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Musekki'n Nafus, 15. Hala devam ediyor ve hala devam ediyor. Bu önemli görev nedir? 15. yüzyıl Türkçesi'nin bu kapsamlı çevirisi neredeyse kitabın tüm sayfalarını söken. 15. yüzyılda Anatoly nedir? İçimizden biri bu kitabı duydu mu bilmiyorum. Ama kitabın neden yazıldığını bilmeyen ler var. Eşrefoğlu Abdullah-ı Rumi, Şeyh Kadiri, Müezekki'n Nafus bir
noktada diyor: Şimdi biz bile çok sülük olması gerekir. Doğrusu, zaman düşüktü ve karın bile yüz çevirdi. Tuyan ve münafıklar çoğaldı ve artık erzak kalmadı. Eshayihe ve eshayih kelimesine güven yoktur. Beyefendiler haksızlık ettiler, ve bayanlara rüşvet verildi, bilgiye itaatsizlik ettiler ve bilgiyi kendileri aldılar. Ve mudrees günahları oldu: yorum ve hadis
medreselerde okunmaz edildi. Fakigler ve dinin bilgisini bilenler çok azdır. Vaizler tüm dünya için camilerde söz ve ake yapmak ... Eşrefoğlu Rumi, Ca'fer-i Sadık'tan bu sözleri nakleder. İmam Cafer halktan uzaklaşırken ve toplantıya girerken müritlerine ve müritlerine geldiğinde hikaye kısa dır. İmamın kendilerine dönmesini ve ölü kalplerinin bir imamın
yardımıyla diriltilmesini isterler. Buna ek olarak, İmam Kaa fer, içinde olduklarında, etraflarında olanların çok fazla hesaba katılmaması gerektiğini ve oğluyla konuşma susuzluğunun da dikkate alınmaması gerektiğini vurgular. Eşrefoğlu Rumi buna ek olarak şöyle der: İmam-ı Hakk zamanında bile gerekli olsaydı, hicretin 852. Bugün böyle iletişim kuruyoruz ve
Muezekki'n Nafus'un İstanbul'un fethinden beş yıl önce 852 yılında yazıldığını anlıyoruz. Yukarıdaki kitabın orijinal metninin Latince versiyonundan alıntı yaptım. Alıntı yapılan yerde kullanılan dil, 15. Bugün Osmanlıca denen yapay bir dilin varlığından bahsedenlerin bu tür metinlere rastladığını sanmıyorum. Konuyu değiştirmeyelim. Eşrefoğlu Rumi, konlus ve
helvanın öneminden ve özellikle ihtiyaçlarını kitaptan türetilecek temel ilkelerden biri haline getirmekten bahseder. Ne yazık ki, biz dejenerasyon ve sefahat bir kampanya içinde sosyalleşme denir. Sosyal olarak gidelim derken, bunların dışında İslam'ı takip etmeye çalışmayan bir sürü gereksiz insanla vakit kaybetmeye çalışmak yerine, iyi işler için bir araya
gelen topluluklara istisna yapmak yerine, mümkünse, onlarla birlikte olamayan iyi insanlarla iyi işler yapmaya çalışırsak, biraz daha kalplerimize geri dönemez miyiz? Eğer saf insanları aramaya çalışırsak, ve kendi kalplerimizi kazanmaya çalışırsak, ve sonra bilmediğimiz ama fetihlere az çok açık hissettiğimiz diğer kalplerle bağlantı kurmaya çalışırsak, bizim
