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67-) Ve iz kale Mûsâ likavmihi innAllâhe 
ye`muruküm en tezbehû bekareten, kalû 
etettehızüna huzuva* kale e`ûzü Billâhi en 
eküne minelcahiliyn; 
Hani Musa kavmine demişti ki: "Allâh size, 
bir inek boğazlamanızı emrediyor... " 
Dediler: "Sen bizimle alay mı ediyorsun?" 
Musa: "Cahillerden olmaktan hakikatim 
olan Allâh`a sığınırım!" 
68-) Kalüd`u lenâ Rabbeke yübeyyin lenâ mâ 

hiye, kale inneHU yekulû inneha bekaretün lâ 
faridun ve lâ bikrun, avanün beyne zâlike, 
fef`alû mâ tü`merûn; 
Dediler: "Bizim için Rabbine yönel de 
bildirsin nasıl bir şey (kesmemizi) istiyor?" 
"Kesinlikle O diyor ki, o ne yaşlı ne de çok 
genç, ikisi arası bir inektir..." Hadi 
emredileni uygulayın. 
69-) Kalüd`u lenâ Rabbeke yübeyyin lenâ mâ 

levnüha, kale inneHU yekulü inneha bekaretün 
safrâu, fakı̀ un levnüha tesürrün nazıriyn; 
(Aldıkları cevapla tatmin olmayıp daha 
gereksiz detaya indiler) dediler: "Rabbine 
yönel de bize ne renk olduğunu bildirsin!" 
"Kesinlikle O diyor ki, o (kesecekleri) 
sapsarı parlak renkli bir inektir ki, bakanlara 
zevk verir." 
70-) Kalüd`u lenâ Rabbeke yübeyyin lenâ mâ 

hiye, innelbekara teşabehe aleyna, ve innâ 
inşâAllâhu lemühtedûn; 
(Üstelediler) dediler: "Rabbine yönel de 
açıklasın bize nasıl bir inek kesmemizi 
istiyor; zira bu tarife benzer çok inek var? 
İnşâAllâh biz tam istenilen ineği buluruz"... 
71-) Kale inneHU yekulü inneha bekaretün lâ 

zelûlün tüsiyrul`Arda ve lâ teskıylharse 
müsellemetün laşiyete fiyha, kalül` ÂNe ci`te 
BilHakkı, fezebehuha ve mâ kâdû yef`alun; 
O diyor ki: "Muhakkak ki o inek 
boyunduruğa bağlanmamış, toprak 
sürmemiş, ekini sulamamış, serbest 
bırakılmış dolaşan, alacası olmayan biri!" 
Dediler: "İşte şimdi Hak olarak ortaya 
koydun isteneni." İşte bundan sonra 

(güçlükle bulup o vasıftaki tek ineği) 
boğazladılar... (Ancak çok bedel ödediler o 
özellikteki tek inek için.) Neredeyse 
başaramayacaklardı! 
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"EL FETTAH..." 

Birimde açılım oluşturan. Hakikati fark ettirip 

seyrettiren; bunun sonucunda âlemlerde eksik, 

noksan, yanlış olmadığını müşahede ettiren. 

Görüş veya kullanım alanını açıp 

değerlendirme olanağını meydana getiren. 

Fark edilemeyeni fark ettirip değerlendirten!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"'En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla 

kurtulmayı beklemektir.' " 

Hz. Muhammed (s.a.v) 

 

 

""Ben" kelimesi, kişinin en ulviden en süfliye 

kadar tüm özelliklerini kapsayan kişiliğini 

anlatır. Benlik/ego/enaniyet kelimeleri ise, 

insandaki yanışları ve pişmanlıkları yani 

cehennemi yaşatan özelliklerin tanımlaması 

olan kavramdır. "Ben" ölümsüzdür, benlik 

ölümlüdür. " 

Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"Ey insanlar! Kalkınız! Günah işleyerek 

yaktığınız cehennem ateşini namaz ile 

söndürünüz! " 

Ebû Bekir Sıddîk (radıyallâhü anh) 

 

"Namaza karşı tembellik imanın 

zayıflığındandır." 

Hz. Ali (ra) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


"Dünyanın nîmetlerinden İslâm nimeti, 

meşguliyetlerinden tâat meşguliyeti, 

ibretlerinden ölüm ibreti sana kâfîdir. " 

Hz. Ömer (r.a.) 

 

"Haklılığa yapılan yatırım, hakikatin cazibesini 

yakalamak yerine bireyselliğin önünü açar." 

Ahmed F. Yüksel 
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"Göç yurdu vatan değildir. " 

İbn Arabî Risaleler(2-257) 

 

"Aşk davadır, cefa da şahidi; şahidin yoksa 

dava düşer." 

Hz. Mevlana 

 

"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur!" 

Yunus Emre 
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"29 Nisan Haftasına Astrolojik Bakış 

Haftanın ilk yarısına damgasını vuracak Mars-

Satürn karşıtlığı 1 Mayıs Çarşamba günü 

kesinleşiyor. Klasik astrolojide “malefikler” 

olarak bilinen bu ikilinin birbirleriyle sert 

açılarında stresli etkiler ortaya çıkabiliyor. 

Özellikle Çarşamba günü tartışma ve 

çekişmelerden, tehlike ve risk içeren 

ortamlardan ve kişilerden uzak kalmamızda, 

sağduyulu davranmamızda ve şartları 

gereğinden fazla zorlamamamızda fayda var. 

Aynı gün etkin olacak Güneş-Plüton üçgeni, 

otoriteyi temsil eden kişilerin kontrolü 

sağlamakta başarılı olabileceğini 

düşündürüyor. " (yazının devamı) 

Öner Döşer 

 

"Allah'tan korkusu olmayanı, Allah herşeyden 

korkutur. " 

Feridüddîn Attâr k.s 

 

"Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden 

biliyor musunuz? Çünkü kimseden birşey 

ummam!..." 

Shakespeare 

 

"Yanmak var, yanmak var! 

Odun yanınca kül olur! 

Adam yanınca kul olur! " 

A.Tolga Akpınar  

 

http://www.onerdoser.com/HD301_29-nisan-haftasi.html


"Eğitim kafayı geliştirmek demektir, belleği 

doldurmak değil." 

Mark Twain 

 

İstanbul'da sıcaklık yazı 

aratmıyor. Bugün 27-28 derece. 

Hafta ortasında 23-24 derecelere 

inebilir ama bu değerler de 

normallerin 5 derece üstü. Bol güneş var, 

yakın gelecekte yağış yok. 

Havayı Koklayan Adam 
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- Üstad AHMED HULÛSI  'nin Sabah, akşam 
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- BİLİNCİN ARINIŞI 

- BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 
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