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37-) Fetelakka Ademü min Rabbihi kelimâtin fetâbe aleyh* inneHU HUvetTevvaburRahıym;
Âdem, Rabbinden (beynindeki Esmâ mertebesi boyutundan) gelen ilim ile -kelimeler-(yapmaması
gerekeni fark edip, kendisinden açığa çıkan vehmine tâbi olma hatasını itiraf edip) tövbe etti. Tövbesi
kabul edildi. Şüphesiz ki HÛ; O, tövbeyi kabul edip Rahıymiyeti ile bunun güzel sonuçlarını
yaşatandır.
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki: Biz miras bırakmayız. Bizim terk ettiğimiz ancak bir
sadakadır. "
(İBN-KESİR CİLT; X S; 5117)

"HİÇ RESULULLAH'A SALAVAT OKURKEN ONU BİZATİHİ KARŞINDAYMIŞ GİBİ OKUDUN MU??
Hayatınızda bir kere salavat okudunuzmu hiç? İman ediyorsan Resulullah'ın yaşadığına ölmemiş olduğuna,
salavatı getirirken yani okurken onu karşındaymış gibi görüp bizzatihi ona hitap edebildinmi hiç? Bunu
düşündünüz mü? Bir insanın elini sıkarken başka tarafa bakmak görgüsüzlük ve terbiyesizliktir değil mi?
Peki sen Resulullah'a salavat getirirken onun huzurunda olduğunu onun huzurunda olarak o yönelişi
yaptığını hiç düşündün mü? İşte düştüğümüz en büyük gaflet bu... Daha ne bekliyorsun ondan? Sen
karşındaki birini kâale almayıp ona yönelmeden konuşursan bunun sonucu ne olur? İnsanın ölmediğini
yaşadığını, bütün evliyaullahın ölmediğini yaşadığını bununla ilişki kurulabildiğini güya yazmışız biliyoruz,
Resullah'a salavat okuyoruz yani yöneliyoruz, ondan inayet istiyoruz yardım istiyoruz şefaat diliyoruz, dalga
geçe geçe çayırda bayırda dolaşa dolaşa çarşıda pazarda dolaşa dolaşa akraba ziyareti eş dost ziyareti
yapa yapa, salavat? Yok ya ben yapmıyorum ne akrabaya gidiyorum ne ahbapla görüşüyorum ben
koltuğumda oturuyorum. Sen, kafanın içinde ya akrabanlasın ya eşinlesin ya arkadaşınlasın ya işinlesin
ondan sonra "ya Resulullah ya Resulullah Allahumme salli ala seyyidina muhammed?" Ne bekliyoruz ondan
sonra? Çok kişi vardır namaz kılar yorgunluktan başka hiçbir kârı olmaz, çok kişi vardır oruç tutar açlıktan
başka kârı olmaz. Onların namazları melekler tarafından yüzlerine çarpılır. Ama salavatlar kabul olur? Ne
kadar şuursuz bir akış içerisinde gidiyoruz değil mi. Derdimiz düşünmek değil, derdimiz beynimizi
çalıştırmak değil, derdimiz İNSAN olmak değil, şartlanmamız, ne olucak karıya bak plajda gibi giyinmiş
çıplak. Öteki mini etek giymiş. Mini eteği çıkardı çarşaf giydi Müslüman oldu mümin oldu evliya oldu?
Soyunun ne yaparsanız yapın bana ne! Hiçbirinizin dinle alakası olmadıktan sonra giyinsen ne olur
soyunsan ne olur? Beyninizin farkında değilsiniz insanlığınızın farkında değilsiniz söylenenlerin farkında

değilsiniz kelimelerin üstünde dolaşıp duruyorsunuz . Düşünün biraz yahu, söylenenin anlamını düşünün,
beyin vermiş Allah."
Üstad Ahmed Hulûsi

"Beyin hakkındaki son açıklamalarıma dayanan bu blog yazısını "OKU"dunuzmu?
http://blog.milliyet.com.tr/beyniniz-bilimleoyunlarini-acikliyor/Blog/?BlogNo=408491"
Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Gerçek Yakınlık Akrabalık Bağıyla Değil, Sevgi Bağıyla Olur..."
Hz. Ali (r.a.)

"Allah-ü teâlâ başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul
etmez."
Hz. Ömer (r.a.)

"Benlik taslayan, etrafından fikir üretmeyi değil, kendine boyun eğmeyi bekler."
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Kişinin somatik davranışını terbiye etmesi gerekir mi?"
Günün Sorusu

"Allah şeriatın zahirini senden gizlesin ve sana küfrün hakikatini açsın. Çünkü şeriatın zahiri gizli şirktir,
küfrün hakikatı ise açık marifettir."
İbn Arabî Risaleler (2-157)

"Hakkın zatî varlığına yakınlık, maddi varlıktan soyunup, fena alemine geçiş kadardır. Fenâ hali ne kadar
artarsa, Hakka yakınlık o kadar artar. Asıl velî, halinde tam yokluğa varan ve Hakkın varlığını müşahedeye
dalandır. Onun nefsinde, bir şeçme kudreti yoktur. Ve onun benliğinde Hakla beraber ikinci bir varlık, karar
kılamaz. O, birçok kerametle teyid edilmiş olmasına rağmen, hepsinden beridir. Hiç birisi ile ilgisi yoktur.
Orada hiç bir halin ifşası görülmez. Çünkü RUBUBİYET sırrının ifşası küfürdür."
A.K. GEYLANİ Hz.(Sırr’ül-Esrar)

"Kulum; nefsin benim, ruhun benim, kalbin benim, bütün varlığın benimdir. Hep varlığını bana verirsen, her
şeyimi sana veririm. Ben de bütün varlığımla senin olurum."
Ahmed er-Rufâi (Onların alemi)

"Biz Allah'tan gelene razı olursak Allah'ta bizden razı olur .."
Şemsi Tebrizi k.s.

"İnsanları iyi tanıyın; Her insanı fena bilip kötülemeyin..! Her insanı da iyi bilip övmeyin..!"
Hz. Mevlâna

"Sevdası büyük olanın, İmtihanı ağır olur.."
Bediüzzaman

"Sevdası büyük olanın, İmtihanı ağır olur.."
Bediüzzaman

İstanbul 10'ar 10'ar yine dalgalanıyor. Bugün ve yarın 11-12 dereceye iniyor. Bugün sağanak
yağışlı, yarın bulutlu, ince yağmur geçişleri olur. Nisan'da en az 2 sıcaklık dalgalanması daha
var.
Havayı Koklayan Adam
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