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РЕЗЮМЕ
Когато наблюдаваме тази вселена, на базата на нашите логика и въз основа на нашите лични
квалификации като благодарност и правосъдие, ние може да поиска "Където всички тези
услуги от ли?" Тогава ако ние причина внимателно върху това, което наблюдаваме може да
възприемат един активен създател, който създава и поддържа всички.
Например ние виждаме милиарди на подобни неща; виждаме, че всичко е част от системите;
виждаме, че всичко се променя. Те могат да ни разберат, че всичко идва от същия
източник;всичко е създадена от един създател; и че този създател е единственият абсолютен; и
че всичко друго е предмет на правомощията си и на неговата воля. След това тези милиарди
благосклонност, към която сме подложени ще създаде на нас налягане да благодаря.
След това ние може да се заключи, че може да са съобщили този Създател, който ни позволи
да комуникира с нас за на човешки език, както и. Така че ние може да изглежда за такива
съобщения, че той може да са ни дали. Тогава наистина ние бележка хора, които твърдят, че са
получили съобщения от създателя, а именно пратеници харесва Ной, Авраам, Моисей, Исус,
Мохамед и т.н (мира бъде върху тях).
И ние забелязваме, че основното послание на създателя чрез всички тези човеци е: "вярвам в
вашия вярно един Господ и да работи добре". Това е основното послание на исляма.
В съобщенията си създател сам въвежда като благотворния, на активен изпълнител на това,
което той завещания и мъдри. След това той ни учи, че ние и тази вселена не са създадени и
трайно без причина.
Следователно неговата благосклонност и правомощията не се случи само временно както на
настоящите части от нашия живот. И ние сме информирани, че след етапа на момента, в който
живеем ще има постоянна фаза. В тази постоянна фаза му благосклонност и правомощия ще се
изпълняват постоянно. В следващата фаза ще видим последствията от независимо добро или
зло, ние правим в тази фаза. И в момента част от нашия живот ние вкус правомощията си до
известна степен като си други създаването do. И в тази част ние ще направим нашите "избор"
за къде стоим по отношение на истината и за какъв вид на постоянен живот ние искаме.
Също така забелязваме в тези съобщения, че да бъдат успешни също трябва да се
усъвършенстваме паралелно с божествените ценности, които ни Господ обича като истинност,
смирение, благодарност, доброта, справедливост... И само ако имаме тези квалификации, ние
може да бъде обичана от ни Господ, го обичат и да бъдат внимателни на него. Така че ако ние
искрено го обичам ние ще подобри; и ако можем да подобрим ние ще го обичаме повече и да
бъде обичана от него.
И да подобрят себе си по отношение на тези квалификации, ние трябва да следват
ръководството на нашия създател.
Следвайки го, ние ще се сервира Ние ще бъдем в хармония с истината; Ние ще се радваме в
бъдеще постоянно живот; Ще бъде доволен от Аллах с нас; и ние ще достигне Божията
благосклонност, подготвени за своите праведни Раби. Това са крайната цел на нашия живот
според исляма. Затова ние ще бъде изпълнено само ако ние ги достигне.

И всички те и техните данни, ние сме били казали още веднъж и завинаги в нашия създател
окончателно ръководство, което е Свещения Коран, която бе разкрита на пророка Мохамед
(мир нему), преди 14 века.

1

ВЪВЕДЕНИЕ

Думата "Ислям" означава представянето на Аллах[1] и мир на арабски език. Това също
означава мир чрез подаване на Милостивия Бог, като следвате неговото ръководство. В името
на религията то може да се определи като усещане и знаейки, че Аллах е с нас, където сме ние;
правене на добри дела[2]; и Въздържането от лоши дела с намерението да се позове си
удоволствие и неговата милост.
"Ислям" е име, дадено от самия Аллах тази религия в свещената книга на исляма. Това не е
името, дадено от една маргинална група.
Ислямът е начин да ни се вижда от Аллах Всезнаещият, разумно да ни доведе до най-големият
успех[3].
Основен източник на исляма е Корана[4] което е свещената книга на исляма. Тази книга се
разкрива само на пророка Мохамед[5] (Peace be upon him) during 23 years in the 7th century. In
the Quran the speaker as the first person is Allah, and Prophet Muhammad (Peace be upon him)
related His words to mankind. Throughout this book you will have the opportunity to read many
quotations from the Quran.
As Allah says in the Quran, Islam is an important favor for human beings:
This day I have perfected for you your religion,
And completed My favor upon you,
And have approved for you,
Islam as religion.[6]
(Quran: 5/3[7])
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2.1

THE GENERAL FEATURES OF ISLAM

ISLAM IS BASED ON LOGIC

In the holy book of Islam, Allah makes reference to the concepts of logic, reasoning, knowing,
observing and understanding in more than 1000 places. We have to question, reason. In the Quran,
Allah forbids following blindly the assumptions of our society and our ancestors.
In Islam there are no dogmas. The way to be a Muslim and a good Muslim starts and continues with
the use of logic. Of course, this does not exclude accepting knowledge related from logically reliable
sources.

Only those who have intelligence are considered as responsible in Islam.
Islam is easy to understand. Allah says in the Quran:
Indeed, in the creation of the heavens and the earth,
And the alternation of the night and the day, are signs for those of understanding.
Who remember Allah[8] while standing or sitting or [[9]lying] on their sides,
And reflect on the creation of the heavens and the earth, [saying],
“Our Lord, You did not create this aimlessly”
(Quran: 3/190-191)

We have made the Quran easy to understand,
So is there anyone who will mind?
(Quran: 54/40)
2.2

ISLAM IS BASED ON LOVING ALLAH AND BEING CAREFUL OF HIM

He[10] loves them and they love Him.
(Quran: 5/54)

Say, [O Muhammad], “If you love Allah, then follow me, [so] Allah will love you and forgive you your
sins. And Allah is Forgiving and Merciful[11].”
(Quran: 3/31)

And [yet], among the people are those who take other than Allah as equals [to Him]. They love them
as they [should] love Allah. But those who believe are stronger in love for Allah.
(Quran: 2/165)
The believer in Islam is ready to give his life for Allah. He[12] has a beloved one who never betrays,
who is one, who is always with him, who does not break His promise, who is Beneficent, Merciful,
All-Powerful, Near, who does not need anything, who is the Creator of everything, who shaped him
when he was in the womb of his mother.
In this world there is no one loved more than Allah. And the love for Allah is exercised in Islam to a
great extent. A Muslim prays 5 times a day, gives his wealth for Allah, gives up eating and drinking for
Allah when fasting, tries to do good and refrain from doing evil, in order to get the pleasure of Allah.
In this way the love for Allah is felt strongly by a Muslim[13]. Let us listen to Allah:

Say, “Indeed, my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah, Lord of the
worlds[14].”
(Quran: 6/162)
And on the other hand, the first person to be careful of is Allah: The Lord who knows all, and who is
able to do whatever He wills.
Some of the relevant verses from the Quran are as follows:
Be careful of (your duty to) Allah,
And know that you shall be gathered together to Him.
(Quran: 2/203)

And when it is said to him, “Be careful of (your duty to) Allah”, he is led by arrogance to (more) crime.
So enough for him is Hell, and worst indeed is that place to rest!
(Quran: 2/206)
Being careful of Allah is for important reasons. Some of the reasons mentioned in the Quran are as
follows:
Be careful of (your duty to) Allah then, that you may give thanks.
(Quran: 3/123)

And be careful of (your duty to) Allah; surely Allah is swift in reckoning.
(Quran: 5/4)
To be careful[15] of Allah is especially most important in this life, and once we are successful His love
is forever. Allah lets us know a scene in the hereafter[16] where a Muslim states his feelings:
They will say, “Indeed, we were previously among our people fearful (of displeasing Allah).
So Allah conferred favor upon us and protected us from the punishment of the Scorching Fire.
Indeed, we used to supplicate Him before.
Indeed, it is He who is the Beneficent, the Merciful.”
(Quran: 52/26-28)
And as His love and dislike depend on how we are, they create deep feelings of accountability and
responsibility.

So, a Muslim seeks refuge from Him in Him. The relevant messages of the messengers have been as
follows as related in the Quran:
“So flee to Allah.
Indeed, I am to you from Him a clear warner.
And do not make [as equal] with Allah another deity. Indeed, I am to you from Him a clear warner.”
(Quran: 51/50-51)
2.3

ISLAM IS COMPREHENSIVE

And We have sent down to you the Book as clarification for all things and as guidance and mercy and
good tidings for the Muslims.
(Quran: 16/89)
As Allah is the All-Knower, He has given us a guidance that guides us in all relevant and most
important matters so that we may be successful. This guidance gives us explanations about
everything from a high level perspective.
Islam covers all aspects of a human being: Our social life, our private life, our business life, our
prayers, our way of thinking, what to do, how to be, the science, our past, our future, our success
indicators, ethical standards, spiritual development, our goals, our body, our spirit, our universe, this
life, the hereafter… It promotes human beings, wealth, health, mind, the poor, the rich, the
economics, the nations, the neighbors, the relatives, the men, the women, the children, the
families…
2.4

ISLAM IS UNIVERSAL

Казват, [О, Мохамед], "O човечеството, наистина аз съм пратеник на Аллах за всички вас, от
него към когото принадлежи властта на небето и на земята. Там е не божество освен него;Той
дава живот и причинява смърт." Така че вярват в Аллах и неговия пратеник, неграмотен пророк,
който вярва в Аллах и думите му, и го че може да се ръководят следват.
(Коран: 7/158)
Ислямът по отношение на човечеството, започва с първия човек. И исляма е съобщение на
Аллах на човечеството през всички от неговите пратеници. Например в следващия стих Аллах
отнася ни религията на Авраама и му препоръка към децата му са мюсюлмани:
И Авраам инструктирани синовете си [да направи същото] и [така] Яков, [каза]:
"О синовете ми, наистина Аллах е избрал за вас тази религия, така че не умират освен докато
сте мюсюлмани."
(Коран: 2/132)
Ислямът не е ограничено до всяка нация, човек, период или географско местоположение.

Ислямът е религията на всички пратеници на Аллах, и исляма е същността на техните
съобщения. Според една поговорка[17] на пророка Мохамед (мир нему), е имало 124.000
пророци[18]от кого Аллах даде си съобщения за човечеството[19]. Адам, Ной, Авраам, Моисей,
Исус (мир се върху тях) са само някои от тях. Да вярвам в пратеници на Аллах е едно от
изискванията на исляма. Например, човек, който отрича Моисей и Исус Христос (мира бъде
върху тях) като пратеници на Аллах не се счита мюсюлманин.
Всички пратеници даде същото съобщение: "Вярвам в един истински Бог и правя добри
работи." Това е същността на универсално съобщение на исляма.
Дори в името на "Исляма" можем да видим неговата универсалност: ислям не е кръстен на
името на пророка Мохамед (мир нему), но религии са предимно кръстен на най-важните хора
за всяка религия. Ислямът е наречен с име, което има значението на универсалната концепция
на мира, както и представяне на Аллах.
Освен това, както виждаме в следните стихове, пророка Мохамед (мир нему) е назначен като
пратеник на всички:
И ние не са ви изпратили[20] Освен като милост към светове.
(Коран: 21/107)
За разлика от религии или идеологии, основани на раса исляма кани и приветства всякакви
хора. Според исляма всички човешки същества са потомци на само един мъж и жена. Те
допринасят много за богатството на социалните и откритост на мюсюлманите[21], тъй като те
улесняват на входа на всички хора в ислямската общност.
2.5

ИСЛЯМА СЕ ОСНОВАВА НА МИРА

Както е подчертано в следващия стих, доброто на човешките същества е ценно; да работят за
него ще произвежда положителни и трайни последици:
Той изпраща от небето, дъжд и долини поток според техния капацитет, както и торент носи
нарастващите пяна.
И от това [руда] което топлината в огъня, желаейки накити и съдове, е пяна като него. Така
Аллах представя [пример] истината и лъжата.
Като за пяната тя изчезва, е гласове но това, което ползва човечеството, остава на земята.
Така Аллах представя примери.
(Коран: 13/17)
Ислям означава мир и както виждаме в следващия стих, Аллах ни да се държи справедливо
кани[22] за всички, включително disbelievers[23]:
Аллах не ви забранява от тези, които не се бият заради религията и да не ви изгонят от
домовете си от любезно с тях и действа справедливо към тях. Наистина Аллах обича онези,
които действат справедливо.

(Коран: 60/8)
3

ОСНОВИ НА ВЯРАТА НА ИСЛЯМА

Пратеник[24] е вярвал в това, което е слязъл[25] да го от своя Господ и [така] вярващите.
Всички [от тях] повярвахме в Аллах и неговите ангели и книгите му и неговите пратеници,
[казват],
"Ние не правят разлика между от неговите пратеници."
И те казаха,
"Чухме и ние се подчини.
(Ние се стремим) Вашата прошка, нашия Господ, и да ви е (окончателно) дестинация. "
(Коран: 2/285)
3.1

АЛЛАХ-ЕДИНСТВЕНИЯ ИСТИНСКИ БОГ-

Всъщност аз съм Аллах.
Там е не божество освен мен, така че ме почитат и създаде молитва за моя спомен.
(Коран: 20/14)

3.1.1 ВЯРАТА В БОГ КАТО А ОБЩАТА КОНЦЕПЦИЯ
3.1.1.1 КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ВЯРАТА В ОБЩИ
Не следвайте пътя на тези, които не знам.
(Коран: 10/89)
Знанието е от решаващо значение за успеха. За пример водач, който иска да отиде до неговата
дестинация трябва да знае пътя, значенията на трафика знаци, как да карам... Ако той знае това,
той може да продължи спокойно да си местоназначение; в противен случай той може да
въведете грешен начин, където той може да направи една голяма катастрофа, където той може
да умре дори. В този прост пример ние трябва да имат знания, за да постигнем целите си.
Въпреки това нашите знания е ограничено във всички нива на аналитичност[26] . Ние не
познават отвъд определени граници по отношение на миналото, бъдещето, микро и макро
равнище, за естеството на нещата, вътрешни и външни отношения между неща[27] . Например
ние не знам бъдещето; но все пак ние твърдят, че ако ние нека apple утре тя ще падне надолу.
Отново ние не знаем какво е под определено субатомните ниво; Въпреки това ние определя
характеристиките на атома и вярвам в това определение[28] . Но в действителност, например,
ако ние не знаем "всички" субатомни нива, това означава че ние не са сигурни знания за
атомите; нашите знания за атомите е след това просто вяра[29] ; така че познанията ни за
всичко има такова основно ограничение.

Освен това ние сме част от тази вселена. Така че във всеки случай нашите знания е частична.
Така че да има максимално съответните знания и ограниченията на знания сила всеки човек за
формиране на профил на вярата за всички неща, които могат да имат влияние върху него.
Нещата, които ни влияят не се състоят само от неща, които можем напълно да обхващат или
види. Може да има също така невидими неща, които могат да повлияят ни като видима[30]
както е подчертано в следните стихове:
Кълна се от това, което виждате
И това, което не се вижда
(Коран: 69/38-39)
И видимото и невидимото[31] не са изолирани един от друг.
Също така, тъй като не знаем напълно всичко за всички човешки същества, включително и
атеисти, нашите знания за това, което виждаме е естествено свързана с нашите вярвания за
Невидимият.
И както е подчертано в следните стихове удовлетворение само с настоящите познания за
видимото, арогантен отричане на Невидимият може да доведе до грешка:
Напротив те са отричали
Това, което те обхващат не е в знанията
И чиято интерпретация не е дошъл за тях.
(Коран: 10/39)

И те от тях нямат познания. Те следват не освен предположение, и наистина, предположение
подпомага не срещу истината на всички.
(Коран: 53/28)

И когато Пратеникът им ги донесе ясни доказателства те ликуваха в знанието (себе си)
притежавани.
(Коран: 40/83)
По този начин формирането на силна вяра профил правилно е един от най-големите
предизвикателства, които всяко човешко същество е изправен пред[32].
So, because of our limitations of knowledge and because of the apparent need to have an idea about
the invisible people have different belief profiles: Among those there are some who care very little
about the unseen and believe in and enjoy the visible as it is. There are some who do not hope

having knowledge about the unseen. There are some who claim to be able to know even the nature
of the unseen for example as being non-existent. There are those who adopt the past or
contemporary belief profiles without any personal judgment. There are those who owe everything to
physical forces, laws, and relationships… There are those who owe all to certain human beings…
The methodology of Islam is to acknowledge our limitations of knowledge about the unseen and
then to make deductions about the unseen based on the visible, instead of denying the unseen. In
Islam the impossibility that some guidance from the unseen may reach us is rejected. And the
assistance of the guidance from the Truth is accepted[33].
Logically as the truth is independent from us, any one of these approaches is not in the same level of
trueness when compared with the others.
The main groups of belief and their methodologies relevant in our context will be explained and
compared with the methodology of Islam in the following parts.
3.1.1.2 ISLAM AND THE OTHER MAIN APPROACHES REGARDING GOD
В тази част ние ще обсъдим някои аспекти на някои подходи по отношение на Бог. Ние ще
дадем само предварителна информация за по-добро разбиране на понятието за Бог в исляма.
В по-късна част ние ще обясни много вяра в Аллах; и аргументите относно Аллах ще помогне за
по-добро разбиране на други подходи от Ислямска гледна точка.
3.1.1.2.1 ИСЛЯМА И АТЕИСТ ПОДХОД
Всъщност тези, които ви призовават освен Аллах са служители като вас. Така ги призовават и да
ги отговори за вас, ако трябва да бъде достоверна.
Те имат крака с които ходят, или са те ръце, с които те държат, или те имат очи, с който те види,
или те са ушите с които чуват?
Кажи: Повикване, вашите колеги, след това направете борба (да преобладават) срещу мен и ме
не дава почивка.
(Коран: 7/194-195)
В атеизъм обикновено определени отношения и сили се определят на базата на наблюдения
на поведението на въпроса. И след това тези отношения и сили се считат като причините за
това какво се случва да се замени един създател и крепител.
Например капчици дъжд пада заедно. В атеизъм падането на капки по определен режим
доведе до една връзка наречена гравитацията, и след това се смята, че дъжд да падне заради
гравитацията[34]. Тази връзка се смята за абсолютно, че няма никой, който да го промените.
Въпреки това, според исляма, поведението на въпроса не може да ни доведе до откриването
на взаимност, множество и абсолютно сили или отношения, които ще бъдат определени като
истинските причини за това поведение. Тъй като такова мислене ще бъде само неправилно и
кръгови мотиви в тази връзка, която се определя изцяло като следствие от наблюдаваните
единици ще се смята, че причината за това наблюдение. Това е и защото елементите на това,
което наблюдаваме не са очи, уши, умове, цели и постоянно централната власт помежду си,

така че те могат да действат в хармония[35]. Следователно елементи на това, което
наблюдаваме не са самостоятелно определени и те се нуждаят един самостоятелност и
абсолютна идентификатор[36].
В исляма поведение, които наблюдаваме и истински гравитацията връзка[37] са последиците
от независими определяне и проектиране на Аллах, който е един. Следователно чрез
наблюдение това поведение, откриваме, че как се държи един обект и можем да предскажем
че ще се държат по определен начин до размера на коректността на нашите наблюдения и
заключения. Това предвиждане и изчисляване е възможно, защото този, който прави това
събитие възможно сега, в миналото или в бъдещето е същото. Този, който го урежда във всяка
точка е същата. Аллах има пълен контрол върху капчици[38] в преки и косвени начини.
Тази аналогия се прилага за всички материални причини и ефекти преди това
взаимоотношение[39], ефекти, които издават заради капчици[40] и си много функции[41].
Аллах даде неща, общи и различни функции, за да има хармония, предсказуемост,
последователност, красота в нещата. Той може да са избрали да създават неща, които не са
свързани на всички, които е невъзможно да се разбере, че не са общи/сравнима рамка,
пространство-време или общи черти[42]…
Така че когато абсолютно и изключителен самостоятелно съществуване на гравитацията е
отказан, тогава трябва да има една сила, която определя и създава го, неговите причини и
ефекти[43].
Също така в атеизъм; всичко, което не може да бъде оправдано директно от нашия опит на
миналото и настоящето чрез нашите усещания се отхвърля. Няма лична сила над човешките
същества или над същества, които виждаме директно. Това твърдение изисква пълни познания
за незабележим.
Отново в атеизъм видимо се вижда като самодостатъчна: както всичко вижда образува цяло в
тях няма никаква подкрепа от невидимия. Нещата могат да съществуват, поддържане на себе
си, преместване, действа в хармония, въпреки че те не разполагат с възможности да мисли, да
планират, да види, да чуе... Това твърдение изисква пълни познания за видимото.
Въпреки това в исляма е само Аллах, който е Всезнаещият, както виждаме в следните[44]:
В действителност тези, които спор относно знаменията на Аллах без [всеки] орган, като стигна
до тях
Там не е в гърдите си с изключение на гордост,
[степента на] която те не могат да достигнат.
Така че търсят убежище в Аллах.
Всъщност това е той, който е изцяло слуха, Всевиждащият[45].
(Коран: 40/56)

Друг пример за понятия, с които Бог се заменя в Атеизъм е съвпадение: някои неща се случват
или съществуват поради съвпадение. Например, като там са милиарди галактики, системи като
слънчевата система може да съществува по съвпадение; и в някои от тези планетарни системи
е вероятно, че планети като нашата съществуват; и в някои от планетите като нашия, е вероятно,
че съществуват условия за живот; и в някои от тези планети е вероятно, че живите форми
съществуват; …
Това се основава на следните предположения: прости неща, идващи заедно могат да образуват
усложнява нещата; има ниво на нещата, където нещата са напълно прости, на това ниво те
изискват не условия и те са самостоятелно устойчиво, самодостатъчна. И както виждаме в
следващия стих, това предположение не е приемливо, тъй като Аллах не е Бог на само
усложнява нещата:
Той е господар на всички неща.
(Коран: 6/164)
Нещата на всички нива трябва мощност за създаване и поддържане на Аллах. Следователно
нещата на определено ниво може да никога не бъде напълно обяснено с неща, които са на
"всеки" по-ниско ниво или с неща във всеки по-ранен етап, защото нещата на всяко ниво се
нуждаят от определени условия, и неща, по-ниските нива са ефективни във всички случаи.
Например, за съществуването на животни не може да бъде напълно обяснено с еволюцията и
молекули, защото никой от молекули, атоми, ДНК нишки... е самодостатъчна.
По същия начин сумите на атоми, молекули, химични или биологични събития не увеличават
крайната вероятността от появата на всяко живо същество. Както се вижда в следващия стих,
създаването на небето и на земята не е нещо по-сложно от създаването на човешки същества
или други форми на живот:
Създаването на небето и земята е по-голямо от създаването на човечеството, но не знамголямата част от човечеството.
(Коран: 40/57)
Също така докато използвате съвпадение и вероятности, множеството от неща, които трябва да
се вземат под внимание като лимитиращ фактор, както и: Ако един казва: повече от броя на
галактики, повече съществуването вероятности на планетарни системи като нашата; Това може
да е само отчасти вярно. Като цяло множеството от галактики в един начин може да увеличи
вероятността за съществуването на планетарни системи като нашата; Въпреки това колкото
множеството от галактики, толкова по-голяма нужда от множество условия. С други думи
добавяне на всеки Атом се увеличава вероятността за съществуването на планетарна система,
намалява вероятността за съществуването на общата сума на атоми[46] включително тази
допълнителна Атом.
3.1.1.2.2 ИСЛЯМА И АГНОСТИК ПОДХОД
Агностик вяра и методология се основава на потвърждението че като човешки същества ние не
може да обхваща истината и Бог извън нашето минало/настояще преживявания, които се

отнасят до нашите усещания като виждат, докосва... Съгласно този подход е възможността за
съществуването на това, което е отвъд видимото, но като човешки същества ние нямаме
капацитет да го знаят. И така, ние не може да знае дали има някакви лична власт над хората и
над това, което виждаме.
Подходите на исляма и агностицизъм акции на факта, че човешките същества имат
ограничения по отношение на знания, свързани с незабележим.
Въпреки това ислямът е фундаментално различен от агностицизъм в два аспекта:
Първо преди всичко има един Създател, който създава създаването; така че има функционална
връзка между творец и творение; Следователно на базата на видимото, можем да направим
някои заключения за незабележим и за създателя.
Второ, както се вижда в изключение част от под стих, този създател има силата да споделите с
хора някои знания, което е подходящо за тях. Това е изяснено в следните стихове:
И те обхващат не е нещо от неговите знания
Освен това, което той завещания.
(Коран: 2/255)
3.1.1.2.3 ИСЛЯМА И ВЯРВАНИЯ, ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН СЕ ОСНОВАВА НА КОМУНИКАЦИЯ
И когато се казва, "следват това, което Аллах разкри"
Те казват, "По-скоро, ние ще следват това, което открихме, че нашите бащи практикуване."
Въпреки, че бащите им разбира нищо, нито са те ръководят?
(Коран: 2/170)
Вярвания, основно на базата на комуникация са до голяма степен въз основа на приемането на
съдържанието на последните съобщения, светите книги или традиции без широко, като се
вземат предвид логически удръжки от видимото.
В исляма говоримо и писмено съобщение на създателя е напомняне и съдържа методология
на мислене. Оригиналното съобщение на създателя е Вселената; наблюдение и преценка са
критични.И всеки човек е индивидуално отговаря за изразходването на усилия, за да разберете
за истината. Също така той е поканен да филтрирате със своята логика съобщението идва му от
неговите съвременници и неговите предци. Следните стихове се отнася за този факт:
И Кажи им новините на Авраам,
Когато той казва, че баща му и неговите хора, какво ти се кланят?
Те казаха, ние кланят на идоли и остава да ги посветени.
Той каза, да чуят ви, когато ви моля?
Да те ви полза, или те вредят?

Те казаха, но заварихме бащите си правиш по този начин.
(Коран: 26/69-74)

И всеки един от тях ще дойде при него индивидуално в деня на Възкресението.
(Коран: 19/95)

Да се каже, "O хората на Писанието[47]идват на дума, която е справедливо между нас и вас, че
ние не ще се покланят освен Аллах и не асоциира нищо с него и не се един друг като лордовете
вместо Аллах. "
Но ако те се отвърне, тогава казват, "Свидетелстват, че ние сме мюсюлмани [подаването му]."
(Коран: 3/64)
Една група от вярвания, които се основават главно на комуникацията е политеизъм. Polytheist
запълва вакуум на знания като дадете правомощия на това, което той отбелязва. Тези
правомощия, възложени изрично или имплицитно може да бъде като виждат, изслушване,
самоподдържаща се, самоорганизиращи се, общуват...
Почти всички религии, различни от исляма, включително агностицизъм, атеизъм, пантеизма и т.
н споделят подобни общи основания с политеизъм. Например в политеизъм определени
правомощия са възложени на идолите човешките същества направени, или на слънцето Луната
и дори за някои човешки същества, които са идентифицирани като богове от човешки същества.
По същия начин в атеизъм определени правомощия са възложени на материята, обекти или
субекти от човешки същества. И атеист подход прави обобщения: когато експеримент е
направено, последствията са общи универсално и образуванието използва в този експеримент
има някои атрибути. Някои отношения са име. И тогава там е обект, който има определени
правомощия. Ако друг експеримент промени са предефинирани предходните заключения при
определени обстоятелства, тогава правомощията или атрибути. Какво е изобретен и известни в
определена степен, се удължава до какво е неизвестен, както е отбелязано в следното:
"Вие не обслужват освен него но имена, които имат име, вие и вашите бащи."
(Коран: 12/40)
Цитат на Аллах от вярващ е от значение в това отношение:
"Тук са нашите хора за създаване на боговете до него. Ако само те могат да предоставят
доказателство в подкрепа на тяхната стойка! Кой е по-лошо, отколкото този, който фабрикува
лъжи и ги приписва на Аллах?"
(Коран: 18/15)
Този подход е приятно за един човек, тъй като изисква отхвърлянето на всяка лична власт над
човека или над това, което човешкото същество може да управлява. Този подход не изисква да

представи лична власт, по-високо от човешкото същество. Тя изисква adoring неща, които
хората са направили, като идоли/устав с очите, ушите, направени от хората или сили и
взаимоотношения, определени от човешки същества... Този подход гласи, че за физически
лица на нивото на човешко същество са в състояние да направи тази вселена съществуват.
Въпреки това този подход не може да има никакви доказателства, който поддържа себе си, тъй
като той е много частично, субективни и неговите заключения са обект на промяна.
В следващия стих виждаме препратка към мотивацията основата такива подходи:
Виждали ли сте този, който приема като своя Бог собствените си желание? След това ще бъде
отговорен за него?
(Коран: 25/43)
3.1.1.3 ВСЕКИ ВЯРВА В ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ БОГОВЕ, ИЛИ В НЕЩА, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА
ПОНЯТИЕТО ЗА БОГ
Всяка страна се радва на това, което е със себе си.
(Коран: 23/53)
Едно от определенията на понятието за Бог може да бъде "причината за всички", както можем
да заключим, частично от следните стихове:
Кажи: "Всичко е от Аллах."
(Коран: 4/78)

Това е Аллах, вашият Господ;
Там е не божество освен него,
Създателят на всички неща.
(Коран: 6/102)
Всеки вярва в някои обяснения за каквото той отбелязва. С други думи с изключение на
несъзнателното, всеки вярва в някои thing(s), който отговаря на Бога. Най-високото ниво на
всеки отделен обяснения за всички той отбелязва съответства на понятието за Бог[48] в исляма.
Например, някои християнин може да вярват че Исус Христос (мир нему) е този, от когото идва
всичко; така че за това Кристиан Иисус отговаря на Бога. За пример атеист може да вярват, че
физическите сили и отношения са неща, поради което всичко се случва; така че за този атеист
тези физически сили и отношения отговарят на понятието за Бог. Естествено всички тези не
може да бъде вярно в същото време, защото те са различни.
Така че, въз основа на горното определение, че Бог е причината за всички, дискусията не
трябва да бъде на това дали Бог съществува или не[49]. По-скоро тя трябва да бъде на кой е
истински Бог и който истинската причина за всичко е. Истински Бог е група от свързани или

несвързани физически закони и сили, Бог на слънцето или Бог на Луната, човешко същество...,
или той е някой, който е самостоятелна и несравним с всички тези неща?
3.1.2 НЯМА ДРУГ БОГ ОСВЕН АЛЛАХ: ТОВА ВСЕЛЕНАТА И НЕЙНИТЕ ЧАСТИ НЕ СА АБСОЛЮТНИ,
ИМА САМО ЕДНА АБСОЛЮТНА ВЛАСТ
Така че знаете, че:
Няма друг Бог освен Аллах.
(Коран: 47/19)

Служат на Аллах и се присъедини към не всички партньори с него.
(Коран: 4/36)

И [споменавам, О, Мохамед], когато Luqman каза на сина си докато той е указания от него, "О,
синко, не се обвързва [нещо] с Аллах. В действителност [с него] е голяма несправедливост[50].”
(Коран: 31/13)

Бог прощава, не че партньор трябва да се обясни му[51].
Той прощава (всички) Освен това, на което той ще.
Който дава партньори на Аллах, той наистина е изобретил огромен грях.
(Коран: 4/48)
Като частично обяснено по-горе, множество богове под формата на идоли, или слънцето или
Луната, или богове във формите на физически сили или взаимоотношения не са никаква
основа и са силно отхвърлени в исляма. Човешки същества или други части от тази вселена не
са части, представители, формуляри и версии на Аллах.
Тогава ако отхвърлим фалшиви богове, ние ще бъдем заедно с истинския Бог опита на Авраам
(мир нему):
И по този начин ние показват Абрахам в царството на небето и на земята, че той ще бъде сред
някои [в вяра].
Когато нощта го обхвана [с тъмнината], той видял една звезда. Той каза: "Това е Моят Господ."
Но когато го настроите, той каза: "Обичам не тези, които изчезват."
И когато той видя луната нараства, той каза: "Това е Моят Господ." Но когато го настроите, той
каза: "Освен ако господарят ми ме води, аз със сигурност ще сред хората, които са се
заблудихме."

И когато видял изгрева, каза той, "това е Моят Господ; Това е по-голяма." Но когато го
настроите, каза той, "О моите хора, наистина аз съм свободен от това, което асоциира с Аллах.
В действителност обърнах лицето си към този, който създаде небето и земята, накланянето
към истината, и аз не съм от тези, които другите се свържете с Аллах."
(Коран: 6/75-79)
Дълбоко вътре всички там е или е била вярата в Аллах: В определен етап докато ние не е
изобретил фалшиви богове, Аллах донесе душите ни в съществуване, разпитан и ни всички
свидетели му нашия Господ. Това е обяснено в следните стихове:
И [ли] когато вашият Господ взе от децата на Адам от гърба си техните потомци и ги
свидетелства за себе си, [казва да ги], "аз не съм вашия Господ?" Те казаха: "Да, ние да
свидетелства." [Това] да не трябва да се каже в деня на Възкресението, "Наистина, ние бяхме
на това не знае."
(Коран: 7/172)
3.1.3 МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА РАЗБИРАНЕ, КОИТО АЛЛАХ Е И НЯКОИ КЛЮЧОВИ ФАКТИ, СВЪРЗАНИ
С НЕГО, ЧЕ НИЕ НАБЛЮДАВАМЕ В НАШАТА ВСЕЛЕНА
Кажи:
"Това е моят начин.
Призовавам към Аллах със сигурен знания,
Аз и всеки, който следва след мен."
(Коран: 12/108)
3.1.3.1 ОБЩА МЕТОДОЛОГИЯ
В исляма методологията да разберат Аллах започва с чувствата на благодарност, carefulness,
наблюдение на Вселената и мотиви.
Почти всеки човек, който е благодарен и внимателно ще попитам тези въпроси: от къде идват
всички облагодетелства, ние опит? Където болезнени неща идват от? Защо е роден? Защо да
живея? Почти всеки логически човек ще питам: защо това, което наблюдаваме е начина, по
който е?
Тогава ние ще разпредели някои усилия за спазване и мотиви за това, което наблюдаваме.
След като даден продукт ни дава представа за производител, така че тази вселена също ще ни
даде - вярващите - представа за нейния създател. Например когато човек вижда
джамиятаСултанахмет , той ще има представа за архитект, че той има определени способности
за математика, красота, тийм-билдинг, финансирането, планирането и така нататък. По този
начин Вселената, които наблюдаваме също ни дава идеи за своя създател.

Създателят не е за нас, ние сме за създател, следователно, той не е според нашите очаквания;
но той е спрямо себе си и правилните изводи, които можем да направим под негово
ръководство за това, което наблюдаваме обективно във Вселената. Аллах казва както следва:
Но ако истината е следвал своите желания, небето и земята и всеки, който е в тях да са били
разрушени.
(Коран: 23/71)
В тази връзка в Корана, Аллах прави много препратки към физически, биологически,
астрономически факти и събития.
Всичко в тази вселена е знак, че ни показва единството, правомощията и някои атрибути на
Аллах.
As nothing other than Allah is neither self-sufficient nor creator, everything is the outcome of the
attributes of Allah. Therefore everything shows us certain attributes of Allah[52]. Below are some
examples.
3.1.3.2 EXAMPLES
3.1.3.2.1 MANY SIMILAR THINGS
And it is He Who produces gardens trellised and untrellised, and datepalms, and crops of different
shape and taste (its fruits and its seeds) and olives, and pomegranates, similar and dissimilar.
(Quran: 6/141)
In our universe we observe multiple things that are similar or comparable. For example, there are
billions of electrons, billions of similar atoms, plants, and animals… For instance the electrons are
distinct entities, but they are similar and are subject to the same rules.
And as this universe is mathematical[53], whether we look into micro or macro levels; or in the past
or in the future, we always observe the same situation in everything. Whatever is the scale, we can
divide in different dimensions and have parts that are distinct but that are same or comparable.
This shows us that the source of all is the same and that all is created and sustained by the same
Creator, Designer. Otherwise, we would not be able to observe even two similar electrons.
3.1.3.2.2 THINGS -INCLUDING CAUSALITY- ARE PARTS OF SYSTEMS
Blessed is He in whose hand is dominion, and He is over all things competent
[He] who created death and life to test you as to which of you is best in deed
And He is the Majestic, the Forgiving [and] who created seven heavens in layers.
You do not see in the creation of the Most Merciful any inconsistency.
So return (your) vision (to the sky); do you see any breaks?
Then return (your) vision twice again.

(Your) vision will return to you humbled while it is fatigued.
(Quran: 67/1-4)
Another sign of the unity of the Creator of All is that everything in this universe is part of systems.
An electron in our eye may be part of an atom, of a cell, of our eye, of our head, of our body, of the
solar system… or it may be part of other systems.
Our eyes, our ears, the earth, the moon, the sun, a stone, a bird… they are all parts of systems.
Whatever sample we take, whatever picture we take we will see that it is part of systems and that it
contains systems and parts of systems. Everything is functional in relation to many things.
They all have meanings in terms of functionality and in relation to others. We can see this even
within simultaneous things in a photo we take. The causality is also just a part of this whole and just a
consequence of the unity above all.
On the other hand, though the parts do not have the power to plan, to organize or to analyze they
exist and they act in harmony within and outside themselves.
Нещата, които образуват системи и действа хармонично показват, че те са определени от един
създател и че те са под контрола на това, създател и крепител. В противен случай няма система
може да запази своето съществуване, и ние не би могъл да направи науката, да разбереш нещо,
да се предвиди, за да изчислите, да се измисли...
Както виждаме в следните стихове, всичко е "предмет" на актовете на Аллах:
След това те не гледам на камилите как те са били създадени?
И небето как тя е живяла?
И в планините как те са били построени?
И в земята как се разпространява?
Така че напомня, [О, Мохамед]; Вие сте само напомняне.
Вие сте не над тях контролер.
(Коран: 88/17-22)
Отново, както виждаме в следните стихове, капацитет нашия слух, очи, сърца и земята; те
всички са за причина; и в този смисъл те са под един единство:
И това е той, който произвежда за вас слуха и зрението и сърца; малко сте благодарен. И това е
той, който ви е умножена по цялата земя, и му ще бъде събрана.
(Коран: 23/78-79)
Също така всички създания съществуват много причини, и те са подобни на нас в някои аспекти,
както е посочено в следните стихове:

И там е не създание на [или в] земята или птица, която лети с крилата си, освен че те са
общности като вас.
(Коран: 6/38)
И както ние бележка в следващия стих, всичко възвишава го и всичко е служител на Аллах, и те
са претърпени от Аллах:
Седемте небеса и земята и всичко, що е в тях го издигне. И не съществува нещо, освен че това
подсилва [Аллах] от си похвала, но не разбират техния [начин на] възхвалата. Всъщност той е
все по-търпелив и прощава.
(Коран: 17/44)
3.1.3.2.3 ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЕДИНСТВО
И това е той, който изпраща ветровете като добри вести преди неговата милост, и ние се спусне
от небето чиста вода че може да доведе до живот по този начин мъртви земя и да го даде като
напитка за тези, които сме създали на множество животни и мъже.
(Коран: 25/48-49)
Способността ни да са свързани нещата с другите в рамките на измерение на времето също
показва ни единството преди всичко: капки дъжд, тогава семената разделяне, тогава
растенията растат, а след това животните ядат растенията... Последователен хармонично
събития показват една власт преди всичко. Всичко има посока, има за цел.
Когато вали, Аллах е вече гола в дъжда. Но според учудване подход, дъжда е просто изолирано
физически събитие; когато вали, никой не е всяка цел да се произвеждат чрез да вали.
Въпреки това реалния живот не е като филм илюзия. В един филм смятаме например че
виждаме летяща птица, въпреки че има само статични снимки, които идват един след друг с
определена скорост. Ако ние се фокусирам да произход на дъжда в реално изражение на
време, до най-малкия детайл, ние не може да достигне реално ниво, където има само една
картина. Във всяко ниво има движение, енергия, посока. Така че в действителност, ако
увеличиме в рамките на измерение на времето, винаги виждаме че причините и резултатите са
заедно. Не на ниво ние ще могат да виждат само резултати, или само причините. Следователно,
причините може да се счита като изолиран от резултатите[54]; и те не могат да се разглеждат
като крайната произхода на това, което наблюдаваме.
Така че миналото се основава на бъдещето, тъй като бъдещето се основава на миналото. И
всички се основава на волята на един Аллах, както виждаме в примера в следните стихове:
И (ние) изпратени на земята от дъждовни облаци, излива вода; че ние може да донесе напред
по този начин, зърно и билки.
(Коран: 78/14-15)
Ще намерите допълнителни подробности, свързани с последователен единство в част 3.6 под
заглавието "Съдбата".

3.1.3.3 НЕЩАТА СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА
Казват,
"О, Аллах, собственик на суверенитет, ви даде суверенитет, на когото ще и вземе суверенитет,
от когото ще.
Кого ще ви и ви Смирявайте кого ще чест.
В ръка е [всичко] добро.
Наистина вие сте над всички неща, които са компетентни.
You cause the night to enter the day, and You cause the day to enter the night;
And You bring the living out of the dead, and You bring the dead out of the living.
And You give provision to whom You will without account.”
(Quran: 3/26-27)
When we observe the universe, we see that its parts are subject to change. For example there is the
death, there is the life; there is the night, there is the day. This is also the situation in subatomic
levels, and galactic levels.
And if the parts of a whole are subject to change, then its totality is also subject to change. For
example, if I can melt and change the parts of a car, then I can redesign and change the car.
Therefore, this universe, including all of its matter, its physical laws, its biological rules and its totality
can be designed and created in different forms, structures.
Some people claim that they can explain everything with the physical laws, relationships, and so on;
according to them, because of physical laws and so on, this universe is what had to be; therefore
there is no need for any god.
According to the Quran however, only Allah is absolute and anything else is subject to His Will. And
as underlined in the above quote from the Quran along with the concept of change, He is Able to do
whatever He wills. Nothing that we observe in our universe including the physical rules, relationships
is absolute. Allah may create or may have created universes where physical rules, relationships are
different. So no such physical rules or relationships can be used to ultimately explain why what we
observe happens. And therefore, this entire universe is not a structure that had to be.
In the Quran there are examples which show that nothing is absolute except Allah. The following is
one of them:
(Allah said:)
“And what is that in your right hand, O Moses?”
He said,
“It is my staff; I lean upon it, and I bring down leaves for my sheep, and I have therein other uses.”

