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76-) Ve izâ lekulleziyne amenû kalû amennâ
ve izâ helâ ba`duhum ila ba`din kalû
etuhaddisünehum Bimâ fetehAllâhu aleyküm
liyühac`cûküm Bihî `inde Rabbiküm, efelâ
ta`kılûn;
Bunlar iman edenlerle karşılaştıklarında
"iman ettik" derler; sonra da birbirleriyle
başbaşa kaldıklarında, "Allâh`ın size açtığı
hakikati, aleyhinizde delil olarak
kullanmaları için mi bunlara anlatıyorsunuz,
bunu düşünemiyor musunuz?" derler.
77-) Evelâ ya`lemûne ennAllâhe ya`lemu mâ
yusirrûne ve ma yu`linûn;
Bilmiyorlar mı Allâh`ın, gizlediklerini de
açığa çıkardıklarını da bildiğini!
78-) Ve minhum ümmiyyûne lâ
ya`lemunelKitâbe illâ emaniyye ve in hum illâ
yezunnûn;
Onlardan ümmî olanlar vardır ki,
vehmettikleri (kafalarında şartlanmalarına
göre kurguladıkları) ötesinde Kitabı (hakikat
bilgisini) bilmezler; (asılsız) zanlarıyla
yaşarlar.
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL BÂSIT..."
Açıp yayan. Boyutsallıkları ve derin görüşü
oluşturan.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Dünyada rahatlık yoktur."
Hadis

"MUTLAK SÛRETTE YOK OLAN BİR
VARLIKSIN.. [3/3]
Aslında gelmek istediğim bir yer var. Gelmek

isteğim yer şurası: Eğer, açığa çıkış mahalli
olarak sen adı altında şehadeti yaşamayı
mûrat etmişse, -vema teşâune illa in yeşâ
Allah- ALLAH İSTEMEDİKÇE SİZ
İSTİYEMEZSİNİZ, veya SİZİN İSTEMENİZ
ALLAH'IN İSTEMESİYLE MEYDANA
GELMİŞTİR. Hükmünce, siz Hidayet diye
tanımlanan esma açığa çıkışını seyri dilersiniz.
Şehadet halini dilersiniz. Şehadet halini ve
hidayeti dilemenizin sonucu olarak sizde bunu
engelleyen, esma açığa çıkışı olarak sizde
bunu engelleyen, kendinizi Allah'tan ayrı bir
birim; karşınızdakileri Allah'tan ayrı bir birim
olarak görüp hissetmeyi meydana getiren şirk
diye tanımlanan halin sonucu olarak meydana
gelen yalan, aldatma, karşındakine karşı
ikiyüzlülük, onun hakkında içinden başka şey
düşünüp yüzüne başka şey söylemek, riya
yapmak, arkasından onun gıybetini yapmak vs,
gibi körlüğü meydana getiren ve şirk halinden
kaynaklanan özelliklerin kalkmasını diler,
bunun kalkması için geceleri secdeye kapanır,
secdede bu eksik ve noksanlarınızı tek tek
kalem kalem itiraf ederek, bu açığa çıkan
esma özellikleri şehadeti önlüyor, dolayısıyla
bu özelliklerin kalkmasını niyaz ederim
demeniz, olayı tetikler!!! Bütün sistem tetikleme
esasına dayanır. Bu duayı yaparken,
BENLİĞİNLE YAPMAYACAKSIN! İşin önemli
püf noktalarından bir tanesi de burası. Ben
gafilim ben şu haldeyim bu haldeyim diyerek
değil. [devam edecek] "
Üstad Ahmed Hulûsi

"@AhmedHulusi: Allah'tan sırf hayır gelir; şerri
gören, nefsindir! "

"Kadına aşırı düşkünlük ahmakların işidir. "
Hz. Ali (r.a)

"Kendisiyle çelişen fikirler, tutarlılık ve
sürdürülebilirlik ilkesini göz ardı eder."
Ahmed F. Yüksel

