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31-) Kad hasiralleziyne kezzebu Bi Lıkaillâh*
hatta izâ caethümüs saatü bağteten kalu ya
hasretena alâ ma ferratna fiyha, ve hüm
yahmilune evzarehüm alâ zuhurihim* ela sae
ma yezirun;
Allâh`a kavuşmayı (nefslerinin hakikatinin
Allâh Esmâ`sı olduğunun farkındalığını
yaşayacaklarını) yalanlayanlar gerçekten
hüsrana uğradılar! Nihayet o saat (ölümü
tatma süreci) ansızın kendilerine geldiğinde,
suçlarının yükünü sırtlanmış olarak şöyle
dediler: "Yazıklar olsun bize, dünyada ihmal
ettiğimiz çalışmalar yüzünden düştüğümüz
mahrumiyete!". Dikkat edin, yüklendikleri
(vebal) ne kötüdür!
6 - EN’AM
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL MUHYİ..."
İHYA eden. Hayata kavuşturan. İlim
yaşantısıyla hakikati müşahede ederek
yaşamını sürdürmeyi oluşturan.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki: "Ey ümmetim,
dâima her hususta kendinizden aşağısına
bakın, yukarı bakmayın. Bu, elinizdeki nimete
tâzim demektir.""
Hz. Muhammed (s.a.v.)

"KENDİ ORİJİNALİMİZDEN UZAK
YAŞIYORUZ! 1/2
Kuantum potansiyel diye bahsedilen alan
herşeyin orjin kaynağıdır! Orjin kaynağı derken
burda bu noktada sözü edilenlerin hiçbirisi yok.
Bu alan içinde hiçbirinin sözü geçmez. Burası
salt potansiyel alanıdır. Bu potansiyel alandaki
sayısız özelliklere çeşitli isimlerle işaret
edilmiş. Burada ilim var, burada kudret var,
burada algılama var, burada değerlendirme
var, burada farkındalık halini ortaya çıkarma
var, burada farkındalıksız âmâlığı yaşatma
özelliği var, HERŞEYİN POTANSİYELİ
BURASI. İşte bu noktaya tasavvufta ESMA
MERTEBESİ denilmiş!
(yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür
görmez heybetten titrer, onunla bir süre
beraber olan ona aşık olur."
Hz. Ali (r.a)

"İlkel insan masallar uydurarak kendini
kandırma yoluna gider."
Ahmed F. Yüksel

Zihniyet meselesi
Zihniyet meselesi
Ahmed F. Yüksel

"Başkasının ayıbı ile meşgul olmayı terk
edene, nefsinin ayıplarını ıslah etme hâli
bahşedilir."
Hz. Ömer (r.a)

"Yaptıklarınızı Allah için yapmıyorsanız,
boşuna yorulmayın."
Hz. Abdulkadir Geylani (k.s)

"Kul günah işler, tevbeye devam eder,
sonunda Cennete girer. Bunu gören İblis,
'Keşke onu günaha düşürmeseydim' der."
İmam-ı Gazali

"Maşrapamız küçükse deryayı suçlamaya
hakkımız olmaz."
Mevlâna

"Allah bizim için bir kapıyı kapıyorsa, bunu,
bizim için açmış olduğu bir diğer kapıyı
aramamız için yapıyor."
Hâfız-ı Şirâzî

"Arar idim Allah'ı buldum.. Buldum da ne
oldu?.."
Yunus Emre

"Eğer bir salak konuşurken, ona akıllı biri
cevap verirse, dışarıdan bakanlar 2 salağın
sohbet ettiğini sanarlar"
Gandhi

"Dünyadaki politikacıları ortadan kaldırın,
bütün halklar kendi aralarında anlaşır "
Bernard Shaw

"İnsanlar beni anlamıyor diye kaygılanmam;
ben insanları anlamazsam kaygı duyarım. "
Conficius

"Hayata İmza Atan İnsanlardan Nükteler
Meşhur bir filozofa:- Servet ayaklarınızın
altında olduğu halde neden bu kadar
fakirsiniz? diye sorulduğunda:
– Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan,
demiş. "

"Shakespeare derki: "kendimi her zaman mutlu
hissederim. Neden biliyormusunuz? Çünkü hiç

kimseden bir şey ummam. Beklentiler daima
yaralar. Hayat kısadır. Öyleyse hayatınızı
sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam
edin. Sadece kendiniz için yaşayın ve,
konuşmadan önce dinleyin, yazmadan önce
düşünün, harcamadan önce kazanın, dua
etmeden önce bağışlayın, incitmeden önce
hissedin, nefret etmeden önce sevin,
vazgeçmeden önce çabalayın, ölmeden önce
yaşayın. Hayat budur. Onu hissedin, onu
yaşayın ve ondan hoşnut olun. Çünkü Testinin
içinde ne varsa dışına da o sızar... "

İstanbul'u semt semt gezen
g.gürültülü sağanaklar sürüyor.
Yağışın yanında dolu da olur.
Normalin 4 derece altı, 21 derece
ölçülüyor, h.sonu artar ama yerel yağmur
devam eder. Gelecek hafta sıcak.
Havayı Koklayan Adam
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