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AHLAK
Ayet
Ve muhakkak ki sen, gerçekten yüce
bir ahlâk üzerindesin!
(Kalem, 68:4)
Hadis
İslâm, güzel ahlaktır.
(Kenzü’l-Ummâl, 3/17, Hadis No: 5225)
SIDK
Ayet
Kalplerinde bir hastalık (nifak) vardır, Allah ta
hastalıklarını artırmıştır. Ve (imanları hakkında)
yalan söylemekte olduklarından dolayı,
onlar için (pek) elemli bir azap vardır.
(Bakara 2:10)
Hadis
Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik te
cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah
katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık
kötüye götürür. Kötülükte cehenneme götürür.
Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında
kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.
(Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104)
KİBİR
Ayet
Öyle ise içinde ebedî kalıcılar olarak cehennemin
kapılarından girin! Artık kibirlenenlerin kalacakları yer
ne kötüdür!
(Nahl, 29)
Hadis
Size cehennem ehlini haber vereyim mi? Bunlar kaba,
cimri ve kibirli kimselerdir.
(Buhârî, Edeb, 61)
GÜNAH
Ayet
Günahın Açığını da gizlisini de bırakın! Şüphe yok ki
günah kazananlar, işlemekte oldukları (günahlar)
sebebiyle yakında cezalandırılacaklardır!
(En’âm, 120)
Hadis
Günah, kalplerin titrediği şeydir.
(Taberani, Mu’cemül Kebir c. 9, s. 149)
TEVBE
Ayet
De ki: Ey nefisleri aleyhine (günah işlemekle
ömürlerini) isrâf eden kullarım! (Günahlara bulaştık
diye) Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Şüphesiz ki
Allah, bütün günahları bağışlar! Doğrusu, Gafûr (çok
bağışlayan), Rahîm (nihayetsiz rahmet sahibi olan)
ancak O’dur.
(Zümer, 53)
Hadis
Ya Rabbi! Senin affediciliğin benim günahlarımdan
çok daha geniştir. amelimden çok
senin rahmetine güveniyorum!
(Hâkim, Müstedrek, c. 1, s. 543)

ŞEYTAN
Ayet
Bununla beraber şeytandan (gelen) bir vesvese seni
dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın! Çünkü Semî’ (her
şeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O’dur.
(Fussilet, 36)
Hadis
Şeytan insana kanın nüfuz ettiği gibi nüfuz eder!
(Müslim, Selâm 23, (2174))
GIYBET
Ayet
Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının! Şüphesiz ki
zannın bazısı günahtır; (birbirinizin kusurunu inceden
inceye) araştırmayın; bazınız, bazınızı gıybet etmesin!
Sizden bir kimse, ölmüş kardeşinin etini yemekten
hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! O hâlde Allah’tan
sakının! Şüphe yok ki Allah Tevvâb (tevbeleri çok
kabul eden)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
(Hucurat, 12)
Hadis
Biriniz bir mümin kardeşinin gıybetini yaptığında
Allah’tan kardeşi için bağışlanma istesin. Çünkü
bağışlanma dilemesi, kendisi için kefâret olur.
(Kenzu’l-Ummal, c. 3, s. 588, h. No: 8037)
DÜNYA HAYATI
Ayet
Hâlbuki dünya hayatı, aldatıcı menfaatten
başka bir şey değildir.
(Âl-i İmrân, 185)
Hadis
Dünyanın Cenâb-ı Hakk’ın yanında bir sinek kanadı
kadar kıymeti olsa idi, kâfirler bir yudum
suyu ondan içemeyecektiler.
(Kenzul Ummal, c.3 s. 213)
ÖLÜM
Ayet
Her nefis ölümü tadıcıdır.
(Enbiya, 35)
Hadis
Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz.
(Hâkim, Müstedrek, c.4, s. 321)
İNFAK
Ayet
Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak (Allah
yolunda) sarf edenler var ya, işte onların Rableri
katında mükâfatları vardır. Hem onlara hiçbir korku
yoktur, onlar mahzun da olmazlar.
(Bakara, 274)
Hadis
Veren el, alan elden hayırlıdır!
(Buhârî, Zekât 18; Müslim, Zekât 94, (1033)
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CENNET
Ayet
(Habibim, yâ Muhammed!) Îmân edip sâlih ameller
işleyenlere, şüphesiz kendileri için altlarından
ırmaklar akan Cennetler olduğunu müjdele!
(Bakara, 25)
Hadis
Allah Teâlâ Hazretleri ferman etti ki: ‘Ben Azimu’şŞân, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların
işitmediği ve insanın hayal ve hatırından
hiç geçmeyen nimetler hazırladım.
