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"Resûlullah (a.s.m) buyurdular ki: "Kim güneş
batıdan doğmazdan evvel tevbe ederse Allah
tevbesini kabul eder."
Hadis-i Şerif

@AhmedHulusi:"B" sırrı, beynindek tüm
yaratıcı özelliklerin Allah isimleri oldugunu
anlatır. Rab ismi seni var kılan bu Allah
özellikleridir. Dua bunadır.
@AhmedHulusi:"B"nin anlamı, Allah'ın
ötenden değil, beynini oluşturan özellikleriyle
senden sende tasarrufunu vurgular. Tasavvuf
butemel üzere oluşmuştur.
@AhmedHulusi:Allah ismiyle. sonsuz sınırsız
TEK; Rab ismiyle, andığın varlığı meydana
getiren Allah isimleri bileşimi anlaşılır. Genelde
duan Rabbinedir.
@AhmedHulusi:The letter B tells us the
creative qualities of the brain are the Names of
Allah. Rabb, to whom we pray, refers to the
Names comprising you.

About Ahmed Hulusi

"Amazon Best
Sellers"

"Kur-an'ı son kez bana hediye edilen 'Ahmed
Hulusi' isimli şahsın 'Kur-an'ı Kerim Çözümü'
isimli kitabını okuyarak anlamaya çalıştım ve
bu eser bende yepyeni ufuklar, yepyeni
pencereler açılmasına vesile oldu.
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/
kurani-neden -anlamiyoruz
-nasil-anlariz-34299"

Siber Alemden...
@Gulmisalim:#Kurân'ı niçin anlamadığımızı
güzel anlatan bir inceleme: @KAYABJK
@Bakan_OmerCelik @DrOz @memetsimsek
@RT_Erdogan
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurani-nedenanlamiyoruz-nasil-anlariz-3429
@sufafy:Sevgide samimiyet olmaz. Sevgi
Allahın kendine seçtiklerine hibesidir. Hasan
Güler
@sufafy:Hayatı başka bir boyuttan algılamak
v öyle yaşamak insanı normalleştirir. Çünkü
gerçek olan budur. Anormal olan bizlerin
yaşadığıdır.
@sufafy: Allah isminin işaret ettiği manayı
dillendirirken, tanrı kavramı peşinde koşmak
en büyük gaflettir.

@AylinERK:Aklın abdesti, ilim ile alınır..!
Gönlün ki ise Aşk ile..! »»[ Hz.Ali (r.a)]
@beyzazapsu:Hutbe de kadinlar Cuma
namazına davet edildi.
http://m2.gazetevatan.com/News/Article?
ID=572418
… #cami #islam# @sufafy @drnedim35
@beyzazapsu:Kadın ve Erkek kavramları
beyinde neye işaret eder?
@zyanur@mubeccelsonmez ALLAH
kimseye zulmetmez .Bizler kendimizi
tanımamakla kendimize zulmederiz. Halifelik
nedir iyi anlamalıyız!!!!!!!!!!!!
@birsenkalali1:Her zerrede tüm özellikleriyle
mevcut olan ve kendinden gayrının varlığı asla
söz konusu olmayan ALLÂH, SENDEN SANA
İCABET EDECEKTİR!..A.H.
http://t.co/vJK6FVUrJx

Duygusal olan kazanamıyor!
Duygusal olan kazanamıyor!
Ahmed F. Yüksel

"İnsanlara faydası olmayanı ölülerden say
gitsin."
Hazreti Ali

"İmansız, bugün sıkıntı ve darlık ateşi içindedir.
Yarın cehennem azabına girecektir. "
Seyyid Abdulkadir Geylani k.s.

"Hz. Mevlânâ bir gün eve gelir,oğlunu üzgün
görür. Sebebini sorar.Oğlu: "Hiç…" der. Hz.
Mevlânâ dışarı çıkar.Kapıda asılı bir kurt postu
vardır, onu alır üstüne giyer.Ellerini havaya
doğru açıp ulumaya başlar.Oğlu babasının bu
haline bakıp güler. Hz. Mevlânâ:"Evladım,
gördün mü?" der."Dünya dertleri de işte
böyledir.Kurt, aslında korkutucu bir
hayvandır.Ama sen o postun arkasında
babanın olduğunubildiğin için korkmadın ve
güldün.İşte bütün dertlerin arkasında
daRabbinin olduğunu bil ve ona güven...""

"Cehennemde ateş YOKTUR, Her insan kendi
ateşini BU dünyadan götürür."
Pir Sultan Abdal

"Pazar sabah saatlerinde henüz Ay Yengeç
burcunda ilerliyor. Ailevi ilişkilerde ve toplumsal
ilişkilerde duyarlılığın ön planda olacağı sabah
saatlerinde etkin olacak Ay-Merkür karesi,
sözlerimize çok dikkat etmemiz gerektiğini
gösteriyor. Kırıcı olabiliriz. İletişimi sert
kullanabiliriz. Fikir ve görüşlerimizi kabul
ettirmemiz zor bu saatler civarında. 10:30’da
kısa bir müddet için boşluğa giren Ay, saat
10:57itibariyle Aslan burcuna geçiyor. Öğleden
sonraki saatleri hoş vakit geçirmeye, sosyal
aktivitelere ayırabiliriz. 14:38’de Merkür Akrep
burcuna geçiyor. Gizemli konulara yönelmek,

psikoloji ve astroloji gibi kişinin kendisini
tanımasına yönelik konularda derin
araştırmalar yapmak, zihni odaklayan
çalışmalar yapmak açısından güzel bir sürece
giriyoruz. Düşüncelerimizle sezgilerimizi
harmanlayabiliriz Merkür’ün Akrep burcunda
uzunca kalacağı dönemde (5 Aralık 2013
tarihine kadar). Ay-Güneş altmışlığının etkin
olacağı akşam sonrasındaki saatlerde özel ve
sosyal ilişkiler açısından olumlu etkiler var.
Eğlenceli aktiviteler, sosyal organizasyonlar,
kadın erkek ilişkilerinde önemli adımlar (evlilik
dahil), ailevi ilişkiler açısından güzel etkiler
taşıyan öğle sonrası ve akşam saatlerini
değerlendirebiliriz."
Öner Döşer

"HZ. SÜLEYMAN ile BAYKUŞ
Ka’bü’l-Ahbar (r.a.) Hz. Ömer’ in huzurunda
söyle anlatti: “Ey Emirulmü’minin, gecmis
Peygamberlerin kitablarindan okudugum en
acayip seyi sana haber vereyim. " (yazının
devamı...)
Hazreti Ali

İstanbul'da h.sonu güneş var. Bu
h.sonu baharlık, gelen haftaiçi ise
daha kalınca kıyafetler lazım.
Bugün 24, yarın 26 derece.
Çarşamba kuvvetli rüzgârla 20'nin, Perşembe
15'in altı ölçülür.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "

- "Map of the World"
- "YAŞAR NURİ_ '' NAMAZ KILMADIGINI
SÖYLÜYOR ""
- Patricia Burchat karanlık maddeye ışık
tutuyor
- Babalara kızlarıyla evlenme izni çıktı
- İslam Dünyasının Çağdaşlaşması
- Hayvanlar...
- Taksim'e yapılacak yeni caminin projesi
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

