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11-) İz yüğaşşiykümünnüase emeneten minhü ve
yünezzilü aleyküm mines Semai maen
liyutahhireküm Bihi ve yüzhibe anküm riczeşşeytani
ve li yarbita alâ kulubiküm ve yüsebbite Bihil
akdam;
Hani O, kendinden bir sükûn ve güven hâli
oluşturuyordu; sizi onunla (nefsanî
duygulardan) arındırmak, sizden şeytanın
pisliğini (korku, evham) gidermek, şuurunuzdaki
Hak müşahedesini kuvvetlendirmek ve ayakları
(-nızı) (bu ilimle) sâbit tutmak için de üzerinize
semâdan bir su inzâl ediyordu (SU, ilmî marifet;
kesinlikle Allâh muradı neyse onun yerine
geleceğine, yakîn hâline işaret eder). (Bu âyet
benzetme yollu anlatımın örneğidir. Zira olay
sırasında gökten yağan su - yağmur, ayakları yere
bağlamaz veya şeytanın dürtüsünü temizlemez
realitesi. Kurân`daki pek çok âyetin hangi bakışla
değerlendirilmesi gerektiğine de bir örnektir. A.H.)
12-) İz yuhıy Rabbüke ilel Melaiketi enniy me`aküm
fesebbitülleziyne amenû* seulkıy fiy kulubilleziyne
keferurru`be fadribu fevkal a`nakı vadribu minhüm
külle benan;
Hani Rabbin melâikeye şöyle vahyetmişti:
"Muhakkak ben sizinle beraberim (Allâh melekle
yan yana olmayacağına göre; anlatılmak istenen
{tasavvufta mâiyet sırrı diye bahsedilen}:
meleklerin, kendilerindeki kuvvet ve kudretin
Allâh`ın kuvvet ve kudreti bilincini taşıdıkları
realitesine işaret olunmaktadır)... İman edenleri
sâbitleyin... Hakikat bilgisini inkâr edenlerin
kalplerinde korku oluşturacağım... (Onların)
boyunlarının üstüne vurun (vehim üzere
sâbitleyin) ve onların her parmağına darbedin."
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[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL KERİYM...
Öylesine cömert ki, kendisini inkâr ile açığa
çıkanlara dahi sayısız nimetlerini bağışlamakta.
"OKU"mak yani "İKRA" ancak O'nun keremiyle bir
birimde açığa çıkabilir. Her birimin hakikatinde yer
almakta.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Dilleriyle insanları kıranları, ibadetleri
temizleyemez."
[Hadis]

"İstediğin olmuyor diye, gününü cehenneme
döndürüyorsan; hâlâ nefsini, kaderi ve Allâh’ı
bilmekten uzaksın, demektir!"
Üstad Ahmed Hulûsi

"Hiçbir süs edep kadar güzel değildir."
Hz. Ali

"Mutsuzluk yıkım gücü ile evrenselliğin önünü
kapatır."
Ahmed F. Yüksel

Âbit ile cerrar birisinin hikayesi
Ahmed F. Yüksel

"Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderinden sonra,
ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir."
Günün Sorusu

"HER ŞEYİ BİLENİN DAVETİYESİ HİÇ BİR ŞEYİ
BİLMEMEKTİR."
Atasay Kamer

"10 Şubat 2013 Pazar günü gerçekleşecek kova
burcundaki yeni ay, düğüm eksenleri ile kare açı
yapmakta—eklipsler arasında orta noktasını işaret
etmekte. Çok dramatik ve güçlü bir gün. Ayrıca Çin
astrolojisinde Yılan Yılını işaret etmekte. Süratli bir
şekilde değişimler--başlangıçlar sonlanmalar-oluşma potansiyeli mevcut. Çoğunlukla da
beklenmedik şekillerde. Yaşamınızda önemli
insanlar ortaya çıkabilir ya da o gün özellikle çok
zor bir tecrübe yaşayabilirsiniz.. Her durumda da,
atacağınız adımları ve niyetlerinizi iyi belirlemek için
önemli bir gün... "
Kaynak: Maurice Fernandez

"Yeni ay başlıyor, mübarek olsun hepimize..
Allahümme salli Ala seyidina Muhammedin ve ala
ali Muhammed.. Muhabbet, dirlik, birlik, bereketli
çalışmalar ve açılımlar nasib olsun. Borçlular
borçlarını kapatıp hayırlı kazançlarla nimetlensin.
Bizlere dostlarımızla Allah indinde kurbiyet nasib
olsun, yepyeni çalışmalarla Üstadımızın yüzünü
güldürecek açılımlar yaşansın.. Daha da yakın
olalım, Bir likte yaşıyalım sonu olmayan süreçte.."
Yk

""Sen yine de bana nasılsın diye sor. Kötüysem iyi
olurum." "
Kelebek Etkisi

"~HİRUDOTERAPİ- 3~
Hangi Durumlarda Sülük Tedavisi Uygulanmaz?
Sülük tedavisi uygulamasında dikkat edilmesi
gereken noktaların başında...
(yazının devamı...)
G.B.

İstanbul açık havada bir program
yapıyorsa öğle saatleri gibi sağanak
başlıyor, günün ikinci yarısını içine
alıyor, p.tesi de sürer bilmeli. Bugün
11-12 derecelerde, yarın tek hanelere iner.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HUL S 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- NEBİ-VELÎ-VAHİY-İLHAM

- http://radyoyansimalar.com/
- @haykavi: Nasr2-) Ve raeytenNâse yedhulûne fiy
diynillâhi efvâcâ; İnsanları öbek öbek Allâh'ın dinine
girer hâlde gördüğünde
- Astrolojide Şubat ayı..
- Vicdan yetmez, merhamet de gerekli
- Simdi de PQ olculuyor. Beynin haz (pleasure)
hissetme derecesi
- Yavru ayı saldırgan bir hayvan tarafından yalnız
yakalanıyor.
- İsmet BERKAN - Yeni cesur dünyanın tüketicisi
olmaya... - Hürriyet - Yeni nesil GDO teknolojisi ve bilimsel gerçekler
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

