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55-) Ve iz kultüm ya Mûsâ len nu`mine leke 

hatta nerAllâhe cehraten, 

feehazetkümussa`ıkatü ve entüm tenzurûn; 

"Yâ Musa, biz Allâh`ı dışarıda, açıkta 

görmedikçe iman etmeyiz" demiştiniz de; 

bunun üzerine yıldırım (varlığınızı yok eden 

hakikat bilgisi) çarpmıştı sizi, siz bakıp 

dururken! 

56-) Sümme be`asnaküm min ba`di mevtiküm 

le`alleküm teşkürûn; 

Sonra, ölümü (yokluğunuzu - gerçekte 

yegâne var olanın Vâhid`ül Kahhâr olduğu 

gerçeğini) tatmanızın akabinde, yeni bir 

anlayışla hayata başlatmıştık sizi, belki 

bunu değerlendirirsiniz diye. 

57-) Ve zallelnâ aleykumulğamâme ve enzelnâ 

aleykümülmenne vesselvâ, külû min tayyibati 

mâ rezaknaküm ve mâ zalemûna ve lâkin kânû 

enfüsehum yazlimûn; 

Ve sizi (yakıcı Hakikatten perdeleyen ve 

beşeriyetinizin idâmesini sağlayan) bulutla 

gölgeledik; üzerinize menn (varlığınızı 

oluşturan Allâh Esmâ`sındaki kudret kuvvesi) 

ve selva (manevî âleminizi hissetme duygusu) 

inzâl ettik (hakikatinizden şuurunuza)... "Rızık 

olarak verdiğimiz temiz şeyleri yiyin", 

dedik. Onlar (hakikat bilgisini 

değerlendirmeyerek) bize zulmetmediler, 

kendi nefslerine zulmettiler! (Burada âyetin 

bir bâtın yorumuna yer verilmiştir zâhir anlamı 

yanı sıra. A.H.)  
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"EL CEBBÂR..." 

Hükmü zorunlu olarak uygulamada olandır. 

Âlemler Cebbâr'ın hükmü altında, dilenileni 

uygulamak zorundadır! Uygulamama gibi bir 

seçenekleri yoktur! Cebr, onların varoluş 

sistem ve özlerinden gelen bir şekilde açığa 

çıkar ve hükmünü yaşatır!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Bana iki seçenek sunulsa (yaşam şartları ile 

ilgili) zor olanı değil, kolay olanı seçerdim. " 

Hadis 

 

 

"Kendini izhar ettiğinde, o mahalde; "VECH" ini 

gösterdiğinde her yerde ve şeyde "O"nu 

sevmemek asla mümkün değildir!." 

KÖR DEĞİLSEN!.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Beyin hakkındaki son açıklamalarıma 

dayanan bu blog yazısını "OKU"dunuzmu? 

http://blog.milliyet.com.tr/beyniniz-bilimle- 

oyunlarini-acikliyor/Blog/?BlogNo=408491" 

Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"Dünya mü’minlerin pazarı; gece ile gündüz 

sermâyeleri; güzel ameller malları; cennet 

kârları; cehennem de zararlarıdır " 

Hz. Ebubekir (r.a) 

 

" İnsan, ahiretteki evini dünyada inşa eder. " 

Hz Ali(r.a) 
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"Esenlik ve huzur on kısım ise, dokuzu 

susmaktır." 

Hz Ömer(r.a) 

 

"İki seçeneğin sadece birbirine alternatif olma 

değil, birbirini tamamlama niteliğine de sahip 

bulunması gerekir." 

Ahmed F. Yüksel 
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"Ulaşamadiğına tevekkül, Ulaştığına rıza, 

Kaybettiğine sabır gösteren kişi Takva 

ehlindendir....!" 

İmam-ı Gazali (r.a.) 

 

"Dimdik olacaksın; kalbin eğilecek…!" 

Gavs-ı Sânî (k.s) 
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"Seven sevdiğini onun gözüyle görür. Eğer 

kendi gözüyle görse seven değildir." 

İbn Arabî Risalele(3-228) 

 

"Olduğu kadar, olmadığı kader." 

Hz. Şems 

 

"Olduğu kadar, olmadığı kader." 

Hz. Şems 

 

"İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme, 

duydukları senin sesin, fakat aklından 

geçirdikleri kendi düşünceleridir. " 

Hz.Mevlana 

 

"Sevgi Dünyasına Yalan Giremez 

Sevgiyi Bilmeyen Dosta Eremez 

Perdelidir Dostluk Her Can Göremez 

Perdeyi Kaldıran Sevgidir Sevgi..." 

Neşet Ertaş 

 

"Eğer din ölümden önce bir işe yaramazsa, 

ölümden sonra hiçbir işe yaramayacaktır . . ." 

Ali Şeriati 

 

Bahar için az sabredin, salıdan 

itibaren 20'li değerler ve güneş 

var. İstanbul bugün öğleden 

sonra açar. Yarın da parçalı 



bulutlu, gün ortaları kısa süreli zayıf yağmur 

geçişi olabilir, 14-15'lerde. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Üstad AHMED HULÛSI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- BİLİNCİN ARINIŞI 

- BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 

- @AhmedHulusi: 17. AL-ISRA - Decoding The 

QURAN 

- Gökyüzünde Bu Ay: NİSAN 2013 

- @haykavi: Fazıl Say v onun gibi işin aslını 

araştıranları kafir v alaycı ilan etmeden onlara 

cevap verebilecek TEK kaynak :  

- Cennete gidenlere huriler verilmeyecek mi 

yani? 

- Yukarıdaki sorunun cevabı.... 

- Karma - Echart Tolle 

- Akrep burcunda Ay Tutulması ve etkileri / 25 

Nisan 2013 – Öner Döşer 

- Ağrı Kliniği 

- Beyni çalıştıran mucize gıdalar 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

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/QzkPtJU0DC
http://t.co/QzkPtJU0DC
http://www.astrolojitelevizyonu.com/gokyuzunde-bu-ay-nisan-2013/
http://t.co/cj8DXzmL3f
http://t.co/cj8DXzmL3f
http://t.co/cj8DXzmL3f
http://gundem.milliyet.com.tr/cennete-gidenlere-huriler-verilmeyecek-mi-yani-/olcay-gulgun-karaoglu/gundem/gundemyazardetay/18.04.2013/1695145/default.htm
http://gundem.milliyet.com.tr/cennete-gidenlere-huriler-verilmeyecek-mi-yani-/olcay-gulgun-karaoglu/gundem/gundemyazardetay/18.04.2013/1695145/default.htm
http://www.okyanusum.com/cennete_gidenlere_huri.html
http://www.okyanusum.com/belgesel/echart_karma.html
http://www.astrolojitelevizyonu.com/akrep-burcunda-parcali-ay-tutulmasi-ve-etkileri-25-nisan-2013-oner-doser/
http://www.astrolojitelevizyonu.com/akrep-burcunda-parcali-ay-tutulmasi-ve-etkileri-25-nisan-2013-oner-doser/
http://www.drmustafakarakan.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1390&Itemid=852
http://www.kadinvekadin.net/beyni-calistiran-mucize-gidalar-2013-04-20.html
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

