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Nimi: Jumal, on Beneficent, on Merciful.  
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mis jõgede voolu, kus nad järgivad igaveseks, Jumal on rahul, ja nad koos temaga. See on suur edu."  
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Siis sa arvad et me oleme loonud kasutult ja et meile te sooviksite ei tagastata? 

(Koraan: 23/115) 

  



EESSÕNA 

Ma kiidan ja tänan Jumalat tema soosib ja eriti tema suurim teene, mis on Islam, ja jaoks, mis 

võimaldab mul oma sõnum, Koraan, kuulata ja teha mulle teada tema lõplik messenger, samuti 

võimaldab mul jagada tõde läbi selle raamatu. Rahu olgu tema inglid. 

Meie selle raamatu koostamise eesmärk on anda lühike, kuid põhjalik teave islami kohta. See on 

kirjutatud spetsiaalselt neile, kes on hiljuti tuttavad Islam. Me eeldame, et see on kasulik neile, kes 

teavad Islam samuti, eriti mitte-moslemid küsimustele vastates.  

Ma tahaksin samuti tänada teatud inimesed, kes on väga kasulik, mis toodavad seda raamatut.  

Ma tänan kõigepealt Naciye Tosun mu naine ja minu lapsed Muhammed, Meryem Büşra ja oma 

toetust Ibrahim Eren minu tööd. 

Ma ka Tänan selle imaamide hr. Emrullah Hatiboğlu, hr Hasan Kara, hr İshak Kızılarslan, kõik muazzins 

ja muu personal, Sultanahmeti mošee ja motiveeriv keskkond selle raamatu koostamisel oma toetust. 

Ma palun Jumalat, et see raamat aitab paremini mõista Islam. Ma palun andestust oma vigu, mis 

võivad olla juhtunud seda. 

Ender TOSUN  

  

KOKKUVÕTE 

Kui me järgima selles universumis põhineb meie loogika ja meie isikliku pädevuse Tänulikkus ja õiglus, 

me võib küsida, "Kust need soosib tulevad?" Siis kui me põhjus hoolikalt, pärast mida me jälgime me 

tajume ühe aktiivse looja, kes loob ja säilitab kõik.  

Näiteks me näeme miljardeid sarnaseid asju; Me näeme, et kõik on osa süsteemid; Me näeme, et 

kõik on muuta. Need võib panna meid mõistma, et kõik on pärit ühest samast allikast; kõik on loodud 

ühe looja; ja et selle looja on ainult absoluutne; ja see midagi on oma volitusi ja tema tahe. Seejärel 

loob miljardite me kehtivad soosib meid rõhu tänada. 

Siis võib järeldada, et selle looja, kes võimaldas meil suhelda võib edastada on meiega samuti inimese 

keeles. Nii, et me võib tunduda selline side, et ta võib anda meile. Siis tõepoolest märkame inimesed, 

kes väidavad, et on saabunud looja, nimelt meeldib kullerid, Noa, Aabraham, Mooses, Jeesus, 

Muhammad ja nii edasi (rahu olgu nendega). 

Ja me ei märka, et looja läbi kõik need kullerid sõnum on: "usume oma tõsi üks Issand ja teha head 

tööd". See on keskne sõnum islam. 

Oma sõnumite looja tutvustab ise on Beneficent, aktiivseks inimeseks, mida ta tahab, ja tark. Siis ta 

õpetab meile, et me ja see universum, on loodud ja ilma põhjuseta püsiv.  

Sellest tulenevalt tema soosib ja volitused ei toimu ainult ajutiselt nagu käesoleva osa meie elus. Ja 

meil on teavitatud, et pärast praeguse etappi, kus me elame on püsiv faasi. Püsiva selles faasis oma 

soosib ja volitusi rakendatakse alaliselt. Järgmise etapi näeme tagajärjed, olenemata head või kurja 



me teeme sellel etapil. Ja käesoleva osa meie elust me maitsta ka teatud määral nagu tema loomise 

teha oma volitusi. Ja selles osas teeme meie "valik", kus me seisame kohta tõde ja millist alaline elu 

tahame. 

Samuti märkame neid sõnumeid, et olla edukas peame ka ise parandada paralleelselt jumalik väärtusi, 

mis meie Issand armastab näiteks tõepärasuse, alandlikkus, Tänulikkus, headus, õiglus... Ja ainult kui 

nende kvalifikatsioon on meil võivad olla armastatud meie Issand, armastan teda ja olge teda. Niisiis, 

kui me siiralt armastan teda me paraneb; ja kui me parandada me talle rohkem meeldib ja on 

armastanud teda.  

Ja parandada ennast nende kvalifikatsiooni nii, meil on vaja järgida juhiseid meie looja.  

Ja pärast seda, meil on on teeninud teda; Meil on harmoonias tõde; Meil on ka tulevikus püsiva 

õnnelik elu; Jumal olla rahul ja me jõuame oma valmis tema õige teenistujate soosib. Need on meie 

elu vastavalt islami lõppeesmärgid. Seega meil on täidetud ainult siis, kui me nendeni jõuda. 

Ja kõik need ja nende üksikasjade, oleme rääkinud veel kord ja igaveseks meie looja lõplik juhistes, 

mis on Püha Koraan, mida ilmutati prohvet Muhammad (rahu olgu temaga), 14 sajandit tagasi.  

 

1 SISSEJUHATUS  

Sõna "Islam" tähendab Jumal [1] ja Araabia keeles rahu. See tähendab ka rahu armuline Jumal, 

esitades tema juhiseid järgides. Religiooni nimi, nagu seda võib määratleda kui tunne ja teades, et 

Jumal on meiega kõikjal, kus me oleme; teevad häid tegusid [2]; ja edasisest halvad teod, et tugineda 

oma rõõm ja oma armu. 

"Islam" on Jumal ise seda religiooni, islami Püha Raamat on nimi. See ei ole antud marginaalse grupi 

nimi. 

Islam on näidanud meile Jumal kõik-Teadja meid suurim edu [3] on mõistlik viis. 

Islam peamiseks allikaks on ka Koraanis [4] mis on islami Püha raamat. See raamat ilmutati prohvet 

Muhammad [5] (rahu olgu temaga) 23 aastat 7-nda sajandi jooksul. Koraan esineja kui esimene 

inimene on Jumal ja prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) seotud tema sõnad inimkonnale. Kogu 

see raamat on teil võimalus lugeda palju pakkumisi Koraanis. 

Nagu Jumal ütleb Koraanis, islami on oluline teene, inimestele:  

Sel päeval ma on loonud teie jaoks teie usk 

Ja teie, minu kasuks 

Ja on heaks kiidetud 

Nagu religioon Islam.   [6]  

(Koraanis: 5/3 [7] ) 

2 ISLAMI ÜLDISED OMADUSED  



 

2.1 ISLAMI ALUSEKS ON LOOGIKA 

Islami Püha raamat, Jumal viidatakse mõistete loogika, mõtlemine, teades, jälgides ja mõista rohkem 

kui 1000 kohta. Meil on põhjust kahelda. Koraan, Allah keelab pärast pimesi eeldused meie 

ühiskonnas ja meie esivanemad.  

Islamis ei ole dogmad. Kuidas olla moslem ja moslem hea algab ja jätkub loogika abil. Muidugi, see ei 

välista nõustumine teadmised loogiliselt usaldusväärsetest allikatest. 

Ainult need, kes on luure peetakse vastutavaks islamis.  

Islam on lihtne aru saada. Jumal ütleb Koraanis:  

Tõepoolest, on taeva ja maa, loomine 

Ja öö ja päeva vaheldumine on märke nende mõistmist. 

Kes ei mäleta Jumal   [8] seistes või istungi või [ [9]lamades] oma poole  

Ja mõelda, taeva ja maa, [ütles] loomine 

"Meie isand, sa ei loo see sihitult" 

(Koraan: 3/190-191)  

 

Oleme teinud Koraanis lihtne aru saada, 

Nii on olemas keegi, kes on meeles? 

(Koraan: 54/40) 

2.2 ISLAMI ALUSEKS ON ARMASTAV JUMAL JA ON ETTEVAATLIKUD, TEMAST 

Ta [10] armastab neid ja nad armastavad teda. 

(Koraan: 5/54) 

 

Öelda, [O Muhammad], "kui Jumal armastan, siis järgige mind, [et] Jumal armastan sind ja annan 

sulle andeks oma patud. Ja Jumal on Forgiving ja Merciful [11]. "  

(Koraan: 3/31) 

 

Ja [veel], rahva seas on neid, kes võtta kui Jumal võrdub [talle]. Nad armastavad neid, kui nad [peab] 

armastan Jumalat. Kuid need, kes usuvad Jumala armastus on tugevam. 



(Koraan: 2/165) 

Usklik islamis on valmis andma oma elu Jumal.  [12] Ta on on armastatud üks kes kunagi reedab, kes 

on üks, kes on alati temaga, kes murda oma lubadust, kes on heategev, armuline, kõikvõimas, lähedal, 

kes ei ole vaja midagi, kes on looja, kes kujundavad teda, kui ta oli oma ema üsas. 

Selles maailmas on keegi armastanud rohkem kui Jumal. Ja Jumala armastus on islamis suurel määral. 

Moslemi palvetab 5 korda päevas, oma rikkuse Jumal annab, loobub söömine ja Jumal kui tühja 

kõhuga, joomine üritab teha head ja hoiduda teeb kurja, et Jumal rõõm saada. Sel viisil Jumala 

armastust on tunda tugevalt moslemi [13]. Olgem kuulata Jumal: 

Öelda, "tõepoolest, minu palve minu rituaalide ohverdada, minu elu ja minu suremas on Jumal Lord 

of the worlds   [14] ."  

(Koraan: 6/162) 

Ja teisest küljest olema ettevaatlik, et esimene inimene on Jumal: The Lord, kes kõik teab ja kes on 

võimeline tegema mida iganes ta tahab. 

Mõned asjakohased salmide Koraanis on järgmised: 

Ole ettevaatlik (sinu kohustus), Jumal,  

Ja tean, et teil peab kogunesid talle. 

(Koraan: 2/203) 

 

Ja kui ta on öelnud, et teda, "olla ettevaatlik (sinu kohustus) Jumal", ta on juhitud ülbus (rohkem) 

kuritegu. Nii piisavalt tema jaoks on põrgu ja halvim tõepoolest on see koht, kus puhata! 

(Koraan: 2/206) 

Olles ettevaatlik, et Jumal on mõjuvatel põhjustel. Mõned Koraanis mainitud põhjused on järgmised: 

Ole ettevaatlik (sinu kohustus), siis Jumal, et võib anda tänu.  

(Koraan: 3/123) 

 

Ja ole ettevaatlik (sinu kohustus) Jumal; Jumal on kindlasti sooritamisel on kiire.  

(Koraan: 5/4) 

Olla ettevaatlik, eriti [15] Jumal on kõige olulisem selles elus, ja kui me oleme edukad tema armastus 

on igavesti. Jumal võimaldab meile teada, et stseen on edaspidi [16] kus moslemid väidab oma 

tundeid:  

Nad ütlevad, "tõepoolest, me olime varem meie inimesed kardavad (Epämieluisa Jumal), vahel.  



Nii et Jumal meid kasuks antud ja kaitstud meile kõrvetav tule karistuse.  

Tõepoolest, me kasutasime teda enne supplicate.  

Tõepoolest, see on tema, kes on Beneficent, on Merciful."  

(Koraan: 52/26-28) 

Ja kuidas me oleme sõltuvad tema armastust ja ei meeldi, loovad sügavaid tundeid, aruandekohustus 

ja vastutus.  

Nii, moslem taotleb varjupaika teda teda. Kullerid asjakohased sõnumid on järgmised, nagu Koraan  

"Nii et Jumal põgenema.  

Tõepoolest, ma olen sulle temalt selge warner.  

Ja ei tee [võrdselt] Jumalat teine jumalus. Tõepoolest, ma olen teile temalt selge warner."  

(Quran: 51/50-51) 

2.3 ISLAM IS COMPREHENSIVE 

And We have sent down to you the Book as clarification for all things and as guidance and mercy and 

good tidings for the Muslims. 

(Quran: 16/89) 

As Allah is the All-Knower, He has given us a guidance that guides us in all relevant and most 

important matters so that we may be successful. This guidance gives us explanations about 

everything from a high level perspective. 

Islam covers all aspects of a human being: Our social life, our private life, our business life, our 

prayers, our way of thinking, what to do, how to be, the science, our past, our future, our success 

indicators, ethical standards, spiritual development, our goals, our body, our spirit, our universe, this 

life, the hereafter… It promotes human beings, wealth, health, mind, the poor, the rich, the 

economics, the nations, the neighbors, the relatives, the men, the women, the children, the 

families…  

2.4 ISLAM IS UNIVERSAL 

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

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

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

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

(Quran: 7/158) 

Islam in relation to mankind, started with the first man. And Islam was the message of Allah to 

mankind through all of His messengers. For example, in the following verse Allah relates us the 

religion of Abraham and his recommendation to his children about being Muslim:  



And Abraham instructed his sons [to do the same] and [so did] Jacob, [saying]: 

“O my sons, indeed Allah has chosen for you this religion, so do not die except while you are 

Muslims.” 

(Quran: 2/132) 

Islam is not limited to any nation, person, period or geographical location.  

Islam is the religion of all the messengers of Allah, and Islam is the essence of their messages. 

According to one saying [17] of Prophet Muhammad (Peace be upon him), there have been 124.000 

prophets [18] by whom Allah gave His messages to mankind [19]. Adam, Noah, Abraham, Moses, 

Jesus (Peace be upon them) were just some of them. To believe in the messengers of Allah is one of 

the requirements of Islam. For example, a person who denies Moses or Jesus-Christ (Peace be upon 

them) as messengers of Allah is not considered a Muslim. 

All of the messengers gave the same message: “Believe in the One True God and do good works.” 

This is the essence of the universal message of Islam. 

Isegi nimi "Islam" näeme oma universaalsuse: Islam ei ole prohvet Muhammad nime järel nimega 

(rahu olgu temaga), aga religioonid on enamasti nimeline kõige olulisem inimene iga religioon. Islam 

on nimega, kelle nimi, mis on universaalne mõiste rahu tähenduste ja esitamine Jumal. 

Lisaks näeme järgmine salm, prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) määrati nagu messenger 

kõigile: 

Ja me ei saatnud [20] välja arvatud juhul, kui on armu maailmad. 

(Koraan: 21/107) 

Erinevalt religioonide või ideoloogiad, rassi, islami kutsub ja tervitab igasuguseid inimesi. Vastavalt 

islami, kõik inimesed on ainult üks mees ja naine järglased. Need kaasa palju sotsiaalse rikkust ja 

avatus moslemid [21], sest nad hõlbustavad kõikide rahvaste inimesed sissepääsu islami ühendusse.  

2.5 ISLAMI ALUSEKS ON RAHU 

Nagu rõhutati järgmine salm, hea inimestega on väärtuslik; tööd hakkab tootma ja pikaajaline 

positiivne mõju: 

Ta saadab, taeva-, vihma- ja orud voolu vastavalt oma maksevõimele ja torrent viib tõuseb vaht. 

Ja et Ore mis nad soojust tulekahju, soovides oodata olevale ajale ja riistad, vaht, nagu see on. Seega 

Allah esitleb [Näide] tõde ja valetamine. 

Kui vaht, see kaob, [on] valatud välja; kuid see, mis on inimkonnale kasu, mis jääb maa peal. 

Seega Allah esitada näiteid. 

(Koraan: 13/17) 



Islam tähendab rahu ja nagu me näeme järgmine salm, Jumal kutsub meid üles käituma õigustatult   

[22] kõigile, sealhulgas ka uskottomille   [23] : 

Jumal keelata teile, kes võitlus te usu tõttu ja suruvad te oma kodudest tegelemise sõbralikult koos 

nendega ja tegutseb õigustatult poole. Tõepoolest, Jumal armastab neid, kes tegutsevad õigustatult. 

(Koraan: 60/8) 

3 ISLAMI USK ESSENTIALS  

Messenger [24] on uskunud, mis oli Laskutud meetrid [25] temale oma isanda ja [nii on] usklikud.  

[Nad kõik] on uskunud Jumalat ja tema Inglid ja tema raamatuid ja tema inglid [öelda] 

"Me ei tee vahet mis tahes tema käskjalad." 

Ja nad ütlesid,  

"Oleme kuulnud ja me kuuletus. 

(Me otsima) Teie Andestamine, meie Issand, ja teil on sihtkoha (lõplik). " 

(Koraan: 2/285) 

3.1 JUMAL-ÜKS TÕELINE JUMAL- 

Tõepoolest, ma olen Jumal.  

Ei ole jumalus, välja arvatud juhul, kui mind ei ole, nii et kultuse mind ja luua palve minu mäletamist.  

(Koraan: 20/14) 

 

3.1.1 USKU IN JUMAL ON ÜLDINE MÕISTE  

3.1.1.1 USKU IN ÜLDINE MÕISTE  

Jälgida, kuidas need, kes ei tea. 

(Koraan: 10/89) 

Teadmised on edu jaoks kriitilise tähtsusega. Näiteks juht, kes tahab minna oma sihtkoht on teada 

teed, liiklus tähendusi kirjutab, kuidas sõita... Kui ta teab neid, ta võib minna turvaliselt oma 

sihtkohta; Vastasel juhul võib ta sisestada vales suunas, kus ta võib teha on suur õnnetus, kus ta võib 

isegi surra. Nagu antud näites, peame oskama, et saavutada meie eesmärgid. 

Kuid meie teadmised on piiratud nii pedagoogilise kui   [26] . Meil ei ole teadmisi väljaspool teatud 

piirid, seoses mineviku, tuleviku, mikro ja makro tasemel, olemuse kohta asju, sise- ja välispoliitika 

seoste asju [27] . Näiteks, me ei tea tulevikku; Aga me veel väita, et kui me homme apple see langeb. 

Jällegi, me ei tea, mis on tehtud teatud subatomic tasemel; siiski me määratleda omadused, aatomi 

ja usu selle mõiste [28] . Aga tegelikult, näiteks kui me ei tea, "kõik" subatomic tase, see tähendab et 



me ei ole kindel, et teadmisi aatomite; Meie teadmisi aatomid on siis lihtsalt usk [29] ; nii, et kõik 

meie teadmised on põhilised piirangud.  

Lisaks oleme osa universumi. Nii et igal juhul meie teadmised on osaline. 

Vajadus on suurim teadmised ja teadmiste piiratust jõud nii, et moodustada kõiki asju, mis võivad 

mõjutada tema usk profiili iga isik.  

Asju, mis meid mõjutavad koosne ainult asju, mida me täielikult hõlmama või näha. Seal võib olla ka 

nähtamatu asju, mis võivad mõjutada meid, kui nähtav [30] kui rõhutada järgmisi Salme:  

Nii et ma vannun, mida näed  

Ja mida sa näed  

(Koraan: 69/38-39) 

Ja on nähtav ja nähtamatu, et   [31] ei ole üksteisest eraldatud. 

Kõigile inimestele, sealhulgas ateistid, seotud meie teadmisi, mida me näeme loomulikult ka, nagu 

me teame, täielikult kõik meie veendumused selle kohta, et nähtamatu.  

Ja nagu rõhutati järgmised salmid olemas teadmised on nähtav ainult rahulolu, viga võib olla ülbe 

eitamine on nähtamatu: 

Pigem nad on eitanud 

See, mis nad ka ei ole ja teadmisi 

Ja mille tõlgendamine ei ole neile veel tulnud. 

(Koraan: 10/39) 

 

Ja nad on selle teadmisi. Nad jälgida ei saa, välja arvatud eeldus, ja tõepoolest, eelduse võimalust 

mitte tõe vastu üldse. 

(Koraan: 53/28) 

 

Ja kui nende inglid tõid neile selged tõendid nende exulted teades nad (ise). 

(Koraan: 40/83) 

Moodustades nii tugevat usku profiil õigesti on üks suuremaid väljakutseid, et iga inimene seisab   

[32] .  

Nii, meie teadmiste piirangute tõttu ja on ilmne, sest vaja on nähtamatu aimu inimesed on erinevat 

usku profiilid: seas on mõned, kes ei hooli, väga vähe on nähtamatu ja usu ja nautida nähtav, sest see 

on. Seal on mõned, kes ei saa loota, millel on nähtamatu teadmisi. Seal on mõned, kes väidavad, et 



on võimalik teada isegi laadi nähtamatu nagu näiteks on olematu. On neid, kes viimase või kaasaegse 

usk profiilid ilma mis tahes isiklikku kohtuotsuse vastu. On neid, kes võlgnevad kõik füüsilise jõu, 

seaduste ja suhted... On neid, kes võlgnevad kõik, et teatud inimesed... 

Metoodikat, Islam on teadvustada meie piirangud teadmised on nähtamatu ja nähtamatu, mis on 

nähtav, selle asemel, eitades selle nähtamatu põhineb umbes mahaarvamisi teha siis. Islamis on 

võimatu, et meiega ühendust mõned juhised, mis on nähtamatu, on tagasi lükatud. Ja tõde 

juhendamisel abi on heaks [33] . 

Loogiliselt kui tõde on sõltumatud meile, üks selline lähenemine ei ole tõesus teistega võrreldes 

samal tasemel.  

Usk ja nende metoodikate meie kontekstis olulised põhirühma selgitas ja võrreldes metoodika islami 

järgmistest osadest. 

3.1.1.2 ISLAM JA MUUD PEAMISED SAMMUD SEOSES JUMAL  

Selles osas me arutada mõningaid lähenemisviise seoses Jumal mõned aspektid. Me anname esialgne 

teave islami Jumala mõiste paremini mõista. Hiljem osas selgitame väga usku Jumal; ja argumendid 

seoses Jumal aitab paremini mõista teisi lähenemisviise islami seisukohast. 

3.1.1.2.1 ISLAM JA ATEIST LÄHENEMINE  

Tõepoolest, need, mis kutsuvad Jumala peale on teenistujad nagu sina. Nii et neile helistada ja lasta 

neil vastata teile, kui teil peaks olema tõesed.  

On nad jalga kellega nad kõndida, või on nad käed kellega nad hoida, või on nad silmi näha, või on 

need kõrvad ja nad kuulevad?  

Öelda: Kõne teie kaastöötajad, siis teha (et) võitluses mulle ja anna mulle mingit kergendust. 

(Koraan: 7/194-195) 

Ateism on üldiselt teatud seoseid ja jõud alusteks tähelepanekuid asja käitumist. Ja siis need suhted 

ja jõud peetakse põhjused, mida juhtub nii, et asendada üks looja ja alalhoidja. 

Näiteks vihma tilgad langevad kokku. Ateism, sügisel tilgad teatud malli järgi viia suhet nimetatakse 

gravitatsiooni ja siis arvatakse, et gravitatsiooni tõttu jäävad vihma [34]. See suhe on arvatavasti 

olema absoluutne, et seal on keegi, kes saab seda muuta.  

Siiski vastavalt islami, käitumine asja ei saa meid avastamist üks-ühele, mitmele ja absoluutne jõud 

või töösuhete suhtes, mis on määratletud kui reaalne sellise käitumise põhjused. Sest selline 

mõtlemine oleks ainult on vale ja ümmarguse põhjendusi, et suhe, mis on määratletud täiesti 

vaadeldud üksuste tagajärjeks oleks usutavasti olla põhjuseks see tähelepanek. See on ka, sest me 

jälgime elemendid ei ole silmad, kõrvad, mõtetes, eesmärkide ja püsiva keskvõimu omavahel nii, et 

nad võivad tegutseda kooskõlas [35]. Seetõttu me jälgime elemendid ei ole self-defined ja nad 

vajavad isemajandav ja absoluutne identifikaatorit [36] .  

Islami käitumist, et me kinni ja gravitatsiooni õige suhe   [37] on sõltumatu määratlus tagajärjed ja 

Jumal, kes on üks projekti. Seetõttu jälgides selle käitumist, me avastame, kuidas käitub objekt ja me 



ennustada et käituda teatud viisil õigsust määral meie vaatlus-ja asjakohaseid järeldusi. See ennustus 

ja arvutamine on võimalik, sest see, kes teeb selle sündmuse võimalik nüüd, minevikus või tulevikus 

on sama. Kes reguleerib seda iga punkt on sama. Jumal on täielik kontroll selle üle, et tilgad [38] 

otseseid ja kaudseid võimalusi.  

See analoogia põhjal kohaldatakse kõik olulised põhjused ja tagajärjed, enne selle suhte   [39] see on 

küsimus, sest tilgad mõju   [40] ja nende väga funktsioonid   [41] . 

Jumal andis asjad ühised ja erinevad omadused nii, et seal on harmoonia, prognoositavus, 

järjepidevus ja Ilu asju. Ta võib olla otsustanud luua asju, mis ei ole seotud üldse, et on võimatu aru 

saada, mis ei ole ühise/võrreldava raamistiku, space-time või ühiseid jooni [42]... 

Nii et kui on mõnevõrra ise on täielik ja ainuõiguslik olemasolu gravitatsiooni, siis on vaja üks võim, 

mis määratleb ja loob, põhjused ja mõjud   [43] . 

Samuti on ateism; midagi, mida ei saa õigustada otse meie olevik/minevik kogemuste kaudu meie 

aistingud on tagasi lükatud. Puudub isiklik võim inimese olendid või olendid, et me ei näe otse üle. 

See väide vajab täis teadmisi on nähtamatu. 

Uuesti ateism on nähtav on näinud nii iseseisvaks: kui kõike näha moodustab terviku, neid ei pea 

mingit toetust on nähtamatu. Asju võib olemas, hoida end, liikuda, tegutsema kooskõlas isegi siis, kui 

nad ei saa mõelda planeerida, näha, kuulda võimeid... See väide vajab täis teadmisi nähtav. 

Islamis on siiski ainult Jumal, kes on kõik Teadja, nagu me näeme järgmist   [44] : 

Tõepoolest, need, kes vaidluse riknemistunnuste Jumal [mis tahes] loata, olles jõudnud neile 

Seal ei ole nende rinnad, uhkus, välja arvatud juhul 

[ulatuses] mis nad ei jõua. 

Nii otsivad Jumalat. 

Tegelikult on ta, kes on kõik kuulmine, nägemine kõik   [45] . 

(Koraan: 40/56) 

Teine näide kohta mõisted, mida Jumal on asendada ateism on juhus: mõned asjad juhtuda või 

esineda juhus tulenevalt. Kuna seal on näiteks miljarditest galaktikatest, süsteemid nagu 

Päikesesüsteemis võib esineda juhus; ja mõned nende planeetide süsteeme on tõenäoline, et ei ole 

nagu meie planeedid; ja mõned planeedid nagu meie, on tõenäoline, et on olemas tingimused; ja 

mõned need planeedid on tõenäoline, et on olemas elu vormid; …  

See põhineb järgmistel eeldustel: lihtsamad asjad tulevad kokku võib moodustada keeruliseks asju; 

seal on asju, kus asjad on täiesti lihtne, sellel tasemel nad nõuavad tingimusi ja nad on stabiilse, 

isemajandav. Ja nagu me näeme järgmine salm, see eeldus ei ole vastuvõetav, sest Jumal ei ole Jumal 

vaid keeruliseks asju: 

Ta on kõik asjad isand. 

(Koraan: 6/164) 



Asjad mis tahes tasandil on vaja luua ja säilitada võimu Jumal. Seetõttu asjad teatud tasandil võib 

kunagi täielikult selgitada asju, mis on "mis tahes" madalama tasandi või asju mis tahes varem, sest 

asjad igal tasandil on vaja teatavatel tingimustel ja madalamatel tasemetel asjad toimivad igal juhul. 

Näiteks loomade olemasolu ei saa täielikult seletada areng ja molekulide, sest ükski molekulid, 

aatomid, määratud... on isemajandav. 

Samamoodi, aatomid, molekulid, keemiliste või bioloogiliste sündmuste hulk ei tõsta ülim välimuse 

iga elusolend. Nagu näha järgmine salm, taeva ja maa loomise ei ole midagi, mis on vähem keerukas 

kui inimkaubanduse või muid elu vorme: 

Taevas ja maa on suurem kui inimkonna tekkimist, kuid ei tea enamik inimkonna.  

(Koraan: 40/57) 

Also while using coincidence and probabilities, the multitude of things should be taken into account 

as a limiting factor as well: If one says: the more the number of galaxies, the more the existence 

probabilities of planetary systems like ours’; this may be only partially true. As a whole, the multitude 

of the galaxies in one way may increase the existence probabilities of planetary systems like ours; 

however, the bigger the multitude of the galaxies, the bigger the need for a multitude of conditions. 

In other words, while the addition of each atom increases the existence probability of a planetary 

system, it reduces the probability for the existence of the total amount of atoms [46] including this 

additional atom.  

3.1.1.2.2 ISLAM AND THE AGNOSTIC APPROACH 

Agnostic belief and methodology is based on the acknowledgement that as human beings we cannot 

encompass the truth and the god beyond our past/present experiences that relate to our sensations 

as seeing, touching… According to this approach there is the possibility of the existence of what is 

beyond the visible, but as human beings we do not have the capacity to know it. So, we cannot know 

whether there is any personal power above the human beings and above what we see.  

The approaches of Islam and agnosticism share the fact that human beings have limitations in terms 

of the knowledge relating to the unseen.  

However, Islam is fundamentally different from the agnosticism in two respects:  

Firstly, above all there is the One Creator who creates the creation; so there is a functional 

relationship between the Creator and the creation; therefore based on the visible, we can make 

some conclusions about the unseen and about the Creator.  

Secondly, as seen in the exception part of the below verse, this Creator has the power to share with 

the human beings some knowledge which is relevant for them. This is clarified in the following verse: 

And they encompass not a thing of His knowledge 

Except for what He wills. 

(Quran: 2/255) 

3.1.1.2.3 ISLAM AND BELIEFS LARGELY BASED ON COMMUNICATION 



And when it is said to them, “Follow what Allah has revealed,” 

They say, “Rather, we will follow that which we found our fathers practicing.” 

Even though their fathers understood nothing, nor were they guided? 

(Quran: 2/170) 

Beliefs mainly based on communication are to a great extent based on accepting the contents of past 

communications, holy books or traditions without extensively taking into account the logical 

deductions from the visible. 

Islamis on suuline ja kirjalik edastamine looja meeldetuletus ja see sisaldab mõtlemise metoodika. 

Algne sõnum, looja on universumi; vaatlus ja kohtuotsus on otsustava tähtsusega. Ning iga inimene 

vastutab eraldi kulutusi jõupingutusi, et saada teada tõde. Samuti kutsutakse filtreerida oma loogika 

talle tema eakaaslased ja tema esivanemad pärit side. Järgmised salmid viitavad selle asjaolu:  

Ja neile kuulutama Abraham, Uudised  

Kui ta ütles, et tema isa ja tema inimesed, mida te teenida?  

Nad ütlesid, et me kummardama nende ebajumalaid ja jääma neile pühendatud. 

Ta ütles, et kas nad kuulen sind kui sa supplicate?  

Nad kasu teile või nad kahjustada?  

Nad ütlesid, kuid leidsime, et meie isad, tehes seega.  

(Koraan: 26/69-74) 

 

Ja iga üks neist tulevad talle eraldi ülestõusmise päev. 

(Koraan: 19/95) 

 

Öelda, "O Pühakirja rahvast   [47] , sõna, mis on õiglane, ja et me ei kummarda, välja arvatud Jumal 

meie vahel ja ei ole midagi temaga assotsieerunud tulla ja ei võta ühe teise isandaid, selle asemel, et 

Jumal." 

Aga kui nad pöörduvad ära, siis ütlen, "Tunnistan, et meil on moslemid [esitades teda]." 

(Koraan: 3/64) 

Üks rühm uskumused, mis põhinevad peamiselt side on polüteism. Et polytheist täidab vaakum 

teadmiste volituste määramine, mida ta märgib. Neid volitusi, mis on selgesõnaliselt määratud või 

kaudselt võib olla nagu nägemine, kuulmine, isemajandav, iseorganiseerumise, suhtlemine...  



Peaaegu kõik religioonid Islam, sealhulgas ateism, Agnostitsism, pantheism ja nii edasi kui jagada 

need ühtsed alused polüteism. Näiteks teatavad volitused on omistatud Iidolid on tehtud 

inimkaubanduse polüteism, või päike, kuu ja isegi teatud inimeste jumalad on kindlaks teinud, et 

inimeste poolt. Samamoodi, ateism teatavad volitused määratakse asja, objektide või üksuste 

inimeste poolt. Ja ateist lähenemine muudab üldistuste tegemiseks: kui katse on tehtud, selle 

tagajärjed on üldistatud universaalselt ja et katses kasutatud olemi on antud teatud atribuute. 

Nimeks on teatavatel suhteid. Ja siis on objekti, millel on teatavad volitused. Kui teise katse 

muudatused uuesti määratleda eelnevate järelduste alusel teatavatel asjaoludel, siis volitusi või 

atribuudid. Mis on leiutatud ja teada, et teatud määral on laiendatud mis on teadmata, nagu on 

märgitud järgmist: 

"Te teenida teda, kuid nimed, mis on nimega, sina ja sinu isad peale." 

(Koraan: 12/40) 

Usklik Jumalat tsitaat on selles suhtes asjakohased: 

"Siin on meie inimesed, millega luuakse jumalad ta kõrval. Kui ainult nad võiks anda mingeid 

tõendeid toetamaks oma seisma! Kes on rohkem kurja kui see, kes peitub fabricates ja omistab 

Jumal?" 

(Koraan: 18/15) 

Selline lähenemine on meeldiv inimene, kuna see eeldab isiklikku võimu inimese üle või inimene saab 

hallata tagasilükkamine. Selline lähenemine nõuab, esitades isikliku võimu, mis on suurem kui 

inimene. See nõuab, et asju, mida inimene on teinud, nagu ebajumalaid/põhikiri, silmad, kõrvad, 

inimkaubanduse või jõud ja inimeste poolt määratletud seosed jumaldav... Selline lähenemine väidab, 

et füüsiline isik inimene tasandil on võimalik teha selles universumis olemas. Siiski, seda lähenemist 

ei saa olla mingeid tõendeid, mis toetab ise oma järeldused võivad muutuda, kui see on osaliselt 

subjektiivne. 

Järgmine salm näeme viide motivatsiooni aluseks sellised lähenemisviisid: 

Kas olete näinud üks, kes võtab oma Jumala enda soov? Siis te oleks vastutav talle?  

(Koraan: 25/43) 

3.1.1.3 IGAÜKS USUB, ET ÜKS VÕI MITU JUMALAD, VÕI ASJU, MIDA VASTAB JUMALA MÕISTE  

Iga lepinguosaline rõõmustab see, mis on iseendaga. 

(Koraan: 23/53) 

Üks Jumala mõiste määratlus võib "põhjus on kõik" saame järeldada osaliselt järgmisi Salme: 

Öelda: "Kõik on Jumal." 

(Koraan: 4/78) 

 



See on Jumal, teie Issandat;  

Ei ole jumalus, välja arvatud juhul, kui talle on  

K⌡igi asjade looja. 

(Koraan: 6/102) 

Igaüks usub mis iganes ta järgib teatud selgitusi. Ehk teisisõnu, välja arvatud teadvuseta, igaüks usub 

teatud thing(s), mis vastab Jumal. Jumala mõiste vastab iga üksiku selgitusi kõigile ta märgib 

kõrgeimat [48] islamis. Näiteks teatud kristlane võib arvata, et Jeesus Kristus (rahu olgu temaga) on 

ta, kellele kõik tuleb; nii, et see vastab Christian Jeesuses Jumalat. Näiteks ateist võib arvata, et 

füüsiline jõud ja suhted on asju, mille tõttu kõik toimub; nii et see ateist need füüsilised jõud ja 

suhted vasta Jumala mõiste. Loomulikult kõik need ei saa olla tõsi samal ajal, sest nad on erinevad. 

Nii, et põhineb eespool esitatud määratluse alusel, et Jumal on kõik, ei tohiks arutelu kas Jumal on 

olemas või mitte   [49] . Pigem peaks olema kohta, kes on tõeline Jumal, ja kes on tõeline põhjus kõik. 

On tõeline Jumal, seotud või sõltumatule füüsikaliste seaduste grupp ja jõud, päikese Jumal või 

Jumala kuu, inimene... või ta on keegi, kes on iseseisvad ja võrratu on kõiki neid asju? 

3.1.2 EI OLE JUMAL, KUID JUMAL ON : SEE UNIVERSUM JA SELLE OSAD EI OLE ABSOLUUTNE, SEAL 

ON AINULT ÜKS ABSOLUUTNE VÕIM  

Jah, tean, et: 

Seal ei ole Jumal, kuid Jumal. 

(Koraan: 47/19) 

 

Teenida Jumalat ja liituda temaga ei ole kõik partnerid. 

(Koraan: 4/36) 

 

Ja [mainida, O Muhammad], kui Luqman ütles oma pojale samal ajal, kui ta oli juhendades teda, "O 

mu poeg ei seosta [midagi] Jumal. Tõepoolest, ühing [temaga] on suur ülekohus [50]. " 

(Koraan: 31/13) 

 

Jumal andestab, mitte, et partner peaks loomulikest temale   [51] . 

Ta andestab (kõik), et kellele ta ei Salvesta. 

Kes omistas partnerite Jumal, ta on tõepoolest leiutanud tohutu patt. 

(Koraan: 4/48) 



Osaliselt eespool selgitatud, mitu jumalate ebajumalaid, või päike või kuu või füüsiline jõud või 

töösuhete vormide jumalad ei ole mingit alust ja islamis väga lükatakse tagasi. Inimeste või teiste 

osadega selles universumis ei ole osi, esindajad, vormide ja Jumal versioonid. 

Siis kui me tagasi lükata valede jumalate, meil on tõeline Jumal, Aabrahami kogemused nagu koos 

(rahu olgu temaga):  

Ja seega ei Näita me Abraham mängib taevas ja maa peal, et ta oleks teatud [ja usk] vahel. 

Nii et kui öö kaetud teda [pimeduses], nägi ta star. Ta ütles: "See on minu Issand." Aga kui ette, ta 

ütles: "mulle meeldib ei ole need, mis kaovad." 

Ja kui ta nägi moon rising, ütles ta, "See on minu Issand." Aga kui seada, ütles ta, "Kui Issand juhatab 

mind, ma kindlasti eksinud läinud inimeste seas." 

Ja kui ta nägi, et päike tõuseb, ütles ta, "see on minu isand; See on suurem." Aga kui seada, ütles ta, 

"O Minu inimesed tõepoolest ma olen vaba, mida sa seostavad Jumal. 

Tõepoolest, olen pöördunud minu poole, kes on loonud taeva ja maa, tõe poole kallutamist nägu, ja 

ma ei ole neid, kes seostavad teistele Jumal." 

(Koraan: 6/75-79) 

Sügaval sees kõik olemas on või oli Jumal ja usk: teatud staadiumis samal ajal, kui meil oli leiutatud 

valede jumalate Jumal on toonud meie hinge olemasolu, kahtluse meile ja me kõik teda meie Issand 

on näinud. Seda selgitab järgmine salm: 

Ja [mainida kui oma Issanda võttis Adam lastelt nende selja, nende järeltulijad ja tegi nad ise 

tunnistavad, [öeldes neile]] "ma olen teie Issand ei ole?" Nad ütlesid: "Jah, meil on tunnistanud." [See] 

muidu peaks ütlema, ülestõusmine, päeval "Tõepoolest, me olime sellest teadlik."  

(Koraan: 7/172) 

3.1.3 METOODIKA ARU, KES JUMAL ON JA MÕNED VÕTI FAKTID, MIS ON SEOTUD TALLE, ET ME 

JÄRGIMA MEIE UNIVERSUMI  

Öelda: 

"See on minu võimalus. 

Ma nimetan Jumala kindel, et teadmised, 

I ja kes järgneb mulle pärast." 

(Koraan: 12/108) 

3.1.3.1 ÜLDINE METOODIKA 

Islami metoodika mõista Jumal algab tundeid, Tänulikkus, carefulness, universumi vaatlus ja 

põhjendusi.  



Peaaegu iga inimene, kes on tänulikud ja ettevaatlik oleks küsida neid küsimusi: kust tulevad kõik me 

kogeme soosib? Kui valusad asjad tulevad? Miks on sündinud? Miks elada? Peaaegu iga loogiline isik 

küsida: miks me jälgida, mis on nii see on?  

Siis me oleks jagada mõningaid edusamme jälgides ja me jälgime kohta põhjendusi.  

Siis kui toode annab meile aimu selle tootja, nii et see universum ka annab meile - usklikud - aimu 

selle looja. Näiteks, kui üks näeb Sultanahmeti mošee, ta on selle arhitekt aimu, et ta on teatud 

võimed, matemaatika, Ilu, meeskonnatöö, rahastamine, kavandamine ja nii edasi. Niimoodi, 

universumi, et me jälgime ka annab meile looja ideid.  

The Creator is not for us, we are for the Creator, therefore, He is not according to our expectations; 

but He is according to Himself and according to the correct conclusions that we may make under His 

guidance about what we observe objectively in the universe. Allah says as follows: 

But if the Truth had followed their desires, the heavens and the earth and whoever is in them would 

have been ruined.  

(Quran: 23/71) 

In this respect, in the Quran, Allah makes lots of references to the physical, biological, astronomical 

facts and events.  

Everything in this universe is a sign that shows us the unity, the powers, and certain attributes of 

Allah. 

As nothing other than Allah is neither self-sufficient nor creator, everything is the outcome of the 

attributes of Allah. Therefore everything shows us certain attributes of Allah [52]. Below are some 

examples. 

3.1.3.2 EXAMPLES 

3.1.3.2.1 MANY SIMILAR THINGS 

And it is He Who produces gardens trellised and untrellised, and datepalms, and crops of different 

shape and taste (its fruits and its seeds) and olives, and pomegranates, similar and dissimilar. 

(Quran: 6/141) 

In our universe we observe multiple things that are similar or comparable. For example, there are 

billions of electrons, billions of similar atoms, plants, and animals… For instance the electrons are 

distinct entities, but they are similar and are subject to the same rules.  

And as this universe is mathematical [53], whether we look into micro or macro levels; or in the past 

or in the future, we always observe the same situation in everything. Whatever is the scale, we can 

divide in different dimensions and have parts that are distinct but that are same or comparable. 

This shows us that the source of all is the same and that all is created and sustained by the same 

Creator, Designer. Otherwise, we would not be able to observe even two similar electrons. 

3.1.3.2.2 THINGS -INCLUDING CAUSALITY- ARE PARTS OF SYSTEMS 



Blessed is He in whose hand is dominion, and He is over all things competent 

[He] who created death and life to test you as to which of you is best in deed 

And He is the Majestic, the Forgiving [and] who created seven heavens in layers. 

You do not see in the creation of the Most Merciful any inconsistency. 

So return (your) vision (to the sky); do you see any breaks? 

Then return (your) vision twice again. 

(Your) vision will return to you humbled while it is fatigued. 

(Quran: 67/1-4) 

Another sign of the unity of the Creator of All is that everything in this universe is part of systems.  

An electron in our eye may be part of an atom, of a cell, of our eye, of our head, of our body, of the 

solar system… or it may be part of other systems. 

Our eyes, our ears, the earth, the moon, the sun, a stone, a bird… they are all parts of systems. 

Whatever sample we take, whatever picture we take we will see that it is part of systems and that it 

contains systems and parts of systems. Everything is functional in relation to many things. 

They all have meanings in terms of functionality and in relation to others. We can see this even 

within simultaneous things in a photo we take. The causality is also just a part of this whole and just a 

consequence of the unity above all.  

On the other hand, though the parts do not have the power to plan, to organize or to analyze they 

exist and they act in harmony within and outside themselves. 

The things that form systems and act harmoniously show that they are defined by One Creator and 

that they are under the control of this Creator and Sustainer. Otherwise no system could keep its 

existence, and we would not be able to do science, to understand anything, to predict, to calculate, 

to invent…  

As we see in the following verses, everything is “subject” to the acts of Allah: 

Then do they not look at the camels how they were created? 

And at the sky how it was raised?  

And at the mountains how they were erected?  

