Sevgili Peygamberim "aleyhisselatü vesselam"

Peygamberimizin mu'cizeleri

AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, bir insanda bulunabilecek, gÃ¶rÃ¼nÃ¼r gÃ¶rÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼n iyilikleri, bÃ¼tÃ¼n Ã¼stÃ¼nlÃ¼kleri,
bÃ¼tÃ¼n gÃ¼zellikleri, sevgilisinde toplamýþdýr. MeselÃ¢, insanlarýn en gÃ¼zel yÃ¼zlÃ¼sÃ¼ ve gÃ¢yet nÃ»rÃ¢nÃ® benizlis
MubÃ¢rek yÃ¼zÃ¼, kýrmýzý ile karýþýk beyÃ¢z olup, ay gibi nÃ»rlanýrdý. SÃ¶zleri gÃ¢yet tatlý olup, gÃ¶nÃ¼lleri alýr, rÃ»hlarý
ederdi. Aklý o kadar Ã§okdu ki, ArabistÃ¢n yarým adasýnda, sert, inÃ¢dcý insanlar arasýnda gelip, Ã§ok gÃ¼zel idÃ¢re ederek v
cefÃ¢larýna sabr ederek, onlarý yumuþaklýða ve itÃ¢â€™ate getirdi. Ã‡oðu dinlerini býrakýp mÃ¼slimÃ¢n oldu ve dÃ®n-i islÃ¢m
babalarýna ve oðullarýna karþý harb etdi. Onun uðrunda mallarýný, yurtlarýný fedÃ¢ edip, kanlarýný akýtdý. HÃ¢lbuki, bÃ¶yle þe
deðildiler. GÃ¼zel huyu, yumuþaklýðý, afvý, sabrý, ihsÃ¢ný, ikrÃ¢mý, o kadar Ã§okdu ki, herkesi hayrÃ¢n býrakýrdý. GÃ¶renler
seve seve mÃ¼slimÃ¢n olurdu. HiÃ§bir hareketinde, hiÃ§bir iþinde, hiÃ§bir sÃ¶zÃ¼nde, hiÃ§bir zemÃ¢n, hiÃ§bir Ã§irkinlik,
hiÃ§bir kusÃ»r gÃ¶rÃ¼lmemiþdir. Kendisi iÃ§in kimseye gÃ¼cenmediði hÃ¢lde, din dÃ¼þmanlarýna, dÃ®ne dil ve el uzatanlara
karþý sert ve þiddetli idi. Herkese karþý yumuþak olmasaydý, Peygamberlik heybetinden, bÃ¼yÃ¼klÃ¼k hÃ¢llerinden, kimse
yanýnda oturmaða ve sÃ¶zÃ¼nÃ¼ dinlemeðe tÃ¢kat getiremezdi.

Kimseden birþey okumamýþ, Ã¶ðrenmemiþ, hiÃ§ yazý yazmamýþ iken ve seyÃ¢hat etmeyen ve geÃ§miþlerden ve etrafdakilerd
haberi olmayan insanlar arasýnda hÃ¢sýl olmuþ iken, TevrÃ¢tda ve ÝncÃ®lde ve bÃ¼tÃ¼n baþka kitÃ¢blarda yazýlý þeyleri bild
GeÃ§miþlerin hÃ¢llerinden haber verdi. Her dinden, her meslekden ileri gelenlerin hepsini huccet ve burhÃ¢nlar sÃ¶yliyerek
susdurdu. En bÃ¼yÃ¼k muâ€™cize olarak Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®mi ortaya koydu ki, altýbinikiyÃ¼zotuzaltý Ã¢yetinden biri gibi
sÃ¶yliyemezsiniz diye meydÃ¢n okuduðu hÃ¢lde, kimse, bindÃ¶rtyÃ¼z bu kadar seneden beri, dÃ¼nyÃ¢nýn her tarafýnda
bÃ¼tÃ¼n islÃ¢m dÃ¼þmanlarý elele vererek, mallar, servetler dÃ¶kerek uðraþdýklarý hÃ¢lde, sÃ¶yliyemedi. Þimdi de, milyonla
dÃ¶kerek ve yehÃ»dÃ®, papas, mason gÃ¼Ã§lerini kullanarak, Ã§alýþdýklarý hÃ¢lde sÃ¶yliyemiyorlar. Hele o zemÃ¢n, arablar
þiâ€™r, edebiyyÃ¢t, fesÃ¢hat ve belÃ¢gat, herþeyden ileri gidip en gÃ¼vendikleri baþarýlarý olduðu hÃ¢lde, Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ
birþey sÃ¶yliyemediler. Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®me bÃ¶yle galebe Ã§alamayýnca, Ã§oklarý insÃ¢fa gelip mÃ¼slimÃ¢n oldu. ÃŽmÃ
etmeyenleri de, islÃ¢miyyetin yayýlmasýný Ã¶nlemek iÃ§in, dÃ¶ðÃ¼þmeðe mecbÃ»r oldu.

http://www.sevgilipeygamberim.com
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