
Bir ve beraber
olduğun hizmet ve
dava arkadaşlarının
gönlünü kırma. Senin
gönlünü kıran olursa,
“Buna benim nefsim
müstahaktır.” de... Ve
gönlünü kıranın
gönlünü hoşnut eyle.

Z.Gündüzalp

HAFTANIN PUSULASI



Selâm; müslüman k�tley� oluşturan fertler arasındak� sevg� ve yakınlık bağlarını güçlend�rmeye
yönel�k sürekl� b�r çabadır. Kuşkusuz selamı yaygınlaştırmak ve selâma daha güzel�yle karşılık verme,
bu bağların oluşması ve güçlenmes� �ç�n en �y� araçlardır. N�tek�m Resulullah'a "hang� �ş hayırlıdır?"
d�ye sorulmuş, O da "Yemek yed�rmen ve tanıdığın, tanımadığın k�mselere selâm vermend�r"'
buyurmuştur." (Buhar�) Bu, öncel�kle müslüman toplum arasında selamı yaygınlaştırmaya �l�şk�nd�r. Ve
bu sünnett�r. Ver�len selâma karşılık vermek �se bu ayete göre farzdır. Kalpler�n tem�zlenmes�,
tanışmayanların tanışması ve b�rb�rler�ne bağlı bulunanların arasındak� bağın güçlend�r�lmes�
konusunda bu geleneğ�n prat�k etk�ler� göz önünde bulundurulduğunda bu �şe ver�len önem�n değer�
de anlaşılır. Bu, böyles� gelenekler�n toplumda bıraktığı etk�ler� göz önünde bulundurup olağanüstü
sonuçlarını �nceleyenler tarafından rahatlıkla algılanab�lecek b�r gerçekt�r.

HAFTANIN AYETİ
 
 

" Size bir selam verildiğinde ona daha güzeli ile ya da aynısı ile
karşılık veriniz. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi hesaba katar."

 

Nisâ Suresi 86



“Nasıl �stersen öyle yașa, fakat b�l
k�, b�r gün mutlaka öleceks�n. K�m�

seversen sev ama unutma k�, b�r
gün ondan ayrılacaksın. D�led�ğ�n
g�b� davran, lâk�n șu da her zaman
hatırında olsun k�, her yaptığının
karșılığını mutlaka göreceks�n.”

HADİS GÜLDESTESİ

(Hâk�m, Müstedrek, 4/360; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat, 4/306;
Heysemî, Mecmeu’z-Zevâ�d, 2/252)



" Ey nefis! Eğer takva ve amel-i sâlih ile Hâlık’ını razı etti
isen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur; o kâfidir. Eğer halk
da Allah’ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse iyidir.

Şayet onlarınki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur.
Çünkü onlar da senin gibi âciz kullardır. Maahâza ikinci

şıkkı takip etmekte şirk-i hafî olduğu gibi tahsili de mümkün
değildir. Evet bir maslahat için sultana müracaat eden

adam, sultanı irzâ etmiş ise o iş görülür. Etmemiş ise halkın
iltimasıyla çok zahmet olur. Maamâfih yine sultanın izni

lâzımdır. İzni de rızasına mütevakkıftır"
R�sale-� Nur 

NUR ÇEŞMESİ 



Pırlanta Sözler
" Ömrümüzün �şe yarar günler� büyük ölçüde boşuna g�tt�. Artık ufukta bu hayat
gündüzünün geces�nden emareler var. Bundan böyle b�ze kalkıp o uzun gece �ç�n,
sönmeyen b�r çerağ tutuşturmak düşüyor. Bundan sonra olsun, kend�m�ze gelmel�,
dağınıklıklardan sıyrılmalı, özümüze dönmel� ve c�ğerler�m�z�n hasret�n�
gözyaşlarıyla soluklamalıyız.. ve b�lmel�y�z k�, Hak katında toprağın bağrına,
gözyaşlarından daha az�z h�çb�r şey damlamamıştır. Bugün toprağa dökülen o
damlalar, çok yakın b�r gelecekte her tarafı İrem bağlarına çev�recekt�r. Gel,
çöllerden daha kuru şu beyâbanda herkese gözyaşlarının sâk�s� olalım ve güftes�
heyecan, bestes� ağlama en taze meyvelerden çevrem�ze yepyen� z�yafetler tert�p
edel�m…"

“Z�hnî dehr el�nden her zaman ağlar
Vardım bahçes�ne bâğbân ağlar

Sümbüller per�şan güller kan ağlar
 Şeyda bülbül terk edel� bu bağı.”

 (Zihnî)



“Ey hiç açılmaz gibi
görünen kapıları bile
ardına kadar açmaya

muktedir olan Ulu
Rabbimiz! Senden,
arkasında hayır ve
güzellik olan bütün

kapıları en kısa
zamanda bizim için

de açmanı diliyoruz.”

