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Rahmân ve Rahîm Allah’ın Adıyla

Hamd olsun bir ve tek olarak Allah’a! Salât ve selâm olsun
kendisinden sonra peygamber olmayana!
Bu kitap; inanç, ibâdet, sîret, âdâb ve benzeri şer‘î konularla ilgili, çeşitli soru ve cevaplar içermektedir. Bu soru ve
cevapları; küçüklerin ezberlemesi, büyüklerin de oğullarını,
kızlarını ve erkek ve kız öğrencilerini eğitirken yardım almaları
için hazırladım.
Beni, bu kitabı yazmaya iten etken, anne, baba ve
öğreticilerden sorumluluk sahibi bazı kimselerin, kız veya
erkek çocuklarla karşılıklı konuşma için uygun olan soruları
seçmeyi bazen bilemiyor oluşlarıdır. Böylelikle küçükler için,
büyüklerin de duyarsız kalamayacağı bu soru ve cevaplar
meydana geldi.
Yüce Allah’tan bununla; okuyanı, ezberleyeni, öğreticiyi
ve öğrenciyi faydalandırmasını isterim.
Sâlim b. Sa’d et-Tavîl
20 Receb 1424 H.
16. 9. 2003 M.
Kuveyt
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1. Soru: Rabbin kimdir?
Cevap: Rabbim Allah tebâreke ve teâlâ’dır.
2. Soru: Allah tebâreke ve teâlâ nerededir?
Cevap: Yüce Allah göktedir.
3. Soru: Allah’ın kullar üzerindeki hakkı nedir?
Cevap: Hiçbir şeyi ortak koşmadan, yalnızca O’na
ibâdet etmeleridir.
4. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her kim, rab olarak
Allah’tan…..”
Cevap: “dîn olarak İslâm’dan ve peygamber olarak
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’den râzı oldum,
derse Cennet ona vâcib olur.”
Hadîsin Metni:

ِ
ِ ِ ِ ْ وب إ،يت بِال َّل ِه ربا
وب ُِم َح َّم ٍد
ُ  َرض:« َم ْن َق َال
َ ًّ َ
َ ،ِال ْس اَلم د ًينا
.» َو َجب ْت َل ُه ا ْل َج َّن ُة، َنب ًِّيا
َ

5. Soru: Yüce Allah bizi niçin yaratmıştır ve bunun
delili nedir?
Cevap: Yalnızca kendisine ibâdet için yaratmıştır.
Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur:

)(ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
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“Cinleri ve insanları -başka bir şey için değil- bana
ibâdet etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 56)
6. Soru: Üzerimizdeki en büyük farz nedir?
Cevap: Tevhîddir. O da hakkı olan hususlarda Allah’ı
birlemektir.
7. Soru: Tevhîdin çeşitlerini sayınız.
Cevap: Rubûbiyye tevhîdi, ulûhiyye tevhîdi ve isim ve
sıfat tevhîdi.
8. Soru: Kelime-i Tevhîd ve anlamı nedir?
Cevap: Kelime-i Tevhîd Lâ ilâhe illallah’tır. Anlamı
şudur: Allah’tan başka hak ma’bûd yoktur.
9. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Lâ ilâhe illallah’a ve
Muhammedu’r-Rasûlullah’a….”
Cevap: “kalbinden sıdk ile şehâdette bulunan hiç
kimse yoktur ki, Allah onu cehenneme haram kılmasın.”
Hadîsin Metni:

ٍ َ ِ
َ َّ
َ
م َح َّم ًدا
َ
ُ «ما م ْن أ َحد َي ْش َه ُد أ ْن اَل ِإ َل َه إ اَِّل الل ُه َوأ َّن
ِ
ِ
ِ
ِ
.» ِالنار
ُ َر ُس
َّ ول ال َّله ص ْد ًقا م ْن َق ْلبِه إ اَِّل َح َّر َم ُه ال َّل ُه َع َلى

10. Soru: Günahların en büyüğü nedir?
Cevap: Yüce Allah’a şirk koşmaktır.
11. Soru: Şirk nedir?
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Cevap: Yüce Allah’tan başka veya Allah ile birlikte
başka bir ilâha ibâdet etmektir.
12. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim Allah’tan başkası
üzerine yemîn ederse….”
Cevap: “küfre girmiş veya şirk koşmuştur.”
Hadîsin Metni:

