
 
22/05/2013, ÇARŞAMBA 

101-) Ve lemmâ câehüm Rasûlün min `indillâhi musaddikun limâ meahüm nebeze feriykun minelleziyne 

ûtülKitâb* KitâbAllâhi verâe zuhûrihim keennehüm lâ ya`lemûn;  

Kendilerine Kitap (bilgi) verilenlerden bir grup, beraberlerinde olanı tasdik eden Allâh indînden bir 

Rasûl gelince (Yahudi olmadığı için), Kitabullahı (Hakikat bilgisini ve Sünnetullâh`ı) arkalarına attılar, işin 

hakikatini bilmiyormuşçasına. 

102-) Vettebe`û mâ tetluşşeyatıynu alâ mülki Süleymân* ve mâ kefere Süleymânu ve lakinneşşeyatıyne 

keferû yü`allimûnenNâsessıhr* ve ma ünzile alel melekeyni BiBâbile Hârûte ve Mârût* ve mâ yu`allimâni 

min ehadin hatta yekulâ innema nahnü fitnetün felâ tekfür* feyete`allemûne minhüma mâ yuferrikune Bihî 

beynelmer`i ve zevcihi, ve mahüm Bidârriyne Bihî min ehadin illâ Biiznillâh* ve yete`allemune mâ 

yedurruhüm ve lâ yenfeuhüm* ve lekad alimû lemenişterahü mâ lehû fiyl` ahıreti min halak* ve le bi`se mâ 

şerav Bihî enfüsehüm* lev kânû ya`lemûn; 

Bunlar Süleyman`ın (hakikatinin oluşturduğu) mülkü (tasarruf ettikleri) hakkında da (inkâra gidip), 

şeytanlara (vehmi tahrik ederek saptıranlara) tâbi oldular. Süleyman kâfir olmamıştır (hakikatinden 

perdelenmemiştir). Lâkin o şeytanlar (vehimlerine tabi olanlar) kâfir olmuştur (hakikati inkâr ederek); zira, 

insanlara sihirbazlık ve Babil`deki iki meleğe (Melîk`e) -Hârût`a ve Mârût`a- inzâl olanı öğretirlerdi. 

Oysa: "Biz imtihan vesilesiyiz; sakın hakikatinizdekini örterek (dış kuvvetlere başvurmak suretiyle sihir 

yapıp) kâfir olmayın (hakikatinizdeki kuvveleri inkâr etmeyin)" demedikçe kimseye bir şey 

öğretmezlerdi. Onlar karı-kocayı birbirinden ayıracak şeyleri öğretiyorlardı. Onlar Allâh`ın izni 

olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine faydası olmayıp aksine zarar vereni 

öğreniyorlardı. Andolsun ki, onu (sihri) satın alanların sonsuz gelecekte hiçbir nasibi olmayacaktır. 

Nefslerinin hakikatini ne kadar kötü bir şeye sattıklarını bir bilselerdi! 
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"EL CELİYL..." 

Muhteşem kapsam ve mükemmeliyetiyle Efâl âleminde sultan!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Müslim b. Haris et-Teymî (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin ona şöyle dediğini söyledi: 

”Akşam namazında selam verdikten sonra yedi defa bunu (aşağıdaki duayı) oku. Çünkü bunu söyledikten 



sonra o gece ölsen, ateşten korunmana dair sana ahitname yazılır. Sabah namazını kıldıktan sonra da 

böyle söyle,zira o gün ölsen ateşten sana korunma taahhüdü yazılır.”  

Allâhümme ecirnî minennâr. 

