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Ender TOSUN  

  

SHRNUTÍ 

Když pozorujeme tento vesmír, na základě naší logice a na základě našich kvalifikace jako vděčnosti a 

spravedlnosti, můžeme požádat "Kde všechny tyto laskavosti pochází?" Pak jsme důvod pozorně na 

to, co pozorujeme-li vnímáme jednu aktivní tvůrce, který vytváří a udržuje vše.  

Například vidíme, že miliardy podobné věci; vidíme, že vše je součástí systémů; vidíme, že vše se 

může změnit. Toto může učinit nás pochopit, že vše pochází z jednoho stejného zdroje; vše tvoří 

jeden tvůrce; a že tento tvůrce je pouze absolutní; a že něco jiného je předmětem jeho pravomoci a 

jeho vůli. Pak ty miliardy laskavosti, které podléhají jsme vytvoří na nás tlak poděkovat. 

Pak jsme k závěru, že tento tvůrce, který nám komunikaci může sdělily s námi v lidské řeči stejně. 

Takže možná hledáme takové komunikace že on může nám dali. Pak opravdu jsme si lidé, kteří tvrdí, 

že obdržela zprávy od tvůrce, jmenovitě posly jako Noah, Abraham, Mojžíš, Ježíš, Mohamed a tak 

dále (mír se na ně). 

A my jsme zjistili, že je zásadní poselství tvůrce prostřednictvím těchto poslů: "věří v skutečné 

jednoho Pána a dělat dobré skutky". To je hlavní poselství islámu. 

In His messages the Creator introduces Himself as the Beneficent, the Active Doer of what He wills, 

and the Wise. Then He teaches us that we and this universe are not created and sustained without 

reason.  



Consequently His favors and powers do not happen only temporarily as in the present parts of our 

lives. And we are informed that after the present phase in which we live there will be a permanent 

phase. In this permanent phase His favors and powers will be implemented permanently. In this next 

phase we will see the consequences of whatever good or evil we do in this phase. And in the present 

part of our life we taste also His powers to a certain extent as His other creation do. And in this part 

we will make our “choice” about where we stand regarding the truth and about what kind of 

permanent life we want. 

Also we notice in these messages that to be successful we have also to improve ourselves in parallel 

with the divine values which Our Lord loves such as truthfulness, humility, thankfulness, kindness, 

justice… And only if we have these qualifications, we may be loved by Our Lord, love Him and be 

careful of Him. So, if we sincerely love Him we will improve; and if we improve we will love Him more 

and be loved by Him.  

And to improve ourselves in terms of these qualifications, we need to follow the guidance of Our 

Creator.  

A tím, že jej následuje, bude obsloužili mu; budeme v souladu s pravdou; budeme rádi v budoucnu 

trvalý život; Být Alláh potěšen s námi; a dostaneme jeho laskavosti pro jeho spravedlivý služebníky. 

Toto jsou konečné cíle našeho života podle islámu. Proto budeme spokojeni pouze v případě, že je 

dostaneme. 

A všechny tyto a jejich podrobností, nám bylo řečeno ještě jednou a navždy v našich tvůrce poslední 

pokyny, které je Koránu, která byla odhalena na proroka Mohameda (mír se na něj), 14 před staletími.  

 

1 ÚVOD  

Slovo "Islám" znamená odeslání Alláh [1] a mír v arabštině. To také znamená míru předložením 

milosrdný Bůh tím, že po jeho vedení. Jako název náboženství lze definovat jako pocit a věděl, že Bůh 

je s námi všude, kde jsme se; dělat dobré skutky [2]; a upustila od špatné skutky se záměrem vyvolat 

jeho radost a jeho milosrdenství. 

"Islám" je název přidělený Alláh sám k tomuto náboženství v svatá kniha islámu. Není to název 

přidělený okrajovou skupinou. 

Islám je tak pro nás vyplývá Alláh All-vševědoucí, moudrý, aby nás vedl k největší úspěch [3] . 

Hlavním zdrojem islámu je Koránu [4] která je svatá kniha islámu. Tato kniha byla odhalena pouze na 

proroka Muhammada [5] (mír se na něj) během 23 let v 7 stoletíth . V Koránu je reproduktor jako 

první osoba Boha a proroka Mohameda (mír se na něj) v souvislosti s jeho slova lidstvo. V celé této 

knize budete mít příležitost číst mnoha Citáty z Koránu. 

Alláh říká, že v Koránu, islám je důležité laskavost pro lidské bytosti:  

Tento den jsem se zdokonalil pro vás vaše náboženství, 

A dokončil mou přízeň na vás, 



A schválila pro vás, 

Islám jako náboženství.   [6]  

(Koránu: 5/3 [7] ) 

2 OBECNÉ RYSY ISLÁMU  

 

2.1 ISLÁM JE ZALOŽENA NA LOGICE 

V svatá kniha islámu Alláh je odkaz na pojmů logiky, úvahy, vědomí, pozorování a porozumění ve více 

než 1000 míst. Máme otázku, důvod. V Koránu Allah zakazuje po slepě předpoklady naší společnosti 

a našich předků.  

V islámu se žádná dogmata. Způsob, jak být Muslim a dobrý Muslim začíná a pokračuje s použitím 

logiky. Ovšem to nevylučuje přijetí znalosti související z logicky spolehlivých zdrojů. 

Pouze ti, kteří mají inteligenci se považují za stejně zodpovědní v islámu.  

Islám je snadno pochopitelné. Alláh říká, že v Koránu:  

Skutečně v tvorbě nebe a země, 

A střídání noci a dne, jsou znaky pro ty, kteří o porozumění. 

Kdo si Alláh   [8] při stání nebo sezení nebo [ [9]ležící] na jejich stranách,  

A přemýšlet o stvoření nebes a země, řekl [:] 

"Náš Pán nebyl vytvořen tento bezcílně" 

(Koránu: 3/190-191)  

 

Jsme provedli Koránu snadno pochopitelné, 

Tak je tu někdo, kdo bude vadit? 

(Koránu: 54/40) 

2.2 ISLÁM VYCHÁZÍ MILOVAT ALLAH A DEJTE POZOR NA NĚJ 

On [10] je miluje a milují ho. 

(Koránu: 5/54) 

 

Říkají, [O Muhammad], "je-li milovat Allah, pak za mnou, [tak] Alláh tě a odpusťte si své hříchy. A 

Alláh je odpuštění a milosrdenství [11]. "  



(Koránu: 3/31) 

 

A [ještě], mezi lidmi jsou ti, kteří si kromě Alláha jako se sobě rovnými [k němu]. Milují je jak milují 

[by] Alláh. Ale ti, kteří věří, jsou silnější v lásce k Alláhovi. 

(Koránu: 2/165) 

Věřící v islámu je připravena dát svůj život za Alláha. On [12] má milovaná jeden kdo nikdy prozrazuje, 

kdo je ten, který je vždy s ním, který porušit svůj slib, který je charitativní, milosrdný, mocný, poblíž, 

který není potřeba nic, který je tvůrcem všeho, který formoval ho, když byl v lůně své matky. 

V tomto světě není nikdo miloval víc než Alláh. A láska k Allah je vykonávána v islámu do značné míry. 

Muslim modlí 5 x denně, dává své bohatství pro Alláha, vzdá stravování a pití pro Alláha, když půst, se 

snaží udělat dobrý a zdržet se dělat zlo, aby si potěšení Alláh. Tímto způsobem lásku k Allah je pociťují 

silně muslimské [13]. Alláh nás Poslouchejte: 

Říci, "opravdu, moje modlitba, moje rituály obětování, můj život a mé umírání jsou pro Alláha, Pána 

lidstva veškerého   [14] ."  

(Koránu: 6/162) 

A na straně druhé, první, kdo pozor je Alláh: The Lord kdo ví všechno, a kdo je schopen dělat, co on 

chce. 

Některé z relevantních veršů z Koránu jsou následující: 

Pozor (vaše povinnost) Alláh,  

A vím, že jste se se sešli k němu. 

(Koránu: 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 

Say, [O Muhammad], “O mankind, indeed I am the Messenger of Allah to you all, from Him to whom 

belongs the dominion of the heavens and the earth. There is no deity except Him; He gives life and 



causes death.” So believe in Allah and His Messenger, the unlettered prophet, who believes in Allah 

and His words, and follow him that you may be guided.  

(Quran: 7/158) 

Islám ve vztahu k lidstvu, začal s prvním mužem. A islám bylo poselství Alláha lidstvu prostřednictvím 

všech jeho posly. Například v následujícím verši Alláh spojuje nás náboženství Abraham a jeho 

doporučení ke svým dětem o být Muslim:  

A Abraham pokyn, jeho synové [totéž] a [stejně tak] Jacob, [říká]: 

"Ó moji synové, vskutku Bůh vybral pro vás toto náboženství, tak neumírají s výjimkou jste 

muslimové." 

(Koránu: 2/132) 

Islám není omezen pouze na národ, osoba, období nebo zeměpisné polohy.  

Islám je náboženství všech poslů Alláha, a islám je podstata jejich zpráv. Podle jednoho říká [17] 

proroka Mohameda (mír se na něj), byly 124.000 proroci [18] kým Alláh dal jeho poselství pro lidstvo 

[19]. Adam, Noe, Abraham, Mojžíš, Ježíš (mír se na nich) jsou jen některé z nich. Věřit v posly Allah je 

jedním z požadavků islámu. Například člověk, který popírá Mojžíše nebo Ježíše Krista (mír se na ně) 

jako poslové Allah není považována za Muslim. 

Všechny posly dal stejnou zprávu: "Věří v jednoho True Boha a dělat dobré skutky." To je podstata 

univerzální poselství islámu. 

I v názvu "Islám" můžeme vidět jeho univerzálnost: Islám není pojmenována po jméno proroka 

Mohameda (mír se na něj), ale náboženství jsou většinou pojmenována po nejvýznamnějších lidské 

bytosti pro každého náboženství. Islám je pojmenována s názvem, který má významy univerzální 

pojem mír a pokora k Alláhovi. 

Navíc, jak vidíme v následujících verších, proroka Mohameda (mír se na něj) byl přidělen jako 

messenger všem: 

A jsme neposlal vás [20] s výjimkou jako milosrdenství světů. 

(Koránu: 21/107) 

Na rozdíl od náboženství nebo ideologie založené na rase islám vyzývá a vítá všechny typy lidí. Podle 

islámu všechny lidské bytosti jsou potomky jediného muže a ženy. Tyto přispívají hodně sociální 

bohatství a otevřenost muslimů [21], jak si usnadnit vstup lidí ze všech národů do islámského 

Společenství.  

2.5 ISLÁM JE ZALOŽENA NA MÍRU 

Jak je zdůrazněno v následujících verších, dobro lidské bytosti je cenný; pracovat to bude vyrábět 

pozitivní a dlouhodobé důsledky: 

Posílá z nebe, déšť a údolí toku podle jejich kapacity a torrent nese stoupající pěnou. 



A z tohoto [ruda] které se teplo v ohni, PŘEJÍCE vylepšení a nádobí, je pěna líbí. Tak Alláh představuje 

[příklad] pravda a lež. 

Co se týče pěny to zmizí, [že] zavrhnu; ale pokud jde o to, co prospívá lidstvo, zůstává na zemi. 

Tak Alláh prezentovat příklady. 

(Koránu: 13/17) 

Islám znamená mír, a jak vidíme, v následujících verších, Alláh zve nás chovat spravedlivě   [22] všem 

včetně nevěřící   [23] : 

Alláh nezakazuje si od těch, kteří nebojují vás kvůli náboženství a ne vyhnat vás z vašich domovů z 

jednání s nimi laskavě a jedná spravedlivě k nim. Alláh miluje ty, kteří jednají spravedlivě. 

(Koránu: 60/8) 

3 ZÁKLADY VÍRY ISLÁMU  

Messenger [24] se věřil v to, co bylo potomky [25] mu ze svého pána, a [tak mají] věřící.  

Všechny [je] věřil v Alláha a jeho Andělé a jeho knihách a jeho posly, řekl [:] 

"Děláme rozdíl mezi některou z jeho posly." 

A oni říkali,  

"Slyšeli jsme a jsme poslechl. 

(Hledáme) Odpuštění, našeho Pána, a na vás je (konečné) cíl. " 

(Koránu: 2/285) 

3.1 ALLÁH-JEDINÝ SKUTEČNÝ BŮH- 

Opravdu já jsem Bůh.  

Neexistuje žádný božstva, kromě mě, tak mne ctí a stanovit modlitbu za moje vzpomínka.  

(Koránu: 20/14) 

 

3.1.1 VÍRA V BOHA JAKO OBECNÉ KONCEPCE  

3.1.1.1 POJETÍ VÍRY V OBECNÉ  

Podle způsobu těch, kteří nevědí. 

(Koránu: 10/89) 

Vědění je rozhodující pro úspěch. Například řidič, který chce jít do svého cíle, musí znát způsob, 

význam dopravy podepíše, jak řídit... Pokud toto ví, že může jít bezpečně do svého cíle; jinak on může 



vstoupit špatným směrem, kde on může udělat velké nehodě kde si může i zemřít. Viz tento 

jednoduchý příklad musíme mít znalosti k dosažení našich cílů. 

Nicméně naše znalosti je omezena ve všech dimenzích   [26] . Máme znalosti určitých omezení 

týkající se minulosti, budoucnosti, mikro a makro úrovních, o povaze věcí, vnitřní a vnější vztahy mezi 

věci [27] . Například neznáme budoucnost; ale přesto tvrdí, že pokud necháme apple zítra to bude 

klesat. Opět nevíme, co je pod určité subatomární úrovni; Přesto jsme definovat vlastnosti atom a 

věří v této definici [28] . Ale ve skutečnosti, například pokud neznáme "všech" subatomární úrovni, to 

znamená, že nemusíme se znalosti o atomy; naše znalosti o atomy je pak jen víra [29] ; tak naše 

znalosti o všem má základní omezení.  

Kromě toho jsme součástí tohoto vesmíru. Takže v každém případě naše poznání je částečná. 

Takže potřeba mít maximální relevantní znalosti a omezení znalostí přinutit každého člověka tvoří 

profil přesvědčení o všech věcech, které může mít nějaký vliv na něj.  

Věci, které nás ovlivňují neskládá pouze z věcí, které můžeme plně zahrnovat nebo vidět. Může být i 

neviditelné věci, které mohou ovlivnit nás jako viditelných [30] jak je zdůrazněno v následující verše:  

Tak Přísahám, že tím, co vidíte  

A co není vidět  

(Koránu: 69/38-39) 

a viditelné a neviditelné   [31] nejsou izolovány od sebe. 

Také, jak je neznáme úplně všechno pro všechny lidské bytosti včetně ateisté, naše znalosti o to, co 

vidíme je přirozeně souvisí naše přesvědčení o neviditelné.  

A jak je zdůrazněno v následujících verších uspokojení pouze s současné znalosti o viditelných, 

arogantní odmítnutí neviditelné může vést k chybě: 

Spíše mají odepřen 

To, které zahrnují není ve znalostech 

A jehož výklad ještě nepřišel k nim. 

(Koránu: 10/39) 

 

A mají jejich znalosti. Vyplývají není kromě předpokladů a opravdu, předpoklad avails ne proti pravda 

vůbec. 

(Koránu: 53/28) 

 

A když své posly jim přinesla jasné důkazy se vloni jásali vědomím (sami) má k dispozici. 



(Koránu: 40/83) 

Tak správně vytvořit profil silné přesvědčení je jedním z největších problémů, které čelí každé lidské 

bytosti   [32] .  

Takže, z důvodu naší omezené znalosti a proto zjevné musí mít představu o neviditelné lidé mají 

různé víry profily: mezi těmi jsou někteří, kteří péči velmi málo o neviditelné a věří v a si viditelné jak 

to je. Tam jsou někteří, kteří naději mít znalosti o neviditelné. Existují lidé, kteří tvrdí, že mohl vědět i 

povahu neviditelné například jako neexistující. Existují lidé, kteří přijmou přesvědčení minulých nebo 

současných profilů bez jakékoliv osobní úsudek. Existují lidé, kteří dluží vše fyzické síly, zákonů a 

vztahy... Existují lidé, kteří vděčí za všechny na určité lidské bytosti... 

Metodologie islámu je uznat naše omezení znalostí o neviditelné a pak vytvořit srážky o neviditelné 

založené na viditelné místo popírání neviditelné. V islámu je odmítnut nemožnost, že nějaké pokyny 

od neviditelné může k nám. A přijali pomoc vedení od pravdy [33] . 

Logicky jak pravda je nezávislá od nás, jeden z těchto přístupů není na stejné úrovni trueness ve 

srovnání s ostatními.  

Hlavní skupiny přesvědčení a jejich metodologie relevantní v našem kontextu bude vysvětlit a v 

porovnání s metodologií islámu v následujících částech. 

3.1.1.2 ISLÁM A DALŠÍ HLAVNÍ PŘÍSTUPY, O BOHU  

V této části budeme diskutovat o některé aspekty některých přístupů týkajících se Boha. Dáváme jen 

předběžné informace pro lepší pochopení pojmu Boha v islámu. V pozdější části budeme vysvětlovat 

velmi víra v Alláha; a argumenty ohledně Alláh vám pomohou pro lepší pochopení jiných přístupů z 

islámského hlediska. 

3.1.1.2.1 ISLÁM A ATEISTA PŘÍSTUP  

Skutečně které vyzývají kromě Alláha jsou zaměstnanci jako jste vy. Tak zavolejte na ně a nechat je 

reagovat na vás, pokud byste měli být pravdivé.  

Oni mají nohy s níž chodí, nebo mít ruce které drží, nebo se jim oči s vidět, nebo že mají uši, s níž slyší?  

Říkají: Volání vaši spolupracovníci, pak boj (aby převažují) proti mně a dát mi žádný oddech. 

(Koránu: 7/194-195) 

V ateismus obecně určité vztahy a síly jsou určovány na základě pozorování chování dané věci. A pak 

tyto vztahy a síly jsou považováni za příčiny toho, co se děje tak, že nahrazení jednoho autora a 

Sustainer. 

Například kapky deště padají společně. V ateismu, pád kapičky podle určitého vzoru vedou k relaci s 

názvem gravitace, a pak déšť je věřil k pádu, protože gravitace [34]. Tento vztah je považována za 

absolutní, v tom, že není nikdo, kdo jej změnit.  

Však podle islámu, chování věci nemůže vést nás k objevu 1: 1, více a absolutní síly nebo vztahy, 

které budou definovány jako skutečné příčiny tohoto chování. Protože takové myšlení by se pouze 



nesprávné a kruhové úvahy v tom, že vztah, který je definován zcela jako důsledkem pozorovaných 

osob by věřil být příčinou tohoto pozorování. To je také proto, že prvky co pozorujeme nemá oči, uši, 

myšlenky, cíle a trvalé centrální moci mezi sebou tak, že jednají v souladu [35]. Proto prvky co 

pozorujeme nejsou příchozím a potřebují jeden soběstačný a absolutní identifikátor [36] .  

V islámu chování, které pozorujeme a skutečné gravitační vztah   [37] jsou důsledky nezávislé definice 

a konstrukce Alláha, který je jeden. Proto pozorování toto chování jsme se dozvěděli, jak se chová 

objektu a lze předpovědět že bude chovat určitým způsobem v rozsahu správnosti našeho 

pozorování a relevantní závěry. Tato předpověď a výpočet je možné, protože ten, kdo umožní tuto 

událost nyní, v minulosti nebo v budoucnosti je stejný. Ten, kdo řídí v každém bodě je stejný. Alláh 

má plnou kontrolu nad kapičky [38] způsobem, přímé a nepřímé.  

Tato analogie se vztahuje na všechny materiální příčiny a důsledky před vztah   [39] efekty, které 

vydávají kvůli kapičky   [40] a jejich velmi rysy   [41] . 

Alláh dal věci společné a odlišné rysy aby je harmonie, předvídatelnost, konzistenci, krásy ve věci. On 

se rozhodli vytvářet věci, které nesouvisí vůbec, že je nemožné, abychom pochopili, že nemají 

společné/srovnatelné rámec, prostor-čas nebo společné rysy [42]... 

Takže když absolutní a výhradní self-existence gravitační odepřen, pak je třeba jednu sílu, která 

definuje a vytváří to, jeho příčiny a důsledky   [43] . 

Také v ateismus; vše, co nelze ospravedlněni přímo z naší minulosti a aktuálního zážitky 

prostřednictvím našich pocitů odmítnut. Neexistuje žádný osobní moc nad lidské bytosti nebo vyšší 

bytosti, které vidíme přímo. Toto tvrzení vyžaduje úplné znalosti o neviditelné. 

Opět v ateismus viditelných je vidět jako soběstačný: jak vše viditelné tvoří celek v nich není nutné 

žádné podporu od neviditelné. Věci může existovat, udržet sami, pohyb, jednají v souladu, i když 

nemají schopnosti myslet, plánovat, vidět, slyšet... Toto tvrzení vyžaduje úplné znalosti o viditelných. 

V islámu je však pouze Alláh kdo je All-vševědoucí, jak vidíme v těchto   [44] : 

Vskutku ti, kteří spor o známky Allah bez [žádné] autority, které mají přijít k nim 

Není k dispozici v rámci jejich prsa s výjimkou hrdosti, 

[rozsah] která nemohou dosáhnout. 

Tak hledejte útočiště v Alláha. 

Opravdu je to on kdo je All jednání, všichni vidět   [45] . 

(Koránu: 40/56) 

Dalším příkladem o pojmy, se kterými Bůh nahrazen ateismus je náhoda: některé věci stane nebo 

neexistuje protože náhoda. Například, jak tam jsou miliardy galaxií, systémy, jako je sluneční soustavy 

může existovat shodou okolností; a v některých z těchto planetárních systémů je pravděpodobné, že 

existují planety jako je ta naše; a v některých Planet jako je ta naše, je pravděpodobné, že existují 

životní podmínky; a v některých z těchto Planet je pravděpodobné, že existují životní formy; …  



To je založeno na následujících předpokladech: jednodušší věci setkávají může vytvářet komplikovat 

věci; je úroveň věcí, kde věci jsou zcela jednoduché, na této úrovni vyžadují žádné podmínky a jsou 

vysílatelné, soběstačný. A jak můžeme vidět v následujících verších, tento předpoklad není přijatelné, 

protože Alláh není Bůh jen komplikovat věci: 

On je Pán všech věcí. 

(Koránu: 6/164) 

Věci na všech úrovních potřebují vytváření a udržení moc Alláha. Proto věci na určité úrovni může 

nikdy být vysvětlen plně s věcmi, které jsou na "žádné" nižší úrovni, nebo s věcmi do dřívější fáze, 

protože věci na jakékoliv úrovni potřebují určité podmínky, a věci na nižších úrovních jsou účinné v 

každém případě. Například, přítomnost zvířat nelze vysvětlit plně evoluce a molekul, protože žádný z 

molekuly, atomy, DNAs... je soběstačný. 

Podobně množství atomů, molekul, chemických nebo biologických událostí nezvýší konečný 

pravděpodobnost výskytu nějaké živé bytosti. Jak je vidět v následujícím verši, vzniku nebe a země 

není něco méně složité než vznik lidské bytosti nebo jiné formy života: 

Vytvoření nebe a země je větší než vytvoření lidstva, ale většina lidstva nevím.  

(Koránu: 40/57) 

Také při používání náhoda a pravděpodobnosti, velké množství věcí by měly být vzaty v úvahu jako 

limitující faktor stejně: Pokud jeden říká: větší počet galaxií, více existenci pravděpodobností 

planetárních systémů jako je ta naše; může být jen částečně pravda. Jako celek mnoha galaxií v 

jednom směru může zvýšit pravděpodobnost existence planetárních systémů jako je ta naše; Avšak 

větší množství galaxie, tím větší potřeba velké množství podmínek. Jinými slovy, zatímco přidáním 

každý atom zvyšuje pravděpodobnost existence planetární systém, snižuje pravděpodobnost 

existence celkové množství atomů [46] včetně této další atom.  

3.1.1.2.2 ISLÁM A AGNOSTIK PŘÍSTUP  

Agnostik přesvědčení a metodika je založena na potvrzení že jako lidské bytosti jsme nelze zahrnovat 

pravda a Bůh nad rámec naší minulosti a aktuálního zkušenosti vztahující se k naší pocity jako když, 

dojemné... Podle tohoto přístupu je zde možnost existence toho, co je mimo viditelných, ale jako 

lidské bytosti není máme schopnost to vědí. Tak, nemůžeme vědět, zda existuje nějaké osobní moc 

nad lidské bytosti a nad to, co vidíme.  

Přístupy islámu a agnosticismus sdílejí skutečnost, že lidské bytosti mají omezení z hlediska znalosti 

vztahující se k neviditelné.  

Islám je však zásadně odlišný od agnosticismus ve dvou ohledech:  

Za prvé především je jeden tvůrce, který vytváří vytvoření; takže je funkční vztah mezi tvůrcem a 

tvorby; proto založena na viditelných, můžeme udělat nějaké závěry o neviditelné a tvůrce.  

Za druhé, jak je vidět v části výjimky pod verše, tvůrce má moc podělit s lidské bytosti nějaké znalosti, 

které je pro ně relevantní. Toto je objasněno v následujících verších: 



A zahrnují není věc jeho znalostí 

Až na to, co on chce. 

(Koránu: 2/255) 

3.1.1.2.3 ISLÁM A PŘESVĚDČENÍ, Z VELKÉ ČÁSTI ZALOŽENA NA KOMUNIKACI  

A když se jim říká, "co Bůh odhalil" 

Oni říkají, "Spíše my bude následovat to, co jsme našli naši otcové cvičit." 

I když jejich otcové pochopili nic, ani jim byli vedeni? 

(Koránu: 2/170) 

Přesvědčení založena především na komunikaci jsou do značné míry založen na přijetí obsah 

minulých komunikace, svaté knihy nebo tradice bez značně brát v úvahu logické srážky z viditelných. 

V islámu je mluvené a psané komunikace tvůrce připomenutí a obsahuje metodika myšlení. Původní 

zpráva tvůrce je vesmír; pozorování a úsudek je považován za kritický. a každá osoba je jednotlivě 

odpovědný za výdaje úsilí s cílem dozvědět se o pravdu. Také pozval k filtrování s jeho logiku 

komunikace přichází mu z jeho současníků a jeho předky. Následující verše odkazují na tuto 

skutečnost:  

A přednášet jim zprávy Abraham,  

Když řekl, že jeho otce a jeho lidem, co uctívat?  

Řekli, uctívat modly a zůstane jim věnované. 

Řekl, že to slyší vás, když jste supplicate?  

Nebo se vám hodit, nebo jim škodit?  

Řekli, ale našli jsme naši otcové dělat tak.  

(Koránu: 26/69-74) 

 

A každý jeden z nich přijde k němu jednotlivě na den vzkříšení. 

(Koránu: 19/95) 

 

Říkají, "O lidé písma   [47] , Přijďte na slovo, které je spravedlivé mezi námi a že uctíváme nebude 

kromě Alláha a nic s ním není mimořádným a navzájem se jako páni namísto Alláh." 

Ale pokud se odvrátit, pak říkají, "Svědectví, že jsme muslimové [odeslání mu]." 

(Koránu: 3/64) 



Jedna skupina z přesvědčení, že jsou založena především na komunikaci je náboženství. Polytheist 

vyplňuje vakuum znalostí přiřazením pravomoci na to, co on/ona sleduje. Tyto pravomoci přiřazeno 

výslovně nebo implicitně může být jako je vidění, slyšení, self-udržení, self-organizing, komunikace...  

Téměř všechna náboženství než islámu včetně ateismus, agnosticismus, panteismus a tak dále podíl 

takových společných východisek s mnohobožství. Například v náboženství, které některé pravomoci 

jsou přiřazeny k modly lidské bytosti z nebo do slunce měsíc a dokonce i některé lidské bytosti které 

jsou označeny jako bohové lidské bytosti. Podobně v ateismus některé pravomoci jsou přiřazeny k 

věci, objekty nebo subjekty lidských bytostí. A ateista přístup je generalizace: když experiment 

probíhá, její důsledky jsou všeobecně generalizovaná a subjekt v tomto experimentu je vzhledem k 

určité atributy. Některé vztahy jsou pojmenovány. A pak je objekt, který má určité pravomoci. Je-li 

experimentovat další změny jsou předefinovat předchozí zjištění za určitých okolností pak pravomoci 

nebo atributů. Co je to vymysleli a známé do jisté míry rozšířen tak, aby co je známo, jak je uvedeno v 

následující: 

"Ty není sloužit kromě mu ale názvy, které jste jmenoval, vás a vaši otcové." 

(Koránu: 12/40) 

V tomto ohledu platí nabídka Alláh z věřící: 

"Tady jsou naši lidé, kterým se bohové vedle něj. Kéž by mohli poskytnout nějaký důkaz na podporu 

jejich stánku! Kdo je více zla než ten, kdo vymyslí lži a atributy na Alláha?" 

(Koránu: 18/15) 

Tento přístup je příjemné pro lidskou bytost, jak to vyžaduje odmítnutí jakékoliv osobní moc nad 

lidskou bytostí, nebo nad co lidská bytost může spravovat. Tento postup nevyžaduje žádné odesílání 

do osobní moc vyšší, než je lidská bytost. To vyžaduje, zbožňující věci, které se lidské bytosti, jako 

jsou modly/stanovy s oči, uši, které lidské bytosti nebo síly a vztahy definované lidmi... Tento přístup 

je uvedeno, že fyzické osoby na úrovni lidské bytosti jsou schopni učinit tento vesmír existuje. Tento 

přístup však nemůže mít nějaký důkaz, že podporuje sám, jak je to velmi částečné, subjektivní a její 

závěry se mohou změnit. 

V následujícím verši vidíme odkaz na motivaci podkladem takové přístupy: 

Viděli jste ten, kdo bere jako svého Boha jeho vlastní přání? Pak by byl zodpovědný za něj?  

(Koránu: 25/43) 

3.1.1.3 VŠICHNI VĚŘÍ V JEDNÉ NEBO VÍCE BOHŮ, NEBO VĚCI, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ POJMU BOHA  

Každá strana raduje se v to, co je sám se sebou. 

(Koránu: 23/53) 

Jedna z definic pojmu Boha může být "příčinou všech", jak částečně soudíme z následující verše: 

Říkají: "Vše je od Boha." 

(Koránu: 4/78) 



 

To je Bůh, Pán;  

Neexistuje žádný božstva kromě něj,  

Stvořiteli všech věcí. 

(Koránu: 6/102) 

Všichni věří v určité vysvětlení co se ctí. Jinými slovy kromě bezvědomí, všichni věří v určitou věc (y), 

která odpovídá Bohu. Nejvyšší úroveň každého jednotlivce vysvětlení pro všechny zjistil odpovídá 

pojetí Boha [48] v islámu. Například jisté křesťanské uvěřili, že Ježíš Kristus (mír se na něj) je ten, od 

koho všechno přijde; Takže to odpovídá Christian Ježíše-Krista k Bohu. Například může ateista věří, že 

fyzické síly a vztahy jsou věci, kvůli které se všechno děje; tak za tento ateista tyto fyzické síly a vztahy 

odpovídají pojmu Boha. Přirozeně všechny z nich nemůže být pravda, ve stejnou dobu, protože jsou 

odlišné. 

Takže založené na výše uvedené definice, že Bůh je příčinou všech, by neměl být diskuse o tom, zda 

Bůh existuje nebo ne   [49] . Spíše by mělo být na to, kdo je skutečný Bůh, a kdo je skutečný vyvolat 

ze všeho je. Skutečný Bůh je skupina souvisejících nebo nesouvisející fyzikální zákony a sil, Bůh slunce, 

nebo Bůh měsíc, lidské bytosti... nebo je to někdo, kdo je soběstačný a nesrovnatelné s těmito věcmi? 

3.1.2 NENÍ ŽÁDNÝ BŮH, ALE BŮH : TOHOTO VESMÍRU A JEHO ČÁSTI NEJSOU ABSOLUTNÍ, EXISTUJE 

POUZE JEDEN ABSOLUTNÍ MOC  

Takže víte, že: 

Neexistuje žádný Bůh, ale Bůh. 

(Koránu: 47/19) 

 

Sloužili Bohu a připojit k žádné partnery s ním. 

(Koránu: 4/36) 

 

A [zmínit, O Muhammad], kdy Luqman řekl jeho syn zatímco on byl přikázaly mu, "Synu můj, není 

přidružit [nic] Alláh. Asociace [s ním] je skutečně Velká nespravedlnost [50]. " 

(Koránu: 31/13) 

 

Bůh odpouští, ne, že partner by měl být připsal mu   [51] . 

On odpustí (vše) zachránit že Komu bude. 

Kdo přiděluje partnery k Alláhovi, má skutečně vynalezl obrovský hřích. 



(Koránu: 4/48) 

Jako částečně vysvětlit výše, více bohů v podobě modly, nebo slunce nebo měsíc, nebo bohů v 

podobě fyzické síly nebo vztahy nemají žádný základ a jsou důrazně odmítla v islámu. Lidské bytosti, 

nebo jiné části tohoto vesmíru nejsou díly, zástupci, formuláře a verze Alláha. 

Pak pokud odmítáme falešných bohů, budeme spolu pravého Boha jako zkušenost Abraham (mír se 

na něj):  

A proto si ukážeme Abraham říše nebes a země, že by se mezi některé [ve víře]. 

Takže když noc pokryta mu [tma], viděl hvězdu. On řekl: "To je můj Pane." Ale nastaveno, řekl: "Mám 

rád ty, které zmizí." 

A když uviděl měsíc stoupá, řekl, "To je můj Pane." Ale pokud ji, řekl, "Pokud můj Pán povede mě, já 

určitě bude mezi lidmi, pryč z cesty." 

A když uviděl slunce stoupá, řekl, "to je můj Pán; to je větší." Ale nastaveno, řekl, "Ó moji lidé, 

opravdu jsem bez co přidružíte Alláh. 

Opravdu jsem se obrátil svou tvář k ten, kdo vytvořil nebesa a země, skloněné směrem k pravdě, a já 

nejsem z těch, kteří ostatní přidružit Alláh." 

(Koránu: 6/75-79) 

Hluboko uvnitř všichni tam je nebo byla víra v Alláha: V určitém stádiu zatímco neměl jsme si 

vymysleli falešných bohů Alláh přinesla naše duše do existence, zpochybnil nás a my jsme byli všichni 

svědky mu je náš Pán. To je vysvětleno v následujících verších: 

A [zmínit] když váš Pán vzal od dětí Adam z jejich zády jejich potomci a z nich svědčit o sebe, [říká jim], 

"nejsem váš Pán?" Řekli: "Ano, jsme si vypověděl." [To] jinak měli říci na den vzkříšení, "Opravdu, 

jsme nevěděli to."  

(Koránu: 7/172) 

3.1.3 METODOLOGIE POCHOPIT KDO ALLÁH JE A NĚKTERÉ SKUTEČNOSTI KLÍČ VZTAHUJÍCÍ SE K 

NĚMU POZORUJEME, ŽE SE V NAŠEM VESMÍRU  

Říkají: 

"To je můj způsob. 

Volám k Alláhovi, s vědomím, že, 

Já a ten, kdo následuje po mně." 

(Koránu: 12/108) 

3.1.3.1 OBECNÁ METODIKA 

V islámu metodologie porozumět Alláh začíná s pocity vděčnosti, pečlivost, pozorování vesmíru a 

uvažování.  



Téměř každý, kdo je vděčný a pečlivé by klást tyto otázky: odkud pocházejí všechny laskavosti 

prožíváme? Odkud pochází bolestivé věci? Proč jsem se narodil? Proč mám žít? Téměř každý člověk, 

logické by se zeptat: Proč to, co pozorujeme, je to tak?  

Pak by jsme přidělit určité úsilí k pozorování a úvahy o to, co pozorujeme.  

Pak jako produkt nám dává představu o jeho výrobce, takže tento vesmír také nám dá - věřící - 

představu o jeho autorovi. Například když jeden vidí Sultanahmet mešity, bude mít představu o jeho 

architekt, že má určité schopnosti o matematice, krásy, team-building, financování, plánování a tak 

dále. Takhle vesmír, který pozorujeme také nám dává představy o jeho autorovi.  

Tvůrce není pro nás, jsme pro tvůrce, proto není podle našich očekávání; ale je to podle sebe a podle 

správné závěry, které můžeme uplatnit pod jeho vedením o co pozorujeme objektivně ve vesmíru. 

Alláh říká následující: 

Ale pokud je pravda držela své touhy, nebe a země, a toho, kdo je v nich by bylo zničila.  

(Koránu: 23/71) 

V tomto ohledu v Koránu, Alláh je spousty odkazů na fyzikální, biologické, astronomické skutečnosti a 

události.  

Vše v tomto vesmíru je znamením, že nám ukazuje jednotu, pravomoci a některé atributy Alláha. 

Jako nic jiného než Alláh není ani soběstačný, ani tvůrce, vše je výsledek atributů Alláh. Proto vše, co 

nám ukazuje některé atributy Alláh [52]. Níže jsou uvedeny některé příklady. 

3.1.3.2 PŘÍKLADY 

3.1.3.2.1 MNOHO PODOBNÉ VĚCI 

A je to on kdo produkuje zahrady trellised a untrelliseda datepalmsa plodiny z různých tvaru a chuť 

(jeho ovoce a jeho semen) a olivy a granátová jablka, podobné a odlišné. 

(Koránu: 6/141) 

V našem vesmíru pozorujeme několik věcí, které jsou podobné nebo srovnatelné. Například existují 

miliardy elektronů, miliardy podobných atomy, rostlin a živočichů... Například elektrony jsou odlišné 

entity, ale jsou podobné a podléhají stejným pravidlům.  

 

A jak tento vesmír je matematické [53], zda podíváme do makro nebo mikro úrovni; nebo v minulosti 

nebo v budoucnosti, pozorujeme vždy stejná situace ve všem. Ať je měřítko, můžeme rozdělit v 

různých rozměrech a částí, které jsou odlišné, ale které jsou stejné nebo srovnatelné. 

To nám ukazuje, že zdrojem všech je stejný a že vše je vytvořena a vzniklé stejného tvůrce, Návrhář. 

Jinak nebyli bychom schopni pozorovat i dva podobné elektrony. 

3.1.3.2.2 VĚCI - VČETNĚ PŘÍČINNOU SOUVISLOST - JSOU SOUČÁSTÍ SYSTÉMŮ 

Požehnaný je, v jehož ruce je panství, a on je nad všechny věci kompetentní 



[On] kdo vytvořil smrt a život si vyzkoušet, který z vás je nejlepší v skutku 

A on je majestátní, odpuštění [a] kdo vytvořil sedm nebes ve vrstvách. 

Se nezobrazí v tvorbě nejvíce milosrdný jakékoli nekonzistence. 

Tak návrat (vaše) vize (do nebe); vidíte nějaké přestávky? 

Pak se vrátíte (vaše) vize dvakrát znovu. 

(Vaše) vize se vrátí pokořen je unavené. 

(Koránu: 67/1-4) 

Další znak jednoty tvůrce všeho je, že všechno, co v tomto vesmíru je součástí systémů.  

Elektron v našich očí může být součástí atom, buňky, našich očí, naší hlavy, našeho těla, sluneční 

soustavy... nebo to může být součástí jiných systémů. 

Naše oči, naše uši, země, měsíc, slunce, kámen, pták... oni jsou všechny části systému. Ať vzorek 

bereme, ať obrázek bereme uvidíme, že to je součástí systémů a že obsahuje systémy a části systémů. 

Vše je funkční souvislosti mnoho věcí. 

Všechny mají význam z hlediska funkcí a vzhledem k ostatním. Vidíme to i v rámci současných věcí ve 

fotografii, kterou bereme. Kauzality je jen součástí tohoto celku a jen důsledkem jednoty především.  

Na druhou stranu ačkoli části nemají moc plánovat, organizovat nebo analyzovat existují a působí v 

harmonii uvnitř i vně sebe. 

Věci, které tvoří systémy a působí harmonicky ukazují, že jsou definovány pomocí jednoho autora a 

že jsou pod kontrolou tohoto autora a Sustainer. Jinak žádný systém mohl udržet její existenci, a 

nebyli bychom schopni dělat vědu, pochopit něco předvídat, výpočet, vymyslet...  

Jak vidíme, v následující verše, všechno je "předmětem" činy Alláha: 

Pak se nedívejte se na velbloudi jak byly vytvořeny? 

Ve švýcarském Einsiedelnu na oblohu jak to bylo?  

A na horách jak by byly vztyčeny?  

A na zemi jak to byla rozprostírána?  

Tak připomenout, [O Muhammad]; jste jen připomenutí.  

Jste nad nimi řadičem. 

(Koránu: 88/17-22) 

Opět, jak vidíme v následující verše, naši schopnost sluchu, očí, srdce a země; Oni jsou všichni z 

důvodu; a v tomto smyslu se pod jednou jednoty:  



A to je ten, kdo vyrábí pro vás sluch a zrak a srdce; trochu jste vděčni. A to je ten, kdo má násobí v 

celé zemi a mu se shromáždí.  

(Koránu: 23/78-79) 

Podobně všechny bytosti existují z mnoha důvodů, a oni jsou podobné nám v některých aspektech, 

jak je uvedeno v následujících verších: 

A neexistuje žádný tvor [nebo] země nebo pták, který létá s křídly, kromě toho, že jsou společenstva 

jako jste vy. 