.»«م ْن َح َل َف ب َِغيرِ ال َّل ِه َف َق ْد َك َفر أَ ْو أَ ْشر َك
َ
ْ
َ
َ

13. Soru: Yüce Allah’tan başkası gaybı bilebilir mi?
Cevap:

)(ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

“Allah müstesna, ne göklerde olanlar ne de yerdekiler
gaybı bilemez.” (Neml, 65)
14. Soru: Allah katında ameller ne zaman makbûl
olur?
Cevap: Yüce Allah için ihlâslı ve Rasûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem’in sünnetine muvâfık olduğu zaman.
15. Soru: Kâfirûn sûresini okuyunuz.
Cevap:

ﭑﭒﭓ

(ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
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Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. “De ki: Ey kâfirler!
Ben sizin ibâdet ettiklerinize ibâdet etmem. Siz de benim
ibâdet ettiğime ibâdet etmiyorsunuz. Ben sizin ibâdet ettiklerinize asla ibâdet edecek değilim. Siz de benim ibâdet ettiğime ibâdet etmezsiniz. O halde sizin dîniniz size,
benim dînim bana.” (Kâfirûn,1-6)
16. Soru: Peygamberin kim?
Cevap: Allah’ın rasûlü Muhammed sallallahu aleyhi
ve sellem’dir.
17. Soru: “Muhammed Allah’ın rasûlüdür” sözünün
anlamı nedir?
Cevap: Yani Yüce Allah onu, bütün insanlığa müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiştir.
18. Soru: Peygamberimizin, babasının ve dedesinin
isimleri nedir?
Cevap: Adı Muhammed, babası Abdullah, dedesi
Abdulmuttalib’dir.
19. Soru: Bütün insanlardan daha çok sevmemiz gereken kişi kimdir?
Cevap: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’dir.
20. Soru: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman,
nerede doğdu?
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Cevap: Fîl senesinde Mekke’de doğdu.
21. Soru: Yüce Allah onu peygamber olarak gönderdiğinde, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yaşı
kaçtı?
Cevap: Kırk yaşındaydı.
22. Soru: Peygamberlikten sonra ve hicretten önce
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’de kaç yıl yaşadı?
Cevap: On üç yıl.
23. Soru: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem nereye hicret etti?
Cevap: Medîne’ye.
24. Soru: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem hicretten
sonra Medîne’de kaç yıl yaşadı?
Cevap: On yıl.
25. Soru: Müminlerin anneleri kimlerdir?
Cevap: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in
hanımlarıdır.
26. Soru: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem nerde, ne
zaman ve kaç yaşında vefat etti?
Cevap: Medîne’de, hicretten on yıl sonra vefat etti.
Vefat ettiğinde altmış üç yaşındaydı.
27. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim bana bir kez
salât ederse…”
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Cevap: “Allah buna karşılık ona, on kere salât eder.”
Hadîsin Metni:

ِ  «من ص َّلى ع َلي و
.»اح َد ًة َص َّلى ال َّل ُه َع َلي ِه ب َِها َع ْشرا
َ َّ َ
َ ْ َ
ْ
ً

28. Soru: Dînin nedir?

Cevap: Dînim İslâm’dır.
29. Soru: İslâm’ın anlamı nedir?
Cevap: İbâdet ve itaat ile Allah’a teslim olup boyun
eğmektir.
30. Soru: İslâm’ın rukünleri kaçtır?
Cevap: Beş tanedir.
31. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İslâm (şu) beş esas
üzerine binâ edilmiştir:….”
Cevap: “Lâ ilâhe illallah’a ve Muhammedu’rrasûlullah’a şehâdet etmek, namazı ikâme etmek, zekâtı
vermek, ramazan orucunu tutmak ve yoluna güç yetirenin haccetmesi.”
Hadîsin Metni:

ٍ
ِ ْ« ُب ِني إ
اد ِة أَ ْن اَل ِإ َل َه إ اَِّل ال َّل ُه
َ  َش َه:ال ْس اَل ُم َع َلى َخ ْمس
َ
ِ و ِإ َقام،ول ال َّل ِه ص َّلى ال َّل ُه ع َلي ِه وس َّل ِم
َ
ُ ر ُس
َ
َ م َح َّم ًدا
ُ َوأ َّن
َ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ان َوا ْل َح ِّج ِل َم ِن
َ  َو َص ْو ِم َر َم َض،الز َك ِاة
َّ  َوإ َِيتاء،الص اَلة
َّ
.»ِيل
ًاع ِإ َل ْي ِه َسب ا
َ ْاس َت َط
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32. Soru: İslâm’ın direği nedir?
Cevap: Namazdır.
33. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız: Rasûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bizimle onlar arasındaki
ahid namazdır….”
Cevap: “artık her kim onu terk ederse, kâfir olur.”
Hadîsin Metni:

