26/04/2013, CUMA
62-) Innelleziyne amenû velleziyne Hâdû
venNesara vesSabiiyne men amene Billâhi
velyevmil`ahiri ve amile salihan, felehum
ecruhum `ınde Rabbihim ve lâ havfün aleyhim
ve lâ hum yahzenûn;
(Gizli şirk içinde olsalar bile {12.Yusuf: 106})
iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve
Sabiiler (yıldızların tanrı olduğuna inanıp
onlara tapanlar) arasından; nefslerinin Allâh
Esmâ`sından meydana geldiğine ve
gelecekte yaşanacak sürece iman edenler
ve bunun gereği kendilerini selâmete
çıkaran çalışmalara devam edenler,
Rablerinin (Esmâ bileşimlerinin) indînde ecre
(bunun getirisi olan kuvvelere) kavuşurlar.
Onlar için ne korkulacak bir şey kalır ne de
onları üzecek bir olay!
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL KAHHÂR..."
"Vâhid" oluşunun sonucunu yaşatarak "izafî göresel" benliklerin asla "var" olmadığını
seyrettiren!.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Elinizde Kur'an olduğu halde düşman
toprağına yolculuk yapmayın. Ben onun
düşman eline geçmesinden korkuyorum. "
Hadis

"KUR'AN MEALLERİNDEKİ ÇELİŞKİLER...
Asırlardır aç Kur'an tefsirlerini, meallerini,
Gazali gibi birkaç kişiyi bir kenara bırakırsan
Kuran'ın ana çıkış temeli olayı anlatan yeri
neresidir? İhlas Suresi. "3 İhlas, 1 Fatiha

Kuran'a bedeldir" diyor. İhlas Suresi'nin mealini
yapıyoruz ne yapıyoruz hepsini aç oku
istisnasız, "Kul hüvallâhü ehad.
Allâhüssamed." Allah tektir hiç birşeye muhtaç
değildir. Hepsinde bunu yazar, öyle değil mi?
Şimdi bütün dikkatini topla ve düşün. Ben bir
cümle yazarken yazdığım bir cümle içersinde
kendi kendimle çelişkiye düşüyormuyum?
Bugüne kadar kimse benim cümlemde
herhangi bir çelişki getiremedi karşıma. Ben alt
tarafı yüz paralık kıytırık bir yazarım. Şimdi,
ben bir kıytırık yazar ve düşünür olarak diyim
hadi biraz daha öteye gideyim çünkü
düşündüklerimi yazıyorum. Bir düşünür olarak
yazımda çelişki yokken, Allah kelamı dediğin
Kelam'da hiç çelişki olur mu? Hem tek olucak
hem muhtaç olmayacak? Tek'tir diyorsun, tek
olanın tek'ten sonra bir başka şey olur mu ki
tek'in herhangi bir muhtaciyetinden söz edilsin
?? O zaman Samed'in manası burda
muhtaciyet manasında değil, som tekil
bölünmez öyle bir tümel yapı ki, bunun cüzlere
ayrılması veya cüzlerden meydana gelmesi
gibi birşey söz konusu değil anlamı var burda.
Ama bu kadar asırdır herkez hiç bu çelişkiyi
düşünmüyor. Yahu Ehad'ın yanına Samed
gelince tek hiçbirşeye muhtaç değildir iki
kavram yanyana nasıl uyar nasıl bütünleşir
diye düşünmüyor?? Bu korkunç bir çelişki... "
Üstad Ahmed Hulûsi

"Üstad Ahmed Hulûsi' den müthiş sözler
VÜCUDUNUN ESİRİ İSEN ÖZGÜRLÜKTEN
SÖZ EDEMEZSİN... " (yazının devamı)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Kendi görüşüyle yetinen, canını tehlikeye
atmıştır.."
Hz. Ali (r.a)

"Gördüğümüz ya da algıladığımız herşey
rüyalardan ibaret olduğu için bizler sanal bir
dünyada yaşıyoruz."
Ahmed F. Yüksel

Sanal Duvarlar
Ahmed F. Yüksel

"Tevbe edenlerle oturun, onların kalbleri
yumuşak olur. "
Hz. Ömer (r.a.)

"Bir alim ilmiyle amel etmediği sürece, ilmine
aldanmamalı… İlmiyle amel eden biri de ihlaslı
olmadıkça, ilmiyle amel etmesine
aldanmamalı… İhlaslı biride, ihlasında yok
olmadıkça ihlasına aldanmamalı…"
Muhyiddin İbn Arabi "Rûhu'l Kuds" (195)

"Sık sık verilen aynı öğütten sıkılma. Çünkü bir
çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak
gerekir."
Mevlânâ Hazretleri

"Sabah mezarlığa vardım, baktım herkes
ölmüş yatar, her biri çâresiz olup, ömrünü
yitirmiş yatar."
Yunus Emre

"Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler
yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar
yüzünden severim. "
Hallac-ı Mansur

"Elalemi ayıplarıyla anan bir kimsenin senden
de teşekkürle bahsedeceğini zannetme."
Sad-i Şirazi

"Bir gün hayatına birisi girecek ve o gün, daha
öncekilerle neden işlerin yürümediğini
anlayacaksın. "
Elif Şafak

"Cuma günü boyunca Ay Akrep burcunda
ilerliyor. Detoks devam ediyor! Sabaha karşı
saatlerde Ay-Satürn kavuşumunun
depresifleştiren, yalnızlık hissi getiren,
duygusal anlamda baskı yaratan etkileri henüz
devrede olacak. Ama bu kavuşum bize
kararlılık getirecek ve elimizi taşın altına
koymamıza, hayatımızda gerekli değişiklikleri
yapmak için gerekli sorumluluğu da almamıza

yardımcı olacak. Sabah saatlerinde etkili
olacak Ay-Plüton altmışlığı da duygusal
anlamda kendimizi güçlü ve etkin
hissetmemize, kararlılık kazanmamıza,
dönüştürmek istediğimiz şeyleri dengeli bir
şekilde yapmamıza yardımcı olacak. Ay-Venüs
karşıtlığının etkin olacağı öğle saatlerine doğru
ilişkilerde gerginlikler ön plana çıkıyor. Yeme
içme konularında dikkatli olmamız gereken bir
gündeyiz. Tabii, daha önce bahsettiğimiz gibi
ilişkiler açısından temizlik,detoks için de
kullanılabilir bu etkiler.11:56’da Venüs ile
karşıtlığını kesinleştirecek olan Ay günün
devamında boşlukta ilerliyor. "
Astrolog Öner Döşer/Twitter'dan Mesajlar

İstanbul, güneşi özlemiş miydin?
Geldi, yakın gelecekte gitmiyor.
Mayıs'ın ilk haftası dahil 10-12
gün güneş var. Sıcaklık bugün
24-25 derece, h.sonu 1-2 derece daha artar.
Havayı Koklayan Adam
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