
" Bu menz�lden ayrıldığın g�b�, bu şeh�rden
de çıkacaksın. Ve keza bu fân� dünyadan da

çıkacaksın. Öyle �se, az�z olarak çıkmaya
çalış. "

 
Hz. Bed�üzzaman

HAFTANIN 
PUSULASI



“ S�ze kend� aranızdan öyle b�r
peygamber geld� k� sıkıntıya

düşmen�z O’na çok ağır gel�r.
Kalb� s�z�n �ç�n t�trer, müm�nlere

karşı pek şefkatl� ve
merhametl�d�r.”

 
 (Tevbe, 9/128) 

HAFTANIN AYETİ
 



“Kıyamet günü mîzana ilk

konulacak olan şey güzel ahlâktır.” 

 

(Taberâni, el-Mu’cemü’l-Kebîr,

24/253) 

HADİS GÜLDESTESİ



NUR ÇEŞMESİ O ZATIN MANEVİ ŞAHSINA BAK Kİ.. 
 

O Sath-ı arz b�r mesc�d, Mekke b�r m�hrab, Medîne b�r
m�nber; o bürhan-ı bâh�r olan Peygamber�m�z

Aleyh�ssalâtü Vesselâm bütün ehl-� �mâna �mam, bütün
�nsanlara hat�p, bütün enb�yâya re�s, bütün evl�yâya

seyy�d, bütün enb�yâ ve evl�yâdan mürekkeb b�r halka-�
z�kr�n serzak�r�; bütün enb�yâ hayattar kökler�, bütün

evl�yâ tarâvettar semereler� b�r şecere-� nurân�yed�r k�,
herb�r dâvâsını, mu’c�zâtlarına �st�nad eden bütün
enb�yâ ve kerâmetler�ne �t�mad eden bütün evl�yâ

tasd�k ed�p �mza ed�yorlar. 



Pırlanta Sözler

İnsanlığın İft�har Tablosu'nun doğumu, topyekûn
�nsanlığın da yen�den doğumu sayılır. O'nun

dünyayı şereflend�receğ� güne kadar akın
karadan, gecen�n gündüzden, gülün de d�kenden
farkı yoktu; dünya âdetâ umumî b�r mâtemhâne,
varlık da tıpkı b�r kaostu.. O'nun eşyanın yüzüne

çaldığı nur sayes�nde, zulmet z�yâdan ayrıldı,
geceler gündüze kalboldu; kâ�nat kel�me kel�me;

cümle cümle, fasıl fasıl okunur b�r k�tap hal�ne
geld�.. ve her şey âdetâ yen�den d�r�ld� ve gerçek

değer�n� buldu.





Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı 

 Resulullah �le b�r
k�mse tokalaşırsa

veya b�r k�mse
tokalaşmak �ç�n

el�n� uzattığında,
karşısındak� k�ş�
el�n� çekmeden
Resulullah el�n�

çekmezd�.

 B�r�yle yüz yüze
gel�nce de,
karşısındak�,
yüzünü çev�r�p
ayrılmadıkça
Resulullah o
k�mseden yüzünü
çev�rmezd�. 



HAFTANIN SOHBETLERİ 

M.Fethullah Gülen Hocaefendi 
 “Zaman ihtiyarladıkça Hz.
Muhammed(s.a.s.) gençleşiyor”
 

Medine'nin Gülü 

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in her

olumsuzluğa rağmen muhataplarını kurtarma

gayreti

https://www.youtube.com/watch?v=ytjqiuseUV8&ab_channel=%C3%87%C4%B1narMedya
https://www.youtube.com/watch?v=1cWd1Bzcees&t=10s&ab_channel=Hizmetten
https://www.youtube.com/watch?v=Z1c10bLl1KA&list=PLw8uf5QeZ9drEz9Ehc1YSmdi5uB9dFvBY&index=8&ab_channel=Kardelen


İLMİHAL 
Kız ve erkek çocukların odaları kaç yaşından sonra ayrılmalıdır?
Erkek çocuklar yaklaşık olarak 12-14 yaşlarında, kız çocuklar �se yaklaşık olarak 9-12 yaşlarında büluğ
çağına g�rmekted�r. Bu durum günümüzde gerek beslenme ve gerek çevre şartlarından, bazen de erken
yaşlarda b�rtakım uyarılmalardan dolayı daha erken yaşlara �neb�l�r. Bu dönem önces�nde çocuklarda
c�ns�yete a�t b�rtakım duygular uyanmaktadır. 
Had�s� şer�fte, temy�z çağına gelm�ş erkek ve kız çocukların yataklarının ayrılmasına da�r �fadeler vardır.
Temy�z çağı 7-8 yaştır. Bu yaşlar çocuklarda c�ns�yete a�t duyguların uyandığı, çocuğun kend� c�ns�yet�n�n
farkına varmaya başladığı b�r dönemd�r. Dolayısıyla yataklarının bu yaşlardan �t�baren ayrılması tavs�ye
ed�lmekted�r. 
Esk� dönemlerde çocuklar �ç�n ayrı odalar ayırmak çok mümkün değ�ld�. Belk� aynı odada ayrı yataklarda
yatmaları tavs�ye ed�l�yordu. Bugün �mkanlar müsa�tse 8 yaşından sonra erkek ve kız çocukların odalarını
ayırmak daha �y� olacaktır. Kız kardeşler aynı odada kalab�l�rler veya �k� erkek kardeş b�r odada kalab�l�r.



KALP
HAYATI 

ÖLÜMÜ ANMANIN KALBE TESİRİ

Ölüm büyük b�r �şt�r ve ulu b�r tehl�ked�r. Lâk�n �nsanlar bundan gâf�ld�rler. Ölümü ansalar
b�le bu anış gönüller�ne �şlemez.Dünya �şler�ne öyle dalarlar k�, başka b�r şeye gö nüller�nde
yer kalmaz. Bundan ötürüdür k�, z�kr�n ve teşb�h�n de o kadar lezzet�n� bulamazlar. 

İşte bunun �lâcı şudur: Mürîd olan b�r k�ş� b�r tenha yer, b�r halvet �ster. Gönlünü b�r saat �ç�n
o tenhalıkta ölüm dü şünces�ne salar. Kend�s�ne şu h�tapta bulunur:

— Ey nef�s! Ölüm günü yaklaştı. Belk� de bugün gel�r. Ey sâl�h k�ş�! Sen b�l k�, sana:”B�r
karanlık eve g�r!” deseler. Sen o karanlık ev�n dehl�z�nde b�r kuyu veya serser� b�r köpek m�
vardır b�lemezs�n. Ya da yolun üzer�nde b�r taş mı vardır, ya da başka b�r engel m� vardır,
haber�n yoktur. Bundan dolayı o karanlık dehl�ze g�rmekten ödün kopar, korkudan d�zler�n�n
bağı çözülür. B�l k�, ölümden sonrak� hâl de b�l�nm�ş değ�ld�r. Kab�rde olan tehl�ke, bu
tehl�keden aşağı değ�ld�r. 