Anlamı: Allah’ım beni ateşten koru! " 

(Hadis) 

 

 

"YANMANIN SEBEBİ ELİNDEN ÇIKANLAR DEĞİLDİR. YANMANIN SEBEBİ BENLİĞİNDİR! 1/2  

Yanmanın sebebi elinden çıkanlar değildir. Yanmanın sebebi benliğindir! Benlik nasıl oluşur? Şimdi sen ben 

diyorsun, ben dediğin birşey var. Nedir bu ben? Burayı evvela çok iyi anlamak lazım. Anlaman gereken 

nokta burası. Şimdi, daha anne karnında oluşurken gelen genetik bilgiler o yavrunun beyninde... " ( yazının 

devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Sonsuza dek kazanacağın şeyi, kesinlikle kaybedeceklerin uğruna yitirmek ne kadar akıllıcadır? "  

Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"Önce hakkı öğren, sonra haklının kim olduğunu öğreneceksin."  

Hz. Ali ( r.a) 

 

"İnsan uykusuz kaldığında, bellek, soyut düşünce, konuşma gibi işlevleri zarar görür."  

Ahmed Fevzi Yüksel 

 

 
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek  
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek  

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/yanmaninsebebi1.html
http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/yanmaninsebebi1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://blog.milliyet.com.tr/zamanda--zamansizligi--fark-edebilmek/Blog/?BlogNo=414625
http://blog.milliyet.com.tr/zamanda--zamansizligi--fark-edebilmek/Blog/?BlogNo=414625
http://blog.milliyet.com.tr/zamanda--zamansizligi--fark-edebilmek/Blog/?BlogNo=414625
http://blog.milliyet.com.tr/zamanda--zamansizligi--fark-edebilmek/Blog/?BlogNo=414625
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/zamanda-zamansizligi-fark-edebilmek-22043


 
Evliya olmak istiyorumama...  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Nefsinle eşini, Şefkatinle çocuklarını, Ruhunla Allah'ı, Kalbinle Resulullah'ı seveceksin!" 

Hz.Fatıma (r.a) 

 

"Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın 

huzuruna çıkarır." 

Hz. Ömer (r.a) 

 

"Kişiler yaşayacaklarını dilleri ile önlerine koyarlar. " 

Beyza Zapsu 

 

"Allah'ın verdiği de vermediği de imtihandır.." 

Hz. Mevlana 

 

"Kardeşlerimiz, bize ailemizden, karımızdan ve çocuklarımızdan daha sevgilidir. Çünkü ailemiz bize dünyayı 

hatırlatıyor, kardeşlerimiz ise bize ahireti hatırlatıyor. " 

Hasan-ı Basri 

 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/evliya-olmak-istiyorum-ama-22732
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/evliya-olmak-istiyorum-ama-22732
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Güzel'e bakmak değil, Güzel bakmak sevaptır..." 

NFK 

 

İstanbul'da bugün akşam lodos sert esmeye başlayacak, yarın kuvvetli esecek. Basınç da 

düşüyor, biraz baş ağrıları yapabilir. Lodasla sıcaklık artıyor, bugün 30, yarın 32 derece. 

Düşüş cumaya.  

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: Decoding The Quran - 1. AL-FATIHA 

- @AhmedHulusi: 21. AL-ANBIYA - Decoding The QURAN 

- Ahmed Hulusi' den Nörokuantoloji Notları 

- http://nbeyin.com/ 

- Epub ve PDF ler yüklendi!!! 

- İlhamı Yakalayabilmek... 

- Mutlak Sıfırın (0 K ) Altına İnildi !! 

- http://www.sinancanan.net.tr/ 

- "İyi insan ol yeter" - Ayşe Arman  

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://t.co/L40LSts4uL
http://t.co/TmsA5SY7Yh
http://www.beyindoktoru.com/Ahmed-hulusiden-norokuantoloji-notlari.htm#.UZI5f_y67u8.facebook
http://nbeyin.com/
http://www.okyanusum.com/epub.html
http://haber.gazetevatan.com/alkol-tartismasi-kisinin-kendi-vucuduna--zarar-verme-hakki-var-mi/540120/4/yazarlar
http://www.bilimatlasi.com/2013/01/mutlak-sifirin-0-k-altina-inildi.html?m=1
http://www.sinancanan.net.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23331033.asp?yazarid=
http://www.youtube.com/watch?v=pFQb4ruLZDc&sns=em
http://www.okyanusum.com/

