15/01/2013, SALI
56-) Ve lâ tüfsidu fiyl Ardı ba`de ıslahıha
ved`uhu havfen ve tame`an, inne
rahmetAllâhi kariybun minel muhsiniyn;
Düzene sokulduktan sonra arzda
bozgunculuk yapmayın... Korkarak ve
icabet edeceğine inanarak O`na dua edin!
Muhakkak ki Allâh Rahmeti
muhsinlerden yakındır.
7 - A'RAF
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
EL VEHHÂB...
Dilediğine karşılıksız ve "hak etme" kavramı
devrede olmaksızın veren.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Hakkında birçok insanın aldandığı iki nimet
vardır: Sağlık ve boş vakit.""
Hadis

Kanser bedeninin felaketidir ve yitirilmesine
yol açar. Kaybetme korkusu ise ebedi
bilincinin kanseridir ki sonsuz gelecegini
cehennem eder.
Üstad Ahmed Hulûsi
"Ölümün belirtisi doğmaktır."
Hz. Ali

"Hz.Şeyh Muhiddiyn Arabi, nefaat adlı
kitabında der'ki: Hak Teala Nebilerinden
yaptıkları davet zamanında bazı esrarı gizler.

Bunlardan biride kader sırrıdır. Zira istidadı
küfre ve kötülüğe meyal olana davetin
faydası olmayacağına vukuf hasıl olunca,
davet emrinden aciz ve kararsız kalır. Davet
emri tamam olupta kafir münafık mümin ve
salihler belli olduktan sonra bu sırrı onlara
bildirmiştir..."
Hz.Şeyh Muhiddiyn Arabi
"Amaç sohbet dinlemek ve sonrasında
öğrendiklerini hayata geçirmektir."
Ahmed F. Yüksel

İmaj yeterli mi?
Ahmed F. Yüksel

"'Müminin gayesi haram ve helallere riayet
ederek ilahi rızaya uygun yaşamak mı,
yoksa; Rasul ve Nebiler ne yaşadıysa onu
yaşamak mıdır?"
Günün Sorusu

"AŞK..3 harf..
“A”yrı görmeme yani..
“Ş”irksiz BİR hal...

A ve Ş’dekinin oluşumu ile “K”oşulsuz
“K”abul ile HERŞEYİN “K”apsanması... "
S.A

"Eskiden dünyada, görünüşte dağınık, ama iç
dünyaları derli toplu insanlar vardı. Oysa
şimdikilerin dış görünüşleri derli toplu ama
iç dünyaları dağınık"
Şeyh Sadi

"Kimi para
Kimi karı
Kimi mal
Kimi unvan
Kimi şan
Kimi şöhret
Kimi farklı
yatak peşinde..."
S.D.

"Seni seviyorum" cümlesinde en azından üç
dört tane gizli özne vardır.."
Metin Üstündağ

"HER YERE BİR HUZUR SAÇILIYOR.
BİLİRİM Kİ; BİR ALLAH EHLİ SEVİNDİ.
HER YER BİR KASVETLE DARALIYOR.
BİLİRİM Kİ; BİR ALLAH EHLİ
CELALLENDİ..."
Mehmet Doğramacı

"ÜZÜM
Böbreklerin çalışmasını uyarıp kalp atışını
düzenler, • Karaciğeri temizler, • Siyah
üzüm, kabukları ve çekirdekleriyle yenirse
hücre yenileyicidir, • Sindirimi kolaylaştırır,
kansızlığı giderir, • Bebeklerin gelişimi için
çok faydalıdır • Ancak kalorisi yüksek olan
üzümün bir günde 15-20 adetten fazla

tüketilmemesi gerektiğini de unutmayın;
(100 gr. üzüm=65 kalori) Üzüm; kalsiyum,
potasyum, sodyum ve demir yönünden
zengin olduğu gibi; A, B1, B2 ve C
vitaminleri açısından da çok önemli bir besin
kaynağı niteliği taşıyor. Kansızlığın
tedavisinde etkili olan üzüm, yüksek
tansiyonu da kontrol altında tutar. Enerji
kaynağıdır. Güneş, stres ya da sigara
nedeniyle bozulan cildi güçlendirir.
Uzmanlar, üzümün beyin hücrelerini de
zinde tuttuğunu söylüyorlar. "
Yk

İstanbul'da bu p.tesi sendrom
yaşatmaz, yarı bahar lezzetinde.
Bugün 10 dereceyi bulur, yarın
12-13 derecelere çıkar.
Çarşamba gece yağmur olasılığı
var. Lodos var, yarın kuvvetli...
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HUL SI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- 12 kuralı okudun mu? "SÜNNETULLÂH" (Allâh Sisteminin
Değişmez Yasaları)
- @haykavi: Kamer 50-) Emrimiz (hüküm ve
oluş) tektir; göz kırpması gibidir (Allâh'a
göre "AN" içinde olmuştur)!
- @haykavi: Herşey meleklerden meydana
gelmiştir ya da herşeyin bir frekansı vardır:
- Basit (Mehmet Doğramacı)
- Astrolojide Ocak ayı..
- Suna Dumankaya - web pages
- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner
Döşer
- Evrim gitti, TÜBİTAK rahat etti
- Can Atilla-Dir Dilek Tut Simdi
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

