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In naam van Allah, de Beneficent, de genadige.
(Koran: 1/1)

Zeggen, "observeren wat in de hemelen en op aarde is.' '
(Quran: 10/101)

En zeggen: "mijn heer, verhogen mij in kennis."
(Quran: 20/114)

Inderdaad, Allah bestellingen van Justitie en het doen van goede [aan anderen] en geven aan
familieleden en verbiedt immoraliteit en slecht gedrag en onderdrukking. Hij vermaant u dat u
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zullen. Voor hen zijn tuinen [in Paradise] onder welke rivieren stromen, waarin zij voor altijd, Allah is
pleased met hen, en zij met hem zal respecteren. Dat is het grote succes."
(Quran: 5/119)

Vervolgens heb je gedacht dat wij u uselessly gemaakt en dat ons u zou niet terug?
(Quran: 23/115)
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SAMENVATTING
Wanneer we dit universum zien, gebaseerd op onze logica en gebaseerd op onze persoonlijke
kwalificaties als dankbaarheid en rechtvaardigheid, kunnen wij vragen "Waar komen deze gunsten
vandaan?"Dan als wij zorgvuldig op wat we waarnemen reden we de één actieve Schepper die
creëert en ondersteunt alle waarnemen kunnen.
Bijvoorbeeld, zien we miljarden soortgelijke dingen; We zien dat alles onderdeel van systemen is; We
zien dat alles aan verandering onderhevig is. Deze kunnen maken ons te begrijpen dat alles uit één

zelfde bron komt; alles is gemaakt door een Schepper; en dat deze Schepper alleen absolute; en dat
alles wat anders is onderworpen aan zijn bevoegdheden en aan zijn wil. Die miljarden van gunsten
waaraan wij onderworpen zijn maakt vervolgens op ons een druk te danken.
Vervolgens kunnen we concluderen dat deze Schepper die ons in staat om te communiceren met ons
kan hebben meegedeeld in een menselijke taal ook. Dus we voor elke dergelijke communicatie kijken
kunnen dat hij kan hebben ons gegeven. Dan inderdaad we mensen die beweren zien te hebben
berichten ontvangen van de Schepper, namelijk boodschappers zoals Noach, Abraham, Mozes, Jezus,
Mohammed, enzovoort (de vrede is op hen).
En we merken dat de essentiële boodschap van de Schepper via deze boodschappers is: "in uw ware
één Heer geloven en goede werken doen". Dit is de centrale boodschap van de Islam.
In zijn berichten introduceert de Schepper zichzelf als de Beneficent, de actieve verrichter van wat hij
wil, en de wijzen. Vervolgens leert hij ons dat we dit universum niet gemaakt en zijn opgelopen
zonder reden.
Bijgevolg zijn gunsten en bevoegdheden gebeuren niet slechts tijdelijk in de huidige delen van ons
leven. En wij worden geïnformeerd dat er na de huidige fase waarin wij leven een permanente fase
zal zijn. In deze permanente fase zal zijn gunsten en bevoegdheden permanent worden uitgevoerd.
In deze volgende fase zullen we zien de gevolgen van wat goed of kwaad we in deze fase ook doen.
En in het huidige deel van ons leven proeven we ook zijn bevoegdheden tot op zekere hoogte als zijn
andere creatie te doen. En in dit deel zullen we onze "keuze" over waar we staan met betrekking tot
de waarheid en over wat voor soort permanente leven willen.
Ook zien we in deze berichten dat om succesvol te zijn hebben we ook om onszelf te verbeteren in
parallel met de goddelijke waarden die onze heer zoals nauwkeurigheid, nederigheid, dankbaarheid,
vriendelijkheid, rechtvaardigheid houdt... En alleen als we deze kwalificaties hebben, we kunnen
worden geliefd door onze Heer, hem lief en wees voorzichtig met hem. Dus, als we hem oprecht
houden we zal verbeteren; en als we verbeteren wij zal houden van hem meer en door hem bemind
te worden.
En om onszelf te verbeteren in termen van deze kwalificaties, wij moeten volgen de begeleiding van
onze Schepper.
En door het volgen van het, we zullen hebben diende hem; zullen we in harmonie met de waarheid;
Wij zullen in de toekomst permanente gelukkig leven; Allah zal blij met ons; en we zijn bereid voor
zijn rechtvaardige dienaren gunsten zult bereiken. Dat zijn de uiteindelijke doelen van ons leven
volgens Islam. Wij zullen daarom tevreden zijn alleen als we hen bereiken.
En al deze en de bijbehorende gegevens, wij hebben vernomen nog eens en voor altijd in onze
Schepper definitieve richtsnoeren dat Heilige Quran die aan Helderziende Muhammad werd
geopenbaard is (de vrede is op hem), 14 eeuwen geleden.

1

INLEIDING

Het woord "Islam" betekent onderwerping aan Allah[1] en vrede in het Arabisch. Het betekent ook
vrede door het indienen van de Barmhartige God, door zijn leiding te volgen. Als de naam van de
godsdienst, kan het worden gedefinieerd als gevoel en weten dat Allah met ons waar we ook zijn;
doen van goede daden[2]; en af te zien van slechte akten met de bedoeling zich te beroepen op zijn
plezier en zijn genade.
"Islam" is een naam gegeven door Allah zelf aan deze religie in het heilige boek van
Mohammedanisme. Het is niet een naam gegeven door een marginale groep.
De islam is een manier getoond aan ons door Allah All-Knower, de wijzen ons leiden tot het grootste
succes[3].
De belangrijkste bron van de Islam is de Koran[4] dat is de heilige boek van de Islam. Dit boek werd
alleen aan Helderziende Muhammad geopenbaard[5] (De vrede is op hem) gedurende 23 jaar in de
7eeeuw. In de Quran de spreker als de eerste persoon is Allah, en de Helderziende Muhammad (de
vrede is op hem) gerelateerde zijn woorden aan de mensheid. In dit boek hebt u de mogelijkheid om
te lezen veel citaten uit de Koran.
Zoals Allah in de Koran zegt, is de Islam een belangrijk voordeel voor de mens:
Deze dag ik hebben geperfectioneerd voor u uw godsdienst,
En mijn gunst op u, voltooid
En voor u, hebben goedgekeurd
Islam als religie.[6]
(Quran: 5/3[7])
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2.1

DE ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN DE ISLAM

ISLAM IS GEBASEERD OP LOGICA

In het heilige boek van de Islam wordt Allah verwezen naar de begrippen van de logica, redeneren, te
weten, observeren en inzicht in de meer dan 1000 plaatsen. We hebben op de vraag, reden. In de
Quran verbiedt Allah na blindelings de veronderstellingen van onze maatschappij en onze
voorouders.
In de Islam zijn er geen dogma's. De manier om een moslim en een goede Moslim begint en gaat
door met het gebruik van logica. Dit sluit natuurlijk niet accepteren kennis gerelateerde uit logisch
betrouwbare bronnen.
Alleen degenen die intelligentie hebben worden beschouwd als verantwoordelijk in de Islam.
De islam is gemakkelijk te begrijpen. Allah zegt in de Koran:
Inderdaad, in het creëren van de hemelen en de aarde,

En de afwisseling van de nacht en de dag, zijn tekenen voor mensen van begrip.
Wie herinnert zich aan Allah[8] terwijl staan of zitten of [[9]liggend] op hun zijden
En nadenken over de oprichting van de hemelen en de aarde, [zeggen],
'Onze Heer, u heeft niet maken dit doelloos'
(Koran: 3/190-191)

Wij hebben de Koran gemakkelijk te begrijpen, gemaakt
Zo is er iemand die zal het erg?
(Quran: 54/40)
2.2

ISLAM IS GEBASEERD OP LIEFDEVOLLE ALLAH EN WORDT VAN HEM VOORZICHTIG

Hij[10] houdt van hen en ze hem liefhebben.
(Quran: 5/54)

Zeggen, [O Muhammad], "als je hou van Allah, en volg mij, [zodat] Allah zal van je houden en u uw
zonden vergeven. En Allah vergeeft en mild[11].”
(Koran: 3/31)

En [nog], onder de mensen zijn degenen die buiten Allah als gelijken [naar hem nemen]. Ze houden
hen als zij Allah [moeten] lief. Maar zij die geloven zijn sterker in liefde voor Allah.
(Koran: 2/165)
De gelovige in Mohammedanisme is klaar om zijn leven voor Allah. Hij[12] heeft een geliefde die
nooit verraadt, die is een, die altijd met hem, die niet zijn belofte breekt, die weldadige, barmhartig,
almachtig, in de buurt van, die heeft geen behoefte aan om het even wat, die de Schepper van alles,
die hem gevormd toen hij in de schoot van zijn moeder.
In deze wereld is er niemand hield meer dan Allah. En de liefde voor Allah wordt uitgeoefend in
Mohammedanisme in grote mate. Een Moslim bidt 5 keer per dag, zijn rijkdom voor Allah geeft,
geeft eten en drinken voor Allah wanneer vasten, probeert te goed doen en zich onthouden van het
doen van kwaad, om het plezier van Allah. Op deze manier de liefde voor Allah sterk gevoeld door
een moslim[13].Laten we luisteren naar Allah:
Zeggen, "inderdaad, mijn gebed, mijn riten van offer, mijn leven en mijn dood zijn voor Allah, Lord
van de werelden[14].”

(Koran: 6/162)
En aan de andere kant, de eerste persoon te voorzichtig van Allah is: de heer wie weet iedereen, en
wie is in staat om te doen wat hij wil.
Enkele van de relevante verzen uit de Koran zijn als volgt:
Wees voorzichtig met (uw plicht jegens) Allah,
En weet dat u samen met hem vergaderd zullen worden.
(Koran: 2/203)

En wanneer het is zeide tot hem: "Wees voorzichtig van (uw plicht jegens) Allah", hij wordt geleid
door arrogantie (meer) criminaliteit. Dus genoeg voor hem is de hel, en ergste inderdaad is die plek
om te rusten!
(Koran: 2/206)
Voorzichtig van Allah is om belangrijke redenen. Enkele van de redenen genoemd in de Koran zijn als
volgt:
Wees voorzichtig met (uw plicht jegens) dan Allah, dat je Bedankt geven kan.
(Koran: 3/123)

En wees voorzichtig van (uw plicht jegens) Allah; zeker is Allah vlug in rekening.
(Quran: 5/4)
Voorzichtig zijn[15] van Allah is vooral belangrijkste in dit leven, en zodra we zijn succesvol zijn liefde
is voor altijd. Allah laat ons weten een scène in het hiernamaals[16] waar staat een moslim zijn
gevoelens:
Zij zullen zeggen, "inderdaad, we waren eerder onder onze mensen bang (voor onaangenaam Allah).
Dus Allah gunst op ons en ons beschermd tegen de straf van het verzengende vuur.
Inderdaad, we gebruikten om smeken hem vóór.
Inderdaad, het is hij die de Beneficent, de genadige."
(Quran: 52/26-28)
En zoals zijn liefde en afkeer hoe we zijn afhangen, ze creëren diepe gevoelens van verantwoording
en verantwoordelijkheid.
Dus, beoogt een moslim toevluchtsoord van hem in hem. De relevante berichten van de
boodschappers geweest als volgt als verwante in de Koran:

"Dus vluchten naar Allah.
Inderdaad, ik ben u van hem een duidelijke waarschuwer.
En maak niet [als gelijke] met Allah een andere godheid. Inderdaad, ik ben u van hem een duidelijk
waarschuwer."
(Quran: 51/50-51)
2.3

ISLAM IS UITGEBREID

En We hebben geopenbaard u het boek als verduidelijking voor alle dingen en als leiding en
barmhartigheid en goede tijdingen voor de moslims.
(Quran: 16/89)
Allah is de All-kenner, heeft hij ons gegeven een begeleiding die ons in alle relevante en belangrijkste
zaken leidt zodat we succesvol kan zijn. Deze instructies geeft ons uitleg over alles, van een hoog
niveau perspectief.
Mohammedanisme behandelt alle aspecten van een menselijk wezen: onze sociale leven, ons privéleven, onze zakelijke leven, onze gebeden, onze manier van denken, wat te doen, hoe te, de
wetenschap, ons verleden, onze toekomst, onze prestatie-indicatoren, ethische normen, spirituele
ontwikkeling, onze doelen, ons lichaam, onze geest, ons universum, dit leven, het hiernamaals... Het
bevordert de mens, rijkdom, gezondheid, geest, de armen, de rijken, de economie, de Naties, de
buren, de verwanten, de mannen, de vrouwen, de kinderen, de families...
2.4

ISLAM IS UNIVERSEEL

Zeggen, [O Muhammad], "O mensheid, inderdaad ik ben de boodschapper van Allah aan u allen, van
hem aan wie de heerschappij van de hemel en de aarde behoort. Er is geen God behalve hem; Hij
geeft leven en veroorzaakt dood." Zo geloven in Allah en zijn boodschapper, de ongeletterde
Helderziende, die in Allah en zijn woorden gelooft, en volg hem dat je geleid kan worden.
(Koran: 7/158)
Islam ten opzichte van de mensheid, begon met de eerste man. En Islam was de boodschap aan de
mensheid door al zijn boodschappers van Allah. Bijvoorbeeld, in het volgende vers betreft Allah ons
de godsdienst van Abraham en zijn aanbeveling aan zijn kinderen over Moslim:
En Abraham geïnstrueerd zijn zonen [hetzelfde te doen] en [deed] Jacob, [zeggen]:
"O mijn zonen, inderdaad die Allah heeft gekozen voor u deze religie, zo niet sterven behalve terwijl
u moslims."
(Koran: 2/132)
De islam is niet beperkt tot elke natie, persoon, periode of geografische locatie.
Islam is de religie van de boodschappers van Allah, en Islam is de essentie van hun berichten. Volgens
één zeggen[17] van Helderziende Muhammad (de vrede is op hem), zijn er 124.000 profeten[18]door

wie Allah gaf zijn berichten voor de mensheid[19]. Adam, Noach, Abraham, Mozes, Jesus (de vrede is
op hen) waren slechts enkele van hen. Is een van de vereisten van de Islam te geloven in de
boodschappers van Allah. Bijvoorbeeld, een persoon die Mozes of Jesus-Christus ontkent (de vrede is
op hen) als boodschappers van Allah wordt niet beschouwd als een moslim.
Alle van de boodschappers gaf dezelfde boodschap: "Geloof in de één ware God en doen goede
werken." Dit is de essentie van de universele boodschap van de Islam.
Zelfs in de naam "Islam" zien we haar universaliteit: Islam is niet vernoemd naar de naam van de
Helderziende Muhammad (de vrede is op hem), maar religies zijn meestal vernoemd naar de
belangrijkste menselijke wezens voor elke godsdienst. Islam heet met een naam die de betekenis van
het begrip universele vrede en onderwerping aan Allah heeft.
Bovendien, zoals we in het volgende vers, Muhammad van de Helderziende zien (de vrede is op hem)
werd toegewezen als een boodschapper naar alle:
En We u niet hebt verzonden[20] behalve als een genade aan de werelden.
(Quran: 21/107)
In tegenstelling tot religies of ideologieën op basis van ras, Mohammedanisme verzoekt en
verwelkomt alle soorten mensen. Volgens de Islam zijn alle menselijke wezens de nakomelingen van
slechts één man en vrouw. Deze bijdragen veel aan de sociale rijkdom en openheid van moslims[21],
zoals zij de ingang van mensen van alle naties in de Islamitische Gemeenschap vergemakkelijken.
2.5

ISLAM IS GEBASEERD OP VREDE

Zoals benadrukt in het volgende vers, is het welzijn van de mens waardevol; om te werken voor het
zal positieve en langdurige gevolgen produceren:
Stuurt hij uit de hemel, regen en valleien stroom volgens hun capaciteit, en de torrent draagt een
stijgende schuim.
En van dat [erts] die ze in het vuur, geleid door de wens ornamenten en gebruiksvoorwerpen,
warmte is een schuim bevalt. Aldus geeft Allah [voorbeeld] waarheid en leugen.
Wat betreft het schuim verdwijnt het, [wordt] afgekant; maar wat betreft die ten gunste van de
mensheid, het blijft op de aarde.
Zo Allah presenteren voorbeelden.
(Quran: 13/17)
Islam betekent vrede en zoals we in het volgende vers zien, Allah nodigt ons te gedragen terecht
uit[22] voor iedereen met inbegrip van de ongelovigen[23]:
Allah verbiedt u niet van degenen die vecht u niet wegens godsdienst en doen u niet van uw huizen
van omgaan met hen vriendelijk en waarnemend terecht naar hen verdrijven. Inderdaad, Allah houdt
van degenen die rechtvaardig handelen.
(Quran: 60/8)

3

GELOOF VAN MOHAMMEDANISME ESSENTIALS

De boodschapper[24] heeft geloofd in wat afstammen was[25] aan hem van zijn heer en [dus hebben]
de gelovigen.
Alle [ze] hebben geloofd in Allah en zijn engelen en zijn boeken en zijn boodschappers, [zeggen],
"Wij maken geen onderscheid tussen een van zijn boodschappers."
En ze zei:
"We hoorden en wij gehoorzamen.
(Wij zoeken) Uw vergeving, onze Heer, en is de (definitieve) bestemming u. "
(Koran: 2/285)
3.1

ALLAH-DE ENIGE ECHTE GOD-

Inderdaad, ik ben Allah.
Er is geen God behalve Me, dus mij aanbidden en gebed voor mijn herinnering.
(Quran: 20/14)

3.1.1 GELOOF IN GOD ALS EEN ALGEMEEN CONCEPT
3.1.1.1 HET CONCEPT VAN GELOOF IN HET ALGEMEEN
Volg niet de weg van degenen die niet weten.
(Quran: 10/89)
Kennis is cruciaal voor succes. Bijvoorbeeld, borden een chauffeur die wil gaan naar zijn bestemming
heeft om te weten de manier, de betekenis van het verkeer, hoe te rijden... Als hij dit weet, kan hij
veilig gaan naar zijn bestemming; anders kan hij een verkeerde manier waar hij een groot ongeval
kan maken waar hij kan zelfs sterven opgeven. Zoals in dit eenvoudige voorbeeld moeten we kennis
hebben om onze doelen te bereiken.
Onze kennis wordt echter beperkt in alle dimensies[26] . Wij hebben geen kennis over bepaalde
grenzen met betrekking tot het verleden, de toekomst, de micro en macro niveau, over de aard van
de dingen, de interne en externe relaties tussen dingen[27] . Bijvoorbeeld, weten we niet de
toekomst; maar nog we beweren dat als we een appel morgen laten het zal naar beneden vallen.
Nogmaals, we weten niet wat er onder een bepaalde subatomaire niveau; Toch we definiëren de
kenmerken van een atoom, en geloven in die definitie[28] . Maar in feite, bijvoorbeeld als we niet
'alle' subatomaire niveaus weten, betekent dit dat we niet een zeker kennis over de atomen hebben;
onze kennis over de atomen is dan slechts een geloof[29] ; dus onze kennis over alles heeft een
dergelijke fundamentele beperking.
Bovendien zijn wij een deel van dit universum. Dus is onze kennis in ieder geval gedeeltelijk.

Dus, de noodzaak om maximale relevante kennis en de beperkingen van kennis kracht elke persoon
om te vormen van een profiel overtuiging over alle dingen die geen invloed op hem hebben kunnen.
De dingen die van invloed zijn ons bestaan niet alleen van de dingen die we kunnen volledig
omvatten of zie. Er kunnen ook onzichtbare dingen die ons als het zichtbare invloed kunnen
hebben[30] zoals benadrukt in de volgende verzen:
Dus zweer ik door wat u ziet
En wat u niet ziet
(Quran: 69/38-39)
En het zichtbare en het onzichtbare[31] zijn niet geïsoleerd van elkaar.
Ook, zoals wij niet alles volledig weten, voor alle menselijke wezens, met inbegrip van atheïsten, is
onze kennis over wat we zien natuurlijk gerelateerd aan onze overtuigingen over het onzichtbare.
En zoals benadrukt in de volgende verzen de tevredenheid alleen met de huidige kennis over het
zichtbare, de arrogante ontkenning van het onzienlijke kan leiden tot fout:
Integendeel, zij hebben geweigerd
Die zij niet in kennis omvatten
En waarvan de interpretatie nog niet is gekomen voor hen.
(Quran: 10/39)

En zij daarvan geen kennis hebben. Zij volgen niet behalve veronderstelling, en inderdaad, beroept
veronderstelling helemaal niet tegen de waarheid.
(Quran: 53/28)

En toen hun boodschappers hen duidelijke bewijzen ze exulted in de wetenschap dat zij (zelf)
bezeten.
(Quran: 40/83)
Vormt aldus een sterke overtuiging profiel correct is één van de grootste uitdagingen die ieder mens
gezichten[32].
Dus, vanwege onze beperkingen van de kennis en de schijnbare moet een idee over het onzichtbare
mensen hebben verschillende geloof profielen: onder die er mensen die heel weinig over het
onzienlijke zorg zijn en geloven en geniet van het zichtbare als het is. Er zijn mensen die niet hoop
kennis over het onzichtbare. Er zijn sommigen die beweren te kunnen zelfs de aard van het
onzienlijke bijvoorbeeld als non-existent te kennen. Er zijn mensen die de afgelopen of hedendaagse
geloof profielen zonder elke persoonlijke beslissing nemen. Er zijn mensen die alles hebben te aan de

fysieke krachten, wetten en relaties danken... Er zijn mensen die allemaal aan bepaalde mensen te
danken hebben...
De methodologie van de Islam is te erkennen onze beperkingen kennis van het onzienlijke en
vervolgens over het onzienlijke gebaseerd op de zichtbaar, in plaats van het onzienlijke ontkennen
inhoudingen te verrichten. In de Islam is de onmogelijkheid die sommige begeleiding van het
onzichtbare ons kan bereiken verworpen. En de hulp van de begeleiding van de waarheid wordt
geaccepteerd[33].
Logisch als de waarheid onafhankelijk van ons is, is om het even wie van deze benaderingen niet in
dezelfde mate van juistheid in vergelijking met de anderen.
De hoofdgroepen van geloof en hun methoden in onze context relevant zal worden toegelicht en
vergeleken met de methodologie van de Islam in de volgende onderdelen.
3.1.1.2 ISLAM EN DE ANDERE BELANGRIJKSTE BENADERINGEN MET BETREKKING TOT GOD
In dit deel zullen we enkele aspecten van sommige benaderingen met betrekking tot god. Wij geven
slechts een voorlopige informatie voor een beter begrip van het concept van god in de Islam. In een
later deel zullen we uitleggen het zeer geloof in Allah; en de argumenten met betrekking tot Allah zal
helpen voor een beter begrip van de andere benaderingen vanuit een islamitisch gezichtspunt.
3.1.1.2.1 ISLAM EN DE ATHEIST AANPAK
Inderdaad, die u naast Allah aanroepen zijn dienaren zoals jij. Dus een beroep op hen en laat ze
reageren op u, als u waarheidsgetrouw moet.
Hebben zij voeten met die zij lopen, of hebben ze handen met die zij houden, of hebben ze ogen met
oren die ze zien, of hebben zij met die ze horen?
Zeg: Call uw associates, dan een strijd (om te zegevieren) tegen mij en geef me geen uitstel.
(Koran: 7/194-195)
In atheïsme in het algemeen bepaalde relaties en krachten worden bepaald op basis van de
opmerkingen van het gedrag van de zaak. En vervolgens deze relaties en krachten worden
beschouwd als de oorzaken van wat er gebeurt om de één Schepper en de Sustainer vervangen.
Bijvoorbeeld vallen druppels regen samen. De val van de druppels volgens een bepaald rooster
leiden tot een relatie genoemd gravitation in atheïsme, en vervolgens de regen wordt verondersteld
om te vallen omdat gravitation[34]. Deze relatie wordt verondersteld te zijn absolute in dat er is
niemand die kan veranderen.
Echter, volgens Islam, het gedrag van de zaak niet leiden ons tot de ontdekking van één op één,
meerdere en absolute krachten of relaties die zal worden gedefinieerd als de echte oorzaken van dat
gedrag. Omdat dergelijke denken zou alleen een onjuiste en circulaire redenering dat de relatie die is
gedefinieerd als gevolg van de waargenomen entiteiten volledig zou worden beschouwd als de
oorzaak van deze observatie.Dit is ook omdat de elementen van wat we waarnemen geen hebben
ogen, oren, gedachten, doelstellingen en een permanente centrale macht onderling zodat zij in

harmonie optreden kunnen[35]. Dus de elementen van wat we waarnemen niet training en zij
moeten één zelfvoorzienend en absolute id[36].
In de Islam het gedrag die we waarnemen en een ware zwaartekracht relatie[37] zijn de gevolgen van
de onafhankelijke definitie en ontwerp van Allah die behoort. Daarom door het observeren van
kunnen dit gedrag ontdekken we hoe een object zich gedraagt en we voorspellen dat het zich op een
bepaalde manier om de omvang van de juistheid van onze waarneming en de relevante conclusies
gedragen zal. Deze voorspelling en berekening is mogelijk omdat degene die dit event mogelijk nu, in
het verleden of in de toekomst maakt is hetzelfde. Degene die het regelt in elk punt is hetzelfde.
Allah heeft volledige controle over de druppels[38] in de directe en indirecte manieren.
Deze analogie is van toepassing op alle materiële oorzaken en gevolgen voor die relatie[39], de
effecten die worden uitgegeven door de druppels[40] en hun zeer functies[41].
Allah gaf dingen gemeenschappelijke en verschillende functies zodat er harmonie, voorspelbaarheid,
consistentie, schoonheid binnen dingen. Hij zou hebben gekozen om dingen die niet zijn gerelateerd,
die onmogelijk te begrijpen zijn, die geen gemeenschappelijke/vergelijkbaar kader, ruimte-tijd, of
gemeenschappelijke kenmerken te maken[42]…
Dus wanneer een absolute en exclusieve self-existence van de zwaartekracht wordt geweigerd, moet
dan er één macht waarmee wordt gedefinieerd en maakt het, de oorzaken en gevolgen[43].
Ook in atheïsme; iets dat niet rechtstreeks door onze ervaringen van het verleden/present via onze
sensaties rechtvaardigen te is verworpen. Er is geen persoonlijke kracht boven de menselijke wezens
of boven de wezens die we direct zien. Deze bewering vereist een volledige kennis over het
onzichtbare.
Opnieuw in atheïsme het zichtbare wordt gezien als zelfvoorzienend: als alles zichtbaar een geheel in
hen vormt zij hoeven niet alle steun van het onzienlijke. Dingen kunnen bestaan, houden zich,
verplaatsen, handelen in harmonie, ook al ze niet de mogelijkheden om na te denken hebben, te
plannen, te zien, te horen... Deze bewering vereist een volledige kennis over de zichtbaar.
In de Islam is het echter alleen Allah die All-Knower is zoals we in de volgende zien[44]:
Inderdaad, wie geschil betreffende de tekenen van Allah [] ongeoorloofde gekomen aan hen
Er is geen binnen hun borsten behalve trots,
[de omvang van] die zij niet kunnen bereiken.
Zo zoeken hun toevlucht in Allah.
Het is inderdaad, wie de All-hoorzitting, de Alziende is[45].
(Quran: 40/56)
Een ander voorbeeld over de concepten die god in atheïsme vervangen is toeval: sommige dingen
gebeuren of bestaan door toeval. Bijvoorbeeld zijn als er miljarden sterrenstelsels, systemen als het
zonnestelsel kunnen bestaan bij toeval; en in een aantal van dergelijke planetaire systemen is het
waarschijnlijk is dat planeten zoals onze bestaan; en in sommige van de planeten zoals de onze, is het

waarschijnlijk is dat de levensomstandigheden bestaan; en in sommige van deze planeten is het
waarschijnlijk is dat levende formulieren bestaan; …
Dit is gebaseerd op de volgende aannames: eenvoudiger dingen komen samen kunnen vormen
compliceren dingen; Er is een niveau van dingen waar de dingen zijn volledig eenvoudig, op dat
niveau zij vereisen geen voorwaarden en ze zijn zelfvoorzienend, zelfvoorzienend. En zoals we in het
volgende vers zien, deze veronderstelling is niet aanvaardbaar, want Allah niet de god van alleen
compliceren dingen is:
Hij is de heer van alle dingen.
(Koran: 6/164)
De kracht van het maken en ondersteunen van Allah moeten dingen op alle niveaus. Daarom dingen
op een bepaald niveau kunnen nooit volledig worden verklaard met dingen die op "" lager niveau zijn
of met dingen in een eerder stadium, omdat dingen op elk niveau bepaalde voorwaarden moeten, en
in ieder geval dingen op de lagere niveaus effectief zijn. Het bestaan van dieren bijvoorbeeld volledig
kan niet worden verklaard door de evolutie en moleculen, omdat geen van de moleculen, atomen,
de ANI's... is zelfvoorzienend.
Ook verhogen de bedragen van atomen, moleculen, chemische of biologische gebeurtenissen niet de
ultieme kans op het uiterlijk van elk levend wezen. Zoals te zien in het volgende vers, is het creëren
van de hemelen en de aarde niet iets minder complex dan de oprichting van mensenhandel of
andere vormen van leven:
Het creëren van de hemelen en de aarde is groter dan de schepping van de mensheid, maar de
meeste van de mensheid niet weet.
(Quran: 40/57)
Ook tijdens het gebruik van toeval en waarschijnlijkheden, de veelheid van dingen moet rekening
worden gehouden als een beperkende factor ook: als men zegt: de meer nummer van
melkwegstelsels, de meer de bestaan waarschijnlijkheid van planetaire systemen als de onze; Dit is
slechts gedeeltelijk waar. Als geheel, kan de veelheid van de sterrenstelsels op één manier verhogen
de waarschijnlijkheid van de bestaan van planetaire systemen als de onze; echter, hoe groter de
veelheid van de sterrenstelsels, hoe groter de behoefte aan een veelheid van voorwaarden. Met
andere woorden, terwijl de toevoeging van elk atoom de kans op bestaan van een planetaire
systeem verhoogt, vermindert het de kans voor het bestaan van het totale bedrag van atomen[46]
met inbegrip van deze extra atoom.
3.1.1.2.2 ISLAM EN DE AGNOSTISCH AANPAK
Agnostisch geloof en de methodologie is gebaseerd op de erkenning dat als menselijke wezens we
kan niet omvatten de waarheid en de god buiten onze verleden/present ervaringen die betrekking op
onze sensaties als het zien hebben, aanraken... Volgens deze aanpak de mogelijkheid van het bestaan
bestaat van wat buiten het zichtbare, maar als mens is hebben we niet de capaciteit om het te weten.
Dus, wij niet weten of er sprake is van enige persoonlijke macht boven de menselijke wezens en
boven wat we zien.

De benaderingen van de Islam en agnosticisme delen het feit dat menselijke wezens hebben
beperkingen in termen van de kennis met betrekking tot het onzichtbare.
Islam is echter fundamenteel verschilt van het agnosticisme in twee opzichten:
In de eerste plaats is vooral er de één Schepper die de schepping teweeg maakt; Er is dus een
functionele relatie tussen de Schepper en de schepping teweeg; daarom gebaseerd op het zichtbare,
kunnen we enkele conclusies over het onzienlijke en over de Schepper.
Ten tweede, zoals gezien in het deel van de uitzondering van de hieronder vers, deze schepper heeft
de macht om te delen met de mens enige kennis die relevant is voor hen. Dit wordt verduidelijkt in
het volgende vers:
En zij omvatten geen zaak van zijn kennis
Met uitzondering van wat hij wil.
(Koran: 2/255)
3.1.1.2.3 ISLAM EN OVERTUIGINGEN GROTENDEELS GEBASEERD OP COMMUNICATIE
En wanneer er tot hen wordt gezegd, "Follow hetgeen Allah heeft nedergezonden"
Ze zeggen, "Maar we zullen volgen die wij vonden dat onze vaderen beoefenen."
Hoewel hun vaderen niets begrepen, noch waren zij geleid?
(Koran: 2/170)
Overtuigingen voornamelijk gebaseerd op communicatie zijn voor een groot deel gebaseerd op het
accepteren van de inhoud van afgelopen communicatie, heilige boeken of tradities zonder uitvoerig
rekening houdend met de logische inhoudingen op het zichtbare.

In de Islam is de gesproken en geschreven communicatie van de Schepper een herinnering en het
bevat een methodologie van denken. Het oorspronkelijke bericht van de Schepper is het heelal;
observatie en arrest zijn kritisch. En elke persoon komt individueel verantwoordelijk voor de
besteding van de inspanningen om te weten te komen over de waarheid. Ook is hij uitgenodigd om
het filter met zijn logica de mededeling komt naar hem van zijn tijdgenoten en zijn voorouders. De
volgende verzen verwijzen naar dit feit:
En reciteren aan hen het nieuws van Abraham,
Toen hij zei dat zijn vader en zijn volk, wat u aanbidden?
Zij zeiden: wij aanbidden van idolen en blijven aan hen gewijd.
Hij zei: hoor ze u als u smeken?
Of zij profiteert u of ze schaden?
Ze zeiden, maar wij vonden dat onze vaderen doen dus.

(Quran: 26/69-74)

En elke één van hen zal komen aan hem individueel op de dag van verrijzenis.
(Quran: 19/95)

Zeggen, ' O mensen van het Heilige Schrift[47]komen op een woord dat billijk is tussen ons en u dat
wij niet zullen aanbidden behalve Allah en om het even wat niet aan hem koppelen en elkaar niet te
nemen als lords in plaats van Allah. "
Maar als zij zich afwenden, dan zeggen, "Getuigen dat wij Moslims [voorleggen aan hem]."
(Koran: 3/64)
Een groep van de overtuigingen die zijn vooral gebaseerd op de mededeling is polytheïsme. De
polytheist vult het vacuüm van kennis door het toewijzen van bevoegdheden aan wat hij/zij neemt.
Deze bevoegdheden toegewezen expliciet of impliciet mei worden als het zien, horen,
zelfvoorzienend, zelf-organiserende, communiceren...
Bijna alle religies dan de Islam met inbegrip van atheïsme, agnosticisme, pantheïsme en enzovoort
delen dergelijke common grounds met polytheïsme. Bijvoorbeeld in polytheïsme die bepaalde
bevoegdheden zijn toegewezen aan de idolen de mens gemaakt, of aan de zon, maan en zelfs
bepaalde menselijke wezens die worden geïdentificeerd als goden door de mens. Op dezelfde manier
in atheïsme worden bepaalde bevoegdheden toegewezen aan de zaak, voorwerpen of entiteiten
door de mens. En een atheïst aanpak maakt generalisaties: wanneer een experiment is klaar, de
gevolgen ervan zijn gegeneraliseerd universeel, en de entiteit gebruikt in dat experiment wordt
gegeven bepaalde kenmerken. Bepaalde relaties zijn genoemd. En dan is er een object dat bepaalde
bevoegdheden heeft. Als een ander wijzigingen experiment zijn de eerdere bevindingen onder
bepaalde omstandigheden dan de bevoegdheden of kenmerken opnieuw gedefinieerd. Wat is
uitgevonden en bekend tot op zekere hoogte wordt uitgebreid tot wat onbekend, is zoals in het
volgende:
"U dienen niet naast hem maar namen die u hebt genoemd, u en uw vaderen."
(Quran: 12/40)
Een citaat van Allah uit een gelovige is in dit verband relevant:
"Hier zijn onze mensen instellen van goden naast hem. Als slechts zij zou kunnen enig bewijs bieden
ter ondersteuning van hun stand! Wie is meer kwaad dan degene die produceert leugens en hen
kenmerken aan Allah?"
(Quran: 18/15)
Deze aanpak is prettig voor een menselijk wezen, daar het vereist dat de afwijzing van elke
persoonlijke macht boven de mens of boven wat de mens kan beheren. Deze aanpak is niet vereist

voor het indienen van een persoonlijke macht hoger dan de mens. Het vereist bewonderende dingen
die de mens gemaakt, zoals idolen/statuten met ogen, oren, gemaakt door de mens of krachten en
relaties gedefinieerd door de mens... Deze aanpak staat dat fysieke entiteiten op het niveau van een
menselijk wezen kunnen maken van dit universum bestaan. Echter, deze aanpak kan niet hebben
enig bewijs ondersteunt zichzelf zoals het is zeer gedeeltelijke, subjectieve en haar conclusies
onderhevig aan verandering zijn.
In het volgende vers zien we een verwijzing naar de motivatie ten grondslag liggen aan een dergelijke
aanpak:
Heb je degene die als zijn god zijn eigen verlangen neemt? Dan zou u verantwoordelijk voor hem?
(Quran: 25/43)
3.1.1.3 IEDEREEN GELOOFT IN EEN OF MEER GODEN OF IN DINGEN DIE OVEREENKOMEN MET HET
CONCEPT VAN GOD
Elke partij verheugt zich in dat wat met zichzelf.
(Quran: 23/53)
Een van de definities van het concept van god kan worden 'de oorzaak van alle' kunnen we
gedeeltelijk concluderen uit de volgende verzen:
Zeg: "Alles is van Allah."
(Koran: 4/78)

Dat is Allah, uw heer;
Er is geen God behalve hem,
De Schepper van alle dingen.
(Koran: 6/102)
Iedereen gelooft in bepaalde verklaringen voor wat hij merkt. Met andere woorden, met
uitzondering van het onbewuste, iedereen gelooft in bepaalde ding dat correspondeert met god. Het
hoogste niveau van elk individu uitleg voor alle hij observeert komt overeen met het concept van
god[48] in de Islam. Bijvoorbeeld, een bepaalde christen kan geloven dat Jesus-Christus (de vrede is
op hem) is hij van wie alles komt; dus voor deze Christian Jezus komt overeen met god. Bijvoorbeeld,
kan een atheïst geloven dat de fysieke krachten en relaties dingen waardoor alles gebeurt zijn; dus
voor deze atheïst deze fysieke krachten en relaties met het concept van god overeen. Natuurlijk kan
al deze niet waar op hetzelfde moment, want ze verschillend zijn.
Dus, op basis van de bovenstaande definitie dat god is de oorzaak van alle, de discussie niet mag
worden op of God bestaat of niet[49]. Eerder moet worden op wie de echte God is, en die de echte
oorzaak van alle is. De echte God is een groep verwante of ongerelateerde fysische wetten en

krachten, de god van de zon of god van de maan, een menselijk wezen... of is hij iemand die
zelfvoorzienend en onvergelijkbaar met al deze dingen?
3.1.2 ER IS GEEN GOD DAN ALLAH: DIT UNIVERSUM EN ZIJN ONDERDELEN ZIJN NIET ABSOLUUT, ER IS
SLECHTS ÉÉN ABSOLUTE MACHT
Dus, weet dat:
Er is geen god dan Allah.
(Quran: 47/19)

Dienen van Allah, en geen anderen met hem.
(Koran: 4/36)

En [vermelding, O Muhammad], toen Luqman zei aan zijn zoon terwijl hij was instrueren hem, 'O,
mijn zoon, niet associëren [iets] met Allah. Vereniging [met hem] is inderdaad groot onrecht[50].”
(Quran: 31/13)

Allah vergeeft niet dat een partner moet worden toegeschreven aan hem[51].
Hij vergeeft (alle) behalve dat aan wie hij wil.
Wie toeschrijft partners aan Allah, heeft hij inderdaad een enorme zonde uitgevonden.
(Koran: 4/48)
Gedeeltelijk als hierboven uiteengezet, meerdere goden in de vorm van afgoden, of de zon of de
maan of goden in de vormen van fysieke krachten of relaties hoeft niet elke grondslag en sterk zijn
verworpen in de Islam. De mens of andere delen van dit universum zijn niet delen,
vertegenwoordigers, vormen en versies van Allah.
Dan als wij het valse goden weigeren, wij samen met de ware God zoals in de ervaring van Abraham
zullen (de vrede is op hem):
En dus hebben wij Abraham tonen het rijk van de hemelen en de aarde die hij zou onder de bepaalde
[in geloof].
Dus toen de nacht bedekt hem [met duisternis], zag hij een ster. Hij zei: "Dit is mijn heer." Maar
wanneer zij ondergaat, zei hij, "ik niet die verdwijnen."
En toen zag hij de maan stijgen, zei hij, "Dit is mijn heer." Maar wanneer zij ondergaat, zei hij, "Tenzij
mijn Heer mij leidt, ik zeker zullen onder het volk verkeerd gegaan."

En toen zag hij de zon stijgt, zei hij, "Dit is mijn heer; Dit is groter." Maar wanneer zij ondergaat, zei
hij, "O mijn volk, inderdaad ik ben vrij van wat je met Allah associëren.
Inderdaad, heb ik draaide mijn gezicht naar het hij die de hemelen en de aarde, gemaakt hellingproef
naar waarheid, en ik ben niet van degenen die anderen koppelen aan Allah."
(Koran: 6/75-79)
Diep van binnen iedereen er is of was het geloof in Allah: op een zeker moment ondervraagd terwijl
wij had niet uitgevonden valse goden Allah onze zielen tot stand heeft gebracht, ons en wij zijn allen
getuige geweest van hem wordt onze heer. Dit wordt uitgelegd in het volgende vers:
En [vermelding] toen uw Heer nam van de kinderen van Adam van hun rug hun nakomelingen en
maakte hen getuigen van zichzelf, [zeggen aan hen], "ben ik niet uw heer?" Zij zeiden: "Ja, hebben
we getuigd." [Dit] opdat je op de dag van verrijzenis zeggen moet, "Inderdaad, we waren hiervan niet
op de hoogte."
(Koran: 7/172)
3.1.3 DE METHODOLOGIE OM TE BEGRIJPEN WIE ALLAH IS EN ENKELE SLEUTEL FEITEN MET
BETREKKING TOT HEM DAT WE IN ONS UNIVERSUM WAARNEMEN
Zeggen:
"Dit is mijn manier.
Ik roep Allah met zeker kennis,
Ik en wie volgt na me."
(Quran: 12/108)
3.1.3.1 ALGEMENE METHODOLOGIE
In de Islam begint de methodologie te begrijpen Allah met de gevoelens van dankbaarheid,
zorgvuldigheid, observatie van het heelal en redeneren.
Bijna elke persoon die dankbaar en voorzichtig zou deze vragen: waar alle gunsten die we ervaren
vandaan? Waar de pijnlijke dingen vandaan? Waarom was ik geboren? Waarom te leven? Bijna elke
logische persoon zou willen vragen: waarom wat we waarnemen is de manier waarop het is?
Toen we enige inspanning zou uittrekken om te observeren en redeneren over wat we waarnemen.
Dan als een product ons een idee over de producent, geeft zodat dit universum ook ons - de
gelovigen - een idee over de maker geven zal. Bijvoorbeeld, als je de Sultanahmet moskee ziet, hij zal
hebben een idee over de architect, dat hij bepaalde capaciteiten over wiskunde, schoonheid, team
building heeft, financiering, planning, enzovoort. Als dit geeft het universum, die we observeren ons
ook ideeën over de maker.

De Schepper is niet aan ons, we zijn voor de Schepper, daarom, is hij niet volgens onze
verwachtingen; maar hij is volgens zelf en volgens de juiste conclusies die we kunnen maken onder
zijn leiding over wat we objectief in het universum waarnemen. Allah zegt als volgt:
Maar als de waarheid hun wensen had gevolgd, de hemelen en de aarde en wie is in hen zou hebben
geruïneerd.
(Quran: 23/71)
In dit opzicht maakt in de Quran, Allah veel verwijzingen naar de fysieke, biologische, astronomische
feiten en gebeurtenissen.
Alles in dit universum is een teken dat ons de eenheid, de bevoegdheden en bepaalde kenmerken
van Allah toont.
Als niets anders dan Allah is geen zelfvoorzienend noch Schepper, alles is het resultaat van de
kenmerken van Allah. Daarom toont alles ons bepaalde kenmerken van Allah[52]. Hieronder zijn
enkele voorbeelden.
3.1.3.2 VOORBEELDEN
3.1.3.2.1 VELE SOORTGELIJKE DINGEN
En het is hij die produceert tuinen trellised en untrellised, en datepalms, en gewassen van
verschillende vorm en smaak (de vruchten en de zaden) en olijven en granaatappels, soortgelijke en
ongelijke.
(Koran: 6/141)
In ons universum constateren we meerdere dingen die dezelfde of vergelijkbare. Bijvoorbeeld, zijn er
miljarden elektronen, miljarden soortgelijke atomen, planten en dieren... Bijvoorbeeld de elektronen
zijn onderscheiden entiteiten, maar ze lijken en zijn onderworpen aan dezelfde regels.
En als dit universum is wiskundige[53], of we kijken micro of macro niveaus; of in het verleden of in
de toekomst, we altijd dezelfde situatie in alles te observeren. Wat is de schaal, kunnen we verdelen
in verschillende afmetingen en delen die verschillend zijn maar die dezelfde of vergelijkbare hebben.
Dit toont ons dat de bron van alles hetzelfde is en dat alles is gemaakt en ondersteund door de
dezelfde Schepper, Designer. Anders, wij niet zouden kunnen waarnemen zelfs twee soortgelijke
elektronen.
3.1.3.2.2 -MET INBEGRIP VAN CAUSALITEIT - DINGEN ZIJN DELEN VAN SYSTEMEN
Gezegend is hij in wiens hand heerschappij, en hij is over alle dingen bevoegde
[Hij] gemaakt die dood en het leven om te testen u welke van u is het beste in daad
En hij is de Majestic, de vergeeft [en] die zeven hemel in lagen gemaakt.
U ziet niet in de oprichting van het Mildst strijdigheid.

Dus terug (uw) visie (naar de hemel); ziet u alle einden?
Ga vervolgens terug (uw) visie nogmaals twee keer.
(Uw) visie zal terugkeren naar je vernederd terwijl het vermoeid.
(Quran: 67/1-4)
Een ander teken van de eenheid van de Schepper van al is dat alles in dit universum onderdeel van
systemen is.
Een elektron in onze ogen kan deel uitmaken van een atoom, van een cel, voor onze ogen, van onze
hoofd, van ons lichaam, van het zonnestelsel... of het kan deel uitmaken van andere systemen.
Onze ogen, onze oren, de aarde, de maan, de zon, een steen, een vogel... ze zijn alle delen van
systemen. Welke monster we nemen, welke foto die we zullen we zien dat het deel van systemen
uitmaakt en systemen en delen van systemen bevat. Alles is functioneel in verband met veel dingen.
Ze hebben allemaal betekenissen in termen van functionaliteit en ten opzichte van anderen. We
kunnen dit zien zelfs binnen gelijktijdige dingen in een foto die we nemen. De causaliteit is ook
slechts een deel van dit geheel en slechts een gevolg van de eenheid boven alles.
Aan de andere kant, hoewel de delen nog niet de kracht om te plannen, te organiseren of te
analyseren ze bestaan en zij handelen in harmonie binnen en buiten zichzelf.
De dingen die vormen van systemen en harmonieus handelen tonen dat zij worden gedefinieerd
door een Schepper en dat zij onder de controle van dit Schepper en Sustainer zijn. Anders geen
systeem kon houden haar bestaan, en we niet zouden kunnen doen wetenschap, om te begrijpen
iets te voorspellen, om te berekenen, als u wilt uitvinden...
Zoals we in de volgende verzen zien, is alles "onderwerp" de besluiten van Allah:
Dan zien zij niet naar de kamelen hoe ze werden gemaakt?
En naar de hemel hoe het werd opgevoed?
En op de bergen hoe ze werden opgericht?
En op de aarde hoe het was verspreid?
Zo herinneren, [O Muhammad]; u bent slechts een herinnering.
U bent niet over hen een controller.
(Quran: 88/17-22)
Nogmaals, zoals we in de volgende verzen, onze hoorzitting capaciteit, ogen, harten en de aarde zien;
ze zijn allemaal voor een reden; en in deze zin zijn onder één eenheid:
En het is hij die geproduceerd voor u horen en visie en hart; weinig zijn u dankbaar. En hij is het die u
heeft vermenigvuldigd in de aarde en tot hem zullen u worden verzameld.

(Quran: 23/78-79)
Ook alle wezens bestaan om vele redenen, en ze zijn gelijkaardig aan ons in bepaalde aspecten, zoals
in het volgende vers:
En er is geen schepsel op [of in] de aarde of vogel dat met de vleugels, vliegt behalve dat ze
gemeenschappen zoals u zijn.
(Koran: 6/38)
En als we in het volgende vers merken, alles verheft hem, en alles is de dienaar van Allah, en ze zijn
opgelopen door Allah:
De zeven hemelen en de aarde en wat er in hen verheerlijken hem. En er is niet een ding, behalve dat
het [Allah] door zijn lof verheft, maar u niet begrijpen hun [weg van] verheerlijking. Inderdaad, is hij
ooit verdraagzame en vergevingsgezind.
(Quran: 17/44)
3.1.3.2.3 DE SEQUENTIËLE EENHEID
En het is hij die de winden als goede tijdingen voor zijn genade zendt, en We sturen naar beneden
van het zuivere water van de hemel, dat kunnen We tot leven waardoor een dode land brengen en
als drank geven aan die We van talrijke vee en mannen gemaakt.
(Quran: 25/48-49)
Ons vermogen om met anderen dingen binnen de dimensie tijd toont ons ook de eenheid boven alles:
de regen druppels, dan de zaden splitsen, dan de planten groeien, en vervolgens de dieren de
planten eten... De sequentiële harmonieuze gebeurtenissen tonen vooral de macht. Alles heeft een
richting, heeft een doel.
Als het regent, heeft Allah al doelen in de regen. Maar volgens de ongelovig benadering, de regen is
gewoon een geïsoleerde fysieke gebeurtenis; Als het regent, heeft niemand ieder doel te produceren
door te regenen.
Nochtans, echte leven is niet zoals de illusie van een film. In een film vinden wij bijvoorbeeld dat we
een vliegende vogel zien, hoewel er slechts statische afbeeldingen die na elkaar bij een bepaalde
snelheid komen. Als we op de afdaling van de regen in reële termen van tijd, tot in het kleinste detail
inzoomen, wij een echte kan niet bereiken niveau waar er alleen een foto is. In elk niveau is er een
beweging, energie, een richting. Dus, in feite, als we op de dimensie van tijd inzoomen, we altijd zien
dat de oorzaken en de resultaten samen zijn. Geen niveau zullen we kunnen zien alleen de resultaten,
of alleen de oorzaken. Dus de oorzaken niet worden beschouwd als geïsoleerd van de resultaten[54];
en ze kunnen niet worden beschouwd als de ultieme oorsprong van wat we waarnemen.
Dus, het verleden is gebaseerd op de toekomst, aangezien de toekomst is gebaseerd op het verleden.
En alles is gebaseerd op de wil van de één Allah, zoals we zien in het voorbeeld in de volgende verzen:
En (We) verzonden naar beneden, van de regenwolken, stromende water; dat We daarmee weer
graan en kruiden brengen kunnen.

