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Majd azt hitted, hogy hoztunk létre, feleslegesen, és hogy nekünk akkor nem vissza? 

(Korán: 23/115) 

  

ELŐSZÓ 

Dicséret és hála Allah, ő kedvez, és különösen a legnagyobb javára, ami az iszlám, és lehetővé teszi, 

hogy hallgassa meg az üzenetet, a korán és készítésére nekem, hogy ő utolsó Hírnök, és is, amelyek 

lehetővé teszik számomra, hogy megosztani az igazság, ez a könyv révén. Béke legyen ő hírnökei. 

A komponálás ebben a könyvben a célunk az, hogy tömör, de átfogó információt nyújt az iszlám. Meg 

van írva, főleg azoknak, akik nemrég ismerik az iszlám. Arra számítunk, hogy hasznos azoknak, akik 

ismerik az iszlám is, különösen a nem-muzulmánok által feltett kérdések megválaszolása.  

Szeretném is megköszönni, hogy bizonyos emberek, akik már nagyon hasznos, a termelő ezt a 

könyvet.  



Először is köszönöm a feleségem Naciye Tosun és az én gyermekeim, Levi, Zsuzsa Büşra és Ibrahim 

Eren támogatásukat működik. 

Én is köszönöm az imámok Mr. Emrullah Hatiboğlu, Mr. Hasan Kara, Mr. İshak Kızılarslan, minden 

muazzins és egyéb személyzet Sultanahmet mecset, a támogatást a motiváló környezet 

előkészítésében ez a könyv. 

Kérem, hogy ez a könyv hasznos jobb megértése az iszlám Allah. Én is kérni a megbocsátás olyan 

hibák, hogy ez történt volna. 

Ender TOSUN  

  

ÖSSZEFOGLALÓ 

Amikor látjuk, hogy ebben az univerzumban, a logika alapján, és mint a hála és az igazságosság, a 

személyes képesítések alapján akkor lehet kérni, "Honnan ezek a kedvezmények származnak?" Majd 

ha mi okból gondosan, azt látjuk, érzékeljük lehet egy aktív alkotó, aki létrehozza és fenntartja az 

összes.  

Például azt látjuk, hogy több milliárd hasonló dolgokat; azt látjuk, hogy minden része a rendszerek; 

azt látjuk, hogy mindent el. Ezek lehet, hogy nekünk megérteni, hogy minden jön egy azonos 

forrásból; minden készítette egyik létrehozója; és hogy ezt a Teremtő az egyetlen abszolút; és bármi 

más hatáskörét és az akaratát. Majd e kedvezmények tartozunk alá több milliárd létrehoz ránk 

nyomás, köszönöm. 

Majd lehet következtetni, hogy ebben a teremtő, aki lehetővé tette, hogy kommunikálni is közölték 

velünk az emberi nyelv is. Így meg lehet keresni az ilyen kommunikációs hogy ő is adott nekünk. 

Akkor valóban veszi észre az emberek, akik azt állítják, hogy üzenet érkezett az alkotó, nevezetesen 

futárok, mint Noé, Ábrahám, Mózes, Jézus, Mohamed és így tovább (béke legyen velük). 

És mi észre, hogy a Teremtő keresztül ezek a futárok üzenete: "hiszek az igaz egy az Úr és jó". Ez az 

iszlám központi üzenete. 

Az ő üzenete a Teremtő introduces magát, mint a jótékony, az aktív tettes a mi akarata, és a bölcs. 

Majd tanít minket, hogy mi ez az univerzum nem teremtett és tartós ok nélkül.  

Következésképpen a kedvezmények és a hatáskörök nem történik csak ideiglenesen mint a jelen 

része életünknek. És mi tájékoztatni, hogy a jelen szakasz, amelyben élünk után lesz egy állandó fázis. 

Ebben a fázisban állandó kedvezmények és a hatáskörök hajtják véglegesen. A következő fázis azt 

látjuk, bármilyen jó vagy rossz van ebben a fázisban következményeit. És a jelen része életünknek is 

megkóstoljuk hatáskörét bizonyos mértékben, mint a többi létrehozását nem. És ebben a részben 

lehetővé teszi a "választás", hol állunk kapcsolatban az igazságot, és arról, hogy milyen állandó életet 

akarunk. 

Is látjuk ezeket az üzeneteket, hogy sikeres legyen kell is javítani magunkat, ezzel párhuzamosan az 

isteni értékekkel, amely a mi Urunk szereti, mint a valódiság, alázat, hála, jóság, igazság... És csak ha 



ezek a képesítések, mi is szerettük a mi Urunk, szeretem őt, és vigyázz rá. Tehát ha őszintén szeretjük 

őt is javulni fog; és ha tudjuk javítani fogja szeretni több, és szereti őt.  

És hogy javítani magunkat ezek a képesítések, van szükségünk, hogy kövessék a mi teremtő.  

És követve, majd van szolgált neki; Mi lesz a harmónia, az igazság; Mi lesz boldog a jövőben állandó 

élet; Allah legyen elégedett, velünk; és mi ér ő kedvez készített igaz szolgái. Ezek a végső célok az 

életünket az iszlám szerint. Ezért mi lesz elégedett, csak akkor, ha tudjuk elérni őket. 

És minden ezek, és a részleteket, azt mondták még egyszer, és örökre a mi teremtő végső útmutatást, 

amely a Szent Korán, amely kiderült, hogy Mohamed próféta (béke legyen vele), 14 évszázadokkal 

ezelőtt.  

 

1 BEVEZETÉS  

"Iszlám" szó jelent, hogy Allah [1] és a béke arab. Azt is jelenti, béke benyújtásával az Irgalmas Isten, 

az ő vezetése. Mint a neve, a vallás úgy lehet meghatározni, mint érzés, és tudván, hogy Allah velünk 

van, ahol vagyunk; csinál jó cselekedetek [2]; és a rossz cselekedetek, azzal a szándékkal, hogy 

örömét, és irgalma. 

"Iszlám" nevet adott Allah maga a vallás, az iszlám Szent könyv. -A ' nem egy marginális csoport nevet. 

Az iszlám az oly módon mutatja nekünk Allah a minden ismerője, a bölcs, vezet minket, hogy a 

legnagyobb siker [3] . 

A fő forrása az iszlám a korán [4] ami az iszlám Szent könyv. Ez a könyv volt, kiderült, csak a 

Mohamed próféta [5] (béke legyen vele) 7th században 23 év alatt. A korán a hangszóró, mint az első, 

aki, Allah, és Mohamed próféta (béke legyen vele) kapcsolatos szavait, az emberiség számára. Egész 

ez a könyv lesz a lehetőséget, hogy sok idézet a korán. 

Allah a Koránban azt mondja, az iszlám egy fontos javára, az emberi lények:  

Ezen a napon én tökéletes az Ön számára a vallás 

Az én-m helyesel, és 

És jóváhagyta az Ön számára, 

Az iszlám, mint vallás.   [6]  

(Korán: 5/3 [7] ) 

2 A ÁLTALÁNOS JELLEGÉT MEGHATÁROZZA-BÓL ISZLÁM  

 

2.1 ISZLÁM LOGIKA ALAPJÁN 



Az iszlám Szent könyve Allah hivatkozik a fogalmak, a logika, érvelés, tudva, megfigyelése és 

megértés több mint 1000 helyen. Mi van egy kérdésem, ok. A korán Allah tiltja a következő vakon a 

feltételezések, a társadalom és az őseink.  

Az iszlámban vannak nem a dogmák. A módja annak, hogy egy muzulmán, és egy jó muszlim kezdődik 

és logika használatával. Persze ez nem zárja ki a átvevő ismeretekkel kapcsolatos logikusan 

megbízható forrásból. 

Csak azok, akik hírszerzési tekinteni felelős, az iszlámban.  

Iszlám könnyű-hoz ért. Allah a Koránban azt mondja:  

Valóban a létrehozását az ég és a föld, 

A váltakozás az éjszaka és a nap, és azok megértése számára jelek. 

Aki emlékszik a Allah   [8] mellett ülő vagy álló vagy [ [9]fekvő] a saját oldalán,  

És tükrözik az eget és a földet, [mondván] létrehozása 

"Az Úr nem Ön hozta létre ez céltalanul" 

(Korán: 190/3-191)  

 

Mi történt a korán könnyen érthető, 

Tehát van valaki, aki törődik akarat? 

(Korán: 54/40) 

2.2 AZ ISZLÁM ALLAH SZERETŐ, ÉS ÜGYELVE RÁ ALAPJÁN 

Ő [10] szereti őket, és ők is szeretnek vele. 

(Korán: 5/54) 

 

Azt mondják, [O Mohamed], "Ha Allah szereti, akkor utánam, [így] Allah szeretlek, és bocsáss meg 

bűneiteket. És Allah tisztelegni és irgalmas [11]. "  

(Korán: 3/31) 

 

És mégis, az emberek között, akik hogy Allah nem egyenlő [neki]. Ők szerelem őket, mint [kell] 

imádják Allah. De azok, akik úgy vélik, erősebb, a szerelem Allah. 

(Korán: 2/165) 



Az iszlám hívő készen áll, hogy az életét az Allah. Ő [12] van egy aki soha nem árulkodik, aki egyike, 

aki mindig vele, aki nem törik az ígéretét, aki jótékony, a irgalmas, a közelében, akik nem kell semmi 

mindenható, aki a Teremtő mindent, aki alakú őt, amikor ő volt az anyja méhében. 

Ebben a világban van egy szeretett több mint Allah. És a szeretet, Allah érvényesíteni az iszlám nagy 

mértékben. A muszlim imádkozik naponta 5-ször, vagyonát ad Allah, feladja evés és ivás Allah, mikor 

böjtölnek, próbál-hoz csinál jó, és tartózkodjanak a csinálás rossz, annak érdekében, hogy az 

örömben, hogy Allah. Ily módon a szeretet, Allah érezhető erősen muzulmán [13]. Hallgassuk Allah: 

Azt mondják, "valóban, imám, a szertartások az áldozat, az én-m élet- és az én-m haldokló is Allah a 

világok ura a   [14] ."  

(Korán: 6/162) 

És másrészről, az első személy, hogy legyen óvatos, Allah: az Úr, aki mindent tud, és aki képes 

megtenni, amit ő akarja. 

Néhány fontos vers a korán a következők: 

Légy óvatos (a vám) Allah,  

És tudom, hogy Ön gyűjtik össze vele. 

(Korán: 2/203) 

 

És amikor azt mondta, neki, hogy "Légy óvatos (a vám) Allah", ő vezetett az arrogancia, hogy (több) 

bűnözés. Így elég neki a pokol, és legrosszabb valóban azon a helyen, a többi! 

(Korán: 2/206) 

Lét óvatos-ból Allah van fontos okokból. Néhány ok, említi a korán a következők: 

Légy óvatos (a vám) Allah majd, hogy adsz köszönöm.  

(Korán: 3/123.) 

 

És légy óvatos (a vám) Allah; biztosan Allah gyors, a reckoning.  

(Korán: 5/4) 

Hogy legyen óvatos, [15] Allah van különösen legfontosabb ebben az életben, és ha már sikeres 

szeretetét, örökre. Allah lehetővé teszi, hogy egy jelenet a továbbiakban [16] ahol a muszlim Államok 

érzéseit velünk:  

Azt fogják mondani, "valóban, mi volt korábban népünk félelmetes (a nem tetszik Allah).  

Szóval Allah biztosított javára ránk, és védett meg bennünket a perzselő tűz büntetés.  



Valóban mi hozzászokott supplicate előtt vele.  

Ez valóban a jótékony, az irgalmas, aki."  

(Korán: 52/26-28) 

És ahogy ő szeretete és ellenszenv függ, mennyire vagyunk, hozzon létre mély érzéseit, az 

elszámoltathatóság és felelősség.  

Szóval a muszlim keresett menedéket neki benne. A fontos üzenetek a futárok az alábbiak szerint, 

mint a kapcsolódó, a korán lett volna:  

"Tehát menekülni, hogy Allah.  

Valóban én meg tőle tiszta warner.  

És ne [kezelés] Allah a másik istenség. Valóban én vagyok az Ön tőle tiszta warner."  

(Korán: 51/50-51) 

2.3 AZ ISZLÁM AZ ÁTFOGÓ 

És küldtünk, a könyv minden dolog tisztázására és Orientációs és irgalmas és jó híreket a muszlimok. 

(Korán: 16/89) 

Mint Allah a minden ismerője, ő adott nekünk egy útmutató, hogy kalauzol minden lényeges és 

legfontosabb kérdéseket, hogy mi lehet sikeres. Ez az útmutató ad nekünk magyarázatok körülbelül 

minden-ból egy magas szintű szempontjából. 

Iszlám kiterjed valamennyi aspektusát egy emberi lény: társadalmi életünk, privát életünk, az üzleti 

életben, imáinkat, a gondolkodásmódunk, mit tegyek, hogyan kell, a tudomány, múltunk, jövőnk, a 

siker mutatókat, etikai normákat, lelki fejlődés, céljaink, testünk, lelkünk, a világegyetemben, ebben 

az életben, a továbbiakban... Elősegíti az emberi lények, vagyon, egészségügyi, szem előtt tartva, a 

szegények, a gazdag, a közgazdaságtan, a nemzetek, a szomszédok, a rokonok, a férfiak, a nők, a 

gyermekek, a családok...  

2.4 AZ ISZLÁM AZ EGYETEMES 

Azt mondják, [O Mohamed], "O emberiség valóban én vagyok a Hírnök-ból Allah, mindenkinek, tőle, 

hogy kinek tartozik a domínium, az ég és a föld. Van nem istenség, kivéve őt; Ő ad életet és halált 

okoz." Tehát hinni Allah és a Hírnök, a műveletlen próféta, aki úgy véli, Allah és a szavait, és kövessék 

őt, hogy esetleg vezetett.  

(Korán: 7/158) 

Kapcsolatban az emberiség, az iszlám kezdett, az első ember. És az iszlám Allah üzenetét az 

emberiség végig ő hírnökei. Például az alábbi versben Allah vonatkozik minket Ábrahám és az ő 

ajánlása a gyermekeinek, arról, hogy a muzulmán vallás:  

És Abraham utasította a fiai [így csinálni ugyanaz] és [így tett] Jacob, [mondván]: 



"O fiaim, sőt Allah választotta meg ezt a vallást tehát nem halnak meg kivéve, míg a muzulmánok." 

(Korán: 2/132) 

Az iszlám nem korlátozódik a nemzet, személy, időszakra vagy földrajzi elhelyezkedése.  

Iszlám vallás Allah követei, és iszlám az a lényege, hogy üzeneteket. Az egyik szerint mondván [17] a 

Mohamed próféta (béke legyen vele), ott már 124.000 próféták [18] kinek Allah adott a üzenet-hoz 

emberiség [19]. Adam, Noé, Ábrahám, Mózes, Jézus (béke legyen velük) csak néhány. Hisz-ban Allah 

követek egyike az iszlám követelmények. Például, egy személy, aki tagadja a Mózes és Jézus Krisztus 

(béke legyen velük), Hírnök-ból Allah nem tekinthető a muszlim. 

Minden a Hírnök adta ugyanazt az üzenetet: "Hiszek az egy igaz Isten, és nem jó cselekedetek." Ez a 

lényege az egyetemes üzenetet az iszlám. 

Még az "Iszlám" nevét láthatjuk, hogy az egyetemesség: iszlám nem neveztek el a nevét a Mohamed 

próféta (béke legyen vele), vallások többnyire nevezték a legfontosabb emberek minden vallás, de. 

Iszlám névvel ellátott egy egyetemes fogalma béke jelentése, és hogy Allah. 

Ezen kívül, mint látjuk, a következő versben, Mohamed próféta (béke legyen vele) lett hozzárendelve, 

mint egy hírnök, hogy minden: 

És nem küldtünk, [20] kivéve, a kegyelem a világok. 

(Korán: 21/107) 

Ellentétben a vallás vagy faji ideológiák iszlám felkéri, és üdvözli a mindenféle emberek. Szerint az 

iszlám minden emberi lény vagyunk az utódok az csak egy férfi és egy nő. Ezek járulni ahhoz, hogy a 

társadalmi gazdagság és a nyitottság a muzulmánok [21], mint ők megkönnyítenék az emberek 

minden nemzet az iszlám közösség.  

2.5 AZ ISZLÁM A BÉKE ALAPJÁN 

Mint hangsúlyozta, a következő vers, a jó, az emberek az értékes; dolgozni, eredményez pozitív és 

tartós következményekkel jár: 

Küld az ég, az eső és a völgyek áramlás kapacitásuk szerint, és a torrent hordoz egy emelkedő hab. 

És hogy [ércből] amely hő, a tüzet, azzal az óhajjal, díszei és edények, az egy hab, mint ez. Tehát Allah 

mutatja be [példa] az igazság és hazugság. 

Ami a hab eltűnik, [hogy] vetett ki; de, ami előnyös az emberiség számára, ami a földön marad. 

Így jelenleg a Allah példák. 

(Korán: 13/17) 

Az iszlám a béke azt jelenti, és mint látjuk, a következő versben, Allah felkéri a számunkra, hogy 

viselkedjen méltán   [22] mindenki számára, beleértve a hitetlenek   [23] : 



Allah nem tiltja meg azoktól, akik nem harcolni, mert a vallás, és nem kiutasítani, a lakások foglalkozó 

kedves velük és eljáró méltán feléjük. Sőt Allah szereti, akik méltán. 

(Korán: 60/8) 

3 AZ ISZLÁM HIT ALAPVETŐ  

A Messenger [24] hitt, mi volt a Lejtmenet [25] neki az Úr, és [így van] a hívők.  

Mindegyikük [] hittünk Allah és angyalai és könyveit a futárok, [mondván] 

"Mi nem tesznek különbséget között minden ő hírnökei." 

És azt mondták,  

"Hallottuk, és mi engedelmeskedett. 

(Keres) A megbocsátás, a mi Urunk, és Önnek van (végső). " 

(Korán: 2/285) 

3.1 ALLAH-A EGY IGAZI ISTEN- 

Valóban én Allah vagyok.  

Van nem istenség, kivéve engem, így hódolj nekem, és létrehozza az én emlékezetemre ima.  

(Korán: 20/14) 

 

3.1.1 HIT AZ ISTEN MINT ÁLTALÁNOS FOGALMAT  

3.1.1.1 HIT AZ ÁLTALÁNOS KONCEPCIÓ  

Ne kövesse azoknak, akik nem tudják, ahogy. 

(Korán: 10/89) 

Ismeretek döntő fontosságú a siker. Például egy vezető, aki akar menni a célállomásra tudni, hogy az 

utat a forgalom jelentése jelek, hogyan hajt... Ha tudja, hogy ezek, ő mehetnek biztonságosan a 

rendeltetési helyre; egyébként ő léphetnek be a rossz irányba, ahol ő lehet, hogy egy nagy baleset 

ahol ő is meghal. Ez az egyszerű példa, mint szükségünk van tudás, annak érdekében, hogy elérje a 

céljait. 

Azonban a tudás korlátozott dimenziók   [26] . Van, hogy nem ismerik túl bizonyos korlátai 

tekintetében a múlt, a jövő, a mikro és makro szinten, a dolog, a belső és külső kapcsolatok között a 

dolgokat, [27] . Például nem tudjuk a jövőben; de még azt állítják, hogy ha hagyjuk, hogy az apple 

holnap ez esik le. Ismét nem tudjuk, mi van alatt egy bizonyos szubatomi szinten; Mindazonáltal egy 

atom funkcióinak meghatározása, és hisz ennek a meghatározásnak a [28] . De valójában, például, ha 

nem tudjuk, hogy "minden" szubatomi szinten, ez azt jelenti hogy nincs biztos ismeretek az atomok; 



tudásunkat arról, hogy az atomok, akkor csak a hit [29] ; így tudásunkat arról, hogy minden ilyen 

alapvető korlátozás.  

Továbbá mi vagyunk része ez világegyetem. Tehát mindenképpen a tudás részleges. 

Igen kell, hogy maximális vonatkozó ismeretek és a tudás korlátait erő minden ember alkot egy hit 

profil, mindent, amit lehet, hogy bármilyen hatást gyakoroltak rá.  

Az, amit befolyásol minket nem áll, csak a dolgokat, hogy mi teljes mértékben kiterjednek, vagy látni. 

Ott május lenni is láthatatlan dolgok, amely hatással lehet a számunkra, mint a látható [30] mint 

hangsúlyozta, a következő verset:  

Így esküszöm, mit látsz  

És mi nem látható  

(Korán: 69/38-39) 

És a látható és a láthatatlan   [31] nem különíthetők el egymástól. 

