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140-) Em tekulûne inne İbrâhiyme ve İsmâ`ıyle
ve İshaka ve Ya`kube velEsbata kânu hûden
ev nesarâ* kul eentüm a`lemü emillâhu, ve
men azlemü mimmen keteme şehâdeten
`ındehu minAllâh* ve mAllâhu Biğafilin amma
ta`melûn;
Yoksa siz, "Şüphesiz ki İbrahim, İsmail,
İshak, Yakup ve oğulları Yahudi veya
Nasara idi" mi diyorsunuz?.. De ki: "Siz mi
daha iyi bilirsiniz yoksa Allâh mı?"...
İndînde, Allâh`ın şahitliğini gizleyenden
daha zâlim kim olabilir? Allâh varlığınızın
hakikati olarak, yaptıklarınızdan gâfil
değildir.
141-) Tilke ümmetün kad halet* lehâ mâ
kesebet ve leküm mâ kesebtüm* ve lâ
tüs`elûne ammâ kânû ya`melûn;
İşte onlar bir ümmetti (topluluktu), geçtiler
gittiler! Onların kazandıkları kendilerine
aittir, sizin kazandıklarınız da size! Ve size
onların yaptıklarının hesabı
sorulmayacaktır.
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EZ ZÂHİR..."
Apaçık ortada olan, Esmâ özelliğiyle
algılanmakta olan!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz.
Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm)
buyurdular ki: "Muhammed'in nefsini kudret
eliyle tutan zâta yemîn ederim ki, bu ümmetten
her kim -Yahudî olsun, Hristiyan olsun- beni
işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan
ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden
olacaktır". "
Müslim, İman 240, (153).

"ALLAH'TAN ANCAK ALİMLER HAŞYET
DUYAR!
Kuran'ın nasıl bir mucize olduğunu
anlayabilmek için, Kur'an mucizedir diye laf
salatası yapabilirsiniz. Kendinizi aldatabilirsiniz
kendinizi tatmin edebilirsiniz. Ama Kuran'ın
gerçekten mucize olduğunu anlamak için
MUTLAKA İLİM SAHİBİ OLMAK GEREKİR!
Çünkü Kuran bununla alakalı diyor ki:
ALLAH'TAN ANCAK ALİMLER HAŞYET
DUYAR!
HAŞYET DUYAR DİYOR, KORKAR
DEMİYOR! Ama bu noktayı çevirilerde
bozuyorlar.
Haşyet duymak; ÇOK MUAZZAM BİR OLAY
KARŞISINDA ŞAŞKINLIK HAYRET ve
ACZİYET DUYGULARIYLA BİR NEVİ
DÜŞÜNCE FELÇİNİ YAŞAMAKTIR!
Eşşeğin sopadan korkup kaçması gibi bir
korku değil bu olay.
Allah'tan HAŞYET duyulur. Kim duyar?
Allah'ı bilen duyar! Allah'ı bilmeyenin haşyet
duyması mümkün değildir.
Üstad Ahmed Hulûsi

"@AhmedHulusi: Beynini ve çalışma
sistemini kavramayan tasavvurundaki tanrısı
ile yaşar. Ona kızıp, hesap sorar! Sonra da

yanar!
@AhmedHulusi: "Allah" ismiyle işaret edileni;
isimleriyle işaret edilen özellikleri ve beyninin
hakikatini kavraman yanmamak için tek
şansındır. "

"Beynin çalışma sistemine önem vermen,
seçmen, farkında olman lazım. Mümkünse kimi
dinlediğini, kimi gördüğünü görmen lazım.
Şeytaniyetin, deccaliyetin söylemleri beyin altı
kodlamalardır. Beyin altları yavaş yavaş işlenir
. Bugün ekonomi bunun üzerine dönüyor.
Reklamlar, AVM'lerdeki müzikler, renkler ile
bunu kullanıyor.
Kendinizi tanımak zorundasınız kullanılmak
istemiyorsanız.... "
H.G.

"Her düzen insanı anlatmaz; belki insansıyı
tarif eder."
Ahmed F. Yüksel

BİR PADİŞAHIN HİLMİNE DAİR HİKÂYE
BİR PADİŞAHIN HİLMİNE DAİR HİKÂYE

Ahmed F. Yüksel

"Ölümü, yattığın zaman yastığının altında,
kalktığın zaman da burnunun ucunda bil!"
Hz. Ömer (r.a.)

"Eğer insan “nefsini”; gençliğinde söküp atarsa
atar. Yoksa yaşlanınca, geçer gölgesine yatar."
İmam-ı Azam r.a.

"Sevmek bu kadar güzelse, kim bilir sevmeyi
yaratan ne kadar güzeldir?"
Şems-i Tebrizi

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

"Aşıkların bu çığlıkları sevinçtendir
mum gelince susar mı hiç pervaneler
geceden de gündüzden de aydınlık sevgili gel
gel ey can-can ışığı seni beklemektedir .. "
Hz. Mevlana

"2013 Temmuz Ayı Karakteristikleri
Son zamanlarda; isyanları, kavgaları, özgürlük
arayışlarını, güçlüyüm dönmem sonuna kadar
varım, savaşırım istediğimi alırım direnişlerini
ve benzeri durumları kolaylaştırıcı etkisi
olduğunu düşündüğüm Pluton – Uranüs karesi
şimdilik biraz gerginliğini kaybediyor." (yazının

devamı...)
Nuran Tuncel

"Allah’ı tanımayan; inancı korkunun etkisi
sanır, ancak Allah’a inanan ona Aşktan inanır."
La Edri

"ELMA SİRKESİNİN İYİLEŞTİRİCİ
ÖZELLİKLERİ
* Besinlerin verimli kullanımını,
metabolizmanın sağlıklı işleyişini, vücudun asit
alkali dengesini korumasını sağlar. Örneğin
kalsiyumun daha verimli kullanımını sağlayıp,
bir yandan kemiklerin yeniden gerekli
kalsiyumu almasını desteklerken, bir yandan
da eklemlerdeki kalsiyum birikimini kırar. "
(yazının devamı...)
[Bilimsel makaleler]

İstanbul serin, en azından sabah
saatleri. Bugün en fazla 23-24
dereceye yükselir. Kısa süreli
sağanak yağışlar bekleniyor bu
ihtimal ikindi saatlerine kadar. Haftanın ikinci
yarısı 27-28'lere çıkar.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- @AhmedHulusi: 32. AS-SAJDA - Decoding
The QURAN
- "İNSANLAR RÜYADADIR ÖLÜNCE
UYANIRLAR "
- Nil Karaibrahimgil / "Her negatif düşünceye
üç pozitif düşünce formülü"

- Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki,
bütün vaktini ona sarfediyorsun?
- 1 Temmuz 2013 - Pazartesi günü oldukça
gergin etkiler sabah saatlerinden itibaren
etkisini göstermeye başlayacak.
- Tanrı Üzerine..
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

