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47-) Yâ beniy isrâil`ezkürû ni`metiyelletiy
en`amtü aleyküm ve enniy faddaltüküm alel
alemiyn;
Ey İsrailoğulları, size bağışım olan (verdiğim
ilim dolayısıyla) nimetimi, sizi çeşitli
toplumlara üstün kılışımı hatırlayın.
48-) Vetteku yevmen lâ tecziy nefsün an nefsin
şey`en ve lâ yukbelu minha şefaatün ve lâ
yü`hazü minha adlün ve lâ hum yunsarûn;
Kimsenin kimseyi kurtarmak için bir şey
ödeyemeyeceği süreçten korunun; (o
süreçte) ne (birbirine) şefaat kabul edilir, ne
fidye ödenerek biri kurtarılabilir ne de
onlara yardım gelir.
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL KUDDÛS..."
Yaratılmışlarda açığa çıkan özellik ve
kavramlarla tanımlanmaktan, kayıtlanmaktan
ve sınırlanmaktan berî! Tüm âlemleri
Esmâ'sıyla yoktan "var" kılarken; onlarda açığa
çıkan özelliklerle tanımlanıp sınırlanmaktan
dahi berîdir.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Din bilgilerini dünyalık ele geçirmek için
edinenler, cennetin kokusunu
duymayacaklardır."
(HADİS)

"MEVLANA'NIN "DÜNKÜ AHMED..." SÖZÜ
GAFLETLE SÖYLENMİŞ BİR SÖZDÜR...-1
Efendim Mevlana demiş ki "Dünkü Ahmed
değilim, ben bugünkü Ahmed'im". Yani dün Hz.
Muhammed as. kisvesinde ben zahir oldum.
Bugün de Celalettin kisvesinde zahir
oluyorum? HAYIR. Öyle değil. Dünkü Ahmed,
bugün de Ahmed. Bugün de seyrediyor gene
bulunduğu boyuttan. YAHU RESULULLAH
ÖLMEDİ, RESULULLAH BOYUT
DEĞİŞTİRMEDİ. Boyut senin kafanda var.
Daha doğrusu boyut senin gözünden doğuyor.
Aslında Resulullahla sen aynı boyutta
yaşıyorsun. Ama gözünle beynin sınırlandığı
içindir ki onu göremiyorsun ondan gafilsin... O
dünkü Ahmed bugün de aynı Ahmed. Haa
dünkü Ahmed bugünkü Ahmed ama bugün bi
başka Ahmed de de ondan yansıyan ışıklar
aksediyor. Bugünkü Ahmed de akseden ve
etrafı aydınlatan Işık, işte o DÜNKÜ DEDİĞİN
AHMED'İN AYNASINDAN YANSIYANLARLA
YANSITIYOR. Güneş tek. Aylar çok. Ayın nuru
güneşten gelir. Onun içindir ki bütün
evliyaullahın nuru Resulullahtan akseder. Çok
önemli nokta burası, vahdet ehli dediğimiz
birçoklarının burda ayağı kaymıştır. KENDİ
VARLIĞINDAN HAKİKATINDAN BU IŞIK
AÇIĞA ÇIKTIĞI ZAMAN KENDİNİ
RESULULLAH ZANNEDİYOR. Veyahutta o
Nur Hakikatı Muhammedi o dönemde
Resulullah diye aşikar oldu bu devirde de ben
diye aşikar oldu diye zannediyor. Hayır!
Resulullah Resulullah, her an nuru devam
eden Resulullah. Eğer ondan bu Nur bize
yansımasa, ondan bu ilim akmasa bize, bizim
kılımız kıpırdamaz...
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

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

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Sınama amaçlı belalar, insanın Allah katındaki
mertebesine göre inerler.Rasulullah
Efendimizin (sav.) şöyle buyurduğu rivayet
edilmiştir: “Allah bana verdiği belaları başka
hiçbir Nebi’ye vermemiştir.” Bu hadis bir alime
sorulmuş ve denilmiş ki: Eyyub ve Zekeriyya
gibi Nebiler (Selam üzerlerine olsun) çok daha
büyük musibetlerle sınanmışlardır. Rasûlullah
(sav.) bu tür belalardan hiç biriyle sınanmam ış.
O halde Hz. Rasullullah (sav.) ın uğradığını
belirttiği bu musibet hangisidir? Bu alim şu
cevabı vermiş: Hangi bela Rasûlullah (sav.) ın
başına gelen beladan daha büyük olabilir?

Allah O’nu; “Kabe kavseyn ev edna”
makamına yükseltip vasıtasız konuşarak
vahye muhatap ettikten sonra şu aşağı aleme
hitap etmesi için indirmesinden daha büyük
bela var mı? Hiçbir Nebi, Hz. Rasûlullah’ın
(sav.) uğradığı bu belanın benzerini
görmemiştir. "
İbn Arabî Risaleler(3-113)

"Bir gece bir genç kör kütük sarhoş olur. Yola
koyulur. Hz. Mevlana'nın hayır duasını almak
için. Geceymiş geç saatmiş dinlemez. Evin
kapısına gelir ve kapıyı çalar.
Hz. Mevlana'nın talebeleri kapıyı açarlar.
Gence ne istediğini sorarlar.
Genç: "Mevlana'nın hayır duasını almak için
geldim" der.
Talebeleri: "Şuanda hocamız istirahat halinde
ve saat çok geç. Daha sonra gel"derler.
Genç ısrar eder ve illa onun hayır duasını
şimdi alıcam gitmem der. İnat eder ve gitmez.
Hz. Mevlana gürültüleri duyar ve uyanır. Gelir
kapıya ve "Ne oluyor, nedir bu gürültü" der.
Talebeleri cevap verir: "Efendim sizin hayır
duanızı almak için gelmiş bu sarhoş bizde
istirahatte olduğunuzu ve daha sonra
gelmesini söyledik" derler.
Mevlana şu cevabı verir talebelerine: O
gecenin bu vaktinde bizim yolumuzu bulmuş
gelmişken, hem de kör kütük sarhoşken, siz
hangi ayık kafayla onu geri göndermek
istersiniz!.... "
Hz. Mevlana

"Teslimiyet sizi dönüşüme uğratır. Siz
dönüşüme uğradığınızda bütün dünyanızda
dönüşüme uğrar. Çünkü dünya sadece bir

yansımadır..."
Echart Tolle

"Deliler ve akıllılar aynı derecede zararsızdır.
Yalnız yarı deliler ve yarı akıllılar çok
tehlikelidir."
Goethe

İstanbul nisan ortasında başlığa
ihtiyaç duyuyor. 10-11 derece,
kuzeyli rüzgar daha da üşütüyor.
Öğle ve sonrası yağışlı. Yarın da
aynı. Çarşambadan itibaren haftanın kalanında
güneş görülür.
Havayı Koklayan Adam
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