[Allah] said; “Throw it down, O Moses.”
So he threw it down, and thereupon it was a snake, moving swiftly.
[Allah] said, “Seize it and fear not;
We will return it to its former state.”
(Quran: 20/17-21)
If by a physical rule I explain something in Turkey but not in Germany, then this rule is not a fully valid
physical rule in fact. Likewise, if by a rule I explain something only in this universe but nothing outside
this universe, this rule is not an absolute rule.
This universe itself is a specially designed universe. This universe is just a choice of Allah. It is not the
entire and absolute truth.
So if different kinds of universes may exist, the present scientific explanations are always local
explanations. And they are not absolute. If we take them as absolute, this approach will not be
scientific and it will artificially limit our knowledge potential.
Any knowledge related to science depends on our observations. If our observations were different,
our scientific knowledge would be different as well. For example, the science claims to explain why
the pen goes downwards when I let it. However, if it goes upwards when I let it, the science would
claim to explain it again. Our scientific knowledge is reactive in nature. So it does not explain why
things are the way they are, but it explains to a certain extent how things happen.
According to Islam, Allah gives His creatures their features and makes them happen. So, the physical,
biological… rules are necessary for practical reasons and they increase the greatness of the art of
Allah, the beauty and harmony in what we observe. We need these rules and features to understand
“how” things happen, so that we can use them, so that we can invent machines, so that we can solve
problems… But they are not absolute. Those are partial explanations of the experienced events.
According to Islam, the ultimate cause of what we observe and what we do not observe is the One
Creator and the One Sustainer. Therefore to consider as absolute certain relationships which can be
designed differently and to owe to them what we observe is not acceptable.
So, if this universe is just one of the alternatives, then only the One who has chosen the present
alternative is absolute, and so “there is no god” “except Allah” who has the overall power over each
thing.
3.1.3.4 THINGS ARE PASSIVE -IN RELATION TO THE CREATING POWER OF ALLAHDo not prostrate to the sun or to the moon,
but prostrate to Allah, who created them.
(Quran: 41/37)

Do they have feet by which they walk?
Or do they have hands by which they strike?
Or do they have eyes by which they see?
Or do they have ears by which they hear?
Say, [O Muhammad],
“Call your ‘partners’ and then conspire against me and give me no respite.”
(Quran: 7/195)
Each thing has an existence due to the will, power and knowledge of Allah. The elements of a thing
and the systems that contain this thing also have such an existence due to the will, power and
knowledge of Allah. This relationship between Allah and anything is unique. There is no similar
relationship among things other than Allah. This is in parallel with the fundamental fact of Islam
stated in the following verse:
There is no god but Allah.
(Quran: 3/62)
Следователно няма обект, ние наблюдаваме е самодостатъчна или абсолютен. Когато казвам,
че "тази таблица е малка", дори функцията на малката не принадлежи в действителност на тази
таблица, тази функция не е в тази таблица. В таблицата е малка само относително на нещо
друго. Същото важи за частите на таблицата, както и. Тази аналогия се прилага за други
характеристики на таблицата, включително неговата маса, енергия, неговата функционалност,
цвят... Това е не само за нашето разбиране, но за много се и за много атрибути на таблицата.
Таблицата може да няма никакви функция над всичко друго, освен ако тя се определя с други
неща, като част от утвърдена координатна система с всичките му части, определени от същата
definer.
Така че всяка от нещата, които наблюдаваме, трябва единството на "едно" създател и крепител
"едно" над тях, за да съществуват и да означава нищо.
Единството на Аллах преди всичко, лаконично е обяснено в следните стихове:
Кажи:
"Той е Аллах, една,
Аллах е самодостатъчна[55]
Той нито ражда, нито е роден.
И няма друг сравним с него."
(Коран: 112/1-4)

Както виждаме в следващия стих, всичко, което съществува, има си мярка в очите на Аллах:
И всичко с него е чрез (поради) мярка.
(Коран: 13/8)
Therefore, there is only One God and without His Unity above all, nothing can exist, nothing can
mean anything, nothing can have any attributes. There are no other gods simultaneously or
consecutively. He is an All-Encompassing God. He is the ultimate and immediate cause of all. He is
not a partial cause.
3.1.3.5 SOME OTHER FACTS THAT SHOW US THE UNITY OF ALLAH ABOVE ALL
And not absent from your Lord is any [part of an] atom’s weight within the earth or within the
heaven or [anything] smaller than that or greater but that it is in a clear register.
(Quran: 10/61)

Blessed is He in Whose hand is the Sovereignty, and, He is Able to do all things.
(Quran: 67/1)
We can observe other examples which show that there is a unity above each thing and above all. For
example, if I drop a pen on the ground, I know that until it reaches the ground, the earth will rotate a
certain angle, or a photon on a star will go a certain distance. The photon cannot proceed a
millimeter without the pen proceeding a certain distance, and vice versa.
However deep we go in the micro levels, however backwards we go in time, we observe the same
situation.
The harmony of space-time and our ability to calculate, to compare, to predict and to enjoy show the
unity above all. This harmony although there is multiplicity in this universe, shows that everything is
subject to the will and powers of One All-Powerful God.
3.1.4 THE NAMES OF ALLAH
He is Allah, other than whom there is no deity, Knower of the unseen and the witnessed. He is the
Beneficent, the Merciful.
He is Allah, other than whom there is no deity, the Sovereign, the Pure, the Peace, the Bestower of
Faith, the Overseer, the Majestic, the Compeller, the Superior.
Glory to Allah! (High is He) above whatever they associate with Him.
He is Allah, the Creator, the Initiator, the Designer; to Him belong the most beautiful names.
Whatever is in the heavens and earth is exalting Him. And He is the Majestic, the Wise.
(Quran: 59/22-24)

In the Quran, Allah lets us know many of His attributes. For example, The One, The Creator, The
Designer, The Knower, the Beneficent, the Merciful, The Forgiver, The Near, The Truth, The Mighty
Doer of What He Wills, …
His unity is very important in terms of all His attributes. For example a god who is not All-Powerful
cannot be Creator. A god who does not have knowledge cannot be the Beneficent… Therefore in
Islam there are not different gods who have different attributes. There is a reference to this in the
following verse:
Had there been within the heavens and earth gods besides Allah, they[56] both would have been
ruined. So exalted is Allah, Lord of the Throne, above what they describe.
(Quran: 21/22)
И той ни позволява да знаете също че е Несравнимият. Той не се роди, нито е той родих. Той е
мъж, нито жена. Той не е ограничен с пространството или времето. Това е защо си картини не
могат да бъдат изтеглени, и няма снимки на Аллах в джамии или в други ислямски места.
Аллах е нашият най-добър приятел, който също е източник на най-голямата любов[57]. Той е
Нашият постоянен приятел. Едно от неговите имена е приятел. Той е с нас, където сме. Той има
пълно познание за нас, и той има цялата власт над нас. Аллах знае ни, когато бяхме в утробите
на нашите майки, той ни познава, когато умрем. Той знае нашите тайни, той знае нашите
слабости. Той не е необходимо нищо от нас, но той ни дава милиарди предпочита всяка
секунда. Той ни призовава към неговата милост и благосклонност. Но ние сме ограничени в
отговор на неговите разговори.
Аллах е мъдър.
Всичко в крайна сметка идва от него. Както се казва в Корана в глава 53 стих 43, той е този,
който прави да се смея и той е този, който прави да плаче[58]. Но неговата милост е по-голям.
Аллах е близо. Той е по-близо до нас дори от нашите родители. Там е не посредник между нас
и Аллах. Следователно няма нито религиозната йерархия, нито религиозни клас в
исляма.Например ако ходжата, който е човек, който води молитвата в джамиите не е налице,
инженер или търговец или друг човек, който знае как да се молим може да доведе молитва.
По този начин мюсюлманин моли само и директно към Аллах.
3.2

ПО-ДОЛУ

Тогава мислите, че сме ви създали напразно и че ни ви да не се връща?
(Коран: 23/115)
3.2.1 ОПИСАНИЕ
На този ден ние се навивам небето като свитък на писания; точно както ние произхожда
първият създаването, така че ние изготвя го отново.
Това е нашето обещание, и ние ще го изпълним.

(Коран: 21/104)

[Ще бъде] в деня, земята ще бъде заменен от друг земята,
и небето [както и],
и всички същества ще излезе преди Аллах, една, Prevailing.
И вие ще видите престъпници, които ден свързани помежду си в окови,
(Коран: 14/48-49)

[Не] там е дошъл при човека за период от време, когато той не е нещо [дори] споменава?
В действителност ние създадохме човек сперматозоиди-капка смес, че можем да опитам и ние
го чувам и виждам.
Наистина ние го водим на начина, той бъде благодарен или той бъде неблагодарен.
Наистина ние сме подготвили за disbelievers вериги и окови и блясък.
Наистина праведните ще пият от чаша [на вино] чиито смес е от Kafur,
Пролетта на които [праведния] служители на Аллах ще пиете;
Те ще го правят излияния напред е в сила [и изобилие].
Те [са тези които] изпълни [им] обеща и страх на един ден, чиито злото ще бъде широко
разпространена.
И те дават храна независимо от любов към него, към нуждаещи се, на сираци и пленник,
[Каза], "които се подават само за лика на Аллах.
Желаем не от вас награда или благодарност.
Наистина, ние се страхуваме от нашия Господ един ден строг и печален."
Така Аллах ще ги предпази от злото на този ден,
И да им блясък и щастие
И ще ги възнагради за това, което те търпеливо издържа с градина [в Рая] и коприна [дрехи].
[Те ще бъдат] полулегнал в него от украсена дивани.
Те няма да виждат в него всяка (изгаряне) слънце или [страница].
И близо до над тях са си нюанси,

И ще се понижат неговите струпани плодове да бъдат изписани в съответствие.
И там ще бъде разпространен сред тях съдове от сребро и чаши от кристал,
И чаши, направени от кристално чистото сребро, от които те са определили мярката.
И те ще се даде да пие чаша [на вино] чиито смес е джинджифил
[От] фонтан в рая на име Salsabeel.
Там ще разпространява сред тях млади момчета, прави вечен.
Когато ги видите, ще ги мисля (като красива като) разпръснати перли.
И когато търсите там [в Рая], вие ще видите удоволствие и голямо владичество.
На жителите ще бъде зелени дрехи от фина коприна и брокат.
И те ще бъдат украсени с гривни от сребро,
И техният Господ ще им даде пречистване напитка.
[И тя ще се каже], "наистина, това е за вас награда,
И вашите усилия е било оценено."
(Коран: 76/1-22)

В действителност престъпниците ще бъде наказанието на ада, пребъдва вечно.
(Мъки) не ще се облекчи за тях, и те ще бъдат потопени в унищожаване с дълбоко съжалява,
страдания и в отчаянието в тях.
And We did not wrong them, but it was they who were the wrongdoers.
And they will call, “O Malik[59], let your Lord put an end to us!”
He will say, “Indeed, you will remain.”
“We had certainly brought you the truth, but most of you, to the truth, were averse.”
Or have they devised [some] affair? But indeed, We are devising [a plan].
Or do they think that We hear not their secrets and their private conversations?
Yes, [We do], and Our messengers are with them recording.
(Quran: 43/74-80)

On the Day We will say to Hell, “Have you been filled?” and it will say, “Are there some more,”

And Paradise will be brought near to the righteous, not far,
[It will be said], “This is what you were promised for every returner [to Allah] and keeper [of His
covenant]
Who feared the Most Merciful unseen and came with a heart returning [in repentance].
Enter it in peace. This is the Day of Eternity.”
They will have whatever they wish therein,
And with Us is more.
(Quran: 50/30-35)

Those will have a share of what they have earned, and Allah is swift in account.
(Quran: 2/202)
One day we will die. And one day there will be the end of the present phase, that is to say our
universe will collapse for a new startup, for the final, stable and permanent phase[60]. This final
phase is called the Hereafter.
The hereafter is a continuation of the present life. It is both physical and spiritual. The ending time of
the present phase is not known by anyone other than Allah.
There will be some common and different elements between the present phase and the final phase.
Physical, chemical and biological rules will be different to some extent than those experienced in the
present phase.
The mixture of the good and bad that we see in the present universe will be removed and they will
be distinguished in the next phase. The locations of the good and evil will be different. And the
consequences of the good will be coupled with the good-doers, and the consequences of the evil will
be coupled with the wrongdoers. The first will happen in the part called the paradise or the gardens,
and the latter will happen in the part called the hell. Allah knows what other parts will be in the final
phase.
As mentioned in the following verse, the rewards of Allah for the good-doers in the hereafter will be
much more when compared with the punishment for the evildoers:
Whoever does an evil deed will not be recompensed except by the like thereof; but whoever does
righteousness, whether male or female, while he is a believer, those will enter Paradise, being given
provision therein without account.
(Quran: 40/40)
3.2.2 SIGNS OF THE HEREAFTER
And whoever desires the reward of this world We will give him thereof;

And whoever desires the reward of the Hereafter We will give him thereof.
And We will reward the grateful.
(Quran: 3/145)
As we see in the above verse, we are invited in this life to make a decision which relates to the
hereafter. So to make this decision we have to have a true knowledge about it.
And the hereafter is about the future from a human perspective.
So, to understand it, we can use the general tools we use to predict the future:
In worldly terms, we predict the future by making generalizations. For example, we see that a stone
falls again and again when we let it again and again, then we say that it will fall the next time we let it.
So, we expect the same event to happen under the same circumstances.
Also, an important concept in our predictions is the concept of “balance”. For example if I bought
something worth USD200, this means that I will have to pay in the future USD200 under certain
conditions.
Another tool we use to know the future is the information given by the ones who have a competence
about the future events. For example we listen to the meteorology experts to know about the future
weather conditions, and we plan according to what they say.
As long as we do not experience the hereafter observations, as human beings, we will have to use
the above tools to predict the future. Therefore, in parallel with the Quran, our explanations about
the hereafter will progress as follows: We will first reach conclusions about the acts of Allah based on
our observations in our universe; we will make generalizations relating to them including the concept
of balance; and we will confirm these with His words.
When we observe the universe, we see that Allah is Active and He has the ability and the will to
recreate. The following verses state these facts:
Is not He, who created the heavens and earth, able to create the like of them? Yes indeed; He is the
Creator, the All-knower.
(Quran: 36/81)

As We originated the first creation, so shall We produce it again.
That is Our promise, and We will fulfill it.
(Quran: 21/104)
Whatever we observe in this universe is a sign that shows us an Owner of unlimited powers above all.
Our observation gives us a conclusion that this All-Powerful is the source of billions of favors and that
He puts His powers into action. And also we conclude that He is also able to use His powers more
extensively.

When we observe the universe, we see that relating to Allah there are two determinants of the
recreation: The first of these is the ability of Allah to recreate, and the second is His will to recreate.
The second will relate to the existence of certain reasons and goals for Him in recreating.
If “a person” has the “means” and “reasons” to do something and if that person “promises” to do it,
if he has integrity then most probably he will do it. In this universe we see clearly that Allah is very
strict in performing His actual plan.
So in the following parts we will analyze the means and reasons regarding the hereafter.
3.2.2.1 ALLAH IS ABLE TO RECREATE
Of course Allah who has created and who creates is also able to recreate as we see in the following
verses:
Does man think that We will not assemble his bones?
Да наистина; Ние сме в състояние да възстанови пръстите си[61].
(Коран: 75/3-4)
И както виждаме в следните стихове, създател, който ни е създал на първо място е естествено
може да пресъздаде ни:
И те казват, "когато ние сме кости и разпадна частици, ще ние [наистина] бъде възкресен като
ново творение?"
Казвам, "да сте камъни или желязо; "от доставчик" или"[всяка] създаването на това, което е
страхотно в гърдите си." И те ще казват, "който ще възстанови ни?"
Казвам "този, който ви роди за първи път."
(Коран: 17/49-51)
И както виждаме в следния стих, създаване на една единствена душа или цялото човечество не
прави разлика за Аллах по отношение на лекота:
Вашето творчество и вашите възкресението са като но като една единствена душа.
(Коран: 31/28)
В миналото като аргумент за по-долу е била невъзможността на отдих. Но днес, този аргумент
не изглежда да бъдат много устойчиви, както и открития в генетиката.
Както е обяснено по-горе, тъй като абсолютната "единство" на Всемогъщия Бог, ще има никой,
който да ограничи правата си.
Така че не може да очакваме го да ограничите себе си да създаде само една вселена със само
временни последици.
Това са всички заключения, които да се базираме на нашите наблюдения на сегашната вселена.

3.2.2.2 АЛЛАХ Е ПРИЧИНИТЕ И ВОЛЯТА ДА ПРЕСЪЗДАДЕ
Той създава това, което той завещания.
(Коран: 30/54)
Вселената в който живеем е просто специална структура на Вселената сред неограничен брой
алтернативи. Там е не фактът, че ни задължава да смятат, че това е единствената възможна
форма на Вселената. Ако това не е единствената форма на възможна вселена, и ако той влезе в
съществуването след това е бил личен избор за цялата си действителното състояние. И както
Обясних в горните части, има достатъчно доказателства, които ни показват една власт над него.
Ако тази вселена е следствие от личен ще, тогава ще има голове за него на нивото на
съответното лице, който е на по-високо ниво от тази вселена.
От друга страна въпреки, че ние наблюдаваме, че всяка част от тази вселена е за определени
цели, и тя представлява единство само по себе си, ние също видите, че това е временно и не
самодостатъчна. Поради това е изцяло self-defining, нито изцяло завършена в себе си като цел
за съществуването си собствен.
Затова можем да очакваме последователни етапа на малко по-различно естество на личните
цели на по-високо ниво, където ще бъдат изпълнени.
След като разгледа над способността на Аллах да пресъздаде, нека сега разгледаме в известна
степен причините да пресъздаде. В следните ние ще разгледа как нашите наблюдения водят
ни да разберем по-долу по отношение на причини:
3.2.2.2.1 АЛЛАХ Е ДОБРЕ: ТОЙ ДЕЙСТВА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРИЧИНИТЕ
Той е всемогъщ слугите си,
и той е мъдър, Знаещият.
(Коран: 6/18)

О, хора, ако сте в съмнения за възкресението, тогава [смятат, че] наистина,
Ние ви създадохме от прах, а след това от сперматозоиди-капка, тогава от вкопчването съсирек
и след това от една буца плът, оформени и неоформени, че ние може да ви покаже.
И ние се заселят в утробите, които ние ще за определен срок, след което ние ви донесе като
бебета и след това [ние разработваме ви] че може да достигне зрялост си [време на].
И сред вас е този, който се приема в ранна смърт, и сред вас е този, който се връща към найгрохнал [стария] възраст, така че той знае, след [веднъж като] знания, нищо.
И виждате безплодна земята, но когато ние изпращаме го дъжд, quivers и набъбва и расте
[нещо] на всяка красива двойка.

Това е, защото Аллах е истината и защото той дава живот на мъртвите и защото той е над
всички неща, които са компетентни и [че те могат да знаят] че час идва няма съмнение за това
и че Аллах ще възкреси тези в гробове.
И на хората е той, който спорове за Аллах без знанието или ориентиране или поучително книга
[от него],
(Коран: 22/5-8)
Както виждаме в горните стихове, когато наблюдаваме Вселената, ние виждаме, че нещата се
случват по определени причини и към определени цели. В по-горе стихове Аллах дава пример
за създаването на човешко същество, различни неща, създадени по време на тази създаването,
както и различните етапи към една определена цел. Нищо в тези етапи е съвпадение, нищо не
е безполезна. В самото естество на всичко Аллах постави тази функция, че всичко е най-малко
по една причина, и Аллах поддържа тази функция на всичко. Каквото наблюдаваме ни показва,
че създател и крепител е мъдър, и каквото той създава в съответствие с неговите качества.
Така можем да кажем, че в своята цялост тази вселена не разполага гол?
3.2.2.2.2 ИМА ПРИЧИНИ ЗА ТАЗИ ВСЕЛЕНА
Тогава мислите, че сме ви създали напразно
и че ни ви да не се връща?
(Коран: 23/115)

И сме създали не небето и земята и всичко, което е между тях, за обикновената игра,
Ние не се създаде ги освен в истината, но повечето от тях не знам.
(Коран: 44/38-39)
Всичко е за поне една от причините, ние разбираме, че Аллах е мъдър. Ето защо създаването
на тази вселена в своята цялост също трябва да бъде с причина.
Като пример за изясняване на това да предположим, че намерите писалка някъде. Вие знаете,
че това е направено така, че тя ще се използва да пише. Защо? Защото, първо, тя е проектирана
в тази форма; на второ място е консумират някои материали да го; трето материал, използван
за това може да се използва за друга цел; Четвърто, този, който го знае за вземане на перо,
знае за писане; пето ако има такава причина, тогава усилията, изразходвани за дизайн и да го
направи ще бъде само отпадъци, които не е нещо разумно, но лицето, което е в състояние да
го направи, трябва да бъде разумен.
Като този например когато наблюдаваме Вселената, виждаме, че с нейните галактики, със
своите планети, с живота си, със своите физически закони, с неговите системи, с изкуствата в
него, със своите красоти, тя не може да се направи напразно. Същото се отнася за нас както и.

Ако смятаме, че способността ни да анализирате, нашите уши, очи... ние може да заключи че
ние не са били създадени само за да яде, пие и спи и изчезват завинаги.
Поради това са временни, частите на тази вселена, и това е един огромен продукт, е видно, че
тя е създадена за определени цели. В противен случай би било загуба.
От друга страна нямаме никакви причина да се твърди, че смъртта е краят. Смъртта е само
един от етапите. Дори когато бяхме земята, или дори преди това, е имало волята на Аллах за
всеки един от нас; Затова преминаваме етапи. Чрез смъртта ние се върнете към земята, но
няма категорично доказателство, че са завършени етапи. И ние сме информирани в следните
стихове, че етапите ще продължи до убедителни етап:
Вие със сигурност ще пътуват от етап към етап (в този живот и в по-долу).
(Коран: 84/19)

Всяка душа ще вкусят смърт, и само ще се даде си [пълен] компенсация в деня на
Възкресението.
Така че той, който е съставен от огъня и допуснати до Рая ще са успели.
И какъв е животът на този свят с изключение на ползването на заблуда.
(Коран: 3/185)
Както виждаме в следното изявление от Корана тази част от живота в този временен свят е
само за някои причини, и този етап на живота не е съществена част от живота:
И той, който смята, че каза: "О, моите хора! Следвай ме, аз ще ви насочи към правилния курс;
O ми хора! Живот е само средствата (до край),
Но по-долу ще бъде домът на стабилност."
(Коран: 40 / 38-39)
Някои от причините са както следва:
3.2.2.2.2.1 ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЛАГОСКЛОННОСТТА НА АЛЛАХ
Той (Аллах) е Всемилостивия, Милосърдния.
(Коран: 59/22)

Вашият Господ е суверенна изпълнител на това, което той завещания.
(Коран: 11/107)

Знам, че животът на този свят е увеселителен и отклоняването и украса,
И една от друга и конкуренцията в увеличаване на богатството и децата,
Като пример за дъжд, чиито [резултат] растежа на растенията угодния земеделци;
После изсъхва и виждате, че се оказа жълто;
След това става [разпръснати] отломки.
И в по-долу е тежко наказание и прошка от Аллах и одобрение.
И какво е светски живот с изключение на ползването на заблуда.
(Коран: 57/20)
Ако Аллах е благотворния и Могъщият вършител на това, което той завещания, тогава той може
да създаде среда, където той може да дари му благосклонност.
Аллах благотворния ни казва, че той воля и може да даде постоянна благосклонност. На
мястото на тези постоянни облагодетелства е рай, която е идеална, доколкото Аллах
завещания.На това място няма болка, няма страх, няма враг, няма недостиг на ресурси и скръб.
На това място има щастие и мир[62].
Аллах също е воля да има същества, които имат определени познания и правомощия. Той
създава хора с възможности и способности, за да изберете добро или зло; за да направите и да
знаете доброто, както и злото както ние виждаме в следните стихове:
И ние, каза, "O Адам, живеят, вие и вашата съпруга, в Рая и Яжте от тях в [лекота и] изобилие от
където ще.
Но не подход това дърво, да не бъде сред нарушителите."
(Коран: 2/35)
Но също така Аллах е забранено на входа на лошо, арогантен, лъжете и неблагодарни в Рая.
Има препратка към този факт в следните стихове:
Но Месия каза:
"Децата на Израел, поклонение Аллах, Моят Господ и вашият Господ. Той, който сътрудници
нищо с Аллах, Аллах е наистина забранени рай за него и неговата обител е в огъня.
Нарушителите има няма помощници."
(Коран: 5/72)
По този начин той позволява входа в този рай за човешки същества, които искрено изберете да
влезе там, които са в хармония с божествената стойности и които правят добри дела. Така че
съществен и постоянен мястото, където ще стане неговата благосклонност е рай, както е
обяснено в следните стихове:

За тези, които правят добро (дела) е добротата и Екстра.
Няма тъмнина ще покрие им лица, нито унижение.
Тези, които са спътници на Рая; те ще пребъдат в него вечно.
Но те, които печелят злодеяния, компенсация на зло деяние е еквивалентен, и унижение ще ги
покриват.
Те ще са от Аллах не протектор.
Той ще бъде, ако лицата им са покрити с парчета от нощта толкова тъмно [те са].
Тези, които са спътници на огъня; те ще пребъдат в него вечно.
(Коран: 10/26-27)
В контекста на постоянно благосклонността на Аллах една от причините, за които той е създал
ни в тази фаза в тази вселена е да ни даде възможност да направят нашия избор за настоящите
и крайни етапи. В следните стихове той изяснява това:
И всеки, който желае награда на този свят, ние ще му даде
и всеки, който желае награда на по-нататък ние ще му даде от нея.
И ние ще възнаградим благодарен.
(Коран: 3/145)

И казват: "истината е от вашия Господар, така че всеки, който завещания да му повярвам; и
всеки, който завещания да го проявиш неверие. "
(Коран: 18/29)

Наистина ние го водим на начина, той бъде благодарен или той бъде неблагодарен.
(Коран: 76/3)
В контекста на постоянно благосклонността на Аллах Втората причина, за която той е създал ни
в тази фаза е да се разграничат с обективни критерии онези, които са добри от тези, които са
зли, тези, които се опитват да се покоряват на Аллах и отговарят на божествената стойности от
тези, които не, тези, които са скромни от тези, които са арогантни, и така нататък. Следните
стихове се позовава на това:
Имаше воля на Аллах, той щеше да ви направи една нация [обединени в религията], но [той
предназначени] да тествате ви в това, което той ви е дал; така че карай да [всичко, което е]
добър. За Аллах е вашето завръщане, всички заедно, и той [тогава] ще информира ви, които сте
използвали, за да се различават относно.

(Коран: 5/48)
Следователно Аллах ще връчи му постоянно благоприятства за тези, които изберат да повярва
в тях и които искат тях, които се възползват от посланията на Аллах и, които изберат да
съответстват на божествената стойности.
Това са всички естествени последици от Бог, който е благотворния и активни.
И в Рая то ще бъде постоянно че Аллах е благотворния.
3.2.2.2.2.2 ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИСТИНАТА
Аллах е истината.
(Коран: 22/6)

Че той трябва да докаже истината да е истина,
И false невярна,
Въпреки, че престъпниците го ненавижда.
(Коран: 8/8)

"И наистина, ние или вие сте при ориентиране или в ясно грешка."
(Коран: 34/24)

Наистина ние предлагахме доверието към небето и земята и планините, и те отказаха да го
носят и се страхува но човек [се ангажира да] го носят.
Наистина той е несправедливо и невежи.
[Е] така че Аллах може да накаже лицемер мъже и лицемер жени и на мъже и жени, които
други свързват с него и че Аллах може да приема покаянието от вярвайки, мъже и жени се
счита.
И все е Аллах прощава и Милостивият.
(Коран: 33/72-73)

Така че истината е създадена и премахват е какво правят.
(Коран: 7/118).

Ще бъде скрита истината или престой в държавата на знания завинаги?
Има цели по отношение на нас. Ние сме част от сцената за изпълнение на истината.
Аллах знае истината. Но последиците от истината ще бъде изпълнена. Той създава тази вселена,
той създава много същества, които вкус правомощията си и неговата милост и той ни е създал.
Той ни позволи да се направи разграничение между правото и грешен, лош и добър. И той
създава милиарди знаци за истината в нашата същност, в земята и в небесата. И той ни показа
истината и правилния път в си съобщения, които той изпраща чрез неговите пратеници. И той
ни е дал свободата да изберете пътя, искаме. И той ни даде известно време, така че ние
разберете истината.
Той ни трябва да бъде в хармония с истината в нашите вярвания, думи и действия.
Сега в този свят има хора от различни мнения, убеждения и действия. И един ден, ние ще
умрем. И в един ден - ние не знам времето - тази вселена ще се срине за ново начало. И тогава
той ще бъде заменен. Тогава всички ще бъдат пресъздадени, физически и духовно. И всеки ще
бъде дадена на записи на това, което той или тя вярва в и каза в настоящата част от нашия
живот.И ще има Съдния ден, когато Аллах ще съди с пълна справедливост.
След това тези хора, които са в хармония с истината в техните вярвания, думи и дела ще бъдат
възнаградени и насочени към съответните места в Рая. Тези хора, които не отговаря на
истината ще бъде наказан и насочени към съответните места в ада.
По този начин истината ще са произвели последствията и истината ще бъде изпълнена. Минус
пъти минус прави плюс, плюс пъти плюс прави плюс. Така както верността на истината и фалша
на фалшивото ще бъде видима. Последствията ще бъдат изпълнени. Това ще се случи в
наказание за лоши дела и възнаграждаване за добри дела. И, както се казва в Корана:
Така че всеки, който един атом теглото на добра воля видите; и всеки, който прави един атом
теглото на злото ще го видите.
(Коран: 99/7-8)
Като резултат във всички размери и във всички степени, истината ще бъде видима за всички и
изпълнени. Нека напомня тук, че едно от имената на Аллах е истината[63].
Като истината е вечен, последствията от съответстващи или неизправната с него в убеждение
ще бъде завинаги.
3.2.2.2.2.3 СЪЗДАВАНЕ НА БАЛАНС
Но тези, които проявяват неверие, "час няма да дойде да ни."
Казвам, "да, от моя господар, той ще произлезе за вас. [Аллах е] Познавачът на невидимото. "
Не отсъства от него е един атом тегло в рамките на небето или земята или [е] по-малък от този,
или по-голямо, освен че е в ясно регистър.
Че той може да възнагради онези, които вярват и направите праведни дела.

Тези ще има прошка и благородна разпоредба.
Но тези, които се стремят срещу нашите стихове [търси] да предизвика неуспех за тях ще бъде
болезнено наказание от фал характер.
(Коран: 34/3-5)

Това е той, който е назначил ви viceroys в земята и повдигна някои от вас в чин над другите, че
той може да се опита ви в това, което той ви е дал. Сигурно си Лорд е бързо в възмездие; и със
сигурност той е изцяло прощава, всички състрадателен.
(Коран: 6/165)

Всичко принадлежи на него.
(Коран: 27/91)

И небето, той вдигна и установи баланс.
(Коран: 55/7)
Аллах е установила баланс в тази вселена. Например всички физически уравнение или
химически уравнение се сбъдва, когато правим експеримент. И ако не идва вярно, казваме, че
е "Ние" направил грешка. Те ни показват важността на баланса за създателя.
По този начин ние се баланса във физическия свят, предоставено. Това ни показва, че Аллах
завещания и може да се установи баланс в малкия подробности. Така че Аллах, който може и
който е пожелал да се установи този баланс във физическия свят е на ход може да се установи
баланс, във Вселената на доброто и злото. И той ни информира, че той е решителна при
установяването на такъв баланс[64] тъй като ние забележите в следните стихове:
Така че всеки, който един атом теглото на добра воля го виждам,
И всеки, който прави един атом теглото на злото ще го видите.
(Коран: 99/7-8)

Аллах сътвори небето и земята в истината и така че всяка душа може да бъде обезщетен за
какво го е спечелила и те няма да бъдат третирани несправедливо.
(Коран: 45/22)
3.2.2.3 КОМУНИКАЦИЯ И ОБЕЩАНИЕ ОТ АЛЛАХ

В действителност този Коран води към това, което е най-подходящ,
И дава добри вести за вярващите, които правят на праведни дела, които имат голяма награда.
И че тези, които не вярват в отвъдното
Ние сме подготвили за тях болезнени наказание.
(Коран: 17/9-10)
За тези, които са убедени за органа на Аллах пряката логическа връзка към по-долу е
съобщение на Аллах, който е Всемогъщият и Всезнаещият.
Аллах е най-Знаещият какво ще се случи, така че само той може да ни информирате перфектно
за по-долу, както е заложено в следните стихове:
И няма да ви информира като този, който е изцяло-наясно.
(Коран: 35/14)
Освен това за всеки вярващ в Всезнаещият и всемогъщ Бог, едно съобщение като Корана не
може да избяга познаването на такъв Бог. Като Корана Тората и Евангелието има препратки
към по-долу, както и. Всезнаещият и всемогъщ Бог има властта да се предотврати или поправи
широко приетите съобщения за по-долу, дадена в негово име от някои хора, тези съобщения са
били подвеждащи. За всеки вярващ в Бог, който е мощен и Знаещият би било възможно, че Бог
не елиминира широко разпространение Лъжата, говори в името му? Аллах казва следното по
този въпрос:
Или да казват: "Той е изобретил за Аллах лъжа"?
Но ако Аллах воля, той може да запечата над сърцето си.
И Аллах елиминира лъжата и истината се създава от думите му.
Всъщност той е знаейки това в гърдите.
(Коран: 42/24)

Или да казват: "Той е изобретил?"
Казват, "ако съм го измислил, притежават нищо за [защитата] ми от Аллах. Той е найпознаването на тази в която се занимавате.
Достатъчно е той като свидетел между Мене и тебе, и той е и Всеопрощаващият Милосърдния.
"
(Коран: 46/8)

Е той изобретил за Аллах лъжа или има в него лудост?
По-скоро, те, които не вярват в отвъдното ще бъдат в наказанието и [са] екстремни грешка.
След това те не гледам на това, което е пред тях и какво е зад тях на небето и земята?
Ако трябва ще, ние може да причини на земята да ги погълне или може да падне върху тях
фрагменти от небето.
Всъщност в това е знак за всеки служител, връщане назад [на Allah].
(Коран: 34/8-9)
3.2.3 ПРАКТИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПО-ДОЛУ[65]
И не забравяйте нашите служители, Авраам, Исаак и Яков - тези на сила и [религиозни] визия.
В действителност ние ги избрахме за изключително качество:
Възпоменание на дома [на по-долу].
(Коран: 38/45-46)
Има практически последици от вярва в по-долу, за хората, така и на обществото, както е
обяснено в следното:
3.2.3.1 ЗНАЕЙКИ, ЧЕ ИМА СТАБИЛЕН ЖИВОТ
И той, който смята, че каза: "О, моите хора! Следвай ме, аз ще ви насочи към правилния курс;
O ми хора! Живот е само средствата (до край),
Но по-долу ще бъде домът на стабилност."
(Коран: 40 / 38-39)

И Iblees[66] е вече потвърдено чрез тях си предположение, така че те го последваха, с
изключение на една страна на вярващите.
И той е над тях няма орган освен [тя е постановиха] че може да направим очевидно, който
вярва в по-долу от кой от тях е под съмнение.
И вашият Господ, над всички неща, е настойник.
(Коран: 34/20-21)

Предоставяне на живот на този свят е, но малко в сравнение с по-долу.
(Коран: 9/38)

И те ще казват,
"Слава на Аллах, който е отстранен от нас, [всички] скръб.
Наистина нашият Господ е Всеопрощаващият и Appreciative.
На неговата щедрост е направил ни да живеят в жилището на вечния живот, в който няма
умора ни assails нито умора."
(Коран: 35/34-35)

И живот не е но отклоняване и забавление.
И наистина, в дома на по-долу, това е (Вечният) живот, само ако те са знаели.
(Коран: 29/64)
От една страна имаме цял живот, който е като една точка в сравнение с огромен срокове, и от
друга страна има огромно усилие в нас за вечността. Ако не, изравнена, този конфликт ще бъде
източник на скръб и дисхармония с истината.
Животът ни в този свят е много малко, в сравнение с това, което можем да си представим.
Какъвто и светски радост, ние се радваме, и каквато и болка, ние страдаме в този живот ще
бъде забравен. Независимо дали живеем в най-луксозните жилища, независимо дали ние
заемат най-високите постове, всички от тях ще бъде забравен. Така че дори ако искаме да
забравим, че сме смъртен или дори ако ние не си спомням, имаме знанията в дълбините на
нашето съзнание, че ще има край на всички наши радости, удоволствия, нашите пътувания,
нашите срещи...
От друга страна каквото имаме, включително нашите мисли, чувства, органи, клетките са
насочени към вечността. Например ако огън докосва нашата страна, го слагаме назад охотно и
неохотно.
Са механизмите в себе си цел за вечността, в съответствие с истината, или са те просто илюзии
и се край и да изчезнат завинаги?
Мотивацията в нас за вечността и знанието, че този живот е твърде ограничен може да доведе
до огромна скръб и конфликти. И наистина, краят на благосклонността на Аллах, които ние се
радваме в този свят може да бъде огромна загуба. Това е трудно за човек да се радва докато се
счита, че всичко ще приключи до смъртта, докато се счита, че един ден той няма да може да се
види, да чуе, да диша, да се движат... завинаги.
Така че това лице може да се опита да се насладят на радостите на този живот, докато се
опитва да забрави за смъртта. Се опитва да забрави за смъртта ще изисква някои борба. Също
така които отговарят на душата, която е разрешено да разберат безкрайно с ограничен

радостите на този живот е трудно. И така опитвайки се да отговарят на един от само
увеличаване на светските удоволствия ще предизвика сериозни нарушения.
Затова често виждаме примери на хора, които имат за цел удвояване на богатството си,
въпреки че те имат милиарди долари, докато има милиони хора, които са гладни, когото те не
помагат много. Също така виждаме хора, които провалят в усилията си да увеличат богатството
си светски законно и които се опитват да получат правата на другите по незаконен
начин.Отново ние чувам от хора, който вкуси всички удоволствията на този живот, но се
самоубие, защото те виждат, че те не са доволни от светските удоволствия.
Но човек, който знае къде отива; кой знае, че този живот е един етап на подготовка за по-долу,
че смъртта е само етап да бъде приет ще съпоставили си стремежи с вечен живот, както в
действителност и в мисълта. По този начин каквото той цели ще се припокриват с всички
измерения на неговата природа. И този човек няма да се опита да се радват на радостите на
този живот по неуравновесен начин и ще се възползват от радостите на този живот в баланс,
мир и щастие като същевременно дава благодарение на Създателя.
3.2.3.2 ОТЧЕТНОСТ
И ние се установи скалите на правосъдието за деня на Възкресението,
Така че никоя душа не е третиран несправедливо изобщо.
И ако има [още] теглото на синапено семе, ние ще го изведе.
И достатъчно сме като счетоводител.
(Коран: 21/47)

Той е с вас, където и да сте
И Аллах е гледач на това, което правите.
(Коран: 57/04)
В този свят понякога хората, които извършват престъпления срещу други ненаказани.
Надеждата на неоткрити и наказва може да направи някои хора извършват или продължават
престъпленията си. Но факта, че всичко е записано и ще бъде обезщетен обезкуражава много
хора от извършване на престъпления и насърчава много хора да вършат добри дела. И има
много действителни примери в това отношение.
Също безнадеждност не бъде възнаградено за добри дела за другите, жертви и страдания,
необходими за тези добри дела може да попречи на хората да правят добри дела.
Следователно ситуация, където изпълнители на добри дела и нарушителите видите
последствията от техните дела ще насърчава праведните за добри дела и да разубеди злодеец
от зли дела. Вследствие на вярата в по-долу причини и ще причина света да бъде по-добро
място.

3.2.3.3 ЩАСТИЕТО НА БОЖЕСТВЕНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ
След това ние третира податели като престъпници?
(Коран: 68/35)
Има престъпници, които убиват хиляди хора, които крадат милиарди долари, които разстрои
много хора. Края на този свят е, че всички те отиват на гробището като праведните. В много
случаи това е ситуация, която може да разстрои човек, който се грижи за справедливост.
Следователно решение ден и следните процедури и последствията са важни вкусно факти за
тези, които се грижат за правосъдието.
3.2.3.4 СТИМУЛ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
Всяка душа ще вкусят смърт.
След това ни ще ви бъдат върнати.
(Коран: 29/57)

Вие със сигурност ще пътуват от етап към етап (в този живот и в по-долу).
(Коран: 84/19)
В този свят ние проучване, ние увеличаваме нашия опит. Въпреки това всички знаещи хора, те
умират, те изчезват с техните познания и опит. Въпреки че те са наследени и използва в някои
случаи от бъдещите поколения, от лична гледна точка, има алея за слепи по отношение на
подобряване.
За невярващ в по-долу, от лична гледна точка всички подобрения нищо не стават за
съответното лице в момента на смъртта.
Но за вярващия в отвъдното, смъртта е само етап. За него всеки развитие и целта се регулира с
крайната цел на получаване на удоволствието от Аллах. И тази цел изисква една да увеличите
работи добре и да станат по-добри и по-добри. И тази работа и това подобрение трябва да
продължи дори до смърт.
И дори и след смъртта и в по-долу, както виждаме в следващия стих, всички останали
неприязън, ще бъдат премахнати от сърцата на добри изпълнители, и те ще достигне крайната
пречистване с помощта на Аллах:
И ние ще се премахнат, каквото и да е в рамките на техните гърди на негодувание, [а] течаща
под тях са реки.

И те ще кажат, "Хвала на Аллах, който ни ръководи това; и ние би никога не са били
ръководени ако Аллах не ни ръководи.

Със сигурност пратеници на нашия Господ е дошъл с истината." И те ще се нарича, "Това е рай,
които ви са направени да наследи за това, което сте използвали, за да се направи."
(Коран: 7/43)
Така че за вярващ в по-долу, развитие е излишно, нито безплодни като смъртта не е краят.
3.2.3.5 СТИМУЛ ЗА МИСЛЕНЕ И ИЗБОР
Това са тези, които са разменили насоки за грешка и прошка за наказание. Как пациентите са в
преследване на огъня!
(Коран: 2/175)
Особено с обещанието на ада, което е непоносимо място и с обещание за рая човешко
същество се задвижва да вземе окончателно решение, или да следват това, което Аллах
изисква или не. В противен случай може да се реши, че той може да издържи наказанието, и
той не би си струва да мисля много за Бог или за периода след смъртта. По този начин той
може да твърдят, че неговото неверие не е тъй си ungratefulness, но тъй като той е бил твърде
зает да работи на по-важни въпроси. Обещанието на непоносима наказание затваря вратата
към такова лицемерие.
Така в резултат на по-долу на лице, което е била предмет на покана на Аллах ще направи
съответното решение във всички случаи, и ако той отхвърли, той ще се пое риска като тези,
които го правят по следните стихове:
И вярващия човек от семейството на Фараона, който ме вярата си каза, "да убиеш един човек
[само] защото той казва:"Моят Господ е Аллах"докато е привлякъл изчистите доказателства от
вашия Господ?
И ако той трябва да бъде разположена, след това върху него е [последица от] лъжата; но ако
той трябва да бъде достоверен, там ще ви порази някои от това, което той обещава."
(Коран: 40/28)

Виждали ли сте този, който забранява,
Служител, когато той се моли?
Виждал ли, ако той е при ориентиране
Или enjoins правда?
Виждал ли, ако той (неверник) отрича (ориентиране на Аллах) и се обръща,
Той не знае ли че Аллах вижда?
Не! Ако той не преставам, ние със сигурност ще го плъзнете от челото,

Лежи, грях челото...
(Коран: 96/9-16)
По дяволите, може да звучи несправедливо за някои. Въпреки това въпреки че в този свят, тя
може да изглежда, че, в по-долу, то ще не, защото disbelievers след това ще видите, че всички
неща, които те заменят Аллах със са нищо и че всичко идва от Аллах. И те ще носят свидетел, че
въпреки че те ясно са "видели" знаците на Аллах, те са "избрани" въвеждане на ада. Тези,
които заменя Аллах с идоли, човешките същества, природни сили, физически
взаимоотношения, обекти и т. н ще видите, че тези неща е сила на всички.
Един пример за това от Корана е както следва:
И [внимавайте деня] Когато Аллах казва: "O Исус, синът на Мария, вие казвате на
хората,"взехте ми и майка ми като божества освен Аллах?""
Той казва, "въздигнат си ти! Не е за мен да се каже, че към която имам няма право.
Ако бях го казал, вие ще го известни.
Знаеш ли какво е в себе си, и аз не знам какво е вътре в себе си.
Всъщност тя е ви, който е Познавачът на невидимото.

