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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM
RAHMAN VE RAHİYM OLAN ALLAH’IN ADIYLA…
Elhamdülillahi Rabbi’l-alemîn .Essalatu vesselâmu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve
ashabihi ecmain.
Ey bu ilmi kullanmak isteyen güzel kardeşim öncelikle rabbimin Rahmeti üzerine olsun…
Ey bu ilme talip kişi önce izin sahibi olmalısın ki bu ilimle amel edesin.İzinde öyle kolay
deyildir çok çalışmak azim etmek önce farzları yerine getirmek (unutmayınız ki çok yapılan
ibadet deyil düzenli yapılan ibadet daha eftaldir!) sabır etmek az yemek az içmek insanlarla
az muhatap olmak (ister istemez dedikodu gıybet kötüsöz ve amel peydah olur!) elinden
geldiği kadar temizlik ve taharet üzere olasın ki temizlik imandan gelir…
Çalışmalara başlamadan salavat,korunma duaları (ama mutlaka Ayetel kürsi çemberi olcak)
sonra buhur yada tütsü yakılacak ve psikolojik olarak kendini hazırlayacaksın sonrada
çalışmaya başlıyacaksın…
Öncelikle bu kitabı hazırlamaktaki amacım medyum falcı kahin büyücü gibi sahtekarlara para
kaptırmayıp işlerinizi kendiniz yapmanızdır.kensinlikle maddi değil manevi isteğim vardır dua
namaz ve niyaz larınızda benide dahil ediniz inşallahurrahman.bu kitapta hatta bu ciltte bi
nebze hüddam davetleri celbiyeler faziletli zikirler kısmet baht açma korunma şifa istiare
nevilerimden bahsettim…
Yaşım 30 dur 6 yaşımdan beri bu ilimle uğraşmaya başladım adım FATİH dedem den el aldım
(boş ayran testisini bir anda ayranla doldurdu,köyde bir hırsızlık vakası yaşandı kendine has
çalışmalarla duavara görüntü verip hırsızı sanki bir güvenlik kamerası çekmiş ve kayıttan
izliyormuş gibi tüm köylüye izletti,hasat zamanı geldiğinde tarlayı cinlere biçtirdi vakat
beğenmedi tüm köylü önünde eve taşıttı,kendisi 54 tarikatın icazeti vardır senetli olarak)
Bende ise 28 tarikatın senetli icazeti var ve ilim açlığından dedem vefat ettikten sonra 8 tane
üstaddan ilim tayin ettim asıl mesleğim bilgisayar mühendisiyim bu ilimletanışma amacım
yoktur dedem küçükkenkimseden para almazdı ve banada yemin ettirdi almamam için ve
kötü işlerde kullanmamam için bende merak ve bu ilime saygımdan devam edip diğer alim
zatlarla tanıştım.Kitab ın deneme aşamasıdır Rabbim tamamlamama izin verir
inşallahurrahman….
Selametle
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CİN DAVETİ
Cinler üzerine hakim olmak ve onları davet etmek istersen: Önce yedi gün her farz namazın
ardından 1000 defa Allah c.c. ismi şerifini, 265 defa ''Lâ ilâhe illallâh'' ama her yüz (100) de
bir (1) defa ''Muhammedur rasûlullâh'' dersin. Sonra bir (1) Fatiha, bir (1) Ayetel kürsi ve üç
(3) defa da İhlas suresini okuyup, Ravzayı mutahharaya, bütün meşayihlerin, mü'minlerin,
oniki (12) peri padişahlarının ve davet sahibi ruhlara bağışlarsın. Yedi günü bu tertip üzere
tamamladıktan sonra bakire bir kız veya erkek çocuğunu önüne oturtursun. Şu Ayeti
Kerimeyi ve vefki:

َﺼﺮَك اَﻟْﻴَـﻮم َ ِﺣﺪ ْﻳﺪ
َُ ِﻄَﺎﺋَﻚ ﻓـَﺒ
َ ْﻚ ﻏ
َ َﺸْﻔﻨَﺎ َﻋﻨ
َ ﻓَﻜ

yazıp, bakacak olan kişinin başına koyduktan sonra, bir su dolu tası bakıcının önüne koyar ve şu
Azimeti bir (1) defa okursun:

ون
ْ ُْﻀـﺮ
َُ ﺎﻧَﺖ ا ِ ﻻﱠ َﺻَﻴْﺤﺔً َ وِاﺣَﺪةً ﻓَﺎِ ذَا ُْﻫﻢ َﲨِ ٌﻴﻊ ﻟََْﺪﻳـﻨَﺎ ﳏ
ْ ِن َﻛ
ْ اﻟﺮﱠﺣ ِﻴﻢ ا
ِ اﷲ ِﻦ
َ ﱠﲪ
ِ اﻟﺮ
ِﺑِﺴِﻢ
ْ
َﺸـﻴﻨًﺎَْﻣﺮﻟَ ـﻄًﺎَْﻣﺮﻟَﻄًـﺎ
ِ َﺸـﻴﻨًﺎََْﻣﻮرﻏْﻴ
ِ ْﻼَلَُْﻣﻴﻤﻮﻻًَُْﻣﻴﻤـﻮﻻً َﻛﺘُﻮﻧً ـﺎ َكَ◌ﺗُﻮﻧً ـﺎََْﻣﻮرﻏْﻴ
ٍ ﻼَلَ ﻣﻜ
َ ﻣٍْﻜ
ـﻼَم
ْ اﻟﺴـ
اَﲨ ـَـﻊ َﺟﻨِ ﻴﻨَ ــﻪ ُ ُﺳـ َْـﻠَﻴﻤ ِﺎن اﺑ ْ ـ ِﻦ َدُ ْاودَﻋْﻠَﻴـِـﻪ ﱠ
َْ اَن
ْ ِﱏ ِاُرﻳ ـُـﺪ
ـﻮﻻًـﻢ ااَ ﱢ
ﻟﻠﱠﻬـ ﱠ
ُ ﻮﻻً ُ ـ
َْﻣـﻬـﻴ ُ َ ْﻣﻬﻴ

ـﺎﱃ
َ ـﻮل اﷲ ُ َﺗـَﻌـ
ُ اﻟﺮﱠﺳـ
ُ َُﻤـُـﺪ
ـﺎل ﻻَا ِ ﻟَ ــﻪ َ ا ِ ﻻﱠاﷲ ُ ﳏﱠ
َ اﳉ ِ ـ ﱢـﻦَ ِوﲝ َ ـ ﱢـﻖَ ﻣـْـﻦ ﻗَ ـ
ْ ـﻮرة
ِ َ ﻴﻨُﻚَ ِوﲝ َ ـ ﱢـﻖ ُﺳـ
َ ِﺳــﺘَﻌ
َِﺎﰎ
َ ِﻦ َﺧَْﺪﻣ ْﺘُﻢِﲞ
اﳉ ﱢ
ْ ﺎاَرو ِاح
َْ َ ﱢﺑِﲔ َْﻋﺰﻣُﺖ َﻋْﻠَﻴ ْﻜُﻢ ﻳ
َ َﻖَ ﻣﻠَﺌِ ِﻜَﺔ اﻟُْﻤﻘَﺮ
وت ِﲝ ﱢ
ٍ وتََُوﻣﺎر
ٍ ﻳ َ َﺎﻫُﺎر
ـﺎش
ٍ ـﺎشَْﻣﺮﻗَ ـ
ٍ ِﺶَْﻣﺮﻗَ ـ
ٍ ِﺶ ﻗَ ــﺎﻋ
ٍ ـﺎش ﻗَ ــﺎﻋ
ٍ ـﺎش ْاَرﻗَ ـ
ٍ ـﻼَم ْاَرﻗَ ـ
ْ اﻟﺴ ـ
ُﺳ ـ َْـﻠَﻴﻤ ِﺎن اﺑ ْ ـ ـ ِﻦ َدُ ْـاوِدـﻪَﻋْﻠَﻴﱠ
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ﻠُﻮح
ٍ ـﺎﻃَﻤ
ْ ﻠُﻮح ﻳ َ ـ
ٍ ـﺎﻃَﻤ
ْ ـﺎف
ـﺎف َﺧﻄَ ـﻳ َ ٍ ـ
ٍ ـﻮف َﺧﻄَ ـ
ٍ ُﻄ
ـﻮف َﺧ ـ
ٍ ُﻄ
ـﺘِﻄَﺎف َﺧ ـ
ٍ
ـﺘِﻄَﺎف ا ِْﺳ ـ
ٍ
ا ِْﺳ ـ
. رًِﻳﺰا رًِﻳﺰا.ُﻮشُ ﻣﺒ َ َﺎﺷٍﺮُةﻣﺒ َ َﺎﺷٍﺮة
ٍ ُﻮش ﻟ
ٍ ﻴﺶ ﻟ
ٍ ﻴﺶ ُْاَرﻣَﻮﺣِﺸ
ٍ ُْاَرﻣَﻮﺣِﺸ
Bismillâhirrahmânirrahîm. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.
Meklâlin meklâlin meymûlen meymûlen ketûnen ketûnen mevrağyeşînen mevrağyeşînen merletan
merletan mehyûlen mehyûlen. Allâhümme innî ürîdü en ecmea cenînehü Süleymân ibni dâvûd
aleyhisselâm. Esteînüke ve bi hakki sûretil cinni men kâle lâ ilâhe illallâh muhammedur rasûlullâhü
teâlâ yâ hârûtin ve mârûtin bi hakki melâiketil mukarribîne azemtü aleyküm yâ ervâhıl cinni
hademtüm bi hâtemi Süleymân ibni dâvud aleyhisselâm. Erkâşin erkâşin kâışin kâışin merkâşin
merkâşin istitâfin istitâfin hatûfin hatûfin hatâfin hatâfin yâ tamlûhin yâ tamlûhin ermûhaşîşin
ermûhaşîşin lûşin lûşin mübâşeretin rizan rizan.

Sonra 51 defa İnşirah suresini okuyup, bir (1) defa bunu okursun.

ﱠﺎﲰ ِْﺎﻌﻗﻨَْـُﺮآﻧً ـﺎ
َ ِﻦ ﻓَـَﻘﺎﻟاُ ِﻮا ﻧ
اﳉ ﱢ
ْ َﺮﻣﻦ
َِﺘَﻤﻊ ﻧ ٌـَﻔ
َ َ ِﱃ اَﻧﱠﻪ ُ ْاﺳ
اُوﺣﻰ ا َﱠ
َِ اﻟﺮﱠﺣ ِﻴﻢ ْﻗُﻞ
ِ اﻟﺮﱠﲪ َ ِﻦ
ِ ﺑِﺴ ِـﻢ ِاﷲ
ْ
اَﺣﺪاَ واَﻧﱠﻪ ُ َﺗـَﻌ َﺎﱃ َﺟﱡﺪَ رﺑـﱢﻨَﺎَ ﻣﺎ ﱠاﲣَ َـﺬ
ً َ َﻦَِك َﺑِﺮﺑـﱢﻨَﺎ
ﻧُﺸﺮ
ْْﱠﺎﺑِﻪَ وﻟ
ِ ﻓَﺂﻣﻨ
َ ﱡﺷِِﺪ
ِْﱃِ ﻟ ﺮ
َ َﻋَﺠﺒ ً ﻳـﺎ َ ْﻬﺪِى ا
ﻧْﺲ ا ِِن
ِ ِﻦَ و ِاْﻻ
اﳉ ﱢ
ْ ُﻮل َِﺳﻔُﻴﻬﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ ِاﷲ َﺷﻄَﻄًﺎ ﻳ َ َ ْﺎﻣﻌَﺸﺮ
ُ ﻻَوﺔﻟًًَﺪاَ واَﻧﱠﻪ ُ َﻛ َﺎن ﻳـ َ ﻘ
َ ﺻﺎَﺣﺒو
َِ

.ْﻄَﺎن
ٍ ُون ا ِ ﻻﱠ ُﺑِﺴﻠ
َ ﻻََﺗـﻨـْﻔُﺬ
Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul uhiye ileyye ennehüs temea neferun minel cinni fekâlû innâ semi'nâ
kurânen acebâ. Yehdî iler rüşdi feâmennâ bih. Ve len nüşrike bi rabbinâ ehadâ. Ve ennehü teâlâ
ceddü rabbinâ mettehaza sâhibeten ve lâ veledâ. Ve ennehü kâne yekûlü sefîhünâ alallâhü şetatâ.
Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tüm en tenfüzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfüzû lâ tenfüzûne
illâ bi sultân.

