
Ebu Hüreyre anlatıyor:
“Resulullah (s.a.v.): 'Gıybet nedir biliyor musunuz?' diye sordu.
Sahabe:
'Allah ve Resulü daha iyi bilir!' karşılığını verdiler.
Resulullah, 'Kardeşini hoşlanmadığı bir şey ile anmandır.'buyurdu.
'Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin?' diye
sorulunca Resulullah, 'Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet
etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun.' buyurdu.”
(M6593 Müslim/Birr-70)

ِل اْالميَاُن قَلَْبُه: َال “ ُ َٓمَن ِبِلَساِنِه َولَْم یَْد ْم َ َمْعَرشَ َمْن  ُعوا َعْوَراِهتِ ِ تَْغَتابُوا الُْمْسِلِمَني َوَال تَ
 ِْ َ ُه ِىف ب ْ ُ َعْوَرتَُه یَْفَض عِ ا ِ َ ُ َعْوَرتَُه، َوَمْن ی عِ ا ِ َ ْم ی نُه َمِن اتَبَع َعْوَراِهتِ ”ِه.فَا

Ebu Berze el-Eslemî'den rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.)
şöyle buyurmuştur: “Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş
olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli
hâllerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hâllerini
araştırırsa Allah da onun gizli hâlini araştırır. Allah kimin gizli
hâlini araştırırsa onu evinde (gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak)
bile rezil eder.” (D4880 Ebu Dâvûd/Edeb-35)
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) قَاَل: ْ َلَْیِه َو َسمل  ُ ا (َصىل النِيب ن ِىب ُهَرَْرَة  َعْن 

ُِلكِّ مَ “ َث  ّدِ ْن ُحيَ ثًْما  لَْمْرِء ا ِ َع.َكَفى  ”ا َمسِ

Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur: “Kişiye günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter.”
(D4992 Ebu Dâvûd/ Edeb-80)

َلَْیِه َو   ُ ا ِ (َصىل ِْن ُشْعَبَة َعْن َرُسوِل ا ) قَاَل:َعِن الُْمِغَريِة  ْ َسمل

ًْعا َوَهاِت. َوَكرَِه لَُمكْ “ َد الَْبنَاِت، َوَم مهَاِت، َوَو ْ َلَْیُمكْ ُعُقوَق ا َم  َحر ل َ َو َ َعز ا ً ان ثََال
ََة الَْماِل. َضا َؤاِل، َوا َة الس َل َوقَاَل، َوَكْرثَ ”ِق

Mugîre bin Şu'be'den nakledildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur: “Şüphesiz Yüce Allah, annelere hürmetsizlik etmeyi,
kız çocuklarını diri diri gömmeyi ve üzerine düşeni yapmamayı, hak
etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Sizin için üç şeyi de
çirkin görmüştür: Dedikodu, malı zayi etmek ve anlamsız çok soru
sormak!” (M4483 Müslim/Akdiye-12)

) یَُقوُل: ْ َلَْیِه َو َسمل  ُ ا (َصىل ْعُت النِيب َذیَْفُة: َمسِ ُ فََقاَل 

اٌت.“ ُل الَْجنَة قَ ُ ”َال یَْد

Huzeyfe'nin işittiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur: “(İnsanlar arasında) laf taşıyan kişi cennete
giremez.” (B6056 Buhârî/Edeb-50)