(Koránu: 6/38) 

A jak jsme si v následujících verších, oslavuje všechno a všechno je služebník Boží, a se udržují Alláh: 

Sedm nebes a země, a co je v nich vynášet jemu. A neexistuje žádný věc, kromě toho, že oslavuje 

[Bůh] podle jeho chválu, ale nechcete pochopit jejich způsob, [jak] velebí. Opravdu je stále 

Forbearing a shovívavý.  

(Koránu: 17/44) 

3.1.3.2.3 SEKVENČNÍ JEDNOTA 

A to je ten, kdo pošle větry jako dobrá zvěst před jeho milost a posíláme z nebe čisté vody, že 

můžeme přivést k životu a tím mrtvé půdy a dát jako nápoj těm, které jsme vytvořili z mnoha 

hospodářských zvířat a lidí. 

(Koránu: 25/48-49) 

Naše schopnost se týkají věci ostatním v rámci dimenze času také nám ukazuje jednotu především: 

dešťových kapek, pak semena rozdělení, pak rostliny rostou, a pak zvířata jedí rostliny... Sekvenční 

harmonické události ukazují jeden moc nade vše. Všechno má směr, cíl.  

Když prší, Alláh již cíle v dešti. Ale podle nevěřícího přístup, déšť je jen izolované fyzické události; když 

prší, nikdo nemá žádné cíle vyrábět tím, že pršet. 

Skutečný život je však není jako film iluzi. Ve filmu cítíme například vidíme, že létající pták, i když 

existují jen statické obrázky, které přicházejí jeden po druhém v určité rychlosti. Pokud jsme se 

přiblížit k sestupu deště v reálných hodnotách čas, nejmenších podrobností nemůžeme dostat 

skutečné úrovni, kde je jen obrázek. V každé úrovni je pohyb, energie, směr. Tak ve skutečnosti, 

pokud bychom přiblížit v rámci dimenze času, vždy vidíme společně jsou příčiny a výsledky. Na žádné 

úrovni budeme schopni vidět jen výsledky, nebo jen příčiny. Proto se příčiny nelze považovat za 

samostatný od výsledky [54]; a nemůže být považován za konečný původ co pozorujeme.  

Takže minulosti je založena na budoucnost, jak budoucnost vychází z minulosti. A vše je založen na 

vůli jedné Alláh, jak vidíme příkladu v následující verše:  

A (jsme) seslal, z dešťové mraky, nalévání vody; že může přinášíme dále tím obilí a byliny. 

(Koránu: 78/14-15) 



Naleznete další podrobnosti související s sekvenční jednoty v části 3.6 pod nadpisem "Osud". 

3.1.3.3 VĚCI SE MOHOU ZMĚNIT 

Řekněme, 

"Ó Alláhu, majitel suverenitu, dáte suverenity, kterému budete a budete mít suverenity, od kterého 

budete. 

Uznáváte, že koho budete a budete koho budete pokorný. 

V ruce je [vše] dobré.  

Skutečně jste nad všechny věci kompetentní. 

Způsobit noční vstoupit na den, a způsobit den do noci; 

A přinést živé z mrtvých, a přinést mrtvé z živých. 

A dáte ustanovení, kterým budete bez účtu." 

(Koránu: 3/26-27) 

Když pozorujeme vesmír, vidíme, že jeho části se mohou změnit. Například, tam je smrt, je život; je 

noc, je den. To je rovněž situace v subatomární úrovni a Galaktické úrovně. 

A jsou-li části celku, může změnit, pak jeho totality je také mohou změnit. Například pokud můžu 

rozpustit a změnit části automobilu, pak jsem lze změnit návrh a změnit auto. Proto tento vesmír, 

včetně všech jeho hmoty, její fyzikální zákony, jeho biologické pravidla a její totalitě lze vytvářet a v 

různých formách, struktury. 

Někteří lidé tvrdí, že jim vše vysvětlit fyzikální zákony, vztahy, a tak dále; podle nich, protože fyzikální 

zákony a tak dále, tento vesmír je to, co musela být; je tedy třeba žádného Boha. 

Podle Koránu však pouze Alláh je absolutní a cokoliv jiného je jeho vůle. A v nezaměstnanosti ve výše 

uvedených citací z Koránu spolu s konceptem změn, je schopen dělat, co on chce. Nic, které 

pozorujeme v našem vesmíru, včetně fyzické pravidla vztahů je absolutní. Alláh může vytvářet nebo 

vzniku vesmíry, kde jsou různé fyzikální pravidla, vztahy. Takže žádné takové fyzické pravidla nebo 

vztahy lze použít nakonec vysvětlit, proč se děje to, co pozorujeme. A proto tento celý vesmír není 

struktura, která musela být. 

V Koránu jsou příklady, které ukazují, že nic není absolutní kromě Alláha. Zde je jeden z nich: 

(Alláh řekl:) 

"A co je, že v pravé ruce, O Mojžíše?"  

On řekl: 

"To je moje zaměstnanců; Jsem hubený, na to a já svrhnout listy za své ovce, a mám v něm jiné 

využití." 



[Bůh] řekl; "Shodit to, O Mojžíš." 

Tak to hodil dolů a poté to byl had, pohybující se rychle. 

[Bůh] řekl: "chytit ho a nebojte se; 

My se vrátí do svého bývalého státu." 

(Koránu: 20/17-21) 

Pokud fyzické pravidlem jsem vysvětlit něco v Turecku, ale ne v Německu, pak toto pravidlo není plně 

platné fyzikální pravidlo ve skutečnosti. Stejně tak pokud pravidlem něco vysvětlím pouze v tomto 

vesmíru, ale nic mimo tento svět, toto pravidlo není absolutní pravidlo. 

Tento vesmír samotný je speciálně navržený vesmír. Tento vesmír je jen Alláha. Není to celý a 

absolutní pravda. 

Takže pokud mohou existovat různé druhy vesmírů, současné vědecké vysvětlení jsou vždy místní 

vysvětlení. A nejsou absolutní. Pokud bereme jako absolutní, tento přístup nebude vědecké a uměle 

omezí naši znalostní potenciál.  

Znalosti týkající se vědy, závisí na našich pozorování. Pokud naše pozorování byly různé, naše vědecké 

poznatky by jiné stejně. Například věda tvrdí, že vysvětlit, proč pera jde dolů, když jsem ji nechal. 

Však pokud jde nahoru, když jsem ji nechal, věda by tvrdit, že to znovu vysvětlit. Naše vědecké 

poznání je reaktivní, v přírodě. Takže to nevysvětluje, proč věci jsou jak oni jsou, ale to do jisté míry 

vysvětluje, jak se věci dějí. 

Podle islámu Alláh dává jeho stvoření jejich rysy a činí je stát. Takže, fyzikální, biologické... pravidla 

jsou nezbytné z praktických důvodů a zvyšují velikost umění Allah, krásy a harmonie v to, co 

pozorujeme. Potřebujeme tyto pravidla a vlastnosti pochopit, "jak" se věci dějí tak, že můžeme použít, 

aby jsme vymyslet stroje, tak, že můžeme řešit problémy... Ale nejsou absolutní. Ty jsou částečné 

vysvětlení zkušené událostí. 

Podle islámu je hlavní příčinou to, co pozorujeme a co není pozorujeme jednoho autora a jeden 

Sustainer. Proto považovat za absolutní určité vztahy, které mohou být navrženy odlišně a dluží jim, 

co pozorujeme není přijatelné.  

Takže, pokud tento vesmír je jen jednou z alternativ, pak pouze ten, kdo zvolil současné alternativa je 

absolutní, a tak "není žádný Bůh" "kromě Alláha" kdo má celkově moc nad každou věc. 

3.1.3.4 VĚCI JSOU PASIVNÍ IN VZTAH K VYTVÁŘENÍ MOC ALLÁHA- 

Není ležící na slunce nebo měsíc, 

ale ležící na Alláha, který je vytvořil. 

(Koránu: 41/37) 

 

Mají nohy, kterými chodí?  



Nebo mají ruce, kterými se stávky?  

Nebo mají oči, které vidí?  

Nebo mají uši, které slyší?  

Řekněme, [O Muhammad],  

"Zavolejte své partnery konspirovat proti mě a dej mi žádný oddech."  

(Koránu: 7/195) 

Každá věc má existenci vůli, sílu a poznání Božího. Prvky systémů, které obsahují tuto věc a věc mají 

také existence vůli, sílu a poznání Božího. Tento vztah mezi Alláh a nic je jedinečná. Neexistuje žádný 

podobný vztah mezi jiné věci, než Alláh. To je současně základním faktem islámu v následujících 

verších: 

Neexistuje žádný Bůh, ale Bůh. 

(Koránu: 3/62) 

V důsledku toho žádný objekt, pozorujeme je soběstačný, nebo absolutní. Když řeknu, že "Tato 

tabulka je malý", i funkci drobnost není ve skutečnosti patří do této tabulky, tato funkce není v této 

tabulce. Tabulka je malá jen relativně na něco jiného. Totéž platí pro části tabulky stejně. Tato 

analogie platí pro další vlastnosti tabulky, včetně jeho hmotnosti, jeho energie, jeho funkce, jeho 

barvu... To je nejen pro naše chápání, ale za to, že velmi a velmi atributy tabulky.  

Tabulka nemusí mít všechny funkce na něco jiného, s výjimkou, pokud je definována společně se jiné 

věci jako součást zavedené souřadnicového systému s jeho částmi, definovány stejným definer. 

Tak každý z věcí, které pozorujeme, potřebují jednotu tvůrce "One" a "One" Sustainer nad nimi 

existují a aby nic znamenat. 

Jednota Allah především, je stručně vysvětlena v následující verše: 

Říkají:  

"On je Bůh, ten,  

Alláh je soběstačný   [55]  

On plodí ani narodí. 

A není srovnatelná s ním." 

(Koránu: 112/1-4) 

Jak můžeme vidět v následujících verších, má vše, co existuje jeho opatření v očích Alláha: 

A všechno, co s ním je podle (termínu) opatření.  

(Koránu: 13/8) 



Tedy existuje pouze jeden Bůh a bez jeho jednoty především nic existovat, nic znamenat nic, nic mít 

žádné atributy. Neexistují žádné jiné bohy, současně nebo postupně. On je Bůh opravdový. On je 

konečný a bezprostřední příčinou všech. On není důvodem k částečné. 

3.1.3.5 NĚKTERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NÁM UKAZUJÍ JEDNOTU BOHA NADE VŠE  

A ne chybí z váš Pán je nějaký [součástí technologie] atom je váha v zemi a do nebe nebo [nic] menší 

než nebo větší, ale že je to jasné rejstříku. 

(Koránu: 10/61) 

 

Požehnaný je, v jehož ruce je svrchovanost, a on je schopný udělat všechny věci. 

(Koránu: 67/1) 

Můžeme pozorovat ostatní příklady, které ukazují, že je jednota, nad každou věc a především. 

Například pokud jsem kapku pero na zemi, vím, že dokud nedosáhne na zem, země bude určitý úhel 

otočení nebo foton na hvězdy půjde určité vzdálenosti. Foton nemůže pokračovat milimetru bez pera, 

řízení v určité vzdálenosti a naopak. 

Nicméně hluboké, jdeme na mikro úrovni, nicméně zpětně půjdeme v čase, pozorujeme stejnou 

situaci.  

Harmonie prostor-čas a naše schopnosti k výpočtu, srovnávat, předvídat a těšit především Ukázat 

jednotu. Tato harmonie i když v tomto vesmíru je násobnost ukazuje, že vše podléhá vůli a pravomoci 

jednoho Boha All-Powerful. 

3.1.4 JMÉNA ALLÁHA 

On je Alláh, než kterého neexistuje žádné božstvo, Znalče neviditelné a svědkem. On je Beneficent, 

milosrdenství. 

On je Alláh, než kterého neexistuje žádné božstvo, suverénní, Pure, mír, Bestower víru, Dozorce, 

Majestic, Compeller, Superior. 

Slávu Alláha! (Vysoká je on) nad ať se s ním spojit. 

Je Alláh, tvůrce, iniciátor, Návrhář; k ním patří nejkrásnější jména. 

Ať už je v nebi i na zemi je velebí ho. A on je majestátní, moudrý. 

(Koránu: 59/22-24) 

V Koránu Alláh nám umožňuje poznat mnohé z jeho atributů. Například ten, Creator, The Designer, 

The vševědoucí, Beneficent, milosrdenství, The Forgiver, The poblíž, pravda, The Mighty muž činu na 

to, co on chce... 



Jeho jednota je velmi důležité z hlediska jeho atributy. Například Bůh, který není mocný nemůže být 

tvůrcem. Bůh, který nezná nemůže být Beneficent... Proto v islámu tam nejsou různé bohy, kteří mají 

různé atributy. Zde je odkaz na to v následujících verších: 

Kdyby byl do nebes a země bohů kromě Alláha, oni   [56] jak by byl zničený. Tak vznešené je Bůh, Pán 

na trůn, nad nich. 

(Koránu: 21/22) 

A on nám také vědět, že je to Incomparable. On není zplodí, ani je on zplodil. On je ani muž, ani žena. 

On není omezený prostor nebo čas. Tak proto se jeho obrázky nelze vyvodit, a neexistují žádné 

fotografie Allah v mešity nebo jiných islámských místech. 

 

Alláh je náš nejlepší přítel, který je zároveň zdrojem největší lásky [57]. On je náš stálý přítel. Jedním z 

jeho jména je The přítel. Je s námi všude tam, kde jsme. Má úplné znalosti o nás, a on má celá moc 

nad námi. Alláh nás zná, když jsme byli v wombs našich matek, zná nás, když zemřeme. Zná naše 

tajemství, on ví, že naše slabé stránky. Není třeba nic od nás, ale on nám dává miliardy upřednostňuje 

každou sekundu. On nás volá k jeho milost a laskavost. Ale my je omezen v reakci na jeho volání.  

Alláh je moudrý.  

Všechno je nakonec od něj. Jak řekl v Koránu v kapitole 53 verších 43, on je ten, kdo dělá se smát a 

on je ten, kdo dělá plakat [58]. Ale jeho milosrdenství je větší.  

Alláh je The blízko. On je blíže k nám ještě než naši rodiče. Neexistuje žádný prostředník mezi námi a 

Alláh. Proto je ani náboženské hierarchie, ani náboženské třídy v islámu. Například pokud není k 

dispozici Imám, který je osobou, která vede modlitbě v mešity, inženýr nebo prodavač nebo jiná 

osoba, která ví, jak se modlit může vést modlitbě. Tedy Muslim modlí jen a přímo k Alláhovi.  

3.2 NÍŽE 

Pak si myslíte, že jsme si vytvořili zbytečně a že nám by se vrátíte? 

(Koránu: 23/115) 

3.2.1 POPIS 

Na který den jsme se shrnout nebe jako svitek spisů; stejně, jako jsme vznikl první stvoření, tak jsme 

vypracuje jej znovu.  

To je náš slib, a my jej splnit.  

(Koránu: 21/104) 

 

[Bude] na den země bude nahrazen jinou zemi, 

a nebe [také], 



a všechny bytosti vyjde před Alláha, jeden, Prevailing. 

A se zločinci, které den svázány dohromady v okovech, 

(Koránu: 14/48-49) 

 

Má tam [] nepřišel na člověka v době, kdy nebyl věc [i] zmínil? 

Opravdu jsme vytvořili člověka ze směsi spermie drop, že můžeme zkusit mu; a udělali jsme mu 

slyšení a vidění. 

Opravdu jsme mu vedeni k cestě, on vděčný nebo on nevděčný. 

Opravdu jsme připravili pro nevěřící řetězy a pouta a záři. 

Vskutku spravedlivých bude pít z šálek [vína] jehož směs je Kafur, 

Jaře [spravedlivých] služebníci Alláh bude pít; 

Dělají to příval dále uvnitř síla [a hojnosti]. 

Oni [jsou ti, kdo] [jejich] slib splnit a strach, den, jehož zlo bude rozšířené. 

A dávají jídlo přes lásku k ji potřebným, sirotek a v zajetí, 

[Říká], "krmíme vás pouze pro tvář Alláh. 

Jsme si od vás odměnu nebo vděčnost. 

Opravdu, máme strach z našeho Pána den strohý a nešťastný."  

Tak Alláh bude je chránit před zlem daného dne, 

A dát jim záře a štěstí 

A odměnou jim za to, co jim trpělivě snášel zahrada [v ráji] a hedvábí [oděvy]. 

[Budou] ležící v něm na zdobily gauče. 

Nebudou v něm vidět (vypalování) slunce nebo [zmrazení] zima. 

A blízko nad nimi jsou její odstíny, 

A snižuje jeho clusteru ovoce má být vydáno v souladu. 

A tam bude rozeslán mezi ně plavidla stříbra a sklenky krystalu, 

A sklenky z křišťálově čisté stříbro, z nichž se stanovení opatření. 

A budou mít k vypít šálek [vína] jehož směs je zázvoru 

[Z] fontány do ráje jménem Salsabeel. 



Tam se pohybují mezi nimi mladí chlapci z věčné. 

Když vidíte, že je, by si jim (krásná jako) roztroušených perly. 

A když se podíváte tam [v ráji], zobrazí se radost a velké panství. 

Na obyvatele bude zelené šaty jemné hedvábí a brokátu. 

A se zdobí náramky stříbrné, 

A jejich Pán jim poskytne čistírny nápoj. 

[A to říci], "opravdu, to je pro vás za odměnu, 

A vaše úsilí se zhodnocuje." 

(Koránu: 76/1-22) 

 

Vskutku zločinci bude trest pekla, dodržující věčně. 

(Muk) nebude odlehčené pro ně, a oni se vrhl do destrukce s hlubokým politováním, žal a zoufalství v 

něm. 

A jsme je nesprávný, ale bylo to oni, kteří byli potrestání. 

a budou volat, "O Malik   [59] , ať váš Pán ukončit nás!" 

On řekne, "opravdu, vám zůstane."  

"Jsme si rozhodně přinesl pravdu, ale většina z vás, k pravdě, byl odpor."  

Nebo oni vymysleli [některé] záležitost? Ale opravdu, jsme vymýšlejí [plán]. 

Nebo si myslí, že jsme slyšeli, ne jejich tajemství a jejich soukromé rozhovory? 

Ano, [děláme], a naše posly s nimi nahrávání. 

(Koránu: 43/74-80) 

 

V den, kdy budeme říkat do pekla, "Jste byly obsazeny?" a bude říkat, "Jsou tam nějaké další" 

A ráj bude uvedena u spravedlivých, ne daleko, 

[Bude třeba říci], "je to co jste byli slíbil za každý vracečka [k Alláhovi] a strážce [svého paktu] 

Kdo se bál slitovný neviditelné a přišel se srdcem [v pokání]. 

Zadejte ji v klidu. To je den věčnost." 

Mají co chtějí v něm, 



A u nás je víc. 

(Koránu: 50/30-35) 

 

Ty bude mít podíl na co si vydělali a Alláh je rychlé na účtu.  

(Koránu: 2/202) 

Jednoho dne se zemřeme. A jednoho dne bude konec současné fáze, to znamená náš vesmír se 

zhroutí pro nové spuštění, pro konečné, stabilní a trvalá fáze [60]. Tato závěrečná fáze se nazývá níže.  

Níže je pokračováním současný život. Je to fyzické i duchovní. Koncový čas současné fáze není známo, 

nikdo jiný než Alláh.  

Bude existovat nějaké společné a odlišné prvky mezi současné fázi a v závěrečné fázi. Fyzikální, 

chemické a biologické pravidla bude do jisté míry jiné než ty, které v současné fázi. 

Směs na dobré a špatné, které vidíme v současné vesmíru budou odstraněny a budou rozlišit v další 

fázi. Umístění dobra a zla bude lišit. A důsledky zboží bude spolu s dobro činitelé a důsledky zla bude 

provázet potrestání. První se stane, v části zvané ráj nebo zahrady, a ta se stane v části zvané peklo. 

Alláh ví, jaké jiné části bude v konečné fázi.  

Jak je uvedeno v následujícím verši, odměny Alláha pro dobro činitel v níže bude mnohem více, v 

porovnání s trestem uživatelé se zlými úmysly: 

Ten, kdo má zlý skutek nebude být odměněn s výjimkou tím, že podobně ale ten, kdo dělá 

spravedlnosti, ať už muž nebo žena, zatímco on je věřící, ti vstoupí ráj, je dána ustanovením v něm 

bez účtu. 

(Koránu: 40/40) 

3.2.2 ZNÁMKY NÍŽE 

A ten, kdo si přeje odměnu tohoto světa, které budeme dávat mu 

A ten, kdo si přeje odměnu, dále jsme se mu jeho. 

A vděčný odměníme. 

(Koránu: 3/145) 

Jak vidíme výše uvedené verše, jsme zváni v tomto životě k rozhodnutí, která se vztahuje k níže. 

Takže toto rozhodnutí musíme mít pravého poznání o tom. 

A níže je o budoucnosti z lidského pohledu. 

Takže rozumět, můžeme použít obecné nástroje, které používáme předpovědět budoucnost: 



Světské řečeno jsme předpovědět budoucnost tím, že generalizace. Například vidíme, že kámen padá 

znovu a znovu když nechali jsme to znovu a znovu, pak říkáme, že se dostanou při dalším spuštění jej 

necháme. Takže můžeme očekávat stejnou událost za stejných okolností.  

Také důležitým konceptem v naší předpovědi je pojem "rovnováhu". Například pokud jsem si koupil 

něco, co stojí za USD200, to znamená, že budu muset platit v budoucnu USD200 za určitých 

podmínek.  

Dalším nástrojem, který používáme znát budoucnost je informace, kterou ty, kteří mají pravomoc o 

budoucích událostech. Například budeme poslouchat meteorologie expertů o budoucím počasí, a 

máme v plánu podle co říkají. 

Tak dlouho, dokud není prožíváme, dále pozorování, jako lidské bytosti, budeme muset použít výše 

uvedené nástroje předpovědět budoucnost. Proto souběžně s Koránu, naše vysvětlení o posmrtném 

životě bude pokrok následovně: nejprve dostaneme závěrům o činy Alláh na základě našich 

pozorování v našem vesmíru; uděláme generalizace vztahující se k nim včetně koncepce rovnováhy; a 

budeme tyto s jeho slova potvrdit. 

Když pozorujeme vesmír, vidíme, že Alláh je aktivní a má schopnost a vůli znovu vytvořit. Následující 

verše uvést následující skutečnosti: 

Není on, kdo vytvořil nebesa a země, schopen vytvořit podobně z nich? Ano, skutečně; On je Stvořitel, 

All vševědoucí. 

(Koránu: 36/81) 

 

Jak jsme vznikl první stvoření, tak jsme vypracuje jej znovu. 

To je náš slib, a my jej splnit. 

(Koránu: 21/104) 

Ať pozorujeme v tomto vesmíru je znamení, že ukazuje nám majitel neomezené pravomoci 

především. Naše pozorování nám dává k závěru, že tento mocný je zdrojem miliardy laskavosti a že 

on staví své síly do akce. A také jsme k závěru, že on je také větší míře používat jeho pravomocí. 

Když pozorujeme vesmír, vidíme, že týkajících se Allah existují dva faktory, které ovlivňují rekreace: 

první z nich je schopnost znovu Alláha, a druhým je jeho vůle znovu vytvořit. Druhá se vztahují k 

existenci určitých důvodů a cílů pro něj při opětovném.  

"Člověk" má "znamená" a "důvody" něco udělat, a je-li tato osoba "slibuje" na to, jestli má integritu, 

pak s největší pravděpodobností on udělá to. V tomto vesmíru vidíme jasně že Alláh je velmi přísné v 

plnění jeho skutečné plán. 

Takže v následujících částech budeme analyzovat prostředky a důvody týkající se níže. 

3.2.2.1 ALLÁH JE SCHOPEN ZNOVU 

Samozřejmě Alláh kdo vytvořila a kdo vytváří je také schopen znovu, jak vidíme v následující verše: 



Má člověk myslet, že jsme nebude sestavit jeho kosti? 

Ano, skutečně, jsme schopni rekonstruovat jeho prstů   [61] . 

(Koránu: 75/3-4) 

A jak vidíme, v následující verše, tvůrce, který nás v první řadě je přirozeně schopen znovu nás: 

A oni říkají, "kdy jsme kosti a rozpadlo částic, vůli jsme [skutečně] se vzkříšenými jako nové stvoření?" 

Řekněme, že "být vás kameny nebo železa; nebo [žádné] vznik, který je skvělý v vaše prsa." A oni 

řeknou: "kdo bude obnovit nás?" 

Řekněme "ten, kdo přinesl vám poprvé." 

(Koránu: 17/49-51) 

A jak vidíme, v následujícím verši vytváření jednu jedinou duši, nebo celé lidstvo nedělá žádný rozdíl 

pro Alláha z hlediska lehkost: 

Vaše tvorba a své vzkříšení jsou ale jako jediné duše. 

(Koránu: 31/28) 

V minulosti argument o posmrtném životě byla nemožnost rekreace. Ale dnes, tento argument se 

nezdá být velmi udržitelné spolu s objevy v genetice. 

Jak bylo vysvětleno výše, protože absolutní "Jednota" tohoto Boha All-Powerful, by nikdo, kdo by 

omezit jeho pravomoci. 

Tak nemůžeme očekávat ho omezit sám vytvořit pouze jeden vesmír s důsledky pouze dočasné.  

Toto jsou všechny závěry, které můžeme založit naše pozorování současné vesmíru. 

3.2.2.2 ALLÁH MÁ DŮVODY A VŮLI ZNOVU 

Vytváří to, co on chce. 

(Koránu: 30/54) 

Vesmír, v němž žijeme, je jen zvláštní struktura vesmíru mezi neomezený počet alternativ. Neexistuje 

žádný fakt, že nás zavazuje k přesvědčení, že to je jediný možný tvar vesmíru. Pokud to není jediný 

tvar možné vesmíru a vstoupil do existence pak došlo osobní volbou pro celý skutečného stavu. A jak 

jsme vysvětlili výše uvedené části, jsou dost dokazuje, že nám ukázal jeden moc nad ním.  

Je-li tento vesmír je důsledkem osobní vůle, pak bude cíle pro to na úrovni příslušné osoby, která je 

na vyšší úrovni než tohoto vesmíru.  

Na druhou stranu i když pozorujeme, že každá část tohoto vesmíru je pro určité cíle, a to představuje 

jednotu v sobě, také vidíme že je to dočasné a není soběstačný. Je proto zcela self-definovat ani zcela 

kompletní v sobě z hlediska cíle pro svou vlastní existenci. 



Proto lze očekávat po sobě jdoucí fáze poněkud odlišné povahy kde bude provedeno osobní cíle vyšší 

úrovně.  

S za nad schopnosti Alláh znovu, nyní Uvažujme do jisté míry důvody znovu vytvořit. Dále budeme 

zabývat jak naše pozorování vést nás k pochopení níže z hlediska důvodů: 

3.2.2.2.1 BŮH JE MOUDRÝ: JEDNÁ NA ZÁKLADĚ DŮVODŮ 

On je všemocné nad jeho zaměstnanců, 

a je to moudrý, vševědoucí. 

(Koránu: 6/18) 

 

O lidi, pokud jsou pochybnosti o vzkříšení, pak [za to], 

Vytvořili jsme si před prachem, pak od spermatu drop, pak z přilnavé sraženina a poté z kus masa, 

vytvořené a nepravidelných tvarů, že jsme vám může Ukázat. 

A usadit se v wombs, které budeme na zadané období, pak Přinášíme vám jako děti a pak [vytváříme 

si] že může dosáhnout dospělosti [čas]. 

Mezi vámi je ten, kdo v brzké smrti a mezi vámi je ten, kdo se vrací do nejvíce Vetchý [staré] věku tak, 

že on ví, po [kdysi s] znalosti, nic. 

A vidíte, že neplodné země, ale kdy posíláme na déšť, quivers a bobtná a roste [něco] z každého 

krásného páru. 

To je proto, že Bůh je pravda a protože on dává život mrtvé a proto je nad všechny věci kompetentní, 

a [že možná vědí] že hodinu přijde o tom není pochyb a že se vzkřísit v hroby. 

A lidí je ten, kdo spory o Alláh bez vědomí nebo vedení a poučné knihy [od něj], 

(Koránu: 22/5-8) 

Jak vidíme výše uvedené verše, když pozorujeme vesmír, vidíme, že věci se stávají z určitých důvodů a 

k určité cíle. Ve výše uvedené verše Alláh poskytuje příklad vytvoření lidské bytosti, různé věci, 

vytvořené během tohoto stvoření a různá stadia k jistému gólu. Nic v těchto fázích je náhodný, nic 

není k ničemu. V podstaty všeho, co Alláh zavedla tuto funkci, která je vše alespoň jediného důvodu, 

a Alláh podporuje tuto funkci všeho. Ať pozorujeme nám ukazuje že tvůrce a Sustainer je moudrý, a 

co vytváří v souladu s jeho atributy. 

Tak můžeme říci, že v jeho celistvosti tento vesmír nemá za cíl? 

3.2.2.2.2 EXISTUJÍ DŮVODY PRO TENTO VESMÍR 

Pak si myslíte, že jsme si vytvořili zbytečně 

a že nám by se vrátíte? 



(Koránu: 23/115) 

 

A vytvořili jsme ne nebesa a země a vše, co je mezi nimi, za pouhou hru, 

Jsme nevytvořili, je kromě v pravdě, ale většina z nich nevím. 

(Koránu: 44/38-39) 

Vše je alespoň jeden z důvodu, Chápeme, že Bůh je moudrý. Proto vznik tohoto vesmíru v plném 

rozsahu musí být také s důvodem. 

Jako příklad objasnit to Předpokládejme, že najdete tužku někde. Víte, že to bylo tak, že by byly 

použity k zápisu. Proč? Protože za prvé, byl navržen v daném tvaru; za druhé byl nějaký materiál 

spotřebován aby za třetí materiál použitý pro to by mohly být použity k jinému účelu; Začtvrté, ten, 

kdo to ví o tom, pera, ví o psaní; za páté, pokud není žádný důvod, pak úsilí vynaložené na design a 

aby bylo by jen odpad, který není něco, co je rozumné, ale člověk, který je schopen udělat to, by mělo 

být přiměřené. 

Stejně jako v tomto příkladu Když pozorujeme vesmír, vidíme, že s jeho galaxie, s jeho planety, s jeho 

životem, s jeho fyzikální zákony, s jeho systémy, s uměním, s jeho krásy, to nemůže být se zbytečně. 

Totéž platí pro nás stejně. Pokud vezmeme v úvahu naši schopnost analyzovat, naše uši, oči... 

můžeme uzavírat že jsme dosud nebyla vytvořena jen proto, aby jíst, pít a spát a zmizí navždy. 

Tedy jak části tohoto vesmíru jsou dočasné, a jak je to obrovský produkt, je zřejmé, že je vytvořena 

pro určité cíle. Jinak by bylo plýtvání.  

Na druhou stranu nemáme žádné zvukové důvod tvrdit, že smrt je konec. Smrt je jen jednou z fází. I 

když jsme země, nebo ještě před tím, byl z vůle Alláha o každém z nás; Proto jsme projít fází. Smrti se 

vrátíme na zem, ale neexistuje žádný definitivní důkaz, že byl dokončen fáze. A jsme informováni v 

následujících veršů, které fáze bude pokračovat až do rozhodující fáze:  

Od fáze do fáze musí cestovat jistě (v tomto životě a v níže). 

(Koránu: 84/19) 

 

Každá duše bude chutnat smrti, a pouze dostanete [full] odškodnění na den vzkříšení. 

Takže ten, kdo je vypracován od ohně a přijat do ráje se podařilo. 

A co je to život tohoto světa kromě potěšení z klamu. 

(Koránu: 3/185) 

Jak vidíme, v následujícím příkazu z Koránu tuto část života v tomto světě, dočasné je jen pro některé 

z důvodů, a tuto fázi života není nezbytnou součástí života:  

A ten, kdo věřil, řekl: "O svůj lid! Za mnou, já vás navede k správným směrem; 



O svůj lid! Tento pozemský život je pouze prostředek (k dosažení cíle), 

Ale níže bude příbytku stability." 

(Koránu: 40 / 38-39) 

Některé důvody jsou následující: 

3.2.2.2.2.1 IMPLEMENTACE LASKAVOSTI ALLAH 

On (Bůh) je Beneficent, milosrdenství. 

(Koránu: 59/22) 

 

Váš Pán je suverénní muž činu, o to, co on chce. 

(Koránu: 11/107) 

 

Vědí, že život tohoto světa je zábavní a zneužívání a ozdobu, 

A pyšní se navzájem a konkurence ve zvýšení bohatství a dětí, 

Jako příklad déšť jehož [výsledné] růst rostlin potěší kypřiče; 

Pak to uschne a vidíte, že obrátila žluté; 

Pak se stává [rozptýlené] trosky. 

A v níže je trest a odpuštění od Alláha a schválení. 

A co je pozemský život kromě potěšení z klamu. 

(Koránu: 57/20) 

Je-li Alláh Beneficent a mocný muž činu, o to, co on chce, pak může vytvořit prostředí, kde se může 

věnovat své laskavosti. 

Alláh Beneficent nám říká, že vůlí a je schopna poskytnout trvalou přízeň. Místo těchto trvalou přízeň 

je ráj, který je perfektní, že Alláh závěti. V tomto místě není žádná bolest, strach, bez nepřítele, žádný 

nedostatek zdrojů a žádný smutek. V tomto místě je štěstí a mír [62] . 

Alláh se také chtěl dát tam bytosti, které mají určité znalosti a pravomoci. On vytvořil lidské bytosti s 

možnosti a schopnosti vybrat dobro nebo zlo; Chcete-li a poznat dobro i zlo jako můžeme vidět v 

následujících verších: 

A my řekl: "O Adam, bydlet, vy a vaše žena, v ráji a jíst z nich v [snadnost a] hojnosti, z místa, kde 

budete. 

Ale neřeší tento strom, jinak se mezi potrestání." 



(Koránu: 2/35) 

Ale také Alláh je zakázáno vstupní špatnou, arogantní, nepravdivá a nevděčný v ráji. Zde je odkaz na 

tuto skutečnost v následujících verších: 

Ale Mesiáš řekl: 

"Děti Izraele, uctívání Alláha, můj Pán a Pán tvůj. Ten, kdo společníci nic s Alláh, Alláh má opravdu 

zakázané ráje k němu a jeho příbytku musí být v ohni. 

Potrestání musí mít pomocník." 

(Koránu: 5/72) 

Tak on umožňuje vstup v tomto ráji pro lidské bytosti, kteří upřímně chtít vstoupit tam, kteří jsou v 

souladu s hodnotami, Boží, a kdo dělat dobré skutky. Zásadní a stálé místo, kde dojde k jeho 

laskavosti tedy ráj jak je vysvětleno v následujících verších: 

Pro ty, kdož dobro (činy) je dobrota a další. 

Žádná tma pokryje jejich tváře, ani ponížení. 

To jsou společníky ráje; budou v něm věčně dodržovat. 

Ale oni, kteří vydělávají zlé skutky, odpověď zlý skutek je její ekvivalent, a ponižování pokryje je. 

Budou mít od Alláha žádnou ochranu. 

Bude to, jako by jejich tváře jsou pokryty kousky tak temné noci [jsou]. 

To jsou společníky ohně; budou v něm věčně dodržovat. 

(Koránu: 10/26-27) 

V kontextu trvalé laskavosti Allah jedním z důvodů, pro které má stvořil nás v této fázi v tomto 

vesmíru je nám dát příležitost, aby naše rozhodnutí, pokud jde o aktuální a konečné fázi. V následující 

verše vyjasňuje to: 

A ten, kdo si přeje odměnu tohoto světa, které budeme dávat mu 

a ten, kdo si přeje odměnu, dále jsme se mu jeho. 

A vděčný odměníme. 

(Koránu: 3/145) 

 

A říkají: "pravda je od Pána vašeho, tak ten, kdo závěti ať věří; a ten, kdo závěti ať disbelieve."  

(Koránu: 18/29) 

 



Opravdu jsme mu vedeni k cestě, on vděčný nebo on nevděčný.  

(Koránu: 76/3) 

V kontextu trvalé laskavosti Allah Druhým důvodem, pro který je stvořil nás v této fázi je rozlišovat 

objektivních kritérií ty, kteří jsou dobré, od těch, kteří jsou zlí, ty, kteří se snaží dodržovat Alláha a v 

souladu s božskou hodnoty od těch, kteří nemají, ti, kteří jsou pokorní od těch, kteří jsou arogantní, a 

tak dále. Následující verš je odkaz na to: 

Měl utišit vůle, že by vás z jednoho národa [jednotní v náboženství], ale [má] testovat v co dal tak 

závodit na [vše, co je] dobré. Alláh je váš návrat všechny dohromady, a on [pak] vás bude informovat 

o, po kterou jste byli zvyklí se liší. 

(Koránu: 5/48) 

V důsledku toho Bůh obdaří jeho trvalé odměny těm, kteří se rozhodnete věřit v nich a kdo nechtěl, 

kdo těží z poselství Alláha a kteří se rozhodli v souladu s božskou hodnoty. 

Toto jsou všechny přirozené důsledky Boha, který je Beneficent a aktivní.  

A v ráji to bude svědkem trvale že Alláh je Beneficent. 

3.2.2.2.2.2 IMPLEMENTACE PRAVDY 

Alláh je pravda. 

(Koránu: 22/6) 

 

Že by měl dokázat pravdu aby to byla pravda, 

A false být nepravdivé, 

I přesto, že zločinci disliked to. 

(Koránu: 8/8) 

 

"A opravdu, jsme, nebo na vedení nebo v jasné chyba." 

(Koránu: 34/24) 

 

Opravdu jsme nabídli důvěru do nebe a země a hory, a odmítl vydržet a bál ale muž [zavázala] 

vydržet. 

Skutečně byl nespravedlivý a nevědomí. 

[To bylo] tak, že Alláh může potrestat muže pokrytec a pokrytec ženy a muži a ženy, kteří ostatní 

spojovat s ním a že může přijmout pokání ze věřit muži a ženy věří. 



A vůbec je Alláh odpuštění a milosrdenství. 

(Koránu: 33/72-73) 

 

Takže pravda byla založena a zrušen byl, co dělají. 

(Koránu: 7/118).  

Budou skryté pravdy nebo zůstat ve stavu znalostí navždy? 

Existují účely o nás. Jsme součástí scény pro provedení pravdy.  

Alláh ví pravdu. Ale důsledky pravdy by provést také. Stvořil tento svět, vytvořil mnoho tvorů, které 

ochutnat jeho pravomoci a jeho milosrdenství a on nás stvořil. On nám rozlišovat mezi právem a 

špatné, špatné a dobré umožnila. A stvořil miliardy znaků o pravdě v naše já, země a oblohy. A on 

ukázal nám pravdu a správnou cestu v jeho zprávách, které poslal prostřednictvím jeho posly. A on 

nám dal svobodu zvolit si cestu, kterou chceme. A on nám dal určitou dobu, tak, že zjistíme pravdu.  

On vyžadoval, abychom byli v souladu s pravdou v našich přesvědčení, slova a činy.  

Nyní v tomto světě existují lidé různých názorů, přesvědčení a akcí. A jednoho dne budeme umírat. A 

na jeden den - neznáme jeho načasování - tento svět se zhroutí pro nový začátek. A pak bude 

nahrazen. Pak všichni budou se znovu fyzicky i duchovně. A všichni budou mít záznamy co on nebo 

ona věřili, řekl, a v současné době součástí našeho života. A bude Soudný den, kdy Bůh bude soudit 

plné spravedlnosti. 

Pak ti lidé, kteří jsou v souladu s pravdou v jejich přesvědčení, slova a skutky budou odměněni a 

směrované do příslušných míst v ráji. Ti lidé, kteří v souladu s pravdou bude potrestán a směrované 

do příslušných míst v pekle.  

Tímto způsobem pravda bude vyrobeno její důsledky a pravda bude popraven. Mínus krát minus dělá 

plus plus krát plus dává plus. Takhle jak trueness pravdu a falešnost falešné bude zřejmé. Zajistíme 

jejich důsledky. To se stane v trest za špatné skutky a v odměňování za dobré skutky. A jak řekl v 

Koránu:  

Tak ten, kdo hmotnost atom je dobré vůle vidět; a ten, kdo má atom je váha zla uvidí. 

(Koránu: 99/7-8) 

Výsledkem je ve všech rozměrech a ve všech stupních, pravda bude zjevné pro všechny a realizována. 

Pojďme Připomeňte zde jeden z názvů Allah je pravda [63] . 

Pravda je věčný, následky vyhovující nebo nevyhovujících s ním to bude navždy. 

3.2.2.2.2.3 VYTVOŘENÍ ROVNOVÁHY 

Ale ti, kteří disbelieve, "hodinu nepřijdou k nám." 

Říci: "Ano, tím, že můj Pane, to určitě přijde k vám. [Allah je] Znalče neviditelné. " 



Není mimo něj je atom je váha v nebi nebo v rámci země nebo [co je] menší než nebo větší, s tím 

rozdílem, že je v jasné registru. 

Že on může odměnit ty, kteří věří a dělat spravedlivý skutky. 

Ty budou mít odpuštění a vznešené ustanovení. 

Ale ti, kdo usilují proti naší verše [Hledám] způsobit selhání pro ně bude bolestivý trest faul přírody. 

(Koránu: 34/3-5) 

 

Je to on, kdo se jmenoval viceroys v zemi a někteří z vás v hodnosti nad ostatní, že může se snažit v 

co dal si zvýšil. Jistě, váš Pán je rychlé odplaty; a jistě je to vše odpouštějící, All soucitný. 

(Koránu: 6/165) 

 

Vše, co k němu patří. 

(Koránu: 27/91) 

 

A nebe se zvedl a založil rovnováhu. 