Bundan sonra bu Azimeti 41 defa okursun.
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ـﻴﺶ
ٍ ون ِﲝ َ ـ ﱢـﻖ آﻳ َ ـٍـﻪ ِﺑِﻘﻄْﺮِﻳ َ ـ ٍـﺎل َﺟﻠِ ـ
ْ ﻄَﻄَﺮ
ُ اَﻗْﻋﻠَْــﻴ ْﻜُﻢ ﻳ َ ـَْـﺎﻣﻴ
َ ﺑِﺴـ ِـﻢ ِاﷲ اﻟـ ِـﺮﱠﲪ َ ِﻦ اﻟـ َِـﺮﱠﺣﺴـِْﻴﻢـﻤُﺖ
ْ
ﻃُـﻮش
ٍ وغ
ٍ ْﺸُـﺎر
َ ـﻄَﺎل َﻫﻜ
ٍ َﺸ
ْ ـﻄَﺎل ﻛ
ٍ َﺸ
ْ ﻄَﻄُﻮشَ ِوﻫ ٍـﻴﻢ َزﻧـْﻘَﻄَـﺎ َ َﺣﺪاﺑ َ ٍـﻪ ِ ْﻃﻔﻴ َ ٍـﺎل ﻛ
ٍ ِْدﻣﻴ َ ٍﺎل َﻫ

اﻟﺴــﺮُِﻳﻊ اﻟْﻘَِﺮﻳـ ُـﺐ
اَﳍَـﺎدِى ﱠ
اَﳍَـﺎدِى ﻳ َ َﺎﻛــﺎزِى ﻳ َ ُﺎروﻗـْﻴ َ ﺎﺋِ ﻴـْـﻞ ْـ
ﻮش ْـ
ٍ وش ﻳ َ ـَـﺎرُﻗْﻤ
ٍ ـﺎورد
َُْـﻮش ﻳ َ ـ
ٍ ْﻛـ
َدﻣُﺮ
ﻀــﺮوا َﻫـِِـﺬﻩ
ُُاْﻻَﲰ ـِـﺎء ا ِْﺣ
َْ اﻟُ ْْﻤﺴـَﺘـﻌ ْﺎن َْﻋﺰﻣـ ُـﺖ َﻋﻠَْــﻴ ْﻜُﻢ ﻳ َ ُﺎﺟـﺪَﱠامَﻫـِِـﺬﻩ

ْﻤﺠﻴـ ُـﺐ اﻟَ ْْﻤﻌﺒ ُ ـ ُـﻮد
ِ ُاﻟ
اَﻧْﺰﻟُ ـﻮا
ِ اْﻻَﲰ ـ ِـﺎء اﻟْﻌِﻈَ ـ َـﺎم
َْ ـﻴﻜوﻋﻠَْــﻴ ْﻜُﻢَﺗـَﻮﻛﱠﻠُ ـﻮا ﻳ َ ُﺎﺧ ـﺪَﱠامَﻫــﺬَا
َ َاﻟ ـﺪَﱠﻋْﻮِت اﻟُْﻤﺒ َ ـَـﺎرَك اﷲ ُ ﻓِ ْـُﻢ

ْﻛُﻢ اﷲ ُ ﻓَﻼَﻏَﺎﻟِ َـﺐ ﻟَﻜُْـﻢ
ِنٌﻳﺪﻳـ َ ﻨُْﺼ ُـﺮ
َْﺼﺮَك اَﻟْﻴَـﻮماَ ِﺣﺪ
َُ ِﻄَﺎﺋَﻚ ﻓـَﺒ
َ ْﻚ ﻏ
َ َﺸْﻔﻨَﺎ َﻋﻨ
َ اﻟَْﻤﺎء َﻓَﻜ
ِن
ْ ﻨِﲔ ا
َ ُﻛُﻢِﻣـْ ﺑــﻦ َْﻌـِِـﺪﻩَ َوﻋﻠَ ــﻰ ِاﷲَﻓـﻠْﻴ ََﺘـﱠﻮﻛـ ِـﻞ اﻟُْﻤـِْـﺆﻣ
ِن َْﳜ ـ ُـﺬﻟْ ْﻜُﻢ َﻓَﻤـْـﻦ ذَا اﻟﱠ ــﺬِى ﻳـ َ ﻨُْﺼـ ْـﺮ
ْ َ وا
ًﺎﻧَﺖ ا ِ ﻻ َﱠﺻَﻴْﺤﺔً َ وِاﺣَﺪة
ْ َﻛ
.ون
ْ ُْﻀﺮ
َُ ﻓَﺎِ ذَا ُْﻫﻢ َﲨٌِﻊ ﻟََْﺪﻳـﻨَﺎ ﳏ
Bismillâhirrahmânirrahîm. Aksemtü aleyküm Yâ meytatarûn bi hakki âyehin bikıtriyâlin celîşin
dimyâlin hetatûşin vehîmin zenkatâ hadâbehin tıfyâlin keştâlin keştâlin hekşârûğin tûşin
demerkûşin yâ verdûşin yû rakmûşin elhâdî yâ kâzî yâ rukyâîl elhâdîs serîul karîbül mucîbul
ma'bûdül müsteân. Azemtü aleyküm yâ huddâme hâzihil esmâ-i ihdırû hâzihid da'vetil mübâreketi
allâhü fîküm ve aleyküm. Tevekkelû yâ huddâme Hâzal esmâ-il izâme inzil mâe fekeşefnâ anke
ğıtâeke fe besarukel yevme hadîd. İn yensurkümüllâhü felâ ğâlibe leküm ve in yahzülküm femen
zellezî yensuruküm min ba'dihi ve alallâhi fel yetevekkelil mü'minin. İn kânet illâ sayhaten
vâhideten fe izâ hüm cemîul ledeynâ muhdarûn.
Bu Azimetleri okuyup bitirdikten sonra şöyle dersin: ''Açılsın daire, gelsin Attar baba, otursun ve
meclis kurulsun''. Onbir kişi gelir. Her ne tür soru sorarsan sana cevap verirler.
Bakan kişiye görünmeyip veya görünüpte konuşmazlar ise bunu okursun:

ِن َْﳜ ـ ُـﺬﻟْ ْﻜُﻢ َﻓَﻤـْـﻦ ذَا
ْ ْﻛُﻢ اﷲ ُ ﻓَﻼَﻏَﺎﻟِ ـ َـﺐ ﻟَ ُﻜـْـﻢَ وا
ﻨْﺼـ ُـﺮ
ُ َ ِن ﻳـ
ْﻴﻢ ِاﻦ اﻟـ
َِﱠﲪ
ﱠﺣ
ﺑِﺴـ ِـﻢ اﷲِ اﻟـﺮِـﺮ
ْ
اْﻻَرو ِاح
َْ ـﺘُﻢِﻣـ ـَـﻦ
ْ ﻨِﲔﻛُﻨْ ـ ـ
َ َﻮﻛـ ـ ِـﻞ اﻟُْﻤـ ـِْـﺆﻣ
ُﻛُﻢِﻣـ ـْـﻦ ِﺑــﺪَْﻩِﻌـ ـَ َوﻋﻠَ ـ ــﻰ اﷲِ َﻓـﻠْﻴ ََﺘـﱠ
ﻨْﺼـ ـ ْـﺮ
ُ َ اﻟﱠ ـ ــﺬِى ﻳـ
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وح
ِ ـﻴﺲ اﺑ ْ ـ ـ ِﻦَ ﻣْــﺮََﱘِﻣـْـﻦُ ر
َ ْﺲ اﻟﻨﱠـ ـ ِﺎرَ ِوﻋـ
ِ اَﻗْﺴـْـﻤ ْﺘُﻢﺑِ ــﺎﻟﻨـﱠﻔ
َ ﱠﺼَــﺮِان َْﻋﺰﻣـ ُـﺖ َﻋﻠَ ــﻴ ْ ْﻜُﻢَ و
ْ اﻟﻨ
ِﱃ اْﻻَذْﻗَ ـ ِـﺎن
َ ﻓَﻬـَـﻰ ا
ِ ًاَﻏــﻼَﻻ
ْ ـﺎﻗِﻬِﻢ
ْ ـﻮن ا ِ ﻧـﱠـﺎ ََﺟﻌﻠْﻨَ ـ ِـﺎﰱ ْاَﻋﻨَ ـ
ْ َاﻟُْﻘـ ْـﺪ ِس ﰒُﱠُﻛـاِْـﻦ ﱠﻓنـَﻴ َاﷲُﻜـ
ﻮن
َ ْﻤﺤ
ُ ُﻓـَْﻬﻢُ ﻣَﻘ

Bismillâhirrahmânirrahîm İn yensurkümüllâhü felâ ğâlibe leküm ve in yahzülküm femen zellezî
yensuruküm min ba'dihi ve alallâhi fel yetevekkelil mü'minin. Küntüm minel ervâhın nasrâni
azemtü aleyküm ve aksemtüm bin nefsin nâri ve îsâ ibni meryeme min rûhil kudsi sümme innallâhe
kün feyekûn İnnâ cealnâ fî a'nâkıhim ağlâlen fe hiye ilel ezkânifehüm mukmehûn.

İSTEDİĞİN BİRŞEYİN SONUCUNU BİLMEK
İSTERSEN:
MÜLK SURESİNİN 14.AYETİ 8 DEFA OKU SAĞ TARAFINA YAT NİYET EDİP YALNIZ YATAKTA TEK
OLMAN GEREKİR 3 VEYA 7 GECEDE HACETİNİ GÖRÜRSÜN İNŞALLAHURRAHMAN
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EĞER RİYAZAT EDİP DÜNYADA HAYIR VE ŞER
İŞLERİNDE YARDIM ALACAĞIN BİR HADİM
İSTERSEN:
(ÖNCELİKLE KÖTÜLÜĞE KULLANANA HAKKIM HELAL DEĞİLDİR AMACIM MÜSLİMANLAR BU
İLMİ KULLANARAK ESKİ ALİMLER GİBİ OSMANLI GİBİ YÜKSELMESİNİ İSTEMEMDİR)
Ya latiyf ismi şerifini 3 hafta riyazatlı okuyan Allah’ın izniyle 22 gün uyku hali veya uyanık
halde hadim gelir korkmayın o da bizim gibi kuldur anlaşmanızı yapın ve uyun

Eğer her türlü işte kullanacağın bir hüddam
istersen:
Berhetiyye’nin kalenhud ve berşan isimlerini günde 745 defa okuyarak elde edersiniz (üstteki
davetteki gibi karşılayın ve hüddam geldiğinde gerekli saygıyı gösteriniz ve hor ve hakir
işlerde kullanmayınız)

AYETEL KÜRSİ'NİN SIRLARI:
Ayetel
Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayetel Kürsi okumayadevam kişi; hem
dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır.Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer.
Mevki ve makamı artar. AyetelKürsi durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50,
harflerisayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu
yerine gelir. Cesareti artar. Halk arasında sevgi,saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama
ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz in S.A.V. isimleri sayısınca 201
defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.

Ayetel Kürsi; yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak, her
okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar, o şeyde bereketlilik olur.