ِ
الص اَل ُة َف َم ْن َتر َك َها َف َق ْد
َّ «ا ْل َع ْه ُد ا َّلذي َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُه ْم
َ
..»َك َفر
َ

34. Soru: Namazı tanımlayınız.

Cevap: Namaz, tekbîr ile başlayıp, selam ile sona eren
özel söz ve fiiller ile Allah’a ibâdet etmektir.
35. Soru: Namaz, müslümana bir gün ve gecede kaç
defa farzdır ve her namazda kaç rekat vardır?
Cevap: Beş defadır. Sabah namazı (2 rekat); Öğle
namazı (4 rekat); İkindi namazı (4 rekat); Akşam namazı
(3 rekat); Yatsı namazı (4 rekat).
36. Soru: Namazın şartları nelerdir?
Cevap:
1. İslâm.
2. Akıl.
3. Temyîz.
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4. Vaktin Girmesi.
5. Necâsetin Giderilmesi.
6. Tahâret.
7. Avretin Örtülmesi.
8. Kıbleye Dönmek.
9. Niyet.
37. Soru: Abdestin rukünleri nelerdir?
Cevap:
1. Ağza ve burna su vererek yüzü yıkamak.
2. Dirseklerle birlikte kolları yıkamak.
3. Kulaklarla birlikte başı mesh etmek.
4. Bilek kemikleriyle birlikte ayağı yıkamak.
5. Tertîb: Bunları sırayla yapmak.
6. Muvâlât: Birbiri ardınca yıkamak, yıkanan azalar
arasında maruf bir süre olması müstesna ara vermemek.
38. Soru: Abdesti bozan şeyler nelerdir?
Cevap:
1. Küçük abdest bozma, büyük abdest bozma ve
yellenme gibi ön ve arka iki yoldan çıkanlar.
2. Uyku.
3. Deve eti yemek.
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4. Guslü gerektiren şeyler.
39. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her kim abdest
alır da şöyle derse: Eşhedu en lâ ilâhe illallahu vahdehu
lâ şerîke leh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve
rasûluhu ….”
Cevap: “onun için cennetin sekiz kapısı açılır ve
dilediğinden içeri girer.”
Hadîsin Metni:

 أَ ْش َه ُد أَ ْن اَل ِإ َل َه إ اَِّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل:«م ْن َت َو َّضأَ َف َق َال
َ
َ
َ
م َح َّم ًدا َعب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه ُف ِت َح ْت
َ َِشر
ُ يك َل ُه َوأ ْش َه ُد أ َّن
ْ
.»الث َم ِاني ُة َي ْد ُخ ُل ِم ْن أَيّ َِها َش َاء
له أَبواب الجن ِة
َ َّ َّ َ ْ ُ َ ْ ُ َ

40. Soru: Namazda okunması farz olan sûre hangisidir?
Cevap: Fâtiha sûresidir.
41. Soru: Namaz kılan rukû’da ne der?

َ )س ْب َح
Cevap: (يم
ُ
ِ ان َر يِّ َب ا ْل َع ِظ

Büyük rabbimi her türlü eksiklikten tenzîh ederim.
42. Soru: Namaz kılan secdede ne der?

َ ْان َر يِّ َب أ
َ )س ْب َح
Cevap: (العْل
ُ
Zâtıyla ve sıfatlarıyla en yüksek olan rabbimi her türlü eksiklikten tenzîh ederim.
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43. Soru: Namaz kılan kişi, iki secde arasında ne der?
Cevap: (ب ا ْغ ِف ْر ل
ِّ  َر،) َر ِّب ا ْغ ِف ْر يِل

Rabbim beni mağfiret eyle, Rabbim beni mağfiret
eyle.
44. Soru: Tahiyyatı okuyunuz.
Cevap:

