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144-) Kad nera tekallübe vechike fiys
Semâi, felenüvelliyenneke kıbleten terdâha*
fevelli vecheke şatralMescidil Haram* ve
haysü ma küntüm fevellû vucûheküm
şatrehu, ve innelleziyne ûtülKitâbe
leya`lemûne ennehülHakku min Rabbihim*
ve mAllâhu Biğafilin ammâ ya`melûn;
Biz, vechinin semâda takallüb ettiğini
(Hakk`ı müşahede âleminde hâlden hâle
girdiğini) görmekteyiz. ("Hakk`ın vechi ne
yana dönersen orada" gerçeğince, niçin illâ
Kudüs`e bağlı kalayım, İbrahim`le davet
ettiği Kâbe varken, düşüncesi.) Artık seni
razı olacağın bir kıbleye elbette
döndüreceğiz. O hâlde vechini (yüzünü Hakk`ı müşahedeni) Mescid-i Haram`a
(Kâbe - içi mutlak yokluk - gayb olana)
döndür. Ve nerede olursanız olunuz
"vech"lerinizi O`nun tarafına döndürün.
Muhakkak ki kendilerine Kitap (hakikat ve
Sünnetullâh bilgisi) verilenler bilirler ki o,
Rablerinden bir HAK`tır! Allâh onların
hakikatleri olarak, yaptıklarından gâfil
değildir.
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL VÂLİY..."
Hükmüne göre yöneten.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Üzüntüye uğrayan beni hatırlasın."
Hz. Muhammed

"FİTNE OLAN GÖZ...
Kur'an da sık sık geçen bir tabir vardır.
"BAŞINIZI KALDIRIN GÖĞE BİR BAKIN"
diye. Bakın derken semada birşey görmek mi
amaç? He ordan da alınacak bir ders var.
Şimdi biz bu gözle baktığımız zaman güneşi
ufacık birşey olarak görüyoruz. Ufacık
gördüğün güneş dünyadan 1 milyon 303 bin
defa büyük! Ama benim gözüm onu ufacık
birşey olarak bana gösteriyor. Demek ki göz
bazı şeyleri doğru dürüst göremiyor. Ve
biryerde gözün çok büyük nimet olması
yanısıra fitne olduğuda çıkıyor ortaya! Göze
dayalı hüküm vermek, insanı Allah'ın yaratığı
alemin gerçekliğini görmekten malesef
perdeliyor.
Üstad Ahmed Hulûsi

"@AhmedHulusi: Beynin, Allah irade ve
kudretinin açığa çıkış merkezidir! İnan, güven
ve şüphe duymadan uygula. Göreceksin ki
başarmışsın.
@AhmedHulusi: Beynin, göze GÖRE, ettir;
mikroskopa göre nöron; bilimsel bakışa göre
wave(bilgi/data dalgası); kuantum potansiyel;
tasavvufa göre "el Esma" "

"Hiç doymayan iki aç gözlü vardır:
biri ilim talibi, biri dünya talibi. "
Hz. Ali

"Her düzen insanı anlatmaz; belki insansıyı
tarif eder."
Ahmed F. Yüksel

BİR PADİŞAHIN HİLMİNE DAİR HİKÂYE
BİR PADİŞAHIN HİLMİNE DAİR HİKÂYE

Ahmed F. Yüksel

"CEMO@Gulmisalim: Beynin, Allah irade ve
kudretinin açığa çıkış merkezidir! İnan, güven
ve şüphe duymadan uygula Göreceksin ki
başarmışsın.
CEMO@Gulmisalim: Görmüyormusun ki ;
rabbin (beynin) her an bineğini (bedenini)
forme etmede! "

"Güneşe bakmaya cesareti olmayan; gölgede
kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur."
Şems-i Tebrizi Hz.

"Allah'ın yolu, herbir zorluğu tek tek çözmek
değildir; bazen bir cevap ile tüm sorular

cevaplanır ve bir çırpıda zorluk çözülür."
Hz. Mevlana

"Dikkat. Merkür rotarı bugün başladı!! 26
Haziran-20 Temmuz arası sürecektir."

"Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler
yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar
yüzünden severim."
Hallac-ı Mansur

"2013 Temmuz Ayı Karakteristikleri
Son zamanlarda; isyanları, kavgaları, özgürlük
arayışlarını, güçlüyüm dönmem sonuna kadar
varım, savaşırım istediğimi alırım direnişlerini
ve benzeri durumları kolaylaştırıcı etkisi
olduğunu düşündüğüm Pluton – Uranüs karesi
şimdilik biraz gerginliğini kaybediyor." (yazının
devamı...)
Nuran Tuncel

""Hiçbir şey kendi kendinin nedeni olamaz,
çünkü; nedenin kendisi oluşandan öncedir.."
Farabi

"Gamına gamlanıp olma mahzun, Demine
demlenip olma mağrur, Ne dem baki ne gam
baki, ya hû!..
Yavuz Sultan Selim

İstanbul sabah saatlerinde yine
biraz üşüyor, güneş görülse de
sıcaklık en fazla 26-27 dereceye
yükselir. Rüzgar, hissedilen
değerleri biraz aşağı çeker. Yarın sabah da
üşütür. H.sonu 30'u bulur.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- @AhmedHulusi: 32. AS-SAJDA - Decoding
The QURAN
- "İNSANLAR RÜYADADIR ÖLÜNCE
UYANIRLAR "
- @haykavi: Serdar Turgut'tan çok güzel bir
analiz.
- haykavi: Atatürk'ün kemikleri sızlayacak işlevi
siyaset olmuş tarikatlar nerede hakikat ilmi
yolu olanlar nerede farkı farket
- @radikal: Redhack, Diyanet'i hackledi
- İngiliz kanalı Channel 4'da ezan yayını
- Veri transferi için 'optik vorteks' teknolojisi
- 'Nikotin bağımlılığı 1500 yıl önce başladı'
- Kuşlar belirli bir gramer ve ses dizimine göre
şarkı söylüyormuş
- Yardım eden ve şifa veren ilahi kuvvete
güven ve inan! Bruno Gröning Fenomeni:
Mucize Şifacı.
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

