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5-) İnnAllâhe lâ yahfa aleyHÎ şey`ün fiyl Ardı ve
lâ fiys Sema`;
İşte Allâh! Semâda (gökte - bilinç
boyutunda - melekî boyutta - maddenin
hakikati kuantsal boyutta) ve arzda (madde
boyutunda - bedende - yeryüzünde) hiçbir şey
O`na (hafî) gizli değildir! (Çünkü O Esmâ`sı
itibarıyla her "şey"in hakikatidir. Ki gizlilik veya
açıklık şey`iyet için söz konusudur.)
3 - ÂL-U İMRAN
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL ÂHİR...
Yaratılmış olanın sonsuza dek bir sonrası..
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Beni diri kılanı ben katl ederim ve
öldürdüğümün diyeti benim üzerimedir."
(FUSUSU’L- HİKEM / CİLT I /S.302) Hadis

"Kalp bu varlığın hakikatıyla insanın kontak
noktasıdır. Kalpteki nöronların işlevi, varlıkla
bağlantı kurma olayıdır...
Üstad Ahmed Hulûsi

"Hayırlı işlerde acele edin.. Çünkü arkanızdan
acele gelen eceliniz var.."
Hz. Ebu Bekr es Sıddık

"Ateş ile suyun bir kabda toplanması mümkün
olmadığı gibi, hem dünya hemde ahiret
sevgisinin bir gönülde toplanması mümkün
değildir."
Hz. Musa

"Haya eden saklanır... Saklanan kişi ise
sakınır, sakınan kişi de Allah tarafından
korunur..."
Hz. Ömer (r.a)

""Kalbin selameti, O'nun ALLAH'ı unutturan her
şeyi terk etmesine bağlıdır...""
İmam Rabbani

"İç dünyasında yaşamayı becerebilen bir birey,
en büyük kaos ortamlarında bile evrensellikle
yaşar, olup bitenlere dışardan bakarak duruş
sergiler."
Ahmed F. Yüksel

İlim anlatabilmek
Ahmed F. Yüksel

"Gece Kuran okumak için mi kalkılır?"
Günün Sorusu

@@@ TEBRİKLER GALATASARAY @@@

"“Her ne iş yapıyorsanız niyetinizi ALLAH için
yapın. Ara sıra niyetinizi kontrol edin”"
Gavs-i Sani

"Her kişinin iki Rasulü vardır. Biri zahir, diğeri
batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil
Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer."
Hacı Bektaş Veli

""İncitme! İncittiğin yerden incinirsin."
Hz. Mevlana

"Rabbim seni bana verecek ey sevgili. Çünkü
Rabbim seni bana vermek istemeseydi, bana
seni bu kadar büyük aşkla istemeyi vermezdi."
F.S. Mehmet

"Hediye,
İmam Gazalî (k.s.) İhyâ’da, sonraki âlimlerden
şeyh Kutbuddinzade İznikî (r.a.) Evrâd-ı
Zeyniye şerhinde, Umdetü’l-ebrâr ve Umdetü’lahyâr yazarı şeyh Fadlullah Muhammed bin
Eyyûb el-İmam Fetâvâ-i Sûfiye’nin sözü geçen
faslında eskilerden ve yenilerden birçok kimse
nakletmişlerdir ki, Kerz bin Vebre (r.a.) şöyle
demiştir: Bana Şamlılardan bir kardeşim bir
hediyeyle geldi ve “Bu hediyeyi kabul et, zira
değerli bir hediyedir” dedi." (yazının devamı...)
İmam Gazalî (k.s.)

"Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve
hiçbir şey anlaşılmamıştır."
İbn-i Sina

"Cesaret Yoksa Esaret Vardır…
Bir Hint masalına göre, kedi korkusundan
devamlı endişe içinde yaşayan bir fare vardır.

Büyücünün biri fareye acır ve onu bir kediye
dönüştürür. Fare, kedi olmaktan son derece
mutlu olacağı yerde bu kez de köpekten
korkmaya başlar. Büyücü bu kez onu bir
kaplana dönüştürür." (yazının devamı...)

İstanbul bugün parçalı bulutlu ve
yağmurlu. Yağmur öğlen etkisini
yitirir, 17 derecelerde. Yarın
parçalı bulutlu en fazla 16
derece. Perşembe ise çok bulutlu 17
derecelerde.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
-

stad AHMED HUL S 'nin Sabah, akşam

okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- BİLİNCİN AR N Ş
- http://radyoyansimalar.com/
- Haziyeni Okumak
- @haykavi: Beyin hakkında yeni bilgi
- Tabuların İçinde Bir “Ben”
- Duygusal Tuzaklar Başa Beladır
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

