kader, 10, (2146))
NÜBÜVVET
Ayet
(Biz) bir peygamber göndermedikçe
(kimseye) azâp ediciler değiliz.
(İsrâ, 15)
Hadis
Cennet haktır, cehennemde haktır. Peygamberler haktır,
Muhammed (s.a.s.) de haktır. Kıyamette haktır.
(Buhârî, Teheccüt 1, Daavât 10, Tevhîd, 8,24,35)
HZ. MUHAMMED (s.a.s.)
Ayet
Şânım hakkı için, size kendinizden öyle (izzetli) bir
peygamber geldi ki, sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir;
size düşkündür, mü’minlere karşı
çok şefkatlidir, merhametlidir.
(Tevbe, 128)
Hadis
“Kim: ‘Rab olarak Allah’ı, din olarak İslâm’ı,
Resûl olarak Hz. Muhammed’i seçtim
derse cennet ona vacip olur.”
(Ebu Dâvûd, Salât 361, (1529))

KUR’ÂN
Ayet
Ve eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur’ân)dan şüphe
içindeyseniz, haydi onun benzerinden bir sûre getirin;
eğer (iddianızda) doğru kimseler iseniz, Allah’tan başka
şâhitlerinizi (yardımcılarınızı)da çağırın!
(Bakara, 23)
Hadis
Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı Kerim’i
öğrenen ve öğretendir.
(Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân 21;
Tirmizî, Fedâilu’l-(Kur’ân 15, 2909)
MELEKLER
Ayet
(O melekler) söz ile O’nun önüne geçmezler
(kendiliklerinden söylemezler) ve onlar
ancak O’nun emriyle iş yaparlar.
(Enbiya, 27)
Hadis
Melekler nurdan yaratıldılar.
(Müslim, Zühd 60, (2996)
İSLÂMİYET
Ayet
Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslâm’dır.
(Al-i İmran, 19)
Hadis
İslam garip başladı, tekrar garip olacaktır, ne mutlu o
gariplere!
(Müsned, c.27, s.237)
İBÂDET
Ayet
Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan
Rabbinize ibâdet edin ki takvâ sâhibi olasınız!
(Bakara, 21)
Hadis
Herc (fitne) zamanında ibadet, tıpkı bana hicret gibidir.
(Müslim, Fiten 130, (2948); Tirmizî, Fiten 31, (2202)
NAMAZ
Ayet
Muhakkak ki namaz, mü’minler üzerine
vakitleri belirli (bir farz) olarak yazılıdır.
(Nisâ, 103)
Hadis
Namaz dinin direğidir.
(Beyhaki, Şuabül İman, c.4, s.300)
ORUÇ
Ayet
Ey iman edenler! Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi,
oruç tutmak (sizin de) üzerinize farz kılındı;
tâ ki (günahlardan) sakınasınız.
(Bakara, 183)
Hadis
Oruç ateşe karşı (sağlam) bir kalkandır.
(Buhârî, Savm, 2)
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SADAKA
Ayet
Namazı hakkıyla edâ edin ve zekâtı verin!
(Bakara, 110)
Hadis
Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve
kötü ölümü bertaraf eder.
(Tirmizî, Zekât)
DUÂ
Ayet
(Ey Resûlüm!) De ki: Eğer duanız olmasa,
Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?
(Furkan, 77)
Hadis
Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur.
(Tirmizî, Deavat, 1, h. No, 3370;
Hâkim, Müstedrek, c. 1, s.490)
İLİM
Ayet
Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
Ancak (selim) akıl sahipleri ibret alır.
(Zümer, 9)
Hadis
Sadakanın en üstünü, kişinin bir ilim öğrenip sonra
da onu Müslüman kardeşine öğretmesidir.
(İbn-i Mâce, İlim, 20, h. No: 243)
ANNE-BABAYA İTAAT
Ayet
Ve Rabbin, kendisinden başkasına ibâdet etmemenizi ve
ana-babaya iyilik etmeyi emretti. Eğer onlardan biri
veya her ikisi, senin yanında ihtiyarlığa erişirse,
sakın onlara “Öf!” bile deme! Onları
azarlama ve onlara güzel söz söyle!
(İsrâ, 23)
Hadis
Peygamberimiz (s.a.s.) bir gün: “Burnu sürtülsün, burnu
sürtülsün, burnu sürtülsün” dedi. “Kimin burnu
sürtülsün ey Allah’ın Resûlü?” diye sorulunca şu
açıklamada bulundu: Ebeveyninden her ikisinin veya
sadece birinin yaşlılığına ulaştığı
halde cennete giremeyenin.
(Müslim, Birr 9, (251))
İHLAS
Ayet
Ve ayetlerimi, (karşılığında ne alsanız) az (düşecek) bir
fiyata satmayın ve artık yalnızca benden sakının!
(Bakara, 41)
Hadis
İhsan, Allah’ı sanki gözlerinle görüyormuşsun gibi
Allah’a ibadet etmendir. Sen O’nu
görmesen de O seni görüyor.
(Müslim, İman 1,(8))

SÜNNET-İ SENİYYE
Ayet
(Habibim, yâ Muhammed!) De ki: Eğer Allah’ı
seviyorsanız, o halde bana tâbi’ olun ki, Allah (ta) sizi
sevsin ve günahlarınızı size bağışlasın!
Çünkü Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır,
Rahîm (çok merhamet eden)dir.
(Al-i İmran, 31)
Hadis
Ümmetimin bozulduğu zamanda kim sünnetime
uyarsa, yüz şehit sevabını kazanabilir.
(Kenzü’l-Ummal, c. 1, s. 184)
UHUVET
Ayet
Mü’minler ancak kardeştirler; öyle ise o iki
kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah’tan
sakının ki merhamet olunasınız!
(Hucurat, 49:10)
Hadis
Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için
istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.
(Buhârî, Îmân)
İRŞAD
Ayet
O hâlde içinizden, hayra davet eden ve iyiliği emredip
kötülükten men eden bir topluluk bulunsun! Ve işte
kurtuluşa erenler, ancak onlardır.
(Al-i İmran, 104)
Hadis
Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.
(Tirmizî, İlm, 14, h. No.2670)
İNSAN
Ayet
Muhakkak ki biz emaneti göklere,, yere ve dağlara arz
ettik te (onlar) onu yüklemekten çekindiler ve ondan
korktular; insan ise onu yükleniverdi.
Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.
(Ahzâb, 72)
Hadis
Resûlullah (s.a.s.)’a hangi insan daha hayırlıdır diye
sorulmuştu: “Ömrü uzun, ameli de güzel olandır”
buyurdular. Öyleyse insanların kötüsü kimdir diye
soruldu: “Ömrü uzun, ameli kötü olandır” buyurdular.
(Tirmizî, Zühd, 22, (2331))
SALAVAT
Ayet
Muhakkak ki Allah ve melekleri, o peygambere salât
ederler. Ey iman edenler! (Siz de) ona salât edin ve
(ona) teslimiyetle selâm verin!
(Ahzâb, 56)
Hadis
Kıyamet günü bana insanların en yakını,
bana en çok salâvât okuyandır.
(Tirmizî, Salât, 357, (484))

