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5. SINIF

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

MATERYAL KİTABI

İstanbul, 2015

ÖNSÖZ
Öğretmenlik, tarih boyunca en önemli mesleklerden biri olagelmiştir. Yeni yetişen nesilleri geleceğe hazırlamak ve onları hem zihinsel hem de duygusal olarak donatmak için
öncelikle öğretmenin donanımlı olması gerekmektedir. Bu donanım da hem bilgiyi, hem
de bilgiyi sunmada kullanılan araçları ifade eder.
Eğitim-öğretim ortamlarında öğretmenlerin işini kolaylaştırması hedeflenen materyallerin
üretilmesi ve paylaşılması amacıyla birçok öğretmen, sivil toplum kuruluşu ve resmi kurum çalışmalar yürütmektedir. Ancak bu çalışmaların birçoğu kalıcı olmamakta ve geniş
kitlelere ulaşamamaktadır.
Elinizdeki kitap İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin dersi daha etkili
sunabilme yolunda ihtiyaç duyabilecekleri materyal örneklerini içermektedir. Kitap hazırlanırken ünitelere göre düzenlenmiş ve ünite özetinden hazırlık çalışmalarına, ünite
kavramlarından test sorularına, resimlerden bilmecelere kadar, derste kullanılabilecek
yüzlerce örnekle zenginleştirilmiştir.
Bu çalışmanın ortaya çıkabilmesi için Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi’nde yaklaşık 20
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve öğretmen adayı üniversite öğrencisi, komisyonlar halinde üç yıl boyunca çalışmıştır.
Eğitim materyallerinin öğretmenin yerini tutamayacağını, aslolanın her zaman olduğu gibi
öğretmen olduğunun elbette farkındayız. Öğretmenin kullandığı yöntem, teknik ve materyallerin sadece birer araç olduğunu biliyoruz. Bu çalışmanın da işini özveri ile yapan
öğretmenlerimize faydalı olacağını umuyoruz.
Kitapta yer alan materyaller ve daha fazlası aynı zamanda www.dkab.org sitesinde de
yayımlanmaktadır. Böylelikle öğretmenlerimiz için hem basılı, hem de elektronik ortamda
materyallere ulaşma imkânı sunulması amaçlanmıştır.
Çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçenlere, başta Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi Genel Koordinatörü Hulusi Yiğit olmak üzere tüm Merkez çalışanlarına, çalışmanın son halini alması sürecinde desteğini esirgemeyen Ahmet Okutan’a ve öğretmen
gruplarına katılarak destek veren öğretmen aday adayı Ayşegül Güven, Rüveyda Yağınlı,
Ömer Selman Ersoy, Esra Sekitaş, Muhammed Yaşar Karaosman Birgül Karakaş, Ebru İkiz,
Büşra Mollaahmetoğlu’na teşekkür ederiz. Çalışma bizden, başarı Allah’tandır.
Mustafa Yılmaz
Editör
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5.

1- İnsan akıllı ve inanan bir varlıktır.
Allah, canlılar arasında insanı farklı yaratmış ve ona akıl vermiştir. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, yararlı ile zararlıyı aklımız sayesinde ayırt ederiz. Kur’an’da sık sık aklı kullanmaya, bilginin önemine,
doğru karar vermeye vurgu yapılmıştır. (Zümer suresi 9. Ayet, Sâd suresi 29. Ayet)
İnsan aklıyla; düşünceleri ve olayları kavrar, benzerlikleri ve farklılıkları ayırt eder, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar ve mantıklı sonuçlara ulaşmaya çalışır.
Ahlaki değerlerin önemini aklımızı kullanarak anlamaya çalışırız.
Allah’a inanmak ona güvenmektir. O’nun asla haksızlık yapmayacağına inanmaktır.
2- Evrende bir düzen vardır.
Evren, üzerinde yaşadığımız dünya ile tüm yıldız ve gezegenleri içine alan varlıklar bütünüdür.
Varlıklar arasında bir denge ve düzen vardır. Evren Allah tarafından canlıların yaşayabileceği bir
biçimde düzenlenmiştir. Varlıklar amaçsız yaratılmamıştır. Her varlığın bir yaratılış amacı ve ekolojik
dengede bir görevi vardır. Doğadaki varlıklar arasında bir uyum vardır.
Su ve havanın insan yaşamındaki önemi, gezegenlerin belli yörüngelerde dönmesi, vücudumuzdaki organların birbiriyle uyumu bize Allah’ın belli yasalara uygun olarak varlıkları yarattığını
göstermektedir.
3- Allah vardır ve birdir.
Her şeyin bir yapanı bir yaratıcısı vardır. Evreni yaratan da Allah’tır. Evrendeki varlıkların kendi
kendilerini var etme güçleri yoktur. Evren hiçbir şeye muhtaç olmayan yüce bir yaratıcı tarafından
yoktan var edilmiştir.