(Koránu: 55/7) 

Alláh vytvořil rovnováhu v tomto vesmíru. Například rovnice fyzikální nebo chemické rovnice přichází 

pravda, když děláme experiment. A pokud to není pravda, my říkáme, že "My" udělal chybu. Toto 

nám ukázal důležitost rovnováhy pro tvůrce. 

Proto bereme rovnováhu ve fyzickém světě jako samozřejmost. To nám ukazuje, že Alláh chce a je 

schopen vytvořit rovnováhu v nejmenších detailech. Takže Alláh, kdo je schopen a zplodil k vytvoření 

této rovnováhy ve fyzickém světě je samozřejmě schopen vytvořit rovnováhu ve vesmíru dobra a zla. 

A on nás informuje, že je rezolutní ustavení takového bilance [64] jak jsme si v následujících verších: 

Tak ten, kdo hmotnost atom je dobré vůle vidět, 

A ten, kdo má atom je váha zla uvidí. 

(Koránu: 99/7-8) 

 

A Alláh stvořil nebe a zemi v pravdě a tak, že každá duše může být odměněn za co ji získal, a nebude 

zacházeno nespravedlivě. 

(Koránu: 45/22) 

3.2.2.3 KOMUNIKACE A PŘÍSLIB OD ALLÁHA 



Ve skutečnosti tento Korán návody na to, co je nejvhodnější, 

A dává dobrou zvěst věřících, kdož spravedlivý činy, které budou mít velkou odměnu. 

A že ti, kteří nevěří v níže 

Připravili jsme pro ně bolestivý trest. 

(Koránu: 17/9-10) 

Pro ty, kteří jsou přesvědčeni o úřad Allah logickou spojkou na níže je poselství Alláha, který je mocný 

a All-vševědoucí.  

Alláh je nejlepší Znalče, co se bude dít, tak pouze že on může informovat nás dokonale o posmrtném 

životě, v nezaměstnanosti v následujících verších: 

A nikdo vás informovat, jako ten, který si je vědom všech. 

(Koránu: 35/14) 

Navíc pro všechny věřící v all znalec a mocný Bůh, zprávu jako Koránu nesmí uniknout znalosti 

takového Boha. Stejně jako Korán Tóru a evangelium jsou odkazy na dále také. All znalec a mocný 

Bůh má moc předcházet nebo napravit široce přijaté zprávy o níže uvedené v jeho jméno, někteří lidé 

tyto zprávy byly zavádějící. Pro všechny věřící v Boha, který je silný a vševědoucí bylo by možné, že 

Bůh neeliminuje rozšiřuje lež mluví v jeho jménu? Alláh říká následující v této otázce: 

Nebo si říkají, "On vynalezl o Alláh lež"? 

Ale pokud Alláh chtěl, mohl těsnění nad svého srdce. 

A Alláh eliminuje lež a pravdu stanoví podle jeho slov. 

Opravdu je vědět, že v rámci prsa. 

(Koránu: 42/24) 

 

Nebo si říkají, "On vynalezl ji?"  

Říct, "Pokud jsem si to vymyslel, které mají nic [chránit] mě od Alláha. On je nejvíce znát, v němž jste 

zapojeni.  

Dostatečná je jako svědek mezi tebou a mnou, a on je odpuštění milosrdenství. " 

(Koránu: 46/8)  

 

On vynalezl o Alláh lež nebo je v něm šílenství? 

Poněkud, oni, kteří nevěří v níže bude v trestu a [jsou] extrémní chyba. 



Pak se nedívejte se na to, co je před nimi a co je za nimi nebe a země? 

Li bychom měli, by mohl způsobit, že země je polykat nebo [by] nechat spadnout na ně fragmenty z 

oblohy. 

Opravdu v tom je označení pro každého zaměstnance otočil [Bůh]. 

(Koránu: 34/8-9) 

3.2.3 PRAKTICKÉ DŮSLEDKY NÍŽE   [65]  

A nezapomeňte, naše zaměstnance, Abrahama, Izáka a Jákoba - ty síly a [náboženské] vizi. 

Ve skutečnosti jsme se rozhodli jim za exkluzivní kvalitu: 

Vzpomínka na domov [dále jen]. 

(Koránu: 38/45-46) 

Existují praktické důsledky věřit v níže, pro jednotlivce i společnosti, jak je popsáno v následující: 

3.2.3.1 VĚDĚL, ŽE STÁJ ŽIVOT 

A ten, kdo věřil, řekl: "O svůj lid! Za mnou, já vás navede k správným směrem; 

O svůj lid! Tento pozemský život je pouze prostředek (k dosažení cíle), 

Ale níže bude příbytku stability." 

(Koránu: 40 / 38-39) 

 

A Iblees [66] již potvrdilo jejich prostřednictvím jeho předpoklad, takže se za ním, s výjimkou strany 

věřících.  

A on měl nad nimi žádné autority, s výjimkou [to bylo rozhodl] že by vyrábíme zřejmé, kdo věří v níže 

od kdo je jejich pochybnosti. 

A váš Pán všeho, je strážce. 

(Koránu: 34/20-21) 

 

Ustanovení tohoto světa života je ale málo ve srovnání s níže. 

(Koránu: 9/38) 

 

A oni řeknou: 

"Chvála Alláha, který odstranil z nás [vše] smutek. 



Náš Pán je skutečně, odpuštění a uchvácené. 

Kdo jeho Bounty má z nás bydlí v příbytku věčného života, přičemž žádná únava nás assails ani 

únava." 

(Koránu: 35/34-35) 

 

A tento pozemský život není ale zneužívání a pobavení. 

A skutečně, domov níže, to je život (věčný), kdyby jen věděli. 

(Koránu: 29/64) 

Na jedné straně máme celý život, který je jako bod, když ve srovnání s obrovským časovém rámci, a 

na straně druhé existuje obrovské úsilí v nás na věčnost. Pokud není smířit, bude tento konflikt 

zdrojem smutku a nesouladu s pravdou.  

Náš život v tomto světě je velmi málo, ve srovnání s co můžeme představit. Ať světských radostí nás 

baví, a ať už bolest jsme trpět v tomto životě zanechal. Ať už žijeme v nejluxusnější domy, zda jsme 

obsadit nejvyšší příspěvky, všichni z nich zůstat pozadu. Takže i v případě, že chceme zapomenout, že 

jsme smrtelný, nebo i v případě, že jsme si ani nepamatují, máme znalosti v hlubinách našeho vědomí, 

že bude konec naši radost, potěšení, naší cesty, naše setkání...  

Na druhou stranu co máme, včetně naše myšlenky, pocity, orgány, buňky se zaměřením na věčnost. 

Například pokud oheň se dotýká našich rukou, jsme vytáhnout ho zpětně dobrovolně či 

nedobrovolně.  

Jsou mechanismy uvnitř sebe zaměřené na věčnost v souladu s pravdou, nebo jsou to jen iluze a se 

můžeme ukončit a zmizí navždy?  

Motivace v nás pro věčnost a s vědomím, že tento život je příliš omezený může způsobit obrovský 

smutek a konfliktů. A skutečně, ukončení laskavosti Alláha, který jsme si v tomto světě může být 

obrovská ztráta. To je obtížné pro osobu, aby byl šťastný, zatímco věří, že vše skončí tím, že smrt, 

zatímco věří, že jednoho dne mu nebude vidět, slyšet, dýchat, přesunout... navždy.  

Takže tato osoba se může pokusit si radosti tohoto života při pokusu zapomenout na smrt. Snaží se 

zapomenout na smrt bude vyžadovat nějaké boje. Také uspokojit duše, která je umožněno pochopit 

nekonečno s omezeným radosti tohoto života je obtížné. Takže se snaží uspokojit jeden maximalizaci 

pouze světských radovánek způsobí vážné poruchy.  

Proto často vidíme příklady lidí, kteří na zdvojnásobení své bohatství, i když mají miliardy dolarů, 

zatímco tam jsou miliony lidí, kteří jsou hladoví, kterého se moc nepomáhají. Také vidíme, že lidé, 

kteří v jejich úsilí o zvýšení své pozemské bohatství právně selhat a kteří se snaží získat práva 

ostatních nelegitimní způsoby. Opět jsme slyšeli z lidí, kteří ochutnali všechny potěšení z tohoto 

života, ale spáchat sebevraždu, protože vidí, že nejsou spokojeni s světských radovánek.  

Ale kdo ví, kam jde; kdo ví, že tento život je přípravná fáze pro níže, že smrt je jen fázi předání bude 

mít smířit svá očekávání věčného života, ve skutečnosti i v myšlení. Tímto způsobem ať si je budou 



překrývat s rozměry jeho povahy. A tato osoba nebude snažit si radosti života tohoto způsobem 

nevyvážený a budou mít prospěch z radosti tohoto života v rovnováze, mír a štěstí zároveň díky 

Stvořiteli. 

3.2.3.2 ODPOVĚDNOST 

A Navazujeme na vahách spravedlnosti pro den vzkříšení, 

Takže žádná duše je zacházeno nespravedlivě vůbec. 

A je-li [i] hmotnost hořčičné semeno, budeme se vyvedl jej. 

A dostatečné jsme jako účetní. 

(Koránu: 21/47) 

 

On je s vámi, ať jste kdekoli 

A Alláh je věštec toho, co dělat. 

(Koránu: 57/04) 

V tomto světě někdy spáchat zločiny proti ostatním, kteří jdou bez trestu. Naděje na získání 

neobjevené a bez trestu může být někteří lidé spáchat nebo pokračovat v jejich zločiny. Ale fakt, že 

vše je Nahráno a bude odměněn odrazuje mnoho lidí od páchání zločinů a podporuje mnoho dělat 

dobré skutky. A v tomto ohledu existuje mnoho skutečné příklady. 

Také beznaděje není odměněn za dobré skutky pro ostatní, oběti a bolesti nezbytné pro tyto dobré 

skutky může zabránit lidem dělat dobré skutky. 

Proto situaci kde činitel dobrých skutků a potrestání viz důsledky jejich skutky bude podporovat 

spravedlivých za dobré skutky a odrazovat od evildoer ze zlé skutky. V důsledku víry v níže způsobuje 

a bude příčinou svět lepším místem. 

3.2.3.3 ŠTĚSTÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI 

Pak pokládá Předkladatelé jako zločinci? 

(Koránu: 68/35) 

Jsou zločinci, kteří zabíjejí tisíce lidí, kteří kradou miliardy dolarů, kteří rozrušit mnoho lidí. Konec v 

tomto světě je, že se všichni jít na hřbitov jako spravedlivý. V mnoha případech se jedná o situace, 

které mohou narušit osoby, která se stará o spravedlnost. 

Soudný den a následující postupy a následky jsou tedy důležité uklidňující fakta pro ty, kteří se starají 

o na spravedlnosti. 

3.2.3.4 MOTIVACE PRO ZLEPŠENÍ 

Každá duše chutná smrt. 



Pak nám bude vám vrácen. 

(Koránu: 29/57) 

 

Od fáze do fáze musí cestovat jistě (v tomto životě a v níže). 

(Koránu: 84/19) 

V tomto světě Studujeme, zvýšíme naši zkušenost. Však všechny znalosti lidí zemřou, jdou pryč s 

jejich znalostí a zkušeností. Přestože to jsou zděděné a v některých případech využívány budoucí 

generace z osobního hlediska, je slepé uličce z hlediska zlepšení.  

Pro nevěřící v níže, z osobního hlediska všechna vylepšení se nic pro příslušnou osobu v místě smrti.  

Ale pro věřící v níže, smrt je jen fáze. Pro něj každý rozvoj a cíl se řídí s konečným cílem získat 

potěšení Alláh. A tohoto cíle vyžaduje jeden maximalizaci dobré skutky a se lépe a lépe. A tato práce 

a toto zlepšení musí pokračovat až do smrti. 

A i po smrti a v níže, jak vidíme v následujících verších, všechny zbývající špatně pocit bude odebrán 

ze srdce dobré činitel, a dosáhnou konečné čištění za pomoci Alláha:  

A my se odebraly, co je v jejich ňadra zášť, [když] teče pod nimi jsou řeky.  

 

A oni řeknou: "Chvála Alláha, který nás vedeni k a my by nikdy byli vedeni Pokud Alláh nás neměl řídit.  

 

Rozhodně poslové našeho Pána přišel s pravdou." A oni budou volat, "To je ráj, který jste provedli 

dědit na co jste zvyklí."  

(Koránu: 7/43) 

Pro věřící v níže, rozvoj tedy zbytečné ani marné jako smrt není konec.  

3.2.3.5 PODNĚT PRO MYŠLENÍ A VOLBOU 

To jsou ti, kteří vyměnili vedení pro chybu a odpuštění za trest. Jak pacientů jsou ve snaze oheň! 

(Koránu: 2/175) 

Zejména s příslibem pekla, který je nesnesitelné místem a příslib ráje lidská bytost je motorem 

přijmout konečné rozhodnutí buď sledovat, co Alláh vyžaduje, nebo ne. Jinak jeden mohl rozhodnout, 

že on by mohl snášet trest, a to by nestál za moc, o Bohu, nebo o období po smrti přemýšlet. Tak on 

mohl tvrdit, že jeho nedůvěru nebyla kvůli jeho ungratefulness, ale proto, že on byl příliš 

zaneprázdněn, aby práce na důležitější věci. Příslib nesnesitelné trestu zavírá dveře k takové 

pokrytectví. 



Tak v důsledku níže osoba, která provedla pozvání Alláh bude relevantní rozhodnutí v každém 

případě, a pokud on odmítne, že vzali na rizika jako ti, kteří v následujících verších:  

A věří muž z rodiny faraóna, který se skrýval svou víru, řekl, "se zabít člověka [jen] protože on 

říká,"můj Pán je Bůh"zatímco mu přinesla jasné důkazy z vašeho Pána?  

A on by měl ležet, pak na něj je [důsledkem] jeho lež; ale pokud by měly být pravdivé, tam se udeřit 

vás některé z co on slibuje."  

(Koránu: 40/28) 

 

Viděli jste ten, kdo zakazuje,  

Sluha, když se modlí? 

Už jste viděli, kdyby se na vedení  

Nebo enjoins spravedlnost?  

Už jste viděli, kdyby (nevěřící) popírá (Alláhova vedení) a odvrací, 

On ví že Alláh vidí?  

Ne! Pokud není upustily, my bude jistě přetáhněte ho do čela,  

Lhaní, hřeší čelo... 

(Koránu: 96/9-16) 

Sakra může znít některé nefér. Však i v tomto světě, to může vypadat takhle, v níže, to nebude, 

protože nevěřící pak uvidí, že byly všechny věci, které nahradil Alláh s nic a že všechno, co pochází z 

Alláh. A oni budou vydávají svědectví, že ačkoli jasně "viděli" Alláhova známky, "zvolili" vstup pekla. Ti, 

kdo nahradil Alláh s modly, lidské bytosti, přírodní síly, fyzické vztahy, objekty a tak dále uvidí, že tyto 

věci vůbec neměl moc.  

Jedním z příkladů o tom z Koránu je následující: 

A [pozor na den] když Alláh říká, "O Ježíš, syn Marie, říkáte lidem,"vzal mě a moje matka jako božstva 

kromě Alláha?' "  

On říká, "povýšil jste! Nebylo to pro mě znamená, že který nemá žádné právo.  

Pokud jsem to řekl, jste věděl to.  

Víte, co je v sobě, a já nevím, co je uvnitř sebe sama.  

Opravdu je to kdo je Znalče neviditelné.  

 



Řekl jsem ne jim kromě co přikázal mi, uctívat Alláha, můj Pán a Pán tvůj. A já jsem byl svědkem nad 

nimi tak dlouho, dokud jsem byl mezi nimi; ale když ukončen můj život (na zemi) byl pozorovatel nad 

nimi, a vy se přes všechny věci, svědek.  

 

Pokud byste měli trestat je opravdu jsou služebníci; ale pokud jste jim odpustit opravdu je to kdo je 

majestátní, moudrý."  

 

Alláh říká: "to je den, kdy pravdivé bude těžit z jejich pravdivost. Pro ně jsou zahrady [v ráji] pod které 

toku řek, kde bude řídit navždy, Alláh je radost s nimi a oni s ním. To je velký úspěch."  

(Koránu: 5/116-119) 

V níže nevěřící nebude moci svalit vinu na nikoho ale sami. Nebudou mít žádné argument vůbec, 

který ukáže, že jsou rozumné v jejich přesvědčení v falešných bohů. Tato situace byla vysvětlena v 

následujících verších: 

A jsme si rozhodně přinesl jim knihy, které jsme podrobné znalosti - jako vedení a milosrdenství pro 

lidi, kteří věří-.  

Čekají kromě jeho výsledek? Přijde den jeho výsledek, ti, kteří měli ignorovat než řeknou: "přišli 

poslové našeho Pána s pravdou, tak jsou tam [nyní] jakékoliv přímluvce, přimlouvám se za nás nebo 

mohli jsme být odeslána zpět do udělat jinak než jsme zvyklí dělat?"  

Budou přichází  

A ztratil z nich je to, co si vymyslet. 

(Koránu: 7/52-53) 

 

A pokud [jako] závan trestu vašeho Pána by měla dotknout se jich, oni by jistě říci, "O běda nám! Ve 

skutečnosti jsme byli uživatelé se zlými úmysly."  

(Koránu: 21/46) 

 

A [když] pravda, slib dosáhla; pak náhle se očima těch, kteří disbelieved hledí [v hrůzu, když se říká], 

"O běda nám; jsme nedbalý spíš jsme byli uživatelé se zlými úmysly."  

(Koránu: 21/97) 

Na druhou stranu, Muslim musí žádost od Alláha vstup do ráje a ochranu před pekla. To je 

považováno za povinnost, modlitba, důsledkem jeho pokory a části jeho servantship.  

3.3 ANDĚLÉ 



A ten, kdo disbelieves v Alláha, jeho andělé, jeho knihy, jeho posly a poslední den je pryč rozhodně 

daleko z cesty. 

(Koránu: 4/136) 

 

A rozhodně naše posly (Anděl) přišel na Abrahama s dobrou zvěst; 

Říkali: "Mír." On řekl: "Mír," a nezdržovali v podání [je] pečené telecí. 

Ale když viděl jejich ruce nedosáhne za to, nenastavili je a od nich se cítil obavy. 

Řekli, "Nebojte se. Jsme byly odeslány k lidem mnoho."  

(Koránu: 11/69-70) 

 

A Alláh prostrates co je v nebi a co je na zemi bytosti a andělé [také], a oni nejsou arogantní. 

(Koránu: 16/49) 

Andělé jsou výtvory Alláha, které nejsou definovány s pravidly fyzikálních nebo biologických, které 

známe. Nemají pohlaví; neuvádějí, jíst a Nepijte. Vykonávají určité povinnosti, kterou Bůh; Oni si 

neuposlechnout Alláh. 

3.4 POSLOVÉ ALLAH 

A jsme neodeslal před vámi, [O Muhammad], některou z posly s výjimkou, že snědl jídlo a šel na 

trzích. 

A někteří z vás [lidé] jako zkušební jsme pro ostatní,  

Budete mít trpělivost? 

A kdy je váš Pán, když viděl. 

(Koránu: 25/20) 

Alláh v podstatě souvisí jeho zprávy lidstvu prostřednictvím lidí že si zvolil. Tito lidé se nazývají 

poslové Alláh. 

Posly jsou od přírody jako jiné lidské bytosti. Ale oni jsou na vysoké úrovni z hlediska kvalifikace určité 

lidské morální hodnoty. Hlavním důvodem, proč že obdrží božské poselství je volba Alláh. Zde je 

odkaz na tuto skutečnost v následujících verších: 

[Je] Exalted nad [všech] stupňů, majitel trůn; Uvádí inspirace jeho velení na koho on chce jeho 

zaměstnanců varovat den setkání.  

(Koránu: 40/15)  

3.4.1 POSLOVÉ AS VZORY  



Poslové, kteří měli hodnoty jako pravdivost, laskavost, vděčnosti, spravedlnost do značné míry jsou 

také vzory pro lidstvo, jak vidíme v následující verše: 

Jistě došlo pro vás v Posel Alláha vynikající vzor pro každého, jehož naděje je v Alláha a poslední den a 

[kdo] často vzpomíná Alláh. 

(Koránu: 33:21) 

 

A opravdu, (O Muhammad) jste velký morální charakter. 

(Koránu: 68/4) 

 

A dali jsme na Abrahama, Izáka a Jákoba - všechny [jim] jsme s asistencí. A Noe, jsme vedeni dříve. A 

mezi jeho potomky, David a Šalomoun a práci a Josefa a Mojžíše a Árona. Tak jsme odměnit činitel 

dobra.  

A Zachariáš a Jan a Ježíš a Elias a všichni byli spravedlivých.  

A Izmael a Elisha a Jonáš a Lot - a všechny [jim] jsme se raději nad světy.  

A [Někteří] mezi jejich otců a jejich potomci a jejich bratři - a vybrali jsme si je a jsme vedeni je na 

přímé cestě.  

To je návod Allah, kterým se provede koho on závěti jeho zaměstnanců. Ale pokud by měli ostatní 

přidružené Alláh, pak pro ně by bylo co oni dělali.  

To jsou ty ke kterým jsme dali písmo a autoritu a proroctví. Ale pokud nevěřící popírat to, jsme už 

svěřil to lidem, kteří nejsou nevěřící, v něm.  

To jsou ty, kterým Alláh má řídit, tak od jejich vedení si příklad.  

Říkají: "Žádám vás o tuto zprávu žádná platba. To není ale připomenutí světy."  

(Koránu: 6 / 84-90) 

To je velmi důležité, že Alláh poslal jeho zprávy prostřednictvím poslů, které mu přidělil jeden z lidské 

bytosti. Aby si vybral lidské bytosti jako my, a že on ukazuje jim jako příklady pro nás je důležitý fakt, 

že nás motivuje a dává nám naději, že můžeme být úspěšní v tak, že Alláh nám ukazuje. Jinak bychom 

nemohli naděje o úspěšný.  

Také díky poslové, kteří byli stejně jako nás a příklad události, úkoly, co prožili a jejich reakce jako 

lidské bytosti můžeme pochopit, jak se máme chovat jako lidské bytosti   [67] . Z tohoto důvodu Alláh 

dal mnoho příkladů těchto lidských bytostí v Koránu a jiných svatých knihách: můžeme vidět v Koránu, 

jak se chovali jako přítele, jako vůdce, jako člena rodiny, jako vládní úředník, jako soudce, jako 

služebník Boží, jako člověk, který spáchal chybu, jako osoba, která utrpěla, jako mladého člověka, 

jako starý člověk... Historické záznamy, zejména o posledního proroka Mohameda (mír se na něj) 



zobrazit velmi podrobně, jak on se choval jako podnikatel, jako manžel, jako státník, jako soused, jako 

učitel... Vidíme také v nich jak má být vděčný, milý, ochotný, pacient, jen, pokorný... 

Alláh může související jeho zprávy prostřednictvím jen andělé nebo knihy. Ale v tomto případě jsme 

nemohli najít příklady jako otcové, přátelé, jako vůdci, jako rodinné příslušníky, jako podnikatele,..., 

které jsou schváleny Alláh. Na druhou stranu v tomto případě bychom mohli říci například ", ale Toto 

jsou andělé, a Nejsme andělé, tak jak si věříme, že úspěšný?" Ale jak Alláh zvolil jako vzory lidi mezi 

sebe, kteří měli podobné silné a slabé stránky, kteří jedli, se vdala, se podnikání, požádal o odpuštění, 

měl zdravotní problémy, zemřel... pak můžeme doufat, že úspěšný, protože jsme stejné povahy jako 

posly a Alláh nám říká, že oni byli úspěšní. 

3.4.2 NĚKTEŘÍ POSLOVÉ PŘEDPOVĚDĚL A POTVRDIL 

Posly předpovědět některé budoucí posly, jak vidíme v předpovědi o proroka Mohameda (mír se na 

něj). Některé z těchto předpovědí jsou takto [68] :  

v starém zákoně / Deuteronomium/18/18-19 vidíme následující prohlášení: "já se zvedneme nahoru 

prorok z řad jejich bratry, jako tobě a bude klást slova do úst; a on bude mluvit jim všem, že jsem se 

mu velení. A to musí projít, že kdo nebude naslouchat jest moje slova, kterých se bude mluvit v mém 

jménu, jsem bude vyžadovat to o něm.   [69] "  

Proroka Mohameda (mír se na něj) nebyl židovský, ale on přišel z potomků Prorok Abraham 

prostřednictvím jeho syn Izmael (mír se na ně). Tedy budoucí messenger je prý vstávat z "mezi jejich 

bratří", jeden z "jejich potomci" ani jeden z "sami". a že prorok by "líbí" Mojžíš (mír se na něj). 

Proroka Mohameda (mír se na něj) byl opravdu jako Mojžíš (mír se na něj) v mnoha ohledech, jako je 

také světské vůdce.  

Také Bůh dal jeho slova v jeho "ústa" a "mluvil ke svým lidem" že Alláh "mu přikázal": proroka 

Mohameda (mír se na něj) nikdy nečetl nic, nikdy nic ve svém životě napsal jako předpověděl, že 

přednášen Korán, slovo Boží. Tato kniha byla napsána v jeho paměti [70] a byl to jen písařů, kdo to 

napsal.  

Opět proroka Mohameda (mír se na něj) měl vítězství nad jeho odpůrci, což potvrzuje i to, co se říká v 

výše uvedený verš Deuteronomium jak"to musí projít, že kdo nebude naslouchat jest moje slova, 

kterých se bude mluvit v mém jménu, jsem bude vyžadovat to o něm." 

, V Novém zákoně, v evangelium podle Jana, část 16 veršů 12-13 Ježíše-Krista (mír se na něj) říká, že 

on nebyl schopen jeho se týkají lidí určité pravdy, jak nebyli schopni vydržet. A dává dobrou zprávou, 

že přijde další messenger, který povede k pravdě: "Mám ještě mnoho co říci k vám, ale vy nemůžete 

nyní nesou. Howbeit, když on, Duch pravdy [71], No, on vás provede pravdě: pro on nebude mluvit o 

sebe; ale vůbec mu musí slyšet, že on hovoří: a on vám ukáže, co má přijít. " 

Tyto předpovědi byly také přesně co se stalo s proroka Mohameda (mír se na něj) kdo negramotný, 

jak je vnímáme v Koránu: 

Ti, kteří následují Messenger, negramotný prorok, kterého najdou v co mají Tóru a evangelium, který 

enjoins na ně, co je správné a zakazuje jim, co se děje a je legální pro ně dobré věci a zakazuje jim zlo 



a zbavuje je jejich zátěž a okovy, které byly na ně. Tak oni, kteří uvěřili v něho, ctí ho, ho podporovala 

a následoval světlo, který byl seslán s ním, že ti, kdo bude úspěšné.  

(Koránu: 7/157) 

 

(O Muhammad) četl jsi jakoukoli knihu před ním (Tento Korán), ani jste psát nějaké knihy (vůbec) s 

pravou rukou. V takovém případě skutečně, stoupenci lež by pochyboval. 

(Koránu: 29/48) 

 

Uděláme vám deklamovat (Koránu), [O Muhammad], a nebudete zapomenout,  

(Koránu: 87/06) 

Je to zázračné že Mohameda (mír se na něj) kdo věděl, že psaní ani čtení související knihu jako 

Koránu. Lidé, kteří napsali knihu, nebo možná jen komplexní text může představit, jak by bylo možné 

napsat knihu, aniž by mohli psát ani číst. A napsat knihu jako Koránu by dokonce nemožné, pro 

někoho, kdo je gramotný, jak je uvedeno v výzvou v následujících verších: 

A pokud nevíte, o co jsme odeslali na náš sluha [Muhammad], potom, súra   [72] podobné této 

smlouvy a vyzývají svědky než Alláh, pokud byste měli být pravdivé.  

(Koránu: 2/23) 

Příchod Mohameda (mír se na něj) je také potvrzení o Mojžíše a Ježíše (mír se) v tom, že jejich 

předpovědi nejsou uvedeny v marné. 

Takže, v souladu s předpovědí předchozí posly, přibližně 1400 lety, Alláh, vztahující se k lidské bytosti 

jeho mluvené zprávu za poslední dobu, prostřednictvím jeho konečné Messenger pro celé lidstvo, 

zvané Muhammad (mír se na něj). V následujícím verši je odkazem na tuto skutečnost: 

Muhammad není otec [žádné] jeden z vašich lidí, ale [je] Posel Alláha a poslední z proroků. A Alláh 

má úplnou znalostí všech věcí. 

(Koránu: 33/40) 

Jako proroka Mohameda (mír se na něj) úspěšně dodáno kompletní a finální poselství Alláha lidstvu 

bez jakékoli nejasnosti, a jak je tato zpráva je památkově chráněným, není nutné pro další poslové. A 

opravdu po něm tam nepřišel jakýkoliv messenger jako mu nebo Mojžíš nebo Ježíše (mír se na ně) s 

jasně zázraků a znamení. 

Posly přibalena zázraky, které ukazují, že oni a zprávy, které přinesli jsou schváleny Alláh kdo je 

absolutní a kdo má moc nad všemi věcmi. Zázraky proroků Noe, Abraham, Mojžíš, Ježíš (mír se na 

nich) jsou všeobecně známé. Posly nemají žádné pravomoci k výrobě těchto zázraky, ale Alláh má. 

Proroka Mohameda (mír se na něj) byl také předmětem mnoha zázraků se moc Alláha: mezi stovky 

historicky zaznamenané zázraků je Korán, který je kniha plná moudrosti. Korán obsahuje také mnoho 



vědeckých faktů, které nebyly známy tím, že lidské bytosti v věku byla odhalena [73]. V Koránu 

informace o událostech, které se stalo mnoho století před časem proroka Mohameda (mír se na něj), 

o tajných a soukromých akcích ve své době, o budoucnosti byla další skupina zázraků. Slovy proroka 

Mohameda (mír se na něj) také vidíme podobné mimořádné informace. 

Zázraky o nadpřirozené události, jako je rozdělení měsíce, zázraky vztahující se k léčení případy 

obvykle nelze léčit, zázraky týkající se potravin a vody, zázraky, týkající se ochrany messenger jsou 

některé jiné druhy zázraků, které byly historicky zaznamenáno a svědkem stovky lidí. Některé z nich 

jsou uvedeny v Koránu.  

3.4.3 NĚKTERÉ ATRIBUTY PROROKŮ 

Posly přišel lidstvu a oni nejsou identifikovány na základě křesťanství nebo judaismus nebo zvláštní 

etnikum. Existují vysvětlení o tom v následující verše:  

Nebo si říkáte, že Abraham a Izmael a Isaac a Jacob a potomci byli Židé nebo křesťané? Řekněme, 

"Jste více vědět, nebo Bůh?" A kdo je víc nespravedlivé, než ten, kdo skrývá svědectví, které má od 

Alláha? A Alláh není vědom toho, co dělat. 

(Koránu: 2/140) 

 

Abraham byl Žid ani křesťan, ale on byl jeden skloněné směrem k pravdě, Muslim (odeslání k 

Alláhovi). A on nebyl modloslužebníků.  

(Koránu: 3/67) 

Všechny jsou uvedeny v Koránu jako poslové jsou samci. Jak messengership je mimořádně 

nebezpečná práce, to je přirozené. Téměř ve všech případech některé nevěřící pokusili testovat Alláh 

nebo se snažil zastavit na propagaci jeho poselství, tím, že poškozuje jeho posly, urážení, ohrožující, 

zranil, bojkotuje, zabíjet je, jejich přátelé, jejich příbuzní... Pozvání k Alláhovi vyžaduje neustálé tvrdě 

pracuje dnem i nocí. Všechny tyto mohou způsobit messenger žena podstoupit další obtíže, 

nesnesitelné bolesti a nedostatečná komunikace zprávy. Díky své zvláštní vlastnosti a situací, 

pozorujeme například že ženy většinou nejsou raději pracují v mnoha těžké odvětví stavebnictví, 

těžba... Mezinárodní organizace práce nastavit pravidla, omezení a doporučení pro ženy, noční práce, 

nebezpečné práce, těhotenství listy a požadavky na soukromí... Tak to je moudré, že omezit 

messengership žen. 

Alláh zmiňuje v Koránu, že si vybral a jako příklad některé ženy. Mary a manželka faraóna (mír se) v 

Koránu jsou příklady v tomto ohledu. 

3.5 KNIHY ALLAH 

3.5.1 SVATÉ KNIHY OBECNĚ 

On poslal na vás, [O Muhammad], kniha v pravdě, potvrzuje to, co bylo před ním. A on odhalil Tóru a 

evangelium. 

(Koránu: 3/3) 



 

Jsme se vztahují k vám, [O Muhammad], nejlepší příběhy v co jsme odhalily vám z této Koránu, 

přestože jste patřili, před ním, neví. 

(Koránu: 12/3) 

 

Říct, "už jste za: (Koránu) je od Alláha a disbelieved v ní, kdo by se z cesty více než ten, kdo je v 

extrémní Neshoda?"  

(Koránu: 41/52) 

 

A rozhodně jsme provedli Koránu snadno pochopit, ale je tu někdo, kdo bude vadit?  

(Koránu: 54/17) 

Islám vyžaduje víru v Alláha svaté knihy, jak vidíme v výše uvedené verše. V Koránu, svaté knihy 

týkající se Muhammad, Ježíš, Mojžíš a David (mír se) bylo uvedeno podle jména; ale víme, že skrze 

výroky proroka Mohameda (mír se na něj) že tam bylo mnoho dalších poslů. Oni také související 

zprávy Alláh. 

Knihy Allah jsou jeho zprávy související s lidstvo prostřednictvím jeho posly s cílem poskytnout 

základní znalosti lidstvu, tak, že jsou vedeni, aby mohou odrážet na to, aby se neřídí slepé víry, a tak, 

aby byly úspěšné. Následující verš je odkaz na to: 

[Koránu] je jež jsme jsme seslali tobě, [O Muhammad], že by mohly odrážet jeho a že ti porozumění 

by připomněl. 

(Koránu: 38/29) 

Tyto znalosti se vztahuje na Alláha, lidské bytosti, vesmír, pravda, život, níže, cíle, způsob, úspěch, 

odkud přicházíme, kam jdeme na, co musíme udělat, jak máme být, příslušné příklady, a mnoho 

dalších kritických problémů, z nichž některé vidíte v této knize, kterou jste přečetli. Slova s jeho styl a 

jeho obsah nám objektivní a přímé informace o sobě stejně jako objekt, živý tvor a pozitivní nebo 

negativní události. Tyto znalosti je užitečná pro úspěch v tomto světě a v očích Alláha.  

V úvodní verš Koránu Alláh říká: 

Je to kniha, o které není pochyb, návod na spravedlivých. 

(Quran:2 / 2).  

Některé aspekty této znalosti neznámé lidské bytosti. Dále je odkaz na to: 

Čtení a váš Pán je nejvíce Generous 

Kdo učil pero 



Učí člověka co nevím. 

(Koránu: 96/3-5) 

Svaté knihy Koránu před byly předmětem lidského zásahu. V následující verše jsou odkazy na to: 

A oni ani zhodnotit Alláh s skutečné hodnotící když řekli, "Alláh neodhalila na člověka nic." 

Říkají: "kdo odhalil písmo, že Mojžíš přivedl jako světlo a pokyny k lidem? 

[Židé] provedete jej do stránky, zveřejňování, [část] a skrývání moc. 

A učili to, co jste věděl, že není - ani vy, ani vaši otcové."  

Říct, "Alláh [odhalila]." Pak nechte v jejich [prázdný] diskurzu, zábavné sami. 

(Koránu: 6/91) 

 

Si touží [naděje, O věřící], že by věří za vás, zatímco strana je zvyklí slyšet slova   [74] a pak je 

deformovat, poté, co měli pochopil to, zatímco oni byli vědomí?  

(Koránu: 2/75) 

 

Mezi nimi jsou některé analfabety, kteří neznají jejich svaté knihy; řídit své vlastní touhy a nedělat nic, 

ale dohady. 

Tak běda těm, kteří píší písmo s jejich vlastních rukou, pak říkají, "To je od Boha," aby vyměnit za 

malou cenu. Běda jim za jejich ruce napsali a běda jim za to, co si vydělají. 

(Koránu: 2/78-79) 

Však jako proroka Mohameda (mír se na něj) byl poslední posly, v následujícím verši Bůh dává záruky 

k ochraně kniha přinesla mu: 

Opravdu je to my, kdo poslal Koránu a Vskutku, budeme jeho opatrovníka. 

(Koránu: 15/9) 

A historicky byl chráněn Koránu. 

3.5.2 KORÁNU 

Je to kniha, o které není pochyb, návod na spravedlivých. 

(Quran:2 / 2).  

Muslim musí věřit v Koránu; a on musí věřit, že v jejich původních formách, Tóra, evangelium, a žalmy 

jsou také slova Božího. 



3.5.2.1 KORÁNU JE KOMPLETNÍ NÁVOD 

Jedním z rysů Koránu je, že to jasně vysvětluje vše, co v některých základních aspektech. Je to 

uvedeno v následující verše: 

Nikdy nebyla Koránu vyprávění vynalezl, ale potvrzení toho, co bylo před a podrobné vysvětlení všech 

věcí a vedení a milosrdenství pro lidi, kteří věří. 

(Koránu: 12/111) 

 

A jsme odeslali vám knihu jako vysvětlení pro všechny věci a vedení a milosrdenství a radostnou zvěst 

pro muslimy. 

(Koránu: 16/89) 

Tato úroveň podrobností zruší potřebu prostředník mezi Alláh a jednotlivce, kteří budou 

interpretovat základní otázky   [75] . Praxe proroka Mohameda (mír se na něj) na který Alláh 

objasňuje odkazy jsou také užitečné z hlediska úplnosti závěrečné zprávy. Tato úplnost také odstraní 

potřebu pro další poslové. 

Jak reálné zdroje Koránu a původní znění evangelium a Tóry jsou stejné, existuje mnoho podobností 

mezi obsah Koránu a dnešní Bibli. Všechny pozvat k Alláhovi a dobré skutky. Jako předchozí svaté 

knihy byly předmětem změny, existují však také zásadní rozdíly mezi obsahem nový a starý zákon a 

jejich výklady, jejich následovníci a Koránu. Například v Koránu trinity je jasně odmítl, zatímco pro 

většinu křesťanů podle současné evangelium je Trojice. Ježíše (mír se na něj) je ani Bůh, ani syn Boží 

podle některé z veršů Koránu vztahující se k tomuto problému jsou následující: 

A [pozor na den] když Alláh říká,  

"Ó Ježíš, syn Marie, říkáte lidem," vzal mě a moje matka jako božstva kromě Alláha?' "  

HE(, Jesus Christ) říká:  

"Povýšil jste! Nebylo to pro mě znamená, že který nemá žádné právo. Pokud jsem to řekl, jste věděl 

to. Víte, co je v sobě, a já nevím, co je uvnitř sebe sama. Opravdu je to kdo je Znalče neviditelné. 

Já řekl ne jim kromě co přikázal mi (říká): "uctívat Alláha, můj Pán a Pán tvůj. A já jsem byl svědkem 

nad nimi tak dlouho, dokud jsem byl mezi nimi; ale když jste vzal mě, byl pozorovatel nad nimi, a vy 

se přes všechny věci, svědek." 

(Koránu: 5/116-117) 

V části otázky a odpovědi můžete najít nějaké jiné rozdíly mezi obsahem Korán a Bible. 

3.5.2.2 KORÁN BYL CHRÁNĚN 

V Koránu Alláh nás informuje že on sestoupil a dává záruku, že on bude chránit. Korán byl nejprve 

zapsána do paměti proroka Mohameda (mír se na něj) natrvalo, jak vidíme v následující verše: 



Uděláme vám přednášet, [O Muhammad], a tak nezapomenete, kromě toho, co by Bůh bude. 

Opravdu on ví, co je deklarováno a co se skrývá.  

(Koránu: 87/6-7) 

 

Přesunutí není váš jazyk s ním, [O Muhammad], k urychlení s recitace Koránu.  

Na nás je skutečně jeho sbírka (ve svém srdci) a (možná) její recitace.  

(Koránu: 75/16-17) 

Proroka Mohameda (mír se na něj) byl recitovat Korán a zákoníci to psali a mnoho jeho přátel bylo 

zapamatování. V měsíci ramadánu anděl Gabriel a proroka Mohameda (mír se na ně) byly vzájemnou 

recitovat a poslechu části Koránu odhalila až měsíce Ramadánu. V posledním měsíci ramadánu před 

proroka Mohameda (mír se na něj) zemřel, se to stalo dvakrát. Tam byl asi deset lidí, kteří měli už 

nazpaměť celé Koránu když proroka Mohameda (mír se na něj) zemřel. Tam byl také mnoho dalších 

lidí, kteří měli nazpaměť mnoho kapitol.  

Krátce po proroka Mohameda (mír se na něj) zemřel, písemnou kopii celé Koránu byly shromážděny 

do jednoho svazku omezená s biřmování kvalifikovanou svědků. A z tohoto svazku je několik dalších 

svazků zkopírována. A Koránu chránilo ve své původní podobě a to je historický fakt. Existuje pouze 

jedna verze Koránu všude ve světě. Originál a dnes také k dispozici text Koránu je v arabštině, která je 

dnes živým jazykem. Všechny jeho slov, vět a kapitoly jsou k dispozici v původním stavu, jako by byli 

odhaleni dnes. 

