
Haftanın
Pusulası 



Kur'an'dan İdrake 
102- Ey müminler, Allah'tan gerektiği gibi korkunuz ve mutlaka müslüman olarak ölünüz.
103- Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız sakın ayrılığa düşmeyiniz, Allah'ın size bağışladığı
nimeti hatırlayınız. Hani bir zamanlar düşman olduğunuz halde O, kalplerinizi uzlaştırdı da O'nun
bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Hani siz bir ateş kuyusunun tam kenarındayken O sizi
oraya düşmekten kurtardı. Allah size ayetlerini işte böyle açık açık anlatır ki, doğru yolu bulasınız. 
104- Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir ümmet olsun. İşte kurtuluşa
erenler bunlardır. 
105- Sakın kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra parçalanıp çatışmaya düşenler gibi
olmayınız. Böyleleri için büyük bir azap vardır. 
106- O gün kimi yüzler ağarır, kimi yüzler kararır. Yüzleri kararanlara 'Siz iman ettikten sonra
tekrar kâfir mi oldunuz? O halde kafir olmanızın karşılığı olarak bu azabı tadın' denir. 
107- Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler ve orada sürekli olarak
kalacaklardır



“Nerede olursan ol, Allah’tan kork! Günahın
arkasından hemen iyilik yap onu siliversin.
i‹nsanlarla muamelende güzel ahlâktan
ayrılma!”

HADİS GÜLDESTESİ



Ey Kardeşlerim! Sizler biliyorsunuz ki; bizim mesleğimizde benlik, enâniyet,
şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi
ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden hâletten şiddetle içtinap ediyoruz. Elbette,
burada, altı-yedi sene gözünüzle ve yirmi seneden beri tahkikatınızla
anlamışsınız ki ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum.
Sizleri o noktada şiddetle tekdir etmişim. “Bana haddimden fazla mevki
vermeyiniz.” diye sizden darılıyorum…

 (Kastamonu Lâhikası, s. 116-117)

Nur Çeşmesi 



Bed�üzzaman Hazretler� eserler�nde �man ve Kur’ân h�zmet�ne gönül verenler�n b�rb�rler� �le

olan �l�şk�ler�n�n “tefânî sırrına” dayanması üzer�nde ısrarla durur. O, tefânîy�, b�rb�r�nde fân�

olmak; kend� nefsanî h�sler�n� unutup, kardeşler�n�n mez�yet ve güzell�kler�yle f�kren

yaşamaktır şekl�nde tar�f eder. (Bed�üzzaman, Lem’alar, s. 204) B�raz daha açacak olursak

tefânî, b�rb�r�m�ze olan �ht�yacımızın farkına varma, kardeşler�m�z�n mazhar olduğu

muvaffak�yetlere sev�nme, yer� geld�ğ�nde onları kend�m�ze terc�h edeb�lme demekt�r. H�ç

şüphes�z böyle b�r ufuk, İslâm’ın emrett�ğ� d�n kardeşl�ğ�n�n oldukça �ler� b�r sev�yes�n�

teşk�l eder. Böyle b�r ruhla hareket eden k�mseler b�rb�rler�ne sımsıkı kenetlenerek

aralarında tam b�r b�rl�k oluşturacaktır. B�rb�r�nde fan� olan kardeşler b�r kubbey� oluşturan

taşlar g�b� baş başa verecek, kenetlenecek ve b�rb�rler�n� düşmekten koruyacaklardır.

Pırlanta Sözler

https://www.herkul.org/kirik-testi/kenetlenme/Tamamını Okumak İçin Tıklayın 

https://www.herkul.org/kirik-testi/kenetlenme/


HAFTANIN
DUASI 



Yemeğe Kusur Bulmamak

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Allah Resûlü
(sallallâhu aleyh� ve sellem) h�çb�r yemeğe kusur
bulmazdı. İştahı çekerse yer, çekmezse yemezd�.”

Y�ne Ebû Hüreyre’n�n (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyh� ve sellem) b�r yemeğe
kusur buluduğunu/b�r yemeğ� ayıpladığını h�çb�r zaman
görmed�m. İştahı çekerse yer, çekmezse susardı.”

