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Emri (hükmü) semâdan (dışsal olarak;
burçlar diye tanımlanan Esmâ
özelliklerinin açığa çıkmasıyla oluşan
yapılardan yayılan kozmik
elektromanyetik dalgalarla ağırlıklı
olarak karındaki ikinci beyni ve
dolayısıyla bilinci etkileyerek; ya da,
içsel olarak, holografik gerçeklik gereği
beyindeki datadan açığa çıkan Esmâ
mertebesinden. A.Hulûsi) arzı (yeryüzü
veya beyni) tedbir eder... Sonra miktarı,
bin sene olan süreç içinde O'na urûc
eder (ruh beden yaşam boyutuna
yükseliş veya boyutsal aslına dönüş.
A.H.).
Secde Suresi: 5
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL HALİYM... Açığa çıkan bir olaya ani
ve fevrî tepki vermeyip, açığa çıkış
amacı doğrultusunda değerlendirmeye
alan.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

Rüya üç kısımdır: Biri Allah'tan müjdedir.
Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de
şeytanın korkutmasıdır. Hadis

HAC Bayramı hakkında ÖNEMLİ bilgi
Önümüzdeki Bayram, “Kurban
Bayramı” değildir!. Kurban kesilen
hayvanlar için bayram yapılmaz!.
Halk dilinde konuşulan bu olay gerçekte
yanlış değerlendirmedir.
“HAC ARAFATTIR” sahih hadisi gereği
olarak, Arefe günü denilen günde
Arafat’a gitmiş olan insanlar geçmiş
günahlarına yanlışlarına bilerek
bilmiyerek işledikleri suçlara tövbe
ederler ve bu tövbelerine de icabet olur.
Bu konuda detaylı bilgi “İslâmın temel
esasları” ve “İnsan ve Sırları” isimli
kitaplarımızda mevcuttur.
Bu yüzdendir ki Arafat’ta tövbe edip
bağışlanan insanlar, ertesi günü Bayram
sevinci yaşarlar, bayram yaparlar. Ki bu
da “HAC BAYRAMI” olur.
Arafat’ta hangi tarihte toplanılmışsa, o
gün dünyanın her yerindeki
müslümanlar tarafından “AREFE”, ve
ertesi günü de “HAC BAYRAMI” olarak
nitelenir.
Burada esas Arafat’taki uygulamadır!
Orada, O müslümanlar ne günü Bayramı
kutluyorsa, Dünyanın her yerindekilerin
de aynı günde Bayram sevincine
katılması gerekir.

Arafat’ta “AREFE” özelliği yaşanırken;
“biz o günü “arefe” kabul etmiyoruz”
dolayısıyla ertesi gün yaptıkları
“Bayram”a da katılmıyoruz” demek,
ancak olayın bu inceliğine dikkat
etmemekten ileri gelir.
Esasen “Arafe” de oradakilere ait bir
olaydır; “BAYRAM” da Arafatta
bulunarak HACCI yaşayanların
Bayramıdır!
Bunun dışındakiler onların sevincine,
“Bayramına” ortak olmak amacıyla
“Bayram” yapmaktadırlar.
Arafat’ın özelliği ve orada bulunanların
yaşadıkları bir olay sonucu olan “Hac
Bayramı”nın gününü yerel takvim
günlerine kıyasla değerlendirme yapmak
ve farklı bir günü Bayram ilan etmek ne
derece doğru olur, bunu anlattığımı
anlayanların izânınına bırakıyorum.
Üstad Ahmed Hulûsi

Gereksiz şeylerin peşinden koşan
gerekli şeyleri kaçırır.
Hz. Ali

Hakk'ın yaptığı işlerde kadere sığınma.
Kader içinde cereyan eden işlere de
elini, dilini karıştırma.
Abdülkadir Geylânî Hz.

Üç şey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal,

tekrarsız bilgi, cesaretsiz iktidar.
Şeyh Sadi Şirazi

İnsanlar susanı korkak, görmezden
geleni aptal, affetmeyi bileni çantada
keklik sanıyorlar-ama yanılıyorlar.
Hz.Şems

Nice kişiler vardır ki dizimin
dibindedirler, ama benim için sanki
Yemen’dedirler. Yemen’de olan niceleri
de vardır ki sanki dizimin dibindedirler.
Hz. Mevlana

Her şeyin bir sebebi vardır.
Zaman bu faktörü açığa çıkarır.
Ahmed F. Yüksel
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"Sessizlik de aslında bir çesit konuşma
biçimi."
Susan Sontag
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