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“Önümüzdeki bayram Kurban Bayramı
değildir...
Kurban kesilen hayvanlar için bayram
yapılmaz!..
Halk dilinde konuşulan bu olay gerçekte
yanlış bir değerlendirmedir..."
Üstad Ahmed Hulûsi
http://haber.gazetevatan.com/Haber/489
058/1/Gundem

Daha nice alâmetler! Necm (yıldız hakikat ehli {ashabım gökteki yıldıza
benzer; hangisine uyarsanız hakikate
erdirir... hadisi}) olarak hakikate erdirir!
Nahl Suresi:16
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EŞ ŞEKÛR... Verdiği nimeti çoğaltmak
için o nimeti değerlendirten. Birimde
verilen nimeti hakkıyla değerlendirerek
“daha”sına açılmayı oluşturan. “Keriym”
isminin özelliğini tetikler. Bu ismin
özelliğinin kapalı kalması ise, birimi
kendisine ulaşana karşı kapanmayı; o

nimeti değerlendirmek yerine başka
yönlere dönerek o nimetten
perdelenmeyi yaşatır. Bu da “nankörlük”
yani verileni değerlendirmemek olarak
tanımlanır. Verilenin gerisinden mahrum
kalma sonucunu doğurur. Nimetin ardı
kesilir!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

Allah ım! Bizi bağışla, bize merhamet
eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve
hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle,
bizi cennete koy, bizi cehennemden azat
eyle, bütün işle-rimizi ıslah eyle.” (İbn
Eb Şeybe, Dua, 135, No: 29342)
Bu duasında Rasulallah (s.a.s. , yüce
Allah tan yedi istekte bulunmuştur:
-Mağ iret, merhamet ve Allah ın rızası, İbadetlerinin kabul olması-, Cennete
girebilme ve cehennemden korunma,
-İşlerinin düzgün olması.
Bu duasında Rasulallah, tekil siygası
değil çoğul siygası kullanmıştır.
İsteklerini hem kendisi hem de diğer
mü minler için istemiştir.

Terk edebildikleriniz kadar ileriye
geçebilirsiniz, yönelişiniz gerçeğe
olduğu sürece.
Üstad Ahmed Hulûsi
@AhmedHulusi: 4. AN-NISA - Decoding

The QURAN
http://t.co/oDWArDLQ

HAC BAYRAMINIZI
içtenlikle kutlar, hayatımızı yönlendiren
nice olayların sırrına vakı olabilmeyi
Allah'tan niyaz ederiz..
Tasavvuf Gazetesi

Seni anlamaktan aciz olduğunu
anlamak, gerçekten seni anlamak
demektir.
Hz. Ebubekr (ra)

Gerçekle savaşan, elbette alt olur gider.
Hz. ALİ (kv

Faydasız ilim, şi asız ilaca benzer.
Güzel ilim, çalışma ile beraber olandır.
Muhyiddin İbni Arabi

Sığ suları en ha i rüzgarlar bile
coşturabiliyor. Derin denizleri ise ancak
derin sevdalar. Anladım ki, derin ve
esrarengiz olan her sey susuyor.
Anladım ki susan her şey derin ve
heybetli.
Şems-i Tebrizi

Sen bizim suretimize [yüzümüze] değil,
siretimize [ahlakımıza] bak.
Hz. Mevlana

Olgun bir adamı dost edinmek
isterseniz, eleştirin; basit bir adamı dost
edinmek isterseniz methedin.
Şeyh Sadi Şirazi

Derman aradım derdime
Derdim bana derman imiş
Burhan arardım kendime
Aslım bana burhan imiş
Niyazi mısr hz

Hakkın varlığını ispat etmek zorundasın
ama kendi varlığını ispatlamak zorunda
değilsin. Çünkü sen yoksun.
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-fyuksel
http://blog.radikal.com.tr/

"Unutan iyileşir."
F. Nietzsche

"İnsan sevdiği kadar a eder."
Rochefoucauld

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf
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http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/
http://www.okyanusum.com/
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