
 *HİZMET NASIL OLUR*❓ 

 

Bilmek istiyorsam hangi kitaba başvurmalıyım❓ 

 

Elcevap👉🏻 *HİZMET REHBERİ*❣❣❣❣ 

 

 HİZMET REHBERINDEN KOPYALIYORUM 

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 

 

 *Çok dikkatle üzerinde durulması, tefekkür edilmesi gereken bedihî bir hakikat vardır ki, o da 

şudur:* 

 

 Risalelerde, mektublarda, lâhikalarda  

 

defalarca yazıldığı gibi 

 

 mübarek Üstadımıza müracaat edenler ve  

 

ziyarete gelen bütün ziyaretçiler  

 

hemen umumiyetle daima görüyorlardı ki: 

 

   *Üstadımız onların nazarlarını Risale-i Nur'a tevcih ediyordu.* 

 



 Acaba bunun sırr-ı hikmeti ne idi?  

 

Mütemadiyen ne için bu noktada tahşidat yapıyordu? 

 

   Evet bu muazzam bir hakikattır ve Hazret-i Bedîüzzaman'a kâfil bir muazzam hakikatın 

ifadesidir ki,  

 

1- *dersimizi hakaik-ı Kur'aniye ve envâr-ı imaniye hazinesi olan Risale-i Nur'dan aldığımız gibi,* 

 

2-  *birbirimizle manevî münasebet, alâka, uhuvvet ve muhabbet düsturlarımızı da hep o Risale-

i Nur'dan ders alacağız.* 
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Risale-i Nur hizmetinde tecelli eden  

👉🏻rıza-yı İlahî ve  

👉🏻tevfik nurlarının 

 

▶ tevali ve  

▶devam etmesi için 

 

❣ herhalde *Hazret-i Üstad Bedîüzzaman'ın takib ettiği* 

 

👉🏻 meslek ve  



👉🏻meşrebi,  

 

yarım asra yaklaşan uzun bir hizmet devresinde muhtelif hâdiseler, şiddetli tazyikat ve hücumlar 

karşısında maddî ve manevî engeller içerisinde  

 

👉🏻takındığı tavır,  

👉🏻niyaz ve  

👉🏻yaşadığı halet-i ruhiye ve 

👉🏻 gösterdiği azim ve 

👉🏻 sadakat gibi ahvali olan 

 

▶ *"sıddıkiyet mesleğidir"* ki; 

 

 *Nur Talebeleri için ehemmiyetle bilinmek, anlaşılmak ve yaşanmak îcab eder.* 
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 O kudsî hakaikın  

 

👉🏻ders ve taliminde,  

 

👉🏻neşir ve ilânatında da 

 

👉🏻 hizmete taalluk eden❣ 



 

🔹 irşad,  

🔹ikaz,  

🔹teşvik ve  

🔹tergibi  

 

👉🏻tazammun eden şu gelecek mes'eleler de 

 

 *herhalde değişmez dersler ve esasattır ki,* 

 

❣ Nur Talebeleri ❣ 

 

*hayatın ve hizmetin* 

 

 *muhtelif saha ve safhalarında* 

 

 *onlardan istifade ederler,* 

 

 *müşkilatlarını giderirler.* 

 

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 

 

 *Daha geniş istifade için* 

 



 *bu Hizmet Rehberi'nin menbaı olan* 

 

 *Külliyat-ı Nuriye ve mektubatı* 

 

👉🏻 *mütalaa etmelidirler.* 
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 MUKADDİME 

   Risale-i Nur şahs-ı manevîsinin mümessil-i muhteremi, ebedî Kur'an hakikatlarının dellâlı, 

mübelliği ve naşiri olan ve bütün şahsiyetini Risale-i Nur vasıtasıyla -biiznillah- ebede kadar 

istifade ve istifazaya medar bir şekilde devam ettiren Üstadımız Bedîüzzaman Said Nursî 

Hazretlerinin meslek ve meşrebine dair Kur'andan ders aldığı çok muazzam bazı hakikatleri, 

*hizmet-i imaniyede bulunan Nur Şakirdleri için daima tazelenen bir dersimiz ve her vakit 

temessük edeceğimiz değişmez düsturumuz,*  

 

*maddî - manevî her türlü engeller karşısında muvaffakıyete, rıza-yı İlahîye îsal edici* 

 

👉🏻 *en ehemmiyetli rehberimiz manasıyla neşrediyoruz.*❣❣❣ 

 

   *Çünki Risale-i Nur'un dairesi çok genişlemiş;* 

 

 *çok muhtelif efkâr ve mizaç sahibleri, bu hizmet safında yer almışlardır.* 

 

👉🏻❣ *Elbette bütün efkâr, kanaat, meslek ve meşrebler üstünde makam-ı sıddıkiyette yer 

tutmuş* ve 



 

 *şahs-ı manevî-i Âl-i Beyt'in mümessili olarak*❣❣❣ 

 

 *hizmet-i Kur'aniyenin başına geçmiş Üstad Bedîüzzaman'ın*❣❣❣ 

 

👉🏻 a'zamî ihlas,  

👉🏻a'zamî sadakat ve 

👉🏻 a'zamî fedakârlık 

 

 manasını 

🔹 ihtiva eden, 

 🔹gösteren ve 

🔹 işaret eden  

 

*mesleğini nazara vermek lâzım gelmektedir.* 

 

 Ta ki, ❣❣❣ 

 

*hizmet-i Nuriyede bulunacak Kur'an Şakirdleri kıyamete kadar bu düsturlar müvacehesinde 

hareket etsinler.*❣❣❣❣❣ 

 

 

👉🏻❣❣ *Muvaffakıyetin ve rıza-yı İlahîye nailiyetin,* 

 



▶ ancak  

▶bu suretle 

▶ mümkün  

▶olacağına  

 

*kat'i kanaat getirsinler*. 
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