َّ ات َو
ُ الط ِّي َب
ُ الص َل َو
ُ (الت َِّح َّي
الس اَلمُ َع َل ْي َك أَ ُّيهَا ال َّن ِب ُّي َو َر ْح َم ُة
َّ ات ِل َّل ِه َو
َّ ات
َ الصا ِل ِح
ني أَ ْش َهدُ أَ ْن اَل إ َل َه اَّإل
َّ الس اَلمُ َع َل ْينَا َوع ىََل ِع َبا ِد ال َّل ِه
َّ ال َّل ِه َو َب َر َكا ُت ُه
.)ال َّل ُه َوأَ ْش َهدُ أَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه
“Bütün övgüler, dualar ve ibâdetler Allah’a aittir.
Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketleri üzerine olsun ey
peygamber! Selâm bizim üzerimize ve Allah’ın bütün sâlih
kulları üzerine olsun. Şâhidlik ederim ki, Allah’tan başka
hak ilah yoktur. Yine şâhidlik ederim ki, Muhammed,
O’nun kulu ve peygamberidir.”
45. Soru: Salât-ı İbrâhimiyye’yi okuyunuz.
Cevap:

يم
َ (ال َّله َُّم َص ِّل ع ىََل ُم َح َّم ٍد َوع ىََل آلِ ُم َح َّم ٍد َك اَم َص َّل ْي َت ع ىََل إ ْب َر ِاه
 َو َبا ِر ْك ع ىََل ُم َح َّم ٍد َوع ىََل آلِ ُم َح َّم ٍد. ٌيم إ َّن َك َح ِميدٌ َم ِجيد
َ َوع ىََل آلِ إ ْب َر ِاه
.) ٌيم إ َّن َك َح ِميدٌ َم ِجيد
َ يم َوع ىََل آلِ إ ْب َر ِاه
َ َك اَم َبا َر ْك َت ع ىََل إ ْب َر ِاه
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“Allah’ım! İbrahim’e ve İbrahim âilesine salât ettiğin
gibi Muhammed’e ve Muhammed âilesine de salât
eyle. Şüphesiz sen hamîd ve mecîdsin. İbrahim’e ve
İbrahim âilesine bereket verdiğin gibi Muhammed’e ve
Muhammed âilesine de bereketler ver. Şüphesiz sen
hamîd ve mecîdsin.”
46. Soru: Namaz kılanın, selamdan önce kendilerinden Allah’a sığınacağı dört şey nedir?
Cevap: Şöyle der:

 َو ِمنْ ِف ْت َن ِة،اب ا ْل َق رْ ِب
ِ  َو ِمنْ َع َذ،اب َج َهن ََّم
ِ (ال َّله َُّم إِ يِّن أَعُ و ُذ ِب َك ِمنْ َع َذ
.) ِيح الد ََّّجال
ِ  َو ِمنْ ِف ْت َن ِةا ْل َم ِس،ا ْل َم ْح َيا َوا ْل َم اَم ِت

“Ey Allah’ım cehennem azâbından, kabir azâbın-dan,
hayat ve ölümün fitnesinden ve Mesîh Deccâl fitnesinden sana sığınırım.”
47. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim Allah için tatavvu/sünnet olarak on iki rekat namaz kılarsa…”
Cevap: “Allah onun için cennette bir ev binâ eder.”
Hadîsin Metni:

 َب َني ال َّل ُه َل ُه،« َم ْن َص َّلى لِ َّل ِه ا ْث َن َتي َع ْشر َة َر ْك َع ًة َت َط ُّو ًعا
َ
ْ
.َبي ًتا ِفي ا ْل َج َّن ِة»
ْ
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48. Soru: Revâtib sünnetleri sayınız.
Cevap:
1. Sabah namazından önce iki rekat.
2. Öğle namazından önce dört rekat.
3. Öğle namazından sonra iki rekat.
4. Akşam namazından sonra iki rekat.
5. Yatsı namazından sonra iki rekat.
49. Soru: Zekâtı tanımlayınız.
Cevap: Zekât belirli bir topluluğa, belirli bir vakitte,
belirlenmiş mallardan farz olan bir haktır.
50. Soru: Orucu tanımlayınız.
Cevap: Fecr-i sâdık’ın doğuşundan güneşin batışına
kadar niyet ile birlikte, onu bozan şeylerden (kendini
uzak) tutarak Allah’a ibâdette bulunmaktır.
51. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim ramazan orucunu….”
Cevap: “inanarak ve (karşılığını Allah'tan) umarak
tutarsa, geçmiş bütün günahları bağışlanır.”
Hadîsin Metni:

