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111-) İnnAllâheştera minel mu`miniyne
enfüsehüm ve emvalehüm Bienne lehümül
cennete, yukatilune fiy sebiylillâhi feyaktülune
ve yuktelune va`den aleyhi hakkan fiyt Tevrati
vel İnciyli vel Kur`an* ve men evfa Bi ahdiHİ
minAllâhi festebşiru Bi bey`ıkümülleziy
baya`tüm BiHİ, ve zâlike hüvel fevzül azıym;
Muhakkak ki Allâh iman edenlerden,
karşılığında onlara cennet vermek üzere,
nefslerini ve mallarını satın almıştır... Allâh
uğruna savaşıp, öldürürler veya
öldürülürler... Tevrat`ta, İncil`de ve
Kurân`da, üstlendiği Hak vaattir! Kim
Allâh`tan daha kuvvetli, ahdini yerine
getirebilir? O hâlde O`nunla yaptığınız bu
alışverişten dolayı sevinin! Aziym kurtuluş
işte budur!
9 - TEVBE
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL ĞAFUR..."
Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi
gereken. Gerekli arınmayı yaptırtarak
Rahıymiyetin nimetlerine erdiren. Rahıym
ismini tetikleyen!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Bir nefis haksız yere öldürülmez ki, onun
kanında Adem’in ilk oğluna bir günah
düşmesin. Zira, öldürme yolunu ilk koyan

odur."
(İBN-İ KESİR C; XI S; 6265) Hadis

"RÜYANIN DIŞINDA DA KAFANDA
MEYDANA GELEN HAYALLERİN
ÇOĞUNUN KÖKENİNDE, İKİNCİ BEYİN
YATAR... -1
Bugün artık eskiden olduğu gibi tarikat olayı
bitmiştir. Gidip ben şeyhe bağlanayım ki şeyh
beni adam etsin olayı yok artık. Tarikat devri
kapandı. Şeyhlik devri kapandı. Tarikat şeyhlik
dediğin olay şu anda oyun ve eğlenceden
başka birşey değil..! (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Sayfaların üst bölümünde göreceğiniz beğeni
paylaşım butonlarına tıklayarak, İngilizce
Site'nin ana sayfasına erişim potansiyelini
arttırabilirsiniz... google, twitter, facebook) "
http://www.ahmedhulusi.org/en/

"Frekans Çözücü: BEYÎN
İSLÂM” kitabının “Materyalist Müslümanlık“
bölümünde yazdığımız bir paragrafın bir hayli
zor anlaşıldığı bize ulaştı… Bu konuyu detaylı
bir şekilde “TEK’İN SEYRİ“ isimli kitabımızda
yazmamıza rağmen; içinde yaşadığımız
SİSTEME dair bazı bilgileri ihtiva etmesi
sebebiyle, aşağıdaki bölümü bu kitaba
eklemeyi uygun gördüm… " (yazının devamı...)
Ahmed Hulûsi

"Her bilgiyi bir başka bilgi dekode eder."
Ahmed F. Yüksel

Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek

Bellek-zaman ve sezgi
Bellek-zaman ve sezgi

Ahmed F. Yüksel

"Kişiliğini makamdan alanlar, makamdan sonra
kişiliksiz kalırlar."
Hz. Ömer (r.a)

"Allahım! Bizi kendi sözlerimizle ve kendi
amellerimizle imtihan etme! Onlar sebebiyle
cezalandırma, bize lütfunla, kereminle,

cezamızdan vazgeçmekle ve müsamahanla
muamele et. Amin!.. Allahım! Ey bütün
varlıkları yaratan. Ey sebeplerin müsebbibi!
Bizi varlıkları ve sebepleri sana ortak tanıma
bağından kurtar Allahım! Beni de dua isteyeni
de kendinden başkasına muhtaç etme! Yalnız
sana muhtaç olalım. Seninle müstağni olalım
yalnız seni zikredelim. Yalnız senden isteyelim.
Allahım! Bizler hepimiz seni murad ediyoruz.
Seni diliyoruz. Ancak, afetler ve engeller bizim
önümüzü kesiyor. Sana gelmemize mani
oluyorlar. Allahım! Bizi gaflet uykusundan
uyandır. Bizim kimimizi, kimimizden
faydalandır. Bizi yalnız kendinle meşgul et! Ta
ki nefislerimiz ıslah olsun. Nefislerimize sana
gelen yolu göster, ömrümüzün kalan kısmını
senin yolunda meşguliyetle geçirelim Âmin."
Abdülkadir Geylani (k.s.)

"Atalarının dindarlığı ile kurtulacaklarını
sananlar, babalarının yemesi ile doyacaklarını
zannedenler gibidirler."
İmam Gazali k.s

"Şu toprağa, sevgiden başka tohum ekmeyiz.
Şu tertemiz tarlaya, başka tohum ekmeyiz biz"
Mevlânâ Celâleddin Rûmî

"Sevgiyle yoğrulmamışsa yüreğin,
Tekkede manastırda eremezsin.
Bir kez gerçekten sevdinmi bu dünyada,
Cennetin, Cehennemin üstündesin."
Ömer Hayyam

"İlişki kuracaksın ama muhtaç olmayacaksın;
seveceksin ama sevgin bir ihtiyaç olmayacak.
Seveceksin ama sahip çıkmayacaksın;
seveceksin ama kıskanmayacaksın. Ve sevgi,
içinde kıskançlık olmadığı, sahip çıkma
olmadığı zaman sevgidir."
Osho

"En güçlü iki savaşçı, sabır ve zamandır.
Tolstoy

"İzin verdiğim kadar bilebilirsin beni, gerisi
sadece zannettiklerindir."
Cemil İpekçi

İstanbul'da geceki kuvvetli
sağanağın ardından yağış son
saatlerinde. Öğlene kalmadan
ömrünü tamamlar. Yarından
itibaren 1 hafta yağış yok, güneş var. Bugün
22, h.sonu 28-29 derecelerde.
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