Казах не за тях, с изключение на това, което ми, да се покланят на Аллах, Моят Господ и вашият
Господ заповяда. И аз бях свидетел над тях, докато аз бях сред тях; но когато сте прекратили
живота си (на земята), сте били наблюдателя над тях, и вие сте над всички неща, свидетел.

Ако трябва да ги накажат наистина те са вашите служители; но ако сте прости им наистина е ви,
който е величествена, мъдри."

Аллах казва, "това е денят, когато вярна ще се възползват от тяхната истинност. За тях са
градини [в Рая] под кои реки поток, в който те ще траят вечно, Аллах да е доволен с тях и те с
него. Това е голям успех."
(Коран: 5/116-119)
В по-долу disbelievers не ще могат да обвинявам никого, но сами. Те няма да имат никакви
аргумент на всички, които ще покажат, че те са разумни в техните вярвания в идолите. Тази
ситуация е обяснено в следните стихове:
И ние със сигурност са ги донесе една книга, която ние подробно от знания - като насоки и
милост за хора, които вярват-.

Ли те очакват освен нейния резултат? Дойде денят му резултат, тези, които го игнорират преди
ще каже: "пратеници на нашия Господ е дошъл с истината, така че там са [сега] всички
застъпници да се застъпвам за нас или ние може да бъде върната на направи различно от ние
използвахме да правя?"
Те ще са загубили себе си,
И от тях е това, което те използват, за да се измисли.
(Коран: 7/52-53)

И ако [колкото] дъх на наказанието на вашия Господ трябва да ги докоснат, те сигурно ще каже,
"О горко ни! Наистина ние сме били злодейците."
(Коран: 21/46)

[Когато] истинската обещанието е достигнал; след това изведнъж очите на тези, които вярваха
ще бъде гледаше [в ужас, докато те казват], "О горко ни; Ние е бил разсеян от това;Напротив
бяхме злодейците."
(Коран: 21/97)
От друга страна, мюсюлманин трябва да искане от Аллах вход в Рая и защита от ада. Това се
счита като мито, молитва, следствие от неговото смирение и част от неговата servantship.
3.3

АНГЕЛИТЕ

И всеки, който disbelieves в Аллах, неговите ангели, неговите книги, неговите пратеници и
последния ден със сигурност е отишло много заблудени.
(Коран: 4/136)

И със сигурност нашите пратеници (Ангел) дойде на Авраам с добри вести;
Те казаха: "Мир." Той каза, "Мира," и не се бавете в привеждането [ги] печено теле.
Но когато видя ръцете си не достигат за него, той ги е отказано доверие и почувствах от тях
задържане.
Те казаха: "не бой. Ние са били изпратени на хората на партида."
(Коран: 11/69-70)

И на Аллах prostrates, каквото е в небето и всичко, което е на земята на същества и ангелите
[както и], и те не са арогантни.
(Коран: 16/49)
Ангелите са творения на Аллах, които не са дефинирани с физични или биологични правила,
които ние знаем. Те нямат Пол; те не се размножават, не ядат и не пият. Те изпълняват
определени задължения, дадена от Аллах; не изберете да се подчини на Аллах.
3.4

ПРАТЕНИЦИ НА АЛЛАХ

И ние не изпрати пред вас, [О, Мохамед], някой от месинджърите освен че те яде храна и ходи
на пазарите.
И сме направили някои от вас [хора] като опит за други,
Ще имате ли търпение?
И някога да е вашият Господ, виждайки.
(Коран: 25/20)
Аллах е по същество, свързани с неговите послания на човечеството чрез хора той е избрал.
Тези хора се наричат пратеници на Аллах.
Пратеници са по природа като други човешки същества. Но те са на високо ниво по отношение
на някои човешки квалификации, като морални ценности. Основната причина те са получили
божествено послание е изборът на Аллах. Има препратка към този факт в следните стихове:
[Е] Въздигнатият над [всички] градуса, собственик на трона; Той поставя вдъхновение на негово
командване при когото той завещания на слугите да предупреждава за деня на събранието.
(Коран: 40/15)
3.4.1 ПРАТЕНИЦИТЕ КАТО МОДЕЛИ ЗА ПОДРАЖАНИЕ
Посланици, които са стойности като истина, доброта, благодарност, правдата до голяма степен
са също модели за човечеството, както виждаме в следните стихове:
Там със сигурност е за вас в пратеник на Аллах отличен модел за всеки, чиято надежда е в
Аллах и в последния ден и [които] си спомня Аллах често.
(Коран: 33:21)

И наистина, (О, Мохамед) са с голям морален характер.
(Коран: 68/4)

И ние даде на Авраам, Исаак и Яков - всички [от тях] ние ръководим. И Ноа, ние водим преди.
И сред неговите наследници, Давид и Соломон и работа и Йосиф и Мойсей и Аарон. По този
начин ние награждаваме изпълнители на добро.
И Захария и Йоан и Исус и Елиас и всички са били на праведните.
И Исмаил и Елисей и Йона и много - и всички [от тях] ние удобно над световете.
И [някои] сред техните бащи и техните потомци и техните братя - и ние ги избрахме и ние ги
водим на прав път.
Това е напътствието на Аллах, от която той води когото той завещания на неговите служители.
Но ако те са други, свързани с Аллах, тогава за тях ще бъде каквото правят.
Това са тези за които дадохме орган и Писанието и пророчеството. Но ако disbelievers го
отричат, ние вече са го поверено на хора, които не са disbelievers в него.
Това са тези, които Аллах е активна, така че от техните указания вземат пример.
Казват, "аз питам вас за това съобщение няма плащане. Не е но напомняне за светове."
(Коран: 6 / 84-90)
Това е много важно, че Аллах изпратил си послания чрез пратеници, които той е назначен от
човешки същества. Че той е избрал човешки същества като нас и че той ги показва като
примери за нас е важен факт, че ни мотивира и ни дава надежда, че можем да бъдем успешни
в начина, по който Аллах ни показва. В противен случай ние не може да бъде надежда за успех.
Също благодарение на посланици, които са като нас и пример събития, предизвикателства, те
имали и техните реакции като човешки същества, ние можем да разберем как трябва да се
държат като човешки същества[67]. Поради тази причина Аллах дава много примери за тези
човешки същества в Корана и други светите книги: можем да видим в Корана, как те държи
като приятел, като лидер, като член на семейството, като служител на правителството, като
съдия, като служител на Аллах, като човек, който е извършил грешка, като човек, който страда,
като млад човек, като стар човек... Исторически записи, особено за последния Пророка
Мохамед (мир нему) показват в детайли как той се държи като бизнесмен, като съпруг, като
държавник, като съсед, учител... Също така виждаме в тях как да бъде благодарен, добър,
полезен, пациента, просто, скромен...
Аллах може да са свързани си послания чрез просто ангели или книги. Но в този случай, ние не
може да намери примери като бащите, като приятели, като лидери, като членове на
семейството, като бизнесмени..., които са одобрени от Аллах. От друга страна в този случай
може да се каже например ", но те са ангели, и ние не сме ангели, така че как може да се
надяваме да бъде успешна?" Но тъй като Аллах е избрал като модели за подражание хора сред
себе си, който е имал подобни силните и слабите страни, които са изядени, се е омъжила, е
бизнес, поиска прошка, имаше здравословни проблеми, умира..., тогава можем да се надяваме
да бъде успешна, защото сме от същия вид като пратеници и Аллах ни казва, че те са били
успешни.

3.4.2 НЯКОИ ПРАТЕНИЦИ СА ПРОГНОЗИРА И ПОТВЪРЖДАВА
Пратеници прогнозира някои бъдещи пратеници, както виждаме в прогнози за Пророка
Мохамед (мир нему). Някои от тези прогнози са, както следва[68]:
В Стария завет / Второзаконие/18/18-19 виждаме следните твърдения: "ще ги вдигне пророк от
братята си, като тебе и ще туря думите в устата му; и той се говори им всички че аз ще го
командва. И тя ще се сбъдне, че всяко лице, което не ще се вслушат ми думи, които той се
говори в името ми, аз ще изисква това от него.[69]”
Пророкът Мохамед (мир нему) не е евреин, но той дойде от поколението на пророка Авраам
чрез сина му Исмаил (мира бъде върху тях). Следователно бъдещите пратеник се казва, да се
увеличи от "сред братята си", сред "тяхното потомство", нито измежду "себе си". И че пророк
ще бъде "като" Моисей (мир нему). Пророкът Мохамед (мир нему) е наистина като Мойсей
(мир нему) по много начини, като също е светски лидер.
Също така Аллах постави думите му в "устата" и "той говори на людете си" че Аллах "му
заповядал": Пророка Мохамед (мир нему) никога не се чете нищо, никога не пише нищо в
живота си, като прогнозира, Той рецитира Коран, словото на Аллах. Тази книга е написана в
паметта си[70] и това е само книжниците, който го е написал надолу.
Отново Пророка Мохамед (мир нему) е победа над противниците си, което потвърждава също
се казва в горния стих на Второзаконие като "той идва да премине, че всяко лице, което не ще
се вслушат ми думи, които той се говори в името ми, аз ще изисква това от него."
Също така, в Новия завет, в Евангелието на Йоан, част 16 стихове 12-13 на Исус Христос (мир
нему) казва, че той не е могъл да се отнасят до неговите хора истина, тъй като те не са могли да
го носят. И той дава добрата новина, че ще дойде друг пратеник, който ще доведе до всички
истината: "имам още много неща да кажа пред вас, но вие не може да ги носи сега. Обаче,
когато той, Духът на истината[71], дойде, той ще ви упътва на всяка истина: защото той не се
говори за себе си; но каквото чуе, че ще говори: и той ще ви покаже неща, за да дойде. "
Тези прогнози са били също така, какво точно се случи с Пророка Мохамед (мир нему) който е
бил неук, както виждаме ясно в Корана:
Тези, които следват Messenger, неграмотен пророк, когото те намерят написани в това, което
имат на Тората и Евангелието, които enjoins върху тях, което е правилно и им забранява, какво
не е наред и прави законно за тях добри неща и забранява за тях злото и облекчава ги на
тяхната тежест и оковите, които са били при тях. Така че те, които са повярвали в него, го
удостоява, съм го и следват светлината, която е изпратен с него, това е тези, които ще бъдат
успешни.
(Коран: 7/157)

Четохте ли (О, Мохамед) всяка книга преди това (този Коран), нито пиша всяка книга (каквато) с
дясната си ръка. В този случай наистина, последователите на лъжата може да се съмнява.

(Коран: 29/48)

Ние ще ви направи рецитират (Коран), [О, Мохамед], и няма да забравя,
(Коран: 87/06)
Е чудотворната че Мохамед (мир нему) които са знаели нито писмено, нито четене, свързани с
книга като Корана. Хората, които са написани на книга или може би само един цялостен текст
може да си представите как не би било възможно да напишат книга, без да може да пише,
нито да чете. И да напише книга като Корана ще бъде дори невъзможно за някой, който е
грамотен, както е посочено в предизвикателството в следните стихове:
И ако сте в съмнения за това, което сме изпратили върху нашия слуга [Мохамед], след което
произвеждат сура[72] подобни от него и призовават вашите свидетели, освен Аллах, ако трябва
да бъде достоверна.
(Коран: 2/23)
Пристигането на Мохамед (мир нему) също е потвърждение на Мойсей и Исус (мир се върху
тях) в, че техните прогнози не са били напразни.
Така, в съответствие с предвижданията на предишните посланици, приблизително 1400 години,
Аллах, свързани с човешки същества си подготвено съобщение за последен път, чрез си
окончателен пратеник на цялото човечество, наречен Мохамед (мир нему). В следващия стих
има препратка към този факт:
Мохамед не е баща на [всяко] един от вашите мъже, но [той] пратеник на Аллах и последният
от пророците. И Аллах е пълно познаване на всички неща.
(Коран: 33/40)
Като Пророка Мохамед (мир нему) доставено успешно окончателно и пълно съобщение на
Аллах за човечеството без никакви неясноти, и това съобщение е исторически защитен, няма
нужда за допълнително пратеници. И наистина след него там е не дошъл пратеник като него
или Мойсей или Исус (мир се върху тях) с ясно чудеса и знамения.
Пратеници се с чудесата, които показват, че те и съобщения, те са одобрени от Аллах, който е
абсолютно и който има власт над всички неща. Чудеса на пророците, Ной, Авраам, Моисей,
Исус (мир се върху тях) са широко известни. Пратеници не разполагат с правомощия да
произвеждат тези чудеса, но Аллах е.
Пророкът Мохамед (мир нему) също е обект на много чудеса, със силата на Аллах: сред
стотици исторически записани чудеса най-важното е Корана, който е книга пълна с
мъдрост.Коран съдържа също много научни факти, които не са били известни на човешките
същества в епохата, става ясно[73]. Има информация в Корана за събитията, които се случи
много векове преди времето на пророка Мохамед (мир нему), за тайни и частни събития в
своето време, за бъдещето са друга група от чудеса. По думите на пророка Мохамед (мир нему)
също виждаме подобни извънредни информация.

Чудеса свързани със свръхестествени събития като разделянето на Луната, чудесата, свързани с
изцелението случаи обикновено е невъзможно да се лекува, чудесата, свързани с повишаване
на храна и вода, чудесата, свързани със защитата на messenger са някои други видове на чудеса,
които исторически са били записани и свидетел от стотици хора. Някои от тези, които са
споменати в Корана.
3.4.3 НЯКОИ ДРУГИ АТРИБУТИ НА ПОСЛАНИЦИ
Пратеници дойде за човечеството, и те не са идентифицирани въз основа на християнството и
юдаизма или някакви специални етнос. Има обяснения за това в следните стихове:
Или да ви кажа, че Авраам и Исмаил и Исаак и Яков и потомците са евреи или християни?
Казвам, "Има ли повече знае или е Аллах?" И кой е по-несправедлив от този, който крие той
има свидетелство от Аллах? И Аллах не е знаел за това, което правите.
(Коран: 2/140)

Авраам е евреин, нито християнин, но той е бил един крен към истината, мюсюлмани
(подаване на Аллах). И той не е бил на езичници.
(Коран: 3/67)
Всички тези, споменати в Корана като пратеници са мъже. Пратеничеството е изключително
опасна работа, това е естествено. Почти във всички случаи някои disbelievers се опитва да
тествате Аллах или се опитва да спре насърчаване на посланието му вредят на неговите
пратеници, обидни, заплашващи, ранени, бойкотиране, убиване, техните приятели, техните
роднини...Поканата за Аллах изисква непрекъснато твърди работи ден и нощ. Всичко това
може да доведе жена пратеник да се подложи на допълнителни трудности, непоносима болка
и недостатъчно комуникация на съобщението. Благодарение на техните специални атрибути и
ситуации, ние наблюдаваме например че жените най-вече не предпочитат да работят в много
трудно сектори като строителство, минно дело... Международната организация по труда
определени регламенти, ограничения и препоръки за жени по отношение на нощен труд,
опасна работа, бременност листа и изискванията за поверителност... Така че е разумно това
Аллах ограничен Пратеничеството на жените.
Въпреки това, Аллах споменава в Корана, че той избра и като пример някои жени. Мери и
съпруга на Фараона (мира бъде върху тях) споменати в Корана са примери в това отношение.
3.5

КНИГИТЕ НА АЛЛАХ

3.5.1 НА СВЕТИТЕ КНИГИ В ОБЩИ
Той е изпратил върху вас, [О, Мохамед], книгата в истината, потвърждава това, което е било
преди това. И той показа Тората и Евангелието.
(Коран: 3/3)

Ние се отнасят до вас, [О, Мохамед], най-доброто от истории в това, което са разкрили ви на
този Коран въпреки че сте били, преди да го, сред непозната.
(Коран: 12/3)

Казвам, "има ли счита: ако (Коран) е от Аллах и вярваха в него, който ще бъде по-заблуди от
този, който е в екстремни разногласията?"
(Коран: 41/52)

И със сигурност сме направили Корана лесни за разбиране, но има ли някой, който ще има
предвид?
(Коран: 54/17)
Исляма изисква вяра в Светите книги на Аллах, както виждаме в горните стихове. В Корана,
светите книги свързани чрез Мохамед, Исус, Моисей и Давид (мира бъде върху тях) са били
споменати по име; но ние знаем, чрез думите на пророка Мохамед (мир нему) че е имало
много други пратеници. Те също така свързани с посланията на Аллах.
Книгите на Аллах са си съобщения, свързани с човечеството чрез неговите пратеници за да
дават основните познания на човечеството, така че те се ръководят, така че те могат да
отразяват върху него, така че те не следват сляпо религии, и така че те могат да бъдат успешни.
Следните стихове се позовава на това:
Този [Коран] е благословен книга, което са разкрили при вас, [О, Мохамед], че те може да
отразяват върху нейните стихове, и че тези на разбиране ще бъде напомнено.
(Коран: 38/29)
Тази информация се отнася до Аллах, на човешкото същество, Вселената, истината, живота, подолу, целите, начина, успеха, където ние идват от, където отиваме, какво трябва да направим,
как трябва да се, съответните примери, и много други важни въпроси, някои от които виждате
в тази книга, която четете. Думите на Аллах със своя стил или съдържанието му ни дават
обективна и директна информация за себе си, както прави обект, живо същество и
положително или отрицателно събитие. Това знание е полезна за успех в този свят и в очите на
Аллах.
В уводната стих на Корана Аллах казва:
Това е книгата, за което няма съмнение, насоки за праведните.
(Quran:2 / 2).
Някои аспекти на тези знания са били известни от човешки същества. В по-долу има препратка
към това:

Четене и вашият Господ е най-щедро
Кой преподава от сондата
Научи човека какво той не знае.
(Коран: 96/3-5)
Светите книги преди Корана са били обект на човешка намеса. В следващите стихове има
препратки към това:
И те не оценява Аллах с истинска оценка, когато заяви, "Аллах не показа на човешко същество
нищо."
Казват, "който показаха Писанието, че Моисей изведе като светлина и насоки на хората?
Вие [евреите] го направи в страници, разкриване [някои от] го и прикрива много.
И това, което знаеш, че не - нито вие, нито бащите ви учеха."
Да се каже, "Аллах [разкри това]." След това ги оставят в речите си [празно], забавни себе си.
(Коран: 6/91)

Правя ти пожелавам [надежда, O вярващи], че те ще вярват за вас, докато страна от тях,
използвани да чуя думите на Аллах[74] и след това го наруши, след като го разбраха, докато те
са се знае?
(Коран: 2/75)

Сред тях има някои неграмотните, които не знаят светите им книга; те следват собствените си
желания и не правят нищо, но предположения.
Така Горко на тези, които пишат Писанието със собствените си ръце, тогава казват, "Това е от
Аллах," за да ги обменят за малка цена. Горко им за това, което са писали ръцете им и горко им
за това, което те печелят.
(Коран: 2/78-79)
Въпреки това, като Пророка Мохамед (мир нему) е последният от куриери, в следните стихове,
Аллах дава гаранция за защита на книгата от него:
Всъщност това е ние, който изпраща надолу Корана и наистина, ние ще бъдем си настойник.
(Коран: 15/9)
И исторически Корана е защитен.
3.5.2 КОРАНА

Това е книгата, за което няма съмнение, насоки за праведните.
(Quran:2 / 2).
Мюсюлманин трябва да вярват в Корана; и той трябва да вярваме, че в оригиналния им форми,
Тората и Евангелието, и Псалмите са думите на Аллах.
3.5.2.1 КОРАНА Е ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО
Една от характеристиките на Коран е, че тя ясно обяснява всичко в някои основни аспекти. Това
се отбелязва в следните стихове:
Никога не е бил Корана, изобретил дикторски текст, но потвърждение на това, което е било
преди това и подробно обяснение на всички неща и ръководство и милост за хора, които
вярват.
(Коран: 12/111)

И сме изпратили ви книгата като пояснение за всички неща и като насоки и милосърдие и
добри вести за мюсюлманите.
(Коран: 16/89)
Това ниво на детайлност отменя нуждата от посредник между Аллах и лицето, което ще
интерпретира фундаментални проблеми[75]. Практиката на пророка Мохамед (мир нему) към
които Аллах прави ясни препратки са полезни и по отношение на пълнотата на последното
послание. Тази пълнота също така премахва необходимостта за допълнително пратеници.
Като истински източници на Коран, както и оригиналните текстове на Тората и Евангелието са
същите, има много прилики между съдържанието на Корана и Библията днес. Всички те каня
на Аллах и добри дела. Обаче тъй като предишните светите книги са били обект на промени,
има и основни разлики между съдържанието на новия и Стария завет и техните интерпретации
от своите последователи и Корана. Например в Корана Троица е ясно отхвърлено, докато за
повечето християни според текущата Евангелието е Троица. Исус (мир нему) не е нито Бог, нито
син на Бог според някои от стиховете на Корана връзка с този въпрос, са както следва:
И [внимавайте деня] Когато Аллах казва:
"О, Исус, синът на Мария, казваш на хората," взехте ми и майка ми като божества освен
Аллах?""
He(, Jesus Christ) казва:
"Въздигнат си ти! Не е за мен да се каже, че към която имам няма право. Ако бях го казал, вие
ще го известни. Знаеш ли какво е в себе си, и аз не знам какво е вътре в себе си. Всъщност тя е
ви, който е Познавачът на невидимото.

Казах да не ги с изключение на това, което ме (казва) командва: "поклонение на Аллах, Моят
Господ и вашият Господ. И аз бях свидетел над тях, докато аз бях сред тях; но когато ме
вдигнаха, сте били наблюдателя над тях, и вие сте над всички неща, свидетел."
(Коран: 5/116-117)
Можете да намерите някои други разлики между съдържанието на Корана и Библията в част
въпроси и отговори.
3.5.2.2 КОРАНА Е ЗАЩИТЕН
В Корана Аллах ни информира че той се спусна и той дава гаранция, че той ще го защити.
Корана първо е написана в памет на пророка Мохамед (мир нему) постоянно, както виждаме в
следните стихове:
Ние ще да ви разправям, [О, Мохамед], и няма да забравя, с изключение на това, което Аллах
трябва ще. Наистина той знае какво е обявена и какво е скрит.
(Коран: 87/6-7)

Преместване не езика си с него, [О, Мохамед], да се ускори с рецитация на.
Наистина, при нас е неговата колекция (в сърцето си) и (за да се направи възможно) си рецитал.
(Коран: 75/16-17)
Пророкът Мохамед (мир нему) е рецитиране на Корана и книжниците са го записвам и много
от приятелите му са били да го запомняне. През месеца на Рамадан Ангел Гавриил и пророка
Мохамед (мир се върху тях) са взаимно рецитиране и слушане на части от Корана, разкри, че
месец Рамадан. През последния месец на Рамадан преди Пророка Мохамед (мир нему) умира,
това се случи два пъти. Имаше около десет души, които са вече наизуст целия Коран когато
Пророка Мохамед (мир нему) умира. Имаше и много други хора, които са запомнили много
глави.
Скоро след Пророка Мохамед (мир нему) умира, писмено копие от целия Коран е събрана в
един ограничен том с потвърждаване на квалифицирани свидетели. И от този том са копирани
няколко тома. И Корана е защитен в първоначалната си форма и това е исторически факт. Има
само една версия на Корана навсякъде по света. Оригиналът и днес също наличен текст на
Коран е арабски, който днес е жив език. Всички свои думи, изречения и глави са налични в
оригинална форма, както ако те са били открити днес.
ТОЧКА 3.5.2.3 СТИЛЪТ НА КОРАНА
В стила на Корана говорещия като първият човек е Аллах[76]. Така че този стил не е така, че да
отразява разбиране или тълкуването на всяко човешко същество. Пророкът (мир нему) каза
точно това, което той получава без да се добавят или намаляване на нищо. Например един стих
започва като "Казват аз съм само човешко същество като теб"[77]… Така Пророкът се отнася
това и писателите го запишете. Пророкът (мир нему) не казва "Аз съм само човешко същество

като теб", той казва точно това, което той е разкрил. Така че стила на Корана е така че няма
човешка намеса съществува в нея, не дори всяка намеса на messenger. И всички от Корана
дойде само чрез устата на пророка Мохамед (мир нему) като човешко същество.
Този процес е точно като Исус Христос (мир нему) предречено в Евангелието на Йоан 16/13:
"обаче, когато той, Духът на истината[78], дойде, той ще ви упътва на всяка истина: защото той
не се говори за себе си; но каквото чуе, че ще говори: и той ще ви покаже неща, за да дойде. "
Пророкът Мохамед (мир нему), Коран, с духа на истината, която е в сърцето си и в негова памет,
упътвания в "всички" истина. И той не "говорят" на себе си, но той говори, каквато и той "чува".
Той получава откровение от Аллах, същия източник като източник на Исус Христос (мир нему)
както е посочено в следните стихове:
И по този начин са разкрили ви дух на нашата команда.
Вие не знаете каква е книгата или [е] вярата, но ние са го направили светлина, с която ние
водач, когото ние ще на нашите служители. И наистина, [О, Мохамед], ръководство за прав път.
(Коран: 42/52)
3.5.2.4 КОРАНА Е НЕПОДРАЖАЕМ
Както виждаме в следните стихове, Аллах кани тези, които са в съмнение за Корана да напишат
книга, толкова силна, колкото Корана и да го докаже с достатъчно свидетели:
И ако сте в съмнения за това, което сме изпратили върху нашия слуга [Мохамед], след това
произвежда глава подобни от него и призовават вашите свидетели, освен Аллах, ако трябва да
бъде достоверна.
(Коран: 2/23)

Или да казват: "Той го изобретил"? Да се каже, "след това донесе десет глави като него, които
са изобретили и призовават [за помощ] когото можете освен Аллах, ако трябва да бъде вярна."
И ако те не отговарят на вас тогава знам, че Корана е разкрита със знанието на Аллах, и че няма
никакъв божество освен него. Тогава ще [не] се мюсюлмани.
(Коран: 11/13-14)
В миналото е имало някои опити за производство на глави, като главите на Корана, но те не
успяха.
Друга покана е в следващия стих. Невярващ трябва да отговорите на следния въпрос, като
предложи книга освен Корана, които ще бъдат повече достойни да вярват в и да следват:
В това съобщение, след това ще те тогава вярват?
(Коран: 7/185)

В Корана има много научни факти, които не са известни или които са били срещу научни
вярвания доскоро. Но векове по-късно той е открил че това, което се казва в Корана е вярна.
Един може да намерите много такива примери лесно чрез търсене на ключови думи като
"чудеса в Корана" в интернет.
И по-долу са само няколко примера на факти, които са съществували в Корана[79] за векове, но
които са научно били открити наскоро:
Разширяването на Вселената:
И небето построен със сила, и наистина, ние сме Експандер [му].
(Коран: 51/47)
Големия взрив:
Са тези, които вярваха не счита, че небето и земята са съединени образувание, и ние ги
разделят и направени от вода всяко живо същество? След това ще те не вярват?
(Коран: 21/30)
Бариерите между морета:
Той освобождава две морета, среща [един до друг];
Между тях е бариера, [така] нито един от тях transgresses.
Така че кои от благосклонността на вашия Господ ще откаже?
От двете от тях се появяват перли и корали[80].
(55/19-22)
Това са само някои от примерите, които ни показват, че този, който изпраща на Корана има
пълни познания.
3.6

СЪДБАТА

И все е командването на Аллах съдба[81] постановено.
(Коран: 33/38)

Той на когото принадлежи властта на небето и на земята и който не е взел един син и не е имал
партньор във властта и е създал всяко нещо и го определя с [точно] определяне.
(Коран: 25/2)

И не отсъства от вашия Господ е [част] на Атом на теглото в земята или в небето или [нещо] помалък от този, или по-голяма, но че тя е в ясно регистър.

(Коран: 10/61)

Те казват, "Ако е всичко, ние може да направи по въпроса, някои от нас би не са били убити
тук." Казват, "дори ако сте били вътре си къщи, тези, които постановиха, да бъдат умъртвени
щяха да излязат да си смърт легла."
(Коран: 3/154)

Казват, "Никога не ще ние се удари освен от това, което Аллах е обявила за нас."
(Коран: 9/51)
3.6.1 ОПИСАНИЕ
Съдбата е направен от Аллах и е ясна и всеобхватна записи за създаването и събития,
създадени от Аллах. Съдбата има много различни аспекти.
По един начин е регистър, който включва също както светски и религиозни причина и ефект
отношения и дефиниции. Физически, биологични дефиниции на обекти, физичните закони и
съответните отношения или отношенията между лошите акт и съответните наказания могат да
бъдат цитирани като примери в това отношение. Това се обяснява частично в следните стихове:
Издигне името на вашия Господ, Всевишния,
Кой създал и пропорциите
И кой определя и ръководи [тогава].
(Коран: 87/1-3)

[Фараонът] каза, така че кой е Господарят на вас двамата, О, Моисей?
Той каза: ни Господ е той, който даде всичко си природа тогава го ръководи.
(Коран: 20/49-50)

И на хората е той, който спорове за Аллах без знанието и следва всеки непокорни дявола.
За него е писано, че всеки, който му отнема за приятел той наистина ще го подведе и ще го
води за наказанието на пламъка.
(Коран: 22/3-4)
Като разбира от следните стихове, по отношение на актовете на Аллах съдбата е като план:

И за всеки народ е [] срок.
Така че когато е дошло времето им, те няма да остане зад един час, нито ще те предшестват
[то].
(Коран: 7/34)

Така той[82] позоваване на своя Бог,
"Наистина, аз съм преодоляна, за да помогне."
След това откри вратите на небето[83] с дъжд вали,
И накара земята да взривят с извори,
И водите за въпрос вече предопределено.
(Коран: 54/10-12)

Аллах е написал: със сигурност ще надделее, аз и Пратеникът ми.
(Коран: 58/21)
Освен това съдбата има функцията на бюджет за разпределението на ресурсите, както е
посочено в следните стихове:
И там е не създание на земята, но това при Аллах е предоставянето й, и той знае му място на
жилището и мястото на съхранение.
Всичко е в ясно регистър.
(Коран: 11/6)
От друга страна съдбата е като исторически рекорд[84] от гледна точка на Аллах, който знае и
свидетелите бъдещето без ограничения на времето. Така че, въпреки че имаме свободна воля
до известна степен, всичко някога е известен от Аллах. В следващите стихове има препратка
към тези познания на Аллах:
Никоя душа не знае какво ще спечелите утре, и никоя душа не знае в каква земя ще умре.
Сигурно Аллах е всезнаещ, All-наясно.
(Коран: 31/34)

Той знае какво е пред тях и какво е след тях, и те обхващат не е нещо от неговите знания, освен
това, което той завещания.
(Коран: 2/255)

Наистина Аллах е някога, над всички неща, свидетел.
(Коран: 4/33)

Аллах обхваща всички неща.
(Коран: 4/126)

На Аллах принадлежи командата преди и след.
(Коран: 30/4)
Също така съдбата има свойството на предната и задната разрешение на Аллах за завещания и
актове на неговите творения. Нищо не може да се случи противоречащи си ще както се вижда в
следните стихове:
И това не е за душата да вярвам освен с разрешение на Аллах.
(Коран: 10/100)
3.6.2 ПОСЛЕДИЦИ ОТ СЪДБАТА ЗА ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА
Във всеки акт на Аллах, който знае всичко, включително и в бъдеще можем да приемем, че има
всички положителни аспекти на перфектен план във всеки случай, дори ако там е никакъв
записани план. Така че можем да очакваме всичко той не да бъде последователно и
балансирано като нещо перфектно планирано. Аллах не се нуждае от съдбата за създаване или
подържане на нищо. Въпреки това от гледна точка на човека, тя има определени последици
както е посочено в следните стихове:
Няма бедствие удари на земята или помежду си, освен че е в регистър преди ние да го
приведат в се. Наистина, че за Аллах, е лесно.
За да не се отчаяте, над това, което ви заобикаля и не ликува [в гордост] над това, което той ви
е дал.
И Аллах не всеки като самостоятелни заблудена и обича да се хвали.
(Коран: 57/22-23)
Този регистър има значителни последици за нас:
Съгласно съдба тъй като ние сме в well-determined рамка, ние също може да направи планове,
и можем да определим целите. Благодарение на това ние сме способни да мислят и да има
нашата собствена воля. В противен случай ние може да не са никакви приемственост, че ние
трябва да се мисли и да се свърже събитие (а) да събитие (б) или средства цели.

Също така без такава рамка, ние ще се чувстват много несигурна. Например ние живеем на
една планета, която се движи със скорост от хиляди километри в час. Има милиони
променливи, много от които, ако малко се отклонява ще ни накара да изчезне веднага.
Въпреки това всичко е под контрол, така че ние имаме едно силно чувство на сигурност. Ние
очакваме да живее следващия час, на следващия ден, на следващата година и ние можем да
направим планове, ние може да направи избор. От друга страна, дори ако някои бедствия[85]
се случи, ние ще знаем, че те са част от план на един Бог, който е мъдър; че те не са случайни;
че те са вече известни поне от Всемогъщият и Всезнаещият; и че те ще служат някои по-високи
цели.
От друга страна благодарение на съдбата, ние знаем, че всичко е под контрола на нашите
възлюбени един Бог, така че ние не сме безнадеждно. И благодарение на това ние знаем, че
нещо, което пропускаме може да отидете на друг един от неговите служители. Можем да се
отнасят всичко към системния регистър и регистър на нейния производител и тази машина за
себе си.
Ние ще разгледаме един въпрос за съдбата, свободна воля, отговорност, награда и наказание в
част 8.3.
4

ЦЕЛИТЕ, ДАДЕНИ ОТ ИСЛЯМА НА ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО

Това Начало на по-долу ние присвоите на тези, които не желаят exaltedness на земята или
корупция.
И (най-добър) резултат принадлежи към праведните.
(Коран: 28/83)
Ислямът е религия основава резултат. В Корана има много препратки към резултатите, Аллах
ни кани да се концентрира върху резултата; и той ни предупреждава да се deceived от
временно в следните стихове:
Пример за рай, които праведните са обещали, че е под него реки поток. Плодът е траен и си
сянка.
Това е в резултат на праведните, и резултатът от disbelievers е огъня.
(Коран: 13/35)
Според исляма най-основните избор човешко същество трябва да направите е да изберете
исляма или не. След това веднага възниква един голям въпрос: Какво прави исляма даде
човешко същество? Или с други думи, защо човек трябва да избере исляма? Каква е целта на
исляма по отношение на човешко същество?
И така в тази част, ние ще се изясни на основните цели и ползи, които исляма дава на човешко
същество. Също така ние ще даде информация за най-големият успех в живота ни според
исляма.
Човек не е създаден напразно, и той е създаден така, че той достига определени цели. Това е
важно съобщение на Аллах да ни, което ясно виждаме в следните стихове:

Тогава мислите, че сме ви създали напразно и че ни ви да не се връща?
(Коран: 23/115)
В следващия стих виждаме целите и основните елементи на най-големият успех:
Аллах ще кажа:
Това е денят, когато вярна ще се възползват от тяхната истинност.
За тях са градини [в Рая], под които се вливат реки,
В който те ще траят вечно,
Аллах е удоволствие с тях и те с него.
Това е голям успех.
(Коран: 5/119)
Тези цели са да получите удоволствие от Аллах; да бъде удовлетворен и доволен предпочита
той обеща и подготвени за праведен си служители, за да въведете рай; и да бъде в хармония с
истината.
4.1

ДА ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛСТВИЕ ОТ АЛЛАХ

Крайната цел на живота за мюсюлманин е да получите удоволствие от Аллах. Ако се постигне,
тази цел ще даде следните цели както: да се радваме от него, за да въведете рай и да се
постигне пълно удовлетворение в този свят и в отвъдния.
4.1.1 ПЪТЯ КЪМ УДОВОЛСТВИЕТО НА АЛЛАХ
Подцели и начина, по който водят до тази основна цел са както следва:
4.1.1.1 СПАЗВАНЕТО НА БОЖЕСТВЕНАТА СТОЙНОСТИ
Аллах има определени стойности. Той обича определени стойности. Така че човек, който обича
Аллах и иска да се позове на любовта си, също трябва да носят тези стойности и подобряване
на себе си в хармония с тях.
В следните стихове виждаме от собствените му думи някои от квалификации, той обича:
Аллах обича доброто-изпълнители.
(Коран: 2/195)

Сигурно Аллах обича онези, които се обръщат много (за него), и той обича тези, които чистят
сами.
(Quran: 2/222)

Allah loves the righteous.
(Quran: 3/76)

Allah loves the patient[86].
(Quran: 3/146)

Surely Allah loves those who trust [in Him].
(Quran: 3/159)

Indeed, Allah loves those who act justly.
(Quran: 5/42)
There are also qualifications that Allah does not love, so we have to get rid of such qualifications or
to control them. In the following verses we see some of the qualifications Allah does not love:
Surely Allah loves not the aggressors.
(Quran: 2/190)

Indeed, Allah does not love everyone treacherous and ungrateful.
(Quran: 22/38)

Allah does not love the corrupters.
(Quran: 28/77)

Indeed, He does not love the arrogant.
(Quran: 16/23)

Allah does not love the evildoers.
(Quran: 3/57)

The details about other divine values that Allah loves and about qualifications that He does not love
can be learnt from the Quran.
So, firstly and most generally, human beings including non-Muslims have to care about the universal
divine values that Allah loves and have to spend efforts to improve themselves regarding them so
that they may be candidate for being guided by Allah. An evildoer, unjust, arrogant person is not
entitled to the guidance of Allah, and is not accepted by Allah. So in order to be successful, and in
order to be a real believer, one must overcome such negative qualifications. The following verses are
some examples in this context:
Allah does not guide aright the unjust people.
(Quran: 2/258)

I will turn away from My signs those who are arrogant upon the earth without right.
(Quran: 7/146)

Indeed, Allah does not guide one who is a transgressor and a liar.
(Quran: 40/28)
Those negative qualifications will also form big psychological barriers that will prevent the belief in
an All-Powerful, an All-Knower God. For example, imagine a person who consciously or unconsciously
believes that he is the most important and the biggest as an individual, or as a citizen of a certain
country, or as a member of a certain nation, or as a human being. Such a person will have a
psychological problem in believing in a god who is more knower than himself. Unfortunately, the
present education systems, lifestyles, games, and other elements of the environment mostly
promote such an arrogant mindset. Also many religions promote a similar mindset by deifying human
beings, or statutes and gods made by human beings, or physical laws discovered by human beings…
4.1.1.2 OBJECTIVE MEASURES SHOULD BE FULFILLED TO GET THE PLEASURE OF ALLAH
To Him ascends good speech,
And righteous work raises it.
(Quran: 35/10)
To be successful one should improve himself regarding the values loved by Allah and comply
sincerely with those values through performing the requirements in the belief and action sides.
These requirements are very important because they are objective measures. Allah measures our
levels of compliance with His values not only based on our words, but also based on our beliefs and
our actions. Our words may be subjective and misleading. As we read in the following statements,
Allah uses objective criteria to evaluate us:

It will not be in accordance with your desires [Muslims], nor those of the people of the Scripture
[Jews and Christians];
Whosoever works evil, will have the recompense thereof, and he will not find any protector or helper
besides Allah.
(Quran: 4/123)

And of the people are some who say,
“We believe in Allah and the Last Day,”
But they are not believers.
(Quran: 2/8)
Therefore it is not possible to get the pleasure of Allah if a person is in full error in his beliefs and/or
his actions. A person who is righteous, humble, fair, thankful, and perseverant may be in harmony
with the truth in both belief and action categories with some efforts.
So, a person who is unjust, arrogant, ungrateful will only be successful and perform both belief and
action requirements if he overcomes these unwanted qualifications that are within him[87]. The
following verse is an example in this respect:
I will turn away from My signs those who are arrogant upon the earth without right.
(Quran: 7/146)
So, on one hand thanks to our beliefs and actions which comply with the truth, we can improve
ourselves in parallel with the divine values, and we can be entitled to the divine love and the
paradise. And on the other hand observing our beliefs and actions, we can measure where we are in
the universe of those values.
A person who complies with the divine values will first of all perform his duties toward his Creator. So,
he will recognize Him; he will believe in His Messages, His Messengers and His promises; and he will
worship Him. Such a person will also perform his duties towards others, namely the human beings,
the creatures, the environment…
And he will be advanced in degrees according to his relevant knowledge, belief and deeds as said in
the following verses:
Look how We have favored [in provision] some of them over others. But the Hereafter is greater in
degrees and greater in distinction.
(Quran: 17/21)

And for all there are degrees for what they have done, and so that He may fully compensate them for
their deeds, and they will not be wronged.
(Quran: 46/19)

But whoever comes to Him as a believer having done righteous deeds for those will be the highest
degrees.
(Quran: 20/75)

Allah will raise those who have believed among you and those who were given knowledge, by
degrees. And Allah is Cognizant of what you do.
(Quran: 58/11)
If we really have the necessary values and qualifications, then Allah loves us. Then we will have our
share of the following statements of Allah, and have reached the biggest success:
(To the righteous soul it will be said:)
“O fully satisfied soul!
Return to your Lord, well-pleased and pleasing [to Him],
And enter among My [righteous] servants
And enter My Paradise.”
(Quran: 89/27-30)

What a good servant!
(Quran: 38/44)

Verily, amid gardens and rivers shall the righteous dwell.
In the seat of truth,
In the presence of the potent King.
(Quran: 54/54-55)
4.2

TO REACH ALLAH’S PERMANENT FAVORS MADE FOR HIS RIGHTEOUS SERVANTS

If He will be pleased with us, He will make us also fully pleased with the favors He promised and
prepared for His righteous servants. One of His attributes is the Appreciative.
Muslims believe as said in the following statement in the Quran that Allah is:
What a good Patron!
(Quran: 8/40)
And that His mercy is immense[88]:
My mercy encompasses all things.
(Quran: 7/156)
In the present life also, the divine love, the belief in Allah, the values and actions required by Allah
are the only things that can satisfy us.
And the paradise is the place where we may be fully and permanently satisfied.
4.3

TO BE IN HARMONY WITH THE TRUTH

Allah will say:
This is the Day when the truthful will benefit from their truthfulness.
For them are gardens [in Paradise] beneath which rivers flow,
Wherein they will abide forever,
Allah being pleased with them, and they with Him.
That is the great success.
(Quran: 5/119)
As we see in the emphasis made to truthfulness in the above verse, an important element of the big
success is to be truthful, to be in harmony with the truth. If we are in harmony with the truth in what
we believe in, what we say, and what we do then this is a big step toward the biggest success.
To be truthful requires being in harmony with the most important truth.
As we see in the following verse, one of the names of Allah is the Truth:
Allah is the Truth.
(Quran: 22/6)
4.3.1 TO BE IN HARMONY WITH THE TRUTH IN WHAT WE BELIEVE IN
The truth is not the consequence of our personal beliefs, and it is independent from our personal
beliefs. The entire truth is one although there are many different belief profiles. Therefore all of the
different belief profiles cannot be in harmony with the truth simultaneously. For example, if a

Muslim is in harmony with the truth, then a polytheist is not; and if the polytheist is in harmony with
the truth then a Muslim is not. Logically both cannot be true altogether[89].
According to Islam it is very useful and necessary that our belief is in harmony with the truth, and it is
very dangerous to be in conflict with the truth. And in the following verses Allah tells us about the
source and the main channels of the truth:
Indeed, We have sent you, [O Muhammad], with the truth[90] as a bringer of good tidings and a
warner, and you will not be asked about the companions of Hellfire.
(Коран: 2/119)

Истината е от вашия Господар,
Така че никога няма да бъде сред съмняващите се.
(Коран: 2/147)
4.3.2 ДА БЪДЕ В ХАРМОНИЯ С ИСТИНАТА В ТОВА, КОЕТО КАЗВАТ И КАКВО ПРАВИМ
Това, което казваме, че трябва да бъде в хармония с истината, както е отбелязано в следните
стихове:
Кой е по-несправедлив от този, който е за Аллах и отрича истината, когато той е дошъл да му? Е,
там не е в ада пребиваване за disbelievers?
(Коран: 39/32)
Когато ние вярваме в и кажа нещо, тогава ние трябва да действа по съответния начин. В
противен случай ние трябва да мислим за причината за разликата между това, което правим и
това, което казваме. Може би ние не се грижи изобщо за истината, може би не сме искрени в
това, което казваме или може би ние сме лъжец; които са големи проблеми. Има препратка
към това в следните стихове:
О вие, които са повярвали, защо казваш какво не правиш?
(Коран: 61/2)
След като ние вярваме в и претендира да следваш истината, тогава това, което правим трябва
да бъде в хармония с това, което ние вярваме в, и това, което казваме, упоменати в следните
стихове:
Праведността не е че включите лицата си към изток и от запад, но правдата е [в] един, който
вярва в Аллах, в последния ден, ангелите, книгата и Пророци и дава богатство, независимо от
любов към него, на роднини, сираците, нуждаещите се, пътешественик, тези, които искат
[помощ], както и за освобождаването на роби; [и които] установява молитва и дава
задължителни благотворителност; [тези които] изпълни обещанието си, когато те обещават; и
[тези които] са търпеливи в бедност и трудности и по време на битка.