And at the earth how it was spread out?  

So remind, [O Muhammad]; you are only a reminder.  

You are not over them a controller. 

(Quran: 88/17-22) 



Again, as we see in the following verses, our hearing capacity, eyes, hearts, and the earth; they are all 

for a reason; and in this sense they are under one unity:  

Ja see on tema, kes on toodetud teile kuulmise ja nägemise ja süda; vähe on teile tänulikud. See on 

tema, kes on korrutatud te kogu maa ja talle on kogutud.  

(Koraan: 23/78-79) 

Samuti kõik olendid on olemas mitmel põhjusel, ja need on sarnane meile teatavaid aspekte, nagu on 

sätestatud järgmine salm: 

Ja ükski olend [või] maa- või lind, kes lendab oma tiibadega, välja arvatud, et nad on ühenduste, nagu 

sina. 

(Koraan: 6/38) 

Ja kui märkame järgmine salm, kõik exalts teda, ja kõik on Jumala sulane, ja nad on purustused Jumal: 

Seitse taevas ja maa peal ja mis iganes on need talle ülendab. Ja seal ei ole asi, välja arvatud, et see 

exalts [Jumalat] tema kiituse poolt, kuid te ei saa aru saavad [viis] exalting. Tõepoolest, ta on kunagi 

Forbearing ja andestav.  

(Koraan: 17/44) 

3.1.3.2.3 JÄRJESTIKUSTE ÜHTSUS 

See on tema, kes saadab tuuled rõõmusõnumit enne tema armu ja saadame taevas puhast vett me 

võib viia seeläbi ellu surnud maa ja anda see jook neile, oleme loonud mitmeid elusloomade ja 

meestele. 

(Koraan: 25/48-49) 

Meie võime seotud teised asjad dimensiooni aja jooksul ka näitab meile ühtsuse ennekõike: rain 

tilgad, siis seemned on jagatud osadeks, siis kasvavad taimed ja siis loomad söövad taimi... 

Järjestikuste harmooniline üritused näidata ühe võimu ennekõike. Kõik on suunas, on eesmärk.  

Kui sajab, Jumal on juba eesmärgid vihma. Aga olid lähenemisviisi kohaselt vihma on lihtsalt 

isoleeritud füüsiline sündmus; kui sajab, siis keegi ei ole mis tahes eesmärk toota tehes vihma. 

Aga reaalne elu ei ole nagu filmi illusioon. Filmi, me tunneme näiteks näeme lendav lind, kuigi on vaid 

staatilisi pilte, mis tulevad üksteise järel teatud kiirusel. Kui me suurendamiseks vihma laskumine 

reaalne aeg minutest detail, et me ei jõua tõeline tase, kus on ainult pilt. Igal tasandil on liikumine, 

energia, suunas. Nii, et tegelikult, kui me suurendada maksimaalselt aega dimensiooni, alati näeme 

põhjused ja tulemused on koos. Tasandil ei ole meil on võimalik näha ainult tulemusi või ainult 

põhjused. Seetõttu põhjustab ei saa pidada isoleeritud tulemusi [54]; ning neid ei saa pidada ülim 

päritolu me kinni.  

Varem põhineb nii, et tulevikus, tuleviku põhineb varem. Ja kõik on põhinevad on üks Jumal, nagu me 

näeme näiteks järgmised salmid:  

Ja (me) saadetud, vihmapilved, kallates vee; et me võib tuua seeläbi edasi tera ja maitsetaimed. 



(Koraan: 78/14-15) 

Siit leiad üksikasju, mis on seotud järjestikuste ühtsuse osas 3.6 pealkirja all "Destiny". 

3.1.3.3 ASJAD VÕIVAD MUUTUDA 

Öelda, 

"Jumal, omanik suveräänsust, suveräänseid õigusi, kellele siis annad ja sa võtad suveräänsuse, kellele 

siis ära. 

Te au, keda teile ja teie alandlik, kellele te. 

Käes on [kõik].  

Tõepoolest, te olete üle kõik asjad, mis on pädev. 

Võite põhjustada öö sisestage kuupäev ja võite põhjustada päev siseneda öösel; 

Tuua välja surnud elavad ja surnud elavad välja tuua. 

Ja sa annad, kellele siis konto ilma ette." 

(Koraan: 3/26-27) 

Kui me jälgime universumis, näeme, et selle osad võivad muutuda. Näiteks on seal surma, ei ole elu; 

on öö, seal on päev. See on ka olukord subatomic taset ja galaktika taset. 

Ja kui terviku osad võivad muutuda, siis tervikuna võib ka muutuda. Näiteks, kui mul saab sulatada ja 

muuta auto osad, siis saab ümber kujundada ja muuta auto. Seetõttu saab see universum, sealhulgas 

kõik oma asja, oma füüsikaliste seaduste, selle bioloogilise eeskirju ja täies mahus kavandatud ja 

loodud eri vormides, struktuuride. 

Mõned inimesed väidavad, et nad selgitavad kõike füüsikaseadusi, suhted ja nii edasi; nende sõnul 

füüsikaliste seaduste ja nii edasi, sest see universum on mida pidi olema; Seetõttu on vaja iga Jumala. 

Koraani kohaselt siiski ainult Jumal on absoluutne ja midagi on tema näidatakse. Ja nagu on 

rõhutatud eespool tsitaat Koraan koos muutuse mõiste, ta suudab seda teha mida iganes ta tahab. 

Midagi, mida me jälgime meie universumis, kaasa arvatud füüsilised, suhted on absoluutne. Jumal 

võib luua või, et olete loonud maailma, kus füüsilise reeglid, suhted on erinevad. Ei ole sellist füüsilist 

eeskirjade või suhteid saab lõppkokkuvõttes seletada, miks me jälgida, mis juhtub. Ja seetõttu ei ole 

see kogu universum struktuur, mis pidi olema. 

Koraanis on näiteid, mis näitavad, et miski pole absoluutne, välja arvatud Jumal. Järgnev on üks neist: 

(:) Ütles Jumal 

"Ja mis on see, et oma paremale käele, O Mooses?"  

Ta ütles: 

"See on minu töötajad; Kõhn, talle, ja ma toon alla jätab minu lambad, ja mul on seal muul otstarbel." 



[Jumalat] ütles; "Viska see maha, O Mooses." 

Nii et ta viskas selle maha, ja seejärel see oli madu, liigub kiiresti. 

[Jumalat] ütles: "ära see ja ärge kartke; 

Me tagastame selle oma endist olukorda." 

(Koraan: 20/17-21) 

Kui füüsilise reegli ma seletada midagi, Türgi, kuid mitte Saksamaa, siis see reegel ei ole täielikult 

kehtiv füüsilise reeglina tegelikult. Samuti kui reegliga ma seletada midagi ainult selles universumis, 

kuid midagi väljaspool see universum, see reegel ei ole absoluutne reegel on. 

See universum ise on spetsiaalselt universumis. See universum on lihtsalt valik Jumal. See ei ole terve 

ja absoluutne tõde. 

Nii et kui on olemas erinevat tüüpi universumeid, praegu teaduslikke seletusi on alati kohaliku 

selgitusi. Ja nad ei ole absoluutne. Kui me võtame neid nii absoluutne, selline lähenemine ei ole 

teadusliku ja kunstlikult piirab meie teadmiste potentsiaali.  

Igasuguse teabe, mis on seotud teaduse, sõltub meie tähelepanekud. Kui meie tähelepanekud olid 

erinevad, oleks meie teaduse samuti erinev. Nt teaduse väidab, et selgitada, miks pliiatsi läheb 

allapoole, kui ma ei lase tal. Aga kui see läheb ülespoole, kui ma ei lase tal, teadus oleks väita, et seda 

selgitada. Meie teaduslikult põhjendatud teadmised on oma olemuselt reaktiivne. Nii et see ei selgita, 

miks asjad on nii nagu nad on, kuid see selgitab teataval määral, kuidas midagi juhtub. 

Islam, Jumal annab tema olendid, nende omadusi ja muudab need juhtuda. Nii füüsiliste, 

bioloogiliste... reeglid on vajalikud praktilistel põhjustel ning need suurendavad Jumal, Ilu ja 

harmooniat me jälgime kunsti ülevus. Me peame need eeskirjad ja funktsioone, et aru saada, 

"kuidas" asjad juhtuvad, nii et saame kasutada neid nii, et me võib leiutada masinad, nii et saame me 

lahendada probleeme... Kuid nad ei ole absoluutne. Need on kogenud ürituste osalise seletused. 

Vastavalt islami, on tegelik põhjus, mida me jälgime ja mida me jälgime ühe looja ja üks alalhoidja. 

Seega käsitleda absoluutne teatud seosed, mida võib erinevalt ja neile võlgneme me kinni ei ole 

vastuvõetav.  

Niisiis, kui see universum on lihtsalt üks alternatiive, siis on ainult üks, kes on otsustanud praegu 

alternatiivi absoluutne ja seda "Jumalat ei ole" "Jumal" kes on üldine õigus üle iga asja peale. 

3.1.3.4 ASJAD ON PASSIIVNE -IN SUHE LOOMINE JUMAL-POWER 

Polvistuvan, päikese või kuu, 

aga et Jumal, kes on nad loonud polvistuvan. 

(Koraan: 41/37) 

 

Neil jalad, mille abil nad kõndida?  



Või kas neil on käed, millega nad leida?  

Või kas neil on silmad, mida nad näevad?  

Või kas neil on kõrvad, mille abil nad kuulevad?  

Ütlen, [O Muhammad],  

"Helista oma partnerite ja siis salasepitsema vastu mulle ja anna mulle mingit kergendust."  

(Koraan: 7/195) 

Iga asi on olemas tahe, võimu ja Jumala tundmine. Asi ja süsteemid, mis sisaldavad see asi on ka 

nende olemasolu, tahe, võimu ja teadmisi Jumal. Seda suhet Jumala ja midagi on unikaalne. Ei ole 

sarnast seost hulgas ei ole Jumal. See on oluline asjaolu märgitud järgmine salm islami paralleelselt: 

Seal ei ole Jumal, kuid Jumal. 

(Koraan: 3/62) 

Järelikult pole me jälgime objekti on isemajandav või absoluutne. Kui ma ütlen "väike on see tabel", 

isegi funktsiooni väiksus ei kuulu tegelikult selles tabelis, see funktsioon pole selles tabelis sees. Tabel 

on väike ainult suhteliselt midagi muud. Sama kehtib ka tabelis osad. See analoogia kehtib teiste 

tunnuste tabel, sealhulgas selle mass, oma energia, oma funktsionaalsuse ja selle värvi... See on mitte 

ainult meie arusaam, kuid väga on ja väga atribuutide tabel.  

Tabelis ei pruugi olla mingit funktsiooni üle midagi muud, välja arvatud juhul, kui see on määratletud 

kui osa väljakujunenud koordinaatide süsteemi kõiki osi, samas definer määratletud koos teiste 

asjadega. 

Nii, et kõik asjad, mida me jälgime, on olemas ja et midagi vaja ühtsuse looja "üks" ja "üks" alalhoidja, 

nende kohal. 

Jumal ühtsust, on lühidalt selgitatud järgmised salmid: 

Öelda:  

"Ta on Jumal, üks,  

Jumal on on isemajandav.   [55]  

Ta ei ole begets ega on sündinud. 

Ja seal ei ole võrreldav teda. " 

(Koraan: 112/1-4) 

Nagu me näeme järgmine salm, kõike, mis olemas on selle meetme silmis Jumal: 

Ja kõik temaga koos on (nõuetekohaselt) meede.  

(Koraan: 13/8) 



Seetõttu, on olemas ainult üks Jumal ja ennekõike tema ühtsust, ilma midagi võib eksisteerida, 

midagi ei tähenda midagi, midagi võib olla mis tahes atribuudid. On muid jumalaid üheaegselt või 

järjestikku. Ta on ka kõike Jumal. Ta on ülim ja vahetu põhjus. Ta ei ole osaline põhjus. 

3.1.3.5 MÕNED MUUD ASJAOLUD, MIS NÄITAB MEILE JUMAL ÜHTSUSE ENNEKÕIKE  

Ja ei ole sadamast teie Issand on olemas [osa on] aatomi massi maa või taevas või [midagi] väiksem 

või suurem, aga see on selge registrisse. 

(Koraan: 10/61) 

 

Õnnis on see, kelle käes ta on suveräänseid õigusi, ja ta on võimeline tegema kõike. 

(Koraan: 67/1) 

Saame jälgida teisi näiteid, mis näitavad, et iga asi üle ja ühtsus. Näiteks, kui ma tilk pliiatsi maa peal, 

ma tean, et seni, kuni see jõuab maa, maa keerleb teatud nurga all või footonil on Star läheb teatud 

vahemaa. On footoni ei saa jätkata ilma pliiatsi menetluse teatud vahemaa, millimeeter ja vastupidi. 

Aga sügav, me läheme mikro taset, aga tagurpidi me minna ajas, me järgima üht ja sama olukorda.  

Harmoonia meie võime arvutamiseks, et võrrelda, ennustada ja nautida ja space-time Näita 

ennekõike ühtsust. See harmoonia kuigi see universum on keeleline mitmekesisus näitab, et kõik on 

tahe ja volituste üks kõikvõimas Jumal. 

3.1.4 NIMED JUMAL 

Ta pole Jumal, kellele ei ole jumalus, teab, mis on nähtamatu ja selle tunnistajaks. Ta on Beneficent, 

on Merciful. 

Ta pole Jumal, kellele ei ole jumalus, suveräänne, kui Pure, rahu, Bestower , usk, nende järelevaataja, 

majesteetlikust, Compeller, kui ülemus. 

Jumala au! (Suur on ta) mida iganes nad seostavad teda üle. 

Ta on Jumal, looja, algataja ja looja; temale kuuluvad kõige ilusam nimed. 

Mis iganes on taevas ja maa on exalting teda. Ja ta on majesteetlik, tark. 

(Koraan: 59/22-24) 

Koraan, Allah võimaldab meile teada, et paljud tema atribuudid. Näiteks üks, looja, The disainer, The 

teab, on Beneficent, on Merciful, The Forgiver, The lähedal, tõde, The Mighty inimeseks, mida ta 

tahab... 

Tema ühtsus on väga tähtis oma omaduste poolest. Näiteks ei saa Jumal, kes ei ole kõikvõimas looja. 

Jumal, kellel ei ole teadmisi ei saa selle Beneficent... Seetõttu islamis ei ole erinevate jumalate, kellel 

on erinevad tunnused. Seal on viide sellele järgmine salm: 



Olnud seal taevas ja maa jumalaid peale Jumala, nad   [56] nii oleks olnud hävitanud. Nii et ülendatud 

on Jumal, Issand Throne, nad kirjeldavad eespool. 

(Koraan: 21/22) 

Ja ta laseb meil ka teada, et ta on selle Incomparable. Ta beget, ta sünnitasin. Ta ei ole mees ega 

naine. Ta ei ole piiratud aega ja ruumi. Nii et see on põhjus, miks ei saa tulla tema pilte ja pilte pole 

Jumal mošeed või islami kohta. 

Jumal on meie parim sõber, kes on ka suurim armastus [57]allikas. Ta on meie alaline sõber. Üks 

tema nimesid on The sõber. Ta on koos meiega, kui me oleme. Ta on täis teadmisi meile, ja tal on 

kogu võim meie üle. Jumal teab meid, kui me olime meie emad emaka, ta teab meid, kui me sureme. 

Ta teab, et meie saladusi, ta teab, et meie nõrkustele. Ta ei pea midagi meile, kuid ta annab meile 

miljardeid soosib igas sekundis. Ta kutsub meid tema armu ja soosib. Aga meil on piiratud tema 

kõnedele vastata.  

Jumal on tark.  

Kõik tuleb lõpuks teda. Nagu ütles salmis peatükis 53 43 Koraan, ta on üks, kes teeb naerma ja ta on 

üks, kes teeb nutma [58]. Kuid tema armu on suurem.  

Jumal on The lähedal. Ta on meile lähemal, isegi kui meie vanemad. Ei ole vahendaja Jumala ja meie 

vahel. Seepärast on islami usu klassi ega usuliste hierarhia. Näiteks kui imaam, kes on isik, kes viib 

selle palve mošeed ei esine insener või müügimees või muu isik, kes teab, kuidas palvetada võib 

põhjustada palve. Seega moslemi palvetab otse ja ainult Jumal.  

3.2 EDASPIDI 

Siis sa arvad et me oleme loonud kasutult ja et meile te sooviksite ei tagastata? 

(Koraan: 23/115) 

3.2.1 KIRJELDUS 

Mis päeval me ei rulli taevas nagu leidke kirjutised; nagu me pärineb esimene loomine, nii et me 

koostab see uuesti.  

See on meie lubadus ja me täita.  

(Koraan: 21/104) 

 

[On] maa asendatakse teise maa päeval 

ja taevas [ka], 

ja Jumal, üks on Prevailing enne tulevad välja kõik olendid. 

Ja te näete, et kurjategijad, mis päeval seotud koostööd, mis 

(Koraan: 14/48-49) 



 

On seal [ei ole] tulnud mees, kuna ta ei olnud asi [isegi] mainitud aja jooksul? 

Tõepoolest, oleme loonud mehe sperma tilk segu, et me võib proovida teda; ja tegime talle kuulmine 

ja nägemine. 

Tõepoolest, me juhindutud teda nii ta tänulik või on ta tänamatu. 

Tõepoolest, oleme valmis uskottomille ahelad, ahelad ja lauk. 

Tõepoolest, õige juua tass [veini] kelle segu on Kafur, 

Kevadel, mille Jumal [õige] teenistujate juua; 

Nad teevad seda gush edasi kehtinud [ja arvukus]. 

Nad [on need, kes] [oma] lubadusi täitma ja hirmu päev, kelle paha on laialt levinud. 

Ja nad annavad hoolimata armastusest vaeseid, harva ja vangistuses, toidu 

[Öelda] "me toita sa ainult Jumal Pale. 

Me soovime, ei saa te tasu või tänu alates. 

Tõepoolest, me kartma, meie Issanda päev, karm ja distressful."  

Nii et Jumal kaitseb neid sel päeval paha 

Ja anda neile sära ja õnne 

Ja neile tasu eest nad kannatlikult kannatasin Aed [paradiisis] ja [rõivad] siid. 

[Neid] lebamis seal edasi kaunistatud diivanid. 

Nad ei näe seal mingit (põlev) päikese käes või [külmutamine] külma. 

Läheduses asuvad nende kohal on oma tooni, 

Ja komplekteeritakse rühmitatud viljad on langetas nõuetele. 

Ja seal on need laevad hõbedat ja kristall, pokaalid laiali 

Ja pokaalid kristallselge hõbe, mille nad on kindlaks määratud meede. 

Ja neid antakse juua tass [veini] kelle segu on ingver 

[:] Jooksul paradiisi nimega Salsabeel purskkaev. 

Seal hakkavad ringlema nende tehtud igavene noormeeste seas. 

Kui sa ei näe neid, soovite arvan, et neid (nii ilus kui) pärlid laiali. 

Ja kui sa vaatad seal [paradiisis], näed rõõm ja suur võim. 



Elanike on roheline rõivad, trahvi siid ja brokaat. 

Ja nad on kaunistatud hõbe, käevõru 

Ja nende Issand annab neile puhastavad juua. 

[Ja see ütles], "tõepoolest, see on sulle tasu, 

Ja on hinnatud oma jõupingutusi. 

(Koraan: 76/1-22) 

 

Tõepoolest, kurjategijad on põrgu, mis on kinni igavesti karistuse. 

(Piin) aruandluskoormus ei ole nende jaoks ja need sukeldus hävitamine, meeleheidet ja sügavat 

kahetsust, mured seal. 

Ja me valesti neid, kuid nemad olid selle tekitaja. 

Ja nad nõuavad, "O Malik   [59] , lasta oma lõpetada meie Issand!" 

Ta öelda, "tõepoolest, te jääte."  

"Meil oli kindlasti toonud teile tõde, kuid teile tõde, et enamik neist tõrksad."  

Või on nad [mõned] välja afäär? Aga tõepoolest, meil on kavandamisel [kava]. 

Või nad arvavad, et mitte oma saladusi ja oma eravestlustes kuuleme? 

Jah, [teeme], ja nendega on meie käskjalad salvestus. 

(Koraan: 43/74-80) 

 

Järgmisel päeval me ütleme põrgusse, ütlevad "On olnud täis?" ja ta, "On olemas veel mõned" 

Ja õige, mitte kaugel, lähedal viiakse paradiis 

[See ütles]: "see on teil lubati iga returner [et Jumal] ja [pidaja tema pakti] 

Kes kartis armollinen nähtamatu ja tuli tagasi [Meeleparandus] süda. 

Sisestage see rahu. See on igavik päev." 

Nad on, mida iganes nad soovivad 

Ja meil on rohkem. 

(Koraan: 50/30-35) 

 



Need on osa, mida nad on teeninud, ja Jumal on kiire konto.  

(Koraan: 2/202) 

Ühel päeval me ei sure. Ja ühel päeval, on käesolevas faasis, st meie universumi kukub uus 

käivitamisel, lõplik, stabiilse ja püsiva faasis [60]jaoks. See viimane etapp nimetatakse edaspidi.  

Edaspidi on praeguse elu jätkuks. See on nii füüsilist kui vaimset. Käesoleval etapil lõppaeg on tuntud 

ei keegi muu kui Jumal.  

Seal on mõned ühised ja erinevad elemendid vahel lõpuni ja viimane etapp. Füüsikalised, keemilised 

ja bioloogilised reeglid on erinevad teataval määral kui kogenud lõpuni. 

Hea ja halb, mida me näeme on olemas universumi segu eemaldatakse ja neid eristada järgmises 

faasis. Hea ja kurja asukohad on erinevad. Head tagajärjed on koos hea-tegijad ja kurja tagajärjed on 

koos selle tekitaja. Esimene osa, mida nimetatakse paradiisi või aiad juhtub ja osa nimega põrgu 

juhtub. Jumal teab, mis mujal toimub viimane etapp.  

Nagu järgmine salm, Jumal premeerib hea tegijad edaspidi olema palju rohkem, kui karistus on 

evildoers võrreldes: 

Kes ei oma kurja tegu näidatakse ei olla recompensed välja arvatud poolt jms Aga kes ei head, kas 

mees või naine, kui ta on usklik, need näidatakse Paradise, antakse neis näha ilma konto. 

(Koraan: 40/40) 

3.2.2 EDASPIDI MÄRKE 

Ja kes iganes soovib toetada selle maailma, anname talle 

Ja kes soovib ka edaspidi me tasu annab talle selle. 

Ja me tasu on tänulik. 

(Koraan: 3/145) 

Nagu me näeme ülaltoodud salmis, me palutakse selles elus teha otsuseid, mis on seotud edaspidi. 

Nii et selle otsuse tegemine, me peame olema õige teadmised. 

Ja edaspidi on tuleviku inimeste vaatenurgast. 

Nii, et seda mõista, saame kasutada üldist vahendeid me kasutame ennustada tulevikku: 

Maised mõisted, meil ennustada tulevikku tehes üldistuste tegemiseks. Näiteks, me näeme, et kivi 

jääb ikka ja jälle kui me laseme ikka ja jälle, siis me ütleme, et järgmine kord, kui me laseme ta langeb. 

Niisiis, ootame samal üritusel juhtuda samadel tingimustel.  

Ka meie ennustused põhikontseptsioon on mõiste "tasakaal". Näiteks kui ma ei ostnud midagi väärt 

USD200, see tähendab, et ma pean maksma tulevikus USD200 teatud tingimustel.  



Me kasutame, et teada tulevikku teine vahend on need, kellel on pädevus tulevaste sündmuste kohta 

on esitatud teavet. Näiteks me kuulame meteoroloogia ekspertide teada tuleviku ilmastikuolud ja me 

plaani järgi, mida nad ütlevad. 

Seni, kuni me kogeme edaspidi tähelepanekuid, inimestena, on meil eespool nimetatud tööriistade 

abil ennustada tulevikku. Seetõttu paralleelselt Koraanis edaspidi meie selgitusi edeneb järgmiselt: 

kõigepealt jõuame järeldusi seaduste Jumal, mis põhineb meie tähelepanekud meie universumis; 

teeme üldistuste tegemiseks, mis on seotud ka mõiste tasakaalu; ja me need tema sõnu kinnitada. 

Kui me jälgime universumis, näeme, et Jumal on aktiivne ja ta on oskus ja tahe taastada. Järgmised 

salmid märkida need faktid: 

Ei ole ta, kes on loonud taeva ja maa, mis on võimeline looma nagu neist? Jah, tõepoolest; Ta on 

looja, kõik Teadja. 

(Koraan: 36/81) 

 

Nagu me pärineb esimene loomine, nii et me esitab see uuesti. 

See on meie lubadus ja me täita. 

(Koraan: 21/104) 

Mida iganes me järgima selles universumis on märk, mis näitab meile piiramatu võimu omanik 

ennekõike. Meie vaatlus annab meile järeldusele, et see kõikvõimas on miljardeid soosib allikas ja et 

ta paneb oma volitused tegudeks. Ja ka järeldada, et ta on ka võimalus kasutada oma volitusi 

ulatuslikumalt. 

Kui me jälgime universumis, näeme seotud Allah on kahel teguril on vaba aja sisustamiseks: Esimene 

neist on võime taastada Jumal, ja teine on tema tahe taastada. Teine on seotud teatud põhjuste ja 

eesmärkide olemasolu teda taasloomine.  

Kui "isik" on "tähendab" ja "põhjustel" midagi teha ja kui see isik "lubadused" seda teha, kui ta on 

terviklikkuse siis ilmselt ta teeb seda. Selles Universe näeme selgelt, et Jumal on väga ranged tema 

tegelik kava täitmisel. 

Nii et järgmised osad me uurib vahendite ja edaspidi põhjendusi. 

3.2.2.1 JUMAL ON VÕIMELINE UUESTI LOOMA 

Muidugi Jumal on loonud ja loob on ka võimalus uuesti, nagu me näeme järgmisi Salme: 

Mees ei arvan, et me ei saa koondada oma kondid? 

Jah, tõepoolest; oleme oma käeulatuses dokumendiregistrid   [61] . 

(Koraan: 75/3-4) 



Ja nagu me näeme järgmised salmid, looja, kes lõi meile esimene koht on loomulikult võimalik 

taastada meile: 

Ja nad ütlevad, "kui me oleme luud ja varises osakesi, kas me [tõeliselt] Ülestõusnud uus looming?" 

Ütlen: "ole sa kive või rauda; või [mis tahes] loomist, et mis on suur jooksul oma rinnad. Ja nad 

ütlevad, "kes taastab meile?" 

Öelda, "see, kes tõi teid edasi esimest korda." 

(Koraan: 17-49-51) 

Ja nagu me näeme järgmine salm luua ühe ühe hinge või kogu inimkonna ei tee mingit vahet jaoks 

Jumal nii muretus: 

Oma loomingu ja oma ülestõusmine on kui vaid ühe hinge. 

(Koraan: 31/28) 

Varem on ka edaspidi väide puhke võimatu. Kuid täna, see argument ei tundu olevat väga säästva 

koos avastused ja geneetika. 

Nagu on selgitatud eespool, on absoluutne "ühtsus" see kõikvõimas Jumal, sest seal oleks keegi, kes 

oleks piirataks tema võimu. 

Nii et me ei saa oodata teda ise luua ainult üks universumi ainult ajutine tagajärgede piiramiseks.  

Need on meie tähelepanekud kohal universumi lähtume kõik järeldused. 

3.2.2.2 JUMAL ON PÕHJUSED JA SIIS UUESTI 

Ta loob, mida ta tahab. 

(Koraan: 30/54) 

Universum, kus me elame on ülesehitusega universumi piiramatu arvu alternatiivide vahel. Ei ühtegi 

asjaolu, mis kohustab meid uskuma, et see on võimalik ainult kuju universumi. Kui see ei ole võimalik 

universumi ainult kuju, ja kui ta hakkas tegutsema siis on isikliku valiku puhul kogu tegelikku seisundit. 

Ja nagu me eespool osades, on olemas piisavalt tõendeid, mis näitavad ühe võimu üle.  

Kui universum isikliku tagajärg on, siis see eesmärkide tasandil asjaomase isiku, kes on kõrgem kui 

see universum.  

Teisest küljest, kuigi me jälgime iga osa selles universumis on teatud eesmärke, ja see kujutab endast 

ühtsus ise, me näeme ka et see on ajutine ja ei ole isemajandav. Seetõttu on täiesti self-defining ega 

täielikult lõpetatud seoses tema enda olemasolu eesmärk. 

Seetõttu me võib oodata järjestikust etappi mõnevõrra erinevat laadi kui kõrgema taseme isiklikud 

eesmärgid on saavutatud.  

Võttes arvesse eespool võime taastada, olgem nüüd kaaluda teatud määral põhjust uuesti Jumal. 

Järgnevalt uurime, kuidas meie tähelepanekud viivad meid mõistma põhjuseid nii edaspidi: 



3.2.2.2.1 JUMAL ON TARK: TA TEGUTSEB PÕHINEB PÕHJUSEID 

Ta on ka kõikvõimas üle tema teenistujate 

ja ta on tark, Teadja. 

(Koraan: 6/18) 

 

O inimesed, kui teil tekib kahtlusi ülestõusmine, siis [leiavad, et] tõepoolest, 

Me oleme loonud tolmust, siis sperma tilk, siis alates Nakkuvat hüübida, ja siis ühekordsete liha, 

vormitud ja vormimata, et me võib näidata. 

Ja me elama emaka, kellele me määratud ajaks, siis toome teile nagu Imikud, ja siis [me arendame te] 

et sa võib ulatuda teie [aeg], tähtajani. 

Teie seas on ta, kes on võtnud varase surma ja teie seast on see, kes kõige decrepit [vana] vanus on 

nii, et ta teab, et pärast [kord] tagasi teadmisi, ei midagi. 

Ja sa näed, viljatu maa, kuid kuna me saadame selle vihma, quivers ja paisub ja kasvab [midagi] iga 

ilus paar. 

Ongi, sest Jumal on tõde, ja kuna ta annab elu surnud ja sest ta on üle kõik asjad, mis on pädevad ja 

[kes teavad] et tundi tuleb mingit kahtlust ning et Jumal on taaselustada need, mis on Graves. 

Ja on inimesi kes vaidlustab kohta Jumal teadmata või juhiseid või õpetlik raamat, [talle], alates 

(Koraan: 22-5-8) 

Nagu me näeme eespool toodud salmid, kui me jälgime universumis, näeme, et asjad juhtuvad, 

teatud põhjustel ja teatud eesmärkide suunas. Eespool esitatud värsse, annab Jumal loomine 

inimene, näiteks loomist ja teatud eesmärgi poole erinevate etappide käigus loodud erinevaid asju. 

Midagi on need etapid on juhus, midagi on kasutu. Olemusest, kõik on Jumal panna see funktsioon, 

et kõik on vähemalt üks põhjus ja Jumal hoiab kõike seda funktsiooni. Mida iganes me jälgime näitab 

meile, et looja ja alalhoidja, et on tark ja mida iganes ta loob vastab tema atribuudid. 

Nii et me saame öelda, et selle terviklikkust selles universumis ei ole eesmärk? 

3.2.2.2.2 ON PÕHJUST SEE UNIVERSUM 

Siis sa arvad, et me oleme loonud kasutult 

ja et meile te sooviksite ei tagastata? 

(Koraan: 23/115) 

 

Ja me oleme loonud ei ole taevas ja maa ja kõik, mis on nende jaoks lihtsalt mängida, vahel 



Me ei loo neid, välja arvatud tõde, kuid enamik neist ei tea. 

(Koraan: 44/38-39) 

Nagu kõik on vähemalt üks põhjus, saame aru, et Jumal on tark. Seega universumi kui terviku loomist 

ka peab olema põhjus. 

Nagu näiteks selgitada seda, oletame, et leiate pliiatsi kuskil. Sa tead, et see toimus nii, et seda 

kasutataks kirjutada. Miks? Sest esiteks, see oli mõeldud, et kuju; Teiseks mõned materjal tarbiti teha 

Kolmandaks, kasutatakse seda materjali võib kasutada muuks otstarbeks; Neljandaks, see, kes tegi 

seda teab muutes pliiatsit, teab, kirjutamine; Viiendaks, kui ei ole sellist põhjust, pingutust veetis 

disain ja teha see oleks lihtsalt raiskamine, mis ei ole midagi mõistliku, kuid isik, kes on võimeline 

tegema seda, peaks olema mõistlik. 

Nagu see näide, kui me jälgime universumi, me näeme koos oma galaktikate koos oma planeeti, oma 

eluga füüsikaseadusi oma süsteemid, koos oma ilu, kunst, seda ei saa teha kasutult. Sama kehtib meil 

samuti. Kui me arvame, et meie võime analüüsida, Meie kõrvad, silmad... võib järeldada et me pole 

veel loodud lihtsalt, et süüa, juua ning magada ja kaovad igaveseks. 

Seega nagu osa selles universumis on ajutine ja see on tohutu toode, on ilmne, et see on loodud 

teatud eesmärke. Muidu oleks raiskamine.  

Teiselt poolt, me ei ole alust väita, et surm on lõpuks heli. Surm on vaid üks etapid. Isegi siis, kui 

olime maa või isegi enne seda oli Jumal võtab iga meist; Seetõttu me läbima etapid. Surma, me tagasi 

maa peale, kuid ei ole kindlaid tõendeid, et etapid on lõpule viidud. Ja me oleme kursis järgmiste 

etappide jätkub kuni otsustav etapp salmid:  

Te kindlasti reisivad etapil Laval (selles elus ja edaspidi). 

(Koraan: 84/19) 

 

Iga hing on maitse surma ja sa ainult andnud oma ülestõusmise päeva [full] kompensatsiooni. 

Nii ta, kes on tõmmatud kaugusel tulekahju paradiis on õnnestunud. 

Ja milline on elu selles maailmas, välja arvatud nautida soovmõtlemine. 

(Koraan: 3/185) 

Nagu me näeme järgmise avalduse: Koraanis see osa selle ajutise maailma elu on lihtsalt teatud 

põhjustel ja selles eluetapis ei ole oluline osa elust:  

Ja tema, kes uskusid ütles: "minu inimesed O! Järgi mind, annab sulle õige muidugi; 

O Minu inimesed! Selle maise elu on ainult vahendid (selleks), 

Aga edaspidi stabiilsuse peatuspaika." 

(Koraan: 40 / 38-39) 



Mõned põhjused on järgmised: 

3.2.2.2.2.1 JUMAL SOOSIB RAKENDAMINE 

Ta (Jumal) on Beneficent, on Merciful. 

(Koraan: 59/22) 

 

Teie Issand on suveräänne inimeseks, mida ta tahab. 

(Koraan: 11/107) 

 

Tean, et selles maailmas, elu on vaid meelelahutuseks ja diversiooni ja Ehted, 

Üksteist ning jõukuse ja laste, suurendada konkurentsi ning 

Nagu näiteks vihma, kelle [] taime kasvu rõõmustavad mullafreesid; 

Siis see kuivab ja sa näed seda, mis pöördus kollane; 

Siis muutub see [hajus] praht. 

Ja edaspidi on karm karistus ja andeks Jumal ja kinnitamine. 

Ja mis on välja arvatud soovmõtlemine nautida maise elu. 

(Koraan: 57/20) 

Kui Jumal on Beneficent ja võimas tegija, mida ta tahab, siis ta võib luua keskkond, kus ta 

hüvitamismenetluste tema soosib. 

Jumal on Beneficent ütleb meile, et ta kombeks ja on võimeline andma püsiva soosib. Need püsiva 

soosib on paradiis, mis on täiuslik, et Jumal tahab. See koht on valu, ei karda, ei ole vaenlane, ei ole 

ressursside nappus ja ei kurbust. See koht on õnne ja rahu [62] . 

Jumal on ka kombeks panna seal olendid, kes on teatud teadmised ja volitused. Ta lõi inimese 

olendid on potentsiaal ja võimed valida hea või paha; teha ja teada, et hea kui ka kuri nagu me 

näeme järgmine salm: 

Ja me ütles, "O Adam, elagu, teie ja teie abikaasa paradiisis ja sellest ka süüa [lihtsus ja], olenemata 

sellest, kus teil on arvukus. 

Kuid ei lähene see puu, muidu on tagaotsitavate seas." 

(Koraan: 2/35) 

Kuid ka Jumal on halb, ülbe, ebaõige ja tänamatu paradiisis on sissepääs keelatud. Seal on viide 

sellest järgmine salm: 



Kuid Messias ütles: 

"Jumal, Issand ja teie Issandat kummardama Iisraeli laste. See, kes seostab kõike muud Jumal, Jumal 

on tõesti keelatud paradiis ja tema elukoht peab olema tulekahju. 

Selle tekitaja on ei ole abistajat." 

(Koraan: 5/72) 

Seega, ta võimaldab sissepääsu selles paradiisis inimestele, kes siiralt soovivad sisestada seal, kes on 

kooskõlas jumaliku väärtusi ja kes teevad häid tegusid. Nii, et on oluline ja alaline koht, kus juhtub 

tema soosib paradise järgmised salmid selgitatud: 

Neile, kes ei hea (teod) on headus ja extra. 

Ükski pimedus katab nägu ega alandus. 

Need on kaaslased paradiisi; nad järgivad seal igavesti. 

Aga need, kes teenivad kurja tegemistest, mis paha tegu registreerimiskohas on samaväärne ja 

alanduse nende katmiseks. 

Nad on: Jumal ei ole kaitsja. 

See on nagu siis, kui oma nägu on kaetud tükki nii tume öö [nad]. 

Need on kaaslased, et tulekahju; nad järgivad seal igavesti. 

(Koraan: 10/26-27) 

Seoses alalise soosib Jumal, on üks põhjusi, mis ta on loonud meile selles etapis selles universumis 

annab meile võimaluse teha meie valiku kohal ja lõppjärgus. Järgmised salmid ta selgitab seda: 

Ja kes iganes soovib toetada selle maailma, anname talle 

ja kes soovib ka edaspidi me tasu annab talle selle. 

Ja me tasu on tänulik. 

(Koraan: 3/145) 

 

Ja öelda: "tõde on oma Lord nii kes testamentide lasta neil uskuda; ja kes iganes testamentide lase tal 

usu.. "  

(Koraan: 18/29) 

 

Tõepoolest, me juhindutud teda nii ta tänulik või on ta tänamatu.  

(Koraan: 76/3) 



Seoses alalise soosib Jumal, on teine põhjus, mis ta on loonud meile selles etapis objektiivsed 

kriteeriumid need, kes on need, kes on paha, need, kes püüavad järgige Jumal ja need, kes ei ole, 

need, kes on tagasihoidlik: need, kes on ülbe jumalik väärtused vastavad hea eristada, ja nii edasi. 

Järgmine salm paneb see viide: 

Oli Jumal kombeks, ta oleks teinud sa üks rahvas [Ameerika religiooni], kuid [ta ette nähtud] test teile 

mida ta on andnud teile; nii et võistluse [kõik] hea. Jumal on teie tagasi kõik koos, ja ta [siis] teavitab 

teid selle üle, mida kasutasite erinevad. 

(Koraan: 5/48) 

Järelikult Jumal hüvitamismenetluste tema alaline soosib, neile, kes soovivad neid uskuma ja neile, 

kes tahavad, kes kasu sõnumeid Jumal ja kes soovivad jumalik väärtused vastavad. 

Need on kõik füüsilised tagajärjed Jumal, kes on Beneficent ja aktiivne.  

Ja paradiisis on püsivalt näinud, et Jumal on selle Beneficent. 

3.2.2.2.2.2 TÕDE RAKENDAMINE 

Jumal on tõde. 

(Koraan: 22/6) 

 

Ta tõestada, et olla tõsi, tõde 

Ja olla vale, väär 

Isegi kui kurjategijad ei meeldinud. 

(Koraan: 8/8) 

 

"Ja tõepoolest, me või teil on soovi juhiseid või selge viga." 

(Koraan: 34/24) 

 

Tõepoolest, me pakkuda usaldust taeva ja maa ja mäed, ja nad kandma, ta keeldus ja kartsid seda; 

kuid mees [kohustus] seda kanda. 

Tõepoolest, ta oli alusetu ja asjatundmatu. 

[See oli] nii, et Jumal võib karistada ajuvaba mehed ja ajuvaba naised ja mehed ja naised, kes teised 

seostavad teda ja et Jumal võib aktsepteerida Meeleparandus, uskudes, et mehed ja naised uskuda. 

Ja kunagi on Jumal andeks ja Merciful. 

(Koraan: 33-72-73) 



 

Nii tõde määrati kindlaks ja kaotada oli, mida nad teevad. 

(Koraan: 7/118).  

On tõde peidetud või teadmiste jääda igaveseks? 

Seal on meiega seotud eesmärkidel. Me oleme osa stseen tõde täitmise eest.  

Jumal teab tõde. Kuid tõde tagajärjed ka oleks täidetud. Ta lõi see universum, lõi ta palju olendeid, et 

maitsta oma volitusi ja tema armu ja ta lõi meid. Ta võimaldas meil eristada vahel õige ja vale, hea ja 

halb. Ja ta lõi miljardeid märke tõde meie selves, maa ja taevas. Ja ta näitas meile tõde ja õige tee 

oma sõnumeid, mis ta saatis läbi tema inglid. Ja ta andis meile vabaduse valida teed, mida me 

tahame. Ja ta andis meile teatud aja jooksul, nii et saame teada tõde.  

Ta ei vaja meid tõde meie uskumused, sõnad ja teod olema kooskõlas.  

Nüüd, siin maailmas on inimesed erinevaid arvamusi, uskumusi ja tegevusi. Ja ühel päeval me sureme. 

Ja - me ei tea selle ajastust - ühel päeval kukub see universum uus algus. Ja siis see tuleb asendada. 

Seejärel luuakse kõigile uuesti nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Ja antakse kõik dokumendid, mida ta 

uskunud, ütles ja tegi käesoleva osa meie elust. Ja seal on kui Jumal kohtunik koos täielikku õiglust 

kohtupäev. 

Siis need inimesed, kes on harmoonias oma uskumusi, sõnad ja teod tõde premeerida ja suunatud 

paradiisis vajalikesse kohtadesse. Neid inimesi, kes ei vastanud tõde on karistatud ja põrgus 

vajalikesse kohtadesse suunata.  

Sel viisil tõde on toodetud selle tagajärjed ja täidetakse tõde. Miinus korda teeb miinus teeb pluss 

pluss pluss pluss korda. Niimoodi, nii tõesus tõde ja vale ning falseness on ilmne. Täidetakse nende 

tagajärgi. See juhtub halbade tegude karistuse ja rahuldust häid tegusid. Ja nagu on öelnud Koraanis:  

Nii et kes ei head tahet on aatomi mass näe seda; ja kes on aatomi massi paha seda näha. 

(Koraan: 99/7-8) 

Selle tulemusena Kõik mõõdud ja kõik kraadi, tõde on nähtav kõigile ja teostatud. Andke meile 

meelde siin, et üks nendest nimedest, mida Jumal on tõde [63] . 

Tõde on igavene, on tagajärjed nõuetele või nõuetele see usk on igaveseks. 

3.2.2.2.2.3 TASAKAALU LEIDMINE 

Kuid need, kes usu öelda, "tund ei tule meile." 

Ütle: "Jah, mu Jumal, mida ta kindlasti tulen teie juurde. [Jumal on] on nähtamatu Teadja. " 

Ei ole ta äraoleku taevas või maa või [mis] on aatomi mass on väiksem või suurem, välja arvatud, et 

see on selge registrisse. 

Et ta võib tunnustada neid, kes usuvad ja teha õiged teod. 



Need on andestus ja üllas näha. 

Kuid need, kes püüdlevad vastu meie salmid [Keda] et põhjustada neile valus karistuse kehva 

iseloomuga. 

(Koraan: 34-35) 

 

See on tema, kes on määratud maa Hispaania ja tõstatanud mõned teist auastme teistele, et ta võib 

proovida mida on mis ta on andnud teile. Kindlasti teie Issand on kiire ja kättemaksu; ja kindlasti on 

ta kõik andeks, kõik eriloaga. 

