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  ÂB-I HAYAT'ın ekim sayısı çıktı!
  
  Allaha hamdolsun ki bu sayımızda dopdolu. Rabbim cümlemize ifade ve istifade nasibetsin.
Amin...
  
    Bu ayki sayımızda ki bir takım konular:
  
       AKAİD İLMİ'nde kitaplara iman bahsinin 'Kuran-ı Kerim'e iman kısmı yer almakta.
  
  Bismillahirrahmanirrahim!
  
  İslamın  kaynaklarından en önemlisi ve ilki Kur’andır. Kur’an Allahu tealanın  kelamıdır. O’nun
tarafından sevgili peygamberi Muhammed sallallahu  aleyhi ve sellem Efendimize, Cebrail
aracılığıyla ve vahiy yoluyla 23  sene zarfında indirilmiştir.
  
  Vahiy: Gizliden bildirmek,  ulaştırmak ve kalbine atmak manalarına gelir. Bu ancak Allah
tarafından  görevlendirilen peygamberlere olur. Velilerin kalbine gelen manevi  haller ve bilgilere
ilham denir...
  
       TEFSİR İLMİ'nde ise Bakara Suresinden 2. Ayetin kısaca açıklaması yapılmaktadır.  

  

       TASAVVUF İLMİ olarak ta İmamı Rabbani hazretlerinin Mektubatından, İkiyüz
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doksanikinci mektup, Şeyh Hamid Bengali'ye yazılmıştır.
  
  Müridler için zaruri olan edeblerin beyanı ve bazı şüphelerin defi hakkındadır.
  
  Bil ki bu tarikatın yolcuları iki halden birinden kurtulmazlar. Ya mürid olurlar, ya da murad
olurlar...
  
       Yine her ay olduğu gibi AŞERE-İ MÜBEŞŞERE'den bir sahabe var; EBU  UBEYDE BİN
CERRAH   radıyallahu
anh...
  
       HADİS-İ ŞERİF İLMİ'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Vahyin gelişi ile ilgili
bir hadisin izahı bulunmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  
  “Bazı kere bana çıngırak sesi gibi gelir. Bu, bana en şiddetli –ağır- gelenidir. Dediğini
bellediğim halde iken benden ayrılır.
  
  Bazı kere de melek bana insan suretinde şekillenir ve benimle konuşur. Dediğini bellerim.”  

  

  Aişe  r.anha dedi ki: Muhakkak O’nun üzerine vahyin indiğini şiddetli soğuk  günde
görmüştüm, vahiy ondan ayrılınca mübarek şakakları ter  akıtıyordu. (Buhari 1/4)   

  

  
       Tabi bu ay okulların dersbaşı yaptığı ay olduğu için talebelere ve  hocalara özel
malumatlara genişce yer verildi. Aynı zamanda İmam-ı Azam  efendimizin talebelere
nasihatinide istifadenize sunduk.   

  

       Kemal Zengin hocaefendinin Arnavutluk ziyaretinden notlar, Osmanlı sultanlarından Sult
an Orhan Gazi Han
ın kısaca hayatı gibi yazılarda bu ayki sayımızın konularından bazıları.   

  

        Bu ve bunun gibi ehli sünnet yayınlarını alıp, okuyup okutarak  destek olmak ve ehli bidate,
İslama müslüman kisvesi altında  saldıranlara karşı bilinçlenip insanları uyandırmak ehli sünnet
bir  müslüman için elbette büyük bir görevdir. Mevla bu şuuru cümlemize  nasibetsi. Amin...   

  

       Her türlü sorular, tavsiyeler ve abonelik bilgileri için tel: 0 212 510 05 60  
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