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Biz her Rasûlü, kendilerine Allâh'ın 

izniyle itaat edilmeleri için irsâl ettik. 

Eğer onlar nefslerine zulmettiklerinde 

sana gelselerdi de Allâh'tan bağışlanma 

niyaz etselerdi, Rasûl de onlar için 

istiğfar dileseydi, elbette Allâh'ı Tevvab 

ve Rahıym bulacaklardı. 

Nisa Suresi: 64 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

� 

 

EL ĞANİYY... 

Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerle 

sınırlanıp kayıtlanmayan ve o vasıflarla 

etiketlenmekten dahi münezzeh olan; 

"Ekberiyeti" dolayısıyla! Esmâ'sıyla 

sayısız sınırsız zengin olan! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

� 

 

"İnsanlarla sürtüşmekten sakın! Çünkü 

bu iyi hasletleri örter, çirkinleri ise su 

yüzüne çıkarır." [Hadis/Taberâni, 

Mu’cemu’s-Sağir, 2/427] 

� 

 

Evet dostum, işte sende var olup da, 

açığa çıkmamış olan o hakikat, "Rasûl 

Allâh" yani "Allâh İlmi'nin açığa çıkış" 



sûreti olarak sana seslendiğinde, sen 

O'na hakkını vermezsen, sonucunu 

ebedî basîret körlüğü olarak yaşarsın! 

Değerlendirmek suretiyle şükreden ol; 

bu en değerli şeyi görmezlikten gelerek 

değerlendirmemekle nankör olma! 

 

Hitap edeni gör ve edebini takın! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

Kaynak:http://www.ahmedhulusi.org/yazi

/muhtesemirsal.htm#ixzz2F7qoFf3q 

� 

 

Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin 

söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından 

kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir 

fayda bir olmaz. 

Hz. Ali (ra) 

� 

 

İnsanlar arasında zenginle fakir ayırımı 

yapan kurtuluşa eremez. 

Abdülkadir Geylani Hz. 

� 

 

İhtiyacı olan bir kimsenin o ihtiyaca 

ulaşması için ilk şart, o ihtiyacı sabahtan 

akşama kadar elde etmedikçe yemek 

yememektir. 

GAZÂLİ 

✳ 

 

"Allah bazen dilediği halde emretmiş, 

bazende emrettiği halde dilememiştir. 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/muhtesemirsal.htm#ixzz2F7qoFf3q
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/muhtesemirsal.htm#ixzz2F7qoFf3q


İblis'e, Adem'e secde etmesini emrettiği 

halde, secdenin yapılmasını irade 

etmemişti. Eğer İblis'in secde etmesini 

isteseydi, İblis secde ederdi. Adem'in 

malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı 

ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde 

idi. Eğer ağaçtan yenilmesini 

istemeseydi Adem yemeyecekti." 

Caferi Sadık 

� 

 

Cüneyd-i Bağdâdî (rah) derki: 

''Kim,yeterince Kur'an'ı ezberlemez ve 

sünneti bilmezse,bu terbiye işinde 

kendisine uyulmaz; çünkü bizim bütün 

ilmimiz Kur'an ve sünnete bağlıdır. Bu 

yol, boş dava ve sözde kalan iddia ile 

değil, takvâya uyarak ve şüpheli işlerden 

kaçarak elde edilir.'' 

� 

 

Araştırma, açık bir sınavdır. 

Hacı Bektaş Veli 

� 

 

Düşmana karşı atarsan ok, say kendini 

de ok hedefinde. 

Şeyh Sadi Şirazi 

� 

 

En üstte değil, Allah'tan en altta olmayı 

dilemelisin. 

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-f-

yuksel 

 

http://blog.radikal.com.tr/ 

� 

 

“Aşık olmak acı çekmektir. Acı 

çekmemek, için kişi aşık olmamalıdır. 

Ama,kişi sonra aşık olmamaktan dolayı 

acı çeker” 

Love and Death 

� 

 

"Özür dilemen senin haksız olduğun 

anlamına gelmez; Karşındaki insana 

verdiğin değerin, egondan yüksek 

olduğunu ifade eder." 

Freud 

� 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

 

http://haber.gazetevatan.com/Haber/499

745/1/Gundem 

 

http://haber.gazetevatan.com/diyanet-

zamanini-acikladi/499677/1/Manset 
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http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/2216

7914.asp 

 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/2216

6829.asp 

 

http://www.youtube.com/watch?v=D-

Lp2QnYADk&feature=youtube_gdata_pl

ayer 

 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf

gazetesi.com-/ 

 

http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/ 

 

http://www.okyanusum.com/ 
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