(Koraan: 6/165) 

 

Kõik kuulub talle. 

(Koraan: 27/91) 

 

Ja taevas, ta tõstatas ja kehtestatud tasakaalu. 

(Koraan: 55/7) 

Jumal on loonud selle universumi tasakaalu. Näiteks, mis tahes füüsilise võrrand või keemilist 

võrrandit saab tõeks kui me eksperiment. Ja kui see ei ole tõsi, me ütleme, et "Meie" tegi vea. Need 

näitavad meile looja tasakaalu tähtsust. 

Seega võtame tasakaalu füüsilise maailma, nagu antud. See näitab meile, et Jumal tahab ja suudab 

luua tasakaal minutest üksikasjad. Nii, et Jumal, kes saab ja kes on kombeks luua selle tasakaalu 

füüsilises maailmas on muidugi võimalik luua tasakaal, hea ja kurja universumis. Ta teatab meile, et 

ta on võtnud selgeks sihiks luua selline tasakaal [64] kui märkame järgmised salmid: 

Nii et kes ei head tahet on aatomi mass näha, 

Ja kes on aatomi massi paha seda näha. 

(Koraan: 99/7-8) 

 

Jumal on loonud taeva ja maa, tõtt ja nii, et iga hing võib recompensed eest, mida ta on teeninud ja 

ei ole koheldakse ebaõiglaselt. 

(Koraan: 45/22) 

3.2.2.3 SIDE- JA LUBADUS: JUMAL 

Tõepoolest, see Koraanis see, mis on kõige sobivam, juhendid 



Ja annab rõõmusõnumit usklikud, kes teevad head teod, mis on neil suur auhind. 

Ja et need, kes ei usu, edaspidi 

Oleme valmis neid valus karistuse. 

(Koraan: 17-9-10) 

Neile, kes on veendunud asutuse Jumal, edaspidi loogiline otselink on Jumal, kes on kõikvõimas ja 

kõik teab sõnum.  

Jumal on parim Teadja, mis juhtub, vaid ta saab meid teavitada suurepäraselt edaspidi, nagu on 

rõhutatud järgmine salm: 

Ja ükski teavitada teid nagu üks, kes on kõik teada. 

(Koraan: 35/14) 

Lisaks jaoks iga usklik teab-kõik ja kõikvõimas Jumal, võib sõnum nagu Koraanis ei pääse selline 

Jumala tundmine. Koraan, nagu nii Toora ja evangeeliumi on edaspidi samuti viiteid. Kõik teab ja 

kõikvõimas Jumal on õigus vältida või parandada laialdaselt aktsepteeritud teateid edaspidi oma 

nime all esitatud mõned inimesed, need sõnumid on eksitav. Iga usklik Jumalat, kes on tugev ja teab, 

et see oleks võimalik, et Jumal ei kõrvalda laialt levinud valetamine rääkinud tema nimi? Jumal ütleb 

selle kohta järgmist: 

Või nad ütlevad, "Ta on leiutanud kohta Jumal on vale"? 

Aga kui Jumal kombeks, ta võiks seal üle oma südame. 

Ja Jumal kõrvaldab valetamine ja kehtestatakse tõde tema sõna. 

Ta on tõepoolest, teades, et rinnad jooksul. 

(Koraan: 42/24) 

 

Või nad ütlevad, "Ta on leiutanud seda?"  

Öelda: "kui on leiutatud, seda, mida valdab null kaitseks [] mind Jumal. Ta on kõige teades, et teil on 

seotud.  

Piisavalt on ta nagu tunnistaja vahel mina ja sina, ja ta on ka Forgiving ning Merciful. " 

(Koraan: 46/8)  

 

Ta on leiutanud kohta Jumal on vale või on tema hullus? 

Pigem need, kes ei usu, et edaspidi tuleb karistuse ja [on] äärmiselt viga. 

Siis, ei nad ei vaata mida on enne neid, ja mis on selle taga need taeva ja maa? 



Kui me peaks, võiks põhjustab maa alla neelata neid või [võiks] lasta need killud taevast langeb. 

Tõepoolest, et on märk iga teenistuja pöördub tagasi [Jumalat]. 

(Koraan: 34-8-9) 

3.2.3 , MILLISED PRAKTILISED TAGAJÄRJED EDASPIDI   [65]  

Ja pea meeles meie teenistujate, Abraham, Isaac ja Jacob - tugevus ja [usuliste] visioon. 

Tõepoolest, me valisime neid eksklusiivne kvaliteedi: 

[Edaspidi] kodus mälestuseks. 

(Koraan: 38/45-46) 

Puuduvad praktilised tagajärjed arvata edaspidi, nii üksikisiku kui ühiskonna jaoks, nagu on selgitatud 

allpool: 

3.2.3.1 TEADES, ET SEAL ON STABIILNE ELU 

Ja tema, kes uskusid ütles: "minu inimesed O! Järgi mind, annab sulle õige muidugi; 

O Minu inimesed! Selle maise elu on ainult vahendid (selleks), 

Aga edaspidi stabiilsuse peatuspaika." 

(Koraan: 40 / 38-39) 

 

Ja Iblees [66] oli juba kinnitanud nende kaudu tema oletus, nii et nad järgnesid talle, välja arvatud 

nende osaliste usklike.  

Ja tal oli neid üle asutusele, välja arvatud [see oli otsustatud], et me võiks teha selge, kes usub, kes on 

selle kahtluse korral edaspidi. 

Ja oma Issanda üle kõik asjad on eestkostja. 

(Koraan: 34/20-21) 

 

Elu selles maailmas on aga vähe võrreldes edaspidi. 

(Koraan: 9/38) 

 

Ja nad ütlevad, 

"Kiitke Jumalat, kes eemaldas USA [kõik], et kurbust. 

Tõepoolest, meie Issand on Forgiving ja Appreciative. 



Kes tema halastus on teinud meist Elagu igavese elu, kus ei ole väsimust ründab meid ei väsimust 

peatuspaika." 

(Koraan: 35-34-35) 

 

Ja selle maise elu ei ole vaid levitamis- ja meelelahutuseks. 

Ja tõepoolest, kodu edaspidi, mis on (igavene) elu, kui ainult nad teadsid. 

(Koraan: 29/64) 

Ühest küljest on meil terve elu, mis on nagu punkt võrreldes tohutu aja ja vahel on suuri jõupingutusi 

meis igavesti. Kui ei lepitada, saab selle konflikti allikas kurbust ja tõde on disharmoonia.  

Meie elu selles maailmas on väga vähe võrreldes me võib ette kujutada. Mis tahes maiste rõõmu me 

nautida, ja mida iganes me selles elus kannatama valu on jäänud. Kas me elame kõige luksuslikuma 

kodudes, kas me hõivata kõrgeima ametikohta, nad kõik maha jääda. Nii et isegi siis, kui me tahame, 

et unustada, et meil on surelik, või isegi kui me ei mäleta, meil on teadmised sügavamal meie 

teadvuse, et tuleb lõpetada meie rõõmud, naudingud, meie reisid, meie kohtumised...  

Teiselt poolt, ükskõik mis meil on, meie mõtted, tunded, elundid, sealhulgas rakkude eesmärk on 

igavik. Näiteks, kui tulekahju puudutab meie poolt, me tõmmake see tagasi vabatahtlikult või 

tahtmist.  

Mehhanismid on end igavesti kooskõlas tõe, mille sees või on nad lihtsalt illusioone ja peab lõppema 

ja kaovad igaveseks?  

Motivatsiooni meis igavesti ja teades, et see elu on liiga piiratud võib põhjustada suurt kurbust ja 

konflikti. Ja tõepoolest, soosib Jumal, et me nautida selle maailma lõpp võib olla suur kaotus. See on 

raske inimene olla õnnelik, kui uskuda, et kõik lõpeb surmaga, samal ajal uskudes, et ühel päeval ta ei 

saa näha, kuulda, hingata, liikuda... igavesti.  

Nii, et see inimene võib proovida nautida seda elu rõõmud surma unustada püüdes. Püüame 

unustada surma mõned võitlus nõuab. Ka vastava lubatud aru saada piiratud selle elu rõõmud koos 

lõpmatu hing on raske. Nii püütakse rahuldada üks maksimeerides ainult maised naudingud 

põhjustavad tõsised häired.  

Seetõttu me sageli näha näiteid inimestest, kes eesmärgiks kahekordistada oma vara, kuigi neil on 

miljardeid dollareid, samal ajal, kui seal on miljoneid inimesi, kes on näljane, kellele nad ei aita palju. 

Samuti näeme inimesi, kes ei suuda oma jõupingutusi, et suurendada oma maise rikkuse õiguslikult ja 

kes üritavad teiste õiguste ebaseaduslik võimalusi. Jälle me kuuleme inimestest, kes maitsesid kõik 

rõõmud elu aga enesetappu, sest nad näevad, et nad ei ole rahul sellega, et maised naudingud.  

Aga inimene, kes teab, kus ta läheb; kes teab, et see elu on ettevalmistamise etapil eest edaspidi, et 

surm on lihtsalt etapp edasi näidatakse on lepitada oma püüdlusi, on igavene elu, nii reaalsust kui 

arvasin. Sel moel, mis iganes ta soovib see kattub tema iseloomu mõõtmed. Ja see inimene ei ürita 

nautida seda elu rõõmud tasakaalustamata viisil ja kasu see tasakaalu, rahu ja õnne elu rõõmud tänu 

looja andes samal ajal. 



3.2.3.2 VASTUTUS 

Ja me luua Euroopa kaalud ülestõusmise päeval, 

Seega ei ole hing on üldse ebaõiglaselt kohelda. 

Ja kui on olemas [isegi] sinepi seemne kaal, me toome selle edasi. 

Ja piisavalt on meil raamatupidaja. 

(Koraan: 21/47) 

 

Ta on koos sinuga kõikjal 

Ja Jumal on nägija, mida te teete. 

(Koraan: 57/04) 

Siinses maailmas mõnikord inimesi, kes panevad toime kuritegusid teiste vastu karistamata. Loodan 

saada avastamata ja karistamata, saate teha mõned inimesed, kes panevad toime või jätkata nende 

kuritegude eest. Kuid asjaolu, et kõik on salvestatud ning näidatakse recompensed heidutab palju 

inimesi kuritegusid ja julgustab paljud teevad häid tegusid. Ja seal on tegelikult palju näiteid selles 

osas. 

Ka ei ole auhinnatakse häid tegusid teised ohvreid ja valud, mis on vajalikud nende häid tegusid ja 

lootusetus võib takistada inimesed teevad häid tegusid. 

Seega on olukord, kus tegijad häid tegusid ja selle tekitaja näha oma tegude tagajärgi soodustab 

õigustatud jaoks häid tegusid ja takistada kurja tegusid, evildoer. Selle tulemusena põhjustab 

edaspidi usk ja on põhjus maailma paremaks kohaks. 

3.2.3.3 ÕNNE JUMALIK ÕIGLUS 

Siis me kohtleb nagu kurjategijad esitajad 

(Koraan: 68/35) 

Seal on kurjategijaid, kes tapavad tuhandeid inimesi, kes varastavad miljardeid dollareid, kes on 

ärritunud, et paljud inimesed. End selles maailmas on, et nad kõik minema, nagu õige surnuaia. 

Paljudel juhtudel on see olukord, mis võivad häirida inimene, kes hoolib õiglus. 

Seetõttu, kohtuotsuse päev järgmine kord ja tagajärjed on olulised faktid need, kes hoolivad Euroopa 

lohutav. 

3.2.3.4 STIIMUL PARANDADA 

Iga hing on maitse surma. 

Siis meile sa tagasi. 



(Koraan: 29/57) 

 

Te kindlasti reisivad etapil Laval (selles elus ja edaspidi). 

(Koraan: 84/19) 

Selles maailmas, uurime, me suurendada meie kogemus. Kuid kõik tunnevad inimesed, nad surevad, 

nad minema oma teadmisi ja kogemusi. Kuigi need on päritud ja mõnel juhul kasutavad tulevastele 

põlvedele, isiklik seisukohast, on Tupik parandamise osas.  

Uskmatu, edaspidi, alates isikliku perspektiivi, et kõik parandused saavad muutunud midagi 

asjaomase isiku surma hetkel.  

Aga usklik edaspidi surma on lihtsalt etapp. Teda, reguleerib iga areng ja eesmärk on lõppeesmärk on 

saada rõõmu, Jumal. Ja see eesmärk nõuab üks maksimeerida häid tegusid ja saada paremaks ja 

paremaks. Ja see töö ja selle parandamine peab jätkuma isegi kuni surmani. 

Ja ka pärast surma ja edaspidi, nagu me näeme järgmine salm, eemaldatakse kõik ülejäänud haige 

tunne head tegijad südamed ja nad jõuavad lõpliku puhastamise abiga Jumal:  

Ja meil saab eemaldada, mis iganes on nende rinnad pahameelt, [kuigi] all neid voolavad jõed on.  

 

Ja nad ütlevad, "Kiitke Jumalat, kes on giidiga meid ja me oleks kunagi on lähtutud kui Jumal oli 

giidiga meid.  

 

Kindlasti meie Issanda käskjalad tulnud tõde." Ja neid kutsutakse, "See on paradiis, sa pärida, mida te 

kasutada ei toimunud."  

(Koraan: 7/43) 

Nii, edaspidi usklik, areng on tarbetu ega viljatud, kui surm ei ole lõpp.  

3.2.3.5 MÕTLEMINE JA ÕIGETE 

Need on need, kes on vahetanud juhised viga ja andestust selle eest karistuse. Kui patsient on 

tegutsemiseks tulekahju! 

(Koraan: 2/175) 

Eriti mis lubaduse põrgu, mis on väljakannatamatu koht ja lubadus paradiis, inimene on sunnitud 

tegema lõpliku otsuse, kas jälgida, mida Jumal nõuab või mitte. Muidu võiks otsustada et ta võiks 

kesta karistuse, ja ei ole väärt mõtlemist palju Jumala või pärast surma kohta. Seega ta võiks väita, et 

tema ei uskunud ei ole, sest tema ungratefulness, aga kuna ta on liiga hõivatud, et töötada rohkem 

olulistes küsimustes. Lubadus on väljakannatamatu karistuse sulgub uks selline silmakirjalikkus. 



Nii tõttu edaspidi isik, kes on olnud kutse Jumal teeb vastava otsuse igal juhul, ja kui ta ei nõustu, ta 

on võtnud, nagu need, kes seda teha järgmised salmid riski:  

Ja uskuda mehest pere vaarao, kes oli varjanud oma usk, mis ütles: "sa tapad mees [ainult] sest ta 

ütleb:"mu Issand on Jumal"samal ajal, kui ta on toonud teile selge tõendid oma Issanda?  

Ja kui ta peaks valeta, siis talle on [tagajärg] tema vale; Aga kui ta peaks olema tõesed, seal lööb ka 

sind osa, mida ta lubadusi."  

(Koraan: 40/28) 

 

Kas olete näinud kes keelab,  

Kui ta palvetab sulane? 

Kas olete näinud, kui ta on Arendus  

Või enjoins õiglus?  

Kas olete näinud, kui ta (uskmatu) eitab (Jumala arendus) ja keerab ära, 

Kas ta ei tea, et Jumal näeb?  

Ei! Kui ta loobuma, me kindlasti lohista talle laubale, mida  

Lamades patustamine otsaesist... 

(Koraan: 96/9 / 16) 

Kurat võib tunduda ebaõiglane, et mõned. Siiski, kuigi selles maailmas, võib tunduda, et edaspidi, see 

ei ole, sest selle uskottomille siis näed, et kõik asjad, mis neid asendada koos Jumal oli midagi ja et 

kõik on pärit Jumal. Ja nad on tunnistan, et kuigi on nad selgelt "näinud" Jumala märke, nad on 

"valinud" sisenemist põrgu. Need, kes asendas Allah on ebajumalaid, inimestega, füüsiline jõud, 

füüsilised seosed, on objektid ja nii edasi on näha, et need asjad ei ole jõudu üldse.  

Üks näide sellest, et Koraan on järgmine: 

Ja [Hoiduge päev] kui Jumal ütleb: "O Jeesus, Maarja, poeg ei te ütlete inimestele,"võtta mind ja mu 

ema nagu jumalused Jumalat peale?""  

Ta ütleb: "ülendatud oled sa! See ei olnud mulle öelda, mida mul ei ole õigust.  

Kui ma ütlesin seda, sa oleks pidanud teadma seda.  

Sa tead, mis on sees ise, ja ei tea, mida on ise.  

Tõepoolest, see on teile, kes teab ka nähtamatu on.  

 



Ma ütlesin ei ole nende suhtes välja arvatud, mida käskis mind, Jumal, Issand ja teie Issandat 

kummardama. Ja ma olin tunnistaja nende üle seni, kuni ma olin nende vahel; Aga kui teil lõpetada 

oma elu (maal), sa olid vaatleja nende üle, ja sa oled üle kõik asjad, tunnistaja.  

 

Kui tuleks karistada neid tõepoolest nad on teie teenistujatele; Aga kui sa andeks neile tõepoolest 

see on teile, kes on majesteetlik, tark."  

 

Jumal ütleb: "see on päev, millal on tõesed kasu nende tõesust. Nende jaoks on aiad [paradiisis] all 

mis jõgede voolu, kus nad järgivad igaveseks, Jumal on rahul, ja nad koos temaga. See on suur edu."  

(Koraan: 5/116-119) 

Edaspidi, kui uskottomille ei saaks kedagi peale iseenda süüdistada. Nad ei ole üldse, mis näitab, et 

need olid põhjendatud nende uskumused on vale gods ühtegi argumenti. Seda olukorda selgitanud 

järgmised salmid: 

Ja me tõid neid kindlasti raamat, mille me üksikasjalikke teadmisi - Arendus ja halastust, et inimesed, 

kes usuvad, et - nagu.  

Kas nad ootavad oma tulemus peale? Päev selle tulemus on need, kes eiras seda varem öelda, "meie 

Issanda käskjalad tuli tõde, nii et kas on [Nüüd] kõik meie eest kostma intercessors või saanud me 

saata tagasi teha muud kui me harjunud tegema?"  

Nad on kaotanud enda,  

Ja on kaotanud neilt, mida nad leiutada. 

(Koraan: 7/52-53) 

 

Ja kui [kuna] hinge karistuse teie Issandat tuleks puudutada neid, nad oleks kindlasti öelda, "O häda 

meile! Tõepoolest, meil on evildoers."  

(Koraan: 21/46) 

 

[Kui] tõsi lubadus on pöördunud; siis äkki näidatakse, kes disbelieved silmad jõllis [ja õudus, kuigi nad 

ütlevad], "O häda siis meile; Meil oli juba unmindful pigem, me olime evildoers."  

(Koraan: 21/97) 

Teisest küljest on moslemite Jumal sissepääs paradiisi ja põrgu kaitse taotluse. Loetakse kohustus, 

palve, tema alandlikkust ja osa tema servantship.  

3.3 INGLID 



Ja kes on disbelieves Jumal, tema inglid, tema raamatuid, tema Inglid ja Viimane päev on kindlasti 

läinud kaugele eksinud. 

(Koraan: 4/136) 

 

Ja kindlasti ei meie (ingel) käskjalad tulevad Abraham rõõmusõnumit; 

Nad ütlesid: "Rahu." Ta ütles: "Rahu," ja tegi hilinemises tuues [neid] röstitud vasikas. 

Aga kui ta nägi oma käed ei ulatu see, ta mitteusaldusväärsena neid ja neid tunda ärevust. 

Nad ütlesid: "Ära karda. Meil on saadetud palju inimesi."  

(Koraan: 11/69-70) 

 

Ja Jumal prostrates, mis on taevas ja mis iganes on maa olendid ja inglid [ning] ja nad ei ole ülbe. 

(Koraan: 16/49) 

Inglid on Jumala loomingut, mis ei ole määratletud füüsikalised või bioloogilised reeglid, mida me 

teame. Nad ei ole sooline võrdõiguslikkus; nad ei saa paljuneda, süüa ja juua. Nad täita teatud 

ülesandeid, mis on andnud Jumal; nad eiravad Allah ei soovi. 

 

3.4 JUMALA INGLID 

Ja me ei saada enne, [O Muhammad], mis tahes kullerid, et nad sõid toitu ja kõndis turgudel. 

Ja me oleme teinud teie [inimesed] kui kohtuprotsess mõned teised,  

Teil on kannatust? 

Ja kunagi varem on oma Jumal, nähes. 

(Koraan: 25/20) 

Jumal on sisuliselt seotud tema sõnumid inimkonnale inimesed läbi, ta on valinud. Neid inimesi 

kutsutakse Jumalat inglid. 

Inglid on oma olemuselt nagu teiste inimestega. Kuid need on moraalseid väärtusi nagu teatud 

inimeste kvalifikatsiooni nii kõrgel tasemel. Peamine põhjus, miks nad on saanud jumalik sõnum on 

valik Jumal. Seal on viide sellest järgmine salm: 

[On] ülendatud eespool [kõik] kraadi omanik troonile; Ta paigutab oma käsu pärast, kellele ta tahab 

tema teenistujate hoiatab istungi päev inspiratsiooni.  

(Koraan: 40/15)  

3.4.1 KULLERID NAGU EESKUJUD  



Kullerid, kes oli väärtused tõepärasuse, headus, Tänulikkus, õiglus, suurel määral on ka inimkonna 

eeskujuks, nagu me näeme järgmisi Salme: 

Seal on kindlasti olnud teile Jumal Messenger hea muster, igaüks, kelle lootus on Jumal ja viimasel 

päeval, ja [kes] mäletab Jumal tihti. 

(Koraan: 33:21) 

 

Ja tõepoolest, (O Muhammad), sa oled hea kõlbeline. 

(Koraan: 68/4) 

 

Ja Aabraham, Iisak ja Jaakob-[nad kõik] andsime me giidiga. Ja Noa, me enne. Ja tema järeltulijad 

David ja Saalomoni ja töö ja Joseph ja Mooses ja Aaron. Seega me tasu head tegijad.  

Ja Sakarja ja John ja Jeesus ja Elias ja kõik oli õige.  

Ja Ismael ja Eliisa ja Joonase ja palju - ja [nad kõik] me eelistasid üle maailma.  

Ja [mõned] vahel saavad isad ja nende järeltulijad ja oma venda - ja valisime neid ja me lähtudes neid 

õigele teele.  

See on Jumal, mille ta juhendab kellega ta testamentide tema teenistujate juhendamisel. Aga kui nad 

olid seotud teised Jumal, siis nende jaoks väärtusetu oleks mida iganes nad teevad.  

Need on need, kellele me andis Pühakirja ja asutuse ja prophethood. Aga kui selle uskottomille ei eita 

seda, oleme juba usaldanud seda inimesed, kes ei ole uskottomille seal.  

Need on need, kellele Jumal on juhindunud, nii et nende juhised: võtta näiteks.  

Öelda: "Palun sa selle sõnumi makset. See ei ole aga meeldetuletuseks, et maailmad."  

(Koraan: 6 / 84-90) 

See on väga oluline, et Allah saatis oma sõnumeid läbi kullerid, kelle ta on määranud nende inimeste 

hulgast. Et ta on valinud meid nagu inimkaubandus ja et ta näitab neid näiteid meie jaoks on oluline 

asjaolu, mis motiveerib meid ja annab meile lootust, et suudame olla edukad nii, et Jumal näitab 

meile. Vastasel korral me ei saa lootusrikkalt oleks edukas.  

Samuti tänu kullerid, kes olid meile ja näiteks sündmused, nad kogenud, probleemid ning nende 

reaktsioonid inimestena, saame aru, kuidas meil inimesed käituda nagu   [67] . Sel põhjusel, Jumal 

tegi palju näiteid nende inimeste Koraanis ja muud Püha raamatud: me näeme Koraan, kuidas nad 

käitusid nagu sõber, liider, nagu pereliige, nagu valitsus ohvitser, kohtunikuna, Jumal, teenistuja on 

isik, kes on toime pannud viga, kui isik, kes on kannatanud, kui noor inimene, vana inimene nagu... 

Ürikutes, eriti aga viimase prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) näitab väga täpselt kuidas ta 

käitunud nagu ärimees, kui abikaasa nagu poliitik, kui naaber, õpetaja... Me näeme ka neile kuidas 

olla tänulik, lahke, abivalmis, patsiendi, tagasihoidlik, lihtsalt... 



Allah could have related His messages through just angels or books. But in this case, we could not 

find examples as fathers, as friends, as leaders, as family members, as businessmen… who are 

approved by Allah. On the other hand, in this case we might say for example, “But these are angels, 

and we are not angels, so how can we hope to be successful?” But as Allah has chosen as role models 

people from among ourselves, who had similar strengths and weaknesses, who have eaten, got 

married, did business, asked for forgiveness, had health problems, died… then, we can hope to be 

successful, because we are of the same nature as the messengers and Allah tells us that they were 

successful. 

3.4.2 SOME MESSENGERS ARE PREDICTED AND CONFIRMED 

The messengers predicted certain future messengers as we see in the predictions about Prophet 

Muhammad (Peace be upon him). Some of those predictions are as follows [68]:  

In the Old Testament/ Deuteronomy/18/18-19 we see the following statements: “I will raise them up 

a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he 

shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass, that whosoever will 

not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him. [69]”  

Prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) ei olnud juudi, kuid ta tuli tema poeg Ismael kaudu prohvet 

Aabrahami järglased (rahu olgu nendega). Seega, tulevikus messenger on öelnud, et tõsta "seas 

nende vendade" hulgast "nende järglaste" ega "enda" hulgast. Ja see prohvet oleks "nagu" Mooses 

(rahu olgu temaga). Prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) oli tõepoolest, nagu Mooses (rahu olgu 

temaga) mitmel viisil, nagu on ka Ilmalik juht.  

Ka Jumal pani tema sõnad, tema "suu" ja "ta rääkis oma rahvale" et Jumal "käskis teda": prohvet 

Muhammad (rahu olgu temaga) ei loe midagi, kunagi kirjutasin midagi oma elus, nagu ennustatud, ta 

loetud Koraan, Allah sõna. See raamat on kirjutatud tema mälestuseks [70] ja see oli ainult 

kirjatundjad, kes selle kirjutas alla.  

Uuesti prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) oli võidu tema vastased, mida kinnitab ka see, mida 

öeldakse Moosese eespool salm, nagu "see ei tule läbida, et igaüks, kes ei ole kuulda minu sõnu, mis 

ta räägib minu nimel, mul on vaja see teda." 

Ka, Uus Testament, Johannese, evangeeliumi osa 16 salmid 12-13 Jeesus-Kristus (rahu olgu temaga) 

ütleb, et ta ei suutnud oma seotud inimesed teatud tõde, sest nad ei olnud võimelised kandma seda. 

Ja ta annab hea uudis, et tulevad veel Messengeri, kes toob kaasa kogu tõde: "Mul on veel palju asju, 

et ütlen teile, kuid te ei suuda neid praegu. Howbeit, kui tema, tõe vaim [71], tule, ta aitab sul võtta 

kogu tõde: sest ta ei räägi enda; aga üldse ta ei kuule, et ta räägib: ja ta näitab teile asju tulla. " 

Need prognoosid olid ka, mis täpselt juhtus prohvet Muhammad (rahu olgu temaga), kes oli 

unlettered näeme selgelt Koraanis: 

Need, kes järgivad unlettered prohvet, Messenger, kellele nad leiavad, mida nad on Toora ja 

evangeeliumi, kes neile enjoins, mis on õige ja keelab neid, mis on valesti ja teeb neile seaduslik häid 

asju ja keelab neil paha ja vabastab oma koormust ja ahelad, mis olid neile kirjutatud. Nii et need, kes 

on uskunud temasse, au talle, toetavad teda ja järgneb valgust, mis oli saatnud teda on need, kes on 

edukas.  



(Koraan: 7/157) 

 

Kas te (O Muhammad) lugenud ühtegi raamatut enne, kui see (Koraan) ega ei kirjuta ühtegi raamatut 

(üldse) oma parema käe. Sellisel juhul, tõepoolest, valetamine järgijaid võib-olla on kahtles. 

(Koraan: 29/48) 

 

Teeme teile [O Muhammad] recite (Koraan), ja sa ei unusta,  

(Koraan: 87/06) 

See on imeline et Muhammad (rahu olgu temaga) kes teadis kirjutamist ega lugemist seotud raamat 

nagu Koraanis. Inimesed, kes on kirjutanud raamatu või ainult võib-olla terviklik tekst võib ette 

kujutada, kuidas see ei ole võimalik koostada raamatu, ilma et oleks võimalik kirjutada ega lugeda. Ja 

kirjutada raamat, nagu Koraanis oleks isegi võimatu, keegi, kes on kirjaoskajad, nagu on mainitud 

väljakutse järgmine salm: 

Ja kui teil on kahtlusi, mida oleme saatnud pärast meie teenistuja [Nikolai], siis on surah   [72] nagu 

selle kutsuvad oma tunnistajad ei ole Jumal, kui sa peaksid olema tõesed.  

(Koraan: 2/23) 

Muhammad saabumist (rahu olgu temaga) on ka Moosese ja Jeesuse kinnitus (rahu olgu nendega), et 

nende ennustused ei olnud asjata. 

Nii, eelmine kullerid prognoose harmoonias umbes 1400 aastat tagasi, Jumal, seotud inimeste tema 

sõnum viimast korda läbi tema lõplik Messenger kogu inimkonnale, mida nimetatakse Muhammad 

(rahu olgu temaga). Järgmine salm on see viide: 

Muhammad ei ole isa [mis tahes] ühe oma meest, aga [on] Messenger Jumal ja Viimane prohvetite. 

Ja Jumal on kõik asjad täielikult teadlik. 

(Koraan: 33/40) 

Nagu prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) edukalt kätte Jumala lõplik ja täielik sõnum 

inimkonnale ilma ebaselgused, ja kui see sõnum on ajalooliselt kaitstud, ei ole vaja puhul edasi 

kasutada. Ja tõepoolest pärast teda seal ei tule kõik Messengeri, nagu teda või Mooses või Jeesus 

(rahu olgu nendega) koos selge imesid ja märke. 

Inglid tulid imed, mis näitavad, et nad ja nad tõid sõnumeid heaks kiitnud Jumalat, kes on absoluutne 

ja kellel on võim üle kõik asjad. Prohvetid noa, Aabraham, Mooses, Jeesus imesid (rahu olgu nendega) 

on laialt tuntud. Inglid ei ole õigust toota neid imesid, kuid Jumal on. 

Prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) kohaldati ka Jumala väega palju imesid: hulgas sadu 

ajalooliselt salvestatud imet kõige olulisem on Koraan, mis on täis tarkust raamat. Koraanis sisaldab 

ka palju teaduslikke fakte, mis olid tuntud inimesed vanuse, selgus [73]. On Koraanis sisalduv teave 

sündmusi, mis juhtus palju sajandeid enne prohvet Muhammad (rahu olgu temaga), olid saladus- ja 



sündmusi oma aega, tuleviku teise rühma imesid. Sõnu prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) ka 

näeme sarnast erakorralist teavet. 

Imed, mis on seotud üleloomulike sündmuste nagu moon, imesid, mis on seotud tervendav juhtudel, 

mis on tavaliselt võimatu terveks, imesid, mis on seotud toidu ja vee jagamine, Messenger kaitsega 

seotud imed on mõned muud liiki imed olid ajalooliselt ja näinud, et sajad inimesed. Mõned neist on 

nimetatud Koraan.  

3.4.3 MÕNED TEISED ATRIBUUDID INGLID 

Kullerid tuli inimkonda ja nad on tuvastatud, et kristlus või judaismi või mingit erilist etnilise päritolu 

põhjal. On olemas järgmised salmid selle kohta selgitusi:  

Või sa ütled, et Abraham ja Ismael ja Iisak ja Jaakob ja järeltulijad olid juudid või kristlased? Öelda "Sa 

oled rohkem teada või on Jumal?" Ja kes on rohkem kui üks, kes varjab ütlused, mis ta on Jumalalt 

ebaõiglane? Ja Jumal ei ole teadnud, mida teha. 

(Koraan: 2/140) 

 

Aabraham oli juut ega kristlane, aga ta oli üks kallutamist tõde, moslem (esitades Allah) poole. Ja ta ei 

olnud ka polytheists.  

(Koraan: 3/67) 

Kõik need kullerid märgitud, et Koraan on mehed. Kui messengership on äärmiselt ohtlik töö, see on 

loomulik. Peaaegu kõigil juhtudel mõned uskottomille üritanud katse Jumal või peatada tema sõnum 

edendamine, kahjustades tema inglid, solvav, ähvardav, vigastades, boikoteerimist, tappes oma 

sõprade, sugulaste... Jumal kutse vajalik pidev kõvasti tööd päeval ja öösel. Kõik need võivad 

põhjustada naine messenger läbima täiendavaid raskusi, väljakannatamatu valu ja ebapiisav sõnumi 

edastamine. Eriline atribuudid ning olukordi, me jälgime näiteks et naised enamasti ei eelistaks 

töötada palju raske sektorites nagu ehitus, kaevandamine... Rahvusvahelise tööjõu organisatsiooni 

kehtestatud määrused, piirangud ja naiste öötöö, ohtlik töö, raseduse lehed ja eraelu puutumatuse 

nõudeid käsitlevad soovitused... Seega on mõistlik piirata et Jumal naiste messengership. 

Aga Jumal mainitakse Koraanis valis ta ja eeskujuks seatud teatud naised. Maarja ja vaarao naine 

(rahu olgu nendega) Koraanis mainitud näited selles osas. 

3.5 JUMAL RAAMATUD 

3.5.1 PÜHA RAAMATUD ÜLDISELT 

Ta on saatnud teie [O Muhammad], tõsi, raamat kinnitab, mis oli enne seda. Ja ta näitas Toora ja 

evangeeliumi. 

(Koraan: 3/3) 

 



Oleme seotud sind [O Muhammad] parimaid lugusid, mida meil on näidanud teile seda Koraanis kuigi 

sa olid, enne seda, vahel ka teadlik. 

(Koraan: 12/3) 

 

Öelda: "on teil lugeda: kui (Koraan) on Jumal ja te disbelieved see, kes oleks rohkem kui üks, kes on 

äärmiselt lahkhelisid eksinud?"  

(Koraan: 41/52) 

 

Ja kindlasti oleme teinud Koraani kergesti mõistetav, kuid on olemas keegi, kes on meeles?  

(Koraan: 54/17) 

Islam nõuab usku Jumala Püha raamatud, nagu me näeme ülaltoodud Salmides. Koraan, David, 

Muhammad, Jeesuse ja Moosese kaudu seotud Püha Raamatud (rahu olgu nendega) põhiriide 

koostis; kuid me teame, läbi prohvet Muhammad fraasid (rahu olgu temaga) on paljud teised 

käskjalad. Nad on ka seotud sõnumite Jumal. 

Raamatud, Jumal on seotud inimkonnale läbi tema inglid selleks, et anda inimkonna alusteadmiste, 

nii et nad on giidiga, nii et nad võivad kajastada talle, nii, et nad järgivad pime usundid ja nii, et nad ei 

pruugi olla edukas oma teateid. Järgmine salm paneb see viide: 

See Koraan on õnnistatud raamat, mis meil näitas sulle, [O Muhammad], et nad võib-olla mõtiskleda 

oma värsid ja nende mõistmine oleks meelde. 

(Koraan: 38/29) 

See teadmine on seotud Jumal, inimene, universumi, tõde, elu, edaspidi, eesmärgid, teed, edu, kus 

me tuleme, kus me minna, mida me peame tegema, kuidas me peame olema, asjakohaseid näiteid, 

ja paljud teised kriitilised küsimused, millest mõned näed seda raamatut, mida lugeda. Sõna Jumal 

selle laadi või selle sisu meile eesmärk ja otsest teavet ise nagu objekti, on elusolend ja positiivne või 

negatiivne sündmus. See teadmine on kasulik edu selles maailmas ja silmis Jumal.  

Sissejuhatav salm, Koraan Jumal ütleb: 

See on raamat, mille kohta ei ole mingit kahtlust, juhised õige. 

(Quran:2 / 2).  

Mõned aspektid see teadmine oli tundmatu inimene. Järgnevalt on see viide: 

Loe, ja teie isand on kõige suur 

Kes õpetas pliiats 

Inimese õpetanud, mida ta ei tea. 



(Koraan: 96/3-5) 

Püha raamatud enne Koraani peetud inimese sekkumiseta. Järgmised salmid on viited sellele: 

Ja nad ei ole hindab Jumal tõsi hinnangut kui nad ütlesid, "Jumal ei anna et inimene." 

Öelda: "kes näitas Pühakirja, et Mooses tõi valgust ja suunised inimestele? 

[Juudid] sa teed seda lehtedeks, avalikustades [mõned] see ja palju varjamine. 

Ja õpetati, mida sa tead ei ole - ei teie ega ka teie isad."  

Öelda: "Jumal [näitas]." Siis jäta need oma [tühi] diskursus, lõbusa ise. 

(Koraan: 6/91) 

 

Sa himustama [loodan, O usklike], et nad ei usu sinu jaoks samal ajal pool kuulda Jumala sõna nende   

[74] ja seejärel moonutada, pärast seda, kui nad ei mõista, kui nad olid teada?  

(Koraan: 2/75) 

 

Nende hulgas on mõned kirjaoskamatud, kes ei tea oma Püha raamat; nad järgivad oma soove ja ei 

tee midagi kuid oletus. 

Nii et häda neile, kes kirjutavad raamatu oma käega siis öelda, "See on: Jumal," et vahetada, et väike 

hind. Häda nende jaoks, mis on kirjutatud oma käed ja häda neile ette, mida nad teenivad. 

(Koraan: 2/78-79) 

Siiski, nagu prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) oli viimane kullerid, järgmine salm, Jumal annab 

garantii, et kaitsta raamat, mis tõi talle: 

Tõepoolest, see on me, kes saatis Koraanis ja tõepoolest, meil on oma eestkostja. 

(Koraan: 15/9) 

Ja ajalooliselt Koraanis. 

3.5.2 KORAANIS 

See on raamat, mille kohta ei ole mingit kahtlust, juhised õige. 

(Quran:2 / 2).  

Moslemid on usk, Koraan; ta on uskuda, et oma esialgse vormi, Toora, evangeelium, ja Psalmid on ka 

Jumala sõna. 

3.5.2.1 KORAANIS ON TÄIELIK JUHEND 



Üks funktsioone on Koraanis on, et see selgelt selgitab kõike teatud põhiaspektidele. See tuleb 

märkida järgmised salmid: 

Ei ole kunagi olnud jutustuse leiutatud, kuid kinnituse, mis oli enne seda ja kõik asjad ja juhised ja 

halastust üksikasjalik selgitus inimestele, kes usuvad, et Koraan. 

(Koraan: 12/111/EÜ) 

 

Ja meil on saatnud teile raamat täpsustada kõik asjad ning arendus- ja armu ja nende moslemite 

rõõmusõnumit. 

(Koraan: 16/89) 

Detailsuse tase tühistab vahendaja vahel Jumal ja inimene, kes tõlgendab põhiküsimusi vajadust   

[75] . Praktika prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) et mis Jumal teeb selged viited on ka kasu 

lõpliku sõnumi terviklikkus. See terviklikkus eemaldab ka vajadus täiendava kullerid. 

Kui Koraanis tegelike allikatega ja evangeeliumi ja Toora originaaltekstid on samad, on palju sarnasusi 

tänapäeva Piibel ja Koraan sisu. Nad kõik kutsuda Jumal ja häid tegusid. Siiski, nagu eelmine Püha 

raamatud on muudatused, on ka põhimõttelised erinevused uue ja vana testamendi sisu ja nende 

tõlgendused nende järgijad ja Koraan. Näiteks Koraan trinity on selgelt tagasi lükanud, kuigi enamik 

kristlasi praeguse evangeeliumi järgi on trinity. Jeesus (rahu olgu temaga) ei ole Jumal ega vastavalt 

mõned küsimusega seotud Quran salmid Jumala poeg on järgmised: 

Ja [Hoiduge päev] kui Jumal ütleb:  

"O Jeesus, Maarja poeg, ei te ütlete inimestele," võtta mind ja mu ema nagu jumalused Jumalat 

peale?""  

HE(, Jesus Christ) ütleb:  

"Ülendatud oled! See ei olnud mulle öelda, mida mul ei ole õigust. Kui ma ütlesin seda, sa oleks 

pidanud teadma seda. Sa tead, mis on sees ise, ja ei tea, mida on ise. Tõepoolest, see on teile, kes 

teab ka nähtamatu on. 

Ma ütlesin ei ole nende suhtes välja arvatud, mida käskis mind (öeldes): "Jumal, Issand ja teie 

Issandat kummardama. Ja ma olin tunnistaja nende üle seni, kuni ma olin nende vahel; Aga kui sa 

võtad mind, sa olid vaatleja nende üle, ja sa oled kõik asjad, tunnistaja üle." 

(Koraan: 5/116-117) 

Leiate mõned muud erinevused sisu Koraani ja Piiblit küsimuste ja vastuste osa. 

3.5.2.2 KORAANI OLI KAITSTUD 

Koraan, Allah teatab meile, et ta laskus ta ja ta annab garantii, et ta seda kaitsta. Koraanis on Esiteks 

kirjutatud prohvet Muhammad mällu (rahu olgu temaga) püsivalt näeme järgmisi Salme: 



Teeme teile kuulutama, [O Muhammad], ja sa ei unusta, , välja arvatud Jumal peaks näidatakse. 

Tõepoolest, ta teab, mis on deklareeritud ja mis on peidetud.  

(Koraan: 87/6-7) 

 

Ei oma keele, millel see [O Muhammad] liikuda koos Koraanis ettekandmine kiirustama.  

Tõepoolest, on meid oma kogumise (oma südames) ja () selle ettekandmine.  

(Koraan: 75/16-17) 

Prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) paljud tema sõbrad olid meelde, see oli etlemine Koraanis ja 

kirjatundjad olid kirjalikult ette. Kuu Ramadan ingel Gabriel ja prohvet Muhammad (rahu olgu 

nendega) vastastikku etlemine ja kuulates selgus, et ramadani kuu kuni Koraanis osad. Viimase kuu 

jooksul Ramadan enne prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) suri, see juhtus kaks korda. Seal oli 

umbes kümme inimest, kes tuli juba meelde kogu Koraani kui prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) 

suri. Seal oli ka palju teisi inimesi, kes tuli meelde mitmeid peatükke.  

Varsti pärast prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) suri, kirjaliku koopia kogu Koraani koguti ühe 

piirneb mahu kvalifitseeritud tunnistajate kinnituse. Ja, et maht kopeeriti mitmest köitest. Koraanis 

on kaitstud selle algsel kujul ja see on ajalooline fakt. Seal on ainult üks versioon Koraani kõikjal 

maailmas. Originaal ja täna ka saadaval Koraani tekst on Araabia, mis praegu elu keel. Kõik oma sõnu, 

lauseid ja peatükkide on saadaval nii, nagu nad on täna näitas esialgse kuju. 

3.5.2.3 KORAANIS STIILIS 

Jumal on Koraanis esimene isik on kõneleja stiilis   [76] . Nii et see stiil ei ole nii, et kajastada 

mõistmine või tõlgendamine iga inimene. Prohvet (rahu olgu temaga) ütles täpselt seda, mida ta 

saanud lisamata või vähendada midagi. Näiteks salm algab siis, kui "Ütlen ma olen vaid inimene nagu 

sina" [77]... Nii, et prohvet puudutab see ja Kirjanike kirjutage see üles. Prohvet (rahu olgu temaga) 

öelda "Ma olen ainult inimene nagu sina", ta ütleb täpselt, mida ta oli selgunud. Nii et Koraani stiil on 

nii, et see ei ole isegi ühtegi sekkumise Messenger on olemas ei ole inimese sekkumine. Ja kõik 

Koraani tuli ainult läbi suu prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) inimene.  

