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“Şüphesiz Hz. Allah, herkesin yaptığı
işin karşılığını, onun niyetindeki
samimiyet kadar verir.”
Hadis-i Şerif
@AhmedHulusi:Dünyada bulunmanın
gerçek tek nedeni ismi Allah olanı
tanımak ve varlığını oluşturan esma
özellikleriyle sonsuz yaşama
hazırlanmaktır!
@AhmedHulusi:Gafil ve cahil kendini
toprak olacak beden sanır! Oysa ölüm
sonsuz yaşam için rüyadan uyanmaktır.
Bahtsız, tüm zamanını dünyaya
harcayandır!
@AhmedHulusi:Ne ve kim olduğunu,
ölüm sonrası yaşam şartlarını
sorgulamayan, kendikendini ateşe atan
kişidir ki; artık hiç kimseyi suçlamaya
hakkı yoktur
@AhmedHulusi:The real reason why
you're here is to know the One whose
name is #Allah & prepare for the eternal
life with the Names comprising your
being.
@AhmedHulusi:The heedless &
ignorant think they're the mortal body
bound to disintegrate but #death is the
awakening from this #dream to an
eternal #life
@AhmedHulusi:The unfortunate ones
are those who spend all their #time on
#worldly affairs.
@AhmedHulusi:One who doesn't
#question who he is & the conditions of
#life after #death throws himself into fire
& thus has no right to blame anyone.
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http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
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KUR'ÂN MUCİZESİDİR
YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ"
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurnmucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016
KUR'ÂN MUCİZESİDİR
YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ"
http://blog.milliyet.com.tr/kur-anmucizesidir-yasadigimiz--altin-cag/Blog/?BlogNo=432393

Siber Alemden...
@Gulmisalim: @AnlaArtk Dünya
köyünden şehrinden çevrenden ibaret
değil; bilim de yıllar önce okulda
hocaların dan duyduğun hiç değil. Din
dahil herşeye bugün bak.
@Gulmisalim:@novapbsSleep "cleans"
the brain of toxins, new study shows:
http://bbc.in/1i09WzE via @BBCNews
@sufafy:Kulun kalbi Rabbine erince,
Rabbi onu hiç kimseye muhtaç etmez.
~ Seyyid Abdulkadir Geylani ~
@AtasayKamer: @ayyildizsHer yer "
Türkiye " Her yer " Bayram " Beşeriyet
te buna " hayran " Vazgeçme bu
sevdadan, Dayan yiğidim Dayan.........
@AylinERK:Samimiyet Ozden
gelir,sozle cikmaz!
@AylinERK:Inadi birak boyun fitigi
olmayasin, kararli ol boynun
tutulmasin,yuk gorduklerinden ozgurles
belin agrimasin...
@AylinERK:Digerlerinde gordugumuz
hersey bizim kendi isigimiz ya da
karanligimizin
projeksiyonu,yansimasidir.
@LIGHTWorkers

@AylinERK:Takana takilma,
takilmayana hiiic takilma, yuru git...
@BurcuGnes:Son zamanlarda iyice
yönelerek sorguladığım, cevap aradığım
Allah, din, inanç, ilim konusunda harika
bir yazı daha..
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/anlam
ak.htm#ixzz2hSExtJVz …
@BurcuGnes:@ibrahimgmercan
@BozkurtTub Allah görünüş ve
kelimelerle bloke olup taklitçi
yaşamaktan korusun; indindeki
gercekleri müşahade ettirsin..
@BurcuGnes:@canerrozdemir
sorgulamamın hangi yasta başladığını
bilemeyeceğiniz gibi paylaştığım bilgiye
odaklanmamızı tavsiye ederim.. Kişilere
degil..
@ScubaSteve757:“@LIGHTWorkersi:
Everything we see in others is a
projection of our own light or darkness!”
@SamHarrisOrg:Very cool
@RSAnimations video on the left and
right hemispheres of the brain:
http://bit.ly/rNb7LW
@beyzazapsu:Bir noktanın diğer
noktalardan farkı olmalıki nokta oluşsun
@beyzazapsu:Kalbin mührünu sevgi
açar
@birsenkalali1:http://www.hurriyet.com
.tr/yasasinhayat/9660073.asp …
@birsenkalali1:Samimi olan nettir;
Karşısındakini zora sokacak kelime
oyunlarına ihtiyaç duymaz!
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Ârifin, yüzü nûr ve tebessüm, kalbi
korku ve hüzün doludur.
Hz. Ali (R.A.)
“Dünyâyı maksad edinmemeli. Dünyâ,
nefsin arzularına yardımcıdır. Dünyâ ve
âhıret bir arada olmaz. Dünyâya düşkün
olmak, günahların başıdır. Dünyâya
düşkün olanlar âhırette zarar görür.
Dünyâya düşkün olmamanın ilâcı,
İslâmiyete uymaktır.”
İmam-ı Rabbani (r.a.)
Kadın;
Bilmeyene "Nefs",
Bilene "NEFES"tir...
Şems-i Tebrizî
İnsanın değeri nedir? Sorusuna hz. Pirin
verdiği cevap kısa, ama çok derindir:
Aradığı şeydir!
Mevlânâ Hazretleri
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KIZIM İPEK SEDEF'E
Ezelden ebede varolan tektir
Ne sen varsın ne ben hay olan yektir
Var ile var olan canım İpek'tir
Dün nasıl burdaysa bugün de öyle...
Hakikati idrak ne hoş hedeftir
Sanmayın toprağa giren Sedef'tir
Bilene aşikar bu bir rediftir
Dün nasıl burdaysa bugün de öyle...
16-10-2013
Ş.A

#HergunYeni Bilgi
Londra Üniversitesi nin araştırmasına
göre evin büyük çocuğu daha zeki
olurken küçük kardeşler daha yaratıcı ve
yüksek İQ'lu oluyor.
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Ajda Pekkan'ın o sözlerine Diyanet'ten

cevap!
http://www.haberturk.com/polemik/habe
r/886324-ajda-pekkanin-o-sozlerinediyanetten-cevap
Devletlû siyâdetlû Es-Seyyid Kemal Bey
http://www.haberturk.com/yazarlar/mura
t-bardakci/886091-devletlu-siyadetlu-esseyyid-kemal-bey
"Firefox Browser for Android"
https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=org.mozilla.firefox
Özel mezarlık şehir dışına
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/249
34962.asp
Amazon el sıkıştı
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/249
32440.asp
Gülünç bir bilim skandalı
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/249
36034.asp
Daha ince ve sağlıklı olmanın sırrı:
Ayakta durun
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20
13/10/131017_kalori_yakmak.shtml
WHO: Hava kirliliği kansere yol açıyor
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20
13/10/131017_who_hava_kirliligi_kanse
r.shtml
Balın faydaları
http://www.sabah.com.tr/fotohaber/sagli
k/balin-faydalari?albumId=37362
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Sezen Aksu - Aşka şükrederim
http://www.youtube.com/watch?v=xBO
TnqVmYjQ
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/

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