4- Her şeyi yaratan Allah’tır.
Canlı ve cansız tüm varlıkları yaratan Allah’tır. Her şeyi yoktan var eden O’dur. İnsan var olanı
kullanarak ya yeni ya da var olana benzer şeyler meydana getirir. Mesela ağaçtan kereste, keresteden mobilya yapar; akarsu üzerine baraj kurar, barajdan enerji elde eder. Ama insan hiçbir şeyi
yoktan var edemez. Her şeyi yoktan var eden Allah’tır.

…Allah, gökler ile yeri ve bunlar arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belli bir
süre içinde yaratmıştır… Rum suresi 8.Ayet.

5- Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
Allah başka varlıklara benzemez. Allah sıfat ve nitelikleriyle tektir. Her şeyi bilip, gören,
duyan ve her şeye gücü yeten yalnızca Allah’tır. En affedici, en merhametli ve en adaletli
olan odur. Yalnızca O’na dua eder ve ondan yardım dileriz.
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Evrenin ve evrendeki düzenin sağlıklı işlemesi kainatta tek etkin gücün Allah olmasından
dolayıdır. Din gönderme, peygamber seçme ve dini esasları belirlemede Allah’ın ortağı
yoktur. Allah hiçbir şeye hiçbir kimseye benzemez. Allah’ın eşi, benzeri, dengi veya ortağı olduğunu kabul etmek; kuranda “şirk” olarak nitelenmiştir. Şirk vaz geçilmediği takdirde Allah’ın kesinlikle affetmeyeceğini bildirdiği büyük bir günahtır. (Nisa suresi 48. Ayet)
6- Allah her şeyi işitir, bilir ve görür.
Her şeyi işiten, her şeyi gören ve her şeyi bilen yalnızca Allah’tır. İnsanın görmesi duyması sınırlıdır. İnsan görmek için göze, ışığa ve görülebilecek somut varlığa ihtiyaç duyar.
Allah görmek için veya duymak için herhangi bir araca veya organa ihtiyaç duymaz.
Allah gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilir. Bizler Allah’ın her şeyi bildiğine
inanırız. Bu nedenle kötü ve zararlı davranışlardan uzak durmalı, iyi ve yararlı işler yapmalıyız.
7- Allah’ın her şeye gücü yeter.
İnsanın bilgisi değil gücü de sınırlıdır. İnsanın yoktan var etme ve canlıların her türlü ihtiyacını karşılama gücü yoktur. Allah gökleri ve yeri yaratmıştır. İnsan ve hayvanların yaşaması
için mükemmel bir ortam oluşturmuştur. Doğal dengenin sürüp gitmesi Allah’ın her şeye
gücü yeten olmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı sorumluluklarımızı eksiksiz
yaptıktan sonra tüm istek ve sıkıntılarımız için yalnızca Allah’a dua etmeliyiz. Allah’a dua
ederken görünür görünmez varlıkları aracı tutmak doğru değildir.
*Allah’ın yapmak istediğinin önüne kimse geçemez.
*Allah’ın engellemek istediği bir işi kimse yapamaz.
8- Allah bizimle beraberdir.
İnsanlar yalnız yaşayamaz. İnsan toplumsal bir varlıktır.
Allah hem insanın her türlü ihtiyacını karşılayacak ortam sağlamış hem de ahlaki ve dini
değerlerle insana yol göstermiştir. Bu amaçla kitaplar göndermiştir. Allah her an insanla
beraberdir, onun yaptığından haberdardır. Hiçbir şey Allaha gizli kalmaz. Bizler dürüst
ve adaletli olduğumuz, sorumlu davrandığımız sürece Allah daima bizimle beraberdir.
Bize mutlaka yardım edecektir.
(Bakara Suresi 186. ayet, Nahl Suresi 128. ayet)
9- Çalışırım, Allah’ın yardımına güvenirim ve başarırım.
Allah bizlere öğrenme, tercih etme ve tercih ettiğimiz işi gerçekleştirme gücü vermiştir.
Dürüstlük binanın temeline benzer. Çalışmak ise temel üzerindeki sağlam bina gibidir.
Temeli olmayan bir bina fazla ayakta kalamadığı gibi temeli sağlam yapılmış olsa bile
üzerinde sağlam bir bina kurulmadıysa binanın ömrü kısadır.
İnsanın yaşaması için bir şeyleri tüketmesi zorunludur. Fakat insan tükettiği kadarını hatta
daha fazlasını üretmelidir.
Allah insanlara çaba ve çalışmalarına göre karşılık verir.
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10- İhlas suresi ve anlamı
İhlas suresi, Kur’an-ı Kerimin 112. Suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. Allah hakkında bize özet bilgi vermektedir.
İhlas: samimiyet, içtenlik, her türlü hurafe ve batıl inanıştan uzak durmak demektir.
Bismillahirrahmanirrahim
1. Kul huvellâhu ehad
2. Allâhus samed
3. Lem yelid ve lem yûled
4. Ve lem yekul lehû küfüven ehad
Merhametli, esirgeyici olan Allah’ın adıyla
1. De ki: O Allah’tır, bir tektir.
2. Allah samed’dir(her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir.)
3. Ondan çocuk olmamıştır(kimsenin babası değildir.). kendisi de doğmamıştır(kimsenin
çocuğu da değildir.).
4. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
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5.

