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1-) Ya eyyühen Nebiyüttekıllahe ve lâ tutı`îl
kafiriyne vel münafikıyn* innAllâhe kâne
`Aliymen Hakiyma;
Ey Nebi! Allâh`tan (açığa çıkarttıklarının
sonuçlarını yaşatacağı için) korunanlardan ol!
Hakikat bilgisini inkâr edenlere ve
münafıklara (ikiyüzlülere) uyma! Muhakkak
ki Allâh Aliym`dir, Hakiym`dir.
33 - AHZÂB
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

"EL MUCİYB..."
Kendisine olan yönelişlere mutlaka icabet
ederek gereğini oluşturan!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Size Ramazan ayı geldi. O bereket ayıdır. O
ayda tam hayır vardır ve Allah sizi gasyeder.
Rahmetini inzal eder, hataları siler, duaları
kabul eder. Sizin rağbetinize bakar ve sizinle
meleklerine iftihar eder. Onun için Allah'a kendi
tarafınızdan hayır ödeyin (Çok hayır yaparak
Ramazanın hakkını verin). Zira şaki, o ayda
Allah'ın Rahmetinden mahrum kalan kimsedir.
"
Hadis

"@AhmedHulusi: Rüyada olduğu gibi, gündüz
dahi beyninde oluşan hologram dünyasında

yaşayan, bunu farkedemezken; nasıl Rabbinin
tasarrufunu fark etsin!
@AhmedHulusi: How can one who is
unaware in the awake state, like in a dream, of
the hologram world of his brain, realize the
administration of His Rabb!
@AhmedHulusi: 37. AS-SAFFAT - Decoding
The QURAN
http://t.co/TauQb4gpZJ
@AhmedHulusi: Tasavvufi anlayışa göre
"KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ" Ramazan
boyunca ücretsiz talep edebilirsiniz:
http://t.co/f6WnEWg5A5

Siber Alemden...
@beyzazapsu: İyi uyku uyuyan çocuk daha
zeki . http://t.co/l9lgSBpNkI
@beyzazapsu: The Largest Galaxy in the
Universe: IC 1101- Evrendeki en büyük
Galaksi IC 1101
http://t.co/9cuSN2JsIt

"Görevimiz hakikati söylemektir, duygulara
hizmet etmek değildir."
Ahmed F. Yüksel

Ramazan ayında beslenme formülleri
Ramazan ayında beslenme formülleri

Ahmed F. Yüksel

"Ne zaman karnım doysa ağlarım. Çünkü
Rasulullah (s.a.v.) bu dünyadan arpa ekmeği
ile karnını doyurmadan ayrıldı. "
Hz. Aişe (r.a)

"Öyle bir yerdeyim ki.
Ne gitmesi mümkün,
Ne kalması mümkün olan.
Öylece bir yerdeyim işte.
Vazgeçmekle direnmek arasında,
...Akla karanın tam ortasındayım..
Kaybetmenin arifesinde,
Yeni bir hayatın eşiğindeyim,
Kalsam canım yanacak,
Gitsem hayatım. ! "
Mevlana Celaleddin-i Rumi

"Ey sevginin sırlarından habersiz
yaşayanlar..Bilin ki tüm varlığın baş kaynağı

SEVGİ dir SEVGİ..."
Ömer Hayyam

"HARARETLİ ZAMANLAR başlıklı yazımda
içinde bulunduğumuz birkaç güne özellikle
dikkat çekmiştim. Bir kez daha dikkat çekmek
amacıyla ilgili paragrafı tekrar yayımlıyorum.
“Mars, Yengeç burcuna geçmeden önce,
astroloji haritamızda 29 derece İkizler
burcunda yer alan Ay’ı tetikleyecek.
Tetiklenme, 11-13 Temmuz tarihleri arasında
çok etkin olacak. Bu tarihler civarında halkı
(Ay) tedirgin edecek kışkırtıcı olaylar riski var.
Provokasyona gelmemek, akılcı ve soğukkanlı
olmak gereken tarihler bunlar.” (yazının
devamı...)
Öner Döşer

İstanbul'da rüzgar son günlere
nazaran zayıflıyor, öğleden sonra
yalnızca biraz artar. Nem yüzde
50'lerde, biraz bunaltır. Bugün
30-31 derecelerde. Beklenen en yakındaki
yağış çarşamba günü.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Gülen yüz görmek beyin faaliyetlerini
geliştiriyor"
- Kadın muayyen günde oruç tutabilir mi?
- Zemzem suyunun inanılmaz özellikleri
- Kur'an'da adı geçen hayvanlar
- "Oruç tutan oranı % 32’ye düştü"
- "Şarj aletine gerek kalmayacak"

- Sizden Size
- www.okyanusum.com

