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"Onu tesviye edip (beynini oluşturup), o
yapının içinden Ruhum'dan (Esmâ
mânâlarımdan) nefhettiğimde (açığa
çıkardığımda {nefh yani üflemek, içten
dışa şeklinde olur daima. A.H.}) Ona
secdeye kapanın (hükümranlığını tasarrufunu kabul edin)!"
Sâd Suresi: 72
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL MUKİYT...
Hafiyz isminin özelliğinin oluşması için
gerekli olan maddi veya manevî olarak
nitelendirilen alt yapıyı oluşturup
meydana getiren.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Gerçek mü'min, insanlara dil uzatan,
lanet eden, kötü davranışlarda bulunan
ve hayâsızca konuşan kişi asla değildir."
Tirmizi,Birr,48]

Amel, Efal aleminde kişinin cehennem
azabından kendini kurtarması, cennete

geçmesine vesile olan bir
mekanizmadır... Esas olay Allahı tanıma
ve bilme denen şey, itikat(imanteslimiyet) esasından başlar...
Üstad Ahmed Hulûsi

Şayet ben Allah'a ve resulüne karşı
gelirsem, bana itaat etmeyiniz.
Hz. Ebubekr es-Sıddık

Allah'ın beni sevdiğini, istediğim her şeyi
vermemesinden anlıyorum.
Hz. Ali Ra.

İmam-ı Gazali (rh.) anlatıyor: Ariflerden
biri: “Şeytan gayet zayıf, sıska ve beli
kambur bir adam kılığında bana
göründü. Ağlıyordu. Kendisine: “Seni
ağlatan nedir?” dedim. “Hacıların yola
çıkması!” dedi.
“Seni bu derece zayıflatan nedir?” diye
sordum, “Atların Allâhü Teâlâ yolunda
şahlanması!” cevabını verdi.
“Ya belini kamburlaştıran?” dedim,
“Kulun “Allâh’ım! Senden hüsn-i hâtime(;
son nefeste îman) istiyorum” diye duâ
etmesi, dedi.

Görünüşte ibadeti çok olan kamil
zannedilir. Gerçek Kamil, içsellikte Hak
ile , dışsallıkta Halk ile olandır.
Muhyiddin İbni Arabi

Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak
gönüllülük yaraşır.
Hacı Bektaşi Veli Hz.

Temiz ve helâl ye de, ister sabaha kadar
ibâdet et, ister uyu!
İbrâhim bin Edhem

"Gönül öyle yol geçen hanı değil,
dergahtır! Paldır küldür girilip çıkılmaz,
günahtır!"
Hz. Mevlana

Fark yorumdan kaynaklanır.
Ahmed F. Yüksel
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Dehşet verici küresel olaylar sırasında
ortak bilincimiz senkronize olur bu
numaretik diziler rast gele sayılardan
meydana gelir bilim bu fenomeni
açıklayamaz ama din açıklar. Buna dua
denir
TOUCH (touch bir dizi)
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