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RESUMÉ
Når vi observere dette univers, baseret på vores logik og baseret på vores personlige kvalifikationer
som taknemmelighed og retfærdighed, kan vi spørge, "Hvor alle disse tjenester kommer fra?" Hvis vi
derfor omhyggeligt efter hvad vi observerer kan vi derefter opfatter én aktiv skaberen, som opretter
og udsættes for alle.
Eksempelvis ser vi milliarder af lignende ting; Vi ser, at alt er del af systemer; Vi ser, at alt kan ændres.
Disse kan gøre os forstå, at alt kommer fra én samme kilde; alt er skabt af en Creator; og at denne
Creator er kun absolut; og at alt andet er efter hans beføjelser og hans vilje. Derefter vil milliarder af
tjenester, som vi er underlagt os oprette et pres for at takke.
Derefter kan vi konkludere, at denne skaberen, som gjorde det muligt at kommunikere kan have
meddeles med os i et menneskeligt sprog samt. Så vi kan se for sådanne meddelelser, at han kan
have givet os. Derefter faktisk ser vi folk, som hævder, at de har modtaget meddelelser fra skaberen,
nemlig budbringere gerne Noah, Abraham, Moses, Jesus og Muhammad (fred være med dem).
Og vi bemærker, at det væsentlige budskab i Creator gennem alle disse budbringere er: "tro på din
sande én herre og gøre gode gerninger". Dette er det centrale budskab i Islam.

I hans meddelelser introducerer forfatteren selv som Beneficent, den aktive Doer af hvad han
Testamente og kloge. Derefter lærer han os at vi og dette univers ikke skabt og opretholdt uden
grund.
Derfor hans tjenester og beføjelser sker ikke kun midlertidigt som i de nuværende dele af vores liv.
Og vi er informeret, at efter den nuværende fase, som vi lever vil være et permanent fase. I denne
fase, permanent hans tjenester og beføjelser vil blive gennemført permanent. I denne næste fase vil
vi se konsekvenserne af uanset gode eller onde, vi gør i denne fase. Og vi smager også hans
beføjelser til en vis grad som hans andre oprettelse i den nuværende del af vores liv. Og i denne del
vil vi gøre vores "valg" om hvor vi står med hensyn til sandheden og vi vil om hvilken slags permanent
liv.
Vi bemærker også i disse meddelelser, hvis du vil være vellykket vi skal også forbedre os parallelt
med de guddommelige værdier, som vores Herren elsker som rigtigheden, ydmyghed,
taknemmelighed, venlighed, retfærdighed... Og kun hvis vi har disse kvalifikationer, vi kan være
elsket af vores Herren, elsker ham og passe på ham. Så hvis vi oprigtigt elsker ham vil vi forbedre; og
hvis vi forbedrer vi vil elske ham mere og blive elsket af ham.
Og for at forbedre os selv for disse kvalifikationer, vi har brug at følge vejledning af vores Creator.
Og ved at følge det, vi vil have tjent ham; Vi vil være i harmoni med sandheden; Vi vil være glade
fremover permanent liv; Allah vil glæde med os; og vi vil nå hans tjenester, der er forberedt til hans
retfærdige tjenere. Disse er de ultimative mål for vores liv ifølge Islam. Derfor vil vi være tilfredse,
kun hvis vi nå dem.
Og alle disse og deres detaljer, vi har fået at vide en gang mere og for evigt i vores Creator endelige
retningslinjer, som er de hellige Quran, som blev åbenbaret til profeten Muhammad (fred være med
ham), 14 århundreder siden.

1

INTRODUKTION

Ordet "Islam" betyder indsendelse til Allah[1] og fred i arabisk. Det betyder også fred ved at indsende
til den barmhjertige Gud, ved at følge hans vejledning. Som navnet på religionen, kan det defineres
som følelse og vel vidende, at Allah er med os overalt, hvor vi er; gør gode gerninger[2]; og afstå fra
dårlig handling med hensigten at påberåbe sig sin fornøjelse og hans barmhjertighed.
"Islam" er et navn givet af Allah selv at denne religion i islams hellige bog. Det er ikke et navn givet af
en marginal gruppe.
Islam er en måde vist os ved Allah All-Knower, Wise føre os til den største succes[3].
Den vigtigste kilde til Islam er Quran[4] som er islams hellige bog. Denne bog blev åbenbaret til
profeten Muhammad[5] (Fred være med ham) under 23 år i det 7 århundredeth . I Quran højttaler
som den første person er Allah, og profeten Muhammad (fred være med ham) hans ord relateret til
menneskeheden. I hele denne bog vil du have mulighed for at læse mange citater fra Quran.
Som Allah siger i Quran, er Islam en vigtig yndest for mennesker:

Denne dag jeg har perfektioneret du din religion,
Og afsluttet min favor over jer,
Og har godkendt for dig,
Islam som religion.[6]
(Quran: 5/3[7])
2

2.1

DE ALMINDELIGE FUNKTIONER I ISLAM

ISLAM ER BASERET PÅ LOGIK

I den hellige bog af Islam henviser Allah til begreber af logik, argumentation, at kende, observere og
forstå mere end 1000 steder. Vi har spørgsmål, grund. I Quran forbyder Allah efter blindt antagelser i
vores samfund og vores forfædre.
I Islam er der ingen dogmer. Den måde at være Muslim og en god Muslim begynder og fortsætter
med anvendelse af logik. Dette udelukker naturligvis ikke accepterer viden relateret fra logisk
pålidelige kilder.
Kun dem, der har efterretninger betragtes som ansvarlig i Islam.
Islam er let at forstå. Allah siger i Quran:
Ja, i skabelsen af himlene og jorden,
Og vekslen af nat og dag, er tegn på for dem af forståelse.
Hvem husker Allah[8] mens stående eller mødet eller [[9]liggende] på deres sider,
Og afspejler på skabelsen af himlene og jorden, siger [:]
"Vorherre, du ikke har oprettet dette hovedløst"
(Quran: 3/190-191)

Vi har gjort Quran let at forstå,
Så er der nogen, der vil huske?
(Quran: 54/40)
2.2

ISLAM ER BASERET PÅ KÆRLIG ALLAH OG AT VÆRE FORSIGTIG MED HAM

Han[10] elsker dem og de elsker ham.
(Quran: 5/54)

Sige, [O Muhammad], "Hvis du elsker Allah, så Følg mig, [så] vil Allah elsker dig og tilgive du dine
synder. Og Allah er Forgiving og Merciful[11].”
(Quran: 3/31)

Og [endnu], blandt folk er dem, der tager end Allah som er lig med [ham]. De elsker dem, som de
[bør] elsker Allah. Men dem, som tror er stærkere i kærlighed til Allah.
(Quran: 2/165)
Troende i Islam er klar til at give sit liv for Allah. Han[12] har en elskede, der afslører aldrig, der er én,
som altid er med ham, som ikke bryder sit løfte, der er Beneficent, barmhjertig, almægtig, nær, der
ikke behøver noget, som er skaberen af alt det, der formede ham når han var i livmoderen på sin mor.
I denne verden er der ingen elskede mere end Allah. Og kærligheden til Allah udøves i Islam i stor
udstrækning. En Muslim beder 5 gange om dagen, giver hans rigdom for Allah, giver op spise og
drikke for Allah når fastende, forsøger at gøre det gode og afstå fra at gøre ondt, for at få fornøjelsen
af Allah. På denne måde er kærlighed til Allah følte stærkt ved en Muslim[13]. Lad os lytte til Allah:
Sige, "min bøn, min rites offer, min levende og min dør faktisk for Allah, Lord of the worlds[14].”
(Quran: 6/162)
Og på den anden side er den første person til at passe på Allah: Herren kender alle, og som er i stand
til at gøre hvad han testamenter.
Nogle af de relevante vers fra Quran er som følger:
Vær forsigtig med (din pligt at) Allah,
Og ved, at du skal blive indsamlet sammen med ham.
(Quran: 2/203)

Og når det er sagt til ham, "passe på (din pligt at) Allah", han er ledet af arrogance (mere) kriminalitet.
Så nok for ham er helvede, og værste faktisk er dette sted at hvile!
(Quran: 2/206)
Være omhyggelig Allahs er vigtige årsager. Nogle af de årsager, der er nævnt i Quran er som følger:
Vær forsigtig med (din pligt at) Allah derefter, at du kan give tak.
(Quran: 3/123)

Og Vær forsigtig med (din pligt at) Allah; Allah er da swift i beregningssystem.
(Quran: 5/4)
Passe[15] Allah er især vigtigste i dette liv, og når vi er vellykket hans kærlighed er for evigt. Allah
lader os vide, en scene i herefter[16] hvor en Muslim hedder hans følelser:
De siger: "Ja, vi var tidligere blandt vores folk bange (for ubekvemt Allah).
Så Allah tillagt favor os og beskyttet os mod straf af Scorching ilden.
Faktisk brugte vi til at anråbe ham før.
Ja, det er ham, der er Beneficent, Merciful. "
(Quran: 52/26-28)
Og som hans kærlighed og antipati afhænger af, hvordan vi er, de skaber dyb følelse af ansvarlighed
og ansvar.
Så, en Muslim søger tilflugt fra ham i ham. De relevante budskaber i budbringere har været som
følger som beslægtede i Quran:
"Så flygte til Allah.
Ja, jeg er til dig fra ham en klar warner.
Og gør ikke [som lig] med Allah en anden guddom. Ja, jeg er til dig fra ham en klar warner".
(Quran: 50-51-51)
2.3

ISLAM ER OMFATTENDE

Og vi har sendt til du bogen som afklaring for alle ting og som vejledning og barmhjertighed og gode
tidender for muslimerne.
(Quran: 16/89)
Allah er All-Knower, har han givet os en vejledning, der hjælper os i alle relevante og vigtigste
anliggender, så vi kan blive vellykket. Denne vejledning giver os forklaringer om alt fra et højt niveau
perspektiv.
Islam dækker alle aspekter af et menneske: vores sociale liv, vores private liv, vores erhvervsliv, vores
bønner, vores måde at tænke på, hvad du skal gøre, hvordan skal, videnskab, vores fortid, vores
fremtid, vores succes indikatorer, etiske standarder, spirituel udvikling, vores mål, vores krop, vores
ånd, vores univers, dette liv, herefter... Det fremmer mennesker, rigdom, sundhed, tankerne, fattige,
rige, økonomi, nationerne, naboer, slægtninge, mænd, kvinder, børn, familier...
2.4

ISLAM ER UNIVERSAL

Sige, [O Muhammad], "O menneskehedens, ja jeg er Messenger af Allah til dem alle, fra ham, hvem
tilhører dominion af himlene og jorden. Der er ingen guddom undtagen ham; Han giver liv og

forårsager død." Så tror på Allah og hans Messenger, unlettered profeten, der tror på Allah og hans
ord, og følge ham at du kan blive guidet.
(Quran: 7/158)
Islam i forhold til menneskeheden, i gang med den første mand. Og Islam var Allah budskab til
menneskeheden gennem alle hans budbringere. For eksempel, i det følgende vers vedrører Allah os
Abraham og hans henstilling til sine børn om at muslimske religion:
Og Abraham pålagde sine sønner [at gøre det samme] og [så gjorde] Jacob, [siger]:
"O mine sønner, nemlig Allah, du har valgt denne religion, så ikke die undtagen mens du er
muslimer."
(Quran: 2/132)
Islam er ikke begrænset til enhver nation, person, periode eller geografiske placering.
Islam er religionen af alle budbringere af Allah og Islam er essensen af deres meddelelser. Efter én
siger[17] af profeten Muhammad (fred være med ham), der har været 124.000 profeter[18] af hvem
Allah gav hans meddelelser til menneskeheden[19]. Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus (fred være
med dem) var blot nogle af dem. Er et af kravene i Islam at tro på budbringere af Allah. For eksempel
en person, der fornægter Moses eller Jesus Kristus (fred være med dem) betragtes som budbringere
af Allah ikke som Muslim.
Alle budbringere gav den samme besked: "Tror i den ene sande Gud og gøre gode gerninger." Dette
er essensen af den universelle meddelelse af Islam.
Selv i navnet "Islam" vi kan se dens universalitet: Islam er ikke opkaldt efter navnet på profeten
Muhammad (fred være med ham), men religioner primært er opkaldt efter de vigtigste mennesker
for hver religion. Islam er navngivet med et navn, der har betydninger af universal begrebet fred og
indsendelse til Allah.
Desuden ser vi i det følgende vers, profeten Muhammad (fred være med ham) blev tildelt som en
budbringer til alle:
Og vi har ikke sendt du[20] undtagen som en barmhjertighed til verdener.
(Quran: 21/107)
I modsætning til religioner eller ideologier, der er baseret på race, Islam opfordrer og bifalder alle
slags mennesker. Ifølge Islam er alle mennesker afkom af kun én mand og kvinde. Disse bidrager
meget til den sociale rigdom og åbenhed af muslimer[21], som de lette indgangen til folk fra alle
nationer i det islamiske samfund.
2.5

ISLAM ER BASERET PÅ FRED

Som fremhævet i det følgende vers, er gode i mennesker værdifuld; at arbejde for det vil producere
positive og varige konsekvenser:
Han sender fra himlen, regn og dale flow efter deres kapacitet, og torrent bærer en stigende skum.

Og fra denne malm som de varme i brand, som ønsker kendetegn og redskaber, er en skum like it.
Dermed Allah præsenterer [Eksempel] sandhed og løgn.
Som skum, det-verdenshistoriens [bliver] forstødt; Men hvad der, som gavner menneskeheden, det
er stadig på jorden.
Dermed heller Allah frembyder eksempler.
(Quran: 13/17)
Islam betyder fred og som vi ser i det følgende vers, Allah opfordrer os til at opføre sig retfærdigt[22]
til alle, herunder disbelievers[23]:
Allah forbyder du ikke fra dem, der ikke kæmper du på grund af religion og ikke udvise du fra dit
hjem fra beskæftiger sig venligt med dem og handler retfærdigt mod dem. Nemlig elsker Allah dem,
som handler retfærdigt.
(Quran: 60/8)
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Messenger[24] har troet på det, der var descended[25] ham fra hans herre, og [så har] troende.
Alle [dem] har troet på Allah og hans engle og hans bøger og hans sendebud, siger [:]
"Vi gør ingen sondring mellem nogen af hans budbringere".
Og de sagde,
"Hørte vi og vi adlydt.
(Vi søger) Din tilgivelse, Vorherre, og at du er (endelig) destinationen. "
(Quran: 2/285)
3.1

ALLAH-EN REEL GUD-

Jeg er faktisk Allah.
Der er ingen guddom undtagen mig, så tilbede mig og etablere bøn for min erindring.
(Quran: 20/14)

3.1.1 TROEN PÅ GUD SOM ET GENERELT BEGREB
3.1.1.1 BEGREBET TRO I GENERELLE
Følg ikke måde af dem, der ikke kender.
(Quran: 10/89)

Viden er afgørende for succes. For eksempel underskriver en chauffør, der ønsker at gå til sin
destination har til ved måde, betydninger af trafikken sådan drev... Hvis han ved disse, kan han gå
sikkert til sin destination; Ellers kan han angive en forkert måde, hvor kan han gøre en stor ulykke
hvor han selv kan dø. Som i denne simple eksempel, vi har brug for viden for at nå vores mål.
Men vores viden er begrænset i alle dimensioner[26] . Vi har ingen viden ud over visse grænser med
hensyn til fortiden, fremtiden, mikro og makro niveau, om arten af ting, interne og eksterne
relationer mellem ting[27] . Vi kender eksempelvis ikke fremtiden; men endnu vi påstå, at hvis vi
lader et æble i morgen vil det falde. Igen, vi ikke ved, hvad der er under en bestemt subatomic niveau;
ikke desto mindre vi definere funktionerne i et atom, og mener i denne definition[28] . Men i
virkeligheden, for eksempel hvis vi ikke kender "alle" subatomic niveauer, betyder at vi ikke har en
sikker på, at viden om atomer; vores viden om atomer er derefter blot en tro[29] ; så har vores viden
om alt, hvad en grundlæggende begrænsning.
Desuden er vi en del af dette univers. Så er vores viden i hvert fald delvis.
Så at have maksimale relevant viden og begrænsninger i viden tvinge hver person til at danne en
overbevisning profil om alle de ting, der kan have indflydelse på ham.
De ting, der påvirker os består ikke kun af ting, som vi fuldt ud kan omfatte eller se. Der kan også
være usynlige ting, der kan påvirke os som den synlige[30] som fremhævet i de følgende vers:
Så sværger jeg ved hvad du ser
Og du kan ikke se
(Quran: 69/38-39)
Og den synlige og uset[31] er ikke isolerede fra hinanden.
Også, som vi ikke kender fuldt ud alt, for alle mennesker, herunder ateister, er vores viden om, hvad
vi ser naturligvis relateret til vores overbevisning om uset.
Og som understreget i de følgende vers tilfredshed kun med den nuværende viden om de synlige,
den arrogante fornægtelse af uset kan føre til fejl:
Snarere nægtet de
Det, som de omfatter ikke i viden
Og hvis fortolkning er endnu ikke kommet til dem.
(Quran: 10/39)

Og de har herom ingen viden. De følger ikke undtagen antagelse, og faktisk antagelse benytter ikke
imod sandheden på alle.
(Quran: 53/28)

Og når deres budbringere bragte dem klare beviser de exulted i den viden, de (selv) besad.
(Quran: 40/83)
Således danner en stærk tro profil korrekt er en af de største udfordringer, som ethvert menneske
står over[32].
Så, på grund af vores begrænsninger af viden og den tilsyneladende har brug for at have en idé om
usynligt folk har forskellige tro profiler: blandt dem, der er nogle, der pleje meget lidt om uset og tror
på og nyde den synlige som det er. Der er nogle, som ikke håber have viden om uset. Der er nogle,
som hævder at være i stand til at vide endnu uset for eksempel som værende ikke-eksisterende art.
Der er dem, der vedtager de tidligere eller samtidige tro profiler uden nogen personlige dom. Der er
dem, der skylder alt til fysiske kræfter, love og relationer... Der er dem, der skylder alle til visse
mennesker...
Metoden i Islam er at anerkende vores begrænsninger af viden om uset og derefter at foretage
fradrag om uset baseret på synlige, i stedet for at nægte uset. I Islam er det umuligt, at nogle
vejledning fra uset kan nå os afvist. Og bistand af vejledning fra sandheden er accepteret[33].
Logisk som sandheden er uafhængigt af os, er en af disse metoder ikke i samme grad af korrekthed,
sammenlignet med de andre.
De vigtigste grupper af tro og deres metoder, der er relevante i vores sammenhæng vil forklares og
sammenlignes med metode af Islam i følgende dele.
3.1.1.2 ISLAM OG DE ANDRE VIGTIGSTE TILTAG VEDRØRENDE GUD
I denne del vil vi diskutere nogle aspekter af nogle tilgange om Gud. Vi giver bare et foreløbige
oplysninger til en bedre forståelse af begrebet Gud i Islam. I en senere del vil vi forklare selve troen
på Allah; og argumenterne vedrørende Allah vil bidrage til en bedre forståelse af de andre tilgange
fra et islamisk synspunkt.
3.1.1.2.1 ISLAM OG ATEIST TILGANG
Dem du opfordre foruden Allah er faktisk tjenere som dig. Så opfordre dem og lad dem svare Dem,
hvis du skulle være sandfærdig.
Have de fødder med hvor de walk, eller har de hænder med som de hold, eller har de øjne med som
de ser, eller har de ører med som de høre?
Sige: Kald dine associates, derefter foretager en kamp (til sejre) mod mig og give mig noget pusterum.
(Quran: 194-7-195)
I ateisme generelt visse relationer styrker bestemmes og baseret på observationer af opførsel af
sagen. Og derefter disse relationer og styrker betragtes som årsagerne af, hvad der sker for at
erstatte én Creator og Sustainer.

For eksempel falder dråber med regnen sammen. Ateisme, slipværktøjer efter en bestemt rytme fald
føre til en relation, kaldet gravitation og derefter regn menes at falde på grund af gravitation[34].
Dette forhold menes at være absolut, at der er ingen, der kan ændre den.
Dog ifølge Islam, funktionsmÃ ¥ den for sagen kan ikke føre os til opdagelsen af en til en-, flere og
absolut styrker eller relationer, som bliver defineret som de reelle årsager til denne funktionsmåde.
Fordi sådanne tankegang ville være kun et forkert og cirkulær argumentation i den relation, der er
defineret helt som en konsekvens af de observerede enheder ville menes at være årsag til denne
observation. Dette skyldes også, at elementerne af hvad vi observerer ikke har øjne, ører, sind, mål
og en permanent central magt indbyrdes, så de kan handle i harmoni[35]. Derfor elementer af hvad
vi observerer er ikke selvdefinerede og de har brug for en selvforsynende og absolut id[36].
I Islam den funktionsmåde, der vi observerer og en sand gravitation relation[37] er konsekvenserne
af den uafhængige definition og design af Allah, der er en. Derfor ved at observere kan denne
funktionsmåde, opdager vi, hvordan et objekt reagerer, og vi forudsige at det vil opføre sig på en
bestemt måde i omfanget af rigtigheden af vores observation og relevante konklusioner. Denne
forudsigelse og beregning er muligt, fordi den, der gør denne begivenhed, der er muligt nu, i fortiden
eller i fremtiden er det samme. Den, der regulerer i hvert punkt er den samme. Allah har fuld kontrol
over dråberne[38] på direkte og indirekte måder.
Denne analogi gælder for alle materielle årsager og virkninger før dette forhold[39], effekter, der
udsteder på grund af dråberne[40] og deres meget funktioner[41].
Allah gav ting fælles og forskellige funktioner, så der er harmoni, forudsigelighed, sammenhæng,
skønhed inden for ting. Han kan have valgt at oprette ting, der ikke er relateret til enhver, der er
umuligt at forstå, der ikke har fælles/sammenlignelige ramme, space-time eller fælles
funktioner[42]…
Så når en absolut og eksklusive self-existence af gravitation nægtes, skal derefter der være en magt,
der definerer og skaber, årsager og virkninger[43].
Også i ateisme; alt, hvad der kan begrundes direkte med vores tidligere/nuværende erfaringer
gennem vores sensationer afvises. Der er ingen personlige magt over mennesker eller ovenfor de
skabninger, som vi direkte kan se. Denne påstand kræver en fuld viden om uset.
Igen i ateisme den synlige ses som selvforsynende: som alt synligt danner en helhed i dem de ikke
behøver nogen støtte fra uset. Ting kan findes, opretholde sig selv, flytte, handle i harmoni, selvom
de ikke har evner til at tænke, at planlægge, at se, for at høre... Denne påstand kræver en fuld viden
om de synlige.
I Islam er det imidlertid kun Allah, der er alle-Knower, som vi ser i følgende[44]:
Ja, dem, der tvister om tegn på Allah uden [enhver] myndighed have kommer til dem.
Der er ikke inden for deres bryster undtagen stolthed,
[omfanget af] som de ikke kan nå.
Så søge tilflugt i Allah.

Ja, det er ham, der er alle-hørelse, at de alle-se[45].
(Quran: 40/56)
Et andet eksempel om begreber som Gud erstattes i ateisme er tilfældigt: nogle ting ske eller
eksisterer på grund af tilfældighed. For eksempel findes som der milliarder af galakser, systemer
ligesom solsystemet kan findes af tilfældigt; og i nogle af sådanne planetary systemer er det
sandsynligt, at der findes planeter som vores; og i nogle af planeterne som vores, er det sandsynligt,
at der findes levevilkår; og i nogle af disse planeter er det sandsynligt, at der findes levende
former; …
Dette er baseret på følgende antagelser: enklere ting kommer sammen kan danne komplicerer
tingene; der er en ting, hvor tingene er helt enkle, på dette niveau kræver de ingen betingelser og de
er stabile, selvforsynende. Og som vi ser i det følgende vers, denne antagelse er ikke acceptable, som
Allah ikke er Gud kun komplicerer tingene:
Han er herre over alle ting.
(Quran: 6/164)
Ting på alle niveauer skal Allah oprettelse og bærende magt. Derfor ting på et bestemt niveau kan
aldrig fuldt ud forklares med ting, der er på "enhver" lavere niveau eller med ting i en tidligere etape,
fordi ting på ethvert niveau skal visse betingelser, og ting på de lavere niveauer er effektiv i alle
tilfælde. Eksempelvis eksistensen af dyr kan ikke fuldt forklares ved evolution og molekyler, fordi
ingen af molekylerne, atomer, DNAs... er selvforsynende.
På samme måde, beløbene for atomer, molekyler, kemiske eller biologiske hændelser ikke øger den
ultimative sandsynligheden for udseendet af enhver levende skabning. Som set i det følgende vers,
er skabelsen af himlene og jorden ikke noget mindre komplekst end skabelsen af mennesket eller
andre livsformer:
Skabelsen af himlene og jorden er større end skabelsen af mennesket, men størstedelen af
menneskeheden kender ikke.
(Quran: 40/57)
Også mens du bruger tilfældigt og sandsynligheder, mængden af ting bør tages i betragtning som en
begrænsende faktor samt: Hvis man siger: mere den antallet af galakser, de yderligere eksistens
sandsynligheder planetary systemer som vores; Dette kan kun være delvis sand. Som helhed, kan
mængden af galakser på én måde øge eksistens sandsynligheder planetary systemer som vores; Men
jo større mængden af galakser, jo større behovet for et væld af betingelser. Med andre ord samtidig
tilsætning af hvert atom øger sandsynligheden for eksistensen af en planetarisk system, reducerer
det sandsynligheden for eksistensen af det samlede beløb af atomer[46] herunder denne yderligere
atom.
3.1.1.2.2 ISLAM OG DEN AGNOSTISK TILGANG
Agnostisk tro og metodologi er baseret på bekræftelsen, som mennesker, vi ikke kan omfatte
sandheden og Gud ud over vores tidligere/nuværende erfaringer, der er relateret til vores

sensationer som vidne, rører... Ifølge denne tilgang, der er mulighed for eksistensen af hvad der er ud
over de synlige, men som mennesker, har vi ikke kapacitet til at vide det. Så vi kan ikke vide, om der
er nogen personlige magt over mennesker og over hvad vi ser.
Tilgange til Islam og agnosticisme deler, at mennesker har begrænsninger viden vedrørende uset.
Men Islam er fundamentalt forskellige fra agnosticisme i to henseender:
For det første, frem for alt der er én skaberen, som opretter oprettelse; så der er en funktionel
relation mellem skaberen og oprettelse; derfor baseret på de synlige, kan vi gøre nogle konklusioner
om uset og om skaberen.
For det andet er der, som set i den undtagelse del af den nedenfor vers, denne Creator har beføjelse
til at dele med mennesker nogle viden, som er relevant for dem. Dette er præciseret i det følgende
vers:
Og de omfatter ikke en ting af sin viden
Undtagen for han testamenter.
(Quran: 2/255)
3.1.1.2.3 ISLAM OG OVERBEVISNINGER, DER I VID UDSTRÆKNING BASERET PÅ KOMMUNIKATION
Og når det er sagt til dem, "Følg hvad Allah har åbenbaret"
De siger: "Hellere, vi vil følge, som vi fandt vore fædre, øve."
Selvom intet forstået af deres fædre, og heller ikke var de styret?
(Quran: 2/170)
Overbevisninger, der hovedsagelig er baseret på meddelelse er i stor udstrækning baseret på at
acceptere indholdet af tidligere kommunikation, hellige bøger eller traditioner uden udstrækning
tages hensyn til de logiske fradrag fra de synlige.
I Islam talt og skriftlig kommunikation af skaberen er en påmindelse, og den indeholder en metode til
tænkning. En oprindelig meddelelse af skaberen er universet; observation og dom er kritiske. Og hver
person er individuelt ansvarlig for udgifter indsats for at finde ud af, om sandheden. Han er også
inviteret til at filtrere med sin logik meddelelse kommer til ham fra sine samtidige og sine forfædre.
De følgende vers henvise til dette faktum:
Og recitere dem nyheden om Abraham,
Når han sagde til sin far og sit folk, hvad du så tilbede?
De sagde, vi tilbeder afguder og forblive dem viet.
Han sagde, at de hører du når du anråbe?
Eller har de gavn du, eller de skader?

De sagde, men vi fandt vore fædre, gør således.
(Quran: 26/69-74)

Og hver enkelt af dem vil komme til ham enkeltvis på dag opstandelse.
(Quran: 19/95)

Siger, "O folk af de hellige skrifter[47]kommer til et ord, der er retfærdigt mellem os og dem, at vi
ikke vil tilbede undtagen Allah og ikke knytte noget med ham og ikke tage hinanden som lords i
stedet for Allah. "
Men hvis de slår væk, derefter siger, "Vidner at vi er muslimer [forelægge ham]."
(Quran: 3/64)
En gruppe af de overbevisning, der hovedsagelig er baseret på meddelelse er Polyteisme. Polytheist
udfylder tomrummet af viden ved at tildele beføjelser til hvad han bemærker. Disse beføjelser
tildeles eksplicit eller implicit kan være ligesom at se, høre, selvbærende, self-organizing,
kommunikerer...
Næsten alle religioner end Islam, herunder ateisme, agnosticisme, panteisme og så videre dele
sådanne fælles grunde med Polyteisme. For eksempel i Polyteisme visse beføjelser der tildeles
afguderne mennesker gjort eller solen, moon og endda til visse mennesker, der er identificeret som
guder af mennesker. På samme måde i ateisme er visse beføjelser tildelt sagen, objekter eller
enheder af mennesker. Og en ateist tilgang gør generaliseringer: Når et eksperiment er færdig, dens
konsekvenser er generaliseret universelt, og den enhed, der anvendes i forsøget er givet visse
attributter. Visse relationer er opkaldt. Og så er der et objekt, der har visse beføjelser. Hvis en anden
eksperimentere ændringer omdefineret de tidligere resultater under visse omstændigheder, og
derefter de beføjelser eller attributter. Hvad er opfundet og kendt til en vis grad er forlænget til hvad
er ukendt, som bemærket i følgende:
"Du ikke tjener udover ham men navne som du har navngivet, du og dine fædre."
(Quran: 12/40)
Et citat af Allah fra en troende er relevant i denne forbindelse:
"Her er vores folk opsætning af Guderne ved siden af ham. Hvis kun de kunne give noget bevis til
støtte for deres holdning! Hvem er mere ondt end den, der producerer løgne og attributter til Allah?"
(Quran: 18/15)
Denne tilgang er behagelig for et menneske, da det kræver en afvisning af enhver personlig magt
over mennesket eller ovenfor hvad mennesket kan styre. Denne tilgang kræver ikke forelægge en
personlig magt, der er højere end mennesket. Det kræver en adoring ting, som mennesker har
foretaget, som afguder/vedtægter med øjne, ører foretaget af mennesker eller styrker og relationer,

der er defineret af mennesker...Denne tilgang, at fysiske enheder på samme niveau som et
menneske er stand til at gøre dette univers, findes. Denne tilgang har imidlertid ikke noget bevis, der
understøtter sig selv som det er meget delvis, subjektive og dens konklusioner kan ændres.
Vi se en henvisning til den motivation, der ligger til grund for sådanne fremgangsmåder i det
følgende vers:
Har du set den, der tager som sin Guds eget ønske? Derefter ville du være ansvarlig for ham?
(Quran: 25/43)
3.1.1.3 ALLE MENER I EN ELLER FLERE GUDER ELLER TING, DER SVARER TIL BEGREBET GUD
Hver part seriøsiteten i, som er med sig selv.
(Quran: 23/53)
En af definitionerne af begrebet Gud kan være "årsagen til alle", som vi delvis kan afslutte fra de
følgende vers:
Sige: "Alle er fra Allah".
(Quran: 4/78)

Det er Allah, jeres Herre;
Der er ingen guddom undtagen ham,
Skaberen af alle ting.
(Quran: 6/102)
Alle tror på visse forklaringer på hvad han bemærker. Med andre ord mener alle undtagen bevidstløs,
i visse thing(s), der svarer til Gud. Det højeste niveau af hver enkelt forklaringer for alle han
bemærker svarer til begrebet Gud[48] i Islam. For eksempel visse kristen kan mener at Jesus Kristus
(fred være med ham) er han fra hvem alt kommer; så dette svarer Christian Jesus-Kristus til Gud. For
eksempel kan en ateist mener, at fysiske kræfter og relationer er ting fordi der sker alt; så for denne
ateist svarer disse fysiske kræfter og relationer til begrebet Gud. Naturligvis kan ikke alle disse være
sandt på samme tid, fordi de er forskellige.
Så baseret på ovenstående definition, at Gud er årsag til alt, drøftelsen bør ikke om hvorvidt Gud
findes eller ej[49]. Det bør snarere om hvem den virkelig Gud er, og hvem reelt årsag alle er. Den
reelle Gud en gruppe af relaterede eller ikke-forretningsmæssigt forbundne fysiske love og kræfter,
Gud, solen eller Gud, måne, et menneske... eller er han en person, der er selvforsynende og
uforlignelige med alle disse ting?
3.1.2 DER ER INGEN GUD MEN ALLAH: DENNE UNIVERSET OG DETS DELE ER IKKE ABSOLUTTE, DER ER
KUN ÉN ABSOLUT MAGT

Så ved, at:
Der er ingen Gud men Allah.
(Quran: 47/19)

Tjene Allah, og Deltag ikke eventuelle partnere med ham.
(Quran: 4/36)

Og [omtale, O Muhammad], da Luqman sagde til sin søn mens han instruere ham, "O min søn, ikke
knytter [alt] til Allah. Tilknytning [ham] er faktisk stor uretfærdighed[50].”
(Quran: 31/13)

Allah tilgiver ikke, at en partner bør tilskrives ham[51].
Han tilgiver (alle) Gem, hvem han vil.
Den, som tilskriver partnere til Allah, har han faktisk opfundet en enorm synd.
(Quran: 4/48)
Som delvist forklaret ovenfor flere guder i form af afguder, eller solen eller Månen eller guder i
former for fysiske kræfter eller relationer har ikke ethvert grundlag og afviste kraftigt i Islam.
Mennesker eller andre dele af dette univers er ikke dele, repræsentanter, formularer og versioner af
Allah.
Så hvis vi afviser de falske guder, vi vil være sammen med den sande Gud som oplevelsen af Abraham
(fred være med ham):
Og dermed gjorde vi vise Abraham realm himlene og jorden, at han ville være blandt visse [i tro].
Så da natten dækket ham [med mørke], så han en stjerne. Han sagde: "Dette er min herre". Men når
den er indstillet, sagde han, "jeg ikke dem, der forsvinder."
Og da han så Månen stiger, sagde han, "Dette er min herre". Men når den er indstillet, sagde han,
"Medmindre min herre hjælper mig, vil jeg helt sikkert være blandt de folk, der er faret vild."
Og da han så Solen stiger, sagde han, "dette er min herre; Dette er større." Men når den er indstillet,
sagde han, "O mit folk, ja jeg fri fra hvad du knytte til Allah.
Ja, jeg har vendt mit ansigt mod ham, der skabt himlen og jorden, tilbøjelig mod sandheden, og jeg er
ikke af dem, der tilknyttes andre Allah."
(Quran: 6/75-79)

Dybt inde i alle der er eller var troen på Allah: på et bestemt tidspunkt mens vi ikke havde opfundet
falske guder Allah har bragt vores sjæle i eksistens, spurgt os, og vi har alle oplevet ham som vores
Herre. Dette er forklaret i det følgende vers:
Og [omtale] Når din Herre tog fra Adam børn fra ryggen deres efterkommere og gjort dem vidne for
sig selv, [siger til dem], "er jeg ikke din Herre?" Sagde de, "Ja, vi har vidnet om." [Det] at du bør sige
på dagen for opstandelse, "Ja, vi var i denne uvidende."
(Quran: 7/172)
3.1.3 METODEN TIL AT FORSTÅ, HVEM ALLAH ER OG NOGLE VIGTIGE FACTS OM HAM, AT IAGTTAGE I
VORES UNIVERS
Sige:
"Dette er min vej.
Jeg opfordrer til Allah med sikker på, at viden,
Jeg og den, der følger efter mig."
(Quran: 12/108)
3.1.3.1 GENEREL METODE
I Islam starter metoden til at forstå Allah med følelser af taknemmelighed, omhuen, observation af
universet og ræsonnement.
Næsten enhver person, der er taknemmelige og omhyggelig ville stille disse spørgsmål: hvor alle de
tjenester, vi oplever kommer fra? Hvor de smertefulde ting kommer fra? Hvorfor jeg blev født?
Hvorfor bor jeg? Næsten alle logiske person ville spørge: hvorfor vi observere er den måde, det er?
Så vi ville tildele nogle indsats til at observere og argumentation om hvad vi observerer.
Derefter som et produkt, der giver os en idé om dets producent, så dette univers også vil give os troende - en idé om dens Creator. For eksempel, når man ser Sultanahmet moskeen, han vil have en
idé om dens arkitekt, at han har visse evner om matematik, skønhed, team-building, finansiering,
planlægning og så videre. På denne måde giver det univers, vi observerer os også tanker om sin
Creator.
Skaberen er ikke for os, vi er for skaberen, derfor, han er ikke i henhold til vores forventninger; men
han er efter sig selv, og efter de rigtige konklusioner, at vi kan gøre under sin vejledning om, hvad vi
observere objektivt i universet. Allah siger som følger:
Men hvis sandheden havde fulgt deres lyster, himlene og jorden og uanset hvem der er i dem ville er
blevet ruineret.
(Quran: 23/71)
I denne henseende gør Allah i Quran, masser af henvisninger til de fysiske, biologiske, astronomiske
kendsgerninger og begivenheder.

Alt i dette univers er et tegn, der viser os enheden, beføjelserne og visse attributter for Allah.
Som intet andet end Allah er hverken selvforsynende heller creator, alt er resultatet af attributterne
for Allah. Derfor viser alt os visse attributter Allahs[52]. Nedenfor er nogle eksempler.
3.1.3.2 EKSEMPLER
3.1.3.2.1 MANGE LIGNENDE TING
Og det er han der producerer haver, trellised og untrellised, og datepalmsog afgrøder af forskellig
udformning og smag (dens frugter og dens frø) og oliven og Granatæbler, lignende og ulige.
(Quran: 6/141)
I vores univers observere vi flere ting, som er tilsvarende eller sammenlignelige. For eksempel er der
milliarder af elektroner, milliarder af lignende atomer, planter og dyr... F.eks elektroner er særskilte
enheder, men de ligner hinanden og er underlagt de samme regler.
Og som dette univers er matematisk[53], om vi ser i micro eller makro niveauer; eller i fortiden eller i
fremtiden, vi overholde altid samme situation i alt. Uanset hvad er målestok, kan vi opdele i
forskellige dimensioner og dele, der er adskilte, men som samme eller tilsvarende.
Dette viser os, at kilden til alle er det samme, og at alle er skabt og opretholdt af samme forfatter,
Designer. Vi ville ellers ikke kunne observere selv to lignende elektroner.
3.1.3.2.2 TING - HERUNDER KAUSALITET - ER DELE AF SYSTEMER
Velsignet er han i hvis hånd er herredømme, og han er over alle ting kompetente
[Han] hvem der har oprettet død og liv at teste du, hvilke af du er bedst i gerning
Og han er Majestic, Forgiving [og] der oprettes syv himlene i lag.
Du kan ikke se i oprettelsen af den mest barmhjertige enhver uoverensstemmelse.
Så vender tilbage (dine) vision (til himlen); kan du se eventuelle pauser?
Derefter tilbage to gange igen (dine) vision.
(Dine) vision vil vende tilbage til du ydmyget mens det er trætte.
(Quran: 67/1-4)
Et andet tegn på enhed for alle-Creator er, at alt i dette univers er del af systemer.
En elektron i vores øje kan være del af et atom af en celle, for vores øje, vores chef for vores krop, af
solsystemet... eller det kan være en del af andre systemer.
Vores øjne, ørerne, jorden, Månen, solen, en sten, en fugl... de er alle dele af systemer. Uanset
hvilken stikprøve, vi tager, uanset vi tage billede vil vi se, at det er del af systemer, som indeholder
systemer og dele af systemer. Alt er funktionel i forhold til mange ting.

De har alle betydninger funktionalitet og i forhold til andre. Vi kan se selv inden for samtidige ting i et
foto, vi tager. Årsagssammenhængen er også blot en del af denne helhed og blot en konsekvens af
enhed frem for alt.
På den anden side om delene ikke har magt til at planlægge, organisere eller til at analysere de findes
og de handle i harmoni i og uden for sig selv.
De ting, der danne systemer og fungere harmonisk vis at de defineres af én Creator og at de er under
kontrol af dette Creator og Sustainer. Ellers intet system kunne holde sin eksistens, og vi ville ikke
kunne gøre videnskab, for at forstå noget, at forudsige, for at beregne for at opfinde...
Som vi ser i de følgende vers, er alt "emne" til retsakter af Allah:
Derefter de ikke ser på kameler hvordan de blev oprettet?
Og på himlen hvordan det blev rejst?
Og på bjergene hvordan de blev rejst?
Og på jorden var det hvordan spredes?
Så minde [O Muhammad]; Du er kun en påmindelse.
Du er ikke over dem en controller.
(Quran: 88/17-22)
Igen ser vi i de følgende vers, vores høring kapacitet, øjne, hjerte og jorden; de er alle af en grund; og
i denne forstand er de under en enhed:
Og det er ham, der produceres for du høre og vision og hjerte; lidt er du taknemmelig. Og det er ham,
der har ganges du over hele jorden, og du vil blive indsamlet til ham.
(Quran: 23/78-79)
Ligeledes alle væsner findes mange grunde, og de er magen til os i visse aspekter, som anført i det
følgende vers:
Og der er ingen skabning på [eller inden for] jorden eller fugl, der flyver med sine vinger, bortset fra
at de er Fællesskaber som dig.
(Quran: 6/38)
Og som vi bemærker, i det følgende vers, alt lovpriser ham, og alt er en tjener for Allah, og de er
påført Allah:
Syv himlene og jorden og hvad er i dem. ophøje ham. Og der er ikke en ting, bortset fra at det
lovpriser [Allah] ved hans ros, men du forstår ikke deres [måde af] undergravningen. Faktisk er han
nogensinde mildhed og tilgivende.
(Quran: 17/44)

3.1.3.2.3 SEKVENTIEL ENHED
Og det er ham, der sender vindene som gode tidender før hans barmhjertighed, og vi sender fra
himlen rent vand, at vi kan bringe til liv og dermed en døde jord og give det som drik til dem vi
oprettet af talrige dyr og mænd.
(Quran: 48-25-49)
Vores evne til at vedrøre andre ting inden for dimensionen tid også viser os enhed frem for alt:
regnen falder, derefter frø opdeles, og derefter planter vokse, og derefter dyrene spiser planter... De
sekventielle harmonisk begivenheder viser frem for alt én magt. Alt har en retning, har et mål.
Når det regner, har Allah allerede mål i regnvejr. Men ifølge den mistroiske tilgang, regnen er bare en
isoleret fysisk hændelse; Når det regner, har ingen nogen mål at producere ved at foretage regn.
Virkelige liv er dog ikke som en film illusion. I en film mener vi for eksempel ser vi en flyvende fugl,
selvom der er blot statiske billeder, der kommer efter hinanden på en bestemt hastighed. Hvis vi
zoome ind for at afstamning af regn i reale termer tid til hjælp detaljer, vi ikke kan nå til et reelt
niveau, hvor der er kun et billede. I hvert niveau er der en bevægelse, energi, en retning. Så i
virkeligheden, se hvis vi zoomer ind inden for dimensionen tid, vi altid årsager og resultaterne er
sammen. På nogen plan vil vi kunne se kun resultater eller kun årsagerne. Derfor årsagerne kan ikke
betragtes som isolerede fra udfald[54]; og de kan ikke betragtes som den ultimative oprindelse vi
observere.
Så er tidligere baseret på fremtiden, som fremtiden er baseret på tidligere. Og alle er baseret på én
Allahs vilje, som vi ser i eksemplet i de følgende vers:
Og (vi) sendt ned, fra regn-skyer, hælde vand; at vi kan bringe frem og dermed korn og urter.
(Quran: 78/14-15)
Du vil finde yderligere detaljer, relateret til den sekventielle enhed i del 3.6 under overskriften
"Skæbne".
3.1.3.3 TINGENE KAN ÆNDRES
Sige,
"O Allah, ejer af suverænitet, du give suverænitet, hvem du vil, og du tager suverænitet fra hvem du
vil.
Du ære hvem du vil og du ydmyge hvem du vil.
I din hånd er [alle] god.
Du er faktisk over alle ting, der er kompetente.
Du forårsage natten til at indtaste dag, og du få dagen til at angive nat;
Og du bringe lever af døde, og du bringe døde fra levende.

Og du give bestemmelse til hvem du vil uden konto."
(Quran: 26/3-27)
Når vi observerer universet, ser vi, at dets dele kan ændres. For eksempel er der død, der er liv; der
er om natten, er der dag. Det er også situationen i subatomic niveauer og galaktiske niveauer.
Og hvis delene af en helhed ændres, derefter sin helhed kan også ændres. For eksempel hvis jeg kan
smelte og ændre delene af en bil, kan så jeg redesign og ændre bilen. Derfor kan denne universet,
herunder alle dens sag, dens fysiske love, sine biologiske regler og sin helhed designet og oprettet i
forskellige former, strukturer.
Nogle mennesker påstår, at de kan forklare alt med fysiske love, relationer og så videre; Ifølge dem
er på grund af fysiske love og så videre, dette univers hvad der skulle være; der er derfor ikke behov
for nogen Gud.
According to the Quran however, only Allah is absolute and anything else is subject to His Will. And
as underlined in the above quote from the Quran along with the concept of change, He is Able to do
whatever He wills. Nothing that we observe in our universe including the physical rules, relationships
is absolute. Allah may create or may have created universes where physical rules, relationships are
different. So no such physical rules or relationships can be used to ultimately explain why what we
observe happens. And therefore, this entire universe is not a structure that had to be.
In the Quran there are examples which show that nothing is absolute except Allah. The following is
one of them:
(Allah said:)
“And what is that in your right hand, O Moses?”
He said,
“It is my staff; I lean upon it, and I bring down leaves for my sheep, and I have therein other uses.”
[Allah] said; “Throw it down, O Moses.”
So he threw it down, and thereupon it was a snake, moving swiftly.
[Allah] said, “Seize it and fear not;
We will return it to its former state.”
(Quran: 20/17-21)
If by a physical rule I explain something in Turkey but not in Germany, then this rule is not a fully valid
physical rule in fact. Likewise, if by a rule I explain something only in this universe but nothing outside
this universe, this rule is not an absolute rule.
This universe itself is a specially designed universe. This universe is just a choice of Allah. It is not the
entire and absolute truth.

