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117-) İn yed`une min dûniHİ illâ inasen, ve in
yed`une illâ şeytanen meriyda;
O`nun dûnundakilere yönelenler, sadece
cansız dişi putlara tapınmaktalar ve böylece
de inatçı, hayırsız şeytana yöneliyorlar!
4 - NİSÂ’
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL MUBDİ'...
Yaratılmışları, eşi benzeri olmayan kendine
özgü özellikler bütünü olarak âlemlerde açığa
çıkaran.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

""Kimin ameli kendisini arka plana atarsa, onun
soyu-sopu kendisini ön plana çıkaramaz.”"
(Hz.Muhammed s.a.v) (Kenzu’l-Ummal, h.
no: 2436)

HASİYB VE ZÜNTİKAM ÜZERİNE...
Hasiyb isminde hertürlü oluşumun sonucu
varken, Züntikamda ise, senden açığa çıkan,
ancak sistem realitesiyle bütünleşmeyen
davranışların fiillerin veya değerlendirmelerin
sonucunun yaşatılması olayı var... Şimdi biz
zannediyoruz ki hasiyb diye birşey var, bu
hasiyb denen şey bende, ben birşey yaptığım
zaman onun bana neticesini oluşturuyor. Böyle

birşey değil olay..!!! Ben birşey alıp içtiğim
zaman bu nasıl burdan gidiyor, burdan
giderken içine asitler giriyor o hazmedilmeye
başlıyor vücutta otomatik birşeyler
oluşuyorsa...
(yazının devamı..)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Başkasının ayıbı ile meşgul olmayı terk
edene, nefsinin ayıplarını ıslah etme hâli
bahşedilir."
Hz. Ömer (r.a.)

"Seven az da olsa bir ilim ve irfan sahibi
değilse, sevgisi de gerçek olamaz, izafidir."
Ahmed F. Yüksel

İçinde "Ukde" kalmak!
Ahmed F. Yüksel

"Bilincin orijinal adı nedir?"
Günün Sorusu

"Hz. Musa Hakkıyla şükretmek ne demektir,
Rabbim? deyince şöyle demiştir: ''Nimeti
benden görünce, bana hakkıyla şükretmiş
sayılırsın''...."
Muhyiddin Arabi k.s - Fütûhât-ı Mekkiyye

"Her şey insanoğluna feda iken insanoğlu ise
kendine cefa olmuştur."
Şems Tebriz'i

"Sen taş, kaya ve mermer dahi olsan, eğer bir
terbiyecinin (gönül sahibinin) eline düşersen
cevher olursun."
Mevlâna

"Dolunay'ı görünce okunacak dua...
Yeni ayı gözetlemek sünneti seniyyedir. Ay
dolunay olduğunda, yani kameri ayların ilk
günü,aya bakarak şu dua okunur: "HİLALÜ
HAYRİN VE RUŞDİN,EMENTÜ BİLLEHİLLEZİ
HALEGAKE,VELHAMDÜ LİLLEHİ RABBİL
ALEMİN"
Manası:Hayır ve hidayet ayı (Hilali) olasın. (Ey
hilal) Seni yaradan Allah'a iman ettim. Ve
alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.
-Bu duadan evvel şunlar okunur: Bir kere tekbir
alınır. Ve sonra bu dua 3 veya daha fazla aya
bakarak okunur. Bu duayı okuyan kimsenin
çoluk çocuğunun dinini, diyanetini Canabıı
Hakk kendisi muhafaza eder. Ve maddi ve
manevi faydası vardır. Ve sünneti seniyyedir.
Dünya ve ahirette sıkıntı görmez, yeni ayı

gözetlemek sünneti şerifedir, ancak Ramazan
ve Zilhicce aylarında bayramlar tesbit edildiği
için farzdır."

"İnsan beyni değirmen taşına benzer; İçine
yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini
öğütür..."
İbn-i Haldun

"Efendim, başarınızın sırrını nasıl açıklarsınız
? İki Kelimeyle Nedir onlar ?
-"Doğru kararlar...!"
Doğru kararlar almanın sırrını nasıl açıklarsınız
peki ? Bir kelimeyle Nedir bu kelime ?
-"Tecrübe...!"
O zaman tecrübe edinmenin sırrını nasıl
açıklarsınız ? İki kelimeyle. Bana o iki kelimeyi
söyler misiniz?
-"Yanlış kararlar...!''"
Bir Bilgeye Sormuşlar

"Hiç bir şey yaşamamışken, güçlü olmak
kolaydı."
Ş.Ferah

İstanbul fabrika ayarlarına geri
dönmeye hazırlanıyor,
normallere geliyor. Bu akşam
yağışlı, 13-14'lerde. Yarın ve
perşembe kıyafetleri kalınca seçin, yarın 9-10,
perşembe 6-7 derecelerde, yağışlı.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HUL S 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- KİLİTLENMİŞLİK
- http://radyoyansimalar.com/
- Astrolojide Şubat ayı.
- @haykavi: Kozmik Bilinç dilediği gibi dilediği
boyutu ve o boyutun renkli simalarını oluşturur.
sadece seyredilir büyük zevkle..
- Bilinç Altı-Üstü
- Anladın mı?
- Balçicek İlter in "birşey yap"isimli yazısı...
- HORMONLAR N GECE RİTMİ (2)...
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