Is, nem tudjuk teljes mértékben mindent minden emberi lénynek, beleértve az ateisták, tudásunkat 

arról, hogy mit látunk természetesen kapcsolódik hitünk arról, hogy a láthatatlan.  

És mint hangsúlyozta, a következő verset az elégedettség csak a jelen ismeretek a látható, a 

láthatatlan arrogáns szolgáltatásmegtagadást eredményezhet hiba: 

Inkább hogy megtagadva 

Ami nem foglalja magában, nem a tudás 

És amelyek még nem jött nekik. 

(Korán: 10/39) 

 

És azok nem ismerik. Követik, nem csak feltételezés, és valóban, feltételezéssel él az igazság ellen 

nem minden. 

(Korán: 53/28) 

 

És amikor a futárok hozták őket egyértelmű bizonyítékok ujjongott a tudás maguk () rendelkezett. 

(Korán: 40/83) 

Így képezve egy erős meggyőződés profil megfelelően az egyik legnagyobb kihívás, hogy minden 

emberi lény néz   [32] .  

Szóval, a korlátok-ból tudás és miatt a nyilvánvaló kell, hogy van egy elképzelése arról a láthatatlan 

emberek kell különböző hit profilok: közül vannak olyanok, akik érdekel nagyon keveset tudunk a 



láthatatlan és hisznek, és élvezze az látható, ahogy van. Vannak, akik nem remélem, amelynek a 

láthatatlan ismereteket. Vannak olyanok, akik azt állítják, hogy tudni, hogy még a láthatatlan, mint 

például nem létező jellegét. Vannak, akik elfogadják a korábbi vagy kortárs hit profilok, anélkül, hogy 

bármilyen személyes ítéletet. Vannak, akik mindent köszönhetek kapcsolatok, a fizikai erők és a 

törvények... Vannak, akik minden egyes emberi lény tartozol... 

Iszlám módszer az, hogy ismerjék saját korlátait, a láthatatlan ismeretek majd, hogy arról a 

láthatatlan a látható, ahelyett, hogy tagadja a láthatatlan levonások. Az iszlámban a lehetetlen, hogy 

némi iránymutatást a láthatatlan lehet elérni minket elutasította. A támogatás irányítása az 

igazságtól, és [33] . 

Logikusan, az az igazság, független tőlünk, minden ezek a megközelítések egyike a nem az egzaktság, 

összehasonlítva a többi azonos szinten.  

Fő csoportjai – a hit és a mi összefüggésben megfelelő módszereket kifejtette, és összehasonlítva a 

módszertan, az iszlám, a következő részei. 

3.1.1.2 ISZLÁM ÉS EGYÉB FŐ MEGKÖZELÍTÉSEK ISTENT  

Ebben a részben fogjuk megvitatni néhány szempontból, néhány megközelítések tekintetében Isten. 

Adunk csak előzetes információ fogalma az iszlámban Isten jobb megértéséhez. Egy későbbi részben 

bemutatjuk, az igazi hit Allah; és az érvek tekintetében Allah segít más megközelítések iszlám 

szempontból jobb megértéséhez. 

3.1.1.2.1 AZ ISZLÁM ÉS AZ ATEISTA MEGKÖZELÍTÉS  

Valóban ezek hívja fel amellett, hogy Allah az alkalmazottai, mint te. Szólítsátok fel őket, és hadd 

válaszolni, ha kell, hogy igaz.  

Volna ők láb, amely járni, vagy már a kezét, ami tartsa, vagy van ők szemét látni, vagy van ők fülek, 

amely hallani?  

Azt mondják: Hívás a barátai, aztán, hogy egy harc (irányadó) ellenem, és add nekem nem pihenést 

jelent. 

(Korán: 7/194-195) 

Az ateizmus általában bizonyos kapcsolatok és erők meg az ügy viselkedések megfigyelések alapján. 

És akkor ezek a kapcsolatok és erők tekintik okai a mi történik az egyik készítője és fenntartója 

pótlására. 

Például cseppek eső esik le együtt. Az ateizmus, bukása a cseppeket egy bizonyos minta szerint vezet 

egy kapcsolat neve a gravitáció, és majd az eső úgy vélik, hogy esik, mert a gravitáció [34]. Ez a 

kapcsolat abszolút tartják, hogy nincs senki, aki tud cserél ez.  

Azonban, az iszlám szerint a viselkedés, az ügy nem vezet bennünket, hogy a felfedezése egy az 

egyhez, több és az abszolút erők, vagy a kapcsolatok, lehet meghatározni, mint az igazi oka a 

viselkedés. Mivel az ilyen gondolkodás lenne, csak egy helytelen és körkörös érvelés, hogy a 

kapcsolat, amelyet teljes egészében a következménye az, hogy a megfigyelt egységek hitte, hogy 

legyen az oka ez a megfigyelés. Ez azért is, mert a mi látjuk elemek nem rendelkeznek szemek, fülek, 



elmék, célok és egy állandó központi hatalom egymás között, hogy járnak lehet harmóniában [35]. 

Ezért mi látjuk elemei nem definiálású, és szükségük van egy önálló és abszolút azonosító [36] .  

Az iszlám a viselkedés, hogy megfigyeljük és igaz gravitáció-kapcsolat   [37] a következményeit a 

független meghatározása és a tervez-ból Allah, aki egyike. Tehát azáltal, hogy ez a viselkedés, 

rájövünk, hogyan viselkedik egy objektumot, és megjósolni hogy ez akarat viselkedik egy bizonyos 

módon, amennyiben a helyességét a megfigyelés és a megfelelő következtetéseket. A jóslás és a 

számítás azért lehetséges, mert aki ez az esemény lehetővé teszi most, a múltban vagy a jövőben, az 

ugyanaz. Az, aki szabályozza a minden egyes pontja megegyezik. Allah van teli irányít felső a cseppek 

[38] közvetlen és közvetett módon.  

Ez értelemszerűen vonatkozik minden anyagi okok és hatások, mielőtt a kapcsolat   [39] hogy kérdés, 

mert a cseppeket hatásai   [40] és azok nagyon funkcióit   [41] . 

Allah adott dolog közös és eltérő jellemzői, hogy harmónia, a kiszámíthatóság, a következetesség, a 

szépség belül dolgokat. Ő lehet, hogy úgy döntött, hogy hozzon létre a dolgokat, hogy nem 

kapcsolódó minden, hogy lehetetlen megérteni, nem rendelkeznek közös/hasonló keret, a tér-idő 

vagy a közös [42]... 

Tehát egy abszolút és kizárólagos self-existence a gravitáció megtagadása, akkor kell lennie egy erő, 

hogy határozza meg, és teremt, okai és hatásai   [43] . 

Is az ateizmus; bármi, ami nem indokolható közvetlenül a múlt/jelen tapasztalatokat a mi érzés 

elutasította. Van nem a személyes teljesítmény, az emberek vagy a lények, hogy közvetlenül látjuk. 

Ennek az állításnak a láthatatlan teljes ismereteket igényel. 

 

Ismét az ateizmus a látható látható önellátása: mint minden látható olyan egységet képez, őket nem 

kell a láthatatlan támogatást. Dolgok is léteznek, fenntartani magukat, mozog, összhangban jár el, 

annak ellenére, hogy nem rendelkeznek a képességeit, hogy hiszem, terv, látni, hallani... Ennek az 

állításnak a látható teljes ismeretében van szükség. 

Viszont az iszlámban, csak Allah, ki az a minden ismerője, mint látjuk az alábbi   [44] : 

Valóban azok, akik vitatják a vonatkozó Allah jeleit, anélkül, hogy [a] a hatóság, hogy jöjjön el 

hozzájuk 

Ott van mellük, kivéve a büszkeségét, 

[mértékét] ami nem éri el. 

Így keresnek menedéket a Allah. 

Sőt az ő ki az a minden tárgyalás, a mindent látó   [45] . 

(Korán: 40/56) 

Egy másik példa arról, hogy a fogalmak, amelyekkel Isten váltotta fel, az ateizmus a véletlen: néhány 

dolog történik, vagy véletlen egybeesés miatt létezik. Például, vannak milliárdnyi galaxisok, 

rendszerek, mint a Naprendszer is létezik, a véletlen; és néhány ilyen nevezetes exobolygó-



rendszerek valószínű, hogy a bolygók, mint a miénk létezik; és néhány, a bolygók, mint a miénk,-a ' 

valószínű, megélhetési feltételek teljesülését; és néhány ilyen bolygók, valószínű, hogy élő formák 

léteznek; …  

Ez alapján a következő feltételezéseket: egyszerűbb dolog jön össze képezhetik bonyolítaná a 

dolgokat; van egy dolog, ahol a dolgok teljesen egyszerű, ezen a szinten feltételek nem igényelnek és 

önfenntartó, önellátó szinten. És mint látjuk, a következő versben, ez a feltételezés nem elfogadható, 

mint Allah nem csak bonyolítaná a dolgokat Isten: 

Ő az az Úr minden dolgot. 

(Korán: 6/164) 

A dolgok minden szinten kell Allah teremtő és fenntartó ereje. Ezért dolgok egy bizonyos szinten soha 

nem teljes mértékben magyarázható a dolgokat, hogy "minden" alacsonyabb szinten, vagy a dolgok 

bármely korábbi szakaszában, mert a dolgok minden szinten szükség van bizonyos feltételekre, és 

dolgok az alsóbb szinten hatékony minden esetben. Például állatok létezését nem lehet teljes 

mértékben magyarázható fejlődése és a molekulák, mert sem a molekulák, atomok, a KNH-k..., 

önellátó. 

Hasonlóképpen atomok, molekulák, kémiai vagy biológiai események mennyiségű nem növelik a 

végső valószínűsége minden élőlény megjelenését. Mint látható az alábbi versben, a létrehozását az 

ég és a föld, nem valami kevésbé bonyolult, mint az emberi lények, vagy más életformák létrehozása: 

A létrehozását az ég és a föld nagyobb, mint az emberiség létrehozását, de nem tudom, a legtöbb az 

emberiség.  

(Korán: 40/57) 

Is rövid idő használ a véletlen és a valószínűség, a nagy dolog, kell figyelembe kell venni a korlátozó 

tényező is: Ha valaki azt mondja: a további néhány galaxis, a további létezését valószínűségek 

nevezetes exobolygó-rendszerek, mint a miénk, ez május lenni csak részben igaz. Egésze a sokaság a 

galaxisok egy módon növelheti a létezés valószínűségek bolygórendszer, mint a miénk; azonban 

minél nagyobb sokaság a galaxisok, a nagyobb a feltételek sokaságát. Más szóval, míg minden atom 

hozzáadása növeli a bolygórendszer létezését valószínűségét, csökkenti annak valószínűségét, a teljes 

összeg az atomok létezésére [46] beleértve a további atom.  

3.1.1.2.2 ISZLÁM ÉS AGNOSZTIKUS MEGKÖZELÍTÉS  

Agnosztikus hit és módszertani alapja az átvételi hogy mint az emberi lények vagyunk nem 

kiterjednek az igazságot és Isten túl a múlt/jelen tapasztalatainkat, amelyek kapcsolódnak az érzés, 

mint látni, megható... Ezt a megközelítést, ami túl a látható, hanem mint az emberi lények létezését 

lehetőség szerint nem kell tudni, hogy ez a kapacitás. Így, nem tudjuk, hogy van-e bármilyen 

személyes hatalom felett az emberi lények, és a fenti amit látunk.  

Az iszlám és az agnoszticizmus megközelítések osztoznak az a tény, hogy emberi lények korlátozások 

tekintetében a láthatatlan kapcsolatos tudás.  

Az iszlám azonban alapvetően különbözik az agnoszticizmus, két szempontból:  



Először is mindenek felett van az egy teremtő, aki létrehozza a létrehozása; így a funkcionális 

kapcsolat a Teremtő és a teremtés; Tehát, amely a látható, tudjuk, hogy bizonyos következtetéseket 

a láthatatlan és a Teremtő.  

Másodszor, mint látott-kivétel részén az alábbi vers, az alkotó van hatalma, hogy ossza az emberi 

lény némely tudás, ami fontos számukra. Ez egyértelművé tette, a következő versben: 

Abban az esetben, és magában foglalja a nem egy dolog tudását 

Kivéve a mi akarata. 

(Korán: 2/255) 

3.1.1.2.3 ISZLÁM ÉS HIEDELMEK NAGYRÉSZT KOMMUNIKÁCIÓS  

És amikor azt mondta, "Kövesd amit Allah azt mutatta" 

Azt mondják, "Inkább, majd követjük azt, amit atyáink gyakorló találtunk." 

Annak ellenére, hogy atyáik értettem, és nem vezérelte őket? 

(Korán: 2/170) 

Elsősorban a kommunikáció meggyőződéseteket egy nagymértékben támaszkodik a tartalmát, a 

korábbi kommunikációk, szent könyvek és hagyományokat széles körben figyelembe véve a látható 

logikai levonások nélkül elfogadja. 

Az iszlámban a Teremtő szóbeli és írásbeli kommunikáció emlékeztető, és tartalmaz egy módszertan, 

a gondolkodás. Az eredeti üzenet a Teremtő az univerzum; megfigyelés és az ítélet a kritikus. És a 

minden személy külön-külön felelős kiadások erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ismerje meg az 

igazságot. Is meghívta szűréséhez a logika a kommunikáció jön neki a kortársai és ősei. A következő 

versben utalnak, ezt a tényt:  

És elmond nekik Ábrahám, hírek  

Amikor azt mondta, hogy az apja és a népe, mit csinál istentisztelet?  

Azt mondták, imádják a bálványok és a hozzájuk hű marad. 

Azt mondta, nem hallják, hogy amikor Ön supplicate?  

Előnyös Önnek, vagy azok kárt?  

Azt mondták, de úgy találtuk, hogy atyáink csinál így.  

(Korán: 26/69-74) 

 

És mindegyikük jön neki külön-külön a feltámadás napja. 

(Korán: 19/95) 



 

Azt mondják, "Ó emberek-a Szentírás   [47] , jön a szó, hogy méltányos köztünk és Ön, hogy nem 

fogja imádni, kivéve, hogy Allah, és nem társult vele semmit és nem fog egy másik, mint urak, 

ahelyett, hogy Allah." 

De ha elfordulni, majd azt mondják, "Tanúságot, hogy mi vagyunk a muzulmánok [benyújtja neki]." 

(Korán: 3/64) 

Egy csoport a meggyőződés, hogy elsősorban a kommunikáció az politeizmus. A polytheist tölti ki a 

vákuum az ismeretek amit ő megjegyzi, a hatáskörök hozzárendelése. Ezek kifejezetten ruházott 

hatásköröket, vagy implicit május lenni, mint a látás, hallás, önfenntartó, önszervező, kommunikáció...  

Szinte minden vallás nem az iszlám, beleértve az ateizmus, agnoszticizmus, panteizmus, és így tovább 

ilyen közös alap megosztása politeizmus. Például a politeizmus hatásköröket rendelt a bálványok 

készült emberi lények, vagy a nap hold, és még bizonyos emberi lények, mint az istenek azonosított 

emberi lények. Hasonlóképpen az ateizmus hatásköröket rendelt az ügyet, tárgyak vagy személyek 

emberi lények. És az ateista megközelítés teszi általánosítások: Ha a kísérlet, annak következményei 

generalizált általánosan és az egység, hogy a kísérletben használt adott egyes attribútumok. Bizonyos 

kapcsolatok nevű. És ott van olyan objektum, amely bizonyos hatáskörökkel rendelkezik. Ha egy 

másik kísérletben a változtatásokat a korábbi megállapításokat, az bizonyos körülmények között, 

akkor a hatásköröket vagy attribútumok újra. Mi feltalált és ismert, bizonyos mértékig kiterjed, ami 

ismeretlen, amint azt a következő: 

"Nem szolgálja őt, de nevek, melyik van nevezett, Ön és mellett atyáitok." 

(Korán: 12/40) 

Allah egy idézet egy hívő fontos ebben a tekintetben: 

"Itt van mi emberek istenek mellé beállítását. Ha csak tudnak nyújtani bizonyíték, hogy támogassa a 

stand! Ki a gonoszabb, mint az, aki a vállalat hazugság és attribútumok, hogy Allah?" 

(Korán: 18/15) 

Ez a megközelítés kellemes egy emberi lény, mint ez megkövetel a elutasítására vonatkozó bármilyen 

személyes teljesítmény, az emberi lét vagy az emberi lény lehet kezelni. Ez a megközelítés nem 

igényel a benyújtása a személyes teljesítmény, magasabb, mint az emberi lény. Ez megköveteli, hogy 

rajongó a dolog, amit ember tenni, mint a bálványok/alapszabály, szeme, füle által emberekre vagy 

erők és kapcsolatait az emberi lény... Ez a megközelítés kimondja, hogy fizikai entitások szinten egy 

emberi lény képes arra, hogy ez az univerzum létezik. Azonban ez a megközelítés nem lehet 

semmilyen bizonyíték arra, hogy támogatja magát, mert nagyon elfogult, szubjektív, és 

következtetéseit is változhatnak. 

A következő versben azt látjuk, a motiváció, az ilyen megközelítés alapjául szolgáló hivatkozás: 

Láttam az egyik, aki igénybe veszi az ő Isten a saját vágy? Akkor lenne felelős érte?  

(Korán: 25/43) 



3.1.1.3 MINDENKI UGY GONDOLJA, EGY VAGY TÖBB ISTENEK, VAGY A DOLGOK, ISTEN FOGALMANAK 

MEGFELELO  

Mindkét fél azt, ami a maga is örül. 

(Korán: 23/53) 

Az egyik Isten fogalmának meghatározását lehet "az oka mindennek", mivel részben lehet 

következtetni a következő verset: 

Mondom: "Minden van-ból Allah" 

(Korán: 4/78) 

 

Ez az Allah, az Úr;  

Van nem istenség, kivéve őt,  

A Teremtő minden dolog. 

(Korán: 6/102) 

Mindenki úgy véli, a bizonyos magyarázatot bármit is megállapítja. Más szóval a tudattalan, kivéve 

mindenki hisz bizonyos thing(s), hogy Isten felel meg. A legmagasabb szintű minden egyes 

magyarázatok mindenki betartja Isten fogalmának felel meg [48] az iszlámban. Például egy bizonyos 

keresztény lehet úgy hogy Jézus Krisztus (béke legyen vele) ő az akire minden jön; Tehát ez a 

keresztény Jézus Krisztus Isten felel meg. Például egy ateista lehet hinni, hogy a fizikai erők és a 

kapcsolatok a dolgok miatt, amely minden történik; így az ateista ezeket a fizikai erőket és a 

kapcsolatok felel meg Isten fogalmát. Természetesen ezek nem lehet igaz, egy időben, mert más. 

Szóval, a fenti definíció alapján hogy az Isten az oka mindennek, a vita nem kell, hogy Isten létezik, 

vagy nem a   [49] . Inkább azt kell, hogy ki az igazi Isten, és aki a valódi oka az összes. Van a valóságos 

Isten a kapcsolatban álló vagy független a fizikai törvények és erők, a sun Isten, vagy Isten a Hold,... 

egy emberi lény, vagy valaki, aki önellátóvá és a páratlan ezeket a dolgokat? 

3.1.2 , NINCS ISTEN, DE ALLAH : EZ AZ UNIVERZUM ÉS ANNAK RÉSZEI NEM ABSZOLÚT VAN, CSAK 

EGY ABSZOLÚT HATALOM  

Igen tudom, hogy: 

Nincs Isten de Allah. 

(Korán: 47/19) 

 

Allah szolgálja, és nem olyan partnerek vele csatlakozni. 

(Korán: 4/36) 



 

És [megemlíteni, O Muhammad], mikor József azt mondta, a fiának míg ő arra utasította őt, "Ó fiam, 

nem társítja [bármit] Allah. Valóban, a Szövetség [vele], nagy igazságtalanság [50]. " 

(Korán: 31/13) 

 

Allah megbocsát, nem, hogy egy partner kellene tulajdonítható, néki   [51] . 

Ő megbocsát (az összes), kivéve, hogy ő lesz, akinek. 

Aki vezeti partnerek-hoz Allah, ő valóban egy hatalmas bűn feltalált. 

(Korán: 4/48) 

Részben említettük, több istenek-a bálványok, vagy a nap vagy a Hold formájában, vagy istenek fizikai 

erők, vagy a kapcsolatok formája nincs alapja, és határozottan ellenzi az iszlám. Emberekre vagy más 

részein az univerzumban nincsenek részek, a képviselői, a formák és a változat-ból Allah. 

