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3.2.3.2 Υπευθυνότητα
3.2.3.3 Ευτυχία η θεία δικαιοσύνη
3.2.3.4 Κίνητρο για βελτίωση
3.2.3.5 Κίνητρο για σκέψη και επιλέγοντας
3.3 Οι άγγελοι
3.4 Οι αγγελιοφόροι του Αλλάχ
3.4.1 Οι αγγελιοφόροι ως ρόλο μοντέλα
3.4.2 Κάποια αγγελιοφόροι που προέβλεψαν και επιβεβαίωσε
3.4.3 Ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά του οι αγγελιοφόροι
3.5 Τα βιβλία του Αλλάχ
3.5.1 Το Άγιο γενικά βιβλία
3.5.2 Το Κοράνι ορίζει
3.5.2.1 Το Κοράνι ορίζει είναι μια πλήρη καθοδήγηση
3.5.2.2 Προστατευόταν το Κοράνι ορίζει
3.5.2.3 Το στυλ του το Κοράνι ορίζει
3.5.2.4 σε σχέση Το Κοράνι ορίζει είναι ανεπανάληπτος
3.6 Τη μοίρα
3.6.1 Περιγραφή
3.6.2 Συνέπειες του πεπρωμένου για τον άνθρωπο
4 Των στόχων που δίνεται από το Ισλάμ σε ένα ανθρώπινο ον
4.1 Για να λάβετε τη χαρά του Αλλάχ
4.1.1 Το δρόμο για την ευχαρίστηση του Αλλάχ
4.1.1.1 Συμμόρφωσης με τις τιμές της θεϊκής
4.1.1.2Αντικειμενικά μέτρα που πρέπει να πληρούνται για να λάβετε τη χαρά του Αλλάχ
4.2 Να καταλήξουν μόνιμο ευνοεί την του Αλλάχ έκανε ο δίκαιος υπαλλήλων
4.3 Να είναι σε αρμονία με την αλήθεια
4.3.1 Να είναι σε αρμονία με την αλήθεια το τι πιστεύουμε στην

4.3.2 Να είναι σε αρμονία με την αλήθεια το τι λέμε και τι κάνουμε
5 Βασικά στοιχεία της δράσης & πέντε πυλώνες
5.1 Βασικά στοιχεία της δράσης
5.2 Οι πέντε πυλώνες του Ισλάμ
5.2.1 Δήλωση του μαρτυρία της ενότητας του Αλλάχ
5.2.2 Καθημερινές προσευχές
5.2.3 Τακτικά ελεημοσύνη
5.2.4 Νηστεία
5.2.5 Προσκύνημα
6 Τα μέσα προς την επιτυχία
6.1 Λογική
6.2 Ήχου χαρακτήρα
6.3 Τη βοήθεια του Αλλάχ
6.4 Μας προσπάθειες & επιμονή
6.5 Λοιπές σχολές
6.6 Προφανή γεγονότα
6.7 Τα μηνύματα από το δημιουργό του
6.8 Μας κώδικες της αρχικής
7 Συμπέρασμα
8 Ερωτήσεις & απαντήσεις
8.1 Είναι άνδρες και γυναίκες ισότητας στο Ισλάμ;
8.1.1 Που να καλύπτει ορισμένα μέρη του Σώματος
8.1.2 Δικαιώματα των ανδρών να παντρευτεί μέχρι και τέσσερις γυναίκες υπό ορισμένες
προϋποθέσεις
8.1.3 Την κληρονομικότητα των περισσότερο πλούτο για τους γιους και τις συζύγους τους σε
σύγκριση με τις κόρες και σύζυγοι υπό ορισμένες προϋποθέσεις
8.1.4 Η αντικατάσταση του ένας άνθρωπος μάρτυρας με δύο γυναίκες μάρτυρες, σε ορισμένες
περιπτώσεις νομικών

8.1.5 Κάποια άλλα ζητήματα σχετικά με το ερώτημα «είναι άνδρες και γυναίκες ισότητας στο
Ισλάμ;»
8.2 Γιατί θεωρούμε σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολλές βίαιες ενέργειες που
πραγματοποιούνται στο όνομα του Ισλάμ ή του Αλλάχ;
8.3 Αν υπάρχει πεπρωμένο, αν Αλλάχ ξέρει όλα, πώς μπορούμε να έχουμε ελεύθερη βούληση και
πώς μπορεί να είμαστε υπεύθυνοι;
8.3.1 Έχουμε ελεύθερη βούληση σε κάποιο βαθμό
8.3.1.1 Οι λόγοι για την ύπαρξη μας διαθηκών
8.3.1.2 Τις αμαρτίες και τις συνέπειές τους είναι προσεκτικές επιλογές.
8.3.1.3 Αλλάχ δεν χρειάζεται να αναγκάσετε οτιδήποτε μας
8.3.1.4 Αλλάχ δεν υποχρεώνει κανέναν να πιστέψουμε ή να κάνουμε καλά έργα και αυτός δεν
υποχρεώνει κανέναν να δυσπιστείτε ή άδικη.
8.3.1.5 Κανείς δεν θα αποτελούν μια μαρτυρία αυτού Αλλάχ ανάγκασε μας στο κακό
8.3.1.6 Αλλάχ δεν έχει οποιαδήποτε επιζήμια εναντίον οποιουδήποτε από εμάς
8.3.1.7 Οι σχέσεις αιτιότητας που αποτελούν τη βάση των διαθηκών μας κυβερνούν τη μοίρα
8.3.1.8 Αν γνωρίζαμε το πεπρωμένο, θα θέλαμε να την αλλάξετε για καλύτερη.
8.3.1.9 Αν μας διαθήκες ήταν υπό την πλήρη επιρροή του ντετερμινισμού, θα προκαλούσε να
εννοηθεί.
8.3.2 Η γνώση του Αλλάχ επικαιροποιηµένες το πεπρωμένο είναι κατά ένα τρόπο σαν μια ιστορική
γνώση στην ανθρώπινη έννοιες.
8.3.3 Είμαστε υπεύθυνοι με βάση την ικανότητά μας
8.3.3.1 Προφανή γεγονότα που επικρατούν
8.3.3.2 Αποτύχουμε λόγω δικές μας αδυναμίες.
8.3.3.3 Η μοίρα δεν είναι εμπόδιο ανάμεσα σε εμάς και Αλλάχ - Αλλάχ προσεγγίζει μας από τη μοίρα
8.3.4 Μας διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι συνεπής
8.3.4.1 Η συμφωνία δεν έχει αλλάξει αφού αυτό έχει εκτελεσθεί
8.3.4.2 Εάν ένας κατηγορεί Αλλάχ για λόγους δικαιοσύνης, αυτό σημαίνει ότι Αλλάχ έχει ήδη
πρόσφερε την καθοδήγηση αλλά δεχόταν εν γνώσει
8.3.4.3 Κυριαρχεί το τελικό αποτέλεσμα
8.4 Αν Αλλάχ είναι παντοδύναμη και καλό γιατί υπάρχει δυστυχία και το κακό;

8.5 Ποιες είναι οι κύριες διαφορές ανάμεσα στο Ισλάμ και ο Χριστιανισμός;
8.5.1 Ο Θεός
8.5.1.1 Τα χαρακτηριστικά του Θεού
8.5.1.2 Σχέση με τον Θεό
8.5.2 Προφήτης
8.5.3 Μεθοδολογία
8.5.4 Ιερά βιβλία
8.5.5 Ανοχής
8.5.6 Lifestyle
8.5.7 Προπατορική αμαρτία
8.6 Υπάρχει προφητεία στα προηγούμενα Ιερά βιβλία σχετικά με το προφήτη Μωάμεθ; Εάν υπάρχει
περί τίνος πρόκειται;
8.6.1 Σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον προφήτη Μωάμεθ και το Κοράνι ορίζει ως το
Δευτερονόμιο/33
8.6.2 Σχετικές πληροφορίες σχετικά με το προφήτη Μωάμεθ στην γένεση 21/9-21 και γένεση 17/1920
8.6.3 Σχετικές πληροφορίες σχετικά με το τελικό προφήτης όπως εξηγείται στο Ησαΐας 42/1-12
8.6.4 Θα συμβεί μια μεγάλη ανάπτυξη και το Βασίλειο του Αλλάχ θα ληφθούν από τους Εβραίους
και σε ένα άλλο έθνος όπως είπε στο Κατά Ματθαίον 21/42-44
8.6.5 Η αναφορά στην Μέκκα (Bacca), των προσκυνητών, την κοιλότητα του Zamzam, η γρήγορη και
ισχυρή ανάπτυξη των μουσουλμάνων στην ψαλμούς 84/4-7
8.6.6 Το ευρέως γνωστό ειδικό προφήτη που θα έρχονται μετά τον Ιησού στο κατά Ιωάννην 1/20-21,
29
8.7 Ποια είναι τα σημεία να φέρουν υπόψη κατά την ανάγνωση το Κοράνι ορίζει;

Στο όνομα του Αλλάχ, την Beneficent, την Merciful.
(Κοράνι ορίζει: 1/1)

Να πω, "η λέξη Observe τι είναι το ουρανούς και τη γη.''
(Κοράνι ορίζει: 10/101)

Και λέει, «αφέντη μου, αύξηση μου γνώσεις.»
(Κοράνι ορίζει: 20/114)

Πράγματι, Αλλάχ παραγγελίες δικαιοσύνη κάνει καλό [σε άλλους] και δίνοντας στους συγγενείς και
απαγορεύει την ανηθικότητα και την κακή συμπεριφορά και την καταπίεση. Αυτός συνεργείο
αυτοκινήτων σας ότι ενδέχεται να διερεύνησε.
(Κοράνι ορίζει: 16/90)

Δεν υπάρχει καμία εξαναγκασμός στη θρησκεία; Πραγματικά ο σωστός δρόμος έχει γίνει σαφώς
διακριτό από το σφάλμα.
(Κοράνι ορίζει: 2/256)

Και το (καλύτερο) αποτέλεσμα ανήκει ο δίκαιος.
(Κοράνι ορίζει: 28/83)

Θα πω Αλλάχ, «σήμερα είναι η ημέρα κατά την αλήθεια θα επωφεληθούν από τους ειλικρίνεια. Για
αυτούς είναι κήπους [στο Paradise] κάτω από ποια ροής ποταμών, εντός του οποίου θα
συμμορφώνονται για πάντα, να ικανοποίηση με αυτά και αυτά μαζί του Αλλάχ. Που είναι η μεγάλη
επιτυχία».
(Κοράνι ορίζει: 5/119)

Τότε πίστευα σας να ότι ότι σας δημιουργήσαμε ασκόπως και ότι μας θα δεν θα επιστρέψετε;
(Κοράνι ορίζει: 23/115)

ΠΡΌΛΟΓΟΣ
Δοξάζω και ευχαριστώ Αλλάχ για όλες τις χάρες του και ιδιαίτερα ο μεγαλύτερος favor που είναι το
Ισλάμ, επιτρέποντας μου να ακούσει το μήνυμα του, το Κοράνι ορίζει, και για την πραγματοποίηση
μου γνωρίζει τον αγγελιοφόρο του τελικού, και επίσης για επιτρέποντας μου να μοιραστώ την
αλήθεια μέσα από αυτό το βιβλίο. Ειρήνη είναι κατόπιν αγγελιοφόροι του.
Στόχος μας στη σύνθεση αυτού του βιβλίου είναι να δοθεί συνοπτική αλλά περιεκτική πληροφορίες
σχετικά με το Ισλάμ. Είναι γραμμένο ειδικά για εκείνους που πρόσφατα επιστασίας Ισλάμ.
Αναμένουμε να είναι χρήσιμο για όσους γνωρίζουν Ισλάμ καθώς και, ιδίως να απαντά σε ερωτήσεις
που τίθενται από την μη-Μουσουλμάνων.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ορισμένους ανθρώπους που υπήρξε πολύ υποβοηθητικός για την
παραγωγή αυτού του βιβλίου.
Ευχαριστώ καταρχάς τη γυναίκα μου Naciye Tosun και τα παιδιά μου Μουχάμεντ, Meryem Büşra και
Ibrahim Eren για την υποστήριξή τους στα έργα μου.

Ευχαριστώ επίσης την ιμάμηδες Mr. Emrullah Hatiboğlu, κος Χασάν κάρα, κος İshak Kızılarslan, όλοι
muazzins και το λοιπό προσωπικό του Sultanahmet τζαμί για την υποστήριξή τους, παρέχοντας μια
κινητήριος περιβάλλοντος κατά την προετοιμασία αυτού του βιβλίου.
Ζητώ Αλλάχ να κάνει αυτό το βιβλίο βοηθά στην καλύτερη κατανόηση Ισλάμ. Ζητώ επίσης την
συγχώρεση για τυχόν λάθη που μπορεί να έχουν συμβεί σε αυτό.
Ender TOSUN

ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Όταν παρατηρούμε το σύμπαν, με βάση την λογική μας και να βασίζονται σε μας προσωπικά
προσόντα όπως thankfulness και δικαιοσύνης, μπορεί να ζητάμε «Όλες αυτές οι χάρες από πού
προέρχονται;» Στη συνέχεια εάν εμείς λόγο προσεκτικά από ό, τι παρατηρούμε μπορεί να
συλλαμβάνεται ένα ενεργό δημιουργός που δημιουργεί και συντηρούν όλους.
Για παράδειγμα, βλέπουμε δισεκατομμύρια παρόμοια πράγματα; βλέπουμε ότι τα πάντα είναι
μέρος των συστημάτων• βλέπουμε ότι τα πάντα μπορεί να αλλάξουν. Αυτές μπορούν να μας
βοήθησε να καταλάβουμε ότι ό, τι προέρχεται από μία ίδια πηγή• ό, τι δημιουργείται από ένα
δημιουργό; και ότι αυτό Creator είναι το μόνο απόλυτο; και ότι οτιδήποτε άλλο είναι με την
επιφύλαξη του εξουσίες και τη διαθήκη του. Στη συνέχεια αυτά τα δισεκατομμύρια των χάρες που
εμείς τους θα δημιουργήσει μας πίεση να ευχαριστήσω.
Στη συνέχεια μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτό Creator που μας επέτρεψε να επικοινωνούν
μπορεί επικοινώνησαν μαζί μας σε μια ανθρώπινη γλώσσα καθώς και. Έτσι μπορεί να ψάχνουμε για
τυχόν τέτοιες επικοινωνίες ότι αυτός μπορεί να μας έδωσαν. Τότε πράγματι παρατηρούμε
ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι έχουν λάβει τα μηνύματα από το δημιουργό του, δηλαδή όπως
αγγελιοφόροι, Νώε, Αβραάμ, τον Μωυσή, τον Ιησού, Μωάμεθ και ούτω καθεξής (ειρήνη να τους).
Και παρατηρούμε ότι είναι το βασικό μήνυμα του δημιουργού μέσα από όλους αυτούς τους
αγγελιοφόρους: «πιστεύουμε στην σας αλήθεια ένας άρχοντας και κάνουμε καλά έργα». Αυτό είναι
το κεντρικό μήνυμα του Ισλάμ.
Σε μηνύματα του ο δημιουργός εισάγει ο ίδιος ως το Beneficent, το ενεργό Doer από ό, τι αυτός
διαθηκών και του Σοφού. Στη συνέχεια, μας διδάσκει ότι μπορούμε και αυτό το σύμπαν δεν
δημιουργούνται και υπέστη χωρίς λόγο.
Κατά συνέπεια ο χάρες και εξουσίες δεν συμβαίνει μόνο προσωρινά όπως και η σημερινή τμήματα
της ζωής μας. Και εμείς να ενημερώνονται ότι μετά τη σημερινή φάση στην οποία ζούμε θα υπάρξει
μια μόνιμη φάση. Στη φάση αυτή μόνιμα χάρες και τις αρμοδιότητες του θα υλοποιηθούν μόνιμα.
Στην επόμενη φάση αυτή θα δούμε τις συνέπειες του όποια και αν είναι καλό ή κακό που κάνουμε
σε αυτή τη φάση. Και στο παρόν μέρος της ζωής μας μας γεύση επίσης τις εξουσίες του σε κάποιο
βαθμό ως του άλλου κάνει δημιουργία. Και σε αυτό το μέρος θα κάνουμε «επιλογή» μας σχετικά με
το πού βρισκόμαστε όσον αφορά την αλήθεια και για τι είδους ζωή μόνιμη θέλουμε.

Επίσης παρατηρούμε σε αυτά τα μηνύματα ότι προκειμένου να είναι επιτυχής πρέπει επίσης να
βελτιώσουμε τους εαυτούς μας παράλληλα με την θεϊκή αξίες που μας άρχοντας αγαπάει όπως
αληθές, ταπεινοφροσύνη, thankfulness, ευγένεια, δικαιοσύνη... Και μόνο αν έχουμε αυτά τα
προσόντα, εμείς μπορεί να είναι από τους αγαπημένους μας άρχοντα, τον έρωτα και προσέχετε από
αυτόν. Έτσι, αν μας αγαπούν ειλικρινά τον θα βελτιώσουμε; Εάν βελτιώσουμε την έχουμε και θα
αγαπούν περισσότερο τον αγαπούν από αυτόν.
Και να βελτιώσει τον εαυτό μας όσον αφορά αυτά τα προσόντα, θα πρέπει να ακολουθούν τις
οδηγίες του δημιουργού μας.
Και ακολουθώντας αυτό, εμείς θα έχουν υπηρετήσει αυτόν. θα είμαστε σε αρμονία με την αλήθεια;
θα είμαστε ευτυχείς στο μέλλον μόνιμο ζωής• Θα χαρούν Αλλάχ μαζί μας; και θα επιτύχουμε τον
ευνοεί την έτοιμη για δούλους του δίκαιοι. Αυτά είναι ύψιστους στόχους της ζωή μας σύμφωνα με
το Ισλάμ. Ως εκ τούτου, θα είμαστε ικανοποιημένοι μόνον αν καταλήξουμε τους.
Και όλα αυτά και οι λεπτομέρειές τους, μας είπαν πάλι και για πάντα στην τελική προσανατολισμού
του δημιουργού μας, που είναι το ιερό Κοράνι ορίζει που αποκαλύφθηκε στο προφήτη Μωάμεθ
(ειρήνη θα γιού), 14 αιώνες.

1

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η λέξη «Ισλάμ» σημαίνει υποβολή Αλλάχ[1] και την ειρήνη στα αραβικά. Αυτό επίσης σημαίνει
ειρήνη υποβάλλοντας ο ελεήμων Θεός, ακολουθώντας την καθοδήγησή του. Ως το όνομα της
θρησκείας, αυτό μπορεί να οριστεί ως αίσθηση και γνωρίζοντας ότι Αλλάχ είναι μαζί μας όπου και
αν είμαστε; κάνουμε καλές πράξεις[2]; και η αποχή από κακές πράξεις με την πρόθεση να
επικαλεσθεί την ευχαρίστηση και το έλεος του.
«Το Ισλάμ» είναι ένα όνομα που έδωσε ο ίδιος ο Αλλάχ αυτή θρησκεία στο το ιερό βιβλίο του Ισλάμ.
Δεν είναι ένα όνομα που δίνεται από μια περιθωριακή ομάδα.
Το Ισλάμ είναι ένας τρόπος να μας φαίνεται από Αλλάχ το All-Knower, του Σοφού να μας οδηγήσει η
μεγαλύτερη επιτυχία[3].
Η κύρια πηγή του Ισλάμ είναι το Κοράνι ορίζει[4] που είναι το ιερό βιβλίο του Ισλάμ. Αυτό το βιβλίο
ήταν αποκαλύπτεται μόνο ο Προφήτης Μουχάμμαντ[5](Ειρήνη να γιού) κατά τη διάρκεια 23 χρόνια
του 7ου αιώνα. Το Κοράνι ορίζει ο ομιλητής ως το πρώτο άτομο που είναι Αλλάχ και Μωάμεθ
(ειρήνη να γιού) που σχετίζονται με τα λόγια του στην ανθρωπότητα. Σε όλο αυτό το βιβλίο θα έχετε
την ευκαιρία να διαβάσω πολλά αποσπάσματα από το Κοράνι ορίζει.
Όπως λέει το Κοράνι ορίζει Αλλάχ, Ισλάμ είναι ένα σημαντικό favor για τον άνθρωπο:
Αυτή τη μέρα μου έχουν τελειοποιηθεί για εσάς θρησκεία σου,
Και ολοκληρώθηκε μου favor σένα,
Και έχουν εγκριθεί για εσάς,
Ισλάμ ως θρησκεία.[6]

(Κοράνι ορίζει: 5/3[7])
2

2.1

ΤΑ ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΙΣΛΆΜ

ΙΣΛΆΜ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΉ

Στο ιερό βιβλίο του Ισλάμ, Αλλάχ κάνει αναφορά στις έννοιες της λογικής, αιτιολογία, γνωρίζοντας,
παρατήρηση και κατανόηση σε περισσότερα από 1000 σημεία. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε, λόγος.
Κατά το Κοράνι ορίζει, Αλλάχ απαγορεύει μετά τυφλά τις παραδοχές της κοινωνίας μας και των
προγόνων μας.
Στο Ισλάμ υπάρχουν δεν δόγματα. Ο τρόπος είναι ένας μουσουλμάνος και μια καλή μουσουλμάνος
ξεκινά και συνεχίζεται με τη χρήση της λογικής. Φυσικά, αυτό δεν αποκλείει τη αποδοχή γνώσεων
που σχετίζονται λογικά αξιόπιστες πηγές.
Μόνο όσοι έχουν νοημοσύνη θεωρούνται ως υπεύθυνος στο Ισλάμ.
Το Ισλάμ είναι εύκολο να καταλάβουμε. Αλλάχ λέει το Κοράνι ορίζει:
Πράγματι, στη δημιουργία του ουρανού και της γης,
Και της εναλλαγής της τη νύχτα και την ημέρα, είναι σημάδια για όσους κατανόησης.
Ποιος θυμάται Αλλάχ[8] ενώ διαρκούς ή συνεδρίαση ή [[9]ψέματα] από τις δύο πλευρές τους,
Και αντικατοπτρίζουν σχετικά με τη δημιουργία του ουρανού και της γης, [λένε],
«Τον Κύριό μας, δεν έχετε δημιουργήσει αυτή aimlessly»
(Κοράνι ορίζει: 3/190-191)

Έχουμε κάνει το Κοράνι ορίζει εύκολα καταλαβαίνει κανείς,
Έτσι υπάρχει όποιος θα πειράζει;
(Κοράνι ορίζει: 54/40)
2.2

ΙΣΛΆΜ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟΡΓΙΚΟΎ ΑΛΛΆΧ ΚΑΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΉ ΑΠΌ ΑΥΤΌΝ

Αυτός[10] Loves τους και αυτοί αγαπούν αυτόν.
(Κοράνι ορίζει: 5/54)

Πω, [O Μωάμεθ], «αν σας αγαπούν Αλλάχ και στη συνέχεια ακολουθήστε μου, [ώστε] Αλλάχ θα
αγαπώ και θα σας το συγχωρήσουν αμαρτίες σας. Και Αλλάχ είναι Forgiving και Merciful[11].”
(Κοράνι ορίζει: 3/31)

Και [ακόμα], μεταξύ των πολιτών εκείνων που λαμβάνουν εκτός Αλλάχ ως ισούται με [τον]. Είναι η
αγάπη τους ως [πρέπει να] είναι η αγάπη Αλλάχ. Αλλά όσοι πιστεύουν είναι ισχυρότερη στην αγάπη
για Αλλάχ.
(Κοράνι ορίζει: 2/165)
Ο πιστός στο Ισλάμ είναι έτοιμη να δώσει τη ζωή του για Αλλάχ. Αυτός[12] έχει μια αγαπημένη
εκείνος που προδίδει ποτέ, που είναι μία, ο οποίος είναι πάντοτε μαζί του, που δεν παραβιάζουν
την υπόσχεσή του, που είναι Beneficent, ελεήμων, παντοδύναμο, κοντά, που δεν χρειάζεται τίποτα,
ποιος είναι ο δημιουργός των πάντων, που τον διαμόρφωσαν όταν ήταν στη μήτρα της μητέρας του.
Σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει ένας αγαπούσε περισσότερο από Αλλάχ. Και η αγάπη για Αλλάχ
ασκείται στο Ισλάμ σε μεγάλο βαθμό. Ενός μουσουλμάνου ενδυναμώνει 5 φορές την ημέρα, δίνει
του πλούτου για Αλλάχ, εγκαταλείπουν τις τρώει και πίνει για Αλλάχ όταν νηστείας, προσπαθεί να
κάνει καλό και αποφεύγουν να κάνουν κακό, ώστε να πάρετε την ευχαρίστηση του Αλλάχ. Με αυτόν
τον τρόπο την αγάπη για Αλλάχ είναι αισθητή έντονα από ένα μουσουλμανικό[13]. Ας ακούσουμε
Αλλάχ:
Λέμε, «πράγματι, προσευχή μου, μου τελετουργίες της θυσίας, μου ζωής και μου πεθαίνουν για
Αλλάχ, άρχοντας του των κόσμων[14].”
(Κοράνι ορίζει: 6/162)
Και από την άλλη πλευρά, το πρώτο άτομο που να είναι προσεκτική του Αλλάχ: άρχοντα ποιος ξέρει
όλα, και ο οποίος είναι σε θέση να κάνει ό, τι αυτός διαθηκών.
Ορισμένες από τις σχετικές στίχους από το Κοράνι ορίζει έχουν ως εξής:
Να είστε επιφυλακτικοί (το καθήκον σας να) Αλλάχ,
Και ξέρετε ότι σας πρέπει να συγκεντρωθούν από κοινού σε αυτόν.
(Κοράνι ορίζει: 2/203)

Και όταν λέγεται σε αυτόν, «προσέχετε του (το καθήκον σας να) Αλλάχ», είναι οδήγησε στην
αλαζονεία να (περισσότερα) εγκλήματος. Έτσι αρκετή για εκείνον είναι κόλαση και χειρότερο
μάλιστα είναι ότι τόπος ανάπαυσης!
(Κοράνι ορίζει: 2/206)
Προσέχοντας να του Αλλάχ είναι για σημαντικούς λόγους. Ορισμένοι από τους λόγους που
αναφέρονται στο Κοράνι ορίζει το έχουν ως εξής:
Να είστε επιφυλακτικοί (το καθήκον σας να) Αλλάχ, στη συνέχεια, να μπορεί να δώσει χάρη.
(Κοράνι ορίζει: 3/123)

Και να είμαστε προσεκτικοί ώστε (το καθήκον σας να) Αλλάχ; σίγουρα ο Αλλάχ είναι ταχεία στα
γεράσει.
(Κοράνι ορίζει: 5/4)
Να προσέχετε[15] του Αλλάχ είναι ιδιαίτερα πιο σημαντικό σε αυτή τη ζωή, και αφού είμαστε
επιτυχής είναι η αγάπη του για πάντα. Αλλάχ, σας επιτρέπει να μας πείτε μια σκηνή κατά τα
κατωτέρω[16] όπου μια μουσουλμανική μέλη του συναισθήματα:
Θα λένε, «πράγματι, είχαμε προηγουμένως ανάμεσα στον λαό μας φοβούνται (υποχρεωθούμε
Αλλάχ).
Έτσι Αλλάχ που ανατίθενται favor μας και μας προστατεύονται από την τιμωρία της πυρκαγιάς
καβουρντίσματος.
Πράγματι, χρησιμοποιήσαμε να supplicate ενώπιόν του.
Πράγματι, είναι εκείνος που είναι το Beneficent, το Merciful.»
(Κοράνι ορίζει: 52/26-28)
Και ως αγάπη και αντιπάθεια εξαρτάται από πώς είμαστε και δημιουργούν βαθιά αισθήματα της
λογοδοσίας και της ευθύνης.
Έτσι, ένας μουσουλμάνος δραπετεύει από τον σ ' αυτόν. Τα σχετικά μηνύματα της οι αγγελιοφόροι
που έχουν ως εξής, που σχετίζεται με το Κοράνι ορίζει:
«Να καταφύγουν σε Αλλάχ.
Πράγματι, είμαι σε εσάς από τον ένα σαφές warner.
Και δεν κάνουν [όσο ίση] με Αλλάχ άλλη θεότητα. Πράγματι, είμαι σε εσάς από τον ένα σαφές
warner.»
(Κοράνι ορίζει: 51/50-51)
2.3

ΤΟ ΙΣΛΆΜ ΕΊΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ

Και έχουμε αποστείλει σας το βιβλίο ως διευκρίνιση για όλα τα πράγματα και προσανατολισμού και
έλεος και καλή tidings για τους μωαμεθανούς.
(Κοράνι ορίζει: 16/89)
Όπως Αλλάχ είναι το All-Knower, μας έδωσε ένα προσανατολισμό που μας καθοδηγεί σε όλα τα
συναφή και πιο σημαντικά θέματα, έτσι ώστε να μας μπορεί να είναι επιτυχής. Σε αυτές τις οδηγίες
μας δίνει εξηγήσεις για τα πάντα, από τη σκοπιά της υψηλού επιπέδου.
Ισλάμ καλύπτει όλες τις πτυχές ενός ανθρωπίνου όντος: κοινωνική μας ζωή, μας ιδιωτικής ζωής,
επαγγελματική ζωή, τις προσευχές μας, τον τρόπο σκέψης μας, τι πρέπει να κάνετε, τρόπος να, η
επιστήμη, μας παρελθόν, μέλλον μας, μας δείκτες επιτυχίας, ηθικά πρότυπα, πνευματική ανάπτυξη,

τους στόχους μας, Σώμα μας, μας πνεύμα, μας σύμπαν, αυτή τη ζωή, τα κατωτέρω... Προωθεί
ανθρώπων, πλούτου, υγείας, νου, των φτωχών, των πλουσίων, τα οικονομικά, τα έθνη, οι γείτονες,
οι συγγενείς, οι άνδρες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τις οικογένειες...
2.4

ΤΟ ΙΣΛΆΜ ΕΊΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΉ

Πω, [O Μωάμεθ], «O ανθρωπότητα, πράγματι είμαι ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ σε όλους, από αυτόν
για τον οποίο ανήκει ο επικρατών του ουρανού και της γης. Δεν υπάρχει καμία θεότητα εκτός από
τον ίδιο• Αυτός δίνει ζωή και προκαλεί το θάνατο.» Έτσι πιστεύουν στον Αλλάχ και του Messenger, ο
unlettered προφήτης, ποιος πιστεύει στον Αλλάχ και τα λόγια του, και ακολουθήστε τον ότι σας
μπορεί να κατευθύνεται.
(Κοράνι ορίζει: 7/158)
Ισλάμ σε σχέση με την ανθρωπότητα, άρχισε με τον πρώτο άνθρωπο. Και το Ισλάμ ήταν το μήνυμα
του Αλλάχ στην ανθρωπότητα μέσω όλων των αγγελιοφόρων του. Για παράδειγμα, με το παρακάτω
στίχο Αλλάχ σχετίζεται μας η θρησκεία του Αβραάμ και τη σύστασή του για τα παιδιά του να
καταστούμε μουσουλμάνος:
Και ο Αβραάμ επιφορτισθούν οι γιοι του [για να κάνουν το ίδιο] και [πάθαινε] Jacob, [λένε]:
«O τους γιους μου, πράγματι Αλλάχ έχει επιλέξει για σας η θρησκεία αυτή, τόσο δεν πεθαίνουν
εκτός ενώ είστε μουσουλμάνων.»
(Κοράνι ορίζει: 2/132)
Ισλάμ δεν περιορίζεται σε έθνος, πρόσωπο, περίοδο ή γεωγραφική θέση.
Το Ισλάμ είναι η θρησκεία της όλες οι αγγελιοφόροι του Αλλάχ και το Ισλάμ είναι η ουσία των
μηνυμάτων τους. Σύμφωνα με μία παροιμία[17] του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη θα γιού), έχουν
υπάρξει 124.000 προφητών[18] από ποιον Αλλάχ έδωσε μηνύματα του στην ανθρωπότητα[19].
Αδάμ, Νώε, Αβραάμ, τον Μωυσή, τον Ιησού (ειρήνη να παθαίνουμε) ήταν μερικά μόνο από αυτά.
Να πιστεύουν σε οι αγγελιοφόροι του Αλλάχ είναι μία από τις απαιτήσεις του Ισλάμ. Για
παράδειγμα, ένα άτομο που αρνείται τον Μωυσή ή ο Ιησούς-Χριστός (ειρήνη να παθαίνουμε) ως
αγγελιοφόροι του Αλλάχ δεν θεωρείται ένας Μουσουλμάνος.
Όλες οι αγγελιοφόροι που έδωσε το ίδιο μήνυμα: «Πιστέψτε με την μία αλήθεια ο Θεός και δεν
καλά έργα». Αυτή είναι η ουσία του μηνύματος καθολική του Ισλάμ.
Ακόμα και στο όνομα του «Ισλάμ» μπορούμε να δούμε την καθολικότητα: Ισλάμ δεν ονομάζεται
μετά από το όνομα του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη θα γιού), αλλά οι θρησκείες είναι ως επί το
πλείστον ονομάστηκε το σημαντικότερο ανθρώπων για κάθε θρησκεία. Το όνομα του Ισλάμ με ένα
όνομα που έχει τις σημασίες της Οικουμενικής έννοιας της ειρήνης, και η υποβολή Αλλάχ.
Επιπλέον, όπως βλέπουμε στο ο παρακάτω στίχος, ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού)
ανατέθηκε ως αγγελιοφόρος σε όλους:
Και δεν μας έχουν αποσταλεί σας[20] εξαίρεση ως μια έλεος για ο κόσμοι.
(Κοράνι ορίζει: 21/107)

Σε αντίθεση με θρησκείες ή ιδεολογίες που βασίζονται στη φυλή, το Ισλάμ καλεί και καλωσορίζει
όλα τα είδη των ανθρώπων. Σύμφωνα με το Ισλάμ, όλων των ανθρώπων είναι οι απόγονοι από ένα
μόνο άνδρα και γυναίκα. Αυτά συμβάλλουν πολύ στο κοινωνικό πλούτο και τη διαφάνεια των
μουσουλμάνων[21], όπως τους διευκολύνουν στην είσοδο του ανθρώπους από όλα τα έθνη στην
ισλαμική κοινότητα.
2.5

ΙΣΛΆΜ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΡΉΝΗ

Όπως υπογράμμιζαν την παρακάτω στροφή, το καλό των ανθρώπων της είναι πολύτιμη, να
εργαστούν για αυτό θα παράγει θετικά και μεγάλης διάρκειας συνέπειες:
Αποστέλλει από του ουρανού, βροχή και κοιλάδες ροής ανάλογα με την ιδιότητά τους, και το
torrent ασκεί μια αυξανόμενη αφρό.
Και από ότι [μεταλλεύματος] τους θερμότητας στη φωτιά, επιθυμώντας adornments και σκεύη,
δηλαδή έναν αφρό αρέσει. Έτσι ο Αλλάχ παρουσιάζει [το παράδειγμα του] αλήθεια και το ψεύδος.
Όσον αφορά τη διοχέτευση του αφρού, να εξαφανιστεί, [που] ψηφισάντων off; αλλά όσον αφορά
αυτό που ωφελεί την ανθρωπότητα, παραμένει πάνω στη γη.
Έτσι το Αλλάχ παρουσιάζουν παραδείγματα.
(Κοράνι ορίζει: 13/17)
Ισλάμ σημαίνει ειρήνη και όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο, Αλλάχ μας καλεί να
συμπεριφέρονται δίκαια[22] σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της disbelievers[23]:
Αλλάχ δεν απαγορεύουν σας από αυτούς που σας πολεμούν δεν λόγω θρησκείας και να
απελαύνουν δεν σας από τα σπίτια σας από ασχολείται ευγενικά μαζί τους και ενεργεί δίκαια προς
τους. Πράγματι, Αλλάχ αγαπά εκείνους που ενεργεί δίκαια.
(Κοράνι ορίζει: 60/8)
3

ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΊΣΤΗ ΤΟΥ ΙΣΛΆΜ

Ο αγγελιοφόρος[24] πίστεψε σε ό, τι ήταν descended[25] σε αυτόν από τον κύριό του, και [ώστε] οι
πιστοί.
Όλα [αυτά] πίστεψαν στον Αλλάχ και του άγγελοι και τα βιβλία του και του κλητήρες, [λένε],
«Εμείς δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των αγγελιοφόρων του.»
Και είπαν:
«Έχουμε ακούσει και εμείς τηρήθηκε.
(Θα αναζητήσουμε) Σας συγχώρεση, τον Κύριό μας, και να σας είναι ο προορισμός (τελική).»
(Κοράνι ορίζει: 2/285)
3.1

ΑΛΛΆΧ-ΤΟ ΈΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΘΕΌ-

Πράγματι, είμαι Αλλάχ.
Δεν υπάρχει καμία θεότητα εκτός από εμένα, έτσι μου να προσκυνήσω και καθιέρωση προσευχή για
μου ανάμνηση.
(Κοράνι ορίζει: 20/14)

3.1.1 ΠΊΣΤΗ ΣΕ ΘΕΌ ΠΟΥ Α ΓΕΝΙΚΉ ΈΝΝΟΙΑ
3.1.1.1 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΊΣΤΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΈΣ
Δεν ακολουθούν τον τρόπο από εκείνους που δεν γνωρίζουν.
(Κοράνι ορίζει: 10/89)
Η γνώση είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα οδήγησης που
θέλει να πάει στον προορισμό του πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο, τα νοήματα της κυκλοφορίας
υπογράφει, πώς να οδηγεί... Εάν γνωρίζει αυτά, μπορεί να γυρίσουμε με ασφάλεια μέχρι τον τόπο
προορισμού διαφορετικά, μπορεί να οφείλει να αναγράφει λάθος τρόπο όπου μπορεί να ένα
μεγάλο ατύχημα όπου να μπορεί να πεθάνει ακόμη. Όπως και σε αυτό το απλό παράδειγμα, θα
πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την επίτευξη των στόχων μας.
Ωστόσο, είναι περιορισμένη γνώση μας σε όλες τις διαστάσεις[26] . Έχουμε καμία γνώση πέρα από
ορισμένα όρια όσον αφορά το παρελθόν, το μέλλον, το μικρο και επίπεδα μακροεντολή, σχετικά με
τη φύση των πραγμάτων, εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις μεταξύ πραγμάτων[27] . Για
παράδειγμα, δεν ξέρουμε το μέλλον; αλλά ακόμη ισχυριζόμαστε ότι αν επιτρέψουμε ένα μήλο,
αύριο αυτό θα πέσει κάτω. Και πάλι, δεν ξέρουμε τί είναι κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο
υποατομικός; Παρόλα αυτά θα καθορίσει τις δυνατότητες ενός ατόμου, και πιστεύουν σε αυτόν τον
ορισμό[28] . Αλλά στην πραγματικότητα, για παράδειγμα, εάν δεν γνωρίζουμε «όλων» των
επιπέδων υποατομικός, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μια βεβαιότητα σχετικά με τα άτομα, τις
γνώσεις μας σχετικά με τα άτομα στη συνέχεια είναι ακριβώς η πεποίθηση[29] ; έτσι τις γνώσεις μας
σχετικά με ό, τι έχει ο βασικός περιορισμός.
Επιπλέον, είμαστε ένα μέρος από αυτό το σύμπαν. Εν πάση περιπτώσει έτσι μας γνώση είναι μερική.
Έτσι, η ανάγκη να έχουν μέγιστη σχετική γνώση και οι περιορισμοί της γνώσης ισχύος κάθε άτομο να
σχηματίσουν ένα προφίλ πεποιθήσεις σχετικά με όλα τα πράγματα που μπορεί να επηρεάσει τον.
Τα πράγματα που μας επηρεάζουν δεν συνίσταται μόνο πράγματα που μπορούμε να καλύπτουν ή
δείτε πλήρως. Μπορεί επίσης να υπάρχει ορατό πράγματα που μπορεί να μας επηρεάσει ως το
ορατό[30] Όπως υπογράμμιζαν τα παρακάτω στίχους:
Έτσι ορκίζομαι από ό, τι βλέπετε
Και τι δεν μπορείτε να δείτε
(Κοράνι ορίζει: 69/38-39)
Και το ορατό και το δεν έγιναν απόλυτα ορατές[31] δεν είναι απομονωμένες από το ένα το άλλο.

Επίσης, καθώς δεν γνωρίζουμε πλήρως τα πάντα, για όλους τους ανθρώπους και τους άθεους, τις
γνώσεις μας σχετικά με το τι θα δούμε, φυσικά συνδέεται με τις πεποιθήσεις μας σχετικά με το δεν
έγιναν απόλυτα ορατές.
Και όπως υπογράμμιζαν τα παρακάτω στίχους την ικανοποίηση μόνο με τις σημερινές γνώσεις
σχετικά με το ορατό, την αλαζονική άρνηση του δεν έγιναν απόλυτα ορατές μπορεί να οδηγήσει σε
σφάλμα:
Μάλλον, αυτοί αρνήθηκαν ωστόσο ότι έχουν
Αυτό που αυτές δεν σε γνώση
Και η ερμηνεία των οποίων δεν έχει τεθεί ακόμη σε αυτά.
(Κοράνι ορίζει: 10/39)

Και τους έχουν καμία γνώση. Ακολουθούν δεν εκτός από την υπόθεση, και πράγματι, η υπόθεση
κάνει όχι εναντίον της αλήθειας σε όλα.
(Κοράνι ορίζει: 53/28)

Και όταν τους κλητήρες τους έφεραν σαφείς αποδείξεις τους exulted εν γνώσει τους (ίδιους τους)
κατείχε.
(Κοράνι ορίζει: 40/83)
Έτσι, σχηματίζοντας μια ισχυρή πεποίθηση προφίλ σωστά είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
που αντιμετωπίζει κάθε ανθρώπινου όντος[32].
Έτσι, λόγω μας περιορισμοί της γνώσης και η φαινομενική πρέπει να έχουμε μια ιδέα σχετικά με το
αόρατο άνθρωποι έχουν διαφορετική πίστη προφίλ: μεταξύ αυτών υπάρχουν μερικοί που
νοιάζονται πολύ λίγα για το δεν έγιναν απόλυτα ορατές και πιστεύουμε και απολαύστε το ορατό
όπως είναι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν ελπίζουμε έχοντας γνώση για το δεν έγιναν απόλυτα ορατές.
Υπάρχουν ορισμένοι που ισχυρίζονται ότι είναι σε θέση να γνωρίζουν καν τη φύση της η δεν έγιναν
απόλυτα ορατές για παράδειγμα ως ανύπαρκτο. Υπάρχουν εκείνοι που εγκρίνει τις προηγούμενες ή
σύγχρονες πεποιθήσεων προφίλ χωρίς οποιαδήποτε προσωπική απόφαση. Υπάρχουν εκείνοι που
χρωστάμε τα πάντα σε φυσικές δυνάμεις, νόμοι και σχέσεις... Υπάρχουν εκείνοι που οφείλουμε όλοι
να ορισμένων ανθρώπων...
Η μεθοδολογία του Ισλάμ είναι να αναγνωρίσουμε τους περιορισμούς μας, των γνώσεων σχετικά με
το δεν έγιναν απόλυτα ορατές και στη συνέχεια να κρατήσεις για το δεν έγιναν απόλυτα ορατές με
βάση το ορατό, αντί να αρνείται η δεν έγιναν απόλυτα ορατές. Στο Ισλάμ απορρίπτεται η αδυναμία
που μπορεί να φθάσει κάποια καθοδήγηση από το δεν έγιναν απόλυτα ορατές σε μας. Και τη
βοήθεια της καθοδήγησης από την αλήθεια είναι αποδεκτό[33].

Λογικά όπως η αλήθεια είναι ανεξάρτητη από την πλευρά μας, κάθε μία από αυτές τις προσεγγίσεις
δεν είναι στο ίδιο επίπεδο αληθότητα σε σύγκριση με τους άλλους.
Οι κύριες ομάδες των πεποιθήσεων και τους μεθοδολογίες σχετικές στο πλαίσιο μας θα εξηγείται
και σε σύγκριση με τη μεθοδολογία του Ισλάμ στα παρακάτω τμήματα.
3.1.1.2 ΙΣΛΆΜ ΚΑΙ ΤΑ ΆΛΛΑ ΚΎΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΟΝ ΘΕΌ
Στο τμήμα αυτό, δεν θα εξετάσουμε ορισμένες πτυχές της ορισμένες προσεγγίσεις όσον αφορά τον
Θεό. Θα δώσουμε απλώς μια προκαταρκτικές πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση της
έννοιας του Θεού στο Ισλάμ. Στο μεταγενέστερο μέρος θα εξηγήσουμε το πολύ πίστη στον Αλλάχ;
και τα επιχειρήματα όσον αφορά τις Αλλάχ θα σας βοηθήσει για την καλύτερη κατανόηση των
άλλων προσεγγίσεων από την άποψη της Ισλαμικής.
3.1.1.2.1 ΙΣΛΆΜ ΚΑΙ Ο ΆΘΕΟΣ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ
Πράγματι, αυτά σας καλέσω εκτός του Αλλάχ είναι υπάλληλοι όπως και εσείς. Έτσι καλώ τους και να
τους αφήσουμε να σας απαντήσει, εάν σας πρέπει να είναι αληθείς.
Αυτοί έχουν πόδια με αυτά με τα πόδια ή τα οποία έχουν αυτά τα χέρια με την οποία διαθέτουν, ή
έχουν μάτια με που βλέπετε, ή έχουν ears με την οποία μπορούν να ακούσουν;
Να πω: Κλήση συνεργάτες σας, στη συνέχεια, κάνει έναν αγώνα (να επικρατήσει) εναντίον μου και
δώσε μου δεν συνέλθει.
(Κοράνι ορίζει: 7/194-195)
Στο Αθεϊσμός γενικά ορισμένες σχέσεις και δυνάμεις καθορίζονται με βάση τις παρατηρήσεις από
τις συμπεριφορές του θέματος. Και τότε αυτές οι σχέσεις και οι δυνάμεις θεωρούνται οι αιτίες του
τι θα συμβεί ούτως ώστε να αντικαταστήσει το ένα δημιουργό και Sustainer.
Για παράδειγμα οι σταγόνες της βροχής πέσει κάτω από κοινού. Αθεϊσμός, την πτώση της το
κυστιδίων σύμφωνα με έναν ορισμένο ρυθμό να οδηγήσει σε μια σχέση ονομάζεται βαρύτητα, και
στη συνέχεια η βροχή πιστεύεται ότι θα μειωθεί λόγω βαρύτητα[34]. Πιστεύεται ότι αυτή η σχέση
είναι απόλυτη, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας που να το αλλάξετε.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Ισλάμ, η συμπεριφορά του θέματος δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην
ανακάλυψη της ένα προς ένα, πολλά και απόλυτη δυνάμεων ή τις σχέσεις που θα ορίζονται ως τις
πραγματικές αιτίες αυτής της συμπεριφοράς. Γιατί τέτοια σκέψη θα ήταν μόνο μια εσφαλμένη και
κυκλική συλλογιστική ότι η σχέση που έχει οριστεί ως η συνέπεια των παρατηρηθεισών οντοτήτων
εξ ολοκλήρου θα να πιστεύεται ότι είναι η αιτία της παρατήρησης αυτής. Αυτό οφείλεται επίσης τα
στοιχεία του τι παρατηρούμε, δεν έχουν μάτια, αυτιά, μυαλά, γκολ και μια μόνιμη κεντρική εξουσία
μεταξύ τους έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν σε αρμονία[35].Ως εκ τούτου, τα στοιχεία του τι
παρατηρούμε δεν είναι self-defined και χρειάζονται ένα αναγνωριστικό αυτάρκεις και απόλυτη[36].
Στο Ισλάμ τη συμπεριφορά που παρατηρούμε και μια σχέση αληθινή βαρύτητα[37] είναι οι
συνέπειες του ορισμού ανεξάρτητων και ο σχεδιασμός του Αλλάχ, που είναι μία. Ως εκ τούτου,
τηρώντας ανακαλύπτουμε πώς συμπεριφέρεται ένα αντικείμενο αυτή τη συμπεριφορά και εμείς
μπορεί να προβλέψει ότι αυτό θα συμπεριφερθούν κατά κάποιον τρόπο στο βαθμό που η ορθότητα

της παρατήρησης και των σχετικών συμπερασμάτων μας. Αυτό πρόγνωσης και υπολογισμού είναι
δυνατό επειδή εκείνος που καθιστά το συμβάν αυτό δυνατό τώρα, στο παρελθόν ή στο μέλλον είναι
το ίδιο. Εκείνος που διέπει την κάθε σημείο είναι το ίδιο. Αλλάχ έχει τον πλήρη έλεγχο τα
σταγονίδια[38] με άμεσες και έμμεσες τρόπους.
Η αναλογία αυτή ισχύει σε όλες τις υλικές αιτίες και αποτελέσματα πριν από την εν λόγω σχέση[39],
οι επιπτώσεις που εκδίδουν λόγω τα σταγονίδια[40] και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους[41].
Αλλάχ έδωσε τα πράγματα κοινής και διαφορετικές δυνατότητες, έτσι ώστε να υπάρχει αρμονία,
προβλεψιμότητα, συνοχή, ομορφιά μέσα τα πράγματα. Αυτός ενδέχεται να έχετε επιλέξει να
δημιουργήσετε πράγματα που δεν σχετίζονται σε όλα, που είναι αδύνατο να κατανοήσουμε, ότι δεν
έχουν κοινή/συγκρίσιμες πλαίσιο, space-time ή κοινά χαρακτηριστικά[42]…
Έτσι όταν δεν επιτρέπεται η μια απόλυτη και αποκλειστική self-existence του βαρύτητα, τότε θα
πρέπει να υπάρχει μία δύναμη που καθορίζει και δημιουργεί αυτό, τα αίτια και τις συνέπειές[43].
Επίσης στο Αθεϊσμός; κάτι που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί άμεσα από τις εμπειρίες μας
παρελθόν/παρόν μέσω μας αισθήσεις απορρίπτεται. Δεν υπάρχει καμία προσωπική εξουσία πάνω
από τα ανθρώπινα όντα ή πάνω από τα όντα που βλέπουμε άμεσα. Τον ισχυρισμό αυτό απαιτεί
πλήρη γνώση σχετικά με το δεν έγιναν απόλυτα ορατές.
Και πάλι Αθεϊσμός το ορατό θεωρείται ως αυτάρκεις: όπως όλα τα ορατά αφού σχηματίζει ενιαίο
σύνολο σε αυτούς που δεν χρειάζονται κάθε υποστήριξη από τη δεν έγιναν απόλυτα ορατές. Τα
πράγματα μπορεί να υπάρχουν, να συντηρηθούν, να μετακινήσετε, να ενεργούν με αρμονία,
παρόλο που δεν έχουν τις ικανότητες να σκέφτονται, να προγραμματίσουν, να δει, να ακούσει... Τον
ισχυρισμό αυτό απαιτεί πλήρη γνώση σχετικά με το ορατό.
Ωστόσο, στο Ισλάμ είναι μόνο Αλλάχ που είναι το All-Knower, όπως βλέπουμε στο παρακάτω[44]:
Πράγματι, όσοι των διαφορών σχετικά με τα συμπτώματα του Αλλάχ χωρίς [any] αρχή έχοντας έρθει
να τους
Δεν υπάρχει στα Στήθη τους εκτός από την υπερηφάνεια,
[η έκταση της] που δεν μπορούν να καταλήξουν.
Έτσι να καταφύγουν στην Αλλάχ.
Πράγματι, είναι εκείνος που είναι το All-ακρόαση, όλων[45].
(Κοράνι ορίζει: 40/56)
Ένα άλλο παράδειγμα σχετικά με τις έννοιες με τις οποίες ο Θεός αντικαθίσταται στο Αθεϊσμός είναι
σύμπτωση: ορισμένα πράγματα συμβαίνουν ή υπάρχει λόγω της σύμπτωσης. Για παράδειγμα
υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες, συστήματα όπως το ηλιακό σύστημα μπορεί να υπάρχουν από
σύμπτωση; και σε ορισμένες από αυτές πλανητικών συστημάτων είναι πιθανό ότι υπάρχουν
πλανήτες σαν το δικό μας; και σε κάποιους από τους πλανήτες σαν το δικό μας, είναι πιθανό ότι θα
υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης, και σε ορισμένες από αυτές τους πλανήτες είναι πιθανό ότι
υπάρχουν μορφές ζωής; …

Αυτό βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές: απλούστερα πράγματα έρχονται μαζί μπορούν να
αποτελέσουν περιπλέξουν τα πράγματα; υπάρχει ένα επίπεδο της τα πράγματα όπου τα πράγματα
είναι απλά πλήρως, σε αυτό το επίπεδο απαιτούν χωρίς όρους και είναι εκπαιδευμένη, αυτάρκεις.
Και όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο, αυτή η υπόθεση δεν είναι αποδεκτές, όπως Αλλάχ δεν
είναι ο Θεός του μόνο περιπλέξουν τα πράγματα:
Είναι ο κύριος όλων των πραγμάτων.
(Κοράνι ορίζει: 6/164)
Τα πράγματα σε κάθε επίπεδο χρειάζεται η δημιουργία και υποστηρικτικό ρόλο δύναμη του Αλλάχ.
Ως εκ τούτου, τα πράγματα σε ένα ορισμένο επίπεδο μπορεί ποτέ να εξηγηθούν πλήρως με
πράγματα που είναι «τυχόν» χαμηλότερο επίπεδο ή με τα πράγματα σε κάθε προηγούμενο στάδιο,
επειδή τα πράγματα σε οποιοδήποτε επίπεδο χρειάζεται ορισμένες προϋποθέσεις, και τα πράγματα
στα κατώτερα επίπεδα είναι αποτελεσματική σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, την ύπαρξη των
ζώων δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως με εξέλιξη και μορίων, επειδή κανένα από τα μόρια, τα
άτομα, οι ορισθείσες εθνικές αρχές... είναι αυτάρκης.
Ομοίως, τα ποσά των άτομα, μόρια, χημικές ή βιολογικές γεγονότα δεν αυξάνουν την τελική
πιθανότητα της εμφάνισης κάθε πλάσμα διαβίωσης. Όπως φαίνεται από το παρακάτω στίχο, τη
δημιουργία του ουρανού και της γης δεν είναι κάτι λιγότερο πολύπλοκες από ό, τι η δημιουργία
ανθρώπων ή άλλων μορφών ζωής:
Η δημιουργία του ουρανού και γης είναι μεγαλύτερη από τη δημιουργία της ανθρωπότητας, αλλά
δεν ξέρω το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας.
(Κοράνι ορίζει: 40/57)
Επίσης ενώ χρησιμοποιείτε την σύμπτωση και πιθανότητες, η πληθώρα των πραγμάτων πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη ως περιοριστικός παράγοντας καθώς και: Εάν ένας λέει: οι περισσότερες τον
αριθμό των γαλαξιών, περισσότερο την ύπαρξη πιθανοτήτων των πλανητικών συστημάτων σαν το
δικό μας; Αυτό μπορεί να είναι μόνο εν μέρει αληθές. Συνολικά, η πληθώρα από τους γαλαξίες με
έναν τρόπο μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες ύπαρξης των πλανητικών συστημάτων, όπως η δική
μας,Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη η πληθώρα από τους γαλαξίες, όσο μεγαλύτερη η ανάγκη για μια
πληθώρα συνθηκών. Με άλλα λόγια, ενώ η προσθήκη κάθε άτομο αυξάνει την πιθανότητα ύπαρξης
ένα πλανητικό σύστημα, μειώνει την πιθανότητα για την ύπαρξη του συνολικού ποσού των
ατόμων[46] και αυτό επιπλέον άτομο.
3.1.1.2.2 ΙΣΛΆΜ ΚΑΙ Ο ΑΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΉΣ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ
Αγνωστικιστής πεποιθήσεων και μεθοδολογία βασίζεται απόδειξης ότι ως ανθρώπινα όντα μας δεν
μπορεί να περιλαμβάνει την αλήθεια και το Θεό πέρα από τις εμπειρίες μας παρελθόν/παρόν που
σχετίζονται με τις αισθήσεις μας ως βλέποντας, συγκινητικό... Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή,
υπάρχει η πιθανότητα της ύπαρξης του τι είναι πέρα από το ορατό, αλλά ως ανθρώπινα όντα δεν
έχουμε την ικανότητα να το ξέρουν. Επομένως, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν υπάρχει
οποιαδήποτε προσωπική εξουσία πάνω από τα ανθρώπινα όντα και πάνω από αυτό που βλέπουμε.

Οι προσεγγίσεις του Ισλάμ και αγνωστικισμός μοιραστείτε το γεγονός ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν
περιορισμούς όσον αφορά τις γνώσεις που αφορούν την δεν έγιναν απόλυτα ορατές.
Ωστόσο, το Ισλάμ είναι θεμελιωδώς διαφορετική από το αγνωστικισμός από δύο απόψεις:
Πρώτον, πάνω από όλα υπάρχει ένας δημιουργός που δημιουργεί η δημιουργία; Έτσι υπάρχει μια
συναρτησιακή σχέση μεταξύ ο δημιουργός και η δημιουργία; ως εκ τούτου βασίζεται η ορατή,
μπορούμε να κάνουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το δεν έγιναν απόλυτα ορατές και ο
δημιουργός του.
Δεύτερον, όπως φαίνεται από την εξαίρεση μέρος της το παρακάτω στίχο, αυτό δημιουργός έχει την
εξουσία να μοιραστούν με τα ανθρώπινα όντα κάποια γνώση που είναι κατάλληλο για τους. Αυτό
διευκρινίζεται σε το παρακάτω στίχο:
Και αυτοί καλύπτουν όχι ένα πράγμα από τη γνώση
Εκτός από ό, τι αυτός διαθηκών.
(Κοράνι ορίζει: 2/255)
3.1.1.2.3 ΙΣΛΆΜ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΉΣΕΙΣ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΆΛΟ ΒΑΘΜΌ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
Και όταν λέγεται σε αυτούς, «ακολουθήστε τι αποκάλυψε Αλλάχ»
Λένε, «Μάλλον θα παρακολουθήσουμε αυτό που βρήκαμε εξάσκηση οι πατέρες μας.»
Παρόλο που οι πατέρες τους δεν κατάλαβε τίποτε, ούτε τους καθοδήγησαν;
(Κοράνι ορίζει: 2/170)
Πεποιθήσεις που στηρίζεται κυρίως στην ανακοίνωση είναι σε μεγάλο βαθμό με βάση τα
περιεχόμενα του παρελθόντος επικοινωνιών, Ιερά βιβλία ή παραδόσεις χωρίς εκτεταμένα
λαμβάνοντας υπόψη λογική επιβάλλει μειώσεις από την ορατή την αποδοχή.
Στο Ισλάμ οι προφορικές και γραπτές επικοινωνίας του δημιουργού είναι μια υπενθύμιση και
περιέχει μια μεθοδολογία της σκέψης. Αρχικό μήνυμα από το δημιουργό του είναι το σύμπαν.
παρατήρηση και απόφαση είναι κρίσιμη. Και κάθε πρόσωπο που ευθύνεται ατομικά για τις δαπάνες
της προσπάθειες για να πληροφορηθείτε σχετικά με την αλήθεια. Είναι κάλεσε επίσης να
εφαρμόσετε φίλτρο με την λογική την ανακοίνωση προς αυτόν προέρχονται από τους συγχρόνους
του και οι πρόγονοι του. Οι παρακάτω στίχοι αναφέρονται σε αυτό το γεγονός:
Και διηγούμαι σε αυτά τα νέα του Αβραάμ,
Όταν είπε στον πατέρα του και στο λαό του, τι σας προσκυνήσω;
Είπαν, εμείς να προσκυνήσω idols και παραμένουν αφιερωμένοι τους.
Είπε, να ακούν σας όταν σας supplicate;
Αυτά ωφελούνται σας ή να τους βλάψει;
Είπαν, αλλά βρήκαμε πατέρες μας κάνει έτσι.

(Κοράνι ορίζει: 26/69-74)

Και κάθε ένας από αυτούς θα έρθει τον ξεχωριστά για την ημέρα της Ανάστασης.
(Κοράνι ορίζει: 19/95)

Λένε, «O λαός της Αγίας γραφής την[47]έρχονται σε μια λέξη που είναι δίκαιη, μεταξύ μας, και ότι
εμείς δεν θα προσκυνήσω εκτός Αλλάχ και δεν συνδέει τίποτα με αυτόν και δεν λαμβάνουν ένα το
άλλο ως Λόρδων αντί Αλλάχ.»
Αν όμως τους στρέψουν, στη συνέχεια, πείτε, «Μαρτυρούν ότι είμαστε μουσουλμάνοι [υποβολή
προς αυτόν].»
(Κοράνι ορίζει: 3/64)
Μία ομάδα από τις πεποιθήσεις που βασίζονται κυρίως σε επικοινωνία είναι polytheism. Η
polytheist συμπληρώνει το κενό της γνώσης με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ό, τι αυτός τηρεί.
Αυτές οι εξουσίες που έχουν ανατεθεί ρητά ή σιωπηρά Μαΐου ήταν σαν να βλέπουν, ακρόαση,
αυτοτροφοδοτούμενη, self-organizing, επικοινωνία...
Σχεδόν όλες οι θρησκείες εκτός από το Ισλάμ, συμπεριλαμβανομένων Αθεϊσμός, αγνωστικισμός,
πανθεϊσμό, και ούτω καθεξής μοιράζονται τα κοινά αίτια με polytheism. Για παράδειγμα σε
ορισμένες αρμοδιότητες έχουν εκχωρηθεί οι idols τα ανθρώπινα όντα που έκανε polytheism, ή στον
ήλιο, μουν και ακόμη και να ορισμένων ανθρώπων που αναγνωρίζονται ως θεοί από τον άνθρωπο.
Ομοίως, σε Αθεϊσμός ορισμένες αρμοδιότητες αντιστοιχίζονται στο θέμα, αντικείμενα ή οντότητες
από τον άνθρωπο. Και μια προσέγγιση άθεος κάνει γενικεύσεις: όταν γίνεται ένα πείραμα, τις
συνέπειές του είναι γενικευμένες παγκοσμίως και τον φορέα που χρησιμοποιείται σε αυτό το
πείραμα δίνεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά. Ορισμένες σχέσεις ονομάζονται. Και, στη συνέχεια,
υπάρχει ένα αντικείμενο που έχει ορισμένες αρμοδιότητες. Εάν ένα άλλο πείραμα αλλαγές τα
προηγούμενα πορίσματα υπό ορισμένες περιστάσεις, τότε οι εξουσίες χαρακτηριστικά ή
επαναπροσδιορίζονται. Τι εφηύρε και γνωστή ως ένα ορισμένο βαθμό επεκτείνεται σε ό, τι είναι
άγνωστη, όπως σημειώνεται στο παρακάτω:
«Δεν εξυπηρετείτε εκτός από αυτόν αλλά ονόματα που έχετε ονομάσει, εσείς και οι πατέρες σας.»
(Κοράνι ορίζει: 12/40)
Μια προσφορά του Αλλάχ από υποστηρικτής είναι χαρακτηριστική στο θέμα αυτό:
«Εδώ είναι μας άνθρωποι τη σύσταση θεών δίπλα του. Αν το μόνο που θα μπορούσαν να παρέχουν
οποιαδήποτε απόδειξη για την υποστήριξη τους πόδι!Ποιος είναι περισσότερο κακό από αυτόν που
fabricates ψέματα και χαρακτηριστικά τους να Αλλάχ;»
(Κοράνι ορίζει: 18/15)

Η προσέγγιση αυτή είναι ευχάριστο για ένα ανθρώπινο ον, όπως απαιτεί η απόρριψη της τυχόν
προσωπικής εξουσίας πάνω από τον άνθρωπο ή πάνω από ό, τι μπορεί να διαχειριστεί το
ανθρώπινο ον. Η προσέγγιση αυτή δεν απαιτεί την υποβολή μιας προσωπικής εξουσίας υψηλότερο
από τον άνθρωπο. Αυτό απαιτεί adoring πράγματα που έχουν κάνει τον άνθρωπο, όπως οι
idols/καταστατικό με τα μάτια, αυτιά που γίνονται από ανθρώπινα όντα ή δυνάμεις και σχέσεις που
έχουν οριστεί από τον άνθρωπο... Η προσέγγιση αυτή αναφέρει ότι φυσικές οντότητες στο επίπεδο
του ανθρώπου, ο οποίος είναι σε θέση να κάνουν το σύμπαν υπάρχει. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση
δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε απόδειξη που υποστηρίζει η ίδια, όπως είναι πολύ μερική,
υποκειμενική και τα συμπεράσματά του μπορεί να αλλάξουν.
Το παρακάτω στίχο βλέπουμε μια αναφορά με τα κίνητρα που οδήγησαν στη τέτοιες προσεγγίσεις:
Έχετε δει εκείνος που δέχεται ως του Θεού δική του επιθυμία; Στη συνέχεια θα είστε υπεύθυνοι για
αυτόν;
(Κοράνι ορίζει: 25/43)
3.1.1.3 ΌΛΟΣ Ο ΚΌΣΜΟΣ ΠΙΣΤΕΎΕΙ ΣΕ ΈΝΑΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΥΣ ΘΕΟΎΣ, Ή ΣΕ ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΎΝ ΣΤΗΝ ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΎ
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος rejoices σε ό, τι με τον εαυτό της.
(Κοράνι ορίζει: 23/53)
Έναν από τους ορισμούς της έννοιας του Θεού ενδέχεται να «η αιτία όλων» όπως εν μέρει
μπορούμε να συμπεράνουμε από τα παρακάτω στίχους:
Λένε: «Όλα είναι από Αλλάχ».
(Κοράνι ορίζει: 4/78)

Αυτό είναι Αλλάχ, ο Λόρδος σας;
Δεν υπάρχει καμία θεότητα εκτός από αυτόν,
Ο δημιουργός όλων των πραγμάτων.
(Κοράνι ορίζει: 6/102)
Όλος ο κόσμος πιστεύει σε ορισμένες αιτιολογήσεις για ό, τι αυτός τηρεί. Με άλλα λόγια, εκτός από
το ασυνείδητο, όλος ο κόσμος πιστεύει σε ορισμένους thing(s) που αντιστοιχεί στον Θεό. Το
υψηλότερο επίπεδο του κάθε ατόμου εξηγήσεις για όλα τα παρατηρήσει αντιστοιχεί στην έννοια
του Θεού[48] στο Ισλάμ. Για παράδειγμα, ορισμένες Χριστιανός μπορεί να πιστεύουν ότι ο ΙησούςΧριστός (ειρήνη να γιού) αυτός είναι από τους οποίους τα πάντα έρχεται, οπότε για αυτό Christian
Ιησού-Χριστού αντιστοιχεί στον Θεό. Για παράδειγμα, άθεος μπορεί να πιστεύουν ότι οι φυσικές
δυνάμεις και σχέσεις είναι τα πράγματα λόγω που ό, τι συμβαίνει; οπότε για αυτό άθεος αυτές τις
φυσικές δυνάμεις και τις σχέσεις που αντιστοιχούν στην έννοια του Θεού. Φυσικά όλα αυτά δεν
μπορεί να είναι αλήθεια, την ίδια στιγμή, επειδή είναι διαφορετικές.

Έτσι, με βάση τον παραπάνω ορισμό ότι ο Θεός είναι η αιτία όλων, η συζήτηση δεν θα πρέπει να αν
ο Θεός υπάρχει ή όχι[49]. Μάλλον θα πρέπει να είναι για το ποιος είναι ο πραγματικός Θεός, και
που η πραγματική αιτία όλων είναι. Είναι ο πραγματικός Θεός μια ομάδα φυσικών νόμων
συνδεδεμένο ή μη συνδεδεμένο και δυνάμεις, ο Θεός του ήλιου ή ο Θεός του μουν, ένα ανθρώπινο
ον... ή αυτός είναι ένα άτομο που είναι αυτάρκης και ασυμβίβαστους με όλα αυτά τα πράγματα;
3.1.2 ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΑΝΈΝΑ ΘΕΌ ΑΛΛΆ ΑΛΛΆΧ: ΤΟ ΣΎΜΠΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΈΡΗ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌΛΥΤΗ,
ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΌΝΟ ΜΊΑ ΑΠΌΛΥΤΗ ΕΞΟΥΣΊΑ
Έτσι, γνωρίζουμε ότι:
Δεν υπάρχει κανένα Θεό αλλά Αλλάχ.
(Κοράνι ορίζει: 47/19)

Εξυπηρετούν Αλλάχ, και να ενωθούν δεν κάθε εταίροι μαζί του.
(Κοράνι ορίζει: 4/36)

Και [μνεία, O Μωάμεθ], όταν η Luqman είπε για το γιο του ενώ αυτός, τον προστάζει "O γιος μου,
δεν συσχετίσετε [οτιδήποτε] με Αλλάχ. Πράγματι, η συσχέτιση [μαζί] είναι μεγάλη αδικία[50].”
(Κοράνι ορίζει: 31/13)

Αλλάχ forgives δεν ότι ένας εταίρος θα ευθύνεται ο unto τον[51].
Αυτός forgives (όλα) εκτός του ότι σε ποιον θα.
Όποιος αποδίδει εταίρους σε Αλλάχ, έχει πράγματι εφηύρε μια τεράστια αμαρτία.
(Κοράνι ορίζει: 4/48)
Ως εν μέρει εξηγείται ανωτέρω, πολλαπλών θεών υπό μορφή idols, ήλιο ή Σελήνη ή θεοί υπό τις
μορφές φυσικές δυνάμεις ή σχέσεις δεν έχουν καμία βάση και απορρίπτονται έντονα στο Ισλάμ.
Ανθρώπων ή άλλα μέρη του σύμπαντος αυτό δεν αποτελούν τμήματα, εκπροσώπων, έντυπα και
εκδόσεις του Αλλάχ.
Στη συνέχεια, εάν απορρίπτουμε τους ψευδείς θεούς, θα είμαστε μαζί με το αληθινό Θεό, όπως και
η εμπειρία του Αβραάμ (ειρήνη να γιού):
Και έτσι μας προέκυψε ο Αβραάμ σφαίρα τους ουρανούς και τη γη που θα ήταν μεταξύ της βέβαιης
[με πίστη].
Έτσι, όταν τη νύχτα τον κάλυψε [με σκοτάδι], είδε ένα αστέρι. Είπε, «Αυτό είναι κύριό μου». Όταν
έθεσε, είπε, «ήθελα όμως όχι εκείνες που εξαφανίζονται.»

