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35-) Allâhu Nûrus Semâvâti vel Ard* meselü
NûriHİ kemişkâtin fiyha mısbâh* elmısbâhu fiy
zücâcetin, ezzücâcetü keennehâ kevkebün
dürriyyün yûkadü min şeceretin mübareketin
zeytûnetin lâ şarkıyyetin ve lâ ğarbiyyetin
yekâdü zeytühâ yudıy`u ve lev lem temseshü
nâr* Nûrun alâ Nûr* yehdillâhu linûriHİ men
yeşâ`* ve yadribullâhul emsâle linNâs* vAllâhu
Bi külli şey`in `Aliym;
Allâh, semâların ve arzın nûrudur (NÛR,
ilimdir - candır - datadır; semâlar ve arzın
hakikati ilimden {DATA} ibarettir)! O`nun
nûrunun (ilminin varlığı ve açığa çıkışı) misali
şuna benzer: İçinde lamba (bilinç) bulunan
bir kandil (beyin) gibidir... O lamba da bir
sırça (şuur) kapsamındadır! O sırça (şuur)
sanki inciden bir yıldız (yaradılış amacına
göre işlevlenmiş Esmâ bileşimi) gibidir ki,
doğu ve batıya (mekân ve zamana) ait
olmayan mübarek bir ağaçtan (insanî
hakikatin), yani zeytinden (TEK`lik şuuruna
sahip olması) tutuşturulur! O ağacın yağı
(şuurdaki hakikat müşahedesi) neredeyse
kendisine bir nâr (arınma çalışmaları)
dokunmasa da ışık saçar! Nûr`un alâ
nûr`dur (Esmâ ilminin birimsel ilim sûretinde
açığa çıkışı)... Allâh (insanın hakikati olan
Esmâ mertebesi) dilediği kimseyi kendi
nûruna (kendi hakikati ilmine) erdirir! Allâh
insanlar için misaller veriyor... Allâh her
şeyi (Esmâ özellikleriyle, o şey olduğu için)
Bilen`dir.

24 - NÛR
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL AFÜVV...
Şirk dışında işlenmiş bütün suçların tövbesini
kabul edip, affedendir. Şirk hâli yaşamında bu
ismin özelliği açığa çıkmaz. Burada fark
edilmesi önemli konu şudur. Suçun affı demek,
o kişinin af öncesi yaşantısındaki kayıplarının
geri kazanılması demek değildir. Geçmişin
telâfisi ve kazası yoktur Sünnetullâh'ta!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Bir kimse cennetlik olarak ölünce, büyük veya
küçük, yaşı ne olursa olsun, otuz yaşında bir
kimse olarak cennete girer ve artık bu yaş
ebediyyen değişmez. Cehennemlikler için de
durum böyledir."
(KÜTÜB-İ SİTTE /5095)

""DÜN"den ders almamış olanın yarını da
"DÜN" olacaktır!"
Üstad Ahmed Hulûsi

"ALLAH'ım ! Beni Kendine ve Sevdiğine Yakın
Kıl.... "
Hz. Hatice (r.a )

"Ben hem RABBİNİ Hem Haddini bilen insana
hayranım... "
Hz.Ömer (r.a.)

"Yaşam ilk sıraya oturmak değildir."
Ahmed F. Yüksel

İnanç nereye koşuyor?
Ahmed F. Yüksel

"Said lik neyi getirir?"
Günün Sorusu

"Biz kimseye kin tutmayız
Ağyar dahi dosttur bize
Kanda ıssızlık var ise
Mahalle vü şardır bize (tamamı için...)
Yunus Emre

"İnsanlar maşuk aramıyor,
bencil duygularına köle arıyor. . .
Köle buluyor ama AŞK'ı bulamıyor...!"
Şems-i Tebrizi

"Dostun yolunda çekinmeyip saygısızlık eden
kimse, hak erlerinin yolunu vuran bir
namerttir.!"
Hz. Mevlana

"21 – 26 Mart arasında Uranus ile yakınlaşarak
her bir yanından etkilemeye çalışacak,
etrafında pervane olacak Mars ateşi cesaret
salar, atılıma uygundur, yaratıcılığa, icatlara
kapasite verir ancak çok da iyi niyetli
olmayabilir. Ortaya çıkabilecek yüksek
potansiyelli ama kontrol edilmesi güç bir enerji
neler yapabilir düşünmek gerekir.
Bu süreçte kişiler kendilerinde, her türlü
projelere başlama ve başarma kuvveti bulabilir
veya böyle algılayabilirler. Ama süprizlere açık
olmayı unutanlar ve fazla iddiacı, rekabetçi
olanlar için tehlike var denilebilir. İyi
planlamadan , dürtülerle, içgüdüsel, aklı selim
dışı hareket edenler coşkuludur, heveslidir
ama maalesef kendilerini, işlerini, şirketlerini
riskli günlere taşıyabilirler. İdealleri uğruna
kişiler incinebilir, şirketler prestij kaybı
yaşayabilir.
İlk sırada Koç’lar, Yengeç ve Teraziler dikkatli
olmalı. Oğlaklar da tetikte durmalı. İkizler ve
Aslan ise bu güçten olumlu faydalanabilir, farklı
bir hava ile varolabilirler"
Astrolog Nuran Tuncel

İstanbul bugün 22, yarın 12,
c.tesi 7 derece. İki günde
bahardan tekrar kışa giriyoruz.
Bu değişim kuvvetli rüzgarla olur.
Bugün bulutlar ara ara yoğunlaşır, yarın ise
sağanak var.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HULÛSI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- BİLİNCİN ARINIŞI
- Bağışlamak - Eckhart Tolle
- Yeniye yer aç
- Amazing Anamorphic Illusions!
- Bozon da Cern de beynimizin içinde...
- Organların Yenilenmesi
- Beynine format at
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

