14 Ekim 2013/ Pazartesi
Arefe günü oruç tutana, Âdem (a.s)'dan
Sur’a üfürülünceye kadar yaĢamıĢ bütün
insanların sayısının iki katı kadar sevab
yazılır.
Hadis-i ġerif

@AhmedHulusi:
#Kuran'ın 1400 sene önce günün
Ģartlarına göre #mecaz ve sembolle
anlattığı #hakikati #bilim bu çağda
keĢfetti.
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kuranmucizesidir-yasadigimiz-altincag.htm …
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http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
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KUR'ÂN MUCĠZESĠDĠR
YAġADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ"
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurnmucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016
KUR'ÂN MUCĠZESĠDĠR
YAġADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ"
http://blog.milliyet.com.tr/kur-anmucizesidir-yasadigimiz--altin-cag/Blog/?BlogNo=432393

Siber Alemden...
@sufafy:
"Dünya malından ayrılınca üzülmek,
buna kavuĢunca sevinmek ve azgınlık
yapmak, insanı Cehenneme götürür."
[Tirmizi] #hadis
@BurcuGnes:
“@tasavvufgazete: .@BurcuGnes
KUR'ÂN MUCĠZESĠDĠR
YAġADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ"
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurn-

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag36016 …”@AhmedHulusi
@AylinERK:
En hayırlılarınız, görünüĢü size Allah’ı
hatırlatan, konuĢması ilminizi arttıran ve
davranıĢları size ahirete teĢvik
edendir.[Camiü's Sağir]
@beyzazapsu:
Arife günü Arafatta olan her insana
bağıĢlanma vardır. Ġnsanların müminleri
için de o gün bağıĢlanma vardır.
@haykavi:
Frankfurt Kitap Fuarı 9-13 Ekim,
Ahmed Hulusi'nin eserleri Almanya'da
yaĢayanlarla paylaĢıldı.
pic.twitter.com/bxHcRq5EWb
@haykavi:
Önce Ahmed HULÛSĠ OKUnur, sonra
haber...
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhul
usidekavramlar/kavramlar/allah/allahinbi
rtopluma.htm …
http://sozcu.com.tr/2013/dunya/elindekikurani-birak-ve-git-389052/ …
@haykavi:
Öncelikle Ahmed HULÛSĠ yi OKUyun
sonra haberi:
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhul
usidekavramlar/kavramlar/allah/allahinbi
rtopluma.htm …
http://www.milliyet.com.tr/d/t.aspx?ID=
576293 …
@barisyelkenci:
Bedenimin zevk kavramı ile beynimi
sınırlamasından, ismi beyin olanın
bedensiz ve kayıtsız Ģuur noktasına
sığınırım.
@severen_1:
Kabe'nin örtüsü yenilendi!
Bizimde bilincimize örtü olan eski

kalıplardan kurtulup,Yenilenmeyi nasip
et ,YA RAB!
@DoganCuceloglu:
Bilginin ne için kullanılacağını
önemsemeden, sadece bilgi öğretmeyi
önemseyen eğitim; gaddar ve Ģefkatsiz
bir toplum yaratır.
@Buddha_Insights:
Love without excuses. Live without
excuses.

Tanrı can çekiĢiyor...
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tanrican-cekisiyor-35795
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Her vakti biten Ģahıs, mühlet talep
ederken fırsatı olan kiĢi, bunun değerini
bilmeyerek iĢlerini sonraya ertelemekle
kendini oyalar.
Hz. Hasan (r.a.)

"Sen sadece sen değilsin; bensin,
benimsin, bendesin!"
Hz. Mevlânâ

“Tasavvuf nedir? diye sorulunca
buyurdu ki: Tasavvuf üç anlama gelir,
ilki ma’rifet nûruna ârif olmak ve vera’
hâlini kaybetmemektir, ikincisi, dıĢ
görünüĢünü bâtıl olan Ģeylerden
alıkoymaktır. Sonuncusu ise
kerâmetlerini gizlemektir.”
BiĢri Hafi (r.a.)

Dostum, güneĢe bak, toprağa bak, suya
bak, buluta bak; fakat, arkana bakma....
Khalil Gibran


#HergunYeni Bilgi
Birinin hakkınızdaki düĢüncelerini
merak ediyorsanız, göz bebeklerine
bakın. Çünkü sevdiğiniz birine bakarken
gözbebekleriniz % 45 geniĢler.
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Kendi kendini yıkayıp
Abdestini alanlarız biz.
Kesip, biçip kefenini
Kendi tenine giyenleriz biz.
Gayrı ölüme niyet ettik,
Ölmeye gideriz.
Ölüm vadisinde yokluk Ģerbetini içip,
Bir ölüp diri dönenleriz biz.
ġehidlerle halleĢtik Elhamdulillah,
Güzelin elbisesine büründük
Elhamdulillah.
Sevdiği ile hüsnü hal edip,
Bir olarak dönenleriz biz.
Emel Seven Bozçam
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Pazartesi günü boyunca Ay Kova
burcunda ilerliyor. Ġnsani konuların,
grup aktivitelerinin, arkadaĢlarla, sosyal
çevreyle dayanıĢmanın, sosyal
organizasyonların ve planların öne
çıkacağı bir gündeyiz. Sabah erken
saatlerden itibaren etkin olacak AyGüneĢ yüzyirmilik açısı, kadın-erkek
iliĢkilerinde, ebeveynlerle iliĢkilerde, iĢ
iliĢkilerinde olumlu geliĢmeler
yakalayabileceğimiz saatlerde
olacağımızı gösteriyor. Bu uyumlu
açının etkisi öğle sonrasındaki saatlere
dek devam ediyor. Değerlendirebiliriz.
AkĢam saatlerine doğru ise Ay-Mars
karĢıtlığının gergin etkileri devreye
giriyor. Sakarlıklara, kazalara,
tartıĢmalara açık dsaatlerdeyiz. Dikkatli
olalım! 23:28'de son açısını Mars ile
yapan Ay kısa bir müddet için boĢluğa
giriyor.
Öner DöĢer
�
HAFTALIK BURÇ YORUMU

14 Ekim haftasının burçlara göre
değerlendirmeleri için tıklayınız...
http://www.astrolojitelevizyonu.com/
���
Ġstanbul bayrama 1 kala güneĢi görüyor,
22 derece. Yarın da güneĢ bolca görülür,
sabah hafif sis olur. ÇarĢamba öğleden
itibaren yağıĢ gelir, PerĢembe
aĢırılaĢabilir, sıcaklık da 16-17'lere iner.
Havayı Koklayan Adam
⛅
Hacı adayları Arafat'a çıkıyor
http://www.haberturk.com/yasam/haber/
885629-haci-adaylari-arafata-cikiyor
Kabe'nin örtüsü değiĢtirildi
http://www.haberturk.com/yasam/haber/
885651-kabenin-ortusu-degistirildi
Allah sözcüğünü 'sadece Müslümanlar
kullanabilir'
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20
13/10/131014_malezya_din.shtml
Ġl il bayram namazı saatleri
http://www.ntvmsnbc.com/id/25471646/
Bir bulut olsam yüklenip saklasam
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/249
09598.asp
Samsung Galaxy S5 Geliyor!
http://teknoloji.milliyet.com.tr/samsunggalaxy-s5-geliyor/yeniurunler/detay/1776127/default.htm?
ref=milliyet_anasayfa
�Günün ġarkısı
Mustafa Ceceli - Mihrabım Diyerek
http://www.youtube.com/watch?v=6ps4f
kM_058
��
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/ekimsayi2013.html

