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21-) Ve kasemehüma inniy leküma le minen
nasıhıyn; Ve onlara: "Kesinlikle ben sizin
hayrınızı isteyenlerdenim" diye de yemin etti.
22-) Fedellahüma Biğurur* felemma zâkaş şecerete
bedet lehüma sev`atühüma ve tafika yahsifani
aleyhima min varakıl cenneti, ve nadahüma
Rabbühüma elem enheküma an tilkümeş şecereti
ve ekul leküma inneş şeytane leküma adüvvün
mubiyn; Böylece onları (vehimlendirerek kendilerini beden yapı olarak kabul ettirerek)
aldattı (beden-selliği fark ettirdi)... O ikisi, o
malûm ağaçtan, (seks - üreme sisteminden)
tadınca, bedenselliklerini hisseder oldular!
Cennet yapraklarından üzerlerine örtmeye
başladılar (nefslerindeki çeşitli Esmâ kuvveleri
ile bedensellik hissini örtmeye çalıştılar)...
Rableri onlara nida etti: "Ben size şu ağacı
(bedenselliği yaşamayı) yasaklamadım mı; ben
size demedim mi, kesinlikle şeytan sizin için
apaçık düşmandır?"
7 - A’RAF
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL AZİYM...
Açığa çıkmış Esmâ özelliği olan hiçbir birimin,
azametini kavrayamayacağı muhteşem büyüklük.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Cuma Namazından hemen sonra dünya kelâmı
konuşmadan 100 kere “SÜBHANALLAHİL AZİYM
VE Bİ HAMDİHİ” diyen kimsenin 100 bin , anne ve
babasının 24 bin günahı mağfiret olunur.”"
[Hadis-i Şerif]

"Bencilliği ve sahip olduklarında tasarrufu kaybetme
korkusuyla yaşayanın tasavvuf dedikodusuyla
zaman harcaması ona ne kazandırır ki! İçinizdeki
Rasule (vicdanınıza) ne zaman kulak açacaksınız!
Üstad Ahmed Hulûsi / Skype'dan Mesajlar

"İnsanları alçaltan ve nihayet mahveden üç şeyden
birincisi hasislik, ikincisi servet düşkünlüğü,
üçüncüsü ise bencillik ve kibirdir."
Hz. Ali

"Hayat sana arka arkaya dikenlerini gösteriyorsa
sakın üzülme, aksine sevin. Çünkü çok yakında
gülü de gösterecektir."
Hz. Mevlana

"Kendisinden fazlasıyla iyilik gördüğün kimseye
fenalık etmen insanlık değildir."
Şeyh Sadi Şirazi

"Bilinçlerdeki yenilenme, farkındalığın artması veri
tabanının temizlenişi ile başlar."
Ahmed F. Yüksel

Bari
Ahmed F. Yüksel

"'Toplumsal çatışmalarda sular bir türlü durulmuyor.
Nedenini düşündünüz mü?"
Günün Sorusu

"Şubat ayının tamamını Uranüs ve Jüpiter anlamlı
bir dostluk içinde geçiriyor. Bundan en iyi
faydalacak olanlar Koç – İkizler -Aslan– Kova lardır.
Yaratın, yapın, yakıştırın, farkınızı ortaya koyun.
Belli bir çalışma alanı oluşturup, basit olmayan
anlamlı işlerle ilgilenmek, araştırmak ve keşfetmek
zamanınızdır. "
Astrolog Nuran Tuncer

"Sorgulanmamış hayat, yaşanmaya değmez..."
Socrates

"O gün;
Hem ağlıyor
Hem gülüyorsan
Hem hoşsan

Hem nahoş
Deli Hem de zır deli
Hal'den de beri
Biraz süzgün
Biraz da üzgün
Değilsen düzgün
Bil ki, O'nu görmüştür İki gözün..! "
Ayşegül Başbuğ

İstanbul güneşlenmeye başladı, p.tesi
öğleden sonrasına kadar da
güneşlenir, yağış yok. H.sonuna
muhakkak bir program yapın, pazara
kadar 15 dereceye çıkar. H.sonu lodos kuvvetli,
başları ağrıtır.
Havayı Koklayan Adam
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