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121-) Feekela minha febedet lehüma sev`atühüma 

ve tafika yahsıfani aleyhima min varakıl cenneti, ve 

`asa Ademu Rabbehu feğavâ;İkisi de (şuur ve bilinç 

{beden}) ondan (ağacın, bedenselliğin 

meyvesinden) yediler! SEVAT`ları (bedenleri) 

hissedilir oldu da Cennet yaprağından (bedensellik 

duygusunu bilinçteki hissedişleriyle) örtmeye 

çalıştılar! Âdem, Rabbine âsi oldu da yaşayışı 

bozuldu.  

 

20 - TÂHÂ 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL ĞAFÛR... 

Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gereken. 

Gerekli arınmayı yaptırtarak Rahıymiyetin 

nimetlerine erdiren. Rahıym ismini tetikleyen! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah 

aleyhissalatu vesselâm) bize, Kur'àn'dan -bir süre 

öğrettiği gibi her işte istiharede bulunmamızı 

öğretirdi. Derdi ki: "Biriniz bir işi yapmaya arzu 

duyduğu zaman, farzlar dışında iki rek'at namaz 

kılsın, sonra şu duayı okusun: "Allahım, senden 

hayır taleb ediyorum, zira sen bilirsin. Senden hayrı 

yapmaya kudret taleb ediyorum, zira sen vermeye 

kâdirsin, Rabbim yüce fazlını da taleb ediyorum. 

Sen herşeye kâdirsin, ben âcizim. Sen bilirsin, ben 

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


cahilim. Sen gayıbları bilirsin. Allahım, eğer 

biliyorsan ki bu işi bana dinim, hayatım ve sonum 

için -veya hal-i hazırda ve ileride demişti- hayırlıdır, 

bunu bana takdir et ve yapmamı kolay kıl. Sonra da 

onu hakkımda mübarek kıl. Eğer bu işin, bana 

dinim, hayatım ve âkibetim için -veya hal-i hazırda 

ve ileride dedi- zararlıdır; onu benden çevir, beni de 

ondan çevir. Hayır ne ise bana onu takdir et, sonra 

da bana onu sevdir!" Hz. Câbir dedi ki: "Bu duadan 

sonra yapacağı işi zikrederdi.''" 

[Hadis-i Şerif] 

 

 

"Ne gecenin şerri vardır, ne de sabahın hayrı!.. 

Hayrın ve şerrin kaynağını ve gerçeğini idrak 

etmeye çalışınız" 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Herkesin değeri, onun himmeti kadardır" 

Hz. Ali 

 

"Aşk nefsine hakim olan yiğitlerin işidir..." 

Hz. Mevlana 

 

"Bir insanın aşırıya kaçma isteği, tanrı ile barış 

içinde olduğuna işarettir" 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
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"Hangi burcun medyumluk yönü vardır?" 

Günün Sorusu 

 

"2 Şubat Cumartesi günü Venüs Kova burcuna 

geçiyor. Ay sonuna kadar kalıyor. Güzele, rahata, 

lükse ve farklı güzelliklere meyil verir. Aşkı, 

özgürlüğü ve dostluğu birlikte ister. Sevgi ve 

ilişkilerde şanslılık, duyguların değişik ifade edilerek 

süprizlere yol açması mümkündür." 

Astrolog Nuran Tuncer 

 

"Acı seni daha güçlü yapar. Korku seni daha cesur. 

Kırık bir kalp ise seni daha akıllı yapar" 

Elif Şafak 

 

"KORKU: (K)im (O)lduğunu, (R)abbinin (K)udretini 

(U)nutmak" 

@humanvvay: 

http://blog.milliyet.com.tr/imaj-meselesi/Blog/?BlogNo=398309
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


 

"Hayat......Geleceğimizi planlarken başımıza 

gelenlerdir " 

John Lennon 

 

"Şşşşt!.. 

Kimse duymasın!.. 

İliklerime kadar 

ŞİRK içindeyim.. 

Ne hafi'si..? 

Aleni, Aleni..! 

Gördüm Gamzeni..!" 

Ayşegül Başbuğ 

 

İstanbul güneşlenmeye başladı, p.tesi 

öğleden sonrasına kadar da 

güneşlenir, yağış yok. H.sonuna 

muhakkak bir program yapın, pazara 

kadar 15 dereceye çıkar. H.sonu lodos kuvvetli, 

başları ağrıtır. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

-   stad AH ED HU  S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - "S NNETU  ÂH" (Allâh 

Sisteminin Değişmez Yasaları) 

- SEVMEK - AH ED HU  Sİ 

- Bilinçaltımıza kodladığımız sigara... 

- Astrolojide Şubat ayı.. 

- ‘Kur'an'ı  üslümanların Elinden Almalıyız’ 

- Hz.  ehdi döneminde nasıl bir altınçağ 

yaşayacağız? 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sevmek.htm
http://haber.gazetevatan.com/Haber/510487/1/Gundem
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://onedio.com/haber/-kur-an-i-muslumanlarin-elinden-almaliyiz--64534
http://blog.milliyet.com.tr/hz-mehdi-doneminde-nasil-bir-altincag-yasayacagiz-/Blog/?BlogNo=355557
http://blog.milliyet.com.tr/hz-mehdi-doneminde-nasil-bir-altincag-yasayacagiz-/Blog/?BlogNo=355557
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