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63-) Ve iz ehaznâ miysakaküm ve refa`na 

fevkakumütTûr* huzü mâ ateynâküm 

Bikuvvetin vezkürû mâ fiyhi le`alleküm 

tettekun; 

Hani sizden söz almıştık ve Tur`u da 

üstünüze kaldırmıştık (Musa`nın bir 

mucizesi). Size verdiğimizi (hakikat bilgisini) 

bir kuvve olarak tutun ve onun içinde olanı 

zikredip hatırlayın ki korunabilesiniz. 

64-) Sümme tevelleytüm min ba`di zâlike, 

felevla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU 

leküntüm minel hasiriyn; 

Oysa bunun ardından yine yüz çevirip eski 

hâlinize döndünüz! Allâh`ın fazlı ve rahmeti 

olmasa kesin hüsrana uğrayanlardan 

olurdunuz. 

65-) Ve lekad alimtümülleziyna`tedev minküm 

fiysSebti, fekulna lehum kûnû kıradeten 

hasiiyn; 

Yemin olsun ki sizden Sebt`te (Cumartesi`ye 

hürmet etmeyip) haddini aşanları siz 

bilirsiniz. Onlara şöyle dedik: "Aşağılık 

maymunlar (hakikatinin getirisini yaşamayı 

terk edip taklitle yaşayanlar) olun!" 

66-) Fece`alnâha nekâlen limâ beyne yedeyha 

ve mâ halfeha ve mev`ızaten lil muttekıyn; 

Bu; olayı yaşayanlara ve onlardan sonra 

gelenlere ibret bir ceza olsun; korunmak 

isteyenler de bundan öğüt alsınlar, diyedir. 
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"ER REZZÂK..." 

Hangi boyutta veya ortamda olursa olsun 

açığa çıkan birimin yaşamının devamı için 

gereken her türlü gıdayı veren.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 



"İmanın tadını almak isteyen, Sevdiği kişiyi 

ALLAH (c.c.) için sevsin…!" 

Hz. Muhammed (s.a.v) 

 

 

"Mezara, tek başına ve canlı, şuuruna sahip 

olarak bırakılacağını ve bu hâldeyken 

gömüleceğini biliyor musun?.. Tedbirin ne?.. " 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Üstad Ahmed Hulûsi' den müthiş sözler 

YÜZÜNE DEDİKLERİ DEĞİL ARDINDAN 

KONUŞTUKLARI ÖNEMLİDİR..."  

(yazının devamı) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"AHMED HULÛSİ HAYRANLIĞI/ Mustafa 

Ceceli'den... "  

(yazının devamı) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Kişinin sözü, aklını ve faziletini gösterir." 

Hz. Ebubekir (r.a) 

 

"Allah’tan korkan kimse, nefsinin her istediğini 

yapmaz. " 

Hz.Ömer (r.a) 

 

"Seven sevgilisinin kelâmından doymaz." 

Hz. Osman (r.a) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://haber.gazetevatan.com/aysecik-ile-omercik/533458/4/yazarlar
http://www.aksam.com.tr/ekler/cumartesi/asil-normal-olan-benim/haber-199613


"Mental insan, kendini zamana sıkışmış 

hissetmenin, uzun agorafobilerin (alan 

korkusu), kalp çarpıntılarının, nefessiz 

kalışların, hayatı hevessiz ve heyecansız 

bırakan kuruluğun, can sıkıntısının içinde 

bocalar durur." 

Ahmed F. Yüksel 
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"İçme Adâbı 

Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem suyu ve 

diğer meşrûbâtı üç nefeste içer (Buhârî, 

Eşribe, 26) ve bu husûsta da şöyle buyururdu: 

“Deve gibi bir nefeste içmeyin. İki, üç nefeste 

için. Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin; 

içtikten sonra da elhamdülillah deyin.” (Tirmizî, 

Eşribe, 13) 

Burada esas olan suyun yavaş yavaş 

içilmesidir. Suyun miktarına göre yudum sayısı 

arttıırlabilir ve azaltılabilir. 

Rasulullah-aleyhisselâm- suyu üç nefeste 

içmenin faydalarını şöyle açıklamıştır: 

1. Üç nefeste içen kimse suya iyice kanar, 

böylece susuzluğu teskin edilmiş olur. 

2. Suyu üç nefeste içmek sağlığa daha 

uygundur. (Müslim, Tahâret, 65; Eşribe, 121)" 

http://blog.milliyet.com.tr/sanal-duvarlar/Blog/?BlogNo=412734
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


(yazının devamı...) 

TG 

 

"Vefa sevgidir... Şartsız hesapsız sonu 

olmayan, Bir sevginin ta kendisidir. Bu 

dünyadan vefa arama! Çünkü vefası bile 

vefasızdır... " 

Şems 

 

"Mücevher varken pul neye yarar, Azmini 

bilmeyen kul neye yarar, Herkes bir yol tutmuş 

gidiyor, ALLAH 'a gitmeyen yol neye yarar... " 

HZ. Mevlana 

 

"Bir babanın kızına yapabileceği en büyük 

kötülük; Onu namaz kılmayan biriyle 

nikâhlamaktır. . " 

Gavs-ı Sani Hz. 

 

"Ben Ölünce Bir Elimi Tabutumun Dışına Atın, 

İnsanlar Görsünler Padişah Olan Kanuni Bile 

Eli Boş Gitmiştir. " 

Kanuni 

 

"Ben ne zaman öyle durup dururken, öyle 

damdan düşer gibi açıp seni okumaya 

başlasam anlıyorum ki; mahvolmuşum." 

Orhan Veli Kanık 

 

http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/icmeadabi.html


"Küçük üzüntüler konuşurlar, büyük dertler 

dilsizdir." 

(Nijerya Atasözü)  

 

İstanbul'da süper bir h.sonu. Bol 

güneşli, 27 derece. Gelecek 

haftaiçi de gökyüzünün durumu 

değişmiyor. Sıcaklık p.tesi 28, 

çarşamba ise 22 derece. Ama 22 bile normalın 

4 derece üstü. 

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 

- Yakıt pillerinin uzaydaki potansiyel 

uygulamaları 

- Renkler nasıl oluşur 

- "Ölümden sonra bilinç: O gördüğüm beyaz 

ışık neydi?" 

- İbn Arabi - Aşk'tır Benim Dinim / Amina 

Alaoui 

- Öğrenirken sağ, hatırlarken sol yumruk 

- ‘Gerçek’in Titreşimleri’ (I) 

- Güneş'in 3 yıllık hareketi 3 dakikaya sığdı 

- Brian Greene: Tek evren bizim evrenimiz mi? 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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