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60-) Ve izisteska Mûsâ likavmihî fekulnadrib 

Bi`asakelhacere, fenfecerat minhüsneta aşrete 

aynen, kad alime küllü ünâsin meşrabehum, 

külû veşrabû min rizkıllâhi ve lâ ta`sev fiyi` Ardı 

müfsidiyn; 

Hani Musa kavmi için su istemişti de: 

"(Varlığındaki Esmâ kuvvesiyle)  asanı taşa 

vur" demiştik. (Vurunca) taştan on iki 

gözeden su fışkırmıştı. Her grup insan 

kendi meşrebini (su içeceği yeri) bildi. "Allâh 

rızkından yiyin için, arzda fesat çıkarıcılar 

olarak aşırı gitmeyin" dedik. 

61-) Ve iz kultüm ya Mûsâ len nasbire alâ 

ta`amin vahidin fed`u lenâ Rabbeke yuhric 

lenâ mimmâ tünbitül`Ardu min bakliha ve 

kıssâiha ve fûmiha ve adesiha ve besaliha, 

kale etestebdilûnelleziy huve ednâ Billeziy 

huve hayr, ihbitû mısran feinne leküm mâ 

seeltüm ve duribet aleyhimüzzilletü 

velmeskenetü ve bâû Biğadabin minAllâh, 

zâlike Biennehum kânû yekfürûne Biâyâtillâhi 

ve yaktülûnenNebiyyiyne BiğayrilHakkı, zâlike 

Bimâ asav ve kânû ya`tedûn; 

Ne demiştiniz Musa`ya... "Biz tek gıda ile 

yetinmeyiz; bizim için Rabbine dua et de 

bize arzda yetişenlerden; baklasından, 

hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden 

ve soğanından versin!" Musa sordu: "Size 

verilmiş hayırlı ve üstün olanı, âdi değersiz 

şeylerle mi değiştirmek istiyorsunuz? 

Şehre inin o zaman, istediğinize 

kavuşursunuz." Bundan sonra üzerlerine 

zillet ve meskenet vuruldu. Allâh`tan 

(hakikatlerindekini yaşamaktan) gadaba 

uğradılar (dışa dönük bir yaşama geçtiler). 

Çünkü Allâh`ın nefslerindeki işaretlerini 

(Esmâ kuvvelerini) örtüp, inkâr edip; Hakk`ın 

muradına karşı (nefsaniyetlerine uyarak) 

Nebileri öldürüyorlardı. Kendilerinden açığa 

çıkan isyan sonucu, sınır tanımadan, çok 

ileri gittiler.  
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"EL ĞAFFÂR..." 

Kudret veya hikmetin gereği olarak oluşmuş 

noksanlıklarını fark edip, bunların 

sonuçlarından kurtulmayı irade edenlere, 

örtüleyiciliğini yaşatan. Bağışlayan.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Hazreti Aişe’den (Radıyallahu Anha) rivayet 

edildiğine göre, de¬miştir ki, Resûlüllah 

Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 

“Güneş ve Ay, Allah’ın (kudret ve azametine 

delâlet eden) alâmetle¬rinden iki alâmettirler, 

hiç kimsenin ölümünden ve doğumundan 

dolayı tutulmazlar. Bunu (tutulma halini) 

gördüğünüz zaman, Allah Teâlâ’ya duâ edin, 

tekbir getirin ve sadaka verin.” " 

Hadis 

 

 

"BENDE SİZİN GİBİ BİRİYİM DOLAYISIYLA 

BENDE OLANLARIN HEPSİ SİZDE DE 

VAR... 

"Ene beşerün mislüküm" Bende sizin gibi bir 

beşerim. İnsanların anladığı manadaki bu söz, 

Hz.İsa'nın Allah'ın oğlu sözüyle aynı 

anlamdadır. Yani insanlar Resulullah çok 

değerlidir büyüktür ama bak ne diyor bende 

sizin gibi bir beşerim diyor, bizim gibi bir beşer 

olduğunu söylüyor bu ayette onun için gelmiş 

ifadesi, aynen hıristiyanların İsa Allah'ın 

oğludur demeleri gibi bir manadır. Onlar isa 

Allah'ın oğludur biz yerde bakkal bodosun 

oğluyuz diyor. Müslümanlarda işte Hz. 

