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1-) Elif, Lâââm, Miiiym;
Eliif, Lâââm, Miiim.
2-) Zâlikel Kitâb`u lâ raybe fiyhi hüden lil muttekıyn;
Hakkında şüphe edilmesi mümkün olmayan o
Hakikat ve Sünnetullâh BİLGİsi (KİTAP),
korunmak isteyenlere gerçeği idrak etme
kaynağıdır.
3-) Elleziyne yu`minûne Bil ğaybi ve yukiymûnas
salâte ve mimma rezaknahum yünfikun;
İşte onlar gayblarındaki (algılayamadıkları)
hakikate (Nefslerinin Allâh Esmâ`sının anlamlarının
bir terkip - bileşimi şeklinde meydana geldiğine)
iman ederler, salâtı ikame ederler (fiilen edâ yanı
sıra anlamını yaşarlar) ve kendilerine verdiğimiz
maddi - manevî yaşam gıdasından Allâh adına
karşılıksız paylaşırlar.

2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL MÜTEÂLİY...
Sonsuz sınırsız yüce; yüceliği her şeye yaygın!
Âlemlerdeki hiçbir akıl ve idrakın kapsamıyla, hiçbir
fıtratın mahiyet ve yansıtıcılığıyla sınırlanmayan
yücelik sahibi.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Şüphesiz ki Allah, sizin bedenlerinize,
görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize

kıymet verir."
Hadis-i Şerif (Müslim)

"Besmelenin açık anlamı:
Varlığımı oluşturan, ismi Allah olan, rahman ve
rahimdir... Bunu açık açık söyliyemiyorlar, korkudan
şartlanmadan vs. Allah namına diye çeviriyorlar.
Halbuki Allah namına onu karşılamaz. Çünkü
namına dediğin zaman, bir Allah var birde namına
iş yapan var demiş olursun. Bunu dediğin zaman da
İhlas suresini reddetmiş olursun. Dolayısıyla Allah
var namına iş yapan var diyemezsin. Varlığımı
oluşturan demek zorundasın İhlas suresine iman
ediyorsan... "
Üstad Ahmed Hulûsi

""Ölümden aşırı korkan birinin ya sığınacak bir
Rabbi yoktur, Ya da bu dünyaya aşırı bağlılığı
vardır.""
Hz.Yusuf (a.s)

"Bilgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş
görürsün, ya pek geri kalmış."
Hazreti Ali (r.a.) Nehcü'l Belağa

"Toplumun yaşam tarzını, kendi tarzı yapmış
kimselere takılan isim 'taklitçi' olmaktadır."
Ahmed F. Yüksel

İşin sır noktası
Ahmed F. Yüksel

"Örtülü hal hangi isimden kaynaklanmaktadır?"
Günün Sorusu

"Işıklar sönmüşse eğer, ay ışığını seyret..
Dibi yosun tutan denizlerle ilgilenme, sen dağları
seyret..
Yenik düşüyorsan özlemlerine aldırma sakın,
kalbindeki o uçsuz bucaksız sevgiyi hisset..
Işıklar sönmüşse ve karanlıkda kaldın sa eğer,
ona da aldırma, ay ışığını seyret..
SABRET...
Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz
olsun..
Sabret ki her şey gönlünce olsun...
Dertten kavrulsa da ciğerin, kurumuş bir dala
dönsen de sabret!..
sabret ki kim bilir belki de huzurda yeşereceksin..
Sabret ki o zor günde meleklerin dualarına dahil
edilesin..
Sabret ki Hakkın Rahmetine kavuşacağın an, sevgi
seliyle, Yar in nazarıyla, Rasulün şefaatiyle
karşılanasın..
Bu yalan dünyanın dikenleri batsa da canına
aldırma sabret, katlan ki ebedii mekanın gül

bahçeleriyle dolsun..
hangi dertten yakınıyorsan yine de sabret, sabret ki
O En büyük Merhamet sahibi ellerinden tutsun..."
Hz.Mevlana

"GOOGLE Arıyorum
Aryorum
Google'da adını?
Bulamıyoruz!
Bir harf koy
Bari!
Diyorlar..
Iı..
Kandırırlar mı
Hiç,
Bu küçük kadını..
Bilmiyorlar ki
Seni aramanın
Tadını..!"
Ayşegül Başbuğ

"Ben dünyadan ziyade kafamın içinde yaşayan bir
insanım. "
Sabahattin Ali

"Buz kadar lekesiz, kar kadar temiz olsan bile
iftiradan kurtulamazsın."
William Shakespeare

"Dünyada insana yardım eden şey, tesadüf değil,
AZİM ve SEBATTIR. "
Samuel Smiles

"İNCİNİN HİKAYESİ
Okyanusun dibinde yatan bir istiridye, su üzerinden
akıp geçsin diye, kabuğunu açmış. Su içinden
geçerken, solungaçları yiyecek toplayıp midesine
gönderiyormuş. Aniden... " (yazının devamı...)

İstanbul 2 günde 15 derece soğudu,
şimdi de 2 günde 10 derece ısınıyor.
Bugün öğlene kadar karla karışık
yağmurlu, öğleden sonra çoğunlukla
yağmurlu. Yarın hava açıyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HULÛSI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- BİLİNCİN ARINIŞI
- Atalay Demirci'den harika bir performans...
- Canlı Biyoloji İçin Kuantum Mikroskobu | KBT
Bilim:
- Dünyanın en akıllı kenti hazır
- "Bütün beyinler unisex olmalı"/Ajda Pekkan'dan...
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