9

Ayetel Kürsiyi hergün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş
günahlarını bağışlar. Okuyan hem Tevhid, hemde Tilaveti yerine getirmiş
olur. Buda üstün bir zikir olur.
Ayetel Kürside 34 ilahi isim
vardır. 17 acık olarak, 17 de kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi,17 de vav harfi vardır.
Allah'ın en büyük ismi Ayetel Kürside mevcuttur. Bu yüzden Ayetel Kürsi ile dua edilirse kabul
görür.

Ayetel Kürsiyi bir hacet ve arzunun olması için okumak, o işin olmasınavesiledir. Bu ayeti
okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür. Bu ayeti okumaya ancak
peygamberler, sıddıklar ve şehidler devam eder.Kişi okumaya devam ederse, ahlakı sehid ve
sıddıkların ahlakına ulaşır.Ayetel Kürsiyi okumaya devam eden kişiye; Allah hayırlı ve faydalı
kapılar açar. İlim öğretir. Gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Hem Zahiri, hemde
Batıni ilim nasip eder. AyetelKürsi okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa, o kabir nurla
dolar,kabir genişler ve ölünün derecesi, mevkisi ve makamı yükselir.Okuyanada büyük sevap
verilir. Ayetel Kürsiyi çok okuyanın anlayışı artar. Düşman şerrinden kurtulur. Allah'ı büyük
isimleriyle anmak, zikretmek isteyenler Ayetel Kürsiyi okumalıdırlar. Ayetel Kürsi ilahi rahmet
ve nusret kapılarını açar. Sıkıntılı anlarda Ayetel Kürsi okunursa sıkıntı geçer. Tehlike
durumunda okunursa o tehlikeden kurtulunur.
Ayetel Kürsiyi 170 defa okuyana Allah her işinde yardımcı olur. Zorluk çekmez.
Üzüntü ve kederden uzak olur. Rızkı genişler. Arzularına ve isteklerine
kavuşur.

Bakara Suresinin ilk 4 ayeti, Ayetel Kürsi, Ayetel
Kürsiden sonraki 2 ayeti ve Bakara Suresinin son 5 ayetini okuyanın
kendisine ve ailesine şeytan ve kötülük yaklaşamaz. Deli üzerine
okunmaya devam edilirse şifaya kavuşur.

Şehvete düşkün, kötü
ahlaklı ve kötü kişiler okur ve okumaya devam ederlerse durumları
değişir. Ahlakları düzelir ve en iyi hale yönelmiş olurlar.
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Ayetel Kürsiyi okuyan kendini güven içine alır. Cin, şeytan ve insan zarar veremez.

Gece yatarken okuyan kendini güven içine aldığı gibi, ailesini ve komşusunuda koruyup,
güven içine alır.

Her
farz namazını mütakip Ayetel Kürsi okuyan ikinci bir namaza kadar
korunmuş olur. Yatarken okuduğunda, 2 melek onu korumakla
görevlendirilir.

Ayetel Kürsiyi her farz namazının arkasından
okuyana Cennetin 8 kapısı birden açılır, dilediğinden içeri girer.
Allah, okuyana; şükredenlerin kalblerini, sıddıkların amellerini,
Allah'a dost doğru yönelenlerin sevabını verir. Ölünce doğruca Cennete
girer. Muttakilerin elde edeceği mükafat verilir.

Evinden
çıkarken Ayetel Kürsi okuyan kişinin günahları bağışlanır, şeytanlar
ondan uzaklaşır. Cin, şeytan ve insan şerrinden ve korkularından emin
olur. Her şeyden muhafaza olunur.

Gece ve gündüz 10 defa İhlas
ve Ayetel Kürsiyi okumaya devam eden kişi; Allah'ın rızasını kazanır.
Şeytandan korunur. Mahşerde peygamberlerle birlikte olur.
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Ayetel Kürsi okunan evden şeytanlar 30 gün kovulmuş olur, 40 günde büyücü ve sihirbaz
giremez.

Ayetel
Kürsiyi 6 defa okuyup 6 yönüne üfler, 7nci defa okuyup içine çeker ve
8inci de okuyup etrafına daire çizerse, kendisini koruyan manevi bir
hisar içine alır. (1inci okuyuşta önüne, 2ncide sağına, 3üncüde soluna,
4üncüde arkasına, 5incide yukarı, 6ıncıda aşağı okuyup üfler. 7incide
içine çekip yutar.8incide üfleyerek etrafına daire çizer) Böylece
kendini tehlikeli yerden, düşmanlarından, musibetten korumuş olur. Bu
uygulama yapıldıktan sonra hiç konuşmadan Ayetel Kürsi okuyarak düşman
üzerine yürünürse, düşman onu göremez ve zararda veremez.

Her
namaz sonunda Ayetel Kürsi okuyanı eceli gelince Allah bizzat kendi
kudret eliyle ruhunu alır ve o kişi şehidlik sevabına nail olur.

Ayetel Kürsi; okuyanı kötü ahlaktan kurtarır. Kişiyi Allah'a yöneltir.

Okuyan
kişiyi dinlemek üzere melekler gelip o yerde bulunur, saf tutup
dururlar. İhlas suresi okunan eve uğradıklarında secdeye kapanırlar.
Haşr suresi okunan evde diz üzeri çöküp dururlar.

Gece ve
gündüz 1000 defa Ayetel Kürsiyi 40 gün okuyana ruhani alem kapısı
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acılır. Melekler ziyaretine gelir. Tüm sırlara vakıf olmaya başlar.
İstek ve arzuları gerçekleşir. Resulullah S.A.V. Efendimizi rüyasında
görme şerefine erer.

Ayetel Kürsi ve Amenerrasulü Suresinin okunduğu eve şeytan girmez.

Ayetel Kürsi bir kaba okunur ve o kabın örttüğünü hiçbir cin ve şeytan açamaz. İçindekileri
alıp götüremez.

Ayetel
Kürsiyi 170 defa okumaya devam eden; hapisteyse hapisten kurtulur.
Borçlu ise borcunu ödeme imkanı bulur. Rızık isterse, geniş bir nimete
erişir. Bu sayıda her farz namazının ardından okumaya devam ederse
isteğine, arzusuna çabuk kavuşur. Gece kıbleye yönelip okuduğunda da
aynı şekilde istekleri kabul görür.

Ayetel Kürsi günde 50 defa okunursa, okuyan şeytandan korunur.
İhtiyacı
ve isteği olan 170 Ayetel Kürsiyi okuduktan sonra 3000 defa Ya Kafi, Ya
Ğani, Ya Fettah, Ya Rezzak isimlerini zikredip, ihtiyacını Allah'dan
isterse isteği kabul olur.

170 defa Merih saatinde okursa her türlü günah ve beladan korunur. İnsanlar arasında itibarlı
olur.

Zuhal saatinde okursa amirler yanında, patronu yanında büyük itibara ve makama erişir.
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Müşteri saatinde okursa dert ve kederi dağılır. Tüm kötülüklerden korunur. Hapisten
kurtulmaya sebeb olur.

Şems saatinde okunursa büyük mertebe ve derecelere yükselir. Halkın dertleriyle ilgilenecek
uygun bir mevkiye gelir.

Zühre saatinde okunursa dostları, arkadaşları arasında ve aile içinde kıymeti artar. Dünya
işlerinden istediği olur.

Utarit saatinde okursa kin ve düşmandan korunur. Düşmanının helakı niyeti ile okursa
düşmanından kurtulur.

Kamer saatinde okursa rızkı genişler, bereketi artar.

Akıl ve anlayışın artması niyetiyle, Ayetel Kürsi 50 defa yağmur veya zemzem suyuna okunur
ve içilirse bu gerçekleşir.

Ayetel
Kürsi 18 defa hergün okunmaya devam edilirse Allah okuyanı tevhid
ruhuyla diriltir. Kalbini buna açar, rızkını genişletir. Kıymeti
yücelir. Yazıp üzerinde taşıyanı Allah musibet, afet, kaza ve
belalardan korur.

Ayetel Kürsi şer ve kötülükten korunmak
niyetiyle okunur ve "vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim"
kısmı arka arkaya 70 defa tekrar edilerek okunursa tehlike ve kötülük
ortadan kalkar. Aynı okuma şekli cin ve şeytandan korunmak içinde
uygulanır.
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Ayetel Kürsi ev veya iş yerinin kapısının üst kısmına yazılırsa o yere hırsız giremez, o yerin
rızkı artar.

Ayetel Kürsi yazılıp bir eşya arasına yerleştirilirse o eşya çalınmaz. Zarara uğramaz.

Ayetel
Kürsi bir kaba 3 defa yazılır ve içine su konulup, hastaya içirilir.
İçirilirken; falan hastalıktan kurtulup şifa bulmaya niyet ettim
denilirse, Allah'ın izniyle hasta şifaya kavuşur.

Sabah
yataktan kalkıp, abdestli bir şekilde 3 defa Ayetel Kürsiyi okuyan
kişi, akşama kadar; akşam namazının ardından 3 defa okuyan, sabaha
kadar şeytan, cin ve insan şerrinden korunur.

Bir dileği olan
gece yarısından sonra, abdestli olarak, kıbleye yönelip, 170 Ayetel
Kürsi okuyup, dileğini Allah'dan isterse, isteği olur.

Cuma
günü sabah namazından önce, abdestli olarak, tenha bir yerde, kıbleye
yönelip, diz üzerine oturup, 313 defa Ayetel Kürsi okuduktan sonra "Ya
Rabbel Azim bu ayeti kerime hürmetine 313 ehli bedir ve 313 ashabı
talut hürmetine muradımı ihsan buyur" diye dua edenin maksadı
gerçekleşir.
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7 adet tuz parçasının her birine 7 defa Ayetel Kürsi okuyup, aç karnına besmele ile hergün
yutarsa balgamdan kurtulunur.

Uykuda,
rüyasında korkan kişi yattığı zaman Euzu Besmele ile 3 Ayetel Kürsi
okuyup, her birinde "vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim"i 3
defa tekrar ederek yatarsa korkulu rüyadan kurtulur.

Sara tutan kişiye 21 Ayetel Kürsi okunursa kendine gelir.

Bir
kağıda 11 defa Ayetel Kürsi; safran, gül suyu, misk karışımı mürekkeple
yazılır. Üzerinede 101 defa Ayetel Kürsi okunur, öd yada anberle
tütsülendikten sonra, bir yerin kapısının üzerine konulursa o haneye;
hırsız, düşman girmez,afetlerden korunur. Ticaret haneye asılırsa o yer
hem korunur, hemde bereketi, kazancı artar.

Bir kağıda 3
Ayetel Kürsi yazıp, üzerine 1289 defa Ya Allah, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya
Ali, Ya Azim okunur, sonra muşamba veya naylona sararak üzerinde
taşıyan kişinin rızkı ve kısmeti açık olur. Düşman şerrinden ve
afetlerden muhafaza olur.

Büyü dolayısıyla bağlı olan kişi
için; bir kase içine Ayetel Kürsi yazılır, içine su konulur. Üzerine
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101 Ayetel Kürsi ve 1289 defa Ya Allah, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Ali, Ya
Azim okunur. O suyu 3 gün sabah aç karnına içilirse bağı çözülür.

Ayetel Kürsi bir kağıda yazılıp haşerenin bulunduğu yere asılırsa, oradaki haşereler gider.

Bir
kağıda Ayetel Kürsi yazılıp, üzerine 21 Ayetel Kürsi, 3 İhlas, 21
Salatü Selam okunup, bir tarlaya gömülürse, o tarlanın bereketi ve
mahsülü artar. Korunur, muhafaza olur.

Azaimi (En üstün ) süre-i yasini şerif:
Havvas ilminin büyükleri ve bu yolun şeyhi olan zatlar yasini şerifi bu minval üzere okumayı
vird edinmişlerdir.
Her ne türlü hacet için olursa olsun günde 1 defa yada 3 defa yada 5 defa okusalar bütün
hacetlerin reva olur, her türlü dileğin yerine gelir.