Muhammed bizler gibi bir beşerdir, biz bir 

beşeriz, ama o maneviyatıyla çok derin Allah'a 

yakin elde etmiş biridir diyor. Halbuki tam 

aksini söylüyor Resulullah. BENDE SİZİN GİBİ 

BİRİYİM DOLAYISIYLA BENDE OLANLARIN 



HEPSİ SİZDE DE VAR. Yani İsevilik inancının 

tam tersini serd ediyor ve onu vurguluyor. 

Bende var sizde yok değil. Ben ona aitim siz 

başkasına aitsiniz değil! Bende ki sizde var ve 

siz bu bendekini yaşamaya çalışın diyor. OLAY 

BU KADAR MUHTEŞEM BİR OLAY. Ama o 

kadar yanlış anlaşılmış ki, "evgili 

peygamberimiz", "güzel Allahımız"... gerisi 

masal ne anlatayım ne söylim... "  

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  

 

" Hikmetli sözlerle, ruhlarınızı dinlendirin..! Zîrâ 

bedenlerin yorulduğu gibi ruhlar da yorulur..! "  

Hz. Ali (r.a) 

 

"Biz harama düşmek endişesiyle, helalin onda 

dokuzunu terkederdik." 

Hz. Ömer (r.a) 

 

"Korku amigdala kaynaklıdır. Kaybetme 

korkusu, başarısızlık korkusu, incinme 

korkusu, vs. ama en önemlisi egoyu kaybetme 

korkusudur." 

Ahmed F. Yüksel 
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BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Ecel gelip çatmadan yapabileceğiniz iyiliği 

hemen yapınız. " 

Hz. Osman (r.a) 

 

"Belâlar kula Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalmayı 

öğretir. " 

Seyyid Abdulkadir Geylani Hz. 

 

"Kişinin nefsine olan edebi, ona muhalefet 

etmektir. " 

Seyyid Ahmed Er Rufai 

 

"Yemenliler Ebubekir (r.a) zamanında gelip 

Kur’an’ı dinleyince ağlamaya başladılar. Bunun 

üzerine Ebubekir (r.a) şöyle dedi: Biz de 

önceleri böyle idik. Sonra kalpler katılaştı. " 

Muhyiddin İbn Arabi "Rûhu'l Kuds" 

 

"Ben Aşık Değilim Sana... 

Benim AŞK'ım ALLAH'a... 

http://blog.milliyet.com.tr/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor/Blog/?BlogNo=408491
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Tamam Seni de Sevdim Lakin Yaratan 

AŞK'ına... 

" 

Hz. Mevlana 

 

"Siz sahabeyi görseydiniz deli derdiniz onlarda 

sizi görse müslüman demezdi." 

Hasan-ı basrî Hz. 

 

"İnsanoğlu değerlerini yeniden 

değerlendirmelidir. Friedrich Nietzsche " 

Friedrich Nietzsche 

 

İstanbul'da kafanızı nereye 

çevirseniz erguvanları 

görüyorsunuz, tadını çıkartın, çok 

vakti kalmadı. Hava da gayet 

güzel, 24 derecelik sıcaklık ve bol güneş var. 

H.sonu da sıcak. Ufukta yağış yok. 

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 

- ‘Gerçek’in Titreşimleri’ (I) 

- Güneş'in 3 yıllık hareketi 3 dakikaya sığdı 

- Brian Greene: Tek evren bizim evrenimiz mi? 

- Marsa yolcukuk basliyormus. Ancak bileti tek 
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yonlu kesiyorlarmis. Gitmek var donmek yok. 

- Yeni Çağ Bilimi; Biofotonik 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://universumcorpusnostrum.blogspot.com/2012/11/yeni-cag-bilimi-biofotonik.html
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

