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94-) Kul in kânet
lekümüddarul'ahıretü indAllâhi
halisaten min dûninNâsi
fetemennevülmevte in küntüm
sadikıyn;

Allâh indîndeki sonsuz gelecek
yaşam ortamı, diğer insanlara
değil de yalnızca size ait ise; bu
sözünüzde sadıksanız, ölümü
temenni etsenize!

95-) Ve len yetemennevhu ebeden
Bimâ kaddemet eydiyhim* vAllâhu
Aliymun Bizzalimiyn

Elleriyle yaptıkları (suçlar)
yüzünden ölümü asla temenni
etmeyeceklerdir. Allâh zulmü açığa
çıkaranları bilendir, onların
hakikati olarak!

96-) Ve letecidennehüm ahrasanNâsi
alâ hayatin, ve minelleziyne
eşrekü yeveddü ehadühüm lev
yu'ammeru elfe senetin, ve mâ huve
Bimuzahzihıhi minel'azâbi en
yu'ammer* vAllâhu Basıyrun Bimâ
ya'melûn;

Sen onları dünyalık yaşam hakkında
insanların en hırslıları olarak
bulursun! Bilfiil şirk içinde
yaşayanlardan bile... Her biri bin

yıl yaşamak ister! Oysa uzun ömür
sürmeleri onları azaptan uzak
tutmaz. Allâh, hakikatleri olarak
yaptıklarını değerlendirmektedir
(Basıyr).
Bakara Suresi
AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ
✳

EL AZİYM...
Açığa çıkmış Esmâ özelliği olan
hiçbir birimin, azametini
kavrayamayacağı muhteşem büyüklük.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından
alınmıştır.]
�

İnsanlarla sürtüşmekten sakın!
Çünkü bu iyi hasletleri örter,
çirkinleri ise su yüzüne çıkarır.
[Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir,
2/427]
❤

KABE ZİYARETİ, ÇOK VEBALİ OLAN BİR
ŞEYDİR... -2 İşte çevremizde
gördüğümüz, adam hacca gitti geldi
daha da bozuldu daha da dünyaya
düştü içkiye düştü kumara düştü
vs, denilen olay şak der onda
açığa çıkar...
Dolayısı ile oraya gidipte orda
gerçekten "birşey alan demiyorum
bakın" orda gerçekten kendindeki
insani özellikleri farkederek

dönen çok azdır. Çünkü oraya
gidenlerin büyük bir kısmı ya
şartlanma yollu "canım herkez
gidiyor bizde gidelim. Hacı
olacaksak hacı olalım. NE KADARSA
PARASI ONU VERİP ALALIM
anlayışıyla gider.
İnsanların önemli bir kısmı, HELE
PARASI OLANLAR, PARAYI BASTIRIP
ALMAYA ALIŞMIŞ ÖYLE BİR ÖZELLİKLE
YAŞAYANLAR, EE CANIM NEYSE PARASI
VEREK ALAK DER. TASAVVUFADA BU
KAFAYLA GİRERLER!
Halbuki Tasavvuf, Varlığından
soyunma, kendi hayvani benliğinin
yokluğunu hissetme, ve bunun
sonucu olarak özündeki ilahi
güçlerin sende açığa çıkması
olayını yaşama işidir. Varlığını
yok edeceksin, benliğini yok
edeceksin...
Üstad Ahmed Hulûsi
�

Yayından fırlatılmış hiç bir okun
yaya geri döndüğü görülmemiştir.
Düşüncelerinize ve sözlerinize
dikkat edin!
Ahmed Hulûsi / Twitter'dan
Mesajlar
�

Cehalet öyle binektir ki, üzerine
binen zelil olur, arkadaşlık yapan
yolunu kaybeder.
Hz. Osman (r.a)
�

Zorlama, 'tutarlılık, diyalog,
ikna ve rıza ilkesine göre değil',

güç gösterisi ilkesine göre
yatırım yapmayı tercih eder.
Ahmed F. Yüksel
�

Zamanda ‘zamansızlığı’ fark
edebilmek...
http://blog.milliyet.com.tr/zamand
a--zamansizligi--farkedebilmek/Blog/?BlogNo=414625

BELLEK- ZAMAN VE SEZGİ
http://blog.milliyet.com.tr/bellek
-zaman-vesezgi/Blog/?BlogNo=413855

http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam
/Blogger/?UyeNo=2474634

http://blog.milliyet.com.tr

http://sizdensize.milliyet.com.tr/
tasavvufgazetesi.com-/

http://www.milliyet.com.tr/AnaSayf
a/
***

Zamanda ‘zamansızlığı’ fark
edebilmek...
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/z
amanda-zamansizligi-farkedebilmek-22043

BELLEK- ZAMAN VE SEZGİ
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/b
ellek-zaman-ve-sezgi-21425

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ah
med-f-yuksel

http://blog.radikal.com.tr/

Şu istiğfar duasını Receb ayında
yedi kere okuyan kimsenin
günahlarının affolacağı dua
kitaplarında yazılıdır.

