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40-) Rabbic`alniy mukıymes Salâti ve min
zürriyyetiy, Rabbenâ ve tekabbel du`â`;
"Rabbim, salâtı ikameyi (Esmâ hakikatine
yönelişin getirisini yaşayanlardan) kıl beni ve
zürriyetimden de (ikame edenler yarat)!
Rabbimiz; duamı gerçekleştir." (Dikkat: İbrahim
a.s. gibi bir Zât, salâtın ikamesini - yaşantısını talep
ediyor; bu ne anlam taşır, derin düşünmek gerekir.
A.H.)
41-) Rabbenağfir liy ve li valideyye ve lil mu`miniyne
yevme yekumül hisâb;
"Rabbimiz, yaşam muhasebesinin ortaya
serildiği süreçte, beni, ana-babamı ve iman
edenleri mağfiret eyle!"
14 - İBRAHİYM
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL MECİYD...
Açığa çıkardığı muhteşem yaratış dolayısıyla
şanının yüceliğini ortaya koyan!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi
sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş
olamazsınız.
Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.

HZ. FATMADAN RESULULLAHA İTAFEN "BÜTÜN
MELAİKENİN VE KAİNATIN RUHU"
..... "Allâhümme salli 'alâ men rûhuhû mihrâbul
ervâhı vel melâiketi vel kevn... Allâhümme salli
'alâ men huve imâmul enbiyâi vel murseliyn...
Allâhümme salli 'alâ men huve imâmu ehlil
cenneti 'ıbadillâhil mu'miniyn"
Anlamı: Bütün ruhların, meleklerin ve kevne
gelenlerin mihrabı, O'nun Ruhu olan Zât'a salât eyle
Allâh'ım!.. Bütün Nebilerin ve mürselînin
(Rasûllerin) imamı olan O Zât'a salât eyle Allâh'ım!..
Allâh'ın mümin kulları cennet ehlinin imamı olan O
Zât'a salât eyle Allâh'ım. - yazının devamı...
Üstad Ahmed Hulûsi

"Halktan yana olmanın maliyeti, onlara hakkı
anlatmaktır."
Ahmed F. Yüksel

İmansızlaştırmak
Ahmed F. Yüksel

"Her bebek İslam üzere doğar sözü doğrumudur?"
Günün Sorusu

"Sığ suları en hafif rüzgarlar bile coşturabiliyor.
Derin denizleri ise ancak derin sevdalar. Anladım ki,
derin ve esrarengiz olan her sey susuyor. Anladım
ki susan her şey derin ve heybetli. "
Hz.Şems

"İki şeyi asla unutma: Allah'ı ve ölümü.. İki şeyi de
unut: Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü."
Lokman Hekim

12 – 16 Şubat belki bir gün evveli ve sonrası da ;
Akrep – Balık – Oğlak’ lar bu günleri kaçırmayın...
Sağlam düşünebilir, derin görebilir, kararlı hareket
edebilir ve güçlü durumlara imza atabilirsiniz.
Astrolog Nuran Tuncel

"Batmayacağına inanarak suya bas, yürür gidersin.
Mucize yürüyebilmen değil, inanabilmendir."
Seyyid Ahmet Arvasi

"HATIRLA!!!...
Düşüncelerimiz "alan"a elektrik sinyali yolluyor.
Ürettiğimiz duygular manyetik olarak olayları bize
çekiyor. Birlikte nasıl düşündüğümüz ve nasıl
hissettiğimiz dünyadaki her bir atomu etkileyen
elektromanyetik bir imzası olan bir oluşum, bir varlık
üretecek. O zaman kendimize şunu sormalıyız:
"Gün içinde bilinçli ya da bilinçsiz ne yayın
yapıyorum?"...."
Dr. Joe Dispenza

"Büyük İskender annesine verdiği sözü tutmuş ve
dünyayı fethetmişti. Genç yaşta ölen İskender’in
tüm hayatı savaşlarda geçmiş, en son memleketine
dönerken, sadece bir gün yol kalmasına rağmen
hayatını kaybetmişti. Ölmeden az önce ise en
büyük yardımcısına şöyle dedi “ben öldüğümde
tabuttan ellerimi dışarı çıkarın ve ellerimi açın.
Yardımcısı sordu neden diye. İskender yanıtladı;
ben doğduğumda ellerim kapalı olarak doğdum ve
hiçbir şeyim yoktu. Şimdi ölüyorum ve herkesin
görmesini, anlamasını istiyorum ki, dünyayı aldım
ancak eli boş olarak gidiyorum. Malın, mülkün hiç
bir şey olmadığını herkesin anlamasını istiyor,
onlarında aynı hataya düşmesini istemiyorum.”
Dedi."

İstanbul, kıyafetleri biraz kalınca tut,
sıcaklık 5-6 derece. Bulutlar gün
içinde bölgesel yağış bırakabilir.
Yarın arada güneş görülür ama daha
çok bulutlar olur. Salı akşamından önce yağış yok.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HUL SI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- DİN GÜNÜ" NE ZAMANDIR?
- http://radyoyansimalar.com/
- Astrolojide Şubat ayı..
- Dünyaya çok yakından geçti...
- Sofralardaki büyük tehlike
- Bel fıtığının tekrarlamaması için bunlara dikkat
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

