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8-) Ve minenNâsi men yekulü amennâ Billâhî
ve Bil yevmil âhıri ve mâ hum Bimu`miniyn;
İnsanlardan bir kısmı "B" işareti
kapsamınca (varlıklarını Allâh Esmâ`sının
oluşturduğu inancıyla) Allâh`a ve âhiret
süreçlerine (sonsuzluk içinde, kendilerinden
açığa çıkanın sonuçlarını yaşayarak yer
alacaklarına) iman ettiklerini söylerler; ne
var ki imanları gerçekte bu kapsamda
değildir!

2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL MÜNTEKİM...
Birimdeki, hakikatini yaşamasına engel olan
davranışlarının sonuçlarını yaşatan!
"Züntikam", açığa çıkanın sonucunu, hak
ettiğini yaşatmaktır. Allâh, intikam almak gibi
duygularla vasıflanmaktan münezzehtir!
"Şediyd'ül Ikab" ile birlikte kullanıldığında,
"Hakikatinin gereğini yaşamaya ters düşen
düşünce ve davranışların sonucunu en sert ve
keskin bir biçimde yaşatan" anlamına gelir.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Zübeyrb. Avvâm (r.a.)'dan; Resûlullah
(s.a.s.)şöyle buyurmuştur:
'Size, sizden evvelkilerin hased ve düşmanlık
hastalığı sirayet etti. İşte bu, tıraş edip

kazıyandır. Saçları tıraş eder demiyorum fakat
dini (meziyetleri) kazıyıp kökünden yok eder.
Beni yaşatma ve öldürme kudretine sahip olan
(Allah)'a yemin ederim ki, iman etmedikçe
Cennet'e giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe
de mü'min (-i kâmil) olamazsınız. Bunu size
sağlayacak şeyi size haber vereyim mi?
Aranızda selamı çoğaltın.'"
(Hadîs)

"KALP VARLIĞIN HAKİKATIYLA İNSANIN
KONTAK NOKTASIDIR - (3)
Bütün varlıkta o dalga enerji okyanusu
dediğimiz Allah'ın ilim mertebesinden gelen
esma manaları, tenezzül ederek, neticede o
dalgalar kalp nöronları tarafından algılanıyor,
deşifre ediliyor,
çözülüyor,
ve beyine aktarılıyor.
Beyne transfer ediliyor." (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Ya Rabbi'm. Doğruyu doğru olarak göster bize
ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver bize..."
Hz. Ebubekir (r.a.)

"Klasik din anlayışına sahip olanlar, yalnızca
hayata olduğu şekliyle tutunabilmek isterler."
Ahmed F. Yüksel

İnanç nereye koşuyor?
Ahmed F. Yüksel

"İçki, kumar, putlar, fal kimin amelidir?"
Günün Sorusu

"Hayırlı Eş, Huzurun Başlangıcıdır."
Hz.Ali

"Aşk; "Her şeyi senin için var ettim" Diyen
Rabb'e; Her şeyi senin için terk ettim
diyebilmektir!..."
Şems-i Tebrizi

"Kabiliyetsiz olmak bir kusur değildir, ama
karaktersiz olmak çok büyük bir kusurdur.!"
Hz. Mevlana

"Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan, Halka
müderris olsa hakikâtte asidir."
Yunus Emre

"20 Mart günü her telden çalmaya, her tattan
tatmaya, her renkte boyanmaya uygun etkiler
var. Ay tetiği çekecek gücünü gösterecek. Artık
kime ne nasip ise... İşler de karışabilir, yerini
garantileyen de olabilir. Korkan da çıkabilir,
sevinen mutlu olan da çok olur."
Astrolog Nuran Tuncel

"Hayatı müsvedde yaşamayın; temize
çekmeye vaktiniz olmayabilir."
N. F. Kısakürek

""Hayat bir hikaye gibidir, ne kadar uzun
olduğu değil ne kadar güzel olduğu önemlidir."
Seneca

"İnsanoğlu, Mars'a ulaştı, ama hala aşkı
çözemedi..."
Harun Kolçak

"Herkes İnsanlığın Kötüye Gittiğini Kabul Eder
de, Kimse Kendisinin Kötüye Gittiğini Kabul
Etmez.."
Tolstoy

İstanbul öğlene kadar bölgesel
şemsiyeli. Sıcaklık 16 dereceye
çıkar. Yarın yağış yok ama çok
bulut, az güneş olur, 19-20
dereceye çıkar. H.sonuna kadar yine 10-11
derece düşer. Cuma sağanak var.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HULÛSI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
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- Hamamböceği bacağı ile insan beyni
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- İçki ve sigarasız yaşamın muhteşem
cazibesi...
- Bir Rüyadayım İsmi Mana Olan
- Sizden Size
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