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(Yahudiler) sana Ruh'tan soruyorlar...
De ki: "Ruh, Rabbimin hükmündendir.
İlimden size pek az verilmiştir (bu soruyu
soran Yahudilere cevaptır bu)!"
İsra': 85
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL HAFİYZ... Âlemler içindekilerin
varlığının korunması için onların
gerekenlerini oluşturan.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"İman, kalben bilip tasdik etme, dil ile
söyleyip ikrar etme, beden uzuvlarıyla
da amel etmektir."
(Hz. Ali r.a. Kütüb-i Sitte, 16. Cilt , Sf.
492)

Ben size bugüne kadar okuduğum
kitaplar, elde ettiğim bilgilerden
olabildiğince paylaşmaya çalışan bir
insanım. Bunun ötesinde kim bana ne
tür dini bir paye verirse versin bu onun
hayalinde kendi yarattığı payedir. Benim

Allah'a inanan Hz.Muhammedin risaletini
kabul eden bir Müslüman olmamın
dışında hiçbir payem yoktur. Siz
neyseniz bende O'yum. Belki biraz fazla
bilgim olduğu için gelip bana istişare
edebilirsiniz ama bu istişareye rağmen
kesinlikle bildiriyorum ki, hiçbir şekilde
bana hocalık şeyhlik velilik vs. gibi
şeyler yakıştırmayın bu yakıştırmaların
tamamı kendi hayalinizin yarattığı
şeylerdir. Sizin gibi bir kulum. Benimde
bir yığın eksiğim kusurum yanlışım
hatam vardır. Beni bütün bu eksik ve
kusurlarımla kabul edebiliyorsanız senin
eksiğin kusurun sana, bildiklerinden
sualime cevap ver diyorsanız buyrun
başımın üstünde yeriniz var. Ama bunun
dışında hiçbir yakıştırma doğru olamaz.
Ayrıca düşünün ki,Resulullah vefat edip
ahirete intikal ettiği zaman Hz.
Ebubekr'in bir sözü var; "O ahirete intikal
etmiştir, siz ise kendi dininizden
mesulsunuz..." Siz her biriniz kendi
dininizi inancınızı kendinize göre
kendiniz oluşturmak zorundasınız.
Benim inancım sizi bağlamaz. Siz kendi
inancınızdan kendi bilginizden kendi
anlayışınızdan mesulsunuz. Biz Ahmed
Hulusi böyle dedide onun icin böyle
inandık derseniz ve ben yanlışsam bu
mesuliyetten kendinizi kurtaramazsınız.
Sadece ve sadece Kur'an'a ve
Hz.Muhammed'e tabi olmakla
mükellefsiniz mecbursunuz... Bunun
dışında hiçbir kimseye bağlı olmak tabi

olmak gibi bir mecburiyet bir mükellefiyet
söz konusu değildir. Kendinizden daha
iyi bildiğini düşündüğünüz kişilerle bilgi
paylaşımında bulunabilirsiniz. Bir istişari
mahiyette onun bilgilerinden
yararlanabilirsiniz. Ama kendi yolunuzu
kendiniz çizmek mecburiyetindesiniz.
Doğruyu gerçeği aramak
mecburiyetindesiniz. Bütün yaşamınız
boyunca bunu yapmak zorundasınız.
Hepimiz Resulullahtan gelen ışıkla
Kur'an ı anlamaya çalışacak ahirete
kendimizi hazırlamak ve bu yolda
gereken şeyleri yapmak durumundayız...
Üstad Ahmed Hulûsi
(198- Hac sohbetinden alıntıdır)

Kabre azıksız giren, vapursuz denize
çıkmış gibidir.
Hz. Ebubekr (ra)

Sensin vücut ve vücudun nefsi
(vücudun ta kendisisin) sende mevcut
olan, hasledilemez. (sınırlanamaz,
kayıtlanamaz) Senin dışarıya asla
ihtiyacın yok. Alemde satır satır yazılan
her şey senden çıkmaktadır.
Hz. ALİ (ra.)

"Olursa olur suyu , olmazsa karpuz
suyu."A.H
Karpuzdan faydalanınız ve ona ta'zim

(saygı) ediniz. Çünkü onun suyu
cennetten, tadı da cennet tadındandır...
karpuz cennet (meyvelerin)dendir.
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman
Alametleri, s. 313)
Bağlantıya dikkat .
YK

Nereye gitsem benimle olan "dostu"
seviyorum. O hep benimle , yanimda
tasidigim. En buyuk sevincimi bile buruk
bir huzne ceviren.
Muhyiddin İbni Arabi

Vücudun rahatı az yemekte; rûhun
rahatı az günahtadır.
İmâm-ı Gâzâli

Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde
artmayan, kötülük gördüğünde de
eksilmeyendir.
Yahyâ bin Muâz-ı Râzî (Rahmetullahi
aleyh)

Takdir kader genetik kodlardaki
farklılıklardan kaynaklanır.
Ahmed F. Yüksel
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge
r/?UyeNo=2474634
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"Bu dünyadaki en zor şey, kendi kendine
sadık kalmaktır."
Dostoyevski
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