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24-) Fein lem tef`alû ve len tef`alû
fettekunnaralletiy ve kuduhenNâsu velhıcâretu,
u`ıddet lil kâfiriyn;
Bunu yapamazsanız, ki yapamazsınız;
yananı insanlar ve taşlar (bilinç yapı olarak
ruhanî insan ve taş, yani o ortama göre
yaratılmış olan maddesi... Allâhu âlem!) olan o
ateşten korunun; zira hakikati inkâr
edenleri yakar o ateş.
25-) Ve beşşirilleziyne âmenû ve amilussalihati
enne lehum cennâtin tecriy min tahtihel enhâr*
küllemâ ruziku minhâ min semeratin rızkan
kalû hâzelleziy ruzıknâ min kablu ve utû Bihî
müteşabiha* ve lehum fiyha ezvâcün
mutahheratun ve hum fiyha hâlidûn;
İman edip hakikati yaşamayı sağlayacak
fiiller ortaya koyanları müjdele, ki onlar için
altlarından ırmaklar akan cennetler (Allâh
Esmâ`sının açığa çıkışının seyredildiği
ortamda sürekli oluşan ilimler) vardır. Bu
rızıktan rızıklandıkça (bu müşahede içinde):
"Bu daha önceden de tattığımız gibi bir
şey" derler. Bu önce tattıklarına benzer.
Orada, sonsuza dek şirk kirinden arınmış
eşleri iledirler!

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

ED DÂRR...
Birimlerin sıkılıp bunalarak kendine dönmesi
için çeşitli azap veren hâlleri (hastalık, çile,
belâ) yaşatan!

Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Erkeklerinize Maide, Kadınlarınıza Nur
süresini öğretiniz.."
Hz. Muhammed (S.A.V)

"KORUMA DUASININ ETKİSİ ÜZERİNE...
Korunma duası sadece cinlere karşı korunma
olayı değildir. Korunma duaları kendindeki
rabbani güçleri harekete geçirerek dışardan
sana zarar verecek bütün dalgalara karşı,
beyninin bir korunma kalkanı üretmesidir.
SORU: Kendi ürettiğimiz varlıklardan, gazap
melâikelerinden de korurmu peki korunma
duası?
CEVAP: Hayır. Menfi düşüncelerinin neticesi
olarak ürettiğin varlıkları yok etmez..." (yazının
devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Bir Kaç Günlük Ömre Aldanıp ta Yarın Cenabı Hakkın Karşısında Mahcup Olmayın."
Hz. Ebubekir (r.a.)

"Giremediğin gönül senin değildir, gönül yalnız
gönül vermekle alınır. Gönül istiyorsan, önce
gönlünü vereceksin!."
Hz. Ali (r.a.)

"ALLAH’tan korkuyor musun? Evet Namaz
kılıyor musun? Hayır Peki yaşadığın hayatın

neresinde hayr arıyorsun."
Hz. Ömer (r.a.)

"Dinle bağını koparanlar, çıkar peşinde
koşmaya başlarlar."
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Cinlerde neden vahdet yasantısı olmaz?"
Günün Sorusu

"Bir kimse eşiyle cinsel ilişkiye girerken ,
orgazm olduğu sırada varlıkların en üstününü
hayal etsin. O zaman doğacak çocuk, o
kimsenin bütün özelliklerini değilse de önemli
bir kısmını üzerinde taşır."
İbn Arabî Risaleler (1-299)

"Bir adam Bâyezid-i Bestâmî Hazretlerinin
kapısını çaldı. Bâyezid kapıyı açtı ve sordu:
Kimi arıyorsun? Adam: Bâyezid’i, dedi.

Bâyezid-i Bestâmî ona: Yoluna devam et,
çünkü içeride Allah’tan başkası yoktur!... der."
Bâyezid-i Bestâmî

""Sanki ben, sanki ben. Ben sanki O'yum,
yahut O sanki ben'din.
Benden çekinme, eğer sen ben'sen
"Görünce Rabbimi gönül gözü ile.
Sordum: Kimsin ey sen? dedi. Senim ben.
Bulaşmamışsın hiç "Nerde" sözü ile... "Nerde"
ile ilgili olmamışsın sen!"
Hallacı Mansur

"Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin,
sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. . . !"
Hz. Mevlana

"Gönlüyle sözü bir olana kurban olayım."
Hafız-ı Şirazi

"Geçmişin keşkeleri ve geleceğin endişeleri şu
anımızı çalan iki hırsızdır."
Üstün Dökmen

"Tevazu getiren günah, kibir getiren ibadetten
değerlidir."
Hasan Basri

İstanbul'da 2 gün tam bahar var.
Bugün 22 derece, yarın ise 24
dereceyi bulur. Parçalı bulutlar

var ama güneş görülüyor. Yarın basınç düşüşü
var, baş ağrıları bahar havanızı gölgelemesin.
Havayı Koklayan Adam
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