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BismillahirRahmanirRahıym

185-) İnsanlara hakikati idrak
ettiren ve gerçekle yanlış
arasındaki farkları açıklayan
Kur'ân, Ramazan ayı içinde inzâl
olmuştur. Sizden kim bu aya
ererse, sıyamı (orucu her
boyutuyla) yaşasın. Kim de hasta
veya seyahatte olursa, o günler
sayısınca tamamlasın.
Varlığınızdaki hakikati yaşamayı
sıyam ile kolaylaştırmak ister,
güçleştirmek istemez. O sayılı
günleri tamamlayarak, size
hakikati yaşattığı ölçüde,
Allâh'ın ekberiyetini hissetmenizi
ve bunu değerlendirmenizi ister.
Bakara Suresi
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ
���

@AhmedHulusi: Oruç kişinin kendi
sorunudur. Bunu uygular veya
uygulamaz, sonucunu kendi yaşar!
Zorlama ısrar dinde yoktur; aksi,
kişiyi münafık eder!

@AhmedHulusi: Fasting is a
personal issue, whether one does
or not, its consequence binds only
them!

@AhmedHulusi: There is no
compulsion and insistence in
religion; lest it leads one to
hypocrisy!
••••••

@AhmedHulusi: Oruç nedir, niyedir?
İftar ve sahur ne zamandır? Niçin
oruca zorlanmaz? Aç kalmak mı
oruçtur : http://t.co/EUhiD9XFB1
••••••

@AhmedHulusi: 35. FATIR - Decoding
The QURAN
http://t.co/GHyvXjD0L4
••••••

@AhmedHulusi: Tasavvufi anlayışa
göre "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ"
Ramazan boyunca ücretsiz talep
edebilirsiniz:
http://t.co/f6WnEWg5A5
���

Decoding The QURAN..
http://www.ahmedhulusi.org/en/qura
n/

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
���

http://www.ahmedhulusi.org/tr/

http://www.ahmedhulusi.org/en/
❤ ❤❤

Evrensel Sırlar Ramazan Özel
Programı, Ramazan ayı boyunca her
gece Londra saati 20.00 Türkiye
saati 22.00den itibaren canlı.
Expo Channel sohbetleri,
Yansımalar Kuran-ı Kerim okuması.
Kuran'ın ve sohbetlerin
yorumlamaları ve ilahiler ile
sizlerleyiz Inşa-ALLAH, ve siz
dostları gönül sohbetlerimize her
gece bekleriz.
http://t.co/CdDJvjhmR7 (canlı
dinlemek için live listen'ı
tıklayın)
���

Siber Alemden...�

@Gulmisalim: "Güzel aşık,
cevrimizi çekemezsin, demedim mi?
Bu bir rıza lokmasıdır,
yutamazsın, demedim mi?" @GeErgen
@AhmedHulusi

@beyzazapsu: Ahmed F. Yüksel'in
"Ramazan ayında beslenme
formülleri" yazısı Radikal
gazetesinde http://t.co/th75DK60dD

@beyzazapsu: Ramazan ayında
beslenme formülleri-Ahmed F.Yüksel
http://t.co/s8xnlMWB4A

@AhmedHulusi: 35. FATIR - Decoding
The QURAN
http://t.co/GHyvXjD0L4

@beyzazapsu: Sağlıklı, Bereketli
ve Huzurlu bir Ramazan diliyorum
cümlemize. Dualarınız kabul ve
makbul olsun..�

@haykavi: “@AhmedHulusi: Oruç
nedir, niyedir? İftar ve sahur ne
zamandır? Niçin oruca zorlanmaz?
Aç kalmak mı oruçtur :
http://t.co/YiukHyFTpe”

@haykavi: Ramazan Baş Tacı
İyi ki geldin :
http://t.co/ES20jSu92U

@haykavi: USA dan Gülen analizi :
http://t.co/0bBDbZPHQC

@AylinERK: Oruç nedir, niyedir?
İftar ve sahur ne zamandır? Niçin
oruca zorlanmaz? Aç kalmak mı
oruçtur : http://t.co/63XHmFzvXz …

@AylinERK: http://t.co/liocBZXoFb

@AylinERK: @AylinERK: Ramazan
öncesi ve süresince okumanızı
tavsiye ederim...
http://t.co/Ya3OxbQext

@GeErgen: @ebfahaa ne tuhaf
kalbiniz var, yargılamanın
günahından habersiz
geçinenlerdensiniz... size uymamak
benim sınavım ama sizin işiniz
zor..

