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122-) Yâ beniy isrâilezkürû nı`metiyelletiy
en`amtü aleyküm ve enniy faddaltüküm alel
âlemiyn;
Ey İsrailoğulları, in`amda bulunduğum
nimetimi (hakikatinizi bildirmemi) ve bununla
sizi çeşitli toplumlara üstün kılmamı
hatırlayın.
123-) Vetteku yevmen lâ tecziy nefsün an
nefsin şey`en ve lâ yukbelu minha adlün ve lâ
tenfe`uha şefâatün ve lâ hüm yünsarûn;
Ve korunun o süreçten ki, hiçbir nefs bir
başkası için bir şey ödeyerek onu
kurtaramaz. Ondan bir fidye (kurtuluş bedeli)
kabul edilmez; ona şefaat fayda vermez ve
dahi yardım edilemez!
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL HAYY..."
Esmâ âleminin kaynağı! Tüm isim özelliklerinin
hayatını veren, varlığını oluşturan. Evrensel
enerjinin kaynağı; enerjinin hakikati!
Üstad Ahmed Hulûsi

"ALLAH’ı zikretmeksizin çok konuşmak da
kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanlar ise
ALLAH’tan en uzak kimseler. "
Hadis (Tirmizî, Zühd 62)

"NAMAZI HİÇ BÖYLE KILDINIZ MI? [1/4]
Resulullah'ın hadisi var. Fatihasız namaz
olmaz diyor.
Fatihasız namaz olmaz demek bir teybin
Fatihayı okuması veya bir papağanın
ezberlediği şekilde bizim
www.okyanusum.com'ada koyduğumuz ihlas
okuyan papağan gibi Fatihayı okuması
şeklinde okunduğu zaman Fatiha okunmuşmu
oluyor namazda?
Yoksa Fatiha okunmaksızın namaz olmaz
ifadesi, Fatihanın anlamının yaşanması
anlamınamı geliyor?... (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

@AhmedHulusi: One who "loves" shares their
love and desires everyone to love it, but one
who "likes" takes ownership and claims "you
are mine".
@AhmedHulusi: Seven, sevdiğini herkes
sevsin ister, paylaşır herkesle! Beğenen,
beğendiğine sahip çıkar yalnız benimsin, der!

"Bundan 63 yıl önce İstanbul'un
minarelerinden ezan iç karartıcı bir sesle,
'Tanrı Uludur' diye okunuyordu.
1950'de merhum Adnan Menderes bu büyük
zulme son verdi. Minarelerde ezan aslıyla
'Allâhü ekber' diyerek okunmaya başlandı.
Bana çok sert diyenlere sesleniyorum: Sayın
Menderes çok kibardı nazikti. Bu kadar nazik
insanı ipe götürdünüz ve astınız. "
Recep Tayip Erdoğan

"Fiziksel imkanlarimiz kısıtlı olabilir ancak
gözlemleme yeteneğimiz sınırsızdır. "
Ahmed F. Yüksel

Zihniyet meselesi
Zihniyet meselesi
Ahmed F. Yüksel

"Allah, Rasulullah'in kalbine Kur'an-i Hakim' i
yekpare olarak inzal buyurdu ve akl-i evvel
kuvvesi olan Cibril-i Emin' e 'Git Habibimin
Kalbinde mevcut olan Hakaik-i Kur'aniyye' yi al
ve tekrar ona lafiz ile arz et.' buyurdu. Cibril
Cebel-i Nur' a Rasulullah' a birsey talim
etmeye degil, ancak sadrindaki hakikati
dilenmeye, O'ndaki nuru solumaya geldi. Bi'lvesile Esrar-i Kuraniyye, akl-i evvel kesbiyle
beseriyyete burundu ve Lafz-i Ilahi neşesinde
tekrar Rasulullah'a arz edildi. 'Fe innehu
nezzelehu ala kalbik' ayetindeki 'hu' Allah azze
ve celle' dir."

"Asıl yetimler anadan babadan değil, ilim ve
ahlaktan yoksun olanlardır."
Hz. Ali (ra)

"NefretiN, inkârıN, menfaatleriN, hatta sevdiğiN
yada sevmediğiN olanı Görmek farkındalığına
PERDE olmasın. Duygularının zemini olan
şartlanma veri Tabanındaki bilgiler olmasa
geriye ne kalır? Olanı mı? görüyorsun,
olmasını istediğini (istemediğini ) Mi? "
Yk

"Olgun İnsan; "ALLAH" der ,yürür.
"HAYAT"der,gülümser. "KISMET"der,Her
halinden razı olur.."
Hz. Mevlana

"KesiImiş koyuna derisinin yüzüImesi eIem
vermez."
Hz. Esma

"GüzeI ahIak; bağışIayıcıIık, sabır ve
tahammüIdür. "
Hasan-ı Basri

"Hayatta en acıklı şey;Bir insanın problemin
kendinden kaynaklandığını görememesidir..."
Carl Gustav Jung

"Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri
varsa, o yerde güneş batıyor demektir..."
Konfüçyus

"Dün Gezi Parkı ile ilgili haberleri yaymak için
twitter'da açılan "Gezi Parkı" sayfasından
sokaklarda eyleme devam edenlere eve dönün
çağrısı yapıldı. http://t.co/AK2jkILI5u
Maksimum: Hazır mısınız? kitabımın 202.
sayfasından kısa bir alıntı, içinde
bulunduğumuz dönemle ilgili genel bilgi
verebilir. Aynen kopyalıyorum…
“Uranüs-Plüton dik açısının etkin olacağı 20122015 yılları arasında şunları bekleyebiliriz:
İsyanlar, devrimler, bazı grupların hükümetle
güç çekişmeleri, ani ölümler, uzun zamanlı
arkadaşlıkların, sosyalliklerin kopması,
rahatsız edici fiziksel etkiler, bela arayan
tehlikeli ve vahşi insanlar… Bunlarla nasıl başa
çıkabiliriz?” (yazının devamı...)
Astrolog Öner Döşer

İstanbul'un güneyli rüzgarları
pazarını ısıtıyor. Gün ortalarında
kısa süreli kuzeyli eser ve o
esnada yerel sağanak geçişleri
olur. 27 derece. Gelecek hafta bol güneş var,
28-29 dereceler olur.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- @AhmedHulusi: 31. LUQMAN - 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..."
- "Seyredemiyenler icin @yigitbulutt: İşte o
belge...YİĞİT BULUT KORKUNÇ RAPORU
AÇIKLIYOR... 24'te -1-:"
- @haykavi: 'İstanbul İsyanı'nı böyle planladılar
- FETRET
- "@haykavi: Akıl sahipleri için :"
- "Gezi provokasyonu..."
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

