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Câfer-i Sâdık :
İyi ahlak sahibi kimselere yakın ol, çünkü kötü huylu
olanlar susuz bir çöl, yeşermeyen bir ağaçtır.

Hazreti Ömer (ra) :
Sâdık arkadaşlar edin, gölgelerinde yaşarsın. Çünkü
sâdık dostlar, huzurlu anlarda süs, sıkıntılı demlerde
silahtır.

İmam-ı Rabbânî :
Toprak ol toprak ki, gül bitsin sende, Topraktan başka
Haci Bayram Veli :
yok, kavuşan güle.
Kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne
de uçulur.
Emîr Sultan :
Allahü teâlânın yolunda olan bir kimsenin kalbinde,
İmam-ı Azam :
Allahü teâlâya kavuşmaktan başka bir arzu
Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım,başım göğe
bulunmaz.
ererdi.
Hazret-i Ebû Bekr (ra) :
Resûlullah efendimizin doğumuna dâir yazılanların
okunması için bir dirhem harcayan, Cennette bana
arkadaş olur.
Hazret-i Ömer (ra) :
Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet
veren, islâma kıymet vermiştir.
Câfer bin Muhammed :
Pek çok kötülüğün anahtarı, sinirlenmektir.
İmâm-ı Mâlik :
Kendine hayrı olmayan kimsenin, başkasına hayrı
olmaz.
İmâm-ı Rabbânî :
Allahü teâlânın aydınlatmadığı kimseye, kimse ışık
veremez.
Yunus Emre :
Ana rahminden indik pazara, Bir kefen aldık döndük
mezara.
İmam-ı Rabbân :
Dertler, belâlar, sıkıntılar; Muhabbetin, sevginin,
şaşmıyan şâhidleridir.
İmâm-ı Mâverd :
Âlimle sohbet eden aziz; cahille düşüp kalkan zelil
olur.

Şâh Şücâ Kirmânî :
Yalan söylemekten, gıybet etmekten ve hıyanette
bulunmaktan uzak durunuz!
İmam-ı Rabbânî :
Gençlik zamânında dînin emirlerine uymak, dünyâ ve
âhiret nîmetlerinin en üstünüdür.
Ömer bin Abdülazîz :
Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız,
hazırlığınızı ona göre yapınız.
Hz Ali (ra) :
Adalet, halkın dirliği ve düzeni; idarecilerin ise, süsü
ve güzelliğidir.
Hz Ömer (ra) :
Şiddet görmeksizin kuvvetli, zayıflık belirmeksizin
yumuşak ol.
Abdullah Harrâz :
Sabrın alâmeti; şikâyeti terk, musibeti ve sıkıntıları
gizlemektir.
Yahyâ bin Muâz-ı Râzî :
Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük
gördüğünde de eksilmeyendir.
İmam-ı Rabbani :
Ölmek felaket değildir. Asıl felaket öldükten sonra
başa gelecekleri bilmemektir.

Ömer bin Abdülazîz :
Kim cenneti seviyorsa, Cehennemden kaçar.

Ebu Zer Gifari :
Yalnızlık kötü arkadaştan, iyi arkadaş da yalnızlıktan
iyidir.

Hazret-i Ali :
İnsan, söylemediği sözün hakimi, söylediği sözün
mahkûmudur.

Bâyezîd-i Bistâmî :
Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını
görmekten korumalıdır!

İmâm-ı Rabbânî :
Bu dünya çalışma yeridir. Ücret alınacak yer,
ahirettir.

İmâm-ı Gâzâli :
Vücudun rahatı az yemekte; rûhun rahatı az
günahtadır.

Ebû Turâb-ı Nahşebi :
İki şeyi istersiniz ama, bulamazsınız. Bunlar, neşe ve
rahatlık olup, ikisi de Cennette olur.

İmam-ı Ahmed bin Hanbel :
İstediklerini vermediğiniz zaman kızan ve küsen
hakiki dost değildir

İbrâhim bin Edhem :
Temiz ve helâl ye de, ister sabaha kadar (nafile)ibâdet
et, ister uyu.

