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110-) Ve ekıymus Salâte ve atuzZekâte, ve mâ
tukaddimû lienfüsiküm min hayrin tecidûhu
indAllâh* innAllâhe Bimâ ta`melûne Basıyr;
Siz salâtı ikame edin (Allâh`a yönelişinizi
zâhiren ve bâtınen hakkıyla yapın) ve zekâtı
verin (Allâh`ın size ihsanından bir kısmını
karşılıksız paylaşın ihtiyacı olanlara)... Ne
hayır yaparsanız, Allâh indînde (beyninizin
derunundaki Esmâ hakikati boyutunda) onu
bulursunuz... Muhakkak ki Allâh (varlığınızı
oluşturan Esmâ`sıyla) Basıyr`dir
yaptıklarınıza.
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL MECİYD..."
Açığa çıkardığı muhteşem yaratış dolayısıyla
şanının yüceliğini ortaya koyan!
Üstad Ahmed Hulûsi

" «Allah-ü Taâlâ, bir kulu severse., onu çeşitli
denemelere tabi tutar. Yani: İptiiâya uğratır.
Kul, o iptilâlara sabrettiği takdirde, ona
üstünlük vererek sever.. Şayet şükür yoluna
girerse., bu sefer onu, zatına seçer..» Bu
Hadis-i Şerifle anlatılması istenen mana şudur:
-Allah-ü Taâlâ, bir kulu severse., onu fena hali
denemelerine sokar.. Bundan sonra, fenadan
da, fena haline geçirir.. Daha sonra, Fena
halini de kaldırır; beka makamına vardırır..

İşbu manaya şu Âyet-i Kerime ile işaret
edilmektedir: «Allah-ü Taâlâ, müminlerin
mallarını ve canlarını satın aldı.. Ki onlara:
Cennet vardır..» (9/111) "
Hz. Muhammed (s.a.v.)

"DECCALİYET SENİ YÜKSEK FREKANSLI
BAKIŞ AÇISINDAN KOPARTIP DÜŞÜK
FREKANSLI YAŞAMI BENİMSETENDİR! 3/3
Yaşamınızda MALAYANİ konuşmaları terk
edin. Ne demek peki malayani? Bilinçli bir
şekilde kendi hakikatının farkındalığını
yaşayamayacağın konuşmalardan uzak dur!
Kendi bilinç düzeyinin getirisi olan konuşmaları
yapamayacaksan konuşmaya girme.
Mecbur kaldığın şey nedir ticaret yapıyorsun al
ver tamam bunları yaparsın, arabana Müşteri
bindi abi napıyorsun keyfin nasıl çoluk çocuk
nasıl, hayatta bundan daha saçma bir
konuşma olmaz. Çoluk çocuk nasıl abi iyimi?
iyi olsa ne olur kötü olsa ne olur? sanane!
Yapacağın birşey varmı?
Sanane. Yapan yapacağını yapıyor,
yapmayanda yapmıyor.
Bu konuşmanın getirisi ne? Seni düşük
frekansta helak etmekten başka birşey
yapmıyor. Getirdin mi götürdün mü aldın mı
verdin mi. Fıkra dinliyoruz Nasrettin hoca
anlatıyor. Hoca birgün evinin önünde
oturuyormuş, birisi elinde tepsiyle geliyormuş,
hocaya demişler ki hoca birisi elinde bir tepsi
baklavayla geliyor. Bana ne demiş. Hoca senin
eve geliyor ama demiş, Sana ne demiş. Ne
güzel hikaye... Beni ilgilendiriyorsa sana ne,
seni ilgilendiriyorsa bana ne. Cehennem
ehlinin çoğunluğunu kadınlar oluşturacaktır
diyorlar, niye? (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"@AhmedHulusi: Seyir'deki ÖZ'ün burcu
olmaz! Horoskop, beden yada ruhun (ölüm
ötesi beden anlamında) yapısını açıklar.
Astroloji dünyanı tanımlar; ÖZ'ünü değil. "
Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Kendini ıslah et ki insanlar da sana karşı iyi
davransınlar."
Hz. Ebubekir

"İki yüzlü insanların dilinde tat, kalbinde ise
fesat gizlidir."
Hz. Ali

"Duygularına hükmedemeyen, duygularının
esiri olur."
Ahmed F. Yüksel

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

"Güneş, dünyadan çok daha büyük olduğu
halde, gözle bakıldığında bir kalkandan daha
büyük değildir."
Muhyiddin Arabi

"Sana dilsiz, dudaksız sözler söyleyeceğim
Bütün kulaklardan gizli sırlardan
bahsedeceğim Bu sözleri sana, herkesin içinde
söyleyeceğim ama senden başka kimse
duymayacak Kimse anlamayacak."
Şems Tebriz'i

"Ey kör! Bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur boş!
Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş!
Şu durmadan kurulup dağılan evrende
Bir nefestir alacağın, o da boştur boş!"
Ömer Hayyam

"Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha
çok azarlar."
Tolstoy

"SEVGİ kendin olma özgürlüğünü tanır sana; o
sahip olmak değildir. SEVGİ sonsuzluktur.
Eğer varsa, o zaman sürekli olarak gelişir ve
gelişir. SEVGİ başlangıcı bilir ama sonu
bilmez... "
Osho

İstanbul, h.sonuna ilerlerken
gözün kulağın biraz daha fazla
bizde olsun. Pazar yağış ihtimali
var, sıcaklık 25'e iniyor. Bugün

sabah biraz bulutlu, birkaç saate dağılır, 29
derece. Yarın da aynı.
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