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"Doğrusu biz sizi yakın bir azap (ölüm)
ile uyardık! O gün kişi, ellerinin (kendine)
ne takdim ettiğine bakar; hakikat bilgisini
inkâr eden de şöyle der 'Keşke toprak
olsaydım!"
Nebe': 40
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
�
ED DÂRR...
Birimlerin sıkılıp bunalarak kendine
dönmesi için çeşitli azap veren hâlleri
(hastalık, çile, belâ) yaşatan!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) şu
ayet hakkında: "Onların çoğu, ortak
koşmadan Allah'a inanmazlar" (Yusuf,
106) şu açıklamayı yapmıştır: "Yani,
"Onlara kendilerini kim yarattı, semâvat
ve arzı kim yarattı diye sorarsınız,
"Allah" diye cevap verirler, işte bu
onların imanıdır. İbadet etmeye gelince
Allah'tan başkasına taparlar, bu da
onların ortak koşmaları, şirkleridir."
Rezin'in ilavesidir. (Taberi 13, 51).
[Hadis.662]
�

Beyne giren bütün bilgiler esasında birer
duadır . O giren bilgiye icabet ederek
Rab bir sonraki aşamada gereğini
yaşatır .
Giren bilginin duası benliğin
oluşumudur. Ve Rab ben dediğin şeyi
yaratır .
Beyin adını takıyorum veya Rab da
diyebilirim . Her an kendisinden isteyene
göre o isteğin sonucunu meydana
getirir.
Üstad Ahmed Hulûsi
❤
Android OS için "KUR'ÂN-I KERÎM
ÇÖZÜMÜ" ve "DUA VE ZİKİR"
uygulamalarını geliştirerek Google Play
Store'da yayınladım.
https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=rng.cozum.main "KUR'ÂN-I KERÎM
ÇÖZÜMÜ" - Yayın tarihi 12-12-12
https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=rng.duavezikir "DUA VE ZİKİR" Yayın tarihi 17-12-12
Rıdvan Nuri Göçmen
�
İyi ve kötü insana aynı değeri vermek
doğru değildir, bu suretle birincisini
iyilikten soğutur, ikincisini kötülük
yolunda cesaretlendirirsin.
Hz. Ali

�
Muhacir; rast gele değil, inancı uğruna
mekan değiştiren kişi demektir. Bu
işlevin boyutsal tarafında ise,
muhacirinin ensar olması bulunmaktadır.
Bu epifizde ki el mümin, el veli, el hadi
isimlerinin açığa çıkması ile gerçekleşir.
Yk
�
Hakk'tan başka kalıcı olan yoktur. Alem
ise kalıcı değildir, o halde birleşen ve
ayrılan bir şey yoktur.
Muhyiddin İbni Arabi
�
Dînine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.
Hacı Bayram-ı Veli
�
"Derdimi seviyorum.Biliyorum ki derdimi
veren de beni seviyor.Seven,sevdiğinin
nazını ölçüyor...Sevilen çekmesinde
neylesin"
Hz.Mevlânâ
�
Girerse hasta öküzün biri otlağa,
bulaştırır hastalığı bütün köy öküzlerine.
Şeyh Sadi Şirazi
�
Bilim herşeyi öğrenebileceğimiz, evrenin
sırlarını çözebileceğimiz bir İnançtır.
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/
�
Varlığı birşey kazandırmayan insanların,
yokluğu birşey kaybettirmez...
Tolstoy
�
İstanbul'un merak ettiği soru, kar var mi?
Bugün yağmur var, perşembe
çoğunlukla yağmur olmak üzere akşama
doğru yağış karla karışık yağmurlu,
cumaya geçişte gece ya da cuma kar
ihtimali var.
Havayı Koklayan Adam
�
Sizin İçin Seçtiklerimiz...
http://www.milliyet.tv/video-izle/3-aylikomrunun-kaldigini-ogrenince---MDvFDK7l3SPT.html
http://www.youtube.com/watch?v=JGfV
HbUTEPs&feature=endscreen&NR=1

http://m.youtube.com/watch?v=Cug1FL
NBLaU
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf
gazetesi.com-/
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/
http://www.okyanusum.com/