Και όταν είδε το φεγγάρι να αυξάνεται, είπε, «Αυτό είναι κύριό μου». Αλλά όταν έθεσε, είπε, «Εκτός
και αν μου Λόρδος οδηγών μου, σίγουρα θα στον πληθυσμό των αξιοποιούμενων.»
Και όταν είδε τον ήλιο να αυξάνεται, είπε, «αυτό είναι Κύριός μου Αυτό είναι μεγαλύτερο.» Αλλά
όταν έθεσε, είπε, «O λαός μου, πράγματι είμαι ελεύθερη από ό, τι μπορείτε να συσχετίσετε με
Αλλάχ.
Πράγματι, έχουν ενεργοποιώ το πρόσωπό μου προς αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς και τη
γη, επικλινείς προς την αλήθεια και εγώ δεν είμαι από εκείνους που άλλοι συσχετίσετε με Αλλάχ.»
(Κοράνι ορίζει: 6/75-79)
Βαθιά μέσα σε όλους εκεί είναι ή ήταν η πίστη στον Αλλάχ: σε κάποια φάση ενώ εμείς δεν είχε
εφευρεθεί ψευδών θεών Αλλάχ έφερε τις ψυχές μας σε ύπαρξη, αμφισβήτησαν μας και εμείς
γίναμε όλοι μάρτυρες σε αυτόν που τον Κύριό μας. Αυτό εξηγείται με το παρακάτω στίχο:
[Αναφορά] όταν ο Λόρδος σας πήρε από τα παιδιά του Αδάμ από την πλάτη τους απογόνους τους
και τους μαρτυρούν από μόνες τους, έκανε [να τους λέει], «είμαι εγώ δεν σας Λόρδος;» Είπαν: «Ναι,
εμείς έχουμε μαρτυρία.» [Αυτό] κατήφορος πρέπει να λέτε την ημέρα της Ανάστασης, «Μάλιστα,
υποστηρίζουμε αυτό αγνοεί.»
(Κοράνι ορίζει: 7/172)
3.1.3 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΆΧ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΚΆΠΟΙΟ ΚΛΕΙΔΊ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟΝ ΌΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΎΜΕ, ΣΤΟ ΣΎΜΠΑΝ ΜΑΣ
Να πω:
«Πρόκειται για δρόμο μου.
Ζητώ να Αλλάχ με βεβαιότητα,
Κι όποιος ακολουθεί μετά από μένα.»
(Κοράνι ορίζει: 12/108)
3.1.3.1 ΓΕΝΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟΣ
Στο Ισλάμ η μεθοδολογία για την κατανόηση του Αλλάχ ξεκινά με τα συναισθήματα των
thankfulness, carefulness, παρατήρηση του σύμπαντος και συλλογιστική.
Σχεδόν σε κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ευγνώμονες και προσεκτικός παρακαλώ αυτά τα
ερωτήματα: από πού προέρχονται όλα τα ευνοεί την αντιμετωπίζουμε; Η επώδυνη πράγματα από
πού προέρχονται; Γιατί εγώ γεννήθηκα; Γιατί ζω; Σχεδόν κάθε λογικό άτομο θα ρωτήσω: γιατί ό, τι
παρατηρούμε είναι ο τρόπος που είναι;
Στη συνέχεια θα χορηγούμε κάποια προσπάθεια παρατήρησης και αιτιολογία σχετικά με ό, τι
παρατηρούμε.
Στη συνέχεια ως ένα προϊόν μας δίνει μια ιδέα σχετικά με την παραγωγό, έτσι το σύμπαν επίσης θα
μας δώσει - οι πιστοί - μια ιδέα σχετικά με το δημιουργό.Για παράδειγμα, όταν κάποιος αντικρίσει

το τζαμί του Sultanahmet , θα έχει μια ιδέα σχετικά με την αρχιτέκτονα, ότι έχει ορισμένες
δυνατότητες σχετικά με τα μαθηματικά, ομορφιά, ομάδα-κτίριο, χρηματοδότηση, σχεδιασμού και
ούτω καθεξής. Έτσι, το σύμπαν που παρατηρούμε επίσης μας δίνει ιδέες σχετικά με το δημιουργό.
Ο δημιουργός δεν είναι για μας, είμαστε για τον δημιουργό, ως εκ τούτου, αυτός δεν συμφωνεί με
τις προσδοκίες μας, αλλά αυτός είναι υπό την καθοδήγησή του σχετικά με το τι παρατηρούμε
αντικειμενικά στο σύμπαν, σύμφωνα με τον εαυτό και σύμφωνα με τα σωστά συμπεράσματα που
μπορεί να κάνουμε. Αλλάχ αναφέρει ως εξής:
Αλλά αν η αλήθεια είχε ακολουθήσει τις επιθυμίες τους, τους ουρανούς και τη γη και όποιος είναι
σε αυτούς θα έχουν καταστραφεί.
(Κοράνι ορίζει: 23/71)
Εν προκειμένω, κατά το Κοράνι ορίζει, Αλλάχ κάνει πολλές αναφορές στην φυσική, βιολογική,
αστρονομικά γεγονότα και εκδηλώσεις.
Τα πάντα στο σύμπαν αυτό είναι ένα σύμπτωμα που μας δείχνει την ενότητα, τις εξουσίες και
ορισμένα χαρακτηριστικά του Αλλάχ.
Ως τίποτα άλλο παρά Αλλάχ ούτε είναι αυτάρκης ούτε δημιουργός, τα πάντα είναι το αποτέλεσμα
από τα χαρακτηριστικά του Αλλάχ. Επομένως, ό, τι μας δείχνει ορισμένα χαρακτηριστικά του
Αλλάχ[52]. Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα.
3.1.3.2 ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ
3.1.3.2.1 ΠΟΛΛΆ ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ
Και είναι αυτός που παράγει κήποι trellised και untrellised, και datepalms, και καλλιέργειες από
διαφορετικό σχήμα και γεύση (καρπών και των σπόρων προς σπορά), ελιές και ροδιές, παρόμοια
και ανόμοια.
(Κοράνι ορίζει: 6/141)
Στο σύμπαν μας παρατηρούμε πολλά πράγματα που είναι όμοια ή παρόμοια. Για παράδειγμα,
υπάρχουν δισεκατομμύρια των ηλεκτρονίων, δισεκατομμύρια παρόμοια άτομα, φυτά και ζώα... Για
παράδειγμα τα ηλεκτρόνια είναι ξεχωριστές οντότητες, αλλά μοιάζουν και υπόκεινται στους ίδιους
κανόνες.
Και όπως το σύμπαν είναι μαθηματική[53], αν κοιτάξουμε σε μικρο ή μακροεντολή επίπεδα• ή στο
παρελθόν ή στο μέλλον, παρατηρούμε πάντα την ίδια κατάσταση στα πάντα. Ό, τι είναι η κλίμακα,
μπορούμε χωρίσετε σε διαφορετικές διαστάσεις και τμήματα που είναι διακριτές, αλλά είναι ίδια ή
σε παρεμφερή.
Αυτό μας δείχνει ότι η προέλευση από όλα είναι το ίδιο και ότι όλα τα δημιουργείται και υπέστη το
ίδιο δημιουργό, Designer. Διαφορετικά, δεν θα μπορούσαμε να τηρήσουμε ακόμη δύο παρόμοια
ηλεκτρόνια.
3.1.3.2.2 ΤΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΌΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΤΜΉΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

Μακάριος είναι στο χέρι των οποίων είναι επικρατών και είναι πάνω από όλα τα πράγματα που
είναι αρμόδια
[Αυτός] ποιος δημιούργησε θανάτου και ζωής για τη δοκιμή σας ως προς το ποιοι από εσάς είναι
καλύτερο στην πράξη
Και αυτός είναι η κεφαλαιώδης, το Forgiving [και] ποιος το δημιούργησε επτά ουρανούς σε επίπεδα.
Δεν μπορείτε να δείτε τη δημιουργία της πιο ελεήμων οποιαδήποτε ασυνέπεια.
Έτσι επιστρέφουν (σας) όραμα (ο ουρανός), βλέπετε οι αλλαγές;
Στη συνέχεια επιστρέψει δύο φορές και πάλι όραμα (σας).
Όραμα (σας) θα επιστρέψει σε σας humbled ενώ είναι καταπονημένα.
(Κοράνι ορίζει: 67/1-4)
Ένα άλλο σύμβολο της ενότητας της ο δημιουργός όλων είναι ότι τα πάντα στο σύμπαν αυτό
αποτελεί μέρος των συστημάτων.
Ένα ηλεκτρόνιο στο μάτι μας μπορεί να είναι μέρος ενός ατόμου, ενός κελιού, του ματιού μας, μας
κεφάλι, του Σώματός μας, του ηλιακού συστήματος... ή μπορεί να είναι μέρος άλλων συστημάτων.
Τα μάτια μας, αυτιά μας, τη γη, η Σελήνη, ο ήλιος, μια πέτρα, ένα πουλί... είναι όλα τα τμήματα των
συστημάτων. Όποια και αν είναι δείγμα που λαμβάνουμε, όποια εικόνα που παίρνουμε θα δούμε
ότι είναι μέρος των συστημάτων και ότι περιέχει συστήματα και μέρη των συστημάτων αυτών. Τα
πάντα είναι λειτουργική σε σχέση με πολλά πράγματα.
Όλα αυτά τα νοήματα, από την άποψη της λειτουργικότητας και σε σχέση με άλλα. Αυτό μπορούμε
να το δούμε ακόμη και εντός της ταυτόχρονης τα πράγματα σε μια φωτογραφία που θα λάβουμε. Η
αιτιότητα είναι επίσης μόνο ένα μέρος της όλη αυτή την υπόθεση και μόνο ως συνέπεια της
ενότητας πάνω από όλα.
Από την άλλη πλευρά, αν τα μέρη δεν έχουν την εξουσία να σχεδιάζουν, να οργανώσετε ή να
αναλύσετε αυτές υφίστανται και λειτουργούν σε αρμονία εντός και εκτός των ίδιων.
Τα πράγματα που αποτελούν συστήματα και λειτουργούν αρμονικά δείχνουν ότι έχουν καθορισθεί
από ένα δημιουργό και ότι είναι υπό τον έλεγχο αυτού δημιουργού και Sustainer. Διαφορετικά
κανένα σύστημα δεν μπορούσε να διατηρήσει την ύπαρξη, και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε
επιστήμη, να κατανοήσουν κάτι, να προβλέψουμε, για να υπολογίσετε, να επινοήσουμε...
Όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι, τα πάντα είναι «θέμα» με τις πράξεις του Αλλάχ:
Στη συνέχεια δεν κοιτούν τις καμήλες πώς δημιουργήθηκαν;
Και με τον ουρανό πώς ετέθη;
Και σε βουνά πώς ήταν έστησε;
Και στη γη το πώς αυτό ήταν απλώνονται;

Έτσι να υπενθυμίσω, [O Μωάμεθ] • Είστε μόνο μια υπενθύμιση.
Δεν είστε πάνω τους έναν ελεγκτή.
(Κοράνι ορίζει: 88/17-22)
Και πάλι, όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι, μας ικανότητα ακοής, τα μάτια, καρδιές και η γη.
όλα για ένα λόγο; και με αυτή την έννοια, βρίσκονται σε μία ενότητα:
Και είναι αυτός που παράγονται για σας ακούσει και όρασης και καρδιές, λίγο είστε ευγνώμονες.
Είναι εκείνος που έχει πολλαπλασιαστεί σας σε όλη τη γη και τον σας θα συγκεντρωθούν.
(Κοράνι ορίζει: 23/78-79)
Ομοίως, όλα τα πλάσματα που υπάρχει για πολλούς λόγους, και είναι παρόμοιες σε μας σε
ορισμένες πτυχές, όπως αναφέρεται στην το παρακάτω στίχο:
Και δεν υπάρχει κανένα πλάσμα [ή εντός] τη γη ή το πουλί που πετά με τα φτερά της, εκτός από το
ότι πρόκειται για κοινότητες όπως και εσείς.
(Κοράνι ορίζει: 6/38)
Και όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε κατά τις παρακάτω στίχο, ό, τι exalts αυτόν, και τα πάντα
είναι υπηρέτης του Αλλάχ, και αυτοί είναι υπέστη Αλλάχ:
Τους επτά ουρανούς και τη γη και ό, τι είναι για τους exalt του. Και δεν υπάρχει κάτι εκτός από το
ότι το exalts [Αλλάχ] από τον έπαινο, αλλά δεν καταλαβαίνω τους [τρόπο] κυβερνήσεις ενισχύουν.
Πράγματι, είναι ποτέ ενεχομένους και επιεικείς για πάντα.
(Κοράνι ορίζει: 17/44)
3.1.3.2.3 Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑΣ
Είναι αυτός που στέλνει οι άνεμοι ως καλή tidings πριν από το έλεος του και θα στείλουμε από το
καθαρό νερό, του ουρανού, ότι εμείς μπορεί να δώσει ζωή με τον τρόπο αυτό μια νεκρή γη και να
του δώσετε ως ποτό με αυτά δημιουργήσαμε πολυάριθμων ζωικού κεφαλαίου και τους άνδρες.
(Κοράνι ορίζει: 25/48-49)
Η ικανότητά μας να αφορούν τα πράγματα σε άλλους μέσα τη διάσταση του χρόνου μας δείχνει
επίσης την ενότητα πάνω από όλα: Η βροχή πέφτει, τότε οι σπόροι διαχωρισμού, τότε τα φυτά
αναπτύσσονται και στη συνέχεια τα ζώα τρώνε τα φυτά... Η διαδοχική αρμονική γεγονότα δείχνουν
την μία εξουσία πάνω από όλα. Τα πάντα έχει μια κατεύθυνση, έχει ως στόχο.
Όταν, Αλλάχ έχει ήδη στόχους στη βροχή. Αλλά σύμφωνα με την disbelieving προσέγγιση, η βροχή
είναι μόνο απομονωμένες φυσική εκδήλωση, Όταν, κανένας δεν έχει οποιοδήποτε στόχο να
παράγουν κάνοντας να βρέχει.
Ωστόσο, αληθινή ζωή δεν είναι όπως μια ψευδαίσθηση της ταινίας. Σε μια ταινία νομίζουμε για
παράδειγμα ότι βλέπουμε ένα ιπτάμενο πτηνό, παρόλο που υπάρχουν μόνο στατικές εικόνες που
έρχονται το ένα μετά το άλλο με κάποια ταχύτητα. Εάν εμείς μεγέθυνση προς την κάθοδο της

βροχής σε πραγματικούς όρους του χρόνου, να minutest τις λεπτομέρειες, δεν καταλήξουμε σε ένα
πραγματικό επίπεδο όπου υπάρχει μόνο μια εικόνα. Σε κάθε επίπεδο υπάρχει ένα κίνημα, ενέργειας,
μια κατεύθυνση. Έτσι, στην πραγματικότητα, εάν εμείς μεγέθυνση εντός τη διάσταση του χρόνου,
πάντα βλέπουμε ότι τα αίτια και τα αποτελέσματα να είναι μαζί. Σε επίπεδο δεν θα είμαστε σε θέση
να δείτε μόνο τα αποτελέσματα, ή μόνο τις αιτίες. Ως εκ τούτου, οι αιτίες δεν μπορεί να θεωρηθεί
ως απομονωμένα από τα αποτελέσματα[54]; και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως η τελική καταγωγή
του ό, τι παρατηρούμε.
Έτσι, το παρελθόν βασίζεται στο μέλλον, όπως το μέλλον βασίζεται στο παρελθόν. Και όλα βασίζεται
στη βούληση του ο Αλλάχ μία όπως θα δούμε στο παράδειγμα της παρακάτω στίχους:
Και (εμείς) απέστειλε προς τα κάτω, από τα σύννεφα βροχής, ρίχνει νερό; να μπορεί να βάλουμε
μπρος έτσι σιτηρών και βότανα.
(Κοράνι ορίζει: 78/14-15)
Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες που σχετίζονται με την διαδοχική ενότητας στο τμήμα 3.6
υπό τον τίτλο «Μοίρα».
3.1.3.3 ΤΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΛΛΆΞΟΥΝ
Πω,
«O Αλλάχ, ιδιοκτήτης της κυριαρχίας, μπορείτε να δώσετε κυριαρχία στους οποίους θα σας και να
πάρετε κυριαρχία μακριά από τους οποίους θα σας.
Μπορείτε να εξοφλήσετε τον οποίον θα σας και σας ταπεινό τους οποίους θα σας.
Στο χέρι σας είναι καλή [all].
Είστε πράγματι, πάνω από όλα τα πράγματα που είναι αρμόδια.
Σας προκαλούν τη νύχτα για να εισαγάγετε την ημέρα, και σας προκαλούν την ημέρα για να
εισαγάγετε τη νύχτα;
Μπορείτε να φέρνετε το ζωής έξω από τους νεκρούς και τα φέρνετε τους νεκρούς έξω από τη ζωή.
Και δίνετε την παροχή στους οποίους θα σας χωρίς λογαριασμό.»
(Κοράνι ορίζει: 3/26-27)
Όταν παρατηρούμε το σύμπαν, βλέπουμε ότι τα μέρη, υπόκεινται σε αλλαγή. Για παράδειγμα,
υπάρχει ο θάνατος, εκεί είναι η ζωή; υπάρχει το βράδυ, εκεί είναι η ημέρα. Αυτή είναι επίσης η
κατάσταση στο υποατομικός επίπεδα και επίπεδα γαλαξιακό.
Και αν τα μέρη ενός συνόλου είναι υπόκεινται σε αλλαγή, τότε σύνολό είναι επίσης ενδέχεται να
αλλάξουν. Για παράδειγμα, εάν μπορώ να λιώσει και να αλλάξετε τα τμήματα ενός αυτοκινήτου,
τότε μπορώ να επανασχεδιάσετε και αλλάξτε το αυτοκίνητο. Ως εκ τούτου, αυτό σύμπαν,
συμπεριλαμβανομένων όλων των το θέμα, τους φυσικούς νόμους, τους κανόνες της βιολογικής και
συνολικά τη μπορεί να να σχεδιαστεί και να δημιουργηθεί με διαφορετικές μορφές, δομές.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι, μπορεί να εξηγήσει τα πάντα με φυσικούς νόμους, σχέσεις, και ούτω
καθεξής, σύμφωνα με αυτές, λόγω των φυσικών νόμων και ούτω καθεξής, το σύμπαν είναι ό, τι
έπρεπε να γίνει; ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη για οποιοδήποτε Θεό.
Σύμφωνα με το Κοράνι ορίζει ωστόσο, μόνο Αλλάχ είναι απόλυτη και οτιδήποτε άλλο είναι με την
επιφύλαξη του θα. Και, όπως υπογραμμίζεται στην παραπάνω προσφορά από το Κοράνι ορίζει μαζί
με την έννοια της αλλαγής, είναι αποτελεσματικά για να γίνει ό, τι αυτός διαθηκών. Τίποτα δεν ότι
παρατηρούμε, στο σύμπαν, περιλαμβανομένων και των φυσικών κανόνων, σχέσεις είναι απόλυτη.
Αλλάχ μπορεί να δημιουργήσει ή μπορεί να έχετε δημιουργήσει universes όπου φυσικών κανόνων,
σχέσεις είναι διαφορετικές. Έτσι δεν αυτών των φυσικών κανόνων ή σχέσεις μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τελικά να εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό που παρατηρούμε. Και ως εκ τούτου,
αυτό ολόκληρο το σύμπαν δεν είναι μια δομή που θα έπρεπε να είναι.
Το Κοράνι ορίζει υπάρχουν παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι τίποτα δεν είναι απόλυτο εκτός του
Αλλάχ. Το ακόλουθο είναι ένα από αυτά:
(Αλλάχ είπε:)
«Και τι είναι εκείνο στο χέρι σας δεξιά, O Μωυσή;«
Είπε,
«Είναι το προσωπικό μου; Μου μάθετε προσχωρήσει, μπορώ να φέρω κάτω φύλλα για πρόβατα
μου και σ ' αυτό έχω για άλλες χρήσεις.»
Είπε [Αλλάχ] • «Πετάξω κάτω, O Μωυσή.»
Έτσι αυτός απέρριψε πατημένο και αντιρρήσεών ήταν ένα φίδι, που κινείται γρήγορα.
[Αλλάχ] είπε, «την εκμεταλλευτούμε και φοβούνται όχι.
Θα επανέλθουμε αυτή του πρώην μέλος.»
(Κοράνι ορίζει: 20/17-21)
Αν από μια φυσική κανόνα θα εξηγήσω κάτι στην Τουρκία, αλλά όχι στη Γερμανία, στη συνέχεια
αυτού του κανόνα δεν είναι μια πλήρως έγκυρη φυσική κανόνας στην πραγματικότητα. Παρομοίως,
εάν από έναν κανόνα θα εξηγήσω κάτι μόνο σε αυτό το σύμπαν, αλλά τίποτα έξω από το σύμπαν, ο
κανόνας αυτός δεν είναι ένας απαράβατος κανόνας.
Το σύμπαν, η ίδια είναι ένα σύμπαν ειδικά σχεδιασμένα. Το σύμπαν είναι απλά μια επιλογή του
Αλλάχ. Δεν είναι ολόκληρη και απόλυτη αλήθεια.
Έτσι, αν μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά είδη universes, η σημερινή επιστημονικές εξηγήσεις είναι
πάντα τοπική εξηγήσεις. Και δεν είναι απόλυτη. Εάν πάρουμε τους ως απόλυτη, η προσέγγιση αυτή
δεν θα είναι επιστημονικά και τεχνητά θα περιορίσει τις γνώσεις μας δυναμικό.
Κάθε γνώση που σχετίζονται με την επιστήμη εξαρτάται από μας παρατηρήσεις. Αν οι παρατηρήσεις
μας ήταν διαφορετικές, επιστημονικές γνώσεις μας θα ήταν καθώς και διαφορετικές. Για
παράδειγμα, η επιστήμη που ισχυρίζεται ότι εξηγούν γιατί η πένα πηγαίνει προς τα κάτω όταν εγώ

ας. Ωστόσο, αν πηγαίνει προς τα πάνω όταν εγώ ας, η επιστήμη θα διεκδικήσει για να το εξηγήσω
και πάλι. Μας επιστημονική γνώση είναι δραστικό στη φύση. Έτσι αυτό δεν εξηγεί γιατί τα
πράγματα είναι όπως είναι, αλλά ως ένα ορισμένο βαθμό εξηγεί πώς συμβαίνουν τα πράγματα.
Σύμφωνα με το Ισλάμ, Αλλάχ δίνει ο πλάσματα τα χαρακτηριστικά τους και τις καθιστά συμβεί. Έτσι,
φυσικών, βιολογικών... κανόνες είναι αναγκαίοι για πρακτικούς λόγους και αυξάνουν το μεγαλείο
της τέχνης του Αλλάχ, την ομορφιά και αρμονία σε ό, τι παρατηρούμε. Χρειαζόμαστε αυτούς τους
κανόνες και τις δυνατότητες να καταλάβει «πώς» τα πράγματα συμβαίνουν, έτσι ώστε να τα
χρησιμοποιήσουμε, έτσι ώστε εμείς να εφευρίσκει μηχανές, έτσι ώστε να μπορούμε να επιλύσουμε
τα προβλήματα... Αλλά δεν είναι απόλυτη. Αυτές είναι μερικές εξηγήσεις των έμπειρων γεγονότων.
Σύμφωνα με το Ισλάμ, η τελική αιτία τι παρατηρούμε, και όσα δεν παρατηρούμε είναι ο ένας
δημιουργός και η μία Sustainer. Ως εκ τούτου, να θεωρούν ως απόλυτη ορισμένες σχέσεις που
μπορεί να σχεδιαστεί με διαφορετικό τρόπο και να τους το χρωστάμε αυτό που παρατηρούμε δεν
είναι αποδεκτή.
Έτσι, αν το σύμπαν είναι μόνο μία από τις εναλλακτικές λύσεις, τότε μόνο εκείνος που έχει επιλέξει
την παρούσα εναλλακτική λύση είναι απόλυτη και έτσι «υπάρχει κανένα Θεό» ", πλην του Αλλάχ»
που έχει τη συνολική δύναμη σε κάθε πράγμα.
3.1.3.4 ΤΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΉ -ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ - ΕΞΟΥΣΊΑ
Παράγει τον δεν ιερό στον ήλιο ή στο φεγγάρι,
αλλά που παράγει τον ιερό να Αλλάχ, που τα δημιούργησε.
(Κοράνι ορίζει: 41/37)

Έχουν πόδια που αυτά τα πόδια;
Ή έχουν τα χέρια από τα οποία φαίνονται πολύ;
Ή έχουν τα μάτια που βλέπουν;
Ή έχουν αυτιά που μπορούν να ακούσουν;
Πω, [O Μωάμεθ],
«Κλήση σας οι «εταίροι» και στη συνέχεια συνωμοτεί εναντίον μου και δώσε μου δεν συνέλθει.«
(Κοράνι ορίζει: 7/195)
Κάθε πράγμα έχει μια ύπαρξη εξαιτίας της βούλησης, εξουσία και γνώση του Αλλάχ. Τα στοιχεία του
ένα πράγμα και των συστημάτων που περιέχουν αυτό το πράγμα έχει επίσης μια τέτοια ύπαρξη
εξαιτίας της βούλησης, εξουσία και γνώση του Αλλάχ. Αυτή η σχέση μεταξύ του Αλλάχ και οτιδήποτε
είναι μοναδικό.Δεν υπάρχει παρόμοια σχέση μεταξύ, εκτός του Αλλάχ. Αυτό είναι παράλληλα με το
θεμελιώδες γεγονός του Ισλάμ, δήλωσε στο το παρακάτω στίχο:
Δεν υπάρχει κανένα Θεό αλλά Αλλάχ.

(Κοράνι ορίζει: 3/62)
Κατά συνέπεια δεν αντικειμένου που παρατηρούμε, είναι αυτάρκης ή απόλυτη. Όταν λέω «αυτός ο
πίνακας είναι μικρή», ακόμη και τη δυνατότητα του βαρύτερο δεν ανήκουν πραγματικά σε αυτόν
τον πίνακα, η δυνατότητα αυτή δεν είναι μέσα σε αυτόν τον πίνακα. Ο πίνακας είναι μικρό μόνο
σχετικά με κάτι άλλο.Το ίδιο ισχύει και για τα τμήματα του καθώς και τον πίνακα. Η αναλογία αυτή
ισχύει για άλλες δυνατότητες του πίνακα καθώς και, καθώς και τη μάζα, την ενέργεια, τη
λειτουργικότητά του, το χρώμα... Αυτό δεν είναι μόνο για μας κατανόηση αλλά για την ίδια και για
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πίνακα.
Ο πίνακας δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε λειτουργία πάνω από οτιδήποτε άλλο, εκτός αν έχει
οριστεί μαζί με άλλα πράγματα ως μέρος της μια καθιερωμένη σύστημα συντεταγμένων με όλα τα
μέρη, καθορίζεται από την ίδια οποίες.
Έτσι, κάθε ένα από τα πράγματα που παρατηρούμε, χρειάζεται η ενότητα του ο δημιουργός του
"One" και το "One" Sustainer από πάνω τους ώστε να υπάρχουν και να σημαίνουν οτιδήποτε.
Η ενότητα του Αλλάχ πάνω από όλα, σύντομα εξηγείται το παρακάτω στίχους:
Να πω:
«Αυτός είναι Αλλάχ, ο ένας,
Αλλάχ είναι ο αυτάρκης[55]
Αυτός γεννά ούτε γεννιέται.
Και δεν υπάρχει κανένας συγκρίσιμα προς αυτόν.»
(Κοράνι ορίζει: 112/1-4)
Όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο, ό, τι υπάρχει έχει το μέτρο στη θέα του Αλλάχ:
Και όλα μαζί είναι από (δεόντως) μέτρο.
(Κοράνι ορίζει: 13/8)
Ως εκ τούτου, υπάρχει μόνο ένας Θεός και χωρίς την ενότητα πάνω από όλα, τίποτα δεν μπορεί να
υπάρχει, τίποτε δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα, τίποτα δεν μπορεί να έχει κανένα άλλο
χαρακτηριστικό. Υπάρχουν δεν άλλους θεούς, ταυτόχρονα ή διαδοχικά. Αυτός είναι ένας σφαιρικός
Θεός. Είναι η απόλυτη και άμεση αιτία όλων. Δεν είναι μια μερική αιτία.
3.1.3.5 ΚΆΠΟΙΑ ΆΛΛΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΌΛΑ
Και δεν απουσιάζει από σας ο Λόρδος είναι οποιαδήποτε [μέρος της μια] του atom βάρος εντός
προθεσμίας τη γη ή τον ουρανό ή [οτιδήποτε] μικρότερης ή μεγαλύτερη, αλλά ότι είναι σε μια σαφή
μητρώο.
(Κοράνι ορίζει: 10/61)

Ευλογημένοι είναι στο χέρι των οποίων είναι η κυριαρχία, και είναι αποτελεσματικά να κάνουμε όλα
τα πράγματα.
(Κοράνι ορίζει: 67/1)
Μπορούμε να παρατηρήσουμε άλλα παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει μια ενότητα
πάνω από κάθε πράγμα και πάνω από όλα. Για παράδειγμα, εάν αποθέτω ένα στυλό επί του
εδάφους, γνωρίζω ότι μέχρι να φτάσει στο έδαφος, η γη θα περιστρέψετε ένα ορισμένες γωνία ή
ένα φωτόνιο σε ένα αστέρι θα πάει μια ορισμένη απόσταση. Το φωτόνιο δεν μπορεί να συνεχιστεί
χιλιοστού χωρίς την πένα προχωρεί ορισμένη απόσταση, και το αντίστροφο.
Όμως βαθιά πάμε στα επίπεδα της μικρής, πάμε όμως πίσω στο χρόνο, παρατηρούμε την ίδια
κατάσταση.
Η αρμονία του space-time και την ικανότητά μας για να υπολογίσετε, να συγκρίνετε, να
προβλέψουμε και να απολαύσετε εμφάνιση πάνω από όλα την ενότητα. Η αρμονία αυτή αν και
υπάρχει πληθώρα στο σύμπαν αυτό, δείχνει ότι όλα είναι υπό τη βούληση και τις εξουσίες του ενός
Θεού All-Powerful.
3.1.4 ΤΑ ΟΝΌΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ
Είναι Αλλάχ, εκτός από τους οποίους δεν υπάρχει καμία θεότητα, Knower η δεν έγιναν απόλυτα
ορατές και την παρουσία μαρτύρων. Αυτός είναι ο Beneficent, ο Merciful.
Είναι Αλλάχ, εκτός από τους οποίους δεν υπάρχει καμία θεότητα, το κυρίαρχο, της καθαρής, την
ειρήνη, την Bestower του πίστη, ο παρατηρητής, ο κεφαλαιώδης, η Compeller, η προϊσταμένη αρχή.
Δόξα Αλλάχ! (Υψηλή Αραγε) πάνω από οτιδήποτε άλλο τους συσχετίσετε μαζί του.
Αυτός είναι, Αλλάχ, ο δημιουργός, ο ιδρυτής της, ο σχεδιαστής; σε αυτόν ανήκουν τα πιο όμορφα
ονόματα.
Ό, τι είναι στην ουρανούς και γη κυβερνήσεις ενισχύουν τον. Και αυτός είναι η κεφαλαιώδης, του
Σοφού.
(Κοράνι ορίζει: 59/22-24)
Κατά το Κοράνι ορίζει, Αλλάχ μάς επιτρέπει να γνωρίζουμε πολλά από τα χαρακτηριστικά του. Για
παράδειγμα, το ένα, ο δημιουργός, η σχεδίαση, η Knower, η Beneficent, Merciful, η Forgiver, εγγύς,
η αλήθεια, η ισχυρών Doer από ό, τι εκείνος διαθηκών...
Την ενότητα είναι πολύ σημαντική όσον αφορά όλα τα χαρακτηριστικά του. Για παράδειγμα ένας
Θεός που δεν είναι παντοδύναμο δεν μπορεί να είναι δημιουργός. Ένας Θεός που δεν έχουν γνώση
δεν μπορεί να το Beneficent... Ως εκ τούτου, στο Ισλάμ δεν υπάρχουν διαφορετικές θεών που έχουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει μια αναφορά σε αυτό με το παρακάτω στίχο:
Αν υπήρχε εντός της ουρανοί και η γη θεών εκτός του Αλλάχ, τους[56] δύο θα έχουν καταστραφεί.
Έτσι το τουρκικό κράτος είναι Αλλάχ, Λόρδος του θρόνου, πάνω από εκείνο που αυτοί περιγράφουν.
(Κοράνι ορίζει: 21/22)

Και αυτός μάς επιτρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι αυτός είναι ο Incomparable. Αυτός δεν beget,
ούτε είναι αυτός μονογενή Υιό. Αυτός δεν είναι ούτε ανδρική, ούτε γυναικεία. Αυτός δεν είναι
περιορισμένη με χώρο ή χρόνο. Τόσο γι αυτό εικόνες του δεν είναι δυνατό να εξαχθούν, και
υπάρχουν χωρίς εικόνες του Αλλάχ τζαμιά ή σε οποιαδήποτε άλλα ισλαμικό χώρους.
Αλλάχ είναι μας καλύτερος φίλος που είναι επίσης η πηγή η μεγαλύτερη αγάπη[57]. Αυτός είναι ο
φίλος μας μόνιμο. Ένα από τα ονόματα του είναι ο φίλος.Είναι μαζί μας όπου κι αν βρισκόμαστε.
Διαθέτει πλήρη γνώση σχετικά με εμάς και έχει ολόκληρη εξουσία πάνω μας. Αλλάχ ξέρει μας, όταν
ήμασταν στο οι μήτρες των μητέρων μας, γνωρίζει μας όταν πεθαίνουμε. Ξέρει μυστικά μας, που
γνωρίζει τις αδυναμίες μας. Αυτός δεν χρειάζεται τίποτα από την πλευρά μας, αλλά μας δίνει
δισεκατομμύρια ευνοεί κάθε δευτερόλεπτο. Αυτός μας καλεί να τον έλεος και να ευνοεί την. Αλλά
μας έχουν περιορισμένες ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του.
Αλλάχ είναι σοφό.
Ό, τι τελικά έρχεται από αυτόν. Όπως είπε το Κοράνι ορίζει στο κεφάλαιο 53 στίχο 43, είναι ο μόνος
που κάνει να γελάω και να είναι ο μόνος που κάνει να κλαίω[58]. Αλλά έλεος του είναι μεγαλύτερη.
Αλλάχ είναι εγγύς. Αυτός πλησιάζει περισσότερο μας ακόμα και από τους γονείς μας. Δεν υπάρχει
κανένας μεσάζων ανάμεσα σε εμάς και Αλλάχ. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ούτε θρησκευτική
ιεραρχία στο Ισλάμ η θρησκευτική κλάση. Για παράδειγμα, εάν δεν υπάρχει ο ιμάμης ποιος είναι το
πρόσωπο που οδηγεί τη προσευχή στα τεμένη, μηχανικός ή ένας πωλητής ή άλλο πρόσωπο που
ξέρει πώς να προσεύχονται μπορεί να οδηγήσει την προσευχή. Έτσι ένας μουσουλμάνος
ενδυναμώνει αποκλειστικά και άμεσα να Αλλάχ.
3.2

ΤΑ ΚΑΤΩΤΈΡΩ

Τότε πίστευα σας να ότι ότι σας δημιουργήσαμε ασκόπως και ότι μας θα δεν θα επιστρέψετε;
(Κοράνι ορίζει: 23/115)
3.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Σχετικά με αυτό ημέρα μας θα συναθροίζονται τους ουρανούς σαν μια περγαμηνή γραπτά, ακριβώς
όπως εμείς προέρχεται από τη δημιουργία του πρώτου, τόσο θα παράγουμε αυτό ξανά.
Αυτό είναι υπόσχεση μας, και εμείς θα εκπληρώσει αυτό.
(Κοράνι ορίζει: 21/104)

[Θα] την ημέρα που η γη θα αντικατασταθεί από μια άλλη γη,
και τους ουρανούς [επίσης],
και όλα τα όντα θα βγει πριν Αλλάχ, ο ένας, το Prevailing.
Και θα δείτε τους εγκληματίες που ημέρα συνδεδεμένη μαζί στα δεσμά,
(Κοράνι ορίζει: 14/48-49)

Εκεί [δεν] ήρθε κατόπιν ο άνθρωπος ένα χρονικό διάστημα, όταν δεν ήταν ένα πράγμα [] καν;
Πράγματι, μας δημιούργησε τον άνθρωπο από μείγμα σπέρματος-πτώση μπορεί να
προσπαθήσουμε αυτόν. και κάναμε τον άκουσε και βλέπουμε.
Πράγματι, μας εμπνέονται αυτόν τον τρόπο, αυτός είναι ευγνώμων ή είναι αυτός αχαριστία.
Πράγματι, έχουμε ετοιμάσει για τις αλυσίδες disbelievers και δεσμά και μια κόλαση.
Πράγματι, οι δίκαιοι θα πίνουμε από ένα φλιτζάνι [οίνου] των οποίων μείγμα είναι του Kafur,
Ένα ελατήριο που θα πίνουν το [δίκαιοι] υπηρέτες του Αλλάχ;
Θα γίνει αναβλύζουν μπρος σε ισχύ [και αφθονία].
Τους [είναι εκείνα που] εκπληρώσει [τους] Ομπάμα και φοβούνται ότι μια ημέρα το κακό των
οποίων θα είναι ευρέως διαδεδομένη.
Και δίνουν τροφίμων παρά την αγάπη που πρέπει να τους ενδεείς, ορφανού και η αιχμαλωσία,
[Λένε], «εμείς feed σας μόνο για το ύφος του Αλλάχ.
Θέλουμε όχι από ανταμοιβές σας ή από ευγνωμοσύνη.
Πράγματι, φοβόμαστε από τον Κύριό μας μια μέρα καίγονται και θλιβερά.«
Έτσι Αλλάχ θα τους προστατεύσει από το κακό του εκείνη την ημέρα,
Και να τους δώσουμε radiance και ευτυχία
Και θα τους ανταμείψει για ό, τι αυτοί υπομονή υποφέρει με κήπο [στο Paradise] και [ενδύματα]
μετάξι.
[Θα] reclining σ ' αυτήν από κοσμείται couches.
Δεν θα δουν εκεί κάθε Κυριακή (καύση) ή [παγετώνα].
Και κοντά στο από πάνω τους τις αποχρώσεις,
Και του συμπλέγματος καρποί θα πρέπει να συλλεχθούν θα μειωθεί σε συμμόρφωση.
Και εκεί θα διανεμηθεί μεταξύ τους σκάφη του αργύρου και τα κύπελλα των κρυστάλλων,
Και Κύπελλα έγιναν απίστευτα καθαρά ασήμι που αυτές καθορίζουν το μέτρο.
Και θα τους δοθεί για να πιει ένα φλιτζάνι [οίνου] των οποίων το μείγμα είναι Ζιγγίβερι
[Από] ένα συντριβάνι εντός παράδεισος με το όνομα Salsabeel.
Εκεί θα κυκλοφορούν ανάμεσά τους νεαρά αγόρια που αιώνια.
Όταν βλέπετε τους, θα νομίζετε τους (ως όμορφη ως) διάσπαρτα Μαργαριτάρια.

Και όταν κοιτάξετε εκεί [στο Paradise], θα δείτε χαρά και μεγάλη επικρατών.
Κατόπιν οι κάτοικοι θα πράσινο ενδύματα ωραία μετάξι και brocade.
Και αυτοί θα είναι κοσμείται με βραχιόλια από ασήμι,
Και τους άρχοντας θα τους δώσει μια καθαρτήρια ποτό.
[Και θα ξαναειπωθεί], «πράγματι, αυτό είναι για σας μια ανταμοιβή,
Και εκτιμήθηκε η προσπάθειά σου.»
(Κοράνι ορίζει: 76/1-22)

Πράγματι, οι εγκληματίες θα είναι η τιμωρία του άδη, σίγουρα αιώνια.
(Τα ενοχλητικά) δεν θα απαλύνει για αυτούς, και αυτοί θα βυθιστεί σε καταστροφή με βαθιά λύπη,
πόνου και απελπισίας σ ' αυτό.
Και εμείς δεν did λάθος τους, αλλά ήταν εκείνοι που είχαν οι παραβάτες.
Και θα καλούν, O Μαλίκ»[59]Ας σας μας θέσει τέρμα Λόρδου!»
Θα πει, «πράγματι, σας θα παραμείνουν.«
«Μας είχαν σίγουρα σας έφερε την αλήθεια, αλλά οι περισσότεροι από εσάς, για την αλήθεια, ήταν
αντίθετη.«
Ή έχουν αυτά επινοήθηκαν [κάποιες] Υπόθεση; Αλλά πράγματι, εμείς επινόηση [σχέδιο].
Ή να νομίζουν ότι ακούει κανείς δεν τους μυστικά και τις ιδιωτικές συνομιλίες τους;
Ναι, [κάνουμε], και κλητήρες μας είναι με τους καταγραφή.
(Κοράνι ορίζει: 43/74-80)

Την ημέρα που θα λέμε στον άδη, «Έχουν γίνει συμπληρώσατε;» και θα πουν πως, «Υπάρχουν
περισσότερα»
Και θα οδηγηθούν παράδεισος κοντά οι δίκαιοι, όχι μακριά,
[Θα ξαναειπωθεί], "αυτό είναι ό, τι σας είχαν υποσχεθεί για κάθε returner [να Αλλάχ] και κάτοχος
[τη Διαθήκη]
Ποιος φοβήθηκε την πιο ελεήμων δεν έγιναν απόλυτα ορατές και ήρθε με μια καρδιά επιστροφή [με
μετάνοια].
Εισαγάγετε ειρήνη. Αυτή είναι η μέρα της αιωνιότητας».

Θα έχουν οτιδήποτε επιθυμούν σ ' αυτό,
Και είναι περισσότερο μαζί μας.
(Κοράνι ορίζει: 50/30-35)

Αυτές θα έχουν μερίδιο του τι έχουν κερδίσει, και Αλλάχ έχει ταχεία στο λογαριασμό.
(Κοράνι ορίζει: 2/202)
Μια μέρα θα πεθαίνουμε. Και μια μέρα θα υπάρξει στο τέλος της παρούσας φάσης, δηλαδή το
σύμπαν μας θα καταρρεύσουν για ένα νέο ξεκίνημα, για τη φάση της τελικής, σταθερή και
μόνιμη[60]. Τελική φάση αυτή ονομάζεται η κατωτέρω.
Τα κατωτέρω είναι η συνέχιση της παρούσας ζωής. Είναι τόσο φυσική όσο και πνευματική. Η ώρα
λήξης της παρούσας φάσης δεν είναι γνωστό από οποιονδήποτε άλλον πέραν του Αλλάχ.
Θα υπάρξει κάποια κοινά και τα διαφορετικά στοιχεία μεταξύ της παρούσας φάσης και τελική φάση.
Φυσικές, χημικές και βιολογικές• κανόνες θα διαφέρουν σε κάποιο βαθμό από τους έμπειρους στην
παρούσα φάση.
Το μείγμα το καλό και το κακό που βλέπουμε στο παρόν σύμπαν θα καταργηθούν και θα
διακρίνονται στην επόμενη φάση. Οι θέσεις των του καλού και του κακού θα είναι διαφορετική. Οι
συνέπειες του καλού θα συνδυαστεί με την καλή-doers και τις συνέπειες του κακού θα συνδυαστεί
με την παραβάτες. Η πρώτη θα γίνει στο τμήμα ονομάζεται ο παράδεισος ή οι κήποι και ο
τελευταίος θα συμβεί στο τμήμα ονομάζεται η κόλαση. Αλλάχ ξέρει τι άλλα τμήματα θα είναι στην
τελική φάση.
Όπως αναφέρεται στην το παρακάτω στίχο, θα είναι πολύ περισσότερο σε σύγκριση με την τιμωρία
για τις evildoers τους καρπούς του Αλλάχ για την καλή-doers κατά τα κατωτέρω:
Όποιος το πράττει μια πράξη θα δεν να αποζημιώνεται εκτός από παρόμοια τους• αλλά όποιος δεν
δικαιοσύνην, αν είναι αρσενικό ή θηλυκό, ενώ παράλληλα είναι υποστηρικτής, εκείνες θα εισάγετε
Paradise, αποδίδοντας σ ' αυτήν διάταξη χωρίς λογαριασμό.
(Κοράνι ορίζει: 40/40)
3.2.2 ΣΗΜΆΔΙΑ ΕΦΕΞΉΣ ΤΟΥ
Και όποιος επιθυμεί την αμοιβή αυτού του κόσμου θα του δώσουμε τον τους•
Και όποιος επιθυμεί την αμοιβή των εφεξής εμείς θα του δώσω αυτών.
Και εμείς θα επιβραβεύσει το ευγνώμων.
(Κοράνι ορίζει: 3/145)

Όπως βλέπουμε στο το παραπάνω χωρίο, εμείς καλούνται σε αυτή τη ζωή να κάνει μια απόφαση η
οποία αφορά τα κατωτέρω. Ώστε να λάβει την απόφαση αυτή πρέπει να έχουμε μια αληθινή γνώση
σχετικά με αυτό.
Και είναι εφεξής τα σχετικά με το μέλλον από την προοπτική της ανθρώπινης.
Έτσι, για να την κατανοήσουν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα γενικά εργαλεία που
χρησιμοποιούμε για να προβλέψετε το μέλλον:
Σε όρους κοσμικούς, μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, καθιστώντας γενικεύσεις. Για
παράδειγμα, βλέπουμε ότι μια πέτρα ξανά και ξανά πέφτει όταν αφήνουμε ξανά και ξανά, τότε λέμε
ότι αυτό θα μειωθεί η επόμενη φορά ας μας. Συνεπώς, αναμένουμε το ίδιο συμβάν να συμβεί υπό
τις ίδιες περιστάσεις.
Επίσης, μια σημαντική έννοια στις προβλέψεις μας είναι η έννοια της «ισορροπίας». Για
παράδειγμα αν το αγόρασα κάτι που αξίζει να USD200, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσω
στο μέλλον USD200 υπό ορισμένους όρους.
Ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να γνωρίζει το μέλλον είναι οι πληροφορίες που
παρέχονται από εκείνοι που έχουν αρμοδιότητα σχετικά με τα μελλοντικά γεγονότα. Ακούμε για
παράδειγμα τη μετεωρολογία εμπειρογνώμονες να γνωρίζετε σχετικά με τις μελλοντικές καιρικές
συνθήκες, και σχεδιάζουμε σύμφωνα με όσα λένε.
Όσο δεν αντιμετωπίζουμε το κατωτέρω παρατηρήσεις, ως ανθρώπινα όντα, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε τα παραπάνω εργαλεία να προβλέψετε το μέλλον.Συνεπώς, παράλληλα με το
Κοράνι ορίζει, μας εξηγήσεις σχετικά με την εφεξής θα προχωρήσει ως εξής: πρώτα θα καταλήξουμε
συμπεράσματα σχετικά με τις πράξεις του Αλλάχ με βάση τις παρατηρήσεις μας στο σύμπαν μας. θα
κάνουμε γενικεύσεις σχετικά με τους συμπεριλαμβανομένης της έννοιας της ισορροπίας, και εμείς
θα επιβεβαιώσει αυτές με τα λόγια του.
Όταν παρατηρούμε το σύμπαν, βλέπουμε ότι Αλλάχ είναι ενεργές και έχει την ικανότητα και τη
βούληση να ξαναδημιουργήσετε. Οι παρακάτω στίχοι αναφέρουν αυτά τα γεγονότα:
Δεν είναι αυτός, που δημιούργησε το ουρανούς και γη, μπορείτε να δημιουργήσετε παρόμοια τους;
Ναι όντως; Αυτός είναι ο δημιουργός, το All-knower.
(Κοράνι ορίζει: 36/81)

Όπως μας προέρχεται από τη δημιουργία του πρώτου, τόσο θα παράγουμε αυτό ξανά.
Αυτό είναι υπόσχεση μας, και εμείς θα εκπληρώσει αυτό.
(Κοράνι ορίζει: 21/104)
Ό, τι παρατηρούμε στο σύμπαν αυτό είναι ένα σύμπτωμα που μας δείχνει ο ιδιοκτήτης του
απεριόριστη εξουσία πάνω από όλα. Η παρατήρηση μας, μας δίνει ένα συμπέρασμα ότι αυτή η
παντοδύναμη είναι η πηγή δισεκατομμύρια χάρες και ότι θέτει τις εξουσίες του σε ενέργεια. Και

επίσης μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτός είναι επίσης σε θέση να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες
του πιο εκτενώς.
Όταν παρατηρούμε το σύμπαν, θα δούμε αφορά Αλλάχ υπάρχουν δύο καθοριστικούς παράγοντες
της αναψυχής: Η πρώτη από αυτές είναι η ικανότητα του Αλλάχ να ξαναδημιουργήσετε, και το
δεύτερο είναι το θέλημά του να ξαναδημιουργήσετε. Το δεύτερο θα αφορούν την ύπαρξη
ορισμένων λόγοι και στόχοι για αυτόν στην αναδημιουργία.
Αν το «πρόσωπο» έχει τα «μέσα» και «λόγους» για να κάνουμε κάτι και αν αυτό το άτομο
«υπόσχεται» για να το κάνετε, αν αυτός έχει ακεραιότητα τότε πιθανότατα θα κάνει αυτό. Στο
σύμπαν αυτό θα δούμε ξεκάθαρα ότι Αλλάχ είναι πολύ αυστηρή, κατά την εκτέλεση του σχεδίου
πραγματική.
Τόσο στα παρακάτω τμήματα θα αναλύσει τα μέσα και τους λόγους σχετικά με τα κατωτέρω.
3.2.2.1 ΑΛΛΆΧ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΘΈΣΗ ΝΑ ΞΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΤΕ
Φυσικά Αλλάχ που έχει δημιουργήσει και δημιουργεί που είναι επίσης σε θέση να
ξαναδημιουργήσετε όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι:
Πιστεύει ο άνθρωπος ότι εμείς δεν θα συγκεντρώνουν τα οστά του;
Ναι όντως; είμαστε σε θέση να ανακατασκευάσει την εύκολη πρόσβαση[61].
(Κοράνι ορίζει: 75/3-4)
Και όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι, ο δημιουργός που μας δημιούργησε σε πρώτη φάση
είναι φυσικά σε θέση να ξαναδημιουργήσετε μας:
Και τους λένε, «όταν είμαστε οστά και κατέρρευσε σωματίδια, θα μας [πραγματικά] να αναστηθεί
ως μια νέα δημιουργία;»
Λένε, «θα σας πούλια ή σιδήρου, ή [any] δημιουργία που που είναι μεγάλη μέσα σας Στήθη.» Και θα
λένε, «ποιος θα αποκαταστήσει μας;»
Λένε, «όποιος έτεκε σας την πρώτη φορά.»
(Κοράνι ορίζει: 17/49-51)
Και όπως βλέπουμε στο παρακάτω στίχος τη δημιουργία μίας ενιαίας ψυχής ή την ανθρωπότητα
ολόκληρη δεν κάνει διαφορά για Αλλάχ όσον αφορά την ευκολία:
Δημιουργία σας και σας Ανάσταση είναι ως αλλά ως ένα ενιαίο ψυχή.
(Κοράνι ορίζει: 31/28)
Στο παρελθόν, ένα επιχείρημα σχετικά με τα κατωτέρω έχει την αδυναμία της αναψυχής. Αλλά
σήμερα, αυτό το επιχείρημα δεν φαίνεται να είναι πολύ βιώσιμη μαζί με τις ανακαλύψεις στη
γενετική.

Όπως εξηγείται ανωτέρω, λόγω της «ενότητας» του Θεού All-Powerful, αυτή η απόλυτη θα υπάρξει
κανείς που θα περιορίζει τις εξουσίες του.
Έτσι δεν πρέπει να περιμένουμε να περιορίσει τον εαυτό για να δημιουργήσετε ένα μόνο σύμπαν με
προσωρινή μόνο συνέπειες.
Αυτά είναι όλα τα συμπεράσματα μας να βασίσετε σε μας οι παρατηρήσεις του παρόντος
σύμπαντος.
3.2.2.2 ΑΛΛΆΧ ΈΧΕΙ ΤΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΎΛΗΣΗ ΝΑ ΞΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΤΕ
Δημιουργεί ό, τι αυτός διαθηκών.
(Κοράνι ορίζει: 30/54)
Το σύμπαν στο οποίο ζούμε είναι απλώς μια ειδική δομή του σύμπαντος μεταξύ απεριόριστο
αριθμό εναλλακτικών λύσεων. Δεν υπάρχει κανένα γεγονός που μας υποχρεώνει να πιστεύουν πως
αυτό είναι το μόνο δυνατό σχήμα του ένα σύμπαν. Αν δεν είναι το μοναδικό σχήμα του ένα δυνατό
σύμπαν και ήρθε σε ύπαρξη τότε υπήρξε μια προσωπική επιλογή για την όλη την πραγματική
κατάσταση. Και όπως εξηγήσαμε στα παραπάνω τμήματα, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που μας
δείχνει η μία εξουσία πάνω από αυτήν.
Αν το σύμπαν είναι η συνέπεια της μια προσωπική θα, τότε θα υπάρχουν στόχοι για αυτό στο
επίπεδο του αρμόδιου προσώπου οι οποίοι είναι σε υψηλότερο επίπεδο από το σύμπαν.
Από την άλλη πλευρά, παρά το γεγονός ότι παρατηρούμε ότι κάθε τμήμα του σύμπαντος αυτό είναι
για ορισμένους στόχους, και αποτελεί μια ενότητα μέσα από την ίδια, επίσης βλέπουμε ότι είναι
προσωρινά και δεν αυτάρκεις. Ως εκ τούτου, δεν είναι εντελώς self-defining ούτε ολοκληρωθεί
απολύτως η διαδικασία αυτή καθεαυτή όσον αφορά το στόχο για πολύ δικό ύπαρξής.
Επομένως μπορεί να περιμένουμε διαδοχικές στάδιο, κάπως διαφορετικής φύσεως όπου θα
πραγματοποιηθεί η προσωπικών στόχων του υψηλότερου επιπέδου.
Αφού εξετάσει τις παραπάνω την ικανότητα του Αλλάχ να ξαναδημιουργήσετε, ας πλέον θεωρούν
ως ένα βαθμό τους λόγους να ξαναδημιουργήσετε. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε πώς οι
παρατηρήσεις μας οδηγούν να κατανοήσουμε τις κατωτέρω όσον αφορά τους λόγους:
3.2.2.2.1 ΑΛΛΆΧ ΕΊΝΑΙ ΣΟΦΌ: ΕΝΕΡΓΕΊ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ
Αυτός είναι ο Παντοδύναμος έναντι του λοιπού προσωπικού,
και αυτός είναι του Σοφού, το Knower.
(Κοράνι ορίζει: 6/18)

O λαός, αν αμφιβάλλετε για την Ανάσταση, στη συνέχεια [θεωρούν ότι] πράγματι,

Δημιουργήσαμε σας από την σκόνη, τότε από σπέρματος-σταγόνα, έπειτα από μια clinging clot και
στη συνέχεια από ένα εξόγκωμα της σάρκας, διαμορφωμένη και παραγωγή άμορφων ή το
διαμορφωμένων ότι μας μπορεί να σας δείξω.
Και θα διευθετήσει στο τις μήτρες τους οποίους θα είμαστε για έναν καθορισμένο όρο, τότε μας
αποκτάτε ως βρέφη, και στη συνέχεια [αναπτύξουμε σας] ότι σας μπορεί να φθάσει σε ωριμότητα
σας [χρόνος].
Μεταξύ σας είναι εκείνος που λαμβάνεται σε πρώιμο θάνατο και μεταξύ σας είναι εκείνος που
επιστρέφεται με την ηλικία η πλέον απαρχαιωμένη [παλιό] έτσι ώστε να ξέρει, αφού [μια φορά]
γνώσης, τίποτα.
Και βλέπετε το άγονο γη, αλλά όταν αποστέλλουμε από αυτό βροχή, quivers και βρεγμένη και
μεγαλώνει [κάτι] του κάθε όμορφο ζευγάρι.
Αυτό είναι επειδή Αλλάχ είναι η αλήθεια και γιατί αυτός δίνει ζωή για τους νεκρούς και επειδή είναι
πάνω από όλα τα αρμόδια πράγματα και [που να γνωρίζουν] ότι η ώρα πλησιάζει καμία αμφιβολία
για αυτό και το Αλλάχ θα αναστήσει εκείνες οι Τάφοι.
Και του λαού είναι εκείνος που αμφισβητεί σχετικά με Αλλάχ χωρίς γνώση ή προσανατολισμού ή
ένα διαφωτιστικό βιβλίο [από αυτόν],
(Κοράνι ορίζει: 22/5-8)
Όπως βλέπουμε στο οι παραπάνω στίχοι, όταν παρατηρούμε το σύμπαν, θα δούμε ότι τα πράγματα
θα συμβούν για ορισμένους λόγους και προς ορισμένους στόχους. Κατά τα ανωτέρω στίχους, Αλλάχ
δίνει το παράδειγμα για τη δημιουργία ενός ανθρωπίνου όντος, διαφορετικά τα πράγματα που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια αυτού του δημιουργία και διαφορετικά στάδια προς ένα
ορισμένο στόχο. Τίποτα δεν σε αυτά τα στάδια είναι συμπτωματικές, τίποτε δεν είναι άχρηστο. Σε ό,
τι η ίδια η φύση Αλλάχ έχει θέσει αυτό το χαρακτηριστικό ότι τα πάντα είναι τουλάχιστον για έναν
λόγο, και Αλλάχ συντηρούν αυτό το χαρακτηριστικό των πάντων. Ό, τι παρατηρούμε, μας δείχνει ότι
ο δημιουργός και η Sustainer είναι σοφό, και οτιδήποτε άλλο δημιουργεί σύμφωνη με τα
χαρακτηριστικά του.
Έτσι μπορούμε να πούμε ότι στο της ολότητας αυτό το σύμπαν δεν διαθέτει ένα γκολ;
3.2.2.2.2 ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΛΌΓΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΎΜΠΑΝ
Τότε πίστευα σας ότι ότι σας δημιουργήσαμε ασκόπως
και ότι μας σας θα δεν θα επιστραφούν;
(Κοράνι ορίζει: 23/115)

Και δημιουργήσαμε δεν τους ουρανούς και τη γη, και όλα όσα είναι μεταξύ τους, για απλή
αναπαραγωγή,

Εμείς δεν δημιουργήσει τους εκτός από την αλήθεια, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς δεν
γνωρίζουν.
(Κοράνι ορίζει: 44/38-39)
Καθώς τα πάντα είναι για τουλάχιστον έναν λόγο, καταλαβαίνουμε ότι ο Αλλάχ είναι σοφή. Ως εκ
τούτου, η δημιουργία του σύμπαντος αυτό στο σύνολό του επίσης πρέπει να με ένα λόγο.
Ως ένα παράδειγμα να το διευκρινίσω αυτό, ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να βρείτε κάπου μια πένα.
Γνωρίζετε ότι αυτό έγινε έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή. Γιατί? Γιατί,
πρώτον, αποσκοπεί σε αυτό το σχήμα; Δεύτερον κάποιο υλικό που καταναλώθηκε για να είναι;
Τρίτον, το υλικό που χρησιμοποιείται για αυτό μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό
αυτό• Τέταρτον, ξέρει εκείνος που έκανε σχετικά με τη δημιουργία μια πένα, γνωρίζει σχετικά με
την εγγραφή; Πέμπτον, αν δεν υπήρχε τέτοια ένας λόγος, στη συνέχεια πέρασε στην προσπάθεια
σχεδιασμού και να καταστήσω θα ήταν απλά μια απόβλητα, τα οποία δεν είναι κάτι το λογικό, αλλά
το πρόσωπο που είναι σε θέση να κάνουν, θα πρέπει να είναι εύλογες.
Όπως αυτό το παράδειγμα, όταν παρατηρούμε το σύμπαν, θα δούμε με τους γαλαξίες, με τους
πλανήτες, με τη ζωή του, με τους φυσικούς νόμους, με τα συστήματα, με τις τέχνες, με της ομορφιές
της, δεν μπορεί να καταστεί ασκόπως. Το ίδιο ισχύει και για εμάς καθώς και. Αν λάβουμε υπόψη την
ικανότητά μας να αναλύσετε, μας αυτιά, μάτια... μπορούμε να συμπεράνουμε ότι εμείς δεν
δημιουργήθηκαν απλά να τρώνε, πίνουν και κοιμούνται και εξαφανίζονται για πάντα.
Ως εκ τούτου, τα μέρη του σύμπαντος αυτό είναι προσωρινές και καθώς πρόκειται για ένα τεράστιο
προϊόν, είναι προφανές ότι δημιουργείται για ορισμένους στόχους. Διαφορετικά θα ήταν σπατάλη.
Από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε κανένα λόγο ήχου να ισχυριστούμε ότι ο θάνατος είναι το τέλος.
Ο θάνατος είναι μόνο ένα από τα στάδια. Ακόμα και όταν ήμασταν γη, ή ακόμα και πριν από αυτό,
ήταν το θέλημα του Αλλάχ σχετικά με καθένα από μας; ως εκ τούτου, εμείς υποβάλλονται σε στάδια.
Μέσω του θανάτου, θα επιστρέψει στη γη, αλλά δεν υπάρχει σαφής απόδειξη ότι έχουν
ολοκληρωθεί τα στάδια. Και είμαστε ενημερωμένοι με τις παρακάτω στίχους που τα στάδια θα
συνεχίσει μέχρι του σταδίου της τεκμηριωμένης:
Να πρέπει σίγουρα να ταξιδέψετε από φάση σε φάση (σε αυτή τη ζωή και τις κατωτέρω).
(Κοράνι ορίζει: 84/19)

Κάθε ψυχή θα γευτείτε θανάτου και μόνο θα σας δώσουμε σας [πλήρες] αποζημίωση για την ημέρα
της Ανάστασης.
Έτσι εκείνος είναι που μακριά από τη φωτιά και να γίνονται δεκτά στον παράδεισο, θα έχουμε
επιτύχει.
Και τι είναι η ζωή αυτού του κόσμου εκτός από την απόλαυση της ψευδαίσθηση.
(Κοράνι ορίζει: 3/185)

Όπως βλέπουμε στην παρακάτω δήλωση από το Κοράνι ορίζει αυτό το τμήμα της ζωής σε αυτόν τον
προσωρινό κόσμο είναι μόνο για ορισμένους λόγους, και αυτό το στάδιο της ζωής δεν είναι το
ουσιώδες τμήμα της ζωής:
Και όποιος πίστευε εν: «O μου άνθρωποι! Ακολουθήσει την πρότασή μου, εγώ θα σας καθοδηγήσει
στην σωστή πορεία;
O λαός μου! Κοσμικούς αυτή τη ζωή είναι μόνο τα μέσα (τέρμα),
Αλλά η εφεξής θα είναι το σπίτι της σταθερότητας».
(Κοράνι ορίζει: 40 / 38-39)
Ορισμένοι από τους λόγους είναι οι εξής:
3.2.2.2.2.1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΤΙΣ ΧΆΡΕΣ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ
(Αλλάχ) είναι το Beneficent, το Merciful.
(Κοράνι ορίζει: 59/22)

Ο Λόρδος σας είναι ένα κυρίαρχο doer από ό, τι αυτός διαθηκών.
(Κοράνι ορίζει: 11/107)

Γνωρίζουμε ότι η ζωή αυτού του κόσμου είναι αλλά λούνα και εκτροπή και διακοσμητικά,
Και υπερηφανεύονται για την μία την άλλη και τον ανταγωνισμό στην αύξηση του πλούτου και των
παιδιών,
Όπως και το παράδειγμα της μια βροχή των οποίων [αποτέλεσμα] ανάπτυξη των φυτών ευχαριστεί
τα μηχανήματα αρόσεως,
Στη συνέχεια στυλιζαρισμένη και μπορείτε να δείτε αυτό μετατραπεί κίτρινο,
Στη συνέχεια γίνεται συντρίμμια [διάσπαρτα].
Και με την κατωτέρω είναι αμείλικτη τιμωρία και συγχώρεση από Αλλάχ και έγκριση.
Και τι είναι το κοσμικούς ζωής εκτός από την απόλαυση της ψευδαίσθηση.
(Κοράνι ορίζει: 57/20)
Εάν Αλλάχ είναι Beneficent και ισχυρών Doer από ό, τι αυτός διαθηκών, τότε αυτός μπορεί να
δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου αυτός μπορεί να προικίσουμε την ευνοεί.
Αλλάχ του Beneficent μας λέει ότι ο ίδιος θέληση και να είναι σε θέση να δώσει μόνιμη εκδούλευση.
Τόπο αυτών ευνοεί την μόνιμη είναι ο παράδεισος που είναι τέλειος στο βαθμό που Αλλάχ

διαθηκών. Στο χώρο αυτό, υπάρχει κανένα πόνο, χωρίς φόβο, κανένα εχθρό, καμία σχέση με τη
σπανιότητα των πόρων και καμία θλίψη. Στο χώρο αυτό υπάρχει ευτυχία και ειρήνη[62].
Αλλάχ έχει επίσης θέληση να θέσει υπάρχουν όντα που έχουν ορισμένες γνώσεις και αρμοδιότητες.
Δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα με τις δυνατότητες και τις ικανότητες να επιλέξουν το καλό ή το
κακό, για να γίνει και να γνωρίζει το καλό, καθώς και το κακό, όπως θα δείτε το παρακάτω στίχο:
Και μας είπε, «O Αδάμ, να επιμείνω, μπορείτε και να την γυναίκα σου, στο Paradise και προκύπτουν
και φάει [ευκολία και] αφθονία από όπου θα σας.
Αλλά δεν προσεγγίζουν αυτό το δέντρο, προκειμένου να μην είσαι στους παραβάτες του.»
(Κοράνι ορίζει: 2/35)
Αλλά επίσης Αλλάχ απαγόρευσε την είσοδο του εχθρού, αλαζονική, αναληθή και αχαριστία στο το
paradise. Υπάρχει μια αναφορά σε αυτό το γεγονός το παρακάτω στίχο:
Αλλά ο Μεσσίας είπε:
«Τα παιδιά του Ισραήλ, λατρεία Αλλάχ, αφέντη μου και ο Λόρδος σας. Όποιος έχει πράγματι
συνεργάτες οτιδήποτε με Αλλάχ, Αλλάχ forbidden Paradise σε αυτόν, και την κατοικία του είναι η
φωτιά.
Οι παραβάτες έχουν καμία βοηθοί.»
(Κοράνι ορίζει: 5/72)
Έτσι, αυτός επιτρέπει την είσοδο σε αυτό παράδεισο για τα ανθρώπινα όντα που επιλέγουν
ειλικρινά να εισαγάγετε εκεί, που είναι σε αρμονία με την θεϊκή αξίες και να κάνουν καλές πράξεις.
Έτσι, βασικές και μόνιμο τόπο όπου θα συμβεί τον ευνοεί είναι ο παράδεισος όπως εξηγείται στο οι
παρακάτω στίχοι:
Για όσους κάνουν καλό (πράξεις) είναι ο Θεός και έξτρα.
Κανένα σκοτάδι θα καλύψει τους όψεις, ούτε ταπείνωση.
Εκείνες οι σύντροφοί του παραδείσου; θα συμμορφώνονται σ ' αυτή αιώνια.
Αλλά αυτοί που κερδίζουν κακό εμπόριο, η ανταμοιβή του μια πράξη είναι ισοδύναμο, και
ταπεινώσεις θα τους καλύπτουν.
Θα έχουν από Αλλάχ δεν προστάτης.
Θα είναι σαν τα πρόσωπά τους είναι καλυμμένα με τμήματα τόσο σκοτεινή νύχτα [είναι].
Αυτές είναι οι σύντροφοί του στη φωτιά; θα συμμορφώνονται σ ' αυτή αιώνια.
(Κοράνι ορίζει: 10/26-27)
Στο πλαίσιο της μόνιμης ευνοεί την του Αλλάχ, ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτός
δημιούργησε μας σε αυτήν τη φάση στο σύμπαν αυτό είναι να μας δώσει την ευκαιρία να κάνουμε
τις επιλογές μας ως προς το παρόν και τελική στάδια. Με το παρακάτω στίχους διευκρινίζει αυτό:

Και όποιος επιθυμεί την αμοιβή αυτού του κόσμου θα του δώσουμε τον τους•
και όποιος επιθυμεί την αμοιβή των εφεξής εμείς θα του δώσω αυτών.
Και εμείς θα επιβραβεύσει το ευγνώμων.
(Κοράνι ορίζει: 3/145)

Και να πω, «η αλήθεια είναι από το Λόρδο σας, έτσι όποιος διαθήκες ας τον πιστέψουμε; και όποιος
διαθήκες τον άφησε δυσπιστείτε.»
(Κοράνι ορίζει: 18/29)

Πράγματι, μας εμπνέονται αυτόν τον τρόπο, αυτός είναι ευγνώμων ή είναι αυτός αχαριστία.
(Κοράνι ορίζει: 76/3)
Στο πλαίσιο της μόνιμης ευνοεί την του Αλλάχ, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έχει δημιούργησε
μας σε αυτή τη φάση είναι να διακρίνει με αντικειμενικά κριτήρια, εκείνοι που είναι καλοί από
εκείνοι που είναι κακό, εκείνοι που προσπαθούν να υπακούν Αλλάχ και συμμορφώνονται με την
θεϊκή τιμές από εκείνες που δεν έχουν, εκείνοι που είναι ταπεινή από εκείνοι που είναι αλαζονική,
και ούτω καθεξής. Το παρακάτω στίχο κάνει αναφορά σε αυτό:
Είχε Αλλάχ θέληση, θα είχε καταστήσει σας ένα έθνος [ενώνει η θρησκεία], αλλά [σκόπευε] να
ελέγξετε σας σε ό, τι έχει δώσει εσείς; έτσι Κούρσα για [όλοι ότι είναι] καλή. Όλοι μαζί να Αλλάχ
είναι η επιστροφή σας και τον [τότε] θα ενημερώσει σας σχετικά με αυτό που χρησιμοποιήσατε για
να διαφέρουν.
(Κοράνι ορίζει: 5/48)
Κατά συνέπεια, Αλλάχ θα δικαιούμαστε του μόνιμου ευνοεί σε εκείνους που επιλέγουν να
πιστεύουν σε αυτά και τα οποία θέλουν τους, ποιος επωφελείται από τα μηνύματα του Αλλάχ και
που επιλέγουν να συμμορφωθούν με την θεϊκή τιμές.
Αυτές είναι όλες τις φυσικές συνέπειες του Θεού, που είναι Beneficent και ενεργή.
Και στον παράδεισο αυτό θα είναι μάρτυρας οριστικά ότι ο Αλλάχ είναι το Beneficent.
3.2.2.2.2.2 Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΑΛΉΘΕΙΑΣ
Αλλάχ είναι η αλήθεια.
(Κοράνι ορίζει: 22/6)

Ότι θα πρέπει να αποδείξουν την αλήθεια για να είναι αληθινό,

Και η τιμή false είναι FALSE (ψευδές),
Παρόλο που οι εγκληματίες δεν την άρεσε αυτό.
(Κοράνι ορίζει: 8/8)

«Και μάλιστα, μας ή σας είναι είτε κατόπιν προσανατολισμού ή σε προφανές σφάλμα.»
(Κοράνι ορίζει: 34/24)

Πράγματι, μας προσφέρει την εμπιστοσύνη προς τους ουρανούς και τη γη και τα βουνά και τους
αρνήθηκε να φέρει αυτό και φοβόντουσαν. αλλά ο άνθρωπος [ανέλαβε τη δέσμευση να] φέρει αυτό.
Πράγματι, ήταν άδικο και άγνοια.
[Ήταν] έτσι ώστε να μπορεί να τιμωρήσει Αλλάχ, οι άνδρες υποκριτής και υποκριτής γυναικών και
ανδρών και των γυναικών που συσχετίζουν άλλους μαζί του και Αλλάχ ότι μπορεί να δεχθεί
μετάνοια από πιστεύοντας ότι άνδρες και πιστεύοντας τις γυναίκες.
Και ποτέ Forgiving Αλλάχ και Merciful.
(Κοράνι ορίζει: 33/72-73)

Έτσι η αλήθεια, καθορίστηκε, και καταργηθεί ήταν ενέργειές τους.
(Κοράνι ορίζει: 7/118).
Η αλήθεια αποκρύπτεται ή µείνουν στο κράτος της γνώσης;
Υπάρχουν σκοπούς σχετικά με εμάς. Είμαστε μέρος της σκηνής για την εκτέλεση της αλήθειας.
Αλλάχ ξέρει την αλήθεια. Αλλά οι συνέπειες της αλήθειας επίσης θα εκτελεστεί. Δημιούργησε το
σύμπαν, δημιούργησε πολλά πλάσματα που τη γεύση του εξουσίες και το έλεος του και
δημιούργησε μας. Αυτός μας έδωσε τη δυνατότητα για τη διάκριση μεταξύ δεξιά και λάθος, κακό
και καλό. Και δημιούργησε δισεκατομμύρια σημάδια για την αλήθεια στον εαυτό μας, στην γη και
στον ουρανό. Και που έχει επιδείξει μας την αλήθεια και η σωστή διαδρομή του μηνύματα που
έστειλε μέσω του κλητήρες. Και μας έδωσε την ελευθερία να επιλέξουν τη διαδρομή που θέλουμε.
Και μας έδωσε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε την
αλήθεια.
Αυτός που απαιτείται να είναι σε αρμονία με την αλήθεια μας πεποιθήσεις, τις λέξεις και τις
ενέργειες.
Τώρα, σε αυτό τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικές απόψεις, πεποιθήσεις και
ενέργειες. Και μια μέρα, εμείς θα πεθάνουν. Και για μια μέρα - δεν γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα-,
θα καταρρεύσει το σύμπαν για ένα νέο ξεκίνημα. Και στη συνέχεια θα αντικατασταθεί. Τότε όλοι θα

ξαναδημιουργηθεί τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Και όλοι θα δοθούν τα βιβλία ό, τι αυτός ή
αυτή πίστευε, είπε και έκανε στο παρόν μέρος της ζωής μας. Και θα υπάρχουν την ημέρα απόφαση
όταν ο Αλλάχ θα κρίνουμε με πλήρη δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια θα επιβραβεύονται εκείνοι που είναι σε αρμονία με την αλήθεια τους πεποιθήσεις,
λόγια και τα έργα και θα κατευθύνονται προς τις σχετικές θέσεις στον παράδεισο. Εκείνοι που δεν
συμμορφώνεται με την αλήθεια θα τιμωρηθούν και θα κατευθύνονται προς τις σχετικές θέσεις στην
κόλαση.
Με αυτόν τον τρόπο, η αλήθεια θα έχουν παραγάγει τις συνέπειές του και η αλήθεια θα εκτελεστεί.
Μείον φορές μείον κάνει συν κάνει συν συν συν φορές.Όπως αυτή, να είναι εμφανής τόσο η
αληθότητα της αλήθειας και την πλαστότητα του την τιμή false. Οι συνέπειές τους θα εκτελεστεί.
Αυτό θα συμβεί σε την τιμωρία για τις κακές πράξεις και την επιβράβευση για τις καλές πράξεις. Και,
όπως είπε το Κοράνι ορίζει:
Έτσι όποιος βάρος ενός ατόμου της καλής θέλησης βλέπει αυτό; και όποιος το πράττει ενός ατόμου
του βάρους του κακού θα το δουν.
(Κοράνι ορίζει: 99/7-8)
Ως αποτέλεσμα, σε όλες τις διαστάσεις και σε όλες τις μοίρες, η αλήθεια θα είναι προφανές για
όλους και εκτελέστηκε. Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι ένα από τα ονόματα του Αλλάχ είναι η
αλήθεια[63].
Η αλήθεια είναι αιώνια, θα για πάντα τις συνέπειες της συμμόρφωσης ή μη συμμορφούμενα με
αυτήν από την πίστη.
3.2.2.2.2.3 Η ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΊΠΟΥ
Αλλά όσοι δυσπιστείτε λένε, «η ώρα δεν θα μας.»
Να πω «ναι, από τον αφέντη μου, αυτό θα σίγουρα έρχονται σε σένα. [Αλλάχ είναι] το Knower της
το δεν έγιναν απόλυτα ορατές.»
Δεν απουσιάζει από αυτόν είναι βάρους ενός ατόμου της εντός προθεσμίας ουρανού ή της γης ή [τι]
μικρότερης ή μεγαλύτερο, εκτός του ότι είναι σε μια σαφή μητρώο.
Ότι αυτός μπορεί να ανταμείψουμε εκείνους που πιστεύουν και κάνουν δίκαιοι πράξεις.
Αυτοί θα έχουν συγχώρεση και ευγενή διάταξη.
Αλλά όσοι αγωνιζόμαστε εναντίον μας [αναζήτηση] να προκαλέσουν αποτυχία για τους στίχους θα
είναι μια οδυνηρή τιμωρία των αποκρουστικό χαρακτήρα.
(Κοράνι ορίζει: 34/3-5)

Είναι εκείνος που έχει διορισθεί σας Αντιβασιλείς στην γη και έθιξε ορισμένα από εσάς στην
κατάταξη πάνω από άλλους, ότι αυτός μπορεί να δοκιμάστε σας στο τι έχει δώσει σας. Σίγουρα σας
κύριος είναι ταχεία στην τιμωρηθούν; και σίγουρα είναι All-forgiving, All-παρηγορητική.
(Κοράνι ορίζει: 6/165)

Ό, τι ανήκει σε αυτόν.
(Κοράνι ορίζει: 27/91)

Και τον ουρανό που ο ίδιος έθεσε και ισορροπία.
(Κοράνι ορίζει: 55/7)
Αλλάχ δημιούργησε ισορροπία σε αυτό το σύμπαν. Για παράδειγμα, τα οποιαδήποτε εξίσωση
φυσική ή χημική εξίσωση έρχεται αλήθεια όταν κάνουμε ένα πείραμα. Και αν δεν προέρχεται
αλήθεια, μπορούμε να πούμε ότι "«κάναμε λάθος. Αυτά μας δείχνουν τη σημασία της ισορροπίας
για τον δημιουργό.
Έτσι, παίρνουμε την ισορροπία του φυσικού κόσμου όπως χορηγείται. Αυτό μας δείχνει ότι Αλλάχ
διαθηκών και είναι σε θέση να καθορίσει την ισορροπία στις minutest λεπτομέρειες. Έτσι, Αλλάχ
που έχει τη δυνατότητα και ποιος θέληση να καθοριστεί αυτή η ισορροπία του φυσικού κόσμου
βέβαια θα μπορέσει να εδραιωθεί αυτή η ισορροπία στο σύμπαν του καλού και του κακού. Και να
μας ενημερώσει ότι είναι αποφασιστική για τον καθορισμό της ισορροπίας[64] όπως παρατηρούμε
στο οι παρακάτω στίχοι:
Έτσι όποιος βάρος ενός ατόμου της καλής θέλησης βλέπει,
Και όποιος το πράττει ενός ατόμου του βάρους του κακού θα το δουν.
(Κοράνι ορίζει: 99/7-8)

Αλλάχ δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη στην αλήθεια και έτσι ότι κάθε ψυχή μπορεί να
αποζημιώνεται για ό, τι αυτή έχει κερδίσει και αυτά δεν θα αντιμετωπίζεται άδικα.
(Κοράνι ορίζει: 45/22)
3.2.2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΥΠΌΣΧΕΣΗ ΑΠΌ ΑΛΛΆΧ
Πράγματι, το Κοράνι ορίζει τους οδηγούς με αυτό που είναι πιο κατάλληλη,
Και δίνει καλή tidings τους πιστούς που κάνουν έργα που θα έχουν μια μεγάλη ανταμοιβή.
Και ότι εκείνοι που δεν πιστεύουν στην εφεξής η
Έχουμε ετοιμάσει για τους μια οδυνηρή τιμωρία.

(Κοράνι ορίζει: 17/9-10)
Για αυτούς που είναι πεπεισμένοι για την αρχή του Αλλάχ, την άμεση λογική σύνδεση την εφεξής
είναι το μήνυμα του Αλλάχ, που είναι η παντοδύναμη και All-Knower.
Αλλάχ είναι η καλύτερη Knower του τι θα συμβεί, λοιπόν, μόνο αυτός μπορεί να μας πληροφορήσει
απολύτως σχετικά με τα κατωτέρω, όπως υπογραμμίζεται στη το παρακάτω στίχο:
Και κανένα να σας ενημερώσω σαν κάποιος που γνωρίζει όλα.
(Κοράνι ορίζει: 35/14)
Επιπλέον, για κάθε πιστός σε μια όλα-knower και παντοδύναμο Θεό, ένα μήνυμα όπως το Κοράνι
ορίζει μπορεί να διαφύγουν δεν τη γνώση του Θεού, τέτοια.Όπως το Κοράνι ορίζει, τόσο της Τορά
και το ευαγγέλιο υπάρχουν αναφορές και την εφεξής καθώς και. Μια όλα-knower και παντοδύναμο
Θεό έχει την εξουσία να εμποδίζει ή να διορθώσετε την ευρέως αποδεκτή μηνύματα σχετικά με τα
κατωτέρω δίνεται στο όνομά του από μερικούς ανθρώπους, αυτά τα μηνύματα ήταν
παραπλανητική. Για κάθε πιστός σε ένα Θεό που είναι ισχυρά και knower, θα ήταν δυνατόν, ότι ο
Θεός δεν εξαλείφει ευρύτατη ψεύδος μιλήσει στο όνομά του;Αλλάχ αναφέρει τα ακόλουθα σχετικά
με αυτό το ζήτημα:
Ή να λένε, «Έχει εφηύρε σχετικά με Αλλάχ ψέμα»;
Αλλά αν Αλλάχ θέληση, αυτός θα μπορούσε να σφραγίσετε πάνω από την καρδιά σας.
Και Αλλάχ εξαλείφει το ψεύδος και καθιερώνει την αλήθεια με τα λόγια του.
Πράγματι, έχει Knowing αυτού εντός το στήθος.
(Κοράνι ορίζει: 42/24)

Ή να λένε, «Έχει εφηύρε αυτή;»
Λένε, «αν έχουν αυτή, κατέχει κανείς εκμηδενίσει για [προστασία] μου από Αλλάχ. Είναι οι
περισσότεροι γνωρίζοντας ότι στην οποία ασχολείστε.
Επαρκή είναι αυτός ως μάρτυρας μεταξύ εμένα και εσείς, και αυτός είναι ο Forgiving της Merciful.»
(Κοράνι ορίζει: 46/8)

Έχει εφηύρε σχετικά με Αλλάχ ψέμα ή υπάρχει σ ' αυτόν τρέλα;
Μάλλον, αυτοί που δεν πιστεύουν σε την εφεξής θα είναι η τιμωρία και [είναι] ακραία σφάλμα.
Στη συνέχεια, δεν κοιτάζουν τι είναι μπροστά τους και τι είναι πίσω από αυτά του ουρανού και γης;
Αν πρέπει θα είμαστε, εμείς θα μπορούσε να προκαλέσει η γη να τους καταπιεί ή [ήταν] ας πέσουν
από τα θραύσματα από τον ουρανό.

Πράγματι, το οποίο αποτελεί ένδειξη για κάθε υπάλληλο που γυρίζουμε πίσω [να Αλλάχ].
(Κοράνι ορίζει: 34/8-9)
3.2.3 ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΕΞΉΣ[65]
Και θυμηθείτε μας δημοσίους υπαλλήλους, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ - εκείνες της δύναμης και
οράματος, [θρησκευτικών].
Πράγματι, έχουμε επιλέξει τους για μια αποκλειστική ποιότητας:
Ανάμνηση της σπίτι [η κατωτέρω].
(Κοράνι ορίζει: 38/45-46)
Υπάρχουν πρακτικές συνέπειες της πιστεύοντας στον τα κατωτέρω, για δύο άτομα και την κοινωνία,
όπως εξηγείται στο παρακάτω:
3.2.3.1 ΓΝΩΡΊΖΟΝΤΑΣ ΌΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΉ ΖΩΉ
Και όποιος πίστευε εν: «O μου άνθρωποι! Ακολουθήσει την πρότασή μου, εγώ θα σας καθοδηγήσει
στην σωστή πορεία;
O λαός μου! Κοσμικούς αυτή τη ζωή είναι μόνο τα μέσα (τέρμα),
Αλλά η εφεξής θα είναι το σπίτι της σταθερότητας».
(Κοράνι ορίζει: 40 / 38-39)

Και Iblees[66] είχε ήδη επιβεβαιωθεί μέσω αυτών την υπόθεση, έτσι ακολούθησαν τον, εκτός από
ένα μέρος των πιστών.
Και αυτός δεν είχε πάνω από αυτά καμία εξουσία εκτός [αυτό ήταν διατάσσεται] μπορεί να κάνουμε
εμφανές ποιος πιστεύει την εφεξής από ποιος τους είναι σε κατάσταση αμφιβολίας.
Και ο Λόρδος σας, πάνω από όλα τα πράγματα, είναι θεματοφύλακας.
(Κοράνι ορίζει: 34/20-21)

Είναι η παροχή της ζωής αυτού του κόσμου, αλλά ελάχιστα σε σύγκριση με τα κατωτέρω.
(Κοράνι ορίζει: 9/38)

Και θα λένε,
«Έπαινος σε Αλλάχ, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από εμάς [όλους] θλίψη.

