
HAFTANIN
PUSULASI

" İşin içine çok acı söz girdi mi, onun tadı tuzu
kalmaz. Kendi fikrini çok beğenip, arkadaşını daima

isabetsiz görmek kıyamet alâmetidir. Nefsin
desiselerini açıklayan eserleri sık sık kendinize hitap

ederek okumak bu hastalığın yegâne deva ve
dermanıdır." 

 
Z. Gündüzalp

 



 Bu duygulandırıcı vasıflar, kend�ler� dışında, düşmanlardan h�ç k�msen�n yaklaşmaması �ç�n Resulullah'ın evler�n�
korumak amacıyla Mesc�d-� Nebev�'de kalan, bu arada Allah yolunda c�had etmeye kend�ler�n� adayan ve t�caret ve
kazanç �ç�n �mkan bulamayan, buna rağmen �nsanlardan h�çb�r şey �stemeyen, �ht�yaçlarını açıklamaya onurları
elvermeyecek kadar güzel davranan, bu yüzden durumlarını b�lmeyenler�n varlıklı sandığı ve gerçek durumlarını da
feraset sah�pler�nden başka k�msen�n b�lmed�ğ� Ehl-� Suffa g�b�, mallarını ve a�leler�n� Mekke'de bırakıp, Med�ne'de
oturarak kend�ler�n� Allah yolunda c�had etmeye ve O'nun Resulünü korumaya adayan muhac�rlerden b�r topluluğun
durumunu yansıtmaktadır. 
 Ancak ayet�n kapsamı geneld�r, onların dışında her çağda aynı durumda olab�lecek herkese şam�ld�r. Şartların
kend�ler�n� engelled�ğ�, çalışmaktan alıkoyduğu, onurlarının yardım �stemeler�ne engel olduğu, buna rağmen
�ht�yaçlarını açıklamaktan kaçınmaları yüzünden durumlarını b�lmeyenler�n, tokgözlülükler�nden dolayı zeng�n sandığı,
ancak, der�n duygu ve açık bas�ret sah�pler�n�n bu rahat görüntünün ardındak� gerçek durumu kavradığı ve onlar
utançlarından her ne kadar g�zleseler de ruhsal durumları yüzler�nden okunan saygıdeğer fak�rler�n durumuna uygun
düşmekted�r.

HAFTANIN AYETİ
 
 

" Kendilerini Allah yoluna adamış, bu yüzden yeryüzünde (dünyalık için) koşmaya fırsat
bulamayan ve hayaları yüzünden. tanımayan!ar tarafından varlıklı sanılan fakirlere
yardım edin. .Sen onları yüz ifadelerinden tanırsın. Yüzsüzlük edip hiç kimseden
birşey istemezler. Yaptığınız her hayır amaçlı harcamayı kuşku yok ki Allah bilir."

 
Bakara Suresi-273



Ebû Hureyre radıyallahu anh
dem�șt�r k�: Resûlullah sallallahu
aleyh� ve sellem șöyle buyurdu:

 “Sırtı yere gelmeyen gerçek
pehl�van, gürește rak�pler�n�
yenen değ�l, öfkelend�ğ� zaman
nefs�ne hâk�m olandır.”

HADİS GÜLDESTESİ



" Mü’minler mabeyninde muhabbet, ehl-i iman için güzel
bir hasenedir. O hasene içinde, âhiretin maddî sevabını
andıracak manevî bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalb
dercedilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki
hisseder.
Meselâ: Mü’minler mabeyninde husumet ve adavet bir
seyyiedir. O seyyie içinde kalb ve ruhu sıkıntılarla boğacak
bir azab-ı vicdanîyi, âlîcenab ruhlara hissettirir. Ben kendim
belki yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki; bir mü’min
kardeşe adavetim vaktinde, o adavetten öyle bir azab
çekiyordum, şübhe bırakmıyordu ki, bu seyyieme muaccel
bir cezadır, çektiriliyor."

R�sale-� Nur 

NUR ÇEŞMESİ 



Pırlanta Sözler
  Hep�m�z�n kend�ne göre bazı sıkıntıları olab�l�r. Evde, �ş yer�nde, çarşıda‑pazarda
vs. meydana gelen çeş�tl� hâd�seler ve toplumdak� bazı huzursuzluklar ruhumuzu
tes�r altına alıp b�z� meşgul edeb�l�r. Bu yönüyle sıkıntılarımızı normal karşılamak
gerek�r. Ancak bu tür sıkıntıları büyütüp altından kalkılmaz hâle get�rmek de
doğru değ�ld�r. Ben şahsen, gerçek mü’m�nde stres olmayacağı kanaat�ndey�m.
Z�ra mü’m�n, bütün hâd�seler� el�nde tesb�h tanes� g�b� ev�r�p çev�ren Sonsuz
Kudret’e �nanmakta ve O’na güven�p dayanmaktadır. O Allah k�, O’nun
halledemeyeceğ� h�çb�r mesele yoktur. O’nu bulan, her sıkıntıdan, her ızdıraptan
kurtulur. O k�, bütün �craatı, güzell�kler meşher�d�r ve İbrah�m Hakkı Hazretler�’n�n
ded�ğ� g�b�, her �ş� güzeld�r:

Vallah güzel etm�ş,
B�llâh güzel etm�ş,
Tallah güzel etm�ş,
Allah görel�m netm�ş,
Netm�şse güzel etm�ş.



