02/04/2013, SALI

30-) Ve iz kale Rabbüke lilmelâiketi inniy ca`ilün fiyl`Ardı hâliyfeh* kalû etec`alü fiyhâ men yüfsidü fiyhâ ve
yesfiküddimâe, ve nahnu nüsebbihu BihamdiKE ve nükaddisüleKE, kale inniy a`lemü mâ lâ ta`lemûn;
Rabbin meleklere: "Ben arzda (bedende) bir halife (Esmâ mertebesinin farkındalığıyla yaşayan şuur
sahibi) meydana getireceğim" dedi. Onlar da: "Orada fesat çıkarıp kan döken birini mi meydana
getireceksin; biz seni hamdinle (bizde açığa çıkardığın varlığını değerlendirme hâliyle) tespih (her an
yeni hâle dönüşen isteğine kulluk ederek) ve kudsiyetini (her türlü eksiklikten berî oluşunu) dillendirmiyor
muyuz?" dediler. (Buyurdu): "BEN sizin bilmediklerinizin Aliymiyim!.. "
31-) Ve alleme AdemelEsmâe küllehâ sümme aradahum alelMelâiketi fekale enbiûniy BiEsmâi hâülâi in
küntüm sadikıyn;
Sonra Âdem`e (Esmâ`nın programlanışı, Esmâ bileşiminin açığa çıkışıyla yoktan var edilene) bütün
Esmâ`yı (Esmâ ül Hüsnâ`sının anlamlarını açığa çıkarmayı ve kavramayı) talim etti (programladı). Sonra
melâikeye: "Eğer dediğinizde ısrarlı iseniz bana (Âdem`in) varlığındaki Esmâ`nın (özelliklerinin) neler
olduğunu anlatın" dedi.
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL HÂDİY...
Hakikate erdiren... Hakikatin gereğini yaşatan! Hakk'ı dillendirten! Hakikate yönlendiren!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Müşriklerin ölen çocukları Cennette, Cennet ehline hizmet ederler."
Hadis (Taberani)

"YÜZDE 1'DE OLUŞAN MİLYARLARCA FARKLILIKLAR...
İnsanın genetik yapısıyla maymunun genetik yapısı yüzde 99 aynıdır. İnsanla maymun arasındaki genetik
fark sadece yüzde 1'dir. O yüzde 1'inde milyon türü Milyar türü var. O yüzde 1'in milyar türü bu farklılıkları
meydana getiriyor. Yani genetik dediğin olay o kadar basit bir olay değil. O kadar farklı düzenlemeler ve

terkipler var ki, aklın durur..." (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Ölüler diyarında diri arama "
Hz. İsa

"Devam eden az, usandıran çoktan iyidir..."
Hz. Ali (r.a.)

"Beni çok şaşırtan şey, birinin, Allah’ı bilip, O’na isyan etmesi; Şeytan’ı bilip itaat etmesi ve dünyayı bilip,
ona meyletmesidir."
Hz. Ömer (r.a.)

"Alıntı bütünün açığa çıkışıdır."
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Beynin özelliği nedir?"
Günün Sorusu

"Diyanet’in biraz “irfana” ihtiyacı var!
Bu arada ayeti (Tevbe/34) kimler doğru çevirmiş. Onları sayalım; Elmalılı Hamdi Yazır, Şaban Piriş meali,
Ahmed Hulusi meali, Edip Yüksel meali. Benim gördüklerim bunlardır."
Yazıyı Oku...

"Sen ikinci zamanda , aslında birinci zamanda senin için kararlaştırılmış bilginin suretini görüyorsun."
İbn Arabî Risaleler(2-23)

"Şu Rahmete bakın ki, insanlar bütün âzâlarıyla günah işlerken, sadece diliyle yaptığı tövbeyle affolunuyor."
Aziz Mahmud Hüdai(k.s)

"Servet sahibi bir adam dinlediği sohbetin cazibesi içerisinde Bâyezid-i Bestâmî Hazretlerine sorar:
-Ey gönül ehli!.. Bu yüce makamlara ne ile erişebildin?.. Üzerinde her an hissedilen manevi cazibeye ne ile
kavuşabildin:
Hazret tebessüm ederek şu cevabı verir:
-Sen bahsettiğin makam ve mertebeleri kafandan at, onları sorma!.. Çünkü bunlar Allah’ın ikramlarıdır,
sevdiği kullarına bunlarla ikramlarda bulunur. Cenab-ı Hak bana sekiz kerametle ikramda bulundu ve sonra
“Ya Bâyezid!..” diyerek bana hitap etti. Bu kerametler şunlardır:
1-Kendimi çok gerilerde, halkı çok ileride gördüm... " ( yazının devamı...)
Bâyezid-i Bestâmî

"Nisan Ayından Seçmeler....
** 2 ve 3 Nisan Oğlak burcundaki Ay biraz karamsar, niyetinde gizlilik, şüphe ve güvensizlik taşıyan bir
havada olabilir. Pluton ile yakınlaşıp, etkilenerek ondan alacağı mesajları Koç’lara il etişimine dikkat etmek
gerek, derim. Dar açıdan bakmamak, biraz durup düşünmeden ani çıkış yapmamak, her şeyin altında illa
bişiler aramamak iyi olur. "
Astrolog Nuran Tuncel

"Bir talihsiz taş, bir altın kaseyi kırabilir, ama ne taşın kıymeti artar, ne de altının değeri eksilir."
Şeyh Sadi-i Şirazî k.s.

"Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren. Bırak kardeşim tahsili; git önce edep haya öğren!"
Mehmet Akif Ersoy

İstanbul bir bulanık, bir açık. Bugün sırada 20 dereceyle güneş var. Tabii baharın gökgürültülü
sağanak yüzü de var, o da çarşamba günü. Yağışlar irili ufaklı su baskınları yapabilir.
Havayı Koklayan Adam
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