(Buhârî, Bed’ü’l-Halk 8, Tefsir, secde 1, Tevhid 35)
TEFEKKÜR
Ayet
Onlara hem âfâkta (kendi dışlarındaki âlemlerde), hem
de kendi nefislerinde (enfüste) delillerimizi
göstereceğiz; tâ ki onun (o Kur’an’ın) gerçekten hak
olduğu onlara belli olsun! (Bu hususta) Rabbin yetmez
mi ki, şüphesiz O, her şeye hakkıyla şâhittir.
(Fussilet, 41:53)
Hadis
Bir saat tefekkür, bir sene (nâfile)
ibadetten daha hayırlıdır.
(Bu ma’nâyı te’yid eden bir hadis için: Kenzü’l-Ummâl,
c. 3, s. 106; ed-Dürrü’l-Mensûr, c. 2, s. 409)
TESBİH
Ayet
Yedi gök ile yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu
tesbîh eder. Ve O’na, hamd ile tesbîh etmeyen hiçbir şey
yoktur. Fakat (siz) onların tesbihlerini anlamazsınız.
Şüphesiz ki O, Hâlim (azapta hiç acele etmeyen)dir,
Gafûr (çok bağışlayan)dır.
(İsrâ, 44)
Hadis
Mizanın dolusu ve ilmin sonuna varıncaya kadar, Allah
razı oluncaya kadar ve arşın ağırlığı kadar Allah’ı
noksan sıfatlardan tenzih ederim.
(Kenzu’l-Ummal, c. 2, s. 635, h. No: 4955)
YAZI
Ayet
Nûn. Kalem’e ve yazmakta oldukları
şeylere yemin olsun!
(Kalem, 1)
Hadis
Mahşerde âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanıyla
muvazene edilir; o kıymette olur.
(Kenzul Ummal, c. 10, s. 173)
TAKVA
Ayet
Muhakkak ki Allah, (günahlardan) sakınanlarla
ve iyilik edenlerle beraberdir.
(Nahl, 128)
Hadis
Kişi mahzurlu olan şeyden korkarak mahzursuz olanı
terk etmedikçe gerçek takvaya ulaşamaz.
(Tirmizî, Kıyâmet 20, (2453))

SAHABELER
Ayet
Muhammed Allah’ın Resulüdür. Ve onun beraberinde
bulunanlar; kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında
gayet merhametlidirler; onları çokça rükû eden kimseler
ve çokça secde eden kimseler olarak görürsün; (onlar)
Allah’tan bir lütuf ve bir rıdvân (sadece
O’nun rızasını) isterler.
(Fetih, 29)
Hadis
Ashâbım yıldızlar gibidir, hangisine uysanız
doğru yolu bulursunuz.
(Camiül Usul, c.8, s. 556)
CEHENNEM
Ayet
Hayır! Kim bir kötülük yapar ve günahı kendisini
kuşatır (da kâfir olarak ölür) ise, işte onlar Cehennem
ehlidirler! Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar!
(Bakara, 81)
Hadis
Cehennem ateşi bin yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu.
Sonra bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı. Sonra bin
yıl daha yakıldı. Şimdi o siyah ve karanlıktır.
(Tirmizî, Cehennem 8, (2594);
Muvatta, Cehennem 2, (994)
KADER
Ayet
Hiçbir şey de yoktur ki, onun hazineleri yanımızda
olmasın; artık onu ancak belli bir miktarda indiririz.
(Hicr, 21)
Hadis
“İslam nedir?” diye sordum. Peygamberimiz (s.a.s.)
şöyle buyurdu: “Allah’tan başka ilah olmadığına, benim
de O’nun Resûlü olduğuma şehadet etmen ve
hayır, şer, tatlı ve acı her şeyiyle kadere
iman etmendir.” buyurdular.
(İbn Mâce, İman, 10)
MÜCEDDİD
Ayet
Hem onlara emniyet veya korkuya dair bir haber
geldiğinde onu yayıverirler. Ama onu, peygambere ve
içlerinden ülü’l-emre (emir sahibi idarecilerine)
arz etselerdi, onlardan bunu (o işin gerçek mahiyetini,
dirayetleriyle ortaya) çıkarabilecek olanlar,
elbette onu(n tedbirini) bilirlerdi. İşte üzerinizde
Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, elbette pek
azınız müstesna, şeytana uyardınız!
(Nisa, 83)
Hadis
Muhakkak ki, Allah bu ümmet için, her yüz senenin
başında, dini tecdid edecek (o asrın idrakine uygun
anlatacak) kimse(ler) gönderecektir.
(Ebû Dâvûd, Melahim)