“Rabbimiz! Allah
tanımaz, Peygamber

bilmez, Din’e, diyanete
saygı duymaz

nâdanların yapıp
ettikleri kötülükler ve
zulümler tahammül
edilmez bir hal aldı.

Senin bu masum
kulların hakkında
kötülük düşünüp

onlara zarar vermek
isteyenlerin
emellerini

gerçekleştirmelerine
müsaade etme.. tuzak

kuranların
tuzaklarını başlarına
çevir.. komplo peşinde

olanları
maksatlarının aksiyle
tokatla.. haklarımıza

tecavüz eden ya da
etmeyi düşünen ne

kadar haddini bilmez
varsa, onların hepsini
Sana havale ediyoruz;

haklarından gel!”

Haftanın Duası 



 Ashab-ı k�ramdan Enes’�n kardeş� Ebû Umeyr’�n küçük b�r
serçes� vardı, onu çok sever ve onunla oynardı. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyh� ve sellem), onu her görmes�nde
Ebû Umeyr �le şakalaşır, onu sever, okşardı. B�r gün Ebû
Umeyr’�n serçes� ölmüş, o da buna çok üzülmüştü. Onunla
oynar, üzer�ne t�trerd�. Allah Resûlü (sallallâhu aleyh� ve
sellem) serçes�n�n öldüğünü duyunca, yanına gelm�ş ve
ona:

– Serçec�ğe ne oldu, serçec�ğe ne oldu, d�yerek çocuğun
acısına ortak olmuştu.

Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı 

ŞEFKAT ABİDESİ NEBİ



B�r gün Allah Resûlü (sallallâhu aleyh� ve sellem) Med�ne’de
gez�yordu. Ashâbının hâl�ne muttal� oluyordu. Derken b�r sokaktan
geçerken b�r çocuk gördü. Çocuk hıçkırıklarını tutamayarak �ç�n
�ç�n ağlıyordu. Allah Resûlü durdu ve:
 –  Yavrum n�ç�n ağlıyorsun, d�ye sordu. Ağlayan çocuk, 
 –  Annem bana para verm�şt� ve parayla un almamı söylem�şt�. Ben
de paramı kaybett�m, ded�. 
Bunun üzer�ne şefkat ve merhamet t�msal� Peygamber Efend�m�z
çocuğa kaybett�ğ� kadar para verd�. Ama çocuğun ağlaması
devam ed�yordu. Allah Resûlü çocuğa n�ç�n ağlamaya devam
ett�ğ�n� sordu. Çocuk:
 – Ş�md� eve g�d�nce geç kaldığım �ç�n annem babam bana
kızacaklar, belk� de dövecekler, ondan korkuyorum, ded�. 

Allah Resûlü (sallallâhu aleyh� ve sellem) çocuğun el�nden tuttu,
ev�ne kadar onu götürdü ve anne babasına tesl�m ett�. 

Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı 



Peygamber Efend�m�z, şefkat göster�lmes� gereken b�r
grubun da �nsanların beraber çalıştıkları yardımcılar olduğunu
b�ld�rm�şt�r. B�r sözünde şöyle buyurur: 

“S�zden b�r�s�ne h�zmetç�s� yemeğ�n� get�rd�ğ� zaman
h�zmetç�s�n� beraber�nde oturtsun. H�zmetç� onunla
beraber oturmayı �stemezse get�rd�ğ� yemekten
mutlaka ona da vers�n. Z�ra o yemeğ� o p�ş�rm�şt�r.”

Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı 



HAFTANIN SOHBETLERİ 

Niçin bu dünyaya
gönderildik? 

MÜSLÜMAN DEPRESYONA
GİRER Mİ

Hizmet Movement Ubuntu in Action
Olwethu Dunjana

https://www.youtube.com/watch?v=le_uvHXmRE8&ab_channel=RaindropsTV
https://www.youtube.com/watch?v=A_4ETCjLEN0&ab_channel=Hizmetten
https://www.youtube.com/watch?v=0d3xR89cCDg&ab_channel=RaindropsTV


İLMİHAL 
Üç defa cumaya g�tmeyen k�msen�n n�kâhı düşer m�?

Tirmizi’de, Ebu Davud’da ve İbni Mace’de sahih olarak İbn-i Ömer ve İbn-i Abbas’tan
(r.a.) rivayet edilen hadis-i şeriflerde “Özürsüz olarak üç defa Cuma namazını
kılmayanın kalbi mühürlenir…” “… İslam’a sırtını dönmüş olur.” “Kim Cuma namazını
özürsüz terk ederse münafık olarak yazılır.”  “Ya cumayı terk etmeyi bırakırlar, ya da
Allah kalblerini mühürler de gafillerden olurlar” buyrulmaktadır. 