Πράγματι, ο Κύριός μας είναι Forgiving και Appreciative.
Ποιος της επικήρυξης του μας έκανε να σταθώ στο σπίτι την αιώνια ζωή κατους αποχαύνωσης δεν
μας assails ούτε κούραση.»
(Κοράνι ορίζει: 35/34-35)

Και αυτό κοσμικούς ζωής δεν είναι αλλά διασκέδαση και εκτροπής.
Και πράγματι, το σπίτι του το κατωτέρω, που είναι η (αιώνια) ζωή, αν το μόνο που γνώριζαν.
(Κοράνι ορίζει: 29/64)
Από μια πλευρά, έχουμε μια ζωή που είναι σαν ένα σημείο σε σύγκριση με το τεράστιο χρονικό
πλαίσιο και, αφετέρου, υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια μέσα μας για την αιωνιότητα. Αν δεν
ανταλλαγής συμφωνούνται, αυτής της σύγκρουσης θα είναι η πηγή της θλίψης και disharmony με
την αλήθεια.
Είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με ό, τι μας να φανταστούμε τη ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο. Όποια
και αν είναι κοσμικούς χαρά απολαμβάνουμε, και ανεξάρτητα από τον πόνο μας υποφέρουν σε
αυτή τη ζωή θα μείνει πίσω. Αν ζούμε στα πιο πολυτελή σπίτια, αν μας καταλαμβάνουν τις
υψηλότερες θέσεις, όλα αυτά θα μείνει πίσω. Έτσι ακόμα και αν θέλουμε να ξεχάσουμε ότι είμαστε
θανάσιμο ή ακόμα και αν δεν θυμόμαστε, έχουμε τη γνώση, στα βάθη της συνείδησής μας, ότι θα
υπάρξει ένα τέλος σε όλους μας χαρές, απολαύσεις, μας ταξίδια, συναντήσεις μας...
Ό, τι έχουμε, συμπεριλαμβανομένων μας τις σκέψεις, συναισθήματα, όργανα, κύτταρα από την
άλλη πλευρά, στόχος στην αιωνιότητα. Για παράδειγμα, εάν η φωτιά αγγίζει το χέρι μας, εμείς
τραβήξτε το προς τα πίσω εσκεμμένα.
Είναι οι μηχανισμοί στο εσωτερικό τους εαυτούς μας με στόχο για την αιωνιότητα, συνεπή με την
αλήθεια, ή έχουν απλώς αυταπάτες και πρέπει εμείς να τελειώνουν και εξαφανίζονται για πάντα;
Τα κίνητρα μέσα μας για την αιωνιότητα και γνωρίζοντας ότι αυτή η ζωή είναι πολύ περιορισμένη
μπορεί να προκαλέσει τεράστια θλίψη και συγκρούσεων.Και πράγματι, η κατάληξη της τις χάρες του
Αλλάχ που απολαμβάνουμε εμείς στον κόσμο αυτό μπορεί να είναι μια τεράστια απώλεια. Είναι
δύσκολο για κάποιον να είναι ευτυχισμένο, ενώ πιστεύεται ότι τα πάντα θα τελειώσει με το θάνατο,
ενώ πιστεύεται ότι μια μέρα αυτός δεν θα είναι σε θέση να δείτε, να ακούσουμε, να αναπνέουν, να
μετακινήσετε... για πάντα.
Έτσι, το πρόσωπο αυτό ενδέχεται να προσπαθήσει να απολαμβάνουν τις χαρές της ζωής αυτή ενώ
προσπαθεί να ξεχάσει τον θάνατο. Προσπαθώντας να ξεχάσω τον θάνατο θα απαιτήσει κάποιο
αγώνα. Επίσης, ικανοποιεί μια ψυχή που έχει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε το άπειρο με
περιορισμένη χαρές της ζωής αυτή είναι δύσκολη. Έτσι, προσπαθούν να ικανοποιήσουν ένα
μεγιστοποιώντας μόνο τις κοσμικούς απολαύσεις θα προκαλέσει σοβαρές διαταραχές.
Ως εκ τούτου βλέπουμε συχνά παραδείγματα ανθρώπων που στόχο τον διπλασιασμό τους πλούτο,
αν και έχουν δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπους που πεινούν
τους οποίους δεν βοηθούν πολύ. Επίσης βλέπουμε τους ανθρώπους που αποτυγχάνουν στις

προσπάθειές τους να αυξήσουν τους κοσμικούς πλούτου νομικά και ποιος προσπαθήστε να πάρετε
τα δικαιώματα των άλλων με νόθα τρόπους. Και πάλι, ακούμε για ανθρώπους που δοκίμασαν όλα
απολαύσεις αυτής ζωής, αλλά commit αυτοκτονία γιατί βλέπουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με τις
απολαύσεις κοσμικούς.
Αλλά ο άνθρωπος που ξέρει πού πηγαίνει να; Ποιος ξέρει ότι αυτή η ζωή είναι ένα στάδιο
προετοιμασίας για τις κατωτέρω, ότι ο θάνατος είναι απλώς ένα στάδιο που πρέπει να περάσει θα
έχουν ετήσιο τις προσδοκίες του με την αιώνια ζωή, τόσο στην πραγματικότητα και στην σκέψη. Με
τον τρόπο αυτό, όποια και αν είναι αυτός στοχεύει για θα επικαλύπτονται με όλες τις διαστάσεις της
φύσης του. Και αυτό το άτομο δεν θα επιχειρήσει να απολαμβάνουν τις χαρές της ζωής αυτή με ένα
ισορροπημένο τρόπο, και θα επωφεληθούν από τις χαρές της παρούσας ζωής σε ισορροπία, ειρήνη
και ευτυχία ενώ δίνει χάρη ο δημιουργός.
3.2.3.2 ΛΟΓΟΔΟΣΊΑ
Και επιλέγουμε το κλίμακες της δικαιοσύνης για την ημέρα της Ανάστασης,
Έτσι η ψυχή δεν αντιμετωπίζεται άδικα σε όλα.
Και αν υπάρχει [ακόμα] το βάρος ενός σπόρων σιναπιού, εμείς θα φέρει αυτήν τη μαγεία.
Και επαρκείς είμαστε ως λογιστής.
(Κοράνι ορίζει: 21/47)

Είναι μαζί σας όπου κι αν είστε
Και ο Αλλάχ είναι μάντης της Αργοναυτικής εκστρατείας του τι να κάνετε.
(Κοράνι ορίζει: 57/04)
Μερικές φορές σε αυτόν τον κόσμο, άτομα που διαπράττουν εγκλήματα εναντίον άλλων μένουν
ατιμώρητες. Την ελπίδα ότι γρήγορα undiscovered και ατιμώρητος μπορούν να κάνουν μερικοί
άνθρωποι διαπράττουν ή να συνεχίσουν τα εγκλήματά τους. Αλλά το γεγονός ότι ό, τι καταγράφεται
και θα να αποζημιώνεται αποθαρρύνει πολλούς από το να διαπράξουν εγκλήματα, και ενθαρρύνει
πολλοί να κάνουν καλές πράξεις. Και υπάρχουν πολλά πραγματικά παραδείγματα εν προκειμένω.
Επίσης τη ματαιότητα της δεν Πριμοδοτούνται για καλές πράξεις για άλλους, θυσίες και πόνους
απαραίτητες για αυτές τις καλές πράξεις μπορεί να εμποδίσει άνθρωποι κάνουν καλές πράξεις.
Ως εκ τούτου, μια κατάσταση όπου η doers καλές πράξεις και οι παραβάτες δείτε τις συνέπειες τους
πράξεις θα ενθαρρύνει ο δίκαιος για καλές πράξεις και να αποθαρρύνουν την evildoer από τις
αχρείες πράξεις τους. Κατά συνέπεια προκαλεί την πίστη για τις κατωτέρω και θα αιτία τον κόσμο
ένα καλύτερο μέρος.
3.2.3.3 ΕΥΤΥΧΊΑ Η ΘΕΊΑ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ
Στη συνέχεια πρέπει να μεταχειριζόμαστε οι υποβάλλοντες όπως οι εγκληματίες;

(Κοράνι ορίζει: 68/35)
Υπάρχουν εγκληματίες οι οποίοι σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους, που κλέβουν δισεκατομμυρίων
δολαρίων, που θα αναστατώσει πολλούς ανθρώπους. Τέλος σε αυτόν τον κόσμο είναι ότι όλοι
πηγαίνουν στο νεκροταφείο του σαν ο δίκαιος. Σε πολλές περιπτώσεις, πρόκειται για μια κατάσταση
που μπορεί να διαταράξουν το πρόσωπο που νοιάζεται για δικαιοσύνη.
Ως εκ τούτου, η απόφαση ημέρα και τις ακόλουθες διαδικασίες και συνέπειες είναι σημαντικές
ανακουφίζει πραγματικά περιστατικά για εκείνες που ενδιαφέρονται για τη δικαιοσύνη.
3.2.3.4 ΚΊΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΊΩΣΗ
Κάθε ψυχή θα γευτείτε θανάτου.
Στη συνέχεια μας θα σας επιστραφεί.
(Κοράνι ορίζει: 29/57)

Να πρέπει σίγουρα να ταξιδέψετε από φάση σε φάση (σε αυτή τη ζωή και τις κατωτέρω).
(Κοράνι ορίζει: 84/19)
Σε αυτόν τον κόσμο, θα μελετήσουμε, αυξάνουμε την εμπειρία μας. Ωστόσο, όλα καλά
πληροφορημένος, αυτοί πεθαίνουν άνθρωποι, πηγαίνουν μακριά με γνώσεις και εμπειρίες τους.
Παρόλο που αυτά είναι κληρονόμησε και να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις
μελλοντικές γενιές, από μια προσωπική άποψη, υπάρχει ένα αδιέξοδο από την άποψη της
βελτίωσης.
Για μια disbeliever με την εφεξής, από μια προσωπική προοπτική, όλες τις βελτιώσεις που γίνει
τίποτα για το σχετικό πρόσωπο στο σημείο θανάτου.
Αλλά για υποστηρικτής της η κατωτέρω, ο θάνατος είναι απλώς ένα στάδιο. Για εκείνον, κάθε
ανάπτυξη και γκολ ρυθμίζεται με απώτερο στόχο να γρήγορα η χαρά του Αλλάχ. Και αυτός ο στόχος
απαιτεί μία για τη μεγιστοποίηση των καλών έργων και να γίνει καλύτερη και καλύτερα. Και αυτό το
έργο και η βελτίωση αυτή πρέπει να συνεχιστεί ακόμα και μέχρι το θάνατό του.
Και ακόμα και μετά το θάνατο και την εφεξής, όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο, θα
καταργηθεί οποιαδήποτε υπόλοιπα δυσφορία από τις καρδιές των την καλή doers, και θα φτάσουν
τελικός καθαρισμός με τη βοήθεια του Αλλάχ:
Και εμείς θα έχουν καταργηθεί οτιδήποτε βρίσκεται εντός τους Στήθη δυσαρέσκεια, [ενώ] ρέει κάτω
από τους ποταμούς.

Και θα λένε, «Δοξάστε με Αλλάχ, ο οποίος μας καθοδήγησε να αυτό- και εμείς θα ποτέ
καθοδηγήθηκε αν Αλλάχ δεν είχε καθοδηγούμενη μας.

Σίγουρα οι αγγελιοφόροι του κυρίου μας είχε έρθει με την αλήθεια.» Και αυτοί θα κληθεί, «Αυτό
είναι παράδεισος, που σας έχουν γίνει να κληρονομήσουν για αυτά που χρησιμοποιήσατε για να το
κάνετε».
(Κοράνι ορίζει: 7/43)
Έτσι, για το υποστηρικτής της η εφεξής, ανάπτυξη δεν είναι περιττή ούτε άκαρπες όπως ο θάνατος
δεν είναι το τέλος.
3.2.3.5 ΚΊΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΈΓΟΝΤΑΣ
Αυτοί είναι εκείνοι που έχουν ανταλλάξει προσανατολισμού για σφάλμα και συγχώρεση για τιμωρία.
Πώς ασθενών αποτελούν επιδίωξη τη φωτιά!
(Κοράνι ορίζει: 2/175)
Ειδικά με την υπόσχεση της κόλασης που είναι μια ανυπόφορη τόπο και με την υπόσχεση του
παραδείσου, ο άνθρωπος οδηγείται να λάβει μια τελική απόφαση είτε να ακολουθήσουν αυτό
απαιτεί Αλλάχ ή όχι. Αλλιώς μία θα μπορούσε να αποφασίσει ότι αυτός θα μπορούσε να αντέξει την
τιμωρία, και δεν θα αξίζει να σκέφτονται πολύ σχετικά με τον Θεό ή περίπου κατά την περίοδο μετά
το θάνατο. Έτσι αυτός θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν ήταν του τρίβουν εξαιτίας του
ungratefulness, αλλά επειδή ήταν πολύ απασχολημένος για να εργάζονται σε πιο σημαντικά θέματα.
Η υπόσχεση για μια αβάσταχτη τιμωρία κλείνει την πόρτα σε τέτοια υποκρισία.
Έτσι ως αποτέλεσμα την εφεξής ένα πρόσωπο το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο προσκλήσεως
του Αλλάχ θα κάνει μια σχετική απόφαση σε κάθε περίπτωση, και αν αρνείται, θα ελάμβανε σχετικά
με τον κίνδυνο, όπως όλοι όσοι κάνουμε της παρακάτω στίχους:
Και έναν άνθρωπο η πίστη από την οικογένεια του Φαραώ, που είχε αποκρύψει την πίστη του είπε,
«να σας σκοτώνει έναν άνθρωπο [απλά] διότι λέει, «αφέντη μου είναι Αλλάχ» ενώ έφερε
καταργήσετε δοκίμια από το Λόρδο σας;
Και εάν αυτός θα πρέπει να ψέματα, τότε γιού είναι [αποτέλεσμα] του ψέμα; αλλά αν αυτός πρέπει
να είναι αληθείς, εκεί θα κτυπήσει σας μερικά από όσα υπόσχεται δε σας.»
(Κοράνι ορίζει: 40/28)

Έχετε δει εκείνος που απαγορεύει,
Ένας υπάλληλος όταν αυτός ενδυναμώνει;
Έχετε δει αν κατά την καθοδήγηση
Ή η enjoins δικαιοσύνη;
Έχετε δει αν ο ίδιος (ο disbeliever) αρνείται (καθοδήγηση του Αλλάχ) και ενεργοποιεί μακριά,
Αυτός δεν ξέρει ότι βλέπει Αλλάχ;

Όχι! Αν αυτός δεν απέχουν, εμείς θα σίγουρα σύρετε τον από το μέτωπο,
Ένα μέτωπο που, αμαρτάνουμε...
(Κοράνι ορίζει: 96/9-16)
Η κόλαση μπορεί να ακούγεται άδικο σε κάποια. Ωστόσο, παρόλο που στον κόσμο αυτό ίσως φανεί
ότι όπως αυτές που, κατά τα κατωτέρω, δεν επιτρέπει, επειδή ο disbelievers στη συνέχεια θα δείτε
ότι όλα τα πράγματα που θα αντικατασταθούν Αλλάχ με ήταν τίποτα και ότι ό, τι προέρχεται από
Αλλάχ. Και αυτοί θα μαρτυρούν ότι παρόλο που σαφώς «είδαν» σημάδια του Αλλάχ, «επέλεξαν»
είσοδο του άδη. Όσοι αντικατασταθεί Αλλάχ με το idols, τα ανθρώπινα όντα, τις φυσικές δυνάμεις,
φυσικές σχέσεις, τα αντικείμενα, κ.ο.κ, θα δείτε ότι αυτά τα πράγματα δεν έχει εξουσία σε όλα.
Είναι ένα παράδειγμα για το θέμα αυτό από το Κοράνι ορίζει ως εξής:
Και [προσέχεις την ημέρα] όταν λέει ο Αλλάχ, «O Ιησούς, ο γιος της Μαρίας, λέτε στους ανθρώπους,
«έλαβε μου και η μητέρα μου ως θεότητες εκτός του Αλλάχ;»»
Λέει ο ίδιος, «εξυμνούσαν είστε! Δεν ήταν για να πω ότι στην οποία έχω κανένα δικαίωμα.
Αν το είχα πει αυτό, θα γνωρίζατε αυτό.
Ξέρετε τι είναι μέσα μου και δεν ξέρω τι είναι μέσα στον εαυτό σας.
Πράγματι, πρόκειται για εσάς που είναι Knower από το δεν έγιναν απόλυτα ορατές.

Είπα δεν τους εκτός από αυτό που διοίκησε μου, να προσκυνήσω Αλλάχ, αφέντη μου και ο Λόρδος
σας. Και υπήρξα μάρτυρας επάνω τους, όσο ήμουν ανάμεσά τους; Όταν όμως διακόψατε τη ζωή
μου (στη γη), ήσασταν ο παρατηρητής επάνω τους, και είστε, πάνω από όλα τα πράγματα,
μάρτυρας.

Εάν σας πρέπει να τιμωρούμε τους πράγματι είναι δημοσίους υπαλλήλους σας; αλλά αν σας
συγχωρέσει τους πράγματι σας ποιος είναι ο κεφαλαιώδης, του Σοφού.»

Αλλάχ λέει, «σήμερα είναι η ημέρα κατά την αλήθεια θα επωφεληθούν από τους ειλικρίνεια. Για
αυτούς είναι κήπους [στο Paradise] κάτω από ποια ροής ποταμών, εντός του οποίου θα
συμμορφώνονται για πάντα, να ικανοποίηση με αυτά και αυτά μαζί του Αλλάχ. Που είναι η μεγάλη
επιτυχία».
(Κοράνι ορίζει: 5/116-119)
Κατά τα κατωτέρω, το disbelievers δεν θα είναι σε θέση να κατηγορούμε κανέναν αλλά οι ίδιοι. Δεν
θα έχουν κανένα επιχείρημα ότι θα αποδείξει ότι ήταν λογικό στις πεποιθήσεις τους ψευδείς θεούς.
Η κατάσταση αυτή διευκρινίστηκε με τις παρακάτω στίχους:

Και εμείς είχαμε σίγουρα έφερε ένα βιβλίο που μας λεπτομερή γνώση - όπως προσανατολισμού και
έλεος σε έναν λαό που πιστεύουν-.
Να περιμένουν εκτός από το αποτέλεσμα; Την ημέρα το αποτέλεσμα έρχεται όσους είχαν αγνοηθεί
αυτό θα πει στο παρελθόν, «οι αγγελιοφόροι του κυρίου μας είχε έρθει με την αλήθεια, μήπως
υπάρχουν [σήμερα] κάθε intercessors στους κόλπους μας ή θα μπορούσε να μας στείλει πίσω για να
κάνουμε άλλο από χρησιμοποιήσαμε για να το κάνετε;»
Θα έχουν χάσει οι ίδιοι,
Και χάθηκε από τους είναι ό, τι συνήθιζαν να εφευρίσκει.
(Κοράνι ορίζει: 7/52-53)

Και αν [όσο περισσότερο] μια ανάσα από την τιμωρία του κυρίου σας πρέπει να αγγίζουν τους, τους
ασφαλώς και θα λένε, «O Ουαί μας! Πράγματι, έχουμε evildoers.»
(Κοράνι ορίζει: 21/46)

Και [κατά] προσέγγισε την αλήθεια υπόσχεση; στη συνέχεια, ξαφνικά τα μάτια εκείνων που
disbelieved θα παρακάμψουμε [με τρόμο, ενώ λένε], «O Ουαί για μας; μας είχε unmindful. μάλλον
ήμασταν evildoers.»
(Κοράνι ορίζει: 21/97)
Από την άλλη πλευρά, ένας μουσουλμάνος έχει να ζητήσει από Αλλάχ είσοδο στην προστασία από
την κόλαση και παράδεισος. Αυτό θεωρείται ως καθήκον, προσευχή, συνέπεια της την
ταπεινοφροσύνη του και μέρος της servantship του.
3.3

ΟΙ ΆΓΓΕΛΟΙ

Και όποιος disbelieves στον Αλλάχ, ο άγγελοι, τα βιβλία του, αγγελιοφόροι του και την τελευταία
ημέρα σίγουρα παρέκκλινε μέχρι σήμερα.
(Κοράνι ορίζει: 4/136)

Και σίγουρα μας αγγελιοφόροι (Άγγελος) εμφανίστηκε στον Αβραάμ με καλή tidings;
Είπαν: «Ειρήνη». Είπε, «Ειρήνη», και did χωρίς καθυστέρηση, φέρνοντας [τους] φρυγμένα μοσχάρι.
Αλλά όταν είδε τα χέρια τους δεν φτάνουν για αυτό, ο ίδιος δύσπιστος απέναντι τους και αισθητή
από τους σύλληψης.
Είπαν: «μη φοβείσθε. Μας έχουν αποσταλεί στους λαούς της παρτίδας.«
(Κοράνι ορίζει: 11/69-70)

Και να το Αλλάχ prostrates ό, τι είναι οι ουρανοί και ό, τι είναι στη γη των πλασμάτων, και τους
αγγέλους [επίσης], και δεν είναι αλαζόνας.
(Κοράνι ορίζει: 16/49)
Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Αλλάχ, που ορίζονται με τους φυσικούς ή βιολογικούς κανόνες
που γνωρίζουμε. Δεν έχουν φύλο • αυτοί δεν αναπαράγουν, δεν τρώνε και δεν πίνουν. Εκτελούν
ορισμένα καθήκοντα που δίνεται από Αλλάχ; δεν επιλέγουν να υπακούσουν στους Αλλάχ.
3.4

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΟΦΌΡΟΙ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ

Και εμείς δεν έστειλε πριν από σας, [O Μωάμεθ], οποιοδήποτε από τα αγγελιοφόροι εκτός από το
ότι αυτοί έτρωγαν τροφίμων και περπάτησαν στις αγορές.
Και έχουμε σημειώσει ορισμένοι από εσάς [άτομα] ως δίκη για τους άλλους,
Θα έχετε υπομονή;
Και ποτέ ο Λόρδος σας, βλέπουμε.
(Κοράνι ορίζει: 25/20)
Αλλάχ έχει ουσιαστικά σχέση με μηνύματα του στην ανθρωπότητα μέσω του λαού επέλεξε. Οι
άνθρωποι αυτοί ονομάζονται οι αγγελιοφόροι του Αλλάχ.
Οι αγγελιοφόροι που είναι από τη φύση όπως και άλλα ανθρώπινα όντα. Αλλά είναι σε υψηλό
επίπεδο όσον αφορά ορισμένα ανθρώπινα προσόντα όπως ηθικές αξίες. Ο κύριος λόγος που έχουν
λάβει το θεϊκό μήνυμα είναι η επιλογή του Αλλάχ. Υπάρχει μια αναφορά σε αυτό το γεγονός το
παρακάτω στίχο:
[Είναι] η Exalted παραπάνω [όλες] μοίρες, κατόχου του θρόνου; Αυτός τοποθετεί την έμπνευση της
διοίκησής του κατά τον οποίο αυτός διαθηκών των δούλων του να προειδοποιήσει για την ημέρα
της συνεδρίασης.
(Κοράνι ορίζει: 40/15)
3.4.1 Η ΌΠΩΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΌΡΟΙ ΡΌΛΟ ΜΟΝΤΈΛΑ
Οι αγγελιοφόροι που είχαν τιμές ως αληθές, ευγένεια, thankfulness, δικαιοσύνη σε μεγάλο βαθμό
είναι επίσης ρόλο μοντέλα για την ανθρωπότητα, όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι:
Σίγουρα υπήρξε για σας με το Messenger του Αλλάχ μια εξαιρετική μοτίβο για κανέναν ελπίδα των
οποίων είναι στον Αλλάχ και την τελευταία ημέρα και [ο οποίος] θυμάται Αλλάχ συχνά.
(Κοράνι ορίζει: 33:21)

Και πράγματι, (O Μωάμεθ) είστε μεγάλη ηθική χαρακτήρα.

(Κοράνι ορίζει: 68/4)

Και μας έδωσε ο Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ - όλα [αυτά] καθοδηγούμενη μας. Και ο Νώε, μας
καθοδηγούμενη πριν. Και ανάμεσά τους απογόνους του, Δαβίδ και Σολομώντα και δουλειά και
Ιωσήφ και Μωυσή και τον Ααρών. Έτσι επιβραβεύουμε την doers αγαθού.
Και Ιούδα και ο Ιωάννης και ο Ιησούς και Ηλίας και όλα ήταν δίκαιοι.
Και ο Ισμαήλ και Ελίσα και Jonah και πολλά - και όλα [αυτά] προτιμήσαμε μέσω των κόσμων.
Και [κάποιες] μεταξύ τους πατέρες και τους απογόνους και τους αδελφούς τους - και έχουμε
επιλέξει τους και εμείς τους κατευθύνεται σε μια ευθεία διαδρομή.
Πρόκειται για την καθοδήγηση του Αλλάχ, με την οποία καθοδηγεί όποιον He διαθήκες των δούλων
του. Αλλά αν αυτοί είχαν μονοψήφιων άλλοι Αλλάχ, τότε άχρηστη για τους θα ήταν ό, τι έκαναν
αυτοί.
Αυτοί είναι εκείνοι με τους οποίους μας έδωσε τη γραφή και την αρχή και την prophethood. Αλλά αν
αρνηθεί ο disbelievers, μας έχουν ήδη ανατεθεί αυτό ενός λαού που δεν disbelievers σ ' αυτό.
Αυτοί είναι εκείνοι τους οποίους Αλλάχ έχει καθοδηγούμενη, τόσο από τους προσανατολισμού
λαμβάνει ένα παράδειγμα.
Λένε, «ζητώ από εσάς για αυτό το μήνυμα χωρίς πληρωμή. Δεν είναι όμως μια υπενθύμιση για το
κόσμους.»
(Κοράνι ορίζει: 6 / 84-90)
Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Αλλάχ αποστέλλονται μηνύματα του μέσω αγγελιοφόροι τους οποίους
αυτός έχει ανατεθεί από τα ανθρώπινα όντα. Ότι επέλεξε τον άνθρωπο σαν εμάς και ότι αυτός τους
δείχνει ως παραδείγματα για μας είναι ένα σημαντικό γεγονός που μας κινητοποιεί και μας δίνει την
ελπίδα ότι μπορούμε να πετύχουμε με τον τρόπο που μας δείχνει Αλλάχ. Διαφορετικά, δεν
μπορούμε να αισιόδοξος για την επιτυχία.
Επίσης χάρη οι αγγελιοφόροι που ήταν όπως μας και τα γεγονότα παράδειγμα, προκλήσεις που
γνώρισε και τους αντιδράσεις ως ανθρώπινα όντα μπορούμε να καταλάβουμε πώς πρέπει να
συμπεριφερόμαστε ως ανθρώπινα όντα[67]. Για το λόγο αυτό ο Αλλάχ έδωσε πολλά παραδείγματα
αυτών των ανθρώπων με το Κοράνι ορίζει και άλλα Ιερά βιβλία: μπορούμε να δούμε στο Κοράνι
ορίζει το πώς συμπεριφέρονταν ως φίλος, ως ηγέτης, ως μέλος της οικογένειας, ως ένας
κυβερνητικός αξιωματούχος, ως κριτής, ως υπάλληλος του Αλλάχ, ως πρόσωπο που διέπραξαν ένα
λάθος, ως ένα άτομο που υποφέρει, ως μια νεαρά πρόσωπο το οποίο, ως παλαιό... Τα ιστορικά
αρχεία ιδιαίτερα σχετικά με το τελευταίο του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) δείχνουν με
μεγάλη λεπτομέρεια πώς αυτός συμπεριφέρθηκε όπως ένας επιχειρηματίας, ως ένας σύζυγος,
πολιτικός άνδρας, ως ένας γείτονας, ως δάσκαλος... Επίσης βλέπουμε τους πώς να είμαστε
ευγνώμονες, ευγενικά, χρήσιμο, υπομονή, απλά, ταπεινή...
Αλλάχ θα μπορούσαν να έχουν σχετιζόμενες του μηνύματα μέσω μόνο αγγέλους ή βιβλία. Αλλά
στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούσαμε να βρούμε παραδείγματα όπως οι πατέρες, σαν φίλοι, ως

ηγέτες, ως μέλη της οικογένειας, ως επιχειρηματίες... που εγκρίνονται από το Αλλάχ. Από την άλλη
πλευρά, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να λέμε για παράδειγμα, «αλλά αυτά είναι άγγελοι, και δεν
είμαστε άγγελοι, πώς λοιπόν να ελπίζουμε ότι θα είναι επιτυχής;» Αλλά όπως Αλλάχ έχει επιλέξει ως
ρόλο μοντέλα άτομα μεταξύ τους εαυτούς μας, που είχε παρόμοια πλεονεκτήματα και αδυναμίες,
που έχουν καταναλωθεί, έχεις παντρευτεί, έκανα επιχειρήσεων, ζήτησε συγχώρεση, είχε
προβλήματα υγείας, πέθανε..., τότε μπορούμε να ελπίζουμε να είναι επιτυχής, διότι είμαστε της
ίδιας φύσης ως αγγελιοφόροι του Αλλάχ μας λέει ότι ήταν επιτυχής.
3.4.2 ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΌΡΟΙ ΠΡΟΈΒΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΘΗΚΕ
Οι αγγελιοφόροι προέβλεψαν ορισμένες μελλοντικές αγγελιοφόροι, όπως βλέπουμε στο τις
προβλέψεις σχετικά με το προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού).Ορισμένες από αυτές τις προβλέψεις
είναι οι εξής[68]:
Στην Παλαιά Διαθήκη / ως το Δευτερονόμιο/18/18-19 βλέπουμε τις παρακάτω δηλώσεις: «εγώ θα
προβάλουμε τους προφήτης μεταξύ τους αδελφούς, όπως unto Χαίρε, και θα θέσει τα λόγια μου
στο στόμα του, και αυτός θα μιλήσω unto όλες αυτές ότι εγώ θα τον εντολή. Και θα πρέπει να
προέρχεται για να περάσει, ότι δεν whosoever θα hearken Καίσαρι μου τα λόγια που αυτός θα
μιλήσει στο όνομά μου, εγώ θα απαιτήσει από αυτόν.[69]”
Ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) δεν ήταν Εβραίοι, αλλά ήρθε από στους απογόνους του
Αβραάμ προφήτης μέσω ο γιος του, ο Ισμαήλ (ειρήνη να τους). Συνεπώς, η μελλοντική υπηρεσία
messenger λέγεται, αυξάνονται από «μεταξύ τους αδελφούς», από «τους απογόνους» ούτε από
«τους». Και θα ήταν ότι ο προφήτης «όπως Καίσαρι» Μωυσή (ειρήνη να γιού). Ο Προφήτης
Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) ήταν πράγματι, σαν τον Μωυσή (ειρήνη να γιού) με πολλούς τρόπους,
όπως επίσης ότι ένας ηγέτης κοσμικούς.
Επίσης Αλλάχ θέσει τα λόγια του «στόμα» και «μίλησε unto λαόν» όλοι ότι Αλλάχ» διοίκησε αυτόν»:
ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) ποτέ διαβάσει τίποτα, έγραψε ποτέ τίποτε στη ζωή του,
όπως προέβλεψε τον όρκο το Κοράνι ορίζει, ο λόγος του Αλλάχ. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε στη μνήμη
του[70] και ήταν μόνο οι γραμματείς που που το έγραψα.
Και πάλι ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) είχε νίκη τους αντιπάλους του, πράγμα που
επιβεβαιώνει επίσης ό, τι λέγεται με το παραπάνω χωρίο του ως το Δευτερονόμιο, όπως «θα πρέπει
να προέρχεται για να περάσει, ότι δεν whosoever θα hearken Καίσαρι μου τα λόγια που αυτός θα
μιλήσει στο όνομά μου, εγώ θα απαιτήσει από αυτόν.»
Επίσης, στην Καινή Διαθήκη, στο ευαγγέλιο του Ιωάννη, μέρος 16 στίχους 12-13 ο Ιησούς-Χριστός
(ειρήνη να γιού) λέει ότι δεν ήταν σε θέση να σχετίζονται με την άτομα ορισμένων αλήθειας καθώς
δεν ήταν σε θέση να φέρει αυτό. Και δίνει την καλή είδηση ότι θα έρθει μια άλλη υπηρεσία
messenger που θα οδηγήσει σε όλα αλήθεια: «έχω ακόμη πολλά πράγματα να πω unto εσάς, αλλά
δεν μπορεί να τους φέρει τώρα. Howbeit όταν ο ίδιος, πνεύμα της αλήθειας[71], είναι προέρχονται,
αυτός θα σας καθοδηγήσει σε όλα αλήθεια: για να του μιλήσω δεν τον εαυτό-του αλλά καθόλου
αυτός ακούει, ότι θα του μιλήσει: και αυτός θα σας δείξουν τα πράγματα να έρθουν.»
Αυτές οι προβλέψεις ήταν επίσης τι ακριβώς συνέβη με προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) ποιος
ήταν unlettered όπως διαπιστώνουμε σαφώς το Κοράνι ορίζει:

Όσοι παρακολουθούν το Messenger, ο προφήτης unlettered, τους οποίους θεωρούν γραμμένο σε ό,
τι έχουν την Τορά και το ευαγγέλιο, ο οποίος enjoins τους τι είναι σωστό και απαγορεύει τους τι
είναι λάθος και καθιστά νόμιμη για αυτά τα καλά πράγματα και απαγορεύει για αυτούς το κακό και
τους απαλλάσσει από το βάρος τους και τα δεσμά που ήταν στραμμένα επάνω τους. Έτσι εκείνοι
που πίστεψαν σ ' αυτόν, τίμησε τον, τον υποστήριξαν και ακολούθησε το φως που στάλθηκε μαζί
του είναι όσοι θα είναι η επιτυχής.
(Κοράνι ορίζει: 7/157)

(O Μωάμεθ) Διάβασες οποιοδήποτε βιβλίο πριν από αυτό (το Κοράνι ορίζει), ούτε did γράφετε
οποιοδήποτε βιβλίο (καθόλου) με τα δεξιό χέρι. Στην περίπτωση αυτή, πράγματι, οι οπαδοί του
ψεύδος ίσως αμφέβαλα.
(Κοράνι ορίζει: 29/48)

Θα σας κάνουμε να recite (το Κοράνι ορίζει), [O Μωάμεθ], και που δεν θα ξεχάσετε,
(Κοράνι ορίζει: 87/06)
Πρόκειται για θαυματουργή ότι ο Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) που γνώριζαν γραφή ούτε ανάγνωση
που σχετίζονται με ένα βιβλίο ως το Κοράνι ορίζει. Τα άτομα που έχουν γράψει ένα βιβλίο ή ίσως
μόνο ένα ολοκληρωμένο κείμενο μπορεί να φανταστεί κανείς πώς δεν θα ήταν δυνατόν να
συνθέσετε ένα βιβλίο χωρίς να μπορούν να γράψουν ούτε να διαβάσουν. Και να γράψουν ένα
βιβλίο σαν το Κοράνι ορίζει θα ήταν αδύνατο ακόμα και για κάποιον που είναι literate όπως
αναφέρεται στην πρόκληση με το παρακάτω στίχο:
Και εάν βρίσκεστε σε αμφιβολία σχετικά με το τι έχουμε αποστείλει μόλις μας υπηρέτης [Μωάμεθ],
παράγουν στη συνέχεια μια σούρας[72] παρόμοια, και καλώ μάρτυρες σας εκτός Αλλάχ, αν σας
πρέπει να είναι αληθείς.
(Κοράνι ορίζει: 2/23)
Η άφιξη του Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) επίσης είναι μια επιβεβαίωση του Μωυσή και τον Ιησού
(ειρήνη να τους) ότι οι προβλέψεις τους δεν ήταν μάταιος.
Έτσι, σε αρμονία με τις προβλέψεις του προηγούμενου αγγελιοφόροι, περίπου 1400 χρόνια πριν,
Αλλάχ, σχετίζεται με ανθρώπινα όντα τον προφορικό μήνυμα για τελευταία φορά, μέσω του τελικού
Messenger για όλη την ανθρωπότητα ονομάζεται Μωάμεθ (ειρήνη να γιού). Με το παρακάτω στίχο
υπάρχει αναφορά σε αυτό το γεγονός:
Μωάμεθ δεν είναι ο πατέρας της [] κάποιος από σας άντρες, αλλά [είναι] το Messenger του Αλλάχ
και τελευταία από τους προφήτες. Και Αλλάχ έχει πλήρη γνώση όλων των πραγμάτων.
(Κοράνι ορίζει: 33/40)

Ως προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) παραδίδονται με επιτυχία την οριστική και πλήρης μήνυμα
του Αλλάχ στην ανθρωπότητα χωρίς ασάφειες, και όπως αυτό το μήνυμα είναι ιστορικά
προστατεύεται, δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω κλητήρες. Και πράγματι μετά από αυτόν εκεί δεν
έχει έρθει υπηρεσία messenger σαν αυτόν ή τον Μωυσή ή τον Ιησού (ειρήνη να παθαίνουμε) με
σαφή θαύματα και σημάδια.
Οι αγγελιοφόροι που ήρθε με θαύματα, οι οποίες δείχνουν ότι αυτοί και τα μηνύματα που έφεραν
εγκρίνονται από Αλλάχ ποιος είναι απόλυτη και ποιος έχει την εξουσία πάνω από όλα τα πράγματα.
Τα θαύματα η γη των προφητών ο Νώε, ο Αβραάμ, τον Μωυσή, τον Ιησού (ειρήνη να παθαίνουμε)
είναι ευρέως γνωστές.Οι αγγελιοφόροι που δεν έχουν την εξουσία να παράγουν αυτά τα θαύματα,
αλλά έχει Αλλάχ.
Ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) υπόκειτο επίσης πολλά θαύματα με τη δύναμη του
Αλλάχ: μεταξύ των εκατοντάδων ιστορικά καταγεγραμμένη θαύματα το πιο σημαντικό είναι το
Κοράνι ορίζει το οποίο είναι ένα βιβλίο γεμάτο σοφία. Το Κοράνι ορίζει περιέχει επίσης πολλά
επιστημονικά δεδομένα που δεν ήταν γνωστό από τον άνθρωπο της εποχής αποκαλύφθηκε[73].
Υπάρχει το Κοράνι ορίζει πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν πολλούς αιώνες πριν
από την εποχή του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη θα γιού), σχετικά με το μυστικό και ιδιωτικών
εκδηλώσεων στον χρόνο, σχετικά με το μέλλον ήταν μια άλλη ομάδα θαύματα. Σύμφωνα με τα
λόγια του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) επίσης βλέπουμε παρόμοιες έκτακτες πληροφορίες.
Θαύματα που σχετίζονται με την υπερφυσική γεγονότα όπως η διαίρεση της στο φεγγάρι, θαύματα
που σχετίζονται με την επούλωση περιπτώσεις συνήθως αδύνατο να θεραπεύσουν, θαύματα όσον
αφορά την αύξηση της τροφής και νερού, σχετικά με την προστασία του αγγελιοφόρου θαύματα
είναι ορισμένα άλλα είδη θαύματα που είχαν καταγραφεί ιστορικά και μάρτυρας από εκατοντάδες
ανθρώπους. Μερικές από αυτές αναφέρονται σε το Κοράνι ορίζει.
3.4.3 ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΟΦΌΡΟΙ
Οι αγγελιοφόροι ήρθε την ανθρωπότητα και δεν αναγνωρίζονται με βάση τον Χριστιανισμό ή
Ιουδαϊσμού ή οποιαδήποτε ειδική εθνότητα. Υπάρχουν εξηγήσεις για το θέμα αυτό με την
παρακάτω στίχους:
Ή λέτε ότι ο Αβραάμ και ο Ισμαήλ και τον Ισαάκ και Ιακώβ και απόγονοι ήταν Εβραίοι και Χριστιανοί;
Δηλαδή, «Είστε περισσότερο γνωρίζοντας ή είναι Αλλάχ;» Και ποιος είναι πιο άδικο από μία που
κρύβει μια μαρτυρία που έχει από Αλλάχ; Και Αλλάχ δεν γνωρίζουν τι κάνετε.
(Κοράνι ορίζει: 2/140)

Αβραάμ δεν ήταν Εβραίος ούτε Χριστιανός, αλλά ήταν μία επικλινείς προς την αλήθεια, ένας
μουσουλμάνος (υποβολή Αλλάχ). Και δεν ήταν από το polytheists.
(Κοράνι ορίζει: 3/67)
Όλους αυτούς που αναφέρει το Κοράνι ορίζει ως αγγελιοφόροι είναι άνδρες. Όπως το
messengership είναι μία εξαιρετικά επικίνδυνη δουλειά, αυτό είναι φυσικό. Σχεδόν σε όλες τις
περιπτώσεις ορισμένων disbelievers προσπάθησε να δοκιμάσετε Αλλάχ ή προσπάθησαν να

σταματήσουν την προώθηση του μηνύματός του, από βλάβη του αγγελιοφόροι, εξύβριση, απειλεί,
τραυματίζοντας μποϊκοτάρουν, σκοτώνοντας τους, τους φίλους, τους συγγενείς... Προκήρυξη του
Αλλάχ απαιτείται συνεχής σκληρό έργων μέρα και νύχτα. Όλα αυτά μπορεί να προκαλέσει μια
γυναίκα το messenger για να υποστούν πρόσθετες δυσκολίες, ανυπόφορος πόνος, και η ανεπαρκής
κοινοποίηση του μηνύματος. Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών και καταστάσεις, παρατηρούμε
για παράδειγμα ότι γυναίκες ως επί το πλείστον δεν προτιμούν να εργάζονται σε πολλές δύσκολες
κλάδους όπως οι κατασκευές, εξόρυξη... Διεθνής οργανισμός εργασίας ορισμός κανονισμούς,
περιορισμούς και συστάσεις για τις γυναίκες σχετικά με τη νυκτερινή εργασία, επικίνδυνη εργασία,
εγκυμοσύνη φύλλα και ιδιωτικής ζωής απαιτήσεις... Έτσι είναι φρόνιμο Αλλάχ ότι περιορίζεται η
messengership των γυναικών.
Ωστόσο, Αλλάχ αναφέρει στο το Κοράνι ορίζει ότι ο ίδιος επέλεξε και ορίστε ως παράδειγμα
ορισμένες γυναίκες. Η Μαίρη και η σύζυγος του Φαραώ (ειρήνη να παθαίνουμε) που αναφέρεται
στο το Κοράνι ορίζει αποτελούν παραδείγματα εν προκειμένω.
3.5

ΤΑ ΒΙΒΛΊΑ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ

3.5.1 ΙΕΡΆ ΒΙΒΛΊΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ
Έστειλε σας [O Μωάμεθ], το βιβλίο στην αλήθεια, επιβεβαιώνοντας ό, τι ήταν πριν από αυτήν. Και
αποκάλυψε την Τορά και το ευαγγέλιο.
(Κοράνι ορίζει: 3/3)

Μας αφορούν εσάς, [O Μωάμεθ], τις καλύτερες ιστορίες σε ό, τι μας αποκάλυψαν σας από το
Κοράνι ορίζει αν ήσασταν, πριν από αυτήν, μεταξύ το αγνοούν.
(Κοράνι ορίζει: 12/3)

Λένε, «έχετε θεωρούνται: αν (το Κοράνι ορίζει) είναι από Αλλάχ και σας disbelieved σε αυτή, οι
οποίοι θα ήταν πιο δρόμους από κάποιον που βρίσκεται σε ακραίες αντιθέσεις;»
(Κοράνι ορίζει: 41/52)

Και σίγουρα έχουμε κάνει το Κοράνι εύκολα κατανοητές, αλλά ποιος θα σε πειράζει;
(Κοράνι ορίζει: 54/17)
Ισλάμ απαιτεί πίστη για τα Ιερά βιβλία του Αλλάχ, όπως βλέπουμε στο οι παραπάνω στίχοι. Κατά το
Κοράνι ορίζει, στα Ιερά βιβλία που συνδέονται μέσω του Μωάμεθ, τον Ιησού, τον Μωυσή και David
(ειρήνη να τους) έχουν αναφερθεί από όνομα; αλλά γνωρίζουμε μέσα από τις ρήσεις του προφήτη
Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) ότι έχουν υπάρξει πολλές άλλες κλητήρες. Αναφέρονται επίσης τα
μηνύματα του Αλλάχ.

Τα βιβλία του Αλλάχ είναι μηνύματα του που σχετίζονται με την ανθρωπότητα μέσω του
αγγελιοφόροι, προκειμένου να δώσει βασικές γνώσεις της ανθρωπότητας, έτσι ώστε να τους είναι
καθοδηγούμενη, ώστε τους μπορεί να προβληματιστούμε, ώστε να μην ακολουθήσει την τυφλή
πίστη και έτσι ώστε να μπορεί να είναι επιτυχής. Το παρακάτω στίχο κάνει αναφορά σε αυτό:
Αυτή [Κοράνι ορίζει] είναι ένα ευλογημένο βιβλίο που μας αποκάλυψαν σας, [O Μωάμεθ], ώστε να
μπορεί να αντικατοπτρίζουν με τους στίχους και ότι εκείνα του μνημονίου συμφωνίας θα γίνει
υπενθύμιση.
(Κοράνι ορίζει: 38/29)
Η γνώση αυτή αφορά Αλλάχ, τον άνθρωπο, το σύμπαν, την αλήθεια, τη ζωή, την εφεξής, τους
στόχους, τον τρόπο, την επιτυχία, εμείς από πού προέρχονται, πού πάμε να, τι πρέπει να κάνουμε,
πώς θα πρέπει να είμαστε, τους τα σχετικά παραδείγματα, και πολλά άλλα κρίσιμα θέματα, μερικά
από τα οποία μπορείτε να δείτε σε αυτό το βιβλίο που διαβάσατε. Τα λόγια του Αλλάχ με το στυλ ή
το περιεχόμενό της μας δίνουν στόχο και άμεσες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό, όπως ένα
αντικείμενο, ένα δημιούργημα διαβίωσης και ένα θετικό ή αρνητικό γεγονός. Η γνώση αυτή είναι
χρήσιμη για την επιτυχία αυτού του κόσμου και στη θέα του Αλλάχ.
Σε μια εισαγωγική στίχο του Αλλάχ το Κοράνι ορίζει λέει:
Αυτό είναι το βιβλίο για το οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία, ενός προσανατολισμού για δίκαιοι.
(Quran:2 / 2).
Ορισμένες πτυχές της γνώσης αυτής ήταν άγνωστο από τον άνθρωπο. Στη συνέχεια υπάρχει
αναφορά σε αυτό:
Ανάγνωση και ο Λόρδος σας είναι η πιο Generous
Που διδάσκονται από την πένα
Δίδαξε τα ανθρώπινα τι δεν ήξερε.
(Κοράνι ορίζει: 96/3-5)
Τα Ιερά βιβλία πριν το Κοράνι ορίζει έχουν αποτελέσει αντικείμενο ανθρώπινη παρέμβαση. Με το
παρακάτω στίχους υπάρχουν αναφορές σε αυτό:
Και αυτοί did δεν αξιολογεί Αλλάχ με πραγματική εκτίμηση όταν είπαν, «Αλλάχ δεν προέκυψαν για
ένα ανθρώπινο ον τίποτα.»
Λένε, «που αποκάλυψε η γραφή που τον Μωυσή ως φως και καθοδήγηση έφερε στους ανθρώπους;
[Εβραίων] καθιστάτε σε σελίδες, αποκαλύπτει [ορισμένες] και αποκρύπτουν πολύ.
Και σας είχαν διδάξει αυτό που γνωρίζαμε δεν - ούτε εσείς ούτε οι πατέρες σας.«
Λένε, «Αλλάχ [αποκάλυψε αυτό].» Κατόπιν να τα αφήσετε στο τους [κενό] λόγου, διασκεδαστικό οι
ίδιοι.

(Κοράνι ορίζει: 6/91)

Σας κάνουμε εποφθαλμιούν [την ελπίδα, O πιστών], ότι θα πιστεύουν για εσάς ενώ ένα μέρος από
αυτά χρησιμοποιούνται για να ακούσουν τα λόγια του Αλλάχ[74] και στη συνέχεια την
παραμορφώσετε μετά κατάλαβε αυτό ενώ αυτοί γνωρίζοντας;
(Κοράνι ορίζει: 2/75)

Ανάμεσά τους υπάρχουν κάποιες αναλφάβητων που δεν γνωρίζουν τους ιερό βιβλίο; ακολουθούν
τις δικές τους επιθυμίες και δεν κάνουν τίποτα αλλά μια υπόθεση: έστω.
Έτσι Ουαί για εκείνους που γράφουν η γραφή με τα δικά τους χέρια, τότε θα πούμε, «Αυτό είναι
από Αλλάχ,» προκειμένου να ανταλλάξουν για μια μικρή τιμή. Ουαί τους για ό, τι έχετε γράψει τα
χέρια τους και Ουαί τους για όσα κερδίζουν.
(Κοράνι ορίζει: 2/78-79)
Εντούτοις, δεδομένου ότι ο προφήτης Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) ήταν ο τελευταίος από το κλητήρες,
με την παρακάτω στροφή Αλλάχ δίνει την εγγύηση για την προστασία του βιβλίου που έφερε ο ίδιος:
Πράγματι, είναι εμείς που έστειλε προς τα κάτω το Κοράνι ορίζει και πράγματι, θα έχουμε την
guardian.
(Κοράνι ορίζει: 15/9)
Και ιστορικά προστατευόταν το Κοράνι ορίζει.
3.5.2 ΤΟ ΚΟΡΆΝΙ ΟΡΊΖΕΙ
Αυτό είναι το βιβλίο για το οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία, ενός προσανατολισμού για δίκαιοι.
(Quran:2 / 2).
Ένας μουσουλμάνος έχει να πιστεύουμε στο Κοράνι ορίζει το; και αυτός έχει να πιστεύει ότι στο
αρχικό φόρμες τους, την Τορά, το ευαγγέλιο, και Ψαλμός είναι επίσης τα λόγια του Αλλάχ.
3.5.2.1 ΤΟ ΚΟΡΆΝΙ ΟΡΊΖΕΙ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΠΛΉΡΗ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ
Ένα από τα χαρακτηριστικά του το Κοράνι ορίζει είναι ότι σαφώς εξηγεί τα πάντα σε ορισμένες
θεμελιώδεις πτυχές. Αυτό επισημαίνεται σε οι παρακάτω στίχοι:
Ποτέ δεν ήταν το Κοράνι ορίζει μια αφήγηση που εφηύρε, αλλά μια επιβεβαίωση ό, τι ήταν πριν
από αυτό, καθώς και λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με όλα τα πράγματα και προσανατολισμού
και έλεος για έναν λαό που πιστεύουν.
(Κοράνι ορίζει: 12/111)

Και έχουμε αποστείλει σας το βιβλίο ως διευκρίνιση για όλα τα πράγματα και προσανατολισμού και
έλεος και καλή tidings για τους μωαμεθανούς.
(Κοράνι ορίζει: 16/89)
Αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας που ακυρώνει την ανάγκη για ενδιάμεσο μεταξύ του Αλλάχ και του
ατόμου που θα ερμηνεύουν τα θεμελιώδη ζητήματα[75]. Η πρακτική του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη
να γιού) για το οποίο κάνει σαφείς αναφορές είναι επίσης χρήσιμα για την πληρότητα της τελικής
μήνυμα Αλλάχ.Πληρότητα αυτή καταργεί επίσης την ανάγκη για περαιτέρω αγγελιοφόροι.
Δεδομένου ότι οι πραγματικές πηγές το Κοράνι ορίζει και τα πρωτότυπα κείμενα του Ευαγγελίου και
της Τορά είναι το ίδιο, υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των περιεχομένων της το Κοράνι ορίζει
και η σημερινή Αγία Γραφή. Καλούν όλους να Αλλάχ και καλές πράξεις. Ωστόσο, όπως τα
προηγούμενα Ιερά βιβλία έχουν υπόκεινται σε αλλαγές, υπάρχουν επίσης θεμελιώδεις διαφορές
μεταξύ των περιεχομένων της τη νέα και την Παλαιά Διαθήκη και τους ερμηνείες από τους οπαδούς
και το Κοράνι ορίζει. Για παράδειγμα, το Κοράνι ορίζει η Τριάδα είναι σαφώς απέρριψε, ενώ οι
περισσότεροι χριστιανοί σύμφωνα με το σημερινό ευαγγέλιο υπάρχει Αγία Τριάδα. Τον Ιησού
(ειρήνη να γιού) δεν είναι ούτε Θεός, ούτε Υιός του Θεού, σύμφωνα με τα ορισμένα από του στίχους
από το Κοράνι ορίζει σχετικό με το θέμα αυτό είναι οι εξής:
Και [προσέχεις την ημέρα] όταν λέει ο Αλλάχ,
«O Ιησούς, ο γιος της Μαρίας, λέτε στους πολίτες, «έλαβε μου και η μητέρα μου ως θεότητες εκτός
του Αλλάχ;»»
He(, Jesus Christ) λέει,
«Τουρκικό κράτος είστε! Δεν ήταν για να πω ότι στην οποία έχω κανένα δικαίωμα. Αν το είχα πει
αυτό, θα γνωρίζατε αυτό. Ξέρετε τι είναι μέσα μου και δεν ξέρω τι είναι μέσα στον εαυτό σας.
Πράγματι, πρόκειται για εσάς που είναι Knower από το δεν έγιναν απόλυτα ορατές.
Σας είπα δεν τους εκτός από αυτό που διοίκησε μου (λέει): «να προσκυνήσω Αλλάχ, αφέντη μου και
ο Λόρδος σας. Και υπήρξα μάρτυρας επάνω τους, όσο ήμουν ανάμεσά τους; Όταν όμως που θίξατε
μου, ήσασταν ο παρατηρητής επάνω τους, και είστε, πάνω από όλα τα πράγματα, μάρτυρας.»
(Κοράνι ορίζει: 5/116-117)
Μπορείτε να βρείτε μερικές άλλες διαφορές μεταξύ των περιεχομένων της το Κοράνι ορίζει και η
Βίβλος εν μέρει ερωτήσεις και απαντήσεις.
3.5.2.2 ΤΟ ΚΟΡΆΝΙ ΟΡΊΖΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΌΤΑΝ
Κατά το Κοράνι ορίζει, Αλλάχ μας πληροφορεί ότι καταγόταν αυτό και παρέχει την εγγύηση ότι
αυτός θα το προστατεύσουν. Το Κοράνι ορίζει πρώτον ήταν γραμμένα στην μνήμη του προφήτη
Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) μόνιμα, όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι:
Θα σας κάνουμε να διηγούμαι, [O Μωάμεθ], και που δεν θα ξεχάσετε, εκτός από όσα πρέπει θα
Αλλάχ. Πράγματι, ξέρει τι έχει δηλωθεί και τι είναι κρυφό.
(Κοράνι ορίζει: 87/6-7)

Μετακίνηση δεν σας γλώσσα με αυτήν, [O Μωάμεθ], για να επιταχύνουμε με φροντιστήριο του το
Κοράνι ορίζει.
Πράγματι, μας είναι η συλλογή (στην καρδιά σας) και (να) το φροντιστήριο.
(Κοράνι ορίζει: 75/16-17)
Ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) ήταν απαγγέλλει το Κοράνι ορίζει και γραμματείς
γράφοντας αυτό πολλοί από τους φίλους του Απομνημόνευση αυτό. Κατά τους μήνες του
Ραμαζανιού ο Άγγελος Γαβριήλ και ο προφήτης Μωάμεθ (ειρήνη να παθαίνουμε) ήταν αμοιβαίως
απαγγέλλει και να ακούει τα μέρη που το Κοράνι ορίζει αποκάλυψε μέχρι και το μήνα του
Ραμαζανιού. Κατά τον τελευταίο μήνα του Ραμαζανιού πριν ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να
γιού) πέθανε, αυτό συνέβη δύο φορές. Εκεί ήταν περίπου δέκα άτομα που είχαν ήδη memorized το
Κοράνι ορίζει ολόκληρο όταν ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) πέθανε. Υπήρξε επίσης και
πολλούς άλλους ανθρώπους που είχαν memorized πολλά κεφάλαια.
Λίγο μετά ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) πέθανε, γραπτό αντίγραφο του το Κοράνι
ορίζει ολόκληρη συγκεντρώθηκαν σε ένα μόνο τοπικό τόμο με την επιβεβαίωση της ειδική μάρτυρες.
Και από αυτόν τον τόμο αντιγράφηκαν πολλούς άλλους τόμους. Και έχει προστατευθεί το Κοράνι
ορίζει στην αρχική της μορφή, και αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Υπάρχει μία μόνο έκδοση του το
Κοράνι ορίζει παντού στον κόσμο. Το πρωτότυπο και σήμερα επίσης διαθέσιμο κείμενο από το
Κοράνι ορίζει είναι στην αραβική γλώσσα, που σήμερα είναι μία ζωντανή γλώσσα. Όλων των λέξεων,
προτάσεων και κεφάλαια διατίθενται στο αρχικό σχήμα σαν αυτοί αποκαλύφθηκαν σήμερα.
3.5.2.3 ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΟΥ ΤΟ ΚΟΡΆΝΙ ΟΡΊΖΕΙ
Στο στυλ του το Κοράνι ορίζει ο ομιλητής ως το πρώτο πρόσωπο είναι Αλλάχ[76]. Έτσι αυτό το στυλ
δεν είναι έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την κατανόηση ή την ερμηνεία του κάθε ανθρώπινου όντος.
Ο προφήτης (η ειρήνη είναι γιού) είπε ακριβώς ό, τι πήρε χωρίς προσθήκη ή μείωση τίποτα. Για
παράδειγμα, ένας στίχος ξεκινά όπως «Πω είμαι μόνο ένα ανθρώπινο ον, όπως και εσείς»[77]… Έτσι
ο προφήτης αναφέρεται αυτό και οι συγγραφείς γράψεις. Ο προφήτης (η ειρήνη είναι γιού) δεν λέει
«Είμαι μόνο ένα ανθρώπινο ον, όπως και εσείς», λέει ό, τι ακριβώς έγινε αποκάλυψε. Έτσι, το στυλ
του το Κοράνι ορίζει είναι έτσι ώστε να υπάρχει καμία ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτήν, δεν ακόμη
και παρέμβαση του αγγελιοφόρου. Και όλοι το Κοράνι ορίζει ήρθε μόνο μέσα από το στόμα του
προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) ως ένα ανθρώπινο ον.
Η διαδικασία αυτή ήταν ακριβώς όπως ο Ιησούς-Χριστός (ειρήνη να γιού) προαναγγελθέντος στο
ευαγγέλιο του Ιωάννη 16/13: «Howbeit όταν ο ίδιος, πνεύμα της αλήθειας[78], είναι προέρχονται,
αυτός θα σας καθοδηγήσει σε όλα αλήθεια: για να του μιλήσω δεν τον εαυτό-του αλλά καθόλου
αυτός ακούει, ότι θα του μιλήσει: και αυτός θα σας δείξουν τα πράγματα να έρθουν.» Ο Προφήτης
Μουχάμμαντ (ειρήνη θα γιού), με το Κοράνι ορίζει, με το πνεύμα της αλήθειας που είναι στην
καρδιά του και στη μνήμη του, οι οδηγοί σε «όλων» αλήθειας. Και αυτός δεν «ομιλούν» τον εαυτό
του, αλλά μιλά απολύτως αυτός «ακούει». Που λαμβάνει η αποκάλυψη από Αλλάχ, την ίδια
προέλευση με αυτήν του Ιησού-Χριστού (ειρήνη να γιού) όπως αναφέρεται στην το παρακάτω στίχο:
Και έτσι μας αποκάλυψαν σας πνεύμα της εντολής μας.

Δεν γνωρίζατε τι είναι το βιβλίο ή [τι] την πίστη, αλλά μας έκαναν ένα φως που μας καθοδηγούν
τους οποίους εμείς θα των υπαλλήλων μας. Και πράγματι, [O Μωάμεθ], σας κατευθύνει σε μια
ευθεία διαδρομή.
(Κοράνι ορίζει: 42/52)
3.5.2.4 ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΤΟ ΚΟΡΆΝΙ ΟΡΊΖΕΙ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΠΑΝΆΛΗΠΤΟΣ
Όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι, Αλλάχ καλεί όσους αμφιβάλλετε για το Κοράνι ορίζει να
συνθέσετε τόσο ισχυρός όσο το Κοράνι ορίζει ένα βιβλίο και να το αποδείξει με επαρκή μαρτύρων:
Και εάν βρίσκεστε σε αμφιβολία σχετικά με το τι έχουμε αποστείλει μόλις μας υπηρέτης [Μωάμεθ],
τότε παράγουν ένα κεφάλαιο παρόμοια αυτής και καλώ μάρτυρες σας εκτός Αλλάχ, αν σας πρέπει
να είναι αληθείς.
(Κοράνι ορίζει: 2/23)

Ή να λένε, «Εφηύρε το»; Λένε, «τότε φέρει δέκα κεφάλαια παρόμοια με αυτή που είχε εφεύρει και
να καλέσω [για βοήθεια] όποιον μπορείτε να εκτός του Αλλάχ, αν σας πρέπει να είναι αληθείς.»
Και αν αυτά δεν σας απαντήσουμε τότε γνωρίζουμε ότι το Κοράνι ορίζει αποκαλύφθηκε με τη γνώση
του Αλλάχ και ότι δεν υπάρχει καμία θεότητα εκτός από αυτόν. Στη συνέχεια, θα σας [δεν] ήταν
μουσουλμάνοι.
(Κοράνι ορίζει: 11/13-14)
Στο παρελθόν έχουν υπάρξει κάποιες προσπάθειες για την παραγωγή κεφάλαια όπως τα κεφάλαια
του το Κοράνι ορίζει, αλλά δεν το έπραξαν.
Μια άλλη πρόσκληση είναι το παρακάτω στίχο. Ένα disbeliever πρέπει να απαντήσει στην ακόλουθη
ερώτηση, προτείνοντας ένα βιβλίο εκτός από το Κοράνι ορίζει που θα πιο άξια να πιστεύουμε και να
ακολουθούν:
Σε ποιο μήνυμα μετά από αυτό θα τους τότε πιστεύω;
(Κοράνι ορίζει: 7/185)
Το Κοράνι ορίζει υπάρχουν πολλά επιστημονικά δεδομένα που δεν ήταν γνωστοί ή που είχαν
εναντίον της επιστημονικής πεποιθήσεις που μέχρι πρόσφατα.Αλλά αιώνες αργότερα
ανακαλύφθηκε ότι όσα ελέχθησαν με το Κοράνι ορίζει ήταν σωστή. Μπορεί να βρει πολλά τέτοια
παραδείγματα εύκολα κάνοντας αναζήτηση λέξεις-κλειδιά όπως «θαύματα με το Κοράνι ορίζει» στο
Διαδίκτυο.
Και παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα των πραγματικών περιστατικών που υπήρχαν σε το
Κοράνι ορίζει[79] για αιώνες, αλλά που έχουν επιστημονικά ανακαλύφθηκε πρόσφατα:
Η διαστολή του σύμπαντος:
Τον ουρανό κατασκευάσαμε με δύναμη και μάλιστα, είμαστε [την] ανάπτυξης.

(Κοράνι ορίζει: 51/47)
Το big bang:
Έχουν εκείνοι που disbelieved δεν θεωρείται ότι οι ουρανοί και η γη ήταν ενωμένα οντότητα και
εμείς τους διαχωρίζονται και από νερό κάθε πράγμα διαβίωσης; Στη συνέχεια θα δεν πιστεύουν;
(Κοράνι ορίζει: 21/30)
Τα φράγματα μεταξύ των θαλασσών:
Κυκλοφόρησε δύο θάλασσες, συνάντηση [πλάι-πλάι] •
Μεταξύ τους είναι εμπόδιο [έτσι ώστε] ούτε τους παραβιάζει.
Λοιπόν ποια από τις χάρες του κυρίου σας θα μπορείτε να αρνηθείτε;
Από τις δύο βγει Μαργαριτάρια και κοράλλια[80].
(55/19-22)
Αυτά είναι μόνο λίγα από τα παραδείγματα που μας δείχνουν ότι εκείνο που έστειλε το Κοράνι
ορίζει έχει πλήρη γνώση.
3.6

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΈΝΟ

Και ποτέ είναι η εντολή του Αλλάχ ένα πεπρωμένο[81] με διατάγματα.
(Κοράνι ορίζει: 33/38)

Σε ποιον ανήκει ο επικρατών από τους ουρανούς και τη γη και που δεν έχει ληφθεί ένα γιο και δεν
είχε έναν εταίρο στη επικρατών και έχει δημιούργησε κάθε πράγμα και αυτό προσδιορίζεται με
αποφασιστικότητα [ακριβές].
(Κοράνι ορίζει: 25/2)

Και δεν απουσιάζει από το Λόρδο σας ανήκει κάθε [] του βάρους ενός ατόμου της εντός προθεσμίας
τη γη ή τον ουρανό ή [κάθε άλλο] μικρότερης ή μεγαλύτερης αλλά ότι πρόκειται για μια ξεκάθαρη
στο μητρώο.
(Κοράνι ορίζει: 10/61)

Λένε, «Αν υπήρχε κάτι θα μπορούσαμε εδώ σε αυτό το θέμα, κάποιοι από εμάς θα δεν είχαν
σκοτωθεί εδώ.» Λένε, «ακόμα και αν σας είχε μέσα στα σπίτια σας, αυτά διατάσσεται να
θανατωθούν θα έχουν βγει στο κρεβάτι του θανάτου τους.»
(Κοράνι ορίζει: 3/154)

Λένε, «Ποτέ θα μας να χτύπησε εκτός από τι Αλλάχ συγκάλεσε για εμάς.»
(Κοράνι ορίζει: 9/51)
3.6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Το πεπρωμένο είναι πραγματοποίησε Αλλάχ και είναι μια περιεκτική και σαφή εγγραφή τη
δημιουργία και τα γεγονότα που δημιουργήθηκαν από Αλλάχ. Η μοίρα έχει πολλές διαφορετικές
πτυχές.
Ένας τρόπος είναι ένα μητρώο που περιλαμβάνει επίσης τόσο κοσμικούς και θρησκευτικούς αιτία
και αποτέλεσμα σχέσεων και ορισμοί. Φυσική, βιολογική ορισμούς αντικειμένων, φυσικών νόμων
και τις σχετικές σχέσεις ή τις σχέσεις μεταξύ κακή πράξη και τις σχετικές ποινές μπορεί να
προβλέπονται ως παραδείγματα εν προκειμένω. Αυτό εξηγείται εν μέρει με τις παρακάτω στίχους:
Exalt το όνομα του κυρίου σας, την πιο υψηλή,
Ποιος δημιούργησε και proportioned
Και ποιος καθορίζεται και καθοδηγούμενη [τότε].
(Κοράνι ορίζει: 87/1-3)

[Φαραώ] είπε, έτσι ποιος ΕΙΝΑΙ ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ εσείς οι δύο, O Μωυσή;
Είπε: μας κύριος είναι εκείνος που έδωσε ό, τι η φύση τότε καθοδηγούμενη αυτό.
(Κοράνι ορίζει: 20/49-50)

Και του λαού είναι εκείνος που τις διαφορές που προκύπτουν σχετικά με Αλλάχ χωρίς να γνωρίζει
και να ακολουθεί κάθε επαναστατημένες διάβολος.
Για αυτόν που έχει γραφεί ότι όποιος παίρνει τον για φίλο, verily θα παραπλανήσει αυτόν και θα τον
Οδηγός για την τιμωρία της φλόγας.
(Κοράνι ορίζει: 22/3-4)
Όπως εννοείται από το παρακάτω στίχους, όσον αφορά τις πράξεις του Αλλάχ το πεπρωμένο είναι
σαν ένα σχέδιο:
Και για κάθε έθνος είναι ένας όρος [καθορισμένο].
Έτσι όταν ήρθε η ώρα τους, δεν θα παραμείνουν πίσω από μια ώρα, ούτε θα τους προηγούνται [].
(Κοράνι ορίζει: 7/34)

Έτσι αυτός[82] επικαλέστηκε τον κύριό του,
«Μάλιστα, εγώ είμαι ξεπεράσει, έτσι βοήθεια.»
Στη συνέχεια μας άνοιξαν τις πύλες του τον ουρανό[83] με βροχή, χύτευση, προς τα κάτω,
Και προκάλεσε τη γη για να σκάσει με ελατήρια,
Και τα νερά που συναντήθηκαν για ένα θέμα που ήδη προόρισε.
(Κοράνι ορίζει: 54/10-12)

Αλλάχ έχει γραφεί: εγώ θα πιο σίγουρα επικρατήσει, ι και αγγελιοφόροι μου.
(Κοράνι ορίζει: 58/21)
Επιπλέον η μοίρα έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα ενός προϋπολογισμού για την κατανομή των
πόρων, όπως αναφέρεται στην το παρακάτω στίχο:
Δεν υπάρχει κανένα πλάσμα στη γη, αλλά κατόπιν Αλλάχ είναι η παροχή και γνωρίζει τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο της αποθήκευσης.
Όλα είναι σε μια σαφή μητρώο.
(Κοράνι ορίζει: 11/6)
Από την άλλη πλευρά η μοίρα είναι σαν μια ιστορική εγγραφή[84] από τη σκοπιά του Αλλάχ, ο
οποίος γνωρίζει και μάρτυρες το μέλλον χωρίς τυχόν περιορισμούς του χρόνου. Έτσι παρόλο που
έχουμε ελεύθερη βούληση ως ένα ορισμένο βαθμό, τα πάντα είναι ποτέ γνωστό Αλλάχ. Με το
παρακάτω στίχους υπάρχει αναφορά σε τέτοια γνώση του Αλλάχ:
Ψυχή δεν γνωρίζει τι αυτό θα κερδίσουν αύριο και η ψυχή δεν ξέρει σε ποια γήπεδα αυτό θα
πεθάνει. Σίγουρα Αλλάχ είναι All-γνωρίζοντας, όλοι αναγνωρίζουν.
(Κοράνι ορίζει: 31/34)

Γνωρίζει τι είναι μπροστά τους και τι είναι μετά από αυτές και αυτοί καλύπτουν όχι ένα πράγμα από
τη γνώση με εξαίρεση ό, τι αυτός διαθηκών.
(Κοράνι ορίζει: 2/255)

Πράγματι Αλλάχ είναι ποτέ, πάνω από όλα τα πράγματα, ένας μάρτυρας.
(Κοράνι ορίζει: 4/33)

Αλλάχ περικλείει όλα τα πράγματα.
(Κοράνι ορίζει: 4/126)

Στον Αλλάχ ανήκει η εντολή πριν και μετά.
(Κοράνι ορίζει: 30/4)
Η μοίρα έχει επίσης την ιδιότητα του Αλλάχ πρόσθιο και οπίσθιο δικαιώματος για οποιαδήποτε
βουλήσεων και πράξεων του τις δημιουργίες του. Τίποτα δεν μπορεί να συμβεί κατά παράβαση του
θα όπως φαίνεται από το παρακάτω στίχο:
Και δεν πρόκειται για μια ψυχή να πιστεύουμε εκτός από την άδεια του Αλλάχ.
(Κοράνι ορίζει: 10/100)
3.6.2 ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΊΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ
Σε κάθε πράξη του Αλλάχ, ποιος ξέρει όλα, συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος που μπορούμε να
υποθέσουμε ότι υπάρχουν όλες τις θετικές πτυχές της ένα τέλειο σχέδιο εν πάση περιπτώσει, ακόμη
και αν δεν υπάρχει καταγραμμένη σχέδιο. Έτσι μπορούμε να αναμένουμε όλα τα κάνει να είναι
συνεκτική και ισόρροπη ως κάτι απόλυτα προγραμματισμένη. Αλλάχ δεν χρειάζεται τη μοίρα για να
δημιουργήσετε ή να διατηρήσουν οτιδήποτε. Ωστόσο, από μια ανθρώπινη σκοπιά, έχει ορισμένες
επιπτώσεις όπως αναφέρεται στην οι παρακάτω στίχοι:
Καμία καταστροφή απεργίες από τη γη ή μεταξύ μόνοι σας, εκτός από το ότι σε ένα μητρώο πριν
αυτός τεθεί σε ισχύ. Πράγματι, για Αλλάχ, είναι εύκολο.
Για να σας δεν απελπίζομαι πάνω από ό, τι έχει eluded σας και δεν exult [στην υπερηφάνεια] πάνω
από ό, τι έχει δώσει σας.
Και ο Αλλάχ δεν αρέσουν όλοι self-deluded και κομπαστικές.
(Κοράνι ορίζει: 57/22-23)
Το μητρώο αυτό έχει σημαντικές συνέπειες για μας:
Σύμφωνα με τη μοίρα, καθώς βρισκόμαστε σε ένα well-determined πλαίσιο, μπορούμε επίσης να
κάνουμε σχέδια και μπορούμε μετά να καθορίσουμε τους στόχους. Χάρη σε αυτό είμαστε σε θέση
να σκέφτονται και να έχουμε δική μας βούληση. Διαφορετικά, θα μπορούσε να δεν έχουμε
συνέχεια που θα πρέπει να σκεφτούμε και να συνδέσετε το συμβάν (α) η εκδήλωση (β) ή μέσα
στους στόχους.
Επίσης χωρίς ένα τέτοιο πλαίσιο, θα θεωρούμε πολύ μη ασφαλές. Για παράδειγμα, ζούμε σε έναν
πλανήτη που κινείται με ταχύτητα χιλιάδες χιλιόμετρα ανά ώρα. Υπάρχουν εκατομμύρια μεταβλητές,
πολλοί ελαφρώς αποστασιοποιηθήκαμε σε περίπτωση που θα μας κάνει να εξαφανίζονται αμέσως.
Ωστόσο, όλα είναι υπό έλεγχο, έτσι ώστε να έχουμε μια ισχυρή αίσθηση ασφάλειας. Αναμένουμε να
ζήσουν την επόμενη ώρα, την επόμενη μέρα, το επόμενο έτος, και μπορούμε να κάνουμε σχέδια,
μπορούμε να κάνουμε επιλογές. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και αν ορισμένες καταστροφές[85]

συμβεί, θα γνωρίζουμε ότι είναι μέρος ενός σχεδίου του ενός Θεού που είναι σοφό, δεν είναι τυχαίο;
ότι είναι ήδη γνωστοί, τουλάχιστον από την παντοδύναμη και All-Knower; και ότι θα εξυπηρετούν
ορισμένα υψηλότερους στόχους.
Από την άλλη πλευρά, χάρη του πεπρωμένου, γνωρίζουμε ότι όλα είναι υπό τον έλεγχο του μας
αγαπημένη έναν και μόνο Θεό, έτσι δεν είμαστε απελπιστική.Και χάρη σε αυτό ξέρουμε ότι κάτι που
θα μας λείψει μπορεί να πάει σε ένα άλλο των δούλων του. Εμείς μπορεί να αφορούν τα πάντα το
μητρώο και το μητρώο για να την Maker και, Maker αυτό στους εαυτούς μας.
Θα εξετάσουμε μια ερώτηση σχετικά με τη μοίρα, ελεύθερη βούληση, ευθύνη, ανταμοιβή και
τιμωρία στο τμήμα 8.3.
4

ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΠΟΥ ΔΊΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΙΣΛΆΜ ΣΕ ΈΝΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΟΝ

Το σπίτι του στο εξής θα εκχωρήσετε σε εκείνους που δεν επιθυμούν την exaltedness από τη γη ή
διαφθοράς.
Και το (καλύτερο) αποτέλεσμα ανήκει ο δίκαιος.
(Κοράνι ορίζει: 28/83)
Το Ισλάμ είναι θρησκεία με βάση το αποτέλεσμα. Σε ολόκληρο το Κοράνι ορίζει υπάρχουν πολλές
αναφορές στα αποτελέσματα, Αλλάχ μας καλεί να επικεντρωθούμε το αποτέλεσμα? και αυτός
προειδοποιεί να επαγρυπνούμε εναντίον πλέον να εξαπατάται από προσωρινής όπως το παρακάτω
στίχο:
Το παράδειγμα του παραδείσου, όπου ο δίκαιος υποσχέθηκαν, είναι ότι κάτω από ποτάμια ρέουν.
Τα φρούτα διαρκής, και τη σκιά.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ο δίκαιος, και το αποτέλεσμα της disbelievers του είναι η φωτιά.
(Κοράνι ορίζει: 13/35)
Σύμφωνα με το Ισλάμ, την πιο θεμελιώδη επιλογή ένα ανθρώπινο ον που έχει να κάνει είναι να
διαλέξετε Ισλάμ ή όχι. Τότε αμέσως τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα: τι Ισλάμ δεν δίνουν ένα
ανθρώπινο ον; Ή, με άλλα λόγια, γιατί θα πρέπει να επιλέξετε Ισλάμ; Ποιος είναι ο στόχος του Ισλάμ,
σχετικά με ένα ανθρώπινο ον;
Έτσι, στο τμήμα αυτό, εμείς θα αποσαφηνίσει τους κύριους στόχους και τα οφέλη που Ισλάμ δίνει
για ένα ανθρώπινο ον. Θα αποδόσουμε επίσης τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεγαλύτερη επιτυχία
στην ζωή μας σύμφωνα με το Ισλάμ.
Δεν δημιουργείται ασκόπως ένα ανθρώπινο ον, και αυτός δημιουργείται ώστε να διοικεί την
επιχείρηση φθάνει ορισμένων στόχων. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα του Αλλάχ μας που
βλέπουμε καθαρά με το παρακάτω στίχο:
Τότε πίστευα σας να ότι ότι σας δημιουργήσαμε ασκόπως και ότι μας θα δεν θα επιστρέψετε;
(Κοράνι ορίζει: 23/115)
Το παρακάτω στίχο βλέπουμε τους στόχους και τα βασικά στοιχεία από τη μεγαλύτερη επιτυχία:

Αλλάχ θα πω:
Αυτό είναι η επόμενη μέρα όταν η αλήθεια θα επωφεληθούν από τους ειλικρίνεια.
Για αυτούς είναι κήπους [στο Paradise] κάτω από ποια ροής ποταμών,
Εντός του οποίου θα συμμορφώνονται για πάντα,
Αλλάχ να ικανοποίηση με αυτά και αυτά μαζί του.
Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία.
(Κοράνι ορίζει: 5/119)
Αυτοί οι στόχοι είναι να πάρετε τη χαρά του Αλλάχ; να είναι ικανοποιημένος και ευχαριστημένος με
τις χάρες που υποσχέθηκε και προετοιμασμένοι για δίκαιοι δούλους του, για να εισαγάγετε
παράδεισος; και να είναι σε αρμονία με την αλήθεια.
4.1

ΓΙΑ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΤΗ ΧΑΡΆ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ

Ο τελικός στόχος της ζωής για μουσουλμάνου είναι να πάρετε τη χαρά του Αλλάχ. Εάν επιτευχθεί, ο
στόχος αυτός θα αποφέρουν καθώς και τους ακόλουθους στόχους: να είναι ευχαριστημένος από
αυτόν, για να εισαγάγετε παράδεισος και να επιτύχουν πλήρη ικανοποίηση σε αυτό τον κόσμο και
με την κατωτέρω.
4.1.1 Ο ΤΡΌΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΊΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ
Ο sub-goals και ο τρόπος που οδηγούν σε αυτή ο βασικός στόχος είναι οι εξής:
4.1.1.1 ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΪΚΉ ΤΙΜΈΣ
Αλλάχ έχει συγκεκριμένες τιμές. Αγαπά συγκεκριμένες τιμές. Έτσι ένα άτομο, που αγαπάει Αλλάχ και
θέλει να επικαλεσθεί την αγάπη του, έχει επίσης να μεταφέρουν αυτές τις τιμές και να βελτιώσει
τον εαυτό σε αρμονία μαζί τους.
Οι παρακάτω στίχοι βλέπουμε από τα δικά του λόγια μερικά από τα προσόντα που αγαπά:
Αλλάχ αγαπά το αγαθό-doers.
(Κοράνι ορίζει: 2/195)

Σίγουρα Αλλάχ αγαπά εκείνους που να μετατρέψει ένα μεγάλο μέρος (για αυτόν), και αγαπά
εκείνους που οι ίδιοι καθαρίσθηκε.
(Κοράνι ορίζει: 2/222)

Αλλάχ αγαπά ο δίκαιος.
(Κοράνι ορίζει: 3/76)

Αλλάχ αγαπά τον ασθενή[86].
(Κοράνι ορίζει: 3/146)

Σίγουρα Αλλάχ αγαπά εκείνους που εμπιστεύονται [τον].
(Κοράνι ορίζει: 3/159)

Πράγματι, Αλλάχ αγαπά εκείνους που ενεργεί δίκαια.
(Κοράνι ορίζει: 5/42)
Υπάρχουν επίσης προσόντα που δεν αγαπούν Αλλάχ, συνεπώς, θα πρέπει να απαλλαγούμε από
τέτοια προσόντα ή τον έλεγχό τους. Οι παρακάτω στίχοι βλέπουμε μερικά από τα προσόντα που δεν
αγαπούν Αλλάχ:
Σίγουρα ο Αλλάχ αγαπά δεν τον δράστη της βίας.
(Κοράνι ορίζει: 2/190)

Πράγματι, Αλλάχ δεν αγαπούν όλοι χτυπήματα και αχαριστία.
(Κοράνι ορίζει: 22/38)

Αλλάχ δεν αγαπούν τη corrupters.
(Κοράνι ορίζει: 28/77)

Πράγματι, αυτός δεν αγαπούν την αλαζονική.
(Κοράνι ορίζει: 16/23)

Αλλάχ δεν αγαπούν τη evildoers.
(Κοράνι ορίζει: 3/57)
Οι λεπτομέρειες σχετικά με άλλες θεϊκή τιμές που Αλλάχ αγαπά και σχετικά με τα προσόντα που
αυτός έρωτας δεν μπορεί να διδαχθούμε από το Κοράνι ορίζει.