So if different kinds of universes may exist, the present scientific explanations are always local
explanations. And they are not absolute. If we take them as absolute, this approach will not be
scientific and it will artificially limit our knowledge potential.
Any knowledge related to science depends on our observations. If our observations were different,
our scientific knowledge would be different as well. For example, the science claims to explain why
the pen goes downwards when I let it. However, if it goes upwards when I let it, the science would
claim to explain it again. Our scientific knowledge is reactive in nature. So it does not explain why
things are the way they are, but it explains to a certain extent how things happen.
According to Islam, Allah gives His creatures their features and makes them happen. So, the physical,
biological… rules are necessary for practical reasons and they increase the greatness of the art of
Allah, the beauty and harmony in what we observe. We need these rules and features to understand
“how” things happen, so that we can use them, so that we can invent machines, so that we can solve
problems… But they are not absolute. Those are partial explanations of the experienced events.
According to Islam, the ultimate cause of what we observe and what we do not observe is the One
Creator and the One Sustainer. Therefore to consider as absolute certain relationships which can be
designed differently and to owe to them what we observe is not acceptable.
Så, hvis dette univers er blot et af alternativerne, så kun den, der har valgt det nuværende alternativ
er absolut og så "der er ingen Gud" "bortset fra Allah" der har den overordnede magt over hver ting.
3.1.3.4 TING ER PASSIV -I FORHOLD TIL AT SKABE MAGT ALLAHIkke prostrate til solen eller Månen,
men prostrate til Allah, der oprettede dem.
(Quran: 41/37)

Har de fødder, som de gå?
Eller har de hænder, som de strejke?
Eller har de øjne, som de ser?
Eller har de ører, som de hører?
Sige, [O Muhammad],
"Kalde dine partnere og derefter conspire imod mig og give mig noget pusterum."
(Quran: 7/195)
Hver ting har en eksistens vilje, magt og viden af Allah. Elementerne i en ting, og de systemer, der
indeholder denne ting har også sådan en eksistens vilje, magt og viden af Allah. Dette forhold mellem
Allah og noget er unik. Der er ingen lignende forhold blandt end Allah. Dette er parallelt med den
grundlæggende kendsgerning, at Islam, der er anført i det følgende vers:

Der er ingen Gud men Allah.
(Quran: 3/62)
Derfor er intet objekt, vi observerer selvforsynende eller absolut. Når jeg siger "denne tabel er små",
endda funktionen af beskedne hører ikke faktisk til denne tabel, denne funktion er ikke inde i denne
tabel. Tabellen er små kun relativt til noget andet. Det samme gælder for delene af tabellen samt.
Denne analogi gælder for andre funktioner i tabellen, herunder dens masse, sin energi, dens
funktionalitet, dets farve... Dette er ikke kun for vores forståelse, men for meget og for meget
attributterne for tabellen.
Tabellen kan ikke har nogen funktion over alt andet, undtagen hvis det er defineret og andre ting
som del af et veletableret koordinatsystem med alle dets dele, defineret af den samme definer.
Så hver af de ting, vi observerer, har brug for enhed Creator "One" og "One" Sustainer over dem, for
at eksistere og betyder noget.
Allahs enhed er først og fremmest koncis forklaret i de følgende vers:
Sige:
"Han er Allah, ene
Allah er den selvforsynende[55]
Han hverken avler eller er født..
Og der er ingen sammenlignelige ham. "
(Quran: 1-112-4)
Som vi ser i det følgende vers, har alt, hvad der findes dens foranstaltning i synet af Allah:
Og alt det med ham er ved (god) foranstaltning.
(Quran: 13/8)
Derfor er der kun én Gud og uden hans enhed frem for alt, intet kan eksistere, intet kan betyde noget,
intet kan have nogen attributter. Der findes ingen andre guder samtidig eller fortløbende. Han er en
altomfattende Gud. Han er den ultimative og umiddelbar årsag til alle. Han er ikke en delvis årsag.
3.1.3.5 NOGLE KENDSGERNINGER, DER FØRST OG FREMMEST VISER OS AF ALLAHS ENHED
Og ikke fraværende fra din Herre er nogen [en del af en] atom's vægt inden jorden for himlen eller
[alt] mindre end eller større, men at det er i et klart register eller.
(Quran: 10/61)

Velsignet er han i hvis hånd er suverænitet, og han er Able gøre alle ting.

(Quran: 67/1)
Vi kan iagttage andre eksempler, som viser at der er en enhed over hver ting og frem for alt. For
eksempel hvis jeg slipper en pen på jorden, ved jeg, at indtil den når jorden, jorden vil rotere en
bestemt vinkel eller en foton på en stjerne vil gå en vis afstand. Foton kan ikke fortsætte en
millimeter uden skrider en vis afstand, pennen og omvendt.
Men dyb vi gå i micro niveauer, dog bagud vi gå i gang, vi observere den samme situation.
Harmonien i space-time og vores evne til at beregne, sammenligne, forudsige og nyde Vis enhed
frem for alt. Denne harmoni viser selv om der er multiplicitet i dette univers, at alt er de vil og én AllPowerful Gud beføjelser.
3.1.4 NAVNENE PÅ ALLAH
Han er Allah, end hvem der er ingen guddom, Knower af uset og den bevidnet. Han er Beneficent,
Merciful.
Han er Allah, end hvem der er ingen guddom, suveræne, Pure, fred, Bestower tro, opsynsmanden,
Majestic, Compeller, overlegne.
Glory to Allah! (Høj er han) ovenfor uanset de knytte til ham.
Han er Allah, skaberen, initiativtageren, Designer; Ham tilhører de smukkeste navne.
Uanset hvad er i himlene og jorden undergravningen ham. Og han er Majestic, kloge.
(Quran: 22-59-24)
I Quran lader Allah os vide, mange af hans attributter. For eksempel den ene, The Creator, The
Designer, The Knower, Beneficent, Merciful, The Forgiver, i nær, The Truth, The Mighty Doer af hvad
han testamenter...
Hans enhed er meget vigtige for alle hans attributter. En Gud, som ikke er almægtig kan for eksempel
være Creator. En Gud, som ikke har kendskab kan ikke være Beneficent... I Islam er derfor ikke
forskellige guder, der har forskellige attributter. Der er en henvisning til dette i det følgende vers:
Der havde været inden for himlene og jorden guder foruden Allah, de[56] begge ville er blevet
ruineret. Så ophøjet er Allah, Herren af tronen over de beskriver.
(Quran: 21/22)
Og han lader os også vide, at han er Incomparable. Han tilflyttere ikke, og heller ikke er han enbårne.
Han er hverken mandlige eller kvindelige. Han er ikke begrænset med plads eller tid. Så er derfor
hans billeder kan ikke udstedes, og der er ingen billeder af Allah i moskeerne eller andre islamiske
steder.
Allah er vores bedste ven, som også er kilden til den største kærlighed[57]. Han er vores faste ven. En
af hans navne er den ven. Han er med os, hvor vi er. Han har fuld viden om os, og han har hele
magten over os. Allah kender os, når vi var i skød af vores mødre, han kender os, når vi dør. Han
kender vores hemmeligheder, han kender vores svagheder. Han behøver ikke noget fra os, men han

giver os milliarder af tjenester hvert sekund. Han opfordrer os til hans barmhjertighed og tjenester.
Men vi er begrænsede i at reagere på hans opkald.
Allah er kloge.
Alt kommer i sidste ende fra ham. Som sagt i Quran i kapitel 53 vers 43, han er den, der gør at grine
og han er den, der gør at græde[58]. Men hans barmhjertighed er større.
Allah er i nær. Han er nærmest os selv end vores forældre. Der er ingen mellemled mellem os og
Allah. Der er derfor hverken religiøse hierarki eller religiøse klasse i Islam. For eksempel hvis den
imam, som er den person, der fører bøn i moskéer ikke er til stede, en ingeniør eller en sælger eller
en anden person, der kender medføre hvordan at bede bøn. Således beder en Muslim kun og direkte
til Allah.
3.2

HEREFTER

Derefter du mener, at vi oprettede du formålsløst og at os du ikke vil blive returneret?
(Quran: 23/115)
3.2.1 BESKRIVELSE
På den dag vi skal opløfte himlene ligesom en rulle af skrifter; ligesom vi stammer fra den første
oprettelse, så udarbejder vi det igen.
Det er vores løfte, og vi vil opfylde det.
(Quran: 21/104)

[Det er] dagen jorden vil blive erstattet af en anden jorden,
og himlene [samt],
og alle skabninger kommer før Allah, den ene, Prevailing.
Og du vil se de forbrydere, der dag bundet sammen i lænker,
(Quran: 14/48-49)

Der [ikke] er kommet på mand en frist når han ikke var en [selv] nævnte ting?
Ja, vi skabte mennesket fra en sperm-slip blanding, kan vi forsøge ham; og vi gjorde ham høre og se.
Vi lede ham til måde, være han taknemmelig, eller skal han utaknemmelige.
Vi har faktisk forberedt for disbelievers-kæder og håndlænker og a blaze.
Ja, retfærdige vil drikke fra en kop [vin] Hvis blandingen er af Kafur,

En foråret [retfærdige] ansatte i Allah vil drikke;
De vil gøre det gush frem i kraft [og overflod].
De [er dem der] opfylde [deres] vows og bange for en dag, hvis ondskab vil være udbredt.
Og de giver mad på trods af kærlighed til det til de trængende, barnet og bundne
[Siger], feed"vi du kun for ansigtsudtryk af Allah.
Vi ønsker ikke fra du belønning eller taknemmelighed.
Faktisk frygter vi fra vor Herre en dag barsk og sørgeligt."
Så vil Allah beskytte dem mod ondet dag,
Og give dem radiance og lykke
Og vil belønne dem for de tålmodigt udholdt med en haven [i Paradise] og silke [klæder].
[Vedkommende] liggende deri på smykket divaner.
De vil ikke se deri enhver (brænding) Solen eller [frysning] koldt.
Og nær over dem er dens nuancer
Og dens grupperet frugter skal plukkes vil sænkes i overensstemmelse.
Og der vil blive omdelt blandt dem fartøjer af sølv og goblets af krystal,
Og goblets lavet af krystalklare sølv, de har fastlagt foranstaltningen.
Og de får til at drikke en kop [vin] Hvis blandingen er af ingefær
[Fra] et springvand i Paradise navngivet Salsabeel.
Der vil cirkulere blandt dem unge drenge gjort evigt.
Når du ser dem, du skulle tro dem (så smuk som) spredt perler.
Og når du ser der [i Paradise], vil du se fornøjelse og stort herredømme.
Indbyggere vil være grønne klæder af fint silke og Brokade.
Og de vil være smykket med armbånd sølv
Og deres Herre vil give dem en rensende drink.
[Og man vil sige], "det er faktisk for dig en belønning,
Og din indsats er blevet værdsat."
(Quran: 1-76-22)

Faktisk bliver kriminelle i straf af helvede, overholder evigt.
(Pine) vil ikke blive lettet for dem, og de vil være kastet ud ødelæggelse med dybt beklager, sorger og
i fortvivlelse deri.
Og vi forkert ikke dem, men det var dem, der var lovovertrædere.
Og de vil kalde, "O Malik[59]Lad din Herre, sætte en stopper for os! "
Han vil sige, "Ja, du vil forblive."
"Vi havde helt sikkert bragt sandheden, men de fleste af dem, at sandheden, var uselskabelig."
Eller har de udtænkt [nogle] sagen? Men ja, vi udtænke [en plan].
Eller tror de, at vi hører ikke deres hemmeligheder og deres private samtaler?
Ja, [vi], og vores budbringere er med dem registrering.
(Quran: 43/74-80)

Den dag vi vil sige til helvede, vil "Har du været udfyldt?", og det sige, "Er der nogle flere"
Og Paradise vil blive bragt ved retfærdige, ikke langt
[Det vil siges], "dette er hvad du blev lovet for hver returner [til Allah] og keeper [af sin pagt]
Hvem der frygtede den mest barmhjertige uset og kom med et hjerte, returnering [i omvendelse].
Angiv det i fred. Dette er dagen Eternity".
De vil have, uanset hvad de ønsker deri,
Og med os er mere.
(Quran: 30-50-35)

Dem, der vil have en andel af de har fortjent, og Allah er hurtig i konto.
(Quran: 2/202)
En dag vi vil dø. Og en dag vil der være slutningen af den nuværende fase, det vil sige vores univers
vil skjule for en ny start, for den endelige, stabile og permanent fase[60]. Denne sidste fase kaldes
herefter.
Benævnes i det følgende er en fortsættelse af den nuværende liv. Det er både fysiske og åndelige.
Sluttidspunktet for den nuværende fase er ikke kendt af andre end Allah.

Der vil være nogle fælles og forskellige elementer mellem den nuværende fase og den endelige fase.
Fysiske, kemiske og biologiske regler vil være anderledes til en vis grad end dem, der oplevede i den
nuværende fase.
Blanding af godt og dårligt, som vi ser i det nuværende univers vil blive fjernet, og de vil være
fremtrædende i den næste fase. Placeringerne af godt og ondt vil være forskellige. Og
konsekvenserne af gode vil være kombineret med god-doers, og følgerne af ondet vil blive koblet
med lovovertrædere. For det første vil ske i den del, der kaldes paradis eller Haverne, og sidstnævnte
vil ske i den del, der kaldes helvede. Allah ved, hvad andre dele vil være i den endelige fase.
Som nævnt i det følgende vers, vil være meget mere sammenlignet med straffen for evildoers
belønning af Allah for god-doers i herefter:
Hvem er et onde gerning vil ikke være belønnes undtagen ved lignende heraf; Men hvem ikke
retfærdighed, om mandlige eller kvindelige, mens han er en troende, dem vil angive Paradise, får
bestemmelse deri uden konto.
(Quran: 40/40)
3.2.2 TEGN PÅ HEREFTER
Og hvem ønsker belønning af denne verden, vil vi give ham dertil;
Og hvem ønsker belønning af den herefter vi vil give ham herom.
Og vi vil belønne den taknemmelige.
(Quran: 3/145)
Som vi ser i det ovenstående vers, opfordres vi i dette liv til at træffe en beslutning, der vedroerer
herefter. For at gøre denne beslutning, vi skal have en sand viden om den.
Og herefter om fremtiden ud fra en menneskelig synsvinkel.
For at forstå det, kan vi så bruge de almindelige værktøjer, vi bruger til at forudsige fremtiden:
I verdslige vilkår forudsige vi fremtiden ved at foretage generaliseringer. Vi ser f.eks., at en sten
falder igen og igen når vi Lad det igen og igen, så vi siger, at det vil falde næste gang vi lade det. Så
forventer vi den samme hændelse sker under de samme omstændigheder.
Et vigtigt begreb i vores forudsigelser er også begrebet "balance". For eksempel hvis jeg købte noget
værd at USD200, betyder det at jeg vil skulle betale i fremtiden USD200 under visse betingelser.
Et andet værktøj vi bruger ved fremtiden er de oplysninger, der gives af dem, som har en
kompetence om fremtidige begivenheder. For eksempel vi lytte til meteorologi eksperter at vide om
de fremtidige klimaforhold, og vi planlægger efter det, de siger.
Så længe vi ikke opleve herefter observationer som mennesker, vil vi bruge ovenstående værktøjer til
at forudsige fremtiden. Derfor, parallelt med Quran vores forklaringer om herefter vil fremskridt som
følger: Vi vil først nå til konklusioner om retsakter Allahs baseret på vores observationer i vores

univers; Vi vil gøre generaliseringer om dem, herunder begrebet ligevægt; og vi vil bekræfte disse
med hans ord.
Når vi observerer universet, ser vi, at Allah er aktiv, og han har evne og vilje til at genskabe. De
følgende vers tilstand på disse fakta:
Er ikke ham, der skabt himlen og jorden, kunne oprette lignende af dem? Ja; Han er skaberen, Allknower.
(Quran: 36/81)

Som vi stammer fra den første oprettelse, så udarbejder vi det igen.
Det er vores løfte, og vi vil opfylde det.
(Quran: 21/104)
Uanset hvad vi observerer i dette univers er et tegn, der viser os en ejer af ubegrænsede beføjelser
frem for alt. Vores observation giver os en konklusion at dette almægtig er kilden til milliarder af
tjenester og at han sætter sine beføjelser i aktion. Og også vi konkludere, at han er også i stand til at
bruge sine beføjelser mere udførligt.
Når vi observerer universet, vi ser, at vedrørende Allah er der to determinanter for rekreation: først
af disse er Allah evne til at genoprette, og andet er hans vilje til at genskabe. Anden vedrører
eksistensen af visse årsager og mål for ham i genopretter.
Hvis "en person" har "middel" og "grunde" til at gøre noget, og hvis denne person "lover" at gøre det,
hvis han har integritet vil derefter sandsynligvis han gøre det. I dette univers ser vi tydeligt, at Allah
er meget strenge i udførelsen af hans faktiske plan.
Så i de følgende dele vil vi analysere de midler og årsager vedrørende herefter.
3.2.2.1 ALLAH ER I STAND TIL AT GENOPRETTE
Allah som har skabt og som skaber er naturligvis også kunne genskabe som vi ser i de følgende vers:
Mener man, at vi ikke vil samle hans knogler?
Ja; Vi er i stand til at rekonstruere hans hånden[61].
(Quran: 75/3-4)
Og som vi ser i de følgende vers, skaberen, som skabte os i første omgang er naturligvis kunne
genskabe os:
Og de siger, "når vi er knogler og smuldrede partikler, vil vi være [virkelig] genopstod som en ny
skabelse?"
Sige, "er du sten eller jern; eller [enhver] oprettelsen af, som er stort inden for dit bryst. " Og de vil
sige, "Hvem vil gendanne os?"

Siger, "han, som frembragte du første gang."
(Quran: 17/49-51)
Og som vi ser i det følgende vers oprette én enkelt sjæl eller hele menneskeheden ikke gør nogen
forskel for Allah med hensyn til hvorved:
Din oprettelse og din opstandelse er som men som en enkelt sjæl.
(Quran: 31/28)
Tidligere været et argument om herefter umuligheden af at rekreation. Men i dag er dette argument
synes ikke at være meget bæredygtig og opdagelser i Genetik.
Som forklaret ovenfor, på grund af absolut "enhed" af denne All-Powerful Gud, ville der være nogen,
som ville begrænse hans beføjelser.
Så kan vi forvente ham til at begrænse sig selv for at oprette kun ét univers med kun midlertidige
konsekvenser.
Disse er alle konklusioner, som vi kan basere på vores observationer af det nuværende univers.
3.2.2.2 ALLAH HAR ÅRSAGERNE OG VILJEN TIL AT GENSKABE
Han opretter han testamenter.
(Quran: 30/54)
Det univers, vi lever er bare en speciel struktur af universet blandt et ubegrænset antal alternativer.
Der er ingen, der forpligter os til at tro, at dette er den eneste mulige figur i et univers. Hvis det ikke
er den eneste figur af et muligt univers, og hvis det skete mønsteransøgningen derefter har været et
personligt valg for dets hele faktiske tilstand. Og som vi forklarede i de ovennævnte dele, der er nok
beviser at viser os en magt over den.
Hvis dette univers er en konsekvens af en personlig vil, så vil der være mål for det på niveauet af den
relevante person, der er på et højere niveau end dette univers.
Selv om vi konstatere, at hver del af dette univers er for visse mål, og det udgør en enhed i sig selv,
ser vi på den anden side også, at det er midlertidig og ikke selvforsynende. Det er derfor hverken helt
self-defining eller helt fuldstændig i sig selv med hensyn til mål for sin helt egen eksistens.
Vi kan derfor forvente en efterfølgende fase af noget anderledes karakter hvor de personlige mål for
det højere niveau vil opnås.
Efter at have overvejet ovenfor af Allah til at genoprette, lad os til en vis grad nu overveje årsagerne
til at genoprette evne. I det følgende vil vi overveje, hvordan vores iagttagelser fører os til at forstå
herefter til grunde:
3.2.2.2.1 ALLAH ER KLOGT: HAN OPTRÆDER BASERET PÅ ÅRSAGER
Han er Almægtiges over sine tjenere,

og han er kloge, Knower.
(Quran: 6/18)

O personer, hvis du er i tvivl om opstandelsen og derefter [mener, at],
Vi oprettede du fra støv, og derefter fra en sperm-slip derefter fra en true clot, og derefter fra en
Klump af kødet, dannes og unformed, at vi kan vise dig.
Og vi afregne i de skød, hvem vi vil for en bestemt periode, så vi bringer som spædbørn, og derefter
[vi udvikler du] at du kan nå dine [tid af] modenhed.
Og blandt jer er han, som er taget i tidlige død, og blandt jer er ham, der returneres til den mest
affældigt [gamle] alder, så han ved, efter at [en gang have] viden, intet.
Og du kan se jorden golde, men når vi sender på det regn, det quivers og svulmer og vokser [noget]
af alle smukke par.
Det er fordi Allah er sandheden, og fordi han giver liv til døde, og fordi han er over alle ting, der er
kompetente, og [at de kan vide] at timen kommer ingen tvivl om det, og at Allah vil genoplive dem i
gravene.
Og af folket er ham, der uden viden, vejledning eller en oplysende bog [fra ham], at tvister om Allah
(Quran: 22/5-8)
Som vi ser i de ovenstående vers, når vi observere universet, kan vi se, at tingene sker af visse grunde
og mod visse mål. I de ovenstående vers giver Allah eksempel på oprettelse af et menneske,
forskellige ting, der er oprettet under denne oprettelse og forskellige stadier mod et bestemt mål.
Intet i disse stadier er tilfældig, er intet ubrugelig. I sagens natur alt Allah har lagt denne funktion, at
alt er i det mindste for en grund, og Allah paadraget denne funktion i alt. Uanset hvad vi observerer
viser os, at skaberen og Sustainer er kloge, og uanset hvad han opretter i overensstemmelse med
hans attributter.
Så kan vi sige, at i dens Ubeskårne dette univers ikke har et mål?
3.2.2.2.2 DER ER GRUNDE TIL DETTE UNIVERS
Derefter du tror, at vi oprettede du formålsløst
og at os du ikke vil blive returneret?
(Quran: 23/115)

Og vi skabte ikke himlene og jorden og alt, hvad der er mellem dem, for blotte leg,
Vi oprette ikke dem undtagen i sandhed, men de fleste af dem kender ikke.

(Quran: 44/38-39)
Som alt er mindst én grund, forstår vi, at Allah er klogt. Derfor skal oprettelsen af denne universet i
sin helhed-også med en grund.
Som et eksempel til at afklare dette, Antag, at finder du en pen et eller andet sted. Du ved, at dette
var gjort så det ville blive brugt til at skrive. Hvorfor? Da for det første, det blev udformet i denne
figur;for det andet var forbrugt nogle materiale for at gøre det; for det tredje kunne det materiale,
for det bruges til et andet formål; for det fjerde, den, der har gjort det ved, om at gøre en pen,
kender skriftligt; for det femte, hvis der var nogen grund, indsatsen tilbragte derefter til design og for
at gøre det ville være lige en affald, der ikke er noget rimeligt, men den person, der er i stand til at
gøre det, bør være rimelig.
Som i dette eksempel, når vi observere universet, ser vi at med sine galakser, med dens planeter med
sit liv, med dens fysiske love, med dets systemer med kunst i den, med sin skønheder, det ikke kan
gøres formålsløst. Det samme gælder også for os. Hvis vi betragter vores evne til at analysere, vores
ører, øjne... vi kan konkludere at vi ikke har været skabt bare for at spise, drikke og sove og forsvinde
for evigt.
Som dele af dette univers er midlertidige, og som det er en enorm produkt, er det derfor tydeligt, at
den oprettes for visse mål. Det ville ellers være en affald.
Vi har på den anden side ikke god grund til at hævde, at døden er slutningen. Døden er blot én af
faserne. Selv når vi var jorden, eller endda før, var der af Allahs vilje om hver af os; Derfor gennemgår
vi faser. Gennem død, vi vender tilbage til jorden, men der er ingen klare beviser, at faserne er
afsluttet. Og vi er informeret i de følgende vers, at faserne vil fortsætte indtil den afgørende fase:
Du skal helt sikkert rejser fra fase til fase (i dette liv og i herefter).
(Quran: 84/19)

Hver sjæl vil smage døden, og du vil kun givet din [fuld] kompensation på dag opstandelse.
Så vil ham, der er trukket fra ilden og optaget til Paradise lykkedes.
Og hvad er liv i denne verden bortset fra nydelse af vrangforestilling.
(Quran: 3/185)
Som vi ser i den følgende sætning fra Quran denne del af livet i denne midlertidige verden er bare for
visse grunde, og denne fase af livet er ikke den væsentlige del af liv:
Og han, som troede nævnte: "O mit folk! Følg mig, jeg vil guide dig til den rette kurs;
O mit folk! Dette jordiske liv er kun middel (til ophør),
Men herefter vil være opholdsbevis stabilitet".
(Quran: 40 / 38-39)

Nogle af årsagerne er som følger:
3.2.2.2.2.1 GENNEMFØRELSEN AF TJENESTER AF ALLAH
Han (Allah) er Beneficent, Merciful.
(Quran: 59/22)

Din Herre er en suveræn doer af hvad han testamenter.
(Quran: 11/107)

Ved, at livet i denne verden er men morskab og afledning og udsmykningsgenstande,
Og praler for hinanden og konkurrence i stigningen af rigdom og børn,
Som eksempel på en regn behager hvis [resulterende] plantevækst haveredskaber;
Derefter tørrer det og du kan se det viste gule;
Derefter bliver det [spredte] debris.
Og i herefter er alvorlig straf og tilgivelse fra Allah og godkendelse.
Og hvad er det verdslige liv bortset fra nydelse af vrangforestilling.
(Quran: 57/20)
Hvis Allah er Beneficent og mægtige Doer af hvad han Testamente, kan han oprette et miljø, hvor
han kan udstyre sine tjenester.
Allah Beneficent fortæller os, at han vilje og er i stand til at give permanent tjenester. Stedet, hvor
disse permanent tjenester er det paradis, som er perfekt at Allah testamenter. På dette sted er der
ingen smerter, ingen frygt, ingen fjende, nogen knaphed på ressourcer og ingen sorg. På dette sted er
lykke og fred[62].
Allah har også vilje for at sætte der væsener, der har visse viden og kompetence. Han skabte
mennesker med potentialerne og evne til at vælge gode eller ondet; til at gøre og ved af gode, ondet
som vi kan se i det følgende vers:
Og vi sagde, "O Adam, bo, du og din kone i Paradise og spiser deraf i [lethed og] overflod fra derhen,
hvor du vil.
Men ikke tilgang dette træ lest du være blandt lovovertrædere."
(Quran: 2/35)
Men også Allah har forbudt indgangen til den onde, arrogant, usandfærdige og utaknemmelige i
paradis. Der er en henvisning til dette faktum i det følgende vers:

Men Messias sagde:
"Børn af Israel, tilbeder Allah, min herre og din Herre. Han som associates alt andet med Allah, Allah
har faktisk forbudt paradis for ham og hans bolig skal i ilden.
Lovovertrædere skal have nogen hjælpeprogrammer."
(Quran: 5/72)
Således giver han indgangen i dette paradis for de mennesker, der oprigtigt vælger at indtaste, som
er i harmoni med de guddommelige værdier og som gøre gode gerninger. Så er det væsentlige og
permanent sted, hvor hans tjenester vil ske paradis som beskrevet i de følgende vers:
For dem, der gør er god (handling) godhed og ekstra.
Ingen mørke vil dække deres ansigter, og heller ikke ydmygelse.
De er kammerater på Paradise; de vil efterleve deri evigt.
Men de, som tjener onde gerninger, belønning af et onde gerning er tilsvarende, og ydmygelse vil
dække dem.
De vil have fra Allah ingen protector.
Det er som om deres ansigter er dækket med stykker af natten så mørk [er de].
De er ledsagere af ilden; de vil efterleve deri evigt.
(Quran: 26-10-27)
I forbindelse med de permanente tjenester af Allah er en af de grunde, som han har oprettet os i
denne fase i dette univers at give os mulighed for at træffe vores valg, de nuværende og afsluttende
faser.I de følgende vers præciserer han dette:
Og hvem ønsker belønning af denne verden, vil vi give ham dertil;
og hvem ønsker belønning af den herefter vi vil give ham herom.
Og vi vil belønne den taknemmelige.
(Quran: 3/145)

Og sige "sandheden er fra din Herre, så hvem testamenter lad ham tro; og hvem testamenter lad
ham tvivle."
(Quran: 18/29)

Vi lede ham til måde, være han taknemmelig, eller skal han utaknemmelige.

(Quran: 76/3)
I forbindelse med de permanente tjenester af Allah er den anden grund, som han har oprettet os i
denne fase at skelne med objektive kriterier dem, som er god fra dem, der er onde, dem, som
forsøger at adlyde Allah og i overensstemmelse med de guddommelige værdier fra dem, der ikke gør
det, dem, som er ydmyge fra dem, der er arrogant, og så videre. Det følgende vers henvises til dette:
Havde Allahs vilje, han ville have gjort du én nation [united i religion], men [han bestemt] for at teste
du i hvad han har givet jer; så race [alle er] god. Til Allah er din tilbagevenden alle sammen, og han
[så] vil informere dig om, som du brugte afviger.
(Quran: 5/48)
Allah vil derfor kaste hans permanente tjenester til dem, der vælger at tro på dem og der ønsker dem,
der nyder meddelelser af Allah, og hvem vælger at opfylde de guddommelige værdier.
Disse er alle de naturlige konsekvenser af en Gud, som er Beneficent og aktiv.
Og vidne i paradise det vil være til permanent at Allah er Beneficent.
3.2.2.2.2.2 THE IMPLEMENTATION OF THE TRUTH
Allah is the Truth.
(Quran: 22/6)

That He should prove the truth to be true,
And the false to be false,
Even though the criminals disliked it.
(Quran: 8/8)

“And indeed, we or you are either upon guidance or in clear error.”
(Quran: 34/24)

Indeed, we offered the Trust to the heavens and the earth and the mountains, and they declined to
bear it and feared it; but man [undertook to] bear it.
Indeed, he was unjust and ignorant.
[It was] so that Allah may punish the hypocrite men and hypocrite women and the men and women
who associate others with Him and that Allah may accept repentance from the believing men and
believing women.

And ever is Allah Forgiving and Merciful.
(Quran: 33/72-73)

So the truth was established, and abolished was what they were doing.
(Quran: 7/118).
Will the truth be hidden or stay in the state of knowledge forever?
There are purposes regarding us. We are part of the scene for the execution of truth.
Allah knows the truth. But the consequences of the truth also would be executed. He created this
universe, He created many creatures that taste His powers and His Mercy and He created us. He
enabled us to distinguish between the right and wrong, bad and good. And He created billions of
signs about the truth in our selves, in the earth and in the skies. And He has shown us the truth and
the right path in His messages which He sent through His messengers. And He gave us the freedom
to choose the path we want. And He gave us a certain time so that we find out the truth.
Han forpligtet os til at være i harmoni med sandheden i vores tro, ord og handlinger.
Nu, i denne verden findes der mennesker af forskellige holdninger, overbevisninger og handlinger.
Og en dag, vi vil dø. Og på en dag - vi ikke kender dens timing - vil skjule dette univers for en ny
start.Og det vil derefter blive erstattet. Derefter genoprettes alle, både fysisk og åndeligt. Og alle får
poster af hvad han eller hun troede på, sagde og gjorde i den nuværende del af vores liv. Og der vil
være Dommedag når Allah vil dømme med fuld retfærdighed.
Derefter vil de mennesker, der er i harmoni med sandheden i deres tro, ord og gerninger belønnet og
rettet til de relevante steder i paradis. De mennesker, der ikke var i overensstemmelse med
sandheden bliver straffet og rettet til de relevante steder i helvede.
På denne måde, sandheden vil have produceret dens konsekvenser og sandheden vil blive henrettet.
Minus gange minus giver plus plus gange plus gør plus. På denne måde vil både korrekthed af
sandheden og falskheden falsk være synlige. Følgerne vil blive henrettet. Dette vil ske i straffen for de
dårlige gerninger og belønning for de gode gerninger. Og som sagt i Quran:
Så ser uanset hvem et atom vægt på god vilje det; og hvem gør et atom vægt af ondt vil se det.
(Quran: 7-99-8)
Som resultat heraf bliver i alle dimensioner og i alle grader, sandheden synlige for alle og henrettede.
Lad os minde her, at et af navnene på Allah er sandheden[63].
Sandheden er evigt, bliver følgerne af overensstemmelse eller ikke er i overensstemmelse med det i
tro, for evigt.
3.2.2.2.2.3 OPSTILLING AF BALANCE
Men dem, der tvivle sige, "timen kommer ikke for os."

Sige, "Ja, ved min herre, det helt sikkert kommer til dig. [Allah er] Knower af uset. "
Ikke fraværende fra ham er et atom vægt himlene eller inden jorden eller [det er] mindre end eller
større, bortset fra at det er i et klart register.
At han kan belønne dem, der tror og gøre retfærdige gerninger.
Dem får tilgivelse og noble bestemmelse.
Men dem, som stræber efter mod vores vers [søger] at forårsage fiasko for dem vil være en smertelig
straf af modbydeligt karakter.
(Quran: 3-34-5)

Det er ham, der har udpeget statholdere i jorden, og har rejst nogle af dem i rang frem for andre, at
han kan forsøge du i hvad han har givet dig. Din Herre er da swift i retribution; og han er da alle
tilgive, alle-hjælperen.
(Quran: 6/165)

Alt tilhører ham.
(Quran: 27/91)

Og himlen han rejst og etablerede balancen.
(Quran: 55/7)
Allah har skabt balance i dette univers. Enhver fysisk ligning eller kemiske ligning kommer rigtigt, når
vi gør et eksperiment. Og hvis det ikke kommer rigtigt, vi siger, at "Vi" begået en fejl. Disse viser os
vigtigheden af balance for skaberen.
Således tage vi balancen i den fysiske verden og som der ydes. Dette viser os, at Allah testamenter og
er i stand til at etablere ligevægt i Hjælp detaljer. Allah, der er i stand og der vilje til at etablere denne
balance i den fysiske verden er så naturligvis kunne etablere sådan en ligevægt i universet af godt og
ondt. Og han fortæller os, at han er resolut i oprettelse af en sådan balance[64] som vi ser i de
følgende vers:
Så ser uanset hvem et atom vægt på god vilje det,
Og hvem gør et atom vægt af ondt vil se det.
(Quran: 7-99-8)

Og Allah skabt himlene og jorden i sandhed og så at hver sjæl kan belønnes for hvad det har fortjent,
og de vil ikke blive behandlet uretfærdigt.
(Quran: 45/22)
3.2.2.3 KOMMUNIKATION OG LØFTE FRA ALLAH
Ja, denne Quran guides til den, der er mest hensigtsmæssig,
Og giver gode tidender til de troende, der gør retfærdige gerninger, de vil have en stor belønning.
Og at dem, der ikke tror på herefter
Vi har forberedt til dem en smertelig straf.
(Quran: 17/9-10)
For dem, der er overbevist om myndighed i Allah, er den direkte logisk link til den i det følgende
benævnt meddelelsen af Allah, som er almægtig og alle-Knower.
Allah er den bedste Knower af, hvad der sker, så kun han kan informere os fuldstændigt om herefter,
som understreget i det følgende vers:
Og ingen kan meddele du ligesom én, som alle kender.
(Quran: 35/14)
For enhver troende i en all-knower og almægtig Gud slippe en meddelelse som Quran ikke viden om
en Gud. Ligesom Quran, både i Toraen og evangeliet findes henvisninger til herefter samt. En allknower og almægtig Gud har magt til at forhindre eller rette de bredt anerkendte meddelelser om
herefter givet i hans navn af nogle mennesker, havde disse meddelelser været vildledende. For
enhver troende i en Gud, som er stærke og knower, ville det være muligt at Gud ikke afhjælpe
udbredt løgn talt i hans navn? Allah siger følgende om dette emne:
Eller de siger, "Han har opfundet om Allah en løgn"?
Men hvis Allahs vilje, han kunne forsegle over dit hjerte.
Og Allah eliminerer løgn og fastlægger sandheden af hans ord.
Han er faktisk Knowing, inden bryst.
(Quran: 42/24)

Eller de siger, "Han har opfundet det?"
Sige: "Hvis jeg har opfundet det, du råder over ingenting for [beskytte] mig fra Allah. Han er de fleste
at kende, som du er involveret.
Tilstrækkelig er han som vidne mellem mig og du, og han er Forgiving Merciful. "

(Quran: 46/8)

Har han opfundet om Allah en løgn, eller er der i ham galskab?
Snarere de som ikke tror på herefter vil være i straffen og [er] ekstreme fejl.
Derefter, ser de ikke ved hvad er foran dem og hvad ligger der bag dem af himlen og jorden?
Hvis vi bør vil, vi vil kunne forårsage jorden til at sluge dem eller [kunne] Lad falde dem fragmenter
fra himlen.
Ja er der et tegn for hver ansat, der vender tilbage [til Allah].
(Quran: 8-34-9)
3.2.3 PRAKTISKE KONSEKVENSER AF HEREFTER[65]
Og Husk vores tjenere, Abraham, Isak og Jakob - styrke og [religiøse] vision.
Ja, vi valgte dem for en eksklusiv kvalitet:
Erindring af [herefter] hjem.
(Quran: 45-38-46)
Der er praktiske konsekvenser af at tro på herefter for både enkeltpersoner og samfundet, som
forklaret i følgende:
3.2.3.1 VEL VIDENDE AT DER ER ET STABILT LIV
Og han, som troede nævnte: "O mit folk! Følg mig, jeg vil guide dig til den rette kurs;
O mit folk! Dette jordiske liv er kun middel (til ophør),
Men herefter vil være opholdsbevis stabilitet".
(Quran: 40 / 38-39)

Og Iblees[66] havde allerede bekræftet gennem dem hans antagelse, så de fulgte ham, undtagen for
en part af troende.
Og han havde over dem ingen autoritet undtagen [det blev dekreteret] at vi måske gøre tydeligt
hvem mener i herefter fra hvem heraf er i tvivl.
Og din Herre over alle ting, er værge.
(Quran: 34/20-21)

Bestemmelse af denne verdens liv men lidt mod herefter.
(Quran: 9/38)

Og de vil sige,
"Ros til Allah, der er fjernet fra os [all] sorg.
Vorherre er faktisk Forgiving og Appreciative.
Hvem af hans bounty har gjort os til at bo i opholdsbevis evigtvarende liv versionsproblemer ingen
træt assails os hverken træthed."
(Quran: 34-35-35)

Og denne verdslige liv er ikke men afledning og morskab.
Og ja, hjem for herefter, at (evigt) liv, hvis bare de vidste.
(Quran: 29/64)
Vi har en levetid, som er ligesom et punkt sammenlignet med den enorme tidsramme på den ene
side, og på den anden er der en stor indsats inden for os i al evighed. Hvis ikke afstemmes, vil denne
konflikt blive kilde til sorg og disharmoni med sandheden.
Vores liv i denne verden er meget lidt, når man sammenligner med hvad man kan forestille sig.
Uanset verdslige glæde vi nyder, og uanset hvilken smerte, vi lider under i dette liv vil være efterladt.
Om vi bor i de mest luksuriøse boliger, om vi besætte de højeste stillinger, vil dem alle tilbage. Så har
selv hvis vi ønsker at glemme, at vi er dødelige, eller selv hvis vi ikke kan huske, vi viden i dybder af
vor bevidsthed, at der vil komme en ende på alle vores glæder, fornøjelser, vores rejser, vores
møder...
På den anden side, celler uanset hvad vi har, herunder vores tanker, følelser, organer, sigter mod
evigheden. For eksempel hvis ilden rører vores hånd, trækker vi det baglæns frivilligt eller ufrivilligt.
Er mekanismerne inden i os selv sigter mod evigheden i overensstemmelse med sandheden, eller er
de bare illusioner og skal vi afslutte og forsvinde forever?
Motivation inden for os for evigheden, og at dette liv er alt for begrænset viden kan forårsage
enorme sorg og konflikt. Og slutter af tjenester af Allah, som vi nyder i denne verden kan faktisk være
et enormt tab. Det er svært for en person til at være tilfredse samtidig med at tro at alt vil ende død,
samtidig med at tro at en dag han vil ikke kunne se, at høre, at indånde, flytte... for evigt.
Så kan denne person forsøger at nyde glæder af dette liv under forsøget på at glemme alt om døden.
Forsøger at glemme død vil kræve nogle kamp. Det er også vanskeligt opfylder en sjæl, som er
aktiveret til at forstå infinite med begrænset glæder i dette liv. Så vil forsøger at opfylde et ved at
maksimere de verdslige fornøjelser kun medføre alvorlige lidelser.

Derfor ser vi ofte eksempler på mennesker, der tager sigte på at fordoble deres rigdom, selv om de
har milliarder af dollars, mens der er millioner af mennesker, som er sultne, hvem de hjælper ikke
meget. Vi ser også folk der mislykkes i deres bestræbelser på at øge deres verdslige rigdom lovligt og
som forsøger at få andres rettigheder på illegitim måder. Igen, vi hører om folk, der smagte alle
fornøjelser i dette liv, men begår selvmord, fordi de ser, at de ikke er tilfredse med de verdslige
fornøjelser.

Men en person, der ved, hvor han går til; Hvem ved, at dette liv er en forberedelse fase for herefter,
at døden er blot en fase at være bestået vil have forsonet hans forventninger med et evigt liv, både i
virkeligheden og i tanke. På denne måde vil uanset hvad han sigter til overlappe med alle
dimensioner af hans karakter. Denne person vil ikke forsøge at nyde glæder af dette liv på en
uafbalanceret måde, og vil drage fordel af glæder af dette liv i balance, fred og lykke samtidig at give
tak til skaberen.
3.2.3.2 ANSVARLIGHED
Og vi etablere skalaer for retfærdighed for dag opstandelse,
Så ingen sjæl er behandlet uretfærdigt på alle.
Og hvis der er [allerede] vægten af en sennep frø, vi vil bringe det frem.
Og tilstrækkelig er vi som bogholder.
(Quran: 21/47)

Han er med dig, uanset hvor du er
Og Allah er Seer af, hvad du gør.
(Quran: 57/04)
I denne verden ustraffet undertiden personer, der begår forbrydelser mod andre. Håb om at få
undiscovered og ustraffet kan foretage nogle mennesker begår eller fortsætte deres forbrydelser.
Men, at alt er registreret og vil være belønnes modvirker mange mennesker fra at begå forbrydelser,
og tilskynder mange at gøre gode gerninger. Og der er mange konkrete eksempler i denne
henseende.
Håbløshed i ikke belønnet for gode gerninger til ofre og smerter, der er nødvendige for disse gode
gerninger kan også forhindre folk fra at gøre gode gerninger.
En situation, hvor doers af gode gerninger og lovovertrædere se konsekvenserne af deres handlinger
vil derfor tilskynde retfærdige for gode gerninger og modvirke evildoer fra onde gerninger. Som følge
heraf tro på herefter årsager og bliver årsag verden et bedre sted.
3.2.3.3 LYKKE MED DEN GUDDOMMELIGE RETFÆRDIGHED
Derefter skal vi behandle får indsenderne som kriminelle?

(Quran: 68/35)
Der er kriminelle, der dræber tusinder af mennesker, stjæler milliarder af dollars, som rystet mange
mennesker. Slutningen i denne verden er, at de alle gå til kirkegård ligesom retfærdige. I mange
tilfælde er dette en situation, der kan genere en person, der bekymrer sig om retfærdighed.
Dommedag og følgende procedurer og følgerne er derfor vigtige trøstende fakta for dem, som
bekymrer sig om retfærdigheden.
3.2.3.4 INCITAMENT TIL FORBEDRING
Hver sjæl vil smage døden.
Derefter til os vil du blive returneret.
(Quran: 29/57)

Du skal helt sikkert rejser fra fase til fase (i dette liv og i herefter).
(Quran: 84/19)
I denne verden, vi studerer, vi øger vores erfaring. Men alle kyndige folk, de dør, de går væk med
deres viden og erfaringer. Selv om disse er arvet og bruges i nogle tilfælde af de kommende
generationer fra en personlig synsvinkel, er der en blindgyde med hensyn til forbedring.
For en disbeliever i herefter fra en personlig synsvinkel, bliver alle forbedringerne intet for den
relevante person ved død.
Men for en troende i herefter død er blot en fase. For ham, er enhver udvikling og mål reguleret med
det endelige mål at få fornøjelsen af Allah. Og dette mål kræver én at maksimere det gode gerninger
og blive bedre og bedre. Og dette arbejde og denne forbedring skal fortsat selv indtil døden.
Og selv efter døden og i det følgende benævnt, som vi ser i det følgende vers, eventuelle resterende
misstemning vil blive fjernet fra de gode doers hjerte, og de vil nå ultimativ rensning med hjælp af
Allah:
Og vi vil have fjernet, uanset hvad er inden for deres bryst af vrede, [mens] flyder under dem er
floder.

Og de vil sige, "rose til Allah, der har styret os til dette; og vi ville aldrig have været automatiseret
hvis Allah ikke havde automatiseret os.

