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50-) Ve iz kulna lil Melaiketiscüdu liAdeme 

fesecedu illâ ibliys* kâne minel Cinni fefeseka 

an emri rabbih* efetettehızunehu ve 

züriyyetehu evliyâe min dunİY ve hüm leküm 

adüvv* bi`se liz zâlimiyne bedela; 

Hani biz meleklere "Secde edin Âdem`e" 

dedik de İblis hariç hepsi hemen secde 

ettiler! İblis CİNN (türünden)dendi; (bu 

nedenle) Rabbinin hükmüne (hakikat ilmi 

yoktu {Cin türünde hakikat ilmi ve kader sistemi 

bilgisi yoktur - RUH İNSAN CİN Kitabı. A.H.}) 

uymadı! O hâlde siz, beni bırakıp onu (iblis`i) 

ve neslini mi dostlar ediniyorsunuz? 

Hâlbuki onlar sizin düşmanınızdır! Zâlimler 

için ne kötü bir dost seçimi oldu!  

 

18 - KEHF 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL CELİYL... 

Muhteşem kapsam ve mükemmeliyetiyle Efâl 

âleminde sultan!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: 

Namaza başlanana kadar müezzinin duâsı, 

Cenâb-ı Hak şehîdliği ihsân edene kadar 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf


mücâhidin duâsı, Allâhü Teâlâ belde ve 

vatanına döndürünceye kadar hacının duâsı, 

Allâhü Teâlâ kendisine yardım edinceye kadar 

mazlûmun duâsı ve İftâr edene kadar 

oruçlunun duâsı (makbûldür)”." 

[Hadis] 

 

 

"İstediğin olmuyor diye, gününü cehenneme 

döndürüyorsan; hâlâ nefsini, kaderi ve Allâh’ı 

bilmekten uzaksın, demektir!" 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"İlim meclisi cennet bahçesidir." 

Hz. Ali 

 

"Eğer çok konuşmak faydalı olsaydı, Allah iki 

ağız, bir kulak verirdi.. Onun için, çok dinleyip 

az konuşmak gerek" 

Hz. Şems 

 

"İnsanoğlu içini kemiren mutsuzlukla 

hesaplaşabilmelidir" 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
İlim ruhu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://blog.milliyet.com.tr/ilim-ruhu/Blog/?BlogNo=401287


Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Cebrail as. getirdiği vahiylerin hepsini bilebilir 

mi?" 

Günün Sorusu 

 

"La ilahe. Yi tüm kalbimizle söylersek İLLA 

ALLAHI KALB SÖYLER" 

Atasay Kamer 

 

"Degerli okurlar! Bugünden itibaren merkür 

rotar öncesi devresi başladı. 23'nde rotara 

girecektir. Dikkat lütfen!!!" 

TG 

 

"Uçamazsan koş, koşamazsan yürü, 

yürüyemezsen sürün. Ama naparsan yap 

ilerlemek zorundasın.."" 

Martin Luther King 

 

"Herşeyi kontrol etmeye çalışmaktan vazgeç. 

Bırak ne olacaksa olsun. Bırak olsun." 

Fight Club 

 

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"İnsanların birbine sığınmadığı, kendi 

güzelliklerini ve güçlerini özgürce ve samimi bir 

şekilde gösterebildiği bir ortaya koyuş olsa... 

kimseden bir şey beklemeden vermeyi bilenler 

olsa... kafalarındaki tilkilere yol verip, insani 

düşüncelerle dolu olsa.. doğru diye bildiklerini 

birbirine empoze etmeden karşılıklı duygu ve 

düşüncelere saygı olsa... kendilerini sevmeyi 

hatırlayıp sevgiyi dışarda arama arzularından 

uzak olsa... korku dolu bir beynin değil cesur bir 

yürekle dolu olsa devrin, kişilerin adamı değil 

evrensel sevginin ve zamansızlığın “İNSAN”ı 

olsa... OL’saaaa... " 

AylinER 

 

"~HİRUDOTERAPİ- 2~ 

Sülüğün tıbbi etkilerinin tamamı şu şekilde 

sıralanabilir: 

- Antibakteriyel 

- Analjezik 

- Antiromatizmal" 

(yazının devamı...) 

G.B. 

 

İstanbul'un h.sonu girişi güneşli, 

ama büyük kısmı ıslak. Bugün 

öğle saatleri gibi yağış alır, 

öğleden sonra sağanağa döner. 

Sağanak yarın da sürer. 11-12'lerdeki sıcaklık 

p.tesi-salı tek hanelerde. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/hirudoterapi2.html


-   stad AHMED HUL SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- NEBİ-VELÎ-VAHİY-İLHAM 

- http://radyoyansimalar.com/ 

- @haykavi: Nasr2-) Ve raeytenNâse 

yedhulûne fiy diynillâhi efvâcâ; İnsanları öbek 

öbek Allâh'ın dinine girer hâlde gördüğünde 

- Astrolojide Şubat ayı.. 

- Ruhsal Gelişimde Eril ve Dişil Sistemler 

- İnsan Bilinci Yaşamın Maestrosudur 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/nebi-veli-vahiy-ilham.htm
http://radyoyansimalar.com/
http://blog.milliyet.com.tr/itirafin-nedeni/Blog/?BlogNo=399858
http://blog.milliyet.com.tr/itirafin-nedeni/Blog/?BlogNo=399858
http://blog.milliyet.com.tr/itirafin-nedeni/Blog/?BlogNo=399858
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://indigodergisi.com/2012/12/ruhsal-gelisimde-eril-ve-disil-sistemler/
http://indigodergisi.com/2013/02/insan-bilinci-yasamin-maestrosudur/
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

