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134-) Elleziyne yünfikune fiys serrai ved darrai 

vel kazımiynel ğayza vel afiyne aninNas* 

vAllâhu yuhıbbul muhsiniyn; 

Onlar ki, bollukta ve darlıkta Allâh için 

karşılıksız bağışta bulunurlar, kızdıklarında 

öfkelerini kontrol ederler, insanların 

kusurlarını affederler. Allâh ihsan edenleri 

sever.  
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"EL KERİYM..." 

Öylesine cömert ki, kendisini inkâr ile açığa 

çıkanlara dahi sayısız nimetlerini 

bağışlamakta. "OKU"mak yani "İKRA" ancak 

O'nun keremiyle bir birimde açığa çıkabilir. Her 

birimin hakikatinde yer almakta.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allahım, 

kalbimi dinin üzere sabit kıl." 

Tirmizi 

 

 

"Gece hiçbir yemeği açık bırakmamalıdır!  

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 

"Yiyecek-içecek kaplarını kapatın, yılda bir 

gece veba iner, kapanmayan kapların içine 

düşer. Kapayacak şey bulunmazsa, Besmele 

ile bir çubuğu üstüne koyun." 



Müslim 

 

 

"Korkularınızla yüzleşip; korktuğunuzu 

yaşamadan korkunuzdan kurtulamazsınız! 

Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"Hz Muhammed'e (s.a.v) ve Kuran'a inancı 

olmayanın "ALLAH"a imanı asla mümkün 

olmaz! O ancak tasavurundaki indi 

tanrısıyladır!" 

Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"Kuran'da açıklanmış ismi "Allah" olanı 

anlamamış olanın, hayalinde yarattığı tanrısına 

tapınıp, onunla kavga etmekten başka şansı 

yoktur!" 

Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"Şu dört özelliği taşıyan Allah'in iyi 

kullarındandır: tövbe edene sevinen, 

günahkarın bağışlanmasını dileyen, kötüye 

(ıslahı için) dua eden, iyiye yardımda bulunan. 

" 

Hz Ebu Bekir 

 

" Rızık, zekasızların; mahrumiyet, akıllıların; 

bela ise sabrın payıdır." 

Hz. Ali (ra.) 

 

"Aşırı kafein kullanımı beynin oksijensiz 

kalmasına, yüksek tansiyona, kalp hızının 



artmasına, panik atak ve ellerde titreme gibi 

olumsuz faktörlere neden olabilir." 

Ahmed Fevzi Yüksel 

 

 
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek 

 
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek 

 

 
Evliya olmak istiyorumama...  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Mutluluk kişinin kendi kendiyle uyumlu 

olmasıdır." 

Sokrates 

 

"Astrolojide bugün! 

Cuma günü boyunca Ay Akrep burcunda 

ilerliyor. Duygusal anlamda kendimizi gergin 

hissedebilir, bunun nedeni olarak da 
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başkalarını suçlamaya eğilim gösterebiliriz. 

Özellikle Ay-Mars karşıtlığının etkinleşeceği 

öğle saatleri sonrasında intikamcı, tartışmacı, 

agresif tavırlardan veya böyle tavır takınan 

kişilerden uzak durmamızda fayda var. 

Agresyon ve acelecilik sakarlıklara ve 

sakarlıklara da sebep olabilir. 16:55’te Ay 

boşluğa giriyor ama duygusal anlamda 

gerginlik akşam saatlerinde azalarak da olsa 

sürüyor, dikkat! " 

Öner Döşer 

 

"BİLGİ! 

25 Mayıs 2013 Cumartesi Yay Burcunda Ay 

Tutulması. Başlangıç: 06:53 Ortası: 07:10 

Bitiş: 07:27 "  

 

"24.05.2013 tarihli 

RADİKAL GAZETESİ'nde, 

Ahmed F. Yüksel'in 

 

"Beynimiz bilimle oyunlarını açıklıyor." 

Başlıklı yazısı yayımlandı. "  

 

Lodos İstanbul'u salladı. Bugun 

yine kuvvetli, akşam orta kuvvete 

http://www.radikal.com.tr/blog/beyniniz_bilimle_oyunlarini_acikliyor-1134730


iner. Bugun parçalı bulutlu, gün ortalarında 

kısa süreli çamur yağmuru geçişi yine olabilir, 

25 derece. H.sonu bol güneşli. 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: Decoding The Quran - 1. 

AL-FATIHA 

- @AhmedHulusi: 22. AL-HAJJ - Decoding The 

QURAN 

- Ahmed Hulusi' den Nörokuantoloji Notları 

- http://nbeyin.com/ 

- Epub ve PDF ler yüklendi!!! 

- İşte AH Nesli 

- Toplum Kaldırmıyo.. 

- İşte Arınç - Fethullah Gülen görüşmesinde 

konuşulanlar... 

- 1 sigaranın bedeli 11 dakika - Genel Sağlık- 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://t.co/L40LSts4uL
http://t.co/L40LSts4uL
http://t.co/XZjgfD60Hc
http://t.co/XZjgfD60Hc
http://www.beyindoktoru.com/Ahmed-hulusiden-norokuantoloji-notlari.htm#.UZI5f_y67u8.facebook
http://nbeyin.com/
http://www.okyanusum.com/epub.html
http://www.okyanusum.com/belgesel/iste_ah_nesli.html
http://www.haberturk.com/gundem/haber/846782-o-program-kaldiriliyor
http://t.co/5zbotgkcCK
http://t.co/5zbotgkcCK
http://t.co/vx4mcvkoyR
http://www.youtube.com/watch?v=pFQb4ruLZDc&sns=em
http://www.okyanusum.com/