(Quran: 78/14-15)
Hier vindt u verdere bijzonderheden met betrekking tot de sequentiële eenheid in deel 3.6 onder de
rubriek "Destiny".
3.1.3.3 DINGEN ZIJN ONDERHEVIG AAN VERANDERING
Zeggen,
"O Allah, eigenaar van soevereiniteit, u soevereiniteit aan wie u zal geven en je soevereiniteit uit de
buurt van wie u zal nemen.
Je eer wie u en verootmoedigt u wie u zal.
Is [alle] goed in de hand.
Inderdaad, je bent over alle dingen bevoegde.
Zorgt u ervoor dat de nacht op te treden op de dag, en zorgt u ervoor dat de dag to enter de nacht;
U brengt de levenden uit de doden, en u brengt de doden uit de levenden.
En u geeft bepaling aan wie u zal zonder account."
(Koran: 3/26-27)
Als we constateren dat het heelal, zien we dat de onderdelen onderhevig aan verandering zijn. Er is
bijvoorbeeld de dood, is er het leven; Er is de nacht is er de dag. Dit is ook de situatie in subatomaire
niveaus en galactische niveaus.
En als de onderdelen van een geheel onderhevig aan verandering zijn, dan zijn geheel is ook
onderhevig aan verandering. Bijvoorbeeld, als ik kan smelten en wijzigen van de onderdelen van een
auto, kan dan ik herontwerp en wijzigen van de auto. Daarom kan dit universum, met inbegrip van
alle van de materie, de fysische wetten, haar biologische regels en zijn geheel worden ontworpen en
gemaakt in verschillende vormen, structuren.
Sommige mensen beweren dat ze alles met de fysische wetten, relaties, enzovoort uitleggen kunnen;
volgens hen is vanwege de fysische wetten en zo verder, dit universum wat moest worden; Daarom
is er geen behoefte aan een god.
Volgens Quran echter alleen Allah is absoluut en iets anders is onderworpen aan zijn wil. En zoals
benadrukt in het bovenstaande citaat van Quran samen met het concept van verandering, hij is in
staat om te doen wat hij wil. Niets die we in ons universum observeren, met inbegrip van de fysieke,
relaties is absoluut. Allah kan maken of universa waar fysieke regels, relaties verschillende zijn hebt
gemaakt.Uiteindelijk uitleggen waarom wat we waarnemen gebeurt kunnen dus geen dergelijke
fysieke regels of relaties worden gebruikt. En daarom is deze hele universum is niet een structuur die
moest worden.
Er zijn voorbeelden die aantonen dat niets absoluut behalve Allah is in de Quran. Het volgende is een
van hen:

(Allah zei :)
'En wat is dat in je rechterhand, O Mozes?"
Hij zei:
"Het is mijn personeel; Ik mager op, en ik breng naar beneden bladeren voor mijn schapen, en ik heb
daarin andere toepassingen."
[Allah] zei; "Throw it neer, O Mozes."
Dus hij het naar beneden gooide, en daarop het een slang was, snel.
[Allah] zei, "het grijpen en vrees niet;
We zullen terug naar de voormalige staat."
(Quran: 17-20-21)
Als door een fysieke regel ik iets in Turkije, maar niet in Duitsland uitleggen, dan is deze regel niet
een volwaardig fysieke regel in feite. Evenzo, als door een regel ik iets alleen in dit universum, maar
niets buiten dit universum uitleggen, deze regel is niet een absolute regel.
Dit universum zelf is een speciaal ontworpen universum. Dit universum is net een keuze van Allah.
Het is niet de volledige en absolute waarheid.
Dus als verschillende soorten universa kunnen bestaan, de huidige wetenschappelijke verklaringen
altijd lokale uitleg zijn. En ze zijn niet absoluut. Als we hen als absolute nemen, deze aanpak niet zal
wetenschappelijke en onze kennis potentiële kunstmatig beperkt.
Enige kennis aan wetenschap gerelateerde hangt af van onze waarnemingen. Als onze opmerkingen
verschillend waren, zou onze wetenschappelijke kennis zijn ook verschillende. Bijvoorbeeld, beweert
de wetenschap uit te leggen waarom de pen gaat naar beneden wanneer ik het laat. Echter, als het
gaat omhoog wanneer ik het laat, de wetenschap zou beweren het eens uitleggen. Onze
wetenschappelijke kennis is reactief van aard. Dus het wordt niet uitgelegd waarom dingen zijn zoals
ze zijn, maar het verklaart tot op zekere hoogte hoe dingen gebeuren.
Volgens de Islam, Allah geeft zijn schepselen hun kenmerken en maakt ze gebeuren. Dus, de fysieke,
biologische... regels zijn om praktische redenen noodzakelijk en ze verhogen de grootheid van de
kunst van Allah, de schoonheid en harmonie in wat we waarnemen. We moeten deze regels en
functies te begrijpen "hoe" dingen gebeuren, zodat we gebruiken kunnen, zodat wij machines,
verzinnen kunnen zodat we kunnen het oplossen van problemen... Maar ze zijn niet absoluut. Dat
zijn gedeeltelijke uitleg van de ervaren gebeurtenissen.
Volgens de Islam is de uiteindelijke oorzaak van wat we zien en wat we niet waarnemen de een
Schepper en de één Sustainer. Daarom is beschouwen als absolute bepaalde relaties die kunnen
worden ontworpen anders en zijn aan hen wat we waarnemen niet aanvaardbaar.

Dus, als dit universum slechts een van de alternatieven is, dan alleen degene die heeft gekozen voor
het huidige alternatief absolute is, en dus "er geen god is" "behalve Allah" die de algemene kracht
over elk ding heeft.
3.1.3.4 DINGEN ZIJN PASSIEVE -IN RELATIE TOT DE MACHT MAKEN VAN ALLAHNiet verslagen aan de zon of de maan,
maar ook aan Allah, die ze zijn gemaakt.
(Quran: 41/37)

Hebben ze voeten waaraan zij lopen?
Of hebben ze handen waarmee ze staken?
Of hebben ze ogen waarmee ze zien?
Of hebben ze oren waaraan zij horen?
Zeggen, [O Muhammad],
"Bel uw 'partners' en vervolgens samenspannen tegen mij en geef me geen uitstel."
(Koran: 7/195)
Elk ding heeft een bestaan als gevolg van de wil, macht en kennis van Allah. De elementen van een
ding en de systemen waarin dit ding hebben ook dergelijke een bestaan als gevolg van de wil, macht
en kennis van Allah. Deze relatie tussen Allah en om het even wat is uniek. Er is geen vergelijkbare
relatie onder dan Allah. Dit is in parallel met het fundamentele feit van de Islam vermeld in het
volgende vers:
Er is geen god dan Allah.
(Koran: 3/62)
Bijgevolg is er geen object die we waarnemen zelfvoorzienend of absolute. Als ik zeg 'deze tabel is
kleine', zelfs de functie van kleinheid behoort niet in feite naar deze tabel, deze functie is niet in deze
tabel. De tabel is klein slechts relatief naar iets anders. Hetzelfde geldt voor de delen van de tabel.
Deze analogie geldt voor andere functies van de tabel, met inbegrip van de massa, zijn energie, zijn
functionaliteit, zijn kleur... Dit is niet alleen voor ons begrip maar ook voor het zeer en voor de zeer
kenmerken van de tabel.
De tabel kan niet hebben functie meer dan iets anders behalve als het samen met andere dingen is
gedefinieerd als deel van een gevestigde coördinatensysteem met al haar delen, gedefinieerd door
de dezelfde opsteller.
Zo, elk van de dingen die we observeren, moet de eenheid van de schepper "One" en de "One"
Sustainer boven hen om te bestaan en om van alles betekenen.

De eenheid van Allah is bovenal bondig uitgelegd in de volgende verzen:
Zeggen:
"Hij is Allah, de ene,
Allah is de zelfvoorzienend[55]
Hij verwekt noch geboren.
En er is geen vergelijkbaar met hem."
(Quran: 112/1-4)
Zoals we in het volgende vers zien, heeft alles wat bestaat de maatregel in de ogen van Allah:
En alles wat met hem is door (wegens) maatregel.
(Quran: 13/8)
Daarom is er slechts één God en zonder zijne eenheid vooral niets kan bestaan, niets kan betekenen
niets, niets kan kenmerken hebben. Er zijn geen andere goden gelijktijdig of na elkaar. Hij is een God
alle-omringt. Hij is de ultieme en onmiddellijke oorzaak van alles. Hij is niet een gedeeltelijke oorzaak.
3.1.3.5 ENKELE ANDERE FEITEN DIE ONS VOORAL DE EENHEID VAN ALLAH TONEN
En niet afwezig van uw Heer is een [deel van een] Atoom van gewicht binnen de aarde of de hemel of
[iets] kleiner is dan of groter, maar dat het in een duidelijk register.
(Quran: 10/61)

Gezegend is hij in wiens hand is de soevereiniteit, en hij is in staat om alle dingen te doen.
(Quran: 67/1)
We zien andere voorbeelden waaruit blijkt dat er een eenheid boven elk ding en boven alles.
Bijvoorbeeld, als ik druppel een pen op de grond, weet ik dat totdat het bereikt de grond, de aarde
op een bepaalde hoek draaien zal of een foton op een ster een bepaalde afstand gaat. Het foton een
millimeter kan niet doorgaan zonder de pen procedure een bepaalde afstand, en vice versa.
We gaan in de micro niveaus diep, maar achteruit gaan we in de tijd, we zien dezelfde situatie.
De harmonie van ruimte-tijd en ons vermogen om te berekenen, te vergelijken, om te voorspellen en
te genieten van de eenheid vooral tonen. Hoewel er multipliciteit in dit universum, toont deze
harmonie dat alles onderworpen aan de wil en de bevoegdheden van één All-Powerful God is.
3.1.4 DE NAMEN VAN ALLAH
Hij is Allah, dan wie er geen godheid, kenner van het onzienlijke en de getuige is. Hij is de Beneficent,
de genadige.

Hij is Allah, dan wie er geen godheid, de soeverein, de Pure, de vrede, de Bestower van geloof, de
opzichter, de majestueuze, de Compeller, de Superior is.
Glorie zij Allah! (Hoge is hij) boven wat ze met hem associëren.
Hij is Allah, de Schepper, de initiatiefnemer, de ontwerper; aan hem behoor de mooiste namen.
Wat er ook in de hemelen en de aarde is hem verheffen. En hij is de Majestic, de wijzen.
(Quran: 59/22-24)
In de Quran laat Allah ons weten veel van zijn kenmerken. Bijvoorbeeld, de ene, de Schepper, de
Designer, The Knower, de Beneficent, de genadige, de Forgiver, de bij, de waarheid, The Mighty Doer
van wat hij wil...
Zijn eenheid is zeer belangrijk in termen van zijn eigenschappen. Bijvoorbeeld kan een god die niet
almachtig is schepper niet. Een god die geen kennis kan de Beneficent niet... Daarom zijn er in de
Islam niet verschillende goden die verschillende attributen hebben. Er is een verwijzing naar dit in
het volgende vers:
Er was geweest in de hemelen en de aarde goden naast Allah, zij[56] beide zou hebben geruïneerd.
Zo verheven is Allah, heer van de troon, boven wat zij beschrijven.
(Quran: 21/22)
En hij laat ons ook weten dat hij de onvergelijkbare. Hij doet niet verwekken, noch is hij verwekt. Hij
is noch man noch vrouw. Hij is niet beperkt met ruimte of tijd. Dus is dit waarom zijn foto's niet
kunnen worden getrokken, en er geen foto's van Allah in de moskeeën of in elke andere islamitische
plaatsen zijn.
Allah is onze beste vriend die ook de bron van de grootste liefde[57]. Hij is onze permanente vriend.
Een van zijn namen is The Friend. Hij is met ons waar we zijn. Hij heeft volledige kennis over ons, en
hij heeft hele macht over ons. Allah kent ons toen we in de baarmoeder van onze moeders, hij weet
ons wanneer wij sterven. Hij kent onze geheimen, hij weet onze zwakheden. Hij hoeft niet iets van
ons, maar hij geeft ons miljarden gunsten elke seconde. Hij roept ons op om zijn genade en gunsten.
Maar we zijn beperkt in antwoord op zijn oproep.
Allah is verstandig.
Alles komt uiteindelijk van hem. Zoals gezegd in de Quran in hoofdstuk 53 vers 43, hij is degene die
maakt om te lachen en hij is degene die maakt te huilen[58]. Maar zijn genade is groter.
Allah is de dichtbij. Zelfs dan onze ouders is hij dichter bij ons. Er is geen tussenpersoon tussen ons en
Allah. Daarom is er noch de religieuze klasse in de Islam als de religieuze hiërarchie. Bijvoorbeeld als
de imam die is de persoon die het gebed in moskeeën leidt niet aanwezig is, een ingenieur of een
verkoper of een ander persoon die weet kan hoe te bidden leiden het gebed. Een Moslim bidt dus
uitsluitend en rechtstreeks aan Allah.
3.2

HET HIERNAMAALS

Vervolgens heb je gedacht dat wij u uselessly gemaakt en dat ons u zou niet terug?
(Quran: 23/115)
3.2.1 BESCHRIJVING
Op die dag waarop wij de hemelen als een boekrol van geschriften; wordt samenvouwen net zoals
We zijn ontstaan de eerste creatie, dus zullen wij produceren het opnieuw.
Dat is onze belofte, en We zullen vervullen.
(Quran: 21/104)

[Zal] op de dag dat de aarde zal worden vervangen door een ander aarde,
en de hemelen [ook],
en alle wezens zal komen voordat Allah, de ene, de Prevailing.
En je ziet de criminelen die dag samen in ketenen, gebonden
(Quran: 14/48-49)

Heeft [niet] er komen over man een periode hij niet een ding toen [nog] genoemd?
Inderdaad, We schiep de mens uit een sperma-drop mengsel dat We hem proberen kunnen; en wij
stelden hem horen en zien.
Inderdaad, We bracht hem bij de manier waarop, zijn hij dankbaar of hij ondankbaar.
Inderdaad, We hebben opgesteld voor de ongelovigen ketens en kluisters en een gloed.
Inderdaad, de rechtvaardigen zullen drinken uit een beker [wijn] waarvan mengsel van Kafur is,
Een veer waarvan de [rechtvaardigen] dienaren van Allah drinken;
Ze maken het gush weer geldende [en overvloed].
Zij [zijn degenen die] [hun] geloften vervullen en een dag waarvan kwaad zal wijdverspreide vrees.
En zij geven voedsel ondanks de liefde voor het aan de behoeftigen, de wees en de gevangene
[Zeggen], feed"We u alleen voor het aangezicht van Allah.
Wij wensen niet van je beloning of dankbaarheid.
Inderdaad, wij vrezen van onze heer een dag sobere en bedroevend."
Zo zal Allah hen beschermen tegen het kwaad van die dag,

En geef ze uitstraling en geluk
En hen voor wat zij geduldig doorstaan met een tuin [in Paradise] en [kleding] zijde zal belonen.
[Zullen] reclining daarin op banken versierd.
Zij ziet daarin niet elke (branden) zon of [ijskoud].
En in de buurt van boven hen zijn haar tinten,
En de geclusterde vruchten worden geplukt in overeenstemming zal worden verlaagd.
En er zal worden verspreid onder hen schepen van zilver en van kristal, bekers
En bekers gemaakt van kristalheldere zilver waarvan zij de maatregel hebben vastgesteld.
En ze krijgen om te drinken een kopje [wijn] waarvan mengsel gember is
[Van] een fontein binnen paradijs genaamd Salsabeel.
Er zal circuleren onder hen jonge jongens maakte eeuwige.
Als je ze ziet, je zou denken dat ze (zo mooi als) verspreid parels.
En wanneer u er [in Paradise] kijkt, ziet u plezier en grote heerschappij.
Op de bewoners zullen groene kleding van fijne zijde en brokaat.
En zij zullen worden versierd met zilver, armbanden
En hun heer zal geven hen een zuiverende drankje.
[En het zal worden gezegd], "inderdaad, dit is voor u een beloning,
En uw inspanning wordt gewaardeerd."
(Quran: 76/1-22)

Inderdaad, zullen de criminelen in de bestraffing van de hel, gezagsgetrouwe eeuwig.
(De kwelling) zal niet worden verlicht voor hen, en zij zullen daarin worden ondergedompeld in de
vernietiging met diepe spijt, verdriet en in wanhoop.
En We hen niet verkeerd gedaan, maar het was zij die de overtreders waren.
En zij zal roepen, "O Malik[59]uw heer een eind te maken aan ons laten! "
Hij zal zeggen, "inderdaad, u zal blijven."
'Wij brachten u zeker de waarheid, maar de meesten van u, naar de waarheid waren afkerig."
Of hebben ze bedacht [sommige] affaire? Maar inderdaad, wij zijn opstellen [een plan].

Of denken zij dat wij hun geheimen en hun privé-gesprekken niet horen?
Ja, [We doen], en boodschappers zijn met hen opnemen.
(Quran: 43/74-80)

Op de dag dat We naar de hel zullen zeggen, "Zijn u ingevuld?" en het zal zeggen, 'Zijn er wat meer '
En het paradijs zal worden gebracht in de buurt van de rechtvaardigen, niet ver
[Er zal worden gezegd], "Dit is wat u beloofd voor elke returner [aan Allah] en keeper [van zijn
verbond]
Die vreesden het Mildst onzichtbare en kwam met een hart terug [in berouw].
Invoeren in vrede. Dit is de dag van eeuwigheid."
Ze krijgen wat ze willen
En met ons is meer.
(Quran: 50/30-35)

Die zal een deel van wat ze hebben verdiend hebben, en Allah vlug in rekening.
(Koran: 2/202)
Op een dag zullen we sterven. En op een dag die zal er het einde van de huidige fase, dat wil zeggen
ons universum zal instorten voor een nieuwe opstarten, voor de definitieve, stabiele en permanente
fase[60]. Deze laatste fase heet het hiernamaals.
Het Hiernamaals is een voortzetting van de huidige leven. Het is zowel fysieke en spirituele. De
eindtijd van de huidige fase is niet bekend door iemand anders dan van Allah.
Er zullen enkele gemeenschappelijke en verschillende elementen tussen de huidige fase en de laatste
fase. Fysische, chemische en biologische regels zullen tot op zekere hoogte afwijken dan die in de
huidige fase ervaren.
Het mengsel van de goede en slechte die we in het huidige universum zien zal worden verwijderd en
zij zal worden onderscheiden in de volgende fase. De locaties van het goed en kwaad zal anders
zijn.En de gevolgen van het goede zal gekoppeld worden aan degenen die goed doen, en de gevolgen
van het kwaad zal gekoppeld worden aan de overtreders. De eerste zal gebeuren in het deel
genaamd het paradijs of de tuinen, en de laatste zal gebeuren in het deel genaamd de hel. Allah weet
wat andere delen zal zijn in de laatste fase.
Zoals in het volgende vers, zullen de beloningen van Allah voor de goed-doeners in het hiernamaals
veel meer in vergelijking met de straf voor de boosdoeners:

Whoever doet een slechte daad zal niet worden gecompenseerd behalve door dergelijke daarvan;
Maar whoever doet gerechtigheid, of man of vrouw, terwijl hij een gelovige is, die zal invoeren
Paradise, daarin zonder account bepaling wordt gegeven.
(Quran: 40/40)
3.2.2 TEKENEN VAN HET HIERNAMAALS
En wie wil dat de beloning van deze wereld die zullen wij hem daarvan;
En wie de beloning van de hierna wij wensen zal geven hem daarvan.
En wij de dankbaar zal belonen.
(Koran: 3/145)
Zoals we in het bovengenoemde vers zien, zijn wij in dit leven uitgenodigd om een besluit dat
betrekking op het hiernamaals heeft. Dus om dit besluit moet er een ware kennis over het.
En het Hiernamaals is over de toekomst van een menselijk perspectief.
We kunnen dus, om te begrijpen, de algemene instrumenten die we gebruiken om de toekomst te
voorspellen gebruiken:
In wereldlijke bewoordingen voorspellen wij de toekomst door het maken van generalisaties.
Bijvoorbeeld, zien we dat een steen steeds weer valt wanneer we het opnieuw en opnieuw laten,
dan we zeggen dat het de volgende keer dat we het laten zal vallen. Dus, verwachten wij hetzelfde
evenement gebeuren onder dezelfde omstandigheden.
Een belangrijk begrip in onze voorspellingen is ook het concept van 'evenwicht'. Bijvoorbeeld als ik
iets waard USD179 kocht, betekent dit dat ik zal moeten betalen in de toekomst USD179 onder
bepaalde voorwaarden.
Een andere tool die we gebruiken om te weten van de toekomst is de informatie gegeven door
degenen die een bevoegdheid over de toekomstige gebeurtenissen hebben. Bijvoorbeeld we
luisteren naar de meteorologie-deskundigen om te weten over de toekomstige
weersomstandigheden, en we zijn van plan volgens wat ze zeggen.
Zolang wij niet de hiernamaals opmerkingen, als menselijke wezens ondervinden, zullen we moeten
de bovengenoemde hulpmiddelen gebruiken om te voorspellen van de toekomst. Daarom, parallel
met de Quran, onze uitleg over het Hiernamaals zal vooruitgang als volgt: ten eerste bereiken We
conclusies over de handelingen van Allah gebaseerd op onze observaties in ons universum; zullen we
generalisaties met betrekking tot hen met inbegrip van het concept van evenwicht; en zullen wij deze
met zijn woorden bevestigen.
Als we constateren dat het heelal, zien we dat Allah actief is en hij heeft de mogelijkheid en de wil
om te recreëren. De volgende verzen staat deze feiten:
Niet is hij, die de hemelen en de aarde, kundig voor wekken hun gemaakt? Ja inderdaad; Hij is de
Schepper, All-knower.

(Quran: 36/81)

Zoals We zijn ontstaan de eerste creatie, dus legt We het opnieuw.
Dat is onze belofte, en We zullen vervullen.
(Quran: 21/104)
Wat we waarnemen in dit universum is een teken dat ons een eigenaar van onbeperkte
bevoegdheden boven alles toont. Onze waarneming geeft ons een conclusie dat dit almachtig is de
bron van miljarden gunsten en dat hij zet zijn bevoegdheden in actie. En ook we concluderen dat hij
kan ook gebruik maken van zijn bevoegdheden meer uitgebreid.
Als we constateren dat het heelal, zien we dat betreffende Allah zijn er twee determinanten van de
recreatie: de eerste is de mogelijkheid van Allah opnieuw te maken, en de tweede is zijn wil te
herscheppen. De tweede zal betrekking hebben op het bestaan van bepaalde redenen en doelen
voor hem in het herscheppen.
Als "een persoon" heeft de "middelen" en "redenen" om iets te doen en als die persoon "belooft" te
doen, als hij integriteit heeft vervolgens meest waarschijnlijk hij zal het doen. In dit universum zien
we duidelijk dat Allah streng is in het uitvoeren van zijn werkelijke plan.
Dus in de volgende onderdelen zullen we analyseren de middelen en de redenen met betrekking tot
het hiernamaals.
3.2.2.1 ALLAH IS IN STAAT OM OPNIEUW
Allah die heeft gemaakt en die maakt is natuurlijk ook kunnen opnieuw zoals we in de volgende
verzen zien:
Denkt de mens dat wij zijn beenderen niet zullen assembleren?
Ja inderdaad; Wij zijn in staat om te reconstrueren zijn vingertoppen[61].
(Quran: 75/3-4)
En zoals we in de volgende verzen zien, de Schepper die ons geschapen heeft in de eerste plaats is
natuurlijk staat ons opnieuw te maken:
En zij zeggen, "wanneer wij zijn beenderen en verkruimelde deeltjes, zal wij [waarlijk] worden
opgewekt als een nieuwe schepping?"
Zeggen, "Be you stenen of ijzer; of [] totstandbrenging van die die het goed in uw borsten. En zij
zullen zeggen, "die zal herstellen ons?"
Zeggen, "hij die u de eerste keer bracht."
(Quran: 17/49-51)

En zoals we in het volgende vers maken zien één enkele ziel of de hele mensheid maakt geen enkel
verschil voor Allah in termen van gemak:
Uw creatie en uw opstanding zijn als maar als één ziel.
(Quran: 31/28)
In het verleden is een argument over het Hiernamaals de onmogelijkheid van de recreatie. Maar
vandaag, dit argument lijkt niet erg duurzaam samen met de ontdekkingen in de genetica.
Zoals hierboven uiteengezet, vanwege het absolute "eenheid" van deze All-Powerful God, zou er
niemand die zijn bevoegdheden zou beperken.
Dus kunnen niet wij verwachten hem te beperken zich om slechts één universum met slechts van
tijdelijke aard gevolgen.
Dit zijn alle conclusies die wij op onze observaties van het huidige universum baseren kunt.
3.2.2.2 ALLAH HEEFT DE REDENEN EN DE WIL OM TE RECREËREN
Hij maakt wat hij wil.
(Quran: 30/54)
Het heelal waarin we leven is gewoon een speciale structuur van universum onder een onbeperkt
aantal alternatieven. Er is geen feit dat ons dwingt te geloven dat dit de enige mogelijke vorm van
een universum. Als het is niet de enige vorm van een mogelijke universum en als het kwam in
bestaan is dan er een persoonlijke keuze voor de gehele werkelijke toestand. En zoals we hebben
uitgelegd in de bovenstaande delen, er zijn genoeg bewijsmateriaal dat ons de macht overnemen
tonen.
Als dit universum het gevolg van een persoonlijke is zal, dan zal er doelen voor het op het niveau van
de betrokken persoon die van een hoger niveau dan dit universum is.
Aan de andere kant, hoewel we waarnemen dat elk onderdeel van dit universum voor bepaalde
doelstellingen is en een eenheid op zich vormt, zien we ook dat het tijdelijke en niet zelfvoorzienend
is.Daarom is het volledig self-defining noch geheel compleet op zichzelf in termen van doel voor haar
zeer eigen bestaan.
Daarom mogen we verwachten een opeenvolgende fase van iets andere aard waar de persoonlijke
doelstellingen van het hogere niveau zal worden bereikt.
Gezien boven het vermogen van Allah om te recreëren, laten we nu eens tot op zekere hoogte de
redenen om te recreëren. In de volgende zullen wij overwegen hoe onze waarnemingen leiden ons
om te begrijpen van het hiernamaals in termen van redenen:
3.2.2.2.1 ALLAH IS HET VERSTANDIG: HIJ HANDELT OP BASIS VAN REDENEN
Hij is de Almachtige over zijn dienstknechten,
en hij is de Alwijze, Knower.

(Koran: 6/18)

Oh mensen, als u over de opstanding twijfelt, dan [van mening dat] inderdaad,
Wij u geschapen uit stof, daarna uit een sperma-drop, dan van een vastklampen clot, en vervolgens
van een brok van vlees, gevormd en ongevormd dat wij u kunnen tonen.
En wij vestigen in de baarmoeder wie We voor een opgegeven termijn zullen, dan brengen wij u als
zuigelingen, en vervolgens [wij ontwikkelen u] dat u uw [tijd van] volwassenheid kan bereiken.
En onder u is hij, die is genomen in de vroege dood, en onder u is hij, die wordt teruggestuurd naar
de meest vervallen [ouderdom], zodat hij weet, na [ooit] kennis, niets.
En zie je de dorre aarde, maar wanneer We sturen naar beneden op het regent, het quivers en zwelt
en groeit [iets] van elke mooie paar.
Dat is omdat Allah de waarheid is en omdat hij de doden tot leven wekt en omdat hij over alle dingen
bevoegde is en [opdat zij zullen weten] dat het uur komt geen twijfel over dat en dat Allah zal doen
herleven die in de graven.
En van de mensen is hij die geschillen over Allah zonder kennis of begeleiding of een verhelderend
boek [van hem],
(Quran: 22/5-8)
Zoals we in de bovengenoemde verzen, zien als we het universum observeren, zien we dat er dingen
om bepaalde redenen en naar bepaalde doelstellingen gebeuren. In de bovengenoemde verzen geeft
Allah het voorbeeld van de oprichting van een menselijk wezen, verschillende dingen gemaakt tijdens
deze creatie, en verschillende fasen naar een bepaalde doel. Niets in deze fasen is toeval, niets is
nutteloos.In de aard van alles wat heeft Allah deze functie dat alles ten minste voor een reden is, en
Allah voedt deze functie van alles. Wat we waarnemen toont ons dat de Schepper en de Sustainer is
Wise, en wat creëert hij voldoet aan zijn eigenschappen.
Zo kunnen we zeggen dat in de heelheid dit universum niet een doel hebben?
3.2.2.2.2 ER ZIJN REDENEN VOOR DIT UNIVERSUM
Vervolgens heb je gedacht dat wij u uselessly gemaakt
en dat ons u niet zou worden teruggegeven?
(Quran: 23/115)

En We niet de hemelen en de aarde en dat alles is tussen hen, voor een spel gemaakt
Wij hebben hen behalve niet geschapen in waarheid, maar de meeste van hen weten niet.
(Quran: 44/38-39)

Als alles om ten minste één reden is, begrijpen wij dat Allah verstandig is. Daarom moet de oprichting
van dit universum in zijn geheel ook met een reden.
Als een voorbeeld voor dit verduidelijken, veronderstel dat u een pen ergens vinden. U weet dat dit
werd gemaakt, zodat het zou worden gebruikt om te schrijven. Waarom? Omdat in de eerste plaats
het was ontworpen in die vorm; Ten tweede werd wat materiaal geconsumeerd te maken; Ten derde,
het gebruikte materiaal voor het kan worden gebruikt voor een ander doel; Ten vierde, degene die
het weet over het maken van een pen, weet over schrijven; Ten vijfde, als er geen dergelijke reden,
dan de inspanning besteed aan ontwerp en zodat het zou gewoon een verspilling, dat niet iets
redelijk is, maar de persoon die is in staat te maken, moeten redelijk.
Zoals in het volgende voorbeeld, als we het universum observeren, zien we dat met de
melkwegstelsels, met zijn planeten, met haar leven, met de fysische wetten, met haar systemen, met
de Kunsten, met haar schoonheden, het kan niet worden gemaakt nutteloos. Hetzelfde geldt ook
voor ons. Als we kijken naar ons vermogen om te analyseren, onze oren, ogen... kunnen we
concluderen dat we niet alleen maar om te eten, drinken en slapen en voor altijd verdwijnen zijn
gemaakt.
Dus is zoals het delen van dit universum zijn tijdelijk, en het is een groot product, het duidelijk dat
het is gemaakt voor bepaalde doelen. Anders zou het een verspilling.
Aan de andere kant, hebben we geen enkele goede reden om te beweren dat de dood het einde is.
De dood is enkel één van de etappes. Zelfs als wij aarde waren, of zelfs daarvoor, was er de wil van
Allah over ieder van ons; dus ondergaan we stadia. Door de dood, keren we terug naar de aarde,
maar er is geen duidelijke bewijs dat de stadia zijn voltooid. En zijn we in de volgende verzen die de
stadia tot het definitieve stadium blijven zal op de hoogte:
U wordt uit fase naar fase zeker reizen (in dit leven en in het hiernamaals).
(Quran: 84/19)

Iedere ziel proeft dood, en je krijgt alleen uw [volledige] compensatie op de dag van verrijzenis.
Dus wie is verwijderd uit het vuur en toegelaten naar het paradijs zullen geslaagd.
En wat is het leven van deze wereld met uitzondering van het genot van waan.
(Koran: 3/185)
Zoals we in de volgende instructie uit de Koran dit deel van het leven in deze tijdelijke wereld zien is
slechts voor bepaalde redenen, en deze fase van het leven is niet het essentiële deel van het leven:
En hij die zei geloofden: 'O mijn volk! Volg mij, ik zal u begeleiden naar de juiste cursus;
O mijn volk! Dit wereldse leven is alleen het middel (tot een eind),
Maar het Hiernamaals zal de woonplaats van stabiliteit."
(Quran: 40 / 38-39)

Enkele van de redenen zijn als volgt:
3.2.2.2.2.1 DE UITVOERING VAN DE GUNST VAN ALLAH
Hij (Allah) is de Beneficent, de genadige.
(Quran: 59/22)

Uw Heer is een soevereine verrichter van wat hij wil.
(Quran: 11/107)

Weten dat het leven van deze wereld maar amusement en afleiding en versiering is,
En met elkaar en concurrentie in de toename van rijkdom en kinderen,
Zoals in het voorbeeld van een regen bevalt waarvan [resulterende] plantengroei de geintroduceerd;
Vervolgens het droogt en je ziet het draaide geel op;
Dan wordt het [verspreide] puin.
En in het Hiernamaals is streng straffen en vergiffenis van Allah en goedkeuring.
En wat is het wereldse leven met uitzondering van het genot van waan.
(Quran: 57/20)
Als Allah is Beneficent en machtige verrichter van wat hij wil, kan hij maakt een omgeving waar hij
zijn gunsten kan schenken.
Allah de Beneficent vertelt ons dat hij wil en kan geven van permanente gunsten. De plaats van deze
permanente gunsten is het paradijs dat is perfect in de mate dat Allah wil. In deze plaats is er geen
pijn, geen angst, geen vijand, geen schaarste van hulpbronnen en geen verdriet. In deze plaats is
geluk en vrede[62].
Allah heeft ook ingewilligd om er wezens die bepaalde kennis en bevoegdheden heeft. Hij schiep de
mens met het potentieel en de vaardigheden om te kiezen van de goede of de kwade; te doen en te
weten zowel het goede als het kwaad als we zien in het volgende vers:
En We zei: ' O Adam, wonen, u en uw vrouw, in het paradijs en daaruit in eten [gemak en] overvloed
van waar u zal.
Maar doen niet benaderen deze boom, opdat u onder de overtreders worden."
(Koran: 2/35)
Maar ook Allah heeft verboden de ingang van de slechte, arrogant, onwaarachtige en ondankbaar in
het paradijs. Er is een verwijzing naar dit feit in het volgende vers:

Maar de Messias zei:
"Kinderen van Israël, verering Allah, mijn Lord en uw Lord. Hij die medewerkers iets met Allah, Allah
heeft inderdaad verboden paradijs aan hem, en zijn woonplaats zijn in het vuur.
De overtreders zullen geen helpers hebben."
(Quran: 5/72)
Dus laat hij de ingang in dit paradijs voor de mensen die oprecht wilt invoeren, die in harmonie met
de goddelijke waarden en die goede daden doen. Dus, de essentiële en permanente plaats waar zijn
gunsten zal gebeuren is het paradijs zoals uitgelegd in de volgende verzen:
Voor degenen die is goed (daden) de goedheid en de extra.
Geen duisternis zal betrekking hebben op hun gezichten, noch vernedering.
Die zijn de bewoners van het paradijs; zij zal daarin eeuwig respecteren.
Maar zij die verdienen kwade daden, de beloning van een slechte daad is het equivalent daarvan, en
vernedering zal betrekking hebben op hen.
Zij moeten van Allah geen beschermer.
Het zal zijn alsof hun gezichten zijn bedekt met stukken van de nacht zo donker [zijn].
Dat zijn de bewoners van het vuur; zij zal daarin eeuwig respecteren.
(Quran: 10/26-27)
In het kader van de permanente gunsten van Allah is een van de redenen voor die hij heeft gemaakt
ons in deze fase in dit universum te geven ons de gelegenheid onze keuzes over de huidige en
definitieve stadia te maken. Hij verduidelijkt dit in de volgende verzen:
En wie wil dat de beloning van deze wereld die zullen wij hem daarvan;
en wie de beloning van de hierna wij wensen zal geven hem daarvan.
En wij de dankbaar zal belonen.
(Koran: 3/145)

En zeggen: "de waarheid is van uw Heer, dus wie testamenten laat hem geloven; en wie testamenten
laat hem niet geloven."
(Quran: 18/29)

Inderdaad, We bracht hem bij de manier waarop, zijn hij dankbaar of hij ondankbaar.

(Quran: 76/3)
In het kader van de permanente gunsten van Allah is de tweede reden die hij ons heeft geschapen in
deze fase te onderscheiden met objectieve criteria degenen die goed van degenen die kwaad, zijn
degenen die proberen zijn te gehoorzaamt Allah en voldoen aan de goddelijke waarden uit degenen
die dat niet doen, degenen die zijn bescheiden van degenen die arrogante zijn, en zo verder. Het
volgende vers wordt verwezen naar dit:
Allah willed had, hij zou hebben gemaakt u één natie [Verenigd in religie], maar [hij bestemd] om te
testen u in wat hij u heeft gegeven; dus race om [alles dat is] goed. Aan Allah is uw rendement
allemaal samen, en hij zal [vervolgens] u te informeren over dat waarover u gebruikt om de
verschillen.
(Quran: 5/48)
Daarom zal Allah zijn permanente gunsten aan degenen die ervoor kiezen om in hen te geloven en
die willen hen, die profiteren van de berichten van Allah en die ervoor kiezen om te voldoen aan de
goddelijke waarden schenken.
Dit zijn alle natuurlijke gevolgen van een god die Beneficent en actief.
En in het paradijs het zal worden getuigd permanent dat Allah de Beneficent is.
3.2.2.2.2.2 DE UITVOERING VAN DE WAARHEID
Allah is de waarheid.
(Quran: 22/6)

Dat hij dat de waarheid aantonen moet waar,
En de valse vals,
Hoewel de criminelen een hekel aan het.
(Koran: 8/8)

"En inderdaad, wij of u bent bij begeleiding of in duidelijke fout."
(Quran: 34/24)

Inderdaad, we aangeboden het vertrouwen in de hemelen en de aarde en de bergen, en ze
geweigerd om het te dragen en gevreesd maar man [toegezegd te] dragen.
Hij was inderdaad een onrechtvaardige en onwetend.

[Het is] zodat Allah de huichelaar mannen en hypocriet vrouwen en de mannen en vrouwen die
anderen aan hem koppelen kan straffen en dat Allah kan aanvaarden bekering van de geloven van
mannen en vrouwen te geloven.
En ooit is Allah vergeeft en mild.
(Quran: 33/72-73)

Dus de waarheid werd opgericht, en afgeschaft was wat ze deden.
(Koran: 7/118).
De waarheid zal worden verborgen of in de stand van de kennis blijven?
Er zijn doeleinden met betrekking tot ons. Wij zijn onderdeel van de scène voor de uitvoering van de
waarheid.
Allah kent de waarheid. Maar de gevolgen van de waarheid ook zou worden uitgevoerd. Hij creëerde
dit universum, creëerde hij vele wezens die zijn bevoegdheden en zijn barmhartigheid proeven en hij
ons geschapen. Hij ons onderscheid maken tussen het recht en de verkeerde, slechte en goede
ingeschakeld. En hij gemaakt miljarden tekenen over de waarheid in ons zelf, in de aarde en in de
lucht. En hij leert ons de waarheid en het juiste pad in zijn berichten die hij via zijn boodschappers
stuurde. En hij gaf ons de vrijheid om te kiezen voor het pad dat wij willen. En hij gaf ons een
bepaalde tijd, zodat we de waarheid weten.
Hij verplicht ons om in harmonie met de waarheid in onze overtuigingen, woorden en daden.
Nu, in deze wereld zijn er mensen van verschillende meningen, overtuigingen en acties. En op een
dag zullen we sterven. En op een dag - we weten niet de timing ervan-, dit universum zal instorten
voor een nieuw begin. En het zal worden vervangen. Vervolgens zal iedereen worden herschapen
zowel fysiek als geestelijk. En iedereen krijgt de records van wat hij of zij in geloofde, zei en deed in
het huidige deel van ons leven. En er zal de dag des Oordeels wanneer Allah met volledige
rechtvaardigheid richten zal.
Die mensen die in harmonie met de waarheid in hun overtuigingen, woorden en daden zal dan
worden beloond en gericht aan de relevante plaatsen in het paradijs. Die mensen die niet in
overeenstemming met de waarheid zal worden gestraft en gericht aan de relevante plaatsen in de
hel.
Op deze manier de waarheid zal hebben geproduceerd de gevolgen ervan en de waarheid zal worden
uitgevoerd. Minus keer maakt min plus, plus tijden plus plus maakt. Als dit, zal zowel de juistheid van
de waarheid en de valsheid van de valse blijken. De gevolgen daarvan worden uitgevoerd. Dit zal
gebeuren in de straf voor de slechte daden en het belonen voor de goede daden. En, zoals in de
Quran zei:
Dus wie een atoom gewicht van goede wil zien; en whoever doet een atoom gewicht van het kwaad
zal zien.

(Quran: 99/7-8)
Dientengevolge, in alle dimensies en in alle graden zullen de waarheid duidelijk voor iedereen en
uitgevoerd zijn. Laten we hier niet vergeten dat een van de namen van Allah de waarheid is[63].
De waarheid is eeuwig, zullen de gevolgen van voldoet of niet-naleving in overtuiging voor altijd.
3.2.2.2.2.3 HET BEREIKEN VAN EVENWICHT
Maar de ongelovigen zeggen: "het uur zal niet komen ons."
Zeggen, "Ja, bij mijn heer, het zal zeker tot u komen. [Allah is] de kenner van het onzienlijke. "
Niet afwezig van hem is gewicht van een atoom in de hemelen of in de aarde of [wat is] kleiner is dan
of groter, behalve dat het in een duidelijk register.
Dat moge hij degenen die geloven en goede daden verrichten.
Die hebben vergeving en nobele bepaling.
Maar degenen die onze verzen trachten [willen] fout veroorzaken voor hen een pijnlijke straf van
vuile aard zal zijn.
(Quran: 34/3-5)

Het is hij die heeft u aangewezen onderkoningen in de aarde, en sommigen van u in rang boven
anderen, dat hij u proberen kan in wat hij u heeft gegeven heeft opgeworpen. Zeker is uw heer vlug
in vergelding; en hij is zeker All Vergevensgezind, All schrijnende gevallen.
(Koran: 6/165)

Alles wat toebehoort hem.
(Quran: 27/91)

En de hemel die hij aan de orde gesteld en vestigde het evenwicht.
(Quran: 55/7)
Allah heeft gevestigd evenwicht in dit universum. Elke fysieke vergelijking of chemische vergelijking
komt bijvoorbeeld, waar wanneer wij ook een proefje doen. En als het niet uitkomen, we zeggen dat
'Wij' een fout gemaakt. Deze tonen ons het belang van evenwicht voor de Schepper.
Dus, we nemen het evenwicht in de fysieke wereld zoals verleend. Dit toont ons dat Allah
testamenten en is in staat om evenwicht in de kleinste details. Dus, is Allah die in staat is en die wilde
dit evenwicht in de fysieke wereld natuurlijk kunnen vaststellen dat een dergelijk evenwicht in het

universum van goed en kwaad. En hij informeert ons dat hij vastbesloten tot oprichting van een
dergelijk evenwicht is[64] zoals we in de volgende verzen zien:
Dus wie een atoom gewicht van goede wil zien,
En whoever doet een atoom gewicht van het kwaad zal zien.
(Quran: 99/7-8)

En Allah gemaakt de hemelen en de aarde in waarheid en zo dat elke ziel voor wat het heeft verdiend
kan worden gecompenseerd, en ze zullen niet ten onrechte worden behandeld.
(Quran: 45/22)
3.2.2.3 COMMUNICATIE EN BELOFTE VAN ALLAH
Inderdaad, dit Quran gidsen die welke het meest geschikt is,
En geeft goede tijding aan de gelovigen die goede daden, dat doen zij een grote beloning zullen
hebben.
En dat degenen die niet geloven in het hiernamaals
We hebben opgesteld voor hen een pijnlijke straf.
(Quran: 17/9-10)
Voor degenen die overtuigd zijn over de autoriteit van Allah, is de directe logische link naar het
Hiernamaals de boodschap van Allah, de Almachtige en All-Knower.
Allah is de beste Knower van wat er gebeuren zal, zodat alleen dat hij ons perfect kan informeren
over het hiernamaals, zoals wordt onderstreept in het volgende vers:
En geen u als iemand die All-Aware is kunnen informeren.
(Quran: 35/14)
Bovendien, voor elke gelovige in een all-kenner en Almachtige god, kan een bericht als de Koran niet
ontsnappen de kennis van een dergelijke god. Net als de Quran, in de Torah en het evangelie zijn er
verwijzingen naar het hiernamaals ook. Een all-kenner en Almachtige god heeft de macht om te
voorkomen of corrigeren van de algemeen aanvaarde berichten over het hiernamaals in zijn naam
gegeven door sommige mensen, had deze berichten misleidend geweest. Voor elke gelovige in een
god die krachtig is en kenner, zou het mogelijk zijn dat de god niet wijdverbreide onwaarheid
gesproken in zijn naam elimineert? Allah zegt het volgende over dit onderwerp:
Of ze zeggen, "Hij heeft uitgevonden over Allah een leugen"?
Maar als Allah gewild, hij kon zegel over uw hart.
En Allah leugen elimineert en stelt de waarheid door zijn woorden.

Hij is immers weten dat binnen de borsten.
(Quran: 42/24)

Of doen ze zeggen, "Hij heeft uitgevonden?"
Zeggen, "als ik het bedacht heb, u bezit niets voor [beschermen] me van Allah. Hij is de meeste
weten dat waarbij u betrokken zijn.
Voldoende is hij als getuige tussen u en mij, en hij is de vergeeft de genadige. "
(Quran: 46/8)

Heeft hij uitgevonden over Allah een leugen of is er in hem waanzin?
Integendeel, zij die niet in het Hiernamaals geloven zullen in de straf en [zijn] extreme fout.
Dan zien zij niet op hetgeen vóór hen en hetgeen achter hen van de hemel en de aarde is?
Als zullen wij moeten, We de aarde te slikken hen kon veroorzaken of [kon] laten vallen op hen
fragmenten uit de hemel.
Dat is inderdaad een teken voor elke dienaar weg terug [naar Allah].
(Quran: 34/8-9)
3.2.3 PRAKTISCHE GEVOLGEN VAN HET HIERNAMAALS[65]
En vergeet niet onze dienaren, Abraham, Izaäk en Jakob - die van kracht en [religieuze] visie.
Inderdaad, wij kozen ze voor een exclusieve kwaliteit:
Herdenking van het huis [van het hiernamaals].
(Quran: 38/45-46)
Er zijn praktische gevolgen voor zowel individuen als de maatschappij in het hiernamaals te geloven
zoals uitgelegd in de volgende:
3.2.3.1 WETENDE DAT ER EEN STABIEL LEVEN
En hij die zei geloofden: 'O mijn volk! Volg mij, ik zal u begeleiden naar de juiste cursus;
O mijn volk! Dit wereldse leven is alleen het middel (tot een eind),
Maar het Hiernamaals zal de woonplaats van stabiliteit."
(Quran: 40 / 38-39)

En Iblees[66] had reeds bevestigd door hen zijn veronderstelling, zodat ze hem, met uitzondering van
een partij van gelovigen volgde.
En hij had over hen geen gezag behalve [het was afgekondigd] dat We duidelijk wie gelooft in het
hiernamaals maken misschien van wie daarvan in geval van twijfel is.
En uw Heer, over alle dingen is Guardian.
(Quran: 34/20-21)

De levering van deze wereld leven is maar weinig in vergelijking met het hiernamaals.
(Quran: 9/38)

En zij zullen zeggen,
"Lof aan Allah, die heeft verwijderd van ons [all] verdriet.
Onze heer is inderdaad, vergeeft en Appreciative.
Die zijn overvloed heeft ons gemaakt om te wonen in de woonplaats van het eeuwige leven waarin
geen vermoeidheid ons noch vermoeidheid bekruipt."
(Quran: 35/34-35)

En dit wereldse leven is niet maar misbruik en amusement.
En inderdaad, het tehuis van het hiernamaals, dat is het (eeuwige) leven, als slechts zij wisten.
(Quran: 29/64)
We hebben een levensduur die is net als een punt in vergelijking met de enorme tijdsbestek aan de
ene kant en aan de andere is er een enorme inspanning in ons voor de eeuwigheid. Als niet verzoend,
zullen dit conflict de bron van verdriet en disharmonie met de waarheid.
Ons leven in deze wereld is zeer weinig in vergelijking met wat we kunnen bedenken. Wat we
genieten van wereldse vreugde en wat pijn dat we in dit leven lijden zal worden achtergelaten. Of we
in de meest luxueuze woningen, leven of wij de hoogste posten bezetten, zal alle van hen worden
achtergelaten. Dus hebben zelfs als we willen om te vergeten dat we sterfelijk zijn of zelfs als we niet
meer weet, we de kennis in de diepten van ons bewustzijn dat er een einde komt aan alle onze
vreugden, genoegens, onze reizen, onze vergaderingen zal zijn...
Aan de andere kant, cellen wat we hebben, met inbegrip van onze gedachten, gevoelens, organen,
gericht zijn op de eeuwigheid. Bijvoorbeeld, als de brand onze hand raakt, trekken wij het achteruit
willens of onwillens.

Zijn de mechanismen binnen ons streven voor de eeuwigheid consistent met de waarheid, of zijn ze
gewoon illusies en zullen we beëindigen en voor altijd verdwijnen?
De motivatie in ons voor eeuwigheid en de wetenschap dat dit leven te beperkt is kan veroorzaken
enorme verdriet en conflict. En inderdaad, de beëindiging van de gunst van Allah dat we in deze
wereld genieten zou een enorm verlies. Het is moeilijk voor een persoon om gelukkig terwijl te
geloven dat alles zal eindigen door de dood, hoewel wij van mening dat op een dag hij/zij niet zal
kunnen om te zien, te horen, om te ademen, om te gaan... voor eeuwig.
Dus, deze persoon kan proberen om te genieten van de geneugten van dit leven terwijl het proberen
om te vergeten over de dood. Proberen te vergeten de dood zal vereisen een worsteling. Ook is
voldoen aan een ziel die is ingeschakeld om te begrijpen van het oneindige met beperkte geneugten
van dit leven moeilijk. Dus, proberen te voldoen aan een door alleen het maximaliseren van de
wereldse genoegens zal leiden tot ernstige aandoeningen.
Daarom zien we vaak voorbeelden van mensen die gericht zijn op een verdubbeling van hun rijkdom,
hoewel ze miljarden dollars, hebben terwijl er zijn miljoenen mensen die honger hebben wie ze niet
veel helpen. Ook zien we mensen die niet in hun inspanningen om hun wereldse rijkdom juridisch en
die proberen om de rechten van anderen op een onwettige manier. Nogmaals, we horen van mensen
die alle geneugten van dit leven, maar zelfmoord geproefd, omdat ze zien dat ze niet tevreden met
de wereldse genoegens bent.
Maar een persoon die weet waar hij gaat; Wie weet dat dit leven een voorbereiding voor het
Hiernamaals is, dat de dood gewoon een fase worden doorgegeven zal hebben verzoend zijn
aspiraties met een eeuwige leven is, in werkelijkheid en in gedachte. Op deze manier, zal wat hij
streeft naar overlappen met alle dimensies van zijn natuur. En deze persoon zal niet proberen om te
genieten van de geneugten van dit leven op een onevenwichtige wijze, en zullen profiteren van de
geneugten van dit leven in evenwicht, vrede en geluk terwijl het geven van dankzij de Schepper.
3.2.3.2 VERANTWOORDING
En We stellen de schalen van Justitie voor de dag van verrijzenis,
Dus geen ziel is aangedaan at all.
En als er [nog] het gewicht van een mosterdzaadje, zal brengen We het weer.
En voldoende zijn wij als accountant.
(Quran: 21/47)

Hij is met u waar u ook bent
En Allah is ziener van wat je doet.
(Quran: 57/04)

In deze wereld ongestraft soms mensen die het plegen van misdaden tegen de anderen blijven. De
hoop van getting onontdekt en ongestraft kan maken sommige mensen plegen of blijven hun
misdaden.Maar het feit dat alles is opgenomen en zal worden gecompenseerd ontmoedigt veel
mensen uit het plegen van misdrijven, en moedigt veel goede daden te doen. En er zijn vele concrete
voorbeelden in dit opzicht.
Ook de uitzichtloosheid van niet wordt beloond voor goede daden voor anderen, de offers en de
pijnen die nodig zijn voor deze goede daden kan voorkomen dat mensen doen van goede daden.
Dus, een situatie waar de doeners van goede daden en de overtreders de gevolgen van hun daden
zien zal aanmoedigen de rechtvaardigen voor goede daden en ontmoedigen van het evildoer van
kwade daden. Hierdoor tot geloof in het hiernamaals en zullen oorzaak de wereld een betere plek.
3.2.3.3 GELUK VAN DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID
Vervolgens behandelen we de indieners als de criminelen?
(Quran: 68/35)
Er zijn criminelen die het doden van duizenden mensen, die stelen van miljarden dollars, die veel
mensen boos. Het einde in deze wereld is dat ze gaan allemaal naar het kerkhof als de
rechtvaardigen. In veel gevallen is dit een situatie die een persoon who cares over rechtvaardigheid
kan verstoren.
De dag des oordeels en de volgende procedures en gevolgen zijn dus belangrijke feiten voor degenen
die de zorg over het Justitie troostend.
3.2.3.4 STIMULANS VOOR VERBETERING
Iedere ziel proeft dood.
Vervolgens aan ons zal u worden geretourneerd.
(Quran: 29/57)

U wordt uit fase naar fase zeker reizen (in dit leven en in het hiernamaals).
(Quran: 84/19)
In deze wereld, wij bestuderen, wij verhogen onze ervaring. Echter, alle goed geïnformeerde mensen,
ze sterven, verdwijnen ze met hun kennis en ervaringen. Hoewel deze zijn overgenomen en in
sommige gevallen door de toekomstige generaties, van een persoonlijke mening gebruikt, is er een
doodlopende weg in termen van verbetering.
Voor een ongelovige in het hiernamaals, vanuit een persoonlijk perspectief, worden alle
verbeteringen niets voor de betrokken persoon op het punt van dood.
Maar voor een gelovige in het hiernamaals, de dood is gewoon een fase. Voor hem, wordt elke
ontwikkeling en het doel geregeld met het uiteindelijke doel van het krijgen van het plezier van Allah.

