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163-) Hüm derecatün indAllâh* vAllâhu
Basıyrun Bi ma ya`melun;
Onlar Allâh indînde, (ilim - irfan anlayış
farkları nedeniyle) birbirlerinin üstünde olan
farklı derecelerdedir. Allâh yapmakta
olduklarınızı (Esmâ`sı itibarıyla onların
hakikati ve dahi yaratıcısı olması ile)
Basıyr`dir (değerlendirendir).
164-) Lekad mennAllâhu alel mu`miniyne iz
baase fiyhim Rasûlen min enfüsihim yetlu
aleyhim âyâtihi ve yüzekkiyhim ve
yuallimuhümül Kitabe vel Hikmete ve in kânu
min kablü lefiy dalalin mubiyn;
Andolsun ki Allâh iman edenlere bir lütuf
olarak, içlerinde nefslerinden bir Rasûl bâ`s
etti (aralarından kendi türlerinden bir Rasûl
ortaya çıkardı), O`nun işaretlerini okuyor;
onları arındırıyor, onlara hakikat bilgisini ve
Hikmeti (her şeyin oluş sistem ve düzenini)
öğretiyor. (Hâlbuki) onlar daha önce apaçık
bir sapıklık içindeydiler!
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"EL HASİYB..."
Birimselliğin devamı için yeterli olduğu gibi,
birimden açığa çıkanların sonucunu yaşatan.
Böylece sonsuza dek oluşumun akışını
yaratmış olan!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Resullullah (s.a.v) Efendimiz, sabah salatinin
farzını kılıp selam verdiği zaman şu duayı
okurdu:
Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan
tayyiben ve amelen mütekabbelen.
Anlamı: Allah’ım! Ben senden yararlı ilim,
güzel(helal) rızık ve makbul amel dilerim.
Kim sabah namazının farzını kıldıktan sonra
yukarıdaki duayı okursa sağlığı güzel olur, rızkı
genişler, ameli artar, ibadet etmesi kolaylaşır
ve ibadeti makbul olur. "
(Hadis/Tirmizî)

"O SURETTE SANA YÜZÜNÜ GÖSTEREN,
ALLAH’TIR!-2
AŞK, katlanılması ÇOK GÜÇ BİR ŞEYDİR!
“En nârûl aşk!” -"Ben aşk ateşiyim!” diyor,
Seyyid Ahmed Rufai! Bir yandan semâ
yapıyor, bir yandan da “En nârûl aşk!” -"Ben
aşk ateşiyim!" diyor, Onu gören yanıyor
yakılıyor peşinden koşup gidiyor. Kadını
erkeği... Ondan vechini gösteriyor ALLAH! Her
ne kadar adını Ahmed Rufâi koymuşsa da O
resmin ardında kendini izhar ediyor!. " (yazının
devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Sonsuza dek kazanacağın şeyi, kesinlikle
kaybedeceklerin uğruna yitirmek ne kadar
akıllıcadır? "
Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Kalpler iyilikle kazanılır."
Hz. Ali ( r.a)

"Bana hatamı söyleyenden Allah razı olsun!..."
Hz.Ömer (r.a)

"Kafein uykuyu engelleyen faktörlerden iyi biri,
en önde gelenidir."
Ahmed Fevzi Yüksel

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

Evliya olmak istiyorumama...
Ahmed F. Yüksel

"Bir Zorlukla Karşılatığında Sabret..! Çünkü
Hiçbir Zorluk Yoktur ki, Arkasından Kolaylık
Gelmesin..!"
Hz. Osman (r.a)

"Dünya uykusunda ne yapmış isen o uyanıklık
aleminde sana aşikar olacaktır."
Mevlana/ Mesnevi

"Deme niçin şu şöyle
Yerincedir ol öyle
Dur sonunu seyreyle
Görelim Mevlâm neyler
Neylerse güzel eyler. "
İbrahim Hakkı Hz.

"Dinde zorlama yoktur, insan özgürdür elbette!
İsteyen bu dünyada pişer, isteyen ahirette!"
N.F.K.

"Dost gerçekleri.. Düşman işine geleni..
Deli ağzına geleni..
Aşık içinden geçeni söylermiş. "
Özdemir Asaf

"Salı günü boyunca Ay Terazi burcunda
ilerliyor. Denge ve huzur arayışında olacağımız
bir gündeyiz. Ama bunu sağlamakta
zorlanacağız gibi gözüküyor. Gece yarısını
takip eden saatlerde Uranüs-Plüton karesi
üçüncü kez kesinleşiyor." (devamı için...)
Öner Döşer

"Kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır;
kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler
gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya

bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur;
içeriye bakan uyanır, kendini keşfeder."
Carl Gustav Jung

İstanbul ısınmaya devam ediyor,
bugün 29, yarın 31, ardından 32
dereceye çıkabilir. Çarşambaperşembe lodos kuvvetli. Yüksek
bir ihtimal değil ama perşembeden cumaya
geçişte gece yağmur olabilir.
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