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38-) Ve ma hâlâknes Semavati vel Arda ve
ma beynehüma la`ıbiyn;
Semâları, arzı ve ikisi arasında olanları
oyun olsun diye halk etmedik...
39-) Ma hâlâknahüma illâ Bil Hakkı ve
lâkinne ekserehüm lâ ya`lemun;
Biz onları yalnızca Hak (Esmâ
özelliklerimizin açığa çıkışı) olarak
yarattık! Ne var ki onların çoğunluğu (bu
hakikati) bilmezler.
44-DUHÂN
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL CEBBÂR...
Hükmü zorunlu olarak uygulamada olandır.
Âlemler Cebbâr'ın hükmü altında, dilenileni
uygulamak zorundadır! Uygulamama gibi bir
seçenekleri yoktur! Cebr, onların varoluş
sistem ve özlerinden gelen bir şekilde açığa
çıkar ve hükmünü yaşatır!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Kadınlarınızın hayırlısı ile evlenmeye
bakın. Denginiz olanlarla evlenin!
Birbirlerine denk olanları evlendirin."
[Hadis-Buhari]

Bi hamdihi demek, ismim altında varlığı
seyreden ve değerlendiren sensin Allah'ım
demektir... Bunu hakkıyla söyleyebildiğin
anda, sen kalmazsın hamd eden kendisi
olur...
Üstad Ahmed Hulûsi

"Hüzün Dalgası Çarptıysa Bir İnsanın
Yüreğine; Ya Mevla'sını Özlemiştir ya da
Mevla'sı O'nu.. Mevlayı Özleyen Gönül ya
Hüznü Bekler ya da Hüzündedir.. Bela, Gam
ve Keder Mevla'nın Sevdiklerine Gösterdiği
Kamçıdır.. Vurdukça Kendine Çeker..."
İmam-ı Rabbani(k.s)

"İki seçenek var: Ya Kabe'ye yüreğini
koymak, ya Kabe'yi yüreğine koymak… Sen
ikincisini yap, yüreğin yürüyen Kabe olsun.
Nice hacca gidenler vardır ki Kabe ondan
kaçar; nice gidemeyenler vardır ki Kabe ona
koşar…"
Veysel Karani Hazretleri

"Her toplum, kendini yönetecek fertleri
içinden çıkarır."
Ahmed F. Yüksel

Hicret
Ahmed F. Yüksel

"Şiddetli soğukların hüküm sürdüğü
günlerde bir kere Bişr b. Haris'in evine
gitmiştim. Elbisesini çıkarmış, titremekteydi.

-Ey Bişr, insanlar soğuk günlerde kalın
elbiseler giyerken, sen üzerindeki elbiseleri
de çıkarmışsın. Acaba bir sebebi mi var?
Dedim. Bişr b. Haris bana şöyle buyurdu: Fakirlerin sıkıntı ve ihtiyaçlarını hatırladım.
Onlara verecek bir şeyim de yok. Hiç
olmazsa onların duygularını paylaşarak
onlarla hemhal olayım, istedim."
Sufilerden biri

Kim o deme boşuna, benim ben. Öyle bir
gelenki kapına, baştan başa SEN.
Özdemir Asaf

"Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler
dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir
oyundur."
Aliya İzzetbegoviç

"Sırt ağrılarını oluşturan Düşünceler ve
olumlamaları. *Sırtın Yukarısı: duygusal
desteğin yetersiz hissedilmesinden,
sevilmediğini düşünmekten, sevmekten geri
durmaktan kaynaklı. Bunun için yapılması
önerilen olumlama: Ben kendimi seviyorum
ve onaylıyorum.Yaşam beni destekliyor ve
seviliyorum. *Sırtın ortası: Suçluluk. Tüm
şeylerin burada sıkışıp kalması, sırta
yüklenilmesi. Bunun için yapılması önerilen
olumlama: Geçmişi serbest bırakıyorum.
Kalbimdeki sevgi ile ileriye doğru
ilerlemekte özgürüm. *Sırtın alt bölümü:
Para korkusu. finansal destek eksikliği.
Bunun için önerilen olumlama: Yaşam
sürecine, akışına güveniyorum. Tüm
ihtiyacım olana kendime iyi bakmam. Ben
güvendeyim.
Louise Hay

İstanbul yine karlı. 0 ve biraz
altındaki sıcaklık hem karı daha

yapışkan hale getiriyor, hem de buzlanmayı
artırıyor. Kar yarın öğleden sonraya kadar
sürer. İstanbul yarın sabah da cam gibi
uyanır.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
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