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69-) Ve lekad caet Rusülüna İbrahiyme Bil büşra
kalu selâma* kale selâmun fema lebise en cae Bi
ıclin haniyz;
Andolsun ki, (meleklerden) Rasûllerimiz,
İbrahim`e müjde olarak gelip, "Selâm" dediler...
(O da): "Selâm" dedi ve sonrasında da
kızartılmış bir buzağı getirdi.
70-) Felemma rea eydiyehüm lâ tesılu ileyhi
nekirehüm ve evcese minhüm hıyfeten, kalu lâ
tehaf inna ursilna ila kavmi Lut;
Ancak (Rasûllerin) ellerini sürmediklerini
görünce onları yadırgadı ve onlardan (acaba
düşman mı) korkusunu hissetti... "Korkma! Biz
gerçekten Lût halkı için irsâl olunduk" dediler.
11 - HÛD
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL HALİM...
Açığa çıkan bir olaya ani ve fevrî tepki vermeyip,
açığa çıkış amacı doğrultusunda değerlendirmeye
alan.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Kafir mü'minin günahından yaratılmıştır.”"
[Hadis-i Şerif]

"Er RAHMAN" O`dur ki... Mutlak "RAHMET" sahibi
olarak, tüm mânâları, varlığından, varlığıyla
meydana getirmektedir.. "RAHMET"; "zâti" ve
"sıfatî" olarak ikiye ayrıldığı gibi; "Rahmeti amme"
ve "Rahmeti hassa" olarak dahi müşahede edilir...
"Rahmet-i Zâti" bütün varlıkların zatının ancak ve
sadece ALLAH`ın Zâtı ile kaim ve var olmasıdır; ki
bundan dolayı, varolan her şeyin "Allah`ın
rahmetine" ermişliğinden, sözedilir. "Rahmet-i
Sıfatî" ise, varlıklarda zuhur eden tüm mânâların
orijinalinin (terkipsellik söz konusu olmaksızın)
"ALLAH" isimlerine dayanmasıdır. “Rahmet-i
amme”, yaygın rahmettir ki, bu “rahmet” sonucu,
ölümötesi yaşamda, tüm insanların azapları, bir gün
gelir sona erer... Ebediyyen cehennem ortamında
kalacak olsalar bile!.. "Rahmân"ın rahmeti
cehennemdekilere bile erer!.. Bir kısım insanların
"ebeden Cehennemde kalacaklarına" dair Kur`ân-ı
Kerim`de hüküm bulunmasına rağmen, ebeden
azâb çekeceklerine dair bir açıklama mevcut
bulunmamaktadır! İşte bu da "rahmeti amme" yani
yaygın rahmet iktizâsıdır... (Hz.Muhammed Neyi
Oku'du kitabından)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır"
Hz. Ali

"Buğz, faile değil fiiledir. Ne varki vahdette buğz
yoktur... Hz İsa, "düşmanınızı dahi sevin" der. Buna
göre hangi şartlar söz konusu olursa olsun teklikte
düşman görme söz konusu olamaz... Hawking:
Bilim, evren hakkındaki en anlaşılmaz şeyin evrenin
anlaşılabilir olduğunu söyler. Evreni yöneten
kanunları bizler keşfedip anlayabiliriz. Bu yüzden de
yaşamak haricinde insan beyninin anlayamayacağı
hiçbir şey olmadığı kanaatindeyim. Bununla

beraber, benim anlayamadığım tek şey kadınlar.
Kadınlar, hala bana anlaşılamaz geliyor!.. Rahmana
secde etmek denen şey; Epifizin, PFC yi ıslah
etmesi ile gerçekleşir. Bu takdirde, alın Kur'an tabiri
ile "yalancı alın" olmaktan çıkar "
Yk

"Göz görür, kulak duyar. Akıl ise karar verir doğru
veya yanlış biçimde."
Ahmed F. Yüksel

Kimlik/Evrensellik
Ahmed F. Yüksel

"'Emri Maruf' ile yaşayan bir Veli, Nebilik kemalatı
ile yaşayan mıdır?"
Günün Sorusu

"Bazen bir şeyleri oluruna bırakmak, Onlara
sarılmaya, uğraşmaya göre kat kat daha güçlü bir
eylemdir "
Eckhart Tolle

"Bilginin gelişmesini, yayılmasını istemeyenlerin
özgürlük talebi de olamaz…"
Ausey

İstanbul güne güneşi görerek
başlıyor, gün ortalarından sonra
bulutlar artar, akşam yağış gelir, 8
derece. Cuma-c.tesi-pazar yağış yok.
H.sonu kuvvetli lodos var, pazara kadar 15
dereceye çıkar.
Havayı Koklayan Adam
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