
HAFTANIN
PUSULASI

"Merhametsizliğin bir alâmeti, nisyân-ı nefisle,
kendi kusurlarını unutmakla, din kardeşlerinin her
birinde bir kusur bulmak, onlara karşı sevgisini ve

merhametini kaybederek tenkit gözlüğünü
takınmaktır. Kendi kusurlarına yakını uzaklaştırıcı

ve sisli gösterici âletle bakıp, din kardeşlerinin
kusurlarına ise, mikroskopla bakmaktır." 

 
Z. Gündüzalp

 



"Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağı yüz tanel� yed� başak veren b�r tohum tanes�ne benzer." 

Bu �fadeden z�hn�m�zde, matemat�ksel b�r �şlem olarak b�r tek tanen�n yed�yüz taneye katlanması anlamı çıkmaktadır.
Ancak �faden�n sunduğu canlı manzara bundan çok daha kapsamlı ve güzel, duyguları harekete geç�rmes� ve
v�cdanları etk�lemes� bakımından daha büyüktür. Bu, gel�şen hayat sahnes�d�r... Canlı tab�at sahnes�d�r.. Cömert z�raat
sahnes�d�r... Sonra b�tk�ler alem�nden har�ka b�r sahned�r; yed� başak taşıyan b�r sap. Ve yüz taney� �çeren b�r başak...

Ayet-� Ker�me, cömert ve gel�şen hayat kervanında beşer v�cdanını Allah yolunda harcamaya ve vermeye yöneltmekte,
onlara, aslında vermey�p aldıklarım, mallarında herhang� b�r eks�lme sözkonusu olmadığını, aks�ne arttığını
göstermekted�r. Böylece ver�m ve gel�şme dalgası yoluna devam ed�p, ek�n ve ürün sahnes�n�n coşturduğu duyguları
kat kat arttırmaktadır. "Allah d�led�ğ�ne kat kat ver�r..." Sayısız ve hesapsız derecede arttırır. Sınırını h�ç k�msen�n
b�lmed�ğ� rızkından ve kapsamını h�ç k�msen�n kavrayamayacağı merhamet�nden kat kat ver�r.

HAFTANIN AYETİ
  

" Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağı yüz taneli yedi
başak veren bir tohum tanesine benzer. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın

lütfu geniştir, O herşeyi bilir."
 

Bakara Suresi-261



"Allah'ın lütfu gen�şt�r, O herşey� b�lend�r." 

O gen�ş lütufludur; kullarına verd�kler�n�
kısıtlamaz, kesmez ve kurutmaz... B�lend�r;
n�yetler� b�ld�ğ� g�b� kalpler�n der�nl�kler�nde
g�zlenenler� de b�l�r. H�çb�r şey O'na g�zl�
değ�ld�r... Ancak, gel�şen ve çoğalan �nfak
hang�s�d�r?.. Yüce Allah'ın dünya ve Ah�rette
d�led�ğ�ne arttırdığı hang� �hsandır?.. İnsanî
duyguları yücelt�p k�rletmeyen �nfaktır,
k�msen�n onurunu renc�de etmeyen ve
duygularını tırmalamayan �nfaktır... Özver�den
ve arınmışlıktan ve yalnızca Allah'ın rızasına
yönel�k olarak ver�len �nfaktır...



Ad�l devlet başkanı,

Rabb�ne kulluk ederek tem�z b�r hayat
�ç�nde serp�l�p büyüyen genç,

Kalb� mesc�tlere bağlı Müslüman,

B�rb�rler�n� Allah �ç�n sev�p buluşmaları da
ayrılmaları da Allah �ç�n olan �k� �nsan,

Güzel ve mevk� sah�b� b�r kadının beraber
olma �steğ�ne "Ben Allah'tan korkarım" d�ye
yaklaşmayan y�ğ�t,

" Başka b�r gölgen�n bulunmadığı
Kıyamet gününde Allah Teâlâ, şu
yed� �nsanı, arşının gölges�nde
barındıracaktır:

