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34-) Ya eyyühelleziyne amenû inne kesiyren
minel`ahbari ver ruhbani leye`külune
emvalenNasi Bil bâtıli ve yesuddune an
sebiylillâh* velleziyne yeknizunez zehebe vel
fiddate ve lâ yünfikuneha fiy sebiylillâh*
febeşşir hüm Bi azâbin eliym;
Ey iman edenler! Muhakkak ki ahbardan
(hahamlar) ve ruhbandan birçoğu,
insanların mallarını bâtıl olarak yerler ve
onları Allâh yolundan alıkoyarlar... Altın ve
gümüşü depolayıp gizleyen ve onları Allâh
yolunda infak etmeyenlere gelince, onları
acı bir azap ile müjdele!"
9 - TEVBE
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

ER REŞİYD...
Rüşde erdiren! Birimin hakikatini fark etmesinin
sonucu olarak olgunlaşmasını yaratan ve
yaşatan!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Her şeyin esası vardır.
İmanın esası da takvadır. "
Hadis

"İnsan gibi düşünen "Tanrı"ya inananlar,
Kur'ânı Kerîmi de insanca kavramlarla

anlamaya çalışırlar ki bu asla mümkün değildir.
Allah ismiyle işaret edileni anlayıp, ona
yakışan kavramları oturtmalıdır. "
Üstad Ahmed Hulûsi

"Beyin hakkındaki son açıklamalarıma
dayanan bu blog yazısını "OKU"dunuzmu?
http://blog.milliyet.com.tr/
beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor
/Blog/?BlogNo=408491"
Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Ya Rabbi bilgi cevherinin halka öğrenilmesini
arzu etseydim, bana; “Sen putlara tapanlardan
imişsin…” derlerdi, Müslümanlar kanımı
dökmeyi helâl sayarlar ve hakkımda en çirkin
muamelenin yapılmasını güzel ve yerinde
görürlerdi… demiştir."
(Hz. Âli- Varidat şerhi 81)

"Ahlakı güzel olanın, seveni de çok olur."
Hz. Ali

"Hesaba çekilmeden evvel, kendinizi hesaba
çekiniz."
Hz. Ömer

"Beni düşmanımın kötülüğü değil, dostumun
sinsiliği korkutur."
Hz. Hamza

"Her nimetin bir musibeti vardır."
Hz. Osman

"Şu/bu/o demeyin, gerçekleri görün, seyredin."
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Said lik için amel olur mu?"
Günün Sorusu

"Marifet, nefsini silmek değil, bilmektir!!"
Hacı Bektaş-ı Veli

"Uzaklık deyip de dert ettiğin nedir ki; biz,
yaradanı da görmeden sevmedik mi ?"
Hz. Mevlana

"Doğu ve batı düşünce dünyasının en büyük
alimlerinden biri olarak kabul edilen Muhyiddin

Arabi astrolojiyi “Alemin sembolik dili” olarak
görmekteydi. Titus Burckhardt’ın İbn Arabi’nin
Mistik Astrolojisi adlı eserini çeviren Mehmed
Temelli, Zodyak dergisinde yayınlanmış
makalesinde şöyle diyor: “İbn Arabi’ye göre
duyularla algıladığımız evren (zahiri alem) bir
hayaldir. Ancak boş, esası olmayan bir kurgu
veya sanrı değildir. Kendinden üstteki bir
gerçeklik seviyesine işaret eden, sembolik bir
hayaldir. Dolayısı ile bu alemde bulunan her
şey, bir hakikatin sembolüdür veya başka bir
açıdan açılımı, dışavurumudur. Dışımızdaki
nesnelerin dizilişi, vuku bulan olaylar, hepsi bir
hakikati ifade ederler. Ancak bizzat hakikat
olmadıkları için de aynı zamanda hakikati
örterler. Çıplak gözle algılayabildiğimiz gök
cisimleri ve bunların içinde Güneş, Ay,
gezegenler be burçlar da bu sembolik
fonksiyona sahiptirler.Alemin bu sembolik dilini
bilen (arif), nesneleri okuyabilir. Çünkü evren
“büyük kitap”tır."
Astrolog Öner Döşer

"Sadece güneşli günlerde yürürseniz,
hedefinize asla varamazsınız."
Paulo Coelho

"Kıtmir bir köpekti , Ashab-ı Kehfin köpeği..
Ama cennete gitti. Kim olduğun kadar kimlerle
olduğun da önemli..."
NFK

"Başarıya ulaşıp sıçrama yapan bireyler, aynı
zamanda değişimin ustaları olacaklardır."
R. Kanter

İstanbul'da dışarı programı için
bugün mü yarın mı derseniz,
hemen BUGÜN derim. Güneş
görülüyor, 23 derece. Yarın
bulutlanır, akşam 6-7'den itibaren yağış gelir.
P.tesi-salı 10-11 dereceye iner.
Havayı Koklayan Adam
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- BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
- @AhmedHulusi: 17. AL-ISRA - Decoding The
QURAN
- Gökyüzünde Bu Ay: NİSAN 2013
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