En dit doel vereist een te maximaliseren van de goede werken en om beter en beter. En dit werk en
deze verbetering moeten blijven zelfs tot de dood.
En zelfs na de dood en in het hiernamaals, zoals we in het volgende vers zien, eventuele resterende
gevoel van ziek zal worden verwijderd uit de harten van de goede doeners en ze zullen bereiken
ultieme zuiveren met de hulp van Allah:
En We hebben verwijderd wat is binnen hun borsten van wrok, [en] rivieren stromen ze zijn.

En zij zullen zeggen, "lof aan Allah, die ons heeft geleid en wij zouden nooit hebben laten leiden als
Allah ons niet had geleid.

Zeker was de boodschappers van onze Heer gekomen met de waarheid." En zij zal worden genoemd,
"Dit is Paradise, die u zijn gemaakt om te erven voor wat u gebruikt om te doen."
(Koran: 7/43)
Dus, voor de gelovige in het hiernamaals, ontwikkeling is onnodige noch vruchteloos als de dood niet
het einde is.
3.2.3.5 STIMULANS VOOR DENKEN EN KIEZEN
Dat zijn degenen die hebben uitgewisseld begeleiding voor fout en vergeving voor straf. Hoe geduldig
zijn zij bij het nastreven van het vuur!
(Koran: 2/175)
Vooral met de belofte van de hel een ondraaglijke plek en met de belofte van het paradijs, is een
menselijk wezen gedreven om een definitief besluit te nemen ofwel te volgen wat Allah vereist of
niet.Anders kan men beslissen dat hij zou kunnen doorstaan de straf, en het zou niet de moeite
waard denken veel over god of over de periode na de dood. Dus hij zou kunnen stellen dat zijn
ongeloof niet vanwege zijn ungratefulness was, maar omdat hij is te druk om te werken aan meer
belangrijke zaken. De belofte van een ondraaglijke straf sluit de deur naar dergelijke hypocrisie.
Dus als gevolg van het Hiernamaals een persoon die de uitnodiging van Allah heeft ondergaan in
ieder geval een besluit van de relevante maakt, en als hij verwerpt, zal hij hebben genomen over het
risico zoals degenen die dat in de volgende verzen doen:
En een gelovige man uit de familie van farao, die had verborgen zijn geloof zei, "doen je doden
[alleen] een man omdat hij zegt, 'mijn heer is Allah' terwijl hij heeft gebracht u duidelijke bewijzen
van uw heer?
En als hij zou moeten liggen, dan op hem is [het gevolg van] zijn leugen; maar indien hij getrouw is, er
zal u sommige van wat hij u belooft."
(Quran: 40/28)

Je heb gezien die verbiedt,
Een dienaar wanneer hij bidt?
Heb je gezien als hij op begeleiding
Of spoort gerechtigheid?
Heb je gezien als hij (de ongelovige) (van Allah oriëntatie) verloochent en afwendt,
Weet hij niet dat Allah ziet?
Nee! Als hij niet ophouden, zullen wij hem zeker slepen door het voorhoofd,
Een leugenachtige, zondig voorhoofd...
(Quran: 96/9-16)
De hel, klinkt oneerlijk aan sommige. Echter, hoewel in deze wereld die het als dat, in het
hiernamaals kijken kan zal het niet, omdat de ongelovigen dan zien zullen dat alle dingen die ze Allah
met vervangen niets en dat waren alles komt van Allah. En zij zullen getuigen dat hoewel ze duidelijk
"" Allah's tekenen gezien hebben, ze "gekozen zijn" invoeren van de hel. Degenen die Allah door de
idolen, de mens, de krachten van de natuur, fysieke relaties, de objecten en enzovoort vervangen zal
zien dat die dingen helemaal geen macht had.
Een voorbeeld over dit uit de Koran is als volgt:
En [pas op de dag] wanneer Allah zegt, "O Jesus, zoon van Mary, u zeggen aan de mensen, 'Take me
en mijn moeder als goden naast Allah?'"
Zegt hij, "verheven zijn u! Het was niet voor mij om te zeggen dat ik die geen recht hebben.
Als ik het had gezegd, zou u het hebben geweten.
U weet wat is in mezelf, en ik weet niet wat is in jezelf.
Inderdaad, het is u die kenner van het onzienlijke.

Ik zei niet tegen hen behalve wat u mij geboden, aan verering Allah, mijn Lord en uw Lord. En ik was
getuige van over hen zo lang als ik onder hen was; maar wanneer u beëindigd mijn leven (op aarde),
u was de waarnemer over hen, en u bent, over alle dingen, getuige.

Als u hen inderdaad straffen moet zijn zij uw dienaren; maar als u hen inderdaad vergeeft het is u die
de Majestic, wijs is."

Allah zegt, "Dit is de dag wanneer de waarheidsgetrouw van hun nauwkeurigheid profiteren zullen.
Voor hen zijn tuinen [in Paradise] onder welke rivieren stromen, waarin zij voor altijd, Allah is pleased
met hen, en zij met hem zal respecteren. Dat is het grote succes."
(Quran: 5/116-119)
In het Hiernamaals zal de ongelovigen niet zitten kundig voor iemand maar zelf de schuld. Ze hebben
niet een van de argumenten die zal laten zien dat zij in hun geloof in de valse goden redelijk
waren.Deze situatie is uiteengezet in de volgende verzen:
En We hadden zeker bracht ze een boek dat We gedetailleerde door kennis - als leiding en
barmhartigheid aan een volk die geloven-.
Zij wachten behalve het resultaat? De dag het resultaat komt die het had genegeerd voordat zal
zeggen, "de boodschappers van onze heer was gekomen met de waarheid, dus zijn er [nu]
bemiddelaars te bemiddelen voor ons of kon worden wij teruggestuurd naar andere dan doen we
gebruikt om te doen?"
Ze hebben verloren zelf,
En verloren van hen is wat ze vroeger uitvinden.
(Koran: 7/52-53)

En als [zoveel] een adem van de straf van uw heer moet raken, ze zou zeker zeggen, "O wee ons!
Inderdaad, we zijn kwaaddoeners."
(Quran: 21/46)

En [bij] de ware belofte heeft benaderd; dan plotseling zal de ogen van zij die wantrouwden staren
[in horror, terwijl ze zeggen], "O wee ons; We hadden onachtzaam Integendeel, we waren
kwaaddoeners."
(Quran: 21/97)
Aan de andere kant, een moslim moet verzoek van Allah ingang in paradijs en bescherming van de
hel. Dit wordt beschouwd als een plicht, gebed, gevolg van zijn nederigheid en een deel van zijn
servantship.
3.3

DE ENGELEN

En whoever in Allah, zijn engelen, zijn boeken, zijn boodschappers en de laatste dag disbelieves heeft
zeker veel verkeerd gegaan.
(Koran: 4/136)

En zeker onze boodschappers (engel) kwamen tot Abraham met goede tijdingen;
Zij zeiden: "Vrede." Hij zei: "Vrede", en deed niet vertragen [hen] te brengen een gebraden kalf.
Maar toen hij zag dat hun handen er zich niet voor het, hij hen gewantrouwd en van hen voelde
aanhouding.
Zij zeiden: "vrees niet. We hebben verstuurd naar het volk van Lot."
(Quran: 11/69-70)

En tot Allah prostrates wat in de hemelen is en wat er op de aarde van wezens, en de engelen [ook],
en ze zijn niet arrogant.
(Quran: 16/49)
De engelen zijn creaties van Allah die niet zijn gedefinieerd met de fysische of biologische regels die
we kennen. Zij hebben geen geslacht; zij niet te reproduceren, niet eten en niet drinken. Zij taken
bepaalde gegeven door Allah; ze doen niet kiezen om te gehoorzamen van Allah.
3.4

DE BOODSCHAPPERS VAN ALLAH

En We niet verzonden voordat u, [O Muhammad], een van de boodschappers behalve dat zij voedsel
gebruikten en in de markten liepen.
En We hebben sommigen van u [mensen] als proef voor anderen,
Zal je geduld hebt?
En uw Heer, ooit is zien.
(Quran: 25/20)
Allah heeft in wezen gerelateerde zijn berichten aan de mensheid door mensen die hij heeft gekozen.
Deze mensen worden genoemd de boodschappers van Allah.
De boodschappers zijn van nature zoals andere menselijke wezens. Maar ze zijn op een hoog niveau
in termen van bepaalde menselijke kwalificaties zoals morele waarden. De belangrijkste reden die zij
hebben ontvangen van de goddelijke boodschap is de keuze van Allah. Er is een verwijzing naar dit
feit in het volgende vers:
[Hij is] verheven boven [all] graden, eigenaar van de troon; Hij plaatst de inspiratie van zijn opdracht
op wie hij wil van zijn dienaren om te waarschuwen voor de dag van de vergadering.
(Quran: 40/15)
3.4.1 DE BOODSCHAPPERS ZOALS ROLMODELLEN
De boodschappers die waarden als waarheid, vriendelijkheid, dankbaarheid, gerechtigheid voor een
groot deel zijn ook rolmodellen voor de mensheid, zoals wij in de volgende verzen zien:

Er is zeker geweest voor u in de boodschapper van Allah een uitstekende patroon voor iedereen
wiens hoop is in Allah en de laatste dag en [who] Allah vaak.
(Quran: 33:21)

En inderdaad, (Mohammed) je bent een grote morele karakter.
(Quran: 68/4)

En wij gaven aan Abraham, Izaäk en Jakob - alle [hen] we ons laten leiden. En Noah, We geleid
voordat. En onder zijn nakomelingen, David en Solomon en baan en Joseph en Mozes en Aäron. Zo
belonen wij de doeners van goed.
En Zacharias en John en Jezus en Elias en alle waren van de rechtvaardigen.
En Ismaël en Elisha en Jonah en Lot- en alle [hen] We liever over de werelden.
En [sommige] onder hun vaders en hun nakomelingen en hun broers - en wij verkozen hen en wij
leidden hen aan een rechte weg.
Dat is de begeleiding van Allah die hij wie hij testamenten van zijn dienaren leidt. Maar als ze had
anderen gekoppeld aan Allah, dan waardeloos voor hen zou zijn wat ze deden.
Zij zijn degenen aan wie We gaf de Schrift en autoriteit en prophethood. Maar als de ongelovigen
ontkennen, hebben We reeds toevertrouwd aan een mensen die daarin niet ongelovigen zijn.
Zij zijn degenen die Allah heeft geleid, dus neem een voorbeeld van hun begeleiding.
Zeggen, "Ik vraag u voor dit bericht geen betaling. Het is niet maar een herinnering voor de
werelden."
(Koran: 6 / 84-90)
Het is zeer belangrijk dat Allah verzonden zijn berichten via boodschappers, wie hij heeft gekregen
uit de mens. Dat hij heeft gekozen voor mensen zoals wij en dat hij ze als voorbeelden voor ons toont
is een belangrijk feit dat motiveert ons en geeft ons de hoop dat wij in de manier waarop Allah ons
toont succesvol kunnen zijn. Anders kunnen we niet zijn hoopvol gestemd over succesvol.
Ook dankzij de boodschappers die waren net als ons en de gebeurtenissen in het volgende voorbeeld,
uitdagingen die zij ervaren en hun reacties als menselijke wezens kunnen we begrijpen hoe wij
hebben om zich te gedragen als menselijke wezens[67]. Om deze reden Allah gaf veel voorbeelden
van deze mensen in de Quran en andere heilige boeken: We kunnen zien in de Quran hoe ze zich
gedragen als een vriend, als een leider, als gezinslid, als een officier van de regering, als een rechter,
als een dienaar van Allah, als een persoon die een vergissing begaan als een persoon die lijden, als
een jonge persoon, als een oude persoon... De historische records met name over de laatste
Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) in groot detail weergeven hoe hij zich gedragen als

een zakenman, als een man, als een staatsman, als een buurman, als leraar... We zien ook in hen hoe
dankbaar, vriendelijk, behulpzaam, geduldig, rechtvaardige, nederig te zijn...
Allah kan hebben gerelateerd zijn berichten via net engelen of boeken. Maar in dit geval konden we
niet vinden voorbeelden als vaders, als vrienden, als leiders, als gezinslid, als zakenlieden... die zijn
goedgekeurd door Allah. Aan de andere kant, in dit geval zouden we kunnen bijvoorbeeld zeggen
"maar dit zijn engelen, en wij zijn geen engelen, dus hoe kunnen we hopen om succesvol te zijn?"
Maar zoals Allah heeft gekozen als rolmodellen mensen uit onszelf, die had soortgelijke sterke en
zwakke punten, die hebben gegeten, getrouwd, deed zaken, gevraagd om vergeving, had
gezondheidsproblemen, gestorven... dan we kunnen hopen om succesvol te zijn, want wij van de
zelfde aard zoals de boodschappers zijn en Allah ons vertelt dat ze succesvol waren.
3.4.2 SOMMIGE BOODSCHAPPERS ZIJN VOORSPELD EN BEVESTIGD
De boodschappers voorspeld bepaalde toekomstige boodschappers zoals we in de voorspellingen
over Helderziende Muhammad zien (de vrede is op hem). Sommige van die voorspellingen zijn als
volgt[68]:
In het Oude Testament / Deuteronomium/18/18-19 zien we de volgende verklaringen: "Ik zal doen
opstaan hen een profeet uit hun broeders, zoals vergaan, en brengt mijn woorden in zijn mond; en
hij zal spreken tot hen alle dat ik hem zal commando. En het zal geschieden dat wie niet luistert naar
mijn woorden die hij in mijn naam spreken zal, zal ik eisen het van hem.[69]”
Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) niet Joods was, maar hij kwam van de
nakomelingen van de Helderziende Abraham via zijn zoon Ishmael (de vrede is op hen). De
toekomstige boodschapper zou daarom wordt verhoogd van "onder hun broeders", noch uit "hun
nakomelingen" uit "zelf". En die profeet zou "zoals" tot Mozes (de vrede is op hem). Muhammad van
de Helderziende (de vrede is op hem) was inderdaad als Mozes (de vrede is op hem) in vele
opzichten zoals zijnd ook een wereldlijke leider.
Ook zet Allah zijn woorden in zijn "mond" en "hij sprak tot zijn volk" dat Allah "gebood hem":
Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) iets in zijn leven nooit schreef nooit iets,
gelezen als voorspelde hij reciteerde Quran, het woord van Allah. Dit boek werd geschreven in zijn
geheugen[70] en het was alleen de schriftgeleerden die schreef het op.
Opnieuw Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) had overwinning op zijn tegenstanders, die
ook bevestigt wat wordt gezegd in de bovenstaande vers van Deuteronomium als "het zal geschieden
te geschieden, dat wie niet luistert naar mijn woorden die hij in mijn naam spreken zal, zal ik eisen
het van hem."
Ook in het nieuwe Testament, in het evangelie van John, deel 16 verzen 12-13 Jésus-Christ (de vrede
is op hem) zegt dat hij was niet in staat om te relateren aan zijn mensen bepaalde waarheid zoals ze
waren niet in staat om het te dragen. En hij geeft het goede nieuws dat een andere boodschapper
die tot alle waarheid leiden zal zal komen: "Ik heb nog veel dingen te zeggen tot u, maar u kunnen
niet van hen nu dragen. Doch wanneer hij, de geest van de waarheid[71], wordt gekomen, hij zal u
begeleiden in alle waarheid: want hij niet van zichzelf spreken zal; maar ook hij zal horen, dat zal hij
spreken: en hij zal tonen u dingen te komen. "

Deze voorspellingen werden ook wat er precies gebeurd met Helderziende Muhammad (de vrede is
op hem) wie was ongeletterde als we duidelijk in de Koran zien:
Degenen die de boodschapper, de ongeletterde Helderziende volgen wie vinden ze geschreven in
wat ze van de Torah en het evangelie, die spoort hen wat juist is hebben en verbiedt hen wat er mis
is en maakt geoorloofd voor hen het goede dingen en verbiedt voor hen het kwaad en ontheft hen
van hun last en de ketenen die op hen waren. Dus zij die hebben geloofd in hem, eerde hem, hem
steunden en het licht dat was nedergezonden met hem wie het succesvol zal zijn gevolgd.
(Koran: 7/157)

Heeft u (Mohammed) gelezen elk boek voordat het (deze Koran), noch schreef u elk boek (enkel) met
uw rechterhand. Inderdaad, in dat geval kunnen de volgelingen van leugen hebben betwijfeld.
(Quran: 29/48)

Zullen we u recite (de Koran), [O Muhammad], en je zal niet vergeten,
(Quran: 87/06)
Het is wonderbaar dat Muhammad (de vrede is op hem) wie wist niet schrijven of lezen van een boek
als de Koran gerelateerde. De mensen die hebben geschreven een boek of misschien alleen een
uitgebreide tekst kan voorstellen hoe het zou niet mogelijk voor het opstellen van een boek niet in
staat om te schrijven, noch om te lezen. En om te schrijven van een boek als de Koran zou zelfs
onmogelijk voor iemand die geletterd is zoals vermeld in de uitdaging in het volgende vers:
En bent u in twijfel over wat wij hebben nedergezonden op onze dienstknecht [Muhammad], dan
produceren een Soera[72] dergelijke daarvan en roep uw getuigen dan Allah, als u waarheidsgetrouw
moet.
(Koran: 2/23)
De komst van Muhammad (de vrede is op hem) is ook een bevestiging van Mozes en Jesus (de vrede
is op hen) in dat hun voorspellingen niet tevergeefs waren.
Dus, in harmonie met de voorspellingen van vorige boodschappers, ongeveer 1400 jaar geleden,
Allah, aan gerelateerde menselijke wezens zijn gesproken boodschap voor de laatste keer, door zijn
laatste boodschapper voor de mensheid genoemd Muhammad (de vrede is op hem). Er is een
verwijzing naar dit feit in het volgende vers:
Muhammad is niet de vader van [] een van de mannen, maar [hij is] de boodschapper van Allah en de
laatste van de profeten. En Allah heeft kennis van alle dingen.
(Quran: 33/40)
Als Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) succesvol afgeleverd de definitieve en volledige
boodschap van Allah aan de mensheid zonder eventuele onduidelijkheden, en als dit bericht is

historisch beschermd, er is geen noodzaak voor verdere boodschappers. En inderdaad na hem er niet
gekomen een messenger zoals hem of Moses of Jesus (de vrede is op hen) met duidelijke wonderen
en tekenen.
De boodschappers kwamen met wonderen die laten zien dat zij en de berichten die zij brachten zijn
goedgekeurd door Allah die is absoluut en over alle dingen macht heeft. De mirakelen van de
helderzienden Noach, Abraham, Mozes, Jesus (de vrede is op hen) zijn algemeen bekend. De
boodschappers hoeft niet de bevoegdheden deze wonderen, maar Allah heeft.
Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) was ook onderworpen aan vele wonderen
met de kracht van Allah: tussen honderden historisch opgenomen wonderen de belangrijkste is de
Koran die een boek vol van wijsheid is. De Koran bevat ook vele wetenschappelijke feiten die door de
mens niet bekend waren in het tijdperk dat werd onthuld[73]. Er is informatie in de Koran over de
gebeurtenissen die vele eeuwen vóór de tijd van Helderziende Muhammad gebeurde (de vrede is op
hem), over geheime en privé evenementen in zijn tijd, over de toekomst waren een andere groep
van wonderen. In de woorden van Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) ook zien
we soortgelijke buitengewone informatie.
Wonderen met betrekking tot bovennatuurlijke gebeurtenissen zoals de splitsing van de maan,
wonderen met betrekking tot genezing gevallen normaal gesproken onmogelijk om te genezen,
wonderen met betrekking tot het verhogen van voedsel en water, zijn met betrekking tot de
bescherming van de boodschapper van de mirakelen sommige andere soorten wonderen die
historisch gezien werden vastgelegd en getuige geweest van honderden mensen. Sommige van die
worden genoemd in de Koran.
3.4.3 ENKELE ANDERE KENMERKEN VAN DE BOODSCHAPPERS
De boodschappers aan de mensheid kwam en zij worden niet geïdentificeerd gebaseerd op
Christendom, Jodendom of eventuele speciale etniciteit. Er zijn verklaringen over dit in de volgende
verzen:
Of zeg je dat Abraham en Ismaël en Izaäk en Jacob en de nakomelingen Joden of christenen waren?
Zeggen, "Bent u meer te weten of is Allah?" En wie is onrechtvaardiger dan hij die een getuigenis hij
heeft verbergt van Allah? En Allah is niet niet op de hoogte van wat je doet.
(Koran: 2/140)

Abraham was een Jood, noch een christen, maar hij was een hellingproef naar waarheid, een Moslim
(onderwerping aan Allah). En hij was niet van polytheists.
(Koran: 3/67)
Allen die genoemd in de Koran als boodschappers zijn mannetjes. Zoals de messengership een uiterst
gevaarlijke baan is, is dit natuurlijk. Bijna in alle gevallen sommige ongelovigen geprobeerd om te
testen van Allah of heeft geprobeerd te stoppen met de bevordering van zijn boodschap door
nadelige gevolgen voor zijn boodschappers, door beledigend, bedreigend, verwonden, boycot, doden
hen, hun vrienden, familieleden... De uitnodiging aan Allah vereist voortdurende hard werken dag en

nacht. Al deze kan een vrouw boodschapper te ondergaan extra moeilijkheden, ondraaglijke pijn en
onvoldoende communicatie van het bericht. Als gevolg van hun bijzondere kenmerken en situaties,
we zien bijvoorbeeld dat vrouwen meestal liever niet aan het werk in veel moeilijke sectoren zoals
bouw, mijnbouw...Internationale arbeid organisatie instellen verordeningen, beperkingen en
aanbevelingen voor vrouwen met betrekking tot nachtarbeid, gevaarlijk werk, zwangerschap
bladeren en privacyvereisten... Dus het is verstandig beperkt dat Allah de messengership van
vrouwen.
Echter, vermeldt Allah in Quran dat hij koos en ingesteld als voorbeeld bepaalde vrouwen. Mary en
de vrouw van farao (de vrede is op hen) genoemd in de Koran zijn voorbeelden in dit opzicht.
3.5

DE BOEKEN VAN ALLAH

3.5.1 DE HEILIGE BOEKEN IN HET ALGEMEEN
Hij heeft nedergezonden op u, [O Muhammad], het boek met de waarheid, bevestigen wat was
voordat het. En hij openbaarde de Torah en het evangelie.
(Koran: 3/3)

We betrekking hebben op u, [O Muhammad], het beste van verhalen in wat wij aan u aan dit Quran
openbaren Hoewel u, voordat het, onder de niet op de hoogte waren.
(Quran: 12/3)

Zeggen, "heb je beschouwd: als het (de Koran) van Allah is en u wantrouwden in zijn, wie zou dan hij
die in extreme onenigheid meer dwalen?"
(Quran: 41/52)

En zeker wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt om te begrijpen, maar is er iemand die zal het erg?
(Quran: 54/17)
Islam vereist het geloof in de heilige boeken van Allah zoals we in de bovengenoemde verzen zien. In
de Quran, de heilige boeken gerelateerde door Muhammad, Jezus, Mozes en David (de vrede is op
hen) zijn genoemd door naam; maar we weten door het zeggen van Helderziende Muhammad (de
vrede is op hem) dat zijn er vele andere boodschappers. Zij houden ook verband met de berichten
van Allah.
De boeken van Allah zijn zijn om fundamentele kennis van de mensheid, zodat zij worden geleid,
zodat ze kunnen nadenken, zodat ze niet blind geloof volgen, en zodat kunnen zij succesvol aan
mensheid door zijn boodschappers gerelateerde berichten. Het volgende vers wordt verwezen naar
dit:

Deze [Quran] is een gezegende boek die wij aan u, [O Muhammad] openbaren, dat zij zou nadenken
over de verzen en dat die van begrip zou worden herinnerd.
(Quran: 38/29)
Deze kennis heeft betrekking op Allah, de mens, het universum, de waarheid, het leven, het
hiernamaals, de doelstellingen, de weg, het succes, waar we vandaan komen, waar we gaan, wat we
moeten doen, hoe moeten we, de relevante voorbeelden, en vele andere kritieke problemen die
waarvan sommige u zien in dit boek dat u leest. De woorden van Allah met zijn stijl of de inhoud
ervan geven ons doel en rechtstreekse informatie over zichzelf als een object een levend wezen en
een positieve of negatieve gebeurtenis. Deze kennis is handig voor succes in deze wereld en in de
ogen van Allah.
In een inleidende vers van de Koran Allah zegt:
Dit is het boek waar er geen twijfel, een begeleiding voor de rechtvaardigen is.
(Quran:2 / 2).
Sommige aspecten van deze kennis waren onbekend door de mens. Er is een verwijzing naar dit in de
volgende:
Lezen, en uw Heer is de meest Generous
Die onderwezen door de pen
Leerde de mens wat hij niet wist.
(Quran: 96/3-5)
De heilige boeken voordat de Koran zijn onderworpen aan menselijk ingrijpen. In de volgende verzen
zijn er verwijzingen naar dit:
En ze deed niet Allah beoordelen met echte beoordeling toen ze zei, "Allah openbaarde niet een
mens iets."
Zeggen, "die geopenbaard de Schrift dat Mozes als licht en begeleiding aan de mensen bracht?
Je [Joden] er in pagina's, openbaarmaking van [aantal] het en verhulling veel.
En je geleerd dat wat je niet - noch u noch uw vaderen wist."
Zeggen, "Allah [het geopenbaard]." Dan laat ze in hun [lege] discours, amusant zelf.
(Koran: 6/91)

Doen je begeren [de hoop, O gelovigen], dat ze voor u zou geloven terwijl een partij van hen gebruikt
om te horen van de woorden van Allah[74] en vervolgens vervormen het nadat ze had begrepen het
terwijl ze waren te weten?

(Koran: 2/75)

Onder hen zijn er sommige analfabeten die niet hun heilige boek weten; zij volgen hun eigen
verlangens en niets anders doen vermoeden.
Dus Wee degenen die de Schrift met hun eigen handen schrijven, dan zeggen, "Dit is van Allah," om
te ruilen voor een kleine prijs. Narigheid aan hen voor wat hun handen hebben geschreven en
narigheid aan hen voor wat ze verdienen.
(Koran: 2/78-79)
Echter, als Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) was de laatste van de boodschappers, in
het volgende vers Allah de garantie geeft ter bescherming van het boek gebracht door hem:
Inderdaad, het is wij die verzonden naar beneden van de Koran en inderdaad, wij zullen de
beschermer.
(Quran: 15/9)
En historisch Quran werd beschermd.
3.5.2 DE KORAN
Dit is het boek waar er geen twijfel, een begeleiding voor de rechtvaardigen is.
(Quran:2 / 2).
Een moslim heeft om te geloven in de Quran; en hij heeft om te geloven dat in hun oorspronkelijke
vorm, de Thora, evangelie, en psalmen zijn ook de woorden van Allah.
3.5.2.1 DE KORAN IS EEN VOLLEDIGE BEGELEIDING
Een van de kenmerken van de Koran is dat het duidelijk alles in bepaalde fundamentele aspecten legt.
Dit is vermeld in de volgende verzen:
Nooit was de Quran gesproken tekst uitgevonden, maar een bevestiging van wat was vóór het en een
gedetailleerde uitleg van alle dingen en leiding en barmhartigheid voor een volk die geloven.
(Quran: 12/111)

En We hebben geopenbaard u het boek als verduidelijking voor alle dingen en als leiding en
barmhartigheid en goede tijdingen voor de moslims.
(Quran: 16/89)
Dit niveau van detail annuleert de noodzaak van een tussenpersoon tussen Allah en het individu die
fundamentele kwesties zullen interpreteren[75]. De praktijk van Muhammad van de Helderziende
(de vrede is op hem) aan Allah maakt duidelijk verwijzingen zijn ook nuttig zijn in termen van

volledigheid van het laatste bericht. Deze volledigheid verwijdert ook de noodzaak voor verdere
boodschappers.
Zoals de echte bronnen van de Koran en de oorspronkelijke teksten van het evangelie en de Torah
hetzelfde zijn, zijn er veel overeenkomsten tussen de inhoud van de Koran en Bijbel van vandaag. Zij
allen uitnodigen aan Allah en goede daden. Echter, als de vorige heilige boeken onderhevig aan
veranderingen zijn, er zijn ook fundamentele verschillen tussen de inhoud van de nieuwe en Oude
Testament en hun interpretaties door hun volgelingen en de Koran. Bijvoorbeeld, in de Quran de
drie-eenheid duidelijk geweigerd, terwijl voor de meeste Christenen volgens het huidige evangelie is
er een drie-eenheid. Jesus (de vrede is op hem) noch god noch de zoon van god volgens sommige van
de verzen van de Koran die relevant zijn voor dit probleem zijn als volgt:
En [pas op de dag] wanneer Allah zegt,
"O Jesus, zoon van Maria, u zeggen aan de mensen, ' Take me en mijn moeder als goden naast
Allah?'"
He(, Jesus Christ) zegt:
"Verheven zijn u! Het was niet voor mij om te zeggen dat ik die geen recht hebben. Als ik het had
gezegd, zou u het hebben geweten. U weet wat is in mezelf, en ik weet niet wat is in jezelf. Inderdaad,
het is u die kenner van het onzienlijke.
Ik zei niet aan hen behalve wat u geboden mij (zeggende): "aanbidden Allah, mijn Lord en uw Lord.
En ik was getuige van over hen zo lang als ik onder hen was; maar wanneer je nam me mee opwaarts,
u waren de waarnemer over hen, en u bent, over alle dingen, getuige."
(Quran: 5/116-117)
In vragen en antwoorden deel vindt u enkele andere verschillen tussen de inhoud van de Quran en
de Bijbel.
3.5.2.2 DE KORAN WERD BESCHERMD
In de Quran informeert Allah ons dat hij het daalde en hij de garantie geeft dat hij het zal
beschermen. Quran werd in de eerste plaats geschreven in het geheugen van Muhammad van de
Helderziende (de vrede is op hem) permanent zoals we in de volgende verzen zien:
Wij zullen u reciteren, [O Muhammad], en je zal niet vergeten, behalve wat Allah zal moet. Inderdaad,
hij weet wat is verklaard en wat er verborgen is.
(Quran: 87/6-7)

Verplaatsen niet je tong met het, [O Muhammad], te bespoedigen met het reciteren van de Koran.
Inderdaad, op ons is de collectie (in uw hart) en (mogelijk maken) haar voordracht.
(Quran: 75/16-17)

Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) werd het reciteren van de Koran en de
schriftgeleerden waren schrijven it down en veel van zijn vrienden waren het onthouden. In de
maanden van de Ramadan, de engel Gabriël en Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hen)
waren samengebouwd reciteren en luisteren naar de delen van de Koran geopenbaard tot die maand
van de Ramadan. In de laatste maand van de Ramadan vóór Muhammad van de Helderziende (de
vrede is op hem) stierf, dit gebeurde tweemaal. Er was ongeveer tien mensen die had al de hele
Koran gememoriseerd als Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) stierf. Er was ook veel
andere mensen die had veel hoofdstukken gememoriseerd.
Kort na de Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) stierf, een afschrift van de hele Quran
werd verzameld in één begrensde volume met de bevestiging van gekwalificeerde getuigen. En van
dat volume verschillende andere volumes werden gekopieerd. De Koran is beveiligd in zijn
oorspronkelijke vorm en dit is een historisch feit. Er is slechts één versie van Quran overal in de
wereld. Het origineel en vandaag ook beschikbaar tekst van Quran is in het Arabisch, die is een
levende taal vandaag. Alle woorden, zinnen en hoofdstukken zijn beschikbaar in de oorspronkelijke
shape alsof ze vandaag zijn geopenbaard.
3.5.2.3 DE STIJL VAN DE KORAN
In de stijl van de Koran is de spreker als de eerste persoon die Allah[76]. Dus deze stijl niet is zo dat
aan het begrip of interpretatie van iedere mens. De Helderziende (de vrede is op hem) zei wat hij
ontvangen zonder toe te voegen of om het even wat verminderen. Een vers wordt bijvoorbeeld
gestart als "Zeggen ik slechts een mens als u ben"[77]… Dus de profeet heeft betrekking op dat dit en
de schrijvers schrijf het neer. De Helderziende (de vrede is op hem) zegt niet "Ik ben slechts een
mens zoals jij", zegt hij precies wat hij was geopenbaard. De stijl van de Koran is dus zodat geen
menselijke interventie erin, zelfs geen tussenkomst van de boodschapper bestaat. En al de Quran
kwam alleen via de mond van Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) als een mens.
Dit proces was precies zoals Jezus Christus (de vrede is op hem) voorspeld in het evangelie van John
16/13: "doch wanneer hij, de geest van de waarheid[78], wordt gekomen, hij zal u begeleiden in alle
waarheid: want hij niet van zichzelf spreken zal; maar ook hij zal horen, dat zal hij spreken: en hij zal
tonen u dingen te komen. " Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem), met de Quran,
met de geest van de waarheid die in zijn hart en in zijn geheugen, gidsen naar 'alle' waarheid. En hij
"spreekt niet" van zichzelf, maar hij spreekt dan ook hij 'hoort'. Hij ontvangt de revelatie van Allah,
dezelfde bron als de bron van Jezus Christus (de vrede is op hem) zoals in het volgende vers:
En dus We hebben geopenbaard u een geest van onze opdracht.
U wist niet wat is het boek of [wat is] het geloof, maar We hebben het een licht waarmee wij
begeleiden wie We zullen onze personeelsleden. En inderdaad, [O Muhammad], die u begeleiden
naar een rechte weg.
(Quran: 42/52)
3.5.2.4 DE KORAN IS ONNAVOLGBARE
Zoals we in de volgende verzen zien, nodigt Allah degenen die over de Koran twijfelt te componeren
van een boek zo sterk als de Koran en om het te bewijzen door voldoende getuigen:

En als u in twijfel over wat wij hebben nedergezonden op onze dienstknecht [Muhammad] bent, dan
produceren een hoofdstuk dergelijke daarvan en roep uw getuigen dan Allah, als u
waarheidsgetrouw moet.
(Koran: 2/23)

Of ze zeggen, "Hij uitgevonden het"? Zeggen, "Breng tien hoofdstukken bevalt dat zijn uitgevonden
en roep [voor bijstand] wie kunt u naast Allah, als je waarheidsgetrouw moet."
En als ze niet op u reageren dan weten dat de Koran werd geopenbaard met de kennis van Allah en
dat er geen God behalve hem. Dan, zou u [geen] moslims.
(Quran: 11/13-14)
In het verleden zijn er enkele pogingen om te produceren hoofdstukken zoals de hoofdstukken van
de Koran, maar ze is mislukt.
Een andere uitnodiging is in het volgende vers. Een ongelovige moet de volgende vraag
beantwoorden door voor te stellen een boek dan de Quran dat zou meer waardig om in te geloven
en te volgen:
In welk bericht na deze zullen zij dan geloven?
(Koran: 7/185)
In de Quran er zijn vele wetenschappelijke feiten die waren niet bekend of die tegen de
wetenschappelijke overtuigingen tot voor kort waren. Maar eeuwen later men heeft ontdekt dat het
juist wat werd gezegd in de Quran is. Men kan veel van dergelijke voorbeelden gemakkelijk vinden
door te zoeken op trefwoorden als "wonderen in de Koran" op het internet.
En hieronder zijn enkele voorbeelden van feiten die bestond in de Koran[79] voor eeuwen, maar dat
hebben wetenschappelijk onlangs ontdekt:
De expansie van het universum:
En de hemel we hebben gebouwd met kracht, en We zijn [zijn] expander.
(Quran: 51/47)
De big bang:
Hebben zij die niet wantrouwden nagedacht dat de hemelen en de aarde een samengevoegde
entiteit waren, en We hen scheidde en gemaakt van water elk levend ding? Dan zullen zij niet
geloven?
(Quran: 21/30)
De barrières tussen de zeeën:
Hij bracht de twee zeeën, vergadering [side by side];

Tussen hen is een barrière [zodat] geen van beiden overtreedt.
Welke van de gunsten van uw Heer zal u ontkennen?
Uit beide van hen voortvloeien parel en koraal[80].
(55/19-22)
Dit zijn slechts een paar van de voorbeelden die laten zien dat degene die de Quran verzonden
volledige kennis heeft.
3.6

HET LOT

En is het bevel van Allah ooit een lot[81] verordende.
(Quran: 33/38)

Hij aan wie heeft behoort de heerschappij van de hemel en de aarde en wie niet een zoon heeft en
een partner in de dominion niet heeft gehad en elk ding gemaakt en deze vastberaden [precieze]
vastgesteld.
(Quran: 25/2)

En niet afwezig van uw Heer is enig [onderdeel] van gewicht van een atoom in de aarde of in de
hemel of [iets] kleiner is dan of groter, maar dat het in een duidelijke registreren.
(Quran: 10/61)

Ze zeggen, "Als er om het even wat we in de zaak hadden, sommigen van ons zou niet zijn gedood
hier." Zeggen, "zelfs als je had geweest binnen uw huizen, verordende degenen om te worden
gedood zou hebben komen tot hun dood bedden."
(Koran: 3/154)

Zeggen, "Nooit zullen we worden getroffen behalve door wat Allah heeft besloten voor ons."
(Quran: 9/51)
3.6.1 BESCHRIJVING
Het lot is gemaakt door Allah en het is een uitgebreide en duidelijke record van de creatie en de
gebeurtenissen gemaakt door Allah. Het lot heeft vele verschillende aspecten.
Unidirectioneel is een register waarin ook wereldse en religieuze oorzaak en gevolg relaties en
definities. Fysieke, biologische definities van objecten, fysische wetten en de relevante relatie of de

relaties tussen slechte daad en de relevante straffen mag worden aangehaald als voorbeelden in dit
opzicht. Dit wordt gedeeltelijk verklaard in de volgende verzen:
De naam van uw Heer, de allerhoogste, verheffen
Wie gemaakt en geproportioneerd
En die bepaald en [vervolgens] geleid.
(Quran: 87/1-3)

[Farao] zei, dus wie is de heer van jullie twee, O Mozes?
Hij zei: onze heer is hij die gaf alles wat haar aard dan het geleid.
(Quran: 20/49-50)

En van de mensen is hij die geschillen over Allah zonder kennis en elke opstandige duivel volgt.
Voor hem die is geschreven dat wie hem voor vriend neemt, hij voorwaar hem zal misleiden en hem
zal begeleiden de bestraffing van de vlam.
(Quran: 22/3-4)
Zoals begrepen uit de volgende verzen, met betrekking tot de handelingen van Allah is het lot als een
plan:
En voor elk volk een termijn [opgegeven].
Dus wanneer hun tijd is gekomen, ze niet achter een uur blijven zullen, noch zal zij [het] voorafgaan.
(Koran: 7/34)

Dus hij[82] ingeroepen zijn heer,
'Inderdaad, ik ben overwinnen, dus helpen.
Dan We de poorten van de hemel opende[83] met regen naar beneden, gieten
En de aarde te barsten met veren, veroorzaakt
En de wateren voldaan voor een kwestie die al voorbestemd.
(Quran: 54/10-12)

Allah heeft opgeschreven: ik zeker zal zegevieren, ik en mijn boodschappers.

(Quran: 58/21)
Bovendien heeft het lot de functie van een budget voor de verdeling van middelen zoals vermeld in
het volgende vers:
En er is geen schepsel op aarde maar dat bij Allah is de bepaling, en hij weet zijn plaats van woning
en de plaats van opslag.
Alles is in een duidelijke register.
(Quran: 11/6)
Aan de andere kant is het lot als een historische record[84] vanuit het perspectief van Allah die weet
en getuigen van de toekomst zonder enige beperkingen van de tijd. Dus hoewel wij vrije wil tot op
zekere hoogte hebben, is alles ooit bekend door Allah. In de volgende verzen is er een verwijzing
naar dergelijke kennis van Allah:
Geen ziel weet wat zij morgen zal verdienen, en geen ziel weet in welk land zij zal sterven. Zeker,
Allah is Alwetend, All-Aware.
(Quran: 31/34)

Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is, en zij omvatten geen zaak van zijn kennis met
uitzondering van wat hij wil.
(Koran: 2/255)

Inderdaad is Allah ooit over alle dingen, een getuige.
(Koran: 4/33)

Allah omvat alle dingen.
(Koran: 4/126)

Aan Allah behoort de opdracht voor en na.
(Quran: 30/4)
Het lot heeft ook de eigenschap van Allah de voorste en achterste toestemming voor testamenten en
daden van zijn creaties. Niets kan gebeuren in tegenstelling tot zijn zal zoals te zien in het volgende
vers:
En het is niet voor een ziel te geloven behalve met toestemming van Allah.

(Quran: 10/100)
3.6.2 GEVOLGEN VAN DESTINY VOOR DE MENS
In iedere daad van Allah, wie weet iedereen, ook voor de toekomst die we aannemen kunnen dat er
in ieder geval alle positieve aspecten van een perfecte plan zijn zelfs als er geen opgenomen plan.
Dus we verwachten alles wat dat kunnen doet hij om samenhangende en evenwichtige zoals iets
perfect gepland. Allah hoeft niet het lot maken of houden om het even wat. Vanuit een menselijk
perspectief heeft het echter bepaalde gevolgen hebben zoals vermeld in de volgende verzen:
Geen ramp stakingen op de aarde of onder elkander, behalve dat het in een register voordat We het
tot stand brengen. Inderdaad dat Allah, is eenvoudig.
Ervoor te zorgen dat u niet wanhopen wat u heeft ontgaan en niet exult [in hoogmoed] over wat hij u
heeft gegeven.
En Allah houdt iedereen niet self-deluded en opschepperig.
(Quran: 57/22-23)
Dit register heeft belangrijke consequenties voor ons:
In overeenstemming met de destiny, zoals we in een welbepaalde kader zijn, ook plannen te maken
en we doelstellingen kunnen bepalen. Hierdoor zijn we in staat om na te denken en te zorgen voor
onze eigen wil. Anders, wij konden niet hebben een continuïteit die we nodig hebben om na te
denken en te koppelen gebeurtenis (a) om de gebeurtenis (b) of middelen aan doelen.
Ook zonder een dergelijk kader zou ons zeer onveilig. Bijvoorbeeld, leven we op een planeet die met
een snelheid van duizenden kilometers per uur beweegt. Er zijn miljoenen variabelen, veel van die,
wanneer enigszins afgeweken zou veroorzaken ons onmiddellijk verdwijnen. Echter, alles is onder
controle, zodat we een sterk gevoel van zekerheid hebben. We verwachten te leven het volgende uur,
de volgende dag, het volgende jaar, en plannen te maken, kunnen we keuzes. Aan de andere kant,
zelfs als bepaalde rampen[85] gebeuren, dat we zouden weten dat ze zijn onderdeel van een plan
van de ene God die wijs; ze zijn niet toevallig; dat ze al ten minste zijn bekend door de Almachtige en
All-Knower; en dat zij bepaalde hogere doelen zal dienen.
Aan de andere kant, dankzij de Destiny weten we dat alles onder de controle van onze geliefde één
God, is dus we niet hopeloos zijn. En dankzij dit weten we dat iets dat we missen kan gaan naar een
andere van zijn dienaren. Wij kunnen alles betrekking hebben op het register en het register zijn
Maker, en deze Maker aan onszelf.
Een vraag over lot, vrije wil, verantwoordelijkheid, beloning en straf in 8.3 deel zullen we overwegen.
4

DE DOELSTELLINGEN GEGEVEN DOOR DE ISLAM EEN MENS

Die huis van de hierna We toewijzen aan degenen die wil niet exaltedness op de aarde of corruptie.
En de (beste) resultaat behoort tot de rechtvaardigen.
(Quran: 28/83)

De islam is een religie gebaseerd resultaat. In de Koran er zijn tal van verwijzingen naar de resultaten,
Allah nodigt ons te concentreren op het resultaat; en hij waarschuwt tegen bedrogen door de
tijdelijke zoals in het volgende vers:
Het voorbeeld van het paradijs, die de rechtvaardigen is beloofd, is dat eronder rivieren stromen. De
vrucht ervan is duurzaam, en zijn schaduw.
Dat is het resultaat van de rechtvaardigen, en het resultaat van de ongelovigen is de brand.
(Quran: 13/35)
Volgens de Islam is de meest fundamentele keuze die een menselijk wezen heeft te maken te kiezen
van de Islam of niet. Dan onmiddellijk een grote vraag: wat doet Mohammedanisme geven een
menselijk wezen? Of met andere woorden, waarom men moet kiezen voor Islam? Wat is het doel
van de Islam met betrekking tot een menselijk wezen?
Dus, in dit deel zullen wij verduidelijken de belangrijkste doelstellingen en de voordelen die de Islam
tot een menselijk wezen geeft. We zullen ook de details over het grootste succes in ons leven volgens
Islam geven.
Een menselijk wezen is geen nutteloos gemaakt, en hij wordt gemaakt zodat hij/zij bepaalde doelen
bereikt. Dit is een belangrijke boodschap van Allah aan ons die we duidelijk in het volgende vers zien:
Vervolgens heb je gedacht dat wij u uselessly gemaakt en dat ons u zou niet terug?
(Quran: 23/115)
In het volgende vers zien we de doelstellingen en de essentiële elementen van het grootste succes:
Allah zal zeggen:
Dit is de dag wanneer de waarheidsgetrouw van hun nauwkeurigheid profiteren zullen.
Voor hen zijn tuinen [in Paradise] onder welke rivieren stromen,
Waarin zij voor altijd, zal verblijven
Allah is pleased met hen, en zij met hem.
Dat is het grote succes.
(Quran: 5/119)
Deze doelstellingen zijn om het plezier van Allah; tevreden en blij met de gunsten hij beloofd en
voorbereid voor zijn rechtvaardige dienaren, Paradise; invoeren en om in harmonie met de waarheid.
4.1

OM HET PLEZIER VAN ALLAH

Het uiteindelijke doel van het leven voor een moslim is om het plezier van Allah. Als bereikt, dit doel
levert de volgende doelstellingen ook: te blij zijn door hem, paradijs en tot volle tevredenheid in deze
wereld en in het hiernamaals.

