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133-) Em küntüm şühedâe iz hadara Ya`kubel mevtü, iz kale libeniyhi mâ ta`büdûne min ba`diy* kalû
na`büdü ilâheke ve ilâhe abâike İbrâhiyme ve İsmâ`ıyle ve İshaka ilâhen vahıden* ve nahnü leHÛ
müslimûn;
Yoksa siz Yakup ölmek üzereyken olaya şahit olanlardan mıydınız? Hani O oğullarına: "Benden
sonra neye kulluk edeceksiniz?" demişti de, onlar da: "Senin ve babaların İbrahim, İsmail ve İshak`ın
ilâhı olan İlâhını VÂHİD`e (hakikatlerini meydana getiren Allâh Esmâ`sına) kulluğumuza devam
edeceğiz. Biz ona teslim olmuşluğun bilincinde olanlarız" demişlerdi.
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL MUKTEDİR..."
Kudretiyle izhar ettiği tüm varlıkta iktidarı, tedbir ve tasarrufu geçerli olan mutlak - işlevsel kudret sahibi.
Üstad Ahmed Hulûsi

"İmân edenin kâlbi bütün dünya ehli, dünya malı, mülkü ve lezzetinden soğur. Bunlardan hiçbir zevk almaz.
Dünya dostlarından ve kendi ahpablarından sebepsiz ve kendi yabancılık duymaya başlar. O imân eden, bu
nûrun indiğini işte bunlarla bilir."
Hadis

"SİZE HATIRLATMAYA ÇALIŞIYORUM!
Adam felçli, 30 senedir yerinden kalkmamış, fakat işinin ehli usta bir doktor geliyor adamı muayne ediyor
bakıyor bu adam evet böyle kalmış ama esasında yürüyebilir, arkadaş diyor sen yürüyebilirsin, felçli olan
yok ya yürüyemem diyor, yürürsün arkadaş, yok yürüyemem diyor tekrar, adamı ikna ediyor adam kalkıyor
yürümeye başlıyor. Çünkü ona yürüyemezssin diye talim edilmiş, sen felç oldun hastasın sana çevren
bakıcak vs diye bir takım şeylere dayalı şeyler söylemişler adam da yürüme özelliğini yitirmiş. ( yazının
devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"@AhmedHulusi: Herşey yaşanır geçer; AŞK Baki'dir!
@AhmedHulusi: Nankörlüğün zirvesi seni karşılıksız ve çıkarsız SEVENE yaptığın nankörlüktür.
***
@AhmedHulusi: There is not an instance of idleness in the universe. You're either getting closer or further
away.
@AhmedHulusi: Evrende sabitlik yoktur; ya yaklaşmadasın ya da uzaklaşmada! "
Üstad Ahmed Hulûsi

"Mürşidi tanımadan, anlamadan yol almak imkansızdır. "
Ahmed F. Yüksel

Ben merkezci bir yaşam!
Ben merkezci bir yaşam! -2Ahmed F. Yüksel

"@beyzazapsu: Fikirler dalga boyları olarak beyinleri ziyaret ederler. Siz olumluları misafir edin."

"Dünyayı istiyorsanız kitap okumalısınız. Ahireti istiyorsanız kitap okumalısınız. Hem dünyayı hem ahireti
istiyorsanız kitap okumalısınız. "
Hz. Ali

"Eğer sıkıntılara maruz kaldığın zamanlarda Allah'a değil de insanlara yönelirsen imanın batıl olur."
Abdülkadir Geylani ks

"Ey Sevgili..!
Ben çok eskiden sana gönül vermiştim,
Şimdi gel de sana canımı vereyim..! "
Mevlâna

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

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.. "
Ziya Paşa

"Nefret ve pişmanlık zaman israfı. "
Madonna

"Dokuz ay gün boyunca bebeğin içerisinde bulunduğu ve bebeğin korunmasını sağlayan amniyon sıvısının
büyük bir kısmı %97 – 99’u su ve mineral TUZLARINDAN oluşur.
***Tuz, katıkların büyüklerindendir. (Hz. Muhammed s.a.s)"
Tuz paketlerine uyarı yazısı geliyor...

"Öylece kal dedi
Kıpırdama
Gönlün dolsun taşsın boşver
Sen aldanma
Hele bir dur dedi
Bir dinle bir anla
Uçmak mı iyi
Konmak mı
Bilemezsin
Boşuna uğraşma

Ah bir bilsen dedi
Eğer miydin başını yine de
Bilsen ki sözüm
Yara değil devadır
Derde…
Yokuş değil yoldur
Yâre…"
Eda Benli

İstanbul dün 33 dereceyi ölçtü, bugün 30-31 derecelerde. Rüzgar biraz sert, hissedilen
değerleri biraz aşağı çeker. H.sonunu programlıyorsanız pazara dikkat, biraz serinliyor,
sağanak bekleniyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- @AhmedHulusi: 32. AS-SAJDA - Decoding The QURAN
- "Hergün bir mucize, heran dua etmek için bir fırsat."
- Ayakta İşemek Yasaklansın!
- Duyguların beyin MR'ı çekildi
- "@haykavi: Reha da muhteşem açılım Furkan'ı okuyor
- iPhone 5S'de 'flaş' yenilik!
- Öner Döşer'in 24 Haziran haftasına astrolojik baskış yorumlarını Astroloji Televizyonu'nundan
seyredebilirsiniz...
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