See protsess oli täpselt nii, nagu Jeesus Kristus (rahu olgu temaga) ennustatud 16/13 Johannese 

evangeelium: "Howbeit, kui tema, tõe vaim   [78] , ei tule, ta aitab sul võtta kogu tõde: sest ta ei räägi 

enda; aga üldse ta ei kuule, et ta räägib: ja ta näitab teile asju tulla. " Prohvet Muhammad (rahu olgu 

temaga), Koraan, mille vaimus tõde, mis on oma südames ja oma mälu, juhatab sisse "kõigile" tõde. 

Ja ta ei ole "sõna" ise, kuid ta räägib üldse ta "kuuleb". Ta saab Ilmutuse Jumalalt Jeesuse Kristuse 

allikana samast allikast (rahu olgu temaga) nagu on märgitud järgmine salm:  

Ja seega me on näidanud teile meie käsk vaimus.  

Sa ei tea, milline on raamat või [mis on] usku, kuid on teinud seda valgust, mille me suunata, kellega 

me teeme, mis meie teenistujate. Ja tõepoolest, [O Muhammad] te suunata õigele teele. 

(Koraan: 42/52) 



3.5.2.4 KORAANIS ON JÄLJENDAMATU  

Nagu me näeme järgmised salmid, Jumal kutsub neid, kes on Koraanis nii tugev kui Koraanis 

raamatut koostada ja tõendada tunnistajate piisavalt kahtlusi: 

Ja kui teil on kahtlusi, mida oleme saatnud meie teenistuja [Muhammad] pärast, siis toota Peatükk 

nagu selle ja kutsuda oma tunnistajad ei ole Jumal, kui sa peaksid olema tõesed.  

(Koraan: 2/23) 

 

Või nad ütlevad, "Leiutas ta"? Öelda: "siis tuua nagu see kümme peatükki, mis on leiutatud ja kutsuda 

[abi] kellega saad peale Jumal, kui sa peaksid olema tõesed."  

Ja kui nad vastata teile siis teada, et Koraanis selgus Jumal teadmisel ja ei ole jumalus, välja arvatud 

teda. Seejärel [ei ole] oleksite moslemid. 

(Koraan: 11/13-14) 

Minevikus on mõned katsed, et toota peatükid nagu peatükid Koraani, kuid nad ei suutnud. 

Järgmine salm on teine kutse. On uskmatu peaks raamat ei ole Koraanis, mis oleks rohkem väärt 

uskuda ja järgida pakkudes vastama järgmisele küsimusele:  

Millist sõnumit pärast seda on nad siis uskuda? 

(Koraan: 7/185) 

Koraanis on palju teaduslikke fakte, mis ei olnud teada, või mis olid teaduse uskumused, mis on alles 

hiljuti vastu. Kuid sajandeid hiljem on teada, et mida öeldi, Koraan, oli õige. Palju selliseid näiteid võib 

kergesti leida otsides märksõnu nagu "imed Koraanis" Internetis. 

Ja allpool on ainult mõned näited faktid, mis eksisteeris Koraanis   [79] juba sajandeid, kuid see on 

teaduslikult avastatud just hiljuti:  

Universumi laienemine: 

Taevas me ehitatud tugevust ja tõepoolest, me oleme [oma] paisumistsükli.  

(Koraan: 51/47) 

Suur pauk: 

On need, kes ei ole disbelieved leidis, et taevas ja maa peal olid liidetud üksus ning me neile 

eraldatud ja valmistatud vee iga elus asi? Siis nad ei usu? 

(Koraan: 21/30) 

Takistused mere vahel: 

Ta vabastati kahe mere kohtumine [pool];  



Nende vahel on takistuseks [nii] kumbki neist transgresses.  

Mis soosib teie Issand te laseks?  

, Mõlemad neist tekivad pärl ja korall   [80] . 

(55/19-22) 

Need on vaid mõned näited, mis näitab meile, et see, kes saatis Koraanis on täielikult teadlik. 

3.6 SAATUS 

Ja kunagi on käsk Jumal, saatus   [81] otsustatud. 

(Koraan: 33/38) 

 

Ta, kellele kuulub võim taevas ja maa ja kes on võtnud poeg ja partner võim ei olnud ja on loonud iga 

asi ja [täpselt] kindlaks määrata kindlaks. 

(Koraan: 25/2) 

 

Ja ei ole sadamast teie Issand on kõik [osa], on aatomi massist või taevas maa territooriumil või 

[midagi] väiksem või suurem, kuid see on selgelt registris. 

(Koraan: 10/61) 

 

Nad ütlevad: "Kui seal oli midagi me oleks võinud teha asja, mõned meist oleks ei tapetud siin." Ütle: 

"isegi siis, kui olete olnud sees oma maja, need otsustatud tapetakse oleks tulnud nende surma 

voodikohta." 

(Koraan: 3/154) 

 

Öelda "Ei ole kunagi näidatakse me tabas peale mis Jumal on meile välja kuulutanud." 

(Koraan: 9/51) 

3.6.1 KIRJELDUS 

Saatus ei teinud Jumal ja see on põhjalik ja selge kirje loomise ja üritusi, mille Jumal on loonud. 

Saatus on palju erinevaid aspekte. 

Üks võimalus on registri, mis sisaldab ka nii ilmalik ja religioosne põhjuse ja tagajärgede suhte ja 

mõisted. Siinkohal Näidetena võib nimetada füüsikalised, bioloogilised mõisted, esemete, füüsikaliste 

seaduste ja asjakohaste seoste või halb tegu ja asjakohaste karistuste vahelised seosed. See on 

osaliselt seletatav järgmised salmid: 



Issand, kõige kõrgema nime ülendab  

Kes lõi ja proportioned  

Kes määratud ja [siis] giidiga. 

(Koraan: 87/1-3) 

 

[Vaarao] ütles, nii et kes on isand te kaks, O Mooses? 

Ta ütles: meie Issand on tema, kes andis kõik oma olemuselt, siis juhindub ta.  

(Koraan: 20-49-50) 

 

Ja on inimesi kes vaidlustab kohta Jumal teadmata ja järgib iga mässuline kurat.  

Teda on kirjutatud ette, et kes iganes teda võtab sõber, ta tõesti on teda eksitada ja suunab talle 

karistuse leek.  

(Koraan: 22-3-4) 

Kui järgmised salmid oli kohe selge, Jumal toimingute saatus on nagu plaan: 

Ja igale rahvusele on [määratud] termin. 

Nii, et kui nende aeg, nad ei jää tund aega taga, ega nad eelneb [ta]. 

(Koraan: 7/34) 

 

Nii et ta   [82] tugineda oma isanda  

"Tõepoolest, ma olen ületada, nii aidata." 

Siis avasime ka taeva väravad   [83] , kallates vihma  

Ja maa vedrud, mis plahvatuse põhjustas  

Ja täidetud on asi juba predestined vetes.  

(Koraan: 54/10-12) 

 

Jumal on kirjutanud: Ma kindlasti võidab, mul ja minu käskjalad. 

(Koraan: 58/21) 

Peale selle saatus on funktsiooni eelarve ressursside, nagu on märgitud järgmine salm: 



Ja ei ole olend maa peal, kuid et Jumal on selle sätte ja ta teab, et tema eluruumi ja töökoha 

säilitamise. 

Kõik on selge registrisse. 

(Koraan: 11/6) 

Teisest küljest on saatus on nagu Kronoloogiline register   [84] Jumal, kes teab ja tunnistajate ilma 

mis tahes kitsenduste aeg tuleviku seisukohast. Nii et kuigi meil on vaba tahe, teatud määral, kõik on 

kunagi tuntud Jumal. Järgmised salmid on Jumal neid teadmisi viide:  

Ükski hing teab, mida ta peab homme teenida ja ükski hing teab, et maa, mida ta peab surema. 

Kindlasti Jumal on kõiketeadev, kõik teada. 

(Koraan: 31/34) 

 

Ta teab, mida on enne neid, ja mis on pärast neid, ja nad ka ei ole asi, välja arvatud, mida ta tahab 

oma teadmisi. 

(Koraan: 2/255) 

 

Jumal on tõepoolest kunagi, kõik asjad üle tunnistaja. 

(Koraan: 4/33) 

 

Jumal hõlmab kõiki asju. 

(Koraan: 4/126) 

 

Jumal kuulub käsk enne ja pärast.  

(Koraan: 30/4)  

Saatus on ka Jumala eesmise ja tagumise õiguste, testamentide ja tema tegude vara. Midagi juhtuda 

võib vastuolus tema ei näinud järgmine salm: 

Ja see ei ole hinge, Jumala loal välja arvata.  

(Koraan: 10/100) 

3.6.2 TAGAJÄRJED INIMESE SAATUS 

Mis tahes seaduse, Jumal, kes teab kõigile, sealhulgas ka tulevikku, me võime oletada, et seal on kõik 

positiivsed aspektid täiuslik plaan igal juhul, isegi kui ei ole salvestatud plaanis. Nii et ootame kõike ta 

teeb olema kooskõlas ja tasakaalustatud nagu midagi suurepäraselt planeeritud. Jumal ei ole vaja 



selleks, et luua või säilitada midagi saatus. Alates inimeste vaatenurgast, see on siiski teatud mõju 

nimetatud järgmised salmid: 

Mingit katastroofi lööb maa peal või ise välja, et enne kui me toome selle on registris, ei. Tõepoolest 

see, et Jumal, on lihtne. 

Selleks, et sa ei meeleheidet üle mis on hoidutaks te ja ei exult [ja uhkus] üle, mida ta on andnud teile. 

Ja Jumal ei meeldi kõigile self-deluded ja hooplev. 

(Koraan: 57-22-23) 

See register on märkimisväärne mõju meie jaoks: 

Saatus, sest me oleme well-determined raames, saame ka teha plaane ning saame määrata 

eesmärgid. Tänu sellele suudame mõelda ja oma tahtmist on. Vastasel juhul me ei saanud (b) või 

vahendite järjepidevuse, et meil on vaja mõelda ja linkida sündmuse a ürituse eesmärke.  

Ka ilma sellise raamistiku, me oleks tunda väga ebaturvalist. Näiteks, me elame planeedil, mis liigub 

kiirusega tuhat kilomeetrit tunnis. Seal on miljoneid muutujad, paljud mis siis, kui veidi kõrvale võiks 

põhjustada meile kohe kaduda. Siiski, kõik on kontrolli all, nii et meil on tugev tunne turvalisuse. Me 

eeldame, et järgmine tund, järgmisel päeval, järgmisel aastal elada ja teeme plaane, valikuid teeme. 

Teiselt poolt, isegi kui teatud katastroofid [85] juhtub, me teame, et nad on osa kava üks Jumal, kes 

on tark; ei ole juhus, et nad on juba teada vähemalt kõikvõimas ja kõik-teab; ning et nad olla teatud 

suuremad eesmärke.  

Teiselt poolt, tänu saatus, me teame, et kõik on meie armastatud üks Jumal, kontrolli all, nii et me ei 

ole lootusetu. Ja tänu sellele me teame, et midagi, mida me igatseme võib minna veel üks tema 

teenistujad. Meil võib tähendada kõike registrile ja registri tegija ja selle tegija ise.  

Uurime saatus, vaba tahe, vastutust, tasu ja karistuse osa 8.3 küsimus. 

4 ISLAM, ET INIMENE ANTUD EESMÄRGID  

Et kodu edaspidi me määrata need, kes soovivad maa või korruptsiooni exaltedness.  

Ja õige kuulub (parim) tulemus. 

(Koraan: 28/83) 

Islam on religioon tulemuse alusel. Kogu Koraan on palju viiteid tulemused, Jumal kutsub meid üles 

keskenduma tulemus; ja ta hoiatab meid vastu eksides poolt ajutiselt nagu järgmine salm: 

Näiteks paradiis, mis õige on lubatud, on see, et selle all jõgede voolu. Selle puu on kestev, ja oma 

varju.  

See on õige tulemus ja selle uskottomille tulemus on tulekahju. 

(Koraan: 13/35) 



Vastavalt islami, on kõige põhilisem inimene peab tegema valiku valida Islam või mitte. Siis kohe 

tekib suur küsimus: Millist Islam ei anna inimene? Või Teisisõnu, miks tuleks valida Islam? Mis on 

eesmärk islami kohta inimene? 

Nii, et selles osas me selgitada peamiste eesmärkide ja kasu, et Islam annab inimene. Samuti anname 

suurim edu meie elu vastavalt islami üksikasju. 

Inimene on loodud kasutult, ja ta on loonud nii, et ta jõuab teatud eesmärke. See on oluline sõnum 

Jumal meile, kes me selgelt näha järgmine salm: 

Siis sa arvad et me oleme loonud kasutult ja et meile te sooviksite ei tagastata? 

(Koraan: 23/115) 

Järgmine salm näeme eesmärke ja olulisi osi suurim edu: 

Jumal ütleb: 

See on päev, millal on tõesed kasu nende tõesust. 

Nende jaoks on aiad [paradiisis] mis jõgede voolu all 

Kus nad kinni igavesti, 

Jumal on rahul, ja nad koos temaga. 

See on suur edu. 

(Koraan: 5/119) 

Neid eesmärke on saada rõõmu, Jumal; olla rahul ja rahul soosib ta lubas ja valmis oma õige teenijad, 

sisestage paradiisi; ja olema kooskõlas tõde. 

4.1 ET SAADA NAUDINGUT JUMAL 

Elu moslem lõppeesmärk on saada rõõmu, Jumal. Kui on saavutatud, selle eesmärgi toovad järgmised 

eesmärgid: et teda sisestage paradiisi ja jõuda täieliku rahulolu selles maailmas ja edaspidi rahul. 

4.1.1 KUIDAS JUMAL RÕÕM  

Kui alaeesmärki ja nii, et viia see peamine eesmärk on järgmine: 

4.1.1.1 JUMALIK PIIRVÄÄRTUSED 

Jumal on teatud väärtused. Ta armastab teatud väärtusi. Nii on ka inimene, kes armastab Jumalat ja 

tahab, et tema armastus tugineda, viia need väärtused ja parandada ise loodusega kooskõlas neid.  

Järgmised salmid me näeme tema enda sõnadega: mõned ta armastab kvalifikatsioon: 

Jumal armastab väga hea-tegijad. 

(Koraan: 2/195) 



 

Kindlasti Jumal armastab neid, kes omakorda palju (talle), ja ta armastab neid, kes ise puhastada. 

(Koraan: 2/222) 

 

Jumal armastab õige. 

(Koraan: 3/76) 

 

Jumal armastab patsient   [86] . 

(Koraan: 3/146) 

 

Kindlasti Jumal armastab neid, kes usaldust [talle]. 

(Koraan: 3/159) 

 

Tõepoolest, Jumal armastab neid, kes tegutsevad õigustatult.  

(Koraan: 5/42) 

On olemas ka kvalifikatsiooni, et Jumal ei armasta, nii et meil on vabaneda sellise kvalifikatsiooni või 

nende tõrjet. Järgmised salmid me näeme mõned Jumal ei armasta kvalifikatsioon: 

Jumal armastab kindlasti mitte agressiivsed. 

(Koraan: 2/190) 

 

Tõesti, Jumal ei armasta kõik petlik ja tänamatu. 

(Koraan: 22/38) 

 

Jumal ei armasta on corrupters. 

(Koraan: 28/77) 

 

Tõepoolest, ta ei armasta ülbe. 

(Koraan: 16/23) 



 

Jumal ei armasta on evildoers. 

(Koraan: 3/57) 

Jumalik väärtustele, mida Jumal armastab ja kvalifikatsioon, et ta ei armasta umbes üksikasjad saate 

õppinud Koraani. 

Nii, esmalt ja kõige üldisemalt, sealhulgas moslemid on hoolivad jumalik universaalsed põhiväärtused, 

et Jumal armastab ja jõupingutusi, et parandada ise neid nii, et nad võivad olla kandidaat juhindudes 

Jumal kulutama. Kurjategija, alusetu, ülbe isik ei ole õigust saada juhiseid Jumal ja Allah ei nõustu. Nii 

et selleks, et olla edukas, ja selleks, et olla tõeline usklik, üks tuleb ületada sellise negatiivse 

kvalifikatsiooni. Selles kontekstis järgmised salmid mõned näited: 

Jumal juhib õige alusetu inimesed. 

(Koraan: 2/258) 

 

Ma omakorda minu märke ära need, kes on ülbe, ilma et see õigus maa peal. 

(Koraan: 7/146) 

 

Tõepoolest, Jumal juhib üks, kes on transgressor ja valetaja. 

(Koraan: 40/28) 

Negatiivne kvalifikatsiooni moodustavad ka suur psühholoogilised tõkked, mis takistavad kõikvõimas, 

usk on kõik teab Jumal. Kujutage näiteks ette isik, kes teadlikult või alateadlikult usub, et ta on kõige 

tähtsam ja suurim üksiku või teatud riigi kodanik või teatud rahva liikmena või inimene. Selline 

inimene on psühholoogiline probleem uskuda Jumalasse, kes on rohkem kui ise teab. Kahjuks 

praeguse haridussüsteemi, eluviisi, mängud ja muud elemendid on keskkonna edendamiseks 

peamiselt ülbe mõtteviisi. Ka paljud religioonid edendavad sarnaseid hoiakuid deifying inimestele, või 

põhikirja ja jumalad on inimeste poolt tehtud või füüsikaliste seaduste avastas inimkaubanduse... 

4.1.1.2 MEETMETE EESMÄRK PEAKS VASTAMA JUMAL RÕÕM SAADA. 

Tõuseb talle hea kõne, 

Ja õige töö tekitab see. 

(Koraan: 35/10) 

Edukaks tuleks parandada ennast armastatud Jumal väärtuste kohta ja siiralt järgima neid väärtuste 

kaudu nõuetele esinemas usk ja tegevuse poole.  

Need nõuded on väga oluline, sest nad on meetmete eesmärk. Jumal meetmete vastavust tema 

väärtused põhinevad meie sõnad, vaid ka meie veendumused ja meie tegevus põhineb meie tase. 



Meie sõnad võivad olla subjektiivsed ja eksitav. Nagu me lugeda järgmised avaldused, Jumal kasutab 

objektiivsete kriteeriumide hindamiseks meile: 

See ei ole kooskõlas [moslemid] oma soove ega neile rahva raamatu [juudid ja kristlased];  

Igaüks, kes töötab paha, kas selle registreerimiskohas on sellest ja ta ei leia abistaja peale Jumal ega 

kaitsja. 

(Koraan: 4/123) 

 

Ja inimesed on mõned, kes ütlevad,  

"Me usume Jumalat ja viimasel päeval"  

Kuid nad ei ole usklikud.  

(Koraan: 2/8) 

Seetõttu ei ole võimalik saada rõõmu, Jumal, kui isik on oma veendumused ja/või tema tegevuse 

tõrke täielik. Isik, kes on õigemeelsed, tagasihoidlik, õiglane, tänulik ja perseverant võib olla 

harmoonias nii usku kui ka tegevuse kategooria mõningaid jõupingutusi, mis on tõde.  

Nii, et isik, kes on alusetu, ülbe, tänamatu tahe olla edukas ja teha nii usku ja hagi nõuetele, kui ta 

võidab need soovimatud kvalifikatsioon, mis on tema sees   [87] . Järgmine salm on näiteks sellega:  

Ma omakorda minu märke ära need, kes on ülbe, ilma et see õigus maa peal. 

(Quran: 7/146) 

So, on one hand thanks to our beliefs and actions which comply with the truth, we can improve 

ourselves in parallel with the divine values, and we can be entitled to the divine love and the 

paradise. And on the other hand observing our beliefs and actions, we can measure where we are in 

the universe of those values. 

A person who complies with the divine values will first of all perform his duties toward his Creator. So, 

he will recognize Him; he will believe in His Messages, His Messengers and His promises; and he will 

worship Him. Such a person will also perform his duties towards others, namely the human beings, 

the creatures, the environment…  

And he will be advanced in degrees according to his relevant knowledge, belief and deeds as said in 

the following verses: 

Look how We have favored [in provision] some of them over others. But the Hereafter is greater in 

degrees and greater in distinction. 

(Quran: 17/21) 

 



And for all there are degrees for what they have done, and so that He may fully compensate them for 

their deeds, and they will not be wronged.  

(Quran: 46/19) 

 

But whoever comes to Him as a believer having done righteous deeds for those will be the highest 

degrees.  

(Quran: 20/75) 

 

Allah will raise those who have believed among you and those who were given knowledge, by 

degrees. And Allah is Cognizant of what you do.  

(Quran: 58/11)  

If we really have the necessary values and qualifications, then Allah loves us. Then we will have our 

share of the following statements of Allah, and have reached the biggest success: 

(To the righteous soul it will be said:) 

“O fully satisfied soul! 

Return to your Lord, well-pleased and pleasing [to Him],  

And enter among My [righteous] servants  

And enter My Paradise.”  

(Quran: 89/27-30) 

 

What a good servant! 

(Quran: 38/44) 

 

Verily, amid gardens and rivers shall the righteous dwell. 

In the seat of truth,  

In the presence of the potent King. 

(Quran: 54/54-55) 

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



If He will be pleased with us, He will make us also fully pleased with the favors He promised and 

prepared for His righteous servants. One of His attributes is the Appreciative.  

Muslims believe as said in the following statement in the Quran that Allah is:  

What a good Patron! 

(Quran: 8/40) 

And that His mercy is immense [88]:  

My mercy encompasses all things. 

(Quran: 7/156) 

In the present life also, the divine love, the belief in Allah, the values and actions required by Allah 

are the only things that can satisfy us. 

And the paradise is the place where we may be fully and permanently satisfied. 

4.3 TO BE IN HARMONY WITH THE TRUTH 

Allah will say: 

This is the Day when the truthful will benefit from their truthfulness. 

For them are gardens [in Paradise] beneath which rivers flow, 

Wherein they will abide forever, 

Allah being pleased with them, and they with Him. 

That is the great success. 

(Quran: 5/119) 

As we see in the emphasis made to truthfulness in the above verse, an important element of the big 

success is to be truthful, to be in harmony with the truth. If we are in harmony with the truth in what 

we believe in, what we say, and what we do then this is a big step toward the biggest success.  

To be truthful requires being in harmony with the most important truth. 

As we see in the following verse, one of the names of Allah is the Truth: 

Allah is the Truth. 

(Quran: 22/6)  

4.3.1 TO BE IN HARMONY WITH THE TRUTH IN WHAT WE BELIEVE IN 

The truth is not the consequence of our personal beliefs, and it is independent from our personal 

beliefs. The entire truth is one although there are many different belief profiles. Therefore all of the 

different belief profiles cannot be in harmony with the truth simultaneously. For example, if a 



Muslim is in harmony with the truth, then a polytheist is not; and if the polytheist is in harmony with 

the truth then a Muslim is not. Logically both cannot be true altogether [89]. 

According to Islam it is very useful and necessary that our belief is in harmony with the truth, and it is 

very dangerous to be in conflict with the truth. And in the following verses Allah tells us about the 

source and the main channels of the truth: 

Tõepoolest, me teile saadetud, [O Muhammad] tõe   [90] kui rõõmusõnumit ning ka warner ja 

kandjad ei ole küsiti Hellfire kaaslasega.  

(Koraan: 2/119) 

 

Tõde on oma Jumal,  

Nii et kunagi olla üks kahtlejaid. 

(Koraan: 2/147) 

4.3.2 ON TÕDE, MIDA ME TEEME JA MIDA ME ÜTLEME HARMOONIAS 

Me ütleme, peab olema kooskõlas tõde, nagu on märgitud järgmine salm: 

Kes on rohkem kui üks, kes umbes Jumal jääb ja eitab tõde, kui see on jõudnud talle ebaõiglane? Kas 

seal mitte kurat elamisloa eest on uskottomille?  

(Koraan: 39/32) 

Kuna me usume ja midagi öelda, siis me peame vastavalt tegutsema. Vastasel juhul meil mõelda, 

mida me teeme ja mida me ütleme vaheline erinevus põhjustada. Võib-olla me ei hooli üldse tõde, 

võib-olla me ei ole siiras, mida me ütleme või võib-olla oleme valetaja; kus on suured probleemid. 

Seal on viide sellele järgmine salm:  

O kes on uskunud, miks te ütlete, et te seda ei tee? 

(Koraan: 61/2) 

Kui me usume ja väidavad, et järgida tõde, siis mida me teeme peavad olema kooskõlas, mida me 

usume ja mida me ütleme, nagu on nimetatud järgmine salm:  

Vanhurskaus ei lülitate oma nägu, Ida või Lääne suunas, et õiglus on [...] üks, kes usub Jumalat, 

viimasel päeval, inglid, raamat ja prohvetid ja annab rikkust, hoolimata armastusest, sugulased, 

orvud, vaeseid, reisija, kes küsida [abi], ja vabastades orjad; [ja] kehtestatakse palve ning annab 

kohustuslikud heategevus; [need kes] täita oma lubadust, kui nad lubavad; ja [need kes] on patsiendi 

vaesuse ja raskusi ning lahingu ajal.  

Need on need, kes on tõesed;  

Ja see on neile, kes on õige.  

(Koraan: 2/177) 



See on ainus võimalus suur edu. 

Nii et järgmine osa leiad Islam tegevuse põhialused olulist teavet. 

5 OLULISED MEETMED JA VIIS SAMMAST  

 

5.1 TEGEVUSE PÕHIALUSED 

Nad usuvad Jumalat ja viimasel päeval, ja nad kohustab, mis on õige ja keelata, mis on valesti ja 

kiirustama, et häid tegusid. 

Ja need, mis on õige. 

(Koraan: 3/114) 

Islam ei koosne ainult usk. Islam on ka vaja [91]. Nõutav käitumine on "head teod" teha [92]. Koraan, 

usk on tavaliselt mainitud koos häid tegusid.  

Häid tegusid on teod, mis on kooskõlas tõde. Näiteks oli varem märkida, et üks Jumal atribuudid on, 

et ta on "Üks" ja üks tema atribuudid on, et ta on "Lähedal". Nii, et ta on kõik Jumala. Ja ta on meile 

lähemal, isegi kui meie vanemad, isegi kui meie parimad sõbrad. Nii et kui meil kõigil on sama Jumal 

ja ta on isegi rohkem kui meie vanemad meid kõiki lähemal, siis see tõde teeb meile nagu vennad ja 

õed. Niisiis, kui me oleme nagu vennad ja õed, siis nii meetmeid, näiteks meil on aidata teisi, kui vaja. 

Me peame teised vδltima. Seetõttu, kui ma feed näljased harva, see on heategu, sest ma ja et 

inimene on looja, kes on lähemal igaüks meist isegi rohkem kui meie vanemad teenistujad. Kuid sama 

loogika, kui me kahjustada keegi lihtsalt põhjuseta, siis see on halb tegu. Need on vaid näited, mis 

näitavad, kuidas me teeme kindlaks heategu või halb tegu. 

Kuigi hea tegevus saab üldjoontes määratleda viisil, väidab Koraan, palju häid meetmeid erinevate 

üksikasjatasemete Jumal. , Näiteks üks salm, Jumal ütleb: 

Ja kui on tervitatud tervitus, parem tervitus, kui ta koos parimate soovidega või tagasi kindlasti Jumal 

võtab arvesse kõiki asju.  

(Koraan: 4/86) 

Või nagu me näeme, on sõbralikult teineteise suunas ning hoiduda vägivald on väga oluline: 

Ja ei ole võrdne on hea tegu ja halb. Tõrjuma [kurja] poolt, et tegu on parem; ja seejärel nii, nagu ta 

oli soe sõber muutub see, kellega teie ja tema vahel on vaen.  

(Koraan: 41/34) 

 

Ja kiirendada andestust oma Issanda ja sama lai kui taevas ja maa, mis on õige, kes veedavad [Jumal 

põhjus] jooksul lihtsus ja raskusi ja kes viha talitseda ja on andeks inimkonnale; poole valmis paradiis 

ja Jumal armastab head tegijad. 



(Koraan: 3/133-134) 

Häid tegusid, sealhulgas viis sammast   [93] on mitmeti kasulik:  

Nad esindavad meie kuulekus Jumala ja meie talle servantship. 

Nad toodavad objektiivseid andmeid, kas inimene tõesti vastavuses jumaliku väärtused või mitte; 

kohta, kas isik on tõesti hea, või mitte   [94] .  

Nad aitavad meil parandada paralleelselt jumalik väärtusi: näiteks paraneb inimene, kes pidevalt tänu 

Jumal, Tänulikkus, või isik, kes annab heategevus paraneb suuremeelsus. 

Nad aitavad meil ületada meie nõrkustele, mis võivad esineda erinevates aspektides: isik, kes võib 

anda tuhandeid dollareid Allahi teel ei saa loobuda, süüa teatud perioodiks või vastupidi. Inimene 

võib olla võimeline andma kuni Jumal süüa, kuid võib olla raskusi ülbus paneb tema laubale kohapeal 

selleks, et teenida Jumalat... Kui need isikud teostavad islami nõuetele, nad on saavutanud olulisi 

meetmeid nende puuduste ületamiseks. 

Häid tegusid aidata meil parandada meie armastus jumal samuti, nagu läbi häid tegusid me läbivad 

mõningaid raskusi teda ja me tunneme, et see armastus paneb meid tegudeks.  

Nad on kasulik ka psühholoogilist, sotsiaalset, majanduslikku, keskkonnaalast ja muud mõõdud. Me 

anname asjakohaseid näiteid järgmised osad. 

Meie täitmine aitab meil õnnestub nii praeguse elu   [95] : Näiteks ärimees, kes hoolib õiglus, 

üldjuhul on edukamad oma äri; ja kokku selline käitumine on paljude inimeste jaoks hea. Nagu me 

näeme järgmine salm, Jumal, kes on tark kavatseb lihtne meile:  

 

Jumal soovib teile lihtne ja ei kavatse teile raskusi. 

(Koraan: 2/185) 

Edu selles elus võib aidata kaasa eduka täitmise nõuded, et saada naudingut Jumal: näiteks tugev 

moslemi maiste mõttes võib anda rohkem heategevusorganisatsioonid   [96] .  

Kuid suurim kasutamise häid tegusid saab oma panuse saanud rõõmu, Jumal; ning jõuda tema 

eelistab ta valmis oma õige sulased. 

5.2 ISLAMI VIIS SAMMAST 

Üldisi nõudeid Islam on väga põhjalik ja hõlmavad käitumist üldiselt heakskiidetud ja vaja palju. Võib 

mainida näiteks käitumine selles osas on selline poole vanemate, naabrite, keskkonnale; kõvasti tööd; 

elada vastavalt varem mainitud väärtusi nagu alandlikkus, tõepärasuse, headus, õiglus; vältida kade; 

et vältida raiskamist, puhas, kutsuda tõde ja häid tegusid. Moslem peab täitma kõiki neid eesmärgiga 

saada rõõmu, Jumal. See on väga raske moslem, et olla edukas, kui ta ei vasta nendele nõuetele.  

Näeme järgmine salm, mis on inimkonnale kasulik on väga oluline selles osas: 

Ta saadab, taeva-, vihma-ja orud voolu vastavalt oma maksevõimele, 



Ja torrent viib tõuseb vaht. 

Ja et Ore mis nad soojust tulekahju, soovides oodata olevale ajale ja riistad, vaht, nagu see on. 

Seega Allah esitleb [Näide] tõde ja valetamine. 

Kui vaht, see kaob, [on] valatud välja; 

Kuid nagu, et mis kasu inimestele, 

Jääb maa peal. 

Seega Allah esitada näiteid. 

(Koraan: 13/17) 

Nende nõuete hulgas on ka Islam omased ja mis on suur osa ja praktiseeriv moslem elu mõjutada. 

Eespool nimetatud põhinõude islami rakendamise suurel määral kaasa Islam esitatavaid nõudeid. 

Teiselt poolt, nad on väga eriline osa Jumal ja teenivad teda kuulekus.  

Islami peamisi erinõuded on rõhutanud Koraan ja nad on avalikkusele tuntud islami viis sammast. 

Need on ütlused-avaldus tunnistust Jumal ühtsuse ja messengership Muhammad (rahu olgu temaga)-, 

igapäevane palve, regulaarselt heategevuseks, et tühja kõhuga ja palverännak. Need on rõhutanud 

Jumal muud nõuded. Järgmine salm on näide selles osas:  

Tõepoolest, moslemi mehed ja moslemi naised 

Arvata, et mehed ja naised, uskudes 

Kuulekas meeste ja naiste kuulekas, 

Tõesed mehed ja tõesed naised, 

Patsiendi mehed ja patsiendi naised, 

Tagasihoidlik meeste ja naiste alandlik, 

Heategevusliku mehed ja naised heategevusliku, 

Tühja kõhuga meeste ja naiste tühja kõhuga, 

Mehed, kes saavad erasektori osad ja naised, kes teevad seda 

Ja mehed, kes mäletavad Jumal tihti ja naised, kes seda teha 

Nende jaoks Jumal on valmis andestust ja suur auhind. 

(Koraan: 33/35) 

Nii et järgmised osad anname mõned üksikasjad need sambad funktsioone, tingimused, eeskirjad, 

kasu ja nende seosed muude nõuete kohta: 

5.2.1 AVALDUS TUNNISTUST ÜHTSUSE JUMAL 



Tõuseb talle hea kõne, 

Ja õige töö tekitab see. 

(Koraan: 35/10) 

Esimese samba Islam on nende ütlused [97] Jumal ühtsuse ja servantship ja messengership prohvet 

Muhammad (rahu olgu temaga). See on avaldus, mis sisaldab kriitiline osa tõde ning kas on võimalik 

ümber üks tõde inimkonna ühendamise. See on nagu see: "Ma kandma tunnistaja, et pole Jumalat 

peale Jumala, ja ma kandma tunnistaja, et Muhammad on tema teenistuja ja tema saadik."  

Lause "Pole Jumalat peale Jumala" (LA ILAHA ILLALLAH originaal araabiakeelses tekstis) on nagu kõik 

Püha raamatud kokkuvõtet. See on ka esimene tingimus selleks, et saada rõõmu, Jumal, ja sisestage 

paradiisi. Loomulikult eeldaks isik ei saanud keegi, kellele ta ei usu, rõõmu ega sisestage paradiisi, mis 

on loodud looja, kellele ta ei uskunud.  

See on ka tingimus: kurat neile, kes on saanud Jumal sõnumi salvestamist: 

Ja need, kes usu ja eitada meie märgid need on kaaslased, et tulekahju; nad järgivad seal igavesti. 

(Koraan: 2/39) 

Täiendavad selgitused seoses "Ei ole Jumal ei ole Jumal" on olemas osaliselt 3.1.1.  

Teine osa ütlused viidatakse viimase messenger Jumal, kes Viimane sõnum Jumal kui kõik on tehtud 

selge. See aspekt on usk on vaja kedagi, kes on teada prohvet Muhammad (rahu olgu temaga). 

Prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) on inimene ja Jumal teenistuja. Ta ei ole Jumal ega osa 

Jumalast. Jumal on valinud teda võib olla tema sõnum meile. Ja ta on näidanud talle hea eeskuju 

meile.  

Kui inimene usub ütlusi, siis see isik loetakse moslem. See on Jumal ja asjaomase isiku vahel. Islamis 

ei ole ristimine. Ei keegi muu kui Jumal, kes võib vastu võtta ühe esitamine Jumal. Kui üks kinnitab 

seda tunnistust avalikult siis loomulikult ta ka loetakse moslem moslemi seltsi poolt. 

Ütlused on nagu Jumal ja inimene, kes võtab vastu islami vahelise lepingu allakirjutamist. Käesoleva 

lepingu isik valib õigus paradiisi ja saada oma Issanda vastu jumaliku reeglid ja väärtused vastavad 

rõõm.  

See on ka tema Issanda teenija poolt tunnustamine. Tunnustamine Jumal teeb suur erinevus 

mõtlemises ja praktikas. Tunnustades oma isanda, teenija tunnistab ennast samuti. Ilma sellise 

tunnustamise ja igavest link, üksikisik on nagu midagi selles tohutu universumi ja aja jooksul. Näiteks 

ilmselt keegi mäletab teda mõned sajandeid pärast ta suri, ja isegi siis, kui ta on meeles pidada, see 

mälestus on kasulik teda. Ja keegi ei teadnud ta isegi ainult üks aasta enne seda, kui ta oli sündinud. 

Seega vaatenurgast isik, kes ei tunne oma looja, ta on nagu midagi. 

5.2.2 IGAPÄEVANE PALVE S  

Ja palve ja anda [kohustuslik] heategevus ja iganes paned edasi ise hea sa leiad ta Jumalat. 

Tõepoolest, mida te teete, Jumal on näha. 



(Koraan: 2/110) 

Teise samba Islam on ka igapäevane palve [98]. Islam on viis päeva palved. Igaüks neist võtab umbes 

10 minutit ja need viiakse läbi aja sulgudes. Oletagem näiteks, et kella palve algusaeg on kell 13.00 ja 

pärastlõunal palve algusaeg on kell 17.00, siis tuleb täita kella palve vahel 13.00 ja 17.00 [99]. 

Vastasel juhul loetakse patt. Päeva palved tuleks teha mitte ainult mošeed aga kõikjal, kus on puhas 

[100] . 

Päeva palved koosnema kohustuslik ja täiendav. Täiendavad osad on sisuliselt vastavalt praktika 

prohvet Muhammad (rahu olgu temaga). Need osad on sarnased ja need koosnevad üksused, mis 

koosnevad allüksustes alalise, alla kummardades, masenduse eest. Päeva palved Alusta kavatsusest 

[101] ja siis avaldus "Allah on suurim [102] (see tähendab, et suurim oma pädevust, teadmisi, aidata 

jne)", ja iga üleminek üldiselt see on korrigeeritud. Seistes, esimeses peatükis nimega "The avamine" 

Koraan on loetud, Käesolev peatükk on eriline supplication, mis Jumal on meile antud. Selles peatükis 

on järgmine: 

Aastal   [103] Jumal, on Beneficent, selle Merciful nimi.  

Kiitust   [104] [ja tänu] on Jumal Lord of the worlds (tingitud).  

On heategev, on armuline.  

Kapten päev ja kohtuotsus.  

See on meie kummardame ja te palun aidake.  

Juhtida meid õigele teele, 

Tee neile, kellele olete andnud pärast soosib, mitte need, kellel on viha ega need, kes on eksinud.  

(Koraan: 1-1-7) 

See on täielik side meie vahel ja Jumal, et samal ajal, kui me kuulutama, üks viis, kuidas me kuulame, 

mida Jumal ütleb, ja muud Jumal kuulab seda, mida me ütleme, nagu on supplication. Ja pärast seda 

on mõned rohkem salmid loetud. Järgmise osades, avaldused tänades, paludes abi, kiites on loetud. 

Päeva palved teostatakse osaliselt individuaalselt ja osaliselt kogudus.  

Mehed on tungivalt soovitatav palvetan päeva palved kogudus kohustuslik osa. Naised ei ole selline 

nõue [105], kuid nad saate osaleda palved teha koos. Kui kahe või enama mehed on koos, kuigi see 

on aeg, kus palve, nad peaksid valima ühe neist "Imam"   [106]. Imaam tähendab liider. On oluline, et 

imam on üks neist, kes teab kõige paremini Koraan ja usuliste teadmiste ettekandmine. Imaam 

palvetab ees, ees Kaba nagu teised. Teised palvetada teda taga read. Kaba on keskne mošee 

Mekas/Saudi Araabias. Imam ütleb valjult üleminek sõna esimene ja läheb järgmise osa palve ja 

teised teda järgima [107] harmoonias.  

Nende korrasolekut on väga oluline teha üheskoos palved. Üks võimalus see peegeldab universumi 

harmoonia: mäletan, kuidas korrektne oma sülearvuti iga laine jõuab teine teisel pool maa sülearvuti 

nagu Jumal kombeks. 



Meeste ja naiste üldiselt palvetada eraldi kohas mošeed [108]. Reedel palve, välja arvatud palved 

saab teha täielikult eraldi samuti. Kui me palvetame, kogudus, me tunneme, et kuigi meil on palju, 

meie Issand on üks. Kui me palvetame individuaalselt, leiame rohkem meie üks-ühele suhet Jumalat. 

Päeva palved on mitmes mõttes kasulikud: 

• Tänu päeva palved me mäletame Jumal, nagu seda on rõhutatud järgmine salm: 

Tõepoolest, ma olen Jumal. Seal on ei ole jumalus, välja arvatud see mulle nii mind kummardama ja 

kehtestada palve minu mäletamist. 

(Koraan: 20/14) 

Islamis on oluline, et oleks tugev teadvusesse Jumala nearness. Nii mäletab Jumal on väga oluline. 

See ei ole piisav selleks, et meeles pidada, Allah, üks kord päevas või kord nädalas või kord kuus. 

Eraldada teatud aja jooksul ainult Jumal viis korda päevas aitab meil parandada meie tundeid 

nearness ja armastuse Jumal. Ja Jumal on esindatud või uskunud nagu inimene või nagu see on või 

mõne muu objekti ja ta ei ole piiratud aega ja ruumi, palved moslem ei ole tundeid enda ja Jumala 

vaheline kaugus. Need asjaolud võimaldavad nearness tunded nagu me näeme järgmine salm: 

Ja me juba loonud mees ja tean, mida ta hing sosistab talle ja me oleme lähemal teda kui [tema] 

kägiveeni.  

(Koraan: 50/16)  

Mälestuseks Jumal muutub oluliselt parem, kuidas me vaatame elu maailma. See teeb meist 

positiivne. Me võib selgitada järgmine näide: Esiteks arvan, et olete ostnud sulepea ja teiseks arvan, 

et on identsed pliiatsi anti teile kingitus keegi, kes on sinu jaoks väga eriline. Ilmselt pliiats teises 

olukorras teeb sind palju õnnelikum kuigi esimene pliiats on ka sama füüsilise funktsioone. Kuna 

pliiats teises olukorras on mitte ainult pliiatsi, vaid ka tähelepanu esindaja, armastus ja hea on, et 

eriline inimene enda poole.  

Meeldib see, kui me iga päev meie palveid, ja Jumal sageli, mäletan kõike muutub palju rohkem 

sisukat, väärtuslik ja ilus. Näiteks meie silmad siis meil näha, kuid ka ja mis veelgi olulisem, nad 

näidata tähelepanu ja halastuse Jumal on kõikvõimas, meie looja on meile. Samal põhjusel, kui me 

mäletame Jumal tihti, päike, kuu, õhu, vee, meie pered, sõbrad... saada palju rohkem sisukat ja ilus. 

Jällegi tänu sellel mälestuseks me tajuda ja pidage meeles, et nad moodustavad terviku, harmoonia ja 

solidaarsus ühe ühtsus, tarkust ja kontroll; ja seega veelgi täiustada oma ilu meile. Ka sellel 

mälestuseks ja armastuse Jumal, me pidevalt kasutada meie tunded, armastus, ja see aitab meil on 

tugevam positiivseid tundeid kõik poole. Samuti saame olla nende beauties aidata järjepidevus ja 

kõikvõimas ja igavene Jumal jõudu lootusrikkalt.  

• Päeva palved on jumalik väärtused meeldetuletusi. Tänu päeva palved me parandada ennast 

saada paremaks inimeseks: teades, et üks on kinni oma looja, kes on Beneficent ja Merciful, aitab 

paremini ja paremini ja hoiduda tegemast halbu tegusid. Me näeme viide sellest järgmine salm: 

Tõepoolest, palve keelab amoraalsuse ja valesti, 

ja Jumal mälestuseks on suurem. 



(Koraan: 29/45) 

• Päeva palved ja tänan Jumalat, ja parandada ise muutumas tänulik ja ei ole tänamatu. Need 

on olulised väärtused, mis on rõhutanud Koraan: 

Ei! vaid Jumal üksi olla ja on tänulik olema. 

(Koraan: 39/66) 

 

Ole ettevaatlik (sinu kohustus), siis Jumal, et võib anda tänu. 

(Koraan: 3/123) 

 

Ja olla tänulik, et mind; ja sa ei ole tänamatu suunas mind. 

