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24-) Kalehbitu ba`duküm li ba`din adüvv* ve leküm 

fiyl Ardı müstekarrun ve meta`un ila hıyn; 

Buyurdu: "Birbirinize (bilinç - beden ikilisi) 

düşman olarak (kuvveler boyutunda 

yaşamaktan beden boyutunun şartlarını 

yaşamaya) inin! Sizin için arzda (beden 

boyutunda - yeryüzünde) belli bir yaşam süreci 

ve belli bir süre, nasibinizdekileri almak söz 

konusudur." 

 

7 - A’RAF 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EŞ ŞEHİYD... 

Varlığıyla varlığının şahidi olan. Açığa çıkardığı 

Esmâ özelliklerinden varlığını seyredip açığa 

çıkanlara şehâdet eden! Şehâdet edilenin 

kendisinden gayrı olmadığını yaşatan. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

“Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yatağına girdiğin 

zaman şu duayı oku: "Allahım nefsimi sana teslim 

ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana emanet 

ettim, sırtımı sana dayadım. Senin rahmetinden 

ümitvarım, gazabından da korkuyorum. Senin 

ikabına karşı, senden başka ne melce var, ne de 

kurtarıcı. İndirdiğin Kitaba, gönderdiğin Resul 

(sav)`e iman ettim". Eğer bunu okuduğun gece 

ölecek olursan fıtrat üzere ölmüş olursun. Şayet 

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


sabaha erersen hayır bulursun". (Tirmizi`nin bir 

rivayetinde şöyle denmiştir: "Resulullah (sav), 

uyumak isteyince sağ yanı üzerine dayanır ve şöyle 

dua ederdi: "Allahım! Kullarını topladığın -veya 

yeniden dirilttiğin- gün, beni azabından koru") ” 

Bera - Kütübi sitte hadis no: 1823 

 

 

"Bir insan ihtiyacını karşılayacak çok hayvan 

bulabilir; ama bir insanın, düşüncelerini paylaşacağı 

bir insana ihtiyacı vardır." 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"Dostlarla buluşup konuşmak, Kederlerden 

kurtuluşa vesiledir. " 

Hz. Ömer (r.a) 

 

"Kul ; sıkıntılıyken hoş, kederliyken mutlu olmasını 

bilen kişidir. Zira umutlar; umutsuzlukda gizlidir!" 

İmam-ı Gazali 

 

"Dinde zorlama, hele orantısız şiddete başvurma 

söz konusu değildir." 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
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Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Talamusun uykudaki görevi nedir?" 

Günün Sorusu 

 

"Hayatta her şey olabilirsin; fakat mühim olan 

hayatın içinde insan olabilmektir." 

Hz. Şems 

 

"Her kahkahanda Allah'a teşekkür etmiyorsan, 

neden her ağladığında o'na kızıyorsun?" 

Neci Fazıl Kısakürek 

 

12 – 16 Şubat belki bir gün evveli ve sonrası da ; 

Akrep – Balık – Oğlak’ lar bu günleri kaçırmayın... 

Sağlam düşünebilir, derin görebilir, kararlı hareket 

edebilir ve güçlü durumlara imza atabilirsiniz.  

Astrolog Nuran Tuncel 

 

http://blog.milliyet.com.tr/sakralar--1/Blog/?BlogNo=402897
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"İnsanlar mutlaka değişir. Genellikle de asla 

olmayacaklarını söyledikleri şeye dönüşürler."  

Bukowski 

 

"Hayat görüşlerini İslam’a göre yargılayacaklarına, 

hayat görüşlerine göre İslam’ı yargılayanlar, 

lokomotifi vagonlara çektirmeye kalkmaktalar!"  

Caner Taslaman 

 

"Kin... 

"Kırgınlık ve kin, içinize yerleşir, içsel değerleriniz, 

mutluluğunuz ve en önemlisi Tanrı sevgisiyle dolu 

yüreğinizle ileşitiminizin kopmasına neden olur... 

ARINMAK İÇİN 

Tespit ettiğiniz kızgınlık ve küskünlükleri ne 

zamandır taşıdığınızı hesaplayın. Kaç dakika, kaç 

saat, kaç gün, kaç ay, ya da kaç yıl?.." 

 

"GALATASARAY icin F. BAHCE neyse, F.BAHCE 

icinde TRABZON odur." 

Yk 

 

İstanbul kıyafetleri kalıncalarından 

seç, 5 derece, kuzeyli rüzgarla 

birleşince üşütüyor. Bugün bulutlu. 

Yarın gündüz güneşli, akşam ya da 

gece ise sağanak var, çarşambaya da sarkıyor. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  



-   stad AHMED H   SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- İS ÂM'IN TEME  ESAS ARI 

- http://radyoyansimalar.com/ 

- Astrolojide Şubat ayı.. 

- Hatem-ül Evliya meselesinin hükmü nedir? 

Alimlerin ve Risale-i Nurların bu meseleye bakışı 

nedir? 

- STRİNG ER A EMİNDE FARK EDİ MEYEN 

GERÇEK, B  BOY TTA O ABİ İR İĞİN AS A 

M MK N O MADIĞIDIR.” A.H. 

- Papa'dan şok sözler! Tanrı'yı kullanmayı... 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

https://t.co/4OVtN5XY
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