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82-) Kale feBi ızzetiKE le uğviyennehüm ecme`ıyn;
(İblis) dedi ki: "İzzetine (karşı konulmaz gücüne)
yemin ederim ki, onların hepsini şaşırtıp
(kendilerini beden kabul ettirerek, bedenin zevkleri
peşinde koşturarak; hakikatlerini oluşturan ruhun
konusundan) saptıracağım."
83-) İlla `ıbadeKE minhümül muhlesıyn;
"Ancak onlardan ihlâsa erdirilmiş (hakikatlerini
yaşattığın) kulların müstesna."
7 - 38 - SÂD
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL HAKİYM...
İlminin kudretiyle açığa çıkmasını sebepler zincirine
bağlayarak, nedenselliği oluşturan ve böylece
kesret algılamasını oluşturan.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem kendisine
salih amellerin ve şerrin aslı olan iyilik ve kötülüğü
soran birisine şu cevabı verir; “Müftüler sana fetva
verseler de, sen kalbine sor”"
[Hadis]

"BEN KELİMESİYLE KAST ETTİĞİN KİM ??
Şimdi ben size sorsam desem ki: sizdeki bu aklı

size veren kim? Diyeceksiniz ki Allah. Bu duyguları
bu hissiyatı bu hayatı varlığımızdaki sayısız
özellikleri kuvveti kudreti ilmi vs. veren kim ?
Diyeceksiniz ki Allah. Peki sizin varlığınızda Allah'ın
vermediği ne var? Yani sizde birşey var ki Allah onu
size vermedi. Siz onu başka birisinden aldınız. Var
mı böyle birşey? Yok! E peki Varlığındaki herşeyi
Allah verdiyse, Allah bir başkasından mı alıp
verdi?..."
(yazının devamı..)
Üstad Ahmed Hulûsi

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

"Zaman bana karşı maske takındı, beni
tanımazlıktan geldi, bilmedi ki ben güne saygılıyım
ve talihsizliklerin en korkulusunu bile kolay şeymiş
gibi karşılarım."
Hz. Ali

"Hayat bazen iyi güzel, bazen bozuktur. Her zaman
aynı düzlemde gidemez. Akıllı insan keyifsizliğin
arkasında moralli, iyi halinin devamında sürklase
olacağını bilmelidir. Hakikat ehli için bu dediklerim
mevzubahis olamaz. O seyir halinde olur. Aksama
olmadan."
Ahmed F. Yüksel

Koltukların gıcırdaması ..
Ahmed F. Yüksel

"Beyni mi, nefsi mi tanımak daha önemlidir?"
Günün Sorusu

"Hakiki dost Allah gibi mahrem olmalıdır. Dostun
çirkinliklerine, hoşa gitmeyen hallerine tahammül
etmeli, hatasından incinmemelidir. Dosttan yüz
çevirmemelidir, dosta itiraz etmemelidir. Nitekim
rahmeti bol olan Allah kullarının ayıplarından,
günahlarından, noksanlarından dolayı onlardan yüz
çevirmez. Tam bir inayet ve şefkatle, onlara rızkını
verir. İşte garazsız, ivazsız dostluk budur. "
Hz.Şems

"Yâr, hoş şeydir. Çünkü yâr, yârin hayâlinden
kuvvet alır, gelişir ve yaşar. Buna şaşmamalı,
Mecnun'a Leylâ'nın hayâli kuvvet vermiyor muydu?
Ve onun yiyeceği, içeceği bundan ibâret değil
miydi? Mecâzî bir sevgilinin hayâli ona böyle bir
kuvvet verir ve tesir ederse, gerçek sevgilinin,
sevgilisine kuvvet bağışlamasına niçin şaşılsın?
O'nun hayâli, sûrette ve gaybette mevcuttur. Şu
hâlde ona nasıl hayal denir? O, hayâl değil,

gerçeklerin rûhudur." "
Mevlana

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

"Hissettikleriniz Dış Etkenlere Bağlıysa Başınız
Fena Halde Dertte Demektir. İçinizdeki Sizle Sıkı
Bir İletişime Geçtiğinizde Her Şeyin Nasıl
Düzelmeye Başladığına İnanamayacaksınız..."
Abraham Hicks

İstanbul bugün güneşi parçalı bulutlar
arkasından görüyor, 11 derece. Kalın
kıyafetler yakınlarınızda değil mi?
Yarın sağanak, akşam ise karla
karışık yağmur var. H.sonu ve gelecek hafta da
soğuk.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- stad AHMED HUL SI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- SEVMEK
- http://radyoyansimalar.com/
- Astrolojide Şubat ayı..
- İnandırmak bu kadar zor
- Kimdirsevgili?
- Hangi sevginin günü?

- Sizden Size
- www.okyanusum.com

