
 

-Bize lazım olmayan işlere ve mevzulara,haberlere karışıyoruz. 

-İlmi siyaseti ya bilmiyor veya kıymet vermiyoruz. 

-Sünnet-i seniyyenin kuralları,ruhu cesed kuyusundan çıkarmak 

merdiven olmasını idrak edemiyoruz. 

-Evde ne kadar Risale-i Nur ve Kur’an bile okursak sosyal tarafımızın 

zemini olan derslere iştirak etmiyoruz.Etsek bile o ortamı ve ders yapanı 

eften püften bahanelerle eleştirerek manevi dimağ ve kalb midemizi 

bulandırarak istifade etmeden dağılıyoruz.Oysa ilim meclislerinin Cennet 

bahçelerinden bir bahçe olduğunu unutuyoruz. 

 
-Elimizde var olan nimetlerin kıymetlerini unutuyoruz.Hep olmayanlara 

odaklanıyoruz..Var olanlarla mutlu  olma yolunu aramıyoruz. 

-Sorumlu hududlarımızda kalamıyoruz.Sorumlu sahalarını unutma!      

Her sorumlu sahanda bir vazifen var.Keyfemâ yeşâ’  hareket etmekten 

kaçınmıyoruz.  Sen vazifeni yap, vazife-i İlahiyeye karışma. 

-Allah’ın(cc) sana biçtiği role kanaat et. 

Etrafındaki dost ve kardeşlerinin kıymetlerini bil.Onlar sana en yakın 

dostların olduğunu bilerek adım at.Onların üstünden küçük küçük 

hesaplar yapma. 

-Kendi meşrebine kanaat etmek diğerlerine adaveti işmam etmemeli.                                         

Dikkat et.Tenkid ve gıybet ettiğin kardeşinden sana dualar geleceğini 

unutma. 

-Evradlarını  ve Risale derslerini ne pahasına olursa olsun ihmal etme.               

Çünki Şeytan,cinni iblis ve ervah-ı habiselerin fırsat beklediklerini unutma. 

-Dilini ne bedduaya ne de lanete alıştırma. 

-Sorunların kaynağı  ve çözümün de kaynağı dimağındadır.(Dimağda serbest 

bölge var,onu not alarak 3 defa dinle.www.nurdersi.com da serbest bölge) 

-Varlığı oldukları gibi değil, olduğumuz gibi görürüzü unutma.Senin 

görüp anladığın gibi sırf olmadığını,başka bakış taraflarının,hikmetlerinin 

ve gayelerinin olduğunu unutma. 

-Kütle,ağırlık kullanılmayan enerjidir.Bundan kurtulmanın tek yolu 

harcamak manasına gelen harekettir.Nasıl ki; E= m.c
2

 birbirlerine 

dönüştükleri gibi.Seni kötü düşündürüp, kötü hissettiren negatif 

enerjilerini mutlaka ama mutlaka hareket yaparak atmaya çalış.           

Yoksa senden kötü söz veya fiil olarak çıkacağını unutma. 

-İnsanı sevmek değil,sevildiğini bilmek daha mutlu ediyor.İnsana           

öz güven veriyor.Kabul görmüyorsan yargılanıyorsun demektir.İnsanı  en 

çok mutsuz yapan da yargılanmaktır.Sen buna fırsat verme.Yani su-i zan 

yapma ve başkasının su-i zan yapmasına da vesile olacak söz ve 

davranışlarda bulunma. 

  -Başkası olmaya gayret gösterme,sen sen olmaya gayret göster.                      

Ne derler diye değil ruhum ve Rabbim ne der diye yaşamak hedefin olsun. 

Allah'ın (cc) dostlarını ve düşmanlarını iyi tanı ve asla düşmanlarıyla beraber 

olma.Onlarla zaruret miktara kadar beraber ol ve hemen ondan uzaklaş.            

Yoksa dinde DECLİYET kanunu seni anafor eder olacağını unutma.. 

 

- Hergün Kur'andan,Hizb-ül Kur'andan,Büyük cevşenden (Hizb-ül Hakâik-ın 

Nuriye) derslerini mutlaka oku.Risale-i Nurdan en az her gün on dakika             

SESLİ OKU.Tv,internet ve haberlerden uzak dur.Sevmeyi,affetmeyi,kucaklamayı 

öğren ve uygulamaya gayret et.Kusursuz dost arama.Dostlarının kıymetini 

vefatlarından sonra farketme.Bedeninle fazla ilgilenip putlaştırma.Ruhuna hergün 

yatırım yap.Yani : AKILLI OL... 
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