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15-) Ve halekalCanne min maricin min nar;
Cann`ı (cin sınıfını - görünmez varlıkları) da
dumansız ateşten (radyasyon - ışınsal enerji elektromanyetik dalga bedenli) yarattı.
55 - RAHMÂN
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL VELİYY...
Birimde kendi hakikatini tanıma ve gereğini yaşama
özelliğini açığa çıkaran. Velâyetin ve onun
kapsamındaki üst düzey yaşam özellikleri olan
Risâlet ve Nübüvvetin kaynağı. Velâyetin en üst
mertebesi olan Risâlet ve bir altı olan Nübüvvet
kemâlâtını irsâl eden. Risâlet kemâlâtının zuhuru
sonsuza dek geçerli ve işlevli iken, Nübüvet
kemâlâtının işlevi yalnızca dünya yaşamında
geçerlidir. Nebi, âhiret yaşamında da o kemâlâtla
yaşar, ancak işlevi bitmiştir dışa dönük olarak!
Risâlet işlevi ise velâyet getirisi üzere devam eder
sonsuza dek, velîlerdeki gibi.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Malda zekâttan başka da hak vardır."
(TIRMIZİ/ CILT I/ S.442)

"BEYİN FREKANS ÇÖZÜCÜDÜR...
Hakikati Muhammedi, o ilim sıfatı kudreti ilahi ile
varlıkta manaları seyretmeye başladığı anda,
sayısız mana titreşimleri meydana gelir. String
teorisinde vurgulanmaya çalışılan titreşimlerde
budur aslında. Bu titreşimler kainatın senfonisi.
Ama algıladığımız kainatın değil..!" (yazının
devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"ÖNEMLİ BİLGİLER
Aşağıdaki anlatım, Üstad’la bir görüşme esnasında,
tamamen akılda kalan bilgilerin birkaç kişi
tarafından yazıya aktarılmış şeklidir;
***
Soru ; “Yaptığınızın sonucunu yaşayacaksınız” ile
“Allah dilediğini yapar” arasındaki ilişkiyi nasıl
kuracağız?
Üstad Cevap ; İki usta satranç oyuncusu masaya
oturur. 17-18 hamlede bitecek olan oyunda ilk
hamleyi 1. usta oyuncu yapar. Bundan sonra 2.
usta oyuncu, bir hamle yapar ve “şah mat” der. 2.
usta oyuncu, 17 hamleyi ayrı ayrı okumuştur, son
neticeye kadar herşeyi basiretiyle görüp
karşısındaki usta oyuncunun ilk hamlesinden sonra
şah mat demiştir. 1. usta oyuncu en az onun kadar
usta olduğu için mat oluşunu basiretiyle görmüş ve
yenilgiyi kabul etmiştir. " (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Herkes çok amel işlerken, sen amelinin çok
olmasına değil, ihlâslı olmasına dikkat et"
Muhiddin İbn-i Arabi

"Herkesin kendi hayatını kendisinin kazanması
beklenebilir. Ancak bilgi için aynı şeyleri söylemek
olanaksızdır."
Ahmed F. Yüksel

İman Nebi ve mucize
Ahmed F. Yüksel

"Twitter'in popülerliği arttırdığına inanıyor
musunuz?"
Günün Sorusu

"Rahmanın arşı Muhammed Mustafa'dır (s.a.v.)"
Hasan Güler

"Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur.
Hayat bu, son dediğin an her şey yeniden can
bulur."
Şems

"Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat
söylediği her şeyi düşünür..."
Mevlâna

"Hayatın sıkıntıları, eğer tercih edersek, bilgelik
edinmemiz ve içimizdeki gerçek güce ulaşmamız
için bize bir platform sunan fırsatlardan başka bir
şey değildir... Fakat unutmamak gerekir ki; her
yaşam aynı zamanda payına düşen zaferleri ve
güzellikleri de elde edecektir..."
Robin Sharma

"Davranışlar kelimelerden daha fazla konuşur, daha
çok şey ifade eder. "
Oscar Wilde

İstanbul bugün güneşi zor görür,
öğleden sonrasına kadar yağışlı, 12
dereceye ancak ulaşır. Ama yarın 15,
p.tesi 18 dereceye çıkıyor. Yarın
sabah saatleri sisli, ardından güneş var.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED H L S '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 OLMAD Ğ D R.” A.H.
- @haykavi: Karatay'dan yeni formül: 2 öğün

- Süper kütleli karadelikler...
- Semâzen ve Gezegen
- Refleks kırılması...
- En küçük dış gezegen keşfedildi
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