Έτσι, κατά πρώτον και πιο γενικά, τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των μη-Μουσουλμάνων
πρέπει να νοιάζονται για την θεϊκή τις οικουμενικές αξίες που loves Αλλάχ και να δαπανήσουμε
προσπάθειες για να βελτιώσουν τους όσον αφορά τους έτσι ώστε να μπορεί να είναι υποψήφιος για
την καθοδηγούμενη από Αλλάχ. Μια evildoer, άδικο, αλαζονική πρόσωπο δεν δικαιούται να την
καθοδήγηση του Αλλάχ, και δεν είναι αποδεκτή από Αλλάχ. Έτσι προκειμένου να είναι επιτυχής, και
προκειμένου να είναι αληθινά πιστός, μία πρέπει να ξεπεραστούν τέτοια αρνητικά προσόντα. Οι
παρακάτω στίχοι είναι μερικά παραδείγματα σε αυτό το πλαίσιο:
Αλλάχ δεν Οδηγός προσαρμογής τους άδικους ανθρώπους.
(Κοράνι ορίζει: 2/258)

Θα στραφώ μακριά από σημάδια μου όσοι είναι υπερόπτης κατά τη γη χωρίς δικαίωμα.
(Κοράνι ορίζει: 7/146)

Πράγματι, Αλλάχ δεν κατευθύνει κάποιος που είναι ένα transgressor και ψεύτης.
(Κοράνι ορίζει: 40/28)
Οι αρνητικές προσόντα θα αποτελέσουν επίσης μεγάλο ψυχολογικά εμπόδια που θα εμποδίσουν
την πίστη σε μια παντοδύναμη, ο Θεός ένα All-Knower. Για παράδειγμα, φανταστείτε ένα πρόσωπο
που συνειδητά ή ασυνείδητα πιστεύει ότι είναι το πιο σημαντικό και η μεγαλύτερη ως άτομο, ή ως
πολίτης κάθε χώρας, ή ως μέλος ενός έθνους ορισμένων, ή ως ένα ανθρώπινο ον. Το πρόσωπο θα
έχει ένα ψυχολογικό πρόβλημα στην πίστη σε ένα Θεό που είναι πιο knower από ό, τι ο
ίδιος.Δυστυχώς, η σημερινή εκπαιδευτικά συστήματα, τρόπος ζωής, παιχνίδια και άλλα στοιχεία του
περιβάλλοντος ως επί το πλείστον προωθούν μια τέτοια έπαρση νοοτροπία. Επίσης πολλές
θρησκείες προωθούν μια παρόμοια νοοτροπία από deifying ανθρώπων, ή καταστατικό και θεοί από
τον άνθρωπο, ή φυσικών νόμων που ανακαλύφθηκε από τον άνθρωπο...
4.1.1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΆ ΜΈΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΎΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΤΗ ΧΑΡΆ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ
Τον ανεβαίνει καλή ομιλία,
Και δίκαιοι εργασία προκαλεί αυτό.
(Κοράνι ορίζει: 35/10)
Για να είναι επιτυχής μία θα πρέπει ο ίδιος βελτίωση όσον αφορά τις τιμές, αγαπούσε από Αλλάχ
και ειλικρινά συμμορφώνονται με αυτές τις τιμές μέσω εκτελώντας τις απαιτήσεις στο πλευρές των
πεποιθήσεων και δράσης.
Οι απαιτήσεις αυτές είναι πολύ σημαντικό, διότι αποτελούν αντικειμενική μέτρα. Αλλάχ μέτρα μας
επίπεδα συμμόρφωσης με τις τιμές του, όχι μόνο με βάση λέξεις μας, αλλά επίσης βασίζονται στις
πεποιθήσεις μας και τις δράσεις μας. Μας λέξεις μπορεί να είναι υποκειμενική και παραπλανητική.

Όπως διαβάζουμε στις ακόλουθες καταστάσεις, Αλλάχ χρησιμοποιεί αντικειμενικά κριτήρια για την
αξιολόγηση μας:
Δεν θα είναι σύμφωνα με τις επιθυμίες σας [μουσουλμάνοι], ούτε εκείνες του λαού της της Αγίας
γραφής [Εβραίοι και Χριστιανοί] •
Όποιος δουλεύει το κακό, θα έχουν την ανταμοιβή τους, και δεν θα βρει οποιοδήποτε προστάτη ή
Βοηθό εκτός του Αλλάχ.
(Κοράνι ορίζει: 4/123)

Και του λαού είναι ορισμένοι λένε,
«Πιστεύουμε στον Αλλάχ και την τελευταία ημέρα»
Αλλά δεν είναι πιστοί.
(Κοράνι ορίζει: 2/8)
Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να πάρετε τη χαρά του Αλλάχ, αν ένα άτομο είναι σε πλήρη σφάλμα
του πεποιθήσεις ή/και τις πράξεις του. Το πρόσωπο που είναι δίκαιος, ταπεινός, δίκαιη, είμαστε
ευγνώμονες και perseverant μπορεί να είναι σε αρμονία με την αλήθεια τόσο πίστη και ενέργεια
κατηγοριών με ορισμένες προσπάθειες.
Έτσι, το πρόσωπο το οποίο είναι μόνο άδικο, αλαζονική, αχάριστη θα είναι επιτυχημένη και να
εκτελέσει απαιτήσεις τόσο πεποιθήσεων και δράση, αν αυτός ξεπεράσει αυτούς τους τίτλους που
βρίσκονται μέσα σε αυτόν[87]. Το στίχο παρακάτω είναι ένα παράδειγμα εν προκειμένω:
Θα στραφώ μακριά από σημάδια μου όσοι είναι υπερόπτης κατά τη γη χωρίς δικαίωμα.
(Κοράνι ορίζει: 7/146)
Έτσι, αφενός χάρη μας πεποιθήσεις και τις δράσεις που ανταποκρίνονται στην αλήθεια, μπορούμε
να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας παράλληλα με την θεϊκή τιμές, και εμείς να δικαιούνται την θεϊκή
αγάπη και ο παράδεισος. Και από την άλλη πλευρά, παρατηρώντας πεποιθήσεις και τις δράσεις μας,
μπορούμε να μετρήσουμε πού βρισκόμαστε στο σύμπαν των εν λόγω τιμών.
Πρόσωπο το οποίο πληροί πρώτα από όλα η θεϊκή τιμές θα ασκεί τα καθήκοντά του προς τον
δημιουργό του. Έτσι, αυτός θα αναγνωρίζει αυτόν. θα πίστευε ο μηνύματα, αγγελιοφόροι του και
τις υποσχέσεις του, και αυτός θα το λατρέψουμε. Ένα τέτοιο πρόσωπο επίσης θα ασκεί τα
καθήκοντά του προς τους άλλους, δηλαδή τα ανθρώπινα όντα, τα πλάσματα, το περιβάλλον...
Και αυτός θα έχει προχωρήσει σε βαθμούς, σύμφωνα με τη σχετική γνώση, η πίστη και η πράξεις
όπως είπε τα παρακάτω στίχους:
Κοιτάξτε πόσο μας έχουν προτιμήθηκε [στην παροχή] ορισμένα από αυτά έναντι άλλων. Αλλά η
εφεξής σε μοίρες και μεγαλύτερες στη διάκριση.
(Κοράνι ορίζει: 17/21)

Για όλα υπάρχουν πτυχία για ό, τι έκαναν, και έτσι ότι μπορούν να αντισταθμίσουν πλήρως τους των
πράξεών τους και αυτές δεν θα είναι ζημιωθέν.
(Κοράνι ορίζει: 46/19)

Αλλά όποιος έρχεται σε αυτόν ως υποστηρικτής έχοντας γίνει δίκαιος πράξεις για εκείνους θα είναι
η υψηλότερη μοίρες.
(Κοράνι ορίζει: 20/75)

Αλλάχ θα θέσω εκείνους που πίστεψαν μεταξύ σας και όσοι έχουν δοθεί γνώση, από μοίρες. Και ο
Αλλάχ είναι Cognizant τι κάνετε.
(Κοράνι ορίζει: 58/11)
Αν έχουμε πραγματικά τις απαραίτητες τιμές και τα προσόντα, κατόπιν Αλλάχ θα αγαπάει μας. Στη
συνέχεια εμείς θα έχουν το μερίδιό μας από τις παρακάτω δηλώσεις του Αλλάχ και έχουν φτάσει
την μεγαλύτερη επιτυχία:
(Την ψυχή δίκαιος θα ξαναειπωθεί:)
«O πλήρως ικανοποιημένη ψυχή!
Επιστρέφουν ο Λόρδος σας, well-pleased και ευχάριστο [να]
Και εισαγάγετε μεταξύ μου [δίκαιοι] δημοσίους υπαλλήλους
Και μου στον παράδεισο».
(Κοράνι ορίζει: 89/27-30)

Τι το καλό υπάλληλο!
(Κοράνι ορίζει: 38/44)

Verily, ανάμεσα σε κήπους και τα ποτάμια οι δίκαιοι σταθώ.
Στο κάθισμα της αλήθειας,
Παρουσία του βασιλιά ισχυρό.
(Κοράνι ορίζει: 54/54-55)

4.2

ΝΑ ΚΑΤΑΛΉΞΟΥΝ ΜΌΝΙΜΟ ΕΥΝΟΕΊ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ ΈΚΑΝΕ Ο ΔΊΚΑΙΟΣ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ

Αν θα είναι ευχαριστημένος μαζί μας, αυτός θα μας κάνουν να επίσης πλήρως ικανοποιημένος με
τις χάρες που υποσχέθηκε και προετοιμασμένοι για δούλους του δίκαιοι. Ένα από τα
χαρακτηριστικά του είναι το Appreciative.
Πιστεύουν οι μουσουλμάνοι όπως είπε με την ακόλουθη δήλωση κατά το Κοράνι ορίζει ότι Αλλάχ
είναι:
Τι μια καλή ΠΑΤΡΩΝ!
(Κοράνι ορίζει: 8/40)
Και ότι ο έλεος είναι τεράστια[88]:
Μου έλεος περικλείει όλα τα πράγματα.
(Κοράνι ορίζει: 7/156/ΕΟΚ)
Στην παρούσα ζωή επίσης, η θεϊκή αγάπη, την πίστη στον Αλλάχ, τις αξίες και τις ενέργειες που
απαιτούνται από Αλλάχ είναι τα μόνα στοιχεία που μπορούν να μας ικανοποιήσουν.
Και ο παράδεισος είναι ο τόπος όπου μπορεί να είμαστε πλήρως και μονίμως ικανοποιημένοι.
4.3

ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΑΡΜΟΝΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΉΘΕΙΑ

Αλλάχ θα πω:
Αυτό είναι η επόμενη μέρα όταν η αλήθεια θα επωφεληθούν από τους ειλικρίνεια.
Για αυτούς είναι κήπους [στο Paradise] κάτω από ποια ροής ποταμών,
Εντός του οποίου θα συμμορφώνονται για πάντα,
Αλλάχ να ικανοποίηση με αυτά και αυτά μαζί του.
Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία.
(Κοράνι ορίζει: 5/119)
Όπως βλέπουμε στην έμφαση σε αληθές το παραπάνω έμμετρο, είναι σημαντικό στοιχείο για την
μεγάλη επιτυχία να παραμείνετε φιλαλήθης, να είναι σε αρμονία με την αλήθεια. Αν είμαστε σε
αρμονία με την αλήθεια το τι πιστεύουμε στην, τι λέμε, και ό, τι κάνουμε, τότε αυτό είναι ένα
μεγάλο βήμα προς τη μεγαλύτερη επιτυχία.
Να παραμείνετε φιλαλήθης απαιτεί βρίσκεται σε αρμονία με την πιο σημαντική αλήθεια.
Όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο, ένα από τα ονόματα του Αλλάχ είναι η αλήθεια:
Αλλάχ είναι η αλήθεια.
(Κοράνι ορίζει: 22/6)

4.3.1 ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΑΡΜΟΝΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΉΘΕΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΙΣΤΕΎΟΥΜΕ ΣΤΗΝ
Η αλήθεια δεν είναι η συνέπεια της μας προσωπικές πεποιθήσεις και είναι ανεξάρτητη από μας
προσωπικές πεποιθήσεις. Την ολόκληρη αλήθεια είναι μία, αν και υπάρχουν πολλές διαφορετικές
πεποιθήσεις προφίλ. Ως εκ τούτου, όλα τα προφίλ διαφορετικών πεποιθήσεων δεν μπορεί να είναι
σε αρμονία με την αλήθεια ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν ένας μουσουλμάνος είναι σε αρμονία
με την αλήθεια, τότε ένα polytheist δεν είναι; και αν το polytheist είναι σε αρμονία με την αλήθεια
τότε ένας μουσουλμάνος δεν είναι. Λογικά δύο δεν μπορεί να είναι αληθής εντελώς[89].
Σύμφωνα με το Ισλάμ είναι πολύ χρήσιμο και αναγκαίο ότι η πίστη μας είναι σε αρμονία με την
αλήθεια, και είναι πολύ επικίνδυνο να συγκρούεται με την αλήθεια. Και με την εξής στίχοι Αλλάχ
μας λέει σχετικά με την προέλευση και τα κύρια κανάλια της αλήθειας:

Πράγματι, εμείς σας είχαμε στείλει, [O Μωάμεθ], με την αλήθεια[90] όπως δεν θα ζητηθεί φέρνουν
και καλή tidings και η warner μιας και σας σχετικά με τις συνοδούς της μύδροι.
(Κοράνι ορίζει: 2/119)

Η αλήθεια είναι από το Λόρδο σας,
Είναι λοιπόν ποτέ στους αμφισβητίες.
(Κοράνι ορίζει: 2/147)
4.3.2 ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΑΡΜΟΝΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΉΘΕΙΑ ΤΟ ΤΙ ΛΈΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΆΝΟΥΜΕ
Αυτό που λέμε εμείς πρέπει να είναι σε αρμονία με την αλήθεια, όπως σημειώνεται στο το
παρακάτω στίχο:
Έτσι που είναι πιο άδικο από ό, τι εκείνος που τα ψέματα για Αλλάχ και αρνείται την αλήθεια, όταν
έφθασε στο σημείο να τον; Είναι εκεί δεν στην κόλαση μιας κατοικίας για το disbelievers;
(Κοράνι ορίζει: 39/32)
Όταν πιστεύουμε και να πω κάτι, τότε θα πρέπει να ενεργήσουν αναλόγως. Σε αντίθετη περίπτωση,
θα πρέπει να σκεφτούμε σχετικά με την αιτία της τη διακύμανση μεταξύ του ό, τι κάνουμε και τι
λέμε. Ίσως εμείς δεν νοιάζονται καθόλου για την αλήθεια, ίσως δεν είμαστε ειλικρινής σε αυτά που
λέμε ή ίσως είναι ψεύτης; οι οποίες αποτελούν μεγάλα προβλήματα. Υπάρχει μια αναφορά σε αυτό
με το παρακάτω στίχο:
O όσοι πίστεψαν, γιατί λέτε τι κάνετε;
(Κοράνι ορίζει: 61/2)
Από τη στιγμή που πιστεύουμε και ακολουθούν η αλήθεια, τότε τι κάνουμε πρέπει να είναι σε
αρμονία με το τι πιστεύουμε και τι λέμε όπως αναφέρθηκε στην το παρακάτω στίχο:

Δικαιοσύνη δεν σημαίνει ότι ενεργοποιείτε σας όψεις προς την Ανατολή ή τη Δύση, αλλά είναι
δικαιοσύνη [σε] όποιος πιστεύει στον Αλλάχ, την τελευταία ημέρα, οι άγγελοι, το βιβλίο και οι
προφήτες και δίνει πλούτο, παρά αγάπη γι ' αυτό, συγγενείς, ορφανά, φτωχούς, ο περιηγητής,
εκείνοι που ζητούν [βοήθεια], καθώς και για την απελευθέρωση των σκλάβων, [και οι οποίοι]
θεσπίζει προσευχή και δίνει υποχρεωτικά φιλανθρωπική οργάνωση, [οι οποίοι] εκπληρώσει την
υπόσχεσή τους όταν υπόσχεστε; και [εν λόγω ποιος] είναι ασθενή στη φτώχεια και κακουχίες και
κατά τη διάρκεια της μάχης.
Αυτοί είναι εκείνοι που είναι αληθείς;
Και αυτοί είναι εκείνοι που είναι δίκαιοι.
(Κοράνι ορίζει: 2/177)
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την μεγάλη επιτυχία.
Λοιπόν στο επόμενο μέρος θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα βασικά στοιχεία για
την δράση του Ισλάμ.
5

5.1

ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΔΡΆΣΗΣ & ΠΈΝΤΕ ΠΥΛΏΝΕΣ

ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΔΡΆΣΗΣ

Πιστεύουν στον Αλλάχ και την τελευταία ημέρα, και enjoin ό, τι είναι σωστό και απαγορεύουν τι
είναι λάθος και σπεύδω να τις καλές πράξεις.
Και αυτά συγκαταλέγονται οι δίκαιοι.
(Κοράνι ορίζει: 3/114)
Ισλάμ δεν συνίσταται μόνο πίστη. Ισλάμ επίσης απαιτεί δράση[91]. Τη συμπεριφορά που απαιτείται
είναι να κάνουν «καλές πράξεις.»[92]. Το Κοράνι ορίζει, πεποίθηση είναι γενικά αναφερθεί μαζί με
τις καλές πράξεις.
Καλές πράξεις είναι έργα που συνάδουν με την αλήθεια. Για παράδειγμα, σημειώθηκε νωρίτερα ότι
ένα από τα χαρακτηριστικά του Αλλάχ είναι ότι είναι «Ένας», και ένα από τα χαρακτηριστικά του
είναι ότι έχει «Κοντά». Έτσι, αυτός είναι ο Θεός όλων. Και αυτός πλησιάζει περισσότερο μας ακόμα
και από τους γονείς μας, ακόμα και από άλλους φίλους μας καλύτερη. Έτσι εάν όλοι μας έχουμε τον
ίδιο Θεό, και αυτός πλησιάζει περισσότερο όλους μας ακόμα και από τους γονείς μας, τότε αυτή η
αλήθεια μας κάνει σαν αδελφούς και τις αδελφές. Έτσι, εάν είμαστε σαν αδελφούς και αδελφές, στη
συνέχεια όσον αφορά την ενέργεια, για παράδειγμα έχουμε να βοηθήσουμε και άλλους όταν
χρειάζεται. Έχουμε σκοπό να μην ζημιωθούν άλλες. Κατά συνέπεια, εάν ταΐζω μια πεινασμένη
ορφανό, αυτή είναι μια καλή πράξη, επειδή εγώ και αυτό το άτομο είναι οι υπάλληλοι του ίδιου
δημιουργού, που προσεγγίζει ο καθένας μας, ακόμα και από τους γονείς μας.Όμως, μέσα στην ίδια
λογική, εάν μας βλάψει κάποιον χωρίς λόγο απλά, τότε αυτό είναι μια κακή πράξη. Αυτές αποτελούν
απλώς παραδείγματα που δείχνουν πώς να προσδιορίσουμε μια καλή πράξη ή μια κακή πράξη.

Αν και καλή ενέργεια μπορεί να καθοριστεί σε γενικές γραμμές με τέτοιο τρόπο, Αλλάχ αναφέρει το
Κοράνι ορίζει, πολλές καλές ενέργειες σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομερειών. Για παράδειγμα, σε
έναν στίχο, Αλλάχ λέει:
Και όταν σας έχουν χαιρετιστεί με ένα χαιρετισμό, σας χαιρετάει με μια καλύτερη χαιρετισμός από ό,
τι ή επιστροφής. σίγουρα ο Αλλάχ λαμβάνει υπόψη όλα τα πράγματα.
(Κοράνι ορίζει: 4/86)
Ή, όπως βλέπουμε στο παρακάτω, να είναι φιλικά προς αλλήλους και να απέχουν από τη βία είναι
πολύ σημαντικά:
Και όχι ίσης συμβολαιογραφικής καλό και το κακό. Αποκρούσει [κακό] από το [πράξη] που είναι
καλύτερα; και ενεχόμενο εκείνο τον οποίο ανάμεσα σε εσάς και τον είναι εχθρότητα θα γίνει σαν να
ήταν ένα θερμός φίλος.
(Κοράνι ορίζει: 41/34)

Και σπεύδω να συγχώρεση από σας άρχοντας και το πλάτος του ουρανούς και γη, έτοιμοι για οι
δίκαιοι που δαπανούν [με την αιτία του Αλλάχ] κατά την ευκολία και κακουχίες και που συγκρατούν
θυμό και είναι forgiving προς την ανθρωπότητα, ένας παράδεισος και ο Αλλάχ αγαπά το doers
αγαθού.
(Κοράνι ορίζει: 3/133-134)
Καλές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των πέντε πυλώνων[93] είναι χρήσιμα σε πολλούς τρόπους:
Αντιπροσωπεύουν μας υπακοή Αλλάχ και μας servantship σε αυτόν.
Παράγουν αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με το εάν ένα άτομο πραγματικά συμμορφώνεται με την
θεϊκή τιμές είτε όχι. σχετικά με το κατά πόσον ένα πρόσωπο είναι πραγματικά καλή ή όχι[94].
Αυτά μας βοηθούν να βελτιώσουμε παράλληλα με τη θεϊκή τιμές: για παράδειγμα ένα άτομο που
συνεχώς χάρη Αλλάχ, θα βελτιωθεί στην thankfulness, ή το πρόσωπο που δίνει ελεημοσύνη θα
βελτιωθεί στην γενναιοδωρία.
Βοηθούν και μας θα ξεπεράσει τις αδυναμίες μας που μπορεί να υπάρχουν διάφορες απόψεις: το
πρόσωπο που μπορεί να δώσει χιλιάδες δολάρια εμπόδιο Αλλάχ, δεν είναι δυνατό να εγκαταλείψει
το φαγητό για ορισμένο χρονικό διάστημα ή το αντίστροφο. Ένα πρόσωπο μπορεί να είναι σε θέση
να εγκαταλείψει το φαγητό για Αλλάχ, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσχέρειες της
αλαζονείας στην τοποθέτηση μέτωπό του επί του εδάφους προκειμένου να προσκυνήσω Αλλάχ...
Όταν τα πρόσωπα αυτά εκτελούν τις απαιτήσεις του Ισλάμ, αυτοί θα έχουν επιτευχθεί σημαντικά
βήματα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών τους.
Καλές πράξεις μας βοηθούν να βελτιώσουμε μας αγάπη για Αλλάχ καθώς και, όπως με τις καλές
πράξεις μας θα υφίστανται ορισμένες δυσκολίες για αυτόν και θα το θεωρούμε ότι αυτή η αγάπη
μας βάζει σε δράση.

Θα είναι χρήσιμο επίσης στις ψυχολογικές, κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και άλλες
διαστάσεις. Θα δώσουμε σχετικά παραδείγματα στα παρακάτω τμήματα.
Μας συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές θα μας βοηθήσουν με επιτυχία από την άποψη της
τρέχουσας ζωής και[95]: Για παράδειγμα έναν επιχειρηματία ο οποίος ενδιαφέρεται για δικαιοσύνη,
γενικά θα είναι περισσότερο επιτυχής στην επιχείρησή του, και συνολικά αυτή η συμπεριφορά θα
είναι καλό για πολλούς ανθρώπους. Όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο, Αλλάχ, οι οποίοι είναι
του Σοφού προτίθεται ευκολία για μας:
Αλλάχ προτίθεται για ευκολία σας, και δεν προτίθεται για σας κακουχίες.
(Κοράνι ορίζει: 2/185)
Επιτυχία όσον αφορά αυτή τη ζωή μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή επίδοση των απαιτήσεων για
να λάβετε τη χαρά του Αλλάχ: για παράδειγμα ένα ισχυρό μουσουλμανικό σε κοσμικούς όρους
μπορεί να δώσει περισσότερες φιλανθρωπικές οργανώσεις[96].
Ωστόσο, η μεγαλύτερη χρήση τις καλές πράξεις θα συμβολή τους να πάρετε τη χαρά του Αλλάχ; και
να φτάσουν τον ευνοεί την είχε προετοιμάσει για δούλους του δίκαιοι.
5.2

ΟΙ ΠΈΝΤΕ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΟΥ ΙΣΛΆΜ

Συνολικές απαιτήσεις του Ισλάμ είναι πολύ περιεκτική και περιλαμβάνει πολλές συμπεριφορές που
εγκεκριμένης και απαιτείται παγκοσμίως. Μπορεί να αναφέρουμε συμπεριφορές παράδειγμα εν
προκειμένω ως φιλικά προς τους γονείς, οι γείτονες, το περιβάλλον• για να εργαστείτε σκληρά, να
ζει σύμφωνα με την παραπάνω αναφέρθηκε αξίες όπως η ταπεινοφροσύνη, ειλικρίνεια, ευγένεια,
δικαιοσύνης. για να αποφύγετε να ζηλεύει, για να αποφύγετε τη σπατάλη, να είναι καθαρός, να
καλέσει την αλήθεια και να τις καλές πράξεις. Ένας μουσουλμάνος πρέπει να συμμορφωθεί με όλα
αυτά με την πρόθεση να γρήγορα η χαρά του Αλλάχ. Είναι πολύ δύσκολο για ένα μουσουλμανικό να
είναι επιτυχής εάν αυτός δεν πληροί τις απαιτήσεις αυτές.
Όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο, πράγμα που είναι χρήσιμο για την ανθρωπότητα είναι
πολύ σημαντικό εν προκειμένω:
Αποστέλλει από του ουρανού, βροχή και κοιλάδες ροής ανάλογα με την ιδιότητά τους,
Και το torrent ασκεί μια αυξανόμενη αφρό.
Και από ότι [μεταλλεύματος] τους θερμότητας στη φωτιά, επιθυμώντας adornments και σκεύη,
δηλαδή έναν αφρό αρέσει.
Έτσι ο Αλλάχ παρουσιάζει [το παράδειγμα του] αλήθεια και το ψεύδος.
Όσον αφορά τη διοχέτευση του αφρού, να εξαφανιστεί, [που] ψηφισάντων off;
Αλλά όσον αφορά αυτό που ωφελείται ο λαός,
Μένει πάνω στη γη.
Έτσι το Αλλάχ παρουσιάζουν παραδείγματα.

(Κοράνι ορίζει: 13/17)
Μεταξύ των απαιτήσεων αυτών είναι επίσης εκείνοι ειδικά για το Ισλάμ και οι οποίες έχουν
τεράστιο ρόλο και επιρροή στη ζωή του ένα εξασκεί Μουσουλμάνος. Οι ειδικές απαιτήσεις για το
Ισλάμ συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή τις προαναφερθείσες θεμελιώδεις
προϋποθέσεις του Ισλάμ. Από την άλλη πλευρά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος του υπακοή στον
Αλλάχ και εξυπηρετούν τον.
Τις βασικές ειδικές απαιτήσεις για Ισλάμ τονίζονται στο το Κοράνι ορίζει και δημοσίως είναι γνωστές
ως οι πέντε πυλώνες του Ισλάμ. Είναι η μαρτυρία-δήλωση του μαρτυρία της ενότητας του Αλλάχ και
η messengership του Μωάμεθ (ειρήνη να γιού)-, την καθημερινή προσευχή, τα τακτικά ελεημοσύνη,
η νηστεία και το προσκύνημα. Αυτά τονίζονται από Αλλάχ μαζί με τις άλλες απαιτήσεις. Το στίχο
παρακάτω είναι ένα παράδειγμα εν προκειμένω:
Πράγματι, η μουσουλμανική ανδρών και γυναικών μουσουλμάνων,
Το πιστεύοντας ότι άνδρες και πιστεύοντας τις γυναίκες,
Ο υπάκουος ανδρών και γυναικών υπάκουος,
Οι αληθείς άνδρες και γυναίκες αληθείς,
Ασθενών ανδρών και των γυναικών ασθενών,
Ταπεινή ανδρών και των γυναικών ταπεινή,
Φιλανθρωπικές ανδρών και των γυναικών φιλανθρωπικών,
Νηστείας ανδρών και των γυναικών της νηστείας,
Οι άνδρες οι οποίοι φρουρούν τους ιδιωτικών τμημάτων και οι γυναίκες που το κάνουν,
Και οι άνδρες θυμούνται Αλλάχ συχνά και οι γυναίκες που κάνουν
Τους προετοίμασε Αλλάχ συγχώρεση και μεγάλη ανταμοιβή.
(Κοράνι ορίζει: 33/35)
Τόσο στα παρακάτω τμήματα θα δώσουμε μερικές λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες αυτών
των πυλώνων, όρους, μεθόδους, οφέλη και οι σχέσεις τους με τις άλλες απαιτήσεις:
5.2.1 ΔΉΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΈΡΕΙ ΜΑΡΤΥΡΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ
Τον ανεβαίνει καλή ομιλία,
Και δίκαιοι εργασία προκαλεί αυτό.
(Κοράνι ορίζει: 35/10)
Στον πρώτο πυλώνα του Ισλάμ είναι η μαρτυρία[97] η ενότητα του Αλλάχ, και το servantship και
messengership του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού). Αυτή είναι μια δήλωση που περιέχει ένα
κρίσιμο μέρος της αλήθειας και έχει το δυναμικό του ενώνουν την ανθρωπότητα γύρω από μία

αλήθεια. Είναι σαν αυτό: «Μου φέρουν μαρτυρούν ότι δεν υπάρχει κανένα Θεό εκτός Αλλάχ, και
φέρουν παρακολουθώ ότι ο Μωάμεθ είναι ο υπάλληλος και τον αγγελιοφόρο του.»
Η δήλωση «Δεν υπάρχει κανένα Θεό εκτός Αλλάχ» (LA ILAHA ILLALLAH στο πρωτότυπο αραβικό
κείμενο) είναι σαν μια περίληψη της όλα τα Ιερά βιβλία. Αυτή είναι επίσης η πρώτη προϋπόθεση
προκειμένου να βρείτε τη χαρά του Αλλάχ, και εισάγοντας παράδεισος. Φυσικά ένα άτομο θα
περιμένατε να λάβετε τη χαρά κάποιου με τον οποίο δεν πιστεύει, ούτε να εισέλθει ο παράδεισος
που δημιουργείται από το δημιουργό του με τους οποίους δεν πιστεύει.
Είναι επίσης προϋπόθεση για Σώθηκα για εκείνους που έχουν λάβει το μήνυμα του Αλλάχ από την
κόλαση:
Και όσοι δυσπιστείτε και άρνηση μας σημάδια εκείνα θα συντρόφους του στη φωτιά; θα
συμμορφώνονται σ ' αυτή αιώνια.
(Κοράνι ορίζει: 2/39)
Περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με τη δήλωση «Δεν υπάρχει κανένα Θεό πλην Αλλάχ» υπάρχουν εν
μέρει 3.1.1.
Το δεύτερο μέρος της η μαρτυρία κάνει αναφορά στην τελευταία ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ που
συνδέονται το τελικό μήνυμα του Αλλάχ όπου τα πάντα είναι σαφές. Η πτυχή αυτή του η πεποίθηση
είναι απαραίτητη για κάποιον που έχει γνωστά για προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού). Ο Προφήτης
Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) είναι ένα ανθρώπινο ον και έναν υπάλληλο του Αλλάχ. Αυτός δεν
είναι ο Θεός, ούτε μέρος του Θεού. Αλλάχ επέλεξε αυτόν να μας αφορούν το μήνυμά του. Και
επέδειξε τον ως ένα καλό παράδειγμα για εμάς.
Εάν ένα άτομο πιστεύει στη μαρτυρία, τότε αυτό το άτομο θεωρείται ως Μουσουλμάνος. Αυτή είναι
μεταξύ του Αλλάχ και του υπεύθυνου προσώπου. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει καμία βάπτισμα. Δεν
υπάρχει κανένας πλην Αλλάχ που μπορεί να δεχθεί την υποβολή Αλλάχ. Από τη στιγμή που ένας
δηλώνει ανοιχτά αυτή τη μαρτυρία τότε φυσικά θα επίσης να θεωρούσε ως μουσουλμάνος από τη
μουσουλμανική κοινωνία.
Η μαρτυρία είναι σαν την υπογραφή μιας σύμβασης μεταξύ του Αλλάχ και το πρόσωπο που δέχεται
το Ισλάμ. Με την παρούσα σύμβαση, το άτομο επιλέξει να δικαιούνται το Παραδεισένιο και βρείτε
τη χαρά του Λόρδου εναντίον συμμορφώνονται με τη θεϊκή κανόνες και αξίες.
Πρόκειται επίσης για την αναγνώριση του Λόρδου ο υπάλληλος. Η αναγνώριση του Αλλάχ κάνει
μεγάλη διαφορά στην σκέψη και στην πράξη.Αναγνωρίζοντας τον κύριό του, ο υπάλληλος
αναγνωρίζει ο ίδιος καθώς και. Χωρίς αυτές μια αναγνώριση και σύνδεση με την αιώνια, ένα άτομο
είναι σαν τίποτα σε αυτό το απέραντο σύμπαν και χρονικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, μάλλον κανείς
δεν θα θυμάται τον περίπου αιώνες μετά πέθανε, και ακόμα και αν τον θυμούνται, αυτή η
ανάμνηση δεν θα ωφελήσει τον. Και κανείς δεν τον γνώριζε ακόμα και μόλις ένα χρόνο πριν
γεννήθηκε. Έτσι, από τη σκοπιά ενός ατόμου που δεν αναγνωρίζει τον δημιουργό του, είναι σαν ένα
τίποτα.
5.2.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΠΡΟΣΕΥΧΉS

Και καθορίζει, προσευχή και φιλανθρωπίας δίνουν [υποχρεωτική] και όποια και αν είναι καλό που
προωθείτε για μόνοι σας θα το βρείτε με Αλλάχ. Πράγματι, Αλλάχ, τι κάνετε, βλέπει.
(Κοράνι ορίζει: 2/110)
Ο δεύτερος πυλώνας του Ισλάμ είναι η καθημερινή προσευχή[98]. Υπάρχουν πέντε καθημερινές
προσευχές στο Ισλάμ. Καθένα από αυτά λαμβάνει περίπου 10 λεπτά και αυτοί εκτελούνται σε χρόνο
αγκύλες. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το μεσημέρι ώρα έναρξης προσευχή είναι στις 13.00
και απογευματινή ώρα έναρξης προσευχή είναι στις 17.00, τότε θα πρέπει να εκτελέσετε το
μεσημέρι προσευχή μεταξύ 13.00 και 17.00[99]. Αλλιώς θεωρείται ως αμαρτία. Μπορούν να
εκτελούνται καθημερινές προσευχές, όχι μόνο στα τζαμιά αλλά παντού που είναι καθαρός[100].
Καθημερινές προσευχές αποτελούνται από υποχρεωτικές μέρη και πρόσθετα τμήματα. Πρόσθετα
τμήματα ουσιαστικά σύμφωνα με την πρακτική του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού). Αυτά τα
τμήματα είναι παρόμοια και αποτελείται από μονάδες οι οποίες αποτελούνται από υποενότητες ως
μόνιμη, υπόκλιση προς τα κάτω, prostration. Καθημερινές προσευχές που ξεκινούν με την
πρόθεση[101] και στη συνέχεια, η δήλωση «Αλλάχ είναι ο μεγαλύτερος[102] (αυτό σημαίνει
μεγαλύτερη του εξουσιών, γνώση, βοήθεια και ούτω καθεξής)», και σε κάθε μετάβαση γενικά αυτό
είναι διορθωμένο. Όταν μόνιμη, το πρώτο κεφάλαιο του το Κοράνι ορίζει ονομάζεται «Η κίνηση»
είναι όρκο, αυτό το κεφάλαιο είναι ένα ειδικό supplication που μας δόθηκε από Αλλάχ. Αυτό το
κεφάλαιο είναι ως εξής:
Στο[103] το όνομα του Αλλάχ, την Beneficent, την Merciful.
Έπαινος[104] [και ευχαριστίες] οφείλεται () Αλλάχ, άρχοντας του των κόσμων.
Ο Beneficent, ο ελεήμων.
Πλοίαρχος του την ημέρα της κρίσης.
Είναι μπορείτε να προσκυνήσω μας και να σας ζητάμε βοήθεια.
Μας κατευθύνουν στη σωστή πορεία,
Η διαδρομή από εκείνους με τους οποίους σας έχουν της φετινής ευνοεί, όχι εκείνους από τους
οποίους είναι θυμό ούτε όσους δρόμους.
(Κοράνι ορίζει: 1/1-7)
Αυτό είναι ένα πλήρες επικοινωνίας μεταξύ μας και Αλλάχ, που ενώ εμείς διηγούμαι, με έναν τρόπο
που ακούμε τι λέει Αλλάχ, και άλλα ο Αλλάχ ακούει αυτά που λέμε ως ένα supplication. Και μετά
από αυτό, όρκο είναι λίγο περισσότεροι στίχοι. Στα επόμενα μέρη, δηλώσεις του ευχαριστώντας
επαινέσω είναι όρκο ζητώντας βοήθεια.
Καθημερινές προσευχές που εκτελούνται εν μέρει ξεχωριστά και εν μέρει στην Κοινότητα.
Οι άνδρες είναι συνιστάται ιδιαίτερα να προσεύχονται τα μέρη που υποχρεωτικά τις καθημερινές
προσευχές στην Κοινότητα. Οι γυναίκες δεν έχουν μια τέτοια απαίτηση[105], αλλά μπορούν να
επιλέγουν να συμμετάσχουν στις προσευχές που κάνει μαζί. Εάν δύο ή περισσότεροι άντρες είναι
μαζί, ενώ είναι ώρα για προσευχή, πρέπει να επιλέξουν ένα από αυτά ως «Ιμάμης» [106]. Ιμάμης

σημαίνει ηγέτης. Είναι σημαντικό ότι ο ιμάμης είναι ένα από αυτά που ξέρει καλύτερα το
φροντιστήριο του το Κοράνι ορίζει και τις θρησκευτικές γνώσεις. Ιμάμης ενδυναμώνει στο μέτωπο,
που αντιμετωπίζει η κλασική Kaba ως άλλοι. Οι άλλοι προσεύχονται στις γραμμές πίσω από αυτόν.
Κλασική Kaba είναι το κεντρικό τζαμί στη Μέκκα/Σαουδική Αραβία. Ο ιμάμης λέει δυνατά τη
μετάβαση δηλαδή πρώτα και μεταβιβάζει στο επόμενο τμήμα της προσευχής και άλλοι
ακολουθήσουν τον[107] σε αρμονία.
Τάξης είναι πολύ σημαντική για τις προσευχές που εκτελούνται από κοινού. Με έναν τρόπο αυτό
αντανακλά την αρμονία στο σύμπαν: να θυμάστε πώς εύρυθμη κάθε μήκος κύματος από φορητό
υπολογιστή κάποιου φτάσει άλλο φορητό υπολογιστή από την άλλη πλευρά της γης όπως Αλλάχ
θέληση.
Άνδρες και γυναίκες προσεύχονται γενικά σε χωριστές θέσεις στα τζαμιά[108]. Εκτός από την
προσευχή της παρασκευής, οι προσευχές μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου ξεχωριστά
καθώς και. Όταν προσευχόμαστε στην Κοινότητα, πιστεύουμε ότι αν και είμαστε πολλοί, τον Κύριό
μας είναι μία. Όταν προσευχόμαστε ατομικά, αισθανόμαστε πιο μας σχέση ένα προς ένα με Αλλάχ.
Οι καθημερινές προσευχές είναι χρήσιμα από πολλές απόψεις:
•
στίχο:

Χάρη τις καθημερινές προσευχές θυμόμαστε Αλλάχ, όπως τονίζεται στο το παρακάτω

Πράγματι, είμαι Αλλάχ. Δεν υπάρχει καμία θεότητα, εκτός Me. έτσι να προσκυνήσω μου
δημιουργήσει προσευχή για μου ανάμνηση.
(Κοράνι ορίζει: 20/14)
Στο Ισλάμ, είναι σημαντικό να έχουμε μια ισχυρή συνείδηση σχετικά με τη γειτνίαση του Αλλάχ. Έτσι
η ανάμνηση του Αλλάχ, είναι πολύ σημαντικό. Δεν αρκεί να θυμηθείτε Αλλάχ μία φορά την ημέρα, ή
μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά το μήνα. Πρέπει να εκχωρηθεί ορισμένο χρόνο μόνο Αλλάχ
πέντε φορές την ημέρα μας βοηθά τη βελτίωση μας συναισθήματα γειτνίαση και την αγάπη με
Αλλάχ. Και όπως Αλλάχ δεν εκπροσωπούνται ή φανταστεί ως ένα ανθρώπινο ον ή ως ένα
καταστατικό ή σε άλλο αντικείμενο, και εφόσον δεν είναι περιορισμένη με χώρο ή το χρόνο, στις
προσευχές ένας μουσουλμάνος δεν έχουν οποιαδήποτε συναισθήματα της απόστασης μεταξύ
αυτού και του Αλλάχ. Τα γεγονότα αυτά επιτρέπουν για συναισθήματα γειτνίαση όπως βλέπουμε
στο το παρακάτω στίχο:
Και μας έχετε ήδη δημιουργήσει τον άνθρωπο και ξέρω τι την ψυχή του ψιθυρίζει σε αυτόν, και
είμαστε πιο κοντά σε αυτόν από [την] πνεύμα σφαγίτιδα.
(Κοράνι ορίζει: 50/16)
Η ανάμνηση του Αλλάχ αλλάζει ριζικά για τον καλύτερο τρόπο θα εξετάσουμε ζωή, τον κόσμο. Αυτό
μας κάνει θετική. Θα μπορεί να το εξηγήσουμε αυτό από το παράδειγμα που ακολουθεί: πρώτον, ας
υποθέσουμε ότι έχετε αγοράσει μια πένα, και δεύτερον, ας υποθέσουμε ότι μια ταυτόσημες στυλό
σας δόθηκε ως δώρο από κάποιον που είναι πολύ ιδιαίτερη για σας. Κατά πάσα πιθανότητα την
πένα στην δεύτερη κατάσταση σας κάνει άρεσε παρόλο που η πρώτη πένας έχει επίσης την ίδια
σωματική λειτουργικότητες. Επειδή την πένα στην δεύτερη κατάσταση είναι όχι μόνο ένα στυλό,

αλλά και ο εκπρόσωπος της προσοχής, αγάπη και καλή που θα του το ξεχωριστό πρόσωπο προς το
μέρος σας.
Όπως αυτή, όταν δεν μας καθημερινές προσευχές και θυμηθείτε Αλλάχ συχνά, ό, τι γίνεται πολύ πιο
εποικοδομητικός, πολύτιμο και όμορφο. Για παράδειγμα, τα μάτια μας να δούμε, αλλά επίσης και
πιο σημαντικό, αποδεικνύουν την προσοχή και το έλεος του Αλλάχ, του το παντοδύναμο, του
δημιουργού μας για μας. Για τον ίδιο λόγο, αν θυμηθούμε Αλλάχ συχνά, ο ήλιος, η Σελήνη, στον
αέρα, το νερό, μας οικογένειες, φίλους... γίνονται πολύ περισσότερο νόημα και είναι όμορφο.Και
πάλι, χάρη σε αυτή την ανάμνηση, μας αντιλαμβάνονται και να θυμάστε ότι αποτελούν ένα σύνολο
με αρμονία και αλληλεγγύη στο πλαίσιο μιας ενότητας, σοφία και ελέγχου• και έτσι τους ομορφιές
είναι ακόμα πιο ενισχυμένη για εμάς. Επίσης, χάρη σε αυτό ανάμνηση και την αγάπη του Αλλάχ
ασκούμε συνεχώς τα συναισθήματα της αγάπης, και αυτό θα μας βοηθήσει να έχουν ισχυρότερη
θετικά συναισθήματα προς τα πάντα. Παρομοίως, μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια της
όλες αυτές τις ομορφιές από τη βοήθεια και τη δύναμη των Αλλάχ η παντοδύναμη και αιώνιο.
•
Οι καθημερινές προσευχές οι υπομνήσεις που έστειλε η θεία τιμές. Χάρη τις καθημερινές
προσευχές θα βελτιώσουμε τους εαυτούς μας με όλο και καλύτερο πρόσωπο: γνωρίζοντας ότι
παρατηρείται μία από τον δημιουργό που είναι Beneficent και Merciful, θα σας βοηθήσει να είναι
καλύτερα και καλύτερα, και να αποφεύγουν να κάνουν κακές πράξεις. Θα δούμε μια αναφορά σε
αυτό το γεγονός το παρακάτω στίχο:
Πράγματι, η προσευχή απαγορεύει ανηθικότητα και παρανομίες,
και η ανάμνηση του Αλλάχ είναι μεγαλύτερη.
(Κοράνι ορίζει: 29/45)
•
Στις καθημερινές προσευχές ευχαριστούμε Αλλάχ, και βελτιώσει τον εαυτό μας σε όλο και
είμαστε ευγνώμονες και όχι αχαριστία. Αυτά είναι ύψιστα υπογραμμίζεται στην το Κοράνι ορίζει:
Ιδανικότερο! αλλά εξυπηρετούν μόνο Αλλάχ και να του είμαστε ευγνώμονες.
(Κοράνι ορίζει: 39/66)

Να είστε επιφυλακτικοί (το καθήκον σας να) Αλλάχ, στη συνέχεια, να μπορεί να δώσει χάρη.
(Κοράνι ορίζει: 3/123)

Και είμαστε ευγνώμονες για μένα; και σας δεν μπορεί να είναι αχαριστία απέναντι Me.
(Κοράνι ορίζει: 2/152)
•
Στις καθημερινές προσευχές θέσαμε μας μέτωπο επί του εδάφους. Στο Ισλάμ, μία από τις
μεγαλύτερες αμαρτίες είναι αλαζονεία. Πρέπει να είμαστε ταπεινή τόσο προς Αλλάχ και προς
δούλους του. Όταν εμείς να υποκλιθούμε και εμείς που παράγει τον ιερό με τις καθημερινές
προσευχές, λέμε ότι υπάρχει μια δύναμη μεγαλύτερη από μας; δηλώνουμε ότι δεν είμαστε πάνω

από όλα, δηλώνουμε ότι είμαστε ίσοι με άλλους στην υπαγωγή της πάνω από όλα τον Κύριό μας.
Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας στο όλο και ταπεινή, όπως
υπογραμμίζεται στη τα ακόλουθα:
Και να αναζητήσει βοήθεια στην υπομονή και προσευχή.
Και είναι δύσκολο, εκτός από την ταπεινή αυτές.
(Κοράνι ορίζει: 2/45)
•
Όπως αναφέρθηκε επίσης σε το παραπάνω χωρίο, στις καθημερινές προσευχές ζητάμε
βοήθεια από Αλλάχ. Ζητούν την βοήθεια του Αλλάχ είναι βασική απαίτηση στο Ισλάμ, όπως
περιγράφεται στα σχετικά τμήματα αυτού του βιβλίου.
•
Κατά τις καθημερινές προσευχές, ο υπάλληλος παίρνει το πλησιέστερο προς τον
δημιουργό του. Πρόκειται για μια συνεχή συνεδρίαση του υπαλλήλου που αγαπάει τον δημιουργό
με ο δημιουργός που αγαπάει τον δούλο.
Στο Ισλάμ, προσευχόμαστε να Αλλάχ με όλους μας ύπαρξη. Κατά τις καθημερινές προσευχές,
προσευχόμαστε όχι μόνο με το μυαλό μας, αλλά και με το πνεύμα και το Σώμα, μας με όλες μας
μύες, κελιά. Στεκόμαστε, εμείς υποκλιθούμε, εμείς που παράγει τον ιερό και εμείς καθόμαστε με τη
συνείδηση ότι τελούν υπό την παρουσία του. Ζητούμε από τον για βοήθεια, εμείς διηγούμαι το
Κοράνι ορίζει. Θυμόμαστε τον έλεος μας, αισθανόμαστε την γειτνίαση.
•
Χάρη στις καθημερινές προσευχές, να γνωρίσετε ανθρώπους και γνωρίζουν σχετικά με
άλλους ευτυχισμένη ή κακές εξελίξεις.
•
Καθημερινές προσευχές που συμβάλλουν στην υγεία μας καθώς και. Εκείνος που
ενδυναμώνει πλένει του χέρια, πρόσωπο, όπλων, και τα πόδια πριν τις προσευχές. Αυτές είναι
χρήσιμες για την υγιεινή. Μετακινήσεις με τη μορφή προσευχής τέλεια περιοδικές ασκήσεις και
είναι επίσης χρήσιμα για την υγεία.
•
Καθημερινές προσευχές μας βοηθούν να βελτιώσουμε με επιμονή, συμπάθεια για τον
άνθρωπο, χρονική συνειδητοποίηση και πειθαρχία.
Καθημερινές προσευχές είναι χρήσιμα σε πολλούς άλλους τρόπους. Αλλά η σημαντικότερη
συνέπεια την καθημερινή προσευχή είναι η αίσθηση και η γνώση του γεγονότος ότι ο δημιουργός
όλων είναι μαζί μας όπου και αν είμαστε.
5.2.3 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΏΝ
O που πίστευαν, αφιερώνετε από αυτό που σας παρέχουμε για εσάς πριν έρχεται μια μέρα που δεν
υπάρχει καμία ανταλλαγή και η φιλία δεν και δεν intercession.
Και η disbelievers αποτελούν οι παραβάτες.
(Κοράνι ορίζει: 2/254)
Το Ευποιΐας, γενναιοδωρία και ευσπλαχνία είναι σημαντικές αξίες θεϊκή. Ως εκ τούτου, Αλλάχ
συνιστά να είμαστε γενναιόδωροι, ευγενικοί και ελεήμων. Και ο προφήτης Μωάμεθ (ειρήνη να γιού)

που έδωσε σχεδόν οτιδήποτε άλλο είχε στους ενδεείς και εμπόδιο Αλλάχ υπήρξε ένα μεγάλο
παράδειγμα εν προκειμένω.
Ρωτήστε τον σχετικά με άλλους και στην κοινωνία είναι πολύ ουσιαστικό στο Ισλάμ, καθώς τα πάντα
είναι η δημιουργία και ο υπηρέτης του Αλλάχ.
Όπως υπογράμμιζαν την παρακάτω στροφή, το καλό των ανθρώπων της είναι πολύτιμη και να
εργαστούν για αυτό θα παράγει μόνιμη και θετικές συνέπειες:
Πράγματι, στη δημιουργία του ουρανού και γης και της εναλλαγής της και τη νύχτα και την ημέρα,
και το [μεγάλη] πλοία που πλέουν μέσα από τη θάλασσα με εκείνο που ωφελεί τον κόσμο, και τι
Αλλάχ έχει σταλεί από τον παράδεισο της βροχής, δίνοντας ζωή έτσι στη γη μετά την lifelessness και
κονιοποιημένων προϊόντων σ ' αυτό το κάθε πλάσμα, η συγκινητική [είδος του] και [ο] σκηνοθεσία
οι άνεμοι και τα σύννεφα που ελέγχονται μεταξύ τον ουρανό και τη γη είναι σημάδια για μια άτομα
που χρησιμοποιούν το λόγο.
(Κοράνι ορίζει: 2/164)
Ως εκ τούτου, στον τρίτο πυλώνα του Ισλάμ είναι η τακτική φιλανθρωπική οργάνωση. Στο Ισλάμ,
προσευχόμαστε Αλλάχ με όλους μας ύπαρξη. Η τακτική φιλανθρωπικό ίδρυμα είναι μια προσευχή
που γίνεται με μας πλούτου. Η προτεραιότητα που δίνουμε στους Αλλάχ πρέπει να είναι υψηλότερη
από την προτεραιότητα που δίνουμε χρήματα.
Κάθε μουσουλμάνος έχει να δώσει το 1/40 του ειδική πλούτου, μετά τις βασικές ανάγκες στους
ενδεείς. Αυτό σχετίζεται και πάλι την ενότητα του Αλλάχ που συγκεντρώνει όλες του δημιουργία,
εάν πρόκειται για τους αδελφούς και τις αδελφές. Το γεγονός αυτό και η επακόλουθη προσέγγιση
της φροντίδας για άλλους αποτελούν το θεμέλιο της ελεημοσύνης. Εκτός από την υποχρεωτική
ελεημοσύνη, εμείς συνιστώνται επίσης να δώσει περισσότερα αν έχουμε τα μέσα.
Από την άλλη πλευρά, Αλλάχ λέει:
Σας θα δεν επιτυγχάνουν το καλό (ανταμοιβή) μέχρι να ξοδέψετε [εμπόδιο Αλλάχ] από αυτό που
αγαπάς.
(Κοράνι ορίζει: 3/92)
Ως εκ τούτου, εάν σκεφτόμαστε μόνο τους εαυτούς μας, δεν είμαστε καλά.
Επίσης στο Ισλάμ η ισορροπία είναι σημαντικό. Όπως είπε το Κοράνι ορίζει:
Και ο ουρανός αυτός έχει τόνωσε; και ίδρυσε την ισορροπία,
Ότι σας δεν παραβιάζουν εντός του υπολοίπου.
(Κοράνι ορίζει: 55/7-8)
Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε προς την ισορροπία στο δικό μας εαυτός, εντός της κοινωνίας των
πολιτών και μεταξύ ημών και του Αλλάχ.
Αν λέμε πάντα «για μένα, σε μένα"δεν είναι δυνατό να καταλήξουμε σε αυτήν την ισορροπία, δεν
είναι δυνατό να καταλήξουμε ευτυχία. Αλλά αν δίνουμε για Αλλάχ χωρίς να αναμένουν απόδοση

από κοσμικούς, μπορεί να προσεγγίζουμε μια ισορροπία εντός μας ψυχές, στο πλαίσιο της
κοινωνίας των πολιτών και μεταξύ ημών και του Αλλάχ.
Διότι, με αυτόν τον τρόπο, θα το δεν λέμε μόνο «για εμένα, μου» • αλλά επίσης «μου και από μένα
σε εκείνους που είναι σε ανάγκη». Τόσο αυτό θα βοηθήσει την ισορροπία μέσα μας. Και πάλι, να
συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό θα μας βοηθήσει στον έλεγχο της απληστίας μας για πλούτο.
Και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε καλύτερα μετατοπίσθηκε με την κοινωνία των πολιτών.
Όσον αφορά την κοινωνία, μέσω υποχρεωτικών ελεημοσύνη, εκείνοι που είναι σε θέση θα έχουν
δώσει σε εκείνους που τα χρειάζονται. Με τον τρόπο αυτό το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών
θα μειωθεί και εμείς θα έχετε προηγμένες προς την ισορροπία στην κοινωνία. Οι παρακάτω στίχοι
είναι χαρακτηριστική στο θέμα αυτό:
Και εκείνων εντός των οποίων πλούτου είναι μια γνωστή δεξιά
Για την αναφέρουσα και στερημένα
(Κοράνι ορίζει: 70/24-25)

Και στις ιδιότητές τους υπάρχει το δικαίωμα του αναφέροντος [ενδεείς] και τις υποβαθμισμένες.
(Κοράνι ορίζει: 51/19)
Η προηγούμενη στίχοι αντικατοπτρίζουν ένα επίπεδο κοινωνίας που είναι τόσο υψηλό, ότι είναι
πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να επιτευχθεί από ανθρωπογενείς ιδεολογίες ή συστήματα. Αυτό
συμβαίνει επειδή οι πλούσιοι και οι φτωχοί θεωρούν τον εαυτό τους από τη σκοπιά της ανθρώπινης
ως διαφορετικά μέρη και δεν μπορούν να είναι αμερόληπτη. Ακόμα και αν είναι αναγνωρισμένος
από τους πλούσιους ότι οι φτωχοί έχει ορισμένα δικαιώματα του πλούτου, αυτό θα φανεί μάλλον
σαν μια χάρη από τους πλούσιους στους φτωχούς. Αν οι φτωχοί παλεύει για να αποκτήσετε
δικαίωμα από τον πλούτο των πλουσίων, αυτό θα προκαλέσει συγκρούσεις. Αλλά ο Αλλάχ είναι ο
τελικός ιδιοκτήτης και εκείνο που δίνει σε ορισμένους και που δεν δίνει κάποιες του πλούτου και
των μέσων. Και ο ίδιος εξουσιοδοτεί και συνιστά τα ανθρώπινα όντα για ειρήνευση και ισορροπία.
Έτσι μόνο του αμερόληπτου δήλωση και αναγνώριση του δικαιώματος των φτωχών του πλούτου
των πλουσίων μπορεί να έγκυρα και πειστικά. Συνεπώς, με τη συνεργασία και την τήρηση του Αλλάχ,
δεν θα αισθάνονται κατώτερο από τους πλούσιους των φτωχών και των πλουσίων δεν θα
αισθάνονται αλαζονική όταν ο πλούτος είναι κοινόχρηστο. Μόνο μέσω αυτής ισορροπημένη
μνημόνιο συμφωνίας και τις σχετικές διαδικασίες, μπορούμε να μειώσουμε συγκρούσεις και πόνους
εκατομμυρίων[109] μεταξύ της ανθρωπότητας.
Ισορροπία είναι επίσης σημαντική όσον αφορά τις σχέσεις μας με Αλλάχ. Αλλάχ μας δίνει
δισεκατομμύρια του ευνοεί κάθε δευτερόλεπτο. Ως αντάλλαγμα για όλες αυτές τις χάρες και να
εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας επίσης θα πρέπει να αισθανόμαστε την ανάγκη να δώσει κάτι σε
αυτόν. Αλλά είναι οι πλούσιοι και αυτός δεν χρειάζεται τίποτα. Επομένως, μπορούμε να δώσουμε
δούλους του να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας. Και ό, τι δίνουμε στο δρόμο του, ποτέ δεν θα
είναι ίσες εκδούλευση του. Παρόλο που εμείς πλήρως δεν πληρώνουν για ό, τι μας δίνει και να

επιτευχθεί ισορροπία με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας στο δρόμο του όποια και αν είναι εμείς να θα
αποδείξαμε τον ευγνωμοσύνη μας. Και από το έλεος του αυτός μπορεί να δεχθεί τι δίνουμε.
Έτσι, προσφέροντας ελεημοσύνη, μπορεί να είμαστε σε αρμονία με κάποια θεϊκή αξίες. Επίσης, με
τον τρόπο αυτό εμείς θα έχετε προηγμένες προς την ισορροπία και την ειρήνη σε εμάς τους ίδιους,
μέσα στην κοινωνία και μέσα στη σχέση μεταξύ μας και του Αλλάχ. Και πάλι, με τον τρόπο αυτό θα
έχουμε περισσότερο έλεγχο βραχυπρόθεσμα επιθυμίες και αδυναμίες όσον αφορά τα χρήματα ή
την περιουσία μας. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δοκιμάζουμε τους εαυτούς μας για να
δείτε τι είμαστε στην πραγματικότητα.
5.2.4 ΝΗΣΤΕΊΑ
Ο μήνας του Ραμαζανιού είναι ότι όπου καταγόταν το Κοράνι ορίζει, μια καθοδήγηση στους άνδρες
και σαφείς αποδείξεις η καθοδήγηση και η διάκριση;
Συνεπώς, όποιος από εσάς υπάρχει το μήνα, αυτός πρέπει γρήγορα σ ' αυτό,
Και όποιος είναι άρρωστος ή μετά από ένα ταξίδι πρέπει γρήγορα ένα παρόμοιο πλήθος ημερών
αργότερα.
Αλλάχ επιθυμεί ευκολία για εσάς, και αυτός δεν επιθυμία σας δυσκολία,
Και την (επιθυμεί) ότι θα πρέπει να ολοκληρώσετε τον αριθμό και ότι σας θα πρέπει να exalt το
μεγαλείο του Αλλάχ για του έχοντας καθοδηγούμενη σας, και να μπορεί να δώσει χάρη.
(Κοράνι ορίζει: 2/185)
Ο τέταρτος πυλώνας νηστεία. Ένας μουσουλμάνος να έχει γρήγορα κατά τη διάρκεια του μήνα του
Ραμαζανιού που ονομάζεται επίσης τον μήνα του επιμερισμού των[110]. Πρόκειται για ένα μήνα
σύμφωνα με το σεληνιακό ημερολόγιο.
Σύμφωνα με το Ισλάμ, νηστεία αποτελείται από δεν τρώει ούτε πίνει, ούτε την συνουσία, κατά τη
διάρκεια της ημέρας και κάνει καλές πράξεις πιο και προσέχοντας ιδιαίτερα στην αποχή από κακές
συμπεριφορές.
Μερικά από τα σημαντικά αποτελέσματα της νηστείας είναι οι εξής:
Κατ ' αρχάς, από νηστεία, δίνουμε την πρώτη προτεραιότητα στις Αλλάχ, και μας βελτίωση και
κράτους μας αγάπη και σεβασμός Αλλάχ. Με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσουμε να πάρετε τη
χαρά του Αλλάχ. Νηστεία είναι πολύ σημαντικό ότι άμεσα και συγκεκριμένα αφορά εαυτό. Για
παράδειγμα όταν μία δίνει ελεημοσύνη, το επίπεδο διαβίωσης μπορεί να παραμένει η ίδια; Ωστόσο
όταν αυτός fasts, νιώθει μέσα ο ίδιος τι κάνει για Αλλάχ. Όταν εμείς γρήγορα, δεν τρώμε παρόλο
που μπορούμε να έχουμε ένα νόστιμο γεύμα, ακόμη και αν είμαστε πεινασμένοι, μόνο και μόνο
επειδή Αλλάχ ήθελαν να γρήγορα και να φτάσουν τη χαρά.Πραγματική αγάπη απαιτεί ο εραστής να
είναι έτοιμοι να υποστούν τις δυσκολίες για αυτό που αγαπά. Από νηστεία, θα δώσουμε κάτι από
εμάς για Αλλάχ και αισθανόμαστε ότι τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από Αλλάχ.
Δεύτερον, από νηστεία, συμμεριζόμαστε και αισθάνεται τα συναισθήματα της οι άνθρωποι που
υποφέρουν. Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι στη γη που δεν μπορεί να φάει ή πιει
όπως απαιτείται από τα πρότυπα υγείας. Εάν γνωρίζουμε τους, είναι καλό, αλλά θα πρέπει επίσης

να μοιράζονται τα συναισθήματά τους, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ταχύτερη δράση ούτως
ώστε να δημιουργηθεί ένας κόσμος με λιγότερη ανισότητα. Αλλάχ έχει την εξουσία και να
συνιστώνται μας για τη δημιουργία και την ειρήνη και ισότητα, και μας έδωσε την ευκαιρία να
συνεργαστούν μαζί του, εν προκειμένω, όπως αναφέρεται στην οι παρακάτω στίχοι:
Και [μνεία, O Μωάμεθ], όταν ο Λόρδος σας είπε να τους αγγέλους, «πράγματι, θα κάνω μετά τη γη
έναν αντιβασιλιά[111].”
(Κοράνι ορίζει: 2/30)

Και Αλλάχ έχει προτιμήθηκε ορισμένοι από εσάς έναντι άλλων στην παροχή. Αλλά εκείνοι που ήταν
δημοφιλής δεν θα παραδώσει την παροχή τους σε εκείνους τους οποίους τα δεξιά χέρια διαθέτουν
έτσι θα ήταν ίση με τους σ ' αυτό. Στη συνέχεια είναι η χάρη του Αλλάχ απορρίπτουν;
(Κοράνι ορίζει: 16/71)
Τρίτον, από νηστεία αντιλαμβανόμαστε καλύτερα πόσο περιορισμένα είμαστε αξιολογείται το
ευνοεί την του Αλλάχ. Όταν μπορεί να τρώμε ό, τι θέλουμε και πότε να πίνουμε ό, τι θέλουμε, τα
τρόφιμα και το νερό είναι πολύ συνηθισμένο για εμάς και δεν εκτιμούμε τη σημασία τους. Αλλά
όταν τρώμε και πίνουμε το βράδι της Ραμαζάνι μετά το daytimes που εμείς τρώμε ούτε τίποτα,
πίνουμε το ίδιο φαγητό και στο ίδιο νερό γεύση πολύ καλύτερα από άλλες φορές. Επίσης τις μέρες
όταν εμείς γρήγορα, αισθανόμαστε όπως πιστεύαμε ποτέ σε άλλες φορές ότι εάν δεν ήμασταν σε
θέση να φάει ή να πιει για λίγες μέρες, θα έχουμε προβλήματα υγείας ή ίσως θα πεθαίνουμε. Από
νηστεία μας πείρα πόσο μεγάλο οι διατάξεις και οι χάρες του Αλλάχ.
Ομοίως, βλέπουμε, ακούμε, αναπνέουμε, αλλά γενικά δεν θεωρούμε κατάλληλο τρόπο πόσο
σημαντικό είναι, και δεν εκτιμούμε τις χάρες του κυρίου μας επαρκώς. Ωστόσο, αν δεν θα μπορούσε
να αναπνέουμε για λίγα λεπτά, θα δώσουμε όλες μας πλούτο για να αναπνέουν. Έτσι από νηστείας
μπορούμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό αυτών και μπορεί να κατανοούμε και μπορεί να
νιώθουμε πόσο περιορισμένα αξιολογείται το ευνοεί την του Αλλάχ, και πόσο σκληρά πρέπει να
προσπαθήσουμε να τον ευχαριστήσω.
Και όλες αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα έρχονται μαζί με τις αρετές και τις ευχαριστίες για
Αλλάχ με τις ειδικές πρόσθετες προσευχές για τον μήνα του Ραμαζανιού; τόσο η αγάπη για τη
μουσουλμανική για Αλλάχ και τα αισθήματα των Θεώ φθάσουν τους υψηλότερα επίπεδα στο
Ραμαζάνι.
Στο Ραμαζάνι, ανθρώπους γενικά δειπνήσετε μαζί με φίλους, γείτονες, συγγενείς. Και στο τέλος του
Ραμαζανιού, υπάρχουν προσευχές γιορτή που έγινε στην Κοινότητα, και άνθρωποι επισκέπτονται
κάθε άλλο τις ημέρες του εορτασμού. Οι φτωχοί γενικά δίνονται φιλανθρωπικά ιδρύματα στο
Ραμαζάνι. Έτσι, τα αισθήματα ευγνωμοσύνης πολλαπλασιάζονται με τον τρόπο αυτό. Ως εκ τούτου,
η νηστεία παράγει πολλά τεράστια προσωπική και κοινωνική θετικές συνέπειες καθώς και.
Επιπλέον, όταν εμείς γρήγορα, Σώμα μας παίρνει ένα διάλειμμα για μια περίοδο, η οποία είναι
χρήσιμη για την υγεία.
5.2.5 ΠΡΟΣΚΎΝΗΜΑ

Και [μνεία, O Μωάμεθ],
Όταν εμείς ορίζεται για Αβραάμ την τοποθεσία του Σώματος,
[παροιμία],
Δεν συνδέει τίποτα μαζί μου
Ψυχράνει το Σώμα μου για εκείνους το περπάτημα γύρω από αυτό
Και όσοι εκλέγεσθαι [προσευχή]
Και όσοι υποκύψει και παράγει τον ιερό
Και να διακηρύξουμε στους ανθρώπους το προσκύνημα,
Θα έρχονται προς εσάς με τα πόδια και σχετικά λιτό κάθε καμήλα;
Θα προέρχονται από κάθε μακρινό πέρασμα
Ότι ενδέχεται να βλέπουν οφέλη για τον εαυτό τους
Και αναφέρω το όνομα του Αλλάχ γνωστές ημέρες κατά τη διάρκεια των βοοειδών που έχει λάβει
για τους.
Έτσι τρώνε τους και τις ζωοτροφές της miserable και των φτωχών.
(Κοράνι ορίζει: 22 / 26-28)
Ο πέμπτος πυλώνας του Ισλάμ είναι το προσκύνημα. Ένας μουσουλμάνος που έχει τα μέσα έχει να
εκτελέσει το προσκύνημα, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Το προσκύνημα αποτελείται από μια
επίσκεψη στο το ιερό τζαμί στη Μέκκα/Σαουδική Αραβία και μερικές προσευχές[112] σε αυτό και σε
συγκεκριμένες θέσεις στις παρακείμενες περιοχές.
Στη Μέκκα, υπάρχουν σημειώματα υπενθύμισης που μας θυμίζουν τις ισχυρές σχέσεις μεταξύ
Αλλάχ και ορισμένα δούλους του. Η ανάμνηση αυτών των σχέσεων είναι πολύ χρήσιμη στη
βελτίωση μας συνείδηση σχετικά με Αλλάχ.
Πολλές από τις υπενθυμίσεις εκεί που μας υπενθυμίζουν του προφήτη Αβραάμ (ειρήνη να γιού) και
την οικογένειά του.
Προφήτης ο Αβραάμ (ειρήνη να γιού) έζησε πριν από χιλιάδες χρόνια. Καταδικάστηκε ο δασμός που
δηλώνει την ενότητα του Αλλάχ σε μια χώρα κυρίως ειδωλολατρική. Και έκανε το καθήκον του, έτσι
ώστε οι ηγεμόνες της χώρας του αποφάσισε να τον σκοτώσουν και πετώντας τον σε μια τεράστια
πυρκαγιά τόσο να τον τιμωρήσει και να δώσει σχετικά ένα μάθημα για τους οπαδούς του δυναμικού.
Ο Αβραάμ (ειρήνη να γιού) δεν άλλαξε ο τρόπος, αυτός δεν did ανταλλάξει οτιδήποτε με Αλλάχ ούτε
με αυτούς που ήθελε να σκοτώσει τον, και ο ίδιος αξιόπιστης στον Αλλάχ. Οι χάρακες ίδρυσε ένα
catapult, και τους έκαψαν μια τεράστια φωτιά και αυτοί τον πετούσε σε αυτό. Από την χάρη του
Αλλάχ, την πυρκαγιά μετέτρεψε σε μια πισίνα. Και ο προφήτης Αβραάμ (ειρήνη να γιού)
αποθηκεύτηκε.Αυτό ακριβώς catapult και αυτή πολύ πισίνα είναι σε Şanlıurfa/Turkiye και άνοιγμα
για να την επισκεφθείτε.

