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162-) Kul inne Salatiy ve Nüsükiy ve mahyaye
ve mematiy Lillâhi Rabbil alemiyn;
De ki: "Muhakkak ki salâtım (yönelişim namazım), nüsukum (Allâh`a yaklaştırıcı işlevi
olan çalışmalarım), hayatım ve ölümümle
yaşayacaklarım; Rabb-ül âlemîn olan Allâh
içindir (Allâh Esmâ`sına ait özelliklerin açığa
çıkması içindir)."
163-) Lâ şeriyke leHU, ve Bi zâlike ümirtü ve
ene evvelül müslimiyn;
"`HÛ` için ortak kavramı düşünülemez! İşte
bununla hükmolundum; ben teslim
olmuşluğunu yaşayanların öncüsüyüm!"
164-) Kul eğayrAllâhi ebğiy Rabben ve HUve
Rabbü külli şey`in, ve lâ teksibü küllü nefsin illâ
aleyha* ve lâ teziru vaziretun vizra uhra*
sümme ila Rabbiküm merciuküm
feyünebbiuküm Bi ma küntüm fiyhi tahtelifun;
De ki: "O her şeyin Rabbi iken, Allâh`ın
gayrı Rab mi düşünürüm! Her nefsin
kazandığı sadece kendinedir... Bir suçlu,
başka birinin suçunun vebalini yüklenmez!
Sonra dönüşünüz Rabbinizedir! Hakkında
ayrılığa düştüğünüz hususları size
bildirecektir."
165-) Ve "HU"velleziy ce`aleküm halâifel` Ardı
ve refe`a ba`daküm fevka ba`din deracatin
liyeblüveküm fiyma ataküm* inne Rabbeke
seriy`ul `ıkab* ve inneHU le Ğafûrun Rahıym;
"HÛ" ki; sizi arzda (bedende) halifeler kılan
ve size verdiklerinde (Esmâ kuvvelerinde)
sizi denemek (o özelliklerinizi kuvveden fiile
çıkarmak) için, kiminizi kiminizin üstünde
mertebelere yüceltendir... Muhakkak ki
Rabbin "Seriy`ul Ikab`dır (Seriy`ul Ikab =
yapılan suçun sonucunu acıma devreye
girmeden anında yaşatan)! O, elbette

Ğafûr`dur, Rahıym`dir.
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"EL MELİK..."
Mülkü hükmünde olan Esmâ mertebesinde
dilediğince şe'n alarak fiiller âlemi sûretlerinde
tedbir edendir! "Her şeyin melekûtu (Esmâ
kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu
mertebeden açığa çıktığına işaret)
Subhan'dır... O'na rücu ettirileceksiniz"
(36.Yâsiyn: 83). Tek Melik'tir! Ortağı olmaz.
Bunun farkındalığını yaşattığının kesin ve
mutlak teslimiyet dışında bir hâli olmaz! İtiraz
ve isyan hiç kalmaz! "Arşı istiva" diye anlatılan
olayda önde gelen özelliktir diğer birkaç
özellikle birlikte... "Semâlarda ve arzda her ne
varsa; Melik, Kuddûs, Aziyz ve Hakiym olan
(dilediği mânâları açığa çıkarması için onları
yaratan) Allâh'ı (işlevleriyle) tespih etmedeler!"
(62.Cumu'a: 1).
Üstad Ahmed Hulûsi

"Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min)
kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş
olamaz."
(Buhârî, Îman, 7; Müslim, Îman, 71)

""Leküm diyniküm ve liyeddin".
Senin dünyaN sana benim dünyaM bana!
Beynimizden açığa çıkanların sonuçlarıdır
yaşadıklarımız! Kimseyi suçlamayın! " (Skype
'dan Mesajlar)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Geçmiş gitmiş bir günü, artık ne yâd edersin!.
Gelmemiş birgün için, niye feryât edersin?
Bina kurma geçmişin, gelmemişin üstüne.
Bu ânı hoş geçir; ömrü niye berbâd edersin!"
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

"Dünyâyı kendinize efendi edinmeyin ki, o da
sizi kendisine köle etmesin."
Hz. İsâ (as)

"Bugün amel günüdür, hesap yoktur. Yarın ise
hesap vardır, amel yoktur."
Hz.Ali (r.a)

"Tevbe edenlerle oturun. Onların kalpleri
yumuşak olur.."
Hz. Ömer (r.a.)

"Düşünceleri beğenirsiniz veya beğenmezsiniz.
Beğendiğinizde yorumlamak,
beğenmediğinizde yasaklamak zorunda
değilsiniz."
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Ey Müslüman! "Edep nedir" diye arar
sorarsan, bil ki edep, her edepsizin
edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir."
Hz. Mevlana

"Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey
yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata,
kendini hatasız sanmaktır."
Yunus Emre

"Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik, bu
dünyadan istediğimiz gibi de gidemeyiz..."
Hayyam

"EVRENDEN KORUNAMAZSINIZ!..
Bahar aylarının verimli topraklarının içinde iki
tohum yan yana yatıyorlarmış...
Tohumlardan biri diğerine:
“Ben büyümek istiyorum” diye konusmuş...
- “Köklerimi altımdaki toprağın derinliklerine... "
(yazının devamı...)

İstanbul'un rengi sarıdan griye
döndü. 5-6 sularına kadar
aralıklarla yağışlı. Öğle
saatlerinde sağanağa dönebilir,
15-16 derece. Yarın ve salı sert rüzgarla yine
sağanak var, üşütür, 10-11 derece.
Havayı Koklayan Adam
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