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27-) Vel Canne halâknahu min kablü min
narisSemum;
Cann`ı da daha önce semum ateşten
(gözeneklerden geçen, zehirleyici ateşten; ışınsal
bedenle, cehennemdeki ateş, semum kelimesiyle
tanımlanmıştır. A.H.) yarattık.
15 - HİCR
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL METİYN...
Tüm Efâl âlemini ayakta tutan. Metîn... Sağlamlığı
oluşturan. Metanet, direnç veren!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

“Mümin mazeret kabul eder münafık kusur görür.”
(KİMYA-YI SAADET/S.250)

"SİGARA BEYİN HÜCRELERİ ARASINDAKİ
SiNAPSLARI TIKAR...
Zikir, beyinde belli bir elektrik üretimi ve bu
elektriğin diğer hücrelere yayılması olayıdır.
Elektriği bir kağıtla tutabilirsin, kağıt elektriği
geçirmez. Bunun gibi, içilen sigara kana karışır ve
kana karışan sigaradaki maddeler kan yoluyla
beyne gider ve beyin hücreleri arasındaki sinapsları
tıkar. Tıkadığı zaman beyninizde herhangi bir

bölümde ürettiğiniz elektrik enerjisi sigaranın
tıkadığı sinapslardan geçemez ve kapasite arttırımı
mümkün olmaz... Nitekim Harvard Üüniversitesinde
son yapılan araştırmalar, sigaranın beyinde bir
takım tıkanıklıklara yol açtığını tespit etmiştir. Biz
bunu en azından 8-10 senedir söylüyoruz"
Üstad Ahmed Hulûsi

"Abdulkadir Geylani Hazretleri Fethu'r Rabbani- Ey
cemaat! Allah’ı anlayın. O’nun şanına bilgisizlik
yakışmaz, cahil olmayın. O’nu bilin ve itaat edin.
Muhalefet ne demek? O’nun yoluna baş koyun.
Allah’ın bütün hükümlerine razı olun, niza ve
çekişme ayıp olur. Allah yaratıcıdır. Kullara rızık
verir. Evvel ve sonra O’nun hazinesi dışında yeyip
içen yoktur. Zahir, bâtın hep O’dur ve O’nundur.
O’nun varlığı kadîmdir. O’ndan evvel varlık
başlamadı. Bu kadîm hâli, sonsuzlara kadar uzar.
Hükmüne karşı duran yoktur. Dilediğini yapar;
kimseye hesap vermek zorunda değildir.
“Yarattıkları, toptan ve tek tek, kendi yaptıklarından
O’na karşı sorumludurlar.” (el-Enbiyâ, 21/23) O,
zengin kılar, dilerse bir pula muhtaç eder. Yararlı
olan O’dur. Öldüren, dirilten O’dur. İşleri O takip
eder. O’ndan korkulur. O’ndan ümit kesilmez.
Hataya düşünce O’ndan korkunuz. Bir şeyler
beklerseniz O’nun kapısına koşunuz. Başka
kapılardan fayda ummayınız. O’nun kudreti ile
dönünüz. Hikmet ve kudrete mağlup oluncaya
kadar devam ediniz. Edepli olunuz. Siyahla
olduğunuzda beyazı unutmayınız. Hak’la aranızda
irtibat kurulması lazım. Edepli olursanız olur. İslâm
dininin esaslarını bozmaktan korunursunuz"
Ebu Bekr es-Sıddık Hz.

"Ben yokum biz varız, Anlayana AYNAYIZ"
Ahmed F. Yüksel

İman Nebi ve mucize
Ahmed F. Yüksel

"Esma-üI küllihanın epifizden yansımasına ne isim
verilir?"
Günün Sorusu

"Allah, her alına kendisine secde etmeye izin
vermemiştir. ."
Mevlana Celaleddin-i Rumi

"«1934 yılında soyadı kanunu çıktı, her Türk
kendine bir soyadı alacaktı, herkes kendisine
soyadını kendisi seçtiği için insanların bütün gizli
aşağılık duyguları ortaya çıktı. Dünyanın en cimrileri
'Eliaçık', dünyanın en korkakları 'Yürekli', dünyanın
en tembelleri 'Çalışkan' gibi soyadları aldılar. Bir
mektup yazabilecek zamanda ancak imzasını
atabilen bir öğretmenimiz kendisine 'Çevikel'
soyadının almıştı. Irkçılığın yayıldığı günler
olduğundan, özellikle Türklüğü karışık olanlar
ırkçılığı anlatan soyadlarını kapışıyorlardı. Her türlü
yağmada hep sona kaldığım için güzel soyadı

yağmasında da sona kaldım. Bana, ortada
böbürlenebileceğim bir soyadı kalmadığından,
kendime 'nesin' soyadını aldım. Herkes 'Nesin' diye
çağırdıkça ne olduğumu düşünüp kendime geleyim
istedim."
Aziz Nesin

Tanrıya inanıyorum ama gökyüzünde yaşayan
yaşlı, tonton dedeye değil!! İnsanların içimizde olan
bir şeye “tanrı” dediklerine inanıyorum. Hz. İsa,
Hz.Muhammed ve Buda ve tüm diğerlerinin
söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorum. Ancak
onların aktardıklarını aktarırken sadece işlerin
yanlış gittiğine inanıyorum.
John Lennon

İstanbul bugün ve yarın şemsiyeni
unutma. Sağanak var, 10-11
derecelerde. Rüzgar kuzeyli, çok
kuvvetli değil ama biraz üşütebilir.
Pazar günü sabah sis, gündüz güneş ve 15 derece
var.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED H L SI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- KİLİTLENMİŞLİK
- http://radyoyansimalar.com/
- Astrolojide Şubat ayı.
- STRİNGLER ALEMİNDE FARK EDİLMEYEN
GERÇEK, B

BOY TTA OLABİLİRLİĞİN ASLA

MÜMKÜN OLMADIĞIDIR.” A.H.
- GÖRÜNTÜLERDEKİ SIR ORTAYA ÇIKTI
- Hıncal

luç ile haftanın gündemi

- Hz. Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nda
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