3.5.2.3 STYL KORÁNU 

Ve stylu Koránu reproduktor jako první osoba, která je Alláh   [76] . Takže tento styl není tak, že podle 

pochopení a výkladu lidské bytosti. Prorok (mír se na něj) řekl přesně to, co obdržel bez přidání nebo 

snížení cokoliv. Například, verš začíná jako, "že jsem jen člověk jako jste vy" [77]... Tak Prorok se 

vztahuje to a spisovatelé poznamenávat. Prorok (mír se na něj) neříká "Já jsem jen člověk jako jste 

vy", říká přesně to, co mu bylo odhaleno. Styl Koránu tedy tak, že bez zásahu člověka existuje v ní, ani 

žádný zásah messenger. A všechny z Koránu přišla pouze ústy proroka Mohameda (mír se na něj) jako 

lidské bytosti.  

Tento proces byl přesně tak jako Ježíš Kristus (mír se na něj) předpověděl v evangelium John 16/13: 

"Howbeit, když on, Duch pravdy   [78] , No, on vás provede pravdě: pro on nebude mluvit o sebe; ale 

vůbec mu musí slyšet, že on hovoří: a on vám ukáže, co má přijít. " Proroka Mohameda (mír se na 

něj), s Koránu, s duchem pravdy, která je ve svém srdci a v jeho paměti, provede "" pravdě. A 

"nemluví" sám sebe, ale on mluví, vůbec si "slyší". On dostává zjevení od Alláha, stejný zdroj jako 

zdroj Krista Ježíše (mír se na něj) jak je uvedeno v následujících verších:  

A tak jsme odhalil vám Duch našeho velení.  

Jste nevěděli, co je v knize, nebo [co] víru, ale jsme udělali to světlo, kterým vedeme koho budeme 

našich zaměstnanců. A Vskutku, [O Muhammad], průvodce na rovné cestě. 

(Koránu: 42/52) 



3.5.2.4 KORÁNU JE NENAPODOBITELNÝ  

Jak vidíme, v následující verše, Alláh zve ty, kteří jsou na pochybách o Koránu, napsat knihu tak silná 

jako Koránu a dokázat tím, že dostatek svědků: 

A pokud jste na pochybách o tom, co jsme odeslali na náš sluha [Muhammad], pak produkují kapitola 

podobně tohoto nařízení a vyzývají svědky než Alláh, pokud byste měli být pravdivé.  

(Koránu: 2/23) 

 

Nebo si říkají, "Že to vymyslel"? Řekl, "pak přinést deset kapitol, jako to, které byly vynalezeny a 

vyzývají [o pomoc] koho můžete kromě Alláha, pokud byste měli být pravdivé."  

A pokud nebude reagovat na vás pak vědí, že Korán vynaložili s vědomím Alláha a že neexistuje žádný 

božstva, kromě něj. Pak si [není] by muslimové. 

(Koránu: 11/13-14) 

V minulosti byly nějaké pokusy o výrobu kapitol jako kapitol Koránu, ale nepodařilo. 

Další Pozvánka je v následujícím verši. Nevěřící by měl odpovědět na následující otázku navržením 

knihu než Korán, který by více hoden věřit v a řídit:  

V jaké zprávy po tom se jim pak věřit? 

(Koránu: 7/185) 

V Koránu je mnoho vědeckých faktů, které nebyly známy, nebo které byly proti vědecké názory až 

donedávna. Ale století později bylo zjištěno že co bylo řečeno v Koránu je správná. Je možné najít 

spoustu takových příkladů snadno prohledáním klíčová slova jako "zázraky v Koránu" na Internetu. 

A dole jsou jen několika příklady faktů, které existovaly v Koránu   [79] za staletí, ale to bylo vědecky 

objevili teprve nedávno:  

Expanze vesmíru: 

A nebe jsme početně silou, a opravdu, jsme [jeho] rozšíření.  

(Koránu: 51/47) 

Velký třesk: 

Ty, kteří nejsou disbelieved za že nebe a země byla spojená entitou, a my je oddělovala a z vody 

všechno živé? Pak nebudete věřit? 

(Koránu: 21/30) 

Bariéry mezi moří: 

Vydal dva moře, setkání [vedle sebe];  



Mezi nimi je bariéra, [tak] ani jeden z nich transgresses.  

Tak který z laskavosti vašeho Pána by popíral?  

Od obou z nich se objeví Perla a korálů   [80] . 

(55/19-22) 

Toto jsou jen některé příklady, které nám ukazují, že ten, kdo poslal Koránu podrobně zná. 

3.6 OSUD 

A vůbec je příkazu Alláha osud   [81] rozhodl. 

(Koránu: 33/38) 

 

Komu patří panství nebe a země a kdo nepřijal syna a neměla partnera v panství a má vytvořen 

každého věc a určí s odhodláním [přesné]. 

(Koránu: 25/2) 

 

A ne chybí od Pána vašeho je jakýkoliv [část] atom na váhu v rámci země nebo do nebe nebo [nic] 

chybí menší než nebo větší, ale že to je jasný. 

(Koránu: 10/61) 

 

Oni říkají, "Pokud bylo něco, co jsme mohli udělat v dané věci, některé z nás by byli zabiti přímo 

tady." Říkají: "i v případě, že jste byl uvnitř své domy, ty rozhodl být zabit přijde k jejich smrti lůžek." 

(Koránu: 3/154) 

 

Říci: "Nikdy se můžeme narazit kromě co Alláh se rozhodl pro nás." 

(Koránu: 9/51) 

3.6.1 POPIS 

Osud je k Alláhovi a je komplexní a jasné záznamy o vytvoření a události vytvořené Alláh. Osud má 

mnoho různých aspektů. 

Jedním způsobem je to registr, který zahrnuje rovněž světských i náboženských příčinu a důsledek 

vztahů a definice. Fyzikální, biologická definice objektů, fyzikální zákony a relevantní vztahy či vztahy 

mezi špatný skutek a příslušných trestů může být citován jako příklady v tomto ohledu. To je částečně 

vysvětleny v následujících verších: 



Vynášet jméno Pána, nejvyšší,  

Kdo vytvořil a rozvržená  

A kdo určí a [pak] s asistencí. 

(Koránu: 87/1-3) 

 

[Faraon] řekl, tak kdo je Pán, vy dva, O Mojžíše? 

On řekl: náš Pán je ten, kdo dal všechno svou podstatou pak to vedeni.  

(Koránu: 20/49-50) 

 

A lidí je ten, kdo spory o Alláh bez vědomí a následuje každý vzpurný ďábel.  

Pro něj, co to je napsáno, že ten, kdo bere ho za přítele on Amen bude zavádějící ho a povede ho k 

trestu plamene.  

(Koránu: 22/3-4) 

Jak sdělila následující verše, pokud jde o činy Allah osud je jako plán: 

A pro každý národ je [zadané] termín. 

Takže když nadešel jejich čas, nebudou nadále za hodinu, ani se jim předcházet [to]. 

(Koránu: 7/34) 

 

Tak se   [82] vyvolat jeho Pána,  

"Opravdu, já jsem přemohl, tak pomoc." 

Pak jsme otevřeli brány nebes   [83] s Déšť stéká,  

A způsobila na zemi k prasknutí s prameny,  

A vody se setkal za pár již předurčeni.  

(Koránu: 54/10-12) 

 

Alláh je napsáno: já určitě zvítězí, já a můj posly. 

(Koránu: 58/21) 

Kromě toho osud má funkci rozpočtu pro distribuci zdrojů, jak je uvedeno v následujících verších: 



Neexistuje žádný tvor na zemi, ale že po Allah je jeho ustanovení a zná své místo obydlí a místo 

skladování. 

Vše je v jasné registru. 

(Koránu: 11/6) 

Na druhé straně osud je jako historický rekord   [84] z perspektivy Alláha, který zná a svědci 

budoucnost bez jakéhokoliv omezení času. Tak sice do jisté míry máme svobodnou vůli, všechno, co 

se kdy poznal při Alláhovi. V následující verše je odkaz na takové znalosti Alláha:  

Žádná duše ví, co to musí vydělat zítra, a žádná duše ví, v jaké zemi to musí zemřít. Alláh je zajisté 

všichni-vědět, All-Aware. 

(Koránu: 31/34) 

 

On ví, co je před nimi a co po nich, a zahrnují není věc jeho znalostí, až na to, co on chce. 

(Koránu: 2/255) 

 

Alláh je vůbec, nade vším, svědek. 

(Koránu: 4/33) 

 

Alláh zahrnuje všechny věci. 

(Koránu: 4/126) 

 

K Alláhovi patří příkazu před a po.  

(Koránu: 30/4)  

Osud má rovněž vlastnost Alláhova prior a posterior oprávnění pro všechny závěti a činy jeho výtvory. 

Nic může stát v rozporu s jeho budou popsané v následujících verších: 

A není to pro duši věřit, s výjimkou svolením.  

(Koránu: 10/100) 

3.6.2 DŮSLEDKY OSUDU PRO LIDSKÉ BYTOSTI 

V jakýkoli úkon Alláha, kdo ví vše, včetně budoucnosti, kterou můžeme předpokládat že existují 

všechny kladné vlastnosti, dokonalý plán v každém případě, i v případě, že neexistuje žádný záznam 

plán. Takže můžeme očekávat, že vše, co dělá jako něco naprosto plánoval být konzistentní a 



vyvážený. Alláh není třeba osud za účelem vytvoření nebo udržení cokoliv. Z lidského hlediska, má 

však určité důsledky jak je uvedeno v následující verše: 

Žádná katastrofa připadá na zemi nebo mezi sebou, kromě toho, že je to v žurnálu předtím, než jsme 

jej přinést do bytí. Opravdu to pro Alláha, je snadné. 

Aby ne zoufalství nad co se uniká a ne jásat [v hrdosti] nad co dal vám. 

A Alláh se nelíbí všem self-deluded a pozorování, protože vychloubačný. 

(Koránu: 57/22-23) 

Tento registr má významné důsledky pro nás: 

V souladu s osudem jak jsme v rámci well-determined, také děláme plány, a můžeme určovat cíle. 

Díky tomu jsme schopni přemýšlet a mít vlastní vůli. Jinak nelze máme kontinuity, že potřebujeme 

přemýšlet a propojení událostí (a) události (b) ani prostředky k cíli.  

Také bez rámce, budeme se cítit velmi nezabezpečené. Například žijeme na planetě, která se 

pohybuje rychlostí tisíce kilometrů za hodinu. Existují miliony proměnných, mnozí z mírně odchýlil 

která, pokud by způsobilo nás okamžitě zmizí. Nicméně všechno je pod kontrolou, tak, že máme silný 

pocit bezpečí. Očekáváme, že žít další hodinu, druhý den, příští rok a děláme plány, děláme 

rozhodnutí. Na druhou stranu i když některé katastrofy [85] nestane, budeme vědět, že jsou součástí 

plánu jediného Boha, který je moudré, že se ani náhodou, že jsou již známy přinejmenším mocný a 

All-vševědoucí; a že budou sloužit některé vyšší cíle.  

Na druhou stranu díky osudu, víme, že vše je pod kontrolou naší milované jednoho Boha, takže 

nejsou beznadějné. A díky tomu víme, že něco, co nám chybí může jít na jeden z jeho zaměstnanců. 

Můžeme vše souvisí registr a registr tak, aby její tvůrce a tato Maker pro sebe.  

Pokládáme otázku ohledně osudu, svobodnou vůli, zodpovědnost, odměny a trestu v části 8.3. 

4 CÍLE, KTEROU ISLÁM K LIDSKÉ BYTOSTI  

U domů dále jsme přiřadit k těm, kteří si exaltedness na zemi nebo korupce.  

A (nejlepší) výsledek patří spravedlivých. 

(Koránu: 28/83) 

Islám je náboženství na výsledek. V celém Koránu je spousta odkazů na výsledky, Alláh zve nás 

soustředit se na výsledku; a on nás varuje před být podvedeni dočasný, jako v následujících verších: 

Příklad ráje, který spravedlivých byl slíbil, že je pod ní tok řeky. Jeho ovoce je trvalé a jeho odstín.  

To je výsledek spravedlivý, a výsledek nevěřící je oheň. 

(Koránu: 13/35) 



Podle islámu nejzákladnější volba, co může člověk udělat, je vybrat islám, nebo ne. Pak se okamžitě 

vzniká velká otázka: Co znamená islám dávají lidské bytosti? Nebo jinými slovy, proč jeden by měl 

zvolit islám? Co je cílem islámu ohledně lidské bytosti? 

Takže v této části budeme objasní hlavní cíle a přínosy, které islám dává na lidské bytosti. Také 

budeme dávat informace o největší úspěch v našem životě podle islámu. 

Lidská bytost není vytvořena zbytečně, a on je vytvořen tak, aby mu dosažení určitých cílů. To je 

důležité poselství Alláha pro nás, které jsme jasně vidět v následujících verších: 

Pak si myslíte, že jsme si vytvořili zbytečně a že nám by se vrátíte? 

(Koránu: 23/115) 

V následujícím verši vidíme, cíle a základní prvky největší úspěch: 

Alláh bude říkat: 

To je den, kdy pravdivé bude těžit z jejich pravdivost. 

Pro ně jsou zahrady [v ráji] pod které toku řek, 

V čem bude řídit navždy, 

Alláh je radost s nimi a oni s ním. 

To je velký úspěch. 

(Koránu: 5/119) 

Tyto cíle jsou získat potěšení Alláh; být spokojený a s laskavosti slíbil a pro jeho spravedlivý služebníky, 

vstoupit ráj; a být v souladu s pravdou. 

4.1 CHCETE-LI ZÍSKAT POTĚŠENÍ ALLAH 

Konečným cílem života muslim je získat potěšení Alláh. Je-li dosaženo, tento cíl přinese následující 

cíle stejně: musí být radost, která mu do ráje a k dosažení plné spokojenosti v tomto světě a v níže. 

4.1.1 CESTA K POTĚŠENÍ ALLAH  

Sub-cílů a způsob, které vedou k tomuto hlavními cíli jsou následující: 

4.1.1.1 SOULAD S BOŽSKÉ HODNOTY 

Alláh má určité hodnoty. Miluje určité hodnoty. Takže člověk, který miluje Boha a chce vyvolat jeho 

lásku, má také nosit tyto hodnoty a zlepšovat se v souladu s nimi.  

V následující verše vidíme z jeho vlastních slov některé z kvalifikací, miluje: 

Bůh miluje dobré činitel. 

(Koránu: 2/195) 



 

Jistě Bůh miluje ty, kteří zase moc (mu) a on miluje ty, kteří se očistili. 

(Koránu: 2/222) 

 

Bůh miluje spravedlivých. 

(Koránu: 3/76) 

 

Bůh miluje pacienta   [86] . 

(Koránu: 3/146) 

 

Alláh jistě miluje ty, kteří Důvěřujte [mu]. 

(Koránu: 3/159) 

 

Alláh miluje ty, kteří jednají spravedlivě.  

(Koránu: 5/42) 

Existují zde také kvalifikace, které Alláh nemiluje, takže jsme se zbavit těchto kvalifikací, nebo pro 

jejich kontrolu. V následující verše vidíme některé z kvalifikací, které Alláh nemiluje: 

Alláh jistě miluje ne agresorům. 

(Koránu: 2/190) 

 

Alláh nemiluje všichni zrádné a nevděčný. 

(Koránu: 22/38) 

 

Alláh nemiluje corrupters. 

(Koránu: 28/77) 

 

Opravdu nemá rád arogantní. 

(Koránu: 16/23) 



 

Alláh nemiluje uživatelé se zlými úmysly. 

(Koránu: 3/57) 

Podrobnosti o dalších božské hodnoty, které Bůh miluje a kvalifikace, které nemá rád lze vyvodit z 

Koránu. 

Takže, nejprve a nejvíce obecně lidské bytosti včetně nevěřícím muset starat o univerzální božské 

hodnoty, že Bůh miluje a musí utrácet úsilí o zlepšení se o ně tak, že mohou být kandidátem na 

vedeni Alláh. Evildoer, nespravedlivé, arogantní osoba nemá nárok na vedení Alláha a není přijat 

Alláh. Tak, aby byly úspěšné a aby mohla být skutečný věřící, jeden musí překonat takové negativní 

kvalifikaci. Některé příklady v tomto kontextu jsou následující verše: 

Alláh není správně vést nespravedlivé lidi. 

(Koránu: 2/258) 

 

Já se odvrátí od mé známky, kteří jsou arogantní na zemi bez práva. 

(Koránu: 7/146) 

 

Alláh není průvodce, kdo je to transgressor a lhář. 

(Koránu: 40/28) 

Tyto negativní kvalifikaci bude také tvořit velké psychologické bariéry, které zabrání víru v mocný, All-

vševědoucí Bůh. Představte si například, kdo vědomě nebo nevědomě věří, že je nejdůležitější a 

největší jako jedince, nebo jako občan určité země, nebo jako člena určitého národa nebo jako lidské 

bytosti. Takový člověk bude mít psychologický problém věřit v Boha, který je více znalec než on sám. 

Bohužel současné systémy vzdělání, životní styl, her a dalších složek životního prostředí většinou 

propagovat takový arogantní myšlení. Mnoho náboženství také podporovat podobné smýšlení o 

deifying lidské bytosti, nebo stanovy a bohy ze strany lidské bytosti nebo fyzikální zákony objeven 

lidmi... 

4.1.1.2 CÍL OPATŘENÍ BY MĚLA BÝT SPLNĚNA ZÍSKAT POTĚŠENÍ ALLAH 

Mu stoupá dobrá řeč, 

A spravedlivý práce vyvolává. 

(Koránu: 35/10) 

Úspěšné by měl zlepšit sám ohledně hodnoty miloval Alláh a upřímně v souladu s těmito hodnotami 

prostřednictvím provádění požadavků v přesvědčení a jednání stran.  



Tyto požadavky jsou velmi důležité, protože jsou objektivní opatření. Alláh opatření naši úroveň 

dodržování jeho hodnoty pouze na základě našich slov, ale také na základě našich přesvědčení a naše 

činy. Naše slova může být subjektivní a zavádějící. Jak čteme v následujících příkazech, Alláh pomocí 

objektivních kritérií hodnotit nás: 

To nebude podle své touhy [muslimové], ani ti lidé písma [Židé a křesťané];  

Každý, kdo pracuje zlo, se mají náhradu tohoto nařízení, a on nenajde, chránič nebo pomocné kromě 

Alláha. 

(Koránu: 4/123) 

 

A lidé jsou někteří, kteří říkají,  

"Věříme, že v Alláha a poslední den"  

Ale oni nejsou věřící.  

(Koránu: 2/8) 

Proto není možné získat potěšení Alláha, je-li člověk v plné chyba ve své víry a jeho činy. Člověk, který 

je spravedlivý, pokorný, spravedlivé, vděčný a perseverant může být v souladu s pravdou v 

kategoriích přesvědčení a akce s nějaké úsilí.  

Tak, osoba, která je nespravedlivé, arogantní, nevděčný vůle být úspěšný a provádět požadavky víry a 

akce, pokud se tyto nežádoucí kvalifikace, které jsou v něm překonává   [87] . Následující text je 

příkladem v tomto ohledu:  

Já se odvrátí od mé známky, kteří jsou arogantní na zemi bez práva. 

(Koránu: 7/146) 

Takže na jedné straně naše přesvědčení a akce, které v souladu s pravdou, můžeme zlepšit sebe 

souběžně s božské hodnoty, a můžeme mít nárok na Boží lásku a ráje. A na straně druhé pozorování 

našich přesvědčení a akce, můžeme měřit, kde jsme ve vesmíru těchto hodnot. 

Osoba, která je v souladu s vůlí Boží hodnoty především plnit své povinnosti vůči jeho tvůrce. Tak on 

bude uznávat ho; on věří v jeho zprávách, jeho posly a jeho sliby; a on se mu poklonit. Takový člověk 

bude také vykonávat své povinnosti vůči ostatním, jako jsou lidské bytosti, zvířata, životní prostředí...  

A on bude moderní ve stupních podle jeho relevantní znalosti, víra a skutky, jak řekl v následující 

verše: 

Podívejte se jak jsme favorizovali [v poskytování] některé z nich nad ostatními. Ale níže je větší ve 

stupních a vyšší v rozlišení. 

(Koránu: 17/21) 

 



A pro všechny jsou stupně za to, co udělali, tak že on může plně kompenzovat je za své činy a nebude 

ublíženo.  

(Koránu: 46/19) 

 

Ale ten, kdo přijde k němu jako věřící pro ty udělal spravedlivý skutky bude nejvyšších stupňů.  

(Koránu: 20/75) 

 

Alláh se zvýší, ti, kteří uvěřili mezi vámi a těmi, kteří dostali znalosti, podle stupně. A Alláh je 

Cognizant toho, co dělat.  

(Koránu: 58/11)  

Máme opravdu potřebné hodnoty a kvalifikace, pak Bůh miluje nás. Pak budeme mít náš podíl 

následující prohlášení Allah a dosáhly největší úspěch: 

(Spravedlivý duši bude třeba říci:) 

"O plně spokojeni duše! 

Návrat do Pána, well-pleased a potěšující [k němu],  

A zadejte mezi mé [spravedlivý] služebníci  

A zadejte My ráj."  

(Koránu: 89/27-30) 

 

Co dobrý sluha! 

(Koránu: 38/44) 

 

Amen uprostřed zahrady a řek se spravedlivých bydlet. 

V sídle pravdy,  

Za přítomnosti silný král. 

(Koránu: 54/54-55) 

4.2 K DOSAŽENÍ ALLÁH JE TRVALÉ LASKAVOSTI PRO JEHO SPRAVEDLIVÝ ZAMĚSTNANCŮ 

Pokud on bude spokojený s námi, on bude nás také plně spokojen s laskavosti slíbil a pro jeho 

spravedlivý služebníky. Jedním z jeho atributů je uchvácené.  



Muslimové věří, jak řekl v následující prohlášení v Koránu, že Alláh je:  

Co dobrý Patron! 

(Koránu: 8/40) 

A že jeho milosrdenství je obrovský   [88] :  

Moje milosrdenství zahrnuje všechny věci. 

(Koránu: 7/156) 

V tomto životě, Božská láska, víra v Alláha, hodnoty a činnosti vyžadované Alláh jsou také jediné, co 

nás může uspokojit. 

A ráj je místem, kde můžeme být úplně a trvale spokojeni. 

4.3 BÝT V SOULADU S PRAVDOU 

Alláh bude říkat: 

To je den, kdy pravdivé bude těžit z jejich pravdivost. 

Pro ně jsou zahrady [v ráji] pod které toku řek, 

V čem bude řídit navždy, 

Alláh je radost s nimi a oni s ním. 

To je velký úspěch. 

(Koránu: 5/119) 

Jak vidíme, v důrazu na pravdivost výše uvedených verších, je důležitým prvkem velký úspěch mají 

být pravdivé, aby byl v souladu s pravdou. Pokud jsme v souladu s pravdou v co věříme, co říkáme a 

co děláme, pak je to velký krok směrem k největším úspěchem.  

Být pravdivé vyžaduje, je v souladu s nejdůležitější pravdy. 

Jak můžeme vidět v následujících verších, jeden z názvů Allah je pravda: 

Alláh je pravda. 

(Koránu: 22/6)  

4.3.1 BÝT V SOULADU S PRAVDOU V CO VĚŘÍME, ŽE V 

Pravda není důsledkem naší osobní přesvědčení, a to je nezávislá od naší osobní přesvědčení. Celá 

pravda je jeden, i když existuje mnoho různých přesvědčení profily. Proto všechny profily různých 

přesvědčení nemůže být v souladu s pravdou současně. Například pokud Muslim je v souladu s 

pravdou, pak polytheist není; a pokud polytheist je v souladu s pravdou pak Muslim není. Logicky 

nemůže být pravda, zcela [89] . 



Podle islámu je velmi užitečné a nezbytné, aby naše víra je v souladu s pravdou, a je to velmi 

nebezpečné, aby byl v rozporu s pravdou. A v následujících verších Alláh nám říká o zdroji a hlavní 

kanály pravdy: 

Opravdu jsme vám poslali, [O Muhammad], s pravdou   [90] jako nositel radostnou zvěst a warner a 

vy nebudete ptát na společníky Hellfire.  

(Koránu: 2/119) 

 

Pravda je od Pána vašeho,  

Nikdy se tedy být mezi nevěřící. 

(Koránu: 2/147) 

4.3.2 BÝT V SOULADU S PRAVDOU TO, CO ŘÍKÁME A CO DĚLÁME 

To, co říkáme, musí být v souladu s pravdou, jak je uvedeno v následujících verších: 

Tak kdo je více nespravedlivé, než ten, kdo leží o Alláhovi a popírá pravdu, když to přišlo k němu? Je 

že tam v pekle rezidence pro nevěřící?  

(Koránu: 39/32) 

Když věříme v a něco říct, pak musíme jednat podle toho. Jinak musíme přemýšlet o příčině odchylku 

mezi co děláme a co říkáme. Možná jsme nezajímá vůbec pravda, možná nejsme upřímné v to, co 

říkáme, nebo možná jsme lhář; které jsou velké problémy. Zde je odkaz na to v následujících verších:  

Ó vy, kteří uvěřili, proč říkáte, co jste neudělal? 

(Koránu: 61/2) 

Jakmile Věříme v a tvrdí, že následovat pravdu, pak to, co děláme musí být v souladu s v co věříme a 

co říkáme, jak je uvedeno v následujících verších:  

Spravedlnost není že zapnete vaše tváře směrem na východ nebo na západ, ale spravedlnost je [v] 

ten, kdo věří v Alláha, poslední den, andělé, kniha a proroci a dává bohatství, přes lásku k to, k 

příbuzným, sirotků, potřebným, cestovatel, ti, kteří hledají [pomoc] a pro uvolnění otroci; [a] stanoví 

modlitby a dává povinná Charita; [ty kdo] splnit svůj slib, když slibují; a [ti kdo] jsou pacientovi v 

chudobě a strádání a během bitvy.  

To jsou ony jsou pravdivé;  

A ti, kdo jsou spravedliví.  

(Koránu: 2/177) 

To je jediný způsob, jak velký úspěch. 

Takže v další části naleznete důležité informace o akci základy islámu. 



5 ZÁKLADY AKČNÍ A PĚT PILÍŘŮ  

 

5.1 ZÁKLADY AKCE 

Věří v Alláha a poslední den a nakázat, co je správné a chraň, co se stalo a uspíšily dobrých skutků. 

A ty jsou mezi spravedlivých. 

(Koránu: 3/114) 

Islám se neskládá pouze z víry. Islám také vyžaduje akci [91]. Požadované chování je to "dobré 

skutky" [92]. V Koránu víra obecně uveden spolu dobré skutky.  

Dobré skutky jsou skutky, které jsou v souladu s pravdou. Například bylo konstatováno dříve jeden z 

atributů Allah je že on je "Jeden", a jedním z jeho atributů je, že je to "U". Tak on je Bůh ze všech. A 

on je blíže k nám ještě než naši rodiče, ještě než naši nejlepší přátelé. Takže pokud máme stejného 

Boha a je blíže k všechny z nás, ještě než naši rodiče, pak tato pravda nás činí jako bratři a sestry. 

Takže když jsme jako bratři a sestry, pak z hlediska akce, například máme pomáhat ostatním v 

případě potřeby. Musíme se vyhnout škodit jiným. V důsledku toho pokud jsem nakrmit hladové 

sirotek, to je dobrý skutek, protože já a tato osoba jsou služebníci stejného tvůrce, který je blíže k 

každý z nás ještě než naši rodiče. Ale v rámci stejné logiky, pokud jsme poškodit někoho bez jen 

důvod, pak je to špatný skutek. To jsou jen příklady, které ukazují, jak můžeme určit dobrý skutek, 

nebo špatný skutek. 

Přestože dobrá akce lze obecně určit takovým způsobem, uvádí, Alláh v Koránu, mnoho dobrých akcí 

v různých úrovních podrobností. , V jednom verši, Alláh říká: 

A když se pozdravil s pozdrav, Zdravím s lepší pozdrav než to nebo vrátit Alláh jistě bere v úvahu 

všech věcí.  

(Koránu: 4/86) 

Nebo jak vidíme, být laskavý k sobě a upustit od násilí jsou velmi důležité: 

A ne stejné jsou dobrý skutek a špatné. Odrazit [zlo] tím, že [listu] který je lepší; a poté se stane ten, 

koho mezi vámi a jemu je nepřátelství, jako by byl teplý přítel.  

(Koránu: 41/34) 

 

A uspíšily odpuštění od Pána vašeho a ráj stejně široká jako nebe a země, připravené pro 

spravedlivých, kteří tráví [v příčině Allah] během jednoduchost a strádání a který ohrožuje hněv a 

jsou tolerantní vůči lidstvu; a Alláh činitel dobra. 

(Koránu: 3/133-134) 

Dobré skutky, včetně pěti pilířů   [93] jsou užitečné v mnoha ohledech:  



Představují naše poslušnost Alláhovi a naši servantship mu. 

Produkují objektivní údaje o tom, zda člověk skutečně v souladu s božskou hodnoty nebo ne; o tom, 

zda osoba je skutečně dobrá nebo ne   [94] .  

Pomáhají nám zlepšit paralelně s božské hodnoty: například člověk, který neustále díky Alláhovi, 

zlepší ve vděčnosti, nebo osoba, která dává charitativní zlepší ve velkorysost. 

Pomáhají nám překonat naše slabiny, které mohou existovat v různých ohledech: člověk, který může 

dát tisíce dolarů do cesty Alláh, může být schopen vzdát se jí po určitou dobu nebo naopak. Člověk 

může být schopen vzdát se jí pro Alláha, ale může mít potíže arogance v uvedení čelo na zemi za 

účelem uctívání Alláha... Když tyto osoby vykonávají požadavků islámu, oni dosáhli důležité kroky pro 

překonání své slabé stránky. 

Dobré skutky nám pomohou zlepšit v naší lásku k Alláhovi a také, jak prostřednictvím dobrých skutků 

jsme podstoupit nějaké obtíže mu a máme pocit, že tato láska nás staví do akce.  

Budou užitečné i v psychologické, sociální, ekonomické, ekologické a jiné rozměry. Budeme 

poskytovat relevantní příklady v následující části. 

Naše dodržování těchto předpisů také nám pomůže uspět pokud jde o současný život   [95] : 

Například podnikatel, který se stará o spravedlnosti, obecně bude úspěšnější v jeho podnikání; a 

celkem toto chování bude dobré pro mnoho lidí. Jak můžeme vidět v následujících verších, Alláh, kdo 

je moudrý má v úmyslu snadné pro nás:  

Alláh zamýšlí pro vás snadné a nemá v úmyslu pro vás strádání. 

(Koránu: 2/185) 

Úspěch z hlediska tohoto života může přispět k úspěšné plnění požadavků získat potěšení Alláh: 

například silnou muslimskou světské hlediska může poskytnout další charitativní organizace   [96] .  

Největší využití dobrých skutků však bude jejich příspěvek získat potěšení Alláh; a dosáhnout jeho 

laskavosti připravil pro jeho spravedlivý služebníky. 

5.2 PĚT PILÍŘŮ ISLÁMU 

Celkové požadavky na islámu jsou velmi komplexní a zahrnují mnoho všeobecně schválených a 

požadované chování. Možná můžeme zmínit příklad chování v tomto ohledu jako laskavý k rodičům, 

sousedy, životní prostředí; pracovat tvrdě; žít podle dříve uvedených hodnot jako pokora, pravdivost, 

laskavost, spravedlnosti; aby se zabránilo, že žárlí; aby se zamezilo plýtvání, čisté, pozvat k pravdě a 

dobré skutky. Muslim musí splňovat všechny tyto s úmyslem získat potěšení Alláh. Je velmi obtížné 

pro Muslim být úspěšný, pokud mu není v souladu s těmito požadavky.  

Jak můžeme vidět v následujících verších, to, co je užitečné pro lidstvo je velmi důležitá v tomto 

ohledu: 

Posílá z nebe, déšť a údolí toku podle jejich kapacity, 

A torrent stoupající pěnou. 



A z tohoto [ruda] které se teplo v ohni, PŘEJÍCE vylepšení a nádobí, je pěna líbí. 

Tak Alláh představuje [příklad] pravda a lež. 

Co se týče pěny to zmizí, [že] zavrhnu; 

Ale co se týče, což prospívá lidem, 

To zůstává na zemi. 

Tak Alláh prezentovat příklady. 

(Koránu: 13/17) 

Mezi tyto požadavky jsou také ty, které jsou specifické pro islám, a které mají obrovskou část a vliv v 

životě praktikující Muslim. Požadavky, které jsou specifické pro islám přispívají do značné míry k 

realizaci výše uvedených základních požadavků islámu. Na druhé straně jsou velmi zvláštní součástí 

poslušnosti Alláhovi a slouží mu.  

Hlavní požadavky, které jsou specifické pro islám jsou zvýrazněny v Koránu a jsou veřejně známé jako 

pěti pilířů islámu. Oni jsou svědectví-prohlášení o nesoucí svědectví k jednotě Boha a messengership 

Muhammad (mír se na něj)-, denní modlitbu, pravidelné charity, půst a pouť. Toto jsou zvýrazněna 

Alláh spolu s jinými požadavky. Následující text je příkladem v tomto ohledu:  

Vskutku muslimských mužů a muslimských žen, 

Věřit muži a ženy, věřit 

Poslušní muži a ženy, poslušný, 

Pravdivé muži a ženy, pravdivé, 

Pacient muži a ženy, pacienta, 

Pokorný muži a ženy, pokorný, 

Charitativní muži a ženy, charitativní, 

Půstu muži a ženy, půstu, 

Muži, kteří střežit jejich genitálie a ženy, které tak, 

A muži, kteří často si Alláh a ženy, které tak 

Pro ně připravila Alláh, odpuštění a velká odměna. 

(Koránu: 33/35) 

Takže v následujících částech dáme nějaké podrobnosti ohledně těchto pilířů funkce, podmínky, 

metody, výhody a jejich vztahy s jinými požadavky na: 

5.2.1 PROHLÁŠENÍ O NESOUCÍ SVĚDECTVÍ K JEDNOTĚ ALLAH 



Mu stoupá dobrá řeč, 

A spravedlivý práce vyvolává. 

(Koránu: 35/10) 

Prvním pilířem islámu je svědectví [97] k jednotě Boha a servantship a messengership proroka 

Mohameda (mír se na něj). To je výraz, který obsahuje část pravdy a má potenciál sjednocené lidstvo 

kolem jedné pravdy. Je to takhle: "Jsem medvěd svědkem, že není Boha kromě Alláha, a já medvěd 

svědectví, že Muhammad je jeho služebník a jeho Posel."  

Výraz "Není žádný Bůh kromě Alláha" (LA ILAHA ILLALLAH v původním arabském textu) je jako souhrn 

všech svatých knihách. To je také první podmínka ve snaze získat potěšení Alláha a zadání ráj. Člověk 

by přirozeně očekávat ani získat potěšení někoho, do koho on nevěří ani vstoupit do ráje, vytvořený 

podle autora, v němž mu nevěří.  

To je také podmínkou uložení z pekla pro ty, kteří obdrželi poselství Alláha: 

A ti, kteří disbelieve a popřít naše značky, ty budou společníky ohně; budou v něm věčně dodržovat. 

(Koránu: 2/39) 

Další vysvětlení ohledně prohlášení "Není žádný Bůh než Alláh" existovat v části 3.1.1.  

Druhá část výpovědi je odkaz na poslední Posel Alláha, který související poslední poselství Alláha, kde 

vše je jasné. Tento aspekt přesvědčení je vyžadován pro někoho, kdo je známo o proroka Mohameda 

(mír se na něj). Proroka Mohameda (mír se na něj) je lidská bytost a sluha Boží. On není Bůh, ani 

součástí Boha. Alláh ho souvisí jeho poselství pro nás vybral. A on ukázal mu jako dobrý příklad pro 

nás.  

Je-li člověk věří ve výpovědi, pak tato osoba považována jako Muslim. To je mezi Alláha a příslušné 

osobě. V islámu neexistuje žádný křest. Není nikdo jiný než Bůh, který může přijmout podání k 

Alláhovi. Jakmile jeden otevřeně deklaruje toto svědectví pak přirozeně se bude rovněž považovat 

Muslim muslimské společnosti. 

Svědectví je jako podpis smlouvy mezi Alláh a osoba, která přijímá islám. S touto smlouvou se osoba 

rozhodne nárok do ráje a získat potěšení svého pána proti dodržování Boží pravidla a hodnoty.  

Je to rovněž uznání jeho Pána tím, že sluha. Uznání Alláh je velký rozdíl v myšlení a v praxi. Tím, že 

uznává jeho Pána, služebník uvědomuje sám také. Bez takového uznání a odkaz na věčné jedinec je 

jako nic, v této obrovské vesmíru a časový rámec. Například pravděpodobně nikdo bude si ho po 

staletí poté, co zemřel, a i když si vzpomněl, tato vzpomínka není výhodné mu. A nikdo ho znali 

dokonce i jen jeden rok před jeho narozením. Tedy z pohledu člověka, který neuznává jeho tvůrce, on 

je jako nic. 

5.2.2 DENNÍ MODLITBA S  

A modlitby a dej [povinné] charity a ať dobře uplatnit sami najdete ji Alláh. Alláh, co můžete udělat, 

je vidět. 



(Koránu: 2/110) 

Druhým pilířem islámu je denní modlitbě [98]. V islámu je pět denních modliteb. Každý z nich trvá asi 

10 minut a jsou prováděny v době závorky. Předpokládejme například, že v poledne modlitební čas 

zahájení je ve 13.00 a čas zahájení odpolední modlitba je v 17.00, pak člověk musí vykonávat 

modlitbu poledne mezi 13.00 a 17.00 [99]. Jinak to je považováno za hřích. Denní modlitby lze 

provést nejen v mešity, ale všude, což je čistá [100] . 

Denní modlitby se skládají povinnou částí a dalších dílů. Další části jsou v podstatě podle praxe 

proroka Mohameda (mír se na něj). Tyto části jsou podobné a skládají se z jednotek, které se skládají 

z podjednotky jako stojící, vyklenutí down, pokoření. Denní modlitby začínají záměr [101] a poté 

příkazem "Alláh je největší [102] (to znamená, že největší ve své schopnosti, znalosti, pomoci a tak 

dále)", a v každém přechodu obecně to je upraveny. Když stojí, první kapitolu z Koránu, zvané 

"Otevření" je přednášen, tato kapitola je zvláštní prosbu, vzhledem k tomu, aby nás Alláh. Tato 

kapitola je následující: 

V   [103] jméno Alláh, Beneficent, člen určitý milosrdný.  

Chvála   [104] [a díky] (splatná) pro Alláha, Pána ze světů.  

Charitativní, milosrdný.  

Master Soudný den.  

To je máme uctívat a Vás žádáme o pomoc.  

Průvodce nás na správnou cestu, 

Cesta těch, na které jste dal upřednostňuje, ne z těch, na něž je hněv, ani těch, kteří jsou z cesty.  

(Koránu: 1/1-7) 

Je to plné komunikace mezi námi a Alláh, že zatímco jsme recitovali, jedním způsobem, budeme 

poslouchat co Alláh říká a v ostatních Alláh poslouchá to, co říkáme, jako prosbu. A po tom, některé 

další verše recitoval. V další části prohlášení poděkovat, žádá o pomoc, chválí se přednášel. 

Denní modlitby se provádí částečně individuálně a částečně v Kongregace.  

Muži se doporučuje modlit povinné části každodenní modlitby v Kongregace. Ženy nemají takový 

požadavek [105], ale oni si k účasti na modlitbách udělat společně. Pokud dva nebo více mužů 

pohromadě je čas modlitby, by si měli zvolit jednu z nich jako "Imám"   [106]. Imám znamená vůdce. 

Je důležité, že Imám je jedním z nich, kteří ví nejlépe recitace Koránu a náboženských znalostí. Imám 

modlí vpředu, čelí Kaba jako ostatní. Ostatní modlit v řádcích za ním. Kaba je ústřední mešita v 

Mekce/Saúdské Arábii. Imám říká nahlas slova přechod nejprve a přechází do další části modlitby a 

další za ním [107] v harmonii.  

Orderliness je velmi důležité, v modlitbách provedeny společně. V jednom případě to odráží 

harmonie ve vesmíru: vzpomenout, jak spořádaně každé vlny z něčí notebooku dosahuje další 

notebook na druhé straně země, jak utišit vůle. 



Muži a ženy obecně modlit v místech v mešity [108]. Kromě škrtící modlitby lze provést zcela 

individuálně stejně. Když se modlíme v Kongregace, máme pocit, že když jsme mnoho, náš Pán je 

jeden. Když se modlíme jednotlivě, cítíme více náš vztah jedna ku jedné s Alláh. 

Denní modlitby jsou užitečné v mnoha ohledech: 

• Díky každodenní modlitby pamatujeme Alláh, jak je zdůrazněno v následujících verších: 

Opravdu já jsem Bůh. Neexistuje žádné božstvo, až na mě tak mne ctí a stanovit modlitbu za moje 

vzpomínka. 

(Koránu: 20/14) 

V islámu je důležité mít silné vědomí o blízkost Alláh. Takže vzpomínka Allah je velmi důležité. Nestačí 

si Alláh jednou za den, nebo jednou za týden nebo jednou za měsíc. Přiřadit určitou dobu pouze Alláh 

pětkrát denně nám pomáhá zlepšovat naše pocity blízkost a milovat Allah. A jak Alláh není 

zastoupena nebo si představoval jako lidské bytosti nebo jako zákon nebo jiný objekt, a jak on není 

limitována prostor a čas, v modlitbách Muslim nemá k dispozici žádné pocity vzdálenost mezi sebou a 

Alláh. Tato fakta umožňují pocity blízkost, jak vidíme v následujících verších: 

A jsme již vytvořili člověka a vědět, co jeho duše šeptá mu, a my se k němu blíže než [jeho] krční žíly.  

