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Kim (dünyevî - dışa dönük şeylerle)
Rahmân'ın zikrinden (Allâh
Esmâ'sının hakikati olduğunu
hatırlayarak bunun gereğini
yaşamaktan) âmâ (kör) olursa, ona
bir şeytan (vehim, kendini yalnızca
beden kabulü ve beden zevkleri için
yaşama fikri) takdir ederiz; bu
(kabulleniş), onun (yeni) kişiliği olur!
Muhakkak ki bunlar onları (hakikate
erme) yolundan alıkoyarlar da, onlar
hâlâ kendilerinin doğru yolda
olduklarını zannederler!
Zuhruf Suresi:36, 37
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
�
EL MUAHHİR...
Yarattığında açığa çıkacak olanı
Hakiym isminin gereğince erteleyen.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
Kur'an okumaya devam ediniz.
Çünkü o Kıyamet Günü'nde okuyup
gereğini yapanlara şefaatçi olacaktır.
(Hadis/Müslim, Misafirin 252)
�

Beyin ruhu üretir. Ruhu şekillendirir!.
İnsanın sonsuzluk bedeni olan ruhu
beyin tarafından imal edilir bu
yüzden dünyada varolduk. RUHUNU
nasıl forme edersen bedenden
ayrılmanın adı olan ölüm ile ruh
yaşamına geçer sonsuz yaşamına
devam edersin..
Üstad Ahmed Hulûsi
�
"Hayırlı eş, eşinden başkasına dikkat
çekmeyecek şekilde giyinendir."
Hz.Fatıma(r.a)
�
Mal cimrilerde, silah korkaklarda,
karar da zayıflarda olursa işler
bozulur.
Hz Ebubekir (ra)
�
Yarına bırakma! Bakarsın, yarın olur
da, sen olmazsın!
Hz.Ali
�
Gerçek olan bir mürid, her ihtiyacını
bizzat İlâhi kudretten alır. Ârif ise,
halktan alır. (A.K.GEYLÂNÎ-İLÂHÎ
ARMAĞAN-476)
�
Cüneyd (r.a) şöyle demiştir:
“Açlık, Allah’ın yeryüzündeki
yemeğidir.”

(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta /
326)
�
Uzun mesafelere ulaşmak, yakın
mesafeleri aşmakla mümkündür.
İmam Gazali
�
Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri dedi ki:
—Cenâb-Hak veli kullarının
kalplerine nûrânî tecellilerle tecellide
bulunur. Onlardan bir kısmı yalnız
marifeti taşımaya elverişli olmadığı
için Allah onları çok ibadete sevk
eder, onunla meşgul olmaya
başlarlar. (Celâl YILDIRIM - Bâyezidi Bestâmî Hazretleri / Sayfa:305)
�
"Hayat bu, bir bakarsın her şey bir
anda son bulur. Hayat bu, son
dediğin an her şey yeniden can
bulur."
Hz. Şems
�
"Günün adamı olmaya çalışma,
Hakikatın adamı olmaya çalış. Çünkü
gün değişir, hakikat değişmez.''
Hz. Mevlana
�
Güzel söz söyleyen, kimseden kötü
söz işitmez.
Firdevsi

�
Talebeler çocuktan daha acizdir.
Hocalar ise muhkem duvar gibidir.
Yeni yürüyen çocuk duvara tutunarak
yürür. Sen de yeni yürüyen çocuk
gibi alimlerin muhkem duvarına
tutunarak yürü.
Şeyh Sadi Şirazi
�
Geçmişler geleceğe, suyun suya
benzemesinden daha çok benzer.
İbni Haldun
�
Rüyada görülenler, dünyada
aranmalıdır.
Ahmed F. Yüksel
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blo
gger/?UyeNo=2474634
http://blog.milliyet.com.tr
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed
-f-yuksel
http://blog.radikal.com.tr/
�
İşin gerçeği şu ki; en güzel şeyler
genellikle son derece mutsuz,
huzursuz olduğumuz ya da tatmin
olamadığımız anlarda başımıza gelir.
Çünkü ancak böyle anlarda

huzursuzluğumuzun itici gücüyle
rutinimizden çokıp farklı yollar ya da
daha doğru cevaplar aramaya
başlarız.
M. Scott Peck
�
Sizin İçin Seçtiklerimiz...
http://videonuz.ensonhaber.com/flv/fl
video/tarihin-arka-odasi-nda-yunusemre-nin-ruhu-konustu.mp4
http://youtu.be/4IO1xZiYwZo
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasav
vufgazetesi.com-/
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/
http://www.okyanusum.com/