Majd ha visszautasítjuk a hamis istenek, mi lesz, és az igaz Isten, mint a tapasztalat Ábrahám (béke 

legyen vele):  

És így mi Ábrahám az eget és a földet, hogy ő lenne között bizonyos [a hitben] birodalma. 

Így amikor az éjszaka borított neki [sötétség], látta, hogy egy csillag. Azt mondta: "Ez az én Uram." De 

amikor állítva, azt mondta: "Szeretem azokat, hogy eltűnnek." 

És mikor látta, hogy a Hold emelkedik, azt mondta: "Ez az én Uram." De amikor állítva, azt mondta: 

"Kivéve, ha az én Uram útmutatók nekem, én biztosan lehet tévútra emberek között." 

És mikor látta, hogy a nap emelkedik, azt mondta: "Ez az én Uram; Ez a nagyobb." De amikor állítva, 

azt mondta: "Ó népem, valóban szabad vagyok a mi társítani Allah. 

Valóban van kapcsolva az arcom, ő, aki megalkotta az eget és a földet, igazság felé hajlik felé, és nem 

vagyok az, aki mások társítani Allah." 

(Korán: 6/75-79) 

Mély belül mindenki ott van, vagy volt a hit Allah: egy bizonyos szakaszában még nem találták fel 

hamis istenek Allah lelkünk hozta létre, míg megkérdőjelezte nekünk, és mi minden lehettünk, neki, 

hogy a mi Urunk. Ennek az a magyarázata, a következő versben: 

És [ezt] amikor az Úr volt a gyermek Ádám a hátukon azok leszármazottai, és tette őket bizonyságot 

magukat, azt [mondván], "nem vagyok a úr?" Azt mondta: "Igen, mi is bizonyságot." [Ez] nehogy kell 

mondani azon a napon, a feltámadás, "Valóban, mi volt ennek tudatában."  

(Korán: 7/172) 

3.1.3 MEGÉRTENI, AKI ALLAH MÓDSZERTANI VAN, ÉS NÉHÁNY FŐBB JELLEMZŐK RÁ VONATKOZÓ 

LÁTJUK, A MI UNIVERZUM  



Azt mondják: 

"Ez az én utam. 

Én hív-hoz Allah, biztos tudás 

Én, és aki utánam következik." 

(Korán: 12/108) 

3.1.3.1 ÁLTALÁNOS MÓDSZERTAN 

Az iszlám Allah megérteni módszertan kezdődik az érzelmek, a hála, a gondossággal, a megfigyelés, a 

világegyetem és az érvelés.  

Szinte minden ember, aki hálás és körültekintő kérni ezeket a kérdéseket: Ha a kedvez, 

megtapasztaljuk a származik? Hol a fájdalmas dolog jön? Miért születtem? Miért él? Szinte minden 

logikus ember megkérdezni: Miért mi látjuk, ahogy van?  

Akkor mi kíván kiosztani némely erőfeszítés megfigyelése, és a mi látjuk, érvelés.  

Majd egy termék ad nekünk egy ötlet arról, hogy a termelő, így ebben az univerzumban is ad nekünk 

- hívők - egy elképzelése arról, hogy az alkotó. Például ha az egyik látja a Sultanahmet mecset, ő van 

egy elképzelése arról, hogy az építész, hogy ő bizonyos képességekkel, a matematika, a szépség, a 

csapatépítés, finanszírozás, tervezés és így tovább. Mint ez az univerzum, hogy megfigyeljük is ad 

nekünk az alkotó ötleteket.  

A Teremtő nem nekünk, mi vagyunk a teremtő, ezért ő nem megfelel elvárásainknak; de ő maga 

szerint és aszerint, hogy a helyes következtetéseket, hogy mi lehet, hogy az ő iránymutatást arról, 

hogy mi látjuk objektíven, a világmindenségben. Allah mondja az alábbiak szerint: 

De ha az igazságot követték a vágyak, az ég és a föld, és bárki is, őket már tönkretette volna.  

(Korán: 23/71) 

Ebben a tekintetben a korán, Allah teszi sok utalást a fizikai, biológiai, csillagászati tényeket és 

eseményeket.  

A világmindenségben minden annak a jele, amely megmutatja, hogy az egység, a hatáskörök és a 

bizonyos tulajdonságokat, Allah. 

Mint semmi más, mint Allah az, sem önellátó sem teremtő, minden, Allah attribútumok eredményét. 

Ezért mindent megmutatja nekünk, egyes attribútumok Allah [52]. Az alábbiakban néhány példa. 

3.1.3.2 PÉLDÁK 

3.1.3.2.1 SOK HASONLÓ DOLGOT 

És ő, aki termel a kertek trellised és a untrellisedés a datepalms, és levágja a különböző alakú és ízű (a 

gyümölcsök és a magvak) és olajbogyó, és a gránátalma, hasonló és eltérő. 

(Korán: 6/141) 



A világegyetem azt látjuk, több dolgot, hogy hasonló vagy összehasonlítható. Például vannak 

milliárdnyi elektronok, hasonló atomokból, a növények és az állatok milliárdjai... Például az 

elektronok különböző szervezetek, de hasonló és azonos szabályok vonatkoznak.  

És mivel ebben az univerzumban matematikai [53], hogy megnézzük a mikro- és makroadatok szintek; 

vagy a múltban vagy a jövőben mindig látjuk, ugyanaz a helyzet, mindent. Bármi is az, hogy a skála, 

mi osztani különböző méretekben, és külön de, amelyek azonos vagy hasonló alkatrészek. 

Ez megmutatja nekünk, hogy a forrása minden megegyezik, és hogy minden létrehozott és az 

ugyanazon alkotó, tervező által elszenvedett. Ellenkező esetben mi nem lenne képes betartani a még 

két hasonló elektronok. 

3.1.3.2.2 DOLOG - IDEÉRTVE AZ OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS - RENDSZEREK RÉSZEI 

Áldott az ő, akinek a kezében a dominion, és ő minden dolog illetékes felett 

[Ő] aki készítette: halál és élet kipróbálni, hogy melyik az Ön a legjobb, tettel 

És ő a Majestic, a tisztelegni [és] aki létrehozott hét mennyországba rétegek. 

Nem látja a létrehozását a legtöbb irgalmas ellentmondás. 

Szóval vissza (a) a látás (sky); lát-e bármilyen szünetek? 

Majd vissza (a) látás kétszer újra. 

(A) látás fog térni megalázta amíg fáradt. 

(Korán: 67/1-4) 

A Teremtő minden egységét egy másik jele, hogy minden ebben az univerzumban rendszerek részét.  

Az elektron a szemünket része egy atom, a sejt, a szem a fej, a test, a Naprendszer... vagy lehet, hogy 

más rendszerek része. 

A szemünket, a fülünket, a föld, a Hold, a nap, egy kő, egy madár... Ezek a rendszerek minden része. 

Bármilyen mintát veszünk, bármilyen képet veszünk majd meglátjuk, hogy ez is része a rendszerek, és 

hogy az tartalmaz-e rendszerek és alkatrészek, rendszerek. Mindent a funkcionális kapcsolatban sok 

mindent. 

Mindannyian jelentése funkcionalitásában és mások. Ez látható egyidejű dolgokat, mi fog fénykép-

ban belül is. Az ok-okozati összefüggés is ez az egész csak egy része, és csak egy következménye az 

egység mindenek felett.  

Viszont bár a részek nem a hatalom, a terv, szervezni, vagy elemezni léteznek, és járnak, 

harmóniában, belül és kívül magukat. 

A dolog, hogy formában rendszerek, és jár el a harmonikus show egyik létrehozója által 

meghatározott, és hogy ők ezt ellenőrzés alatt, készítője és fenntartója. Egyébként nincs rendszer 

lehet tartani a létezését, és mi nem lenne képes megtenni, tudomány, megérteni valamit megjósolni, 

kiszámítható, hogy kitaláljon...  



Mint látjuk, a következő verset, mindent a "tárgya" a cselekmények Allah: 

Majd hogy nem néznek a tevék a létrehozásuk? 

És az égre hogyan emelték?  

És a hegyek a hogyan ők emeltek?  

És a föld, hogyan terjedt?  

Tehát emlékeztetni [O Muhammad]; te csak egy emlékeztető.  

Te nem át őket egy ellenőr. 

(Korán: 88/17-22) 

Ismét látjuk az alábbi versek, a tárgyaláson képességünket, a szeme, a kőr és a föld; Ezek mind az oka; 

és ebben az értelemben ők az egyik egység:  

És ő az, aki készített, hallás és a látás és a szív; kicsit te hálás. És ő az, aki megsokszorozódott szerte a 

földön, és neki akkor fogja össze.  

(Korán: 78/23-79) 

Hasonlóképpen minden teremtmény létezik több okból, és hasonló nekünk bizonyos aspektusait, 

amint az a következő verset: 

És nem a teremtés [vagy] a föld vagy a madár repül a szárnyait, kivéve, hogy ezek a Közösségek, mint 

te. 

(Korán: 6/38) 

És mint látjuk, a következő versben, mindent magasztalja őt, és minden szolgája Allah, és Allah fenn: 

A hét ég és a föld, és bármi is van nekik magasztaljátok őt. És van nem egy dolog, kivéve, hogy ez 

magasztalja [Allah] az ő dicséretét, de nem értem, hogy az [utat] dicsőítették. Valóban ő a valaha 

türelmes és megbocsátó.  

(Korán: 17/44) 

3.1.3.2.3 A SZEKVENCIÁLIS EGYSÉG 

Ő az, aki elküldi a szél, mint jó híreket irgalma előtt és mi küld le az ég tiszta víz, hogy hozza az élet, 

ezáltal egy halott föld és ad ez mint ital azoknak hoztuk létre, számos állatállomány és a férfiak. 

(Korán: 25/48-49) 

Képesek vagyunk másokhoz viszonyul a dolgokat belül a dimenzió, az idő is megmutatja nekünk a 

unity mindenekelőtt: az eső esik, akkor hasít a magokat, majd a növények növekedését, és majd az 

állatokat enni a növények... A szekvenciális harmonikus események megjelenítése egy erő 

mindenekelőtt. Minden irányban, van egy cél.  



Ha esik, Allah már gólt az esőben. De a hiteltelen megközelítés szerint az eső csak egy elszigetelt 

fizikai esemény; Ha esik, senki sem bármilyen cél, hogy azáltal, hogy az eső. 

Azonban valós, nem, mint egy film illúzió. A film érezzük például azt látjuk, hogy egy repülő madár, 

annak ellenére, hogy csak statikus képek jönnek egymás után egy bizonyos sebesség. Ha az eső 

származású, az idő, hogy a legapróbb részletekig, reálértéken nem éri el egy igazi szint, ahol csak a 

kép. Minden szinten van egy mozgalom, energia, egy irányba. Tehát valójában, ha időben dimenzión 

belül, mindig látjuk az okok és a eredmények van együtt. Semmilyen szinten leszünk képesek látni, 

csak az eredmények, vagy csak az oka. Ezért az oka nem tekinthetők olyan izolált eredmények [54]. és 

ezek nem tekinthetők a végső származási azt látjuk.  

Tehát a múlt alapján a jövőben, mivel a jövő a múlt. És minden épül egy Allah akarata, mint látjuk, a 

példában a következő verset:  

És (mi) küldött le, az eső felhők öntünk vizet; hogy mi is oda, ezáltal gabona- és fűszernövények. 

(Korán: 78/14-15) 

További részletek kapcsolódó a szekvenciális egységének része 3.6 "Sorsa" címszó alatt talál. 

3.1.3.3 DOLGOK IS VÁLTOZHATNAK 

Azt mondják, 

"Ó, Allah, a tulajdonos a szuverenitás, szuverenitás, akinek fog adni, és Ön átveszi a szuverenitás, van 

akinek lesz. 

Tiszteld az kinek lesz, és alázatos, kinek lesz. 

A kezünkben az [minden] jó.  

Valóban az egész dolog illetékes. 

Okozhat az éjszaka, hogy írja be a nap, és okoz a nap, hogy adja meg az éjszaka; 

Hozd ki a halott élő, és hozza ki az élő halott. 

És adsz rendelkezni, akinek lesz, anélkül, hogy figyelembe." 

(Korán: 3/26-27) 

Amikor azt látjuk, hogy az univerzum, azt látjuk, hogy részei is változhatnak. Például ott van a halál, 

az élet; az este, a nap. Ez az a helyzet, a szubatomi szinten, és a Galaktikus szinten. 

És ha egy egész részeit változhatnak, majd teljességében is változhat. Például ha nem olvad, és cserél 

egy autó alkatrészek, aztán lehet újratervezni és módosítani az autó. Ezért ebben az univerzumban, 

beleértve az anyag, a fizikai törvények, a biológiai szabályoknak és teljességében is tervezték, és 

létrehozott különböző formáit, struktúrák. 



Néhányan azt állítják, hogy ők is mindent megmagyarázni a fizikai törvények, kapcsolatok és így 

tovább. szerint őket mert a fizikai törvények, és így tovább, ebben az univerzumban, amit kell; ezért 

nincs szükség semmilyen Isten. 

A korán szerint azonban csak Allah az abszolút és bármi mást, ő lesz. És amint azt a fenti idézet a 

korán, valamint a koncepció változása, ő képes megtenni, amit ő akarja. Semmi sem látjuk, a mi 

univerzum, beleértve a fizikai szabályokat, kapcsolatok az abszolút. Allah hozhat létre, vagy esetleg 

létre a fizikai szabályok, kapcsolatok esetén különböző világok. Nincs ilyen fizikai szabályok vagy a 

kapcsolatok segítségével végül megmagyarázni, hogy miért azt látjuk, mi történik. És ezért az egész 

univerzum nem esetében használható, amelyek szerkezetét kellett. 

A korán vannak példák, amelyek azt mutatják, hogy semmi sem abszolút kivéve Allah. Az alábbi az 

egyik közülük: 

(Allah mondta:) 

És mi az, hogy a jobb kezét, O Mózes?"  

Azt mondta: 

"Ez az én személyzet; Sovány, rá, és lehoz levelek a juh, és van ott más." 

[Allah] azt mondta; "Dobd le O Mózes." 

Tehát ő dobta le, és ezt követően volt egy kígyó, gyorsan mozgó. 

[Allah] azt mondta, "megragadja azt, és ne félj; 

Majd vissza a korábbi állapotába." 

(Korán: 20/17-21) 

Ha egy fizikai szabály elmagyarázom valamit, Törökország, de nem Németország, majd ehhez a 

szabályhoz tulajdonképpen nem fizikai teljesen érvényes szabály. Hasonlóképpen ha egy szabály azt 

magyarázza el valamit, csak a ebben az univerzumban, de semmi sem kívül ebben az univerzumban, 

ez a szabály nincs abszolút szabályt. 

Ebben az univerzumban, maga az univerzum speciálisan kialakított. Ebben az univerzumban csak egy 

válogatott-ból Allah. -A ' nem a teljes és abszolút igazság. 

Tehát, ha a különböző világok létezhetnek, a jelenlegi tudományos magyarázat mindig helyi 

magyarázatok. És ezek nem abszolút. Ha vesszük őket, mint abszolút, ez a megközelítés nem lesz 

tudományos és mesterségesen korlátozza a tudás lehetséges.  

Kapcsolatos tudományos ismeretek attól függ, hogy a megfigyelések. Ha a megfigyelések különböző, 

a tudományos ismeretek, valamint lenne különböző. Például a tudomány azt állítja, hogy magyarázza 

el, miért a pen megy lefelé, ha hagyjuk, hogy. Azonban ha felfelé megy, ha hagyjuk, hogy, a 

tudomány azt állítják, hogy magyarázzam el, hogy újra. A tudományos ismeretek a reaktív jellegét. Így 

nem magyarázza, miért a dolgok, ahogyan ők, de ismerteti, hogy egy bizonyos mértékig, hogyan 

történnek a dolgok. 



Szerint az iszlám Allah ad teremtményei azok jellemzőit, és teszi őket történni. Így, a fizikai, biológiai... 

szabályok gyakorlati okokból szükséges, és növelik a the art of Allah, a szépség és a harmónia a mi 

látjuk nagyságát. Van szükség, ezek a szabályok és jellegét meghatározza-hoz ért a "hogyan" dolgok 

történnek, úgy, hogy tudjuk használni őket, hogy mi invent gépek, úgy, hogy tudjuk megoldani a 

problémákat... De ők nem abszolút. Ezek a tapasztalt események részleges magyarázatot. 

Szerint az iszlám a végső azt látjuk, és mi nem látjuk, oka az egyik alkotója és egyik fenntartója. Ezért 

úgy, mint abszolút egyes kapcsolatok, amelyek eltérően fejlesztették, és köszönhetem, hogy őket, azt 

látjuk, nem elfogadható.  

Tehát, ha ebben az univerzumban csak az egyik alternatíva, akkor csak az egyetlen, aki úgy döntött, a 

jelenlegi alternatív abszolút, és így "nincs Isten" "Allah" ki a teljes hatalma van minden dolog 

kivételével. 

3.1.3.4 DOLGOK VANNAK PASSZÍV - VONATKOZÁSÁBAN A TEREMTŐ ERŐ-BÓL ALLAH- 

Nem elterült, a nap vagy a Hold, 

de elterült-hoz Allah, aki teremtette őket. 

(Korán: 41/37) 

 

Rendelkeznek, amelyek séta láb?  

Vagy van kéz, amely sztrájk?  

Vagy szem, amely látja?  

Vagy van fül, amely hallani?  

Azt mondják, [O Muhammad],  

"Hívja a"partnerek"összeesküszik ellene én és add nekem nem pihenést jelent."  

(Korán: 7/195) 

Minden dolog van egy létezését, akarat, erő és tudás-ból Allah. Egy dolog, és ez a dolog tartalmazó 

rendszerek elemeit is egy létezését, akarat, erő és tudás-ból Allah. Ez a kapcsolat között Allah, és 

bármi is egyedi. Nincs semmilyen hasonló kapcsolat között dolog más mint Allah. Ez a párhuzamosan 

az alapvető tényt az iszlám kijelentette, a következő versben: 

Nincs Isten de Allah. 

(Korán: 3/62) 

Következésképpen nincs objektum látjuk, önellátó, vagy abszolút. Amikor azt mondom, "Ez a tábla a 

kis", még a szolgáltatás kicsinysége valójában nem tartozik ebbe a táblába, ez a funkció nem belső 

rész ez asztal. A tábla nem kis csak viszonylag valami másra. Ugyanez igaz a táblázat is részei. Ez 



értelemszerűen vonatkozik a más jellegét meghatározza-ból asztal is, beleértve a tömeg, az energia, a 

működési, a színe... Ez nem csak hogy megértsük, de nagyon is és a tábla nagyon attribútumait.  

A táblázat nem lehet bármely funkció több mint bármi más, kivéve, ha meg van adva és más dolog-a 

jól bevált koordináta-rendszer részeként, annak részei, határozza meg az azonos meghatározott. 

Szóval minden a dolog, hogy megfigyeljük, kell a teremtő "One" és a "One" fenntartója fölöttük 

egységét, annak érdekében, hogy létezik, és hogy jelent semmit. 

Allah egység mindenekelőtt tömören magyarázata a következő verset: 

Azt mondják:  

"Ő az Allah, az egyik  

Allah az önfenntartó   [55]  

Ő sem szül, sem született. 

És senki sem összehasonlítható vele." 

(Korán: 112/1-4) 

Mint látjuk, a következő versben, minden, ami létezik már az intézkedés Allah szemében: 

Az (esedékesség), és minden vele intézkedés.  

(Korán: 13/8) 

Ezért van csak egy Isten és mindenekelőtt ő egység nélkül semmi sem létezik, nem jelent semmit, 

semmi sem lehet olyan attribútumokat. Jelenleg nincs más Isten, egyidejűleg vagy egymás után. Ő 

egy minden-körülfog Isten. Ő a végső és közvetlen oka az összes. Nincs egy részleges okoz. 

3.1.3.5 NÉHÁNY TÉNY, HOGY MEGMUTASSA ALLAH EGYSÉG MINDENEKELŐTT  

És nem hiányzik az Úrtól van akármi [része egy] atom tömege a földön vagy a mennyben vagy [bármit] 

kisebb vagy nagyobb, de az egyértelmű nyilvántartásba. 

(Korán: 10/61) 

 

Áldott az ő, akinek a kezében a szuverenitását, és ő is tudja, hogy minden dolgot. 

(Korán: 67/1) 

Megfigyelhetjük, hogy más példát, amelyek azt mutatják, hogy van egy egység, és mindenek felett 

minden dolog. Például ha egy toll csepp a földre, tudom, hogy addig, amíg eléri a föld, a föld is forog 

egy bizonyos szögben, vagy egy foton a csillag megy egy bizonyos távolságot. A foton nem halad egy 

milliméter nélkül halad egy bizonyos távolságot, toll, és fordítva. 



