
 
12/05/2013, PAZAR 

89-) Ve lemma câehüm Kitâbün min `indillâhi 

musaddikun lima me`ahüm ve kânû min kablü 

yesteftihune alelleziyne keferu* felemma 

câehüm mâ `arefû keferu Bihî, fela`netullâhi 

alelkâfiriyn; 

Daha önce, dini inkâr eden kâfirlere karşı 

zafer kazanmak üzere bir açılım 

istediklerinde (Yahudiler), kendilerindeki 

bilgiyi tasdik eden bir yeni bilgi, Allâh 

tarafından onlara verildi; O geleceğini 

bildikleri (Hz.Muhammed) geldi, ama onu 

inkâr ettiler! Artık onlar Allâh`tan uzak 

düşmüş bir hâlde yaşarlar (Allâh lâ`neti 

hakikati reddedenler üzerinedir)! 

90-) Bi`semeşterav Bihî enfüsehüm en yekfüru 

Bimâ enzelAllâhu bağyen en yünezzilAllâhu 

min fadlihî alâ men yeşâü min ıbadihî, febâu 

Biğadabin alâ ğadab* ve lilkâfiriyne azâbün 

muhiyn; 

Haset yüzünden, Allâh`ın fazlından 

(hakikatinden şuuruna) inzâl ettiği 

kullarından birini inkâr ederek, inkârları 

yüzünden nefslerindeki hakikati örtmeleri 

ne kötüdür! Bu yüzdendir ki gazap üstüne 

gazaba uğradılar (hakikatlerinden perdeli 

yaşam derekesine düştüler). Hakikati inkâr 

edenler (kâfirler) için, alçaltıcı bir azap 

oluşur.  
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"EL LATİYF..." 

Yarattığının derûnunda ve varlığında gizli olan. 

Lütfu çok olan!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 



"Üç Aylara girince Resulullah(a.s.m) böyle dua 

ederdi: “Ey Allah’ım! Recep ve Şabanı bize 

mübârek kıl,bizi Ramazana kavuştur." 

(Müsned, 1/259) 

 

 

"KUANTUM POTANSİYELDEN 

BAHSETTİĞİNDE BEYİNDEN SÖZ 

EDİLMEZ. BEYİN DİYE KONUŞTUĞUNDA 

DA KUANTUM POTANSİYELDEN SÖZ 

ETMEKTESİN. -6 

Ve ondan sonra işte döndük geldik bu anlayış 

ve kavrayışın sonucu LEKEL HAMDU: hamd, 

yani oluşumu tümüyle değerlendirme sana 

aittir. (yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Çocuklarınızı yaşadığınız devre göre değil, 

onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin. " 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Şayet davranışlarınız sıradan olursa, sıradan 

bir insan muamelesi görürsünüz." 

Ahmed F. Yüksel  
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Sanal Duvarlar  

Sanal Duvarlar  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"İnsanlar için en güzel hediye, hiçbir masrafa 

gerek duymayan tatlı bir gülümseyiştir. " 

Hz. Süleyman 

 

"Allahü teâlâ başkasına acımayana acımaz, 

affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin 

özrünü kabul etmez. " 

Hz. Ömer(r.a) 

 

"Say ki öldün; Yalvardın, yakardın, sana bir 

gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa... 

" 

İmam-ı Gazâli Hazretleri  

 

"Birine öyle bir söz söyle ki, ya yaşat yada 

öldür; ama asla yaralı bırakma. " 

Hz. Şems 
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"Hz.Talha gibi seveceksin.. Nasıl mı? 

Anlatayım.. Rümeysa'ya aşıktır Talha.. O 

zamanlar müslüman değil daha.. Yolda 

giderken bakıyor ki Rümeysa orda.. Duruyor, 

daha önce Rümeysa'ya dediklerini tekrarlıyor; 

"Seviyorum Rümeysa Seni, evlen benimle".. 

Rümeysa içten içe beğenmesine rağmen kabul 

etmiyor. Neticede o bir kafir.. Ama mert, 

karakterli biri... Bir anda aklına Rasulullah 

(sav) geliyor. 

Dönüyor Talha'ya; 

- "O'na git" diyor. 

- "Kime?"diye soruyor Talha. Rümeysa; "O'na, 

Hz Muhammed'e" diyor. Koşuyor Talha, 

Rümeysa için, aşkı için.. Koşuyor çatlarcasına. 

O'na koşuyor.. Rasulün kapısının önündedir 

şimdi... Giriyor içeri. O'nu görünce çözülüyor 

dizlerinin bağı.. İşte karşısında Allah Rasulu.. 

Bir müddet sonra çıkıyor oradan. Yine 

Rümeysa'yi görüyor. Bu kez Rümeysa Soruyor 

ona: 

-"Gittin mi? 

-"Evet" diyor Talha. "Aşık oldum O'na, 

üzgünüm Rümeysa, senden daha çok O'nu 

Seviyorum artık. 

üzgünüm." Kuşlar gibi Rümeysa, nasıl 

seviniyor bak.. -"Teklifin geçerliyse hâlâ 

evlenelim" diyor. " 

 

"Sen içine yönel, dışından seni habersiz 

sansınlar. Ne güzel haldir ki o; sen akıllı ol, 

seni deli sansınlar. " 

Selman-ı Farisi (Sûfi, ö. 656) 

 

"Aldığımız nefesi bile geri veriyorsak, hiçbir şey 

bizim değil.." 

Necip Fazıl Kısakürek 



 

"Ancak Allah'a inandığım zaman 

yaşadığımı anladım. " 

Tolstoy 

 

"Aslında herkes sevdiği insana 

bakarmış gibi hayata baksa; 

belkide hayat, bu kadar acı 

vermekten vazgeçerdi insanlara. " 

Bob Marley 

 

İstanbul'da bulutlar son saatlerini 

yaşıyor, öğle saatlerinden 

itibaren güneş kendini 

gösterecek, 21 derece. Bu gece 

yağış var. H.sonu parçalı çok bulutlu, yarın 22, 

pazar 24 derece.  

 

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 

- Kutlu doğum etkinlikleri şirktir  
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- CERN'den büyük keşif 
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- www.okyanusum.com 
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