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116-) Ve in tutı` eksere men fiyl Ardı yudılluke an
sebiylillâh* in yettebi`une illazzanne ve in hüm illâ
yahrusun;
Eğer arzda bulunanların çoğunluğuna uyarsan,
seni Allâh yolundan saptırırlar... Onlar ancak
zanlarına uyarlar ve düşüncesizce konuşurlar!
117-) İnne Rabbeke HUve a`lemü men yedıllu an
sebiyliHİ, ve HUve a`lemü Bil mühtediyn;
Muhakkak ki senin Rabbin "HÛ"! Yolundan
sapanı en mükemmel bilendir O! "HÛ"; hakikati
yaşayanları en mükemmel bilen...
6 - EN’AM
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL BÂTIN...
Apaçık ortada olanın algılanamayanı ve Gaybın
hakikati. (Evvel Âhir Zâhir Bâtın, HÛ'dur!)
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Elbisemi soymadan beni yıkayınız. Gözünüz edep
yerimi görecek olursa gözünüz kör olur. Sakın beni
soymayınız."
(İLAHİ EMİRLER S; 545) Hadis

"NEFES RESULULLAH'IN NEFESİDİR...
Mevlananın, "gel ne olursan gene gel, tövbeni yüz

kere bozmuş olsanda yine gel" sözü doğru, ama
nereye gel? Mevlan'a kimin sözcülüğünü yapıyor ve
kimi nereye davet ediyor? Mevlan'a gel diyerek
kendisine çağırmıyor!!! Mevlana Hz. Muhammed'in
(a.s), Borozanı, üfledi kavalıdır !! Mevlana da öyle
Muhiddin Arabi de öyle Abdul Kadir Geylani de
öyle, eh bu arada bizim payımıza düşerse bizde
bozuk zurnasıyız bu işin. Ama genede o nefes Hz.
Resullah'ın (a.s) nefesidir. Üfleyen nefes üfleyen
ruh Hz. Resulullah'tır... Elektrik, Enerji Hz.
Resulullah'tır... Geri kalanı ise ampuldür..!! Onun
verdiği elektrikle o enerjiye kavuşmuştur. Her
birimin rengi başkadır, kapasitesi başkadır, ışıkları
farklı gözükür ama ana cereyan, ana ruh, Hz.
Resulullahtır... Öyleyse, kim olursa olsun davet
ediyorsa, kendine davet etmiyor! Hz. Resulullah'ın
bildirdiği bir hakikate davet ediyor..!! "
Üstad Ahmed Hulûsi

"Tek başına kaldığı zaman yabancılık ve gurbet
hissini yaşayan henüz Rabbiyle tam bir yakınlık
oluşturamamıştır."
Hz. Âişe (r.a)

"Haramı terketmek , Helali işlemekten hayırlıdır.."
Hz. Ebubekir (r.a.)

"Allah'ım Hakkımda Hayırlı Olanı Gönlümde Razı,
Gönlümde Razı Olanı Hakkımda Hayırlı Eyle... "
Hz. ALİ (r.a)

"Şartlanmaları farklı toplumların düşüncelerini bir
potada eritmeleri olanaklı değildir. "
Ahmed F. Yüksel

İşin sır noktası
Ahmed F. Yüksel

"Rasul ve Nebilerin diger insanlardan farkı nedir?"
Günün Sorusu

"İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun."
Abdulkadir Geylani Hz.

"Şükret ! İstediğini elde edince şükretmek kolaydır.
Sufi; dilediği gerçekleşmediğinde de
şükredebilendir..."
Tebrizli Şems

"İki Gözüne karşılık DÜNYA'yı verseler kabul eder
misin? Etmezsin... Peki gözü verene neden secde
etmezsin!."
Mevlana

"'Seveceksen öylece sev.. Ne kusursuz insan ara ,
ne de insanda kusur..'"
Elif Şafak

"Aşk, yerine göre yol olur yürünür, yerine göre iman
olur uyulur.....!"
İskender Pala

"Hz. İBRAHİM'e
Ya Hz. İbrahim!
Ateşe gülmüşsün
Diyorlar da
Gül'e düşmüşsün!
Cebrail'i de
Koymamışsın
Araya...
Şefaat et
N'olur
İmtihanıma..
O Yar
Biperva!
Ben
Dila!
Yanıyorum
Serapa.. "
Ayşegül Başbuğ

"İNSANLARI AFFETMEK; ONLARIN
DAVRANIŞLARINA GÖZ YUMMAK DEMEK
DEĞİLDİR!.. "Bir kişiyi affetmediğinizde o kişiyi
adeta sırtınızda kendinizle birlikte taşıyor
olursunuz..." (yazının devamı...)
Robin Sharma...

"İtaat etmeyi öğren ki, hür olmayı öğrenesin!"
Goethe

İstanbul 15 derece soğumaya hazır
mısın? Dün 20'yi aştı, bugün 1617'ye, c.tesi 6, pazar 5 dereceye
iniyor. Yarın akşam kar ihtimali var.
Bugün öğleden sonrasına kadar sağanak yağışlı.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HULÛSI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- BİLİNCİN ARINIŞI
- http://radyoyansimalar.com/
- Haziyeni Okumak
- @haykavi: Beyin hakkında yeni bilgi
- İnsanın bir kaderi var mıdır yok mudur?
- CERN'de müthiş gelişme
- CERN "tanrı parçacığını" buldu
- Sürüklenerek Değişmek
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