HADİS GÜLDESTESİ

Sağ el�n�n verd�ğ�n� sol el�n�n b�lemeyeceğ�
kadar g�zl� sadaka veren k�mse, 

Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken k�ş�. "



" Bir ameli, Allah emrettiği için yapmak ihlâs, emredildiği
gibi yapmak ise sadâkattır. Sadâkatın biri mânevî, diğeri
fiilî olarak iki ciheti vardır. Kişinin bağlandığı dâvâya ciddî ve
kalbî samîmiyeti, sadâkatın mânevî cihetidir. Bu mânevî
bağlılığın fiilî tezâhürü ise; bağlandığı şeyin icablarını
harfiyyen ve tasarruf etmeden yerine getirmek ve fiilen
sadâkatını isbat etmeye çalışmaktır. "

Bed�üzzaman 

NUR ÇEŞMESİ 



Pırlanta Sözler
  Gerek tevehhüm-ü ebed�yet ve tûl-� emel duygusunun ağır basmasından, gerek zamanla ülfet ve
üns�yet�n hâsıl olmasından, gerek öndek�ler�n kötü tems�l�nden, gerekse dünyanın caz�bedar
güzell�kler�n�n b�ze göz kırpmaya başlamasından, her neden kaynaklanırsa kaynaklansın, eğer baştak�
safvet ve sam�m�yet�m�z� koruyamıyor ve �ç�m�zde b�r çözülme yaşıyorsak mutlaka kend�m�z� b�r kez
daha gözden geç�rmel� ve yen�lenmeye g�tmel�y�z.

   Bu �t�barla da b�z, “Acaba ne yapmalıyız k� kutsal ve aşkın saydığımız değerlere karşı �ç�m�zdek� saygı
h�ss�n� b�r kere daha canlandırab�lel�m? Acaba ne yapmalıyız k� f�k�r, h�s ve ruh dünyamız adına genel
b�r d�r�l�ş gerçekleşt�reb�lel�m?” demel�; d�nî heyecanlarımızı tet�kleme ve h�zmet aşk u şevk�m�z�
yen�den d�pd�r� hâle get�rme adına c�dd� b�r rehab�l�tasyon sürec� başlatmalıyız. Kend�m�z� yen�den
gözden geç�rmel� ve böyle b�r tecd�t ruhu etrafında b�r araya gelmel�y�z.

  Eğer bu konuda olumlu b�r kısım projeler ortaya koyamaz, �nsanları onlar etrafında toparlayamaz,
�nsanların kusurlarına takılıp kalır ve onları söyler durursak; mevcut arızaları tam�r edemez, kırık ve
çatlakları saramayız. Bunu yapamadığımız �ç�n de ıslah ve yen�lenmey� gerçekleşt�remey�z. Hatta
olumlu faal�yetler �st�kamet�nde f�k�r verme yer�ne sürekl� b�r�ler�n�n kusurlarını konuşma, �nsanların
kuvve-� manev�yeler�n�n kırılmasına sebeb�yet ver�r. Net�cede de h�çb�r fayda elde ed�lemez.

Tamamı İçin Tıklayınız....

https://www.herkul.org/kirik-testi/yeni-kirik-testi-safvet-ve-samimiyette-devamlilik/
https://www.herkul.org/kirik-testi/yeni-kirik-testi-safvet-ve-samimiyette-devamlilik/


“Ey çaresizler çaresi!
Sebeplerin sukût
ettiği, içtimaî ahvalin
boz-bulanık bir hâl
aldığı, her yanda
zalimlerin “hay -
huy”unun
duyulduğu,
yığınların
çaresizlikle kâh sağa,
kâh sola toslayıp
durduğu şu karanlık
günlerde, zulmet
zulmet içinde
kıvrananlara
nezdinden bir ışık
gönder.. sonsuz
kudretinle bütün
zulüm ve haksızlık
ateşlerine bir su
serp.. şeytanın
ocaklarını söndür ve
iblislerin
boyunlarına
çözemeyecekleri
tasmalar geçir..”