4.1.1 DE MANIER OM HET PLEZIER VAN ALLAH
De sub-goals en de manier waarop die leiden tot dit belangrijke doel zijn als volgt:
4.1.1.1 NALEVING VAN DE GODDELIJKE WAARDEN
Allah heeft bepaalde waarden. Hij houdt van bepaalde waarden. Dus heeft een persoon, die houdt
van Allah en wil zich te beroepen op zijn liefde, ook te dragen die waarden en zichzelf in harmonie
met hen te verbeteren.
In de volgende verzen zien we uit zijn eigen woorden enkele van de kwalificaties die hij houdt van:
Allah heeft de goede-doeners.
(Koran: 2/195)

Zeker Allah houdt van degenen die veel (aan hem beurt), en hij houdt van degenen die zelf zuiveren.
(Koran: 2/222)

Allah houdt de rechtvaardigen.
(Koran: 3/76)

Allah houdt van de patiënt[86].
(Koran: 3/146)

Zeker houdt Allah van degenen die [in hem vertrouwen].
(Koran: 3/159)

Inderdaad, Allah houdt van degenen die rechtvaardig handelen.
(Quran: 5/42)
Er zijn ook kwalificaties dat Allah niet houdt, dus we hebben om zich te ontdoen van dergelijke
kwalificaties of ze te bestrijden. In de volgende verzen zien we enkele van de kwalificaties die Allah
houdt niet van:
Zeker houdt Allah niet de agressors.
(Koran: 2/190)

Inderdaad, Allah houdt niet van iedereen verraderlijk en ondankbaar.
(Quran: 22/38)

Allah houdt niet van de onruststokers.
(Quran: 28/77)

Inderdaad, hij houdt niet van de arrogante.
(Quran: 16/23)

Allah houdt niet van de kwaaddoeners.
(Koran: 3/57)
De details over andere goddelijke waarden die Allah houdt en kwalificaties die hij houdt niet van
kunnen worden getrokken uit de Koran.
Dus, in de eerste en meest in het algemeen, de mens, met inbegrip van niet-Moslims moeten zorg
over de universele Goddelijke waarden dat Allah houdt en hebben te besteden inspanningen om
zichzelf te verbeteren met betrekking tot hen zodat kunnen zij kandidaat voor laten leiden door Allah.
Een evildoer, onrechtvaardig, arrogante persoon heeft geen recht op de leiding van Allah, en niet
wordt geaccepteerd door Allah. Dus moet om succesvol te zijn, en om een echte gelovige worden,
een dergelijke negatieve kwalificaties overwinnen. De volgende verzen zijn enkele voorbeelden in dit
verband:
Allah heeft het onrechtvaardige volk niet onderscheids leiden.
(Koran: 2/258)

Ik kom uit de buurt van mijn tekenen die op de aarde zonder recht arrogant.
(Koran: 7/146)

Inderdaad, Allah doet niet leiden die een overtreder en een leugenaar is.
(Quran: 40/28)
Deze negatieve kwalificaties vormen ook grote psychologische barrières die voorkomen het geloof in
een almachtige dat zal de God van een All-Knower. Stel bijvoorbeeld een persoon die bewust of

onbewust gelooft dat hij de belangrijkste is en de grootste als individu, als een burger van een
bepaald land, of als lid van een bepaalde natie, of als een menselijk wezen. Dergelijke persoon zal
een psychologisch probleem in het geloof in een god die meer knower dan zelf is hebben. Helaas, de
huidige onderwijsstelsels, levensstijlen, spelletjes en andere elementen van het milieu bevorderen
meestal dergelijke een arrogante mentaliteit. Ook de vele religies bevorderen een soortgelijke
mentaliteit door deifying menselijke wezens, of statuten en goden gemaakt door de mens of fysische
wetten ontdekt door de mens...
4.1.1.2 OBJECTIEVE MAATREGELEN MOETEN WORDEN VOLDAAN OM HET PLEZIER VAN ALLAH
Hem bestijgt goede toespraak,
En rechtvaardige werk verhoogt het.
(Quran: 35/10)
Om succesvol te zijn moet een zichzelf te verbeteren met betrekking tot de waarden geliefd bij Allah
en oprecht voldoen aan die waarden door de eisen in de zijkanten geloof en actie.
Deze vereisten zijn zeer belangrijk omdat ze objectieve maatregelen zijn. Allah maatregelen onze
niveaus van conformiteit met zijn waarden niet alleen op basis van onze woorden, maar ook
gebaseerd op onze overtuigingen en onze acties. Onze woorden mogelijk subjectief en misleidend.
Zoals we in de volgende instructies lezen, Allah maakt gebruik van objectieve criteria te beoordelen
ons:
Ze zal niet overeenkomstig uw wensen [moslims], noch die van de mensen van het Heilige Schrift
[Joden en christenen];
Wie werkt kwaad, zal hebben de vergoeding daarvan, en hij zal niet vinden geen beschermer of
helper naast Allah.
(Koran: 4/123)

En van de mensen zijn mensen die zeggen,
"Wij geloven in Allah en de laatste dag"
Maar ze zijn niet gelovigen.
(Koran: 2/8)
Het is daarom niet mogelijk om het plezier van Allah als een persoon in volledige fout in zijn
overtuigingen en/of zijn acties is. Een persoon die rechtvaardig, bescheiden, reële, dankbaar en
standvastig mogelijk in harmonie met de waarheid in geloof en actie categorieën met sommige
inspanningen.
Dus, een persoon die onrechtvaardig, arrogant, ondankbaar zal alleen is succesvol zijn en de
vereisten van geloof en actie uitvoeren als hij overwint deze ongewenste kwalificaties die in hem[87].
Het volgende vers is een voorbeeld in dit verband:

Ik kom uit de buurt van mijn tekenen die op de aarde zonder recht arrogant.
(Koran: 7/146)
Dus, aan de ene kant dankzij onze overtuigingen en acties die in overeenstemming zijn met de
waarheid, we onszelf kunnen verbeteren in parallel met de goddelijke waarden, en wij kunnen
worden recht aan de goddelijke liefde en het paradijs. En aan de andere kant observeren onze
overtuigingen en daden, we kunnen meten waar we zijn in het universum van deze waarden.
Een persoon die voldoet aan de goddelijke waarden wil allereerst uitvoering van zijn taken naar zijn
Schepper. Dus, herkent hij hem; Hij zal geloven in zijn berichten, zijn boodschappers en zijn beloften;
en hij zal hem aanbidden. Zulk een persoon zal ook het uitvoeren van zijn taken naar anderen,
namelijk de menselijke wezens, de wezens, het milieu...
En hij zal worden gevorderd in graden volgens zijn relevante kennis, geloof en daden zoals in de
volgende verzen zei:
Kijk hoe We hebben begunstigd [in bepaling] sommigen van hen over anderen. Maar het
Hiernamaals is groter in graden en groter in onderscheid.
(Quran: 17/21)

En voor allen zijn er graden voor wat ze hebben gedaan, en dus dat hij kan volledig compenseren ze
voor hun daden, en zij zullen niet worden benadeeld.
(Quran: 46/19)

Maar wie gaat om hem als een gelovige rechtvaardige daden hebben gedaan voor degenen de
hoogste graden zullen.
(Quran: 20/75)

Allah zal verhogen degenen die hebben geloofd onder u en degenen die kennis, werden gegeven
door graden. En Allah is Cognizant van wat je doet.
(Quran: 58/11)
Als we echt de vereiste waarden en kwalificaties, dan Allah houdt van ons. Dan wij ons aandeel van
de volgende beweringen van Allah zal hebben, en het grootste succes hebben bereikt:
(Voor de rechtvaardige ziel zal worden gezegd :)
"O volledig tevreden ziel!
Terug naar uw Heer, onze en aangenaam [naar hem],

En voer onder mijn dienstknechten [rechtvaardig]
En voer mijn Paradise."
(Quran: 89/27-30)

Wat een goede dienaar!
(Quran: 38/44)

Voorwaar, te midden van tuinen en rivieren zullen de rechtvaardigen wonen.
In de zetel van de waarheid,
In aanwezigheid van de krachtige koning.
(Quran: 54/54-55)
4.2 OM TE BEREIKEN VAN PERMANENTE GUNSTEN VAN ALLAH'S GEMAAKT VOOR ZIJN
RECHTVAARDIGE DIENAREN
Als hij ingenomen met ons zitten zal, zal hij ons ook volledig tevreden met de gunsten hij beloofd en
voorbereid voor zijn rechtvaardige dienaren maken. Een van zijn kenmerken is de Appreciative.
Moslims geloven zoals in de volgende instructie in de Quran dat Allah zei:
Wat een goede patroon!
(Koran: 8/40)
En dat zijn genade enorm is[88]:
Mijn barmhartigheid omvat alle dingen.
(Koran: 7/156)
In het huidige leven ook zijn de goddelijke liefde, het geloof in Allah, de waarden en de acties die
nodig zijn door Allah de enige dingen die kunnen voldoen aan ons.
En het paradijs is de plek waar we volledig en permanent tevreden kunnen.
4.3

OM IN HARMONIE MET DE WAARHEID

Allah zal zeggen:
Dit is de dag wanneer de waarheidsgetrouw van hun nauwkeurigheid profiteren zullen.
Voor hen zijn tuinen [in Paradise] onder welke rivieren stromen,
Waarin zij voor altijd, zal verblijven

Allah is pleased met hen, en zij met hem.
Dat is het grote succes.
(Quran: 5/119)
Zoals we in de nadruk die is gemaakt met nauwkeurigheid in het bovengenoemde vers zien, is een
belangrijk element van het grote succes waarheidsgetrouw, om in harmonie met de waarheid. Als we
in harmonie met de waarheid in waar wij in geloven, wat wij zeggen, en wat we doen dan is dit een
grote stap op weg naar het grootste succes.
Vereist wordt in harmonie met de meest belangrijke waarheid te waarheidsgetrouw.
Zoals we in het volgende vers zien, is een van de namen van Allah de waarheid:
Allah is de waarheid.
(Quran: 22/6)
4.3.1 ALS U WILT WORDEN IN HARMONIE MET DE WAARHEID IN WAT WIJ GELOVEN IN
De waarheid is niet het gevolg van onze persoonlijke overtuigingen, en het is onafhankelijk van onze
persoonlijke overtuigingen. De hele waarheid is een, hoewel er veel verschillende geloof profielen.
Dus niet alle van de verschillende geloof profielen tegelijk worden in harmonie met de waarheid.
Bijvoorbeeld, als een moslim in harmonie met de waarheid is, is een polytheist niet; en als de
polytheist in harmonie met de waarheid is dan is een Moslim niet. Logisch gezien kunnen niet beide
waar zijn helemaal[89].
Volgens de Islam is het zeer nuttig en noodzakelijk dat ons geloof in harmonie met de waarheid is, en
het is heel gevaarlijk in strijd met de waarheid. En in de volgende verzen Allah vertelt ons over de
bron en de belangrijkste kanalen van de waarheid:
Inderdaad, We hebben u, [O Muhammad], gestuurd met de waarheid[90] Als een brenger van goede
tijding en een waarschuwer, en je zal niet gevraagd worden over de metgezellen van Hellfire.
(Koran: 2/119)

De waarheid is van uw Heer,
Dus nooit worden onder de twijfelaars.
(Koran: 2/147)
4.3.2 OM IN HARMONIE MET DE WAARHEID IN WAT WE ZEGGEN EN WAT WIJ DOEN
Wat we zeggen heeft om in harmonie met de waarheid zoals in het volgende vers:
Dus wie is onrechtvaardiger dan hij die leugens over Allah en de waarheid als hij is gekomen om hem
ontkent? Is dat er niet in een residentie hel voor de ongelovigen?

(Quran: 39/32)
Wanneer wij geloven en iets zeggen, dan we hebben dienovereenkomstig te handelen. Anders, we
moeten nadenken over de oorzaak van het verschil tussen wat we doen en wat wij zeggen. Misschien
wij niet de zorg helemaal over de waarheid, wij zijn misschien niet oprecht in wat we zeggen of
misschien zijn we leugenaar; die zijn grote problemen. Er is een verwijzing naar dit in het volgende
vers:
O u die hebben geloofd, waarom zeg je dat u dat niet doet?
(Quran: 61/2)
Zodra we geloven en volgens de waarheid, dan moet wat we doen in harmonie met waar wij in
geloven en wat we zeggen zoals vermeld in het volgende vers:
Gerechtigheid is niet dat u uw gezichten naar het Oosten of het westen, maar gerechtigheid [in]
iemand die in Allah, de laatste dag, de engelen, het boek en de profeten en geeft rijkdom, ondanks
de liefde voor het, verwanten, wezen, behoeftigen, de reiziger, degenen die vragen [help], en is
gelooft voor het vrijmaken van slaven; [en die] stelt een gebed en geeft verplichte naastenliefde; [die
die] hun belofte te vervullen wanneer ze beloven; en [die die] zijn patiënt in armoede en ontbering
en tijdens slag.
Dat zijn zij die getrouw;
En het is degenen die de rechtvaardigen.
(Koran: 2/177)
Dit is de enige manier om het grote succes.
Dus in het volgende gedeelte vindt u belangrijke informatie over de essentie van de actie van de
Islam.
5

5.1

ESSENTIALS OF ACTIE & VIJF PIJLERS

ESSENTIE VAN ACTIE

Zij geloven in Allah en de laatste dag, en zij beveelt wat juist is en verbieden wat verkeerd is en
meteen aan goede daden.
En dat onder de rechtvaardigen zijn.
(Koran: 3/114)
Islam bestaat niet alleen uit overtuiging. Islam vereist ook actie[91]. Het vereiste gedrag is "goede
daden" te doen[92]. In de Quran, wordt over het algemeen geloof vermeld samen met goede daden.
Goede daden zijn daden die consistent met de waarheid zijn. Bijvoorbeeld, was het eerder
opgemerkt dat een van de kenmerken van Allah is dat hij is "Een", en een van zijn eigenschappen is

dat hij "Near". Dus is hij de God van alle. En is hij dichter bij ons zelfs dan onze ouders, zelfs dan onze
andere beste vrienden. Dus als we hebben allemaal dezelfde God, en hij is dichter bij ieder van ons
zelfs dan onze ouders, vervolgens deze waarheid ons als broeders en zusters maakt. Dus, als we als
broers en zusters, vervolgens in termen van actie zijn, bijvoorbeeld hebben we om anderen indien
nodig te helpen. We moeten voorkomen dat nadelige gevolgen voor anderen. Dus als ik een
hongerige wees voeden, is dit een goede daad, omdat ik en die persoon zijn de dienaren van de
dezelfde Schepper, die dichter bij ieder van ons zelfs dan onze ouders. Maar binnen dezelfde logica,
als we kwaad iemand zonder een rechtvaardige reden, dan is dit een slechte daad. Dit zijn slechts
voorbeelden die laten zien hoe we een goede daad of een slechte daad kan bepalen.
Al goede actie kan in het algemeen op een zodanige wijze worden vastgesteld, zegt Allah in Quran,
veel goede acties in verschillende detailniveaus. Bijvoorbeeld, in een vers, Allah zegt:
En wanneer u met een groet wordt begroet, greet met een betere groet dan of terug te sturen; zeker
houdt Allah rekening met alle dingen.
(Koran: 4/86)
Of zoals we zien in de volgende, worden vriendelijk naar elkaar en zich te onthouden van geweld zijn
zeer belangrijk:
En zijn niet gelijk de goede daad en het slechte. [Kwaad] af te weren door dat [daad] welke is beter;
en daarop wie tussen u en hem is vijandschap alsof hij een warme vriend was zal worden.
(Quran: 41/34)

En meteen aan vergiffenis van uw heer en een paradijs zo breed als de hemelen en de aarde, de
rechtvaardigen die uitgeven [in de zaak van Allah] voorbereid tijdens gemak en ontberingen en die
woede te bedwingen en zijn vergeven richting mensheid; en Allah houdt de doeners van goed.
(Koran: 3/133-134)
Goede daden, met inbegrip van de vijf pijlers[93] zijn handig in veel opzichten:
Zij vertegenwoordigen onze gehoorzaamheid aan Allah en onze servantship aan hem.
Zij produceren objectieve gegevens over de vraag of een persoon echt overeenstemming met de
goddelijke waarden of niet; over de vraag of een persoon echt goed of niet[94].
Ze helpen ons verbeteren parallel met de goddelijke waarden: bijvoorbeeld een persoon die
voortdurend Bedankt Allah zal verbeteren in dankbaarheid, of een persoon die liefdadigheid geeft zal
verbeteren in vrijgevigheid.
Ze helpen ons onze zwakheden die kunnen bestaan in verschillende opzichten overwinnen: een
persoon die kan geven duizenden dollars in de manier van Allah, mogelijk niet op te geven voor een
bepaalde periode of vice versa eten. Een persoon mogelijk te eten voor Allah geven, maar kan
moeilijkheden van arrogantie zijn voorhoofd op de grond te zetten om te aanbidden Allah hebben...

Wanneer deze personen de eisen van de Islam uitvoert, zal ze hebben bereikt belangrijke stappen
voor het overwinnen van hun zwakheden.
Goede daden helpt ons in onze liefde voor Allah alsmede te verbeteren, zoals door middel van goede
daden wij moeite voor hem zal ondergaan en we dat voelen zullen deze liefde brengt ons in actie.
Ze zal ook in de psychologische, sociale, economische, ecologische en andere afmetingen nuttig zijn.
Zullen wij relevante voorbeelden in de volgende onderdelen.
Onze naleving van deze voorschriften zal ook helpen ons slagen op het gebied van het huidige
leven[95]: Bijvoorbeeld zal een zakenman who cares over rechtvaardigheid, over het algemeen
succesvoller zijn in zijn bedrijf; en in totaal zal dit probleem goed voor veel mensen. Zoals we in het
volgende vers zien, van Allah die de Alwijze is gemak voor ons plan:
Allah is voornemens voor u gemak en niet van plan is voor u ontbering.
(Koran: 2/185)
Succes in termen van dit leven kan bijdragen tot de succesvolle uitvoering van de voorschriften om
het plezier van Allah: bijvoorbeeld een sterke moslim in wereldlijke bewoordingen kan geven meer
liefdadigheidsinstellingen[96].
Echter, het grootste gebruik van de goede daden zullen hun bijdrage om het plezier van Allah; en te
bereiken zijn gunsten die hij voorbereid voor zijn rechtvaardige dienaren.
5.2

DE VIJF ZUILEN VAN DE ISLAM

De algemene voorschriften van de Islam zijn zeer uitgebreide en bestaan uit veel van de universeel
erkende en vereist gedrag. Vermelden wij voorbeeld gedrag in dit opzicht als zijnde welwillend naar
de ouders, de buren, het milieu; werken hard; om te leven volgens de eerder genoemde waarden
zoals nederigheid, nauwkeurigheid, vriendelijkheid, rechtvaardigheid; om te voorkomen dat jaloers;
om te voorkomen verspillen, te reinigen, uit te nodigen aan de waarheid en goede daden. Een
moslim moet voldoen aan al deze met de bedoeling om het plezier van Allah. Het is zeer moeilijk
voor een moslim om succesvol te zijn als hij niet aan deze eisen voldoet.
Zoals we in het volgende vers zien, dat die nuttig is voor de mensheid is zeer belangrijk in dit verband:
Stuurt hij uit de hemel, regen en valleien stroom volgens hun capaciteit,
En de torrent draagt een stijgende schuim.
En van dat [erts] die ze in het vuur, geleid door de wens ornamenten en gebruiksvoorwerpen,
warmte is een schuim bevalt.
Aldus geeft Allah [voorbeeld] waarheid en leugen.
Wat betreft het schuim verdwijnt het, [wordt] afgekant;
Maar wat dat betreft voordelen die het volk,
Het blijft op de aarde.

Zo Allah presenteren voorbeelden.
(Quran: 13/17)
Onder die voorwaarden zijn ook degenen die specifiek zijn voor de Islam en die groot deel en invloed
hebben in het leven van een praktiserende moslim. De eisen die specifiek tot de Islam dragen bij aan
een grote mate aan de uitvoering van de hierboven vermelde fundamentele eisen van de Islam. Aan
de andere kant zijn ze een heel bijzondere deel van gehoorzaamheid aan Allah en serveren van hem.
De voornaamste eisen die specifiek zijn voor de Islam in de Quran worden benadrukt en ze zijn
algemeen bekend als de vijf zuilen van de Islam. Ze zijn de getuigenis-verklaring van de getuigen van
de eenheid van Allah en de messengership van Muhammad (de vrede is op hem)-, het dagelijkse
gebed, de Zakaat, het vasten en de bedevaart. Deze worden benadrukt door Allah samen met de
andere eisen. Het volgende vers is een voorbeeld in dit verband:
Inderdaad, de islamitische mannen en Moslimvrouwen,
De geloven van mannen en vrouwen, te geloven
De gehoorzame mannen en gehoorzaam vrouwen,
De waarachtige mannen en waarheidsgetrouwe vrouwen,
De patiënt mannen en vrouwen van de patiënt,
De nederige mannen en vrouwen van de bescheiden,
De charitatieve mannen en charitatieve vrouwen,
De vasten mannen en vrouwen van de vasten,
De mannen die hun prive-onderdelen en de vrouwen die dit doen, bewaken
En de vrouwen die Allah vaak herinneren en de vrouwen die dit doen
Voor hen Allah vergiffenis en een grote beloning heeft voorbereid.
(Quran: 33/35)
Dus in de volgende onderdelen geven we enkele details met betrekking tot deze pijlers functies,
voorwaarden, methoden, voordelen en hun relaties met de andere eisen:
5.2.1 VERKLARING VAN BEARING GETUIGE VAN DE EENHEID VAN ALLAH
Hem bestijgt goede toespraak,
En rechtvaardige werk verhoogt het.
(Quran: 35/10)
De eerste pijler van de Islam is de getuigenis[97] de eenheid van Allah, en de servantship en
messengership van Helderziende Muhammad (de vrede is op hem). Dit is een verklaring die bevat

een cruciaal onderdeel van de waarheid en heeft het potentieel van de vereniging van de mensheid
rond één waarheid. Het is als dit: "Ik beer getuige dat er geen god behalve Allah is, en ik Beer getuige
dat Mohammed zijn dienaar en zijn boodschapper is."
De instructie "Er is geen god behalve Allah" (LA ILAHA ILLALLAH in de originele Arabische tekst) is als
een samenvatting van de heilige boeken. Dit is ook de eerste voorwaarde om het plezier van Allah,
en het invoeren van paradijs. Natuurlijk zou een persoon om het plezier van iemand in wie hij niet
gelooft, noch om het paradijs dat is gemaakt door de Schepper in wie hij niet gelooft verwachten.
Het is ook een voorwaarde voor degenen die de boodschap van Allah hebben ontvangen uit de hel
wordt opgeslagen:
En degenen die niet geloven en onze tekenen verloochenen, die zullen de bewoners van het vuur zijn;
zij zal daarin eeuwig respecteren.
(Koran: 2/39)
Verdere uitleg met betrekking tot de verklaring "Er is geen god dan Allah" bestaan gedeeltelijk 3.1.1.
Het tweede deel van de getuigenis wordt verwezen naar de laatste boodschapper van Allah, die het
laatste bericht van Allah gerelateerde waar alles duidelijk is gemaakt. Dit aspect van het geloof is
vereist voor iemand die heeft bekend over Helderziende Muhammad (de vrede is op hem).
Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) is een menselijk wezen en een dienaar van
Allah. Hij is niet god, noch onderdeel van god. Allah heeft hem te koppelen zijn boodschap aan ons
gekozen. En hij heeft hem getoond als een goed voorbeeld voor ons.
Als een persoon in de getuigenis gelooft, dan is die persoon wordt beschouwd als een moslim. Dit is
tussen Allah en de betrokken persoon. In de Islam is er geen doopsel. Er is niemand buiten Allah die
de onderwerping aan Allah kan accepteren. Zodra een deze getuigenis openlijk verklaart zal dan
natuurlijk hij ook worden beschouwd als een Moslim door de moslimgemeenschap.
De getuigenis is zoals de ondertekening van een contract tussen Allah en degene die
Mohammedanisme accepteert. Met dit contract kiest de persoon recht op het paradijs en het plezier
van zijn Lord tegen het voldoen aan de goddelijke regels en waarden krijgen.
Het is ook de erkenning van zijn Lord van de knecht. De erkenning van Allah maakt een groot verschil
in denken en in de praktijk. Door te erkennen van zijn heer, herkent de knecht zichzelf als
goed.Zonder dergelijke een erkenning en link naar de eeuwige is een individu als niets in deze
immense heelal en tijdsbestek. Bijvoorbeeld, zal waarschijnlijk niemand herinneren hem enkele
eeuwen nadat hij stierf, en zelfs als hij wordt herinnerd, deze herinnering niet hem zal profiteren. En
niemand wist hem zelfs slechts één jaar voordat hij werd geboren. Hij is dus vanuit het perspectief
van een persoon die niet wordt herkend door zijn schepper, alsof er niets.
5.2.2 DAGELIJKS GEBEDS
En gebed en geven [verplicht] liefdadigheid, en wat u voorgesteld voor jezelf goed u het met Allah
vindt vast te stellen. Inderdaad, Allah van wat je doet, is te zien.
(Koran: 2/110)

De tweede pijler van de Islam is het dagelijkse gebed[98]. Er zijn vijf dagelijkse gebeden in de Islam.
Elk van deze duurt ongeveer 10 minuten en ze tijd haakjes worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, stel dat
middag gebed begintijd op 13,00 is en 's middags gebed begintijd om 17.00 uur is, dan heeft voor het
uitvoeren van de middag gebed tussen 13.00 uur en 17.00 uur[99]. Anders wordt het beschouwd als
een zonde. Dagelijkse gebeden kunnen worden uitgevoerd, niet alleen in de moskeeën maar overal
die schoon[100].
Dagelijkse gebeden bestaan uit verplichte onderdelen en extra onderdelen. Extra onderdelen zijn in
wezen volgens de praktijk van Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem). Deze
onderdelen zijn vergelijkbaar en ze bestaan uit eenheden die bestaan uit subeenheden als staande,
buigen-down, wierpen. Dagelijkse gebeden beginnen met de bedoeling[101] en vervolgens de
verklaring "Allah is het grootste[102] (dit betekent grootste in zijn bevoegdheden, kennis, help,
enzovoort) ", en in elke overgang in het algemeen dit wordt aangepast. Staand, het eerste hoofdstuk
van de Koran genaamd "The Opening" wordt gereciteerd, dit hoofdstuk is een speciale smeekbede
aan ons gegeven door Allah. Dit hoofdstuk is als volgt:
In[103] de naam van Allah, de Beneficent, de genadige.
Lof[104] [en bedankt] is aan Allah, Lord van de werelden (verschuldigd).
De Barmhartige, de Genadevolle.
Meester van de dag des Oordeels.
Het is u wij aanbidden en u wij voor hulp vragen.
Begeleiden ons naar het rechte pad,
Het pad van degenen op wie u hebben geschonken gunsten, niet van degenen op wie woede is noch
van degenen die dwalen.
(Koran: 1/1-7)
Dit is een volledige communicatie tussen ons en Allah, in dat terwijl we reciteren, op een manier die
we luisteren naar wat Allah zegt, en in de andere Allah luistert naar wat wij als een smeekbede
zeggen. En na dit, sommige meer verzen worden gereciteerd. In de volgende delen, verklaringen te
bedanken, vragend om hulp, prees zijn gereciteerd.
Dagelijkse gebeden zijn deels individueel en deels in de congregatie uitgevoerd.
De mannen zijn sterk aanbevolen om te bidden voor de verplichte onderdelen van de dagelijkse
gebeden in de congregatie. De vrouwen hebben geen dergelijke eis[105], maar zij kunnen kiezen om
deel te nemen in gebeden samen gedaan. Als twee of meer mannen samen terwijl het is tijd voor
gebed, moeten ze kiezen een van hen als "Imam" [106]. Imam betekent leider. Het is belangrijk dat
de imam is een van hen die het reciteren van de Koran en de religieuze kennis het beste kent. Imam
bidt aan de voorkant, geconfronteerd met Kaba als anderen. De anderen bid lijnen achter hem. Kaba
is de centrale moskee in Mekka/Saoedi-Arabië. De imam zegt hardop de overgang eerste woorden en
worden doorgegeven aan het volgende deel van het gebed en anderen hem volgen[107] in harmonie.

Orderliness is zeer belangrijk in de gebeden samen uitgevoerd. Op één manier dit weerspiegelt de
harmonie in het heelal: Vergeet niet hoe ordelijke elke golf van iemands laptop bereikt een andere
laptop aan de andere kant van de aarde, zoals Allah gewild.

Mannen en vrouwen in het algemeen bidden op afzonderlijke plaatsen in de moskeeën[108]. Met
uitzondering van de vrijdag gebed, kunnen de gebeden worden uitgevoerd geheel afzonderlijk als
goed.Wanneer we in de congregatie bidden, voelen we dat al we veel zijn, onze heer een is.
Wanneer we individueel bidden, vinden wij meer onze een-een-relatie met Allah.
De dagelijkse gebeden zijn handig in veel opzichten:
•
Dankzij de dagelijkse gebeden herinneren wij Allah zoals er op in het volgende vers
gewezen wordt:
Inderdaad, ik ben Allah. Er is geen God behalve Me. zo mij aanbidden en gebed voor mijn herinnering.
(Quran: 20/14)
In de Islam is het belangrijk dat een sterke bewustzijn over de nabijheid van Allah. De gedachtenis
aan Allah is dus zeer belangrijk. Het is niet voldoende om te onthouden van Allah eenmaal per dag, of
een keer per week of eenmaal per maand. Helpt ons verbeteren van onze gevoelens van nabijheid en
hou met Allah om bepaalde tijd besteden aan alleen Allah vijf keer per dag. En aangezien Allah niet
vertegenwoordigd of gedacht als een mens, als een statuut of als een ander object, en hij is niet
beperkt met ruimte of tijd, in gebeden een moslim geen gevoelens van afstand tussen zichzelf en
Allah. Deze feiten toestaan voor gevoelens van nabijheid, zoals we in het volgende vers zien:
En We hebben al mens creërde en weten wat zijn ziel fluistert hem, en We zijn dichter bij hem dan
[zijn] halsslagader.
(Quran: 50/16)
De gedachtenis aan Allah verandert fundamenteel voor beter hoe we leven, op de wereld kijken. Het
maakt ons positief. We kunnen dit verklaren door in het volgende voorbeeld: in de eerste plaats stel
dat u een pen hebben gekocht, en ten tweede veronderstellen dat een identieke pen werd gegeven
aan u als een geschenk door iemand die zeer speciaal voor u is. Waarschijnlijk maakt de pen in de
tweede situatie u veel gelukkiger ook al de eerste pen ook de dezelfde fysieke functionaliteiten heeft.
Omdat de pen in de tweede situatie is niet alleen een pen, maar ook de vertegenwoordiger van de
aandacht, liefde en goede wil van die speciale persoon naar u.
Als deze, wanneer we onze dagelijkse gebeden doen, en vergeet niet Allah vaak, wordt alles veel
meer zinvolle, waardevolle en mooi. Bijvoorbeeld, onze ogen laten zien, maar ook, en nog
belangrijker, ze tonen de aandacht en de genade van Allah, van de Almachtige, van onze Schepper
voor ons. Om dezelfde reden, als we niet vaak Allah, de zon, de maan, de lucht, het water, onze
gezinnen, vrienden vergeten... worden veel meer zinvolle en mooi. Nogmaals, dankzij deze
herdenking, wij waarnemen en vergeet niet dat ze een geheel in harmonie en solidariteit onder één
eenheid, wijsheid en controle vormen; en aldus hun schoonheden zijn zelfs nog meer verbeterd voor
ons. Ook, dankzij deze herinnering en liefde voor Allah oefenen wij voortdurend onze gevoelens van

liefde, en dit zal ons sterker positieve gevoelens jegens alles hebben helpen. Evenzo kunnen we
hoopvol voor de continuïteit van alle deze schoonheden door de hulp en de macht van de Almachtige
en eeuwige Allah.
•
De dagelijkse gebeden zijn herinneringen van de goddelijke waarden. Dankzij de dagelijkse
gebeden we onszelf verbeteren in steeds een beter mens: weten dat een wordt waargenomen door
zijn/haar Schepper die Beneficent en genadige is, zal helpen een beter en beter, en zich te
onthouden van het doen van slechte daden. We zien een verwijzing naar dit feit in het volgende vers:
Inderdaad, verbiedt gebed immoraliteit en wandaden,
en de herinnering van Allah is groter.
(Quran: 29/45)
•
In dagelijkse gebeden wij danken van Allah, en onszelf te verbeteren in een steeds
dankbaar, en niet ondankbaar. Dit zijn belangrijke waarden benadrukt in de Koran:
Nay! maar Allah alleen dienen en van de dankbaar zijn.
(Quran: 39/66)

Wees voorzichtig met (uw plicht jegens) dan Allah, dat je Bedankt geven kan.
(Koran: 3/123)

En dankbaar zijn voor mij; en u niet ondankbaar jegens mij.
(Koran: 2/152)
•
In dagelijkse gebeden zetten wij ons voorhoofd op de grond. In de Islam is een van de
grootste zonden arrogantie. We moeten nederig zowel naar Allah en naar zijn dienaren. Wanneer wij
buigen en we ook in de dagelijkse gebeden, wij dat er een macht groter dan ons; Wij verklaren dat
wij niet boven alles; Wij constateren dat wij met anderen in worden onderworpen aan onze heer
vooral gelijk zijn. Deze manier, die we proberen om onszelf te verbeteren in de steeds nederige zoals
onderstreept in de volgende:
En hulp in geduld en gebed.
En het is moeilijk, behalve aan de bescheiden.
(Koran: 2/45)
•
Zoals ook in het bovengenoemde vers, in dagelijkse gebeden vragen wij hulp van Allah.
Vragen voor de hulp van Allah is een basisvereiste in de Islam zoals uitgelegd in de relevante
onderdelen van dit boek.

•
In de dagelijkse gebeden krijgt de dienaar die het dichtst bij zijn Schepper. Het is een
voortdurende vergadering van de dienaar die houdt van zijn Schepper met zijn Schepper die houdt
van zijn dienaar.
In de Islam bidden we tot Allah met ons bestaan. In de dagelijkse gebeden bidden we met ons
verstand, maar ook met onze geest en lichaam, met al onze spieren, cellen. Wij staan, wij buigen, we
verslagen en zitten we met het bewustzijn van het onder zijn aanwezigheid. Wij vragen hem om hulp,
dat we reciteren van de Koran. Wij herinneren zijn barmhartigheid op ons, we voelen zijn nabijheid.
•
Mensen kennismaken dankzij dagelijkse gebeden, en ze weten over anderen gelukkig of
slechte ontwikkelingen.
•
Dagelijkse gebeden bijdragen aan onze gezondheid als goed. Wie bidt wast zijn handen,
gezicht, armen en voeten voordat de gebeden. Deze zijn handig voor hygiëne. Bewegingen in de
vorm van gebed perfect periodieke oefeningen en zijn ook nuttig voor de gezondheid.
•
Dagelijkse gebeden help ons verbeteren in standvastigheid, sympathie voor de mens, tijd
bewustzijn en discipline.
Dagelijkse gebeden zijn nuttig bij vele andere manieren. Maar het belangrijkste gevolg van het
dagelijkse gebed is het gevoel en de kennis van het feit dat de Schepper van alle met ons waar we
ook zijn.
5.2.3 ZAKAAT
O u die hebben geloofd, besteden van hetgeen wij hebben voor u verstrekt voordat er komt een dag
waarin er geen uitwisseling en geen vriendschap en niemand voorspraak is.
En de ongelovigen, zij zijn de overtreders.
(Koran: 2/254)
De weldadigheid, vrijgevigheid en herbergzaamheid zijn belangrijke goddelijke waarden. Allah raadt
daarom aan ons royale, genadig en barmhartig. En Muhammad van de Helderziende (de vrede is op
hem) die gaf bijna wat hij had aan de armen en in de manier van Allah is een goed voorbeeld in dit
verband.
Zorg over anderen en de samenleving is zeer essentieel in de Islam, zoals alles het creëren en dienaar
van Allah is.
En zoals benadrukt in het volgende vers, het welzijn van de mens is waardevol, en om te werken voor
het zal produceren permanente en positieve gevolgen:
Inderdaad, in de oprichting van de hemel en aarde, en de afwisseling van de nacht en de dag, en de
[groot] schepen die varen door de zee met dat ten gunste van mensen, en wat Allah heeft
nedergezonden uit de hemel, van regen, geven leven daardoor naar de aarde na haar lifelessness en
verspreiden daarin elke [soort] bewegende schepsel, en [zijn] regisseren van de wind en de wolken
gecontroleerd tussen de hemel en de aarde zijn tekenen voor een mensen die gebruik maken van
reden.

(Koran: 2/164)
Dienovereenkomstig, de derde pijler van de Islam is de Zakaat. In de Islam bidden wij Allah met ons
bestaan. De Zakaat is een gebed gedaan met onze rijkdom. De prioriteit die we aan Allah geven moet
hoger zijn dan de prioriteit die we aan geld geven.
Iedere moslim moet geven één veertigste van zijn/haar gekwalificeerde rijkdom na de basale aan de
armen behoeften. Dit heeft weer betrekking op de eenheid van Allah, die alle zijn schepping verenigt
alsof ze broeders en zusters zijn. Dit feit en de daaruit voortvloeiende aanpak van de zorg voor
anderen ten grondslag liggen aan het goede doel. Naast de verplichte liefdadigheid, worden wij ook
aanbevolen om meer te geven als we de middelen hebben.
Aan de andere kant, zegt Allah:
U zult niet bereiken de goede (beloning) totdat u [manier van Allah besteden] van dat wat je liefde.
(Koran: 3/92)
Daarom als wij alleen over onszelf denken, kunnen wij niet goed.
In de Islam is het evenwicht ook belangrijk. Zoals gezegd in de Koran:
En de hemel die hij heeft opgeheven; en hij heeft vastgesteld dat het evenwicht
Dat u niet binnen het evenwicht overtreedt.
(Quran: 55/7-8)
We moeten dus verder naar evenwicht binnen onze eigen selves, binnen de maatschappij en tussen
ons en Allah.
Als we altijd "voor mij, mij zeggen" wij dit evenwicht niet bereiken, we geluk niet bereiken. Maar als
we geven zonder te verwachten van elke wereldlijke terugkeer voor Allah, wij een evenwicht binnen
onze zielen, binnen de maatschappij en tussen ons en Allah kan benaderen.
Omdat op deze manier zullen wij niet zeggen slechts "voor mij, mij"; maar ook "van mij en naar me
aan degenen die in nood". Dus zal dit helpen het evenwicht binnen ons. Opnieuw gedraagt deze
manier zal ons helpen bij het beheersen van onze hebzucht voor rijkdom. En op deze manier die
kunnen we beter empathize met de samenleving.
Met betrekking tot de maatschappij, door middel van verplichte liefdadigheid, zal degenen die
kunnen hebben gegeven aan degenen die in nood zijn. Op deze manier de kloof tussen de rijken en
de armen zal worden verminderd, en we zullen hebben geavanceerde naar het evenwicht in de
samenleving. De volgende verzen zijn relevant in dit verband:
En die binnen wier rijkdom een bekende rechts is
Voor de verzoeker en de achtergestelde
(Quran: 70/24-25)

En hun eigenschappen er is het recht van de verzoeker [behoeftige] en de minderbedeelde.
(Quran: 51/19)
De eerdere verzen weerspiegelen een niveau van maatschappij die zo hoog is dat het zeer moeilijk zo
niet onmogelijk worden bereikt door de mens gemaakte ideologieën of systemen. Dit is omdat de
rijken en de armen zichzelf vanuit een menselijk perspectief als verschillende partijen beschouwen
en ze kunnen niet onpartijdig. Zelfs als door de rijken wordt herkend dat de armen bepaalde rechten
heeft in zijn rijkdom, zal dit waarschijnlijk worden gezien als een gunst van de rijken aan de armen.
Als de armen worstelt om een recht van de rijkdom van de rijken, zal dit conflicten veroorzaken.
Maar Allah is de uiteindelijke eigenaar en degene die sommige wekt en die geeft geen enkele de
rijkdom en haar middelen. En hij machtigt en beveelt aan de mens om vrede en evenwicht. Dus
kunnen alleen zijn onpartijdige verklaring en de erkenning van het recht van de armen in de rijkdom
van de rijken zijn geldig en overtuigend. Dus met de samenwerking en de naleving van Allah, de
armen niet inferieur aan de rijken zullen voelen, en de rijken zich niet arrogant voelen wanneer de
rijkdom wordt gedeeld. Alleen door dit evenwichtige begrip en de relevante procedures kunnen we
verminderen van conflicten en de pijnen van miljoenen[109] onder de mensen.
Evenwicht is ook belangrijk met betrekking tot onze relatie met Allah. Allah geeft ons miljarden zijn
gunsten elke seconde. In ruil voor deze gunsten, en om onze dankbaarheid te tonen moeten we ook
voelen de noodzaak om iets te geven aan hem. Maar hij is rijk en hij hoeft niet om het even wat.
Daarom kunnen wij aan zijn dienaren om onze dankbaarheid te tonen. En wat we geven op zijn
manier, zal nooit gelijk zijn gunsten. Hoewel we niet kunnen volledig betalen voor wat hij ons geeft
en op deze manier evenwicht, door te geven op zijn manier wat we kunnen zal hebben wij
aangetoond hem onze dankbaarheid.En door zijn genade kan hij aanvaarden wat we geven.
We kunnen dus door liefdadigheid te geven, zijn in harmonie met enkele goddelijke waarden. Ook op
deze manier die zullen we hebben geavanceerde naar het evenwicht en de vrede in onszelf, binnen
de samenleving en binnen de relatie tussen ons en Allah. Nogmaals, op deze manier die zal er meer
controle over onze korte termijn verlangens en zwakke punten met betrekking tot geld of rijkdom.
Bovendien, op deze manier kan testen we onszelf om te zien wat we in feite.
5.2.4 VASTEN
De maand van de Ramadan is dat waarin de Koran stamde, een begeleiding aan mannen en
duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid;
Dus wie van u is aanwezig in de maand, wordt hij snel daarin,
En wie is ziek of op een reis wordt snel een vergelijkbaar aantal dagen later.
Allah wenst gemak voor u, en hij doet niet verlangen voor u moeilijkheid,
En (hij wenst) dat u het nummer moet worden voltooid en dat u de grootheid van Allah moet
verheffen voor zijn hebben begeleid u, en Bedankt dat je kan geven.
(Koran: 2/185)

De vierde pijler is vasten. Een moslim moet snel tijdens de maand van de Ramadan die is een
afkorting voor de maand van het delen van[110]. Dit is een maand volgens de maankalender.
Volgens de Islam, vasten bestaat uit niet eten, noch drinken, noch onder seksuele omgang tijdens de
overdag en het doen van goede daden meer en uiterst voorzichtig in af te zien van slecht gedrag.
Enkele van de belangrijke resultaten van vasten zijn als volgt:
Ten eerste, door te vasten, we geven de eerste prioriteit aan Allah, en we verbeteren en staat onze
liefde en respect voor Allah. Op deze manier, die we proberen om het plezier van Allah. Vasten is
zeer belangrijk dat het concreet en direct betrekking op zichzelf heeft. Bijvoorbeeld kan wanneer
geeft een liefdadigheid, zijn levensstandaard blijven dezelfde; maar wanneer hij vasten, hij voelt
binnen zichzelf wat hij doet voor Allah. Wanneer we snel, doen we niet eten ook al kunnen we een
heerlijke lunch, zelfs al we honger, zijn gewoon omdat Allah ons wilde te snel en te bereiken zijn
plezier. Echte liefde vereist de minnaar om klaar te ondergaan moeilijkheden voor degene die hij
liefheeft. Door vasten, wij geven iets van ons voor Allah en we voelen dat er niets belangrijker dan
Allah is.
In de tweede plaats door te vasten, we delen en de gevoelens van de behoeftige mensen voelen. Er
zijn honderden miljoenen mensen op aarde die kan niet eten of drinken zoals vereist door de
gezondheidsnormen. Als wij ze kennen, het is goed, maar we moeten ook hun gevoelens te delen,
zodat we in sneller actie krijgen kunnen teneinde een wereld met minder ongelijkheid. Allah heeft
gemachtigd en aanbevolen ons vrede en gelijkheid vast te stellen, en hij heeft ons de kans gegeven
om samen te werken met hem in dit opzicht zoals vermeld in de volgende verzen:
En [vermelding, O Muhammad], toen uw Heer tot de engelen, zei "inderdaad, ik zal maken op de
aarde een onderkoning[111].”
(Koran: 2/30)

En Allah heeft sommigen van u over anderen in bepaling favoriet. Maar degenen die begunstigd
waren hun levering aan degenen die hun handen recht bezitten zodat ze zou gelijk aan hen daarin
niet zou uitleveren. Dan is het de gunst van Allah zij verwerpen?
(Quran: 16/71)
Ten derde, door te vasten we beter begrijpen hoe beperkt wij waarderen de gunst van Allah zijn. Als
we kunnen eten wat wij willen en wanneer wij kunnen drinken wat wij willen, het voedsel en water
voor ons zeer gebruikelijk geworden en we kunnen niet waarderen hun belang. Maar wanneer we
eten en drinken in de avonden van Ramadan na de dagen waarin we eten noch drinken iets,
hetzelfde voedsel en hetzelfde water smaak veel beter dan andere tijden. Ook in de dagen toen we
snel, wij voelen als wij nooit gevoeld in andere keren dat als we niet in staat waren om te eten of te
drinken voor een paar dagen hadden we gezondheidsproblemen of misschien wij zouden sterven.
Door te vasten we ervaren hoe groot de bepalingen en gunsten van Allah zijn.
Ook wij zien, we horen, we inademen maar we over het algemeen voel me niet op de juiste wijze hoe
belangrijk deze zijn en wij waarderen die gunsten van onze Heer niet voldoende. Echter, als wij niet

voor enkele minuten ademen kon, geven wij zouden al onze rijkdom te ademen. Dus door te vasten
kunnen we een dergelijke analogie en we begrijpen kunnen en we hoe beperkt wij zijn voelen
kunnen in het waarderen van de gunsten van Allah, en hoe hard moeten wij proberen om hem te
bedanken.
En al deze gedachten en gevoelens komen samen met de lof en dank voor Allah in de specifieke extra
gebeden naar de maand van de Ramadan; zo is de liefde van de Moslim voor Allah en de gevoelens
van goedheid bereiken hun hoogste niveaus in Ramadan.
Ramadan dineren mensen in het algemeen samen met vrienden, buren, familie. Op het einde van de
Ramadan, er zijn viering gebeden gedaan in de congregatie en mensen bezoeken elkaar in de dagen
van viering. De armen zijn over het algemeen liefdadigheidsinstellingen gegeven in Ramadan. Dus,
zijn de gevoelens van dankbaarheid vermenigvuldigd met deze manier. Daarom, vasten produceert
veel enorme persoonlijke en sociale positieve gevolgen ook.
Bovendien, als we snel, ons lichaam neemt een pauze voor een periode, die nuttig is voor de
gezondheid.
5.2.5 BEDEVAART
En [vermelding, O Muhammad],
Wanneer We aangewezen voor Abraham de site van het huis,
[zeggen],
Om het even wat niet associëren met mij
En te zuiveren van mijn huis voor degenen wandelen rond het
En degenen die staan [in gebed]
En degenen die buigen en verslagen
En verkondigen aan de mensen van de bedevaart;
Zij zal tot u komen te voet en op elke mager kameel;
Zij zullen komen vanaf elke verre pass
Dat zij voordelen voor zichzelf getuigen kunnen
En vermelding van de naam van Allah op bekende dagen over het vee dat hij voor hen heeft verstrekt.
Dus eten van hen en voeden de ellendige en arme.
(Quran: 22 / 26-28)
De vijfde pijler van de Islam is de bedevaart. Een moslim die de middelen heeft heeft om uit te
voeren van de bedevaart ten minste eenmaal in zijn leven. De bedevaart bestaat uit een bezoek aan
de heilige moskee in Mekka/Saoedi-Arabië en sommige gebeden[112] en op specifieke plaatsen in de
omgeving.

In Mekka zijn er herinneringen die ons aan de sterke relaties tussen Allah en sommigen maken van
zijn dienaren herinneren. De herinnering van deze relaties is zeer nuttig in het verbeteren van ons
bewustzijn over Allah.
Veel van de herinneringen er herinneren ons aan de Helderziende Abraham (de vrede is op hem) en
zijn familie.
Helderziende Abraham (de vrede is op hem) duizenden jaren geleden leefden. Hij kreeg de plicht om
te verklaren de eenheid van Allah in een voornamelijk heidense land. En hij deed zijn plicht, dus de
heersers van zijn land besloot om hem te doden door hem te gooien in een enorme brand zowel aan
hem straffen en geven een les voor zijn potentiële volgelingen. Abraham (de vrede is op hem)
veranderde niet zijn weg, hij deed niet onderhandelen over alles wat met Allah noch met degenen
die wilden doden hem, en hij vertrouwd in Allah. De linialen opgericht een katapult, en ze een
enorme brand verbrand en gooiden ze hem in het. Door de gunst van Allah, het vuur omgezet in een
zwembad. En Abraham van de Helderziende (de vrede is op hem) werd opgeslagen. Deze zeer
catapult en dit zeer zwembad zijn inŞanlıurfa/Turkiye en open om te bezoeken.
Later ging hij met zijn vrouw en zijn zoontje naar Mekka waar niemand op dat moment woonde. Er
was niet een bron van water. Zij gingen er en hij had ze daar verlaten. Hij supplicated aan Allah dat
hij zijn familie zou beschermen. En zijn vrouw voorgelegd aan Allah en ze bleef er met haar kind.
Abraham (de vrede is op hem) links en ze was alleen met haar kind. Ze hadden allemaal volledig
vertrouwd in Allah. Ze liep voor een tijdje hier en daar om te vinden wat water. Dan wanneer ze
kwam in de buurt van het kind, zag ze dat uit het zand in de buurt van haar zoon Ishmael (de vrede is
op hem) verscheen wat water. Dat water was een beloning voor hun vertrouwen in Allah en een
antwoord op hun smeekbeden; en dat water in overvloed vandaag wordt geserveerd aan miljoenen
pelgrims. De pelgrims brengen dat water naar hun thuisland.
Later Abraham (de vrede is op hem) Kaba, heilige moskee in Mekka, die kwam terug naar Mekka
opgericht met zijn zoon Ishmael (de vrede is op hem). Die moskee is een centrale plaats voor de
Islam.Elke moslim in de wereld terwijl het uitvoeren van de dagelijkse gebeden gezichten deze
moskee; een van de redenen voor deze centrale plaats is het vergemakkelijken van de ordelijkheid
van de gebeden. Allah is niet beperkt door spatie of een locatie zoals uitgelegd in de metafoor in het
volgende vers:
En aan Allah behoort het Oosten en het westen. Dus waar u [kan] draait, is er het gezicht van Allah.
Inderdaad, Allah is alomvattend en weten.
(Koran: 2/115)
In Mekka, er zijn vele andere herinneringen die ons aan het vertrouwen van Abraham herinneren (de
vrede is op hem) en zijn familie in Allah, en zijn liefde en genade aan hen. In hen zien we het
voorbeeld van de zuivere en oprechte relatie tussen Allah en zijn personeelsleden. Want er niemand
aan wie was Abraham (de vrede is op hem) en zijn familie zou tonen of tonen om het even wat; en er
was niemand dan Allah van wie ze om hulp vragen kunnen.
En duizenden jaren later, Mekka werd bevolkt. Maar deze mensen waren over het algemeen
polytheists. En in een dergelijke omgeving Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) kwam tot
leven in A.D. 571[113]. En in hem en zijn vrienden zien we het voorbeeld van de sterke relatie tussen

Allah en zijn personeelsleden in de vele dimensies. Er zijn dingen om te onthouden in dit opzicht op
elke plaats die we tijdens pelgrimstocht bezoeken.
Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) werd geboren in een omgeving in moeilijke
omstandigheden. Hij had zijn vader verloren zelfs voordat hij werd geboren, en hij verloor zijn
moeder toen hij 6 jaar oud. Hij ging niet naar elke school; Hij wist niet schrijven of lezen. Maar hij was
een persoon van de zeer hoge moraal. Zelfs voordat messengership kwam, kreeg hij de bijnaam als
betrouwbaar.
Op de leeftijd van veertig, ontving hij de eerste onthullingen van Allah via de openbaring engel
Gabriel (de vrede is op hem), in een grot op een berg. De schokkende gevolgen van de eerste
onthullingen ging hij thuis beven en het gevoel erg koud. Hij zei tegen zijn vrouw "cover me, cover
me!" en zijn vrouw hem gedekt. Hij zei tegen zijn vrouw dat hij bang was. Ze antwoordde: "Allah zal
nooit schande u. U houdt van goede betrekkingen met uw Kith en verwanten; u dragen de last van de
zwakken; u helpen de armen en de behoeftigen; u de gasten vermaken en doorstaan ontberingen in
het pad van de waarheid".
Toen de impact van de eerste revelatie voorbij was, vertelde hij haar wat er gebeurd is. En zijn vrouw
nam hem mee naar een christelijke deskundig persoon. Hij vertelde hem wat er gebeurd is. De
christelijke persoon zei dat dit was dezelfde geest die aan Mozes kwam (de vrede is op hem), en hij
wil te leven tot aan de tijd toen zijn volk hem blijken zou. Muhammad van de Helderziende (de vrede
is op hem) gevraagd of zijn volk hem blijken zou. Hij zei ja, en dat iedereen die kwam met iets wat
lijkt op wat hij brengt had behandeld met vijandigheid; en dat als hij zou leven tot die dag, dan zou hij
hem sterk steunen.
Inderdaad, het was een enorme taak. Stel je 1400 jaar geleden, midden in de woestijn, mensen
aanbidden van idolen, waar er geen efficiënte wet, geen betrouwbare wetshandhaving. En u brengen
en probeer om een boodschap over wat volledig indruist tegen de overtuigingen, het gedrag, de
economische orde en de politiek van uw gemeenschap. Dit is bijna gelijk aan het plegen van
zelfmoord. Echter, had Allah hem vertelde dat hij hem tegen de mensheid beschermen zou. En
inderdaad, we zien dat, hoewel de Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) was op plicht in de
zwakste en moeilijkste etappe van de Islam, hij stierf een natuurlijke dood. Maar bijvoorbeeld enkele
van de volgende leiders na Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) werden gedood.
Hij moest in de openbaringen de eenheid van Allah aan de mensheid verklaren.
De ongelovigen kon niet veel schelen in het begin. Maar de verzen waren zeer sterke, zij waren
waarin staat dat de goden die zijn volk aanbeden waren niet in staat om te zien, te horen, om te
maken, om te doen een goed of slecht. Maar de politiek, de regels, de economie van die tijd waren
alle gebaseerd op polytheïsme.
Toen begon de leiders van Mekka te zoeken naar manieren om te stoppen met hem. Zij bood hem
geld, zij bood hem om hem te trouwen met de mooiste vrouwen van die tijd, en zij bood hem
leiderschap in ruil voor wijzigen of beëindigen van de verklaring van de openbaring. Maar de
Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) zei dat hij kon niet wijzigen of stoppen van de
bezorging van het bericht, omdat hij geloofde dat het van Allah was.

