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Küçük insanların gururu büyük olur.
Kitap aklın ilacıdır.
Dost acı söyler.
Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.
ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz.
Dost ağlatır, düşman güldürür.
Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane.
İslamiyeti yaşayan kimse, hem şahsi, hem ailevi ve hem de sosyal hayatında ibadet ediyor
demektir. Hekimoğlu İsmail
Gençliğine güvenme, ölen hep ihtiyarmı ?
İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır.
Tecrübe bilgiyi artırır. Her şeye inanmak ise insanı yanıltır.
Küçük taş, baş yarar.
Haramdan uzak dur, ama mahremini gözet.
Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşları en iyisi de Allah’ı hatırlatandır.
Bir kimseyi tanımak istiyorsan, arkadaşına bak.
El öpmekle dudak aşınmaz.
Ahmaklık, hatada ısrar etmektedir.
Nasihat tutmayanı musibet tutar.
Herkesi kendi gibi sanan aldanır.
Küçük bir delik, büyük bir gemiyi batırır.
Siz’de güzel bir söz biliyorsanız bana yazın
Doğru sarsılır, ama yıkılmaz.
Adaletin bulunmadığı bir ülkede herkez suçludur.
Zeka, kafanın içindeki altın madenidir.
İtaatsizlik şerlerin en kötüsüdür.
İnsan idare etme sanatına siyaset denir.
Kimsenin zenginliği seni değerlendirmez.
Fakir kişi, cimrilik yapan kişidir.
Zengin kişi iktisadı bilen kişidir.
Zengin, kalbi zengin olan kişidir.
Çok dinlememiz ve az konuşmamız için, iki kulağımız ve bir dilimiz vardır.
Mümin, sonu cennet oluncaya kadar, hiçbir hayırdan doymaz, geri kalmaz.
Dağa çıkan düz aramaz.
Adamın aynası arkadaşıdır.
Zihin arı, kitap çiçektir.
Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.
Korkak dostun olacağına, cesur dostun olsun.
Dostlarını terkeden terkedilir.
Özlü konuşmanın yolu, yersiz sözleri bırakmaktır.
Destursuz bağa giren, hesapsız dayak yer.
İnsan, düşeceği yere çıkmamalıdır.
Kitap, donuk hayata renk katar.
İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik ER kişinin karı.
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Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hz. Osman
Dilencinin keyfi işlek caddede gelir.
Yanliş, iktidarı artmakla hiçbir zaman doğru hale gelmez.
İnsanlara ateşe dost olduğun gibi dost ol. Ondan faydalan. Fakat seni yakmasından sakın.
Kovandan çikmayan arı bal yapmaz.
Dünyada zulme uğrayanlar, kiyamette mutlaka kurtuluşa ulaşacaklardır. Hz. Muhammed :sav.
Ancak içinden aydınlanan, dışına ışık verir. İsmet Özel
Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.
Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir.
Bir münafık, bir orduyu bozar.
Acıyan çok ama ekmek veren az.
İnsanların şahsiyetlerini, iktidarlı zamanlarında ölçmelidir.
İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret ve susması ders olmalıdır.
Alimler İslamın bayraktarı, cennetin sakinleridir.
Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya ciyan.
Tarih tekerrürden ibarettir.
Sözlerin en güzeli vahiydir.
Birlik olmayan yerde, dirlik olmaz.
Sükut kavgayı keser, fitneyi önler.
İffet, güzelliğin zekatıdır.
Hiç bir zafere çiçekli yollardan gidilmez.
Fitne aslında uykudadır, Allah cc onu uyandıranlara lanet eder. Hz.Muhammed :sav.
Bedava sirke, baldan tatlıdır.
Kalbin gıdası iman, aklın gıdası faydalı ilimdir.
Gözyaşı, kalp te olan ateşe delildir.
Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
Alışmış, kudurmuştan beterdir.
Akıllı insan tüm yumurtalarını aynı sepete koymaz.
Buldum bilemedim, bildim bulamadım.
Ölümü hatırlamak, hırs ateşini söndürür.
Ne mutlu! Aklı işine bekci, kendi sözünü kendi tenkitci olana.
Cahil, yaşlı dahi olsa küçüktür, Alim, küçük de olsa büyüktür.
Gençlikte vaktini geçiren sefa ile, ihtiyarlikta ömrünü geçirir cefa ile.
Hicretin en faziletlisi, Allah’ın sevmediği şeyleri terk etmektir. Hz.Muhammed :sav
Körler memleketinde şaşılar padişah olur.
İnanç kaybolup şeref öldümü, insan’da yok olur.
Arkanı güneşe çevirme, gölgen öne düşer.
Acıyı tatmayan, tatlıyı anlamaz.
Oda oda laf arayan, kapı kapı ekmek arar.
Din garip olarak başladı, garipliğe dönecektir. Ne mutlu gariplere. Hz.Muhammed :sav
Okumadan alim, gezmeden seyyah olunmaz.
Doğru; herzaman yüce, yalan; her zaman cücedir.
Paranın çoğuda, yoğuda ahlakı bozar.
Şeriat gemi gibidir, tarikat deniz ve hakikat ise ince gibidir.
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