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"OKU yaşam bilgini (kitabını)! Bilincin bu
aşamada, yaptıklarının sonucunun ne
olduğunu görmeye yeterlidir."
İsra': 14
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
�
ER RÂUF...
Çok şefkatli, acıyan; kendisine
yönelenleri, onlara zarar verip sıkıntıya
sokacak davranışlardan koruyan,
uzaklaştıran.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun
bir huyunu beğenmezse, bir başka
huyunu beğenir.” [Hadis/Müslim,
Radâ'61]
�
Çok Bilenlerden önemli bir kısmı
egolarına yapıştırdıkları ilimle Kocaman
birer Firavun oldular!… Çok
Düşünenlerin bir kısmı uçuk hayallerinin
peşinde uzayda kayboldular!… Çok
Koşanlardan bazısı hızlarını alamayıp
uçurumlara yuvarlandılar!… Çok
Sevenlerin ekserisi Kutsal (!) Aşk

Vadisinde melankolik rüyalara daldılar…
Kimler mi kalır eleğin üstünde?!..
Yolu ister bilim, ister sevgi, ister hizmet
olsun; yolu ve yöntemi ne olursa olsun
sadece tek bir kesim kalacak elek
üstünde; SAMİMİ OLANLAR!…
Çünkü; “Sadece, samimiyete erenler ve
ona tâbi olanlar Hakikate erecektir!”
Üstad Ahmed Hulûsi
�
“Güzellik giyinenlerin süslüğü ile
oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel
olunur..”
Hz. Ali
�
« Namaz da bir zikirdir. Miraca gitmektir.
İbadet bundan dolayı farzdır. ''Farz''
demek mecburi demek değildir. Hak'ka
yanaşmak için muhakkak şarttır. Hak'ka
yanaşmanın edebidir, usulüdür ; bunsuz
olmaz demektir. »
İbni Arabi
�
« Hak yoluna girmek isteyene dört şey
vacibtir:
1- İçinde hurafe ve bid'at olmayan doğru
ve sağlam bir inanç.
2- Bir daha kusur işlememek ve günaha
girmemek hususunda nasuh tevbesi
etmek.
3- Hak sahiplerinin senin üzerindeki
haklarını onlar hoşnut oluncaya ve

üzerinde hakları kalmayıncaya kadar
ödemek.
4- Allahın emir ve yasaklarını bilecek
kadar din bilgisini, dünyada kendini
kurtaracak kadar da diğer ilimleri
okuyup, öğrenmek »
İmam Gazali
�
“Okunacak en büyük kitap insandır..”
Haci Bektasi Veli
�
“İnd-i Sânî’de, bütün mahlûk TEK bir
NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu,
NOKTA da bir NÜKTEDİR!..”
Ken’ân Rifâî
�
Allah'ın zikrinden alıkoyan gafillerin
hallerinden suratle uzaklaşmak gerekir.
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/

"Sen yine de bana nasılsın diye sor.
Kötüysem iyi olurum."
Kelebek Etkisi
�
Hayat iki şekilde yaşanır: ya hiç mucize
yokmuş gibi, ya da herşey birer
mucizeymiş gibi."
Albert Einstein
�
İstanbul'da kuvvetli sağanak var,
zayıflaması öğleni geçer. Yağış yarın da
olacak. Sıcaklık 10 dereceye iniyor,
hafta ortalarından sonra 5-6 derecelere
geriler, yağış keser ama kuvvetli giyinin.
Havayı Koklayan Adam
�
Sizin İçin Seçtiklerimiz...
http://www.okyanusum.com/belgesel/ruh
_maddeye_karsi_3.html
http://www.youtube.com/watch?v=dhcbJ
kZn_DY&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=05Dlz
r9VCI4&feature=youtu.be
http://m.youtube.com/#/watch?v=JhF40
DWDe30&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv
%3DJhF40DWDe30

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf
gazetesi.com-/
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/
http://www.okyanusum.com/
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Gazete Eki (1)...
Adnan Oktar'dan 21 Aralık Kehanetleri
https://www.dailymotion.com/embed/vid
eo/xvnc9h
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Gazete eki...
Gazetemizde bugün çıkan soru ve
cevap şeklindeki metnin sadece..
Çünkü; "Sadece samimiyete erenler ve
ona tabi olanlar Hakikate erecektir!"
kısmı Üstad Ahmed HULÛSİ'ye aittir.
Düzeltir okurlarımızdan özür dileriz.

