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9-) Yuhadi`unAllâhe velleziyne amenû ve ma
yahde`ûne illâ enfüsehum ve ma yeş`urûn;
(Lafta "`B` anlamı kapsamınca iman ettik"
diyerek) hakikatleri olan Allâh`ı ve iman
etmişleri aldatmaya çalışırlar; hâlbuki
kendilerini aldatırlar da bunun şuurunda
değiller!
10-) Fiy kulûbihim meradun fezadehumullâhu
merada, ve lehum azâbün eliymün Bima kânu
yekzibûn;
Onların şuurlarında (hakikati hissetme
işlevinde) sağlıklı düşünememe hâli vardır;
Allâh da bunu arttırmıştır. Yalanladıkları
hakikatleri yüzünden feci bir azap
yaşayacaklardır.
11-) Ve izâ kıyle lehum lâ tüfsidu fiyl Ardı kalû
innema nahnu muslihûn;
Onlara, arzda (yeryüzünde ve bedende) fesat
çıkarmayın (varoluş amacına uygun olmayan
şekilde hareket etmeyin), denildiğinde: "Biz
ıslahçılarız (yerli yerinde kullananlarız)"
dediler.
12-) Elâ innehum humulmüfsidûne ve lâkin lâ
yeş`urûn;
Biline ki, kesinlikle onlar ifsat edenlerdir
(olayı olması gerekenden saptıranlar); ne var
ki bunun şuurunda değillerdir.
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EL MÂLİK'ÜL MÜLK

Mülkünde dilediğini tedbir edip, hiçbir birime
hesap verme kavramı olmadan dilediğini
uygulayan. "De ki: 'Mülkün Mâlik'i olan
Allâh'ım... Mülkü dilediğine verirsin,
dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini
aziyz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır
senin elindedir. Kesinlikle Sen her şeye
Kaadir'sin.'" (3.Âl-u İmran: 26)
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Rasullullah (aleyhissalâtu vesselâm)
buyurdular ki: "İki haslet veya iki hallet -vardır
ki onları Müslüman bir kimse (devam üzere)
söyleyecek olursa mutlaka cennete girer. Bu iki
şey kolaydır. Kim onlarla amel ederse, azdır
da... Her (farz) namazdan sonra on kere tesbih
(sübhânallah), on kere tahmid (elhamdülillah),
on kere tekbir (Allahu ekber) söylemekten
ibarettir."
(Abdullah der ki:) "Ben Resülullah
(aleyhissalâtu vesselâm)'ın bunları söylerken
parmaklarıyla saydığını gördüm. Resülullah
devamla buyurdular: "Bunlar beş vakit itibariyle
toplam olarak dilde yüzellidir. Mizanda bin beş
yüzdür. "İkinci haslet" ise yatağa girince Allah'a
yüz kere tesbih, tekbir ve tahmid'de
bulunmanızdır. Bu da lisanda yüzdür, mizanda
bindir. (Her ikisi toplam iki bin beş yüz eder.)"
Rasullullah (aleyhissalâtu vesselâm) sözlerine
şöyle bir soru ile devam etti:
"Hanginiz bir günde, gece ve gündüz iki bin
beş yüz günah işler?" "Bunları niye
söylemiyelim ey Allah'ın Rasulu?" dediler. Şu
cevabı verdi:
"Şeytan, namazda iken her birinize gelir: "Şunu
şunu hatırla" der, ve namazdan çıkıncaya
kadar devam eder. (Bu hatırlatmaların neticesi
olarak) kişi bu tesbihatı terk bile eder. Kişi

yatağına girince de şeytan ona gelir, (zikir
yapmasına imkân vermeden) uyutmaya çalışır
ve uyutur da."
Hadis

"FITRİ KULLUK...
Bütün canlılar fıtri kulluklarını ifa ediyor. Fıtri
kulluk onun var oluş amacına göre hizmet
etmesidir. Benim karım benim çalışmalarıma
engel oluyor. Yönelişimi kesiyor. Bana kötülük
ediyor. Hayır. O var oluş amacına uygun olan
kulluğunu yapıyor. Zaten benim bu yolda belli
bir imtihanı yaşamam lazım. Bu imtihan içinde
karşıma bir hoca gelmesi lazım. Yoksa kim
imtihan edecek? İşte benim karım bunu bana
yapmakla beni imtihan eden hoca hükmüne
geliyor. Soru geliyor. İmanımın gereği olarak
ya ben onu aşacam veya aşamayacam ve
çekicem. Herkez işlevini yapıyor. Olaya beşeri
duygularla değil tepeden seyirle bakabilirsen
engelleri aşıp gidebilirsin. Ama imanını yitirir
kendini bu kabul edersen, o zaman oyun
sahnesinde yer alırsın, mutlaka gelen
dalgalardan bir tanesi seni siler geçer. Çünkü
iman boyutunda tepeden olaya bakmıyorsun...
"
Üstad Ahmed Hulûsi

"Akıl tamamlandığında, söz noksanlaşır."
Hz. Ali

"Bilimle ilgilenmeyen toplumların gelişimi hayal
ürünüdür"
Ahmed F. Yüksel

Alternatifsiz olmak
Ahmed F. Yüksel

"Gerçek mana da ki salihlik ne anlama gelir?"
Günün Sorusu

""Otuz yılı aşmıştır ki ben Hak ile
konuşmaktayım, halk ise kendileriyle
konuştuğumu sanıyor"
Cüneyd-i Bağdadi

""Eğer ilerde birgün 'keşke' demek
istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç: Eşini, işini,
arkadaşını." "
Yunus Emre

"Sen taş olsan da mermer olsan da kaya olsan
da ilahi bir aşıkla buluştunmu inci olursun."
Hz. Mevlâna

"Kanaatten nasibi olmayanı dünya malı nasıl
zengin etsin"
Feridüddin-i Attar

"Bütün devir; günler, aylar, yıllar tek bir
noktanın içinde toplanmış bir "an"ın içine
sığmıştır şu an..."
Şebüsteri

"Her kahkahanda Allah'a teşekkür etmiyorsan,
neden her ağladığında o'na kızıyorsun?"
Necip Fazıl Kısakürek

"Alışkanlık edinmek kolaydır, fakat onu
üstünden atmaya kalkmak insanın derisini
söker."
Josh Billings

"Yarından bir şeyler beklemekle geçiyor
ömrümüz. "
Cemal Süreya
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