Sanal Duvarlar
Sanal Duvarlar
Ahmed F. Yüksel

"Bütün olup biten ve bu ağaca gelen işler, o
arştan gelir. Mesela; arşı vücuda
getirmesindeki hikmet, kudretini izhardır..
Zâtına bir mahal olsun, diye değil. Sonra,
mevcudatı yaratmasındaki hikmet de; bir
ihtiyaca mebni değildir. Ancak, isim ve
sıfatlarının izharı içindir.. Düşün ki, O’nun bir
adı da “Gafûr” dur. Elbette bu isme bir zuhur
yeri gerek.. Dolayısıyla mağfirete uğrayacak bir
varlık lazım.. İşte varlığın yaratılmasındaki
hikmet; bu sıfatların ve diğer isimlerin tecellisini
sağlamaktır. Yüce Allah, icad edip meydana
getirdiği şeylerle birleşmekten, ama onlardan
uzak olmaktan da.. Münezzehtir.. Hem de
mukaddes.. Kâinatın varlığı O’na bir fazlalık

getirmemiştir.. Yokluğu da O’ndan bir şey
götürmez.. Önce ne idiyse.. Şimdi de öyledir..
O yüce Allah, kâinatla ne birlikte idi; ne de
ayrı.." "
Muhiddîn-i Arabî - Şeceretü’l Kevn
(Kainat Ağcı)

"Eğer hor eğer hürmet
Kişiye sözden gelir.
Zehr ile pişen aşı
Yemeğe kim gelir. "
Yunus Emre

"İlk kendine GÜNAYDIN de uyanırken.!
Ve ilk kendine GÜLÜMSE aynalarda.!
Bir tatli söz söyle kendine TEBESSÜM et.!
Ve umursa kendine TESEKKÜR et.!
Sevmekle baslar hersey kendini SEV.!
DOST ol kendine DÜRÜST ol.!
İlk kendine GÜNAYDIN de uyanirken.!
Ve ilk kendine GÜLÜMSE aynalarda.!
Sonra göreceksin binlerce yüzde kendi
yansimani.! "
Kaynak: Kişisel Gelişim

"2013 Mayıs Ayı Karakteristikleri..." (yazının
devamı...)
Astrolog Nuran Tuncel

"Perşembe günü boyunca Ay Kova burcunda
ilerliyor. Sosyal, toplumsal ve insani konuların,
objektif ve adaletli olma gerekliliğinin vurgu
kazanacağı, stresli ve zorlu bir gündeyiz.
Sabah erken saatlerden itibaren Ay’ın gergin
açıları var. Ay-Satürn karesinin ardından

gelecek Ay-Mars karesi, yani Ay’ın bu iki
malefik gezegenin arasında kalması, pek de
hayırlı görülmeyecek türden etkileri
tetikleyebilir, dikkat!Bir gün öncesinde olduğu
gibi, riskli ve tehlikeli kişilerden ve ortamlardan
uzak kalmakta, şartları gereğinden fazla
zorlamamakta fayda var Kazalara, sakarlıklara,
şiddete yönelik olaylara açık bir gündeyiz. AyUranüs altmışlığı bile beklenmedik yön
değişikliklerine, sürpriz gelişen durumlara
davetiye çıkarır gibi. Ay-Güneş karesinin etkin
olacağı öğle sonrasındaki saatlerde otorite
figürleriyle stresler yaşayabiliriz. Önemli
teklifler sunmak, görüşmeler yapmak, talepte
bulunmak adına pek de olumlu saatlerde
olduğumuz söylenemez. Bunun için biraz daha
ilerleyen saatleri, akşamüzeri ve sonrasını
kullanabiliriz. Bu saatlerde Ay-Jüpiter
üçgeninin rahatlık ve esenlik, uyum ve
huzur,başarı ve ilerleme şansı veren iyicil
etkileri devreye giriyor zira…
Astrolog Öner Döşer

"Öfkeni aklınla yenemiyorsan, kendini
insandan sayma. "
Voltaire

"Bir Sufinin Beyin Fotoğrafı Bu satırları
okuyorsanız nefes alıyorsunuz demektir. Ama
aldığınız nefes bedeniniz için yararlı bir hızda
mı? Ya da farklı bir nefesle beynin
derinliklerinde bir yerde benliği unutmak
mümkün mü? Beyin tüm bilinmezliğiyle
araştırmacıların iştahını kabartırken, son
yıllarda hızla gelişen teknolojinin de yardımıyla
peşpeşe yapılan bilimsel çalışmalar bu
karanlık dünyanın kapılarını yavaşça aralıyor. "
Beyin Doktoru

İstanbul'da sıcaklık 1-2 derece
düşse de yine 23-24 dereceleri
bulabilecek. Bol güneş var ve bu
durum h.sonu dahil olmak üzere
değişmiyor. İstanbul'da sıcaklık 1-2 derece
düşse de yine 23-24 dereceleri bulabilecek.
Bol güneş var ve bu durum h.sonu dahil olmak
üzere değişmiyor.
Havayı Koklayan Adam
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