Gençlik Eğitim Programları

KAVRAMLAR
HADİS-İ ŞERİFLER

Gençlik Programları

1. HAFTA

BEŞER - ÂDEM - İNSAN
−− Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav): “Her doğan çocuk
mutlaka (Allah’ın kendisine verdiği, temiz) yaratılış (fıtrat) üzere doğar, sonunda
anne ve babası onu Yahudi ve Hristiyan ya da ateşe tapan yapar. Nasıl ki hayvandan kusursuz ve organları tam bir yavru doğarsa… Hiç bu yavrunun burnu ya da
kulağı kesik, yaratılışı bozuk doğduğunu görür müsünüz?” buyurdu, dedi. Sonra
Ebu Hureyre (ra): “Yüzünü Allah’ın insanları yarattığı yaratılış fıtratına döndür. Allah’ın yaratmasında asla bir değişiklik bulamazsın. İşte sağlam din de budur.” (Rum
30) ayetini okudu.
Buhârî cenaiz 93

2. HAFTA

İLAH – RAB
−− 416. Enes’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav), (bir sefer esnâsında) terkisine aldığı Muâz’a hitâben üç defa:
−− - “Ey Muâz!” diye seslenmiş, o da her defasında:
−− - Buyur, ey Allah’ın Resûlü! Emrine âmâdeyim, diye cevap vermiştir. Bunun üzerine
Hz. Peygamber:
−− - “Kim Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in, Allah’ın kulu ve peygamberi olduğuna içinden gelerek şehâdet ederse, Allah onu cehenneme haram kılar”
buyurmuştur. Muâz:
−− - Bu müjdeyi Müslümanlara haber vereyim de sevinsinler mi, ey Allah’ın Resûlü?
diye izin istemiş; Peygamber (sav) de: “O zaman onlar buna güvenir (hayırlı işler
yapmakta) tembel davranırlar” buyurmuştur. Muâz (İbni Cebel) böylesi bir bilgiyi
gizleme günahından sıyrılmak için onu vefatına yakın bir zamanda haber vermiştir.
Buhârî, İlim 49; Müslim, Îmân 53
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3. HAFTA

DİN-İSLAM
−− 86. Ebû Amr (veya Ebû Amre) Süfyân İbni Abdullah (ra) şöyle dedi:
−− - Yâ Resûlallah! Bana İslâm’ı öylesine tanıt ki onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Resûlullah (sav):
−− - “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” buyurdu.
Müslim, İmân 62. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 61; İbni Mâce, Fiten 12
−− 183. Ebû Rukayye Temîm İbni Evs ed-Dârî’den (ra) rivayet edildiğine göre, Nebî
(sav): “Din nasihattır” buyurdu. Biz kendisine:
−− - Kimin için nasihattır? dedik. Peygamber Efendimiz:
−− - “Allah, Kitabı, Resûlü, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar için nasihattır” buyurdu.
Müslim, Îmân 95. Ayrıca bk. Buhârî, Îmân 42; Ebû Dâvûd, Edeb 59; Tirmizî, Birr 17;
Nesâî, Bey’at 31, 41

4. HAFTA

İBADET
−− 1785. Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Şüphesiz Allah Teâlâ sizin için üç şeyden hoşnut olur, üç şeyden de hoşlanmaz.
Sizin sadece kendisine ibadet etmenizden, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan ve
Allah’ın ipine sımsıkı sarılıp tefrikaya düşmemenizden hoşlanır. Dedikodu yapmanızdan, çok sual sormanızdan ve malı telef etmenizden de hoşlanmaz.”
Müslim, Akdiye 10. Ayrıca bk. Mâlik, Muvatta’, Kelâm 20; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 327, 360, 367
−− 1274. İbni Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek,
hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak.”
Buhârî, Îmân 1, 2; Tefsîru sûre (2), 30; Müslim, Îmân 19-22. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 3;
Nesâî, îmân 13
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5. HAFTA

TEVHİD- ŞİRK
−−
−−
−−
−−

338. Ebû Bekre Nüfey İbni Hâris’ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav):
- “Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi?” diye üç defa sordu. Biz de:
- Evet, yâ Resûlallah, dedik. Resûl-i Ekrem:
- “Allah’a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek” buyurduktan sonra, yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve “İyi dinleyin, bir de yalan söylemek ve yalancı
şâhitlik yapmak” buyurdu. Bu sözü durmadan tekrarladı. Daha fazla üzülmesini
istemediğimiz için keşke sussa, diye arzu ettik.
Buhârî, Şehâdât 10, Edeb 6, İsti’zân 35, İstitâbe 1; Müslim, Îmân 143. Ayrıca bk. Tirmizî, Şehâdât 3, Birr 4, Tefsîru sûre (4) 5

