Tasavvuf Gazetesi ~Sayfa 1
16 Eylül 2013/ Pazartesi
Ademoğlu soyunduğu zaman kendisi ile
cinler arasındaki perde
"Bismillahirrahmanirrahim" demesidir.
Hadis

@AhmedHulusi:Those with whom
your'e arguing are sleeping in their bed
(#world) while you are suffering because
of them. #Forget it. #Live the moment.
@AhmedHulusi:Kurânın anafikri ve
ruhu olan "VAHDET" konusunu
anlamayana kader sırrını çözmek
mümkün olmaz! Varlık/vücud Allah'ın,
"sen" ise anlık bilgi!
@AhmedHulusi:"Ben"in hakikatı, her an
yeni bir şanda olan Rabbin esma
özelliğidir. Esmasıyla her şeyi her an
yaratır ama hepsinden de münezzehtir.
@AhmedHulusi:Kimse doğacağı
galaksiyi, dünyayı, kıtayı, ülkeyi, ırkı,
soyu, ana-babayı seçmedi! Bunlarla
öğünmek gaflet; bunları tartışmak
ilkelliktir.
���
http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
�
Amazon Best Sellers
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/b
ooks/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last

Siber Alemden...
@sufafy:George Jean Nuthar
Hiç kimse yumrukları sıkılıyken net
düşünemez.
@AylinERK: olanın olmasıyla

olmayanın olmaması arasında duran ve
ısrar eden zihine söylenecek tek şey var:
çekil aradan!!
@beyzazapsu:Even in loss, a Believer
sees gain. #GreatMinds #wisdom
@Oprah
@haykavi:https://t.co/vmigck0tX4
BİR'in GÜCÜ
http://t.co/IYXTfkuMb6
@sinem_ceceli:...hep seni
yükselteceklerle ol...seni sana gösterenle,
aynası parlak olanla...Sadece yanyana
geldiğinde senin içini genişletendir o...
@DoganCuceloglu:Aklıyla ve gönlüyle
kavrayan insan evrendeki BİZi hisseder.
O an ötekileştirme ve yargılama biter.
Anlamayan öfkelidir. Anlayan saygı
duyar.

Başarının sırrı
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/basarinin
-sirri-33212
Başarının sırrı
http://blog.milliyet.com.tr/basarininsirri/Blog/?BlogNo=428984
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Allah'a yakınlaşan yakınlaştırılır. Tevazu
gösteren yüceltilir.Cömert ve ihsan
sahibi olmaya gayret eden şereflendirilir.
Abdülkadir Geylani

İstiyorsan HAKKA varmayı, meslek
edin gönül almayı, bırak saraylarda
mermer olmayı, toprak ol bağrında
güller yetişsin...
Şems-i Tebrîzi


Sütten çıkınca bütün kaşıklar AKTIR.
Önemli olan, içinden çıktığın sütü AK
bırakmaktır.
Mevlana

"Gerçek mutluluğun kendi içinizde
yattığını farkedin. Huzur, mutluluk ve
neşeyi... dış dünyada aramayı bırakın.
Paylaşın. Gülümseyin. Kucaklaşın.
Mutluluk, kendinize birkaç damla
bulaştırmadan başkalarına
dökebileceğiniz bir şey değildir."
O. Mandino

Kur’an yakmak isteyen papaz
tutuklandı
http://m.haberturk.com/dunya/haber/877
032-kuran-yakmak-isteyen-papaztutuklandi
Gel de her şeyin çoktan yazılı olduğuna
inanma...
Nil Karaibrahimgil
http://m.hurriyet.com.tr/kose#!id=113&a
rticle=24717375
Dünyanın ömrü 2 katına çıktı!
http://galeri.haberturk.com/diger/galeri/4
31064-dunyanin-omru-2-katina-cikti
Beyin pili kimlere takılır, sonuçları
nasıldır?
http://www.haberturk.com/saglik/video/
beyin-pili-kimlere-takilir-sonuclarinasildir/67069
"Cübbeli Ahmet Hoca - İhsan Eliaçık
kimdir"
https://www.youtube.com/watch?v=sDf
HqANhiuk&feature=youtube_gdata_pla
yer
"Cübbeli Ahmet - Ihsan Eliacik a
reddiye."
https://www.youtube.com/watch?v=ex4z
C9OZzR4&feature=youtube_gdata_play

er
••••••
�Günün Şarkısı
Yalın - Aşk Şimdi
http://youtu.be/2IajCONgh0A
••••••
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/e
ylulsayi2013.html

