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34-) Ve iz kulnâ lil melâiketiscudû liAdeme
fesecedû illâ iblise, ebâ vestekbera ve kâne
minelkâfiriyn;
Meleklere: "Secde edin Âdem`e"
dediğimizde secde ettiler (yoktan
varolmuştaki Esmâ`dan meydana gelmiş
varlığa - Esmâ mertebesine)... Ancak İblis,
benliğinin yüceliğinden (enfüsünde
gördüğüyle âfaktaki hakikatten perdelenerek)
inkâr etti. Hakikati inkâr edenlerden (kâfir)
oldu.
35-) Ve kulnâ yâ Ademüskün ente ve
zevcükelcennete ve külâ minha rağaden haysü
şi`tüma, ve lâ takrebâ hâzihişşecerate
feteküna minezzalimiyn;
Bundan sonra dedik ki: "Ey Âdem, sen ve
senin hâlini, yaşamını paylaştığın (eşin bedenin), cennet boyutunu mesken edinin.
Dilediğinizce bu boyutun nimetleriyle
yaşayın ve şu ağaca da yaklaşmayın,
(yaklaşırsanız) zâlimlerden olursunuz."
36-) Feezellehumeşşeytanu anha
feahracehuma mimma kânâ fiyhi, ve
kulnehbitû ba`duküm liba`din adüvvün, ve
leküm fiyl`Ardı müstekarrun ve metâ`un ila
hıyn;
Bundan sonra şeytan onları içinde
yaşadıkları (boyuttan) kaydırttı. Biz de dedik
ki: "Bir kısmınız diğerine (ruh ve beden)
düşman olarak inin. Sizin (ve nesliniz) için
bir süre arzda (beden boyutu şartlarında)
yaşam ve belli bir süre oradan yararlanma
söz konusudur."
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ES SABÛR...
"Eğer Allâh insanları zulümlerinden dolayı
sorumlu tutup sonucunu hemen yaşatsaydı;
(arz) üzerinde hiçbir DABBE (insan değil insan
bedeni) bırakmazdı! Fakat onları hükmedilmiş
bir vakte tehir ediyor... Ecelleri geldiği vakit de
ne bir saat geri kalırlar, ne de öne geçebilirler"
(16.Nahl: 61) Her yaratılmış olanın amacına
uygun işlevini yapmasını bekleyip, o işlevini
tamamladıktan sonra sonuçlarını yaşatan.
Zâlimin zulmüne müsaade etmesi, yani Sabûr
özelliğini açığa çıkarması, hem zâlim hem
mazlum yönünden yaşanacak işlevin tam
hakkıyla yaşanması ve daha sonra da
sonuçlarının oluşması içindir. Belânın
büyüğünün açığa çıkması, zulmün büyüğünün
oluşmasını gerektirir!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Bana vahyedilen her şeyi Ebu Bekr’in
göğsüne (kalbine) akıttım."
(RİYAZÜ’S-SALİHİN) Hadis

"SORU: Başka şeyler düşünür ve yaparken
çekilen zikirle, düşünerek anlamını bilerek
şuurlu yapılan zikir arasında fark varmıdır?
CEVAP: Korkunç! Fark var değil; birinin işlevi
başka, ötekinin işlevi başka. Tamamen
birbirinden alakasız iki ayrı işlev... "
Üstad Ahmed Hulûsi

"@AhmedHulusi: Beyin sağlığını Alzheimer'a
karşı korumak için Nespresso kahve kapsülü
kullanımına dikkat edin
http://t.co/iotKL4u7vH http://t.co/YfrDJgZyIj"
Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

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

"Allahım! Senden beni kendine yaklaştırmanı,
şükrüne beni muvaffak kılmanı ve bana zikrini
ilham etmeni diliyorum."
Hz. Ali (r.a)

"Allah ehli, etrafındakiler için, hayal ve
paylaşım gücü en yüksek, kararlı ve ikna edici
bir kimsedir."
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Farenin Epifizi ile bir İnsanın epifizi
aynımıdır?"
Günün Sorusu

"Rububiyet sırrını ifşa etmek küfürdür.
Ariflerden biri; "tevhidi açıkça dile getiren ve
vahdaniyet sırrını ifşa eden kişinin öldürülmesi
on kişiyi yaşatmaktan daha efdaldir!..”,
demiştir. Biri de şöyle demiştir:
Rububiyetin bir sırrı vardır ki, eğer bu sır
açıklansa Nübüvvet iptal olur. Nübüvvetin de
bir sırrı vardır; şayet açıklanırsa ilim iptal olur.
Allah’ı bilenlerin de bir sırrı vardır; eğer bu sır
açıklanırsa hükümler iptal olur. "
İbn Arabî Risaleler (2-157)

"Ben, Musa’nın zahirinin hocasıyım."
Hızır (a.s.)

"Ey oğul, herkesin ölümü kendi rengindendir.
Düşmana düşmandır, dosta dost!"
Hz. Mevlana

"Vicdanın senin kıblendir, kaybetme...!"
Kanuni Sultan Süleyman

"Armut deyip geçmeyin, onun ilk hecesi çoğu
kişide yoktur!"
NFK

" Tasavvufun özü, Vahdeti Vücud dediğimiz
varlığın birliği ve tek oluşu düşüncesine
dayanır. Tasavvufta “Hakk” diye anılan
“ALLAH” gelmiş gelecek, olmuş olacak biricik
tek varlıktır. Bu hususu Hz. Muhammed sav
“Allah vardır, Allah’tan başka bir şey yoktur ve
halen de öyledir” şerefli hadisleriyle
açıklamıştır. Şu halde dünya ve evren, salt
varlığın yokluk aynasındaki bir yansımasından
ibarettir."
Şeyh Bedreddin (Varidat şerhi-141)

İstanbul bugün 18-19 dereceye
düşse de asıl serinleme p.tesisalı olacak, 11-12 dereceye
inecek. Bugün bulutlu, öğlen
biraz bulutlar parçalanır ama 6-7 sularından
itibaren yağış var.Yarın da yağışlı.
Havayı Koklayan Adam
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