Azonban mély megyünk a mikro-szinten, azonban visszafelé megyünk az időben, azt látjuk ugyanaz a 

helyzet.  

A harmónia, a tér-idő és képességünk kiszámításához, összehasonlítani, megjósolni és élvezze a show 

egységét mindenekelőtt. Ez a harmónia bár sokfélesége ebben az univerzumban, azt mutatja, hogy 

mindent ki van téve az akarat és egy All-Powerful Isten hatalma. 

3.1.4 ALLAH NEVÉT 

Ő az Allah, más, mint akinek van nem istenség, a ismerője a láthatatlan és a tanúja. Ő az a jótékony, 

az irgalmas. 

Ő az Allah, más, mint akinek nincs sem istenség, a szuverén, a tiszta, a béke, a Bestower , a hit, a 

felügyelő, a fenséges, az Compeller, a Superior. 

Dicsőség Allah! (Nagy az ő) feletti bármit is társult vele. 

Ő, Allah, a teremtő, a kezdeményező, a tervező; hozzá tartozik a legszebb nevét. 

Akármi van-ban az egek és a föld is dicsőítették őt. És ő a fenséges, a bölcseket. 

(Korán: 59/22-24) 

A korán Allah lehetővé teszi számunkra, hogy sokan az ő attribútumokat. Például az egyik, a teremtő, 

a tervező, a ismerője, a jótékony, az irgalmas, a Forgiver, a közelében, az igazság, a hatalmas tettes a 

mi ő akarata... 

Az egység nagyon fontos a tulajdonságok tekintetében. Például egy Isten, aki nem mindenható nem 

lehet alkotója. Egy Isten, aki nem rendelkezik ismeretekkel a jótékony nem lehet... Ezért az iszlámban 

nincsen különböző istenek, akik eltérõ tulajdonságokkal rendelkeznek. Van egy hivatkozás, hogy ez a 

következő versben: 

Lett volna az ég és a föld istenek mellett Allah, hogy   [56] mind már tönkretette volna. Oly magasztos 

az Allah, Lord of the trón fent azt írják le. 

(Korán: 21/22) 

És ő is tudja, hogy ő az a páratlan. Ő nem nemz, és nem is ő begotten. Ő az, sem férfi, sem nő. Ő nem 

korlátozódik a térben vagy időben. Szóval ez az, miért a kép nem készült, és nincs kép, Allah, a 

mecsetek, vagy bármely más iszlám helyeken. 

Allah a legjobb barátunk, aki egyben a legnagyobb szerelem [57]forrás. Ő az állandó barátunk. A 

nevek egy barát. Ő velünk, bárhol vagyunk. Ő birtokol a teli tudomása van rólunk, és egész hatalma 

van felettünk. Allah tudja nekünk, amikor mi voltunk a mi anyák wombs, tudja nekünk, amikor 

meghalunk. Tudja, mi a titok, ő tudja a gyengeségeinket. Nem kell nekünk semmit, de ő ad nekünk 

kedvez másodpercenként több milliárd. Ő arra hív minket, hogy irgalma és kedvezmények. De 

korlátozva vagyunk abban, hogy a segélyhívások megválaszolása.  

Allah bölcs.  



Minden végül jön tőle. Fejezet 53 versben 43 korán azt mondta, ő az egyetlen, aki nevetni, és ő az, 

aki sírni [58]. Irgalma azonban nagyobb.  

Allah a közelében. Ő is közelebb hozzánk is, mint a mi szülők. Nincs semmilyen közvetítő köztünk és 

Allah. Emiatt nincs vallási hierarchia sem az Iszlám vallási osztály. Például, ha nincs jelen az imám, aki 

a személy, aki vezet az imában, a mecsetek egy mérnök vagy egy ügynök vagy egy másik személy, aki 

tudja, hogyan kell imádkozni vezethet, hogy az imádság. Így a muszlim imádkozik kizárólag és 

közvetlenül-hoz Allah.  

3.2 A TOVÁBBIAKBAN 

Majd azt hitted, hogy hoztunk létre, feleslegesen, és hogy nekünk akkor nem vissza? 

(Korán: 23/115) 

3.2.1 LEÍRÁS 

A nap mi kell roll fel az ég, mint a görgetés írások; ugyanúgy, ahogy mi származik az első teremtés, 

tehát mi készít ez újra.  

Ez a mi ígéretünk, és mi fogja teljesíteni azt.  

(Korán: 21/104) 

 

[Lesz] a föld helyébe egy másik föld napján 

és az ég [is], 

és minden teremtmény előtt Allah, egy, az uralkodó jön ki. 

És látni fogja, hogy a bűnözők, hogy a nap köti össze a bilincsek, 

(Korán: 14/48-49) 

 

[Ott nem] jött embert, időt, amikor ő nem volt egy dolog, [is] említett? 

Valóban teremtett ember sperma-drop keverékéből, hogy mi is megpróbál neki; és mi történik vele a 

tárgyaláson, és látta. 

Valóban mi vezetett neki az utat, hogy hálás, hogy ő vagy ő hálátlan. 

Valóban már kész a hitetlenek láncok és bilincsek és a lángok. 

Valóban az igazlelkűek akarat iszik-ból egy csésze [bor] amelynek keverék van, a Kafur, 

A tavasz-amely az [igaz] Allah szolgái inni; 

Teszik a feltör oda a force [, és bőség]. 



Ők [azok akik] [a] fogadalmat teljesíteni, és a félelem egy nap, akinek rossz lesz széles körben 

elterjedt. 

És ők adnak a élelmiszer-annak ellenére, hogy a szeretet, hogy a rászorulók, az árva, és a fogságban 

[Mondván], "mi takarmány, csak Allah arca. 

Kívánjuk, nem a te jutalom vagy hála. 

Valóban, mi a félelem, a mi Urunk egy nap puritán és lesújtó."  

Tehát Allah megvédi őket a gonosz napon, 

És nekik radiance és a boldogság 

És jutalmazzák azokat mi ők türelmesen elviselt egy kert [a paradicsomban] és a silk [ruhadarabok]. 

[Lesz] fekvő ott a díszített lapul. 

Nem látnak ott bármilyen (égő) nap vagy [Nyagyon]. 

És közelében fölöttük árnyalata, 

És a fürtözött gyümölcsök kivételezendő csökkenteni kell a megfelelés. 

És ott lesz partnerek közötti őket hajók ezüst és goblets kristály, 

Goblets és kristály-tiszta ezüst, amelyek megállapították az intézkedés. 

És ők kap inni egy csésze [bor] akinek keverék egy-gyömbér 

[A] a szökőkút belül Paradise nevű Salsabeel. 

Vannak közöttük készült örök fiatal fiúk eljuttatja. 

Amikor látod őket, akkor azt hiszem, nekik (olyan szép, mint) szétszórt gyöngy. 

És ha megnézed, ott [a paradicsomban], meglátod, öröm és nagy uralma. 

Lakóira lesz zöld ruhát, és finom selyem brokát. 

És ők díszített karperec, ezüst, 

És az Úr ad nekik egy tisztító ital. 

[És azt mondják,], "valóban, ez az Ön számára egy jutalom, 

És a erőfeszítés értékelni." 

(Korán: 1/76-22) 

 

Valóban a bűnözők lesz a büntetés, a pokol, törvénytisztelő örökké. 



(A gyötrelem) nem világosabb lesz nekik, és ők is belevetette megsemmisítése, mély sajnálatát fejezi 

ki, a bánat és kétségbeesés ott. 

És mi nem rossz őket, de ők voltak azok, akik a törvénysértők. 

És fogja hívni, "O Malik   [59] , legyen az Úr véget minket!" 

Azt mondja, "valóban, akkor marad."  

"Mi már biztosan hozta meg az igazságot, de a legtöbb, hogy az igazság idegenkedik."  

Vagy ki [mintegy] ügy? De valóban mi kialakítása [terv]. 

Vagy azt hiszik, hogy azt halljuk, hogy nem a titkok és a privát beszélgetést? 

Igen, [igen], és a kézbesítők velük felvétel. 

(Korán: 43/74-80) 

 

Azon a napon, azt mondjuk, hogy a pokolba "Akkor töltötte volna?", és ez fogja mondani, "még" 

És a paradicsom lesz hozott-az igaz, nem messze közel 

[Azt mondják], "Ez az, amit ígértek, minden visszatérő [Allah], és a Szövetség] [őrzője 

Aki a legtöbb irgalmas láthatatlan félt, és jött vissza [a bűnbánat] szívvel. 

Adja meg a békét. Ez a nap az örökkévalóság." 

Lesz nekik, amit akarnak 

És velünk további. 

(Korán: 50/30-35) 

 

Azok lesz egy részét mi is szerzett, és Allah Uruktól.  

(Korán: 2/202) 

Egy nap meg fog halni. És egy nap nem lesz a végén a jelen szakasz, azaz a világegyetem összeomlik 

az új elkezd, részére a végső, stabil és állandó fázis [60]. Ez a végső fázis a továbbiakban nevezzük.  

A továbbiakban ez a jelen élet. A a fizikai és a lelki. A befejezési időpontot a jelenlegi fázisban nem 

ismert, senki más, mint Allah.  

Néhány közös és eltérő elemek a jelen és a végső fázis között lesz. Fizikai, kémiai és biológiai 

szabályoknak lesz különböző, bizonyos mértékig, mint a tapasztalt jelen szakaszában. 



A jó és a rossz, hogy látjuk a jelenlegi univerzumban keveréke el kell távolítani, és kiváló a következő 

szakaszban lesznek. A jó és a gonosz helyeken más lesz. A következmények a jó lesz párosított-val a jó 

rajt, és a következményeit a gonosz lesz párosított-val a törvénysértők. Az első fog történni a 

paradicsom vagy a kert részben, és az utóbbi fog történni a fene nevű részében. Allah tudja, milyen 

más lesz a végső fázisban.  

Amint az a következő vers, Allah Jutalmaznák a jó rajt a továbbiakban lesz sokkal, a büntetés a 

bűnözők megszereznek bizonyos összehasonlítva: 

Akárki csinál egy gonosz tettet nem Viszokáról kivéve hasonló de aki nem igazság, hogy a férfi, vagy 

nő, míg a hívő, azok lép Paradise, lét meghatározott rendelkezés ott fiók nélkül. 

(Korán: 40/40) 

3.2.2 JELEK A TOVÁBBIAKBAN 

És aki akarja, hogy a jutalom ebben a világban, mi ad neki 

És aki akarja, a továbbiakban: mi jutalmát ad neki annak. 

És a jutalom a hálás. 

(Korán: 3/145) 

Mint látjuk, a fenti versben, azt várják ebben az életben, hogy a döntés, amely vonatkozik a 

továbbiakban. Így, hogy ezt a döntést már egy igazi ismereteket. 

És a továbbiakban egy emberi szempontból a jövőről. 

Tehát hogy megértse, tudjuk használni az általános eszközök segítségével megjósolni a jövőt: 

Világi szempontból megjósolni a jövőbeni azáltal, hogy általánosításokat. Például azt látjuk, hogy a kő 

esik újra és újra ha hagyjuk újra és újra, akkor azt mondjuk, hogy fog esni, mi hagyjuk, hogy 

legközelebb. Szóval arra számítunk, ugyanaz az esemény, azonos feltételek mellett történik.  

Fontos fogalom a mi előrejelzések is "egyensúly" fogalmát. Például ha vettem valamit, érdemes 

USD200, ez azt jelenti, hogy én akarat kell fizetniük a jövőben USD200 bizonyos feltételek mellett.  

Használjuk, hogy tudja a jövőben egy másik eszköz az is, aki rendelkezik a jövőbeli események által 

megadott információ. Például hallgatni a meteorológia szakértők tudni a jövő időjárási körülmények 

között, és Terveink szerint mit mondanak. 

Mindaddig, amíg nem tapasztalunk, a továbbiakban: megfigyelések, mint az emberi lények, mi lesz, 

hogy a fenti eszközök segítségével megjósolni a jövőt. Ezért a korán párhuzamosan a magyarázatot 

arról, hogy a továbbiakban is haladás az alábbiak szerint: mi először éri el a következtetéseket a 

cselekmények Allah a mi megfigyelések a világegyetemben; teszünk általánosítások kapcsolatos, 

többek között a koncepció egyensúly; és fogunk megerősíteni ezeket a szavait. 

Amikor azt látjuk, hogy az univerzum, azt látjuk, hogy Allah aktív, és a képessége, és az lesz, hogy újra. 

Az alábbi vers adja ezeket a tényeket: 



Nincs ő, aki megalkotta az eget és a földet, képes-hoz teremt őket a hasonló? Igen, valóban; Ő az 

alkotója, a minden ismerője. 

(Korán: 36/81) 

 

Mint mi származik az első teremtés, tehát mi készít ez újra. 

Ez a mi ígéretünk, és mi fogja teljesíteni azt. 

(Korán: 21/104) 

Bármit is látjuk ebben az univerzumban annak a jele, hogy megmutatja nekünk egy tulajdonos 

korlátlan hatásköre mindenekelőtt. A megfigyelési ad nekünk egy következtetés, hogy ez a 

mindenható kedvez milliárdjai forrás, és hogy ő hozza hatáskörét a cselekvésre. És is tudunk 

következtetni, hogy ő is képes több széles körben használja a hatáskörét. 

Amikor azt látjuk, hogy a világegyetem, látjuk, hogy kapcsolatos Allah van két meghatározó tényezők, 

a rekreáció: ezek közül az első az a képesség, Allah, hogy újra, és a második az, hogy újra. A második 

vonatkoznak bizonyos okok és célok létezése neki helyreállításában.  

Ha "egy személy" az "eszközök" és az "okok"-t, hogy tegyen valamit, és ha a személy "ígérete" 

csinálni, ha ő integritását akkor valószínűleg ő fogja csinálni. Ebben az univerzumban azt látjuk 

világosan, Allah nagyon szigorú, a tényleges terve. 

Így a következő részei fogjuk elemezni az eszközöket és a továbbiakban okok miatt. 

3.2.2.1 ALLAH KÉPES-HOZ FELÜDÍT 

Természetesen Allah ki hozott létre, és ki hozta létre az is képes újra, mint látjuk, a következő verset: 

Az ember nem hiszem, hogy mi nem össze a csontjait? 

Igen, tudjuk rekonstruálni az ő ügyében   [61] . 

(Korán: 75/3-4) 

És mint látjuk, a következő vers, a teremtő, aki teremtett minket az első helyen természetesen képes 

újra velünk: 

És ők azt mondják, "Mikor csontok és összeomlott részecskék, majd mi [valóban] támadni mint egy új 

teremtés?" 

Azt mondják: "lehet köveket, vagy vas; vagy [olyan] létrehozását, ami nagy a mell belül." És azt 

mondják "ki állítja vissza hozzánk?" 

Azt mondják "aki előhozta az első alkalommal." 

(Korán: 17/49-51) 



És mint látjuk, a következő vers létrehozni egy egyetlen lélek vagy az egész emberiség nem tesz 

különbséget az Allah szempontjából könnyűsége: 

A teremtés és a feltámadás vannak, hanem mint egy-egy lélek. 

(Korán: 31/28) 

A múltban az érv arról, hogy a továbbiakban már a rekreációs lehetetlen. De ma, ez az érv nem tűnik 

nagyon tartható együtt a felfedezések, a genetika. 

Az abszolút "egység", az All-Powerful Isten, mert a fentiek szerint nem lenne senki, aki korlátozná a 

hatáskörét. 

Így nem számíthat rá, hogy korlátozza magát létrehozni csak egy univerzum, csak átmeneti 

következményekkel járó.  

Ezek minden következtetéseket is alapja a mi megfigyelések a jelenlegi univerzumban. 

3.2.2.2 ALLAH VAN OKA, ÉS AZ LESZ, HOGY ÚJRA 

Ő hoz létre, mi akarata. 

(Korán: 30/54) 

Az univerzum, amelyben élünk csak egy különleges szerkezete univerzum között egy határtalan szám-

ból alternatívák. Van nem a tény, hogy arra kötelez minket, hogy úgy gondolja, hogy ez az egyetlen 

lehetséges alakja a világegyetem. Ha nem az egyetlen forma lehetséges univerzum, és ha ez jött létre 

akkor volt egy személyes választás, a teljes tényleges állapotába. És mint mi magyarázott fenti 

alkatrészeket, van elég bizonyíték, hogy mutasd meg nekünk egy hatalma felette.  

Ha a világegyetem egy személyes következménye lesz, akkor majd célokat, az érintett személy, aki 

egy magasabb szintű, mint a világegyetem szinten.  

Másrészt bár azt látjuk, hogy minden része ez világegyetem bizonyos célokat, és képez egy egységet, 

önmagában, mi is látjuk, hogy ideiglenes és nem önellátó. Tehát-a ' teljesen önálló definiálása sem 

teljesen önmagában teljes a cél-a igazi saját létét. 

Ezért is várjuk egymást követő szakaszban némileg eltérő jellegű hol lehet elérni a magasabb szintű 

személyes céljait.  

Figyelembe véve a fenti Allah újra, most nézzük bizonyos mértékig az okok, hogy újra képes. A 

következőkben tekintjük, hogyan mi megfigyelések vezet számunkra, hogy megértsük a továbbiakban 

a okok miatt: 

3.2.2.2.1 ALLAH BÖLCS: OKOK ALAPJÁN JÁR EL 

Ő az a mindenható, keresztül a szolgáit, 

és ő a bölcs, a ismerője. 

(Korán: 6/18) 



 

Ó ember, ha kétség a feltámadás, [hogy] valóban, 

Hoztunk létre, akkor a portól, majd a sperma-drop, majd tapadtak vérrög, majd egy kupacnyi hús, 

formázott és formázatlan, hogy mi is megmutatja. 

Tudjuk rendezni a wombs, kinek mi lesz a megadott kifejezést, majd hozzuk a csecsemők, majd 

[fejlesztünk,] hogy akkor is elérheti a [idő]. 

Köztetek, aki korai halála hozott és köztetek, aki visszatért a legtöbb elaggott [] öregkor, hogy ő tudja, 

miután [egyszer] tudás, semmi. 

És látod, hogy a föld, kopár, de mikor küldjük ez eső, quivers, és megduzzad, és [valami] nő minden 

szép pár. 

Éppen azért, mert Allah az igazságot, és mert ő életet ad a halott, és azért, mert minden dolog 

illetékes felett és [hogy tudhassák], hogy az óra nem kétséges, hogy jön, és hogy Allah akarat 

feltámaszt azok, akik a koporsókban. 

És az ember az, aki a vita Allah nélkül vagy útmutatást, vagy egy felvilágosító könyvet [tőle], 

(Korán: 22/5-8) 

Mint látjuk, a fenti verseket, amikor azt látjuk, hogy az univerzum, azt látjuk, hogy a dolgok történnek 

bizonyos okok miatt, és az egyes célok felé. A fenti versben Allah ad egy emberi lény létrehozása 

például különböző dolog során ezt a teremtés, és a különböző szakaszaiban egy bizonyos cél felé. 

Semmi ezen szakaszában a véletlen műve, semmi sem hiábavaló. A természeténél fogva mindent 

Allah hozta ezt a funkciót, hogy minden, legalább az egyik ok, és Allah fenntartja ezt a szolgáltatást, 

mindent. Azt látjuk, amit megmutatja, hogy az alkotó és az elme fenntartója a Wise, és bármit hoz 

létre megfelel ő attribútumok. 

Tehát mondhatjuk, hogy a teljesség ez az univerzum nem kell a cél? 

3.2.2.2.2 EZ AZ UNIVERZUM OKA 

Majd azt hitted, hogy hoztunk létre, feleslegesen 

és hogy nekünk akkor nem vissza? 

(Korán: 23/115) 

 

Hoztunk létre, nem az egeket és a földet, és minden, ami közöttük, a puszta játék, 

Mi nem létrehozni azokat, kivéve az igazság, de nem tudom, a legtöbb közülük. 

(Korán: 44/38-39) 

Mint minden, legalább egy okból, megértjük, hogy Allah a bölcs. Ezért ebben az univerzumban, és 

teljes egészében létrehozását is kell egy ok. 



Például tisztázni ezt tegyük fel, hogy megtalálja valahol egy tollat. Tudod, hogy ez történt, hogy kíván 

használni, írni. miért? Mert először is, azt tervezték, hogy formában; Másodszor bizonyos anyagi 

fogyasztott, annak érdekében, hogy; Harmadszor a anyag használt ez lehetne használni más célra; 

Negyedszer, az, aki tette, hogy tudja, egy tollat, hogy tudja, hogy az írásról; Ötödször ha nincs olyan 

ok volt, majd az energiából, design, és annak érdekében, hogy csak egy hulladék, ami nem valami 

ésszerű, de az a személy, aki képes készíteni, ésszerűnek kell lennie. 