“Estağfirullâhe'l-Azîme'llezî la
ilahe illâ hû el-Hay-yü'1-Kayyûmu
ve etûbü ileyh. Tevbete abdin
zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü linefsihî mevten velâ hayâten velâ
nüşûrâ.”
�

"İngilizce Site'nin ana sayfasına
ve son eklenen sure, Meryem
Suresi'ne erişim potansiyelini
artırmak için, sayfanın üst
bölümünde göreceğiniz beğeni
paylaşım butonlarına tıklayalım
lütfen..
(google, tweet, facebook)

http://www.ahmedhulusi.org/

http://www.ahmedhulusi.org/en/qura
n/019_maryam.html

�

Miskin miskin oturma Çalışmadan,
yorulmadan ve emek sarfetmeden
hazıra konmayı düşünme.
Abdülkadir Geylani ks
✨

Mezardakilerin pişman oldukları
şeyler için diriler birbirini
yiyor.
İmam Gazali
�

Edebin en önemli ölçüsü,
başkalarının senden rahatsız
olmamasıdır.
Hz. Mevlana
�

Söylesem tesiri yok, sussam gönül
razı değil.
Fuzuli
�

Öfken ve nefsin bir olup aklını
yener, daima sabırlı, sebatlı ve
iradene sahip olasın.
Kırşehirli Şeyh Edebali
�

Bir derviş bulunduğu mecliste
ALLAHU EKBER dedi. Bâyezid-i
Bestâmî Hazretleri ona sordu:
—Derviş, ALLAHU EKBER’in manası
nedir?
—Kendisinden başka her şeyden
büyüktür, manasını anlıyorum, diye
cevap verince Bâyezid-i Bestâmî
Hazretleri dedi ki:
-Yazıklar olsun sana!.. Bu
yorumunla Allah’ı tahdid etmiş
oluyorsun. Onunla birlikte bir şey
var mı ki o ondan büyük
sayılsın?..
Deviş bocaladı ve sordu:
—O halde siz lûtfedip söyleyin bu
sözün manasını.
Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri dedi
ki:
-Dinle beni derviş!.. İnsanlarla
kıyas edilmekten, kıyas altına
girmekten, idrak edilmekten çok
büyüktür. Kıyas, düşünce ve idrak
kapsamına girmez. İşte Allahu
Ekber’in manası budur.
�

Neler kaybetti insan kula kulluk
uğruna, Ah bir erebilseydik "Kul"
olmanın şuuruna..
N.F.K
�

Bir su damlası sadece okyanustan
ayrıldığında güçsüzdür, onu yerine
bıraktığınızda tüm okyanus kadar
güçlü olur.
Deepak Chopra

�

Editörün Seçtikleri;

Raslûllah Kapısından Giriniz ki
Allah'a Eresiniz
http://www.okyanusum.com/muzik/ras
ulullah_kapisi.html

Falezin Doruklarında
http://www.okyanusum.com/muzik/fal
ezin_doruklarinda.html

Çocuğunuz baba yerine ilk erkeğe
benzeyebilir
http://m.hurriyet.com.tr/haber#!id
=23253460

•••
�Günün Şarkısı
Ahmet Özhan'dan Unutulmaz Konser
http://youtu.be/Aqq8E33PFLE
•••

http://www.okyanusum.com/

http://sufizmveinsan.com/

http://sufizmveinsan.com/astroloji
/htm/mayisayi2013.html

14 Mayıs Pluton - Uranüs - Ay “T”
karesi var.
Oğlak -Koç –Yengeç burçları
arasında oluşuyor.
İşte buna çok dikkat... Biraz
acımasız gibi duruyor. Özellikle
günün öğlen saatlerinde daha
etkili olabilir. Adı geçen
burçların ve ilave olarak Terazi
burcunun da, 10 ve civarı
derecesinde Güneşi, Ay veya başka
bir sabit yıldızı olanlar yeni
durumlarla karşılaşabilirler.
Aile, çocuk, memleket, duygusal
bağlılıklar, bırakılamayan sizi
esir almış konular ön plana
geçebilir. Hassas, güçlü ve derin
duygular beklenmedik şekillerde,
şaşırtıcı karalerde rol alarak
davranışlarda, hissedişlerde,
kendini ifade edişlerde,
ilişkilerde, sevgi ve aşkda
zorlayıcı olabilir. Bağımlılık ve
bağların ölçüsüne göre neticeler
değişecektir.
Astrolog Nuran Tuncel
�
İstanbul'da bugün g.gürültülü
sağanak ihtimali var, 18 derece.
Sağanak, gündüz de var, akşam da
var. Yarın öğleden sonra kesmeye
başlar. Perşembeden itibaren 1
hafta güneşli, hızla ısınır.
Havayı Koklayan Adam

