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"Sizden Cehennem'e uğramayacak hiç
kimse yoktur! Bu Rabbinin kesinleşmiş
bir hükmüdür. Sonra korunanları
(korunmanın getirisi, nûrânî kuvve
sahiplerini) kurtarırız; nefsine
zulmedenleri de dizüstü orada bırakırız."
Meryem Suresi: 71-72
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
�
EL MUĞNİY...
Dilediğini, başkalarından mustağnî kılan,
zenginliği yaşatan, kendi zenginliğiyle
zengin eden. "Fakr"ın sonucu olan
Bekâ'nın güzelliklerini hibe eden... "Seni
hiçbir şeyin yok iken (fakr - "yok"lukta)
bulup da zenginliğe ("gına"ya -Bekâ'ya)
kavuşturmadık mı (El Ğaniyy kulu
yapmadık mı, Âlemlerden Ğaniyy olanın
kulluğunu yaşatmadık mı)?" (93.Duha:
8)... "Muhakkak ki 'HÛ'dur ganî eden de
fakir kılan da." (53.Necm: 48)
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
Allah için dost olan iki arkadaş,
buluştukları zaman, biri diğerini yıkayan
iki el gibi, biri diğerinden istifade eder.
[Deylemi]

"Kim dışsallıktan arınıp içselliğinde
Esmâ mertebesinin sonsuz sınırsız
seyriyle yaşamak istiyorsa, kendisini
dışsallıktan kurtarıp içselliğini yaşatacak
çalışmalarda bulunsun ve asla hakikati
yanı sıra dışsalı tanrı edinmesin!"
(...femen kâne yercu Lıkae Rabbihi
felya'mel amelen salihan ve lâ yüşrik Bi
‘ıbadeti Rabbihi ehadâ) (18.Kehf: 110)
Âhir zaman fitnesi olarak tanımlanan
deccaliyet, insanları içselliğine
dönmekten alıkoyup, dışsallıkta
tüketecek olandır.
"İman" etmen istenen "Hakikatin",
içselliğinde, sen farkında olmasan da
her an hüküm sürerken; dışsallık içinde
yarın hiçbir anlam ve değeri olmayacak
şeylere dönük yaşamanın sana
kaybettireceği şeyin değerini hiç hayal
bile edemezsin!
Üstad Ahmed Hulûsi
Kaynak:http://www.ahmedhulusi.org/yazi
/muhtesemirsal.htm#ixzz2F86mzH96
�
Halka karşı daima içinizde sevgi ve
nezaket besleyin. Onlara bir canavar
gibi davranmayın ve onları azarlamayın.
Hz. Ali(ra.)

Hak’tan korkanın korkusu arttıkça kalbi
ona korkuyu unutmayı öğretir. Onu
Hakk’a yakınlaştırır. Ona müjdeler verir.
Abdülkadir Geylani
�
Uzayıp kısalan gölge, sahibi hakkında
ne kadar bilgiye sahipse, Hakk'ın gölgesi
olan alem de sahibi hakkında o kadar
bilgiye sahiptir.
Muhyiddin İbni Arabi
�
Aklî ilimlerin şer'î ilimlere zıt olduğunu ve
bu ilimlerin bir arada bulunmadığını ve
bulunamayacağını zanneden bir
kimsenin bu zannı, basiretsizliğinden ve
körlüğünden ileri gelir. Basiretsizlikten
Allah'a sığınırız.
Aklî ilimler iki kısma ayrılır: a) Dünyevî,
b) Uhrevî
Dünyevi olanlar, tıp, matematik,
kozmoğrafya, sanat ve fen ilimleridir.
Uhrevî olanlar ise, kalbin hâllerini,
amellerin âfetini, Allah'ın sıfat ve fiillerini
bildiren ilimdir. İşte aklî ilimlerin bu iki
grubu birbirine zıttır. Bütün gayretini bu
iki kısımdan birisine sarfedip o sahada
derinleşen bir kimse, genellikle öbür
kısımda eksik kalır.
İmam Gazali
�

"Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde
kaybolmasından yeğdir."
Cüneyd-i Bağdadi
�
İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan
yıkarsan arınmaz.
Hacı Bektaş Veli
�
Kurdun kafasını, halkın koyunlarını
paraladıktan sonra değil, önce kesmek
gerekir.
Şeyh Sadi Şirazi
�
Nefsin için yok, karşındaki için var
olmalısın.
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/
�
Hakikati arayan biri, beraberinde hiçbir
teori taşımaz. Daima açıktır,
korunmasızdır... Dinleyebilir.
Osho
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