Това са те, които са достоверни;
И това е тези, които са на праведните.
(Коран: 2/177)
Това е единственият начин за голям успех.
Така че в следващата част ще намерите важна информация за важното действие на исляма.
5

5.1

ОСНОВИ НА ДЕЙСТВИЕ И ПЕТТЕ СТЪЛБА

ОСНОВИ НА ДЕЙСТВИЕ

Те вярват в Аллах и в последния ден, и те заповядват, кое е правилно и забрани какво не е
наред и бързам да добри дела.
И тези са сред праведните.
(Коран: 3/114)
Ислямът не се състои само от вярата. Ислямът също изисква действие[91]. Изисква поведение е
да се направи "добри дела"[92]. В Корана вяра обикновено са посочени добри дела.
Добри дела са делата, които са в съответствие с истината. Например тя беше отбелязано порано, че един от атрибутите на Аллах е, че той е "Един", и един от неговите качества е, че той е
"Близо". Така той е Бог на всички. И той е по-близо до нас дори от нашите родители, дори от
другите добри приятели. Така че ако ние всички имаме един и същ Бог, и ако той е по-близо до
всички нас дори от нашите родители, тогава тази истина ни прави като братя и сестри. Така че
ако ние сме като братя и сестри, след това по отношение на действие, например ние трябва да
помагат на другите, когато е необходимо. Ние трябва да се избегне вредят на другите.
Следователно ако храня гладни сираци, това е едно добро дело, защото аз и това лице са
служители на същия създател, който е по-близо до всеки един от нас дори от нашите родители.
Но, в рамките на същата логика, ако сме навреди някой без само причина, то това е лоша
постъпка. Това са само примери, които показват как може да се определи едно добро дело или
лоша постъпка.
Въпреки че добро действие може широко да се определи по такъв начин, Аллах заявява в
Корана, много добри действия в различни нива на подробност. Например, в един стих, Аллах
казва:
И когато са посрещнати с поздрав, поздравявам с поздрав от го или го; сигурно Аллах взема
под внимание всички неща.
(Коран: 4/86)
Или както виждаме в следващата, да бъде мил към друг и да се въздържат от насилие са много
важни:

А не равни са добро дело и лошото. Отблъсне [злото] от това [акт] което е по-добре; и тогава
ще стане този, когото между вас и него е вражда като, че той е топло приятел.
(Коран: 41/34)

И побързайте да опрощение от вашия Господ и рай като широко като небето и земята,
подготвени за праведните, които прекарват [в името на Аллах] по време на лекота и трудности
и които ограничават гняв и се прощава към човечеството; и Аллах обича изпълнители на добро.
(Коран: 3/133-134)
Добри дела, включително петте стълба[93] са полезни по много начини:
Те представляват нашите подчинение към Аллах и ни servantship му.
Те произвеждат обективни данни за това дали човек наистина отговаря на божествената
стойности или не; дали човек е наистина добра, или не[94].
Те ни помогне да подобрим паралелно с божествената стойности: например човек, който
постоянно благодаря Аллах, ще се подобри в благодарност, или лице, което дава
благотворителност ще се подобри щедрост.
Те ни помогне да преодолеем нашите слабости, които могат да съществуват в различни
отношения: човек, който може да даде хиляди долара по пътя на Аллах, може да не успеем да
се откаже от хранене за определен период, или обратното. Едно лице може да бъде в
състояние да се откаже от хранене за Аллах, но може да има трудности на арогантност в
поставянето на челото на земята за да се покланят на Аллах... Когато тези лица се изпълняват
изискванията на исляма, те ще са постигнали важни стъпки за преодоляване на своите слабости.
Добри дела ни помогне да подобрим нашата любов към Аллах, както и, както чрез добри дела,
ние ще претърпи някои трудности за него и ние ще го усетят тази любов ни поставя в действие.
Те ще бъдат полезни и в психологически, социални, икономически, екологични и други
измерения. Ние ще дадем съответните примери в следните части.
Нашите съответствието с тези изисквания ще помогне ни успех по отношение на текущия
живот[95]: Например бизнесмен, който се грижи за правосъдие, обикновено ще бъде поуспешни в своята дейност; и като цяло това поведение ще бъде добро за много хора. Както
виждаме в следващия стих, Аллах, който е мъдър възнамерява лекота за нас:
Аллах възнамерява за вас лесно и не възнамерява за вас трудности.
(Коран: 2/185)
Успех по този живот може да допринесе за успешното изпълнение на изискванията да
получите удоволствие от Аллах: например силно мюсюлмани в светските условия може да
даде повече благотворителни организации[96].

Въпреки това най-голямото използване на добри дела ще бъде техния принос, за да получите
удоволствие от Аллах; и да достигне неговата благосклонност той подготвени за своите
праведни Раби.
5.2

ПЕТТЕ СТЪЛБА НА ИСЛЯМА

Общите изисквания на исляма са много просторен и включва много от всеобщо одобрен и
изисква поведение. Ние може да споменем поведения пример в това отношение като вид към
родителите, съседите, околната среда; да работят усилено; да живее според по-рано, посочени
стойности като смирение, истинност, доброта, справедливост; да не бъде ревнив; за да се
избегне загуба, да са чисти, да покани за истината и за добри дела. Мюсюлманин трябва да се
съобразят с всички тези с цел получаване на удоволствието от Аллах. Това е много трудно за
мюсюлманин да бъде успешна, ако той не отговаря на тези изисквания.
Както виждаме в следните стихове, това, което е полезно за човечеството е много важно в това
отношение:
Той изпраща от небето, дъжд и долини поток според техния капацитет,
И торент носи нарастващите пяна.
И от това [руда] което топлината в огъня, желаейки накити и съдове, е пяна като него.
Така Аллах представя [пример] истината и лъжата.
Като за пяната тя изчезва, е гласове
Но това, което ползва хората,
Тя остава на земята.
Така Аллах представя примери.
(Коран: 13/17)
Сред тези изисквания също са тези, които са специфични за исляма и които са огромна част и
влияние в живота на практикуващ мюсюлманин. Специфичните изисквания за исляма
допринасят в голяма степен прилагането на горепосочените основни изисквания на исляма. От
друга страна те са много специална част от подчинение на Аллах и обслужващи го.
Основните изисквания, специфични за исляма се подчертава в Корана и те са публично
известни като петте стълба на исляма. Те са показания-отчет на свидетелствува за единството
на Аллах и Пратеничеството на Мохамед (мир нему)-, Ежедневна молитва, редовните
благотворителност, гладуване и поклонение. Те са подчертани от Аллах, както и другите
изисквания.Следните стихове е пример в това отношение:
В действителност мъже мюсюлмани и мюсюлманки,
Вярвайки, мъже и жени, се счита
Покорен мъже и жени, послушен,

Честни мъже и жени, вярна,
На пациента мъже и жени на пациента,
Смирените мъже и смирените жени,
Благотворителните мъже и жени, благотворителни,
На гладно мъже и жени на гладно,
Хората, които охраняват интимните части и на жените, които правят така,
И мъжете, които помня Аллах често и жените, които правят така
За тях Аллах е приготвил прошка и голяма награда.
(Коран: 33/35)
Така в следните части ние ще дадем някои подробности относно тези стълбове функции,
условията, методите, обезщетения и взаимоотношенията им с другите изисквания:
5.2.1 ОТЧЕТ НА КАТО СВИДЕТЕЛ НА ЕДИНСТВОТО НА АЛЛАХ
Да го изкачва добра реч,
И това повдига праведни дела.
(Коран: 35/10)
Първият стълб на исляма е свидетелството[97] за единството на Аллах и на servantship и
Пратеничеството на пророка Мохамед (мир нему). Това е декларация, която съдържа важна
част от истината и има потенциал за обединението на човечеството около една истина. Това е
като този: "Аз мечка свидетел, че няма друг Бог освен Аллах, и аз мечка свидетел, че Мохамед
е неговия слуга и пратеник му."
Твърдението "Няма друг Бог освен Аллах" (LA ILAHA ILLALLAH в оригиналния текст на арабски) е
като обобщение на всички светите книги. Това е първото условие за да получите удоволствие
от Аллах и въвеждане на Рая. Естествено човек би очаквате да получите удоволствие от някой,
в когото той вярва, нито да влезе в рая, който е създаден от Твореца, в когото той вярва.
Също така е условие за да се спаси от ада за тези, които са получили съобщение на Аллах:
И тези, които проявяват неверие и отричат нашите признаци, тези ще бъдат съучастници на
огъня; те ще пребъдат в него вечно.
(Коран: 2/39)
Допълнителни обяснения относно твърдението "Няма друг Бог освен Аллах" съществува
частично 3.1.1.
Втората част от показанията прави препратка към последен пратеник на Аллах, който свързани
с последното послание на Аллах, където всичко се изяснява. Този аспект на вярата е

необходимо за някой, който е известен за Пророка Мохамед (мир нему). Пророкът Мохамед
(мир нему) е човешко същество и служител на Аллах. Той не е Бог, нито част от Бога. Аллах е
избрал да си съобщение, се отнасят към нас. И той го показа като добър пример за нас.
Ако човек вярва в показанията, тогава това лице се счита като мюсюлмани. Това е между Аллах
и съответното лице. В исляма няма няма кръщение. Няма никой освен Аллах, който може да
приеме представянето на Аллах. След като открито декларира това свидетелство тогава
естествено той ще също се считат мюсюлманин от мюсюлманското общество.
Свидетелството е като подписването на договор между Аллах и лицето, което приема исляма.
С този договор лицето избира да има право на Рая и да получите удоволствие от неговия
Господ срещу отговаря божествена правила и ценности.
То също е признаването на своя Господ от служител. Признаването на Аллах прави голяма
разлика в мисленето и на практика. Като признава си Лорд, слугата разпознава себе си както
и.Без такова признаване и връзка към вечния индивида е като нищо в тази огромна вселена и
времева рамка. Например вероятно никой не ще го помня няколко века след като умира, и
дори ако той е запомнен, този спомен няма полза го. И никой не го знаеше дори само една
година преди да се роди. Така от гледна точка на човек, който не разпознава своя създател, той
е като нищо.
5.2.2. ЕЖЕДНЕВНА МОЛИТВАS
И молитва и дава [задължително] благотворителност, и независимо добро ви представи за
себе си ще го намерите с Аллах. Наистина Аллах, на това, което правите, е тъй.
(Коран: 2/110)
Вторият стълб на исляма е ежедневна молитва[98]. Има пет ежедневни молитви в исляма.
Всяка от тях отнема около 10 минути и те се извършват в време скоби. Например да
предположим, че обяд молитва начален час е в 13.00 и следобедна молитва начален час е в
17.00, тогава трябва да се извърши noon молитва между 13.00 и 17.00[99]. В противен случай се
счита като грях. Ежедневни молитви могат да се извършват не само в джамии, но навсякъде,
което е чист[100].
Ежедневни молитви се състоят от задължителни части и допълнителни части. Допълнителни
части по същество са според практиката на пророка Мохамед (мир нему). Тези части са
подобни и те се състоят от единици, които се състоят от субединици, като постоянни, поклони
надолу, прострация. Ежедневни молитви започва с намерението[101] и след това-"Аллах е
големият отчета[102] (това означава най-голямата в правомощията си, знания, помощ и така
нататък) ", и във всеки преход по принцип това е преизчислена. Когато се изправяте, първата
глава на Корана, наречена "отваряне" е рецитираха, тази глава е специална молба, дадена ни
от Аллах. Тази глава е както следва:
В[103] името на Аллах, благотворния, Милосърдния.
Похвала[104] [и благодаря] (дължи) на Аллах, Господа на световете.
Благодетел, милостив.

Майстор на деня на Страшния съд.
Това е да се покланяме и ви молим за помощ.
Ни води до правилния път,
По пътя на тези, при които сте връчи благоприятства, не от тези, при които е гняв, нито на тези,
които се заблудиха.
(Коран: 1/1-7)
Това е пълна комуникация между нас и Аллах, в това, че докато ние рецитират, по един начин,
ние се вслушваме в това, което Аллах казва, както и в други Аллах слуша това, което казваме,
като молитва. И след това, се рецитира някои още стихове. В следващите части, отчети на
благодари, хвали се рецитираха с молба за помощ.
Ежедневни молитви се изпълняват частично индивидуално и отчасти в обществото.
Мъжете са силно се препоръчва да се молят на задължително части от ежедневните молитви в
обществото. Жените не са такова изискване[105], но те могат да изберат да участват в молитви,
направено заедно. Ако двама или повече мъже са заедно, докато е време за молитва, те
трябва да изберете един от тях като "Имам" [106]. Имамът означава лидер. Важно е, че имам е
един от тях, който познава най-добре рецитал на Корана и религиозни познания. Имамът се
моли в предната част, пред Каба като другите. Други се молят в редовете зад него. Каба е
централната джамия в мека и Саудитска Арабия. Имам казва на глас на прехода думи първо и
преминава към следващата част на молитва и другите го следват[107] в хармония.
Подреденост е много важно в молитви, извършени заедно. По един начин това отразява
хармонията във Вселената: помня как коректна всяка вълна от на един лаптоп достига друг
лаптоп от другата страна на земята, като Аллах воля.
Мъжете и жените като цяло се молят на отделни места в джамии[108]. Освен петък молитва
молитви може да се извърши изцяло поотделно както и. Когато ние се молим в обществото,
ние чувстваме, че въпреки, че ние сме много, нашия Господ е един. Когато се молим поотделно,
ние се чувстват по-отношенията ни едно към едно с Аллах.
Ежедневни молитви са полезни в много отношения:
•
Благодарение на ежедневните молитви ние помним Аллах, както се подчертава в
следните стихове:
Всъщност аз съм Аллах. Няма няма Бог, освен мен така ме почитат и създаде молитва за моя
спомен.
(Коран: 20/14)
В исляма е важно да има силна съзнание за близостта на Аллах. Така паметта на Аллах е много
важно. Не е достатъчно да се помни, Аллах, веднъж на ден, или веднъж седмично или веднъж
месечно. За да разпределите определено време да се само Аллах пет пъти на ден ни помага да
подобрим нашите чувства на близостта и любов с Аллах. И както Аллах не е представена или

въображаеми като човешко същество или като устав или друг обект, и тъй като той не е
ограничен с пространството или времето, в молитви мюсюлмани не са никакви чувства на
разстоянието между него и Аллах. Тези факти позволява за чувствата на близост, както
виждаме в следните стихове:
И ние вече са създали човека и знам какво душата му нашепва за него, и ние сме по-близо до
него отколкото [му] вратна вена.
(Коран: 50/16)
Възпоменание на Аллах промени фундаментално за по-добре как погледнем на живота, в
света. Това ни прави положително. Ние може да обясня това със следния пример: първо да
допуснем, че сте закупили писалка и второ, да предположим че идентичен перо е дава на вас
като подарък от някой, който е много специален за вас. Вероятно перо във втората ситуация
прави ви много щастие въпреки че първата перо също има същите физически функции. Защото
перото във втората ситуация е не само перо, но и представителят на вниманието, любов и
добра воля на този специален човек към вас.
По този начин когато правим нашите ежедневни молитви и не забравяйте, Аллах често, всичко
става много по-смислено, ценни и красиви. Например, очите ни да ни видите, но също така и
по-важното, те показват внимание и на милостта на Аллах, на Всемогъщия, на нашия създател
за нас. По същата причина ако помним Аллах често, слънцето, Луната, въздуха, водата, нашите
семейства, приятели... стават много по-значими и красиви. Отново благодарение на този
спомен, възприемаме и не забравяйте, че те образуват едно цяло в хармония и солидарност
под един единство, мъдрост и контрол; и по този начин им красавици са още по-засилено за
нас. Също така благодарение на този спомен и любовта на Аллах, ние непрекъснато упражнява
нашите чувства на любов, и това ще ни помогне да имат по-силно положителни чувства към
всичко. Също така ние може да бъде обнадежден за непрекъснатост на всички тези красоти от
помощта и силата на Аллах Всемогъщия и вечен.
•
Ежедневни молитви са напомняния на божествената стойности. Благодарение на
ежедневните молитви ние се усъвършенстваме в все по-добър човек: знаейки, че един се
наблюдава от неговия създател, който е благотворния и Милосърдния, ще помогне един да
бъде по-добро и да се въздържат от това лоши дела. Виждаме препратка към този факт в
следните стихове:
В действителност молитва забранява неморалност и нарушения,
и възпоменание на Аллах е по-голяма.
(Коран: 29/45)
•
В традиционните всекидневни молитви Благодарим на Аллах и се усъвършенстваме в
все по-благодарен и не неблагодарни. Това са важни ценности, подчертава в Корана:
Нещо повече! но послужи само Аллах и бъди от признателните.
(Коран: 39/66)

Бъдете внимателни на (Ваше задължение е да) Аллах тогава, че може да благодаря.
(Коран: 3/123)

И да бъде благодарен за мен; и не да сте неблагодарни към мен.
(Коран: 2/152)
•
В традиционните всекидневни молитви ние поставяме нашите челото на земята. В
исляма, един от най-големите грехове е арогантност. Ние трябва да бъдат смирени, както към
Аллах, така и към своите Раби. Когато ние Прекланям и ние прострян в ежедневни молитви,
ние държавни че има сила, по-голям от нас; твърдим, че ние не сме преди всичко; твърдим, че
сме равни с другите се покоряваме на нашия Господ преди всичко. По този начин, ние се
опитваме да се усъвършенстваме стане скромен като подчертан в следното:
И търсят помощ в търпение и молитва.
И е трудно, с изключение на тези, скромен.
(Коран: 2/45)
•
Както бе споменато и в по-горе стиха, в традиционните всекидневни молитви ние
поиска помощ от Аллах. Молба за помощ на Аллах е основно изискване в исляма, както е
обяснено в съответните части на тази книга.
•
В ежедневните молитви служител получава най-близо до своя създател. Това е
непрекъснато среща на служител, който обича своя създател с неговия създател, който обича
слугата си.
В исляма ние се молим на Аллах с нашето съществуване. В ежедневните молитви ние се молим
не само с ума си, но и с нашия дух и тяло, с всички наши мускули, клетки. Ние сме, ние
Прекланям, ние смазан и седим със съзнанието на под неговото присъствие. Ние го помоли за
помощ, ние рецитират Корана. Ние помним неговата милост при нас, ние се чувстваме негово
близостта.
•
Благодарение на ежедневни молитви хората се запознаят, и те знаят за другите
щастливи или лошо развитие.
•
Ежедневни молитви допринасят за нашето здраве, както и. Един, който се моли мие
си ръцете, лицето, ръцете и краката преди молитви. Те са полезни за хигиена. Движенията в
молитва форма перфектен периодични упражнения и са полезни за здравето.
•
Ежедневни молитви ни помогне да подобрим в твърдостта, съчувствие за човешките
същества, време съзнание и дисциплина.

Ежедневни молитви са полезни в много други начини. Но най-важната последица от
ежедневна молитва е усещането и познаване на факта, че създателят на всички е с нас, където
и да сме.
5.2.3 РЕДОВНИ БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
О вие, които са повярвали, прекарват от това, което ние предоставиха за вас, преди да има
идва един ден, в който няма никакъв обмен и приятелство няма и без ходатайство.
И disbelievers, те са нарушителите.
(Коран: 2/254)
Благотворителност, щедрост и mercifulness са важни божествените ценности. Поради това
Аллах препоръчва да бъдем щедри, благ и милостив. И Пророкът Мохамед (мир нему) който
даде почти каквото имаше на нуждаещите се и по пътя на Аллах е един чудесен пример в това
отношение.
Грижа за другите и обществото е много важно в исляма, тъй като всичко е създаването и
служител на Аллах.
И както е подчертано в следващия стих, доброто на човешките същества е ценен, и да работят
за него ще произвежда постоянно и положителни последици:
Наистина, в създаването на небето и земята и редуването на нощта и деня и [голямо] корабите,
които плават през морето с това, което се ползва хора, и това, което Аллах е изпратен от небето
дъжд, като живот по този начин на земята, след като си lifelessness и разпръскване в него всеки
[вид] движещ се създание, и [му] насочване на ветровете и облаците контролирани между
небето и земята са знаци за хората, които използват причина.
(Коран: 2/164)
Съответно третият стълб на исляма е редовен благотворителност. В исляма молим Аллах с
нашето съществуване. Редовните благотворителност е направено с нашето богатство
молитва.Приоритет даваме на Аллах трябва да бъде по-висока от приоритет даваме на пари.
Всеки мюсюлманин трябва да даде един четиридесет на своите квалифицирани богатство, след
като основните нужди на нуждаещите се. Това отново се отнася за единството на Аллах, която
обединява всички му създаване, както ако те са братя и сестри. Този факт и последващото
подход на грижа за другите в основата на благотворителност. Освен задължителните
благотворителност ние се препоръчва да се даде повече, ако имаме средства.
От друга страна Аллах казва:
Вие ще да достигне доброто (награда) докато прекарвате [по пътя на Аллах] от това, което
обичаш.
(Коран: 3/92)
Следователно ако мислим само за себе си, ние не може да бъде добър.

Също така в исляма балансът е важен. Както се казва в Корана:
И небето, той е вдигната; и той е създал баланс,
Че да не престъпвате в баланса.
(Коран: 55/7-8)
Така че ние трябва да преминете към баланс в нас самите, в обществото и между нас и Аллах.
Ако ние винаги казват "за мен, за мен" ние не може да постигне този баланс, ние не може да
достигне щастие. Но ако ние даваме за Аллах, без да очакват светски възвращаемост, ние може
да се обърне баланс в душите ни, в обществото и между нас и Аллах.
Защото по този начин, ние не ще се казва само "за мен, за мен"; но също така "за мен и от мен
на тези, които са в нужда". Така че това ще помогне на баланса вътре в нас. Отново се държат
по този начин ще ни помогне при контролирането на нашите алчността за богатство. И по този
начин ние по-добре да empathize с обществото.
По отношение на обществото, чрез задължително благотворителност тези, които са способни
ще са дали на тези, които са в нужда. Този начин на пропастта между богатите и бедните ще
бъдат намалени и ние ще има Разширено към баланса в обществото. Следните стихове са от
значение в това отношение:
И тези, в чийто богатство е известно право
За молителя и нуждаещите
(Коран: 70/24-25)

И в техните свойства има правото на [нуждаещи се] петицията и нуждаещите.
(Коран: 51/19)
Предишните стихове отразяват ниво на обществото, което е толкова високо, че е много трудно,
ако не и невъзможно да се достигне от умишлени идеологии или системи. Това е така, защото
богатите и бедните считат себе си от гледна точка на човека като различни страни и не могат да
бъдат безпристрастни. Дори ако тя е призната от богатите, бедните да има определени права в
богатството си, това ще се види вероятно като услуга на богатите към бедните. Ако бедните се
бори да получи право от богатството на богатите, това ще доведе до конфликти. Но Аллах е
крайният собственик и този, който дава на някои, и който не дава на някои богатството и
неговите средства. И той дава и препоръчва човешки същества да се установи мир и
баланс.Така само си безпристрастен декларация и признаване на правото на бедните в
богатството на богатите може да бъде валидно и убедителни. По този начин със
сътрудничеството и съответствието с Аллах бедните няма да се чувстват по-низши на богатите,
и богатите няма да се чувстват арогантен когато богатството е споделено. Само чрез това
балансирано разбиране и съответните процедури, можем да намалим конфликти и страдания
на милиони[109] сред човечеството.

Балансът е също така по отношение на отношенията ни с Аллах. Бог ни дава милиарди на
неговата благосклонност всяка секунда. В замяна на всички тези услуги, както и да покажем
нашата благодарност ние също трябва да чувстват нужда да се даде нещо за него. Но той е
богат и той не е необходимо нищо. Следователно ние може да даде на слугите си да покажем
нашата благодарност. И каквото даваме по неговия начин, никога не ще равни на неговата
благосклонност. Въпреки че напълно не може да плати за това, което той ни дава и постигане
на баланс по този начин, като дава по пътя си каквото можем да ние ще показват го нашата
благодарност. И от неговата милост, той може да приеме това, което даваме.
Така като дава благотворителност, ние може да бъде в хармония с божествената някои
стойности. Също така по този начин, ние ще имат разширени към баланс и мир в себе си, в
обществото и в отношенията между нас и Аллах. Отново този начин, ще имаме по-голям
контрол над нашите краткосрочни желания и слабости по отношение на пари и богатство.
Освен това по този начин ние може да видим какво сме в действителност тест.
5.2.4 НА ГЛАДНО
На месец Рамадан е че, в която е слязъл Корана, ръководство за мъже и ясни доказателства за
ориентиране и разграничение;
Затова всеки, който от вас е в месеца, той се бързо в нея,
И всеки, който е болен или едно пътуване се бързо на подобен брой дни по-късно.
Аллах иска лесно за вас, и той не желая за трудност,
И (той желае) трябва да завършите номера и че трябва да възхваляват величието на Аллах за си
като ръководи ви, и че може да благодаря.
(Коран: 2/185)
Четвъртия стълб е гладно. Мюсюлманин трябва да бързо по време на месец Рамадан, която се
нарича също месеца на споделяне[110]. Това е месец по лунния календар.
Според исляма на гладно се състои от не яде, нито пие, нито като полов акт по време на деня и
прави по-добри дела и са изключително внимателни в Въздържането от лошо поведение.
Някои от важните резултати на гладно са както следва:
Първо от гладуване, ние даваме първи приоритет на Аллах, и ние се подобри и посочват
нашата любов и уважение към Аллах. По този начин, ние се опитваме да получите удоволствие
от Аллах. Постенето е много важно, че се отнася пряко и конкретно за себе си. Например когато
един дава благотворителност, му жизнен стандарт може да остане същото; обаче когато той
пости, той чувства в себе си това, което той прави за Аллах. Когато ние бързо се, ние не ядат
Въпреки, че ние можем да имаме обяд, въпреки че сме гладни, просто защото Аллах ни искаха
да постят и да достигне си удоволствие. Истинската любов изисква любовник да бъде готов да
се подложи на затруднения, за една, която обича. Чрез пост, ние даваме нещо от нас за Аллах и
смятаме, че нищо не е по-важно от Аллах.

Второ чрез гладуване, споделят и се чувстват чувствата на нуждаещите се хора. Има стотици
милиони хора на земята, които не може да яде или пие както се изисква от здравни стандарти.
Ако ги познаваме, е добре, но ние също трябва да споделят чувствата си, така че можем да се в
по-бързо действие, с цел установяване на света с по-малко неравенство. Аллах е упълномощен
и препоръчва да се установи мир и равенство, и той ни е дал възможност да си сътрудничат с
него в това отношение, както е посочено в следните стихове:
И [споменавам, О, Мохамед], когато вашият Господ каза на ангелите, "наистина, аз ще направя
на земята Вицекрал[111].”
(Коран: 2/30)

И Аллах е някои от вас предпочитан пред другите в разпоредба. Но тези, които са били
облагодетелствани да не ръка над предоставянето им на тези, които правото ръце притежават,
така че те ще бъдат равни на тях в него. След това е благоволението на Аллах, те отхвърлят?
(Коран: 16/71)
Трето от гладно разбираме по-добре колко ограничени сме в преценявам благосклонността на
Аллах. Когато можем да ядем каквото искаме и кога да пием каквото искаме, храна и вода
стават много обичайните за нас и ние не може да оценявам тяхното значение. Но когато яде и
пие вечер на Рамадан след daytimes, в която ние яде нито пие нищо, една и съща храна и
същата вода вкус много по-добре от други времена. Също така в дните, когато ние бързо, ние
се чувстваме като ние никога не чувствах в други пъти, ако не бяхме в състояние да яде или пие
за няколко дни, ние ще имаме здравословни проблеми или може би ние ще умре. От
Постенето ние опит колко големи разпоредбите и благосклонност на Аллах са.
По същия начин виждаме, чуваме, дишаме, но обикновено не чувствам по подходящ начин
колко важни са те, и ние не ценим тези празненства на нашия Господ достатъчно. Въпреки това
ако ние не можех да дишам за няколко минути, ние ще даде ни богатство да диша. Така от
гладно можем да направим такава аналогия и можем да разберем и ние може да чувстваме
колко ограничени сме в преценявам предпочита на Аллах и колко е трудно ние трябва да се
опита да му благодаря.
И всички тези мисли и чувства се похвали и благодаря за Аллах в допълнителни специфични
молитви за месеца на Рамадан; така че любовта на мюсюлмани за Аллах и чувствата на
добротата достигнат най-високите си нива в Рамадан.
В Рамадан хората обикновено се хранят заедно с приятели, съседи, роднини. В края на
Рамадан, има празник молитвите в обществото и хората посещават взаимно в честването
дни.Бедните са обикновено се прилага благотворителни организации в Рамадан. Така че
чувствата на благодарност се умножават по този начин. Следователно гладно произвежда
много огромни лични и социални положителни последици, както добре.
Освен това когато ние бързо, тялото ни вземе почивка за период, който е полезен за здравето.
5.2.5 ПОКЛОНЕНИЕ

И [споменавам, О, Мохамед],
Когато определен за Авраам на мястото на къщата,
[каза],
Не се асоциира нищо с мен
И пречиства моя дом за тези пеша около него
И тези, които стоят [в молитва]
И тези, които се покланят и смазан
И провъзгласяват за хората поклонение;
Те ще идват при вас на крак и всеки постно камила;
Те ще дойдат от отдалечени всеки проход
Че те могат да свидетели обезщетения за себе си
И спомена името на Аллах на известни дни над добитъка, които той е предоставил за тях.
Така че Яжте от тях и хранят бедни и нещастни.
(Коран: 22 / 26-28)
Пети стълб на исляма е поклонение. Един мюсюлманин, който има средства, трябва да
извърши поклонение поне веднъж в живота си. Поклонение се състои от посещение в
свещената джамия в мека/Саудитска Арабия и някои молитви[112] в него и на определени
места в околностите му.
В мека има напомняния, които ни напомнят на силни връзки между Аллах и някои от неговите
служители. Възпоминание на тези отношения е много полезен за подобряване на нашето
съзнание за Аллах.
Много от напомняния там ни напомнят на пророка Авраам (мир нему) и семейството му.
Пророкът Ибрахим (мир нему) са живели преди хиляди години. Той получава задължението да
декларират единството на Аллах в главно езически страна. И той е дълга си, така че
управниците на страната му решава да го убие от него хвърлят в огромен огън както да го
накаже и да даде урок за неговите потенциални последователи. Абрахам (мир нему) не
промени пътя си, той не нищо с Аллах преговаря, нито с тези, които искаха да убие го и той
вярва в Аллах. Владетели основана катапулт и те изгорели огромен огън и те го хвърли в нея. От
благоволението на Аллах огънят се превърна в басейн. И пророкът Ибрахим (мир нему) е
записан. Този много катапулт и този много басейн са в Şanlıurfa/турската и отворена за
посещение.
По-късно той отишъл с жена си и сина си малко мека, където никой не живее по това време. Не
е било източник на вода. Те там отиде и той трябва да ги оставят там. Той supplicated на Аллах,

че той ще защити семейството си. И съпругата му предоставени на Аллах и тя остана там с
детето си. Абрахам (мир нему) наляво и тя е сама с детето си. Те всички напълно имах доверие
в Аллах. За известно време тя ходи тук и там, за да намери вода. Тогава когато тя дойде близо
до детето, видя, че от пясъци близо до сина си Исмаил (мир нему) се появява малко вода. Тази
вода е награда за тяхното доверие в Аллах и в отговор на техните молби; и тази вода се
сервира днес в изобилие на милиони поклонници. Поклонници донесе тази вода в собствените
си страни, както и.
По-късно Абрахам (мир нему) който се върна в мека основана Каба, Свещената джамия в мека,
със сина му Исмаил (мир нему). Тази джамия е централно място за исляма. Всеки мюсюлманин
в света при изпълнение на ежедневните молитви е тази джамия; една от причините за това
централно място е да улесни подреденост на молитви. Аллах не е ограничено от пространство
или място, както е обяснено в метафора в следните стихове:
И на Аллах принадлежи на изток и запад. Така че където и да включите може, там е лицето на
Аллах. Наистина Аллах е всеобхватна и знае.
(Коран: 2/115)
В мека има много други напомняния, които ни напомнят на доверието на Авраам (мир нему) и
семейството му в Аллах и неговата любов и щедрост към тях. Ние виждаме в тях примера на
чистите и искрени връзката между Аллах и неговите служители. Тъй като нямаше никой, на
когото Абрахам (мир нему) и семейството му ще покаже или докаже нищо; и нямаше никой
освен Аллах, от когото те може да помоли за помощ.
И хиляди години по-късно, мека става населени. Но тези хора обикновено са били езичници. И
в такава среда Пророка Мохамед (мир нему) дойде на живот в АД 571[113]. И в него и
приятелите му виждаме примера на силна връзка между Аллах и неговите служители в много
измерения. Във всяко място, ние посещение по време на поклонение има неща, за да помня в
това отношение.
Пророкът Мохамед (мир нему) е роден в среда в трудни условия. Той е загубил баща си, дори
преди да е роден, и той губи майка си, когато той е 6 години. Той не отиде на всяко
училище;Той знаеше, нито писмено, нито четене. Но той е човек на много висок морал. Дори
преди Пратеничеството дойде, той е прякор като надежден.
На четиридесет години, той получава първия откровения от Аллах чрез откровение Ангел
Габриел (мир нему), в една пещера в планината. С шокираща въздействието на първата
откровения той отиде дома треперене и чувство много студено. Той каза на жена си "ме
обхващат, обхваща ме!" и съпругата му го. Той каза на жена си, че той се страхува. Тя отговори:
"Аллах ще никога немилост ви. Можете да поддържате добри отношения с вашите Kith и
роднини; Вие носи тежестта на слабите; Можете да помогнете на бедните и нуждаещите се;
Вие забавляват гостите и издържи трудности по пътя на истина".
Когато влиянието на първото Откровение е над, той каза какво се е случило. И жена му го
отвежда в християнски знаещ човек. Той му казал, какво се е случило. Християнската човек
казва, че това е същия дух, който дойде на Моисей (мир нему), и той би искал да живее до
времето, когато му хора ще го обърна навън. Пророкът Мохамед (мир нему) попита дали

неговите хора ще му окаже. Той каза, да, и че всеки, който дойде с нещо подобно на това,
което той носи са били лекувани с враждебност; и че ако той ще бъде жив до този ден, тогава
той ще подкрепи го силно.
Наистина е огромна задача. Представете си 1400 години, в средата на пустинята, хората се
покланят идоли, където няма ефективни няма закон, няма надеждна закона. И донесе и се
опитайте да се разпространява на съобщение, което е напълно против вярвания, поведение,
икономически ред и политиката на вашата общност. Това е почти равен на извършване на
самоубийство. Въпреки това Аллах е му казал, че той ще го предпази от човечеството. И
наистина, че макар виждаме Пророка Мохамед (мир нему) е на дежурство в най-слабите и найтрудният етап на исляма, той умира от естествена смърт. Но например, някои от следните
лидери след Пророка Мохамед (мир нему) са убити.
В Откровенията е пропуснал да декларира единството на Аллах за човечеството.
Disbelievers не се грижи много в самото начало. Но стихове са много силни, те са били като
посочва, че на боговете, че хората му се поклониха не са в състояние да се види, да чуе, да се
създаде, да направите всички добри или лоши. Но политиката, правилата, икономиката на това
време са били базирани на политеизъм.
След това лидерите на мека започва да търси начини да го спре. Те му предлагат пари, те
предлагат да се омъжи за него с най-красивите жени от това време, и те му предлага някои
лидерство срещу промяна или спиране на декларацията на Откровение. Но Пророка Мохамед
(мир нему) каза, че той може да не се промени, или спре доставката на съобщението, както той
смята, че е от Аллах.
При това, лидерите на своята общност и други disbelievers започва да се използва сила за
спиране на пророка Мохамед (мир нему) и неговите приятели. Те измъчвани, те бойкотираха,
те оскърбявам, те убити и те направиха каквото могат да спрат исляма.
На определен етап Аллах позволи мюсюлманите да емигрират от мека до Медина, което е град
почти 500 км от мека. Повечето мюсюлмани емигрира и след това, като се уверите, че те са
емигрирали безопасно Пророка Мохамед (мир нему) също емигрирали с един от неговите
приятели. Представете си, че и двете пътували през пустинята преди 1400 години, зад тях хора,
силно желание да ги убие. Големи награди бяха предлагани за всеки, който ще му донесе
мъртъв или жив. Но всеки път, когато те са на път да го убие, той е спасен по чудо, съгласно
гаранцията на Аллах.
В Медина също вярващите са били нападнати от disbelievers много пъти. Но исляма там
нараства със скорост. Сред тези, които приемат исляма са много евреи и християни които
очаква важен пратеник да дойде от този регион и които са видели знаците на неговата
Пратеничество, начина, по който се вижда от Пророка Мохамед (мир нему) и много чудеса.
Няколко години по-късно, мюсюлманите надминал disbelievers в мека, и мюсюлманите
завладяват мека в ръководството на пророка Мохамед (мир нему), без пред съпротива, тъй
като е имало голяма разлика между техните правомощия. И Пророкът Мохамед (мир нему)
простил disbelievers, който измъчвани, обиден, се опита да убие него и приятелите му, и които
нахлули техните свойства.