Haftanın Duası 



Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı 

Allah Resûlü randevulaştığı b�r�s�n� üç gün randevu yer�nde
beklem�şt�. Adam randevusunu hatırlayıp da geld�ğ�nde de
kend�s�ne herhang� b�r kızgınlık �fades� olmadan, 

– Sen� burada üç gündür bekl�yorum, dem�şt�.

Peygamber Efend�m�z sözünde durmayan �nsanı münafık, yan�
�k�yüzlü olarak n�telem�şt�r. 
Şöyle buyurur: “Münafık k�ş� konuştu mu yalan söyler. Vaad
ederse sözünden döner. Kend�s�ne b�r şey emn�yet olunursa
hıyanet eder.” Belk� bu vasıfların heps� b�r k�ş�de olmayab�l�r. Bu
vasıflardan b�r�s� b�le b�r �nsanda varsa onda n�faka a�t kırıntılar
var demekt�r. Hemen bu tortulardan tem�zlenmes� gerek�r. 

HER ZAMAN SÖZÜNDE DURURDU



HAFTANIN SOHBETLERİ 

BAŞKA SEVDAM OLMADI

ACILARA VE KÖTÜLÜKLERE
NİÇİN İZİN VERİLİYOR ?

Kainat Fabrikasının Kazanı - 5'er Dakika
Risale-i Nur

https://www.youtube.com/watch?v=6pfL5iGBQFY&ab_channel=RaindropsTV
https://www.youtube.com/watch?v=ZDvSAmMUSu0&list=PLtTXgYgeQrnsTvBEkv6eHGGo9P2C-4Csh&index=2&ab_channel=Hizmetten
https://www.youtube.com/watch?v=Lh3noE1Yyu4&ab_channel=MehmetAkar


İLMİHAL 
Kıtm�r kolyes�, Allah �sm�n�n yazılı olduğu kolye vb. g�b� eşyalarla tuvalete,
banyoya g�rmek sakıncalı mıdır?

Şüphesiz ki, ayet ve çeşitli duaları ihtiva eden kitapçıkları kirli yerlere götürmemek,
tuvalete sokmamak en güzelidir. Mümkün olsa da buralara girerken münasip bir yere
konsa, çıkarken de alınıp yine cebe indirilse. Ama bu, en güzeli olmasına rağmen her
zaman mümkün değildir.
Diğer taraftan, gerek okumak gerekse korunmak için cepte gezdirilen kitapçığı ‘üzerine
alma, gezdirme’ demek de uygun olmasa gerekir.

Tamamı İçin Tıklayın...

https://hikmet.net/kitmir-kolyesi-allah-isminin-yazili-oldugu-kolye-vb-gibi-esyalarla-tuvalete-banyoya-girmek-sakincali-midir/


KALP
HAYATI 

 

Bir başka deyişle; ölümü düşünmek demek, ölümden sonraki hayat adına çalışmak demektir.
İnsanı, öldükten sonrasına hazır lanmak adına gayrete getirmeyen bir ölüm düşüncesi,
istenilen bir şey değildir. Önemli olan, işin sadece lafını etmek değil, ölüm ve sonrası için
hazırlık yapmaktır. Ölümü görüp, dünya hayatının fani yüzünü fark edip, her şeyin gelip geçici
olduğu gerçeğine uyanıp, Bâki olan Allah’a teveccüh etmek; ölümü şu sıkıntılı dün yadan
kurtulma sebebi, sonsuz ve mutlu bir hayatın başlangıcı olarak algılayıp ona göre istikametli
bir çizgiyi takip etmektir.

Nas�hat İstersen Ölüm Yeter
İşin doğrusu ölümün hemen her karesi insana
nasihat eder. Ölüm anı, öldükten sonraki
yıkama, kefenleme, cenaze namazı ve nihayet
kabre defnetmeye varıncaya kadar hep nasihat
sürecidir. Hayatını duyarak yaşayabilen
insanlar, bu sürecin hemen hepsinden kendine
bir pay çıkarır, ölümün verdiği dersi alır,
toparlanır ve kendilerine çeki düzen verirler. 



