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"Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin
sene gibi olan bir süreç içinde urûc
ederler (hakikatlerindeki Allâh'a ermek
için yöneliş süreci) O'na."
Me'aric: 4
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
�
ES SABÛR...
"Eğer Allâh insanları zulümlerinden
dolayı sorumlu tutup sonucunu hemen
yaşatsaydı; (arz) üzerinde hiçbir DABBE
(insan değil insan bedeni) bırakmazdı!
Fakat onları hükmedilmiş bir vakte tehir
ediyor... Ecelleri geldiği vakit de ne bir
saat geri kalırlar, ne de öne geçebilirler"
(16.Nahl: 61) Her yaratılmış olanın
amacına uygun işlevini yapmasını
bekleyip, o işlevini tamamladıktan sonra
sonuçlarını yaşatan. Zâlimin zulmüne
müsaade etmesi, yani Sabûr özelliğini
açığa çıkarması, hem zâlim hem
mazlum yönünden yaşanacak işlevin
tam hakkıyla yaşanması ve daha sonra
da sonuçlarının oluşması içindir. Belânın
büyüğünün açığa çıkması, zulmün
büyüğünün oluşmasını gerektirir!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�

İmanın temeli ve en kuvvetli alameti,
hubb-i fillah ve buğd-i fillahtır. Yani
Müslümanları sevmek ve Müslümanlara
düşmanlık edenleri sevmemektir.
Hadis
�
ŞARTLANMA ÜZERİNE... Davranışlara
bakıpta geri kalmak şartlanma putuna
takılmaktır. Kişilerin davranışlarına
bakarak hüküm vermek şartlanmadır.
Eğer senin yetişirkenki devrende seni
şartlanırmasalardı şu tür hareketler
doğrudur şu tür hareketler yanlıştır diye,
senin herhangi birini davranışından
dolayı suçlaman kötü görmen
olacakmıydı? Hayır... Ama sen bu
hareket güzel bu hareket kötü, bu
hareket ulvi bu hareket sufli diye
şartlandığın için, o şartlanmana uygun
düşmeyen bir hareketle karşılaştığın
zaman ne diyorsun? Bu kişi kötü kişi. Bu
kanıya nasıl varıyorsun o fiili ortaya
koymasından dolayı... O fiile'de
şartlanmayla hüküm vermiş oluyorsun
sonuçta. Peki sen gerçekten o fiili ortaya
koyan kişinin kalbindekini biliyormusun?
O fiili niye hangi sebeple ortaya
koyduğunu biliyormusun? Niye demişler
hiçbirşey hakkında hüküm verme,
hüküm Allah'a aittir diye? Kalbini ve
niyetini bilmediğin davranış için hüküm
vermek sana yakışmaz... Sedece
gördüğünü gör ve gördüğünü söyle.

Gördüğünü bir adım ötesine dair fikir
yürütmeye kalktığın vakit bu "zan" olur.
Zan'da en büyük suçtur demiş... Senin
şu anda yapın bedensellik ve
şartlanmalarla oluştuğuna göre, senin
şartlanmasız olarak bir olayın gerçeğini
görüpte hüküm verebilmen mümkünmü?
Değil. Öyleyse tek çıkar kurtuluş yolu
var, o da, ne tür davranış görürsen gör,
o davranışı ortaya koyan birim hakkında,
hiç bir hüküm yürütme ! Ne müspet ne
de menfi... Ne ulvi ne de sufli... Zan'na
dayalı fikir yürütmeyi mutlak surette terk
etmek zorundasın...
Üstad Ahmed Hulusi
❤
İnsanların en acizi insanlardan kardeş
edinemeyenidir. Bundan daha acizi de
kardeş edindikten sonra onu yitirendir.
Hz. Ali (ra.)
�
On derviş bir kilimde uyurken iki padişah
bir dünyaya sığmaz.
Şeyh Sadi Şirazi
�
İnsan, sözünü yağmur gibi yumuşakça
indirmeli kulaklara; Kırıp dökmemeli,
damla damla söylemeli, ince ince
sevmeli.
Hz. Mevlana
�

Ağızdan çıkan her söz insanı
kayıtlamaz. Ancak ALLAH'ta vadinden
dönmez.
Ahmed F. Yüksel
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge
r/?UyeNo=2474634
http://blog.milliyet.com.tr
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-fyuksel
http://blog.radikal.com.tr/
�
İstanbul yine bahar tadında, güneş
görülüyor, 14-15'e çıkıyor. MotorsikletBisiklet için iyi bir gün, yalnızca çiy
oluşuyor, sabah-akşam dikkat. Yarın
öğleden sonra akşam gibi yağış geliyor.
Havayı Koklayan Adam
�
Sizin İçin Seçtiklerimiz...
http://www.okyanusum.com/belgesel/ec
hart_aglamak.html
http://www.okyanusum.com/belgesel/ast
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http://www.finanscaddesi.com/Kulis/225
93/yalcintasin-yeni-adresi-deik-mi.html
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