Haftanın Duası 

“Ey bütün sebepleri
yaratan ve onlara

hükmeden Yüce
Sultanımız!
Nezdinden

göndereceğin inayet
sürprizleriyle, bize de,

ümitlerimizin ve
hayallerimizin

ötesinde
maksûdumuza,
matlûbumuza,
mahbûbumuza
ulaşacağımız

imkanlar lutfet!.”



 Hazret� Enes, Peygamber�m�z’�n eşs�z nezaket�n� şöyle
anlatıyor: 
– Kend�s�ne b�r şey soranı can kulağıyla d�nler, soruyu soran
yanından ayrılmadıkça onu terk etmezd�. Allah Resûlü �le b�r
k�mse tokalaşırsa veya b�r k�mse tokalaşmak �ç�n el�n�
uzattığında, karşısındak� k�ş� el�n� çekmeden Resûlullah el�n�
çekmezd�. B�r�yle yüz yüze gel�nce de karşısındak�, yüzünü
çev�r�p ayrılmadıkça Peygamber Efend�m�z o k�mseden yüzünü
çev�rmezd�. Önüne oturan k�mseye h�çb�r zaman ayaklarını
uzatmazdı. Karşılaştığı k�mseye önce kend�s� selâm ver�rd�.
Kend�s�n� z�yarete gelenlere �kramda bulunurdu. Oturmaları �ç�n
çok kere hırkasını sererd�. Bazen de altındak� m�nder� m�saf�re
ver�r, üzer�ne oturması �ç�n �şaret eder, kend�s� açık yere
otururdu.

Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı 

EFENDİMİZ’İN NEZAKETİ



Geciktirdiğiniz
Hizmetlerinizi Kaza
Edeceğiniz Günler de
Gelecek!

Hizmete Mensubiyeti Devam
Ettirmenin Zorluğu
Prof.Dr.Adnan Aslan

Sıkıntılardan kurtulma ve ruh
darlığından çıkış adına Kur'ânî bir
formül

HAFTANIN SOHBETLERİ 

https://www.youtube.com/watch?v=42Ro0xglkUQ&ab_channel=NaifMedia-EleganceTv
https://www.youtube.com/watch?v=cvxoBpmn0Nw&ab_channel=Hizmetten
https://www.youtube.com/watch?v=ylbgcJAkKUc&ab_channel=Kardelen


İLMİHAL 

A�le İç� Tartışmalarda Uslüp ve İlet�ş�m

Tartışma, zahiren faydalı gibi görülse de bahsettiğimiz usullere uygun yapılmadığında
faydadan çok zarar getirmekte ve sağlıklı iletişimi bozmaktadır. Bu açıdan o, dilin
afetlerinden yani ağır imtihanlarından birisidir. Şeytanın insanın içine girip onu
düşmanlığa sevk edebileceği giriş noktalarından birisidir. İnsanın kalbine ve
duygularına kin ve nefret tohumları ekebilecek kötü bir huydur. Eşler arasında emniyet
ve güven duygusunu yıkan; eşleri birbirinden soğutarak ayrılmalarına sebebiyet
verebilecek kötü bir alışkanlıktır.
Tartışmanın, kendisinden beklenen faydaları verebilmesi ve zararlarından emin
olunabilmesi için sağlıklı bir zeminde ve belli usullere göre yapılması gereklidir.
Devamı için...

https://hikmet.net/aile-ici-tartismalarda-uslup-iletisim/


KALP
HAYATI 

 
Resûl (sallâllah aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

— Ölüyü kabre koydukları zaman kabir ona şöyle der: “Vay
sana, ey Âdemoğlu! Sen neye mağrur olurdun?. Sen bilmiyor
muydun ki, ben mihnet eviyim, yalnızlık eviyim ve karanlığın
eviyim? Yılanlar, akrepler durağıyım? Âsilerin zindanıyım. Sen
neye aldandın? Oysa yanıma gelince hemen kaçardın! Şaşkına
dönmüş biri gibi bir ayağın geri basardı.” 