(Koraan: 2/152) 

• Päeva palved Asetame meie laubale kohapeal. Islamis on üks suurim pattudest ülbus. Me 

peame olema tagasihoidlik nii suunas Jumal ja tema teenistujate poole. Kui me kummardame ja me 

polvistuvan selle päeva palved, me riik, et seal on jõud, mis on suurem kui meie; Me riik, et me ei ole 

kõik; Me riik, et me oleme võrdsed teistega on ennekõike meie Issand. Nii me püüame parandada ise 

muutumas alandlik nagu on rõhutatud järgmist: 

Ja abi otsima, kannatlikkust ja palve. 

Ja see on raske, välja arvatud need, tagasihoidlik. 

(Koraan: 2/45) 

• Nagu on mainitud ka eespool nimetatud salm, päeva palved palume abi Jumalalt. Paluvad abi, 

Jumal on islamis oluline nõue, nagu on selgitatud käesoleva raamatu vastavates osades. 

• Päeva palved, sulane saab kõige lähemal oma looja. See on pidev koosolek teenistuja, kes 

armastab oma looja oma looja, kes armastab tema sulane. 

Islam, me palvetame Jumala ja meie olemasolu. Päevane palved, me palvetame mitte ainult meie 

meelt, vaid ka meie vaimu ja keha, kõik meie lihased, rakke. Me seisame me kummardame, me 

polvistuvan ja me istuda teadvus on tehtud tema juuresolekul. Me küsime tema abi, me rääkiv 

Koraan. Me mäletame tema halastuse pärast meid, me tunneme oma Nearness. 

• Tänu päeva palved, tutvuda inimesed ja nad teavad teiste head või halvad arengud. 

• Päeva palved aitavad kaasa meie tervisele hästi. Üks, kes palvetab peseb oma käed, nägu, 

käte ja jalgade enne palved. Need on kasulikud hügieeni. Liikumise palve vormis täiuslik perioodilise 

harjutusi ja on ka tervisele kasulik. 

• Päeva palved aitavad meil parandada vankumatus, kaastunne inimestele, aeg teadlikkuse ja 

distsipliini.  



Päeva palved on kasulik mitmel muul viisil. Kuid kõige tähtsam igapäevane palve on tunne ja teadlik 

asjaolust, et kõik looja on meiega kõikjal, kus me oleme. 

5.2.3 REGULAARNE HEATEGEVUS 

O kes on uskunud, kulutada see, mida me oleme pakkunud teile enne, kui seal tuleb päev, kus on ei 

Vaheta ja sõprus ei ole ja ei ole eestkostmine. 

Ja nad on selle tekitaja uskottomille. 

(Koraan: 2/254) 

Heategevuse, suuremeelsus ja mercifulness on oluline jumalik väärtused. Seetõttu soovitab meil olla 

suuremeelne, armuline ja halastaja Jumal. Ja prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) kes andis ligi, 

mis iganes ta oli abivajajatele ja kuidas Jumal on selles suhtes hea näide. 

Hooliv teiste ja ühiskonnas on väga oluline, islamis, nagu kõik on Jumala sulase ja loomise. 

Nagu rõhutati järgmine salm, hea inimestega on väärtuslik ja tööd hakkab tootma püsivat ja 

positiivsed tagajärjed: 

Tõepoolest, loomine, taevas ja maa [suur] laevu, mis sõidavad läbi selle, mis on kasulik inimestele ja 

mida Jumal on saatnud vihma taevast mere öö ja päeva vaheldumine, andes elu seeläbi maa pärast 

oma lifelessness ja jagamine neis [omamoodi] Libisev loodut, tuuled ja pilved taeva ja maa vahel 

kontrollida [oma] juhtimisel on märgid on inimesed, kes kasutavad põhjus. 

(Koraan: 2/164) 

Seega on kolmanda samba raames islami regulaarselt heategevuseks. Islam, me palvetame Jumal 

meie olemasolu. Regulaarne heategevus on teinud meie rikkuse palve. Me anname Jumal prioriteet 

peab olema kõrgem prioriteet, anname raha.  

Iga Muslim peab andma üks neljakümnes tema kvalifitseeritud rikkuse pärast põhi vajab abivajajatele. 

See on seotud uuesti ühtsuse Jumal, mis toob kokku kõik tema looming, nagu siis, kui nad on vennad 

ja õed. See asjaolu ja sellele järgnevad lähenemine eest hoolitsemine teised aluseks heategevus. 

Lisaks kohustuslike heategevus, meil on soovitatav anda rohkem, kui meil on vahendeid.  

Teisest küljest, Jumal ütleb: 

Te ei saavutada hea (tasu eest) seni, kuni sa kulutad [Jumalat] Kuigi see, mida sa armastad.  

(Koraan: 3/92) 

Seetõttu, kui me arvame, vaid iseendast, me ei saa olla hea. 

Ka islami tasakaal on oluline. Nagu on öelnud Koraanis:  

Ja taevas, ta on uplifted; ja ta on kehtestanud tasakaalu,  

Et sa ei ületaks jooksul tasakaalu.  

(Koraan: 55-7-8) 



Nii et meil on meie oma selves, ühiskonnas ja meie ja Jumala vahel tasakaalu poole ette.  

Kui me alati öelda "mulle, mulle" me ei jõua seda tasakaalu, me ei jõua õnne. Aga kui me anname 

Jumal ilma oodanud mingit maiste kasumit, me läheneme tasakaalu raames meie hinge ühiskonnas ja 

meie ja Jumala vahel.  

Sest sel viisil me ei ole tuleb öelda ainult "et mind, mulle"; kuid ka "mulle ja mina neile, kes vajavad". 

See aitab meie sees tasakaalu. Uuesti käituvad nii aitab meile kontrollides meie ahnus rikkust. Ja see, 

kuidas me paremini kaastundlik, nende Society.  

Seoses ühiskonna kaudu kohustuslik heategevus, need, kes suudavad on andnud neile, kes seda 

vajavad. Väheneb lõhe rikaste ja vaeste vahel nii ja meil on arenenud ühiskonnas tasakaalu poole. 

Järgmised salmid on selles suhtes asjakohased: 

Ja need, kelle rikkus on tuntud just jooksul  

Avaldaja ja ka mahajäänud  

(Koraan: 70/24-25) 

 

Ja nende omadused on [vaeseid] avaldaja ja ka puudust. 

(Koraan: 51/19) 

Varasemad värsid kajastada ühiskonnas, mis on nii kõrge, et see on väga raske, kui mitte võimatu 

inimese ideoloogia või süsteemide tasemel. Seda sellepärast, et rikaste ja vaeste leiavad inimese 

seisukohast on erinevate osapoolte ja nad ei saa olla erapooletu. Isegi kui rikas tuvastatakse, et 

vaesed on teatud õigused oma rikkuse, seda on näha ilmselt nagu rikkad vaestele teene. Kui halb 

pingutab õiguse saada rikaste rikkuse, see põhjustab konflikte. Kuid Jumal on ülim omanik ja üks, kes 

annab mõned ja kes ei anna mõned rikkus ja selle. Ja ta annab ja soovitab inimestele luua rahu ja 

tasakaal. Seega tema erapooletu deklaratsiooni ja vaeste ja rikaste rikkuse õiguse tunnustamist võib 

kehtiv ja veenvad. Seega koostöö ning Jumal on täidetud, ei tunne halb väiksemad kui rikas ja rikkad 

ei tunne ülbe kui rikkuse on jagatud. Ainult see tasakaalustatud mõistmine ja asjakohaste menetluste 

kaudu saame vähendada konflikte ja valud miljonite [109] inimkonna hulgas.  

Tasakaal on oluline ka seoses Jumal meie suhe. Jumal annab meile iga teine tema soosib miljardeid. 

Need soosib eest ja meie tänu me ka tuleks tunnevad vajadust anda talle midagi. Aga ta on rikas ja ta 

ei pea midagi. Seega saame anda oma sulased näidata meie tänu. Ja kõik, mida anname oma teed ei 

ole kunagi võrdsed tema soosib. Kuigi me ei saa täielikult ta annab meile maksma ja saavutada 

tasakaalu sel viisil, andes tema viisil, mida me võib meil on näidatakse teda meie tänulikkust. Ja mida 

tema armu ta võib aktsepteerida, mida me anname. 

Seega, andes heategevus, me võime olla harmoonias jumaliku mõned väärtused. Ka sel moel meil on 

on arenenud suunas tasakaalu ja rahu iseendas, ühiskonnas ja suhte jooksul meie ja Jumala vahel. 

Jällegi, nii on meil rohkem kontrolli meie lühiajaline soove ja nõrkade külgede kohta raha või vara. 

Lisaks sel viisil me võib katsetada ise näha, mida me tegelikult oleme. 

5.2.4 TÜHJA KÕHUGA 



Kuu Ramadan, on see, kus tehti laskus Koraanis, juhiseid, kuidas mehed ja selged tõendid ning 

arendus-ja eristamine; 

Seega kes iganes teil esineb kuu, ta peab kiiresti 

Ja kes on haige või reisi korral tuleb kiire sama palju päeva hiljem. 

Jumal soovib teile lihtsust ja ta ei soovi te raskustes, 

Ja (ta soovib) tuleks lõpule viia number ning et tuleks ülendab Jumala ülevus, jaoks tema võttes 

giidiga sa, ja te võite anda tänu. 

(Koraan: 2/185) 

Neljas sammas on tühja kõhuga. Moslemid on kiire Ramadan, mida nimetatakse ka jagada [110]kuu 

kuu jooksul. See on vastavalt lunar kalendri kuu.  

Vastavalt islami, tühja kõhuga koosneb ei süüa ega juua ega seksuaalvahekorda ajal päeval ja rohkem 

häid tegusid teevad ja on äärmiselt ettevaatlik, et mitte välja halb käitumine.  

Mõned olulised tulemused paastumine on järgmised: 

Esiteks, tühja kõhuga, anname esikohale Jumala ja parandada ja riik meie armastus ja austus Jumal. 

Nii me püüame saada rõõmu, Jumal. Tühja kõhuga on väga oluline, et see on otseselt ja konkreetselt 

seotud ennast. Näiteks kui üks annab heategevus, oma elatustaseme jäävad samaks; Aga kui ta fasts, 

ta tunneb ennast maksimaalselt mida teeb Jumal. Kui me kiiresti, me ei söö kuigi maitsev lõunasöök, 

meil isegi siis, kui kõht on tühi, lihtsalt sellepärast, et Jumal tahtis meie kiire ja jõuda oma rõõmu. 

Tõeline armastus on vaja olema valmis läbima raskusi, sest ta armastab üks väljavalitu. Tühja kõhuga, 

me anda midagi meie Jumal ja leiame, et miski pole tähtsam kui Jumal.  

Teiseks, tühja kõhuga, mida me jagada ja vaeseid inimesi, tundeid tunda. Seal on sadu miljoneid 

inimesi maa peal, kes ei saa süüa ega juua, nagu on nõutud tervishoiunõuded. Kui me teame neid, 

see on hea, kuid meil on ka oma tundeid jagada, nii et me saame kiiremini ellu selleks, et kehtestada 

vähem ebavõrdsus maailmas. Jumal on volitused ning soovitas meil luua rahu ja võrdõiguslikkuse ja 

ta on andnud meile võimaluse temaga koostööd nimetatud järgmised salmid selles osas: 

[Märkus], O Muhammad, kui teie Issand ütles, et inglid, "tõepoolest, ma teen maa peal asekuningas 

[111]." 

(Koraan: 2/30) 

 

Ja Jumal on soositud mõned teised üle sättes. Kuid need, kes olid soositud oleks käsi üle oma 

pakkumine neile, kellele oma parem käsi on nii, et nad oleks võrdne neid seal. Siis on teene Jumal 

nad tagasi lükata?  

(Koraan: 16/71) 

Kolmandaks, tühja kõhuga poolt paremini aru kui piiratud on tundma õppida Jumalat soosib. Kui me 

võime süüa mida iganes me tahame ja kui me joome, mida tahame, toidu ja vee muutunud väga 



tavaline meile ja me ei saa hindavad nende tähtsust. Aga kui me süüa ja juua õhtuti Ramadan pärast 

daytimes, kus me ei süüa ega juua midagi, sama toitu ja sama vee maitse palju parem kui muul ajal. 

Ka päeva jooksul, kui me kiiresti, me tunneme, kui me ei tundnud teiste korda, et kui me ei suutnud 

süüa ega juua paar päeva, oleks meil terviseprobleemid või võib-olla me sureme. Poolt tühja kõhuga 

me kogeme kuidas suur sätteid ja soosib Jumal on. 

Samuti näeme, kuuleme me hingame, kuid me üldiselt ei tunne piisavalt oluline, kuidas need on ja 

me ei mõista neile soosib meie Issanda piisavalt. Siiski, kui me võiks hingata mõned minutid, me 

anname meie rikkuse hingata. Nii et selline analoogia alusel saame tühja kõhuga ja me võib aru saada 

ja me võib tunda, kui piiratud on tundma õppida Jumalat, ja kui raske soosib meil tänada teda 

proovida. 

Ja kõik need mõtted ja tunded tulevad kiidulaulu ja tänu Jumal konkreetseid täiendavaid palved kuu 

Ramadan; nii moslemi jaoks Jumal on armastus ja headus tundeid saavutada oma kõrgeim tase on 

Ramadan.  

On Ramadan, inimesed üldiselt einestada koos, sõbrad, naabrid, sugulased. Ramadaani lõpp, on pidu 

palved teha kogudus ja inimesed külastavad üksteist päeva tähistamine. Halb on üldiselt esitatud 

heategevusorganisatsioonid Ramadan. Niisiis, tänu tundeid on korrutatud sel viisil. Seetõttu tühja 

kõhuga toodab palju tohutu isiklikku ja sotsiaalset positiivseid tagajärgi samuti. 

Peale selle, kui me kiiresti, meie keha võtab pausi, aja jooksul, mis on tervisele kasulik. 

5.2.5 PALVERÄNNAK 

[Märkus, O Muhammad] 

Kuna me määratud Abraham House, saidi 

[ütles]  

Ei seosta midagi koos minuga 

Ja minu maja neile ümber kõndides puhastada 

Ja need, kes seisavad [palve] 

Ja need, kes vibu ja polvistuvan 

Ja kuulutavad rahva palverännak; 

Nad tulevad teile suu ja iga lahja kaamel; 

Nad tulevad iga kauge liigu 

Ise võib tunnistaja kasu 

Ja Jumal nime mainida tuntud päeva veised, mis ta on andnud neile üle. 

Nii et neid süüa ja õnnetu ja vaeseid toita. 

(Koraan: 22 / 26-28) 



Islami viienda sammas on palverännak. Moslem, kes on vahendid, on kohustatud täitma palverännak 

vähemalt kord oma elus. Palverännak koosneb külastada Püha mošee Mekas/Saudi-Araabia ja mõned 

palved [112] see ja selle ümbruse konkreetseid kohti.  

Mecca, on meeldetuletused, mis meenutavad meile tihedad suhted Jumal ja mõned tema 

teenistujate vahel. Mälestuseks need suhted on väga kasulik, et parandada meie teadvusesse Jumal. 

Paljud seal meeldetuletusi meenutavad meile prohvet Abraham (rahu olgu temaga) ja tema pere.  

Prohvet Abraham (rahu olgu temaga) elanud tuhandeid aastaid tagasi. Ta oli ülesandeks kuulutada, 

et Jumal on peamiselt paganliku riigi ühtsuse. Ja ta tegi oma kohust, et valitsejad oma riigi otsustasin 

teda tappa, visates talle suur tulekahju, et karistada teda ja tema võimalike järgijad õppetund anda. 

Abraham (rahu olgu temaga) ei muuda oma teed, ta ei rääkida midagi Jumalat ega nendega, kes 

tahtis tappa teda ja ta usaldusväärne Jumal. Valitsejad rajatud ragulka, ja nad on tohutu tulekahju 

põlenud ja nad viskasid ta. Teene Jumal, mida tulekahju kujunes bassein. Ja prohvet Abraham (rahu 

olgu temaga) salvestati. See väga ragulka ja see väga bassein on linnas Şanlıurfa/Türkiye ja avatud 

külastamiseks. 

Hiljem läks ta koos oma naise ja tema väike poeg Mecca, kus keegi elas tol ajal. Mis tahes allikast vett 

ei olnud. Nad läksid seal ja ta pidi lahkuma neid seal. Ta supplicated, et Jumal kaitseb ta oma pere. Ja 

tema abikaasa esitada Jumal ja ta viibis seal koos oma lapsega. Abraham (rahu olgu temaga) vasakule 

ja ta oli üksi oma lapsega. Nad olid kõik täiesti usaldusväärne Jumal. Mõneks ajaks, ta kõndis siin ja 

seal, et leida mõned veega. Siis kui ta tuli lapse lähedal, ta nägi et liivad, tema poeg Ismael lähedal 

(rahu olgu temaga) ilmus veidi vett. Et vesi oli tasu nende usaldust Jumalat ja vastuseks oma 

supplications; ja et vesi on täna arvukus miljonid palverändurid. Pilgrims tuua et vesi samuti oma 

kodumaale. 

Hiljem, Abraham (rahu olgu temaga) kes linnast tagasi tulid rajatud Kaba, Püha mošee Mekas, tema 

poeg Ismael (rahu olgu temaga). Et mošee on islami keskne koht. Iga moslemi maailma päeva palved 

täites seisab selle mošee; selles kesksel kohal üks põhjus on hõlbustada nende korrasolekut ja palved. 

Jumal ei ole piiratud ruumi või asukohta, nagu on selgitatud metafoor järgmine salm: 

Ja Jumal kuulub Ida ja Lääne. Nii et kui lülitad [võivad], on Jumal nägu. Tõepoolest, Allah on kõike ja 

teades.  

(Koraan: 2/115) 

Meka on palju meeldetuletusi, mis meenutavad meile usaldust Abraham (rahu olgu temaga) ja tema 

pere on Jumal, ja tema armastust ja bounties et neid. Me näeme neid näiteks puhas ja siiras suhe 

Jumal ja tema teenistujate vahel. Sest seal oli keegi, kellega Aabraham (rahu olgu temaga) ja tema 

perekond oleks Näita või näitavad midagi; ja seal oli keegi muu kui Jumal, keda nad võivad küsida abi. 

Ja tuhat aastat hiljem, sai meka asustatud. Aga need inimesed olid üldiselt polytheists. Ja sellises 

keskkonnas prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) tuli elu pKr 571 [113]. Ja teda ja tema Sõprade 

näeme näiteks tugev seos Jumal teda ja paljudes mõõtmetes. Iga koht, mida külastame 

palverännakute ajal on asjad, mida meeles pidada selles osas. 



Prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) sündis keskkonnas jooksul rasketes tingimustes. Ta kaotas 

oma isa, isegi enne, kui ta sündis, ja ta kaotas oma ema, kui ta oli 6 aastat vana. Ta ei lähe mis tahes 

kooli; ta teadis, et kirjutamist ega lugemist. Aga ta oli väga kõrge moraaliga inimene. Isegi enne, kui 

messengership tuli, oli ta hüüdnimega nii usaldusväärne.  

Neljakümne aastaselt sai esimene ilmutusest Ilmutuse ingel Gabriel kaudu Allah (rahu olgu temaga), 

mägi koobas. Esimene ilmutusest šokeeriv mõju ta läks koju värisevad ja tunne väga külm. Ta ütles, et 

tema abikaasa "Kata mind, Kata mind!" ja tema naine teda. Ta ütles oma naisele, et ta kartis. Ta 

vastas: "Jumal on kunagi häbi teile. Hoida head suhted oma Kith ja sugulased; teil lasub nõrk; te saate 

aidata vaeste ja puudustkannatavate; sa külalisi lõbustada ja taluma raskused tõepärasuse tee". 

Kui esimene ilmutus mõju oli üle, ütles tema, mis juhtus. Ja tema naine võttis ta Christian teadlike ja 

huvitatud mitteseotud isikule. Ta ütles talle, mis juhtus. Kristlik inimene ütles, et see oli samas vaimus, 

et Mooses tuli (rahu olgu temaga), ja ta tahaks elada kuni aega, kui tema rahvas oleks omakorda teda 

välja. Prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) küsis, kas tema inimesed oleks omakorda teda. Ta 

ütles: Jah, ja et igaüks, kes tuli ta toob midagi sarnast oli ravitud vaenu; ja et kui ta oleks elus, kuni sel 

päeval, siis ta toetab teda tugevalt. 

Tõepoolest, see oli tohutu ülesanne. Kujutage ette 1400 aastat tagasi, keset kõrbe, inimesed 

kummardavad ebajumalaid, kui on olemas ei ole tõhus õigust, ei ole usaldusväärne õiguskaitse. Ja 

tuua ja levitada sõnumit, mis on täiesti vastu uskumused, käitumist ja majandusliku korralduse oma 

ühenduse poliitikas proovida. See on peaaegu võrdne enesetapu. Aga Jumal temale oli rääkinud et ta 

oleks teda kaitsta inimkonna. Ja tõepoolest, me näeme, et kuigi prohvet Muhammad (rahu olgu 

temaga) oli tööl kõige nõrgemate ja kõige raskem etapp Islam, ta suri loomulikku surma. Aga näiteks 

mõned järgmised juhid pärast prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) tapeti. 

Paljastusi ta oli kohustatud deklareerima Jumal et inimkonna ühtsust.  

Kui uskottomille ei hooli palju algusest peale. Aga salmid olid väga tugevad, nad olid kinnitab, et 

jumalad, kes kummardasid tema rahvas ei olnud võimalik näha, kuulda, luua, teha mis tahes hea või 

halb. Kuid poliitikas, reeglid, majandusele sellest ajast olid kõik põhineb polüteism. 

Siis, Mecca juhid hakkasid otsima võimalusi, et peatada teda. Nad pakkusid talle raha, nad pakkusid 

teda temaga abielluda, mis tol ajal kõige ilusad naised ja nad pakkusid talle mõned juhtimise eest 

muuta või peatada ilmutus deklaratsiooni. Kuid prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) ütles, et ta 

võiks muuta, või sõnumi kohaletoimetamine lõpetada, kui ta arvas, et see oli Jumal. 

Et oma kogukonna juhtide ja teiste uskottomille hakanud kasutada jõudu lõpetada prohvet 

Muhammad (rahu olgu temaga) ja tema sõbrad. Nad piinatud, nad boikoteerisid, nad solvatud, nad 

tapsid ja nad tegid, mida iganes nad võiks lõpetada Islam. 

Teatud staadiumis lubatud Jumal moslemid emigreeruda, Mecca Medina, mis on ligi 500 km kaugusel 

meka linn. Enamik moslemeid emigreerus, ja hiljem, veendudes, et nad olid emigreerunud ohutult 

prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) ka emigreerus, üks tema sõbrad. Kujutage ette, et nad 

mõlemad reisis läbi kõrbe 1400 aastat tagasi, inimesed igati valmis neid tappa nende taga. Suured 

soodustused olid pakkuda kes tooks talle surnud või elus. Aga iga kord, kui nad olid umbes tappa 

teda, ta oli salvestatud imekombel, vastavalt garantii Jumal.  



Medina ka usklikud olid rünnanud on uskottomille mitu korda. Kuid islami kasvas seal kiirus. Nende 

seas, kes islami vastu olid paljud juudid ja kristlased, kes eeldatav oluline Messengeri, selle piirkonna 

tulema ja kes nägi oma messengership märke prohvet Muhammad on näidanud teed (rahu olgu 

temaga) ja palju imesid. Mõned aastad hiljem, moslemid arvulises ülekaalus uskottomille, Mecca ja 

moslemid vallutasid Mecca juhtkonna prohvet Muhammad (rahu olgu temaga), ilma mis tahes 

takistuse ees oli suur erinevus oma volitusi. Ja prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) andestas 

uskottomille, kes on piinatud, solvas, püüdis tappa teda ja tema sõbrad, ja kes ründasid nende 

omadusi.  

Islam levis kiiresti ja prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) ja tema sõbrad olid kõrge nime ajaloos 

ja tänapäeval. Nad usaldavad Jumalat, ja nad said suurim edu, nagu tegi Aabraham (rahu olgu 

temaga). 

Nii et palverändurite, näeme meeldetuletusi kõik need samuti. 

Üks huvitavamaid asju palverännak on Arafat viibimine. Ligi 25 km kaugusel meka on koht nimega 

Arafat. See on avatud ala kõrbes ilma kõik hooned. See koht usutakse olevat koht, kui Aadama ja 

Eeva (rahu olgu nendega) kohtusid esimest korda siin maa peal. Nüüd, igal aastal on teatud päeval 4 

või 5 miljonit inimest tulevad kokku selles kohas; must, valge, vaesed, rikas, vana, nooremad...; 

igasugu inimesi.  

Mõtle sellele, grand-grand-grand... lapsed väga esimene mees ja naine, kui täidetud esimene 

vanematega kohtumine. Ja seal on raske eristada rikkad vaestele; boss, töötaja... Iga mees kannab 

valged rätikud, iga naine kannab lihtsad riided, kõik jääb lihtne telkides. Ei ole midagi, isegi lähedal 

selle sündmuse selles maailmas nagu näiteks sõsarkond ja inimeste Vennaskond. 

Enamasti palverännak jätab unustamatu ja tasakaalustamata muljeid ja tundeid palverändurite 

ülejäänud oma elu. Vastavalt minu kogemus kusagil mujal võib üks tunda sõsarkond nagu 

palverännak ja inimeste Vennaskond. 

Nii et, oleme kokku islami viis sammast: ütlused, igapäevane palve, regulaarselt heategevuseks, on 

Paast, palverännak.  

6 TÄHENDAB EDU SUUNAS  

Isik, kes on ettevaatlikud ja tänulik otsib allikas soosib miljardeid andnud meile ja nende põhjuste 

kohta [114]. Siis ta saab teada inimesi, kes Julgelt looja ja tema halastust, nimelt kullerid nagu 

Aabraham, Mooses, jumal Jeesus Kristus, Muhammad... (Rahu olgu nendega). Ja ta ei kuula oma 

sõnumeid. Järgmine salm on mõned usklike asjaomased avaldused: 

"Meie Issanda tõepoolest oleme kuulnud usus, et helistaja helistaja [öelda]  

"Usume teie Issand", ja me oleme uskunud. 

Meie Issand, nii et anna meile andeks meie patud ja eemaldada meile meie üleastumised ja meid 

õige surra." 

(Koraan: 3/193) 



Ja siis ta teeb "valik" inglid järgida või mitte. Seega ta Sisestage tee Islam ja usu tõde essentials. 

Järelikult Jumal, ta on kohustatud tegema häid tegusid, et ta võib parandada juhistega edasi seoses 

Jumal nõutavad väärtused. Mida rohkem ta parandab need väärtused rohkem ta näidatakse 

pisaratega Jumal, rohkem Jumal olla rahul temaga; ja Jumal teeb ta rahul tema eelistab ta on valmis 

oma õige sulased. Nii, et ta jõuab õige ja püsiv rahulolu selles maailmas ja edaspidi. 

Niisiis, selleks, et jätkata selle eesmärgi poole, tuleb hoolitseda oma Issanda ja tõe usu ja teevad häid 

tegusid, need väärtused. Kõik need peetakse mõiste alla "teenivad Jumalat" nimetatud järgmised 

salmid: 

Sa (üksi), meil teenida; Te (üksi) Palun aidake.  

(Koraan: 1/5) 

 

Ja ma ei loo dzinni ja inimkond välja teenida mind. 

(Koraan: 51/56) 

Ja kuna need üks võib ulatuda jumalik armastus nagu mainitud järgmine salm: 

Need, kes usuvad ja teevad häid tegusid  

Nende jaoks on Beneficent toob kindlasti armastusest. 

(Koraan: 19/96) 

Ja nende saavutamiseks üks peab terve loogika, tugeva iseloomuga, Jumal, veeta vajalikke 

jõupingutusi, sihikindlus abi meie teaduskonnas on nägemine ja kuulmine, ilmseid fakte, et me kinni, 

meie looja ja meie puhas koodide sõnumeid. Need on selgitatud allpool. Need teatud määral 

kasutamata ei saa olla edukas. Meil on teada, et me võib otsustada, kas me neist kasu tõhusalt. See 

on üks põhjusi, miks Jumal muudab need paljud salmid viide Koraanis. 

6.1 LOOGIKA 

(O Muhammad), ütleme,  

"See on minu võimalus. Mul ja mu järgijaid kutsuda Jumala mõistmiseks.  

Jumal on kõige hiilgav.  

Ja ma ei ole neid, kes seostavad teised teda. " 

(Koraan: 12/108) 

Jumal viib tugev loogika. Loogika on teatud kvalifikatsiooni mõjul. Tugev loogika nõuab vabaks 

eelarvamustest, see nõuab põhjalikud teadmised, hea iseloomuga, jõupingutusi mõttekäiku, hoolikas 

jälgimine ja hooliv about tõde. Järgnevad näited, kus Jumal teeb viite osa elemente Koraanis: 

[On] ilmutus, Beneficent, on Merciful.  



Raamat, mille värsse üksikasjalikku pean inimestele, kes teavad, mis Araabia Koraanis  

Kui tööandja rõõmusõnumit ja ka warner; kuid enamik neist omakorda ära, et nad ei kuule.  

Ja nad ütlevad, "meie südamed jäävad katted, et kuhu sa kutsuda meid, Meie kõrvad on kurtus ja 

meie ja teie vahel on sektsioon, nii et tööd; Tõepoolest, me tegeleme." 

(Koraan: 41/2-5) 

 

Ülbe juhid oma rahvas palus rõhutud seas neid, kes oleks uskunud, et: "Kas sa tõesti usud et Saleh on 

oma isanda Messengeri?" Nad vastasid: "Me tõepoolest usume ilmutus, millega ta on saadetud." 

Need, kes olid ülbe ütles: "Kindlasti oleme uskottomille on see, mida sa usud." 

(Koraan: 7/75-76) 

 

Kas ta [ei ole parim] Meeleheitel üks reageerib, kui ta kutsub teda ja eemaldab paha ja teeb teid 

pärandiks maa? Kas jumalus on Jumal? Vähe kajastavad! 

(Koraan: 27/62) 

Käesoleva raamatu teistes osades me selgitas viis ja näited põhjendused vastavalt Koraani.  

6.2 HELI MÄRK 

Päeval kui on kasu [keegi] ei rikkust või lapsed, 

Teda, kes on Jumal puhtast südamest, välja arvatud 

(Koraan: 26/88-89) 

 

Ja tõepoolest, (O Muhammad), sa oled hea kõlbeline. 

(Koraan: 68/4) 

 

Seal on kindlasti olnud teile Jumal Messenger hea muster, igaüks, kelle lootus on viimane päev ja 

Jumal ja kes mäletab Jumal tihti. 

(Koraan: 33:21) 

Iga inimene teeb valiku kohta usk. See valik kajastab ka iga inimene isiksus: 

See maailm on konstrueeritud nii, et üks on sunnitud uskuda või usu.. Nagu me näeme järgmised 

salmid, usk on nähtamatu on kohustatud: 



See on raamat, mille kohta ei ole mingit kahtlust, juhised õige, 

Kes usuvad nähtamatu, palve luua ja välja, mida me oleme pakkunud neile, veeta 

(Koraan: 2-2-3) 

Nagu me näeme järgmine salm, oli Jumal kombeks, ta oleks võinud igaüks vaid ühe homogeense 

kogukonna liige: 

Oli Jumal kombeks, ta oleks teinud sa üks rahvas [Ameerika religiooni], kuid [ta ette nähtud] test teile 

mida ta on andnud teile; nii et võistluse [kõik] hea. Jumal on teie tagasi kõik koos ja ta seejärel 

teavitab teid selle üle, mida kasutasite erinevad. 

 

(Koraan: 5/48) 

Kuid meie keskkonda, mis on nähtav ja on nähtamatu ja meie puude aru saada ja näha selle 

nähtamatu võimaldab kujundada oma veendumuste või uskumatus tema iseloomu ja väärtuste, koos 

oma loogika kohaselt iga inimene. Sel viisil me oleme viinud objektiivselt ainult koos kes ja mis me 

oleme, ilma et neid sunnitaks. Näiteks, Tänulikkus ei ole kasu kogu selle universumi ja siis mõtlema 

kust see kõik pärit soosib harmoonias. Ja inimene, kes tõesti hoolib Tänulikkus on raske mitte tänada 

neid soosib. Ja kui ta Tänan, ta ilmselt tunda õnnetu [115]. Nii et meie loogika on loomulikult meie 

isiksused [116] surve all. 

Seega, Islam, vabadus valida oma usk on väga oluline. Puuduvad selged viited sellele järgmised 

salmid: 

Religioon peab olema ei sunnita.  

Õige on saanud selge vale.  

Nii et kes lükkab tagasi kurja ja usub Jumal on haaranud ei Break see kõige usaldusväärsem 

käepideme.  

Ja Jumal on kuulmine ja teades. 

(Koraan: 2/256) 

 

Tõepoolest, me juhindutud teda nii ta tänulik või on ta tänamatu.  

(Koraan: 76/3) 

 

Ja öelda: "tõde on oma Lord nii kes testamentide lasta neil uskuda; ja kes iganes testamentide lase tal 

usu.. " 

(Koraan: 18/29) 

 



Öelda: "O inimkonnale, tõde on tulnud teile teie Issand, kes juhindub üksnes juhindub [tulu] tema 

hing, ja kes läheb eksinud ainult läheb eksinud [on] vastu. Ja ma ei ole sul juht. " 

(Koraan: 10/108) 

Paljudel juhtudel on uskmatu ei usu isegi siis, kui ta nägi ilmne imet; kui ta on sunnitud uskuma. Aga 

kui üks on sunnitud uskuma, see on tõeline usk ega siiras tunnustus tõde. Jälle varem ka on näidanud, 

et isegi siis, kui on ilmne, imet, inimene ei usu kui ta ei ole tema isiksust uskuda või heaks kiitma 

Jumal [117]apt. Järgmine salm näitab seda: 

Ja isegi siis, kui meil oli saatnud neid näha [sõnum] koos Inglid ja surnud rääkis neile [on] ja me 

kogunesid iga [loodud] asi nende ees, nad ei usu, kui Jumal peaks näidatakse. Kuid enamik neist, 

[mis], mis on asjatundmatu. 

(Koraan: 6/111/EÜ) 

Imet suurendab vastutus inimeste, samal ajal, kui palju nende usk ei mõjuta. 

6.3 JUMAL AITAB 

Ei piisa Jumal tema sulane? 

(Koraan: 39/36) 

 

"Ja minu edu ei ole vaid Jumal.  

Talle on tuginenud, ja temale ma tagasi." 

(Koraan: 11/88) 

 

Kuid Jumal on oma kaitsja, 

Ja ta on parimad abilised. 

(Koraan: 3/150) 

Jumala abiga on oluline nii usklike kui ka uskottomille. Usklikud vajavad nii, et nende usk on tõeline 

usk, et nad võivad säilitada, et see võib olla vastuvõetav, mida Jumal, ja et nad võivad seda teha häid 

tegusid, mis on vastuvõetavad, mida Jumal. Ja on uskottomille vaja, et nad võivad juhinduda Islam 

teele. Ja tugineda Jumal aidata, et nad mõlemad on teatud universaalne ning jumaliku väärtused, mis 

on nõutud Jumal on. 

Nagu me näeme järgmine salm, head teod aitavad meil tugineda halastuse Jumal: 

Tõepoolest, halastuse Jumal on lähedal head tegijad. 

(Koraan: 7/56) 



Kui inimene meie eesmärk ja vastutus on suur. Aga meil on puudusi. Näiteks meie teadmised on 

piiratud: üks võivad teada midagi aastakümneid teatud viisil, ja siis näen, et see oli selgelt vale. Siis 

kuidas me saame loota, on usk ja häid tegusid edukas? Teisest küljest, mida iganes me teha Jumal, 

me ei suuda maksta oma soosib, mis on liiga palju ja liiga suur. Siiski raske me püüame oma parima, 

teeme vigu ja seal on alati oht on ebaõnnestunud ning selle rikkumisest tulenevad tagajärjed on suur. 

Seetõttu on meil hästi et riske maandada. Kuidas me seda suudame? 

Oluline võimalus olla edukas, Usk ja häid tegusid ja eespool nimetatud riske maandada on usaldus 

Jumala halastust, paluda tema abi, ning järgima tema juhiseid. Tema abiga meie häid kavatsusi ja 

siirus, et Jumal võib paraneda ja võib olla vastuvõetav.  

Jumal õpetab meile järgmine salm, et peamiseks takistuseks, mis ei lase meil tema abi küsimast on 

meie ülbus ja me vajame alandlikkus, nii et me sobivalt paluda tema abi: 

Kannatlikkust ja palve kaudu abi otsima ja tõepoolest, see on raske ning alandlikult 

julgeolekuteenistus [Jumalat] välja arvatud. 

(Koraan: 2/45) 

Algusest peale Koraani on nimega "Avamine" Peatükk. Käesolevas peatükis on antud meile Jumala 

eriline palve. Keset käesolevas peatükis on selle salmi: 

"Me teenime ja te palun aidake." 

(Koraan: 1/5) 

Käesolevas peatükis ja seetõttu see salm peab olema loetud kordi iga päev poolt moslemid, isegi 

poolt kõige teadlikumad. Nii et see on oluline paluda abi Jumal meie elu jooksul.  

Kui prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) ütles, et tema sõbrad, et mitte keegi teod üksi kunagi 

teha teda sisestage paradiisi. Nad ütlesid: "Ei ole isegi sind, O Messenger Jumal?" Ta ütles: "ei, isegi 

mitte mina, kui Jumal duši mind koos oma halastust. Nii et proovige olla lähedal täiuslikkust. Ja kui 

keegi soovib surma; ta on kas hea teod nii, et ta teeb rohkem, et ja ta on teinud valesti, et ta võib 

meelt. "   [118]  

Paluvad abi, mis Jumal on meile väga omane, see on väga loomulik ja on väga loogiline. Oletame, et 

teil on lukustatud kohas, kus on ei söönud, ei joo ja valgust. Sa pead minema kiiresti, kuid sa ei tea, 

kas seal on keegi väljaspool. Seega isegi juhul, kui te ei tea, kas seal on keegi väljaspool, pead abi 

saamiseks helistada.  

Nii, et igal juhul peame küsima tõde abiks oleks edukas.  

Ja nagu ütlesin järgmine salm, Jumal on lähedal; ja ta lubadusi, et vastata meie siiras supplications: 

Ja kui minu sulaseid küsida, (O Muhammad), mind,  

Küll ma olen lähedal.  

Supplicant on appihüüd reageerida kui ta kutsub mind. Nii et andke neile vastata mulle (kuulekus) ja 

usu mind, et nad võivad juhinduda [õigustatult].  



(Koraan: 2/186) 

Seetõttu on olulised nõuded edu vastuvõtmise ja abi Jumal. Need on need, kes on teatud määral 

siirus, alandlikkus, Tänulikkus ja muude positiivsete kvalifikatsiooni Koraanis mainitud lähedal. Siiski, 

nad ei jõua teatud inimesed on need, kes ei ole põhjus või inimesed, kes on oma lühikese aja jooksul 

soove kontrolli all, nagu on selgitatud allpool: 

See ei ole hinge, välja arvatud uskuda Jumala loal ja paneb ta defilement neile, kes ei kasuta põhjus.  

(Koraan: 10/100) 

 

Aga [abivalmilt] avada oma rinnad uskumatus, neile kes on, Jumala viha, ja neil on suur karistus; 

Ongi, sest nad eelistasid maise elu edaspidi üle ja et Jumal juhend olid inimesed. 

(Koraan: 16/106-107) 

Samal ajal, kui isik on lühikese aja jooksul oma soove mõju all ja ei ole kunagi palub abi, Jumal, tõde, 

see ei ole võimalik kasu ei märke ega hoiatusi. Seda sellepärast, et usk on mitte ainult loogiline 

küsimus, vaid ka õiglus, Tänulikkus, carefulness ja nähtavuse küsimus... Seal on viide sellest järgmised 

salmid: 

Märgid ja hoiatused ei kohaldata neid inimesi, kes usuvad. 

(Koraan: 10/101) 

 

O inimkonna oma ülekohus on ainult ise [on lihtsalt] vastu maise elu nautida.  

Meile on teie tagasi,  

Ja teatame teile, mida sa kasutada seda teha. 

(Koraan: 10/23) 

Keegi ei peaks kaotama lootust Jumal nagu meil kõigil on patte ja vigu. Keegi ei peaks olema teatud 

negatiivseid asju, mis võivad tulla teda vastu. Moslem peaks vastu keset teed nii, et tulemus võib olla 

positiivne. Seal on need faktid järgmised salmid viide: 

"Tõepoolest, keegi despairs vabastamisega Jumal, välja arvatud olid inimesed." 

(Koraan: 12/87) 

 

Siis nad tunnevad turvaline plaani Jumal? Kuid keegi tunneb turvaline plaani Jumal, välja arvatud 

kaotanud inimesed.  

(Koraan: 7/99) 



Seepärast tuleks kõik riigi palub tema abi. 

6.4 MEIE JA SIHIKINDLUS  

Me peame loobuma lühikese aja jooksul rõõmud ja madala taseme eesmärke ja soove kaugemale 

õigustatud tasandil, et saavutada püsiv täielik rahulolu ja kõrge tase ning pikemas perspektiivis 

eesmärke. Moslemid on ärkama, kui see on ikka pimedas, magamine, mitte selleks, et olla koos oma 

Issanda. Ta on osa oma raha anda abivajajatele, nii, et ta võib saada rõõmu, Jumal. Ta peab hoiduma 

alkoholi nii, et ta võib järgige Jumalat, ja nii, et ta võib hoida oma tervist. Aga lühiajaliselt rõõmud ja 

valud mööda ja pikaajalisi suuremad eesmärke ei saavutata, kui meil on piisavalt tugev. Sel eesmärgil 

peame kulutama jõupingutusi ning sel viisil me võib parandada ennast nii kvalifikatsiooni, et Jumal 

armastab. Jätkata seda teed meil on vaja kannatlikkust ja visadust, sest mõnikord võib lühikese ja 

pika mõttes vastuolu haiget lühikese aja jooksul. See on ära märgitud järgmine salm: 

Ja järjekindlalt   [119] , sest tõesti, Jumal ei luba kaduma need, kes teevad hea palk.  

(Koraan: 11/115) 

Hea uudis on, et inimene ainult peavad kulutama jõupingutusi, et nad on võimelised. Jumal ütleb 

Koraanis: 

Jumal ei võta hing väljaspool oma suutlikkust. 

(Koraan: 2/286) 

Nii, näiteks kui keegi ei ole piisavalt raha, et minna pilgrimage, seda ei ole patt, et teda minema 

palverännakule. Nii, et inimene ei ole argument Jumal vastu nõuded nad ei tee, kuigi nad on suutnud 

seda teha. 

Ja mis iganes inimeste ei vasta Jumal on lõpuks kasulik. Jumal ütleb järgmist: 

Jumal soovib teile lihtne ja ei kavatse teile raskusi.  

(Koraan: 2/185) 

Teisest küljest, meie jõupingutused peavad olema siiras. Meie jõupingutused peavad põhinema, mille 

eesmärk on saada rõõmu, Jumal, ei Näita ka teistele. Järgmised salmid Jumal ütleb meile sellest: 

Nii et häda neile, kes ei palveta, [kuid], kes on heedless oma palve;  

Need, kes teevad Näita ja keelduvad aidata abivajajaid. 

(Koraan: 107/4-7) 

 

Tõepoolest, silmakirjatsejatega on madalaim sügavamal tulekahju ja kunagi sa leiad neid abimees.  

(Koraan: 4/145) 

 



Öelda, 

"Tõepoolest, minu palve minu rituaalide ohverdada, minu elu ja minu suremas on Jumal Lord of the 

worlds."  

(Koraan: 6/162) 

6.5 TEISED TEADUSKONNAD  

Teisel pool, Jumal on andnud meile teatud võimed nagu nähes, kuulamine, mõistmine, teades, 

mõtlemine, meenutades, õppimist ja nii edasi. Kõik need aitavad meil teha paremaid otsuseid. Me 

peame ära kasutada neid volitusi, mis Jumal on usaldanud meile. Näiteks, kui me pilk Jumal soosib 

miljardeid, aga ei mõtle nende allikas, siis meil võib raisatud meie suutlikkust näha ja mõtlemist. 

