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129-) Rabbenâ veb`as fiyhim Rasûlen minhüm yetlû aleyhim ayâtike ve yüallimuhümül Kitâbe velHikmete
ve yüzekkiyhim* inneKE ENTEl Aziyz`ül Hakiym;
"Rabbimiz, onların içinde senin âyetlerini (âlemlerinde Esmâ`nın açığa çıkışını) onlara öğretip okutan,
onlara Bilgiyi ve açığa çıkış sistemini (hikmeti) öğreten, onları arındıran Rasûl bâ`s et (insanlara
Hakikati bildiren Esmâ`nın açığa çıkmış sûretini oluştur)." Kesinlikle sen Aziyz Hakiym`sin.
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL VÂHİD..."
Vâhid'ül EHAD... Sayısal çokluk kabul etmez TEK! Cüzlere bölünmemiş ve cüzlerden oluşmamış; panteizm
anlamına gelmeyen Bir! Çokluk kavramının düştüğü, "yok"luğa kavuştuğu, hiçbir fikir ve düşüncenin ayak
basamadığı TEK!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Üsame’den rivayet; Resulullah’a dedim ki: “-Ey Allah’ın Resulu, hiçbir ayda Şaban ayında ki kadar oruç
tuttuğunu görmedim!..”
Buyurdular:
“-Bu, bir aydır ki insanlar Recep ile Ramazan ayları arasında ondan gafil olurlar. Halbuki o, öyle bir aydır ki
Onda ameller, alemlerin rabbı olan Allah’a yükselir. Ben de oruçlu bulunduğum halde amelimin Allah’a
yükselmesini isterim.” "
Hadis

"HZ. ADEM'DEN HZ. İSA'YA UZANAN SÜREÇLE, MERYEM A.S'DAN HZ. MUHAMMED A.S'A UZANAN
SÜREÇ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR... [2/2]
Bunun içindir ki İsa'nın ölüyü kaldırırken KUN Bİ İZNİ (iznimle kalk) demesi.
İZNİMLE KALK DİYEN ESMA POTANSİYELİ. İSA DEĞİL!
Dışardan bakan İsa'yı görüyor ve İsa böyle dedi diyor. Görebilirsen sûrette İsa diyor dediğin söz doğrudur
İsa diyor. Niye? Son sohbetimde anlatmaya çalıştım. Dedim ki: Şu beden hücresel yapıdır, moleküler
yapıdır, atomik yapıdır, fotonik yapıdır, kuantsal yapıdır. Algılama noktasına göre buna değişik isimler verilir,

yoksa ismin verildiği mahal bedendir veya kuantsal boyuttur aynıdır. FARK ALGILAYANDANDIR! Algılanan
dan değil. Dolayısı ile İsa kun bi izni dedi doğrudur. Allah kun bi izni dedi doğrudur. (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

@AhmedHulusi: Seni sıkan, üzen birşey varsa, karşındakileri suçlamayı bırakıp "nerede yanlış yapıyorum"
diye düşün.
@AhmedHulusi: If you are troubled or grieved by something, stop blaming others and ask yourself, "Where
am I going wrong?"
***
@AhmedHulusi: Dünya benim istediğim gibi dönsün; herkes benim istediğim gibi yaşasın diyen "yanmak"
için yaratılmış olandır!
@AhmedHulusi: One who claims, "The world should revolve as I please and everyone should live their lives
as I like" has been created to 'burn'!

Allahım! Nefsimi bana küçük göster ve kendi makamını benim nazarımda büyült, itaatını, senin rızana
uygun amel etmeyi ve senin gazabına sebep olan işten uzak durmayı bana ilham eyle, ey rahmeti bütün
rahmed edenlerden daha çok olan.
Hz. Fatma (r.a)

"Kainatın büyüklüğü her şeyi bilmemize engel değildir. Bilgi ile bu sorun ortadan kalkabilir."
Ahmed F. Yüksel

Ben merkezci bir yaşam!
Ben merkezci bir yaşam!
Ahmed F. Yüksel

" Şöhretten kaç ki şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki sana hayat verilsin. "
Hz Ebubekir

"Biz dile söze bakmayız, gönle hâle bakarız..! Edep bilenler başkadır, Canı ruhu yanmış âşıklar başka... "
Mevlânâ

"Bir gün nefsime, gel beraber Rabbime gidelim dedim gelmedi, bende tek başıma yürüdüm gittim!"
Beyazıd-i Bistami

"Kalp Kâbe-i Halil'dir, ALLAH'ın nazar ettiği yerdir. Dikkat edin!Hata eder, başkalarını kırarsanız
muhabbetiniz kesilir. "
Gavs-ı Sânî (k.s)

"Bir talihsiz taş, bir altın kaseyi kırabilir, ama ne taşın kıymeti artar, ne de altının değeri eksilir."
Şeyh Sadi-i Şirazî k.s.

İstanbul bugün gibi önümüzdeki 7-8 gün daha güneşli. Sıcaklık 29-30 derecelerde ölçülüyor.
Rüzgar kuzey yönlü ve biraz da sert esiyor. Bu rüzgar nemin etkisini ortadan kaldırıyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- @AhmedHulusi: 32. AS-SAJDA - 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..."
- "Hergün bir mucize, heran dua etmek için bir fırsat."
- "Duran adamlara tokat gibi 4 cümle"
- @beyzazapsu: Ben Merkezci Bir Yasam - Ahmed Fevzi Yuksel.
- "Kalbinizi serin tutun! - Kalp-Damar Hastalıkları"
- "İnsan Değişir mi?"
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

