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16-) Ve lekad ce`alna fiys Semai burucen ve
zeyyennaha lin nazıriyn;
Andolsun ki biz semâda (beyinde) burçlar
meydana getirdik (beyinde hakikat müşahedesini
oluşturan özel alanlar {epifiz bezi} oluşturduk) ve
ona ibretle bakanlar için (çeşitli özelliklerle)
bezedik.
17-) Ve hafıznaha min külli şeytanin raciym;
Onu şeytan-ı racîm`den (amigdalanın oluşturduğu
birimsellik - kaybetme korkularından) biz koruduk.
15 - HİCR
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL HASİYB...
Birimselliğin devamı için yeterli olduğu gibi,
birimden açığa çıkanların sonucunu yaşatan.
Böylece sonsuza dek oluşumun akışını yaratmış
olan!.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Allah'ım! Seni anmak, sana şükretmek, sana
güzelce kulluk etmekte bana yardım et."
[Ebu Dâvûd, Salât,361]

Akıl, beş duyuya dayalı olarak çalışır...
Ancak akıl belli bir kemâle gelmişse, beş duyuya

dayalı örnekleri alıp kendi bünyesinde değerlendirir
ve buna dayalı bazı çalışmalar yapabilir... (yazının
devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Özü doğru olanın sözü de doğru olur. "
Hz. Ali

"Say ki öldün. Yalvardın, yakardın, sana bir gün
daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa. "
İmam Gazali

"Diyorum ki: Epifizden en yüksek randımanda
yaralanmak için gecenin son üçte birini kaliteli
kullanmalıyız. Bunun başında ibadet gelirken çok
önemli bazı faktörleri de göz ardı etmemek lazım.
Örneğin; karanlıkta ibadet, ışığa maruz bırakmama,
buna cep tel ve bilgisayarı da kullanmama açmama
girmeli!!!"
Yk

"Yenilenmeyi içine sindiremeyenler, sorunlar
karşısında yenik düşerler."
Ahmed F. Yüksel

İlim ruhu
Ahmed F. Yüksel

"Cebrail, Hz. Muhammed'e vahiy getirdiği halde,
ona cebrailin elçisi değil, Allah'ın elçisi deniyor.
Neden?"
Günün Sorusu

"Dürüst olup da pek çok arkadaşa!! sahip olmazsın
ama seni HER ZAMAN doğru OLanlara
kavuşturur...:) demişşşş... ben de ekleyeyim: Önce
sen dürüst olacaksın ki aynanda da yani karşında
diye bildiklerinde de aynısını görebilesin!! Dürüst
olmak samimiyetin meyvalarındandır.... "
S.A.

"~HİRUDOTERAPİ- 1~
Sülükler kan emerek beslenen canlılardır. Bütün
sülükler kan emici değildir Sivrisineklere benzer
şekilde, ağrı oluşturmadan deriyi ağızlarında yer
alan üç adet çenenin üstünde bulunan keskin
dişleriyle ensize ederek kan emmeye başlarlar ve
salyasındaki çeşitli mediatörleri (lokal anestezik,
histamin benzeri vazodilatatörler, pıhtılaşmayı
engelleyici maddeler, yayılma faktörleri,
antibiyotikler vb.) bu bölgeye salarlar. Hastalıklarda
tedavi edici özelliği bulunan sülüklerin birkaç türü
olup bunlara “tıbbi sülük” adı verilir.Tıbbi sülüklerin
birkaç türü olup, Türkiye’de H. medicinalis ve H.
verbana’nın yaşadığı bilinmektedir. "
(yazının devamı...)
G.B.

İstanbul haftanın son çalışma
gününde sağanak alıyor. Sağanak
h.sonu da devam edecek.Yağış
cumartesi de pazar da günün ikinci
yarısında. Pazartesi sıcaklık tek haneye iniyor.
Havayı Koklayan Adam
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