(Koránu: 50/16)  

Vzpomínka Allah mění podstatně lepší jak se podíváme na život, na svět. To je pro nás pozitivní. 

Můžeme to vysvětlit na následujícím příkladu: za prvé Předpokládejme, že jste si koupili pero a za 

druhé Předpokládejme, že identické pero dostali jako dárek od někoho, kdo je velmi zvláštní pro vás. 

Pravděpodobně pero v druhé situaci dělá mnohem šťastnější i když první pero má také stejnou 

fyzikální funkce. Pero v druhém případě je nejen perem, ale i zástupce pozornost, lásku a dobro se 

této zvláštní osoby směrem k vám.  

Takhle když jsme si naše denní modlitby a Pamatujte si Alláh často, vše stává mnohem více 

smysluplné, cenné a krásné. Například, naše oči, aby nás vidět, ale také a hlavně zobrazit pozornost a 

milosrdenství Boží, o mocný, našeho Stvořitele pro nás. Ze stejného důvodu pokud jsme si Alláh často, 

slunce, měsíc, vzduch, voda, naše rodiny, přátelé... stanou mnohem více smysluplné a krásná. Opět 

díky tomuto vzpomínka, jsme vnímat a Pamatujte si, že tvoří celek v harmonii a solidarita pod jednu 

jednoty, moudrost a řízení; a tak jejich krásy jsou ještě lepší pro nás. Také tato vzpomínka a láska 

Boha jsme neustále uplatňovat naše pocity lásky, a to pomůže, abychom měli silnější pozitivní pocity 

vůči všechno. Stejně tak můžeme být pro kontinuitu všech těchto krás pomoci a moc mocný a věčný 

Bůh.  

• Denní modlitby jsou připomenutí božské hodnot. Díky každodenní modlitby můžeme zlepšit 

sebe stát lepším člověkem: vědět, že jeden je dodržovat jeho tvůrce, který je Beneficent a 

milosrdenství, pomůže jeden být lepší a lepší a zdržet se jednání špatné skutky. Vidíme, že odkaz na 

tuto skutečnost v následujících verších: 

Vskutku modlitba zakazuje Nemravnost a provinění, 

a vzpomínka Allah je větší. 



(Koránu: 29/45) 

• V denní modlitby Děkujeme Alláha a zlepšit sami stát vděčný a ne nevděčný. Jsou to důležité 

hodnoty, zdůraznil v Koránu: 

Ne! ale sloužili Bohu sám a mít vděčný. 

(Koránu: 39/66) 

 

Pozor (vaše povinnost) Alláh pak, že si může děkovat. 

(Koránu: 3/123) 

 

A být vděčný pro mě; a nebyl jste nevděčný vůči mě. 

(Koránu: 2/152) 

• V denních modliteb jsme dali naše čelo na zem. V islámu je jedním z největších hříchů 

arogance. Musíme být pokorní vůči Alláhovi a k jeho služebníky. Když jsme se klanět a my ležící v 

každodenní modlitby, jsme státu, které je moc větší než my; uvádíme, že nejsme především; uvádíme, 

že jsme s ostatními stejné v tom, že předmětem našeho Pána především. Tímto způsobem se 

snažíme zlepšit sami stát pokorný jako podtržené v následující: 

A požádat o pomoc v trpělivosti a modlitby. 

A to je těžké, s výjimkou pokorný ty. 

(Koránu: 2/45) 

• Jak je uvedeno také v výše uvedené verše, v denní modlitby žádáme pomoc od Alláha. Žádá o 

pomoc Allah je klíčovým požadavkem v islámu, jak je vysvětleno v příslušných částech této knihy. 

• V každodenní modlitby služebník dostane nejblíže jeho tvůrce. Je to neustálé setkání 

služebníka, který miluje svého tvůrce s jeho tvůrce, který miluje svého služebníka. 

V islámu modlíme na Alláha s naší existence. V každodenní modlitby jsme se modlit nejen s naší myslí, 

ale i s naším duchem a tělem, se všechny naše svaly, buňky. Stojíme, máme klanět, jsme se poklonili a 

sedíme s vědomím, že za jeho přítomnosti. Žádáme ho o pomoc, že jsme recitovat Korán. Na nás 

pamatujeme jeho milosrdenství, cítíme jeho blízkost. 

• Díky každodenní modlitby lidé seznámit, a vědí o ostatních šťastný nebo chybný vývoj. 

• Denní modlitby přispívají k naše zdraví stejně. Ten, kdo se modlí omývá své ruce, obličej, ruce 

a nohy před modlitby. Toto jsou užitečné pro hygienu. Pohyby v podobě modlitby perfektní 

pravidelné cvičení a jsou také vhodné pro zdraví. 

• Denní modlitby pomáhají nám zlepšit vytrvalost, sympatie k lidské bytosti, času povědomí a 

disciplínu.  



Denní modlitby jsou užitečné v mnoha dalších ohledech. Ale nejdůležitějším důsledkem každodenní 

modlitby je pocit a znalosti o to, že tvůrce všech je s námi všude, kde jsme. 

5.2.3 PRAVIDELNÉ CHARITA 

O kdo věřil, strávíte od toho, co jsme poskytli pro vás dříve, než přijde den, kdy neexistuje žádné 

výměny a žádné přátelství a žádnou přímluvu. 

A nevěřící jsou potrestání. 

(Koránu: 2/254) 

Dobročinnosti, velkorysost a mercifulness jsou důležité hodnoty, božské. Proto doporučuje Alláh nás 

být velkorysý, milostivý a milosrdný. A proroka Mohameda (mír se na něj) kdo dal téměř cokoliv 

musel potřebným a cestě Alláh už je skvělým příkladem v tomto ohledu. 

Péče o ostatní a společnosti je velmi důležité v islámu, jak je všechno stvoření a sluha Boží. 

A jak je zdůrazněno v následujících verších, dobro lidské bytosti je cenný a pracovat pro to bude 

vyrábět trvalé a pozitivní důsledky: 

Vytvoření nebe a země a střídání noci a dne a [velký] lodí, které proplout moře s to, co prospívá lidem, 

a co Alláh poslal z nebe deště, dává život a tím k zemi po jeho lifelessness a výdejem v něm každé 

[druh] pohyblivého stvoření, a [jeho] Režie vítr a mraky kontrolované mezi nebe a země jsou značky 

pro lidé, kteří používají důvod. 

(Koránu: 2/164) 

Třetím pilířem islámu, je pravidelné charita. V islámu modlíme Alláh s naší existence. Pravidelné 

Charita je modlitba, udělat s našeho bohatství. Prioritou, kterou dáváme Alláh musí být vyšší než 

priorita, kterou dáváme peníze.  

Každý Muslim musí dát ten fortieth jeho kvalifikované bohatství po základní potřeby k potřebným. To 

se opět týká jednoty Allah, která sdružuje všechny jeho stvoření, jako kdyby se bratři a sestry. Tato 

skutečnost a následné přístup péče o ostatní jsou základem charity. Kromě povinné charity jsme také 

doporučuje dát více, pokud budeme mít prostředky.  

Na druhou stranu Alláh říká: 

Nebudete dosáhnout dobré (odměna) dokud strávíte [cestě Alláh] od toho, co máte rádi.  

(Koránu: 3/92) 

Proto budeme-li uvažovat pouze o sebe, nemůžeme být dobré. 

Také v islámu rovnováha je důležitá. Jak řekl v Koránu:  

A na obloze, kterou on má povznesl; a vysoudil rovnováhy,  

Že vám není přestupují do rovnováhy.  

(Koránu: 55/7-8) 



Takže musíme přejít k rovnováhy v naše vlastní já, uvnitř společnosti a mezi námi a Alláh.  

Pokud vždy řekneme "pro mě, pro mě" nemůžeme dostat tuto rovnováhu, nemůžeme dostat štěstí. 

Ale když dáme za Alláha nečekáte žádné světské návrat, můžeme k rovnováhy v našich duších, uvnitř 

společnosti a mezi námi a Alláh.  

Protože tímto způsobem jsme nebude říkat jen "pro mě, pro mě"; ale i "ke mně a ode mě k těm, kdo 

jsou v nouzi". Tak to vám pomůže rovnováhu v nás. Opět chovat tímto způsobem nám pomůže při 

kontrole naši chamtivost bohatství. A tak bychom mohli lépe vcítit do společnosti.  

Pokud jde o společnosti, prostřednictvím povinné charitu ti, kteří jsou schopni dali těm, kteří jsou v 

nouzi. Tak rozdíl mezi bohatým a chudým se sníží a my postoupily k rovnováhy ve společnosti. V 

tomto ohledu souvisejí následující verše: 

A ty, v jejichž bohatství je známý práva  

Pro žalobce a zbaven  

(Koránu: 70/24-25) 

 

A ve svých vlastnostech je právo [potřebným] žalobce a zbaven. 

(Koránu: 51/19) 

Předchozí verše odrážejí úroveň společnosti, která je tak vysoká, že je velmi obtížné, ne-li nemožné 

aby se dostanete z lidských ideologií nebo systémy. To je proto, že bohatí a chudí považují z lidské 

perspektivy jako různé strany a nemohou být nestranný. I když to je rozpoznána bohatých, že chudí 

má určitá práva v jeho bohatství, to asi vidět, jako laskavost bohatých k chudým. Chudí se snaží 

dostat právo z bohatství bohatých, to způsobí konflikty. Ale Allah je konečné majitele a ten, kdo dává 

některé a kdo dává k některým bohatství a jeho prostředky. A posiluje a doporučuje lidské bytosti k 

nastolení míru a rovnováhy. Tedy jen jeho nestranné deklarace a uznání práva chudých v bohatství 

bohatých může být platný a průkazné. Tak se spolupráce a dodržování Alláh chudí nebudou cítit nižší 

než bohatí a bohatí nebude cítit arogantní, když bohatství je sdílená. Pouze prostřednictvím to 

vyrovnaný, pochopení a příslušné postupy můžeme snížit konflikty a bolesti milionů [109] mezi lidmi.  

Bilance je rovněž důležité ohledně náš vztah s Alláh. Bůh nám dává miliardy jeho laskavosti každou 

sekundu. Výměnou za tyto laskavosti a Ukázat naši vděčnost jsme také měli cítit potřebu dát něco, co 

mu. Ale on je bohatý, a není třeba nic. Proto můžeme dát svým služebníkům Ukázat naši vděčnost. A 

co dáme v cestě, nikdy rovná jeho laskavosti. Ačkoli nemůžeme plně platit za to, co nám dává a 

dosáhnout rovnováhy tak, tím, že ve své cestě, ať můžeme lze jsme se ukázali mu naši vděčnost. A 

tím, že jeho milost může přijmout, co dáváme. 

Tak tím, že Charita, můžeme být v souladu s některými božské hodnoty. Navíc tímto způsobem jsme 

se pokročilé rovnováhu a klid v sobě, v rámci společnosti a v rámci vztahu mezi námi a Alláh. Opět tak 

budeme mít větší kontrolu nad naší krátkodobé touhy a slabé stránky ohledně peněz a bohatství. 

Navíc tímto způsobem můžeme vyzkoušet sami podívat, co jsme ve skutečnosti. 

5.2.4 PŮST 



Je měsíc Ramadán, v němž byl potomkem Koránu, pokyny k muži a jasné důkazy o vedení a rozdíl; 

Proto ten, kdo z vás je k dispozici v měsíci, on se rychle v nich, 

A ten, kdo je nemocný, nebo na cestu se rychle podobný počet dní později. 

Alláh si přeje snadné pro vás, a on nepřeji si, aby pro vás potíže, 

A (on přeje), že byste měli vyplnit číslo a že by měla vynášet velikost Alláha pro jeho s asistencí vás, a 

že si může dát díky. 

(Koránu: 2/185) 

Čtvrtý pilíř je půst. Muslim musí rychle během měsíce Ramadánu, který se také nazývá měsíc sdílení 

[110]. Je to měsíc dle lunárního kalendáře.  

Podle islámu půst je tvořena ani jíst, ani pít, ani mít pohlavní styk během dne a více dělat dobré 

skutky a jsou velmi opatrní v upustila od špatné chování.  

Některé z důležitých výsledků půstu jsou následující: 

Za prvé půstu, dáme první prioritou k Alláhovi, a zlepšit a uvést naši lásku a respekt k Alláhovi. Tímto 

způsobem se snažíme získat potěšení Alláh. Půst je velmi důležité, že přímo a konkrétně vztahu k 

sobě samému. Například když jeden dává charitu, jeho životní standard může zůstat stejný; Nicméně 

když se postí, cítí v sobě to, co dělá pro Alláha. Když jsme rychle, budeme jíst i když máme výborný 

oběd, i když jsme hlad, jen proto, že Bůh chtěl, abychom rychle a k dosažení jeho potěšení. Skutečná 

láska vyžaduje milenec připraven podstoupit obtíže pro ten, který miluje. Tím, že půst, dáme něco od 

nás za Alláha a máme pocit, že nic není důležitější než Alláh.  

Za druhé půstu, Sdílíme a cítí pocity potřebným lidem. Existují stovky milionů lidí na zemi, který 

nemůže jíst ani pít zákonných norem pro zdraví. Známe je, je to dobrý, ale máme také sdílet své 

pocity, aby se dostaneme do rychlejší akce s cílem vytvořit svět s menší nerovnosti. Alláh má 

připraven a doporučila nám mír a rovnost, a on nám dal příležitost spolupracovat s ním v tomto 

ohledu, jak je uvedeno v následující verše: 

A [zmínka, O Muhammad], když váš Pán řekl: andělé, "opravdu, budu dělat na zemi místokrál [111]." 

(Koránu: 2/30) 

 

A Alláh má přednost některé z vás před ostatními v ustanovení. Ale ti, kteří byli zvýhodněných by 

předat jejich poskytnutí k těm, které mají jejich pravou rukou tak, že by byla stejná jim v tom. Pak je 

laskavost Allah odmítají?  

(Koránu: 16/71) 

Za třetí půstu můžeme lépe porozumět jak omezené jsme v zhodnocování laskavosti Alláh. A když 

můžeme jíst co chceme a kdy budeme pít, co chceme, jídlo a voda velmi obvyklé pro nás a 

nemůžeme ocenit jejich důležitost. Ale když jíme a pijeme po večerech ramadánu po daytimes, kdy 

jsme ani jíst ani pít nic, stejné jídlo a stejné vody mnohem lepší chuť než jindy. I v dobách, kdy jsme 



rychle, cítíme, jak jsme nikdy necítila v jiných časech, které Pokud bychom nemohli jíst nebo pít za 

pár dní budeme mít zdravotní problémy, nebo možná bychom zemřít. Tím, že půst prožíváme, jak 

velký ustanovení a upřednostňuje Alláha jsou. 

Podobně vidíme, slyšíme, dýcháme, ale obecně není cítíme vhodně jak důležité jsou, a my si neváží 

tyto laskavosti našeho Pána dostatečně. Nicméně pokud bychom nemohli dýchat za několik minut, 

bychom dát naše bohatství dýchat. Takže půstu můžeme učinit taková analogie a možná chápeme a 

můžeme cítit jak omezené jsme v zhodnocování laskavosti Alláha a jak těžké musíme zkusit mu 

poděkovat. 

A tyto myšlenky a pocity chválí a díky za Alláha v další modlitby konkrétní měsíce Ramadánu; tak 

láska Muslim za Alláha a pocitů dobra dosáhnout jejich nejvyšší úrovně v ramadánu.  

V ramadánu lidé obecně najíst přátelé, sousedé, příbuzní. A na konci ramadánu, jsou oslavou 

modlitby v Kongregace a lidé navštívit jeden druhého v dnech oslav. Chudí jsou obecně dané charity v 

ramadánu. Takže pocity vděčnosti jsou násobeny tímto způsobem. Proto půst produkuje mnoho 

obrovské osobní a sociální pozitivní důsledky stejně. 

Navíc když jsme rychle, naše tělo bere break období, což je užitečné pro zdraví. 

5.2.5 POUŤ 

A zmínka, O Muhammad 

Když jsme pro Abrahama lokalita určena k domu, 

[řka],  

Nespojuje nic se mnou 

A pro ty, kteří chodí to očistit My House 

A ti, kteří stojí [v modlitbě] 

A ti, kteří luk a přemoci 

A hlásat lidem pouť; 

Přijdou vám pěšky a na každý hubený velbloud; 

Oni přijdou z každé vzdálené pass 

Že mohou svědčit výhody pro sebe 

A uvést jméno Alláh na známé dní nad skot, který poskytl pro ně. 

Takže jíst z nich a mizerně a chudé. 

(Koránu: 22 / 26-28) 



Pátý pilířem islámu je pouť. Muslim, který má prostředky musí provádět pouť alespoň jednou v životě. 

Pouť je tvořen návštěva svaté mešity v Mekce/Saúdská Arábie a některé modlitby [112] v ní a v 

určitých místech v jeho okolí.  

V Mekce jsou připomínky, které nám připomínají silných vztahů mezi Alláh a některé z jeho 

zaměstnanců. Vzpomínka na těchto vztahů je velmi užitečná při zlepšování naše vědomí o Alláh. 

Mnoho připomínek tam nám připomněl Prorok Abraham (mír se na něj) a jeho rodina.  

Prorok Abraham (mír se na něj) žil před tisíci lety. Dostal povinnost vyhlásit jednoty Allah v převážně 

pohanské zemi. A on dělal svou povinnost, tak vládci jeho země se rozhodli ho zabít tím, že hodí do 

obrovské ohně, jak se ho potrestat a dát lekci pro své potenciální následovníky. Abraham (mír se na 

něj) nemění svou cestu, on nebyl dohodnut s Alláh nic, ani s těmi, kteří chtěli zabít ho a on 

důvěryhodné v Alláha. Vládci založili Katapult a které spálil obrovský požár a hodili ho do něj. Ve 

prospěch Allah oheň proměnila v bazénu. A Prorok Abraham (mír se na něj) byl uložen. Tento velmi 

Katapult a tento velmi fondu jsou v Şanlıurfa/Turkiye a otevřený k návštěvě. 

Později odešel s manželkou a jeho malý syn do Mekky, kde nikdo žila v té době. Nebylo žádné 

zdrojem vody. Šli tam a on musel nechat je tam. On supplicated k Alláhovi, že by chránit svou rodinu. 

A jeho žena předložila Alláha a zůstala tam se svým dítětem. Abraham (mír se na něj) vlevo a ona byla 

sama se svým dítětem. Oni měli plně důvěryhodné v Alláha. Za chvíli šla sem a tam se najít nějakou 

vodu. Pak když přišla blízkosti dítěte, viděla že od písku u její syn Izmael (mír se na něj) se objevily 

trochu vody. Voda byla odměna za jejich důvěru v Alláha a reakci na jejich supplications; a že voda je 

dnes v hojnosti miliony poutníků. Poutníci přinést tuto vodu do svých domovských zemích. 

Později Abraham (mír se na něj) kteří se vrátil zpět do Mekky Založil Kaba, svaté mešity v Mekce, s 

jeho syn Izmael (mír se na něj). Mešita je centrálním místem pro islám. Každý Muslim na světě při 

provádění každodenní modlitby čelí tato mešita; jedním z důvodů tohoto centrálního místa je 

usnadnit orderliness modlitby. Alláh není omezen prostor nebo umístění, jak je vysvětleno v 

metafora v následujících verších: 

A Alláh patří na východ a západ. Tak ať dáte [může], je tvář Alláh. Vskutku Alláh je opravdový a znát.  

(Koránu: 2/115) 

V Mekce existuje mnoho připomínek, které nám připomínají důvěry Abraham (mír se na něj) a jeho 

rodina v Alláha a jeho lásku a prémií k nim. Vidíme v nich příklad čistý a upřímný vztah mezi Alláh a 

jeho služebníci. Protože nikoho Komu Abraham (mír se na něj) a jeho rodina by Ukázat, nebo 

prokázat nic; a nebyl nikdo jiný než Alláh od koho mohou požádat o pomoc. 

A tisíce let později, Mecca se stal. Ale tito lidé byli obecně modloslužebníků. A v takovém prostředí 

proroka Mohameda (mír se na něj) přišel k životu v A.D. 571 [113]. A v něm a jeho přátelé vidíme 

příklad silný vztah mezi Alláh a jeho zaměstnanci v mnoha rozměrech. V každém místě, které jsme 

navštívili během pouti jsou věci v tomto ohledu. 

Proroka Mohameda (mír se na něj) se narodil v prostředí, v nejtěžších podmínkách. On ztratil jeho 

otec, ještě předtím, než se narodil, a ztratil svou matku, když mu bylo 6 let. On nešel do žádné školy; 



věděl, že psaní ani čtení. Ale on byl člověk velmi vysokou morálku. Ještě předtím, než přišel 

messengership, on byl přezdívaný jako důvěryhodné.  

Ve věku čtyřicet, obdržel první zjevení prostřednictvím zjevení anděla Gabriele (mír se na něj), v 

jeskyni na horu. S šokující dopad prvního zjevení odjel domů chvění a velmi zima. Řekl své ženě 

"cover me, pokrývají mě!" a jeho žena mu. Řekl své ženě, že se bál. Odpověděla: "Alláh se nikdy 

ostuda vás. Udržovat dobré vztahy s vaší známí a příbuzní; nést břemeno slabé; pomoci chudým a 

potřebným; můžete bavit hosty a snášet útrapy v cestě pravdivosti". 

Když dopad prvního zjevení skončilo, řekl jí, co se stalo. A jeho žena ho vzal do křesťanské znalý 

člověk. On mu řekl, co se stalo. Křesťanské člověk řekl, že to byl týž duch, který přišel k Mojžíšovi (mír 

se na něj), a on by chtěli žít až do okamžiku, kdy jeho lidé by dopadlo ho. Proroka Mohameda (mír se 

na něj) ptal, zda jeho lidé by dopadlo ho. Řekl, že ano, a že každý, kdo přišel s něco podobného co 

přináší byl léčen s nepřátelství; a že pokud by mu byl naživu až do toho dne, pak on by ho silně. 

Opravdu to byl obrovský úkol. Představte si, že před 1400 lety uprostřed pouště, lidé uctívají modly, 

kde neexistuje žádný zákon, efektivní, žádné spolehlivé činných. A přinášejí a snaží se šířit poselství, 

která je naprosto proti přesvědčení, chování, ekonomický pořadí a politika své komunity. To je téměř 

rovná spáchat sebevraždu. Nicméně Bůh mu řekl že on by ho chránit před lidstvo. A Vskutku, vidíme, 

že i když proroka Mohameda (mír se na něj) byl ve službě v nejslabší a nejtěžší fázi islámu, zemřel 

přirozenou smrtí. Ale například některé z následujících vedoucích po proroka Mohameda (mír se na 

něj) bylo zabito. 

Odhalení mu byl povinen vyhlásit jednotu Boha lidstvu.  

Nevěřící se nestaral moc v samém počátku. Ale verše byly velmi silné, byli uvádějící, že bohové, že 

jeho lidé uctíván nemohli vidět, slyšet, vytvářet, udělat nějaké dobré nebo špatné. Ale politika, 

pravidla, ekonomika té doby byly založeny na mnohobožství. 

Pak představitelé Mekky začaly hledat způsoby, jak ho zastavit. Nabídli mu peníze, nabídli mu, aby si 

ho vzala s nejkrásnějších žen té doby a nabídli mu nějaké vedení výměnou za změnu či zastavení 

prohlášení o zjevení. Ale proroka Mohameda (mír se na něj) řekl, že on nemohl změnit, nebo zastavit 

doručení zprávy, jak on věřil, že to byl od Alláha. 

Na to, představitelé svého Společenství a ostatní nevěřící začal používat sílu zastavit proroka 

Mohameda (mír se na něj) a jeho přátelé. Jsou mučeni, oni bojkotovala, se urazil, zabili, a oni dělali, 

co mohli zastavit islám. 

V určitém stádiu Alláh dovolil muslimové emigrovat z Mekky do Medina, což je město téměř 500 km 

od Mekky. Většina muslimů emigroval a poté, ujistěte se, že by emigroval bezpečně proroka 

Mohameda (mír se na něj) také emigroval s jedním ze svých přátel. Představte si, že oba cestovali 

přes poušť před 1400 lety, za nimi lidé silně ochotni zabít. Velké odměny byly nabízené pro toho, kdo 

přinese mu mrtvý nebo živý. Ale pokaždé, když oni byli asi zabít ho, on byl uložen zázračně, dle záruky 

Alláh.  

V Medíně také Věřící byli napadeni nevěřící mnohokrát. Ale islám rostly tam s rychlostí. Mezi těmi, 

kteří přijali islám bylo mnoho Židé a křesťané kdo očekával důležitý messenger pochází z této oblasti 

a kdo viděl znamení jeho messengership, jak ukazuje proroka Mohameda (mír se na něj) a mnoho 



zázraků. O několik let později, muslimové outnumbered nevěřící v Mekce, a muslimové dobyli Mekky 

ve vedení proroka Mohameda (mír se na něj), aniž by čelí jakýkoliv odpor, jako byl velký rozdíl mezi 

jejich pravomoci. A proroka Mohameda (mír se na něj) odpustil nevěřící, kteří mučen, urazil, pokusil 

se zabít ho a jeho přátelé, a kdo vpadl jejich vlastnosti.  

Islám se rychle rozšířila a proroka Mohameda (mír se na něj) a jeho přátelé měl vysokou jméno v 

historii a v současnosti. Nikdo v Alláha, a oni dostali největší úspěch, stejně jako Abraham (mír se na 

něj). 

Takže v pouť, vidíme připomenutí všech těch také. 

Jednou z nejzajímavějších věcí, asi je pobyt v Arafat. Téměř 25 km od Mekky je místo zvané Arafat. Je 

to otevřený prostor v poušti bez jakékoliv budovy. Toto místo je věřil být místo, kde Adam a Eva (mír 

se na ně) setkal poprvé na této zemi. A teď každý rok, na určitý den 4 nebo 5 milionů lidí se spojily v 

tomto místě; černá, bílá, chudí, bohatí, staré, mladé...; všech druhu lidí.  

Přemýšlejte o tom, grand-grand-grand... děti úplně první muž a žena setkání, kde se jejich vůbec 

první rodiče. A to je obtížné rozlišovat bohaté od chudých; šéf z pracovního... Každý muž nosí bílé 

ručníky, každá žena nosí jednoduché oblečení, všichni zůstane pod jednoduché stany. Nic není ani 

blízko k této události v tomto světě jako příklad lidského bratrství a Sesterstvo. 

Především poutní listy nezapomenutelný a bezkonkurenční dojmy a pocity na poutníka po zbytek 

svého života. Podle mých zkušeností nikde jinde může být jedno cítit lidské bratrství a Sesterstvo jako 

pouť. 

Takže výše, jsme shrnuli pěti pilířů islámu: svědectví, denní modlitba, pravidelné charity, půst, pouť.  

6 PROSTŘEDKY K ÚSPĚCHU  

Člověk, který je opatrný a vděčný bude hledat zdroj miliardy laskavosti vzhledem k nám a důvody pro 

jejich [114]. Pak zjistíte, lidi, kteří pozvat na tvůrce a jeho milosrdenství, totiž poslové Boha jako 

Abraham, Mojžíš, Ježíš Kristus, Muhammad... (Mír se na ně). A on bude poslouchat jejich zpráv. V 

následujícím verši se příslušné prohlášení některých věřících: 

"Náš Pán, skutečně jsme slyšeli volajícího volání k víře, řekl [:]  

"Věří v Pána vašeho", a jsme věřili. 

Náš Pán, tak Odpusť nám naše hříchy a odstranit z nás naši zločiny a způsobit nás zemřít s 

spravedlivý." 

(Koránu: 3/193) 

A pak se bude "volby" následovat posly, nebo ne. Tak mu cestu islámu a věří v základní pravdy. V 

důsledku toho s pokyny uvedenými Alláh se budou muset dělat dobré skutky, aby mu může zlepšit 

další ohledně hodnoty vyžadované Alláh. Čím více se zlepšuje v těchto hodnotách čím on se bude cítit 

blízkost Boha, být více Alláh potěšen s ním; a Alláh ho s jeho laskavost, kterou připravil pro jeho 

spravedlivý služebníky. Tak mu dosáhnout skutečné a trvalé spokojenosti v tomto světě a v níže. 



Tak aby bylo možné pokračovat k tomuto cíli, je potřeba starat se o tyto hodnoty, věří v jeho Pán a je 

pravda, a dělat dobré skutky. Všechny ty jsou považovány za pod pojem "sloužící Alláh" uvedené v 

následující verše: 

(Sám) jsme sloužit; Jste (sám) žádáme o pomoc.  

(Koránu: 1/5) 

 

A já nebyl vytvořen jinn a lidstvo kromě sloužit já. 

(Koránu: 51/56) 

A v důsledku toto jeden Boží lásku jak je uvedeno v následujících verších: 

Ti, kdo věří a dělat dobré skutky,  

Pro ně Beneficent jistě přinese o lásce. 

(Koránu: 19/96) 

A k dosažení toto, člověk potřebuje zdravá logika, silný charakter, za pomoci utišit, vytrvalost 

vynaložit nezbytné úsilí, naše schopnosti jako vidění a slyšení, zřejmé skutečnosti, které pozorujeme, 

zprávy našeho Stvořitele, a naše čisté počáteční kódů. Toto bude vysvětlena v následujícím. Bez jejich 

použití do jisté míry jeden nemůže být úspěšná. Musíme znát tak, že se můžeme rozhodnout, zda 

budeme těžit z nich účinně. To je jeden z důvodů, proč Bůh dává odkaz na tyto v mnoha veršů v 

Koránu. 

6.1 LOGIKA 

(O Muhammad), řekněme,  

"To je můj způsob. Já a můj stoupenci pozvat správné pochopení Alláha.  

Alláh je nejvíce Glorious.  

A já nejsem z těch, kteří ostatní spojovat s ním." 

(Koránu: 12/108) 

Silná logiky povede k Alláhovi. Logika je však pod vlivem určitých kvalifikací. Silná logika vyžaduje, je 

prosté předsudky, vyžaduje to znalosti zvuk, zvukový charakter, snahy úvahy, pečlivé pozorování a 

starat se o pravdě. Následují příklady z Koránu, kde Alláh je odkaz na některé z těchto prvků: 

[Je] zjevení od Beneficent, člen určitý milosrdný.  

Kniha, jejíž verše byly podrobně, arabský Korán pro lidi, kteří vědí,  

Jako dárce radostnou zvěst a warner; ale většina z nich odvrátit, takže není slyšet.  



A oni říkají, "naše srdce jsou v rámci krytiny od toho, na které jste nás, v našich uších je hluchota a 

mezi námi a vámi je oddíl, tak práce; skutečně pracujeme." 

(Koránu: 41/2-5) 

 

Arogantní vedoucí z jeho národ požádal utlačovaných mezi nimi, kteří uvěřili: "Opravdu si myslíte že 

Saleh je Posel od svého pána?" Odpověděl: "skutečně věříme ve Zjevení, který mu byl odeslán." 

Ti, kteří byli arogantní řekl: "Určitě jsme nevěřící v to, co si myslíte." 

(Koránu: 7/75-76) 

 

Je to [není nejlepší], kdo reaguje na ten zoufalý, když vyzývá ho a odstraní zla a dělá dědicové země? 

Je božstvo s Alláha? Málo odrážejí! 

(Koránu: 27/62) 

V dalších částech této knihy jsme vysvětlili, způsob a příklady uvažování podle Koránu.  

6.2 ZVUK CHARAKTER 

V den kdy se prospěch [každý] bohatství, nebo děti, 

Kromě toho, kdo přijde na Alláh s čistým srdcem, 

(Koránu: 26/88-89) 

 

A opravdu, (O Muhammad) jste velký morální charakter. 

(Koránu: 68/4) 

 

Jistě došlo za vás v Posel Alláha vynikající vzor pro každého, jehož naděje je v Alláha a poslední den a 

kdo si pamatuje Alláh často. 

(Koránu: 33:21) 

Každý člověk bude volba ohledně víry. Tato volba bude také odrážet osobnost každého člověka: 

Tento svět je navržen tak, aby jeden není nucen věřit nebo disbelieve. Jak vidíme, v následující verše, 

víra v neviditelné, je nutné: 

Je to kniha, o které není pochyb, pokyny pro spravedlivých, 

Kdo věří v neviditelné, stanovit modlitbu a tráví mimo co jsme zadali pro ně 



(Koránu: 2/2-3) 

Jak můžeme vidět v následujících verších, měl utišit vůle, se mohl dopustit každý člen pouze jeden 

homogenní komunity: 

Měl utišit vůle, že by vás z jednoho národa [jednotní v náboženství], ale [má] testovat v co dal tak 

závodit na [vše, co je] dobré. Alláh je váš návrat všechny dohromady, a on pak vás bude informovat o, 

po kterou jste byli zvyklí se liší. 

(Koránu: 5/48) 

Ale naše prostředí viditelné a neviditelné a naši postižení na pochopení a vidět neviditelné umožňuje 

každému formovat jeho víra nebo nevíra v závislosti na jeho charakteru a hodnoty jeho logika. Tímto 

způsobem jsme vedeni objektivně pouze s kdo a co jsme, aniž by byli nuceni. Například vděčnosti 

není v souladu s těží ze všech laskavosti v tomto vesmíru a pak myslet kde to všechno pochází. A 

osoba, která skutečně stará o vděčnosti mít potíže v není poděkoval za všechny tyto laskavosti. A 

pokud ne děkuji, pravděpodobně pocítí nešťastný [115]. Takže naše logiky jsou přirozeně pod tlaky 

naší osobnosti [116] . 

Tedy v islámu, svobodu zvolit si vlastní přesvědčení je velmi zásadní. Existují jasné odkazy na to v 

následující verše: 

V náboženství musí být žádné nutkání.  

Ten správný kurz se stalo jasné, ze špatně.  

Takže ten, kdo odmítá zla a věří v Alláha se uchopil Nejdůvěryhodnější držení se bez přerušení v něm.  

A Alláh je sluch a vědomím. 

(Koránu: 2/256) 

 

Opravdu jsme mu vedeni k cestě, on vděčný nebo on nevděčný.  

(Koránu: 76/3) 

 

A říkají: "pravda je od Pána vašeho, tak ten, kdo závěti ať věří; a ten, kdo závěti ať disbelieve." 

(Koránu: 18/29) 

 

Říká, "O lidstvo, pravda přišel k vám od Pána vašeho, takže ten, kdo je vedena je pouze s asistencí 

[prospěch] jeho duše, a ten, kdo jde z cesty jen jde scestí [v rozporu s] proti němu. A já nejsem nad 

vámi manažer." 

(Koránu: 10/108) 



V mnoha případech nevěřící nevěřili i když viděl zjevné zázraky; Pokud je nucena věřit. Ale pokud je 

nutné věřit, to by bylo skutečné přesvědčení, ani upřímné uznání pravdy. Znovu minulosti také ukázal, 

že i v případě, že existují zjevné zázraky, člověk nebude věřit Pokud není apt v jeho osobnosti věřit 

nebo být přijat Alláh [117]. Následující verše udává toto: 

A i když jsme měli poslal na nich andělé [zprávou] a mrtvé promluvil k nim [toho] a jsme shromáždili 

[vytvořené] co před nimi, oni nevěřili Pokud by Bůh bude. Ale většina z nich [toho], jsou nevědomí. 

(Koránu: 6/111) 

Zázraky by se zvýšila zodpovědnost lidí, zatímco netýkají moc jejich přesvědčení. 

6.3 ZA POMOCI ALLAH 

Nestačí Alláh pro jeho zaměstnance? 

(Koránu: 39/36) 

 

"A můj úspěch není, ale prostřednictvím Alláh.  

Na něj jsem spoléhal, a k němu vracím." 

(Koránu: 11/88) 

 

Ale Allah je ochránce, 

A on je nejlepší pomocníky. 

(Koránu: 3/150) 

Pomoc Allah je důležité pro věřící i nevěřící. Věřící ji potřebují, aby jejich víra je skutečný víra, že 

může mít to, že to může být přijatelná při Alláhovi, a že mohou dělat dobré skutky, které jsou 

přijatelné při Alláhovi. A nevěřící to tak, že mohou být vedeni k cestě islámu. A aby bylo možné 

vyvolat pomocí Allah, oba musí mít určité univerzální a božské hodnoty předepsané Alláh. 

Jak můžeme vidět v následujících verších, dobré skutky nám vyvolat milost Boží pomoci: 

Vskutku milost Allah je blízko činitel dobra. 

(Koránu: 7/56) 

Jako lidská bytost je velký naše cíle a zodpovědnost. Ale máme slabiny. Například naše Vědění je 

omezené: jeden může vědět, co desetiletí určitým způsobem a pak vnímat, že to byl zjevně 

nesprávné. A potom, jak můžeme doufat že úspěšný z hlediska víry a dobré skutky? Na druhou stranu 

co děláme pro Alláha, nemůžeme platit za jeho laskavost, kterých je příliš mnoho a příliš velké. Jakkoli 

těžké, se snažíme dělat maximum, děláme chyby a tam je vždy riziko že neúspěšné a důsledky selhání 

jsou velké. Proto musíme dobře spravovat toto riziko. Jak můžeme spravovat? 



Základní způsob, jak být úspěšný z hlediska víry a dobrých skutků a řídit rizika výše uvedené je důvěra 

v Boha milosrdenství, požádat o jeho pomoc a řídit jeho pokyny. S jeho pomocí našich dobrých 

úmyslů a upřímností Alláh se může zlepšit a může být přijatelné.  

Alláh nás učí v následujícím verši, že hlavní překážkou, která brání nás žádá o jeho pomoc je naše 

arogance a že potřebujeme pokory, aby vhodně můžeme požádat o jeho pomoc: 

Hledat pomoc prostřednictvím trpělivost a modlitby a opravdu, je to těžké kromě pokorně submisivní 

[k Alláhovi]. 

(Koránu: 2/45) 

V samém počátku Koránu je kapitola s názvem "Otevírání". Tato kapitola je zvláštní modlitba, 

vzhledem k tomu, aby nás Alláh. Uprostřed této kapitoly je tento verš: 

"Jsme sloužit a Vás žádáme o pomoc." 

(Koránu: 1/5) 

Tato kapitola a proto tento verš musí být přednášen mnohokrát denně muslimové, i většina 

informovaných. Proto je důležité požádat o pomoc Alláh během našeho života.  

Jakmile proroka Mohameda (mír se na něj) řekl, že jeho přátelé, že nikdo jeho skutky sám nikdy se 

mu vstoupit ráj. Říkali: "Ani vás, Ó Posel Alláha?" On řekl: "ne, ani mě, pokud Alláh sprchy mě s jeho 

milost. Tak se snaží být blízko k dokonalosti. A nikdo by měl zájem o smrti; on je buď dělat dobré 

skutky, tak on bude dělat to více, že, nebo dělá špatně, tak může činit pokání. "   [118]  

Žádá o pomoc Allah je velmi nás, je to velmi přirozené a je to velmi logické. Předpokládejme, že jste 

byly zamčeny v místě, kde není žádné jídlo, žádná drink a žádné světlo. Musíte se dostat naléhavě, ale 

nevíte, zda je někdo mimo. Takže i když nevíte, zda je někdo mimo, budete muset volat o pomoc.  

Takže v každém případě musíme požádat o pomoc pravdy, aby byli úspěšní.  

A jak řekl v následujících verších, Alláh je blízko; a on slibuje, že reagovat na naše upřímné 

supplications: 

A když moje služebníky požádat vás, (O Muhammad), pokud jde o mě,  

Skutečně jsem blízko.  

Jsem reagovat na vyvolání žadatel, když on volá na mě. Tak ať je reagovat na mě (poslušnost) a věří v 

mi, že oni mohou být [správně] asistencí.  

(Koránu: 2/186) 

Proto přijetí a pomoc Boží jsou důležité požadavky na úspěch. Toto jsou u těch, kteří mají určitý 

stupeň upřímnost, pokory, vděčností a jiné pozitivní kvalifikace v Koránu. Však nelze dosáhnou určité 

lidi jako ty, kteří nejsou důvod, nebo lidé, kteří jsou pod kontrolou jejich krátkodobé touhy, jak je 

vysvětleno v následujících: 



A není to pro duši věřit, s výjimkou svolením, a on bude místo poskvrny na ty, kteří nebudou používat 

důvod.  

(Koránu: 10/100) 

 

Ale ti, kdo [dobrovolně] otevře jejich prsa na nedůvěru, na ně je hněv od Alláha, a pro ně je velký 

trest; 

To je proto, že přednost pozemský život před níže a že není průvodce nevěřícího lidí. 

(Koránu: 16/106-107) 

Zatímco osoba je pod vlivem jeho krátkodobé touhy a nikdy žádá o pomoc Boží, pravda, že to není 

možné, aby mu využívat známky ani varování. Důvodem je víra není jen otázkou logiky, ale i otázkou 

spravedlnosti, vděčnosti, pečlivost, vize... Zde je odkaz na tuto skutečnost v následující verše: 

Příznaky a varování nemají prospěch těch lidí, kteří nevěří. 

(Koránu: 10/101) 

 

O lidstvo, vaše nespravedlnost je jen proti sebe [je pouze] potěšení pozemský život.  

Pro nás je váš návrat  

A informujeme vás o co jste použil k tomu. 