Bestemt var budbringere af Vorherre kommet med sandheden." Og de vil blive kaldt, "Dette er
paradis, som du har foretaget til at arve for hvad du plejer at gøre."
(Quran: 7/43)

Så, for troende i herefter udvikling er hverken unødvendige eller frugtesløse som døden ikke er
enden.
3.2.3.5 INCITAMENT FOR TÆNKNING OG VÆLGE
De er dem, der har udvekslet vejledning for fejl og tilgivelse for straf. Hvordan patientens, de er med
ilden!
(Quran: 2/175)
Især med løftet om helvede, som er en ubærlig sted og med løftet om at paradise, drevet et
menneske til at tage en endelig beslutning, enten at følge hvad Allah kræver eller ikke. Ellers kunne
man beslutte at han kunne udholde straffen, og det ville ikke være værd at tænke meget om Gud
eller om perioden efter døden. Således kunne han hævder, at hans vantro ikke var på grund af hans
ungratefulness, men fordi han har været for optaget til at arbejde på flere vigtige spørgsmål. Løftet
om en ubærlig straf lukker døren til sådanne hykleri.
Så som herefter vil en person, der har været udsat for invitation af Allah gøre relevante afgørelse
under alle omstændigheder, og hvis han afviser, vil han har taget risiko som dem, der gør det i de
følgende vers:
Og en tro mand fra familien til Farao, der havde skjult sin tro, sagde, "gør du dræber en mand [kun]
fordi han siger,"min herre er Allah"mens han har bragt du rydde oprindelsesbeviser fra din Herre?
Og hvis han skulle løgn, så på ham [konsekvens af] hans løgn; Men hvis han skulle være sandfærdig,
der vil angribe du nogle af hvad han lover du."
(Quran: 40/28)

Du har set den ene, som forbyder,
En ansat, når han beder?
Har du set, hvis han er efter vejledning
Eller pålægger retfærdighed?
Har du set hvis han (disbeliever) benægter (Allahs vejledning) og slår væk,
Ved han ikke, at Allah ser?
Nej! Hvis han ikke afstå, vil vi helt sikkert trække ham ved panden,
En ligger, synd panden...
(Quran: 96/9-16)
Fanden kan lyde uretfærdigt at nogle. Dog skønt i denne verden, det ser, i det følgende benævnt, det
vil ikke, fordi disbelievers vil derefter se, at alle ting, som de erstattede Allah med var intet og der er
alt stammer fra Allah. Og de vil bære vidne, at selv om de har klart "set" Allahs tegn, de har "valgt" at

indtaste helvede. Dem, der erstattede Allah med afguderne, mennesker, de fysiske kræfter, fysiske
relationer, objekter og osv vil se, at disse ting havde ingen effekt overhovedet.
Et eksempel om dette fra Quran er som følger:
Og [pas på dagen] Når Allah siger, "O Jesus, søn af Mary, du siger til folk, «tog mig og min mor som
guddomme foruden Allah?»"
Han siger, "ophøjet er du! Det var ikke for mig at sige, at jeg som har ikke ret.
Hvis jeg havde sagt det, ville du har kendt den.
Du ved hvad der er inden for mig, og jeg ved ikke, hvad der er inden for dig selv.
Det er nemlig dem, der er Knower af uset.

Jeg sagde ikke til dem, undtagen hvad du befalet mig, at tilbede Allah, min herre og din Herre. Og jeg
var et vidne over dem, så længe jeg var blandt dem; Men når du opsagt mit liv (på jorden), du var
observatøren over dem, og du er over alle ting, vidne.

Hvis du skal straffe dem faktisk er de dine tjenere; Men hvis du tilgive dem faktisk det er dem, der er
Majestic, kloge."

Allah siger: "dette er den dag, når den sandfærdige vil drage fordel af deres rigtigheden. For dem er
gardens [i Paradise] beneath som floder flow, hvor de vil efterleve for evigt, Allah være tilfreds med
dem, og de med ham. Det er den store succes."
(Quran: 5/116-119)
I det følgende benævnt, vil disbelievers ikke kunne bebrejde nogen men selv. De vil ikke have noget
argument på alle, der vil vise, at de var rimeligt i deres tro på de falske guder. Denne situation er
blevet forklaret i de følgende vers:
Og vi havde helt sikkert bragte dem en bog, som vi detaljerede af viden - som vejledning og
barmhjertighed til et folk, der mener,-.
De afvente undtagen resultatet heraf? Dag resultatet heraf kommer dem, der havde ignoreret det før
vil sige, "budbringere af Vorherre var kommet med sandheden, så er der [nu] enhver intercessors til
brechen for os eller kunne vi sendes tilbage til gøre andet end vi plejede at gøre?"
De vil have mistet sig selv,
Og mistet fra dem er de brugt til at opfinde.
(Quran: 7/52-53)

Og hvis [som] et pust af straf af din Herre bør røre dem, de vil sikkert sige, "O ve os! Ja, vi har været
evildoers."
(Quran: 21/46)

Og [da] det sande løfte har nærmede sig; derefter pludselig vil stirre for øjnene af dem, der
disbelieved [i rædsel, mens de siger], "O ve os; Vi havde været uopmærksomme dette; i stedet var vi
evildoers."
(Quran: 21/97)
På den anden side en Muslim har til anmodning fra Allah indgangen til paradis og beskyttelse fra
helvede. Denne betragtes som pligt, bøn, konsekvens af hans ydmyghed og en del af hans
servantship.
3.3

ENGLE

Og hvem disbelieves på Allah, hans engle, hans bøger, hans sendebud og den sidste dag er sikkert
gået langt på afveje.
(Quran: 4/136)

Og helt sikkert vores (angel) budbringere kom Abraham med gode tidender;
Sagde de, "Fred." Han sagde, "Fred," og forsinkelse ikke i at bringe [dem] en brændt kalv.
Men da han så deres hænder, ikke at nå til det, han distrusted dem og følte fra dem ængstelse.
Sagde de, "frygt ikke. Vi er blevet sendt til folk i partiet."
(Quran: 11/69-70)

Og Allah prostrates uanset er i himlene, og hvad er på jorden af væsener og engle [samt], og de er
ikke arrogant.
(Quran: 16/49)
Englene er Allahs skabninger, der ikke er defineret med de fysiske eller biologiske regler, som vi
kender. De har ikke køn; de reproducere ikke, spiser ikke og drikke ikke. De udfører visse opgaver,
der er givet af Allah; de vælger ikke at ulydig Allah.
3.4

BUDBRINGERE ALLAHS

Og vi sendte ikke før du, [O Muhammad], nogen af budbringere, bortset fra at de spiste mad og gik
på markederne.
Og vi har gjort nogle af dem [folk] som retssagen for andre,
Vil du have tålmodighed?
Og nogensinde er din Herre, at se.
(Quran: 25/20)
Allah has essentially related His messages to mankind through people He has chosen. These people
are called the messengers of Allah.
The messengers are by nature like other human beings. But they are at a high level in terms of
certain human qualifications such as moral values. The main reason they have received the divine
message is the choice of Allah. There is a reference to this fact in the following verse:
[He is] the Exalted above [all] degrees, Owner of the Throne; He places the inspiration of His
command upon whom He wills of His servants to warn of the Day of Meeting.
(Quran: 40/15)
3.4.1 THE MESSENGERS AS ROLE MODELS
The messengers who had values as truthfulness, kindness, thankfulness, righteousness to a great
extent are also role models for mankind as we see in the following verses:
There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose
hope is in Allah and the Last Day and [who] remembers Allah often.
(Quran: 33:21)

And indeed, (O Muhammad) you are of a great moral character.
(Quran: 68/4)

And We gave to Abraham, Isaac and Jacob - all [of them] We guided. And Noah, We guided before.
And among his descendants, David and Solomon and Job and Joseph and Moses and Aaron. Thus do
We reward the doers of good.
And Zechariah and John and Jesus and Elias and all were of the righteous.
And Ishmael and Elisha and Jonah and Lot - and all [of them] We preferred over the worlds.
Og [ca] blandt deres fædre og deres efterkommere og deres brødre - og vi valgte dem og vi lede dem
til en lige kurve.

Der er vejledning for Allah, som hjælper han hvem han Testamente af sine tjenere. Men hvis de
havde tilknyttet andre til Allah, derefter værdiløs for dem ville være uanset hvad de gør.
De er dem, til hvem vi gav de hellige skrifter og myndighed og prophethood. Men hvis disbelievers
benægte det, vi allerede har overdraget det til et folk, som ikke er disbelievers deri.
De er dem, hvem Allah har styret, så tage et eksempel fra deres vejledning.
Sige, "spørger jeg jer for denne meddelelse ingen betaling. Det er ikke men en påmindelse for the
worlds".
(Quran: 6 / 84-90)
Det er meget vigtigt, at Allah sendte hans meddelelser via budbringere, hvem han har tildelt blandt
mennesker. At han har valgt mennesker ligesom os, at han viser dem som eksempler for os er et
vigtigt faktum, der motiverer os og giver os håb om at vi kan lykkes på den måde, som Allah viser os.
Ellers kan vi ikke være håb om at blive vellykket.
Også kan vi takket være de budbringere, der var ligesom os og eksempel begivenheder, de oplevede
udfordringer og deres reaktioner som mennesker forstår, hvordan vi skal opføre sig som
mennesker[67]. Af denne grund Allah gav mange eksempler på disse mennesker i Quran og andre
hellige bøger: vi kan se i Quran, hvor de opførte sig som en ven, som en leder, som et medlem af
familien, som regeringen officer, som en dommer, som tjener af Allah, som en person, der har begået
en fejltagelse, som en person, der har lidt, som en ung person, som en gammel person... De
historiske optegnelser især om den sidste profet Muhammad (fred være med ham) Vis meget
detaljeret, hvordan han opførte sig som en forretningsmand, som en mand, som statsmand, som en
nabo, som lærer... Vi ser også i dem sådan være taknemmelige, venlig, hjælpsom, tålmodig, bare,
ydmyge...
Allah kunne have vedrørende hans meddelelser via blot engle eller bøger. Men i dette tilfælde,
kunne vi ikke finde eksempler som fædre, som venner, som ledere, som familiemedlemmer, som
forretningsmænd..., der er godkendt af Allah. På den anden side, i dette tilfælde kan vi sige for
eksempel ", men disse er engle, og vi er ikke engle, så hvordan kan vi håbe på at blive en succes?"
Men som Allah har valgt som rolle modeller folk blandt os, som havde lignende styrker og svagheder,
der har spist, fik gift, gjorde, business, bad om tilgivelse, havde sundhedsproblemer, døde... så vi kan
håbe på at blive en succes, fordi vi er af samme art som budbringere og Allah fortæller os, at de var
vellykket.
3.4.2 NOGLE BUDBRINGERE ER FORUDSAGT OG BEKRÆFTET
Budbringere forudsagde visse fremtidige budbringere, som vi ser i forudsigelser om profeten
Muhammad (fred være med ham). Nogle af disse forudsigelser er som følger[68]:
I det gamle testamente / femte Mosebog/18/18-19 vi finder du i følgende udsagn: "Jeg vil rejse dem
op en profet blandt deres brødre, ligesom dig, og vil lægge mine ord i sin mund; og han skal tale til
dem alle, at jeg vil befale ham. Og det skal komme til at passere, hvis en person vil ikke agt på mine
ord, som han skal tale i mit navn, jeg vil kræve, at det af ham.[69]”

Profeten Muhammad (fred være med ham) var ikke jødisk, men han kom fra afkom af profeten
Abraham gennem sin søn Ismael (fred være med dem). Derfor sagde de fremtidige messenger hæves
fra "blandt deres brødre", hverken fra "deres afkom" eller fra "sig selv". Og at profeten ville være
"ligesom til" Moses (fred være med ham). Profeten Muhammad (fred være med ham) var faktisk
ligesom Moses (fred være med ham) på mange måder som bliver også en jordisk leder.
Også Allah sat hans ord i hans "munden" og "han talte til sit folk" at Allah "befalede ham": profeten
Muhammad (fred være med ham) aldrig aldrig læst noget, skrev noget i sit liv, som forudsagde han
gennemgik Quran, ord, Allah. Denne bog blev skrevet i hans hukommelse[70] og det var kun de
skrivere, der skrev det ned.
Igen profeten Muhammad (fred være med ham) havde sejr over hans modstandere, som bekræfter
også, det er sagt i det ovenstående vers af femte Mosebog som "det skal komme til at passere, hvis
en person vil ikke agt på mine ord, som han skal tale i mit navn, jeg vil kræve, at det af ham."
Også i det nye testamente i evangeliet om John, del 16 vers 12-13-Kristus (fred være med ham) siger,
at han ikke var i stand til at relatere til hans folk visse sandheden, som de ikke var i stand til at bære
den. Og han giver den gode nyhed, at der kommer en anden messenger, som vil føre til alle
sandheden: "Jeg har endnu mange ting til siger du, men du ikke kan bære dem nu. Howbeit når han,
den sandhedens ånd[71], er kommet, han vil guide dig ind i al sandhed: for han ikke skal tale af sig
selv; men noget som helst han skal høre, at skal han tale: og han vil vise dig det tilkommende. "
Disse forudsigelser var også, hvad der nøjagtigt skete med profeten Muhammad (fred være med ham)
der var unlettered, som vi tydeligt se i Quran:
Dem, der følge Messenger, unlettered profeten, hvem de finde skrevet i hvad de har af Toraen og
evangeliet, der pålægger dem hvad der er rigtigt og forbyder dem, hvad der er galt og gør det lovligt
for dem de gode ting og forbyder dem ondet og fritager dem af deres byrde og lænker, som var på
dem. De, der har troet på ham, hædret ham så, støttede ham og fulgt det lys, som blev sendt med
ham det er dem, der vil blive den succes.
(Quran: 7/157)

Hverken læste du (O Muhammad) enhver bog før den (dette Quran), eller gjorde du skrive eventuelle
(overhovedet) bog med din højre hånd. I så fald nemlig tilhængerne af løgn måske har tvivlet.
(Quran: 29/48)

Vi vil gøre dig recite (Quran) [O Muhammad], og du ikke vil glemme,
(Quran: 87/06)
Det er mirakuløse at Muhammad (fred være med ham) der vidste hverken skrive eller læse relateret
en bog som Quran. De mennesker, der har skrevet en bog eller måske kun en omfattende tekst kan
forestille sig, hvordan ville det ikke være muligt at komponere en bog uden at være i stand til at

skrive eller læse. Og til at skrive en bog som Quran ville være endog umuligt for en person, som er
erfarne som nævnt i udfordringen i det følgende vers:
Og hvis du er i tvivl om hvad vi har sendt på vores tjener [Muhammed], derefter producere et
surah[72] lignende herom og opfordre dine vidner end Allah, hvis du skulle være sandfærdig.
(Quran: 2/23)
Ankomsten af Muhammad (fred være med ham) er også en bekræftelse af Moses og Jesus (fred være
med dem) i, at deres forudsigelser ikke var forgæves.
Så, i harmoni med forudsigelser af tidligere budbringere, ca. 1400 år siden, Allah, relateret til
mennesker hans talte budskab for sidste gang, gennem hans endelige Messenger til
menneskehedens kaldet Muhammad (fred være med ham). I det følgende vers er der en henvisning
til dette faktum:
Muhammad er ikke far [enhver] en af dine mænd, men [han] Messenger af Allah og sidste af
profeterne. Og Allah har fuld viden om alle ting.
(Quran: 33/40)
Som profeten Muhammad (fred være med ham) afleveret den endelige og fuldstændige meddelelse
af Allah til menneskeheden uden uklarheder, og som denne meddelelse er historisk beskyttet, der er
ikke behov for yderligere budbringere. Og faktisk efter ham der er ikke kommet nogen messenger
ligesom ham eller Moses eller Jesus (fred være med dem) med klare mirakler og tegn.
Budbringere fulgte med mirakler, som viser, at de og de meddelelser, de bragte er godkendt af Allah
som er absolutte og hvem der har magten over alle ting. Mirakler profeternes Noah, Abraham,
Moses, Jesus (fred være med dem) er velkendt. Budbringere har ikke beføjelser til at producere disse
mirakler, men Allah har.
Profeten Muhammad (fred være med ham) var også genstand for mange mirakler med magt af Allah:
blandt hundredvis af historisk registreret mirakler den vigtigste er Quran, som er en bog fuld af
visdom. Quran indeholder også mange videnskabelige kendsgerninger, som ikke var kendt af
mennesker i den alder, det blev afsløret[73]. Der er oplysninger i Quran om de begivenheder, der
skete mange århundreder før tiden af profeten Muhammad (fred være med ham), om hemmelige og
private begivenheder i sin tid, om fremtiden var en anden gruppe af mirakler. I ord af profeten
Muhammad (fred være med ham) også vi se lignende ekstraordinære oplysninger.
Mirakler vedrørende overnaturlige hændelser som opdeling af Månen, mirakler vedrørende healing
tilfælde normalt umuligt at heles, mirakler vedrørende stigende vand og mad, er mirakler
vedrørende beskyttelse af messenger nogle andre slags mirakler, der historisk blev registreret og
oplevet af hundredvis af mennesker. Nogle af dem, der er nævnt i Quran.
3.4.3 NOGLE ANDRE ATTRIBUTTER FOR BUDBRINGERE
Budbringere kom til menneskeheden, og de er ikke identificeret, baseret på kristendom, jødedom
eller eventuelle særlige Etnicitet. Der er forklaringer om dette i de følgende vers:

Eller siger du, at Abraham og Ismaels og Isak og Jacob og efterkommere var jøder eller kristne? Sige,
"Er du mere at vide eller er Allah?" Og hvem er mere uretfærdigt end en, der skjuler et vidnesbyrd,
han har fra Allah? Og Allah er ikke uvidende om hvad du gør.
(Quran: 2/140)

Abraham var hverken jøde eller kristen, men han var én tilbøjelig mod sandheden, Muslim (indgiver
til Allah). Og han var ikke af polytheists.
(Quran: 3/67)
Alle dem, der er nævnt i Quran som budbringere er mænd. Som messengership er et meget farligt
job, er det naturlige. Næsten i alle tilfælde nogle disbelievers forsøgte at teste Allah eller forsøgte at
stoppe fremme af hans budskab af skade hans budbringere, fornærmende, truende, såre, boykot,
dræber dem, deres venner, deres pårørende... Invitation til Allah kræves konstante hårde arbejder
dag og nat.Alle disse kan forårsage en kvinde messenger underkastes yderligere vanskeligheder,
uudholdelige smerter og utilstrækkelig kommunikation i meddelelsen. På grund af deres særlige
attributter og situationer, observere vi for eksempel, at kvinder oftest ikke foretrækker at arbejde i
mange vanskelige sektorer såsom byggesektoren, minedrift... International Labor Organization Angiv
forordninger, begrænsninger og anbefalinger for kvinder med hensyn til natarbejde, farligt arbejde,
graviditet blade og personlige krav... Så det er klogt begrænset at Allah messengership af kvinder.
Men Allah nævner i Quran, at han har valgt og angivet som eksempel visse kvinder. Mary og kone
Faraos (fred være med dem) nævnt i Quran er eksempler i denne henseende.
3.5

BØGER AF ALLAH

3.5.1 DE HELLIGE BØGER I GENERELLE
Han har sendt over jer, [O Muhammad], bog i sandhed, bekræfter, hvad der var før det. Og han
afslørede Toraen og evangeliet.
(Quran: 3/3)

Vi vedrøre du, [O Muhammad], bedste historier i hvad vi har afsløret at du denne Quran, selv om du
var før det, blandt de uvidende.
(Quran: 12/3)

Siger, "har du betragtes som: Hvis det (Quran) fra Allah og du disbelieved i det, der ville være mere
vild end, der er i ekstrem striden?"
(Quran: 41/52)

Og vi har helt sikkert gjort Koranen let at forstå, men er der nogen, der vil huske?
(Quran: 54/17)
Islam kræver tro på Allah hellige bøger, som vi ser i de ovenstående vers. I Quran, de hellige bøger
relateret via Muhammad, Jesus, Moses og David (fred være med dem) er blevet nævnt ved navn;
Men vi ved gennem ord af profeten Muhammad (fred være med ham) at der har været mange
budbringere. De vedrører også meddelelser af Allah.
Bøger af Allah er hans meddelelser, der er relateret til menneskeheden gennem hans budbringere for
at give menneskeheden grundlæggende viden, så de er automatiseret, så de kan reflektere over det,
så de ikke følge blinde trosretninger, og så de kan blive vellykket. Det følgende vers henvises til dette:
Denne Quran er en velsignet bog, som vi har åbenbaret til dig, [O Muhammad], at de kan reflektere
over sit vers, og at de af forståelse vil blive mindet om.
(Quran: 38/29)
This knowledge relates to Allah, the human being, the universe, the truth, the life, the hereafter, the
goals, the way, the success, where we come from, where we go to, what we need to do, how we
have to be, the relevant examples, and many other critical issues some of which you see in this book
which you read. The words of Allah with its style or its content give us objective and direct
information about Himself as does an object, a living creature, and a positive or negative event. This
knowledge is useful for success in this world and in the sight of Allah.
In an introductory verse of the Quran Allah says:
This is the book about which there is no doubt, a guidance for the righteous.
(Quran:2/2).
Some aspects of this knowledge were unknown by human beings. In the following there is a
reference to this:
Read, and your Lord is the most Generous
Who taught by the pen
Taught the human what he did not know.
(Quran: 96/3-5)
The holy books before the Quran have been subject to human intervention. In the following verses
there are references to this:
And they did not appraise Allah with true appraisal when they said, “Allah did not reveal to a human
being anything.”
Say, “Who revealed the Scripture that Moses brought as light and guidance to the people?
You [Jews] make it into pages, disclosing [some of] it and concealing much.

And you were taught that which you knew not - neither you nor your fathers.”
Say, “Allah [revealed it].” Then leave them in their [empty] discourse, amusing themselves.
(Quran: 6/91)

Do you covet [the hope, O believers], that they would believe for you while a party of them used to
hear the words of Allah[74] and then distort it after they had understood it while they were knowing?
(Quran: 2/75)

Among them there are some illiterates who do not know their Holy Book; they follow their own
desires and do nothing but conjecture.
So woe to those who write the scripture with their own hands, then say, “This is from Allah,” in order
to exchange it for a small price. Woe to them for what their hands have written and woe to them for
what they earn.
(Quran: 2/78-79)
However, as Prophet Muhammad (Peace be upon him) was the last of the messengers, in the
following verse Allah gives the guarantee to protect the book brought by him:
Indeed, it is We who sent down the Quran and indeed, We will be its guardian.
(Quran: 15/9)
And historically the Quran was protected.
3.5.2 THE QURAN
This is the book about which there is no doubt, a guidance for the righteous.
(Quran:2/2).
A Muslim has to believe in the Quran; and he has to believe that in their original forms, the Torah,
Gospel, and Psalms are also the words of Allah.
3.5.2.1 THE QURAN IS A COMPLETE GUIDANCE
One of the features of the Quran is that it clearly explains everything in certain fundamental aspects.
This is noted in the following verses:
Aldrig var Quran indtaling opfundet, men en bekræftelse af hvad der var før det og en detaljeret
forklaring på alle ting og vejledning og barmhjertighed for et folk, som tror.
(Quran: 12/111)

Og vi har sendt til du bogen som afklaring for alle ting og som vejledning og barmhjertighed og gode
tidender for muslimerne.
(Quran: 16/89)
Dette detaljeringsniveau annullerer behovet for en mellemmand mellem Allah og den person, der vil
fortolke grundlæggende spørgsmål[75]. Praksis af profeten Muhammad (fred være med ham) til
Allah gør klart, at henvisninger er også nyttigt for fuldstændigheden af den endelige meddelelse.
Denne fuldstændighed fjerner også behovet for yderligere budbringere.
Som de virkelige kilder til Quran, og de originale tekster af evangeliet og Toraen er de samme, er der
masser af ligheder mellem indholdet af Quran og dagens Bibelen. De alle inviterer til Allah og gode
gerninger. Dog som tidligere hellige bøger har været genstand for ændringer, er der er også
grundlæggende forskelle mellem indholdet af nye og det gamle testamente og deres fortolkninger af
deres tilhængere og Quran. For eksempel i Quran er treenigheden klart afvist, mens der for de fleste
kristne efter aktuelle evangeliet er trinity. Jesus (fred være med ham) er hverken Gud eller Guds søn
ifølge nogle af Versene af den relevante for problemet Quran er som følger:
Og [pas på dagen] Når Allah siger,
«O Jesus, søn af Mary, du siger til folk, "tog mig og min mor som guddomme foruden Allah?»»
He(, Jesus Christ) siger:
"Ophøjet er du! Det var ikke for mig at sige, at jeg som har ikke ret. Hvis jeg havde sagt det, ville du
har kendt den. Du ved hvad der er inden for mig, og jeg ved ikke, hvad der er inden for dig selv. Det
er nemlig dem, der er Knower af uset.
Jeg sagde ikke til dem, undtagen hvad du befalet mig (sagde): "tilbeder Allah, min herre og din Herre.
Og jeg var et vidne over dem, så længe jeg var blandt dem; Men når du tog mig, du var observatøren
over dem, og du er over alle ting, vidne."
(Quran: 5/116-117)
Du kan finde nogle andre forskelle mellem indholdet af Quran og Bibelen i spørgsmål og svar del.
3.5.2.2 QURAN VAR BESKYTTET
I Quran oplyser Allah os at han nedstammer det og han giver den garanti, at han vil beskytte det.
Quran for det første blev skrevet ind i hukommelsen af profeten Muhammad (fred være med ham)
permanent som vi ser i de følgende vers:
Vi vil gøre du recitere, [O Muhammad], og du ikke vil glemme, undtagen hvad Allah bør vil. Ja, han
ved hvad er erklæret og hvad er skjult.
(Quran: 87/6-7)

Flyt ikke din tunge med det, [O Muhammad], at fremskynde med oplæsning af Quran.

Er nemlig over os sin samling (i hjertet) og (for at gøre muligt) dens fremsigelse.
(Quran: 75/16-17)
Profeten Muhammad (fred være med ham) blev reciterer Quran og skriftkloge skrive det ned, og
mange af hans venner indlæring det. I månederne af ramadanen englen Gabriel og profeten
Muhammad (fred være med dem) blev indbygget energistrømmen og lytte til delene af Quran
afslørede indtil denne måned på Ramadan. I den sidste måned i Ramadan før profeten Muhammad
(fred være med ham) døde, det sket to gange. Der var ca. 10 personer, der allerede havde
memorized det hele Quran når profeten Muhammad (fred være med ham) døde. Der var også
mange andre mennesker, som havde memorized mange kapitler.
Kort efter profeten Muhammad (fred være med ham) døde, en skriftlig kopi af hele Quran blev
indsamlet til et enkelt afgrænset volumen med bekræftelse af kvalificeret vidner. Og flere andre
diskenheder blev kopieres fra diskenheden. Og Quran har været beskyttet i dets oprindelige form, og
dette er en historisk kendsgerning. Der er kun én version af Quran overalt i verden. Den originale, og
i dag også tilgængelig tekst af Quran er i arabisk, som i dag er et levende sprog. Alle sine ord,
sætninger og kapitler er tilgængelige i den oprindelige figur, som hvis de har været åbenbaret i dag.
3.5.2.3 FORMATET FOR QURAN
I stil med Quran er højttaler som den første person Allah[76]. Så denne stil ikke er så at afspejle
forståelse eller fortolkning af ethvert menneske. Profeten (fred være med ham) sagde nøjagtigt, hvad
han modtog uden at tilføje eller reducere noget. For eksempel starter et vers som "Sige jeg er kun et
menneske som dig"[77]… Så profeten vedrører dette og forfatterne skrive den ned. Profeten (fred
være med ham) siger ikke "Jeg er kun et menneske som dig", siger han, hvad han blev afsløret. Så stil
med Quran er så ingen menneskelig indgriben, der findes i den, ikke selv enhver intervention af
messenger. Og alle Quran kom kun gennem munden af profeten Muhammad (fred være med ham)
som et menneske.
Denne proces var præcis som Jesus Kristus (fred være med ham) forudsagde i evangeliet om John
16/13: "Howbeit når han, den sandhedens ånd[78], er kommet, han vil guide dig ind i al sandhed: for
han ikke skal tale af sig selv; men noget som helst han skal høre, at skal han tale: og han vil vise dig
det tilkommende. " Profeten Muhammad (fred være med ham), med Quran, med ånden i den
sandhed, der er i hans hjerte og i hans hukommelse, guides til "alle" sandheden. Og han "taler ikke"
af sig selv, men han taler overhovedet han "hører". Han modtager åbenbaringen fra Allah, den
samme kilde som kilde til Jesus Kristus (fred være med ham) som anført i det følgende vers:
Og således vi har åbenbaret til dig en ånd af vores kommando.
Du vidste ikke, hvad er bogen eller [det er] troen, men vi har gjort det et lys, som vi guide hvem vi vil
for vores ansatte. Og ja, [O Muhammad] du vejledning i en lige kurve.
(Quran: 42/52)
3.5.2.4 QURAN ER UFORLIGNELIGE
Som vi ser i de følgende vers, opfordrer Allah dem, der er i tvivl om Quran at komponere en så stærk
som Quran bog og til at bevise det ved tilstrækkelig vidner:

Og hvis du er i tvivl om hvad vi har sendt på vores tjener [Muhammed], derefter producere et kapitel
lignende herom og opfordre dine vidner end Allah, hvis du skulle være sandfærdig.
(Quran: 2/23)

Eller de siger, "Han opfandt den"? Siger, "derefter bringe ti kapitler som det, der har opfundet og
opfordrer [for bistand] hvem kan du foruden Allah, hvis du skulle være sandfærdig."
Og hvis de ikke besvarer du så vide at Quran blev afsløret med kendskab til Allah, og at der er ingen
guddom, bortset fra ham. Derefter ville du [ikke] være muslimer.
(Quran: 13-11-14)
Tidligere har der været nogle forsøg på at producere kapitler ligesom kapitlerne i Quran, men de
mislykkedes.
En anden invitation er i det følgende vers. En disbeliever bør besvare følgende spørgsmål ved at
foreslå en bog end Quran, hvilket ville være mere værdige til at tro på og følge:
I hvilket budskab efter dette vil de så tro?
(Quran: 7/185)
I Quran findes mange videnskabelige kendsgerninger, som ikke var kendt, eller der var imod de
videnskabelige overbevisninger indtil for nylig. Men århundreder senere det er blevet opdaget, hvad
der blev sagt i Quran var korrekt. Man kan finde masser af sådanne eksempler let ved at søge
nøgleord som "mirakler i Quran" på internettet.
Og nedenfor er et par eksempler på forhold, som fandtes i Quran[79] for århundreder, men der har
været videnskabeligt opdaget for nylig:
Udvidelse af universet:
Og himlens vi konstrueret med styrke, og vi er faktisk [sin] expander.
(Quran: 51/47)
Big bang:
Har dem, der ikke disbelieved overvejet at himlene og jorden var en joinforbundne enhed, og vi
adskilt dem og gjort fra vand alle levende ting? Derefter vil de ikke tro?
(Quran: 21/30)
Barrierer mellem havene:
Han udgav to havene, møde [side om side];
Er en barriere mellem dem. [så] ingen af dem overskrider.

Så hvilke af tjenester af din Herre vil du benægte?
Fra dem begge opstå pearl og koraller[80].
(55/19-22)
Disse er blot nogle af de eksempler, der viser os, at den, der har sendt Quran har fuld viden.
3.6

SKÆBNE

Og nogensinde er kommandoen Allahs en skæbne[81] forordnet.
(Quran: 33/38)

Han til hvem har tilhører himlene og jorden og hvem der ikke har truffet en søn og ikke har haft en
partner i dominion dominion og oprettet hver ting og bestemmes det med [præcise] bestemmelse.
(Quran: 25/2)

Og ikke fraværende fra din Herre er et atom vægt inden jorden for himlen eller enhver [del] eller [alt]
mindre end eller større, men at det er en klar register.
(Quran: 10/61)

De siger, "Hvis der var noget vi kunne have gjort i sagen, nogle af os ikke ville blevet dræbt lige her."
Sige, "selv hvis du havde været inde i jeres huse, dem, der er forordnet at være dræbt, var kommet til
deres død senge."
(Quran: 3/154)

Sige, "Aldrig vil vi være påfaldende undtagen hvad Allah har forordnet for os."
(Quran: 9/51)
3.6.1 BESKRIVELSE
Skæbne er foretaget af Allah, og det er en omfattende og klar registrering af oprettelsen og de
begivenheder, der er skabt af Allah. Skæbne har mange forskellige aspekter.
På én måde er det et register, som omfatter også både verdslige og religiøse årsag og virkning
relationer og definitioner. Fysiske, biologiske definitioner af objekter, fysiske love, og de relevante
relationer eller relationer mellem dårlig gerning og de relevante straffe kan nævnes som eksempler i
denne henseende. Dette kan delvist forklares i de følgende vers:
Ophøje navnet på din Herre, den højeste

Der oprettes og proportioned
Og som bestemmes og [så] automatiseret.
(Quran: 87/1-3)

[Farao] sagde, så der er herre over du to, O Moses?
Han sagde: vor Herre er ham, der gav alt sin karakter og automatiseret det derefter.
(Quran: 49-20-50)

Og af folket er ham, der bestrider om Allah uden viden og følger hver oprørske djævelen.
For ham er det skrevet ned, hvem tager ham til ven, han sandelig vil vildlede ham og vil føre ham til
straf af flammen.
(Quran: 22/3-4)
Forstået således fra de følgende vers, vedrørende retsakter Allahs skæbne er ligesom en plan:
Og for hver nation er et [bestemt] udtrykket.
Så når deres tid er kommet, de ikke vil forblive bag en time, ej heller vil de foran [det].
(Quran: 7/34)

Så han[82] påberåbt sig sin herre,
"Ja, I am overvinde, så hjælp."
Så vi åbnede himlens porte[83] med regn hælde ned,
Og fik jorden til at briste med fjedre,
Og farvande opfyldt, for en allerede forudbestemte sag.
(Quran: 54/10-12)

Allah har skrevet ned: jeg helt sikkert vil sejre, jeg og min budbringere.
(Quran: 58/21)
Skæbne har desuden funktionen i et budget til fordeling af ressourcer som nævnt i det følgende vers:

Og der er ingen skabning på jorden, men det ved Allah er dens bestemmelse, og han kender sin plads
i boligen og oplagringsstedet.
Alle er i et klart register.
(Quran: 11/6)
På den anden side er skæbne som en historisk post[84] set fra Allah, som kender og vidner fremtid
uden nogen begrænsninger af tid. Så selv om vi har fri vilje til en vis grad, er alt nogensinde kendt af
Allah. I de følgende vers er en reference til sådanne kendskab til Allah:
Ingen sjæl ved, hvad det skal tjene i morgen, og ingen sjæl ved, i hvilken jord det skal dø. Allah er da
at kende alle, alle-Aware.
(Quran: 31/34)

Han ved hvad er før dem, og hvad er efter dem, og de omfatter ikke en ting af sin viden med
undtagelse af hvad han Testamente.
(Quran: 2/255)

Allah er faktisk nogensinde, over alle ting, et vidne.
(Quran: 4/33)

Allah omfatter alle ting.
(Quran: 4/126)

Tilhører kommandoen Allah før og efter.
(Quran: 30/4)
Skæbne har også egenskaben af Allah's anterior og lungernes tilladelse til enhver testamenter og
retsakter af hans skabninger. Intet kan ske i strid med hans vil som ses i det følgende vers:
Og det er ikke en sjæl at tro undtagen med tilladelse af Allah.
(Quran: 10/100)
3.6.2 KONSEKVENSERNE AF SKÆBNEN FOR MENNESKER
I enhver handling af Allah, hvem ved alle, herunder den fremtid, vi kan antage, at der er alle positive
aspekter af en perfekt plan under alle omstændigheder, selv hvis der er ingen registrerede plan. Så
kan vi forvente alt, hvad gør han for at være konsekvente og afbalanceret som noget perfekt planlagt.

Allah behøver ikke skæbne for at oprette eller opretholde noget. Fra et menneskeligt perspektiv har
det imidlertid visse konsekvenser som nævnt i de følgende vers:
Ingen katastrofe slår på jorden eller blandt jer, bortset fra at det er i et register, før vi bringe det i at
blive. Ja, for Allah, er let.
Så du ikke fortvivle hvad har ventet du og triumfere ikke [i stolthed] over hvad han har givet dig.
Og Allah kan lide ikke alle self-deluded og pralende.
(Quran: 57/22-23)
This register has significant consequences for us:
In conformity with the destiny, as we are in a well-determined framework, we also can make plans,
and we can determine goals. Thanks to this we are able to think and to have our own will. Otherwise,
we could not have any continuity that we need to think and to link event (a) to event (b) or means to
goals.
Also without such a framework, we would feel very unsecure. For instance, we live on a planet which
moves with a speed of thousands of kilometers per hour. There are millions of variables, many of
which if slightly deviated would cause us to disappear immediately. However, everything is under
control, so that we have a strong feeling of security. We expect to live the next hour, the next day,
the next year, and we can make plans, we can make choices. On the other hand, even if certain
disasters[85] happen, we would know that they are part of a plan of the One God who is Wise; that
they are not coincidental; that they are already known at least by the All-Powerful and All-Knower;
and that they will serve certain higher goals.
On the other hand, thanks to the Destiny, we know that everything is under the control of our
beloved One God, so we are not hopeless. And thanks to this we know that something that we miss
may go to another one of His servants. We can relate everything to the registry, and the registry to
its Maker, and this Maker to ourselves.
Vi vil overveje et spørgsmål om skæbne, fri vilje, ansvar, belønning og straf i del 8.3.
4

DE MÅL, DER ER GIVET AF ISLAM TIL ET MENNESKE

At hjem af den herefter vi tildele dem, der ikke ønsker exaltedness på jorden eller korruption.
Og (bedste) resultatet tilhører retfærdige.
(Quran: 28/83)
Islam er en religion baseret resultatet. I hele Quran er der masser af henvisninger til resultaterne,
Allah opfordrer os til at koncentrere sig om resultatet. og han advarer mod at blive narret af
midlertidigt som i det følgende vers:
Eksempel på Paradise, som har været lovet retfærdiggjorte, er, at floder flow nedenunder. Dens
frugter varig, og dets skygge.
Det er resultatet af retfærdige, og resultatet af disbelievers er ilden.

(Quran: 13/35)
Ifølge Islam er det mest grundlæggende valg, et menneske har at gøre at vælge Islam eller ikke.
Derefter straks en big spørgsmålet: Hvad betyder Islam give et menneske? Eller med andre ord,
hvorfor man bør vælge Islam? Hvad er islams mål vedrørende et menneske?
Så i denne del, vil vi klarlægge de vigtigste mål og fordele, som Islam giver til et menneske. Vi vil også
give oplysninger om den største succes i vores liv ifølge Islam.
Et menneske er ikke oprettet formålsløst, og han er oprettet, så han når frem til bestemte mål. Dette
er et vigtigt budskab af Allah til os, som vi tydeligt se i det følgende vers:
Then did you think that We created you uselessly and that to Us you would not be returned?
(Quran: 23/115)
In the following verse we see the goals and essential elements of the biggest success:
Allah will say:
This is the Day when the truthful will benefit from their truthfulness.
For them are gardens [in Paradise] beneath which rivers flow,
Wherein they will abide forever,
Allah being pleased with them, and they with Him.
That is the great success.
(Quran: 5/119)
These goals are to get the pleasure of Allah; to be satisfied and pleased with the favors He promised
and prepared for His righteous servants, to enter Paradise; and to be in harmony with the truth.
4.1

TO GET THE PLEASURE OF ALLAH

The ultimate goal of life for a Muslim is to get the pleasure of Allah. If achieved, this goal will yield
the following goals as well: To be pleased by Him, to enter paradise and to reach full satisfaction in
this world and in the hereafter.
4.1.1 THE WAY TO THE PLEASURE OF ALLAH
The sub-goals and the way that lead to this major goal are as follows:
4.1.1.1 COMPLIANCE WITH THE DIVINE VALUES
Allah has certain values. He loves certain values. So a person, who loves Allah and wants to invoke
His love, has also to carry those values and improve himself in harmony with them.
In the following verses we see from His own words some of the qualifications He loves:
Allah loves the good-doers.

(Quran: 2/195)

Surely Allah loves those who turn much (to Him), and He loves those who purify themselves.
(Quran: 2/222)

Allah elsker retfærdige.
(Quran: 3/76)

Allah elsker patienten[86].
(Quran: 3/146)

Sikkert elsker Allah dem, der er tillid til [ham].
(Quran: 3/159)

Nemlig elsker Allah dem, som handler retfærdigt.
(Quran: 5/42)
Der er også kvalifikationer, der ikke elsker Allah, så vi er nødt til at slippe af med sådanne
kvalifikationer eller styre dem. I de følgende vers se vi nogle af de kvalifikationer, som Allah ikke
elsker:
Allah elsker vel ikke aggressorerne.
(Quran: 2/190)

Faktisk Allah ikke at elske alle forræderisk og utaknemmelige.
(Quran: 22/38)

Allah ikke elsker corrupters.
(Quran: 28/77)

Faktisk han ikke elsker den arrogante.
(Quran: 16/23)

Allah ikke elsker evildoers.
(Quran: 3/57)
Detaljer om andre guddommelige værdier, som Allah elsker og kvalifikationer, ikke han elsker kan
lære af Quran.
Så, for det første og mest generelt mennesker, herunder ikke-muslimer har interesserer de
universelle værdier: guddommelige at Allah elsker og have at tilbringe bestræbelser på at forbedre
sig selv med hensyn til dem, så de kan være kandidat til at blive styret af Allah. En evildoer uretfærdig,
arrogant person ikke er berettiget til vejledning for Allah, og er ikke accepteret af Allah. Så for at blive
en succes, og for at være en ægte troende, må man overvinde sådanne negative kvalifikationer. De
følgende vers er nogle eksempler på i denne sammenhæng:
Allah ikke rigtigt guide uretfærdige folk.
(Quran: 2/258)

Jeg vil slå fra min tegn dem, der arrogant på jorden uden ret.
(Quran: 7/146)

Faktisk Allah ikke guide, der er en overtræderen og løgner.
(Quran: 40/28)
Disse negative kvalifikationer vil også danne store psykologiske barrierer, der vil forhindre, at troen
på en almægtig Gud en alle-Knower. For eksempel forestille en person, som bevidst eller ubevidst
mener, at han er den vigtigste og største som enkeltperson, eller som borger i et bestemt land, eller
som medlem af en bestemt nation, eller et menneske. Sådan en person får et psykologisk problem i
at tro på en Gud, som er mere knower end sig selv. Desværre fremme de nuværende
uddannelsessystemer, livsstil, spil og andre elementer i miljøet primært en arrogant tankegang.
Mange religioner fremme også en lignende tankegang ved deifying mennesker, eller vedtægter og
guderne gjort af mennesker eller fysiske love opdaget af mennesker...
4.1.1.2 OBJEKTIVE FORANSTALTNINGER BØR VÆRE OPFYLDT, FOR AT FÅ FORNØJELSEN AF ALLAH
Ham ascends god tale,
Og retfærdige arbejde rejser det.
(Quran: 35/10)

Hvis du vil være vellykket bør en forbedre sig selv med hensyn til de værdier, der er elsket af Allah og
oprigtigt overholder disse værdier gennem udfører kravene i overbevisning og handling.
Disse krav er meget vigtige, fordi de er objektive foranstaltninger. Allah foranstaltninger vores
niveauer af overensstemmelse med hans værdier ikke kun baseret på vores ord, men også baseret på
vores holdninger og vores handlinger. Vores ord kan være subjektive og vildledende. Som vi kan læse
i følgende udsagn, bruger Allah objektive kriterier til at vurdere os:
Det vil ikke være i overensstemmelse med dit begær [muslimer], heller ikke dem af folk i de hellige
skrifter [jøder og kristne];
Hvis en person virker onde, vil deraf har belønning, og han vil ikke finde nogen protector eller helper
foruden Allah.
(Quran: 4/123)

Og af mennesker er nogle, der siger,
"Vi tror på Allah og den sidste dag"
Men de er ikke troende.
(Quran: 2/8)
Det er derfor ikke muligt at få fornøjelsen af Allah, hvis en person er i fuld fejl i sin tro og/eller hans
handlinger. En person, som er retfærdige, ydmyge, fair, taknemmelige og perseverant kan være i
harmoni med sandheden i både tro og handling kategorier med nogle bestræbelser.
Så en person, der er uretfærdig, arrogant, utaknemmelige vil kun være vellykket og udføre både tro
og handling krav, hvis han overvinder disse uønskede kvalifikationer, som er inden for ham[87]. Det
følgende vers er et eksempel i denne henseende:
Jeg vil slå fra min tegn dem, der arrogant på jorden uden ret.
(Quran: 7/146)
Så på den ene side vores overbevisninger og handlinger, som er i overensstemmelse med sandheden,
vi kan forbedre os i parallel med de guddommelige værdier, og vi kan være ret til at den
guddommelige kærlighed og paradis. Og på den anden side observere vores overbevisninger og
handlinger, kan vi måle, hvor vi er i universet af disse værdier.
En person, der først og fremmest i overholder med den guddommelige værdier vil varetage sit hverv
mod hans Creator. Så vil han genkende ham; han vil tro på hans meddelelser, hans sendebud og sine
løfter; og han vil tilbede ham. En sådan person vil også udføre sine pligter over for andre, nemlig
mennesker, væsener, miljø...
Og han vil være Avanceret i grader efter sin relevant viden, tro og gerninger som sagt i de følgende
vers:

Se, hvordan vi har foretrak [i bestemmelse] nogle af dem over andre. Men herefter er større i grader
og større i sondringen.
(Quran: 17/21)

Og for alle der er grader for hvad de har gjort, og så at han kan fuldt ud kompensere dem for deres
gerninger, og de vil ikke blive krænket.
(Quran: 46/19)

Men hvem kommer til ham som en tilhænger af at have gjort retfærdige gerninger for dem, bliver de
højeste grader.
(Quran: 20/75)

Allah vil rejse dem, der har troet blandt du og dem, der blev givet viden, grader. Og Allah er
Cognizant af, hvad du gør.
(Quran: 58/11)
Hvis vi virkelig har de nødvendige værdier og kvalifikationer, derefter elsker Allah os. Derefter vi vil
have vores andel af følgende udsagn om Allah, og har opnået den største succes:
(Til den retfærdige sjæl det vil blive sagt :)
"O fuldt tilfreds sjæl!
Vende tilbage til din Herre, well-pleased og behager [ham],
Og Angiv blandt mine [retfærdige] tjenere
Og indtaste mit paradis."
(Quran: 89/27-30)

En god tjener!
(Quran: 38/44)

Sandelig, midt i haver og floder skal retfærdige bo.
I sæde for sandheden,

Af potente kongen.
(Quran: 54-54-55)
4.2 FOR AT NÅ FREM TIL ALLAHS PERMANENTE TJENESTER GJORT FOR HANS RETFÆRDIGE
TJENERE
Hvis han vil være tilfreds med os, vil han gøre os også fuldt ud tilfreds med tjenester han lovede og
forberedt sine retfærdige tjenere. En af hans attributter er Appreciative.
Muslimer tror, som sagt i den følgende sætning i Quran, at Allah er:
En god Patron!
(Quran: 8/40)
Og at hans barmhjertighed er enorme[88]:
Min barmhjertighed omfatter alle ting.
(Quran: 7/156)
I det nuværende liv er, den guddommelige kærlighed, tro på Allah, værdier og handlinger, der kræves
af Allah også de eneste ting, der kan tilfredsstille os.
Og i paradise er det sted, hvor vi kan være permanent og fuldt ud tilfreds.
4.3

AT VÆRE I HARMONI MED SANDHEDEN

Allah siger:
Dette er den dag, når den sandfærdige vil drage fordel af deres rigtigheden.
For dem er gardens [i Paradise] beneath som floder flow,
Hvor de vil efterleve for evigt,
Allah være tilfreds med dem, og de med ham.
Det er den store succes.
(Quran: 5/119)
Som vi ser i den vægt, der er foretaget i rigtigheden i det ovenstående vers, er et vigtigt element af
stor succes at være sandfærdig, at være i harmoni med sandheden. Hvis vi er i harmoni med
sandheden i hvad vi tror på, hvad vi siger, og hvad vi gør så dette er et stort skridt hen imod den
største succes.
Kræver at være i harmoni med de vigtigste sandheden for at være sandfærdig.
Som vi ser i det følgende vers, er et af navnene på Allah sandheden:
Allah er sandheden.

