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84-) Fela ta`cel aleyhim* innema neuddü
lehüm `adda;
Onlar için acele etme... Biz onlar için gün
sayarız.
85-) Yevme nahşurul müttekıyne ilerRahmâni
vefda;
Korunmuş olanları, ikrama nail olmuşlar
olarak Rahmân`a haşrettiğimiz süreçte!
86-) Ve nesukul mücrimiyne ila cehenneme
virda;
Suçluları da suya hasret olarak
Cehennem`e sevk ettiğimizde!
87-) Lâ yemlikûneşşefaate illâ menittehaze
`ınder Rahmâni ahda;
Rahmân`ın indînde ahd edinmiş (hakikati
olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden
açığa çıkmış) olandan başkası, şefaat
edemeyecek!
19 - MERYEM
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL VEHHÂB..."
Dilediğine karşılıksız ve "hak etme" kavramı
devrede olmaksızın veren.
Üstad Ahmed Hulûsi

"İki halifeye biad olunduğu vakit onlardan birini
katl ediniz."
(TEDBİRAT-I İLAHİYYE/ S.131) Hadis

"ALLAH'IN ALEMLERDEKİ TASARRUFU,
ALEM SÛRETLERİ İLEDİR...
Hakikatı Muhammedi veya esma mertebesi

seni var ediyor ve senin aynandan veya
diyelim ki senin beyninden kendini seyrediyor.
Ama dolayısı ile senin varlığın da kendisine ait
sende seyreden de kendisi sen değilsin!!! Sen
ben seyrediyorum dersen işte o gafletinin
sonucudur. SORU: Şirk oluyor o zaman, ve
bütün insanlar böyle.
ÜSTAD: Evet Herkez böyle." (yazının
devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Üstad Ahmed Hulûsi' den müthiş sözler
YÜZÜNE DEDİKLERİ DEĞİL ARDINDAN
KONUŞTUKLARI ÖNEMLİDİR..."
(yazının devamı)
Üstad Ahmed Hulûsi

"AHMED HULÛSİ HAYRANLIĞI/ Mustafa
Ceceli'den... "
(yazının devamı)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete
götürdüğü gibi felakete de götürebilir."
Hz. Ali (r.a)

"Başkasının ayıbı ile meşgul olmayı terk
edene, nefsinin ayıplarını ıslah etme hâli
bahşedilir."
Hz. Ömer

"Düşüncelerin tavanı değil, tabanı önemlidir."
Ahmed F. Yüksel

Sanal Duvarlar
Ahmed F. Yüksel

"Yaptıklarınızı ALLAH için yapmıyorsanız;
Boşuna Yorulmayın. "
Abdulkadir-i Geylani

"İmam namazda “Amme” Sûresini okudu : Biz
yeri bir döşek ve dağları da kazıklar yapmadık
mı?.. (Nebe Sûresi, 6 ve 7. Âyetler) Âyetini
okuyunca imamın okuyuşuyla ilgim kalmadı.
Onun sesini duymaz oldum. Sözünü ettiğimiz
Şeyhimiz Ebu Cafer’i gördüm. Şöyle diyordu: Âlemin döşeği ve (sarsılmasına engel olan
dağları) kazıkları müminlerdir. Müminlerin
döşeği ve (sarsılmalarını engelleyen) kazıkları
âriflerdir. Âriflerin döşekleri ve (sarsılmalarını
engelleyen) kazıkları Nebi’lerdir. Nebilerin
döşekleri ve (sarsılmalarını engelleyen)
kazıkları Resullerdir. Bu arada yüce Allah’ın
anlatmasını dilediği başka hakikatler de anlattı.
Bu sırada yeniden imamı duymaya başladım:
Konuşan doğruyu söyler.. İşte o kesin olarak
gelecek gündür.. Âyetini okuyordu."
Muhyiddin İbn Arabi "Rûhu'l Kuds" (112)

"Kusursuzdur ya Allah, O'nu sevmek kolaydır.
Zor olan hatasıyla sevabıyla fani insanları
sevmektir. Unutma ki kişi bir şeyi ancak sevdiği
ölçüde bilebilir. Demek ki hakikaten
kucaklamadan ötekini, Yaradan'dan ötürü
yaratılanı sevmeden, ne layıkıyla bilebilir, ne
de layıkıyla sevebilirsin."
Şems Tebriz'i

"Çaresizlik Allah'tan gelen en güzel işarettir;
Dua'nın vaktinin geldiğini gösterir."
Hz. Mevlâna

"Muhabbet güneşinin gönlümüze doğması için,
Teslimiyet pencerelerini ardına kadar açmamız
lazım."
Hacı Hasan Efendi (k.s.)

"ALLAH-u Teâlâ bir kulunu severse; Onun
kalbini, razı olduğu kullarının sevgisiyle
doldurur..."
İbn-i Vefa Hz.

"İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir
hayat için fırıldak olmaya gerek yok.."
Muhsin Yazıcıoğlu

"Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır."
Platon

"Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün
hayaller gerçek olabilir!"
Che Guevara

"Cumartesi günü ilk yarısında Ay Akrep
burcunda boşlukta ilerliyor. Öğle öncesindeki
saatlerinde girişeceğimiz işlerden somut ve
kalıcı sonuçlar elde edemeyebiliriz. Olayların
ucu boşlukta ve belirsiz kalabilir. 14:31’de Ay
Yay burcuna geçiyor ve netlik kazanmaya
başlıyoruz. Günün geri kalanında iyimserlik
etkisi vurgu kazanmaya başlıyor. Sosyal
alanda hareketlilik kazanacağımız bu güzel
günde, rutin dışına çıkabilir, farklı ve değişik
konularla ilgilenebiliriz. Ay-Neptün karesinin
etkin olacağı akşam saatlerinde ise yön
bulmakta ve netleşmekte zorlanabiliriz.
Fedakarlık enerjisinin biraz dengesizce ortaya
çıkacağı bu saatlerde hayal kırıklıkları yaşama
riskimiz de var. Geleceğe yönelik net kararlar
almak için pek de uygun saatlerde değiliz.
Ruhsal çalışmalar yapmak, manevi temalara
yönelmek,hayal gücü gerektiren yaratıcı
projeler üretmek açısından ise gayet güzel
saatlerdeyiz."
Astrolog Öner Döşer/Twitter'dan Mesajlar

İstanbul'da süper bir h.sonu. Bol
güneşli, 27 derece. Gelecek
haftaiçi de gökyüzünün durumu
değişmiyor. Sıcaklık p.tesi 28,
çarşamba ise 22 derece. Ama 22 bile normalın
4 derece üstü.
Havayı Koklayan Adam
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