(Koránu: 10/23) 

Nikdo by měla ztrácet naději od Alláha, jak každý z nás se řídí hříchy a chyby. Nikdo by mělo být jisti 

proti negativní věci, které může pocházet od něj. Muslim by měl přijmout střední cestu tak, aby 

výsledek může být pozitivní. Zde je odkaz na tyto skutečnosti v následující verše: 

"Opravdu, nikdo zoufá úlevy od Alláha s výjimkou nevěřícího lidí." 

(Koránu: 12/87) 

 

Pak se cítí zabezpečen proti plánu Alláha? Ale nikdo zabezpečen proti plánu Alláh s výjimkou ztrácí 

lidé.  

(Koránu: 7/99) 

Proto každý by měl být ve stavu žádostí o jeho pomoc. 

6.4 NAŠE ÚSILÍ A VYTRVALOST  

Musíme vzdát krátkodobé radosti a nízké úrovně cíle a touhy za legitimní úrovně, za účelem dosažení 

trvalé plné spokojenosti a vysokou úroveň a dlouhé období cíle. Muslim musí probudit, když je ještě 



tma, místo spánku, aby se společně s jeho Pána. Má dát část jeho peněz k potřebným, aby mu může 

získat potěšení Alláh. Musí upustit od pití alkoholu, tak že on může poslouchat Boha, a tak, že on 

může mít jeho zdraví. Však krátkodobě radosti a bolesti projít a dlouhodobě větší cíle bude dosaženo, 

pokud jsme dostatečně silné. Za tímto účelem musíme vynaložit úsilí, a tímto způsobem může 

můžeme zlepšit sebe z hlediska kvalifikace, které miluje Bůh. Chcete-li pokračovat v této cestě 

potřebujeme trpělivost a vytrvalost, protože někdy může ublížit konflikt mezi krátké a dlouhé termíny 

v krátkodobém horizontu. To je uvedeno v následujících verších: 

a vytrvat   [119] , pro opravdu, Alláh není povoleno být ztracena odměnu těm, kteří dobře.  

(Koránu: 11/115) 

Dobrou zprávou je, že lidské bytosti jsou pouze nutné vynaložit úsilí, které dokáží. Alláh říká, že v 

Koránu: 

Alláh si neúčtuje duši za jeho schopnosti. 

(Koránu: 2/286) 

Takže, například když někdo nemá dost peněz na putování, to není hřích, pro něj není přejít na pouť. 

Takže lidské bytosti mají žádný argument proti Alláh pro požadavky že dělají, ačkoli oni byli schopni 

udělat. 

A ať už lidské bytosti se dle Alláha je nakonec vhodný pro ně. Alláh říká následující: 

Alláh zamýšlí pro vás snadné a nemá v úmyslu pro vás strádání.  

(Koránu: 2/185) 

Na druhou stranu naše úsilí musí být upřímný. Naše úsilí musí být s cílem získat potěšení Allah, nikoli 

pro Ukázat ostatním. V následující verše Alláh říká nám tuto skutečnost: 

Takže běda těm, kdo se modlili, [ale], kteří se heedless jejich modlitby;  

Ti, kteří se Ukázat a pomoci potřebným, odmítnout. 

(Koránu: 107/4-7) 

 

Vskutku pokrytcům bude v nejnižší hlubinách ohně a nikdy si najde pro ně pomocníka.  

(Koránu: 4/145) 

 

Řekněme, 

"Opravdu, moje modlitba, moje rituály obětování, můj život a mé umírání jsou pro Alláha, Pána ze 

světů."  

(Koránu: 6/162) 



6.5 OSTATNÍ FAKULTY  

Na druhé straně Alláh nám dal některých fakult jako vidět, slyšení, pochopení, vědomí, myšlení, 

vzpomínky, učení, a tak dále. Všechny tyto pomůže, abychom se lépe rozhodovat. Musíme se dal 

dobře využít tyto síly, které Alláh má svěřen nám. Například je-li se podívat na miliardy laskavosti 

Allah, ale přemýšlet o jejich zdroj, pak jsme možná zbytečně naší schopnosti vidět a myšlení. 

6.6 ZŘEJMÁ FAKTA  

Existuje mnoho příznaků v nebe a země, která se kolem; Přesto platí jim žádnou pozornost! 

(Koránu: 12/105)  

 

[Bude třeba říci], "četl váš záznam. Dostatečná je sami proti vám tento den jako účetní." 

(Koránu: 17/14) 

 

A on byl obsazen do země pevně nastavit hory, jinak to směny s tebou a [z] řek a silnic, že se může 

řídit a památek.  

A tím, že hvězdy jsou [také] asistencí. 

(Koránu: 16/15-16) 

 

V tento den Alláh bude splácet jim v plné výši jejich jen odměnu, a oni musí vědět, že Alláh je zřejmá 

pravda. 

(Koránu: 24/25) 

 

Tak spoléhat na Boha;  

Opravdu jste na evidentní pravdy. 

(Koránu: 27/79) 

Alláh také vytvořila zřejmá fakta, která nám vědět, co je správné a co je špatně. Například ve školách 

jsme studie různých věd s cílem využít fakta. Například při pohledu na hvězdy můžeme zjistit, kde 

musíme pokračovat směr.  

Navíc Alláh vyjasněna v jeho zprávách některé zřejmé skutečnosti ohledně rámec, v němž jsme.  

Mezi nimi jsou některé zřejmé skutečnosti, že každý souhlasí s. Například oheň nebo místo, jako je 

sakra není žádoucí pro lidskou bytost.  



V dnešní svět, jsou také skutečnosti, které se nezdají být zřejmé pro všechny za všech okolností. Fakta 

v našem okolí, které nám ukazují laskavosti našeho Stvořitele může být například zřejmé, pro některé 

a ne tak zřejmé nebo dokonce zřejmě špatně pro ostatní. Příčina rozdílu může být, že jako lidské 

bytosti, v některých případech máme nedostatky v naší rozhodovací procesy, nebo v některých 

případech můžeme zablokoval naše rozhodovací procesy kvůli naší krátkodobé touhy. 

Nicméně jakmile se všichni tváří následky zřejmé známky Allah v níže, rozumí že byly zřejmé pro 

každého za všech okolností. To bude chápat, jak je vysvětleno v následujících verších, že Alláh není 

hraní her; Avšak ti, kteří odmítli nebyli schopni vidět některé důvody:  

A jsme nevytvořili, nebe a země a že mezi nimi ve hře.  

(Koránu: 44/38) 

To je závěr věřícího. Nevěřící bude však zmaten i když jsou svědky pravdu v níže, jak řekl v Koránu: 

A ten, kdo je slepý v tomto [Duch] bude slepý v níže a více scestí způsobem.  

(Koránu: 17/72) 

6.7 ZPRÁVY OD TVŮRCE 

A oni řeknou: "Chvála Alláha, který nás vedeni k a my by nikdy byli vedeni Pokud Alláh nás neměl řídit. 

Rozhodně poslové našeho Pána přišel s pravdou." 

(Koránu: 7/43) 

Zprávy, které obsahují znalosti, cíle, pokyny, připomenutí pro nás přišel k nám z našeho Stvořitele. 

Jsou důležité pro náš úspěch. Proto je důležité číst, porozumět a za nimi, aby byly úspěšné. 

6.8 NAŠE POČÁTEČNÍ KÓDY 

Lidská bytost je odlišit od jiných bytostí, jako jsou kameny, rostliny nebo zvířata. Bylo povoleno 

hledání pro dobro, přemýšlet a byl dán zvláštní vědomí.  

Člověk není unavený prosbě nadobro [co], ale je-li zlo se ho dotýká, je beznadějné a despairing. 

(Koránu: 41/49) 

Také hluboko uvnitř každého člověka jsou stopy víry v Alláha jak již bylo zmíněno v Koránu:  

A [zmínit] když váš Pán vzal od dětí Adam z jejich hřbety jejich potomci a z nich svědčit o sebe, [říká 

jim], "nejsem váš Pán?" Řekli: "Ano, jsme si vypověděl." [To] jinak měli říci na den vzkříšení, "Opravdu, 

jsme nevěděli to."  

(Koránu: 7/172) 

A jak je vysvětleno v následujících veršů, kdo čistí duši z umělých nečistot se aktivuje čisté esenci jeho 

duše a uspět: 

A [přísahám] duše a on kdo úměrné to  



A inspiroval [s rozumně z] své špatnosti a jeho spravedlnost,  

Mu podařilo, kdo čistí  

A on se nezdařil, který vzbuzuje [s korupcí].  

(Koránu: 91/7-10) 

7 ZÁVĚR  

Takže s pomocí znaménka v Koránu jsme k závěru, že islám je asi: 

1. Být milován Alláh, náš Stvořitel, náš Pán a milující Bůh:  

HE [120] je miluje a milují ho.  

(Koránu: 5/54) 

2. Se řídí Alláh:  

Kterým Alláh povede těm, kteří sledují jeho potěšení, způsoby míru a přináší je od darknesses do 

světla, jeho oprávnění a vede k přímé cestě.  

(Koránu: 5/16) 

3. Úvahy o známky Alláh:  

On ukazuje jeho náznaky, že by rozum.  

(Koránu: 2/73) 

4. Věří v Alláha: 

Věří v Alláh a jeho Posel a knihu, která mu seslal na jeho Posel a písmo, které poslal dolů dříve.  

(Koránu: 4/136) 

5. Věřit v Boha: 

V Alláh ať věřící věřit. 

(Koránu: 3/160)  

6. Vzpomínal Alláh & 

7. Poděkovat Alláh:  

Tedy zapamatovat, bude si tě a mi poděkoval a nebýt.  

(Koránu: 2/152) 

8. Supplicating pro Alláha: 

Říkají "na Boha nebo na Beneficent. Ať [jméno] volání, mu patří nejlepší jména. " 



(Koránu: 17/110) 

9. Žádá o pomoc Alláh: 

Hledat pomoc prostřednictvím trpělivost a modlitby a opravdu, je to těžké kromě pokorně submisivní 

[k Alláhovi].  

(Koránu: 2/45) 

10. Pozor, Alláha: 

A pozor, Alláha, který může uspět.  

(Koránu: 2/189) 

11. Jsou upřímný Alláh &  

12. Drží rychle Alláh:  

Kromě těch, kteří pokání, opravovat sami, držte se utišit a jsou upřímný ve svých náboženství pro 

Alláha pro ty, kteří budou s věřící. A Alláh se chystá dát věřící velkou odměnu.  

(Koránu: 4/146) 

13. Slouží Alláh: 

A já nebyl vytvořen jinn a lidstvo kromě sloužit já.  

(Koránu: 51/56) 

14. Poslušnost Alláhovi: 

Říct, "Poslouchat Boha a posla."  

(Koránu: 3/32) 

15. Dělat dobré skutky pro Alláha:  

A tomu dobrý; Alláh miluje činitel dobra.  

(Koránu: 2/195) 

16. Žijí za Alláha & 

17. Umírat za Alláha:  

Říkají: "Opravdu, moje modlitba, moje rituály obětování, můj život a mé umírání jsou pro Alláha, 

Pána ze světů."  

( Korán : 6/162)  

18. Předkládá Alláh:  

Když se jeho Pán řekl mu, "Odeslat", řekl, "Podal jsem na Pána světa."  



(Koránu: 2/131) 

19. Vytrvalý prostřednictvím Alláh: 

A být trpěliví a vaše trpělivost není, ale prostřednictvím Alláh. 

(Koránu: 16/127) 

20. Vytrvalý Alláh: 

A Pán tvůj být trpělivý. 

(Koránu: 74/7) 

21. Patřící k Alláhovi: 

Kdo, když udeří katastrofa je, řekněme, "opravdu patříme k Alláhovi, a skutečně mu se vrátíme."  

(Koránu: 2/156)  

22. S Alláh: 

Jistě, Alláh je s těmi, kdo hlídat (proti zlu) a ti, kdož dobře.  

(Koránu: 16/128) 

23. Souhlasí s Alláh: 

A každý, kdo splňuje, co se covenanted s Alláh, on obdaří mu velkou odměnu. 

(Koránu: 48/10) 

24. Je pravda, Alláh: 

Pokud by byla pravda, Alláh, bylo by pro ně lepší. 

(Koránu: 47/21)  

25. Dosažení Alláh: 

Návrat (všechny) je Alláh. 

(Koránu: 5/48) 

26. Příjemný Alláh & 

27. Je radost se Alláh:  

Alláh je radost s nimi a oni s ním. To je velký úspěch. 

(Koránu: 5/119) 

28. Byl splněn Alláh:  



(Spravedlivý duši bude třeba říci:) 

"O plně spokojeni duše! 

Návrat do Pána, well-pleased a potěšující [k němu],  

A zadejte mezi mé [spravedlivý] služebníci  

A zadejte My ráj."  

(Koránu: 89/27-30) 

29. Alláh.  

8 OTÁZKY A ODPOVĚDI  

 

8.1 JSOU MUŽI A ŽENY STEJNÉ V ISLÁM? 

O lidstvo, skutečně jsme vytvořili vás z samec a samice a udělali si národy a kmeny, že možná znáte 

jeden druhého.  

Nejvíce noble vás v očích Alláha je skutečně nejvíce spravedlivý z vás.  

Alláh je skutečně, vědomím a Acquainted.  

(Koránu: 49/13) 

Muži a ženy mají stejné postavení v islámu. Spravedlivý žena může mít vyšší stupeň v očích Alláha než 

muž, který není pozor na jeho povinnost k Alláhovi. Některé příklady v tomto ohledu jsou následující 

verše: 

Indeed, the Muslim men and Muslim women, the believing men and believing women, the obedient 

men and obedient women, the truthful men and truthful women, the patient men and patient 

women, the humble men and humble women, the charitable men and charitable women, the fasting 

men and fasting women, the men who guard their private parts and the women who do so, and the 

men who remember Allah often and the women who do so for them Allah has prepared forgiveness 

and a great reward.  

(Quran: 33/35) 

 

And their Lord responded to them, “Never will I allow to be lost the work of [any] worker among you, 

whether male or female; you are of one another. So those who emigrated or were evicted from their 

homes or were harmed in My cause or fought or were killed I will surely remove from them their 

misdeeds, and I will surely admit them to gardens beneath which rivers flow as reward from Allah, 

and Allah has with Him the best reward.”  

(Quran: 3/195) 



 

The believing men and believing women are allies of one another. They enjoin what is right and 

forbid what is wrong and establish prayer and give regular charity and obey Allah and His Messenger. 

Those Allah will have mercy upon them. Indeed, Allah is Exalted in Might and Wise.  

(Quran: 9/71) 

 

For men is a share of what they have earned, and for women is a share of what they have earned. 

(Quran: 4/32) 

 

O you who have believed, it is not lawful for you to inherit women by compulsion. And do not make 

difficulties for them in order to take [back] part of what you gave them unless they commit a clear 

immorality. And live with them in kindness. For if you dislike them - perhaps you dislike a thing and 

Allah makes therein much good.  

(Quran: 4/19) 

The superiority in the sight of Allah is according to the righteousness, not according to gender or 

wealth. Mary and the wife of Pharaoh (Peace be upon them) who have been mentioned in the Quran 

for example occupy higher degrees in the sight of Allah when compared to many men. The following 

verses are relevant in this respect:  

And Allah presents an example of those who believed: the wife of Pharaoh, when she said, “My Lord, 

build for me near You a house in Paradise and save me from Pharaoh and his deeds and save me 

from the wrongdoing people.”  

And [the example of] Mary, the daughter of Imran, who guarded her chastity, so We blew therein 

through Our angel, and she believed in the words of her Lord and His scriptures and was of the 

devoutly obedient. 

(Quran: 66/11-12) 

V islámu je sluha Alláha je nejdůležitější aspekt identity. Tak pohlaví nesmí považovat nad atribut je 

služebník Boha. Islám vyvolává ženy byly důsledkem náhoda do míry bytost, která existuje podle 

určitých cílů v rámci plánu Stvořitele. Jako takový tvor jí má právo za určitých podmínek se milence a 

ten milovaný Stvořiteli a vytvořit mír na zemi.  

Znovu ženy a muži tvoří jeden celek, jak je vysvětleno v následujících verších: 

A jeho znamení je, že on vytvořil pro vás od sebe kamarády, že mohou najít klid v nich; a se umístil 

mezi si lásku a milosrdenství. Opravdu v tom jsou znamení pro lidi, kteří dávají myšlenka. 

(Koránu: 30/21) 



Islám související ještě jednou podle proroka Mohameda (mír se na něj) 14 století před proměnil ženy 

byly objekty transakce pro sexuální touhy, před lidmi stydět, že jedinci, kteří mají důstojnost a 

identitu, lidská práva a povinnosti.  

Práva a požadavky pro ženy i muže jsou stejné. Například bohatství a těla žen a mužů jsou 

předmětem právní ochrany; ženy i muži musí být, i když to může stát každý muž či žena několik 

milionů dolarů; ženy i muži mají probudit se před východem slunce každý den pro ranní modlitby...  

Muži i ženy mohou obsahovat nejvyšší pozice, jak již bylo zmíněno v Koránu v příkladu královny Saba:  

(Královna Sheba) řekla, O význačných ty, mi poradit v mém záležitost. By rozhodnout věc, dokud 

budete svědky [pro] mě.  

Řekli jsme muži sílu a velkou vojenskou silou, ale příkaz je váš, takže vidět, co bude velet.  

(Koránu: 27/32-33) 

Islám uznává identitu a některé jiné rysy každé pohlaví stejně. Islám neodmítne zvláštní vlastnosti žen. 

Proto jsou některé situace tam, kde jsou rozdíly mezi požadavky na ženy a muže.  

Některé z těchto rozdílů se zdají být výhodnější pro ženy. Například živobytí rodiny je na muži; ženy 

mohou modlit v jejich domácnostech nebo kancelářích a nemusí jít do mešity.  

Také v době války obecně muži jsou povinni účastnit války. 

Islám vyžaduje od člověka přísné disciplíny, které můžeme vidět v striktní zákaz cizoložství, alkoholu a 

požadavek zodpovědnost za rodinu. Islám je tedy velmi vhodná pro každou ženu, která chce mít 

pravidelné, klidný a předvídatelný život. 

Dnes muži, ženy, děti jsou obecně odepřen mnoho z jejich přirozené vlastnosti. Islám chrání všechny 

z nich jejich definitivní atributy. Islám je systém. V islámu mužů, žen a dětí jsou jako části navržené 

organismu dokončení navzájem v mnoha ohledech. Předností některých zrušit nedostatky ostatních. 

A díky tyto tvoří páry a rodiny. 

Povinnosti každého pohlaví ohledně rodiny by měl být uznán, aby muži, ženy a děti mohou být 

šťastnější a zdravější.  

Rodina, děti a matky jsou poškozeny kvůli obecné životní styl, které postrádají islámské opatření. Tak, 

jak je dnes většinou ženy se doporučuje, aby se jako muži, vidíme mnoho smutná situace jako malé 

děti, každé ráno pláče, když se v den školky; nebo děti domů, aniž by někdo je tam až pozdě v noci; 

spousta následné psychologické, ekonomické... problémy pro každého.  

Také dnes dominantní samec západní kultura inspiruje krátkodobé, povrchní a volné vztahy mezi 

muži a ženami. Tak obě pohlaví jsou obecně připraveni z dlouhodobého hlediska, hluboké a teplé 

vztahy. Mnoho mužů se může zobrazit tuto situaci tak výhodná, jak mají přístup k co nejvíce žen, jak 

chtějí, zároveň má velmi omezené odpovědnosti za následné těhotenství a děti. Ženy jsou více citlivé 

na teplo, dlouhodobé a hluboké pocity; a jak je užší vztah mezi matek a jejich dětí největší poškození 

tohoto životního stylu je na ženách. Protože životní lidé stanou a cítí více osamělá jako takové vztahy 

nemůže uspokojit lidské potřeby. Opět vzhledem k takové životní styl, existuje mnoho dětí, kteří 



nežijí spolu s jejich rodiči, nebo kdo nikdy znát jejich matky nebo otcové, i když jsou naživu. Existuje 

mnoho jiných problémů, které vznikají z života kvůli nedostatku islámské opatření. 

V podstatě tyto problémy souvisí také s nevěřícího přístup, který popírá jednoty tvůrce, který udržuje 

vše. Takže když všechno je vnímána jako izolované od sebe, bez jakékoliv spojení mezi nic, sociální 

důsledky bude většinou negativní, jak je vidět výše uvedených příkladech [121] . 

Proto celkové systematické islámu ohledně pohlaví obsahují zásadní výhody pro ženy. Zřejmě to je 

jeden z důvodů pro vyšší počet žen, které si vybrat islám v mnoha zemích, ve srovnání s počtem lidí, 

kteří si islám. 

Na druhé straně v Koránu jsou některé situace, které mohou být považovány za některými lidmi jako 

méně výhodná pro ženy, i když jsou výhodná v mnoha ohledech jak pro ženy a společnost. Tyto 

výjimky jsou následující:-požadavek na pokrytí větší části těla žen ve srovnání s muži. -Podmíněné 

oprávnění pro muže vzít až čtyři ženy. -V některých situacích dědictví více bohatství pro muže ve 

srovnání s některé ženy. -Nahrazení jednoho svědka muž s dvěma svědky ženy v konkrétní právní 

situace, které se vztahují k dluhu. 

Zejména otázky, které vypadají nevýhodné pro ženy jsou předmětem otázky, jsme objasní je krátce v 

následujících částech: 

8.1.1 ZAKRÝVÁ NĚKTERÉ ČÁSTI TĚLA 

A řekni věří ženy [některé] snížit jejich vize a strážce jejich soukromé části a není vystavit své ozdobu, 

kromě těch, které [nutně] se zobrazí jeho a zabalit [část] jejich hlavy kryty nad jejich prsou a ne 

vystavit své ozdobu s výjimkou jejich manželé, jejich otcové, otcové jejich manželé, jejich syny, syny 

jejich manželé, jejich bratry, syny jejich bratři, synové jejich sestry, jejich ženy, které které jejich 

pravou rukou, nebo ty mužské účastníci mají žádné fyzické touhy, nebo děti, které ještě nejsou 

vědomi soukromé aspekty žen. A ať není razítko jejich nohy vyjádřit, co se skrývají jejich výzdoba. A 

zase Alláh v pokání, všichni z vás, O věřících, které by mohlo uspět.  

(Koránu: 24/31) 

 

O proroka, řekněte své manželky a své dcery a ženy věřící svrhnout nad sebe [část] z jejich vnější 

oděvů. To je vhodnější, že bude známa a nesmí být zneužit. A vůbec je Alláh odpuštění a 

milosrdenství.  

(Koránu: 33/59) 

Ženy i muži mají pokrýt některé části jejich těla. Ale ženy musí pokrýt své vlasy [122], zatímco muži 

nemají. To může být proti přání některých žen, které se chtějí ukázat své krásy všem a proti přání 

některých mužů, kteří mohou chtít mít přístup více krásných žen kolem sebe.  

Důvody pro toto opatření můžeme může shrnout následovně - Alláh ví nejlépe-: 

Za prvé v islámu, jeden musí soustředit především v Alláha namísto sexuální touhy mimo manželství.  



Za druhé člověk musí mít kontrolu nad jeho krátkodobé touhy. Ve společnosti, které je plné lákavých 

mužů a žen; ve společnosti, kde lidé se soustředit na užívat nadměrné sexuální radosti, bohatství, 

postavení; nikdo může být šťastný. Protože v takové společnosti, průměrný člověk duše bude 

rozdělena mnoha částí, které běží po mnoha různých touhy jako osoba jejíž orgány jsou převzaty od 

sebe.  

Za třetí ve společnosti, kde lidé jsou lákavé, muži i ženy se většinou více směrem k podvádění nebo 

ne, aby se oženil. Síla vazby mezi ženou a manžel bude méně. V takovém prostředí bude méně dětí a 

děti budou mít větší riziko, že rozvedli rodiče nebo bez matky nebo bez otců nebo rodiče vůbec. V 

důsledku toho bude větší využívání léků, více zločinů, stárnutí populace a mnoho dalších problémů.  

Na straně druhé ve společnosti, kde jsou tato opatření se stane více sexuálních zločinů proti obou 

pohlaví. 

Ale ženy, které nosí skromně dle islám zprávu všem o významu dlouhodobé cíle islámu, význam 

rodiny a dětí. 

Jeden by mohl se zeptat "proč ženy mají více požadavků v tomto ohledu než muži?" Výzkum ukazuje, 

že pokud jde o sexuální pocity, muži jsou více citlivé na vizi, a ženy jsou více citlivé na více osobní rysy 

jako vůně   [123]. A jak vidíme celé šíří vykořisťování ženské krásy žen v mnoha reklamách, je zřejmé, 

že ženy jsou více vlivný v jejich vzhledu, ve srovnání s muži [124]. Proto i když muži se také musí 

pokrýt některé části jejich těl, ženy podléhají více komplexní opatření v tomto ohledu. 

Existují rozdíly ve způsobu, jakým muslimské ženy oblékat. Některé nenosí hidžáb [125]. Většina 

takových žen přijmout, že nechci nosit, to je hřích. Může být očekáván Nebojte Alláh. Některé z nich 

mohou být interpretace špatně že pokrývá vlasy není nezbytně nutné. 

Většina praktikující muslimské ženy nosí podle obecné požadavky vysvětleno výše. 

Některé muslimské ženy nosit tak, že jsou vidět jen oči, nebo tak, aby nic z jejich těla je vidět vůbec. 

To může být někdy kvůli kulturu své komunity. To může být také výklad následující verš způsobem, 

aby zahrnovala všechny muslimské ženy: 

O vás, kteří uvěřili, nevstoupí obydlí prorok jídlo, bez čeká na její připravenosti, kromě případů, kdy je 

povoleno. Ale když budete vyzváni, zadejte; a když jste snědli, rozptýlit bez snaží zůstat pro 

konverzaci. Ve skutečnosti, že [chování] byl trápí prorok, a on je plachý [propouštění] vás. Ale Allah 

není plachý pravdy. A když jich zeptáte [126][, jeho manželky] něco, zeptejte se jich [127] zpoza 

oddílu [128]. To je čistší pro vaše srdce a jejich [129] srdce. A není to [myslitelné nebo zákonné] pro 

vás poškodit Posel Alláha, nebo si vzít jeho manželky po něm, kdy. Opravdu, to by v očích Alláha 

obludnost.  

(Koránu: 33/53) 

8.1.2 OPRÁVNĚNÍ PRO MUŽE VZÍT AŽ ČTYŘI ŽENY ZA URČITÝCH PODMÍNEK 

O lidi! Pozor (vaše povinnost) Pán, který vás stvořil z jediné bytí a vytvořil jeho kamarád stejné a 

šíření těchto dvou, mnoho mužů a žen; a pozor (vaše povinnost) Alláh, kým jste požadovat, jeden z 

druhého (vaše práva) a (do) vazby vztah; Alláh jistě někdy hodinky nad sebou.  



 

A dát na sirotky, jejich vlastnosti a není nahradit vadné [o vlastní] pro dobro [jejich]. A nespotřebují 

jejich vlastnosti do své vlastní. Ve skutečnosti, to je vůbec velký hřích. 

 

A pokud máte strach, že si nebudete řešit spravedlivě sirotky, pak vzít ty, které prosím vás [jiné] žen, 

dvě nebo tři nebo čtyři. Ale pokud máte strach, že nebude jen pak [vzít si pouze] jeden nebo co mají 

pravou rukou. To je vhodnější, že nemusí se přikláním k nespravedlnosti. 

(Koránu: 4/1-3) 

Jak vidíme výše uvedené verše, si vezme více než jedna žena není požadavek a je to jen oprávnění a 

je založena na určitých podmínkách. V podstatě v těchto verších je omezení rozhodl ohledně počtu 

manželek, které si člověk může vzít. 

Koránu není kniha jen několik let, je to tak, že mohou být použity až do konce světa, aktuální fáze 

našeho vesmíru. V různých zemích období nebo v situacích může být nutné pro svobodu vzít více než 

jednu manželku. Například v době války, může být spousta žen, které ztrácejí své manžely. Pokud 

takové povolení, v takových situacích může být spousta žen, které budou mít problémy ekonomicky, 

psychologicky, biologicky a mnoha dalšími způsoby.  

Může být jiných situacích, kde může být prospěšné pro manžel a manželka povolení vzít si více než 

jednu manželku: manželka je sterilní a manžel chce děti, manžel možná chtít rozvést; Nicméně ženy 

raději svého manžela si vzít další ženu místo rozvodu [130]. Pokud žena má nějaký zdravotní problém 

a nemůže splnit požadavky manželství a nepřeje její manžel s rozvodem ji, jí raději svého manžela, 

aby si vzít další ženu. Pokud člověk není finančně silné a sexuálně náročná a jeho žena se tak, v tomto 

případě manžel si je vezme jinou ženou může být vhodnější k jeho protiprávní vztahu mimo 

manželství s jinou ženou.  

V zemích, kde to není dovoleno vzít si více než jednu ženu, je-li výše uvedené situace dít, mnoho lidí 

tendenci být společně se ženy než jejich manželky mimo manželství. Tyto další vztahy nejsou schválil 

vážně, zároveň však jsou považovány za podvádění. V takových případech muži znovu získat, co 

potřebují, do jisté míry, když nebudou mít žádnou odpovědnost za další partnery. Nicméně manžel, 

manželka, partner a děti vstoupit do vážných problémů.  

Jeden by mohl argumentovat, že z podobných důvodů ženy také by měly mít možnost vzít si více než 

jednoho muže. Nicméně v tomto případě následné škody pro všechny by bylo mnohem větší než 

přínosy. Za prvé otec dítěte nebude jasné. I v případě, že testy DNA by nějaké vodítko, otec by cítit 

jeho otcovství mnohem pro dítě narozené od ženy, který je manželka ostatních, a který obsahuje 

semena jiných mužů stejně. Za druhé pocity vedení jsou obecně silnější v muže. Tedy více než jeden 

manžel v rodině může způsobit velké střety.  

Na druhou stranu v islámu žena může dát jako podmínku na člověka kterého jí vezmeš, nechci si vzít 

jinou, tak dlouho, jak ona je vdaná za ním. Proto to není neomezené nebo neomezený oprávnění. 

8.1.3 DĚDIČNOST VÍCE BOHATSTVÍ PRO SYNY A MANŽELA VE SROVNÁNÍ S DCERY A MANŽELKY ZA 

URČITÝCH PODMÍNEK 



Alláh dá pokyn si ohledně své děti: pro muže, co se rovná podílu dvou žen. Ale pokud [jen] dcery, dvě 

nebo více, pro ně dvě třetiny něčí panství. A pokud existuje pouze jeden, pro ni je jen polovina. 

A pro své rodiče, každému jeden z nich je šestý jeho majetek když děti. Ale pokud neměl žádné děti a 

rodiče dědí od něj, pak pro jeho matka je jedna třetina.  

A pokud měl [sourozence], pro jeho matka je šestý. 

Po nějaké dědictví on [pravděpodobně] udělal nebo dluhu.  

Vaši rodiče nebo děti, víte, ne které z nich jsou nejbližší ve prospěch.  

[Tyto akcie jsou] závazek [uvalené] Alláh. Vskutku Alláh je vůbec znát a moudrý.  

A pro vás je polovinu co vaše manželky nechat, pokud nemají žádné dítě. Ale pokud mají dítě, pro vás 

je jedna čtvrtina co odejdou, po nějaké dědictví se [pravděpodobně] udělal nebo dluhu. A pro 

manželky je jedna čtvrtina Pokud necháte žádné dítě. Ale pokud necháte dítě, pak pro ně osminu co 

opustíte. 

Po nějaké dědictví máte [může] udělal nebo dluhu.  

A je-li muž nebo žena opustí nadřazených ani potomci, ale má bratra nebo sestru, pak za každý z nich 

je šestý.  

Ale pokud jsou více než dva, díl třetí, po dědictví, která byla provedena nebo dluhu, tak dlouho, jako 

neexistuje žádný neprospěch [způsobil].  

[Je] vyhláška od Alláha a Alláh je vědomím a Forbearing.  

(Koránu: 4/11-12) 

Pokud budeme procházet seznam nejbohatších 100, 200... lidé na světě, můžeme všimnout, že počet 

žen, jsou méně než % 10. Mnozí z těchto lidí jsou v non muslimské země. Pokud se podíváme na 

politické osobnosti nebo vysoká byrokracie vidíme více či méně podobný obrázek. To nám ukazuje 

jasně že muži mají větší vůli a kapacit pro zvýšení bohatství. Zdá se, že neexistuje žádný znatelný 

velký námitka žen k této situaci; a je to přirozené, protože všichni tito muži mají dcery, manželky, 

matky, kteří mají stejný nebo lepší životní úroveň v porovnání s jejich manžely nebo otcové, zároveň 

pocit, méně starostí. 

Žádný z těchto skutečností Ukázat nadřazenost nebo méněcennosti jakékoliv pohlaví. Alláh to 

vyjadřuje v následujících verších: 

To není vaše bohatství, ani synové, které přinese vám blíže k nám v míře. 

(Koránu: 34/37) 

Člověk může být vytváření pracovních míst pro tisíce lidí; však ten, kdo mu porodila a vzkřísil byla 

žena. Také zřejmě jeho úspěch má hodně společného s podporou jeho manželky. 



V takové struktuře efektivní využívání zdrojů vyžaduje určité mechanismy, které dávají řízení zdrojů 

více těm, kteří jim efektivněji spravovat. Na druhou stranu dostatečné ekonomické výživa musí být 

zajištěn pro každého. 

Jsou velmi podrobné předpisy a studií v rámci islámské dědického práva. Podle dědičnosti zásad v 

islámu, v určitých situacích ženy mají stejný podíl jako muži a v určitých situacích zobrazí některé ženy 

méně než muži. Kontinuální finanční odpovědnosti pro rodinu nebo pro rodiče patří především muži. 

Například před manželstvím člověk je povinen poskytnout nebo slib jeho manželka množství 

bohatství, které jeho žena přijímá. V důsledku toho tento rozdíl v distribuci za určitých podmínek je 

umožnit muži vykonávají své povinnosti lépe. Takže žena může dědit méně, nicméně její současné 

nebo budoucí manžel může zobrazit větší část ve srovnání s jeho sestrou.  

Proto vzhledem k pozitivní dědictví ustanovení pro muže, když manžel tráví se svou rodinou, to není 

dobrovolné chování nebo o laskavost nebo charitativní ale to je povinnost pro muže a právo pro ženy. 

Tak na základě této systematické, ženy mohou cítit pohodlně, když z bohaté rodiny, neboť bohatství 

manžel je považován za v podstatě bohatství rodiny. Manžel má tedy poskytnout stejnou životní 

úrovní, pro sebe i pro svou ženu. 

8.1.4 NÁHRADA JEDNOHO SVĚDKA MUŽ S DVĚMA SVĚDKY ŽENY V URČITÝCH PRÁVNÍCH PŘÍPADŮ 

O vás, kdo věřil, když smlouvy dluh za zadané období, zapište. A písař psát [to] mezi vámi v 

spravedlnosti. Ať žádný písař odmítají psát jak Alláh ho naučil. 

Tak ať ho napsat a nechat ten, kdo má povinnost diktování. A ať se obávají Alláh, jeho Pána a ne 

nechat nic z toho.  

Ale pokud ten, kdo má povinnost je omezené chápání nebo slabé nebo nemůže diktovat, sám, pak 

nechal jeho opatrovníkem diktovat v spravedlnosti. A svědkem dvou svědků z řad své muže. A pokud 

není [k dispozici], dva muži pak muž a dvě ženy od těch, které přijmete jako svědci, tak, že pokud 

jedna z žen errs, pak druhý může připomenout jí.  

A ne odmítnout, když jsou svědci. A nemusí být unavený [příliš] psát, ať už je to malé nebo velké, 

[zadané] období; to je spravedlivější v očích Alláha a jako důkaz silnější a větší pravděpodobností 

zabránit pochybnosti mezi vás, kromě případů, kdy je bezprostřední transakce, která se jednání mezi 

sebou. Pak není žádná vina na vás Pokud jste nepsal. A svědci při uzavření smlouvy.  

Ať žádný písař být poškozeny nebo žádné svědky. Kdyby si tak učinit, je skutečně [hrob] neposlušnosti 

v vás. A Alláh se obávají. A Alláh vás naučí. A Alláh je vědomím všech věcí.  

(Koránu: 2/282) 

Svědkem je většinou povinností, zejména pokud jde o písemné svědectví o dluhu. Jako na důkaz 

může být tlaky, svědek povinen svědčit v nevhodné situaci, a to může vyžadovat určité úsilí svědkem 

právem. Ve výše uvedených verších je odkaz na to v prohlášení, "Ať žádný písař být poškozeny nebo 

žádný svědek". Toto riziko a nutnosti úsilí jsou velmi pravděpodobné v případech týkajících se dluhů 

dohodu, která může obsahovat mnoho detailů.  

Důležitým důvodem pro rozdíl mezi požadavkem svědky ve výše uvedené situaci mezi muži a ženami 

proto, může být snížit zátěž svědky pro ženu a distribuovat ji od jedné ženy dvě ženy. 



8.1.5 NĚKTERÉ DALŠÍ OTÁZKY O OTÁZKU "JSOU MUŽI A ŽENY V ISLÁMU?" 

V předchozí části jsme vysvětlili rozdíly v požadavcích pro muže a ženy a přínosy těchto rozdílů pro 

všechny [131] . 

Je však třeba mít na paměti, že Muslim není v souladu s těmito požadavky vzhledem k jejich světské 

výhody. Muslim Jakmile je jasné, že určité pořadí od Alláha, pak existují dostatečné důvody, aby v 

souladu s tímto pořadím. Tyto důvody jsou potěšení Alláha a respekt a strach z Boha. V tomto ohledu 

platí následující verše:  

A pokud jsme nařídil jim, "Zabij se" nebo "Opustit své domovy," by udělali to, až na několik z nich. Ale 

pokud udělali to, co dostali pokyn, že by bylo lepší pro ně a pevnější pozice [pro ně ve víře]. 

(Koránu: 4/66) 

Na druhé straně v každém případě laskavosti Allah jsou miliony krát větší než potíže, které mohou 

procházíme kvůli objednávky Alláh. Například kolik žen by si alternativa (b) Pokud Alláh zeptal se jich: 

"Vyberte jednu z následujících možností: podpoří (a) jsem viděl kapacity, ale budete muset dodržovat 

své závazky pro ženy. (b) budou bez souladu nebo ne s těmito povinnostmi ale vezmu zpět pouze 

vidět schopnosti. "  

Nicméně jak vidíme v následujících verších, Alláh zamýšlí lehkost pro nás: 

Alláh zamýšlí pro vás snadné a nemá v úmyslu pro vás strádání. 

(Koránu: 2/185) 

Tak jsme přesvědčeni, že výhody objednávky Alláh bude větší než jejich nevýhody v pozemské 

podmínky i. Jsme zmínili některé z výhod výjimečná pravidla pro ženy. Ale je jasné, jak je vysvětleno v 

následujících verších, že můžeme mít přehlédl nebo vynechal některé z výhod, které Alláh ví:  

To může být, že nelíbí něco, když je to pro vás dobré, to může být, že máte rádi něco, to je zlo pro vás; 

a Alláh ví, když víte, že ne. 

(Koránu: 2/216) 

Navíc bychom měli zvážit význam nevýhody pro určité pohlaví jako kritérium v uznání a poslušnost 

Alláhovi. V některých případech je příčina nevěřícně odmítnutí věci, které jsou proti nějaké osobní 

pocity jako obtíže vyplývající z povinnosti. V tomto případě osoba, která odmítá víru kvůli potížím by 

otázka, pokud svůj záměr věřit, je upřímný. Pokud člověk zvolí neuposlechnout Alláh nebo odepřít 

mu povinnosti nebo práva k pohlaví, rozhodně Alláh nikdy poškozeni kvůli tomuto odmítnutí. To je 

uvedeno v následujících verších: 

Pro nás udělali nic zlého, ale že nemá vliv na jejich vlastní duše. 

(Koránu: 2/57) 

8.2 PROČ VIDÍME NA MÉDIA, MNOHO NÁSILNÝCH AKCÍ PROVEDENÝCH VE JMÉNU ISLÁMU NEBO 

ALLÁH? 



Islám znamená mír, a jak vidíme, v následující verše, Alláh zve muslimové chovat spravedlivě všem 

včetně nevěřící. V islámu není dovoleno nutit někoho k přijetí určité náboženství: 

Pozvat na způsob Pána s moudrostí a dobrou výuku a dohadovat se s nimi nejvíce zdvořilým 

způsobem.  

Vskutku váš Pán je nejvíce vědět kdo se zatoulal z jeho cesty, a on je nejvíce vědět kdo je [správně] s 

asistencí.  

(Koránu: 16/125) 

 

V náboženství musí být žádné nutkání. Ten správný kurz se stalo jasné, ze špatně.  

(Koránu: 2/256) 

Kvůli takové příkazy v Koránu, v dějinách islámu muslimové nebyly donutila ostatní, aby se 

muslimové. 

Navíc jak vidíme v následující verše, Alláh není povoleno muslimy k útoku na ty, kteří nejsou 

muslimové v útoku. Nicméně muslimové jsou povinni bránit: 

Takže pokud vás ze seznamu a nemají s tebou bojovat a nabídnout vám mír, pak Alláh neučinila pro 

vás příčiny [pro boj] proti nim.  

(Koránu: 4/90) 

 

A Nehádejte se s lidmi z písma s výjimkou způsobem, který je nejlepší, kromě těch, kteří se dopouštějí 

nespravedlnost mezi nimi. A říct, Věříme v to, co ukázal nám a odhalila na vás. A náš Bůh a váš Bůh je 

jeden; a k němu jsme muslimové [v podání]. 

