
"Kardeşl�ğ�n mayası �hlastır. İhlaslı �nsanlar hır gür
çıkarmazlar. Uhuvvet�n en azılı kât�l� �se, her hesabın

nefse göre yapılmasıdır."

HAFTANIN
PUSULASI



151- Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi
kötülüklerden arındıran, size Kitab'ı, hikmeti ve daha önce
bilmediğiniz birçok şeyi öğreten bir peygamber gönderdik. 

152- O halde siz beni hatırlayın ki, ben de sizi hatırlayayım.*
Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.

*Tefs�r

   Bu öyle büyük bir bağış ki, onu sadece yüce Allah sunabilir. O Allah ki, O'nun hazinelerinin ne bekçisi ve ne de bağışlarının
muhasebecisi vardır. Bu bağış, sebepsiz ve gerekçesiz olarak sırf kendi zâtından kaynaklanıyor. Bu bağışın tek sebebi, biricik
gerekçesi, O'nun bu şekilde bağışlayıcı ve bol bol ihsan sahibi olmasıdır. 
Nitekim Müslim'de geçen Kutsî bir hadise göre yüce Allah şöyle buyuruyor: 
"  Kim beni içinden anarsa, ben de onu içimden anarım. Kim beni bir topluluk içinde zikrederse, ben de onu ondan daha
hayırlı bir topluluk içinde zikrederim.
  " Yine Müslim'de yeralan bir başka Kutsî hadise göre de Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: 
  " Yüce Allah diyor ki: " Ey Ademoğlu, eğer sen beni içinden anarsan, ben de seni içimden anarım. Eğer sen beni bir topluluk
içinde anarsan ben de seni bir melek topluluğu -ya da ondan daha hayırlı bir topluluk- içinde anarım. 
     Eğer sen hana bir karış yaklaşırsan ben de sana bir dirsek boyu yaklaşırım. Eğer sen bana bir dirsek boyu yaklaşırsan ben
de sana bir arşın yaklaşırım. Eğer sen bana yürüyerek gelirsen ben sana koşarak gelirim."



“Dikkat edin! İnsanın bünyesinde
bir et parçası vardır. Eğer o salah
bulursa (iyi olursa) bütün ceset
salah bulur; eğer o bozulursa bütün
ceset bozulur. Dikkat edin o,
kalbdir.” 

(Buhari, İman, 39; Müslim,
Müsakat, 107; Müsned, 4/280) 

HADİS GÜLDESTESİ



NUR ÇEŞMESİ 

Evet, nefs�n� beğenen ve nefs�ne �t�mat eden,
bedbahttır. Nefs�n�n ayıbını gören, baht�yardır… 

(Mektubat, s. 372) 

Gaye-� hayal olmazsa veyahut n�syan veya
tenâs� ed�l se, ezhan enelere dönüp
etrafında gezerler.

(Mektubat, s. 531



Z�ra d�n adına en büyük aks�yon sah�b� şahs�yetler� yet�şt�rmek, sen�n bu gayret�ne bağlıdır. S�steml�
çalışab�l�rsen İmam Rabbanîler, İmam Gazal�ler, Şâh-ı Nakş�bend�ler, Fat�hler, Yavuzlar… vb.
c�hang�rlerle beraber, Farabîler, İbn-� Sînâlar, Muhy�dd�n İbn-� Arab�ler, Mevlânalar g�b� n�ce düşünce
ve velâyet kutupları sen�n asrında ve sen�n nesl�n �ç�nde de yet�şeb�lecekt�r. O güller�n b�z�m
bahçem�zde de yet�şmes�ne man� h�çb�r şey yoktur. Yeter k�, bağban ve bahçıvan kend�ne düşen�
yer�ne get�reb�ls�n.

Pırlanta Sözler
   O halde, bugünkü şartlar ve kullanılan mücadele
metotları �t�barıyla sen, İslâmî düşüncen�n yeşermes�,
�badet neşves�n�n gel�şmes� �ç�n tekke ve zâv�yeler� �nşâ
etmen�n yanında, onların �lk kuruldukları devrelerde edâ
ett�kler� fonks�yonu edâ edeb�lecek müesseseler kuracak
ve bu müesseselerde yet�şen nes�ller�n �mdadına
koşacaksın. İslâm ruh ve şuuruyla gençl�ğ�n �ç âlem�n�
donatacak ve kat�yen �nanacaksın k�, mânevîyatsız b�r
nesl�n yapacağı müspet h�çb�r �ş yoktur. 





Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı 

" H�zmetkârlarını pek
hoş tutardı. Kend�s�
ne yer ve ne g�yer �se,
onlara da onu yed�r�r
ve onu g�yd�r�rd�.
Cömert, �krâm
sah�b�, şefkatl� ve
merhametl�,
gerekt�ğ�nde cesur ve
gerekt�ğ�nde de halîm
�d�."

" Ayıp ve kusurlarından
dolayı k�msey� kınamaz,
îkāz �ht�yacı bel�rd�ğ�nde
bunu, karşısındak�n�
renc�de etmeyecek b�r
şek�lde zar�f b�r îmâ �le
yaparlardı. H�ç k�msen�n
zâh�re çıkmamış ayıp ve
kusuruyla meşgul
olmadığı g�b�, bu tür
hâller�n araştırılmasını
da ş�ddetle
menederlerd�."



HAFTANIN SOHBETLERİ 

BEDİÜZZAMAN VE
NEFİS MUHASEBESİ 

KIZ-ERKEK
İLİŞKİLERİNDE DENGE
NASIL OLMALI ?

https://www.youtube.com/watch?v=Mf5uXuli27s&ab_channel=RaindropsTV
https://www.youtube.com/watch?v=vM9l67c97WU&ab_channel=%C3%87%C4%B1narMedya


İLMİHAL Kız çocuklarımıza tesettür (örtünme) konusunu nasıl ve ne zaman
açıklamamız gerek�r?

Tesettür konusunda çocukların, husus�yle kızlarımızın erken yaşlarda z�hnen hazırlanması öneml�d�r. Büluğ
çağına g�rmem�ş b�le olsa, yan� d�nen sorumlu olmasa da g�y�m kuşamına bel�rl� ölçülerde d�kkat etmes�
gerekt�ğ�n� anlatmalıyız. Anne baba kılık-kıyafet seç�m�nde buna d�kkat etmel�d�r. Çünkü küçük yaşlarda
çocuklarda bazı davranışlar alışkanlık hal�n� almışsa büyüdüğünde değ�şt�rmek oldukça zordur. 

Erken yaşlarda çocukların beden�n� göstermekten utandığını fark eder�z. Aslında utanma duygusu fıtratta
vardır. Uzun süre açık g�y�nen çocuklarda bu utanma duygusunun zamanla azaldığını görürüz, yan� beden�n�
göstermekten rahatsızlık duymamaya başlar. 

Devamı İç�n Tıklayın 

https://hikmet.net/kiz-cocuklarimiza-tesettur-ortunme-konusunu-nasil-ve-ne-zaman-aciklamamiz-gerekir/


KALP
HAYATI 

ÖLÜMÜ ANMAK ÜÇ TÜRLÜDÜR

B�r�nc�s�: Şu gâf�l k�ş�n�n anmasıdır k�, dünya �şler�yle uğraştığından ötürü ölümü düşünürde onu ç�rk�n görür:

— Dünya şehvet�nden, d�lekler�nden ger� kalırım! d�ye rek korkar. Ölümü kötüler, onun zemm�nde bulunmağa
başlar ve:
— Bu ölüm, ne fena, ne yararsız şeyd�r k�, önümüzde bel�rmekted�r! der. 

O �sted�ğ� kadar ş�kâyet ets�n. Dünya bu güzell�kler�yle terked�lecekt�r. Ölümü bu yolda anmak onu Hak Teâlâ �le
meşgul etm�ş olur.İEğer bütün dünya ona bulanık ve sıkın tılı gel�rse, o da dünyadan nefret duyar, t�ks�n�rse, bu da
faydadan uzak kalmaz. 

İk�nc�s�: Tevbe ehl�n�n ölümü anmasıdır k�, bu k�ş�ler ölümü kend�ler�n� mağlûp ets�n, yens�n d�ye anarlar. Cen net
azığını tedar�kte ve şükürded�rler. Bu hâl�n, bu türlü ölümü anışın sevabı çok büyüktür. Tevbe ehl� olan k�ş� ölü mü
ç�rk�n ve kötü görmez. Yalnız ölüm hazırlığını görme den g�derse d�ye, ancak bu korku �le ölümü fena görür.
Ölümü bu yolda �stememek, onun gec�kmes�n� d�lemek z� yan vermez."

Üçüncüsü: Ölümü âr�f k�ş�ler�n anmasıdır. Ar�fler�n ölü mü anışı şundan ötürüdür k�, Allahü Teâlâ’nın dîdârına
ölümden sonra kavuşmak umududur. Seven k�ş� sevd�ğ�ne kavuşmanın vâdes�n� unutmaz. Belk� da�ma o vâdey�
bek ler. Da�ma Yüce Allah’ın dîdârına kavuşmanın arzusunda olur 