Αργότερα πήγε με τη σύζυγό του και τον μικρό γιο στη Μέκκα, όπου κανείς δεν ζούσε εκείνη την
εποχή. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε πηγή νερού. Πήγαν εκεί και έπρεπε να τους αφήσει εκεί. Αυτός
supplicated να Αλλάχ ότι αυτός θα προστατεύουν την οικογένειά του. Και υπέβαλε τη σύζυγό του
Αλλάχ και αυτή έμεινε εκεί με το παιδί της. Ο Αβραάμ (ειρήνη να γιού) αριστερά και αυτό ήταν μόνη
με το παιδί της. Αυτά είχε όλα πλήρως αξιόπιστη στον Αλλάχ. Για λίγο αυτή περπάτησαν εδώ και
εκεί για να βρείτε ορισμένα ύδατα. Στη συνέχεια, όταν ήρθε κοντά στο παιδί, είδε ότι από τη χρυσή
άμμο κοντά στο γιο της, ο Ισμαήλ (ειρήνη να γιού) εμφανίστηκαν κάποιες νερό. Ότι το νερό ήταν
ανταμοιβή για τους εμπιστοσύνη στον Αλλάχ και μια απάντηση για να τους supplications; και ότι το
νερό είναι σήμερα υπηρέτησαν σε αφθονία σε εκατομμύρια προσκυνητές. Οι προσκυνητές να
πατρίδες τους καθώς και ότι το νερό.
Αργότερα, ο Αβραάμ (ειρήνη να γιού) που ήρθα πίσω στην Μέκκα ίδρυσε κλασική Kaba, Ιερά τζαμί
στη Μέκκα, με τον γιο του ο Ισμαήλ (ειρήνη να γιού). Το τζαμί είναι μια κεντρική θέση για το Ισλάμ.
Κάθε μουσουλμάνος στον κόσμο κατά την εκτέλεση των καθημερινών προσευχών αντιμετωπίζει
αυτό το τζαμί; Ένας λόγος για αυτό κεντρική θέση είναι η διευκόλυνση της τάξης του τις προσευχές.
Αλλάχ δεν περιορίζεται από το χώρο ή θέση όπως εξηγείται κατά την μεταφορά με το παρακάτω
στίχο:
Και στον Αλλάχ ανήκει στην Ανατολή και τη Δύση. Έτσι όποτε ενεργοποιείτε [να], υπάρχει το
πρόσωπό του Αλλάχ. Πράγματι, ο Αλλάχ είναι σφαιρικός και γνωρίζοντας ότι.
(Κοράνι ορίζει: 2/115)
Στη Μέκκα, υπάρχουν πολλά άλλα σημειώματα υπενθύμισης που μας υπενθυμίζουν την
εμπιστοσύνη του Αβραάμ (ειρήνη να γιού) και την οικογένειά του στον Αλλάχ, και αγάπη και
πριμοδοτήσεων σε αυτά. Βλέπουμε τους το παράδειγμα της καθαρής και ειλικρινή σχέσης μεταξύ
του Αλλάχ και του λοιπού προσωπικού. Επειδή δεν υπήρχε κανείς για να τους οποίους ο Αβραάμ
(ειρήνη να γιού) και την οικογένειά του θα εμφανίσετε ή να αποδείξει τίποτα; και δεν υπήρχε
κανένας πλην Αλλάχ από τους οποίους ενδέχεται να ζητούν βοήθεια.
Και χιλιάδες χρόνια αργότερα, Μέκκα έγινε κατοικείται. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν γενικά
polytheists. Και σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) ήρθε στη ζωή
το 571 μ.χ.[113]. Και σε αυτόν και τους φίλους του, θα δούμε το παράδειγμα της ισχυρής σχέσης
μεταξύ του Αλλάχ και του λοιπού προσωπικού σε πολλές διαστάσεις. Σε κάθε θέση που
επισκεπτόμαστε στη διάρκεια προσκύνημα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να υπενθυμίσουμε εν
προκειμένω.
Ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον μέσα σε δύσκολες
συνθήκες. Είχε χάσει τον πατέρα του πριν ακόμα γεννήθηκε και έχασε τη μητέρα του όταν ήταν 6
ετών. Δεν πήγε σε κάθε σχολείο. ήξερε γραφή ούτε ανάγνωση. Αλλά ήταν ένα πρόσωπο πολύ
υψηλή ηθική. Πριν ακόμα messengership ήρθε, αυτός ήταν παρατσούκλι ως αξιόπιστες.
Στην ηλικία των σαράντα, έλαβε τις πρώτες αποκαλύψεις από Αλλάχ μέσω της αποκάλυψης Άγγελος
Γαβριήλ (ειρήνη θα γιού), σε μια σπηλιά σε βουνό. Με το συγκλονιστικό επιπτώσεων από τις πρώτες
αποκαλύψεις πήγε σπίτι trembling και η αίσθηση πολύ κρύο. Είπε στη σύζυγό του «καλύψει μου,
καλύπτει μου!» και τη σύζυγό του που καλύπτονται σε αυτόν. Είπε στη σύζυγό του ότι αυτός
φοβόταν. Της απάντησε: αποτελεί «Αλλάχ θα ποτέ όνειδος σας. Μπορείτε να διατηρήσετε καλές

σχέσεις με θρέψει σας; σας φέρει το βάρος των ασθενών, Μπορείτε να βοηθήσετε τους φτωχούς
και τους ενδεείς; σας ψυχαγωγήσει τους προσκεκλημένους και αντέξει στερήσεις στη διαδρομή του
αληθές».
Όταν τελείωσε τον αντίκτυπο από την πρώτη αποκάλυψη, είπε το τι συνέβη. Και τη σύζυγό του πήρε
μαζί σε μια χριστιανική εκφυλισμό. Του είπε τι συνέβη.Η χριστιανική πρόσωπο είπε ότι αυτό ήταν το
ίδιο πνεύμα που ήρθε στο Μωυσή (ειρήνη θα γιού), και θα ήθελε να ζήσει το χρόνο όταν ο λαός θα
αποδειχθούν αυτόν. Ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) ρώτησε αν ο λαός θα αποδειχθούν
αυτόν. Είπε ναι, και ότι όποιος ήρθε με κάτι παρόμοιο με ό, τι φέρνει είχε υποστεί επεξεργασία με
εχθρότητα; και ότι εάν θα ήταν ζωντανός μέχρι εκείνη την ημέρα, τότε αυτός θα τον υποστηρίξουμε
θερμά.
Πράγματι ήταν ένα τεράστιο έργο. Φανταστείτε 1400 χρόνια, η μέση της ερήμου, ανθρώπους να
προσκυνήσω idols, όπου δεν υπάρχει καμία αποτελεσματική νομοθεσία, δεν αξιόπιστων νόμων. Και
φέρει ή να μεταδώσει ένα μήνυμα το οποίο είναι απολύτως αντίθετη με τις πεποιθήσεις, τις
συμπεριφορές, την οικονομική τάξη και η πολιτική της Κοινότητας σας. Αυτό είναι σχεδόν ίσο με
αυτοκτονία. Ωστόσο, Αλλάχ του είπε ότι αυτός θα τον προστατεύει από την ανθρωπότητα. Και
πράγματι, βλέπουμε όμως ότι ο προφήτης Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) ήταν καθήκον σε πιο
αδύναμους και πιο δύσκολη φάση του Ισλάμ, πέθανε από φυσικό θάνατο.Αλλά, για παράδειγμα,
ορισμένα από τα ακόλουθα ηγέτες μετά προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) σκοτώθηκαν.
Με τις αποκαλύψεις κλήθηκε να δηλώνει την ενότητα του Αλλάχ στην ανθρωπότητα.
Το disbelievers δεν νοιάζονται πολύ στην αρχή. Αλλά οι στίχοι ήταν πολύ ισχυρή, αυτοί αναφέρει ότι
οι θεοί που λατρευόταν ο λαός δεν ήταν σε θέση να δείτε, να ακούσετε, να δημιουργήσετε, να κάνει
κάθε καλή ή κακή. Αλλά την πολιτική, τους κανόνες, η οικονομία της εποχής εκείνης ήταν όλα
βασίζονται polytheism.
Στη συνέχεια, οι ηγέτες της Μέκκα άρχισαν να αναζητούν τρόπους για να σταματήσει τον. Τους
πρόσφερε χρήματα, τους πρόσφερε να παντρευτεί τον με τις πιο όμορφες γυναίκες του εκείνη την
εποχή και τους πρόσφερε κάποια ηγεσία αντάλλαγμα για την αλλαγή ή διακοπή της δήλωσης της
αποκάλυψης. Αλλά ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) είπε ότι θα μπορούσε να μην
αλλάξετε, ή σταματήσει την παράδοση του μηνύματος, όπως πίστευε ότι ήταν από Αλλάχ.
Μετά από αυτό, οι ηγέτες της κοινότητάς του και άλλα disbelievers άρχισε να χρησιμοποιήσουμε
δύναμη για να σταματήσει ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) και τους φίλους του. Αυτοί
βασανίζονται, τους μποϊκόταραν, τους προσβεβλημένος, σκότωσαν και έκαναν ό, τι μπορούσαν για
να σταματήσει το Ισλάμ.
Σε κάποια φάση, Αλλάχ επιτρέπονται οι μουσουλμάνοι να μεταναστεύουν από τη Μέκκα στη
Μεδίνα, που είναι μια πόλη, περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά από τη Μέκκα. Οι περισσότεροι
μουσουλμάνων μετανάστευσαν, και εκ των υστέρων, διασφαλίζοντας ότι τους είχαν έρθει με
ασφάλεια ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) μετανάστευσε επίσης με ένα από τους φίλους
του. Φανταστείτε ότι και οι δύο ταξίδεψε μέσα από την έρημο και 1400 χρόνια, πίσω από τους
έντονα διατεθειμένοι να σκοτώσουν τους ανθρώπους. Μεγάλες ανταμοιβές ήταν προσφέρεται για
όποιον θα τον φέρει νεκροί ή ζωντανοί. Αλλά κάθε φορά που επρόκειτο να σκοτώσει αυτόν, σώθηκε
ως εκ θαύματος, σύμφωνα με την εγγύηση του Αλλάχ.

Στην Medina επίσης οι πιστοί δέχτηκαν επίθεση από το disbelievers πολλές φορές. Αλλά το Ισλάμ
εκεί μεγάλωσε με ταχύτητα. Μεταξύ εκείνων που θα αποδεχθεί το Ισλάμ ήταν πολλοί Εβραίοι και
Χριστιανοί που αναμένεται μια σημαντική messenger για να προέρχονται από αυτήν την περιοχή
και οι οποίοι είδαν τα σημάδια της messengership του, ο τρόπος που επέδειξε ο Προφήτης
Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) και πολλά θαύματα. Μερικά χρόνια αργότερα, οι μουσουλμάνοι ο
αριθμός του disbelievers στη Μέκκα και μουσουλμάνοι κατέλαβαν Μέκκα στην ηγεσία του προφήτη
Μωάμεθ (ειρήνη θα γιού), χωρίς να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε αντίσταση, όπως υπήρχε μεγάλη
διαφορά μεταξύ των εξουσιών τους. Και ο προφήτης Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) διευθύνουν
παρέγραψαν το disbelievers, οι οποίοι βασανίστηκαν, προσβεβλημένος, προσπάθησε να σκοτώσει
αυτόν και τους φίλους του, και ποιος έκανε έφοδο των ιδιοτήτων τους.
Ισλάμ εξαπλωθεί γρήγορα και ο προφήτης Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) και τους φίλους του είχαν ένα
υψηλό όνομα στην ιστορία και αυτή τη στιγμή.Εμπιστεύτηκαν στον Αλλάχ, και κέρδισαν την
μεγαλύτερη επιτυχία, όπως έκαναν ο Αβραάμ (ειρήνη να γιού).
Έτσι στο προσκύνημα, βλέπουμε τις υπενθυμίσεις όλων καθώς και εκείνες.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με το προσκύνημα είναι η παραμονή στον Αραφάτ.
Σχεδόν 25 χιλιόμετρα μακριά από τη Μέκκα είναι ένα σημείο που ονομάζεται Αραφάτ. Πρόκειται
για μια ανοιχτή περιοχή στην έρημο χωρίς οποιαδήποτε κτίρια. Τον τόπο αυτόν και πιστεύεται ότι
είναι ο τόπος όπου Adam και παραμονή (ειρήνη να παθαίνουμε) συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε
αυτή τη γη. Τώρα, κάθε χρόνο, σχετικά με μια ορισμένων ημέρα 4 ή 5 εκατομμύρια άτομα
συναντιούνται στον τόπο αυτό, μαύρο, λευκό, φτωχούς, πλούσια, παλιά, μικρά...; κάθε είδους
ανθρώπους.
Σκεφτείτε, το grand-grand-grand... τα παιδιά του πολύ πρώτος άνδρας και γυναίκα συνάντηση όπου
συνάντησε πολύ πρώτα οι γονείς τους. Και είναι δύσκολο εκεί να διακρίνει τους πλούσιους από
τους φτωχούς; το αφεντικό του εργαζομένου... Κάθε άνθρωπος φοράει λευκές πετσέτες, κάθε
γυναίκα φοράει ρούχα απλά, όλος ο κόσμος παραμένει κάτω από απλές τέντες. Δεν υπάρχει τίποτα
ακόμη και κοντά σε αυτό το συμβάν σε αυτόν τον κόσμο ως ένα παράδειγμα ανθρώπινης
αδελφοσύνης και ένα Μπλουτζίν για τέσσερις.
Ως επί το πλείστον το προσκύνημα αφήνει αξέχαστες και αταίριαστες εντυπώσεις και συναισθήματα
για το υπόλοιπο της ζωής του προσκυνητή. Σύμφωνα με την εμπειρία μου πουθενά αλλού ένα
μπορεί να νιώθουν ανθρώπινη αδελφοσύνης και ένα Μπλουτζίν για τέσσερις, όπως στο
προσκύνημα.
Έτσι παραπάνω, εμείς έχουμε συνοψίζονται οι πέντε πυλώνες του Ισλάμ: Η μαρτυρία, την
καθημερινή προσευχή, τα τακτικά ελεημοσύνη, η νηστεία, το προσκύνημα.
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ΤΑ ΜΈΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΊΑ

Το πρόσωπο που είναι προσεκτική και ευγνώμονες θα αναζητήσει την πηγή του τα δισεκατομμύρια
των ευνοεί την δεδομένη μας και τους λόγους για τους[114]. Τότε αυτός θα βρείτε τα άτομα που θα
προσκαλέσετε στη δημιουργό και στο έλεος του, δηλαδή οι αγγελιοφόροι του Αλλάχ ως Αβραάμ,
τον Μωυσή, ο Ιησούς-Χριστός, Μωάμεθ... (Ειρήνη να τους). Και αυτός θα ακούσετε τα μηνύματά
τους. Με την παρακάτω στροφή υπάρχουν σχετικές δηλώσεις των πιστών κάποια:

«Τον Κύριό μας, όντως έχουμε ακούσει καλούντα καλώντας στην πίστη, [λένε],
«Πιστεύουμε ο Λόρδος σας», και έχουν πιστεύαμε.
Τον Κύριό μας, τόσο μας συγχωρήσουν αμαρτίες μας και κατάργηση από εμάς τα παραπτώματά μας
και μας αναγκάζουν να πεθάνει μαζί ο δίκαιος.»
(Κοράνι ορίζει: 3/193)
Και τότε αυτός θα κάνει «επιλογή» να ακολουθήσουν οι αγγελιαφόροι ή όχι. Έτσι αυτός μπορεί να
εισαγάγετε τη διαδρομή του Ισλάμ και να πιστεύουν στα βασικά του σημεία της αλήθειας. Κατά
συνέπεια, με της καθοδήγησης που παρέχεται από Αλλάχ θα πρέπει να κάνουν καλές πράξεις, έτσι
ώστε αυτός μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω σχετικά με τις τιμές που απαιτεί Αλλάχ. Όσο
περισσότερο αυτός των εν λόγω τιμών περισσότερος εντόπιος θα αισθάνεται η γειτνίαση του Αλλάχ,
ο Αλλάχ περισσότερες, θα χαρούν μαζί του. και ο Αλλάχ θα τον κάνει να ικανοποιημένος με τον
ευνοεί την είχε προετοιμάσει για δούλους του δίκαιοι. Έτσι αυτός θα φθάσουν ικανοποίηση
αλήθεια και μόνιμο σε αυτόν τον κόσμο και με την κατωτέρω.
Έτσι, προκειμένου να προχωρήσουμε προς το στόχο αυτό, χρειάζεται να νοιάζονται για αυτές τις
τιμές, να πιστεύουν στον του Άρχοντα και η αλήθεια και να κάνουν καλές πράξεις. Όλους όσους
θεωρούνται υπό την έννοια της «που εξυπηρετούν Αλλάχ» αναφέρεται στην οι παρακάτω στίχοι:
Σας (και μόνο) μας εξυπηρετούν; Σας (και μόνο) ζητάμε βοήθεια.
(Κοράνι ορίζει: 1/5)

Και εγώ δεν δημιουργήσει το jinn και της ανθρωπότητας εκτός από το να υπηρετούν Me.
(Κοράνι ορίζει: 51/56)
Και ως συνέπεια αυτές μία μπορεί να φτάσει η θεϊκή αγάπη όπως αναφέρεται στην το παρακάτω
στίχο:
Όσοι πιστεύουν και να κάνουν καλές πράξεις,
Για αυτά τα Beneficent σίγουρα θα επιφέρει αγάπη.
(Κοράνι ορίζει: 19/96)
Και για να επιτύχουν αυτούς, χρειάζεται ένα υγιές λογική, ένα ισχυρό χαρακτήρα, τη βοήθεια του
Αλλάχ, επιμονή να περνούν τις απαραίτητες προσπάθειες, μας σχολές όπως βλέπουμε και την
ακρόαση, την προφανή γεγονότα τα οποία παρατηρούμε, τα μηνύματα του δημιουργός μας, και μας
καθαρό αρχικό κωδικούς.Αυτά θα εξηγήσει τα εξής. Χωρίς τη χρήση αυτών ως ένα βαθμό μία δεν
μπορεί να είναι επιτυχής. Πρέπει να ξέρουμε τους έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορίσουμε αν μας
τύχει τους αποτελεσματικά. Αυτός είναι ένας από τους λόγους γιατί Αλλάχ κάνει αναφορά σε αυτά
σε πολλούς στίχους στο το Κοράνι ορίζει.
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ΛΟΓΙΚΉ

(O Μωάμεθ), να πω,
«Πρόκειται για δρόμο μου. Εγώ και οι οπαδοί μου καλέσει να Αλλάχ με σωστή κατανόηση.
Αλλάχ είναι περισσότεροι Glorious.
Και δεν είμαι από εκείνους που συσχετίζουν άλλους μαζί του.»
(Κοράνι ορίζει: 12/108)
Μια ισχυρή λογική θα οδηγήσουν σε Αλλάχ. Ωστόσο, η λογική είναι κάτω από την επίδραση
ορισμένων προσόντων. Μια ισχυρή λογική απαιτεί απαλλαγμένα από προκαταλήψεις, απαιτεί καλή
γνώση, ήχου χαρακτήρα, προσπάθειες για την αιτιολογία, προσεκτική παρατήρηση και η φροντίδα
για την αλήθεια.Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα από το Κοράνι ορίζει όπου Αλλάχ κάνει αναφορά
σε μερικά από αυτά τα στοιχεία:
[Είναι] μια αποκάλυψη από το Beneficent, το Merciful.
Ένα βιβλίο των οποίων στίχοι έχουν ήδη λεπτομερείς, ένα αραβικό Κοράνι ορίζει για έναν λαό που
γνωρίζουν,
Ως εκείνον που προσφέρει μια καλή tidings και μια warner- αλλά οι περισσότεροι στρέψουν, έτσι
ώστε δεν μπορούν να ακούσουν.
Και λένε, «καρδιές μας είναι εντός δαπέδων από εκείνη στην οποία σας, μας καλούν στα αυτιά μας
είναι κώφωση και μεταξύ μας και σας είναι ένα διαμέρισμα, τόσο εργασία• Πράγματι, εμείς
δουλεύουμε.»
(Κοράνι ορίζει: 41/2-5)

Η αλαζονική ηγέτες από του έθνους ζήτησε καταπιεσμένων μεταξύ αυτών που πίστευαν: «Αν
πιστεύετε ότι Σαλέχ είναι ένας αγγελιοφόρος από τον κύριό του;» Απάντησαν: «πράγματι
πιστεύουμε στην την αποκάλυψη, με το οποίο του έχει σταλεί.»
Όσοι ήταν αλαζονική είπε: «Σίγουρα είμαστε disbelievers σε αυτό που πιστεύετε.»
(Κοράνι ορίζει: 7/75-76)

Είναι εκείνος [όχι καλύτερο] απαντά σε απελπιστική εκείνη όταν καλεί τον και καταργεί το κακό και
σας κάνει κληρονόμοι της γης; Υπάρχει μια θεότητα με Αλλάχ; Κάπως δηλώνουν!
(Κοράνι ορίζει: 27/62)
Σε άλλα μέρη αυτού του βιβλίου, μας εξήγησε τον τρόπο και τα παραδείγματα του σκεπτικό
σύμφωνα με το Κοράνι ορίζει.
6.2

ΉΧΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Την ημέρα όταν υπάρχει θα δεν πλούτου όφελος [] ή τα παιδιά,
Εκτός από αυτόν που έρχεται να Αλλάχ με μια καθαρή καρδιά,
(Κοράνι ορίζει: 26/88-89)

Και πράγματι, (O Μωάμεθ) είστε μεγάλη ηθική χαρακτήρα.
(Κοράνι ορίζει: 68/4)

Σίγουρα υπήρξε για σας με το Messenger του Αλλάχ μια εξαιρετική μοτίβο για κανέναν ελπίδα των
οποίων είναι στον Αλλάχ και την τελευταία ημέρα και ποιος θυμάται Αλλάχ συχνά.
(Κοράνι ορίζει: 33:21)
Κάθε πρόσωπο θα κάνει μια επιλογή όσον αφορά τις πεποιθήσεις. Η επιλογή αυτή θα
αντικατοπτρίζουν επίσης προσωπικότητα κάθε ατόμου:
Αυτόν τον κόσμο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην εξαναγκάζεται κανείς να πιστεύει ή να
δυσπιστείτε. Όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι, πεποίθησή του δεν έγιναν απόλυτα ορατές
απαιτείται:
Αυτό είναι το βιβλίο για το οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία, καθοδήγηση για οι δίκαιοι,
Όσοι πιστεύουμε σε του δεν έγιναν απόλυτα ορατές, καταρτίζει προσευχή, και περνούν έξω από ό,
τι μας προσέφεραν για αυτούς,
(Κοράνι ορίζει: 2/2-3)
Όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο, είχε Αλλάχ θέληση, που θα μπορούσαν να έχουν έκανε
όλοι μέλος της μόλις μία ομοιογενή Κοινότητα:
Είχε Αλλάχ θέληση, θα είχε καταστήσει σας ένα έθνος [ενώνει η θρησκεία], αλλά [σκόπευε] να
ελέγξετε σας σε ό, τι έχει δώσει εσείς; έτσι Κούρσα για [όλοι ότι είναι] καλή. Αλλάχ είναι επιστροφή
σας όλοι μαζί, και στη συνέχεια αυτός θα ενημερώσει σας σχετικά με αυτό που χρησιμοποιήσατε
για να διαφέρουν.
(Κοράνι ορίζει: 5/48)
Αλλά το περιβάλλον μας με το ορατό και το δεν έγιναν απόλυτα ορατές και μας αναπηρία να
συλλάβουν και να δείτε το δεν έγιναν απόλυτα ορατές επιτρέπει σε κάθε άτομο να διαμορφώσει
του πεποιθήσεων ή τρίβουν ανάλογα με τον χαρακτήρα και τιμές μαζί με την λογική του. Με τον
τρόπο αυτό καταλήγει αντικειμενικά μόνο με ποιος και τι είμαστε, χωρίς να υποχρεωθούν. Για
παράδειγμα, οι thankfulness δεν είναι σε αρμονία με τις επωφελείται από όλες τις χάρες στο παρόν
σύμπαν και στη συνέχεια δεν σκεφτόμαστε όλα αυτά από πού προέρχονται. Και ένα πρόσωπο που
πραγματικά νοιάζεται για thankfulness θα έχουν δυσκολία να μην ευχαριστήσω για όλες αυτές τις

χάρες. Και αν αυτός δεν ευχαριστώ, θα πιθανόν αισθάνεται δυσαρεστημένος[115]. Έτσι μας λογικές
είναι φυσικά υπό την πίεση της μας προσωπικότητες[116].
Ως εκ τούτου, στο Ισλάμ, η ελευθερία επιλογής κάποιου πεποίθηση είναι πολύ σημαντικό.
Υπάρχουν σαφείς αναφορές σε αυτό σε οι παρακάτω στίχοι:
Πρέπει να υπάρχει καμία εξαναγκασμός στη θρησκεία.
Η σωστή πορεία έχει καταστεί σαφές από το λάθος.
Έτσι όποιος απορρίπτει το κακό και πιστεύει στον Αλλάχ έχει αντιληφθεί την πιο αξιόπιστη κράτημα
με καμία αλλαγή σε αυτό.
Και ο Αλλάχ είναι ακρόαση και Knowing.
(Κοράνι ορίζει: 2/256)

Πράγματι, μας εμπνέονται αυτόν τον τρόπο, αυτός είναι ευγνώμων ή είναι αυτός αχαριστία.
(Κοράνι ορίζει: 76/3)

Και να πω, «η αλήθεια είναι από το Λόρδο σας, έτσι όποιος διαθήκες ας τον πιστέψουμε; και όποιος
διαθήκες τον άφησε δυσπιστείτε.»
(Κοράνι ορίζει: 18/29)

Λένε, «O ανθρωπότητα, η αλήθεια έχει προέλθει σας από Λόρδος σας, οπότε όποιος είναι
καθοδηγούμενη καθοδηγείται μόνο [όφελος] την ψυχή του, και όποιος πηγαίνει δρόμους μόνο πάει
λάθος [παραβιάζοντας] εναντίον. Και δεν είμαι πάνω από σας μια διαχείριση.»
(Κοράνι ορίζει: 10/108)
Σε πολλές περιπτώσεις, μια disbeliever δεν θα το πίστευα ακόμα και αν είδε την φαινομενική
θαύματα; εκτός και αν αυτός είναι αναγκασμένοι να πιστεύουμε.Αλλά αν είναι υποχρεωμένος να
πιστεύουμε, αυτό θα ήταν μια πραγματική πίστη, ούτε μια ειλικρινή αναγνώριση της αλήθειας.
Ξανά στο παρελθόν επίσης έδειξε ότι ακόμα και αν υπάρχουν εμφανή θαύματα, ένα πρόσωπο δεν
πιστεύω αν αυτός δεν είναι apt με την προσωπικότητά του να πιστέψουμε ή να γίνουν αποδεκτά
από Αλλάχ[117]. Το παρακάτω στίχο δηλώνει αυτό:
Και ακόμα και αν μας είχε στείλει προς τα κάτω τους οι άγγελοι [με το μήνυμα] και οι νεκροί μίλησε
με τους [του] και συγκεντρώσαμε από κοινού κάθε [δημιουργήθηκε] πράγμα μπροστά τους, δεν θα
πιστεύουν εκτός αν πρέπει θα Αλλάχ. Αλλά οι περισσότεροι από τους, [που], είναι ανίδεοι.
(Κοράνι ορίζει: 6/111)
Θαύματα θα αυξηθεί η ευθύνη του λαού, ενώ δεν επηρεάζουν πολύ τους πεποιθήσεων.

6.3

ΤΗ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ

Δεν αρκεί Αλλάχ για τον υπάλληλο;
(Κοράνι ορίζει: 39/36)

«Και η επιτυχία μου δεν είναι, αλλά μέσω του Αλλάχ.
Γιού μου έχουν στηρίχθηκε και να τον επιστρέψω.»
(Κοράνι ορίζει: 11/88)

Αλλά Αλλάχ είναι προστάτης σας,
Και αυτός είναι ο καλύτερος των βοηθών.
(Κοράνι ορίζει: 3/150)
Τη βοήθεια του Αλλάχ είναι σημαντική τόσο για τους πιστούς και disbelievers. Οι πιστοί χρειάζονται
έτσι ώστε η πίστη τους είναι μια πραγματική πεποίθηση, ότι μπορούν να τηρούν, ότι αυτό μπορεί να
είναι αποδεκτή από Αλλάχ, και ότι μπορούν να κάνουν καλές πράξεις, που είναι αποδεκτοί από
Αλλάχ. Και το disbelievers έτσι ώστε να τους μπορεί να κατευθύνεται προς τη διαδρομή του Ισλάμ.
Και προκειμένου να επικαλεστεί τη βοήθεια του Αλλάχ, δύο πρέπει να έχουν ορισμένες τιμές
καθολικής και θεία που απαιτούνται στα Αλλάχ.
Όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο, καλές πράξεις βοήθεια μας επικαλούνται το έλεος του
Αλλάχ:
Πράγματι, το έλεος του Αλλάχ είναι πλησίον του doers καλό.
(Κοράνι ορίζει: 7/56)
Ως άνθρωπος μας στόχο και τη ευθύνη είναι μεγάλη. Αλλά έχουμε αδυναμίες. Για παράδειγμα οι
γνώσεις μας είναι περιορισμένος: μία μπορεί να ξέρουν κάτι για δεκαετίες με συγκεκριμένο τρόπο
και στη συνέχεια να αντιλαμβάνονται ότι ήταν σαφώς λάθος. Στη συνέχεια, πώς μπορούμε να
ελπίζουμε για την επιτυχή όσον αφορά την πεποίθηση και καλές πράξεις; Από την άλλη πλευρά, ό,
τι κάνουμε για Αλλάχ, δεν μπορούμε να πληρώνουμε για την εκδούλευση που είναι πάρα πολλά και
πολύ μεγάλο. Ωστόσο δύσκολα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, μπορεί να
κάνουμε λάθη και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος είναι ανεπιτυχής και τις συνέπειες της αποτυχίας είναι
μεγάλα. Ως εκ τούτου, έχουμε να διαχειριστούμε καλά αυτούς τους κινδύνους. Πώς το
καταφέρουμε;
Το ουσιαστικό τρόπο για να είναι επιτυχής όσον αφορά την πεποίθηση και καλές πράξεις και τη
διαχείριση του κινδύνου που αναφέρεται παραπάνω είναι η εμπιστοσύνη το έλεος του Αλλάχ, να
ζητούν τη βοήθειά του και να ακολουθήστε τις οδηγίες του. Με τη βοήθειά μας καλές προθέσεις και
με ειλικρίνεια για Αλλάχ μπορεί να βελτιωθεί και μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Αλλάχ μας διδάσκει στο παρακάτω ο στίχος, ότι ένα μείζον εμπόδιο που μπορεί να μας εμποδίσει να
ζητούν τη βοήθειά του είναι αλαζονεία μας και ότι χρειαζόμαστε ταπεινοφροσύνη, έτσι ώστε να
μπορεί να ζητάμε καταλλήλως για τη βοήθειά του:
Και αναζητούν βοήθεια μέσω υπομονή και προσευχή, και πράγματι, είναι δύσκολο εκτός από τα
ταπεινά Πειθήνιες [να Αλλάχ].
(Κοράνι ορίζει: 2/45)
Στην αρχή το Κοράνι ορίζει ακριβώς υπάρχει ένα κεφάλαιο που ονομάζεται το «άνοιγμα». Αυτό το
κεφάλαιο είναι μια ειδική προσευχή που μας δόθηκε από Αλλάχ. Στη μέση αυτού του κεφαλαίου
δεν υπάρχει αυτός ο στίχος:
«Σας υπηρετούμε και σας ζητάμε βοήθεια.»
(Κοράνι ορίζει: 1/5)
Αυτό το κεφάλαιο, και ως εκ τούτου, αυτός ο στίχος έχει να είναι όρκο πολλές φορές κάθε μέρα από
το μουσουλμάνοι, ακόμα και από τα πιο καλά πληροφορημένος. Έτσι είναι σημαντικό να ζητήσουμε
τη βοήθεια του Αλλάχ κατά όλη μας τη ζωή.
Κάποτε ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) είπαν οι φίλοι του που κανένας μεμονωμένα
έργα ποτέ θα κάνει να τον παράδεισο. Είπαν: «Ούτε καν εσάς, O αγγελιοφόρος του Αλλάχ;» Είπε:
«όχι, ούτε καν μου, εκτός αν Αλλάχ showers μου με το έλεος του. Έτσι πρέπει να δοκιμάσετε να
είναι κοντά στο τελειότητα. Και κανείς δεν πρέπει να επιθυμούν για θάνατο. Αυτός είναι είτε κάνουν
καλά έργα έτσι περισσότερα από ότι θα κάνει, ή κάνει λάθος οπότε αυτός μπορεί να
μετανοήσουν.»[118]
Ζητούν την βοήθεια του Αλλάχ είναι πολύ εγγενή μας, είναι πολύ φυσικό και είναι πολύ λογικό. Ας
υποθέσουμε ότι σας έχουν κλειδωθεί, σε χώρο όπου υπάρχει καθόλου τροφή, κανένα ποτό και
καθόλου φως. Χρειαστεί να βγει έξω, επειγόντως, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος έξω. Έτσι,
ακόμη και αν δεν γνωρίζετε εάν υπάρχει κάποιος έξω, πρέπει να καλέσετε για βοήθεια.
Έτσι, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ζητούν τη βοήθεια της αλήθειας να είναι επιτυχή.
Και όπως είπε ο παρακάτω στίχος, Αλλάχ είναι κοντά; και υπόσχεται να ανταποκριθεί μας ειλικρινή
supplications:
Και όταν μου δημοσίους υπαλλήλους σας παρακαλέσω (O Μωάμεθ), όσον αφορά εμένα,
Πράγματι, είμαι κοντά.
Θα απαντήσω στην επίκληση του ο αιτούντας έλαβε όταν αυτός καλεί Me. Λοιπόν ας μου απαντήσει
(από υπακοή) και κατά τη γνώμη μου ότι αυτοί μπορούν να [δικαίως] καθοδηγούμενη.
(Κοράνι ορίζει: 2/186)
Ως εκ τούτου, την αποδοχή και την βοήθεια του Αλλάχ αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την
επιτυχία. Αυτοί είναι κοντά σε εκείνοι που έχουν ένα ορισμένο βαθμό ειλικρίνεια, ταπεινοφροσύνη,
thankfulness και άλλα θετικές προσόντα που αναφέρονται στην το Κοράνι ορίζει. Ωστόσο, δεν

φτάνουν όσο εκείνοι που δεν λόγο ορισμένα άτομα ή τα άτομα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του
τις επιθυμίες τους βραχυπρόθεσμα, όπως εξηγείται στο παρακάτω:
Δεν πρόκειται για μια ψυχή να πιστεύουμε εκτός από την άδεια του Αλλάχ και αυτός θα
τοποθετήσει defilement σε εκείνους που δεν θα χρησιμοποιήσει το λόγο.
(Κοράνι ορίζει: 10/100)

Αλλά όσοι [ευχαρίστως] ανοίξτε τα Στήθη τους να τρίβουν, τους είναι οργή από Αλλάχ και για τους
είναι μια μεγάλη τιμωρία;
Αυτό είναι γιατί προτιμούσαν το κοσμικούς ζωής πάνω από τα κατωτέρω και το Αλλάχ οδηγός δεν
τον disbelieving λαό.
(Κοράνι ορίζει: 16/106-107)
Ενώ ένα άτομο είναι υπό την επήρεια του επιθυμίες βραχυπρόθεσμα, και ποτέ δεν ζητάει τη
βοήθεια του Αλλάχ, την αλήθεια, δεν είναι δυνατόν για να επωφεληθεί από σημάδια ούτε
προειδοποιήσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή η πίστη δεν είναι μόνο θέμα λογικής, αλλά επίσης ένα
ζήτημα δικαιοσύνης, thankfulness, carefulness, όραμα... Υπάρχει μια αναφορά σε αυτό το γεγονός
οι παρακάτω στίχοι:
Ενδείξεις και προειδοποιήσεις δεν επωφελούνται εκείνοι που δεν πιστεύουν.
(Κοράνι ορίζει: 10/101)

O η ανθρωπότητα, αδικία σας είναι μόνο εναντίον κι εσείς, [που απλώς] την απόλαυση της ζωής
κοσμικούς.
Στη συνέχεια μας είναι σας απόδοση,
Και θα σας ενημερώνουμε από αυτά που χρησιμοποιήσατε για να το κάνετε.
(Κοράνι ορίζει: 10/23)
Κανείς δεν πρέπει να αποθαρρυνθούμε από Αλλάχ όπως όλοι μας υπόκεινται στις αμαρτίες και
λάθη. Kανείς δεν πρέπει να ορισμένων κατά τα αρνητικά πράγματα που μπορούν να προέρχονται
από αυτόν. Ένας μουσουλμάνος πρέπει να υιοθετήσει η μέση οδός, έτσι ώστε το αποτέλεσμα
μπορεί να είναι θετική.Υπάρχει μία αναφορά σε αυτά τα περιστατικά κατά τα παρακάτω στίχους:
«Πράγματι, κανένας despairs ανακούφιση από Αλλάχ εκτός του disbelieving λαού.»
(Κοράνι ορίζει: 12/87)

Στη συνέχεια did αισθάνονται ασφαλείς από το σχέδιο του Αλλάχ; Αλλά κανείς δεν αισθάνεται
ασφαλής από το σχέδιο του Αλλάχ, εκτός από τους ανθρώπους που χάνουν.

(Κοράνι ορίζει: 7/99)
Ως εκ τούτου, όλοι πρέπει να είναι σε κατάσταση ζητά τη βοήθειά του.
6.4

ΟΙ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΈΣ ΜΑΣ & ΕΠΙΜΟΝΉ

Έχουμε να εγκαταλείψουν την βραχυπρόθεσμη χαρές και χαμηλό επίπεδο στόχων και επιθυμιών
πέρα από νόμιμες επίπεδα, προκειμένου να επιτευχθεί οριστική πλήρους ικανοποίησης και υψηλού
επιπέδου και μακροπρόθεσμοι στόχοι εδώ και καιρό. Ένας μουσουλμάνος έχει να ξυπνήσει όταν
είναι ακόμη σκοτεινή, αντί να κοιμάσαι, προκειμένου να είναι μαζί με τον άρχοντα. Έχει να δώσει
μέρος των χρημάτων του στους ενδεείς, έτσι ώστε να μπορεί αυτός να πάρετε τη χαρά του Αλλάχ.
Πρέπει να αποφεύγουν να καταναλώνουν αλκοόλ, έτσι ώστε να μπορεί αυτός να υπακούν Αλλάχ και
έτσι ώστε να μπορεί αυτός να διατηρήσετε την υγεία του. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα χαρές και
πόνους περνάμε και τα μακροπρόθεσμα μεγαλύτερο στόχους θα επιτευχθεί εάν είμαστε αρκετά
δυνατοί. Για το σκοπό αυτό, θα έπρεπε να ξοδεύουμε προσπάθειες, και με αυτόν τον τρόπο
μπορούμε να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας από άποψη προσόντων που Αλλάχ αγαπά. Για να
συνεχίσετε σε αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται υπομονή και επιμονή, επειδή ορισμένες φορές
ενδέχεται να βλάψουν τη σύγκρουση μεταξύ τους όρους βραχυπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη
βραχυπρόθεσμα. Αυτό αναφέρεται στην το παρακάτω στίχο:
Και επιμείνετε [119], διότι πράγματι, Αλλάχ δεν επιτρέπει να χαθεί η ανταμοιβή όσων κάνει καλό.
(Κοράνι ορίζει: 11/115)
Καλά νέα είναι ότι ανθρώπινα όντα μόνο υποχρεούνται να δαπανούν προσπάθειες που είναι σε
θέση να. Αλλάχ λέει το Κοράνι ορίζει:
Αλλάχ δεν χρεώνουν ψυχή πέρα των δυνατοτήτων του.
(Κοράνι ορίζει: 2/286)
Έτσι, ενώ για παράδειγμα κάποιος έχει αρκετά χρήματα για να μεταβείτε στη pilgrimage, δεν είναι
αμαρτία για να μην να πάει για προσκύνημα. Έτσι, ανθρώπινα όντα έχουν κανένα επιχείρημα
εναντίον Αλλάχ για τις απαιτήσεις που δεν το κάνουν παρόλο που κατάφεραν να κάνουν.
Και όποια και αν είναι ανθρώπινα όντα που κάνουν τηρώντας Αλλάχ είναι τελικά χρήσιμο για τους.
Αλλάχ αναφέρει τα εξής:
Αλλάχ προτίθεται για ευκολία σας, και δεν προτίθεται για σας κακουχίες.
(Κοράνι ορίζει: 2/185)
Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειές μας πρέπει να είναι ειλικρινείς. Οι προσπάθειές μας πρέπει
να είναι με το γκολ του γρήγορα η χαρά του Αλλάχ, όχι για παρουσίαση σε άλλους. Με το παρακάτω
στίχους Αλλάχ μας λέει αυτό το γεγονός:
Ουαί τόσο για αυτούς που προσεύχονται, [αλλά] ποιοι είναι αδιαφορώντας προσευχής τους;
Όσοι κάνουν εμφάνιση και να αρνείται να βοηθήσει τους ενδεείς.
(Κοράνι ορίζει: 107/4-7)

Πράγματι, οι υποκριτές θα στα χαμηλότερα βάθη της πυρκαγιάς και ποτέ δεν θα μπορείτε να βρείτε
τους ένα βοηθό.
(Κοράνι ορίζει: 4/145)

Πω,
«Πράγματι, προσευχή μου, μου τελετουργίες της θυσίας, μου ζωής και μου πεθαίνουν είναι για
Αλλάχ, άρχοντας του των κόσμων».
(Κοράνι ορίζει: 6/162)
6.5

ΆΛΛΕΣ ΣΧΟΛΈΣ

Από την άλλη πλευρά, Αλλάχ μας έδωσε ορισμένες σχολές όπως βλέπουμε, ακρόαση, κατανόηση,
γνωρίζοντας, κατά νου, η ανάμνηση, εκμάθηση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά μας βοηθήσει να
επιτύχουμε καλύτερες αποφάσεις. Θα πρέπει να κάνει καλή χρήση αυτών των εξουσιών που Αλλάχ
έχει ανατεθεί σε εμάς. Για παράδειγμα, εάν εμείς τα δισεκατομμύρια των τις χάρες του Αλλάχ αλλά
δεν νομίζω ότι σχετικά με την προέλευσή τους, τότε μπορεί να χάσαμε ικανότητές μας βλέποντας
και σκέψης.
6.6

ΠΡΟΦΑΝΉ ΓΕΓΟΝΌΤΑ

Υπάρχουν πολλά σημάδια στο τους ουρανούς και τη γη που περνούν από; ακόμη πληρώνουν καμία
προσοχή σ ' αυτούς!
(Κοράνι ορίζει: 12/105)

[Θα ξαναειπωθεί], «ανάγνωση εγγραφή σας. Επαρκή είναι μόνοι σας εναντίον σας την ημέρα αυτή
ως λογιστής».
(Κοράνι ορίζει: 17/14)

Και αυτός έχει ρίξει στην γη σταθερά οριστεί βουνά, προκειμένου να μην αποτελεί λόγο για
μεταβολή μαζί σας, και [που] ποταμοί και τους δρόμους, ότι σας μπορεί να καθοδηγούνται και
ορόσημα.
Και από τα αστέρια τους καθοδηγούνται [επίσης].
(Κοράνι ορίζει: 16/15-16)

Την ημέρα εκείνη Αλλάχ θα εξοφλήσει τους πλήρως τους δίκαιη αμοιβή και θα ξέρουν ότι ο Αλλάχ
είναι η προφανής αλήθεια.
(Κοράνι ορίζει: 24-25)

Έτσι να επικαλεστούν Αλλάχ;
Πράγματι, εσείς είστε από την έκδηλη αλήθεια.
(Κοράνι ορίζει: 27/79)
Επίσης ο Αλλάχ δημιούργησε προφανή γεγονότα που να μας πείτε τι είναι σωστό και τι λάθος. Για
παράδειγμα στα σχολεία μας μελέτη διαφόρων Επιστημών προκειμένου να επωφεληθεί από τα
γεγονότα. Για παράδειγμα, κοιτάζοντας τα αστέρια να μάθουμε την κατεύθυνση όπου χρειαζόμαστε
να προχωρήσουμε.
Επιπλέον Αλλάχ διευκρίνισε σε μηνύματα του μερικά προφανή γεγονότα σχετικά με το πλαίσιο στο
οποίο βρισκόμαστε.
Ανάμεσά τους υπάρχουν μερικά προφανή γεγονότα που όλος ο κόσμος συμφωνεί με. Για
παράδειγμα, η πυρκαγιά ή ενός τόπου όπως η κόλαση δεν είναι επιθυμητό για ένα ανθρώπινο ον.
Στον παρόντα κόσμο υπάρχουν επίσης στοιχεία που δεν φαίνονται να είναι προφανές για όλους
κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, τα γεγονότα στο περιβάλλον μας που μας δείχνουν τις χάρες του
δημιουργού μας μπορεί να είναι σαφές για μερικούς, και δεν είναι τόσο προφανές ή ακόμα και
προφανώς λάθος για τους άλλους. Η αιτία της η διαφορά μπορεί να είναι ότι ως ανθρώπινα όντα,
σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε ελλείψεις στις διαδικασίες μας απόφαση, ή σε ορισμένες
περιπτώσεις έχουμε μπορεί να αποκλείσει μας διαδικασίες λήψης αποφάσεων λόγω επιθυμίες μας
βραχυπρόθεσμα.
Ωστόσο, από τη στιγμή που όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει τις συνέπειες της τα προφανή σημάδια του
Αλλάχ κατά τα κατωτέρω, αυτό θα είναι κατανοητοί ότι ήταν προφανές για όλους κάθε στιγμή. Αυτό
θα είναι κατανοητοί, όπως εξηγείται στην το παρακάτω στίχο ότι Αλλάχ δεν έπαιζε ένα παιχνίδι;
Ωστόσο όσοι απέρριψε τους δεν μπόρεσαν να τους δει για ορισμένους λόγους:
Και εμείς δεν δημιουργήσει τους ουρανούς και γη και ότι μεταξύ τους στο παιχνίδι.
(Κοράνι ορίζει: 44/38)
Αυτό είναι το συμπέρασμα του Χριστού. Ωστόσο, η disbelievers θα σύγχυση ακόμη και ενώ τους
μάρτυρες της αλήθειας κατά τα κατωτέρω όπως είπε το Κοράνι ορίζει:
Και όποιος είναι τυφλός στο αυτό [ζωής] θα είναι τυφλά κατά τα κατωτέρω και περισσότερους
δρόμους με τρόπο.
(Κοράνι ορίζει: 17/72)
6.7

ΤΑ ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΌ ΤΟΥ

Και θα λένε, «Δοξάστε με Αλλάχ, ο οποίος μας καθοδήγησε να αυτό- και εμείς θα ποτέ
καθοδηγήθηκε αν Αλλάχ δεν είχε καθοδηγούμενη μας. Σίγουρα οι αγγελιοφόροι του κυρίου μας
είχε έρθει με την αλήθεια.»
(Κοράνι ορίζει: 7/43)
Τα μηνύματα που περιέχουν γνώσεων, στόχων, κατευθυντήριες γραμμές, υπενθυμίσεις για μας
ήρθαν να μας από το δημιουργό μας. Είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία μας. Ως εκ τούτου,
είναι σημαντικό να διαβάσει, να κατανοήσει και να παρακολουθούν τους προκειμένου να είναι
επιτυχής.
6.8

ΜΑΣ ΚΩΔΙΚΟΎΣ ΑΡΧΙΚΉ

Ο άνθρωπος είναι να διακρίνεται από άλλα όντα όπως πέτρες, φυτά ή ζώα. Αυτός είχε τη
δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για το καλό, να σκεφτούμε, και δόθηκε μιας ειδικής συνείδησης.
Ο άνθρωπος δεν είναι κουρασμένος από τη supplication για καλό [πράγματα], αλλά εάν το κακό
αγγίζει αυτόν, είναι απελπιστική και λυπημένοι.
(Κοράνι ορίζει: 41/49)
Επίσης βαθιά μέσα σε κάθε ανθρώπινο ον υπάρχουν τα ίχνη του πίστη στον Αλλάχ όπως
αναφέρεται στην το Κοράνι ορίζει:
[Αναφορά] όταν ο Λόρδος σας πήρε από τα παιδιά του Αδάμ loins τους απογόνους τους και τους
μαρτυρούν από μόνες τους, έκανε [να τους λέει], «είμαι εγώ δεν σας Λόρδος;» Είπαν: «Ναι, εμείς
έχουμε μαρτυρία.» [Αυτό] κατήφορος πρέπει να λέτε την ημέρα της Ανάστασης, «Μάλιστα,
υποστηρίζουμε αυτό αγνοεί.»
(Κοράνι ορίζει: 7/172)
Και όπως εξηγείται στην οι παρακάτω στίχοι, όποιος εξευγενίζει την ψυχή του από τεχνητή
προσμείξεις θα ενεργοποιήσετε την καθαρή ουσία του την ψυχή του και θα τα καταφέρουμε:
Και [Ορκίζομαι] από την ψυχή και αυτός που proportioned το
Και αυτό ενέπνευσε [με ευθυκρισία των] τη διαφθορά και τη δικαιοσύνη,
Κατόρθωσε να που καθαρίζει
Και αυτός δεν έχει ποιος έχει το [με τη διαφθορά].
(Κοράνι ορίζει: 91/7-10)
7

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ

Έτσι, με τη βοήθεια του τα σημάδια στο το Κοράνι ορίζει μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το Ισλάμ
είναι σχετικά με:
1. Είναι από τους αγαπημένους Αλλάχ, μας δημιουργός, ο Λόρδος μας και αγαπημένη Αλλάχ:
ΑΥΤΌΣ[120] Loves τους και αυτοί αγαπούν ΑΥΤΌΝ.

(Κοράνι ορίζει: 5/54)
2. Να κατευθύνεται από Αλλάχ:
Με την οποία Αλλάχ οδηγούς εκείνους που επιδιώκουν την χαρά τους τρόπους της ειρήνης και
αναδεικνύει τους από το darknesses στο φως, με την άδειά και καθοδηγεί τους σε μια ευθεία
διαδρομή.
(Κοράνι ορίζει: 5/16)
3. Συλλογιστική σχετικά με τα συμπτώματα του Αλλάχ:
Αυτός σας δείχνει ο ενδείξεις ότι ίσως λόγο σας.
(Κοράνι ορίζει: 2/73)
4. Πίστη στον Αλλάχ:
Πιστεύουν στον Αλλάχ και ο Messenger και το βιβλίο που έστειλε από τον Messenger και η γραφή
που έστειλε πριν από κάτω.
(Κοράνι ορίζει: 4/136)
5. Εμπιστευθείτε στον Αλλάχ:
Στον Αλλάχ ας εμπιστεύονται οι πιστοί.
(Κοράνι ορίζει: 3/160)
6. Απομνημόνευση Αλλάχ &
7. Ευχαριστώντας τον Αλλάχ:
Ως εκ τούτου, θυμάμαι, θα το θυμάμαι, και να ευχαριστήσω μου και ας μην αχαριστία σε Me.
(Κοράνι ορίζει: 2/152)
8. Supplicating να Αλλάχ:
Λένε, «καλώ Αλλάχ ή καλώ το Beneficent. Όποιο [όνομα] να καλέσετε, μπορείτε σε αυτόν ανήκουν
τα καλύτερα ονόματα.»
(Κοράνι ορίζει: 17/110)
9. Ζητούν την βοήθεια του Αλλάχ:
Και αναζητούν βοήθεια μέσω υπομονή και προσευχή, και πράγματι, είναι δύσκολο εκτός από τα
ταπεινά Πειθήνιες [να Αλλάχ].
(Κοράνι ορίζει: 2/45)
10.

Προσέχοντας να του Αλλάχ:

Και προσέξτε του Αλλάχ που σας ενδέχεται να επιτύχει.
(Κοράνι ορίζει: 2/189)
11.

Είναι ειλικρινείς για Αλλάχ &

12.

Κρατώντας γρήγορα για να Αλλάχ:

Με εξαίρεση όσους μετανοήσουν, διορθώσετε οι ίδιοι, κρατήστε την γρήγορη Αλλάχ και είναι
ειλικρινείς στην θρησκεία τους για Αλλάχ, για όσους θα με τους πιστούς του. Και ο Αλλάχ θα δώσει
στους πιστούς του μια μεγάλη ανταμοιβή.
(Κοράνι ορίζει: 4/146)
13.

Που εξυπηρετούν Αλλάχ:

Και εγώ δεν δημιουργήσει το jinn και της ανθρωπότητας εκτός από το να υπηρετούν Me.
(Κοράνι ορίζει: 51/56)
14.

Υπακούοντας Αλλάχ:

Λένε, «Υπακούει Αλλάχ και το Messenger.»
(Κοράνι ορίζει: 3/32)
15.

Κάνουμε καλές πράξεις για Αλλάχ:

Και κάνει καλό; Πράγματι, Αλλάχ αγαπά το doers αγαθού.
(Κοράνι ορίζει: 2/195)
16.

Ζουν για Αλλάχ &

17.

Πεθαίνουν για Αλλάχ:

Λένε, «Πράγματι, προσευχή μου, μου τελετουργίες της θυσίας, μου ζωής και μου πεθαίνουν είναι
για Αλλάχ, άρχοντας του των κόσμων».
( Κοράνι ορίζει : 6/162)
18.

Υποβολή Αλλάχ:

Όταν τον κύριό του είπε, «Υποβολή», είπε «Μου έχουν υποβάλει ο άρχοντας των κόσμων της.»
(Κοράνι ορίζει: 2/131)
19.

Επίμονες μέσω του Αλλάχ:

Να είστε υπομονετικοί και την υπομονή σας δεν είναι, αλλά μέσω του Αλλάχ.
(Κοράνι ορίζει: 16/127)
20.

Επίμονες για Αλλάχ:

Και για σας ο Λόρδος να είστε υπομονετικοί.
(Κοράνι ορίζει: 74/7)
21.

Που ανήκουν σε Αλλάχ:

Ποιος, κατά την καταστροφή τους, απεργίες, να πω «πράγματι ανήκουμε Αλλάχ, και μάλιστα σε
αυτόν θα επανέλθουμε.»
(Κοράνι ορίζει: 2/156/ΕΟΚ)
22.

Ον με Αλλάχ:

Σίγουρα ο Αλλάχ είναι με όσους αποφύγουμε (κακό) και όποιος κάνει καλό.
(Κοράνι ορίζει: 16/128)
23.

Συμφωνώντας με Αλλάχ:

Και whosoever ικανοποιεί τι αυτός έχει covenanted με Αλλάχ, αυτός θα προσδίδει σ ' αυτόν μεγάλη
ανταμοιβή.
(Κοράνι ορίζει: 48/10)
24.

Αποδεικνύουμε Αλλάχ:

Αν ήταν πιστή Αλλάχ, θα ήταν καλύτερα για αυτούς.
(Κοράνι ορίζει: 47/21)
25.

Φθάνοντας Αλλάχ:

Η επιστροφή σας (όλα) είναι να Αλλάχ.
(Κοράνι ορίζει: 5/48)
26.

Μας χαροποιεί το Αλλάχ &

27.

Είναι ικανοποιημένη που Αλλάχ:

Αλλάχ να ικανοποίηση με αυτά και αυτά μαζί του. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία.
(Κοράνι ορίζει: 5/119)
28.

Έχουν πεισθεί από Αλλάχ:

(Την ψυχή δίκαιος θα ξαναειπωθεί:)
«O πλήρως ικανοποιημένη ψυχή!
Επιστρέφουν ο Λόρδος σας, well-pleased και ευχάριστο [να]
Και εισαγάγετε μεταξύ μου [δίκαιοι] δημοσίους υπαλλήλους

Και μου στον παράδεισο».
(Κοράνι ορίζει: 89/27-30)
29.
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8.1

Αλλάχ.
ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ

ΙΣΟΎΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΎ ΑΝΔΡΏΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΣΤΟ ΙΣΛΆΜ;

O η ανθρωπότητα, πράγματι έχουμε σας δημιουργήθηκε από αρσενικό και θηλυκό και σας έκανε
λαών και φυλών που ίσως γνωρίζετε ένα το άλλο.
Πράγματι, το πιο ευγενή από εσάς στη θέα του Αλλάχ είναι η πιο δίκαιοι από εσάς.
Πράγματι, ο Αλλάχ είναι Knowing και Acquainted.
(Κοράνι ορίζει: 49/13)
Ανδρών και γυναικών έχουν το ίδιο καθεστώς στο Ισλάμ. Δίκαιοι γυναίκα μπορεί να έχει μεγαλύτερο
βαθμό στη θέα του Αλλάχ από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι προσεκτικές σχετικά με το καθήκον
του να Αλλάχ. Οι παρακάτω στίχοι είναι μερικά παραδείγματα εν προκειμένω:
Πράγματι, οι άνδρες με μουσουλμανικό θρήσκευμα και μουσουλμάνων γυναικών, πιστεύοντας ότι
άνδρες και πιστεύοντας τις γυναίκες, οι άνδρες υπάκουος και υπάκουος γυναίκες, αληθείς στους
άνδρες και αληθείς γυναικών, ασθενών στους άνδρες και ασθενών γυναίκες, την ταπεινή ανδρών
και ταπεινή γυναίκες, οι φιλανθρωπικές άνδρες και φιλανθρωπικές γυναικών, το νηστείας ανδρών
και νηστείας γυναίκες, οι άνδρες οι οποίοι φρουρούν τους ιδιωτικών τμημάτων και οι γυναίκες που
κάνουν, και οι άνδρες που θυμόμαστε συχνά Αλλάχ και οι γυναίκες που το κάνουν για αυτούς Αλλάχ
έχει προετοιμάσει συγχώρεση και μεγάλη ανταμοιβή.
(Κοράνι ορίζει: 33/35)

Και τους ο Λόρδος ανταποκρίθηκε σε αυτά, «ποτέ δεν θα επιτρέπονται για να χαθεί το έργο της [any]
εργαζόμενος ανάμεσά σας, είτε αρσενικό ή θηλυκό,Είστε από το ένα το άλλο. Έτσι όσοι
μετανάστευσαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους ή πειράχτηκαν σε μου αιτία ή αγωνίστηκαν ή
σκοτώθηκαν θα αρθούν σίγουρα από τα παραπτώματά τους, σίγουρα παραδέχομαι τους σε κήπους
κάτω από ποια ροής ποταμών ως ανταμοιβή από Αλλάχ και Αλλάχ έχει μαζί του την καλύτερη
ανταμοιβή.»
(Κοράνι ορίζει: 3/195)

Το πιστεύοντας ότι άνδρες και πιστεύοντας ότι οι γυναίκες τους συμμάχους της το ένα το άλλο.
Enjoin τι είναι σωστό και απαγορεύουν τι είναι λάθος και καταρτίζουν προσευχή και παρέχουν

τακτικά ελεημοσύνη και υπακούν Αλλάχ και του Messenger. Αυτά Αλλάχ θα έχουν έλεος τους.
Πράγματι, Αλλάχ είναι εξυμνούσαν ίσως και σοφούς.
(Κοράνι ορίζει: 9/71)

Για τους άνδρες είναι ένα μερίδιο του τι έχουν κερδίσει, και για τις γυναίκες είναι ένα μερίδιο του τι
έχουν κερδίσει.
(Κοράνι ορίζει: 4/32)

O σας που πίστεψαν, δεν είναι νόμιμη για να κληρονομούν γυναικών από εξαναγκασμού. Και μην
κάνετε δυσκολίες για τους προκειμένου να λάβουν [πίσω] μέρος τι δώσατε τους εκτός εάν μπορούν
να δεσμεύσουν ένα σαφές ανηθικότητα. Και να ζήσουν μαζί τους στην ευγένεια. Αν σας αρέσει-ίσως
σας αρέσει ένα πράγμα και Αλλάχ εκεί κάνει πολύ καλό.
(Κοράνι ορίζει: 4/19)
Η υπεροχή στη θέα του Αλλάχ σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, όχι σύμφωνα με το φύλο ή πλούτου. Η
Μαίρη και η σύζυγος του Φαραώ (ειρήνη να παθαίνουμε) που έχουν αναφερθεί στο το Κοράνι
ορίζει για παράδειγμα καταλαμβάνει υψηλότερη βαθμούς στη θέα του Αλλάχ σε σύγκριση με
πολλούς άνδρες. Οι παρακάτω στίχοι είναι χαρακτηριστική στο θέμα αυτό:
Και Αλλάχ παρουσιάζει ένα παράδειγμα εκείνων που πίστευαν ότι: η σύζυγος του Φαραώ, όταν είπε,
«αφέντη μου, Δόμηση για μένα κοντά σου ένα σπίτι στον παράδεισο και σώσε με από Φαραώ και
του πράξεις και σώσε με από άτομα με παρανομίες.»
[Το παράδειγμα του] και Μαρία, την κόρη του Imran, που προστατεύεται εξασφαλίζει την αθωότητά
του, έτσι μας έβαλε σ ' αυτήν μέσω μας Άγγελος, και εκείνη πίστευε ότι τα λόγια του Άρχοντα της
και τις γραφές και ήταν από τη συνεύρεση υπάκουος.
(Κοράνι ορίζει: 66/11-12)
Στο Ισλάμ είναι υπηρέτης του Αλλάχ, είναι η πιο σημαντική πτυχή της ταυτότητα. Τόσο μεταξύ των
δύο φύλων δεν πρέπει να θεωρούνται πάνω από το χαρακτηριστικό του είναι ο υπηρέτης του Αλλάχ.
Ισλάμ θέτει γυναίκα από την συνέπεια της σύμπτωση με το βαθμό που μια που υπάρχει σύμφωνα
με ορισμένους στόχους στο πλαίσιο του σχεδίου του δημιουργού. Ως τέτοια ένα ον αυτή δικαιούται
υπό ορισμένους όρους να είναι ο εραστής και η αγαπημένη του δημιουργού, και για την
εγκαθίδρυση της ειρήνης στη γη.
Και πάλι τις γυναίκες και τους άνδρες αποτελούν ένα σύνολο όπως εξηγείται στην το παρακάτω
στίχο:
Και τα σημάδια του είναι ότι δημιούργησε για εσάς από μόνοι σας ότι ενδέχεται να βρείτε ηρεμία
τους βοηθούς και τοποθέτησε μεταξύ σας αγάπη και έλεος.Πράγματι, το οποίο είναι σημάδια για
έναν λαό που δίνουν σκέψης.

(Κοράνι ορίζει: 30/21)
Ισλάμ που σχετίζονται με φορά από προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) 14 αιώνες
μετασχηματίζονται γυναίκες από το να τα αντικείμενα συναλλαγών για σεξουαλικές επιθυμίες, από
ανθρώπους που ντρέπομαι, να είναι τα άτομα που έχουν αξιοπρέπεια και την ταυτότητα που
διαθέτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα καθήκοντα.
Τα δικαιώματα και οι ανάγκες τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών είναι τα ίδια. Για παράδειγμα,
τον πλούτο και τα όργανα των γυναικών και ανδρών αποτελούν αντικείμενο νομικής προστασίας,
γυναικών και ανδρών πρέπει να είναι απλά ακόμα και αν αυτό μπορεί να κοστίσει κάθε άνδρας ή
γυναίκα μερικά εκατομμύρια δολάρια, γυναικών και ανδρών πρέπει να ξυπνήσει πριν από το
ξημέρωμα κάθε μέρα για την πρωινή προσευχή...
Γυναίκες και άνδρες μπορεί να χωρέσει υψηλότερες θέσεις όπως αναφέρεται στο Κοράνι ορίζει το
από το παράδειγμα της η βασίλισσα του Σάμπα:
(Η βασίλισσα του Sheba) είπε, O επιφανής εκείνοι, συμβουλεύει μου στην υπόθεση μου. Θα
αποφασίσω το θέμα δεν μέχρι να σας δω [για] μου.
Εκείνοι είπαν, είμαστε άντρες αντοχή και μεγάλη στρατιωτική δύναμη, αλλά η εντολή είναι δικός
σας, ώστε να δείτε τι θα σας εντολή.
(Κοράνι ορίζει: 27/32-33)
Ισλάμ αναγνωρίζει την ταυτότητα και ορισμένες διαφορετικές δυνατότητες από κάθε φύλο καθώς
και. Ισλάμ δεν απορρίπτει τις ειδικές ιδιότητες των γυναικών. Ως εκ τούτου, υπάρχουν ορισμένες
περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ των απαιτήσεων στις γυναίκες και τους άνδρες.
Ορισμένες από αυτές τις διαφορές, φαίνεται να είναι περισσότερο επωφελείς για τις γυναίκες. Για
παράδειγμα, ρύπανε τη ζωή μιας οικογένειας είναι από τους άντρες; οι γυναίκες μπορούν να
προσευχηθώ στα σπίτια ή τα γραφεία τους και δεν υποχρεούνται να πάνε στο τζαμί.
Επίσης σε ώρα πολέμου γενικά οι άνδρες οφείλουν να συμμετάσχουν στον πόλεμο.
Ισλάμ απαιτεί από έναν άνθρωπο μια αυστηρή πειθαρχία που μπορούμε να δούμε την αυστηρή
απαγόρευση της μοιχείας, αλκοόλ και η απαίτηση της ευθύνης για την οικογένεια. Ως εκ τούτου, το
Ισλάμ είναι πολύ χρήσιμη για κάθε γυναίκα που θέλει να έχει μια ζωή τακτική, ειρηνική και
προβλέψιμη.
Σήμερα άνδρες, γυναίκες, παιδιά στερούνται γενικά πολλά από τους φυσικές πτυχές. Ισλάμ
προστατεύει όλους τους σύμφωνα με τους σαφή χαρακτηριστικά.Το Ισλάμ είναι ένα σύστημα. Στο
Ισλάμ άνδρες, γυναίκες και παιδιά αποτελούν ομοειδή τμήματα έχουν σχεδιαστεί οργανισμού
ολοκληρώνοντας μία την άλλη με πολλούς τρόπους. Ισχυρά ορισμένων να ακυρώσετε τις αδυναμίες
των άλλων. Και χάρη σε αυτά να σχηματίζουν ζευγάρια και οικογένειες.
Τα καθήκοντα του κάθε φύλου όσον αφορά την οικογένεια πρέπει να αναγνωρίζεται, έτσι ώστε οι
άνδρες, γυναίκες και παιδιά μπορεί να είναι ευτυχέστερος και υγιεινότερα.
Η οικογένεια, τα παιδιά και μητέρες βλάπτονται λόγω γενικής ζωής που στερούνται την ισλαμική
μέτρα. Έτσι, όπως σήμερα ως επί το πλείστον, οι γυναίκες καλούνται να ήταν σαν να τους άνδρες,

θα δούμε πολλά λυπηρές καταστάσεις ως μικρά παιδιά που θρηνούσαν κάθε πρωί όταν έχει αφεθεί
στα φυτώρια την ημέρα;ή τα παιδιά που έρχονται σπίτι χωρίς κανείς να ήσουν εκεί μέχρι αργά στο
τις νύχτες; Οι παρτίδες των έπονται, ψυχολογική, οικονομική... προβλήματα για όλους.
Επίσης σήμερα το αρσενικό κυρίαρχη Δυτική κουλτούρα εμπνέει βραχυπρόθεσμα, επιφανειακή και
ελεύθερες σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δύο φύλων έτσι γενικά στερούνται από
μακροπρόθεσμα, βαθιές και θερμές σχέσεις. Πολλοί άνδρες μπορεί να δείτε αυτή την κατάσταση ως
επωφελείς, δεδομένου ότι έχουν πρόσβαση σε όσες γυναίκες κατά το δοκούν, ενώ έχει πολύ
περιορισμένη ευθύνη για την επακόλουθη εγκυμοσύνης και τα παιδιά. Όπως οι γυναίκες είναι πιο
ευαίσθητες να θερμανθεί, μακροπρόθεσμα, και βαθιά συναισθήματα; και καθώς υπάρχει στενότερη
σχέση μεταξύ των μητέρων και των παιδιών τους είναι οι μεγαλύτερες βλάβες του τρόπου ζωής
αυτή εναντίον των γυναικών. Εξαιτίας αυτών ενός τρόπου ζωής ατόμων γίνονται και αισθάνονται
όλο και περισσότερο μοναχικό ως τέτοια ο σχέσεις δεν είναι δυνατό να ικανοποιούν ανθρώπινες
ανάγκες. Και πάλι εξ αιτίας αυτών ενός τρόπου ζωής, υπάρχουν πολλά παιδιά δεν διαμένουν μαζί
με τους γονείς τους, ή που ποτέ δεν γνωρίζουν τους μητέρες ή πατέρες αν και είναι εν ζωή.
Υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα που προκύπτουν από αυτές ενός τρόπου ζωής λόγω της
έλλειψης της Ισλαμικής μέτρα.
Ουσιαστικά τα προβλήματα αυτά συνδέονται επίσης με την disbelieving προσέγγιση, η οποία
αρνείται την ενότητα του δημιουργού που στηρίζει όλους. Έτσι όταν ό, τι θεωρείται ως
απομονώνονται από την άλλη, χωρίς οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ οτιδήποτε, τις κοινωνικές
συνέπειες θα είναι ως επί το πλείστον αρνητικά, όπως φαίνεται από τα παραπάνω
παραδείγματα[121].
Ως εκ τούτου, η συνολική συστηματική του Ισλάμ όσον αφορά φύλων περιέχουν βασικά
πλεονεκτήματα για τις γυναίκες. Αυτό πιθανώς είναι ένας από τους λόγους για τον υψηλότερο
αριθμό των γυναικών που επιλέγουν το Ισλάμ σε πολλές χώρες, σε σύγκριση με τον αριθμό των
ανθρώπων που επιλέγουν το Ισλάμ.
Από την άλλη πλευρά, κατά το Κοράνι ορίζει υπάρχουν μερικές καταστάσεις που μπορεί να
θεωρηθεί από ορισμένους ως λιγότερο ευνοϊκών για τις γυναίκες, αν και είναι συμφέρουσα, από
πολλές απόψεις τόσο για τις γυναίκες και την κοινωνία. Οι εξαιρέσεις αυτές έχουν ως εξής:-την
υποχρέωση να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του Σώματος για τις γυναίκες σε σύγκριση με τους
άνδρες. -Η υπό όρους δικαίωμα για τους άνδρες να παντρευτεί μέχρι και τέσσερις γυναίκες. -Σε
ορισμένες περιπτώσεις την κληρονομικότητα των περισσότερο πλούτο για τους άνδρες σε σχέση με
ορισμένες γυναίκες. -Η αντικατάσταση του ένας άνθρωπος μάρτυρας με δύο γυναίκες μάρτυρες σε
συγκεκριμένες νομικές καταστάσεις που σχετίζονται με το χρέος.
Ως ιδιαίτερα τα θέματα που μοιάζουν δυσμενές για τις γυναίκες υπόκεινται σε ερωτήσεις, εμείς θα
αποσαφηνίσει τους εν συντομία στα παρακάτω τμήματα:
8.1.1 ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΜΈΡΗ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ
Και να πει η πίστη γυναίκες να μειώσουν [κάποιες] τους όραμα και η φρουρά τους ιδιωτικού μέρη
και δεν εκθέτουν τους διακοσμητικά εκτός από αυτό που εμφανίζεται [απαραιτήτως] παράγραφος
και να αναδιπλώσετε [ένα τμήμα του] τους Καλύμματα κεφαλής πάνω χτυπούν το στήθος τους και
εκθέτουν τους διακοσμητικά παρά μόνο για τους συζύγους τους, τους πατέρες, τους συζύγους τους

πατέρες, τους γιους, των συζύγων τους γιους, τους αδελφούς, γιους τους αδελφούς τους, αδέλφια
τους γιους, τους γυναίκες, που τα χέρια τους το δικαίωμα να διαθέτουν, ή τα αρσενικά εργατριών
καμία φυσική επιθυμία ή παιδιά που δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει τις ιδιωτικές πτυχές των
γυναικών. Και ας τους σφραγίδα δεν τα πόδια τους να γνωστοποιήσουν τι υποκρύπτουν του τους
διακοσμητικά. Και στρέφομαι σε μετάνοια, όλους εσάς, O Αλλάχ τους πιστούς, που ίσως να
επιτύχετε.
(Κοράνι ορίζει: 24/31)

O προφήτης, πείτε σας σύζυγοι και κόρες σας και τις γυναίκες της οι πιστοί να μειωθεί πάνω από
μόνοι τους [μέρος] από τους εξωτερικά ενδύματα. Αυτό είναι πιο κατάλληλο ότι αυτοί θα είναι
γνωστά και δεν θα γίνεται κατάχρηση. Και ποτέ Forgiving Αλλάχ και Merciful.
(Κοράνι ορίζει: 33/59)
Γυναικών και ανδρών πρέπει να καλύπτει ορισμένα τμήματα των οργάνων τους. Αλλά οι γυναίκες
πρέπει να καλύπτουν τους μαλλιά[122], ενώ οι άντρες δεν έχουν. Αυτό μπορεί να είναι κατά τις
επιθυμίες του κάποιες γυναίκες που ίσως θελήσετε να εμφανίσετε τους ομορφιές σε όλους και κατά
τις επιθυμίες του μερικοί άντρες που μπορεί να θέλουν να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε
όμορφες γυναίκες γύρω από μόνοι τους.
Εμείς μπορεί να συνοψίσετε τους λόγους για αυτό το μέτρο ως εξής - Αλλάχ ξέρει καλύτερα-:
Πρώτον, στο Ισλάμ, μία πρέπει να επικεντρωθεί καταρχάς στον Αλλάχ αντί για σεξουαλικές
επιθυμίες εκτός γάμου.
Δεύτερον, θα πρέπει να έχουν έλεγχο του επιθυμίες βραχυπρόθεσμα. Σε μια κοινωνία που είναι
γεμάτη με δελεαστικό ανδρών και γυναικών• σε μια κοινωνία όπου άνθρωποι επικεντρωθεί σε
απολαμβάνοντας υπερβολική σεξουαλική χαρές, πλούτο, το καθεστώς κανείς δεν μπορεί να είναι
ευτυχισμένο. Γιατί σε μια τέτοια κοινωνία, ένας μέσος όρος ψυχή του θα να διασπαστεί σε πολλά
μέρη που εκτελούνται μετά από πολλές διαφορετικές επιθυμίες όπως πρόσωπο οργάνων των
οποίων λαμβάνονται απέχουν μεταξύ τους.
Τρίτον σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι είναι δελεαστικό, γυναίκες και άνδρες θα τείνουν
περισσότερο προς την εξαπάτηση ή όχι να παντρευτούν. Η δύναμη των δεσμών μεταξύ συζύγου και
της συζύγου θα είναι μικρότερη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, θα υπάρχουν λιγότερα παιδιά και τα
παιδιά θα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να έχοντας χώρισαν οι γονείς ή οι μητέρες δεν ή δεν πατέρες ή
χωρίς γονείς σε όλα. Κατά συνέπεια, θα υπάρξει μεγαλύτερη χρήση των ναρκωτικών, τα
περισσότερα εγκλήματα, γήρανση του πληθυσμού και πολλά άλλα προβλήματα.
Από την άλλη πλευρά, σε μια κοινωνία όπου δεν υπάρχουν τα μέτρα αυτά θα συμβεί πιο
σεξουαλικά εγκλήματα κατά των δύο φύλων.
Αλλά οι γυναίκες που φορούν ελαφρώς όπως απαιτείται από το Ισλάμ να δώσει ένα μήνυμα σε
όλους για τη σημασία των μακροπρόθεσμων στόχων του Ισλάμ, τη σημασία της οικογένειας και των
παιδιών.

Μπορεί να διερωτηθεί «γιατί οι γυναίκες έχουν περισσότερες απαιτήσεις από αυτή την άποψη από
τους άνδρες;" Η έρευνα δείχνει ότι όσον αφορά τη σεξουαλική συναισθήματα, άνδρες είναι πιο
ευαίσθητα σε όραμα, και οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες σε πιο προσωπικές δυνατότητες ως
μυρωδιά [123]. Και όπως βλέπουμε στο την ευρεία εξάπλωση εκμετάλλευση της η θηλυκή ομορφιές
των γυναικών σε πολλά διαφημιστικά σποτ, είναι προφανές ότι οι γυναίκες είναι πιο μεγάλη
επιρροή στην εμφάνισή τους σε σύγκριση με τους άνδρες[124]. Επομένως, αν και οι άντρες έχουν
επίσης για την κάλυψη ορισμένων τμημάτων των οργάνων τους, γυναίκες υπόκεινται σε πιο
εμπεριστατωμένη μέτρα εν προκειμένω.
Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο των μουσουλμάνων γυναικών φόρεμα. Ορισμένοι δεν φορούν
hijab[125]. Περισσότεροι από τις γυναίκες δέχονται να μην φορέσουν είναι αμαρτία. Αυτοί μπορούν
αναμένουν να να συγχωρεθούν από Αλλάχ. Ορισμένα από αυτά ενδέχεται να ερμηνεία εσφαλμένα
ότι καλύπτει τα μαλλιά δεν είναι απολύτως απαραίτητη.
Πιο πλεονεκτική γυναικών μουσουλμάνων φθορά, σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις που
προαναφέρθηκαν.
Ορισμένες μουσουλμανικές γυναίκες φορούν έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο τα μάτια τους ή έτσι
ώστε τίποτα από τους οργανισμούς είναι δει καθόλου.Αυτό μπορεί να είναι μερικές φορές λόγω του
πολιτισμού της κοινότητάς τους. Επίσης, αυτό ενδέχεται να οφείλεται μια ερμηνεία του παρακάτω
στίχου σε ένα τρόπος για τη συμπερίληψη όλων των μουσουλμάνων γυναικών:
O που πίστεψαν, δεν εισαγάγετε κατοικιών του προφήτη για φαγητό, χωρίς να αναμένει την
προθυμία, εκτός όταν σας επιτρέπονται. Αλλά όταν είστε καλεσμένοι, εισάγετε στη συνέχεια; και
όταν σας έχουν καταναλωθεί, κτυπούνται χωρίς να επιδιώκουν να παραμένουν για συνομιλία.
Πράγματι, αυτό [συμπεριφορά] ήταν προβληματίζει ο προφήτης, και αυτός είναι ντροπαλή του
[ματαίωση] σας. Αλλά ο Αλλάχ δεν είναι ντροπαλή της αλήθειας. Και όταν τους ρωτήσετε[126][,
συζύγους του] για κάτι, ρωτήστε τους[127] βρίσκεστε πίσω από ένα διαμέρισμα[128]. Αυτό είναι
όσο για την καρδιά σας και τους[129]καρδιές. Και δεν είναι [νόμιμη ή νοητό] για να βλάψει το
Messenger του Αλλάχ ή να παντρευτεί την γυναίκες μετά από αυτόν, ποτέ. Πράγματι, αυτό θα ήταν
στη θέα του Αλλάχ, μια τεράστια.
(Κοράνι ορίζει: 33/53)
8.1.2 ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΆΝΔΡΕΣ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΊ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΤΈΣΣΕΡΙΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΥΠΌ
ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ
O λαός! Να είστε επιφυλακτικοί (το καθήκον σας να) σας κύριο, που σας δημιουργήθηκε από μια
ενιαία και δημιούργησε τα ματ του ίδιου και εξαπλωθεί από αυτά τα δύο, πολλοί άνδρες και
γυναίκες. και να είμαστε προσεκτικοί ώστε (το καθήκον σας να) Αλλάχ, από τους οποίους απαιτείτε
ένα από το άλλο (σας δικαιώματα), και (οι δεσμοί της σχέσης-να) σίγουρα Αλλάχ ρολόγια ποτέ πάνω
σας.

Και να τα ορφανά τους ιδιότητες και δεν υποκαθιστά τις ελαττωματικές [από το δικό σας] για το
καλό [τους]. Και δεν καταναλώνουν τους ιδιότητες στη δική σας. Πράγματι, είναι ποτέ μια μεγάλη
αμαρτία.