6. HAFTA

İMAN- KÜFÜR
−− 376. Enes İbni Mâlik’ten (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurdu:
“Üç özellik vardır, bunlar kimde bulunursa o, imanın tadını tadar: Allah ve Resûlünü, (bu ikisinden başka) herkesten fazla sevmek. Sevdiğini Allah için sevmek. Allah
kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek.”
Buhârî, Îmân 9, 14, İkrah 1, Edeb 42; Müslim, Îmân 67.Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 10

7. HAFTA

MÜ’MİN – MÜSLİM
−− 213. Abdullah İbni Amr İbni Âs’tan (ra) rivayet edildiğine göre, Nebî (sav) şöyle buyurdu: “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir.
Muhâcir ise, Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.”
Buhârî, Îmân 4-5, Rikâk 26; Müslim, Îmân 64-65. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 2;
Tirmizî, Kıyâmet 52, Îmân 12; Nesâî, Îmân 8, 9, 11
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8. HAFTA

NİFAK-MÜNAFIK-FASIK
−− 201. Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar,
kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder.”
Buhârî, Îmân 24; Müslim, Îmân 107-108. Ayrıca bk. Buhârî, Şehâdât 28, Vesâyâ 8,
Mezâlim 17, Cizye 17, Edeb 69; Tirmizî, Îmân 14
−− Bir rivayette: “Oruç tutsa, namaz kılsa ve kendini mümin zannetse bile” buyurulur
(Müslim Îmân 109).
−− 1564. Ebû Zer’den (ra) rivayet edildiğine göre o, Resûlullah’ı (sav) şöyle buyururken
işitmiştir: “Hiç kimse, bir başkasına fâsık veya kâir demesin. Şayet itham altında
bırakılan kişide bu sıfatlar yoksa, o söz onu söyleyene döner.”
Buhârî, Edeb 44

9. HAFTA

CEHALET-CAHİLİYE TAĞUT-TUĞYAN
−− 1395. Abdullah İbni Amr İbni Âs (ra) şöyle dedi: Rasûlullah’ı (sav) şöyle buyururken
işittim: “Allah Teâlâ ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil,
fakat âlimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir âlim
bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler. Onlara birtakım
meseleler sorulur, onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri
sapıklığa düşer hem de insanları saptırırlar.”
Buhârî, İlim 34; Müslim, İlim 13. Ayrıca bk. Buhârî, İ’tisâm 7; Tirmizî, İlim 5; İbni
Mâce, Mukaddime 8
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10. HAFTA

BEL’AM-HAMAN-KARUN MUSTAZAF-MÜSTEKBİR
−− 254. Hârise İbni Vehb (ra) Resûlullah’ı (sav) şöyle buyururken işittim dedi: “Size
cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayıf oldukları hem de halk tarafından zayıf
görüldükleri için kimsenin önemsemediği ve fakat şöyle olacak diye yemin etseler,
isteklerini Allah’ın gerçekleştireceği kimselerdir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalbli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.”
Buhârî, Eymân 9, Tefsîru sûre (68), 1, Edeb 61; Müslim, Cennet 47. Ayrıca bk. Tirmizî,
Cehennem 13; İbni Mâce, Zühd 4
−− 621. Seleme İbni Ekva’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir kimse kibirlene kibirlene sonunda zalimler grubuna kaydedilir. Böylece
zalimlere verilen ceza ona da verilir.”
Tirmizî, Birr 61
−− 982. Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır: mazlumun duası, misafirin
duası, babanın çocuğuna duası.”
Ebû Dâvûd, Vitr 29; Tirmizî, Birr 7, Daavât 47. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 11

11. HAFTA

BİD’AT – HURAFE
−− 171. Âişe’den (ra) rivâyet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez.”
Buhârî, Sulh 5; Müslim, Akdiye 17,18. Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 2
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12. HAFTA