Mint ebben a példában amikor azt látjuk, hogy az univerzum, azt látjuk, hogy a galaxisok, a bolygók, a 

saját életét, a fizikai törvények, a rendszerek, a művészetek, a szépségei, azt nem lehet hozni 

feleslegesen. Ugyanez vonatkozik a minket is. Ha figyelembe vesszük, hogy képesek elemezni, a fülek, 

szemek... mi köthet hogy mi nem csak azért, hogy enni, inni és aludni, és eltűnik örökre hozták létre. 

Ezért ez az univerzum részei ideiglenes, és egy nagy termék,-a ' nyilvánvaló, hogy ez jön létre az egyes 

célok. Egyébként ez lenne időpocsékolás.  

Másrészt nem rendelkezünk bármiféle épkézláb indok, hogy azt állítják, hogy a halál a vége. A halál is 

csak az egyik szakaszában. Volt, még akkor is, amikor mi voltunk a föld, vagy még azelőtt, hogy Allah 

akarata a mindannyiunk; Ezért mennek keresztül szakaszában. Halál térjünk vissza a földre, de nincs 

határozott bizonyíték arra, hogy a szakaszok befejeződtek. És mi tájékoztatni a következő verset, 

amit a szakaszában addig, amíg a döntő szakaszban:  

Ön minden bizonnyal utazik szakaszban a színpadon (ebben az életben és a túlvilágon). 

(Korán: 84/19) 

 

Minden lélek halál lesz íze, és akkor csak kap a [full] kártérítést a feltámadás napja. 

Tehát aki húzott el a tüzet, és elismerte, hogy a paradicsom lesz sikerült. 

És mi az élet ezen a világon, kivéve a káprázat élvezetét. 

(Korán: 3/185) 

Mint látjuk, a következő nyilatkozatot, a korán ezt a részét az élet ezen átmeneti világban csak 

bizonyos okok miatt, és ebben a szakaszban az élet nem a lényeges része az élet:  

És ő, aki azt hitte, mondta: "Ó népem! Kövess engem, én végigvezeti Önt a helyes utat; 

O az én népem! A világi élet csak az eszköz (), 

De a továbbiakban stabilitás hajlék." 

(Korán: 40 / 38-39) 

Néhány az okok a következők: 

3.2.2.2.2.1 ALLAH KEDVEZ VÉGREHAJTÁSA 

Ő (Allah) az a jótékony, az irgalmas. 



(Korán: 59/22) 

 

Ön Úr egy szuverén tettes a mi akarata. 

(Korán: 11/107) 

 

Tudom, hogy az élet ebben a világban a szórakozás és az eltérítést és a díszítés, de 

És hogy egy másik, és a verseny növelése a gazdagság és a gyermekek, 

Mint egy eső például akinek [így] növény növekedése tetszik a talajművelő gépeket; 

Majd megszárad, és látni, hogy van kapcsolva a sárga; 

Akkor válik [szétszórt] törmelék. 

És a továbbiakban is a szigorú büntetés és a megbocsátás Allah és a jóváhagyás. 

És mi a világi élet csak káprázat élvezet. 

(Korán: 57/20) 

Ha Allah jótékony és hatalmas tettes a mi akarata, majd ő is létre egy olyan környezetben, ahol ő 

adományozta a szívességet. 

Allah a jótékony azt mondja, hogy ő akarta, és képes-hoz ad állandó kedvezmények. Ezek állandó 

kedvezmények helye a paradicsom, amely tökéletes, hogy Allah akarata. Ez a hely nincs fájdalom, 

nincs félelem, nincs ellenség, nincs erőforrások szűkössége és nincs bánat van. Ezen a helyen van 

boldogság és béke [62] . 

Allah akarata is fel vannak lények, akik bizonyos tudás és a hatásköröket. Ő készítette az emberi 

lények, a lehetőségek és a képességeit, hogy választani a jó vagy a gonosz; csinálni, és tudni, hogy a jó, 

valamint a gonosz, mint a mi lát a következő versben: 

És mi azt mondta, "O Ádám, lakik, Ön és felesége, a paradicsomban, és enni ezekből a [könnyű és] 

bőség a bárhol is. 

De ne közelíts a fa, nehogy ön lenni között a törvénysértők." 

(Korán: 2/35) 

De Allah is tilos a bejáratnál a rossz, arrogáns, a valótlan és a hálátlan, a paradicsomban. Van egy 

hivatkozás, hogy ezt a tényt a következő versben: 

De a Messiás azt mondta: 

"Izrael, imádják Allah, Uram, és az Úr gyermekeit. Ő, aki munkatársai semmit és Allah, Allah valóban 

tiltott Paradise neki, és ő lakhelye kell a tűz. 



A törvénysértők van nem segítőket." 

(Korán: 5/72) 

Így ő lehetővé teszi a bejárat paradicsomban, az emberi lények, akik őszintén úgy dönt, hogy adja 

meg, ki az isteni értékekkel összhangban van, és aki nem a jó cselekedetek. Tehát a alapvető és 

állandó helyen történik, ahol ő kedvez maga a paradicsom, amint ezt a következő verset: 

Azoknak, akik nem jó (cselekedetek) az a jóság és extra. 

Sötétség fedezi az arca, sem a megaláztatás. 

Ezek társait, a paradicsom; hogy örökké ott marad. 

De azok, akik keresnek, gonosz tetteit, a jutalmat a gonosz tettet azzal egyenértékű, és a megalázás 

fedezi őket. 

Rendelkeznek az Allah nem protector. 

Lesz, mint ha az arcukat van borított-val darab az éjszaka, így sötét [ezek]. 

Ezek a társait, a tüzet; hogy örökké ott marad. 

(Korán: 10/26-27) 

Allah állandó kedvezmények keretében egyik oka annak, amiért teremtett bennünket ebben a 

fázisban ebben az univerzumban az, hogy megadja nekünk a lehetőséget, hogy a döntéseket, hogy a 

jelen és a végső szakaszában. A következő verset tisztázza ezt: 

És aki akarja, hogy a jutalom ebben a világban, mi ad neki 

és aki akarja, a továbbiakban: mi jutalmát ad neki annak. 

És a jutalom a hálás. 

(Korán: 3/145) 

 

És azt mondják, az az igazság, az Úr, így aki végrendelet hadd hiszem; és aki végrendelet hinni."  

(Korán: 18/29) 

 

Valóban mi vezetett neki az utat, hogy hálás, hogy ő vagy ő hálátlan.  

(Korán: 76/3) 

Allah állandó kedvezmények keretében a második ok, amiért teremtett bennünket ebben a fázisban 

megkülönböztetni az objektív kritériumok alapján, azok, akik jó, azok, akik gonoszak, azok, akik 

megpróbál-hoz Allah engedelmeskedni, és azoktól, akik nem, azok, akik alázatos, azoktól, akik 

arrogáns isteni értékeivel, és így tovább. Az alábbi vers hivatkozik erre: 



Volt Allah akarata, ő tette volna meg egy nemzet [Egyesült a vallás], de [ő szánt] kipróbálni, amit ő 

adott neked; így verseny [minden] jó. Allah, a visszatérés minden együtt, és [akkor] tájékoztatást 

illetően, amelyek felett használt különböznek. 

(Korán: 5/48) 

Következésképpen Allah ajándékozni a állandó kedvez azoknak, akik úgy döntenek, hogy hiszünk 

bennük, és aki szeretné őket, akik jótétemény-ból Allah üzeneteket, és aki úgy dönt, hogy az isteni 

felel meg. 

Ezek a természetes következményeit egy Isten, aki jótékony és aktív.  

És a paradicsomban ez lesz tapasztalható állandó Allah az, hogy a jótékony. 

3.2.2.2.2.2 AZ IGAZSÁG VÉGREHAJTÁSA 

Allah az igazság. 

(Korán: 22/6) 

 

Hogy kell bizonyítani, az igazság, hogy igaz legyen, 

És a hamis, hogy hamis, 

Annak ellenére, hogy a bűnözők szerette azt. 

(Korán: 8/8) 

 

"És valóban, mi vagy te, útmutatást, vagy nyilvánvaló hiba. 

(Korán: 34/24) 

 

Sőt felajánlotta, hogy a bizalom az ég és a föld, és a hegyek, és visszautasította, hogy elviselni, és félő, 

hogy; de ember [vállalta, hogy] elviselni. 

Valóban ő volt, igazságtalan és tudatlan. 

[Volt], hogy Allah lehet megbüntetni a képmutató férfiak és képmutató a nők és a férfiak és a nők, 

akik mások társítani neki, és hogy Allah bűnbánat forrása a hívü férfiakat és nüket fogad el. 

Pedig valaha is Allah Megbocsátó és irgalmas. 

(Korán: 33/72-73) 

 

Így az igazság állapították meg, és eltörölte volt, mit csinálnak. 



(Korán: 7/118).  

Lesz az igazság rejtett vagy állása marad örökre? 

Vannak cél tekintetében minket. Vagyunk része a jelenet, a végrehajtásra, az igazság.  

Allah tudja az igazságot. De az igazság következményeit is lenne végre. Ő készített ebben az 

univerzumban, ő teremtett sok lények, hogy kóstolja meg a hatáskörök és a kegyelme, és ő teremtett 

minket. Ő lehetővé tette, hogy különbséget között a jobbra és a rossz, rossz és jó. És ő teremtett 

milliárd jelei az igazságot arról, mi lényünket, a föld és az ég. És megmutatta nekünk az igazság és a 

helyes utat az ő üzeneteket küldött keresztül a kézbesítők. És ő adott nekünk a szabadságot, hogy 

válassza ki az útvonalat, mi akar. És ő adott nekünk egy bizonyos ideje, hogy megtudjuk az igazságot.  

Ő szükséges számunkra, hogy összhangban az igazság, a hit, a szavak és a tettek.  

Most ebben a világban vannak emberek különböző vélemények, hiedelmek, és a fellépések. És egy 

nap meg fog halni. -Nem tudjuk a időzítés - egyik nap, és ez az univerzum összeomlik egy új kezdetre. 

És akkor fogja felváltani. Majd mindenki újra létrejönnek, mind fizikailag, mind lelkileg. És mindenki 

kap a rekordok, mi ő hitt, azt mondta, és a jelen életünk része volt. És ott lesz az ítélet napján, amikor 

Allah fogja megítélni, a teljes igazságot. 

Majd azok az emberek, akik harmóniában az igazság, a hit, a szavak és a tettek jutalmazni, és 

irányítani a megfelelő helyeken a paradicsomban. Azok az emberek, akik nem felelt meg az igazság 

büntetni, és irányítani a megfelelő helyeken a pokolban.  

Ily módon az igazság hoztak annak következményeit, és az igazság végre kell hajtani. Mínusz 

alkalommal mínusz teszi plusz, plusz idő plusz plusz teszi. Mint ez mind a valódiság, az igazság és a 

hamisság, a hamis lesz látható. Végre kell hajtani a azok következményeit. Ez történik, a büntetés a 

rossz cselekedetek és jutalmazó részére a jó cselekedetek. És a korán azt mondta:  

Tehát aki csinál jó lesz egy atom tömegének látják; és aki nem, az atom tömegének gonosz fogja látni. 

(Korán: 99/7-8) 

Ennek eredményeként minden dimenziójában és minden fokban az igazság lesz nyilvánvaló mindenki 

számára, és kivégezték. Emlékezzünk itt hogy Allah nevét egy igazság [63] . 

Mint az igazság, az örök, a következményeit teljesítése vagy nem megfelelő, hogy a hit lesz örökre. 

3.2.2.2.2.3 EGYENSÚLY KIALAKÍTÁSÁT 

De azok, akik hinni azt mondják, "az óra nem jönnek hozzánk." 

Azt mondják, "igen, az Úr, hogy biztosan hozzád. [Allah van] a láthatatlan ismerője. " 

Nem hiányzik neki az atom tömege az ég vagy föld vagy [Újdonságok] kisebb vagy nagyobb, kivéve, 

hogy ez egyértelmű nyilvántartásba. 

Hogy ő jutalmazza azokat, akik hisznek, és nem igaz cselekedetek. 

Azok lesz, a megbocsátás és a nemes rendelkezés. 



De azok, akik arra törekszenek, szemben a versek [Keresek] hiány okoz számukra fájdalmas büntetés 

rossz természetű. 

(Korán: 34/3-5) 

 

Ez az, aki kinevezte az alkirályok, a földön, és felvetette, hogy néhány, akkor a rangsorban a többihez 

képest, hogy ő próbálja meg, mit adott neked. Bizonyára az Úr a gyors megtorlás; és biztosan ő 

mindent megbocsátó, minden könyörületes. 

(Korán: 6/165) 

 

Mindent az ő tulajdona. 

(Korán: 27/91) 

 

És a Mennyország, felemelte, és letelepedett a mérleg. 

(Korán: 55/7) 

Allah létrehozott egyensúlyt ebben az univerzumban. Például bármilyen fizikai egyenlet vagy a kémiai 

egyenlet jön igaz ha teszünk kísérletet. És ha ez nem igaz, azt mondjuk, hogy "Mi" hibázott. Ezek 

megmutatják a fontosságát, hogy egyensúlyt a Teremtő. 

Így vesszük az egyensúlyt a fizikai világ biztosítva. Ez megmutatja nekünk, hogy Allah végrendeletek 

és képes-hoz egyensúly megteremtése a legapróbb részleteket. Szóval Allah, aki képes, és aki akarta, 

ezt az egyensúlyt a fizikai világ létrehozásához, természetesen képes, egyensúly, az univerzumban, a 

jó és a rossz. És ő tájékoztat minket, hogy azt is eltökélt szándéka, az ilyen egyensúly [64] , mint látjuk, 

a következő verset: 

Tehát aki csinál jó lesz egy atom tömegének látom, 

És aki nem, az atom tömegének gonosz fogja látni. 

(Korán: 99/7-8) 

 

Allah teremtett az ég és a föld, az igazság, és így, hogy minden lélek lehet kárpótlásban mi szerzett, és 

nem kezelik jogtalanul. 

(Korán: 45/22) 

3.2.2.3 KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÍGÉRET-BÓL ALLAH 

Sőt a korán útmutatók, amely a legmegfelelőbb, 



És ad jó hír, hogy a hívők, akik igazlelkű cselekedetek, hogy lesz egy nagy jutalom. 

És hogy azok, akik nem hisznek a továbbiakban 

Készítettünk számukra egy fájdalmas büntetés. 

(Korán: 17/9-10) 

Azoknak, akik meg vannak győződve arról, hogy a hatóság Allah a közvetlen logikai kapcsolat a 

továbbiakban is a üzenet-ból Allah, aki a mindenható és minden ismerője.  

Allah a legjobb ismerője, mi fog történni, így csak ő lehet értesítsen bennünket tökéletesen a 

továbbiakban, amint azt a következő verset: 

És egyik sem tájékoztatni Önt, mint aki mindent tud. 

(Korán: 35/14) 

Továbbá minden hívő minden ismerője és mindenható Isten, az egy üzenetet, mint a korán ne 

meneküljenek ilyen Isten ismerete. A korán, mint a Tórát és az evangéliumot vannak utalások a 

továbbiakban is. Minden ismerője és mindenható Isten van a hatalom, hogy megakadályozzák, vagy 

javítsa a széles körben elfogadott üzenetek a továbbiakban az ő neve által néhány ember adott 

üzeneteken volt félrevezető. A minden hívő az Isten, aki erős és ismerője lenne lehetséges, hogy az 

Isten nem szünteti meg az ő nevében beszélt, széles körben elterjedt hazugság? Allah mondja a 

következő ebben a kérdésben: 

Vagy pedig azt mondják, "Ő találta fel a Allah hazugság"? 

De ha Allah akarata, ő tudna pecsétet a szíve felett. 

És Allah megszünteti a hazugság, és létrehozza az igazság, a szavait. 

Valóban nem tudva, hogy a mellek. 

(Korán: 42/24) 

 

Vagy pedig azt mondják, "Ő találta fel ez?"  

Azt mondják, "Ha már kitalálták, rendelkeznek semmivé [védelme] én-ból Allah. Ő is, a legtöbb 

ismerete, amelyben részt vesznek.  

Elegendő ő tanúja nekem, és Ön között, és ő a tisztelegni az irgalmas. " 

(Korán: 46/8)  

 

Ő feltalált Allah a hazugság, vagy van benne őrület? 

Inkább azok, akik nem hisznek a továbbiakban lesz a büntetés és [a] extreme hiba. 



Majd hogy nem néznek mi van előttük, és mi van mögöttük, az ég és a föld? 

Ha fogunk, okozhat a földre, hogy nyelje le őket, vagy [is] hagyja, hogy rontsanak rájuk töredékek az 

égből. 

Valóban az, hogy az egy jel minden szolgája fordult vissza [Allah]. 

(Korán: 34/8-9) 

3.2.3 A TOVÁBBIAKBAN GYAKORLATI KÖVETKEZMÉNYEIT   [65]  

És ne feledje, a szolgák, Ábrahám, Izsák és Jákob - erő és [vallási] látás. 

Sőt mi választottuk őket egy exkluzív minőségű: 

Emlékezés [a továbbiakban] otthont. 

(Korán: 38/45-46) 

Vannak gyakorlati következményekkel jár a továbbiakban az egyének és a társadalom azt hiszik, 

ahogyan az a következő: 

3.2.3.1 TUDVA, HOGY EGY STABIL ÉLET 

És ő, aki azt hitte, mondta: "Ó népem! Kövess engem, én végigvezeti Önt a helyes utat; 

O az én népem! A világi élet csak az eszköz (), 

De a továbbiakban stabilitás hajlék." 

(Korán: 40 / 38-39) 

 

És a Iblees [66] már megerősítette rajtuk keresztül pedig azon feltételezését, így ők követte őt, kivéve 

az olyan felet, a hívők.  

És ő volt felette, nem hatóság, kivéve [ez volt elrendelte], hogy mi lehet, hogy nyilvánvaló, aki úgy 

véli, a továbbiakban a ki annak az kétséges. 

És az Úr minden dolgot, a Guardian. 

(Korán: 34/20-21) 

 

A rendelkezés az élet ebben a világban, de kicsi összehasonlítva a továbbiakban. 

(Korán: 9/38) 

 

És azt mondják, 



"Dicséret Allah, aki tőlünk, [all] megszüntette a bánat. 

Valóban a mi Urunk a tisztelegni és Appreciative. 

Aki a bounty tett minket-hoz lakik a hajlék az örök élet, melyben nincs fáradtság assails nekünk sem 

fáradtság. " 

(Korán: 34/35-35) 

 

És a világi élet nem de eltérítését és szórakoztató. 

És valóban, az otthon a továbbiakban, hogy az (örök) élet, ha csak ők tudták. 

(Korán: 29/64) 

Egyrészt van egy életre, ami olyan, mint egy pont, mikor összehasonlítva-val a hatalmas időkereten 

belül, és másrészt van egy hatalmas erőfeszítés bennünk az örökkévalóságig. Ha nem vagyunk 

egyeztetni, ez a konfliktus lesz a forrása a bánat és a diszharmónia a az igazság.  

Mi az élet ebben a világban igazi kicsi képest a mi lehet elképzelni. Bármilyen világi öröm, élvezzük, és 

bármilyen fájdalmat szenved ebben az életben is maradt. Élünk, a legnagyobb luxus lakások, hogy 

foglalják el a legmagasabb hozzászólás, hogy őket az összes hátrahagyott. Tehát, még akkor is, ha azt 

akarjuk, hogy felejtse el, hogy mi vagyunk a halálos, vagy még akkor is, ha nem emlékszünk, van a 

tudat mélyén a tudat, hogy nem lesz vége az örömök, élvezetek, utazásaink, mi találkozók...  

Másrészt bármi van, beleértve a mi gondolatokat, érzéseket, a szervek, sejtek örökkévalóság célja. 

Például ha a tűz érinti a kezünket, mi húzza visszafelé önként, vagy kelletlenül.  

A mechanizmusok bennünk, célzás részére örökkévalóság összhangban van az igazság, vagy ezek csak 

illúziókat és kell véget, és eltűnik örökre?  

Bennünk a motiváció, az örökkévalóság és a tudás, hogy ez az élet túl korlátozott okozhat nagy bánat 

és a konfliktus. És valóban, a kedvez, Allah, hogy élvezzük a világ vége lehet egy nagy veszteség. 

