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Dini hikayeler En guzel ve anlamlA dini hikayeler icin okumanA zA
tavsiye ediyorum.Hikaye 1kullarA ndan biri bir ruya gorur; ruyasA
nda kendisine soyle denir:-Sabah olunca, karsA na ilk cA kanA ye,
ikinci cA kanA sakla, ucuncu cA kanA n dilegini kabul et, dorduncu
geleni uzme, besinciden de kac!Sabah oldu; dA AYarA ktA . Yola
koyulup gitti. KarAYA sA na bir daAY ktA . Bu koca daAYA grnce
AYaAYA rdA . Kendi kendine AYyle dedi:...Rabbim bana bunu

yememi emretti.Sonra AYyle dedi:Rabbim bana gcmn yetmeyeceAYi
bir AYeyi emretmez.Onu yemeye karar verdi. DaAYa doAYru yrd.
YaklaAYtA ka daAY kld. Tam yaklaAYtA AYA zaman koca daAY
bir lokmaya dnAYmAYt. Onu tutup yedi, baldan tatlA buldu. Allah'a

hamdetti, yryp gitti. KarAYA sA na altA ndan bir leAYen ktA .
Azyle dedi:Rabbim, bunu da saklamamA emretti. Bir ukur kazdA ,
onu gmd. Yrd, az gittikten sonra dnp baktA . LeAYen toprak yzne
kmA AYtA . Geri dnd, tekrar gmd. Biraz gitti; baktA ki, yine kmA
AY bir daha gmd, yine toprak stne ktA . Kendi kendine,"e;Ben

emredileni yaptA m."e; diyerek bA rakA p gitti.KarAYA sA na bir
kuAY ktA . PeAYinden bir AYahin onu kovalA yordu. KuAY ona
AYyle dedi:-Ey Allah'A n sevgili kulu, beni sakla. Bana yardA m
et.Onu aldA . Koynuna sakladA . PeAYinden AYahin geldi; AYyle



dedi:-Ey Allah'A n sevgili kulu, ben am. Sabahtan beri de bu
kuAYun peAYindeyim. Onu yakalamak istiyorum. KA smetime
engel olma.Kendi kendine AYyle dedi:"e;ncnn dileAYini yapmam
emri verildi, yaptA m. Drdncy zmemem emredildi. Azimdi ne
yapacaAYA m?Bu iAYe AYaAYtA . Sonra bA ak aldA ; kendi

uyluAYundan bir para et kesti, AYahine attA ; o da kapA p katA .
Daha sonra kuAYu saldA . Bundan sonra, yryp gitti. KokmuAY bir
leAY grd. Onu da bA rakA p katA . AkAYam olunca AYu duayA
yaptA :-Ya Rabbi, emrini yerine getirdim. Bu iAYlerin manasA ne
ise bana bildir.Daha sonra, ryasA nda AYyle anlatA ldA :-Birinci grp
yediAYin fkedir. nce koca bir daAY gibi grlr; sabA rla fke yutulursa,
baldan tatlA olur.A kincisi iyi amelindir. Ne kadar saklarsan sakla;
yine meydana kar. ncs, sana bA rakA lan bir emanettir, ona hA yanet
etme. Drdncs AYudur: Bir insanA n sana bir dileAYi ulaAYA rsa,

onu yerine getir; isterse sana lzA m olan bir AYey olsun. BeAYincisi
gA ybettir. A nsanlarA n gA ybetini edenlerden ka. Azphesiz her

AYeyi bilen Allah(c.c)'tA r...dogan.publishing@gmail.com
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