(Quran: 22/6)
4.3.1 AT VÆRE I HARMONI MED SANDHEDEN I HVAD TROR VI PÅ
Sandheden er ikke en konsekvens af vores personlige overbevisninger, og det er uafhængige fra
vores personlige overbevisninger. Hele sandheden er en, selvom der er mange forskellige tro
profiler.Derfor kan ikke alle de forskellige tro profiler være i harmoni med sandheden samtidigt. For
eksempel hvis en Muslim er i harmoni med sandheden, er en polytheist ikke; og hvis polytheist er i
harmoni med sandheden en Muslim er ikke. Logisk kan ikke begge være rigtigt, helt[89].
Ifølge Islam er det meget nyttigt og nødvendigt, at vores tro er i harmoni med sandheden, og det er
meget farligt at være i strid med sandheden. Og i de følgende vers Allah fortæller os om kilden og de
vigtigste kanaler for sandheden:
Ja, vi har sendt dem [O Muhammad], med sandheden[90] som bringer gode tidender og en warner,
og du ikke bliver spurgt om ledsagere af Hellfire.
(Quran: 2/119)

Sandheden er fra din Herre
Så aldrig være blandt tvivlerne.
(Quran: 2/147)
4.3.2 AT VÆRE I HARMONI MED SANDHEDEN I DET, VI SIGER OG HVAD VI GØR
Vi siger skal være i harmoni med sandheden som anført i det følgende vers:
Så der er mere uretfærdigt end én, der ligger omkring Allah og fornægter sandheden, når det er
kommet til ham? Er der ikke i helvede en opholdstilladelse til disbelievers?
(Quran: 39/32)
Når vi tror på og siger noget, så har vi handle i overensstemmelse hermed. Vi har ellers mener om
årsagen til afvigelsen mellem hvad vi gør og hvad vi siger. Måske vi ligeglade på alle sandheden,
måske er vi ikke oprigtig i det, vi siger, eller måske vi som løgner; der er store problemer. Der er en
henvisning til dette i det følgende vers:
O du, som har troet, hvorfor siger du, at du ikke gør?
(Quran: 61/2)
Når vi tror på og hævder at følge sandheden, må så vi være i harmoni med hvad vi tror på og hvad vi
siger som nævnt i det følgende vers:
Retfærdighed er ikke, at du slår din flader mod øst eller vest, men retfærdighed er [i] en, der tror på
Allah, den sidste dag, engle, bogen og profeter og giver rigdom, på trods af kærlighed til det, at
slægtninge, forældreløse børn, de trængende, rejsende, dem, der beder [hjælp] til og for frigørelse af

slaver; [og som] fastlægger bøn og giver obligatoriske næstekærlighed; [disse som] opfylde deres
løfte, når de lover; og [disse som] er patienten i fattigdom og afsavn og under slaget.
Dem er dem, der er sandfærdig;
Og det er dem, der er retfærdige.
(Quran: 2/177)
Dette er den eneste måde at den store succes.
Så vil du finde vigtige oplysninger om handling essentials af Islam i den næste del.
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5.1

ESSENTIALS OF ACTION & FEM SØJLER

VÆSENTLIGE ELEMENTER I AKTION

De tror på Allah og den sidste dag, og de holde i skak hvad der er rigtigt og forbyde, hvad der er galt
og skynder mig at gode gerninger.
Og de er blandt retfærdige.
(Quran: 3/114)
Islam består ikke kun af tro. Islam kræver også handling[91]. Kræves funktionsmÃ ¥ de er at gøre
"gode gerninger"[92]. I Quran nævnes generelt tro og gode gerninger.
Gode gerninger er handlinger, der er i overensstemmelse med sandheden. For eksempel blev det
bemærket tidligere at en af Allah attributter er at han er "En", og én af hans attributter er, at han er
"Nær".Så han er Gud for alle. Og han er nærmest os selv end vore forældre, end vores andre bedste
venner. Så hvis vi alle har den samme Gud, og hvis han er nærmest alle os selv end vore forældre,
derefter dette sandheden gør os som brødre og søstre. Så, hvis vi som brødre og søstre, derefter i
handling, for eksempel vi har til at hjælpe andre når det er nødvendigt. Vi skal undgå at skade andre.
Derfor, hvis I foderstoffer en sultne sjældne sygdomme, er en god gerning, fordi jeg, og personen er
ansatte i samme skaberen, som er nærmest hver af os selv end vores forældre. Men inden for den
samme logik, hvis vi skade en person uden retfærdig grund, er det en dårlig gerning. Disse er blot
eksempler, som viser, hvordan vi kan bestemme en god gerning eller en dårlig gerning.
Selvom god handling kan fastsættes bredt på en sådan måde, har Allah i Quran, mange gode tiltag i
forskellige detaljeniveauer. Eksempelvis i ét vers siger Allah:
Og når du er mødt med en hilsen, hilse med et bedre hilsen end den eller returnere den; sikkert tager
Allah højde for alle ting.
(Quran: 4/86)
Eller som vi ser i følgende, for at være venlig mod hinanden og til at afstå fra vold er meget vigtige:

Og lige er ikke den gode gerning og dårlige. Slå tilbage [onde] ved at gerning som er bedre; og derpå
den ene, hvem er fjendskab mellem dig og ham bliver, som om han var en varm ven.
(Quran: 41/34)

Og skynder mig at tilgivelse fra din Herre og en så bred som himlene og jorden, forberedt til de
retfærdiggjorte, som tilbringer [i årsagen til Allah] under lethed og modgang og hvem dæmpe vrede
og er forvisset mod menneskeheden; Paradise og Allah elsker doers godt.
(Quran: 3/133-134)
Gode gerninger, herunder de fem søjler[93] er nyttige på mange måder:
De repræsenterer vores lydighed til Allah og vores servantship til ham.
De producerer objektive data om, hvorvidt en person virkelig overholder de guddommelige værdier
eller ikke; om, hvorvidt en person er virkelig god[94].
De hjælper os med at forbedre parallelt med de guddommelige værdier: For eksempel en person, der
hele tiden takket være Allah, vil forbedre i taknemmelighed, eller en person, der giver velgørenhed
vil forbedre i generøsitet.
De hjælpe os med at overvinde vores svagheder, der kan findes i forskellige henseender: en person,
der kan give tusindvis af dollars for Allah, kan være ude af stand til at opgive spise i en vis periode
eller omvendt. En person kan være i stand til at opgive spise for Allah, men kan have vanskeligheder
af arrogance i at sætte hans pande på jorden for at tilbede Allah... Når disse personer udfører
kravene i Islam, vil de har opnået vigtige skridt til at overvinde deres svagheder.
Gode gerninger hjælpe os med at forbedre i vores kærlighed til Allah samt, som gennem gode
gerninger vil vi gennemgå nogle vanskeligheder for ham og vi vil synes at denne kærlighed bringer os
til handling.
De vil være nyttigt også i psykologiske, sociale, økonomiske, miljømæssige og andre dimensioner. Vi
vil give relevante eksempler i følgende dele.
Vores overholdelse af disse krav vil også hjælpe os lykkes i det nuværende liv[95]: For eksempel vil en
forretningsmand, der bekymrer sig om retfærdighed, generelt blive mere succesfuld i sin
virksomhed;og i alt dette problem vil være godt for mange mennesker. Som vi ser i det følgende vers,
agter Allah, der er kloge brugervenlighed for os:
Allah agter for du lethed og agter ikke for du trængsler.
(Quran: 2/185)
Succes i dette liv kan bidrage til den vellykkede ydeevne krav at få fornøjelsen af Allah: For eksempel
en stærk Muslim i verdslige vilkår kan give flere velgørende organisationer[96].
Den største brug af de gode gerninger bliver dog deres bidrag til at få fornøjelsen af Allah; og at nå
frem til hans tjenester, han rede for sine retfærdige tjenere.

5.2

DE FEM SØJLER I ISLAM

De samlede krav i Islam er meget omfattende og omfatter masser af almindeligt godkendte og
kræves funktionsmåder. Vi kan nævne eksempel opførsel i denne henseende som værende venlige
mod forældrene, naboer, miljø; til at arbejde hårdt; at leve efter den tidligere nævnte værdier som
ydmyghed, rigtigheden, venlighed, retfærdighed; du undgår at blive jaloux; at undgå at spilde, for at
være rene, invitere til sandheden og gode gerninger. En Muslim har i overensstemmelse med alle
disse med henblik på at få fornøjelsen af Allah. Det er meget vanskeligt for en Muslim skal blive en
succes, hvis han ikke overholder disse krav.
Som vi ser i det følgende vers, som er nyttige for menneskeheden er meget vigtigt i denne
henseende:
Han sender fra himlen, regn og dale flow efter deres kapacitet,
Og torrent bærer en stigende skum.
Og fra denne malm som de varme i brand, som ønsker kendetegn og redskaber, er en skum like it.
Dermed Allah præsenterer [Eksempel] sandhed og løgn.
Som skum, det-verdenshistoriens [bliver] forstødt;
Men for at fordele som mennesker,
Det er stadig på jorden.
Dermed heller Allah frembyder eksempler.
(Quran: 13/17)
Blandt disse krav er også dem, der er specifikke for Islam, og som har enorme del og indflydelse i en
praktiserende Muslim liv. Kravene til Islam bidrage i stor udstrækning til gennemførelsen af
ovennævnte grundlæggende krav af Islam. De er på den anden side en meget speciel del af lydighed
mod Allah og tjener ham.
De vigtigste krav, der er specifikke for Islam er fremhævet i Quran, og de er offentligt kendt som de
fem søjler i Islam. De er vidnesbyrd-sætning af bærer vidne af Allahs enhed og messengership af
Muhammad (fred være med ham)-, den daglige bøn, regelmæssige velgørenhed, den faste og
pilgrimsfærden. Disse er understreget af Allah og de andre krav. Det følgende vers er et eksempel i
denne henseende:
Ja, de muslimske mænd og muslimske kvinder,
At tro mænd og tro kvinder,
De lydige mænd og lydig kvinder,
Sandfærdig mænd og sandfærdig kvinder,
Patient mænd og patient kvinder,

Ydmyge mænd og ydmyge kvinder,
De velgørende mænd og kvinder, velgørende,
Fasting mænd og fasting kvinder,
De mænd, der vogte deres private dele og de kvinder, der gør,
Og de mænd, der husker Allah ofte og de kvinder, der gør det
For dem. Allah har forberedt tilgivelse og en stor belønning.
(Quran: 33/35)
Så vil vi give nogle detaljer om disse søjler funktioner, betingelser, metoder, ydelser og deres
relationer med de andre krav i følgende dele:
5.2.1 SÆTNING AF FORSYNET MED VIDNE TIL ALLAHS ENHED
Ham ascends god tale,
Og retfærdige arbejde rejser det.
(Quran: 35/10)
Den første søjle i Islam er vidnesbyrd[97] Allahs enhed, og servantship og messengership af profeten
Muhammad (fred være med ham). Dette er en sætning, som indeholder en kritisk del af sandheden
og har potentiale forener menneskehedens omkring én sandhed. Det er ligesom dette: "Jeg bærer
vidne at der er ingen Gud undtagen Allah, og jeg bærer vidne at Muhammad er sin tjener og sin
budbringer."
Sætningen "Der er ingen Gud undtagen Allah" (LA ILAHA ILLALLAH i den oprindelige arabisk tekst) er
ligesom en oversigt over alle de hellige bøger. Dette er også den første betingelse for at få
fornøjelsen af Allah og indtaste paradise. Naturligvis ville en person forventer at få fornøjelsen af en
person, i hvem han ikke tror hverken, at indtaste den paradis, som er oprettet ved skaberen i hvem
han ikke tror.
Det er også en betingelse for at blive frelst fra helvede for dem, der har modtaget meddelelsen af
Allah:
Og dem, der tvivle og nægte vores tegn, de vil være ledsagere af ilden; de vil efterleve deri evigt.
(Quran: 2/39)
Yderligere forklaringer vedrørende sætningen "Der er ingen Gud end Allah" findes i del 3.1.1.
Den anden del af vidneudsagn gør henvisning til den sidste messenger Allahs, der vedrører den
endelige meddelelse af Allah, hvor alt er gjort klart. Dette aspekt af troen er nødvendig for en person,
der har kendt om profeten Muhammad (fred være med ham). Profeten Muhammad (fred være med
ham) er et menneske og en ansat af Allah. Han er ikke Gud, og heller ikke del af Gud. Allah har valgt
ham til at relatere sit budskab til os. Og han har vist ham som et godt eksempel for os.

Hvis en person tror på vidnesbyrd derefter denne person anses som Muslim. Dette er mellem Allah
og den relevante person. I Islam er der ingen dåb. Der er ingen end Allah, som kan acceptere
indgivelse til Allah. Når et åbent erklærer dette vidnesbyrd vil derefter naturligvis han også blive
betragtet som Muslim af det muslimske samfund.
Vidnesbyrdet er som undertegnelsen af en kontrakt mellem Allah og den person, der accepterer
Islam. Med denne kontrakt vælger personen at være berettiget til paradis og få glæde af sin herre
mod overholder de guddommelige regler og værdier.
Det er også en anerkendelse af hans Herren som ansat. Anerkendelse af Allah gør en stor forskel i
tænkning og praksis. Ved at anerkende hans herre, genkender tjeneren sig selv samt. Uden en sådan
anerkendelse og link til evige er en person som noget i denne enorme univers og tidsramme. For
eksempel kan vil sandsynligvis ingen huske ham nogle århundreder efter han døde, og selvom han
huskes, denne erindring ikke vil gavne ham. Og kendte ingen ham selv kun et år før han blev født.
Således er han fra perspektivet af en person, der ikke genkender sin Creator, som intet.
5.2.2 DAGLIGE BØNS
Og etablere bøn og give [obligatorisk] velgørenhed, og uanset god du fremsat for jer vil du finde det
med Allah. Nemlig Allah af hvad du gør, er at se.
(Quran: 2/110)
Den anden søjle i Islam er den daglige bøn[98]. Der er fem daglige bønner i Islam. Hver af disse tager
omkring 10 minutter, og de udføres i gang parentes. Antag f.eks., at middag bøn starttidspunkt er på
13,00 og eftermiddagen bøn starttiden er 17,00, så man har til at udføre middag bøn mellem 13.00
og 17.00[99]. Ellers betragtes den som en synd. Daglige bønner kan udføres, ikke kun i moskeerne,
men overalt, som er ren[100].
Daglige bønner består af obligatoriske dele og ekstra dele. Yderligere dele hovedsagelig ifølge praksis
af profeten Muhammad (fred være med ham). Disse dele er ens, og de består af enheder, som består
af underenheder som stående, bueføring-ned, Glidefald. Daglige bønner start med hensigt at[101] og
derefter sætningen "Allah er den største[102] (det største i sine beføjelser, viden, betyder hjælp og
så videre) ", og i hver overgang generelt dette er gentaget. Når stående, det første kapitel af Quran
kaldet "The åbning" berettet, dette kapitel er en særlig bøn, som Allah har givet os. Dette kapitel er
som følger:
I[103] navnet på Allah, Beneficent, Merciful.
Ros[104] [og tak] (forfalden) til Allah, Lord of the worlds.
Den Beneficent, den barmhjertige.
Føreren af Dommedag.
Det er dig vi tilbede og du beder vi om hjælp.
Lede os på rette vej,

Stien til dem, på hvem du har skænket favoriserer ikke af dem, som er vrede og heller ikke af dem,
der er på afveje.
(Quran: 1-1-7)
Det er en fuld kommunikation mellem os og Allah, at mens vi recitere det, på én måde vi lytte til hvad
Allah siger, og i de andre Allah lytter til hvad vi siger som en bøn. Og efter dette, nogle flere vers er
fremsagt. I de næste dele, sætninger til at takke, beder om hjælp, roser er fremsagt.
Daglige bønner der udføres dels individuelt og dels i menigheden.
Mænd anbefales kraftigt at bede de obligatoriske dele af de daglige bønner i menigheden. Kvinder
har ikke et sådant krav[105], men de kan vælge at deltage i bønner udført sammen. Hvis to eller flere
mænd sammen, mens det er tid for bøn, bør de vælge en af dem som "Imam" [106]. Imam betyder
leder. Det er vigtigt, at imamen er en af dem, der bedst kender fremsigelse af Quran og religiøs viden.
Imam beder i fronten, overfor Kaba som andre. De andre beder i linjer bag ham. Kaba er centrale
moskeen i Mekka/Saudi-Arabien. Imamen siger højt overgangen ord først og overfører til den næste
del af bøn og andre følge ham[107] i harmoni.
Orderliness er meget vigtigt i bønner optrådte sammen. Dette afspejler harmonien i universet på én
måde: huske, hvordan ordnet hver bølge fra sin bærbare computer når frem til en anden bærbare
computer på anden siden af jorden, som Allahs vilje.
Mænd og kvinder generelt beder adskilte steder i moskeerne[108]. Undtagen fredag bøn, kan bønner
udføres helt individuelt samt. Når vi beder i menigheden, føler vi, at selvom vi er mange, Vorherre er
en. Når vi beder individuelt, føler vi mere vores én til én relation med Allah.
De daglige bønner er nyttige i mange henseender:
•

Takket være de daglige bønner huske vi Allah, som det er understreget i det følgende vers:

Jeg er faktisk Allah. Der er ingen guddom, undtagen Me. så tilbede mig og etablere bøn for min
erindring.
(Quran: 20/14)
I Islam er det vigtigt at have en stærk bevidsthed om naboskabet af Allah. Så erindring om Allah er
meget vigtigt. Det er ikke tilstrækkeligt at huske Allah en gang om dagen, eller en gang om ugen eller
en gang om måneden. Hjælper os med at forbedre vores følelser af naboskabet og elsker med Allah
for at tildele visse tid kun Allah fem gange om dagen. Og som Allah ikke er repræsenteret eller
forestillede sig som et menneske eller som en statut eller et andet objekt, og som han ikke er
begrænset med plads eller tid, i bønner Muslim har ikke nogen følelse af afstand mellem sig selv og
Allah. Disse fakta giver mulighed for følelser af naboskabet, som vi ser i det følgende vers:
Og vi har allerede skabt mand og vide, hvad hans sjæl hvisker til ham, og vi er tættere på ham end
[hans] halsfedt.
(Quran: 50/16)

Erindring om Allah ændres fundamentalt for bedre hvordan vi ser på livet, på verden. Det gør os
positivt. Vi kan forklare dette ved følgende eksempel: for det første Antag, at du har købt en pen, og
for det andet Antag at en identisk pen blev givet til dig som en gave af en person, som er meget
speciel for dig. Sandsynligvis gør pen i den anden situation du meget gladere selvom første pennen
har også samme fysiske funktioner. Da pennen i den anden situation er ikke kun en pen, men også en
repræsentant for opmærksomheden, kærlighed og god vil af den særlige person mod dig.
På denne måde når vi gør vores daglige bønner, og Husk Allah ofte, bliver alt meget mere
meningsfyldt, værdifulde og smukke. For eksempel vores øjne få os til at se, men også og endnu
vigtigere, de viser opmærksomhed og barmhjertighed Allahs af almægtig, af vores Creator for os. Af
samme grund, hvis vi husker ofte Allah, solen, Månen, luften, vandet, vores familier, venner... blive
langt mere meningsfuld og smukke. Igen, takket være denne erindring, vi opfatter og huske, at de
udgør en helhed i harmoni og solidaritet under én enhed, visdom og kontrol; og dermed deres
skønheder endnu mere forbedret for os. Også denne erindring og kærlighed til Allah vi udøve
konstant vores følelse af kærlighed, og dette vil hjælpe os med at have stærkere positive følelser
mod alt. Vi kan ligeledes være håb for kontinuiteten i alle disse skønheder af hjælp og effekt af den
mægtige og evige Allah.
•
De daglige bønner er påmindelser af de guddommelige værdier. Takket være de daglige
bønner vi forbedre os i at blive en bedre person: at vide, at en er overholdt ved sin skaberen, som er
Beneficent og Merciful, hjælper én til at være bedre og bedre, og at afstå fra at udføre dårlige
gerninger. Vi ser en henvisning til dette faktum i det følgende vers:
Faktisk forbyder bøn umoral og forseelser,
og erindring om Allah er større.
(Quran: 29/45)
•
Vi takker Allah i daglige bønner og forbedre os selv i at blive taknemmelige og ikke
utaknemmelige. Disse er vigtige værdier, der er fremhævet i Quran:
Nej! men tjene Allah alene og være af den taknemmelige.
(Quran: 39/66)

Vær forsigtig med (din pligt at) Allah derefter, at du kan give tak.
(Quran: 3/123)

Og være taknemlige for mig; og kan du ikke utaknemmelige mod Me.
(Quran: 2/152)
•
Vi satte vores panden på jorden i daglige bønner. I Islam er en af de største synder
arrogance. Vi skal være ydmyg både mod Allah og mod hans tjenere. Når vi bøjer og vi prostrate i de

daglige bønner, vi at der er en magt større end os; vi sige at vi ikke først og fremmest; Vi siger, at vi er
lig med andre først og fremmest være genstand for vores Herre. Denne måde, vi forsøger at forbedre
os selv i bliver ydmyge som understreget i følgende:
Og søge hjælp i tålmodighed og bøn.
Og det er svært, bortset fra at ydmyge dem.
(Quran: 2/45)
•
Som nævnt også i det ovenstående vers, skal vi i daglige bønner bede om hjælp fra Allah.
Beder om hjælp fra Allah er et centralt krav i Islam, som forklaret i de relevante dele af denne bog.
•
I de daglige bønner får tjeneren nærmest hans Creator. Det er en løbende møde den tjener,
der elsker sin Creator med hans Creator, der elsker sin tjener.
I Islam beder vi til Allah med alle vores eksistens. I de daglige bønner beder vi ikke kun med vores
sind, men også med vores ånd og krop, med alle vores muskler, celler. Vi står, vi bøje sig, vi prostrate
og vi sidder med bevidstheden for at være under hans tilstedeværelse. Vi bede ham om hjælp, vi
recitere Quran. Vi husker hans nåde over os, vi føler hans naboskabet.
•
Folk komme i nærkontakt takket være daglige bønner, og de ved om andres glæde eller
dårlig udvikling.
•
Daglige bønner bidrage til vores sundhed samt. Én, der beder vasker sine hænder, ansigt,
arme og fødder før bønner. Disse er nyttige for hygiejne. Bevægelser i formen bøn perfekt periodiske
øvelser og er også nyttige for sundhed.
•
Daglige bønner hjælpe os med at forbedre i standhaftighed, sympati for mennesker, tid
bevidsthed og disciplin.
Daglige bønner er nyttige i mange andre måder. Men den vigtigste konsekvens af den daglige bøn er
følelse og viden om, at skaberen af alle er med os overalt, hvor vi er.
5.2.3 REGELMÆSSIGE VELGØRENHED
O du, som har troet, tilbringe fra det, som vi har givet til dig, før der kommer en dag, hvor der er
ingen udveksling og ingen venskab og ingen forbøn.
Og de disbelievers, de er lovovertrædere.
(Quran: 2/254)
Nytte, gavmildhed og barmhjertighed er vigtige guddommelige værdier. Allah anbefaler derfor os at
være generøse, nådig og barmhjertig. Og profeten Muhammad (fred være med ham) der gav næsten
uanset hvad, han havde til de trængende og for Allah har været et godt eksempel i denne henseende.
Pleje om andre og samfundet er meget væsentlige i Islam, som alt er oprettelse og tjener af Allah.
Og som fremhævet i det følgende vers, gode i mennesker er værdifuld, og at arbejde for det vil
producere permanent og positive konsekvenser:

Ja, i skabelsen af himlene og jorden og vekslen af natten og dagen og de [store] skibe, som sejler
gennem havet med det, der til gavn for mennesker, og hvad Allah har sendt fra himlen med regn,
giver liv og dermed til jorden efter dens lifelessness og sprede deri hver [slags] bevægelige skabning,
og [hans] dirigere af vinden og skyerne kontrolleret mellem himlen og jorden er tegn for en personer,
der bruger grund.
(Quran: 2/164)
Den tredje søjle i Islam er derfor den regelmæssige velgørenhed. I Islam beder vi Allah med alle vores
eksistens. Den regelmæssige velgørenhed er en bøn, der er gjort med vores rigdom. Den prioritering,
vi giver til Allah skal være højere end den prioritering, vi giver til penge.
Hver Muslim er at give en fortieth af sine kvalificerede rigdom efter grundlæggende behov til de
trængende. Dette vedrører igen af Allahs enhed, som samler alle sin oprettelsen, som om de er
brødre og søstre. Denne kendsgerning og den deraf følgende fremgangsmåde i pleje af andre ligge til
grund for velgørenhed. Ud over de obligatoriske velgørenhed anbefaler vi også at give mere, hvis vi
har midlerne.
På den anden side siger Allah:
Du vil ikke nå gode (belønning), indtil du tilbringe [for Allah] fra det, som du elsker.
(Quran: 3/92)
Hvis vi tænker kun på os selv, kan vi derfor være god.
I Islam er balancen også vigtig. Som sagt i Quran:
Og himlen han har løftedes; og han har etableret balancen,
At ikke overtræder du inden for balancen.
(Quran: 7-55-8)
Så har vi til at rykke mod balance inden for vores egne udgaver, i samfundet og mellem os og Allah.
Hvis vi siger altid "til mig, mig" vi kan ikke nå til denne balance, vi ikke kan nå til lykke. Men hvis vi
giver til Allah uden forventer noget verdslige afkast, kan vi nærmer os en balance inden for vores
sjæle i samfundet og mellem os og Allah.
Fordi på denne måde, vi ikke vil siger kun "til mig, mig"; men også "mig og fra mig til dem, der er i
nød". Dette vil så hjælpe balance inden for os. Igen opfører sig på denne måde vil hjælpe os med at
kontrollere vores grådighed for rigdom. Og på denne måde kan vi bedre inspireres med samfundet.
Vedrørende samfundet, gennem obligatoriske velgørenhed, vil dem, der er stand har givet til dem,
der er i nød. Denne måde kløften mellem rige og fattige vil blive reduceret, og vi vil have rykkede
frem mod balancen i samfundet. De følgende vers er relevante i denne forbindelse:
Og dem, inden for hvis rigdom er en kendt rettighed
For andrageren og de dårligst stillede

(Quran: 70/24-25)

Og i deres egenskaber er ret [trængende] andrageren og de dårligst stillede.
(Quran: 51/19)
De foregående vers afspejler et samfund, som er så højt, at det er meget vanskeligt, hvis ikke umuligt
at nås til menneskeskabte ideologier eller systemer. Det er fordi rige og fattige skal du anser sig fra et
menneskeligt perspektiv som forskellige partier og de kan ikke være upartisk. Selvom det er
anerkendt af rige, at fattige har visse rettigheder i hans rigdom, vil dette ses sandsynligvis som en
favor rige til fattige.Hvis fattige kæmper med at få en ret fra rige rigdom, vil dette medføre konflikter.
Men Allah er den ultimative ejer og den, der giver nogle, og som ikke giver nogle rigdom og dens
midler. Og han bemyndiger og anbefaler mennesker at etablere fred og balance. Således kan kun
hans upartisk erklæring og anerkendelse af retten til fattige i rige rigdom være gyldig og
overbevisende. Således med samarbejde og overholdelse af Allah, fattige vil ikke føle sig underlegen i
forhold til rige og rige vil ikke føle arrogant, når rigdom er delt. Kun gennem denne afbalancerede
forståelse og de relevante procedurer, vi kan mindske konflikter og smerter millioner[109] blandt
menneskeheden.
Balance er også vigtigt med hensyn til vores forhold til Allah. Allah giver os milliarder af hans
tjenester hvert sekund. For alle disse tjenester, og at vise vores taknemmelighed over bør vi også
føler behov for at give noget til ham. Men han er rige, og han har ikke brug for noget. Derfor kan vi
give til sine tjenere til at vise vores taknemmelighed. Og uanset hvad vi giver på sin måde vil aldrig lig
hans tjenester. Selv om vi ikke fuldt ud betaler for hvad han giver os og nå frem til balance på denne
måde, ved at give på hans måde, uanset hvilken vi kan vi vil har vist ham vores taknemmelighed. Og
ved sin nåde han kan acceptere, hvad vi giver.
Således kan vi ved at give almisser, være i harmoni med nogle guddommelige værdier. Også på
denne måde vil vi have rykkede frem mod balance og fred inden i os selv, i samfundet og inden for
forholdet mellem os og Allah. Igen, på denne måde vil vi have mere kontrol over vores kort sigt
ønsker og svagheder med hensyn til penge eller rigdom. Desuden denne måde vi kan teste os selv for
at se hvad vi er i virkeligheden.
5.2.4 FASTENDE
Ramadan måned er der hvor nedstammede Quran, en vejledning til mænd og klare beviser
vejledningen og skelnen;
Derfor skal hvem af dem er til stede i måneden, han hurtig deri,
Og hvem er syg eller på en rejse fast et tilsvarende antal dage senere.
Allah ønsker brugervenlighed for dig, og han ønske ikke for vanskeligheder,
Og (han ønsker), bør du afslutte antallet , og at du skal ophøje Allahs storhed for hans have
automatiseret du, og at du kan give tak.
(Quran: 2/185)

Den fjerde søjle fastende. En Muslim har til hurtigt i løbet af Ramadan, som også kaldes måneden for
deling[110]. Dette er en måned efter månefase-kalender.
Ifølge Islam, fastende består af ikke spise eller drikke og heller ikke have samleje under daytime og
gør gode gerninger mere og være yderst omhyggelig i afstå fra dårlig opførsel.
Nogle af de vigtige resultater af fastende er som følger:
For det første ved faste, vi giver første prioritet til Allah, og vi forbedre og anføre vores kærlighed og
respekt for Allah. På denne måde, vi forsøger at få fornøjelsen af Allah. Fastende er meget vigtigt, at
det direkte og konkret vedrører til sig selv. For eksempel kan når en giver velgørenhed, hans
levestandard forblive den samme; Men når han fasts, han føler i sig selv hvad han gør for Allah. Når vi
hurtig, spiser vi ikke selv om vi kan få en lækker frokost, selvom vi er sultne, bare fordi Allah har
ønsket os til hurtig og nå frem til hans glæde. Ægte kærlighed kræver den elsker at være klar til at
gennemgå vanskeligheder for den ene, han elsker. Ved faste, vi giver noget fra os for Allah og vi føler,
at intet er vigtigere end Allah.
For det andet ved faste, vi deler og føler trængende folks følelser. Der er hundredvis af millioner af
mennesker på jorden, som ikke kan spise eller drikke som det kræves sundhedsnormerne. Hvis vi
kender dem, det er godt, men vi har også dele deres følelser, så vi kan få ind hurtigere handling for at
skabe en verden med mindre ulighed. Allah har beføjelse til og anbefalede os at etablere fred og
lighed, og han har givet os mulighed for at samarbejde med ham i denne forbindelse som nævnt i de
følgende vers:

Og [omtale, O Muhammad], når din Herren sagde til englene, "Ja, jeg vil gøre på jorden en
vicekonge[111].”
(Quran: 2/30)

Og Allah har begunstiget nogle af dem over andre i bestemmelse. Men dem, der var rigt begunstiget
ikke ville udlevere deres bestemmelse til dem, som deres højre hænder besidder så de ville være lig
med dem deri. Derefter er det favor Allahs de afviser?
(Quran: 16/71)
For det tredje ved fastende forstår vi bedre hvor begrænsede vi er ved overvejelsen af tjenester af
Allah. Når vi kan spise hvad vi vil. og når vi kan drikke, hvad vi vil, fødevarer og vandet bliver meget
sædvanlige for os og vi kan ikke forstå deres betydning. Men når vi spiser og drikker af ramadanen
om aftenen efter daytimes, hvor vi hverken spise eller drikke noget, den samme mad og det samme
vand smager meget bedre end andre gange. Også i de dage, når vi hurtig, vi føler som vi aldrig følt sig
i andre gange, hvis vi ikke var i stand til at spise eller drikke for et par dage, vi ville have
sundhedsmæssige problemer, eller måske vi ville dø. Ved faste vi oplever hvordan big bestemmelser
og tjenester af Allah er.
På samme måde ser vi, vi hører, vi indånder, men vi generelt føler ikke behørigt hvor vigtige disse er
og vi værdsætter ikke disse tjenester af Vorherre tilstrækkeligt. Hvis vi ikke kunne trække vejret i

nogle minutter, ville vi give vores rigdom til at indånde. Så ved fastende kan vi foretage en analogi, og
vi kan forstå, og vi føler hvordan begrænset vi er ved overvejelsen af tjenester af Allah, og hvor hårdt
skal vi forsøge at takke ham.
Og alle disse tanker og følelser komme med roser og tak for Allah i specifikke supplerende bønner til
Ramadan; måned så kærligheden til muslimske for Allah og følelser af godhed nå deres højeste
niveau i Ramadan.
I ramadanen spise mennesker generelt sammen med venner, naboer, slægtninge. Og i slutningen på
Ramadan, findes der fest bønner gjort i menigheden, og folk besøger hinanden i fest-dage. Fattige får
generelt velgørende organisationer i Ramadan. Så, multipliceres følelser af taknemmelighed på
denne måde. Derfor producerer fastende mange store personlige og sociale positive konsekvenser
samt.
Derudover når vi hurtig, tager vores organ en pause i en periode, som er nyttig for sundhed.
5.2.5 PILGRIMSFÆRD
Og [omtale, O Muhammad],
Når vi udpeget til Abraham websted af hus,
[siger],
Knyt noget ikke til mig
Og oprense mit hus for dem walking omkring det.
Og dem, der står [i bøn]
Og dem, der bøjer og prostrate
Og forkynde folk pilgrimsrejse;
De vil komme til dig, til fods og på alle lean camel;
De kommer fra hver fjernt pass
At de kan vidne fordele for sig selv
Og nævne navnet på Allah om kendte dage over de kvæg, som han har givet dem.
Så spiser af dem og foder de tænkelige og de fattige.
(Quran: 22 / 26-28)
Den femte søjle i Islam er pilgrimsfærden. En Muslim, der har midler har til at udføre pilgrimsfærden
mindst én gang i sit liv. Pilgrimsrejse består af et besøg i den hellige moské i Mekka/Saudi-Arabien og
nogle bønner[112] i det og i bestemt steder i sine omgivelser.
Der er i Mekka, påmindelser, som minder os om de stærke relationer mellem Allah og nogle af Hans
tjenere. Erindring om disse forbindelser er meget nyttige i at forbedre vores bevidsthed om Allah.

Mange på rykkerne, der minde os om profeten Abraham (fred være med ham) og hans familie.
Profeten Abraham (fred være med ham) levede tusinder af år siden. Han fik pligt til at erklære Allah i
et land, der hovedsagelig hedenske enhed. Og han gjorde sin pligt, så herskere i sit land besluttede at
dræbe ham ved at kaste ham i en kæmpe brand både at straffe ham og give en lektie for hans
potentielle tilhængere. Abraham (fred være med ham) ikke ændrede hans måde, han ikke forhandle
noget med Allah og heller ikke med dem, der ønskede at dræbe ham, og han betroede i Allah.
Linealerne grundlagt en Katapult, og de brændte en stor ild, og de kastede ham i det. Som favor
Allahs slået ilden i en pulje. Og profeten Abraham (fred være med ham) blev gemt. Denne meget
catapult og denne meget pool er i Şanlıurfa/Turkiye og åbne til at besøge.
Senere gik han med sin kone og sin lille søn til Mekka, hvor ingen levede dengang. Der var ikke nogen
kilde til vand. De gik der, og han måtte forlade dem der. Han supplicated til Allah, at han ville
beskytte sin familie. Og hans kone indgives til Allah, og hun opholdt sig der med sit barn. Abraham
(fred være med ham) venstre og hun var alene med sit barn. De havde alle fuld tillid til i Allah. For et
stykke tid gik hun her og der for at finde noget vand. Så da hun kom nær barnet, hun så, fra sands
nær hendes søn Ismael (fred være med ham) optrådte noget vand. At vand var en belønning for
deres tillid til Allah og et svar på deres supplications; og at vand er tjent i dag i overflod til millioner af
pilgrimme. Pilgrimmene bringe at vand til deres hjemlande samt.
Senere, Abraham (fred være med ham) der kom tilbage til Mekka grundlagt Kabahellige moské i
Mekka, med sin søn Ismael (fred være med ham). Denne moské er et centralt sted for Islam. Hver
Muslim i verden mens du udfører de daglige bønner står over for denne moské; en af grundene til
denne centrale sted er at lette orderliness af bønner. Allah er ikke begrænset af mellemrum eller
placering, som forklaret i metafor i det følgende vers:
Og Allah tilhører øst og vest. Så uanset hvor du [kan] slår, er der ansigt Allah. Allah er faktisk
altomfattende og forvisning om, at.
(Quran: 2/115)
Der er mange andre påmindelser, der minde os om Abraham tillid i Mekka (fred være med ham) og
hans familie i Allah, og hans kærlighed og ekstra til dem. Vi ser i dem rene og oprigtigt forholdet
mellem Allah og hans tjenere som eksempel. Fordi der var ingen som Abraham (fred være med ham)
og hans familie ville vise eller påvise noget; og der var ingen end Allah fra hvem de kan spørge om
hjælp.
Og tusinder af år senere Mekka blev befolket. Men disse mennesker generelt var polytheists. Og i et
sådant miljø profeten Muhammad (fred være med ham) kom til liv i A.D. 571[113]. Og i ham og hans
venner ser vi et eksempel på den stærke relation mellem Allah og hans tjenere i mange dimensioner.
Hvert enkelt sted vi besøger under pilgrimsrejse er der ting at huske i denne henseende.
Profeten Muhammad (fred være med ham) blev født i et miljø inden for vanskelige betingelser. Han
havde mistet sin far, selv før han blev født, og han mistede sin mor, da han var 6 år gammel. Han gik
ikke i nogen skole; Han vidste hverken skrive eller læse. Men han var en person med meget høj moral.
Selv før messengership kom, fik han tilnavnet som troværdig.

I en alder af fyrre, han modtog de første åbenbaringer fra Allah via Gabriel engel åbenbaring (fred
være med ham), i en hule i et bjerg. Med den chokerende virkning af de første åbenbaringer gik han
hjem bæven og føler meget kolde. Han sagde til sin kone "cover me, cover me!" og hans kone
dækket ham. Han sagde til sin kone, at han var bange for. Hun svarede: "Allah vil aldrig skamme du.
Du holde gode relationer med dine venner og familie; Du bære byrden af svage; du hjælpe fattige og
de trængende; Du underholde gæsterne og udholde strabadser i stien til rigtigheden".
Når virkningen af den første åbenbaring var over, fortalte han hende hvad der skete. Og hans kone
tog ham med til en kristen kyndig person. Han fortalte ham, hvad der skete. Den kristne person
sagde at dette var den samme ånd, der kom til Moses (fred være med ham), og han vil gerne leve op
til den tid, da hans folk ville slå ham ud. Profeten Muhammad (fred være med ham) spurgte, om hans
folk ville slå ham. Han sagde ja, og at enhver, der kom med noget lignende til hvad han bringer var
blevet behandlet med fjendtlighed; og at hvis han ville være levende indtil dag, så han ville støtte
ham stærkt.
Det var faktisk en enorm opgave. Forestil dig 1400 år siden, i midten af ørkenen, mennesker tilbeder
afguder, hvor der er ingen effektiv lov, ingen pålidelig retshåndhævelse. Og du bringe og forsøge at
sprede et budskab, som er fuldstændig imod overbevisning, at funktionsmåder, den økonomiske
orden og politik i dit community. Dette er næsten lig med at begå selvmord. Dog havde de Allah
fortalte ham, at han ville beskytte ham mod menneskeheden. Og ja, ser vi at selv om profeten
Muhammad (fred være med ham) var på vagt i den svageste og mest vanskelige fase af Islam, han
døde en naturlig død. Men for eksempel nogle af de følgende ledere efter profeten Muhammad (fred
være med ham) blev dræbt.
I åbenbaringerne var han forpligtet til at erklære Allahs enhed til menneskeheden.
Disbelievers care ikke meget i begyndelsen. Men Versene var meget stærke, de var med angivelse af,
at hans folk tilbad Guderne ikke var i stand til at se, høre, til at oprette, at gøre alle godt eller
dårligt.Men politikken, reglerne, for økonomien i tid var baseret på Polyteisme.
Lederne af Mekka begyndte derefter at finde måder at stoppe ham. De tilbød ham penge, de tilbød
ham for at gifte sig med ham med de smukkeste kvinder af tid og de tilbød ham nogle lederskab for
ændre eller stoppe erklæring af åbenbaringen. Men profeten Muhammad (fred være med ham)
sagde, at han ikke kunne ændre eller stoppe leveringen af meddelelsen, som han mente, at det var
fra Allah.
På at, lederne af hans Fællesskabet og andre disbelievers begyndte at bruge magt for at stoppe
profeten Muhammad (fred være med ham) og hans venner. De tortureret, de boykottede, de
fornærmede, de dræbte, og de gjorde hvad de kunne for at stoppe Islam.
På et tidspunkt tilladt Allah muslimer til at udvandre fra Mekka til Medina, hvilket er en by næsten
500 km fra Mekka. De fleste muslimer emigrerede, og bagefter, at sikre, at de sikkert havde
emigreret profeten Muhammad (fred være med ham) også emigrerede med en af hans venner.
Forestil dig, at de begge rejste gennem ørkenen 1400 år siden, bag dem folk stærkt villig til at dræbe
dem. Store belønninger var udbydes til hvem ville bringe ham dead or alive. Men hver gang, de skulle
til at dræbe ham, han blev gemt mirakuløst, i overensstemmelse med garantien for Allah.

I Medina blev også troende angrebet af disbelievers mange gange. Men Islam voksede der med
hastighed. Blandt dem, der har accepteret Islam var mange jøder og kristne der forventes et vigtigt
messenger skal komme fra regionen og der så tegnene på hans messengership, den måde fremgår af
profeten Muhammad (fred være med ham) og mange mirakler. Nogle år senere, muslimerne i
undertal disbelievers i Mekka og muslimerne erobrede Mekka i ledelse af profeten Muhammad (fred
være med ham), uden overfor enhver modstand, da der var stor forskel mellem deres beføjelser. Og
profeten Muhammad (fred være med ham) tilgav disbelievers, der tortureres, fornærmet, forsøgte at
dræbe ham og hans venner, og som raidede deres egenskaber.
Spredes hurtigt islam og profeten Muhammad (fred være med ham) og hans venner havde en høj
navn i historie og på nuværende tidspunkt. De har tillid til i Allah, og de fik den største succes, som
gjorde Abraham (fred være med ham).
Så vi i pilgrimsrejse, se rykkere for alle dem som godt.
En af de mest interessante ting om pilgrimsrejse er ophold i Arafat. 25 Km fra Mekka er næsten et
sted kaldet Arafat. Det er et åbent areal i ørkenen uden nogen bygninger. Dette sted menes at være
stedet, hvor Adam og Eva (fred være med dem) mødtes for første gang på denne jord. Nu hvert år,
på en bestemt dag 4 eller 5 millioner mennesker mødes i dette sted; sort, hvid, fattig, rige, gamle,
unge...; alle slags mennesker.
Tænk over det, grand-grand-grand... børn meget første mand og kvinde møde, hvor deres allerførste
forældre mødte. Og der er det svært at skelne rige fra fattige; boss fra arbejdstageren... Hver mand
bærer hvide håndklæder, hver kvinde bærer enkle tøj, alle forbliver under simple telte. Der er intet
selv tæt på denne hændelse i denne verden som et eksempel på menneskelig broderskab og
sisterhood.
Meste pilgrimsrejse efterlader uforglemmelige og umatchede indtryk og følelser på pilgrim i resten af
sit liv. Efter min erfaring ingen steder ellers kan en føler menneskelige broderskab og sisterhood som
i pilgrimsrejse.
Så ovenfor, har vi opsummeret de fem søjler i Islam: vidnesbyrd, den daglige bøn, regelmæssige
velgørenhed, den fastende, pilgrimsfærden.
6

MIDLER MOD SUCCES

En person, som er omhyggelig og taknemmelige vil lede efter kilden til milliarder af tjenester, der er
givet os, og begrundelsen for dem[114]. Så han vil finde ud af de personer, der inviterer til skaberen
og hans barmhjertighed, nemlig budbringere af Allah som Abraham, Moses, Jesus Kristus,
Muhammed... (Fred være med dem). Og han vil lytte til deres meddelelser. Der findes relevante
udtalelser af nogle troende i det følgende vers:
"Vorherre, ja vi har hørt en kalderen kalde til tro, siger [:]
"Tror i jeres Herre", og vi har troet.
Vor Herre, så tilgiver os vore synder og fjerne fra os vores ugerninger og få os til at dø med
retfærdige."