Nehéz az a személy, hogy boldog, miközben azt hiszik, hogy minden véget ér, az a halál, miközben azt 

hiszik, hogy egy nap ő nem lesz képes látni, hallani, lélegezni, hogy mozog... örökre.  

Szóval ez a személy próbálja meg élvezni az élet örömeit rövid idő kipróbálás-hoz felejtsd el a halál. 

Kipróbálás-hoz felejtsd el a halál lesz szükség néhány harc. Kielégíti a lélek, amely számára 

engedélyezve van a végtelen és korlátozott örömök az életben megérteni is nehéz. Szóval, 

kipróbálás-hoz egy által csak maximalizálja a világi örömök súlyos zavarokat okoz.  

Ezért gyakran látni példa az emberek, akik célja, hogy a vagyon megduplázódott, annak ellenére, 

hogy több milliárd dollárt, míg a több millió ember, akik éheznek, akit nem segít sokat. Is látjuk az 

emberek azon erőfeszítéseit, hogy növelje a világi vagyon jogilag, aki nem, és aki megpróbál-hoz kap 

mások jogait, a törvénytelen módon. Újra hallunk, akik íze volt minden öröm, ez az élet, de a követ el 

öngyilkosságot, mert látom, hogy nincsenek megelégedve a világi örömök.  



De egy ember, aki tudja, hol megy; ki tudja, hogy ez az élet egy előkészítő szakaszban a továbbiakban, 

hogy a halál csak egy színpadon át lesz összehangolni az ő törekvéseit, az örök élet, mind a valóság és 

a gondolat. Ily módon bármit is célja az lesz átfedés a méretei a természet. És ez a személy nem 

próbálja meg élvezni az élet örömeit, egy kiegyensúlyozatlan módon, és akarat jótétemény-ból ez az 

egyensúly, a béke és a boldogság az élet örömeit rövid idő giving köszönhetően a Teremtő. 

3.2.3.2 ELSZÁMOLTATHATÓSÁG 

És mi létre a mérleg az igazság, a feltámadás napja 

Azt jelzi, hogy egyáltalán igazságtalanul kezelik-tehát nem a lélek. 

És ha van [is] egy mustármag súlya, hozzuk, tovább. 

És mi mint könyvelő. 

(Korán: 21/47) 

 

Az Ön bárhol is legyen 

És Allah látnok, hogy mit csinál. 

(Korán: 57/04) 

Ebben a világban néha az emberek, akik bűncselekményeket elleni mások büntetlenül. A reményt, a 

szerzés felfedezetlen és büntetlenül lehet, hogy néhány ember elkövetni, vagy továbbra is a 

bűncselekmények. De az a tény, hogy mindent rögzített, és fog kárpótlásban visszatartja a sok ember 

a bűncselekmények elkövetésétől, és ösztönzi a sok jót tett. És sok tényleges példa ebben a 

tekintetben. 

Is a reménytelenség, a jó cselekedetek, mások, az áldozatokat és a fájdalmak szükséges ezek jó 

cselekedetek nem cserébe is megakadályozzák az emberek ezzel a jó cselekedetek. 

Ezért egy helyzet hol a jó cselekedetek és a törvénysértők rajt meg tetteik következményeit ösztönzi 

az igaz jó cselekedetek és visszaszorítása a gonosz tetteit gonosztevő. Következésképpen a 

továbbiakban hit okoz, és lesz az oka a világ egy jobb hely. 

3.2.3.3 AZ ISTENI IGAZSÁGOSSÁG BOLDOGSÁG 

Akkor kell kezelni a beküldők, mint a bűnözők? 

(Korán: 68/35) 

Vannak olyan bűnözők, akik megölik több ezer ember, aki lopni dollármilliárdokat, aki felizgat sok 

ember. Ez a világ vége, hogy minden megy a temető, mint az igazak. Sok esetben ez a helyzet, hogy 

felboríthatják a személy, aki törődik a jog érvényesülésén alapuló. 

Ezért az ítélet napja és a következő eljárások és a következmények fontosak megnyugtató tények, 

azok számára, akik törődnek az igazságszolgáltatás. 



3.2.3.4 ÖSZTÖNZŐ JAVÍTÁSA 

Minden lélek halál lesz íze. 

Majd nekünk Ön visszatér. 

(Korán: 29/57) 

 

Ön minden bizonnyal utazik szakaszban a színpadon (ebben az életben és a túlvilágon). 

(Korán: 84/19) 

Ebben a világban tanulmányozzuk, növeljük a tapasztalataink. Azonban minden jól tájékozott 

emberek meghalnak, mennek el tudásukat és tapasztalataikat. Bár ezek a örökölt, és bizonyos 

esetekben használja a jövő generációi számára, személyes szempontból van egy vak is a javulás.  

Egy hitetlen, a továbbiakban egy személyes perspektíva a fejlesztések válnak nem az érintett személy, 

halála helyén.  

De egy hívő, a továbbiakban, a halál csak egy színpadon. Neki minden fejlesztési és cél szabályozza, 

azzal a végső céllal, hogy az örömben, hogy Allah. És ez a cél megköveteli, egyik maximalizálja a jó 

cselekedetek, és egyre jobb és jobb. És ez a munka, és ez a javulás folytatni kell, még akkor is, amíg a 

halál. 

És még a halála után, és a továbbiakban, mint látjuk, a következő versben, bármely fennmaradó rossz 

érzés eltávolítja a jó rajt szívét, és eléri a végső tisztítás segítségével Allah:  

És mi lesz távoli bármi van mellük neheztelés, [ugyan] alattuk áramló folyók.  

 

És azt mondják "dicséret Allah, aki vezetett minket, hogy ezt; és mi lenne soha nem zajlottak ha Allah 

nem irányított minket.  

 

Minden bizonnyal a hírnökök a mi Urunk eljött az igazság." És ők fogják hívni, "Ez maga a paradicsom, 

ami történt, hogy örökölje a mi hozzászokott csinál."  

(Korán: 7/43) 

Szóval a hívő, a továbbiakban, a fejlesztés, felesleges sem eredménytelen, a halál nem a vég.  

3.2.3.5 GONDOLKODÁS ÉS KIVÁLASZTÁSA 

Ezek azok, akik kicserélték, útmutató a hiba és a megbocsátás, a büntetés. Milyen beteg ezek elérése 

a tűz! 

(Korán: 2/175) 



Különösen azzal az ígérettel, a fenét, amely elviselhetetlen hely, és azzal az ígérettel, a paradicsom 

egy emberi lény mozgatja, hogy végleges döntést, vagy kövesse, amit Allah van szükség, vagy nem. 

Egyébként egy dönthetnek úgy, hogy ő tudta elviselni a büntetés, és nem lenne érdemes 

gondolkodás sok Isten, vagy a halál utáni időszakban. Így ő lehetne érvelni, hogy a hitetlenség volt a 

ungratefulness, hanem azért, mert ő volt túl elfoglalt a munka fontosabb kérdésekben. Az ígéret az 

elviselhetetlen bűnhődés bezárja az ajtót, hogy ilyen képmutatás. 

Így miatt a továbbiakban az személy, aki a pályázati Allah vonatkozó dönteni, hogy minden esetben, 

és ha ő elutasítja, ő kerül a kockázatot, mint azok, akik erre a következő verset:  

És a hívő ember a család, a fáraó, aki rejtve volt a hite, azt mondta, "ölni egy férfi [csak] mert azt 

mondja,"az én Uram az Allah"míg ő hozta egyértelmű bizonyítékok az Úrtól?  

És ha ő kell hazudik, akkor rá [következménye] a hazugság; de ha ő kell, igaz, ott lesz sztrájk van 

néhány, amit ő ígér."  

(Korán: 40/28) 

 

Az, aki tiltja, nem láttad  

Egy szolga, amikor imádkozik? 

Nem láttad, ha ő is útmutatást  

Vagy elmélkedjünk az igazság?  

Ha ő (hitetlen) visszautasítja (Allah guidance), és elfordítja, láttad 

Ő nem tudja hogy Allah látja?  

nem! Ha nem abbahagyására, mi akarat biztosan húzza rá a homlokát,  

Egy hazug, sinning homlokán... 

(Korán: 96/9-16) 

A pokol a tisztességtelen, hogy néhány hang. Azonban bár ebben a világban, úgy tűnhet, mint, hogy a 

továbbiakban nem fog, mert a hitetlenek majd látni, hogy minden dolog helyébe az Allah volt semmi, 

és hogy mindent jön Allah. És ők fog tanúságot, hogy bár egyértelműen "láttak" Allah jeleit, 

"választotta" be a pokol. Azok, akik helyett Allah-a bálványok, az emberi lények, a természeti erők, 

fizikai kapcsolatokat, objektumokat és stb. fogja látni, hogy ezek a dolgok nem tudtak egyáltalán.  

Egy példa, erről a korán a következők: 

És [vigyázz a nap] Amikor Allah azt mondja: "Ó Jézus, Mária fia azt mondja az embereknek,"vette 

engem és anyámat az istenek mellett Allah?""  

Azt mondja, hogy "magasztos te! Nem volt nekem mondani, hogy az általam már nincs joga.  

Ha azt mondta, hogy, tudod volna ez.  



Tudod, mi magamban, és nem tudom, mi van benned.  

Sőt, aki a láthatatlan ismerője.  

 

Azt mondtam, nem, kivéve, amit megparancsolt nekem, hogy imádják Allah, az én Uram, az Úr. És 

volt egy tanú őket, mindaddig, amíg volt, közöttük; de ha megszűnik az életem (a föld), volt a 

megfigyelő felettük, és te, mint minden dolog tanúja.  

 

Ha kell büntetni őket valóban te szolgáid; de ha megbocsát valóban, aki a fenséges, a bölcseket."  

 

Allah azt mondja, "Ez az a nap, mikor a valóságnak akarat jótétemény-ból azok valódiságát. Nekik van 

[a paradicsomban] kertek alatt melyik folyók áramlását, melyben azok betartják örökre, Allah, hogy 

elégedett őket, és vele. Ez a nagy sikert aratott."  

(Korán: 5/116-119) 

A továbbiakban a hitetlenek nem lesz képes-hoz hibáztat senkit, de maguk. Semmilyen érvet nem 

rendelkeznek minden, amely megmutatja, hogy ésszerű volt a hitük a hamis istenek. Ez a helyzet már 

kifejtette a következő verset: 

És mi minden bizonnyal hozta őket egy könyvet, amely azt részletes tudás - Orientációs és irgalmas a 

nép, akik hisznek-.  

Ők várnak-kivéve az eredményt? Eljön a nap, az eredmény, azok, akik figyelmen kívül hagyta, mielőtt 

azt fogja mondani, "hírnökei az Úr eljött az igazság, így ott [jelenleg] minden olyan intercessors, hogy 

közbenjár értünk vagy mi küldhető vissza, hogy nem más, mint szoktunk csinálni?"  

Ők is elvesztette a maguk,  

És elveszett rájuk az, amit használni, hogy kitaláljon. 

(Korán: 7/52-53) 

 

És ha [mint] a levegőt az Úr büntetés kell érinteni őket, akkor biztosan azt mondják, "O jaj nekünk! 

Valóban mi is megszerezhetnek."  

(Korán: 21/46) 

 

És [ha] megközelítette a valódi ígéret; majd hirtelen az, aki hitt szemed lesz bámult, [a horror, míg azt 

mondják], "O jaj nekünk; Mi volt a feledékeny inkább voltunk megszerezhetnek."  

(Korán: 21/97) 



Másrészt, a muszlim van kereslet-ból Allah paradicsom és védelem a pokol bejárata. Ez minősül a 

vám, ima, alázat, és részét képezi a servantship következménye.  

3.3 AZ ANGYALOK 

És aki disbelieves Allah, angyalai, könyveit, a futárok és az utolsó napon minden bizonnyal ment 

messze tévútra. 

(Korán: 4/136) 

 

És persze mi (angel) futárok Ábrahámnak a jó híreket; 

Azt mondták, "Béke". Azt mondta: "Béke,", és tett késlekedj abban, hogy [őket] sült borjú. 

De amikor látta, hogy nem nyúlt ez a kezüket, hitelesítésszolgáltatóban őket, és úgy érezte, őket a 

félelem. 

Azt mondta: "ne félj. Mi küldtek, hogy sok ember."  

(Korán: 11/69-70) 

 

És Allah prostrates bármi is van a mennyekben, és bármi is van a földön, a lények, és az angyalok [is], 

és nem arrogáns. 

(Korán: 16/49) 

Az angyalok alkotásait, Allah, fizikai vagy biológiai szabályok, hogy tudjuk, hogy nem definiált. Nincs 

nemi; ők nem szaporodnak, ne Egyél és ne igyál. Ezek bizonyos feladatokat adott a Allah; nem 

választják, hogy megszegik az Allah. 

3.4 ALLAH HÍRNÖKEI 

És mi nem küld előtt, [O Mohamed], sem a Hírnök kivéve, hogy az élelmiszer evett, és elindult a 

piacokon. 

És tettünk néhány Ön [az emberek] mint próba  

Lesz türelme? 

Pedig valaha az Úr látás. 

(Korán: 25/20) 

Allah lényegében kapcsolatban az üzenetek az emberiség keresztül az emberek úgy döntött. Ezek az 

emberek Allah hírvivők nevezzük. 



A futárok természetüknél fogva, mint a többi ember. De ezek a bizonyos emberi képesítések, mint 

erkölcsi értékek magas szinten. A fő oka az isteni üzenet érkezett, a választás-ból Allah. Van egy 

hivatkozás, hogy ezt a tényt a következő versben: 

[Is] a Exalted [minden] fok fölé a trónra; Ő hozza parancsnoksága, akit erre kiválaszt szolgáinak 

figyelmeztetni az ülés napján ihletet.  

(Korán: 40/15)  

3.4.1 A HÍRNÖK MINT PÉLDAKÉPEK  

A hírnökök, akik értékek valódiságát, kedvesség, hála, nagy mértékben igazság is példaképek, az 

emberiség számára, mint látjuk, a következő verset: 

Biztosan volt az Ön számára a Hírnök-ból Allah egy kiváló minta részére akárki kinek Allah, és az 

utolsó napon, és [ki] emlékszik Allah gyakran. 

(Korán: 33:21) 

 

És valóban, (O Muhammad) van egy nagy erkölcsi. 

(Korán: 68/4) 

 

Adtunk, Ábrahám, Izsák és Jákob - mindannyiuk [], és mi vezetett. És Noé, irányított előtt. És Dávid és 

Salamon és a munka és József és Mózes és áron utódai közül. Így jutalmazzuk a jó rajt.  

És Zakariás és John és Jézus és Illés, és minden az igazak voltak.  

És Ismáel és Elisha és Jonah és sok-, és mindegyikük [] mi inkább ajánlott, mint a világ.  

És [valami] között az apjukat és azok leszármazottai, és a testvérek - és mi választottuk őket, és mi 

vezérli őket, hogy egy egyenes út.  

Ez a irányítás-ból Allah, amellyel ő útmutatók, akit azt akarja szolgáinak. De ha ők már társított mások 

Allah, majd nekik értéktelen lenne bármit csinálnak.  

Ezek azok, akik adta a Szentírás és a hatóság és a prophethood. De ha a hitetlenek tagadom, van már 

bízott meg az emberek, akik nem hitetlenek ott.  

Ezek azok, akiket Allah vezette, így azok útmutatást a példát.  

Azt mondják: "kérem az Ön ezt az üzenetet nem fizetés. -A ' nem de egy emlékeztető a világ."  

(Korán: 6 / 84-90) 

Nagyon fontos, hogy Allah küldött a üzenet keresztül futárok, akit hozzá van rendelve az emberi 

lények közül. Hogy úgy döntött, hogy emberi lények, mint mi, és egy fontos tény, hogy motivál 



minket, és hogy mi lehet sikeres, az is, hogy Allah megmutatja nekünk reményt ad, hogy ő mutatja 

példa a számunkra is. Ellenkező esetben nem lehet reméli, hogy sikeres.  

Is, köszönhetően a hírnökök, akik voltak, mint nekünk a példa események, kihívások, tapasztalt, és a 

reakciók, mint az emberi lények, tudjuk megérteni, hogyan kell viselkedni, mint az emberi lények   

[67] . Ezért Allah adott emberi lény a korán és a többi Szent könyvei sok példa: láthatjuk a korán, 

hogyan viselkednek, mint egy barát, mint a vezető, mint egy családtag, a kormány tiszt, a bíró, mint 

egy szolga, Allah, mint az a személy, aki elkövetett egy hibát, mint az a személy, aki szenvedett, mint 

egy fiatal személy, mint egy öreg... A történelmi feljegyzések, különösen a az utolsó Mohamed 

próféta (béke legyen vele) nagy részletesen bemutatják, hogyan úgy viselkedett, mint egy üzletember, 

mint egy férj, mint egy államférfi, mint egy szomszéd, mint egy tanár... Azt is látjuk őket hogyan kell 

hálás, kedves, segítőkész, türelmes, igazságos, szerény... 

Allah is kapcsolatban az üzenetek révén csak az angyalok vagy a könyveket. De ebben az esetben 

nem találtunk, példák, mint apa, mint barátok, mint a vezetők, mint a családtagok, mint 

üzletemberek..., aki Allah hagyja jóvá. Másrészt ebben az esetben azt is mondhatjuk, például, de ezek 

az angyalok, és nem vagyunk angyalok, hogyan remélhetjük, hogy sikeres legyen?" De mint Allah 

választotta példaképek az emberek közül magunkat, hasonló erősségeit és gyengeségeit, akik meg is 

ették, férjhez ment, volt aki üzleti, kérte a bocsánatot, volt egészségügyi problémák, meghalt..., akkor 

remélhetjük, hogy sikeres, mert mi vagyunk az azonos jellegű, mint a messengers, és Allah azt 

mondja, hogy ők sikeres. 

3.4.2 NÉHÁNY FUTÁROK JÓSOLTA, ÉS MEGERŐSÍTETTE 

a futárok jósolta bizonyos jövőbeli futárok, mint látjuk, az előrejelzések a Mohamed próféta (béke 

legyen vele). A jóslatok közül az alábbiak szerint [68] :  

-Old Testament / Mózes ötödik könyve/18/18-19 látjuk a következő állítások: "támasztok őket egy 

próféta, a testvéreik közül szeret téged, és a szavaimat betesz a száját; és az ő Istenük szólok 

hozzájuk minden én parancsolok neki. És lészen, hogy aki nem hallgatnak a szavaimat, melyeket ő 

szólni az én nevemben, azt teszi szükségessé, hogy tőle.   [69] "  

Mohamed próféta (béke legyen vele) nem volt zsidó, de jött az utódok Ábrahám próféta fia, Ismáel 

keresztül (béke legyen velük). Ezért a jövő hírnök azt mondta, hogy "között testvéreik", "utódaik" 

közül sem közül "magukat"-ról. , És a próféta lenne "mint nektek" Mózes (béke legyen vele). 

Mohamed próféta (béke legyen vele) valóban, mint Mózes (béke legyen vele) sok szempontból, mint 

például, hogy a is egy világi vezető.  

Is Allah fel a szavait a "száj" és a "beszélt, népének" hogy Allah "megparancsolta neki": Mohamed 

próféta (béke legyen vele) soha nem olvastam semmit, soha nem írt semmit életében, mint azt 

jósolta, hogy szavalt a korán, Allah szó. Ez a könyv az ő emlékére íródott [70] , és ez volt csak az 

írástudók, akik írta le.  

Ismét a Mohamed próféta (béke legyen vele) volt az ellenfele, győzelem, ami szintén megerősíti, amit 

mondott a fenti vers Mózes "kell jön át, hogy aki nem hallgatnak a szavaimat, melyeket ő szólni az én 

nevemben, azt teszi szükségessé, hogy őt." 



Is, az Újszövetség a János evangéliuma 16. rész verset 12-13-Jézus Krisztus (béke legyen vele) azt 

mondja, hogy ő nem volt képes kapcsolódnak, az ő emberek bizonyos igazság, mivel nem tudták 

elviselni. És ő adja a jó hír, hogy jön egy másik messenger, aki vezet, minden igazságot: "van még sok 

mindent mondani nektek, de nem tudja elviselni őket most. Howbeit, amikor ő, az igazság lelke [71], 

jön, hogy végigvezeti Önt minden igazságra: mert nem beszéljen magáról; egyáltalán ő meghallja, 

hogy ő beszél, de: és ő majd megmutatja, dolgok jönnek. " 

Ezek az előrejelzések is voltak, pontosan mi is történt a Mohamed próféta (béke legyen vele) ki volt 

műveletlen, mint világosan látjuk a korán: 

Azok, akik követik a Hírnök, a műveletlen próféta, akik úgy találják, írt, amiben van a Tórát és az 

evangéliumot, aki elmélkedjünk rájuk, mi a helyes és tiltja őket, mi a baj és jogszerű, hogy őket a jó 

dolgokat és tiltja őket a gonosz és mentesíti őket a teher és a bilincsek, amely rajtuk. Így hittek benne, 

megtiszteltetés neki, támogatta őt, és követte a fény, amely küldött le vele, azok a sikeres lesz.  

