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99-) Ve lekad enzelnâ ileyke âyâtin beyyinâtin,
ve mâ yekfuru Bihâ illelfasikun;
Andolsun ki biz sana apaçık deliller verdik;
onları, orijindeki sâfiyeti (şartlanmalarıyla)
bozulmuş olanlardan başkası inkâr etmez.
100-) Eveküllemâ âhedu ahden nebezehu
feriykun minhüm* bel ekseruhüm lâ yu`minûn;
Bir sözleşmeyle anlaşma yaptıkları her
defasında, içlerinden bir grup onu bozup
atmadı mı! Hayır, onların çoğunluğu iman
etmezler!
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL MUKİYT..."
Hafiyz isminin özelliğinin oluşması için gerekli
olan maddi veya manevî olarak nitelendirilen
alt yapıyı oluşturup meydana getiren.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır. "
(Hadis/Tirmizî)

"O SURETTE SANA YÜZÜNÜ GÖSTEREN,
ALLAH’TIR!-1
İç bâde güzel sev ... Var ise aklı şuurun!
Dünya varmış, tâ ki yokmuş!!! Ne umurum!!!
Bunu duyan şekil ehli hemen diyor ki:
“HÂŞÂAA!!!!!

İçki haramdır... Şarap haramdır!”
Bunu duyan cevap vermiş öteki;
”Ben doldurur ben içerim, o yâr benim kime
ne?
Sofular haram demiş bu aşkın şarabına,
Ben doldurur ben içerim... O yâr benim, kime
ne!!!”
İşte "İÇ BÂDE" dediği BÂDE, rakı şarap viski
votka değil... !!!
AŞK!
O aşk ile dol ki, güzel sev!. Güzeli sev!
”Güzel” kimdir?
Kaşı güzel, gözü güzel, ağzı burnu, yüzü güzel
mi?...
Bunu da Hz.Rasûl aleyhisselâm açıklıyor;
“İnnallahe cemilûn muhibbûl cemâl.....
ALLAH GÜZELDİR; GÜZELİ SEVER!" (yazının
devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Sonsuza dek kazanacağın şeyi, kesinlikle
kaybedeceklerin uğruna yitirmek ne kadar
akıllıcadır? "
Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Sabah 4-6 Arası enerji verici gıdalar almak
doğrudur. Bal, kaymak, ceviz gibi.. Sabah 8-910-11 onarım saatidir. O saatlerde birşey
yemek doğru değildir. 11-12 arası yenilir.
Öğlende Alkali bir gıda, yoğurt ve ceviz gibi
uygundur. Akşam ise protein gerekir. Akşam
istirahate çekilirken vücudu onarır."
Hasan Güler

"Bebekler ve Veliler cinsiyetsizdir."
Atasay Kamer/Ahmed Fevzi Yüksel

Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek

Evliya olmak istiyorumama...
Ahmed F. Yüksel

"Gönül, kendine benzeyen gönüle akar."
Hz. Ali (r.a)

"Allah'ın yaratıcısı olduğunu bilip de hayrete
düşmeyen kimsenin durumu cahilliğine
kanıttır."
Hz. Muhyiddin Arabi (k.s)

"Dilin aşkı yorumlaması güzeldir. Ama dile
gelmeyen aşk daha güzeldir."
Hazreti Mevlana

"Lisanını zaptet, zamanının insanlarını iyi bil ve
onlara bildiklerini söyle; bilmediklerini,
anlamayacakları şeyleri söyleme. Zira
bilmediğine düşman olmayan çok azdır."
Cüneyd-i Bağdadi

"Dikkat!! Plüto-Uranüs kare açısı 21 Mayıs
2013’te..
Bu açı 2012-2015 tarihleri arasında 7 defa
tekrar edecek etkili bir açıdır!! Yaşamlarımız
üzerinde baskı hissedebilir ve ani şaşırtıcı
olabilir!!
Plüton, güç arzusunu, derinden bağlı
olduğumuz değerleri, fiziksel, ruhsal, maddi,
manevi krizler ve güç savaşları yaşayarak
yeniden ayağa kalkmayı ve bunun akabinde de
farklı bir düşünce, algılama seviyesine
varmayı, dönüşmeyi, yeniden doğmayı
sembolize ederken, Uranüs de aniden
gerçekleşen olayları, ani ve hızlı tepkileri,
özgürlük ihtiyacını, değişimleri, reformları,
aydınlanmayı, daha önce fark edemediğimiz
kişileri, olayları, olayların etkenlerini ve
sonuçlarını, ilişkilerini görmemizi sağlar.
Uyandırıcı, orijinal, sarsıcı, şaşırtıcı, marjinal,
sıra dışı etkileri vardır. Plüton Uranüs kare
açısı doğru idrak edebilirse, yaşamda
kontrolümüz dışında aniden gelişen olayları
kabullenip değişime uyum sağlayabilir, krizler
büyümek gelişmek adına fırsata çevirebilir."
Kaynak: Aylin İleri Aydoğan

İstanbul'un bugünlerdeki normali
23 derece, bugün ise 29, hafta
ortası 32 derece. Hafta boyu
güneşi bolca görür. Perşembe

kuvvetli lodos var. Cumadan itibaren düşüş var
ama en fazla 26-27'lere iner.
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