Исляма разпространява бързо и пророк Мохамед (мир нему) и приятелите му имаше висока
име в историята и в момента. Те вярва в Аллах, и има най-големият успех, както и Абрахам
(мир нему).
Така че в поклонение, виждаме напомнящите писма на всички тези, както добре.
Един от най-интересните неща за поклонение е престоя в Арафат. Почти 25 км от мека е едно
място, наречено Арафат. Това е един отворен площ в пустинята, без никакви сгради. Това място
се смята за мястото, когато Адам и Ева (мира бъде върху тях) се срещнаха за първи път на тази
земя. Сега всяка година, на определен ден 4 или 5 милиона души идват заедно на това място;
Черно, бяло, бедни, богати, стари, млади...; всички видове на хората.
Помислете за това, Гранд-Гранд-Гранд... деца на първия мъж и жена среща, когато родителите
им първия изпълнени. И там е трудно да се разграничи богатите от бедните; шеф от работника...
Всеки човек носи бели кърпи, всяка жена носи прости дрехи, всеки остава под прости палатки.
Няма нищо дори близо до това събитие в този свят като пример на човешкото братство и
сестринство.
Най-вече поклонение оставя незабравима и несравнима впечатления и чувства на пилигрим за
останалата част от живота си. Според моя опит никъде другаде може да се чувстват човешкото
братство и сестринство в поклонение.
Така че по-горе, ние са обобщени петте стълба на исляма: показанията, Ежедневна молитва,
редовните благотворителност, гладуване, поклонение.
6

СРЕДСТВАТА КЪМ УСПЕХ

Човек, който е внимателен и благодарен ще потърси източника на милиарди благосклонност,
дадени ни и причините за тях[114]. Тогава той ще разберете хората, които поканите на
създателя и неговата милост, а именно пратеници на Аллах като Авраам, Моисей, Христос,
Мохамед... (Мир се върху тях). И той ще се вслуша в своите съобщения. В следващия стих има
съответните отчети на някои вярващи:
"Нашия Господ, наистина сме чували повикващия призовава към вярата, [казват],
"Вярвам в вашия Господ", и ние повярвахме.
Нашия Господ, така че ни прости греховете и премахнете от нас нашите злодеяния и ни накара
да умре с праведните."
(Коран: 3/193)
И тогава той ще направи "избор" да следват пратеници, или не. По този начин той може да
въведете пътя на исляма и вярват в същността на истината. Следователно с насоките, дадени от
Аллах, той ще трябва да вършат добри дела, така че той може да подобри допълнително по
отношение на стойностите, предписани от Аллах. Колкото повече той подобрява в тези
стойности повече той ще се чувстват близостта на Аллах, Аллах повече ще бъде удоволствие с
него; и Аллах ще го направи доволен от неговата благосклонност, той подготвени за своите

праведни Раби.Така той ще достигне верни и постоянни удовлетворение в този свят и в
отвъдния.
Така че за да се пристъпи към тази цел, трябва да се грижи за тези ценности, да вярва в своя
Господ и истината и добри дела. Всички тези, които се считат съгласно концепцията за
"обслужващи Аллах", посочени в следните стихове:
Вие (самостоятелно) ние служим; Вие (самостоятелно) Молим за помощ.
(Коран: 1/5)

И аз не създаде Джин и човечеството, освен да служи мен.
(Коран: 51/56)
И като следствие на тези един може да достигне божествената любов, както е посочено в
следните стихове:
Тези, които вярват и вършат добри дела,
За тях благотворния със сигурност ще доведе за любовта.
(Коран: 19/96)
И за да се постигне това, човек трябва здрава логика, силен характер, помощта на Аллах,
постоянство, за да прекарат усилия, нашите факултети като виждат и изслушване, очевидни
факти, които наблюдаваме, посланията на нашия създател и нашата чиста първоначалните
кодове. Те ще бъдат обяснени в следното. Без използването на тези в известна степен един не
може да бъде успешна. Ние трябва да ги знаят, така че ние може да определи дали ние се
възползват от тях ефективно. Това е една от причините защо Аллах прави препратка към тези в
много стихове в Корана.
6.1

ЛОГИКА

(О, Мохамед), казват,
"Това е моят начин. Аз и моите последователи покани Аллах с правилното разбиране.
Аллах е най-славния.
И аз не съм от тези, които другите се обвързва с него."
(Коран: 12/108)
Силна логика ще доведе до Аллах. Въпреки това логиката е под влиянието на определени
квалификации. Силна логика изисква свободна от предразсъдъци, тя изисква солидни
познания, звук характер, усилията за разсъждение, внимателно наблюдение и грижа за
истината. Примери от Корана, където Аллах прави препратка към някои от тези елементи са
следните:

[Това е] откровение от Всемилостивия, Милосърдния.
Една книга, чиито стихове са били подробно, Корана на арабски за хора, които знаят,
Като дарител на добри вести и Уорнър; но повечето от тях отвърне, така че да не се чува.
И те казват, "сърцата ни са в рамките на покрития от тази с която ти ни, покани и в ушите ни е
глухота и между нас и вас е дял, така че работа; в действителност ние работим."
(Коран: 41/2-5)

Арогантен лидери от неговия народ попита потиснатите сред тях, които са повярвали:
"Наистина ли вярвате че Салех е пратеник от своя Господ?" Те отговориха: "Ние наистина
вярваме в Откровение, с които той е бил изпратен."
Тези, които са били арогантен каза: "Сигурно сме disbelievers в това, което вярвате."
(Коран: 7/75-76)

Е той [не най-добрите], който отговаря на отчаяни едно, когато той нарича върху него и
премахва злото и ви прави наследници на земята? Има божество с Аллах? Малко те отразяват!
(Коран: 27/62)
В другите части на тази книга ние обясни начин и примери на разсъждение според Корана.
6.2

ЗВУК ЗНАК

Денят когато ще не полза [всеки] богатство или деца,
Освен него, който идва при Аллах с чисто сърце,
(Коран: 26/88-89)

И наистина, (О, Мохамед) са с голям морален характер.
(Коран: 68/4)

Там със сигурност е за вас в пратеник на Аллах отличен модел за всеки, чиято надежда е в
Аллах и в последния ден и който помни Аллах често.
(Коран: 33:21)
Всеки човек ще направи избор по отношение убеждения. Този избор също ще отразява
личността на всеки човек:

Този свят е проектиран така, че един не е принуден да вярвам или не вярвате. Както виждаме в
следните стихове, вяра в Невидимият се изисква:
Това е книгата, за което няма съмнение, насоки за праведните,
Които вярват в невидимото, установи молитва и прекарват извън това, което имаме
предвидени за тях,
(Коран: 2/2-3)
Както виждаме в следващия стих, имал воля Аллах, той може да направи всеки член на само
една еднородна общност:
Имаше воля на Аллах, той щеше да ви направи една нация [обединени в религията], но [той
предназначени] да тествате ви в това, което той ви е дал; така че карай да [всичко, което е]
добър. За Аллах е вашето завръщане, всички заедно, и тогава той ще ви, които сте използвали,
за да се различават относно информира.
(Коран: 5/48)
Но нашата околна среда с видими и незабележим и ни увреждания да разбере и да видите
Невидимият позволява всеки човек да оформят своята вяра или неверие според неговия
характер и ценности както си логика. По този начин, ние сме водени обективно само с кой и
какво сме, без да бъдат принудени. За пример благодарност не е в хармония със се възползват
от всички услуги в тази вселена и не мисля за всичко това от къде идват. И човек, който
наистина му пука за благодарност ще имат затруднения в не благодари за всички тези услуги. И
ако той не благодаря, той вероятно ще се чувстват нещастни[115]. Така че нашите логиката са
естествено под натиска на нашите личности[116].
Следователно в исляма, свободата на избор на собствената вяра е много важно. Има ясни
препратки към това в следните стихове:
Има няма принуда в религията.
Правилната посока е станало ясно от злото.
Така всеки, който отхвърля злото и вярва в Аллах е схванал най-надежден ръкохватка без
почивка в него.
И Аллах е слух и знаещи.
(Коран: 2/256)

Наистина ние го водим на начина, той бъде благодарен или той бъде неблагодарен.
(Коран: 76/3)

И казват: "истината е от вашия Господар, така че всеки, който завещания да му повярвам; и
всеки, който завещания да го проявиш неверие. "
(Коран: 18/29)

Да се каже, "O човечеството, истината е дошъл да ви от вашия Господар, така че всеки, който се
ръководи е активна само за [в полза на] душата си, и всеки, който отива заблудиха само отива
заблуди [в нарушение] срещу него. И аз не съм над сте мениджър."
(Коран: 10/108)
В много случаи невярващ няма да повярвате, дори ако той видял явно чудеса; Освен ако той е
принуден да вярвам. Но ако един е принуден да повярвам, това е нито истинска вяра, нито
искрени признаване на истината. Отново миналото също показа, че дори ако има очевидни
чудеса, човек няма да повярвам ако той не е подходящ в личността му да вярвам или да бъде
приета от Аллах[117]. Следните стих показва това:
И дори ако ние е изпратил до тях ангелите [със съобщение] и мъртвите, говори с тях [от това] и
събрахме заедно всеки [създаден] нещо пред тях, няма да повярвам освен ако Аллах трябва ще.
Но повечето от тях, [на това], са невежите.
(Коран: 6/111)
Чудеса ще увеличи отговорността на хората, докато не засяга много вярата си.
6.3

ПОМОЩТА НА АЛЛАХ

Не е ли Аллах достатъчно за неговата служител?
(Коран: 39/36)

"И ми успех не е, но чрез Аллах.
При него са се позовавали, и му се върна."
(Коран: 11/88)

Но Аллах е вашият покровител,
И той е най-доброто от помощници.
(Коран: 3/150)
Помощта на Аллах е важно както за вярващите, така и за disbelievers. Вярващите трябва така, че
вярата им е истинска вяра, че те могат да го, че тя може да бъде приемлив от Аллах, и че те
могат да правят добри дела, които са приемливи от Аллах. И disbelievers нужда от него така, че

те могат да се ръководят в пътя на исляма. И за да се позове на помощта на Аллах, и двете
трябва да имат определени универсални и божественото стойности, които се изискват от Аллах.
Както виждаме в следващия стих, добри дела помагат да се позове на милостта на Аллах:
В действителност на милостта на Аллах е близо до нарушителите на добро.
(Коран: 7/56)
Като човешко същество нашата цел и отговорността е голяма. Но имаме слабости. Например
нашето знание е ограничено: един може да знаят нещо за десетилетия по определен начин и
след това да възприемат, че е очевидно погрешно. След това, как ние се надяваме за успех,
вяра и добри дела? От друга страна каквото и да правим за Аллах, не може да плащаме за
неговата благосклонност, които са прекалено много и прекалено голям. Обаче трудно, ние се
опитваме да направим, ние може да прави грешки и там е винаги риска от неуспешни и
последиците от неизпълнение са големи. Следователно трябва да се справят добре този риск.
Как да успеем?
Съществен начин да бъде успешна вяра и добри дела и за управление на риска, посочени погоре е да се доверите в милостта на Аллах, да попитам за помощта му и да следват неговите
указания. С негова помощ ни добри намерения и искреност за Аллах може да подобри и може
да бъде приемливо.
Аллах ни учи в следните стихове, че голямо препятствие, което може да ни попречи да
кандидатства за неговата помощ е нашата арогантност и че имаме нужда смирение, така че ние
може да поиска подходящо за неговата помощ:
И търсят помощ чрез търпение и молитва, и наистина, това е трудно освен смирено подчинени
[на Allah].
(Коран: 2/45)
В самото начало на Корана има една глава, наречен "Отваряне". Тази глава е специална
молитва, даден ни от Аллах. В средата на тази глава има този стих:
"Ви показваме и ви молим за помощ."
(Коран: 1/5)
Тази глава и затова този стих трябва да се рецитираха много пъти всеки ден от мюсюлманите,
дори и от най-добре. Така че е от решаващо значение да поиска помощта на Аллах по време на
целия ни живот.
Веднъж Пророкът Мохамед (мир нему) каза на приятелите си, които никой не делата сам ще си
направите, го въведете рай. Те казаха: "Дори не ви, О пратеник на Аллах?" Той каза, "не, не
дори и мен, освен ако Аллах ме душове с неговата милост. Така че опитайте да бъде близо до
съвършенство. И никой не трябва да се иска за смърт; Той е или правиш добри делата, така че
той ще направи повече от това, или прави погрешно, така че той може да се покаят. "[118]

Кандидатства за помощта на Аллах е много присъщо за нас, това е много естествено, и това е
много логично. Да предположим, че сте били заключени в място където няма храна, няма
питие и няма светлина. Трябва да получите, спешно, но не знаете дали има всеки извън. Така
че, дори ако не знаете дали има някой отвън, трябва да се обадите за помощ.
Така че във всеки случай, трябва да помолите за помощ на истината да се развива успешно.
И както се казва в следващия стих, Аллах е близо до; и той обещава да отговори на нашите
искрени молби:
И когато моите раби питам вас, (О, Мохамед), отнасящи се до мен,
Всъщност аз съм близо до.
Аз отговаря на позоваването на молител, когато той нарича при мен. Така че нека да отговори
на мен (чрез подчинение) и вярват в мен, че те могат да бъдат [правилно] напътвани.
(Коран: 2/186)
Следователно приемането и помощта на Аллах са важни изисквания за успех. Това са близо до
тези, които имат определена степен на искреност, смирение, благодарност и други
положителни квалификация, посочени в Корана. Въпреки това те не достигат определени хора
като тези, които не причина, или хората, които са под контрола на техните желания за
краткосрочен план, както е обяснено в следното:
И това не е за душата да вярвам освен с разрешение на Аллах, и той ще постави оскверняване
на онези, които няма да използва причина.
(Коран: 10/100)

Но тези, които [охотно] отворен гърдите си да недоверие, при тях е гнева от Аллах, и за тях е
голямо наказание;
Това е, защото те предпочитат светски живот над по-долу и че Аллах не ръководство учудване
хората.
(Коран: 16/106-107)
Докато човек е под влиянието на неговите желания за краткосрочен план и никога не пита за
помощта на Аллах, истината, не е възможно за него да се възползват от знаци, нито
предупреждения. Това е така, защото вярата е не само въпрос на логика, но също е въпрос на
справедливост, благодарност, carefulness, визия... Има препратка към този факт в следните
стихове:
Знаци и предупрежденията не се ползват от тези хора, които не вярват.
(Коран: 10/101)

O човечеството, ви несправедливост е само срещу себе си, [е просто] на ползването на светски
живот.
След това за нас е вашето завръщане,
И ние ще ви информира за това, което сте свикнали да правите.
(Коран: 10/23)
Никой не трябва да губят надежда от Аллах, тъй като всички от нас са грехове и грешки. Никой
не трябва да бъдат определени срещу негативните неща, които могат да идват от
него.Мюсюлманин трябва да приеме средния път, така че резултатът може да бъде
положителна. Има препратка към тези факти в следните стихове:
"Всъщност, никой despairs за освобождаване от Аллах освен учудване хората."
(Коран: 12/87)

След това се чувстват сигурни от плана на Аллах? Но никой не се чувства защитен от плана на
Аллах освен губещата хора.
(Коран: 7/99)
Затова всеки трябва да бъде в състояние на молба за помощта му.
6.4

НАШИТЕ УСИЛИЯ & ПОСТОЯНСТВО

Ние трябва да се откаже от краткосрочни радости и ниско ниво цели и желания извън
законните нива, за да достигне до постоянно пълно удовлетворение и високо ниво и
дългосрочен план цели. Мюсюлманин трябва да се събуди, когато е още тъмно, вместо да спи,
за да бъде заедно със своя Господ. Той трябва да даде част от парите си на нуждаещите се, така
че той може да получи удоволствие от Аллах. Той трябва да се въздържат от пиене на алкохол,
така че той може да се подчинява на Аллах, и така че той може да запази здравето си. Обаче
краткосрочен план радостите и болките преминават и по-големи цели в дългосрочен план ще
бъде постигнато, ако сме достатъчно силни. За тази цел ние трябва да отделят усилия, и по този
начин можем да се усъвършенстваме по отношение на квалификация, че Аллах обича. За да
продължите в този път ние трябва търпение и постоянство, защото понякога на конфликта
между краткосрочен и дългосрочен план може да нарани в краткосрочен план. Това е
споменато в следните стихове:
И съхраниш [119], за наистина, Аллах не позволява да се губи награда на тези, които правят
добро.
(Коран: 11/115)
Добрата новина е, че човешките същества се изисква да прекарате усилията, които те могат да.
Аллах казва в Корана:
Аллах не начислява душа отвъд си капацитет.

(Коран: 2/286)
Така че, например, докато някой не е достатъчно пари, за да отидете на поклонение, не е грях
за него да не е да отидете на поклонение. Така че човешки същества имат не аргумент срещу
Аллах за изискванията, които те не правят, въпреки че те са били в състояние да направи.
И независимо хора правя съгласно Аллах е в крайна сметка полезно за тях. Аллах казва
следното:
Аллах възнамерява за вас лесно и не възнамерява за вас трудности.
(Коран: 2/185)
От друга страна усилията ни трябва да бъдат искрени. Усилията ни трябва да е с цел получаване
на удоволствието от Аллах, не за шоуто на другите. В следните стихове Аллах ни казва този
факт:
Толкова Горко на тези, които се молят, [но] които са нехайни на тяхната молитва;
Тези, които правят шоу и отказват да помогне на нуждаещите се.
(Коран: 107/4-7)

В действителност лицемерите ще бъде в най-ниската дълбините на огъня и никога не ще
намерите за тях помощник.
(Коран: 4/145)

Казват,
"Наистина, моята молитва, ми обреди на жертвоприношение, моя живот и ми умира са за
Аллах, Господа на световете."
(Коран: 6/162)
6.5

ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ

От друга страна Аллах ни е дал някои факултети като виждат, изслушване, разбиране, знаейки,
мислене, помня, обучение и така нататък. Всички те ни помагат да направи по-добри решения.
Ние трябва да пуснати за добра употреба тези правомощия, които Аллах е поверено на нас. За
пример ако ние погледнете милиарди на благосклонността на Аллах, но не мисля, за техния
източник, тогава ние може да пропилее ни виждат и мислене способности.
6.6

ОЧЕВИДНИ ФАКТИ

Има много признаци на небето и земята, която те преминават; все пак те не обръщай внимание
на тях!

(Коран: 12/105)

[Тя ще се каже], "чете вашия запис. Достатъчно е себе си срещу вас този ден като
счетоводител."
(Коран: 17/14)

И той хвърли в земята здраво се планини, използват го смени с вас и [направени] реки и
пътища, че може да се ръководят и забележителности.
И от звездите те [също] се ръководят.
(Коран: 16/15-16)

В този ден Аллах ще изплати им напълно им заграда и те знаят, че Аллах е очевидна истина.
(Коран: 24/25)

Така че разчитат на Аллах;
Наистина сте при очевидна истина.
(Коран: 27/79)
Също така Аллах е създал очевидни факти, които да споделите с нас какво е правилно и какво
не е наред. Например в училищата ние изучават различни науки за да се възползват от факти.
Например гледаш звездите можем да намерите посоката, която ние трябва да продължи.
Освен това Аллах изяснени в съобщенията си някои очевидни факти относно рамката, в която
сме.
Сред тях има някои очевидни факти, че всички са съгласни с. Например пожар или на място,
като по дяволите не е желателно за човешко същество.
В съвременния свят, има и факти, които не изглежда да е очевидно за всички, по всяко време.
За пример фактите в заобикалящата ни среда, които ни показват благосклонността на нашия
създател може да бъде очевидно за някои и не е толкова ясно или дори очевидно погрешно за
другите. Причина за разликата може да бъде, че като човешки същества в някои случаи имаме
недостатъци в решение процеси, или в някои случаи ние може да са блокирани решение
процеси поради нашите желания за краткосрочен план.
Обаче след като всички пред последиците от очевидните признаци на Аллах в отвъдното, той
ще се разбира че те са очевидни за всеки, по всяко време. Тя ще се разбира, както е обяснено в

следващия стих, че Аллах не играе играта; Въпреки това тези, които ги отхвърлят не са могли да
ги видите за някои причини:
И ние не се създаде небето и земята и че между тях в игра.
(Коран: 44/38)
Това е сключването на вярващия. Въпреки това disbelievers ще се бърка дори, докато те
свидетел истината в по-долу, както се казва в Корана:
И всеки, който е сляп в този [живот] ще бъде слепи в по-долу и в начин по-заблуди.
(Коран: 17/72)
6.7

ПОСЛАНИЯТА ОТ СЪЗДАТЕЛЯ

И те ще кажат, "Хвала на Аллах, който ни ръководи това; и ние би никога не са били
ръководени ако Аллах не ни ръководи. Със сигурност пратеници на нашия Господ е дошъл с
истината."
(Коран: 7/43)
Съобщения, които съдържат знания, целите, насоките, напомняния за нас са дошли да ни от
нашия създател. Те са изключително важни за нашия успех. Затова е важно да се чете, да
разбере и да ги следват, за да бъде успешна.
6.8

НАШАТА ПЪРВОНАЧАЛНА КОДОВЕ

Човешкото същество се отличава от другите същества като камъни, растения или животни. Той
е разрешено да търси доброто, да мисли и му е дадено специално съзнание.
Човекът не е уморен от моление за добро [неща], но ако злото се допре него, той е
безнадеждно и отчайваща.
(Коран: 41/49)
Също така дълбоко във вътрешността на всяко човешко същество има следи от вярата в Аллах
както е споменато в Корана:
И [ли] когато вашият Господ взе от децата на Адам от кръста си техните потомци и ги
свидетелства за себе си, [казва да ги], "аз не съм вашия Господ?" Те казаха: "Да, ние да
свидетелства." [Това] да не трябва да се каже в деня на Възкресението, "Наистина, ние бяхме
на това не знае."
(Коран: 7/172)
И както е обяснено в следните стихове, който пречиства душата си от изкуствени примеси ще
активира чисто същността на душата си и ще успее:
И [Кълна] от душата и той който пропорциите го
И го вдъхнови [с разумно на] неговата греховност и неговата правда,

Той е успял, който пречиства
И той не е кой го внушава [с корупцията].
(Коран: 91/7-10)
7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И така с помощта на знаците в Корана ние заключи, че исляма е за:
1. Обичана от Аллах, нашия създател, ни Господ и нежен Аллах:
ТОЙ[120] обича тях и те го обичат.
(Коран: 5/54)
2. Ръководейки се от Аллах:
С което Аллах води тези, които преследват си удоволствие на начини за мир и извежда ги от
потъмнели в светлината, от неговото разрешение и ги насочва към прав път.
(Коран: 5/16)
3. Мотиви за знаците на Аллах:
Той ви показва си признаци, че може причината.
(Коран: 2/73)
4. Вярва в Аллах:
Вярват в Аллах и неговия пратеник и книгата, която той се спускаше над неговия пратеник и
Писанието, която той низпосланото преди.
(Коран: 4/136)
5. Уповавайки се на Аллах:
В Аллах нека вярващите доверие.
(Коран: 3/160)
6. Помня Аллах &
7. Благодари на Аллах:
Затова помни ме, ще помня ти и благодаря на мен и не се неблагодарни към мен.
(Коран: 2/152)
8. Supplicating за Аллах:
Казват "призовават Аллах или призовават благотворния. Независимо от [име] покана, да му
принадлежат най-добрите имена. "

(Коран: 17/110)
9. Молба за помощ на Аллах:
И търсят помощ чрез търпение и молитва, и наистина, това е трудно освен смирено подчинени
[на Allah].
(Коран: 2/45)
10.

Като внимавате на Аллах:

И бъдете внимателни на Аллах, че може да успее.
(Коран: 2/189)
11.

Са искрени за Аллах &

12.

Холдинг бързо до Аллах:

С изключение на тези, които се покаят, коригира, придържайте се здраво към Аллах и са
искрени в религията на Аллах за тези, които ще бъдат с вярващите. И Аллах ще даде вярващите
голяма награда.
(Коран: 4/146)
13.

Обслужващи Аллах:

И аз не създаде Джин и човечеството, освен да служи мен.
(Коран: 51/56)
14.

Подчинявайки се на Аллах:

Казват, "Се подчинява на Аллах и пратеник."
(Коран: 3/32)
15.

Прави добри дела за Аллах:

И правете добро; наистина Аллах обича изпълнители на добро.
(Коран: 2/195)
16.

Живот за Аллах &

17.

Умира за Аллах:

Казват, "Наистина, моята молитва, ми обреди на жертвоприношение, моя живот и ми умира са
за Аллах, Господа на световете."
( Коран : 6/162)
18.

Подаване на Аллах:

Когато Господ му каза за него, "Изпрати", той каза, "Са представили на Господа на световете."
(Коран: 2/131)
19.

Упорит чрез Аллах:

Бъдете търпеливи и търпението не е, но чрез Аллах.
(Коран: 16/127)
20.

Упорит за Аллах:

И за вашия Господ, бъдете търпеливи.
(Коран: 74/7)
21.

Принадлежащи към Аллах:

Който, когато бедствие удари ги, казват, "наистина ние принадлежат към Аллах, и наистина да
го ние ще върне."
(Коран: 2/156)
22.

Като с Аллах:

Сигурно Аллах е с тези, които (срещу зло) и тези, които правят добро.
(Коран: 16/128)
23.

Съгласявайки се с Аллах:

И всяко лице, което отговаря на това, което той е уговорен с Аллах, той ще дари му голяма
награда.
(Коран: 48/10)
24.

Е верен на Аллах:

Ако те са верни на Аллах, би било по-добре за тях.
(Коран: 47/21)
25.

Достигане на Аллах:

На връщане от вас (всички) е към Аллах.
(Коран: 5/48)
26.

Приятен Аллах &

27.

Бъде доволен от Аллах:

Аллах е удоволствие с тях и те с него. Това е голям успех.

(Коран: 5/119)
28.

Като удовлетворени от Аллах:

(На праведния душа тя ще се каже:)
"О, напълно удовлетворени, душа!
Се върнете към вашия Господ, well-pleased и приятен [към него],
И въведете сред моите раби [праведния]
И въведете моят рай."
(Коран: 89/27-30)
29.
8

8.1

Аллах.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

СА МЪЖЕ И ЖЕНИ ЕДНАКВО В ИСЛЯМА?

O човечеството, наистина ние създадохме ви от мъжки и женски и ви прави народи и племена,
които можете да познаете един на друг.
Всъщност, най-благороден от вас в очите на Аллах е най-праведен от вас.
Наистина Аллах е знаещи и Acquainted.
(Коран: 49/13)
Мъжете и жените имат същия статут в исляма. Праведната жена може да има по-висока степен
в очите на Аллах от един човек, който не е внимателно на дълга си към Аллах. Следните
стихове са някои примери в това отношение:
В действителност мюсюлмани, мъже и мюсюлмански жени, мъжете се счита и вярвайки жени,
покорен мъже и послушни жени, честни мъже и честен жени, пациента мъже и пациента жени,
смирените мъже и смирените жени, благотворителни мъже и благотворителни жени, гладно
мъже и гладно жени, мъжете, които охраняват интимните части и жените, които правят такаи
на мъжете, които помня Аллах често и жените, които правят така за тях Аллах е приготвил
прошка и голяма награда.
(Коран: 33/35)

И Господ им отговори на тях, "никога не ще позволят да се губи работата на [всеки] работник
между вас, независимо дали са мъжки или женски; Вие сте един от друг. Така че тези, които
емигрира или са били изгонени от домовете си или са били увредени в моя кауза или воюва
или са били убити със сигурност ще премахне от тях си злодеяния и ще със сигурност

признавам ги градини под които реки се вливат като награда от Аллах, и Аллах е с него найдобрата награда. "
(Коран: 3/195)

На вярващите мъже и вярващите жени са съюзници на един друг. Те заповядват, кое е
правилно и забрани какво не е наред и създават молитва и дават редовно благотворителност и
се покоряват на Аллах и неговия пратеник. Тези Аллах ще се смили над тях. Наистина Аллах е
въздигнато в може и мъдър.
(Коран: 9/71)

За мъжете е дял от това, което те са спечелили, и за жените е дял от това, което те са спечелили.
(Коран: 4/32)

О вие, които са повярвали, не е законно за да наследи жени по принуда. И не правете
затруднения за тях за да [обратно] част от това, което даде ги освен ако те се ангажират ясно
неморалност. И да живеят с тях в доброта. Ако не ви харесва ги - може би не ви харесва нещо и
Аллах прави в него много по-добре.
(Коран: 4/19)
Превъзходство в очите на Аллах е според правдата, не според пола или богатство. Мери и
съпруга на Фараона (мира бъде върху тях) които са били споменати в Корана, за пример да
заемат по-високи степени в очите на Аллах, в сравнение с много мъже. Следните стихове са от
значение в това отношение:
И Аллах представя пример за тези, които вярваха: съпругата на Фараона, когато тя каза,
"Господи, построи за мен близо до вас къща в Рая и ме спаси от Фараона и неговите дела и ме
спаси от обвиненията на хората."
И [пример] Мария, дъщеря на Имран, които охранявали целомъдрието си, така че ние засвири
в него чрез нашия Ангел, и тя вярва в думите на нейния Господ и му писания и е на devoutly
послушни.
(Коран: 66/11-12)
В исляма е служител на Аллах е най-важният аспект на идентичност. Така Пол не трябва да се
разглеждат над атрибут да бъде служител на Аллах. Исляма повдига жена да бъде следствие от
съвпадение на степента на е, че съществува съответствие с определени цели в рамките на
плана на Създателя. Като такова същество тя има право при определени условия да бъде
любовник и на създателя и да установи мир на земята.
Отново жените и мъжете образуват едно цяло, както е обяснено в следните стихове:

И на неговите знаци е, че той създава за вас от себе си приятели, че можете да намерите
спокойствие в тях; и той поставя между вас обич и милост. Наистина в това са признаци за хора,
които дават все пак.
(Коран: 30/21)
Ислямът, още веднъж, свързани от Пророка Мохамед (мир нему) преди 14 века трансформира
жени да бъдат обекти на транзакции за сексуални желания, да бъдат хора срам, да са лица,
които имат достойнство и самоличност, които имат човешките права и задължения.

Изисквания за жените и мъжете и правата са същите. За пример на богатството и органите на
жените и мъжете са предмет на правна защита; жените и мъжете трябва да бъде просто,
въпреки че това може да струва всеки мъж или жена, някои милиони долари; жените и мъжете
трябва да се събуди преди изгрев слънце всеки ден за молитва сутрин...
Мъжете и жените може да побере най-позиции, както е споменато в Корана от примера на
кралицата на Саба:
Каза тя (кралица на шева), O видни от тях, ме посъветва в моите афера. Аз не бих реши въпрос
докато свидетели [за] ме.
Те каза, ние сме мъже на силата и на голяма военна мощ, но командата е ваш, така че да
видите какво ще командва.
(Коран: 27/32-33)
Исляма признава самоличността и някои различни функции на всеки пол, както и. Ислямът не
отхвърли на специалните качества на жените. Следователно, има някои ситуации, когато има
различия между изискванията при жените и мъжете.
Някои от тези различия изглежда са по-благоприятни за жени. За пример прехраната на
семейство е при мъжете; жените могат да се молят в домовете си или служби и не са длъжни
да отиде в джамия.
Също така по време на война като цяло мъжете са длъжни да участва във войната.
Исляма изисква от човек, строга дисциплина, която можем да видим в строга забрана на
прелюбодеяние, алкохол, както и изискването на отговорността за семейството. Следователно
исляма е много полезна за всяка жена, която иска да има редовен, мирна и предвидим живот.
Днес мъже, жени, деца обикновено се отказва много от техните естествени аспекти. Исляма
защитава всички от тях според техните определени атрибути. Исляма е система. В исляма мъже,
жени и деца са като части от проектирани организъм, завършване на един друг по много
начини. Силните страни на някои отказ на слабостите на другите. И благодарение на тях, те
могат да образуват двойки и семейства.
Задълженията на всеки пол по отношение на семейството трябва да бъдат признати, така че,
мъже, жени и деца може да бъде щастлив и здравословен.

Семейство, деца и майки са увредени зависимост на общ живот, че липсата на Ислямска мерки.
Така, както днес най-вече жените са насърчавани да бъдат като мъже, ние виждаме много
тъжни ситуации като малки деца плачат всяка сутрин когато се оставят в дневни занимални;
или деца, идващи Начало без кой да е там до късно през нощите; много вследствие
психологически, икономична... проблеми за всички.
Също днес мъжки господстващо западната култура вдъхновява краткосрочни, повърхностни и
свободни отношения между мъжете и жените. Така двата пола са обикновено лишени от
дългосрочен план, дълбоко и топли отношения. Много мъже може да вижда това положение
благоприятно, тъй като те имат достъп до колкото се може повече жени, както те искат, докато
има много ограничена отговорност за последващи бременност и деца. Тъй като жените са почувствителни към топло, дългосрочен план и дълбоки чувства; и тъй като има по-тесни
отношения между майки и техните деца-голямата вреда на този начин на живот е срещу
жените. Поради живот, хората стават и все повече и повече се чувствам самотен като такива
взаимоотношения не отговарят човешки нужди. Отново, тъй като такъв начин на живот, има
много деца, които не живеят с родителите си, или които никога не знаят техните майки или
бащи, въпреки че те са живи.Има много други проблеми, които възникват от такъв начин на
живот поради липсата на Ислямска мерки.
По същество тези проблеми също са свързани с учудване подход, който отрича единството на
създателя, който претърпи всичко. Така че когато всичко се вижда като изолирани един от друг,
без някаква връзка между всичко, социалните последици ще бъдат предимно отрицателни,
както се вижда в горните примери[121].
Следователно цялостното системно на исляма по отношение на пола съдържат основните
предимства за жените. Вероятно това е една от причините за по-голям брой жени, които
избират исляма в много страни, в сравнение с броя на мъжете, които избират исляма.
От друга страна в Корана има някои ситуации, които могат да се считат от някои хора като понеблагоприятни за жените, въпреки че те са изгодни в много отношения както за жените и
обществото. Тези изключения са, както следва:-изискването за по-голяма част от тялото за
жените, в сравнение с мъжете. -Условно разрешение за мъжете да се ожени до четири жени. -В
някои ситуации в наследството на повече богатство за мъжете в сравнение с някои жени. Замяна на един свидетел на мъж с две жени свидетели в конкретни юридически ситуации,
които се отнасят до дълг.
Като особено въпросите, които изглеждат неизгодна за жените са обект на въпроси, ние ще
изясни ги накратко в следните части:
8.1.1 ПОКРИВАЩ НЯКОИ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО
И Кажи на вярващите мъже да намалят [някои] на техните визия и охрана лична части и не се
излага си украса, с изключение на това, което [непременно] се появява от него и да приключи
[част от] си главата покрива над гърдите си и не се излага си украса, с изключение на техните
съпрузи, бащите им, техните съпрузи бащите, синовете си, техните съпрузи синове, техните
братя, своите братя синове, техните сестри синове, техните жени, това, което си ръце
притежават, или тези мъжки санитарите, които нямат физическо желание, или деца, които още

не са наясно на частните аспекти на жените. И да ги не печат краката си да изразят това, което
те крият своите накити. И се обръщат към Аллах в покаяние, всички от вас, О, вярващи, че може
да успее.
(Коран: 24/31)

O пророк, кажете жените си и дъщерите си и жените на вярващите да сваля над самите [част]
на техните Връхно облекло. Това е по-подходящо, че те ще бъдат известни и да не се
злоупотребява. И все е Аллах прощава и Милостивият.
(Коран: 33/59)
Жените и мъжете трябва да покриват някои части от техните тела. Но жените трябва да
покриват косата си[122], докато мъжете не са. Това може да е срещу желанието на някои жени,
които могат да искат да покажат своите красоти на всички и желанията на някои мъже, които
могат да искат да имат повече достъп до красиви жени около себе си.
Ние може да обобщи причините за тази мярка както следва - Аллах знае най-добре-:
Първо в исляма, един трябва да концентрира на първо място в Аллах вместо сексуални
желания извън брак.
Второ трябва да има контрол над своите желания за краткосрочен план. В едно общество,
което е пълен с примамливи мъже и жени; в едно общество, където хората се концентрира
върху ползващи прекалено сексуално удоволствие, богатство, статут; никой не може да бъде
щастлив. Защото в такова общество, един среден човек душата ще бъде разделена на много
части, които се изпълняват след много различни желания като човек, чиито органи са взети
Апарт.
На трето място в едно общество, където хората са съблазнително, мъжете и жените ще са
склонни повече към измама или не да се оженят. Силата на връзките между съпруга и съпруг
ще бъде по-малко. В такава среда ще има по-малко деца, и децата ще имат повече риск от като
разведени родители или не майките или бащите не или без родители изобщо. Следователно
ще има повече употреба на наркотици, повече престъпления, застаряването на населението и
много други проблеми.
От друга страна в общество, където няма такива мерки там ще стане по-сексуални
престъпления срещу двата пола.
Но жените, които носят скромно, както се изисква от исляма даде съобщение на всеки за
значението на дългосрочните цели на исляма, важността на семейството и децата.
Може да се питам "Защо жените имат повече изисквания в това отношение от мъже?"
Изследванията показват, че по отношение на сексуални чувства, мъжете са по-чувствителни
към визия, и жените са по-чувствителни към по-лични функции като мирис [123]. И както
виждаме в широкото разпространение на експлоатацията на женски красоти на жените в
много реклами, е видно, че жените са по-влиятелни в им вид, в сравнение с мъжете[124].

Следователно макар че мъжете също трябва да покриват някои части от техните тела, жените
са по-всеобхватен мерки в това отношение.
Има промени в начина, по който мюсюлманските жени се обличаш. Някои не носят
хиджаб[125]. Повечето от тези жени приемат, че да го носят не е грях. Те могат да се очакват да
бъдат простени от Аллах. Някои от тях може да бъде тълкуването погрешно че покриване на
косата не е строго необходимо.
Най-практикуващ мюсюлманки носят според общите изисквания обяснено по-горе.
Някои мюсюлмански жени носят, така че само очите им са видели, или така, че нищо от телата
им се виждат на всички. Това може да е понякога, защото на културата на тяхната общност.
Това също може да се дължи на тълкуване на следните стих по начин, който да включва всички
мюсюлмански жени:
О вие, които са повярвали, не въвеждайте жилищата на пророк за хранене, без да се чакат
готовността си, освен когато са разрешени. Но когато сте поканени, след това въведете; и
когато сте ял, разпръсне без да иска да остане за разговор. В действителност, че [поведението]
е тревожни пророк, и той е срамежлив на [отхвърля] ви. Но Аллах не е срамежлив на истината.
И когато ги попиташ[126][, жените му] за нещо, попитайте ги[127] иззад дял[128]. Това е чист за
вашите сърца и техните[129] сърца. И това не е [възможен или законно] за да навреди на
Пратеника на Аллах или да се омъжи си съпруги след него, някога. Наистина, това ще бъде в
очите на Аллах огромни размери.
(Коран: 33/53)
8.1.2 РАЗРЕШЕНИЕ ЗА МЪЖЕТЕ ДА СЕ ОЖЕНИ ДО ЧЕТИРИ ЖЕНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ
O хора! Бъдете внимателни на (Ваше задължение е да) вашия Господ, който ви е създал от
едно същество и създава своята половинка от същия и разпространение от тези две, много
мъже и жени; и бъдете внимателни на (Ваше задължение е да) Аллах, от кого търсенето на
един от друг (вашите права) и (за) връзки на връзката; сигурно Аллах някога часовници над вас.

И даде на сираци, техните свойства и не заместват дефектните [на собствените си] за доброто
[на своето]. И не консумират техните свойства в собствените си. В действителност, която някога
е голям грях.

И ако ви е страх че вие не ще да се отнасят справедливо със сираци, след това се ожени за тези,
които моля ви на [други] жени, две или три или четири. Но ако ви е страх че вие ще не бъде
само, тогава [се ожени само] един или какво притежават правото ръце. Това е по-подходяща,
че не може да наклон да несправедливост.
(Коран: 4/1-3)

Както виждаме в горните стихове, женеха повече от една жена не е изискване и е просто
разрешение и се основава на определени условия. По същество в тези стихове се управлява
ограничение относно броя на съпруги, че човек може да се ожени.
Корана не е книга за само няколко години, това е така, че тя може да се прилага до края на
света, на текущата фаза в нашата Вселена. В различни страни периоди или ситуации, може да
има нужда за свободата да се ожени за повече от една жена. Например във време на война,
може да има много жени, които са загубили съпрузите си. Ако такова разрешение в такива
ситуации, може да има много жени, които ще бъдат в беда, икономически, психологически,
биологически и в много други начини.
Може да има други ситуации, където разрешението да се ожени за повече от една жена може
да бъде от полза за съпруг и съпруга: ако съпругата е стерилен, а мъжът иска деца, съпруг,
може да искате да се разведе; Въпреки това жените може да предпочитат си съпруг, за да се
ожени за друга жена вместо развод[130]. Ако жената има някои здравен проблем и не може да
изпълни изискванията на брака и не желае мъжа си да се разведе с нея, тя може да
предпочетете съпруга си да се ожени за друга жена. Ако човекът е финансово силни и
сексуално взискателни и съпругата му не е така, в този случай, съпругът на брак друга жена се
предпочита му незаконна връзка извън брака с друга жена.
В страни, където не е позволено да се ожени за повече от една жена, ако се случи по-горе
ситуации, много хора са склонни да бъдат с жени освен техните съпруги извън брак. Тези
допълнителни отношения не са санкционирани сериозно, докато обаче те се считат за измама.
В такива случаи мъжете отново получават това, което трябва в известна степен, докато те не
разполагат с никакви отговорности за допълнителни партньори. Въпреки това съпруг, съпруга,
партньора и децата влизат в сериозни проблеми.
Може да се твърди, че по подобни причини жените също ще бъде позволено да се ожени за
повече от един човек. Обаче в този случай, последващи вреди за всички ще бъде много поголеми от ползите. Първо бащата на детето не е ясно. Дори ако ДНК тестове ще даде някои
насоки, бащата няма да се чувстват си бащинството много за дете, родени от една жена, който
е съпруга на другите, и който съдържа семена от други мъже, както и. Второ чувства на
ръководството са по принцип по-силна при мъжете. Следователно повече от една съпруга в
едно семейство може да предизвика големи сблъсъци.
От друга страна в исляма една жена може да постави като условие за мъж когото ще се ожени,
да не се ожени за друга, докато тя е омъжена за него. Следователно това не е неограничен или
безпределен разрешение.
8.1.3 НАСЛЕДСТВОТО НА ПОВЕЧЕ БОГАТСТВО ЗА СИНОВЕ И СЪПРУЗИ, В СРАВНЕНИЕ С ДЪЩЕРИ И
СЪПРУГИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ
Аллах възлага на вас за вашите деца: за мъжкото, какво е равен на дела на две женски. Но ако
има [само] дъщери, две или повече, за тях е две трети от неговите имоти. И ако има само един,
за нея е наполовина.
И за родителите, на всеки един от тях е една шеста от неговите имоти, ако той напуска деца. Но
ако няма деца и родителите наследяват от него, тогава за майка му е една трета.

И ако той е имал братя или сестри], за майка му е една шеста.
След всяко завещание той [може да има] направени или дълг.
Родителите ви или вашите деца, вие не знаете кои от тях са най-близо до вас в полза.
[Тези акции са] задължение [] от Аллах. Наистина Аллах е някога знаещи и мъдри.
И за вас е половината от това, което жените си оставят ако нямат нито едно дете. Но ако те
имат дете, за вас е една четвърт от това, което остава, след всяко завещание те [имат]
направени или дълг. И за жените е една четвърт, ако оставите няма дете. Но ако оставите дете,
то за тях е една осма от това, което напускате.
След всяко завещание ви [може да има] направени или дълг.
И ако мъж или жена напуска нито възходящи, низходящи, но има брат или сестра, тогава за
всеки един от тях е една шеста.
Но ако те са повече от две, те споделят една трета, след всяко завещание, което е направено
или дълг, толкова дълго, колкото там е не вреда [причина].
[Това е] Наредба от Аллах и Аллах е знаещи и Forbearing.
(Коран: 4/11-12)
Ако ние Прегледайте списъка на най-богатите 100, 200... хора в света, забелязваме, че броят на
жените са по-малко от % 10. Много от тези хора са в не мюсюлмански страни. Ако погледнем в
политически фигури или висока бюрокрация виждаме повече или по сходна картина. Това ни
показва ясно че мъжете са повече воля и възможности за увеличаване на богатството.Изглежда,
че няма очевидна големи възражение на жените към това положение; и това е естествено, тъй
като всички тези мъже имат дъщери, съпруги, майки, които се радват на същите или по-добър
стандарт на живот в сравнение с техните съпрузи или бащите, докато чувство по-малко
притеснения.
Никой от тези факти показват всички превъзходство или малоценност на всеки пол. Аллах това
изразява в следния стих:
Това не е вашето богатство, нито синовете си, които ще ви донесе по-близо до нас в степен.
(Коран: 34/37)
Един човек може да се създаде заетост за хиляди хора; Въпреки това този, който ражда с него и
го възкреси е жена. Също така вероятно успеха му има много общо с подкрепата на съпругата
си.
В такава структура ефективно използване на ресурсите изисква определени механизми, които
дават на управлението на повече за тези, които могат да ги управляват по-ефективно ресурсите.
От друга страна трябва да бъде осигурено достатъчно икономическа препитание за всички.
Има много подробни регламенти и проучвания в рамките на ислямския наследственото право.
Според наследството принципи в исляма, в някои случаи жените имат равен дял като мъжете и

в определени ситуации, някои жени получават по-малко от мъжете. Непрекъснато финансови
отговорности за семейството или за родителите принадлежат главно към мъжете. Например
преди брака човекът е длъжен да даде или да залага на съпругата си в размер на богатство, че
жена му приема. Като следствие тази разлика в разпределението при определени условия е да
се даде възможност на мъжете да изпълняват функциите си по-добре. Така че една жена може
да наследи по-малко, обаче съпруга настоящи или бъдещи могат да получат по-голяма част, в
сравнение със сестра му.
Следователно заради положителното наследство за мъже, когато съпруг прекарва на
семейството си, това не е доброволно поведение или услуга или благотворителност но това е
задължение за човека и правото на жената. Така на базата на този систематично, жените могат
да чувстват комфортно докато се възползват от богатството на семейството, тъй като
богатството на мъжа се смята по същество богатството на семейството. Така мъжът трябва да
предостави на еднакъв стандарт на живот, както за себе си и за съпругата си.