için en iyisini seçerdi. Bence. Bunu okuyorsun, tamam mı? İnsanlardan ayrılan ve yüzlerce yıl boyunca beslenen insanların çok tatlı bir çalışma tarzı yapan bu güzel insanlar sayesinde, Bu Yunan toprakları, İslam onların toprağı olduğu için hesaba katılmamış hale geldi. Şimdi bizim görevimiz, tüm dünyayı, yeryüzünü, Allah'ın ülkesinden çıkarmak isteyenlere
karşı gerçeğe bağlı bir sese ve üslupta sahip olmaktır! Bunun için kalplerimize geri dönmek için ... Yazmak, okumak, tefekkür etmek, şükran... Melich Runner, vahşetin ofis olarak kuş keşifleri foruzlet dedi Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 16:55 Yorumunuz 28 Ekim 2017 inceledi.@gokhan_ak Guhan Muezekki nüfusunun onayına gönderildi 28 Ekim
2017 Kitabı okuyun622 syf. 29 gün Nüfus puanlanmaz, eşrefoğlu Rumi'nin kendi doğasını ve kendi hatalarından tasarruf etmek için tarifler anlattığı iyi bilgi içeren bir çalışmadır. Eser bir sanat eseridir. genel olarak, bu İslam, ana hedefi hayvanlardan aşağı olarak etiketlenir kendini emara kurtulmak yaptı. Tabii ki, tüm güç, devlet, hastalık ve tedavi kendisi
açıklanırken, emmare çirkin fiillerden kurtuluş, modern insanların en yaygın ürün, temel plandır. Kitap Emmare bataklığından bir adam kurtarmak zorundadır. Mevlana, diğer bazı Sufi kitaplarında da yayınlanmış olan olağanüstü eserler ve desvesler gibi konulara girmemeye karar verdi; İşi şahsen seçmemin ana nedeni budur. Yazar, Kur'an-ı Kerim ve
Sünnet'e kendi kendini yorumlamanın temelleri hakkında sorular ve cevaplar ile hitap etti. Bence, bu doğru. Bunun nedeni, Kitabın dediği gibi, bu kaderle ilgili değil, istikamettedir; yani, hizmetkar dünyadan uzak olmadan, doğruluk yolunda ilerlemeye ve gelişmeye devam ediyor. Harika şeyler bekleyen o. Yüce Allah, kullarının istikametinde bekler. İstikrarın
temel şartlarından biri, Kuran ve Sünnet'in gösterdiği doğrudan ve kendine güvenen yolda ilerlemektir. Eserde bazı Sufi büyükleri, arifler ve dervişler zikredilmiştir. Örneğin, öfke, açlık ve kibir gibi insan koşullarını açıklarken, Kuran ve sünnetkenya'dan veya daha önce dini uzmanlıklardan delil ler alındıktan sonra, dini uzmanlıkların yaşamları aktarıldı.
Parasken, basitlik ön plandadır, coşku değil. Yazara göre, eserin kaydında listelenen; sadece manevi bir anahtara sahip ariflerin bazı konuları anlayabildiğini, bazı kısımlarda ise sorunları takma adlarla açıklayacağını belirtmiştir. Bu yüzden yazarla saygıyla buluşmak önemlidir: sonuçta, mistisizmin çoğu bu yola girdi. Orijinal zuhd olan mistisizmin temelini
korumak için, anlatının adı da halef ve selefi eserlere tercih edilir. Eserin içeriği; güven, kanıt ve açıklamalar basitlik kökleme bir taahhüt, güvenilir ve doğru bir satırda herkesin okuyabileceği ve yarar, onlar olsa bile Bu nedenlerden dolayı, İslam'ı bir yaşam düzeni olarak seçen ve onlara hoş okumalar dileyen tüm okuyuculara İslam'ı tavsiye ediyorum.
