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8-) Cezâühüm `ınde Rabbihim cennatü `Adnin
tecriy min tahtihel`enharu halidiyne fiyha ebeda*
radıyAllâhu `anhüm ve radu `anHU, zâlike limen
haşiye Rabbeh;
Rablerinin indînde onların cezası (çalışmalarının
karşılığı), altlarından nehirler akan Adn
cennetleridir... İçlerinde sonsuza dek kalmak
üzere... Allâh onlardan razı olmuştur ve onlar da
O`ndan razı olmuşlardır (ilâhî özelliklerin
tecellisi)... İşte bu, Rabbinden haşyet duyan
kimse içindir!
98 - BEYYİNE
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL BÂSIT...
Açıp yayan. Boyutsallıkları ve derin görüşü
oluşturan..
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Mü’minde iki haslet bir araya gelmez: cimrilik ve
yalan. "
(Hadis)

Bilmen gereken ve hakikatına varman gereken
husus şu: vücudun-varlığın aslında kendine mâl
ettiğin var sandığın şu vücudun aslında hiç olmadı.

Ve o var sandığın vücudunun-varlığının yokluğuda
asla mümkün değil. Zira sen ne var olabilecek ne
de yok olabilecek bir nesnesin... Eğer anlatılan bu
manayı hakikati bilip bulursan o zaman sende "la
ilahe il allah" (Allah'tan başka ilah yoktur)
cümlesindeki mana zahir olur...
Üstad Ahmed Hulûsi

"Mal-mülk toplayıp biriktirme, kime topladığın
bilinmez”
Hz. Ali

"Ruhun, Ruhum'a o kadar yakın ki, düşündüğün
herşey aklımdan geçiyor..."
Mevlana

"Beğenide beğenmeme vardır. Sevgide böyle bir
lüks olamaz. Her şeyinle sevdiğine ait olur, ama
diyemez, burun kıvıramazsın"
Ahmed F. Yüksel

Tevhid - 2
Ahmed F. Yüksel

"'İdrak process sonucu yaşanan bir hal midir?
Namaz saatlerinde bile:
- Namaz ile bizi canlandır, tükenmişliğimizi gider,
zihnimizi dinlendir Yâ Bilal!.. diyordu Rasûlullah
(s.a.v). Hatta kendi aralarında da:
- Haydi gelin, imanımızı yenileyelim!.. diyerek
Kelimeyi Tevhidi beraber zikrediyor sahabeyi
kiramla...
Neden böyle yapıyordu. Üzerinde hiç durdunuz
mu?"
Günün Sorusu

"Akıl ehli B'ye çıktı, beyinde durdu; Aşk ehli
Noktaya indi, kalpte buldu... B'nin altında NOKTA
var, beyinin altında KALB var... Maarifet B'de
durmak değil, NOKTA'ya inmektir... Ne diyor Hz.
Ali... "Ben B'nin altındaki NOKTA'yım" diyor, "Ben
B'yim" demiyor... Ne diyor Allah... "İN oradan
(beyinden aşağıya, kalbe İN!)!.. Orada büyüklük
taslamak, senin için olacak şey değildir(beyinde
büyüklük taslıyorsun, kalbe in, bu kibirli halden
kurtul, kalb ehli ol, kalb ehli olmak için uğraş sen!)
... Çık(beyinden çık, akıllı geçinmekten kurtul, çok
bilmişlikten arın!)!.. Muhakkak ki sen
küçülenlerdensin (beyinde kaldığın, kalbe inmediğin
sürece, sen küçülenlerdensin)” "
Saim Yusuf

"Kişinin gönülde kendisi olmak sevginin başlangıcı,
sevgilide kendisi olmak ise sonu olmalıydı. Birincisi
hamlık ikincisi olgunluk. Kişi sevgiyle varlığı, aşk ile

hakikatini tanıyordu. Çünkü aşk kendisinden geçip
sevgilideki gerçekliğe ulaşmanın adıydı..."
İskender Pala /Şah ve Sultan

İstanbul'da ocakta nisan havası.
Bugün güneş bolca görülür, 13-14
dereceye çıkar, lodos sert eser.
P.tesi-salı biraz daha ısınacak, güneş
de var. Lodos fırtınaya dönebilir, başları da ağrıtır.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HUL S 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- 12 kuralı okudun mu? - "SÜNNETULLÂH" (Allâh
Sisteminin Değişmez Yasaları)
- Empati ve Ayna Nöronlar
- @haykavi: şık, göz, basiret, karanlık İlişkileri
üzerine
- Basit (Mehmet Doğramacı)
- Astrolojide Ocak ayı..
- Suna Dumankaya - web pages
- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner Döşer
- İnsan hiç varolmadı
- Fikirler Ölümlüdür
- Balık zehir'liyor..
- “Beni Affeder Misin?”
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

