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94-) Kul in kânet lekümüddarul`ahıretü
indAllâhi halisaten min dûninNâsi
fetemennevülmevte in küntüm sadikıyn;
Allâh indîndeki sonsuz gelecek yaşam
ortamı, diğer insanlara değil de yalnızca
size ait ise; bu sözünüzde sadıksanız,
ölümü temenni etsenize!
95-) Ve len yetemennevhu ebeden Bimâ
kaddemet eydiyhim* vAllâhu Aliymun
Bizzalimiyn;
Elleriyle yaptıkları (suçlar) yüzünden ölümü
asla temenni etmeyeceklerdir. Allâh zulmü
açığa çıkaranları bilendir, onların hakikati
olarak!
96-) Ve letecidennehüm ahrasanNâsi alâ
hayatin, ve minelleziyne eşrekü yeveddü
ehadühüm lev yu`ammeru elfe senetin, ve mâ
huve Bimuzahzihıhi minel`azâbi en yu`ammer*
vAllâhu Basıyrun Bimâ ya`melûn;
Sen onları dünyalık yaşam hakkında
insanların en hırslıları olarak bulursun!
Bilfiil şirk içinde yaşayanlardan bile... Her
biri bin yıl yaşamak ister! Oysa uzun ömür
sürmeleri onları azaptan uzak tutmaz. Allâh,
hakikatleri olarak yaptıklarını
değerlendirmektedir (Basıyr).
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"EL KEBİYR..."

Esmâ'sıyla yarattığı âlemlerinin büyüklüğü
kavranamaz olan.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Dua ibadetin anahtarıdır. Abdest, namazın
anahtarıdır. Namaz da Cennetin anahtarıdır."
[Hadis/Camiü's Sağir]

"OLGUN BİR ANNE VE BABADAN
DÜNYAYA GELEN ÇOCUK...
Şimdi öyle enteresan bir durum ki, ileri yaşta
hacca gitmeye kalksan hayvaniyet iyice
yerleşmiş oluyor. Genç yaşta gitmeye kalksam,
ve eğer o insani yanınıda fark etmemişsen, bu
defa mevcut kapasite sende güçlenerek
oturmuş olur. (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Dünyadaki müslümanların ve tüm insanların
en önemli sorunu "ALLAH" ismiyle anlatılmak
isteneni fark etmemeleridir! Bu ismin manasını
fark edenin tüm dünyası değişir; yaşama ve
varlıklara bakışı değişir. "ALLAH" ismi ile ne
anlatılmak istendiğini fark etmeyi arzu
ediyorsanız: ahmedhulusi.org/kitap/allah.htm
Online okuyabilir ve indirebilirsiniz. "
Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Dilediğini Yapanı" görüp seyredemiyorsan
körsün!
Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle
karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşı
iyilik yapandır."
Hz. Ali (r.a)

"İnandığınız gibi yaşayamazsanız, yaşadığınız
gibi inanmaya başlarsınız."
Hz. Ömer (r.a)

"Kimi zaman rüyalar ve hayaller, hayata bir
türlü tutunamayan insanlar için kaçış
noktasıdır."
Ahmed F. Yüksel

Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek

Bellek-zaman ve sezgi
Bellek-zaman ve sezgi
Ahmed F. Yüksel

"Senin Hakkı görmeni ve onunla yüzleşmeni
engelleyen senden kaynaklanan bir perdedir."
Hz.Muhyiddin Arabi

"Onlar Allahı; Allah da onları sever... (5/54) Bu
Ayet-i Kerimenin delalet ettiği derin manayı
düşün... O mana engin bir denizdir... Ve bu
denizin adı; aşk denizidir. Muhabbet, sevgi
denizidir. Muhabbet ehli, bu denizde
yelkenlisini açar... Ötelere doğru yol almaya
başlar... Yelkenli sefi-nelerinin; bir sağa, bir
sola yatması, onları korkutmaz... Dalgalar
onlan yoldan alamaz...
Dağlar gibi dalgalar gelir; onları altına almak
ister... Fakat inayet-i Hak onları korur. Onlar da
bunu bilir. Yine de yalvarmadan edemezler;
herbiri:
- Ya Rabbi, beni mübarek bir menzile indir.
Çünkü menzil sahiplerinin hayırlısı sensin...
(21/101)
Diyerek yalvarmaya başlar... Bu menzil ne
olabilir ki?... LIKA ve Hazret-i Hakka
yakınlıktan başka..,. Ne var ki, her yerde
olduğu gibi burada istidadlar
konuşur...Yalvarırlar...Yakarırlar... Ama: - O
kimseler ki, haklarında tarafımızdan iyilik
fermanı çıkmıştır... (21/ 101)"
Sohbetler: Abdülkadir Geylani

"Eli görmeyen kişi ; yazıyı kalem yazdı sanır...
Allahın Kudretini görmeyen kişi meyveyi Ağaç

yaptı sanır.."
Mevlana Celaleddin Rumi

"Bu yolu bulamayanlara acımam, bu yolu bulup
ta nasipsiz kalanlara acırım."
Şâh-ı Nakşibendi Hazretleri (k.s.)

"Allah ile gönül arasında perde yoktur."
Hacı Bektaş -ı Veli

"Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk
bulunmaz sen eğri isen."
Yunus Emre

"Hataların için helâk olurcasına üzülmektense,
onları yapmamaya azmetmek daha hayırlıdır."
Ken'an er Rifâî (r.a)

İstanbul cumaya kadar güneş
gözlüklü. Sıcaklık h.sonu 27-28
derecelerde. Gelecek haftanın
ikinci yarısında 30'u zorlayabilir.
Rüzgar bugün öğle saatlerinde biraz sert eser.
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