6.6 ILMSEID FAKTE  

Seal on palju märke, taeva ja maa, mille nad on läbinud; veel maksavad nad ei pööra neile tähelepanu! 

(Koraan: 12/105)  

 

[See ütles]: "teie kirjet lugeda. Piisavalt on ennast sellel päeval, kui raamatupidaja teie vastu." 

(Koraan: 17/14) 

 

Ja ta on kindlalt seatud mäed, muidu ta nihku ja [tehtud] jõgede ja teed, et sa võib juhinduda, maa ja 

maamärgid.  

Ja mida tähed nad [ka] giidiga. 

(Koraan: 16-15-16) 

 

Sel päeval Jumal pöörab tagasi neile täies ulatuses oma vaid tasu, ja nad ei tea, et Jumal on ilmne 

tõde. 

(Koraan: 24/25) 

 

Nii et usaldada Jumalat;  

Tõepoolest, teil on ilmne tõde. 

(Koraan: 27/79) 

Jumal on loonud ka ilmseid fakte, et andke meile teada, milline on õige ja mis vale. Näiteks koolides 

me uurida erinevate Teaduste faktid kasu saamiseks. Näiteks vaadates tähti saame teada suunas, kus 

meil on vaja jätkata.  



Lisaks Jumal selgitada tema sõnumeid teatud ilmseid fakte raamistiku, kus me oleme.  

Nende hulgas on mõned ilmseid fakte, mis kõik on nõus. Näiteks tulekahju või koht nagu põrgu ei ole 

soovitatav, et inimene.  

Kohal maailmas, on ka fakte, mis ei tundu olevat selge kõigile kogu aeg. Näiteks võib mõne jaoks 

selge ja ei ole nii ilmne või isegi ilmselt vale, teised faktid meie ümbrus, mis näitavad meile meie looja 

soosib. Erinevuse põhjus võib olla mõnel juhul inimestena oleme puudused meie otsuse tegemise 

protsessis, või mõnel juhul me võib olla blokeeritud meie otsus protsesside tõttu meie soove lühikese 

aja jooksul. 

Aga kui kõik silmitsi Jumal ilmsete edaspidi tagajärgi, seda mõista et nad ei ilmne kõigile kogu aeg. 

Seda tuleb mõista kui järgmine salm selgitas, et Jumal ei mänginud mängu; Aga need, kes neid tagasi 

lükata ei suutnud neid näha teatud põhjustel:  

Ja me ei ole loonud taeva ja maa ja et omavahel mängida.  

(Koraan: 44/38) 

See on usklik sõlmimine. Siiski on uskottomille on segi ajada isegi kui nad tunnistaja tõde edaspidi, 

nagu on öelnud Koraanis: 

Ja kes on selles elus pime pime edaspidi ja rohkem eksinud viisil.  

(Koraan: 17/72) 

6.7 LOOJA SÕNUMID 

Ja nad ütlevad, "Kiitke Jumalat, kes on giidiga meid ja me oleks kunagi on lähtutud kui Jumal oli 

giidiga meid. Kindlasti meie Issanda käskjalad tulnud tõde." 

(Koraan: 7/43) 

Sõnumeid, mis sisaldavad teadmised, eesmärgid, suunised ja meeldetuletusi, meile on tulnud meile 

meie looja. Need on meie edu jaoks kriitilise tähtsusega. Seetõttu on oluline lugeda, mõista ja järgida 

neid selleks, et olla edukas. 

6.8 MEIE ESIALGNE KOODID 

Inimene on eristada teiste olendite nagu kivid, taimede või loomade. Ta on lubanud hea, arvan, et 

otsida ja anti erilist teadvuse.  

Mees ei ole väsinud supplication [asja] hea, kuid kui paha puudutab teda, ta on lootusetu ja 

despairing. 

(Koraan: 41/49) 

Ka sügaval sees, et iga inimene on Jumal usu jälgi nagu Koraanis mainitud:  



Ja [mainida] kui oma Issanda võtsid lapsed oma seljatükid Adam järeltulijad ja tegi nad ise tunnistan, 

[öeldes neile], "ma olen teie Issand ei?" Nad ütlesid: "Jah, meil on tunnistanud." [See] muidu peaks 

ütlema, ülestõusmine, päeval "Tõepoolest, me olime sellest teadlik."  

(Koraan: 7/172) 

Ja nagu on selgitatud järgmised salmid, kes puhastab oma hinge, kunstlike lisandeid aktiveerib puhas 

sisuliselt oma hinge ja õnnestub: 

Ja [vannun] hinge ja ta kes proportioned see  

Ja see inspireeris [arukalt ning] oma pahelisuse ja oma õiguseks  

Ta on olnud edukas, kes puhastab  

Ja ta ei ole, kes see instills [koos korruptsiooni].  

(Koraan: 91/7-10) 

7 JÄRELDUS  

Nii, et on märke, et Koraanis abiga me järeldada, et Islam on umbes: 

1. On armastanud Jumal, meie looja, meie Issand ja armastav Jumal:  

TA [120] armastab neid ja nad armastavad teda.  

(Koraan: 5/54) 

2. Juhindudes Jumal:  

Mille Jumal juhatab neid, kes taotleb tema rõõm rahu võimalusi ja toob neid darknesses valgusesse, 

tema loal ja juhendab neid õigele teele.  

(Koraan: 5/16) 

3. Põhjendamise kohta märke Jumal:  

Ta näitab oma märke, et võib-olla põhjus.  

(Koraan: 2/73) 

4. Uskuda Jumalat: 

Usume Jumal ja tema saadik ja raamat, mis saatis ta oma Messengeri ja kiri, mille saatis ta maha 

enne.  

(Koraan: 4/136) 

5. Jumalat usaldades: 

Ja Jumal olgu usklikud usaldada. 



(Koraan: 3/160)  

6. Meenutades Jumal & 

7. Tänades Jumalat:  

Seetõttu ei mäleta mind, ma mäletan sind, ja tänada mind ja ära ole tänamatu mulle.  

(Koraan: 2/152) 

8. Supplicating, et Jumal: 

Öelda, "Jumal kutsub või kui Beneficent kutsub. Millist nime te helistada, talle kuuluvad parimad 

nimed. " 

(Koraan: 17/110) 

9. Paluvad abi Jumal: 

Kannatlikkust ja palve kaudu abi otsima ja tõepoolest, see on raske ning alandlikult 

julgeolekuteenistus [Jumalat] välja arvatud.  

(Koraan: 2/45) 

10. On Jumal ettevaatlikud: 

Ja ole ettevaatlik, Allah, mis võib olla edukas.  

(Koraan: 2/189) 

11. Siiras, Jumal &  

12. Holding kiiresti Jumal:  

Välja arvatud need, kes ei paranda meelt, parandada ise, kiiresti, et Jumal Hoia ja siiras oma religioon, 

et Jumal on neile, kes on koos usklikud. Ja Jumal ei kavatse anda usklikud suur auhind.  

(Koraan: 4/146) 

13. Teenivad Jumalat: 

Ja ma ei loo dzinni ja inimkond välja teenida mind.  

(Koraan: 51/56) 

14. Täiuslik Jumal: 

Öelda, "Järgige Jumal ja Messenger."  

(Koraan: 3/32) 

15. Teevad häid tegusid Jumal:  

Ja teha head; Tõepoolest, Jumal armastab head tegijad.  



(Koraan: 2/195) 

16. Jumal elu & 

17. Jumal suremas:  

Öelda: "Tõepoolest, minu palve minu rituaalide ohverdada, minu elu ja minu suremas on Jumal Lord 

of the worlds."  

( Koraan : 6/162)  

18. On Jumal:  

Kui tema isand ütles talle: "Submit", ütles ta, "Olen esitanud Maailmade isand."  

(Koraan: 2/131) 

19. Sihikindel Jumal kaudu: 

Kannatlik ja kannatlikkuse eest ei ole vaid Jumal. 

(Koraan: 16/127) 

20. Jaoks Jumal sihikindel: 

Ja oma Issanda kannatlik. 

(Koraan: 74/7) 

21. Kuuluvad Jumal: 

Kes, kui katastroof, ütleme, "me kuulume tõepoolest Jumal, ja tõepoolest temale me tagasi."  

(Koraan: 2/156)  

22. Jumal on: 

Jumal on kindlasti need, kes kaitsevad (kurja) ja need, kes teevad hea.  

(Koraan: 16/128) 

23. Nõus Jumal: 

Ja igaüks, kes täidab, mida ta on andis Jumal, ta hüvitamismenetluste tema suur auhind. 

(Koraan: 48/10) 

24. On tõsi, et Jumal: 

Kui nad olid, tõsi Jumal, oleks neid parem. 

(Koraan: 47/21)  

25. Jõudes Jumal: 



Tagasi sa (kõik) on Jumal. 

(Koraan: 5/48) 

26. Meeldiv Jumal & 

27. Jumal on rahul:  

Jumal on rahul ja nad koos temaga. See on suur edu. 

(Koraan: 5/119) 

28. Jumal on rahul:  

(Õige hing see ütles:) 

"O täielikult veendunud hinge! 

Naasta oma Issanda well-pleased ja meeldiv [talle],  

Ja minu [head] teenistujate vahel  

Ja minu paradiis."  

(Koraan: 89/27-30) 

29. Jumal.  

8 KÜSIMUSED JA VASTUSED  

 

8.1 ON MEESTE JA NAISTE VÕRDSE IN ISLAM? 

O inimkonnale, tõepoolest oleme loonud teile isane ja emane ja pani sind rahvad ja hõimud, et te 

teaksite üksteist.  

Tõepoolest, kõige noble teie silmis Jumal on kõige teile õige.  

Tõepoolest, Allah on teades ja Acquainted.  

(Koraan: 49/13) 

Mehed ja naised on sama staatus Islam. Õige naine võib olla rohkem Jumal kui mehest, kes ei ole 

ettevaatlik, oma kohust Jumala silmis. Selles osas järgmised salmid mõned näited: 

Tõepoolest, moslemi mehed ja moslemi, arvata, et mehed ja naised, kuulekas mehed ja kuulekas 

naised, tõesed meeste arvata tõesed naiste, patsiendi mehed ja patsiendi naised, tagasihoidlik 

mehed ja tagasihoidlik naised, heategevusliku mehed ja heategevusliku naised, on tühja kõhuga 

meeste ja naiste tühja kõhuga naised, mehed, kes oma erasektori osad ja naised, kes seda teha, ja 

mehed, kes meeles pidada, Allah sageli ja naised, kes teevad seda nende eest Jumal on valmis 

andestust ja suur auhind.  



(Koraan: 33/35) 

 

Ja nende Issand vastas neile, "kunagi ma võimaldab teie seast, [mis tahes] töötaja töö kaduma kas 

mees või naine; sa oled ühe teise. Nii et need, kes emigreerus, olid oma kodust välja või ei 

kahjustanud minu põhjus võidelnud või tapeti on kindlasti eemaldada neile nende üleastumised, ja 

ma kindlasti tunnistavad need aiad, mis jõgede voolu all tasu: Jumal ja Jumal on talle parim tasu. "  

(Koraan: 3/195) 

 

Nende meeste uskuda ja arvata, et naised on liitlased ühe teise. Nad kohustab, mis on õige ja keelata, 

mis on valesti ja loovad palve ja anda regulaarselt heategevuseks ja järgige Jumal ja tema saadik. 

Nende Jumal on armu neile. Tõepoolest, Allah on ülendatud võiks ja tark.  

(Koraan: 9/71) 

 

Meestele on osa, mida nad on teeninud naistele on osa, mida nad on teeninud. 

(Koraan: 4/32) 

 

O teile, kes on uskunud, see ei ole õiguspärane, et te pärivad naiste poolt sundi. Ja teha neile raskusi 

[tagasi] mida sa andsid neile kui nad endale selgeks amoraalsuse osa võtta. Ja elada koos nendega 

headust. Kui sulle ei meeldi neile - võib-olla sulle ei meeldi midagi ja Jumal teeb seal palju head.  

(Koraan: 4/19) 

Õiglus, mitte soo või jõukuse järgi vastavalt paremust silmis Jumal. Maarja ja vaarao naine (rahu olgu 

nendega) kes on maininud Koraan puhul näiteks hõivata silmis Jumal kui paljude meestega võrreldes 

kõrgemat kraadi. Järgmised salmid on selles suhtes asjakohased:  

Ja Jumal esitab näiteks neist, kes uskus: vaarao, kui ta ütles naine, "Issand, lähedal mulle ehitada 

maja paradiisis ja päästa mind vaarao ja tema teod ja päästa mind valesti inimesed."  

Ja [Näide] Mary, kes valvega tema surm, nii et me seal puhus läbi meie ingel ja ta uskus oma Issanda 

ja tema Pühakirja sõnu ja jumalakartlikult kuulekas oli Imran, tütar. 

(Koraan: 66-11-12) 

Islam on Jumala sulane, on kõige tähtsam isik. Nii meeste ja naiste ei tohi käsitleda eespool on 

Jumala sulase atribuut. Islam tekitab naine on kokkusattumus, et tase on, et on olemas teatud 

eesmärkide raames looja plaani kohaselt tagajärg. Sellisena on ta on õigus teatavatel tingimustel 

armastaja ja armastatud üks looja ja luua rahu maa peal.  

Uuesti naiste ja meeste vormi üheks tervikuks, nagu on selgitatud järgmine salm: 



Ja tema märke on see, et ta lõi teile enestest semud, et võite leida rahu ja ta on asetatud teie 

kiindumus ja armu vahel. Tõepoolest, et on märke inimestega, kes on mõelnud. 

(Koraanis: 30/21) 

Islam, mis on seotud veel kord prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) 14 sajandit tagasi 

transformeeritud objektide tehingute seksuaalse soovib, on häbi, et inimesed, kes on väärikuse ja 

isikut, kes on inimeste õigused ja kohustused on inimesed on naised.  

Õigused ja nõuded nii naiste kui meeste jaoks on sama. Näiteks, rikkuse ja meeste ja naiste keha on 

õiguskaitset; nii naised kui mehed on lihtsalt kuigi see võib maksta iga mees või naine mõned 

miljoneid dollareid; nii naised kui mehed on enne päikesetõusu iga päev ärkama hommikul palve...  

Nii meeste kui naiste mahub kõrgematel ametikohtadel, nagu näiteks Saba kuninganna Koraan:  

Ütles ta (kuninganna Sheba) O silmapaistvamad neist, minu asi mind nõustada. Ma ei otsustada asja 

enne, kui sa tunnistaja [] minu jaoks.  

Nad ütlesid, et me oleme meeste tugevus ja suur sõjalise võiks, kuid käsk on sinu, nii et näha, milline 

on käsk.  

(Koraan: 27/32-33) 

Islam tunnistab isikuandmed ja teatud erinevad funktsioonid samuti mõlemast soost. Islam ei lükka 

tagasi naiste erilist atribuute. Seetõttu on olukordi, kus on erinevused meeste ja naiste korral 

nõuetele.  

Mõned erinevused tunduvad olevat soodsam naistele. Näiteks pere toimetulekut on mehed; naised 

võivad palvetada oma kodu või bürood ja ei ole vaja minna mošee.  

Ka sõja ajal üldjuhul mehed on kohustatud osalema sõda. 

Islam nõuab mehelt range distsipliin, mis me näeme rangest keelust, abielurikkumine, alkoholi ja 

vastutus pere nõue. Seega, Islam on väga kasulik iga naine, kes tahab olla regulaarne, rahulik ja 

ettearvatav elu. 

Täna, mehed, naised, lapsed üldiselt ei lubata paljud nende füüsilised aspektid. Islam, mis kaitseb 

kõiki neid vastavalt oma kindlaid atribuute. Islam on süsteem. Islamis on mehed, naised ja lapsed 

nagu osad on kujundatud organismi lõpetamist üksteist mitmeti. Mõned tugevad tühistada nõrkusi 

teised. Ja tänu nende nad moodustavad paarisuhetes ja perekonnas. 

Mõlemast soost seoses perekonna ülesanded tuleks tunnustada nii, et mehed, naised ja lapsed 

võivad olla õnnelikumad ja tervemad.  

Perekond, lapsed ja emad on üldine eluviisi, et islami meetmete puudumise tõttu kannatada. Seega, 

nagu täna peamiselt naisi julgustatakse nagu mehed, me näeme kurb paljudes olukordades väikeste 

laste nutt igal hommikul kui olla jäänud päevakodud; või tulevad lapsed kodus, ilma, et keegi on seal 

kuni hilja ööd; tulenevat psühholoogilist, ökonoomne palju... kõigile probleemidele.  



Ka täna mees turgu Lääne kultuuri inspireerib lühiajaline, pealiskaudne ja tasuta suhted meeste ja 

naiste vahel. Nii mõlemast soost on üldiselt ära, pikemas perspektiivis, sügav ja soe suhteid. Paljud 

mehed võivad näha seda olukorda, mis on nii kasulik, kui teil on juurdepääs nii palju naisi, nagu nad 

soovivad, kuigi neil on väga piiratud tulenevat raseduse ja laste eest. Kui naised on tundlikumad, soe, 

pikaajaline ja sügavaid tundeid; ja kui on tihedam seos emad ja oma laste elustiili suurim kahju on 

naiste vastu. Tõttu elustiil, inimesed muutuvad ja tunnevad rohkem üksildane sellisena suhteid ei 

vasta inimeste vajadustele. Jälle sellise elustiili tõttu on paljud lapsed ei ela koos vanematega, või kes 

ei ole kunagi teada nende emad või isad kuigi nad on elus. Seal on palju muid probleeme, mis 

tulenevad elustiili, islami meetmete puudumise tõttu. 

Sisuliselt need probleemid seotud ka olid lähenemist, mis eitab ühtsuse looja, kes säilitab kõik. Nii et 

kui kõik peetakse eraldatud üksteisest, mitte midagi, vahel mingit seost sotsiaalsed tagajärjed on 

enamasti negatiivne, nagu on näha ka eespool toodud näited [121] . 

Seega üldiselt süstemaatiline Islam soost seotud sisaldavad olulisi eeliseid naistele. Ilmselt on see üks 

põhjusi, miks naised, kes valivad Islam paljudes riikides, mehi, kes valivad Islam võrreldes suurem arv. 

Teisest küljest Koraanis on mõnes olukorras, mida mõned inimesed nagu ebasoodsam võib pidada 

naiste, kuigi nad on ühiskonna ja naiste nii mitmes mõttes kasulik. Need erandid on järgmised:-nõue 

katta suurem osa keha naistele meestega võrreldes. -Tingimisi luba abielluda kuni neli naised 

meestele. -Teatud olukordades meestele naiste võrreldes rohkem rikkust pärand. -Üks mees 

tunnistaja ja kaks naiste tunnistajad õiguslik eriolukordades, mis on seotud võla asendamist. 

Nagu eriti negatiivselt mõjutada otsima naiste probleemid on küsimused, meil selgitada neid lühidalt 

järgmised osad: 

8.1.1 MÕNED KEHAOSAD, MIS HÕLMAB 

Ja öelda, et vähendada [mõned] uskuda naiste oma visiooni ja valvur osad oma era- ja jätke oma 

Ehted, välja arvatud juhul, kui see, mis kuvatakse selle [tingimata] ja [osa], wrap oma pea hõlmab üle 

nende kastide ja jätke oma Ehted, välja arvatud oma abikaasa, oma isade, nende abikaasad, isad, 

oma poega, pojad oma abikaasa, oma venda, oma venda pojad, nende õed pojad, nende naised, et 

kelle käed oma õigust omada, või nende meeste saatjate füüsilise soov või lapsed, kes ei ole veel 

teadlikud naiste erasektori aspekte. Ja lase neil ei ole tempel teatavaks teha, mida nad oma Ehted 

varjata oma jalgu. Ja pöörduda Jumala poole, kõik te, O usklikud, et võib-olla õnnestub.  

(Koraan: 24/31) 

 

O prohvet, öelda oma abikaasat ja oma tütart ja usklike tuua enda [osa], nende välimine Rõivad 

naistele. Mis sobib rohkem nende teada ja ei kuritarvitata. Ja kunagi on Jumal andeks ja Merciful.  

(Koraan: 33/59) 

Nii naised kui mehed on nende teatavate kehaosade katmiseks. Kuid naised peavad katma oma 

juuksed [122], samas kui mehed on. See võib olla mõned naised, kes võivad tahavad näidata oma 

kaunitarid kõigile soovidele vastu ja mõned mehed, kes võivad soovida kaunid naised enda ümber 

rohkem tutvuda soovidele vastu.  



Me võib kokku võtta selle meetme põhjused - Jumal teab parim - järgmiselt: 

Esiteks islami, üks tuleb keskenduda kõigepealt Jumal ja selle asemel, et seksuaalse soovib väljaspool 

abielu.  

Teiseks, üks peab olema üle lühikese aja jooksul oma soove. Ühiskonnas, mis on täis ahvatlev mehi ja 

naisi; ühiskonnas, kus inimesed keskenduda liigse seksuaalse rõõmudest, rikkust, staatust; keegi võib 

olla õnnelik. Sest sellise ühiskonna keskmise inimese hinge jagatud palju osi, mis pärast mitmeid 

erinevaid soove nagu inimene kelle elundite võetakse peale.  

Kolmandaks ühiskonnas, kus inimesed on ahvatlev, nii mehed kui naised kipuvad rohkem poole 

petmine või mitte abielluda. Naise ja mehe vahel sidemete tugevus on väiksem. Sellises keskkonnas, 

seal on vähem lapsi ja lapsed on rohkem riski võttes lahutatud vanemad või ei ole emad või isad ei 

ole või ei ole vanemad üldse. Sellest tulenevalt saab kasutada rohkem rohkem kuritegusid, rahvastiku 

vananemine ja paljud muud probleemid.  

Teisest küljest, ühiskonnas, kus ei ole sellised meetmed seal juhtub mõlemast soost inimsusevastaste 

seksuaalse. 

Kuid naised, kes kannavad tagasihoidlikult, nagu on nõutud Islam anda sõnum kõigile islami 

pikaajalisi eesmärke, tähtsust perekonna ja laste tähtsusest. 

Võib küsida "miks naised on rohkem nõudeid seoses meestest?" Uuringud näitavad, et seoses 

seksuaalset tundeid, mehed on tundlikumad visioon, ja naised on tundlikumad rohkem isikliku 

funktsioonid nagu lõhn   [123]. Ja nagu me näeme väga levinud kasutamine naiselik Ilu naised palju 

kaubaautod, on ilmne, et naised on rohkem mõjukas, nende välimus, võrreldes meeste [124]. Seega, 

kuigi mehed on ka nende teatavate kehaosade katmiseks, naised on põhjalikumad meetmed selles 

osas. 

On variante, kuidas kleit moslemi naised. Mõned ei kulumine hijabia [125]. Enamik selliseid naisi on 

nõus, et mitte kanda, see on patt. Nad võivad loodavad poolt Jumal andeks. Mõned neist võivad olla 

tõlgendamisel valesti et juuksed mis ei ole tingimata vajalik. 

Eespool selgitatud kõige praktiseerivad moslemi naised kandma vastavalt üldistele nõuetele. 

Mõned moslemi naised kannavad nii, et ainult nende silmad on näinud, või nii, et midagi nende 

kehad on näinud üldse. Põhjuseks võib olla mõnikord oma kogukonna kultuuri. Põhjuseks võib olla ka 

tõlgendada nii, et hõlmata kõik moslemi naised järgmine salm: 

O teile, kes on uskunud, ärge sisestage prohvet eine, eluruumide ootamata valmisolek, välja arvatud 

juhul, kui on lubatud. Aga kui sind on kutsutud, siis sisestage; ja kui olete söönud, küsimata jäävad 

vestlust laiali. Tõepoolest, et käitumine oli murettekitav prohvet, ja ta on häbelik [koondamisi] sa. 

Kuid Jumal ei ole häbelik tõde. Ja kui Küsid neilt [126][, tema abikaasa] midagi, neilt [127] taga 

sektsiooni [128]. See on puhtam jaoks oma südamed ja nende [129] südamed. Ja see ei ole [mõeldav 

või seaduslik] sulle Jumal Messenger kahjustada või abielluda oma naised pärast teda kunagi. 

Tõepoolest, see oleks Jumal silmapiiril on koledus.  

(Koraan: 33/53) 



8.1.2 LUBA ABIELLUDA KUNI NELI NAIST TEATAVATEL TINGIMUSTEL MEESTELE 

O inimesed! Ole ettevaatlik (sinu kohustus), teie Issandat, kes tekkinud ühe on loodud selle sama 

sõber ja levida need kaks, palju mehi ja naisi; ja olla ettevaatlik (sinu kohustus) Jumal, kes sa nõuda 

ühe teise (oma õigused) ja (-), mille kaudu suhe; kindlasti Jumal kunagi kellad üle.  

 

Ja anda orbude nende omadused ja ei saa asendada hea [ise] [, oma] puudusega. Ja tarbivad nende 

omadusi arvesse oma. Tõepoolest, see on kunagi suur patt. 

 

Ja kui te kardate, et te ei tegele õigustatult orbude, abielluda siis need, mida sa [muude] naised, kaks 

või kolm või neli. Kuid kui te kardate, et teid ei ole lihtsalt, seejärel [abielluda ainult] üks või oma 

paremas käes olema. See on rohkem sobilik, et teil võib incline ebaõiglusele. 

(Koraan: 4/1-3) 

Nagu me näeme eespool toodud salmid, rohkem kui üks naine abiellub ei ole nõue ja see on lihtsalt 

luba ja see põhineb teatavatel tingimustel. Sisuliselt need salmid piiramine on välistatud, et mitu 

naist, et mees saab abielluda. 

Koraanis ei ole raamat vaid mõned aastad, see on nii, et seda saab rakendada praeguse etapi meie 

universum maailma lõpuni. Eri riikides perioode või olukordi, mis võivad olla vaja vabadust rohkem 

kui üks naine abielluda. Näiteks sõja ajal seal võib olla palju naisi, kes on kaotanud oma abikaasa. Kui 

selline luba sellistes olukordades võib olla palju naisi, kes on hädas majanduslikult, psühholoogiliselt, 

bioloogiliselt ja mitmel muul viisil.  

Võib esineda muudes olukordades, kus õigus abielluda rohkem kui üks naine võib olla kasulik nii 

mees ja naine: naine on steriilne, kui mees tahab lapsi, abikaasa soovite lahutada; Aga naised võivad 

eelistada tema abikaasa abielulahutuse [130]asemel teise naisega abielluda. Kui naine on mõni 

terviseprobleem ja abielu nõudeid ei saa täita ja soovin, et tema abikaasa abielulahutuse tema, ta 

võib eelistada abikaasa teise abikaasa abielluda. Kui inimene ei ole rahaliselt, tugev ja seksuaalselt 

nõudlik ja tema naine ei ole nii, sellisel juhul on mees abiellub võib eelistada tema õigusvastase 

seoses väljaspool abielu koos teise naise teise naisega.  

Riikides, kus see on lubatud abielluda rohkem kui üks naine, kui eespool nimetatud olukordades 

juhtuda, et paljud inimesed kipuvad olema naiste peale, nende naised väljaspool abielu koos. Need 

täiendavad seosed on karistatud tõsiselt, samas aga käsitletakse neid petmine. Sellistel juhtudel 

mehed jälle saada, mida nad vajavad mingil määral, kuigi neil ei ole ühtegi vastutust täiendav 

partnerid. Sellegipoolest, mees, naine, partner ja lapsed alustavad tõsised mured.  

Võib väita, et samadel põhjustel naised ka lubataks rohkem kui üks mees abielluda. Aga sel juhul 

kõigile, sellele järgnevad kahjustab oleks palju suurem kui kasu. Esiteks, lapse isa ei ole selge. Isegi siis, 

kui DNA-testid annaks mõned juhised, isa ei tunne oma isadust palju naine, kes on teised naine ja kes 

sisaldab seemne teised mehed ka sündinud lapsele. Teiseks, tunded juhtkond on üldiselt tugevamad 

mehed. Seega rohkem kui üks abikaasa peres võib põhjustada suur kokkupõrked.  



Teisest küljest, islami naine võib panna tingimusena mees, kellega ta on abielluda, mitte selleks, et 

abielluda teisega, nii kaua, kui ta on temaga abielus. Seetõttu ei ole piiramatu või illimitable õigused. 

8.1.3 ROHKEM RIKKUST, POEGA JA TÜTART JA NAIST TEATAVATEL TINGIMUSTEL VÕRRELDES 

ABIKAASA PÄRAND 

Jumal käsib oma laste kohta: isane, mis on võrdne kahe naisi. Aga kui seal on [ainult] tütart, kaks või 

rohkem, neid on kaks kolmandikku oma kinnisvara. Ja kui seal on vaid üks, tema on pool. 

Ja vanemad, iga üks neist on kuuendik oma kinnisvara, kui ta jättis lapsed. Aga kui ta ei olnud lapsi ja 

vanemaid päri teda, siis tema ema on üks kolmandik.  

Ja kui ta oli venda (või õde), tema ema on kuues. 

Pärast mis tahes pärandamise ta [võivad olla] tehtud või võla.  

Sinu vanemad või teie lapsed, te ei tea milline neist on kõige lähemal teile kasu.  

[Need aktsiad on] [kehtestatud kohustust] Jumal. Tõepoolest, Allah on kunagi teades ja tark.  

Ja teil on poole, mida teie naised, kui neil ei ole lapse. Aga kui nad on laps, teil on üks neljandik mida 

nad lahkuvad, pärast mis tahes pärandamise nad [võivad olla] tehtud või võla. Ja kui naised on üks 

neljandik kui jätate ükski laps. Kuid kui jätate lapse, siis nende jaoks on kaheksas sa lahkud. 

Pärast mis tahes pärandamise sa [võivad olla] tehtud või võla.  

Ja kui mees või naine jätab ülenejad sugulased ega järeltulijad, kuid on vend või õde, siis igaüks neist 

on kuues.  

Aga kui nad on rohkem kui kaks, kolmas, pärast mis tahes pärimine, mis oli tehtud või võlg, nii kaua 

kui ei ole kahjuks [põhjustatud].  

[On] tollel Jumal ja Allah on teades ja Forbearing.  

(Koraan: 4-11-12) 

Kui me sirvida nimekirja rikkamaid 100 200... inimest maailmas, märkame, et naiste arv on väiksem 

kui % 10. Paljud neist inimestest on-moslemi riikides. Kui me vaatame poliitiline arvud või suure 

bürokraatia näeme enam-vähem samasuguse pildi. See näitab meile selgelt et mehed on rohkem 

tahet ja suutlikkust suurendada jõukust. Tundub, et on nähtav suur vastuväiteid naiste olukorrale; ja 

see on loomulik, sest kõik need mehed on tütred, naised, emad, kellel on sama või parem elatustase 

võrreldes nende abikaasad ja isad, kuid halb vähem muresid. 

Ükski neist asjaoludest Näita paremust või mis tahes soolise alaväärsustunnet. Jumal väljendab see 

järgmine salm: 

See ei ole oma rikkuse ega oma poega, mis viib teid meile lähemal kraadi. 

(Koraan: 34/37) 



Mees võib luua tööhõive tuhandeid inimesi; Siiski oli üks, kes sünnitas talle ja tõstis ta naine. Ilmselt 

tema edu on ka palju teha koos abikaasaga. 

Struktuuri, ressursside tõhus kasutamine nõuab teatavad mehhanismid, et anda neile, kes saavad 

neid tõhusamalt hallata rohkem vahendite haldamine. Teisest küljest tuleb tagada kõigile piisav 

majanduslik ülalpidamine. 

Seal on väga üksikasjalikud eeskirjad ja uuringud islami pärandi seaduse piires. Päriluse järgi 

põhimõtteid teatud olukordades naised islamis, on võrdne osakaal meeste ja teatavatel juhtudel 

teatud naised saavad vähem kui mehed. Pidev rahalised kohustused perekonna või vanemate 

kuuluvad peamiselt mehed. Näiteks enne abielu mees on kohustatud andma või pant naise summa 

rikkuse, mis aktsepteerib tema abikaasa. Sellest tulenevalt teatavatel tingimustel jaotuse erinevus on 

meestele oma ülesandeid paremini täita. Nii et, naine pärida vähem, aga praeguse või tulevase 

abikaasa võib saada suurema osa, kui võrrelda tema õde.  

Seetõttu, positiivne pärand meeste sätete tõttu kui mees veedab oma pere, see ei ole vabatahtlik 

käitumine või kasuks või heategevus kuid see on tollimaksu, mees ja naine, õigus. Nii põhineb sel 

süsteemne, naised võivad mugav põhiturgudel rikkuse pere, abikaasa rikkust peetakse peamiselt 

pere rikkust. Seega on mees pakkuda võrdne elatustaseme säilitamist nii ise kui ka tema abikaasa. 

8.1.4 ÜKS MEES TUNNISTAJAT KAKS NAISTE TUNNISTAJATE TEATAVATE KOHTUASJADE 

ASENDAMINE 

O kes on uskunud, kui võla lepingu tähtajaliselt, kirjutage see üles. Ja lase scribe, mis [ta] kirjutada 

teile õiguse vahel. Lase mingit kirjatundja keelduda kirjutage nii, nagu Jumal on õpetanud teda. 

Nii et lase tal kirjutada ja lasta see, kes on kohustus dikteerida. Ja lase tal hirm, Jumal, oma isanda ja 

ei jäta midagi välja.  

Aga kui see, kes on kohustus on piiratud arusaamist või nõrk või ei saa dikteerida ise, siis lase tema 

eestkostja õiguse dikteerida. Ja tuua tunnistajaks kahe tunnistaja oma meeste hulgast. Ja kui ei ole 

kaks meest [olemas], siis mees ja kaks naist, keda te nõustute tunnistajana, nii, et kui üks naiste errs, 

siis teine võib meelde tuletada tema.  

Ja lasta ei saa keelduda, kui nad on kutsutud tunnistajad. Ja ei saa [ka] väsinud, et kirjutada, kas see 

on suur või väike, [määratud] tähtaja jooksul; See on rohkem lihtsalt Jumala silmis ja tugevam 

tõendina ja tõenäolisem, et vältida kahtlusi vahele, välja arvatud juhul, kui see on kohest tehingu, 

mille sa läbi jagasite. Siis on teie peale ei ole süüdi kui te ei kirjuta seda. Ja arvestama tunnistajate 

lepingu sõlmimise.  

Lase mingit kirjatundja kahjustuda või mõni tunnistaja. Juhul, kui te seda teete, tõepoolest, see on 

teile [haua] allumatus. Ja Jumal hirmu. Ja Jumal õpetab. Ja Jumal on kõik asjad, teades.  

(Koraan: 2/282) 

Tunnistajaks on enamasti kohustus, eriti seoses võla kohta kirjaliku tunnistajaks. Surve võib 

tunnistaja, tunnistaja sobimatu olukorras võib olla vajalik tunnistaja ja teha teatud jõupingutusi, et 

tunnistaja õigustatult nõuda. Ülaltoodud salmis on viide seda avalduses "Lase mingit kirjatundja 



kahjustuda või mis tahes tunnistaja". Selle riski ja on vaja jõupingutusi on väga tõenäoline juhtudel, 

mis on seotud võla lepingu, mis võib sisaldada palju üksikasju.  

Seetõttu, oluline erinevus meeste ja naiste vahel eespool nimetatud olukorra tunnistajaks nõue 

põhjus olla tunnistajaks naine koormuse vähendamiseks ning levitada seda üks naine, kaks naist. 

8.1.5 MUUDE KÜSIMUSTE KÜSIMUSELE "KAS MEESTE JA NAISTE VÕRDSE ISLAMI?" 

Eelmise osa me selgitas nõuded kasu kõigile [131] need erinevused meeste ja naiste erinevused. 

Siiski üks peaks silmas pidama, et moslemid ei vasta nendele nõuetele tänu oma maise kasu. Moslem, 

kui on selge, et kindlas järjekorras on Jumal, siis on piisav alus selles järjestuses täitmiseks. Nendel 

põhjustel on Jumal, ja on rõõm ja hirm, Jumal. Järgmine salm on selles suhtes asjakohased:  

Ja kui meil oli otsustatud neile, "Ise tappa" või "Lahkuma oma kodudest," nad ei oleks teinud, välja 

arvatud mõned neist. Aga kui nad olid teinud, mida nad olid instrueeritud, see oleks olnud parem 

neid ja on kindlam seisund [neid usus]. 

(Koraan: 4/66) 

Teisest küljest, igal juhul Jumal soosib on miljoneid kordi suurem kui raskustes, et me võib teha, sest 

Jumal korraldusi. Näiteks kui palju naisi oleks valida alternatiiv b kui Jumal palve neile: "valida ühe 

järgmistest variantidest: (a) ma säilitada oma nägemine võimsust, kuid teil on naised oma 

kohustused täitmata. (b) teil on õigus kinni või ei ole neid kohustusi, kuid on tagasi võtta ainult teie 

nägemine suutlikkust. "  

Aga nagu me näeme järgmine salm, Jumal kavatseb muretus, meile: 

Jumal soovib teile lihtne ja ei kavatse teile raskusi. 

(Koraan: 2/185) 

Nii, me usume, et Jumal olla suurem kui oma mahajäämuse ja maiste tellimuste kasu tingimused 

samuti. Me rääkisime mõned eelised erandlikke eeskirju naistele. Kuid on selge, nagu järgmine salm 

selgitas, et meil võib olla tähelepanuta jäänud või katkestatud mõned eelised, mis Jumal teab:  

See võib olla, et sulle ei meeldi midagi, kuigi see on hea teie jaoks, see võib olla tore asi küll paha ja 

Jumal teab, kui te ei tea. 

(Koraan: 2/216) 

Lisaks, me peaksime samuti kaaluma asjakohasust teatud soolise puudused kriteeriumina tundma ja 

täiuslik Jumal. Mõnel juhul põhjustada uskumatus on asju, mis on mõningaid isiklikke tundeid, 

näiteks ülesannete tõttu tekkivate raskuste vastu tagasilükkamine. Sellisel juhul isik, kes lükkab tagasi 

usk raskuste tõttu tuleks küsimus, kas uskuda oma kavatsusest on siiras. Kui üks otsustab eiravad 

Jumal või keelata talle kohustusi või on meeste ja naiste õigusi, kindlasti Jumal on kunagi kannatada 

selle rahuldamata jätmise tõttu. See on ära märgitud järgmine salm: 

Meile, nad ei ole kahju, kuid nad kahjustada oma hinge. 

(Koraan: 2/57) 



8.2 MIKS ME NÄEME MEEDIA, PALJUD VÄGIVALDSED TEOD LÄBI ISLAMI VÕI JUMAL NIMELE? 

Islam tähendab rahu ja nagu me näeme järgmised salmid, Jumal kutsub moslemid käituda õigustatult 

kõigile, sealhulgas ka uskottomille. Islamis ei ole lubatud teatud religiooni vastu keegi sundida: 

Kutsun oma tarkust ja hea juhendamise Issanda teed ja vaielda kõige viisakas viisil.  

Tõepoolest, teie Issand on enamik teades, kes on eksinud oma teed, ja ta on kõige teades, kes 

juhindub [õigustatult].  

(Koraan: 16/125) 

 

Religioon peab olema ei sunnita. Õige on saanud selge vale.  

(Koraan: 2/256) 

Sest selliseid tellimusi Koraanis, islami, ajaloos moslemid on sundinud teisi tegevust on moslemid. 

Lisaks näeme järgmised salmid, Jumal ei luba rünnata neid, kes ründavad moslemid moslemid. Siiski, 

moslemid on kohustatud ennast kaitsta: 

Nii et kui nad sinult taanduma ja võidelda teid ja pakkuda teile rahu, siis Jumal ei ole esitanud teile 

põhjust [vastu] nende vastu.  

(Koraan: 4/90) 

 

Ja ei vaidle raamatu välja arvatud viisil, mis on parim, välja arvatud need, kes on toime pannud nende 

seas ebaõigluse inimestega. Ja öelda, me usume seda, mis on meile selgus ja näitas sulle. Ja meie 

Jumala ja teie Jumal on üks; ja me oleme talle moslemid [ja esitamine]. 

(Koraan: 29/46)  

 

Jumal keelata teile, kes võitlus te usu tõttu ja suruvad te oma kodudest tegelemise sõbralikult koos 

nendega ja tegutseb õigustatult poole. Tõepoolest, Jumal armastab neid, kes tegutsevad õigustatult. 

(Koraan: 60/8) 

Ja see on suur patu kahjustada inimeste, nagu me näeme järgmise avalduse: 

"Vale ei ole inimkond oma kaupade ja ei mitte paha, muutes paha maa peal."  

(Koraan: 26/183) 

Selles osas on hea näide juhtus, kui moslemite sai meka tagasi uskottomille, kes tappis paljud 

moslemid, deklareeritud ja paljud sõjad moslemite vastu korraldatud, neid piinati, võttis oma rikkust, 

eraldades vägivalla ohvriks langenud. Moslemid juhtkonna prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) 



andestas need uskottomille, kuigi neil oli õigus survevahendite ja neid hävitada. Seega on selge, et 

terroristid, kes väidavad, et on süütu ja kaitsetu tsiviilisikute Allahi nimel tappa õigusakte on midagi 

pistmist Islam, islami isegi sõjaaja nagu selliseid tsiviilisikud ei tuleb tappa.Selliseid inimesi on väga 

vähe, peaaegu 2000000000 moslemite jooksul. 

Mõnikord on inimesed, kes teevad kurja, poliitilised või majanduslikud eesmärgid, kuid kes väidavad, 

et esinemiseks nagu Jumal nad tunnevad vajadust varjata taga mõned üldtunnustatud mõisted.  

Mõnikord terroristliku tegevuse läbi ja moslemid või moslemi nimel väitis rühmade loomiseks islami 

ja moslemite halb mulje.  

Paljudes olukordades, sobitada mitte moslemid ja islami terroristid mispärast nad toetavad 

alateadlikult kaaludes neid osana või liiki esindaja suur kogukond islami terroristid. Lihtne näide on 

selline suhtumine on mõiste "Islami terrorism" moslemid meedia kasutamine. Terrorismi ei saa olla 

islami - rahuliku - "islami terrorism" on eksitav ja vale avalduse, mis võib olla kasulik ainult need 

terroristid. 

Mõned meedia kanalid jätta muljet, et Islam soodustab vägivalda, osaliselt, kuigi vägivaldsete tegude 

pooldajad, teiste kultuuride ning nende tagajärjed on palju suurem kui selliste tegude näinud, mis on 

seotud islami. Näiteks teise maailmasõja ajal, mis juhtus Lääne maailm, mis järgib religiooni peale 

islami ligikaudu 60 miljonit inimest olid hukkunud [132]. 40 52 miljonit neist olid tsiviilisikute, 

sealhulgas 13-20 miljonit, kes suri sõja seotud haiguste ja nälja tõttu.  

8.3 KUI ON SAATUS, KUI JUMAL TEAB KÕIK, KUIDAS MEIL ON VABA TAHE JA KUIDAS SAAME OLLA 

VASTUTAV? 

Üldsegi ümber selle küsimuse üksikasjad võib sõnastada järgmiselt: "meie Valikud / testament on 

seotud meie taust, meie haridus, meie keskkonda, meie geenid ja meie suutlikkust... Kõik need tuleb 

saatus. Nii, et kui Jumal on Jumal siis meie valikuid tuleb sunnitud ja määratud Jumal; siis me ei saa 

olla vaba tahe ning seega ei saa me olla vastutav. Vähemalt, kui ta on pani meid õigele teele siis ei ole 

see tähendab see, et ta on vastutav meie valikuid? Ma kaf Jumal on Jumal ja kui ta teab, et tulevikus, 

siis ta ei või olla vastuolus oma teadmisi või oma saatust, mis on seotud tulevikus oma praegused 

meetmed. Ja kui tal on õigus teha mida iganes ta tahab oma tegevuse on harmoonia, mis oli talle 

juba teada. Kui Jumal on Jumal ja kui seal on saatus, siis näiteks enne ma usu, on teada, et kui 

uskmatu nagu ma on usu ja et ma sisestage põrgu. Niisiis, kuidas seda muuta? "  

Järgmised salmid me näeme selliseid küsimusi Kokkuvõte: 

Need, kes on seotud [Jumalat] partnerite öelda, "Kui Jumal oli kombeks, me ei ole seotud [midagi 

Jumal] ja ei oleks meie isad, ega oleks meil on keelatud midagi." Samuti enne ei eita seni, kuni need 

maitsesid meie karistuse. Öelda: "Kas teil on mingeid teadmisi, mis meile saab toota? Te järgite, välja 

arvatud ei ole eeldus, ja sa ei ole aga võltsimine. " 

Öelda: "Jumal on kaugeleulatuv argument. Kui ta oli kombeks, ta oleks juhinduti teid kõiki." 