Her namaz ardından 1 defa okusalar gece rüyasında ruhaniler alıp manevi âlemde seyahat
ettirirler. Gözlerin görmediği kulakların işitmediği yerlere gösterip seninle dost olurlar.
İnayeti ilahi ile hergün hayırlı bir haber alırsın. Kötülükleri def olup, her taraftan hayırlar celb
olur. Düşmanların hepsi kati surette dost olurlar. Kimse senin hakkında kötü söz
söyleyemeyip bütün insanlar katında sevgili olursun. Dünya da ve ahirette hak tealanın
keremi ile zengin olursun.

Eğer bu sure-i şerifeyi ile bütün mahlûkatı kendine musahhar kılmayı dilersen, güzelce bir
gusül abdesti al, riyazetli olarak Çarşamba Perşembe Cuma günleri oruç tut ve her gece
insanlar yattıktan sonra 2 rekât nafile namaz kılıp ardından 3 kere mubarek yasin suresini bu
tertip üzere okuyup yatarsın. Bütün mahlûkat fermanı ilahi ile sana musahhar olurlar.
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Her gün 1 defa okumayı adet edinsen, gece rüyasında ruhaniler gelip gayb âlemine götürüp,
âlemleri dolaştırılar.

Bu yasini şerifi bu minval üzere bir evde okusalar, o evde ne kadar cin ve şerli varlık varsa
hepsi kaçıp giderler.

YASİN SURESİ MELEĞİ DAVETİ:
Eğer ervahı tayyibeyi davet etmeyi dilersen, Çarşamba gününden başlayarak riyazetli oruç
tut, sabah öğle ve yatsı namazından sonra 3 er defa yasin suresini bu minval üzere oku, 3 gün
dolduktan sonra 4.cü günden itibaren 7 gün doluncaya kadar her gün 12 defa okursun. 7. ci
gün matlubun hâsıl olup hakk tealanın fermanı ile ervah divan durup her ne türlü hacetin
varsa reva ederler. Sana musahhar olurlar. Amma bunun şartı budur ki 7.ci günden sonra
dahi her gün 1 defa okumak lazımdır.

Resulü Ekrem(a.s.) buyurdu:
"Ya Ali,Sure-i Yasin'e devam et. Muhakkak onda bereket vardır."
1-Aç okursa doyar.
2-Susuz okursa suya kanar.
3-Çıplak okursa giydirilir.
4-Bekar okursa evlendirilir.
5-Korkan okursa korktuğundan emin olur.
6-Hasta okursa iyileşir.
7-Zindanda olan okursa çıkarılır.
8-Misafir okursa,seferinde ona yardım edilir.
9-Bir şey kaybeeden okursa, kaybettiği şeyi bulur.
10-Sıkıntı ve kederli kimse okursa,sıkıntı ve kederden kurtulur..."

Yasini Şerifin Havvası
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İmam cağferi sadık hazretleri buyurduki: Yasini şerifte hakk tealanın 82 ismi şerifi vardırki, yasini şerif
dahi 82 ayettir, Rabbül âlemin her ayette bir esmai ilahiyi yazdırdı. İsmi azam dahi bu surei yasin de
mevcuddur, Bir kimse bu yasini şerifi duası ile beraber okusa birçok havvasına mazhar olur. Bunda hiç
şek ve şüphe yoktur. Amma şartı budur ki her okumayı murad ettiğinde arkanı ricali gaybe vereceksin,
ondan sonra okuyacaksın.

1.Havvası budurki:

Evvela 3 gün oruç tutup hayvanattan meydana gelen şeylerden kaçın ve dahi çok su içmeyip çok
yemek te yemeyeceksin. Ve her gün 3 kere bu mubarek sureyi duası ile beraber oku, 3 gün sonra yeşil
giysili müslüman cinler hakk tealanın fermanı ile sana muti olup her ne dilersen her ne murad
edersen fıl hal emrini yerine getirirler.

2.havvası budurki:

Bir halvet yere girip bir mavi para kesesi içine daha evvelden işaretlemiş olduğun bir altın koy. Para
kesesinin ağzını iyice mühürle. Ve hergün ve gecede bu yasin suresini duası ile beraber 3 defa oku. 40
böyle devam et. 40 gün tamam olunca Bismillahirrahmanirrahim diyip kesenin ağzını aç. İçine hakk
tealanın katından 40 tane altın gelir. Evvelden işaretlediğin altını almayıp diğerlerini alıp harcarsın. Ve
hergün kesenin içinde 40 tane altın bulursun. Amma şartı budurki kimseye sırrını söylemeyeceksin.

3.havvası budurki
Çarşamba günü iyi bir saatte bu mubarek yasini şerifi duası ile beraber kâfur ile bir kâğıda yazıp
hürmet ve tazim ile başında taşısan, bir peri kızı sana müptela olup asla yanından ayrılamaz. Nereye
gitsen seninle beraber gider. Her ne muradın varsa fil hal reva eder. Toprak altındaki definelerden
habe verir.

4.havvası budurki
Eğer uzak bir yerden bir nesne veya bir kimseyi getirmeyi murad edersen. 3 gün riyazetli oruç tutup
murad ettiğin şeyin niyyetine bu yasini şerifi duası ile beraber 3 kere oku. Asla şüphe etme. Bu
mubarek surei yasinin hadimleri hangi nesneye murad etti isen nesneyi alıp getirirler.

19
5.havvası budurki
Eğer dilersen tayyi mekân edersin. Yasini şerifi duası ile beraber bir parça kurt derisine yazıp sağ
pazuna bağla. Bir yeşil sırçalı Çömleğe su doldurup suyun üstüne 3 kere yasini şerifi duası ile beraber
okuyup üfür, sonra o su ile abdest alıp 2 rekât namaz kıl. Ya rabbi beni falan yere götür deyip gözlerini
kapat. yasin hürmetine dilediğin yere fil hal götürürler. Ve eğer o deriyi daima kolunda taşısan cümle
nas ve cümle cinlerin yanında heybetli olursun.

6.havvası budurki
Bir akarsuyu yoğurt kıvamına getirisin veya insan gibi konuşturursun. Şöyleki yasini şerifi baştan sona
oku, her mübin de şöyle de: ilahi surei yasini şerif hürmetine, dua yı mübin hürmetine, bu dua
içindeki isimlerinin hürmetine, bu dua ya dil verip konuştur Ya rabbi, dersin fil hal su dile gelip
konuşur. Her ne söylerse sende hemen ‘lebbeyk lebbeyk’ dersin.
Veya hutta ey su yoğurt gibi ol dersin, hemen yoğurt kıvamına gelir. Veya ey su Fermanı ilahi tersine
ak dersin, fil hal tersine akar.

7.havvası budurki
Her ne için okursan oku fil hal muradın hâsıl olur, Dilersen gökyüzünde uçarsın, 3 gün riyazetli oruç
tutup her gün 3 defa yasini şerifi duası ile beraber oku. Her gün gusül abdesti alıp daima abdestli ol, 3
gün sonra 2 rekât namaz kıl, birinci rekatte 1 fatiha 40 ihlâsı şerif oku. İkinci rekatte 1 fatiha 30 ihlâs
oku ve ettahiyyatu okumayıp onun yerine 10 ihlâs oku. Sonra 7 defa yasini şerifi duası ile beraber
oku, derhal muradın hâsıl olur. hakk tealadan ne dilersen hemen reva olur. Ve eğer bir mezardaki ölü
niyetine okusan, hakk teala ruh verir diriltip konuşturur.

8.havvası budurki
3 gün riyazetli oruç tutup her gün 3 kere yasini şerifi duası ile beraber oku. 3 gün tamam olunca
düşmanını helak etmek için 7 defa oku, biter bitmez düşman helak olur. Eğer tecrübe etmek istersen
7 kere bir koca kaya üzerine oku, koca kaya tuz gibi paramparça olur.
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9.cu havvası budurki
Eğer dilersen bir ağacı veya bir kayayı bir yerden başka bir yere götürürsün. 3 gün riyazetli oruç tut,
hergün 3 kere yasini şerifi duas ile beraber oku. 3 gün tamam olunca gusül abdesti alıp 7 defa yasini
şerif oku her mübine geldikçe ‘ fermanı hakk’ de, ve her mübin duasını okuduktan sonra ‘ilahi kendi
esmaların hürmetine, birliğin hürmetine, yasini şerifin hürmetine, kuranı kerimin kalbi hürmetine,
mümin kullarının kalbi hürmetine falan ağacı kökleri ile beraber toprağı ile beraber falan yere götür’
dersin. Hakk teala hazretlerinin emri ile ağaç yerinden kalkıp işaret ettiğin yere gidip oraya gömülür.

10.havvası budurki
Kötürüm felç ve sonradan kör olanları tedavi edersin. 17 gün riyazetli oruç tutup her gün zeytinyağı
üzerine yasini şerifi duası ile beraber 7 defa şifa niyetine okursun. 17 gün sonra hastalıklı yerine
sürsen, biiznillah şifa hâsıl olur.

11.havvası budurki
Dünyada çok zengin olursun. Bu mubarek yasin suresini duası ile beraber bir kurt derisine yazıp taşı,
hergün daha fazla mal ve mülke malik olursun.

12.havvası budurki
Eğer düşmana yılanları ve akrep leri musallat edip helak etmek istersen. 3 gün riyazetli oruç tutup her
gün 3 defa bu yasini şerifi duası ile beraber oku. 3 gün sonra bir yılan kabuğu (yılanın soyduğu derisi)
alıp üzerine 7 defa bu mubarek surei yasini duas ile beraber okuyup üfür, sonra yılan kabuğunu alıp
zeytinyağına bulayıp ‘falan oğlu falanın üstüne 1000 tane yılan ve 1000 tane akrep yolladım, gidip
öldürün dersin’ fil hal düşmanın üzerine yılanlar ve akrepler hücum edip saldırıp öldürürler.

13.havvası budurki
Kendine vird edinip her gün 3 kere okusan sabah namazından sonra 1 kere öğle namazından sonra 1
kere yatsı namazından sonra 1 kere okusan, çok azim faideler hâsıl olur. Hakkı ile tahareti kâmil üzere
okumaya devam etsen 3 ler sınıfına ismini yazarlar.
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14.havvası budurki
Eğer dilersen cümle yılanları ve çıyanları akrepleri kendine musahhar edersin. Nereye gitsen seninle
beraber gelirler. 3 gün riyazetle oruç tut. 3 gün tamam olunca Bir yılanı tutup ödünü al, sonra üzerine
yasini şerifi duası ile beraber 1 kere oku, sonra yılanın ödüne zağferan ve gül suyu katıp iyice ezip
hâsıl olan suyu alıp, o su ile yasini şerifi bir kâğıda yaz. Her nereye gitsen yılanlar ve çıyanlar musahhar
olup itaat ederler. Eğer yılanları çıyanları akrepleri bir yere toplamayı dilersen, hemen bir defa yasini
şerifi duası ile beraber okuyup, yasini şerifin ve içindeki esmai ilahilerin hürmetine ey yılanlar ey
akrepler ey çıyanlar benim yanımda toplanın dersin, Biemrillahi teala ne kadar yılan çıyan akrep varsa
hepsi yanında toplanırlar, öyleki uçsuz bucaksız mahşer yeri gibi olur. Bundan sonrada bir şehre
varsan o şehirde bir insanoğlu kalmayıp hepsi kaçar gider. Dilersen hepsini bir memleket üzerine
yollayıp o memleketi harap ve perişan edersin. Ne emir versen fil hal yerine getirirler.

15.havvası budurki
Eğer dilersen kimse sana düşmanlık edemez. Çarşamba günü yazıp taşı. Biemrillah kimse düşmanlık
edemez. Halk içinde heybetli olursun. Şartı budurki daima abdestli olacaksın.

