
"Dünya neye mâl�kse O'nun verg�s�d�r hep,
Medyûn O'na cem�yet�, medyûn O'na ferd�;
Medyûndur O masuma bütün b�r beşer�yet, 
Yâ Rab, mahşerde b�z� bu �krar �le haşret!" 

 
M. Ak�f

HAFTANIN PUSULASI



“ Şüphes�z k� Allâh ve melekler�,
Peygamber’e (çokça) salât

ederler. Ey mü’m�nler! S�z de O’na
salevât get�r�n ve tam b�r

teslîm�yetle selâm ver�n!” 
 

 ((el-Ahzâb, 56)) 

HAFTANIN AYETİ
 

َها الَِّذيَن ِبيِّ َيا َأيُّ الِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّ ِإنَّ َهللا َوَمَ
آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما



"Kim benim sünnetimi ihya
ederse beni sevmiş olur. Beni

seven de cennette benimle
beraber olur”  

 
[Tirmizi, Sünen, İlim, 39/16 ] 

HADİS GÜLDESTESİ



“Peygamber Efend�m�z Hazret-� Muhammed
Aleyh�ssalâtu Vesselâm, Kur’ân’ın tazammun ett�ğ�
bütün ahlâk-ı haseneye câm� �d�. İşte o zat-ı ker�mde,
�cma-ı ümmetle, tevatür-� manevî-� kat’î �le sab�tt�r k�,
�nsanların sîreten ve sûreten en cem�l� ve en hal�m� ve
en sab�r� ve en şak�r� ve en zah�d� ve en mütevazı ve en
af�f� (�ffetl�s�) ve en cevadı ve en ker�m� ve en rah�m� ve
en ad�l�, herkesten z�yade mürüvvet, vakar, afüv,
sıhhat-ı feh�m (sağlam anlayışlı), şefkat g�b� ne kadar
secaya-� âl�ye (yüce huylar) varsa, en mükemmel b�r
f�hr�ste-� nuran�s�d�r.”

Bed�üzzaman 

NUR ÇEŞMESİ 



Pırlanta Sözler
Kâ�nat ve �nsan konusunda son sözü, hakka davet�n en gür ses� ve gaybın son haberc�s�

Hz. Muhammed (sallallahü aleyh� vessellem) söylem�șt�r.
 

O'nun yeryüzünü șereflend�rmes�; kâ�nat çapında b�r vak'a ve yer-gök adına en büyük
had�selerden b�r� olduğu g�b�, aynı zamanda �nsanlığın da yen�den d�r�l�ș� sayılır.

O'nun r�sâlet�, rüșdünü �drak etm�ș �nsanlığa son mesaj ve son çağrıdır. En son gelen bu
�lâhî r�sâlet, bütün d�nlerde aynı olan değ�șmez muhkem esasları hatırlatmasının

yanında, �nk�șaf buudlu füruattak� em�rler�yle de, bütün zaman ve mekânların �ht�yacını
karșılamayı vaad etm�ș ve d�nî düșünceye son noktayı koymuștur.

 
Gönüller�m�ze așk u heyecan salan, gözler�m�ze ıșıklar çalan ve b�zler� ebedler ülkes�ne

seyahate hazırlayan Allah Resulü b�zler g�b� sadece b�r kere doğmamıș, sadece kend�
dönem�ne mahkum kalmamıștır. Zamanın her parçası O'nun �ç�n b�r tulû vakt�d�r. O,

b�z�m �ç�n uzun ve sırlı yolculukta b�r kaptan ve varacağımız âlem �t�barıyla b�r
m�hmandar ve șefaatç�d�r. Dolayısıyla Kutlu Doğum, O'nun nurefșan mesajı adına ne

kadar der�n, ne kadar �çten ve ne kadar c�dd� değerlend�r�lse sezadır.
 





Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı 

Allah Resulü
(sallallahu aleyh� ve
sellem) evde kend�

elb�seler�n�
tem�zler,

koyunlarını sağar,
yırtığını yamar, ev�
süpürür, deves�n�

bağlayıp yem�n�
ver�r, çarşıdan

aldıklarını kend�s�
taşırlardı

Gülüşler�
tebessüm �d�. En
fazla
güldükler�nde azı
d�şler� görünürdü.
Küçük d�l�
görülecek şek�lde
kahkahayla
güldükler�
görülmem�şt�r. 



HAFTANIN SOHBETLERİ 

Efendimizin (s.a.v) Adı Anılınca |
M.Fethullah Gülen Hocaefendi

14 Asır Önce Böyle Bir

Geceydi

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)

muhatapları ile her hâlükârda iletişim kurma

derdindeydi

https://www.youtube.com/watch?v=78_QMDkZuFU&ab_channel=Hizmetten
https://www.youtube.com/watch?v=xBU9zKBgYYk&ab_channel=Hizmetten
https://www.youtube.com/watch?v=Mvu4y3IRY5k&ab_channel=Kardelen


İLMİHAL 
Kuran-ı Ker�m� d�j�talden (tablet, telefon, bookreader) okuduğumuzda abdest
gerek�yor mu?