Muzaffer'in nüfusu 35,00 TL HEMEN ALHuzurlu Muezaceful Nüfusu inceledi.@hande_nur 09 Temmuz 2018. İstanbul'un fethinden 5 yıl önce, 1448'de yazılmıştır. Müellifi Hazretleri Eşrefoğlu ciddi bir koleksiyon gördü. Çalışmalarında basit ve kıvrımlı bir dil kullandı. Ayrıca Kur'an ve Hz. Peygamber'in Hadis-i Şerifleri hakkında çeşitli ayetler vermiştir. Hatta
çeşitli menkebleri, hikayeleri, duygu ve düşünceleri anlatan şiirler şeklinde yazılmış şiirler içerir; Ben okuyucu daha fazla dikkat çekmeyi başardı inanıyorum ... Muzekkin nüfusu... Ruhları temizleyen insanın en büyük düşmanıdır. Kendi arzularını evcilleştirmeyen ve sürekli arzularına karşılık gelen kişi, herkese açık hale gelir. Ruhlarımız bir aziz istiyor ve
dünya onun zevklerini ve zevklerini seviyor. Neyin iyi neyin kötü olduğunu bile düşünmüyor... Arzuları dinimizin emirlerine uymadığı gibi, bunu yapmalarını sağlamak ve gözlerimizi güzel göstermek için her türlü hileyi yaparlar. Bu şekilde lezzetli; yasadışı besler. Ruhlarımızın insana yapabileceği bir kötülüktür, kötülük, kanunsuzluk ve çirkinlikten beslendir. O
insanlık dışı bir ed oldu. Örneğin, sevmediğimiz bir şeyi nerede görürsek görürsek, hemen yok olan bir insanlıktan bahsediyoruz ve onun yeniden gelmesi için dua ediyoruz, değil mi? Teşekkürler... Kitap fuarında incinin ölümünden iki gün sonra sevdiklerimiz bile kokumuza katlanıp bize gelmiyorlar. O zaman kendine karşı böyle bir sempatiyi ve harika
vizyonu nereden aldın? Bu yerdışı değil mi? Hakkın var mı? Ayrıca, gurur senin için mi? Anlamsız ve sıkıcı bir kitap için yazılmış her şey, ben üç yıl boyunca yılda bir veya iki kez bu kitabı okuyun. Bu kılavuz çalışır gibi, ben sürekli okunması gerektiğine inanıyoruz. Nefislerin terbiyesi, Muzeki'n Nafus, anAtolian evliliğinin büyüklerinden Eşrefoğlu Rumi'nin
yazdığı, bir tür Müslüman kişilik eğitimi olarak adlandırılabilen nefis terbiyesinin tüm kavramlarını alan ve ona sülpenlik yolunda rehberlik eden pratik bir İslam ahlakı kitabıdır. 15. yüzyılda ki yazısından bu yana, yüzyıllardır aşıkların, aşıkların ve büyük insan kitlelerinin bilgeliğini besleyen, Türk toplumunun inanç ve ahlak anlayışını etkileyen Musekki'n Nafus,
modern insanın derun istilasına manevi bir merhem sunmaya devam ediyor. Bir arkadaşımın yolu gönüllerden geçer, Dedi Hazreti Eşrefoğlu Ryome, okurları Ve ebedi leri rızasını kazanmaya yönlendirir. Ekrem Özkara Müsekki inceledi.@BirOkur 01 Ağustos 2017 kitabı okuyun544 syf. 121 Gün Aşk 10/10E'refo'lu, Mevlana'nın Muezekki'n Nafus (Ab-A Hayat
Ruhları) adlı kitabını günümüz Türkçesi Yaman Arakan'a çevirdi. Çok akıcı ve heyecan verici bir dil kullandı. Yaklaşık yetmiş sayfanın önsözü sizi kitaba hazırlarken, bu iki çay çalışmasında mistisizm temalarına hayran kaldığınız için. Konular okuyucunun sıkıştırma olmadan ve örnek hikayeler ile anlatılır. Ben tavsiye ve iyi bir okuma diliyorum. Pusat Şahbaz
- - Muezki'n nüfusu 23 Temmuz inceledi.@1kuLyaSin 13:10 Vücudun ilk bölümü EMM'RE olmak üzere. Vücudun ikinci kısmı SOL olmak üzere. Vücudun üçüncü kısmı malçma olmak üzere. Vücudun dördüncü kısmı mutmainne olmak üzere. Meraklısı Adem Muezekki'nin inceledi.@KitapTutkunuAdam-16 Ocak 2017 inceledi.@KitapTutkunuAdamNüfus adlı
