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29-) Ve iz sarafnâ ileyke neferen minel cinni 

yestemi`unel Kur`ân* felemma hadaruhu kalu 

ensıtu* felemma kudıye vellev ila kavmihim 

münziriyn; 

Hani cinden (insan gözünün görme alanı dışında 

kalan bir türden) bir grubu, Kurân`ı işitip 

dinlesinler diye sana yöneltmiştik... Ona hazır 

olduklarında dediler ki: "Susun!"... Hüküm 

yerine gelince de uyarıcılar olarak toplumlarına 

döndüler! 

30-) Kalu ya kavmena inna semi`na Kitaben ünzile 

min ba`di Musa musaddıkan lima beyne yedeyhi 

yehdiy ilel Hakkı ve ila tariykın müstekıym; 

Dediler ki: "Ey halkımız... Biz, Musa`dan sonra 

inzâl edilmiş, öncekileri tasdikleyen, Hakk`a ve 

sırat-ı müstakime yönlendiren bir Bilgi işitip 

dinledik." 

31-) Ya kavmena eciybu da`ıyAllâhi ve aminu Bihi 

yağfir leküm min zünubiküm ve yücirküm min 

azâbin eliym; 

"Ey kavmimiz... DAÎALLÂH (Allâh davetçisine) 

(DAÎALLÂH; cinler O`nu DAÎALLÂH olarak görüp 

değerlendirmiştir, Rasûlullâh olarak değil. Postacı - 

elçi türü yaklaşımların temeli de bu kelimenin 

anlamına dayanır) icabet edin ve O`na iman edin 

ki, bazı günahlarınızı bağışlasın; sizi feci bir 

azaptan korusun." 
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EL HAMİYD... 



Açığa çıkardığı evrensel kemâlâtı "Veliyy" ismi 

kapsamında açığa çıkardığı âlem sûretlerince 

seyredip değerlendirendir! Hamd yalnızca kendisine 

aittir! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Kabir sıkmasına örnek olarak en çok üzerinde 

durulan Sad b.Muaz'ın cenazesidir. Sad b.Muaz 

Medineli müslümanların ilklerinden ve Medine arap 

toplumununda önderlerindendir. İmanı takvası ve 

fedakarlığıyla ün yapmıştır. Hendek savaşı 

sonrasında Yahudi Kurayzaoğullarıyle yaşanan 

çarpışmada yaralanır ve bir süre sonrada vefat 

eder. Resullullah (sav) cenazesine yetmişbin 

meleğin iştirak ettiğini haber verir. Fakat kabir 

tarafından sıkıştırılır. Söz Efendimiz (sav); "Onun 

ölümüyle Arş sallandı sema kapıları açıldı 

Cenazesine yetmiş bin melek katıldı yine de kabir 

onu iyice sıktıktan sonra kurtuldu"(Nesai) 

Resulllullah sav.Sad b.Muazın defnettiği gün kabrin 

kenarına oturup şöyle dedi "Eğer biri kabir 

fitnesinden ya da sualinden kurtulsaydı Sad b.Muaz 

kurtulurdu. Onu bir sıkma sıktı sonra 

gevşetti"(Tebarani)Sa'a b.Muazın başına gelen lerin 

sebebi yine Efendimiz (sav) tarafından idrar 

serpintilerine karşı yeteri kadar titiz davranmaması 

olarak gösterilir. "Sa'd bazı akrab akrabalarından 

Resullullahın (sav) "Sa'd için kabir daraldı 

sözünden ne anladınız diye sorulmuş onlar 

cevaben ; "Resullullaha (sav) ne kastettiği soruldu 

idrar serpintilerinden temizlenmekte kusurlu 

davrandığından dolayı kabir onu sıkıştırdı 

buyurdu"demişler(Tirmizi) Hz Aişe r.a. "Ya 

Resullullah (sav) bana münkerle nekirin sesinden 

ve kabrin sıkıştırmasından söz ettiğinden beri 

hiçbirşeyden tad alamıyorum "Ey Aişe münker 

nekirin sesi müminlerin kulağına gözdeki sürme 

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


gibidir. Kabrin sıkıştırması ise annenin şefkatle 

kucaklaması gibi" Çocuğu başının ağrıdığını ona 

söyler de o da yumuşaklıkla onun başını okşar. 

