İnsanların en hayırlısı,
insanlara faydalı olandır.
Hadis-i şerif

Müslüman,
Allahü teâlânın emirlerine uyar,
günah işlemez;
Yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar,
suç işlemez.
Dr. Enver Ören
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GENÇLERE NASİHAT

Seni, âlemlere rahmet olarak gönderdik.
Âyet-i kerîme meâli

Ey temiz gençler! Ey, ömürlerini İslâm Dîninin
ahlâkını öğrenmekte ve yaymakta tüketen ve canlarını Allahü teâlânın dînini insanlara yaymakta fedâ
eden şehitlerin asil ve kıymetli çocukları!

Sen olmasaydın, sen olmasaydın, kâinatta hiçbir
şeyi yaratmazdım.
Hadîs-i kudsî meâli

Şerefli ecdâdımızın sizlere tam ve doğru olarak
getirdiği ve emanet bıraktığı mübarek İslâm Dînini ve
bunun bildirdiği güzel ahlâkı iyi öğreniniz!

Her Peygamber, kendi zamanında, kendi mekânında,
kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselâm ise, her zamanda, her memlekette,
yani dünya yaratıldığı günden, kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların, her bakımdan
en üstünüdür. Hiç kimse, hiçbir bakımdan Onun üstünde
değildir. Bu, güç bir şey değildir. Dilediğini yapan, her
istediğini yaratan, Onu böyle yaratmıştır.

Güzel yurdumuza göz diken, can, mal, din ve
ahlâk düşmanlarının saldırılarına karşı, bu mukaddes
emaneti bütün gücünüzle savununuz. Her yere yayarak, insanları saadete kavuşturmaya çalışınız!
Biliniz ki, dinimiz güzel huylu olmamızı, birbirimizi sevmemizi, büyüklere hürmet, küçüklere şefkat etmeyi, dinli-dinsiz, herkese iyilik yapmayı emretmektedir.
Büyüklerinize karşı gelmeyiniz! Bütün insanlara karşı güler yüzlü, tatlı dilli olunuz! Kimsenin malına, canına, ırzına saldırmayınız! Hırsızlık etmeyiniz!
Herkesin hakkını, ücretini veriniz.
Allah’ın, doğruların yardımcısı olduğunu hiç
unutmayınız! Birbirimizi sevelim, yardımlaşalım ki,
Allah da yardımcımız olsun!

Hiçbir insanın, Onu medh edecek gücü yoktur.
Hiçbir insanın, Onu tenkîd edecek iktidarı yoktur. Bu
birkaç günlük hayat, eğer O’na tâbi olarak geçirilirse,
saadeti ebediyye, sonsuz kurtuluş umulur. Yoksa O’na
tâbi olmadıkça, her şey, hiçtir. Ona uymadıkça, her yapılan hayır, iyilik, burada kalır, âhirette ele bir şey geçmez.
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî
İslâm âlimleri buyuruyor ki:
Resûlullahın kabri içinde, mübârek vücûduna
temâs eden topraklar, kâinattaki her şeyden, hattâ
Kâbe’den, Arş’tan ve Cennetlerden daha kıymetlidir.