Ütlen, [O Muhammad] "Ettepoole oma tunnistajad, kes hakkab tunnistusi andma, et Jumal on see 

keelatud." Ja kui nad tunnistavad, ei saa neid tunnistada. Ja järgige neid, kes eitavad meie salmid ja 

neile, kes ei usu edaspidi, kuigi nad võrdsustavad [teised] nende Issand soovib. 



(Koraan: 6/148-150) 

8.3.1 MEIL ON VABA TAHE, TEATUD MÄÄRAL 

Ja öelda: "tõde on oma Lord nii kes testamentide lasta neil uskuda; ja kes iganes testamentide lase tal 

usu.. " 

(Koraan: 18/29) 

 

Jumal on tema teenistujate kunagi alusetu   [133] . 

(Koraan: 8/51) 

 

Kes juhindub üksnes juhindub [tulu] oma hinge. Ja kes iganes järgnevalt ainult järgnevalt vastu. Ja ei 

ole koormuse kandjaks on lasub teise. Ja ei ole kunagi oleks me karistada kuni saatsime messenger.  

(Koraan: 17/15) 

Igaüks, kes on vastutav ja premeeritakse või karistada, edaspidi on võimalik selgitada välja tõde ja 

olla edukas [134]. Igaühel on vabadus valida hea või paha, on paradiis või põrgu. Iga inimene [135] on 

vaba tahe, kuid ei ole õigus eitab Jumala tahe. Kuigi on olemas teatud piirangud vaba tahe, 

lõppkokkuvõttes iga inimene on potentsiaal, et ületada negatiivsed asjakohaste piirangutega. 

Meie testamente on palju pistmist meie minevik, meie teadmised, meie keskkonda, meie meeleolu, 

meie bioloogilise ja keemilise koostise... Empiirilised teadused seisukohast on liiga vara väita, et on 

raske tarkadeks suhet nende tegurite ja meie testamendid. Ja seni, kuni me ei mõista kõigil 

subatomic ja palju muid asju, see on alguses argument. Nagu on öelnud Koraanis:  

Ja nad küsida hinge. Öelda: Hing on üks mu Issanda käske, ja teile antakse liitumast, kuid vähe 

teadmisi.  

(Koraan: 17/85)  

Islamis, hinge ei ole lihtsalt üks viis juhus, mehaanilised, keemilised, bioloogilised, füüsilise, 

sotsiaalse... ürituste ning vahendite [136]. Hing kasu selliseid rahalisi vahendeid, kuid see ei ole 

piiratud sellega, mis on saadaval teatud tingimustel. Oma olemuselt põhineb mitte ainult põhjuse ja 

toime või mehaaniline protsessid, mis põhineb põhjuslik seos. Hing on võimalik muuta ja parandada 

tingimusi. Näiteks võib isik, kes seisab ettevõtte raskused teatud raamatuid lugeda ja saada 

lisateadmisi ja nende raskuste ületamiseks. 

Hing ei hõlma ainult minevikku, mis võib olla põhjus ja mõju mõju, vaid ka tulevikus. Me teeme iga on 

ka kaalutlused tuleviku, alternatiivid, oma riske, saavad kasu ja kahjustab teatud määral, samas kui 

nad ei ole veel juhtunud. Hing hõlmab ka põhimõtete, väärtuste ja nii edasi, mis on piiratud või 

lihtsalt paikneva varem. Me kohtunik mitte ainult alternatiiv, mis juhtub, kui me teha teatud otsuse, 

aga ka kuidas me tunneme, kui juhtub, et alternatiivsed ja mis juhtub, kui me tunneme, et viis. Veel 

on meil vabadus valida teadlikult halb alternatiiv. 



Seetõttu on meil lai vabadusel. 

Nagu me näeme järgmised salmid, human olendid on teatud kindla kvalifikatsiooni, selles osas: 

Siis ta proportioned teda ja puhus talle, tema hing ja teinud teile kuulmise ja nägemise ja süda; vähe 

on teile tänulikud. 

(Koraan: 32/9) 

 

Ja rääkimata, [O Muhammad], kui teie Issand ütles, et inglid, "tõepoolest, ma teen maa peal on 

asekuningas" 

(Koraan: 2/30) 

Teisest küljest, Jumal andis meile palju tähendab seda, et koos seda vabadust võib juhtida meid ees 

tõtt. On eriti oluline:-ilmsete, mis on loodud meie ümbrus kelle iganes ilmsus on nähtav kõigile, kui 

meile kõigile on Ülestõusnud. -Kuulata ja aidata Jumal, kes vastata isegi siis, kui ta tegi saatus meie 

kohal supplications. -Jumal juhendamisel läbi tema inglid. 

See vabadus ei tähenda siiski, et inimene saab eitab Jumala ülim on. Ta saab Jumal juhendamisel 

eiravad, kui ta on andnud vabaduse järgida kuulekus tee või tee allumatus. Aga ülim tunne, mida 

iganes inimene ei, ta on ümbritsetud Jumal, nagu me näeme järgmisi Salme: 

Ja Jumal kuulub mis iganes on taevas ja mis on maa peal.  

Ja Jumal, kõik asjad, mis kunagi on.  

(Koraan: 4/126) 

 

Tõepoolest, Allah on kõike ja teades. 

(Koraan: 2/115) 

 

Ja sa ei on arvatud et Jumal tahab, Lord of the worlds.  

(Koraan: 81/29) 

Kuigi inimene on teatavad volitused andnud Jumal, ta ei saa olla edukas, välja arvatud Jumal kaudu. 

Selle põhjused on järgmised: 

Esiteks, meie tingimustes on Jumala plaan ja testamentide tulemusi. Näiteks võib piiratud ressursse. 

Ressursside kulud või kulude variandist võib olla kõrge. Teatavatel juhtudel võib olla raske ületada, 

kui teised. Nii et kuigi meil on vaba tahe, sellisel juhul läbi Jumal võib eksitada näidatakse alusetu isik, 

tema sekkumata. Alternatiive, mis meil on määratud ka Jumal. 

Teiseks kõike me on Jumala loal nagu järgmises näites: Koraanis: 



Ja see ei ole hinge, Jumala loal välja arvata.  

(Koraan: 10/100) 

Nagu me näeme tsitaat prohvet Shuayb (rahu olgu temaga) Koraan, Allah sõltub meie edu: 

"Ja minu edu ei ole vaid Jumal.  

Talle on tuginenud, ja temale ma tagasi." 

(Koraan: 11/88) 

Nagu me näeme järgmine salm, suuniseid või eksitav Jumal sõltub teatud määral meie valikud: 

Ta eksitab paljud sellega ja paljud juhendid sellega. Ja ta eksitab ei arvatud väljakutsuvalt 

sõnakuulmatud. 

(Koraan: 2/26) 

Jumal, kes on ja teab nägija kõik, teab ja näeb ilma mis tahes kitsenduste aega. Nii, et ta teab 

tulevikku, kui ta teab, et praegu. Ta näeb tulevikku näeb ta kohal. Seetõttu võtame tulevikus 

otsustest on kunagi teada, näinud tunnistust Jumal Ta suudab seda mis tahes viisil, mida ta tahab, 

ilma meie testamentide otsene kaasamine oluliste asjaolude sealhulgas muutma. Seega, kõik me 

teha vabalt, on Jumal loal. Seetõttu valime asju juhtuda, Jumal ja meile ühehäälsel nõusolekul. 

Seega igal juhul moslem, kes tegi head tööd peaks otsima Jumal vastuvõtmise. Järgnev on tsitaat 

usklike edaspidi avalduse näide: 

Ja nad ütlevad,  

"Kiitust [ja tänu] et Jumal, kes on giidiga meid ja me oleks kunagi on lähtutud kui Jumal oli giidiga 

meid. Kindlasti meie Issanda käskjalad tulnud tõde." 

(Koraan: 7/43) 

 

"Tõepoolest, kasutasime teda enne supplicate.  

Tõepoolest, see on tema, kes on Beneficent, on Merciful." 

(Koraan: 52/28) 

On uskmatu vaatenurgast oleks raske mõista, vaba tahe, mis teda, ta on lihtsalt materjali järjestuse ja 

protsessori vahel bioloogilise, keemilise, füüsilise... järjestikuste protsesside. Jällegi, ta on lihtsalt 

osakesi, mis tuli juhuslikult kokku ning toimivad ainult vastavalt kuni füüsilise, või ebakindlalt 

tuvastatud eeskirjade ja suhted rühm. Ka teda seal on keegi, kes on täielikult vaba tahe, kes võib 

anda talle vaba tahe. 

8.3.1.1 MEIE TESTAMENDI OLEMASOLU PÕHJUSED 



Jumal, Issand, võiks luua meid nagu kivid või inglid, kes on võime eitab tema korraldusi. Ta on loonud 

meile nagu programmeeritud roboteid tundeid, ilma et seetõttu ilma valikuid, nii et vastutust. , 

Universumi, seal ei oleks tegevust ja tundeid ohverdama, abi, kahju, usalduse, tõepärasuse, 

kohtuotsus, tasu, karistus, paha, vale ja ülbus; hea ja tõde ei ole loodud ja registreeritud; paha ja vale 

oleks mitte olla loodud, hinnatakse ja karistada... 

Kuid Jumal on võimalik luua hea ja kurja.  

Inimene on hea või paha, on tal õigus valida hea või kuri.  

Läbi sündmustele, ühel küljel teenistujate Jumal end soosib ja volitused Jumal ja teine tõde ja vale on 

selgelt eristada.  

Peale selle, kui on põhjus, miks meie loomist, siis on vaja otsustav etapp, kes me oleme. See otsustav 

etapp on surm. 

Selles osas kehtib järgmine peatükk: 

Aeg, mille  

Mees on tõepoolest kahju,  

Välja arvatud need, kes on uskunud ja teinud õiged teod ja teatas teineteisele tõde ja soovitatakse 

omavahel-[kannatlikkust ja visadust].  

(Koraan: 103/1-3) 

Jälle meie vaba tahe, meil on võimalus teha koostööd jumal rahu tagamine ja kutsudes meie Issanda 

teed. Tänu meie vaba tahe meil võib olla osa meis ja inimkond hea areng. Tänu meie vaba tahe, meil 

võib laenata, et Jumal, kes ei vaja mingit abi üldse, kuigi me võib kulutada, mis meil on täiesti enda 

jaoks. Need suured soosib on andnud meie looja nagu ütlesin järgmine Salme? 

O kes on uskunud, kui Jumal aidata, ta aitab teil ja taime oma jalad kindlalt.  

(Koraan: 47/7) 

 

Kes on see, et oleks laenu Jumal kena laenu nii, et ta võib korrutada see teda mitu korda üle? See on 

Jumal, kes Anna ja annab arvukus ja teda suunatakse teid.  

(Koraan: 2/245) 

 

Aga kui Jeesus tundis [püsivust] uskumatus, ta ütles: "minu abilised [põhjus], kes on Jumal?" Jüngrid 

ütles, "me oleme abilised jaoks Jumal. Me oleme uskunud Jumalat ja tunnistada, et oleme [esitades 

teda] moslemid." 

(Koraan: 3/52) 



Tõepoolest, võimalus aidata tal näidata ning ellu viia, siis aita teda, on üks tema suurimaid soosib 

meid. Ja oluline tegur, et selle teene on meie vaba tahe. 

8.3.1.2 PATUD JA NENDE TAGAJÄRJED ON TAHTLIKU VALIKUID. 

Tõde ja vale vastavate karistuse hüved on kindlaks ja teatanud. Niisiis, need, kes on valida kas tõde 

või tõrke valida neid eeliseid, puudusi, võimalused ja ohud kokku.  

Meie pidev Valikud on alternatiive, mis sobivad parim, kes me oleme ja meie atribuutidega. Meie 

Valikud on isiklik ja subjektiivne perspektiiv, paljudel juhtudel on ei õige ega vale: me ei saa valida 

kandma mõned asjad, mida me armastame mõned halvad tagajärjed.  

Isik võib valida näiteks suitsu, kui ta teab, et Suitsetamine tekitab vähki. Nii et kui vähi juhtub tõttu 

keelatud, ta ei tohiks süüdistada palju kedagi peale ise. Ta valis isiklik rõõm suitsetamise vahetada 

valud vähi ja enneaegse surma. Samal ajal, kui ta suitsetab ta võivad näha seda õigust, või ta võib 

suitsu, isegi kui ta näeb seda valesti. Kui valime mitte hoolida või tagajärjed tulevikus. Me võime 

saada rõõmu keerulisel suurem võimsus kui ise, isegi siis, kui see põhjustab suure riskiga. Rõõm see 

väljakutse võib olla suurem kui sellest tuleneva hirmu või valu. Samuti tuleb valida väljakutse looja 

otseselt või kaudselt ei mõelnud teda ja põrgu riski. Sel viisil ta tahtnud kõik maised rõõmud, 

loobumata selle väljakutse vastu ja see elu rõõm nautida. 

Meil on vabadus nautida ajutiselt paha, nagu me näeme näiteks järgmised salmid:  

Ja Thamud, nagu me neid giidiga, kuid nad eelistasid pimedus üle juhised, et alandav karistuse 

thunderbolt kinni nende eest, mida nad teenivad.  

(Koraan: 41/17) 

 

Seal on palju märke, taeva ja maa, mille nad on läbinud;  

Veel maksavad nad ei pööra neile tähelepanu! 

(Koraan: 12/105) 

Aga lõpus on meil aus olla ja enda meie valikuid. 

Teisest küljest on seotud väga isiksuse valija selline riskantne valikuid. Nii et, segadust ning 

uskottomille on tahtlik ja püsiv, nagu on märgitud järgmine salm: 

Ja kes on selles elus pime pime edaspidi ja rohkem eksinud viisil.  

(Koraan: 17/72) 

Nii, et isegi juhul, kui tagastatud pärast näeme kurat, nad oleks naasta uskumatus nimetatud 

järgmised salmid: 

Kui sa aga ei näe, kui need on valmistatud seista enne tule ja kas ütlevad, "Oh, oleks, et me võiks 

tuleb tagastada [elu Maal] ja ei eita märke meie Issanda ja usklike seas."  



Ja isegi siis, kui nad olid tagasi, nad tagasi sellele, mida nad olid keelatud; ja tõepoolest, need on 

valetas. 

(Koraan: 6/27-28) 

Seega näiteks ülim uskmatu, kes teaks, et ta jõuaks põrgu, sest ei uskunud oleks jällegi usu. ja eitada, 

kurat. Nii muutub kurat selge valik uskmatu, sest isegi siis, kui oli olnud kõige veenvam märk, sellised 

uskmatu ei usuks. Järgmised salmid viidata sellele: 

Tõepoolest, neile, kelle Issand oma sõna on jõustunud pärast ei usu, 

Isegi kui iga märk peaks tulema neid, kuni nad näevad valus karistuse.  

(Koraan: 10/96-97) 

Me oleme andnud läbi põrgu, mida me valime teha vastusena karistuse vabaduse. Aga see ei tundu 

olevat hea mõte, et üks lükkab ajutiselt midagi, kus ta hiljem usuvad ainult, kuigi see vist igavesti. 

Siiski, see on valik. Inimestele üldiselt väärtustame otsest kasu isegi siis, kui nende kulud või riskid 

pikemas perspektiivis on tohutu. Järgmised salmid on see viide: 

Ei! Aga sa armastad kohe.  

Ja edaspidi.  

(Koraan: 75/20-21) 

Arvan, et inimesed, kes lihtsalt sellepärast, et rahuldada oma kiire viha seaduse aastat vanglas 

viibimise kohta. Ongi, sest lühikese aja jooksul meie tunded on intensiivsem suhteliselt, et meie 

loogika; ja pikemas perspektiivis meie tunded on suhteliselt nõrgem kui meie loogika. Nii et 

kannatust on oluline edu: 

Jumal armastab patsient. 

(Koraan: 3/146) 

Teisest küljest, võtame asju saatus. Iga üks meie valikuid "osta" ja heaks kiita, mis on meile registrisse: 

Jumal on loonud taeva ja maa tõde ja nii, et iga hing võib recompensed eest, mida ta on teeninud ja 

nad ei ülekohtu. 

(Koraan: 45/22) 

8.3.1.3 JUMAL EI OLE VAJA SELLEKS, ET SUNDIDA MEID MIDAGI 

Ta on võimeline tegema kõike. 

(Koraan: 67/1) 

Jumal on võimeline tegema mida iganes ta tahab. Nii, ta võib luua meile mingi kindla keskkonna, kus 

saab kõik usklikud või uskottomille isegi siis, kui meil on vaba tahe. Seetõttu ta ei pea häirida meie 

testamente või sunnivad meid teatud viisil, kuigi ta saab neid teha. 



Jumal ei ole vaja segada meie tahtest protsessi objektiivselt sündmusi, me võib olla viinud või 

eksitada järgi, kes me oleme. Jumal võib viia või eksitada objektiivselt asju, meie parim võimsuse 

moonutamata. Näiteks, uskmatu, kes on laps võib saada usklik soovi kogeda põnevust ja õnne, et last 

ja suur kasuks looja. 

8.3.1.4 JUMAL EI SUNNI KEDAGI USKUMA VÕI TEHA HEAD TÖÖD JA TA EI SUNNI KEEGI EI USU. VÕI 

OLLA ALUSETU. 

Oli Jumal tahtis midagi meid sundida, ta võiks teha meile kõik usklikud. Siiski ei oleks sunnitud usk 

tõeline usk. Usk, et taotletakse üksnes pärast ülestõusmist on sunnitud usk, nii et ei ole reaalne usk ja 

see on kasutu, nagu on märgitud järgmine salm: 

Kas nad [siis] oodata midagi, välja arvatud, et inglid peaks tulema või oma Issanda peaks tulema või 

et seal tulevad mõned märgid teie Issand?  

Järgmisel päeval tulevad mõned märgid teie Issand ei ole hinge kasu oma usus nii kaua, kui ta enne ei 

uskunud või oli teeninud oma usu kaudu mõned head. Öelda, "oota. Tõepoolest, [ka] ootame."  

(Koraan: 6/158) 

Usk selles elus on tõeline usk, sest ei sunnita tagajärg ja see peegeldab täpselt, kes ja kuidas me 

oleme. Seega Allah annab meile, mida me valida.  

Mul oleks valida, kui ma olin sunnitud on vaba tahte tulemus. Nii nagu Jumal ei sunni midagi meid ja 

ta ei võta meiega midagi peale meie suutlikkust, meil on mõistlik vaba tahe nii, et me võime olla 

vastutav. 

8.3.1.5 KEEGI ON KANDMA TUNNISTAJA, ET JUMAL ON SUNDINUD MEID KURJA 

Võib olla ei ole tunnistajaid, kes kannab tunnistaja, et Jumal on sunnitud mingit valikut meid meie 

valmis protsessi sekkuda. Ükski tunnistaja tunnistama, et Jumal sunnitud meile teatud valiku, sest 

võimalike sellise sunni oleks teada ainult Jumal. Nende uskmatu on kaudselt ka asjaolule, et Jumal ei 

sunni teda tegutsema teatud viisil, nagu ta harva viitab Jumal tema otsused tunnistaja. Vastupidi ta 

alati teeb oma arvutused oma otsuseid. Ja et uskmatu enamasti läheb eksinud õige tee, mis näitab, 

et Jumal teda. 

8.3.1.6 JUMAL ON MEIE VASTU MINGEID PIIRANGUID 

Nimi: Jumal, on Beneficent, on Merciful.  

-[Kiitust ja tänu] on Jumal Lord of the Worlds 

(Koraan: 1-1-2)  

Allah on armuline Issand, ja Beneficent. Tal ei ole mingeid piiranguid, mis on meile vastu nagu kõik on 

Jumala sulane. Kui me arvame, et Jumal igale meie arvukad, tohutu ja ilmne soosib, oleks me aru, et 

Jumal oleks ebaõiglane, et keegi meist: 

Siis ta proportioned teda ja puhus talle, tema vaim ja teinud teile kuulmise ja nägemise ja süda; vähe 

on teile tänulikud. 



(Koraan: 32/9) 

8.3.1.7 PÕHJUSLIK SEOS SEOSED, MIS ON ALUSEKS MEIE TESTAMENTIDE REGULEERIVAD SAATUS 

Mõned ütlevad: "Alright, kui ma olen sinna siseneda põrgu, siis ei saa seda muuta. Nii et miks oleks 

ma vaeva?" Kuid saatus ei ole esmane põhjus. Enne ja saatus ei ole Jumal. Ta määratleb ja võimaldab 

isikud ja sündmused nagu näha järgmised salmid vahelised seosed: 

Ja et seal ei ole mees, välja arvatud, et [hea] mis ta püüdleb, 

Ja et oma jõupingutusi, saab näha,  

Siis ta on recompensed see on nii palju registreerimiskohas. 

(Koraan: 53/39-41) 

Iga suhe, mis me oleme tunnistajaks ja kõik komponendid meie Valikud on osa saatus nagu me võib 

järeldada järgmist salmi: 

Kõik on selge registrisse. 

(Koraan: 11/6) 

Ajastus meie kooli lõpetamine on saatus. See on saatus, et meie kooli lõpetamine teatud eksamite 

tõttu. Nii et kui me lõpetanud, see on ka saatus et me on möödunud need eksamid. Saatuse põhineb 

ka selliseid suhteid ja nende saatus ei ole otseselt põhjustanud selle lõpetamist [137]. Samuti üks ega 

seletada/tõendada tema sisenemist saatusega, kurat. Nii et üks ei tuleks lootusetu ega kindel tema 

lõpuks just tänu saatuse. Seega kui me tahame õpetada, mida me peame tegema on ka eksamiteks 

õppida. Samamoodi kui tahame sisestage paradiisi, me peame tegema Meie kodutöö hästi. 

8.3.1.8 KUI ME TEADSIME, ET SAATUS, ME TAHAKS SEDA PAREMAKS MUUTA.  

Isegi kui me teadsime, et saatus sisu, oleks reevaluate kui vaja me tahaks erineb sellest, kui me ei 

meeldinud see ja see. Nii et see ei piira meie valmis ja valides kord igal juhul. 

8.3.1.9 KUI MEIE TESTAMENTIDE DETERMINISM TÄIELIKKU MÕJU ALL, SEE PÕHJUSTAKS MEID 

USKUMA.  

Põhjuslikkuse eeldaks ka Jumal ja usk. 

Oletame, et kui uskmatu on Ülestõusnud. Ta näeb, et ta eksis. Siis ta mõista, et kõik oli põhjustatud 

tõttu Jumal. Siis ta näeb, et ei ole põhjust üldse oma uskumatus. Asjad, mis ei ole reaalne viinud teda 

uskumatus, mitte Jumal. Siis kui eluvõõras asju võib olla tarkadeks mõju talle, ta saab aru, et ta oli 

vaba tahe ja et ta on kuritarvitanud ning talle anti vaba tahe. 

8.3.2 JUMAL, SAATUS KAJASTUB TUNDMINE ON ÜKS NII, NAGU AJALOOLISED TEADMISED INIMESE 

MÕISTETE. 

Saatus kajastab, et kogu võim üle kõik kuulub Jumal ja et edu on ainult Jumal. Nii et meie edu või 

ebaedu sõltub Jumal ja ise enne saatus.  



Jumal teadmisi meie tulevik on teistsugune kui me ette kujutada,. Nagu Jumal on Omni-kohal ja All-

teab, ta teab, et meie tuleviku Valikud kindlasti asjad, mis on juba juhtunud [138]. Näiteks inimeste 

mõisted teadmise on nagu meie ajaloolist teavet:  

Ta on esimene ja Viimane, ja ka väljapoole ja sissepoole; ja ta teab kõike. 

(Koraan: 57/3) 

 

Roomlased on lüüa.  

Läheduses maal. 

Ja nad saavad võita pärast võidab.  

Maksimaalselt paar aastat.  

Jumal kuulub käsk enne ja pärast.  

Ja sel päeval usklikud on õnnelikud. 

(Koraan: 30-2-4)  

Ta on esimene, kuid ta on ka Viimane. Ja ta on üks, ta on liigendatud. Ta ei ole piiratud tingimustega 

ruumi ega ajaliselt. Tema teadmised ei ole nagu meie kohalikud. Ja see teadmine ei ole vastuolus 

saatus.  

Järelikult Jumal teab meie tulevase testamentide asju, mis tema vaatluse all on juba juhtunud. 

Nii et selline oma teadmisi ei nõua teda sundida midagi meile.  

8.3.3 ME OLEME VASTUTAVAD MEIE VÕIME PÕHINEB 

Jumal ei võta hing väljaspool oma suutlikkust. 

(Koraan: 2/286) 

Meie uskumused on lihtsalt tagajärjed meie testamente, valikuid. Meil on vaja mõista tõde täielikult. 

Me lihtsalt näha märke. Ühel viisil, millest koosneb usk vaimse protsessi valikul; selles osas ei ole 

raskustes või võimetus uskuda. Ja Jumal ei võta keegi väljaspool oma võimsust. 

8.3.3.1 ILMSEID FAKTE VALITSEVAD 

Kui keegi hüppab vabatahtlikult ja teadlikult kiiresti läheb auto ees ja ta saab vigastada, ta ei saa 

süüdistada Jumalat saab vigastada. Muidu mõistlik isik palub tal: kui sa tahad vigastada, miks sa 

hüppas seal? Kui sa tahad olla vigastatud miks sa süüdistada Jumalat? Igal juhul see arutelu on kasutu 

nagu igal juhul ta läbima palju valu ja probleeme. 

Samuti Jumal on andnud meile miljardeid märgid, mis näitavad tõde, ja ta rääkis meile kaks võimalust, 

saame jälgida ja nende tagajärgi. Teda kõik need on ilmne.  



Kuid mõned meist praeguses maailmas, nad tunduvad olevat väga selge ega olevat vale. Peamised 

põhjused need on vale jumalused ja nende volitused, et sellised inimesed leiutanud, kuigi Jumal on 

andnud, ei ole tõend või toetuse kohta. 

Siiski, kui üks on Ülestõusnud või hinnatakse Jumal, see on ilmne, sest selline inimene, et jumalad ta 

leiutas, jõud, suhteid, põhjused, kus ta asendas Jumal ei olnud absoluutne, oli oma volitusi ei oli 

mingit iseseisvuse, ja polnud üldse mingit õigustust. Ja seda tuleb mõista, et Jumal ütles oli ja on 

ilmne kogu aeg. Siis see on ilmne, et see isik oli selgelt viga ja et ta oli suur tahtliku kuriteo 

toimepanemises. Jumal muudab need salmid järgmine viide: 

Siis nendest, erinesid fraktsioonide nii häda neile, kes disbelieved stseen tohutuid päev.  

Näha ja kuulda neid päeval, kui nad tulevad meie juurde!  

Paha-tegijad on täna veel selge viga. 

(Koraan: 19/37-38) 

 

Nad ütlevad samal ajal, kui nad vaidlustavad kõnealuses lisas,  

Jumal, meil oli tõepoolest selge viga  

Kui me oleme seisukohal, et te   [139] kuni universumi Issanda.  

(Koraan: 26/96-98) 

Selge viga ei teki viga objekti, vaid see, kes teeb selle vea. Selge viga nõuab ühest küljest selged 

märgid. Ja teisest küljest on vaja vigu see, kes teeb selle vea nimetatud järgmine salm: 

Seal ei jõudnud neid uudiseid enne neid inimesi Noa ja [hõimud] Aad ja Thamud ja Abraham 

inimesed Madyan ja linnade kaaslased kukuks? Nende inglid tuli neile selged tõendid koos. Ja Jumal 

ei ole kunagi on ülekohtu neid, kuid nad olid ise wronging.  

(Koraan: 9/70) 

Seetõttu, et kunagi-ilmsus Jumal märke, sest edaspidi tagajärgede näidatakse ei vaidlustada on 

alusetu igaüks. Seoses Euroopa uskottomille ostumaksust ei sobi, sest kui mida nad kritiseerivad kui 

alusetu juhtub samal ajal, kui seal ei ole eesmärk ja selle ebaõigluse vastu tunnevad tunnistajad, 

tõeline toimub tõestada, et nad on päris alusetu. 

8.3.3.2 ME EI SUUDA OMA NÕRKUSTE TÕTTU. 

Me ei suuda, sest Jumal ei ole andnud, ja me ei ole nõutud teda, mitte sellepärast, et mida Jumal on 

andnud või teinud. 

Nagu me näeme järgmised salmid, mida Jumal on andnud meile kui meie sisuliselt piisab meile nii 

kaua, kui me hoida puhas ja puhas: 

Ja [poolt] hinge ja ta kes proportioned see  



Ja see inspireeris [arukalt ning] oma pahelisuse ja oma õiguseks  

Ta on olnud edukas, kes puhastab  

Ja ta ei ole, kes see instills [koos korruptsiooni].  

(Koraan: 91/7-10) 

8.3.3.3 SAATUS EI OLE BARJÄÄRI VAHEL USA JA JUMAL - JUMAL ON MEILE LÄHEMAL KUI SAATUSE - 

Loomulikult meie praeguste ja tulevaste taotluste Allah on tuntud ka tema poolt samal ajal asutas ta 

saatuse. Lisaks, Jumal, kes reageerib meie siiras supplications mis tahes etapil võib vastata neile 

samal ajal, kui ta teeb saatus samuti [140]. Jumal, kes teab, mida me nõuda on alati sama, ei ole 

muud Jumalat ja ta ei ole piiratud minevikus või tulevikus. Seal on, ei ole kaks, kellest üks kuulab 

meid nüüd jumalad, ja teine, kes tegi saatus. Kumbki on Jumal, kes on eri meeleolu nüüd ja erineva 

meeleolu tehes saatus. Jumal, kes jälgib meid ja teab meid täielikult nüüd, on see, kes teab ka meile 

ja meie praegust olukorda täielikult tehes saatus. 

Osaleja saatuse sees ja kui saatus tegija, Jumal on üks järjepidev tahe konkreetset olukorda nii tehes 

saatus ja täitmisel. Nii perspektiivid, tal ei ole piiranguid teadmised, ta ei ole enne teda, ei pärast teda. 

Seetõttu tema jaoks ei ole mingit põhjust vastuolu, või vahet või piiramise kohta teatud olukorras. 

Näiteks, isik, kes nüüd on meie aja Jumal küsib kindel soov, Jumal ei ole vähem teadmisi ja ei teadnud 

teda ja tema soov, samal ajal, kui ta tegi saatus. Niisiis, kui me palvetame Jumal midagi, on piiramatu 

saatus meile üldse, koos meie supplications aitab jõuda Jumal ta teeb samuti saatus.  

Me alati küsida Saalomoni nagu Allah (rahu olgu temaga) palus teda, et ta aitab meid ja inspireerib 

meid häid tegusid:  

[Saalomoni] naeratas oma kõnes kell lõbustas ja ütles: Issand, luba mind olema tänulik oma kasuks, 

mida olete andnud mulle ja mu vanemad ja õiglus, mille olete lubanud teha. Ja tunnistama mind oma 

armu poolt [Auastmed] oma õige teenistujad.  

(Koraan: 27/19) 

Võib küsida: "kui ma ei usu Jumalat, siis ma ei saa küsida abi Jumal. Niisiis, ma ei suuda ületada 

saatus ja ma on määratud saatus. Nii see on õiglane, et ma olen karistatud?" Islamis on algse seisundi 

puhtas olekus ei ole vale jumalad, nagu Aabraham olukorra korral (rahu olgu temaga); Aga mees 

leiutab vale gods ja need teda takistada, otsib varjupaika tõelist Jumalat, kui tema avaldus, mis on 

seotud järgmised salmid:  

Ta   [141] ütles: "Kas te kummardama, mida te [ise] kitsenduse, kuigi Jumal on loonud teie ja mida te 

teete?"  

(Koraan: 37/95-96) 

Inimene, kes usub, on vale gods blokeerib ise ühendust üks, kes teeb ka saatus. Nii et ta vajab, et 

valida puhas algolek, Jumal, et naasta ja vältida vale jumalad, mis ta ise on leiutanud, nagu on 

sätestatud järgmine salm: 



Ja et mida ta oli jumalateenistustel muu kui Jumal oli hoidnud teda [esitamisest Jumal]. Tõepoolest, 

ta oli, olid inimesed.  

(Koraan: 27/43)  

8.3.4 MEIE VALIK PROTSESS PEAB OLEMA KOOSKÕLAS 

Isik, kes süüdistab Jumalat tema valikuid oleks vastuolus enda:  

Kui selline isik on võimalik süüdistada Jumalat tema paha valik ja selle tagajärgede eest, siis miks ei ta 

kinnitab ta teeb paha valik ja selle tagajärjed? Miks ei ole ta meelt? Ta tahab teed ja Jumal aidata või 

mitte?  

Kui ta kiidab heaks tema paha valik ja selle tagajärgedest, miks ta kedagi teist süüdistada? Kui ta ei 

taha aidata Jumal kuidas saab ta süüdistada teda?  

Me ei saa väita, et midagi, mida me "kritiseerida" paneb meid "arvan", midagi valesti. 

Teisest küljest, karistus on üks viis, kuidas tagasi pärast kriminaalasja kuriteo peegeldus. Nii et 

kurjategija ei protesti. Kui ta teeb selle kuriteo ohvri poole ja kui see on alusetu miks ta teeb seda 

ohvri suhtes? Kui see on midagi, mis on vastuvõetav miks oleks ta protesteerinud selle vastu, kui see 

peegeldub tagasi talle? 

8.3.4.1 LEPING EI OLE MUUTUNUD PÄRAST SEDA, KUI TA ON SOORITANUD 

Ja need, kes disbelieved puutuvad kokku [see ütles] tule, "sa ammendanud oma rõõmud oma maise 

elu jooksul ja nautida neid, nii et sellel päeval, siis antakse alanduse karistuse sest sa olid ülbe, ilma et 

see õigus maa peal ja sa olid sõnakuulmatud väljakutsuvalt."  

(Koraan: 46/20) 

Nagu eespool mainitud, me teeme oma valikuid vabalt ja Jumal kiidab neid ja ta annab, mida me 

küsime me oleme valmis maksma hinda või võtame riskide vastu. 

Aisik võib valida praeguse elu nautida ja olla rahul selle asemel, et Jumal ja paradiisi rõõm saada. Siis 

iga päev lepingu on osaliselt täidetud ja kinnitatud. Iga päev mõned lepingu vilju ja kinnitab seda. 

Isikul on vabadus valida või muuta oma suunda või lepingu seni, kuni ta sureb. Surm on kokku 

vaieldamatud ühe põhilise osa lepingu täitmisel. Sealt edasi teiselt poolt lepingu täidetakse. Kuni 

surmani, valmib maiste osa lepingu täitmise. Kui inimene on rahul sellega, mis juhtus, siis ei ole 

midagi valesti oma arvamust ja mitte keegi süüdistada. See on nagu inimene, kes nautisid keelatud 

isegi siis, kui keelatud kuna ta suri vähki lõpuks täiesti isiklik. 

Ja eriti positiivne kasutustingimuste ning uskottomille sõlmitud kokkuleppe rakendamise 

lõpuleviimist selles maailmas: ta võis saada vabaks tänades Issand, ei tunne mingit vastutust suunas 

teda; ta võis saada kõik rõõmud, mida ta tahtis. Nagu mis tahes ebaõigluse protestiks näidatakse 

tegelikult toimub alles pärast seda, kui leping on täidetud, ei saa selle uskmatu edaspidi protesti. 

Seda sellepärast, et sel hetkel, on lepingu oluliseks osaks hea uskmatu tema vaatenurgast on juba 

täidetud. Kokkulepe võib protesteeris ei ole pärast selle positiivse klauslid, ühe poole rakendatakse, 

nagu me näeme järgmine salm:  



[Kui] tõsi lubadus on pöördunud; siis äkki näidatakse, kes disbelieved silmad jõllis [ja õudus, kuigi nad 

ütlevad], "O häda siis meile; Meil oli juba unmindful pigem olime tagaotsitavate."  

(Koraan: 21/97) 

8.3.4.2 KUI ÜKS SÜÜDISTAB TÕTTU ÕIGUSE JUMAL, SEE TÄHENDAB, ET JUMAL ON JUBA VÄLJA 

PAKKUNUD TALLE SUUNISEID, KUID JÄTTIS TA TEADLIKULT, SEE 

Teiselt poolt, see, kes süüdistab Jumalat Euroopa maa peal oleks on tutvunud väärtus Euroopa poolt 

Jumal. Nii et kui ta on ebaõiglane see tähendab, et teadlikult ta on valida tohib alusetu, sest Jumal. 

Kui ta edendab õigluse, siis kõigepealt ta peab olema lihtsalt suunas Jumal ja teised. 

8.3.4.3 LÕPPTULEMUS VALITSEB 

Koraanis on see avaldus:  

Samuti enne ei eita seni, kuni need maitsesid meie karistuse.  

(Koraan: 6/148) 

Siin näeme olukorda reaalne karistus esinemise rõhku. Kujutage ette, üks uskmatu läheb põrgu. Sel 

hetkel ta on kas uskuda kurat või mitte. Kui ta usub, ta on uskus põhineb tema enda vaatluse korral ja 

Jumal ei sekku oma otsust uskuda või mitte, täpselt nagu selles maailmas, kus meil on võimalus 

valida. Ta valib oma arvutused ja tähelepanekute põhjal. See on siis, kui eespool nimetatud salm. Kui 

ta ei usu, siis loomulikult on midagi ja keegi süüdistada. Ja järgmised salmid on asjakohane tsitaat 

kõne edaspidi uskmatu poole: 

"See on tulekahju, mida kasutasite eitada. 

Siis on see magic või te ei näe? 

[Enter] kirjutamine; siis tuleb patsient või kannatamatu on kõik sama teile. Teil on ainult on 

recompensed [jaoks] mida sa kasutada seda teha." 

(Koraan: 52/14-16) 

Tõde on seotud sellega, mis juhtub lõpuks. Kui see juhtub, on näha, üks ei saa ajama, argumendiks, 

mis on vastuolus, mis juhtub, ega argument, mis on üle, ja Jumal teadmisi väljaspool ettepoole tuua. 

Näiteks, kui üks uskmatu siseneb põrgu, ta ei saa väita, et Jumal on ebaõiglane, sest tema nõue on 

ainult isikliku ja tema põhjendused ja oma vigu on olnud juba teada mida Jumal. Kui üks väidab, et 

teavad paremini kui Jumal, et on ülekohus, samal ajal, kui ta on karistatud tema ebaõigluse, siis see 

on, sest tema ülbus ja ta on vale. Teisest küljest, praeguses maailmas ta ei saa väita end vastu 

ülekohtune sest ta ei usu Jumalat.  

8.4 KUI ALLAH ON KÕIKVÕIMAS JA HEA, MIKS ON KANNATUSI JA KURJA? 

Ja Jumal on kunagi teades ja tark. 

(Koraan: 4/111/EÜ) 



Jumal on tark. Mida iganes ta teeb, põhineb põhjused vastavalt tema vaatenurgast. Põhjust on ka 

asju, mida me näeme selle maailma negatiivseks.  

Teiselt poolt on käesolevas etapis ajutine etapp, mis lõpeb kell teatud tähtajaks. See on ettevalmistav 

etapp palju mõõtmetega sealhulgas füüsikaliste, bioloogiliste, sotsiaal-, üksikute dimensioonide 

edaspidi alaline faasi jaoks. Niisiis, mida me näeme selles faasis on vaid väike osa kogu pilt. 

Paljudel juhtudel põhjustada uskumatus on asju, mis on vastu mõned isiklikud tunded 

tagasilükkamine. Paljudel juhtudel on põhjuseks uskumatus tagasilükkamise kohta, mida on 

täheldatud, kui avaldus: "Ma ei usu Jumalasse, kes on süütu isa sureb laps teeb". See tähendab, et 

selline inimene ei usu Jumalat ainult tingimusel, et ei ole lapsi suri koos. Teisisõnu ta usuks, et kui 

Jumal on täpselt vastavalt oma soovidele. Vastavalt islami, valitseb vaatlus ja Jumal ei ole vastavalt 

meie soovidele, ta on ise ning teatud määral vastavalt me kinni. See on sellepärast, et me kinni ja 

Jumal suhet.  

Üldiselt kannatavad on Jumala võttes tagasi, mida ta on antud tagajärg. Kui seal ei ole Jumal talle 

peale, ta ei võta midagi, mis on esitatud või loodud lõpuks kellegi teise poolt. See on tema, kes annab, 

ja see on tema, kes on õigus tagasi võtta, mida ta annab. Näiteks mõned inimesed isik, kes on laste 

surm võib käsitleda kui midagi, mis peab juhtuma. Aga Jumal, kes on andnud sellele isikule oma elust 

ja need lapsed, nende isa saab loomulikult võtab tagasi, mida ta on andnud neile. Me ei saa väita, et 

olla armuline kui Jumal, kes teeb miljardeid olendid elavad. Ja me ei saa kohustada Jumalat, kui 

tahame anda. 

Olendid ja sündmused ei ole päris hea või täiesti paha. On positiivsed aspektid ja paljudel juhtudel 

negatiivseid aspekte. Uuesti samal ajal, kui midagi on kellelegi halba, see võib olla hea kellegi teise 

jaoks. Jumal ei ole lihtsalt isand, kes elab teatud aja jooksul; Ta on isand kõigile, sealhulgas ka need, 

kes elavad ja need, kes elavad. Vanema põlvkonna ei jäta ruumi uusi avada. See võimaldab ka asjad, 

mida üldiselt paremaks muuta. Seal on viide nende asjaolude järgmised salmid: 

Öelda, "O Jumal, omanik suveräänsust, suveräänseid õigusi, kellele siis annad ja sa võtad 

suveräänsuse, kellele siis ära. 

Te au, keda teile ja teie alandlik, kellele te.  

Käes on [kõik]. Tõepoolest, te olete üle kõik asjad, mis on pädev. 

Võite põhjustada öö sisestage kuupäev ja võite põhjustada päev siseneda öösel; 

Tuua välja surnud elavad ja surnud elavad välja tuua. 

Ja kellele siis konto ilma ette anda."  

(Koraan: 3/26-27) 

Paljudel juhtudel, paha on näinud paha, sest on vähem hea, võrreldes on olukord parem; Kuigi see 

paha olukord on sisuliselt hea ja rahuldav. Näiteks, kui isik, kes omab 100 korterid kaotab maavärina 

tõttu neist 90, ta võib olla väga õnnetu. Paljud inimesed oleks väga hea meel, kui nad kuuluvad ainult 

ühes korteris. 



Teatud juhtudel asju, mida me näeme kurja võib enamasti hea. Palju asju, mida me näeme, kui halb 

võib toota palju positiivseid tulemusi. Näiteks mõned õpilased võib ebaõnnestuda mõned eksamid 

õudusunenägu. Aga kui seal oli eksamid ei ole oht, siis ebasoodsas olukorras noorte 

haridustulemuste oleks vähem rahuldavad. See asjaolu viitab järgmine salm: 

Aga võib-olla sa vihkad asi ja see on hea teile; ja võib-olla sa armastad asi ja see on halb teie jaoks. Ja 

Jumal teab, kui te ei tea. 

(Koraan: 2/216) 

Subjektiivne, paljudel juhtudel on paha või hea. Ülim hüve või midagi evilness määratakse kindlaks 

vastavalt üks, kes on kõik teab. 

Ka puudusi, on meil inimestena, sest teatud juhtudel võib tunduda palju hullem, kui nad tegelikult on. 

Kui me näeme, et on süütu laps sureb, meil võib olla väga lootusetu, sest me ei saa luua; Aga Jumal 

on väga lihtne teda uuesti luua.  

