12/04/2013, CUMA

44-) Ete`murûnen Nâse Bilbirri ve tensevne
enfüseküm ve entüm tetlûnelKitâb* efelâ
ta`kılûn;
İnsanlara Birr`i (Allâh Esmâ`sının sizde
oluşturduğu güzelliği yaşamayı) tavsiye
ederken, kendi nefsinizde bunu (hissedip)
yaşamayı unutuyor musunuz? Oysa Kitabı
(varlığın hakikati bilgisini) okuyorsunuz...
Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"ER RAHMÂN..."
"Allâh" ismiyle işaret edilenin, "zerre"lerin zâtını
"Esmâ"sıyla ilminde "var" kılma özelliğine
işaret eder. Bugünkü anlayışa göre "Kuantum
Potansiyel"e işaret eder. Tüm yaratılmışların
kaynağı olan potansiyeldir. "Esmâ
mertebesi"nin adıdır! Her şey, "var"lığını "ilim
ve irade" mertebesinde bu ismin işaret ettiği
özellikle elde eder! "Er Rahmânu alel
Arşisteva" (20.Tâhâ: 5) ve "Er Rahmân;
Allemel Kur'ân; Halekal İnsan; Allemehül
beyan" (55.Rahmân: 1-4) işaretleri gereği
"ŞUUR"da açığa çıkan "Esmâ"nın hakikatidir!
Rahmeti, o "şey"i ilminde "var"lığa getirmesidir!
"Allâh Âdem'i Rahmân sûretinde halk etti"
işareti "İnsan"ın, ilmî sûretinin Rahmâniyet
özelliği yansıması üzere meydana getirildiğine
işaret eder. Yani Esmâ mertebesinde bulunan
özellikler ile! İnsan'ın, Zâtı itibarıyla kendini
tanıyışı da Rahmâniyet'le ilgilidir... Bu nedenle
"RAHMÂN"a secdeyi müşrikler

algılayamamıştır (25.Furkan: 60)... Şeytan
(vehim, bilinç) "RAHMÂN"a âsi olmuştur
(19.Meryem: 44)... "İnsan"ın Zât'ının "Esmâ"
hakikatinden meydana getirildiğine işaret eder!
"İnsan"daki "Zâtî tecelli" de budur!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Ebu'd-Derda anlatıyor: "Resulullah
aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Cum'a
günü bana salavatı çok okuyun. Çünkü o gün
okunan salavatlar meşhuttur, melekler ona
şahitlik ederler. Bana salavat okuyan hiç kimse
yoktur ki, o daha okumasını bitirmeden
salavatı bana ulaştırılmamış olsun." Bunun
üzerine dedim ki: "Siz öldükten sonra da mı?"
"Evet buyurdular, öldükten sonra da. Zira
Cenab-ı Hak hazretleri toprağa, Rasullerin
cesedini çürütmeyi haram etmiştir. Allah'ın
Rasulu her zaman diridir, rızka mazhardır." "
(KÜTÜB-İ SİTTE-6471)

"SEN OLMAYAN BENİ BENLENEREK
OLMAYAN BENDEN OLAN BEN'E GİTMEYE
ÇALIŞIYORSUN ??-1
Ne olursa olsun sen bilgilerinle o tek'e
ulaşacaksın diye bakıyorsun. Halbuki olay
böyle değil. Böyle baktığın sürece yüz yıl
ömrün olsa yinede ulaşamazsın. Çünkü sen
olmayan bir varlığı kabullenmişsin, olmayan bir
varlığa iman etmişsin. Böyle bir varlık yok!
Varlık tekil bir varlık. Tek bir varlık. Esma
mertebesi holografik gerçeklik sonucu olarak
senin beyninde mevcut. Senin beyninden bir
yansıma yaparak nokta kendini seyrediyor!
Sende ben diyen o nokta! Sen ben diyorum
zannediyorsun !?!? Sana ben'i yaşatmak için,
sana Ahmed'i yaşatmak için sende ben
vehmini oluşturuyor, ben vehmini oluşturması

sonucu sen kendini Ahmed sanıyorsun !!!
Kendini Ahmed sandığın için de ZAN
EDİYORSUN Kİ BEN O'NA ULAŞACAM. Sen
ona ulaşamazsın çünkü sen yok !!!"
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

"Gerçek bilgin, bildiklerinin bilmedikleri yanında
daha az olduğunu anlayandır."
Hz. Ali (r.a)

"İnsanoğlu neyi savunur, illizyoni bir kimliği,
veri tabanındaki bir imajı, bir hayali varlığı!"
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Zevkimizin putuna tapınmaya devam ettik.
Şehvetlerimizin dizginlerini sonuna kadar
salıverdik. Allah’ın hudutlarıyla ilgili olarak
alabildiğine aşırı gittik; sanki Allah tarafından
bir güvencemiz varmış, sanki tehditlerinin bizi
kapsamayacağına ilişkin olarak Allah bize söz
vermiş gibi."
İbn Arabî Risaleler (3-108)

"Asaletinde güvenirlik, tabiatında kerem,
ahlakında sebat, nefsinde şeref ve kalbinde
Allah korkusu tanımadığın kimseden, dünya ve
ahiret işlerinden hiçbiri için hayır bekleme."
İmam Ali Rıza

"Olay New York havalimanında geçekleşti.
Kalabalık bir uçak rötar yaptı.Tek bir görevli
oldukça uzun bir kuyruktaki yolcuların
uçuşlarını tekrar düzenliyordu.
Aniden oldukça kızgın yolcu diğer bekleyenleri
yararak geldi. Biletini masaya koydu "Ben
birinci sınıf yolcuyum ve bu uçakta olmalıyım."
Görevli yanıtladı. Üzgünüm efendim size
yardımcı olmaktan mutluluk duyarım ancak
öncelikle bekleyenlere yardımcı oluyorum
ardından sizinkine bakalım.
Yolcu ikna olmadı.Yüksek sesle herkesin
duyabileceği bir şekilde bağırdı, "BENIM KİM
OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN" " (yazının
devamı...)
Çeviri: Atakan Sönmez

İstanbul'a bahar tekrar geldi,
bugün 20, c.tesi 23 derece.
Pazar ise hava biraz bozabilir,
hatta yağmur olasılığı bile var.

Yazlık-kışlık yapmayın. P.tesi ise tekrar kış
moduna giriyoruz.
Havayı Koklayan Adam
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