
Dimağ-6      Dimağ ve Levh-i Mahfuz - İmam-ı Mübin / Kitab-ı Mübin  (1) 

 

 

 İmam-ı Mübin  Levh-i mahfuzun bir unvanıdır 

İmam-ı Mübini fark edip o olayla vasıflanırsa; senin dimağın  Levh-i mahfuza döner !!! 

 Şecere-i Hilkat  büyük insan 

                    Biz  küçük kainat 

 

 Bizim nazarımızı  cüz-i nazardan çıkıp küllileşmekle 

Zülkarneyn  bir unvandır. Kim o sıfata girerse Zülkarneyn olur 

 

 Kur’an  Levh-i mahfuza gelene kadar  İmam-ı Mübin  

Oradan buraya gelene kadar  senin Kitab-ı Mübin’in oluyor. 

 

 Dimağın  Şecere-i Hilkatte bilfiil açılırsa  Levh-i mahfuz olur  Vahiy direk iner sana 

 

 Kur’anın ne kadarına muhatapsan;  o senin Kitab-ı Mübin’in 

 

 İmam-ı Mübin’e = iman ediyorsun !!! 

Kitab-ı Mübin’den = emin oluyorsun  !!! 

 

 İnsan maddi ve manevi uzuvlarını şükr-ü örfide kullanırsa  bu insan inbisat ve inkişaf eder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vahyin;  70 mertebesi var 

 

 Durduğun yer;  ne   İmam-ı Mübin      ne   Kitab-ı Mübin değiller 

 

 

 

bütün alem ben olurum 

muhatab-ı İlahi olursun  

Kafatası   Kab-ı Kavseyn 

Ayağı        Atom  

N u r - u  M u h a m m e d î   =   m e c ’ u l  

Nur                                         Mana 

Levh-i Mahfuzdur 
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Mevcudat = Kitab-ı Mübin 

Sana yaptığı tesir = senin İmam-ı Mübin’in 

 

 Toprağın altındaki çekirdek  İmam-ı Mübin 

 

 Hazır eşya  Kitab-ı  Mübin ise ; 

senin bedenin  Kitab-ı Mübin olur 

 

 Vücudun  Kitab-ı Mübindir. 

Eğer kendini hayat ile tanımlarsan;  

Kitab-ı Mübin    Buz 

İmam-ı Mübin   Su 

 

 Geçmiş ve geleceğin hazır hali;  

              « mevcuttur » 

 

• Hayatında yaptıkların = mahluk 

• yapmadıkların =  « ilimdir » 

Levh-i Mahfuz = mahluktur 

Cennet = mahluktur 

 

 Allah’a bakan yön « mahluk değil »   =    Levh-i Ezeli deniliyor. 

 

 

 

 

 

İmam-ı Mübin  &  Levh-i Mahfuz arasındaki farklar: 

               İmam-ı Mübin = bana has 

               Levh-i Mahfuz = hepimizin bulunduğu yer 

 

  Mazi ve Müstakbeli;  hali hazır olarak görürsen  kafan = Levhi Mahfuz olur. 

 

 

 

maneviyata da Kudret taalukk etmiştir 

E N E  

Mahluk 
  Nur  

Allah canibi 
mana 

sonra vahye mazhar olursun 
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 Dimağın bir özelliği de;  

               Adem alemlerine vücud giydirmesi 

               Sen Sadece  kendin Kitab-ı Mübin olursan 

               O zaman İmam-ı Mübin ne olacak ? 

               Adem alemlerinden çıkmayanlar senin İmam-ı Mübin’in oldu.  

 

 

               Kader kalemi                                   Kudret kalemi 

               Kader kalemi,  kudret defterine  yani İmam-ı Mübin’e yazıyor.  

 

Kudret kalemi, Kader mistarı ile Kudret defterine. 

 

               İki türlü yazım var; 

               Kader kalemi;   

               Kader defterine yani İmam-ı Mübine yazıyor !! 

               Kudret kalemi;  

               Kader mistarıyla, Kudret defterine yani Kitab-ı Mübine yazıyor. 

               Bunlar; 

                          Evvel 

                          Ahir  

                          Zahir 

                          Batın 

  

• imam-ı Mübin Kudret misdarını kullandıktan sonra ağacı yazıyor. 

            Kudret eli Kader kalemiyle, Kader Defterine İmam-ı Mübin’e tekrar yazıyor. 

            Kader kalemini Kudret eli kullanıyor bu sefer 

            Evvelde çekirdekte bir yazılım var  

            Bir de meyveden sonraki çekirdekte bir yazılım var 

            Ortada Kudret defteri var 

            Levh-i Mahfuz’un 2 tane defteri var;   Kalem   -    Kudret defteri 

            Kitab-ı Mübin -  İmam-ı Mübin’e de defter deniyor 

 

               Çekirdekten 2 kader tecellisi var 

               Nazarî kader                                            Bedihî kader 

              Emr-i İlm-i İlahî                                        İrade  - Evamir-i Tekviniye  

 

oluyorlar 

Kader Kudret 
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Mizan = bütünlük içinde 

İntizam = kendi içsel yapısı 

Mesela ben 

               Ta alemimde intizamlıyım 

               Ama cemaat içinde nizamlı olacağım 

               Karaciğer intizamlıdır,  vücuda göre nizamlıdır 

               Göz: intizamlıdır 

               Göz:  mevcudattaki şekillere göre = nizamlıdır 

 

 

 

 

 

Zîrûhun vücudu bir kelime gibidir 

«Allah» dedim  = çıktı  = söylenmesi 

Çıktıktan sonra yazılır  = «hava zerrelerine yazılır» 

Herkesin kulağına gidiyor 

Söylediğim «Allah» kelimesi duyduk ve bitti şu an 

 

               Bittikten sonra =  herşey yazıldı 

               Söylenmesi = Emir  

                Yazılması = İlim     -     İrade      -     Kudretin 

 

 

 

Sonra o vüct kayboluyor 

Sonra ikinci derecede vücut sayılan  

               Ruh 

               Mana 

               Hakikat 

               Misal 

               Mahiyet-i Şahsiyesi 

               Uhrevi semereleri 

               Hüviyet ve Sureti   =   Tekrar İmam-ı Mübin’e yazılıyor  

 

• Ahirette  İmam-ı Mübin’in   Kitab-ı Mübin’in olacak !!! 

 

 

 

 

İntizama bakılarak    -    Nizam yapılmış 

Nizam’a bakılarak     -    İntizam yapılmış 

İmam-ı Mübin Kitab-ı Mübine’e yazılması 
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