16.havvası budurki
Eğer dilersen ilmi simya ilmi vefk ilmi kimya ve daha nice ilimleri hakk teala senin kalbine ilahi kudret
ile nakşeder öğretir. Şöyleki yasini şerifi duası ile beraber, temiz kullanılmamış bir tabağa zağferan
kilab misk ile yazıp ondan sonra üzerine gül suyu döküp yazıyı boz. Hâsıl olan suyu alıp bir şişede
muhafaza et. 40 gün sabah aç karnına bir miktar iç. Dünyada herne ilim varsa hepsi hakk tealanın
emri ile kalbine bir bir nakş olur. İlham ile hepsini öğrenirsin.

17.havvası budurki
Eğer dilersen hafızan çok kuvvetli olup duyduğunu asla unutmazsın. Yasini şerifi duası ile beraber
misk zağferan ile yazıp taşısan. Asla duyduğunu okuduğunu unutmazsın.
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18.havvası budurki
Eğer bir malın kaybolsa, 3 gün riyazetli oruç tutup hergün niyet edip 3 kere okusan, herneki kayboldu
ise ervah bulup geri getirir. Ve eğer bir yerde padişah dahi olsan, padişahlık elinden alınsa, yasini şerif
hürmetine ol nimet sana geri verilir.

19.havvası budurki
Eğer dilersen bir evde kimse kalmayıp hepsi kaçar gider. 3 gün oruç tutup hergün 3 kere oku, 3 gün
tamam olunca bir kâğıda yasini şerifi duası ile beraber yazıp düşman evinin duvarına göm. Kimse
kalmayıp hepsi kaçıp giderler.

20.havvası budurki
Eğer dilersen bir kişiyi kendine muhkem âşık edersin. 3 gün riyazetli oruç tutup hergün 3 kere oku. 3
gün tamam oluca bir keten iplik alıp üzerine 3 kere okuyup ateşte yak. Külünü alıp yemeğe katıp
matluba yedir. Fil hal âşık

21.havvası budurki
Bir kâğıda misk zağferan ve kâfur ile yazıp taşısan, cümle nas senin heybetinden edebinden utanırlar.
Herkese sevgili olursun.

22.havvası budurki
Taharet ile hergün 3 kere okusan, cümle nas ve cümle mahlûkat emrine itaat ederler.

Ey azizi bu yasini şerifin şerhi daha çoktur. Amma biz bu kadarla ihtisar ettik. Hâsılı kelam hergün 3
kere okumak kibriti ahmerdir
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Sevgi Ve Muhabbet için Tesirli Uygulamalar…
Sevgi ve Muhabbet konusunda tecrübe edilmiş uygulamaları bu başlık altında topladım Hepsi
birbirinden etkili ve değerli tecrübe edilmiş uygulamalardır. Sakın harama kullanmayın bir
çoğu ayet ve değerli esmalardır Cenabı Allahın isim ve ayetlerinin harama uygulanmasının
cezası çok büyüktür Allah hepininizin dualarını kabul etsin..

Ya vedud, ya beduh, ya latiyf, ya cemil, ya celil ya allah... Sayısı saati yok çekebildiğiniz
kadar,abdestli abdestsiz kişi hayırlısı ile ya gelir yada siz bir şekilde ondan vazgeçersiniz çok
çok etkilidir.

Sürekli muhabbet için :

3 tövbe istiğfar,
3 salavatı şerife .
3 ya erhamerrahimin niyetini içten bir şekilde et ve besmele ile beraber uruben etrubaa
(Vakıa Suresi 37. Ayet ) günde en az 1 tesbih kadar oku ama okuyabiliyorsan 888 kere
okurken o kişi yi düşün niyetini kalbinden geçir.Okuma zamanı yok fakat muhabbet
vakitlerinde yada gece yarısından sonra daha etkili olur.

Giden Kişiyi Döndürme Duası:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme,ya müfettihal ebvab,ve ya müsebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve
ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin,ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke
ya rabbi,kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke,ya rezzaku,ya fettahu,ya basitu,ve sallallahu ala
hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Amin.
Anlamı:
Ey kapıları açan,ey sebepleri hazırlayan,ey kalpleri istedigi tarafa çeviren,ey yolunu
şaşiranlara yol gösteren,ey yardım isteyenlere yardım eden,ey mahzunları sevindiren
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Allahım.Ey rabbim sana tevekkül ettim,Ey rabbim işimi sana havale ettim,Ey rızıklari veren,ey
herşeyi açan,ey herşeyi ferahlatan,Yarattıklarının en hayırlısı Hz.Muhammed(sav)\'e ve onun
al ve ashabına salat ve selam olsun.
Dilek:
Allahım ,anne adı oğlu/kızı eşinizin adı, beni yine çok sevsin,gözü benden başkasını
görmesin,bana yine aşik olsun,kalbi benim aşkimla dolsun,en kısa zamanda bana geri
dönsun,mutlu,huzurlu ve hayırlı bir gelecegimiz olsun.Allahim herkesin duasını kabul
et,benimde duamı kabul et.Amin.
Süresi:
Eşiniz dönene kadar istediginiz zaman,istediginiz kadar Allaha dua edin.Rabbim hiç bir duayı
boş çevirmez.Allah kabul etsin.

Evli Kimselerin Arasında sıcaklık

Bir miktar şekere ..... oğlu .....nın, ..... kızı ......ya muhabbet ve sevgisi niyeti ile 1000 YA
VEDUD
1000 YA CABBAR
786 Besmele
70 Defa Yasin Suresison iki ayeti
1 Vakıa Suresi
71 Kevser Suresi okunacak.
dahada baglanmasını istersen kevser suresini 1000 kere okuyacağız.
şeker eşe yedirilecek tabi,ister tatlı yapın ,ister çayda kullanın ama bi şekilde tüketmesini
sağlayın.Burdaki en önemli ayrıntı şu: verirken besmele ile ve sağ el ile verin.

Sevdiğinizin size bağlanması için:
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Sevdiğniz insanın saçına aşagıda gelen duayı 21 kere okuyup üzerinde taşıyana matlup büyük
bir sevgi ve aşk duyar. Saçını bulamayan insan yakında ise hissettirmeden 21 defa okuyup o
kişinin yüzüne hissttirmeden üfürüse aynı etkiyi görür. Uzakta yanına yaklaşamdıgı birisi ise o
insanın hayalini göz önüne getirip niyet üzere okusa ve bu duaya 21 gün devam etse muradı
hasıl olur. Duada ısrar edin. Bizde hangi şekilde olursa olsun 21 gün bu duayı 21 kere
okuyalım. Çok kısa bir sürede karşınızdaki insanın size karşı hareketlerinin değiştiğini
görürsünüz.
Bismillahirrahmanirrahim huvel kadirü vel kahirun hemudin el cebbar ya hayyu ya kayyum ya
rabbim. 21 defa okuduktan sonra ya rabbi falan oglu veya kızı falanın aklını gönlünü
muhabbetini ve aşkını benim üzerime kıl...amin.

SEVGİLİYİ GETİRMEK İÇİN::

Bir insani uzaktan getirmek ve muhabbetini celp etmek istersen, bu duayi yedi gun her vakit
namazdan sonra on yedi kere okumalisin. Hic suphesiz okudugun insan sana deli divane
olarak gelecektir. Dua budur

Kul uhiyye ileyye ennehüs temae neferün minel cinni fekalu inna semina kuranen aceba
yehdi ill rüşdi feamenna bih ve len müşrike bi rabbina ehad ave ennehü kane yekulu
sefiyhüna alallahi şatata ve enna zennenna en len tekulel insü vel cinnü allallahi keziba ve
ennenhü kane ricalün minel insü yeuzune ricalin minel cinni fezadühüm reheka ve ennehüm
zannü kema zanentüm en lilen yed asallahu ehada ve enna lemessessemae fevecedna ha
muliet harasen kaide lissem i femen yestemiil ane yecid lehü şihaben rasada ve bi esmail
azim ilinsü ve davetil ceberutu ve bi hakkı ademe nurike insi ve bi hakkılcinni ve insi ve ila
hazihil esmai ve bi hakkı hamim ayın sinkaf ve bi hakkı esmaillahi teala ve bihakkı hatemi
süleyman bin davud ve bi hakkı kef hayın sad innehü veliyyü ve ilahi ademe ve ilahi seyyide
hü ves sultane ademe ya zel celali vel ikram ey nuri nurike ins adem ve bi hakkı mustafa ve bi
hakkı zebur in insi adem ve bi hakkı incil ins adem ve bi hakkı ins adem ve bi hakki tevrat insi
adem ve bihakkıl nebiyyi insi adem ve bi hakkı yunus insi adem ya azim ve bi hakkı ibrahim
insi adem ve bi hakık cebraili insi adem ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya
Rahman ya Rahim ya Gaffar ya şekur ya Halim ya Sultan ya Subhan ya Macid ya Vahid ya
Kahir ya Kadim ya Hannan ya Mennan ya Deyyan ya Gufran veya Enzellahu mines senai min
main fe ehya bihil ardi bade mevtiha ve iza cael insü hazihi sebate bi kudretillahi teala ve
izzatillahi ya zel celali vel ikram Allahümme sehirli kalbi (burada tesir etmek istediginin adini
ve anne adini soyle) el acele el acele el acele es saate es saate essaatte essaate el vehan el
vehan el vehan..
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bismilahirrahmanirrahim
el hamdü lillahi rabbil alemyin. ya hayyü ya kayyum. ecip ya kurayaiyl semiy,an mutıy,a bi
hakkıl hamdü lillahi rabbil alemiyn. ve bi hakkıl hayyil kayyum. ve bi hakkıl meleki ebced.
errahmanir rahıym. ya rahmanü ya rahiymü ya raufü ya atuf.ecip ya cebrailylü semiy,an
mutıy,a. bi hakkır rahmanir rahıym ve bi hakkır raufül atuf. ve bi hakkır meleki hevzah.maliki
yevmid diyn. ve bi hakkı ya mukallibel kulub. ve bi hakkıl meleki tıykel. iyyake na,büdü ve
iyyake nesteıyn. ya karibü ecib ya miykaiylü semiy,an mutıy,a bi hakkı iyyake na,büdü ve
iyyake nesteıyn. ve bi hakkıs seriy,ıl kariybil ma,budil müstean. ve bi hakkıl meleki mensa.
ihdinas sıratal müstekıym. ve bi hakkıl kadiril muktedir. ve bi hakkıl meleki faskar.
sıratalleziyne en,amte aleyhim. ya allahü ya hakiymü ya aliym. ecip ya aynaiylü semiy,an
mutıy,a. bi hakkı sıratalleziyne en,amte aleyhim. ve bi hakkıllahil hakiymil aliym. ve bi hakkıl
meleki şetsehıl müvekkeli bil kavaimil arşiyyeh. gayril magdubi aleyhim velad dalliyn. ya
kaimü ya aziyzü ecip ya azraiylü semiy,an mutıy,a. bi hakkı gayril magdubi aleyhim velad
dalliyn. ve bi hakkıl melekil kaimil aziyzi ve bi hakkıl meleki zedzag. el müvekkili bil kavaimil
arşiyyeh. allahümme innehü leyse fis semavati deverat. ve la fil ardı gamerat. ve la fil bihari
katarat. ve la fil ecsami hakerat. ve la fil kuburi sehadat. ve la fil enfasi hatarat. illa bi
devamike arifatün ve müşahedat. ve aleyke delalat. ve fi mülkike müstemirrat. fe bil
kudratilleti sehharte biha ehlel eradıyne ves semavat. sahhir li matlubi ve sahhir li kalbel (....
ibni .....). inneke ala külli şey,in kadiyr. ecib daveti ya hayyü ya kayyum. ya bediy,as semavati
vel ard. ya malikel mülk. ya zel celali vel ikram. ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve
alihi ve sahbihi ecmeıyn. vel hamdü lillahi rabbil alemiyn.....
yukarıda noktalı yerlere istediğiniz kişinin adı sonrada annesinin adı eyer herkese şirin
görünmek istiyorsanız o zaman (sahhirli kalbel mahlukat) diyorsunuz. kişi yanınızdaysa her
gün abdestli olarak birkez okuyuyup üzerine veya içiceği birşeye üfleyip tatbik edebilirsiniz.
eyer uzaktaysa günde en az üç ten az olmamak kaydıyla istediğiniz kadar okuyabilirsiniz.
3,5,7,11,21,41 gibi haydi allah dualarınızı kabul hacetlerinizi reva eylesin

