17/10/2012, Çarşamba

Allâh, ölümü tatma zamanı geldiğinde
insanları vefat ettirir (bedenin işlevsiz
kalması)... Ölmemiş olanları da
uykularında (bilinç dünyasına geçirtir)...
Hakkında ölüm hükmettiğini (o boyutta)
tutar; diğerlerini belli bir ömür için irsâl
eder... Muhakkak ki bu olayda derin
düşünen bir topluluk için elbette işaretler
vardır.
Zümer Sûresi:42
AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

ELBASIYR...
Açığa çıkan Esmâ özelliklerini her an
seyir ile onlardan çıkanları değerlendirip,
sonuçlarını oluşturan.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Hakkı taleb gurbettir!"
Hadisi Şerif

Hayvanların dünyası vardır.
İnsanların dünyası vardır.
İnsanların dünyası Rabb'in

rabbulaleminin dünyasıdır.
Hayvanların dünyası, semerlerin,
çuvalların, kılların dünyasıdır.
Konuşma konusu insanı mı ilgilendiren
konu, hayvanı mı ilgilendiren konu.
Beynin hangisi ile meşgul.
Üstad Ahmed Hulûsi
http://www.okyanusum.com/hac.html

Hadis-i Şerif rivayeti, Rasûlullah'a
bağlantı kurmaktır, Allah O'na Salat ve
selâm eylesin.
Hz. Ali

İnsan; kâinatın ulvî ve suflî özelliklerini
benliğinde topladığına göre, gerek
enbiyâ, gerek evliya hatadan beri
olamaz. Ancak Nebiler; Nübüvvet ve
Risaleti uhdelerine aldıktan sonra büyük
günahlardan masumdur. Küçük
hatalardan değil... Evliya zümresi
masum değildir.
Derler ki:
-Evliya zümresi, tam kemâle erdikten
sonra, büyük günahlardan mahfuzdur.
A.K. Geylâni Hz.

LEVH'Ü MAHFUZ'da, cennet ve
cehennem ehlinin ilmi:
Tafsil üzere değildir...
Abdülkerim Ceylî/ İnsan-ı Kâmil

Sınama amaçlı belâ dua ile eş
zamanlıdır. Sınandığın sürece dua
etme, istekte bulunma.
Muhyiddin İbni Arabî

Bir kimsenin nefsi ıslah olursa; dünya
onu bırakır. Kalbi ölü olandan; Mevlâsı
uzak durur.
Ahmed er-Rufâî Hz.

Birini nekadar çok aşağılar yahut
dışlarsan, onun durumuna düşme
ihtimalin o kadar artar. Kainatın
matemetiğidir. Bir koyar, bir alır insan.
Bilmeden kendi hesabını dürer diyor
DOST… Hiçbir konuda emin olma diyor
DOST… Kendini ayrıcalıklı sayma.
Konumuna ya da mevkine, ismine veya
şöhretine güvenme. Şu hayatta tüm
zahiri kisveler sabun köpüğünden
ibarettir.
Şems-i Tebrizi

Biliyorum! Sığmazsın hiçbir yere bu
sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan
gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka
bir sabahı var.
Hz. Mevlâna

Beyin denen muhteşem yapının özelliği,
bir çok soruya anında bilinçli bir şekilde
cevap verme yeteneğinin olmasıdır.
Ahmed F. Yüksel
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge
r/?UyeNo=2474634
http://blog.milliyet.com.tr
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-fyuksel

İnsan
her zaman aynı insanları görürse,
bunları yaşamının bir parçası saymaya
başlar.
İyi, ama bu kişiler de bu nedenle,
yaşamımızı değiştirmeye kalkışırlar.
Bizi görmek istedikleri gibi değilsek
hoşnut olmazlar,
canları sıkılır.
Çünkü, efendim, herkes
bizim nasıl yaşamamız gerektiğini
elifi elifine bildiğine inanır.
Ne var ki, hiç kimse kendisinin
kendi hayatını nasıl yaşaması gerektiğini
kesinlikle bilmez..."
Paulo Coelho - Simyacı
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