8.1.4 ЗАМЕСТВАНЕТО НА ЕДИН СВИДЕТЕЛ С ДВЕ ЖЕНИ СВИДЕТЕЛИ В НЯКОИ СЛУЧАИ, ПРАВНИ
О вие, които са повярвали, когато сте договор дълг за определен срок, напишете го. И нека
книжник [го] напиша между вас в правосъдието. Нека не книжник отказват да пишат, както
Аллах го е учил.
Така че нека го напише и нека този, който има задължението диктуват. И да го страх Аллах,
своя Бог и не оставя нищо от него.
Но ако този, който има задължението е на ограничено разбиране или слаб или не може да
диктува себе си, тогава да си пазител диктуват в правосъдието. И да станем свидетели на
двама свидетели сред мъже. И ако не има двама мъже [разположение], тогава един мъж и две
жени от тези, които ви приемат като свидетели, така че ако една от жените греши, тогава
другите могат я напомнят.
И да не отказват, когато те се призовават свидетели. И не се [също] уморен да го напиша, дали
е малък или голям, за неговите [] срок; Това е по-само в очите на Аллах и по-силни като
доказателство и по-вероятно да се избегне съмнение между вас, освен когато е незабавно
транзакция, която провежда помежду си. За тогава няма никаква вина върху вас, ако не го
пиша.И да свидетели, когато сключвате договор.
Нека не книжник бъдат увредени или някоя свидетел. Ако правите това, всъщност, е [тежко]
неподчинение във вас. И страх от Аллах. И Аллах ви учи. И Аллах е знаещи на всички неща.
(Коран: 2/282)
Свидетел е предимно мито особено по отношение на писмено свидетели за дълг. Както може
да има натиск върху свидетел, свидетел може да се наложи да присъства в неподходяща
ситуация и тя може да изисква определени усилия да присъства справедливо. В горния стих
има препратка към това в отчета за "Нека не книжник бъдат увредени или някоя свидетел".
Този риск и необходимостта от усилия са много вероятно, в случаите, отнасящи се до
споразумение за дълг, които могат да съдържат много детайли.

Следователно важна причина за разликата между изискването за свидетели в гореописаната
ситуация между мъжете и жените може да бъде да се намали тежестта на свидетели за една
жена и да го разпространява от една жена, две жени.
8.1.5 НЯКОИ ДРУГИ ВЪПРОСИ ПО ВЪПРОСА "СА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ РАВНИ В ИСЛЯМА?"
В предишните части ние обясни разликите в изискванията за мъже и жени, както и ползите от
тези разлики за всички[131].
Въпреки това един трябва да имайте в предвид, че мюсюлмани не са в съответствие с тези
изисквания поради техните земни облаги. За мюсюлмани след като е ясно, че определен ред
от Аллах, тогава са налице достатъчно основания да се съобразят с тази поръчка. Тези причини
са да получите удоволствие от Аллах и уважение и страх от Аллах. Следващия стих се отнася в
това отношение:
И ако ние е постановен при тях, "Убие себе си" или "Напускат домовете си," те не би направил
това, с изключение на няколко от тях. Но ако те е направил това, което те са били
инструктирани, щеше да е по-добре за тях и твърда позиция [за тях в вяра].
(Коран: 4/66)
От друга страна във всеки случай благоволение от Аллах са милиони пъти по-голям от всяка
трудност, която може да се подложи заради заповед на Аллах. Например колко жени ще
изберете алтернатива (b) ако Аллах ги попита: "изберете една от следните алтернативи: (a) аз
ще поддържа ви виждат капацитет, но ще трябва да ми задължения за жените. (б) ще бъде
свободен да се съобразят или не с тези задължения, но аз ще обратно само ви виждат
капацитет. "
Въпреки това, както виждаме в следващия стих, Аллах възнамерява лекота за нас:
Аллах възнамерява за вас лесно и не възнамерява за вас трудности.
(Коран: 2/185)
Така че ние вярваме, че ползите от заповеди на Аллах да бъде по-голям от недостатъците им в
светските термини, както и. Споменахме някои от ползите от извънредни правила за жени.Но е
ясно, както е обяснено в следващия стих, че може да са се пренебрегва или пропуснати някои
от ползите, които Аллах знае:
Тя може да бъде, че не харесвам нещо, докато тя е добре за вас, то може да бъде, че обичаш
нещо, докато тя е зло за вас; и Аллах знае, докато не знам.
(Коран: 2/216)
Освен това ние също трябва да разгледа уместността на недостатъците за определен пол като
критерий в разпознаване и подчинение на Аллах. В някои случаи причината за недоверие е
отхвърлянето на неща, които са срещу някои лични чувства като трудностите, възникнали
поради задълженията. В този случай лицето, което отхвърля вяра поради трудности трябва да
въпрос ако намерението си да се смята, е искрен. Ако изберете да не се подчини на Аллах или

се отрече от него задължения или права на равенството на половете, със сигурност Аллах
никога не се уврежда защото този отказ. Това е споменато в следните стихове:
За нас те не вреди, но те увредени собствените си души.
(Коран: 2/57)
8.2 ЗАЩО ВИЖДАМЕ ПО МЕДИИТЕ МНОГО НАСИЛСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ, ИЗВЪРШЕНИ В ИМЕТО
НА ИСЛЯМА ИЛИ АЛЛАХ?
Ислям означава мир и както виждаме в следните стихове, Аллах кани мюсюлманите да се
държи справедливо за всички, включително disbelievers. В исляма не е позволено да принуди
някой да приеме определена религия:
Покани за начина на вашия Господ с мъдрост и добро обучение и спори с тях по най-учтив
начин.
В действителност вашият Господ е най-знае от кой е отклонил от пътя си, и той е най-знае от
кой е [правилно] напътвани.
(Коран: 16/125)

Има няма принуда в религията. Правилната посока е станало ясно от злото.
(Коран: 2/256)
Заради такива поръчки в Корана, в историята на исляма мюсюлманите не са принудени други
да бъдат мюсюлмани.
Освен това както виждаме в следните стихове, Аллах не позволява мюсюлманите да атакува
тези, които не нападат мюсюлманите. Въпреки това мюсюлманите са длъжни да защитават:
Така че ако те извади от вас и не се бият и ви предложи мир, тогава Аллах не направи за вас
причина [за борба] срещу тях.
(Коран: 4/90)

И не спорете с хората на Писанието освен по начин, който е най-добре, с изключение на тези,
които ангажират несправедливост сред тях. И казват, ние вярваме в това, което е била разкрита
за нас и разкрива за вас. И нашият Бог и вашият Бог е един; и ние сме мюсюлмани [в подаване]
му.
(Коран: 29/46)

Аллах не ви забранява от тези, които не се бият заради религията и да не ви изгонят от
домовете си от любезно с тях и действа справедливо към тях. Наистина Аллах обича онези,
които действат справедливо.
(Коран: 60/8)
И това е голям грях да се навреди на хора, както виждаме в следния текст:
"Погрешно не човечеството в техните стоки и да не зло, като зло, на земята."
(Коран: 26/183)
Добър пример в това отношение се случи, когато мюсюлманите имам мека обратно от
disbelievers, който уби много мюсюлмани, декларирани и организира много войни срещу
мюсюлманите, ги измъчвали, взеха богатството си чрез насилие. Мюсюлманите в
ръководството на пророка Мохамед (мир нему) простил тези disbelievers, въпреки че те са
имали правото да наложат санкции и ги унищожи. Така че е ясно, че действията на терористите,
които твърдят, че убиват невинни и беззащитни цивилни граждани в името на Аллах, нямат
нищо общо с исляма, както в исляма, дори в военновременните такива цивилни трябва да не
бъдат убити.Такива хора са много малко в рамките на почти 2 милиарда мюсюлмани.
Понякога има хора, които правят зло за политически или икономически цели, но които твърдят,
че действат в името на Аллах като те чувстват нужда да се крият зад някои общоприети понятия.
Понякога, терористични действия се извършват и твърди името мюсюлмани или мюсюлмански
групи, за да създаде лошо впечатление за исляма и мюсюлманите.
В много ситуации не-мюсюлманите съгласува терористи с исляма, затова те несъзнателно
подкрепят терористите от разглеждането им като част, или вид на представител на голяма
общност на исляма. Един прост пример за такова отношение е използването на понятието
"Ислямския тероризъм" в медиите от не-мюсюлманите. Тъй като тероризмът не може да бъде
Ислямска - спокойно - "ислямския тероризъм" е подвеждаща и погрешно изявление, което
може да е полезно само за тези терористи.
Някои медийни канали частично създаде впечатление, че исляма насърчава насилие, въпреки
че насилствени актове на последователите на другите култури и техните последствия са много
по-големи от такива действия на тези, наблюдавани съотнесени към исляма. Например във
Втората световна война, което се случва в западния свят, който се придържа към религии освен
исляма около 60 милиона души са били убити[132]. 40 до 52 милиона от тях са цивилни,
включително 13 до 20 милиона, който умира поради болести, свързани с война и глад.
8.3 АКО ИМА СЪДБА, АКО АЛЛАХ ЗНАЕ ВСИЧКО, КАК МОЖЕ ДА ИМАМЕ СВОБОДНА ВОЛЯ И
КАК МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ?
Подробностите на този въпрос може да се преформулира, както следва: "нашия избор /
завещания се отнасят до нашата фон, нашето образование, нашата околна среда, нашите гени
и нашите възможности... Всички те трябва да бъдат в съдбата. Така че ако Бог е Аллах тогава
нашите избори трябва да бъдат принудени и определя от Аллах; след това не може да имаме
свободна воля и затова не можем да бъдем отговорни. Най-малко като той не ни поставя на

правилния път тогава това не означава че той е отговорен за нашия избор? Също така азf Бог
еАллах и ако той знае бъдещето, тогава той не може да противоречат знанията си или съдбата
си, свързани с бъдещето от сегашните си действия. И ако той има силата да направя каквото
той завещания действията му ще бъдат в хармония с това, което вече е известен от него. Ако
Бог Аллах и ако има съдба, то например преди аз вярвам, е известно, че като невярващ аз ще
вярвам и че аз ще влезе в ада. Как да го промените? "
В следните стихове виждаме Резюме на тези въпроси:
Тези, които асоциирани партньори [с Аллах] ще каже: "Ако Аллах е воля, ние не би са свързани
[нещо с Аллах] и нито ще нашите бащи, нито ще ние трябва нещо забранено." Също така тези
преди отрече докато те вкуси нашето наказание. Каже, "имате ли някакви познания, които
могат да се произвеждат за нас? Следвате не освен предположение, и вие не сте но
фалшифициране. "
"С Аллах е мащабен аргумент. Ако той е воля, той ще има ръководи всички."
Казват, [О, Мохамед], "Представи си свидетели, които ще свидетелстват, че Аллах е забранено
това." И ако те свидетелстват, не потвърждават с тях. И не следват желанията на тези, които
отричат нашите стихове и тези, които не вярват в по-долу, докато те [други] уравнявам с техния
Господ.
(Коран: 6/148-150)
8.3.1 ИМАМЕ СВОБОДНА ВОЛЯ ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН
И казват: "истината е от вашия Господар, така че всеки, който завещания да му повярвам; и
всеки, който завещания да го проявиш неверие. "
(Коран: 18/29)

Аллах никога не е несправедлив към неговите служители[133].
(Коран: 8/51)

Всеки, който се ръководи е активна само за [в полза на] душата му. И всеки, който греши само
греши против него. И не носител на тежести ще носи тежестта на друг. И никога не ще се
накаже, докато ние изпрати пратеник.
(Коран: 17/15)
Всеки, който се взема отговорни и възнаградени или наказани в по-долу има потенциала да
разберете истината и да се развива успешно[134]. Всеки има свободата да избере доброто или
злото, Рая или ада. Всяко човешко същество[135] има свободна воля, но не разполага с
правомощия да отричат волята на Аллах. Въпреки че има някои ограничения по отношение на

свободната воля, в крайна сметка всеки човек има потенциал за преодоляване на съответните
негативни ограничения.
Нашите завещания имат много общо с нашето минало, нашите знания, нашата околна среда,
нашето настроение, нашия биологични и химически състав... Въпреки това от гледна точка
емпиричните науки е твърде рано да се твърди, че е трудно детерминирана връзка между тези
фактори и нашите завещания. И толкова дълго, колкото ние не разбират всички субатомни
нива, както и много други неща, това ще бъде началото аргумент. Както се казва в Корана:
И те питам за душата. Кажи: Душата е една от командите на моя Господ, и вие не се дават нещо
на знания, но малко.
(Коран: 17/85)
В исляма, душата е не само един начин случайно механични резултат от химични, биологични,
физически, социални... събития и ресурси[136]. Душата ползи от тези ресурси, но не се
ограничава до това, което е на разположение при определени условия. Същността му не се
основава на само причина и ефект отношения или механични процеси, на базата на причинноследствена връзка. Душата има потенциал за промяна и подобряване на условията. Например
човек, който среща трудности в бизнеса може да четат определени книги и получите
допълнителни познания и преодоляване на тези трудности.
Душата не обхваща само миналото, които могат да са причина и ефект влияние, но и бъдещето.
Всеки ще правим включва съображения за бъдещето, алтернативите, техните рискове, техните
ползи и вреди до известна степен, докато те не са се случили все още. Душата обхваща също
принципи, ценности и така на които не са ограничени или разположен само в рамките на
миналото. Ние съдим не само каква алтернатива ще стане, ако ние се определени решение, но
също така как ще се чувстват ако се случва, че алтернатива, и какво става, ако ние се чувстваме
по този начин. И все пак ние сме свободни да избират съзнателно е лоша алтернатива.
Затова имаме широка област на свободата.
Както виждаме в следните стихове, човешки същества имат определени специални
квалификации в това отношение:
След това той го пропорциите и вдъхна в него от душата му и за вас слуха и зрението и сърца;
малко сте благодарен.
(Коран: 32/9)

И спомена, [O Мохамед], когато вашият Господ каза на ангелите, "наистина, аз ще направя на
земята Вицекрал"
(Коран: 2/30)
От друга страна Аллах ни даде много означава, че с тази свобода може да ни води към
истината. Особено важни са следните:-очевидни признаци, създаден в заобикалящата ни среда
Чия някога очевидността ще бъде видима за всички, след като всички от нас са възкресени. -

Слушане и помощта на Аллах, който може да отговори на нашите представи молби, дори и
докато той прави съдбата. -Ръководството на Аллах чрез неговите пратеници.
However, this freedom does not mean that the human being can negate Allah’s ultimate will. He can
disobey the guidance of Allah as He has given the freedom to follow either the path of obedience or
the path of disobedience. However, in the ultimate sense, whatever the human being does, he is
surrounded by Allah as we see in the following verses:
And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth.
And ever is Allah, of all things, encompassing.
(Quran: 4/126)

Indeed, Allah is all-Encompassing and Knowing.
(Quran: 2/115)

And you do not will except that Allah wills, Lord of the worlds.
(Quran: 81/29)
Although the human being has certain powers given by Allah, he cannot be successful except through
Allah. The reasons for this are as follows:
Firstly, our circumstances are outcomes of Allah’s plan and wills. For example, resources may be
limited. Costs of the resources or costs of the alternatives may be high. Certain circumstances may be
more difficult to overcome than others. So, even though we have free will, through such
circumstances Allah may mislead an unjust person without interfering with his will. Also the
alternatives that we have are determined by Allah.
Secondly everything we will is by the permission of Allah as seen in the following example from the
Quran:
And it is not for a soul to believe except by permission of Allah.
(Quran: 10/100)
As we see in quote from Prophet Shuayb (Peace be upon him) in the Quran, our success depends on
Allah:
"И ми успех не е, но чрез Аллах.
При него са се позовавали, и му се върна."
(Коран: 11/88)

Както виждаме в следващия стих, ръководството или подвеждането на Аллах зависи до
известна степен нашия избор:
Той много подвежда по този начин и много ръководства по този начин. И той се заблуждава не
освен предизвикателно непокорните.
(Коран: 2/26)
Аллах, който е Знаещият и Seer от всички, знае и вижда без ограничения на времето. Така че
той знае бъдещето, като той знае настоящето. Той вижда бъдещето, както той вижда
настоящето. Следователно всяко решение, ние ще вземе в бъдеще са все известни, видял и
свидетел от Аллах. Той е способен да го промените по всякакви начини, той иска, включително
промяна на съответните обстоятелства без прякото участие с нашите завещания. По този начин,
всички ние ще направи свободно, е с разрешение на Аллах. Следователно ние избираме
нещата да се случват с единодушното съгласие на Аллах и нас.
Следователно при всеки мюсюлманин, който върши добра работа трябва да потърси
приемането на Аллах. По-долу е цитат от отчет за пример на вярващите в по-долу:
И те ще казват,
"Похвала [и благодарение] на Аллах, който ни ръководи това; и ние би никога не са били
ръководени ако Аллах не ни ръководи. Със сигурност пратеници на нашия Господ е дошъл с
истината."
(Коран: 7/43)

"Наистина, ние използвахме да умолявам го преди.
В действителност това е той, който е на Всемилостивия, Милосърдния."
(Коран: 52/28)
От гледна точка на невярващ би било трудно да се разбере за свободната воля за него, той е
само материална последователност и процесор между биологични, химически, физически...
последователни процеси. Отново той е просто група от частици, които по случайност дойдоха
заедно и което действа по до физически, определени или несигурни правила и
взаимоотношения.Също така за него няма никой, който има пълен свободна воля, който може
да му даде свободна воля.
8.3.1.1 ПРИЧИНИТЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НАШИТЕ ЗАВЕЩАНИЯ
Аллах, Господа на всички може да ни създаде като камъни или ангели, които не са никаква
възможност да отричат неговите поръчки. Той може да са ни създали като програмирани
роботи без чувства, следователно без избор, така без отговорност. Обаче, в тази вселена, там
не би практики и чувствата на жертвоприношение, помощ, жалко, доверие, истинност, съдебно
решение, награда, наказание, зло, грешно и надменността; доброто и истината не би да бъде
създаден и установен; злото и погрешно би не се създаден, съдени и наказани...

Но Аллах е в състояние да създаде доброто и злото.
За един човек да бъде добро или зло той трябва да има правомощия да изберете добро или
зло.
И чрез настоящите събития, от едната страна на служители на Аллах чувстват благосклонност и
правомощията на Аллах, и от друга страна истината и фалшиви са ясно разграничени.
Освен това ако има причина за нашето създаване, тогава трябва да бъде окончателен етап за
кои сме ние. Този окончателен етап е смърт.
Следната глава е от значение в това отношение:
От време,
Наистина човек е в загуба,
С изключение на тези, които са повярвали и прави праведни дела и друг посъветвани да
истината и всеки друг посъветвани да търпение [и постоянство].
(Коран: 103/1-3)
Отново с нашата свободна воля, ние имаме възможност да си сътрудничи с Аллах при
установяването на мир и призива на начина на нашия Господ. Благодарение на нашата
свободна воля може да имаме дял в добро развитие ни и в рамките на човечеството.
Благодарение на нашата свободна воля ние може да заемаш на Аллах, който не се нуждае от
помощ на всички, въпреки че ние може да прекарат това, което имаме изцяло за себе си. Са
тези големи празненства, дадена от нашия създател, както се казва в следните стихове?
О вие, които са повярвали, ако можете помогнете Аллах, той ще ви помогне и растителни
здраво на краката си.
(Коран: 47/7)

Кой е той, че би заем Аллах хубавата заем, така че той може да умножи го за него много пъти
над? Той е Аллах, който отказва и предоставя изобилие и на него ще бъдат върнати.
(Коран: 2/245)

Но когато Исус се чувствах [устойчивост в] недоверие от тях, каза той, "които са ми помощници
за [каузата на] Аллах?" Учениците каза, "ние сме помощници на Аллах. Ние повярвахме в Аллах
и свидетелстват, че ние сме мюсюлмани [подаването му]."
(Коран: 3/52)

В действителност възможността да му помогне, да се посочи и да въведе в действие волята да
да му помогне, е един от му-големите благосклонност към нас. И ключов фактор в тази полза е
нашата свободна воля.
8.3.1.2 SINS AND THEIR CONSEQUENCES ARE DELIBERATE CHOICES.
The rewards of complying with the truth and the punishments of complying with the false are
determined and declared. So, the ones who choose either the truth or the error choose them
altogether with their advantages, disadvantages, opportunities and threats.
Our permanent choices are the alternatives that fit the best with who we are and with our attributes.
Our choices are personal, and in many cases from a subjective perspective there is no right, nor
wrong: We can choose to bear some bad consequences for some things that we love.
For example a person may choose to smoke while he knows that smoking causes cancer. So when
cancer happens because of smoking, he should not blame much anyone other than himself. He chose
the personal pleasure of smoking in exchange of the pains of cancer and an early death. While he
smokes he may see it as right, or he may smoke even though he sees it as wrong. We may choose not
to care about the consequences or the future. We may get pleasure in challenging a bigger power
than ourselves, even though this causes big risks. The pleasure of this challenge may be bigger than
the consequent fear or pain. Similarly one may choose to challenge the Creator directly or indirectly
by not thinking about Him and by taking the risk of hell. In this way, he may want to enjoy this
challenge and the pleasure of this life without giving up from any worldly joys.
We have the freedom to temporarily enjoy the evil as we see in the example in the following verses:
And as for Thamud, We guided them, but they preferred blindness over guidance, so the thunderbolt
of humiliating punishment seized them for what they used to earn.
(Quran: 41/17)

There are many signs in the heavens and the earth which they pass by;
Yet they pay no attention to them!
(Quran: 12/105)
But at the end we have to be honest and own our choices.
On the other hand, such risky choices relate to the very personality of the chooser. So, the confusion
of the disbelievers is deliberate and permanent as noted in the following verse:
And whoever is blind in this [life] will be blind in the Hereafter and more astray in way.
(Quran: 17/72)
So that even if returned after seeing the hell, they would return back to disbelief as mentioned in the
following verses:

If you could but see when they are made to stand before the Fire and will say, “Oh, would that we
could be returned [to life on earth] and not deny the signs of our Lord and be among the believers.”
And even if they were returned, they would return to that which they were forbidden; and indeed,
they are liars.
(Quran: 6/27-28)
Therefore for example, an ultimate disbeliever who would know that he would enter the hell
because of disbelief would again disbelieve and deny the hell. So the hell becomes a clear choice of
the disbeliever, because even if the most convincing sign had been present, such a disbeliever would
not believe. The following verses refer to this:
Indeed, those upon whom the word of your Lord has come into effect will not believe,
Even if every sign should come to them, until they see the painful punishment.
(Quran: 10/96-97)
We have been given the freedom to undergo the punishment of the hell in response to what we
choose to do. However, it does not seem to be a good idea that one rejects temporarily something in
which he will later believe only while feeling it eternally. Nevertheless it is a choice. We human
beings generally value the immediate benefits even if their costs or risks in the long run are huge. In
the following verses there is a reference to this:
No! But you love the immediate.
And leave the Hereafter.
(Quran: 75/20-21)
Think about people who stay in prison for years just because of an act to satisfy their quick anger.
That is because for the short term our feelings are more intense relatively to our logic; and for the
long term our feelings are relatively weaker than our logic. So patience is important for success:
Allah loves the patient.
(Quran: 3/146)
On the other hand, we approve things in the destiny. In every one of our choices we “buy” and
approve what is in the Register for us:
And Allah created the heavens and earth in truth and so that every soul may be recompensed for
what it has earned, and they will not be wronged.
(Quran: 45/22)
8.3.1.3 ALLAH DOES NOT NEED TO FORCE ANYTHING UPON US
He is Able to do all things.
(Коран: 67/1)

Аллах е способен да направя каквото той завещания. Така че той може да ни създаде в
определена среда, където можем да бъдем всички вярващи или disbelievers, въпреки че имаме
свободна воля. Затова той не трябва да пречи на нашите завещания или да ни принуди по
определен начин, въпреки че той може да направи това.
Аллах не трябва да пречат на нашата воля процеса както с обективни събития ние може да
доведе или подведени по кои сме. Аллах може да доведе или заблуждават с обективни неща,
без да се нарушава способността ни избор. За пример невярващ, който има бебе може да стане
вярващ на живеещи на вълнение и щастие от това бебе и голяма полза на Създателя.
8.3.1.4 АЛЛАХ НЕ СИЛА НИКОГО ДА ВЯРВАМ ИЛИ ДА НАПРАВИТЕ ДОБРИ ДЕЛА И ТОЙ НЕ СИЛА
НИКОГО ДА ВЯРВАМ ИЛИ ДА БЪДЕ НЕСПРАВЕДЛИВО.
Аллах искал да нещо сила при нас, той може да ни всички вярващи. Въпреки това
принудителна вяра не би било истинска вяра. Вярата, че се иска само след възкресението ще
бъде принудителна вяра, така че не истинската вяра и тя ще бъде безполезна, както е посочено
в следните стихове:
Ли те [тогава] чакат за нищо, освен, че ангелите трябва да дойде да ги или вашия Господ трябва
да дойде, или че там идват някои от знаменията на вашия Господ?
Ден, че някои от знаменията на вашия Господ ще дойде не душата ще се възползват от
неговата вяра, докато тя не е повярвал преди или е спечелил чрез вярата си, някои добри.
Казвам "изчакайте. В действителност ние [също] чакат."
(Коран: 6/158)
Вярата в този живот е истинска вяра, защото това не е следствие от принуда, и тя отразява
точно кой и как сме. Така Аллах ни дава, това, което избираме.
Какво ще изберете, ако не бях принуден е в резултат на свободна воля. Така, както Аллах не
сила нищо при нас и както той не начислява ни нищо извън възможностите ни, имаме разумно
свободна воля, така че ние може да е отговорен.
8.3.1.5 НИКОЙ НЕ ЩЕ НОСЯТ СВИДЕТЕЛ, ЧЕ АЛЛАХ Е ПРИНУДЕН НИ ЗЛО
Може да има не свидетели, които ще свидетелстват, че Аллах е принуден избор при нас от
намеса с нашите готови процес. Не свидетел ще свидетелстват, че Аллах ни принудени да
някои избор, защото всички потенциални такива принуда ще се знае само от Аллах. Невярващ
също непряко е свидетел на факта, че Аллах не сила го да действа по определен начин, както
той рядко се отнася към Аллах за своите решения. Напротив той винаги прави неговите
собствени изчисления за собствените си решения. И невярващ предимно отива заблуди от по
правилния начин, която Аллах го показва.
8.3.1.6 АЛЛАХ НЕ РАЗПОЛАГА С НИКАКВИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ СРЕЩУ ВСЕКИ ОТ НАС
В името на Аллах, благотворния, Милосърдния.
Похвала [и благодаря] се към Аллах, Господа на световете,

(Коран: 1/1-2)
Аллах е благотворния и Милостивият Господ на всички. Той няма никакви предразсъдъци
срещу всеки от нас като всеки е служител на Аллах. Ако вземем предвид многобройните,
огромен и явно предпочита на Аллах за всеки един от нас, ние ще разберат, че Аллах не би
било несправедливо към всеки от нас:
След това той го пропорциите и вдъхна в него от неговия дух и за вас слуха и зрението и сърца;
малко сте благодарен.
(Коран: 32/9)
8.3.1.7 НА ПРИЧИННОСТТА ВРЪЗКИ, КОИТО СА В ОСНОВАТА НА НАШИТЕ ЗАВЕЩАНИЯ
УПРАВЛЯВА СЪДБАТА
Някои казват: "Alright, ако аз съм са предназначени да въведете ада, тогава не мога да го
променя. Така че защо да се притеснява?" Но съдбата не е първоначалната причина. Преди и
над съдбата има Аллах. Той определя и дава възможност на взаимоотношенията между лица и
събития, както се вижда в следните стихове:
И че там не е за човек, освен че [добър] за което той се стреми,
И ще му усилия да се види,
Тогава той ще бъде обезщетен за него с най-голяма отплата.
(Коран: 53/39-41)
Всяка връзка, която сме свидетели и всички от съставките на нашия избор са части от съдбата,
както можем да заключим от следния стих:
Всичко е в ясно регистър.
(Коран: 11/6)
Времето на нашите дипломирането училище е в съдбата. Тя също е в съдбата, която ни
дипломирането ще бъде резултат на преминаване на определени изпити. Ако ние завършил, е
също в съдбата че ние ще са минали тези изпити. Съдбата също се основава на такива
взаимоотношения и съдбата не е пряка причина за тази дипломирането[137]. По същия начин
един нито обясни/докаже неговия запис в ада със съдбата. Така нито един трябва да бъде
безнадеждно нито сигурни за си край само защото съдбата. Следователно ако искаме да
завърша, ще трябва да направите е да учи за изпити. Също така, ако искате да въведете рай,
ние трябва да правим всичко домашното добре.
8.3.1.8 АКО ЗНАЕХМЕ, ЧЕ СЪДБАТА, НИЕ ЩЕ ИСКАТЕ ДА ГО ПРОМЕНИТЕ ПО-ДОБРО.
Дори ако знаехме, че съдържанието на съдбата, ние ще започнем го и ако необходимо, ние ще
искате да се различава от него, ако ние го ненавижда. Така че не ограничава нашите процедури
за готови и избор във всеки случай.

8.3.1.9 АКО НАШИТЕ ЗАВЕЩАНИЯ СА ПОД ПЪЛНОТО ВЛИЯНИЕ НА ДЕТЕРМИНИЗМА, ТЯ ЩЕ НИ
НАКАРА ДА ВЯРВАТ.
Причинността ще изискват вярата в Аллах.
Да предположим, невярващ е възкресен. Той вижда, че той е погрешно. След това той ще
разбере, че всичко е причинена поради Аллах. След това той ще види, че не е никаква причина
за неговото неверие. Неща, които не са истински го доведе до недоверие, не Аллах. След това
ако нереални неща не може да има детерминирана влияние върху него, той ще разбере, че той
е имал свободна воля и че той е злоупотребила свободна воля, той е даден.
8.3.2 ПОЗНАВАНЕТО НА АЛЛАХ, ОТРАЗЕНИ В СЪДБАТА Е ПО ЕДИН НАЧИН КАТО ИСТОРИЧЕСКИ
ЗНАНИЯ В ЧОВЕШКИ ПОНЯТИЯ.
Съдбата отразява, че цялата власт над всичко принадлежи на Аллах и че успехът е само чрез
Аллах. Така нашия успех или неуспех, зависи на Аллах и на себе си, преди съдбата.
На знания на Аллах за нашето бъдеще е различен, отколкото ние си представим. Аллах е
ненасоченият момента и Всезнаещият, той знае нашите бъдещи избори като със сигурност като
неща, които вече са се случили[138]. Примера на тези знания в рамките на човешки понятия е
като нашите исторически знания:
Той е първият и последният и навън и навътре; и той е Знаещият всички неща.
(Коран: 57/3)

Римляните са били победени.
В близко земя.
И те, след поражението им, ще преодолее.
В рамките на няколко години.
На Аллах принадлежи командата преди и след.
И този ден вярващите ще се радвам.
(Коран: 30/2-4)
Той е първият, но също така той е последният. И той е един, той е не деление. Той нито е
ограничен по отношение на пространството, нито по отношение на времето. Знанието му не е
локално като нашата. И това знание не противоречи съдбата.
Следователно Аллах знае нашите бъдещи завещания, като неща, които вече се случи под
неговото наблюдение.
Така че този вид на неговите знания не да принуди нещо на нас го изисква.
8.3.3 НИЕ СМЕ ОТГОВОРНИ ВЪЗ ОСНОВА НА НАШИЯ КАПАЦИТЕТ

Аллах не начислява душа отвъд си капацитет.
(Коран: 2/286)
Нашите вярвания са просто последствията от нашите завещания, избор. Ние не сме длъжни да
проумеят истината изцяло. Виждаме само признаци. По един начин вярата се състои от
душевен процес на избор; в това отношение няма трудност или невъзможност да вярват. И
Аллах не отговаря никой извън неговия капацитет.
8.3.3.1 ОЧЕВИДНИ ФАКТИ ПРЕОБЛАДАВАТ
Ако някой скача доброволно и съзнателно пред забързано кола и ако той се контузи, той не
може да обвиняват Аллах са ранени. Иначе един разумен човек ще го питам: ако не искате да
бъдат наранени, защо скочи там? Ако искаш да се нарани защо ви обвиняват Аллах? Във всеки
случай тази дискусия ще бъде безполезно, тъй като при всички случаи той ще претърпи много
страдания и трудности.
По същия начин Аллах ни е дал милиарди на знаци, които показват истината, и той ни каза, два
начина, можем да се свържем и техните последствия. За него, всички те са очевидни.
Но за някои от нас в съвременния свят, те не изглежда да е много очевидни или изглежда да е
наред. Основните причини за това са фалшиви божества и правомощия, че такива хора,
изобретил Въпреки, че Аллах е дал не доказателства или подкрепа за тях.
Обаче след като един е възкресен или определено от Аллах, той ще бъде видима за такъв
човек, че той е изобретил боговете, силите, отношения, причините, с които той замества Аллах
не са абсолютни, имал не собствените си сили, е няма самостоятелност и е имал основание на
всички. И ще се разбира, че това, което Аллах казал е и е очевидно през цялото време. След
това ще бъде ясно, че това лице е ясно грешка и че той е извършване на голям умишлено
престъпление. Аллах се позовава на тях в следните стихове:
Тогава фракции се различава от тях, толкова Горко на тези, които вярваха от сцената на
огромно ден.
Вижте и Чуйте ги в деня, те идват при нас!
Още злосторници са днес в ясно грешка.
(Коран: 19/37-38)

Те ще казват, докато те оспорват в него,
От Аллах бяхме наистина в ясно грешка
Когато ние ви смята[139] равно на Господ на Вселената.
(Коран: 26/96-98)

Ясно грешка не възниква от обекта на грешка, но от този, който прави тази грешка. Ясно грешка
изисква ясни знаци, от една страна. И от друга страна изисква недостатъци в този, който прави
тази грешка, както е посочено в следните стихове:
Там не е достигнал ги новини от тези преди тях хората на Ной и [племена] пад и Самуд и хората
на Авраам и сподвижниците на Madyan и градовете преобръщане? Техните пратеници дойде
при тях с ясни доказателства. И Аллах би никога не са ги ощетени, но те са самите wronging.
(Коран: 9/70)
Следователно тъй като някога-очевидността на знаменията на Аллах, в по-долу последствията
ще не се протестира за това, че неоснователно от всеки. Аргументацията на disbelievers
основана на правосъдието не е валиден, защото ако това, което те критикуват като
неоснователно се случва, докато там не са обективни и информирани свидетели срещу тази
несправедливост, това реално да се случи ще се окаже, че те са били истински несправедливо.
8.3.3.2 НИЕ СЕ ПРОВАЛИ ПОРАДИ НАШИТЕ СОБСТВЕНИ СЛАБОСТИ.
Ние не заради това, което Аллах не е дал и които ние не са поискали от него, не заради това,
което Аллах е дал или да направи.
Както виждаме в следните стихове, това, което Аллах ни е дал като нашата същност е
достатъчно за нас, докато ние да го чист и чист:
И [от] душата и той който го пропорциите
И го вдъхнови [с разумно на] неговата греховност и неговата правда,
Той е успял, който пречиства
И той не е кой го внушава [с корупцията].
(Коран: 91/7-10)
8.3.3.3 СЪДБАТА НЕ Е БАРИЕРА МЕЖДУ САЩ И АЛЛАХ - АЛЛАХ Е ПО-БЛИЗО ДО НАС ОТ
СЪДБАТА Естествено нашите настоящи и бъдещи искания от Аллах, също са известни от него, докато той
формира съдбата. Освен това Аллах, който отговаря на нашите искрени молби на всеки един
етап може да отговори на тях, докато той прави съдбата както и[140]. Аллах, кой знае какво,
ние изискваме винаги е същото като няма друг Бог, и тъй като той не е ограничен с миналото
или бъдещето. Има няма двама богове, един от които слуша ни сега и още един, който е
направил съдбата. Нито там е Бог, който има различно настроение сега и различни
настроението същевременно съдбата. Аллах, който слуша за нас и ни знае напълно сега, е той,
който също знае ни и ни настоящата ситуация напълно същевременно съдбата.
Като участник в съдбата и като производител на съдбата Аллах е една последователна воля за
конкретна ситуация, както същевременно съдбата, така и при изпълнение. В двете перспективи,
той е без ограничения на знания той има не преди него, не след него. Следователно за него
няма никаква причина за противоречие, или разликата или ограничението за определена

ситуация. Например за човек, който сега в нашите срокове моли Аллах за някои желание, Аллах
не са по-малко познания и не е знаел за него и желанието му, докато той прави съдбата. Така
че, докато ние се молим на Аллах за нещо, съществуват ограничения на съдбата за нас на
всички, с нашите молби да сверим Аллах както той прави съдбата както извор.
Ние винаги може да поиска Аллах като Соломон (мир нему) го попита, че той ни помага и ни
вдъхновява добри дела:
Така [Соломон] се усмихна, развеселен в речта си и рече: Господарю, позволи ми да бъде
благодарен за ваша полза, които сте връчи върху мен и при родителите ми и да направи
правда, от които вие одобрявате. И призная ми от милостта си в [редиците на] праведен си
служители.
(Коран: 27/19)
Може да се питам: "ако аз не вярвам в Аллах тогава не питайте Аллах за помощ. Така че не
може да преодолее съдба и аз ще бъдат предназначени за съдбата. Така е справедливо, че аз
съм наказан?" В исляма първоначалното състояние е чисто държавата където има няма
фалшиви богове в положението на Авраам (мир нему); но човекът измисли фалшиви богове и
това му попречи да търсят убежище в истинския Бог в неговото изявление, свързани в следните
стихове:
Той[141] рече: "Ти се кланят, което вие [самите] обособяването, докато Аллах сътворил вас и
това, което правите?"
(Коран: 37/95-96)
Човек, който вярва в фалшиви богове се блокира от контакт с този, който също прави съдбата.
Така той трябва да се избере да се върнете към Аллах, на първоначалното състояние на чисто и
да се избегне фалшиви богове, че самият той е измислил, както е посочено в следните стихове:
И че който тя е почитането на различни от Аллах са я предотвратиха [от подаване на Аллах]. В
действителност тя е от учудване народ.
(Коран: 27/43)
8.3.4 НАШИЯТ ИЗБОР ПРОЦЕС ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪГЛАСУВАНИ
Човек, който обвинява Аллах за неговия избор би било противоречие в себе си:
Ако такъв човек е способен да обвинявам Аллах за избора си злото и неговите последици,
тогава защо пък той одобрява злото избор, той прави и последствията? Защо не се той
покаят?Иска той начина и помощта на Аллах или не?
Ако той одобрява избора си злото и неговите последици, защо той обвини някой друг? Ако той
не иска помощта на Аллах как може той го обвинявам?
Ние не може да претендира, че нещо, което ние "атакуват" ни "мислят" нещо прави погрешно.