SEVDİĞİNİZİ BAĞLAMAK İÇİN:

Bir kimsenin sevgisini kazanmak ve kalbini kendine baglamak için gece yarısından sonra
kalkıp abdest alarak allah rızası için 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı diz çöküp
oturarak 1000 defa '' la havle vela kuvvete illa billah'laliyyi'l-azim ' okunur ve her 100
okumadan sonra
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'allahümme ya musahhiral kulübi sahhirli kalbe(fulan ibnü fülane/istenilen kişinin adı ve
annesinin adı söylenir) hatta yeküne tahte emri ve yef'al külle ma üriydü bihavlike ve
kuvvetike ya allahü la havle vela kuvvete illa billah''okunur

bu şekilde 1000 okuma işlemi tamamlanır sonra kalkıp yine 2 rekat namaz kılınır ve
namazdan sonra ellerini açıp

'allahümme inni es-elüke bihavlike ve kuvvetike ya musahhırel kulübi sahhırli kalbi filan ibn-u
filane ( istenen kişinin annesiyle birlikte ismi söylenir aişe oğlu ali veya fatma kızı aişe
şeklinde) hatta yühıbbüli hubben şediden ve yeküne tahte emri ve yef'al küllema üriydü
mine'l-hayri ve'la'mali'l-meşrüah.ya allah ya allah ve sallallahü ala syyidina muhammedin
sallallahü aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selem
sübhane rabbike rabbbi'l-izzeti amma yasifün ve selamün ale'l-mürselün ve'l-hamdülillahi
rabbi'l-alemin'' şeklinde dua edilir ve biiznillah maksat hasıl olur.
Sevdigi insanın kendisine daha çok baglanmasını isteyen bir kimse cuma gecesi gece
yarısından sonra iki rekat namaz kılıp ardından alta gelen duayı üç yüz(300)defa okursa
sevdigi kişi derin bir aşk ve muhabbetle baglanmış olur.
Fe-in tevellev fe-kul hasbiyallahü lailahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil
azimve her ayetin okuyuşunun sonunda da:
ve her ayetin okuyuşunun sonunda da:

Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a'tıf kalbehü
alleyye ve zellilhü li,
der se Cenabı Hakk, ilgi beklediği kimsenin gönlünü o kimseye yöneltir, şefkat ve
merhametini genişletir.

EŞİNE SÖZ GEÇİRMEK İÇİN:

Eve girip çıkarken hatta yanına her girip çıktığınız da ya veliyy ismini zikrediniz içeceği suya ya
muksit,ya hamid, ya halim ya hakim, ya rauf ya vedud okuyun dilerseniz ebced değerinde
dilerseniz sayısız
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bir adet kırmızı ve tatlı elmaya 41 ayetelkürsi oku bunu sevdigin kişiye yedir aranızdaki tüm
sorunlar kalkar

SÜREKLİ MUHABBET

Niyet edip 41 gün günde 41 kez'' ve elgaytü aleyke mehabbeten minni''

Günde 1100 kere 'Ya zül celali vel ikram' çekiyorsunuz. 21 günde sevdiğiniz geri geliyor.
Denenmiştir. zikre baslamadan önce niyet ediliyor.

Halk indinde muhabbet bulmak ve bir kimsenin kalbine muhabbet salmak için:

?? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ??
??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ??
???? ?? ??? ???? ?????? ?? ??? ??? ??? ????? ????? ?????? ?? ?????
Ya a’zame min külli a’zim, Ya ekreme min külli kerim, Ya erhame min külli rahim, Ya a’leme
min külli a’lim, Ya ahkame min külli hakim, Ya akdeme min külli kadim, Ya ekbere min külli
kebir, Ya eltafe min külli latif, Ya ecelle min külli celil, Ya e’azze min külli aziz. Subhaneke ya
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

21 defa gunluk okuyorsunuz

7 gece boyunca her gece 170 kere Ayetel kürsi okunur ancak her 10 da bir kere ''es elüke
eciybu tevekkelü ya hüddam entü vesvisel vesvesete fiy kalbi ve fissuduri filan ibni filan bil
muhabbeti vel aşkı ve şehaveti ve vagtefu hatta yercia aleyye fiy hazihil leyleti vadribuhü bis
suyufi vel harabi ve eykazuhü ve semmu ve arrefehu ismi lehü hatta yercia aleyye bi hakkı
hazihis ayetiş şerifeti'' okunacak'' ey bu ayetin hüddamı ismini söyledigim şu kişinin
muhabbetini aşkını şehvetini bana bagla eger uyuyorsa uyandır kalbine ve gögsüne vur
benim vesvesemi ver ona ve bu işi bu gece yap yarın bayramım bu gecede arefe olsun ''
tercümesii bu sekılde..
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Aralarında anlaşmazlık, küslük, dargınlık olan eşler için

Bakara Suresi'nin son ayetleri olan "Amenerrasülü" tavsiye edilir.

Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve
melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve
etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ
tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne
min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena,
verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

Bu dua 41 adet kuru üzüme niyet ederek birer kez okunup aralarında sogukluk olan eslere
yedirilirse aralarında asırı muhabbet olusur.

Sevgisine karşılık bulamayanlar, günümüz tabiri ile platonik aşk yaşayanlar; Abdestli bir
şekilde "Enfal Suresi 63. ayet" okumalıdır.

Ayet;

Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve
lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm.

Manası:

Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infâk
etseydin (verseydin), onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lâkin Allah, onların
arasını birleştirdi. Muhakkak ki O; Azîz'dir, Hakîm'dir
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Barıştırma ve muhabbet için

Aralarında adavet dargınlık olan kimselerin iç çamaşırlarından 15 santim iplik alınır
Verilen bu dua okunur vede bir düğüm atılır
Bu suretle 7 kere okunur vede düğüm atılır
Bu iplikler dargın olan kişilerden birinin üzerinde bulundurulursa
Aralarındaki dargınlık gider vede muhabbet ve sevgi hasıl olur
O iplikler buluduğu sürece hiçbir dargınlık olmaz
Oldukça tesirli bir yöntemdir gaflet olunmaya

Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim
Va'tesımu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezkuru ni'metellahi aleykum iz kuntum a'daen
fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni'metihi ihvana, ve kuntum ala şefahufratim
minen nari fe enkazekum minha, kezalike yubeyyinullahu le kum ayatihi leallekum tehtedûn.
Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeriv ve unsa ve cealnakum şuubev ve kabaile li
tearafu, inne ekramekum indellahi etkakum, innellahe alimun habîr.

Allahümme elif beyne filan bin filan kema ellefte beyne ademe ve Havva ve kema ellefte
beyne musa ve Harun ve kema ellefte beyne cebraile ve mikaile ve kema ellefte beyne Yusuf
ve züleyha ve kema ellefte beyne muhammediv ve hadicetül Kübra ve kema ellefte beyne
Fatimetüz Zehra ve Aliyyül murteza .
Allahümme elif beyne filan bin filan ila filan meselü kelimetün tayyibetün keşeceratin
tayyibetün ve fer’uha fis semai tü’ti üküleha külle hınin biizni rabbiha ve yadrıbüllahül emsale
linnasi leallehüm yetezekkerun
2 rekat namaz kılınır (dönmesi bağlanması istenen kişi için niyet edilir ve allaha yalvarılır)
sonra her seferinde falanca kızı/oğlu falanca ben falanca oğlu/kızı na hayırlı sevgi muhabbet
duysun denecek salatan tuncina suresi okunacak 41 defa 7. gün işlem tekrarlandıktan sonra 2
gün sonra yatağa abdestli girilecek ve allaha dönmesi istenen kişinin hayırlı sevgisini
istediğinizi yalvararak dileyeceksiniz ve uyuyacaksınız allah izin edersen size gelecektir. bütün
işlemler gece saat 02:00-04:00 arasında yapılacak
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Ayrıldığın Birine Kavuşmak İçin Dua;

Ca'fer el-Huldi(rahimehullah)'dan: Ebul -Hasan'a veda ederken dedim ki:
-Bana bir azık ver!
-Birşey kaybettiğin zaman yahut birisiyle buluşmak istediğin zaman şöle dua et:

...(Rabbena inneke ya camiannasi li yevmin La Reybe fihi)
Ey hakkında şüphe olmayan bir günde insanları bir araya toplayacak olan Ulu Allah!Beni falan
şeyle yahut falan kimse ile buluştur
Allahümme ya camian nasi liyevmin la raybe fiyhi innallahe la yuhlifül miyadi icma beyni ve
beyne.........adı..........anne adı. Bunu tam bir ihlasla ve hulusi kalple okuyunuz inşallah
kavuşursunuz.

Sizi Sevmesini İstediğiniz Biri İçin...

Sizi sevmesini istediginiz kişinin resmini önünüze alarak,
Abdestli olarak hiç nefes almadan aşagıdaki dua okunup üflenir.
Yuhibbunehüm kehebbüllezine amenü eşeddi hubbullahü ve ceale,ş şemse zıyaen ve,l
kamere nüren Vallahi Alim-i bizatis sudür hakkı için Rabb xxxx kızı xxxx nın üçyüzaltmış
damarı ve bütün bedeni beni sevsin bana aşık olsun. Der üflersiniz cuma günü sela vaktinde
yapar, 3 kez tekrarlarsınız.

Kalp ve Muhabbet Tesirli
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Bir kimsenin kalbini teshir ve muhabetini celbetmek dilerseniz temiz bir kağıt alınarak
"Vedud" Rahim" Atuf" Rauf esmai celilesini hurufu mukatta olarak yaz.Ba,dehu muhabetini
arzu eyledigin kimsenin ismiyle validesinin ismini yine mukattaa olarak yaz ve sonra bu kagıdı
önüne koyarak 400..... defa "Ya Vedud" oku ba,dehu baladaki vefki şerifi diğer bir kagıd
üzerine yazarak onun üstüne de o miktar "Ya Vedud" kıraat edip ikisini birleştirerek üzerinde
taşı.Her gün 20..... defa "Ya Vedud" zikrine devam et.itikadı ve tahareti kamile ile icra
edersen matlubun nail olur.
a Vedud Ismi

Ya vedud
ismi şerifini sürekli zikreden kişiyi herkes sever ve onunla muhabbet eder.insanların kalpleri
ona meyl eder..Cuma günleri vefkini taşıyan ve o gün sürekli ya vedud ismini zikreden kişi
herkesi cezbeder...Ayrıca muhabbetide arttırıyor..

son olarak bir insanın gözünün içine bakarak ''Allahumme ya vedud'' derseniz istediğinizi
yapar..Hatta şu şekilde :''Allahümme ya vedud ağzını bağla dilini tut '' (Kişi Getirtmek İçin)

Evvela 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp secdeden kalkmadan hulusi bir kalple okumanızı
tavsiye ederim. (bu her türlü dua ve tılsım için böyledir aslında)" 3003 Ya Vedüd " ismini
okuyun.

Kuvvetli Bir aşk Muhabbet Duası

Aşağıdaki ayeti kerime mum üzerine 1227 adet okunacak ve filan kişide benim sevgimden
aşkımdan böyle yansın ve bir an evvel bana dönsün (burada niyet söylenecek) deyip gece
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yarısını geçtikten sonra yakılacak.. Bu tertibi uyguladığınız kişi nerede ve ne kadar uzakta
olursa olsun döner gelir ve sizi ölene kadar sever.. Denenmiştir..