اح ِت َس ًابا ُغ ِفر َل ُه َما َت َق َّد َم
َ «م ْن َص َام َر َم َض
ْ و
َ ِيما ًنا
َ 
َ ان إ
َ
.ِم ْن َذ ْنب ِِه»
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52. Soru: Haccı tanımlayınız?
Cevap: Belirli bir vakitte, belirli bazı amelleri
gerçekleştirmek için Beyt-i Harâm’ını (ziyaret etmeyi)
kasdederek Allah’a ibâdette bulunmaktır.
53. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her kim fâsıklık
etmeden, cinsel ilişkiden ve buna dair sözlerden uzak durarak haccederse…”
Cevap: “günahlarından, annesinin onu doğurduğu
günkü gibi temizlenir.”
Hadîsin Metni:

ِ َّ«من حج لِه
ل َو َلم َير ُف ْث َو َلم َي ْف ُس ْق َر َج َع ِم ْن َذ ْنب ِِه
َّ َ ْ َ
ْ
ْ ْ
.»َكي ْو ِم َو َل َد ْت ُه أُ ُّم ُه
َ

54. Soru: Îmânın rukünleri nelerdir?
Cevap:
1. Allah’a îmân.
2. Meleklerine îmân.
3. Kitaplarına îmân.
4. Rasûllerine îmân.
5. Âhiret gününe îmân.

6. Hayrıyla şerriyle kaderin Allah’tan olduğuna îmân.
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55. Soru: Meleklerden üçünün adını sayınız.
Cevap: Cibrîl, Mikâîl ve İsrâfîl.
56. Soru: Semâvî kitapları ve kimlere indirildiğini söyleyiniz.
Cevap:
1. Tevrât, Mûsâ aleyhisselâm’a.
2. İncîl, Îsâ aleyhisselâm’a.
3. Zebûr, Dâvûd aleyhisselâm’a.
4. İbrâhîm ve Mûsâ sahifeleri, İbrâhîm ve Mûsâ aleyhimesselâm’a.
5. Kur’ân-ı Kerîm, Muhammed aleyhissalâtu vesselâm’a.
57. Soru: Rasûllerden ulu’l-azm olanlar hangileridir?
Cevap:
1. Nûh aleyhisselâm.
2. İbrâhîm aleyhisselâm.
3. Mûsâ aleyhisselâm.
4. Îsâ aleyhisselâm.
5. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
58. Soru: Müslümanın uykudan önce okuduğu Bakara sûresinin sonunu okuyunuz.
Cevap:
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(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ
)ﰉﰊﰋﰌﰍﰎ

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi
ise ona îmân etti, müminler de! Onlardan her biri Allah’a,
meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine îmân etti.
O’nun resullerinden hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz,
dediler ve eklediler: İşittik ve itaat ettik, ya Rabbenâ, affını
dileriz, dönüşümüz Sanadır. Allah hiçbir kimseyi güç
yetirebileceğinden başkasıyla yükümlü tutmaz. Herkesin
kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ey rabbimiz! Eğer unutursak veya (kasıtsız olarak)
yanlış yaptıysak, bundan dolayı bizi sorumlu tutma! Ey
rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz şeylerle bizi
yükümlü tutma! Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı,
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merhamet buyur bize! Sensin Mevlâmız, yardımcımız!
Kâfir topluluklara karşı sen yardım eyle bize!”
59. Soru: Kıyâmet ne zaman kopacaktır?
Cevap: Onun bilgisi Allah katındadır. O’ndan başka
hiç kimse bunu bilemez.
60. Soru: İkrâm Yurdu nedir?
Cevap: Cennettir.
61. Soru: Cennetin kapıları kaç tanedir?
Cevap: Sekiz tanedir.
62. Soru: Müminler rablerini ne zaman göreceklerdir?
Cevap: Cennete girince.
63. Soru: Cennete girmeye en çok vesile olan şeyler
nelerdir?
Cevap: Allah’a karşı takvâ ve güzel ahlâk.
64. Soru: Zillet ve Azâb Yurdu nedir?
Cevap: Cehennemdir.
65. Soru: Cehennemin kapıları kaç tanedir?
Cevap: Yedi tanedir.
66. Soru: İhsân nedir?
Cevap: O’nu görürmüşçesine Allah’a ibâdet etmektir.
Sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.
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67. Soru: İnsanlardan iyilik ve ihsâna en çok hak sahibi olan kimdir?
Cevap: Anne ve babadır.
68. Soru: Anne babana dua etmek istediğinde ne
dersin?
Cevap: Rabbim! Beni ve anne babamı bağışla! Onlar
beni küçükken nasıl eğittilerse sen de onlara rahmet et.
69. Soru: Allah’a en sevgili ameller nelerdir?
Cevap: Namazı vaktinde kılmak, sonra anne babaya
iyilik etmek, sonra Yüce Allah’ın yolunda cihâd etmek.
70. Soru: Allah katında insanların en değerlisi kimdir?
Cevap: İnsanların en takvalı olanıdır. İnsanların en
takvalısı da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’dir.
71. Soru: Büyük Kitabın nedir?
Cevap: Kur’ân-ı Kerîm’dir.
72. Soru: Kur’ân-ı Kerîm kaç cüzdür?
Cevap: Otuz cüzdür.
73. Soru: Kur’ân okumadan önce ne yaparsın?
Cevap: Abdest alır, sonra kovulmuş şeytandan Allah’a
sığınırım.
74. Soru: İki sığınma sûresi hangileridir? Onları okuyunuz.
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Cevap: Felâk sûresi:

