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13-) Muhakkak ki: "Rabbimiz, Allâh'tır" 

deyip sonra o doğrultuda yaşayanlara 

gelince; onlara korku yoktur ve onlar 

mahzun da olmazlar. 

 

14-) İşte onlar Cennet Ashabı'dır... 

Yaptıklarının cezası olarak onda 

sonsuza dek yaşarlar! 
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EL BASIYR... 

Açığa çıkan Esmâ özelliklerini her an 

seyir ile onlardan çıkanları değerlendirip, 

sonuçlarını oluşturan. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 
 

Hz. Ebü Bekri's-Sıddik (radıyallahu anh) 

anlatıyor: 

"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) 

buyurdular ki: "İstiğfar eden kimse 

günde yetmiş kere de tevbesinden 

dönse günahta musır sayılmaz." 

Tirmizi, Daavât 119, (3554); Ebü Dâvud, 

Salât 361, (1514). 

[Hadis.1860] 



 
 

"Huzuruna çıkan" hüsrandadır!. 

"Huzurda olmanın sonuçlarını yaşayan", 

yanmaktan azad olmuştur! 

"Huzurdan uzaklaştırılmışlığı" yaşayanın 

alameti, çeşitli indi, nefsani, şeytani 

gerekçelerle yaptığı dedikodu ve 

gıybetle ömür tüketmesidir!. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

http://sozcu.com.tr/yeni-kitaplar.html 

 
 

Hayırlı kimselerle sohbet et!.. Şerlilerden 

yana güven içinde olursun. 

Hz. Ali 

 
 

Ben münafıkları suya daldırırım. İrfan 

sahiplerini denerim. İçi bozukları bıçakla 

vurup kesmem, su ile terbiye ederim. 

Abdülkadir Geylani Hz. 

 
 

Bir dirhem sahibi arifin kalbindeki 

boşluk, iki dirhem sahibi arifin kalbindeki 

boşluktan daha büyük olur. 

Muhyiddin İbn Arabi 

 
 

Eğer kelime-i tevhidin mânâsı; kalbinde 

ise mümin, ruhunda ise âşık, "sırr"ında 

[kalbdeki vedia-yı ilahi ve lâtife]  ise 

mükaşifsin. 

http://sozcu.com.tr/yeni-kitaplar.html


Birinci nevi iman avama, ikinci havassa, 

üçüncü havass-ı havassa aittir. Bu 

itibarla, ilki manadan yoksun, mücerret 

bir haber-i sadıkın, ikincisi kalbin 

inşirahının (ferahlamak, mesrur olmak) 

ve basiretin, üçüncüsü mükaşefe ve 

müşahedenin meyvesidir. 

Gazali 

 
 

İnsanoğlu yaradana dönerse kula, 

yaradandan dönerse pula benziyor. 

Hz.Mevlana 

 
 

Göz ile görmek, kulak ile işitmek bir 

işlevdir. Ancak insan beyni ile görür ve 

işitir. 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge

r/?UyeNo=2474634 

 

http://blog.milliyet.com.tr 

 

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-

yuksel 

 
 

 Yaşananlar geçmişte değil, Şimdi 

yaşandı. Yaşanacaklar gelecekte değil, 

Şimdi yaşanacak. 

E.Tolle 
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Eğer hasta olmak istemiyorsan… 

 

* Duygularını anlat. 

* Saklanan veya baskılanan heyecan ve 

duygular; gastrit, ülser, bel fıtığı, bel 

ağrıları gibi hastalıklara yol açar. 

* Zamanla, duyguların bastırılması 

kansere dönüşür. 

Öyleyse, sırlarımı 

zı, hatalarımızı birileriyle paylaşmalıyız! 

* Diyalog, konuşma, kelime çok güçlü 

birer ilaç ve mükemmel birer terapidir! 

 

* Karar Vermelisin.. 

* Kararsız kişi güvensiz, endişe ve 

ıstırap içinde olur. Kararsızlık, sorunları, 

endişeleri ve çatışmaları çoğaltır. 

* İnsanlık tarihi kararlardan oluşur. 

* Karar vermek, diğerlerinin kazanması 

için vazgeçmeyi ve avantajları 

kaybetmeyi kesinlikle bilmektir. 

* Kararsız kişiler mide rahatsızlığı, sinir 

hastalıkları ve cilt sorunlarının 

kurbanıdırlar. 

(Devamı var..) 

 
 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf

gazetesi.com-/ 

 

http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/ 

 

http://www.okyanusum.com/ 
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http://www.okyanusum.com/cennet_gerc

ek.html 

 

http://www.hurriyet.com.tr/saglik/217092

92.asp 
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http://www.okyanusum.com/cennet_gercek.html
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/21709292.asp
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/21709292.asp