1 - İbadet nedir ve niçin yapılır?
İbadet; Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, buyruklarını yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır.
Allah (cc) Hac Suresi 77. ayette “ …Rabbinize ibadet edin ve iyi işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.” Fatiha Suresi 2. ayette “ Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” buyurmaktadır.
Namaz, oruç, hac, zekat İslam’ın temel ibadetlerindendir. Bunların zamanı, yeri ve yapılış şekilleri dinimizce belirlenmiştir. İnsanın inancı gereği Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kulluk
bilinciyle yaptığı her olumlu ve faydalı davranışı ibadet sayılır. Yine Allah’ın yasakladığı her türlü
davranıştan kaçınmak da ibadettir.
Hiç bir ibadet başka bir ibadetin yerini tutmaz.
İbadet Allah emrettiği için yapılır. Bakara Suresi 21. ayette Allah (cc) “Ey insanlar! Sizi ve sizden
öncekileri yaratan rabbinize kulluk ediniz.” buyurmaktadır.
İbadetler yalnızca Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. En’am suresi 132. ayette Allah
(cc) “De ki: benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin rabbi Allah içindir.” buyurmaktadır.
İbadet, Allah’ın verdiği nimetlerden dolayı O’na şükretmek amacıyla yapılır.
Allah’ın kullarının yaptığı ibadete ihtiyacı yoktur ama kulların ibadet etmeye ihtiyaçları vardır.
2- İbadetlerle ilgili kavramlar:
Farz: Allah’ın kur’an’da kullarından kesinlikle yapmalarını istediği iş ve davranışlara denir. Namaz
kılmak, oruç tutmak, zekat vermek…
Vacip: Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması gerekli olan iş ve davranışlara denir. Vitir
namazı kılmak, kurban kesmek, bayram namazı kılmak …
Sünnet: Farzın dışında peygamberimizin yaptığı bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara
denir. Ramazan dışında oruç tutmak, umre yapmak, namazların sünnetlerini kılmak, selamlaşmak
….
3- Başlıca ibadetler
Namaz: Tekbir ile başlayıp, selam ile biten ve Allah’a kulluk etmek amacıyla yapılan bir ibadettir.
Ergenlik çağına gelmiş, akıl sağlığı yerinde olan her Müslümana namaz farz kılınmıştır. Namaz belli
vakitlerde yapılan bir ibadettir. Günde beş vakit namaz, haftada bir Cuma, yılda iki kez bayram
namazı ve ramazan ayında yatsıdan sonra kılınan teravih namazı.
Oruç: İbadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından akşam güneş batıncaya kadar herhangi bir şey
yiyip içmemektir. (Bakara Suresi 183. ayet)
Hac: gerekli şartları taşıyan Müslümanların, ömürlerinde bir defa Kâbe ve çevresindeki kutsal
yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmeleridir. (Ali İmran Suresi 97. ayet)
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NIF
Zekat: Zengin olanların, sahip oldukları mal ve paranın belli bir miktarını ihtiyacı olan kimselere vermesidir. (Bakara Suresi 110. ayet)
4- Camiyi tanıyalım
İbadet etmek amacıyla yapılan yerlere mabet denir.
Müslümanların mabetlerine cami veya mescid denir.
Camilerde namaz kılınır, Kur’an okunur, dua edilir, vaaz ve hutbe dinlenir. Caminin minare,
mihrap, minber ve vaaz kürsüsü gibi kısımları bulunur.
Minber: Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli yüksekçe
yerdir.
Mihrap: Kabe yönünü gösteren ön kısım. İmam, cemaate namaz kıldırırken mihrapta durur.
Vaaz kürsüsü: Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yerdir.
Minare: Müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan, çoğunlukla taştan yapılan
yüksek ve ince yapıdır.
5- Dua
Dua, istekleri Allah’a iletmektir. Allah ile iletişim kurmak, ondan yardım istemek ve ona sığınmaktır. Ra’d Suresi 14 - Mu’min Suresi 60. ayet)
5.1 - Dua ibadetin özüdür.
Dua; kalbin Allah’a yönelmesi ve ondan yardım istemesidir. Allah’ı sevmenin ve ona saygı
duymanın en güzel ifadesi ibadettir.
Hiçbir şey yapmadan, çalışmadan, tehlikelere karşı tedbir almadan ve günahlardan korunmadan Allah’tan istekte bulunmak değildir.
Dua ibadetin özüdür. (Tirmizi- daavat) kişi; dua etmekle Alah’a olan inancını, Allah’ın merhametine olan güvenini, ve onun karşısındaki acizliğini ifade eder.
5.2 - Niçin ve nasıl dua edilir?
Allah bizlere bir çok nimet vermiştir. Verdiği nimetler sebebiyle onu anmalı, bizleri bu nimetlerden mahrum bırakmaması için ona içtenlikle dua etmeliyiz. Dua, insanın Allah katındaki
değerini arttırır. (Furkan suresi 77. ayet)
İnsan , bir ihtiyacı olduğunda Allah’a dua eder ve ondan yardım ister. İnsan istediği zaman
ve içinden geldiği gibi dua edebilir.
Allah’a güzel adlarını anarak dua etmeliyiz. Tek başına dua edilebildiği gibi topluca da dua
edilebilir.