YAKİN-GAYB-ZAN
−− 594. Hasan İbni Ali (ra) şöyle dedi: Resûlullah’ın (sav) şöyle buyurduğunu kendisinden duyup ezberledim: “Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak!”
Tirmizî, Kıyâmet 60. Ayrıca bk. Buhârî, Büyû’ 3; Nesâî, Kazâ 11
−− 1381. Ebû Mûsâ el-Eş’arî’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah’ın benimle göndermiş olduğu hidâyet ve ilim, yeryüzüne yağan bol
yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır: Yağmur
suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak
bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer
hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak ve kaygan arazidir. Ne
su tutar ne de ot bitirir. İşte bu, Allah’ın dininde anlayışlı olan ve Allah’ın benimle
gönderdiği hidâyet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten
kimse ile, buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah’ın benimle gönderdiği hidâyeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.”
Buhârî, İlim 20; Müslim, Fezâil 15
−− 1577. Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır.”
Buhârî, Vasâyâ 8, Nikâh 45, Ferâiz 2, Edeb 57, 58; Müslim, Birr 28. Ayrıca bk. Tirmizî,
Birr 56

13. HAFTA

İBLİS-CİN –ŞEYTAN
−− 1598. Câbir (ra), Resûlullah’ın (sav) şöyle buyurduğunu işittim demiştir: “Şeytan,
Arap Yarımadası’nda Müslümanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirlerine düşürmeye, aralarını açmaya çalışacaktır.”
Müslim, Münâfıkîn 65. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 35
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14. HAFTA

KIYAMET-AHİRET-CENNET-CEHENNEM
−− 464. Müstevrid İbni Şeddâd’dan (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurdu: “Âhirete göre dünya, sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın.”
Müslim, Cennet 55
−− 408. Ebû Berze Nadle İbni Ubeyd el-Eslemî’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından,
vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz.”
Tirmizî, Kıyamet 1
−− 102. Ebû Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Nebî (sav) şöyle buyurdu: “Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet ise, nefsin istemediği şeylerle
çepeçevre sarılmıştır.”
Buhârî, Rikak 28; Müslim, Cennet 1. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 22; Tirmizî, Cennet
21; Nesâî, Eymân 3

15. HAFTA

HİKMET-İYİLİK
−− 175. Bedir ehlinden ve ensardan olan Ebû Mes’ûd Ukbe İbni Amr’dan (ra) rivayet
edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o
iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır.”
Müslim, İmâre 133. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 115; Tirmizî, İlim 14
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16. HAFTA

BELA-FİTNE-İMTİHAN
−− 50. Ebû Hüreyre’den (ra) rivâyet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Erkek olsun, kadın olsun mümin, Allah’a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuğundan, malından belâ eksik olmaz.”
Tirmizi, Zühd 57
−− 88. Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi
birtakım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zamanda insan, mümin olarak sabahlar,
kâfir olarak geceler; mü’min olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Dinini küçük bir
dünyalığa satar.”
Müslim, Îmân 186. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 30, Zühd 3; İbni Mâce, İkâme 78
−− 482. Kâ’b İbni İyâz (ra), Resûlullah’ın (sav) şöyle buyurduğunu işitmiştir: “Şüphesiz
her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi (imtihan vesilesi) de maldır.”
Tirmizî, Zühd 26

17. HAFTA

SABR-SEBAT
−− 28. Ebû Yahyâ Suheyb İbni Sinân’dan (ra) rivâyet edildiğine göre Resûlullah (sav)
şöyle buyurdu: “Müminin durumu gıbta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi
için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır: Sevinecek olsa,
şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun
için hayır olur.”
Müslim, Zühd 64
−− 42. Ebû Abdullah Habbâb İbni Eret (ra) şöyle dedi: Hırkasını başının altına yastık
yapmış Kâbe’nin gölgesinde dinlenirken Resûlullah’a (sav) (müşriklerden gördüğümüz işkencelerden) şikâyette bulunduk ve:
−− - Bize yardım dilemeyecek, Allah’a bizim için dua etmeyecek misiniz? dedik. Resûlullah (sav) şöyle cevap verdi:
−− - “Önceki ümmetler içinde bir mümin tutuklanır, kazılan bir çukura konulurdu.
Sonra da bir testere ile başından aşağı ikiye biçilir, eti-kemiği demir tırmıklarla taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar onu dininden döndüremezdi. Yemin ederim ki
Allah mutlaka bu dini hâkim kılacaktır. Öylesine ki yalnız başına bir atlı, Allah’tan
ve sürüsüne kurt saldırmasından başka hiçbir şeyden endişe etmeksizin San’a’dan
Hadramut’a kadar emniyetle gidecektir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz.”
Buhârî, Menâkıb 25. Ayrıca bk. Buhârî, İkrâh 1, Menâkıbu’l-ensâr 29, Ebû Dâvûd,
Cihâd 97
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18. HAFTA