(Koránu: 29/46)  

 

Alláh nezakazuje si od těch, kteří nebojují vás kvůli náboženství a ne vyhnat vás z vašich domovů z 

jednání s nimi laskavě a jedná spravedlivě k nim. Alláh miluje ty, kteří jednají spravedlivě. 

(Koránu: 60/8) 

A je to velký hřích poškodit lidské bytosti, jak vidíme v následujícím příkazu: 

"Špatně lidstvo ve své zboží a to není zlý, dělat neplechu, v zemi."  

(Koránu: 26/183) 

Dobrým příkladem v tomto ohledu se stalo, když muslimové vrátili Mekky z nevěřící, kteří zabil 

mnoho muslimů, prohlásil a organizoval válčili proti muslimové, je mučen, vzal si jejich bohatství 

násilím. Muslimové ve vedení proroka Mohameda (mír se na něj) odpustil ty nevěřící, přestože měli 



moc pomstít a zničit je. Tak to je jasné, že činy teroristů, kteří tvrdí, že zabít nevinných a bezbranných 

civilistů ve jménu Alláha, nemají nic společného s islámem, jak islám i v době války takové civilistů 

nesmí být zabit.Takoví lidé jsou velmi málo v téměř 2 miliardy muslimů. 

Někdy jsou lidé, kteří zlo pro politické nebo ekonomické cíle, ale kdo tvrdí, že je oprávněn jednat 

Alláh jako cítí potřebu se schovávat za některé obecně uznávaných pojmy.  

Někdy, teroristické aktivity jsou prováděny a tvrdil ve jménu muslimy nebo Muslim skupiny s cílem 

vytvořit špatný dojem o islámu a muslimů.  

V mnoha situacích nevěřícím odsouhlasit teroristé s islámem, wherefore podvědomě podporují 

teroristy uvažuje jako součást nebo druh zástupce velké komunitě islám. Jednoduchý příklad takový 

postoj je použití pojmu "Islámský terorismus" v médiích muslimy. Jak terorismus nelze islámskou - 

mírové - "islámský terorismus" je zavádějící a nesprávné prohlášení, které mohou být užitečné pouze 

pro tyto teroristy. 

Některé mediální kanály částečně budit dojem, že islám propaguje násilí, i násilné činy stoupence 

jiných kultur a jejich následky jsou mnohem větší, než takové činy těch jako cílený na islám. Například 

v druhé světové válce, které se stalo v západním světě, který dodržuje náboženství než islámu 

přibližně 60 milionů lidí bylo zabito [132]. 40 na 52 milionů z nich byli civilisté včetně 13 až 20 milionů, 

kteří zemřeli kvůli nemoci související s válkou a hladem.  

8.3 OSUD, JE-LI ALLÁH VÍ VŠECHNO, JAK MŮŽEME MÍT SVOBODNOU VŮLI A JAK MŮŽEME BÝT 

ZODPOVĚDNÝ? 

Podrobnosti o této otázce může být přeložen následovně: "naše rozhodnutí / závěti souvisí naše 

pozadí, naše vzdělání, našeho životního prostředí, naše geny a naše kapacity... Všechny tyto musí být 

v osud. Takže je-li Bůh Alláh pak naše rozhodnutí musí být nuceni a určeny Alláh; pak nemůže máme 

svobodnou vůli, a proto nemůžeme být zodpovědný. Alespoň jak on nebyl nás na správnou cestu pak 

není to znamená že je zodpovědný za naše rozhodnutí? Také jsemf Bůh je Alláh a pokud zná 

budoucnost, pak se nemůže odporovat jeho vědomí nebo jeho osud, vztahující se k budoucnosti tím, 

že jeho současné činy. A pokud má rozhodovací pravomoc k tomu, co chce jeho jednání bude v 

souladu s co byl znám tím, že mu. Je-li Bůh Alláh a pokud neexistuje osud, pak například dříve, než 

jsem disbelieve, je známo, že jako nevěřící jsem se disbelieve a že já vstoupí pekla. Tak jak to změnit? 

"  

V následující verše vidíme souhrn těchto otázek: 

Ti, kteří v přidružené partnery [Bůh] řeknou: "Vůle Alláha, měl-li by jsme Spojené [nic s Alláh] a ani by 

naši otcové, ani by jsme zakázal cokoli." Stejně tak ti před odepřít až Chutnaly naši trest. Říkají: "máte 

nějaké znalosti, které si můžete vyrobit pro nás? Postupujete není kromě předpokladů, a vy nejste ale 

padělání. " 

Řekněme, že "Alláh je dalekosáhlý argument. Jestliže on měl chtěl, že by vedeni všichni." 

Řekněme, [O Muhammad], "Přenést blíž své svědky, kteří budou svědčit, že Alláh zakázal to." A 

pokud se vypovídat, ani vypovídat s nimi. A podle přání těch, kteří popírají naše verše a ti, kteří nevěří 

v posmrtném životě, zatímco oni [ostatní] vyrovnat s jejich Pána. 



(Koránu: 6/148-150) 

8.3.1 MÁME SVOBODNOU VŮLI DO JISTÉ MÍRY 

A říkají: "pravda je od Pána vašeho, tak ten, kdo závěti ať věří; a ten, kdo závěti ať disbelieve." 

(Koránu: 18/29) 

 

Alláh je nikdy nespravedlivé, aby jeho zaměstnanci   [133] . 

(Koránu: 8/51) 

 

Ten, kdo je vedena je pouze s asistencí [prospěch] jeho duši. A ten, kdo errs pouze errs proti němu. A 

žádný nosič zátěž bude nést břemeno jiného. A nikdy by jsme potrestat až jsme poslali posla.  

(Koránu: 17/15) 

Každý, kdo je převzat odpovědnost a odměněna nebo potrestán v níže má potenciál zjistit pravdu a 

být úspěšný [134]. Každý má možnost si vybrat dobro nebo zlo, ráj nebo peklo. Každá lidská bytost 

[135] má svobodnou vůli, ale nemají moc negovat vůli Alláha. Přestože existují určitá omezení týkající 

se svobodnou vůli, nakonec každý člověk má potenciál k překonání příslušné negativní omezení. 

Naše závěti má hodně co do činění s naší minulosti, naše znalosti, naše životní prostředí, naši náladu, 

naše biologické a chemické složení... Z empirických věd hlediska je však příliš brzy na to tvrdit, že je 

těžké deterministický vztah mezi těmito faktory a naší vůlí. A jak dlouho jsme ani pochopit všechny 

subatomární úrovni a mnoho dalších věcí, to bude brzy argument. Jak řekl v Koránu:  

A žádají vás o duši. Říkají: Duše je jeden z příkazů mého Pána, a nejsou uvedeny aught znalostí, ale 

málo.  

(Koránu: 17/85)  

V islámu, duše není jen jeden způsob, jak náhodný mechanické výsledkem chemických, biologických, 

fyzické, sociální... události a zdroje [136]. Duše těží z takových zdrojů, ale není omezen pouze na to, 

co je k dispozici za určitých podmínek. Jeho podstata není založena jen příčina a důsledek vztahů 

nebo mechanických postupů založených na příčinnou souvislost. Duše má potenciál ke změně a 

zlepšení podmínek. Například osoba, která čelí potíže v podnikání může číst některé knihy a získat 

další znalosti a překonat tyto obtíže. 

Duše se nezabývá jen minulost, která může mít příčinu a účinek vliv, ale i do budoucna. Každý bude 

uděláme zahrnuje úvahy o budoucnosti, alternativy, jejich rizika, jejich výhody a poškozuje do jisté 

míry, zatímco ještě nenastala. Duše zahrnuje také principy, hodnoty a podobně nejsou omezené 

nebo jen v minulosti. Soudíme, že nejen jakou alternativu se stane, když vezmeme určité rozhodnutí, 

ale také jak se bude cítit, pokud se stane, že alternativa, a co se stane, když cítíme, že tak. Přesto jsme 

svobodně vybrat vědomě špatné alternativu. 

Proto máme široký prostor svobody. 



Jak vidíme, v následující verše, lidské bytosti mají určité speciální kvalifikaci v tomto ohledu: 

Pak se ho rostlý a vdechl mu z jeho duše a pro vás slyšení a vidění a srdce; trochu jste vděčni. 

(Quran: 32/9) 

 

And mention, [O Muhammad], when your Lord said to the angels, “Indeed, I will make upon the 

earth a viceroy” 

(Quran: 2/30) 

On the other hand, Allah gave us many means that together with this freedom may guide us toward 

the truth. The following are especially important: -The obvious signs created in our surroundings 

whose ever obviousness will be apparent for all, once all of us are resurrected. -The listening and 

help of Allah who can respond to our present supplications even while He made the Destiny. -The 

guidance of Allah through His messengers. 

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: 

Za prvé naše podmínky jsou výsledky Alláhova plánu a závětí. Například zdroje může být omezena. 

Zdrojů nebo náklady alternativ může být vysoká. Za určitých okolností může být obtížnější překonat 

než jiné. Takže, i když máme svobodnou vůli, prostřednictvím takových okolností může klamat Alláh 

nespravedlivý člověk bez jeho vůle. Alternativy, které máme jsou také určeny Alláh. 

Za druhé vše, co jsme se se svolením Alláha jak je vidět v následujícím příkladu z Koránu: 



A není to pro duši věřit, s výjimkou svolením.  

(Koránu: 10/100) 

Jak vidíme, v nabídce od proroka Shuayb (mír se na něj) v Koránu, náš úspěch závisí na Alláha: 

"A můj úspěch není, ale prostřednictvím Alláh.  

Na něj jsem spoléhal, a k němu vracím." 

(Koránu: 11/88) 

Jak můžeme vidět v následujících verších, návod nebo zavádějící Alláha závisí do určité míry na našich 

možností: 

Mnozí klame a tím a tím mnoho vodítek. A on klame není s výjimkou vyzývavě neposlušný. 

(Koránu: 2/26) 

Allah, who is the Knower and Seer of all, knows and sees without any limitations of time. So, He 

knows the future as He knows the present. He sees the future as He sees the present. Therefore, any 

decision we will take in the future are ever known, seen and witnessed by Allah. He is able to change 

it in any ways He wants, including changing the relevant circumstances without any direct 

involvement with our wills. Thus, any will we make freely, is with the permission of Allah. Therefore, 

things we choose happen with the unanimous agreement of Allah and us. 

Therefore in any case a Muslim who did a good work should seek the acceptance of Allah. The 

following is a quotation from an example statement of the believers in the hereafter: 

And they will say,  

“Praise [and thanks] to Allah, who has guided us to this; and we would never have been guided if 

Allah had not guided us. Certainly the messengers of our Lord had come with the truth.” 

(Quran: 7/43) 

 

“Indeed, we used to supplicate Him before.  

Indeed, it is He who is the Beneficent, the Merciful.” 

(Quran: 52/28) 

From the perspective of a disbeliever it would be difficult to understand the free will as for him, he is 

just a material sequence and processor in between biological, chemical, physical… sequential 

processes. Again, he is just a group of particles which coincidentally came together and which only 

act according to physical, certain or uncertain rules and relationships. Also, for him there is nobody 

who has full free will who can give him free will. 

8.3.1.1 THE REASONS FOR THE EXISTENCE OF OUR WILLS 



Allah, the Lord of all might create us like stones or angels who do not have any ability to negate His 

orders. He could have created us like programmed robots without feelings, therefore without choices, 

so without responsibility. However, in such a universe, there would not be the practices and feelings 

of sacrifice, help, pity, trust, truthfulness, judgment, reward, punishment, evil, wrong, and arrogance; 

the good and the truth would not be created and established; the evil and the wrong would not be 

created, judged, and punished… 

But Allah is able to create the good and the evil.  

For a person to be good or evil, he has to have the power to choose the good or the evil.  

And through the present events, on one side the servants of Allah feel the favors and powers of Allah, 

and on the other the truth and the false are clearly distinguished.  

Furthermore, if there is a reason for our creation, then there needs to be a conclusive stage for who 

we are. This conclusive stage is death. 

The following chapter is relevant in this respect: 

By time,  

Indeed, man is in loss,  

Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and 

advised each other to patience [and perseverance].  

(Quran: 103/1-3) 

Again with our free will, we have the opportunity to cooperate with Allah in establishing peace and in 

inviting to the way of our Lord. Thanks to our free will we may have a share in the good 

developments within us and within the humanity. Thanks to our free will, we may lend to Allah who 

does not need any help at all, even though we may spend what we have entirely for ourselves. Are 

these big favors given by our Creator as said in the following verses? 

O you who have believed, if you help Allah, He will help you and plant firmly your feet.  

(Quran: 47/7) 

 

Who is it that would loan Allah a goodly loan so He may multiply it for him many times over? And it is 

Allah who withholds and grants abundance, and to Him you will be returned.  

(Quran: 2/245) 

 

But when Jesus felt [persistence in] disbelief from them, he said, “Who are my helpers for [the cause 

of] Allah?” The disciples said, “We are helpers for Allah. We have believed in Allah and testify that we 

are Muslims [submitting to Him].” 



(Quran: 3/52) 

Indeed, the opportunity to help Him, to indicate and to put into effect the will to help Him, is one of 

His biggest favors to us. And a key factor in this favor is our free will. 

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.  

(Koránu: 41/17) 

 

Existuje mnoho příznaků v nebe a země, která se kolem;  

Přesto platí jim žádnou pozornost! 

(Koránu: 12/105) 

Ale na konci musíme být upřímní a vlastní naše rozhodnutí. 

Na druhou stranu taková riskantní volba souvisí velmi osobnosti chooser. Takže zmatek nevěřící je 

úmyslné a trvalé, jak je uvedeno v následujících verších: 

A ten, kdo je slepý v tomto [Duch] bude slepý v níže a více scestí způsobem.  

(Koránu: 17/72) 

I v případě, že se vrátil poté, co viděl peklo, by vrátit zpět na nedůvěru, jak je uvedeno v následující 

verše: 



Pokud jste ale viděl, když se stát před ohněm a vůli, "Oh, by, že jsme mohli být vrácen [k životu na 

zemi] a ne popřít znamení našeho Pána a mezi věřící."  

A i v případě, že byly vráceny, by návrat do toho, co bylo zakázáno; a opravdu, že jsou lháři. 

(Koránu: 6/27-28) 

Proto například konečný nevěřící, kteří by vědět, že on by vstoupit pekla kvůli nedůvěru by znovu 

disbelieve a popřít peklo. Tak sakra stane jasnou volbou nevěřící, protože i v případě, že nejvíce 

přesvědčivé označení byl přítomen, tak nevěřící nevěřili. Následující verše odkazují na toto: 

Vskutku nebudete věřit těm, na nichž slovo vašeho Pána má vstoupit v platnost, 

I když každá značka by měla přijít k nim, až uvidí bolestivý trest.  

(Koránu: 10/96-97) 

Jsme dostali možnost podstoupit trest pekla v reakci na to, co jsme se rozhodli udělat. Však nezdá být 

dobrý nápad, že jeden odmítá dočasně něco, v němž se později uvěří jen při pocitu věčně. Nicméně 

to je volba. Jsme lidské bytosti obecně hodnota okamžité výhody i v případě, že jejich náklady nebo 

rizika z dlouhodobého hlediska jsou obrovské. V následující verše je odkaz na to: 

Ne! Ale máte rádi bezprostřední.  

A níže.  

(Koránu: 75/20-21) 

Zamyslete se nad lidi, kteří zůstali ve vězení léta jen proto, že zákon, kterým se uspokojit jejich rychlé 

vztek. To proto, že v krátkodobém horizontu naše pocity jsou intenzivnější relativně k naší logice; a 

dlouhodobě naše pocity jsou relativně slabší než naše logika. Takže trpělivost je důležitá pro úspěch: 

Bůh miluje pacienta. 

(Koránu: 3/146) 

Na druhou stranu jsme schválit věci v osud. V každém z našich možností "koupit" a schvalovat, co je v 

registru pro nás: 

A Alláh stvořil nebe a zemi v pravdě a tak, že každá duše může být odměněn za co ji získal, a nebude 

ublíženo. 

(Koránu: 45/22) 

8.3.1.3 ALLÁH NENÍ TŘEBA NUTIT NIC NA NÁS 

On je schopný udělat všechny věci. 

(Koránu: 67/1) 



Alláh je schopen udělat to, co on chce. Tak on může vytvořit nás v určité prostředí, kde můžeme být 

všichni věřící nebo nevěřící i přesto, že máme svobodnou vůli. Proto mu není třeba zasahovat do naší 

vůlí nebo nutit nás určitým způsobem, ačkoli toto zvládne. 

Alláh není třeba v rozporu s naší vůli zpracovat jako s objektivní události můžeme být led nebo omyl 

podle kdo jsme. Alláh může vést nebo omyl s objektivní věci, bez narušení našeho výběru kapacity. 

Například nevěřící, který má dítě může stát věřící na zažívá vzrušení a štěstí že dítě a velkou laskavost 

Stvořitele. 

8.3.1.4 ALLÁH NEVEDE NIKOMU VĚŘIT NEBO NA TO DOBRÉ PRÁCE A ON NEVEDE NĚKDO DISBELIEVE, 

NEBO NESPRAVEDLIVÉ. 

Alláh chtěl přinutit něco na nás, on by nás všechny věřící. Nucené přesvědčení však nebude skutečné 

přesvědčení. Přesvědčení, že se tvrdí, až po vzkříšení bude vynucené víra, tak není skutečné 

přesvědčení a to bude k ničemu, jak je uvedeno v následujících verších: 

To [pak] čekat na nic, kromě toho, že andělé by měla přijít k nim nebo váš Pán přijde, nebo že tam 

mají některé z příznaků vašeho Pána?  

Den, že některé příznaky váš Pán přijde žádná duše budou mít prospěch z jeho víru, pokud nebyl věřil 

před nebo vydělal přes svou víru něco dobrého. Řekněme "počkat. Skutečně [také] čekáme."  

(Koránu: 6/158) 

Víra v tomto životě je skutečná víra, protože to není důsledkem nutkání, a odráží přesně, kdo a jak 

jsme. Tak Alláh nám dává, co si vybereme.  

Co já bych si, pokud jsem nebyl nucen je výsledkem svobodné vůle. Takže jak Alláh nevede nic na nás 

a jak on nebude účtovat nás nic mimo naše schopnosti, máme rozumné svobodnou vůli tak, že 

můžeme být zodpovědný. 

8.3.1.5 NIKDO SE MEDVĚD DŮKAZ ŽE NÁS PŘIMĚLO KE ZLU 

Může existovat žádné svědky, kteří se vydávají svědectví, že Alláh byla nucena jinou možnost na nás 

tím narušuje naši ochotní procesu. Žádný svědek bude svědčit, že Alláh nás přimělo k určité volby 

protože případné takové nutkání by znám pouze tím, že Alláh. Nevěřící je také nepřímo důkaz k tomu, 

že Alláh nelze vynutit, aby jednat určitým způsobem jako on zřídka odkazuje na Alláha pro jeho 

rozhodnutí. Naopak vždy dělá jeho vlastní výpočty pro jeho vlastní rozhodnutí. A nevěřící většinou jde 

z cesty od správným způsobem, který Alláh ukazuje mu. 

8.3.1.6 ALLÁH NEMAJÍ ŽÁDNÉ PŘEDSUDKY VŮČI NĚKTERÉ Z NÁS 

Ve jménu Alláha, Beneficent, člen určitý milosrdný.  

K Alláhovi, Pán světa, být Chvála [a díky] 

(Koránu: 1/1-2)  



Alláh je Beneficent a milosrdný Pán ze všech. On nemá žádné předsudky vůči některé z nás jak se 

všichni sluha Alláh. Pokud vezmeme v úvahu četné, obrovské a zjevné laskavosti Allah každému z nás, 

my by pochopit, že Alláh neměl nespravedlivé, aby někdo z nás: 

Poté se rozvržená ho a vdechl mu ze svého ducha a pro vás slyšení a vidění a srdce; trochu jste vděčni. 

(Koránu: 32/9) 

8.3.1.7 VZTAHY PŘÍČINNÉ SOUVISLOSTI, KTERÉ JSOU ZÁKLADEM NAŠÍ VŮLÍ ŘÍDÍ OSUD 

Někteří říkají: "v pořádku, pokud já jsem předurčen pro vstup pekla, pak nelze změnit. Tak proč by 

jsem obtěžovat?" Ale osud není původní příčinu. Před a nad osudem je Alláh. Určuje a umožňuje 

vztahy mezi subjekty a události popsané v následující verše: 

A že není pro člověka, s výjimkou že [dobré], pro které si snaží, 

A že se uvidí, bude jeho úsilí  

Pak mu bude odměněn za to s naplno odpověď. 

(Koránu: 53/39-41) 

Každý vztah, který jsme svědky a všech složek našich možností jsou součástí osudu, jak budeme 

uzavírat od následující verše: 

Vše je v jasné registru. 

(Koránu: 11/6) 

Načasování našeho studia ze školy je v osud. Je to také v osudu, že naše promoce bude v důsledku 

absolvování některé zkoušky. Takže pokud budeme absolvovat, je také v osud že jsme se prošly tyto 

zkoušky. Osud je také založena na takových vztahů a osud není přímou příčinou tohoto studia [137]. 

Podobně jeden ani vysvětlit/ospravedlnit jeho vstup do pekla s osud. Takže jeden by ani být 

beznadějné, ani se o jeho konci jen proto, že osud. Proto pokud chceme absolvovat, co budeme 

muset udělat, je dobře pro zkoušky. Podobně pokud chceme vstoupit ráj, musíme udělat domácí úkol 

dobře. 

8.3.1.8 -LI JSME VĚDĚLI, ŽE OSUD, BUDEME CHTÍT ZMĚNIT K LEPŠÍMU.  

I když jsme znali obsah osud, tak bychom přehodnotit a případě potřeby budeme chtít liší od ní, 

pokud jsme neměl rád. Tak to neomezuje naši ochotní a výběr postupy v každém případě. 

8.3.1.9 KDYBY NAŠE ZÁVĚTI POD PLNOU VLIV DETERMINISMU, TO BY ZPŮSOBILO NÁS VĚŘIT.  

Kauzality by také vyžadují víra v Alláha. 

Předpokládejme, že je vzkříšen nevěřící. On vidí, že se mýlil. Pak on pochopí, že vše bylo způsobeno, 

protože Alláh. Pak se uvidí, že není důvod vůbec k jeho nedůvěru. Věci, které nebyly reálné ho vedlo k 

nedůvěrou, ne Bůh. Pak -li neskutečné věci nemusí mít deterministický vliv na něj, on pochopí, že má 

svobodnou vůli a že byl zneužit svobodnou vůli, kterou dostal. 



8.3.2 ZNALOST BOHA V OSUD JE JEDNÍM ZPŮSOBEM JAKO HISTORICKÉ ZNALOSTI V LIDSKÉM 

POJETÍ. 

Osud odráží, že celá moc nad vším patří Alláhovi, a že úspěch je pouze prostřednictvím Alláh. Takže 

náš úspěch nebo neúspěch závisí na Alláha a na sebe před osud.  

Poznatky Alláha o naší budoucnosti je jiný, než my. Jako Alláh Omni-současnost a All-znalec, ví, že 

naše budoucí rozhodnutí určitě věci, které se již stalo [138]. Příkladem těchto znalostí v rámci lidské 

pojmy je jako naše historické znalosti:  

On je první a poslední a ven a dovnitř; a on je znalec všech věcí. 

(Koránu: 57/3) 

 

Římané byli poraženi.  

V blízké země. 

A oni, po jejich porážce se překonat.  

Během několika let.  

K Alláhovi patří příkazu před a po.  

A ten den věřící se bude radovat. 

(Koránu: 30/2-4)  

On je první, ale také je poslední. A on je jeden, že není rozdělen. On je ani omezena z hlediska 

prostoru, ani z hlediska času. Jeho znalost není místní jako naše. A toto poznání není v rozporu s osud.  

Proto Alláh ví naši budoucí závěti jako věci, které už se stalo pod jeho dohledem. 

Tak tento druh jeho znalostí nevyžaduje, aby ho přinutit něco o nás.  

8.3.3 JSME ODPOVĚDNI, NA ZÁKLADĚ NAŠÍ SCHOPNOSTI 

Alláh si neúčtuje duši za jeho schopnosti. 

(Koránu: 2/286) 

Naše přesvědčení jsou jednoduše důsledky naší vůlí, volby. Jsme nemusí úplně pochopit pravdu. 

Vidíme jen známky. Jedním způsobem víra je tvořen duševní proces výběru; v tomto ohledu 

neexistuje žádné potíže nebo neschopnosti věřit. A Alláh neúčtuje někdo mimo své schopnosti. 

8.3.3.1 PŘEVAŽUJÍ JASNÉ FAKTA 

Pokud někdo skočí dobrovolně a vědomě před auto rychle probíhající a dostane zranil, on vinit Alláh 

za jsou zraněni. Jinak rozumný člověk by ho zeptat: Pokud chcete být zraněný, proč jste skočil tam? 



Pokud jste chtěli být zraněn, proč si vinu Alláh? V každém případě tato diskuse bude k ničemu, jako v 

každém případě mu projde mnoho bolesti a obtíže. 

Podobně Bůh nám dal miliardy z příznaků, které ukazují pravdu, a on nám řekl, dvěma způsoby, které 

můžeme sledovat a jejich důsledky. Pro něj jsou všechny tyto zřejmé.  

Ale pro některé z nás v dnešní svět, nemají se zdají být velmi zřejmé nebo se zdají být špatně. Hlavní 

důvody pro Toto jsou falešná božstva a dodává, že lidé vymysleli i Alláh dal žádný důkaz nebo 

podpory o nich. 

Však jednou jeden vzkříšení nebo považovaným Alláh, bude zřejmé, pro člověka, že bohové, on 

vynalezl, síly, vztahy, příčiny, které nahradil Alláh nebyly absolutní, měl své vlastní schopnosti, žádné 

soběstačnost a neměl vůbec žádné ospravedlnění. A to bude chápat, že to, co Alláh řekl byl a je 

zřejmá vždy. Pak to bude také zřejmé, že tato osoba byla jasná chyba, a že on byl spáchání velký 

úmyslného trestného činu. Alláh je odkaz na tyto v následující verše: 

Pak frakce se jeden z nich, takže běda těm, kteří disbelieved ze scény hrozný den.  

Vidět a slyšet na den přijdou k nám!  

Přesto zlo činitelé jsou dnes v jasné chyba. 

(Koránu: 19/37-38) 

 

Oni řeknou: zatímco se spor v tom,  

Při Alláhovi byli jsme opravdu v jasné chyba  

Když jsme za vás   [139] rovna Pán vesmíru.  

(Koránu: 26/96-98) 

Jasná chyba nevzniká z objektu došlo k chybě, ale ze ten, kdo dělá chyby. Jasná chyba vyžaduje jasné 

známky na jedné straně. A na druhé straně to vyžaduje nedostatky v ten, kdo dělá chyby, jak je 

uvedeno v následujících verších: 

Tam nedosáhla jim zprávy o těch před nimi lidé Noah a [Kmeny] Aad a Thamud a lidé Abraham a 

druhové Madyan a měst převrátil? Jejich poslové přišli k nim s jasné důkazy. A Alláh by nikdy mít 

ublížili je, ale oni byli wronging sami.  

(Koránu: 9/70) 

Proto protože stále samozřejmost známky Allah, v níže jejich důsledky nebude být protestována za 

nespravedlivé, že nikdo. Argumentace nevěřící kvůli spravedlnosti není platný, protože je-li to, co oni 

kritizují jako nespravedlivé se stane, když tam nejsou objektivní a znalý svědků proti tomuto bezpráví, 

skutečné děje se dokázat, že oni byli opravdu nespravedlivé. 

8.3.3.2 NÁM TO NEPODAŘÍ, PROTOŽE VLASTNÍ SLABINY. 



Nám to nepodaří, protože Alláh nedala a které jsme nebyly požadovány od něj, ne proto, co Bůh dal 

nebo udělat. 

Jak vidíme, v následující verše, co Alláh nám dal jako naše esence je dostačující pro nás, pokud jsme 

udržet čisté a čisté: 

A [o] duše a on kdo rozvržená  

A inspiroval [s rozumně z] své špatnosti a jeho spravedlnost,  

Mu podařilo, kdo čistí  

A on se nezdařil, který vzbuzuje [s korupcí].  

(Koránu: 91/7-10) 

8.3.3.3 OSUD NENÍ BARIÉRA MEZI USA A ALLÁH - ALLÁH JE BLÍŽE K NÁM, NEŽ OSUD - 

Samozřejmě naše současné i budoucí požadavky od Alláha jsou také známé jím zatímco Založil osud. 

Navíc na ně může reagovat Alláha, který reaguje na naše upřímné supplications v kterékoliv fázi 

zatímco udělá osud stejně [140]. Alláh, kdo ví, co požadujeme je vždy stejný jako žádný jiný Bůh a on 

není limitována minulosti nebo budoucnosti. Neexistují žádné dva bohové, z nichž naslouchá nám teď 

a ještě jeden, který provedl osud. Ani tam je Bůh, který zároveň bude osud má jinou náladu teď a 

jinou náladu. Alláh, kdo naslouchá nám a zná nás plně teď, je ten, kdo také zná nás a naše současná 

situace plně přitom osud. 

Jako účastník uvnitř osud a jako výrobce osud Alláh má jeden konzistentní vůli pro konkrétní situace 

přitom osud i při provádění. V obou pohledů, že nemá žádné omezení znalostí nemá nic před ním, nic 

po něm. Proto pro něj není žádný důvod pro rozpor, nebo rozdíl nebo omezení pro určitou situaci. 

Například u osoby, která nyní v naší době žádá Alláh určitá přání, Alláh neměl menší znalosti a nebyl o 

něm a jeho přání, zatímco natočil osud. Takže, zatímco modlíme na Alláha za něco, neexistují žádná 

omezení osudu pro nás vůbec, s naší supplications můžeme dosáhnout Alláh když se osud stejně.  

Vždy můžeme ptát Boha jako Solomon (mír se na něj) se ho zeptal, že nám pomáhá a inspiruje nás 

dobré skutky:  

Tak [Solomon] se usmál, bavil ve svém projevu a řekl, můj Pane, povolte mi vděčný za vaši přízeň, 

kterou jste dal na mě a na moji rodiče a to spravedlnost, který schválíte. A přiznat, že mě tím, že vaše 

milost, do [Hodnosti] spravedlivý služebníci.  

(Koránu: 27/19) 

Jeden by mohl se zeptat: "Pokud nechcete věřit v Boha, pak nemůžu požádat Boha o pomoc. Takže já 

nemůžu překonat osud a já předurčen osudu. Tak je to spravedlivé, že já jsem potrestán?" V islámu je 

počáteční stav čisté státu, kde neexistují žádné falešné bohy jako situace Abraham (mír se na něj); ale 

člověk vymýšlí falešných bohů a toto mu zabránit hledat útočiště v pravého Boha jako jeho 

prohlášení týkající se v následující verše:  

On   [141] řekl: "To vás uctívat to, co vy, [se] štěpit, zatímco Alláh stvořil vás a to, co uděláte?"  



(Koránu: 37/95-96) 

Člověk, který věří ve falešných bohů blokuje sám od kontaktování ten, kdo dělá také osud. Tak on se 

musí vrátit do původního stavu čisté, Alláh, a aby se zabránilo falešných bohů, které on sám vymyslel, 

jak je uvedeno v následujících verších: 

A že který se jí byl uctívají jiné než Alláh měl odvrátit ji [od podání až k Utišit]. Ve skutečnosti ona byla 

z nevěřícího lidí.  

(Koránu: 27/43)  

8.3.4 NASE VOLBA PROCES MUSI BÝT V SOULADU 

Osoba, která obviňuje Alláh za jeho rozhodnutí by byl nekonzistentní v sobě:  

Je-li taková osoba schopný vinu Alláh zvolí zlo a jeho důsledky, pak proč on schválit zla volba, on a 

jeho důsledky? Proč mu pokání? On chtít způsob a pomoci utišit nebo ne?  

Pokud se schvaluje jeho zla volba a její důsledky, proč on vinit někoho jiného? Pokud nechce, aby 

pomoc Alláha jak může on mu nedivím?  

Nelze tvrdit, že něco, co jsme "kritizovat" činí nás ", že" něco špatně. 

Na druhou stranu trest je jedním způsobem odraz zločinu na trestní. Tak trestní nemůže protestovat. 

Pokud to udělá tento zločin vůči oběti, a pokud je to nespravedlivé proč on dělá to proti oběti? Je-li 

něco přijatelného proč by on protestovat proti tomu když se odráží zpět na něj? 

8.3.4.1 DOHODA SE NEZMĚNIL, POTÉ, CO BYL PROVEDEN 

A den, kteří disbelieved jsou vystaveny ohni [bude třeba říci], "vyčerpal své potěšení pozemský život 

a těší je, tak tento den budete odměněni trest ponížení protože jsi arogantní na zemi bez práva a 

protože jsi vyzývavě neposlušný."  

(Koránu: 46/20) 

Jak jsme se zmínili dříve, děláme naše rozhodnutí volně a Alláh je schvaluje a dává co žádáme, proti 

cenu, kterou jsme připraveni zaplatit nebo riziko, jsme se. 

Ačlověk si může zvolit si současný život a být spokojen s tím místo získat potěšení Alláha a ráje. Pak 

každý den, dohoda je částečně provedena a potvrdil. Každý den osoba sklízí některé výhody dohody a 

to potvrzuje. Uživatel má možnost si vybrat nebo změnit jeho směr, nebo dohoda, dokud mu zemře. 

Smrt je celkový rozhodující bod v provedení jedné hlavní části dohody. Na straně druhé dohody 

zajistíme. Až do smrti bude dokončen provedení světské části dohody. -Li osoba je spokojen s co se 

stalo, pak není nic špatného ze svého úhlu pohledu a nikdo na vině. To je zcela osobní, jako v případě 

člověka, který rád kouření, i když kvůli kouření zemřel na rakovinu nakonec. 

A realizace zejména pozitivní ustanovení dohody pro nevěřící je dokončen v tomto světě: on může 

mít potěšen, že prosté poděkovat Boha, necítí žádnou odpovědnost vůči němu; on si užil všechny 

radosti, které on chtěl. Jak jakýkoliv protest na nespravedlnost se skutečně děje, až poté, co byla 

provedena dohoda, nevěřící nebude schopen protestovat v níže. To je proto, že v tomto bodě, 



nezbytnou součástí dohody, dobré pro nevěřící z jeho pohledu bude byly již provedeny. Dohoda 

nemusí protestoval, poté, co její pozitivní klauzule pro jednu ze stran je implementován, jak vidíme v 

následujících verších:  

A [když] pravda, slib dosáhla; pak náhle se očima těch, kteří disbelieved hledí [v hrůzu, když se říká], 

"O běda nám; jsme nedbalý spíš jsme byli potrestání."  

(Koránu: 21/97) 

8.3.4.2 -LI JEDEN OBVIŇUJE ALLÁH KVŮLI SPRAVEDLNOSTI, TO ZNAMENÁ, ŽE ALLÁH JIŽ NABÍDL MU 

NÁVOD, ALE ON VĚDOMĚ ODMÍTL 

Na druhé straně ten, kdo obviňuje Alláh na zemi spravedlnosti by si byl seznámen s hodnotou 

spravedlnosti tím, že Alláh. Takže když nespravedlivé to znamená, že vědomě on je volba být 

nespravedlivé, protože Alláh. Pokud se prosazuje spravedlnost, pak nejprve musí být jen k Alláhovi a 

další. 

8.3.4.3 KONEČNÝ VÝSLEDEK PŘEVLÁDÁ 

V Koránu je toto prohlášení:  

Stejně tak ti před odepřít až Chutnaly naši trest.  

(Koránu: 6/148) 

Zde vidíme, důraz na situaci reálného výskytu trestu. Představte si, že nevěřící vstoupí do pekla. V té 

chvíli mu bude buď věří v pekle nebo ne. Pokud věří, pak bude mít věřil založené na jeho vlastní 

pozorování a Alláh není v rozporu s jeho rozhodnutím věřit nebo ne, přesně jako tento svět, kde jsme 

si svobodně vybrat. On si vybere na základě jeho vlastních výpočtů a pozorování. To je případ výše 

uvedený verš. Pokud mu nevěří, pak přirozeně není nic a nikdo na vině. A v následujících verších je 

relevantní nabídky z projevu k nevěřící v níže: 

"To je oheň, který jste použili k odepření. 

Pak je to magie, nebo to není vidět? 

[Enter] vypalovat v něm; pak se pacient nebo netrpělivý je všechny stejný pro vás. Jste se jen být 

odměněn [za] co jste použil k tomu." 

(Koránu: 52/14-16) 

Pravda se vztahuje k co se nakonec stane. Když je vidět, co se děje, jeden ani vztáhl argument, který 

odporuje, co se děje, ani Přenést blíž argument, který je nad a mimo znalost Boha. Například když 

nevěřící se chystá vstoupit peklo, on nemůže tvrdit že Alláh nespravedlivé, protože jeho tvrzení bude 

pouze osobní, a jeho odůvodnění a jeho nedostatky budou byly již známy tím, že Alláh. Jeden tvrdí, že 

vědí lépe než Alláh že je nespravedlnost, zatímco on je potrestán za jeho nespravedlnosti, pak je to z 

důvodu jeho arogance a je to špatně. Na druhou stranu v dnešní svět se nemůže tvrdit takové 

nespravedlnost vůči sobě proto, že nevěří v Boha.  

8.4 JE-LI BŮH JE MOCNÝ A DOBRÝ DŮVOD, PROČ EXISTUJE ZLO A UTRPENÍ? 



A Alláh je vůbec znát a moudrý. 

(Koránu: 4/111) 

Alláh je moudrý. Ať si dělá, je založena na důvody podle jeho pohledu. Věci, které vidíme jako 

negativní, v tomto světě jsou také důvody.  

Na druhé straně současná fáze je dočasné fáze, která skončí v určité lhůtě. Je to přípravné fáze s jeho 

mnoha rozměry včetně fyzikální, biologické, sociální, jednotlivé rozměry pro trvalé fáze v níže. Tak co 

vidíme v této fázi je jen malá část celého obrázku. 

V mnoha případech příčinou nedůvěry je odmítnutí věci, které jsou proti nějaké osobní pocity. V 

mnoha případech příčinou nedůvěry je odmítnutí co je pozorovat, jak v prohlášení: "Já nevěřím v 

Boha, který je pro dítě zemře nevinný otec". To znamená, že by takový člověk věří v Boha jen s 

podmínkou, že zemřel bez dětí. Jinými slovy mu nevěřil, pokud Bůh je přesně podle jeho přání. Podle 

islámu pozorování převládá a Alláh není podle našich přání, je to podle sebe a do jisté míry závislosti 

co pozorujeme. To je proto, že existuje vztah mezi co pozorujeme a Alláh.  

Obecně utrpení je důsledkem Alláhova vzít zpět to, co dal. Protože neexistuje žádný Bůh než mu, že 

nebere, něco, co byl uveden nebo nakonec vytvořil někdo jiný. To je ten, kdo dává, a to je ten, kdo 

má právo vzít zpět to, co on dává. Například pro některé lidi úmrtí osoby, která má děti lze považovat 

za něco, co nesmí stát. Alláh, který dal této osoby, jeho život a ty děti jejich otec může přirozeně se 

zpět, co dal jim. Pyšnit nemůžeme být více milosrdný než Alláh, kdo dělá miliardy bytosti žijí. A my 

nemůže zavázat Alláh dát, jak chceme. 

Bytosti a události nejsou zcela dobré nebo úplně zlé. Existují aspekty pozitivní a negativní aspekty v 

mnoha případech. Opět něco, co je špatné pro někoho, to může být dobré i pro někoho jiného. Alláh 

není jen Pán těch, kteří žijí v určité době; On je Pán všech, včetně těch, kteří žijí a těm, kteří budou žít. 

Starší generace se nechat otevřít prostor pro nové. To také umožňuje věci obecně změnit k lepšímu. 

Zde je odkaz na tyto skutečnosti v následující verše: 

Říct, "O Alláhovi, majitel suverenity, dáte suverenity, kterému budete a budete mít suverenity, od 

kterého budete. 

Uznáváte, že koho budete a budete koho budete pokorný.  

V ruce je [vše] dobré. Skutečně jste nad všechny věci kompetentní. 

Způsobit noční vstoupit na den, a způsobit den do noci; 

A přinést živé z mrtvých, a přinést mrtvé z živých. 

A dáte ustanovení, kterým budete bez účtu."  

(Koránu: 3/26-27) 

V mnoha případech zlo je vnímána jako zlo, protože je méně dobré ve srovnání s lepší situací; Ačkoli 

tato zla situace je v zásadě dobré a uspokojivé. Například pokud osoba, která je vlastníkem 100 bytů 

ztratí 90 z nich kvůli zemětřesení, může být velmi nešťastný. Nicméně mnoho lidí by velmi rádi, když 

vlastnil jen jeden byt. 



V některých případech věci, které vidíme jako zlo může být většinou dobré. Mnoho věcí, které vidíme, 

jak špatný může vyvolat mnoho pozitivních výsledků. Například pro některé studenty může být noční 

můrou selhání v některých zkoušek. Ale pokud nebylo žádné riziko neúspěchu v zkoušky pak výsledky 

vzdělávání by méně uspokojivé. Následující text odkazuje na tuto skutečnost: 

Ale snad nenávidí věc a to je dobré i pro vás; a možná máte rádi něco a to je špatné pro vás. A Alláh ví, 

když víte, že ne. 

