23/10/2013, ÇARŞAMBA

"Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim geceleyin
Duhan suresini okursa, yetmiş bin melek
kendisine istiğfar ettiği halde sabaha erer."
(Ravi : Hz. Ebu Hüreyre)"
Hadis-i Şerif

@AhmedHulusi: It's not yesterday's Quran &
#Muslimism that I explain but the #Quran &
#Islamic perspective valid until #Doomsday
http://www.ahmedhulusi.org/en/
@AhmedHulusi: Gördükleriniz ne kadar
gerçek? DÜŞÜNEN BEYİNLER İÇİN İşte
bilimin hükmü:
http://okyanusum.com/belgesel/
gerceklik-gercek-mi/ …

"MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED
HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA
İSLAM

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...
@sufafy: Teki değerlendiremeyenin "ben"i,
"sen"i cok olur.
@sufafy: Kazancı yada kaybı eşit düzeyde
kabullenmek her kişinin değil, ehil kişinin işidir.
@sufafy: Belirli bir noktaya geldiginizde artık
geriye dönüp bakmayın. Ulaşabileceğiniz yeri
gözlemleyin.
@AylinERK: Bu algiladigin hersey bir hayal
ise, hayalinde sevgiyi oynamak varken neden
herseyi katledeni oynuyorsun ki...
@birsenkalali1:
http://youtu.be/VjGa-xXgUiU
@mustafaceceli: A Robot With Heart |
Popular Science
http://flip.it/EACZc
@eceyos: ne içindeyim zamanın,
ne de büsbütün dışında;
yekpare, geniş bir anın
parçalanmaz akışında...
http://instagram.com/p/fveasaq3p4/
@AyeglKaytaz: Tek sual sorara Allah ahirette
"Ben seninleydim;sen kiminleydin"...
@indigodergisi: Kaderin Yazmanı
“Düşünceler”
http://indigodergisi.com/2013/10/kaderinyazmani-dusunceler/ …
@indigodergisi: Hayallerimiz Bilincimizin Bir
Uzantısı Mı? "Hepimiz hayal kurarız. Peki,
neden hayal kurarız?"
http://indigodergisi.com/2013/10/
hayallerimiz-bilincimizin-bir-uzantisi-mi/ …

Şiddet!
Şiddet!
Ahmed F. Yüksel

"Her halinde iyi niyetli olmağa gayret et.
İbadetin başı, niyettir."
Muhyiddin-i Arabi

"Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir."
Hacı Bektaş-ı Veli

"Siz hiç bir sarrafın bağırdığını duydunuz mu?
Kıymetli mali olanlar bağırmaz."
Necip Fazıl Kısakürek

"#HergunYeni Bilgi
Hayatı karışık hale getirmeyin...
http://t.co/EHzAkRQNWz"

İstanbul bahar tadında, bugün
yarın güneşi görür, 18-19
dereceye çıkar. Bu havalarda
fark ettirmeden hasta eder,

dikkat. Rüzgar öğleden sonra biraz sert.
Cuma-c.tesi biraz bulutlanabilir.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Apple, San Francisco'daki Yerba Buena
Sanat Merkezi'nde yeni iPad'lerini tanıttı.
- Putin Rusya'daki Müslümanlara sahip çıktı"
- Saatlerin geri alınmasında flaş karar!
- Devlet 1 dolara marihuana satacak
- Feng Shui'yi hayatın hangi alanlarında
kullanabiliriz?
- Saatlerin geri alınmasında flaş karar!
- Umudumuz 13 ile 19 yaş arasındakiler
- Suudi Arabistan’dan Washington’a rest
- Kellik tarih oluyor - Genel Sağlık NTVMSNBC.com - 3 bebek Efe’ye yeni yaşam
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