От друга страна наказанието е по един начин на отразяване на престъпността обратно при
наказателното. Така че наказателното не протестират. Ако той прави това престъпление към
жертвата и ако това е несправедливо защо той направи това срещу жертвата? Ако това е нещо
приемливо защо ще той протестират срещу него, когато тя се отразява обратно върху него?
8.3.4.1 СПОРАЗУМЕНИЕТО НЕ СЕ ПРОМЕНЯ, СЛЕД КАТО Е БИЛА ИЗПЪЛНЕНА
И в деня, тези, които не повярваха, са изложени на пожар, [тя ще се каже], "изчерпани
удоволствия по време на вашите светски живот и ползват, така че този ден ще бъдат наградени
наказанието на унижение, защото сте били арогантен на земята без право и защото сте били
предизвикателно непослушните."
(Коран: 46/20)
Както споменахме по-рано, ние правим нашите избори свободно и Аллах ги одобрява и той
дава иска срещу цената, ние сме готови да платят или поемаме риска.
Алице може да избере да се насладят на сегашния живот и да бъдат доволни от него вместо да
се удоволствието от Аллах и рая. След това всеки ден, Споразумението е частично изпълнена и
потвърдени. Всеки ден лицето жъне някои ползи от Споразумението и го потвърждава. Лицето
има свободата да изберете или да промени посоката си или Споразумението, докато той умира.
Смъртта е общото убедителни точка в изпълнение на основната част от Споразумението. От
другата част на Споразумението ще бъде изпълнена. До смъртта изпълнението на светските
част на Споразумението ще бъде завършена. Ако човек е доволен от случилото се, тогава няма
нищо лошо от своята гледна точка и никой не е виновен. Това е изцяло личен, и в случай на
човек, който ползва пушенето, въпреки че тъй като тютюнопушенето, той умира от рак в края.
И изпълнението особено на положителните клаузи на Споразумението за disbelievers е
завършен в този свят: той може да се радват, че са свободни от благодари на Господ, от не
чувства никаква отговорност към него; Той може да се насладите на всички удоволствия, които
той искаше. Тъй като всеки протест за несправедливост ще бъде наистина се случва само след
като Споразумението е била изпълнена, невярващ няма да може да протестират в по-долу.
Това е, защото в този момент, съществена част от Споразумението, добре е за неверник от
неговата гледна точка ще са били вече изпълнена. Споразумение не може да се протестира,
след положително клаузи за една от страните се осъществява, както виждаме в следните
стихове:
[Когато] истинската обещанието е достигнал; след това изведнъж очите на тези, които вярваха
ще бъде гледаше [в ужас, докато те казват], "О горко ни; Ние е бил разсеян от това;Напротив
бяхме нарушителите."
(Коран: 21/97)
8.3.4.2 АКО ЕДИН ОБВИНЯВА АЛЛАХ ВЪЗ ОСНОВА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА, ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ
АЛЛАХ Е ВЕЧЕ МУ ПРЕДЛАГА РЪКОВОДСТВОТО, НО ТОЙ СЪЗНАТЕЛНО ГО ОТХВЪРЛЯ
От друга страна този, който обвинява Аллах на земята на правосъдието би познаване
стойността на правосъдието от Аллах. Така че, когато той е несправедливо това означава, че

съзнателно той е избор да бъде неоснователно, не защото на Аллах. Ако той насърчава
правосъдие, тогава първо той трябва да бъде само към Аллах и други.
8.3.4.3 КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ ПРЕОБЛАДАВА
В Корана има тази декларация:
Също така тези преди отрече докато те вкуси нашето наказание.
(Коран: 6/148)
Тук виждаме акцент върху положението на истински възникване на наказанието. Представете
си, невярващ влезе ада. В този момент той ще един от двамата вярваме в ада или не. Ако той
вярва, тогава той ще се вярва въз основа на собствените си наблюдения и Аллах не
взаимодейства с решението си да вярваме или не, точно както е в този свят, където ние сме
свободни да избират. Той избира въз основа на неговите собствени изчисления и наблюдения.
Това е случаят в горния стих. Ако той не вярва, след което естествено няма нищо и никой не
виновен. И в следващите стихове има съответния цитат от реч към невярващ в по-долу:
"Това е огънят, който сте използвали, за да се отрече.
След това е тази магия, или вие не виждате?
[Въведете да] горят в него; след това, бъдете търпеливи, или нетърпеливи, това е все едно за
вас. Вие сте само се обезщетен [за] това, което сте използвали, за да се направи."
(Коран: 52/14-16)
Истината е свързан с това, което в крайна сметка се случва. Когато се вижда какво се случва,
един нито простря един аргумент, който противоречи, какво се случва, нито да представи един
аргумент, който е над и извън знанието на Аллах. Например когато невярващ е на път да
въведете ада, той не може да твърдят, че Аллах е било неоснователно, защото вземането му
ще бъде само лично, както и неговите мотиви и неговите недостатъци ще са вече познати от
Аллах. Ако един твърди, че знае по-добре от Аллах, че има несправедливост, докато той е
наказан за своята несправедливост, то това е заради неговата арогантност и той не е наред. От
друга страна в съвременния свят той не може да твърди такава несправедливост срещу себе си
защото той не вярва в Аллах.
8.4

АКО АЛЛАХ Е ВСЕМОГЪЩ И ЗАЩО ИМА СТРАДАНИЕ И ЗЛО?

И Аллах е някога знаещи и мъдри.
(Коран: 4/111)
Аллах е мъдър. Каквото той прави, се основава на причини, според неговата гледна точка.
Нещата, които виждаме като отрицателни в този свят са с причини.
От друга страна на настоящата фаза е временна фаза, която ще приключи в определен краен
срок. Това е подготвителна фаза със си много измерения, включително физични, биологични,

социални, индивидуални размери за постоянна фаза в по-долу. Така че това, което виждаме в
тази фаза е само една малка част от цялата картина.
В много случаи причината за недоверие е отхвърлянето на неща, които са срещу някои лични
чувства. В много случаи причината за недоверие е отхвърлянето на това, което се наблюдава,
както и изявлението: "Аз не вярвам в Бог, който прави дете на умират невинни баща". Това
означава, че такъв човек ще вярват в Бог, само с условието, че няма деца умира. С други думи
той би повярвал, ако Бог е точно според желанията си. Според исляма наблюдение
преобладава и Аллах не е според нашите желания, той е според себе си и в известна степен
според това, което наблюдаваме. Това е, защото има връзка между това, което наблюдаваме и
Аллах.
По принцип страдание е следствие от на Аллах като обратно това, което той е дал. Тъй като
няма друг Бог освен него, той не взема нещо, което е дадено или създадени в крайна сметка от
някой друг. Той е този, който дава, и това е той, който има право да приеме обратно това,
което той дава. Например за някои хора може да се счита за смъртта на човек, който има деца
като нещо, което не трябва да се случи. Въпреки това, Аллах, който е дал този човек живота си
и децата, баща им да естествено се обратно това, което той е дал ги. Ние не може да
претендира да бъде по-милостив от Аллах, който прави милиарди от същества живеят. И ние
не може да задължи Аллах да даде както ние искаме.
Същества и събития не са изцяло добри или изцяло злото. Има положителни и отрицателни
аспекти в много случаи. Отново, докато нещо лошо за някого, той може да бъде добре за някой
друг. Аллах е не само Господ на тези, които живеят в определен период от време; Той е
господар на всичко, включително и тези, които живеят и тези, които ще живеят. По-старите
поколения ще остави да се отвори място за новите. Това също дава възможност нещата да се
променят като цяло по-добро. Има препратка към тези факти в следните стихове:
Да се каже, "О Аллах, собственик на суверенитет, ви даде суверенитет, на когото ще и вземе
суверенитет, от когото ще.
Кого ще ви и ви Смирявайте кого ще чест.
В ръка е [всичко] добро. Наистина вие сте над всички неща, които са компетентни.
Предизвика нощта да влезе в деня и причиняват ден да въведете нощта;
И ви донесе живите от мъртвите, и ви донесе мъртвите от живите.
И ви даде разпоредба, на когото ще без сметка."
(Коран: 3/26-27)
В много случаи злото се възприема като зло, защото е по-добър в сравнение с по-добра
ситуация; Въпреки че тази злото ситуация по същество е добро и задоволително. Например ако
човек, който притежава 100 апартаменти губи 90 от тях заради земетресение, той може да
бъде много нещастен. Въпреки това много хора ще бъде много щастлив, ако притежават само
един апартамент.

В някои случаи неща, които виждаме като зло може предимно да добро. Много неща, които
виждаме като лош може да предизвика много положителни резултати. Например за някои
студенти може да бъде кошмар да се провали в някои изпити. Но ако е имало риск от неуспех в
изпити след образование резултати ще бъде по-малко задоволителен. Следващия стих се
отнася до този факт:
Но може би те мразя нещо и то е добро за вас; и може би обичате нещо и това е лошо за вас. И
Аллах знае, докато не знам.
(Коран: 2/216)
Злото и доброто са субективни в много случаи. Крайната доброта или evilness на нещо ще се
определя според този, който е Всезнаещият.
Също така поради слабост, имаме като човешки същества, определени събития може да
изглежда много по-лошо, отколкото наистина са. Когато виждаме един невинен бебето умре,
ние може да бъде много безнадеждно, защото ние не сме в състояние да създаде; но за Аллах
е много лесно да го създадете отново.
Група на злото се състои от престъпления, които умишлено са извършени от човешки същества
като убийства, измами, грабежи. Балансът ще се създаде, както за престъпната и жертвата и
злини сред тези, които не са балансирани в този свят ще бъде напълно компенсирани и след
Съдния ден. Има препратка към това в следните стихове:
И ние поставяме скалите на правосъдието за деня на Възкресението, така че никоя душа не ще
бъдат третирани несправедливо изобщо. И ако има [още] теглото на синапено семе, ние ще го
изведе. И достатъчно сме като счетоводител.
(Коран: 21/47)
Така например един може да казват, че Аллах не трябва да позволяват че човек краде за
доброто на някой друг. Ако тази кражба се разглежда като цялата история, то със сигурност ще
бъде напълно неоснователно. Въпреки това не е цялата история. Тази ситуация възниква,
защото Аллах упълномощени хора и им даде свободата да избират своите индивидуални и
социални решения. Така че тези зли дела принадлежат към човешките същества, и те имат
последици. Аллах установи санкции срещу такива дела в този живот като насоки за нас. От
друга страна в по-долу както е споменато по-горе стиха балансът ще бъдат изцяло изградени.
Така че цялата картина е красива и балансиран, въпреки че малка част, която виждаме
понякога може да изглежда грозен и небалансирано.
Така че, съображенията от ограничени или субективни гледни точки може да бъде
подвеждащо за връзката на злото и Аллах. В този контекст доброто и злото, които се отнасят за
всеки от нас трябва да се определят според разположението на отношенията ни с Аллах.
Например човек, който е в голямо благосъстояние в определено време, но в лошо състояние в
отношенията му с Аллах може да не се счита в действителност да бъде в добра ситуация. Също
така човек който има сериозни здравословни проблеми, но които е в добри отношения с Аллах
е в действителност в добра ситуация. Всички проблеми освен проблеми в отношенията ни с
Аллах са временни. Виждаме, пример за този факт в следните стихове:

Всъщност Qarun е от хората на Моисей, но той ги tyrannized. И ние му на съкровища, чиито
ключове ще тежест на групата на силни мъже; след това си хората, му каза: "не
ликува.Наистина Аллах не обича тържествуващ.
Но се стремят, чрез това, което Аллах е дал ви, дом на по-долу; и [още], не забравяйте вашия
дял от [момента] свят. И правете добро като Аллах е направил добре за вас. И желание не
корупцията в земята. Наистина Аллах не обича corrupters."
Той каза, "Предоставят само го защото имам знание." Е той не знам, че Аллах е унищожени
преди него на поколения тези, които са по-големи от него в сила и по-голяма натрупване [на
богатството]? Но престъпници, за греховете си, няма да бъде длъжен[142].
Така той излезе пред народа си в неговата украса. Тези, които желае светски живот каза: "о, че
ще сме имали като това, което е дадена на Qarun. В действителност той е един от голям
късмет."
Но тези, които са били дадени познания заяви: "Горко на вас! Наградата на Аллах е по-добре за
онзи, който вярва и не правдата. И никой не се предоставят го с изключение на пациента."
И ние на земята да поглъщат него и дома му. И имаше за него няма фирма да му помощ освен
Аллах, нито е той на тези, които да се защитават.
И тези, които е искал за позицията си предишния ден започна да каже: "о, как Аллах разширява
разпоредба, на когото той завещания на неговите служители и ограничава го! Ако не че Аллах е
предоставена полза на нас, той би довела го да ни погълне. О как disbelievers не успеят!"
(Коран: 28/76-82)
Следователно като един подчинява на Аллах и следва неговите указания, всичко е добро за
него. Както се казва в Корана:
Какво идва при вас на добри е от Аллах, но това, което идва за вас от злото, [O човек], е от себе
си.
(Коран: 4/79)
От гледна точка на човешките същества ако имаме някои сила, определени стойности и ако ние
вярваме в Аллах, че ние считаме като отрицателни за нас в пръв поглед нещата ще ни направи
по-силен. Например, да предположим, че някой има здравен проблем и той е пациент и моли
Аллах за помощ. В този случай ще има по-силна връзка между него и Аллах и Аллах ще
оценявам това и увеличи си градуса в неговия рай. Такива проблеми ще активирате, засили и
да се очертаят нашите вътрешни сили като жалко, търпение и нашата любов към Аллах и други.
Но разбира се такива ефекти няма да бъде същото за всички. Някои ще отидат срещу Аллах
заради такива събития, както ако те са по-добри за него. Така че такива събития ще служи като
тестове, както и. Това е лаконично обяснява в следните стихове:
И ние със сигурност ще ви тест с нещо от страх и глада и загуба на богатство и живота и плодове.
Но даде добри вести на пациента, който, когато бедствие удари ги, казват, "наистина ние
принадлежат към Аллах, и наистина да го ние ще върне."

Това са тези при които са благословии от Господ и милост. И това е тези, които са [правилно]
екскурзовод.
(Коран: 2/155-157)
8.5

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ РАЗЛИКИ МЕЖДУ ИСЛЯМА И ХРИСТИЯНСТВОТО?

Като източник на съобщенията на пророк Мохамед Моисей и Исус Христос (мира бъде върху
тях) е същата, есенции на съобщенията им са същите[143]. Въпреки това, съвременните
основните юдаизма и християнството различават в известна степен от оригиналния учението на
Моисей и Исус Христос (мира бъде върху тях). Затова има разлики между исляма и тези
религии.И както виждаме в следващия стих, исляма кани евреите и християните да самата
същност на тези съобщения:
Да се каже, "O хора на Писанието, идват на дума, която е общо между нас и вас, че ние не ще
се покланят освен Аллах и не асоциира нищо с него и не се един друг като лордовете вместо
Аллах." Но ако те се отвърне, тогава казват, "Свидетелстват, че ние сме мюсюлмани
[подаването му]."
(Коран: 3/64)
Така в следните части ние ще обясня основните разлики на базата на най-важното:
8.5.1 БОГ
8.5.1.1 АТРИБУТИТЕ НА БОГА
В християнството разбирането за Бог е както следва: на концепцията за Бога има три лица,
които се казва, да бъде един. Някои християни го разбирам като три части, образуващи едно
цяло. Някои от тях го разбирам като един Бог с три форми. Някои от тях го разбирам като Бог,
който се трансформира временно в човешко същество[144]. Някои от тях го разбирам като три
лица, които имат същата цел[145]… Две части или форми на това единство са мъже, подобни на
човешките същества и представлява обикновено като бели хора в определени възрасти.
Другата е призрак. Най-малко един от тях постъпления от другият, въпреки че те са всички
изначални; за някои е не последователни приоритет сред тях. Най-малко един от тях е роден и
умира. Тази смърт се случи така, че е жертва и така, че Бог е в състояние да спаси хората от
греха. Има и други общи черти между някои части на този Бог и други същества, като имат
части като очи, уши, нос, маса...
Според исляма на Исус Христос (мир нему) никога не казва такива неща. Той преподава по
същия начин като Мохамед (мир нему). Според исляма Бог е един. Той не се състои от форми,
версии и различни лица. Той е за разлика от всичко. В исляма, Аллах е господар на всичко, той
не е човешко същество, той е Бог на всички вселени. Той е Бог на мравка, но също така той е
Бог на всяка галактика, и той е мъж, нито жена. Той е извън това, което можем да си
представим. Ние не може да го сравняват с човешко същество.
В следващия стих Аллах ясно отхвърля Троица:

Така вярват в Аллах и в неговите пратеници. И не казвам, "Три"; въздържам то е по-добре за
вас. Наистина Аллах е само един Бог. Възвишен е той над има син.
(Коран: 4/171)
8.5.1.2 ВРЪЗКА С БОГА
От друга страна в християнството Бог е подчинен човешки същества по определени начини. В
християнството Бог жертви сина си за човешките същества.
Според юдаизма и християнството е органична връзка между Бог, евреи и християни. Но
според Корана, нито евреите, нито християните имат някакви привилегии или някакви
специални отношения с Аллах. Следните стих обяснява това:
Но евреите и християните казват,
"Ние сме деца на Аллах и любимата му."
Казват, "Тогава защо той ви накаже за греховете си?"
По-скоро вие сте човешки същества измежду тези, които той е създал. Той прощава на когото
той завещания, и той наказва, когото той завещания.
И на Аллах принадлежи на господството на небето и земята и всичко, що е между тях, както и
да му е [окончателен] дестинация.
(Коран: 5/18)
Според християнството успех е чрез Иисус Христос (мир нему). Но според исляма има
обективни критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде успешна, както е обяснено в
следните стихове:
Тя няма да бъде в съответствие с вашите желания [мюсюлмани], нито тези на хората на
Писанието [евреите и християните];
Всяко лице, което работи зло, ще имат отплата от него, и той няма да намерите никакви
протектор или помощник освен Аллах.
(Коран: 4/123)
8.5.2 ПРОРОК
Според днешните основните християнството-Исус (мир нему) е Бог. Според юдаизма той е
фалшив пророк и лъжец. Според исляма, той е човешко същество и пратеник на Аллах и
Месията, както е обяснено в следните стихове:
Те са със сигурност не повярваха, които казват, че Аллах е Христос, синът на Мария. Казват,
"Тогава който може да предотврати Аллах изобщо ако е имал намерението да унищожат
Христос, синът на Мария, или майка му или всеки на земята?" И на Аллах принадлежи на
господството на небето и на земята и всичко, що е между тях. Той създава това, което той
завещания, и Аллах е над всички неща, които са компетентни.

(Коран: 5/17)

Небето почти разруши от тях и земята разделя отворен и планините колапс в опустошенията, че
те приписват на благотворния син.
И не е подходящо за благотворния, че той трябва да вземе син.
(Коран: 19/90-92)

Месията, синът на Мария, не е но пратеник; [други] пратеници са преминали на преди него. А
майка му е поддръжник на истината. Те и двете използвани за ядене храна. Виж как ние да им
разясните знаци; тогава изглежда, как те са заблудени.
(Коран: 5/75)
Изявленията на Исус Христос (мир нему) в Йоан/12/49-50 Направете го ясно, че той каза, че е
пратеник. В тези стихове той ясно казва, че: той не е говорил за себе си, но че Господ, който го
изпраща му даде заповед за това какво да кажа и какво да говори. И че каквото той говори, той
говори точно както Господ е казал на него.
Отново, както виждаме в Йоан/17/11, отношението на Исус Христос (мир нему) към Аллах е му
език предимно подобие, и тяхното единство е единство по отношение на послушанието си към
своя Господ: В този стих, той пита Господ за защита на вярващите в неговото име, така че те
могат да бъдат един, тъй като той и Господ са един.
Според исляма, пророка Мохамед (мир нему) е само човешко същество като нас, ясно и кратко,
пояснени в следните стихове:
Кажи, (О Мохамед) " аз съм само човешко същество като теб, на когото е разкрито, че вашият
Бог е единственият Бог. Така всеки, който се надява за срещата с неговия Господ да го вършат
праведни работа и не се обвързва в поклонение на своя Господ всеки. "
(Коран: 18/110)
Човешко същество е като една точка, когато сравняваме на земята; Земята е като една точка,
когато я сравним в Слънчевата система. Нашата слънчева система е като една точка, когато я
сравним с нашата галактика. Нашата галактика е като една точка, когато ние го сравни с
милиарди галактики, които са били открити до сега. И всички тези галактики са може би като
една точка в рамките на нашите времепространство и нашата Вселена. И ни
времепространство може би е като една точка, когато сравняваме space-times и вселени, които
Аллах може да са създадени. И всички те са много по-малко от една точка в сравнение с това,
което Аллах може да създаде и поддържа. Така че как е възможно да присвоите прилика
между Аллах и човешко същество, което е толкова слаб в сравнение с това, което Аллах е
създаден? И как да си син може да се каже човешко същество?

Освен това, според Корана, Исус (мир нему) е убит нито разпнат[146] както е обяснено в
следните стихове:
И за тяхното неверие и казват: срещу Мери голяма клевета,
И [за] казват: "наистина, ние са убити Месията, Исус, синът на Мария, пратеник на Аллах." И те
не го убият, нито те Разпни го; но се оказа така им. И наистина, тези, които се различават по
него са в съмнение за това. Те нямат познания за него с изключение на следните
предположение. И те не го, убие за някои.
(Коран: 4/156-157)
8.5.3 МЕТОДОЛОГИЯ
Троица, смята от основните християните повдига въпроси като: Ако Бог е баща той има майка
както и[147]? Ако има баща Бог, тогава кой е бащата на този баща? Кой координати между
баща и син, особено ако има конфликти? Ако те са същите, защо има три лица? Ако те не са
същите как са те един...? Ако има повече от една части или форми на Бога как да знаем, че не
съществува четвърта част или форма или друг Бог? Кой е създал носа, очите... на Исус (мир
нему)? Те са self-creator и ако да какъв процес? Ако те са self-creator, тогава защо ще ние
вярваме в Бог, когато виждаме, че подобни неща във Вселената?[148]
Тези въпроси са много критичен, че те се отнасят до методологията на физическото лице, което
избира религията. Тези въпроси също са критични, в които те се отнасят до самата същност на
концепцията за "Бог". Например ако някой смята, че му тениска е Бог, тогава вероятно това,
което означава с понятието за Бог ще бъде много различен от това, което е мюсюлманин или
християнин означава от понятието за Бог. Така че за това лице на концепцията за Бог е просто
незадължителен концепция с няма яснота. Така че той не се води от това, което той отбелязва
във Вселената и логически процес.
Когато не може да обясни себе си такива въпроси чрез използване на последователна логика,
тогава той приема отговорите и вярата без разпит, а именно само чрез догма[149]. Така че ако
е без разпит, тогава защо би не той избере друга вяра или неверие без разпит? Въпреки това в
исляма почти всеки мюсюлманин смята, че той трябва да и може да защитава вярата си от
използването на логика, както е показано в Корана.
8.5.4 СВЕЩЕНИТЕ КНИГИ
В стария и Новия завет има прогнози за бъдещи пратеници и съобщения на Аллах. Например в
Стария завет / Второзаконие/18/18-19 четем: "ще ги вдигне пророк от братята си, като тебе и
ще туря думите в устата му; и той се говори им всички че аз ще го командва. И тя ще се сбъдне,
че всяко лице, което не ще се вслушат ми думи, които той се говори в името ми, аз ще изисква
това от него."
И в Новия завет / 16/12-13 Джон Исус (мир нему) казва: Имам още много неща да кажа пред
вас, но вие не може да ги носи сега. Обаче, когато той, Духът на истината[150], дойде, той ще
ви упътва на всяка истина: защото той не се говори за себе си; но каквото чуе, че ще говори: и
той ще ви покаже неща, за да дойде.

И така, стана ясно от думите на Исус Христос (мир нему) че е имало нужда от бъдещи
божествената съобщение и бъдещи пратеник[151]. Така че посланието на Исус Христос (мир
нему) не е напълно получено от неговата общност[152]. За евреите, които все още очакват
Месия да дойде също има големи неща, за да бъдат изпълнени; така че за евреи и юдаизъм
още не е пълна.Въпреки това, с Пророка Мохамед (мир нему) съобщение на Аллах е
приключило за човечеството в най-ярките и най-пълен начин както виждаме в следните
стихове:
Този ден имам съвършенство за вас си религия,
И завършен полза си върху вас,
И са одобрени за вас,
Исляма като религия.
(Коран: 5/3)

Мохамед не е баща на [всяко] един от вашите мъже, но [той] пратеник на Аллах и последният
от пророците. И Аллах е пълно познаване на всички неща[153].
(Коран: 33/40)
Така че, Корана е последната божествена съобщение за разлика от предишните свещените
книги, Аллах дава гаранция, че той ще го защити:
Всъщност това е ние, който изпраща надолу Корана и наистина, ние ще бъдем си настойник.
(Коран: 15/9)
И исторически е защитен. Днес ние имаме един Коран, навсякъде, което е на оригиналния език,
в който се разкрива. Но най-рано достъпни копия от Новия завет, например са на гръцки език.
Въпреки това Исус Христос (мир нему) говори по същество, арамейски и може би някои иврит.
Всеки, който работи по технически текстове на различни езици ще знаят много добре колко е
критично да има текст на оригиналния език, за да учат правилно значението му.
8.5.5 ТОЛЕРАНТНОСТ
Християни считат предимно пророк Мохамед (мир нему) като лъжепророк и като лъжец.
Евреите най-вече Помислете пророци на Исус Христос и Мохамед (мир се върху тях) като
лъжепророци и лъжци. Мюсюлманите вярват в пророци Мойсей, Исус и Мохамед (мир се
върху тях) като вярно и respect-worthy пратеници на Аллах. Освен да вярваме в тях е изискване
за да си мюсюлманин.
Юдаизъм поставя акцент върху една нация; Християнството набляга на лице в историята. Преди
тях имаше други нации и лица. Но посланието на исляма не е първоначалното съобщение, не е
местен съобщение и е универсална; и Пророкът Мохамед (мир нему) не е първоначален
пратеник на нова вяра както е заложено в следните стихове:

Казват, "аз не съм новост сред човеци, нито да разбера какво ще се направи с мен или с вас.
Само това, което се разкрива следват за мен, и аз не съм, но ясно Уорнър."
(Коран: 46/9)
8.5.6 НАЧИН НА ЖИВОТ
В исляма няма никакъв посредник между Аллах и индивида. Аллах е близо. Той е по-близо до
всеки, дори и от родителите му. Затова не е никакъв посредник религиозни клас в исляма.Така
например, ако имам не присъства в джамия, инженер, който знае как да се молим може да
доведе молитва. Никой не може да претендира да има някакви привилегии в очите на Аллах.
Да се твърди това е голям грях.
Затова не е никакъв monasticism в исляма. В действителност тъй като ние сме информирани в
следващия стих, monasticism не съществува в много произхода на християнството:
След това изпратени след стъпките им нашите пратеници и [ги] последва с Исус, синът на
Мария и му даде Евангелието. И ние, поставени в сърцата на онези, които го следват,
състрадание и милост. Но Monasticism, която те изобретил за себе си, ние не предписват за тях:
[ние командва] само иска за добро удоволствие от Аллах; но те не го спазват надлежно
спазване. Така че ние даде тези, които смята, че сред тях им възнаграждение, но много от тях
са предизвикателно непокорни.
(Коран: 57/27)
Както виждаме в следните стихове дори в религиозно най-важния ден от седмицата,
мюсюлманите се препоръчва да отиде в работата си след главната молитва, която продължава
за около половин час:
О вие, които са повярвали, когато повикването е направено за молитва в деня на петък, след
това пристъпи към паметта на Аллах и се оставя търговия. Това е по-добре за вас, ако само
знаеше.
И когато молитвата е сключено, разпръсне в земята и търсят от благодатта на Аллах, и не
забравяйте, Аллах често, че може да успее.
(Коран: 62/9-10)
Човек, който прави своя бизнес в праведните и просто начин с намерението да получите
удоволствието от Аллах се счита се молят. Тази декларация на пророка Мохамед (мир нему) е
добър показател, в това отношение: "честен и коректен търговец ще бъде с пророците, честен
лица и мъченици в деня на Страшния съд[154].” И така, в исляма светски живот и религиозен
живот са комбинирани.
Докато няма религиозни клас и monasticism в исляма, всеки се очаква да има силна връзка с
Аллах. Честите ежедневни молитви са добър пример в това отношение.
Спасение в християнството се смята за чрез Исус Христос (мир нему). Така например един
човек, който прави зли дела, но вярва в Исус Христос (мир нему) като Бог, е в по-добра

ситуация от някой, който вярва само в Аллах като Бог и прави добри дела. Така ефекта на
правене на добри дела е ограничен в християнството.
В християнството се смята, че определени човешки същества са посредници между Бога и
други. В християнството първоначалния акт в това отношение е, че Бог жертва сина си и/или да
стана човек, за да спаси човечеството. От друга страна в някои деноминации има практиката на
изповед, в която хората изповяда греховете си към определени хора да бъдат простени. Обаче
в исляма, там е не посредник между Аллах и индивида.
8.5.7 ПЪРВОРОДНИЯ ГРЯХ
В християнството е вяра в първородния грях. Тази вяра е както следва: първият мъж и жена,
извършил грях. Следващите поколения наследяват този грях. За да премахнете този грях трябва
да бъде принесен в жертва. Бог да спаси човешките същества, когото той обичаше много, даде
сина си като жертва. Така благодарение на неговият син човешки същества да се отървете от
греха.
Според исляма не е приемливо на концепцията за първородния грях: първият мъж и жена
съгрешили. Обаче те помоли за прошка заради този грях и Аллах ги простил. Следващия стих се
отнася до това:
Тогава Адам получени от думите му Господ [някои], и той прие покаянието му. Всъщност това е
той, който е Accepting на покаянието, Милосърдния.
(Коран: 2/37)
Така че е грях да се наследяват от други.
Освен това в исляма грехове не се наследяват. Така че всяко дете се ражда чист и чиста от
всички грехове, които може да са извършили родителите му. В Корана Аллах е дал много
примери в това отношение: например пророка Авраам (мир нему) е син на невярващ; син на
Ной Пророка (мир нему) е невярващ.
Аллах не е необходимо да се даде на всяка жертва, за да прости на някого. Като човек искрено
иска прошка, съжалява за греха си, се опитва да отмени си лоши дела, правейки добри дела и
подобрява самият той може да бъде простено от Аллах. Едно от неговите имена е
Опростителят.
От друга страна в исляма никой ще носи тежестта на друг, докато няма причинно-следствена
връзка. Така, Исус (мир нему) не е необходимо да понесе греховете на другите.
8.6 ИМА ЛИ ВСЯКО ПРОРОЧЕСТВО В ПРЕДИШНИЯ СВЕТИТЕ КНИГИ ЗА ПРОРОКА МОХАМЕД?
АКО ИМА КАКВО Е ТОВА?
Тези, на които дадохме Писанието го познават, тъй като те знаят своите собствени синове. Но
наистина, страна от тях прикриване истината, докато те знаят [то].
(Коран: 2/146)

Така че ако сте в съмнения, [О, Мохамед], относно това, което са разкрили при вас, тогава
питам тези, които са били четене Писанието преди вас. Истината е със сигурност да ви дойде от
вашия Господар, така че никога няма да бъде сред съмняващите се.
(Коран: 10/94)
В стария и Новия завет има много пророкува за Пророка Мохамед, Аллах обяснява в Корана.
Стария и Новия завет са писани много векове преди Пророка Мохамед (мир нему) е
роден.Дори в днешната неоригинален и косвени версии на тези светите книги ние може да
видите много от тях. Някои от тези пророчества са както следва[155]:
8.6.1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОРОКА МОХАМЕД И КОРАНА В ВТОРОЗАКОНИЕ/33
В следващите стихове, виждаме позоваване на Мойсей, Исус и Мохамед (мир да бъде върху
тях.) и техните места. По отношение на пророка Мохамед (мир нему), има препратка също до
завладяването на мека на пророка Мохамед с около 10,000 приятели. Отново в следващите
стихове има препратка към Закона Пророка Мохамед (мир нему) донесе - закона на базата на
Корана-.
Стиховете във Второзаконие 33/1-2 са, както следва: И това е благословията, с което Мойсей
човек на Бог благослови децата на Израел преди смъртта си. И той каза Господ дойде[156]от
Синай и стана от Сеир им; Той блести напред от планината Паран, и той дойде с десет хиляди
светци: от дясната му ръка продължи огнена закон за тях.
Библията информира и потвърждава, че пророк Мойсей е получил откровения от Аллах в
планината Синай[157]; че Исус Христос живял и получените откровения от Аллах в Юда също
определени с планина Сеир[158]; и че пророк ще получават откровения от Аллах в региона
Фаран , която също се припокрива с днешните мека (написана също като БСчК в Корана) и че
той ще постигне голям успех с 10,000 души, и че той ще донесе закон. Виждаме, че за
последното съобщение на Аллах, е бил използван глагол блясък, докато за Моисей и Исус
глаголите "дойде" и "води" са били използвани съответно. Използването на глагола блясък ни
напомня на пророчеството, Исус обяснява като "той ще ви води всяка истина" в Евангелието на
Йоан стих 16/13. Отново това ни напомня гаранцията Аллах дава в Корана, че той ще защити
Корана, както тази книга ще бъде манифест за всички.
В следните стихове в Авакум 3/3 също така там е препратка към откровение, идващи от
региона Паран.
Стих на Авакум 3/3 е както следва: Бог дойде от : Теман, и Свети една от планината Паран. Сила.
Славата му покриват небето, и земята е пълна с неговата слава[159].
8.6.2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОРОКА МОХАМЕД В БИТИЕ 21/9-21 И БИТИЕ 17/19-20
Преди ние подчерта точка, че след като Исус Христос, там ще бъде по-голям изпълнението по
отношение на съобщението от Аллах. В следните ние ще свърже тази изпълнението , поконкретно към Пророка Мохамед благодарение на някаква информация, ние намираме в
Библията:

В следните стихове от Библията ние виждаме, че мястото, където се заселили Исмаил е Паран.
Отново Аллах казва в следните стихове, че от Исмаил Аллах ще направи една нация. Днес няма
няма известни нация от Исмаил извън една общност, известни според исляма. И според
историята на Арабския полуостров, Исмаил живял в мека, и Мохамед идва от потомци на
Исмаил (мира бъде върху тях) и живее в същия район. Много останки и места в мека, знанието,
че съществува благодарение на силна традиция за регистриране на родословия в Арабия
подкрепа това много ясно. Затова ние знаем ясно, че prophetship на пророка Мохамед, който е
живял в Паран регион, и му постижения припокриване много добре със следните пророкува.
Това е видно от следните стихове на 21/9-21 на Битие, че мястото, където живее Исмаил
прародител на пророка Мохамед се нарича Паран[160].
Тези стихове са, както следва: И Сара видя син на Хагар египетски, когото бе родила на Авраама,
подигравка. Затова тя каза на Авраама, изгонват този слугиня и сина си: за син на този слугиня
не се наследник с моя син, дори с Исак. И това, което е много тежка на Авраама заради сина си.
И Бог каза на Авраама, нека го не бъде жестоко Твоето благоволение, за момчето и заради
Твоята слугиня; Вслушайте се във всичко, което Сара каза: ти, гласа си; за в Исак потомството се
нарича. И също така на сина на слугиня ще направя една нация, защото той е твоето потомство.
И Авраам стана рано сутринта и взе хляб и бутилка с вода и го даде на агар, да я постави на
рамото си и детето и я отпрати: и тя отклонила и се скитаха в пустинята Вирсавее. И водата е
прекарал в бутилка, и тя хвърли дете под един от храсти. И тя отиде и седна си надолу над му
добър начин, като това са лък изстрел: за тя каза, нека да не виждам смъртта на детето.И тя
седеше над него и издигнат гласа си и се разплака. И Бог чу гласа на момчето; и Ангел на Бог
нарича на Хагар от небето и рече: Какво страданието ти, Хагар? Страх не; за Бог е чул гласа на
момчето, където той е. Възникват, дигни момчето и го държа в ръката ти ; за ще го направи
велик народ. И Бог отваря очи, и тя видя добре на вода; и тя отиде и напълни меха с вода и
даде на момчето да пие. И Бог беше с момчето; и той нараства и живееше в пустинята и стана
стрелец. Засели се във Фаранската пустиня: и майка му му взе жена от египетската земя.
Стиховете на Битие 17/19-20 поддръжка също, че поколението на пророка Исмаил ще имат
важни постижения. Тези стихове са както следва:
И Бог каза: Сара жена ти те носят син наистина; и ти го наречеш Исаак: ще утвърдя завета си с
него за вечен завет и потомството му след него. И като Исмаил, чух тебе: Ето, има го,
благослови и ще го направи плодотворно и ще го умножа твърде много; дванадесет принцове
се роди той, и аз ще го направи велик народ.
8.6.3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОРОК КАКТО Е ОБЯСНЕНО В ИСАЯ 42/1-12
В следните стихове виждаме друг прогнози за пратеник като носител на друг закон. Със
сигурност Исус Христос не дойде с нов закон. В следващите стихове, виждаме също, че
съобщението ще донесе този пророк се нарича "нова песен" това отговаря перфектно с
музиката, вградени в Корана и неговите чести рецитация. Отново в следните стихове виждаме,
че този пратеник е свързана с местоположението на кедър[161], син на Исмаил. Отново
виждаме специална препратка към силен похвали и разговори на молитви в отчети "градове от
него асансьор глас", "Нека жителите на Рок пеят, да ги викат от върха на планината". И всичко
останало в следните стихове в съответствие с постиженията на пророка Мохамед.

Стиховете на Исая 42/1-12 са, както следва: Ето моя слуга, когото аз поддържат; мина
избраниците, в когото ми душата небесния; Сложих моя дух[162] при него: той се роди
решението на езичниците[163]. Той не вика, нито издигнат, нито предизвика гласа му да бъдат
изслушани по улицата. Насинена Рийд се той не почивка, както и тютюнопушенето лен се той
не закаляване: той се роди решението до истината. Той не се провали нито се обезсърчават,
докато той задали решение в земята: и острови се чака неговия закон. Така казва Господ, Бог,
който създал небето и протегна ги Той, който разпространява напред, земята и че което идва от
него; Той че дава дъх на хората при него и да ги, че разходка в него: Аз Господ те призоваха в
правда и ще държа ръката ти и ще да те пазят и ти дават за завета на хората, за светлината на
езичниците; За да отворите очи, да се изведат на затворници от затвора и ги, които седят в
мрака на затвора къща. Аз съм Господ: това е моето име: и славата ми ще ми не дава на друг,
нито ми похвала за идоли. Ето, предишните неща са станали, и нови неща да декларирам:
преди да избуят те казвам ви от тях.Пейте на Господа нова песен, и си похвала от края на
земята, които отиват до морето и всичко, което е в него; острови и жителите от него. Нека
пустинята и градовете от него вдигне глас, чеМихаил обитават селата: Нека жителите на Рок
пеят, да ги викат от върха на планината. Да ги даде слава на Господа и декларира своята
похвала на островите.
В следващия стих виждаме препратка към Каба в мека или БСчК, жертвоприношения,
извършвани там в поклонение. Също така виждаме, че в къщата на слава на Аллах е свързана
скедър и Наваиот, две деца на Исмаил.
Стих на Исая 60/7 е както следва: всички стада на Михаил събира заедно, овните на Наваиот се
министър тебе: те ще излезе с приемане на олтара ми, и ще прославя къщата на славата ми.
8.6.4 ГОЛЯМ РАЗВИТИЕ ЩЕ СЕ СЛУЧИ И КРАЛСТВО НА АЛЛАХ ЩЕ СЕ ВЗЕМАТ ОТ ЕВРЕИТЕ И ДАВА
НА ДРУГ НАРОД КАТО КАЗА В МАТЕЙ 21/42-44
В следните стихове Исус Христос (мир нему) ясно казва, че Божието царство се вземат от евреи
и дава на друга общност. Ние изразиха по-рано в контекста на Второзаконие 18/18, че Аллах ще
повдигне пратеник не сред евреите, но измежду братята на евреите.
Стиховете на Матей 21/42-44, са както следва: Исус казва в тях, вие никога не Четохте в
Писанията, камъкът, който строителите отхвърлен, същото се превърне в главата на ъгъла: това
е Господ е това, и то е чудно в очите ни? Затова аз ви казвам, в царството на Бога се взема от
вас и на един народ, който принася плодовете. И всеки, който се пада на този камък трябва да
бъде разбита: но на когото се падне, той ще го смила на прах.
8.6.5 ПОЗОВАВАНЕТО НА МЕКА (БСЧК), ПОКЛОННИЦИ, И НА ZAMZAM, БЪРЗ И СИЛЕН РАСТЕЖ
НА МЮСЮЛМАНИТЕ В ПСАЛМИТЕ 84/4-7
В следващите стихове има препратка към мека, (което е писано и като БСчК в Корана), към
поклонение в него, за водата на Zamzam на Хагар и сина си Исмаил (мира бъде върху тях),
укрепване и силен растеж на мюсюлманите.
Стиховете от Псалми 84/4-7[164] са, както следва: колко щастливи са тези, които пребивават в
дома ви, които ви хвалят непрекъснато. Сила. Щастливи са хората, чиято сила е във вас, чиито
сърца са зададени на поклонение. Тъй като те преминават през долината на Baca, те го правят

източник на изворна вода; дори есенния дъжд ще покрива с благословии. Те излизат от
силно;всеки се появява преди Бог в Сион.
8.6.6 ШИРОКО ИЗВЕСТЕН СПЕЦИАЛНИ ПРОРОК КОЙ ЩЕ ДОЙДЕ СЛЕД ИСУС В ЙОАН 1/20-21, 29
В следните стихове ясно виждаме че е очакван пророк, с изключение на Исус Христос и Джон
(мира бъде върху тях). И това е ясно, че че пророк е широко известен и специални пророк като
го отчета "този пророк" се използва.
Стиховете на Йоан 1/20-21, са както следва: И той (Йоан) призна и отрече не; но призна, аз не
съм Христос. И те го попитах, какво тогава? Илия ли си? И той казва, аз не съм. Пророк ли си? И
той отговори, не. И както виждаме в следното изявление в стих на Йоан 1/29, Исус Христос
присъстваше тогава: на следващия ден Йоан вижда Исуса, че иде към него.
8.7

КАКВИ СА ТОЧКИТЕ, КОИТО СЕ НОСЯТ ПРЕДВИД ДОКАТО ЧЕТЕТЕ КОРАНА?

Корана е думата на създателя, който не се уврежда на всички, ако ние не изберете да следват
неговите указания, и които не се ползват от нашия екскурзовод. Корана е услуга от нашия
създател, както виждаме в следните стихове:
Кажи (Коран), и вашият Господ е най-Великодушният.
(Коран: 96/3)
Той ни е дал свобода на избор на неговото ръководство, или не. Следователно Корана е
ръководство за праведните, а не за всички. Това е посочено в следните стихове:
Наистина Аллах не е кротка да представят пример на комар или какво е по-малък от нея. И тези,
които са вярвали, че това е истината от техния Господ. Но тези, които проявяват неверие, казват
те, "Какво Аллах намерение от това като пример?" Той много подвежда по този начин и много
ръководства по този начин. И той се заблуждава не освен предизвикателно непокорните.
(Коран: 2/26)
Е Аллах повелил да обедини всички хора около Корана, той може лесно да го направи. Поради
това сериозно ще се възползват от него. Така докато учи Корана, трябва да се има в предвид
някои точки:
Първо един не трябва да пропускаме основните съобщения за подробностите. Повечето хора
имат тенденция да се губят в подробности. Ние се препоръчват от Аллах да има широка визия.
Има препратка към това в следните стихове:
Той е този, който е изпратил ви книгата: В него са стихове, [които] точно, те са в основата на
книгата; други са алегоричен. Но тези, в чиито сърца е перверзия следват част от него е
алегоричен, търсещи раздори и търсене на скритите си значения, но никой не знае своите
скрити значения, освен Аллах. И тези, които твърдо са заземени в знания казват: "Ние вярваме
в книгата; тя цялата е от нашия Господ: "и никой не ще разбере съобщението с изключение на
мъже на разбирателство.
(Коран: 3/7)

Има много преводи на Коран. Има ограничения на преводите, както те са преведени от
човешки същества. Въпреки че те са достатъчни, като основните послания на исляма, понякога
те могат да съдържат грешки или те могат да ограничат значения. Преводачи, които са на
докторска степен и така нататък може да сте пропуснали детайли, съществуващи в
оригиналния текст.От друга страна повечето езици не са на нивото на детайлност на арабски.
Например има различни форми на местоимението "те" на арабски за всяка група от мъже, две
женски, повече от двама мъже, повече от две женски. Всички тези различни форми на "те"
обикновено се отразяват в превод на английски език само с думата "те".
Следователно за сериозна и подробно проучване на Корана, един трябва да има повече от
един превод или да използват обяснение на Корана, която включва етимологии на думи,
препратки и примери...
Докато четете Корана човек трябва да го вземе като цяло. Докато всеки отчет се вписва в своя
контекст, може също да обясни още един стих в друга част от Корана. Например четене в стих
за създаването на небето и земята в шест дни може да обърка един. Въпреки това четене
изявлението в следващия стих ще изясни, че денят в очите на Аллах не е като нашия ден:
Един ден с вашия Господ е като хиляда години на тези, които се броят.
(Коран: 22/47)
Или след четене изявлението в следващия стих читателят ще разбере, че в деня за Аллах не е
определено само от въртенето на земята около себе си:
Ангелите и Духът ще се издигнете до него през един ден, размерът на която е петдесет хиляди
години.
(Коран: 70/04)

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗА ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
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Наистина тези, които са повярвали и готово праведните делата, те ще имат градините на Рая за
квартира,

В който те спазват вечно. Те ще не желаят от него всяко прехвърляне.

