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156-) Vektüb lena fiy hazihid dünya haseneten
ve fiyl ahireti inna hüdna ileyKE, kale azâbiy
usıybu Bihi men eşa'* ve rahmetiY vesiat külle
şey'* feseektübüha lilleziyne yettekune ve
yü'tunez Zekate velleziyne hüm Bi âyâtina
yu'minun;
"Bize hem şu dünyada güzellik yaz hem
sonsuz gelecek yaşamında... Doğrusu biz
sana yöneldik"... Buyurdu ki: "Azabımı,
kime dilersem ona isâbet ettiririm...
Rahmetim her şeyi kapsar! Onu,
korunanlara, zekâtı verenlere ve
işaretlerimizdeki hakikate iman edenlere
yazacağım."
7 - A’RAF
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL MUBDİ'..."
Yaratılmışları, eşi benzeri olmayan kendine
özgü özellikler bütünü olarak âlemlerde açığa
çıkaran.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Kişiye, yalan olarak, her duyduğunu anlatması
yeter!"
Hadis

"ÜSTAD AHMED HULÛSİYE YÖNELTİLEN
ÇEŞİTLİ SORU VE CEVAPLAR... 7/8

SORU: Birşey daha sormak istiyorum. ÜSTAD:
Sormandan evvel sorunu bir düşün ondan
sonra sor. Laf olsun diye sorma. Eğer
anlıyorsan anlattıklarımı aldığın ilme göre bir
takım soruların cevabını kendin verebilmelisin.
Soru sormak için soru sorma. Düşün evvela.
Çünkü devamlı bu şekilde soru sorduğun
zaman beynini çalışmaz hale getiriyorsun.
Aklına soru geliyor ve şak diye hemen
soruyorsun. Halbuki senin beynini çalıştırıp
sorunun cevabını kendinde bulman lazım..!!
(yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"@AhmedHulusi: Sev ki sevilesin! Sevgi
sevgiyi getirir; nefret nefreti! Ürettiğin sana
dönecektir.
@AhmedHulusi: Love so that you may be
loved! Love attracts love, hatred attracts
hatred! What you generate will come back to
you.
@AhmedHulusi: GÖRMEK; HER HALİYLE
SEVMEK; HER AN SEVDİĞİNLE BİR OLMAK.
İŞTE YAŞAMIN AMACI.
@AhmedHulusi: To recognise the essence of
your beloved; to love unconditionally; to be
with your beloved at all times. This is the
purpose of life. "
Üstad Ahmed Hulûsi

"Dünyada hiçbir şeye minnet etme,
özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin."
Hz. Ali (r.a)

"Gerçeklere ulaşmanın tek yolu, tefekkür ve
muhakemedir."
Ahmed F. Yüksel

Zihniyet meselesi
Zihniyet meselesi
Ahmed F. Yüksel

"Perhizi olmayan birvücut, meyvesiz ağaç
Utanması olmayan bir beden tuzsuz aş
Gayreti olmayan bir vücut, sahipsiz bir köle
gibidir."
Şems Tebrizi

"Olsun be aldırma Yaradan yardır.
Sanmaki zalimin ettiği kârdır.
Mazlumun ahı indirir şâhı.
Herşeyin bir vakti vardır. "
Yunus Emre

"Hevesleri için kimse kimsenin gururu,
duyguları ile oynamasın.. Bu toprağın üstü

varsa birde altı var unutulmasın."
N. Parra

"Hayata İmza Atan İnsanlardan Nükteler...
Sokrat ölüme mahkûm edildiğinde, Eşi:
– Haksız yere öldürülüyorsun, diye ağlamaya
başlayınca, Sokrat:
– Ne yani, demiş. Birde haklı yere mi
öldürülseydim!"

"Akıl!
İnsanın davranışlarına yön veren en önde
gelen iki unsur "akıl" ve "duygular"dır... Ne var
ki "ŞEYTAN" lâkabıyla bilinen cinler için akıl ve
duyguları etkileyerek kişiyi saptırmak çok
kolaydır!.. Zira, bunların her ikisi de kolaylıkla
"vehmin" hükmü altına giriverirler!.. " (yazının
devamı...)

"Gezi olaylarında bütün bildiklerinizi
unutun!
Taksim Gezi Parkı olaylarına ilişkin ismi
açıklanmayan bu üst düzey yetkili tarafından
yapılan açıklamalar gündeme bomba gibi
düştü. " (yazının devamı...)

"Ahmet Akgündüz: Gezi Parkı Olayları ikinci
bir 31 Mart Olayıdır!
Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmed Akgündüz ülkemizde yaşanan bu
gelişmelerin iç yüzünü gösteren "Gezi Parkına
Tepkimiz ve Bediüzzaman" konulu yazısıyla
bakın hangi konuları dikkat edilmesi gerektiğini
söylüyor ; " (yazının devamı...)

İstanbul'un havası iyice karıştı,
sis, yağmur, güneş, rüzgar hepsi
bir arada. Sis azalıyor ama gün
içinde aralıklarla sağanak
sürecek. Sıcaklık 22 derece. Yarın da sağanak
var. H.sonu ısınıyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- @AhmedHulusi: 30. AR-RUM - Decoding
The QURAN
- Ahmed Hulusi App - By Ridvan Yilmaz
- Kur'an Çözümü by Free Share
- @AhmedHulusi: HUZURLU BİR YAŞAM
İSTİYORSANIZ...
- "@AhmedHulusi: AHMED HULÛSİ'NİN 1993
YILINDA FLASH TV'DE YAYINLANAN HİTABI
VE BAKIŞ AÇISI..."
- "@AhmedHulusi: lütfen bu video sohpeti
izleyin ve katılırsanız izlettirin."
- Noktadan Evrene...
- Muhammed Allah'ın Resulüdür hükmüne
gerek yok! / Fethullah Gülen
- "iOS 7 Hakkında Sık Sorulan Sorular"
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