Rühma kurja koosneb inimestele nagu mõrvad, Pettused, röövimised tahtlikult toimepandud 

kuriteod. Kurja nende hulgast, mis ei ole tasakaalus, selles maailmas on saada täielikku hüvitist, ja 

pärast kohtuotsuse päev ja ülejäänud luuakse nii kurjategija ja ohver. Seal on viide sellele järgmine 

salm: 

Ja me paneme kaalud Euroopa ülestõusmise päeval, nii et ükski hing koheldakse ebaõiglaselt üldse. 

Ja kui on olemas [isegi] sinepi seemne kaal, me toome selle edasi. Ja piisavalt on meil raamatupidaja. 

(Koraan: 21/47) 

Niisiis, näiteks üks võib öelda, et Jumal peab võimaldama, et inimene varastab hea keegi teine. Kui 

see varastada peetakse kogu lugu, siis kindlasti oleks see täiesti alusetu. Siiski ei ole kogu lugu. Selline 

olukord tekib sest Allah volitatud inimestega ja andis neile vabadus valida oma individuaalseid ja 

sotsiaalseid otsuseid. Nii et need kurjad teod kuuluvad inimestega ja nad on tagajärjed. Jumal on 

kehtestatud karistused selliste tegude suunistena, mis on meile selles elus. Teiselt poolt, edaspidi 

nimetatud ülaltoodud salmis tasakaalu täielikult luuakse. Nii, et kogu pilt on ilus ja tasakaalustatud, 

kuigi väike osa, mida me näeme võib mõnikord tunduda inetu ja tasakaalustamata. 

Nii, et kaalutlused piiratud või subjektiivne seisukohast võib olla eksitav kurja suhetest ja Jumal. 

Seoses sellega on hea ja kurja, mis on meile kõigile olulised tuleks kindlaks määrata olukord meie 

suhted Jumal. Näiteks isik, kes on suur heaolu teatud ajal, kuid Jumal oma suhetes halvas korras võib 

mitte pidada tegelikult olukord hea. Samuti isik, kellel on tõsiseid terviseprobleeme, kuid kes on head 

suhted Allah on tegelikult olukord hea. Peale meie suhte probleeme Jumal kõik mured on ajutised. 

Järgmised salmid, mida me näeme näide selle fakti kohta: 

Tõepoolest, Qarun oli inimesed, Moosese, kuid ta ei tyrannized neid. Ja me andsime talle aarded 

mille võtmeid oleks koormus bänd tugevad mehed; seejärel oma rahvale, ütles talle, et "ei ole exult. 

Tõepoolest, Jumal ei ole nagu on exultant.  

Kuid otsima läbi see, mida Jumal on andnud teile, kodus edaspidi; ja ärge unustage [veel] [käesoleva] 

maailma osa. Ja teha head, nagu Jumal on teinud teile hea. Ning soovivad, et maa ei ole 

korruptsiooni. Tõesti, Jumal ei ole nagu corrupters."  



Ta ütles, "Ainult anti mulle see tõttu on mul teadmised." Ta ei teadnud et Jumal oli hävitatud enne 

teda põlvkondade neile, kes on suurem kui tema võimu ja suurem [akumulatsioon rikkuse]? Kuid 

kurjategijad, umbes nende patud ei paluta [142] .  

Nii ta tuli välja tema inimesed enne oma ehted. Need, kes soovitud maise elu ütles: "Oh, tahan, et 

meil oli nagu mida anti Qarun. Tõepoolest, ta on üks suur varandus."  

Kuid need, kes anti teadmisi, ütles: "häda teile! Jumal tasu on see, kes usub ja õiglus ei parem. Ja 

ükski ei anta välja arvatud patsient."  

Ja me põhjustab maa alla neelata teda ja tema kodu. Ja oli tema jaoks ei ole firma abi ta ei ole Jumal, 

ega ta neid, kes end kaitsta [võiks].  

Ja need, kes oli soovinud jaoks oma positsiooni eelmisel päeval algas öelda: "Oh, kuidas Jumal 

laieneb, kellele ta tahab tema teenistujate ja piirab see! Kui ei, et Jumal oli antud meile kasuks, ta 

oleks põhjustanud see meid alla neelata. Oh, kuidas selle uskottomille ei õnnestu!"  

(Koraan: 28-76-82) 

Seetõttu, kui üks väidab, et Jumal ja järgib tema juhtnööre, kõik on tema jaoks hea. Nagu on öelnud 

Koraanis:  

Mis on sulle hea on Jumal, kuid mida tuleb sulle kurja, [O mees], on ise. 

(Koraan: 4/79) 

Inimeste vaatenurgast, kui meil on teatud tugevus, teatud väärtusi ja kui me usaldame Jumalat, asju, 

et me arvame nii negatiivne meile esimesest silmapilgust, teeb meid tugevamaks. Näiteks oletame, et 

keegi oli terviseprobleem ja ta on kannatlik ja Jumal palub abi. Sel juhul tekib tugevam seos teda ja 

Jumal ja Allah hindan seda ja suurendada oma paradiisi oma kraadi. Sellised mured aktiveerida, 

suurendada ja teha esile meie sisemist pädevust kahju, kannatlikkust ja meie armastust Jumala ja 

teiste jaoks. Aga loomulikult ei saa sellist mõju kõigile sama. Mõned lähevad Jumal vastu kuna 

sellised sündmused nagu siis, kui nad on paremad kui teda. Nii et selliste sündmuste toimib samuti 

testid. See on lühidalt kirjeldatud järgmised salmid:  

Ja me kindlasti testida te midagi hirmu ja nälja ja kaotus rikkuse ja elu ja puuviljad.  

Aga rõõmusõnumit anda patsiendile, kes ütlevad, kui katastroof, "tõepoolest me kuulume Jumal ja 

tõepoolest temale me tagasi."  

Need on need, kellele on õnnistusi oma Issanda ja halastuse pärast. Ja see on neile, kes on 

[õigustatult] giidiga.  

(Koraan: 2-155-157) 

8.5 MILLISED ON PEAMISED ERINEVUSED ISLAM JA KRISTLUS? 

Allikas sõnumeid prohvetid Muhammad, Mooses ja Jeesus Kristus (rahu olgu nendega) on sama, 

essentsid kirjadest on sama [143]. Aga tänapäeva mainstream Judaism ja kristlus erinevad teataval 

määral Moosese ja Jeesuse Kristuse Algne õpetus (rahu olgu nendega). Seepärast on islami ja nende 



religioonide vahel erinevusi. Ja nagu me näeme järgmine salm, Islam kutsub juudid ja kristlased väga 

sisuliselt need sõnumid: 

Öelda: "O inimesi Pühakirja, sõna, mis on ühine meiega tulla ja teile, et me ei kummarda Jumalat, 

välja arvatud ja ei seosta midagi teda ja ei võta ühe teise isandaid, selle asemel, et Jumal." Aga kui 

nad pöörduvad ära, siis ütlen, "Tunnistan, et meil on moslemid [esitades teda]."  

(Koraan: 3/64) 

Nii et järgmised osad me selgitada peamised erinevused tähtsamates põhineb: 

8.5.1 JUMAL 

8.5.1.1 JUMALA ATRIBUUDID 

Kristlus Jumala arusaam on järgmine: Jumala mõiste on kolm inimest, kes on öelnud, et üks. Mõned 

kristlased aru see kolmest osast, mis moodustab terviku. Mõned neist aru, nagu üks Jumal, millel on 

kolm. Mõned neist aru nagu Jumal, kes on ajutiselt ümber inimene [144]. Mõned neist aru, kui kolm 

inimest, kes on sama eesmärk [145]... Kahest osast või selle ühtsuse vormid on mehed, sarnane 

inimeste ja esindatud üldiselt nii valged inimesed teatud vanuses. Teine on kummitus. Vähemalt üks 

neist lähtub teine, kuigi nad on kõik primordial; mõne jaoks on nende seas ei ole järjestikune 

prioriteet. Üks neist sündis ja suri. See surm juhtus nii, et seal on ja nii, et Jumal on inimestega 

salvestada patust. Seal on muud ühisjooned, mis see Jumal mõned osad ja muud olendid, nagu 

võttes osad, nagu silmad, kõrvad, nina, massi vahel...  

Vastavalt islami Jeesus-Kristus (rahu olgu temaga) ütles kunagi selliseid asju. Ta õpetas samamoodi 

nagu Muhammad (rahu olgu temaga). Vastavalt Islam, Jumal on üks. Ta ei koosne vormid, versioone 

ja eri isikud. Ta on erinevalt midagi. Ja Islam, Jumal on kõikide Issand, ta ei ole inimene, ta on kõik 

maailma Jumala. Ta on Jumala ant, aga ka tema on kõik galaktika Jumal ja ta ei ole mees ega naine. 

Ta on kaugemale sellest, mida me ette kujutada. Me ei saa teda võrrelda inimene. 

Järgmine salm lükkab Jumal selgelt Kolmainsuse: 

Nii usuvad Jumalat ja tema inglid. Ja ei saa öelda "Kolm"; loobuma on parem teile. Tõepoolest, Jumal 

on ainult üks Jumal. Ülendatud on ta kohal olles poeg. 

(Koraan: 4/171) 

8.5.1.2 SUHE JUMALAGA 

Teisest küljest, kristlus Jumal on inimestel teatud viisil tagasihoidlikuks. Kristlus Jumala ohverdusi 

tema poeg on inimestele. 

Judaism ja kristlus on orgaaniline suhet Jumalaga, juudid ja kristlased. Kuid vastavalt Koraan, ega 

juudid ning kristlased on mis tahes õigused või kõik erilised suhted Jumal. Järgmine salm selgitab 

seda:  

Aga juudid ja kristlased ütlevad,  

"Meil on Jumal ja tema armastatud lapsed." 



Öelda: "Siis miks ei ta karistada teile oma pattude eest?" 

Pigem olete inimeste hulgast, ta on loonud. Ta andestab, keda ta tahab ja ta karistab, keda ta tahab.  

Ja Jumal taevas ja maa peal võim kuulub ja mis iganes on nende vahel, ja talle on sihtkoht [lõplik].  

(Koraan: 5/18) 

Kristlus on edu Jeesuse Kristuse läbi (rahu olgu temaga). Kuid vastavalt islami puuduvad objektiivsed 

kriteeriumid, mis peavad olema täidetud selleks, et olla edukas, nagu on selgitatud järgmine salm:  

See ei ole kooskõlas [moslemid] oma soove ega neile rahva raamatu [juudid ja kristlased];  

Igaüks, kes töötab paha, kas selle registreerimiskohas on sellest ja ta ei leia abistaja peale Jumal ega 

kaitsja. 

(Koraan: 4/123) 

8.5.2 PROHVET 

Vastavalt tänapäeva mainstream kristlus Jeesus-Kristus (rahu olgu temaga) on Jumal. Judaism on ta 

vale prohvet ja valetaja. Vastavalt islami, ta on inimene ja Jumal ja Messias, nagu on selgitatud 

järgmised salmid sõnumitooja:  

Kindlasti on need disbelieved, kes ütlevad, et Jumal on Kristuses, Maarja poeg. Öelda, "Siis kes võiks 

takistada Jumal üldse, kui ta kavatses hävitada Kristus, Maarja, poeg või ema või kõik maa peal?" Ja 

Jumal kuulub võim taevas ja maa ja iganes on nende vahel. Ta loob, mida ta tahab, ja Jumal on üle 

kõik asjad, mis on pädev.  

(Koraan: 5/17) 

 

Taevas peaaegu sellest rebeneda ja maa lõheneb avatud ja mägedes kokkuvarisemist on häving, et 

nad atribuut on Beneficent poeg.  

Ja see ei ole asjakohane, Beneficent, et ta peab võtma poeg.  

(Koraan: 19/90-92) 

 

Messias, Maarja, poeg ei olnud aga messenger; [muu] Inglid on enne teda edasi. Ja tema ema oli tõde 

toetaja. Nad mõlemad on kombeks süüa toitu. Vaata, kuidas me teeme selgeks neile märgid; siis 

vaata, kuidas nad on pöörduvad.  

(Koraan: 5/75) 

Jeesus-Kristus avaldused (rahu olgu temaga) John/12/49-50 teha selgeks, et ta ütles, et ta oli 

messenger. Need salmid selgelt ütleb ta et: ta ei ole rääkinud ise, kuid Jumal, kes saatis ta andis talle 

käsu, mida öelda ja mida rääkida. Ja et ta räägib, mida iganes, ta räägib nii nagu Issand on öelnud 

talle. 



Taas näeme 11/John/17, Jeesuse Kristuse suhe (rahu olgu temaga) Jumal on tema enamasti võrdkuju 

ja nende ühtsus on nii tema kuulekus oma isanda ühtsus: see salm, ta küsib Issand kaitsta usklikud 

oma nime nii, et neil võib olla üks, nagu tema ja Jumal on üks. 

Vastavalt islami, prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) on ainult inimene nagu meil, nagu selgelt ja 

lühidalt selgitada järgmine salm: 

Öelda, (O Muhammad) " ma olen vaid inimene nagu sina, kellele on selgunud, et teie Jumal on üks 

Jumal. Nii et kes oleks lootust oma isanda kohtumine lasta tal teha head tööd ja ei seosta oma isanda 

kummardamise keegi. "  

(Koraan: 18/110) 

Inimene on nagu on, kui me võrdleme maa; maa on nagu on, kui me võrdleme seda Päikesesüsteemi. 

Meie Päikesesüsteem on nagu punkt, kui me võrdleme seda meie galaktika. Meie galaktika on nagu 

on, kui me võrdleme seda miljarditest galaktikatest, mis seni on avastatud. Ja kõik need galaktikad on 

võib-olla nagu punkti meie space-time ja meie universumis. Ja meie space-time on võib-olla nagu 

punkt, kui me võrdleme ka space-times ja maailmankaikkeuksia et Jumal loonud. Ja kõik need on 

palju väiksem kui punkti, mida Jumal võib luua ja säilitada võrreldes. Niisiis, kuidas on see võimalik 

määrata sarnasust Jumal ja inimene, kes on nii nõrk, mida Jumal on loonud võrreldes? Ja kuidas 

inimene võib öelnud, et tema poeg? 

Lisaks, vastavalt Koraan, Jeesus (rahu olgu temaga) sai samuti surma ega risti [146] nagu on 

selgitatud järgmised salmid:  

Ja oma uskumatus ja nende vastu Mary öeldes suur halvustamiseks,  

Ja [] nende ütlus "tõepoolest, me tapsime Messias, Jeesuse, Maarja, sõnumitooja, Jumala poeg." Ja 

nad ei tapnud teda, ega ei nad risti Aga see tundus nii neile. Ja tõepoolest, need, kes erinevad üle on 

kahtlust. Neil ei ole teadmisi sellest, välja arvatud järgmised eeldus. Ja nad ei tapnud teda teatud. 

(Koraan: 4/156-157) 

8.5.3 METOODIKA 

Peavoolu kristlased usuvad kolmainsus tekitab küsimusi, nagu: kui Jumal on isa tal nii hästi [147]ema? 

Kui on olemas isa Jumal, siis kes on see isa isa? Kes koordineerib isa ja poja vahel, eriti kui seal on 

konflikte? Kui nad on sama põhjus, miks kolm inimest? Kui nad ei ole sama, kuidas on nad üks...? Kui 

seal on rohkem kui üks osa või vormide Jumal kuidas me teame, et seal ei ole neljas osa vormi või 

teine Jumal? Kes lõi nina, silmad... ja Jeesuse (rahu olgu temaga)? Kas nad on self-creator ja kui, siis 

millist protsessi kaudu? Kui need on self-creator, siis miks oleks me usume Jumalasse, kui me näeme, 

et sarnaseid asju universumis?   [148]  

Sellised küsimused on väga kriitiline, mis on seotud metoodika inimese, kes valib religiooni. Need 

küsimused on olulised, mis on seotud väga sisuliselt "Jumala" mõiste. Näiteks, kui keegi usub, et 

tema t-särk on Jumal, siis ilmselt mida ta tähendab Jumala mõiste oleks hoopis teistsugune kui see 

mida moslem või kristlik – Jumala mõiste. Nii see inimene on Jumala mõiste on vabatahtlik 

kontseptsioon koos mingit selgust. Niisiis, ta on viinud ta märgib universumi ja loogiline protsess. 



Kui üks ei saa selgitada ise sellised küsimused ühtne loogika abil, siis ta võtab endale vastuseid ja usk 

ilma küsitlemise, nimelt lihtsalt läbi dogma [149]. Nii et kui on seadmata kahtluse alla, siis miks ei ole 

ta valida teise usu või uskumatus seadmata kahtluse alla? Siiski peaaegu iga moslemi usub islami, et 

ta tuleks ja suudab kaitsta oma veendumuste loogika abil nagu Koraanis. 

8.5.4 PÜHA RAAMATUD 

On vana ja uue testamendi ennustused tuleviku kullerid ja teated Jumal. Näiteks vana testamendi 

Moosese/18/18-19 / loeme: "ma tõstab neid üles Prohveti nende vendade seast meeldib sulle ja 

paneb mu sõnu oma suhu; ja ta räägib neile kõik et annab käsu talle. Ja see peab läbima, et igaüks, 

kes ei ole kuulda minu sõnu, mis ta räägib minu nimel, mul on vaja see teda."  

Ja Uues Testamendis / John 16-12-13 Jeesus-Kristus (rahu olgu temaga) ütleb: Mul on veel palju asju, 

et ütlen teile, kuid te ei suuda neid praegu. Howbeit kui ta vaim on tõde [150], on tulnud, ta annab 

sulle arvesse kogu tõde: sest ta võtab sõna ise; Aga üldse ta ei kuule, et ta räägib: ja ta näitab teile 

asju tulla.  

Jah, see oli selge Jeesuse Kristuse sõnad (rahu olgu temaga) oli vaja tulevikus jumalik sõnum ja ka 

tulevikus Messengeri [151]. Seda sõnumit Jeesuse Kristuse (rahu olgu temaga) ei ole täielikult 

esitatud tema ühenduse [152]. Juudid, kes Messias tulema ka veel oodata on suurt asja, mida tuleb 

täita; nii et juudid ka Judaism ei ole valmis veel. Siiski on prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) 

Jumal sõnum on lõpule viidud inimkonna kõige selgem ja kõige täiuslikum näeme järgmisi Salme: 

Sel päeval ma on loonud teie jaoks teie usk 

Ja teie, minu kasuks 

Ja on heaks kiidetud 

Islam on religioon. 

(Koraan: 5/3) 

 

Muhammad ei ole isa [mis tahes] ühe oma meest, aga [on] Messenger Jumal ja Viimane prohvetite. 

Ja Jumal on kõik asjad täielikult teadlik [153] . 

(Koraan: 33/40) 

Niisiis, kuna Koraanis on viimane jumalik sõnum, erinevalt eelmise Püha raamatud, Jumal annab 

garantii, et ta kaitseb:  

Tõepoolest, see on me, kes saatis Koraanis ja tõepoolest, meil on oma eestkostja. 

(Koraan: 15/9) 

Ja ajalooliselt oli kaitstud. Täna on meil üks Koraan, igal pool, mis on originaalkeeles, mis selgus. Aga 

näiteks on võimalikult kiiresti kättesaadavaks koopiad uue testamendi Kreeka keeles. Aga Jeesus 

Kristus (rahu olgu temaga) rääkis sisuliselt aramea ja võib-olla mõned heebrea keeles. Igaüks, kes on 



töötanud tehnilised tekstid erinevates keeltes oleks tean väga hästi, kui palju see on kriitilise 

tähtsusega on teksti originaalkeeles, selleks, et uurida nõuetekohaselt oma mõtte. 

8.5.5 LUBATUD HÄLVE 

Kristlased leiavad enamasti prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) on valetaja ja vale prohvet. 

Juudid leiavad enamasti prohvetid Jeesuses ja Muhammad (rahu olgu nendega) valeprohveteid ja 

valetas. Moslemid usuvad, prohvetid, Mooses, Jeesus ja Muhammad (rahu olgu nendega) nagu õige 

ja respect-worthy kullerid Jumal. Peale selle usuvad neid on nõue on moslem.  

Judaism paneb rõhku rahvas; Kristlus rõhutab isiku ajaloos. Enne neid olid teiste rahvaste ja isikud. 

Kuid islami sõnumit pole algne sõnum, ei ole kohalikku sõnumit ja see on universaalne; ja prohvet 

Muhammad (rahu olgu temaga) ei ole originaal messenger, uus usk, nagu on rõhutatud järgmine 

salm: 

Öelda: "Ma ei ole innovatsiooni seas inglid, ega ei tea mis toimub minuga või teiega. Ma ainult seda, 

mis on ilmnenud järgi mulle, ja ma ei ole aga selge warner." 

(Koraan: 46/9) 

8.5.6 ELUVIIS 

Islamis ei ole vahendaja Jumal ja üksikisiku vahel. Jumal on ka läheduses. Ta on lähemal igaüks, isegi 

kui tema vanemad. Seetõttu on islamis ei ole vahendaja usuliste klass. Nii näiteks kui imam ei esine 

mošee, insener, kes teab, kuidas palvetada võib põhjustada palve. Keegi ei saa väita, et on Jumala 

silmis mingeid privileege. Väita, et see on suur patt. 

Seega ei ole munklus Islam. Tegelikult, kui oleme informeeritud järgmine salm, kui munklus pole 

kristlus väga päritolu: 

Siis me saadetakse pärast nende jälgedes meie kullerid ja [neid] järgida Jeesuse, Maarja, poeg ja 

andis talle ka evangeeliumi. Ja meil on paigutatud südamed neid, kes teda järgis, kaastunde ja 

halastuse. Kuid munklus, mida nad ise leiutanud, me ei ole ette: [me käskis] ainult otsib hea Jumal 

rõõmu; kuid nad ei järginud seda nõuetekohaselt järgides. Nii andsime need, kes uskusid, nende seas 

oma tasu, kuid paljud neist on väljakutsuvalt sõnakuulmatud.  

(Koraan: 57/27) 

Nagu me näeme järgmisi Salme ka usuliselt kõige tähtsam päev, nädal, moslemid on soovitatav, et 

minna oma töö peamised palve, mis kestab umbes pool tundi pärast: 

O teile, kes on uskunud, kui kõne on tehtud, on palve päeval, reedel, siis jätkake mälestuseks Jumal ja 

jäta kaubandust. Mis on parem teile, kui sa vaid teaksid. 

Ja kui palve ei ole sõlmitud, jooksul maa laiali ja taotleda Jumala halastus ja meeles pidada, Allah 

sageli, mis võib olla edukas.  

(Koraan: 62/9-10) 



Siiralt loetakse isik, kes ei oma tegevuse õige ja lihtsalt viisil kavatsusega saada rõõmu, Jumal. See 

avaldus prohvet Muhammad (rahu olgu temaga) on hea märk, selles osas: "prohvetid, mis on tõene 

ja aus kaupmees tõesed isikute ja märtrite päev ning kohtuotsus [154]kohta." , Islami ilmalik ja 

religioosne elu on ühendatud. 

Samal ajal ei ole religioosne klassi ja munklus islamis, igaüks peaks on tugev seos Jumal. Sagedased 

päeva palved on selles suhtes hea näide.  

Lunastus kristluses on arvatavalt Jeesuse Kristuse läbi (rahu olgu temaga). Nii näiteks isik, kes teeb 

kurja tegusid, kuid usub Jeesusesse Kristusesse (rahu olgu temaga) on Jumal, on olukord parem kui 

keegi, kes usub vaid seda Jumalat kui Allah ja teeb häid tegusid. Nii tehes häid tegusid toime on 

piiratud kristlus.  

Kristlus on uskunud, et teatud inimesed on vahendaja Jumala ja teiste vahel. Kristlus on algse sellega 

et Jumal ohverdanud oma poja ja/või sai inimene, et päästa inimkond. Teisest küljest, teatavad 

nimetused on praktika, kus inimesed tunnistavad oma patte teatud inimesed andeks, et 

ülestunnistus. Aga Islam, on Jumal ja üksikisiku vahel ei ole vahendaja. 

8.5.7 ORIGINAL SIN 

Kristlus on original sin usk. See usk on järgmine: esimene mees ja naine toime pandud patt. 

Järgmised põlvkonnad päri, et patt. Eemaldada, et patt on vaja ohverdada. Et päästa inimene, keda ta 

armastas palju, Jumal andis tema poeg nagu ohverdada. Nii tema poeg tänu inimestele saad lahti 

patt. 

Vastavalt Islam on pärispatu mõiste ei ole vastuvõetav: esimene mees ja naine pattu teinud. Aga nad 

palusid andeks sest et patt ja Jumal andestas neid. See viitab järgmine salm: 

Siis Adam sai tema [mõned] Issanda sõna, ja ta võttis tema meeleparandus. Tõepoolest, see on tema, 

kes on Meeleparandus, on Merciful vastuvõtmine. 

(Koraan: 2/37) 

Nii ei ole patt, teised olevat pärinud.  

Lisaks islami patud ei ole päritud. Nii et iga laps on sündinud puhas ja puhas pattudest, mis 

vanematega võib olla toime pandud. Koraan Jumal andis palju näiteid sellega seoses: näiteks prohvet 

Abraham (rahu olgu temaga) oli Tyro poeg, üks uskmatu; Prohvet Noa poeg (rahu olgu temaga) on 

uskmatu oli.  

Jumal ei ole vaja anda mis tahes ohverdama, et keegi andeks. Nii kaua, kui inimene siiralt küsib 

andestust, kahetseb oma pattu, üritab tühistada oma halvad teod, tehes häid tegusid ja parandab 

ennast, ta võib olla andestada Jumal. Üks tema nimed on esitatud Forgiver.  

Teisest küljest islami keegi kannab koormust veel üks seni, kuni puudub seos põhjuse ja tagajärje. Nii 

et, Jeesus (rahu olgu temaga) on kohustatud kandma pattudes teisi. 

8.6 ON OLEMAS MIS TAHES ETTEKUULUTUS EELMISE PÜHA PROHVET MUHAMMAD RAAMATUID? 

KUI SEAL ON, MIS SEE ON? 



Need, kellele andsime pühakiri teavad teda, kui nad teavad oma poega. Aga tõepoolest, neist pool 

varjata tõde, kuigi nad teavad, et [see]. 

(Koraan: 2/146) 

 

Nii et kui teil on kahtlusi, [O Muhammad], sellest, mis meil on näidanud, siis küsi nendelt, kes enne 

kui Pühakirja lugemise. Tõde on kindlasti tulevad teile, teie Issandat, nii et kunagi kahtlejaid seas.  

(Koraan: 10/94) 

On vana ja uue testamendi, on paljud prophesies kohta prohvet Muhammad, nagu Jumal on Koraanis 

selgitab. Vana ja uue testamendi on kirjutatud palju sajandeid enne prohvet Muhammad (rahu olgu 

temaga) oli sündinud. Isegi tänapäeva unoriginal ja kaudne versioonid, need Püha raamatud meil 

võib näha paljud neist. Mõned need prohveteeringud on järgmised [155] : 

8.6.1 ASJAKOHASE TEABE PROHVET MUHAMMAD JA KORAANIS IN MOOSESE/33 

Järgmised salmid, näeme viite Mooses ise, et Jeesus ja Muhammad (rahu olgu nendega.) ja nende 

asukohad. Seoses prohvet Muhammad (rahu olgu temaga), seal on ka viide prohvet Muhammad 

meka vallutamist ligikaudu 10 000 oma sõpradega. Jälle järgmised salmid on viide seadusele prohvet 

Muhammad (rahu olgu temaga) - seadus, mis põhineb Koraanis - tõi. 

Salme Moosese 33/1-2, on järgmised: ja see on õnnistus, wherewith Moosese mees Jumal õnnistas 

Iisraeli lapsed enne tema surma. Ja ta ütles: Issand tuli [156] Sinai ja tõusis Seir neile; ta shined edasi-

mount kõrbes, ja ta tuli kümme tuhat pühade: alates tema parem käsi läks neil tuline õigus.  

Piibel teatab ja kinnitab, et prohvet Mooses sai Jumalalt Mount Sinai paljastusi   [157] et Jeesus 

Kristus elas ja paljastusi ja Juuda Jumalalt saadud kindlaks ka mount Seir   [158] ; ja prohvet saaks 

paljastusi piirkonnas kõrbes kattub ka tänapäeva meka (samuti Bacca Koraan kirjalik) koos Jumal, ja 

et ta saavutada suur edu 10 000 inimest ja et ta toob seadus. Me näha, et Jumal sära tegusõna on 

kasutatud viimase sõnumi, samal ajal kui Mooses ja Jeesus verbiga "tule" ja "tõus" vastavalt 

kasutatud. Tegusõna sära kasutamine meenutab meile Jeesus selgitab nagu "Ta juhendab teid 

võetakse kogu tõde" Johannese evangeelium salmis 16/13 ettekuulutus. Jälle see meenutab meile, 

Jumal annab Koraan, et ta kaitseb Koraan, see raamat on manifest kõigile garantii. 

Järgmine salm Habakuk 3/3 ka seal on ilmutus, mis on pärit piirkonnast kõrbes viide. 

Habakuk 3/3 salmi on järgmine: Jumala tuli Temanja Püha ühe alates mount kõrbes. Selah. Tema 

auks kaetud taeva ja maa on täis tema au [159] . 

8.6.2 ASJAKOHASE TEABE PROHVET MUHAMMAD IN GENESIS 21-9-21 JA GENESIS 17-19-20 

Eespool me rõhutada punkt, et Jeesus Kristus on pärast on suurem täitmise osas Jumal teatis. Allpool 

me link selle täitmist täpsemalt, et prohvet Muhammad tänu osa teabest, mis on Piiblis leiame: 

Järgmine salmide Piibli, näeme, et koht, kus oli väljakujunenud Ismael oli kõrbes. Jumal ütleb jälle 

järgmised salmid, et Jumalalt Ishmael teeb rahvas. Täna on ei ole teada rahva Ismael kui vastavalt 

islami teada ühe ühenduse. Vastavalt Araabia poolsaare ajaloo elanud Ismael meka ja Muhammad 



tulid Ismaeli järeltulijad (rahu olgu nendega) ja elasid samast piirkonnast. Palju jäänuseid ja asukohad, 

Mecca, teades, et on olemas tänu tugeva traditsiooni salvestus on sugupuude Araabia toetab seda 

väga selgelt. Seega me teame selgelt, et prophetship prohvet Muhammad, kes elas kõrbes piirkonnas 

ja tema saavutusi kattuvad väga hästi järgnev prophesies.  

On selge, Genesis 21/9-21, et koht, kus Ismael prohvet Muhammad esivanem elas nimetatakse 

kõrbes järgmised salmid   [160] .  

Need salmid on järgmised: Sarah ja nägin Hagar Egiptuse, mis ta oli sündinud Aabrahamile, pilkav 

poeg. Mispärast ta ütles Aabrahamile, selle bondwoman ja tema poeg purskas: see bondwoman 

poeg peab olema pärija, mu poeg, isegi Iisaki. Ja asi oli väga raske vaatepilt Aabrahami poja. Ja Jumal 

ütles Aabrahamile, lase tal ei ole su silmist tekitamine, sest poiss, ja kuna su bondwoman; Kõik, mis 

sulle on ütles Sarah, võtke kuulda tema häält; Isaac on sinu seeme nimetatakse. Ja ka poja ning 

bondwoman ma teen rahvas, sest ta on sinu seeme. Ja Aabraham tõusis hommikul vara, ja võttis leib 

ja pudel vett, ja andis Hagar, paneb ta oma õla ja lapse juurde ja saatis ta ära: ja ta kaldus ja käis 

Beersheba kõrbes. Vett kulus pudelis ja ta enamus lapse põõsaste alla. Ja ta läks ja istus tema ette 

vastu talle hea võimalus ära, sest see oli tulistas vibu: ta ütles, siis mina ei vaata lapse surma. Ja ta 

istus talle vastu ja tõstke oma häält ja nuttis. Ja Jumal kuulsin häält poiss; ja Jumala ingel, kes kutsus 

Hagar taevast ja ütles talle, mida aileth sulle, Hagar? Ärge kartke; sest Jumal on kuulnud häält, kui ta 

on poiss. Tekivad, tõstke poiss ja hoidke teda su käsi; sest ma teen ta suureks rahvaks. Jumal avas 

tema silmad ning ta nägi hästi vett; ja ta läks, ja veega täidetud pudeli ja andis poiss juua. Ja Jumal oli 

poiss; ja ta kasvas, ja nagu isast Ainusündinu kõrbes ja sai Ambur. Ja ta on elanud kõrbeskõrbes: ja 

tema ema võttis ta naine Egiptuse maa välja. 

Salme Genesis 17/19-20 toetab ka prohvet Ismaeli järeltulijad on olulisi saavutusi. Need salmid on 

järgmised:  

Ja Jumal ütles Sarah su naine kannab sind poeg tõepoolest; ja sa pead helistada oma nime Isaac: ja 

ma minu pakt on igavene pakti teda ja tema seeme talle järele. Ja Ismael, nagu olen kuulnud sind: 

Vaata, on teda õnnistatud ja muudab ta viljakaks ja korrutada talle äärmiselt; kaksteist printsid ta 

beget, ja ma teen ta suureks rahvaks.  

8.6.3 ASJAKOHAST TEAVET LÕPLIK PROHVET AS KIRJELDATUD JESAJA 42-1-12 

Järgmised salmid me näeme veel üks ennustus umbes messenger kandjad teise riigi õigust. Kindlasti 

ei olnud Jeesus Kristus kaasas uus seadus. Järgmised salmid me näeme ka, et see prohvet toob 

sõnumi nimetatakse "Uus laul", see vastab täiesti Koraan ja selle sagedased ettekandmine muusika. 

Jälle järgmised salmid me näeme, et see messenger on seotud Kedarasukoht [161], poeg Ismael. Jälle 

me vt viide valju kiidulaulu ja kõnede aruannete palvetele "nende linnad Tõstke oma hääle", "lase 

elanike laulma rock, lasin ülevalt mägedest karjuda". Ja kõike muud järgmised salmid vastavad 

prohvet Muhammad saavutusi. 

Salmid Jesaja 42/1-12 on järgmised : Vaata mu sulane, kelle ma hoidma; minu valida, kellega mu hing 

delighteth; Ma panen oma vaimu [162] talle: ta peab esile tuua kohtuotsuse paganate [163]. Ta ei 

nuta, ega tõstke ega põhjustada tema häält kuulda tänaval. Muljutud pilliroo peab ta mitte murda 

ning keelatud lina ta ei jahutuse: ta esile tuua kohtuotsuse tõe juurde. Ta ei suuda ega julge, kuni ta 

on määratud kohtuotsuse maa: ja saarte peab ootama oma õigust. Nõnda ütleb Issand, Jumal, kes on 



loonud taeva ja venitatud ta, mis levis edasi maa, ja mis tuleb sellest välja; ta selle andis , ja need, mis 

rahvale, et kõndida seal hinge: ma Issand on kutsunud sind õiglus, ja näidatakse su käsi ja hoida sind, 

ja annab sulle pakti inimesi kerge paganate; Avama Pimedate silmi, vangide vanglas, ja need, mis 

istuvad pimeduses vangla majast välja tuua. Mina olen Jumal: see on minu nimi: ja minu au on ma ei 

anna, et ega minu kiitust Dubai pilte. Vaata, endine asjad on jõudnud läbida ja uusi asju ei kinnitan: 

enne kui nad kevadel edasi-ma ütlen teile neid. Laulda Issandale uus laul ja tema kiitust end maa, te, 

mis lähevad alla, mere ja kõik, mis on saarte ja nende elanikud. Lase kõrbes ja nende linnade Tõstke 

oma hääl, et Kedar elavad külades: lase elanike rock laulda, andke neile karjuda ülaosas mägedes. 

Lase neil anda au Issandale, ja tunnistada oma kiitust saartel.  

Järgmine salm näeme viide Kaba Mecca või Bacca, läbi seal palverännak ohvreid. Me näeme ka seda, 

et Jumala au maja on seotud Kedar ja NebaiothIsmael kaks last.  

Salm Jesaja 60/7 on järgmine: Kedar karju peab olema kogunesid sulle Nebaioth jäärade peab 

minister sulle: nad peavad tulevad vastuvõtukriteeriumidega kaevanduse altari, ja ma ülista maja 

oma hiilguses. 

8.6.4 JUHTUB SUUR ARENG JA VÕETAKSE JUUTIDE JUMAL KUNINGRIIGI JA TEISE RAHVA AS ÜTLES 

MATTEUSE 21/42-44 

Salmid pärast Jeesuse Kristuse (rahu olgu temaga) selgelt ütleb, et Jumala juudid võetud ja antud 

mõne muu ühenduse. Me väljendatud varem Moosese 18/18, et Jumal tõstab messenger hulgast ei 

ole juudid, aga juudid vendade hulgast kontekstis. 

Salme Matteuse 21/42-44, on järgmised: Jeesus ütleb neile, kas te kunagi lugeda Pühakirja, saada kivi, 

mis on tagasi lükatud, ehitajad, sama nurga: see on Issand teeb, ja see on imekaunis meie silmis? 

Seega ütlen ma teile, Jumala võetakse sind, ja anda riigile, tuues esile selle vilju. Ja igaüks, kes langeb 

see kivi on katki: aga kohta, mittevastaval see langeb, see on lihvima teda pulber.  

8.6.5 MEKA (BACCA), VIIDE PILGRIMS, MOSLEMID IN PSALM 84/4-7 ZAMZAM, KIIRE JA TUGEV 

KASV NING 

Järgmised salmid on viide meka (mis on kirjutatud ka Bacca Koraan), palverännak, et vesi Zamzam 

Hagar ja tema poeg Ismael (rahu olgu nendega), moslemid tugevdamine ja tugev kasv. 

Salme Psalm 84/4-7   [164] on järgmised: kui õnnelikud on need, kes elavad oma maja, kes te pidevalt 

kiitust. Selah. Õnnelikud on inimesed, kelle tugevus on sa, kelle süda on seatud palverännak. Kui nad 

läbivad Valley Baca, nad teevad seda allikat springwater; isegi sügisel vihma, katab õnnistusi. Nad 

lähevad tugevamaks; iga näib Zion Jumala ees. 

8.6.6 LAIALDASELT TUNTUD ERILINE PROHVET KES TULEVAD PÄRAST JEESUS IN JOHN 1/20-21, 29 

Järgmised salmid me selgelt näha, et oli oodata prohvet, välja arvatud Jeesus Kristus, ja John (rahu 

olgu nendega). Ja see on selge, et prohvet on laialt tuntud ja eriline prohvet temast avaldus 

"prohvet" kasutada.  

Järgmised salmid Jh 1/20-21: ja ta (John) tunnistas ja keelanud mitte; Aga tunnistas, ma ei ole Kristus. 

Ja nad küsis temalt, mis siis? Sa oled Elias? Ja ta ütleb, ma ei ole. Sa oled see prohvet? Ja ta vastas: ei. 



Ja nagu me näeme järgmise avalduse salm Johannese 1/29, Jeesus Kristus oli kohal siis: järgmisel 

päeval John nägi, linased Jeesus tema juurde tulevad. 

8.7 MIS ON IN KANDA PUNKTID MEELES LUGEMINE KORAAN SAMAS? 

Koraanis on looja, kes on kahjustanud üldse, kui me valime järgivad tema juhtnööre, sõna ja kes ei 

saa kasu meie juhindutakse. Koraanis on meie looja kasuks, nagu me näeme järgmine salm: 

Rääkiv (Koraani) ja teie Issand on kõige suur.  

(Koraan: 96/3) 

Ta on andnud meile vabadus valida oma juhiseid, või mitte. Seetõttu on Koraanis juhiseid, kuidas õige, 

mitte kõik. See on märgitud järgmine salm:  

Tõepoolest, Jumal ei ole esitada näide on sääsk, või mis on väiksem kui see tagasihoidlik. Ja need, kes 

oleks uskunud, et tean, et see on nende Issand tõe. Kuid neile, kes ei usu, nad ütlevad, "mida tegi 

Jumal kavatseb seda nagu näiteks?" Ta eksitab paljud sellega ja paljud juhendid sellega. Ja ta eksitab 

ei arvatud väljakutsuvalt sõnakuulmatud. 

(Koraan: 2/26)  

Jumal oli kombeks ühendada kõik inimesed ümber Koraanis, ta võib kergesti teha. Seetõttu on raske 

sellest kasu. Nii υpingute Koraanis, üks peab meeles pidada teatavaid punkte: 

Esiteks ei jäta üks olulisi sõnumeid huvides üksikasjad. Enamik inimesi on kalduvus kaduma 

üksikasjad. Oleme soovitanud Allah on lai nägemus. Seal on viide sellele järgmine salm:  

Ta on, kes on saatnud teile raamat: ta on salmid, [mis] täpselt, nad on sihtasutuse raamat; teised on 

allegooriline. Aga neile, kelle südamed on rikutus järgige osa sellest, mis on allegooriline, keda 

ebakõla ja otsivad oma peidetud tähendusi, kuid keegi ei tea selle peidetud tähendusi, välja arvatud 

Jumal. Ja need, kes on kindlalt maandatud teadmiste öelda: "me usume raamat; kogu see on meie 

Issand: "ja ükski aru sõnum, välja arvatud meeste mõistmist.  

(Koraan: 3/7) 

Seal on palju tõlked Koraani. On tõlgete piiranguid, nagu nad on tõlkinud inimesed. Kuigi nad on 

piisavalt, andes Islam olulisi sõnumeid, aeg-ajalt võivad sisaldada vigu või võivad nad piirata 

tähendusi. Tõlkijad, kes oli tel. D. ja nii edasi võis jääda esialgse teksti olemasolevad andmed. Teisest 

küljest ei ole enamikes keeltes Araabia üksikasjataseme. Näiteks on eri liiki asesõna "nad" Araabia 

keeles käsitletakse iga grupi kaks isast, kaks emast, rohkem kui kaks isast ja emast rohkem kui kaks. 

Kõiki neid erinevaid vorme "nad" on üldiselt kajastatud ingliskeelne tõlge üksnes koos sõnaga "nad". 

Seega tõsine ja üksikasjalik uuring Koraani, üks peaks olema rohkem kui üks tõlge või tuleks kasutada 

selgitus, Koraan, mis sisaldab sõnu, ristviited ja näited etümoloogiate...  

Koraani lugedes üks võtma seda tervikuna. Kuigi iga lause sobib selle kontekstis, seda võib seletada 

ka teise salmi Koraan teises osas. Näiteks lugemine salm, loomine, taevas ja maa kuue päeva jooksul 

võib ajada ühe. Aga järgmine salm lugemisel selgitada päev silmis Jumal ei ole nagu meie päev: 



Koos oma Issanda päev on nagu need, mida te tuhat aastat. 

(Koraan: 22/47)  

Või lugemisel järgmine salm lugeja aru et päev pärast seda, kui Jumal ei ole määratletud ainult enda 

ümber Maa pöörlemist: 

Päevas, mille ulatuses on viiskümmend tuhat aastat tõusta tema Inglid ja vaim. 

(Koraan: 70/04) 
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Tõepoolest, need, kes on uskunud ja teinud õiged teod, nad on paradiis aiad on tagatise 

 

Kus nad kinni igavesti. Nad on soov see kõik üle.  

 

Öelda, "Kui meri oleks tint [kirjutamine] sõnad mu Jumal, merel oleks lõpe enne, kui minu Issanda 

sõnad olid ammendatud, isegi siis, kui tõime nagu seda täiendada."  



 

Öelda: "ma olen ainult inimene nagu sina, kellele selgus, et teie Jumal on üks Jumal. Nii et kes oleks 

lootust oma isanda kohtumine lasta tal teha head tööd ja ei seosta oma isanda kummardamise 

keegi."  

 

(Koraan: 18/107-110) 

  

 

 

 

 

Aeg, mille  

Mees on tõepoolest kahju,  

Välja arvatud need, kes on uskunud ja teinud õiged teod ja teatas teineteisele tõde ja soovitatakse 

omavahel-[kannatlikkust ja visadust].  

(Koraan: 103/1-3) 
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