23/04/2013, SALI
1-) Suretün enzelnaha ve feradnaha ve
enzelna fiyha âyâtin beyyinatin lealleküm
tezekkerun;
(Bu) inzâl ettiğimiz ve (hükmünü) gerekli
kıldığımız bir sûredir... Tezekkür etmeniz
(hatırlayıp düşünmeniz) için onda apaçık
işaretler inzâl ettik.
24 - NÛR
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL BÂRİ..."
Mikrodan makroya doğru her yarattığını
kendine özgü program ve özellikle yaratırken,
bütünsellikle de uyumlu olarak onu
işlevlendiren. Bedendeki tüm organların
birbiriyle ahenkli düzeni misali!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten
yaratılmıştır. Su ateşi söndürür. Öyleyse biriniz
öfkelendiğinde abdest alsın. "
[Hadis/ Camiu’s-Sağir]

"ESMA MERTEBESİNDE AÇIĞA ÇIKARILAN
MANALAR, BİR ANLIK ORTAYA ÇIKAN
FİGÜRLERDİR... -2
Bugün artık ilmen kesin olarak tespit edilmiş ki
beyinde ki olay dalgasal bir hareket. Yani
hücreler arası biyoelektrik akış olayı. Yani
bizim 5 duyuyla gördüğümüz düşündüğümüz
gibi bir yapı yok gerçekte. Burada "Atasay"

diye isimlenmiş bir dalga kütlesi var, burda
"Hulûsi" diye isimlenmiş bir dalga kütlesi var,
olay gerçekte bu iki dalga kütlesi arasında bir
alışverişten ibaret. Fakat beyin bunu öyle bir
şekilde şekillendiriyor ki, musavvire diye
bahsedilen olay bu musavvire olayı yani
beyindeki imaj oluşturma yapısı tarafından
şekle sokuluyor. Ve beyin bunu şekil olarak
algılıyor... Bu şekil olarak algılama anlayışına
dayalı olarakta biz tutuyoruz Allah'ın isimlerini
anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışınca da
ister istemez bu isimlerin karşılığı olarak belli
şekillendirmeler tasavvuruna düşünmesine
giriyoruz... "
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

"Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin!
"
Hz. İsa (a.s)

"Hz. Aişe (r.a.) şöyle buyuruyor: -Biz
Rasûlullah ile oturur, konuşurduk. Birlikte
sohbet ederdik. Namaz zamanı gelince,
birbirimizi tanımıyormuş gibi olurduk. "

"Bir Kaç Günlük Ömre Aldanıpta Yarın
ALLAH'ın Huzurunda Mahçup Olmayın.."
Hz. Ebubekir (r.a)

"Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da
düzeltir."
Hz. Ali (r.a)

"Beden sürekli olarak egodan ben bedenim
"mesajını" almaktadır."
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Kalp Kitab Ve Sünnete Göre Amel Ederse
Kurbiyet (Yakınlık) Kazanır. Bunu Kazanınca
da Neyin Kendi Lehine Ve Aleyhine, Neyin
Allah Için Veya Başkası İçin, Neyin De Hak Ve
Batıl Olduğunu Bilir Ve Görür. "
Hz. Abdülkadir Geylani

"Allah dünyayı bu burçtan (yengeç) yaratmıştır.
Dolayısıyla değişken , sebatı olmayan bir
burçtur. Burcun özelliği bu olunca dünyanın

özelliği de ona benzemektir."
İbn Arabî Risaleler (3-281)

"Sende o var bu var , falan dedi var , falan
anlattı var, peki sende senden ne var
Mevlana?"
Şems Tebriz'i

"Ölülere duâ ve istiğfâr etmekle ve onlar için
sadaka vermekle, imdatlarına yetişmek
lazımdır."
İmam Rabbânî

"Her kalp atışı, kendi ecelinin ayak sesidir."
Beyazid-i Bestamî

"Eskiden "Kapıyı kapat!" denilmezmiş. Allah
(cc) kimsenin kapısını kapatmasın diye
düşünülürmüş." "Kapıyı ört, ya da sırla"
denilirmiş. Kapının kapanmadan yavaşça
örtülmesi edebdenmiş.
“Lambayı söndür” demezlermiş. Allah (cc)
kimsenin ışığını söndürmesin. "Lambayı
dinlendir" derlermiş. Lamba yakılmaz,
uyandırılırmış.Uyuyan birisi uyandırılmak İçin
sarsılmaz veya adı ile çağırılmazmış. "Agâh ol
eren ol er" derlermiş. Nezaket, incelik, edeb
her işin başı imiş de ondan...
Ona eren uyanık olurmuş. İnsanların sözü
kesilmez, işaret ve işmar edilmez, fısıltılar, gizli
konuşmalar hoş karşılanmazmış. Hanımlar
beylerine "Efendi" derlermiş, "siz" derlermiş.
Hanımefendiliklerini gösterirlermiş.
Gezerken yere yumuşak basılır, ses
çıkarmamaya çalışılırmış. Yerdeki haşerata

basmamaya özen gösterdiği için adı "Karınca
basmaz Efendi” ye çıkan insanlar varmış.
Kapıdan çıkarken arkasını dönmemek, geri
geri çıkmak edebdenmiş.Kapı eşiğindeki
misafirlere ait ayakkabılar, dışarıya doğru
değil, içeriye doğru çevrilirmiş. "Git bir daha
gelme!" der gibi değil de. "Gitsen de ayağının
yönü buraya dönük olsa" dercesine dizilirmiş.
Canlı cansız her şeyin bir hatırı varmış. Eskiler
hayatı o kadar nurani, o kadar temiz, o kadar
manâlı yaşarmış. "

"Ey insanoğlu! Adının unutulmamasını
istersen, çocuğuna ilim, mârifet öğret ve onu
akıllı fikirli yetiştir. "
Sâdî Şirâzî

"Eğer benim en kötü halimle başedemezsen,
beni en iyi halimle hak edemezsin "
Marilyn Monroe

İstanbul yaza hızlı ilerliyor. Hem
ısınacak, hem de güneşlenecek.
Ama bugün değil, güneş var
fakat sabah serin, gündüz 16
derece. Yarın 20, ardından 24-25 derecelerde,
yakın gelecekte de pek düşmez.
Havayı Koklayan Adam
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