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12-) Kale ma mene`ake ella tescüde iz emertük* kale
ene hayrun minhu, halakteniy min narin ve hâlâktehu
min tıyn;
Buyurdu: "Sana emrettiğimde seni secde
etmekten engelleyen neydi?"... "Ben daha
hayırlıyım Ondan; beni Nâr`dan (ateşten radyasyon - bir tür dalga boyu yapı; {dikkat edile ki
burada kullanılan `nâr` kelimesi, cehennemdekileri
yakacağı belirtilen `nâr` kelimesiyle aynı anlamdadır.
Bunun anlamı iyi düşünülmeli! A.H.}) yarattın, Onu
tıynden (maddeden) yarattın" dedi.
13-) Kale fehbıt minha fema yekûnü leke en
tetekebbera fiyha fahruc inneke mines sağıriyn;
Buyurdu: "İn makamından!.. Bir başkasına
büyüklük taslama makamı değildir bulunduğun
makam! Çık! Muhakkak ki sen (böyle düşünmekle)
kendini küçülttün!"
14-) Kale enzırniy ila yevmi yüb`asûn;
"(İnsanların ölüm sonrasında) Bâ`s olacakları güne
kadar bana mühlet ver" dedi.

7 - A’RAF
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL MUCİYB...
Kendisine olan yönelişlere mutlaka icabet ederek
gereğini oluşturan!.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
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sakinleştiği aman, en Hayy u Kayyum sun, en de
uyku eya uyuklama hali olma . en ölümsü sün.
Gecemi sakin kıl, uyumamı nasip eyle (12)
Efendimiz (s.a. ) in bu ta siyesi ü erine eyd bin
abit (r.a) Artık rahat bir şekilde uyuyabiliyorum
dediler."
[Hadis]

Dünya’da bulunuşunun tek sebebinin, sadece e
sadece ölüm ötesi sonsu yaşama ha ırlanmak
olduğunu ark edip, idrak ettin mi?..
Üstad Ahmed Hulûsi

İlim tükenme bir ha ine, akıl eskimek bilme bir
elbisedir."
Hz. Ali

İnsanoğlu cehennemde yapayalnı

e çaresi dir.

Ahmed F. Yüksel

İnsanın geleceğini belirleyen unsur:
Samimiyet
Ahmed F. Yüksel

Din niçin ardır?
Günün Sorusu

Rebiulâhir ayı kameri ayların dördüncüsüdür.. Hayırlı
ömür, düşmana galebe e kötü ölümden muha a a
için, bu ay müddetince sabah - akşam üçer de a şu
duâ okunmalıdır..
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@cemalinur Şeb-i aru umu olan bu gü el günü
bi lerle birlikte idrak edip başsağlığı dilediğini için
annem adına hepini e teşekkür ederim.
Cemalnur SARGUT'tan...

12 – 16 Şubat belki bir gün e

eli e sonrası da ;

Akrep – Balık – Oğlak’ lar bu günleri kaçırmayın...
ağlam düşünebilir, derin görebilir, kararlı hareket
edebilir e güçlü durumlara imza atabilirsiniz.
Astrolog Nuran Tuncel

Bu dünyanın tehlikelerine e sorunlarına karşı
kendini i sa unurken öncelikle her şeyi bilen e her
şeye yetecek kudreti olan Yüksek Benlikten gelen
se gilere kulak ermeli, ondan sonra beşerî
kaynaklara baş urmalısını .
Paul Bruton

İstanbul da gündü güneşin tadını
çıkartın, ira yarın e perşembe
bulutlanma, cuma sağanak, h.sonu
soğuma ar. Bugün 11-12 derece, yarın
birkaç derece artar, h.sonu 5-6 dereceye iner.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHM D H L

nin abah, akşam

okunmasıni ta siye ettiği dualar...
- N Bİ-V LÎ-VAHİY-İLHAM
- http://radyoyansimalar.com/
- @haykavi: Nasr2-) Ve raeytenNâse yedhulûne iy
diynillâhi e âcâ; İnsanları öbek öbek Allâh ın dinine
girer hâlde gördüğünde
- Astrolojide Şubat ayı..
-B ŞD Y

ORGAN YLA YAŞAD Ğ M

K

İT

ALGILAMA...
- DNA'dan 3 boyutlu resim!
- Şi reyi 3 ke yanlış giren yandı
- Bana kırmı ı şarap hediye eden THY içki ser isini
mi kaldırdı?..
- Sizden Size
- www.okyanusum.com
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