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Hakkında ilmin olmayan şeyin ardına
düşme (zanla karar verme)! Muhakkak
ki sem' (algılama), basar
(değerlendirme) ve fuad (Esmâ mânâ
özelliklerini beyne yansıtıcılar - {kalp
nöronları ana rahminde 120. günde
kendilerini beyne kopyalar ve beyinden
devam eder}), işte onların hepsi ondan
mesûldür!
İsra Suresi: 36
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
✳
ER REŞİYD...
Rüşde erdiren! Birimin hakikatini fark
etmesinin sonucu olarak olgunlaşmasını
yaratan ve yaşatan!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
Mümin, ünsiyet eder ve kendisiyle
ünsiyet edilir. Yani, sevilip kendisiyle iyi
geçinilir. İyi geçinmeyen ve kendisiyle
geçinilemeyen kimsede hayır yoktur.
[Hadis]
�

Tasavvuf bahçesi aşk uğruna can
vermeye gelenlerin yeridir. Dikenlerden
incinenlerin değil !!! Tasavvuf ölmeden
evvel ölmek denen olayı tatmaya
toplananların bulunduğu bir sahadır.
Ben tasavvufa girdim demek, ben
ölmeden evvel ölüp bu dünyanın bütün
azaplarından azade olup Allah'a vasıl
olmayı hedef aldım demektir. Bu işte
kolumu kaybederim bacağımı
kaybederim vücudumu yaralarım, bunlar
beni hiç ırgalamaz, hatta neticede
bunları bırak ben bu işte canımı verip
allahı kazanacam deyip böyle bir
gayeyle bu bahçeye giriyorsun, ondan
sonrada yolda giderken ayağına dikenler
batıyor diye başlıyorsun bağırmaya
haykırmaya ah canım yanıyor diye ?!?!
Oporatör doktor keser biçer can kurtarır,
güllabiciyle karıştırmayalım. Güllabici
tımarhanedeki akıl hastalarını oyalayıp
onların birbirlerine zarar vermelerini
engellemeye çalışan kişiye takılan
isimdir. Oporatör doktor ise kendisine
herhangi bir organı yara alarak gelen
kişinin genel sağlını ve hayatını
kurtarmak icin kesip biçen kişidir.
Kangren olmuş bacağı keser atar.
Bacağı kangren olan kişinin bacağına
merhamet edip kesmemek o kişiye
zulumdür... Herbirimizin kendi
bünyemizde kangren olmuş
özelliklerimiz vardır. Para kadın içki
kumar vs. Gibi. Bütün bunlar neticede
nefsimizi kemiren bizi benliğimizden

uzaklaştıran birer kangren yarasıdır.
Bunların kesilmesi bir bacağın
kesilmesinden çok çok daha zordur...
Üstad Ahmed Hulusi
@AhmedHulusi: 8. AL-ANFAL Decoding The QURAN
http://t.co/qfSzotkw
�
Herşeyin sonunu uzun uzun düşünen ve
bir türlü karar veremeyenlerden,
şecaat ve cesaret namına hiçbir şey
beklenemez.
Hz. Ali (ra.)
�
Sûfîlerden biri demiş ki: “Fâsığın yüzüne
ancak ârif kullar güler.”
Abdülkadir Geylani
�
Meyvalarla yüklü dal, başını yere kor.
Meyvasız ağaca kimse taş atmaz.
Şeyh Sadi Şirazi
�
Kuantum potansiyel sadece bilgi
paketçiklerinin birbirini dekode ettiği
değil, üretildiği yerdir.
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/
�
Bizi arayışa sürükleyen içsel
zayıfllarımızı açığa çıkarmak yerine,
dışımızda bir kuvvet aradığımız her
seferde güç tuzağına düşeriz.
Eski bir zayıflığımızı yenmek için yeni bir
kuvvet aramak zaman
israfıdır.İhtiyacımız olan şey, yeni bir
bakış kazanmaktan doğan yeni bir
anlayıştır.
Gerçek güç asla güç aramaz.Sizi Hakiki
Benliğinize uyandıran kuvvetin dışında
bir güce ihtiyacınız yok.
Guy Finley
�
İstanbul'da hem lodos hem yüksek
basınç var. Lodosla nem artıyor, yüksek
basınç çiy oluşturuyor. Sıcaklık bugün
14-15 dereceye çıkar, güneş bolca
görülür. Yağmur cuma öğleden sonra.
Havayı Koklayan Adam
�

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
http://www.finanscaddesi.com/Kulis/225
93/yalcintasin-yeni-adresi-deik-mi.html
http://www.evreninilahidili.com/tr/tovbeedin-dualariniz-duyulsun-dualarin-gucu
http://www.haberfree.com/bilimtek/super-ikramiyeyi-kazanmak-beynimahvedebilir-h7207.html
http://www.gercekbilim.com/27inanilmaz-elektron-mikroskopu-fotografi/
http://m.youtube.com/#/watch?v=ZH21j
Grm4kI&feature=youtube_gdata_player
&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DZH2
1jGrm4kI%26feature%3Dyoutube_gdata
_player&gl=TR
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf
gazetesi.com-/
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/
http://www.okyanusum.com/
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Gazete Eki (1)..
2. Bölüm
Kedi abdest edeceği zaman toprağı
gelip koklar.
Sağ ayağı ile toprağı eşer. Koklar.
Aksi istikamete dönerek abdest eder.
Tekrar koklar.
Sol ayagı ile toprağı örter.
Sıçrar bir iki adım sonra durur titrer
arkasına bakar ve gider.
Son tıbbi bulgulara göre;
Kedide radar teşkilâtı vardır.
Göz sinirlerinde işitme lifleri de
mevcuttur.
Geniş bir sahadaki sesleri işittiği gibi
aynı zamanda da görür.
Göz bebekleri bu işitme olayını ayarlar.
Hem kulaklarıyla da, hem gözüyle de
ses alır.
Ve her ikisi ile de görür.
Kavga eden kediler, başka tarafa
baktıkları hâlde yekdiğerini arkaları
dönük olduğu hâlde görürler.
Ziyâ ve ses Computerleri ile yani
elekronik dalgaları alır ve tesbit ederler..
Diğer hayvanların kulak sinirlerinde

görme sinirleri yoktur.
Göz sinirlerinde işitme sinirleri
bulunmuştur.
Bu bakımdan kedi müstesna bir hayvan
olarak halk edilmiştir.
Bunda sebebi hikmet nedir?
�
Hz. Muhammed Aleyhisselam, abdest
almak için hazırlık yaptı. Ancak, bir
kedicik geldi ve abdestini alacağı sudan
içmeye başladı. Resulü Ekrem (asm), o
kedicik suyunu içene kadar bekledi, onu
ürkütmedi, ne vakit o mahluk suyunu
içip, hararetini iyice giderdi, ondan sonra
abdestini aldı. Sordular:
Su kirlenmedi mi?
Hz. Rasulullah aleyhisselam: Hayır, kedi
aile fertlerinden bir ferddir, hiçbir şeyi
kirletmez. dedi.
�
Ebu Hureyre Radiyallahu Anh kedileri
cok sevdiginden, beslediginden ve
ilgilendiginden Efendimiz (asm)
kendilerine Ebu Hureyre [Kedilerin
Babasi] lakabını vermiştir.
�
Mevlana'nın velilerinden biri olan Pir
Esad Sultan ya da yaygın lakabıyla
“Pisili Sultan”, tıpkı Hazreti Muhammed
(a.s) ile ilgili hadisleri bizlere aktaran

Kedi Babası lakaplı Ebu Hureyre gibi
kedileri çok severdi. Öyle ki kedisi
ölümünden sonra sandukasının hemen
sol tarafına ayakucuna gömülmüştü.
Kim bilir Pisili Sultan'ın ayakucunda
yatan bu kedicik, Mevlana'nın
Mesnevi'sini süsleyen o muhteşem
şiirleri sultanının eteğinde doğrudan
Mevlana'dan dinlemişti.
Elbette hiçbir din kedilerle ilgili bir inanç
mimarisini sunmaz. Bu tür bir anlayış
hatalıdır da.. Ancak kedilerin mistik bir
yönü olduğu da muhakkak. Çünkü
hemen tüm “tali” inanç pratikleri kedilere
bir şekilde gönderme yapmakta...