@GeErgen: Hep dürüst oldum ama
kaybettim diyenler geçici kayıp
duygunuz, duygumuz... Ramak vardır
mutluluğa... Ya eşiktedir, ya
kapıda... Aç kapıyı ��
���

Güven, sahteye kapılarını kapar.
Ahmed F. Yüksel
���

Ahmed F. Yüksel'in "RAMAZAN AYINDA
BESLENME FORMÜLLERİ" yazısı
bugünkü Radikal gazetesinde
yayınlanmıştır...

http://www.radikal.com.tr/yorum/ra
mazan_ayinda_beslenme_formulleri1140955
~~~
Ramazan ayında beslenme formülleri
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/r
amazan-ayinda-beslenme-formulleri27068
~~~
Ramazan ayında beslenme formülleri
http://blog.milliyet.com.tr/ramaza
n-ayinda-beslenmeformulleri/Blog/?BlogNo=421554
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Gerçek dostlar çok vücutlu, tek
kalpli varlıklardır.
Hz. Ali (r.a)
���

Bizler toprağa benzeriz.
Bize her türlü kötü şey atılabilir
ama bizden hep güzel şeyler çıkar.
Cüneyd-i Bağdadi
���

Az söz erin yüküdür, çok söz
hayvan yüküdür.
Yunus Emre
���

Garip bir sızı kaldı
İnceden
Gidişinin ardından döküldü
Bir damla yaş
Gönülden
Sessiz bir tebessüm artık heryer
Herşeye rağmen

Değil mi ki
Bugüne misafir
Yarına yolcuyum ben
Varsan eğer
Yalnız
Bir tek
Sen
07/06/13

Eda Benli
���

Hırs içinde yaşarsanız, etrafınız
da hırs dolar.

Hayat sizin ona nereden
baktığınıza bağlı olarak değişir.
Sizin ruh haliniz değiştikçe
hayatın da farklılaştığını
görürsünüz. Ne girdi verirseniz, o
çıktıyı alırsınız. Beyninizi,
ruhunuzu sevgiyle doldurun ve
dağıtın. Size de aynı ışık yansır.
Beyniniz nerede ise bedeninizde
oradadır. Ruhunuzun dünyaya
çiçeklerle dolu bir vadiden
bakmasını tercih edin. Hırs ve
kötülüklerle dolu bir uçurumun
kenarından değil. Fizik
kanunlarına göre, iki şey aynı
anda bir arada olamaz. Eğer
beyninizi olumlu düşünceyle
yerleştirirseniz, olumsuz düşünce
oraya yerleşemez. Beyninize yeni
ve pozitif yönlere giden yağmur
olukları açın. “Toprağı ne
yapalım?” diye düşünenler
olabilir. Onları da eski yolları
tıkamada kullanabilirsiniz. “Güne
canlı bir kurbağa yiyerek

başlarsanız, o gün daha kötüsü
olmadığını görürsünüz.” derler.
(Ahmet Şerif İZGÖREN)
���

İstanbul'da bu ay yağış ortalaması
normalin biraz altında. Yağış yok,
uzun vadede de görünmüyor. Bugün
yine 30 dereceyi bulur. Parçalı ve
az bulutlu. Rüzgar bugün ve yarın
yine sert esiyor.
Havayı Koklayan Adam
☀�☁

http://amkspor.com/
���

HAYATIMIZI KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK 9
TEKNOLOJİ

1) ATMOSFERİK ENERJİ: Dünyanin
elektrik alanina temas ederek
enerji... http://t.co/GcdKdMkudY

HAYALLER VE GERÇEKLER BİRBİRİNDEN
AYRI MI YAŞAR? Sezen aksu’nun
çocukluk yıllarımdan
hatırladığım... Devamı için
http://t.co/kozl8KtwWh

Temmuz 2013 Ay Fazları ve Burç
Değişimleri
http://t.co/Ft7tqC0KFE

Fethullah Gülen'den darbe yorumu

http://m.internethaber.com/News.as
px?q=557405

ABD Mısır'daki kaosun nedenini
itiraf etti
http://m.internethaber.com/News.as
px?q=557402

''Su bize girerse oruç bozulur''
http://m.internethaber.com/News.as
px?q=557238

Bakliyatlar, hem fiyat olarak
uygundur, hem kolay pişer ve
çeşidi fazladır. Onlar doğa ananın
mucizevi besin kaynaklarıdır
http://www.ensonhaber.com/bakliyat
lar-hakkinda-bilmedikleriniz-201307-08.html

App Store'da bugüne özel birçok
uygulama ücretsiz 5. yılını
kutlayan Apple 5.yıla özel birçok
uygulama ve oyunu ücretsiz sunmaya
başladı.
http://www.ensonhaber.com/appstoreda-bugune-ozel-bircokuygulama-ucretsiz-2013-07-08.html

•••
�Günün Şarkısı
Gül Kokusu (Burcu Güneş)
http://www.youtube.com/watch?v=y0G
j-OqjVrI&sns=em
•••

http://www.okyanusum.com/

http://sufizmveinsan.com/

http://sufizmveinsan.com/astroloji
/htm/temmuzayi2013.html