Kur’an-ı Kerim’de, “Ona (Kur’an-ı Kerim’e) tertemiz olanlardan başkası dokunamaz.” (Vâkıa Suresi, 56/79)
buyrulmaktadır. Ulema, bu âyetten hareketle, Kur’an’ı Kerim’e (içinde Kur’an metni yazılı mushafa)
abdestsiz dokunmanın caiz olmadığını söylemişlerdir. Dinî kitaplarda bulunan ayetlere de abdestsiz el
sürülmez. Fakat cünüp olmamak şartıyla, abdestsiz olarak Kur’an’a dokunmadan, yalnızca bakarak veya
ezberden Kur’an okumakta bir beis yoktur. Bununla birlikte her halükarda Kur’an okurken abdestli
bulunmak müstehaptır. 
İçinde Kur’an yüklü elektronik aletler Mushaf değildir. Dolayısıyla onlara abdestsiz dokunmakta bir sakınca
yoktur. Yine de, Kur’ân açık olan ekrana dokunulmaması, ihtiyata en uygun olanıdır.



KALP
HAYATI EMEL AZLIĞININ FAZİLETİ

B�r k�mse çok yaşayacağını, ömrünün uzun süreceğ�n� ölümün kend�s�ne tez er�şemeyeceğ�n� düşünürse, o
k�ş� ölümü hatırlamaz olur ve onun d�n �şler�n� yer�ne get�rd�ğ� görülemez. Çünkü kend� kend�ne şöyle der: 

— Önümüzde çok zaman var. Ne zaman sevap �şlemek İstesek �şleyeb�l�r�z. Hele ş�md�k� zamanda
rahatımıza ba kalım. Sevabı daha sonra düşünürüz!.. 

Ama,� b�r k�ş� ölümü yakın b�l�rse, bütün hallerde öümün tedb�r� (hazırlığı) �le uğraşır: Bütün saadetler�n aslı
budur. 

Resûl (S.A.V.), İbn-� Ömer’e şöyle buyurdu: 
— Sabaha çıktığım vak�t akşama kadar sağ kalacağına İht�mal verme. D�r�l�ğ�nde ölüm azığını hazır et.
Sağlığında da hastalık y�yeceğ�n� b�r yana koy. Çünkü, ey Abdullah, yarın HakTeâlâ’nın katında hal�n�n ne
olacağını b�lmezs�n. 

Resûl (S.A.V.) b�r gün bazı ashabına: 
— Ey sahâbeler�m! Cennet’e g�rmey� d�ler m�s�n�z? d�ye sordu. Onlar da: Evet, Ya Resulallah! ded�ler. O
zaman Resûl (S.A.V.): 
— Emeller�n�z� azaltın! Ölümü da�ma gözünüzün önüne get�r�n! Hak Teâlâ’dan hakkı ve lâyıkı �le hâyâ
ed�n! d�ye buyurdu.



“Ey güzeller güzeli Sevgili! 
Gel, bir kere daha yeniden

misafirimiz ol.. tahtını
sinelerimize kur ve bize

buyurabildiğin her şeyi buyur.
Gel, gönüllerimizdeki

karanlıkları kov." 



Ey sevg�l�! Ey �nsanlığın gönlündek� sümbül! 
Madem k� bağban sens�n, bu bağ n�ye sens�z kalsın? 

B�z� yalnız bırakma. Ruhlarımızı sens�zl�k ateş� �le yakma! 
Ey sevg�l�, en sevg�l�, Sevg�n öyle doldurdu k� kalb�m�! 

Hasret�n öyle acıtıyor k� benl�ğ�m�… 
Aşkın olmasa, kalb�m sevmey� öğren�r m�yd�? 

Bu müth�ş zamanın dehşet� özlet�yor Asr-ı Saadet’�! 
Gel demeye b�lmem d�l�m�n kudret� kaf� m�? 
Özled�k efend�m sen�, Gel Sevg�l�ler Sevg�l�s�!



SANA HİZMET AŞKIMDAN MAHRUM
KALACAĞIM DİYE...

İmam-ı Malik’in babası olan Enes, Resulullah’ın hizmetkarı olan
Enes. Son zamanda zayıflıyor. Bunu fark edip, gören Hz.
Peygamber; “Ey Enes! Niçin zayıflıyorsun? Bir kederin, bir
üzüntün, bir sıkıntın mı var?” buyururlar. 
Hz. Enes; “Ya Resulullah! Sana hizmet ediyorum. Bundan şeref
duyuyorum, şevk duyuyorum, aşk duyuyorum, mutluluk
duyuyorum. 
Ölünce, Sen Makam-ı Mahmud’da olacaksın. Ben ise Sana
ulaşamayacağım. Senden ve Sana olan hizmet aşkımdan
mahrum kalacağım. Üzüntüm, sıkıntım, kederim odur. Onun için
zayıflıyorum.” der. 

Hz. Peygamber; 

“Üzülme Ya Enes! Kişi sevdiği ile beraberdir.“
buyurdular.



" Bana en yakin
olanlar, üzerime
en çok salâvat
getirenler
olacaktır."

" Üzerime
salâvat
getirirseniz Allah
da (c.c) sizin
üzerinize salâvat
getirir."