(Korán: 7/157) 

 

(O Muhammad) Olvastad bármely könyv előtt (a korán), sem írtam (egyáltalán) könyv a jobb kezed. 

Ebben az esetben valóban, hazugság követői is kétségbe vonták. 

(Korán: 29/48) 

 

Mi tesz ön elmond (korán) [O Mohamed], és nem fogom elfelejteni,  

(Korán: 87/06) 

-A ' csodálatos hogy Muhammad (béke legyen vele) aki tudta, sem írásban, sem olvasás kapcsolatban 

egy könyvet, mint a korán. Az ember, aki írt egy könyvet, vagy talán csak egy átfogó szöveg lehet 

képzelni, hogy nem lenne lehetséges anélkül, hogy képes írni, sem olvasni egy könyvet megalakítani. 

És írni egy könyvet, mint a korán lenne lehetetlen, hogy valaki, aki bánni, mint a kihívás a következő 

versben említett: 

És ha Ön bizonytalan mi küldtünk, a szolga [Mohamed], majd készítsen a surah   [72] hasonló azok, és 

felszólítják a tanúk nem Allah, ha kell, hogy igaz.  

(Korán: 2/23) 

Muhammad érkezés (béke legyen vele) van is egy megerősítést a Mózes és Jézus (béke legyen velük), 

hogy a jóslatok nem volt hiába. 

Szóval, harmóniában a korábbi futárok előrejelzések, mintegy 1400 évvel ezelőtt, Allah, kapcsolódó 

emberi lények a szóbeli üzenet az utolsó alkalom, keresztül a végső Hírnök az egész emberiség néven 

Muhammad (béke legyen vele). A következő versben van egy utalás ez a tény: 

Mohamed nem az apja [minden] az egyik a férfiak, de [is] a Hírnök-ból Allah, és az utolsó, a próféták. 

Allah, és teljes körű ismerete minden dolog. 



(Korán: 33/40) 

A Mohamed próféta (béke legyen vele) sikeresen szállított Allah végleges és teljes üzenet az 

emberiség számára, anélkül, hogy bármilyen kétértelmű, és ezt az üzenetet történelmileg védett, 

nincs szükség további futárok. És valóban utána ott nem jött semmilyen messenger, mint neki, vagy 

Mózes és Jézus (béke legyen velük), törölje a csodákat és jeleket. 

A futárok jött csodák, amelyek azt mutatják, hogy ezek, és ők hozták üzenetek jóvá Allah, aki abszolút, 

és kinek van hatalom mindenek fölött. A csodák, a próféta Noé, Ábrahám, Mózes, Jézus (béke legyen 

velük) széles körben ismert. A futárok nincs hatásköre ilyen csodákat termelni, de Allah van. 

Mohamed próféta (béke legyen vele) is volt vonatkoznak sok csodát-val a erő-ból Allah: történelmileg 

rögzített csodák százai közül a legfontosabb az a korán, amely egy könyv, amely tele van 

bölcsességgel. A korán tartalmaz is számos tudományos tényeket, hogy nem volt ismert az emberi 

lény korában kiderült [73]. Információ a korán az eseményekről, ami történt, sok évszázadon át idő 

előtt, Mohamed próféta (béke legyen vele), a titkos és magán események idejét, a jövőről is egy 

másik csoportja a csodák. A szó a Mohamed próféta (béke legyen vele) is azt látjuk, hasonló 

rendkívüli információk. 

Természetfeletti események, mint kapcsolatos esetekben általában lehetetlen gyógyítani, csodák 

emelkedő élelmiszer és a víz gyógyító csodák a Hold osztásával kapcsolatos csodák csodák a 

messenger védelmére vonatkozó néhány más típusú csodák, hogy történelmileg rögzített és tanúja 

volt több száz ember. Néhány ilyen említi a korán.  

3.4.3 NÉHÁNY EGYÉB JELLEMZŐIT A KÉZBESÍTŐK 

A futárok jött az emberiség, és nem azonosítja a kereszténység vagy zsidó, vagy minden különleges 

etnikai alapú. Vannak magyarázatok, erről a következő verset:  

Vagy azt mondod, hogy Ábrahám és Ismáel és Izsák és Jákób és leszármazottai voltak zsidók vagy 

keresztények? Azt mondják, "Több megértés vagy Allah?" És aki igazságtalanabb, mint aki ő 

bizonyságot elfedi az Allah? És Allah nincs tisztában, hogy mit csinál. 

(Korán: 2/140) 

 

Ábrahám volt, sem zsidó, sem a keresztény, de volt egy hajlik felé igazság, a muszlim (Allah 

benyújtása). És ő nem volt a polytheists.  

(Korán: 3/67) 

Minden különböznek a korán, mert ezek a hímek. Mivel a messengership egy rendkívül veszélyes 

munka, ez a természetes. Szinte minden esetben néhány hitetlenek megpróbálták tesztelni Allah 

vagy próbált-hoz megáll az üzenet előmozdítására, sértő ő hírnökei, sértő, fenyegető, kárt, 

bojkottálja, megöli őket, barátaik, rokonaik... A meghívás-hoz Allah szükséges folyamatos keményen 

dolgozik éjjel-nappal. Minden ezek erő okoz egy nő messenger alávetni további nehézségeket, 

elviselhetetlen fájdalom és elégtelen kommunikáció az üzenet. Speciális attribútumok és helyzetek, 

azt látjuk, például hogy a nők többnyire nem inkább a munka sok nehéz ágazatokban, mint például az 



építőipar, bányászat... Nemzetközi munkaügyi szervezet beállítása, rendeletek, korlátozások és 

javaslatok az éjszakai munka, a veszélyes munka, terhesség levelek és adatvédelmi követelmények a 

nők... Így a bölcs, hogy Allah kizárólag nők messengership. 

Azonban, Allah említi a korán, hogy ő választotta ki, és meghatározott, mint például bizonyos nők. 

Mária és a fáraó felesége (békesség legyen rajtuk) példa ebben a tekintetben különböznek a korán 

van. 

3.5 ALLAH KÖNYVEK 

3.5.1 A SZENT KÖNYVEK ÁLTALÁNOS 

Ő küldött rátok, [O Mohamed], a könyv, az az igazság, megerősítve, hogy mi volt előtte. És kiderült, a 

Tórát és az evangéliumot. 

(Korán: 3/3) 

 

Mi érinti Önt, [O Mohamed], a legjobb történetek-a mi feltárta neked ez korán bár volt, előtte, 

többek között a tudatában. 

(Korán: 12/3) 

 

Azt mondják, "akkor tekinthető: Ha (korán) '-ból Allah, és hitt benne, akik több tévútra, mint aki a 

szélsőséges széthúzás?"  

(Korán: 41/52) 

 

És minden bizonnyal tettünk a korán könnyen érthető, de van, aki törődik akarat?  

(Korán: 54/17) 

Iszlám igényel hit Allah szent könyvek, mint látjuk, a fenti verseket. A korán, Mohamed, Jézus, Mózes, 

és David keresztül kapcsolódó szent könyvek (békesség legyen rajtuk) említette a nevét; de tudjuk, 

hogy Mohamed próféta mondása keresztül (béke legyen vele) is, hogy sok más Hírnök. Is 

kapcsolódnak, az üzeneteket Allah. 

A könyv-ból Allah ő üzeneteinek az emberiség keresztül ő hírnökei annak érdekében, hogy az 

emberiség alapvető tudás, úgy, hogy azok mentén, úgy, hogy azok tükrözzék rá, úgy, hogy nem 

követik a vak hit, és hogy lehet, hogy sikeres. Az alábbi vers hivatkozik erre: 

Ez [korán] egy áldott könyvet, ami már kiderült, hogy te, [O Mohamed], hogy lehet, hogy 

végiggondolja, a vers, és azok megértése emlékezni kell. 

(Korán: 38/29) 



Ez a tudás Allah, az emberi lét, az univerzum, az igazság, az élet, a továbbiakban, a célok, az út, a siker, 

honnan jöttünk, hová megyünk, hogy, mit kell tennie, hogyan kell lennünk, a vonatkozó példákat, és 

sok más kritikus kérdésekkel, amelyek látod ebben a könyvben, amely elolvassa vonatkozik. Allah a 

szavak, a stílus vagy a tartalom ad nekünk, hogy objektív és közvetlen információt magáról, mint nem 

egy tárgy, egy élőlény, és pozitív vagy negatív esemény. Ez a tudás hasznos részére siker ebben a 

világban, és Allah szemében.  

Egy bevezető versben a korán, Allah mondja: 

Ez az a könyv, amiről nem kétséges, egy útmutatás az igazak. 

(Quran:2 / 2).  

Néhány szempontból ez a tudás ismeretlen emberi lények voltak. A következő van egy utalás ez: 

Olvassa el, és az Úr a leg--bb nagyvonalú 

Ki tanított a toll 

Tanítani, mi nem tudja az ember. 

(Korán: 96/3-5) 

A szent könyvek, mielőtt a korán folytattak emberi beavatkozás. A következő versekben vannak e: 

És ők tett nem értékeli Allah az igaz értékelése amikor azt mondta, "Allah nem merült fel, egy emberi 

lény semmit." 

Azt mondják, "aki kimutatta, hogy a Szentírás, hogy Mózes hozta, mint a fény és az útmutató az 

emberek? 

[A zsidók] teszi oldalakat, nyilvánosságra [egyes] és eltitkolja sokat. 

És tanították, hogy nem tudtál - sem Ön, sem az apák."  

Azt mondják, "Allah [feltár ez]." Majd hagyja a [üres] diskurzus, szórakoztató magukat. 

(Korán: 6/91) 

 

Akkor kívánd [a remény, O hívők] úgy vélik az Ön számára, miközben a párt őket használni, hogy 

hallhassák a szavakat, Allah, hogy   [74] és majd torzítja azt követően volt megértették, hogy míg ők 

voltak tudva?  

(Korán: 2/75) 

 

Köztük van néhány analfabéták, akik nem tudják, a Szent könyv; Kövesse a saját vágyak és nem csinál 

semmit, de találgatás. 



Tehát jaj azoknak, akik a Szentírás, saját kezével írja majd mondani, "Ez van a Allah," annak 

érdekében, hogy cserélje ki egy kicsi ár. Jaj nekik a kezükben van írva, és jaj nekik mit keresnek. 

(Korán: 2/78-79) 

Azonban, mint Mohamed próféta (béke legyen vele) volt az utolsó a futárok, Allah ad a garanciánkkal 

védheti a könyv hozta őt következő versben: 

Sőt az is, aki küldte le a korán, és valóban, mi lesz a gyám. 

(Korán: 15/9) 

És történelmileg védte, a korán. 

3.5.2 A KORÁN 

Ez az a könyv, amiről nem kétséges, egy útmutatás az igazak. 

(Quran:2 / 2).  

A muszlim, hogy hisznek a korán; és van azt hinni, hogy az eredeti formában, a tóra, az evangélium, 

és zsoltárokat is Allah szavakat. 

3.5.2.1 A KORÁN A TELJES ÚTMUTATÓ 

Egyik jellemzője a korán, hogy ez egyértelműen mindent megmagyaráz bizonyos alapvető 

szempontból. Ezt arra a következő verset: 

Soha nem volt a korán egy elbeszélés találta fel, de egy megerősítés, amit előtte és az emberek, akik 

úgy vélik, minden dolgok és útmutatást és irgalom részletes magyarázatot. 

(Korán: 12/111) 

 

És küldtünk, a könyv minden dolog tisztázására és Orientációs és irgalmas és jó híreket a muszlimok. 

(Korán: 16/89) 

A Részletességi szint törli annak szükségességét, hogy Allah, és az egyén, aki értelmezi az alapvető 

kérdések között   [75] . A gyakorlatban a Mohamed próféta (béke legyen vele), Allah ami egyértelmű 

utalásokat is hasznos tekintetében teljességének a végső üzenetet. Ez a teljesség is megszünteti 

annak szükségességét, továbbá futárok. 

Mint a valódi forrását a korán, és az eredeti szövegek, az evangélium és a Tórah ugyanaz, vannak sok 

közötti hasonlóságok a tartalmát a korán és a mai Biblia. Minden meghívja Önt, hogy Allah és a jó 

cselekedetek. Azonban mint a korábbi szent könyvek már módosítást, vannak alapvető különbségek 

az új és a régi Szövetség mennyire tartalma és a követői és a korán egyes. Például a korán a 

Szentháromság egyértelműen elutasítják, bár a legtöbb keresztények szerint a jelenlegi evangélium 

trinity. Jézus (béke legyen vele) sem Isten, sem egyesek, a megfelelő korán vers szerint Isten fia a 

következők: 



És [vigyázz a nap] Amikor Allah azt mondja:  

"Ó Jézus, Mária fia, azt mondja az embereknek," vette engem és anyámat az istenek mellett Allah?""  

He(, Jesus Christ) azt mondja:  

"Magasztos te! Nem volt nekem mondani, hogy az általam már nincs joga. Ha azt mondta, hogy, 

tudod volna ez. Tudod, mi magamban, és nem tudom, mi van benned. Sőt, aki a láthatatlan ismerője. 

Azt mondta nem, kivéve, amit megparancsolt nekem (mond): "imádják Allah, Uram, és az Úr. És volt 

egy tanú őket, mindaddig, amíg volt, közöttük; de amikor elvitt, volt a megfigyelő felettük, és vannak, 

mint minden dolog tanúja." 

(Korán: 5/116-117) 

Néhány más különbség a tartalmát a korán és a Biblia kérdések és válaszok részben található. 

3.5.2.2 A KORÁN VOLT, VÉDETT 

A korán Allah tájékoztat minket hogy ő leszállt, és odaadja a garancia, hogy ő fogja védeni. A korán 

először is írták, a memória, Mohamed próféta (béke legyen vele) folyamatosan, mint látjuk, a 

következő verset: 

Mi fog neked mondani, [O Mohamed], és nem fogod elfelejteni, kivéve, Allah kell majd. Sőt ő tudja, 

mi lett deklarálva, és mi van elrejtve.  

(Korán: 87/6-7) 

 

Nem a nyelv, hogy [O Muhammad] áthelyezése siettetni a szavalat a korán.  

Ránk valóban a gyűjtemény (a szív) és (esetleges) a szavalat.  

(Korán: 75/16-17) 

Mohamed próféta (béke legyen vele) volt recitálása a korán, és az írástudók írtak, és sok barátja volt 

memorizál ez. Az a hónap, a ramadán Gábriel angyal és Mohamed próféta (béke legyen velük) 

kölcsönösen szavalt, és hallgatni a korán kiderült, hogy Ramadán hónapban részei. Az elmúlt 

hónapban a ramadán előtt Mohamed próféta (béke legyen vele) meghalt, ez történt, kétszer. Volt 

körülbelül tíz ember, aki már volt megjegyzett a teljes korán amikor Mohamed próféta (béke legyen 

vele) meghalt. Nem volt sok más emberek, akik sok fejezetek megjegyzett.  

Röviddel a Mohamed próféta (béke legyen vele) meghalt, egy írásbeli példányát az egész korán 

gyűjtötték a visszaigazolást a minősített tanúk egyetlen korlátos kötegbe. És a kötet számos más 

kötetek másolva. És a korán védett eredeti formájában, és ez egy történelmi tény. Van egy változata 

a korán mindenhol a világon. Az eredeti, és ma is elérhető a korán szövegét az arab, ahol egy élő 

nyelv ma. A szavak, a mondatok és a fejezetek mind elérhető az eredeti alakzat, ha már kiderült ma. 

3.5.2.3 A KORÁN STÍLUS 



A stílus, a korán a hangszóró, mint az első, aki az Allah   [76] . Így ez a stílus nem, hogy a megértés 

vagy értelmezésére vonatkozó bármely emberi lény. A próféta (béke legyen vele) azt mondta, hogy 

pontosan mit kapott anélkül, hozzáadása vagy csökkentése semmit. Például, egy vers kezdődik, mint 

"Mondjuk én csak egy emberi lény, mint te" [77]... Így a próféta vonatkozik ez, és az írók írja le. A 

próféta (béke legyen vele) nem azt mondja, "Én vagyok csak egy emberi lény, mint te", azt mondja, 

hogy pontosan mi volt feltárta. Tehát a korán stílus, úgy, hogy nincs emberi beavatkozás létezik 

benne, még semmilyen beavatkozást a hírnök. És az összes a korán jött, csak a Mohamed próféta 

szája (béke legyen vele) mint egy emberi lény.  

Ez a folyamat volt, pontosan úgy, ahogy Jézus Krisztus (béke legyen vele) az evangélium János 16/13 

megjövendölte: "Howbeit, amikor ő, az igazság lelke   [78] , jön, hogy végigvezeti Önt minden 

igazságra: mert nem beszéljen magáról; egyáltalán ő meghallja, hogy ő beszél, de: és ő majd 

megmutatja, dolgok jönnek. " Mohamed próféta (béke legyen vele), a korán, az igazság, ami a szíve, 

és az ő emlékére szellemmel útmutatókkal a "minden" igazság. És ő nem "beszél" magát, de ő beszél, 

amit ő "hallja". Megkapja a kinyilatkoztatás Allah, ugyanabból a forrásból, mint a forrás, Jézus 

Krisztus (béke legyen vele) Amint azt a következő versben:  

És így mi már kiderült, hogy ha egy szellem mi parancsot.  

Nem tudod, mi az a könyv, vagy [ami] a hit, de mi volna, hogy a fény, amely kalauzoljuk, kinek mi lesz 

a mi alkalmazottak. És valóban, [O Mohamed], akkor útmutató az egyenes út. 

(Korán: 42/52) 

3.5.2.4 A KORÁN AZ UTÁNOZHATATLAN  

Mint látjuk, a következő verset, Allah felkéri azokat, akik a korán kell összeállítani egy olyan erős, 

mint a korán könyv és annak bizonyítására elegendő tanúk kétség: 

És ha Ön bizonytalan mi küldtünk, a szolga [Mohamed], majd készítsen egy fejezet hasonló, annak, és 

hívja fel a tanúk, Allah, kivéve, ha kell, igaz.  

(Korán: 2/23) 

 

Vagy pedig azt mondják, "Azt találta, hogy"? Azt mondják, "hogy a tíz fejezetére, mint azt találta ki, és 

hívja fel [támogatás] a akárkit is amellett, hogy Allah, ha kell, hogy igaz."  

És ha ők nem válaszolni, akkor nem tudom, hogy a korán kiderült, azzal a tudattal, Allah, és nem 

istenség, kivéve őt. Ezután [nem] a muzulmánok. 

(Korán: 11/13-14) 

A múltban volt néhány kísérlet, fejezetek, mint a korán fejezetek termelni, de nem sikerült. 

Újabb meghívást a következő versben. A hitetlen kell választ a következő kérdésre, javasolva, hogy 

egy könyv, a korán, amely nagyobb lenne érdemes hinni, és kövesse a más:  

Milyen üzenetet, ezt követően fognak majd hisz? 



(Korán: 7/185) 

A Koránban számos tudományos tényeket, hogy nem volt ismert vagy amit volt, szemben a 

tudományos meggyőződés, egészen a közelmúltig. De évszázaddal később már kiderült, hogy amit 

mondott, a korán volt helyes. Egyszerűen keres keywords mint "csodák a Koránban" az interneten 

lehet találni sok ilyen példa. 

És a tények, hogy létezett, a korán csak néhány példát az alábbiakban   [79] az évszázadok során, de 

hogy tudományosan fedezték csak nemrégiben:  

Az univerzum tágulását: 

Az ég is épített, erővel és vagyunk [a] kiterjed.  

(Korán: 51/47) 

A nagy bumm: 

Van azoknak, akik nem hitt úgy, hogy az ég és a föld egy egyesített jogalany, és választja el őket, és 

készült a víz minden élőlény? Akkor ők nem hisz? 

(Korán: 21/30) 

Az akadályok között a tengeren: 

Megjelent a két tengeren találkozó [egymás mellett];  

Közöttük van egy akadály, [így] sem megtarthatja.  

Tehát ami az Úr szívességet kíván tagadni?  

Mind a ketten az emerge gyöngyház és korall   [80] . 

(55/19-22) 

Ezek csak néhány példa, hogy mutassa meg nekünk, hogy az, aki a korán küldött teljes ismeretekkel 

rendelkezik. 

