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16-) Kale feBima ağveyteniy leak`udenne
lehüm sıratakel müstekıym; "
Yemin ederim ki, (yudillü men yeşau =
dilediğine sapmayı yaşattırır; realitesince) beni
sapıttırmanın sonucu olarak, onlara engel
olmak için senin sırat-ı müstakimine
oturacağım!"
17-) Sümme leatiyennehüm min beyni
eydiyhim ve min halfihim ve an eymanihim ve
an şemailihim* ve lâ tecidü ekserehüm
şakiriyn;
"Sonra andolsun ki, onlara önlerinden
(hırslarını tahrik ederek - benliklerini yücelterek
hakikati inkâra sürükleyerek), arkalarından
(gizli şirke yönelterek - saptırıcı fikirlerle),
sağlarından (senden alıkoyacak hayırları
ilham ederek) ve sollarından (kötülükleri güzel
- süslü göstererek) geleceğim... Onların
çoğunluğunu, verdiklerini değerlendiren
olarak bulamayacaksın!"

7 - A’RAF
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL VASİ'
Esmâ özellikleriyle tüm âlemleri kapsamış
olan.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Allah Teâlâ’nın öyle kulları vardır ki onlar ne
nebidir ne de şehiddirler. Ancak Allah Teâlâ
katındaki derecelerinden dolayı kıyamet
gününde nebiler ve şehidler onlara gıpta
ederler. Onların kim olduğu sorusuna da; Onlar
aralarında ne neseb ne de maddi bir bağ
olmamasına rağmen birbirlerini Allah Teâlâ için
sevenlerdir. Allah Teâlâ’ya yemin olsun ki
onların yüzleri nurludur ve onlar nûr
üzeredirler. İnsanlar korktuğu zaman onlar
korkmazlar, insanlar üzüldüğü zaman onlar
üzülmezler"
[Hadis]

"Sınırsız olan bilince, vehmin ve şartlanmaların
ile kayıt getirdiğin sürece, sair mahlûkat gibi
yaşarsın! Bilincin sınırsızlığına erdiğinde ise,
mahlûkat gene bildiği gibi yaşama devam
eder!"
Üstad Ahmed Hulûsi

"CENAB-I HAKKIN RAHMETİNDEN VAD
BUYURDUĞU ŞEYLERE KOŞUN"
Ebu Bekr es-Sıddık Hz.

"İlmin veraseti olmaz, ölülerinizin kemikleriyle
övünemezsiniz."
Hz. Ali

"Bilginin düşünceyi geliştirici, canlandırıcı bir
yönü, etkisi olmalı, uyuşturucu yanı
bulunmamalıdır."
Ahmed F. Yüksel

İslâm dünyasındaki yenilenmeye dair
bir analiz denemesi!
Ahmed F. Yüksel

"Hz. Adem cennetten mi kovuldu?"
Günün Sorusu

"Hz Şems'den Mevlana'ya...
Mürşid mi arıyorsun ? Etrafındaki ette kemikte
arama ! Yüreğini bir yokla hele, ıssızmı,
sessizmi haykırışları .. İste ben soluğun
olacağım, ta içinin içinden seni çıkartacağım
Celaleddin. Oyalandın. Oyaladı gölgeler seni.
Gel gör bendeki senleşen seni... Ben
senelerdir sendeydim senin haberin yoktu "

"Körlük maddi ışığı görememek değil, ruhsal
ışığı hiç görmemiş olmak, her şeyin maddi ışık
altında görülenlerden ibaret olduğunu
sanmaktır.
Körlük kendini bedenden ibaret görerek
kendini inkar etmek demektir.
Körlük idraksizliktir.
Körlük hakikatleri görememektir. "
Alparslan Salt

12 – 16 Şubat belki bir gün evveli ve sonrası
da ; Akrep – Balık – Oğlak’ lar bu günleri
kaçırmayın... Sağlam düşünebilir, derin
görebilir, kararlı hareket edebilir ve güçlü
durumlara imza atabilirsiniz.
Astrolog Nuran Tuncel

Ne ölmek nefessiz kalmaktır, Ne de yaşamak
nefes almaktır; yaşamak , hak eden bir'ine
yaşamını harcamaktır...
Oğuz Atay

İstanbul uzun soluklu soğuk
havanın öncesinde ılık günler
yaşıyor. Bugün 13-14
derecelerde. Güneş görülüyor
ama öğleden sonra bulutlar artar. Cuma
sağanak var, h.sonu 5-6 dereceler var.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
-

stad AHMED HUL SI 'nin Sabah, akşam

okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- SİSTEMİN RUHU
- http://radyoyansimalar.com/
- @haykavi: Nasr2-) Ve raeytenNâse
yedhulûne fiy diynillâhi efvâcâ; İnsanları öbek
öbek Allâh'ın dinine girer hâlde gördüğünde
- Astrolojide Şubat ayı..
- BEŞ DUYU ORGANIYLA YAŞADIĞIMIZ
KESİTSEL ALGILAMA...
- Timüs Bezi ve Bağışıklık Sistemimize
etkileri...
- Şifreyi 3 kez yanlış giren yandı
- Bana kırmızı şarap hediye eden THY içki

servisini mi kaldırdı?..
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