Και αν φοβάστε ότι θα δεν ασχολείστε δίκαια με τα ορφανά, τότε παντρευτεί εκείνων που
ευχαριστούν σας [λοιπά] γυναικών, δύο ή τρεις ή τέσσερις. Αλλά αν φοβάστε ότι σας θα δεν είναι
απλά, τότε [παντρευτεί μόνο] ένας ή ό, τι διαθέτουν τα χέρια σας δικαίωμα. Αυτό είναι πιο
κατάλληλο επικλινές ότι σας μπορεί να μην ορθογώνιο στην αδικία.
(Κοράνι ορίζει: 4/1-3)
Όπως βλέπουμε στο οι παραπάνω στίχοι, γάμο περισσότερες από μία γυναίκα δεν είναι μια
απαίτηση και είναι απλώς ένα δικαίωμα και βασίζεται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Ουσιαστικά σε
αυτά στίχους κυβερνάται ένας περιορισμός ως προς τον αριθμό των συζύγων που να παντρευτεί
έναν άνδρα.
Το Κοράνι ορίζει τους δεν είναι ένα βιβλίο για μερικά χρόνια, είναι έτσι ώστε να μπορεί να
εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του κόσμου, από την τρέχουσα φάση στο σύμπαν μας. Σε διάφορες
χώρες, περιόδους ή καταστάσεις που μπορεί να υπάρξει ανάγκη για μια ελευθερία να παντρευτούν
περισσότερες από μία γυναίκα. Για παράδειγμα σε περιόδους πολέμου μπορεί να υπάρχουν πολλές
γυναίκες που χάνουν τους συζύγους τους. Εάν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δικαίωμα σε τέτοιες
περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν πολλές γυναίκες που θα είναι σε μπελάδες, οικονομικά,
ψυχολογικά, βιολογικά και με πολλούς άλλους τρόπους.
Ενδέχεται να υπάρχουν άλλες καταστάσεις όπου το δικαίωμα να παντρευτούν περισσότερες από
μία γυναίκα μπορεί να είναι επωφελής τόσο για σύζυγος και η σύζυγος: αν η σύζυγος είναι
αποστειρωμένα και ο σύζυγος επιθυμεί τα παιδιά, ο σύζυγος μπορεί να επιθυμούν το διαζύγιο;
Ωστόσο οι γυναίκες μπορεί να προτιμούν τον άντρα να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα αντί για
διαζύγιο[130]. Εάν η σύζυγος έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί να εκπληρώσει τις
απαιτήσεις γάμου και δεν επιθυμεί ο σύζυγος να ζητήσει διαζύγιο της, αυτή μπορεί να προτιμούν
τον σύζυγό της να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα. Αν ο άνθρωπος είναι οικονομικά ισχυρή και
σεξουαλικά απαιτητικά και η σύζυγός του δεν συμβαίνει, σε αυτή την περίπτωση ο σύζυγος
παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα μπορεί να είναι προτιμότερο να την παράνομη σχέση εκτός γάμου
με μια άλλη γυναίκα.
Σε χώρες όπου δεν επιτρέπεται να παντρευτούν περισσότερες από μία γυναίκα, αν οι παραπάνω
καταστάσεις συμβαίνουν, πολλοί άνθρωποι τείνουν να είναι μαζί με τις γυναίκες, εκτός από τους
συζύγους εκτός γάμου. Επιπλέον οι σχέσεις αυτές δεν αποτελούν κυρώσεις σοβαρά, ενώ θεωρείται
ωστόσο ότι είναι απάτη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι άνδρες λάβετε ξανά τι χρειάζονται σε κάποιο
βαθμό, ενώ δεν έχουν καμία ευθύνη για τις πρόσθετες εταίρους. Παρόλα αυτά, ο σύζυγος, η
σύζυγος, ο εταίρος και τα παιδιά τεθεί σε σοβαρές αναταραχές.
Κάποιος μπορεί να προβάλλει ότι για παρόμοιους λόγους γυναίκες επίσης θα επιτρέπεται να
παντρευτούν περισσότερες από έναν άνθρωπο. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή, η επακόλουθη harms
για όλους θα ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα οφέλη. Πρώτον, ο πατέρας του παιδιού δεν θα ήταν
σαφής. Ακόμα και αν εξετάσεις DNA θα δώσει κάποια καθοδήγηση, ο πατέρας θα δεν αισθάνονται
πατρότητα του πολύ για ένα παιδί που θα γεννηθεί από μια γυναίκα που είναι σύζυγος του άλλους,
και που περιέχει σπόρων καθώς και άλλων ανδρών. Δεύτερον, τα αισθήματα της ηγεσίας είναι

γενικά μεγαλύτερη στους άντρες. Ως εκ τούτου, περισσότερα από ένα άντρα σε μια οικογένεια
μπορεί να προκαλέσει μεγάλες συγκρούσεις.
Από την άλλη πλευρά, στο Ισλάμ μια γυναίκα μπορεί να θέσει ως προϋπόθεση σε έναν άνθρωπο τον
οποίο αυτή θα παντρευτεί, όχι για να παντρευτεί ένα άλλο όσο καιρό είναι παντρεύτηκε τον.
Επομένως, αυτό δεν είναι ένα δικαίωμα απεριόριστης ή προσκομίσουμε.
8.1.3 Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΠΛΟΎΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΖΎΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΌΡΕΣ ΚΑΙ ΣΎΖΥΓΟΙ ΥΠΌ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ
Αλλάχ δίνει οδηγίες σας σχετικά με τα παιδιά σας: για το αρσενικό, τι ισούται με το μερίδιο των δύο
θηλυκά. Αλλά εάν υπάρχουν [μόνον] κόρες, δύο ή περισσότερα, αποτελεί για αυτούς τα δύο τρίτα
της περιουσίας του. Και αν υπάρχει μόνο ένας, για εκείνη είναι το μισό.
Και για τους γονείς, σε κάθε ένα από αυτά είναι το ένα έκτο της κληρονομική διαδοχή αν έφυγε από
τα παιδιά. Αν όμως αυτός δεν είχε παιδιά και οι γονείς προσλαμβάνουν από αυτόν, στη συνέχεια
για τη μητέρα είναι ένα τρίτο.
Και αν είχε αδελφοί [ή αδελφές], για τη μητέρα είναι ένα έκτο.
Μετά από κάθε κληροδότημά αυτός [μπορεί να έχουν] έκανε ή χρέους.
Τους γονείς σου ή τα παιδιά σας, ξέρετε δεν ποιο από αυτά είναι πλησιέστερα σας όφελος.
[Οι μετοχές αυτές] υποχρέωση [που] από Αλλάχ. Πράγματι, ο Αλλάχ είναι ποτέ γνωρίζοντας ότι και
συνετή.
Και για σένα είναι το ήμισυ του τι σας σύζυγοι αφήστε αν δεν έχουν κανένα παιδί. Αλλά αν δεν
έχουν παιδί, για εσάς είναι το ένα τέταρτο των τι φεύγουν, μετά την τυχόν κληροδότημά τους [τους]
έκανε ή χρέους. Και οι σύζυγοι είναι για ένα τέταρτο αν αφήσετε κανένα παιδί. Αλλά αν αφήσετε
ένα παιδί, τότε για τους είναι ένα όγδοο του τι μπορείτε να αφήσετε.
Μετά από κάθε κληροδότημά έχετε [μπορούν] έκανε ή χρέους.
Και αν ένας άντρας ή μια γυναίκα αφήνει βαθμού• ούτε στους απογόνους αλλά έχει έναν αδελφό ή
μια αδελφή, τότε για κάθε ένα από αυτά είναι ένα έκτο.
Αλλά, εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο, μοιράζονται ένα τρίτο, μετά από κάθε κληρονομιές που
έγινε ή το χρέος, όσο δεν υπάρχει κανένα βάρος [προκάλεσε].
[Είναι] ένα διάταγμα από Αλλάχ, και Αλλάχ είναι Knowing και Forbearing.
(Κοράνι ορίζει: 4/11-12)
Αν μας αναζήτηση μέσω της λίστας του πλουσιότερες 100, 200... άνθρωποι στον κόσμο,
παρατηρούμε ότι ο αριθμός των γυναικών είναι μικρότερη από % 10.Πολλοί από αυτούς τους
ανθρώπους είναι στις μη μουσουλμανικές χώρες. Αν εξετάσουμε τις πολιτικές προσωπικότητες ή
την υψηλή γραφειοκρατία βλέπουμε περισσότερο ή λιγότερο μια παρόμοια εικόνα. Αυτό μας
δείχνει σαφώς ότι οι άνδρες έχουν περισσότερες βούλησης και ικανότητας για την αύξηση του
πλούτου.Φαίνεται ότι δεν υπάρχει εμφανής μεγάλη αντίρρηση των γυναικών σε αυτή την

κατάσταση; και αυτό είναι φυσικό, δεδομένου ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κόρες, σύζυγοι,
μητέρες που απολαμβάνουν τις ίδιες ή καλύτερες βιοτικό επίπεδο σε σύγκριση με τους συζύγους
τους ή πατέρες, ενώ η αίσθηση λιγότερες ανησυχίες.
Κανένα από αυτά τα γεγονότα δείχνουν οποιαδήποτε ανωτερότητας ή κατωτερότητας από κάθε
φύλο. Αλλάχ εκφράζει αυτό με το παρακάτω στίχο:
Δεν είναι σας πλούτο, ούτε τα παιδιά σου, που θα αποκτάτε πλησιέστερα μας στο βαθμό.
(Κοράνι ορίζει: 34/37)
Ένας άνθρωπος μπορεί τη δημιουργία απασχόλησης για χιλιάδες ανθρώπους, Ωστόσο, εκείνος που
τον γέννησε και έθεσε αυτόν ήταν μια γυναίκα. Επίσης πιθανώς την επιτυχία του έχει μεγάλη σχέση
με την υποστήριξη της συζύγου του.
Σε μια τέτοια δομή, η αποτελεσματική χρήση των πόρων απαιτεί ορισμένων μηχανισμών που δίνουν
την διαχείριση των πόρων περισσότερο σε εκείνους που μπορούν να διαχειριστούν τα πιο
αποδοτικά. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να στερεώνεται επαρκή οικονομική τροφή για όλους.
Υπάρχουν πολύ λεπτομερείς κανονισμούς και μελετών στα πλαίσια του νόμου ισλαμική κληρονομιά.
Σύμφωνα με την κληρονομικότητα αρχές στο Ισλάμ, σε ορισμένες περιπτώσεις γυναικών έχει το ίσο
μερίδιο με τους άνδρες και σε ορισμένες περιπτώσεις ορισμένες γυναίκες λαμβάνουν λιγότερο από
τους άνδρες. Η συνεχής οικονομικές ευθύνες για την οικογένεια ή για τους γονείς ανήκουν κυρίως
στους άνδρες. Για παράδειγμα, πριν από το γάμο ο άνθρωπος καλείται να δώσει ή pledge σύζυγός
του ποσού του πλούτου που δέχεται τη σύζυγό του. Κατά συνέπεια, αυτή η διαφορά στην κατανομή
υπό ορισμένες προϋποθέσεις είναι να ενεργοποιήσετε τους άνδρες για να εκτελέσουν τα καθήκοντά
τους καλύτερα. Έτσι, μια γυναίκα μπορεί να κληρονομούν λιγότερο, ωστόσο τον παρόντα ή
μελλοντικό σύζυγό ενδέχεται να λάβετε ένα μεγαλύτερο τμήμα σε σύγκριση με την αδελφή του.
Ως εκ τούτου, λόγω των θετικών κληρονομικότητα διατάξεων για τους άνδρες, όταν ένας σύζυγος
δαπανά στην οικογένειά του, αυτό δεν είναι μια εθελοντική συμπεριφορά ή μια χάρη ή
φιλανθρωπικό ίδρυμα αλλά αυτό είναι ένα καθήκον για τον άνθρωπο και το δικαίωμα για τη
γυναίκα. Έτσι βασίζεται αυτή συστηματική, οι γυναίκες μπορεί να νιώθουν άνετα ενώ ταυτόχρονα
θα επωφελούνται από τον πλούτο της οικογένειας, όπως ο πλούτος της συζύγου θεωρείται
ουσιαστικά τον πλούτο της οικογένειας. Έτσι, ο σύζυγος έχει να παράσχει ένα ίσο επίπεδο
διαβίωσης, τόσο για τον εαυτό του και την γυναίκα του.
8.1.4 Η ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΆΡΤΥΡΑΣ ΕΝΌΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΜΕ ΔΎΟ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΜΆΡΤΥΡΕΣ ΣΕ
ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΏΝ
O μπορούσες που πίστευαν, όταν σας συμβόλαιο για έναν καθορισμένο όρο, ένα χρέος το γράψεις.
Και να αφήσει ένα Γραφέας γράψτε [τον] ανάμεσα σ ' εσάς στη δικαιοσύνη. Ας δεν θύμιζε
αρνούνται να γράφουν όπως δίδαξε τον Αλλάχ.
Έτσι, ας τον γράψετε και ας εκείνος που έχει την υποχρέωση υπαγόρευση. Και ας τον φόβο του
Αλλάχ, τον κύριό του, και να μην αφήσετε τίποτα έξω από αυτό.
Αλλά αν είναι εκείνος που έχει την υποχρέωση περιορισμένη κατανόηση ή ασθενές ή δυνατό να
υπαγορεύει ο ίδιος, τότε ας του κηδεμόνα στη διάρκεια της υπαγόρευσης σε δικαιοσύνη. Και σε

μάρτυρες δύο μάρτυρες μεταξύ σας ανδρών. Και αν δεν υπάρχουν δύο άνδρες [διαθέσιμο], τότε
ένας άνδρας και δύο γυναίκες από εκείνους τους οποίους αποδεχτείτε ως μάρτυρες, έτσι ώστε εάν
μία από τις γυναίκες τείνει εσφαλμένα, τότε το άλλο να της υπενθυμίσω.
Και ας μην τους μάρτυρες αρνούνται όταν αυτοί καλούνται. Και να μην κουραστεί [εγώ] για να το
γράψεις, αν είναι μικρά ή μεγάλα, για την κοινοβουλευτική [καθορισμένο] • Αυτό είναι πιο δίκαιη
στη θέα του Αλλάχ και ισχυρότερη ως αποδεικτικά στοιχεία και περισσότερες πιθανότητες για την
πρόληψη της αμφιβολίας μεταξύ σας, εκτός αν πρόκειται για μια άμεση συναλλαγή που
πραγματοποιείτε μεταξύ μόνοι σας. Τότε δεν υπάρχει κανένα φταίξιμο σε σας αν δεν μπορείτε να
γράψετε αυτό. Και μάρτυρες όταν σας συνάπτουν σύμβαση.
Ας δεν θύμιζε να πληγούν ή οποιαδήποτε μάρτυρες. Για αν το κάνετε αυτό, πράγματι, είναι [βαρεία]
ανυπακοή σε εσάς. Και ο φόβος του Αλλάχ. Και ο Αλλάχ διδάσκει σας. Και ο Αλλάχ είναι Knowing
όλων των πραγμάτων.
(Κοράνι ορίζει: 2/282)
Μάρτυρες είναι ως επί το πλείστον καθήκον ιδιαίτερα όσον αφορά μια γραπτή μάρτυρες σχετικά με
το χρέος. Όπως ίσως να πιέσεις στις ο μάρτυρας, ο μάρτυρας μπορεί να ζητηθεί να παρίσταται σε
κατάσταση ακατάλληλη και μπορεί να απαιτεί μια κάποια προσπάθεια για να μάρτυρες δίκαια. Το
ανωτέρω έμμετρο υπάρχει αναφορά σε αυτό στη δήλωση «Ας δεν θύμιζε να πληγούν ή
οποιαδήποτε μάρτυρες». Αυτόν τον κίνδυνο και την ανάγκη για προσπάθειες είναι πολύ πιθανή σε
περιπτώσεις που αφορούν μια συμφωνία χρέους, η οποία μπορεί να περιέχουν πολλές
λεπτομέρειες.
Επομένως, ένας σημαντικός λόγος για τη διαφορά μεταξύ της απαίτησης του μάρτυρες της
παραπάνω κατάστασης μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να είναι να μειωθεί η επιβάρυνση των
μάρτυρες για μια γυναίκα και να διανείμετε από μία γυναίκα σε δύο γυναίκες.
8.1.5 ΚΆΠΟΙΑ ΆΛΛΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΕΡΏΤΗΜΑ «ΕΊΝΑΙ ΆΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΣΕ ΊΣΟ
ΙΣΛΆΜ;»
Στα προηγούμενα τμήματα εξηγήσαμε τις διαφορές των απαιτήσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών,
και τα οφέλη αυτών των διαφορών για όλους[131].
Ωστόσο, μία πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ένας μουσουλμάνος δεν συμμορφώνεται προς τις
απαιτήσεις αυτές εξαιτίας τους κοσμικούς οφέλη. Μία φορά για ένα μουσουλμανικό, είναι σαφές
ότι είναι μια συγκεκριμένη εντολή από Αλλάχ, τότε υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να συμμορφώνονται
με αυτή τη σειρά. Οι λόγοι αυτοί είναι να πάρετε τη χαρά του Αλλάχ, καθώς και το σεβασμό και
φόβο του Αλλάχ. Ο παρακάτω στίχος είναι χαρακτηριστική στο θέμα αυτό:
Και αν μας είχε διατάσσεται παθαίνουμε, «Σκοτώσει κι εσείς» ή «Αφήστε τα σπίτια σας», θα δεν
έκαναν, εκτός από ορισμένες από αυτές. Αλλά αν αυτό που έκαναν ήταν ανέθεσε, θα ήταν καλύτερα
για τους και μια σθεναρότερη στάση [για την πίστη τους].
(Κοράνι ορίζει: 4/66)
Από την άλλη πλευρά, σε κάθε περίπτωση οι χάρες του Αλλάχ είναι εκατομμύρια φορές μεγαλύτερα
από κάθε δυσκολία που εμείς μπορεί να υποστούν εξαιτίας τις εντολές του Αλλάχ. Για παράδειγμα

πόσες γυναίκες θα επιλέξουν το εναλλακτικό στοιχείο β εάν Αλλάχ ζήτησε από τους:» ορίστε μία
από τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις: (α) εγώ θα διατηρήσουν σας βλέπουμε ικανότητες, αλλά θα
πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις μου για τις γυναίκες. (β) θα είστε ελεύθεροι να
συμμορφωθεί ή όχι με τις υποχρεώσεις αυτές αλλά θα παίρνω μόνο σας ικανότητα βλέποντας
πίσω.»
Ωστόσο όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο, Αλλάχ προτίθεται ευκολία για μας:
Αλλάχ προτίθεται για ευκολία σας, και δεν προτίθεται για σας κακουχίες.
(Κοράνι ορίζει: 2/185)
Έτσι, πιστεύουμε ότι τα οφέλη από τις εντολές του Αλλάχ να είναι μεγαλύτερο από τους
μειονεκτήματα σε κοσμικούς καθώς και όρους. Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των εξαιρετικών
κανόνων αναφέραμε για τις γυναίκες. Αλλά είναι σαφές, όπως εξηγείται στην το παρακάτω στίχο,
ότι μπορεί να έχουν αγνοηθεί ή να χαθεί ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που Αλλάχ ξέρει:
Μπορεί να είναι ότι σας αρέσει κάτι, ενώ είναι καλό για εσάς, μπορεί να είναι ότι αγαπάς ένα
πράγμα που ενώ είναι κακό για σας. και ο Αλλάχ ξέρει ενώ εσείς δεν γνωρίζετε.
(Κοράνι ορίζει: 2/216)
Επιπλέον, πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδιαφέρον για τα μειονεκτήματα για ένα ορισμένο
φύλο ως κριτήριο αναγνωρίζοντας και υπακούοντας Αλλάχ. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αιτία
δυσπιστία είναι η απόρριψη του πράγματα που είναι κατά μερικά προσωπικά συναισθήματα, όπως
οι δυσκολίες που προκύπτουν λόγω των δασμών. Στην περίπτωση αυτή το άτομο που απορρίπτει τη
πίστη λόγω δυσκολιών πρέπει να ΕΡΩΤΗΣΗ αν την πρόθεσή του να πιστεύουν είναι ειλικρινής.Εάν
επιλέξει να προκαλείτε Αλλάχ ή τον αρνούνται λόγω των καθηκόντων ή των δικαιωμάτων από ένα
φύλο, σίγουρα Αλλάχ είναι ποτέ δεν βλάπτονται εξαιτίας αυτής της άρνησης. Αυτό αναφέρεται στην
το παρακάτω στίχο:
Μας έκαναν καμία βλάβη, αλλά αυτοί κινηθούν τις δικές τους ψυχές.
(Κοράνι ορίζει: 2/57)
8.2 ΓΙΑΤΊ ΒΛΈΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΈΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΠΟΛΛΈΣ ΒΊΑΙΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΣΛΆΜ Ή ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ;
Ισλάμ σημαίνει ειρήνη και όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι, Αλλάχ καλεί τους
μουσουλμάνους να συμπεριφέρονται δίκαια σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της disbelievers. Στο
Ισλάμ δεν επιτρέπεται να αναγκάσει κάποιον να αποδεχτεί μια κάποια θρησκεία:
Καλέσει να ο τρόπος σας κυρίου με σοφία και καλές οδηγίες, και τόσο εριστικός μαζί τους τις πιο
πολιτισμένο τρόπο.
Πράγματι, ο Λόρδος σας είναι πιο εν γνώσει του ποιος έχει απομακρυνθεί από τον τρόπο με τον
οποίο και είναι οι περισσότεροι γνωρίζοντας από που καθοδηγείται [δικαίως].
(Κοράνι ορίζει: 16/125)

Πρέπει να υπάρχει καμία εξαναγκασμός στη θρησκεία. Η σωστή πορεία έχει καταστεί σαφές από το
λάθος.
(Κοράνι ορίζει: 2/256)
Εξαιτίας αυτών παραγγελίες κατά το Κοράνι ορίζει, στην ιστορία του Ισλάμ, μουσουλμάνοι έχουν
δεν ανάγκασε άλλοι μουσουλμάνοι.
Επιπλέον, όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι, Αλλάχ δεν επιτρέπουν μουσουλμάνων στις
επιθέσεις εκείνων που δεν επιτεθούν οι μουσουλμάνοι. Ωστόσο, οι μουσουλμάνοι οφείλουν να
υπερασπιστούν τον εαυτό τους:
Έτσι εάν καταργήσετε οι ίδιοι από εσάς και δεν αγώνα σας και σας προσφέρουμε ειρήνη, τότε Αλλάχ
δεν έκανε για εσάς μια αιτία [για την καταπολέμηση της] εναντίον τους.
(Κοράνι ορίζει: 4/90)

Και δεν επιχειρηματολογούν με τους ανθρώπους της η γραφή εκτός κατά τρόπον ώστε να είναι
καλύτερος, εκτός από εκείνους που διαπράττουν αδικίες μεταξύ τους. Και να πω, πιστεύουμε σε
αυτό που έχει αποκάλυψε σε εμάς και αποκάλυψε σε εσάς. Και ο Θεός μας και σας ο Θεός είναι
ένας, και είμαστε μουσουλμάνοι [στην υποβολή] σε αυτόν.
(Κοράνι ορίζει: 29/46)

Αλλάχ δεν απαγορεύουν σας από αυτούς που σας πολεμούν δεν λόγω θρησκείας και να
απελαύνουν δεν σας από τα σπίτια σας από ασχολείται ευγενικά μαζί τους και ενεργεί δίκαια προς
τους. Πράγματι, Αλλάχ αγαπά εκείνους που ενεργεί δίκαια.
(Κοράνι ορίζει: 60/8)
Και είναι μεγάλη αμαρτία να βλάψει τον άνθρωπο όπως θα δούμε στην ακόλουθη δήλωση:
«Λάθος δεν την ανθρωπότητα κατά των προϊόντων τους, και κάνει δεν κακό, κάνοντας σκανταλιά,
στην γη».
(Κοράνι ορίζει: 26/183)
Ένα καλό παράδειγμα εν προκειμένω συνέβη όταν μουσουλμάνων έχεις Μέκκα πίσω από το
disbelievers που σκοτώθηκαν πολλοί Μουσουλμάνοι, δήλωσε και οργανωμένες πολλούς πολέμους
κατά των μουσουλμάνων, τους βασανίζονται, πήρε τους πλούτο από τη βία. Οι μουσουλμάνοι στην
ηγεσία του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) Παρόλο που είχαν την εξουσία να αποφασίσουμε
αντίποινα και να καταστρέψει τους που διευθύνουν παρέγραψαν αυτών disbelievers. Οπότε είναι
ξεκάθαρο ότι οι πράξεις των τρομοκρατών που ισχυρίζονται ότι σκοτώνουν αθώους και defenseless
πολίτες στο όνομα του Αλλάχ, δεν έχουν καμία σχέση με το Ισλάμ, όπως και το Ισλάμ, ακόμη και σε

περίοδο πολέμου τέτοια αμάχων πρέπει να θανατώνονται.Αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ λίγες
μέσα σε σχεδόν 2 δις μουσουλμάνους.
Μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κακό για πολιτικούς ή οικονομικούς στόχους, αλλά
που ισχυρίζονται ότι ενεργεί στο όνομα του Αλλάχ ως αισθάνονται την ανάγκη να κρυφτεί πίσω από
κάποιες γενικά αποδεκτές έννοιες.
Μερικές φορές, εκτελούνται τρομοκρατικές δραστηριότητες και υποστήριξε εν ονόματι
μουσουλμάνων ή μουσουλμάνος ομάδες προκειμένου να δημιουργηθεί μια εσφαλμένη εντύπωση
σχετικά με το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι μη μουσουλμάνοι συμφιλιώσει τρομοκράτες με το Ισλάμ ως εκ τούτου
ασυνείδητα υποστηρίζουν τους τρομοκράτες από θεωρώντας τους ως τμήμα, ή το είδος του
εκπροσώπου του στην μεγάλη Κοινότητα του Ισλάμ. Ένα απλό παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς
είναι η χρήση της έννοιας «Ισλαμική τρομοκρατία» στα μέσα ενημέρωσης από μη-Μουσουλμάνων.
Όπως δεν μπορεί να είναι ισλαμική τρομοκρατία - ειρηνικό-«ισλαμική τρομοκρατία» είναι μια
παραπλανητική και εσφαλμένη δήλωση η οποία μπορεί να είναι χρήσιμες μόνο για τρομοκράτες
αυτών.
Κάποια κανάλια media εν μέρει η εντύπωση ότι Ισλάμ προωθεί την βία, αν και οι βίαιες πράξεις των
οπαδών τους άλλους πολιτισμούς και των συνεπειών τους είναι πολύ μεγαλύτερα από τέτοιες
πράξεις εκείνα δει ως συνδεδεμένο στο Ισλάμ. Για παράδειγμα στο του δευτέρου παγκοσμίου
πολέμου που συνέβη στον δυτικό κόσμο που είναι προσκολλημένο σε θρησκείες εκτός από το Ισλάμ
περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν[132]. 40 σε 52 εκατομμύρια από αυτούς ήταν
αμάχων μεταξύ των οποίων 13 σε 20 εκατομμύρια που πέθαναν λόγω ασθενειών που σχετίζονται
με πόλεμο και το λιμό.
8.3 ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΕΠΡΩΜΈΝΟ, ΑΝ ΑΛΛΆΧ ΞΈΡΕΙ ΌΛΑ, ΠΏΣ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΈΧΟΥΜΕ ΕΛΕΎΘΕΡΗ
ΒΟΎΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ;
Οι λεπτομέρειες αυτού του ζητήματος μπορεί να rephrased ως εξής: «μας επιλογές / διαθήκες
αφορούν φόντο μας, μας εκπαίδευση, περιβάλλον μας, τα γονίδια μας, και μας ικανότητες... Όλα
αυτά πρέπει να είναι στο πεπρωμένο. Έτσι αν ο Θεός Αλλάχ στη συνέχεια επιλογές μας πρέπει να
αναγκαστεί και καθορίζεται από Αλλάχ; στη συνέχεια δεν έχουμε ελεύθερη βούληση και ως εκ
τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι. Τουλάχιστον όπως έχει δεν βαλε μας σχετικά με τη
σωστή διαδρομή στη συνέχεια δεν αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υπεύθυνος για τις επιλογές μας;
Επίσης σαςf ο Θεός είναι Αλλάχ και εάν γνωρίζει το μέλλον, τότε αυτός δεν είναι δυνατό να
διαψεύσω τη γνώση ή του πεπρωμένου που αφορούν το μέλλον από τις πράξεις του παρόντος. Και
αν έχει τη δύναμη να κάνει ό, τι αυτός διαθηκών ενέργειές του θα είναι σε αρμονία με ό, τι ήδη
ήταν γνωστό από αυτόν. Εάν ο Θεός Αλλάχ και αν υπάρχει πεπρωμένο, τότε για παράδειγμα πριν
μου δυσπιστείτε, είναι γνωστό ότι ως ένα disbeliever μου θα δυσπιστείτε και ότι θα μπορώ να
εισάγω την κόλαση. Πώς μπορώ να αλλάξω αυτό; «
Οι παρακάτω στίχοι βλέπουμε μια σύνοψη των εν λόγω ερωτήσεις:
Όσοι συνδέονται εταίρους [Αλλάχ] θα λένε, «Αν είχε θέληση Αλλάχ, εμείς θα δεν έχετε συσχετίσει
[οτιδήποτε με Αλλάχ] και ούτε θα πατέρες μας, ούτε θα μας έχουν απαγορευτεί τίποτα.» Ομοίως did

αυτές πριν να αρνηθεί μέχρι τους δοκίμασαν μας τιμωρία. Λένε, «έχετε γνώση που μπορείτε να
παράγετε για μας;Ακολουθείτε δεν εκτός από την υπόθεση, και δεν είστε αλλά πλαστογράφησαν.»
Λένε, «με Αλλάχ είναι το βάθος επιχείρημα. Αν αυτός είχε θέληση, αυτός θα καθοδήγησαν όλους
εσάς.»
Πω, [O Μωάμεθ], «Παρουσιάσει σας μαρτύρων, οι οποίοι θα καταθέσουν ότι Αλλάχ έχει
απαγορευτεί αυτό.» Και αν αυτά μαρτυρούν, δεν μαρτυρούν μαζί τους. Και μην ακολουθήσετε τις
επιθυμίες των εκείνους που αρνούνται μας στίχοι και εκείνους που δεν πιστεύουν στην τα
κατωτέρω, ενώ τους [άλλοι] ισούνται με τους άρχοντας.
(Κοράνι ορίζει: 6/148-150)
8.3.1 ΈΧΟΥΜΕ ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΒΟΎΛΗΣΗ ΣΕ ΚΆΠΟΙΟ ΒΑΘΜΌ
Και να πω, «η αλήθεια είναι από το Λόρδο σας, έτσι όποιος διαθήκες ας τον πιστέψουμε; και όποιος
διαθήκες τον άφησε δυσπιστείτε.»
(Κοράνι ορίζει: 18/29)

Ποτέ δεν είναι άδικο δούλους του Αλλάχ[133].
(Κοράνι ορίζει: 8/51)

Όποιος είναι καθοδηγούμενη καθοδηγείται μόνο [όφελος] την ψυχή του. Και όποιος τείνει
εσφαλμένα μόνο τείνει εσφαλμένα εναντίον. Και δεν κομιστής βάρη θα φέρει το βάρος του άλλου.
Και ποτέ δεν θα μας τιμωρήσει μέχρι να μας έστειλε έναν αγγελιοφόρο.
(Κοράνι ορίζει: 17/15)
Όλοι όσοι είναι λαμβάνονται υπεύθυνα και χαμηλή ή τιμωρηθεί με τα κατωτέρω, έχει τη
δυνατότητα να μάθουμε την αλήθεια και να είναι επιτυχής[134].Όλος ο κόσμος έχει την ελευθερία
να επιλέξουν το καλό ή το κακό, το παράδεισο ή την κόλαση. Κάθε ανθρώπινο ον[135] έχει την
ελεύθερη βούληση, αλλά δεν έχουν την εξουσία να αρνηθείτε το θέλημα του Αλλάχ. Αν και
υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά την ελεύθερη βούληση, τελικά κάθε πρόσωπο έχει τη
δυνατότητα να ξεπεράσει την αρνητική σχετικούς περιορισμούς.
Διαθήκες μας έχουν μεγάλη σχέση με το παρελθόν μας, μας γνώση, μας περιβάλλον, τη διάθεσή
μας, μας βιολογικής και χημικής σύνθεσης... Ωστόσο, από την εμπειρική επιστήμες άποψη είναι
πολύ νωρίς για να ισχυρίζονται ότι υπάρχει μια σκληρή ντετερμινιστική σχέση μεταξύ αυτοί οι
παράγοντες και μας διαθηκών.Και όσο εμείς δεν κατανόησε υποατομικός όλα τα επίπεδα, και
πολλά άλλα πράγματα αυτό θα είναι ένα πρώιμο επιχείρημα. Όπως είπε το Κοράνι ορίζει:
Και να σας ρωτήσω για την ψυχή. Να πω: Η ψυχή είναι μία από τις εντολές του αφέντη μου, και σας
δεν δίνονται aught γνώσεων αλλά λίγο.
(Κοράνι ορίζει: 17/85)

Στο Ισλάμ, η ψυχή δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να συμπτωματικές μηχανικό αποτέλεσμα των
χημικών, βιολογικών, σωματική, κοινωνική... συμβάντα και πόροι[136]. Τα οφέλη της ψυχής από
τέτοιους πόρους, αλλά δεν περιορίζεται σε ό, τι είναι διαθέσιμη υπό ορισμένες συνθήκες. Η ουσία
δεν βασίζεται μόνο αιτία και αποτέλεσμα σχέσεων ή μηχανικές διεργασίες που βασίζονται στην
αιτιώδη συνάφεια. Η ψυχή έχει τη δυνατότητα να αλλάξετε και να βελτιωθούν οι συνθήκες. Για
παράδειγμα, ένα άτομο που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επιχείρηση μπορεί να ανάγνωση
ορισμένων βιβλίων και να πάρετε πρόσθετες γνώσεις και να ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές.
Η ψυχή δεν καλύπτει μόνο το παρελθόν που μπορεί να έχουν αιτία και αποτέλεσμα επιρροή, αλλά
και το μέλλον. Κάθε βούληση μας να περιλαμβάνει προβληματισμούς σχετικά με το μέλλον, οι
εναλλακτικές λύσεις, τους κινδύνους, τους οφέλη και harms ως ένα ορισμένο βαθμό, ενώ αυτοί δεν
έχουν συμβεί ακόμη.Η ψυχή καλύπτει επίσης αρχές, αξίες και ούτω καθεξής που δεν περιορίζεται ή
δεν βρίσκεται μόνο μέσα στο παρελθόν. Κρίνουμε όχι μόνο εναλλακτική λύση τι θα συμβεί αν
λάβουμε κάποια απόφαση, αλλά επίσης πώς θα αισθανθούμε εάν συμβεί ότι εναλλακτική λύση, και
τι θα συμβεί αν αισθανόμαστε με αυτό τον τρόπο.Ακόμα είμαστε ελεύθεροι να επιλέγουν
συνειδητά μια κακή εναλλακτική λύση.
Ως εκ τούτου, έχουμε μια ευρεία περιοχή της ελευθερίας.
Όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι, τα ανθρώπινα όντα έχουν ορισμένα ειδικά προσόντα από
αυτή την άποψη:
Στη συνέχεια αυτός proportioned αυτόν και σ ' αυτόν φύσηξε από την ψυχή του και έκανε για σας
ακούσει και όρασης και καρδιές, λίγο είστε ευγνώμονες.
(Κοράνι ορίζει: 32/9)

Και να αναφέρω, [O Μωάμεθ], όταν ο Λόρδος σας είπε να τους αγγέλους, «πράγματι, θα κάνω μετά
τη γη έναν αντιβασιλιά»
(Κοράνι ορίζει: 2/30)
Από την άλλη πλευρά, Αλλάχ μας έδωσε πολλά μέσα που μαζί με την ελευθερία αυτή μπορεί να μας
καθοδηγούν προς την αλήθεια. Η παρακάτω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό:-τα προφανή σημάδια που
δημιουργούνται στο περιβάλλον μας whose οποιοδήποτε προφανή θα είναι προφανές για όλους,
αφού όλοι μας είναι αναστήθηκε. -Την ακρόαση και την βοήθεια του Αλλάχ, που μπορεί να
ανταποκριθεί στις μας παρόντες supplications ακόμη και ενώ έκανε το πεπρωμένο. -Την
καθοδήγηση του Αλλάχ μέσω του κλητήρες.
Ωστόσο, αυτή η ελευθερία δεν σημαίνει ότι το ανθρώπινο ον να αρνηθείτε την τελική βούληση του
Αλλάχ. Αυτός μπορεί να προκαλείτε την καθοδήγηση του Αλλάχ, όπως έδωσε την ελευθερία να
ακολουθούν τη διαδρομή της υπακοής είτε τη διαδρομή της ανυπακοής. Ωστόσο, με την απόλυτη
έννοια, όποια και αν είναι το ανθρώπινο ον, αυτός περιβάλλεται από Αλλάχ, όπως βλέπουμε στο οι
παρακάτω στίχοι:
Και στον Αλλάχ ανήκει ό, τι βρίσκεται σε οι ουρανοί και ό, τι βρίσκεται πάνω στη γη.

Και ποτέ Αλλάχ, όλων των πραγμάτων, θα περιλαμβάνει.
(Κοράνι ορίζει: 4/126)

Πράγματι, ο Αλλάχ είναι σφαιρικός και γνωρίζοντας ότι.
(Κοράνι ορίζει: 2/115)

Και σας δεν θα εκτός ότι Αλλάχ διαθηκών, άρχοντας του των κόσμων.
(Κοράνι ορίζει: 81/29)
Παρόλο που ο άνθρωπος έχει ορισμένες αρμοδιότητες που παρέχονται από Αλλάχ, δεν είναι δυνατό
να επιτυχή εκτός μέσω του Αλλάχ. Οι λόγοι για αυτό είναι ως εξής:
Πρώτον, μας περιστάσεις είναι αποτελέσματα του σχεδίου και της διαθήκης του Αλλάχ. Για
παράδειγμα, οι πόροι μπορούν να περιορίζονται. Το κόστος των πόρων ή το κόστος των
εναλλακτικών λύσεων που μπορεί να είναι υψηλή. Ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο
δύσκολο να ξεπεραστεί από άλλους. Έτσι, παρότι έχουμε ελεύθερη βούληση, μέσα από αυτές τις
συνθήκες ενδέχεται να παραπλανήσει Αλλάχ θα μια άδικη πρόσωπο χωρίς παρεμβολή του. Επίσης
προσδιορίζονται οι εναλλακτικές λύσεις που έχουμε από Αλλάχ.
Δεύτερον: τα πάντα, θα είναι από την άδεια του Αλλάχ όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα
από το Κοράνι ορίζει:
Και δεν πρόκειται για μια ψυχή να πιστεύουμε εκτός από την άδεια του Αλλάχ.
(Κοράνι ορίζει: 10/100)
Όπως βλέπουμε στην προσφορά από προφήτη Shuayb (ειρήνη να γιού) κατά το Κοράνι ορίζει, η
επιτυχία μας εξαρτάται από Αλλάχ:
«Και η επιτυχία μου δεν είναι, αλλά μέσω του Αλλάχ.
Γιού μου έχουν στηρίχθηκε και να τον επιστρέψω.»
(Κοράνι ορίζει: 11/88)
Όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο, της καθοδήγησης ή παραπλανητικών του Αλλάχ εξαρτάται
ως ένα ορισμένο βαθμό επιλογές μας:
Ο ίδιος εξαπατά πολλά έτσι και πολλοί οδηγοί με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός εξαπατά δεν εκτός
από το defiantly ανυπάκουες.
(Κοράνι ορίζει: 2/26)
Αλλάχ, ο οποίος είναι ο Knower και μάντης της Αργοναυτικής Εκστρατείας όλων, ξέρει και βλέπει
χωρίς τυχόν περιορισμούς του χρόνου. Έτσι, γνωρίζει το μέλλον, όπως γνωρίζει το παρόν. Βλέπει το

μέλλον όπως βλέπει σήμερα. Ως εκ τούτου, κάθε απόφαση που θα λάβουμε στο μέλλον είναι ποτέ
γνωστές, δει και μάρτυρας από Αλλάχ. Είναι σε θέση να την αλλάξετε με κάθε τρόπους που θέλει,
συμπεριλαμβανομένων αλλάζοντας τις σχετικές περιστάσεις χωρίς οποιαδήποτε άμεση συμμετοχή
με μας διαθηκών. Έτσι, οποιαδήποτε θα μας να είναι ελεύθερα, με την άδεια του Αλλάχ. Ως εκ
τούτου, πράγματα που επιλέγουμε να συμβεί με την ομόφωνη συμφωνία του Αλλάχ και μας.
Εν πάση περιπτώσει μουσουλμάνου που έκαναν μια καλή δουλειά θα επιδιώξει, επομένως, την
αποδοχή του Αλλάχ. Το παρακάτω είναι ένα απόσπασμα από ένα παράδειγμα δήλωση τους πιστούς
στη τα κατωτέρω:
Και θα λένε,
«Εγκώμια [και τις ευχαριστίες] να Αλλάχ, που μας καθοδήγησε σε αυτό; και εμείς θα ποτέ
καθοδηγήθηκε αν Αλλάχ δεν είχε καθοδηγούμενη μας. Σίγουρα οι αγγελιοφόροι του κυρίου μας
είχε έρθει με την αλήθεια.»
(Κοράνι ορίζει: 7/43)

«Πράγματι, συνηθίζαμε να supplicate ενώπιόν του.
Πράγματι, είναι εκείνος που είναι το Beneficent, το Merciful.»
(Κοράνι ορίζει: 52/28)
Από τη σκοπιά της ένα disbeliever θα ήταν δύσκολο να κατανοήσουν την ελεύθερη βούληση όσον
αφορά αυτόν, είναι απλά μια υλική ακολουθία και επεξεργαστή πέρασμα βιολογικές, χημικές,
φυσικές... διαδοχικών διεργασίες. Και πάλι, είναι απλά μια ομάδα των σωματιδίων που
συμπτωματικά ήρθε από κοινού και που δρουν μόνο στην φυσική, ορισμένων ή αβέβαιη κανόνες
και σχέσεις. Επίσης, για αυτόν υπάρχει κανείς που έχει πλήρως ελεύθερη βούληση που μπορεί να
δώσει ελεύθερη βούληση.
8.3.1.1 ΟΙ ΛΌΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ ΜΑΣ ΔΙΑΘΗΚΏΝ
Αλλάχ, ο κύριος των πάντων ίσως δημιουργήσει μας σαν πέτρες ή άγγελοι που δεν έχουν ικανότητα
να εξουδετερώνουν τις παραγγελίες του. Αυτός θα μπορούσε να δημιουργήσει μας σαν
προγραμματισμένο ρομπότ χωρίς συναισθήματα, επομένως χωρίς επιλογές, έτσι χωρίς ευθύνη.
Ωστόσο, σε ένα τέτοιο σύμπαν, δεν θα τις πρακτικές και τα αισθήματα της θυσίας, βοήθεια, κρίμα,
εμπιστοσύνη, αληθές, απόφαση, αμοιβή, τιμωρία, κακό, λάθος και αλαζονεία, το καλό και η
αλήθεια θα δεν δημιουργείται και εγκατεστημένος. το κακό και άδικο δεν δημιουργήθηκε, κρίνεται
και τιμωρείται...
Αλλά ο Αλλάχ είναι σε θέση να δημιουργήσετε το καλό και το κακό.
Για ένα άτομο να είναι καλό ή κακό, πρέπει να έχουν την εξουσία να επιλέξουν το καλό ή το κακό.
Μέσα από τα παρόντα γεγονότα, από τη μία πλευρά οι υπηρέτες του Αλλάχ νιώθω τις χάρες και τις
εξουσίες του Αλλάχ, και από την άλλη η αλήθεια και η ψευδής διακρίνονται σαφώς.

Επιπλέον, αν υπάρχει ένας λόγος για την δημιουργία μας, τότε χρειάζεται ένα ενισχυτικά στάδιο για
το που βρισκόμαστε. Κατηγορηματικά αυτό το στάδιο είναι θάνατος.
Το ακόλουθο κεφάλαιο είναι χαρακτηριστική στο θέμα αυτό:
Από ώρα,
Πράγματι, ο άνθρωπος είναι απώλεια,
Με εξαίρεση όσους πίστευαν και γίνει δίκαιος πράξεις και αμοιβαία ενημέρωσε για την αλήθεια και
μεταξύ τους ενημέρωσε για την υπομονή και επιμονή].
(Κοράνι ορίζει: 103/1-3)
Και πάλι με ελεύθερη μας βούληση, θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστεί με Αλλάχ στην
εδραίωση της ειρήνης, και καλώντας την να τον τρόπο τον Κύριό μας. Χάρη στην ελεύθερη μας
βούληση μπορεί να έχουμε μερίδιο στις καλές εξελίξεις μας και εντός της ανθρωπότητας. Χάρη στην
ελεύθερη μας βούληση, εμείς μπορεί να δανείσει στον Αλλάχ που δεν χρειάζεστε οποιαδήποτε
βοήθεια καθόλου, παρόλο που μπορεί να ξοδεύουμε τι έχουμε τελείως για τον εαυτό μας. Δίνονται
αυτά τα μεγάλα ευνοεί από δημιουργός μας, όπως είπε στο οι παρακάτω στίχοι;
O όσοι πίστεψαν, αν μπορείτε να βοηθήσετε Αλλάχ, θα σας βοηθήσουν και φυτικά σταθερά τα
πόδια σας.
(Κοράνι ορίζει: 47/7)

Ποιός θα δάνειο Αλλάχ περασμένου δάνειο έτσι αυτός μπορεί να πολλαπλασιάστε τον πολλές
φορές κατά τη διάρκεια; Είναι Αλλάχ που κρατά μυστικές και χορηγεί αφθονία και σε αυτόν θα
επιστρέψετε.
(Κοράνι ορίζει: 2/245)

Αλλά όταν ο Ιησούς αισθάνθηκε [εμμονή στον] δυσπιστία από τους, είπε, «ποιος είναι μου βοηθοί
για [την αιτία του] Αλλάχ;» Οι απόστολοι που είπε, «είμαστε βοηθοί για Αλλάχ. Μας πίστεψαν στον
Αλλάχ και μαρτυρούν ότι είμαστε μουσουλμάνοι [υποβολή προς αυτόν].»
(Κοράνι ορίζει: 3/52)
Πράγματι, την ευκαιρία να τον βοηθούν, για να δείξετε και να τεθεί σε ισχύ η βούληση να τον
βοηθούν, είναι ένας από του μεγαλύτερους ευνοεί την μας. Και αποτελεί βασικό παράγοντα favor
αυτή είναι ελεύθερη μας βούληση.
8.3.1.2 ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΊΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΈΣ ΤΟΥΣ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ.
Οι ανταμοιβές του είναι σύμφωνες με την αλήθεια και τις ποινές του είναι σύμφωνες με την τιμή
false έχουν διαπιστώσει και έχει δηλώσει. Έτσι, εκείνοι που επιλέγουν την αλήθεια είτε το σφάλμα
τους επιλέξετε τελείως με τους πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, ευκαιρίες και τις απειλές.

Μόνιμη επιλογές μας είναι οι εναλλακτικές λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα με το που βρισκόμαστε
και με τα χαρακτηριστικά μας. Οι επιλογές μας είναι προσωπικές και σε πολλές περιπτώσεις από την
υποκειμενική άποψη δεν υπάρχει όχι σωστή ούτε λάθος: μπορούμε να επιλέξουμε να φέρουν
κάποιες κακές συνέπειες για κάποια πράγματα που αγαπάμε.
Για παράδειγμα ένα άτομο μπορεί να επιλέξει να καπνίζουν, ενώ γνωρίζει ότι το κάπνισμα προκαλεί
καρκίνο. Έτσι όταν καρκίνου συμβαίνει εξαιτίας του καπνίσματος, αυτός πρέπει να δεν κατηγορούν
πολύ κανείς εκτός από ο ίδιος. Επέλεξε την προσωπική ευχαρίστηση του καπνίσματος στην
ανταλλαγή τους πόνους από καρκίνο και ένα πρώιμο θάνατο. Ενώ αυτός καπνίζει αυτός μπορεί να
το βλέπω ως δικαίωμα ή αυτός μπορεί να καπνίζουν, παρόλο που το βλέπει ως λάθος.Εμείς μπορεί
να επιλέξει να μην ενδιαφέρεται για τις συνέπειες ή το μέλλον. Μπορεί να έχουμε χαρά σε
αμφισβήτηση μια μεγαλύτερη εξουσία από τους εαυτούς μας, παρόλο που αυτό προκαλεί μεγάλους
κινδύνους. Τη χαρά αυτής της πρόκλησης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη συνακόλουθη φόβο ή
πόνο. Ομοίως μία μπορεί να επιλέξει να αμφισβητήσουν το δημιουργό του, άμεσα ή έμμεσα από
δεν σκεφτόμαστε τον και λαμβάνοντας τον κίνδυνο του άδη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να θέλει
να απολαύσετε αυτή την πρόκληση και τη χαρά του αυτή τη ζωή χωρίς να αποσύρονται από
οποιαδήποτε κοσμικούς χαρές.
Έχουμε την ελευθερία να απολαύσετε προσωρινά το κακό, όπως θα δούμε στο παράδειγμα της
παρακάτω στίχους:
Και όσο για Thamud, εμείς τους καθοδηγούμενη, αλλά προτιμούσαν τύφλωση μέσω καθοδήγησης,
έτσι ο Κεραυνός του ταπεινωτικού τιμωρία τους κατασχέθηκαν για ό, τι συνήθιζαν να κερδίζουν.
(Κοράνι ορίζει: 41/17)

Υπάρχουν πολλά σημάδια στο τους ουρανούς και τη γη που περνούν από;
Ακόμη πληρώνουν καμία προσοχή σ ' αυτούς!
(Κοράνι ορίζει: 12/105)
Αλλά στο τέλος θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και δική μας επιλογές.
Από την άλλη πλευρά, τέτοιου είδους επικίνδυνη επιλογές αφορούν την ίδια προσωπικότητα του το
chooser. Έτσι, η σύγχυση των το disbelievers είναι σκόπιμη και μόνιμες, όπως σημειώνεται στο το
παρακάτω στίχο:
Και όποιος είναι τυφλός στο αυτό [ζωής] θα είναι τυφλά κατά τα κατωτέρω και περισσότερους
δρόμους με τρόπο.
(Κοράνι ορίζει: 17/72)
Έτσι ώστε ακόμη και αν επέστρεψε μετά βλέποντας την κόλαση, θα επιστρέφουν πίσω να τρίβουν
όπως αναφέρεται στην οι παρακάτω στίχοι:

Εάν θα μπορούσε να βλέπετε αλλά όταν πραγματοποιούνται σε ηρεμία πριν από την πυρκαγιά και
θα λένε, «ω, θα ότι εμείς θα μπορούσαν να επιστραφούν [για τη ζωή στη γη] και δεν αρνούνται τα
σημάδια του κυρίου μας και μεταξύ οι πιστοί.»
Και ακόμη και αν γινόταν επιστροφή, θα επιστρέψουν σε ό, τι τους ήταν απαγορευμένη, και
πράγματι, είναι ψεύτες.
(Κοράνι ορίζει: 6/27-28)
Ως εκ τούτου, για παράδειγμα, ένα τελικό disbeliever που θα γνωρίζουν ότι αυτός θα πρέπει να
εισαγάγετε την κόλαση λόγω τρίβουν θα ξανά δυσπιστείτε και να αρνηθεί την κόλαση. Έτσι στο
διάολο γίνεται μια σαφής επιλογή της disbeliever του, γιατί ακόμη και αν η πιο πειστική ένδειξη
ήταν παρών, μια τέτοια disbeliever δεν θα το πίστευα. Οι παρακάτω στίχοι αναφέρονται σε αυτό:
Πράγματι, εκείνους από τους οποίους έχει τεθεί σε ισχύ η λέξη του κυρίου σας δεν πιστεύω,
Ακόμα και αν κάθε σύμβολο πρέπει να έρθουν σε αυτούς, μέχρι να δουν την οδυνηρή τιμωρία.
(Κοράνι ορίζει: 10/96-97)
Μας έδωσαν την ελευθερία να υποστούν την τιμωρία της κόλασης απαντώντας σε ό, τι επιλέγουμε
να κάνουμε. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι μια καλή ιδέα ότι μία απορρίπτει προσωρινά κάτι στο
οποίο θα πίστευε αργότερα μόνο ενώ η αίσθηση αυτή αιώνια. Παρόλα αυτά είναι μια επιλογή.
Ανθρώπινων όντων γενικά εκτιμούμε τα άμεσα οφέλη ακόμη και αν τους εξόδων ή κινδύνων
μακροπρόθεσμα είναι τεράστια. Με το παρακάτω στίχους υπάρχει μια αναφορά σε αυτό:
Όχι! Αλλά να αγαπάτε την άμεση.
Και αφήστε τα κατωτέρω.
(Κοράνι ορίζει: 75/20-21)
Σκεφτείτε για ανθρώπους που παραμένουν στη φυλακή για χρόνια μόνο λόγω πράξη να
ικανοποιήσει την οργή τους για γρήγορη. Αυτό είναι επειδή για σύντομο χρονικό διάστημα μας
συναισθήματα είναι πιο έντονα σχετικά να μας λογική; και μακροπρόθεσμα είναι σχετικά πιο
αδύναμες από ό, τι μας λογική μας συναισθήματα. Έτσι η υπομονή είναι σημαντικό για την επιτυχία:
Αλλάχ αγαπά τον ασθενή.
(Κοράνι ορίζει: 3/146)
Από την άλλη πλευρά, εγκρίνουμε τα πράγματα προς το πεπρωμένο. Σε κάθε μία από τις επιλογές
μας «αγοράζουμε» και εγκρίνει τι είναι στο μητρώο για μας:
Αλλάχ δημιούργησε το ουρανούς και γη στην αλήθεια και έτσι ότι κάθε ψυχή μπορεί να
αποζημιώνεται για ό, τι αυτή έχει κερδίσει και αυτά δεν θα είναι ζημιωθέν.
(Κοράνι ορίζει: 45/22)
8.3.1.3 ΑΛΛΆΧ ΔΕΝ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΝΑΓΚΆΣΕΙ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΜΑΣ

Είναι αποτελεσματικά να κάνουμε όλα τα πράγματα.
(Κοράνι ορίζει: 67/1)
Αλλάχ είναι σε θέση να κάνει ό, τι αυτός διαθηκών. Έτσι, αυτός μπορεί να μας δημιουργήσει σε ένα
συγκεκριμένο περιβάλλον όπου μπορούμε να όλων των πιστών ή disbelievers έστω και αν έχουμε
ελεύθερη βούληση. Ως εκ τούτου, δεν υποχρεώνεται να αναμιχθεί με Διαθήκη μας ή μας
υποχρεώνει με συγκεκριμένο τρόπο, αν και μπορεί να το κάνει αυτά.
Αλλάχ δεν πρέπει να παρεμβαίνουν μας θα επεξεργαστεί όπως με αντικειμενικά γεγονότα μας
μπορεί να οδήγησε ή παραπλάνηση σύμφωνα με το οποίοι βρισκόμαστε. Αλλάχ ενδέχεται να
οδηγήσει ή να παραπλανούν με αντικειμενικά τα πράγματα, χωρίς να διαταράσσονται οι
δυνατότητές μας η ενεργοποίηση της επιλογής. Για παράδειγμα, μια disbeliever που έχει ένα μωρό
μπορεί να γίνει πιστός κατόπιν αντιμετωπίζει την έξαψη και την ευτυχία που έφεραν το μωρό και
μια τέτοια μεγάλη χάρη του δημιουργού.
8.3.1.4 ΑΛΛΆΧ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ ΚΑΝΈΝΑΝ ΝΑ ΠΙΣΤΈΨΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΚΑΛΆ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΑΥΤΌΣ
ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ ΚΑΝΈΝΑΝ ΝΑ ΔΥΣΠΙΣΤΕΊΤΕ Ή ΆΔΙΚΗ.
Να είχε Αλλάχ που θέλησε να εξαναγκάσει οτιδήποτε μας, αυτός μπορεί να μας κάνει όλους τους
πιστούς. Ωστόσο, αναγκαστική πεποιθήσεων δεν θα ήταν πραγματική πίστη. Πεποίθηση ότι ζητείται
μόνο μετά την Ανάσταση θα είναι αναγκαστική πεποιθήσεων, άρα όχι μια πραγματική πεποίθηση
και θα είναι άχρηστο, όπως αναφέρεται στην το παρακάτω στίχο:
[Τότε] περιμένουν για οτιδήποτε εκτός από το ότι οι άγγελοι θα πρέπει να έρχονται να τους ή να σας
Λόρδος πρέπει να προέρχονται ή που υπάρχουν προέρχονται μερικά από τα σημάδια του κυρίου
σας;
Την ημέρα ότι μερικά από τα σημάδια του κυρίου σας θα έρθει καμία ψυχή θα επωφεληθούν από
την πίστη, όσο αυτό δεν πιστεύαμε πριν ή είχε κερδίσει κάποια καλή μέσω της πίστης. Πούμε,
"Περιμένετε. Πράγματι, [επίσης] περιμένουμε.»
(Κοράνι ορίζει: 6/158)
Πίστη σε αυτή τη ζωή είναι πραγματική πίστη, γιατί δεν είναι η συνέπεια του εξαναγκασμού και
αντικατοπτρίζει ακριβώς ποιος και πώς είμαστε. Έτσι Αλλάχ μας δίνει ό, τι θα επιλέξουμε.
Τι θα επιλέξω εάν δεν υποχρεώθηκα να είναι το αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης. Έτσι, όπως
Αλλάχ δεν εξαναγκάσει οτιδήποτε μας και αυτός δεν χρεώνουν μας οτιδήποτε πέρα από τις
δυνατότητές μας, έχουμε εύλογη ελεύθερη βούληση, ώστε να μπορεί να είμαστε υπεύθυνοι.
8.3.1.5 ΚΑΝΕΊΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΊΑ ΑΥΤΟΎ ΑΛΛΆΧ ΑΝΆΓΚΑΣΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΑΚΌ
Μπορεί να υπάρχει καμία μαρτύρων, οι οποίοι θα μαρτυρούν Αλλάχ υποχρέωσαν κάθε επιλογής
μας από την παρεμβολή μας πρόθυμα διαδικασία. Μάρτυρας δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι Αλλάχ
ανάγκασε μας για την επιλογή ορισμένων επειδή κάθε πιθανού εξαναγκασμού αυτών θα είναι
γνωστός μόνο από Αλλάχ. Η disbeliever είναι επίσης έμμεσα μια μαρτυρία για το γεγονός ότι Αλλάχ
did δεν υποχρεωθεί να ενεργεί με συγκεκριμένο τρόπο, όπως σπάνια αναφέρεται Αλλάχ για τις

αποφάσεις του. Αντίθετα κάνει πάντα τη δική του υπολογισμούς για τις δικές του αποφάσεις. Και το
disbeliever ως επί το πλείστον πηγαίνει δρόμους από τον σωστό τρόπο που Αλλάχ δείχνει τον.
8.3.1.6 ΑΛΛΆΧ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΤΆΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ ΕΜΆΣ
Στο όνομα του Αλλάχ, την Beneficent, την Merciful.
Έπαινος [και ευχαριστίες] να Αλλάχ, Λόρδος του οι κόσμοι,
(Κοράνι ορίζει: 1/1-2)
Αλλάχ είναι ο Beneficent και ελεήμων κύριος των πάντων. Είχε προκατάληψη εναντίον
οποιουδήποτε από εμάς όπως όλος ο κόσμος είναι ο υπηρέτης του Αλλάχ. Αν λάβουμε υπόψη τις
πολυάριθμες, τεράστια, και εμφανούς ευνοεί την του Αλλάχ σε κάθε ένα από εμάς, εμείς θα
καταλάβαινε ότι Αλλάχ δεν θα ήταν άδικο για εμάς:
Στη συνέχεια αυτός proportioned αυτόν και σ ' αυτόν φύσηξε από το πνεύμα του και έκανε για σας
ακούσει και όρασης και καρδιές, λίγο είστε ευγνώμονες.
(Κοράνι ορίζει: 32/9)
8.3.1.7 ΟΙ ΣΧΈΣΕΙΣ ΑΙΤΙΌΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΤΗ ΒΆΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΏΝ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΎΝ ΤΗ
ΜΟΊΡΑ
Ορισμένοι λένε: «εντάξει, αν εγώ είμαι προορίζονται για να εισαγάγετε την κόλαση, τότε δεν μπορώ
να την αλλάξω. Έτσι γιατί θα σας ενοχλεί;» Αλλά η μοίρα δεν είναι η αρχική αιτία. Πριν και πάνω
από την μοίρα υπάρχει Αλλάχ. Αυτός ορίζει και ενεργοποιεί τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων και
εκδηλώσεις όπως φαίνεται από το παρακάτω στίχους:
Και ότι δεν υπάρχει για τον άνθρωπο εκτός από το ότι [καλή] για την οποία αγωνίζεται,
Και ότι η προσπάθεια του θα πρέπει να θεωρηθεί,
Στη συνέχεια αυτός θα να αποζημιώνεται για αυτό με την πληρέστερη δυνατή ανταμοιβή.
(Κοράνι ορίζει: 53/39-41)
Κάθε σχέση που είμαστε μάρτυρες και όλων των συστατικών του επιλογές μας αποτελούν τμήματα
του πεπρωμένου όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τις παρακάτω στίχο:
Όλα είναι σε μια σαφή μητρώο.
(Κοράνι ορίζει: 11/6)
Ο χρόνος μας αποφοίτηση από το σχολείο είναι στο πεπρωμένο. Είναι επίσης προς το πεπρωμένο
που θα μας αποφοίτηση συνεπεία διέρχεται ορισμένες εξετάσεις. Έτσι αν το πτυχίο μας, είναι
επίσης στο πεπρωμένο ότι έχουμε θα ξεπεράσει αυτές τις εξετάσεις. Το πεπρωμένο βασίζεται
επίσης σε αυτές τις σχέσεις και τη μοίρα δεν είναι μια άμεση αιτία της αυτή αποφοίτηση[137].
Ομοίως, μία ούτε εξηγούν/δικαιολογεί την είσοδό του στην κόλαση του με τη μοίρα. Συνεπώς, μία
ούτε πρέπει να απελπιστική ούτε σίγουρη για τον σκοπό αυτό ακριβώς εξαιτίας του πεπρωμένου.

Ως εκ τούτου, εάν θέλουμε να πτυχίο, τι θα πρέπει να κάνουμε είναι να μελετηθεί καλά για τις
εξετάσεις. Ομοίως αν θέλουμε να εισαγάγετε παράδεισος, έχουμε να κάνουμε όσα αναλάβαμε καλά.
8.3.1.8 ΑΝ ΓΝΩΡΊΖΑΜΕ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΈΝΟ, ΘΑ ΘΈΛΑΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΆΞΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ.
Ακόμη κι αν γνωρίζαμε το περιεχόμενο του τη μοίρα, εμείς θα αξιολογήσει εκ νέου και αν χρειάζεται
θα θέλουμε να διαφέρουν από αυτό, αν εμείς δεν την άρεσε αυτό. Έτσι δεν περιορίζει τις
διαδικασίες μας πρόθυμα και η ενεργοποίηση της επιλογής σε κάθε περίπτωση.
8.3.1.9 ΑΝ ΜΑΣ ΔΙΑΘΉΚΕΣ ΉΤΑΝ ΥΠΌ ΤΗΝ ΠΛΉΡΗ ΕΠΙΡΡΟΉ ΤΟΥ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΎ, ΘΑ
ΠΡΟΚΑΛΟΎΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΎΟΥΜΕ.
Η αιτιότητα απαιτούσε επίσης την πεποίθηση στον Αλλάχ.
Ας υποθέσουμε ότι ένα disbeliever έχει αναστήθηκε. Βλέπει ότι ήταν λάθος. Στη συνέχεια, θα
καταλάβει ότι τα πάντα προκλήθηκε εξαιτίας του Αλλάχ. Στη συνέχεια θα δει ότι δεν υπήρχε λόγος
καθόλου για τη δυσπιστία. Πράγματα που δεν ήταν πραγματικά τον οδήγησε να τρίβουν, δεν Αλλάχ.
Στη συνέχεια εάν unreal πράγματα δεν μπορούν να έχουν μια ντετερμινιστική επιρροή σε αυτόν, θα
καταλάβει πως είχε ελεύθερη βούληση και ότι καταχράστηκε την ελεύθερη βούληση που του
δόθηκαν.
8.3.2 Η ΓΝΏΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΠΡΩΜΈΝΟ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΆ ΈΝΑ ΤΡΌΠΟ ΣΑΝ ΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΓΝΏΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗ ΈΝΝΟΙΕΣ.
Πεπρωμένο αντικατοπτρίζει ότι η όλη δύναμη σε ό, τι ανήκει σε Αλλάχ και ότι η επιτυχία είναι μόνο
μέσω του Αλλάχ. Έτσι μας επιτυχίας ή αποτυχίας εξαρτάται από Αλλάχ και στους εαυτούς μας πριν
από το πεπρωμένο.
Η γνώση του Αλλάχ σχετικά με το μέλλον μας είναι διαφορετική από ό, τι μας συλλάβουν. Όπως
Αλλάχ Omni-σήμερα και το All-Knower, γνωρίζει μελλοντικές επιλογές μας ως σίγουρα ως πράγματα
που έχουν ήδη συμβεί[138]. Το παράδειγμα αυτό γνώσεων εντός ανθρώπινες έννοιες είναι σαν να
μας ιστορική γνώση:
Είναι η πρώτη και η τελευταία, και την επανεισαγωγή και την επανεξαγωγή, και Knower όλων των
πραγμάτων.
(Κοράνι ορίζει: 57/3)

Οι Ρωμαίοι είχαν ηττηθεί.
Ο κοντά γη.
Και αυτοί, μετά την ήττα τους, θα ξεπεραστούν.
Μέσα σε λίγα χρόνια.
Στον Αλλάχ ανήκει η εντολή πριν και μετά.
Και εκείνη την ημέρα οι πιστοί θα χαροποιήσει.

(Κοράνι ορίζει: 30/2-4)
Αυτός είναι ο πρώτος, αλλά επίσης, είναι η τελευταία. Και είναι ένας, αυτός δεν έχει διαμεριστεί.
Ούτε αυτός είναι περιορισμένη από άποψη χώρου, ούτε από πλευράς χρόνου. Τη γνώση δεν είναι
τοπικό σαν αυτά που έχουμε. Και η γνώση αυτή δεν αντικρούει το πεπρωμένο.
Ως εκ τούτου, Αλλάχ ξέρει μας μέλλον διαθήκες ως πράγματα, τα οποία ήδη συμβεί κάτω από την
παρατήρηση.
Αυτού του είδους τη γνώση δεν απαιτούν τον σε κάτι που μας επιβάλει.
8.3.3 ΕΊΜΑΣΤΕ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΙΚΑΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ
Αλλάχ δεν χρεώνουν ψυχή πέρα των δυνατοτήτων του.
(Κοράνι ορίζει: 2/286)
Μας πεποιθήσεις είναι απλώς τις συνέπειες της μας διαθήκες, επιλογές. Εμείς δεν χρειάζεται να
κατανοήσουμε πλήρως την αλήθεια. Βλέπουμε μόνο ενδείξεις. Με έναν τρόπο, πεποίθηση
αποτελείται από μια διανοητική διαδικασία επιλογής, εν προκειμένω, δεν υπάρχει δυσκολία ή
αδυναμία να πιστεύουμε. Και ο Αλλάχ δεν χρεώνουν κανέναν πέραν της νοητικής.
8.3.3.1 ΠΡΟΦΑΝΉ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΎΝ
Εάν κάποιος μεταβαίνει συνειδητά μπροστά από ένα αυτοκίνητο γρήγορη εξέλιξη και αυτός παίρνει
τραυματίες, αυτός δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε Αλλάχ για τραυματισμούς. Αλλιώς θα τον
ρωτήσω ένα λογικό άτομο: αν δεν θέλετε να τραυματισθεί ο λόγος σας πήδηξε εκεί; Αν θέλατε να
τραυματιστούν γιατί σας κατηγορούν Αλλάχ; Εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση αυτή θα είναι
άχρηστη όπως σε κάθε περίπτωση αυτός θα υποβάλλονται σε παρτίδες πόνους και δυσκολίες.
Παρομοίως, Αλλάχ μας έδωσε δισεκατομμύρια σημάδια που δείχνουν την αλήθεια, και μας είπε τα
δύο τρόποι που μπορούμε να ακολουθήσουμε και τις συνέπειές τους. Για εκείνον όλα αυτά είναι
προφανή.
Αλλά για μερικούς από εμάς στον κόσμο σήμερα, δεν φαίνεται να είναι πολύ προφανές, ούτε
φαίνεται να είναι λάθος. Η κύρια τους λόγους για αυτές είναι οι ψευδείς θεοί και αρμοδιότητες που
είναι ότι τέτοιοι άνθρωποι που εφηύρε αν και Αλλάχ έχει δώσει καμία απόδειξη ή υποστήριξη
σχετικά με αυτά.
Ωστόσο, αφού μία είναι αναστήθηκε ή κρίνεται από τον Αλλάχ, θα είναι εμφανής για ένα τέτοιο
πρόσωπο, ότι οι θεοί που εφηύρε, τις δυνάμεις, τις σχέσεις, τις αιτίες με τις οποίες αντικατέστησε
Αλλάχ δεν ήταν απόλυτη, είχε δεν τις δικές τους δυνάμεις, είχε καμία αυτάρκεια, και είχε απολύτως
καμία δικαιολογία. Και αυτό θα είναι κατανοητοί, ότι αυτό που είπε η Αλλάχ ήταν και είναι εμφανής
ανά πάσα. Τότε επίσης θα είναι εμφανές ότι το άτομο αυτό σε ένα σαφές λάθος και ότι αυτός
έγκλημα μεγάλο τους. Αλλάχ κάνει αναφορά σε αυτούς με το παρακάτω στίχους:
Τότε οι φατρίες διέφεραν μεταξύ τους, τόσο Ουαί για όσους disbelieved από τη σκηνή του μια
τρομακτική ημέρα.
Δείτε και ακούστε τους την ημέρα που έρχονται unto μας!

