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27-) Tûlicül leyle fiynnehari ve tûlicün nehara fiyl 

leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül 

meyyite minel hayy* ve terzüku men teşâu Bi ğayri 

hisab; 

"Geceyi gündüze dönüştürürsün, gündüzü 

geceye dönüştürürsün. Diriyi ölüden çıkartırsın, 

ölüyü diriden çıkartırsın. Dilediğine hesapsız 

rızık (yaşam gıdası) verirsin." 

3 - ÂL-U İMRAN 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL HAKEM... 

Hükmeden ve hükmü kesinlikle yerine gelen!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Allah'tan korkanın dili kırıcı olmaz ve öfkesinin 

gereğini yapmaz." 

[Hadis/İbn-i Ebid-dünya] 

 

 

Kalbi, Allah'a dönük olmayanın, kıblesi "Kabe" 

değildir! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kalbindedir." 

Hz. Ali 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 

"Farklılık açığa çıkışlardan doğar." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
Zalim padişah ile sadık dervişin hikayesi 
Ahmed F. Yüksel  
 

 

 

 

 

"Her birimin hakkını vermek tasavvufta hangi 

kavramla ifade edilir?" 

Günün Sorusu  

 

"27.1.13 Aslanda ki dolunay Dolunaylar yüksek 

enerjiler üreten zamanlardır. Bu zamanlarda 

hayatımızda bitirmek istediğimiz geçmiş 

alışkanlıkları kolayca bırakabiliriz. Buna niyet 

etmemiz yeterlidir.Yeniliklere eski enerji ve 

döngüleri bitirerek daha kolay başlayabiliriz. 

Vereceğim olumlamayla üç gün üst üste niyet 

ederek yatabilir ve gördüğünüz rüyalardan sonra 

http://blog.milliyet.com.tr/zalim-padisah-ile-sadik-dervisin-hikayesi/Blog/?BlogNo=399258
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


bilinçaltınızın kolaylıkla eski kalıpları kendiliğinden 

bıraktığını farkedebilirsiniz. Farketmeseniz de bu 

böyle olur :) "ALLAHIN İZNİYLE ve YÜKSEK 

BENLİĞİMİN YARDIMIYLA; ŞİMDİYE KADAR 

KENDİM OLMAK VE YETENEKLERİMİ 

KEŞFETMEK KONUSUNDA BENİ ENGELLEYEN 

TÜM BİLİNÇALTI KALIPLARIMI İPTAL EDEREK 

ŞİFALANMA TALEP EDİYORUM" Yengeç 

döneminde rüyalarında açılacağı bu dolunaydan en 

iyi sonuçlar çıkarmanız dileğiyle Sevgiler ve Şifalı 

Rüyalar DD'grli " 

Rüya Çalışması 

 

"Göz Hastalıkları Hangi Düşünce Kalıplarının Ürünü 

ve Şifalandırmak için Önerilen Olumlamlar: Göz 

rahatsızlıkları hayatımızda bir şeyi ve özellikle 

duygusal düzeyde bizi etkileyen bir şeyi görmekte 

güçlük çektiğimiz anlamına gelir.Ne görmek 

istemiyorum? Gözler ayrıca geçmişi, şimdiyi ve 

geleceği açık seçik görebilme kapasitesini simgeler. 

Buna göre: -Astigmat: “ben” sorunu. Kendini olduğu 

gibi görme korkusu. Önerilen Olumlama: Kendimi 

olduğum gibi kabul ediyor, kendi güzelliğimi 

görmeyi seçiyorum. -Hipermetrop: İçinde bulunulan 

andan korkmak. Önerilen Olumlama: Burada güven 

içindeyim.bunu açık saçık görüyorum. -Miyop: 

Gelecek korkusu. Önerilen Olumama:Her zaman 

güvende olduğumu biliyorum. -Katarakt: Geleceği 

karanlık görmek. Karanlık ve belirsiz bir gelecek. 

Önerilen Olumlama: Yaşam sonsuzdur ve neşe ile 

doludur. Ayrıca Önerilen Genel Olumlama: Herkese 

ve herşeye sevgi ve neşe ile bakıyorum. " 

Kaynak: Michel Odoul, Louise Hay. 

 

"Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük 

beyinler ise kişileri konuşur." 

Hyman Rickover 



 

İstanbul, kış geri geldi, atkıyı bereyi 

unutma, 6 derece. Akşam ya da gece 

karla karışık yağmur bile olabilir. 

Haftanın ilk yarısı sıcaklık kar 

seviyesinde ama yağış yarın biraz görülür sonra 

keser. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED HUL SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - "SÜNNETULLÂH" (Allâh 

Sisteminin Değişmez Yasaları) 

- SNEIJDER'DEN SONRA GALATASARAY'IN 

2.BOMBA TRANSFERİ TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN 

DEĞERLİ SANATÇISI AHMET ÖZHAN! 

- Hem Drogba Hem Toure! 

- Chia Çekirdeği (Chia Seed): Yeni bir süper 

yiyecek mi? 

- Harvard duvarına Kur'an ayeti astılar  

- Astrolojide Ocak ayı.. 

- Adnan Oktar: Peygamber'e çekmişim - Video 

- Hawking Allah'ın varlığını kabul etti 

- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 

 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.okyanusum.com/gs_a_ozhan.html
http://www.okyanusum.com/gs_a_ozhan.html
http://www.okyanusum.com/gs_a_ozhan.html
http://spor.gazetevatan.com/galatasaraydan-cifte-bomba/509311/5/Spor
http://www.hafiftarif.com/chia-tohumu-chia-seed-yeni-bir-super-yiyecek-mi/
http://www.hafiftarif.com/chia-tohumu-chia-seed-yeni-bir-super-yiyecek-mi/
http://www.ensonhaber.com/harvard-duvarina-kuran-ayeti-astilar-2013-01-26.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2013.html
http://www.ensonhaber.com/adnan-oktar-2013-01-26.html
http://www.f5haber.com/yazete/hawking-allah-in-varligini-kabul-etti-haberi-3622880
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

