
 
19/02/2013, SALI 

162-) Ma entüm aleyhi Bi fatiniyn; 

O`nun aleyhine (kimseyi) ayartıp 

kandıramazsınız! 

163-) İlla men huve salil cahıym; 

Ancak cehennemî yanışa gidecekler 

müstesna. 

 

37 - SÂFFÂT 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL HAKK... 

Apaçık ortada olan Mutlak Hakikat! Açığa 

çıkan tüm işlevlerin hakikati ve kaynağı! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

“Sizden kimse sakın sol eliyle yiyip içmesin. 

Çünkü şeytan soluyla yer içer. ”  

Hadis 

 

 

""Eûzü BiVechillâhil Keriym, ve kelimâtillâhit 

tâmmâtilletiy lâ yücâvizhünne berrun velâ 

fâcirun, min şerri mâ yenzilu minesSemâi ve 

mâ ya'rucu fiyhâ, ve min şerri mâ zerae fil ardı 

ve mâ yahrucu minhâ, ve min fitenilLeyli 

venNehâri, ve min şerri külli târikın illâ târikan 

yatruku bihayrin, yâ RAHMÂN!.." Anlamı:.. 

(yazının devamı). " 

Üstad Ahmed Hulûsi  

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf
http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/euzubivechillahil.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 

"İnsanlara faydası olmayanı ölüler arasında 

say, git." 

Hz. Ali 

 

"İnsan beyninde önce Hissi kablel vuku oluşur. 

Ardından altıncı hissin devreye girmesi gerekir. 

Keşif onu takip eder." 

Ahmed F. Yüksel  

 

 
Şakralar - 2 

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Kişinin mükellef olduğu hayat ne zamandır?" 

Günün Sorusu 

 

"Bu nicelik ve nitelik dünyasının ucunda Dertli 

sesiyle konuşan bir adam durmakta ! Gözü 

kartallarınkinden bile daha keskin Yüzü 

şahididir gönül ateşinin İç ateşinin yakıcılığı 

artıyor her zaman Arzuyla dolu bir ruhtan , 

http://blog.milliyet.com.tr/sakralar-2/Blog/?BlogNo=402899
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


yanan bir avuç topraktı Aşk ve sarhoşluktan 

nasipsiz bilginler Tedavi için nabzını hekim 

eline verdiler. " 

Şems Tebriz'i 

 

"Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü 

olgunlaştır. Çünkü kişi; bedeni kadar değil, 

ruhu kadar insandır. " 

İmam Gazali 

 

19 Şubattan itibaren Balık Burcu 5 yıldızı 

misafir ediyor. Bunlardan Neptün ve Şiron 

sevdikleri. Araları iyi, etkileri iyi... Mars, Merkür 

ve Güneş onun yapısına pek uymuyor. 

Anlaşılan hem zorlu, hem kolaylı günler var 

sırada.... Gerçeklerle fantaziler, sezgilerle 

mantık harmanı nasıl bir tablo tablo çizecek 

bakalım... Bu sürecin en dalgalı, en kritik 

günleri 25 ve 26 Şubat olabilir. Hassasiyet, 

alınganlık, cesaretle bir başlangıç, kritik 

noktadan bir çıkış, zevklere dalış veya 

duygusal bir çöküş....  

Astrolog Nuran Tuncel 

 

"Kin... 

"Kendinizi gelecek her yeni tecrübeye açmak 

için geçmişi unutmalı ve onu ait olduğu yerde, 

geçmişte bırakmalısınız... 

ARINMAK İÇİN 

Tespit ettiğiniz kızgınlık ve küskünlükler, 

enerjinizi, canlılığınızı, özgüveninizi, kendinize 

olan saygınızı ve yakınlık kurma becerinizini 

etkiliyorlar mı?.." 

 



İstanbul gündüz güneşleniyor, 

gece ıslanıyor. Bu akşamdan 

yarın öğleden sonrasına kadar 

aralıklı yağışlı. Sıcaklık 8 derece. 

Yarın bir iki derece serinler, h.sonu çift 

hanelerde. 

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. 

- STRİNG ER A EMİNDE FARK EDİ MEYEN 

GERÇEK, B  BOY TTA O ABİ İR İĞİN 

AS A M MK N O MADIĞIDIR.” A.H. 

- Gökmen Özdenak yine kırdı geçirdi! 

- Nefes Filmindeki Komutanın Fırça Attığı 

Sahne 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/islamintemelesaslari.htm
http://radyoyansimalar.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://www.tasavvuf.gen.tr/guncel/fractal-geometri-ve-sunnetullah-matematigi/
http://www.tasavvuf.gen.tr/guncel/fractal-geometri-ve-sunnetullah-matematigi/
http://www.tasavvuf.gen.tr/guncel/fractal-geometri-ve-sunnetullah-matematigi/
http://skorer.milliyet.com.tr/VideoDetay/Gokmen-Ozdenak-yine-kirdi-gecirdi-/3zQxjYfxQ7qJ/default.htm
http://www.youtube.com/watch?v=lcpTdCofR-I&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=lcpTdCofR-I&feature=youtu.be
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

