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1-) Subhanelleziy esra Bi abdiHİ leylen minel Mescidil Harami ilel Mescidil Aksalleziy barekna havlehu
linüriyehu min âyâtina* inneHU HUves Semiy`ul Basıyr;
Subhan ki, kulunu gece Mescid-i Haram`dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa`ya isrâ
(tayy`i mekân) etti... O`na delillerimizi gösterelim diye... Hakikat şu; "HÛ"; Semi`dir, Basıyr`dir!
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"EL KAVİYY..."
Kudreti kuvveye dönüştürerek varlığın oluşmasını sağlayan ve onlardaki kuvveleri oluşturan. Melekî boyutu
meydana getiren.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif'lerinde Resulullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Bir takım fitneler olacaktır. O fitnelerde oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen
koşandan daha hayırlıdır. Kim o fitnelerin başında dikilirse, fitneler onu yıkar. Her kim o fitneler zamanında
sığınacak bir yer bulursa, hemen oraya sığınsın. "
(Müslim: 2886)"

"ÜSTAD AHMED HULÛSİYE YÖNELTİLEN ÇEŞİTLİ SORU VE CEVAPLAR... 1/8"
SORU: Dışarıdan gelen dalgalar aslında beyinin üretmiş olduğu dalgalarmıdır? Kendisine göre etüt edip
kendisindekini mi açığa çıkarıyor?
ÜSTAD: Hayır. Dalga okyanusu içinde yaşıyorsun. Çeşitli şeylerden bi yığın dalga geliyor sana. O
dalgaların... (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"@AhmedHulusi: Abdülkadir Ceylani gibi İnsanı Kamile amatör diyen cüheladan Allah bizi muhafaza
eylesin!"
Üstad Ahmed Hulûsi

"Huzurlu bir yaşam sürmek istermisiniz...?"
Cevabınız evet ise, şu sırrı hiç unutmayın: (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Duygularına hükmedemeyen, duygularının esiri olur."
Ahmed F. Yüksel

İbn-i Arabi'i Anlamak...
İbn-i Arabi'yi Anlamak...
Ahmed F. Yüksel

"İnsanlara iyilik etmek, kişiyi âfetlerden ve belâlardan muhafaza eder."
Hz. Ebubekr (r.a.)

"Hz. ALİ'ye (r.a) sormuşlar, "Bayram nedir?" diye. Buyurmuş ki; "Günahsız geçen her gündür!" öyleyse
günümüz bayram olsun Kardeşlerim."

"Her insanda ilahi maya'dan bir nebze bulunur. İnsan bu mayayı içselleştirirse hamurunu da mayaya
dönüştürmüş olur. "
Hz. Muhyiddin Arabi

"Ey yolcu..!
Sana bir daralma gelirse yararınadır, kaygılanma. Sürekli yaz mevsimi olsaydı, güneş bahçeyi yakıp
kavururdu. "
Mevlana k.s

"Bilinmesine ihtiyacın olan şeylere karış cahil kalma; öğrenmek maksadıyla alimlere müracaat ederek
bilinmesi gereken şeyleri öğren."
İmam-ı Azam Ebu Hanife(r.a.)

"Bizim sözlerimiz kitaptan ve sünnettendir. Bu iki kaynaktan gücünü ve manasını almayan bir sözde değer
yoktur."
Bayezid-i Bistami Hz.

"Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir."
Mevlana

"Kendine bir hoşça bak; âlemin ôzüsün sen; varlıkların gözbebeği olan insansın sen."
Şeyh Galip

"Böyle geceler hep kişiye bişeyler anlatır, gösterir, fisildar..."
Miraç Gülben Ergen

"@haykavi: "Halanız olan olan hurma ağacına saygı gösteriniz" Hz. Muhammed A.S
Ağaçlar akrabamız ise kesilir mi? http://t.co/H0b9nlASdl "

"Şüheda gövdesi baksana dağlar taşlar O rükü olmasa dunya da eğilmez başlar Yaralanmış temiz alnından
uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor."
M. A. Ersoy

"Hayatın kendisi bir alıntıdır."
Jorge Luis Borges

İstanbul günün büyük kısmında güneş alıyor ama kısa süreli ve bölgesel yağışlar da var. Yarın
da aynı. Sabah biraz üşütüyor, gündüz ise 25'lerde. Ayın 10'undan itibaren 30 dereceler
geliyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- @AhmedHulusi: 26. ASH-SHU'ARA - Decoding The QURAN
- @AhmedHulusi: Did you know we are "Muhammadans!", What does "Muhammadan" mean?
- Kur'an Çözümü by Free Share
- BANA ÖNCELİKLE NE TAVSİYE EDİYORSUN ELF?
- "@AhmedHulusi: AHMED HULÛSİ'NİN 1993 YILINDA FLASH TV'DE YAYINLANAN HİTABI VE BAKIŞ
AÇISI..."
- "@AhmedHulusi: lütfen bu video sohpeti izleyin ve katılırsanız izlettirin."
- SERDAR TUNCER / AŞK NEDİR
- "PROMETHEUS HADES’E KARŞI"
- "Stresi Azaltmanın Yolları"
- "Çinko"
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

