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119-) Ve leüdıllennehüm ve le ümenniyennehüm ve
le amürrennehüm fele yübettikünne azânelen`ami
ve leamürennehüm fele yüğayyirunne halkAllâh* ve
men yettehıziş şeytane veliyyen min dûnillâhi fekad
hasira husranen mubiyna;
"Elbette onları saptıracağım, onları boş
heveslerde (bedensellikte) boğacağım; onlara
emredeceğim de en`amın (kendilerinden kurban
olan davarların) kulaklarını kesecekler ve dahi
onlara emredeceğim, Allâh`ın yarattığını
değiştirecekler." Kim Allâh`ı bırakır da şeytanı
(bedensel dürtülerini) yönetici edinirse, gerçekten
o apaçık bir hüsrana uğramıştır.
120-) Ye`ıduhüm ve yümenniyhim* ve ma
ye`ıduhümüş şeytanü illâ ğurura;
Onlara vaatlerde bulunur ve onlara umut verip
sonu boş çıkacak arzular peşinde koşturur.
(Oysa) şeytan, aldanıştan başka bir şey
vadetmemektedir.
4 - NİSÂ’
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL VEDUD...
Cazibeyi, çekim gücünü yaratan. Salt karşılıksız,
çıkar beklenmeyen sevgiyi var eden. Her sevenin,
sevdiğinde sevdiği gerçekliktir!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm cum'a
gününden bahis açıp dedi ki: "Onda bir saat vardır;
müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, o saate
erse, Allah'tan her ne istemişse onu Allah kendisine
mutlaka verir." Bunu söylerken (Resulullah) eliyle o
vaktin azlığını işaretliyordu.""
[Buhari, Cum'a 37, Talak 24, Da'avat 61; Müslim,
Cum'a 13, (852); Muvatta, Cum'a 15, (1, 108);
Nesai, Cum'a 45, (3, 115, 116)]

""DİN GÜNÜ" NE ZAMANDIR?....
İşte bu sebepledir ki, insanların pek çoğu, servet
sahiplerinin büyük dünya zevkleri içinde
yaşadıklarını görürler de, "yaptıklarının karşılığını
almıyorlar" sanırlar! Bilmezler ki, Allâh onların
yaptıklarının karşılığını şimdiden, "mekr" yollu
vermektedir; ve onlar da ellerindeki dünyalıkları
sebebiyle Allâh'tan ve ilgili konulardan günbegün
daha fazla uzaklaşmakta "perdelenmekte"dirler!..
Gerçekte ise, "Allâh'tan perdeli olmak"tan daha
büyük bir ceza da düşünülemez!.. İşte eğer, bu
gerçeği idrak edersek, görürüz ki, gerçekte,
yaşadığımız her gün, her an "DİN GÜNÜ"dür!.. Bize
göre olan her "gün" içinde, daima, mutlak olarak
ALLÂH'a boyun eğilmekte; her "gün", ama "lütuf"
ama "mekr" yollu, yapılanların neticesine kesinlikle
erilmekte; ve netice itibarıyla da herkes yaptığının
karşılığına ulaşmaktadır!.."
Üstad Ahmed Hulûsi

"Bil ki SEVGİ makamı çok şerefli bir makamdır...
gene bil ki SEVGİ varoluşun aslıdır.."
Muhyiddin İbn Arabi

"Dindar gençlik yetiştirmek, düzmece bilgilerle
gerçekleşmez."
Ahmed F. Yüksel

İmansızlaştırmak
Ahmed F. Yüksel

"Cuma ne anlama gelir?"
Günün Sorusu

"Kalp ruha der ki: Ben severim, aşık olurum;ama
acısını nedense hep sen çekersin. Ruh da cevap
verir: Sen yeterki sev. "
Hz.Şems

"Yüzmesini bilene yüreğim okyanustur diyordum ya;
Ey sevgili, sen git başka denizlerin koynunda
boğul..Ben sana çoktan kurudum.."
Mevlana

12 – 16 Şubat belki bir gün evveli ve sonrası da ;
Akrep – Balık – Oğlak’ lar bu günleri kaçırmayın...
Sağlam düşünebilir, derin görebilir, kararlı hareket

edebilir ve güçlü durumlara imza atabilirsiniz.
Astrolog Nuran Tuncel

"RASULULLAH'a
O
Geldiği zaman
Tüm heybetiyle!
Güneş ne!
Güneş; sistemiyle
Gelmiştir
Seyretmeye..
O
Geldiği zaman
Samanyolu ne!
Andromeda bile
Hazır, amade..
Yani
Zerre'den
Küll'e
Her şey
Tetikte!.. "
Ayşegül Başbuğ

İstanbul şemsiyeli, sağanak var.
Sıcaklık 7-8 derecelerde. Akşam
hava soğuyor, gece yükseklerde karla
karışık yağmur olabilir. C.tesi zayıf bir
yağış geçişi olabilir. Pazar parçalı bulutlu.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED H L SI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- DİN GÜNÜ" NE ZAMANDIR?
- http://radyoyansimalar.com/

- Astrolojide Şubat ayı..
- Göktaşı - Çetin Altan
- Fenerbahçelilik din, Galatasaraylılık tarikat!
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

