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111-) Ve kalû len yedhulel cennete illâ men
kâne hûden ev nesara* tilke emaniyyühüm* kul
hâtû bürhâneküm in küntüm sadikıyn;
Dediler ki: "Yahudi veya Hristiyan olanlardan
başkası cennete girmeyecek!"... Bu onların
kuruntularıdır! De ki: "Eğer doğru
söylüyorsanız delilinizi koyun ortaya!"...
112-) Belâ men esleme vechehû Lillâhi ve
huve muhsinun felehû ecruhu `ınde Rabbihî,
ve lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn;
Hayır (olay onların kuruntuladığı gibi değil)!..
Kim (vechinin) hakikatinin Allâh (Esmâ`sının
açığa çıkışı) için olduğunu hissederse, işte
onun mükâfatı Rabbindendir (hakikatindendir).
Onlara ne korku vardır ne de hüzün verecek
bir şey!
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL BÂİS..."
Sürekli yeni yaşam boyutlarına dönüştüren!
"Her an yeni bir şe'nde" oluşun mekanizması
olarak sürekli yeni bir hâl yaşatan.
Bu özelliğin insanda açığa çıkışı itibarıyla...
"ÂMENTU"da da yerini alan "Ba'sü ba'delMevt
= ölüm akabindeki diriliş" anlamındadır...
"Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o boyutların
uygun bedenlerine dönüşeceksiniz!"
(84.İnşikak: 19) âyetindeki işlev de bunu
anlatır...
Ölümü TATMAK ve bunun devamı yeni bir
yaşam hâline başlamak. Şu dünya (beden)

yaşamımızda iken de bu bâ'slar mümkündür...
Velâyet - Nübüvvet - Risâlet bâ'sları gibi! Ki,
bunlarda dahi yeni bir yaşam mertebesi söz
konusudur!
Tohumun kabuğunu çatlatıp mahsulünü açığa
çıkarması gibi, ölü (bilkuvve - işlevsiz - nesnel)
olanı bâ's edip dirilten, demektir. Açığa çıkana,
yeni yaşam ortam veya boyutuna kavuşana
göre, bir önceki ortama uygun yaşam bedeni
"kabir" hükmündedir... "O Saat (vefat)
muhakkak gelecektir, onda hiç şüphe yoktur.
Kesinlikle Allâh, kabirlerde (bedenleri içinde)
olan nefsleri (bilinçleri) bâ's edecektir
(varlıklarındaki Esmâ özelliğiyle yeni bir beden
oluşturarak yaşamlarına devam ettirecektir)!"
(22.Hac: 7) Üstad Ahmed Hulûsi [Dua ve Zikir
kitabından alınmıştır.]
Üstad Ahmed Hulûsi

"Resulullah (sav) omuzumdan tuttu ve: "Sen
dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol"
buyurdu. İbnu Ömer (radıyallahu anh)
hazretleri şöyle diyordu: "Akşama erdinmi,
sabahı bekleme, sabaha erdinmi akşamı
bekleme. Sağlıklı olduğun sırada Hastalık halin
için hazırlık yap. Hayatta iken de ölüm için
hazırlık yap." (Tirmizi'nin rivayetinde, "yolcu
gibi ol sözünden sonra şu ziyade var: "Kendini
kabir ehlinden added.") "
Kaynak: Buhari, Rikak 2; Tirmizi, Zühd 25,
(2334)

"SEN HİÇ AŞIK OLDUNMU?
Birisi gelmiş bir şeyhe beni yetiştirirmisin
demiş. Şeyh: Evladım sen hiç aşık oldunmu
diye sormuş. Olmadım demiş derviş adayı.
Şeyhte evvela sen git önce aşk yaşa, aşık ol
öyle gel demiş... Sende aşk yoksa, sende

sevgi yoksa, sende sevdiğin uğruna herşeyini
terk edebilecek bir kapasite yoksa, sen bu Sufli
frekanstan bu yüksek frekansa çıkamazsın.
Üstad Ahmed Hulûsi

"@AhmedHulusi: Herkes ebeden beynindeki
bilgi tabanının oluşturduğu DÜNYASINDA
yaşar... Başkasından geliyor sanarak!"
Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Din Allah hükümleridir. Ferdiyet hükümleri
değil, Uluhiyet hükümleridir. Bunun için
gereken marifetin sana öğretilmesidir.
Sen alışkanlıklarına göre yaşarken, risalet
hükümleri sana teklif edilmiş, zorluğundan
ötürü buna iman etmen istenmiştir. İman
tabiatina zıt gelen şeydir.
Akıllı nefsini dinleştirir diyor Efendimiz sav.
Nefsinin müslüman olmasını sağlar. Allah'ı
tanımayan cahildir.
Akıllı o kimsedir ki nefsini müslüman edendir.
Bir velinin alametlerinden biri yüzüne karşı
onun veli olduğunun söylenememesidir. Veli
beyni çocuk beyni gibidir anında oluşturur. "

"Yenilik, toplumsal değerlerin çok fazla dikkate
alınmadığı ortamlarda gelişiyor. "
Ahmed F. Yüksel

Farkındalık...
Farkındalık...
Ahmed F. Yüksel

"İnsanlarla öyle iyi geçinin ki, düşmanlarınız
bile ölümünüze ağlasın."
Hz. Ali (r.a)

"Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça
asaletin, cömertlik olmadıkça zenginliğin
faydası olmaz..."
Hz. Ömer (ra)

"Ben Eflatun ile buluştum. Zahir ehli onu kâfir
sayar.
Ve onu Gayb alemini, nurla aydınlıkla
doldurmuş gördüm.
Ve onu öyle bir makam tutmuş gördüm ki,
Evliyadan hiçbirinde öyle makam görmedim.
Ona sordum:
Sen kimsin ?
Şöyle anlattı: “Ben zamanın kutbuyum.
Zamanların birinci geleniyim.” "
Abdulkerim Ceyli

"Ya Rabbi! Rahmetinden esen bir genişlikle,
sana karşı günah işlemekten bizleri muhafaza
buyur. Amin.."
Abdülkadir Geylani ks

"Aşk, mumdan kayıkla ateş denizinden
geçmektir."
Mevlana

"Tevhid olmadan vahdet olmaz. Bizim yolumuz
ise dikenli yoldur, Ayağını seven gelmesin..."
Seyyid Kutub

"Dogru bilgi, tespit, nedenlerin araştırılması ve
çözüm üretmek barış içinde yaşamak için
gereklidir."
Beyza Zapsu

"Bilgi arttıkça, ego azalır. Bilgi azaldıkça, ego
artar."
Einstein

İstanbul'da bol güneş var, 27
dereceyle beraber hiç fena değil.
Ama pazar için bu havayı
referans almayın, zira yağmur
ihtimali var. Sıcaklık da uzun aradan sonra
normalin altına, 22-23'lere iniyor.
Havayı Koklayan Adam
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