Op dat de leiders van zijn Gemeenschap en andere ongelovigen begonnen om geweld te gebruiken
stoppen van Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) en zijn vrienden. Ze gemarteld,
ze geboycot, ze beledigd, zij doodden en zij deden wat ze konden om te stoppen met de Islam.
Op een zeker moment toegestaan Allah de Moslims om te emigreren van Mekka naar Medina, dat is
een stad van bijna 500 km afstand van Mekka. De meeste moslims emigreerde, en daarna, om ervoor
te zorgen dat zij had emigreerden veilig Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) ook
emigreerde met één van zijn vrienden. Stel je voor dat ze allebei reisde door de woestijn 1400 jaar
geleden, achter hen mensen ten zeerste bereid om ze te doden. Grote beloningen waren
aangeboden voor wie hem dood brengen zou of levend. Maar elke keer dat ze moesten doden hem,
hij is wonderbaarlijk, opgeslagen overeenkomstig de garantie van Allah.
In Medina werden ook de gelovigen aangevallen door de ongelovigen vele malen. Maar Islam groeide
er met snelheid. Onder degenen die aanvaard Islam waren vele Joden en christenen die verwacht
een belangrijk boodschapper komen uit die regio en die zag de tekenen van zijn messengership, de
manier waarop weergegeven door de Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) en vele
wonderen.Enkele jaren later, de ongelovigen in Mekka in de minderheid zijn de moslims en moslims
veroverd Mekka in de leiding van Helderziende Muhammad (de vrede is op hem), zonder enige
weerstand geconfronteerd was er een groot verschil tussen hun bevoegdheden. En Muhammad van
de Helderziende (de vrede is op hem) vergaf de ongelovigen, die gemarteld, beledigd, probeerde om
hem en zijn vrienden te doden, en die hun eigenschappen overvallen.
Islam zich snel verspreiden, en de Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) en zijn vrienden
had een grote naam in de geschiedenis en op dit moment. Ze vertrouwd in Allah, en ze kregen het
grootste succes, zoals Abraham deed (de vrede is op hem).
Dus we in bedevaart, de herinneringen van alle zien degenen ook.
Een van de meest interessante dingen over de bedevaart is het verblijf in Arafat. Bijna is 25 km van
Mekka een plaats genaamd Arafat. Het is een open gebied in de woestijn zonder enige gebouwen.
Die plaats is vermoedelijk op de plaats waar Adam en Eva (de vrede is op hen) voor het eerst
ontmoette op deze aarde. Nu, elk jaar op een bepaalde dag 4 of 5 miljoen mensen komen samen in
die plaats; zwart, wit, armen, rijk, oude, jonge...; alle soorten mensen.
Denk over het, het grand-grand-grand... kinderen van de eerste man en vrouw vergadering waar hun
eerste ouders ontmoette. En het is er moeilijk om te onderscheiden van de rijken van de armen; de
baas van de werknemer... Elke man draagt een witte towels handdoeken, elke vrouw draagt
eenvoudige kleding, iedereen blijft onder eenvoudige tenten. Er is niets zelfs dicht bij dit evenement
in deze wereld als een voorbeeld van menselijke broederschap en zusterschap.
Meestal de bedevaart laat onvergetelijke en een ongeëvenaarde indrukken en gevoelens op de
pelgrim voor de rest van zijn leven. Volgens mijn ervaring die nergens anders kan men de menselijke
broederschap en zusterschap zoals in bedevaart voelen.
Dus, we hebben samengevat de vijf zuilen van de Islam: de getuigenis, de dagelijks gebed, de Zakaat,
het vasten, de bedevaart.
6

DE MIDDELEN RICHTING VAN SUCCES

Een persoon die zorgvuldige en dankbaar is zal kijken naar de bron van de miljarden van de gunsten
van ons en de redenen daarvoor gegeven[114]. Dan vindt hij uit de mensen die de maker en door zijn
genade, namelijk de boodschappers van Allah als Abraham, Mozes uitnodigen, Jezus, Mohammed...
(De vrede is op hen). En hij zal luisteren naar hun berichten. Er zijn relevante verklaringen van
sommige gelovigen in het volgende vers:
"Onze Heer, inderdaad wij hebben gehoord een beller bellen naar geloof, [zeggen],
'Geloof in uw heer', en we hebben geloofd.
Onze Heer, dus ons onze zonden vergeven en verwijderen van ons onze wandaden en leiden ons om
te sterven met de rechtvaardigen.
(Koran: 3/193)
En dan zal hij een 'keuze' te volgen de boodschappers of niet. Hij kan dus geef het pad van Islam en
geloven in de essentie van de waarheid. Bijgevolg met de begeleiding gegeven door Allah die hij
goede daden doen moeten zal, zodat hij beter verder met betrekking tot de waarden die door Allah
nodig. Hoe meer hij verbetert in deze waarden de meer zal hij zich de nabijheid van Allah, de meer
Allah zal blij met hem; en Allah zal hem blij met zijn gunsten die hij voorbereid voor zijn
rechtvaardige dienaren maken. Dus hij/zij ware en blijvende tevredenheid in deze wereld en in
Hiernavolgend bereiken zal.
Dus, om verder te gaan richting van dit doel, moet men zorg voor deze waarden in zijn heer en de
waarheid geloven en goede daden doen. Al die worden beschouwd als onder het begrip "ten dienste
van Allah" vermeld in de volgende verzen:
U serveren wij (alleen); U (alleen) Wij vragen voor hulp.
(Koran: 1/5)

En ik niet maken de jinn en de mensheid behalve voor dienen Me.
(Quran: 51/56)
En als gevolg van deze kan men de goddelijke liefde bereiken, zoals in het volgende vers:
Degenen die geloven en goede daden doen
De Beneficent zal voor hen zeker brengen over liefde.
(Quran: 19/96)
En om te bereiken deze, moet men een gezonde logica, een sterk karakter, de hulp van Allah,
doorzettingsvermogen om te besteden de nodige inspanningen, onze faculteiten als zien en horen,
de voor de hand liggende feiten die we observeren, de boodschappen van onze Schepper, en onze
pure eerste codes. Dit zal worden toegelicht in de volgende. Zonder het gebruik van deze tot op
zekere hoogte kan een niet succesvol. We moeten hen weten zodat wij bepalen kunnen of we van

hen effectief profiteren. Dat is een van de redenen waarom Allah verwezen naar deze in vele verzen
in Quran wordt.
6.1

LOGICA

(O Mohammed), zeg,
"Dit is mijn manier. Ik en mijn volgelingen uitnodigen aan Allah met goed begrip.
Allah is de meeste Glorious.
En ik ben niet van degenen die anderen aan hem koppelen.
(Quran: 12/108)
Een sterke logica zal leiden tot Allah. De logica is echter onder invloed van bepaalde kwalificaties. Een
sterke logica vereist vrij van vooroordelen, het vereist gedegen kennis, geluid karakter, inspanningen
voor redeneren, zorgvuldige observatie en zorgen te maken over de waarheid. Hier volgen enkele
voorbeelden van de Quran waar Allah naar enkele van deze elementen verwijst:
[Dit is] een openbaring van de Beneficent, de genadige.
Een boek waarvan de verzen zijn gedetailleerde, een Arabische Koran voor een mensen die weten,
Als een gever van goede tijding en een warner; maar de meeste van hen afwenden, zodat ze niet
doen horen.
En ze zeggen, "onze harten zijn binnen de bekleding van die waarnaar u uitnodigen ons, en is in onze
oren doofheid en is tussen ons en u een partitie, dus werken; inderdaad, we werken.
(Quran: 41/2-5)

De arrogante leiders van zijn natie gevraagd de onderdrukten onder hen die hebben geloofd:
"Gelooft u werkelijk dat Saleh een boodschapper van zijn heer is?" Zij antwoordden: 'Wij geloven
inderdaad in de openbaring waarmee hij is verstuurd.'
Degenen die arrogant waren zei: "Zeker zijn wij ongelovigen in hetgeen u geloven."
(Koran: 7/75-76)

Is hij [niet beste] die op de wanhopige reageert wanneer hij hem roept en kwaad verwijdert en u
erfgenamen van de aarde maakt? Is er een godheid met Allah? Beetje weerspiegelen ze!
(Quran: 27/62)
Wij hebben uitgelegd in de andere delen van dit boek, de manier en voorbeelden van redenering
volgens de Koran.

6.2

GELUID KARAKTER

De dag wanneer er zal geen voordeel [iedereen] rijkdom en kinderen,
Met uitzondering van hem die met een rein hart tot Allah komt
(Quran: 26/88-89)

En inderdaad, (Mohammed) je bent een grote morele karakter.
(Quran: 68/4)

Er is zeker geweest voor u in de boodschapper van Allah een uitstekende patroon voor iedereen
wiens hoop is in Allah en de laatste dag en die Allah vaak.
(Quran: 33:21)
Elke persoon zal maken een keuze met betrekking tot geloof. Deze keuze zal ook elke persoon
persoonlijkheid weerspiegelen:
Deze wereld is zo ontworpen dat een niet gedwongen te geloven of niet geloven. Zoals we in de
volgende verzen zien, is geloof in de onzichtbare vereist:
Dit is het boek waar er geen twijfel, begeleiding voor de rechtvaardigen is,
Die in het onzienlijke geloven gebed, en besteden uit wat wij voor hen hebben verstrekt
(Koran: 2/2-3)
Zoals we in het volgende vers zien, Allah willed had, hij kon gemaakt hebben iedereen lid van slechts
één homogene Gemeenschap:
Allah willed had, hij zou hebben gemaakt u één natie [Verenigd in religie], maar [hij bestemd] om te
testen u in wat hij u heeft gegeven; dus race om [alles dat is] goed. Aan Allah is uw rendement
allemaal samen, en hij zal dan u te informeren over dat waarover u gebruikt om de verschillen.
(Quran: 5/48)
Maar onze omgeving met het zichtbare en het onzichtbare en onze handicaps te begrijpen en te zien
het onzichtbare kunt elke persoon zijn/haar geloof of ongeloof volgens zijn karakter en waarden
samen met zijn/haar logica vorm te geven. Op deze manier zijn we objectief leidde slechts met wie
en wat zijn we, zonder wordt gedwongen. Dankbaarheid is bijvoorbeeld niet in harmonie met
profiteren van alle de gunsten in dit universum en vervolgens niet na te denken over waar dit
allemaal vandaan. En een persoon die echt voor dankbaarheid zorgt zal hebben moeite niet
bedanken voor deze gunsten. En als hij doet niet in dank afnemen, zal hij waarschijnlijk zich
ongelukkig[115]. Dus zijn onze logica natuurlijk onder de druk van onze persoonlijkheden[116].

Daarom is de vrijheid om te kiezen van iemands eigen geloof in de Islam, zeer essentieel. Er zijn
duidelijke verwijzingen naar dit in de volgende verzen:
Er zijn geen dwang in de godsdienst.
De juiste koers is duidelijk van de verkeerde geworden.
Dus wie kwaad verwerpt en in Allah gelooft, heeft de meest betrouwbaar houvast met geen pauze in
het begrepen.
En Allah is horen en weten.
(Koran: 2/256)

Inderdaad, We bracht hem bij de manier waarop, zijn hij dankbaar of hij ondankbaar.
(Quran: 76/3)

En zeggen: "de waarheid is van uw Heer, dus wie testamenten laat hem geloven; en wie testamenten
laat hem niet geloven."
(Quran: 18/29)

Zeggen, "O mens, de waarheid is gekomen om u van uw Heer, zodat alleen wie wordt geleid wordt
geleid voor [het voordeel van] zijn ziel, en wie gaat verkeerd gaat alleen dwalen [in schending]
tegen.En ik ben niet over u een manager. "
(Quran: 10/108)
In veel gevallen zou een ongelovige niet geloven zelfs als hij zag duidelijk wonderen; tenzij hij is
gedwongen te geloven. Maar als een wordt gedwongen te geloven, zou dit een echte geloof, noch
een oprechte erkenning van de waarheid. Opnieuw zal het verleden ook is gebleken dat zelfs als er
duidelijk wonderen, een persoon niet geloven als hij niet apt in zijn persoonlijkheid te geloven of
door Allah worden aanvaard[117]. Het volgende vers wordt aangegeven dat dit:
En zelfs als We had gezonden tot hen sprak de engelen [met het bericht] en de doden tot hen [het]
en wij verzamelden [gemaakte] alles voor hen, zij wilden niet geloven tenzij Allah zal moet. Maar de
meeste van hen, [dat], zijn onwetend.
(Koran: 6/111)
Wonderen zou verhogen de verantwoordelijkheid van de mensen, terwijl het niet van invloed op veel
van hun geloof.
6.3

DE HULP VAN ALLAH

Is niet Allah toereikend voor zijn dienaar?
(Quran: 39/36)

"En mijn succes is niet maar door Allah.
Op hem ik hebben vertrouwd, en ik terug naar hem."
(Quran: 11/88)

Maar Allah uw Beschermer is,
En hij is de beste der helpers.
(Koran: 3/150)
De hulp van Allah is belangrijk voor zowel de gelovigen als ongelovigen. De gelovigen moeten het
zodat hun geloof is een echte geloof, dat zij houden kunnen, dat het aanvaardbaar is bij Allah, kan
zijn en dat zij goede daden die aanvaardbaar door Allah zijn kunnen doen. En de ongelovigen nodig
zodat zij kunnen worden geleid naar het pad van de Islam. En om te roepen de hulp van Allah,
moeten ze allebei hebben bepaalde universele en goddelijke waarden die door Allah worden vereist.
Zoals we in het volgende vers zien, help goede daden ons de genade van Allah aanroepen:
De genade van Allah is immers in de buurt van de doeners van goed.
(Koran: 7/56)
Als een menselijk wezen is onze doel en verantwoordelijkheid groot. Maar we hebben zwakke
punten. Onze kennis is bijvoorbeeld beperkt: één kan weten iets decennialang op een bepaalde
manier en dan zien dat het was duidelijk verkeerd. Vervolgens, hoe kunnen we hopen voor het zijn
succesvol in termen van geloof en goede daden? Aan de andere kant, wat we ook doen voor Allah,
we niet betalen voor zijn gunsten die te veel en te groot. Hoe hard we proberen ons best doen, wij
kunnen maken fouten, en er is altijd een risico dat mislukte en de gevolgen van de mislukking zijn
groot. Daarom moeten we om goed te beheren dat risico. Hoe we het beheren?
De essentiële manier om succesvol in termen van geloof en goede daden te zijn en om de
bovengenoemde risico te beheren is om het vertrouwen in de genade van Allah, om te vragen voor
zijn hulp en zijn richtlijnen te volgen. Met zijn hulp onze goede bedoelingen en oprechtheid voor
Allah kunnen verbeteren en aanvaardbaar kunnen zijn.
Allah leert ons in het volgende vers, dat een belangrijke belemmering die verhinderen ons vraagt
voor zijn hulp onze arrogantie is en dat we nederigheid moeten, zodat wij voldoende voor zijn hulp
kunnen vragen:
En hulp door middel van geduld en gebed, en inderdaad, het is moeilijk met uitzondering van de
nederig onderdanig [aan Allah].

(Koran: 2/45)
Er is een hoofdstuk genaamd de "Opening" in het begin van de Koran. Dit hoofdstuk is een speciale
gebed door Allah aan ons gegeven. In het midden van dit hoofdstuk is er dit vers:
'U wij serveren en u die wij voor hulp vragen.
(Koran: 1/5)
Dit hoofdstuk, en daarom dit vers heeft vele malen dagelijks worden gereciteerd door de moslims,
zelfs door de meest deskundige. Het is dus cruciaal om te vragen de hulp van Allah tijdens ons leven.
Eenmaal Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) vertelde zijn vrienden die no one's alleen
daden ooit zal maken hem Voer paradijs. Zij zeiden: "Niet zelfs u, O boodschapper van Allah?" Hij zei:
"Nee, zelfs niet mij, tenzij Allah douches mij met zijn genade. Dus probeer te worden in de buurt van
perfectie. En niemand wenst voor dood; Hij is ofwel doen goede daden zodat hij meer van dat zal
doen, of hij aan het doen is verkeerd zodat kan hij zich bekeert. "[118]
Vragen voor de hulp van Allah is zeer die inherent zijn aan ons, het is zeer natuurlijk en het is heel
logisch. Stel dat u zijn vergrendeld op een plaats waar er geen eten, geen drinken en geen licht. U
moet dringend uitstappen, maar je weet niet of er iemand buiten is. Dus, zelfs als u niet weet of er
iemand buiten is, u moet bellen voor hulp.
Dus, in ieder geval, we moeten stellen voor de hulp van de waarheid te zijn geslaagd.
En zoals in het volgende vers zei: Allah is in de buurt van; en hij belooft om te reageren op onze
oprechte smeekbeden:
En wanneer u (Mohammed), over mij, mijn dienstknechten vragen
Inderdaad ben ik in de buurt van.
Ik reageren op het inroepen van de supplicant wanneer hij Me. roept Dus laat ze reageren op mij
(door gehoorzaamheid) en in mij geloven dat zij [terecht] kunnen worden geleid.
(Koran: 2/186)
Daarom is de aanvaarding en de hulp van Allah zijn belangrijke vereisten voor succes. Dit zijn in de
buurt van degenen die een zekere mate van oprechtheid, nederigheid, dankbaarheid en andere
positieve kwalificaties genoemd in de Koran hebben. Echter, ze niet bereiken bepaalde mensen als
degenen die doen niet reden, of de mensen die onder de controle van hun korte termijn wensen
zoals uitgelegd in de volgende:
En het is niet voor een ziel te geloven behalve met toestemming van Allah, en hij zal plaatsen
bevuiling op hen die reden niet zult gebruiken.
(Quran: 10/100)

Maar degenen die [gewillig] openen hun borsten te ongeloof, op hen is toorn van Allah, en voor hen
is een grote straf;
Dat is omdat zij verkozen het wereldse leven boven het hiernamaals en dat Allah doet niet de
ongelovig mensen begeleiden.
(Quran: 16/106-107)
Terwijl een persoon onder invloed van zijn korte termijn wensen, en vraagt nooit voor de hulp van
Allah, de waarheid, is het niet mogelijk voor hem om te profiteren van tekenen noch
waarschuwingen. Dit is omdat het geloof niet alleen een kwestie van logica, maar ook een kwestie
van rechtvaardigheid, dankbaarheid, zorgvuldigheid, visie is... Er is een verwijzing naar dit feit in de
volgende verzen:
Tekenen en waarschuwingen profiteren niet degenen die niet geloven.
(Quran: 10/101)

O mens, uw onrecht is alleen tegen uzelf [wordt slechts] het genot van wereldse leven.
Dan is ons uw terugkeer,
En wij informeren u van wat u gebruikt om te doen.
(Quran: 10/23)
Niemand moet de hoop verliezen van Allah als wij allemaal onderworpen aan zonden en fouten zijn.
Niemand moet zeker tegen de negatieve dingen die van hem komen kunnen. Een moslim moet de
middenweg goedkeuren, zodat het resultaat positief kan worden. Er is een verwijzing naar deze
feiten in de volgende verzen:
"Inderdaad, niemand wanhoopt van vrijstelling van Allah behalve de ongelovig mensen."
(Quran: 12/87)

Dan voelde ze veilig zal zijn tegen het plan van Allah? Maar niemand voelt veilig zal zijn tegen het
plan van Allah behalve de verliezende mensen.
(Koran: 7/99)
Daarom moet iedereen worden in een staat van vraagt voor zijn hulp.
6.4

ONZE INSPANNINGEN & DOORZETTINGSVERMOGEN

We hebben te geven korte termijn vreugden en lage niveau doelstellingen en verlangens buiten
legitiem niveaus, om te komen tot permanente volle tevredenheid en hoog niveau en lange termijn
doelen.Een moslim moet wakker wanneer het is nog donker, in plaats van slapen, om samen met zijn
heer. Hij heeft deel van zijn geld aan behoeftig geeft, zodat hij het plezier van Allah krijgen kan. Hij

heeft zich te onthouden van alcohol drinken, zodat hij Allah gehoorzaamt kan en zodat hij zijn
gezondheid kan houden. Echter, korte termijn vreugden en pijnen pass en de grotere doelstellingen
op lange termijn zal worden bereikt als we sterk genoeg. We moeten besteden inspanningen voor dit
einde, en op deze manier kunnen we onszelf verbeteren op het gebied van kwalificaties die Allah
houdt. Om verder te gaan in deze weg moeten we geduld en doorzettingsvermogen, want soms het
conflict tussen de korte en lange termijn kan pijn op de korte termijn. Dit wordt vermeld in het
volgende vers:
En volharden [119], voor inderdaad, Allah niet mogelijk te zijn gegaan de beloning van degenen die
goed doen.
(Quran: 11/115)
Goede nieuws is dat de mens alleen nodig zijn om de inspanningen die ze kunnen besteden. Allah
zegt in de Koran:
Allah rekent geen ziel boven haar vermogen.
(Koran: 2/286)
Dus, terwijl bijvoorbeeld iemand hoeft niet genoeg geld om te gaan naar de bedevaart, het is niet
een zonde voor hem te niet tot Ga naar bedevaart. De mens heeft dus geen argument tegen Allah
voor de eisen dat zij dat niet doen, hoewel ze geweest kundig voor verrichten.
En wat mensen doen met inachtneming van Allah is uiteindelijk nuttig voor hen. Allah zegt het
volgende:
Allah is voornemens voor u gemak en niet van plan is voor u ontbering.
(Koran: 2/185)
Aan de andere kant, moeten onze inspanningen oprechte. Onze inspanningen moeten met het doel
om het plezier van Allah, niet voor Toon aan anderen. In de volgende verzen vertelt Allah ons dit feit:
Zo Wee degenen die bidden, [maar] die onbezonnen van hun gebed;
Wie maken Toon en weigeren om te helpen de armen.
(Quran: 107/4-7)

Inderdaad, de huichelaars zullen in de laagste diepten van het vuur en nooit vindt u voor hen een
helper.
(Koran: 4/145)

Zeggen,

"Mijn gebed, mijn riten van offer, mijn leven en mijn dood zijn inderdaad voor Allah, de heer der
werelden."
(Koran: 6/162)
6.5

ANDERE FACULTEITEN

Aan de andere kant, heeft Allah ons bepaalde faculteiten als zien, horen, begrijpen, te weten, denken,
onthouden, leren en zo verder gegeven. Al deze helpen ons om betere beslissingen te nemen. We
moeten gezet aan goed gebruik deze bevoegdheden die Allah aan ons heeft toevertrouwd.
Bijvoorbeeld, als we kijken naar de miljarden van de gunst van Allah, maar denk niet over hun bron,
kan dan wij hebben verspild onze capaciteiten zien en denken.
6.6

VOOR DE HAND LIGGENDE FEITEN

Er zijn vele tekenen in de hemelen en de aarde die ze passeren; Toch betalen ze geen aandacht aan
hen!
(Quran: 12/105)

[Er zal worden gezegd], lees"uw record. Voldoende is jezelf tegen u deze dag als accountant."
(Quran: 17/14)

En hij in de aarde stevig instellen van bergen, opdat het verschuiven met u, en [gemaakt] rivieren en
wegen, dat u kan worden begeleid, en bezienswaardigheden heeft geworpen.
En zij door de sterren [ook] worden geleid.
(Quran: 16/15-16)

Op die dag Allah zal terugbetalen aan hen volledig hun rechtvaardige beloning, en zij zullen weten
dat alleen Allah de duidelijke waarheid is.
(Quran: 24/25)

Dus afhankelijk van Allah;
Inderdaad, je bent op de duidelijke waarheid.
(Quran: 27/79)
Ook heeft Allah gemaakt voor de hand liggende feiten die ons laten weten wat goed is en wat
verkeerd is. Bijvoorbeeld in scholen bestuderen we verschillende wetenschappen om te profiteren

van de feiten. Bijvoorbeeld kijken naar de sterren kunnen we de richting waar we moeten gaan
ontdekken.
Bovendien verduidelijkt Allah in zijn berichten enkele voor de hand liggende feiten met betrekking
tot het kader waarin wij zijn.
Onder hen zijn er enkele voor de hand liggende feiten die iedereen het ermee eens. Bijvoorbeeld, is
de brand of een plaats zoals de hel niet wenselijk dat een menselijk wezen.
In de huidige wereld, er zijn ook feiten die niet lijken te worden voor iedereen zonneklaar te allen
tijde. Bijvoorbeeld, de feiten in onze omgeving die ons laten zien de gunsten van onze Schepper
mogelijk duidelijk voor sommigen, en niet zo duidelijke of zelfs duidelijk verkeerd voor anderen. De
oorzaak van het verschil kan zijn dat als menselijke wezens in sommige gevallen we tekortkomingen
onze besluitvormingsprocessen hebben, of in sommige gevallen we kunnen hebben geblokkeerd
onze besluitvormingsprocessen vanwege onze korte termijn verlangens.
Echter, zodra iedereen geconfronteerd de gevolgen van de duidelijke tekenen van Allah in het
hiernamaals, zal duidelijk zijn dat zij te allen tijde voor iedereen duidelijk waren. Het zal worden
begrepen zoals uitgelegd in het volgende vers dat Allah was niet het spelen van een spel; Wie heeft
ze verworpen waren echter niet in staat om ze te zien voor bepaalde redenen:
En wij hebben niet geschapen in de hemelen en de aarde en die tussen hen in het spel.
(Quran: 44/38)
Dit is de conclusie van de gelovige. Nochtans, zal de ongelovigen worden verward zelfs terwijl zij
getuigen van de waarheid in het hiernamaals zoals in Quran zei:
En wie is blind in dit [leven] zullen blinden in het hiernamaals en meer dwalen op manier.
(Quran: 17/72)
6.7

DE BERICHTEN VAN DE SCHEPPER

En zij zullen zeggen, "lof aan Allah, die ons heeft geleid en wij zouden nooit hebben laten leiden als
Allah ons niet had geleid. Zeker was de boodschappers van onze Heer gekomen met de waarheid."
(Koran: 7/43)
De berichten waarin kennis, doelstellingen, richtsnoeren, herinneringen voor ons gekomen om ons
van onze Schepper. Ze zijn cruciaal voor ons succes. Daarom is het belangrijk om te lezen, te
begrijpen, en om hen te volgen om succesvol te zijn.
6.8

ONZE EERSTE CODES

De mens is onderscheiden van andere wezens zoals stenen, planten of dieren. Hij is ingeschakeld om
te zoeken naar het goede, om na te denken, en kreeg een speciale bewustzijn.
De mens is niet moe van smeekbede voorgoed [dingen], maar als kwaad hem raakt, hij is hopeloos
en extreme.

(Quran: 41/49)
Ook diep van binnen elk menselijk wezen zijn er de sporen van het geloof in Allah zoals vermeld in de
Koran:
En [vermelding] toen uw Heer nam van de kinderen van Adam uit hun lendenen hun nakomelingen
en maakte hen getuigen van zichzelf, [zeggen aan hen], "ben ik niet uw heer?" Zij zeiden: "Ja, hebben
we getuigd." [Dit] opdat je op de dag van verrijzenis zeggen moet, "Inderdaad, we waren hiervan niet
op de hoogte."
(Koran: 7/172)
En zoals toegelicht in de volgende verzen, wie zijn ziel van kunstmatige onzuiverheden zuivert de
pure essentie van zijn ziel zal activeren en zal slagen:
En [zweer] door de ziel en hij die geproportioneerd het
En het [met onderscheidingsvermogen van] geïnspireerd zijn goddeloosheid en zijn gerechtigheid,
Hij is erin geslaagd die zuivert het,
En hij heeft nagelaten die het druppelt [met corruptie].
(Quran: 91/7-10)
7

CONCLUSIE

Dus, met de hulp van de borden in de Quran we concluderen dat de Islam is over:
1. Being loved door Allah, onze Schepper, onze heer en liefdevolle Allah:
HIJ[120] houdt van hen en ze hem liefhebben.
(Quran: 5/54)
2. Laten leiden door Allah:
Door die Allah leidt wie nastreven zijn plezier aan de wegen van vrede en brengt hen uit van
darknesses in het licht, met zijn toestemming, en leidt hen naar een rechte weg.
(Quran: 5/16)
3. Redenering over de tekenen van Allah:
Hij toont u zijn tekenen dat u wellicht reden.
(Koran: 2/73)
4. Te geloven in Allah:
Geloven in Allah en zijn boodschapper en het boek dat hij geopenbaard op zijn boodschapper en de
geschriften die hij naar beneden voordat stuurde.

(Koran: 4/136)
5. Vertrouwen in Allah:
In Allah laat vertrouwt de gelovigen.
(Koran: 3/160)
6. Remembering Allah &
7. Allah bedanken:
Daarom onthoud mij, mij zal onthoud u en Me dankbaar en wees niet ondankbaar to Me.
(Koran: 2/152)
8. Supplicating aan Allah:
Zeg, "roept Allah of beroep doen op de Beneficent. Welke [naam] u bellen, hem de beste namen
behoren. "
(Quran: 17/110)
9. Vragen om de hulp van Allah:
En hulp door middel van geduld en gebed, en inderdaad, het is moeilijk met uitzondering van de
nederig onderdanig [aan Allah].
(Koran: 2/45)
10.

Voorzichtig van Allah:

En wees voorzichtig van Allah dat je kan slagen.
(Koran: 2/189)
11.

Oprecht voor Allah &

12.

Vast te houden aan Allah:

Met uitzondering van degenen die zich bekeren, corrigeren zichzelf, vasthouden aan Allah en zijn
oprecht zijn in hun godsdienst van Allah, voor degenen die zal worden met de gelovigen. En Allah zal
geven de gelovigen een grote beloning.
(Koran: 4/146)
13.

Dosering van Allah:

En ik niet maken de jinn en de mensheid behalve voor dienen Me.
(Quran: 51/56)
14.

Gehoorzamen Allah:

Zeggen, "Gehoorzaamt Allah en de boodschapper".
(Koran: 3/32)
15.

Het doen van goede daden voor Allah:

En ken goed; inderdaad, Allah houdt de doeners van goed.
(Koran: 2/195)
16.

Leven voor Allah &

17.

Sterven voor Allah:

Zeggen, "Mijn gebed, mijn riten van offer, mijn leven en mijn dood zijn inderdaad voor Allah, de heer
der werelden."
( Quran : 6/162)
18.

Indienen van Allah:

Toen zijn Heer zeide tot hem: 'Verzenden', zei hij: "Ik heb ingediend om de heer der werelden."
(Koran: 2/131)
19.

Volhardend door Allah:

Wees geduldig en je geduld is niet maar door Allah.
(Quran: 16/127)
20.

Volhardend voor Allah:

En voor uw Heer geduld.
(Quran: 74/7)
21.

Die behoren tot Allah:

Die, wanneer ramp hen, zeggen stakingen: "wij behoren inderdaad tot Allah, en inderdaad tot hem
komen we terug."
(Koran: 2/156)
22.

Being met Allah:

Zeker, Allah is met degenen die (tegen kwaad) en degenen die goed doen.
(Quran: 16/128)
23.

Eens met Allah:

En wie ook voldoet aan wat hij zich heeft verbonden met Allah, hij zal hem een grote beloning.

(Quran: 48/10)
24.

Trouw Allah zijn:

Als ze trouw aan Allah, zou het beter voor hen.
(Quran: 47/21)
25.

Bereiken van Allah:

De terugkeer van u (alle) is aan Allah.
(Quran: 5/48)
26.

Het behagen van Allah &

27.

Wordt het genoegen met Allah:

Allah is pleased met hen en zij met hem. Dat is het grote succes.
(Quran: 5/119)
28.

Door Allah wordt voldaan:

(Voor de rechtvaardige ziel zal worden gezegd :)
"O volledig tevreden ziel!
Terug naar uw Heer, onze en aangenaam [naar hem],
En voer onder mijn dienstknechten [rechtvaardig]
En voer mijn Paradise."
(Quran: 89/27-30)
29.
8

8.1

Allah.
VRAGEN & ANTWOORDEN

MANNEN EN VROUWEN IN DE ISLAM GELIJK ZIJN?

O mensheid, inderdaad wij hebben u uit man en vrouw en maakte je volkeren en stammen dat je
elkaar weet.
Inderdaad, de meest noble van u in de ogen van Allah is de meest rechtvaardige van u.
Allah is inderdaad kennen en Acquainted.
(Quran: 49/13)

Mannen en vrouwen hebben dezelfde status in de Islam. Een rechtvaardig vrouw wellicht een hogere
mate in de ogen van Allah dan een man die niet voorzichtig van zijn plicht aan Allah. De volgende
verzen zijn enkele voorbeelden in dit verband:
Inderdaad, de islamitische mannen en Moslim vrouwen, de mannen te geloven en te geloven van
vrouwen, de gehoorzame mannen en gehoorzaam vrouwen, de waarachtige mannen en
waarheidsgetrouwe vrouwen, de patiënt mannen en patiënt vrouwen, de nederige mannen en
nederige vrouwen, de charitatieve mannen en charitatieve vrouwen, de vasten mannen en vasten
vrouwen, de mannen die hun prive-onderdelen en de vrouwen die dit doen bewaken, en de vrouwen
die Allah vaak herinneren en de vrouwen die dit voor hen doen Allah vergiffenis en een grote
beloning heeft voorbereid.
(Quran: 33/35)

En hun heer gereageerd op hen, 'nooit zal ik toestaan te worden verloren, het werk van [een]
werknemer onder u, of mannelijk of vrouwelijk; u bent van een ander. Dus degenen die emigreerde
of uit hun huizen werden uitgezet of werden berokkend in mijn zaak werden gedood of vocht ik zal
zeker verwijderen van hen hun misdaden, en ik zal zeker tuinen toelaten onder welke rivieren
stromen als beloning van Allah en Allah heeft met hem de beste beloning. "
(Koran: 3/195)

De gelovige mannen en gelovende vrouwen zijn bondgenoten van elkaar. Zij beveelt wat juist is en
verbieden wat verkeerd is en gebed en geven Zakaat en gehoorzaamt Allah en zijn boodschapper.
Die Allah zal genade op hen hebben. Inderdaad, Allah is de almachtige macht en wijs.
(Quran: 9/71)

Voor mannen is een deel van wat ze hebben verdiend, en voor vrouwen is een deel van wat ze
hebben verdiend.
(Koran: 4/32)

O u die hebben geloofd, het is niet geoorloofd voor u om te erven vrouwen door dwang. En maak
niet moeilijk voor hen om deel te nemen [terug] van wat je gaf hen tenzij zij begaan een duidelijke
immoraliteit. En leven met hen in vriendelijkheid. Want als je houd niet van hen - misschien je een
ding een hekel en Allah daarin maakt veel goed.
(Koran: 4/19)
De superioriteit in de ogen van Allah is volgens de gerechtigheid, niet op basis van geslacht of
rijkdom. Mary en de vrouw van farao (de vrede is op hen) die zijn genoemd in de Koran voor

voorbeeld bezetten hogere diploma's in de ogen van Allah in vergelijking met veel mannen. De
volgende verzen zijn relevant in dit verband:
En Allah geeft een voorbeeld van hen die geloofden: de vrouw van farao, toen zij zei, "mijn heer, voor
mij in de buurt van u een huis te bouwen in het paradijs en verlos mij van Pharao en zijn daden en
verlos mij van het vergrijp volk."
En [het voorbeeld van] Mary, de dochter van Imran, die haar kuisheid, bewaakt zodat We daarin blies
door onze engel, en zij geloofden in de woorden van haar heer en zijn geschriften en was van de
devoutly gehoorzamen.
(Quran: 66/11-12)
In de Islam de dienaar van Allah, is het belangrijkste aspect van identiteit. Geslacht moet dus niet
worden beschouwd boven het kenmerk van de dienaar van Allah. Islam werpt vrouw uit wordt het
gevolg van een toeval in de mate van een wezen dat volgens bepaalde doelen binnen het plan van de
Schepper bestaat. Als zodanig een wezen zij heeft het recht onder bepaalde voorwaarden de geliefde
en de geliefde van de Schepper, en om vrede op aarde te vestigen.
Weer de vrouwen en mannen één geheel vormen zoals uitgelegd in het volgende vers:
En van zijn tekenen is dat hij voor u van uw kant stuurlieden gemaakt dat kan je rust en hij plaatste
tussen je genegenheid en barmhartigheid. Inderdaad dat zijn tekenen voor een volk die geven dacht.
(Quran: 30/21)
Islam gerelateerde nogmaals door de Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) 14 eeuwen
geleden omgezet vrouwen worden de objecten van transacties voor seksuele verlangens, worden
mensen schamen, aan personen die hebben waardigheid en identiteit die mens rechten en plichten
hebben.
De rechten en eisen voor zowel vrouwen als mannen zijn hetzelfde. Bijvoorbeeld, zijn de rijkdom en
de organen van zowel vrouwen als mannen onderworpen aan wettelijke bescherming; zowel
vrouwen als mannen moeten worden, hoewel dit een man of vrouw enkele miljoenen dollars kosten
kan; zowel vrouwen als mannen moeten vóór de zonsopgang elke dag voor het gebed ochtend
wakker...
Zowel mannen als vrouwen kunnen houden hoogste posities zoals vermeld in Quran door het
voorbeeld van de koningin van Saba:
Ze (de koningin van Sheba) zei: O eminente degenen, mij adviseren in mijn zaak. Ik zou een kwestie
niet beslissen totdat u getuige [voor] mij.
Zij zeiden: wij zijn mannen van sterkte en van grote militaire macht, maar de opdracht is van jou, dus
zien wat u zal commando.
(Quran: 27/32-33)

Islam erkent de identiteit en bepaalde andere functies van elk geslacht ook. Islam is de speciale
kenmerken van vrouwen niet verwerpen. Daarom zijn er bepaalde situaties waar er verschillen
tussen de eisen op vrouwen en mannen.
Sommige van deze verschillen lijken te zijn voordeliger voor vrouwen. Bijvoorbeeld, is het
levensonderhoud van een familie op de mannen; de vrouwen kunnen bidden in hun woningen of
kantoren en zijn niet verplicht om te gaan naar de moskee.
Ook in oorlogstijd zijn in het algemeen de mannen verplicht om deel te nemen in de oorlog.
Islam vereist van een man een strikte discipline die we in het strikte verbod op overspel, alcohol en
de eis van verantwoordelijkheid voor het gezin zien kunnen. De Islam is daarom zeer nuttig zijn voor
elke vrouw die wil een regelmatige, vreedzame en voorspelbare leven hebben.
Vandaag mannen, vrouwen, kinderen zijn over het algemeen veel van hun natuurlijke aspecten
geweigerd. Islam beschermt alle van hen volgens hun duidelijke kenmerken. De islam is een systeem.
In de Islam zijn mannen, vrouwen en kinderen als onderdelen van een ontworpen organisme vullen
elkaar in veel opzichten. Sterke punten van sommige annuleren de zwakke punten van anderen. En
dankzij deze vormen ze paren en gezinnen.
De taken van elk geslacht met betrekking tot de familie moeten worden erkend, zodat mannen,
vrouwen en kinderen gelukkiger en gezonder worden kunnen.
De familie, kinderen en moeders zijn geschaad vanwege algemene levensstijl dat het gebrek aan de
islamitische maatregelen. Aldus, zoals vandaag vooral de vrouwen aangemoedigd om te worden net
als mannen worden, zien wij veel trieste situaties als kleine kinderen huilen elke ochtend wanneer
gelaten in de kinderdagverblijven; of kinderen komen thuis zonder dat iemand er wordt tot laat in de
nacht; veel van de daaruit voortvloeiende psychologische, economische... problemen voor iedereen.
Ook inspireert vandaag de mannelijke dominante westerse cultuur op korte termijn, oppervlakkige
en gratis relaties tussen mannen en vrouwen. Dus zowel mannen als vrouwen in het algemeen zijn
verstoken van lange termijn, diep en warme relaties. Veel mannen kunnen zien deze situatie zo
voordelig, zoals zij toegang tot zoveel vrouwen hebben als ze willen, terwijl het hebben van zeer
beperkte verantwoordelijkheid voor de daaruit voortvloeiende zwangerschap en kinderen. Als
vrouwen gevoeliger zijn voor warm, lange termijn, en diepe gevoelens; en aangezien er nauwere
betrekkingen tussen de moeders en hun kinderen de grootste schade van deze levensstijl is tegen
vrouwen. Vanwege dergelijke levensstijl mensen geworden en meer en meer het gevoel eenzaam als
zodanig relaties niet aan voldoen menselijke behoeften. Door dergelijke levensstijl zijn er opnieuw
veel kinderen die niet wonen samen met hun ouders, of wie weet nooit hun moeders en vaders
hoewel ze levend. Er zijn vele andere problemen die uit dergelijke levensstijl door het ontbreken van
de islamitische maatregelen voortvloeien.
In wezen deze problemen zijn ook gerelateerd aan de ongelovig aanpak die de eenheid van de
Schepper die alle voedt ontkent. Wanneer alles wordt gezien als zal geïsoleerd van elkaar, zonder
een link tussen om het even wat, de sociale gevolgen dus voornamelijk negatieve zoals te zien in de
bovenstaande voorbeelden[121].

Dus bevatten de algemene systematische van Mohammedanisme met betrekking tot de geslachten
fundamentele voordelen voor vrouwen. Dit is waarschijnlijk een van de redenen voor het hogere
aantal vrouwen die ervoor Mohammedanisme in veel landen, kiezen in vergelijking met het aantal
mannen die Mohammedanisme kiezen.
Aan de andere kant in de Quran zijn er sommige situaties kunnen worden beschouwd door sommige
mensen als minder gunstig voor vrouwen, hoewel ze voordelig in veel opzichten zowel voor vrouwen
en de maatschappij zijn. Deze uitzonderingen zijn als volgt:-de eis voor een groter deel van het
lichaam voor vrouwen in vergelijking met mannen. -De voorwaardelijke toestemming voor mannen
om maximaal vier vrouwen te huwen. -In sommige situaties het erfdeel van meer rijkdom voor
mannen in vergelijking met bepaalde vrouwen. -De vervanging van één man getuige met twee
vrouwen getuigen in specifieke juridische situaties die betrekking op schuld hebben.
Zoals met name de problemen die nadelig voor vrouwen kijken onderworpen aan vragen zijn, zullen
we hen kort verduidelijken in de volgende onderdelen:
8.1.1 DIE BETREKKING HEBBEN OP SOMMIGE DELEN VAN HET LICHAAM
En vertellen de gelovende vrouwen te verminderen [aantal] van hun visie en de guard hun privé
delen en niet bloot hun versiering behalve die welke daarvan [noodzakelijkerwijs] verschijnt en laten
teruglopen [een gedeelte van] hun hoofd-covers over hun borst en niet bloot hun versiering behalve
aan hun echtgenoten, hun vaders, hun echtgenoten vaders, hun zonen, hun echtgenoten zonen, hun
broeders, hun broers zonen, haar zusters, hun vrouwen, die hun recht handen bezitten, of die
mannelijke bedienden hebben geen fysieke verlangen, of kinderen die nog niet bewust van de
particuliere aspecten van vrouwen. En laat ze niet stempel hun voeten te laten weten wat zij
verbergen van hun versiering. En draai aan Allah in berouw, u, O alle gelovigen, die u zou kunnen
slagen.
(Quran: 24/31)

O de Helderziende, vertellen uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen van de gelovigen om
omlaag te brengen over zichzelf [onderdeel] van hun buitenste kledingstukken. Dat is meer geschikt
dat zij bekend zal zijn en niet worden misbruikt. En ooit is Allah vergeeft en mild.
(Quran: 33/59)
Zowel vrouwen als mannen moeten bepaalde delen van hun lichaam. Maar de vrouwen hebben ter
dekking van hun haren[122], terwijl de mannen niet hebben. Dit kan worden tegen de wensen van
sommige vrouwen die willen Toon hun schoonheden op alle en tegen de wensen van sommige
mannen die willen meer toegang hebben tot mooie vrouwen om zich heen.
We kunnen de redenen voor deze maatregel als volgt - Allah weet het beste - samenvatten:
In de eerste plaats in de Islam, moet een concentreren allereerst in Allah in plaats van seksuele
verlangens buiten het huwelijk.

Ten tweede, heeft een controle te hebben over zijn/haar verlangens van de korte termijn. In een
samenleving die vol is van verleidelijk mannen en vrouwen; in een samenleving waar mensen zich
concentreren op het genieten van van overmatige seksuele vreugden, rijkdom, status; Niemand kan
tevreden zijn. Omdat in een dergelijke samenleving, een gemiddeld persoon ziel zal worden
opgesplitst in vele delen die worden uitgevoerd na vele verschillende wensen als een persoon wiens
organen worden genomen uit elkaar.
Ten derde in een samenleving waar mensen verleidelijk zijn, zullen zowel mannen als vrouwen
neigen meer richting van bedrog of niet om te trouwen. De sterkte van de banden tussen vrouw en
man kan minder. In een dergelijke omgeving, zal er minder kinderen en de kinderen hebben meer
kans op hebben gescheiden ouders of geen moeders of geen vaders of geen ouders helemaal.
Bijgevolg zal er meer gebruik van drugs, meer misdaden, vergrijzing van de bevolking en vele andere
problemen.
Aan de andere kant in een samenleving waar er geen dergelijke maatregelen er meer seksuele
misdaden tegen beide geslachten zal gebeuren.
Maar de vrouwen die bescheiden zoals vereist door de Islam dragen geven een bericht aan iedereen
over het belang van de doelstellingen op lange termijn van de Islam, het belang van het gezin en
kinderen.
Men kan zich afvragen "waarom vrouwen hebben meer eisen in dit opzicht dan mannen?"
Onderzoek toont aan dat met betrekking tot seksuele gevoelens, mannen gevoeliger voor de visie
zijn, en vrouwen gevoeliger voor meer persoonlijke functies als geur zijn [123]. En zoals we in de
brede zien verspreiding van uitbuiting van de vrouwelijke schoonheden van vrouwen in vele
commercials, het is duidelijk dat vrouwen meer invloed in hun look in vergelijking met mannen[124].
Daarom, hoewel mannen ook betrekking hebben op bepaalde delen van hun lichaam moeten,
vrouwen zijn onderworpen aan meer uitgebreide maatregelen in dit opzicht.
Er bestaan verschillen in de manier waarop de Moslimvrouwen jurk. Sommige draag geen hijab[125].
De meeste van deze vrouwen accepteren dat niet om het te dragen is een zonde. Zij kunnen worden
verwacht om te worden vergeven door Allah. Sommigen van hen kunnen verkeerd interpreteren dat
het niet strikt noodzakelijk is om die betrekking hebben op het haar.
Meest beoefenen Moslimvrouwen slijtage volgens de algemene voorschriften uiteengezet.
Sommige islamitische vrouwen dragen zodat alleen hun ogen worden gezien of zodat niets van hun
lichaam is helemaal gezien. Dit kan soms worden vanwege de cultuur van hun gemeenschap. Dit kan
ook worden vanwege een interpretatie van het volgende vers in een manier om alle Moslimvrouwen
omvatten:
O u die hebben geloofd, voer niet de woningen van de profeet voor een maaltijd, zonder te wachten
haar bereidheid, behalve wanneer u worden toegestaan. Maar als u zijn uitgenodigd, voer
vervolgens;en wanneer je hebt gegeten, verspreiden zonder willen blijven voor gesprek. Inderdaad,
dat [gedrag] was de profeet verontrustend, en hij is verlegen van [ontslaan] u. Maar Allah is niet
verlegen van de waarheid. En wanneer u hen vragen[126][, zijn vrouwen] voor iets, vraag hen[127]
achter een partitie[128]. Dat is zuiverder voor uw hart en hun[129] harten. En het is niet [denkbaar

of wettige] voor u om de boodschapper van Allah schade of te trouwen met zijn vrouwen na hem,
ooit. Inderdaad, dat zou in de ogen van Allah een enorme omvang.
(Quran: 33/53)
8.1.2 TOESTEMMING VOOR MANNEN OM MAXIMAAL VIER VROUWEN ONDER BEPAALDE
VOORWAARDEN TE HUWEN
O mensen! Wees voorzichtig met (uw plicht jegens) uw Heer, die u uit een enkel wezen gemaakt en
zijn partner van hetzelfde en verspreiden van deze twee, veel mannen en vrouwen; en wees
voorzichtig van (uw plicht jegens) Allah, door wie u een van een ander vraagt (uw rechten), en (te) de
banden van relatie; zeker horloges Allah ooit over u.

En hun eigenschappen geven aan de weeskinderen en doen het defecte [van uw eigen] voor de
goede [van theirs] niet vervangen. En hun eigenschappen niet consumeren in uw eigen. Dat is
inderdaad ooit een grote zonde.

En als je bang dat je niet rechtvaardig zal omgaan met de weeskinderen, dan trouwen die u van
[andere] vrouwen, twee of drie of vier. Maar als je bang dat je zal niet enkel worden, dan [alleen
trouwen] één of wat uw rechterhand bezitten. Dat is meer geschikt is dat u niet kan helling naar
onrecht.
(Koran: 4/1-3)
Zoals we in de bovengenoemde verzen zien, meer dan één vrouw huwen is geen vereiste en het is
gewoon een machtiging en het is gebaseerd op bepaalde voorwaarden. In wezen is een beperking in
deze verzen regeerde over het aantal vrouwen dat een man kan trouwen.
De Koran is niet een boek voor slechts enkele jaren, is het zo dat het kan worden toegepast tot het
einde van de wereld, van de huidige fase in ons universum. In verschillende landen moeten perioden
of situaties kunnen er voor een vrijheid van meer dan één vrouw huwen. Bijvoorbeeld in tijden van
oorlog kan er veel vrouwen die hun echtgenoten verliezen. Als er geen dergelijke toestemming in
dergelijke situaties, kan er veel vrouwen die in de problemen, economisch, psychologisch, biologisch
en op vele andere manieren worden zal.
Kunnen er andere situaties waarin de toestemming om te trouwen met meer dan één vrouw kan
gunstig zijn voor zowel de man als de vrouw: als de vrouw steriel is, en de man wil kinderen, de
echtgenoot wilt scheiden; maar de vrouwen zijn echtgenoot te trouwen met een andere vrouw in
plaats van echtscheiding kunnen liever[130]. Als de vrouw een gezondheidsprobleem heeft en kan
niet voldoen aan de eisen van het huwelijk en wil niet haar man om haar te scheiden, kan ze haar
man te trouwen met een andere vrouw verkiezen. Als de man is financieel is sterk en seksueel
verlangen en zijn vrouw niet zo, in dit geval de echtgenoot het huwen van een andere vrouw kan zijn
voorkeur aan zijn onrechtmatige relatie buiten het huwelijk met een andere vrouw.

In landen waar het niet is toegestaan om te trouwen van meer dan één vrouw, als de bovenstaande
situaties gebeurt, veel mensen de neiging om samen met vrouwen dan hun vrouwen buiten het
huwelijk.Deze extra relaties worden niet bestraft serieus, terwijl echter zijn zij beschouwd als
valsspelen. In dergelijke gevallen krijgen de mannen weer wat ze nodig hebben tot op zekere hoogte,
terwijl zij geen enkele verantwoordelijkheid voor de extra partners hebben. Niettemin, de man, de
vrouw, de partner en de kinderen invoeren in ernstige problemen.
Men zou kunnen stellen dat om soortgelijke redenen vrouwen ook mochten trouwen met meer dan
één man. Maar in dit geval, de daaruit voortvloeiende schade voor iedereen zou veel groter zijn dan
de voordelen. Ten eerste, de vader van het kind zou niet duidelijk. Zelfs als DNA-tests enig houvast
geven zou, zou de vader niet voelen zijn vaderschap veel voor een kind geboren van een vrouw die is
de vrouw van anderen en die zaad van andere mannen ook bevat. Ten tweede, zijn gevoelens van
leiderschap in het algemeen sterker bij mannen. Meer dan één man in een gezin kan daarom grote
conflicten veroorzaken.
Aan de andere kant, in de Islam mogen een vrouw gebracht als voorwaarde om een man wie ze zal
trouwen, niet naar een andere, zolang ze is getrouwd met hem trouwen. Daarom is dit niet een
onbeperkt of onbegrensbare toestemming.
8.1.3 DE ERFENIS VAN MEER RIJKDOM VOOR ZONEN EN ECHTGENOTEN IN VERGELIJKING MET DE
DOCHTERS EN DE VROUWEN ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN
Allah verzoekt u aangaande uw kinderen doen: voor de man, wat gelijk is aan het aandeel van de
twee vrouwtjes. Maar als er [alleen] dochters, twee of meer, voor hen is tweederde van de boedel.
En als er slechts één, voor haar is de helft.
En voor de ouders, aan elk een van hen is een zesde van zijn landgoed als hij kinderen verliet. Maar
als hij had geen kinderen en de ouders van hem, dan voor zijn moeder erven is een derde.
En als hij had broers [of zussen], voor zijn moeder is een zesde.
Na een legaat hij [hebben] gemaakt of schuld.
Uw ouders of uw kinderen, u weet niet welke van hen die het dichtst bij u in voordeel zijn.
[Deze aandelen zijn] een verplichting [] door Allah. Allah is inderdaad ooit weten en verstandig.
En voor u is de helft van wat uw vrouwen verlaten als ze hebben geen enkel kind. Maar als ze een
kind, voor u hebben is één vierde van wat ze vertrekken, na een legaat zij [hebben] gemaakt of
schuld.En voor de vrouwen is een vierde als u geen kind verlaten. Maar als u een kind laat, voor hen
is een achtste van wat u verlaten.
Na een legaat u [hebben] gemaakt of schuld.
En als een man of vrouw ascendenten noch nakomelingen verlaat, maar een broer of een zuster
heeft, vervolgens voor elke één van hen is een zesde.
Maar als ze meer dan twee zijn, ze delen een derde, na een legaat die werd gemaakt of de schuld,
zolang er geen nadeel [veroorzaakt].