Atâ bin Ebû Rebâh :
Üç gün geçince arkadaşınızı arayınız! Hasta ise
ziyaret ediniz! Eğer bir işle meşgûl ise, yardımda
bulununuz!
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Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî :
İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü teâlânın
beğendiği, Resûlullahın sevdiği ve evliyanın özendiği
bir ahlâktır.
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî :
Gıybet edene sus diyene yüz şehîd sevâbı vardır.
Hz Ali (ra) :
Doğruluk, İslâmın direği, îmânın desteğidir.
Hazreti Mevlana :
Acı; tatlı dudakların tesiri ile tatlılaşır. Diken, gül
bahçesi nedeni ile gönül çeker hâle gelir.
Hazreti Mevlana :
Kötü yaratılışlı kişi Allah’a yalvaramasın diye Allah
ona dert keder vermez. Unutma, Firavun’un başı bir
kez bile ağrımadı.
Imam-i Rabbani :
Bu dünyâda hasret ve firâk ateşi ile yanan susuzlar,
ancak nemâz çeşmesinin hayât suyu ile serinleyip
râhat bulur.
Seyyid Abdülhâkim Arvâs :
Allahü teâlâ bize fadlı, ihsânı ile tecelli etsin; bizi
fadlı ile korusun! Adliyle tecelli ederse, yanarız.
Ali Mahallî :
Allahü teâlâ, mümin kulunun işinde sonunun hayır
olmasını murâd ettiği zaman, ona biraz acı ve sıkıntı
tattırır.
Hazreti Mevlana :
İnsanların uğradıkları bela ve mihnet, dikkâtli
bakarsan alışmadıkları şeyden meydana gelir.
Hazreti Mevlana :
Dertli kişinin tereddüt ve elemle dolu gönül evi
vardır. Onu dinlemek, o eve pencere açıp
havalandırmak demektir.
Hazreti Mevlana :
Dert; Allah’ı gizlice anmana vesile olacaksa tüm
dünya malından yeğdir. Dertsiz dua soğuktur. Dertli
dua gönülden, aşktan gelir.
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî :
Allahü teâlâya inanan ve güvenen kimse neden
mahrumdur? Allah'tan mahrum olan ise neye
mâliktir?
Abdullah Mürteiş :
Kalbin, Allahü teâlâdan ve O'nun dostlarından
başkasına meyletmesi, o kalbin hasta olduğuna
işârettir.

İmâm-ı Rabbân :
Aşk, muhabbet kalpte olur ve kıymetlidir. Gerçek
aşk, Allahü teâlâyı ve O'nun sevdiklerini sevmektir.
Bâyezîd-i Bistam :
İrfân sâhibi, ârif odur ki: Seninle yediğini, içtiğini,
seninle eğlendiğini görürsün; ne var ki, onun kalbi
Allah'a bağlıdır.
Ahmet bin Ebûl-Havâr :
Günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalblerinizi,
dünyadan soğuyarak ve günahları terkederek tedâvî
ediniz.
Seyyid Abdülhakîm-i Arvâs :
Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi, îmân
eksikliğidir.
Seyyid Abdülhakîm-i Arvâs :
Temiz ve yeni elbise giyiniz.Gittiğiniz yerlerde,
ahlâkınızla, sözlerinizle, giyinişinizle İslâmın
vekârını,kıymetini gösteriniz
Abdülkadir-i Geylân :
Şükrün esası, nîmetin sahibini bilmek, bunu kalb ile
kabul etmek ve dil ile de söylemektir.
Amr bin Osman :
Tesavvuf, kulun her vakitde, o vakit için en iyi olan
şey ile meşgûl olmasıdır.
İmâm-ı Mâverd :
Âlim, cahili bilir. Çünkü daha önce kendisi cahildi.
Fakat cahil, âlimi bilemez. Çünkü o henüz âlim
olmamıştır.
Ebû Abdullah Magribî :
Bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirirse,
Allahü teâlâya yönelirse, dünyanın şerrinden ve
sıkıntılarından emin olur.
Hazret-i Hüseyin :
İnsanların en cömerdi, istenmeden veren, en asîli de
intikâma gücü yeterken bağışlayandır.
Hazreti Mevlana :
Kimin kalbinde kapı açılırsa, gönül göğünde yüzlerce
güneş görür.
Bişr-i Hâfi :
Bir kul Kur'ân-ı kerîmi hatmederse, melekler onun iki
gözü arasını öperler.
Vehb bin Münebbih :
Dünya bir leştir, ondan bir şey koparmak isteyen
köpeklerle dalaşmaya mecbur kalır.

Abdullah-ı Ensârî :
Sıdk ve muhabbetin alâmeti ahde vefâdır.

Hazret-i Ali :
Kendisine iyilik ettiğiniz kötü kimsenin şerrinden
korunmaya çalışın!

Bekâ bin Batû :
Kendisinden daha aşağı derecede olan birinin
nasihatini kabullenmek, yüksek derecelerden birine
sahip olmaya işârettir.

Şakik ez Zâhid :
Âhiret dünyadan hayırlıdır dediği halde,
kazandıklarını Allah için harcamayan, sözünde
yalancı değil midir?