ﭑﭒﭓ

(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
)ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla… “De ki: Sığınırım
sabahın rabbine, yarattıklarının şerrinden, karanlık
bastırdığında gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin
şerrinden, kıskandığında hasetçinin şerrinden.”
Nas sûresi:

ﭑﭒﭓ

(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
)ﮘﮙ

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla… “De ki: Sığınırım
insanların rabbine, insanların hükümdarına, insanların
ilahına, insanların kalbine kötülük fısıldayan sinsi vesvesecinin şerrinden, cin ve insandan olan bütün şeytanların
şerrinden.”
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75. Soru: Kur’ân-ı Kerîm’deki en büyük âyet hangisidir? Onu okuyunuz.
Cevap: Âyetu’l-Kursî’dir.

(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
)ﯺﯻﯼﯽﯾ

“Allah ki O’ndan başka hak ilâh yoktur. Hayydır,
Kayyûmdur. O’nu ne bir uyuklama, ne uyku tutar.
Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmadan
huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı
mahlûkların önünde ardında ne var, hepsini bilir.
Yaratılmışlar ise O’nun dilediğinden başka, ilminden
hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri
kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na ağır
gelmez, O (zatıyla ve sıfatlarıyla) yüksek ve büyüktür.”
(Bakara, 255)
76. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her kim her farz
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namazın sonunda âyetu’l-kursî’yi okursa…”
Cevap: “onu cennete girmekten alıkoyan sadece ölümüdür.”
Hadîsin Metni:

وب ٍة َلم
«م ْن َقرأَ َآي َة ا ْل ُكر ِس ِي ِفي دبرِ كل صل ٍة مكت
ْ َ ُ ْ َ َُ ُ ُ ّ ِ َ ا
َ َ
ّ ْ
ِ يم َنعه ِمن ُد ُخ
.»وت
َ ول ا ْل َج َّن ِة إ اَِّل أَ ْن َي ُم
ْ ُ ْ َْ

77. Soru: Kur’ân’daki en üstün sûre hangisidir?
Okuyunuz.
Cevap: Fâtiha sûresidir.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
)ﭴ

“Rahmân ve rahîm Allah’ın adıyla. Bütün övgüler
âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Rahmândır, rahîmdir.
Karşılık gününün mâlikidir. Yalnız sana ibâdet eder, yalnız
senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine
nimet verdiklerinin yoluna. Gazap olunmuşların ve şaşırıp
sapıtanların yoluna değil.”
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78. Soru: Kur’ân-ı Kerîm’deki en uzun sûre hangisidir?
Cevap: Bakara sûresidir.
79. Soru: Kur’ân-ı Kerîm’deki en kısa sûre hangisidir?
Okuyunuz.
Cevap: Kevser sûresidir.

