KADIN

Güzel endam üzre yaratılmıştır. Ayet.
Erkeğin, Allah'a yanaşmak için en büyük ibadet nimetidir.
Kadınlar sizin ziynetlerinizdir.
Onları hoş tutunuz.
Eziyet etmeyiniz. Bunlar ayetdir.
Kadını sevmek büyük bir ibadettir.
Kadını seven muhakkak beni sevmiştir. (Derin mana var).
Kadını öperken gözlerinizi yumun. (Sebep büyük öğren)
Kadına zorla tecavüz büyük günahtır.
Tövbesi hemen hemen yok gibidir.
Onları severken Allah'ı sevmiş olduğunuzu bilemezsiniz.
Kadını memnun etmeyen beni de memnun etmiş olmaz.
Kadın sizin hareketlerinizden memnun olursa Allah da sizden
memnun olur.
Kendi arzunuzla kadınla yatmayınız. O isterse evet.
Onlar olmasaydı biz yoktuk.
Cennet anaların ayağı altındadır. (Hangi ayak)
Müfret olarak (Ayak) kullanılmıştır.
Kadının kıymetini bildiriyor.

Bu

evlâda

hitaptır.

(Bana kadın sevdirildi)... Bunların hepsi hadisdir. Erkeğin en
büyük, Allah'a yanaşmak için ibadet nimetidir dedik. Onu sever
çocuk yaptırır, rızkını helâl yoldan temin eder, bunlar bir nevi
ibadettir.
Evlenmek, Hak'kın nikâhla emrettiği bir ibadetdir.
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Çiftler de ruhen lisanen ceseden iki taraflı arzu ve duygularla
birleşmeleri ibadetdir.
Boşalma anında kadın bağırır. (Niçin).
Erkeklerde bağırma yoktur. (Sebep)…
Kadın bağırdığı zaman hamd ve şükrün bilinmeyen ifadesidir.
Kadın bağırdığının farkında değildir.
Kadının vücudunu veya herhangi bir yerini seyrederken büyük
zevk duyarsın...
Neden:
bileceksin.

Kimi

seyrediyorsun.

Biliyor

musun

nereden

Bir sırdır... Kadın kadını seyrederken nefsin kıskanma
duygusuna kapılır. Bunu yenebilen manevi bir mertebeye ermiş
demektir.

Öpme : Ruhidir. İbadettir.
Öpüşmek : İki taraflı ibadettir.
Birleşmek ibadetdir. İki tarafın arzusuyla öpme, dudakla temas
etme, arzu, nefsin arzusu. Hırs, Tecüvüz, zorlama, duygu
hareketlerini taşır.
Nefis vardır. Allah bunu halketmiştir ve·serbest bırakmıştır.
(Nefsin)iyi ve kötü ne ise onun arasında dolaşan arzular, hareketler.
Menfaat hisleriyle insan bilmeden (Nefsin) esareti altında kalır.
(Nefsinin) demedik dikkat. Her şeyi Hak'ka bağlama. (Nefsine) bağla.
Âdem Cennetten çıkarıldı. Bu Allah'ın muradı... Âdem onu
(Nefsine) balladı. Sonra afvedildi.
Şunu anlamadan geçme: Havva'nın yegâne
itaattir. Yılana kanan Ademdir. Havva değil...

suçu

erkeğe

Bu bir hakikati gizli kapaklı fakat apaşikar anlatır.
Anlamadın bu lafı yine...
Kesretden vahdete doğru gitmek, hakiki sevgi ile
Çiftleşme hakiki sevgi ile başlar. Allah'da kaybolur.
Hakiki ibadet (Cezbe)dir.
Cezbe öteden çekmedir. Çekilmedir.
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olur.

Cesetler birleşir sonra ruhlar birleşir.
Bu hal kesretden vahdete doğru gidiştir. O zaman çiftler orgazm
olurlar.İbadetin en üst zirvesinde boşalma sadece dimağı, ruhi olur.
Bu mutlak varlığa kavuşmanın bahtiyarlığıdır.
Boşalma oldu mu her şey biter. Hiçbir duygu his kalmaz.
Bu hal beşeri kelimenin izah edemeyeceği tam bir kurtuluştur.
Erme bir kadınla olur.
Resul-ü Ekrem bana kadın sevdirildi buyurdu. Bunda ilâhi
murad vardır. Kâinat kanunu olarak. (Tabii olarak) zorla sevdirildi
demektir.
Cinsi hislerle değil de bir ibadet olmasından ötürü böyle
söylemek mecburiyetinde kalmıştır.
Kadınlar sizin ziynetlerinizdir.
Onları hoş tutun.
Eziyet etmeyiniz.
Allah'ın muradı böyledir. Onları sevin eziyet
Kadının vücudunu seyrederken büyük bir zevk duyarsın.

etmeyin.

Neden. Kimi seyrediyorsun.
Kur'anı Kerim ve peygamber bir şey anlatırken evvela onu
maddi şekle sokarak şekillendirir. İnsanın idrak hududuna girdiği
zaman manevi kelimelerle vaatlerle onu süsler.
Kadını seyretmekde büyük bir zevk ve ilâhi bir hikmet vardır.
Sözler bazen yetersizdir.
18.XI.1981, Salı
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