CİHAD- MÜCAHEDE MUKATELE
−− 1290. Ebû Zer (ra) şöyle dedi: – Yâ Resûlallah! Hangi amel daha faziletlidir? diye
sordum, – ”Allah’a iman ve Allah yolunda cihaddır” buyurdular.
Buhârî, Itk 2, Keffârât 6; Müslim, Îmân 136. Ayrıca bk. İbni Mâce, Itk 4 1291.
−− Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah yolunda
yapılan bir sabah ve akşam yürüyüşü, hiç şüphesiz dünyadan ve dünya varlıklarından daha hayırlıdır.”
Buhârî, Cihâd 5, Rikâk 2; Müslim, İmâre 112-115. Ayrıca bk. Tirmizî, Fezâilu’l-cihâd
17, 26; Nesâî, Cihâd 11, 12
−− 98. İbni Abbas’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “İki
nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat ve boş
vakit.”
Buhârî, Rikak 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 1; İbni Mâce, Zühd 15
−− 1306. Ebû Abs Abdurrahman İbni Cebr’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah
(sav) şöyle buyurdu: “Allah yolunda ayakları tozlanan bir kula cehennem ateşi dokunmaz.”
Buhârî, Cihâd 16. Ayrıca bk. Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd 7; Nesâî, Cihâd 9

19. HAFTA

ŞEHİD-ŞEHADET
−− 1314. Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre, Nebî (sav) şöyle buyurdu: “Cennete giren
hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu
etmez. Sadece şehit, gördüğü aşırı itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi
ve on defa şehit olmayı ister.” Bir rivayette: “Şehitliğin faziletini gördüğü için” denilir.
Buhârî, Cihâd 21; Müslim, İmâre 109. Ayrıca bk. Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd 13, 25,
−− 1298. Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah yolunda yaralanan bir kimse, kıyamet gününde yarasından kan akarak Allah’ın huzuruna gelir. Renk, kan rengi, koku ise misk kokusudur.”
Buhârî, Cihâd 10, Zebâih 31; Müslim, İmâre 105. Ayrıca bk. Tirmizî, Fezâilu’l-cihâd 21;
Nesâî, Cihâd 27
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20. HAFTA

ŞURA-İSTİŞARE MEŞVERET
−− Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: Biriniz (din) kardeşine danıştığı zaman, danışılan
kimse ona (yararlı gördüğü)görüşünü söylesin.
Süneni İbn Mâce Terceme ve Şerhi,Haydar Hatipoğlu, Edeb 37
−− Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Müsteşar (kendisiyle istişâre edilen kişi), güvenilen
bir kimsedir.”
Süneni İbn Mâce Terceme ve Şerhi,Haydar Hatipoğlu, Edeb 37, Ebû Dâvud, Edeb 114;
Tirmizî, Zühd 39, Edeb 57

21. HAFTA

KUR’AN-VAHİY
−− 993. Ebû Ümâme (ra), ben Resûlullah’ı (sav): “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir” buyururken işittim,
demiştir.
Müslim, Müsâirîn 252. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned,V, 249, 251
−− 995. Osmân İbni Affân’dan (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.”
Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Salât 349; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 15; İbni Mâce, Mukaddime 16
−− 1002. İbni Abbâs’tan (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.”
Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18. Ayrıca bk. Dârimî, Fezâilü’l- Kur’ân 1; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, I, 223
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22. HAFTA

HADİS-SÜNNET
−− 158. Ebû Hüreyre’den (ra) rivâyet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece, siz de beni kendi hâlime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı
münakaşaya dalmaları helâk etti. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız, bir şeyi emrettiğimde de onu, gücünüz yettiği ölçüde yerine
getiriniz.”
Buhârî, İ’tisâm 2; Müslim, Hac 412, Fezâil 130-131. Ayrıca bk. Tirmizî, İlim 17; Nesâî,
Hac 1; İbni Mâce, Mukaddime 1
−− 165. Câbir’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Benim
ve sizin durumunuz, ateş yakıp da ateşine cırcır böcekleri ve pervaneler düşmeye
başlayınca, onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten
korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum, siz ise benim elimden kurtulmaya, ateşe
girmeye çalışıyorsunuz.”
Müslim, Fezâil 19. Ayrıca bk. Buhârî, Rikâk 26; Tirmizî, Edeb 82
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