11/01/2013, CUMA
9-) Emmen huve kanitün anaelleyli saciden
ve kaimen yahzerul ahırete ve yercu rahmete
Rabbih* kul hel yestevilleziyne ya`lemune
velleziyne lâ ya`lemun* innema yetezekkeru
ulül elbab;
(Böylesi mi) yoksa gecenin bir kısmında
kalkıp secdeyi yaşayan ve (Kayyum`un
varlığıyla) kaîm olarak, sonsuz geleceğin
gereklerine hazırlanan;
Rabbinin(hakikatindeki Esmâ
kuvvelerinin) Rahmetini(çeşitli özelliklerini
açığa çıkarmayı) uman mı? De ki: "Hiç
bilenler ile bilmeyenler eşit olur mu?
Sadece derin düşünebilen akıl sahipleri
bunu anlayabilir."
39-ZÜMER
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
EL BÂRİ...
Mikrodan makroya doğru her yarattığını
kendine özgü program ve özellikle
yaratırken, bütünsellikle de uyumlu olarak
onu işlevlendiren. Bedendeki tüm organların
birbiriyle ahenkli düzeni misali!
***
@AhmedHulusi: @b_ismi İç sıkıntısına
karşı BÂSIT ismi 1800 ve İNŞİRAH sûresi
günde 41 defa iyi gelir. Sıkıntı veren zikir
yapılmaz.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
"Bu dinin başı İslam'dır, direği namazdır,
zirvesi cihaddır! "
Hz.Muhammed (s.a.v.)
VELİNİN DÜNYAYI KUŞUN
GÖZÜNDEN SEYRETMESİ...

Gayb alemi yerine göre iki manaya gelir. Ya
melekût alemi manasına gelir. Ya da
dünyadan sonraki ahiret alemi anlamına
gelir. Yani Berzah alemi... Berzah alemi
melekût alemi değildir... Bu ikisi apayrı
şeylerdir. Bi çoğu bu ikisini aynı şey
zanneder. Halbuki hiç alakası yok...
Manyetik-ruh bedene geçen içinde dünya
gayb alemidir. Manyetik-ruh bedene geçen
eğer dünya alemine vukuf etmek istiyorsa,
mutlaka dünyadan bir aracı kullanmak
durumundadır. Bu yüzden çeşitli kuşların
beynini ve gözünü kullanırlar... Hatta bu
noktaya Said'i Nursîde bir kitabında işaret
etmiştir. Çünkü madde alemi görebilmesi
için madde bir aracıya ihtiyacı vardır... Hatta
bazı veliler bazı kişileri dahi kullanırlar.
Buda işin sır yönüdür. Mesela biri belli bir
kemâlâta gelmiştir ama açılmamıştır. İşte o
kemâlâta gelmiş kişiyi öbür taraftaki
herhangi yüksek dereceli bir Veli, o farkında
bile olmadan onun aracını yani beynini bir
kuşun beynini ve gözünü kullanır gibi
kullanır ve dünya üzerinde ki olaylara
muttali olabilir. Ve bu durumdanda o kişinin
haberi olmaz, adeta ruhu bile duymaz...
Üstad Ahmed Hulûsi
"Kim ki öğrenir, öğrendigi ile amel eder ve
öğretirse, göklerde saygı ile anılır..."
Hz. İsa
"Soru: Bakara Suresi 186. ayette geçen
'Kullarım sana benden soruyorlar...' da,
neden 'deki' ifadesi yok?
AFY
"Birimin kaderi olamaz. Çünkü birim yoktur.
Bu durumda birimin kaderi vardır demek
şirk olur."
Ahmed F. Yüksel

Şirk-i Hafi
Ahmed F. Yüksel

"Âlemde her şey bir şeyi yemektedir. Âlem
adeta, yenen ve yiyenden ibarettir. Toprak
yağmuru yer, meyveler yetişir; insan
meyveleri yer de can hayat bulur. Fakat yeni
bir can ve bakışa sahip olmak için bazı
yemeleri terk etmen gerekir. Bebek memeyi
ve sütü bırakırsa önüne meyveler ve enva-i
çeşit yemeklerden oluşan bir sofra açarlar.
Sen de lokma yemeyi azalt da can sofrana
farklı bir âlemden taamlar açılsın."
Hz. Mevlana / Mesnevi 3. Cilt
"Asla yılmayın, vazgeçmeyin, inanın,
kalbinizin sesini dinleyin ve yaptığınız işi
sevin"
Steve Jobs
"En yüksekten uçan Martı En uzağı görendir.
Richart Bach Ne mutlu uçmayı becerenlere,
gelişenlere, geliştirenlere... Hayat Sahnesi
onlar Sayesinde renkleniyor, güzelleşiyor,
anlam kazanıyor ..."
Suna Dumankaya

İstanbul'un deniz ulaşımı
kuvvetli lodosla aksıyor, hatta
iptaller var. Gözü yaşlı lodos

günün ikinci yarısında yağış da getirir.
Sıcaklık 8 dereceye çıkıyor. Yağmur c.tesi
de sağanak şeklinde.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HUL SI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- 12 kuralı okudun mu? "SÜNNETULLÂH" (Allâh Sisteminin
Değişmez Yasaları)
- @haykavi: Hiçiz Değersisiz
- Astrolojide Ocak ayı..
- Suna Dumankaya - web pages
- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner
Döşer
- Düşünce gücüyle uçan helikopter
- Scent of a women : kadinin kokusu
filminden Tango sahnesi
- Sefer Ayı ve Yapılması Gerekenler
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