? ????? ???? ???? ???

(Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni) Ama bu terkibin cuma sela vaktinde uygulanabildiğini
biliyorum Bir arkadaşım gece korkuyordu çünkü bu şekilde uyguladı mumdan kalanları yani
mumdan arta kalanı yaptığınız kişinin tabiatına göre yani topraksa (oğlak başak boğa ) temiz
bir toprağa suysa (koç aslan yay) denize ateş se ateşe ..

Sevgi ve Celp İçin

Sevilen kişinin sevgisini kazanmak kendine baglamak için yapılır..gece yarısından sonra 2
rekat namaz kılınır ve kıbleye karşı diz çökülür 1000 defa LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA
BİLLAHİL ALİYYİL AZİM okunur her 100 defada ''allahümme ya musahhıral kulübi sahhirli
kalbe (istenen kişininadı ve anne adı söylenir)fülan ibni/binte fülane hatta yeküne tahte emri
ve yefal külle ma üriydü bi havlike ve kuvvetike ya allahü la havle vela kuvvete illa billah'' (arif
arslan.dua ile ruhsal tedavi kitabından)

Sevdiğine Kavuşmak İçin Yapılacaklar

Bir kimse Allahtan hayırlı ne dilerse olur,sevdiğine kavuşmak isteyen kişi cuma günü ikindi
namazını kılar sonra abdestli olarak kıbleye döner ya Allah Ya Rahman diye güneş batana
kadar zikreder bu adları söylemeye devam eder sonunda sevdiğinin kendisini sevmesini
dilerse dileği olur.

Celbi Muhabbet:

kendini sevdirmek istediğin bir kimsenin saçının bir teline gece yarısı 28 defa:
Yevme te'tis semaü bi dühanin mübin* yağşen nas* haza azabün elim* ayet-i kerimesini
okur, üzerine de ( 1001 ) defa da " ya vedud" ismi şerifini okuduktan sonra ateşe atar ve buna
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7 gece devam edersen istediğin kimse sana şiddetle muhabbet eder.Okuma zamanında güzel
kokulu bir buhur yakmak lazımdır.
Bu hususu daha kuvvetli ve daha tesirli kılmak için gecelerde okunan "ya vedud" ismi şerifini
1000'er arttırarak okunması tesiri son derece artttırır

Muhabbet İçin Birkaç Dua

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Allahümme ya camianasi liyevmin
la raybe fiyhi innallahe
layuflifül miy'adi icma beyni ve beyne KEZA VE KEZA. bu tesbihi günde 100 kere zikreden kişi
ile sevdiği kişi arasında muhabbet artar. (keza ve keza yerine kendi adınız ve kişinin ismi
okunacak)

Elma Duası Aşk İçin

bir adet kırmızı ve tatlı elmaya 41 ayetelkürsi oku bunu sevdigin kişiye yedir aranızdaki tüm
sorunlar kalkar

Celbi Muhabbet

tatlı birşey üzerine 18 defa alak suresinin son secde ayetini okumadan okuyup nefes ettikten
sonra 19.okuyuşta secde ayeti ile birlikte hemen secdeye varıp dilegini söylersin.okunmuş
tatlıyı matlubuna yedirirsin. seni derin bir muhabbetle sever baglanır.bu ameliye arabi
ayların 19.gününe kadar olan müddette ve bilhassa cuma günleri sala vaktinde yapılırsa tesiri
kuvvetli ve sürekli olur.3 veya 7 defa tekrarlamaktada fayda var

Sevdiğinle Barışmak İçin
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Ya Rahman ismi azam ile sevdiğinin ismini harf harf kes karıştır ve üzerine 170 defa Ya
Rahman oku

Çiçek ile Yapılan Muhabbet Duası

Bu dua bir kere gül üzerine veya şeker üzerine veya misk üzerine veya taam üzerine okuna.
Kendinin üzerine üfüre, okuduğu gül veya diğerlerie üfüre. ve her kim o çiçeği koklaya
veyahut o taamı yiye, okuyanın aşkından deli ola. ve her kim bu duayı günde on iki kere
okuya, hiç bi zaman yoksulluk görmeye !!! Ya kavi, ya gani, ya Ali, ya Vefi, ya Aziz, ya Rahim,
ya Rab, ya Zilarşülmecid,ya Fa`al lemma yezidi. Bihakkı ahiyen birahmetike ya
erhamürrahimin.

SEVDİĞİNİ AŞKINLA GETİRMEK

Cuma Günü Sala Vaktinde Abdest Alip Iki Rekat Hacet Namazi Kilinir, Yasini şeirfi Okumaya
Başlanir, Yasini şerifte 7 Yerde Mübin Esmasi Vardir Her Mübin De Karinca Suresinin 39. Ayeti
Kerimesini 114 Defa Okunur, O Kişi Nerede Olguğu Belli Olmasada Mecnun Misali Sana Gelir.
Bunlari Okurken O Kişinin Resmi Olmali Resmi üzerine Okuyunuz şayet Resmi Yoksa O Kişiyi
Gözünüzün önüne Getiriniz Burada önemli Olan Kişi Biran Dahi Hatirdan çikarilmamalidir.

Sevdiğini kendine bağlamak

sevdigi insanın kendisine daha çok baglanmasını isteyen bir kimse cuma gecesi gece
yarısından sonra 2 rekat namaz kılıp ardından alta gelen duayı üç yüz(300)defa okursa sevdigi
kişi derin bir aşk ve muhabbetle baglanmış olur. Fe-in tevellev fe-kul hasbiyallahü lailahe illa
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.

36

Sevgi ve Celp
Sevilen kişinin sevgisini kazanmak kendine baglamak için yapılır..gece yarısından sonra 2
rekat namaz kılınır ve kıbleye karşı diz çökülür 1000 defa LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA
BİLLAHİL ALİYYİL AZİM okunur her 100 defada ''allahümme ya musahhıral kulübi sahhirli
kalbe (istenen kişininadı ve anne adı söylenir)fülan ibni/binte fülane hatta yeküne tahte emri
ve yefal külle ma üriydü bi havlike ve kuvvetike ya allahü la havle vela kuvvete illa billah'' (arif
arslan.dua ile ruhsal tedavi kitabından)
Sevdiğine Kavuşmak İçin Yapılacaklar

Bir kimse Allahtan hayırlı ne dilerse olur,sevdiğine kavuşmak isteyen kişi cuma günü ikindi
namazını kılar sonra abdestli olarak kıbleye döner ya Allah Ya Rahman diye güneş batana
kadar zikreder bu adları söylemeye devam eder sonunda sevdiğinin kendisini sevmesini
dilerse dileği olur.
Celbi Muhabbet

kendini sevdirmek istediğin bir kimsenin saçının bir teline gece yarısı 28 defa:
Yevme te'tis semaü bi dühanin mübin* yağşen nas* haza azabün elim* ayet-i kerimesini
okur, üzerine de ( 1001 ) defa da " ya vedud" ismi şerifini okuduktan sonra ateşe atar ve buna
7 gece devam edersen istediğin kimse sana şiddetle muhabbet eder.Okuma zamanında güzel
kokulu bir buhur yakmak lazımdır.
Bu hususu daha kuvvetli ve daha tesirli kılmak için gecelerde okunan "ya vedud" ismi şerifini
1000'er arttırarak okunması tesiri son derece artttırır

(Şems'ül Maarif'ten)
Muhabbet İçin Birkaç Dua

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Allahümme ya camianasi liyevmin
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la raybe fiyhi innallahelayuflifül miy'adi icma beyni ve beyne KEZA VE KEZA. bu tesbihi günde
100 kere zikreden kişi ile sevdiği kişi arasında muhabbet artar. (keza ve keza yerine kendi
adınız ve kişinin ismi okunacak) Elma Duası Aşk İçin bir adet kırmızı ve tatlı elmaya 41
ayetelkürsi oku bunu sevdigin kişiye yedir aranızdaki tüm sorunlar kalkar

Celbi Muhabbet

tatlı birşey tatlı birşey üzerine 18 defa alak suresinin son secde ayetini okumadan okuyup
nefes ettikten sonra 19.okuyuşta secde ayeti ile birlikte hemen secdeye varıp dilegini
söylersin.okunmuş tatlıyı matlubuna yedirirsin. seni derin bir muhabbetle sever baglanır.bu
ameliye arabi ayların 19.gününe kadar olan müddette ve bilhassa cuma günleri sala vaktinde
yapılırsa tesiri kuvvetli ve sürekli olur.3 veya 7 defa tekrarlamaktada fayda vardır.

Sevdiğinin Dönmesi İçin Yasin Suresi

2 rekat namaz kıl, niyet ederek yasin suresini okumaya başla…her mübin durağına gelince;
102 defa “Allahümme ya mübin”
7 defa ” Allahümme ya camiaannasi li yevmin la raybe fihi” dersin sonra tekrar başa dönerek
aynı işlemi yasin bitinceye kadar tekrar edersin… yasin bitince de
” Ya Rabbi, yasini şerif hürmetine, mübin ismi şerifi hürmetine, cami ismi şerifi hürmetine, ….
oğlu…… tez vakitte bana geri dönsün, mutluluğumuz yeniden oluşsun, yuvamız olsun, barış
olsun, huzur olsun, aramızda yeniden büyük sevgi olsun, mutlulukla beni ve onu bir yuvada
buluştur” diye dua edersin

SEVDİĞİNİİZN GÖNLÜNÜ CELP ETMEK:
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Abdest alınır ve 2 rekat namaz kılınır.O kişinin resmine bakarak 30 kere Peygamber
efendimize salatı selam gönderirlir ve 170 kere Vedduha süresi okunur.Allahın izniyle isteğin
yerine gelir.
Duha süresi Kuranı kerimin 93. süresidir.

el afak ta geçen formül şudur
yenecek bir yemek yada nesnenin üstüne okunacak üflenecek
vede karşı tarafa yedirilecektir
bu işlem yapılırsa karşı tarafın kendisini telef edecek kadar şiddetli ve büyük bir sevgi ile
sever. faydası tecrübe edilmiştir deniyor
formül şudur:
insan suresi 1-2. ayetler (semi an kelimesi 7 kere tekrar edilecek)
Hel eta alel’insani hînum mined dehri lem yekun şey’em mezkura.
İnna halaknel’insane min nutfetin emşac, nebtelihi fece’alnahu semi’an semi’an semi’an
semi’an semi’an semi’an semi’an basira
???? ????? ????? ???????????? ???? ???? ????????? ???? ?????? ??????? ??????????
?????? ????????? ???????????? ???? ???????? ????????? ?????????? ?????????????
??????? ??????? ??????? ??????? ???????

Sevdiğininizin Sizi Araması İçin Dua

2 Rekat Allah rızası için namazkılınız, 7 İhlas 7 Felak 7 Nas 7 Ayetel kürsi okuyunuz,
Sonra Niyet belirtiniz,duayı okuyunuz (7Kere) Rabbena la tuziğ gulûbena ba’de iz hedeytenâ
ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente’l-vehhâb. “Rabbena inneke camiu’n-nasi
liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif’ul-mîad.”
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Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet
bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları
muhakkak sen toplayacaksın. Allah veridği sözden kesinlikle geri dönmez.