(Quran: 3/193)
Og derefter vil han gøre et "valg" til at følge budbringere eller ikke. Han kan således indtaste stien til
Islam og tror i væsentlige af sandheden. Derfor med den vejledning, der gives ved Allah, han bliver
bedt om at gøre gode gerninger, så han kan forbedre yderligere med hensyn til de værdier, der
kræves af Allah. Jo mere han forbedrer i disse værdier mere han vil føle sig naboskabet Allahs, flere
Allah vil være tilfreds med ham; og Allah vil gøre ham glad med hans tjenester, han rede for sine
retfærdige tjenere. Så vil han nå sand og permanent tilfredshed i denne verden og i herefter.
Så, for at fortsætte mod dette mål, man skal pleje disse værdier, at tro på hans herre og sandheden,
og gøre gode gerninger. Alle dem, der betragtes som under begrebet "der betjener Allah" nævnt i de
følgende vers:
Du (alene) vi tjene; Du (alene) vi bede om hjælp.
(Quran: 1/5)

Og jeg oprette ikke jinn og menneskeheden undtagen at tjene Me.
(Quran: 51/56)
Og som følge af disse kan man nå den guddommelige kærlighed, som nævnt i det følgende vers:
Dem, der tror og gør gode gerninger
For dem vil Beneficent sikkert bringe om kærlighed.
(Quran: 19/96)
Og for at nå disse, et behov for en sund logik, en stærk karakter, ved hjælp af Allah, udholdenhed at
tilbringe den nødvendige indsats, vores fakulteter som at se og høre, de indlysende kendsgerninger,
som vi iagttage, meddelelser af vores Creator, og vores ren oprindelige koder. Disse vil blive forklaret
i det følgende. Ikke uden at bruge disse til en vis grad være man vellykket. Vi kender dem, så vi kan
bestemme om vi drage fordel af dem effektivt. Det er en af grundene til, hvorfor Allah henvises til
disse i mange vers i Quran.
6.1

LOGIK

(O Muhammad), siger,
"Dette er min vej. Jeg og min tilhængere inviterer til Allah med korrekt forståelse.
Allah er de fleste Glorious.
Og jeg er ikke af dem, som knytte andre med ham. "
(Quran: 12/108)
En stærk logik vil føre til Allah. Logikken er imidlertid under indflydelse af visse kvalifikationer. En
stærk logik kræver at blive fri for fordomme, det kræver sund viden, sund tegn, indsats for

argumentation, omhyggelig observation og pleje om sandheden. Følgende er eksempler fra Quran
hvor Allah henviser til nogle af disse elementer:
[This is] a revelation from the Beneficent, the Merciful.
A Book whose verses have been detailed, an Arabic Quran for a people who know,
As a giver of good tidings and a warner; but most of them turn away, so they do not hear.
And they say, “Our hearts are within coverings from that to which you invite us, and in our ears is
deafness, and between us and you is a partition, so work; indeed, we are working.”
(Quran: 41/2-5)

The arrogant leaders from his nation asked the oppressed among them who have believed: “Do you
really believe that Saleh is a Messenger from his Lord?” They replied: “We do indeed believe in the
revelation with which he has been sent.”
Those who were arrogant said: “Surely we are disbelievers in that which you believe.”
(Quran: 7/75-76)

Is He [not best] who responds to the desperate one when he calls upon Him and removes evil and
makes you inheritors of the earth? Is there a deity with Allah? Little do they reflect!
(Quran: 27/62)
In the other parts of this book, we explained the way and examples of reasoning according to the
Quran.
6.2

SOUND CHARACTER

The Day when there will not benefit [anyone] wealth or children,
Except for him who comes to Allah with a pure heart,
(Quran: 26/88-89)

And indeed, (O Muhammad) you are of a great moral character.
(Quran: 68/4)

There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose
hope is in Allah and the Last Day and who remembers Allah often.

(Quran: 33:21)
Each person will make a choice regarding belief. This choice will also reflect each person’s personality:
This world is designed so that one is not forced to believe or disbelieve. As we see in the following
verses, belief in the unseen is required:
This is the Book about which there is no doubt, Guidance for the righteous,
Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them,
(Quran: 2/2-3)
As we see in the following verse, had Allah willed, He could have made everyone member of just one
homogeneous community:
Had Allah willed, He would have made you one nation [united in religion], but [He intended] to test
you in what He has given you; so race to [all that is] good. To Allah is your return all together, and He
will then inform you concerning that over which you used to differ.
(Quran: 5/48)
But our environment with the visible and the unseen and our disability to grasp and see the unseen
enables each person to shape his/her belief or disbelief according to his character and values along
with his/her logic. This way we are led objectively only with who and what we are, without being
forced. For example, thankfulness is not in harmony with benefiting from all the favors in this
universe and then not thinking about where all this come from. And a person who really cares for
thankfulness will have difficulty in not thanking for all these favors. And if he does not thank, he will
probably feel unhappy[115]. Så er vores logikker naturligvis under pres fra vores personligheder[116].
Derfor er det meget væsentlige i Islam, frihed til at vælge en egen tro. Der er klare henvisninger til
dette i de følgende vers:
Der er ingen tvang i religionen.
Ret kurs blevet klart fra forkert.
Så uanset hvem afviser ondt og tror på Allah har forstået den mest troværdige håndtaget med ingen
pause i det.
Og Allah er høring og Knowing.
(Quran: 2/256)

Vi lede ham til måde, være han taknemmelig, eller skal han utaknemmelige.
(Quran: 76/3)

Og sige "sandheden er fra din Herre, så hvem testamenter lad ham tro; og hvem testamenter lad
ham tvivle."
(Quran: 18/29)

Siger, "O menneskeheden, sandheden er kommet til dig fra din Herre, så hvem er automatiseret er
kun guidet [fordel for] hans sjæl, og hvem går på afveje kun går på afveje [i strid] imod den. Og jeg er
ikke over du en manager. "
(Quran: 10/108)
I mange tilfælde ville en disbeliever ikke tro, selvom han så tilsyneladende mirakler; medmindre han
er tvunget til at tro. Men hvis man er tvunget til at tro, det ville være hverken er en reel tro, en
oprigtig anerkendelse af sandheden. Igen vil tidligere også har vist, at selv hvis der er åbenbare
mirakler, en person, der ikke tro hvis han ikke er apt i sin personlighed til at tro eller accepteres af
Allah[117]. Det følgende vers angiver dette:
Og selvom vi havde sendt til dem angels [med meddelelsen] og døde talte til dem [det] og vi samlet
alle [oprettede] ting foran dem, de ikke ville tro medmindre bør vil Allah. Men de fleste af dem [af],
der er uvidende.
(Quran: 6/111)
Mirakler ville øge ansvaret for folket, mens påvirker ikke meget deres tro.
6.3

HJÆLP FRA ALLAH

Er ikke Allah tilstrækkeligt for hans tjener?
(Quran: 39/36)

"Og min succes er ikke men gennem Allah.
Ham jeg har påberåbes, og ham jeg tilbage."
(Quran: 11/88)

Men Allah er din protector
Og han er bedst af hjælpere.
(Quran: 3/150)
Hjælp fra Allah er vigtigt for både troende og disbelievers. Troende har det brug for, således at deres
tro er en reel tro, at de kan holde det, at det kan være acceptabelt ved Allah, og at de kan gøre gode
gerninger, der kan accepteres af Allah. Og disbelievers skal det, så de kan lede til stien til Islam. Og

for at påberåbe sig hjælp fra Allah, har de begge har nogle universelle og guddommelige værdier,
som er påkrævet af Allah.
Som vi ser i det følgende vers, hjælpe gode gerninger os med at påberåbe sig Allahs nåde:
Faktisk er Allahs nåde ved doers af gode.
(Quran: 7/56)
Som et menneske er vores mål og vores ansvar stor. Men vi har svagheder. For eksempel vores viden
er begrænset: man kan vide noget i årtier på en bestemt måde og derefter fornemmer, at det var
klart forkert. Så hvordan kan vi håbe for at være vellykket med hensyn til tro og gode gerninger? På
den anden side, uanset hvad vi gør for Allah, vi ikke kan betale for hans tjenester, der er for mange
og alt for store. Men hårdt, vi forsøger at gøre vores bedste, vi kan begå fejl, og der er altid en risiko
for at blive tabende og konsekvenserne af manglende er store. Derfor har vi til at styre denne risiko
godt. Hvordan håndterer vi det?
Den afgørende måde at være vellykket med hensyn til tro og gode gerninger og styre de risici, der er
nævnt ovenfor er tillid i barmhjertighed Allah, at bede om hans hjælp, og at følge hans
retningslinjer.Med hans hjælp vores gode hensigter og oprigtighed for Allah kan forbedre og kan
accepteres.
Allah lærer os i det følgende vers, at en stor hindring, der kan forhindre os i at bede om hans hjælp er
vores arrogance, og at vi har brug for ydmyghed, så vi kan passende bede om hans hjælp:
Og søge hjælp gennem tålmodighed og bøn, og det er faktisk vanskeligt undtagen ydmygt
underdanig [til Allah].
(Quran: 2/45)
I begyndelsen af Quran er der et kapitel, der hedder "Åbning". Dette kapitel er en særlig bøn, som
Allah har givet os. I dette kapitel er dette vers:
"Du vi tjene og du beder vi om hjælp."
(Quran: 1/5)
I dette kapitel, og derfor dette vers har være fremsagt mange gange hver dag af muslimer, selv ved
de mest kyndige. Det er derfor afgørende at bede om hjælp fra Allah under hele vores liv.
En gang profeten Muhammad (fred være med ham) fortalte hans venner, at ingen handling alene
nogensinde vil gøre ham Angiv Paradise. Sagde de, "Ikke engang du, O Allahs budbringer?" Han sagde:
"Nej, ikke engang mig, medmindre Allah showers mig med sin nåde. Så prøv at være tæt på
perfektion. Og ingen bør ønske død; Han er enten gør god handling, så han vil gøre mere af det, eller
han gør forkert så han kan angre. "[118]
Beder om hjælp fra Allah er meget forbundet til os, det er meget naturligt, og det er meget logisk.
Antag, at du er blevet låst i et sted hvor der er ingen mad, ingen drink og noget lys. Du har brug at
komme ud hurtigst muligt, men du ved ikke, om der er nogen udenfor. Så selv hvis du ikke ved, om
der er nogen udenfor, du skal kalde for at få hjælp.

Så har vi i hvert fald bede om hjælp af sandheden være vellykkede.
Og som sagt i det følgende vers, Allah er nær; og han lover at besvare vores oprigtige supplications:
Og når mine tjenere beder dig, (O Muhammad), om mig,
Ja er jeg nær.
Jeg svare på aktiveringen af ansøgeren, når han opfordrer Me. Så lad dem svare mig (ved lydighed)
og tror på mig, at de kan være [rigtigt] automatiseret.
(Quran: 2/186)
Accept og hjælp fra Allah er derfor vigtige krav til succes. Disse er tæt på dem, som har en vis grad af
ærlighed, ydmyghed, taknemmelighed og andre positive kvalifikationer, der er nævnt i Quran. De
imidlertid ikke nå visse mennesker som dem, der ikke grund, eller de mennesker, der er under
kontrol af deres kort sigt ønsker som forklaret i følgende:
Og det er ikke en sjæl at tro undtagen ved tilladelse fra Allah, og han vil placere defilement dem, som
ikke vil bruge årsagen.
(Quran: 10/100)

Men dem, som [frivilligt] åbner deres bryster til vantro, på dem er vrede fra Allah, og for dem er en
stor straf;
Det er fordi de foretrak den verdslige liv over herefter og at Allah ikke guide mistroiske folk.
(Quran: 16/106-107)
Mens en person er under indflydelse af sit kort sigt begær, og aldrig beder om hjælp fra Allah,
sandheden, er det ikke muligt for ham at drage fordel af hverken tegn eller advarsler. Dette skyldes,
at tro er ikke kun et spørgsmål om logik, men også et spørgsmål om retfærdighed, taknemmelighed,
omhuen, vision... Der er en henvisning til dette faktum i de følgende vers:
Skilte og advarsler har ikke gavn de mennesker, der ikke tror.
(Quran: 10/101)

O menneskeheden, din uretfærdighed er kun mod jer, [bliver blot] nydelse af verdslige liv.
Derefter er din retur til os
Og vi vil informere dig om hvad du plejer at gøre.
(Quran: 10/23)

Ingen bør miste håb fra Allah, som vi alle er underlagt synder og fejl. Ingen bør være visse mod de
negative ting, som kan komme fra ham. En Muslim bør vedtage den middelvej, så resultatet kan være
positiv. Der er en henvisning til disse kendsgerninger i de følgende vers:
"Ingen despairs faktisk af fritagelse fra Allah undtagen mistroiske folk."
(Quran: 12/87)

Derefter de føler sikkert fra planen for Allah? Men føler sig ingen sikker fra planen for Allah undtagen
den tabende mennesker.
(Quran: 7/99)
Alle bør derfor i en tilstand af anmoder om hans hjælp.
6.4

VORES INDSATS & UDHOLDENHED

Vi skal give afkald på kort sigt glæder og lavt niveau mål og ønsker ud over legitime niveauer for at
opnå permanent fulde tilfredshed og høj og lang sigt mål. En Muslim har til at vågne op, når det er
stadig mørkt, i stedet for at sove, for at være sammen med sin herre. Han har at give del af sine
penge til de trængende, så han kan få fornøjelsen af Allah. Han har til at afstå fra at drikke alkohol, så
kan han adlyder Allah, og så han kan holde sit helbred. Men på kort sigt glæder og smerter passere
og lang sigt større mål vil blive nået, hvis vi er stærke nok. Vi skal bruge bestræbelser herpå, og på
denne måde kan vi forbedre os selv med hensyn til kvalifikationer, Allah elsker. Til at fortsætte i
denne vej må vi tålmodighed og udholdenhed, fordi nogle gange konflikten mellem kort og lang sigt
kan skade på kort sigt. Det er nævnt i det følgende vers:
Og fastholde [119], for faktisk Allah ikke tillader tabt belønning til dem, der gør noget godt.
(Quran: 11/115)
Gode nyheder er, at mennesker kun forpligtet til at tilbringe bestræbelser, som de er i stand til. Allah
siger i Quran:
Allah oplader ikke en sjæl ud over sin kapacitet.
(Quran: 2/286)
Så, mens for eksempel en person ikke har penge nok til at gå til pilgrimsrejse, det er ikke en synd for
ham at ikke at gå til pilgrimsrejse. Så, har mennesker noget argument mod Allah til kravene, de ikke
selv om de har været i stand til at gøre.
Og er til sidst nyttigt for dem, uanset mennesker gøre i overensstemmelse med Allah. Allah siger
følgende:
Allah agter for du lethed og agter ikke for du trængsler.
(Quran: 2/185)

På den anden side skal vores bestræbelser være oprigtig. Vores bestræbelser skal være med mål at få
fornøjelsen af Allah, ikke for Vis til andre. I de følgende vers fortæller Allah os dette faktum:
Så ve til dem, der beder, [men] som ubesindige deres bøn;
Dem, der laver show, og nægte at hjælpe de nødlidende.
(Quran: 4-107-7)

Hyklerne vil være i de laveste dybder af ilden, og aldrig vil du finde dem et hjælpeprogram.
(Quran: 4/145)

Sige,
"Ja, min bøn, min rites offer, min levende og min dør er for Allah, Lord of the worlds".
(Quran: 6/162)
6.5

ANDRE FAKULTETER

Allah har på anden siden givet os visse fakulteter som ser, mundtlig forhandling, forståelse, at vide,
tænke, huske, læring og så videre. Alle disse hjælpe os med at træffe bedre beslutninger. Vi har gjort
god brug af disse beføjelser, at Allah har overdraget til os. For eksempel, hvis vi ser på milliarder af
tjenester af Allah, men synes ikke om deres kilde, kan så vi har spildt vores ser og tænker kapacitet.
6.6

INDLYSENDE KENDSGERNINGER

Der er mange tegn i himlene og jorden, som de kan passere af; de betaler endnu ingen
opmærksomhed på dem!
(Quran: 12/105)

[Det vil siges], Læs"din post. Tilstrækkelig er selv imod du denne dag som bogholder.
(Quran: 17/14)

Og han har kastet i jorden og fast indstillet bjerge, lest det Skift med dig, og [] floder og veje, at du
kan blive guidet, og vartegn.
Og stjerner de [også] er automatiseret.
(Quran: 15-16-16)

Den dag Allah vil betale tilbage til dem i fuld deres bare belønning, og de skal vide, at Allah er den
indlysende sandhed.
(Quran: 24/25)

Så stole på Allah;
Du er faktisk på den indlysende sandhed.
(Quran: 27/79)
Allah har også skabt indlysende kendsgerninger, som Lad os vide hvad der er rigtigt og hvad der er
galt. For eksempel i skoler undersøge vi forskellige videnskaber drage nytte af kendsgerninger. For
eksempel ser på stjerner kan vi finde ud af den retning, hvor vi skal fortsætte.
Desuden præciseret Allah i hans meddelelser nogle indlysende kendsgerninger om den ramme, hvor
vi er.
Blandt dem er der nogle indlysende kendsgerninger, som alle er enige med. Ilden eller et sted som
fanden er for eksempel ikke ønskeligt, for et menneske.
I den nuværende verden, der er også fakta, som ikke synes at være indlysende for alle på alle
tidspunkter. Fakta i vores omgivelser, der viser os tjenester af vores Creator kan for eksempel være
indlysende for nogle, og ikke så indlysende eller selv naturligvis forkert for andre. Årsagen til
forskellen kan være, at vi har som mennesker i nogle tilfælde mangler i vores beslutningsprocesser,
eller i nogle tilfælde vi kan have blokeret vores beslutningsprocesser på grund af vores kort sigt
ønsker.
Men når alle står over for følgerne af de tydelige tegn på Allah i herefter, det vil blive forstået at de
var indlysende for alle på alle tidspunkter. Det vil blive forstået som forklaret i det følgende vers, at
Allah ikke spillede et spil; men dem, der forkastede dem ikke var i stand til at se dem for visse grunde:
Og vi kunne ikke oprette himlene og jorden, og at mellem dem i spil.
(Quran: 44/38)
Det er konklusionen af troende. Disbelievers bliver dog selv forvirret, mens de vidne sandhed i
herefter som sagt i Quran:
Og hvem er blind i dette liv bliver blind i herefter og mere vild måde.
(Quran: 17/72)
6.7

MEDDELELSER FRA SKABEREN

Og de vil sige, "rose til Allah, der har styret os til dette; og vi ville aldrig have været automatiseret
hvis Allah ikke havde automatiseret os. Bestemt var budbringere af Vorherre kommet med
sandheden."

(Quran: 7/43)
De meddelelser, som indeholder viden, mål, retningslinjer, rykkere for os er kommet til os fra vores
Creator. De er afgørende for vores succes. Det er derfor vigtigt at læse, forstå og følge dem for at
være vellykket.
6.8

VORES INDLEDENDE KODER

Mennesket er adskilt fra andre mennesker som sten, planter eller dyr. Han er blevet aktiveret til at
søge efter det gode, til at tænke, og fik en særlig bevidsthed.
Mand er ikke træt af bøn for god [ting], men hvis onde rører ham, han er håbløs og fortvivlet.
(Quran: 41/49)
Også dybt inde i hvert menneske er der spor af troen på Allah som nævnt i Quran:
Og [omtale] Når din Herre tog fra Adam børn fra deres lænder deres efterkommere og gjort dem
vidne for sig selv, [siger til dem], "er jeg ikke din Herre?" Sagde de, "Ja, vi har vidnet om." [Det] at du
bør sige på dagen for opstandelse, "Ja, vi var i denne uvidende."
(Quran: 7/172)
Og som forklaret i de følgende vers, uanset hvem der forfiner sin sjæl fra kunstige urenheder vil
aktivere ren essensen af sin sjæl og vil lykkes:
Og [jeg sværger] af sjæl og han som proportioned det
Og inspireret [med dømmekraft af] sin ugudelighed og dens retfærdighed,
Han er lykkedes, som forfiner
Og han har svigtet, der instills det [med korruption].
(Quran: 91/7-10)
7

KONKLUSION

Så, med hjælp fra tegnene i Quran vi konkludere, at Islam handler om:
1. At blive elsket af Allah, vores Creator, vores Herre og kærlige Allah:
HAN[120] elsker dem og de elsker ham.
(Quran: 5/54)
2. Bliver styret af Allah:
Allah guides, som dem, der forfølge hans glæde til måder til fred og bringer dem fra darknesses i
lyset, af hans tilladelse, og hjælper dem til en lige kurve.
(Quran: 5/16)

3. Ræsonnement om tegn på Allah:
Han viser sin tegn på, at du måske grund.
(Quran: 2/73)
4. At tro på Allah:
Tro på Allah og hans Messenger og den bog, han sendt over hans Messenger og de hellige skrifter,
som han sendte ned før.
(Quran: 4/136)
5. Stole i Allah:
I Allah Lad troende har tillid til.
(Quran: 3/160)
6. Huske Allah &
7. Takke Allah:
Derfor huske mig, jeg vil huske dig, og takker mig og ikke være utaknemmelige til Me.
(Quran: 2/152)
8. Anråbelsen til Allah:
Sige "opkald på Allah eller opkald efter Beneficent. Uanset hvilken [navn] du kalder, ham tilhører de
bedste navne. "
(Quran: 17/110)
9. Beder om hjælp fra Allah:
Og søge hjælp gennem tålmodighed og bøn, og det er faktisk vanskeligt undtagen ydmygt
underdanig [til Allah].
(Quran: 2/45)
10.

Være omhyggelig af Allah:

Og Vær forsigtig med Allah, at du kan lykkes.
(Quran: 2/189)
11.

Bliver oprigtig for Allah &

12.

Holde fast i Allah:

Med undtagelse af dem, der omvender sig, rette sig selv, holde fast Allah og er oprigtige i deres
religion for Allah, for dem, der vil være med troende. Og Allah vil give troende en stor belønning.

(Quran: 4/146)
13.

Betjener Allah:

Og jeg oprette ikke jinn og menneskeheden undtagen at tjene Me.
(Quran: 51/56)
14.

Adlyde Allah:

Siger, "Adlyder Allah og Messenger."
(Quran: 3/32)
15.

Gør gode gerninger for Allah:

Og gøre god; faktisk elsker Allah doers godt.
(Quran: 2/195)
16.

Lever for Allah &

17.

Dying for Allah:

Sige, "Ja, min bøn, min rites offer, min levende og min dør er for Allah, Lord of the worlds".
( Quran : 6/162)
18.

Sende til Allah:

Da sin Herren sagde til ham, "Submit", sagde han, "Jeg har sendt til Lord of the worlds".
(Quran: 2/131)
19.

Vedholdende gennem Allah:

Og vær tålmodig, og din tålmodighed er ikke men gennem Allah.
(Quran: 16/127)
20.

Vedholdende for Allah:

Og for din Herre være tålmodige.
(Quran: 74/7)
21.

Tilhører Allah:

Der, når katastrofen rammer dem, sige, "Ja vi tilhører Allah, og faktisk ham, vi vender tilbage."
(Quran: 2/156)
22.

Bliver med Allah:

Allah er helt sikkert med dem, der vogte (onde) og dem, der gør noget godt.
(Quran: 16/128)
23.

Enig med Allah:

Og hver den, der opfylder, hvad han har sluttet pagt med Allah, han vil kaste ham en stor belønning.
(Quran: 48/10)
24.

At være tro mod Allah:

Hvis de var tro mod Allah, ville det være bedre for dem.
(Quran: 47/21)
25.

For at nå Allah:

Returnering af dem (alle) er at Allah.
(Quran: 5/48)
26.

Glædeligt Allah &

27.

At være tilfreds med Allah:

Allah være tilfreds med dem og de med ham. Det er den store succes.
(Quran: 5/119)
28.

Opfyldt af Allah:

(Til den retfærdige sjæl det vil blive sagt :)
"O fuldt tilfreds sjæl!
Vende tilbage til din Herre, well-pleased og behager [ham],
Og Angiv blandt mine [retfærdige] tjenere
Og indtaste mit paradis."
(Quran: 89/27-30)
29.
8

8.1

Allah.
SPØRGSMÅL & SVAR

ER MÆND OG KVINDER LIGE I ISLAM?

O menneskehedens, ja vi har oprettet du fra mand og kvinde og gjorde du folkeslag og stammer, så
du kan kende hinanden.

Faktisk det mest noble af du i synet af Allah er den mest retfærdige af du.
Allah er faktisk Knowing og Acquainted.
(Quran: 49/13)
Mænd og kvinder har samme status i Islam. En retfærdige kvinde kan have en højere grad i synet af
Allah end en mand, der ikke er forsigtig med hans pligt at Allah. De følgende vers er nogle eksempler
i denne henseende:
Ja, de muslimske mænd og muslimske kvinder, at tro mænd og tro kvinder, lydig mænd og lydig
kvinder, sandfærdig mænd og sandfærdig kvinder, patient mænd og patient kvinder, de ydmyge
mænd og ydmyge kvinder, de velgørende mænd og velgørende kvinder, de fasting mænd og fasting
kvinder, de mænd, der vogte deres private dele og de kvinder, der gør det, og de mænd, hvem
husker Allah ofte og de kvinder, der gør det for dem. Allah har forberedt tilgivelse og en stor
belønning.
(Quran: 33/35)

Og deres Herren svarede til dem, "vil jeg Tillad aldrig at være mistet arbejde [enhver] arbejdstagers
blandt jer, om han- eller hunstikforbindelse; Du er for hinanden. Så dem, der emigrerede eller blev
fordrevet fra deres hjem eller blev skadet i min årsag eller kæmpede eller blev dræbt I vil sikkert
fjerne fra dem deres ugerninger, og jeg vil vel indrømme dem til haver beneath som floder flow som
belønning fra Allah, og Allah har med ham den bedste belønning. "
(Quran: 3/195)

At tro mænd og tro kvinder er allierede med hinanden. De holde i skak hvad der er rigtigt og forbyde,
hvad der er galt og etablere bøn og give regelmæssige velgørenhed og adlyder Allah og hans
Messenger. Disse Allah vil have barmhjertighed med dem. Nemlig er Allah ophøjet i måske og Wise.
(Quran: 9/71)

For mænd er en del af hvad de har fortjent, og for kvinder er en del af hvad de har fortjent.
(Quran: 4/32)

O du, som har ment, er det ikke lovligt for du skal arve kvinder ved tvang. Og gør ikke vanskeligheder
for dem for at tage [tilbage] del af hvad du gav dem medmindre de begår en klar umoral. Og leve
med dem i venlighed. Hvis du ikke kan lide dem - måske du ikke kan lide en ting og Allah gør deri
meget god.
(Quran: 4/19)

Overlegenhed i synet af Allah ifølge retfærdighed, ikke i forhold til køn eller rigdom. Mary og kone
Faraos (fred være med dem) der er blevet nævnt i Quran for eksempel besætte højere grader i synet
af Allah sammenlignet med mange mænd. De følgende vers er relevante i denne forbindelse:
Og Allah præsenterer et eksempel på dem, der troede: kone Faraos, da hun sagde, "min herre for
mig nær du bygge et hus i Paradise og gemme mig fra Farao og hans gerninger og gemme mig fra
forseelser folk."
Og [Eksempel] Mary, datter af Imran, der bevogtede hendes kyskhed, så vi sprang deri gennem vores
engel, og hun troede på ordene af sin herre og hans skrifter og blev af Andespagten lydig.
(Quran: 11-66-12)
I Islam er en tjener for Allah, er det vigtigste aspekt af identitet. Køn skal så ikke betragtes som
ovenfor attributten for at være en tjener for Allah. Islam rejser kvinde fra at være en konsekvens af
et sammentræf, at graden af et væsen, der findes efter bestemte mål inden for planen for skaberen.
Som sådan et væsen hun har ret til under visse betingelser at være elsker og den elskede, af
forfatteren og skabe fred på jorden.
Igen udgør mænd og kvinder en helhed, som forklaret i det følgende vers:
Og hans tegn er, at han skabt for dig fra jer hjælpere, at du kan finde ro i dem; og han placeret
mellem du kærlighed og barmhjertighed. Ja der er tegn for et folk, der giver tænkte.
(Quran: 30/21)
Islam forbindelse endnu en gang ved profeten Muhammad (fred være med ham) 14 århundreder
siden transformeret kvinder fra at være objekter af transaktioner for seksuelle lyster, fra at være
mennesker skammer sig over, at personer, der har værdighed og identitet, som har menneskelige
rettigheder og pligter.
De rettigheder og krav til både kvinder og mænd er de samme. For eksempel er rigdom og organer
for både kvinder og mænd retlig beskyttelse; både kvinder og mænd skal være lige, selvom det kan
koste nogen mand eller kvinde nogle millioner af dollars; både kvinder og mænd har til at vågne op
før solopgang hver dag til morgen bøn...
Både mænd og kvinder kan holde højeste stillinger som nævnt i Quran af Dronningen af Saba som
eksempel:
Sagde hun (The dronningen af Saba), O fremtrædende dem, rådgive mig i min sag. Jeg ville ikke
afgøre en sag, indtil du vidne til [til] mig.
De sagde, er vi mænd af styrke og med stor militær magt, men kommandoen er din, så se, hvad du vil
kommandoen.
(Quran: 32-27-33)
Islam anerkender identitet og visse forskellige funktioner af hvert køn samt. Islam afviser ikke særlige
attributterne for kvinder. Derfor er der nogle situationer, hvor der er forskelle mellem kravene om
kvinder og mænd.

Nogle af disse forskelle synes at være mere fordelagtig for kvinder. For eksempel er udkomme af en
familie på mænd; kvinderne kan bede i deres hjem eller kontorer og er ikke forpligtet til at gå til
moskeen.
Også i krigens tid kræves generelt mændene, der for at deltage i krigen.
Islam kræver fra en mand, en streng disciplin, som vi kan se i det strenge forbud af utroskab, alkohol
og kravet om ansvaret for familien. Islam er derfor meget nyttigt for hver kvinde, der ønsker at have
en regelmæssig, fredelig og forudsigeligt liv.
I dag mænd, kvinder, børn nægtes mange af deres fysiske aspekter generelt. Islam beskytter alle af
dem efter deres konkrete attributter. Islam er et system. I Islam er mænd, kvinder og børn som dele
af en konstrueret organisme fuldfører hinanden på mange måder. Nogle stærke sider annullere af
andre svagheder. Og takket være disse kan de danner par og familier.
The duties of each gender regarding the family should be recognized so that men, women and
children may be happier and healthier.
The family, children, and mothers are harmed because of general lifestyles that lack the Islamic
measures. Thus, as today mostly the women are encouraged to be like men, we see many sad
situations as small children weeping each morning when being left in the day nurseries; or children
coming home without anyone being there until late in the nights; lots of consequent psychological,
economical… problems for everyone.
Also today the male dominant western culture inspires short-term, superficial and free relations
between men and women. So both genders are generally deprived from long term, deep, and warm
relationships. Many men may see this situation as advantageous, as they have access to as many
women as they wish, while having very limited responsibility for the consequent pregnancy and
children. As women are more sensitive to warm, long term, and deep feelings; and as there is closer
relationship between the mothers and their children the biggest harm of this lifestyle is against
women. Because of such a lifestyle people become and feel more and more lonely as such
relationships cannot satisfy human needs. Again because of such a lifestyle, there are many children
who do not live together with their parents, or who never know their mothers or fathers although
they are alive. There are many other problems that arise from such a lifestyle due to the lack of the
Islamic measures.
Hovedsagelig disse problemer er også relateret til den mistroiske tilgang, der nægter af skaberen,
som udsættes for alle enhed. Så når alt ses som bliver isolerede fra hinanden, uden nogen
forbindelse mellem noget, de sociale konsekvenser overvejende negativ som set i ovenstående
eksempler[121].
Derfor indeholder den samlede systematisk af Islam vedrørende køn grundlæggende fordele for
kvinder. Dette er formentlig en af grundene til det højere antal kvinder, som vælger Islam i mange
lande, når der sammenlignes med antallet af mænd, der vælger Islam.
På den anden side i Quran er der nogle situationer, som kan betragtes af nogle mennesker som
mindre fordelagtige for kvinder, selvom de er fordelagtige i mange henseender både for kvinder og
samfundet. Disse undtagelser er som følger:-kravet om at dække en større del af kroppen for kvinder

sammenlignet med mænd. -Betinget tilladelse for mænd at gifte sig med op til fire kvinder. -I nogle
situationer nedarvning af mere velstand for mænd i forhold til visse kvinder. -Substitution af én mand
vidne med to kvinder vidner i specifikke juridiske situationer, der vedrører gæld.
Som især de problemer, der ser ufordelagtige for kvinder er underkastet spørgsmål, vil vi afklare dem
kort i følgende dele:
8.1.1 DÆKKER VISSE DELE AF KROPPEN
And tell the believing women to reduce [some] of their vision and guard their private parts and not
expose their adornment except that which [necessarily] appears thereof and to wrap [a portion of]
their head-covers over their chests and not expose their adornment except to their husbands, their
fathers, their husbands’ fathers, their sons, their husbands’ sons, their brothers, their brothers’ sons,
their sisters’ sons, their women, that which their right hands possess, or those male attendants
having no physical desire, or children who are not yet aware of the private aspects of women. And let
them not stamp their feet to make known what they conceal of their adornment. And turn to Allah in
repentance, all of you, O believers, that you might succeed.
(Quran: 24/31)

O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over
themselves [part] of their outer garments. That is more suitable that they will be known and not be
abused. And ever is Allah Forgiving and Merciful.
(Quran: 33/59)
Both women and men have to cover certain parts of their bodies. But the women have to cover their
hair[122], while the men do not have. This may be against the desires of some women who may
want to show their beauties to all and against the desires of some men who may want to have more
access to beautiful women around themselves.
We may summarize the reasons for this measure as follows -Allah knows the best-:
For det første, i Islam, en skal koncentrere først i Allah i stedet for seksuelle lyster uden for ægteskab.
For det andet har man har kontrol over sine kort sigt begær. I et samfund, som er fuld af fristende
mænd og kvinder; i et samfund, hvor mennesker koncentrere sig om at nyde uforholdsmæssigt store
seksuel glæder, rigdom, status; ingen kan være glad for. Fordi i sådan et samfund, vil en
gennemsnitlig person sjæl brydes op i mange dele, der køres efter mange forskellige ønsker som en
person, hvis organer er taget fra hinanden.
For det tredje i et samfund, hvor mennesker er fristende, vil både mænd og kvinder ofte mere mod
snyd eller ikke til at blive gift. Styrken af båndene mellem kone og mand vil være mindre. I et sådant
miljø, der vil være færre børn, og børn vil have større risiko for at have skilt forældre eller ingen
mødre eller ingen fædre eller ingen forældre overhovedet. Der vil derfor være mere brug af
narkotika, flere forbrydelser, befolkningens aldring og mange andre problemer.

På anden side i et samfund hvor der ikke sådanne foranstaltninger vil ske mere seksuelle forbrydelser
mod begge køn.
Men de kvinder, der bærer beskedent som krævet i Islam give en meddelelse til alle om vigtigheden
af langsigtede mål af Islam, betydningen af familie og børn.
Man kan spørge "Hvorfor kvinder har flere krav i denne henseende end mænd?" Forskning viser, at
mænd er mere følsomme over for vision vedrørende seksuelle følelser, og kvinder er mere følsomme
over for mere personlige funktioner som lugt [123]. Og som vi ser i hele spredes udnyttelse af de
feminine skønheder af kvinder i mange reklamer, det fremgår, at kvinder er mere indflydelsesrige i
deres udseende, i forhold til mænd[124]. Derfor, selv om mænd også at dække visse dele af deres
kroppe, kvinder er genstand for mere omfattende foranstaltninger i denne henseende.
Der er variationer i de muslimske kvinders påklædning. Nogle bære ikke hijab[125]. De fleste af disse
kvinder accepterer, at der ikke til at bære det er en synd. De kan forventes at blive tilgivet af
Allah.Nogle af dem kan tolkning fejlagtigt, at dækker håret ikke er strengt nødvendige.
Mest praktiserende muslimske kvinder slid efter de generelle krav forklaret ovenfor.
Nogle muslimske kvinder bære, så kun deres øjne ses eller så noget af deres organer er set på alle.
Dette kan undertiden skyldes kultur i deres Fællesskab. Dette kan også skyldes en fortolkning af det
følgende vers i en måde til at omfatte alle muslimske kvinder:
O du, som har troet, Angiv ikke boliger af profeten for et måltid uden at afvente sin parathed,
undtagen, når du er tilladt. Men når du er inviteret, indtast derefter; og når du har spist, sprede uden
at forsøge at forblive i samtale. Faktisk, at problemet var plager profeten, og han er genert af
[afskedige] du. Men Allah er ikke genert af sandheden. Og når du beder dem[126][, hans hustruer]
for noget, bede Dem om[127] bag en partition[128]. Der er renere for jeres hjerter og deres[129]
hjerter. Og det er ikke [tænkeligt eller lovlig] du skade Messenger Allah eller gifte sig med hans
hustruer efter ham nogensinde. Ja, det ville være i synet af Allah en omfanget.
(Quran: 33/53)
8.1.2 TILLADELSE FOR MÆND AT GIFTE SIG MED OP TIL FIRE KVINDER UNDER VISSE BETINGELSER
O mennesker! Vær forsigtig med (din pligt at) din Herre, som skabte du fra en enkelt bliver og
oprettet sine mate af samme og spredning fra disse to, mange mænd og kvinder; og Vær forsigtig
med (din pligt at) Allah, af hvem du kræve en anden (dine rettigheder), og (til) slaegtskab af; sikkert
ure Allah nogensinde over dig.

Og give til de forældreløse børn deres egenskaber og ikke erstatte defekte [af din egen] godt [for
deres]. Og ikke forbruge deres egenskaber til din egen. Der er faktisk stadig en stor synd.

Og hvis du er bange for, at du ikke vil beskæftige sig med rette med de forældreløse børn, derefter
gifte dem, bedes du [andre] kvinder, to eller tre eller fire. Men hvis du er bange for, at du ikke vil

være lige så [gifte sig kun] en, eller hvad din højre hænder råder over. Det er mere passende, at du
ikke kan skråtstillet uretfærdighed.
(Quran: 1-4-3)
Som vi ser i de ovenstående vers, gifte mere end én kvinde er ikke et krav og det er bare en tilladelse
og den er baseret på visse betingelser. Det væsentlige er en begrænsning i disse vers udelukket at
antallet af koner, der kan gifte sig med en mand.
Quran er ikke en bog for blot nogle år, er det så det kan anvendes indtil udgangen af verden, i den
aktuelle fase i vores univers. I forskellige lande behov perioder eller situationer, der kan være for en
frihed til at gifte sig med mere end én kone. For eksempel i krigen gange kan der være masser af
kvinder, der mister deres ægtemænd. Hvis der er nogen sådan tilladelse i sådanne situationer, kan
der være masser af kvinder, der vil være problemer med økonomisk, psykologisk, biologisk og på
mange andre måder.
Der kan være andre situationer, hvor tilladelsen til at gifte sig med mere end én hustru kan være
gavnlig for både mand og hustru: Hvis kone er sterile, og manden ønsker børn, manden kan ønsker
skilsmisse; men kvinder kan foretrækker sin mand at gifte sig med en anden kvinde i stedet for
skilsmisse[130]. Hvis konen har nogle sundhedsmæssige problem og kan ikke opfylde kravene i
ægteskab og ønsker ikke hendes mand skilsmisse hende, kan hun foretrækker hendes mand at gifte
sig med en anden kone. Hvis manden er økonomisk er stærke og seksuelt krævende og hans kone
ikke så, i dette tilfælde gifte mand en anden kvinde kan være at foretrække at hans ulovlige forhold
uden for ægteskab med en anden kvinde.
I lande, hvor det ikke er tilladt at gifte sig med mere end én kvinde, hvis de ovennævnte situationer
sker, mange personer har en tendens til at være sammen med kvinder end deres hustruer uden for
ægteskab. Disse yderligere relationer er ikke sanktioneret alvorligt, mens betragtes dog de som snyd.
I sådanne tilfælde få mændene igen, hvad de har brug for til en vis grad, mens den ikke har nogen
ansvar for de ekstra partnere. Alligevel, manden, konen, partner og børn træde i alvorlige problemer.
Man kan argumentere for, at lignende årsager kvinder også ville være lov til at gifte sig med mere
end én mand. Men i dette tilfælde de deraf følgende harms for alle ville være langt større end
fordelene.For det første er vil far til barnet ikke være klar. Selv om DNA-test ville give nogle
retningslinjer, far ville ikke føler sig sit faderskab meget for et barn født af en kvinde som er gift med
andre, og som indeholder frø af andre mænd samt. For det andet er følelser af ledelse generelt
stærkere i mænd. Mere end én mand i en familie kan derfor medføre store sammenstød.
På den anden side i Islam kan en kvinde stille som betingelse til en mand hvem hun vil gifte sig, ikke
at gifte sig med en anden, så længe hun er gift med ham. Derfor er det ikke en ubegrænset eller
illimitable tilladelse.
8.1.3 NEDARVNING AF MERE VELSTAND FOR SØNNER OG ÆGTEMÆND SAMMENLIGNET MED DØTRE
OG KONER PÅ VISSE BETINGELSER
Allah instruerer dig angående dine børn: for mandlige, hvad er lig med andelen af to hunner. Men
hvis der er [kun] døtre, to eller flere, for dem er to tredjedele af ejendom. Og hvis der er kun en, for
hende er halvdelen.

Og for sine forældre, til hver én af dem er en sjettedel af hans ejendom, hvis han forlod børn. Men
hvis han havde ingen børn og forældre arver fra ham, derefter for hans mor er en tredjedel.
Og hvis han havde brødrene [eller søstre] for sin mor er et sjette.
Efter enhver bequest han [har] foretaget eller gæld.
Dine forældre eller dine børn, du ved ikke hvilken af dem er nærmest du i fordel.
[Disse aktier er] en forpligtelse [] af Allah. Allah er faktisk nogensinde forvisning om, at og klog.
Og du er halvdelen af hvad dine hustruer forlade hvis de har ingen børn. Men hvis de har et barn, for
du er en fjerdedel af hvad de forlader, efter enhver bequest de [måske] foretaget eller gæld. Og for
koner er en fjerdedel, hvis du lader ingen børn. Men hvis du lader et barn, for dem er en ottendedel
af hvad du lader.
Efter enhver bequest du [måske] foretaget eller gæld.
Og hvis en mand eller kvinde forlader hverken papirløst eller efterkommere, men har en bror eller en
søster, derefter for hver enkelt af dem er et sjette.
Men hvis de er mere end to, de deler en tredje, efter enhver bequest, som blev lavet eller gæld, så
længe der er ingen skade [forårsaget].
[Det er] en ordinance fra Allah, og Allah er Knowing og Forbearing.
(Quran: 4/11-12)
Hvis vi gennemse listen over de rigeste 100, 200... folk i verden, vi bemærker, at antallet af kvinder er
mindre end 10%. Mange af disse mennesker er i de ikke-muslimske lande. Hvis vi ser på de politiske
tal eller den høje bureaukrati ser vi mere eller mindre et lignende billede. Dette viser os tydeligt at
mænd har flere vilje og kapacitet til at øge velstanden. Det forekommer, at der er nogen åbenbare
store indvendinger af kvinder til denne situation; og det er naturligt, da alle disse mænd har døtre,
hustruer, mødre, der nyder samme eller bedre levestandard sammenlignet med deres mænd eller
fædre, mens følelse færre bekymringer.
Ingen af disse kendsgerninger viser eventuelle overlegenhed eller mindreværdsfølelse af alle køn.
Allah udtrykker dette i det følgende vers:
Det er hverken din rigdom eller dine sønner, der bringer dig tættere på os i grad.
(Quran: 34/37)
En mand kan skabe beskæftigelse for tusindvis af mennesker; dog var den ene, som fødte ham og
rejste ham en kvinde. Formentlig har hans succes også meget at gøre med støtte fra sin kone.
I sådan en struktur kræver en effektiv udnyttelse af ressourcerne visse mekanismer, der giver
forvaltning af ressourcerne, der er mere til dem, der kan håndtere dem mere effektivt. På den anden
side skal der sikres tilstrækkelig økonomisk mad for alle.