Yine haberde gelmiştir ki, Resûl (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

— Allah’ın buyruğuna itâât eden kulu kabre koyarlar. O kişinin
iyi ameleri onun çevresini sarar. Ve onu muhafaza altına
alırlar. Ayağının ucundan azab melekleri gelirler. NAMAZ,
onları karşılar: 

KABRİN ÖLÜ İLE KONUŞMASI



KALP
HAYATI  

— Onun yanına varmayın! O, Allah için ayakta çok durmuştur! der. 
Melekler ölünün başucuna ilerler. ORUÇ, o zaman onların karşısına
dikilir: 
— Onun yanına varmayın, o Allah yolunda çok susuzluklar çekti! der. 
Sonra azap memlekleri ölünün yanına gelirler. O zaman SADAKA
karşılarına çıkar ve
— Buna dokunmayın. O, bu eli ile çok sadaka vermiştir! der. Melekler
ardından gelince HAC ve GAZA dile gelerek onlara: 
— Ona değmeyin! O Hak Teâlâ’nın yolunda zahmetler çekmiştir!
derler. O zaman melekler o ölüye: 
— Sana bu makam mübarek olsun! deyip çekilirler. Ondan sonra
RAHMET MELEKLERİ gelirler.Cennet’ten bir yatak getirirler. Yatağı
döşerler.O kişiye kabri gepgeniş ederler. Gözün görebildiği yere kadar
kabri genişler. Sonra Cennet’ten bir kandil asarlar. O mübarek ölü tâ
Kıyâmet Gününe kadar o kandilin nuru ile aydınlanır.



KALP
HAYATI 

 

Abdullah bin Ubeyd (Ondan Allah razı olsun)
Resûlulah Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet
etmiştir: 

— Ölü, kabre konunca cenazesinin ardından gelen
kişilerin ayak seslerini işitir. Herkes dönüp gider.
Onunla konuşan kimse kalmaz. Onunla konuşan
şimdi kabirdir. Kabri ona: “Benim vasfımı, benim
heybetimi ve benim darlığımı sana nice kez
söylememişler miydi? Benim için ne amel işledin,
ne hazırladın?” der. 



DÜŞÜNÜLECEK ŞEY

 

“Kabirdekilerin pişman olduğu
şeyler için dünyadakiler

birbirini yiyor.”
 

İmâm Gazali ”



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



Hz. Osman b. Affan r.a. Hazretler�, Kur'an-ı Ker�m'�n bugünkü tert�be göre derlen�p çoğaltılmasını sağlamıştır.
Hal�fel�ğ�n�n son yıllarında, yahud� asıllı İbn-� Sebe'n�n başını çekt�ğ� entr�kalar ve hal�fen�n kât�b� Mervan b. Hakem'�n
halkı soğutan kaba tavırları, bazı bölgelerde hoşnutsuzluğa yol açmıştı. Sonunda Mısır, Kûfe ve Basra'dan çıkıp
Med�ne'ye gelen s�lahlı gruplar, b�r ay kadar süreyle hal�fen�n ev�n� kuşatma altında tutmuş, hal�fel�kten çek�lmes�n�
�stem�şlerd�.

Hazret� Osman r.a. �se, ölse b�le taşıdığı hal�fel�k gömleğ�n� çıkartmayacağını b�ld�rm�ş, �syancıların �st�fa �steğ�n� ger�
çev�rm�şt�. Onlarla savaşmak �steyen sahab� arkadaşlarına da, Med�ne'de kan dökülmes�ne �z�n vermem�şt�.

Bütün çıkış yollarını kapatan kuşatma, Hz. Osman r.a.'ın susuz kalmasına yol açmıştı. Vefatından b�r gece önce
rüyasında, �k� hal�fes�yle b�rl�kte Rasulullah s.a.v.'� görmüş ve onun el�nden su �çm�şt�. Allah Rasulü s.a.v. ona: 'Yarın
yanımızda �ftarını açarsın' dem�şt�. Ertes� gün, kuşatma altındak� ev�nde Kur'an-ı Ker�m okurken, Hz. Osman r.a.
�syancı kat�ller tarafından şeh�t ed�ld�.

Bu olaydan sonra Hz. Osman r.a.'ın neden hal�fel�ğ� bırakmayıp, ölmey� göze aldığı merak konusu oldu. İnsanların
merakına Hz. A�şe r.a. karşılık verd�:

'Allah Rasulü, b�r gün Osman'ı yanına çağırdı. Başbaşa b�rşeyler konuştu. Sonunda Osman'ın omuzuna dokunarak üç
kere şöyle ded�:

- Ey Osman! Umulur k� Allah sana b�r gömlek (hal�fel�k gömleğ�) g�yd�recek. Eğer k�m� münafıklar senden onu
çıkartmayı (vaz�fey� bırakmayı) �sterlerse, bana kavuşuncaya kadar o gömleğ� çıkarma!'

O gün bu haber� alan Hz. Osman r.a., hal�fel�ğ�n�n en zor günler�n� yaşarken b�le sabrett�. Rasulullah s.a.v.'�n emr�ne
uydu ve n�hayet vaz�fes� başında şeh�t ed�lerek O'na kavuştu.

H�kaye VAZİFE BAŞINDA ÖLMEK
.
 


