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13-) "HU"velleziy yüriyküm âyâtiHİ ve
yünezzilü leküm mines Semai rizka* ve ma
yetezekkeru illâ men yüniyb;
"HÛ" ki, işaretlerini size gösteriyor ve
semâdan (bilincinize) sizin için bir rızık
(hakikatine dair ilim) indiriyor... (Bunun ne
demek olduğunu hakikatine) yönelenden
başkası hatırlayıp üzerinde derin
düşünemez!
14-) Fed`ullahe muhlisıyne lehüd diyne ve lev
kerihel kâfirun;
Öyle ise hakikat bilgisini inkâr edenler kerih
görse de, Din`i O`na has kılarak Allâh`a
yönel!
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"EL ÂLİY..."
Yüce. Varlıkları Hakikat noktasından seyreden!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Resullah Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Receb’in ilk cuma gecesinden gâfil olmayınız.
Çünkü bu geceye melekler Regâib ismini
vermiştir. Bu gecenin üçte biri olduğunda
gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir melek
kalmaz, hepsi Ka’be'de ve onun etrâfında
toplanır.
Cenâb-ı Hak hâllerine muttali' olur ve ‘Ey
meleklerim! Dilediğinizi benden isteyiniz.’

buyurur.
Onlar da 'Ey Rabb’imiz! Senden isteğimiz
Receb ayında oruç tutanları bağışlamandır.'
derler. Allâhü Teâlâ “Bağışladım” buyurur. "
Hadis

"RÜYANIN DIŞINDA DA KAFANDA
MEYDANA GELEN HAYALLERİN
ÇOĞUNUN KÖKENİNDE, İKİNCİ BEYİN
YATAR... -3
İşte eskiden tarikat dendiği zaman bu işi bilen
kişilerin belli bir mekanı vardı, ve bunun talibi
olan kişiler gider oraya yerleşirdi, onun
yanında tamamen onun yönetiminde onun
istek ve arzularına uyarak onun
yönlendirmesiyle bütün davranışlarını
düzenleyerek ikinci beynin kendisi üzerindeki
hakimiyetini en alt noktaya düşürtürdü. Ve
bunun hakimiyetinin en alt noktaya düşmesiyle
birlikte kendisinde o aydınlanma ve uyanma
hali meydana geliyor...(yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Dünyadaki müslümanların ve tüm insanların
en önemli sorunu "ALLAH" ismiyle anlatılmak
isteneni fark etmemeleridir! Bu ismin manasını
fark edenin tüm dünyası değişir; yaşama ve
varlıklara bakışı değişir. "ALLAH" ismi ile ne
anlatılmak istendiğini fark etmeyi arzu
ediyorsanız: ahmedhulusi.org/kitap/allah.htm
Online okuyabilir ve indirebilirsiniz. "
Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Dilediğini Yapanı" görüp seyredemiyorsan
körsün!
Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin
anahtarıdır."
Hz. Ali (r.a)

"Nimeti inkar insanlıktan uzaklaşmanın
işaretidir. "
Ahmed F. Yüksel

Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek

Bellek-zaman ve sezgi
Bellek-zaman ve sezgi

Ahmed F. Yüksel

"Şiddet göstermeden güçlü kuvvetli, zayıflık
belirtmeden, yumuşak ol."
Hz. Ömer (r.a)

"Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca;
dağı bile taşır insan aşık olup, inanınca. "
Şems-i Tebrizi

"Demedim mi? Mevlana
Oraya gitme demedim mi sana,
seni yalnız ben tanırım demedım mi?
Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat
çeşmesi ben'im?
Bir gün kızsan bana, alsan başını, " (devamı
için...)

"Kendisinde kusur olması mümkün olmayanı,
kusurdan tenzih etmek, kusurdur. "
Cüneyd-i Bağdadi

"Aşk sonradan gelmez hiçbir zaman. Varsa
vardır o kadar. "
Elif Şafak

"Aşk son derece ahenk içerisindeki bir
diyalogdur. Bir monolog değildir. "
OSHO

İstanbul'da sabah saatlerindeki
yağışın ardından hava açıyor,
h.sonuna hazırlık yapıyor.Bugün
27 derece, h.sonu güneşle
beraber 28-29 dereceler ölçülür. Haftaya
bugüne kadar yağış görünmüyor.
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