Казвам "Ако морето са ръкопис за [писане] думите на моя Господ, морето ще бъдат изчерпани
преди думите на моя Господ са изчерпани, дори и ако сме внесли подобна като добавка."

Казват, "Аз съм само човешко същество като теб, на когото е разкрито, че вашият Бог е
единственият Бог. Така всеки, който се надява за срещата с неговия Господ да го вършат
праведни работа и не се обвързва в поклонение на своя Господ всеки."

(Коран: 18/107-110)

От време,
Наистина човек е в загуба,

С изключение на тези, които са повярвали и прави праведни дела и друг посъветвани да
истината и всеки друг посъветвани да търпение [и постоянство].
(Коран: 103/1-3)

________________________________________
[1]Аллах е специално име на създателя, крепител на Вселената. В тази книга се дава подробна
информация за него.
[2] Произведения
[3] Ние ще обсъдят най-големият успех в живота ни по-подробно в следните части.
[4]Транслитерирано също като Корана, Coran, Корана, Kuran, Ал-Корана. Един от нейните
значения е "рецитал".
[5]Транслитерирано също като Muhammet, Мохамед, Мохамед, Мохамед, Мохамед. Мохамед
е арабска дума, която означава "Praiseworthy". АхмедАхмед, Ахмад са други версии на
Мохамед, в същия смисъл.
[6] Корана котировки, съдържащи се тук са предимно от международни превода на Saheeh и
използвани от разрешение. Copyright 2010-2012 Saheeh Международната
[7] По отношение на цитати от Корана, в изявления като "(Коран: a/b)", (a) обозначава броя на
глава на Корана и (б) обозначава броя на стих(ове) на съответната глава.
[8] В Корана високоговорителят е Аллах като първия човек. Въпреки това, на много места
вместо да се използва местоимението "Аз", той използва му имена или местоимението "Той".
Причините за тези цели са: първо, това прави по-лесно да прочетете книгата:Ако Аллах винаги
е използвал местоимението "Аз", читателят винаги ще рецитира, както ако той говори като
Аллах.От друга страна, използването на Аллах и другите му имена може да даде поспецифични значения, както и употребата на местоимението "Аз".Например, в стих 2/21, Аллах
казва: "О човечеството, покланят на вашия Господ..." вместо "О човечеството се покланят Me...".
В такива употреби, Аллах подчертава негово благородие и други атрибути.Също така, когато
местоимението "Аз" се използва, това поставя акцент върху лицето на себе си. Понякога той
използва местоимението "Ние": това е използване на "Royal ние" или "Множествено Majestic"
за единствено лице да даде смисъла на grandness; такава употреба съществува в някои други
езици освен арабски. Това се използва където му създаване като ангели или човешки същества
са очевидно активни в определени действия като слугите си.

Аллах е нито мъж, нито жена. Той не разполага с никакви Пол. Така че използването на "Той" за
Аллах трябва да се разглежда като специална употреба което означава специално Аллах и не
да не отразяват Пол.
[9]В нашата цитати от Корана квадратни скоби [-] - се използват да се посочат подробности
очевидно включени в значения на оригиналния думите на Корана. Такива подробности в
квадратни скоби не се отразяват в допълнителни думи в оригиналния текст на Корана, тъй като
настоящите думите в оригиналния текст вече дават тези значения. Тези скоби се използват
също да даде подробности, които съществуват в предходните или следващите стихове, които
не са цитирани. Думите в скобите (-) - в котировките са предимно обяснителен за тези, които
имат малко знания за текста на Корана.
[10] Аллах
[11] Ако ние искрено обичат Аллах, ние се опитваме да се усъвършенстваме според
стойностите на които Аллах обича.
[12] За да се избегне повторение на той, него, себе си ние използваме предимно той, него или
себе си. Моля, обърнете внимание, че в нашата употреба са предназначени да се позова на
човешко същество не се мъже.
[13] Мюсюлмански означава човек, който практикува исляма, лице, което подава към Аллах.
[14] Или повече буквално "вселени"
[15] Посочени като "Таква" в оригиналния текст, което означава да се защити, да пази, да бъдат
внимателни.
[16] Или задгробния живот-ние предпочитат използването на думата по-долу, тъй като е
истински и постоянен живот като продължение на настоящия живот [17] Думите на пророка Мохамед (мир нему) са група от хадисите. Хадис се състоят главно от
неговите думи, действия-поведение и невербалната одобрения/отчети за другите действия.
Това са вторични източници на исляма. Те са проучени много от учени и класифицирани в
няколко групи по отношение на тяхната надеждност някои по - свързани и се потвърждава от
много канали-Хадис, слаби Хадис...
[18] Това е броят на пророците, чрез които ние означава anbiya (множествено число за nebiyy).
Това са лица, в които посланията на Аллах с или без писмено книги. В използване на нашите
куриер на думата се използва за такива пророци. Думата "rasool" в Корана означава лица,
които са свързани с книга от Аллах; Те също са пратеници.
[19] Musnad, Ахмад Бин Hanbal
[20] Пророкът Мохамед (мир нему)
[21] Въпреки това религии или идеологии, въз основа на раса или етническа принадлежност
следват отрицателна посока и станат по-резки и по-отчетливи с времето. Това е от една страна,
защото техните последователи, които наистина се чувстват приятно на другите трябва да
напуснат техните расистки религии за по-универсална религии или идеологии. Другата причина

за това е, че последователите на по-универсалните не може да се присъедини и допринасят за
тези расистки религии.
[22] За дискусия за исляма и съвременните проблеми по отношение на насилие, извършени в
името на исляма, моля вижте част 8.2.
[23] В тази книга се използва думата "неверник" за тези, които в крайна сметка отрече
съобщенията на Създателя.
[24] Пророкът Мохамед (мир нему)
[25] Разкри
[26] Затова можем да помисли наличните знания за нас като знаци за нас, и ние трябва да ги
тълкуват правилно за да има правилно разбиране за истината. Погрешни заключения може да
ни доведе до неуспех и лични бедствие.
[27] Думата "неща" ние означава всички лица и събития. Естествено това не включва Аллах.
[28] Няма нищо лошо в действат въз основа на това определение за практически цели в нашите
житейски въпроси, защото те са полезни в статичен "как" това, което наблюдаваме е.
[29] Тук ние по същество означава "знание" измерение на вярата, думата. Тази дума съдържа
смисъла на "доверие", както и.
[30] В този контекст от понятието "видими" имаме предвид неща, които виждаме и които са
сравними с това, което виждаме.
[31] В този контекст от понятието "Невидимият" имаме предвид неща, които не са сравними с
това, което виждаме.
[32] Всеки признава значението на знание, учене и търсене за това, което ние не знаем. Ето
защо много науки непрекъснато се опитайте да разберете бита на това, което е неизвестно.
[33] От друга страна както в исляма, истината заема централно място в хармония с това е много
важно. Нашите действия в хармония с истината, се наричат работи добре, и те са необходими.
[34] Някои могат да критикуват гравитацията не е добър пример, твърдейки, че това е един от
необясними неща. Въпреки това нито един от основните факти са обяснени, включително
пространство, време, живот... Нещата, които считат обяснено изглежда винаги се обяснява с
някои хора, въз основа на много необясними и пасивна основи.
[35] Те са в рамките на техните ниво безкраен брой елементи, които трябва да бъдат в
хармония и те са сред тях няма централна организиране сила.
[36] Алтернатива би било да вярват в огромен съвпадение за тази хармония. Естествено
предпочитат съвпадение, като обяснение вместо централната власт изисква много субективни
и предубедени позиция срещу тази Централна власт. Съвпадение изисква много повече
условия като обяснение за тази хармония, в сравнение с централната власт. Представете си

човек, който вярва, че лаптопа си формира от случайно вместо електроника компания. В
следните части ще има допълнителен анализ за съвпадение.
[37] Като нашата дефиниция за гравитацията промени във времето ние използваме отчета
"вярно гравитацията", която отразява тази връзка и нейните елементи като установена,
изпълнени и познати от създателя.Това може да бъде напълно различен в бъдеще от
сегашните ни разбирания. Тази връзка не е отделен, абсолютни и самодостатъчна
съществуване.
[38] Ние използваме думата капчица като включително всички свързани дружества като
атомите, както и на думата гравитацията, че да включва други физически взаимоотношения
като кривината на пространство-времето...
[39] Като gravitons или изкривяване на времепространството
[40] Като взаимодействието им с атмосферата или тяхното въздействие върху земята
[41] Като пространството те заемат, връзката им с времето, им маси
[42] Дори ако Аллах е създал такова място, вероятно не би било подходящо за нашия живот.
[43] Еволюция, силен или слаб ядрени сили, необичайност са някои от понятия, подобни на
гравитацията в горния контекст.
[44]Моля, помислете за тези препратки към стиховете на Корана, по същество като указания, а
не като доказателства сами по себе си.
[45] Виждам и слух възможностите на Аллах са различни от нашите и несравними. Например
нашия слух е много ограничен, че това зависи от вълни и ние можем да чуете само определени
честоти.
[46] Да ни даде един много опростен математически пример за читателя, който се интересува
от математика: Нека 1 /x е вероятността за съществуването на една планетарна система, когато
има само 1 единична сума на масата във Вселената при други условия, отразени от x. След това
ако има м размер на маса във Вселената, вероятността за съществуването на една планетарна
система ще бъде m* 1 /x. Така че, ако m е по-голям, тогава вероятността за съществуването на
една планетарна система е по-висока. Въпреки това, сега да разгледаме и вероятността за
съществуването на м размер на масата: Ако 1 /y е вероятността за съществуването на 1
единица за маса, тогава вероятността за съществуването на м размер на масата ще бъде 1 /
(m*y). Така че ако ние това интегрира в първото уравнение, тогава вероятността за
съществуването на една планетарна система ще бъде: (1 / [m*y]) * (m* 1 /x) = (1 /x) * (1/y) = 1 /
(x*y), увеличаване на масата или други подобни неща във Вселената не увеличава крайната
вероятността за съществуването на една планетарна система. (Ние приемаме, че вероятността
за допълнителна сума на масата и влиянието му върху вероятността за съществуването на
планетарна система са равни. Ние пропуска много други изисквания за планетарна система.).
Така че множеството от неща не увеличава общата последен вероятности по никакъв начин. И
това не помогне съвпадение.
[47] По същество евреи и християни

[48] Тук се използва понятието за Бог като много общо понятие, което включва както на
истинския Бог и фалшиви богове.
[49]В действителност всеки съзнателен човек действа като, че той вярва в Бог. Например хората
яде, пие и работи..., както ако те доверие в нещо, което ще ги живеят на следващия час. Хората
очакват на изгрева на следващия ден... Хората се опитват да разберат техните околности, както
ако има някои мощ свързани неща с друг...
[50] Обединяващи партньори от всякакъв вид с Аллах е най-големият грях, защото това е найголямата несправедливост, срещу Аллах, както и срещу себе си. И това може да се намали
стойността на добри дела на човек. Когато един върши този грях, той отхвърля дарител на
милиарди на благосклонност, той отхвърля истината и той отхвърля всички надежда и
възможност да благодаря. Отново такъв човек измисля посредник между него и неговия
създател и той отхвърля възможността да се свържете директно с него.
[51] Ако няма покаяние
[52] Въпреки това като имаме ограничения в наблюдение и анализ, ние трябва да имат
известна предпазливост по отношение на някои от нашите заключения.
[53] Тази функция на Вселената се дължи и единството на своя създател и крепител неговите и
на неговата воля.
[54] Ние не може да обясни настоящето с миналото, защото настоящето съдържа минало в
себе си и миналото е от същото естество като миналото, която съществува в настоящето.

[55] Той е независим от всички, той не е необходимо нищо; докато всички са зависими от него,
всички му трябва.
[56] Небето и земята
[57] Тази любов и радост от него са най-голямата любов и радост за мюсюлманин. Любовта за
Аллах е постоянен, непрекъснат, концентрирана, ефективен (в това произвежда последствия в
добри дела), силен и подкрепени с логика. Тъй като Аллах казва:
Ето, в спомен на Аллах сърцата удовлетворение
(Коран: 13/28).
[58] За страданието и злото вижте част 8.4.
[59] Ангел в ада
[60] Въпреки, че ние използваме думата фаза във връзка с настоящето и следващата фаза, те
вероятно трябва да не се разглеждат като части от един и същ график.
[61] Благодарение на откритията през последния век днес ние знаем, че всеки човек има
уникални пръст модел.

[62] Имайте предвид, че тук обясняваме неща в контекста на човешките същества и по-долу.
Както беше споменато в други части, всяко същество в съвременния свят също е служител на
Аллах и също се държи в това отношение и те изпитват благосклонност и правомощията на
Аллах в много измерения.
[63] Когато думата "Истина" се използва като име на Аллах, той отразява правомощията и
атрибутите на Аллах като единствен източник на всичко, което не може да бъде отречено.
Когато се използва като обща дума, тя се използва предимно за представяне на истинското
познание за всичко, което е независимо от други лица, освен Аллах.
[64] Всичко, което съществува или се случва има божествена последици. Аллах кани по
правилния начин, а не да се отговори на тази покана има последици в този свят и в отвъдния.
[65]Аллах е благотворния, вярата основи, на които той ни кани ще ни бъде щастлив в този свят,
както и помогне. Те ще бъдат в хармония с нашата вътрешна природа, която е най-известен от
Аллах. Наистина ние виждаме, че вярата в по-долу допринася много за нашето щастие. Един
никога не се очаква да вярвам в по-долу само за практически всички светски печалби от вярата;
но може да се очаква, че последствията от вярата, изисквани от благотворната Аллах би било
полезно в този живот, както и.
[66] Името на дявола
[67] Въпреки че пратеници са най-добрите примери за нас, те не са единствените примери. Бог
ни дава също примери освен пратеници. Например, понякога техните съпруги и техните
последователи, бащите си и други също са показани като положителни или отрицателни
примери. Също така има много отрицателни примери като фараон на когото пророк Мойсей
(мир нему) е изпратен. Ние сме длъжни да се избегне като тези отрицателни примери.
[68] За повече информация относно такива пророкува, моля, вижте част 8.6.
[69] Освен ако не друго, цитати от Библията са взети от крал Джеймс версия.
[70] Това също е извънредно аспект на Корана: книга, състояща се от около 600 страници е се
рецитира по памет от човек, който не чете нито пише нещо в целия си живот; в тази книга се
казва, че тази книга е бил пуснат в паметта си от Аллах; Той е бил той рецитира частично наймалко пет пъти на ден и тествани; и той е други да записва и да запаметявам го препоръчва.
[71] Буквално "духа на истината" Въпреки, че е променено в преводи като "духа на истината".
[72] Глава
[73] Някои примери са дадени в следващата част.
[74] Тора
[75] Следователно в исляма сериозно всяко лице може да разберете пътя си с помощта на
Аллах и с Коран ако той прекарва усилия. Също така благодарение на достатъчно равнище на
подробности в Корана, разликите между купюри под или са пряко свързани с исляма са за
вторични проблеми или проблеми, които не са свързани с исляма.

Например всички от основните четири сунитски секти са приемливи за други сунитски секти.
Разликите най-вече се отнасят до въпроси, които не засягат най-важното от молитви: например,
последователите на всички тези секти изпълняват прострация, четене на Коран в молитви.
Въпреки това в един от тях човек не може да се изисква да се присъедини към ръцете си
докато стоеше по време на молитва, докато в други това може да се счита по-добре. Така че
последователите на двете секти могат да изпълняват своите молитви заедно в ръководството
на привърженик на друга секта. Въпреки това в много религии последователите на различните
вероизповедания в една и съща религия може да дори се покланят различни богове или
форми на Бога.
Отново поради яснота на Корана и нейната лекота разликите между всички купюри на исляма
са много малко в рамките на цялото.
От друга страна благодарение на достатъчно ниво на подробностите в Корана, всяко лице
може да различава Ако определена вяра принадлежи към исляма или не. Така че елементи на
вярвания или действия, които не са обяснени в Корана или в надеждни Хадис или чрез тях,
могат да бъдат класифицирани лесно като културни, етнически, лични или политически
въпроси, които не са свързани с исляма, въпреки че някои хора твърдят, че те са Ислямска.
Винаги може да има хора, които твърдят някои лични идеи в името на исляма. Всеки
мюсюлманин трябва да поиска да се даде последователно обяснение, свързани с Корана или
надеждни Хадис по отношение на идеята, той не е наясно.
[76] За някои точки да се има предвид докато четете Корана виж част 8.7.
[77] Пълно е като този:
(О, Мохамед), се каже "Аз съм само човешко същество като теб; ми се разкрива, че вашият Бог
е единственият Бог. Така всеки, който се надява за срещата с неговия Господ да го вършат
праведни работа и не се обвързва в поклонение на своя Господ всеки."
(Коран: 18/110)
[78] Буквално "духа на истината" Въпреки, че тя се променя в преводите, като духа на истината.
[79] Обърнете внимание, че Корана е дошъл от устата на само един човек, живял преди 1400
години, които никога не са учили във всяко училище, който не пиша нито четат нищо. Също
така е една книга, написана в такава среда, където писание е написана на кожи от животни и
други подобни материали, прости.
[80] През последните десетилетия, е установено, че водата на някои морета като Средиземно
море и Атлантическия океан не обединявам благодарение на дадена физическа
характеристика наречена "повърхностно напрежение". Това свойство не е известна по времето
на пророка Мохамед (мир нему).
[81] Транслитерирано като "Кадар", "kader" или "qadar" от оригиналния текст на Корана.
Думата предопределението се използва като синоним за думата съдба.
[82] Ноа (мир нему)

[83] Небе
[84] Докато тя включва бъдещето
[85] Бедствия по един начин служат като примери, които ни показват, какво ще се случи без
милостта на Аллах, които ни показват, че Аллах е способен да направи всичко, което ни
показват, че такива неща може да се случи в по-долу. За повече подробности в това отношение
за виж част 8.4.
[86] Или непоколебим
[87] Въпреки това това не означава, че всеки, който вярва, че той е мюсюлманин е далеч от
тези нежелани атрибути. Всеки мюсюлманин също се моли на Аллах, така че той и неговите
убеждения са приети от него.Това не означава нито че Аллах ръководства за исляма "всички
хора", които имат добри качества, защото за истинската вяра има други фактори, както и. Един
от тях е експозицията към съобщение на Аллах, който също е условие за отговорност в очите на
Аллах, както виждаме в следните стихове:
И никога не ще се накаже, докато ние изпрати пратеник. (Коран: 17/15).
[88] Така как лош ще бъде положението на някого с когото Аллах, който е толкова благодетел
не е доволен?
[89] Някои смятат, че "всички различни вярвания може да бъде вярно в същото време". Така че
за такива хора, е еднакво вярно тази вяра в сравнение на схващане "всички вярвания може да
не е вярно в същото време"?
[90] Целият Коран, че е научил за него и тази книга е в паметта си, както и неговите действия
като примери за човечеството са някои важни елементи на истината с него.
[91]В исляма съзнателния си действия са широко класифицирани в пет групи: първата се състои
от задълженията като редовни благотворителност, изплащане на дълг, или задължително
всекидневни молитви. Не изпълняват задълженията се смята за грях и изисква наказание,
освен ако простят от Аллах. Втората група се състои от действия, които не са в първата група, но
които се препоръчва или извършва от пратеник като допълнителни части на ежедневната
молитва; тези помогне спечелят удоволствието от Аллах. Третата група се състои от неутрални
дейности като хранене. Четвъртата група се състои от неприятни действия, които са дейности,
не е ясно забранено от Аллах и най-вече срещу препоръките на пратеник като отдаване под
наем на ноктите се прекалено дълго. Петата група се състои от грехове; Това са забранени
поведения и да бъдат наказани като убийство, грабеж или пиене на интоксиканти. Да направи
положителни и неутрални дейности по подходящ начин и с цел да получите удоволствие от
Аллах и да се въздържат от това лоши дела помогнете ни се приближава към Аллах, причина за
негативни действия, ни се от Аллах.
[92] Или работи добре.
[93] В този контекст означава съществено стълб.

[94] Всички дела не са едно и също тегло в показва, колко сме добри. Една класификация на
дела могат да бъдат като тези, пряко свързани с Аллах и тези към другите. Докато всички дела
са важни, нашите дела, пряко свързани с Аллах са много специални тъй много атрибути на
Аллах. Например Представете си един човек, за когото майка му е много добри неща. Тогава,
когато майка му пита малко нещо от него той казва, че той не разпознава я. Въпреки това той
твърди, да се направи много добри неща за другите и да бъде добър човек. Разбира се това е
по-лош акт, в сравнение с неговото отхвърляне на някой друг. Но милиарди на благосклонност
на създателя не може да се сравни с това, което може да направи най-майка за детето си. Така
че всяко лице, което не му пука за избор да признае своя създател и за всичко, което му
създател пита трябва да преразгледа колко сигурни са му добри дела като показатели за
неговата доброта. И Аллах знае най-добре нашите намерения. Както виждаме в горния пример,
нашето поведение директно по отношение на нашия създател е най-големият индикатор за
кой е добър и кой е зло. Защото няма никой освен Аллах, който дава толкова много грамаден
благосклонност; кой заслужава благодаря, лоялност, любов; който има знания, средства и
органи за определяне на доброто и злото. Без неговата власт всеки може да претендира да
бъде добре по много причини, въпреки че те са зли.
Следователно човек може да претендира да бъде благодарен, докато той е отхвърлил своя
създател, който му дава огромни благосклонност? Може да лице, което претендира да бъде
скромен, докато той е отхвърлил да се поклонят пред неговия създател? Може да лице, което
претендира да бъде само, докато той е взел благосклонността на своя създател, без да плащат
обратно за тях това, което той иска в замяна или без да иска прошка?
[95] Понякога подчинявайки се на Аллах могат да бъдат вредни за даден човек в краткосрочен
план в светските условия от гледна точка на тесен: например, защото казва истината един
може да загуби изгодно предложение. Въпреки това по същество и в общо obeying Аллах ще
бъде винаги добре в светските условия, както и.
[96] Обаче заради неизпълнени отговорности силен човек в светските условия също може да
бъде малък на слаб човек в очите на Аллах. Така че са богати или бедни не са последен
фактори, за да получите удоволствие от Аллах.
[97] На арабски "Shahadah"
[98] Ние използваме термина Ежедневна молитва (Салах) в смисъл, различен от моление
(duaa). Ежедневна молитва съдържа някои молби, но това е повече от тези молби.
Мюсюлманин може да извърши допълнителни молитви, много подобен на ежедневни
молитви, че обясняваме в тази част. Всички от тях са полезни по подобен начин.
[99] Крайния час на молитва не винаги е началния час на следващата молитва. Тя е по-добре да
изпълнява тези молитви в ранните части на съответните време скоби.
[100] Чистотата е много важно в исляма. Ето защо ние премахване нашите обувки, когато ние
въведете джамии. Друга причина за премахването на обувки в джамиите е спазването на
джамии, които са специални, тъй като те са по същество за спомен на Аллах.
[101] Във всички молитви намерение е важно. Точно преди всекидневни молитви намерението
е съчленен от този, който се моли.

Молитвата трябва да бъде само за да получите удоволствие от Аллах. В противен случай той
дори може да образуват сериозен грях, като молитва за шоу.
[102]"Аллах Акбар" на арабски език. Това се нарича "Takbeer".
[103] По-буквално "с"
[104] Съответната дума "Hamd" в оригиналния текст има значенията на двете възхвалявам и
благодаря.
[105]Това е главно поради практически причини; може например да има проблеми със
сигурността на някои места, където не може да бъде безопасно за една жена да ходи в
джамията в тъмнината преди изгрева или началото на нощта. Или майка може да не успеете да
оставите детето си и да отидете в джамията. Така че жените могат да изпълняват техните
ежедневни молитви у дома или в офисите си. Следователно в джамии там е обикновено помалко пространство за дами. По подобни причини имамите са мъже.
[106] По практически причини в много джамии има постоянни имами, назначени от
правителството, които също са пряко или косвено отговорни за поддръжка, почистване,
охрана... на джамии. Да бъде назначен като постоянно имам те претърпяват някои изпити. Те
са като всеки друг и те не могат да претендират никакви привилегии в очите на Аллах, те не са
посредници между всяко физическо лице и Аллах. За пример, ако имам не е присъства в
джамията си за определена причина, някой друг, който знае как да се молим може да го
замени.
Мястото, където имам се моли в предната част се нарича "Mihrab"; високото място отдясно на
mihrab, обикновено със стълби, където той дава проповеди за петък молитви се нарича
"Mimbar". Мястото, къдетоmuazzins (повиквания към молитва) призив за молитва в джамията
се нарича "Muazzin на Mahfil". Всички те се използват от практически съображения.
[107] Имам какво по-различно от другите е по същество допълнителни намерение да води
молитвата и каза на прехода изявления като "Аллах е най-великият" глас, така че всеки може
да ги чуете и да се молят заедно в хармония и ред.
[108] Това е да улесни концентрацията на Аллах и да предотврати потенциални разсейване
заради чувства към другите Пол.
[109] Прекалено любовта за временно и пропускането на вечния причинява несправедливо
настоящата ситуация на земята. Също така арогантността на прекомерно притежаване неща,
които не произхождат от нас е допълнителен фактор за сегашната ситуация, както се вижда в
примера на един грешник, чиито думи са цитирани в Корана:
Той каза, "Предоставят само го защото имам знание". (Коран: 28/78)
Въпреки това истината е различен, както е посочено в следните стихове:
"И Аллах е сътворил вас и какво правите."
(Коран: 37/96)

[110] Мюсюлмани се препоръчва бързо извън Рамадан, както добре. Но това не е
задължително.
[111] Човек близо до краля и оторизирани от краля с важни органи.
[112], Един от тези молитви е жертва на някои видове животни. С жертвоприношение сме
свидетели на благосклонността на Аллах да ни от различна перспектива. В нормални времена
ние ядем месо или растения, но ние може да не успее да се чувстват, че някои живи същества
загуби живота си за нас. Чрез жертва смятаме тези чувства. Отново от жертвоприношение, сме
свидетели, че един ден ние ще също губя живота ни присъства. И виждаме, че ние не трябва да
бъде арогантен и че нашите светски страна е временна, както виждаме например в светски
страна на агнетата. И сме свидетели, че това, което ядем, какво да пием и последиците от тях в
тялото ни ще дойде до край и че те имат малко значение в очите на Аллах. В следващия стих
има препратка към това:
Тяхното месо няма да достигне до Аллах, нито ще им кръв, но това, което достига до него е
благочестие от вас. По този начин ние подчиниха ги ви че може да прославя Аллах за тази, в
която той ръководи; и даде добри вести за изпълнители на добро.
(Коран: 22/37)
[113] Пророкът Мохамед (мир нему) умира в 632 г. в Медина/Саудитска Арабия и гроба му е
там.
[114] Има много хора, които казват, че те не се интересуват от защо това, което ние опит се
случва. Те казват, че те се интересуват само "как" нещата се случват. Обаче, това може да бъде
рисковано по определени начини: Представете си един ден се събудиш и да виждате вратата
ви луксозен автомобил, с ключове и лиценз във вашето име и бележка, че тази кола е твоя. Ако
се интересувате само в знае как да я карам или как е станало там, и не се интересувате защо
твоя е, какви са причините, бъдещите последици от получаването му, може да се сблъскате
лоша ситуация. Може би лицето, което го обича ли много, но може би на лицето, което я
получихте ще питам нещо в замяна; или може би е открадната колата и може би лицето, което
го е издало възнамерява да предизвика проблеми за вас. Във всеки случай благодарен човек
ще се опита да намери този, който го е дал най-малко за да благодаря за това. Така че във
всеки случай е необходимо да се опитате да разберете защо това, което наблюдаваме, че се
случва и когато правя всички тези празненства идват от, и какво може да бъде съответната
очаква последици.
[115] Връзката между характера и вяра, не означава, че всеки, който казва, че вярва, че
напълно е необходимо характер. Това е така, защото първо исляма също е едно пътуване, в
което можем да подобрим нашите символи; второ характер е само един от факторите, които
водят до вярата.
[116]Освен това например, ттой комфорт на недоверие в някой, който е по-високо може да
доведеедин човек, който обича настоящето прекомернода се отхвърли Всезнаещият Бог. Не
носи отговорност, няма отчетност, няма задължение за молитви, няма ограничения в
наслаждавайки се на сегашния живот, затова желанието да се насладите напълно на живот са
важни мотивите да отхвърли мъдри мощ от когото един би се опасяват, заради които би се

чувстват отговорни., Така че всеки човек може да бъде под влиянието на такива елементи на
неговия характер.
[117] Следователно обективно разграничение на доброто и злото в този свят, изисква човек да
бъде поканен да вярват без да бъдат принудени от виждат или по друг начин, така че си
личност може да бъде правилно отразено в последващото си вяра/неверие.
[118] Ал -Bukhaari, мюсюлмани
[119]За да се задържи, да бъдат търпеливи
[120] Аллах
[121] Противно на поляризирана разбиране на всичко в някои съвременни подходи, в исляма,
всичко е част от плана на мъдрите Аллах и всичко е част от системата. Следователно всяка
идентичност трябва да се спазват и признати.
[122] Това не се изисква когато в едно и също място, например в дома има само определени
хора споменати в Корана като им братя, чичовци, бащи...
[123] Причината за това най-вече се счита за факта, че мъжете вземат решение за бъдещите си
половинка от по-далеч в сравнение с жените.
[124] Например помня как привлекателни жени са разположени до коли в панаир на
автомобили.
[125] Това е термин, използван за шал или необходимите части от дрехи според исляма. По
същество това означава завеса или дял.
[126] Това е женската използването на "ги" в оригиналния текст на арабски.
[127] Това е женската използването на "ги" в оригиналния текст на арабски.
[128] Думата в оригиналния текст е "Хиджаб".
[129] В женската форма на арабски език в оригиналния текст.
[130] В исляма развод е правен.
[131] Би било полезно тук да обясни следните стихове, които понякога се разбрали:
Мъжете са отговорни за жени от [право на] това, което Аллах е една върху друга и това, което
те прекарват [за поддръжка] дал от богатството си. Така праведни жени са devoutly послушни,
охрана в отсъствие на [на съпруга] Какво Аллах би ги пазят. Но тези [жени] от когото страх лошо
поведение посъветва ги; да ги оставя в леглото; и ги удари. Но ако те се подчиняват, търсят
средства срещу тях. Наистина, Аллах е все по-възвишено и Гранд.
(Коран: 4/34)
Обикновено хората са мили и внимателни, за членове на семейството. Въпреки това има и
случаи, когато жените страх от зле провежда на съпрузите си, или обратното. Има и жени,

които угнетяват техните съпрузи без обективни причини, които хвърлят предмети по тях, които
удар, който удари, които рана ги, който предизвика терор и разстройство в семейството,
въпреки че техните съпрузи не направи нищо лошо или може би защото те просто не могат да
нещо позволи. За съжаление такова лошо поведение понякога ще предизвика някои
изключителни действия, показани от мъжете с цел предотвратяване на развод или излагане на
частни семейни въпроси на аутсайдери; или за самозащита и така нататък ако други стъпки,
посочени в горните стихове не могат да произвеждат всеки положителен резултат.
Аллах поръчки мъже да бъде мил към жени, както и практиката на пророка Мохамед (мир
нему) които никога не са използвали насилие към жените си, който го разстрои понякога
потвърждава тази поръчка.
От друга страна ако такова лошо поведение се случва срещу жените, те също така естествено
могат да използват някои мерки, упоменати в горепосочените стихове срещу съпрузите си. Или
в случай на неподчинение от страна на съпрузите си жените могат също да действат както се
препоръчва в следните стихове:
А ако жена страхове непокорство или измами в съпруга си, няма грях върху тях, ако те правят
условия на спогодба между тях и сетълмент е най-добре. И сега в [човешки] души е stinginess.
Но ако направи добър и страх от Аллах, тогава наистина Аллах е някога, с какво да правите,
запознат.
(Коран: 4/128)
Отново ние трябва да се отбележи, че думата "стачка" в стих 4/34 означава също "различни" и
преведени по същия начин от някои преводачи. Това значение е паралелно с реда на Аллах да
живее в доброта с жени, както е посочено в стих 4/19 на Коран. Това значение е също
паралелно с фактите които при определени поведения на съпругите на пророка Мохамед (мир
нему) Аллах да ги освободят от развод в доброто, ако пожелаят без хората му да се прилага
насилие го препоръчва. Това значение е също в хармония с факта, че пророка Мохамед (мир
нему) препоръчва силно срещу използване на насилие върху жените.
[132] Ежедневно средно от хора, които умряха от тази война, която продължила 6 години е бил
около 30,000
[133] Никой не може да изисква от него да отговори дори ако той е неоснователно.
[134] Ако някой не е този потенциал, тогава той не е отговорен.
[135] Тези, които сериозно са забранени и не разполагат с възможността да ще са изключения.
Тези хора не се считат отговорни в исляма.
[136] Всъщност да видите физически, химични или биологични събития като само механични и
слепи събития е само много ограничен подход, както разбираме от следния стих:
Седемте небеса и земята и всичко, що е в тях го издигне. И не съществува нещо, освен че това
подсилва [Аллах] от си похвала, но не разбират техния [начин на] възхвалата. Всъщност той е
все по-търпелив и прощава. (Коран: 17/44)

[137] Това е следствие от атрибутите на Аллах като "мъдри", "благотворния". В противен случай
обратното също може да се случи.
[138] Внимание: Не смятам тази подобие като описание на атрибутите на Аллах, но помисли
само като пример, за да помогне за преодоляване на нашите ограничения в разбирането. Това
е само един пример да се даде идея в общи понятия на този, който не е запознат с понятията
на исляма. Ние нямаме орган и знания, за да категоризират познаване на Аллах като отнасящи
се до настоящето и за бъдещето или си знае като исторически факт. Тъй като Аллах е
несравнимо, неговите знания също е несравнимо. Не знаем лицето на Аллах освен за какво е
подходяща и въведения от него ни. Аллах знае най-добре.
[139] Фалшиви богове
[140] Внимание: естествено не е възможно да се определи действията на Аллах от нашите
много ограничен концепции от време. Следователно отчита като примери, предназначени
само за да даде много широко разбиране или да даде някои храна за размисъл.
[141] Абрахам (мир нему)
[142] Защото греховете им са известни.
[143] Последователно най-близката голяма религия исляма е християнството, и това е добре
известен религия. Така че сравнението между християнството и исляма ще даде представа за
разлика от други религии, както и на исляма. Тъй като юдаизма има много общи точки с исляма
и християнството, ние ще направим някои сравнения да включват както и юдаизъм. От друга
страна частично 3.1.1.1 направихме обща сравнение за основи на исляма и най-важното от
други религии.
[144] Някои от християните разбират понятието за Бог, така че има само един Бог, Исус Христос,
е само човешко същество и пратеник. Ние ще пропуснат тази група в нашия сравнение, тъй като
те не са мнозинство.
[145] Исус Христос казва в Йоан 14/28, че Господ му е по-голяма от него.
[146] Преди и след появата на Корана са били следните различни вярвания за смъртта на Исус
Христос (мир нему). Някои вярваха, че някой друг е бил разпнат вместо Исус. Някои вярваха, че
той е бил пуснат на кръста, но той не е бил мъртъв там. По голямата част от християните вярват,
че той е бил убит на кръста. Във всеки случай, дори когато ние чете Евангелието, там изглежда
много въпроси за това дали Исус е бил разпнат или не: например: как последното повикване и
думите на пратеник като Исус Христос може да бъде "Боже, Боже, защо ме остави?" както бе
посочено в Матей/27/45-47 и Марк/15/34-35? Как може да умре на кръста в три часа, докато
другите две лица с него са били живи, въпреки че в същата ситуация, и въпреки че това може
да отнеме до 9 дни за някои хора да умре на кръста? Защо римския префект Пилат Понтийски
бил удивен, когато тя се казва, че той е мъртъв? Защо евреите се съмнява смъртта му? Защо
имаше много твърдения, че той е жив дори след разпятието (Марк/16/11). Отново някои
филологически изследвания показват, че думата "кръст" не означава по времето на Исус
Христос фигурата, която християните си днес.

[147] В някои деноминации на християнството, Мери (мира бъде върху нея) също се поклониха,
тъй като тя се разглежда като майка на Бога.
[148] Защото такива въпроси в християнството има деноминации, които се различават много
дори в основите.
[149] Следователно всеки, който търси истината, преди всичко трябва да реши за неговата
методика. Например той приема методология базирана на логиката или на приемане без
разпит? Чрез втория методология вероятно ще бъде по-лесно да се реши, но ще има причина в
жилищна и други покани, защото всички останали религии, избрани по този начин има точно
същата валидност. Освен това тя ще бъде по-малко безопасни, тъй като той не ще да бъде
достатъчно обсъден.
[150] Буквално "духа на истината" Въпреки, че тя се променя в преводите, като духа на истината.
Тази концепция, ако тя наистина е съществувала в оригиналния текст на Евангелието, може да
се позовава на Корана, която е в памет на пророка Мохамед (мир нему) като духа и истината са
имената на Корана. Или може би тя се отнася до качествата на пророка Мохамед, който е
наречен като "Надеждна" или "Truthful".
[151] Някои християни може да разгледа прогнозира личност като Светия Дух. Въпреки това
виждат много от греховете, извършени в християнския свят - това се случва в други религии,
както и-, функционалност по отношение на ръководството на Светия Дух, считани за част от
Бога, е трудно да се разбере. Ако това се разбира като водещ дух над църквата, тогава
посредническа функция на църковния клир и привилегии ще се потвърди в рамките на
християнството; но в исляма такава привилегирована група в този свят в очите на Аллах не е
приемливо. Отново ако прогнозната лице се счита за Светия Дух, тогава тя ще говори за себе си;
Защо така наречените част от Бога, не би могъл да говори за себе си и ще кажа само това, което
той чува? Ако прогнозира лице е на Светия Дух, ясно никой не ще бъде може да каже, че три
богове са един Бог в същото време.В този случай ще има три богове. Освен това ако Светия Дух
води, когато става въпрос, какво ще се случи преди това дойде?
[152] Според исляма Исус Христос (м.н.) пророкува за Пророка Мохамед. Следователно за
мюсюлмани, приемането на посланието на Исус Христос от неговата общност не е толкова
изчерпателни, колкото от получаването на съобщение на пророка Мохамед (мир се върху тях).
[153] След Корана чрез пророка Мохамед (мир нему) не са дошли някакви свещените книги,
подкрепени от ясни чудеса, като тези с него, Моисей и Исус Христос (мира бъде върху тях).
[154] Tirmizi
[155] Ние обяснено пророкува по отношение на пророка Мохамед (мир нему) във
Второзаконие 18/18 и Джон 16/12-13 в части 3.4.2, точка 3.5.2.3 и 8.5.4 на тази книга, затова ние
няма да ги повтарям. Ние ще ограничи нашите обяснения само за стария и Новия завет, и ние
няма да обсъждам пророкува за Пророка Мохамед (мир нему) в свещените книги на други
религии.

[156] Тъй като Бог не е ограничен с пространство, това не е идването на Бог, но идването на
Божието слово. И следните съответните глаголи в стиховете се показват проследяване в
рамките на план.
[157] Стиховете на 19/1-3 на Exodus са, както следва: В третия месец, когато децата на Израел
са отишли напред из египетската земя, същия ден те дойдоха в Синайската пустиня. Те са
заминали от Rephidimи са дошли от Синайската пустиня, и беше поставил в пустинята; и там
Израел лагер преди планината. И Моисей се възкачи Бог и Господ повика го от планината,
казвайки, по този начин ще ти кажа в къщата на Джейкъб и кажете на децата на Израел
[158] Следните стихове от Библията показват връзката на Исус Христос (мир нему) на мястото,
наречено Сеир. Стиховете на Джошуа 15/1,10-12 са, както следва: това тогава е много на
племето на децата на Юда от техните семейства; до границата на Едом пустинята на Зин юг е
далечните част от южния бряг. (…) И границата обиколиха от Baalah на запад до планината
Сеири минаваше рече страна на планината Jearim, която еChesalon, от северната страна и
отидох до Ветсемеси предава на Timnah: И отиде при от страна на Акарон на север границата: и
границата беше насочено към Shicronи предава заедно за монтиране на Baalahи отиде
приJabneel; и поведение на границата на морето. И на западната граница е до голямото море и
на брега от него. Това е на брега на юдейците кръг около според техните семейства.
Стихове на 2/1-6 на Матю са както следва: сега, когато се роди Исус във Витлеем на Юдея в
дните на цар Ирод, Ето, дойде мъдреците от изток в Ерусалим, казвайки: къде е той, който е
роден цар на евреите? защото видяхме звездата му на изток и са дошли да му се поклонят.
Когато цар Ирод чу тези неща, той е смути и всички йерусалимски с него. И когато той се бяха
събрали всички главни свещеници и книжници на хората заедно, той поиска от тях, където
трябва да се роди Христос. И те му във Витлеем на Юдея рече: защото така е писано от пророк,
и ти Витлеем, в земята на Юда, изкуството не на последно място сред първенците на Юда: за от
тебе ще дойде управител, който се произнася моя народ Израел.
[159] Не забравяйте, повиквания към молитва, рецитираха глас в земята, в хиляди джамии
всяка секунда. Тези разговори също съдържат името на пророка Мохамед (мир нему).
Наистина земята е и е пълен със си похвала, като няма друго човешко същество на похвала.
[160] Пророкът Мохамед (мир нему) е роден, живял предимно и получава Корана за първи път
на мястото, където живее Исмаил, а именно Паран региона.
[161] В стих 25/13 Битие двамата синове на Исмаил (мир нему) се наричат кедър и Навиота.
Този стих е, както следва: А това са имената на синовете на Исмаил, с техните имена, според
техните поколения: първородният на Исмаил, Навиота; и кедъри Adbeelи Mibsam,
[162] Едно от имената на Коран е дух. Думата "Дух" се използва за Ангел Гавриил, който найвече свързани с Корана на пророка Мохамед (мир нему).
[163] Езичниците е термин, използван в Библията като цяло за езичници и не-еврейски хора.
Това също е съобразено изцяло с факта, че хората в които Пророкът Мохамед (мир нему) е
роден са били езичници, и пророк Мохамед свързани съобщение на Аллах главно с такива хора.

[164] Кристиан стандарт за Холман Библията ®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 от
Холман Библията издатели.