5.3 - Kur’andan ve Hz. Peygamberden dua örnekleri
Fatiha suresi 5-7. ayetler, Bakara Suresi 201. ayet, İbrahim Suresi 40 ve 41. ayetler ve
Haşr Suresi 10. ayet, Ahkaf Suresi 15. Ayet, Al-i imran Suresi 16. Ayet, Ta-ha Suresi
25-27. ayetler, Şuara Suresi 83. ayet, Bakara Suresi 286. ayet,
5.4 - Kültürümüzden dua örnekleri
Rabbimize hamd, peygamberimize salat ve selam olsun. Ey yüce Allah’ım! Bize
hayat verdin, yiyecek, içecek ve bol rızık verdin. Bizi inananlardan kıldın. Hamt olsun
verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete…

13

Asker uğurlamada, açılış törenlerinde, cenaze, mevlit ve sünnet merasimlerinde ve
Kur’an-ı Kerimi hatmettikten sonra yapılan çeşitli dualar bunlara örnektir.
6 - Güzel iş ve güzel davranış: Salih Amel
İnsanlar iyilik yapmaya ve başkalarının yararına olacak davranışlarda bulunmaya teşvik
edilir. İnsanın kendisine ve çevresine yararlı olmak amacıyla Allah rızası için yaptığı her
güzel iş ve davranış, salih amel olarak adlandırılır. Salih amel, hiç kimseden karşılık beklemeksizin sadece Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. İhtiyacı olan bir hastaya
kan vermek, selam vermek, …
Dinimiz, kimsesizleri koruyup gözetmeyi, yoksullara, muhtaçlara ve zor durumda olanlara yardımcı olmayı emreder. Dinimiz, bütün erdemli davranışları salih amel kabul eder.
7 - İbadetler davranışlarımızı güzelleştirir.
İbadet insanı kötü davranışlardan uzak tutar ve iyi davranışlara yöneltir. İbadetler, davranışlarımızı güzelleştirir. Allah’a olan sevgi ve saygımızı geliştirir.
Oruç, açlığın ve susuzluğun zorluğunu kavratır, sabırlı ve anlayışlı olmamızı sağlar. Hac’da
insanlar, dil, renk ve ırk farkı gözetmeden birbiriyle kaynaşır. Aralarında dostluk, sevgi,
saygı ve barış duyguları gelişir. Zekat, zengin ve fakir arasındaki ayrımı kaldırır, insanların
birbirlerine kaşı güzel duygular beslemelerini sağlar. Kısaca ibadetler insanları kötülüklerden , zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırır.
8 - Rabbena duaları ve anlamı
Rabbenâ duaları namazların son rekâtında, selm vermeden önce okunur. Rabbenâ duaları, iki güzel dua örneğidir.
Rabbena âtina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azabennnâr.
Rabbenağfirli ve li vâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmul hisâb.
Anlamı: Ey rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Ey rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni ,annemi, babamı bütün mü’minleri bağışla.
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5.

