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103-) Eğer onlar iman edip (şirkten) korunmuş olsalardı, Allâh indînden açığa
çıkacak sevap, haklarında çok daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi.

104-) Ey iman edenler, (Rasûlullâh'a) "raina" değil (bizi gözet, bize dikkat
et anlamında. Yahudiler raina kelimesini aksan ve vurgulama ile "ahmak"
anlamına gelecek şekilde kullanıp hakaret ettikleri için bu uyarı yapılmıştı)
"unzurna" deyin ve dinleyin. Kâfirler (hakikati inkâr edenler) için feci bir
azap vardır.

105-) Ehli Kitaptan olan kâfirler de (hakikati inkâr edenler), müşrikler de
(benliklerini ya da dışsal objeleri şirk koşanlar) size Rabbinizden bir hayır
inzâl olmasını istemezler. Allâh dilediğine has kılar rahmetini, onun
hakikatinden! Allâh, Zül Fazlıl Aziym'dir.
Bakara Suresi
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ
✳

EL VASİ'...
Esmâ özellikleriyle tüm âlemleri kapsamış olan.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir belaya uğrayanı görünce şu duayı
okursa: "Seni imtihan ettiği şeyde bana afiyet veren ve birçok yarattığından
beni üstün kılan Allah'a hamdolsun!" Artık yaşadığı müddetçe bu bela ne olursa
olsun ona maruz kalmaktan muaf kılınır." (Ebü Hüreyre (ra)'nin bir rivayetinde
sadece: "...Bu bela ona isabet etmez" denmiştir)
Ravi: Hz. Ömer ve Hz. Ebu Hüreyre
Kaynak: Tirmizi, Da'avat 38, (3427, 3428); İbnu Mace, Dua 22, (3892)

�

BEN KENDİMDEKİ SENLE BERABERİM, SENDE SENDEKİ BENLE BERABERSİN! 3/3

SORU: Peki o zaman asıl bakan neyi görüyor? Gördüklerimiz enstantaneler
şekiller, asıl görülen ne? görmek diye birşey yok. Sırf şekilleri algılıyorum
dünyamı yaratıyorum tamam bu belli, ama bunun altında görülmesi gereken birşey
varmı?
ÜSTAD: Var! Onu ben anlatıcam. Anlatıcam ama sen onun ne olduğunu hiç bir
şekilde anlıyamayacaksın. Sende anlıyamayacaksın kimsede anlıyamayacak. Ama
ben anlatacam. Çünkü senin şu zamana kadar veri tabanına soktuğun
şartlanmalar, doğru budur diye verdiğin hükümler, senin beyninde yoğun
kilitlenmeler oluşturmuştur. Hepinizin şu anda kendine göre o şartlanmalardan
kaynaklanan yetiştiği çevrenin ananın babanın arkadaşının bilmem neyinin
getirdiği sana yüklediği şartlanmalardan dolayı, ve de kendini yoğun biçimde
ben bu bedenim diye kabullenmenden dolayı, daha da hakikatıyla bu ikinci
beynin esareti altında yetişip gerçek dünyayı farkedememesinden dolayı, tıpkı
anne karnında büyümüş ve bir hücrenin içinde dünyaya gelmiş bi çocuğun 40 sene
sonra dışarıda dünya var dediklerinde dışarıda dünya yok herşey bu hücreden
ibaret demesi gibi, sende bu yetişmiş olduğun ortam ve sürecin şartları ve
şartlandırmaları dolayısı ile bunun ötesini ben sana ne kadar anlatırsam
anlatayım, ANLIYAMAZSIN! Bunu anlaman için çoook yoğun çalışmalar yapman
lâzım.
Üstad Ahmed Hulûsi
�

http://www.ahmedhulusi.org/en/
�

Erkeğe altın haramdır, erkeğin en değerli altını hanımıdır..
Hz Ali (r.a)
�

Kurtla kuzunun yanyana gelmesi, aynı dilden konuşması sevgi ile mümkündür.
Ahmed Fevzi Yüksel
�

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

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

***
Evliya olmak istiyorum ama...
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/evliya-olmak-istiyorum-ama-22732

***

"Mahlukat hakkında itirazın kayıtsız şartsız Hakk'a racidir."
Muhyiddin Arabi (k.s)
�

Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi,
sabırsız da iman olamaz...
Hz. Mevlana
❤

Bana namaz kılmaz diyen
Ben kılarım namazımı
Kılar isem kılmaz isem
Hak biliyor niyazımı
Yunus Emre

�

“Allah’a kavuşmak için iki rekat namaz da yeter. Ancak, böyle bir
abdesti, insanın kendi kanı ile almış olması gerekir.”

namaz için

Hallac-ı Mansur
�

Bazı insanlar dua gibidir. Görünmez; ama dokunur sana. Duyulmaz; ama bırakmaz
seni.
Mehmet Deveci
�

Düşüncelerimiz "alan"a elektrik sinyalleri yayar. Ürettiğimiz
duygularımanyetiksel olarak, mıknatıs kendimize geri çekeriz. Beraber ne
düşünürsek ve hissedersek dünyadaki her atomu etkileyecek bir manyetizma
oluşturan bir oluşum, bi bilinç yaratırız. O zaman şunu soralım kendimize: Gün
içinde bilinçli ve bilinçsiz olarak ne yayın yapmaktayız?
Dr.Joe Dispenza'dan
�

Beyniniz Küçülüyor Çünkü Sinirleniyorsunuz

Artık eskisi kadar güçlü bir hafızan yok, artık eskisi kadar hızlı
düşünemiyorsun, son zamanlarda çok fazlaca “dilimin ucunda” deyimini
kullanıyorsun, artık eskisi kadar hızlı karar veremiyorsun, artık okudukların
aklında kalmıyor, artık randevularını, verdiğin sözleri unutuyorsun. Peki
neden?

Çünkü Sinirlisin! Sinirlilik veya Asabiyet! İkisi de aynı şey. İkisi de sen
farkında olmadan beynini kemiriyor. Asabi bir insan olman, sürekli pişman
olduğun anlamına gelir ve tüm pişmanlıklar beyni küçültür. Sen de en az benim
kadar iyi biliyorsun sinirlenince mantıklı düşünemediğini.
Devamı için...
http://t.co/ovCHxGgCvy

�

"Güzel gelecek günlerin gecesi sisli olurmuş."
İlhan İrem
✨

İstanbul'da rüzgar çok sert esmese de kuzeye döndü ve sıcaklığı aşağı çekiyor,
bugün 24-25 derece. Ancak böyle devam etmiyor, haftanın ikinci yarısında 30'lu
değerler var.
Havayı Koklayan Adam
�

Patronu muhafazakarların reinası Huqqa'yı anlattı...
http://m.ensonhaber.com/haber.php?id=244864

Mustafa ceceli ezan okunurken konsere ara verdi.
http://m.ensonhaber.com/haber.php?id=244935

Düşünmeye değer bir şey
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23372624.asp

Çileğin faydaları saymakla bitmiyor http://t.co/ugJMcjo0H2

•••
�Günün Şarkısı�
KAZIM KOYUNCU/Gidiyorum sanki
http://m.youtube.com/watch?feature=plpp&v=My2LvqSKo_o
•••

http://www.okyanusum.com/

http://sufizmveinsan.com/

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

