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25-) Kale Rabbişrah liy sadriy; 

(Musa) dedi ki: "Rabbim, şuuruma genişlik 

ver (bunları hazmedebileyim ve gereğini 

uygulayabileyim)." 

26-) Ve yessirliy emriy; 

"İşimi bana kolaylaştır." 

27-) Vahlül `ukdeten min lisaniy; 

"Lisanımdaki tutukluğu çöz." 

28-) yefkahu kavliy; 

"Ki sözümü (derinliğine) anlasınlar." 

29-) Vec`al liy veziyren min ehliy; 

"Benim için ehlimden bir yardımcı oluştur."  

 

20 - TÂHÂ 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

ER RAÛF... 

Çok şefkatli, acıyan; kendisine yönelenleri, 

onlara zarar verip sıkıntıya sokacak 

davranışlardan koruyan, uzaklaştıran.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Marifetullah küfürden bir cüzdür." 

Hadis 

 

 

"RESULULLAH'IN DÜNYADA AÇIĞA ÇIKIŞI 

İNSANLIK TARİHİNDE ZİRVE NOKTADIR... 

Resulullah dünyada zahir olana kadar, dünya 

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


üzerinde bütün tasarruf melekût aleminin 

dünya semasındaki sûretlerince yürüyordu. 

Melekûtun toplantısına ve yönetimine Şah 

Veliyullah Dehlevi, Hüccetullâh-il-Bâliğa isimli 

eserinde işaret ediyor. Fakat Resulullah a.s 

dünyada zahir olduktan sonra, ondaki 

kemâlâtın, ondaki zahir oluş ilminin sonucu 

olarak, onun varislerinde açığa çıkan, "onun 

varisleri şeklinde açığa çıkan melekût alemi", 

O'nun varisleri olarak sûretlenmiş açığa çıkmış 

varisleri olayı devraldı. Ve sûretler aleminden 

bu tasarruf devam etmeye başladı." (yazının 

devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Övünmekten Sakının... Topraktan Gelip Yine 

Toprağa Gidecek Olanın, Sonra Böceklere 

Yem Olacak Olanın; Övünmek Neyine..! " 

Hz. Ebubekir (r.a) 

 

"Allahım.. Gönlümde olanı, 'hakkımda hayırlı'; 

Hakkımda hayırlı olanada, 'gönlümü razı' eyle.. 

" 

Hz. Ali (r.a.) 

 

"Vücudunu teşhir edenle, teslim eden aynı 

değildir." 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/zirvenokta.html
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/zirvenokta.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 
Alternatifsiz olmak 
Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Kur’an’ın rüyadaki temsili nedir?" 

Günün Sorusu 

 

" Hz. İsa, bir adam ile birlikte bir nehir kenarına 

geldiler, yemek için oturdular. Yanlarında üç 

parça ekmek vardı. Birini Hz. İsa diğerini adam 

yedi. Hz. İsa su içmek için nehir kenarına gidip 

geldiğinde kalan ekmeği göremedi. Ekmeğe ne 

olduğunu sorunca, adam bilmiyorum dedi. 

Yollarına devam ettiler. Hz. İsa'dan iki mucize 

zuhur etti. Her seferinde adama "sana bu 

mucizeleri gösteren Allah için -ekmeğe ne 

oldu-" diye sordu adam -bilmiyorum -dedi. 

Sonra bir düzlüğe geldiler. Hz. İsa biraz kum 

ve toprak alıp "Allah'ın izniyle altın ol " dediği 

gibi altın oldu. Altını üçe taksim etti ve: Biri 

senin, biri benim ve diğeri de ekmeği alanındır, 

deyince, onu da ben aldım, dedi. Hz. İsa altının 

hepsini yalan söyleyen adama bırakıp ondan 

ayrıldı. Bu sırada iki kişi gelerek altını gördüler, 

almak istediler. Adam, onlardan emin olmak 

için, gelin bunu üçe taksim edelim, dedi, razı 

oldular. Sonra içlerinden birini yiyecek almak 

için şehre gönderdiler. Şehre giden adam 

altına tamah edip aldığı yiyeceğe zehir 

http://blog.milliyet.com.tr/alternatifsiz-olmak/Blog/?BlogNo=407678
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


