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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

Hani Rabbin Âdemoğullarından, onların
bellerinden (menilerinden, genlerinden)
kendi zürriyetlerini alıp; onları kendi
nefslerine şahitlendirerek sordu: "Elestu
BiRabbiküm = Rabbiniz değil miyim?",
(onlar da) "KALU = dediler, BELA =
evet, Şehidna = bilfiil şahidiz"... Kıyamet
sürecinde, "Biz bundan kozalıydık
(gafildik)" demeyesiniz! (İslam fıtratı
üzerine yaratılır tüm insanlar konusunu
anlatmakta... A.H.)
A'raf Suresi: 172
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL KEBİYR...
Esmâ’sıyla yarattığı âlemlerinin
büyüklüğü kavranamaz olan.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

Bütün hastalıkların kaynağı, birbiri
üstüne yemek yemektir. [Camiüssağir
1:532, No:1087] Hadis

Mudill isminin açığa çıkışı halinde tanımı
gaflet olur. Gaflet, hakikatının seyrinin
olmayışıdır. Allah gibi seyredemeyip
yorum katarak seyreden gafildir. Gafletin
tek çözümü Hadî'nin devreye girmesidir.
Gafil yanmada olandır, yanacak olandır.
Üstad Ahmed Hulûsi

Övünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış
hem de toprağa dönünce kendisini
kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye
yarar!
Hz. Ebubekr (ra)

Hırs seni kul etmesin, Allah seni hür
yarattı.
Hz. ALİ

"Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler
hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve

ahirette sana fayda verecek işlerle
uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak.
Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar.
Çünkü yakında dünyadan alınacak,
ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat
ve hoş bir hayat arama. Hz. Muhammed
(S.A.V.); "Hayat, ahiret hayatıdır"
buyurdu."
Abdülkadir Geylani Hz.

Gerdan Ben'den, Kılıç Sen'den olmuşsa
ne hoştur ölmek.Öldür beni bedenimde,
fena olayım! O beden mezarında , Hayy!
Yeniden dirileyim. Gözün, gözümdür
gayrı, doya doya bakınayım. Bedenim
sahabendir, seyr olup, gezip dolaşayım.
Ruhum Senin parçandır, kavuşmayı
bekler hasretle, De ki, hemen yanında
olayım.
Muhyiddin İbni Arabi

Ey aşk! Seni senelerce yaban ellerde,
hoyrat dillerde aradım. Oysa
bendeymişin bilememişim.
Oyalanmışım. Kalakalmışım.
Şems-i Tebrizi

Büyüklerin eteğini bırakma. Mayası
bozuk kişilerle düşüp kalkarsan, izzet ve
vakalarını kaybedersin. O halde
büyüklerin eteğine yapış.
Şeyh Sadi Şiraz

"Aşk davadır, cefa da şahidi. Şahidin
yoksa dava düşer.."
Hz. Mevlana

Arifin yaşamı kayıtlanmamak,
sınırlanmamak ve haddini bilmekle
geçer.
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/

"Acı çekmek bir şey değil ama neyin
acısını çektiğini bilmemek kahrediyor
insanı."
(İtiraf)

Büyük bir şirketin üst düzey
yöneticilerinden biri, bir gün New York
üzerinde balonla dolaşmaya çıkar.
Aksilik bu ya, pusulasını aşağıya
düşürür ve kaybolur. İnmek için uygun
bir yer ararken bir gökdelenin tepesinde
sigara içen bir adam görür ve alçalır.
-"Pardon. Ben neredeyim acaba?" diye

sorar.
- "Yerden 500 feet yükseklikte bir
balonun içindesin" der adam. Yönetici
sinirlenir:
-"Sen mühendissin değil mi?" diye sorar.
-"Evet." der adam. "Nereden bildin?"
- "Çünkü başım belada ve sana bir soru
soruyorum. Verdiğin cevap 100% doğru
fakat hiç bir işime yaramıyor."
-"Sen de yöneticisin değil mi?" diye
sorar Adam.
-"Evet sen nereden bildin?" –Adam
"Çünkü yerden 500 feet yükseklikte bir
balonun içinde kaybolmuşsun. Pusulan
yok, berbat durumdasın. Fakat bu şimdi
benim suçum oldu." ...!!
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http://www.hurriyet.com.tr/gundem/2178
9946.asp
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