Fakat ey Aişe ne yazık o kimselereki ALLAH'TAN 

şikayet ederler. Taş yumurtanın üstüne düşüp onu 

ezdiği gibi kabirlerinde ezilirler(Beyhaki) "Kabrin 

kişiyi sıkması her mümin için daha önce 

affedilmeyip üzerinde kalmaya devam eden bütün 

günahlara kefarettir"" 

(Suyuti) 

 

 

"@AhmedHulusi: Gününü bedeninin keyfi için 

tüketenler yanısıra,esma hakikatlerinin 

farkındalığını geliştirmek için değerlendiren 

İNSANlar da yaşar aramızda. 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"Kalbinizin ısınmadığı insanlardan uzak durun. 

Hz. Ömer 

 

"Sevdiğin ilim irfan sahibi değilse, sevgisi de gerçek 

olamaz, izafidir." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
İyi huylu efendi ile kötü köle hikayesi 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://blog.milliyet.com.tr/iyi-huylu-efendi-ile-kotu-kole-hikayesi/Blog/?BlogNo=403909


 

 

 

"Tekilliğin kortekse yansıması ile ne isim alır?" 

Günün Sorusu 

 

"Yapılan öfke, Allah için olursa iyi sayılır. Başka 

sebeplerle duyulan öfke iyi sayılmaz. İman sahibi, 

hiddetini Allah’ın emri olmadan göstermez. Nefsi 

için hiç bir hiddete kapılmaz. İslâm dininin zaferi için 

hiddet eder; fakat nefsin arzusunu yerine getirmek 

için sertleşmez. İman sahibi, dinî emirlerin biri 

zedelenecek olursa sonsuz hiddete kapılır; onun 

hiddeti şiddetlidir. Evi elinden alınan bir kaplan, 

belki onun kadar hiddete gelemez. Şüphesiz, Allah 

Teâlâ de öfkelenir. İman sahibinin öfkesi, ilâhi 

öfkeye benzer. İmanı bütün olan Yaratan’ın 

darıldığı şeylere darılır, hoşlandığı şeylerden 

hoşlanır, sevinç duyar" 

Abdülkâdir Geylânî Hz. 

 

"Twitter sadece şov dünyasının bi amacı olamaz. 

Çünkü her çevre kendi bilgi paylaşımını bu yolla 

sağlayabilmektedir." 

Yk 

 

"Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin 

sahibiyim, kölesi değil!." 

Cenab Şahabettin 

 

""Yardım" ı çekebilmek için öncelikle gereken şey, 

derinden gelen bir istek, kesin bir ciddiyet ve mutlak 

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


samimiyet taşıyan tam bir alçak gönüllülüktür. İkinci 

olarak, benliğin Yüksek Benliğe sunulması yani 

dünyasal varlığın ruhsal öze adanması ve üçüncü 

olarak da günlük uygulamalardır. Uygulamalar er 

geç deneyimlere yer verecek, gerçekleşmesi 

istenen hedefler de er geç yardım getirecektir. 

"Yardım" ın gizemli müdahalesi, olayların akışını 

değiştirebilir, yeni imkânlar yaratır ve yaşamın 

seyrini değiştirir"  

Paul Brunton 

 

İstanbul bugün yarın bahar. Bugün 

15, yarın 16-17 dereceler var. Güneş 

bolca görülüyor. Salı günü biraz 

bulutlanır, çarşamba-perşembe ıslak. 

Çarşamba 9, perşembe 6 dereceye iner. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

-   stad AHMED HUL S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 
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- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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