Der er meget detaljerede forordninger og undersøgelser inden for nedarvning af islamisk lov. Ifølge
nedarvning principper i Islam, i visse situationer kvinder har lige andel som mænd, og i visse
situationer modtage visse kvinder mindre end mænd. De løbende økonomiske ansvar for familien
eller forældrene tilhører hovedsagelig mændene. Før ægteskab kræves manden at give eller tilsagn
om sin kone et beløb af rigdom, som hans kone accepterer. Som en konsekvens heraf er denne
forskel i fordelingen under visse betingelser, at mændene til at udføre deres opgaver, der er bedre.
Så, en kvinde kan arve mindre, men sin nuværende eller fremtidige mand kan modtage en større del i
forhold til sin søster.
Derfor, på grund af positive nedarvning bestemmelserne for mænd, når en mand tilbringer til sin
familie, dette er ikke en frivillig funktionsmåde eller en favor eller en velgørende organisation men
det er en pligt for manden og en ret for kvinden. Så baseret på dette systematisk, kvinder kan føle dig
tilpas mens du nyder rigdommen af familien, som rigdommen af manden anses hovedsagelig
rigdommen af familien.Manden har således at give en lige levestandard, både for sig selv og sin kone.
8.1.4 SUBSTITUTION AF ÉN MAND VIDNE MED TO KVINDER VIDNER I VISSE JURIDISKE TILFÆLDE
O du, som har ment, når du kontrakt en gæld for en bestemt periode, skrive den ned. Og lad en
scribe skrive [det] mellem du i retfærdighed. Lad ingen scribe nægter at skrive som Allah har lært
ham.
Så lad ham skrive og lad den, der har forpligtelsen diktere. Og lad ham bange for Allah, hans herre, og
ikke efterlade noget ud af det.
Men hvis den, der har forpligtelsen er af begrænset forståelse eller svage eller ude af stand til at
diktere selv, derefter Lad hans værge diktere i retfærdighed. Og bringe til vidne til to vidner fra din
mand.Og hvis der ikke er to mænd [tilgængelig] og derefter en mand og to kvinder fra dem, som du
accepterer som vidner, så hvis en af kvinderne med urette, derefter den anden kan minde om hende.
Og lad ikke vidnerne nægte når de opfordres. Og vær ikke [også] trætte til at skrive det, om det er
lille eller stor, for dens [angivet] sigt; Det er mere lige i synet af Allah og stærkere som bevis og mere
tilbøjelige til at undgå tvivl mellem du, undtagen når det er en øjeblikkelig transaktion, som du
gennemfører blandt jer selv. For så er der ingen skylden på dig hvis du ikke skriver det. Og tage
vidner, når du indgår en kontrakt.
Lad ingen være skadet scribe eller nogen vidne. For hvis du gør det, det er nemlig [alvorlig] ulydighed
i dig. Og frygt Allah. Og Allah lærer dig. Og Allah er Knowing af alle ting.
(Quran: 2/282)
Vidne er hovedsagelig en pligt navnlig med hensyn til en skriftlig vidne om gæld. Da der kan være
pres på vidnet, vidnet kan pålægges at vidne i en uhensigtsmæssig situation, og det kan kræve en vis
indsats for at vidne retfærdigt. I det ovenstående vers er der en henvisning til dette i sætningen "Lad
ingen være skadet scribe eller nogen vidne". Denne risiko og behovet for en indsats er meget
sandsynligt i sager vedrørende en gældsstiftelse, som kan indeholde mange detaljer.

En vigtig årsag til forskellen mellem kravet om vidne i den ovenstående situation mellem mænd og
kvinder kan derfor være at reducere byrden af vidne til en kvinde og distribuere den fra en kvinde til
to kvinder.
8.1.5 NOGLE ANDRE SPØRGSMÅL OM SPØRGSMÅLET "ER MÆND OG KVINDER LIGE I ISLAM?"
I de tidligere dele forklaret vi forskelle i kravene om mænd og kvinder og fordelene ved disse
forskelle for alle[131].
Dog bør man huske på at en Muslim ikke er i overensstemmelse med disse krav på grund af deres
verdslige fordele. Én gang for en Muslim er det klart, at en bestemt rækkefølge er fra Allah, så der er
tilstrækkelige grunde til at overholde denne ordre. Disse grunde er at få fornøjelsen af Allah, og
respekten og frygten for Allah. Det følgende vers er relevant i denne forbindelse:
Og hvis vi havde forordnet på dem, "Kill jer" eller "Forlade dit hjem", de ville ikke have gjort det,
bortset fra et par af dem. Men hvis de havde gjort hvad de var pålagt, det ville have været bedre for
dem og en fastere holdning [til dem i tro].
(Quran: 4/66)
På den anden side, er i hvert fald tjenester af Allah millioner af gange større end enhver vanskelighed,
at vi kan underkastes på grund af ordrer af Allah. For eksempel hvor mange kvinder ville vælge
alternativ (b) Hvis Allah spurgt dem: "Vælg et af følgende alternativer: (a) jeg vil fastholde din ser
kapacitet, men du vil have til at opfylde mine forpligtelser for kvinder. (b) du vil være fri i
overensstemmelse eller ikke med disse forpligtelser, men jeg vil tage tilbage kun din ser kapacitet. "
Men som vi ser i det følgende vers, agter Allah hvorved for os:
Allah agter for du lethed og agter ikke for du trængsler.
(Quran: 2/185)
Vi mener så, at fordelene ved Allah ordrer skal være større end deres ulemper i den verdslige samt
vilkår. Vi nævnte nogle af fordelene ved de særlige regler for kvinder. Men det er klart som forklaret i
det følgende vers, at vi kan have overset eller gået glip af nogle af de fordele, som Allah kender:
Det kan være at du ikke kan lide en ting, mens det er godt for dig, kan det være, at du elsker en ting,
mens det er ondt for dig; og Allah ved, mens du ikke kender.
(Quran: 2/216)
Derudover bør vi også overveje relevansen af ulemper for visse en køn som et kriterium i erkendelse
og adlyde Allah. I nogle tilfælde er årsagen til vantro afvisning af ting, der er imod nogle personlige
følelser som vanskeligheder, som opstår på grund af tolden. I dette tilfælde skal den person, der
afviser tro på grund af vanskeligheder spørgsmål hvis han har til hensigt at tro er oprigtigt. Hvis man
vælger at ulydig Allah eller nægte ham pligter eller rettigheder i en køn, sikkert skade Allah aldrig på
grund af denne fornægtelse. Det er nævnt i det følgende vers:
Os de gjorde ingen skade, men de skades deres egen sjæl.

(Quran: 2/57)
8.2 HVORFOR SER VI PÅ MEDIA MANGE VOLDELIGE HANDLINGER UDFØRT I ISLAM ELLER ALLAHS
NAVN?
Islam betyder fred, og som vi ser i de følgende vers, Allah opfordrer muslimer til at opføre sig
retfærdigt for alle, herunder disbelievers. I Islam er det ikke tilladt at tvinge nogen til at acceptere en
bestemt religion:
Inviterer til den måde, hvorpå din Herre med visdom og god instruktion og skændes med dem på de
mest høflig måde.
Ja, din Herre er de fleste at vide af hvem har overtrådt fra hans måde, og han er de fleste at vide af
hvem [rigtigt] er automatiseret.
(Quran: 16/125)

Der er ingen tvang i religionen. Ret kurs blevet klart fra forkert.
(Quran: 2/256)
På grund af sådanne ordrer i Quran i Islam historie, har muslimer ikke tvunget andre til at være
muslimer.
Desuden, som vi ser i de følgende vers, Allah tillader ikke muslimer til at angribe dem, der ikke
angriber muslimerne. Der kræves dog muslimer til at forsvare sig:
Så hvis de fjerne sig fra dig og ikke kæmpe du og tilbyde dig fred, har derefter Allah ikke gjort for du
en årsag [for at bekæmpe] imod dem.
(Quran: 4/90)

Og ikke argumentere med folk i de hellige skrifter undtagen på en måde, der er bedst, med
undtagelse af dem, der begår uretfærdighed blandt dem. Og siger, vi tror på, som har åbenbaret til
os og åbenbaret til dig. Og vores Gud og jeres Gud er én; og vi er muslimer [i indgivelse] til ham.
(Quran: 29/46)

Allah forbyder du ikke fra dem, der ikke kæmper du på grund af religion og ikke udvise du fra dit
hjem fra beskæftiger sig venligt med dem og handler retfærdigt mod dem. Nemlig elsker Allah dem,
som handler retfærdigt.
(Quran: 60/8)
Og det er stor synd at skade mennesker, som vi ser i den følgende sætning:

"Forkert ikke menneskeheden i deres varer, og gør ikke ondt, gør fortræd i jorden."
(Quran: 26/183)
Et godt eksempel i denne henseende skete når muslimer fik Mekka tilbage fra de disbelievers, der
dræbte mange muslimer, erklæret og organiseret mange krige mod muslimer, tortureret dem, tog
deres rigdom ved vold. Muslimer i ledelse af profeten Muhammad (fred være med ham) tilgav dem
disbelievers, selv om de ikke havde beføjelse til at gengælde og ødelægge dem. Så det er klart, at
retsakter af terrorister, der hævder at dræbe uskyldige og forsvarsløse civile i Allah, har intet med
Islam at gøre, som i Islam endda i krigstid sådanne civile skal ikke aflives.Sådanne folk er meget få
inden for næsten 2 milliarder muslimer.
Nogle gange der er folk der gør ondt for politiske eller økonomiske mål, men som hævder, at de
handler i Allahs som de føler behovet for at skjule sig bag nogle generelt accepterede koncepter.
Undertiden, terroristiske aktiviteter er udført og hævdede muslimer eller muslimske grupper for at
skabe et dårligt indtryk om Islam og muslimer.
I mange situationer forene ikke-muslimer terrorister med Islam, derfor de ubevidst understøtter
terroristerne ved at betragte dem som en del, eller en slags repræsentant for det store fællesskab af
Islam.Et simpelt eksempel på en sådan holdning er brugen af begrebet "Islamiske terrorisme" i
medierne af ikke-muslimer. Terrorisme ikke kan være islamiske er - fredelig - "islamiske terrorisme"
en misvisende og forkert erklæring, som kan være nyttige kun for disse terrorister.
Nogle media kanaler give delvist indtryk af, at Islam fremmer vold, selvom voldelige handlinger af
tilhængere af andre kulturer og deres konsekvenser er meget større end sådanne handlinger af dem
ses som knyttet til Islam. For eksempel i anden verdenskrig, som er sket i den vestlige verden, der
overholder religioner end Islam blev ca. 60 millioner mennesker dræbt[132]. 40-52 millioner af dem
var civile, herunder 13 til 20 millioner, og der døde på grund af krig-relaterede sygdomme og sult.
8.3 HVIS DER ER SKÆBNE, HVIS ALLAH VED ALT, HVORDAN KAN VI HAVE FRI VILJE, OG HVORDAN
KAN VI VÆRE ANSVARLIG?
Detaljerne i dette spørgsmål kan rephrased som følger: "vores valg / testamenter relatere til vores
baggrund, vores uddannelser, vores miljø, vores gener og vores kapacitet... Alle disse skal være i
skæbnen. Så hvis Gud er Allah skal derefter vores valg være tvunget og bestemmes ved Allah; så vi
kan ikke have fri vilje, og derfor kan vi være ikke ansvarlig. Mindst som han ikke har lagt os på rette
vej derefter betyder dette ikke, at han er ansvarlig for vores valg? Også if Gud er Allah og hvis han
kender fremtiden, han derefter kan ikke modsige sin viden eller sin skæbne, vedrørende fremtid ved
sin nuværende handlinger. Og hvis han har magt til at gøre hvad han Testamente sine handlinger vil
være i harmoni med hvad var allerede kendt af ham. Er Gud, Allah, og hvis der er skæbne, så for
eksempel før jeg tvivle, det er kendt, som en disbeliever jeg vil tvivle og at jeg vil skrive helvede. Så
hvordan kan jeg ændre det? "
I de følgende vers se vi en oversigt over sådanne spørgsmål:
Dem, der er knyttet partnere [med Allah] vil sige, "Hvis Allah havde vilje, vi ville ikke tilknyttet [noget
med Allah] og heller ikke ville vore fædre, heller ville vi have forbudt noget." Ligeledes dem, før du

nægte indtil de smagt vores straf. Sige, "har du nogen viden, som du kan producere for os? Du følger
ikke undtagen antagelse, og du er ikke men forfalskning. "
Sige, "med Allah er argumentet for vidtrækkende. Hvis han havde vilje, ville han have styret du alle."
Sige, [O Muhammad], "At fremsætte dine vidner, som vil vidne, Allah har forbudt denne." Og hvis de
bevidne, ikke vidne med dem. Og følger ikke ønsker nægte vores vers og dem der ikke tror på
herefter, mens de ligestille [andre] med deres Herre.
(Quran: 6/148-150)
8.3.1 VI HAR FRI VILJE TIL EN VIS GRAD
Og sige "sandheden er fra din Herre, så hvem testamenter lad ham tro; og hvem testamenter lad
ham tvivle."
(Quran: 18/29)

Allah er aldrig uretfærdigt, at hans tjenere[133].
(Quran: 8/51)

Hvem er automatiseret er kun guidet [fordel for] hans sjæl. Og uanset hvem der med urette kun med
urette mod det. Og ingen bærer af byrder vil bære byrden af en anden. Og aldrig ville vi straffe, indtil
vi sendte en budbringer.
(Quran: 15/17)
Alle, der er truffet ansvarlig og belønnende eller straffet i herefter har potentiale til at finde
sandheden og være vellykket[134]. Alle har frihed til at vælge gode eller ondet, paradis eller helvede.
Ethvert menneske[135] har fri vilje, men har ikke magt til at modbevise af Allahs vilje. Selvom der er
visse restriktioner vedrørende frie vilje, i sidste ende har hver person potentiale til at overvinde de
relevante negative restriktioner.
Vores testamenter har meget at gøre med vores fortid, vores viden, vores miljø, vores humør, vores
biologiske og kemiske sammensætning... Fra de empiriske videnskaber synspunkt er det imidlertid
for tidligt at argumentere for, at der er et hårdt deterministisk forhold mellem disse faktorer og vores
testamenter. Og så længe vi ikke forstå alle subatomic niveauer, og mange andre ting det bliver
tidligt argument.Som sagt i Quran:
Og de beder dig om sjælen. Sige: Sjæl er en af kommandoerne for min herre, og du får ikke noget
viden, men en smule.
(Quran: 17/85)
I Islam, sjæl er ikke blot en enkeltbillet tilfældig mekanisk resultat af kemiske, biologiske, fysiske,
sociale... begivenheder og ressourcer[136]. Sjæl fordelene ved sådanne ressourcer, men det er ikke

begrænset til hvad der er tilgængeligt på visse betingelser. Dens essensen er ikke baseret på kun
årsag og virkning relationer eller mekaniske processer baseret på årsagssammenhæng. Sjæl har
potentiale til at ændre og forbedre betingelserne. For eksempel kan en person, der står over for
vanskeligheder i business læse nogle bøger og få yderligere viden og overvinde disse vanskeligheder.
Sjæl dækker ikke kun fortiden, som kan have årsag og virkning indflydelse, men også i fremtiden. Alle
vil vi gøre omfatter overvejelser om fremtiden, alternativer, deres risici, deres fordele og harms til en
vis grad, mens de ikke er sket endnu. Sjæl dækker også principper, værdier og så videre som ikke er
begrænset eller placeret lige inden for tidligere. Vi bedømmer, ikke kun hvad Alternativet vil ske, hvis
vi træffer en beslutning, men også hvordan vi vil føle hvis dette alternativ sker, og hvad sker der, hvis
vi føler på den måde. Vi er endnu fri til at vælge bevidst et dårligt alternativ.
Derfor har vi et bredt område af frihed.
Som vi ser i de følgende vers, har mennesker visse særlige kvalifikationer i denne henseende:
Derefter han proportioned ham og fyldes med ham fra sin sjæl og gjorde du høre og vision og hjerte;
lidt er du taknemmelig.
(Quran: 32/9)

Og nævner, [O Muhammad], når din Herren sagde til englene, "Ja, jeg vil gøre på jorden en
vicekonge"
(Quran: 2/30)
På den anden side gav Allah os mange betyder, at med denne frihed kan lede os mod sandheden.
Følgende er særligt vigtigt:-de tydelige tegn, der er oprettet i vores omgivelser hvis færre
selvfølgeligheder bliver synlige for alle, når vi alle genopstod. -Lytte og hjælp fra Allah, som kan
reagere på vores nuværende supplications, endda mens han gjort skæbne. -Vejledning for Allah
gennem hans budbringere.
Denne frihed betyder imidlertid ikke, at mennesket kan modbevise Allahs ultimative vilje. Han kan
ulydig vejledning for Allah, som han har givet frihed til at følge stien til lydighed eller stien til
ulydighed.Dog i den ultimative følelse, uanset hvad mennesket gør, han er omgivet af Allah, som vi
ser i de følgende vers:
Og Allah tilhører uanset er i himlene, og hvad er på jorden.
Og nogensinde er Allah af alle ting, omfatter.
(Quran: 4/126)

Allah er faktisk altomfattende og forvisning om, at.
(Quran: 2/115)

Og du ikke vil undtagen, at Allah testamenter, Lord of the worlds.
(Quran: 81/29)
Selv om mennesket har visse beføjelser, der er givet af Allah, kan han ikke være vellykket undtagen
gennem Allah. Grundene til dette er som følger:
For det første er vores omstændigheder udfald af Allah's plan og testamenter. Ressourcer kan for
eksempel være begrænset. Omkostningerne ved ressourcerne eller omkostninger af alternativer kan
være høj. Visse omstændigheder kan være vanskeligere at overvinde end andre. Så selv om vi har fri
vilje, gennem sådanne omstændigheder Allah kan vildlede vil en uretfærdig person uden at forstyrre
hans.Også de alternativer, som vi har, bestemmes af Allah.
For det andet er alt, hvad vi vil ved tilladelse fra Allah som set i det følgende eksempel fra Quran:
Og det er ikke en sjæl at tro undtagen med tilladelse af Allah.
(Quran: 10/100)
Som vi ser i citat fra profeten Shuayb (fred være med ham) i Quran, vores succes afhænger af Allah:
"Og min succes er ikke men gennem Allah.
Ham jeg har påberåbes, og ham jeg tilbage."
(Quran: 11/88)
Som vi ser i det følgende vers, vejledning eller vildledende Allahs afhænger til en vis grad vores valg:
Han vildleder mange derved og hjælper mange derved. Og han vildleder ikke undtagen trodsigt
ulydige.
(Quran: 2/26)
Allah, som er Knower og Seer af alle, kender og ser uden nogen begrænsninger af tid. Så kender han
fremtiden, som han kender nuværende. Han ser fremtiden, som han ser i dag. Enhver beslutning,
som vi vil tage i fremtiden er derfor nogensinde kendt, set og oplevet ved Allah. Han er i stand til at
ændre den på nogen måder, han ønsker, herunder ændre de relevante omstændigheder uden
enhver direkte involvering med vores testamenter. Således enhver vil vi gøre er frit, med tilladelse af
Allah. Derfor ske ting vi vælger den enstemmige aftale med Allah og os.
Derfor bør under alle omstændigheder en Muslim, der gjorde et godt arbejde søge accept af Allah.
Følgende er et citat fra en sætning eksempel af troende i herefter:
Og de vil sige,
"Ros [og tak] til Allah, der har styret os til dette; og vi ville aldrig have været automatiseret hvis Allah
ikke havde automatiseret os. Bestemt var budbringere af Vorherre kommet med sandheden."
(Quran: 7/43)

"Ja, vi bruges til at anråbe ham før.
Ja, det er ham, der er Beneficent, Merciful. "
(Quran: 52/28)
Fra et disbeliever perspektiv ville det være vanskeligt at forstå fri viljen for ham, han er bare en
materielle sekvens og processor mellem biologiske, kemiske, fysiske... sekventielle processer. Igen,
han er bare en gruppe af partikler som tilfældigvis kom sammen og som kun handle i henhold til
fysiske, visse eller usikre regler og relationer. Også for ham er der ingen, der har fuld fri vilje, der kan
give ham fri vilje.
8.3.1.1 BEGRUNDELSEN FOR EKSISTENSEN AF VORES TESTAMENTER
Allah, Herren over alle kan skabe os ligesom stones eller engle, som ikke har nogen evne til at
modbevise hans ordrer. Han kunne have skabt os som programmeret robots uden følelser, derfor
uden valg, så uden ansvar. Dog i et univers, der ville ikke være praksis og følelser af offer, hjælp,
skam, tillid, rigtigheden, dom, belønning, straf, onde, forkerte og arrogance; gode og sandheden ville
ikke oprettet og etableret; ondet og forkert ville ikke være oprettet, dømt og straffet...
Men Allah er i stand til at skabe gode og ondet.
For en person at være gode eller onde, har han har magt til at vælge gode eller ondet.
Og gennem de nuværende begivenheder på den ene side af Allah tjenere føler tjenester og
beføjelser Allah, og på den anden sandheden og FALSK er let kendelige.
Endvidere, hvis der er en grund til vores skabelse, derefter der skal være en afgørende etape for
hvem vi er. Denne afgørende fase er død.
Det følgende kapitel er relevante i denne forbindelse:
Af tid,
Manden er nemlig i tab,
Med undtagelse af dem, der har ment og gjort retfærdige gerninger og underrettede hinanden til
sandheden og tilrådes hinanden at tålmodighed [og udholdenhed].
(Quran: 1-103-3)
Med vores fri vilje har vi igen mulighed for at samarbejde med Allah i oprettelse af fred og inviterer
til den måde, hvorpå vor Herre. Takket være vores fri vilje kan vi har en andel i den gode udvikling
inden for os og inden for menneskeheden. Takket være vores fri vilje kan vi låne til Allah, som ikke
behøver nogen hjælp overhovedet, selv om vi kan bruge, har vi helt for os selv. Får disse store
tjenester ved vores Creator som sagt i de følgende vers?
O du, som har ment, hvis du hjælper Allah, han vil hjælpe dig og plante fast dine fødder.

(Quran: 47/7)

Hvem er det, der ville låne Allah et prægtigt lån så han kan multiplicere det for ham mange gange?
Og det er Allah, der tilbageholder og tilskud overflod, og du vil blive returneret til ham.
(Quran: 2/245)

Men når Jesus følte [persistens i] vantro fra dem, sagde han, "Hvem er mine hjælpere for [årsag]
Allah?" Disciple sagde, "vi har hjælpere for Allah. Vi har troede på Allah og bevidne, at vi er muslimer
[forelægge ham]."
(Quran: 3/52)
Mulighed for at hjælpe ham, til at angive og at gennemføre viljen til at hjælpe ham, er faktisk en af
hans største tjenester til os. Og en nøglefaktor i denne favør er vores fri vilje.
8.3.1.2 SYNDER OG DERES KONSEKVENSER ER BEVIDSTE VALG.
Belønninger i overensstemmelse med sandheden og straffe af opfylder til false bestemmes og
erklæret. Så dem, der vælger enten sandheden eller fejlen vælge dem helt med deres fordele,
ulemper, muligheder og trusler.
Vores permanente valg er de alternativer, der passer bedst med hvem vi er og vores attributter.
Vores valg er personlige, og i mange tilfælde ud fra en subjektiv synsvinkel er ikke rigtigt eller forkert:
vi kan vælge at bære nogle dårlige konsekvenser for nogle ting, som vi elsker.
En person kan for eksempel vælge at ryge mens han ved, at Rygning forårsager kræft. Så når kræft
sker på grund af rygning, bør han ikke bebrejde meget andre end sig selv. Han valgte den personlig
fornøjelse af rygning i udveksling af smerter af kræft og en tidlig død. Mens han ryger han kan se det
som højre, eller han kan ryge, selv om han ser det som forkert. Vi kan vælge ikke at bekymre sig om
konsekvenserne eller fremtiden. Vi kan få fornøjelse i at anfægte en større magt end os, selv om
dette medfører store risici. Fornøjelsen af at denne udfordring kan være større end den deraf
følgende frygt eller smerte. Ligeledes kan man vælge at udfordre skaberen, direkte eller indirekte ved
ikke tænke på ham og ved at tage risikoen for helvede. På denne måde, kan han vil nyde denne
udfordring og fornøjelse af dette liv uden at opgive fra enhver verdslige glæder.
Vi har frihed til at nyde midlertidigt ondet, som vi ser i eksemplet i de følgende vers:
Og som for Thamud, automatiseret vi dem, men de foretrak blindhed over vejledning, så thunderbolt
af ydmygende straf beslaglagt dem for hvad de bruges til at tjene.
(Quran: 41/17)

Der er mange tegn i himlene og jorden, som de kan passere af;

De betaler endnu ingen opmærksomhed på dem!
(Quran: 12/105)
Men i slutningen vi skal være ærlige og egne vores valg.
På den anden side vedrører sådanne risikofyldt valg vælger meget personlighed. Så er forvirringen af
disbelievers bevidst og permanent som anført i det følgende vers:
Og hvem er blind i dette liv bliver blind i herefter og mere vild måde.
(Quran: 17/72)
Så selvom vendte tilbage efter at have set helvede, ville de vende tilbage til vantro, som nævnt i de
følgende vers:
Hvis du kunne men se, når de er fremstillet at stå før brand og vil sige, "Åh, ville vi kunne returneres
[til livet på jorden] og ikke benægte tegnene på Vorherre og være blandt troende."
Og selv hvis de blev returneret, de ville vende tilbage til det, som de blev forbudt; og ja, de er løgnere.
(Quran: 6/27-28)
Derfor for eksempel, ville en ultimativ disbeliever, der ville vide, at han ville skrive helvede på grund
af vantro igen tvivle og nægte helvede. Så fanden bliver et klart valg af disbeliever, fordi selvom det
mest overbevisende tegn havde været til stede, sådan en disbeliever ikke ville tro. De følgende vers
henvise til dette:
Ja, dem, på hvem din Herrens ord er kommet i kraft ikke vil tro,
Selv om alle tegn skal komme til dem, indtil de ser en smertefuld straf.
(Quran: 10/96-97)
Vi har fået frihed til at underkaste sig straffen i helvede som svar på hvad vi vælger at gøre. Det synes
imidlertid ikke at være en god idé, at et midlertidigt afviser noget, som han senere vil tror kun
samtidig føler det evigt. Ikke desto mindre er det et valg. Vi mennesker værdi generelt de
umiddelbare fordele, selv hvis deres omkostninger eller risici i det lange løb er enorme. I de følgende
vers er der en henvisning til dette:
Nej! Men du elsker den umiddelbare.
Og lad herefter.
(Quran: 75/20-21)
Tænk på mennesker, der bo i fængsel for år bare på grund af en handling til at opfylde deres hurtig
vrede. Det er fordi vores følelser for på kort sigt er mere intens relativt til vores logik; og på lang sigt
vores følelser er relativt svagere end vores logik. Tålmodighed er så vigtigt for succes:
Allah elsker patienten.

(Quran: 3/146)
Vi godkender på den anden side ting i skæbne. I hver eneste af vores valg vi "købe" og godkende,
hvad er i registeret for os:
Og Allah skabt himlene og jorden i sandhed og så at hver sjæl kan belønnes for hvad det har fortjent,
og de vil ikke blive krænket.
(Quran: 45/22)
8.3.1.3 ALLAH HAR IKKE BRUG AT TVINGE NOGET OVER OS
Han er Able gøre alle ting.
(Quran: 67/1)
Allah er i stand til at gøre hvad han testamenter. Så kan han oprette os i visse et miljø, hvor vi kan
være alle troende eller disbelievers, selv om vi har fri vilje. Derfor behøver han ikke at forstyrre vores
testamenter eller tvinge os på en bestemt måde, selv om han kan gøre disse.
Allah ikke behøver at forstyrre vores vil behandle som med objektive begivenheder kan vi førte eller
vildledes alt efter hvem vi er. Allah kan medføre eller vildlede med objektive ting, uden at forvrænge
vores vælger kapacitet. For eksempel kan en disbeliever, der har en baby bliver en troende på
oplever den begejstring og lykke anlagt af denne baby og en stor yndest af skaberen.
8.3.1.4 ALLAH TVINGER IKKE NOGEN TIL AT TRO ELLER GØRE GODE GERNINGER, OG HAN TVINGER
IKKE NOGEN AT TVIVLE ELLER VÆRE URETFÆRDIGT.
Havde Allah ønsket at tvinge noget over os, kan han gøre os alle troende. Tvungen tro ville imidlertid
ikke være reel overbevisning. Tro, at hævdes kun efter opstandelsen vil være tvungen tro, så ikke en
reel overbevisning og det vil være ubrugelig som nævnt i det følgende vers:
De [så] venter noget bortset fra, at engle skulle komme til dem eller din Herre bør komme, eller at
der kommer nogle af tegnene på din Herre?
Den dag, at nogle af tegnene på jeres Herre kommer ingen sjæl vil drage fordel af sin tro, så længe
det ikke havde troet før eller havde oparbejdet gennem sin tro nogle gode. Sige "Vent. Ja, vi [også]
venter."
(Quran: 6/158)
Troen på dette liv er reel overbevisning, fordi det er ikke en følge af tvang, og det afspejler nøjagtigt
hvem og hvordan vi er. Således giver Allah os, vi vælger.
Hvad jeg ville vælge, hvis jeg ikke var tvunget er resultatet af fri vilje. Så som Allah ikke tvinger noget
på os, og som han ikke oplader os noget ud over vores kapacitet, har vi rimelig fri vilje, så vi kan være
ansvarlig.
8.3.1.5 INGEN VIL VIDNER AT ALLAH HAR TVUNGET OS TIL ONDSKAB

Der er muligvis ingen vidner, som vil bære vidne, at Allah har påtvunget ethvert valg os af forstyrrer
vores villig proces. Ingen vidne vil bevidne, at Allah tvunget os til en visse valg fordi enhver potentiel
sådan tvang vil være kendt kun af Allah. Disbeliever er også indirekte et vidne til det faktum, at Allah
ikke tvinge ham til at handle på en bestemt måde, som han sjældent henviser til Allah for sine
beslutninger.Tværtimod gør han altid sine egne beregninger for sine egne beslutninger. Og
disbeliever går meste på afveje fra den rigtige måde, at Allah viser ham.
8.3.1.6 ALLAH HAR IKKE NOGEN FORDOMME MOD NOGEN AF OS
I Allah, Beneficent, Merciful.
Ros [og tak] være til Allah, Lord of the Worlds
(Quran: 1-1-2)
Allah er Beneficent og barmhjertig Herren over alle. Han har ikke nogen fordomme mod nogen af os,
som alle er ansat af Allah. Hvis vi betragter de talrige, store og synlige tjenester af Allah til hver af os,
ville vi forstå, at Allah ikke ville være uretfærdigt at nogen af os:
Derefter han proportioned ham og fyldes med ham fra sin ånd og gjort dig mundtlig forhandling og
vision og hjerte; lidt er du taknemmelig.
(Quran: 32/9)
8.3.1.7 DE ÅRSAGSSAMMENHÆNG RELATIONER, DER ER GRUNDLAGET FOR VORES TESTAMENTER
STYRER SKÆBNE
Nogle siger: "Alright, hvis jeg er dømt til at indtaste helvede, så jeg ikke kan ændre det. Så hvorfor
skulle jeg ulejlige mig?" Men skæbne er ikke den oprindelige årsag. Der er Allah, før og over
skæbne.Han definerer og giver mulighed for relationer mellem enheder og begivenheder, som set i
de følgende vers:
Og ikke er der for mennesket undtagen at [good] for som han bestræber sig på,
Og at hans indsats vil ses,
Så han vil være belønnes for det med størst belønning.
(Quran: 53/39-41)
Hver relation, som vi er vidner til, og alle bestanddele af vores valg er dele af skæbne, som vi kan
slutte fra det følgende vers:
Alle er i et klart register.
(Quran: 11/6)
Timingen af vores dimission fra skole er i skæbne. Det er også i den skæbne, vores graduering vil
være som følge af passerer visse eksamener. Så hvis vi kandidateksamen, det er også i skæbnen at vi
har bestået disse eksamener. Skæbne er også baseret på sådanne relationer og skæbne er ikke en
direkte årsag til denne eksamen[137]. Ligeledes kan en heller ikke forklare/begrunde sin post i

helvede med skæbnen. Så et bør hverken være håbløs og heller ikke sikker på om hans slutningen
netop på grund af skæbnen. Derfor ønsker vi at kandidateksamen, er hvad vi skal gøre at studere
godt for eksaminerne. Hvis vi ønsker at indtaste paradise, har vi ligeledes gøre vores eget
hjemmearbejde godt.
8.3.1.8 HVIS VI VIDSTE SKÆBNE, VILLE VI ØNSKER AT ÆNDRE DET TIL BEDRE.
Selvom vi vidste, at indholdet af skæbnen, ville vi revurdere det, og hvis nødvendigt ville vi ønsker at
afvige fra det, hvis vi ikke lide den. Så begrænser det ikke vores villig og vælge procedurer under alle
omstændigheder.
8.3.1.9 HVIS VORES TESTAMENTER VAR UNDER FULD INDFLYDELSE AF DETERMINISME, VILLE DET
MEDFØRE OS TIL AT TRO.
Årsagssammenhængen ville også kræve troen på Allah.
Antag, at en disbeliever er genopstod. Han ser, at han var forkert. Derefter vil han forstå, at alt var
forårsaget på grund af Allah. Derefter vil han se, at der var ingen grund overhovedet til sin
vantro.Ting, der ikke var virkelige førte ham til vantro, ikke Allah. Så hvis unreal ting ikke har muligvis
en deterministisk indflydelse på ham, vil han forstå, at han havde fri vilje, og at han har misbrugt den
fri vilje, han fik.
8.3.2 DER ER VIDEN OM ALLAH AFSPEJLES I SKÆBNE PÅ EN MÅDE SOM EN HISTORISK VIDEN I
MENNESKELIGE KONCEPTER.
Destiny afspejler, at den hele magt over alt tilhører Allah, og at succes er kun gennem Allah. Så vores
succes eller fiasko afhænger af Allah og os selv, inden skæbnen.
Er anderledes, end vi forestille sig viden om Allah om vores fremtid. Allah er Omni-nutid og alleKnower, kender han vores fremtidige valg bestemt som ting, der allerede er sket[138]. Eksempel på
denne viden inden for menneskelige koncepter er ligesom vores historiske viden:
Han er først og sidst, og passiv og aktiv forædling; og han er Knower af alle ting.
(Quran: 57/3)

Romerne har været besejret.
I en nær land.
Og de, efter deres nederlag vil overvinde.
Inden for et par år.
Tilhører kommandoen Allah før og efter.
Og dag troende vil fryde.
(Quran: 30/2-4)

Han er først, men han er også sidst. Og han er en, han ikke er partitioneret. Han er heller ikke
begrænset i termer af rummet, og heller ikke i form af tid. Hans viden er ikke lokal som vores. Og
denne viden modsige ikke skæbne.
Allah kender derfor vores fremtidige testamenter som ting, som allerede er sket under hans opsyn.
Så kræver denne form for hans viden ikke ham at tvinge noget på os.
8.3.3 VI ER ANSVARLIGE, BASERET PÅ VORES KAPACITET
Allah oplader ikke en sjæl ud over sin kapacitet.
(Quran: 2/286)
Vores overbevisninger er simpelthen følger af vores testamenter, valg. Vi behøver ikke at forstå
sandheden helt. Vi ser blot tegn. På én måde består tro af en mental proces for at vælge; i denne
henseende er der ingen vanskeligheder eller manglende evne til at tro. Og Allah oplader ikke nogen
ud over sin kapacitet.
8.3.3.1 INDLYSENDE KENDSGERNINGER SEJRE
Hvis nogen springer villigt og bevidst foran en hurtig going bil og hvis han bliver skadet, kan han
bebrejde Allah for at blive såret. Ellers en fornuftig person ville spørge ham: Hvis du ikke vil være
skadet hvorfor du sprang der? Hvis du ønskede at komme til skade, hvorfor bebrejder du Allah?
Denne diskussion bliver i hvert fald ubrugeligt, som under alle omstændigheder vil han gennemgå
masser af smerter og vanskeligheder.
Ligeledes Allah har givet os milliarder af tegn, der viser sandheden, og han fortalte os de to måder, vi
kan følge og deres konsekvenser. For ham er alle disse indlysende.
Men for nogle af os i den nuværende verden, de ikke synes at være meget indlysende eller vises
forkert. Vigtigste grunde for disse er de falske guddomme og beføjelser at sådanne folk opfundet
selvom Allah har givet nogen beviser eller støtte om dem.
Når man er genopstod eller bedømt ved Allah, vil det imidlertid være synlige for en sådan person, at
han opfandt guder, kræfter, relationerne, de årsager, som han erstattet Allah ikke var absolut, havde
ikke deres egne beføjelser, havde ingen selvforsyning og havde nogen begrundelse overhovedet. Og
det vil blive forstået, at hvad Allah fortalte var og er indlysende på alle tidspunkter. Derefter vil det
også være tydeligt, at denne person var en klar fejl og at han begår en stor forsætlig forbrydelse.
Allah henvises til disse i de følgende vers:
Derefter fraktioner afveg fra dem, så ve dem, der disbelieved fra skueplads for en fantastisk dag.
Se og høre dem på den dag, de kommer til os!
Onde-doers er endnu i dag i klare fejl.
(Quran: 19/37-38)

De vil sige mens de bestrider deri,
Ved Allah var vi faktisk i klare fejl
Når vi betragtes som du[139] lig Herre af universet.
(Quran: 26/96-98)
Klar fejl opstår ikke fra objekt til fejlen, men fra den, der gør fejlen. Klare fejl kræver klare tegn på
den ene side. Og på den anden side det kræver mangler i den ene, som gør fejlen som nævnt i det
følgende vers:
Der ikke har nået dem nyheden om dem før dem Noas folk og [stammer af] ald og Thamud og folk i
Abraham og ledsagere af Madyan og byerne væltet? Deres budbringere kom til dem med klare
beviser. Og Allah ville aldrig have krænket dem, men de uret selv.
(Quran: 9/70)
Derfor på grund af den nogensinde-selvfølgeligheder af tegnene på Allah, vil i herefter deres
konsekvenser ikke blive protesteret for at blive uretfærdigt af nogen. Argumentation for disbelievers
på grund af retfærdighed er ikke gyldig, fordi hvis de kritiserer som uretfærdigt sker, mens der ikke er
objektive og kyndige vidner mod denne uretfærdighed, dette virkelig sker vil bevise, at de er blevet
virkelig uretfærdigt.
8.3.3.2 VI MISLYKKES PÅ GRUND AF VORES EGNE SVAGHEDER.
Vi mislykkes på grund af hvad Allah har ikke givet, og som vi har ikke anmodet om fra ham, ikke på
grund af hvad Allah har givet eller gjort.
Som vi ser i de følgende vers, er hvad Allah har givet os som vores essensen tilstrækkeligt for os, så
længe vi holder den ren og ren:
Og [af] sjæl og han som proportioned
Og inspireret [med dømmekraft af] sin ugudelighed og dens retfærdighed,
Han er lykkedes, som forfiner
Og han har svigtet, der instills det [med korruption].
(Quran: 91/7-10)
8.3.3.3 SKÆBNE ER IKKE EN BARRIERE MELLEM USA OG ALLAH - ALLAH ER TÆTTERE PÅ OS END
SKÆBNE Vores nuværende og fremtidige anmodninger fra Allah er naturligvis også kendt af ham, mens han
dannede skæbne. Derudover kan Allah, der besvarer vores oprigtige supplications på ethvert
tidspunkt reagere på dem, mens han gør skæbne samt[140]. Allah, hvem ved, hvad vi beder om er
altid det samme, som der er ingen anden Gud og han ikke er begrænset med fortiden eller fremtiden.
Der er ingen to guder, hvoraf den ene lytter til os nu, og en anden der har foretaget skæbnen.
Hverken der er en Gud, som har nu en anden stemning og en anden stemning samtidig med at

skæbnen. Allah, der lytter til os, og som kender os fuldt ud nu, er han, der også kender os og vores
nuværende situation fuldt ud samtidig med at skæbnen.
Som deltager inde skæbne, og som maker af skæbne har Allah en konsekvent vilje til en specifik
situation, samtidig med at skæbnen og under udførelse. I begge perspektiver, han har ingen
begrænsninger af viden, har han ikke før ham, ikke efter ham. Derfor, for ham er der ingen grund til
modsigelse, eller forskellen eller begrænsning til en bestemt situation. For en person, der nu i vores
tidsramme beder Allah om et bestemt ønske, Allah for eksempel havde ikke mindre viden og var ikke
uvidende om ham og hans ønske, mens han gjorde skæbne. Så mens vi beder til Allah for noget, der
er ingen begrænsninger af skæbne for os alle, med vores supplications vi kan nå til Allah som han gør
skæbne samt.
Vi kan altid bede Allah som Solomon (fred være med ham) spurgte ham, at han hjælper os og
inspirerer os gode gerninger:
Så [Salomon] smilede, morede ved sin tale og sagde, min herre, gør det muligt for mig at være
taknemmelig for din favor, som du har skænket mig, og at mine forældre og gøre retfærdighed, som
du kan godkende. Og indrømme mig ved din barmhjertighed ind [i rækker] din retfærdige tjenere.
(Quran: 27/19)
Man kan spørge: "Hvis jeg ikke tror på Allah så jeg kan ikke beder Allah om hjælp. Så jeg kan ikke
overvinde skæbne, og jeg vil være bestemt til skæbne. Så er det fair, at jeg er straffet?" I Islam den
første stat er ren hvor der er ingen falske guder som i situationen for Abraham (fred være med ham);
men manden opfinder falske guder og disse forhindre ham i at søge tilflugt i den sande Gud i sin
redegørelse vedrørende i de følgende vers:
Han[141] sagde: "Gør du tilbede det, som du [jer] skærer, mens Allah oprettet du og det, som du
gør?"
(Quran: 37/95-96)
En person, der tror på falske guder blokerer sig selv fra at kontakte den, der gør også skæbne. Han
skal så vælge at vende tilbage til Allah, til det rene starttilstand, og for at undgå falske guder, han selv
har opfundet som anført i det følgende vers:
Og, som hun gudedyrkelse andre end Allah havde afværget hende [fra indsendelse til Allah]. Hun var
faktisk fra et mistroiske folk.
(Quran: 27/43)
8.3.4 VORES VALG PROCES SKAL VÆRE I OVERENSSTEMMELSE
En person, der bebrejder Allah for hans valg ville være inkonsekvent inden for sig selv:
Hvis en person er stand skyld Allah for hans onde valget og dets konsekvenser, så hvorfor han
godkende han gør onde valget og dets konsekvenser? Hvorfor ikke han omvender sig? Han ønsker
måde og ved hjælp af Allah eller ikke?

Hvis han godkender sin onde valget og dets konsekvenser, hvorfor han beskylder en anden? Hvis han
ikke ønsker hjælp fra Allah hvordan kan han bebrejde ham?
Vi kan ikke påstå, at noget, som vi "kritiserer" gør os "tror" noget forkert.
På den anden side er straf på én måde afspejling af kriminalitet tilbage efter kriminelle. Så ikke kan
kriminelle protestere. Hvis han gør denne forbrydelse mod offer, og hvis det er uretfærdigt, hvorfor
han gør det mod offer? Hvis det er noget acceptabelt hvorfor ville han protestere mod det når det
afspejles tilbage på ham?
8.3.4.1 AFTALEN ÆNDRES IKKE, NÅR DET ER GENNEMFØRT
Og den dag, dem, der disbelieved er udsat for brand [det vil siges], "du har opbrugt din fornøjelser
under dit verdslige liv og nydt dem, så denne dag, du vil blive tildelt straf af ydmygelse, fordi du var
arrogant på jorden uden ret, og fordi du var trodsigt ulydige."
(Quran: 46/20)
Som tidligere nævnt vi træffe vores valg frit og Allah godkender dem og giver han beder vi mod den
pris vi er villige til at betale eller den risiko, vi tager.
Aperson kan vælge at nyde den nuværende liv og at være tilfreds med det i stedet for at få
fornøjelsen af Allah og paradis. Derefter hver dag aftalen er delvist gennemført og bekræftet. Hver
dag personen, der høster nogle fordele af aftalen og bekræfter det. Personen, der har frihed til at
vælge eller ændre aftalen eller hans retning, indtil han dør. Døden er det alt afgørende punkt i
udførelsen af en vigtigste del af aftalen. Derefter udføres anden del af aftalen. Indtil døden, vil blive
afsluttet udførelsen af den verdslige del af aftalen. Hvis personen, der er tilfreds med det, der skete,
så der er intet galt fra hans synspunkt, og at ingen skyld. Dette er helt personlige som i tilfældet med
en person, der nød rygning, selv om han døde af kræft i slutningen på grund af rygning.
Og de især de positive klausuler i aftalen for disbelievers er gennemført i denne verden: han kan
have haft fri fra takke Herren, fra ikke føler noget ansvar mod ham; han kan har nydt alle de
fornøjelser, som han ønskede. Som enhver protest for uretfærdighed vil virkelig sker kun, når aftalen
er gennemført, vil disbeliever ikke kunne protestere i herefter. Det er fordi der på dette punkt, en
væsentlig del af aftalen, god til disbeliever fra hans perspektiv vil er blevet allerede udført. En aftale
kan ikke protesterede, efter dens positive klausuler for en af parterne er implementeret som vi se i
det følgende vers:
Og [da] det sande løfte har nærmede sig; derefter pludselig vil stirre for øjnene af dem, der
disbelieved [i rædsel, mens de siger], "O ve os; Vi havde været uopmærksomme dette; i stedet var vi
lovovertrædere."
(Quran: 21/97)
8.3.4.2 HVIS EN SKYLDEN ALLAH PÅ GRUND AF RETFÆRDIGHED, BETYDER DET, AT ALLAH HAR
ALLEREDE TILBUDT HAM VEJLEDNINGEN, MEN HAN AFVISTE DET BEVIDST
På den anden side ville, der bebrejder Allah på grund af retfærdighed have været bekendt med
værdien af retfærdighed af Allah. Så når han er uretfærdig betyder dette, at han bevidst vælger at

være uretfærdige, ikke på grund af Allah. Hvis han fremmer retfærdighed, skal derefter først han
være lige mod Allah og andre.
8.3.4.3 SLUTRESULTATET ER FREMHERSKENDE
I Quran er denne sætning:
Ligeledes dem, før du nægte indtil de smagt vores straf.
(Quran: 6/148)
Her ser vi en vægt på situationen for den reelle forekomst af straffen. Forestil dig en disbeliever
træder helvede. På tidspunktet vil han enten tror i helvede eller ej. Hvis han mener, han vil have
troet baseret på sin egen observation, og Allah griber ikke ind i sin beslutning at tro eller ikke,
nøjagtigt som i denne verden, hvor vi er frie til at vælge. Han vælger baseret på sine egne
beregninger og observationer.Dette er tilfældet i det ovenstående vers. Hvis han ikke mener,
naturligvis er der intet og ingen skyld. Og der er et relevant tilbud fra en tale mod disbeliever i
herefter i de følgende vers:
"Dette er den brand, som du brugte til at benægte.
Derefter er denne magi, eller kan du ikke se?
[Indtast til] brænde deri; derefter skal patienten eller utålmodige er det alle det samme for dig. Du er
kun bliver belønnes [for] hvad du plejer at gøre."
(Quran: 52/14-16)
Sandheden er relateret til, hvad der sker i sidste ende. Når er set, hvad der sker, kan man hverken
rakte et argument, der modsiger, hvad der sker eller fremsætte et argument, som er over og uden
for kendskab til Allah. For eksempel når en disbeliever er ved at indtaste helvede, han kan ikke påstå
at Allah har været uretfærdige, fordi hans påstand vil kun være personlige, og hans ræsonnement og
dens mangler vil have været allerede kendes af Allah. Hvis man hævder at vide bedre end Allah, der
er uretfærdighed, mens han straffes for sit uretfærdighed, så er det på grund af hans arrogance, og
han er forkert.På den anden side kan han i den nuværende verden hævder sådan en uretfærdighed
mod sig selv, fordi han ikke tror på Allah.
8.4

HVIS ALLAH ER ALMÆGTIGT OG GODT HVORFOR FINDES LIDELSE OG ONDE?