Ωστόσο, το κακό-doers είναι σήμερα σε προφανές σφάλμα.
(Κοράνι ορίζει: 19/37-38)

Θα σας πουν ενώ αμφισβητούν σ ' αυτό,
Από Αλλάχ, ήμασταν πράγματι σαφές λάθος
Όταν σκεφτήκαμε σας[139] ίσος με τον κύριο του σύμπαντος.
(Κοράνι ορίζει: 26/96-98)
Σαφές λάθος δεν προκύπτουν από το αντικείμενο του σφάλματος αλλά από εκείνον που κάνει αυτό
το σφάλμα. Σαφές λάθος απαιτεί σαφή σημάδια από τη μια μεριά. Και από την άλλη πλευρά,
απαιτείται ελαττώματα σε εκείνον που κάνει αυτό το σφάλμα όπως ανέφερε το παρακάτω στίχο:
Εκεί δεν έχει φτάσει τους τις ειδήσεις του αυτές ενώπιόν τους οι άνθρωποι του Νώε και [τις φυλές
της] ΣΔΕ και Thamud και τον λαό του Αβραάμ και οι σύντροφοί του Madyan και οι πόλεις να
ανατραπεί; Αγγελιοφόροι τους ήρθε να τους με σαφείς αποδείξεις. Και Αλλάχ θα ποτέ δεν έχουν
ζημιωθέν τους, αλλά αυτά αδικούσαμε οι ίδιοι.
(Κοράνι ορίζει: 9/70)
Ως εκ τούτου, εξαιτίας του ποτέ-προφανή από τα συμπτώματα του Αλλάχ, κατά τα κατωτέρω
συνέπειές τους θα δεν να διαμαρτυρηθεί για την άδικη από κανέναν. Η επιχειρηματολογία του το
disbelievers για λόγους δικαιοσύνης δεν είναι έγκυρο, επειδή αν τι επικρίνουν ως άδικο συμβαίνει
ενώ δεν υπάρχουν αντικειμενικά και πεπειραμένος μάρτυρες κατά αυτή την αδικία, αυτό
πραγματικά συμβαίνουν θα αποδείξει ότι πρέπει να έχουν την πραγματική άδικο.
8.3.3.2 ΑΠΟΤΎΧΟΥΜΕ ΛΌΓΩ ΔΙΚΈΣ ΜΑΣ ΑΔΥΝΑΜΊΕΣ.
Αποτύχουμε λόγω τι Αλλάχ δεν έδωσε και που δεν έχουμε ζητήσει από αυτόν, όχι εξαιτίας τι Αλλάχ
έχει δώσει ή να γίνει.
Όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι, τι Αλλάχ μας έδωσε ως ουσία μας είναι για μας αρκετός
όσο εμείς φυλάξτε αγνή και καθαρή:
Και [από] η ψυχή και ο ίδιος που proportioned το
Και αυτό ενέπνευσε [με ευθυκρισία των] τη διαφθορά και τη δικαιοσύνη,
Κατόρθωσε να που καθαρίζει
Και αυτός δεν έχει ποιος έχει το [με τη διαφθορά].
(Κοράνι ορίζει: 91/7-10)
8.3.3.3 Η ΜΟΊΡΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΜΠΌΔΙΟ ΜΕΤΑΞΎ ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΆΧ - ΑΛΛΆΧ ΠΡΟΣΕΓΓΊΖΕΙ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΗ
ΜΟΊΡΑ -

Φυσικά, μας σημερινές και μελλοντικές αιτήσεις από Αλλάχ είναι επίσης γνωστό από αυτόν ενώ
σχημάτισε το πεπρωμένο. Επιπλέον, Αλλάχ που ανταποκρίνεται σε μας ειλικρινή supplications σε
οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αντιδράσει σ ' αυτές, ενώ κάνει καθώς και το πεπρωμένο[140].
Αλλάχ ποιος ξέρει τι ζητάμε είναι πάντα το ίδιο όπως δεν υπάρχει κανένα άλλο Θεό και δεν είναι
περιορισμένη με το παρελθόν ή το μέλλον. Υπάρχουν δεν δύο θεών από τους οποίους ακούει μας
τώρα, και μία άλλη που έκανε η μοίρα. Κανένας δεν υπάρχει ένας Θεός που έχει μια διαφορετική
διάθεση τώρα και μια διαφορετική διάθεση ενώ καθιστώντας το πεπρωμένο. Αλλάχ ποιος μας
ακούει και να γνωρίζει πλήρως μας τώρα, είναι εκείνος που γνωρίζει επίσης μας και μας παρούσα
κατάσταση πλήρως κατά το πεπρωμένο.
Ως συμμετέχων στο εσωτερικό του πεπρωμένου, και όπως ο κατασκευαστής το πεπρωμένο, Αλλάχ
έχει μία συνεπή θέληση για μια συγκεκριμένη κατάσταση τόσο κατά τη μοίρα και κατά την εκτέλεση.
Δύο προοπτικές έχει καμία περιορισμοί της γνώσης, έχει όχι πριν από αυτόν, όχι μετά από αυτόν.
Συνεπώς, για αυτόν υπάρχει κανένας λόγος για αντίφαση, ή διαφορά ή περιορισμό για ορισμένους
μια κατάσταση. Για παράδειγμα, για ένα άτομο που τώρα στο χρονικό μας πλαίσιο ζητά μια
επιθυμία ορισμένων Αλλάχ, Αλλάχ δεν είχαν λιγότερες γνώσεις και δεν αγνοεί αυτόν και την
επιθυμία του ενώ έκανε το πεπρωμένο. Έτσι, ενώ θα προσευχόμαστε να Αλλάχ για κάτι, δεν
υπάρχουν περιορισμοί μοίρα για εμάς σε όλα, με supplications μας να καταλήξουμε Αλλάχ όπως
κάνει καθώς και το πεπρωμένο.
Πάντα μπορούμε να ζητήσουμε Αλλάχ ως Σολομώντος (ειρήνη να γιού) ζήτησε ότι αυτός μας βοηθά
και μας εμπνέει καλές πράξεις:
Έτσι [Σολομώντος] Χαμογέλασα, διασκεδάζει με την ομιλία, και είπε, αφέντη μου, να
ενεργοποιήσετε μου για να χαίρεσαι που σας favor που σας έχουν της φετινής μου και κατόπιν τους
γονείς μου και να κάνει δικαιοσύνη των οποίων εγκρίνετε. Και δέχονται μου από σας έλεος σε [στις
τάξεις των] σας δίκαιοι δημοσίους υπαλλήλους.
(Κοράνι ορίζει: 27/19)
Μπορεί να διερωτηθεί: «αν δεν πιστεύω στον Αλλάχ τότε εγώ δεν μπορούν να ζητούν την βοήθεια
του Αλλάχ. Έτσι, εγώ ανυπέρβλητες μοίρα και εγώ θα προορίζεται προς το πεπρωμένο. Είναι λοιπόν
θεμιτό ότι είμαι επέβαλα;» Στο Ισλάμ η αρχική κατάσταση είναι η καθαρή κατάσταση όπου
υπάρχουν δεν ψευδείς θεούς όπως και η κατάσταση του Αβραάμ (ειρήνη είναι η γιού). αλλά ο
άνθρωπος εφευρίσκει ψευδών Θεών και αυτές εμποδίζουν τον αναζητούν καταφύγιο σε το αληθινό
Θεό όπως σε δήλωσή του που σχετίζονται με την παρακάτω στίχους:
Αυτός[141] είπε, «Να σας προσκυνήσω που [εσείς] χαράξει, ενώ Αλλάχ δημιούργησε σας και αυτό
που κάνετε;»
(Κοράνι ορίζει: 37/95-96)
Ένα πρόσωπο που θεωρεί ψευδείς θεούς ο ίδιος αποκλείει από την επικοινωνία με εκείνον που
κάνει επίσης το πεπρωμένο. Έτσι χρειάζεται να επιλέξετε για να επιστρέψετε στην αρχική
κατάσταση καθαρής, Αλλάχ, και για να αποφύγετε τους ψευδείς θεούς που ο ίδιος επινόησε όπως
αναφέρεται στην το παρακάτω στίχο:

Και ότι που επέδειξε ότι λατρεύουν πλην Αλλάχ είχε αποτραπεί της [από υποβολή Αλλάχ]. Πράγματι,
ήταν από έναν λαό με disbelieving.
(Κοράνι ορίζει: 27/43)
8.3.4 ΕΠΙΛΟΓΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΜΑΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΕΠΉΣ
Πρόσωπο το οποίο κατηγορεί Αλλάχ για τις επιλογές του θα είναι ασυνεπής εντός ο ίδιος:
Εάν ένα τέτοιο πρόσωπο είναι σε θέση να κατηγορήσω Αλλάχ για επιλογής του κακού και τις
συνέπειές του, τότε γιατί does αυτός εγκρίνει την επιλογή κακό κάνει και τις συνέπειές του; Γιατί
does δεν αυτός μετανοήσουν; Αυτός θέλει τον τρόπο και τη βοήθεια του Αλλάχ ή όχι;
Αν ο ίδιος συμφωνεί επιλογής του κακού και τις συνέπειές του γιατί αυτός φταίει κάποιος άλλος; Αν
δεν θέλει τη βοήθεια του Αλλάχ πώς μπορεί αυτός τον κατηγορούμε;
Δε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κάτι που εμείς «κριτική» μας κάνει «πιστεύω» κάτι λάθος.
Από την άλλη πλευρά, τιμωρία είναι με έναν τρόπο την αντανάκλαση του εγκλήματος πίσω από τον
εγκληματία. Έτσι ο εγκληματίας δεν είναι δυνατό να διαμαρτύρονται. Αν το κάνει αυτό το έγκλημα
απέναντι στο θύμα και αν είναι άδικο γιατί ασχολείται; αυτό εναντίον του θύματος Αν είναι κάτι
αποδεκτό γιατί θα τον διαμαρτύρονται κατά αυτής όταν αυτό αντανακλάται πίσω από αυτόν;
8.3.4.1 Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΑΛΛΆΞΕΙ ΑΦΟΎ ΑΥΤΌ ΈΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΊ
Και την ημέρα που όσοι disbelieved εκτίθενται στη φωτιά [θα ξαναειπωθεί], «μπορείτε να
εξαντληθεί σας απολαύσεις κατά την ζωή σας κοσμικούς και να απολαμβάνουν τους, έτσι αυτή την
ημέρα σας θα απονεμηθεί η τιμωρία της ταπείνωσης επειδή ήσασταν υπερόπτης κατά τη γη χωρίς
δικαίωμα και επειδή είχατε defiantly ανυπάκουο.»
(Κοράνι ορίζει: 46/20)
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, θα κάνουμε επιλογές μας ελεύθερα και Αλλάχ εγκρίνει τους
και που δίνει τι ζητάμε εναντίον της τιμής που είμαστε έτοιμοι να πληρώσουν ή τον κίνδυνο που θα
λάβουμε.
Aάτομο μπορεί να επιλέξει να απολαμβάνουν την παρούσα ζωή και να είναι ικανοποιημένοι με
αυτήν αντί γρήγορα η χαρά του Αλλάχ και του παραδείσου.Στη συνέχεια κάθε μέρα η συμφωνία
είναι εν μέρει εκτελούνται και επιβεβαιωθεί. Κάθε μέρα το πρόσωπο reaps ορισμένα
πλεονεκτήματα της συμφωνίας και επιβεβαιώνει αυτό. Το πρόσωπο που έχει την ελευθερία να
επιλέγουν ή να αλλάξετε την κατεύθυνση ή τη συμφωνία μέχρι να πεθάνει. Ο θάνατος είναι το
συνολικό ενισχυτικά σημείο κατά την εκτέλεση ενός κύριο μέρος της συμφωνίας. Από τότε και στο
εξής θα εκτελεστεί στο άλλο τμήμα της συμφωνίας. Μέχρι το θάνατό του, θα έχει ολοκληρωθεί η
εκτέλεση του κοσμικούς μέρους της συμφωνίας. Αν το άτομο είναι ικανοποιημένοι με αυτό που
συνέβη, τότε δεν υπάρχει τίποτα λάθος από την άποψή του και κανείς δεν φταίνε. Αυτό είναι
εντελώς προσωπική όπως στην περίπτωση ενός ατόμου που απολάμβαναν το κάπνισμα, παρόλο
που εξαιτίας του καπνίσματος πέθανε από καρκίνο στο τέλος.
Και την εφαρμογή κυρίως από τις θετικές ρήτρες της συμφωνίας για την disbelievers ολοκληρώνεται
σε αυτόν τον κόσμο: μπορεί να έχουν απολάμβανε απαλλαγμένες από ευχαριστώντας τον κύριο,

από δεν αισθάνονται καμία ευθύνη προς αυτόν. μπορεί να έχουν απολάμβανε όλες τις απολαύσεις
που ήθελε. Όπως κάθε διαμαρτυρία για αδικία θα συμβεί πραγματικά μόνο μετά τη συμφωνία έχει
εκτελεσθεί, το disbeliever δεν θα μπορέσει να διαμαρτυρηθώ έντονα για τις κατωτέρω. Αυτό
συμβαίνει επειδή σε αυτό το σημείο, ουσιώδες μέρος της συμφωνίας, καλή για το disbeliever από
τη σκοπιά του θα έχουν ήδη εκτελεστεί. Μια συμφωνία δεν μπορεί να διαμαρτυρήθηκε, μετά τη
θετική ρήτρες για ένα από τα μέρη έχει υλοποιηθεί όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο:
Και [κατά] προσέγγισε την αλήθεια υπόσχεση; στη συνέχεια, ξαφνικά τα μάτια εκείνων που
disbelieved θα παρακάμψουμε [με τρόμο, ενώ λένε], «O Ουαί για μας; μας είχε unmindful. μάλλον
ήμασταν παραβάτες.»
(Κοράνι ορίζει: 21/97)
8.3.4.2 ΕΆΝ ΈΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΊ ΑΛΛΆΧ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ, ΑΥΤΌ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΌΤΙ ΑΛΛΆΧ ΈΧΕΙ
ΉΔΗ ΠΡΌΣΦΕΡΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ ΑΛΛΆ ΔΕΧΌΤΑΝ ΕΝ ΓΝΏΣΕΙ
Από την άλλη πλευρά, όποιος κατηγορεί Αλλάχ επί του εδάφους της δικαιοσύνης θα έχουν γίνει
αλληλοσεβασμού η αξία της δικαιοσύνης από Αλλάχ. Όταν έχει άδικο αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εν
γνώσει του επιλέγει να είναι άδικο, όχι εξαιτίας του Αλλάχ. Αν αυτός προωθεί τη δικαιοσύνη, τότε
πρώτα αυτός πρέπει να είναι μόνο προς Αλλάχ και άλλοι.
8.3.4.3 ΚΥΡΙΑΡΧΕΊ ΤΟ ΤΕΛΙΚΌ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ
Το Κοράνι ορίζει υπάρχει αυτή η δήλωση:
Ομοίως did αυτές πριν να αρνηθεί μέχρι τους δοκίμασαν μας τιμωρία.
(Κοράνι ορίζει: 6/148)
Εδώ βλέπουμε μια έμφαση στην κατάσταση του την πραγματική εμφάνιση του την τιμωρία.
Φανταστείτε ένα disbeliever εισάγει την κόλαση. Εκείνη τη στιγμή θα είτε πίστευε στην κόλαση του
ή όχι. Αν, όπως πιστεύει, τότε θα έχουν πίστευε βάσει μετά από δική του παρατήρησης και Αλλάχ
δεν παρεμβαίνει με την απόφασή του να πιστεύουμε είτε όχι, ακριβώς όπως σε αυτόν τον κόσμο
όπου είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουν. Αυτός επιλέγει ανάλογα με τη δική του υπολογισμούς και
παρατηρήσεις. Αυτή είναι η περίπτωση του παραπάνω στίχου. Εάν δεν πιστεύει, έπειτα φυσικά
υπάρχει τίποτα και κανείς δεν φταίνε. Και οι παρακάτω στίχοι υπάρχει ένα σχετικό απόσπασμα από
ομιλία προς το disbeliever με τα κατωτέρω:
«Αυτή είναι η πυρκαγιά που χρησιμοποιήσατε για να αρνηθεί.
Στη συνέχεια είναι αυτή η μαγεία ή δεν βλέπετε;
[Πληκτρολογήστε] κάψει σ ' αυτό; στη συνέχεια, να είστε υπομονετικοί ή ανυπόμονοι είναι όλα το
ίδιο και για εσάς. Σας είναι μόνο να αποζημιώνεται [για] τι που χρησιμοποιήσατε για να το κάνετε.»
(Κοράνι ορίζει: 52/14-16)
Η αλήθεια έχει σχέση με ό, τι τελικά συμβαίνει. Όταν βλέπεις τι συμβαίνει, μπορεί να διατυπώνεται
ένα επιχείρημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με ό, τι συμβαίνει ούτε παρουσιάσει ένα επιχείρημα
που είναι πάνω και έξω από τη γνώση του Αλλάχ. Για παράδειγμα, όταν μια disbeliever πρόκειται να

εισαγάγετε κόλαση, αυτός δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι Αλλάχ έχει άδικο, επειδή η αίτησή
του θα είναι μόνο προσωπικά και τον συλλογισμό του και τα ελαττώματα θα είναι ήδη γνωστό από
Αλλάχ. Εάν μία ισχυρίζεται ότι γνωρίζουν καλύτερα από ότι υπάρχει αδικία, ενώ αυτός τιμωρείται
για την αδικία του Αλλάχ, τότε αυτό οφείλεται η αλαζονεία του και θα έχει άδικο. Από την άλλη
πλευρά, στον παρόντα κόσμο αυτός δεν μπορεί να επικαλεσθεί μια τέτοια αδικία εναντίον του
εαυτού, διότι δεν πιστεύει στον Αλλάχ.
8.4

ΕΆΝ ΑΛΛΆΧ ΕΊΝΑΙ ΠΑΝΤΟΔΎΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΌ ΓΙΑΤΊ ΥΠΆΡΧΕΙ ΔΥΣΤΥΧΊΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΌ;

Και Αλλάχ είναι ποτέ γνωρίζοντας ότι και συνετή.
(Κοράνι ορίζει: 4/111)
Αλλάχ είναι σοφό. Όποια και αν είναι αυτός, βασίζεται σε λόγους σύμφωνα με την προοπτική του.
Τα πράγματα που βλέπουμε ως αρνητική σε αυτόν τον κόσμο είναι επίσης με λόγους.
Από την άλλη πλευρά η παρούσα φάση είναι μια προσωρινή φάση που θα ολοκληρωθεί σε κάποια
προθεσμία. Πρόκειται για μια προπαρασκευαστική φάση με τις πολλές διαστάσεις, καθώς και η
φυσική, βιολογική, κοινωνική, επιμέρους διαστάσεις για τη μόνιμη φάση κατά τα κατωτέρω. Έτσι,
αυτό που βλέπουμε σε αυτήν τη φάση είναι ένα μικρό μόνο μέρος του ολόκληρη την εικόνα.
Σε πολλές περιπτώσεις η αιτία δυσπιστία είναι η απόρριψη του πράγματα που είναι κατά μερικά
προσωπικά συναισθήματα. Σε πολλές περιπτώσεις η αιτία δυσπιστία είναι η απόρριψη του ό, τι
παρατηρείται, όπως και η δήλωση: «Δεν πιστεύω σε ένα Θεό που κάνει ένα παιδί του μια αθώα
πατέρα die». Αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο πρόσωπο θα πιστεύετε στον Θεό μόνο με την
προϋπόθεση ότι τα παιδιά δεν πέθανε. Με άλλα λόγια θα πίστευε αν ο Θεός είναι σύμφωνα
ακριβώς με τις ευχές. Σύμφωνα με το Ισλάμ, επικρατεί παρατήρησης και Αλλάχ δεν συμφωνεί με τις
επιθυμίες μας, σύμφωνα με τον εαυτό και ως ένα βαθμό ανάλογα με το τι παρατηρούμε. Αυτό είναι
επειδή υπάρχει μια σχέση μεταξύ του τι παρατηρούμε, και Αλλάχ.
Γενικά υποφέρουν είναι η συνέπεια του Αλλάχ λαμβάνοντας πίσω αυτά που έδωσε. Όπως δεν
υπάρχει κανένα Θεό εκτός από αυτόν, αυτός δεν λαμβάνει κάτι που δίνεται ή τελικά δημιουργήθηκε
από κάποιον άλλο χρήστη. Είναι εκείνος που δίνει, και είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να πάρει
πίσω αυτά που δίνει. Για παράδειγμα, για ορισμένα άτομα ο θάνατος ενός ατόμου που έχει παιδιά
μπορεί να θεωρηθεί κάτι που δεν πρέπει να συμβεί. Ωστόσο, Αλλάχ που έχει δώσει αυτό το άτομο,
τη ζωή και τα παιδιά τους πατέρας μπορεί φυσικά να πάλι τι έχει δώσει τους. Δεν μπορούμε να
ισχυριζόμαστε φιλεύσπλαχνος περισσότερο από ό, τι Αλλάχ που κάνει δισεκατομμύρια πλάσματα
ζουν. Και δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε Αλλάχ να δώσει όπως θέλουμε.
Όντων και τα γεγονότα δεν είναι απόλυτα καλό ή κακό εξ ολοκλήρου. Υπάρχουν θετικές πτυχές και
οι αρνητικές πτυχές, σε πολλές περιπτώσεις. Και πάλι ενώ κάτι που είναι κακό για κάποιον, μπορεί
να είναι καλό για κάποιον άλλο. Αλλάχ δεν είναι μόνο ο κύριος εκείνων που ζουν σε ένα ορισμένο
χρονικό διάστημαΕίναι ο κύριος όλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν και εκείνων που θα
ζήσουν. Παλαιότερες γενιές θα αφήσει να ανοίξει χώρο για τη δημιουργία νέων.Αυτό επιτρέπει
επίσης να αλλάξετε γενικά για καλύτερα πράγματα. Υπάρχει αναφορά σε αυτά τα περιστατικά κατά
τα παρακάτω στίχους:

Λένε, «O Αλλάχ, ιδιοκτήτης της κυριαρχίας, μπορείτε να δώσετε κυριαρχία στους οποίους θα σας
και να πάρετε κυριαρχία μακριά από τους οποίους θα σας.
Μπορείτε να εξοφλήσετε τον οποίον θα σας και σας ταπεινό τους οποίους θα σας.
Στο χέρι σας είναι καλή [all]. Είστε πράγματι, πάνω από όλα τα πράγματα που είναι αρμόδια.
Σας προκαλούν τη νύχτα για να εισαγάγετε την ημέρα, και σας προκαλούν την ημέρα για να
εισαγάγετε τη νύχτα;
Μπορείτε να φέρνετε το ζωής έξω από τους νεκρούς και τα φέρνετε τους νεκρούς έξω από τη ζωή.
Και δίνετε την παροχή στους οποίους θα σας χωρίς λογαριασμό.«
(Κοράνι ορίζει: 3/26-27)
Σε πολλές περιπτώσεις, το κακό θεωρείται κακό επειδή είναι λιγότερο καλό σε σύγκριση με μια
καλύτερη κατάσταση; Παρόλο που η κατάσταση αυτή κακό ουσιαστικά είναι καλή και ικανοποιητική.
Για παράδειγμα, εάν το πρόσωπο που κατέχει το 100 διαμερίσματα χάσει 90 τους εξαιτίας ενός
σεισμού, αυτός μπορεί να είναι πολύ δυσαρεστημένοι. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι θα χαιρόμουν
πολύ αν αυτοί ανήκουν μόνο ένα διαμέρισμα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις πράγματα που βλέπουμε ως κακό μπορεί να είναι ως επί το πλείστον
καλά. Πολλά πράγματα που βλέπουμε ως κακό μπορεί να παράγει πολλά θετικά αποτελέσματα. Για
παράδειγμα, για ορισμένες φοιτητές είναι ένας εφιάλτης να αποτυγχάνουν σε κάποιες εξετάσεις.
Αλλά αν υπήρχε κανένας κίνδυνος αποτυχίας στις εξετάσεις, τότε θα ήταν λιγότερο ικανοποιητικά
αποτελέσματα εκπαίδευσης. Ο παρακάτω στίχος αναφέρεται σε αυτό το γεγονός:
Αλλά ίσως σας μισούν ένα πράγμα και αυτό είναι καλό για εσάς? και ίσως αγαπάτε ένα πράγμα και
αυτό είναι κακό για σας. Και ο Αλλάχ ξέρει, ενώ εσείς δεν γνωρίζετε.
(Κοράνι ορίζει: 2/216)
Το κακό ή το καλό είναι υποκειμενικά, σε πολλές περιπτώσεις. Ο τελικός Θεός ή evilness κάτι θα
προσδιορίζεται σύμφωνα με εκείνον που είναι όλα-Knower.
Επίσης λόγω των αδυναμιών που έχουμε ως ανθρώπινα όντα, ορισμένα συμβάντα μπορούν να
φαίνονται πολύ χειρότερα από ότι πραγματικά είναι. Όταν βλέπουμε μια αθώα μωρό πεθαίνουν,
μπορεί να είμαστε πολύ απελπιστική, επειδή δεν είμαστε σε θέση να δημιουργήσετε; αλλά για
Αλλάχ είναι πολύ εύκολο να τον δημιουργήσετε ξανά.
Ομάδα του κακού αποτελείται από εγκλήματα που διαπράττονται εσκεμμένα από ανθρώπινα όντα
όπως δολοφονίες, απάτες, ληστείες. Κακά μεταξύ αυτών που δεν είναι ισορροπημένο σε αυτόν τον
κόσμο θα αποζημιώνονται πλήρως και μετά την απόφαση ημέρα και το υπόλοιπο θα συσταθεί τόσο
για το ποινικό και το θύμα. Υπάρχει μια αναφορά σε αυτό με το παρακάτω στίχο:
Και εναποθέτουμε τις κλίμακες της δικαιοσύνης για την ημέρα της Ανάστασης, οπότε η ψυχή δεν θα
αντιμετωπίζεται άδικα σε όλα. Και αν υπάρχει [ακόμα] το βάρος ενός σπόρων σιναπιού, εμείς θα
φέρει αυτήν τη μαγεία. Και επαρκείς είμαστε ως λογιστής.

(Κοράνι ορίζει: 21/47)
Έτσι, για παράδειγμα μπορεί να πει ότι η Αλλάχ δεν πρέπει να επιτρέψουμε ότι ένα πρόσωπο που
κλέβει το καλό του κάποιος άλλος. Εάν η κλοπή αυτή θεωρείται ως όλη την ιστορία, τότε σίγουρα θα
ήταν εντελώς άδικο. Ωστόσο, δεν είναι όλη η ιστορία. Η κατάσταση αυτή προκύπτει επειδή Αλλάχ
είναι αρμόδια τα ανθρώπινα όντα, και τους έδωσε την ελευθερία να επιλέγουν τους ατομικών και
κοινωνικών αποφάσεων. Έτσι τέτοια αχρείες πράξεις ανήκουν σε ανθρώπινα όντα, και έχουν
συνέπειες. Αλλάχ θεσπίζονται κυρώσεις εναντίον αυτών των δημοσίων εγγράφων σε αυτή τη ζωή
ως κατευθυντήρια γραμμή για μας. Από την άλλη πλευρά, κατά τα κατωτέρω όπως αναφέρεται στην
του παραπάνω στίχου του υπολοίπου πλήρως εδραιώνεται. Έτσι η όλη εικόνα είναι όμορφη και
ισόρροπη, αν και το μικρό μέρος που βλέπουμε μερικές φορές μπορεί να φαίνεται άσχημο και
ισορροπημένο.
Έτσι, οι εκτιμήσεις από τις περιορισμένες ή υποκειμενικές απόψεις μπορεί να είναι παραπλανητικές
πληροφορίες για τη σχέση του κακού και του Αλλάχ. Στο πλαίσιο αυτό, το καλό και το κακό που
είναι σχετικές, για κάθε ένα από εμάς πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με την κατάσταση των
σχέσεών μας με Αλλάχ. Για παράδειγμα ένα άτομο που είναι μια μεγάλη ευημερία σε ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα, αλλά στραβά στην σχέσεών του με Αλλάχ μπορεί δεν θεωρούνται στην
πραγματικότητα να είναι σε καλή κατάσταση. Ομοίως, ένα πρόσωπο που έχει σοβαρά προβλήματα
υγείας, αλλά ποιος είναι μια καλή σχέση με Αλλάχ είναι σε καλή κατάσταση. Αναταραχές όλα εκτός
από προβλήματα στη σχέση μας με Αλλάχ είναι προσωρινές. Βλέπουμε ένα παράδειγμα σχετικά με
αυτό το γεγονός οι παρακάτω στίχοι:
Πράγματι, Qarun ήταν από τους ανθρώπους του Μωυσή, αλλά αυτός tyrannized τους. Και μας
έδωσε των θησαυρών, των οποίων τα κλειδιά θα επιβαρύνει ένα συγκρότημα από ισχυρούς άνδρες,
αντιρρήσεών του λαού που είπε, «δεν exult. Πράγματι, Αλλάχ δεν αρέσει το έκπληκτο.
Αλλά επιδιώκει, μέσα από αυτό το οποίο Αλλάχ έχει δώσει σας, το σπίτι του το κατωτέρω, και μην
ξεχνάμε [ακόμα], σας μερίδιο του κόσμου [σήμερα]. Και κάνει καλή ως Αλλάχ έχει κάνει καλό σε
εσάς. Και η επιθυμία δεν είναι διαφθορά στη γη. Πράγματι, Αλλάχ δεν μου corrupters.»
Είπε, «Μου μόνο δόθηκε αυτό λόγω της γνώσης που έχω.» Αυτός δεν το ήξερα ότι Αλλάχ είχαν
καταστραφεί πριν από αυτόν των γενεών εκείνων που ήταν μεγαλύτερη από αυτόν στην εξουσία και
μεγαλύτερη συσσώρευση [του πλούτου]; Αλλά οι εγκληματίες, σχετικά με τις αμαρτίες τους, θα δεν
ζητηθεί[142].
Έτσι αυτός βγήκε πριν ο λαός του διακοσμητικά. Όσοι επιθυμείτε τη ζωή κοσμικούς είπε, «ω, θα ότι
είχαμε σαν τι δόθηκε στις Qarun. Πράγματι, είναι ένας από μεγάλη τύχη.»
Αλλά όλοι όσοι είχαν δοθεί γνώση είπε: «Ουαί σας! Η ανταμοιβή του Αλλάχ είναι καλύτερο όποιος
πιστεύει και η δικαιοσύνη. Και κανένα χορηγούνται αυτό εκτός από τον ασθενή.»
Και μας προκάλεσε τη γη να καταπιεί τον ίδιο και το σπίτι του. Και υπήρξε για αυτόν καμία εταιρεία
τον ενισχύσεις εκτός Αλλάχ, ούτε ο ίδιος όσων [ήταν] υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
Και όσους ήθελε για τη θέση του την προηγούμενη ημέρα άρχισε να πω: «ω, πόσο Αλλάχ εκτείνεται
διάταξη για τους οποίους ο ίδιος διαθηκών των υπαλλήλων του και περιορίζει το! Αν δεν το Αλλάχ

είχε που ανατίθενται favor μας, αυτός θα είχε προκαλέσει να μας καταπιεί. Ω, πόσο την disbelievers
δεν το καταφέρνουν!»
(Κοράνι ορίζει: 28/76-82)
Ως εκ τούτου, εφόσον κάποιος έχει υποβάλει Αλλάχ και ακολουθεί την καθοδήγησή του, ό, τι είναι
καλό για αυτόν. Όπως είπε το Κοράνι ορίζει:
Τι είναι για σένα καλό είναι από Αλλάχ, αλλά τι είναι για σένα κακό, [O άνθρωπος], είναι από τον
εαυτό σας.
(Κοράνι ορίζει: 4/79)
Από τη σκοπιά των ανθρωπίνων όντων, αν έχουμε κάποια δύναμη, ορισμένες τιμές και αν έχουμε
εμπιστοσύνη στον Αλλάχ, τα πράγματα που θεωρούμε ως αρνητική για μας με την πρώτη ματιά μας
καθιστά ισχυρότερους. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι κάποιος είχε ένα πρόβλημα υγείας και
είναι ασθενή και Αλλάχ ζητά βοήθεια. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει μια ισχυρότερη σχέση
μεταξύ του ιδίου και του Αλλάχ και θα εκτιμήσει αυτό και θα αυξάνουν βαθμών του στον
παράδεισο του Αλλάχ. Εν λόγω ταραχών θα ενεργοποιήσετε ενισχύουν και να αναδυθεί εσωτερική
εξουσίες μας, κρίμα, υπομονή και αγάπη για Αλλάχ και για τους άλλους. Αλλά βέβαια τα
αποτελέσματα αυτά δεν θα είναι ίδια για όλους. Κάποιες θα προσέκρουε Αλλάχ εξαιτίας τέτοιων
γεγονότων σαν να είναι ανώτερη από αυτόν. Έτσι οι εκδηλώσεις αυτές θα αποτελέσουν καθώς και
τις δοκιμές. Αυτό εξηγείται σύντομα οι παρακάτω στίχοι:
Και εμείς σίγουρα θα δοκιμάσει με κάτι από το φόβο και την πείνα και απώλεια του πλούτου και τη
ζωή και τα φρούτα.
Αλλά δίνουν καλές tidings για τον ασθενή, που, όταν η καταστροφή απεργίες τους, λένε, «πράγματι
ανήκουμε Αλλάχ και μάλιστα σε αυτόν θα επανέλθουμε.»
Αυτοί είναι εκείνοι με τους οποίους οι ευλογίες από τους άρχοντας και έλεος. Και αυτοί είναι εκείνοι
που είναι η καθοδηγούμενη [δικαίως].
(Κοράνι ορίζει: 2/155-157)
8.5

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΚΎΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΣΛΆΜ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΌΣ;

Ως πηγή του Μωάμεθ οι προφήτες, τα μηνύματα Μωυσή και του Ιησού-Χριστού (ειρήνη να
παθαίνουμε) είναι η ίδια, τα αποστάγματα της τα μηνύματά τους είναι το ίδιο[143]. Ωστόσο,
σύγχρονες mainstream Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός διαφέρουν σε κάποιο βαθμό από την αρχική
διδασκαλίες του Μωυσή και του Ιησού-Χριστού (ειρήνη να τους). Επομένως, υπάρχουν διαφορές
μεταξύ Ισλάμ και οι θρησκείες. Και όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο, Ισλάμ, καλεί τους
Εβραίους και τους Χριστιανούς για την ίδια την ουσία αυτών των μηνυμάτων:
Πω, «O λαός της της Αγίας γραφής, έρχονται σε μια λέξη που είναι κοινό μεταξύ μας και ότι εμείς
δεν θα προσκυνήσω εκτός Αλλάχ και δεν συνδέει τίποτα με αυτόν και δεν λαμβάνουν ένα το άλλο
ως Λόρδων αντί Αλλάχ.» Αν όμως τους στρέψουν, στη συνέχεια, πείτε, «Μαρτυρούν ότι είμαστε
μουσουλμάνοι [υποβολή προς αυτόν].»
(Κοράνι ορίζει: 3/64)

Τόσο στα παρακάτω τμήματα θα εξηγήσουμε τις κύριες διαφορές με βάση τα βασικά:
8.5.1 Ο ΘΕΌΣ
8.5.1.1 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΘΕΟΎ
Στο Χριστιανισμό η κατανόηση σχετικά με τον Θεό είναι η εξής: με την έννοια του Θεού, υπάρχουν
τρία πρόσωπα που λέγεται ότι είναι ένα. Ορισμένοι Χριστιανοί κατανοήσουν ως τρία μέρη
αποτελούν ένα σύνολο. Ορισμένοι από αυτούς το καταλάβουν ως ένας Θεός με τρεις μορφές.
Ορισμένα από αυτά καταλαβαίνω ως Θεού, που έχει μετατραπεί προσωρινά σε ένα ανθρώπινο
ον[144]. Καταλάβουν ορισμένα από αυτά τα τρία άτομα που έχουν τον ίδιο στόχο[145]…Τα δύο
μέρη ή έντυπα της παρούσας ενότητας είναι αρσενικά, παρόμοια με τον άνθρωπο και
αναπαρίστανται γενικά ως λευκό άνθρωποι σε συγκεκριμένες ηλικίες.Η άλλη είναι ένα φάντασμα.
Τουλάχιστον ένα από αυτά τα έσοδα από την άλλη παρόλο που είναι όλα αρχέγονου; για
ορισμένους δεν υπάρχει καμία διαδοχικών προτεραιότητας μεταξύ τους. Τουλάχιστον ένα από αυτά
γεννήθηκε και πέθανε. Αυτός ο θάνατος συνέβη ώστε να υπάρχει μια θυσία και έτσι ότι ο Θεός είναι
σε θέση να αποθηκεύσει τα ανθρώπινα όντα από την αμαρτία. Υπάρχουν άλλα κοινά
χαρακτηριστικά μεταξύ ορισμένων τμημάτων του αυτή ο Θεός και άλλα πλάσματα, όπως την μέρη
όπως τα μάτια, αυτιά, μύτη, μάζα...
Σύμφωνα με το Ισλάμ ο Ιησούς-Χριστός (ειρήνη να γιού) ποτέ δεν είπε τέτοια πράγματα. Δίδαξε
ομοίως ως Μωάμεθ (ειρήνη να γιού). Σύμφωνα με το Ισλάμ ο Θεός είναι ένας. Αυτός δεν
αποτελούνται από έντυπα, εκδόσεις, και διαφορετικά πρόσωπα. Είναι σε αντίθεση με οτιδήποτε.
Στο Ισλάμ, Αλλάχ είναι ο κύριος των πάντων, δεν είναι ένα ανθρώπινο ον, αυτός είναι ο Θεός του
universes όλα. Αυτός είναι ο Θεός του ένα μυρμήγκι, αλλά επίσης είναι ο Θεός του κάθε γαλαξίας
και αυτός δεν είναι αρσενικό ούτε θηλυκό. Είναι πέρα από ό, τι φανταζόμαστε. Δεν μπορούμε να
συγκρίνουμε τον με ένα ανθρώπινο ον.
Με το παρακάτω στίχο Αλλάχ απορρίπτει σαφώς trinity:
Έτσι πιστεύουν στον Αλλάχ και αγγελιοφόροι του. Και δεν είπα, «Τρεις» • παραίτηση είναι καλύτερο
για εσάς. Πράγματι, ο Αλλάχ είναι αλλά ένας Θεός.Τουρκικό κράτος είναι αυτός παραπάνω έχοντας
ένα γιο.
(Κοράνι ορίζει: 4/171)
8.5.1.2 ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΌ
Από την άλλη πλευρά, στο Χριστιανισμό ο Θεός είναι συγκρατημένες στα ανθρώπινα όντα με
συγκεκριμένους τρόπους. Στο Χριστιανισμό ο Θεός θυσιάζει τον γιο του για τα ανθρώπινα όντα.
Σύμφωνα με τον ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό υπάρχει μια οργανική σχέση μεταξύ Θεού, Εβραίοι
και χριστιανοί. Αλλά, σύμφωνα με το Κοράνι ορίζει, οι Χριστιανοί ούτε οι Εβραίοι δεν έχουν
οποιαδήποτε δικαιώματα ή οποιασδήποτε ειδικής σχέσης με Αλλάχ. Το παρακάτω στίχο εξηγεί αυτό:
Αλλά οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί λένε,
«Εμείς είμαστε παιδιά του Αλλάχ και την αγαπημένη του.»
Λένε, «Τότε γιατί does εκείνος να σας τιμωρήσει για τις αμαρτίες σας;»

Μάλλον είστε ανθρώπων μεταξύ εκείνων που αυτός δημιούργησε. Αυτός forgives τους οποίους
αυτός διαθηκών και τον τιμωρεί τους οποίους αυτός διαθηκών.
Και στον Αλλάχ ανήκει ο επικρατών του ουρανού και της γης και οτιδήποτε βρίσκεται μεταξύ τους,
και σε αυτόν τον προορισμό [τελικό].
(Κοράνι ορίζει: 5/18)
Σύμφωνα με τον Χριστιανισμό επιτυχία είναι μέσω του Ιησού Χριστού (ειρήνη να γιού). Αλλά,
σύμφωνα με το Ισλάμ υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να
είναι επιτυχής, όπως εξηγείται στην το παρακάτω στίχο:
Δεν θα είναι σύμφωνα με τις επιθυμίες σας [μουσουλμάνοι], ούτε εκείνες του λαού της της Αγίας
γραφής [Εβραίοι και Χριστιανοί] •
Όποιος δουλεύει το κακό, θα έχουν την ανταμοιβή τους, και δεν θα βρει οποιοδήποτε προστάτη ή
Βοηθό εκτός του Αλλάχ.
(Κοράνι ορίζει: 4/123)
8.5.2 ΠΡΟΦΉΤΗΣ
Σύμφωνα με σημερινή mainstream τον Χριστιανισμό τον Ιησού-Χριστού (ειρήνη να γιού) είναι ένας
Θεός. Σύμφωνα με Ιουδαϊσμού είναι ψευδής προφήτης και ψεύτης. Σύμφωνα με το Ισλάμ είναι ένα
ανθρώπινο ον και ένας αγγελιοφόρος του Αλλάχ και ο Μεσσίας, όπως εξηγείται στην οι παρακάτω
στίχοι:
Σίγουρα αυτοί έχουν disbelieved λένε ότι ο Αλλάχ είναι ο Χριστός, ο γιος της Μαρίας. Λένε, «Στη
συνέχεια που θα μπορούσε να εμποδίζουν Αλλάχ καθόλου αν αυτός είχε ως στόχο να καταστρέψει
ο Χριστός, ο γιος της Μαρίας, ή τη μητέρα του ή όλος ο κόσμος πάνω στη γη;» Και στον Αλλάχ
ανήκει ο επικρατών τους ουρανούς και τη γη και οτιδήποτε βρίσκεται μεταξύ τους. Δημιουργεί ό, τι
αυτός διαθηκών και Αλλάχ είναι πάνω από όλα τα πράγματα που είναι αρμόδια.
(Κοράνι ορίζει: 5/17)

Οι ουρανοί rupture σχεδόν προκύπτουν και η γη διαιρεί ανοιχτό και τα βουνά κατάρρευση στον
όλεθρο ότι αυτοί αποδίδουν το Beneficent γιο.
Και δεν είναι κατάλληλη για το Beneficent που θα έπρεπε να δώσει ένα γιο.
(Κοράνι ορίζει: 19/90-92)

Δεν είναι ο Μεσσίας, ο γιος της Μαρίας, αλλά έναν messenger; [λοιπά] αγγελιοφόροι έχουν περάσει
πριν από αυτόν. Και η μητέρα του ήταν υποστηρικτής της αλήθειας. Δύο συνήθιζαν να τρώνε
τροφίμων. Δείτε πώς κάνουμε σαφές σε αυτά τα σημάδια; στη συνέχεια, εξετάστε τον τρόπο που
απατάται.

(Κοράνι ορίζει: 5/75)
Οι δηλώσεις του Ιησού-Χριστού (ειρήνη να γιού) σε John/12/49-50 να ξεκαθαρίσουμε ότι είπε ότι
ήταν αγγελιοφόρος. Στην εν λόγω στίχων σαφώς λέει ότι: δεν μίλησε τον εαυτό του, αλλά ότι το
κύριο που τον έστειλε του έδωσε μια επιταγή για τι θα μιλήσουν και τι να πω. Ότι ό, τι μιλάει, μιλάει
απλά ως ο κύριος έχει θειο και του.
Και πάλι, όπως βλέπουμε στο John/17/11, η σχέση του Ιησού-Χριστού (ειρήνη να γιού) να Αλλάχ
είναι στη γλώσσα του ως επί το πλείστον ένα δοσμένων και ενότητά τους είναι μια ενότητα όσον
αφορά την υπακοή του στο κύριό: σε αυτό το στίχο, ρωτά ο κύριος να προστατεύουν οι πιστοί στο
όνομά του ώστε αυτοί μπορεί να είναι μία, όπως ο ίδιος και ο κύριος είναι μία.
Σύμφωνα με το Ισλάμ, ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) είναι μόνο ένα ανθρώπινο ον,
όπως και εμείς, όπως αποσαφήνιση, σύντομα και με σαφήνεια στο πλαίσιο το ακόλουθο στίχο:
Πω, (O Μωάμεθ) '' είμαι μόνο ένα ανθρώπινο ον, όπως και εσείς, για τους οποίους έχει
αποκαλυφθεί ότι ο Θεός σου είναι ένας Θεός. Έτσι όποιος θα ελπίσουμε για τη συνάντηση με τον
κύριό του τον κάνουν δίκαιοι εργασία και δεν συνδέει με την λατρεία του τον κύριό του όποιος
άφησε. ''
(Κοράνι ορίζει: 18/110)
Ένα ανθρώπινο ον είναι σαν ένα σημείο όταν συγκρίνουμε στη γη; η γη είναι σαν ένα σημείο όταν
συγκρίνει στο ηλιακό σύστημα. Μας ηλιακό σύστημα είναι σαν ένα σημείο όταν συγκρίνει με το
γαλαξία μας. Ο γαλαξίας μας είναι σαν ένα σημείο όταν συγκρίνουμε αυτό με δισεκατομμύρια των
γαλαξιών που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι τώρα. Και όλοι οι γαλαξίες είναι ίσως σαν ένα σημείο εντός
μας space-time και μας σύμπαν. Και μας space-time είναι ίσως σαν ένα σημείο όταν συγκρίνουμε τα
space-times και τα universes που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί Αλλάχ. Και όλα αυτά είναι πολύ
λιγότερο από ένα σημείο σε σύγκριση με ό, τι Αλλάχ μπορούν να δημιουργήσουν και να
διατηρήσουν. Επομένως πώς είναι δυνατόν να αντιστοιχίσετε μια ομοιότητα του Αλλάχ και τον
άνθρωπο που είναι τόσο ασθενής σε σύγκριση με ό, τι δημιούργησε Αλλάχ; Και πώς ο άνθρωπος
μπορεί να ειπωθεί ότι είναι ο γιος του;
Επιπλέον, σύμφωνα με το Κοράνι ορίζει, τον Ιησού (ειρήνη να γιού) ήταν ούτε σκότωσε, ούτε
σταυρώθηκε[146] όπως εξηγείται στο οι παρακάτω στίχοι:
Και για τους δυσπιστία και τους λένε εναντίον Μαίρη διαβάλλουν μια μεγάλη,
Και [για] τους λέγοντας, «πράγματι, μας έχουν σκοτώσει ο Μεσσίας, ο Ιησούς, ο γιος της Μαρίας, ο
αγγελιοφόρος του Αλλάχ.» Και δεν σκοτώνουν τον, ούτε did τους crucify αυτόν. όμως έτσι φάνηκε
unto τους. Και πράγματι, εκείνοι που διαφέρουν πάνω από αυτό είναι σε κατάσταση αμφιβολίας
σχετικά με αυτό.Δεν έχουν καμία γνώση της εκτός από τα ακόλουθα της υπόθεσης. Και did δεν
σκοτώνουν τον, για ορισμένους.
(Κοράνι ορίζει: 4/156-157)
8.5.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ

Η Τριάδα που πιστεύεται ότι από καθιερωμένα Χριστιανοί εγείρει ερωτήματα όπως: αν ο Θεός έχει
πατέρα γνωρίζει άραγε μια μητέρα καθώς και[147]? Αν υπάρχει Θεός πατέρας τότε ποιος είναι ο
πατέρας του πατέρα αυτού; Ποιος συντονίζει μεταξύ του πατέρα και γιου, ειδικά αν υπάρχουν
διενέξεις; Αν είναι ίδια γιατί υπάρχουν τρία πρόσωπα; Αν δεν είναι ίδια πώς είναι αυτά...; Εάν
υπάρχουν περισσότερα από ένα τμήματα ή μορφές του Θεού πώς γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει
κάποιο τέταρτο τμήμα ή φόρμα ή άλλο Θεό; Ποιος το δημιούργησε τη μύτη, τα μάτια... του Ιησού
(ειρήνη να γιού); Αυτά είναι self-creator και αν ναι με ποια διαδικασία; Αν είναι self-creator τότε
γιατί θα πιστεύουμε σε ένα Θεό όταν βλέπουμε παρόμοια πράγματα στο σύμπαν;[148]
Τέτοια ερωτήματα είναι πολύ κρίσιμη σε που έχουν σχέση με τη μεθοδολογία του ατόμου που
επιλέγει τη θρησκεία. Αυτά τα ερωτήματα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας που αφορούν την ίδια
την ουσία της έννοιας του «Θεού». Για παράδειγμα, εάν κάποιος πιστεύει ότι το t-shirt του είναι ο
Θεός, τότε πιθανότατα τι εννοεί με την έννοια του Θεού θα ήταν πολύ διαφορετική από ό, τι
σημαίνει η έννοια του Θεού ένας μουσουλμάνος ή Χριστιανός. Έτσι, για αυτό το άτομο η έννοια του
Θεού είναι απλά μια προαιρετική αντίληψη με καμία φωτίζοντας. Έτσι, είναι δεν οδήγησε από ό, τι
αυτός τηρεί στο σύμπαν και από μια λογική διαδικασία.
Όταν μία δεν μπορεί να εξηγήσει ο ίδιος τέτοια ερωτήματα με τη χρήση της συνεκτικής λογικής, στη
συνέχεια αποδέχεται τις απαντήσεις και την πίστη χωρίς να αμφισβητεί, δηλαδή μόνο μέσω
δόγμα[149]. Έτσι αν είναι χωρίς αμφισβήτηση, τότε γιατί θα δεν αυτός Επιλέξτε άλλη πίστη ή
τρίβουν χωρίς να αμφισβητούμε; Ωστόσο, στο Ισλάμ, σχεδόν κάθε μουσουλμάνος πιστεύει ότι θα
πρέπει και μπορεί να υπερασπιστεί την πίστη του με τη χρήση της λογικής όπως δείχνει το Κοράνι
ορίζει.
8.5.4 ΙΕΡΆ ΒΙΒΛΊΑ
Η παλαιά και νέα Διαθήκη υπάρχουν προβλέψεις για μελλοντικές αγγελιοφόροι και τα μηνύματα
του Αλλάχ. Για παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη / ως το Δευτερονόμιο/18/18-19 διαβάζουμε: «εγώ
θα προβάλουμε τους προφήτης μεταξύ τους αδελφούς, όπως unto Χαίρε, και θα θέσει τα λόγια μου
στο στόμα του, και αυτός θα μιλήσω unto όλες αυτές ότι εγώ θα τον εντολή. Και θα πρέπει να
προέρχεται για να περάσει, ότι δεν whosoever θα hearken Καίσαρι μου τα λόγια που αυτός θα
μιλήσει στο όνομά μου, εγώ θα απαιτήσει από αυτόν».
Και στην Καινή Διαθήκη / Ιωάννης 16/12-13 ο Ιησούς-Χριστός (ειρήνη να γιού) λέει: έχω ακόμη
πολλά πράγματα να πω unto εσάς, αλλά δεν μπορεί να τους φέρει τώρα. Howbeit όταν ο ίδιος,
πνεύμα της αλήθειας[150], είναι προέρχονται, αυτός θα σας καθοδηγήσει σε όλα αλήθεια: για να
του μιλήσω δεν τον εαυτό-τουαλλά καθόλου αυτός ακούει, ότι θα του μιλήσει: και αυτός θα σας
δείξουν τα πράγματα να έρθουν.
Έτσι, κατέστη σαφές από τα λόγια του Ιησού-Χριστού (ειρήνη να γιού) ότι υπήρχε η ανάγκη για ένα
θεϊκό μήνυμα για το μέλλον και μια μελλοντική υπηρεσία messenger[151]. Έτσι το μήνυμα του
Ιησού-Χριστού (ειρήνη να γιού) δεν έχει παραληφθεί πλήρως από την Κοινότητα[152]. Για Εβραίους
που ακόμη περιμένουν ο Μεσσίας να έρθει επίσης υπάρχουν σημαντικά πράγματα που πρέπει να
πληρούνται, τόσο για τους Εβραίους επίσης Ιουδαϊσμού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ωστόσο, με
προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) το μήνυμα του Αλλάχ έχει ολοκληρωθεί για την ανθρωπότητα
τρόπο σαφέστερη και πιο πλήρη όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι:

Αυτή τη μέρα μου έχουν τελειοποιηθεί για εσάς θρησκεία σου,
Και ολοκληρώθηκε μου favor σένα,
Και έχουν εγκριθεί για εσάς,
Ισλάμ ως θρησκεία.
(Κοράνι ορίζει: 5/3)

Μωάμεθ δεν είναι ο πατέρας της [] κάποιος από σας άντρες, αλλά [είναι] το Messenger του Αλλάχ
και τελευταία από τους προφήτες. Και Αλλάχ έχει πλήρη γνώση όλων των πραγμάτων[153].
(Κοράνι ορίζει: 33/40)
Έτσι, όπως το Κοράνι ορίζει είναι το τελικό θεϊκό μήνυμα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα Ιερά
βιβλία, Αλλάχ παρέχει την εγγύηση ότι αυτός θα προστατεύσει το:
Πράγματι, είναι εμείς που έστειλε προς τα κάτω το Κοράνι ορίζει και πράγματι, θα έχουμε την
guardian.
(Κοράνι ορίζει: 15/9)
Και ιστορικά ήταν προστατευόμενο. Σήμερα έχουμε ένα Κοράνι ορίζει παντού που είναι στη γλώσσα
του πρωτοτύπου, στο οποίο αποκαλύφθηκε. Αλλά, το νωρίτερο διαθέσιμα αντίγραφα της Καινής
Διαθήκης, για παράδειγμα, είναι στα Ελληνικά. Όμως ο Ιησούς-Χριστός (ειρήνη να γιού) μιλούσε
ουσιαστικά Αραμαϊκή και ίσως κάποια εβραϊκά. Όποιος εργάστηκε επί τεχνικών κειμένων σε
διαφορετικές γλώσσες θα γνωρίζουν πολύ καλά πόσο είναι ζωτικής σημασίας να έχουν ένα κείμενο
στη γλώσσα του πρωτοτύπου, προκειμένου να μελετηθεί σωστά την έννοια.
8.5.5 ΑΝΟΧΉ
Χριστιανοί θεωρούν ως επί το πλείστον προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) ως ψευδής προφήτης
και ψεύτης. Εβραίοι θεωρούν ως επί το πλείστον προφητών ο Ιησούς-Χριστός και ο Μωάμεθ (ειρήνη
να παθαίνουμε) ως ψευδοπροφήτες και ψεύτες. Πιστεύουν οι μουσουλμάνοι προφητών Μωυσή,
τον Ιησού, και τον Μωάμεθ (ειρήνη να παθαίνουμε) ως αληθείς και respect-worthy αγγελιοφόροι
του Αλλάχ. Επιπλέον να πιστεύουν σε αυτούς είναι η απαίτηση είναι μια μουσουλμανική.
Ιουδαϊσμός δίνει έμφαση σε ένα έθνος; Ο Χριστιανισμός υπογραμμίζει ένα πρόσωπο στην ιστορία.
Πριν από τους υπήρχαν άλλα έθνη και πρόσωπα. Ωστόσο, το μήνυμα του Ισλάμ δεν είναι ένα αρχικό
μήνυμα, δεν είναι ένα τοπικό μήνυμα και είναι καθολική, και ο προφήτης Μωάμεθ (ειρήνη να γιού)
δεν είναι μια αρχική αγγελιοφόρος του μια νέα πίστη ως υπογραμμισμένο με το παρακάτω στίχο:
Λένε, «δεν είμαι μια καινοτομία μεταξύ οι αγγελιοφόροι, ούτε μπορώ να ξέρω τι θα γίνει με εμένα ή
μαζί σας. Παρακολουθώ μόνο αυτό το οποίο αποκαλύπτεται μου, και δεν είμαι αλλά μια σαφή
warner.»
(Κοράνι ορίζει: 46/9)

8.5.6 ΤΡΌΠΟΣ ΖΩΉΣ
Στο Ισλάμ δεν υπάρχει κανένα ενδιάμεσο μεταξύ του Αλλάχ και ένα άτομο. Αλλάχ είναι το εγγύς.
Αυτός προσεγγίζει ακόμα και από τους γονείς του. Ως εκ τούτου, υπάρχει κανένα ενδιάμεσο
θρησκευτικών κλάσης στο Ισλάμ. Έτσι για παράδειγμα εάν ο ιμάμης δεν είναι παρούσες σε τζαμί,
ένας μηχανικός που ξέρει πώς να προσεύχονται μπορεί να οδηγήσει την προσευχή. Κανείς δεν
μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει οποιαδήποτε δικαιώματα στη θέα του Αλλάχ. Να ισχυρίζονται ότι αυτό
είναι μεγάλη αμαρτία.
Ως εκ τούτου, δεν έχει καμία μοναχισμός Ισλάμ. Στην πραγματικότητα, όπως εμείς να
ενημερώνονται με το παρακάτω στίχο, ο μοναχισμός δεν υπάρχει πολύ καταγωγή του
Χριστιανισμού:
Στη συνέχεια μας έστειλε μετά τα βήματά τους κλητήρες μας και [τους] ακολούθησε με τον Ιησού, ο
γιος της Μαρίας, και του έδωσε το ευαγγέλιο. Και εμείς που διατίθενται στις καρδιές εκείνων που
τον ακολούθησαν, συμπόνια και έλεος. Αλλά ο μοναχισμός που Εφήυραν για τον εαυτό τους, εμείς
did δεν ορίζουν τους: [εμείς διοίκησε] μόνο το επιδιώκει για την καλή χαρά του Αλλάχ; αλλά δεν τον
παρατηρεί με τη δέουσα τήρηση. Έτσι δώσαμε εκείνοι που πίστευαν ότι ανάμεσά τους τους
ανταμοιβή, αλλά πολλοί από αυτούς είναι ανυπάκουη defiantly.
(Κοράνι ορίζει: 57/27)
Όπως βλέπουμε στο οι παρακάτω στίχοι ακόμη και στα θρησκευτικά σημαντικότερη ημέρα της
εβδομάδας, μουσουλμάνοι συνιστώνται για να μεταβείτε στην εργασία τους μετά την κύρια
προσευχή που διαρκεί για περίπου μισή ώρα:
O σας που πίστευαν, όταν γίνεται η κλήση για την προσευχή κατά την ημέρα της παρασκευής,
κατόπιν συνεχίστε με την ανάμνηση του Αλλάχ και αφήστε εμπορίου. Αυτό είναι καλύτερο για εσάς,
εάν γνωρίζατε μόνο.
Και όταν η προσευχή έχει συναφθεί, διασπορά εντός της γης και να ζητούν από το μπόνους του
Αλλάχ, και θυμόμαστε συχνά Αλλάχ που σας ενδέχεται να επιτύχει.
(Κοράνι ορίζει: 62/9-10)
Θεωρείται ότι κάποιος που κάνει την επιχείρησή του με τρόπο δίκαιοι και μόνο με την πρόθεση να
πάρετε τη χαρά του Αλλάχ να προσεύχεται. Αυτή η δήλωση του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού)
είναι μια καλή ένδειξη για αυτή την άποψη: «θα είναι την αληθή και ειλικρινή tradesman με τους
προφήτες, αληθείς πρόσωπα και μαρτύρων για την ημέρα της κρίσης[154].” Έτσι, στο Ισλάμ
κοσμικούς και θρησκευτική ζωή συνδυάζονται.
Ενώ δεν υπάρχει καμία θρησκευτική τάξη και μοναχισμός στο Ισλάμ, όλοι αναμένεται να έχει μια
ισχυρή σχέση με Αλλάχ. Η συχνή καθημερινές προσευχές αποτελούν ένα καλό παράδειγμα εν
προκειμένω.
Πιστεύεται ότι η σωτηρία στον Χριστιανισμό είναι μέσω του Ιησού-Χριστού (ειρήνη να γιού). Έτσι
για παράδειγμα ένα άτομο που δεν αχρείες πράξεις αλλά πιστεύει στον Ιησού Χριστό (η ειρήνη είναι
γιού) ως ο Θεός, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό, τι κάποιος που πιστεύει μόνο στον Αλλάχ ως

Θεό και να κάνει καλές πράξεις. Τόσο η επίδραση της κάνει καλές πράξεις είναι περιορισμένη στο
Χριστιανισμό.
Στο Χριστιανισμό πιστεύεται ότι ορισμένων ανθρώπων είναι μεσάζοντες μεταξύ Θεού και άλλοι. Στο
Χριστιανισμό η αρχική πράξη εν προκειμένω είναι ότι ο Θεός θυσίασε τον γιο του ή/και έγινε ένα
ανθρώπινο ον, προκειμένου να σώσει την ανθρωπότητα. Από την άλλη πλευρά, σε ορισμένες αξίες,
υπάρχει η πρακτική της ομολογία στην οποία άνθρωποι τις αμαρτίες τους να ομολογήσω ότι
ορισμένα άτομα προκειμένου να συγχωρεθούν. Ωστόσο στο Ισλάμ, δεν υπάρχει κανένα ενδιάμεσο
μεταξύ του Αλλάχ και ένα άτομο.
8.5.7 ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΉ ΑΜΑΡΤΊΑ
Στο Χριστιανισμό υπάρχει η πεποίθηση κατά την προπατορική αμαρτία. Αυτή η πεποίθηση είναι ως
εξής: το πρώτο άνδρα και γυναίκα διαπράχθηκε μια αμαρτία. Οι ακόλουθες γενιές κληρονομούν ότι
αμαρτία. Για να καταργήσετε το αμαρτία θα πρέπει να υπάρχει μια θυσία. Ο Θεός προκειμένου να
σώσει τα ανθρώπινα όντα, τον οποίο αγαπούσε πολύ, έδωσε τον γιο του ως θυσία. Έτσι χάρη στο
γιο του τον άνθρωπο να απαλλαχθείτε από την αμαρτία.
Σύμφωνα με το Ισλάμ δεν είναι αποδεκτή η έννοια του η προπατορική αμαρτία: Ο πρώτος άνδρας
και γυναίκα αμαρτήσει. Ωστόσο αυτοί ζήτησε συγχώρεση λόγω ότι αμαρτία και Αλλάχ διευθύνουν
παρέγραψαν τους. Ο παρακάτω στίχος αναφέρεται σε αυτό:
Στη συνέχεια Adam έλαβε από τα λόγια του κυρίου [κάποιες], και δέχτηκε την μετάνοια. Πράγματι,
είναι εκείνος που έχει την αποδοχή της μετάνοιας, της Merciful.
(Κοράνι ορίζει: 2/37)
Δεν υπάρχει καμία αμαρτία για να μεταβιβαστεί από άλλους.
Επιπλέον, στο Ισλάμ οι αμαρτίες δεν μεταβιβάζονται. Έτσι κάθε παιδί γεννιέται αγνή και καθαρή
από τυχόν αμαρτίες που διέπραξαν οι γονείς του. Το Κοράνι ορίζει Αλλάχ έδωσε πολλά
παραδείγματα εν προκειμένω: για παράδειγμα ο Αβραάμ του προφήτη (ειρήνη να γιού) ήταν γιος
του ένα disbeliever; ο γιος του ο προφήτης Νώε (ειρήνη να γιού) ήταν ένα disbeliever.
Αλλάχ δεν χρειάζεται να δώσει οποιαδήποτε θυσία προκειμένου να συγχωρέσει κάποιον. Όσο καιρό
ειλικρινά, ένα πρόσωπο ζητά συγχώρεση, λυπάται για την αμαρτία, προσπαθεί να ακυρώσετε τις
κακές πράξεις, κάνει καλές πράξεις και βελτιώνει τον εαυτό του μπορεί να συγχωρεθούν από Αλλάχ.
Ένα από τα ονόματα του είναι το Forgiver.
Από την άλλη πλευρά στο Ισλάμ κανείς δεν θα φέρει το βάρος της ένα άλλο, όσο δεν υπάρχει καμία
σχέση αιτίου και αιτιατού. Έτσι, τον Ιησού (ειρήνη να γιού) δεν απαιτείται να φέρουν τις αμαρτίες
των άλλων.
8.6 ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΡΟΦΗΤΕΊΑ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΑ ΙΕΡΆ ΒΙΒΛΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΉΤΗ ΜΩΆΜΕΘ;
ΕΆΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ;
Εκείνους στους οποίους δώσαμε η γραφή τον γνωρίζουν καθώς γνωρίζουν τις δικές τους γιους.
Όμως, πράγματι, ένα μέρος τους κρύβουν την αλήθεια ενώ γνωρίζουν [].
(Κοράνι ορίζει: 2/146)

Έτσι Εάν βρίσκεστε σε αμφιβολία, [O Μωάμεθ], σχετικά με αυτό που μας αποκάλυψαν σας,
ρωτήστε αυτούς που έχουν ανάγνωση και η γραφή ενώπιόν σας.Η αλήθεια έρχεται σίγουρα σας
από σας ο Λόρδος, επομένως ποτέ να είναι μεταξύ αμφισβητίες.
(Κοράνι ορίζει: 10/94)
Στην παλαιά και την Καινή Διαθήκη υπάρχουν εκπληρωθούν οι πολλές προβλέψεις σχετικά με το
προφήτη Μωάμεθ όπως Αλλάχ εξηγεί με το Κοράνι ορίζει.Η παλαιά και η Καινή Διαθήκη γράφτηκε
πολλούς αιώνες πριν ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) γεννήθηκε. Ακόμα και στη σημερινή
unoriginal και έμμεσες εκδόσεις αυτά τα Ιερά βιβλία μπορεί να βλέπουμε πολλά από αυτά.
Ορισμένες από αυτές τις προφητείες έχουν ως εξής[155]:
8.6.1 ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΦΉΤΗ ΜΩΆΜΕΘ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΆΝΙ ΟΡΊΖΕΙ IN ΩΣ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝΌΜΙΟ/33
Οι παρακάτω στίχοι, βλέπουμε μια αναφορά του Μωυσή ο ίδιος, ο Ιησούς και ο Μωάμεθ (ειρήνη να
τους). και τις θέσεις τους. Όσον αφορά το προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη θα γιού), υπάρχει αναφορά και
για την κατάκτηση της Μέκκα του προφήτη Μωάμεθ, με περίπου 10.000 φίλοι του. Και πάλι με την
παρακάτω στίχους υπάρχει μια αναφορά στο νόμο του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) έφερε το δίκαιο με βάση το Κοράνι ορίζει-.
Οι στίχοι σε ως το Δευτερονόμιο 33/1-2 είναι οι εξής: και αυτή είναι η ευλογία, wherewith Μωυσή ο
άνθρωπος του Θεού ευλόγησε τα παιδιά του Ισραήλ πριν το θάνατό του. Και είπε ο ΚΎΡΙΟΣ
ήρθε[156] από το Σινά, και τριαντάφυλλο επάνω από Seir Καίσαρι τους• αυτός shined μπρος από το
βουνό Paran, και ήρθε με δέκα χιλιάδες των Αγίων: από το δεξί του χέρι πήγε με fiery νόμο για τους.
Η Βίβλος πληροφορεί και επιβεβαιώνει ότι προφήτης Moses έλαβε αποκαλύψεις από Αλλάχ στο το
του Σινά[157]; ότι ο Ιησούς Χριστός έζησε και έλαβε αποκαλύψεις από Αλλάχ στο Judah ορίζεται
επίσης με mount Seir[158]; και ότι ένας προφήτης θα λάβετε αποκαλύψεις από Αλλάχ στην περιοχή
της Paran που επίσης επικαλύπτεται με σημερινή Μέκκα (ΓΡΑΠΤΗ επίσης ως Bacca με το Κοράνι
ορίζει), και ότι αυτός θα κάνει μια μεγάλη επιτυχία με 10.000 άτομα, και ότι θα φέρει ένα νόμο. Θα
δείτε ότι για το τελευταίο μήνυμα του Αλλάχ έχει χρησιμοποιηθεί το ρήμα παπουτσιών, ενώ για τον
Μωυσή και τον Ιησού τα ρήματα «έρχονται» και «αύξηση» έχουν χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα. Η
χρήση του ρήματος παπουτσιών μας θυμίζει η προφητεία του Ιησού, εξηγεί ως «αυτός θα σας
καθοδηγήσει σε όλα αλήθεια» στο στίχο του Ευαγγελίου του Ιωάννη 16/13. Και πάλι η κατάσταση
μας θυμίζει την εγγύηση Αλλάχ δίνει με το Κοράνι ορίζει ότι αυτός θα προστατεύσει το Κοράνι ορίζει,
όπως αυτό το βιβλίο θα είναι δηλωτικό για όλους.
Με την παρακάτω στροφή στις 3/3 Αβακούμ επίσης εκεί είναι μια αναφορά σε μια αποκάλυψη που
προέρχονται από την περιοχή του Paran.
Το στίχο του Αβακούμ 3/3 είναι ως εξής: ο Θεός ήρθε από το Temanκαι τα Ιερά μία από μοντάρετε
Paran. Selah. Δόξα του καλύπτονται οι ουρανοί και η γη ήταν το επαινέσει[159].
8.6.2 ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΦΉΤΗ ΜΩΆΜΕΘ IN ΓΈΝΕΣΗ 21/9-21 ΚΑΙ ΓΈΝΕΣΗ
17/19-20

Κυρίως μας τόνισε ότι μετά από τον Ιησού Χριστό, εκεί θα είναι ένα μεγαλύτερο εκπλήρωση όσον
αφορά την ανακοίνωση του Αλλάχ. Στο παρακάτω θα συνδέουμε αυτή εκπλήρωση πιο
συγκεκριμένα σε προφήτη Μωάμεθ χάρη σε κάποιες πληροφορίες θα βρείτε στη Βίβλο:
Οι παρακάτω στίχοι από τη Βίβλο, βλέπουμε ότι ο τόπος όπου είχαν εγκατασταθεί ο Ισμαήλ ήταν
Paran. Και πάλι Αλλάχ λέει το παρακάτω στίχους που από Ishmael Allah θα κάνει ένα έθνος. Σήμερα
δεν υπάρχει γνωστή έθνος από ο Ισμαήλ εκτός από μία Κοινότητα που είναι γνωστό σύμφωνα με το
Ισλάμ. Σύμφωνα με την ιστορία της Αραβικής χερσονήσου, ο Ισμαήλ έζησε στη Μέκκα και ο
Μωάμεθ ήρθε από στους απογόνους του ο Ισμαήλ (ειρήνη να παθαίνουμε) και έζησε στην ίδια
περιοχή. Τα πολλά υπολείμματα και τις θέσεις στη Μέκκα, γνωρίζοντας ότι είναι διαθέσιμα χάρη
στην ισχυρή παράδοση καταγραφής οι γενεαλογίες σε Αραβία υποστήριξη αυτό σαφέστατα.
Συνεπώς γνωρίζουμε σαφώς ότι το prophetship του προφήτη Μωάμεθ που έζησαν στην περιοχή
Paran , και εκπληρωθούν οι προβλέψεις του επιτεύγματα επικάλυψη πολύ καλά με το ακόλουθο.
Είναι σαφές από τις παρακάτω στίχους της 21/9-21 του γένεσης ότι ο τόπος όπου έζησε ο Ισμαήλ ο
πρόγονος του προφήτη Μωάμεθ ονομάζεται Paran[160].
Οι στίχοι είναι οι εξής: και Σάρα είδε ο γιος της άγαρ του αιγυπτιακού, η οποία αυτή είχε γεννηθεί
unto Αβραάμ, χλευάζει. Στείλεις είπε unto Αβραάμ, να πετάξουμε τη μία δούλη αυτή και ο γιος της:
για το γιο του δούλη αυτή δεν είναι κληρονόμος με το γιο μου, ακόμη και με τον Ισαάκ. Και το
πράγμα ήταν πολύ ΕΚ του Αβραάμ διαφαίνεται λόγω τον γιο του. Και ο Θεός είπε unto Αβραάμ, δεν
θα ήθελα εκ σου διαφαίνεται λόγω της όταν είμουνα παιδί, και λόγω δούλη σου, σε όλα ότι hath
είπε Sarah unto σε, hearken Καίσαρι τη φωνή; για στον Ισαάκ σου σπόρων ονομάζεται. Και επίσης
του γιου της η δούλη θα κάνω ένα έθνος, διότι είναι σου σπόρων προς σπορά. Και ο Αβραάμ
εξεγέρθηκαν νωρίς το πρωί, και πήρε ψωμί και ένα μπουκάλι νερό, και έδωσε unto άγαρ, τον ώμο
και το παιδί, και έστειλε μακριά: και εκείνη αναχώρησε, και να εγκαταλείψει την άγρια φύση της
Beersheba. Το νερό που δαπανήθηκαν σε φιάλη και της ρίχνει το παιδί κάτω από ένα από τα
δενδρύλλια. Και αυτή πήγε και Σάβ της ΚΑΤΩ των τον έναν καλό τρόπο, δεδομένου ότι ήταν ένα
τόξο βολή: για είπε, επιτρέψτε μου να μην δείτε το θάνατο του παιδιού. Και εκείνη Σάβ στους αυτόν,
και σηκώστε μέχρι τη φωνή, και έκλαιγαν. Και ο Θεός άκουσε τη φωνή του όταν είμουνα παιδί; και ο
άγγελος του Θεού έξω από το παράδεισο που ονομάζεται σε άγαρ και είπε unto εκείνη, τι aileth
Χαίρε, άγαρ; Φοβούνται όχι. διότι ο Θεός hath ακούγεται η φωνή του όταν είμουνα παιδί πού είναι.
Ανακύπτουν, άρει επάνω του όταν είμουνα παιδί και κρατήστε τον στο χέρι των ; για θα τον κάνω
ένα μεγάλο έθνος. Ο Θεός άνοιξε τα μάτια της και είδε μια κοιλότητα του ύδατος• και εκείνη πήγε,
και γεμίζει το μπουκάλι με νερό, και έδωσε το όταν είμουνα παιδί ποτό. Και ο Θεός ήταν μαζί του
όταν είμουνα παιδί,και μεγάλωσε, και κατοίκησε στην έρημο, και έγινε μια archer. Και αυτός
κατοίκησε στην έρημο του Paran: και η μητέρα του πήρε τον μια γυναίκα έξω από την γη της
Αιγύπτου.
Οι στίχοι των Genesis 17/19-20 υποστηρίζουν επίσης ότι οι απόγονοι του προφήτη ο Ισμαήλ θα
έχουν σημαντικά επιτεύγματα. Οι στίχοι είναι οι εξής:
Και ο Θεός είπε, Σάρα η γυναίκα σου πρέπει να φέρει σε ένα γιο πράγματι; και εσύ shalt καλέστε το
όνομά του Ισαάκ: και εγώ θα θεσπίσει η Διαθήκη μου μαζί του για την αιώνια Διαθήκη, και με τους
σπόρους του μετά από αυτόν. Όσον αφορά το ο Ισμαήλ, έχω ακούσει σε: Ιδού, σας έχουν Μακάριος
εκείνος, θα τον κάνει να γόνιμη και θα πολλαπλασιάσει τον καθιστούσαν; δώδεκα πρίγκιπες πρέπει
αυτός beget, και θα κάνω τον μεγάλο έθνος.

8.6.3 ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΌ ΠΡΟΦΉΤΗΣ ΌΠΩΣ ΕΞΗΓΕΊΤΑΙ ΣΤΟ ΗΣΑΙΑΣ
42/1Με το παρακάτω στίχους βλέπουμε άλλη πρόβλεψη σχετικά με μια υπηρεσία messenger ως το
φέρνουν και άλλο δίκαιο. Σίγουρα ο Ιησούς-Χριστός δεν εμφανίστηκε με νέο νόμο. Με το παρακάτω
στίχους, βλέπουμε επίσης ότι το μήνυμα αυτό προφήτης θα φέρει ονομάζεται «ένα νέο τραγούδι»,
αυτό συμμορφώνεται απόλυτα με τη μουσική που είναι ενσωματωμένες σε το Κοράνι ορίζει και τις
συχνές φροντιστήριο. Και πάλι οι παρακάτω στίχοι βλέπουμε ότι αυτόν τον αγγελιοφόρο σχετίζεται
με τη θέση του Kedar[161], ο γιος του ο Ισμαήλ. Πάλι μας δείτε μια συγκεκριμένη αναφορά τις
αρετές ζωηρά και κλήσεις στις προσευχές, στις δηλώσεις του «άρση των πόλεων αυτών μέχρι τη
φωνή τους»,» ας κατοίκων του τραγουδούν το ροκ, ας τους φωνάζω από την κορυφή των βουνών».
Και οτιδήποτε άλλο σε οι παρακάτω στίχοι συμμορφώνονται με τα επιτεύγματα του προφήτη
Μωάμεθ.
Οι στίχοι του Ησαΐας 42/1-12 είναι τα εξής: Ιδού μου υπηρέτης, τους οποίους και διατηρώ; εκλογή,
στους οποίους τα δικά μου μου ψυχή delighteth• Έθεσα το πνεύμα μου[162] γιού: αυτός θέτουν
μπρος απόφαση να οι Ιουδαίοι[163]. Αυτός δεν κλάψει, ούτε άρει, ούτε προκαλεί τη φωνή του να
ακουστεί στο δρόμο. Μια bruised Ριντ πρέπει αυτός δεν διάλειμμα και ο λίνος καπνίσματος πρέπει
αυτός δεν απόσβεσης: αυτός θέτουν μπρος απόφαση unto αλήθειας. Αυτός δεν θα παραλείψω ούτε
να αποθαρρυνθεί, μέχρι να έχετε έθεσε απόφαση στην γη: και τα νησιά πρέπει να περιμένετε του
δικαίου. Έτσι saith ο Θεός ο ΚΎΡΙΟΣ, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς και τεντωμένο αυτός
που εξαπλώνονται μπρος τη γη, και ότι που cometh έξω από αυτό; αυτός που giveth ανάσα unto οι
άνθρωποι μετά από αυτό, και το πνεύμα τους ότι εκεί με τα πόδια: ι ο ΚΎΡΙΟΣ ζήτησαν σε στη
δικαιοσύνη, και θα κρατήστε το χέρι των , και θα διατηρεί σε και προβεί σε μια διαθήκη του λαού,
για ένα φως των οι Ιουδαίοι, Για να ανοίξετε τα μάτια τυφλός, να αναδείξει τους κρατούμενους από
τη φυλακή, και αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι έξω από το Σώμα φυλακή. Εγώ είμαι ο ΚΎΡΙΟΣ:
που είναι το όνομά μου: και δόξα μου θα μου δίνει στον άλλο, ούτε επαίνους μου να graven εικόνες.
Ιδού ο πρώην πράγματα είναι έρχονται να περάσουν και νέα πράγματα θα δηλώσω ότι: πριν αυτά
μπρος την άνοιξη σας τους πω. Τραγουδώ unto ο ΚΎΡΙΟΣ ένα νέο τραγούδι και ο έπαινος από το
τέλος της γης, εσείς που πηγαίνετε προς τα κάτω, στη θάλασσα, και όλα αυτά είναι σ ' αυτό; τα
νησιά, και οι κάτοικοι τους.Επιτρέψτε στην έρημο και να άρει τις πόλεις τους μέχρι τη φωνή τους, τα
χωριά που doth κατοικούν Kedar : ας αφήσουμε τους κατοίκους του τραγουδούν το ροκ, ας τους
φωνάζω από την κορυφή των βουνών. Ας δώσουμε δόξα unto ο ΚΎΡΙΟΣ, και δηλώνει ο έπαινος στα
νησιά.
Με το παρακάτω στίχο βλέπουμε μια αναφορά στην κλασική Kaba στη Μέκκα ή Bacca, οι θυσίες
που διεξάγονται εκεί στο προσκύνημα. Βλέπουμε επίσης ότι το Σώμα της Δόξας του Αλλάχ
συνδέεται με Kedar και Nebaioth, τα δύο παιδιά του ο Ισμαήλ.
Το χωρίο του Ησαΐα 60/7 είναι η εξής: όλα τα σμήνη των Kedar πρέπει να συγκεντρωθούν από
κοινού unto Χαίρε, η κριούς της Nebaioth θα ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ unto σε: πρέπει να διαμορφωθεί
αποδοχή στον βωμό των ναρκών, και εγώ θα Δοξάζω το Σώμα μου δόξας.
8.6.4 ΘΑ ΣΥΜΒΕΊ ΜΙΑ ΜΕΓΆΛΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΛΆΧ ΘΑ ΛΗΦΘΟΎΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΕΒΡΑΊΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΈΝΑ ΆΛΛΟ ΈΘΝΟΣ ΌΠΩΣ ΕΊΠΕ ΣΤΟ ΚΑΤΆ ΜΑΤΘΑΊΟΝ 21/42-44

Παρακάτω στίχους ο Ιησούς-Χριστός (ειρήνη να γιού) λέει σαφώς ότι η βασιλεία του Θεού
λαμβάνονται από τους Εβραίους και σε μια άλλη Κοινότητα.Εκφράσαμε νωρίτερα στο πλαίσιο της
ως το Δευτερονόμιο 18/18 ότι Αλλάχ θα θέσω μια υπηρεσία messenger δεν μεταξύ των Εβραίων,
αλλά από το αδελφούς των Εβραίων.
Οι στίχοι του κατά Ματθαίον 21/42-44, έχουν ως εξής: ο Ιησούς saith το unto τους, εσείς ποτέ
διαβάσει στις γραφές, τον λίθο που οι χτίστες απορριφθεί, το ίδιο είναι να γίνει το κεφάλι του στην
γωνία: αυτό είναι ο κύριος κάνει, και είναι θαυμάσιο στα μάτια μας; Ως εκ τούτου, πέστε το ι unto
εσείς, το Βασίλειο του Θεού από εσάς, και διενεργείται σε ένα έθνος, φέρνοντας μαζί τους καρπούς
τους. Και πρέπει να σπάσει whosoever εμπίπτει σε αυτή την πέτρα: αλλά για όποιον εμπίπτει, αυτό
θα μπλοκάρει τον σε σκόνη.
8.6.5 Η ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΜΈΚΚΑ (BACCA), ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΏΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΛΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ZAMZAM, Η
ΓΡΉΓΟΡΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΆΝΩΝ IN ΨΑΛΜΟΎΣ 84/4-7
Με το παρακάτω στίχους υπάρχει μια αναφορά στην Μέκκα (η οποία γράφεται επίσης ως Bacca με
το Κοράνι ορίζει), το προσκύνημα σ ' αυτό, για το νερό του Zamzam άγαρ και ο γιος της, ο Ισμαήλ
(ειρήνη θα τους), η ενίσχυση και η ισχυρή ανάπτυξη των μουσουλμάνων.

Οι στίχοι των Ψαλμών 84/4-7[164] έχουν ως εξής: πόσο ικανοποιημένοι είναι εκείνοι που
βρίσκονται στο Σώμα σας, ο οποίος σας επαινέσω συνεχώς. Selah.Ευχαριστημένοι είναι οι άνθρωποι
των οποίων η ισχύς είναι σε εσάς, τις καρδιές των οποίων έχουν ρυθμιστεί για προσκύνημα. Καθώς
διασχίζουν την κοιλάδα του Baca, ώστε να αποτελεί πηγή springwater, ακόμη και η φθινοπωρινή
βροχή θα καλύπτουν με ευλογίες. Πηγαίνουν από ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο; κάθε
εμφανίζεται ενώπιον του Θεού στη Σιών.
8.6.6 ΤΟ ΕΥΡΈΩΣ ΓΝΩΣΤΌ ΠΡΟΦΉΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΎ ΠΟΥ ΘΑ ΈΡΘΕΙ ΜΕΤΆ Ο ΙΗΣΟΎΣ IN ΙΩΆΝΝΗΣ 1/2021, 29
Οι παρακάτω στίχοι σαφώς βλέπουμε ότι υπήρχε μια αναμενόμενη προφήτη εκτός του ΙησούΧριστού, και ο Ιωάννης (ειρήνη να τους). Και είναι σαφές ότι ότι ο προφήτης είναι προφήτης ευρέως
γνωστό και ειδικά ως προς αυτόν η δήλωση «η προφήτης» χρησιμοποιείται.
Οι στίχοι του Ιωάννη 1/20-21 είναι οι εξής: και ο ίδιος (John) ομολόγησε, και δεν επιτρέπεται η όχι.
ομολόγησε, δεν είμαι όμως ο Χριστός. Και τον ρώτησαν τι τότε; Εσύ τέχνη Ηλίας; Και ο saith, δεν
είμαι. Εσύ τέχνη που προφήτης; Και εκείνος απάντησε, Αρ. Και όπως βλέπουμε στην παρακάτω
δήλωση με το στίχο του Ιωάννη 1/29, ο Ιησούς-Χριστός ήταν παρών στη συνέχεια: την επόμενη μέρα
ο Τζον seeth ο Ιησούς έρχεται unto αυτόν.
8.7

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΊΑ ΝΑ ΦΈΡΟΥΝ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΤΟ ΚΟΡΆΝΙ ΟΡΊΖΕΙ;

Το Κοράνι ορίζει είναι η λέξη του δημιουργού που δεν βλάπτουν καθόλου εάν δεν επιλέξουμε να
ακολουθήστε την καθοδήγησή του, και οι οποίοι δεν τυγχάνουν μας ότι καθοδηγούμαστε και πάλι.
Το Κοράνι ορίζει είναι μια χάρη από δημιουργός μας, όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο:
Διηγούμαι (το Κοράνι ορίζει), και ο Λόρδος σας είναι η πιο Generous.
(Κοράνι ορίζει: 96/3)

Μας έδωσε την ελευθερία να επιλέγουν την καθοδήγησή του ή όχι. Ως εκ τούτου, το Κοράνι ορίζει
είναι μια καθοδήγηση για οι δίκαιοι, όχι για όλους. Αυτό επισημαίνεται στην το παρακάτω στίχο:
Πράγματι, Αλλάχ δεν είναι δειλή να παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα που ένα κουνούπι ή τι είναι
μικρότερο από αυτό. Και όσοι πίστεψαν γνωρίζουν ότι πρόκειται για την αλήθεια από τους
άρχοντας. Αλλά όσον αφορά όσους δυσπιστείτε, λένε, «τι είχε την Αλλάχ πρόθεση από αυτό ως ένα
παράδειγμα;» Ο ίδιος εξαπατά πολλά έτσι και πολλοί οδηγοί με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός
εξαπατά δεν εκτός από το defiantly ανυπάκουες.
(Κοράνι ορίζει: 2/26)
Είχε Αλλάχ θέληση να ενώσει όλους τους ανθρώπους γύρω από το Κοράνι ορίζει, αυτός θα
μπορούσε εύκολα να κάνουμε. Ως εκ τούτου, η σοβαρή θα επωφεληθούν από αυτό. Έτσι ενώ
μελετώντας το Κοράνι ορίζει, πρέπει να φέρουν στο νου ορισμένα σημεία:
Πρώτον δεν πρέπει να χάσουμε τα βασικά μηνύματα για λόγους τις λεπτομέρειες. Οι περισσότεροι
άνθρωποι έχουν την τάση να χαθούν λεπτομέρειες. Εμείς συνιστώνται από Αλλάχ να έχουν μια
ευρεία όραση. Υπάρχει μια αναφορά σε αυτό με το παρακάτω στίχο:
Εκείνος που έχει σταλεί σε σας το βιβλίο είναι: σε αυτήν οι στίχοι [που είναι] ακριβείς, αποτελούν το
θεμέλιο του βιβλίου; άλλοι είναι αλληγορικού. Αλλά εκείνες στις καρδιές των οποίων είναι
διαστροφή ακολουθήστε το μέρος αυτών που είναι αλληγορικού, επιδιώκοντας την διχόνοια, και
την αναζήτηση της κρυφά νοήματα, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τα κρυφά νοήματα εκτός του Αλλάχ.
Και όσοι είναι στηρίζεται σταθερά στις γνώσεις λένε: «εμείς πιστεύουμε στο βιβλίο; είναι στο
σύνολό της από τον Κύριό μας: «και κανένα θα καταλάβουν καλά το μήνυμα εκτός από τους άνδρες
του μνημονίου συμφωνίας.
(Κοράνι ορίζει: 3/7)
Υπάρχουν πολλές μεταφράσεις από το Κοράνι ορίζει. Υπάρχουν περιορισμοί των μεταφράσεων,
καθώς μεταφράζονται από τον άνθρωπο. Παρόλο που είναι επαρκή για να δώσει τα βασικά
μηνύματα του Ισλάμ, περιστασιακά μπορεί να περιέχουν λάθη ή μπορούν να περιορίζουν τις
σημασίες. Μεταφραστές, οι οποίοι είχαν Ph. D. του και ούτω καθεξής, μπορεί να έχουμε χάσει
λεπτομέρειες υπάρχουν στο αρχικό κείμενο. Από την άλλη πλευρά οι περισσότερες γλώσσες δεν
έχουν το επίπεδο λεπτομερειών της Αραβικής. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορετικές μορφές της
η αντωνυμία «αυτοί» στα αραβικά για κάθε ομάδα δύο αρσενικά, δύο θηλυκά, περισσότερα από
δύο άνδρες, περισσότερες από δύο θηλυκά. Όλες αυτές οι διαφορετικές μορφές «τους» γενικά
αντανακλώνται σε μια αγγλική μετάφραση μόνο με τη λέξη «αυτοί».
Επομένως, για μια σοβαρή και λεπτομερή μελέτη σχετικά με το Κοράνι ορίζει, ένα πρέπει να έχει
περισσότερες από μία μετάφραση ή πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επεξήγηση της το Κοράνι ορίζει
το οποίο περιλαμβάνει ετυμολογίες των λέξεων, παραπομπές και παραδείγματα...
Κατά την ανάγνωση το Κοράνι ορίζει μία πρέπει να την πάρουν στο σύνολό του. Ενώ κάθε δήλωση
που ταιριάζει στο πλαίσιο, αυτό μπορεί να εξηγήσει επίσης άλλο στίχο σε κάποιο άλλο μέρος του το
Κοράνι ορίζει. Για παράδειγμα, ανάγνωση σε ένα στίχο σχετικά με τη δημιουργία του ουρανού και
της γης σε έξι ημέρες μπορεί να μπερδέψουν ένα. Ωστόσο, η ανάγνωση δήλωσης κατά το ακόλουθο
στίχο θα αποσαφηνίσει ότι η ημέρα στη θέα του Αλλάχ δεν είναι όπως μας τη μέρα:

Μια μέρα με σας ο Λόρδος είναι σαν χίλια χρόνια εκείνων που μετράτε.
(Κοράνι ορίζει: 22/47)
Ή μετά την ανάγνωση δήλωσης με την παρακάτω στροφή ο αναγνώστης θα καταλάβει ότι την ημέρα
για Αλλάχ δεν ορίζεται μόνο από την περιστροφή της γης γύρω από το ίδιο:
Οι άγγελοι και το πνεύμα θα ανέβαινε αυτόν κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, στο βαθμό που είναι
πενήντα χιλιάδες χρόνια.
(Κοράνι ορίζει: 70/04)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΌΛΙΑ ΣΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΜΑΣ Ή ΣΤΕΊΛΤΕ ΜΑΣ E-MAIL ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ:

www.islamicinformationcenter.info

info@islamicinformationcenter.info

tosunender@Gmail.com

http://www.Facebook.com/guidetounderstandingislam

Πράγματι, εκείνους που πίστεψαν και γίνουν δίκαιοι έργα τους θα έχουν οι κήποι του παραδείσου
με μια κατάθεση,

Κατους τηρούν αιώνια. Θα δεν επιθυμούν από οποιαδήποτε μεταβίβαση.

