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BismillahirRahmanirRahıym

Sahabeler dediler ki: -Ya
Resulullah! bizim her birimiz
oruçluya iftar yemeği verecek
güçte değildir. Hz. Rasulullah
(sav) şöyle buyurdu: “Allah bu
sevabı bir hurma ile yahut bir
yudum su yahut bir miktar süt ile
iftar verenlere de verecektir. Bu
ayda dört şeyi çok yapın: İkisi
ile Rabbinizi razı edersiniz,
İkisine ise sizin ihtiyacınız
vardır. Rabbinizi razı kılacağınız
iki şey şunlardır: Allah’’tan
başka bir ilah bulunmadığına
şehadet etmek, Allah’a karşı
istiğfarda bulunmak. İhtiyacınız
olan iki şeyde şunlardır:
Allah’’tan cenneti isteyin.
cehennemden ona sığınırsınız. Her
kim oruçluya su verirse Allah
Teala ona benim havuzumdan su
içirecektir ki, cennete girinceye
kadar bir daha susamayacaktır.”
���

@AhmedHulusi: Rüyada olduğu gibi,
gündüz dahi beyninde oluşan
hologram dünyasında yaşayan, bunu
farkedemezken; nasıl Rabbinin
tasarrufunu fark etsin!
••••••

@AhmedHulusi: Kilitlenmiş
beyinlerin göstergesi yeni fikir
ve bakışları, araştırmadan
sorgulamadan reddetmeleridir.
Gericilik, yeniye kapalılıktır!

@AhmedHulusi: To idolize is to
invoke an external god with words
& actions you don't understand. To
worship is to know & live the
meaning of your actions.
••••••

@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/
❤ ❤❤

Siber Alemden...
@Gulmisalim:
http://t.co/xHINTKd6M6 O devirde
yoktu digital analog saat
bakmazlardı üçbeş dakikaya!
Şekilci beyinler hepten sırf şekil
yaptılar Dini!

@RT_Erdogan: Onlar arkalarına
sosyal medyayı, uluslararası
güçleri alabilir. Ama milletin bir
duası bütün bu tuzakları altüst
etmeye ziyadesiyle yeter.

@GulKaynak: 1,500 farklı din ve
hepsinde oruç felsefesi olması...
"@enisguller: @GulKaynak Ramazan
ayında beslenme formülleri
http://t.co/uip7JHrEWc"
���

Ego veri tabanından kaynaklanan
bir benlik duygusu olduğundan,
dışsala yönelir, dışsalıkta yaşar.
Ahmed F. Yüksel
���

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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Eğer dünyaya karşı oruçlu
değilseniz, Melekut’u
bulamayacaksınız.
Hz. İsa
�❤�

Şüphesiz benim mutluluğum
imanımdır..
Hz. Ebubekir (r.a)
���

Niçin Allah'a yalvarmıyorsun? Gece
yarısı kalk, ikilik âleminden geç,
yüzünü yere koy, iki damla yaş
dök. ...
Şems-i Tebrizi
���

Geride bıraktıklarına
odaklanırsan, önünde seni
bekleyenleri göremezsin.
Ratatouille
�⌛⏳

''Kimseye kirli ayaklarıyla,
beynimde gezme fırsatı vermem.''
Gandhi
���

SORU) Aspirinin Hammaddesi Nedir?
A-Söğüt
B-Köknar
C-Kavak
D-Meşe
E-Gürgen

[Aspirinin İçinde Salisik Asit
Bulunur. . . Salisatların En
Zengin Bulunduğu Yer ise Söğüttür.
. . Cevap ; A-Söğüt/ Hatta eskiler
başı ağrıyan insanlara söğüt ağacı
yaprağı çiğnetirlerdi.]
���

İstanbul'da rüzgar son günlere
nazaran zayıflıyor, öğleden sonra
yalnızca biraz artar. Nem yüzde
50'lerde, biraz bunaltır. Bugün
30-31 derecelerde. Beklenen en
yakındaki yağış çarşamba günü.
Havayı Koklayan Adam
☀�☁

ARINMA VE ŞİFALANMA ZAMANI!
http://t.co/BuwYFjRtw9

İSLAM DÜNYASINDA ASTROLOJİNİN
GELİŞİMİ
Müslüman alimler, doğası
itibariyle astrolojiye ilgi
duyuyorlardı. Zira Kuran’ın
içerdiği bazı astrolojik
referanslar, onları astrolojiyle
ilgilenmeye teşvik etmişti...
http://www.onerdoser.com/Y131_1_is
lam-dunyasinda-astrolojiningelisimi.html

Kuantum'da MekansızlıkQuantum:Nonlocality

Atomların dalga boyları dediğimiz
yapı mekansız olarak kabul
ediliyorsa tüm atomların, yani
canlı ve cansız dediğimiz
varlıkların tüm atomlarının dalga
formları birbirine geçiş
yapabilmektedir. İşte bu kuantum
dalga formları, çevremize
yaydığımız tesirler, etkiler,
düşünce formları, kendi
şuurumuzdan ve daha yüksek şuur
kuşaklarından aldığımız impulslar,
bu "boş" dediğimiz alanlardan
geçmekte ve her şey her şeyle
etkileşim halinde bulunmaktadır.
devamı için...
http://blog.milliyet.com.tr/kuantu
m-da-mekansizlik-quantumnonlocality/Blog/?BlogNo=421962

İsviçre'de okullarda başörtüsü
serbest bırakıldı!
http://www.ensonhaber.com/isvicred
e-okullarda-basortusu-serbestbirakildi-2013-07-11.html

Damla damla mucize
Başbakan Erdoğan da onu
kullanıyor! Işıl Cinmen yazdı...
http://www.haberturk.com/saglik/ha
ber/859486-damla-damla-mucize

Kulak burun boğaz
rahatsızlıklarına dikkat!
Yazın gelmesiyle birlikte burun
tıkanıklığı, kulak mantarı, boğaz
enfeksiyonları gibi
rahatsızlıklara da sıkça
rastlanmaya başladı. Peki bu
rahatsızlıklara yakalanmamak için
ne gibi önlemler alınmalı?
http://haber46.com/saglik/22453/ku
lak-burun-bogaz-rahatsizliklarinadikkat!.htm?utm_source=twitterfeed
&utm_medium=twitter

Bilinçaltınızı İş Başında
Yakalayın
http://t.co/Z3ckVOrIn9

Dost bakteriler sindirimi
rahatlatıyor
http://t.co/8NIOwb4wd6

Sağlığınız için bol bol yüzün
http://www.ensonhaber.com/sagligin
iz-icin-bol-bol-yuzun-2013-0711.html
••••••

�Günün Şarkısı

Sibel Can/ Allahu Allah
http://www.youtube.com/watch?v=sl8
FyeNm8aw&sns=em
••••••

http://www.okyanusum.com/

http://sufizmveinsan.com/

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

