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"Allâh sizi bir nebat bitirir gibi arzdan
bitirdi. Sonra sizi oraya iade edecek
ve sizi bir çıkarışla çıkaracak. Allâh,
arzı sizin için bir sergi kıldı. Ondan
geniş yollar edinip yürüyesiniz diye."
Nûh: 17-20
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
�
EL ÂHİR...
Yaratılmış olanın sonsuza dek bir
sonrası.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
İki hırslı doymaz. Biri ilim hırslısı,
diğeri de mal hırslısı.
Hadis-i Şerif
�
"Mecazdan hakikatı bulmaya çalışan
çölde yolunu kaybeder;
hakikatı gören mecazları deşifre
eder!."
Üstad Ahmed Hulûsi
�
İlmin veraseti olmaz, ölülerinizin
kemikleriyle övünemezsiniz.
Hz. ALİ

Resulullah hariç her mahluk
perdedir; Resulullah ise kapıdır.
Abdülkadir Geylani Hz.
�
"Allah" ismi şerifine devam et.
Başından elifi kaldırırsan, Lillah kalır.
Yine Allah'ın ismindendir. ikinci lam'ı
kaldırırsan Hu kalır ki, o da Allah'ın
ismindendir. Başka hiçbir kelimede
bu özellik yoktur.
İbni Arabi
�
Kur'an takvanın, hidayetin ve keşfin
anahtarı olduğunu açıkça beyan
eder. Takva ise, öğretmen olmadan
elde edilen ilimdir.
İmam Gazali
�
Oturduğun yeri pâk et, kazandığın
lokmayı hak et.
Hacı Bektaş Veli Hz.
�
"Allah'ın velileri ile delileri arasında
soğan zarı kadar mesafe vardır!"
Cüneyd Bağdadi
�
Hangi meyve oldu da dalında kaldı?
Öyleyse ölmekten korkma, ham
olmaktan kork.
Mevlânâ
�

Nardan perdeler takıntılar, nurdan
perdeler ise Allah'a yakiyn elde
edememe koşullarıdır.
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/
�
Allah, ıstırabını çektirmediği şeyin
nimetini vermez.
Necip Fazıl Kısakürek
�
''En büyük insan, kendini en çok
sayıda insanın yerine koyabilendir...''
Jane Adams
İstanbul'da lodos deniz ulaşımını
etkiliyor. Bugün ara ara yağışlı, 1314 derece. Yarın rüzgar kuzeye
dönüyor, sıcaklık 8-9'lara iniyor,
kıyafetlere dikkat! Aşırı yağış su
baskını riski oluşturuyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
http://youtu.be/O1eOsMc2Fgg
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasav
vufgazetesi.com-/
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/
http://www.okyanusum.com/
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Nil KARAİBRAHİMGİL' den
"İnsanoğlu"...
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/2
2062015.asp#
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Gazete Eki (2)...
DUYURU!!
Merhaba
(03-Aralık 2012) Londra saati ile
hafta arası her sabah 10.00 ile 11.00

arası Üstad Ahmed Hulûsi'nin "İnsan
ve Din Sohbetleri" serisini ve Semih
Sergen'in seslendirdiği
"Allah İlminden Yansımalarla
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ" isimli
eserini Radyomuzdan takip
edebilirsiniz!..
http://www.londraturkradyosu.com/