[Dit is] een ordonnantie van Allah en Allah is kennen en Forbearing.
(Koran: 4/11-12)
Als we Blader door de lijst van de rijkste 100, 200... mensen in de wereld, zien we dat het aantal
vrouwen kleiner dan 10 zijn %. Veel van deze mensen zijn in de niet-islamitische landen. Als we kijken
naar de politieke cijfers of de hoge bureaucratie zien we min of meer een vergelijkbaar beeld. Dit
toont ons duidelijk dat de mannen meer wil en de capaciteit te verhogen van rijkdom hebben. Het
lijkt erop dat er geen duidelijk grote bezwaar van vrouwen op deze situatie; en dit is natuurlijk,
aangezien deze mannen hebben dochters, echtgenotes, moeders die genieten van dezelfde of betere
levensstandaard in vergelijking met hun echtgenoten of vaders, terwijl het gevoel minder zorgen.
Geen van deze feiten tonen geen superioriteit of inferioriteit van elk geslacht. Allah drukt dit in het
volgende vers:
Het is niet uw rijkdom noch uw zonen, die je dichter bij ons in zekere mate brengt.
(Quran: 34/37)
Een man kan het scheppen van werkgelegenheid voor duizenden mensen; echter, was degene die gaf
geboorte aan hem en voedde hem op een vrouw. Waarschijnlijk heeft zijn succes ook veel te doen
met de steun van zijn vrouw.
In een dergelijke structuur vergt een efficiënt gebruik van middelen bepaalde mechanismen die
geven het beheer van de middelen meer aan degenen die hen efficiënter kunt beheren. Aan de
andere kant, moet voldoende economische voeding worden beveiligd voor iedereen.
Er zijn zeer gedetailleerde regelgeving en studies binnen de islamitische erfrecht. Volgens de erfenis
beginselen in Mohammedanisme, in bepaalde situaties vrouwen hebben de gelijke delen als mannen,
en in bepaalde situaties krijgen bepaalde vrouwen minder dan mannen. De voortdurende financiële
verantwoordelijkheden voor het gezin of voor de ouders behoren vooral tot de mannen.
Bijvoorbeeld, is de man voor het huwelijk moeten geven of belofte zijn vrouw een bedrag van
rijkdom die zijn vrouw accepteert. Dientengevolge, is dit verschil in verdeling onder bepaalde
voorwaarden om de mannen om hun taak beter te vervullen. Dus, een vrouw kan minder, erven
echter haar huidige of toekomstige man ontvangt mogelijk een groter gedeelte in vergelijking met
zijn zus.
Derhalve, vanwege de positieve erfenis bepalingen voor mannen, wanneer een echtgenoot aan zijn
familie besteedt, dit is niet een vrijwillige gedrag of een gunst of een goed doel maar dit is een plicht
voor de man en een recht voor de vrouw. Dus op basis van deze systematische, de vrouwen kunnen
voelen terwijl het profiteren van de rijkdom van de familie, de rijkdom van de echtgenoot wordt
geacht in wezen de rijkdom van de familie. Zo heeft de man een gelijke levensstandaard bieden,
zowel voor zichzelf en voor zijn vrouw.
8.1.4 DE VERVANGING VAN EEN MAN GETUIGE MET TWEE VROUWEN GETUIGEN IN BEPAALDE
RECHTSZAKEN

O u die hebben geloofd, wanneer u een schuld voor een opgegeven termijn contract, schrijf het op.
En laat een scribe schrijven [it] tussen u in rechtvaardigheid. Laat geen scribe weigeren om te
schrijven als Allah hem heeft geleerd.
Dus laat hem schrijven en laat de degene die de verplichting dicteren. En laat hem vreest Allah, zijn
heer, en niet laten niets uit.
Maar als degene die de plicht heeft is van beperkte begrip of zwak of niet in staat om te dicteren
zichzelf, laat zijn voogd dicteren in Justitie. En breng aan de getuige van twee getuigen uit uw
mannen. En als er geen twee mannen [beschikbaar], dan een man en twee vrouwen van degenen die
u als getuigen accepteren zodat als een van de vrouwen ten onrechte, dan kan de andere herinneren
haar.
En laat niet de getuigen weigeren wanneer zij worden opgeroepen. En wees niet [te] moe om te
schrijven, of het nu groot of klein, voor haar [opgegeven] termijn; dat is meer alleen in de ogen van
Allah en sterker zijn als bewijs en meer kans om te voorkomen dat twijfel tussen u, behalve wanneer
het gaat om een onmiddellijke transactie die u onder elkander uitvoert. Want dan is er geen blaam
op u als je schrijf het niet. En getuigen nemen wanneer u een contract sluiten.
Laat geen scribe worden geschaad of een getuige. Als u dit doet, inderdaad, het is [grave]
ongehoorzaamheid in je. En vreest Allah. En Allah leert u. En Allah is weten van alle dingen.
(Koran: 2/282)
Getuige is meestal een plicht met name wat betreft een schriftelijke getuige over schuld. Mogelijk
zijn er druk op de getuige, de getuige kan worden verlangd dat getuige in een ongepast situatie en
kan zij eisen dat een bepaalde inspanning om getuige terecht. In het bovenstaande vers is een
verwijzing naar dit in de instructie 'Laat geen scribe worden geschaad of een getuige'. Dit risico en de
noodzaak van inspanningen zijn zeer waarschijnlijk in verband met een overeenkomst van schuld, die
veel details kan bevatten.
Daarom kan een belangrijke reden voor het verschil tussen de eis van een getuige in de
bovenstaande situatie tussen mannen en vrouwen te verminderen van de last van de getuige voor
een vrouw en distribueren van één vrouw naar twee vrouwen.
8.1.5 ENKELE ANDERE KWESTIES OVER DE VRAAG 'ZIJN MANNEN EN VROUWEN GELIJK IN ISLAM?'
In de vorige delen we uitgelegd de verschillen in de vereisten voor mannen en vrouwen, en de
voordelen van deze verschillen voor alle[131].
Echter, een moet in gedachten houden dat een Moslim niet in overeenstemming met deze eisen
vanwege hun wereldlijke voordelen. Voor een moslim, zodra het is duidelijk dat een bepaalde
volgorde van Allah is, dan zijn er genoeg redenen om te voldoen aan deze bestelling. Deze redenen
zijn om het plezier van Allah, en het respect en angst van Allah. Het volgende vers is in dit verband
relevant:
En als We hadden besloten op hen, "Kill jezelf" of "Laat uw huizen," ze niet zou hebben gedaan, met
uitzondering van een paar van hen. Maar als ze had gedaan wat ze kregen de opdracht, het zou beter
voor hen en een steviger positie [voor hen in geloof] zijn geweest.

(Koran: 4/66)
Aan de andere kant, zijn in ieder geval de gunst van Allah miljoenen keren groter dan enig probleem
dat we kunnen ondergaan vanwege de orders van Allah. Bijvoorbeeld hoeveel vrouwen zou kiezen
voor het alternatief (b) als Allah vroeg hen: "Kies een van de volgende alternatieven: (a) ik zal blijven
inspannen voor uw zien capaciteit, maar u moet voldoen aan mijn verplichtingen voor vrouwen. (b) u
aan vrij zal zijn of niet aan deze verplichtingen, maar ik zal terug te nemen alleen de capaciteit in uw
zien. "
Maar zoals we in het volgende vers zien, Allah voornemens gemak voor ons:
Allah is voornemens voor u gemak en niet van plan is voor u ontbering.
(Koran: 2/185)
Dus, we geloven dat de voordelen van de orders van Allah groter dan hun nadelen in wereldse
termen ook. Wij vermeldden enkele van de voordelen van de uitzonderlijke regels voor vrouwen.
Maar het is duidelijk, zoals uitgelegd in het volgende vers dat we kunnen hebben over het hoofd
gezien of gemist enkele van de voordelen die Allah kent:
Het kan zijn dat je een hekel een ding terwijl het is goed voor u, het kan zijn dat je een ding liefde
terwijl het is kwaad voor u; en Allah kent terwijl u niet weet.
(Koran: 2/216)
Daarnaast moeten we ook overwegen de relevantie van de nadelen voor een bepaalde geslacht als
criterium te erkennen en te gehoorzamen van Allah. In sommige gevallen is de oorzaak van ongeloof
de verwerping van de dingen die zijn tegen sommige persoonlijke gevoelens zoals de moeilijkheden
die voortvloeien vanwege de taken. In dit geval moet de persoon die het geloof vanwege
moeilijkheden verwerpt vraag of zijn voornemen om te geloven oprecht is. Als men kiest voor Allah
ongehoorzaam of weigeren hem vanwege de rechten of de rechten van een geslacht, zeker Allah
nooit vanwege deze ontkenning geschaad. Dit wordt vermeld in het volgende vers:
Ons deed ze geen kwaad, maar ze hun eigen ziel geschaad.
(Koran: 2/57)
8.2 WAAROM ZIEN WE OP DE MEDIA VEEL GEWELDDADIGE ACTIES UITGEVOERD IN NAAM VAN
DE ISLAM OF ALLAH?
Islam betekent vrede en zoals we in de volgende verzen zien, Allah Moslims te gedragen iedereen
met inbegrip van de ongelovigen terecht verzoekt. In de Islam is het niet toegestaan te dwingen
iemand te aanvaarden van een bepaalde religie:
Uitnodigen om de weg van uw heer met wijsheid en goede instructie en betogen met hen in de
meest hoffelijke wijze.
Inderdaad, uw Heer is de meeste weten van wie is afgedwaald van zijn weg, en hij is de meeste
weten van wie [terecht] wordt geleid.

(Quran: 16/125)

Er zijn geen dwang in de godsdienst. De juiste koers is duidelijk van de verkeerde geworden.
(Koran: 2/256)
Vanwege dergelijke bestellingen in de Quran, in de geschiedenis van de Islam, hebben Moslims
andere Moslims worden niet gedwongen.
Bovendien, zoals we in de volgende verzen zien, Allah staat geen Moslims om aan te vallen die niet
de Moslims doen vallen. De moslims zijn echter nodig om zich te verdedigen:
Dus als ze zich afmelden voor u en niet je vechten en u vrede bieden, heeft dan Allah niet voor u een
oorzaak [voor de bestrijding van] tegen hen.
(Koran: 4/90)

En doen niet betogen met de mensen van het Heilige Schrift behalve op een manier die het beste is,
met uitzondering van degenen die onder hen onrecht begaan. En zeggen: wij geloven in hetgeen u is
geopenbaard aan ons en aan u geopenbaard. En onze God en uw God is een; en we zijn moslims [in
indiening] aan hem.
(Quran: 29/46)

Allah verbiedt u niet van degenen die vecht u niet wegens godsdienst en doen u niet van uw huizen
van omgaan met hen vriendelijk en waarnemend terecht naar hen verdrijven. Inderdaad, Allah houdt
van degenen die rechtvaardig handelen.
(Quran: 60/8)
En het is een grote zonde om de mens schade zoals we in de volgende instructie zien:
"Wrong niet mensheid in hun goederen, en niet kwaad, het maken onheil, in de aarde."
(Quran: 26/183)
Een goed voorbeeld in dit verband gebeurde toen moslims heb Mekka terug van de ongelovigen die
gedood vele moslims verklaard en vele oorlogen tegen de moslims georganiseerd, gemarteld hen,
nam hun rijkdom door geweld. De moslims in de leiding van Helderziende Muhammad (de vrede is
op hem) vergaf de ongelovigen, hoewel zij had de macht om te vergelden en vernietigen. Dus het is
duidelijk dat de handelingen van terroristen die beweren dat het doden van onschuldige en weerloze
burgers in naam van Allah, hebben niets te maken met de Islam, net als in de Islam zelfs in oorlogstijd
dergelijke burgers niet moeten worden gedood.Zulke mensen zijn zeer weinig binnen bijna 2 miljard
moslims.

Soms zijn er mensen die kwaad voor politieke of economische doelen doen maar die beweren te
handelen in naam van Allah als ze voelen de behoefte om te verbergen achter bepaalde algemeen
aanvaarde begrippen.
Soms, terroristische activiteiten zijn uitgevoerd en beweerde naam van moslims of moslim groepen
om te maken een slechte indruk over Mohammedanisme en moslims.
In vele situaties verzoenen niet-moslims terroristen met de Islam Welnu zij onbewust de terroristen
steunen door hen gezien als een onderdeel, of soort van de vertegenwoordiger van de grote
gemeenschap van de Islam. Een eenvoudig voorbeeld van een dergelijke houding is het gebruik van
het concept "Islamitisch terrorisme" in de media door niet-moslims. Terrorisme kan niet islamitische
is - vreedzame - "islamitisch terrorisme" een misleidende en verkeerde verklaring die nuttig alleen
voor deze terroristen zijn kan.
Sommige mediakanalen geven gedeeltelijk de indruk dat Islam geweld bevordert, hoewel
gewelddaden van de aanhangers van andere culturen en de gevolgen daarvan veel groter dan
dergelijke handelingen van degenen gezien als gekoppelde tot de Islam zijn. Bijvoorbeeld in de
Tweede Wereldoorlog dat gebeurde in de westerse wereld die aan religies dan de Islam voldoet
ongeveer 60 miljoen mensen gedood[132]. 40 tot 52 miljoen van hen waren met inbegrip van 13 tot
20 miljoen burgers die gestorven als gevolg van oorlog-gerelateerde ziekten en hongersnood.
8.3 ALS ER LOT, ALS ALLAH ALLES WEET, HOE KUNNEN WIJ VRIJE WIL HEBBEN EN HOE KUNNEN WE
VERANTWOORDELIJK?
De details van deze vraag kunnen als volgt worden geherformuleerd: "onze keuzes / testamenten
betrekking hebben op onze achtergrond, ons onderwijs, onze omgeving, onze genen en onze
capaciteiten...Al deze moeten in de toekomst. Dus als de god Allah is dan onze keuzes moeten
worden gedwongen en bepaald door Allah; dan hebben we niet kan vrije wil en daarom kunnen wij
niet verantwoordelijk zijn.Tenminste als hij ons niet op de goede weg heeft gestoken dan niet
betekent dit dat hij verantwoordelijk voor onze keuzes is? Ook ikf de god Allah en als hij de toekomst
weet, dan hij kan niet tegenspreken zijn kennis of zijn lot met betrekking tot de toekomst door zijn
huidige acties. En als hij heeft de macht om te doen wat hij wil zijn acties zullen in overeenstemming
met wat al bekend was door hem. Als de god Allah en als er lot, dan bijvoorbeeld voordat ik niet
geloven, het is bekend dat als een ongelovige ik geloven zal en dat ik de hel zal betreden. Dus hoe
kan ik dit wijzigen? "
In de volgende verzen zien we een overzicht van deze vragen:
Degenen die de geassocieerde partners [met Allah] zal zeggen, "Als Allah willed had, we zouden niet
hebt gekoppeld [iets met Allah] en noch zou onze vaderen, noch zouden we hebben verboden
iets."Tevens ontkende degenen die vóór totdat zij onze straf geproefd. Zeggen, 'u hebt geen kennis
die u voor ons produceren kan? U volgt niet behalve veronderstelling, en u bent niet maar vervalsen.
"
Zeggen, "Allah is de vergaande argument. Als hij willed had, hij zou hebben laten leiden u allen."
Zeggen, [O Muhammad], "Breng vooruit uw getuigen die getuigen van zal dat Allah dit heeft
verboden." En als zij getuigen, getuigt niet met hen. En volg niet de verlangens van degenen die

weigeren onze verzen en degenen die niet in het hiernamaals, geloven terwijl zij [anderen] met hun
heer gelijkstellen.
(Koran: 6/148-150)
8.3.1 WE HEBBEN VRIJE WIL TOT OP ZEKERE HOOGTE
En zeggen: "de waarheid is van uw Heer, dus wie testamenten laat hem geloven; en wie testamenten
laat hem niet geloven."
(Quran: 18/29)

Allah is nooit onrechtvaardig jegens zijn dienaren[133].
(Koran: 8/51)

Alleen wie wordt geleid wordt geleid voor [het voordeel van] zijn ziel. En wie ten onrechte alleen errs
ertegen. En geen drager van last de last van een ander zal dragen. En nooit zouden We straffen
totdat wij een boodschapper gezonden.
(Quran: 17/15)
Iedereen die verantwoordelijk en beloond of gestraft in het Hiernamaals is genomen heeft de
potentie om uit de waarheid te vinden en om succesvol te zijn[134]. Iedereen heeft de vrijheid om te
kiezen van het goede of het kwaad, het paradijs en de hel. Ieder mens[135] de vrije wil heeft, maar
heeft niet de bevoegdheid om de wil van Allah ontkennen. Hoewel er bepaalde beperkingen ten
aanzien van de vrije wil, uiteindelijk heeft elke persoon het potentieel om de relevante negatieve
beperkingen overwinnen.
Onze testamenten hebben een veel te maken met ons verleden, onze kennis, ons milieu, onze
stemming, onze biologische en chemische samenstelling... Vanuit het oogpunt van de empirische
wetenschappen is het echter te vroeg om te beweren dat er een harde deterministische relatie
tussen deze factoren en onze testamenten. En zolang we niet alle subatomaire niveaus, en vele
andere dingen begrijpen zal dit een vroege argument. Zoals gezegd in de Koran:
En zij vragen u over de ziel. Zeg: De ziel is een van de opdrachten van mijn heer, en u krijgt niet aught
van kennis maar een beetje.
(Quran: 17/85)
In de Islam, de ziel is niet alleen een unidirectionele toevallig mechanische resultaat van chemische,
biologische, fysieke, sociale... gebeurtenissen en middelen[136]. De voordelen van de ziel van deze
middelen, maar het is niet beperkt tot wat beschikbaar onder bepaalde voorwaarden is. De essentie
is niet gebaseerd op slechts oorzaak en gevolg relaties of mechanische processen op basis van
causaliteit. De ziel heeft het potentieel om te veranderen en verbeteren van de voorwaarden.

Bijvoorbeeld, kan een persoon die wordt geconfronteerd met moeilijkheden in het bedrijfsleven
bepaalde boeken lezen en krijgen extra kennis en deze moeilijkheden te overwinnen.
De ziel dekt niet alleen het verleden die oorzaak en effect invloed, maar ook de toekomst kan
hebben. Elke zal maken we omvat overwegingen over de toekomst, de alternatieven, hun risico's,
hun voordelen en harms tot op zekere hoogte, terwijl ze hebben nog niet gebeurd. De ziel dekt ook
beginselen, waarden, enzovoort die niet beperkt of gelegen net binnen het verleden. Wij beoordelen
niet alleen wat alternatief gebeuren zal als we een bepaalde besluit nemen, maar ook hoe we voelen
zullen als dat alternatieve gebeurt, en wat gebeurt er als we het gevoel dat zo. Toch zijn we vrij om te
kiezen willens en wetens een slecht alternatief.
Daarom hebben we een groot gebied van de vrijheid.
Zoals we in de volgende verzen zien, hebben de menselijke wezens bepaalde speciale kwalificaties in
dit opzicht:
Dan hij geproportioneerd hem en ademde hem van zijn ziel en gemaakt voor u horen en visie en hart;
weinig zijn u dankbaar.
(Quran: 32/9)

En vermelding, [O Muhammad], toen uw Heer tot de engelen, zei "inderdaad, ik zal maken op de
aarde een onderkoning"
(Koran: 2/30)
Aan de andere kant, gaf Allah ons veel betekent dat samen met deze vrijheid ons naar de waarheid
leiden kunnen. De volgende zijn bijzonder belangrijk:-de duidelijke tekenen in onze omgeving
gemaakt wiens ooit evidentie zal blijken voor iedereen, zodra wij allemaal zijn herrezen. -De luisteren
en hulp van Allah die op onze huidige smeekbeden reageren kan zelfs terwijl hij het lot maakte. -De
leiding van Allah door zijn boodschappers.
Deze vrijheid betekent echter niet dat de mens de uiteindelijke wil van Allah kan ontkennen. Hij kan
de leiding van Allah ongehoorzaam als hij de vrijheid te volgen of het pad van gehoorzaamheid of het
pad van de ongehoorzaamheid heeft gegeven. Echter, in de uiteindelijke zin, wat de mens doet, hij is
omringd door Allah, zoals we zien in de volgende verzen:
En aan Allah behoort, wat in de hemelen is en wat er op de aarde.
En Allah, van alle dingen, die ooit is.
(Koran: 4/126)

Inderdaad, Allah is alomvattend en weten.
(Koran: 2/115)

En u niet doen zal behalve dat Allah wil, Lord van de werelden.
(Quran: 81/29)
Hoewel de mens bepaalde bevoegdheden gegeven door Allah heeft, kan hij niet succesvol behalve
door Allah. De redenen hiervoor zijn als volgt:
Ten eerste, onze omstandigheden zijn resultaten van Allah's plan en testamenten. Bijvoorbeeld,
kunnen middelen worden beperkt. Kosten van de resources of de kosten van de alternatieven
kunnen hoog zijn. Bepaalde omstandigheden kunnen worden moeilijker te overwinnen dan anderen.
Dus, ook al we vrije wil hebben, door middel van dergelijke omstandigheden Allah kan misleiden zal
een onrechtvaardige persoon zonder zich te mengen met zijn. Ook zijn de alternatieven die we
hebben bepaald door Allah.
Ten tweede is alles we zullen door de toestemming van Allah zoals te zien in het volgende voorbeeld
uit de Koran:
En het is niet voor een ziel te geloven behalve met toestemming van Allah.
(Quran: 10/100)
Zoals we in citaat van Shuayb van de Helderziende zien (de vrede is op hem) in Quran, ons succes
hangt af van Allah:
"En mijn succes is niet maar door Allah.
Op hem ik hebben vertrouwd, en ik terug naar hem."
(Quran: 11/88)
Zoals we zien in het volgende vers, afhankelijk de begeleiding of misleidende van Allah tot op zekere
hoogte onze keuzes:
Hij veel daardoor misleidt en veel daardoor begeleidt. En hij misleidt niet behalve de defiantly
ongehoorzaam.
(Koran: 2/26)
Allah, die de Knower en ziener van alle, weet en ziet zonder enige beperkingen van de tijd. Dus, hij
weet de toekomst, zoals hij het heden weet. Hij ziet de toekomst zoals hij het heden ziet. Daarom
elke beslissing zullen we in de toekomst zijn ooit bekend, gezien en meegemaakt door Allah. Hij is in
staat om het te veranderen in de wijzen waarop die hij wil, zoals het wijzigen van de relevante
omstandigheden zonder enige directe betrokkenheid met onze testamenten. Dus, een zullen we zorg
is vrij, met de toestemming van Allah. Dus dingen die we kiezen gebeuren met de unanieme
instemming van Allah en ons.
Daarom moet een moslim die deed een goed werk in ieder geval de aanvaarding van Allah zoeken.
Het volgende is een citaat uit een voorbeeld van de instructie van de gelovigen in het hiernamaals:

En zij zullen zeggen,
"Lof [en bedankt] aan Allah, die ons heeft geleid en wij zouden nooit hebben laten leiden als Allah
ons niet had geleid. Zeker was de boodschappers van onze Heer gekomen met de waarheid."
(Koran: 7/43)

"Inderdaad, we gebruikten om smeken hem vóór.
Inderdaad, het is hij die de Beneficent, de genadige."
(Quran: 52/28)
Vanuit het perspectief van een ongelovige het zou moeilijk te begrijpen van de vrije wil voor hem, hij
is gewoon een materiële volgorde en de processor tussen biologische, chemische, fysieke...
opeenvolgende processen. Nogmaals, hij is alleen een groep van deeltjes die toevallig kwamen
samen en die alleen handelen volgens aan lichamelijke, bepaalde of onzeker regels en relaties. Ook,
voor hem is er niemand die heeft volledige vrije wil die hem vrije wil geven kan.
8.3.1.1 DE REDENEN VOOR HET BESTAAN VAN ONZE TESTAMENTEN
Allah, de heer van alles maken ons zoals stenen of engelen die niet elke mogelijkheid te ontkennen
zijn orders hebben. Hij zou kunnen hebben geschapen ons zoals geprogrammeerd robots zonder
gevoelens, daarom zonder keuzes, dus zonder verantwoordelijkheid. In dergelijke een universum, er
niet zou echter de praktijken en gevoelens van offer, help, jammer, vertrouwen, eerlijkheid, arrest,
beloning, straf, kwaad, verkeerd en arrogantie; de goede en de waarheid zou niet worden gemaakt
en gevestigd; het kwaad en de verkeerde zou niet worden gemaakt, veroordeeld en gestraft...
Maar Allah is in staat om te maken het goed en het kwaad.
Voor een persoon om goed of kwaad, heeft hij de bevoegdheid hebben om het goede of het kwade
te kiezen.
En door de huidige gebeurtenissen, aan de ene kant de dienaren van Allah voelen de gunsten en
bevoegdheden van Allah, en aan de andere kant de waarheid en de valse zijn duidelijk te
onderscheiden.
Bovendien, als er een reden voor onze schepping is, er moet worden een beslissend stadium voor
wie we zijn. Dit definitieve stadium is de dood.
Het volgende hoofdstuk is in dit verband relevant:
Door tijd,
Inderdaad, de mens is in verlies,
Met uitzondering van degenen die hebben geloofd en rechtschapen daden gedaan en geadviseerd
elkaar naar waarheid en elkaar geadviseerd om geduld [en doorzettingsvermogen].

(Quran: 103/1-3)
Met onze vrije wil hebben we opnieuw de gelegenheid om samen te werken met Allah in vrede en in
uit te nodigen op de wijze van onze heer. Dankzij onze vrije wil kunnen we een aandeel hebben in de
goede ontwikkelingen binnen ons en de mensheid. Dankzij onze vrije wil, kunnen we lenen aan Allah
die hoeft niet alle hulp helemaal niet, hoewel we kunnen besteden wat we hebben volledig voor
onszelf.Worden deze grote gunsten gegeven door onze schepper zoals in de volgende verzen zei?
O u die hebben geloofd, als u helpen Allah, hij zal u helpen en uw voeten stevig van planten.
(Quran: 47/7)

Wie is het die zou lening Allah een goede lening zodat hij kan vermenigvuldigen het voor hem vele
malen? En het is Allah die onthoudt en subsidies van overvloed, en hem wordt u terug.
(Koran: 2/245)

Maar toen Jezus [persistentie in] ongeloof van hen voelde, zei hij, "wie zijn mijn helpers voor [de
oorzaak van] Allah?" De discipelen zei: "We zijn helpers voor Allah. Wij geloven in Allah en getuigen
dat wij moslims zijn [voorleggen aan hem]."
(Koran: 3/52)
Inderdaad, de gelegenheid om te helpen hem, om aan te geven en kracht laten de wil hem helpen, is
een van zijn grootste gunsten aan ons. En een belangrijke factor in dit voordeel is onze vrije wil.
8.3.1.2 ZONDEN EN DE GEVOLGEN DAARVAN ZIJN BEWUSTE KEUZES.
De beloningen van het naleven van de waarheid en de straffen voor het naleven van de valse zijn
bepaald en aangegeven. Dus degenen die kiezen de waarheid of de fout kiezen ze helemaal met hun
voordelen, nadelen, kansen en bedreigingen.
Onze permanente keuzes zijn de alternatieven die passen bij het beste met wie we zijn en met onze
kenmerken. Onze keuzes zijn persoonlijk, en in veel gevallen van een subjectieve perspectief er niet
gelijk, noch verkeerd is: We kunnen kiezen om te dragen sommige slechte gevolgen voor sommige
dingen die we liefhebben.
Een persoon kan bijvoorbeeld kiezen om te roken terwijl hij weet dat roken kanker veroorzaakt. Dus
wanneer kanker vanwege Rookvrije gebeurt, hij moet niet kwalijk nemen veel iemand anders dan
zichzelf. Hij koos het persoonlijk genot van roken in ruil voor de pijnen van kanker en een vroege
dood. Terwijl hij rookt hij kan het zien als recht, of hij kan roken hoewel hij het als verkeerd ziet. We
kunnen niet kiezen om zorg over de gevolgen of de toekomst. We kunnen krijgen plezier in
uitdagende een grotere macht dan wijzelf, hoewel dit grote risico's veroorzaakt. Het plezier van deze
uitdaging kan zijn groter dan de daaruit voortvloeiende angst of pijn. Ook kan men kiezen om de
uitdaging van de Schepper, direct of indirect door niet na te denken over hem en door het nemen

van het risico van de hel. Op deze manier kan hij wil genieten van deze uitdaging en het plezier van
dit leven zonder op te geven van alle wereldse geneugten.
We hebben de vrijheid om tijdelijk genieten van het kwaad, zoals we in het voorbeeld in de volgende
verzen zien:
En wat betreft Thamud, wij leidden hen, maar zij aangewezen blindheid over begeleiding, zodat de
bliksemschicht van vernederende straf hen achterhaalde voor wat ze gebruikt om geld te verdienen.
(Quran: 41/17)

Er zijn vele tekenen in de hemelen en de aarde die ze passeren;
Toch betalen ze geen aandacht aan hen!
(Quran: 12/105)
Maar aan het einde moeten we eerlijk zijn en eigen onze keuzes.
Aan de andere kant, dergelijke riskante keuzen betrekking hebben op de zeer persoonlijkheid van de
kiezer. Dus, is de verwarring van de ongelovigen opzettelijke en permanente zoals in het volgende
vers:
En wie is blind in dit [leven] zullen blinden in het hiernamaals en meer dwalen op manier.
(Quran: 17/72)
Zodat zelfs als geretourneerd na het zien van de hel, zou ze weer terug naar ongeloof zoals vermeld
in de volgende verzen:
Als je maar kon zien wanneer ze zijn gemaakt om te staan voordat de brand en zal zeggen, "Oh, wil
dat wij [naar leven op aarde] kon worden geretourneerd en niet ontkennen de tekenen van onze
heer en worden onder de gelovigen."
En zelfs als ze werden geretourneerd, ze zou terugkeren naar wat ze werden verboden; en, zij zijn
zeker leugenaars.
(Koran: 6/27-28)
Daarom bijvoorbeeld zou een ultieme ongelovige die weten zou dat hij in de hel zou ingaan vanwege
ongeloof opnieuw niet geloven en weigeren de hel. Zo wordt de hel een duidelijke keuze van de
ongelovige, omdat zelfs als het meest overtuigende teken aanwezig was geweest, een dergelijke
ongelovige niet zou geloven. De volgende verzen verwijzen naar dit:
Inderdaad, zullen degenen over wie het woord van uw heer kracht gekomen niet geloven,
Zelfs als elk teken aan hen, komen moet voordat zij de pijnlijke straf zien.
(Quran: 10/96-97)

We hebben de vrijheid om de bestraffing van de hel in antwoord op wat wij verkiezen te doen
ondergaan. Het lijkt echter niet te zijn een goed idee dat een tijdelijk iets waarin hij later geloven zal
alleen terwijl het gevoel het eeuwig verwerpt. Niettemin is het een keuze. Wij menselijke wezens
waarde over het algemeen de onmiddellijke voordelen zelfs als hun kosten of risico's op de lange
termijn enorm zijn. Er is een verwijzing naar dit in de volgende verzen:
Nee! Maar je liefde de onmiddellijke.
En laat het hiernamaals.
(Quran: 75/20-21)
Denk na over mensen die in de gevangenis blijven jarenlang alleen vanwege een daad om te voldoen
aan hun snelle woede. Dat komt omdat voor de korte termijn zijn onze gevoelens intenser relatief
aan onze logica; en voor de lange termijn onze gevoelens zijn relatief zwakker dan onze logica.
Geduld is zo belangrijk voor succes:
Allah houdt van de patiënt.
(Koran: 3/146)
Aan de andere kant, keuren wij dingen in het lot. In elk van onze keuzes wij 'kopen' en goed te
keuren wat is in het Register voor ons:
En Allah schiep de hemel en de aarde in waarheid en zo dat elke ziel kan worden gecompenseerd
voor wat het heeft verdiend, en zij zullen niet worden benadeeld.
(Quran: 45/22)
8.3.1.3 ALLAH HOEFT NIET TE DWINGEN OM HET EVEN WAT OP ONS
Hij is in staat om alle dingen te doen.
(Quran: 67/1)
Allah is in staat om te doen wat hij wil. Dus, kan hij ons in een bepaalde omgeving waar wij alle
gelovigen en ongelovigen kunnen zijn ook al hebben we een vrije wil maken. Dus hoeft hij niet te
bemoeien met onze testamenten of te dwingen ons op een bepaalde manier, hoewel hij dit kan doen.
Allah hoeft niet te bemoeien met onze wil verwerken met objectieve gebeurtenissen kunnen we
geleid of misleid volgens wie we zijn. Allah kan leiden of misleiden met objectieve dingen, zonder te
verstoren onze kiezen capaciteit. Bijvoorbeeld, kan een ongelovige die een baby heeft uitgegroeid tot
een gelovige na het ervaren van de opwinding en geluk gebracht door die baby en dergelijke een
grote gunst van de Schepper.
8.3.1.4 ALLAH DWINGT IEDEREEN OM TE GELOVEN OF TE DOEN GOEDE WERKEN NIET EN HIJ
DWINGT NIET IEDEREEN NIET GELOVEN OF ONRECHTVAARDIG ZIJN.
Had Allah wilde dwingen om het even wat op ons, zou kunnen hij maken ons alle gelovigen.
Gedwongen geloof zou echter geen echte geloof. Geloof dat wordt beweerd pas na de opstanding

zullen gedwongen geloof, zo niet een echte geloof en het zal nutteloos zoals vermeld in het volgende
vers:
Zij [vervolgens] wachten tot alles behalve dat de engelen moeten komen aan hen of uw heer moet
komen of dat er komen enkele van de tekenen van uw heer?
De dag dat enkele van de tekenen van uw Heer geen ziel komen zal zal profiteren van zijn geloof,
zolang het niet hadden geloofd vóór of iets goeds door haar geloof had verdiend. Zeggen,
'wachten.Inderdaad, we [ook] wachten."
(Koran: 6/158)
Geloof in dit leven is echte geloof, want het is niet het gevolg van dwang, en het weerspiegelt precies
wie en hoe we zijn. Aldus geeft Allah ons wat we kiezen.
Wat zou ik kiezen als ik niet was gedwongen is het resultaat van de vrije wil. Dus, zoals Allah om het
even wat niet op ons dwingt en hij geen ons iets voorbij onze capaciteit rekent, we hebben redelijke
vrije wil zodat wij aansprakelijk gesteld kunnen worden.
8.3.1.5 NIEMAND ZAL GETUIGEN DAT ALLAH HEEFT ONS GEDWONGEN NAAR HET KWAAD
Er kunnen geen getuigen die die Allah geen andere keuze gedwongen op ons getuigen zal heeft door
te interfereren met ons bereid proces. Geen getuigenis zullen getuigen dat Allah ons tot een
bepaalde keuze gedwongen omdat elke potentiële dergelijke dwang bekend zou worden alleen door
Allah. De ongelovige is ook indirect een getuigenis aan het feit dat Allah niet dwingen hem op te
treden op een bepaalde manier zoals hij zelden naar Allah voor zijn beslissingen verwijst. Integendeel
maakt hij altijd zijn eigen berekeningen voor zijn eigen beslissingen. En de ongelovige gaat meestal
afgedwaald van de juiste manier waarop Allah hem toont.
8.3.1.6 ALLAH HEEFT GEEN SCHADE TEGEN IEDER VAN ONS
In naam van Allah, de Beneficent, de genadige.
Lof [en bedankt] worden aan Allah, Lord van de werelden,
(Koran: 1/1-2)
Allah is de Beneficent en barmhartige Heer van alles. Hij heeft geen schade tegen ieder van ons zoals
iedereen de dienaar van Allah is. Als we kijken naar de talrijke, enorme en duidelijk gunsten van Allah
aan ieder van ons, zouden wij begrijpen dat Allah niet onrechtvaardige aan ieder van ons zou zijn:
Dan hij geproportioneerd hem en ademde hem van zijn geest en gemaakt voor u horen en visie en
hart; weinig zijn u dankbaar.
(Quran: 32/9)
8.3.1.7 DE CAUSALITEIT RELATIES DIE DE BASIS VORMEN VAN ONZE TESTAMENTEN REGELEN HET
LOT
Sommigen zeggen: "Alright, als ik ben voorbestemd om de hel dan ik kan het niet wijzigen. Dus
waarom zou ik moeite?" Maar het lot is niet de eerste oorzaak. Vóór en boven lot is er Allah. Hij

definieert en kunt de relaties tussen de entiteiten en evenementen zoals te zien in de volgende
verzen:
En dat er niet voor de mens behalve dat [goed] waarvoor hij is streeft,
En dat zijn inspanning zal worden gezien,
Dan zal hij worden gecompenseerd voor het met de volle vergelding.
(Quran: 53/39-41)
Elke relatie dat we getuige zijn van en alle van de bestanddelen van onze keuzes zijn delen van lot
zoals we uit het volgende vers concluderen kunnen:
Alles is in een duidelijke register.
(Quran: 11/6)
De timing van onze afstuderen van de school is in het lot. Het is ook in de toekomst dat onze
afstuderen zijn zal als gevolg van bepaalde examens passeren. Dus als we afgestudeerd, ook in de
toekomst is dat we deze examens hebben doorstaan. Het lot is ook gebaseerd op dergelijke relaties
en het lot is niet een directe oorzaak van deze graduatie[137]. Ook kan een noch
uitleggen/rechtvaardigen zijn binnenkomst in de hel met de toekomst. Dus, men moet ook niet
hopeloos noch zeker over zijn einde alleen vanwege het lot. Daarom is zullen we doen als we willen
om af te studeren, om te studeren voor de examens. Ook als we invoeren paradijs willen, moeten wij
ons huiswerk goed doen.
8.3.1.8 ALS WE HET LOT WISTEN, ZOUDEN WE WILLEN VERANDEREN VOOR EEN BETERE.
Zelfs als we de inhoud van het lot wist, zouden we opnieuw te beoordelen het en als noodzakelijk wij
willen zou afwijken van het als we een hekel aan het. Zo wordt het onze bereid en kiezen procedures
in elk geval niet beperkt.
8.3.1.9 MOCHTEN ONZE TESTAMENTEN ONDER VOLLEDIGE INVLOED VAN DETERMINISME, ZOU HET
ONS TE GELOVEN VEROORZAKEN.
De causaliteit zou ook het geloof in Allah vereisen.
Stel dat een ongelovige is opgewekt. Hij ziet dat hij verkeerd was. Dan, zal hij begrijpen dat alles werd
veroorzaakt door Allah. Dan zal hij zien dat er geen reden bij allen voor zijn ongeloof was. Dingen die
niet echt waren leidde hem naar ongeloof, niet Allah. Dan als onwerkelijke dingen niet een
deterministische invloed op hem hebben kunnen, zal hij begrijpen dat hij had vrije wil en dat hij de
vrije wil kreeg hij heeft misbruikt.
8.3.2 DE KENNIS VAN ALLAH WEERSPIEGELD IN HET LOT IS OP EEN MANIER ZOALS EEN HISTORISCHE
KENNIS IN MENSELIJKE CONCEPTEN.
Lot weerspiegelt dat de hele macht over alles aan Allah behoort en dat succes alleen door middel van
Allah is. Dus onze succes of mislukking hangt af van Allah en onszelf voorafgaand aan het lot.

De kennis van Allah over onze toekomst is anders dan wij bedenken. Als Allah Omni-heden en Allkenner is, weet hij onze toekomstige keuzes zo zeker als dingen die al hebben plaatsgevonden[138].
Het voorbeeld van deze kennis binnen de menselijke concepten is als onze historische kennis:
Hij is de eerste en de laatste, en het naar buiten en de actieve veredeling; en hij Knower van alle
dingen is.
(Quran: 57/3)

De Romeinen geweest versloeg.
In een in de omgeving van land.
En zij, na hun nederlaag zal overwinnen.
Binnen een paar jaar.
Aan Allah behoort de opdracht voor en na.
En die dag de gelovigen zullen zich verheugen.
(Quran: 30, 2-4)
Hij is de eerste, maar hij is ook de laatste. En hij is een, hij niet is gepartitioneerd. Hij wordt evenmin
beperkt in termen van ruimte, noch in termen van tijd. Zijn kennis is niet lokaal als de onze. En deze
kennis niet strijdig zijn met het lot.
Allah kent daarom onze toekomstige testamenten als dingen die al gebeurd onder zijn observatie.
Dus nodig dit soort zijn kennis niet hem te dwingen iets op ons.
8.3.3 WIJ ZIJN VERANTWOORDELIJK OP BASIS VAN ONZE CAPACITEIT
Allah rekent geen ziel boven haar vermogen.
(Koran: 2/286)
Onze overtuigingen zijn gewoon de gevolgen van onze testamenten, keuzes. We moeten niet volledig
begrijpen van de waarheid. We zien gewoon tekenen. Op één manier bestaat overtuiging uit een
mentaal proces van het kiezen van; in dit opzicht is er geen moeilijkheden of onvermogen om te
geloven. En Allah rekent geen iedereen dan zijn of haar capaciteit.
8.3.3.1 VOOR DE HAND LIGGENDE FEITEN PREVALEREN
Als iemand gewillig en bewust voor een auto snel gaan springt, en als hij krijgt gewond, hij Allah niet
kwalijk voor gewond. Anders een redelijk persoon zou hem willen vragen: als u niet worden verwond
wilt waarom u sprong er? Als je wilde worden verwond waarom je kwalijk nemen Allah? In ieder
geval, zal deze discussie nutteloos zijn, zoals in ieder geval hij veel pijn en moeilijkheden zal
ondergaan.

Ook Allah ons miljarden tekenen die aantonen dat de waarheid heeft gegeven, en hij vertelde ons de
twee manieren die we kunnen volgen en de gevolgen daarvan. Voor hem zijn al deze duidelijk.
Maar voor sommigen van ons in de huidige wereld, ze niet lijken te duidelijk zijn of lijken te zijn
verkeerd. De belangrijkste redenen voor dit de valse goden zijn en bevoegdheden dat zulke mensen
uitgevonden hoewel Allah heeft gegeven geen bewijs of ondersteuning over hen.
Echter, zodra een herrezen of beoordeeld door Allah, het zal blijken voor zulk een persoon dat de
goden die hij uitgevonden, de krachten, de relaties, de oorzaken waarmee hij Allah vervangen niet
absoluut, waren had niet hun eigen bevoegdheden, had geen zelfvoorziening, en had geen reden bij
allen. En het zal worden begrepen dat wat Allah verteld was en te allen tijde duidelijk is. Het zal dan
ook duidelijk dat die persoon in een duidelijke fout was en dat hij een grote opzettelijk misdrijf was
begaan zijn. Allah verwijst naar deze in de volgende verzen:
Dan de facties uit hen verschilden, zo narigheid aan zij die uit de scene van een geweldige dag
wantrouwden.
Zien en horen hen op de dag dat zij tot ons komen!
De evil-doers zijn nog vandaag in duidelijke fout.
(Quran: 19/37-38)

Zij zullen zeggen terwijl zij daarin redetwisten,
Bij Allah waren wij inderdaad in duidelijke fout
We hebben overwogen wanneer u[139] gelijk is aan de heer van het universum.
(Quran: 26/96-98)
Duidelijke fout ontstaat niet van het object van de fout, maar van degene die deze fout maakt.
Duidelijke fout vereist duidelijke tekenen aan de ene kant. En aan de andere kant het vereist
gebreken in degene die die fout maakt zoals vermeld in het volgende vers:
Heeft er niet bereikt hen het nieuws van degenen die vóór hen het volk van Noach en [de stammen
van] Aad en Thamud en het volk van Abraham en het volk van Midian en de steden vernietigd? Hun
boodschappers kwamen met duidelijke bewijzen aan hen. En Allah zou nooit hebben benadeeld hen,
maar ze waren de zelf.
(Quran: 9/70)
Daarom, vanwege de ooit-evidentie van de tekenen van Allah, in het Hiernamaals de gevolgen
daarvan zullen niet worden geprotesteerd voor onrechtvaardig wordt door iedereen. De
argumentatie van de ongelovigen op grond van Justitie is niet geldig, omdat als wat ze bekritiseren
als onrechtvaardig gebeurt terwijl er geen objectieve en deskundige getuigen tegen deze
onrechtvaardigheid, dit echt gebeurt blijken zal dat zij de echte onrechtvaardig zijn.
8.3.3.2 WIJ NIET DOOR ONZE EIGEN ZWAKHEID.

We mislukken vanwege hetgeen Allah niet heeft gegeven en die wij hebben niet gevraagd van hem,
niet vanwege wat Allah heeft gegeven of gedaan.
Zoals we in de volgende verzen zien, is wat Allah heeft ons gegeven als onze essentie voor ons
voldoende is zolang we het puur en schoon houden:
En [door] de ziel en hij geproportioneerd die het
En het [met onderscheidingsvermogen van] geïnspireerd zijn goddeloosheid en zijn gerechtigheid,
Hij is erin geslaagd die zuivert het,
En hij heeft nagelaten die het druppelt [met corruptie].
(Quran: 91/7-10)
8.3.3.3 HET LOT IS NIET EEN BARRIÈRE TUSSEN DE VS EN ALLAH - ALLAH IS DICHTER BIJ ONS DAN
HET LOT Onze huidige en toekomstige verzoeken van Allah zijn natuurlijk ook bekend door hem terwijl hij het
lot vormde. Bovendien kan Allah die aan onze oprechte smeekbeden in elk stadium beantwoordt
reageren op hen terwijl hij ook het lot maakt[140]. Allah wie weet wat we vragen is altijd hetzelfde
zoals er geen andere god is en hij niet beperkt met verleden of toekomst is. Er zijn geen twee goden
van wie luistert naar ons nu, en een ander die het lot. Noch er is een god die heeft nu een andere
stemming en een andere stemming terwijl het maken van het lot. Allah die luistert naar ons en ons
volledig weet nu, is hij die ook kent ons en onze huidige situatie volledig terwijl het maken van het lot.
Als een deelnemer binnen het lot, en als de maker van het lot heeft Allah consequent zal voor een
specifieke situatie terwijl het maken van het lot en tijdens het uitvoeren. In beide perspectieven dat
hij kent geen beperkingen van kennis, heeft hij niet vóór hem, niet na hem. Daarom, voor hem is er
geen reden voor sprake van tegenstrijdigheid, of verschil of beperking voor een bepaalde situatie.
Bijvoorbeeld, voor een persoon die nu in onze tijdsbestek Allah om een bepaalde wens vraagt, Allah
niet minder kennis over en was niet zich niet bewust van hem en zijn wens terwijl hij het lot maakte.
Dus, terwijl we tot Allah voor iets bidden, er zijn geen beperkingen of destiny voor ons helemaal, met
onze smeekbeden kunnen wij bereiken Allah als hij het lot ook maakt.
Wij vragen altijd Allah als Solomon (de vrede is op hem) vroeg hem dat hij ons helpt en ons goede
daden inspireert:
Dus [Solomon] glimlachte, geamuseerd op haar toespraak, en zei: mijn heer, mij in staat stellen om
dankbaar voor uw gunst die u hebt verleend bij mij en bij mijn ouders en willen gerechtigheid
waarvan u goedkeuren. En me door uw genade in [de rangen van] toegeven dat uw rechtvaardige
dienaren.
(Quran: 27/19)
Men kan zich afvragen: "als ik niet in Allah geloven dan Allah kan ik niet vragen om hulp. Dus, ik kan
niet overwinnen lot en ik bestemd zal zijn lot. Zo is het eerlijk dat ik ben gestraft?" In de Islam de
begintoestand is de zuivere toestand waar er geen valse goden zoals in de situatie van Abraham (de

vrede is op hem); maar de man bedenkt valse goden en deze hem verhinderen die een
toevluchtsoord zoeken in de ware God zoals in zijn verklaring op de volgende verzen gerelateerd:
Hij[141] zei, "Aanbidt u hetgeen u [u] snijden, terwijl Allah u en die u gemaakt?"
(Quran: 37/95-96)
Een persoon die in valse goden gelooft blokkeert zichzelf van contact opnemen met degene die ook
het lot maakt. Hij moet dus kiezen om terug te keren naar de oorspronkelijke pure toestand, aan
Allah, en om te voorkomen dat de valse goden die hij zelf heeft uitgevonden, zoals in het volgende
vers:
En dat die zij was Allah aanbidden had haar afgewend [van onderwerping aan Allah]. Ze was immers
van een ongelovig mensen.
(Quran: 27/43)
8.3.4 ONZE KEUZE PROCES MOET CONSISTENT ZIJN
Een persoon die Allah schuld voor zijn keuzes zou in strijd binnen zichzelf:
Als deze persoon staat schuld Allah voor zijn kwade keuze en de gevolgen daarvan is, dan waarom hij
keurt de kwade keuze die hij maakt en de gevolgen daarvan? Waarom doet niet hij zich bekeert? Hij
wil de manier en de hulp van Allah of niet?
Als hij zijn kwaad keuze en de gevolgen ervan goedkeurt waarom hij iemand anders schuld? Als hij
niet de hulp van Allah wil hoe kan hij hem kwalijk nemen?
Wij kunnen niet beweren dat iets dat we "kritiek" ons maakt "denken" iets verkeerd.
Aan de andere kant, is straf op één manier de reflectie van de misdaad terug op de crimineel. Dus
kan niet de crimineel protesteren. Als hij dat deze misdaad naar het slachtoffer doet, en als het is
onrechtvaardig waarom hij doet het tegen het slachtoffer? Als het iets aanvaardbaar is waarom zou
hij protesteren tegen het wanneer het komt terug op hem?
8.3.4.1 DE OVEREENKOMST WORDT NIET GEWIJZIGD NADAT HET IS UITGEVOERD
En de dag dat zij die wantrouwden worden blootgesteld aan het vuur [er zal worden gezegd], "u
uitgeput van uw genoegens tijdens uw wereldse leven en genoten van hen, dus deze dag die u zal
worden toegekend de straf van vernedering omdat u arrogant op de aarde zonder recht waren en
omdat je defiantly ongehoorzaam."
(Quran: 46/20)
Zoals we eerder vermeld, we onze keuzes maken vrij en Allah keurt hen en hij geeft wat wij vragen
tegen de prijs die we bereid zijn te betalen of het risico dat we nemen.
Apersoon kan kiezen om het huidige leven genieten en tevreden zijn met het in plaats van het plezier
van Allah en het paradijs. Vervolgens elke dag het akkoord is gedeeltelijk uitgevoerd en
bevestigd.Elke dag de persoon plukt sommige voordelen van het akkoord en bevestigt het. De
persoon heeft de vrijheid om te kiezen of wijzigen zijn richting of de overeenkomst totdat hij/zij

sterft. De dood is de totale overtuigend punt bij de uitvoering van één van de grootste deel van de
overeenkomst. Vanaf dan op zal het andere deel van de overeenkomst worden uitgevoerd. Tot de
dood, zal de uitvoering van het wereldlijke deel van de overeenkomst worden afgerond. Als de
persoon tevreden is met wat er is gebeurd, dan er niets mis uit zijn standpunt en niemand de schuld
is. Dit is volledig persoonlijke zoals in het geval van een persoon die genoot Rookvrije hoewel
vanwege Rookvrije hij stierf aan kanker in het einde.
En de uitvoering met name van de positieve clausules van de overeenkomst voor de ongelovigen is
voltooid in deze wereld: hij kan hebben genoten vrij van bedanken de heer, van niet het gevoel van
elke verantwoordelijkheid naar hem; Hij kan alle geneugten die hij wilde hebben genoten. Zoals elk
protest voor onrecht echt gebeurt worden pas nadat de overeenkomst is uitgevoerd, zal de
ongelovige niet zitten kundig voor protest in het hiernamaals. Dat komt omdat op dat punt, een
essentieel onderdeel van de overeenkomst, goed voor de ongelovige vanuit zijn visie zal zijn al
uitgevoerd. Een overeenkomst kan niet worden geprotesteerd nadat haar positieve clausules voor
een van de partijen ten uitvoer wordt gelegd zoals we zien in het volgende vers:
En [bij] de ware belofte heeft benaderd; dan plotseling zal de ogen van zij die wantrouwden staren
[in horror, terwijl ze zeggen], "O wee ons; We hadden onachtzaam Integendeel, we waren
overtreders."
(Quran: 21/97)
8.3.4.2 ALS EEN ALLAH OP GROND VAN JUSTITIE VERWIJT, BETEKENT DIT DAT ALLAH HEEFT REEDS
BOOD HEM DE LEIDING, MAAR HIJ VERWIERP HET WILLENS EN WETENS
Aan de andere kant, zou degene die Allah op het terrein van Justitie wijt hebben zijn vertrouwd met
de waarde van Justitie door Allah. Wanneer hij onrechtvaardig is betekent dit dus dat hij bewust is
kiezen voor onrechtvaardig, niet vanwege Allah. Hij bevordert rechtvaardigheid, vervolgens moet
eerst hij alleen naar Allah en anderen.
8.3.4.3 HET EINDRESULTAAT HEERST
Er is deze verklaring in de Koran:
Tevens ontkende degenen die vóór totdat zij onze straf geproefd.
(Koran: 6/148)
Hier zien we de nadruk op de situatie van het echte exemplaar van de straf. Stel je dat een
ongelovige treedt de hel. Op dat moment zal hij ofwel in de hel geloven of niet. Als hij gelooft, dan hij
zal hebben geloofd gebaseerd op zijn eigen observatie en Allah interfereert niet met zijn beslissing
om te geloven of niet, precies zoals in deze wereld waar we zijn vrij om te kiezen. Hij kiest op basis
van zijn eigen berekeningen en opmerkingen. Dit is het geval in het bovenstaande vers. Als hij niet
gelooft, natuurlijk is er niets en niemand de schuld. En in de volgende verzen er is een relevant citaat
uit een toespraak naar de ongelovige in het hiernamaals:
"Dit is de brand die u gebruikt om te ontkennen.
Dan is deze magie, of ziet u niet?

