03/04/2013, ÇARŞAMBA

32-) Kalû sübhaneKE lâ ilme lenâ illâ mâ
`allemtenâ inneKE ENTEl AliymulHakiym;
(Bunu değerlendiremeyen melâike):
"Subhaneke (her an yeni bir şey yaratıp
bunlarla da asla kayıtlanmayan ve
sınırlanmayansın)! Bizde açığa çıkarttığın
ilimden başkasını bilmemiz asla mümkün
değil! Şüphesiz ki sen, Mutlak İlim (Aliym)
ve bunu bir sistem içinde (Hakiym) açığa
çıkaransın!"
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL BEDİY'...
Eşi benzeri olmayan güzellikte olup, güzellikleri
yaratan! Türleri ve varlıkları herhangi bir
örneğe dayanmayan şekilde kendilerine özgü
özelliklerle yaratan.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Şeytan ademoğlunun kalplerinde
dolaşmasaydı, onlar gökler aleminin
gizliliklerini görürlerdi."
Hadis

"SEVGİLİ PEYGAMBERİMDEN ÖTEYE
GEÇEMEYENLER...
Resulullah'ı görmek suretiyle batınından

perdelendiler. Bayılırlar ya Resulullah senin
yüzünü Gül cemalini bir görsem. Görür ve o
suretle de perdelenir. Önemli olan zahir
gözüyle Resulullah'ı görmek değil, önemli olan
kalp gözüyle Resulullah'ın derununu
görebilmektir. Eğer kalp gözüyle Resulullah'ın
batınını derununu müşehade edemiyorsan,
sen sevgili peygamberimden öteye
geçemezsin. Göremediğin sürecede âmasın.
Âmalık sözü senin tarifindir. Onlar
gördüklerinin ötesinde birşeyin varlığını
kabullenemediler. Çok ender insan
Resulullah'ın suretini zahirini görüp zahiriyle
perdelenmeden, zahiriyle onu Kayıt altına
almadan batınına nüfuz edip batınını
müşehade edebilmiştir. Zahirinin nurlarıyla
batınından perdelenmişlerdir büyük çoğunluğu.
Sevgili peygamberimde kalmışlardır kısacası...
1: O beni sevmedikten sonra ben onu
sevmişim ne yazar?
2: Ben onun sevgisini bekleyecek bir yaşam
içindemiyim?" (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Allah, imanı sizler için şirkten temizlenme
vesilesi kıldı."
Hz. Fatıma (r.a)

"İnsanın savunmasız bir duruş sergilemesinin
en büyük avantajı, olup bitenleri akıl
süzgecinden geçirebilmesidir."
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Hangi veli 'benim haberim olmadan
yeryüzünde bir karınca bile hareket edemez'
diyor?"
Günün Sorusu

"Efendimiz (s.a.v.); Cibril Kur’an’ı getirmeden
alacağı yerden vahyini almıştı. Bu hikmete
binaen; Cibril vahyi tebliğ ederken, Efendimiz
(s.a.v.) daha önce kalbinde bulurdu. Ve daha
önce okurdu… Bundandır ki, şu âyet-i Kerime
nazil oldu: -Vahyi tamam almadan acele ile
Kur’an’ı okumaya başlama. (Taha-114) "
A.K. GEYLANİ Hz.(Sırr’ül-Esrar)

"Ruh hayvâni bir mahluktur."
İbn Arabî Risaleler(1-25)

"Bâyezid-i Bestâmî Hazretlerine soruldu ki: Sünnet nedir?.. -Farz nedir?.. Allah dostu
cevap verdi: -Sünnet dünyayı terk etmek (onun
sevgi ve saltanatını gönülden silmek)tir. Farz,

Mevlâ ile sohbet etmektir. Artık kim bu ölçüde
sünnet ile farzı yerine getirir ise mârifeti
kemâle ulaşmış olur. Çünkü kitabullahın
tamamı Mevlâ’nın sohbetine delalet etmekte;
Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin sünneti ise
dünyaya delâlet etmektedir."
Bâyezid-i Bestâmî

"Beden sabit görünse de ruh her zaman
değişir."
Mevlâna

"Nisan Ayından Seçmeler....
** ** 2 ve 3 Nisan Oğlak burcundaki Ay biraz
karamsar, niyetinde gizlilik, şüphe ve
güvensizlik taşıyan bir havada olabilir. Puluton
ile yakınlaşıp, etkilenerek ondan alacağı
mesajları Koç’lara iletişimine dikkat etmek
gerek, derim. Dar açıdan bakmamak, biraz
durup düşünmeden ani çıkış yapmamak, her
şeyin altında illa bişiler aramamak iyi olur."
Astrolog Nuran Tuncel

"Yetimin malına yaklaşılmaz…” (6/152) Burada
yetimin hakikatı Hz. Rasûlü Ekrem
(sav)Efendimizdir ve O’nun malı “Ahadiyet” tir."
Şeyh Bedreddin

İstanbul'da çamurlanmış
arabalarınızı yıkamayın, bugün
de sağanak var. 19 derece. Yarın
hava açar, ama kısa süreli
yağmur geçişi olabilir, cuma ve h.sonu hava
güzel.
Havayı Koklayan Adam
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