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Güzel Ahlak ve Haklara Riayet 
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DERS İZLENCESİ 

1.Güzel Ahlak 

2.Haklara Riayet 
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GÜZEL AHLAK  

Ben, (başka değil, sadece) (iyi), güzel ahlâkı tamamlamak (uygulamak) için 

gönderildim. 

 

Kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlâktan daha ağır bir şey yoktur. 

Muhakkak ki Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere son derece öfkelenir.  
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Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır. 

Ey Muâz b. Cebel! İnsanlara güzel ahlâkla muamele et. 

Hiçbir baba, evlâdına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir. 

Çocuklarınıza ikram ediniz ve onlara güzel terbiye veriniz.  
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GÜZEL AHLAK  
 



İyilik güzel ahlâktır. Kötülük ise içini 

huzursuz eden ve başkalarının bilmesini 

istemediğin şeydir. 

Allah’ım! Beni güzel ahlâka eriştir. 

Senden başka güzel ahlâka eriştirecek 

yoktur. Kötü ahlâkı benden uzaklaştır. 

Senden başka kötü ahlâkı benden 

uzaklaştıracak yoktur! 
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GÜZEL AHLAK  
 



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!  

Allah Resûlü, namazı, orucu ve sadakasının çokluğuyla anıldığı hâlde komşularını 

diliyle inciten bir kadın hakkında kendisine sorulduğunda, onun cehennemde 

olacağını söylemiştir. 
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GÜZEL AHLAK  
 



Kulun kalbi doğru oluncaya kadar 

imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru 

oluncaya kadar da kalbi dosdoğru 

olmaz. Komşusunun kendisinden bir 

kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı 

kimse de cennete giremez. 
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GÜZEL AHLAK  
 



Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, 

cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.  

 

 Zulümden sakının! Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar olacaktır. 

 

 Kim kardeşine haksızlık etmişse, onunla helâlleşsin. 

 

 Allah’ın huzuruna, hiç kimseye haksızlık yapmadan çıkmayı umuyorum. 
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HAKLARA RİAYET  
 



Ey insanlar! Bu (Zilhicce) ayınızda, bu (Mekke) şehrinizde, bu (arefe) gününüz nasıl 

saygın ise, kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız da aynı şekilde saygın 

(dokunulmaz)dır. 
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HAKLARA RİAYET  
 



 

 

 

©  Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi 

HAKLARA RİAYET  
 

Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, kendisine 

hiçbir şeyi ortak koşmamaları ve O"na ibadet 

etmeleridir. 

Şüphesiz Yüce Allah, her hak sahibine hakkını 

vermiştir. 

 

 



Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, 

tuttuğu oruç ve verdiği zekâtla gelir. Ancak 

dünyada iken şuna sövmüş, buna iftira atmış, 

ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, 

bir başkasını da dövmüştür. (İhlâl ettiği bu 

hakların karşılığı olarak) iyiliklerinden alınıp hak 

sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden 

iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların 

günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, 

sonra da cehenneme atılır. 
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HAKLARA RİAYET  
 