[Voer aan] branden; vervolgens worden patiënt of ongeduldig is allemaal hetzelfde voor u. U bent
alleen wordt gecompenseerd [voor] wat u gebruikt om te doen."
(Quran: 52/14-16)
De waarheid is gerelateerd aan wat er uiteindelijk gebeurt. Wanneer gezien wat er gebeurt is, kan
een een argument dat in tegenspraak is met wat er gebeurt naar voren gebracht noch vervroegen
van een argument dat boven en buiten de kennis van Allah is. Bijvoorbeeld, wanneer een ongelovige
is over te gaan van de hel, zou hij niet beweren dat Allah onrechtvaardig, is omdat zijn vordering
alleen persoonlijke zullen, en zijn redenering en zijn gebreken zal zijn reeds bekend bij Allah. Als men
beweert te weten beter dan Allah dat onrecht is, terwijl hij wordt gestraft voor zijn onrecht, dan is dit
vanwege zijn arrogantie en hij is verkeerd. Aan de andere kant, in de huidige wereld beweren hij niet
een dergelijk onrecht tegen zichzelf omdat hij niet in Allah gelooft.
8.4

ALS ALLAH ALMACHTIG EN GOED IS WAAROM IS ER LEED EN KWAAD?

En Allah is ooit weten en verstandig.
(Koran: 4/111)
Allah is verstandig. Wat hij doet, is gebaseerd op redenen volgens zijn perspectief. De dingen die we
als negatieve in deze wereld zien zijn ook met redenen.
Aan de andere kant is de huidige fase een tijdelijke fase, die op een bepaalde datum eindigen zal. Het
is een voorbereidende fase met haar vele afmetingen, met inbegrip van de fysische, biologische,
sociale, individuele dimensies voor de permanente fase in het hiernamaals. Dus, wat we zien in deze
fase is slechts een klein deel van het hele beeld.
In veel gevallen is de oorzaak van ongeloof de afwijzing van de dingen die tegen sommige
persoonlijke gevoelens zijn. In veel gevallen is de oorzaak van ongeloof de afwijzing van wat wordt
waargenomen, zoals in de instructie: "Ik geloof niet in een god die een kind van een onschuldige
vader sterven maakt". Dit betekent dat zulk een persoon zou geloven in god alleen met de
voorwaarde dat geen kinderen overleden. Met andere woorden zou hij geloven als god precies is
volgens zijn wensen. Volgens de Islam, observatie heerst en Allah is niet volgens onze wensen, hij is
volgens zelf en tot op zekere hoogte volgens wat we waarnemen. Dat is omdat er een relatie tussen
wat we waarnemen en Allah.
In het algemeen lijden is het gevolg van het terugnemen van Allah, wat hij heeft gegeven. Aangezien
er geen god buiten hem, hij neemt niet iets dat werd gegeven of uiteindelijk gemaakt door iemand
anders. Het is hij die geeft, en het is hij die heeft het recht om terug te nemen wat hij geeft.
Bijvoorbeeld, voor sommige mensen kan de dood van een persoon die kinderen heeft worden
beschouwd als iets dat mag niet gebeuren. Echter, Allah die die persoon heeft gegeven, zijn leven en
die kinderen hun vader natuurlijk kunt nemen terug wat hij hun heeft gegeven. Wij kunnen niet
beweren dat meer barmhartig dan Allah die maakt miljarden van wezens leven. En we niet
verplichten Allah te geven, zoals wij willen.
Mensen en gebeurtenissen zijn niet helemaal goed of volledig kwaad. Er zijn positieve en negatieve
aspecten in veel gevallen. Opnieuw terwijl iets slecht voor iemand is, kan het goed zijn voor iemand

anders. Allah is niet alleen de heer voor degenen die op een bepaalde tijd wonen; Hij is de heer van
iedereen, ook voor degenen die wonen en die zullen leven. Oudere generaties laat aan de open
ruimte voor de nieuwe lidstaten. Hierdoor kunnen ook dingen te veranderen in het algemeen voor
beter. Er is een verwijzing naar deze feiten in de volgende verzen:
Zeggen, "O Allah, eigenaar van soevereiniteit, u soevereiniteit aan wie u zal geven en je soevereiniteit
uit de buurt van wie u zal nemen.
Je eer wie u en verootmoedigt u wie u zal.
Is [alle] goed in de hand. Inderdaad, je bent over alle dingen bevoegde.
Zorgt u ervoor dat de nacht op te treden op de dag, en zorgt u ervoor dat de dag to enter de nacht;
U brengt de levenden uit de doden, en u brengt de doden uit de levenden.
En u geeft bepaling aan wie u zal zonder account."
(Koran: 3/26-27)
In veel gevallen wordt kwaad gezien als kwaad omdat het minder goed in vergelijking met een betere
situatie; Hoewel deze slechte situatie in wezen goed en bevredigend is. Bijvoorbeeld, als een persoon
die eigenaar is van 100 appartementen 90 van hen vanwege een aardbeving verliest, kan hij zeer
ongelukkig zijn. Veel mensen zou echter erg blij zijn als ze eigendom slechts één appartement.
In sommige gevallen dingen die we als kwaad zien kunnen worden meestal goed. Veel dingen die we
als slecht zien kunnen leiden tot veel positieve resultaten. Bijvoorbeeld, voor sommige studenten
wellicht het een nachtmerrie te falen in sommige examens. Maar als er geen risico van mislukking in
examens dan onderwijs zou minder bevredigend. Het volgende vers verwijst naar dit feit:
Maar misschien je haat een ding en het is goed voor u; en misschien hou je van een ding en het is
slecht voor je. En Allah weet, terwijl u niet weet.
(Koran: 2/216)
Het kwaad of goed zijn subjectief in veel gevallen. De ultieme goedheid of slechtheid van iets zal
worden bepaald volgens degene die all-Knower is.
Ook vanwege de zwakke punten we als menselijke wezens hebben, bepaalde gebeurtenissen kunnen
kijken veel erger dan ze werkelijk zijn. Wanneer we zien een onschuldige baby sterven, wij kunnen
zeer hopeloos, omdat we niet kunnen maken; maar Allah is het zeer gemakkelijk om hem opnieuw te
maken.
Een groep van het kwaad bestaat uit misdaden die moedwillig zijn begaan door de mens als moorden,
fraude, berovingen. Kwaden onder deze die niet in in deze wereld evenwicht zijn zal volledig worden
gecompenseerd op en na de dag des oordeels en het evenwicht zullen worden vastgesteld, zowel
voor de misdadiger en het slachtoffer. Er is een verwijzing naar dit in het volgende vers:

En wij plaatsen de schalen van Justitie voor de dag van verrijzenis, zodat geen ziel ten onrechte
helemaal zal worden behandeld. En als er [nog] het gewicht van een mosterdzaadje, zal brengen We
het weer. En voldoende zijn wij als accountant.
(Quran: 21/47)
Dus, kan men bijvoorbeeld zeggen dat Allah niet mogen toestaan dat een persoon het welzijn van
iemand anders steelt. Als deze stelen wordt gezien als het hele verhaal, dan is het zeker zou totaal
onrechtvaardig. Het is echter niet het hele verhaal. Deze situatie doet zich voor omdat Allah die
bevoegd is de menselijke wezens, en gaf hen de vrijheid om te kiezen van hun individuele en sociale
beslissingen.Dus deze kwade daden behoren tot de menselijke wezens, en ze gevolgen hebben. Allah
vastgestelde sancties tegen zulke daden in dit leven als een richtsnoer voor ons. Aan de andere kant
in het hiernamaals wordt zoals vermeld in het bovengenoemde vers het evenwicht volledig
vastgesteld. Dus het geheel mooi en evenwichtige is, hoewel het kleine deel dat we zien soms lelijk
en onevenwichtig kijken kan.
Dus, de overwegingen van beperkte of subjectieve standpunten kunnen misleidend over de relatie
van het kwaad en Allah. In dit verband moeten het goede en het kwade die relevant zijn voor ieder
van ons worden bepaald volgens de situatie van onze relatie met Allah. Bijvoorbeeld kan een
persoon die in een grote welvaart op een bepaalde tijd, maar in slechte vorm in zijn relatie met Allah
niet in feite worden beschouwd in een goede situatie. Ook is een persoon die heeft ernstige
gezondheidsproblemen maar die is in een goede relatie met Allah in feite in een goede situatie. Alle
problemen dan problemen in onze relatie met Allah zijn tijdelijk. In de volgende verzen zien we een
voorbeeld over dit feit:
Inderdaad Qarun was van het volk van Mozes, maar hij tyrannized hen. En wij gaven hem van
schatten waarvan sleutels een band van sterke mannen belasten zou; daarop zijn volk zeide tot hem:
"niet exult. Inderdaad, Allah houdt niet de overgelukkig.
Maar zoeken, door hetgeen Allah u, het huis van het hiernamaals gegeven heeft; en [nog], vergeet
niet uw deel van de [huidige] wereld. En ken goed als Allah u goed heeft gedaan. En wens niet
corruptie in het land. Inderdaad, Allah houdt niet onruststokers."
Hij zei: "Ik was alleen gegeven vanwege kennis heb." Wist hij niet dat Allah had vernietigd vóór hem
van de generaties die meer dan hem in macht en groter in accumulatie [van rijkdom waren]? Maar
de misdadigers, over hun zonden zal niet worden gevraagd[142].
Zo kwam hij uit voor zijn volk in zijn versiering. Degenen die het wereldse leven gewenst zei, "Oh, zou
dat we had graag wat werd gegeven aan Qarun. Inderdaad, hij is een van de grote geluk."
Maar wie had gekregen kennis zei: "Wee u! De beloning van Allah is hij die gelooft en gerechtigheid
doet beter. "En niemand het behalve de patiënt worden verleend."
En wij lieten de aarde te slikken van hem en zijn huis. En er was voor hem geen enkel bedrijf om te
helpen hem buiten Allah, noch was hij van degenen die zich verdedigen [kan].

En degenen die gewild had voor zijn positie de vorige dag begon te zeggen: "Oh, hoe Allah breidt
bepaling aan wie hij testamenten van zijn dienaren en beperkt het! Als niet, dat Allah had gunst op
ons, zou hij het te slikken ons hebben veroorzaakt. Oh, hoe de ongelovigen er niet in slagen!"
(Quran: 28/76-82)
Dus, zolang een aan Allah indient en zijn leiding volgt, alles is goed voor hem. Zoals gezegd in de
Koran:
Wat komt naar u van goede is van Allah, maar wat komt naar u van het kwaad, [O mens], is van jezelf.
(Koran: 4/79)
Vanuit het perspectief van de mens, zal als we bepaalde kracht, bepaalde waarden hebben en als we
in Allah vertrouwen, de dingen dat we als negatief voor ons in het eerste gezicht overwegen ons
sterker maken. Stel dat iemand had een gezondheidsprobleem en hij is geduldig en Allah om hulp
vraagt. In dit geval zal er een sterkere relatie tussen hem en Allah en Allah zal waarderen dat en
verhogen zijn graden in zijn paradijs. Dergelijke problemen zal activeren, verbeteren en maken onze
innerlijke bevoegdheden ontstaan als jammer, geduld en onze liefde voor Allah en voor anderen.
Maar dergelijke effecten zal natuurlijk niet dezelfde zijn voor iedereen. Sommige zal gaan tegen Allah
vanwege dergelijke gebeurtenissen alsof ze superieur aan hem zijn. Zo zal dergelijke evenementen
dienen als test ook. Dit is bondig uitgelegd in de volgende verzen:
En We zullen u zeker testen met iets van angst en honger en een verlies van rijkdom en leven en
vruchten.
Maar geven goede tijdingen aan de patiënt, die, wanneer de ramp slaat hen, zeggen, 'wij behoren
inderdaad tot Allah, en inderdaad tot hem komen we terug.
Zij zijn degenen over wie de zegeningen van hun heer en genade. En het is degenen die [terecht]
geleide zijn.
(Koran: 2/155-157)
8.5

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN DE ISLAM EN CHRISTENDOM?

Als de bron van de berichten van de Helderzienden Muhammad, Mozes en Jezus Christus (de vrede is
op hen) is hetzelfde, de essenties van hun berichten zijn hetzelfde[143]. Echter, hedendaagse
heersende Judaïsme en Christendom verschillen tot op zekere hoogte van de oorspronkelijke
leerstellingen van Mozes en Jezus Christus (de vrede is op hen). Daarom zijn er verschillen tussen de
Islam en die godsdiensten. En zoals we in het volgende vers zien, Islam nodigt de Joden en de
christenen aan de essentie van deze berichten:
Zeggen, ' O mensen van het Heilige Schrift, komen tot een woord dat gemeenschappelijk is tussen
ons en u dat wij niet zullen aanbidden behalve Allah en om het even wat niet aan hem koppelen en
elkaar niet te nemen als lords in plaats van Allah. " Maar als zij zich afwenden, dan zeggen, "Getuigen
dat wij Moslims [voorleggen aan hem]."
(Koran: 3/64)

We zullen dus de belangrijkste verschillen op basis van de essentie uitleggen in de volgende
onderdelen:
8.5.1 GOD
8.5.1.1 DE ATTRIBUTEN VAN GOD
In het Christendom het begrip over god is als volgt: In het concept van god zijn er drie personen die
zijn naar verluidt een. Sommige Christenen begrijpen als drie delen een geheel te vormen. Sommigen
van hen begrijpen als een god met drie vormen. Sommigen van hen het begrijpen als een god die
tijdelijk omgetoverd tot een menselijk wezen[144]. Sommigen van hen begrijpen het als drie
personen die hetzelfde doel hebben[145]… De twee delen of vormen van deze eenheid zijn mannen,
vergelijkbaar met de mens en in het algemeen als witte mensen op bepaalde leeftijden
vertegenwoordigd. De andere is een spook. Ten minste een van hen opbrengst van andere één,
hoewel ze allemaal primordiale zijn; voor sommigen is er geen sequentiële prioriteit onder hen. Ten
minste een van hen werd geboren en stierf.Deze dood gebeurde zodat er een offer en dus is dat god
de mens van zonde bewaren. Er zijn andere gemeenschappelijke kenmerken tussen sommige delen
van deze god en andere wezens, zoals het hebben van onderdelen zoals ogen, oren, neus, massa...
Volgens de Islam-Christus (de vrede is op hem) nooit zulke dingen gezegd. Hij leerde ook als
Muhammad (de vrede is op hem). Volgens de Islam God is een. Hij bestaat niet uit formulieren,
versies en verschillende personen. Hij is in tegenstelling tot om het even wat. In Mohammedanisme,
Allah is de heer van alles, hij is niet een mens, hij is de God van alle werelden. Hij is de God van een
mier, maar ook hij is de God van de Melkweg, en hij is noch vrouwelijke als mannelijke. Hij is dan wat
we kunnen bedenken. We kunnen hem niet vergelijken met een menselijk wezen.
In het volgende vers verwerpt Allah duidelijk Drievuldigheid:
Geloof zo in Allah en zijn boodschappers. En zeg niet, "Three"; ophouden het is beter voor u. Allah is
inderdaad maar één God. Verheven is hij boven het hebben van een zoon.
(Koran: 4/171)
8.5.1.2 RELATIE MET GOD
Aan de andere kant, is god in het christendom ingetogen voor de mens op een bepaalde manier.
Offers in Christendom God zijn zoon voor de mens.
Volgens het jodendom en het christendom is er een organische relatie tussen God, Joden en
christenen. Maar volgens de Koran, de Joden, noch de christenen hebben geen bevoegdheden of een
speciale relatie met Allah. Het volgende vers verklaart dit:
Maar de Joden en de christenen zeggen:
"Wij zijn de kinderen van Allah en zijn geliefde."
Zeggen, 'Vervolgens waarom hij je straffen voor uw zonden?'
Integendeel, u bent de mens uit die hij heeft gemaakt. Hij vergeeft wie hij wil en hij straft wie hij wil.

En aan Allah behoort het Koninkrijk der hemelen en de aarde en wat is tussen hen, en tot hem is de
[eindbestemming].
(Quran: 5/18)
Volgens de Christianity succes is door Jezus Christus (de vrede is op hem). Maar volgens Islam er zijn
objectieve criteria waaraan worden voldaan om succesvol moet zoals uitgelegd in het volgende vers
te zijn:
Ze zal niet overeenkomstig uw wensen [moslims], noch die van de mensen van het Heilige Schrift
[Joden en christenen];
Wie werkt kwaad, zal hebben de vergoeding daarvan, en hij zal niet vinden geen beschermer of
helper naast Allah.
(Koran: 4/123)
8.5.2 PROFEET
Volgens hedendaagse heersende Christendom Jésus-Christ (de vrede is op hem) is een god. Volgens
jodendom is hij een valse profeet en een leugenaar. Volgens de Islam is hij een mens en een
boodschapper van Allah en de Messias zoals uitgelegd in de volgende verzen:
Ze hebben zeker wantrouwden wie zeggen dat Allah Christus, de zoon van Maria is. Zeggen, "Dan die
kon voorkomen Allah helemaal als hij had willen vernietigen van Christus, de zoon van Mary, of zijn
moeder of iedereen op de aarde?" En aan Allah behoort de heerschappij van de hemel en de aarde
en wat daartussen is. Hij schept wat hij wil en Allah is over alle dingen bevoegde.
(Quran: 5/17)

De hemel bijna scheuren daarvan en de aarde splitst open en de bergen samenvouwen in
verwoesting kenmerk de Beneficent een zoon.
En het is niet geschikt voor de Beneficent dat hij een zoon zou moeten nemen.
(Quran: 19/90-92)

De Messias, zoon van Mary, was niet maar een boodschapper; [andere] boodschappers hebben vóór
hem doorgegeven. En zijn moeder was een aanhanger van de waarheid. Ze beide gebruikt om
voedsel te eten. Kijken hoe We duidelijk maken aan hen de borden; Kijk dan hoe zij worden misleid.
(Quran: 5/75)
De verklaringen van Jesus-Christus (de vrede is op hem) in John/12/49-50 maken duidelijk dat hij zei
dat hij een boodschapper. In deze verzen zegt hij dat duidelijk: hij heeft niet gesproken van zichzelf,
maar dat de heer die hem stuurde gaf hem een gebod over wat te zeggen en wat te spreken. En dat
wat hij spreekt, hij net als de heer spreekt heeft hem verteld.

Weer zoals wij in John/17/11, de relatie van Jezus Christus zien (de vrede is op hem) aan Allah is in
zijn taal meestal een zinnebeeld, en hun eenheid is een eenheid in termen van zijn gehoorzaamheid
tot zijn heer: In dit vers, vraagt hij de heer te beschermen van de gelovigen in zijn naam zodat
kunnen zij een, zoals hij en de heer een zijn.
Volgens Mohammedanisme, Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) is slechts een
mens zoals wij als duidelijk en bondig verduidelijkt in het volgende vers:
Zeggen, (O Mohammed) ' ' ik ben slechts een mens net als u, wie heeft geopenbaard dat uw god één
God is. Dus wie hoop voor de ontmoeting met zijn heer hem rechtvaardig werk doen en niet
koppelen in de aanbidding van zijn heer iedereen laten. ' '
(Quran: 18/110)
Een menselijk wezen is als een punt wanneer we met de aarde vergelijken; de aarde is als een punt
als we het vergelijken met het zonnestelsel. Ons zonnestelsel is als een punt wanneer we met onze
Melkweg vergelijken. Onze Melkweg is als een punt als we het vergelijken met miljarden
sterrenstelsels die tot nu toe zijn ontdekt. En alle die sterrenstelsels zijn misschien als een punt
binnen onze ruimte-tijd en ons universum. En onze ruimte-tijd is misschien als een punt wanneer we
vergelijken met de space-times en de universa die Allah hebt gemaakt. En al deze zijn veel minder
dan een punt in vergelijking met wat Allah kan creëren en te behouden. Dus hoe is het mogelijk een
gelijkenis tussen Allah en een menselijk wezen die zo zwak in vergelijking is met wat Allah geschapen
toewijzen? En hoe een menselijk wezen kan worden gezegd dat zijn zoon?
Bovendien, volgens de Quran, Jesus (de vrede is op hem) werd noch gedood noch gekruisigd[146]
zoals uitgelegd in de volgende verzen:
En voor hun ongeloof en hun het zeggen tegen Mary een geweldige laster,
En [voor] hun het zeggen, "inderdaad, we hebben gedood de Messias, Jezus, de zoon van Mary, de
boodschapper van Allah." En zij deed hem niet doden, noch heeft ze kruisigen hem; maar het leek zo
tot hen. En inderdaad, zijn degenen die over het verschillen in twijfel. Ze hebben geen kennis van het
behalve de volgende veronderstelling. En zij deden hem voor bepaalde niet doden.
(Koran: 4/156-157)
8.5.3 METHODOLOGIE
De Drievuldigheid geloofd door mainstream christenen roept vragen op als: als god een vader heeft
heeft hij ook een moeder[147]? Als er een vader-god dan wie is de vader van deze vader? Wie
coördineert onder de vader en zoon, met name als er conflicten zijn? Als ze dezelfde zijn waarom er
drie personen? Als zij niet dezelfde hoe zijn ze een...? Als er meer dan één delen of vormen van God
hoe we weten dat er niet een vierde deel of vorm of een andere god is? Wie schiep de neus, ogen...
van Jesus (de vrede is op hem)? Zijn ze self-creator en zo ja, door welk proces? Als ze self-creator dan
waarom wij in een god geloven zou wanneer wij soortgelijke dingen in het universum zien?[148]
Dergelijke vragen zijn zeer kritisch in dat zij betrekking hebben op de methodologie van het individu
die kiest voor de godsdienst. Deze vragen staan ook kritisch tegenover in die zin dat zij betrekking op
de essentie van het concept van 'God hebben'. Bijvoorbeeld, als iemand gelooft dat zijn t-shirt de god,

zou dan waarschijnlijk wat hij bedoelt met het concept van god heel anders dan wat een moslim of
een Christen door het concept van god betekent. Dus voor deze persoon het concept van god slechts
een optionele concept met geen duidelijkheid is. Dus, is hij niet geleid door wat hij in het universum
merkt en een logisch proces.
Wanneer men niet kan zichzelf dergelijke vragen door het gebruik van coherente logica verklaren,
dan accepteert hij de antwoorden en het geloof zonder vragen, namelijk alleen via dogma[149]. Dus
als het is zonder twijfel, dan waarom zou niet hij kiezen een ander geloof of ongeloof zonder twijfel?
Echter, in de Islam bijna elke moslim gelooft dat hij en zijn geloof verdedigen door het gebruik van
logica, zoals wordt weergegeven in de Quran.
8.5.4 HEILIGE BOEKEN
Er zijn voorspellingen over toekomstige boodschappers en berichten van Allah in de oude en nieuwe
Testament. Bijvoorbeeld in het Oude Testament / Deuteronomium/18/18-19 lezen we: "Ik zal doen
opstaan hen een profeet uit hun broeders, zoals vergaan, en brengt mijn woorden in zijn mond; en
hij zal spreken tot hen alle dat ik hem zal commando. En het zal geschieden dat wie niet luistert naar
mijn woorden die hij in mijn naam spreken zal, zal ik eisen het van hem."
En in het nieuwe Testament / John 16/12-13 Jezus (de vrede is op hem) zegt: Ik heb nog veel dingen
te zeggen tot u, maar u kunnen niet van hen nu dragen. Doch wanneer hij, de geest van de
waarheid[150], wordt gekomen, hij zal u begeleiden in alle waarheid: want hij niet van zichzelf
spreken zal; maar ook hij zal horen, dat zal hij spreken: en hij zal tonen u dingen te komen.
Dus, het was duidelijk uit de woorden van Jesus-Christus (de vrede is op hem) dat er een behoefte
aan een toekomstige goddelijke boodschap en een toekomstige messenger was[151]. Dus de
boodschap van Jezus Christus (de vrede is op hem) niet volledig door zijn Gemeenschap is
ontvangen[152]. Voor Joden die toch verwachten de Messias dat komen ook zijn er belangrijke
dingen te zijn vervuld; dus voor Joden ook jodendom nog niet voltooid. Echter, met de Helderziende
Muhammad (de vrede is op hem) het bericht van Allah is afgerond voor de mensheid in de
duidelijkste en meest volledige manier zoals we in de volgende verzen zien:
Deze dag ik hebben geperfectioneerd voor u uw godsdienst,
En mijn gunst op u, voltooid
En voor u, hebben goedgekeurd
Islam als religie.
(Quran: 5/3)

Muhammad is niet de vader van [] een van de mannen, maar [hij is] de boodschapper van Allah en de
laatste van de profeten. En Allah heeft kennis van alle dingen[153].
(Quran: 33/40)

Dus, zoals de Koran de definitieve goddelijke boodschap is, in tegenstelling tot de vorige heilige
boeken geeft Allah de garantie dat hij het zal beschermen:
Inderdaad, het is wij die verzonden naar beneden van de Koran en inderdaad, wij zullen de
beschermer.
(Quran: 15/9)
En historisch het werd beschermd. Vandaag hebben we een Quran overal die in de oorspronkelijke
taal waarin het werd geopenbaard. Maar de vroegst beschikbare exemplaren van het nieuwe
Testament zijn bijvoorbeeld in het Grieks. Maar Jezus Christus (de vrede is op hem) sprak in wezen
Aramees en misschien sommige Hebreeuws. Iedereen die gewerkt van technische teksten in
verschillende talen zou weet heel goed hoeveel is het essentieel om een tekst in de oorspronkelijke
taal om de betekenis correct te bestuderen.
8.5.5 TOLERANTIE
Christenen meestal overwegen Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) als een valse profeet
en als een leugenaar. Joden meestal overwegen profeten Jesus-Christus en Muhammad (de vrede is
op hen) als valse profeten en leugenaars. Moslims geloven in profeten Mozes, Jezus, en Muhammad
(de vrede is op hen) als ware en respect-worthy boodschappers van Allah. Bovendien is om te
geloven in hen een eis van een moslim.
Jodendom legt de nadruk op een natie; Christendom benadrukt een persoon in de geschiedenis.
Vóór hen waren er andere naties en personen. Maar de boodschap van de Islam niet het
oorspronkelijke bericht is, het is niet een lokaal bericht en het is universeel; en Muhammad van de
Helderziende (de vrede is op hem) is niet een originele boodschapper van een nieuw geloof zoals
onderstreept in het volgende vers:
Zeggen, "Ik ben niet een innovatie onder de boodschappers, noch weet ik wat er zal gebeuren met
mij of met u. Ik volg die wordt onthuld alleen voor mij, en ik ben niet slechts een duidelijke
waarschuwer."
(Quran: 46/9)
8.5.6 LEVENSSTIJL
In de Islam is er geen tussenpersoon tussen Allah en een individu. Allah is de nabije. Zelfs dan zijn
ouders is hij dichter bij iedereen. Daarom is er geen intermediaire klasse religieuze in de Islam. Dus
bijvoorbeeld als de imam niet aanwezig in een moskee is, een ingenieur die hoe weet te bidden het
gebed kan leiden. Niemand kan beweren bevoegdheden te hebben in de ogen van Allah. Te beweren
dat is een grote zonde.
Daarom is er geen kloosterleven in de Islam. In feite, als we geïnformeerd in het volgende vers,
bestaat het kloosterleven niet in de zeer oorsprong van Christendom:
Dan wij onze boodschappers na hun voetstappen verzonden en volgde [hen] met Jezus, de zoon van
Mary, en gaf hem het evangelie. En wij in het hart van degenen die hem, mededogen en
barmhartigheid volgden geplaatst. Maar het kloosterleven die ze voor zichzelf uitgevonden, We

hebben niet voorschrijven voor hen: [ons opgedragen] alleen de op zoek naar het goede genoegen
van Allah;maar ze deed het niet houden met inachtneming naleving. Zo gaven We degenen die onder
hen hun beloning geloofde, maar velen van hen zijn defiantly ongehoorzaam.
(Quran: 57/27)
Zoals we in de volgende verzen zelfs in het godsdienstig belangrijkste dag van de week zien, worden
Moslims aangeraden om naar hun werk na de belangrijkste gebed die ongeveer een half uur duurt:
O u die hebben geloofd, wanneer de oproep wordt gedaan voor het gebed op de dag van vrijdag, dan
gaat u verder met de gedachtenis aan Allah en verlaten handel. Dat is beter voor u, als je alleen wist.
En als het gebed is gesloten, verspreiden binnen het land zoeken vanaf de genade van Allah en Allah
vaak dat je kan slagen onthouden.
(Quran: 62/9-10)
Een persoon die zijn zaken in een rechtvaardig en rechtvaardige manier met de bedoeling doet om
het plezier van Allah wordt beschouwd als bidden. Deze verklaring van Muhammad van de
Helderziende (de vrede is op hem) is een goede indicatie in dit verband: "de handelaar
waarheidsgetrouw en eerlijk zullen met de profeten, waarheidsgetrouwe personen en martelaren op
de dag des oordeels[154].” Dus, in de Islam wereldse leven en religieuze leven worden gecombineerd.
Hoewel er geen religieuze klasse en het kloosterleven in de Islam, iedereen naar verwachting hebben
een sterke relatie met Allah. De frequente dagelijkse gebeden zijn een goed voorbeeld in dit verband.
Salvation in Christendom wordt verondersteld te zijn door Jezus Christus (de vrede is op hem). Dus
bijvoorbeeld een persoon die heeft kwade daden maar gelooft in Jezus Christus (de vrede is op hem)
als god, is in een betere situatie dan iemand die alleen in Allah als god gelooft en doet goede daden.
Het effect van het doen van goede daden is dus beperkt in het christendom.
In het Christendom gelooft men dat bepaalde menselijke wezens tussenpersonen tussen God en
anderen zijn. In het christendom is de eerste daad in dit opzicht dat God zijn zoon opgeofferd en/of
een menselijk wezen om te redden mensheid werd. Aan de andere kant, is er in bepaalde coupures
de praktijk van de bekentenis waarin mensen hun zonden belijden aan bepaalde mensen om
vergeven te worden.Echter in de Islam, er is geen tussenpersoon tussen Allah en een individu.
8.5.7 ORIGINAL SIN
Er is een geloof in de erfzonde in het christendom. Dit geloof is als volgt: de eerste man en vrouw een
zonde begaan. De volgende generaties overnemen dat zonde. Om dat zonde moet er een offer. De
god om te redden van de mens wie hij hield veel, gaf zijn zoon als offeren. Dus dankzij zijn zoon de
mens van de zonde ontdoen kan.
Volgens de Islam is niet het concept van de erfzonde aanvaardbaar: de eerste man en vrouw
gezondigd. Echter ze gevraagd om vergeving vanwege dat zonde en Allah vergaf hen. Het volgende
vers verwijst naar dit:
Toen Adam kreeg van zijn woorden van de heer [sommige], en hij aanvaard zijn berouw. Inderdaad,
het is wie het accepteren van bekering, de genadige.

(Koran: 2/37)
Er is dus geen zonde te worden overgenomen door anderen.
Bovendien, in de Islam zonden worden niet overgenomen. Dus elk kind geboren puur en schoon van
alle zonden die zijn ouders heeft begaan. In de Quran Allah gaf vele voorbeelden in dit opzicht:
bijvoorbeeld Helderziende Abraham (de vrede is op hem) was de zoon van een ongelovige; de zoon
van Noah Helderziende (de vrede is op hem) werd een ongelovige.
Allah hoeft niet te geven offer om te vergeven iemand. Als een persoon zijn oprecht om vergeving
vraagt, betreurt zijn zonde, probeert te zijn slechte daden annuleren door goede daden te doen, en
verbetert zich die hij kan worden vergeven door Allah. Een van zijn namen is de Forgiver.
Aan de andere kant in de Islam zal niemand dragen de last van een andere, zolang er geen oorzaak
en gevolg relatie is. Dus, Jesus (de vrede is op hem) is niet vereist om de zonden van anderen te
dragen.
8.6 IS ER EEN PROFETIE IN DE VORIGE HEILIGE BOEKEN OVER HELDERZIENDE MUHAMMAD? ALS
ER WAT IS HET?
Degenen aan wie We gaf de Schrift kennen hem als ze weten dat hun eigen zonen. Maar inderdaad,
een partij van hen de waarheid verbergen terwijl ze weten dat [het].
(Koran: 2/146)

Dus als je twijfelt, [O Muhammad], over hetgeen wij aan u openbaren, dan vragen degenen die heb
het lezen van de Schrift voor u. De waarheid heeft zeker van uw Heer tot u gekomen, dus nooit onder
de twijfelaars.
(Quran: 10/94)
In het oude en nieuwe Testament zijn er veel profeteert over Helderziende Muhammad als Allah
verklaart in Quran. De oude en nieuwe Testament werden geschreven vele eeuwen vóór Muhammad
van de Helderziende (de vrede is op hem) werd geboren. We kunnen veel van hen zien zelfs in
hedendaagse banale en indirecte versies van deze heilige boeken. Sommige van deze profetieën zijn
als volgt[155]:
8.6.1 RELEVANTE INFORMATIE OVER DE PROFEET MOHAMMED EN DE QURAN IN
DEUTERONOMIUM/33
In de volgende verzen, zien we een verwijzing van Mozes aan zichzelf, aan Jezus en naar Muhammad
(de vrede is op hen.) en hun locaties. Met betrekking tot de Helderziende Muhammad (de vrede is op
hem), er is een verwijzing naar de verovering van Mekka van de profeet Mohammed met zijn
ongeveer 10.000 vrienden ook. Nogmaals in de volgende verzen is er een verwijzing naar het recht
van Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) - het recht op basis van de Koran gebracht.

De verzen in Deuteronomium 33/1-2 zijn als volgt: en dit is de zegen, waarmee de man van God
Mozes de kinderen van Israël gezegend voor zijn dood. En hij zei dat de heer kwam[156] van Sinai, en
steeg omhoog van Seïr ; Hij scheen weer van de berg Paran, en hij kwam met tien duizenden heiligen:
ging van zijn rechts een vurige wet voor hen.
De Bijbel informeert en bevestigt dat de Helderziende Moses openbaringen van Allah in de Mount
Sinai ontvangen[157]; dat Jezus Christus leefde en ontvangen revelaties van Allah in Juda
gedefinieerd ook met de mount Seïr[158]; en dat een profeet revelaties van Allah in de regio Paran
die ook met het hedendaagse Mekka (geschreven ook als Bacca in de Quran), en dat hij overlapt zou
ontvangen een groot succes met 10.000 mensen zal volbrengen, en dat hij zal een wet. We zien dat
voor het laatste bericht van Allah is de glans werkwoord gebruikt, terwijl voor Mozes en Jesus de
woorden "come" en "rise" respectievelijk zijn gebruikt. Het gebruik van het werkwoord glans
herinnert ons aan de profetie dat Jezus wordt uitgelegd als "hij zal u begeleiden in alle waarheid" in
het evangelie van John vers 16/13. Dit herinnert ons opnieuw de garantie die Allah in de Quran geeft
dat hij zal bescherming van de Quran, omdat dit boek manifest voor alle zullen.
In het volgende vers in Habakkuk 3/3 ook daar is een verwijzing naar een openbaring afkomstig uit
de regio Paran.
Het vers van Habakkuk 3/3 is als volgt: God kwam uit Teman, en de Heilige One van mount Paran.
Selah. Zijn heerlijkheid bedekt de hemelen en de aarde was vol van zijn lof[159].
8.6.2 RELEVANTE INFORMATIE OVER HELDERZIENDE MUHAMMAD IN GENESIS 21/9-21 EN GENESIS
17/19-20
Hierboven benadrukte we het punt dat na Jezus Christus er een grotere vervulling in termen van de
mededeling van Allah zijn zal. In de volgende koppelen we deze vervulling meer in het bijzonder aan
Helderziende Muhammad dankzij wat informatie we in de Bijbel vinden:
In de volgende verzen uit de Bijbel zien we dat de plaats waar Ismaël zich hadden gevestigd Paran
was. Opnieuw zegt Allah in de volgende verzen die van Ishmael Allah zal een natie. Vandaag is er
geen bekende natie van Ismaël dan de één Gemeenschap bekend volgens Islam. En volgens de
geschiedenis van het Arabische schiereiland, Ismaël woonde in Mekka, en Muhammad kwam van de
nakomelingen van Ishmael (de vrede is op hen) en woonde in dezelfde regio. De vele overblijfselen
en locaties in Mekka, de kennis die beschikbaar is dankzij de sterke traditie van opname de
genealogieën in Arabië steun dit heel duidelijk. Daarom weten we duidelijk dat de prophetship van
Muhammad van de Helderziende die in Paran regio leefde en zijn prestaties overlapping zeer goed
met de volgende profeteert.
Het is duidelijk uit de volgende verzen van Genesis 21/9-21 dat de plaats waar de voorouder van
Muhammad van de Helderziende Ishmael woonde Paran heet[160].
Deze verzen zijn als volgt: Sarah en zag de zoon van de Egyptische, die ze had Abraham, geboren
spottende Hagar. Welnu zij zeide tot Abraham, uitgeworpen deze slavin en haar zoon: want de zoon
van deze slavin zal niet erfgenaam met mijn zoon, zelfs met Isaac. En het ding was zeer pijnlijke in
zicht van Abraham wegens zijn zoon. En God zeide tot Abraham, laat het niet worden pijnlijke in uw
ogen vanwege de jongen en uw dienstmaagd; in alles wat Sarah vergaan heeft gezegd, luistert naar
haar stem; voor in Isaac zal uw nageslacht worden genoemd. En ook van de zoon van de slavin zal ik

maken een natie, omdat hij uw nageslacht. En Abraham vroeg in de ochtend, steeg en nam brood en
een fles water, en gaf het aan Hagar, het zet op haar schouder, en het kind, en zond haar weg: en zij
vertrok, en wandelde in de wildernis van Beersheba. En het water werd doorgebracht in de fles, en
zij het kind onder één van de struiken gegoten. En ze ging, en zat haar neer ten opzichte van hem een
goede manier uit, als het een boog die geschoten waren: voor zei ze, laat me niet zien de dood van
het kind. En zij zat ten opzichte van hem, en haar stem verheffen, en huilde. En God hoorde de stem
van de knul; en de engel van God riep aan Hagar uit de hemel, en zeide tot haar, wat aileth thee,
Hagar? Vrees niet; want God heeft de stem van de knul waar hij is gehoord. Ontstaan, de jongen
omhoog en houd hem in uw hand; want ik hem een grote natie maken zal. En God opende haar ogen,
en zij zag een put van water; en ze ging, en vulde de fles met water, en gaf de knul drankje. En God
was met de jongen; en hij groeide, en woonde in de wildernis, en werd een boogschutter. En hij
heeft gewoond in de wildernis van Paran: en zijn moeder nam hem een vrouw uit het land Egypte.
De verzen van Genesis 17/19-20 ondersteunen ook dat de nakomelingen van Helderziende Ishmael
belangrijke prestaties zal hebben. Deze verzen zijn als volgt:
En God zei, dat Sarah thy vrouw draagt u een zoon inderdaad; en gij zult zijn naam Isaac noemen: en
ik zal vestigen mijn verbond met hem voor een eeuwigdurend verbond, en zijn nageslacht na hem. En
zoals voor Ismaël, ik heb u gehoord: zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbare maken, en hem
zal vermenigvuldigen buitengewoon; twaalf prinsen wordt hij verwekken, en ik zal hem een grote
natie maken.
8.6.3 RELEVANTE INFORMATIE OVER FINALE PROFEET AS UITGELEGD IN JESAJA 42/1-12
In de volgende verzen zien we een andere voorspelling over een boodschapper als the bringer of een
andere wet. Jezus Christus kwam zeker niet met een nieuwe wet. In de volgende verzen we ook zien
dat de boodschap die deze profeet zal brengen "een nieuwe lied" wordt genoemd, voldoet dit
perfect de muziek ingebed in de Quran en de frequente recitatie. Weer in de volgende verzen zien
we dat deze boodschapper is gerelateerd aan de locatie van Kedar[161], de zoon van Ismaël.
Opnieuw we zien een specifieke verwijzing naar de luid lof en dringt erop aan dat gebeden in de
verklaringen van de "de steden daarvan verheffen hun stem", "laat de bewoners van de rots zingen,
laat ze schreeuwen van de top van de bergen". En alles in de volgende verzen voldoen aan
Helderziende Muhammad verwezenlijkingen.
De verzen van Jesaja 1-12/42 zijn als volgt: Zie mijn knecht, die ik handhaven; mijn uitverkorenen, in
wie mijn ziel verlustigt zich; Ik heb mijn geest[162] op hem: hij zal arrest voortbrengen naar de
heidenen[163]. Hij zal niet huilen, noch til, noch zijn stem gehoord te worden in de straat
veroorzaken. Een gekneusd riet wordt hij niet breken, en het roken vlas, zal hij niet demping: hij zal
voortbrengen arrest tot waarheid. Hij zal niet nalaten, noch worden ontmoedigd, tot hij arrest hebt
ingesteld in de aarde: en de eilanden zullen wachten op zijn wet. Aldus zegt de heer, God hij die
gemaakt van de hemelen, en uitgerekt daarvan; Hij die de aarde, en die weer worden verspreid die
komt uit; Hij die geeft adem tot het volk, en geest aan hen die daarin lopen: ik de heer u hebben
genoemd in gerechtigheid, en zal houden uw hand zal houden u en u geven tot een verbond van de
mensen, voor een licht der heidenen; Om te openen de ogen uit de gevangenen uit de gevangenis,
en hen die in duisternis uit het huis gevangenis zitten te brengen. Ik ben de Here: dat is mijn naam:
en mijn heerlijkheid zal ik niet geven aan een ander, noch mijn lof aan gesneden beelden. Zie, de
vroegere dingen zijn gekomen om door te geven en nieuwe dingen doen ik verklaar: voordat ze weer

spring ik u van hen zeggen. Een nieuw lied voor de Here zingen, en zijn lof vanaf het einde van de
aarde, gij die gaan tot aan de zee, en dat alles is daarin; de eilanden en de inwoners ervan. Laat de
wildernis en de steden daarvan verheffen hun stem, de dorpen die Kedar bewonen: laat de
bewoners van de rots zingen, laat ze schreeuwen van de top van de bergen. Laat ze geven glorie tot
de heer, en verklaren zijn lof in de eilanden.
In het volgende vers zien we een verwijzing naar de Kaba in Mekka of Bacca, de offers die er
uitgevoerd in bedevaart. We zien ook dat het huis van Allah's glorie is gerelateerd aan Kedar en
Nebaioth, de twee kinderen van Ismaël.
Het vers van Jesaja 60/7 is als volgt: alle koppels van Kedar zullen worden vergaderd samen vergaan,
de rams van Nebaioth wordt minister vergaan: zij zullen komen met de aanvaarding op mijn altaar,
en ik zal het huis van mijn heerlijkheid verheerlijken.
8.6.4 EEN GROTE ONTWIKKELING ZAL GEBEUREN EN HET KONINKRIJK VAN ALLAH DE JODEN ZULLEN
WORDEN ONTNOMEN EN GEGEVEN AAN EEN ANDERE NATIE AS ZEI IN MATTEÜS 21/42-44
In de volgende verzen Jezus Christus (de vrede is op hem) zegt duidelijk dat het Koninkrijk van God
zal worden genomen van Joden en aan een andere Gemeenschap gegeven. We hebben eerder in het
kader van Deuteronomium 18/18 dat Allah een boodschapper niet uit de Joden, maar uit de
broeders van de Joden verhogen zal.
De verzen van Matthew 21/42-44 zijn als volgt: Jezus zeide tot hen, heb gij nooit gelezen in de
Schriften, de steen die de bouwers verworpen, hetzelfde is geworden het hoofd voor de hoek: dit is
de heer doet, en het is prachtig in onze ogen? Daarom zeg ik u, het Koninkrijk van God zal worden
genomen van u, en gegeven aan een natie dat de vruchten daarvan voortbrengen. En wie zal vallen
op deze steen zal worden gebroken: maar op wie het vallen, zal het hem tot poeder vermalen.
8.6.5 DE VERWIJZING NAAR MEKKA (BACCA), DE PELGRIMS, DE WATERPUT VAN ZAMZAM, DE SNELLE
EN STERKE GROEI VAN MOSLIMS IN PSALMEN 84/4-7
In de volgende verzen is er een verwijzing naar de bedevaart naar Mekka (die ook als Bacca in de
Quran is geschreven), daarin, aan het water van Zamzam gegeven aan Hagar en haar zoon Ishmael
(de vrede is op hen), de versterking en sterke groei van moslims.
De verzen van Psalm 84/4-7[164] zijn als volgt: hoe gelukkig zijn degenen die verblijven in uw huis,
die u voortdurend loven. Selah. Gelukkig zijn de mensen wiens kracht in u ligt, wier hart zijn ingesteld
op pelgrimstocht. Als ze de vallei Baca passeren, maken ze het een bron van bronwater; zelfs de
herfst regen zal bedekken met zegeningen. Ze gaan van kracht tot kracht; elk weergegeven voor God
in Zion.
8.6.6 DE ALOM BEKENDE SPECIALE PROFEET WHO ZAL KOMEN NA JEZUS IN JOHN 1/20-21, 29
In de volgende verzen zien we duidelijk dat er een verwachte Helderziende uitzondering van Jezus
Christus, en John was (de vrede is op hen). En het is duidelijk dat dat profeet een algemeen bekend
en speciale profeet wat hem de verklaring "die profeet is" wordt gebruikt.
De verzen van John 1/20-21 zijn als volgt: en hij (John) beleed, en ontkende niet; maar beleed, ben ik
niet de Christus. En zij vroegen hem: wat dan? Zijt gij Elias? En hij zegt, ik ben niet. Zijt gij die

profeet?En hij antwoordde: Nee. En zoals we in de volgende instructie in het vers van John 1/29 zien,
Jezus Christus was aanwezig dan: de volgende dag John verborgene ziet Jezus tot hem komen.
8.7

WAT ZIJN DE PUNTEN AAN BEAR IN MIND TIJDENS HET LEZEN VAN DE KORAN?

De Koran is het woord van de Schepper die is niet helemaal geschaad als we niet te volgen zijn
begeleiding, en die is niet gebaat bij onze wordt geleid. De Koran is een gunst van onze Schepper,
zoals we in het volgende vers zien:
Recite (de Koran), en uw Heer is de meest Generous.
(Quran: 96/3)
Hij heeft ons de vrijheid om te kiezen uit zijn leiding of niet gegeven. De Koran is dus een begeleiding
voor de rechtvaardigen, niet voor alle. Dit is vermeld in het volgende vers:
Inderdaad, is Allah niet timide te presenteren een voorbeeld van een mug of wat kleiner dan het is.
En degenen die hebben geloofd weet dat het is de waarheid van hun heer. Maar voor degenen die
niet geloven, zeggen ze, "wat Allah wilde door dit als een voorbeeld?" Hij veel daardoor misleidt en
veel daardoor begeleidt. En hij misleidt niet behalve de defiantly ongehoorzaam.
(Koran: 2/26)
Allah willed had om te verenigen van alle menselijke wezens rond de Quran, kon hij gemakkelijk doen.
Dus zal de ernstige profiteren van het. Dus terwijl het bestuderen van de Koran, een heeft te dragen
in bepaalde punten letten:
Ten eerste moet men niet missen de essentiële berichten omwille van de details. De meeste mensen
hebben de neiging om in details verloren gaan. Wij worden aanbevolen door Allah een brede visie
hebben. Er is een verwijzing naar dit in het volgende vers:
Hij is het, die u het boek heeft nedergezonden: daarin zijn verzen [die] nauwkeurig, zij zijn de
Stichting van het boek; anderen zijn allegorische. Maar degenen in wier hart perversiteit is volgen het
deel daarvan dat is allegorische, zoeken tweedracht en op zoek naar de verborgen betekenissen,
maar niemand weet haar verborgen betekenissen behalve Allah. En degenen die zijn stevig
geworteld in kennis zeggen: "Wij geloven in het boek; het geheel is van onze heer: "en niemand zal
begrijpen de boodschap behalve mensen van begrip.
(Koran: 3/7)
Er zijn vele vertalingen van Quran. Er zijn beperkingen van de vertalingen als ze vertaald zijn door de
mens. Hoewel ze voldoende zijn in het geven van de essentiële boodschappen van
Mohammedanisme, af en toe zij fouten bevatten of mogen zij beperken de betekenis. Vertalers die
had Ph. D. enzovoort kunnen hebben gemist details bestaande in de oorspronkelijke tekst. Aan de
andere kant hebben de meeste talen geen het detailniveau van Arabisch. Bijvoorbeeld zijn er
verschillende vormen van het voornaamwoord 'zij' in het Arabisch voor elke groep van twee mannen,
twee vrouwen, meer dan twee mannetjes, meer dan twee vrouwtjes. Al deze verschillende vormen
van 'zij' zijn over het algemeen weerspiegeld in een Engelse vertaling alleen met het woord 'zij'.

Daarom voor een serieuze en gedetailleerde studie van de Koran, een moet hebben meer dan één
vertaling of een verklaring van de Koran waarin etymologies van de woorden, kruisverwijzingen en
voorbeelden moet gebruiken...
Tijdens het lezen van de Koran moet men het als geheel nemen. Terwijl elke instructie in zijn context
past, kan het ook verklaren een ander vers in een ander deel van de Koran. Bijvoorbeeld, kunnen
lezen in een vers over de oprichting van de hemelen en de aarde in zes dagen een verwarren. Echter,
het lezen van de verklaring in het volgende vers zal verduidelijken dat de dag in de ogen van Allah
niet zoals onze dag is:
Een dag met uw Lord is als die welke u tellen een duizend jaar.
(Quran: 22/47)
Of na het lezen van de verklaring in het volgende vers de lezer zal begrijpen dat de dag voor Allah
wordt niet alleen bepaald door de draaiing van de aarde om zich heen:
De engelen en de geest zal opstijgen hem tijdens een dag de omvang van die vijftig duizend jaren is.
(Quran: 70/04)
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Inderdaad, degenen die hebben geloofd en gedaan rechtvaardige daden ze de tuinen van het
paradijs zal hebben als een verblijf

Waarin zij verblijven eeuwig. Zij zullen niet wensen daaruit een overdracht.