ﭑﭒﭓ

(ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
)ﮎﮏﮐﮑﮒ

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. “Şüphesiz biz sana
Kevser’i verdik. O halde rabbin için namaz kıl, kurban
kes. Asıl soyu kesik olan, sana kin besleyendir.”
80. Soru: Kur’ân’ın üçte birine denk olan sûre hangisidir? Okuyunuz.
Cevap: İhlâs sûresidir.

ﭑﭒﭓ
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
)ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. “De ki: O Allah, bir
ve tektir. Allah sameddir. Doğurmadı, doğurulmadı. O’na
bir denk de olmadı.”
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81. Soru: Şu sûreyi tamamlayınız. Rahmân ve Rahîm
Allah’ın adıyla. “Asr’a yemîn olsun ki insan hüsrandadır….”
Cevap: “Îmân edip sâlih amel işleyenler, birbirlerine
hakkı ve sabrı tavsiyeleşenler müstesnâ.” (Asr sûresi)
Sûrenin Metni:

ﭑﭒﭓ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
)ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

82. Soru: Ahlâkın en güzeli ve en üstünü hangisidir?
Cevap: Doğruluktur.
83. Soru: Ahlâkın en çirkini ve en kötüsü hangisidir?
Cevap: Yalancılıktır.
84. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biri îmân
etmiş olmaz….”
Cevap: “kendisi için sevip istediği şeyi (mümin)
kardeşi için de sevip istemedikçe.”
Hadîsin Metni:

.»«ل يُ ْؤ ِم ُن أَ َح ُد ُكم َح َّتى يُ ِح َّب أِلَ ِخ ِيه َما يُ ِح ُّب ِل َن ْف ِس ِه
َا
ْ

85. Soru: Düşmanın kimdir?
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Cevap: Şeytan-ı racîm’dir.
86. Soru: Kovulmuş şeytandan Allah’a ne zaman sığınırsın?
Cevap:
1. Kur’ân okumadan önce.
2. Helâya girmeden önce.
3. Öfke anında.
4. Vesvese anında.
5. Eşek anırması işitilince.
87. Soru: Kalp hastalıklarının en tehlikelisi nedir?
Cevap: Nifâktır.
88. Soru: Münâfıklara en ağır namazlar hangileridir?
Cevap: Sabah ve yatsı namazlarıdır.
89. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Münafığın alâmeti
üçtür. Konuştuğunda yalan söyler….”
Cevap: “Söz verdiğinde sözünde durmaz, emânet
verildiğinde hıyânet eder.”
Hadîsin Metni:

 َو ِإ َذا َو َع َد،ث َك َذ َب
َ  ِإ َذا َح َّد:ث
ٌ «آي ُة ا ْل ُم َن ِاف ِق َث اَل
َ
.»ان
َ  َو ِإ َذا ْاؤتُ ِم َن َخ،أَ ْخ َل َف
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90. Soru: İnsan için en tehlikeli şey nedir?
Cevap: Dildir.
91. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kişinin İslâm’ının
güzelliği….”
Cevap: “Faydasız söz ve ameli terk etmesidir.”
Hadîsin Metni:

ِ
.»«م ْن ُح ْس ِن إ ِْس اَل ِم ا ْل َمر ِء َتر ُك ُه َما اَل َي ْع ِن ِيه
ْ ْ

92. Soru: Allah’a en sevgili söz hangisidir?

Cevap: Subhânallahi ve’l-hamdulillahi ve lâ ilâhe illallahu vallahu ekber.
93. Soru: Cennet hazinesi nedir?
Cevap: Lâ havle velâ kuvvete illa billah’tır.
94. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İki kelime vardır ki
dilde hafif…..”
Cevap: “Mîzân’da ağır, Rahmân’a sevgilidir: Subhânallahi ve bi-hamdihi, subhânallahi’l-azîm.”
Hadîsin Metni:

ِ ان ِفي ا ْل ِم َيز
ِ  َث ِقي َل َت،ان
ِ ان ع َلى ال ِّلس
ِ ِ ِ ِ َ 
،ان
َ «كل َم َتان َخفي َف َت
َ
ِ
ِ حبِيبت
ان
ان ِإلى
َ  ُس ْب َح،ان ال َّله َوب َِح ْم ِد ِه
َ  ُس ْب َح،الر ْح َم ِن
َّ َ َ َ َ
ِ ال َّل ِه ا ْلع ِظ
.»يم
َ