Og Allah er nogensinde forvisning om, at og klog.
(Quran: 4/111)
Allah er kloge. Uanset hvad han gør, er baseret på grunde efter sin synsvinkel. De ting, som vi ser som
negative i denne verden er også med grunde.
På den anden side er den nuværende fase en midlertidig fase, som vil ende på en bestemt frist. Det
er en forberedende fase med dens mange dimensioner, herunder de fysiske, biologiske, sociale,
individuelle dimensioner for den faste fase i herefter. Så er ser vi i denne fase blot en lille del af
helheden.

I mange tilfælde er årsagen til vantro afvisning af ting, der er imod nogle personlige følelser. I mange
tilfælde årsagen til vantro er afvisningen af hvad der iagttages, som i sætningen: "Jeg tror ikke på en
Gud, der gør et barn af en uskyldig far dør". Det betyder, at en sådan person ville tro på Gud kun med
den betingelse, at ingen børn døde. Med andre ord ville han mener, at hvis Gud er netop i henhold til
hans ønsker. Islam, observation hersker og Allah er ikke i henhold til vores ønsker, er han efter sig
selv og til en vis grad efter hvad vi observerer. Det er fordi der er en sammenhæng mellem hvad vi
observerer og Allah.
I almindelighed lider er en konsekvens af Allahs at tage tilbage, hvad han har givet. Der er ingen Gud
end ham, han tager ikke noget, der blev givet eller oprettet i sidste ende af en anden. Det er ham,
der giver, og det er ham, der har ret til at tage tilbage, hvad han giver. For nogle mennesker kan
døden af en person, der har børn eksempelvis betragtes som noget, der ikke må ske. Men Allah, som
har givet denne person, hans liv og børnene deres far kan naturligvis tage tilbage, hvad han har givet
dem. Vi kan ikke foregive at være mere barmhjertig end Allah, der gør milliarder af væsener lever. Og
vi kan ikke tvinge Allah at give som vi ønsker.
Mennesker og begivenheder er ikke helt god eller helt ondt. Der er positive aspekter og negative
aspekter i mange tilfælde. Igen noget er skidt for en person, kan det være godt for en anden. Allah er
ikke bare herre over dem, der bor på et bestemt tidspunkt; Han er herre over alle, herunder dem, der
bor og dem, der vil leve. Ældre generationer vil overlade til åbne plads til de nye. Dette muliggør også
ting ændre generelt til bedre. Der er henvisning til disse kendsgerninger i de følgende vers:
Siger, "O Allah, ejer af suverænitet, du give suverænitet, hvem du vil, og du tager suverænitet fra
hvem du vil.
Du ære hvem du vil og du ydmyge hvem du vil.
I din hånd er [alle] god. Du er faktisk over alle ting, der er kompetente.
Du forårsage natten til at indtaste dag, og du få dagen til at angive nat;
Og du bringe lever af døde, og du bringe døde fra levende.
Og du give bestemmelse til hvem du vil uden konto."
(Quran: 26/3-27)
I mange tilfælde ses onde som onde fordi det er mindre godt i forhold til en bedre situation; selv om
denne onde situation er det væsentlige god og tilfredsstillende. For eksempel, hvis en person, der
ejer 100 lejligheder taber 90 af dem på grund af et jordskælv, kan han være meget ulykkelig. Men
mange mennesker ville være meget glad, hvis de ejes kun én lejlighed.
I nogle tilfælde ting, som vi ser som onde kan være overvejende godt. Mange ting, som vi ser som
dårlig kan give mange positive resultater. For nogle elever kan det være et mareridt at fejle i nogle
eksamener. Men hvis der var nogen risiko for svigt i eksamener, ville være mindre tilfredsstillende
uddannelse resultater. Det følgende vers refererer til dette faktum:
Men måske du hader en ting og det er godt for dig; og måske du elsker en ting og det er dårligt for
dig. Og Allah ved, mens du ikke kender.

(Quran: 2/216)
Ondet eller gode er subjektive i mange tilfælde. Den ultimative godhed eller ondskabsskala af noget
vil bestemmes efter den, som er alle Knower.
Også på grund af de svagheder, vi har som mennesker, visse hændelser kan se meget værre end de
virkelig er. Når vi ser en uskyldige baby die, vi kan være meget håbløst, fordi vi ikke er i stand til at
oprette; men Allah er det meget nemt at oprette ham igen.
En gruppe af onde består af forbrydelser, der med vilje begås af mennesker som mord, bedragerier,
røverier. Blandt disse onder, som ikke er i balance i denne verden vil blive fuldt kompenseret, på og
efter Dommedag og balancen vil blive etableret, både for kriminelle og offer. Der er en henvisning til
dette i det følgende vers:
Og vi placere skalaer for retfærdighed for dag opstandelse, så ingen sjæl bliver behandlet uretfærdigt
på alle. Og hvis der er [allerede] vægten af en sennep frø, vi vil bringe det frem. Og tilstrækkelig er vi
som bogholder.
(Quran: 21/47)
Så, for eksempel man kan sige at Allah ikke må tillade, at en person stjæler godt for en anden. Hvis
denne stjæle kan ses som hele historien, så det ville sikkert være fuldstændig uretfærdigt. Det er dog
ikke hele historien. Denne situation opstår, fordi Allah beføjelse til mennesker, og det gav dem frihed
til at vælge deres individuelle og sociale beslutninger. Så sådanne onde gerninger tilhører mennesker,
og de har konsekvenser. Allah etableret sanktioner mod disse gerninger i dette liv som en vejledning
til os. På den anden side vil herefter som nævnt i det ovenstående vers balancen være fuldt ud
etableret. Så hele billedet er smukke og afbalanceret, selv om den lille del, som vi ser kan undertiden
ser grimt og uafbalanceret.
Så overvejelser fra begrænsede eller subjektive synspunkter kan være vildledende om forholdet
mellem ondt og Allah. I denne sammenhæng, bør gode og det onde, som er relevante for hver enkelt
af os fastsættes efter forholdene i vores forhold til Allah. For eksempel kan en person, der er i en stor
velfærd på et bestemt tidspunkt, men skidt i hans forhold til Allah ikke betragtes i virkeligheden at
være i en god situation. Ligeledes er en person, der har alvorlige helbredsproblemer, men hvem er i
et godt forhold til Allah faktisk i en god situation. Alle problemer end problemer i vores forhold med
Allah er midlertidige. I de følgende vers ser vi et eksempel om dette faktum:
Ja, Qarun var fra folk af Moses, men han tyrannized dem. Og vi gav ham af skatte nøglerne ville
belaste et band af stærke mænd; derpå sit folk, sagde til ham, "ikke triumfere. Nemlig lide Allah ikke
den overklasseområdernes.
Men søge gennem det, som Allah har givet dig, i hjemmet af herefter; og [endnu], glem ikke din
andel af verdens [nuværende]. Og gøre god som Allah har gjort godt for dig. Og ønske om ikke
korruption i landet. Nemlig lide Allah ikke corrupters."
Han sagde, "Jeg kun fik det på grund af viden I har." Vidste han ikke, at Allah havde ødelagt før ham
af generationer dem, der var større end ham i magt og større i akkumulering [af rigdom]? Men
kriminelle, om deres synder, vil ikke blive bedt om[142].

Så kom han ud før sit folk i sin udsmykningsgenstande. Dem, der ønskede det verdslige liv sagde, "Oh,
ønsker, at vi havde ligesom hvad blev givet til Qarun. Ja, han er en stor lykke."
Men dem, der havde fået viden sagde: "ve til dig! Belønning af Allah er bedre for ham, der mener og
ikke retfærdighed. Og ingen er indrømmet det bortset fra patienten."
Og vi fik jorden til at sluge ham og hans hjem. Og der var for ham ingen virksomhed til at støtte ham
end Allah, og heller ikke var han af dem, der [kunne] forsvare sig selv.
Og dem, der havde ønsket for sin stilling den foregående dag begyndte at sige: "Åh, hvordan Allah
udvider bestemmelse til hvem han Testamente af sine tjenere og begrænser det! Hvis ikke at Allah
havde tillagt favor på os, ville han have forårsaget at sluge os. Åh, hvordan disbelievers ikke lykkes!"
(Quran: 28/76-82)
Derfor, så længe en sender til Allah og følger hans vejledning, alt er godt for ham. Som sagt i Quran:
Hvad kommer du af gode er fra Allah, men hvad der kommer til dig af det onde, [O mand], fra dig
selv.
(Quran: 4/79)
Fra perspektiv af mennesker, vil hvis vi har visse styrke, visse værdier, og hvis vi tillid til Allah, de ting,
at vi betragter som negative for os i den første øjekast gøre os stærkere. Antag f.eks., at nogen havde
et sundhedsmæssigt problem, og han er tålmodig og beder Allah om hjælp. I dette tilfælde vil der
være en stærkere relation mellem ham og Allah og Allah vil det værdsætter og øge hans grader i hans
paradis. Sådanne problemer vil aktivere, forbedre og gøre fremstå vores inderste beføjelser som
skam, tålmodighed og vores kærlighed for Allah og for andre. Men sådanne virkninger vil naturligvis
ikke være samme for alle. Nogle vil gå imod Allah på grund af sådanne begivenheder som om de er
overlegne i forhold til ham. Sådanne begivenheder vil så tjene som prøver samt. Dette forklares
kortfattet i de følgende vers:
Og vi vil visselig prøve du med noget af frygt og sult og tab af velstand og liv og frugter.
Men give gode tidender til patienten, der, når katastrofen rammer dem, siger "Ja vi tilhører Allah og
faktisk ham, vi vender tilbage."
De er dem, på hvem er velsignelser fra deres herre og barmhjertighed. Og det er dem, der er [rigtigt]
automatiseret.
(Quran: 2/155-157)
8.5

HVAD ER DE VÆSENTLIGSTE FORSKELLE MELLEM ISLAM OG KRISTENDOM?

Som kilde til meddelelser af profeterne Muhammad, Moses og Jesus Kristus (fred være med dem) er
den samme, essenser af deres meddelelser er de samme[143]. Dog nutidige mainstream jødedom og
kristendom afviger til dels fra de oprindelige lærdom af Moses og Jesus Kristus (fred være med dem).
Derfor er der forskelle mellem Islam og disse religioner. Og som vi ser i det følgende vers, Islam
opfordrer jøderne og kristne til selve essensen af disse meddelelser:

Siger, "O folk af de hellige skrifter, kommer til et ord, der er fælles mellem os og dem, at vi ikke vil
tilbede undtagen Allah og ikke knytte noget med ham og ikke tage hinanden som lords i stedet for
Allah."Men hvis de slår væk, derefter siger, "Vidner at vi er muslimer [forelægge ham]."
(Quran: 3/64)
Så vil vi forklare de væsentligste forskelle, der er baseret på væsentlige i de følgende dele:
8.5.1 GUD
8.5.1.1 ATTRIBUTTERNE FOR GUD
I kristendommen viden om Gud er som følger: I begrebet Gud der er tre personer, der siges at være
en. Nogle kristne forstår det som tre dele udgør en helhed. Nogle af dem forstår det som én Gud
med tre former. Nogle af dem forstår det som en Gud, som midlertidigt har omdannet til et
menneske[144]. Nogle af dem forstår det tre personer har det samme mål, som[145]… De to dele
eller former for denne enhed er hanner, ligner mennesker og er repræsenteret generelt så hvide
mennesker på visse aldre. Ene er et spøgelse. Mindst én af dem provenu af den andre, selv om de er
alle oprindelige; for nogle er der ingen sekventielle prioritet blandt dem. Mindst én af dem var født
og døde. Denne død skete så der er et offer, og så at Gud er i stand til at gemme mennesker fra
synden. Der findes andre fælles træk mellem nogle dele af denne Gud og andre væsener, som have
dele som øjne, ører, næse, masse...
Ifølge Islam-Kristus (fred være med ham) sagde aldrig sådanne ting. Han underviste på samme måde
som Muhammad (fred være med ham). Ifølge Islam Gud er én. Han består ikke af formularer,
versioner og forskellige personer. Han er i modsætning til noget. I Islam, Allah er herre over alle, han
er ikke et menneske, han er Gud alle universer. Han er Gud en ant, men han er også Gud for enhver
galaxy, og han er hverken mandlige eller kvindelige. Han er ud over hvad vi kan forestille os. Vi kan
ikke sammenligne ham med et menneske.
I det følgende vers afviser Allah klart trinity:
Så tro på Allah og hans sendebud. Og det siger ikke, "Tre"; afstå det er bedre for dig. Allah er faktisk,
men én Gud. Ophøjet er han ovenfor har en søn.
(Quran: 4/171)
8.5.1.2 RELATION MED GUD
På den anden side er Gud i kristendommen dæmpet til mennesker på visse måder. Ofrer sin søn på
mennesker i kristendommens Gud.
Ifølge jødedommen og kristendommen er et organisk forhold mellem Gud, jøder og kristne. Men
ifølge Quran, hverken jøder eller kristne har nogen rettigheder eller ethvert særligt forhold til Allah.
Det følgende vers forklarer dette:
Men jøderne og de kristne siger,
"Vi er børn af Allah og hans elskede."

Sige, "Derefter hvorfor han straffe du for dine synder?"
Du er derimod mennesker ud fra dem, han har skabt. Han tilgiver hvem han Testamente, og han
straffer hvem han Testamente.
Og Allah tilhører dominion af himlene og jorden og uanset hvad er mellem dem og ham er den
[sidste] destination.
(Quran: 5/18)
Kristendommen er succes gennem Jesus Kristus (fred være med ham). Men ifølge Islam er objektive
kriterier, som skal opfyldes for at blive en succes, som forklaret i det følgende vers:
Det vil ikke være i overensstemmelse med dit begær [muslimer], heller ikke dem af folk i de hellige
skrifter [jøder og kristne];
Hvis en person virker onde, vil deraf har belønning, og han vil ikke finde nogen protector eller helper
foruden Allah.
(Quran: 4/123)
8.5.2 PROFETEN
Efter dagens mainstream kristendom-Kristus (fred være med ham) er en Gud. Ifølge jødedommen er
han en falsk profet og en løgner. Ifølge Islam er han et menneske og en budbringer af Allah og
Messias som forklaret i de følgende vers:
De har helt sikkert disbelieved, der siger, at Allah er Kristus, søn af Mary. Sige, "Derefter hvem kunne
forhindre Allah overhovedet hvis han havde til hensigt at ødelægge Kristus, søn af Mary, eller sin mor
eller alle på jorden?" Og Allah tilhører dominion himlene og jorden og hvad er mellem dem. Han
skaber han testamenter, og Allah er over alle ting, der er kompetente.
(Quran: 5/17)

Himlene rupture næsten deraf og jordens opdeler åben og bjergene sammenbrud i ødelæggelser at
tilskrive Beneficent en søn.
Og det er ikke hensigtsmæssigt for den Beneficent, at han bør tage en søn.
(Quran: 19/90-92)

Messias, søn af Mary, var ikke men en messenger; [andet] budbringere gået før ham. Og hans mor
var en tilhænger af sandheden. De begge bruges til at spise mad. Se, hvordan vi gøre klart for dem
tegnene; se derefter, hvordan de er illusorisk.
(Quran: 5/75)

Sætninger af Jesus Kristus (fred være med ham) i John/12/49-50 gør det klart, at han sagde at han
var en messenger. I disse vers han klart siger det: han har ikke talt om sig selv, men at Herren, som
sendte ham gav ham en befaling om, hvad de skal sige og hvad taler. Og at uanset hvad han taler,
han taler lige som Herren har fortalt ham.
Igen, som vi ser i John/17/11, forholdet mellem Jesus Kristus (fred være med ham) til Allah er i hans
sprog meste markedstankegang, og deres enhed er en enhed i sin lydighed til sin herre: I dette vers,
han beder Herren til at beskytte troende i sit navn, så de kan være én, som han og Herren er ét.
Ifølge Islam, profeten Muhammad (fred være med ham) er kun et menneske ligesom os som klar og
koncis præciseres i det følgende vers:
Siger, (O Muhammad) " " jeg er kun et menneske ligesom du, til hvem er blevet afsløret, at din Gud
er én Gud. Så uanset hvem ville håbe på mødet med hans herre, lad ham gøre retfærdige arbejde, og
ikke knytte i tilbedelsen af hans herre nogen. " "
(Quran: 18/110)
Et menneske er et punkt, når vi sammenligner til jorden; jorden er et punkt, når vi sammenligne det
med solsystemet. Vores solsystem er et punkt, når vi sammenligner det med vores galakse. Vores
galakse er et punkt, når vi sammenligner det med milliarder af galakser, der er blevet fundet indtil nu.
Og alle disse galakser er måske ligesom et punkt inden for vores space-time og vores univers. Og
vores space-time er måske et punkt, når vi sammenligner med space-times og universer, som Allah
kan har oprettet. Og alle disse er meget mindre end en punkt sammenlignet med hvad Allah kan
skabe og fastholde.Så hvordan er det muligt at tildele en lighed mellem Allah og et menneske, der er
så svag sammenlignet med hvad Allah oprettet? Og hvordan et menneske kan siges at være hans søn?
Derudover efter Quran, Jesus (fred være med ham) hverken blev dræbt eller korsfæstet[146] som
forklaret i de følgende vers:
Og for deres vantro og deres at sige mod Mary bagtaler et stort,
Og [for] deres at sige "Ja, vi har dræbt Messias, Jesus, søn af Mary, Allahs budbringer." Og de dræbe
ikke ham og heller ikke gjorde de korsfæste ham; men det viste sig så dem.. Og dem, der adskiller sig
over det. er faktisk i tvivl om. De har ingen viden om det undtagen følgende af antagelse. Og de
dræbe ikke ham, for visse.
(Quran: 4/156-157)
8.5.3 METODOLOGI
Trinity troede af mainstream kristne rejser spørgsmål som: Hvis Gud har en far har han en mor
samt[147]? Hvis der er en far Gud så hvem der er far til denne far? Hvem koordinerer mellem far og
søn, især hvis der er konflikter? Hvis de er samme, hvorfor der er tre personer? Hvis de ikke samme
hvordan er de en...? Hvis der findes mere end én dele eller former for Gud hvordan ved vi, at der ikke
er en fjerde del eller form eller en anden Gud? Hvem der har oprettet næse, øjne... Jesus (fred være
med ham)? Er de self-creator og bekræftende gennem hvilken proces? Hvis de er self-creator, så
hvorfor skulle vi tro på en Gud, når vi ser lignende ting i universet?[148]

Sådanne spørgsmål er meget kritisk, idet de vedrører metoden af den person, der vælger religionen.
Disse spørgsmål er også kritisk, idet de vedrører selve essensen af begrebet "Gud". For eksempel,
hvis nogen mener, at hans t-shirt er Gud, ville derefter formentlig hvad han mener med begrebet
Gud være meget anderledes end hvad en Muslim eller kristen forstås ved begrebet Gud. Så for denne
person er begrebet Gud blot en valgfri koncept med nogen klarere. Så er ikke førte han ved hvad han
bemærker i universet og en logisk proces.
Når man ikke kan forklare selv sådanne spørgsmål ved brug af sammenhængende logik, derefter
accepterer han svarene og tro uden at sætte spørgsmålstegn ved, nemlig lige gennem dogme[149].
Så hvis det er uden at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor ville ikke han Vælg derefter en anden tro
eller vantro uden at sætte spørgsmålstegn ved? Dog mener næsten hver eneste Muslim i Islam at
han bør og kan forsvare sin tro ved anvendelse af logik, som vist i Quran.
8.5.4 HELLIGE BØGER
I det gamle og nye testamente er der forudsigelser om fremtidig budbringere og meddelelser af Allah.
For eksempel i det gamle testamente / femte Mosebog/18/18-19 læser vi: "Jeg vil rejse dem op en
profet blandt deres brødre, ligesom dig, og vil lægge mine ord i sin mund; og han skal tale til dem alle,
at jeg vil befale ham. Og det skal ske, at hvis en person vil ikke agt på mine ord, som han skal tale i
mit navn, jeg vil kræve det af ham."
Og i det nye testamente / John 12-16-13 Kristus (fred være med ham) siger: Jeg har endnu mange
ting til siger du, men du ikke kan bære dem nu. Howbeit når han, den sandhedens ånd[150], er
kommet, han vil guide dig ind i al sandhed: for han ikke skal tale af sig selv; men noget som helst han
skal høre, at skal han tale: og han vil vise dig det tilkommende.
Så det var klart fra Jesus Kristi ord (fred være med ham) at der var behov for en fremtidig
guddommelige meddelelse og en fremtidig messenger[151]. Så budskabet om Jesus Kristus (fred
være med ham) er ikke blevet fuldt modtaget af hans EF[152]. For jøder, der stadig forventer, at
Messias skal komme også er store ting opfyldes; så for jøder også jødedommen er ikke komplet
endnu. Dog med profeten Muhammad (fred være med ham) meddelelsen af Allah er afsluttet for
menneskeheden i den klareste og mest fuldstændige måde, som vi ser i de følgende vers:
Denne dag jeg har perfektioneret du din religion,
Og afsluttet min favor over jer,
Og har godkendt for dig,
Islam som religion.
(Quran: 5/3)

Muhammad er ikke far [enhver] en af dine mænd, men [han] Messenger af Allah og sidste af
profeterne. Og Allah har fuld viden om alle ting[153].
(Quran: 33/40)

Så Quran er det endelige guddommelige budskab, i modsætning til de tidligere hellige bøger giver
Allah den garanti, at han vil beskytte det:
Ja, det er os, der har sendt ned til Quran og ja, vi vil være sin vogter.
(Quran: 15/9)
Og historisk det var beskyttet. I dag har vi én Quran overalt som er på det oprindelige sprog, som det
blev afsløret. Men de tidligste eksemplarer af det nye testamente er for eksempel på græsk. Men
Jesus Kristus (fred være med ham) hovedsagelig talte Aramaisk og måske nogle hebraisk. Enhver, der
arbejdede på tekniske tekster på forskellige sprog vil ved udmærket, hvor meget det er afgørende at
have en tekst på det oprindelige sprog for at studere korrekt sin betydning.
8.5.5 TOLERANCE
Kristne betragter meste profeten Muhammad (fred være med ham) som en falsk profet og som en
løgner. Jøderne hovedsagelig overveje profeter Jesus-Kristus og Muhammad (fred være med dem)
som falske profeter og løgnere. Muslimer tror på profeter Moses, Jesus og Muhammad (fred være
med dem) som sand og respect-worthy budbringere af Allah. Desuden er at tro på dem et krav for at
være Muslim.
Jødedommen lægger vægt på en nation; Kristendommen fremhæver en person i historien. Foran
dem var andre nationer og personer. Dog meddelelsen af Islam ikke er en oprindelige meddelelse, er
det ikke en lokal meddelelse, og det er universal; og profeten Muhammad (fred være med ham) er
ikke en oprindelig messenger nye troens som understreget i det følgende vers:
Sige, "Jeg er ikke en innovation blandt budbringere, ej heller ved jeg, hvad vil ske med mig eller med
dig. Jeg kun følge det, som er åbenbaret for mig, og jeg ikke men en klar warner."
(Quran: 46/9)
8.5.6 LIVSSTIL
I Islam er der ingen mellemled mellem Allah og en enkeltperson. Allah er nære. Han er nærmest
nogen endda end sine forældre. Derfor er der ingen mellemliggende religiøse klasse i Islam. Så for
eksempel hvis imamen ikke er til stede i en moske, ingeniør, hvem ved hvordan at bede kan føre bøn.
Ingen kan påstå at have rettigheder i synet af Allah. Er en stor synd at påstå dette.
Derfor er der ingen monasticism i Islam. Faktisk, som vi er oplyst i det følgende vers, findes ikke
monasticism i kristendommen meget oprindelse:
Vi sendte efter deres fodspor vores budbringere derefter og fulgt [dem] med Jesus, søn af Mary, og
gav ham evangeliet. Og vi placeret i hjerterne hos dem, der fulgte ham medlidenhed og
barmhjertighed.Men den Monasticism, som de opfundet for sig selv, vi ikke foreskrive for dem: [vi
befalet] kun søger for Allah god fornøjelse; men de ikke overholde det med behørig overholdelse. Så
vi gav dem, som troede blandt dem deres belønning, men mange af dem er trodsigt ulydige.
(Quran: 57/27)

Som vi ser i de følgende vers selv i den religiøst vigtigste dag i ugen, anbefales muslimer til at gå til
deres arbejde efter de vigtigste bøn, som strækker sig over ca. en halv time:
O du, som har ment, når opkaldet foretages for bøn på dagen for fredag, derefter fortsætte til
erindring om Allah og forlade handel. Det er bedre for dig, hvis du kun vidste.
Og når bøn har indgået, sprede inden for jord og søge fra bounty af Allah, og Husk Allah ofte, at du
kan lykkes.
(Quran: 62/9-10)
En person, der driver sin forretning på retfærdige og retfærdig måde med hensigten at få fornøjelsen
af Allah anses for at være bederum. Denne erklæring af profeten Muhammad (fred være med ham)
er en god indikation i denne forbindelse: "vil være sandfærdig og ærlige handelsmands med
profeterne, sandfærdig personer og martyrer på dommedag[154].” Så i Islam verdslige liv og religiøse
liv kombineres.
Mens der er ingen religiøse klasse og monasticism i Islam, er alle forventes at have en stærk
forholdet med Allah. De hyppige daglige bønner er et godt eksempel i denne henseende.
Frelse i kristendommen menes at være gennem Jesus Kristus (fred være med ham). Så for eksempel
en person, der gør onde gerninger, men tror på Jesus Kristus (fred være med ham) som Gud, er i en
bedre situation end en person som tror kun på Allah som Gud og gør gode gerninger. Effekten af at
gøre gode gerninger er så begrænsede i kristendommen.
Det menes, at visse mennesker er mellemled mellem Gud og andre i kristendommen. I
kristendommen er den første handling i denne henseende at Gud ofrede sin søn og/eller blev et
menneske for at redde menneskeheden. På den anden side er der i visse trosretninger praksis
bekendelse, hvor mennesker bekender deres synder til visse mennesker for at blive tilgivet. Men i
Islam er der ingen mellemled mellem Allah og en enkeltperson.
8.5.7 ARVESYND
I kristendommen er en tro på arvesynden. Denne tro er som følger: den første mand og kvinde
begået en synd. De følgende generationer arve at synden. Hvis du vil fjerne denne synd der skal være
et offer. Gud for at redde de mennesker, hvem han elskede en masse gav sin søn som ofre. Så tak til
hans søn kan mennesker slippe af med synden.
Ifølge Islam er det ikke acceptabelt at begrebet arvesynden: første mand og kvinde syndet. Men de
bad om tilgivelse på grund af denne synd og Allah tilgav dem. Det følgende vers refererer til dette:
Derefter Adam modtaget fra sin herre, [nogle] ord, og han accepterede sin omvendelse. Ja, det er
ham, der er Accepting for omvendelse, Merciful.
(Quran: 2/37)
Så er der ingen synd skal nedarves af andre.
Desuden i Islam nedarves synder ikke. Så er hvert barn født pure og rene fra enhver synder, som
hans forældre har begået. I Quran Allah gav mange eksempler i denne henseende: For eksempel

profeten Abraham (fred være med ham) var søn af en disbeliever; søn af profeten Noah (fred være
med ham) var en disbeliever.
Allah behøver ikke at give nogen offer for at tilgive en person. Så længe en person, der inderligt
beder om tilgivelse, beklager sin synd, forsøger at annullere hans dårlige gerninger ved at gøre gode
gerninger og forbedrer sig selv han kan blive tilgivet af Allah. En af hans navne er Forgiver.
På den anden side i Islam vil ingen bære byrden af en anden, så længe der er nogen årsag og virkning
relation. Så, Jesus (fred være med ham) er ikke forpligtet til at bære andre synder.
8.6 ER DER NOGEN PROFETI I DE TIDLIGERE HELLIGE BØGER OM PROFETEN MUHAMMAD? HVIS
DER ER, HVAD ER DET?
Dem, til hvem vi gav de hellige skrifter ved ham, som de ved deres egne sønner. Men ja, en part af
dem skjule sandheden, mens de ved [det].
(Quran: 2/146)

Så hvis du er i tvivl, [O Muhammad], om det, som vi har åbenbaret til dig, så spørg dem, der har læst
skriften før du. Sandheden er sikkert kommet til dig fra din Herre, så aldrig være blandt tvivlerne.
(Quran: 10/94)
I det gamle og det nye testamente findes der mange profeterer om profeten Muhammad, som Allah
forklarer i Quran. Det gamle og det nye testamente blev skrevet mange århundreder før profeten
Muhammad (fred være med ham) blev født. Selv i dagens ensporethed og indirekte versioner af
disse hellige bøger kan vi se mange af dem. Nogle af disse profetier er som følger[155]:
8.6.1 RELEVANTE OPLYSNINGER OM PROFETEN MUHAMMAD OG QURAN I FEMTE MOSEBOG/33
I de følgende vers, ser vi en henvisning af Moses til sig selv, at Jesus og Muhammad (fred være med
dem). og deres placeringer. Om profeten Muhammad (fred være med ham), der henvises også til
erobring af Mekka af profeten Muhammad med sine ca. 10.000 venner. Igen i de følgende vers er en
reference til loven profeten Muhammad (fred være med ham) bragte - loven baseret på Quran-.
Vers i femte Mosebog 33/1-2 er som følger: og dette er velsignelsen, hvormed Moses mand af Gud
velsignet Israels børn før sin død. Og han sagde Herren kom[156] fra Sinai, og steg op fra Seir for dem;
han skinnede frem fra mount Paran, og han kom med ti tusindvis af hellige: fra hans højre hånd gik
en fiery lov for dem.
Bibelen informerer og bekræfter, at profeten Moses modtog åbenbaringer fra Allah i Mount Sinai
af[157]; at Jesus Kristus levede og modtog åbenbaringer fra Allah i Juda defineret også med
mountSeir[158]; og at en profet ville modtage åbenbaringer fra Allah i regionen Paran som også
overlapper med dagens Mekka (skriftlig også som Bacca i Quran), og at han vil udføre en stor succes
med 10.000 mennesker, og at han vil bringe en lov. Vi se, at for den sidste meddelelse Allahs verbum
shine er blevet brugt, mens for Moses og Jesus verberne "come" og "stige" er blevet brugt
henholdsvis. Brug af verbet shine minder os om profetien Jesus forklarer som "han vil guide dig ind i

al sandhed" i Johannesevangeliet vers 16/13. Igen minder dette os garanti Allah giver i Quran at han
vil beskytte Quran, som denne bog vil være åbenbar for alle.
I det følgende vers i Hab 3/3 også der er en reference til en åbenbaring, der kommer fra regionen
Paran.
Vers af Hab 3/3 er som følger: Gud kom fra temaer, og den hellige fra mount Paran. Selah. Hans
herlighed dækket himlene, og jorden var fuld af hans ros[159].
PUNKT 8.6.2 RELEVANTE OPLYSNINGER OM PROFETEN MUHAMMAD I GENESIS 21/9-21 OG GENESIS
19-17-20
Vi understregede over det punkt, som efter Jesus Kristus der vil være en større opfyldelse i
meddelelse fra Allah. I det følgende vil vi link denne opfyldelse mere specifikt til profeten
Muhammad takket være nogle oplysninger, som vi finder i Bibelen:
I de følgende vers fra Bibelen ser vi, at det sted, hvor Ismael havde afregnet var Paran. Allah siger
igen i de følgende vers, som fra Ishmael Allah vil gøre en nation. I dag er der ingen kendte nation fra
Ismaels end én Fællesskabet kendt ifølge Islam. Ifølge den arabiske halvø historie Ismaels boede i
Mekka, og Muhammad kom fra Ismaels afkom (fred være med dem) og boede i samme region.
Mange resterne og steder i Mekka, den viden, der er tilgængelige takket være den stærke tradition
for registrering af genealogies i Arabien støtte dette meget tydeligt. Derfor ved vi klart prophetship af
profeten Muhammad som boede i Paran region, og hans bedrifter overlapper meget godt med
følgende profeterer.
Det fremgår klart af de følgende vers af første Mosebog 21/9-21, det sted, hvor Ismael ancestor af
profeten Muhammad boede hedder Paran[160].
Disse vers er som følger: og Sarah var søn af Hagar egyptiske, som hun havde født Abraham,
spottende. Derfor sagde hun til Abraham, uddrive denne trælkvinde og hendes søn: for denne
trælkvinde søn ikke skal være arving med min søn, selv med Isaac. Og ting var meget tungt i
Abrahams sigte på grund af hans søn. Og Gud sagde til Abraham, lad det ikke være tungt i dine øjne
for lad, og din trælkvinde; i alt, at Sarah har sagt dig, lyt til hendes stemme; for i Isaac skal dine
efterkommere kaldes. Og også af søn af trælkvinde vil jeg gøre en nation, fordi han er dine
efterkommere. Og Abraham rejste sig tidligt i morgen, og tog brød og en flaske vand, og gav det til
Hagar, lægger det på hendes skulder, og barnet, og sendte hende væk: og hun forlod, og kom i
ørkenen af Beersheba. Og vandet blev tilbragt i flasken, og hun kastet barnet under en af buske. Og
hun gik og sad sit down forhold ham en god måde, som det var en bow skudt: for hun sagde, lad mig
ikke se barnet død. Og hun sad forhold til ham, og opløfte sin røst og græd. Og Gud hørte røsten af
lad; og Guds engel kaldet til Hagar fra himlen og sagde til hende, hvad aileth dig, Hagar? Frygt ikke;
for Gud har hørt stemme til det lad, hvor han er. Opstå, løft lad og holde ham i din hånd; for jeg vil
gøre ham en stor nation. Og Gud åbnet hendes øjne, og hun så et godt vand; og hun gik, og fyldt
flaske med vand, og gav lad drink. Og Gud var med lad; og han voksede, og boede i ødemarken og
blev en archer. Og han boede i the wilderness af Paran: og hans mor tog ham en kone ud af Egypten.
Vers af Genesis 17/19-20 støtter også, at afkom af profeten Ishmael vil have vigtige præstationer.
Disse vers er som følger:

Og Gud sagde, Sarah din hustru skal bære dig en søn faktisk; og du skal kalde hans navn Isaac: og jeg
vil oprette min pagt med ham for en evigtvarende pagt, og hans efterkommere efter ham. Og som
for Ismael, jeg har hørt dig: se, jeg har velsignet af ham, og vil gøre ham frugtbare og vil mangedoble
ham overordentlig meget; tolv princes skal han tilflyttere, og jeg vil gøre ham en stor nation.
8.6.3 RELEVANTE OPLYSNINGER OM FINAL PROFETEN SOM FORKLARET I ESAJAS 42/1-12
I de følgende vers ser vi en anden forudsigelse om en messenger som bringer af en anden lov. Jesus
Kristus kom bestemt ikke med en ny lov. I de følgende vers vi ser også, at meddelelsen vil bringe
denne profet kaldes "en ny sang", opfylder det perfekt med den musik, der er integreret i Quran og
dens hyppige fremsigelse. Igen i de følgende vers se vi, at denne messenger er relateret til
placeringen afKedar[161], søn af Ismael. Igen vi se en specifik henvisning til højt lovpriser og
opfordrer til at bønner i sætningerne "byer heraf opløfte deres røst", "Lad indbyggerne i rock-sing,
lad dem råbe fra toppen af bjergene". Og alt andet i de følgende vers overholde profeten
Muhammad resultater.
Vers af Esajas 42/1-12 er som følger: se min tjener, hvem jeg forsvare; mine udvalgte, i hvem min
sjæl fryder sig; Jeg har lagt min ånd[162] over ham: han skal bringe dom til ikke-jøderne[163]. Han
skal ikke græde, løft heller forårsage hans røst skal høres på gaden. En sårede reed skal han ikke
bryde, og hør ryge skal han ikke undertrykkelse af: han skal bringe dom til sandheden. Han skal ikke
heller ikke modvirkes, indtil han har sat dom i jorden: og øer skal vente på, at hans lov. Så siger Gud
Herren, han der oprettet himlene, og strakte dem ud; der spredes frem af jorden, og at han som
kommer ud af det; han at giver åndedrag til folket, og Ånden til dem der walk deri: jeg, Herren har
kaldet dig i retfærdighed, og vil holde din hånd, og vil holde dig og give dig for en pagt for folk, for et
lys for ikke-jøderne; For at åbne de blinde øjne, at bringe ud af fanger fra fængslet, og dem, der sidde
i mørke ud af fængslet-huset. Jeg er Herren: det er mit navn: og min herlighed vil jeg ikke give til en
anden, ej heller min ros til graven billeder. Se, de tidligere ting er kommet til at passere og nye ting
gør jeg erklærer: før de spring frem jeg fortælle dig om dem. Synger en ny sang til Herren, og hans
ros fra slutningen af jorden, i, at går ned til havet, og alt det er deri; The isles, og indbyggerne deri.
Lad ørkenen og byer heraf opløfte deres røst, de landsbyer, som bebor Kedar : Lad indbyggerne i
rock-sing, lad dem råbe fra toppen af bjergene. Lad dem give herlighed til Herren, og erklære sin ros
på øerne.
I det følgende vers ser vi en henvisning til Kaba i Mekka eller Bacca, de ofre, der udføres i
pilgrimsrejse. Vi ser også, at Parlamentet om Allah's glory er relateret til Kedar og Nebaioth, to børn
af Ismaels.
Vers af Esajas 60/7 er som følger: alle besætninger af Kedar skal blive indsamlet sammen til dig,
væddere af Nebaioth skal betjene dig: de skal komme med accept på mit alter, og jeg vil forherlige
min herlighed hus.
8.6.4 SKER DER EN STOR UDVIKLING OG KONGERIGE ALLAH VIL BLIVE TAGET FRA JØDERNE OG GIVET
TIL EN ANDEN NATION SOM SAGT I MATTHÆUSEVANGELIET 21/42-44
I følgende vers Jesus Kristus (fred være med ham) klart siger, at Guds rige skal tages fra jøder og givet
til en anden Fællesskabet. Vi gav udtryk for tidligere i forbindelse med femte Mosebog 18/18 at Allah
vil rejse en messenger ikke blandt jøderne, men blandt brødrene af jøderne.

Vers af Matthew 21/42-44 er som følger: Jesus siger til dem, jer aldrig læst i skrifterne, stenen som
de builders afvist, det samme er blevet leder af hjørnet: dette er Herren gør, og det er dejligt i vores
øjne? Derfor siger jeg jer, Guds rige skal være taget fra jer, og givet til en nation, der bringer frem
frugter deraf. Og hver den, der skal falde på denne sten skal brydes: men på retsmyndighed det skal
falde, vil det finmales ham til pulver.
8.6.5 HENVISNINGEN TIL MEKKA (BACCA), PILGRIMMENE, GODT ZAMZAM, HURTIG OG STÆRK
VÆKST AF MUSLIMER I SALMERNES BOG 4-84-7
I de følgende vers er en reference til Mekka, (der er skrevet også som Bacca i Quran), til pilgrimsrejse
deri, at vandet fra Zamzam givet til Hagar og hendes søn Ismael (fred være med dem), den styrke og
stærke vækst af muslimer.
Vers af Davids 84/4-7[164] er som følger: hvordan lykkelige er dem, der bor i huset, der roser du
konstant. Selah. Happy er de personer, hvis styrke er i dem, hvis hjerter er indstillet på pilgrimsrejse.
Når de passerer gennem dalen Baca, gør de det en kilde til springwater; efterårets regn vil dække det
med velsignelser. De går fra styrke til styrke; hver vises før Gud i Zion.
8.6.6 DE ALMINDELIGT KENDTE SÆRLIGE PROFETEN WHO VIL KOMME EFTER JESUS I JOHN 1/20-21,
29
I de følgende vers vi tydeligt se at der var en forventet profeten end Jesus Kristus, og bortset fra John
(fred være med dem). Og det er klart, at profeten er en kendt og særlige profeten som for ham
sætningen "der profet" bruges.
Vers af John 1/20-21 er som følger: og han (John) tilstod og nægtet ikke; men tilstod, jeg er ikke
Kristus. Og de spurgte ham, hvad så? Art thou Elias? Og han siger, jeg er ikke. Art thou at profeten?
Og han svarede nej. Og som vi ser i den følgende sætning i vers af John 1/29, Jesus Kristus var til
stede derefter: næste dag John ser Jesus kommer til ham.
8.7

HVAD ER PUNKTERNE, DER ER FORSYNET MED I BETRAGTNING UNDER LÆSNING AF QURAN?

Quran er ordet om skaberen, som ikke er skade på alle, hvis vi ikke vælger at følge hans vejledning,
og som ikke er omfattet af vores automatiseret. Quran er en favor fra vores skaber, som vi ser i det
følgende vers:
Recitere (Quran), og din Herre er den mest Generous.
(Quran: 96/3)
Han har givet os friheden til at vælge sin vejledning eller ikke. Quran er derfor en vejledning for
retfærdige, ikke for alle. Dette er anført i det følgende vers:
Allah er nemlig ikke frygtsomme til at præsentere et eksempel på en myg eller hvad er mindre end
det. Og dem, der har troet, at det er sandheden fra deres Herre. Men for dem, der tvivle, de siger,
"hvad Allah agter af dette som et eksempel?" Han vildleder mange derved og hjælper mange derved.
Og han vildleder ikke undtagen trodsigt ulydige.
(Quran: 2/26)

Havde Allahs vilje for at forene alle mennesker omkring Quran, kunne han nemt gøre det. Derfor den
alvorlige vil drage fordel af den. Så mens han studerede Quran, man har at bære i mind visse punkter:
En skal for det første ikke gå glip af væsentlige meddelelser for detaljer. De fleste mennesker har en
tendens til at gå tabt i detaljer. Vi er anbefalet af Allah har en bred vision. Der er en henvisning til
dette i det følgende vers:
Han er det, der har sendt til du bogen: I det er vers, [der er] præcis, de er grundlaget for bogen;
andre er allegoriske. Men dem, i hvis hjerter er perverse følge den del heraf er allegoriske, søger
uenighed og søge efter dens skjulte betydninger, men kender ingen dens skjulte betydninger
undtagen Allah. Og dem, der er fast startforbud i viden sige: "vi mener i bogen; det hele er fra vores
Herre: "og ingen vil gribe meddelelsen undtagen mænd forståelse.
(Quran: 3/7)
Der er mange oversættelser af Quran. Der er begrænsninger af oversættelserne, som de er oversat af
mennesker. Selv om de er tilstrækkeligt at give de væsentlige meddelelser af Islam, indimellem de
kan indeholde fejl eller de kan begrænse betydninger. Oversættere, der havde Ph. D. og så videre kan
have sprunget detaljer findes i den oprindelige tekst. De fleste sprog har på den anden side ikke
detaljeringsniveauet for arabisk. For eksempel er der forskellige former for stedord "de" på arabisk
for hver gruppe af to hanner, to hunner, mere end to hanner, mere end to hunner. Alle disse
forskellige former for "de" afspejles normalt i en engelsk oversættelse kun med ordet 'de'.
Derfor for en alvorlig og detaljeret undersøgelse af Quran én bør have mere end én oversættelse
eller bør bruge en forklaring på de Quran, som omfatter etymologier af ord, krydshenvisninger og
eksempler...
Under læsning af Quran skal man tage det som helhed. Mens hver sætning passer i sin kontekst, kan
det også forklare en anden vers i en anden del af Quran. For eksempel kan læsning i et vers om
skabelsen af himlene og jorden i seks dage forvirre en. Dog vil læse sætningen i det følgende vers
afklare at dagen i synet af Allah ikke er ligesom vores dag:
En dag med din Herre er som tusind år som du tælle.
(Quran: 22/47)
Eller efter at læse sætningen i det følgende vers læseren vil forstå, at dag for Allah kun defineret ikke
ved rotation af jorden rundt om sig selv:
Engle og Ånden vil stige op til ham under en dag, hvis omfang er halvtreds tusinde år.
(Quran: 70/04)
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Ja, dem, der har ment og gjort retfærdige handling de vil have haver Paradise som en indgivelse,

De overholder versionsproblemer evigt. De vil ikke ønske fra det enhver overførsel.

Sige, ville "Hvis havet var blæk for [skriver] ord om min herre, havet være opbrugt inden ord, som
min herre var opbrugt, selvom vi bragt lignende af det som et supplement."

Sige, "Jeg er kun et menneske som dig, hvem er blevet afsløret, at din Gud er én Gud. Så lad uanset
hvem ville håbe på mødet med hans herre ham gøre retfærdige arbejde, og ikke knytte i tilbedelsen
af hans herre nogen."

