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115-) Ve Lillâhil meşriku vel mağribü feeynemâ
tüvellû fesemme VECHULLÂH * innAllâhe
Vâsi`un `Aliym;
Maşrik de (doğu veya doğuş mahallî) mağrip
de (batı veya batış - kayboluş - ölüm) Allâh`a
aittir! Ne yana dönersen Vechullâh
karşındadır (Allâh Esmâ`sının açığa çıkışıyla
karşı karşıyasın)! Muhakkak ki Allâh tüm
varlığı kapsar ve ilim sahibidir.
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL VEKİYL..."
Açığa çıkan her birimin işlevinin gereğini yerine
getirmek için gerekeni yapan. Bunun idrakıyla
kendisine tevekkül edene sahip çıkarak, onun
için en hayırlı sonucu oluşturan. Hakikatindeki
el Vekiyl isminin özelliğine iman eden, Allâh'ın
tüm isimlerine (tüm kuvvelerine) de iman etmiş
olur! Halifelik sırrının kaynağı bir isimdir!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Mü'min
kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir Hastalık, bir
üzüntü hatta ufak tasa isabet edecek olsa,
Allah onun sebebiyle mü'minin günahından bir
kısmını mağrifet buyurur."
Ravi: Ebu Kebşe el-Enmari"

"BEYİN, EVRENDEKİ BÜTÜN
FREKANSLARI KENDİNDE AÇIĞA
ÇIKARABİLECEK KAPASİTEDE BİR YAPI!
3/3
Bu kendisine ben dediği zaman, burdaki bütün
alana sahip olan bir mana olarak BEN diyor
aslında! Ama sen bu kapasiteye sahip olan
beyni farkedemediğin anlayamadığın
hissedemediğin için. Zaten fark edip hissetmen
de mümkün değil. Çünkü kendini doğuştan
itibaren bu beden kabullenmişsin, beyni de bu
bedeni yöneten nesne diye kabullenmişsin.
BÖYLECE BEDEN CEHENNEMİNE
DÜŞMÜŞSÜN... (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Ölümle bırakıp gideceğin HER ŞEYİN,
dünyada fitnendir; onlardan kopamadıysan da
ahıretteki ateşin olacaktır!
Tüm varlığını sevdiğine teslim edemiyorsan
yalancı aşıksın!
Sevgin, gösterdiğin kadardır! Gösteremediğin
kadarıyla benliğini gösterirsin! "
Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Gezi Parkı Gerçeği
Arkadaşlar gezi parkını bahane edip korumaya
çalıştığınız ülkenin üzerinde şuan da çok
büyük oyunlar oynanıyor, lütfen dolduruşa
gelmeyin bu bir tuzak. Amerika ve İsrail ülkede
iç savaş çıkarıp rahatça saldırmak istiyorlar.
Biraz akıllı düşünün yıllarca gözü bu ülkenin
topraklarında olan dış devletler Türkiye'yi över
mi? Biz Hristiyanların Kalbini söküp almışız
1453 de İstanbul'u feth ederek." (yazının
devamı...)

"Zorla hiçbir yere
varılamadığını tarih bize
gösteriyor...."
(videoyu izle...)

"Yok oluş korkuları, diğer korkulardan farklı ve
çok daha yoğundur."
Ahmed F. Yüksel

İbn-i Arabi'i Anlamak...
İbn-i Arabi'yi Anlamak...
Ahmed F. Yüksel

"Allah ile mahlukatından hiçbiri arasında bir
nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak O’na
itaat ve emirlerine tabi olmakla mümkündür. "
Hz. Ebubekr (r.a.)

"En çok sevdiğim kimse, bana ayıp ve
kusurlarımı haber verendir."
Hz. Ömer (r.a.)

"En akıllı insan; nefsini hesaba çeken, onu iyi
idare eden, ölümden sonrası için amel işleyen
ve kabir karanlığı için Allah’ın nurundan
istifade edendir."
Hz. Osman (r.a.)

"Bizim zekatımız benliğimizi vermektir."
Bir VELİ sözü

"2013 Haziran Ayı Karakteristikleri
Haziran ayı ilk üç haftası itibariyle; ağırlıklı
olarak İkizler burcunu oluşturan sayısız
dalgaboylarındaki manaların yoğunlukta
olduğu bir zamandır. " (yazının devamı...)
Astrolog Nuran Tuncel'den

"Halkın vefası olmaz."
Yk

"Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ,
Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir."
Abdülkadir Geylani Hz.

"İnsanların hatalarının ardına düşme, aksine
onların güzelliklerini gör! Ancak dinî konularda

hatalarını gördüklerini diğer insanlara bildir ki
ondan sakınsınlar ve ona uymasınlar. Bu
konuda hiç kimsenin makam ve mevkisinden
çekinme ki hiç kimse dini bozmaya, bidatleri
hortlatmaya cesaret edemesin. Çünkü Allah bu
konuda senin ve dinin yardımcısıdır."
İmam-ı AZAM

"Dün yaptığınız şey size hala çok iyi
görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir.
"
Earle Wilson

"@mustafaceceli: Hoşgörüdür, kucaklamadır
ülkemizin özü. Sevgiye açar her kapısını. "Bir"
olmayı da çok iyi bilir.
@mustafaceceli: Yapmak zor, yıkmak kolay.
Biz zor olanı seçelim;yapıcı olalım.
Demokrasiyle, insanlıkla. "
Mustafa Ceceli

"Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil,
hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan
kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir.
Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza
yerleştirdiklerimizdir."
Francis Bacon

İstanbul bugünden h.sonuna
kadar gün ortalarında ıslanıyor.
Güneş de görülüyor. Güney
yönlerden esen rüzgar öğleden
sonra kuzeye dönüyor. Sabah-akşam arasında
sıcaklık farkı olur. Bugün 26 derece.
Havayı Koklayan Adam
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