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"Birbirlerine gösterilirken insanlar...
Suçlular, o sürecin azabından kendini
kurtarmak için oğullarını fidye olarak
(ateşe) vermeyi düşünür... Karısını,
kardeşini; aralarında yaşadığı tüm
yakınlarını; yeryüzünde yaşamış
olanların tümünü (fidye verse) de
kendini kurtarsa!"
Me'aric: 11-14
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
�
EL MÂNİ'...
Hak etmeyene, hak etmediğine
erişmesine engel yaratan!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
Allah için dost olan kimseyi, Allahü teâlâ,
Cennette hiçbir ameli ile ulaşamayacağı
yüksek dereceye yükseltir.)
[HADİS-İbni Ebiddünya]
�
@AhmedHulusi: "BEN"liği yani egoyu
yani enaniyeti yok edecek tek şey
AŞK'tır... Ki o da herkeste yaşanabilen
bir şey değildir. AŞK çılgınlıktır!

http://haber.gazetevatan.com/Haber/500
182/1/Gundem
http://www.okyanusum.com/vatan_reha.
html
❤
İnsan ne et arar ne kemik
Ya gönül arar girecek
Yada gönül olur girilecek
Muhacir - Ensar
Yk
�
O’nun uğrunda mücahede edene O
hidayet yollarını gösterir.
Abdülkadir Geylani
�
Neyi arzuluyorsan, arzu ettiğini önce
kendin yap. örneğin: Sevilmek
istiyorsan, önce sevmeyi öğren.
Kazanmak istiyorsan, önce çalış.
Hürmet görmek istiyorsan, Önce hürmet
et.
Muhyiddin İbni Arabi
�
Melekût âleminde suretler sıfata tâbidir.
Öyleyse kötü mânâ, kötü surette
görünür. Demek ki Şeytan, köpek,
kurbağa ve domuz suretinde görünür.
Bu suretler mânâların etiketidirler ve

mânâların doğruluğunu aksettirirler. Bu
sırra binaen rüyada maymun ve domuz
görmek, kötü insana işaret ettiği gibi,
koyun görmek de iç âlemi geniş insana
işaret eder. Her rüya bu ölçüye göre
tefsir edilir.
GAZÂLİ
�
"Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar
olandır."
Cüneyd-i Bağdadi
�
İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir
zaman küçülmez, alçalmaz.
Hacı Bektaş Veli
�
Sabretmek öylece durup beklemek
değil, ileri görüşlü olmak demektir. Sabır
nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp
gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah
aşıkları sabrı gülbeşeker gibi tatlı tatlı
emer, hazmeder. Ve bilirler ki, gökteki
ayın hilalden dolunaya varması için
zaman gerekir.
Şems-i Tebrizi
�
Ben doğru yolda kaybolmuş kişi
görmedim.
Şeyh Sadi
�

"Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey
yapmayan insandır. Ve hayatta en
büyük hata, kendini hatasız sanmaktır."
Yunus Emre
�
Çapın, çılgınlığın kadardır.
Mevlana
�
Bilgi, anna babalarımızdan
öğrendiklerimizin yanlış olduğunu
gösterir.
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/
�
İstanbul'da parçalı bulutlar akşam
saatlerinde yağış bırakacak. Çarşamba
ve perşembe de yağış var. Perşembe
yağışa soğuklar da ekleniyor, akşam ya
da gece karla karışık yağmura dönebilir.
Havayı Koklayan Adam
☁

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
http://www.okyanusum.com/belgesel/su
_buyuk_gizem.html
http://www.youtube.com/watch?v=fdgTX
-pW8fY&feature=em-share_video_user
http://youtu.be/tb5cPVK8jwA
http://www.haberturk.com/saglik/haber/8
04230-hz-muhammed-2-ogun-yerdi
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf
gazetesi.com-/
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/
http://www.okyanusum.com/