(Quran: 18/107-110)

Af tid,
Manden er nemlig i tab,
Med undtagelse af dem, der har ment og gjort retfærdige gerninger og underrettede hinanden til
sandheden og tilrådes hinanden at tålmodighed [og udholdenhed].
(Quran: 1-103-3)

________________________________________
[1]Allah er en særlig betegnelse af skaberen, Sustainer af universet. Denne bog vil blive givet
detaljerede oplysninger om ham.
[2] Værker
[3] Vi vil drøfte den største succes i vores liv i detaljer i følgende dele.
[4]Omskrevet til også som Koranen, Koran, Koranen, Kuran, al-Koranen. En af sine betydninger er
"oplæsning".
[5]Omskrevet til også som Muhammet, Mahomet, Muhammed, Mohammed, Mohammad.
Muhammad er et arabisk ord, som betyder "Praiseworthy". Ahmet, Ahmed, Ahmad er andre
versioner af Muhammad, have samme betydning.
[6] De koranske noteringer, der er indeholdt heri er hovedsageligt taget fra den internationale
Saheeh -oversættelse og bruges af tilladelse. Copyright 2010-2012 Saheeh International
[7] Hvad angår citater fra Quran, i sætninger som "(Quran: en/b)", (a) angiver nummeret på kapitlet i
Quran og (b) angiver antallet af verse(s) i det relevante kapitel.
[8] Taleren er i Quran, Allah som den første person. Men i mange steder i stedet for ved hjælp af
stedord "I", han bruger hans navne eller stedord "Han".
Der er grunde til disse anvendelser: for det første gør det lettere at læse bogen:Hvis Allah havde altid
brugt stedord "I", læseren vil altid recitere som om han taler som Allah.På den anden side brug af

Allah og hans andre navne kan give mere specifikke betydninger til brug sammen med stedord "I".For
eksempel i vers 2/21, Allah siger: "O menneskeheden, tilbede Herren..." i stedet for "O
menneskehedens tilbede Me...". I sådanne anvendelsesformål, Allah understreger hans Langgades og
andre attributter.Også, når stedord "I" er brugt, dette lægger vægt på personen, der af sig selv.
Somme tider bruger han stedord "Vi": det er en anvendelse af "Royal vi" eller "Majestic pluralis" for
ental person at give betydning af grandness; disse brug findes i nogle andre sprog end arabisk. Dette
bruges også hvor sin oprettelsen som engle eller mennesker er tilsyneladende aktive i visse
handlinger som Hans tjenere.
Allah er hverken mandlige eller kvindelige. Han har ikke nogen køn. Så brug af "Han" til Allah bør
betragtes som en særlig brug som angiver specielt Allah og ikke ikke at afspejle køn.
[9]Vores tilbud fra Quran bruges kantede parenteser [-] - til at angive detaljer tilsyneladende
medtaget i betydninger af den oprindelige ord af Quran. Sådanne detaljer i kantede parenteser
afspejles ikke i yderligere ord i den oprindelige tekst i Quran, som de nuværende ord i den
oprindelige tekst giver allerede disse betydninger. Disse parenteser bruges også til at give
oplysninger, der findes i de foregående eller følgende vers, som ikke er noteret.Ordene i parentes (-)
- i noteringerne, der er mest forklarende for dem, der har lidt viden om Quran tekst.
[10] Allah
[11] Hvis vi oprigtigt elsker Allah, forsøger vi at forbedre os selv ud fra de værdier, som Allah elsker.
[12] For at undgå gentagelser af pågældende, vedkommende, selv selv bruger vi hovedsagelig han,
ham eller sig selv. Bemærk venligst at disse i vores forbrug er bestemt til at henvise til et menneske
ikke at hanner.
[13] Muslim betyder en person, som praksis Islam, en person, der indgiver til Allah.
[14] Eller mere bogstaveligt "universer"
[15] Nævnt som "Taqwa" i den oprindelige tekst, hvilket betyder, at beskytte, for at bevogte, for at
passe på.
[16] Eller afterlife-vi foretrækker at bruge ordet herefter, da det er det reelle og permanente liv som
en fortsættelse af den nuværende life [17] Ord af profeten Muhammad (fred være med ham) er en gruppe af hadith. Hadith består
hovedsagelig af hans ord, handlinger-funktionsmåder og nonverbal godkendelser/erklæringer om
andres handlinger. Disse er de sekundære kilder til Islam. De studerede en masse af akademikere og
klassificeret i nogle grupper med hensyn til deres pålidelighed som visse - relaterede og bekræftet
ved mange kanaler-hadith, svagt hadith...
[18] Dette er antallet af profeterne, som vi mener anbiya (pluralis for nebiyy). Disse er personer
informeret Allah meddelelser med eller uden nogen skriftlig bøger. I vores forbrug bruges word
messenger til sådanne profeter.Ordet betyder "rasool" i Quran personer, der vedrører en bog fra
Allah; de er også budbringere.
[19] Musnad, Ahmad Bin Hanbal

[20] Profeten Muhammad (fred være med ham)
[21] Men religioner eller ideologier, der er baseret på race eller etnisk oprindelse følge en negativ
retning og blive skarpere og skarpere med tiden. Det er på den ene side, fordi deres tilhængere, der
virkelig føler sig varmt til andre nødt til at forlade deres racistiske religioner for mere universelle
religioner eller ideologier. En anden grund til dette er, at tilhængere af mere universelle dem ikke kan
deltage i og bidrage til disse racistiske religioner.
[22] For en diskussion om Islam og de nutidige spørgsmål vedrørende vold begået i islams navn se
venligst del 8.2.
[23] I denne bog bruges ordet "disbeliever" for dem, der i sidste ende nægter meddelelser af
skaberen.
[24] Profeten Muhammad (fred være med ham)
[25] Afsløret
[26] Derfor kan vi overveje den tilgængelige viden for os som tegn for os, og vi skal fortolke dem
korrekt for at have en korrekt forståelse om sandheden. Forkerte konklusioner kan føre os til fiasko
og personlig katastrofe.
[27] Ordet "ting" vi mener alle enheder og begivenheder. Dette omfatter naturligvis ikke Allah.
[28] Der er intet galt i at handle, der er baseret på denne definition for praktiske formål i vores
verdslige anliggender, fordi de er nyttige i med angivelse af "hvordan" vi observere er.
[29] Her mener vi hovedsagelig "viden" dimensionen af troen på ordet. Dette ord indeholder
betydningen af "tillid".
[30] I denne forbindelse med begrebet "synlige" betyde vi ting som vi ser, og der er sammenlignelige
med ser vi.
[31] Vi mener i denne sammenhæng af konceptet "uset" ting, ikke er sammenlignelige med det, vi
ser.
[32] Alle anerkender betydningen af viden, læring og søge om hvad vi ikke ved. Det er derfor, mange
videnskaber konstant forsøger at finde ud af bits af hvad er ukendt.
[33] På den anden side som i Islam sandheden indtager den centrale plads, som handler i harmoni
med er det meget vigtigt. Vores handlinger i harmoni med sandheden kaldes gode gerninger, og de
er påkrævet.
[34] Nogle kunne kritisere gravitation for ikke at være et godt eksempel, idet det er en af de
uforklarlige ting. Dog har ingen af de grundlæggende kendsgerninger været forklaret, herunder plads,
tid, liv... De ting, der betragtes som forklaret synes at skyldes altid nogle mennesker, der er baseret
på mange uforklarlige og passive fundamentals.
[35] De har i deres niveau uendeligt antal elementer, som skal være i harmoni, og de har blandt dem
ingen centrale organisere magt.

[36] Et alternativ ville være at tro på et stort sammenfald for denne harmoni. Selvfølgelig foretrækker
en sådan tilfældighed, som en forklaring i stedet for en central magt kræver en meget subjektiv og
partisk holdning mod denne centrale magt. Tilfældighed kræver meget mere betingelser som en
forklaring på denne harmoni i forhold til en central magt. Forestil dig en person, der mener, at hans
bærbare computer dannet ved en tilfældighed i stedet for en elektronik virksomhed. I de følgende
dele vil der være yderligere analyser om tilfældigt.
[37] Vi bruge sætningen "sande gravitation", der afspejler dette forhold som vores definition af
gravitation ændringer gennem tiden, og dets elementer som etableret, udført og kendt som
skaberen. Dette kan være helt anderledes i fremtiden fra vores nuværende forståelse. Dette forhold
har ikke en separat, absolutte og selvforsynende eksistens.
[38] Vi bruger word slipværktøjet som herunder alle relaterede enheder som atomer, og word
gravitation at medtage andre fysiske relationer som space-time krumning...
[39] F.eks. gravitons eller space-time krumning
[40] Som deres interaktion med atmosfæren eller deres virkning på jorden
[41] Som pladsen, de optager, deres forhold til tid, deres masser
[42] Selvom Allah havde oprettet sådan et sted, ville sandsynligvis det ikke være hensigtsmæssigt for
vores levende.
[43] Evolution, svag eller stærk atomstyrker Singularitet er nogle af de begreber, der er magen til
gravitation i forbindelse med ovenstående.
[44]Venligst Overvej sådanne henvisninger til vers af Quran, hovedsagelig som indikationer og ikke
som beviser i sig selv.
[45] Allah ser og høring kapacitet er anderledes end vores og uforlignelige. F.eks. vores høring er
meget begrænset, da det afhænger af bølger, og vi kan høre kun visse frekvenser.
[46] Lad os give et meget forenklet matematisk eksempel for den læser, som er interesseret i
matematik: Lad 1 /x være sandsynligheden for, at eksistensen af en planetarisk system, når der kun
er 1 enhedsbeløb af massen i universet under andre betingelser, der er afspejlet i x. Så hvis der er m
mængden af massen i universet, bliver sandsynligheden for, at eksistensen af en planetarisk system
m* 1 /x. Så hvis m er større, er sandsynligheden for, at eksistensen af en planetarisk system højere.
Nu Lad os mener imidlertid også sandsynligheden for, at tilstedeværelsen af masse m beløb: Hvis 1 /y
er sandsynligheden for, at eksistensen af 1 enhed af masse, så sandsynligheden for, at
tilstedeværelsen af masse m beløb vil være 1 / (m*y). Så hvis vi integrere dette i den første ligning, vil
sandsynligheden for, at eksistensen af en planetarisk system være: (1 / [m*y]) * (m* 1 /x) = (1 /x) *
(1/y) = 1 / (x*y) så, en stigning på massen eller andre lignende ting i universet øger ikke den
ultimative sandsynligheden for eksistensen af en planetarisk system. (Vi antages, at sandsynligheden
for et yderligere beløb på masse og dens effekt på sandsynligheden for, at eksistensen af de
planetariske system er lig. Vi udelod mange andre krav til en planetarisk systemet.). Så øger
mængden af ting, ikke de samlede endelige sandsynligheder på nogen måde. Og det hjælper ikke
tilfældigt.

[47] Først og fremmest jøder og kristne
[48] Her bruges begrebet Gud som et meget generelt begreb, der omfatter både den sande Gud og
falske guder.
[49]Faktisk enhver bevidst lader, som om han tror på Gud. For eksempel folk spise, drikke og
arbejde... som om de har tillid til i noget, der vil gøre dem live næste time. Folk forventer sun rise
næste dag... Mennesker forsøger at forstå deres omgivelser, som hvis der er nogle overlegne magt
vedrørende ting til hinanden...
[50] Knytte partnere af enhver art til Allah er den største synd, fordi det er den største uretfærdighed
både mod Allah og mod sig selv. Og dette kan reducere værdien af en persons gode gerninger. Når
man begår denne synd, han afviser giver milliarder af tjenester, han afviser sandheden, og han
afviser alle håb og lejlighed til at takke. Igen en sådan persons opfinder en mellemmand mellem sig
selv og sin Creator, og han afviser mulighed for at kontakte ham direkte.
[51] Hvis der er nogen omvendelse
[52] Som vi har begrænsninger i observation og analyse, har vi imidlertid have nogen forsigtighed
med hensyn til nogle af vores konklusioner.
[53] Denne funktion af universet er også skyldes elskendes sin Creator og dens Sustainer og hans vilje.
[54] Vi kan ikke forklare nuværende med fortiden, fordi nuværende indeholder en fortid i sig selv, og
fortiden er af samme karakter som den fortid, som findes i nuværende.

[55] Han er uafhængig af alle, han behøver ikke noget; mens alle er afhængige af ham, alle skal have
ham.
[56] Himlene og jorden
[57] Denne kærlighed og glæde fra det er den største kærlighed og glæde for en Muslim.
Kærligheden til Allah er permanent, kontinuert, koncentreret, effektiv (at den producerer
konsekvenser i gode gerninger), intens og understøttede med logik. Som Allah siger:
Se, i erindring af Allah hjerter finde tilfredshed
(Quran: 13/28).
[58] Se del 8.4 om lidelser og ondskab.
[59] En engel i helvede
[60] Selvom vi bruger word fase til nuværende og den næste fase, bør de sandsynligvis ikke betragtes
som dele af den samme tidsramme.
[61] Takket være opdagelserne i de sidste århundreder ved vi i dag, at hver person har et unikt
inputredskab-mønster.

[62] Bemærk at vi her forklare ting i forbindelse med menneskehandel og herefter. Som nævnt i
andre dele, hver skabning i den nuværende verden er også en tjener for Allah og opfører sig også i
denne henseende, og de oplever de tjenester og beføjelser af Allah i mange dimensioner.
[63] Når ordet "Sandheden" bruges som navn for Allah, afspejler de beføjelser og attributter af Allah
som den eneste kilde til noget, som ikke kan blive negeret. Når det bruges som en almindelige ord, er
det primært bruges til at repræsentere den sande viden om noget, som er uafhængig af andre
personer end Allah.
[64] Noget, der findes, eller der sker har guddommelige konsekvenser. Allah opfordrer til den rigtige
vej, og ikke for at reagere på denne opfordring har konsekvenser i denne verden og i herefter.
[65]Allah er Beneficent, ville tro essentials, som han opfordrer os hjælpe os med glæde i denne
verden samt. De ville være i harmoni med vores natur, som er bedst kendt af Allah. Vi ser faktisk at
tro på herefter bidrager meget til vores lykke. En forventes aldrig tro på herefter kun for eventuelle
praktiske verdslige gevinster fra tro; Men man kan forvente, at følgerne af den overbevisning, der
kræves af den Beneficent Allah vil være nyttige i dette liv samt.
[66] Navnet på en devil
[67] Selvom budbringere er de bedste eksempler for os, men de er ikke de eneste eksempler. Allah
giver os også eksempler end budbringere. For forekomst, undertiden deres hustruer, deres
tilhængere, deres fædre, og andre er også vist som positive eller negative eksempler. Der er også
mange negative eksempler som Farao til hvem profeten Moses (fred være med ham) blev sendt. Vi
skal undgå at blive ligesom de negative eksempler.
[68] For yderligere oplysninger om sådanne profeterer, se venligst del 8.6.
[69] Medmindre andet er angivet, er citater fra Bibelen taget fra King James Version.
[70] Dette var også en ekstraordinær aspekt af Quran: en bog består af ca. 600 sider var bliver
fremsagt fra hukommelsen af en person der hverken læse eller skrive noget i sit hele liv; i denne bog
blev det sagt, at denne bog blev sat i hans hukommelse af Allah; han reciterer det delvist mindst fem
gange om dagen og testet; og han anbefale andre til at registrere og huske den.
[71] Bogstaveligt talt "sandhedens ånd at" selv om det er ændret i oversættelserne som "sandhedens
ånd".
[72] Kapitel
[73] Nogle eksempler er givet i følgende del.
[74] Toraen
[75] Derfor i Islam kan enhver alvorlig enkelte finde ud hans måde med hjælp fra Allah og Quran hvis
han tilbringer indsats. Takket være den tilstrækkelige er niveau af detaljer i Quran, forskellene
mellem trosretninger under eller direkte relaterede til Islam også om sekundære spørgsmål eller
problemer, der ikke vedrører Islam.

Alle de store fire Sunni sekter er eksempelvis acceptabelt for de andre Sunni sekter. Forskellene, der
hovedsagelig vedrører de problemer, der ikke påvirker de væsentlige elementer i bønner: For
eksempel tilhængere af alle disse sekter udføre prostration, Quran oplæsning i bønner. Dog i en af
dem. kan en person ikke kræves at tiltræde sine hænder mens stående under bøn, mens i det andet
dette kan anses for at være bedre. Så kan tilhængerne af begge sekter udføre deres bønner sammen
i ledelse af tilhænger af anden sekten. Men i mange religioner tilhængere af forskellige trosretninger
i den samme religion kan endda gudstjeneste forskellige guder eller former for Gud.
Igen er det meget lidt inden for samlet følge klarere af Quran og dens hvorved forskelle blandt alle
pålydender af Islam.
Takket være tilstrækkelig omfanget af detaljer i Quran, kan enhver person på den anden side skelne
Hvis en visse tro tilhører Islam eller ikke. Så kan elementer af overbevisning eller handlinger, som ikke
er forklaret i Quran eller pålidelige hadith gennem disse, let blive klassificeret som kulturelle, etniske,
personlige eller politiske problemer, der ikke vedrører Islam, selvom nogle mennesker hævder, at de
er islamiske.
Der kan altid være mennesker, der påstår nogle personlige idéer i islams navn. Hver Muslim bør
spørge gives en sammenhængende forklaring vedrørende Quran eller pålidelige hadith om tanken
om, han ikke er klar over.
[76] For visse se punkter at huske under læsning af Quran del 8.7.
[77] Det fulde vers er som denne:
Sige (O Muhammad), "Jeg er kun et menneske som dig; Det er åbenbaret for mig, din Gud er én Gud.
Så lad uanset hvem ville håbe på mødet med hans herre ham gøre retfærdige arbejde, og ikke knytte
i tilbedelsen af hans herre nogen."
(Quran: 18/110)
[78] Bogstaveligt talt "sandhedens ånd at" selv om det er ændret i oversættelserne som sandhedens
ånd.
[79] Bemærk at Quran er kommet fra mundingen af kun én person der levede 1400 år siden, der
aldrig studeret i enhver skole, der ikke skrev heller ikke læse noget. Det blev også en bog, skrevet i et
sådant miljø, hvor hellige skrifter blev skrevet på skind af dyr og andre lignende simpelt materiale.
[80] I de sidste årtier blev det opdaget, at vandet i nogle havene som Middelhavet og Atlanterhavet
ikke coalesce-takket være et fysisk kendetegn kaldet "overfladespænding". Denne egenskab var ikke
kendt på tidspunktet af profeten Muhammad (fred være med ham).
[81] Omskrevet til som "Kadar", "kader" eller "qadar" fra den oprindelige tekst i Quran. Word
prædestination bruges også synonymt for word skæbne.
[82] Noah (fred være med ham)
[83] Sky
[84] Mens det omfatter fremtid

[85] Katastrofer på én måde tjene som eksempler, der viser os, hvad der ville ske uden
barmhjertighed Allahs, som viser os, at Allah er i stand til at gøre alle ting, som viser os at noget
sådant kan ske i herefter. For flere detaljer, der er relevante i denne forbindelse om se del 8.4.
[86] Eller standhaftige
[87] Dette betyder dog ikke, at enhver, som mener, at han er Muslim er langt fra disse uønskede
attributter. Hver Muslim beder også til Allah, så han og hans tro accepteres af ham. Dette betyder
ikke, at enten at Allah hjælpelinjer til Islam "alle mennesker", der har god attributter, fordi der er
andre faktorer samt for sande tro. Et af dem er eksponering for meddelelse af Allah, der er også en
forudsætning for ansvar i synet af Allah som vi se i det følgende vers:
Og aldrig ville vi straffe, indtil vi sendte en budbringer. (Quran: 17/15).
[88] Så hvor slemt ville være situationen for en person med hvem Allah, der er så Beneficent ikke er
tilfreds?
[89] Nogle mener, at "alle forskellige trosretninger kan være sandt på samme tid". Så er denne tro
også sandt sammenlignet for sådanne mennesker til at tro "alle trosretninger kan ikke være rigtigt,
på samme tid"?
[90] Den hele Quran, der blev undervist ham og denne bog var i hans hukommelse, og hans
handlinger som eksempler for hele menneskeheden blev nogle vigtige elementer af sandheden med
ham.
[91]I Islam er vores bevidste handlinger bredt klassificeret i fem grupper: først består af
forpligtelserne som almindelig velgørenhed, betale tilbage, gæld, eller obligatorisk daglige bønner.
Ikke udfører forpligtelserne, der anses som synd og kræver straf, medmindre tilgivet af Allah. Den
anden gruppe består af handlinger, der ikke i den første gruppe, men som er anbefales eller udføres
af messenger ligesom de yderligere dele af den daglige bøn; disse hjælp-få fornøjelsen af Allah. Den
tredje gruppe består af neutral aktiviteter som spise. Den fjerde gruppe består af ubehagelige
handlinger, som er aktiviteter, der ikke klart forbudt ved Allah og meste imod anbefalingerne fra
messenger som udlejning søm får for lang tid. Den femte gruppe består af synder; disse er
funktionsmåder, forbudt og skal straffes som drab, røverier eller drikke Rusmidler. For at gøre de
positive og neutral aktiviteter, korrekt og med formålet at få fornøjelsen af Allah og at afstå fra at
gøre hjælpe dårlige gerninger os med at komme tættere på Allah, den negative handlinger årsag os
få langt fra Allah.
[92] Eller gode gerninger.
[93] I denne sammenhæng betyder søjle væsentlige.
[94] Alle handlinger har ikke samme vægt i med angivelse af, hvor gode vi er. En klassificering af
gerninger kan være som dem, der er direkte relateret til Allah, og dem mod andre. Mens alle
gerninger er vigtige, er vores gerninger, der er direkte relateret til Allah meget specielle på grund af
selve attributterne for Allah. Forestil dig f.eks., en person, for hvem hans mor har masser af gode ting.
Så når hans mor spørger en lille ting fra ham, siger han, at han ikke genkender hende. Han hævder
imidlertid at gøre masser af gode ting for andre og for at være en god person. Dette er helt sikkert en

værre gerning sammenlignet med hans afvisning af en anden person. Men milliarder af tjenester af
skaberen kan ikke sammenlignes med hvad den bedste mor kan gøre for sit barn. Enhver person, der
er ligeglad, om at vælge at genkende hans Creator og om noget, der spørger, hans Creator bør
således overveje, hvor pålidelige er hans gode gerninger som indikatorer for hans godhed. Og Allah
ved bedst vores intentioner. Som vi ser i eksemplet ovenfor, er vores adfærd direkte vedrørende
vores Creator den største indikator om hvem der er gode og hvem der er onde. Fordi der ingen er
andre end favoriserer Allah, som giver så mange store; der fortjener tak, loyalitet, elsker; Hvem har
viden, midler og myndighed til at bestemme gode og ondet. Uden hans myndighed, kan alle hævder
at være godt for mange grunde, selv om de er onde.
Derfor kan en person hævder at være taknemmelige for, mens han har afvist sin skaberen, som gav
ham store tjenester? Kan en person hævde at være ydmyge, mens han har afvist at bøje sig foran sin
Creator? Kan en person hævder at være lige, mens han har taget tjenester af sin Creator, uden at
betale tilbage til dem, han bad til gengæld eller uden at bede om tilgivelse?
[95] Undertiden adlyde Allah kan være skadelige for visse en person på kort sigt verdslige set ud fra
en snæver synsvinkel: For eksempel på grund af at sige sandheden en kan miste en rentabel bud. Dog
hovedsagelig og samlede obeying Allah vil altid være godt i verdslige vilkår samt.
[96] Men på grund af de uopfyldte ansvar en stærk person i verdslige vilkår kan også være ringere
end en svag person i synet af Allah. Så er det ikke de ultimative faktorer for at få fornøjelsen af Allah
at blive rige eller fattige.
[97] På arabisk "Shahadah"
[98] Vi bruger udtrykket daglige bøn (salah) i en betydning, der er anderledes end bøn (duaa). Den
daglige bøn indeholder nogle supplications, men det er mere end disse supplications. En Muslim kan
udføre yderligere bønner minder meget om daglige bønner, som vi forklarer i denne del. Alle af dem
er nyttig på lignende måder.
[99] Sluttidspunktet for en bøn er ikke altid starttidspunktet for næste bøn. Det er bedre at udføre
disse bønner i de tidlige dele af de relevante tid parenteser.
[100] Fuldstændig er meget vigtigt i Islam. Det er derfor vi fjerne vores sko, når vi træder ind i
moskeerne. En anden grund til fjernelse af sko i moskeerne er respekt for de moskéer, der er særlige,
som de er det væsentlige for erindring af Allah.
[101] Hensigten er vigtigt i alle bønner. Lige før de daglige bønner leddelt hensigt ved den, som beder.
Bøn skal kun for at få fornøjelsen af Allah. Ellers kan det endog danner en alvorlig synd, som en bøn,
der er gjort for Vis.
[102]"Allahu Akbar" på arabisk. Dette kaldes "Takbeer".
[103] Mere bogstaveligt "med"
[104] Det tilsvarende ord "Hamd" i den oprindelige tekst har betydninger af både prise og takke.
[105]Dette skyldes hovedsageligt praktiske årsager; der kan for eksempel være sikkerhedsproblemer
i nogle steder, hvor det ikke kan være sikkert for en kvinde at gå til moskeen i mørket før solen

anledning eller tidligt i natten.Eller en mor kan ikke kunne forlade sit barn og gå til moskeen. Så kan
kvinderne udføre deres daglige bønner, hjemme eller i deres kontorer. I moskéer er der derfor
generelt mindre plads for damer. Af lignende grunde er imamerne af mænd.
[106] Af praktiske grunde i mange moskéer er der permanent imamer tildelt af regeringen, der er
også direkte eller indirekte ansvarlige for vedligeholdelse, rengøring, sikkerhed... af moskeerne. For
at blive tildelt som en permanent imam underkastes de nogle eksamener. De er ligesom alle andre,
og de kan ikke kræve nogen rettigheder i synet af Allah, de er ikke mellemled mellem en person og
Allah. For eksempel hvis en imam ikke er til stede i sin moske for visse grund, nogen, hvem ved
hvordan at bede kan erstatte ham.
Det sted, hvor imamen beder i fronten kaldes "Mihrab"; højt sted til højre for mihrab, generelt med
trapper, hvor han giver prædikener til fredag bønner kaldes "Mimbar". Det sted, hvor muazzins
(ringer op, at bøn) kalde til bøn i moskeen kaldes "Muazzin's Mahfil". Alle disse anvendes af praktiske
grunde.
[107] Hvad imamen gør anderledes end andre er det væsentlige yderligere intentionen om at føre
bøn og siger overgang sætninger som "Allah er den største" højt, så alle kan høre dem og kan bede
sammen i harmoni og orden.
[108] Dette er at lette koncentrationen i Allahs og forhindre potentielle distraktion på grund af
følelser mod andre køn.
[109] Den uforholdsmæssigt store kærlighed til midlertidigt og udeladelse af evige forårsager den
nuværende uretfærdige situation på jorden. Arrogance overdrevent eje ting, der ikke stammer fra os
er også en yderligere faktor for den nuværende situation, som set i eksemplet med en synder, hvis
ord er citeret i Quran:
Han sagde, "Jeg kun fik det på grund af viden jeg har". (Quran: 28/78)
Sandheden er imidlertid forskellige som nævnt i det følgende vers:
"Og Allah har skabt du, og hvad du gør."
(Quran: 37/96)
[110] En Muslim anbefales til hurtig uden for Ramadan samt. Men det er ikke obligatorisk.
[111] En person nær kongen og godkendt af kongen med vigtige myndigheder.
[112], En af disse bønner er offer for visse former for dyr. Med offeret, vi er vidner til tjenester af
Allah til os fra et andet perspektiv. I normale tider vi spiser kød eller planter, men vi kan ikke føle, at
nogle levende væsener mister deres liv for os. Gennem offer føler vi disse følelser. Igen ved offer, vi
opleve, at en dag vi vil også miste vores nuværende liv. Og vi se, at vi ikke bør være arrogant og at
vores verdslige side er midlertidig, som vi ser for eksempel i den verdslige side af lammene. Og vi er
vidner til, hvad vi spiser, hvad vi drikke og deres konsekvenser i vores krop kommer til ophør og at de
har ringe betydning i synet af Allah. I det følgende vers er der en henvisning til dette:

Deres kød vil ikke nå Allah eller vil deres blod, men hvad når ham er fromhed fra dig. Dermed har vi
udsat dem for dig at du kan forherlige Allah for, som han har styret du; og give doers af gode gode
tidender.
(Quran: 22/37)
[113] Profeten Muhammad (fred være med ham) døde i 632 E.kr i Medina/Saudi-Arabien og hans
grav er der.
[114] Der er mange mennesker, der siger, at de ikke er interesserede i hvorfor vi oplever sker. De
siger, at de kun er interesseret i "hvordan" ting sker. Dette kan dog være risikabelt på visse måder:
Forestil dig en dag du vågne op og du ser foran døren en luksuriøs bil med nøgler og en licens i dit
navn, og en note, at denne bil er din. Hvis du kun er interesseret i at vide, hvordan til at køre det,
eller hvordan det skete der, og ikke er interesserede i hvorfor det var yours, hvad er grundene, de
fremtidige konsekvenser af modtager det, kan du komme i en dårlig situation. Måske den person, der
gav det elsker du meget, men måske den person, der gav det til du vil bede noget til gengæld; eller
måske bilen var stjålet og måske den person, der gav det har til hensigt at forårsage problemer for
dig. Under alle omstændigheder vil en taknemmelig for person forsøge at finde ud af den, der gav
det i det mindste for at takke for det.Det er under alle omstændigheder så nødvendigt at forsøge at
finde ud af, hvorfor vi observere sker og hvor gøre alle disse tjenester kommer fra, og hvad kan de
relevante forventede konsekvenser.
[115] Forholdet mellem tegn og tro betyder ikke, hvem siger han mener fuldt ud har det nødvendige
tegn. Det er så fordi Islam er først og fremmest også en tur hvor vi forbedre vores tegn; for det andet
er tegnet blot én af de faktorer, der fører til tro.
[116]Desuden for eksempel than vantro i en person som er uovertruffen komfort kan føreen person,
der elsker nuværende overdreventtil at afvise en all-knower Gud. Intet ansvar, ingen ansvarlighed,
ingen forpligtelse for bønner, ingen begrænsninger i nyder det nuværende liv, derfor ønske om fuldt
ud at nyde denne verdslige liv er vigtigt motiver til at afvise en klog overlegne magt, fra hvem man
ville frygter, på grund af hvem man ville føle sig ansvarlig., Så hver person kan være under indflydelse
af sådanne elementer af hans karakter.
[117] Den objektive skelnen mellem godt og ondt i denne verden, kræver derfor en person at blive
inviteret som tror uden tvinges ved at se, eller ved andre midler, således at vedkommendes
personlighed kan være korrekt til udtryk i hans deraf følgende tro/vantro.
[118] Al -Bukhaari, muslimske
[119]Fortsætter, at være patient
[120] Allah
[121] I modsætning til den polariserede forståelse af alt i nogle moderne tilgange i Islam, alt er en del
af planen for Wise Allah og alt er del af et system. Hver identitet har derfor at blive respekteret og
anerkendt.
[122] Dette er ikke nødvendigt når på den samme placering, for eksempel i hjemmet er der kun visse
personer nævnt i Quran som deres brødre, onkler, fædre...

[123] Årsagen til dette er hovedsagelig anses for at være den omstændighed, at mænd beslutte om
deres fremtidige mate fra yderligere væk sammenlignet med kvinder.
[124] For eksempel huske hvordan attraktive kvinder er placeret ud for biler i en bil fair.
[125] Dette er et begreb for tørklæde eller de obligatoriske dele af tøj ifølge Islam. Det betyder det
væsentlige curtain eller partition.
[126] Det er den feminine anvendelse af "dem" i den oprindelige tekst på arabisk.
[127] Det er den feminine anvendelse af "dem" i den oprindelige tekst på arabisk.
[128] "Hijab" er ordet i den oprindelige tekst.
[129] I feminine form i arabisk i den oprindelige tekst.
[130] I Islam er skilsmisse juridisk.
[131] Det ville her være nyttigt til at forklare det følgende vers, som undertiden er misforstået:
Mænd er for kvinder ved [ret] hvad Allah har givet en over den anden, og de tilbringer [for
vedligeholdelse] fra deres rigdom. Så retfærdige kvinder er Andespagten lydig, ville bevogtning i
[mands] fravær hvad Allah have dem guard. Men disse koner fra hvem du frygter syg adfærd rådgive
dem; forsage dem i seng; og slå dem. Men hvis de adlyder du, søge intet middel imod dem. Faktisk
Allah er nogensinde ophøjet og Grand.
(Quran: 4/34)
Normalt er folk venlige og forsigtige familiemedlemmer. Der er dog også tilfælde hvor hustruer frygt
fra ill udfører af deres ægtemænd eller omvendt. Der er også kvinder, der undertrykker deres
ægtemænd uden gyldig grund, der smider objekter på dem, som kick, som ramte, der sår dem, der
forårsager terror og uorden i familien, selv om deres ægtemænd intet gjorde forkert eller måske
fordi de bare kunne ikke tåle noget. Desværre ville sådan syg adfærd undertiden medføre nogle
ekstraordinære handlinger vises ved mænd for at undgå skilsmisse eller udsætter private
familieanliggender til the outsiders; eller til selvforsvar og så videre om andre trin, der er nævnt i det
ovenstående vers kan ikke producere noget positivt resultat.
Allah ordrer mænd til at være venlig mod kvinder og praksis af profeten Muhammad (fred være med
ham) der aldrig brugt vold mod hans hustruer, der forstyrrer ham undertiden bekræfter denne ordre.
Hvis sådanne dårlige opførsel sker mod kvinder, kan de på den anden side naturligvis også bruge
visse foranstaltninger, der er nævnt i de ovenstående vers mod deres ægtemænd. Eller i tilfælde af
ulydighed for deres ægtemænd kvinder også kan handle, som det anbefales i det følgende vers:
Og hvis en kvinde frygter oprørskhed eller -unddragelse i hendes mand, der er ingen synd på dem,
hvis de gør vilkårene i forlig mellem dem og afregning er bedst. Og nutiden i [menneskelige] sjæle er
nærighed. Men hvis du gør noget godt og frygt Allah og derefter faktisk Allah er nogensinde, med
hvad du gør, bekendtskab.
(Quran: 4/128)

Igen bør vi bemærke, at ordet "strike" i vers 4/34 også betyder "adskilt fra" og oversatte ligeledes
ved nogle oversættere. Denne betydning er parallelt med rækkefølgen af Allah til at leve i venlighed
med kvinder, som det fremgår i vers 4/19 af Quran. Denne betydning er også parallelt med de
faktiske forhold, som efter nogle funktionsmåder af koner af profeten Muhammad (fred være med
ham) Allah anbefalede ham til at frigive dem af skilsmisse i godhed, hvis de ønsker det. uden at
anbefale ham at anvende enhver form for vold. Denne betydning er også i harmoni med
kendsgerning, at profeten Muhammad (fred være med ham) kraftigt fraråder brug af vold mod
kvinder.
[132] Daglige gennemsnit af mennesker, der døde på grund af denne krig, som varede 6 år var ca.
30.000
[133] Ingen kunne kræve ham til at svare, selv hvis han var uretfærdig.
[134] Hvis nogen ikke har dette potentiale, er han ikke ansvarlig.
[135] Dem, der er alvorligt deaktiveret og ikke har mulighed for at vil er undtagelser. Disse
mennesker betragtes ikke som ansvarlig i Islam.
[136] Faktisk for at se fysiske, kemiske eller biologiske hændelser som blot mekanisk og blinde
begivenheder er kun en meget begrænset tilgang som vi forstår fra det følgende vers:
Syv himlene og jorden og hvad er i dem. ophøje ham. Og der er ikke en ting, bortset fra at det
lovpriser [Allah] ved hans ros, men du forstår ikke deres [måde af] undergravningen. Faktisk er han
nogensinde mildhed og tilgivende. (Quran: 17/44)
[137] Dette er en konsekvens af attributterne for Allah som "kloge", "Beneficent". Ellers kunne
modsat også være sket.
[138] Forsigtig: Anser ikke denne markedstankegang som en beskrivelse af attributterne for Allah,
men anser blot som et eksempel for at hjælpe med at overvinde vores begrænsninger i forståelse.
Dette er blot et eksempel kan give en idé i fælles begreber til den, som ikke er bekendt med
begreberne af Islam. Vi har ikke den myndighed og viden til at kategorisere kendskab til Allah som
den vedrørende nuværende og den, der vedrører fremtiden eller hans at kende som en historisk
kendsgerning. Allah er usammenlignelige, er hans viden også usammenlignelige. Vi kender ikke
personen, for Allah med undtagelse af hvad der er relevant og indført af ham til os. Allah kender
bedst.
[139] Falske guder
[140] Forsigtig: det naturligvis ikke muligt at definere akter af Allah af vores meget begrænsede
begreber tid. Derfor overveje disse som eksempler, der er beregnet til kun at give en meget bred
forståelse eller til at give nogle stof til eftertanke.
[141] Abraham (fred være med ham)
[142] Fordi deres synder er kendt.
[143] Den nærmeste store religion til Islam er sekventielt kristendom, og det er en velkendt religion.
Sammenligningen mellem kristendommen og Islam vil så give en idé om forskellen af Islam fra andre

religioner samt.Jødedommen har masser af fælles punkter med Islam og kristendom, vil vi gøre visse
sammenligninger, omfatter jødedom samt. På den anden side i del 3.1.1.1 vi foretaget en generel
sammenligning om de væsentlige elementer i Islam og de væsentlige elementer i andre religioner.
[144] Nogle af kristne forstår begrebet Gud, så der er kun én Gud, Kristus er kun et menneske og en
messenger. Vi vil udelade denne gruppe i vores sammenligning, da de ikke flertallet.
[145] Jesus Kristus siger i Joh 14/28, hans herre er større end han.
[146] Både før og efter fremkomsten af Quran der har været de følgende forskellige trosretninger,
Jesu Kristi død (fred være med ham). Nogle mente, at en anden blev korsfæstet i stedet for Jesus.
Nogle mente, at han blev sat på korset, men han var ikke døde der. Størstedelen af kristne tror, at
han blev dræbt på korset. I hvert fald selv når vi læser evangelierne, der vises masser af spørgsmål
om hvorvidt Jesus blev korsfæstet eller ej: For eksempel: hvordan sidste kald og ord af en messenger
som Jesus Kristus kunne være "Min Gud, min Gud, hvorfor du forsage mig?" som nævnt i
Matthew/27/45-47 og Mark/15/34-35? Hvordan kunne han dø på korset i tre timer, mens de øvrige
to personer med ham var Live selv i samme situation, og selv om det kan tage op til 9 dage for nogle
personer til at dø på et kors? Hvorfor var romersk præfekt Pontius Pilatus forbløffet, når det er sagt,
at han var død? Hvorfor betvivlede jøder hans død? Derfor var der også masser af erklæringer, at han
var i live efter korsfæstelse (Mark/16/11). Igen viser nogle filologisk undersøgelser, at ordet "tværs"
ikke betyder i tid, Jesus Kristus den figur, som kristne forestille sig i dag.
[147] I nogle pålydenderne kristendom, Mary (fred være med hende) også tilbad, fordi hun betragtes
som mor til Gud.
[148] På grund af sådanne spørgsmål i kristendommen findes trosretninger, som afviger meget selv i
de grundlæggende regler.
[149] Derfor bør alle, der søger efter sandheden, først og fremmest beslutte om sin metode. For
eksempel er han vedtage en metodologi baseret på logik eller accept uden at sætte spørgsmålstegn
ved? Gennem den anden metode vil det sandsynligvis være lettere at beslutte, men der bliver ingen
grund i bor det og inviterer andre til det, fordi alle andre religioner, der er valgt på denne måde har
samme gyldighed. Desuden vil sidstnævnte være mindre sikker, som det ikke vil være tilstrækkeligt
drøftet.
[150] Bogstaveligt talt "sandhedens ånd at" selv om det er ændret i oversættelserne som
sandhedens ånd. Dette begreb, hvis det virkelig fandtes i den oprindelige tekst i evangeliet, kan
henviser til Quran, der var i hukommelsen af profeten Muhammad (fred være med ham) som ånden
og sandheden er navnene på Quran. Eller måske det refererer til kvaliteter af profeten Muhammad
som fik tilnavnet som "Trustworthy" eller "Truthful".
[151] Nogle kristne kan overveje de forudsagte personlighed som den hellige Ånd. Dog er ser masser
af synder begået i den kristne verden - det sker i andre religioner samt - funktionalitet i form af
vejledning af en Helligånden, anses for at være en del af Gud, svært at forstå. Hvis det er forstået
som en ledende ånd over kirken, ville den formidlende funktion af kirkens præster og dets privilegier
blive bekræftet inden for kristendommen; Men i Islam er sådan en privilegeret gruppe i denne
verden i synet af Allah ikke acceptabelt. Igen, hvis den forudsagte person anses som den hellige Ånd,
så det ville tale af sig selv; Hvorfor en så kaldet del af Gud ville ikke kunne tale for sig selv, og vil sige

kun, hvad han hører? Hvis den forudsagte person er den hellige Ånd, ville derefter klart ingen kunne
sige, at de tre guder er én Gud på samme tid. I dette tilfælde vil der være tre guder. Derudover hvis
Helligånden fører, når det drejer sig om, hvad der ville ske før det skete?
[152] Ifølge Islam profeterede Jesus Kristus (PBUH) om profeten Muhammad. For muslimer,
modtagelse af budskabet om Jesus Kristus ved hans Fællesskabet var derfor ikke så fuldstændig som
modtagelse af meddelelsen af profeten Muhammad (fred være med dem).
[153] Efter Quran gennem profeten Muhammad (fred være med ham) der er ikke kommet nogen
hellige bøger, der understøttes af klart mirakler som dem med ham, Moses og Jesus Kristus (fred
være med dem).
[154] Tirmizi
[155] Vi forklarede profeterer om profeten Muhammad (fred være med ham) i femte Mosebog
18/18 og John 16/12-13 i dele 3.4.2, 3.5.2.3 og 8.5.4 af denne bog, derfor vi ikke vil gentage. Vi vil
begrænse vores forklaringer kun til det gamle og det nye testamente, og vi vil ikke drøfte profeterer
om profeten Muhammad (fred være med ham) i de hellige bøger af andre religioner.
[156] Som Gud ikke er begrænset med plads, var dette ikke kommer af Gud, men Guds ord kommer.
Og følgende respektive verber i Versene vise en følge inden for en plan.
[157] Vers af Exodus 19/1-3 er som følger: I den tredje måned, når Israels børn var udgået af
Egyptens land, samme dag kom de ud i ørkenen i Sinai. For de var afgik fra Rephidim, og var kommet
til Sinai-ørkenen og havde toneleje i ørkenen; og der Israel slog lejr inden mount. Og Moses gik op til
Gud, og Herren kaldet til ham ud af bjerget, siger, således skal du sige til Jakobs hus, og fortælle
Israels børn
[158] De følgende vers i Bibelen viser linket til Jesus Kristus (fred være med ham) til den placering,
der kaldes Seir. Vers af Joshua 1,10-15-12 er som følger: dette var derefter partiet af stammen af
børn af Juda ved deres familier; selv på kanten af Edom var the wilderness af Zin sydpå den fjerneste
del af den sydlige kyst. (…) Og kant compassed fra Baalah vestpå til mount Seir, og bestået langs til
siden af mount Jearim, der er Chesalonpå den nordlige side, og gik ned til Bethshemeshog videre til
Timnah: og grænsen gik til siden af Ekron nord: og grænsen blev trukket til Shicron, og bestået langs
for at montere Baalah, og gik til Jabneel; og turen fra grænsen var på havet.Og den vestlige grænse
var til stor havet og kysten heraf. Dette er kysten af børn af Juda rundt omkring efter deres familier.
Vers af Matthew 2/1-6 er som følger: da Jesus blev født i Betlehem af Judaea i dagene af Herodes
kongen, se nu., kom der vismænd fra Østen til Jerusalem, at sige, hvor er han, som er født konge af
jøderne? for vi har set hans stjerne i øst, og er kommet til at tilbede ham. Når Herodes kongen havde
hørt disse ting, han var besværlig, og alle Jerusalem med ham. Og når han havde samlet alle de
ledende præster og skriftkloge sammen mennesker, han forlangte af dem, hvor Kristus skal blive født.
Og de sagde til ham, i Bethlehem i Judaea: for således er det skrevet af profeten, og du, Betlehem i
Judas land, kunst ikke mindst blandt Judas fyrster: for af dig skal komme en guvernør, der skal herske
mit folk Israel.

[159] Husk kald til bøn fremsagt højt over hele jorden, i tusindvis af moskéer hvert sekund. Disse
opkald indeholder også navnet på profeten Muhammad (fred være med ham). Faktisk jorden var og
er fuld af hans ros, ligesom ingen andre menneskes ros.
[160] Profeten Muhammad (fred være med ham) blev født, levede primært og modtog Quran for
første gang i det sted, hvor Ismael boede, nemlig regionen Paran .
[161] I vers Genesis 25/13 Ismaels to sønner (fred være med ham) kaldes Kedar og Nebajoth. Dette
vers er som følger: disse efter deres generationer der navnene på Ismaels, sønner af deres navne:
førstefødte af Ismael,Nebajoth; og Kedar, og Adbeelog Mibsam,
[162] Et af navnene på Quran er ånd. Ordet "Ånden" bruges også til englen Gabriel, som primært er
afhængige af Quran profeten Muhammad (fred være med ham).
[163] Vantro er en term, der bruges i Bibelen generelt for hedningerne og ikke-jødiske folk. Dette
opfylder også helt med faktum, at folk i hvilke profeten Muhammad (fred være med ham) blev født
var hedningerne, og profeten Muhammad relateret meddelelsen Allahs hovedsagelig til sådanne
mennesker.
[164] Holman Christian Standard Bibelen ®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 af Holman
Bibelen forlag.

