06/05/2013, PAZARTESİ
84-) Ve iz ehaznâ miysakaküm lâ tesfikûne
dimâeküm ve lâ tuhricûne enfüseküm min
diyâriküm sümme akrartüm ve entüm
teşhedûn;
Hani sizden, birbirinizin kanını dökmeyin,
birbirinizi yaşadığı yerden uzaklaştırmayın
diye söz almıştık. Siz de buna şahitlik eder
hâlde ikrar (kabul) etmiştiniz.
85-) Sümme entüm hâülâi taktülûne
enfüseküm ve tuhricûne feriykan minküm min
diyârihim* tezaherune aleyhim Bil`ismi vel
`udvani, ve in ye`tûküm üsara tüfadûhüm ve
huve muharremün aleyküm ıhracühüm*
efetu`minûne Biba`dılKitâbi ve tekfurûne
Biba`din, femâ cezâü men yef`alü zâlike
minküm illâ hızyün fiylhayâtiddünya* ve
yevmelkıyameti yuraddûne ilâ eşeddil`azâb* ve
mAllâhu Biğafilin amma ta`melûn;
Hâlbuki siz birbirinizi öldürüyorsunuz,
içinizden bir grubu yurtlarından
çıkartıyorsunuz. Onlar aleyhine haksız yere
düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Esir olup da
geri getirilirlerse fidyelerini verip onları
aranızdan çıkartıyorsunuz (oysa bu
haramdı). Yoksa siz (Kitabın) hakikat
bilgisinin bir kısmına iman edip bir kısmını
inkâr mı ediyorsunuz? Sizden bunu
yapanların ereceği karşılık, dünya
yaşamında rezil olmaktır. Kıyamet
sürecinde ise azabın en şiddetlisine düçar
olurlar! Allâh yaptıklarınızdan hakikatiniz
olarak gâfil değildir.

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

"EL MÜZİLL..."
Dilediğinde zilleti zahir kılan! Zelil eden... İzzeti
meydana getiren yakınlık özelliklerini
yaşatmayarak, benlikle perdelenmenin

yetersizlikleri içinde aşağılanmayı aşikâr kılan!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Allah sevdiği kulunun kalbini, sevdiği kulunun
kalbiyle birleştirir. "
Hz. Muhammed (s.a.v)

"KUANTUM POTANSİYELDEN
BAHSETTİĞİNDE BEYİNDEN SÖZ
EDİLMEZ. BEYİN DİYE KONUŞTUĞUNDA
DA KUANTUM POTANSİYELDEN SÖZ
ETMEKTESİN. -1
İnsan beyni oluşurken 3 boyutlu ve zamanlı
olarak oluşuyor. 3 boyutlu ve zaman kavramlı
oluşan beyin otomatikman bütün bilgileride
daha sonraki yaşamında göz ve kulak kaynaklı
olarak aldığı için 3 boyut ve zaman kavramlı
olarak varlığın orijinini çözmeye deşifre etmeye
çalışıyor. Halbuki modern fizikle kuantum
fiziğiyle bilgilenildiğinde biz bir maddeyi ele
alıyoruz o maddenin alt boyutu olan alt yapı
taşı olan varlığının hakikati orijini olan atom
boyutunu konuşuyoruz. (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Gafil Allah'ı anlamaya çalışır; Arif ise
seyreder!"
Üstan Ahmed Hulûsi/ Twitter'dan mesajlar

"Hayali tetikleyen en önemli etmen GÖZ'dür."
Ahmed F. Yüksel

Bellek-zaman ve sezgi
Bellek-zaman ve sezgi

Sanal Duvarlar
Sanal Duvarlar
Ahmed F. Yüksel

"Durum anlatıldığı gibi olunca : Düşün.. Sen
nesin ? Şüphesiz ; sen , sen değilsin.. Sen O
sun.. Ama sen , sen olaraktan değil.. O , bir
giriş şekli ile sana dahil değildir. Ama, bir çıkış
şekli ile de , senden hariç değildir .. Keza ; sen
de O nun haricinde değilsin . Bu anlattığım
mana ile : Senin mevcud olduğunu kast
etmiyorum.. Keza sıfatını da.. Şunu anlatmak
istiyorum : sen hiçbir zaman var olmadın .
Olman da mümkün değil.. Her şeyi bir yana at..
Hiç bir şeyle olma.. Hatta sen , sen olma.. Hele
nefsinle hiç olma.. O nunla , yani : Hak'la da
olma . Hatta , O nda da olma . O nunla birlikte
de olma.. Fakat , şunu da unutma ki : Sen ,ne

bir fanisin; ne de bir mevcud.. Sen O'sun ; O
da sen.. Bu arada şu manayı da anla : Allah-ü
Taala alemlerden hiç birine muhtaç değildir ;
ganidir.. Bunun böyle olması için ne bir illet
lazım gelir; ne de bir sebep.. "
Muhyiddin Arabi (Mirat-ül İrfan)

"Sevmiyorsan üzme, övmüyorsan yerme,
fayda vermiyorsan zarar verme."
Yahya Bin Muaz

"Sizi üzenlere hala selam veriyorsanız, bu
vicdanınızın sadakasıdır."
Mevlana

"Güzel yüz aynaya aşıktır. "
Mevlana

"Halka yine halk ile bakan, onlara gazap eder.
Halka Hakk ile nazar kılan kimse, onlara
merhamet eder. Bu manaya dervişlerinden biri:
-Allah’ı bildiği halde ona isyan edene
şaşarım!.. deyince, Bâyezid-i Bestâmî
Hazretleri: -Allah’ı bilen kimsenin ona ibadet
ettiğine şaşarım!.. diye cevap vermiştir. "
Bâyezid-i Bestâmî

"2013 Mayıs Ayı Karakteristikleri...
4 -5 Mayıs günleri Şiron, Neptün, Ay Balık
burcunda: Zaten kendini anlatıyor..." (yazının
devamı...)
Astrolog Nuran Tuncel

"Alışıyorsun zamanla. Asla bitmiyor. "
Sabahattin Ali

"Birçok insan mutluluğu, burnunun üstünde
unuttuğu gözlük gibi etrafta arar."
Droz

"Bir şeyi yapmak isterseniz, bir yolunu
bulursunuz. İstemezseniz de bir bahane
bulursunuz."
Jim Rohn

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HULÛSI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- BİLİNCİN ARINIŞI
- BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
- @AhmedHulusi: 18. AL-KAHF - Decoding
The QURAN
- Gökyüzünde Bu Ay: NİSAN 2013
- @Galatasaray: "Herşey unutulur hatıralar
kalır, Size her MAYIS bizi hatırlatır."
- Gıybet Öyle Bir Fitnedir ki ... AH
- Zihin Oyunları
- Gezegenler ve Çakralar
- Dünyayı sarsan gerçekler!
- @SizdenSize: Bellek-Zaman ve Sezgi /
Yaşam
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