Efendimizin Yüce Ahlakı 



Haftanın
Sohbetler� 

1 İRADE İNSANI... HOCAEFENDİ

2 RUHUMUZ DEĞİŞTİKÇE SURETİMİZ
DE DEĞİŞİR - EMİNE EROĞLU

https://www.youtube.com/watch?

v=Np0kly0hXRo&list=PLtTXgYgeQrn

sTvBEkv6eHGGo9P2C-

4Csh&index=17&ab_channel=Hizme

tten

https://www.youtube.com/watch?

v=t5TzKhdne-

A&ab_channel=EmineEro%C4%9

Flu

https://www.youtube.com/watch?v=Np0kly0hXRo&list=PLtTXgYgeQrnsTvBEkv6eHGGo9P2C-4Csh&index=17&ab_channel=Hizmetten
https://www.youtube.com/watch?v=t5TzKhdne-A&ab_channel=EmineEro%C4%9Flu


Rüya ve İst�harede Görülen�n Gereğ�n�
Yapmak Mecbur� m�d�r?
" Gerek rüya olsun, gerekse �st�hare, bağlayıcı ve �şaretler�ne uymaya mecbur ed�c� d�nî
em�rler değ�ld�rler. Herşeyden önce akıl, mantık, �l�m ne d�yorsa ona bakılır, onun
gereğ�ne uyulur. İsterse rüya ve �st�hare zıddını �ma ve �şaret etm�ş olsunlar.

Zaten hayırlı ve doğru olduğu b�l�nen hususlarda rüya ve �st�hareye başvurulmaz.
Meselâ, el�ne �mkân geçen k�mse hacca g�dey�m m�, d�ye �st�hare yapmaz. Z�ra kend�ne
hac farz olan k�mse g�tmeye mecburdur. İçk�ye alışmış �nsan, bunu terkedey�m m�,
etmeyey�m m� d�ye �st�hareye başvuramaz. Z�ra �çk�y� terketmek, akılla da, mantıkla da,
d�nî em�rlerle de mecbur�d�r. Başka �şaretler değ�şt�remez."

https://h�kmet.net/ruya-ve-�st�harede-gorulen�n-gereg�n�-yapmak-
mecbur�-m�d�r/

İLMİHAL 

Tamamını İçin Tıklayın 

https://hikmet.net/ruya-ve-istiharede-gorulenin-geregini-yapmak-mecburi-midir/


ÖLÜMÜ HATIRLAMAK

Ey İlâhî sırları öğrenmek �steyen  k�mse: 

1 — İşler�n sonu: Ölüm, 
2 —Son durağı: Kab�r, 
3 —Kend�s�ne gelecekler: Münker, Nek�r, 
4 —Vâdes�: Kıyâmet, 
5 —Ebedî kalacağı yer: Cennet veya Cehennem olduğunu b�l�rse, o k�ş�ye ölüm düşünces�nden daha öneml� b�r düşünce
gelmez. O k�ş�, akıllı �se ona ölüm tedb�r�nden üstün tedb�r olmaz. N�tek�m Resûl (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: 
— Akıllı olan şu k�ş�d�r k�, nefs�n� zelîl kılarak emre uydurur ve ölümünden sonra kalacak �şlerde (hazırlıklarda)
bulunur. B�r k�ş� ölümünü çok anarsa çares�z onun hazırlığını görmeğe başlar. Kabr�n� Cennet bahçeler�nden b�r bahçe
bulur. B�r k�ş�, ölümü unutursa onun çalışması dünya �ç�n olur. Âh�ret�n azığından gaflet �ç�ne düşer. Kabr�n� de
Cehennem mağaralarından b�r mağara olarak bulur. Bundan ötürü ölümü anmak büyük b�r fazîlett�r.Resûl (S.A.V.) de: 
— Ey dünya lezzetler�ne kend�ler�n� kaptıranlar! d�yerek şöyle buyurmuştur: — S�z bütün lezzetler�n yok ed�ld�ğ�
(yağma ed�ld�ğ�) zamanı anın! 
— O zaman ne zamandır? d�ye sordular. 
Peygamber Efend�m�z: 
— Ölüm zamanıdır, d�ye cevap verd�ler. Y�ne Resûl (S.A.V.) şöyle buyurdu: 
— Eğer hayvanlar ölüm haber�n� s�z�n b�ld�ğ�n�z g�b� b�lselerd�, h�ç b�r k�mse sem�z et bulup y�yemezd�! 

Kalp Hayatı 

İMAM GAZALİ 


