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88-) Ve kalû kulûbüna ğulf* bel 
le`anehümüllâhu Biküfrihim fekaliylen ma 
yu`minûn; 

Dediler ki: "Kalplerimiz (düşünü - 
algılamamız) koza (dünyamız) içindedir 
(hakikatimizi yaşayamayız)!" Hayır, belki de 

hakikati inkâr ettikleri için (lânete 
uğramışlar) Allâh`tan uzak düşmüşlerdir! 
İmanınız ne kadar az!  

2 - BAKARA 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

"EL BASIYR..." 

Açığa çıkan Esmâ özelliklerini her an seyir ile 

onlardan çıkanları değerlendirip, sonuçlarını 

oluşturan.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: 

“Bir kadında dört huy kemâle erdiği vakit, her 

türlü hayırlı huyda kemâle ermiş olur. Ben de 

onun cennet ehlinden olacağını ümîd ederim: 

Birincisi: Beş vakit namazı vakitlerinde kılar, 

Allâhü Teâlâ'nın râzı olduğu ve ona itâat olan 

her husûsta kocasına itâat eder. Muhakkak 

kadının kıyâmet günü ilk suâl olunacağı şey 

namaz ve kocasının hakkı, kocasının ondan 

razı olup olmadığı ve kocasına itâat edip 

etmediğidir. Zira bu onun için senenin 

tamamını oruçlu ve her geceyi de namazda 

geçirmesinden daha hayırlıdır. 

İkincisi: Dilini yalan, iftirâ, gıybet, boş sözler ve 

nankörlük olan sözlerden korumasıdır. Kadının 

kocasına: “Senden hiç hayır görmedim” gibi 



sözleri nankörlüktür. 

Üçüncüsü: Zâhide olması; altın, gümüş, ipek 

elbise, övünme elbiseleri gibi dünyâ zînetine, 

süslerine rağbet etmediği gibi evinin eşyâsında 

da aşırıya gitmemelidir. 

Kadında bu huy kemâle ererse onun kıldığı iki 

rek’at (nâfile) namaz, dünyânın diğer bütün 

kadınlarının kılacağı bin rek’at (nâfile) 

namazdan daha fazîletli olur. 

Dördüncüsü: Başına gelen belalara ve 

karşılaştığı kıskançlık hallerine sabretmektir ki 

bunda onun için Allâh yolunda cihâd edenin 

mükâfatı vardır. " 

Hz. Muhammed (s.a.v) 

 

 

"KUANTUM POTANSİYELDEN 

BAHSETTİĞİNDE BEYİNDEN SÖZ 

EDİLMEZ. BEYİN DİYE KONUŞTUĞUNDA 

DA KUANTUM POTANSİYELDEN SÖZ 

ETMEKTESİN. -3 

Şimdi o kuantum potansiyel, açığa çıkan ilimle 

kendini anlatırken, bu anlatım dahi o kuantum 

potansiyelde bir açığa çıkış bir seyrediş ki, 

bunun gibi sonsuz ve sınırsız olması hasabiyle 

sonsuz ve sınırsız özellikleri alabildiğine 

gidiyor! O alabildiğine sonsuz ve sınırsız 

kuantum potansiyel algılamalarının 

kavranılmazlığı öteselliği anlamına olarak ta 

SUPHANALLAHİ EKBER diyerek orada konu 

noktalanıyor... Ordan sonra TEBAREKE 

ALLAHU RABBUL: Allah ismiyle işaret edilen 

rabbıdır (kuantum potansiyel). Yaratıcı 

şekillendirici ve programlayıcısıdır. (yazının 

devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/kuantumpotansiyel3.html
http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/kuantumpotansiyel3.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


"Bir tartışmada haksız çıkmak, haklı çıkmak 

kadar değerlidir." 

