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ALLAH'IN KULLARINA SONSUZ RAHMETİ ENDLESS slave of Allah and His Mercy
"O, gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık,
ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da
yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve
nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir
bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. " "O, from the
sky water in. We all graduated from the plant, and from him we have removed a greenery,
there are thousands upon each other grains are derived. And the palm tree buds also were
hanging over the bunch, are similar to each other and not-like grapes, the olives and nardan
gardens (kılıyoruz.) Fruit, the crop reaches maturity, and a look at the. Indeed, for a
community to believe that this verse is really. "
(Enam Suresi, 99) (Enam Suresi, 99)
. . . . . . Allah Kuran'da, yarattığı meyvelerin çeşitliliğine ve güzelliklerine dikkat çekerken,
insanları bunların oluşumlarındaki mucizevi detayları düşünmeye de davet etmiştir: Allah
Kuran'da, creating diversity and beauty of the fruit when taking care of the people they
invite you to think of the formation has the miraculous details:
Yeryüzünde yüzlerce ayrı türde, ayrı tatta, ayrı renkte ve kokudaki meyvenin oluşması için
Allah, aynı toprağı ve suyu sebep kılmıştır. Hundreds of different species on earth, the
separate tastes, the different color and scent to create the fruit of Allah, because the same
soil and water have made. Ayette " birbiri üstüne bindirilmiş taneler " ifadesiyle anlatıldığı
gibi bir tohumun, yıllarca bitip tükenmeden sürekli ürün vermesi, üzerinde düşünülmesi
gereken konulardandır. Ayet in each bin is one of the top "as described by expression of a
seed, eternally ongoing fruition of years, are among the topics to be considered.
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Meyvelerin oluşumu kadar, içerdikleri vitamin ve minerallerin bolluğu da insanları
düşünmeye teşvik eder. As the formation of fruit, they contain vitamins and minerals in
abundance encourages people to think. Kapkara bir çamurun içerisinde yetişen ve toprakla
ne koku, ne tat, ne de renk olarak en ufak bir benzerliği bulunmayan meyveler, topraktan
sadece insanlar için gerekli olacak mineralleri özümseyip alırlar. Grows in the mud, and
what an inky smell of earth, nor taste, nor the color of the fruit does not have the slightest
similarity, the only people you need to land and minerals are assimilated. Bu özellikleri
sayesinde de, insan sağlığına büyük katkılarda bulunurlar. With this feature, too, will
contribute much to the human health. Ancak ne toprağın meyveye hangi özellikleri
kazandıracağını bilmesi, ne de meyvenin bilinçli bir şekilde, toprağı bileşenlerine ayırıp
kendisi için gerekli olan maddeleri belirlenen oranlarda alabilmesi mümkün değildir.
However, the fruit of what soil to know what features will win, nor a conscious way of fruit,
soil, and it is necessary to separate the components of the substance is not possible to
obtain the specified ratios. Oysa bu sistem öylesine mükemmel bir düzen içerisinde
işlemektedir ki, her meyve cinsi, sabit bir renk, tat ve koku, ayrıca sabit oranlarda mineral ve
vitamin içerir. However, these systems operate within a layout is so perfect that every kind
of fruit, a solid color, taste and smell, but also includes flat rates in the minerals and
vitamins. Örneğin bir karpuz hiçbir zaman kırmızı yerine mavi olmaz, tatlı yerine ekşi, olmaz,
ya da kendine has kokusu yerine toprak kokmaz. For example, a watermelon will not be blue
any time instead of red, sour instead of sweet, no, or does not smell their own scent instead
of soil.
İşte bu düzen tüm evrenin tek hakimi ve tek ilahı olan Allah tarafından kurulmuş ve
insanların üzerinde düşünüp şükretmesi için gözler önüne serilmiştir. That single judge
order of the universe and one god for all that has been established by God and thankful for
people thinking about is unfold.
Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de
en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. Allah, a
decision for you the earth, a building made skies; has through you, through your most
beautiful (in a form and fineness) of the provision made and gave a nice-clean things. İşte
sizin Rabbiniz Allah budur. That is Allah your Lord. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. (Mümin
Suresi, 64) Allah is the Lord of the Worlds What yüce. (Mumin Suresi, 64)
Allah insanlara dünyada çeşit çeşit, güzel, temiz, tadanların lezzet aldığı yiyecek ve içecekler
vermiştir. He kind of people the world kind, nice, clean, taste the flavor of food and
beverages provided. Elbette bunların tümü Allah'ın sonsuz lütfunun ve insanlar üzerindeki
rahmetinin birer tecellisidir. Of course, all of these people on God's infinite grace and mercy
birer tecellisidir. İnsanlar tek bir çeşit yiyecek ve içecekle de yaşamlarını belki
sürdürebilirler ama Allah insanlara sayısız nimet vermiştir; meyveler, sebzeler, çeşit çeşit
etler. People living with a single kind of food and beverages can continue, but maybe God
has given people many favors, fruits, vegetables, assorted meat.
Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Created, no creation is not like? Artık öğüt alıpdüşünmez misiniz? Get advice and do not think you are-now? Eğer Allah'ın nimetini
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saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. If we attempt
to count the blessings of Allah, you can not say it even as a generalization. Gerçekten Allah,
bağışlayandır, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 17-18) Indeed Allah is Forgiving, Merciful. (Nahl
Suresi, 17-18)

Bu nimetlerin tümünün Allah'tan olduğunu bilen mümin de her sofraya oturuşunda bunlar
üzerinde düşünür ve Rabbimize şükreder. This blessing is from Allah who knows all the
believers in each table to fit on them and think that will be grateful to our Lord. Vicdanlı bir
insan tüm bunları düşünürken, aynı zamanda Allah'ın sunduğu bu nimetlerden zevk
alabilmenin de yine Rabbimizin büyük bir lütfu olduğunu aklından geçirir. All these people
think a conscience, while at the same time offering the blessings of Allah can also enjoy the
great blessing of our Lord, that will have your mind. Özellikle Allah'ın insanlara verdiği tat
ve koku alma duyularının dünyadaki birçok güzelliği algılamamıza yaradığını hatırlar.
Especially the people of God in the world of taste and smell are useful to detect many will
remember the beauty. Ve şöyle düşünür: Eğer koku alma duyumuz olmasaydı gülün
kokusundan, yediğimiz meyvelerden, ızgaradan şimdi aldığımız zevki alamazdık. And we
think: If you smell the scent of roses would have heard, ye of the fruit, we now enjoy from
the grid could take. Eğer tat alma duyumuz olmasaydı çikolatanın, şekerlerin, etin, çileğin,
incirin ve diğer nimetlerin eşsiz tatlarının hiçbirini fark edemeyecektik. If we did not hear
the taste of chocolate, sugar and meat, of strawberries, figs and other favors of any one of
the unique taste of the notice.
Unutmamak gerekir ki, renksiz, tadsız ve kokusuz bir dünyada da yaşıyor olabilirdik. Must
not forget that the colorless, odorless tadsız and lives in a world that could be. Ve Allah
bunları bize nimet olarak vermemiş olsaydı, bu güzellikleri biz hiçbir şekilde elde edemezdik.
And if Allah did not give them as a favor to us, that beauty in any way we could get. Ancak
Allah hem kokuları ve tatları hem de bunları algılayabilecek duyu sistemlerini yaratarak
insana sonsuz rahmette bulunmuştur. However, the smell and taste of Allah and sensory
systems can detect them by creating a human being has infinite mercy.
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