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"Yanma aşamasına geldikleri zaman:
"Keşke geri döndürülsek, Rabbimizin
delillerini yalanlamasak ve iman
edenlerden olsak (Rabbanî
özelliklerimizi, Esmâ'dan kaynaklanan
kuvvelerimizi değerlendirsek)" dediklerini
bir görsen! Hayır, önceden gizliyor
oldukları (kendilerine verilmiş hakikat
bilgisi şimdi) kendilerine zâhir oldu! Eğer
geri döndürülseler elbette (gene)
yasaklandıklarına geri dönerlerdi!
Şüphesiz ki onlar yalancılardır! Dediler
ki: "Dünya hayatımızdan başkası yoktur!
Yaşamımız devam etmeyecektir!"
Rablerini müşahede sürecinde
(hakikatlerindeki Esmâ kuvvelerini fark
ettiklerinde) bir görsen! "İşte, Hak bu
değil miymiş!" dedi... "Evet,
Rabbimizmiş!" dediler... "Öyle ise,
hakikat bilgisini inkâr eden olmanızdan
dolayı şimdi tadın azabı!" buyurur."
En'am: 27-30
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
⭐
EL MÂLİK'ÜL MÜLK...
Mülkünde dilediğini tedbir edip, hiçbir
birime hesap verme kavramı olmadan
dilediğini uygulayan.
"De ki: 'Mülkün Mâlik'i olan Allâh'ım...

Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de
mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziyz
edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır
senin elindedir. Kesinlikle Sen her şeye
Kaadir'sin.'"
(3.Âl-u İmran: 26)
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
⭐
"Sakın bir erkek, yanında mahremi
olmadıkça yabancı bir kadınla yalnız
kalmasın." (Kütub-u Sitte 3433)
⭐
"ADALET", O'nun, hangi amaçla
yarattıysa, o amaca uygun olarak birime
hakkettiğini vermesinin; dildeki adı!
Herkes ne iş için varedilmiş ise; hangi
ismin mânâsının açığa çıkmasına vesile
olmak üzere varedilmiş ise; O ismin
gereklerini hakketmiş demektir!
İşte bu mânâda adalet, onun
hakkettiklerini almasıdır!
Üstad Ahmed Hulûsi
⭐
İsa ona şu karşılığı verdi ''Sana
doğrusunu söyleyeyim,Bir kimse
yeniden doğmadıkça Allâh'ın
melekûtunu göremez.
"Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir?
Annesinin rahmine ikinci kez girip
doğabilir mi?" dendi..
İsa şöyle yanıt verdi''Sana doğrusunu

söyleyeyim,Bir kimse sudan ve ruhtan
doğmadıkça Allâh'ın melekûtuna
giremez.
Hz. İsa (yuhanna bölüm 3)
⭐
"İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle
yetmiş beygiri yüklerim."
Hz. Ali
⭐
"Kalbinizde ilk sıraya Allah'ı
koymazsanız; hem Allah'ı kaybedersiniz,
hem de ilk sıraya koyduklarınızı.."
Hz. Ömer
⭐
Günahların kötü bir kokusu vardır.
Allah’ın nuru ile bakanlar bunu anlar,
fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.
Abdülkadir Geylani Hz.
⭐
Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye
kabir yeter."
Hızır As.
⭐
« Dini ve imanı hakkında sonum ne olur
diye söğüt yaprağı gibi titremeyenin
sonu tehlikededir. »
İmam Cafer-i Sâdık (R.a.)
⭐

"Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali
vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı
bize seher vaktini bile bildirmez."
Muhammed İkbal
"Ey Allah’ım senin dininin gayretiyle ve
senin hoşnutluğunu sağlamak için beni
katletmek üzere toplanan kullarını
afveyle! ve merhamet eyle!. Çünkü
aşikardır ki, eğer bana ilham ettiğini
onlara ilham etseydin, onlar yaptıklarını
yapmayacaklardı; eğer sen onlardan
gizlemiş olduğun şeyi benden gizlemiş
olsaydın, ben bu elemlerle muzdarip
olmayacaktım."
Hallac-ı Mansur
« Aşık, yüz kişinin içinde bile, gökteki
yıldızlar arasında parlayan ay gibi belli
olur. »
MEVLANA
Kadir en şerefli bir gece, en makbul
mertebe, makamı mahmuttur.
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
http://blog.radikal.com.tr/

İstanbul semalarındaki bulutlar akşama
doğru yağış bırakacak. Kuzeyli rüzgarlar
da ilerleyen saatlerde lodosa dönecek.
Yarın ve perşembe de yağış var ama
zayıf ve kısa süreli. Perşembe-cuma
soğuk.
Havayı Koklayan Adam
☁
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