Tasavvuf Gazetesi
24 Aralık 2012/Pazartesi
"Muhakkak ki Rabbinin indînde bir gün,
size göre bin yıl gibidir! (Buradaki işaret
insanın geçeceği vefat sonrasındaki
yaşam boyutu algılamasınadır Allâhu
âlem. Çünkü 'Rabbinin' denerek, kişinin
Esmâ bileşimi algılamasının getirisi olan
bilinç boyutuna {beyninin içindeki kozasındaki dünyasının zaman
anlayışına} atıf yapılmaktadır. İşaret
Rabb-ül âlemîn'e göre değildir. A.H.)"
Hac Suresi: 47
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
✳
EL BAKIY...
Zaman kavramsız, yalnızca var olan.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
Arşın etrafında nurdan kürsüler vardır.
Burada nur gibi parlayan insanlar
bulunur. Nebiler ve şehitler bunlara gıpta
ederler. Bu kimseler, Allah için birbirini
seven, Allah için buluşan, Allah için
birbirini ziyaret edenlerdir.
[Nesai]
�

"Arkadaşlara bende açığa çıkmayıp
onda açığa çıkan ne var acaba,
ondakinden nasıl yararlanabilirim diye
yaklaş.
Sende olmayanı inkar yerine ! Herkes
başkasında olup kendinde bulunmayanı
inkar eder.Ben şeytandan ne
öğrenebilirim diye onu incelemeye
almıştım. Çünkü o da bir hikmetle
yaratılmıştır. Bana yararlı olanı alır,
gerisini kendisine bırakırım."
Üstad Ahmed Hulûsi
�
Kendini tanımayan kimse kurtuluş
yolundan uzaklaşarak cehalet ve
sapıklık yoluna giriverir.
Hz. Ali (ra.)
�
Derdi de yaratan O’dur, devayı da. O
kendisini öğretmek için belâya mübtela
kılar. Böylece hem belâ verebileceğini,
hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.
Abdülkadir Geylani
�
Hesap günü, ahiretteki hesap günü
olmakla beraber, dünyada nefslerini
hesaba çekmeyenler için de geçerlidir.
"Hesaba çekilmezden önce kendinizi
hesaba çekin" diye emir vardır.
Muhyiddin Arabi
�

Fazla doymak ibadetten alıkoyar,
ibadeti, kalbin parlaklığını ve düşünceyi
kararttığı gibi bunlara bağlı olan hayatı
da dumura uğratır. Aç kalmak ise, bütün
bu menfi hâlleri müsbete çevirir. Çünkü
az yemek bedenin sağlığını koruduğu
gibi, çok yemek ve mideyi karışık
yiyeceklerle doldurmak damarlarda
karışıklık meydana getirir.
İmam Gazali
�
-Salsala-i ceres
Adı ile bilinen zil sesini duydum,onu
duyunca bu yapım dağıldı,terkibim
çözüldü...Resmi varlığım yok
oldu...İsmimde yok olup
gitti...Karşılaştığım bu halin şiddetinden
eski bir sergi bezi haline geldim..Âdeta
bu bez;yüksek bir ağaca asılı gibi
idi..Artık bu halimle hiç bir şey
görmüyordum..Ancak gördüğüm:Gök
gürültüsü ve şimşeklerdi..Nurları
yağdıran buluttu..Ateş dalgalarından
denizlerdi..Yer gök birbirine
karıştı..(A.G.CEYLÎ-İnsan-ı kamil-208
�
Edebim el vermez edepsizlik edene.
Susmak en güzel cevap, edebi elden
gidene.
Yunus Emre
�

Yaşarım mutlu olurum, yaşarım mutlu
ederim, Tabiki mutsuzda olurum ama
yaşadığım... sürece Umutsuz, şükürsüz
olmam. Aldatmaya çalışanlar aldanırlar,
Güvenim kaybedilir hep ama ben hep
kazanırım.
Şemsi Tebrizi
�
Sevgili Tasavvuf Gazetesi okurları!
Unutmayın ki, şeytan sofrasına çaput
bağlayarak umut tazeleyen zihniyet,
benzeri şekildeki olaylarda da kendini
gösteriyor. Bu tarz düşünceleri
taşıyanlar dünyanın her yerinde mevcut.
Haliyle 21 Aralıkta kıyameti bekleyen
insanlara şaşmamak gerekir. Hemen
belirtelim ki, kıyamet 5 milyar yıl sonra
GÜNEŞİN büyümesi ile kopacak.
İşin ilginç yanının nesil kıyameti öncesi
Deccale tabi olanların sayısının da bir
hayli fazla olması. Bu durum bunu
gösteriyor.
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 güneşleniyor ama sabah
saatlerinde yine üşüyor, gün ortalarında
8-9 dereceyi pek aşamaz. Cumaya
kadar yağış yok, sıcaklık hafta ortalarına
kadar 12-13 dereceleri bulacak.
Havayı Koklayan Adam
�
Sizin İçin Seçtiklerimiz...
http://www.haberturk.com/gundem/habe
r/805854-istanbulda-esrarengiz-yangin
http://m2.milliyet.com.tr/News/NewsArtic
le.aspx?ID=1645769
http://www.onerdoser.com/HD281_24aralik-haftasi.html
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf
gazetesi.com-/
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/
http://www.okyanusum.com/
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