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Eğer sana hile yapmak isterlerse, 
muhakkak Allâh sana yeter! O ki, 
yardımı ve diğer iman edenler ile 
seni desteklemiştir.  
Enfal Suresi:62 
[AHMED HULÛSİ 
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 
� 
 
EL VÂLİY... 
Hükmüne göre yöneten. 
 
EL MÜTEÂLİY... 
Sonsuz sınırsız yüce; yüceliği her 
şeye yaygın! Âlemlerdeki hiçbir akıl 
ve idrakın kapsamıyla, hiçbir fıtratın 
mahiyet ve yansıtıcılığıyla 
sınırlanmayan yücelik sahibi. 
Üstad Ahmed Hulûsi 
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 
� 
 
Kur'an okumaya devam ediniz. 
Çünkü o Kıyamet Günü'nde okuyup 
gereğini yapanlara şefaatçi olacaktır.  
(Hadis-Müslim, Misafirin 252)  
� 
 
Ölüm, her yaşam sonunda kişiye 
gelen fetihtir. 
 



"FETH kişinin ruh bedenle yaşam 
anına geçişinin adıdır. O andan 
sonra geleceğe dönük konulara 
imanın yararı olmaz çünkü beyin 
yitirilmiştir artık." 
Üstad Ahmed Hulûsi 
 
@AhmedHulusi: 7. AL-A'RAF - 
Decoding The QURAN 
http://t.co/JbW19Nzd 
� 
 
Çok uyar olmak iki yüzlülüktür,çok 
aykırı davranmak da bedbahlıktır. 
Hz. Ali  
� 
 
Beyin'in (Rabb'in ), farkındalık 
alanına düşenle kayıtlı (sınırlı ) 
kalmama komutlarıdır, Tövbe! ve 
İstiğfar ! 
YK 
� 
 
Alemde bulunan her şey 
mü'mindir.Zira âlemde bir şey yok ki 
Allah' ı tesbih ve O'na secde 
etmesinler. 
İbni Arabi hz. 
� 
 
En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi 
ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, 
gençlik hevesatına esir olmayıp 
gaflette boğulmayandır. 
Said Nursi  

http://t.co/JbW19Nzd


� 
 
Sen gel de yeter ki yola yük olmam 
yol olur gelirim. 
Mevlana Hz 
� 
 
Bilgi sayesinde insanlar birbirine 
kenetlenecek, farklılıklara hoşgörü 
gösterecek, farklı yaşam biçimleriyle 
yaşamayı içine sindirecektir. 
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/ 
� 
 
"Sevmek, bir başkasının hayatını 
yaşamaktır."  
Balzac 
� 
 
İstanbul lodosla ısınıyor, sıcaklık 13-
14'lere çıkar, bir soğuk bir ılık 
sağlığınıza dikkat edin, cuma yine 
soğuyor. Bugün güneş görülür, gece 
yağışlı. Yarın aralıklı yağışlı akşam 
sağanak şeklinde.  
Havayı Koklayan Adam  
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� 
 
Sizin İçin Seçtiklerimiz.. 
 
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=38
2084&kn=18&ka=4&kb=18 
 
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/216
04790.asp 
 
http://youtu.be/E_VrTh2Q4Dc 
 
http://www.youtube.com/watch?featu
re=endscreen&v=4nO4dXaPOSk&N
R=1 
 
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasav
vufgazetesi.com-/ 
 
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/ 
 
http://www.okyanusum.com/ 
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