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43-) Ve ekıymusSalâte ve atuzZekâte verke`u
ma`arraki`ıyn;
Salâtı ikame edin (âfakî ve enfüsî yönelişi
yaşayın), zekâtı (size bağışlananın bir kısmını
karşılıksız) verin; rükû edenlerle beraber
rükû edin. (Varlığınızdaki Allâh Esmâ`sının
azametini hissedip, tespih edin ve bunun
nefsin hakikati olan Muhıyt tarafından
algılandığını, rükûdan kalkıp "semi`Allâhu..."
derken fark edin.)
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"HÛ..."
"HÛ'vAllâhulleziy lâ ilâhe illâ HÛ"! İster vahiy
yollu gelsin, ister bilinç yollu üzerine eğilinsin,
algılanan her "şey"in hakikatinin derûnu...
Öylesine ki; Ekberiyet tecellisi sonucu önce
"haşyeti", sonucu olarak da "hiç"liği yaşatır ve
bu yüzden de O'nun hakikatine erişilemez!
"Basîretler ona ulaşmaz!" Mutlak bilinmezliğe
ve kavranılmazlığa işaret ismidir! Nitekim
"ALLÂH" dâhil tüm isimler "HÛ"ya bağlı geçer
Kurân'da! "HU ALLÂHu EHAD", "HU'ver
Rahmânur Rahıym", "Hu'vel'Evvelu vel'Ahıru
vez'Zahiru vel'Batın", "HU'vel Aliyyül Aziym",
"HU'ves Semiy'ul Basıyr" ve Haşr Sûresi'nin
son üç âyeti gibi! Bu arada şunu da bir diğer
okunuş şekli itibarıyla fark ederiz ki, isimlerin
öncesindeki "HÛ" ismi işaretiyle önce tenzih
vurgulaması yapılır, sonra da söz edilen
isimlerle teşbihe işaret edilir. Bu da hiçbir
zaman gözden kaçırılmaması gereken bir

işarettir.
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
Üstad Ahmed Hulûsi

"Ebu Hureyre (r.a.) demiştir ki: "Medinelilerden
bir müslüman vardı. Nebi sallallahü aleyhi ve
sellem'in huzurunda bulunur, hadisler duyar,
hayran kalırdı. Fakat (duyduklarını)
ezberleyemezdi. Bu durumu Resûlullah'a
şikayet etti ve dedi ki: -Ya Resûlullah, ben
sizden hadisler duyuyorum, bunlar beni mest
ediyor. Ne var ki ezberleyemiyorum (hafızam
zayıf).
Resülullah sallallahü aleyhi ve sellem de ona;
"- Sağ elinden yararlan!" buyurdu ve yazmaya
işaret etti. "
Hadis

"VELAYETİ AMME ve VELAYETİ HASSA
ÜZERİNE...
Veliler iki sınıftır. Birisi velayeti amme, öteki
velayeti hassa. Velayeti amme, Hz.
Muhammed'in (as) nübüvvetine teslimiyet
sonucu olarak meydana gelen bir velayettir ki,
buna şeriatın evliyası denir. Nübüvvete
teslimiyet vardır! Yani Hz. Resulullah'ın (as.)
nübüvveti kanalından insanlara tebliği ettiği
yapılmasını tavsiye ettiği yapılmamasını
önerdiği şeylere tam bir uyumla velayet
noktasına ulaşır kişi. İşte bu velayeti
ammedir... İkincisi, velayeti hassadır. Bütün
gelmiş geçmiş büyük evliyullah bu kemâle
Resulullah'ın getirdiği risalet hakikatına imanın
sonucu olarak bu noktaya gelmişlerdir. Yani
velayeti hassanın kaynağı risalet hakikatına
iman, velayeti ammenin kökeni ve dayanağıda
nübüvvet hakikatına teslimiyettir... Dolayısıyla
yapılan çalışmalar, çekilen normal zikirler

şunlar bunlar hep velayeti ammeye giden
yolun adımlarıdır... Öbür bahsettiğim olaysa,
tamamen velayeti hassa sırlarına yönelmek
için gerekli olan bilgilerdir... "
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

"Fikir çatışmalarından hakikat çıkar."
Hz. Ali (r.a)

"Epifizdeki salt/yüksek enerjiyi hissetmeye
çalışın."
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Şakilik neyin göstergesi olur?."
Günün Sorusu

"İlk akla gelen şeylerin tümü rabbanidir. Ve
bunları söyleyen kimse kesinlikle yanılmaz."
Muhiddin Arabi

"Tebessüm bedavadır. Vereni üzmez, alanı
mutlu eder."
Hz. Şems

"Yere düşüp kırılmayan bardak gördüm ama,
Aşk'a düşüp kırılmayan kalp görmedim."
Hz. Mevlana

"Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok Kızıl
dudaklar, mis kokulu şaraplar yok Sabahlar,
akşamlar, sevinçler, tasalar yok Ben
düşündükçe var dünya, ben yok o da yok.."
Ömer Hayyam

"Ne Hz. Ebubekir sünni, Ne Hz. Ali Şii,
Ne Hz. Musa Yahudi,
Ne Hz. İsa Hıristiyan,
Ne Buddha budis idi.
Onların bunlardan haberi bile yoktu... "
Ali Şeriati

"Asaletinde güvenirlik, tabiatında kerem,
ahlakında sebat, nefsinde şeref ve kalbinde
Allah korkusu tanımadığın kimseden, dünya ve

ahiret işlerinden hiçbiri için hayır bekleme."
İmam Ali Rıza

"Sen hiç ; Real Madrid'e 3 gol attın mı ? Real
Madrid'e karşı 4 4 4 diye bağırdın mı ?
İspanyol spikere ''ne olursun bitsin tanrım bu
maç'' dedirtebildin mi ? Real Madrid'e forvet
çıkartıp, stoper aldırdın mı ? Mourinho'ya
''korktum'' dedirtebildin mi ? Ronaldo'ya ''iyi bir
ders aldık'' dedirtebildin mi ? Real Madrid'e 11
kişi defans yaptırabildin mi ? Higuain ve
Ronaldo'yu resimde ki surat ifadesinde gördün
mü ?
İyi ki Galatasaraylıyım dedin mi ?
Türkiye'dir GALATASARAY!"

İstanbul tüm meteorolojik
parametreleriyle, güneşiyle,
bulutuyla, yağmuruyla, 15-16
derecelik ılık havası tam nisan
havasında. Gün ortalarında sağanak yağışlı.
Yarın 20, c.tesi 23 derece.
Havayı Koklayan Adam
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