Zeggen, zou "als de zee inkt voor [schrijven] werden de woorden van mijn heer, de zee zijn uitgeput
voordat de woorden van mijn heer uitgeput waren, zelfs als wij dergelijke van het als een aanvulling
brachten."

Zeggen, "Ik ben slechts een mens net als u, wie heeft geopenbaard dat uw god één God is. Dus wie
hoop voor de ontmoeting met zijn heer hem laten rechtvaardige werk doen en niet koppelen in de
aanbidding van zijn heer iedereen."

(Quran: 18/107-110)

Door tijd,
Inderdaad, de mens is in verlies,
Met uitzondering van degenen die hebben geloofd en rechtschapen daden gedaan en geadviseerd
elkaar naar waarheid en elkaar geadviseerd om geduld [en doorzettingsvermogen].
(Quran: 103/1-3)

________________________________________
[1]Allah is een speciale naam van de Schepper, de Sustainer van het universum. In dit boek krijgt
gedetailleerde informatie over hem.
[2] Werken
[3] Het grootste succes in ons leven in detail in de volgende onderdelen zullen we bespreken.
[4]Ook getranscribeerd als Coran, Qur'an, Koran, Kuran, al-Qur'an. Een van zijn betekenis is "het
reciteren".
[5]Ook getranscribeerd als Aykut, Mahomet, Muhammed, Mohammed, Mohammad. Muhammad is
een Arabisch woord dat "Praiseworthy" betekent. Ahmet, Ahmed, Ahmad zijn andere versies van
Muhammad, die in dezelfde betekenis.
[6] De citaten van de Quranic hierin zijn meestal genomen uit de internationale vertaling van Saheeh
en gebruikt met toestemming. Copyright 2010-2012 Saheeh International
[7] Met betrekking tot de citaten uit de Koran, in de verklaringen als "(Quran: een/b)", (a) duidt het
nummer van het hoofdstuk van de Koran en (b) geeft het aantal de vers van het desbetreffende
hoofdstuk.
[8] In de Koran is de spreker Allah als de eerste persoon. Echter op veel plaatsen in plaats van met
behulp van het voornaamwoord 'Ik', gebruikt hij zijn namen of het voornaamwoord 'Hij'.
Er zijn redenen voor deze toepassingen: ten eerste maakt dit makkelijker te lezen het boek:Als Allah
altijd het gebruikt had 'Ik', de lezer zou altijd voornaamwoord recite alsof hij als Allah spreekt.Aan de
andere kant, het gebruik van Allah en zijn andere namen kunt geven meer specifieke betekenissen
samen met het gebruik van het voornaamwoord 'Ik'.Bijvoorbeeld in het vers 2/21, Allah zegt: "O
mensheid, aanbidden uw Heer..." in plaats van "O mensheid aanbidden Me...". In dergelijke
toepassingen, Allah onderstreept zijn heerlijkheid, en andere kenmerken.Ook, wanneer het
voornaamwoord 'Ik' is gebruikt, dit zet de nadruk op de persoon van zichzelf. Hij gebruikt soms de
voornaamwoord 'Wij': dit is een gebruik van "Koninklijke wij" of "Pluralis majestatis" voor enkelvoud
persoon te geven van de betekenis van grootsheid; een dergelijk gebruik bestaat in sommige andere
talen naast Arabic. Dit wordt ook gebruikt waar zijn schepping zoals engelen of menselijke wezens
zijn blijkbaar actief in bepaalde handelingen als zijn dienaren.
Allah is mannelijk noch vrouwelijk. Hij hoeft niet elk geslacht. Dus het gebruik van "Hij" Allah moet
worden beschouwd als een speciale gebruik die speciaal Allah geeft en doet niet aan gender.
[9]In onze citaten uit de Koran, tussen vierkante haken [-] - gebruikt om aan te geven details blijkbaar
opgenomen in de betekenis van de oorspronkelijke woorden van de Koran. Dergelijke details tussen
vierkante haken worden niet weerspiegeld in extra woorden in de oorspronkelijke tekst van Quran
zoals de huidige woorden in de oorspronkelijke tekst al deze betekenissen geven. Deze beugels
worden ook gebruikt om details die bestaan in de vorige of volgende verzen die niet zijn genoteerd.

De woorden tussen haakjes (-) - in de citaten zijn meestal verklarende voor degenen die weinig
kennis over de tekst van de Koran hebben.
[10] Allah
[11] Als wij oprecht Allah lief, proberen wij om onszelf te verbeteren volgens de waarden die Allah
houdt.
[12] Om te voorkomen dat de herhalingen van hij/zij, hem/haar, zichzelf gebruiken we meestal hij,
hem of zelf. Houd er rekening mee dat in ons gebruik van deze zijn bedoeld om te verwijzen naar een
mens niet voor mannetjes.
[13] Moslim: een persoon die praktijken van Mohammedanisme, een persoon die te zijner tijd aan
Allah.
[14] Of meer letterlijk "werelden"
[15] Genoemd als "Taqwa" in de oorspronkelijke tekst, wat betekent te beschermen, te bewaken, te
voorzichtig.
[16] Of hiernamaals-we liever gebruik van het woord hierna zoals het is het echte en blijvende leven
als een voortzetting van het huidige life [17] Uitspraken van Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) zijn een groep van hadith.
Hadith bestaan voornamelijk uit zijn uitspraken, acties-gedrag en non-verbale
goedkeuringen/verklaringen over anderen acties. Dit zijn de secundaire bronnen van de Islam. Ze zijn
veel bestudeerd door geleerden en ingedeeld in sommige groepen met betrekking tot hun
betrouwbaarheid als bepaalde - gerelateerde en bevestigd door vele kanalen-hadith, zwakke hadith...
[18] Dit is het nummer van de profeten, dat wil anbiya (meervoud voor nebiyy zeggen). Dit zijn de
personen die de berichten van Allah met of zonder enige geschreven boeken in kennis gesteld. In ons
gebruik van wordt de boodschapper woord gebruikt voor dergelijke profeten. Het woord betekent
"rasool" in de Quran personen die verwant van een boek van Allah; ze zijn ook boodschappers.
[19] Musnad, Ahmad Bin Hanbal
[20] Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem)
[21] Echter, de religies of ideologieën op basis van ras of etnische afkomst een negatieve richting en
worden scherper en scherper na verloop van tijd. Dit is aan de ene kant omdat hun aanhangers die
echt warm aan anderen voelt te laten hun racistische religies voor meer universele religies of
ideologieën. De andere reden hiervoor is dat de aanhangers van meer universele ones kunnen niet
toetreden en tot die racistische godsdiensten bijdragen.
[22] Zie deel 8.2 voor een discussie over de Islam en de hedendaagse kwesties met betrekking tot
geweld in de naam van de Islam.
[23] In dit boek wordt het woord "ongelovige" gebruikt voor degenen die uiteindelijk de berichten
van de Schepper ontkennen.

[24] Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem)
[25] Onthuld
[26] Daarom kunnen we overwegen de beschikbare kennis voor ons als tekenen voor ons, en wij
moeten hen de juiste wijze geïnterpreteerd om een correct begrip van de waarheid. Verkeerde
conclusies kunnen leiden tot falen en persoonlijke ramp.
[27] Het woord 'dingen' bedoelen we alle entiteiten en evenementen. Dit omvat natuurlijk niet Allah.
[28] Er is niets mis in acteren op basis van deze definitie voor praktische doeleinden in onze
wereldlijke zaken, omdat ze nuttig zijn voor met vermelding van "hoe" wat we waarnemen is.
[29] Hier bedoelen we hoofdzakelijk de "kennis" dimensie van het geloof van het woord. Dit woord
bevat de betekenis van "vertrouwen" ook.
[30] In dit verband door het concept "zichtbaar" bedoelen we dingen die we zien en die vergelijkbaar
zijn met wat we zien.
[31] In dit verband door het begrip "onzichtbare" bedoelen we dingen die niet vergelijkbaar zijn met
wat we zien.
[32] Iedereen erkent het belang van kennis, leren en zoeken over wat we niet weten. Dit is de reden
waarom vele wetenschappen voortdurend proberen te achterhalen van bits van wat onbekend is.
[33] Aan de andere kant, zoals in de Islam de waarheid bezet de centrale plaats die in harmonie met
is het zeer belangrijk. Onze acties in harmonie met de waarheid goede werken worden genoemd, en
ze zijn verplicht.
[34] Sommige zou kunnen zwaartekracht voor het niet een goed voorbeeld van het argument dat het
een van de onverklaarbare dingen bekritiseren. Echter, geen van de fundamentele feiten hebben
uiteengezet, met inbegrip van ruimte, tijd, leven... De dingen beschouwd als uitgelegd lijken altijd
verklaard worden door sommige mensen op basis van vele onverklaarbare en passieve fundamentals.
[35] Zij hebben binnen hun niveau oneindig aantal elementen die moeten worden in harmonie en zij
geen centrale organiserende macht onder hen hebben.
[36] Een alternatief zou zijn om te geloven in een enorme toeval voor deze harmonie. Natuurlijk
liever dergelijke een toeval als een verklaring in plaats van een centrale macht vereist een zeer
subjectieve en partijdige houding tegen deze centrale macht. Toeval vereist veel meer voorwaarden
als een verklaring voor deze harmonie in vergelijking tot een centrale macht. Stel je een persoon die
gelooft dat zijn laptop gevormd door een toeval in plaats van een elektronikabedrijf. In de volgende
delen zal er aanvullende analyse over toeval.
[37] Als onze definitie van zwaartekracht veranderingen door de tijd, gebruiken wij de verklaring
"ware gravitation" die deze relatie weerspiegelt en haar elementen zoals vastgesteld, uitgevoerd en
bekend als de Schepper. Dit is totaal verschillend in de toekomst van ons huidige begrip. Deze relatie
beschikt niet over een afzonderlijke, absolute en zelfvoorzienend bestaan.

[38] We gebruiken de droplet woord als alle verwante entiteiten als de atomen en de zwaartekracht
woord te nemen andere fysieke relaties als kromming van de ruimte-tijd...
[39] Zoals gravitons of kromming van de ruimte-tijd
[40] Zoals hun interactie met de atmosfeer of hun effect op de aarde
[41] Zoals de ruimte bezetten zij, hun relatie met de tijd, hun massa 's
[42] Zelfs als Allah zo'n plek hadden gemaakt, wenselijk waarschijnlijk niet voor ons leven.
[43] Evolutie, zwakke of sterke nucleaire krachten, singulariteit zijn enkele van de concepten die
vergelijkbaar is met de zwaartekracht in de bovengenoemde context.
[44]Kunt u overwegen dergelijke verwijzingen naar de verzen van Quran, hoofdzakelijk als
aanduidingen, niet als bewijzen op zich.
[45] De capaciteiten van het zien en horen van Allah zijn anders dan de onze en onvergelijkbaar.
Onze hoorzitting is bijvoorbeeld zeer beperkt in dat het hangt af van de golven en we kunnen alleen
bepaalde frequenties te horen.
[46] Laten we een zeer vereenvoudigde wiskundig voorbeeld geven voor de lezer die geïnteresseerd
is in de wiskunde: laat 1 /x worden de waarschijnlijkheid van het bestaan van een planetaire systeem
wanneer ziedaar uitsluitend 1 bedrag per eenheid van massa in het heelal onder andere
omstandigheden weerspiegeld door x zit. Dan als er m bedrag van massa in het heelal, de
waarschijnlijkheid van het bestaan van een planetaire systeem zal m* 1 /x. Dus als m groter is, de
waarschijnlijkheid van het bestaan van een planetaire systeem hoger is. Nu laten we echter ook de
waarschijnlijkheid van het bestaan van m hoeveelheid massa: als 1 /y is de waarschijnlijkheid van het
bestaan van 1 eenheid van massa, dan de waarschijnlijkheid van het bestaan van m hoeveelheid
massa zal 1 / (m*y). Dus als wij dit in de eerste vergelijking integreren, dan is de kans op het bestaan
van een planetaire systeem zal worden: (1 / [m*y]) * (m* 1 /x) = (1 /x) * (1/y) = 1 / (x*y) een stijging
van de massa of andere soortgelijke dingen in het universum verhoogt dus, niet de ultieme kans op
het bestaan van een planetaire systeem. (We ervan uitgegaan dat de waarschijnlijkheid van een extra
bedrag van massa en het effect daarvan op de waarschijnlijkheid van het bestaan van het planetaire
systeem gelijk zijn. We hebben nagelaten vele andere vereisten voor een planetaire systeem.). De
veelheid van dingen vergroot dus niet de totale ultieme waarschijnlijkheid op geen enkele manier. En
het helpt niet dat toeval.
[47] In wezen Joden en christenen
[48] Hier is het concept van god wordt gebruikt als een zeer algemeen concept met de ware god en
de valse goden.
[49]In feite elke bewuste persoon handelt alsof hij in god gelooft. Bijvoorbeeld mensen eten, drinken
en werken... alsof ze vertrouwen in iets dat zal ze wonen de volgende uur. Mensen verwachten dat
de zon opkomen de volgende dag... Mensen proberen te begrijpen hun omgeving alsof er sommige
superieure macht inzake dingen met elkaar...

[50] Partners van welke aard ook koppelen aan Allah is de grootste zonde, want dit het grootste
onrecht tegen Allah en tegen zichzelf is. En dit kan verminderen de waarde van iemands goede
daden. Wanneer een pleegt op deze zonde, hij verwerpt de gever van miljarden gunsten, verwerpt
hij de waarheid, en hij verwerpt alle hoop en bedanken. Nogmaals zo iemand bedenkt een
tussenpersoon tussen hemzelf en zijn Schepper en hij verwerpt de gelegenheid om direct contact
met hem.
[51] Als er geen bekering
[52] Echter, zoals we beperkingen in de waarneming en analyse hebben, moeten we enige
voorzichtigheid met betrekking tot sommige van onze conclusies hebben.
[53] Deze functie van het universum is ook te wijten aan de eenheid van de maker en de Sustainer en
naar zijn hand.
[54] Wij kan niet uitleggen het heden met het verleden, omdat de huidige een verleden op zich bevat,
en het verleden is van dezelfde aard als het verleden die in het heden bestaat.

[55] Hij is onafhankelijk van alle, hij hoeft niet iets; hoewel al afhankelijk van hem zijn, al moet hem.
[56] De hemelen en de aarde
[57] Deze liefde en de vreugde van het zijn de grootste liefde en vreugde voor een moslim. De liefde
voor Allah permanent, ononderbroken is, geconcentreerd, effectieve (in dat het produceert gevolgen
in goede daden), intens en ondersteunde met logica. Zoals Allah zegt:
Zie, in de herinnering van Allah harten vinden tevredenheid
(Quran: 13/28).
[58] Zie deel 8.4 over lijden en kwaad.
[59] Een engel in de hel
[60] Hoewel we het woord fase met betrekking tot de huidige gebruiken en de volgende fase, ze
waarschijnlijk niet worden beschouwd als onderdelen van hetzelfde tijdsbestek.
[61] Dankzij de ontdekkingen in de laatste eeuwen weten wij vandaag dat elke persoon een unieke
vingertop patroon heeft.
[62] Gelieve te noteren dat hier verklaren wij dingen in het kader van de mens en het hiernamaals.
Zoals in andere delen, elk schepsel in de huidige wereld is ook de dienaar van Allah en gedraagt zich
ook in dit opzicht en zij ervaren de gunsten en bevoegdheden van Allah in vele dimensies.
[63] Wanneer het woord 'Waarheid' wordt gebruikt als een naam van Allah, weerspiegelt het de
bevoegdheden en de kenmerken van Allah als de enige bron van om het even wat die kan niet
worden ontkend. Wanneer het wordt gebruikt als een algemene woord, wordt het meestal gebruikt
om te vertegenwoordigen de ware kennis over iets die onafhankelijk is van andere personen dan
Allah.

[64] Alles wat bestaat of gebeurt heeft goddelijke gevolgen. Allah nodigt uit tot de juiste manier, en
niet om te reageren op deze uitnodiging heeft gevolgen in deze wereld en in het hiernamaals.
[65]Als Allah Beneficent is, zou de essentie van de overtuiging waarmee hij ons nodigt ons zijn
gelukkig in deze wereld ook helpen. Zij zou in harmonie met onze eigen natuur die is het best bekend
door Allah. We zien inderdaad dat het geloof in het hiernamaals draagt veel bij aan ons geluk. Een
verwachting nooit om te geloven in het Hiernamaals slechts voor een praktische wereldse winsten
uit het geloof; maar men mag verwachten dat de gevolgen van het geloof vereist door de weldadige
Allah zou nuttig zijn in dit leven ook.
[66] De naam van een duivel
[67] Hoewel de boodschappers de beste voorbeelden voor ons zijn, zijn ze niet de enige voorbeelden.
Allah geeft ons ook voorbeelden dan de boodschappers. Bijvoorbeeld, soms hun vrouwen, hun
volgelingen, hun vaderen en anderen worden ook weergegeven als positieve of negatieve
voorbeelden. Er zijn ook veel negatieve voorbeelden zoals farao aan wie profeet Moses (de vrede is
op hem) werd verzonden. Wij moeten voorkomen dat als die negatieve voorbeelden.
[68] Voor meer informatie over dergelijke profeteert, zie deel 8.6.
[69] Tenzij anders vermeld, zijn de citaten uit de Bijbel afkomstig uit de koning James Version.
[70] Dit was ook een buitengewone aspect van Quran: een boek dat bestaat uit ongeveer 600
pagina's, werd uit het geheugen wordt gereciteerd door een persoon die niet lezen of schrijven iets
in zijn hele leven; in dit boek werd gezegd dat dit boek in zijn geheugen was gebracht door Allah; Hij
was het reciteren gedeeltelijk ten minste vijf keer per dag en getest; en hij was aanraden van
anderen te registreren en te onthouden.
[71] Letterlijk "de geest van de waarheid" Hoewel het is veranderd in de vertalingen als "the spirit
van de waarheid".
[72] Hoofdstuk
[73] In het volgende gedeelte worden enkele voorbeelden gegeven.
[74] De Thora
[75] Daarom in de Islam kan ernstige eenieder vinden zijn manier met de hulp van Allah en met de
Quran als hij inspanningen besteedt. Ook dankzij de voldoende zijn niveau van details in de Quran, de
verschillen tussen de coupures onder of in direct verband met de Islam over de secundaire
problemen, of problemen die geen betrekking hebben tot de Islam.
Bijvoorbeeld, zijn alle van de grote vier Sunni sekten aanvaardbaar voor de andere Sunni sekten. De
meningsverschillen betreffen voornamelijk de problemen opgelost die niet van invloed op de
essentie van de gebeden: bijvoorbeeld de aanhangers van deze sects uitvoeren wierpen Quran
recitatie in de gebeden. Echter, in een van hen een persoon kan niet worden vereist om toe te treden
zijn handen terwijl je tijdens het gebed, terwijl in de andere dit overwogen kan worden om beter.
Dus mogen de aanhangers van beide sekten verrichten hun gebeden samen in de leiding van de

aanhanger van de andere sekte. Maar in vele religies de aanhangers van verschillende denominaties
in de dezelfde religie kunnen zelfs worden aanbidden verschillende goden of vormen van god.
Weer vanwege de scherpte van de Koran en haar gemak zijn de verschillen tussen alle denominaties
van de Islam zeer weinig binnen het totaal.
Aan de andere kant, dankzij het voldoende niveau van details in de Quran, kan elke persoon
onderscheiden als een bepaalde overtuiging tot de Islam of niet behoort. Elementen van
overtuigingen of acties die worden niet uitgelegd in de Quran betrouwbare hadith of via deze, kan
dus gemakkelijk worden geclassificeerd als culturele, etnische, persoonlijke of politieke kwesties die
geen betrekking hebben tot de Islam, hoewel sommige mensen beweren dat ze zijn islamitische.
Er kunnen altijd mensen die beweren dat enkele persoonlijke ideeën in naam van de Islam. Elke
Moslim zou moeten vragen worden gegeven een consistente uitleg maken naar de Koran of met
betrouwbare hadith met betrekking tot het idee dat hij is niet duidelijk over.
[76] Voor bepaalde zie punten in gedachten te houden tijdens het lezen van de Koran deel 8,7.
[77] Het volledige vers is als volgt:
Zeg (Mohammed), "Ik ben slechts een mens zoals jij; het is aan mij geopenbaard dat uw god één God
is. Dus wie hoop voor de ontmoeting met zijn heer hem laten rechtvaardige werk doen en niet
koppelen in de aanbidding van zijn heer iedereen."
(Quran: 18/110)
[78] Letterlijk "de geest van de waarheid" Hoewel het is veranderd in de vertalingen als de geest der
waarheid.
[79] Opmerking dat de Koran is gekomen uit de mond van slechts één persoon die leefde 1400 jaar
geleden, die nooit gestudeerd in elke school, die niet te schrijven, noch iets gelezen. Het was ook een
boek geschreven in een dergelijke omgeving waar schrift werd geschreven op de huiden van dieren
en andere soortgelijke eenvoudige materialen.
[80] In de laatste decennia die werd ontdekt dat het water van sommige zeeën als de Middellandse
Zee en de Atlantische Oceaan niet dankzij een fysieke karakteristiek samensmelten genoemd
"surface tension". Deze eigenschap was niet bekend op het tijdstip van de Helderziende Muhammad
(de vrede is op hem).
[81] Getranscribeerd als "Kadar", "kader" of "qadar" uit de oorspronkelijke tekst van de Koran. De
verordinatie woord wordt ook gebruikt als synoniem voor het lot van het woord.
[82] Noah (de vrede is op hem)
[83] Hemel
[84] Terwijl het bevat de toekomst

[85] De rampen in unidirectioneel dienen als voorbeelden die laten zien wat er zou gebeuren zonder
de genade van Allah, die ons laten zien dat Allah kan alle dingen doen, die zien laten dat zoiets
kunnen gebeuren in het hiernamaals. Voor meer details in dit verband over Zie relevante deel 8.4.
[86] Of standvastig
[87] Dit betekent echter niet dat iedereen die gelooft dat hij moslim is is verre van deze ongewenste
kenmerken. Elke Moslim bidt ook aan Allah zodat hij en zijn geloof zijn geaccepteerd door hem. Dit
betekent niet dat beide dat Allah gidsen voor Islam "alle mensen", die de goede kenmerken hebben
omdat voor ware geloof er ook andere factoren zijn. Een van hen is de blootstelling aan de
boodschap van Allah, die is ook een voorwaarde voor verantwoordelijkheid in de ogen van Allah,
zoals we in het volgende vers zien:
En nooit zouden We straffen totdat wij een boodschapper gezonden. (Quran: 17/15).
[88] Dus hoe slecht de situatie van iemand met wie Allah die zo weldadige is is niet verheugd zou zijn?
[89] Sommigen geloven dat "alle verschillende overtuigingen inderdaad op hetzelfde moment zijn
misschien". Dus voor deze mensen, is dit geloof evenzeer waar in vergelijking tot het geloof "alle
overtuigingen niet mag waar tegelijkertijd"?
[90] De gehele Quran die werd geleerd om hem en dit boek was in zijn geheugen, en zijn acties als
voorbeelden voor de hele mensheid sommige belangrijke elementen van de waarheid met hem
waren.
[91]Onze bewuste acties zijn in Mohammedanisme in grote lijnen ingedeeld in vijf groepen: het
eerste bestaat uit de verplichtingen zoals Zakaat, terug te betalen schuld, of verplichte dagelijkse
gebeden. Niet uitvoeren van de verplichtingen wordt beschouwd als zonde en straf vereist tenzij
vergeven door Allah. De tweede groep bestaat uit acties die niet in de eerste groep maar die worden
aanbevolen of uitgevoerd door de messenger zoals de extra onderdelen van het dagelijkse gebed;
deze helpen krijgen het plezier van Allah. De derde groep bestaat uit neutrale activiteiten zoals eten.
De vierde groep bestaat uit onaangename besluiten, die activiteiten niet duidelijk verboden door
Allah en meestal tegen de aanbevelingen van de boodschapper zijn zoals te laten de nagels te lang
krijgen. De vijfde groep bestaat van zonden; Dit zijn de gedragingen verboden en worden gestraft
zoals moord, diefstal of drinken bedwelmende middelen. Om te doen de positieve en neutrale
activiteiten op passende wijze en met het doel om het plezier van Allah en zich te onthouden van het
doen helpen slechte daden ons dichter bij Allah, de oorzaak van de negatieve acties ons verre van
Allah krijgen.
[92] Of goede werken.
[93] In deze context betekent pijler essentieel.
[94] Alle daden hebben niet hetzelfde gewicht in die aangeeft hoe goed we zijn. Een classificatie van
de daden kan worden als die welke rechtstreeks verband houden met Allah en voor degenen die
naar anderen. Hoewel al van de daden belangrijk zijn, zijn onze daden die rechtstreeks verband
houden met Allah heel bijzonder vanwege de zeer kenmerken van Allah. Bijvoorbeeld, stel je een
persoon voor wie zijn moeder deed veel goede dingen. Dan wanneer zijn moeder een klein ding van

hem vraagt zegt hij dat hij haar niet herkent. Hij beweert echter te doen veel goede dingen voor
anderen en een goed persoon. Dit is zeker een slechter akte in vergelijking met zijn afwijzing van
iemand anders. Maar de miljarden van de gunsten van de Schepper niet te vergelijken met wat de
beste moeder voor haar kind doen kan. Dus moet iedere persoon die niet de zorg over het kiezen van
zijn Schepper herkennen en over alles wat zijn schepper vraagt heroverwegen hoe betrouwbaar zijn
zijn goede daden als indicatoren van zijn goedheid. En Allah kent beste onze bedoelingen. Zoals we in
het bovenstaande voorbeeld zien, is ons gedrag direct met betrekking tot onze Schepper de grootste
indicator over die goed is en die is kwaad. Want er is niemand buiten Allah die zo veel grote gunsten
geeft; Wie verdient dank, loyaliteit, liefde; Wie heeft kennis, middelen en autoriteit om te bepalen
van het goede en het kwade. Zonder zijn gezag kan iedereen beweren te zijn goed voor vele redenen,
hoewel ze kwaad zijn.
Daarom kan een persoon beweren om dankbaar terwijl hij zijn Schepper die gaf hem grote gunsten
heeft verworpen? Kan een persoon beweren ootmoedig te zijn terwijl hij heeft verworpen om te
buigen voor zijn schepper?Kan een persoon gewoon terwijl hij de gunst van zijn schepper heeft
genomen zonder terug te betalen voor hen wat hij vroeg in ruil of zonder het vragen om vergeving
beweren?
[95] Soms gehoorzamen Allah kan schadelijk zijn voor een bepaalde persoon op korte termijn in
wereldlijke bewoordingen vanuit een smalle perspectief: bijvoorbeeld vanwege zeggen de waarheid
kan men een winstgevende bod verliezen. Echter, in wezen en in totaal obeying Allah zal altijd goed
in wereldlijke bewoordingen als goed.
[96] Maar vanwege de onvervulde verantwoordelijkheden een sterke persoon in wereldlijke
bewoordingen kunnen ook inferieur aan een zwak persoon in de ogen van Allah. Dus, wordt rijk of
arm zijn niet de ultieme factoren om het plezier van Allah.
[97] In het Arabisch "Shahadah"
[98] We gebruiken de term dagelijks gebed (salah) in een zin anders dan smeekbede (duaa). Het
dagelijkse gebed bevat sommige smeekbeden, maar het is meer dan deze smeekbeden. Een moslim
mogen verrichten aanvullende gebeden zeer gelijkaardig aan dagelijkse gebeden dat we uitleggen in
dit deel. Ze zijn allemaal nuttig op een vergelijkbare manier.
[99] De eindtijd van een gebed is niet altijd de begintijd van het volgende gebed. Het is beter om het
uitvoeren van deze gebeden in de vroege delen van de relevante tijdstip haken.
[100] De netheid is zeer belangrijk in de Islam. Dit is waarom wij onze schoenen verwijderen wanneer
we de moskeeën invoert. Een andere reden voor het verwijderen van schoenen in de moskeeën is
het respect voor de moskeeën die speciaal zijn zoals ze in wezen voor de gedachtenis aan Allah zijn.
[101] In alle gebeden is intentie belangrijk. Net voor de dagelijkse gebeden de intentie uitgesproken
door wie bidt.
Het gebed moet alleen om het plezier van Allah. Het kan een ernstige zonde, anders, zelfs als een
gebed voor Toon gedaan vormen.
[102]'Allahu Akbar"in het Arabisch. Dit heet "Takbeer".

[103] Meer letterlijk 'met'
[104] Het bijbehorende woord "Hamd" in de oorspronkelijke tekst heeft de betekenissen van zowel
lof en dank.
[105]Dit is voornamelijk te wijten aan praktische redenen; bijvoorbeeld kan er veiligheidsproblemen
op sommige plaatsen waar het wellicht niet veilig voor een vrouw om te lopen naar de moskee in
duisternis vóór zonstijging of vroeg in de nacht. Of een moeder kan niet zitten kundig voor haar kind
laat en ga naar de moskee. Zo kunnen de vrouwen hun dagelijkse gebeden uitvoeren thuis of in hun
kantoren. Daarom is er in moskeeën in het algemeen minder ruimte voor dames. Om dezelfde
redenen zijn de imams van mannen.
[106] Om praktische redenen, in vele moskeeën zijn er permanente imams toegewezen door de
regering die ook direct of indirect verantwoordelijk voor het onderhoud zijn, reiniging, veiligheid...
van de moskeeën. Ze ondergaan om te worden toegewezen als een permanente imam sommige
examens. Ze zijn net als iedereen, en ze kunnen niet beweren dat alle privileges in de ogen van Allah,
ze zijn niet tussenpersonen tussen een persoon en Allah. Voor bijvoorbeeld als imam is niet aanwezig
in zijn moskee om een bepaalde reden, iemand anders die hoe weet te bidden hem vervangen kan.
De plaats waar de imam in de voorkant bidt wordt genoemd de "Mihrab"; de hoge plaats rechts van
de mihrab, over het algemeen met trappen waar hij preken voor vrijdag gebeden geeft heet de
"Mimbar". De plaats waar demuazzins (bellers tot gebed) oproep tot gebed in de moskee is "Muazzin
de Mahfil" genoemd. Al deze worden gebruikt om praktische redenen.
[107] Wat de imam doet anders dan anderen is in wezen de extra intentie om te leiden van het
gebed en de verklaringen van de overgang als "Allah is het grootste" hardop zeggen zodat iedereen
ze horen kan en samen in harmonie en orde kan bidden.
[108] Dit is het vergemakkelijken van de concentratie in Allah en om te voorkomen dat de potentiële
afleiding vanwege de gevoelens jegens het andere geslacht.
[109] De buitensporige liefde voor de tijdelijke en het verzuim van de eeuwige zorgt ervoor dat de
huidige onrechtvaardige situatie op de aarde. Ook is de arrogantie van het bezitten van overdreven
dingen die niet afkomstig van ons zijn een extra factor voor de huidige situatie zoals in het voorbeeld
van een zondaar wiens woorden zijn genoteerd in de Koran:
Hij zei: "Ik was alleen gegeven vanwege de kennis die ik heb". (Quran: 28/78)
De waarheid is echter anders zoals vermeld in het volgende vers:
'En Allah u en wat u heeft gemaakt.
(Quran: 37/96)
[110] Een Moslim wordt aanbevolen om snel buiten Ramadan ook. Maar dit is niet verplicht.
[111] Een persoon in de buurt van de koning en gemachtigd door de koning met belangrijke
autoriteiten.

[112]Een van deze gebeden is het offer van bepaalde soorten dieren. Met het offer getuige we zijn
van de gunsten van Allah aan ons vanuit een ander perspectief. In normale tijden we eten vlees of
planten, maar we kunnen niet het gevoel dat sommige levende wezens hun leven voor ons verliezen.
Door offer voor ons deze gevoelens. Opnieuw door offer, zien we dat op een dag zullen we ook
verliezen ons huidige leven. En we zien dat we niet arrogant zijn moeten en dat onze wereldse kant
tijdelijke is, zoals we bijvoorbeeld in de wereldse kant van de lammeren zien. En we zijn getuige van
dat wat we eten, wat wij drinken en de gevolgen daarvan in ons lichaam komt ten einde en dat zij
weinig belang in de ogen van Allah hebben. In het volgende vers is er een verwijzing naar dit:
Hun vlees zal niet bereiken van Allah, noch zal hun bloed, maar wat hem bereikt is vroomheid van u.
Dus hebben We hen onderworpen aan u dat u voor dat waarnaar hij heeft geleid; Allah kan
verheerlijken en geeft goede tijdingen aan de doeners van goed.
(Quran: 22/37)
[113] Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) stierf in 632 A.D. in Medina/SaoediArabië en zijn graf is er.
[114] Er zijn veel mensen die zeggen dat ze niet geïnteresseerd zijn in wat we ervaren waarom
gebeurt. Ze zeggen dat ze alleen geïnteresseerd zijn in "hoe" dingen gebeuren. Dit kan echter op een
bepaalde manier riskante: Stel je een dag je wakker en je ziet voor uw deur een luxe auto, met
sleutels en een licentie in uw naam en een opmerking dat deze auto is van jou. Als u alleen
geïnteresseerd in weten hoe om te rijden of hoe het daar kwam, en niet geïnteresseerd in waarom
het was jouwe, wat de redenen, de toekomstige gevolgen zijn van de opvang, kunt u een slechte
situatie geconfronteerd. Misschien de persoon die gaf het houdt u zeer veel, maar misschien de
persoon die gaf het aan u zal vragen iets in ruil daarvoor; of misschien de auto was gestolen en
misschien wil de persoon die gaf het problemen voor u veroorzaken. Een dankbaar persoon zal in
ieder geval proberen om erachter te komen wie gaf het minste om te bedanken voor het. Dus is in
ieder geval het noodzakelijk om te proberen om erachter te komen waarom wat we waarnemen
gebeurt en waar al deze gunsten vandaan te doen, en wat kan worden de relevante gevolgen
verwacht.
[115] De relatie tussen het karakter en overtuiging betekent niet dat iedereen die zegt dat hij gelooft
dat volledig heeft het noodzakelijke karakter. Dit is zo omdat ten eerste Islam is ook een reis waarop
we ons tekens verbeteren; Ten tweede is het teken slechts een van de factoren die tot geloof leiden.
[116]Bovendien bijvoorbeeld thij comfort van ongeloof in iemand wie superieure is kan leideneen
persoon die houdt van de huidige overdreveneen all-kenner God verwerpen. Geen
verantwoordelijkheid geen verantwoordingsplicht, geen verplichting voor gebeden, geen
beperkingen in het genieten van van de huidige leven, daarom de wens om volop te genieten van dit
wereldse leven zijn belangrijke motieven te verwerpen een verstandig superieure macht van wie
men zou vrezen, vanwege wie men verantwoordelijk zou voelen.Dus elke persoon kan worden onder
de invloed van dergelijke elementen van zijn karakter.
[117] Het objectieve onderscheid van goed en kwaad in deze wereld, vereist daarom een persoon om
te worden uitgenodigd om te geloven zonder gedwongen door het zien of op andere wijze, zodat

zijn/haar persoonlijkheid kan correct weerspiegeld worden in zijn daaruit voortvloeiende
geloof/ongeloof.
[118] Al -Bukhaari, Muslim
[119]Te volharden, om patiënt te zijn
[120] Allah
[121] In tegenstelling tot de gepolariseerde begrip van alles in een aantal hedendaagse benaderingen,
in de Islam, alles is onderdeel van het plan van de Wise Allah en alles is onderdeel van een systeem.
Daarom heeft elke identiteit worden gerespecteerd en erkend.
[122] Dit is niet vereist wanneer in dezelfde locatie, bijvoorbeeld thuis zijn er alleen bepaalde
mensen vermeld in Quran zoals hun broers, ooms, vaders...
[123] De oorzaak hiervan is meestal beschouwd als het feit dat mannen over hun toekomstige
partner van verder weg in vergelijking met vrouwen beslissen.
[124] Bijvoorbeeld herinneren hoe aantrekkelijk vrouwen naast auto's in een auto beurs zijn
geplaatst.
[125] Dit is een term die gebruikt wordt voor de sjaal of de vereiste onderdelen van kleren volgens de
Islam. In wezen betekent dit gordijn of partitie.
[126] Dit is het vrouwelijke gebruik van 'hen' in de oorspronkelijke tekst in het Arabisch.
[127] Dit is het vrouwelijke gebruik van 'hen' in de oorspronkelijke tekst in het Arabisch.
[128] Het woord in de oorspronkelijke tekst is "hijab".
[129] In vrouwelijke vorm in Arabic in de oorspronkelijke tekst.
[130] In de Islam is echtscheiding legaal.
[131] Het zou nuttig zijn hier uit te leggen het volgende vers dat wordt soms verkeerd begrepen:
Mannen zijn verantwoordelijk voor vrouwen door [initiatiefrecht] wat Allah heeft gegeven een meer
dan de andere en wat ze uitgeven [voor onderhoud] van hun rijkdom. Dus rechtvaardig vrouwen
devoutly gehoorzaam zijn, zou bewaken in [van de echtgenoot] afwezigheid van wat Allah hen
hebben bewaken. Maar die [echtgenotes] van wie je ziek bang gedrag adviseren hen; verlaten hen in
bed; en hen te slaan. Maar als ze gehoorzamen, zoeken naar geen middelen tegen hen. Inderdaad,
Allah is ooit verheven en Grand.
(Koran: 4/34)
Normaal zijn mensen vriendelijk en voorzichtig over familieleden. Er zijn echter ook gevallen waar
vrouwen angst van de ill van hun echtgenoten of vice versa voert. Er zijn ook vrouwen die hun
echtgenoten zonder geldige reden die objecten naar hen, die kick gooien, die sloeg onderdrukken,
wond die hen die terreur en wanorde in de familie veroorzaken, hoewel hun echtgenoten deed niets
verkeerd, of misschien omdat ze gewoon niet kon veroorloven iets. Helaas zou dergelijk slecht

gedrag soms veroorzaken sommige uitzonderlijke acties weergegeven door mannen om
echtscheiding of privé-familie aangelegenheden aan de buitenstaanders; bloot te voorkomen of voor
zelfverdediging, enzovoort als andere stappen vermeld in het bovengenoemde vers kan niet
produceren een positief resultaat.
Allah beveelt mannen te zijn soort richting van vrouwen, en de praktijk van Muhammad van de
Helderziende (de vrede is op hem) die nooit geweld tegen zijn vrouwen die boos hem soms gebruikt
deze bestelling bevestigt.
Aan de andere kant, als dergelijke wangedrag tegen vrouwen gebeurt, kunnen ze natuurlijk ook
gebruiken bepaalde maatregelen vermeld in het bovengenoemde vers tegen hun echtgenoten. Of in
geval van ongehoorzaamheid namens hun echtgenoten de vrouwen kunnen eveneens handelen
zoals aanbevolen in het volgende vers:
En als een vrouw angsten opstandigheid of -ontwijking in haar man, er is geen zonde op hen als zij
voorwaarden van regeling tussen hen maken en afwikkeling is het beste. En nu in [mensenzielen] is
gierigheid. Maar als je goed doen en vrees Allah dan inderdaad Allah is ooit, met wat je doet,
vertrouwd.
(Koran: 4/128)
Opnieuw moeten wij constateren dat het woord "strike" in het vers 4/34 ook "onderscheiden" en
vertaalde ook door sommige vertalers betekent. Deze betekenis is parallel met de volgorde van Allah
om te leven in vriendelijkheid met vrouwen, zoals in in vers 4/19 van de Koran. Deze zin is ook
parallel met de feiten die bij bepaalde gedragingen van de vrouwen van de Helderziende Muhammad
(de vrede is op hem) Allah aanbevolen hem om hen vrij door echtscheiding in goedheid als zij zo dit
wensen zonder aan te bevelen hem toe te passen van iedere vorm van geweld. Deze zin is ook in
harmonie met het feit dat Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) ten zeerste
ontraden gebruik van geweld op vrouwen.
[132] Dagelijkse gemiddelde mensen gestorven als gevolg van deze oorlog, die 6 jaar duurde was
ongeveer 30.000
[133] Niemand kan hem te reageren, zelfs als hij onrechtvaardig was voor nodig.
[134] Als iemand dit potentieel niet heeft, dan is hij niet verantwoordelijk.
[135] Degenen die serieus zijn uitgeschakeld en hebben niet de mogelijkheid om zal zijn
uitzonderingen. Deze mensen worden niet beschouwd als verantwoordelijke in de Islam.
[136] Eigenlijk om te zien de fysieke, chemische of biologische gebeurtenissen, zoals de
gebeurtenissen slechts mechanische en blind is slechts een zeer beperkte aanpak zoals wij het
begrijpen van het volgende vers:
De zeven hemelen en de aarde en wat er in hen verheerlijken hem. En er is niet een ding, behalve dat
het [Allah] door zijn lof verheft, maar u niet begrijpen hun [weg van] verheerlijking. Inderdaad, is hij
ooit verdraagzame en vergevingsgezind. (Quran: 17/44)

[137] Dit is het gevolg van de kenmerken van Allah als "de wijze", "de Beneficent". Anders zou het
tegenovergestelde ook zijn gebeurd.
[138] Let op: Beschouw deze similitude niet als een beschrijving van de kenmerken van Allah maar
overwegen net als een voorbeeld om te helpen overwinnen onze beperkingen in kennis. Dit is slechts
een voorbeeld te geven van een idee in gemeenschappelijke concepten aan degene die niet
vertrouwd met de concepten van de Islam is. Wij hebben niet het gezag en de kennis om te
categoriseren de kennis van Allah als degene met betrekking tot het heden en de met betrekking tot
de toekomst of zijn weten als een historisch feit. Als Allah onvergelijkbaar is, is zijn kennis ook
onvergelijkbaar. We weten niet de persoon van Allah met uitzondering van wat relevant en
geïntroduceerd door hem aan ons is. Allah weet het beste.
[139] Valse goden
[140] Let op: het is natuurlijk niet mogelijk om te definiëren van de handelingen van Allah door onze
zeer beperkte concepten van tijd. Daarom deze als voorbeelden die bestemd zijn om te geven een
zeer breed begrip of wat stof tot nadenken geven.
[141] Abraham (de vrede is op hem)
[142] Omdat hun zonden zijn bekend.
[143] Achtereenvolgens de dichtstbijzijnde grote godsdienst om Mohammedanisme is Christendom,
en het is een bekende religie. Zo geeft de vergelijking tussen het christendom en de Islam een idee
over het verschil van de Islam van andere godsdiensten ook. Zoals jodendom veel
gemeenschappelijke punten met de Islam en het christendom heeft, zullen we bepaalde
vergelijkingen te nemen evenals jodendom. Aan de andere kant, gedeeltelijk 3.1.1.1 we een
algemene vergelijking gemaakt over de essentie van de Islam en de essentie van andere religies.
[144] Sommige van de Christenen begrijpen het concept van god, zodat er slechts één god, JesusChristus wordt slechts een mens en een boodschapper. We zullen deze groep in onze vergelijking
weglaten als ze niet de meerderheid.
[145] Jezus Christus zegt in John 14/28 dat zijn heer groter dan hij is.
[146] Zowel vóór als na de komst van Quran zijn er de volgende verschillende overtuigingen over de
dood van Jesus-Christus (de vrede is op hem). Sommigen geloofden dat iemand anders in plaats van
Jezus werd gekruisigd. Sommigen geloofden dat hij werd gezet op het Kruis, maar hij dood er niet
was. De meerderheid van de christenen geloven dat hij aan het Kruis werd gedood. In ieder geval,
zelfs wanneer wij de evangeliën lezen, lijken er veel vragen over of Jezus gekruisigd werd of niet:
bijvoorbeeld: "Mijn God, mijn God, waarom u mij verlaten?" als vermeld in Matthew/27/45-47 en
Mark/15/34-35 hoe de laatste oproep en de woorden van een boodschapper zoals Jezus Christus zou
kunnen zijn? Hoe kon hij dan sterven aan het Kruis in drie uur, terwijl de andere twee personen met
hem leven hoewel in dezelfde situatie waren, en hoewel het kan duren tot 9 dagen voor sommige
personen aan een Kruis sterven? Waarom de Romeinse Prefect Pontius Pilatus was verbaasd
wanneer er wordt gezegd dat hij dood was? Waarom getwijfeld Joden zijn dood? Waarom er was
zelfs veel verklaringen dat hij leefde na de kruisiging (Mark/16/11). Opnieuw tonen enkele

filologische studies aan dat het woord "kruis" niet in de tijd van Jezus Christus deed betekent dat de
vorm die christenen vandaag voorstellen.
[147] In sommige denominaties van het christendom, Mary (de vrede is op haar) ook wordt
aanbeden, als ze wordt beschouwd als de moeder van god.
[148] Door dergelijke vragen in het christendom zijn er denominaties die veel zelfs in de
fundamentals verschillen.
[149] Daarom moet iedereen die de waarheid zoekt allereerst beslissen over zijn methodologie.
Bijvoorbeeld, neemt hij een methode gebaseerd op logica of de aanvaarding zonder twijfel? Via de
tweede methode het waarschijnlijk gemakkelijker zal worden om te beslissen, maar zal er geen
enkele reden in leven en anderen uit te nodigen, omdat alle andere religies dat deze manier gekozen
precies dezelfde geldigheid hebben. Bovendien zal de laatste zijn minder veilig is als het niet
voldoende zal worden besproken.

[150] Letterlijk "de geest van de waarheid" Hoewel het is veranderd in de vertalingen als de geest der
waarheid. Dit concept, als het echt bestond in de oorspronkelijke tekst van het evangelie, kan
verwijzen naar de Koran die in het geheugen van Muhammad van de Helderziende (de vrede is op
hem) zoals de geest en de waarheid namen van Quran zijn. Of misschien het verwijst naar de
kwaliteiten van Muhammad van de Helderziende die kreeg de bijnaam als 'Betrouwbaar' of
'Getrouw'.
[151] Sommige Christenen kunnen overwegen de voorspelde persoonlijkheid als de Heilige Geest.
Zien veel zonden begaan in de christelijke wereld - het gebeurt in andere godsdiensten ook-, de
functionaliteit in termen van begeleiding van een Heilige Geest, beschouwd als deel van god, is
echter moeilijk te begrijpen. Als het is opgevat als een geest over de kerk, dan zou de bemiddelende
functie van de kerkelijke clerus en haar privileges worden bevestigd binnen het christendom; maar in
de Islam zo'n bevoorrechte groep in deze wereld in de ogen van Allah is niet aanvaardbaar. Nogmaals,
als de voorspelde persoon wordt beschouwd als de Heilige Geest, dan het zou spreken van zichzelf;
Waarom een zogenaamde deel van god niet zou kunnen spreken van zichzelf, en zou zeggen alleen
wat hij hoort? Als de voorspelde persoon de Heilige Geest is, dan zou niemand duidelijk kunnen
zeggen dat de drie goden een god in dezelfde tijd. In dit geval zou er drie goden. Bovendien, als de
Heilige Geest leidt als het gaat, wat zou er gebeuren voordat het kwam?
[152] Volgens de Islam profeteerde Jezus Christus (PBUH) over Helderziende Muhammad. Voor
moslims, de ontvangst van het bericht van Jesus-Christus door zijn gemeenschap was dus niet zo
volledig als de ontvangst van het bericht van Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hen).
[153] Na de Koran door middel van Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) er komen
niet elke heilige boeken ondersteund door duidelijke wonderen zoals degenen die met hem, Mozes
en Jezus Christus (de vrede is op hen).
[154] Tirmizi
[155] We uitgelegd profeteert over Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) in
Deuteronomium 18/18 en John 16/12-13 in onderdelen 3.4.2, 3.5.2.3 en 8.5.4 van dit boek, dus we

niet zal herhalen. We zullen onze uitleg alleen voor de oude en nieuwe Testament beperken, en we
zullen niet bespreken profeteert over Helderziende Muhammad (de vrede is op hem) in de heilige
boeken van andere religies.
[156] Als God niet beperkt met ruimte is, was dit niet de komst van God, maar de komst van God's
woord. En de volgende respectieve werkwoorden in de verzen verschijnen een volgen binnen een
plan.
[157] De verzen van 19/1-3 van de Exodus zijn als volgt: In de derde maand, wanneer de kinderen
van Israël waren uitgegaan uit het land Egypte, dezelfde dag kwam zij in de wildernis van Sinai. Want
zij van Rephidim vertrokken waren, en om de woestijn van de Sinai gekomen waren en had gegooid
in de wildernis; en er Israël kampeerden voordat de mount. En Mozes ging God, en de heer riep hem
uit de berg, zeggende: aldus zult gij zeggen naar het huis van Jakob, en vertel de kinderen van Israël
[158] De volgende verzen van de Bijbel Toon de koppeling van Jezus Christus (de vrede is op hem)
naar de locatie met de naam Seïr. De verzen van Joshua 15/1,10-12 zijn als volgt: dit dan was het lot
van de stam van de kinderen van Juda door hun families; zelfs op de rand van Edom was de wildernis
van Zin zuidwaarts het uiterste deel van de zuidkust. (…) En de grens van Baalah westwaarts tot
mount Seïrcompassed en doorgegeven aan de kant van mount Jearim, die Chesalon, aan de
noordkant, en ging naar Bethshemesh, en doorgegeven aan Timnah: en de grens ging tot de kant van
Ekron noordwaarts: en de grens werd getrokken naar Shicron, en doorgegeven langs om te
monteren van Baalah, en ging tot Jabneel; en het reilen en zeilen van de grens waren op de zee. En
de west-grens was om de grote zee en de kust daarvan. Dit is de kust van de kinderen van Juda
rondom volgens hun gezinnen.
De verzen van Matthew 2/1-6 zijn als volgt: nu toen Jezus in Betlehem van Judea in de dagen van
Herodes, de koning geboren werd, zie, er kwam wijzen uit het oosten naar Jeruzalem, zeggende:
waar is hij dat koning van de Joden is geboren? want we hebben gezien zijn ster in het Oosten, en zijn
gekomen om hem te aanbidden. Als Herodes de koning deze dingen had gehoord, was hij onrustige,
en alle Jeruzalem met hem. En wanneer hij de belangrijkste priesters en de schrijvers van het volk
samen hadden verzameld, hij eiste van hen waar Christus geboren zou moeten zijn. En zij zeiden tot
hem, In Bethlehem van Judea: voor dus het is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, in het
land van Juda, kunst niet de minste onder de vorsten van Juda: voor uit u komt een gouverneur, die
mijn volk Israël zal heersen.
[159] Vergeet niet de oproepen tot gebed gereciteerd hardop in de aarde, in duizenden moskeeën
elke seconde. Deze oproepen bevatten ook de naam van Muhammad van de Helderziende (de vrede
is op hem). Inderdaad de aarde was en is vol zijn lof, zoals geen ander menselijk wezen lof.
[160] Muhammad van de Helderziende (de vrede is op hem) werd geboren en woonde meestal
ontvangen de Koran voor het eerst op de plaats waar Ishmael woonde, namelijk de Paran regio.
[161] In het vers Genesis 25/13 de twee zonen van Ismaël (de vrede is op hem) heten Kedar en
Nebajot. Dit vers is als volgt: en dit zijn de namen van de zonen van Ismaël, door hun namen, volgens
hun generaties: de eerstgeborene van Ismaël, Nebajot; en Kedar, Adbeelen Mibsam,
[162] Een van de namen van de Koran is de geest. Het woord 'Spirit' wordt ook gebruikt voor de
engel Gabriël, die meestal de Koran aan Helderziende Muhammad gerelateerde (de vrede is op hem).

[163] Andere volken is een term die gebruikt wordt in de Bijbel in het algemeen voor de heidenen en
niet-Joodse mensen. Dit strookt ook volledig met het feit dat de mensen in die Muhammad van de
Helderziende (de vrede is op hem) werd geboren waren heidenen, en Helderziende Muhammad de
boodschap van Allah voornamelijk aan zulke mensen gerelateerde.
[164] Holman Christian standaard Bijbel ®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 door Holman
Bijbel uitgevers.