(Koránu: 2/216) 

Zlo nebo dobro jsou subjektivní, v mnoha případech. Konečné dobro nebo evilness něco bude určena 

podle ten, kdo je all vševědoucí. 

Také kvůli slabé máme jako lidské bytosti, některé události může vypadat mnohem horší, než ve 

skutečnosti jsou. Když vidíme nevinné dítě zemřít, můžeme být velmi zoufalá, protože nejsme 

schopni vytvořit; ale pro Allah je velmi snadné vytvořit ho znovu.  

Skupina zla je tvořena zločinů, které jsou vědomě spáchaných lidmi jako vraždy, podvody, krádeže. 

Zlo mezi nimi, které nejsou vyváženy v tomto světě bude plně kompenzovat a po dni rozhodnutí a 

zbytek bude zaveden pro trestní i oběť. Zde je odkaz na to v následujících verších: 

A klademe na vahách spravedlnosti pro den vzkříšení, takže žádná duše bude zacházeno 

nespravedlivě vůbec. A je-li [i] hmotnost hořčičné semeno, budeme se vyvedl jej. A dostatečné jsme 

jako účetní. 

(Koránu: 21/47) 

Tak například je může říci že Alláh nesmí dovolit, aby člověk krade dobro někoho jiného. Pokud této 

krádeže je chápán jako celý příběh, pak by jistě bylo naprosto nespravedlivé. Nicméně to není celý 

příběh. Tato situace nastane, protože Alláh připraven lidské bytosti a dal jim svobodu zvolit si jejich 

individuální a sociální rozhodnutí. Tak takové zlé skutky patří k lidské bytosti, a oni mají následky. 

Alláh stanovena sankce vůči takové činy v tomto životě jako vodítko pro nás. Na druhou stranu v níže 

jak je uvedeno výše uvedený verš zůstatek bude plně zaveden. Takže celý obrázek je krásné a 

vyvážený, i když malou část, kterou vidíme může někdy vypadat ošklivě a nevyrovnané. 

Takže úvahy z omezené nebo subjektivní úhlů pohledu může být zavádějící o vztahu zla a Alláh. V 

tomto kontextu dobro a zlo, které jsou důležité pro každého z nás by měl určit podle situace našeho 

vztahu s Alláh. Například osoba, která je v celek blaho v určitou dobu, ale ve špatném stavu v jeho 

vztahu s Alláh nemusí považovat ve skutečnosti v dobré situaci. Podobně člověk, který má vážné 

zdravotní problémy, ale kdo je v dobré vztahy s Allah je ve skutečnosti v dobré situaci. Všechny 

problémy než problémy v našem vztahu s Alláh jsou dočasné. V následující verše vidíme příklad o této 

skutečnosti: 

Skutečně Qarun byl od lidí Mojžíš, ale on je tyrannized. A dali jsme mu pokladů, jejichž klíče by zátěž 

kapela silných mužů; poté jeho lidé mu, řekl "ne jásat. Alláh není jako exultant.  

Ale hledejte, prostřednictvím které, který Alláh vám domov níže; a [ještě], ani na svůj podíl [současné] 

světa. A tomu dobrý Alláh udělala dobře pro vás. A touha korupce v zemi. Alláh není jako corrupters."  



Řekl, "Jsem jen dostal jej vzhledem k poznání, co mám." On nevěděl že Alláh zničil před ním generací, 

kteří byly větší než on v moci a větší akumulace [bohatství]? Zločinci, o jejich hříchy, není vyžadováno, 

ale [142] .  

Tak on vyšel před svým lidem v jeho ozdobu. Ti, kdo toužil pozemský život řekl: "Oh, by, že jsme měli 

jako co dostala k Qarun. Ve skutečnosti on je jeden z velké štěstí. "  

Ale ti, kdo dal znalosti, řekl: "běda vám! Odměna Allah je lepší ten, kdo věří a dělá spravedlnosti. A 

nikdo se ji kromě pacienta."  

A my země spolknout ho a jeho domov. A byl pro něj žádná společnost pomoci mu kromě Alláha, ani 

byl z těch, kteří [by] bránit.  

A ti, kdo měl si přál pro svou pozici předchozí den začal říkat: "Oh, jak Alláh rozšiřuje ustanovení, 

kterému chce jeho zaměstnanců a omezuje to! Pokud ne, že Alláh měl titul přízeň na nás, že by 

způsobily ji spolknout nás. Oh jak nevěřící nepodaří!"  

(Koránu: 28/76-82) 

Tedy jeden odešle k Alláhovi a sleduje jeho vedení, všechno je pro něj dobré. Jak řekl v Koránu:  

Co přijde k vám zboží je z Boha, ale co přijde k vám zla, [O muž], je od sebe. 

(Koránu: 4/79) 

Z hlediska lidských bytostí, máme určitou sílu, určité hodnoty a pokud věříme v Boha, věci, že 

považujeme jako negativní pro nás v první pohled bude nás silnější. Předpokládejme, že někdo měl 

zdravotní problém a že je pacient a Alláh žádá o pomoc. V tomto případě bude silnější vztah mezi ním 

a Alláh a Alláh se ocenit, že a zvýšit jeho stupně v jeho ráje. Podobné potíže aktivovat, posílí a se 

objevují naši vnitřní pravomoci jako škoda, trpělivost a naši lásku, pro Boha a pro ostatní. Ale 

samozřejmě nebude stejný pro všechny takové účinky. Někteří se jít proti Alláh vzhledem k takové 

události, jako by byly lepší než mu. Tak takové události bude sloužit jako testy stejně. To je stručně 

vysvětlena v následujících veršů:  

A my vás jistě test s něco strachu a hladu a ztráta bohatství a životů a ovoce.  

Ale dát dobrou zvěst pro pacienta, který, když udeří katastrofa je, řekněme, "opravdu patříme k 

Alláhovi, a skutečně mu se vrátíme."  

To jsou ty, na koho jsou požehnání od jejich Pán a milosrdenství. A ti, kdo jsou [správně] s průvodcem.  

(Koránu: 2/155-157) 

8.5 JAKÉ JSOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI ISLÁMU A KŘESŤANSTVÍ? 

Jako zdroj zpráv proroci Muhammad Mojžíš a Ježíš Kristus (mír se) je stejný, esencí, jejich zpráv jsou 

stejné [143]. Však současného proudu judaismu a křesťanství liší do jisté míry od původního učení 

Mojžíše a Ježíše Krista (mír se na ně). Proto existují rozdíly mezi islámu a ty náboženství. A jak vidíme 

v následujících verších, islám vyzývá Židy a křesťany k samu podstatu těchto zpráv: 



Říká, "O lidé písma, Přijďte na slovo, které je společné mezi námi a že uctíváme nebude kromě Alláha 

a s ním nic nespojuje a brát jeden druhého jako páni namísto Alláh." Ale pokud se odvrátit, pak říkají, 

"Svědectví, že jsme muslimové [odeslání mu]."  

(Koránu: 3/64) 

Takže v následujících částech budeme vysvětlovat hlavní rozdíly na základě náležitosti: 

8.5.1 BŮH 

8.5.1.1 ATRIBUTY BOHA 

V křesťanství pochopení o Bohu je následující: V pojetí Boha jsou tři osoby, které se říká, že jeden. 

Někteří křesťané to pochopit jako tří částí, které tvoří celek. Některé z nich to pochopit jako jediný 

Bůh s třemi formami. Některé z nich to pochopit jako Bůh, který se dočasně promění člověka [144]. 

Některé z nich to pochopit jako tři osoby, které mají stejný cíl [145]... Obě části nebo forem této 

jednoty jsou samci, podobně jako lidské bytosti a jsou vyjádřeny obecně jako bílí lidé v určitým věku. 

Ten druhý je Duch. Jedna z nich pokračuje od ten druhý, i když jsou všechny prvotní; pro některé je 

žádné sekvenční prioritou mezi nimi. Jedna z nich se narodil a zemřel. Tato smrt se stalo tak, že je 

oběť, a tak, že Bůh je schopen zachránit lidské bytosti od hříchu. Existují jiné společné rysy mezi 

některými částmi tohoto Boha a dalších tvorů, jako s částí jako jsou oči, uši, nos, hmotnost...  

Podle islámu Ježíše-Krista (mír se na něj) nikdy neřekl, takové věci. Vyučoval podobně jako 

Mohameda (mír se na něj). Podle islámu Bůh je jeden. On se neskládá z formulářů, verze a různé 

osoby. On je na rozdíl od nic. v islámu, Bůh je Pán všech, on není člověk, on je Bůh všech vesmírů. On 

je Bůh mravence, ale i on je Bůh všechny galaxie, a on je ani muž, ani žena. On je za to, co můžeme 

představit. Nemůžeme srovnávat ho s lidskou bytostí. 

V následujícím verši Bůh jasně odmítá Trojice: 

Tak věří v Alláha a jeho posly. A neřekl, "Tři"; ustat je to lepší pro vás. Vskutku Alláh je ale jeden Bůh. 

Vznešené je on nad má syna. 

(Koránu: 4/171) 

8.5.1.2 VZTAH S BOHEM 

Na druhou stranu v křesťanství je Bůh útlumu se lidé určitým způsobem. V křesťanství Boha sacrifices 

svého syna za lidské bytosti. 

Podle judaismu a křesťanství je organický vztah mezi Bohem, Židy a křesťany. Ale podle Koránu, ani 

Židé, křesťané, ani žádná oprávnění, nebo nějaký zvláštní vztah s Alláh. Následující verše to vysvětluje:  

Ale Židé a křesťané říkají,  

"Jsme děti Alláha a jeho milovaná." 

Řekněme, "Pak proč mu potrestat vás za vaše hříchy?" 

Spíše jsou lidské bytosti v rámci těch, on vytvořil. On odpustí koho on chce, a on trestá koho on chce.  



A Alláh patří panství nebe a země a ať je mezi nimi a k němu je [poslední] destinací.  

(Koránu: 5/18) 

Podle křesťanství úspěch je skrze Krista Ježíše (mír se na něj). Ale podle islámu existují objektivní 

kritéria, která musí být splněna, aby bylo úspěšné, jak je vysvětleno v následujících verších:  

To nebude podle své touhy [muslimové], ani ti lidé písma [Židé a křesťané];  

Každý, kdo pracuje zlo, se mají náhradu tohoto nařízení, a on nenajde, chránič nebo pomocné kromě 

Alláha. 

(Koránu: 4/123) 

8.5.2 PROROK 

Podle dnešního hlavního proudu křesťanství Ježíše-Krista (mír se na něj) je Bůh. Podle judaismu je 

falešný prorok a lhář. Podle islámu je lidská bytost a poslem Alláha a Mesiáše, jak je vysvětleno v 

následujících verších:  

Rozhodně jim disbelieved, kteří říkají, že Alláh je Kristus, syn Marie. Řekněme, "Pak kdo mohl zabránit 

Alláh vůbec pokud on měl v úmyslu zničit Kristus, syn Marie, nebo jeho matkou nebo všichni na 

zemi?" A Alláh patří k panství nebe a země a ať je mezi nimi. Vytváří to, co on chce, a Alláh je nad 

všechny věci kompetentní.  

(Koránu: 5/17) 

 

Nebesa téměř prasknutí z nich a země rozdělí otevřené a hory kolaps v devastaci že jim atribut 

Beneficent syna.  

A to není vhodné pro Beneficent, že on by měl mít syna.  

(Koránu: 19/90-92) 

 

Mesiáš, syn Marie, nebyla ale messenger; [jiné] posly prošly před ním. A jeho matka byla zastáncem 

pravdy. Oba zvyklí jíst jídlo. Podívejte se, jak děláme jasně jim příznaky; pak se podívejte, jak jsou 

pošetilý.  

(Koránu: 5/75) 

Prohlášení Ježíše Krista (mír se na něj) v John/12/49-50 make je jasné, že řekl, že byl messenger. V 

těchto veršů se jasně říká, že: on nemluvil o sebe, ale že Pán, který mu poslal mu dal přikázání o co 

říkat a co mluvit. A že ať mluví, mluví stejně jako pán mu řekl. 

Znovu, jak vidíme v John/17/11, vztah Krista Ježíše (mír se na něj) Allah je v jeho jazyce většinou 

podobenství a jejich jednota je jednota z hlediska jeho poslušnost svého pána: V tomto verši, ptá se 

Pán chránit věřící v jeho jménu tak, že mohou být, jak on a Pán se jedna. 



Podle islámu, proroka Mohameda (mír se na něj) je jen člověk jako my, jak jasně a výstižně vyjasněna 

v následujících verších: 

Říci, (O Muhammad) " " jsem jen člověk jako ty, kterým bylo zjištěno že váš Bůh je jediný Bůh. Tak 

kdo by doufat schůzku s jeho pán ať spravedlivý práce a spojovat v uctívání jeho Pána každý. " "  

(Koránu: 18/110) 

Člověk je jako bod, když Porovnáváme na zemi; země je jako bod, když Porovnáváme jej do sluneční 

soustavy. Naše Sluneční soustava je jako bod, když jsme se porovnat s naší galaxie. Naše galaxie je 

jako bod, když jsme porovnat na miliardy galaxií, které byly objeveny až nyní. A všechny tyto galaxie 

jsou možná jako bod v rámci našich prostor-čas a našeho vesmíru. A náš prostor-čas je možná jako 

bod, když jsme v porovnání space-times a vesmíry, které Alláh vytvořili. A všechny jsou mnohem nižší 

než bod, když ve srovnání s co Alláh může vytvářet a udržovat. Tak jak je to možné přiřadit podobnost 

mezi Boha a člověka, který je tak slabý, ve srovnání s co Alláh stvořil? A jak může člověk říci aby se 

jeho syn? 

Navíc, podle Koránu, Ježíše (mír se na něj) byl ani zabit ani ukřižován [146] , jak je vysvětleno v 

následujících verších:  

A pro jejich nedůvěru a jejich říká proti Mary velký pomlouvat,  

A [pro] jejich říká "jsme opravdu, zabil Mesiáše, Ježíš, syn Marie, Posel Alláha." A oni ho nezabil, ani 

to že ukřižovali ho; ale zdálo se, tak jim. A opravdu, ti, kteří se liší nad ním jsou pochybnosti o tom. 

Nemají žádné znalosti o to, kromě následujících předpokladů. A že nezabil ho, pro některé. 

(Koránu: 4/156-157) 

8.5.3 METODIKA 

Trojice věřil tradiční křesťané vyvolává otázky jako: Pokud je Bůh otec má matku jako dobře [147]? 

Pokud je Bůh otec a kdo je otcem tohoto otce? Kdo koordinuje mezi otcem a synem, zejména v 

případě, že existují konflikty? Pokud jsou stejné, proč existují tři osoby? Pokud nejsou stejné, jak jsou 

jedno...? Pokud existují více než jedné části nebo formy Boha, jak víme, že neexistuje žádný čtvrtý díl 

nebo formulář nebo jiný Bůh? Kdo vytvořil nos, oči... Ježíše (mír se na něj)? Jsou to self-creator a 

pokud ano co procesem? Které jsou self-creator proč by Věříme v Boha, když vidíme, že podobné věci 

ve vesmíru?   [148]  

Takové otázky jsou velmi důležité, že se vztahují k metodice jedince, který se rozhodne náboženství. 

Tyto otázky jsou také důležité v tom, že se vztahují k samu podstatu pojmu "Bůh". Například pokud 

někdo věří, že jeho tričko je Bůh, pak co znamená koncept Boha by pravděpodobně liší od Muslim 

nebo křesťanem znamená koncept Boha. Takže k této osobě koncept Boha je jen volitelné koncept s 

bez průchodnost. Není tedy vedl tím, co on poznamenává ve vesmíru a logický proces. 

Když někdo nemůže vysvětlit sám pro sebe takové otázky o koherentní logiky, pak on přijímá 

odpovědi a přesvědčení bez výslechu, a to právě prostřednictvím dogma [149]. Takže pokud je to bez 

výslechu, proč by si vyberte jinou víra nebo nevíra bez výslechu? Však v islámu téměř každý Muslim 

věří, že on by měl a mohou bránit své přesvědčení pomocí logiky, jak je uvedeno v Koránu. 



8.5.4 SVATÉ KNIHY 

V závěti staré a nové jsou předpovědi o budoucí posly a zprávy Alláha. Například ve starém zákoně / 

Deuteronomium/18/18-19 čteme: "já se zvedneme nahoru prorok z řad jejich bratry, jako tobě a 

bude klást slova do úst; a on bude mluvit jim všem, že jsem se mu velení. A to musí projít, že kdo 

nebude naslouchat jest moje slova, kterých se bude mluvit v mém jménu, jsem bude vyžadovat to o 

něm."  

A v Novém zákoně / John 16/12-13 Ježíše-Krista (mír se na něj) říká: Mám ještě mnoho co říci k vám, 

ale vy nemůžete nyní nesou. Howbeit když přijde on, Duch pravda [150], on vás provede pravdě: pro 

on nebude mluvit o sebe; ale vůbec se musí slyšet, že on hovoří: a on vám ukáže, co má přijít.  

Tak, to bylo jasné, ze slov Ježíše Krista (mír se na něj) že bylo třeba pro budoucí Boží poselství a 

budoucí messenger [151]. Tak poselství Ježíše Krista (mír se na něj) nebylo přijato zcela podle jeho 

Společenství [152]. Pro Židy, kteří očekávají, že Mesiáš přijde také existují významné věci být splněn; 

Takže pro Židy i judaismus kompletní zatím není. Však s proroka Mohameda (mír se na něj) poselství 

Alláha byl dokončen pro lidstvo v nejjasnějším a nejucelenější způsob, jak vidíme v následující verše: 

Tento den jsem se zdokonalil pro vás vaše náboženství, 

A dokončil mou přízeň na vás, 

A schválila pro vás, 

Islám jako náboženství. 

(Koránu: 5/3) 

 

Muhammad není otec [žádné] jeden z vašich lidí, ale [je] Posel Alláha a poslední z proroků. A Alláh 

má úplnou znalostí všech věcí [153] . 

(Koránu: 33/40) 

Tak, jak Koránu je poslední božské poselství na rozdíl od předchozích svaté knihy, Alláh dává záruku, 

že on bude chránit:  

Opravdu je to my, kdo poslal Koránu a Vskutku, budeme jeho opatrovníka. 

(Koránu: 15/9) 

A historicky byl chráněn. Dnes máme jeden Koránu, všude, který je v původním jazyce, v němž byla 

odhalena. Ale nejdříve k dispozici kopie nového zákona jsou například v řečtině. Nicméně Krista Ježíše 

(mír se na něj) mluvil v podstatě aramejštině a možná některé hebrejštiny. By každý, kdo pracoval na 

technických textů v různých jazycích velmi dobře vědí, jak moc je důležité mít text v původním jazyce, 

aby správně studovat jejich význam. 

8.5.5 TOLERANCE 



Křesťané většinou za proroka Mohameda (mír se na něj) jako falešný prorok a lhář. Židé většinou za 

proroky Ježíše-Krista a Muhammad (mír se na ně) jako falešných proroků a lháři. Muslimové věří v 

proroci Mojžíše, Ježíše a Mohameda (mír se na ně) jako pravda a respect-worthy posly Alláha. Navíc 

věří v nich je požadavek jako muslim.  

Judaismus klade důraz na národ; Křesťanství klade důraz na člověka v dějinách. Před nimi bylo jiné 

národy a osob. Ale poselství islámu není původní zpráva, není to místní zprávy a je univerzální; a 

proroka Mohameda (mír se na něm) není originální messenger nové víry v nezaměstnanosti v 

následujících verších: 

Říká, "já nejsem novinku mezi posly, ani já vědět, co udělat se mnou nebo s vámi. Jsem jen 

následovat to, co se zjevuje se mi, a já nejsem ale jasné warner." 

(Quran: 46/9) 

8.5.6 LIFESTYLE 

In Islam there is no intermediary between Allah and an individual. Allah is the Near. He is nearer to 

anyone even than his parents. Therefore there is no intermediary religious class in Islam. So for 

example if the imam is not present in a mosque, an engineer who knows how to pray can lead the 

prayer. Nobody can claim to have any privileges in the sight of Allah. To claim this is a big sin. 

Therefore there is no monasticism in Islam. In fact, as we are informed in the following verse, the 

monasticism does not exist in the very origin of Christianity: 

Then We sent following their footsteps Our messengers and followed [them] with Jesus, the son of 

Mary, and gave him the Gospel. And We placed in the hearts of those who followed him compassion 

and mercy. But the Monasticism which they invented for themselves, We did not prescribe for them: 

[We commanded] only the seeking for the Good Pleasure of Allah; but they did not observe it with 

due observance. So We gave the ones who believed among them their reward, but many of them are 

defiantly disobedient.  

(Quran: 57/27) 

As we see in the following verses even in the religiously most important day of the week, Muslims 

are recommended to go to their work after the main prayer which lasts for approximately half an 

hour: 

O you who have believed, when the call is made for the prayer on the day of Friday, then proceed to 

the remembrance of Allah and leave trade. That is better for you, if you only knew. 

And when the prayer has been concluded, disperse within the land and seek from the bounty of Allah, 

and remember Allah often that you may succeed.  

(Quran: 62/9-10) 

A person who does his business in a righteous and just way with the intention to get the pleasure of 

Allah is considered to be praying. This statement of Prophet Muhammad (Peace be upon him) is a 

good indication in this respect: “The truthful and honest tradesman will be with the prophets, 



truthful persons and martyrs on the Day of Judgment [154].” So, in Islam worldly life and religious life 

are combined. 

While there is no religious class and monasticism in Islam, everyone is expected to have a strong 

relationship with Allah. The frequent daily prayers are a good example in this respect.  

Salvation in Christianity is believed to be through Jesus-Christ (Peace be upon him). So for example a 

person who does evil deeds but believes in Jesus-Christ (Peace be upon him) as god, is in a better 

situation than someone who believes only in Allah as god and does good deeds. So the effect of 

doing good deeds is limited in Christianity.  

V křesťanství předpokládá se, že některé lidské bytosti jsou prostředníky mezi Bohem a další. V 

křesťanství je první zákon v tomto ohledu že Bůh obětoval svého syna, nebo se stal člověk s cílem 

zachránit lidstvo. Na druhou stranu v určitých hodnotách je praxe zpovědi, ve kterém lidé vyznávat 

hříchy k určitým lidem, aby být odpuštěno. Nicméně v islámu, neexistuje žádný prostředník mezi 

Alláh a jednotlivce. 

8.5.7 DĚDIČNÉHO HŘÍCHU 

V křesťanství je víra v dědičného hříchu. Toto přesvědčení je následující: první muž a žena dopustil 

hříchu. Následující generace dědí tento hřích. Chcete-li odstranit tento hřích musí se obětovat. Bůh s 

cílem zachránit lidské bytosti, které miloval hodně, dal svého syna jako oběť. Takže díky jeho syn 

lidské bytosti se zbavit hříchu. 

Podle islámu pojem dědičného hříchu není přijatelné: první muž a žena zhřešili. Nicméně požádal o 

odpuštění proto, že hřích a Alláh jim odpustil. Následující text se vztahuje k tomuto: 

Pak Adam dostal od svého pána, [Někteří] slova, a on přijal jeho pokání. Opravdu je to on, kdo je 

přijetí pokání, milosrdenství. 

(Koránu: 2/37) 

Takže neexistuje žádný hřích převezmou jiní.  

Navíc v islámu hříchy nejsou děděna. Tak každé dítě narodí čisté a čisté od všech hříchů, které jeho 

rodiče potvrdily. V Koránu Alláh dal mnoho příkladů v tomto ohledu: například Prorok Abraham (mír 

se na něj) byl synem nevěřící; syn Noah prorok (mír se na něj) byl nevěřící.  

Alláh není třeba dát žádné oběti, aby někoho odpustit. Jak dlouho člověk upřímně požádá o 

odpuštění, lituje svého hříchu, se snaží dělat dobré skutky lze zrušit jeho špatné skutky a zlepšuje sám, 

co mu může být odpuštěno Alláh. Jedním z jeho jména je Forgiver.  

Na druhé straně v islámu nikdo budou nést břemeno jinou, pokud neexistuje vztah příčiny a následku. 

Tak Ježíše (mír se na něm) není povinen nést hříchy ostatních. 

8.6 JE TU NĚJAKÉ PROROCTVÍ V PŘEDCHOZÍCH SVATÉ KNIHY O PROROKA MUHAMMADA? 

POKUD JE TO, CO JE TO? 

Ti, kterým jsme dali písmo ho znám, protože vědí, že jejich vlastní syny. Ale opravdu, strana je zakrýt 

pravdu, když vědí, že [to]. 



(Koránu: 2/146) 

 

Takže pokud jste na pochybách, [O Muhammad], o to, co jsme odhalily, pak zeptejte těch, kteří byli 

ve čtení písma před vámi. Pravda rozhodně přijít k vám od Pána vašeho, tak nikdy mezi nevěřící.  

(Koránu: 10/94) 

Ve starém a Novém zákoně existuje mnoho prorokuje o proroka Mohameda, jak vysvětluje Alláh v 

Koránu. Starý a nový zákon byly napsány mnoho století před proroka Mohameda (mír se na něj) se 

narodil. I v dnešní neoriginální a nepřímé verzích těchto svatých knihách můžeme vidět mnoho z nich. 

Některé z těchto proroctví jsou takto [155] : 

8.6.1 RELEVANTNÍ INFORMACE O PROROK MUHAMMAD A KORÁN V DEUTERONOMIU/33 

V následující verše, vidíme odkaz Mojžíše, Ježíše a Mohameda (mír se na ně.) a jejich umístění. Pokud 

jde o proroka Mohameda (mír se na něj), je tu odkaz i na dobytí Mekky proroka Mohameda s 

kamarády přibližně 10.000. Opět v následujících verších je odkaz na zákon proroka Mohameda (mír 

se na něj) přinesl - zákon na základě Koránu-. 

Verše v Deuteronomiu 33/1-2 jsou následující: A to je požehnání, jimiž Mojžíš muž Boží požehnání 

dětí Izraele před svou smrtí. A on řekl PÁN přišel [156] ze Sinaje a vStav z Seir jim; on zářil dále od 

mount znovuotevříta přišel s deseti tisíce svatých: z jeho pravé ruky ohnivé zákon pro ně šli.  

The Bible informuje a potvrzuje, že prorok Mojžíš obdržel zjevení od Boha v Mount Sinai   [157] že 

Ježíš Kristus žil a obdrželi zjevení od Boha v Juda definován také s hoře Seir   [158] ; a že prorok obdrží 

zjevení od Boha v regionu znovuotevřít která také překrývá s dnešní Mekky (psáno také jako Bacca v 

Koránu) a že on bude plnit velký úspěch s 10.000 lidí, a že mu přinese zákon. Můžeme vidět, že pro 

poslední poselství Alláha použil sloveso lesk, zatímco Mojžíš a Ježíš slovesa "přijít" a "růst" byly 

použity respektive. Použití slovesa lesk nám připomíná proroctví, které Ježíš vysvětluje jako "on vás 

provede pravdě" v verš evangelia 16/13. Opět to nám připomíná záruka, získané Alláh v Koránu že 

bude chránit Koránu, jak tato kniha bude manifestu pro všechny. 

 

V následujícím verši v Abakuk 3/3 také tu je odkaz na zjevení z regionu znovuotevřít. 

Verš Abakuk 3/3 je následující: Bůh přišel z přítel, a svatý jednoho z připojit znovuotevřít. Selah. Jeho 

slávu pokryty nebe a země byla plná jeho Chvála [159] . 

8.6.2 RELEVANTNÍ INFORMACE O PROROKA MUHAMMADA V GENESIS 21/9-21 A GENESIS 17/19-

20 

Výše jsme se soustředili bod, který po Ježíše Krista bude větší naplnění smyslu sdělení Alláh. Dále 

odkazujeme toto plnění konkrétně se prorok Muhammad díky některé informace, které najdeme v 

Bibli: 

V následující verše z Bible vidíme, že bylo místo, kde se usadil Izmael znovuotevřít. Znovu Alláh říká, 

že v následující verše, které od Ishmael Alláh bude národ. Dnes není žádný známý národ od Izmael 

kromě jednoho Společenství známé podle islámu. Podle historie Arabského poloostrova, Ismael žili v 



Mekce a Muhammad pochází z potomků Izmael (mír se na nich) a žili ve stejném regionu. Mnoho 

zbytky a míst v Mekce, znalosti, která je k dispozici díky silnou tradici nahrávání genealogies v Arábii 

podpory to velmi jasně. Proto víme jasně že prophetship proroka Muhammada, který žil v regionu 

znovuotevřít a jeho úspěchy překrytí velmi dobře s následující prorokuje.  

To je zřejmé z následujících veršů Genesis 21/9-21 že místo, kde žili Izmael předek prorok 

Muhammad se nazývá znovuotevřít   [160] .  

Tyto verše jsou následující: A Sarah viděl syna Hagar Egypťana, který jí měl narozen jest Abraham, 

zesměšňovat. Proto ona řekl Abraham, Cast tohoto otrokyně a jejího syna: pro syn tohoto otrokyně 

nebude dědicem se svým synem, i s Izákem. A to bylo velmi těžké v očích Abrahamovy kvůli jeho syna. 

A Bůh řekl Abraham, ať to není být těžké v tvých očích, protože chlapce a protože Tvá otrokyně; ve 

všech, že Sarah kterýž řekl tobě naslouchat jest její hlas. pro v Isaac musí tvé semeno volat. A také 

syna otrokyně se I národ, protože je to tvé semeno. A Abraham vStav brzy ráno a vzal chléb a láhev s 

vodou a dal k Hagar, uvedení na rameno a dítě a ji poslal pryč: a odešel a bloudil v divočině Beerševy. 

A voda byla strávil v lahvi a ona cast dítě pod jedním z keře. A ona šla a posadil ji na zem over against 

mu dobrý způsob, jak to byl luk, záběr: pro řekla, ať mi není vidět smrt dítěte. A ona seděla over 

against mu a zvedněte její hlas a plakal. A Bůh slyšel hlas chlapce; a anděl Boha nazývají Hagar z nebe 

a řekl jí, co aileth tě, Hagar? Nebojte se; pro Bůh jest slyšel hlas chlapce, kde je. Vznikají, Zvedněte 

chlapce a držet ho v tvé ruce; pro učiním mu velký národ. Bůh otevřela oči a viděla dobře vody; a ona 

šla a láhve naplněné vodou a dala chlapce nápoj. A Bůh byl chlapec; a on rostl a usadil na poušti a stal 

se archer. A on se usadil v divočině znovuotevřít: a jeho matka vzala ho manželka z země Egyptské. 

Verše z Genesis 17/19-20 podporují také potomci proroka Ishmael že bude důležité úspěchy. Tyto 

verše jsou následující:  

A Bůh řekl: Sarah Tvá manželka tě ponesou syna opravdu; a ty budeš volat jeho jméno Isaac: a já se 

svou smlouvu s ním za věčnou smlouvu a s jeho semeno po něm. A co se týče Izmael, jsem tě slyšel: 

aj, já mít požehnal mu a učiní ho plodné a bude násobit ho nesmírně; dvanáct princové se mu zplodí, 

a udělám mu velký národ.  

8.6.3 DŮLEŽITÉ INFORMACE O FINÁLE PROROK AS VYSVĚTLENY V IZ 42/1-12 

v následující verše vidíme další předpovědi o messenger jako nositel jiného práva. Jistě Ježíš Kristus 

nepřišel s novým zákonem. V následující verše vidíme také, že zpráva, kterou přinese tento Prorok se 

nazývá "nová píseň" to splňuje dokonale hudba v Koránu a jeho časté recitace. Opět v následujících 

verších vidíme že tento Posel se vztahuje k umístění Kedar, [161], syn Izmael. Opět jsme vidět 

konkrétní odkaz na hlasité chválí a doporučuje modlitby v příkazech "měst jejich zvednout svůj hlas", 

"ať obyvatel zpívat rock, ať si křičí z vrcholku hor". A všechno ostatní v následující verše v souladu s 

výkony proroka Muhammada. 

Verše o Izajáš 42/1-12 jsou následující: hle, můj služebník, kterého jsem obhájit; moje volí, v nichž má 

duše delighteth; Dal jsem mého ducha [162] na něj: on se vyvedl rozsudek na pohany [163]. On 

nebude plakat, zvednout ani způsobit jeho hlas slyšet na ulici. Pohmožděný reed se mu přestávka, a 

len kouření se mu není vyčerpán: on tam uvedou úsudku jest pravdou. Nezklame ani nedoporučuje, 

dokud postavil rozsudek v zemi: a na ostrovech musí čekat na jeho práva. Tak praví Bůh PÁN, on, 

který vytvořil nebesa a protáhl je z; on, který se šíří dále země a že co přichází z ní; on že dává dech až 



lidí na to a ducha jim, že v nich chodit: já PÁN tě volal v spravedlnosti a bude držet tvé ruku a bude 

držet tě a dát tobě za pakt lidí, za světlo pohanům; Chcete-li otevřít slepé oči, aby se vězni z vězení a 

jim, nacházejícími se v temnotě z vězení domu. Já jsem PÁN: to je mé jméno: a moje sláva se mohu 

dát do druhé, ani moje Chvála graven obrázky. Hle, věci se přišel předat a nové věci, které si mohu 

prohlásit: dříve, než se na jaře tam já vám z nich. Zpívají jest PÁN novou píseň, a jeho chválu na konci 

země, myslíte, že jít dolů k moři a vše, co je v něm; na ostrovech a obyvatelé její. Ať divočiny a měst 

jejich zvednout svůj hlas, vesnic, které obývají Kedar : Nechť obyvatel zpívat rock, ať si křičí z vrcholu 

hory. Ať si dávají slávu jest HOSPODIN a deklarovat svou chválu na ostrovech.  

V následujícím verši vidíme odkaz na Kaba v Mekce nebo Bacca, oběti produktem v pouti. Vidíme 

také, že dům Alláhova slávy souvisí s Kedar a Nebaioth, dvě děti Izmael.  

Verši Izajáš 60/7 je následující: hejna Kedar musí být shromáždili k tobě, tobě musí ministr beranů 

Nebaioth : oni musí přijít s přijetí na důl oltář, a budou oslavovat do domu své slávy. 

8.6.4 SE STANE VELKÝ ROZVOJ A KRÁLOVSTVÍ ALLÁH BUDE PŘEVZATA Z ŽIDŮ A VZHLEDEM K 

JINÉMU NÁRODU AS ŘEKL MATTHEW 21/42-44 

V následujících veršů Krista Ježíše (mír se na něj) jasně říká, že Boží království se z Židů a vzhledem k 

dalším Společenství. Jsme vyjádřili v kontextu Deuteronomium 18/18, že Alláh zvýší messenger není 

mezi Židy, ale jeden z bratří Židů. 

Verše z Matthew 21/42-44 jsou následující: Ježíš praví jim, vy nikdy číst v písmech, kámen, které 

stavitelé odmítnuta, totéž se stane hlavou na roh: to je Pán dělá, a to je úžasný v našich očích? Proto 

řekl jsem vám, Boží království se od tebe a vzhledem k národu, že tam plody jejich. A kdo musí 

padnout na tento kámen musí být přerušeno: ale na tomu, kdo jej bude klesat, bude to brousit ho na 

prášek.  

8.6.5 ODKAZ NA MEKKY (BACCA), POUTNÍCI, STUDNY ZAMZAM, RYCHLÝ A SILNÝ RŮST MUSLIMŮ V 

ŽALMŮ 84/4-7 

V následující verše je odkazem na Mekky (což je psáno také jako Bacca v Koránu), na pouť v něm, k 

vodě Zamzam Hagar a Izmael její syn (mír se na ně), posílení a silný růst muslimů. 

Veršů ze Žalmů 84/4-7   [164] jsou následující: jak šťastní jsou ti, kteří jsou uloženy ve vašem domě, 

který vás neustále chválit. Selah. Rád, jsou lidé, jejichž síla je ve vás, jejichž srdce jsou nastaveny na 

pouť. Při jejich průchodu údolí Baca, dělají to zdroj springwater; i podzimní déšť ji přikryjeme 

požehnání. Jdou od síly na sílu; Každý se zobrazí před Bohem v Sionu. 

8.6.6 VŠEOBECNĚ ZNÁMÉ ZVLÁŠTNÍ PROROK WHO WILL PŘICHÁZEJÍ PO JEŽÍŠE V JOHN 1/20-21, 29 

V následující verše můžeme jasně vidět, že očekávaný prorok než Ježíše Krista a jiný než John (mír se 

na ně). A je jasné, že prorok je široce známé a zvláštní prorok jako mu příkaz "že prorok" se používá.  

Verše z John 1/20-21 jsou následující: A on (John) se přiznal a odmítnutí není; ale přiznal, že nejsem 

Kristus. A Ptali se ho, co pak? Jsi Elias? A on říká, já nejsem. Jsi že prorok? A on odpověděl: ne. A jak 

vidíme, v následující prohlášení v poezii John 1/29, Ježíš Kristus byl přítomen pak: druhý den John vidí 

Ježíš přichází mu. 



8.7 CO JSOU BODY MEDVĚD V PAMĚTI PŘI ČTENÍ KORÁNU? 

Koránu je slovo tvůrce, který není vůbec poškozeny, pokud se rozhodneme není na jeho pokyny, a 

kdo prospěch z naší vedeni. Korán je dopis od našeho Stvořitele, jak vidíme v následujících verších: 

Přednášet (Koránu) a váš Pán je nejvíce Generous.  

(Koránu: 96/3) 

Dal nám svobodu vybrat si jeho vedení, nebo ne. Korán je tedy pokyny pro spravedlivých, ne pro 

všechny. To je uvedeno v následujících verších:  

Vskutku Alláh není plachá prezentovat například komár nebo co je menší než to. A ti, kteří uvěřili vědí, 

že je to pravda ze svého pána. Ale ty, kteří disbelieve, říkají, "co to Alláh chtějí tímto jako příklad?" 

Mnozí klame a tím a tím mnoho vodítek. A on klame není s výjimkou vyzývavě neposlušný. 

(Koránu: 2/26)  

Měl Alláh chtěl sjednotit všechny lidské bytosti po celém Koránu, mohl snadno udělat to. Proto vážné 

budou mít prospěch z ní. Takže při studiu Koránu, člověk musí mít v mysli určité body: 

Nejprve jeden nesmí chybět základní zprávy pro detaily. Většina lidí mají tendenci být ztracen v 

detailech. Jsme doporučily Alláh mít široké vize. Zde je odkaz na to v následujících verších:  

On to je, kdo poslal vám kniha: to jsou verše, [které] přesné, jsou základem knihy; ostatní jsou 

alegorické. Ale ti, v jejichž srdcích je zvrácenost následovat část této smlouvy tedy alegorické, hledání 

neshod a hledání skrytých významů, ale nikdo neví jeho skryté významy kromě Alláha. A ti, kteří jsou 

pevně zakotvené ve znalostech říkají: "Věříme v knize; celé to je z našeho Pána: "a nikdo pochopit 

poselství, s výjimkou mužů porozumění.  

(Koránu: 3/7) 

Existuje mnoho překlady Koránu. Existují omezení překlady, jak jsou si podle lidských bytostí. I když 

jsou v poskytování základní poselství islámu, občas mohou obsahovat chyby nebo mohou omezit 

významy. Překladatelé, kteří měli tel. D. a tak dále možná vynechal detaily v původním textu. Na 

druhé straně většina jazyků nemají úroveň podrobností arabštiny. Například existují různé formy 

zájmeno "se" v arabštině pro každou skupinu dva muži, dvě ženy, více než dva samci, více než dvě 

samice. Všechny tyto různé formy "oni" se obvykle projeví v anglickém překladu pouze se slovem 

"oni". 

Proto pro seriózní a Detailní studium Koránu, jeden by měl mít více než jeden překlad nebo použít 

vysvětlení Koránu, který zahrnuje etymologie slov, křížové odkazy a příklady...  

Při čtení Koránu je třeba to vzít jako celku. Zatímco každý příkaz se hodí v jeho kontextu, může také 

vysvětlit další verše v jiné části Koránu. Například čtení poezie o stvoření nebes a země v šesti dnech 

může plést jednu. Však číst prohlášení v následujícím verši objasní den v očích Alláha není jako náš 

den: 

Den s vaší Pán je jako tisíc let těch, které jste počítat. 



(Koránu: 22/47)  

Nebo po přečtení prohlášení v následujících verších čtenář pochopí že den pro Allah není definován 

pouze rotace Země kolem sebe: 

Andělé a Duch stoupat mu během dne v rozsahu je padesát tisíc let. 

(Koránu: 70/04) 
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Vskutku ti, kdo uvěřili a hotovo spravedlivých skutky, že budou mít zahrady ráje jako ubytování, 

 

V čem se řídit věčně. Nebudou nadcházejících z ní žádný přenos.  

 

Řekněme "kdyby moře inkoust pro [psaní] slova mého Pána, moře budou vyčerpány dříve, než byly 

vyčerpány slova mého Pána, i když jsme si přivezli ji podobně jako doplněk."  

 



Říkají: "já jsem jen člověk jako ty, na nichž bylo zjištěno že váš Bůh je jediný Bůh. Tak kdo by doufat 

schůzku s jeho pán ať spravedlivý práce a spojovat v uctívání jeho Pána každý."  

 

(Koránu: 18/107-110) 

  

 

 

 

 

Do doby,  

Skutečně člověk je ve ztrátě,  

Kromě těch, kteří věřili a udělal spravedlivý skutky a poradil jeden druhého k pravdě a doporučil 

navzájem trpělivost [a vytrvalost].  

(Koránu: 103/1-3) 

  

 

 

 

________________________________________ 

   

Özgün 

And the west border was to the great sea, and the coast thereof.  

 