DÜŞÜNÜLECEK ŞEY

 

Göz, Allahu Tealanın kudret
sanatını görmek içindir. Eşin,

dostun ayıp ve kusurlarını
değil.



KURAN'DA GEÇEN ALLAH'IN SEVDİĞİ KULLARININ 18 ÖZELLİĞİ
  

1.İyilik eden ve işini en güzel yapan, ihsan sahibi kullarını sever. (Bakara Sûresi 195)
2.Çokça tevbe eden (tevbekâr) kullarını sever. (Bakara Sûresi 222)
3.Peygamber Efendimiz’e  (s.a.v) tâbî olan kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi 31)
4.Mü’min kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi 68)
5.Sözünde duran, günah ve haksızlıktan sakınan, takva sahibi kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi 76)
6.Malını Allah cc yolunda harcayan, öfkelerini yutan ve insanların kusurlarını affeden kullarını
sever. (Âl-i İmrân Sûresi 134)
7.Sabreden kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi 146)
8.Kendisine güvenen, tevekkül sahibi kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi 159)
9.Mü’minlere karşı tevâzu sahibi (mütevâzı) kullarını sever. (Mâide Sûresi 54)
10.Kâfirlere karşı son derece izzetli olan kullarını sever. (Mâide Sûresi 54)
11.Malı ve canıyla cihad eden, cesur ve çalışkan kullarını sever. (Mâide Sûresi 54)
12.Allah cc yolunda kınanmaktan korkmayan kullarını sever. (Mâide Sûresi 54)
13.Sözünde durup haksızlıktan sakınan kullarını sever. (Tevbe Sûresi 4)
14.Çok temizlenen, temiz kullarını sever. (Tevbe Sûresi 108)
15.Affedici, bağışlayıcı kullarını sever. (Nûr Sûresi 22)
16.Adaletli kullarını sever. (Hucurât Sûresi 9)
17.Kendisine kulluk eden kullarını sever. (Zâriyât Sûresi 56)
18.Allah cc yolunda saf bağlayarak cihad eden kullarını sever. (Saff Sûresi 4)



Zal�m b�r val� vardı. Bu val� b�r gün adamlarını göndererek Hasan Basr� Hazretler�'n�
yakalatmak �sted�. O da b�r vak�t ders verd�ğ� Hab�b-� Acem� Hazretler�'n�n
kulübes�ne gel�p saklandı. Val�n�n adamları geld� ve hışımla:
- Hasan Basr�'y� (r.a.) gördün mü? d�ye sordular.
O gayet sak�n:
- Evet, ded�.
- Nerede?
- İşte şu kulübemde...
Adamlar kulübeye daldı, fakat b�r türlü Hasan Basr� Hazretler�'n� bulamadılar.
Dışarı çıkınca tehd�t ed�p:
- Ya şeyh, n�ç�n yalan söylüyorsun? ded�ler.
- Ben yalan söylemed�m, ded�. S�z göremed�n�zse, ben�m suçum ne?
Tekrar g�rd�, aradı, fakat bulamadılar. Onlar g�d�nce, Hasan Basr� Hazretler�:
- Ey Hab�b! B�l�yorum k� Rabb'�m sen�n hürmet�ne ben� onlara göstermed�. Fakat
yer�m� n�ç�n söyled�n, hocalık hakkı yok mudur? ded�.
Hazret� Hab�b mahcub b�r şek�lde:
- Ey Üstadım! S�z� bulamamaları ben�m hürmet�me değ�l, doğru söyled�ğ�m�zdend�r.
Çünkü b�l�rs�n�z k�, Doğruların yardımcısı Allah'tır. Eğer yalan söyleseyd�m, s�z� de
ben� de götürürlerd�, ded�.

H�kaye DOĞRULUK 