Ahmed F. Yüksel  

 

 
Bellek-zaman ve sezgi  
Bellek-zaman ve sezgi  

 
Sanal Duvarlar  
Sanal Duvarlar  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Şehvetin kölesi olmak İnsanın kölesi olmaktan 

daha kötüdür. " 

Hz. Ali (radiyallahu anh) 

 

http://blog.milliyet.com.tr/bellek-zaman-ve-sezgi/Blog/?BlogNo=413855
http://blog.milliyet.com.tr/bellek-zaman-ve-sezgi/Blog/?BlogNo=413855
http://blog.milliyet.com.tr/bellek-zaman-ve-sezgi/Blog/?BlogNo=413855
http://blog.milliyet.com.tr/sanal-duvarlar/Blog/?BlogNo=412734
http://blog.milliyet.com.tr/sanal-duvarlar/Blog/?BlogNo=412734
http://blog.milliyet.com.tr/sanal-duvarlar/Blog/?BlogNo=412734
http://blog.milliyet.com.tr/bellek-zaman-ve-sezgi/Blog/?BlogNo=413855
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bellek-zaman-ve-sezgi-21425
http://blog.milliyet.com.tr/sanal-duvarlar/Blog/?BlogNo=412734
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/sanal-duvarlar-20707
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Kalp pis oldukça bedenin temizliği sana fayda 

sağlamaz. " 

Abdülkadir Geylani ks. 

 

"İman hem nurdur hem kuvvet'tir. Evet hakikî 

imanı elde eden adam kâinata meydan 

okuyabilir. " 

Bediüzzaman Said Nursi 

 

"Rabbim! Sen ki aşkın kıblesisin, kalbini Sana 

dönmeyenin aşkı kabul olur mu?" 

Hz. Mevlana 

 

"Mutlu olduğunuzda gülümseyin. Mutsuz 

olduğunuzda da gülümseyin. Her şey 

düzelecek, sadece gülümseyin. " 

Katy Perry 

 

"2013 Mayıs Ayı Karakteristikleri... 

4 -5 Mayıs günleri Şiron, Neptün, Ay Balık 

burcunda: Zaten kendini anlatıyor..." (yazının 

devamı...) 

Astrolog Nuran Tuncel 

 

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 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/mayisayi2013.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/mayisayi2013.html
https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/bilincinarinisi.htm
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor-17919
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor-17919
http://t.co/x6vPM8SoZC
http://t.co/x6vPM8SoZC


- Gökyüzünde Bu Ay: NİSAN 2013 

- @Galatasaray: "Herşey unutulur hatıralar 

kalır, Size her MAYIS bizi hatırlatır." 

- Gıybet Öyle Bir Fitnedir ki ... AH 

- Ne Cemaat, ne Hareket, ne Hizmet, bunları 

bize Allah yaptırıyor 

- Eckhart Tolle - Varlık 

- Öner Döşer'in 6 Mayıs haftasına ait 

yorumlarını Astroloji Televizyonu'ndan 

izleyebilirsiniz... 

- @beyzazapsu: Öğretmenler geleceğin dijital 

eğitim araçları için kendilerini geliştiriyor mu?  

- Gece ile gündüzü nasıl ayırt eder siniz?  

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.astrolojitelevizyonu.com/gokyuzunde-bu-ay-nisan-2013/
http://t.co/4PL2BQxS
http://t.co/4PL2BQxS
http://www.okyanusum.com/inan_ay/giybet.html
http://www.odatv.com/n.php?n=ne-cemaat-ne-hareket-ne-hizmet-bunlari-bize-allah-yaptiriyor-0605131200
http://www.odatv.com/n.php?n=ne-cemaat-ne-hareket-ne-hizmet-bunlari-bize-allah-yaptiriyor-0605131200
http://www.okyanusum.com/belgesel/echart_varlik_1.html
http://t.co/LNZGT6LbqN
http://t.co/LNZGT6LbqN
http://t.co/LNZGT6LbqN
http://t.co/iQEzMmz6sK
http://t.co/iQEzMmz6sK
http://haber.gazetevatan.com/sampiyonlugun-tebrigini-alamayan-baskan/536277/4/yazarlar#.UYnrq3ayBYQ.twitter
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

