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152-) Ve lâ takrebu malel yetiymi illâ Billetiy
hiye ahsenü hatta yeblüğa eşüddeh* ve
evfül keyle vel miyzane Bilkıst* lâ nükellifü
nefsen illâ vüs`aha, ve izâ kultüm fa`dilu
velev kâne zâ kurba* ve Bi ahdillâhi evfu*
zâliküm vassaküm Bihi lealleküm
tezekkerun;
(Yetim) olgunluk yaşına ulaşıncaya kadar,
en güzel şekilde idare amacı hariç, yetimin
malına yaklaşmayın... Ölçme ve tartmayı
adaletle tam yapın... Hiçbir nefse
kapasitesinin üstündekini teklif etmeyiz.
Söylediğiniz zaman da hakkı söyleyin,
isterse yakınınız olsun! Allâh`a olan
sözünüzü yaşayın! Aklınızı kullanmanız
için, (Allâh) size bu uyarıyı yapar!
6 - EN’AM
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

"EL VÂLİY..."
Hükmüne göre yöneten.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Üzüntüye uğrayan beni hatırlasın."
Hz. Muhammed

"FİTNE OLAN GÖZ...
Kur'an da sık sık geçen bir tabir vardır.
"BAŞINIZI KALDIRIN GÖĞE BİR BAKIN"

diye. Bakın derken semada birşey görmek
mi amaç? He ordan da alınacak bir ders
var. Şimdi biz bu gözle baktığımız zaman
güneşi ufacık birşey olarak görüyoruz.
Ufacık gördüğün güneş dünyadan 1 milyon
303 bin defa büyük! Ama benim gözüm onu
ufacık birşey olarak bana gösteriyor.
Demek ki göz bazı şeyleri doğru dürüst
göremiyor. Ve biryerde gözün çok büyük
nimet olması yanısıra fitne olduğuda çıkıyor
ortaya! Göze dayalı hüküm vermek, insanı
Allah'ın yaratığı alemin gerçekliğini
görmekten malesef perdeliyor.
Üstad Ahmed Hulûsi

"@AhmedHulusi: Kur'an, tanrısına
tapınarak avunana, hakikati olan "Allah"
esmasını fark edip, gereğini yaşaması için
gelmiştir. Bunu düşünenen yok mu hala?
@AhmedHulusi: The Quran has come to
awaken those who console themselves
with the worship of their 'gods' to the
Names of Allah comprising their essence...
In order that they may fulfil and live by the
requisites of this reality... Isn't anybody
aware of this yet? "

"Hiç doymayan iki aç gözlü vardır:
biri ilim talibi, biri dünya talibi. "
Hz. Ali

"Hakikatte haklı ya da haksız diye birşey
yoktur. "
Ahmed F. Yüksel

BİR PADİŞAHIN HİLMİNE DAİR HİKÂYE
BİR PADİŞAHIN HİLMİNE DAİR HİKÂYE

Ahmed F. Yüksel

"@beyzazapsu: Tatile çıkıp kafa
dinliyeceğim diyor arkadaş ! Siz hiç tatile
çıkan beyin gördünüz mü? Bavuluna
koydukların beyninde ürettiklerin kadardır.
@beyzazapsu: Dosttan Dosta: Allah "Ahad"
ise; "sen"in yerin ne?..
@beyzazapsu: Ö.Hayyam: Yaşamın sırlarını
bileydin, ölümün sırlarını da çözerdin. Bu
gün aklın var, birşey bildiğin yok; yarın,
akılsız, neyi bileceksin?
@beyzazapsu: Gece rüyası ile gündüz
yaşantısı/rüyası arasında ki fark gece
uykuda aklın/mantığın devrede
olmamasından kaynaklanır."

"Aşık olmakla sevmek arasındaki farkı
sormuşlar Şems'e Cevaplamış Şems:
"Senin baktığına... herkes bakar; ama senin
onda görebildiğini herkes göremez. Herkes
aşık olabilir; ama hiçkimse senin gibi
sevemez. Tek fark sensin.. "Seni özel kılan;

sevdiğin değil, sevgin" "
Şems-i Tebrizi Hz.

"Güneş herkesin üzerine eşit doğar, ama
gül başka, çöp başka kokar."
Hz. Mevlana

"Dikkat. Merkür rotarı bugün başladı!! 26
Haziran-20 Temmuz arası sürecektir."

"Bıraktığında sana acı verecek kadar bir
şeyi sahiplenme."
Woody Allen

"Her günü bilinçli bir şekilde yaşamalı,
fırsatların, yolumuza çıkan olanakların
farkında olmalıyız. Etrafımızdaki insan,
hayvan, bitki bütün canlı ve hatta cansız
varlıkların, dahil olduğumuz bütünün diğer
parçaları olduğunu anlamalı ve her şeye bu
bilinçle yaklaşmalıyız. Hepimiz bir bütünün
parçalarıyız. Hiçbir insan aslında, bir
diğerinden ayrı değildir. Bu yüzden
yaptığımız iyi ve kötü seçimlerin
sonuçlarını hepimiz paylaşırız. Nasıl ki
bireysel hayatımızda ilerlerken yaptığımız
seçimler yazgımızı etkiliyorsa, Dünya’nın
yazgısı da insanların ortak iradesiyle
şekillenmektedir. Yani Dünya’mızın
geleceğinden, bu güzel gezegenin sakinleri
olarak bizler sorumluyuz. Ortak
bilincimizin, ortak karmaya yol açtığını
unutmamalıyız. Değişen tercihlerimiz,
yazgımızın da şekil almasına yol
açmaktadır. **** Çevremizdeki dünya, bizim

bir aynamız gibidir ve gezegenimizin
durumu bir geribildirim mekanizmasıdır.
Dolayısıyla dünyamızın değiştiğini görmek
istiyorsak bu değişimi günlük yaşamımızda
gerçekleştirmemiz gerekiyor. Eğer global
düzeyde barış, hoşgörü, anlayış, merhamet
ve affedicilik görmek istiyorsak önce
evimizde, okulumuzda, iş yerimizde bu
özelliklere sahip olmamız gerekiyor. Eğer
kolektif bir değişim istiyorsak öncelikle
bireysel düzeyde değişmemiz gerekir.
Büyük Uyanış kitabımdan alıntıdır. "
Öner Döşer

İstanbul bugün öğle ya da
öğleden sonrasına kadar kısa
süreli ve yerel yağışlı. Ama
günün büyük kısmında güneş
görülür. Bugün 27 derece, h.sonu hava
daha açık ve 30'larda ama bugün de, h.sonu
da eser.
Havayı Koklayan Adam
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