26/05/2013, PAZAR

53-) Ya eyyühelleziyne amenû lâ tedhulu
buyuten Nebiyyi illâ en yü`zene leküm ila
ta`amin ğayre nazıriyne inahü, ve lâkin izâ
du`ıytüm fedhulu feizâ ta`ımtüm fenteşiru ve lâ
müste`nisiyne li hadiys* inne zâliküm kâne
yü`zin Nebiyye feyestahyiy minküm vAllâhu lâ
yestahyiy minel Hakk* ve izâ seeltümuhünne
meta`an fes`eluhünne min verai hıcab* zâliküm
atheru likulubiküm ve kulubihinn* ve ma kâne
leküm en tü`zû RasûlAllâhi ve lâ en tenkihu
ezvacehu min ba`dihi ebeda* inne zâliküm
kâne `indAllâhi `azıyma;
Ey iman edenler... O Nebi`nin evlerine, sizin
için bir yemeğe izin verilmeniz dışında,
girmeyin... (Bu da) onun (yemeğin pişme)
vaktini beklemeksizin - gözlemeksizin
(olsun)... Fakat davet olunduğunuzda girin...
Yemek yedikten sonra da (ev halkı veya
birbirinizle) lakırdıya dalmaksızın dağılın!
Muhakkak ki bu (davranışınız - laubaliliğiniz),
O Nebi`ye eziyet veriyor, fakat O sizden
çekiniyor (bir şey diyemiyor kırmamak için)!
Allâh, Hakk`ı açığa vurmaktan çekinmez!
Onlardan (Nebi`nin eşlerinden) bir şey
istediğinizde, onlardan perde arkasından
isteyin... İşte bu, sizin kalpleriniz için de
onların kalpleri için de daha temizdir... Sizin
Rasûlullâh`a eziyet vermeniz de, O`ndan
sonra O`nun eşlerini nikâhlamanız da
ebeden olacak bir şey değildir... Muhakkak
ki bu, Allâh indînde Aziym`dir.
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"EL MUCİYB..."
Kendisine olan yönelişlere mutlaka icabet
ederek gereğini oluşturan!
Üstad Ahmed Hulûsi

"ALLAH'ım Fayda vermeyen ilimden, huşu
duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan
doymayan nefisten sana sığınırım."
(Müslim, Zikir, 73)

"BEN KENDİMDEKİ SENLE BERABERİM,
SENDE SENDEKİ BENLE BERABERSİN! 2/3
İşte onun için tasavvufta senin dünyan yalan
dünyadır gerçek dünya değil, hayal
dünyasında yaşıyorsun gibi anlatımlar
edilmiştir. Ve bu hologram dünyana giren
enstantaneler hiçbir zaman gerçek varlığı sana
tanıtmıyor. O giren enstantanelerin
oluşturduğu bir dünyada yaşıyorsun. O kişinin
gerçekte ne duygularına vakıfsın ne
düşüncelerine Vakıfsın ne hissiyatına vakıfsın
ne bildiklerine vakıfsın, hiçbirşey. Sadece o an
için ondan aksedenlerden oluşan bir albüm
seyrediyorsun, bir video film
seyrediyorsun...(yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Dünya hayatı ve ahiret boyutu ayrılmaz bir
şekilde iç içe geçmiştir. Birindeki âmalık,
güzellikler ve çirkinlikler, diğerindeki âmalık,
güzellikler ve çirkinliklerdir."
Ahmed Fevzi Yüksel

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

Evliya olmak istiyorumama...
Ahmed F. Yüksel

"Sana kötülük yapan kimseyi ona iyilik yaparak
cezalandır."
Hz. Ömer ( r.a )

"Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü
olgunlaştır! Çünkü kişi, bedeni kadar değil;
Ruhu kadar insandır…"
İmam GAZALİ Hazretleri

"Vakit yetmiyor, ne çabuk geçiyor!" diyerek
zamana kusur buluruz; oysa zaman bir

konuşacak olsa, vallahi utanırız!"
İmam-ı Şafi

"Büyük bir derdin olursa: Allah'a dönüp “büyük
derdim var” deme; Derdine dön “büyük bir
Allah'ım var” de."
Mevlâna

"Gerçek dost Allah'dır
ve her kim bu gerçeği bilirse Allah da onun
dostudur."
Hz. Kenan Rıfai

"Varını ver, yoğunu bul.."
Abdal Musa

"Uçamazsan koş, koşamazsan yürü,
yürüyemezsen sürün. Ama naparsan yap
ilerlemek zorundasın."
Martin Luther King

"Allah kuluna 3 şekilde cevap verir; 'Evet' der,
istediğini verir; 'Hayır' der, daha iyisini verir;
'Bekle' der ve en iyisini verir."
Anonim

"24.05.2013 tarihli
RADİKAL GAZETESİ'nde,
Ahmed F. Yüksel'in

"Beynimiz bilimle oyunlarını açıklıyor."
Başlıklı yazısı yayımlandı. "

İstanbul'da bu sistemin son
lodoslu günü. Orta kuvveti ara
ara aşabilir, güneş var, 28
derece. Yarın ise rüzgar kuzeye
dönmeye başlıyor, sıcaklık 25-26'ya iniyor.
Bulutlar biraz artabilir.
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