(Müslim, Mesâcid, 254; Nesâî, Cuma, 2, 3; Tirmizî, Cuma 7)

https://hikmet.net/uc-defa-cumaya-gitmeyen-kimsenin-nikahi-duser-mi/


KALP
HAYATI 

 
İbni Mesut radıyallahu anh şöyle dedi:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir dörtgen çizdi.
Dörtgenin ortasına, onu bir kenarından keserek dışarı çıkan bir
çizgi çekti. Ortadaki bu çizginin iki yanından ona doğru
birtakım küçük çizgiler daha çizdi. Sonra çizgileri göstererek
şöyle buyurdu:

“Şu insan, şu da onu kuşatan (veya “kuşatmış olan”)
ecelidir. Dörtgeni keserek dışarı çıkan, insanın arzularıdır.
Ortadaki çizgiye yönelik küçük çizgiler, dert ve
ıstıraplardır. İnsan bu dertlerin birinden kurtulsa, öteki
gelip çarpar. Şundan kurtulsa, beriki gelip yakalar.” 

ECEL 



DÜŞÜNÜLECEK ŞEY

 

“İnsan, öldükten sonra ne
kadar çabuk unutulduğunu

görse kimseye kendini
beğendirmek için

çabalamazdı.”



HUCURAT SURESİNDE GEÇEN İNSAN İLİŞKİLERİNDE 9 KURAL
 

ُنٓوا -1 Size gelen bir haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat 6)                                       َفَتَبيَّ

Adaletli davranın. (Hucurat 9)                                   اَْقِسُطوا  -2

İnsanların arasını düzeltin. (Hucurat 10)                                  َفاَْصِلحُوا  -3

Alay etmeyin. (Hucurat 11)                                   َال َيْسَخْر  -4

Birbirinizi ayıplamayın. (Hucurat 11)                                   َال َتْلِمُزٓوا  -5

Birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. (Hucurat 11)                   َال َتَنابَُزوا بِاْالَْلَقاِب  -6

نِّ  -7 Zannın bir çoğundan sakının. (Hucurat 12)          ِاْجَتِنُبوا كَ۪ثيراً ِمَن الظَّ

ُسوا  -8 Kusurları ve mahremiyetleri araştırmayın. (Hucurat 12)                              َال َتَجسَّ

Birbirinizin gıybetini yapmayın.. (Hucurat 12)                                    َال َيْغَتْب  -9



Muhy�ddîn-� Arabî (kudd�se sırruh) hazretler�nden:

'Fak�r�n b�r�, b�r ağaç d�b�nde gölgelenmekte olan Hz. Al� (r.a.)'ye gel�r, �ht�yaçlarını arz eder:
' Çoluk-çocuk sıkıntı �ç�ndey�m, ne olur bana b�raz yardımda bulunun, der.
Hz. Al� (r.a.) hemen yerden b�r avuç kum alır, üzer�ne okumaya başlar. Sonra da avucunu açar k�,
kum tanec�kler� altın külçeler� hâl�ne gelm�ş...
' Al, der fak�re. İht�yacını karşıla!
Fak�r�n gözler� yerler�nden fırlayacak g�b� olur:
' Allah aşkına söyle yâ Emîre'l-mü'm�nîn! Ne okudun da kum tanec�kler� altın oluverd�? der. Hz. Al�
(r.a.) anlatır:
' Kur'ân-ı Kerîm, Fât�ha sûres�ne g�zlenm�şt�r. Bende Kur'an-ı Kerîm'� okudum, yan� Fât�ha sûres�n�
okudum bu kumlara...
Bunu öğrenen fak�r durur mu? O da b�r avuç kum alır ve başlar okumaya. Okur, okur, okur... Ama
kumlarda b�r değ�ş�kl�k yoktur. Altın f�lan olmuyor, aynen duruyor.tekrar gel�r ve İmam Al�
kerremallâhü vechehû hazretler�ne:
' Ben de okudum, ama b�rşey değ�şm�yor; kumlar altın olmuyor, der. Emîrü'l- Mü'mîn�n Hz. Al� (r.a.)
boynunu büker, mahcup b�r edâ �le cevap ver�r:
' Ne yapayım, der. Duâ aynı duâ; ama, okuyan ağız aynı değ�ld�r! Duâ tamam; lâk�n, okuyanın �hlâsı
ve teveccühü tamam değ�ld�r!..
İşte bütün mesele buradadır. Okuyanın �hlâsında ve teveccühünde... Aynı duâ; aynı îman, aynı İhlâs
ve aynı teveccühle okunacak k�, aynı net�ce elde ed�leb�ls�n. Yoksa kumu altın yapmak g�b� b�r
�ks�re sah�p olab�lmek mümkün olmaz

H�kaye DUÂ AYNI DUÂ, AMA OKUYAN AĞIZ...
 