karıştırdı. Kalanlar da altın için geleni tuzağa 

düşürüp öldürdüler, sonra getirdiği yemeği 

yediler, öldüler. Altın meydanda, o üç ölüde 

etrafında kaldı. Bir vakit sonra Hz. İsa oradan 

geçerken yanındakilere olanları bildirip: "İşte 

dünya böyledir, ehline böyle yapar, ondan 

sakınınız." buyurdu. 

 

"Kul ; Sıkıntılıyken hoş , Kederliyken mutlu 

olmasını bilen kişidir. Zira umutlar; 

umutsuzlukda gizlidir..!" 

İmam-ı Gazali 

 

"Gül kadar güzel ol; ama dikeni kadar zalim 

olma, birine öyle bir söz söyle ki, ya yaşat ya 

da öldür; ama asla yaralı bırakma" 

Hz. Şems 

 

"Kırıldıkça değişirsin." 

Merilini 

 

"21 – 26 Mart arasında Uranus ile yakınlaşarak 

her bir yanından etkilemeye çalışacak, 

etrafında pervane olacak Mars ateşi cesaret 

salar, atılıma uygundur, yaratıcılığa, icatlara 

kapasite verir ancak çok da iyi niyetli 

olmayabilir. Ortaya çıkabilecek yüksek 

potansiyelli ama kontrol edilmesi güç bir enerji 

neler yapabilir düşünmek gerekir. 

Bu süreçte kişiler kendilerinde, her türlü 

projelere başlama ve başarma kuvveti bulabilir 

veya böyle algılayabilirler. Ama süprizlere açık 

olmayı unutanlar ve fazla iddiacı, rekabetçi 

olanlar için tehlike var denilebilir. İyi 

planlamadan , dürtülerle, içgüdüsel, aklı selim 



dışı hareket edenler coşkuludur, heveslidir 

ama maalesef kendilerini, işlerini, şirketlerini 

riskli günlere taşıyabilirler. İdealleri uğruna 

kişiler incinebilir, şirketler prestij kaybı 

yaşayabilir. 

İlk sırada Koç’lar, Yengeç ve Teraziler dikkatli 

olmalı. Oğlaklar da tetikte durmalı. İkizler ve 

Aslan ise bu güçten olumlu faydalanabilir, farklı 

bir hava ile varolabilirler" 

Astrolog Nuran Tuncel 

 

Bugün Dünya Su Günü ve 

Türkiye'nin büyük kısmı ıslak. 

İstanbul'da sağanak var. Yarın 

öğleden sonrasına kadar 

sürecek. Güneyli rüzgar akşam ve yarın 

kuzeye dönecek. Bugün 12, yarın 7 derece. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED HULÛSI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- BİLİNCİN ARINIŞI 

- @AhmedHulusi: 14. IBRAHIM - Decoding 

The QURAN 

- Best Sellers in Sufism 

- Uykunun Bilimi 

- Bir kan grubu daha varmış 

- Titreşimlerin Sırrını Çözen Kainatın Sırrını 

Çözer: Frekanslar ve Hayatımıza Etkileri 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/bilincinarinisi.htm
http://t.co/RUVfCLQjVx
http://t.co/RUVfCLQjVx
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/digital-text/6361642011/ref=pd_zg_hrsr_kstore_1_6_last
http://www.okyanusum.com/belgesel/uykunun_bilimi.html
http://haber.gazetevatan.com/bir-kan-grubu-daha-varmis/523767/1/gundem
http://indigodergisi.com/2013/01/titresimlerin-sirrini-cozen-kainatin-sirrini-cozer-frekanslar-ve-hayatimiza-etkileri/
http://indigodergisi.com/2013/01/titresimlerin-sirrini-cozen-kainatin-sirrini-cozer-frekanslar-ve-hayatimiza-etkileri/
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

