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BismillahirRahmânirRahiym2
1-) Vel `adiyati dabhâ;
Andolsun o nefesleri zorlanarak (dünyalık
biriktirmek için) koşan (azgın atlara benzer
insanlara),
2-) Fel mûriyati kadhâ;
(Koşuşurken hırsından, öfkesinden) çakıp
ateş çıkaranlara,
3-) Fel muğıyrati subha;
Sabahın seherinde akına kalkıp,
4-) Feeserne Bihi nak`â;
O hırsla ortalığı toza bulayanlara,
5-) Fevesatne Bihi cem`a;
Böylece o hâl ile halkın içine dalanlara (çok
yazık)!
6-) İnnel`İnsane liRabbihi le kenûd;
Gerçektir ki insan Rabbine karşı elbette çok
nankördür!
7-) Ve innehû alâ zâlike le şehiyd;
Kesinlikle kendisi de buna şahittir!
8-) Ve innehû lihubbil hayri le şediyd;
Kesinlikle onda zenginlik sevgisi çok
şiddetlidir!
9-) Efelâ ya`lemu izâ bu`sire ma fiyl kubûr;
Bilmez mi (insan), kabirlerin (bedenlerin)
içindekiler deşilip dışarı çıkartıldığında,
10-) Ve hussile ma fiys sudûr;
Sadırların içindekiler açığa çıkartıldığında,
11-) İnne Rabbehüm Bihim yevmeizin le
Habiyr;
İşte o süreçte Rableri, Esmâ boyutu
itibarıyla, onlar olarak elbette Habiyr`dir.
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"EL MÜTEKEBBİR..."
Mutlak BEN'lik O'na aittir! "Ben" diyen yalnızca
kendisidir! Kim ben sözüyle kendisine varlık
verirse; var oluşunun hakikatine ait "Ben"liği
örtüp, göreceli benliğini ileri çıkarırsa, bunun
sonucunu, yanmak suretiyle yaşar! Kibriyâ,
O'nun vasfıdır.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Yoksul; insanlar arasında dolaşıp bir iki lokma
veya bir iki hurma verdiğin kimse değildir.
Gerçekten yoksul, ihtiyacını karşılayamadığı
halde tanınıp kendisine sadaka verilmeyen ve
insanlardan bir şey istemeye kalkışmayan
kimsedir."
Hadis

"İnsanlığın yolu gerçekleri görebilmek,
kabullenebilmek ve hazmedebilmekten geçer!"
Üstad Ahmed Hulûsi

"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

"Hayır işlerinde acele edin çünki arkanızdan
acele gelen eceliniz var."
Hz. Ebubekir (r.a)

"Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği
sözü yerine getiren insanlarla dostluk
etmeliyiz."
Hz. Ali (r.a.)

"Gerçek güç ve şifa beynimizdedir ve ona
heran ulaşabiliriz. "
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu
kimseye muhtaç etmez."
Hz. Abdülkadir Geylani (k.s.)

"Allah seni yükselttikçe, sen gönlünü alçalt! "
Muhyiddin İbn Arabi

"Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen,
cevizin hepsini kabuk zanneder.."
Gazali

"** 20 – 24 Nisan arasında biraz hareketlenme
var. Yıldız trafiğinde kesişmeler, sert ve
yumuşak yakınlaşmalar, uzaktan bakışlar, göz
süzüşler ve dokunuşlar görülüyor.
Satürn de kızmış Venüs’e, belki de Venüs
etkilenmiş Satürn’den. Ciddileşme, ilişkileri
fazla önemseme, bencillik, duyguların gizlenip
gerçeklik yönünden acımasızca boy
göstermesi ve bu yüzden incinmeler,
kırılmalar, belki de ayrılıklar. Kimde, nasıl,
neşekilde bir konu hassas ise, nerede bir
kuyruk acısı veya bastırılıp birikmiş sıkınıtlar
varsa dikkatli olmakta fayda vardır. "
Astrolog Nuran Tuncel

"Sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek
açmaz."
Şeyh Edebali

"Kusurumuz ne kadar çoksa o kadar çok kusur
ararız."
Cenab Şahabettin

"Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş. "
N.Kemal

"Geçmişin keşkeleri ve geleceğin endişeleri şu
anımızı çalan iki hırsızdır."
Üstün Dökmen

"İnsan ulaşamadığı herşeyin "delisi", ulaştığı
herşeyin" nankörüdür."
Pablo Neruda

Bu sabah yağmur var İstanbul'da.
Öğleden sonrasına kadar da bu
seviyede, çok kuvvetlenmeden
sürer. 15 derece. P.tesi daha
fazla güneş var, gün ortaları yağış alabilir.
Hafta ortaları ısınır.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HULÛSI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- BİLİNCİN ARINIŞI
- BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
- @AhmedHulusi: 17. AL-ISRA - Decoding The
QURAN
- Gökyüzünde Bu Ay: NİSAN 2013
- @haykavi: Fazıl Say v onun gibi işin aslını
araştıranları kafir v alaycı ilan etmeden onlara
cevap verebilecek TEK kaynak :
- Cennete gidenlere huriler verilmeyecek mi
yani?
- Yukarıdaki sorunun cevabı....
- Karma - Echart Tolle
- Akrep burcunda Ay Tutulması ve etkileri / 25
Nisan 2013 – Öner Döşer
- Stephan Hawking aslına rücu etti... "Evrenin
ilahi bir güce ihtiyacı yok"
- BU HAFTA AY TUTULMASI VAR...
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