Küçükler İçin Soru ve Cevaplar

29

95. Soru: Seyyidu’l-İstiğfarı söyleyiniz?
Cevap: Seyyidu’l-İstiğfar kulun şöyle demesidir:

َ  َوأَ َنا َع ْب، َخ َل ْق َت ِني، اَل إِ َل َه إِ اَّل أَ ْن َت،(ال َّله َُّم أَ ْن َت َر يِّب
 َوأَ َنا ع ىََل،دُك
َِّ أَعُ و ُذ ِب َك ِمنْ ر،َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما ْاست ََط ْع ُت
  َوأَبُو ُء  َل َك،ش َما َص َن ْع ُت
ُّ  َفإِ َّن ُه اَل َي ْغ ِف ُر، َفا ْغ ِف ْر يِل، َوأَبُو ُء ِب َذ ْن ِبي،َل
َّ َِب ِن ْع َم ِت َك ع ي
.)وب إِ اَّل أَ ْن َت
َ الذ ُن

“Allah’ım! Benim rabbim sensin! Senden başka hak
ilâh yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ve ben
gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahid üzereyim.
İşlediklerimin şerrinden sana sığınıyorum. Üzerimdeki
nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum.
Sen de beni bağışla. Şüphesiz ki günahları senden başkası
mağfiret edemez.”
96. Soru: Uykudan önce ne dersin?
Cevap: Senin isminle ölür ve dirilirim ey Allah’ım!
97. Soru: Uykudan uyandıktan sonra ne dersin?
Cevap: Övgü, bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a
mahsustur ve dönüş O’nadır.
98. Soru: İslâm selâmı nedir?
Cevap: es-Selâmu aleykum ve rahmetullahi ve berakâtuh.
99. Soru: Müslüman hangi eliyle yiyip içer?
Cevap: Sağ eliyle.
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100. Soru: Ne zaman “Bismillah” dersin?
Cevap:
1. Yeme ve içmeden önce.
2. Tuvalete girmeden önce.
3. Camiye girmeden önce.
4. Camiden çıkarken.
5. Elbiseyi çıkarmadan önce.
101. Soru: Ne zaman “Elhamdulillah” dersin?
Cevap:
1. Yeme içmeden sonra.
2. Hapşırınca.
3. Her nimetten sonra.
4. Her durumda.
102. Soru: Hapşırıp Allah’a hamd eden kimseye ne
denir?
Cevap: () َي ْر َح ُم َك ال َّل ُه
Allah sana rahmet etsin.
103. Soru: Hapşırdığında sana “yerhamukellah” diyene ne dersin?

ُ ) َي ْه ِد
Cevap: (يك ُم ال َّل ُه َوي ُْص ِل ُح َبا َل ُك ْم
Allah size hidâyet etsin ve aklınızı fikrinizi düzeltsin.

Küçükler İçin Soru ve Cevaplar

31

104. Soru: Şu hadîsi tamamlayınız. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah kimin hakkında
hayır dilerse….”
Cevap: “Onu dînde fakîh kılar.”
Hadîsin Metni:

.»ين
ِ الد
ِّ «م ْن يُرِ ِد ال َّل ُه ب ِِه َخ ْي ًرايُ َف ِّق ْه ُه ِفي
َ

105. Soru: Yüce Allah’a en sevgili yerler nerelerdir?
Cevap: Mescidlerdir.
106. Soru: Haftanın en fazîletli günü hangisidir?
Cevap: Cuma günüdür.
107. Soru: Senedeki en fazîletli gün hangisidir?
Cevap: Arafe günüdür.
108. Soru: Senedeki en fazîletli gece hangisidir?
Cevap: Kadir gecesidir.
109. Soru: Ayların en fazîletlisi hangisidir?
Cevap: Ramazan ayıdır.
110. Soru: İslâm’ın bayramları nelerdir?
Cevap: Kurban bayramı ve Fıtır/Ramazan bayramı.
111. Soru: Raşid Halîfeler kimlerdir?
Cevap:
1. Ebû Bekr es-Sıddîk.
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2. ‘Umer b. el-Hattâb.
3. ‘Usmân b. Affân.
4. Alî b. Ebî Tâlib.
Allah tümünden razı olsun.
Soru ve cevaplar tamamlandı. Başta da sonda da övgü
Allah’ındır. Allah’ın salâtı peygamberimiz Muhammed’in,
âilesinin ve bütün ashâbının üzerine olsun.