1- Hz. Muhammed’ in Evliliği ve Çocukları
Hz. Muhammed (sav) geçimini sağlamak amacıyla ticaretle uğraşan dürüst ve güvenilir
bir kişiydi.
Güvenilir olduğu için insanlar ona Muhammedü’l- Emin (Güvenilir Muhammed) diyorlardı. Hz. Hatice zengin bir kadındı ve ticaretle uğraşıyordu. Üstün ahlakından dolayı
tertemiz kadın (Tahire) ismiyle anılıyordu.
Hz. Hatice ticaretle ilgili işlerini yürütmesi için Hz. Muhammed’e teklifte bulundu. Hz.
Muhammed (sav) bu teklifi kabul edip ticaret kervanıyla Şam’a gitti. Yaptığı ticarette
dürüst ve başarılı bir kişilik ortaya koydu.
Hz. Muhammed (sav) 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi. Bu mutlu evlilik 25 yıl sürdü. Hz.
Muhammed ve Hz. Hatice’nin bu evlilikten 6 çocukları dünyaya geldi.
Çocuklarının isimleri: Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatma ve Abdullah’tır.
Hz. Hatice’nin vefatından sonra Hz. Muhammed (sav) Hz. Mariya ile evlendi. Bu evlilikten de İbrahim dünyaya geldi.
Peygamberimizin Fatıma dışındaki çocukları kendisinden önce vefat etmiştir.
2- Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları
Aile toplumun temel taşıdır. Aile bağları güçlü olan toplum sağlam bir toplumdur. Hz.
Muhammed (sav) hayatın her alanında olduğu gibi aile hayatında da bizlere örnek olmuştur. Bu konuda Allah (cc) Ahzab suresi 21. ayette şöyle buyuruyor: ‘Andolsun ki
Rasulullah sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok anan kimseler için güzel bir örnektir.’
Hz. Muhammed’in aile içindeki davranışları saygı ve sevgiye dayalıdır. Hoşgörü, merhamet ve adalet Hz. Muhammed’in ailesinin en önemli özellikleridir.
Çocukların ilk eğitim yerleri aile ortamıdır. Aile ortamının huzuru için herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Sevgi, saygı, şefkat, dayanışma ve fedakarlık gibi güzel
davranışlar aile ortamında öğrenilir. Hz. Muhammed (sav) söz ve davranışlarıyla aile
bireylerine örnek olmuştur.
Sevgili Peygamberimiz, aile bireylerinin tamamını ayrım yapmadan sevmiş ve onlara güler
yüzlü davranmıştır.
Çocuklarına ve eşine sevgiyle yaklaşmış, gönül kırıcı söz ve davranışlardan sakınmıştır.
Peygamberimiz çocuklarını ve torunlarını kucağına alır, bağrına basar ve zaman zaman
onların oyunlarına katılırdı.
Hz. Muhammed (sav) ailesini ilgilendiren herhangi bir konuda tek başına karar vermez
diğerlerinin de görüşlerini alırdı.
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3- Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları
Hz. Muhammed (sav)’in ailesi hayatlarının her alanlarında gösterdikleri tutum ve davranışlarıyla çevrelerine örnek olmuşlardır.
Hz. Peygamber söz ve davranışlarıyla aile bireylerine örnek olmuş ve onları her zaman