ETKİLİ KESKİN MUHABBET DUASI:

Öncelikle temiz bir mekanda abdestli olark kıbleye karşı oturulur.Avuçiçi büyüklüğünde beyaz
bir kağıt alınır.Bu kağıda okunacakBismillahirrahmanirrahıym
Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in
kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe
cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel
fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve
a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma
ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil
vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi
kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil
muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav
mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı
nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti
en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya allahü ya allah….( burada örnek olarak:
erkeğin adı: fatma oğlu ömer dir. kız ise ayşe kızı zehra dır.Siz isimleri kendine uyarlayınız )
okuduğun kağıdı katlayıp bir cevşenlik içine koy ve boynunda taşı.Ertesi gün tekrar okunacak
olursa yine bu kağıda okunacak.
bu dua günde 44 defa okunur. ilk 5 okumakda diyor sevdiğinin aklı seni düşünmeye başlar.10
a geldiğinde beyninde zonklamak olur senin düşüncelerin.20 ye geldiğinde sana karşı
anlamsız sevgi besler.sanki acımak gibi gözleri seni düşünür. 44 ü tamamladığında sana aşık
olur.Okumayı bırakmayın biryerde karşı koyamaz birden bire aşık olmasına kendide kendisine
inanamaz gerekirse üst üste hergün okuyun.Bu dediklerimi okuyunca kendiniz şahit
olacaksınız inşaallah.

Sevdiğini kendine Aşık etmek için,

bu duayı düzenli olarak hergün okumaya devam ederse kısa zamanda etkisini görür
biiznillah.. Bismillahirrahmenirrahim
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Kul in-küntüm tühibbunellahe fettebiuni yuhbibkümüllah
Felemma raeynehu ekbernehu ve kata’ne eydiyehünne, haşa lillahi ma-haza beşaran inne
haza illa melikün kerim
Yahibbunehüm kehubillah, Vellzine amenu eşeddü hubben lillah.Velev yerallezine zalemu iz
yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemia
Kad şeğafeha hubban
Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, Ve litüsnea ala ayni
İnneke ala küllü şey-in kadier.
Birahmetike ya erhamerrahimin.
Ve bi elfi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Eşinizle yada sevdiğinizle aranızın düzelmesi için,

taha suresinin 39.ayetini(ve elgaytü aleyke muhabbeten minni) 41 KEZ okuyun.. Ayrica 786
besmele i serif suya okunup icirildiginde de arada muhabbet hasil olur

Güçlü etkili muhabbet duası:

Kul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah.Ya vedut ya beduh ya cemil ya celil
ya Allah.Sayısız ve kendinizi vererek okuyun etkisi çok güçlü olan bir duadır.(defalarca
tecrübe edilmiştir.)

Eşler arasındaki sevgiyi Arttırmak için YA Evvelü YA Muahhiru, YA Haliymu, YA Vedud, YA
Kadiru

Eşinizin evine bağlanması sevgi ve muabbetin artması için

221 defa tespihle çekilmesi gereklidir hep aynı tespihle çekiniz. Çektiğiniz bu tespiği kapınıza
yakın bir yere asınız.
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DUALARIN KABULU İÇİN AL-İ İMRAN 54, AYET
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??????????? ???????? ??????? ??????? ??????????
Summe enzele aleykum min ba’dil gammi emeneten nuâsen yagşâ tâifeten minkum, ve
tâifetun kad ehemmethum enfusuhum yezunnûne billâhi gayrel hakkı zannel
câhiliyyeh(câhiliyyeti), yekûlûne hel lenâ minel emri min şey’(şey’in), kul innel emre kullehu
lillâh(lillâhi), yuhfûne fî enfusihim mâ lâ yubdûne lek(leke), yekûlûne lev kâne lenâ minel emri
şey’un mâ kutilnâ hâhunâ, kul lev kuntum fî buyûtikum le berezellezîne kutibe aleyhimul
katlu ilâ medâciihim, ve li yebteliyallâhu mâ fî sudûrikum ve li yumahhısa mâ fî kulûbikum,
vallâhu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

Bu ayette 28 harfin hepsi mevcuttur. Bu ayet İsm-i Âzam´ın harflerini taşıdığından bu ayetle
yapılan dua reddolunmaz..İnsallah

İsm-i Azam kaderi etkilediğinden bu ayet kader sırlarını
aç ıklayan ayettir.Dikkatli okunmalı Allah Teâlâ´nın kullar üzerindeki
tecelliyat ını anlamaya çalışmalıdır.
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Sevdiğinizin dönmesi için:

Cuma gecesi 1153 Kere ' Leyse leha min dunillahi kaşife' ( Onu Allahtan başka çözecek yoktur
) ayetini okur ve her yüz adette bir ' Allahım ! Şu ayetin ve içerdigi sırların hakkı için şu, .......
sıkıntıyı benden gider...Yada neyse dileginiz onu söylersiniz ve Ya Allah, Ya Allah , Ya Allah
dersiniz.

Ardından 118 Kere ' Selamün kavlen min Rabbi'r-Rahim ' Ayetini okur.ve sonra '
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED'
DEYİP ELİNİ YÜZÜNE SÜRERSİN. ALLAH BÜTÜN SIKINTILARINIZDAN KURTARIR İŞALLAH....

Sevgi Muhabbet:

Cuma günü , sela vaktinde Niyetinizi edip 10 KADEH 10 KUDDURİYE okuyorsunuz hatta
yenilecek tatlı bir şeyin üzerine okunursa(yedirme imkanınız varsa çok etkilidir)sevdiğiniz size
derin bir muhabbetle bağlanır..

İrsal-i Hatif çok Tesirli

7 gece 1000 defa '' kaf ha ya ayn sad '' okur ve yüzde 4 kerede aşağıda yazılı duayı kıraat edip
matlubuna havale ederse hakkında okunan kimseye tesir eder, dilediğini yaptırır ve arzusunu
kabul ettirir.

bismillahirrahmanirrahıym* allahümme inni es'elüke bi kafi kifayetike ve bi hai hidayetike ve
bi yai yekıynike ve bi ayni ınayetike ve bi sadı sıdkıke en tüsehhıra liyes seb'al mülüker
ruhaniyyete li yakdü haceti ve yüsehhıra li ruhan min ruhaniyyetihim yetemesselü li
fülanebni fülanete ( burada kime tesir etmek istiyorsan onun ismini zikir et ) ala sıfati ve
hey'eti ve künyeti fülanibni fülanete ( kendini veya görünmesini istediğin kimsenin ismini zikir
et ) ecibü eyyetühel ervahur ruhaniyyetü vemdü ila fülanibni fülanete ( burada kime tesir
etmek istiyorsan onun ismini söyle ) vahrikü kalbehü vatmisü ala besarihi vaklikühü ve
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heddidühü ve'mürühü li rücüın ila mehalli fülanin hadıan zelilen ve illa yürselü aleyküma
şüvazun min narin ve nühasün fela tentesıran* innet taate lillahi ve li esmaih*

YASİN SURESİ İLE CELP VE DİLEK:
Yasin suresini selamun kavlen min rabbir rahim ayetine kadar okuyup bu ayete geldiğinizde
dilek için (1479) celp ve muhabbet için ise 818 kez selamun kavlen min rabbirrrahim ayetini
okunur,her yüz defasında da ''ALLAHım bu ayetin yüzü suyu hürmetine bu ayetin görevlisi
falnca kısının oglu/kızı falancanın gönlunuu bana baglasın..''şeklinde dua edilir . ve yasin
kaldığı yerden devam edilip bitirilir.

İhlas ile Celp Bir kimseyi celb etmek istersen: ihlâs suresini Binbir (1001) defa oku. Ama her
yüz (100) defada bir, ihlas suresinin asagıdaki mübarek Azimetini bir defa oku. Her yüzde
bir(1) defa Azimeti okur ve bin ihlası okuduktan sonra bir defa daha okur ve ardından bir kez
daha Azimeti okursun. Okunacak ihlası serif in azimeti budur: Bismillahirrahmanirrahim Kul
hüvallahü ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya Rukyail ente ve huddamike
miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Müzhib ve bi hakki Kul hüvallahü ehad. Ve bi hakkil
Hayyil Kayyümil Meliki Ebced elmüvekkeli bil kavaimil arsiyyeti ve bi hakki Littahtıl.
Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la
sabrun ve la eramin ve la te’külü ve la tesribü hatta ye’ti bitarfetil ayn. Vedhılna fi rahme tike
ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Allahüs samed. Ya Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya
Cebrail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Mürreh ve bi hakki
Allahüs samedü ve bi hakkil meliki Ya Hevzah elmüvekkilü bil kavaimil arsiyyeti ve bi hakki
Mehtahtıl Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun
ve la sabrun ve la eramin ve la eklün ve La tesribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Fallahü hayrun
hafızan ve hüve erhamer rahimin. Ve bi hakki Lemyelid. Allahümme Ya Ahiyyen Ya
Serahiyyen ecib Ya Semsemail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya
Ahmer ve bi hakki Lem yelid ve bi hakkil meliki Ya Taykel el müvekkilü bil kavaimil arsiyyeti ve
bi hakki Kahtaytil. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la
kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la tesribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. El
yevme yagfirullahü leküm ve hüve erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yüled. Allahümme Ya
Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya Mikail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve
ente Ya Bürkan ve bi hakki Ve lem yüled. Ve bi hakkil meliki Ya Mensa’ elmüvekkilü bil
kavaimil arsiyyeti ve bi hakki Fehtaytil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti
fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la tesribü hatta
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ye’ti bi tarfetil ayn. nni messeniyed durru ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yekün
lehü. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya Sarfeyail ente ve huddamike miner
ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Semhures ve bi hakki Ve lem yekün lehü ve bi hakkil
meliki Ya Feskar elmüekkilü bil kavaimil arsiy yeti ve bi hakki Nehtahtil Allahümme ıhrik ve
sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la
te’külü ve la tesribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Rabbena amenna Fagfirlena verhamna ve ente
hayrur rahimin. Ve bi hakki Küfüven ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya
Anyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ebyad ve bi hakki
Küfüven ehad. Ve bi hakki Ya Setsah el müvekkilü bil kavaimil arsiyyeti ve bi hakki Cehlattil
Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la
sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la tesribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Ve kul rabbigfir
verham ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali seddayi Allahümme Ya
Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti
ve ente Ya Meymun. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali seddayi ve bi hakkil meliki Ya Zedzag el
müvekkilü bil kavaimil arsiyyeti ve bi hakki Lahhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe
fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la
tesribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Üridü minke ve bihakki Ya Limukfencil ente ve cemia
a’vanike ve itbaıke ve esyaıke ve haylüke ve ricalike ve ehli memleketike billahil aliyyül azim.
Ya Ferdün Ya Cebbarün Ya Sekürun Ya Sabitün Ya Zahirun Ya Habirun Ya Zekiyyu

Ayetel Kürsü İle Celb Ve Muhabbet
selam arkadaşlar bence bu uygulamayı yapmanızda fayda var,Allah dualarınızı kabul etsin

7 gece boyunca her gece 170 kere Ayetel kürsi okunur ancak her 10 da bir kere es elüke
eciybu tevekkelü ya hüddam entü vesvisel vesvesete fiy kalbi ve fissuduri filan ibni filan bil
muhabbeti vel aşkı ve şehaveti ve vagtefu hatta yercia aleyye fiy hazihil leyleti vadribuhü bis
suyufi vel harabi ve eykazuhü ve semmu ve arrefehu ismi lehü hatta yercia aleyye bi hakkı
hazihis ayetiş şerifeti okuyacaksınız bu bir tevildir burada ey bu ayetin hüddamı ismini
söyledigim şu kişinin muhabbetini aşkını şehvetini bana bagla eger uyuyorsa uyandır kalbine
ve gögsüne vur benim vesvesemi ver ona ve bu işi bu gece yap yarın bayramım bu gecede
arefe olsun diyorsunuz yani tercümesi böyle oluyor sahihdir ve çok çok etkilidir
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Rüyada her türlü haber almak için:
eğer bir kimse haber almak ister ise hertürlü haberi almak için Enam suresinin 103 Ayetini 21
defa okur ise canlıdan ve cansızdan Rüya yolu ile bir haber alır.. ‘Bismillahirrahmanirrahim Lâ
tütrikühül ebsaru vehüve yudrikül ebsare vehüvel lâtiful habir
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VEFK VE TILSIMLAR 2.CİLDDE VERİLECEKTİR…