kitabı, o dönemin bilinmeyen ve unutulmuş hikayeleri ve Müslüman kökenli bir ölçüsüyle her kütüphanede bulunmalıdır. Okuduğunda ağlayacaksın, kendinden ve gözyaşlarındakinden utanacaksın ve korkacaksın. Serhat Müezki'nin nüfusu 16 Aralık 2019 inceledi.@Ehli_sunnet. O mistisizm sizin görünümünde soru işaretleri giderir gibi, kitabın yazarı onun
olağanüstü tarzı ile sizi etkiler. Sen bir çeşit tedrisat yanlısısın. Eserde birçok ayet, hadis, söz ve örnek menkber vardır. Bu sadece bir kez okunacak ve ertelenecek bir çalışma değil, gözden geçirilmesi ve dikkatle okunması gereken bir kitap incelemesidir. İnanıyorum ki, doğruluk dostu olanlar bu Kitaptan yararlanacaklardır. Ama ifademi İmam Gazali'nin şu
tanımıyla bitirmek istiyorum. Mistisizmin tüm eserlerini yedi-yetmiş yaşında okursanız, 10 Ağustos 2017'de Mürşid-i Kamil'Yurnal Muezki'n Nüfus inceledi.@jurnal elini tutarsanız rehber olmazsınız 622 syf kitabını okuyun. Adı Abdullah olan, fakat Eşrefoğlu Rumi olarak tanıdığımız bu zat'ı, osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi sırasında yaşamış, medreselerde
okumuş ve Tasavvuf yolunda sevgiyle yakmış, Bursa'da Emir Sultan'ı intisap ettikten sonra Hacı Bayram-ı Veli'yi kabul etmiş ve 11 yıl boyunca kızıyla evlenmiştir. Kadirje Anadolu'da düzen kurmuş ve dağıtmış. Osmanlı İmparatorluğu'nun mistisizm anlamında ilk klasiklerinden biri olan bu eserde, marifet, safları, barış ve barış sevgisi, ölümün tanımı, cennetin
bereketi gibi mistik temalar anlatılır. Beni en çok şaşıran, Eşrefoğlu Rumi'nin o dönemde lehçeyle yazdığı şiir ve şiir. Bu mistisizm ilgilenen herkes okuması gereken bir şeydir. Osmanlı döneminde yaşamış olan Eşrefoğlu Rume (k.s.), eserleri ile bu yükselişin manevi temellerini atamış. Ihs Osmanlı mistisizmini inşa eden temel unsurlardan biriydi. Yüzyıllardır
canlı olan, okuyan ve yaşayan bu kitaplar, değerlerini hiç kaybetmedi. Bu kitapların en ünlüsü Muezekki'n Nafus bizi bu büyük geleneğe davet ediyor. Ahmet Kasım Fidan'ın doğaçlama olarak doğaçlama ladığı Muezekki'n Nafus'u yayınlıyoruz. Kitaptan bazı temalar: Marifetullah, İnanç, Nefs-ve Levwame, Nefs-ve-Mulhimme, Barış ve Barış Sevgisi, Cimrilik ve
Cömertlik, Tıp Öz-i Emmare, Ölüm Tarifi, Cennet Bereketi, Dil Felaketi, Uyku, Uzlaşma, Teslimiyet.622 syf. 51 gün Gibi 10Mzekkin-Nüfus / Kitap ruhları arındırmak olanların yaşamları hakkında sorularımızı cevaplar, nasıl düzgün yaşıyoruz, insan olarak, ne yaptığımız, kendimizi üstesinden gelebilir, kendimizi kontrol edebilirsiniz. Tabii ki, Kur'an'a dayanarak,
Esreoğlu Rumi'nin bize verdiği öğüt, gerçeği kabul ederek. Kendini o kadar dinlendirici, huzurlu bir sohbetin içinde buluyorsun ki kendini kurtarmak istiyorsun, kendine yaklaşmak istiyorsun, Tanrı'nın sevdiği hizmetkar olmak istiyorsun. Hanif Müezekki'nin nüfusu inceledi.@hbyzkeskin 02 Mart 2018 622 syf kitabını okuyun. 662 gün Osmanlı İmparatorluğu'nun
her evinde yazılmış, ruhları yükseltmek için yazılmış hanelerin ahlakı üzerinde önemli bir etkisi olan çarpıcı bir eser elde etmemiştir. Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin bu eseri, bize hala ihtiyacımız olan şeyi anlatan ve bilmediğimiz gözüne vuran ve Allah'ın izniyle hayata geçiren bir kitaptır. Okunmalı. Içinde yaşadığımız bu dünyadan, ona nasıl ulaşabileceğimizi
kendi elleriyle bulmalıyız. Tanrı emekli olanları korusun. Tanrı.
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