iyiye ve güzele yönlendirmiştir.
3.1- Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı
Hiç düşündünüz mü, İnsan sevinç ve üzüntülerini başkalarıyla niçin paylaşır? Çünkü bu
bir ihtiyaçtır. Sevgi ve sıkıntıların paylaşılacağı en önemli yer aile ortamıdır. Anne ve babalar, çocuklarının her türlü sıkıntısını gidermek ve mutluluk içinde yaşamalarını isterler.
Hz. Muhammed (sav) özellikle düğün ve bayram gibi mutlu günlerde aile bireylerinin
tamamını sevindirirdi. Ayrıca aile bireylerinden birinin sıkıntısı olduğunda en kısa zamanda o sıkıntıyı gidermeye çalışırdı. Peygamberimiz kızı Zeynep’in çocuğu hastalanınca
onu teselli etmiş ve çocuğu vefat ettiğinde ise acısını paylaşmıştır. Her seyahatten sonra
şehre döndüğünde kızı Hz. Fatıma’ya uğramış, onun hal-hatırını sormuştur.
3.2 - Hz. Muhammed’in Ailesinde Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Önem
Verilirdi
Sosyal çevrenin en önemli öğelerinden biri akrabalardır. İslam dini akrabayı ziyaret etmeyi ve onlara yardımda bulunmayı öğütlemiştir.
Peygamberimiz kendi yakınları ile eşinin yakınlarına özel ilgi gösterirdi. Onları ziyaret eder
ve gönüllerini alırdı. Hz. Muhammed (sav) amcası Ebu Talip’e yardımcı olmak için çocukları olan Hz. Ali’nin bakımını üstlenmiştir.
Hz. Muhammed (sav) akrabalarına iyi davranarak güler yüz göstermiş ve güzel söz söylemiştir. Sıkıntıları olduğu zaman onların yardımlarına koşmuştur. Hastalıklarında onları ziyaret etmiş ve iyileşmeleri için elinden geleni yapmıştır. Bayramlarda ve özel günlerde
dost ve akrabalarını ziyaret etmiştir.
Hz. Muhammed (sav) komşularını ziyaret ederek komşuluk bağlarını güçlendirmiştir. Hz.
Peygamber ve ailesi komşularını rahatsız eden davranışlardan kaçınmışlardır. Onların bir
ihtiyacı olduğunda hemen yardımlarına koşmuş, onları sevinçli ve üzüntülü anlarında
yalnız bırakmamıştır.
3.3- Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert davranılırdı
Misafir ağırlamak, ona ikramda bulunmak toplumsal dayanışmanın bir gereğidir. Dost, akraba ve komşular birbirlerini ziyaret ederek toplumsal bağları güçlendirirler. Misafire karşı
güler yüzlü ve güzel sözlü olmak, ona iyi davranmak dinimizin bir emridir.
Hz. Muhammed (sav) misafirlerine karşı cömert davranmıştır. Ailesi de evlerine gelen misafirlere en güzel şekilde ikramda bulunmuş ve onların ihtiyaçlarını karşılamıştır. Cömertliği ve paylaşmayı kendine ilke edinen Hz. Muhammed (sav) misafirperverlik konusunda
da bize örnek olmuş ve bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Allah’a ve ahiret
gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun…” (Buhari-edep)
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