Λένε, «αν η θάλασσα ήταν μελανιού για [εγγραφή] τα λόγια του αφέντη μου, στη θάλασσα θα
εξαντληθούν πριν από τα λόγια του αφέντη μου είχαν εξαντληθεί, ακόμα και αν μας έφερε
παρόμοια της ως συμπλήρωμα.»

Λένε, «είμαι μόνο ένα ανθρώπινο ον όπως και εσείς, για τους οποίους έχει αποκαλυφθεί ότι ο Θεός
σου είναι ένας Θεός. Έτσι όποιος θα ελπίσουμε για τη συνάντηση με τον κύριό του τον άφησε
δίκαιοι εργασία και δεν συσχετίσετε με την λατρεία του ο Λόρδος κανέναν.»

(Κοράνι ορίζει: 18/107-110)

Από ώρα,
Πράγματι, ο άνθρωπος είναι απώλεια,
Με εξαίρεση όσους πίστευαν και γίνει δίκαιος πράξεις και αμοιβαία ενημέρωσε για την αλήθεια και
μεταξύ τους ενημέρωσε για την υπομονή και επιμονή].
(Κοράνι ορίζει: 103/1-3)

________________________________________
[1]Αλλάχ είναι ένα ειδικό όνομα του δημιουργού, το Sustainer του σύμπαντος. Λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με αυτόν θα δοθεί σε αυτό το βιβλίο.
[2] Έργα

[3] Θα συζητήσουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ζωή μας αναλυτικά στα παρακάτω τμήματα.
[4]Μεταγραφή επίσης ως Κοράνι, Coran, Κοράνι, Kuran, al-Κοράνιο. Ένα από τα νοήματα είναι «το
φροντιστήριο».
[5]Μεταγραφή επίσης ως Muhammet, Mahomet, Μουχάμεντ, Μωάμεθ, Mohammad. Μοχάμεντ
είναι μια αραβική λέξη που σημαίνει «Praiseworthy». Αχμέτ, Αχμέτ, Αχμάντ είναι άλλες εκδόσεις
του Μωάμεθ, έχοντας την ίδια σημασία.
[6] Τα κορανικά παραθέματα που περιέχονται στο παρόν ως επί το πλείστον λαμβάνονται από τη
μετάφραση του διεθνούς Saheeh και χρησιμοποιούνται από την άδεια. Copyright 2010-2012 Saheeh
International
[7] Όσον αφορά τα αποσπάσματα από το Κοράνι ορίζει, τις καταστάσεις που» (Κοράνι ορίζει:
μια/β)», (α) υποδηλώνει τον αριθμό του κεφαλαίου της το Κοράνι ορίζει και (β) υποδηλώνει τον
αριθμό των verse(s) του σχετικού κεφαλαίου.
[8] Το Κοράνι ορίζει, ο ομιλητής είναι Αλλάχ ως το πρώτο πρόσωπο. Ωστόσο, σε πολλά σημεία, αντί
να χρησιμοποιήσει την αντωνυμία «Ι», που χρησιμοποιεί τα ονόματα του ή την αντωνυμία «Αυτός».
Υπάρχουν λόγοι για αυτές τις χρήσεις: πρώτον αυτό καθιστά ευκολότερη την ανάγνωση του
βιβλίου:Αν Αλλάχ πάντα είχε χρησιμοποιήσει την αντωνυμία «Ι», ο αναγνώστης θα πάντα διηγούμαι
σαν ομιλεί ως Αλλάχ.Από την άλλη πλευρά, η χρήση του Αλλάχ και του άλλα ονόματα μπορεί να
δώσει πιο συγκεκριμένες νοήματα μαζί με τη χρήση του την αντωνυμία «Μου».Για παράδειγμα, ο
στίχος 2/21, Αλλάχ αναφέρει: «O ανθρωπότητα, προσκυνήσω σας Λόρδος...» αντί «O ανθρωπότητα
να προσκυνήσω Me...». Σε αυτές τις χρήσεις, Αλλάχ υπογραμμίζει την αρχοντιά και άλλες
ιδιότητες.Επίσης, όταν η αντωνυμία «Μου» έχει χρησιμοποιηθεί, αυτό θέτει έμφαση στο πρόσωπο
και τον εαυτό του. Μερικές φορές χρησιμοποιεί η αντωνυμία "Εμείς": αυτό αφορά τη χρήση των
«Βασιλικό μας» ή «Majestic πληθυντικός», για ενικό πρόσωπο για να δώσει την έννοια του
grandness, υπάρχει μια τέτοια χρήση σε ορισμένες άλλες γλώσσες εκτός από την αραβική. Αυτό
είναι επίσης χρησιμοποιείται όπου τη δημιουργία όπως οι άγγελοι ή στον άνθρωπο είναι προφανώς
ενεργά σε ορισμένες πράξεις ως δούλους του.
Αλλάχ δεν είναι ούτε ανδρική, ούτε γυναικεία. Είχε κάθε φύλο. Έτσι η χρήση «Αυτός» για Αλλάχ
πρέπει να θεωρούνται ως ειδική χρήση που υποδηλώνει ειδικά Αλλάχ και να μην αντικατοπτρίζει
φύλων.
[9]Σε μας αποσπάσματα από το Κοράνι ορίζει, χρησιμοποιούνται τετράγωνες αγκύλες [-] - να
αναφέρουν λεπτομέρειες στὰ προφανώς τα αρχικά λόγια του το Κοράνι ορίζει τις σημασίες. Οι
ενδείξεις αυτές σε αγκύλες δεν αντικατοπτρίζονται στις πρόσθετες λέξεις του αρχικού κειμένου της
Κοράνι ορίζει όπως η σημερινή λέξεις του αρχικού κειμένου ήδη δώσει αυτές οι σημασίες. Αυτές οι
αγκύλες χρησιμοποιούνται επίσης για να δώσει λεπτομέρειες που υπάρχουν με την προηγούμενη ή
την παρακάτω στίχους που δεν έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο. Οι λέξεις στην παρένθεση (-) - με
τα παραθέματα είναι ως επί το πλείστον επεξηγηματικές για όσους έχουν λίγη γνώση σχετικά με το
κείμενο του το Κοράνι ορίζει.
[10] Αλλάχ

[11] Αν μας αγαπούν ειλικρινά Αλλάχ, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας, σύμφωνα
με τις τιμές που Αλλάχ αγαπά.
[12] Για να αποφύγετε τις επαναλήψεις της αυτός, τον, τον εαυτό χρησιμοποιούμε ως επί το
πλείστον, αυτόν είτε ο ίδιος. Παρακαλώ σημειώστε ότι στη χρήση μας πρόκειται να αναφερθώ σε
ένα ανθρώπινο ον να μην τα αρσενικά.
[13] Μουσουλμάνος, το πρόσωπο που πρακτικές Ισλάμ, το πρόσωπο που έχει υποβάλει Αλλάχ.
[14] Ή περισσότερες κυριολεκτικά «universes»
[15] Αναφέρεται ως «Taqwa» στο αρχικό κείμενο που σημαίνει να προστατευθεί, να φρουρούν, να
είμαστε προσεκτικοί όταν.
[16] Ή θάνατος-προτιμούμε χρησιμοποιώντας τη λέξη εφεξής όπως είναι το πραγματικό και μόνιμο
ζωής ως μια συνέχιση της παρούσας ζωής [17] Ρήσεις του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) είναι μια ομάδα του Κορανίου. Κορανίου
συνίστανται κυρίως στην παροχή του ρήσεις, δράσεις-συμπεριφορές και φουτουριστικής
εγκρίσεων/δηλώσεις σχετικά με τις ενέργειες άλλων κρατών. Αυτές είναι οι δευτερεύουσες πηγές
του Ισλάμ. Έχουν μελετηθεί πολύ από μελετητές και ταξινομούνται σε ορισμένες ομάδες σχετικά με
την αξιοπιστία τους ως ορισμένες - που αφορούν και επιβεβαιώνεται από πολλά κανάλια-Κορανίου,
αδύναμη Κορανίου...
[18] Αυτό είναι ο αριθμός των προφητών που σημαίνει anbiya (πληθυντικός για nebiyy). Αυτά τα
πρόσωπα που ενημέρωσε τα μηνύματα του Αλλάχ με ή χωρίς οποιαδήποτε γραπτή βιβλία. Στη
χρήση μας τον αγγελιοφόρο λέξη χρησιμοποιείται για τέτοια προφητών. Η λέξη «rasool» κατά το
Κοράνι ορίζει σημαίνει πρόσωπα που σχετίζονται με ένα βιβλίο από Αλλάχ; έχουν επίσης και
κλητήρες.
[19] Musnad, Αχμάντ μπιν Hanbal
[20] Ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού)
[21] Ωστόσο, οι θρησκείες ή ιδεολογίες με βάση τη φυλή ή εθνότητας, ακολουθήστε μια αρνητική
κατεύθυνση και ευκρινέστερες και ευκρινέστερες κατά τη διάρκεια του χρόνου.Αυτό είναι αφενός
γιατί τους οπαδών που πραγματικά αισθάνονται ζεστό σε άλλους πρέπει να αφήσει τους ρατσιστές
θρησκείες για την πιο καθολική θρησκείες ή ιδεολογίες. Ο άλλος λόγος για αυτό είναι ότι των
οπαδών περισσότερα υπάρχοντα καθολικής δεν είναι δυνατό να συμμετέχετε και να συνεισφέρετε
σε αυτές τις ρατσιστικές θρησκείες.
[22] Για μια συζήτηση σχετικά με το Ισλάμ και η σύγχρονη θέματα βίας που διαπράχθηκαν στο
όνομα του Ισλάμ παρακαλούμε δείτε το τμήμα 8.2.
[23] Σε αυτό το βιβλίο χρησιμοποιείται η λέξη «disbeliever» για όσους αρνούνται τελικά τα
μηνύματα του δημιουργού.
[24] Ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού)
[25] Αποκάλυψε

[26] Ως εκ τούτου, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τις διαθέσιμες γνώσεις για εμάς ως σημάδια για
εμάς και έχουμε να τα ερμηνεύσουν σωστά προκειμένου να έχουμε σωστή κατανόηση σχετικά με
την αλήθεια. Λάθος συμπεράσματα μπορεί να μας οδηγήσει σε αποτυχία και προσωπική
καταστροφή.
[27] Η λέξη «πράγματα» εννοούμε όλες οι οντότητες και οι εκδηλώσεις. Φυσικά αυτό δεν
περιλαμβάνει Αλλάχ.
[28] Δεν υπάρχει τίποτα λάθος στο ενεργώντας με βάση τον ορισμό αυτό για πρακτικούς σκοπούς
σε μας αγνοεί τις κοσμικές υποθέσεις, επειδή είναι πολύ χρήσιμα σε αναφέροντας ό, τι
παρατηρούμε είναι «πώς».
[29] Εδώ εννοούμε ουσιαστικά η διάσταση «γνώση» από την λέξη πίστη. Η λέξη αυτή περιέχει την
έννοια της «εμπιστοσύνης» καθώς και.
[30] Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια «ορατό» εννοούμε τα πράγματα που βλέπουμε και που είναι
συγκρίσιμο με αυτό που βλέπουμε.
[31] Στο πλαίσιο αυτό από δεν έγιναν απόλυτα την έννοια «ορατές» εννοούμε πράγματα που δεν
είναι συγκρίσιμο με αυτό που βλέπουμε.
[32] Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη σημασία της γνώσης, μάθησης και αναζήτηση σχετικά με ό, τι
δεν γνωρίζουμε. Γι ' αυτό και πολλές επιστήμες συνεχώς να προσπαθήσει να βρει τα bit του τι είναι
άγνωστη.
[33] Από την άλλη πλευρά, όπως και το Ισλάμ η αλήθεια καταλαμβάνει το κεντρικό σημείο που
ενεργεί σε πλήρη αρμονία με είναι πολύ σημαντικό. Μας ενέργειες σε αρμονία με την αλήθεια
ονομάζονται καλά έργα, και είναι απαραίτητα.
[34] Ορισμένοι μπορεί να επικρίνουν βαρύτητα για να μην είναι ένα καλό παράδειγμα,
υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα από τα ανεξήγητα πράγματα. Ωστόσο, κανένα από τα βασικά
γεγονότα εξηγήσαμε, συμπεριλαμβανομένων χώρος, χρόνος, ζωή... Τα πράγματα που θεωρείται
όπως εξηγείται φαίνεται πάντα να εξηγείται από ορισμένα άτομα που βασίζονται σε πολλά βασικά
ανεξήγητη και παθητική.
[35] Έχουν μέσα τους επίπεδο άπειρο αριθμό στοιχείων που πρέπει να είναι σε αρμονία και δεν
έχουν μεταξύ τους κανένα κεντρική οργανωτική εξουσία.
[36] Μια εναλλακτική λύση θα ήταν να πιστέψουμε στην τεράστια σύμπτωση για αυτή την αρμονία.
Προτιμώντας φυσικά τέτοια σύμπτωση ως επεξήγηση αντί για μια κεντρική εξουσία απαιτεί μια
πολύ υποκειμενική και μεροληπτική στάση κατά της κεντρικής εξουσίας αυτής. Σύμπτωση απαιτεί
πολύ περισσότερες προϋποθέσεις ως επεξήγηση για αυτό αρμονία σε σύγκριση με μια κεντρική
εξουσία. Φανταστείτε ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι ο φορητός υπολογιστής που σχηματίζεται από
μια σύμπτωση αντί για μια εταιρεία ηλεκτρονικών. Στα παρακάτω τμήματα θα υπάρξουν πρόσθετες
αναλύσεις σχετικά με τη σύμπτωση.
[37] Ως ορισμό μας βαρύτητα αλλαγές μέσα στον χρόνο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη
δήλωση «αλήθεια βαρύτητα», που αντανακλά αυτή τη σχέση και τα στοιχεία ως εγκατεστημένους,
που εκτελέστηκε και γνωστή από το δημιουργό του. Αυτό μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό στο

μέλλον από μας υπάρχει κατανόηση. Αυτή η σχέση δεν έχουν μια ύπαρξη ξεχωριστή, απόλυτη και
αυτάρκης.
[38] Χρησιμοποιούμε το droplet λέξη ως περιλαμβάνει όλες τις συναφείς οντότητες όπως τα άτομα,
καθώς και η λέξη βαρύτητα, ώστε να περιλαμβάνει άλλες φυσικές σχέσεις ως space-time
καμπυλότητα...
[39] Όπως gravitons ή space-time καμπυλότητα
[40] Όπως οι αλληλεπιδράσεις τους με την ατμόσφαιρα ή τις επιπτώσεις τους στη γη
[41] Όπως είναι ο χώρος που κατέχουν, τη σχέση τους με το χρόνο, τις μάζες
[42] Ακόμη και αν ο Αλλάχ είχαν δημιουργήσει μια τέτοια θέση, πιθανότατα δεν είναι κατάλληλα για
μας διαβίωσης.
[43] Εξέλιξη, ασθενείς ή ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις, μοναδικότητάς είναι ορισμένες από τις έννοιες
που είναι παρόμοια με τη βαρύτητα στο παραπάνω πλαίσιο.
[44]Εξετάστε το ενδεχόμενο σχετικές αναφορές του στίχους από το Κοράνι ορίζει, κυρίως ως
ενδείξεις, όχι ως αποδείξεις από μόνα τους.
[45] Το βλέπουμε και ακρόαση ικανοτήτων του Αλλάχ είναι διαφορετική από τη δική μας και
ασύγκριτη. Για παράδειγμα η ακοή μας είναι πολύ περιορισμένο εξαρτάται από τα κύματα και να
ακούμε μόνο ορισμένες συχνότητες.
[46] Ας δώσουμε ένα πολύ απλουστευμένη μαθηματικό παράδειγμα για τον αναγνώστη που
ενδιαφέρεται στα μαθηματικά: ας 1 /x είναι η πιθανότητα της ύπαρξης ενός πλανητικού
συστήματος όταν υπάρχει μόνο 1 μονάδα ποσού της μάζας στο σύμπαν υπό άλλες συνθήκες που
αντανακλάται από χ. Στη συνέχεια, εάν υπάρχει m ύψος της μάζας στο σύμπαν, η πιθανότητα της
ύπαρξης ένα πλανητικό σύστημα θα m* 1 /χ. Έτσι αν η m είναι μεγαλύτερη, τότε η πιθανότητα της
ύπαρξης ενός πλανητικού συστήματος είναι υψηλότερο. Ωστόσο, τώρα ας εξετάσουμε επίσης η
πιθανότητα της ύπαρξης του ποσού m μάζας: εάν είναι 1 /y είναι η πιθανότητα της ύπαρξης 1
μονάδα της μάζας, τότε η πιθανότητα της ύπαρξης της μάζας m ποσό θα είναι 1 / (m*y). Έτσι αν
ενσωματώνουν αυτό στην πρώτη εξίσωση, τότε η πιθανότητα της ύπαρξης ένα πλανητικό σύστημα
θα: (1 / [m*y]) * (m* 1 /χ) = (1 /x) * (1/y) = 1 / (x*y) έτσι, η αύξηση της μάζας ή άλλα παρόμοια
πράγματα στο σύμπαν δεν αυξάνει την τελική πιθανότητα την ύπαρξη ενός πλανητικού συστήματος.
(Είχαμε υποθέσει ότι η πιθανότητα ένα συμπληρωματικό ποσό της μάζας και την επίδρασή της στην
πιθανότητα της ύπαρξης του πλανητικού συστήματος είναι ίσες. Το θυμηθήκαμε πολλά άλλα
απαιτήσεις για ένα πλανητικό σύστημα.). Τόσο η πληθώρα των πραγμάτων δεν αυξάνει το συνολικό
τελικό πιθανότητες με οποιονδήποτε τρόπο. Και δεν βοηθά σύμπτωση.
[47] Ουσιαστικά τους Εβραίους και τους Χριστιανούς
[48] Εδώ χρησιμοποιείται η έννοια του Θεού ως μια πολύ γενική έννοια η οποία περιλαμβάνει τόσο
το αληθινό Θεό και ψευδών θεών.
[49]Στην πραγματικότητα κάθε συνειδητή πρόσωπο ενεργεί σαν να πιστεύει στο Θεό. Για
παράδειγμα άτομα τρώνε, πίνουν και λειτουργεί..., σαν να εμπιστεύονται τους σε κάτι που θα κάνει

τους ζουν στην επόμενη ώρα. Πολίτες περιμένουν την άνοδο του ήλιου την επόμενη μέρα...
Άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν τους περίγυρο, όπως αν υπάρχει κάποια ανώτερη δύναμη
που αφορούν τα πράγματα κάθε άλλο...
[50] Συσχέτιση εταίροι κάθε είδους με Αλλάχ είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, διότι αυτή είναι η
μεγαλύτερη αδικία τόσο κατά του Αλλάχ και κατά του εαυτού. Και αυτό μπορεί να μειώσει την τιμή
της καλές πράξεις ενός ατόμου. Όταν ένας διαπράττει αμαρτία αυτού, εκείνον που το προσφέρει
δισεκατομμυρίων ευνοεί την απορρίπτει, απορρίπτει την αλήθεια και απορρίπτει όλες τις ελπίδες
και ευκαιρία για να ευχαριστήσω. Και πάλι ένα τέτοιο πρόσωπο εφευρίσκει ενδιάμεσο μεταξύ τον
εαυτό και τον δημιουργό του και απορρίπτει την ευκαιρία να απευθυνθώ άμεσα.
[51] Εάν δεν υπάρχει καμία μετάνοια
[52] Ωστόσο, όπως μας έχουν περιορισμούς στην παρατήρηση και την ανάλυση, θα πρέπει να έχουν
κάποια σύνεση σχετικά με ορισμένα από τα συμπεράσματά μας.
[53] Αυτό το χαρακτηριστικό του σύμπαντος οφείλεται επίσης την μοναδικότητα το δημιουργό και
την Sustainer και στο θέλημά του.
[54] Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το παρόν με το παρελθόν, επειδή η σημερινή περιέχει ένα
παρελθόν από μόνη της, και το παρελθόν είναι το ίδιο χαρακτήρα όπως στο παρελθόν που υπάρχει
στο παρόν.

[55] Είναι ανεξάρτητες από όλους, αυτός δεν χρειάζεται τίποτα, ενώ όλοι, εξαρτώνται από τον, όλα
χρειάζονται τον.
[56] Τους ουρανούς και τη γη
[57] Αυτή η αγάπη και η χαρά από αυτό είναι η μεγαλύτερη αγάπη και χαρά για μια μουσουλμανική.
Η αγάπη για Αλλάχ είναι μόνιμη, συνεχής, συμπυκνωμένο, αποτελεσματική (σε που παράγει
συνέπειες σε καλές πράξεις), έντονες και υποστηρίζεται με τη λογική. Όπως λέει ο Αλλάχ:
Ιδού, στις καρδιές ανάμνησης του Αλλάχ κάνει Εύρεση ικανοποίηση
(Κοράνι ορίζει: 13/28).
[58] Σχετικά με την δυστυχία και το κακό, παρακαλούμε να δείτε Μέρος 8.4.
[59] Ένας άγγελος στην κόλαση
[60] Αν και χρησιμοποιούμε τη λέξη φάση σχετικά με το παρόν και το επόμενο στάδιο, αυτοί μάλλον
δεν πρέπει να θεωρούνται ως μέρη του ίδιου χρονικού πλαισίου.
[61] Χάρη τις ανακαλύψεις κατά τον τελευταίο αιώνα, γνωρίζουμε σήμερα ότι κάθε άτομο έχει ένα
μοναδικό fingertip μοτίβο.
[62] Παρακαλώ σημειώστε ότι εδώ μπορούμε να εξηγήσουμε πράγματα στο πλαίσιο του
ανθρώπινου όντος και οι κατωτέρω. Όπως αναφέρεται σε άλλα μέρη, κάθε πλάσμα στον κόσμο

σήμερα είναι επίσης ο υπηρέτης του Αλλάχ και συμπεριφέρεται επίσης εν προκειμένω και
αντιμετωπίζουν τις χάρες και εξουσίες του Αλλάχ σε πολλές διαστάσεις.
[63] Όταν η λέξη «Αλήθεια» χρησιμοποιείται ως όνομα του Αλλάχ, αντικατοπτρίζει τις εξουσίες και
τα χαρακτηριστικά του Αλλάχ ως τη μοναδική πηγή οτιδήποτε που δεν μπορούν να ανατραπούν.
Όταν χρησιμοποιείται ως μια γενική λέξη, χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον να εκπροσωπεί την
αληθινή γνώση για κάτι που είναι ανεξάρτητη από πρόσωπα εκτός του Αλλάχ.
[64] Οτιδήποτε υπάρχει ή συμβαίνει έχει θεϊκή επιπτώσεις. Αλλάχ καλεί να τον σωστό τρόπο, και να
μην απαντήσω σε αυτήν την πρόσκληση έχει επιπτώσεις σε αυτό τον κόσμο και με την κατωτέρω.
[65]Όπως Αλλάχ είναι Beneficent, ουσιώδη πεποιθήσεων που αυτός μας καλεί θα μας βοηθούσε
ευχαρίστως σε αυτόν καθώς και τον κόσμο. Θα ήταν σε αρμονία με μας φύση που είναι καλύτερα
γνωστή από Αλλάχ. Βλέπουμε πράγματι ότι η πίστη για τα κατωτέρω συμβάλλει πολύ στην ευτυχία
μας. Ποτέ δεν αναμένεται να πιστεύουν στη της στο εξής μόνο για κάθε πρακτικό κοσμικούς κέρδη
από την πεποίθηση, αλλά μπορεί να αναμένει ότι θα ήταν χρήσιμο σε αυτή τη ζωή καθώς και τις
συνέπειες της την πεποίθηση που απαιτείται από το Beneficent Αλλάχ.
[66] Το όνομα του διαβόλου ένα
[67] Παρόλο που οι αγγελιοφόροι είναι τα καλύτερα παραδείγματα για εμάς, δεν είναι τα μόνα
παραδείγματα. Αλλάχ μας δίνει επίσης παραδείγματα πλην των αγγελιοφόρων του.Για παράδειγμα,
μερικές φορές τους συζύγους, τους οπαδούς τους, τους πατέρες και άλλοι επίσης εμφανίζονται ως
θετικά ή αρνητικά παραδείγματα. Επίσης, υπάρχουν πολλά αρνητικά παραδείγματα όπως οι Φαραώ
στους οποίους προφήτης Μωυσή (ειρήνη να γιού) εστάλη. Θα πρέπει να αποφύγετε να σαν τα
αρνητικά παραδείγματα.
[68] Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τέτοια εκπληρωθούν οι προβλέψεις, παρακαλούμε
δείτε το τμήμα 8.6.
[69] Εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά, τα εισαγωγικά από την Αγία Γραφή λαμβάνονται από
King James έκδοση.
[70] Αυτό ήταν επίσης μια εκπληκτική πτυχή του το Κοράνι ορίζει: ένα βιβλίο που αποτελείται από
περίπου 600 σελίδες ήταν να όρκο από μνήμης ένα πρόσωπο did δεν διαβάζουν ούτε να γράψουν
τίποτα στη ζωή του ολόκληρη, σε αυτό το βιβλίο λεγόταν ότι αυτό το βιβλίο ήταν έθεσαν στη μνήμη
του Αλλάχ; αυτός το απαγγέλλει εν μέρει τουλάχιστον πέντε φορές την ημέρα και δοκιμάζονται; και
θα πρότεινε άλλων να καταγράφει και να το απομνημονεύσετε.
[71] Κυριολεκτικά «το πνεύμα της αλήθειας» παρόλο που αλλάζει τις μεταφράσεις ως «το πνεύμα
της αλήθειας».
[72] ΚΕΦΑΛΑΙΟ
[73] Μερικά παραδείγματα δίνονται στο ακόλουθο τμήμα.
[74] Η Τορά
[75] Ως εκ τούτου, στο Ισλάμ οποιοδήποτε σοβαρό άτομο μπορεί να μάθετε δρόμο του με τη
βοήθεια του Αλλάχ και το Κοράνι ορίζει αν περνά τις προσπάθειες. Επίσης χάρη της επαρκούς

επιπέδου των λεπτομερειών από το Κοράνι ορίζει, οι διαφορές μεταξύ οι ονομασίες υπό ή
συνδέονται άμεσα με το Ισλάμ δεν είναι σχετικά με τα δευτερεύοντα θέματα ή θέματα που δεν
σχετίζονται με το Ισλάμ.
Για παράδειγμα, όλες οι μεγάλες τέσσερις Σουνίτες αιρέσεων είναι αποδεκτή για τις άλλες αιρέσεις
Σουνίτες. Οι διαφορές που συνδέονται κυρίως με τα ζητήματα που δεν επηρεάζουν τα βασικά
στοιχεία της τις προσευχές: για παράδειγμα, των οπαδών του όλες αυτές τις αιρέσεις εκτελούν
prostration, Κοράνι ορίζει φροντιστήριο στις προσευχές του. Ωστόσο, σε ένα από αυτά ενός
προσώπου ενδέχεται να μην απαιτείται να ενταχθούν τα χέρια του, ενώ στέκεται κατά τη διάρκεια
της προσευχής, ενώ στο άλλο αυτό μπορεί να θεωρηθεί καλύτερα.Τόσο των οπαδών των δύο
αιρέσεων μπορεί να εκτελέσει τους προσευχές μαζί στην ηγεσία της ο οπαδός των άλλων η σέχτα.
Ότι ωστόσο σε πολλές θρησκείες των οπαδών των διαφορετικών ονομαστικών αξιών στη ίδια
θρησκεία μπορεί ακόμη και λατρεύουν διαφορετικά θεούς ή μορφές του Θεού.
Και πάλι εξαιτίας της φωτίζοντας το Κοράνι ορίζει και την ευκολία οι διαφορές μεταξύ όλων των
ονομαστικών αξιών του Ισλάμ είναι πολύ λίγο εντός του συνόλου.
Από την άλλη πλευρά, χάρη το επαρκές επίπεδο λεπτομερειών από το Κοράνι ορίζει, κάθε πρόσωπο
μπορεί να διακρίνει εάν μια πεποίθηση ορισμένων ανήκει στο Ισλάμ ή όχι. Τόσο στοιχεία
πεποιθήσεις ή ενεργειών που δεν εξηγούνται στην το Κοράνι ορίζει ή του Κορανίου αξιόπιστα ή
μέσω αυτών, μπορούν να καταταγούν ως πολιτιστική, εθνοτική, προσωπικών ή πολιτικά ζητήματα
που δεν σχετίζονται με το Ισλάμ, παρόλο που κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτές οι ισλαμικές.
Μπορεί πάντα να υπάρχουν άτομα που ισχυρίζονται ότι ορισμένες προσωπικές ιδέες, στο όνομα
του Ισλάμ. Κάθε μουσουλμάνος έπρεπε να απευθυνθούμε για να δοθεί μια συνεπή εξήγηση σχετικά
με το Κοράνι ορίζει ή την αξιόπιστη Κορανίου όσον αφορά την ιδέα που δεν είναι σαφείς.
[76] Για ορισμένα σημεία, να λάβουμε υπόψη κατά την ανάγνωση το Κοράνι ορίζει βλέπε μέρος 8.7.
[77] Η πλήρης στίχος είναι κάπως έτσι:
(O Μωάμεθ), να πω «είμαι μόνο ένα ανθρώπινο ον, όπως και εσείς; για μένα αυτό αποκαλύπτεται
ότι ο Θεός σου είναι ένας Θεός. Έτσι όποιος θα ελπίσουμε για τη συνάντηση με τον κύριό του τον
άφησε δίκαιοι εργασία και δεν συσχετίσετε με την λατρεία του ο Λόρδος κανέναν.»
(Κοράνι ορίζει: 18/110)
[78] Κυριολεκτικά «το πνεύμα της αλήθειας» παρόλο που αλλάζει τις μεταφράσεις ως το πνεύμα της
αλήθειας.
[79] Σημείωση ότι το Κοράνι ορίζει ήρθε από το στόμα του μόνο ένας άνθρωπος που έζησε πριν από
1400 χρόνια, που ποτέ δεν σπούδασε σε κάθε σχολείο, που δεν γράφουν ούτε διαβάσει τίποτα.
Επίσης, ήταν ένα βιβλίο που γράφτηκε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου η γραφή γράφτηκε για τα
δέρματα των ζώων και άλλα παρόμοια υλικά απλή.
[80] Τις τελευταίες δεκαετίες που ανακαλύφθηκε ότι το νερό του κάποια θάλασσα ως τη Μεσόγειο
και τον Ατλαντικό Ωκεανό δεν συναυξανόμενων χάρη σε ένα φυσικό χαρακτηριστικό που
ονομάζεται «επιφανειακή τάση». Αυτή η ιδιότητα δεν ήταν γνωστό κατά τη στιγμή της τον προφήτη
Μωάμεθ (ειρήνη να γιού).

[81] Μεταγραφή ως «Kadar», «kader» ή «qadar» από το αρχικό κείμενο του το Κοράνι ορίζει.
Απόλυτος προορισμός η λέξη χρησιμοποιείται επίσης αναφέρει για τη μοίρα του word.
[82] Ο Νώε (ειρήνη να γιού)
[83] Ουρανός
[84] Ενώ περιλαμβάνει το μέλλον
[85] Τις καταστροφές με έναν τρόπο που χρησιμεύουν ως παραδείγματα που μας δείχνουν τι θα
συνέβαινε χωρίς έλεος του Αλλάχ, που μας δείχνουν ότι Αλλάχ είναι σε θέση να κάνουμε όλα τα
πράγματα, που μας δείχνουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί με τα κατωτέρω. Για περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικές εν προκειμένω σχετικά βλέπε τμήμα 8.4.
[86] Ή υγιών
[87] Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος πιστεύει ότι είναι Μουσουλμάνοι απέχει πολύ από αυτά
τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά. Κάθε μουσουλμάνος ενδυναμώνει επίσης να Αλλάχ, έτσι ώστε ο
ίδιος και την πίστη είναι αποδεκτές από αυτόν. Αυτό δεν σημαίνει είτε ότι Αλλάχ οδηγών για το
Ισλάμ «όλοι άνθρωποι», που έχουν τις καλές ιδιότητες, επειδή για την αληθινή πίστη υπάρχουν
καθώς και άλλους παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι η έκθεση σε το μήνυμα του Αλλάχ, που είναι
επίσης μια κατάσταση για ευθύνη στη θέα του Αλλάχ όπως βλέπουμε στο το παρακάτω στίχο:
Και ποτέ δεν θα μας τιμωρήσει μέχρι να μας έστειλε έναν αγγελιοφόρο. (Κοράνι ορίζει: 17/15).
[88] Έτσι πόσο άσχημη θα την κατάσταση κάποιου με τον οποίο δεν χαίρεται Αλλάχ που είναι τόσο
Beneficent;
[89] Ορισμένοι πιστεύουν ότι «όλες τις διαφορετικές πεποιθήσεις μπορεί να είναι αλήθεια την ίδια
στιγμή». Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν αυτή η πεποίθηση επίσης αλήθεια σε σύγκριση προς
την πεποίθηση» όλες τις πεποιθήσεις δεν μπορεί αλήθεια την ίδια στιγμή»;
[90] Το ολόκληρο Κοράνι ορίζει που διδάχτηκε σε αυτόν και αυτό το βιβλίο ήταν στη μνήμη του,
καθώς και οι ενέργειες του ως παραδείγματα για την ανθρωπότητα ολόκληρη ορισμένα σημαντικά
στοιχεία της αλήθειας μαζί του.
[91]Στο Ισλάμ συνειδητή δράσεις μας σε γενικές γραμμές ταξινομούνται σε πέντε ομάδες: Η πρώτη
συνίσταται από τις υποχρεώσεις όπως τακτικά ελεημοσύνη, επιστρέφουσες χρέους ή υποχρεωτική
καθημερινές προσευχές. Δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις που θεωρείται αμαρτία και απαιτεί τιμωρία
αν δεν συγχωρούνται από Αλλάχ. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από ενέργειες που δεν είναι στην
πρώτη ομάδα αλλά που συνιστάται ή εκτελούνται από το messenger, όπως και τα πρόσθετα
τμήματα του την καθημερινή προσευχή; αυτά βοηθούν να αποκτήσει τη χαρά του Αλλάχ. Η τρίτη
ομάδα αποτελείται από ουδέτερο δραστηριότητες όπως το φαγητό. Η τέταρτη ομάδα αποτελείται
από δυσάρεστες ενέργειες, οι οποίες είναι δραστηριότητες που σαφώς δεν απαγορεύεται από
Αλλάχ και ως επί το πλείστον εναντίον των συστάσεων του αγγελιοφόρου όπως επιτρέποντάς
καρφιά πάρετε πολύ μεγάλη. Η Πέμπτη ομάδα αποτελείται από τις αμαρτίες; αυτές οι
συμπεριφορές απαγορεύονται και να τιμωρηθούν όπως τη θανάτωση, ληστεία ή πόσιμο εθιστικών
ουσιών. Να κάνουμε θετικό και ουδέτερο δραστηριοτήτων καταλλήλως και με στόχο να επιτύχουμε

τη χαρά του Αλλάχ και να αποφεύγουν να κάνουν κακές πράξεις μας βοηθήσει να πλησιέστερα
Αλλάχ, την αιτία αρνητικές ενέργειες μας πάρετε καθόλου Αλλάχ.
[92] Ή καλά έργα.
[93] Σε αυτό το πλαίσιο η κολώνα είναι απαραίτητη.
[94] Όλα τα έργα δεν έχουν το ίδιο βάρος σε που υποδεικνύει πόσο καλά είμαστε. Μία ταξινόμηση
των τα έργα μπορεί να είναι όπως εκείνες που συνδέονται άμεσα με Αλλάχ και εκείνες προς τους
άλλους. Ενώ όλα τα έργα είναι σημαντικό, μας έργα που συνδέονται άμεσα με Αλλάχ είναι πολύ
ιδιαίτερη λόγω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Αλλάχ. Για παράδειγμα, φανταστείτε ένα πρόσωπο,
τον οποίο η μητέρα του έκανε πολλά καλά πράγματα. Στη συνέχεια, όταν η μητέρα του ζητά ένα
μικρό πράγμα από αυτόν λέει ότι αυτός δεν αναγνωρίζει την.Ισχυρίζεται, ωστόσο, να κάνετε πολλά
καλά πράγματα σε άλλους και να είναι καλός άνθρωπος. Αυτό είναι σίγουρα μια χειρότερη πράξη
σε σύγκριση με την απόρριψη της κάποιον άλλο.Αλλά τα δισεκατομμύρια των εκδούλευση του
δημιουργού δεν μπορεί να συγκριθεί με ό, τι μπορεί να κάνει καλύτερη μητέρα για το παιδί της.
Έτσι δεν με ενδιαφέρει σχετικά με την επιλογή να αναγνωρίσει τον δημιουργό του και για κάτι που
ζητεί από τον δημιουργό του οποιοδήποτε πρόσωπο θα έπρεπε να επανεξετάσει πόσο αξιόπιστος
είναι ο καλές πράξεις ως δείκτες της ο Θεός. Και ο Αλλάχ ξέρει καλύτερα τις προθέσεις μας. Όπως
βλέπουμε στο παραπάνω παράδειγμα, η συμπεριφορά μας άμεσα σχετικά με το δημιουργό μας
είναι ο μεγαλύτερος δείκτης σχετικά με το ποιος είναι καλός και ποιος είναι ο κακός. Επειδή δεν
υπάρχει κανένας πλην Αλλάχ ποιος δίνει τόσα τεράστια χάρες, που αξίζει ευχαριστίες, πίστη, αγάπη,
που έχει γνώσεις, μέσα, και την εξουσία για να προσδιορίσετε το καλό και το κακό. Χωρίς την
εξουσία του, καθένας μπορεί να διεκδικήσει να είναι καλό για πολλούς λόγους, έστω και αν είναι
κακό.
Ως εκ τούτου, μπορεί να διεκδικήσει ένα άτομο να είμαστε ευγνώμονες, ενώ έχει απορρίψει τον
δημιουργό που έδωσε τεράστια χάρες; Μπορεί να διεκδικήσει ένα άτομο να είναι ταπεινός, ενώ
αρνήθηκε να υποκύψουν μπροστά από τον δημιουργό του; Μπορεί ένα άτομο να ισχυριστεί ότι
είναι απλώς ενώ έχει αναλάβει τις χάρες της τον δημιουργό του χωρίς να πληρώνουν ξανά τους τι
ρώτησε σε αντάλλαγμα ή χωρίς να ζητά συγχώρεση;
[95] Μερικές φορές, υπακούοντας Αλλάχ μπορούν να είναι επιζήμια για ορισμένο πρόσωπο σε
σύντομο χρονικό διάστημα σε κοσμικούς όρους από μια στενή προοπτική: για παράδειγμα εξαιτίας
λέγοντας την αλήθεια μπορεί να χάσετε μια κερδοφόρα προσφορά. Ωστόσο, ουσιαστικά και στην
συνολική obeying Αλλάχ θα είναι πάντα καλή σε κοσμικούς όρους καθώς και.
[96] Πάντως λόγω τη μη διεκπεραιωμένη ευθύνες ένα ισχυρό πρόσωπο σε κοσμικούς όρους μπορεί
να είναι κατώτερο από ένα αδύναμο άτομο στη θέα του Αλλάχ. Έτσι, γίνεται πλούσιος ή φτωχός δεν
είναι ο τελικός παράγοντες για να λάβετε τη χαρά του Αλλάχ.
[97] Στα αραβικά ««σαχάντα»»
[98] Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την καθημερινή προσευχή όρος (salah) κατά μια έννοια
διαφορετική από την supplication (duaa). Η καθημερινή προσευχή περιέχει κάποια supplications,
αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτά τα supplications. Ένας μουσουλμάνος ενδέχεται να εκτελέσει
πρόσθετες προσευχές πολύ παρόμοια με καθημερινές προσευχές που μπορούμε να εξηγήσουμε σε
αυτό το μέρος. Όλα αυτά είναι χρήσιμα σε παρόμοια τρόπους.

[99] Η ώρα λήξης της μια προσευχή δεν είναι πάντα την ώρα έναρξης της επόμενης προσευχή. Είναι
καλύτερα να εκτελέσετε αυτές τις προσευχές στα πρώτα τμήματα της στις αγκύλες σχετικό χρόνο.
[100] Η καθαριότητα είναι πολύ σημαντική στο Ισλάμ. Γι ' αυτό και θα καταργήσουμε τα παπούτσια
μας, όταν μπαίνουμε τζαμιά. Ένας άλλος λόγος για την αφαίρεση της παπούτσια στα τζαμιά είναι ο
σεβασμός για τα τζαμιά, που είναι ιδιαίτερη καθώς πρόκειται ουσιαστικά για την ανάμνηση του
Αλλάχ.
[101] Σε όλες τις προσευχές πρόθεσή του είναι σημαντικό. Λίγο πριν τις καθημερινές προσευχές, η
πρόθεση είναι αρθρωτά από εκείνον που ενδυναμώνει.
Η προσευχή πρέπει να είναι μόνο για να βρείτε τη χαρά του Αλλάχ. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να
αποτελέσει ακόμη μια σοβαρή αμαρτία, ως μια προσευχή που γίνεται για την παρουσίαση.
[102]«Allahu Akbar» στα αραβικά. Αυτό ονομάζεται «Takbeer».
[103] Πιο κυριολεκτικά «με»
[104] Η αντίστοιχη λέξη «Hamd» στο αρχικό κείμενο έχει τις σημασίες των τόσο Δοξάζω και
ευχαριστώ.
[105]Αυτό οφείλεται κυρίως σε πρακτικούς λόγους; για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν
προβλήματα ασφάλειας σε ορισμένα σημεία παράδειγμα όπου ίσως δεν είναι ασφαλές για μια
γυναίκα να περπατήσει για το τζαμί στο σκοτάδι πριν από την άνοδο του ήλιου ή νωρίς το βράδυ. Ή
μητέρα δεν μπορεί να αφήσει το παιδί της και πάει να το τζαμί. Έτσι οι γυναίκες μπορούν να
εκτελούν τις καθημερινές προσευχές τους στο σπίτι ή στα γραφεία τους. Ως εκ τούτου, στα τζαμιά
υπάρχει γενικά λιγότερο χώρο για κυρίες. Για παρόμοιους λόγους οι ιμάμηδες οι άνδρες.
[106] Για πρακτικούς λόγους, πολλά τζαμιά υπάρχουν μόνιμες ιμάμηδες εκχωρηθεί από την
κυβέρνηση που ευθύνονται επίσης άμεσα ή έμμεσα για τη συντήρηση, καθαρισμό, ασφάλεια... των
τζαμιών. Να αποδοθεί ως μια μόνιμη ιμάμης υφίστανται κάποιες εξετάσεις. Είναι όπως όλοι, και δεν
μπορούν να ισχυρίζονται ότι οποιαδήποτε δικαιώματα στη θέα του Αλλάχ, δεν έχουν μεσάζοντες
μεταξύ κάθε ατόμου και του Αλλάχ. Για παράδειγμα, εάν ένας ιμάμης δεν είναι παρούσες σε τζαμί
του για ορισμένες λόγο, κάποιος άλλος που ξέρει πώς να προσεύχονται μπορεί να τον
αντικαταστήσει.
Ο τόπος όπου ο ιμάμης ενδυναμώνει στο μέτωπο ονομάζεται το «Mihrab» • ο τόπος υψηλής δεξιά
από το mihrab, γενικά με σκάλες όπου δίνει κηρύγματα για προσευχές της παρασκευής ονομάζεται
το «Mimbar». Ο τόπος όπου ο muazzins (στους καλούντες να έχουν προσευχή) κλήση στην
προσευχή μέσα το τζαμί ονομάζεται «του Muazzin Mahfil». Όλα αυτά χρησιμοποιούνται για
πρακτικούς λόγους.
[107] Τι θα κάνει ο ιμάμης διαφορετικά από τους άλλους είναι ουσιαστικά την πρόσθετη πρόθεση
να οδηγήσει την προσευχή και λέει τις καταστάσεις μετάβασης ως «Αλλάχ είναι η μεγαλύτερη»
δυνατά ώστε να μπορούν να τις ακούσουν και όλοι μπορούν να προσεύχονται μαζί σε αρμονία και
τάξη.
[108] Αυτό είναι να διευκολύνει τη συγκέντρωση στον Αλλάχ και να αποτραπεί η δυνητική διασπά
εξαιτίας του συναισθήματα προς το άλλο φύλο.

[109] Η υπερβολική αγάπη για την προσωρινή και την παράλειψη των την αιώνια προκαλεί η
σημερινή κατάσταση άδικο πάνω στη γη. Επίσης την αλαζονεία της κατέχει υπερβολικά πράγματα
που δεν προέρχονται από εμάς είναι ένα πρόσθετο παράγοντα για τη σημερινή κατάσταση, όπως
φαίνεται στο παράδειγμα της αμαρτωλός λέξεις των οποίων έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο κατά
το Κοράνι ορίζει:
Είπε, «Μου μόνο δόθηκε αυτό λόγω της γνώσης που έχω». (Κοράνι ορίζει: 28/78)
Ωστόσο, η αλήθεια είναι διαφορετική, όπως αναφέρεται στην το παρακάτω στίχο:
«Και Αλλάχ έχει δημιουργήσει σας και τι κάνετε.»
(Κοράνι ορίζει: 37/96)
[110] Ένας μουσουλμάνος, συνιστάται να γρήγορα έξω για καθώς επίσης και το Ραμαζάνι. Αλλά
αυτό δεν είναι υποχρεωτική.
[111] Κοντά στο βασιλιά και επιτρέπεται από τον βασιλιά με σημαντικές αρχές πρόσωπο.
[112]Μία από αυτές τις προσευχές είναι η θυσία του ορισμένα είδη ζώων. Με τη θυσία, είμαστε
μάρτυρες της ευνοεί την του Αλλάχ μας από μια διαφορετική προοπτική. Στην κανονική φορές
τρώμε κρέας ή φυτά αλλά μπορεί να αποτύχουμε να αισθάνονται ότι μερικά όντα χάνουν τη ζωή
τους για εμάς. Μέσω της θυσίας, θεωρούμε αυτά τα συναισθήματα. Και πάλι από την θυσία,
είμαστε μάρτυρες ότι μια μέρα θα επίσης χάσουμε παρούσα ζωή μας. Και βλέπουμε ότι δεν θα
πρέπει να αλαζονική και ότι μας κοσμικούς πλευρά είναι προσωρινή, όπως για παράδειγμα
βλέπουμε την πλευρά κοσμικούς τα αρνιά. Και γινόμαστε μάρτυρες ότι ό, τι τρώμε, ό, τι πίνουμε και
τις συνέπειές τους στο Σώμα μας θα έρθει τέρμα και ότι έχουν μικρή σημασία στη θέα του Αλλάχ.
Με το παρακάτω στίχο υπάρχει μια αναφορά σε αυτό:
Το κρέας δεν θα φθάσουν Αλλάχ, ούτε να θα το αίμα τους, αλλά ό, τι φτάσει σε αυτόν είναι
ευσέβεια από εσάς. Ως εκ τούτου πρέπει να μας υποβληθεί τους σας ότι σας μπορεί να δοξάζουμε
Αλλάχ για αυτό στο οποίο αυτός έχει καθοδηγούμενη εσείς; και να δώσει καλή tidings να τα doers
καλό.
(Κοράνι ορίζει: 22/37)
[113] Ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) πέθανε το 632 μ.χ. Medina/Σαουδική Αραβία και ο
τάφος του βρίσκεται εκεί.
[114] Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι δεν τους ενδιαφέρει στο γιατί συμβαίνει αυτό που
αντιμετωπίζουμε. Λένε ότι ενδιαφέρονται μόνο για το «πώς» τα πράγματα συμβαίνουν. Ωστόσο,
αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνη με συγκεκριμένους τρόπους: Φανταστείτε μια μέρα σας ξυπνήσει
και βλέπετε μπροστά σας πόρτα ένα πολυτελές αυτοκίνητο, με κλειδιά και άδεια από το όνομά σας
και ένα σημείωμα, ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι δική σας. Εάν ενδιαφέρεστε μόνο γνωρίζοντας πώς
να οδηγήσουμε το εμπόριο αυτό ή πώς ήρθε εκεί, και δεν ενδιαφέρονται γιατί ήταν δικός σας, ποιες
είναι οι λόγοι, οι μελλοντικές συνέπειες από την παραλαβή της, σας ενδέχεται να αντιμετωπίζουν
μια άσχημη κατάσταση. Ίσως το άτομο που τους έδωσε αγαπάει σας πάρα πολύ, αλλά ίσως το
πρόσωπο που έδωσε σε εσάς θα σας ρωτήσουν κάτι σε αντάλλαγμα; ή ίσως το αυτοκίνητο είχε
κλαπεί και ίσως το πρόσωπο που έδωσε σκοπεύει να προκαλέσει αναταραχές για εσάς. Εν πάση

περιπτώσει, είμαστε ευγνώμονες πρόσωπο θα να προσπαθήσει να βρει εκείνος που έδωσε,
τουλάχιστον προκειμένου να ευχαριστήσω για αυτό. Έτσι σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να
προσπαθήσουμε να μάθετε γιατί αναμένεται τι παρατηρούμε ότι συμβαίνει και όταν κάνει όλες
αυτές τις χάρες που προέρχονται από, και τι μπορεί να τις σχετικές συνέπειες.
[115] Η σχέση μεταξύ των χαρακτήρων και των πεποιθήσεων δεν σημαίνει ότι όποιος λέει πιστεύει
απόλυτα έχει το απαραίτητο χαρακτήρα. Αυτό συμβαίνει γιατί πρώτον το Ισλάμ είναι επίσης ένα
ταξίδι στο οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε χαρακτήρες μας; Δεύτερον, ο χαρακτήρας είναι απλώς
ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στην πεποίθηση.
[116]Επιπλέον, για παράδειγμα, tμπορεί να οδηγήσει ο άνεση του τρίβουν σε κάποιον που είναι
ανώτερηένα άτομο που αγαπά υπερβολικά την παρούσανα απορρίψει μια όλα-knower ο Θεός. Δεν
φέρει καμία ευθύνη, καμία υποχρέωση λογοδοσίας, καμία υποχρέωση για προσευχές, κανένας
περιορισμός στην απόλαυση της παρούσας ζωής, ως εκ τούτου την επιθυμία να απολαύσετε
πλήρως κοσμικούς αυτή τη ζωή έχουν σημαντικά κίνητρα για να απορρίψετε μια σοφή ανώτερη
δύναμη, από τους οποίους θα φοβούνται, εξαιτίας τους οποίους θα αισθανόμαστε υπεύθυνοι.Έτσι
ώστε κάθε πρόσωπο μπορεί να είναι κάτω από την επίδραση των στοιχείων αυτών του χαρακτήρα.
[117] Ως εκ τούτου, η αντικειμενική διάκριση του καλού και του κακού στον κόσμο αυτό, απαιτεί
ένα πρόσωπο που θα κληθούν να πιστεύουμε χωρίς να υποχρεωθούν βλέποντας ή με άλλα μέσα,
έτσι ώστε να του προσωπικότητα μπορεί να αντανακλάται ορθά την επακόλουθη
πεποιθήσεων/τρίβουν.
[118] Al -Bukhaari, μουσουλμάνος
[119]Να εξακολουθούν να υπάρχουν, για να είστε υπομονετικοί
[120] Αλλάχ
[121] Αντίθετα με την πολωμένου κατανόηση όλων των στοιχείων σε ορισμένες σύγχρονες
προσεγγίσεις, στο Ισλάμ, όλα είναι μέρος του σχεδίου του Αλλάχ το σοφό και όλα είναι μέρος του
συστήματος. Ως εκ τούτου, κάθε ταυτότητα έχει να είναι σεβαστή και να αναγνωρίζεται.
[122] Αυτό δεν απαιτείται όταν στην ίδια θέση, για παράδειγμα στο σπίτι υπάρχουν μόνο ορισμένα
άτομα που αναφέρονται στο το Κοράνι ορίζει όπως τους αδελφούς, του θείων πατέρων...
[123] Η αιτία αυτού είναι ως επί το πλείστον θεωρείται ότι είναι το γεγονός ότι άντρες που
αποφασίζουν σχετικά με τους μελλοντικούς mate από περαιτέρω μακριά σύγκριση με γυναίκες.
[124] Για παράδειγμα, να θυμηθείτε πώς ελκυστικές γυναίκες είναι τοποθετημένη δίπλα από
αυτοκίνητα σε μια δίκαιη αυτοκινήτων.
[125] Αυτός είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για το κασκόλ ή το απαιτούμενο τμήματα ρούχα
σύμφωνα με το Ισλάμ. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει παραπέτασμα ή διαμέρισμα.
[126] Αυτή είναι η θηλυκή χρήση «τους» στο αρχικό κείμενο με αραβικούς αριθμούς.
[127] Αυτή είναι η θηλυκή χρήση «τους» στο αρχικό κείμενο με αραβικούς αριθμούς.
[128] Η λέξη στο αρχικό κείμενο είναι «hijab».

[129] Θηλυκή μορφή στα αραβικά στο αρχικό κείμενο.
[130] Στο Ισλάμ διαζυγίου είναι νόμιμη.
[131] Είναι χρήσιμο εδώ να εξηγήσω το παρακάτω στίχο που είναι μερικές φορές να παρεξηγηθώ:
Άνδρες που είναι υπεύθυνος για τις γυναίκες από [δικαίωμα] τι Αλλάχ έχει δώσει μία πάνω στην
άλλη και τι ξοδεύουν [για συντήρηση] από τους πλούτο. Έτσι οι δίκαιοι γυναίκες είναι υπάκουος
συνεύρεση, φρούρησης [η σύζυγός του] ελλείψει τι Αλλάχ θα έχουν τους φρουρούν. Αλλά αυτά
[σύζυγοι] από τους οποίους ο φόβος άσχημα συμπεριφοράς τους συμβουλεύσετε; Δελεάστηκαν
τους στο κρεβάτι; και απεργία τους. Αλλά αν αυτοί υπακούουν σας, επιδιώκουν κανένα μέσο
εναντίον τους. Πράγματι, Αλλάχ είναι ποτέ εξυψώνουν και ΓΕΝΙΚΟ.
(Κοράνι ορίζει: 4/34)
Συνήθως οι άνθρωποι είναι ευγενικά και προσεκτική σχετικά με τα μέλη της οικογένειας. Ωστόσο,
υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου οι σύζυγοι φόβο από την κακή διεξάγει των συζύγων τους ή το
αντίστροφο. Επίσης, υπάρχουν γυναίκες που καταπιέζουν τους συζύγους χωρίς βάσιμο λόγο, που
πετούν αντικείμενα προς αυτούς, που εκτινάσσουν, που έχουν πληγεί, ποιος πληγές τους, οι οποίοι
προκαλούν τρόμο και διαταραχή στην οικογένεια παρόλο που τους συζύγους δεν έκανε τίποτα
λάθος ή ίσως επειδή απλά δεν θα άντεχαν κάτι. Δυστυχώς τέτοια συμπεριφορά άρρωστος μερικές
φορές θα προκαλούν ορισμένες εξαιρετικές ενέργειες φαίνεται από άνδρες, προκειμένου να
αποφευχθεί διαζυγίου ή εκθέσετε ιδιωτικά οικογενειακά θέματα για το κάποιος ξένος, ή για
αυτοάμυνα και ούτω καθεξής εάν άλλα βήματα που αναφέρονται στην ο παραπάνω στίχος δεν
μπορεί να παράγει οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα.
Αλλάχ παραγγελίες άνδρες να είναι φιλικά προς τις γυναίκες, και η πρακτική του προφήτη Μωάμεθ
(ειρήνη να γιού) που ποτέ δεν χρησιμοποιείται βία απέναντι του συζύγους που μερικές φορές
αναστατώσει τον επιβεβαιώνει αυτή την παραγγελία.
Από την άλλη πλευρά, εάν συμβεί τέτοια εσφαλμένης συμπεριφοράς έναντι των γυναικών, να
χρησιμοποιούν επίσης φυσικά ορισμένα μέτρα που αναφέρονται στο ο παραπάνω στίχος εναντίον
τους συζύγους τους. Ή σε περίπτωση ανυπακοής εξ ονόματος των συζύγων τους οι γυναίκες δύναται
επίσης να ενεργεί όπως προτείνεται στην το παρακάτω στίχο:
Και αν μια γυναίκα φοβάται εξέγερσης ή φοροδιαφυγής με τον σύζυγό της, δεν υπάρχει καμία
αμαρτία σε αυτούς αν κάνουν όρων διακανονισμού μεταξύ τους και διακανονισμού είναι καλύτερος.
Και σήμερα στο [ανθρώπινη] ψυχές είναι τσιγκουνιά. Αν όμως σας κάνει καλό και φοβούνται Αλλάχ,
τότε πράγματι Αλλάχ είναι ποτέ, με ό, τι κάνετε, γνώση.
(Κοράνι ορίζει: 4/128)
Και πάλι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η λέξη «απεργία» το έμμετρο 4/34 σημαίνει επίσης
«διαφέρει» και μεταφρασμένα ομοίως από ορισμένες μεταφραστές. Αυτή την έννοια είναι
παράλληλα με τη σειρά του Αλλάχ να ζουν στην ευγένεια με τις γυναίκες, όπως αναφέρεται στο
έμμετρο 4/19 από το Κοράνι ορίζει. Αυτή την έννοια είναι επίσης παράλληλα με τα γεγονότα που
μόλις ορισμένες συμπεριφορές του τις συζύγους του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) Αλλάχ
συνέστησε τον για την απελευθέρωσή τους από διαζύγιο στην καλοσύνη, εάν επιθυμούν κάτι τέτοιο

χωρίς να συνιστά να εφαρμόσετε οποιαδήποτε βία. Αυτή την έννοια είναι επίσης σε αρμονία με το
γεγονός ότι ο προφήτης Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) καταψηφιστεί έντονα χρήση βίας στις γυναίκες.
[132] Ημερήσιο μέσο όρο των ανθρώπων που πέθαναν εξαιτίας αυτόν τον πόλεμο που διήρκεσε 6
έτη ήταν περίπου 30.000
[133] Κανείς δεν θα μπορούσε να απαιτήσει από τον να απαντήσει ακόμη και αν ήταν άδικο.
[134] Εάν δεν έχη το δυναμικό αυτό, τότε αυτός δεν είναι υπεύθυνος.
[135] Εκείνοι που είναι απενεργοποιημένες σοβαρά και δεν έχουν την ικανότητα να θα είναι
εξαιρέσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θεωρούνται ως υπεύθυνος στο Ισλάμ.
[136] Στην πραγματικότητα για να δείτε τη φυσική, χημική ή βιολογική γεγονότα ως γεγονότα απλά
μηχανικά και τυφλοί είναι μόνο μια πολύ περιορισμένη προσέγγιση όπως καταλαβαίνουμε από την
παρακάτω στροφή:
Τους επτά ουρανούς και τη γη και ό, τι είναι για τους exalt του. Και δεν υπάρχει κάτι εκτός από το
ότι το exalts [Αλλάχ] από τον έπαινο, αλλά δεν καταλαβαίνω τους [τρόπο] κυβερνήσεις ενισχύουν.
Πράγματι, είναι ποτέ ενεχομένους και επιεικείς για πάντα. (Κοράνι ορίζει: 17/44)
[137] Αυτό απορρέει από τα χαρακτηριστικά του Αλλάχ ως «του Σοφού», «το Beneficent».
Διαφορετικά το αντίθετο επίσης θα μπορούσε να είχε συμβεί.
[138] ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θεωρούν αυτό δοσμένων μια περιγραφή των χαρακτηριστικών του Αλλάχ αλλά
θεωρούν απλώς ως ένα παράδειγμα, να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα όριά μας στο μνημόνιο
συμφωνίας. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα για να δώσει μια ιδέα σε κοινές έννοιες με εκείνο που
δεν είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες του Ισλάμ. Δεν έχουμε την αρχή και τις γνώσεις για την
κατηγοριοποίηση των γνώσεων του Αλλάχ ως εκείνο που αφορούν το παρόν και εκείνη σχετικά με
το μέλλον ή του γνωρίζοντας ως ιστορικό γεγονός. Όπως Αλλάχ είναι απαράμιλλη, τη γνώση επίσης
είναι ασύγκριτη. Δεν γνωρίζουμε το άτομο του Αλλάχ εκτός από αυτό που είναι σχετικές και
εισήγαγε από αυτόν που μας. Αλλάχ ξέρει καλύτερα.
[139] Ψευδείς θεούς
[140] ΠΡΟΣΟΧΗ: φυσικά δεν είναι δυνατόν να οριστούν οι πράξεις του Αλλάχ από μας πολύ
περιορισμένες έννοιες του χρόνου. Ως εκ τούτου θεωρούν αυτές ως παραδείγματα που
προορίζονται μόνο για να δώσει μια πολύ ευρεία κατανόηση ή να δώσει κάποια τροφή για σκέψη.
[141] Ο Αβραάμ (ειρήνη να γιού)
[142] Διότι είναι γνωστές οι αμαρτίες τους.
[143] Διαδοχικά το πλησιέστερο κύρια θρησκεία στο Ισλάμ είναι ο Χριστιανισμός, και είναι μια
γνωστή θρησκεία. Έτσι η σύγκριση μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ θα δώσει μια ιδέα σχετικά με τη
διαφορά του Ισλάμ από καθώς και άλλες θρησκείες. Όπως Ιουδαϊσμός έχει πολλά κοινά σημεία με
το Ισλάμ και ο Χριστιανισμός, θα κάνουμε κάποιες συγκρίσεις ώστε να περιλαμβάνει καθώς και
Ιουδαϊσμός. Από την άλλη πλευρά, εν μέρει 3.1.1.1 κάναμε μια γενική σύγκριση σχετικά με τα
βασικά στοιχεία του Ισλάμ και τα βασικά στοιχεία των άλλων θρησκειών.

[144] Ορισμένοι από τους Χριστιανούς κατανοήσει η έννοια του Θεού ώστε να υπάρχει μία μόνο ο
Θεός, ο Ιησούς-Χριστός όντας μόνο ένα ανθρώπινο ον και μια υπηρεσία messenger. Εμείς θα
παραλείψετε αυτή την ομάδα σε σύγκριση μας που δεν έχουν την πλειοψηφία.
[145] Ο Ιησούς-Χριστός λέει σε 14/28, ότι ο Λόρδος είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη.
[146] Τόσο πριν όσο και μετά την έλευση του το Κοράνι ορίζει υπήρξαν τα παρακάτω διαφορετικές
αντιλήψεις όσον αφορά τον θάνατο του Ιησού-Χριστού (ειρήνη να γιού).Ορισμένοι πίστευαν ότι
κάποιος άλλος σταυρώθηκε αντί για τον Ιησού. Ορισμένοι πίστευαν ότι ήταν να φορέσει το Σταυρό,
αλλά δεν ήταν νεκροί εκεί. Οι περισσότεροι οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σκοτώθηκε στον Σταυρό. Εν
πάση περιπτώσει, ακόμη και όταν διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές
ερωτήσεις σχετικά με το αν ο Ιησούς σταυρώθηκε ή όχι: για παράδειγμα: πώς την τελευταία κλήση
και λόγια του αγγελιοφόρος, όπως ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να είναι «Μου Θεέ, Θεέ μου,
γιατί did σας Δελεάστηκαν μου;» όπως αναφέρεται στο Κατά Ματθαίον/27/45-47 και σήμα/15/3435; Πώς θα μπορούσε να πεθάνει στον Σταυρό σε τρεις ώρες, ενώ τα άλλα δύο πρόσωπα μαζί του
ήταν ζωντανός, παρά το γεγονός ότι στην ίδια κατάσταση, και παρόλο που μπορεί να χρειαστούν
έως και 9 ημέρες για κάποια πρόσωπα να πεθάνει στον Σταυρό; Γιατί η Ρωμαϊκή Νομάρχη Πόντιος
Πιλάτος ήταν έκπληξη όταν λέγεται ότι είχε πεθάνει; Γιατί οι Εβραίοι αμφέβαλε θάνατό του; Γιατί
υπήρχαν πολλές δηλώσεις ότι ήταν ζωντανός ακόμα και μετά τη Σταύρωση (σήμα/16/11). Πάλι
κάποια φιλολογική μελέτες δείχνουν ότι η λέξη «σταυρό» δεν σήμαινε στην εποχή του ΙησούΧριστού στο σχήμα που Χριστιανοί φανταστείτε σήμερα.
[147] Σε κάποιες ονομαστικές αξίες του Χριστιανισμού, Μαρία (ειρήνη είναι κατόπιν της) είναι
επίσης λατρευόταν, καθώς αυτή θεωρείται ως η μητέρα του Θεού.
[148] Εξαιτίας τέτοιων θεμάτων, στο Χριστιανισμό υπάρχουν ονομαστικές αξίες που διαφέρουν
πολύ ακόμα και με τα βασικά στοιχεία.
[149] Ως εκ τούτου, όποιος αναζητά την αλήθεια, θα πρέπει πρώτα από όλα να αποφασίσει σχετικά
με τη μεθοδολογία του. Για παράδειγμα, does αυτός να υιοθετήσουν μια μεθοδολογία που
βασίζεται στη λογική ή σχετικά με την αποδοχή χωρίς να αμφισβητούμε; Μέσα από τη δεύτερη
μεθοδολογία θα πιθανότατα είναι ευκολότερο να αποφασίσουν, αλλά θα υπάρξει κανένας λόγος σε
αυτό ζουν και προσκαλεί άλλους, επειδή όλες οι άλλες θρησκείες επιλέξει αυτό τον τρόπο έχουν
ακριβώς την ίδια ισχύ. Επιπλέον οι τελευταίοι θα είναι λιγότερο ασφαλή, καθώς αυτό θα δεν
αρκούντως συζητηθούν.
[150] Κυριολεκτικά «το πνεύμα της αλήθειας» παρόλο που αλλάζει τις μεταφράσεις ως το πνεύμα
της αλήθειας. Την έννοια αυτή, αν πραγματικά υπήρχε στο αρχικό κείμενο του Ευαγγελίου, μπορούν
να αναφερθούν το Κοράνι ορίζει που ήταν στη μνήμη του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) όπως
το πνεύμα και η αλήθεια είναι ονόματα από το Κοράνι ορίζει. Ή ίσως παραπέμπει τις αρετές του
προφήτη Μωάμεθ, ο οποίος ήταν παρατσούκλι ως «Trustworthy» ή «Truthful».
[151] Ορισμένοι Χριστιανοί μπορούν να θεωρούν την προβλεπόμενη προσωπικότητα ως το Άγιο
Πνεύμα. Ωστόσο, βλέπουμε πολλές αμαρτίες που διαπράττονται στον Χριστιανικό κόσμο συμβαίνει σε άλλες θρησκείες, καθώς και-, η λειτουργικότητα όσον αφορά την καθοδήγηση του
πνεύμα Άγιο, θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του Θεού, είναι δύσκολο να κατανοηθεί.Εάν γίνεται
αντιληπτό ως ένα καθοδηγητικό πνεύμα πάνω από την εκκλησία, τότε το ενδιάμεσο συνάρτηση τον

κλήρο της εκκλησίας και τα προνόμιά θα επιβεβαιωνόταν εντός Χριστιανισμού- αλλά στο Ισλάμ
τέτοια μια προνομιούχα ομάδα αυτού του κόσμου στη θέα του Αλλάχ δεν είναι αποδεκτή. Και πάλι,
εάν η προβλεπόμενη πρόσωπο θεωρείται το Άγιο πνεύμα, τότε αυτό θα μιλάμε ο ίδιος γιατί έτσι
ονομάζεται μέρος του Θεού δεν θα ήταν σε θέση να μιλήσουν για τον εαυτό του, και θα ήθελα να
πω μόνο αυτά που θα ακούσει; Κανείς εάν η προβλεπόμενη πρόσωπο είναι το Άγιο πνεύμα, τότε
σαφώς δεν θα είναι σε θέση να πω ότι οι τρεις θεοί είναι ένας ο Θεός στον ίδιο χρόνο. Στην
περίπτωση αυτή, θα υπάρχουν τρεις θεοί.Επιπλέον, εάν το πνεύμα το Άγιο οδηγεί όταν πρόκειται, τι
θα συμβεί πριν να ήρθε;
[152] Σύμφωνα με το Ισλάμ, ο Ιησούς-Χριστός (PBUH) προφήτευσε για προφήτη Μωάμεθ. Ως εκ
τούτου, για τους μουσουλμάνους, την υποδοχή της το μήνυμα του Ιησού-Χριστού από την
Κοινότητα δεν ήταν όσο η υποδοχή του μηνύματος του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να τους).

[153] Αφού το Κοράνι ορίζει μέσω του προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) δεν ήρθαν εκεί τα Ιερά
βιβλία υποστηρίζεται από σαφή θαύματα όπως εκείνα μαζί του, τον Μωυσή και του Ιησού-Χριστού
(ειρήνη να τους).
[154] Tirmizi
[155] Εξηγήσαμε εκπληρωθούν οι προβλέψεις όσον αφορά το προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού)
ως το Δευτερονόμιο 18/18 και 16/12-13 του Ιωάννη στα μέρη 3.4.2, 3.5.2.3 και 8.5.4 αυτού του
βιβλίου, ως εκ τούτου, εμείς δεν θα τις επαναλάβω. Θα περιορίσουμε μας εξηγήσεις μόνο για την
παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και θα συζητήσουμε δεν εκπληρωθούν οι προβλέψεις σχετικά με το
προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη να γιού) στα Ιερά βιβλία των άλλων θρησκειών.
[156] Καθώς ο Θεός δεν είναι περιορισμένη με χώρο, δεν ήταν η έλευση του Θεού, αλλά τον ερχομό
της του Θεού. Και παρακάτω ρήματα αντίστοιχα οι στίχοι εμφανίζονται συνέχεια μέσα σε ένα
σχέδιο.
[157] Οι στίχοι του φυγή 19/1-3 είναι τα εξής: τον τρίτο μήνα, όταν τα παιδιά του Ισραήλ είχαν πάει
μπρος από την γη της Αιγύπτου, την ίδια ημέρα ήρθε το τους μέσα στην έρημο του Σινά. Αυτοί ήταν
αναχώρησε από την Rephidim, και είχαν έρθει να την έρημο του Σινά και είχε στήσει στην έρημο;
και εκεί camped Ισραήλ πριν από το βουνό. Και τον Μωυσή που ανέβηκε στον Θεό, και ο ΚΎΡΙΟΣ
ονομάζεται αυτόν έξω από το βουνό, λέει, έτσι εσύ shalt λένε στο Σώμα του Ιακώβ, και λένε τα
παιδιά του Ισραήλ
[158] Οι παρακάτω στίχοι της Βίβλου δείχνει την σχέση του Ιησού-Χριστού (ειρήνη να γιού) στη
θέση που ονομάζεται Seir. Οι στίχοι του Ιησού του Ναυή 15/1,10-12 είναι τα εξής: αυτό έγινε στη
συνέχεια της παρτίδας από την φυλή των παιδιών της Τζούντα από τις οικογένειές τους, ακόμη και
το περίγραμμα του Εδωμίτες στην έρημο της Zin southward ήταν το uttermost μέρος της νότιας
ακτής. (…) Και των συνόρων, compassed από το Baalah προς τα δυτικά unto μονταρίσματος Seirκαι
πέρασε κατά μήκος unto η πλευρά του mount Jearim, που είναι Chesalon, στη βόρεια πλευρά, πήγε
στην Bethshemeshκαι στους Timnah: και το περίγραμμα πήγε unto στην πλευρά του Ekron
νοτιότερα: και το περίγραμμα σχεδιάστηκε για ναShicron, πέρασε μαζί να μοντάρετε Baalahκαι
εξήλθον Καίσαρι Jabneel• και ήταν τα δρώμενα έξω από τα σύνορα με τη θάλασσα. Και τα δυτικά

σύνορα ήταν η μεγάλη θάλασσα και τις ακτές της. Αυτή είναι η ακτή των παιδιών της Τζούντα γύρου
σχετικά με ανάλογα με τις οικογένειές τους.
Οι στίχοι του κατά Ματθαίον 2/1-6 είναι οι εξής: τώρα όταν ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της
Ιουδαίας, κατά τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη, ιδού, εκεί προήλθε σοφοί της Ανατολής στην
Ιερουσαλήμ, λέει, πού είναι αυτός ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς των Εβραίων; για είδαμε το αστέρι της
Ανατολής, και έχουν έρθει να λατρέψουμε. Όταν Ηρώδη το βασιλιά είχε ακούσει για αυτά τα
πράγματα, ήταν ταραγμένα, και Ιερουσαλήμ όλα μαζί του. Και όταν είχε συγκεντρώσει στο μεταξύ
όλους τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού μαζί, απαίτησε από αυτούς όπου πρέπει να γεννηθεί
ο Χριστός. Και είπαν unto αυτόν, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας: για έτσι γράφεται ο προφήτης, και εσύ,
Βηθλεέμ, με τη γη της Τζούντα, τέχνη δεν τουλάχιστον μεταξύ οι πρίγκιπες της Τζούντα: έξω από σε,
πρέπει να προέρχονται κυβερνήτη, που αποφαίνεται λαού μου Ισραήλ.
[159] Να θυμάστε ότι οι κλήσεις για την προσευχή όρκο δυνατά σε όλη τη γη, σε χιλιάδες τζαμιά
κάθε δευτερόλεπτο. Αυτές οι κλήσεις που περιέχουν επίσης το όνομα του προφήτη Μωάμεθ
(ειρήνη να γιού). Πράγματι η γη ήταν και είναι γεμάτη από τον έπαινο, όπως και κανένα άλλο
ανθρώπινο ον του επαίνου.
[160] Ο Προφήτης Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) γεννήθηκε, έζησε ως επί το πλείστον και έλαβε το
Κοράνι ορίζει για πρώτη φορά στον τόπο όπου έζησαν ο Ισμαήλ, συγκεκριμένα στην περιοχή Paran .
[161] Το έμμετρο Genesis 25/13 οι δύο γιοι του ο Ισμαήλ (ειρήνη να γιού) ονομάζονται Kedar και
Nebajoth. Αυτός ο στίχος είναι ως εξής: και αυτά είναι τα ονόματα από τους γιους του ο Ισμαήλ, από
τα ονόματά τους, σύμφωνα με τους γενιές: του πρωτότοκου του ο Ισμαήλ, Nebajoth• και Kedar, και
Adbeel, και Mibsam,
[162] Ένα από τα ονόματα του το Κοράνι ορίζει είναι το πνεύμα. Η λέξη «Πνεύμα» χρησιμοποιείται
επίσης για ο Άγγελος Γαβριήλ που συνδέονται ως επί το πλείστον το Κοράνι ορίζει ο Προφήτης
Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού).
[163] Βαφτίστηκαν είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στη Βίβλο γενικά για pagans και μη Εβραίοι
άτομα. Επίσης με αυτό απαντώ εντελώς το γεγονός ότι τα άτομα στα οποία ο Προφήτης
Μουχάμμαντ (ειρήνη να γιού) γεννήθηκε ήταν pagans και ο προφήτης Μωάμεθ που σχετίζονται με
το μήνυμα του Αλλάχ κυρίως σε τέτοια άτομα.
[164] Χόλμαν Christian Standard Bible ®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 από εκδότες
Holman Βίβλος.
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