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Hadisi Şerif - Hadisi Şerif :  

 

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şu iki 

kişi dışında hiç kimseye gıbta etmek caiz 

değildir: Biri, Allah'ın kendisine verdiği 

hikmetle hükmeden ve bunu başkasına 

da öğreten hikmet sahibi kimse. Diğeri 

de Allah'ın kendisine verdiği malı hak 

yolda sarfeden zengin kimse."  

                              

 

@AhmedHulusi:  

#CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ 

CEVAPLADI. SOHBET DİZİSİ.  

http://www.ahmedhulusi.org  

 

@AhmedHulusi: #Virtue is to #respect 

#creation for what it has been created. It 

is not for us to make #judgments! 

               ��� 

 

http://www.ahmedhulusi.org/ 

 

http://www.ahmedhulusi.org/en/ 

                ��� 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR 

YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ" 

 

Tutarsızlık yorumuna Üstad'ın cevabı / 

Yorum bölümünde. . 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurn-

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR 

YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ" 

http://blog.milliyet.com.tr/kur-an-

mucizesidir-yasadigimiz--altin-cag-

/Blog/?BlogNo=432393 

                               

 

Siber Alemden... 

 

@sufafy: Başlamak bitirmek kadar 

önemlidir. 
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@sufafy: "Herkes senin nasıl 

göründüğünü bilir ama çok az insan nasıl 

olduğunu hisseder."  

Niccolo Machiavelli 

 

@sufafy: Başına geleni ve neden 

geldiğini anlamak istiyorsan, niyetine bir 

bakmalısın. 

 

@AylinERK:"Lazim"lar listesi yaptikca, 

ne kadar sınırlı ve sartli baktigini da 

hatirla... 

 

@AylinERK: 62.9..Cuma'nın günü'ndeki 

osalât için çağrıldığınızda, Allâh zikrine-

Hakikatinizi HATIRLATMA-

çağrısına koşun&alışverişi 

bırakın!@AhmedHulusi 

 

@AylinERK: 62.9When u're called for 

theFriday prayer(salat)leave trade&race 

towardsthe remembrance ofAllah-the 

call to remember your essential reality 

 

@beyzazapsu: Kiminle birlikte 

olduğunuza dikkat edin , ona 

dönüşürsünüz. 

 

@beyzazapsu: Herkez kulluğunun gereği 

olarak  kendine kolaylaştırılmış olanı 

yapmakta , övünmek sistemi 

tanımayanın işlevidir. 

 

@haykavi:Biz zamanında dünyanın 

parasını verdik. Zaman gazetesinin 

kurulması için. 50 gazete yüz gazete 

alırdık her gün.  

http://t.co/9j4f79mby7 

 

@haykavi:Kedi sevgisi imandandır.Hz. 

Muhammed a.s.Kedinin mırıldaması 

zikridir, er-Rahimdir.Sayid  Nursi  

http://t.co/ofgx8dmxcH 

 

@eyupcansaglik:Hala anlmayan hala tas 

atanlar var...Sınanmadığın günahın 

masumu değilsin EYÜP CAN 

http://t.co/cbcraBZchv @radikal 

aracılığıyla 

http://t.co/9j4f79mby7
http://t.co/ofgx8dmxcH
http://t.co/cbcraBZchv


 

@StsdTruthseeker: We can get lost in 

our own private #hate or we can be 

found in our own Universal #Oneness. 

 

@barisyelkenci: Sevgin beynin 

veritabanı uygun geliyorsa bu sevgi değil 

bir beğeni/uyuşumdur. Sevgi tek loblu 

epifizden açılan v tüm beyni saran 

frekanstır. 

 

@barisyelkenci: Beyinde renk yok, koku 

yok, cüzzi irade yok. Peki o halde iman 

beynin neresinde!?! 
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Sakın, kullara el açma. İman sahibi, Bir 

şeye ihtiyaç duyarsa Mevlâ’sına yalvarır.  

Abdûlkadir Geylani Hz 

                 

 

Korkarmısın ÖLmekten..?  

İnsan Hiç korkarmı..  

Yaşayacağı YaLan Bir Ömrün ardından 

Tadacağı tek  

G e r ç e k t e n ! |  

Hz. MevLâna 

                 

 

Aşk, kelimesinin bir anlamı da sarmaşık 

demek. Nasıl ki bir sarmaşık bir ağacı 

çepeçevre sarıp, onun dış dünya ile 

ilişkisini keser ve sardığı ağacı bir süre 

sonra kurutursa, aşk da sardığı tuttuğu 

kişiyi çevresinden koparır ve bir süre 

sonra o ağaç gibi kurutur. İskender Pala  

                  ��� 

 

#HergunYeni Bilgi 

 

Matematik beyne 'acı' çektiriyor. 

Matematik problemlerinin, beynin acı 

sırasındaki etkin hale gelen bölümlerini 

harekete geçiriyor. 

                  ��� 



 

6. Etiketleme: Karşınızdakine etiketler, 

isimler takarsınız ve onun hiçbir zaman 

değişmeyeceğini düşünürsünüz: “O 

tembelin biridir”, “O görgüsüzdür”, “O 

çok hırslıdır” gibi. Oysa etiketler sadece 

maddelere konur, ‘bardak’ ‘masa’ vs. 

Çünkü bir bardak değişemez, bardak 

olarak kalır. Oysa insanlar değişir, 

gelişir, büyür, dönüşür. Etiketler 

koyduğunuzda onların değişimini 

algılayamazsınız. 

 

http://m.hurriyet.com.tr/kose#!id=0&arti

cle=24954852 

 

Hacca gidenlere hacı denilmesi doğru 

değil 

http://www.haberaktuel.com/hacca-

gidenlere-haci-denilmesi-dogru-degil-

haberi-803391.html 

 

Facebook ve twitter yanlızlaştırıyor! 

http://www.haberaktuel.com/sosyal-

medya-yalnizlastiriyor-haberi-

802267.html 

 

İşte kanserin 7 belirtisi! 

http://www.haberaktuel.com/sosyal-

medya-yalnizlastiriyor-haberi-

802267.html 

 

O kız'ın ailesi ortaya çıktı 

http://www.internethaber.com/o-kizin-

ailesi-ortaya-cikti-599102h.htm 

 

İslam'da kedinin yeri foto galerisi 1 

http://www.internethaber.com/islamda-

kedinin-yeri-foto-galerisi-28996.htm 

 

iPhone kullanıcıları dikkat!  

http://m.haberturk.com/teknoloji/haber/8

88211-iphone-kullanicilari-dikkat 

 

Otomobiller artık kalp dinleyecek 

http://m.hurriyet.com.tr/Haber#!id=2497

0223 

 

 

�  
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"SOMEWHERE OVER THE 

RAINBOW - The Piano Guys" 

https://www.youtube.com/watch?v=M3

UmCjBE8Po&feature=youtube_gdata_p

layer 

                  � � 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/

htm/ekimsayi2013.html 
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