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71-) Ve levittebe`al Hakku ehvaehüm le fesedetis
Semavatü vel Ardu ve men fiyhinne, bel eteynahüm
Bi zikrihim fehüm `an zikrihim mu`ridun;
Eğer Hak onların hevâlarına tâbi olsaydı;
Semâlar, Arz ve onların arasında ne varsa
elbette bozulur giderdi... Hayır, onlara Zikirlerini
(hakikatlerini hatırlatan bilgiyi) verdik... Onlar
kendi Zikirlerinden (hakikatlerinin bilgisinden) yüz
çeviricilerdir.
23 - MU’MİNÛN
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL HAYY...
Esmâ âleminin kaynağı! Tüm isim özelliklerinin
hayatını veren, varlığını oluşturan. Evrensel
enerjinin kaynağı; enerjinin hakikati!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Dua etme arzusu gelince, dua edin! Çünkü bu,
duanın kabul olacağına alamettir."
Hadis

"Esmaların her an senden açığa çıkışı var. Bunlar
bir kompleks olarak çalışıyor. 99 kanallı bir
ekolayzır gibi düşünün bunu. Bir an düşündüğünde
bir ismin ağır basması var. Bir sonraki

düşündüğünde başka bir ismin ağır basması var.
Bir an kalkıp yaptığında bir başka ismin ağırlık
kazanması var. Yani Her an bu isimler arasında bir
"raks" var... Varlığın tümü zaten bir esma hareketi...
Sen Efal boyutunda yaşıyorsun, Efal olarak varlığı
değerlendiriyorsun. Evliyaullah, mertebesi gereği
esma boyutunda yaşıyorsa varlığı esma seyri
olarak seyrediyor. Mardiye ehli sıfat mertebesinde
seyrediyor. Zatiyunlar zat mertebesinde Hakikati
Muhammedi gözüyle tek kare resim olarak
seyrediyor... Biz ise bu işte çember çevirip araba
kullanıyoruz zan'nı içinde olan çocuklar gibiyiz..."
Üstad Ahmed Hulûsi

"Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki, onda dünya
malı hırsı bulunmasın."
Hz. Âli (r.a.)

"Mutluluk dünyada sonlu, cennet yaşamında
sonsuzdur."
Ahmed F. Yüksel

İstismar
Ahmed F. Yüksel

"Salaha erme ameli nedir?"
Günün Sorusu

"Elalem şarap içer sarhoş olur, biz aşk ehliyiz
içmeden sarhoş olmuşuz."
Şems Tebriz'i

"Kötü havalarda insan dosta aç olur, bir araya gelse
dost dosta ilaç olur, bahçede tek gül bir şeye
benzemez, öbek öbek olduğunda bahara taç olur."
Mevlana

"SAMÎMÎ TEVBE NASIL OLUR?
Bir kişi İbrahim Edhem Hazretlerine: ‘Ben kendime
çok zulmettim. Bana nasihatte bulun.’ dedi. İbrahim
Edhem Hazretleri;
“Sana altı şey öğreteceğim. Eğer bunları kabul
edersen, bundan sonra sana zarar verecek bir şey
işlemezsin.” dedi:" (yazının devamı...)
İbrahim Ethem Hazretleri

"Astrolojide Mart ayı..
Mart ayının ilk günlerinde Güneş – Pluton – Satürn
arasında akıllı uslu, güçlü ve anlamlı bir üçgen
pozisyonu oluşuyor. Oldukça güçlüdür ama
olumsuz değildir. Sorgulamalıyız yaptıklarımızı,
bildiklerimizi, derinlere inerek idrak kapasitemizi
zorlayabilir ve doyurucu noktalara varabiliriz. İhtiyaç
duyduğumuz noktalarda istikrar oluşturabileceğimiz,
zor da olsa bir sistem içinde dayanabilme gücü
bulabileceğimiz ister kendimiz, ister hayatımızdaki
bir konu veya herhangi bir şeyin gerçek yüzünü
anlayabileceğimiz çalışmalar yapma zamanıdır.
Emek verecekler için sağlam temeller oluşacak,

adımlardan daha emin olunabilecektir. Balık, Oğlak,
Akrep burçlarından başka Temmuz ayının ilk
günleri doğumlu Yengeçler, Mayıs başı doğumlu
Boğalar ve Eylül başı doğumlu Başaklar için
ilgilenmeğe değerdir..." (yazının devamı...)
Astrolog Nuran TUNCEL

Yar'in gelmiş
Dediler.
Kendi gözlerim
Azrail oldu
Bana..
Anlatmaya çalışmak da
Aslında
Ahmakça!
Ayşegül Başbuğ

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- stad AHMED HUL SI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- KİLİTLENMİŞLİK
- http://radyoyansimalar.com/
- Ahmed Hulûsi’nin DOST’tan Dosta kitabından
muhteşem sözler Reha Muhtar'ın bugünkü
yazısında..
- Reha Muhtar/ stad
- Zapsu 'kayıp gençlik'in peşinde
- Aziz Malachy ve Gerçekleşen Kehanetleri
- Sahip Olmak ya da Olmak
- LOTERİA
- Hacer-ül Esved İstanbul'da
- Ötenazi hak olmalı
- Yeni bir çağ başlıyor!
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

