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"Beytullah istikametine yöneldi mi doğu ile batı
arasında tek bir kıble vardır."
Hadis-i Şerif

@AhmedHulusi: #Love is to merge & become
one with the #beloved. If this #unity is absent
then it's not love but infatuation & the desire to
possess.

"MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED
HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA
İSLAM
Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi yanıtladı..
Sevgili okurlar! Bundan kısa bir süre önce bu
köşeye "Konuk Yazar" olarak katılan Üstad
Ahmed Hulûsi'nin, Kuran mucizesidir
yaşadığımız "Altın Çağ" isimli yazısını
müteakip bu kez Mustafa Ceceli kendisi ile,
yaşadığımız çağda gençlerin anlayabileceği bir
dille ve en son bilimsel gelişmelere göre İslamı
anlatan bir sohbet dizisi gerçekleştirdi. Bu
sohbet dizisini peyderpey buradan
izleyebilirsiniz.
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-cecelisordu-ahmed-hulusi-yanitladi-37162

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: Ufak çaylar tek bir yerde toplanır,
büyük nehirlere dönüşür. Günahlarda böyĺedir.
@sufafy: Akıllı bir insan önüne gelen fırsatları
değerlendirmeye gayret eder.
@sufafy: Başarılı bir işlev, evrensel bir kararın
açığa cıkışıdır.
@QuranandMe: Never will you #experience
the #essence of #reality until you unrequitedly
give away that which you #love... #Quran
http://t.co/jLcXPby6pg
@AylinERK: Konusulanlardan cok satir
aralarinda giz'lidir sirlar... iyi dinlemeli...
@AylinERK: Biri icin sir olan digeri icin acik ve
nettir ve bu boyle devam edegider...
@beyzazapsu: Birak desem, herşeyi bırak ,
çabalama...Yok konuşma , dinle , hiç bir şey
düşünmeden dinle sessizlikteki sesi.
@beyzazapsu: Elinde koca bir bardak su ,
şaşkın şaşkın su arıyorsun !
@KENDlNlTANI: @beyzazapsu "Zatı tefekkür
muhaldir. Çünkü elde olanı elde etmeye
çalışmak muhaldir.!!!" Şebüsterî-Gülşen-i Raz
@AyeglKaytaz: Gözden ırak olan gönülden
de olurmuş dediler...Gönüle giren gözden ırak
olsa ne olur!
@mustafaceceli: Yol senden sana gider.
Boşuna yolu uzatma..

@haykavi: Ahmed HULUSİ ve Deepak
CHOPRABeden üzerine bir açıklama:
http://t.co/PymKa0Pctk
@haykavi: Tüyap Kitap Fuarı, Beylikdüzü.2-10
Kasım Tarihleri arası Kitsan standında
buluşalım. http://t.co/JhKqdEKtqc
@NurferNur: Don't worry about the future,
don't be afraid of the present and don't have
regrets about the past"
@NurferNur: The moment you doubt what
you're doing externally is the moment to stop
and look internally. Get your mind right!
#meditation

Şiddet!
Şiddet!
Ahmed F. Yüksel

"Geçici lezzetlere, çabuk biten, tükenen
dünyalıklara aldanmamalıdır."
İmam-ı Rabbani (r.a.)

"Allah sana servet ihsan etmişse, onu Allah'ın
razı olacağı yerlere sarfet. Însan, nimeti
arttıkça, şükrünü artırmalı. Şükür etmeyenlerin

kalbine dalgınlık gelir. Bunların dilleri
zikrullaha, kalpleri de huzura kavuşamaz."
Muhyiddin-i Arabi

"Dağı tanıyan, nasıl tanımaz uçurumu? Madem
ki yükseliş var, iniş olmaz olur mu?"
Necip Fazıl Kısakürek

"#HergunYeni Bilgi
Aşka uçarsan kanatların yanar(Şirazi)
Aşka uçmazsan kanat neye yarar?(Mevlana)
Aşka varınca kanadı kim arar(Y.Emre)

"Pazartesi günü boyunca Ay Aslan burcunda
ilerliyor. Başarı elde etmek için kendine güven,
açıklık ve dürüstlüğün önem kazanacağı bir
gündeyiz. Eğlenceli aktiviteler, sosyal ilişkiler,
artistik ve sanatsal konulara yönelmek için
güzel bir gündeyiz. Ay-Venüs üçgeninin etkin
olacağı öğle sonrasındaki saatlerde aşk ve
ilişkilerden yana çok şanslı olacağız. İyi
değerlendirebiliriz. Gezip tozmak, eğlenmek
için hoş bir gün. Tadını çıkarabiliriz... "
Öner Döşer

İstanbul, pastırma yazının
sadece güneş ve ılık havasını
değil, sabah serinligi ve sisini de
alıyor. Birkaç sabah sis var,
gündüz güneş görülüyor, 21 derece. Yarın 1-2
derece daha yüksek.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Uykuya doymuyorsanız dikkat! / Teknoloji ve
Bilim Haberleri
- Yüz şeklinin gizemi çözülüyor..."
- Kulaklıkla yüksek sesle müzik dinleyenler
dikkat...
- Gözleriyle yazı yazıyor
- Evrenin en `soğuk` yeri görüntülendi
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

