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37-) Feizen şakkatis Semau fekânet verdeten
keddihan;
(Ölüm esnasında) semâ (benlik bilinci)
parçalanarak yanık yağ rengi alıp, gül
misali (hakikat müşahede edildiğinde)

55 - RAHMÂN
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL MUAHHİR...
Yarattığında açığa çıkacak olanı Hakiym
isminin gereğince erteleyen.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Resûlullah Efendimiz : "Küs halde öldükleri
takdirde her iki tarafın da cennete
girmeyeceğini" buyurmuşlardır."
HADİS

"ŞÜPHE ve İMAN...
Şüpheyle iman kesinlikle bir arada barınmaz.
Şüphe varolduğu sürece orda iman yoktur.
İman geldigi zaman da şüphe kalmaz. İman
ettiğin kişiden iman konusunu alabilmen için,
ona karşı hiçbir biçimde şüphe olmaması
gerekir. Varsa gelen imanı reddeder. Allah
eğer bir kuluna o nimeti nasip etmeyecekse,
ona o nimeti reddetmesi için çeşitli bahaneleri

halk eder... O kişi o bahanelere takılır ve o
nimete ulaşamaz. Çünkü nasibinde yok.
Nasibinde olana da hertürlü bahaneyi kaldırır,
ona bütün eksik yanlış kusurlu şeyleri Hikmet
olarak idrak ettirir, ve bu inançla o gerekeni
yapar ve o nimete kavuşur... "
Üstad Ahmed Hulûsi

"Bana göre afiyette olup şükretmem, imtihan
edilip sabretmemden daha makbuldür."
Hz. Ebu Bekr es Sıddık

"İnsanlara faydası olmayanı ölüler arasında
say, git."
Hz. Ali

"Heterojen bir toplumdan birlik oluşmaz."
Ahmed F. Yüksel

İnsan olmanın yolları
Ahmed F. Yüksel

"Niels Bohr kimdir?"
Günün Sorusu

"Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz
arkadaşlarınızın, komşularınızın, sırlarını ifşâ
etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar, size
emânettir. Emânete hıyânet ise, çirkin bir
harekettir. "
Hacı Bayram Veli

"Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki
derdi nimet sayanlar da var."
Hz. Mevlana

"İlmin evveli niyet, sonra anlamak, daha sonra
yapmak, ondan sonra muhafaza etmek, en
sonra da yaymaktır."
Abdullah Bin Mübarek

"11 Mart Pazartesi günü Balık burcunda
parlamaya başlayan yeniay var. Bu zaten
güzel. Bir de buna eşlik eden birkaç günlük
Güneş ile Venüs ' ün kavuşumu, güzelliğe
güzellik katıp, bakış açılarını daha da iyimser,
yapıcı ve sıcak hale getirir. Balıklar için verimli,
iyi, sevgi ve duygu dolu günler demek.
Sevmeye, sevilmeye, söz takmaya, şanstan
faydalanmaya, mutlu olmaya ve etmeğe ne
dersiniz. Bir de Merkür rotarda olmasa diyenler
olabilir. Ama bunu dert etmeyip, fazla da riske

girmeden yapılacak çok şey olmalı..."
Astrolog Nuran TUNCEL

"Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanmaki
zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı.
Herşeyin bir vakti vardır."
Yunus Emre

"Her tanımlama bir sınırlamadır."
Andre Suares

"Yeni ay...
11 Mart 2013 saat 21.50 de Balık burcunda
benzersiz bir Yeni ay oluşuyor. Hayallerle dolu,
güçlü olduğu kadar benzersiz, ideal, ilhamların
ve merhamete yönelik bir sürecin başlangıcı,
rüyalarda olacakları görme görme ,ruh hali
içinde dramatik değişiklikler, anlamlı aşklar ve
güçlü bir hassasiyetinde oluşumu bu Yeni ay .
" (yazının devamı...)
Hülya Balıkavlayan'dan...

İstanbul ara ara bulutlansa da
daha çok güneş yüzünü gösterir.
Sıcaklık 17 derecelerde. Yarın
parçalı bulutlu ve yağmurlu, en
fazla 17 derece. Çarşamba ise P.bulutlu 16
derecelerde.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...

-

stad AHMED H

S 'nin Sabah, akşam

okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- Kİ İT ENMİŞ İK
- http://radyoyansimalar.com/
- Yazarımız Ahmed F. Yüksel'in yazılarının
yayınlandığı siteler...
- Inside Microsoft's house of the future
- 3 İdiots ...
- Duygusal Tuzaklar Başa Beladır
- Doktorun tarih boyu ön yargıyla savaşı
- Kolanın vücutta 60 dakikası
- İki kadından biri bu yüzden ölüyor!
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

