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3-) Ve kalelleziyne keferu lâ te`tiynes sa`atü,
kul bela ve Rabbiy lete`tiyenneküm `Alimil
ğayb* lâ ya`zübü anhü miskalü zerretin fiys
Semavati ve lâ fiyl Ardı ve lâ asğaru min zâlike
ve lâ ekberu illâ fiy Kitabin mubiyn;
Hakikat bilgisini inkâr edenler: "O saat
(ölümle hakikati fark etmek) bize gelmeyecek"
dediler... De ki: "Hayır, gaybı bilen Rabbime
yemin ederim ki elbette size gelecektir!
Semâlarda ve arzda zerre ağırlığınca bir şey
dahi O`ndan gizli kalmaz! (Hatta) ondan
daha küçük ve daha büyük (ne varsa o da)
Kitab-ı Mubiyn`dedir (apaçık kitap olan fiiller
âleminde)."

34 - SEBE’
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL MUĞNİY...
Dilediğini, başkalarından mustağnî kılan,
zenginliği yaşatan, kendi zenginliğiyle zengin
eden. "Fakr"ın sonucu olan Bekâ'nın
güzelliklerini hibe eden...
"Seni hiçbir şeyin yok iken (fakr - "yok"lukta)
bulup da zenginliğe ("gına"ya -Bekâ'ya)
kavuşturmadık mı (El Ğaniyy kulu yapmadık
mı, Âlemlerden Ğaniyy olanın kulluğunu
yaşatmadık mı)?" (93.Duha: 8)...
"Muhakkak ki 'HÛ'dur ganî eden de fakir kılan
da." (53.Necm: 48)
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Bilginin mürekkebi, şehidin kanından
kutsaldır."
Hz. Muhammed (s.a.v.)

"AKRABALIK DERKEN...
Akrabalığı ayırmayın akrabalığı birleştirinin
anlamı; Bedeni ilişkiler değil, senin bâtının
itibarıyla yakınlığın olan Alemi Melekût İle
birleşmen bütünleşmen , yani Resulullah'ın da
işaret ettiği gibi "Allahümme refiki ala" diye
bahsettiği kendindeki o melekût boyutunun
derinliği kast ediliyor... "
Üstad Ahmed Hulûsi

"Âlimlere "Niçin öğretmediniz?" sorusu
sorulmadan câhillere "Niçin öğrenmediniz?"
sorusu sorulmayacaktır. "
Hz. Ali (r.a.)

"Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı
taşımam; içimde dua etme isteğinin olmaması
kaygısı taşırım.."
Hz. Ömer (r.a)

"En akıllı insan; nefsini hesaba çeken, onu iyi
idâre eden, ölümden sonrası için amel
işleyendir."
Hz. Osman (r.a)

"Kilitlenmiş bir beyin, tehlikeli sulara doğru yol
alır. "
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Bu akşam Sizi tanımam ve görmem genetik
bilgi olarak 7 ceddim öncesinden bellimiydi?
Üstad Ahmed Hulûsi: Hayır belli değildi.
Sadece senin genetiğin, böyle bir ilmi konuya
yönelmeni kolaylaştırıyordu. Böyle bir
kolaylaşma sonucunda senin bugünkü aldığın
veriler böyle bir arayışı meydana getirdi ve
böyle bir arayış sonucunda da böyle bir
rastlaşma meydana geldi..."

"Zerre küll –ün aynısıdır ne demektir?"
Günün Sorusu

"Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete
büründü,
Sarhoşlarda ayan oldu, göründü

perdelerinden..."
Abdûlkerim Ceyli

"Her işe besmele ile başla!
Temiz ol daima iyiliği adet edin!
Dünyanın mutluluğuna mağrur olma!
Kimseye kızma eziyet ve cefa etme!
Ömrün uzun olsun istersen, kimsenin nimetine
haset etme! " (yazının devamı...)
Akşemseddin Hazretleri

"Karınca, güzelim harmanları görmezde bir
tanecik buğdayın üstüne titrer. "
Mevlâna

"EN İYİ FİKİRLER...
“Zamanınızı öncelikleriniz doğrultusunda
kullanın...
Karmaşıklıktan sadeliğe yönelin...
Yaşamınızdaki en anlamlı şeyler, daha az
anlamlı şeyler uğruna feda edilmemeli...
Çalışmadığınız zamanları güzelleştirmek için
harcanan saatlerin kesinlikle boşa gitmediğini
unutmayın...
En iyi fikirler genellikle en çok rahatladığımız
anlarda ortaya çıkar...
Hayatınızı güzellieştirmek için harcadığınız
saatler, çalışmalarınızda olağanüstü etkili
sonuçlar almanıza yol açar...” "
Robin Sharma

İstanbul soğuk ve ıslak. Öğle ve
sonrasına kadar ara ara yağışlı
8-9 derecelerde. Yarın bulutlar
çok değil, biraz parçalanır, yine

10 derece. H.sonu ise bahar, 20'li değerler var.
Havayı Koklayan Adam
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