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29-) Ve kalu in hiye illâ hayatüned dünya ve
ma nahnü Bi meb`usiyn;
Dediler ki: "Dünya hayatımızdan başkası
yoktur! Yaşamımız devam etmeyecektir!"
30-) Velev tera iz vukıfu alâ Rabbihim* kale
eleyse hâzâ BilHakk* kalu bela ve Rabbina*
kale fezûkul azâbe Bi ma küntüm tekfürun;
Rablerini müşahede sürecinde
(hakikatlerindeki Esmâ kuvvelerini fark
ettiklerinde) bir görsen! "İşte, Hak bu değil
miymiş!" dedi... "Evet, Rabbimizmiş!"
dediler... "Öyle ise, hakikat bilgisini inkâr
eden olmanızdan dolayı şimdi tadın azabı!"
buyurur.
6 - EN’AM
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL MUIYD..."
Aslına rücu edenleri yeni bir yaşam boyutunda
hayata döndüren.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz.
Güler yüz ve tatlı dil ile, güzel ahlakla memnun
etmeye çalışınız! "
Hz. Muhammed (s.a.v.)

"ÜSTAD AHMED HULÛSİYE YÖNELTİLEN
ÇEŞİTLİ SORU VE CEVAPLAR... 8/8

SORU: Resulullah bir sabah evden çıkarken
sahabelere Beni gören hakkı görmüştür
demiştir. Yunus Emre de "Bir ben var bende
içeri" demiş. Burdaki ben kavramı frekans
okyanusunda kendini birşekilde farkeden
insanlık noktasımı? ÜSTAD: Evet. İkiside farklı
biçimde ifade ediyor. Yunus Emre kendi
içindeki o öz hakiki ben'e orjin insan olan
yönüne işaret ediyor. Resulullah ta kendi orjin
HAK yönünün onlarla muhattap olduğunu ifade
ediyor! Zaten risalet denilen olay, insanın
hitabıdır. Orda görmek derken göz
görmesinden bahsetmiyor. Basiretten
bahsediyor. İlim boyutundan. Bedenini görmek
değil ordaki olay...
(yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"@AhmedHulusi: Sev ki sevilesin! Sevgi
sevgiyi getirir; nefret nefreti! Ürettiğin sana
dönecektir.
@AhmedHulusi: Love so that you may be
loved! Love attracts love, hatred attracts
hatred! What you generate will come back to
you.
@AhmedHulusi: GÖRMEK; HER HALİYLE
SEVMEK; HER AN SEVDİĞİNLE BİR OLMAK.
İŞTE YAŞAMIN AMACI.
@AhmedHulusi: To recognise the essence of
your beloved; to love unconditionally; to be
with your beloved at all times. This is the
purpose of life. "
Üstad Ahmed Hulûsi

"Akıl kalptedir, merhamet karaciğerdedir,
esirgeyiş (şefkat) dalâktadır, nefes de
akciğerdedir."
Hz. Ali (r.a)

"Gerçeklere ulaşmanın tek yolu, tefekkür ve
muhakemedir."
Ahmed F. Yüksel

Zihniyet meselesi
Zihniyet meselesi
Ahmed F. Yüksel

"Kimseden bir şey istenmez. Fakat
beklemeden gelirse alınır. Nefsinin isteği
peşinde gidip de kimseden bir şey isteme."
Hz. Ömer (r.a)

"Salihlerin kalpleri faydayı da, zararı da
Rab'lerinden bilir." "
Hz. Abdulkadir Geylani (k.s)

"Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir;
Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.
Binlerce yıl ömrü olsa, gene de araştırmaya
doymaz. "
Mevlana

"@beyzazapsu: Olan biteni nerede
seyrediyorsun? Beyninde! Kendi beyninde
seyredip etiketlediklerine öteki mi diyorsun?"

"Ben yolu sormuyorum, arkadaş arıyorum.
Nasıl demişler: evvel arkadaş, sonra da yol."
Muhammed İKBAL

" "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor
olan inip onu yönetmektir."
Cengiz Han

"Kahır ile lütfu bir yerde görmedikçe insan şirk-i
hâfiden kurtulamaz."
Abdulhay Ali Efendi (k.s.)

"Hayata İmza Atan İnsanlardan Nükteler
Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen
yaşayış ve felsefesiyle ünlü filozof Diyojen, bir
gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka
hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır.
İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek
mümkün değildir… Mağrur zengin, hor
gördüğü filozofa: “Ben bir serserinin önünden
kenara çekilmem” der. Diyojen, kenara
çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir:- Ben
çekilirim! "

İstanbul'u semt semt gezen
g.gürültülü sağanaklar sürüyor.
Yağışın yanında dolu da olur.
Normalin 4 derece altı, 21 derece
ölçülüyor, h.sonu artar ama yerel yağmur
devam eder. Gelecek hafta sıcak.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- @AhmedHulusi: 30. AR-RUM - Decoding
The QURAN
- Ahmed Hulusi App - By Ridvan Yilmaz
- Kur'an Çözümü by Free Share
- @AhmedHulusi: HUZURLU BİR YAŞAM
İSTİYORSANIZ...
- "@AhmedHulusi: AHMED HULÛSİ'NİN 1993
YILINDA FLASH TV'DE YAYINLANAN HİTABI
VE BAKIŞ AÇISI..."
- "@AhmedHulusi: lütfen bu video sohpeti
izleyin ve katılırsanız izlettirin."
- Noktadan Evrene...
- @ErkanAgir: Belki de beyaz bir duvara
yansıyan anlık görüntüleriz sadece.. Birer
yanılsama.. "de-defragmented:sense"
- "Gerçek zamanlı photoshop"
- "iOS 7 Hakkında Sık Sorulan Sorular"
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