3.6 A SORS 

Valaha, és Allah a sors parancs   [81] elrendelte. 

(Korán: 33/38) 

 

Ő, akinek tartozik a domínium, az ég és a föld, és aki nem vette a fiát, és nem volt a partnere 

dominion és létrehozott minden dolog és meghatározni, hogy [pontos] meghatározása. 

(Korán: 25/2) 

 



Nem hiányzik, és az Úr minden [rész] belül a mennybe vagy a földön egy atom tömegének vagy 

[bármit] kisebb, vagy nagyobb, de, hogy ez világos. 

(Korán: 10/61) 

 

Azt mondják, "Ha van valami mi tudna volna megtett az ügyet, néhányan közülünk lenne nem öltek 

itt." Azt mondják, "még akkor is, ha lett volna a házban, azok elrendelte, hogy le kell ölni jött volna a 

halálos ágy." 

(Korán: 3/154) 

 

Azt mondják: "Soha nem azt kell teremteni kivéve, amit Allah elrendelte a számunkra." 

(Korán: 9/51) 

3.6.1 LEÍRÁS 

A sors tett Allah, és egy átfogó és tiszta rekord létrehozása és Allah által létrehozott események. A 

sors birtokol különböző aspektusait. 

Az egyik módja-a ' is mind világi és vallási ok-hatás viszony és definíciókat tartalmazó nyilvántartást. 

Fizikai, biológiai meghatározások, fizikai törvények és a megfelelő kapcsolatokat vagy rossz tettet és a 

megfelelő büntetést is emlegetik, mint példa ebben a tekintetben. Ennek részben az magyarázata, a 

következő verset: 

Magasztaljátok az Úrnak, a Magasságos, név  

Ki készítette, és arányos  

És aki határozzák meg, és [akkor] vezetett. 

(Korán: 87/1-3) 

 

[Fáraó] azt mondta, hogy valójában kicsoda az Úr, a ti ketten, O Mózes? 

Azt mondta: mi úr az, aki adott mindent a természet, majd vezetett.  

(Korán: 20/49-50) 

 

És az ember az, aki a vita Allah tudta nélkül, és minden lázadó ördög következik.  

Rá van írva le, hogy aki úgy neki, a barátom ő bizony téveszti meg őt, és vezesse a büntetés a láng.  

(Korán: 3/22-4) 



Mint ismert a következő vers, Allah cselekmények tekintetében a sors olyan, mint a terv: 

És minden nemzet számára [megadott] kifejezést. 

Így, amikor eljött az idő, nem marad egy óra mögött, és nem megelőzi, [ez]. 

(Korán: 7/34) 

 

Tehát ő   [82] hivatkozni az Úr,  

"Valóban, vagyok leküzdeni, így segít." 

Majd nyitottuk az ég kapui   [83] az eső ömlött le,  

És a föld, majd szétrobban a rugók,  

És a vizek találkozott már eleve kérdése.  

(Korán: 54/10-12) 

 

Allah írt: én biztosan diadalmaskodik, én és az én-m Hírnök. 

(Korán: 58/21) 

Továbbá a sors birtokol a vonás, a költségvetés a következő versben említett források megoszlása: 

És van nem teremtmény a földön, de Allah alapján ez a rendelkezés, és ő tudja, hogy a lakás és a 

tárolási helye. 

Minden van egy világos nyilvántartásban. 

(Korán: 11/6) 

Másrészt a sors, mint a történelmi rekord   [84] Allah, aki ismeri, és a jövő idő korlátozás nélkül tanúk 

szemszögéből. Így bár van szabad akarat, hogy egy bizonyos mértékig, mindent valaha ismert Allah. A 

következő versben van ilyen tudás Allah hivatkozás:  

Nem a lélek tudja, mit kell keresni holnap, és nem a lélek tudja, hogy mi a földön meghalnak. 

Bizonyára Allah a minden-megértés, minden-tud. 

(Korán: 31/34) 

 

Ő tudja, mi van előttük, és mi utánuk, és magában foglalja a nem egy dolog, az ő a tudás, kivéve a mi 

akarata. 

(Korán: 2/255) 



 

Valóban Allah valaha, mint minden dolog tanúja. 

(Korán: 4/33) 

 

Allah a minden dolog magában foglalja. 

(Korán: 4/126) 

 

Allah tartozik a parancs előtt és után.  

(Korán: 30/4)  

Is a sors van az ingatlan Allahâ € ™ s elülső és hátsó engedélyt a végrendelet és a cselekmények az ő 

alkotásai. Semmi tud történik ellentétben ő lesz látható a következő versben: 

És nem egy lélek, hisz kivéve engedély-ból Allah.  

(Korán: 10/100) 

3.6.2 A SORS, AZ EMBERI LÉNYEK KÖVETKEZMÉNYEI 

Minden olyan cselekmény Allah, ki tudja, minden, beleértve a jövő, azt feltételezhetjük, hogy vannak 

minden pozitív szempontból tökéletes tervet minden esetben, még akkor is, ha nincs rögzített terv. 

Tehát mi tud elvár mindent ő csinál, hogy következetes és kiegyensúlyozott, mint valami tökéletesen 

tervezett. Allah nem kell létrehozásához és fenntartásához, bármi végzet. Azonban egy emberi 

szempontból, ez bizonyos hatással van a következő versben említett: 

Nem katasztrófa a földön vagy a magatok között, kivéve, hogy nyilvántartásba mielőtt hozzuk létre. 

Valóban, az Allah, ez könnyű. 

Annak érdekében, hogy nem kétségbeesés, mint mi már akkor kisiklott és nem ujjong [büszkén] több, 

mint amit ő adott neked. 

És Allah nem szereti mindenki saját megcsalt és nagyképű. 

(Korán: 57/22-23) 

Ez a nyilvántartás jelentős következményekkel jár számunkra: 

Összhangban a sors mint mi well-determined keret, mi is lehet, hogy terveket, és mi határozza meg a 

célokat. Ennek köszönhetően képesek gondolkodni, és hogy mi lesz. Ellenkező esetben nem tudtuk 

volna olyan folytonosság, hogy meg kell gondolkodni, és a linket (a) esemény esemény (b) vagy 

eszközök célok.  

Is anélkül, hogy ez a keret, mi lenne érezni nagyon biztonságos. Például élünk, egy olyan bolygón, 

amely ezer kilométer per órás sebességgel mozog. Vannak változók, sok millió ha alig tért el okoz 



számunkra, hogy azonnal eltűnik. Azonban mindent az ellenőrzés alatt, úgy, hogy van egy erős érzés, 

biztonság. Arra számítunk, hogy él a következő egy órában, a következő napon, a következő évben, 

és tudjuk, hogy a tervek, tudjuk, hogy a döntéseket. Másrészt akkor is, ha egyes katasztrófák [85] 

történik, akkor tudjuk, hogy az egy Isten, aki bölcs terv részét képezik; hogy ők nem a véletlen műve, 

hogy ők már ismert legalább a mindenható és minden ismerője; és szolgál majd a bizonyos magasabb 

célok.  

Másrészt hála a sors, tudjuk, hogy mindent ellenőrzése alatt áll a mi szeretett egy Isten, nem vagyunk 

reménytelen. És ennek köszönhetően tudjuk, hogy valami, amit mi hiányzik lehet menni egy másikat 

szolgáinak. Mi is az mindent vonatkoznak a rendszerleíró adatbázisban, és a rendszerleíró adatbázis, 

a gyártó és a készítő magunknak.  

Megfontolja egy kérdés arról, hogy a sors, a szabad akarat, a felelősség, a jutalmazás és a büntetés 

része 8.3. 

4 ISZLÁM EMBERI LÉNY ÁLTAL ADOTT CÉLJAIT  

Az otthon a továbbiakban mi rendelni azoknak, akik nem kívánják, exaltedness a föld vagy a 

korrupció.  

És a (legjobb) eredmény tartozik, az igaz. 

(Korán: 28/83) 

Az iszlám az eredmény alapú vallás. A korán-szerte sok hivatkozások az eredményeket, Allah hív 

bennünket, hogy koncentrálni az eredményt; és ő figyelmeztet bennünket ellen, hogy 

megtévesztette az ideiglenes, mint a következő verset: 

A példa a paradicsom, ami az igaz megígérte, az, hogy alatta folyók áramlását. Termése tartós, és 

annak árnyékában.  

Ez az eredmény az igaz, és a hitetlenek eredménye a tűz. 

(Korán: 13/35) 

Szerint az iszlám a legalapvetőbb választás egy emberi lény, hogy van az, hogy válasszon iszlám, vagy 

nem. Akkor azonnal felmerül a nagy kérdés: Mit jelent az iszlám ad egy emberi lény? Vagy más szóval, 

miért egy kell választani az iszlám? Mi az a cél, az iszlám tekintetében egy emberi lény? 

Így ebben a részben azt tisztázni fogja a fő célok és előnyöket, hogy az iszlám ad, hogy egy emberi 

lény. Is adunk a legnagyobb siker az életünkben, az iszlám szerint a részleteket. 

Egy emberi lény feleslegesen nem jön létre, és ő jön létre, hogy ő eléri a meghatározott célokat. Ez 

egy fontos üzenet Allah nekünk, amely világosan látjuk a következő verset: 

Majd azt hitted, hogy hoztunk létre, feleslegesen, és hogy nekünk akkor nem vissza? 

(Korán: 23/115) 

A következő versben azt látjuk, a célok és az alapvető elemei a legnagyobb sikert: 



Allah azt fogja mondani: 

Ez az a nap, mikor a valóságnak akarat jótétemény-ból azok valódiságát. 

Nekik van [a paradicsomban] kertek alatt melyik folyók áramlását, 

Melyben marad örökre, 

Allah, hogy elégedett őket, és vele. 

Ez a nagy siker. 

(Korán: 5/119) 

Ezek célja az, hogy kap a öröm-ból Allah; elégedett és elégedett a kedvez ő ígért, és kész a igaz szolgái, 

adja meg a paradicsom; és, hogy összhangban az igazság. 

4.1 AHHOZ, HOGY AZ ÖRÖMBEN, HOGY ALLAH 

A muszlim élet végső célja, hogy az örömben, hogy Allah. Ha sikerül elérni, ezt a célt fog járulni a 

következő célokat is: hogy őt, adja meg a paradicsom, és eléri a teljes megelégedésére, ebben a 

világban, és a továbbiakban elégedett. 

4.1.1 A MÓDJA ANNAK, HOGY AZ ÖRÖMBEN, HOGY ALLAH  

A sub-goals és az utat, hogy vezet a fő cél a következők: 

4.1.1.1 AZ ISTENI ÉRTÉKEK BETARTÁSA 

Allah van bizonyos értékeket. Szereti, hogy bizonyos értékeket. Így egy személy, aki szereti a Allah, és 

azt akarja, hogy meghívja a szerelem, van is, ezeket az értékeket, és javítani magát harmóniában őket.  

A következő verset, látjuk a saját szavaival néhány szereti képesítések: 

Allah szereti a jó rajt. 

(Korán: 2/195) 

 

Biztosan Allah szereti azokat, akik viszont sokat (neki), és ő szereti azokat, akik maguk tisztítják. 

(Korán: 2/222) 

 

Allah szereti az igazak. 

(Korán: 3/76) 

 

Allah szereti a beteg   [86] . 



(Korán: 3/146) 

 

Biztosan Allah szereti azokat, akik bizalmat [neki]. 

(Korán: 3/159) 

 

Sőt Allah szereti, akik méltán.  

(Korán: 5/42) 

Vannak is Allah nem szereti, képesítések, így van, hogy megszabaduljon az ilyen képesítések, vagy 

irányítják őket. A következő verset, látunk néhány Allah nem szereti a képesítések: 

Biztosan Allah szereti nem az agresszorok. 

(Korán: 2/190) 

 

Sőt Allah nem szereti mindenki áruló és hálátlan. 

(Korán: 22/38) 

 

Allah nem szereti a corrupters. 

(Korán: 28/77) 

 

Valóban nem szereti az arrogáns. 

(Korán: 16/23) 

 

Allah nem szereti a gonosztevők. 

(Korán: 3/57) 

A részleteket, Allah szereti isteni értékek és a képesítések, hogy ő nem szereti a korán lehet tanulni. 

Szóval, először is, és a leg--bb általában emberi lények, beleértve a nem muszlimok kell törődnek az 

egyetemes isteni értékeket, hogy Allah szereti, és kell tölteni fejlesztése érdekében magukat ezekkel 

kapcsolatos, hogy ők is jelölt Allah által vezetett. Egy gonosztevő, igazságtalan, gőgös személy nem 

jogosult a irányítás-ból Allah, és nem fogadja el Allah. Így annak érdekében, hogy sikeres legyen, és 

ahhoz, hogy egy igazi hívő, egy le kell győznie az ilyen negatív képesítések. A következő vers, néhány 

példa ebben az összefüggésben: 



Allah nem útmutató helyesen az igazságtalan emberek. 

(Korán: 2/258) 

 

Én fog elfordulni a jelek azok, akik arrogáns, anélkül, hogy jobb a földön. 

(Korán: 7/146) 

 

Valóban Allah nem vezető, aki a vétkesnek és hazug. 

(Korán: 40/28) 

A negatív képesítés is képezik nagy pszichológiai akadályok, amelyek megakadályozzák, hogy a hit egy 

mindenható, egy minden ismerője Isten. Képzelje például el, az a személy, aki tudatosan vagy 

öntudatlanul úgy véli, hogy ő a leg--bb fontos, és a legnagyobb egyénileg, vagy egy magánszemélynek, 

egy bizonyos országra, vagy egy bizonyos nemzet tagja, vagy egy emberi lény. Ilyen személy lesz, hisz 

egy Isten, aki több ismerője, mint maga a lelki probléma. Sajnos a jelenlegi oktatási rendszer, 

életmód, játékok és más elemeket a környezet, többnyire előmozdítása ilyen arrogáns 

gondolkodásmód. Is sok vallás elősegíti a hasonló gondolkodásmód deifying emberi lények, vagy 

alapszabály és istenek által emberi lények, vagy a fizikai törvények fedezte fel emberi lények... 

4.1.1.2 OBJEKTÍV INTÉZKEDÉSEK TELJESÍTENIÜK KELL AHHOZ, HOGY AZ ÖRÖMBEN, HOGY ALLAH 

Neki felemelkedik a helyes beszéd 

És igazlelkű munka emeli. 

(Korán: 35/10) 

A sikeres egy kell javítani magát Allah szereti értékek tekintetében, és őszintén felel meg ezeket az 

értékeket át teljesítő követelményeinek, a hit és a cselekvés oldalán.  

Ezek a követelmények nagyon fontosak, mert olyan objektív intézkedések, amelyek. Allah 

intézkedések a szint ő értékek nem csak a szavainkat, de is a véleményünkre és tetteink alapján való 

megfelelés. Szavaink szubjektív és félrevezető lehet. Mint mi olvasni, a következő utasításokat, Allah 

objektív kritériumok segítségével értékelje számunkra: 

Ez nem lesz összhangban a vágyak [muzulmánok], sem a nép, a Szentírás [a zsidók és a keresztények];  

Aki dolgozik a gonosz, lesz volna a jutalmat azok, és ő nem található protector vagy segítő mellett 

Allah. 

(Korán: 4/123.) 

 

És a nép közül néhányan, akik azt mondják,  



"Úgy véljük, Allah, és az utolsó napon"  

De nem hívő.  

(Korán: 2/8) 

Tehát-a ' nem lehetséges-hoz kap a öröm-ból Allah, ha egy személy a hit vagy a teljes hiba. Az 

személy, aki az igaz, alázatos, tisztességes, hálás és kitartó lehet harmóniában az igazság, a hit és a 

cselekvés kategóriák-val néhány erőfeszítéseket.  

Szóval, az személy, aki igazságtalan, gőgös, hálátlan lesz sikeres legyen, és hajtsa végre a hit és a 

cselekvés, ha legyőzi ezeket a nem kívánt képesítések, hogy benne   [87] . Az alábbi vers ebben a 

tekintetben példa:  

Én fog elfordulni a jelek azok, akik arrogáns, anélkül, hogy jobb a földön. 

(Korán: 7/146) 

Szóval egyrészt köszönhetően a véleményünkre és műveleteket, amelyek megfelelnek az igazság, 

javíthatunk magunkat az isteni értékek párhuzamosan, és mi is jogosultak az isteni szeretet, és a 

paradicsom. És másrészről megfigyelése a véleményünkre és cselekvések, tudjuk mérni hol vagyunk 

az univerzumban ezeket az értékeket. 

Az személy, aki megfelel az isteni értékek lesz először feladatait a Teremtő felé. Szóval ő fogja 

felismerni őt; azt hiszem, ő üzeneteket, a futárok és ígéreteit; és ő imádják őt. Ez a személy fog 

feladatokat is ő mások, mint az emberi lények, a lények, a környezet felé...  

És ő lesz a fejlett fokokban a megfelelő tudással, a hit és a tettei szerint, mondta a következő verset: 

Úgy néz ki, hogy mi kedvezett [a rendelkezés] néhány közülük másokkal szemben. De a továbbiakban 

fokban egyre nagyobb a különbség. 

(Korán: 17/21) 

 

És minden fok az, amit tettek, és így hogy ő is teljes mértékben kártalanítja őket a tetteik, és ők nem 

sértett.  

(Korán: 46/19) 

 

De aki jön neki, mint egy hívő, birtoklás megtett igazlelkű cselekedetek azoknak lesz a legmagasabb 

fok.  

(Korán: 20/75) 

 

Allah fel azoknak, akik hittek a közöttetek, és azok, akik kaptak a tudás, az oklevelek. És Allah 

Cognizant, hogy mit csinál.  



(Korán: 58/11)  

Ha tényleg van, a szükséges értéket, és a képesítések, akkor Allah szeret minket. Akkor lesz a 

részünket a következő nyilatkozatok-ból Allah, és elérte a legnagyobb sikert: 

(Igaz lélek azt mondják:) 

"O teljesen elégedett lélek! 

Térjen vissza az Úr, well-pleased és kellemes [neki],  

És adja meg a [igaz] szolgáim közé  

És adja meg a paradicsom."  

(Korán: 89/27-30) 

 

A jó szolga! 

(Korán: 38/44) 

 

Bizony kertek és a folyók közepette az igazlelkűek lakni. 

Az ülés, az igazság,  

Jelenlétében az erős király. 

(Korán: 54/54-55) 

4.2 ALLAH ELÉRÉSÉHEZ MEG ARRÓL, HOGY IGAZ SZOLGÁI ÁLLANDÓ KEDVEZMÉNYEK 

Ha ő lesz elégedett velünk, ő fogja tenni számunkra is teljes mértékben elégedett a kedvez ő ígért, és 

kész a igaz szolgái. Az egyik a tulajdonságok, az Appreciative.  

Muzulmánok hisznek a következő utasítást, Allah a Koránban azt mondta:  

Milyen a jó gazda! 

(Korán: 8/40) 

És hogy ő hatalmas   [88] :  

A kegyelem magában foglalja mindent. 

(Korán: 7/156) 

A jelenlegi élet az isteni szeretet, a hit Allah, az értékek és Allah a szükséges intézkedéseket is az 

egyetlen dolog, ami képes eleget tenni bennünket. 

A paradicsom, és a hely, ahol lehet teljes mértékben és tartósan elégedettek. 



4.3 HOGY ÖSSZHANGBAN AZ IGAZSÁG 

Allah azt fogja mondani: 

Ez az a nap, mikor a valóságnak akarat jótétemény-ból azok valódiságát. 

Nekik van [a paradicsomban] kertek alatt melyik folyók áramlását, 

Melyben marad örökre, 

Allah, hogy elégedett őket, és vele. 

Ez a nagy siker. 

(Korán: 5/119) 

Mint látjuk az igazmondás a fenti versben hangsúlyt, nagy sikere fontos eleme az, hogy igaz, hogy 

összhangban az igazság. Ha harmóniában vagyunk a mi hiszünk az igazság, amit mondunk, és mit, 

akkor ez az nagy lépés a legnagyobb sikere.  

Az igazat megvallva igényel, hogy összhangban van a leg--bb fontos igazságot. 

Mint látjuk, a következő versben, az egyik Allah nevét, az igazság: 

Allah az igazság. 

(Korán: 22/6)  

4.3.1 HOGY AZ IGAZSÁG A MI HISZÜNK A HARMÓNIÁBAN 

Az igazság nem a következménye a személyes meggyőződés, és ez független az a személyes 

meggyőződés. A teljes igazság az egyik, bár vannak sok különböző hit-profilok. Ezért az összes 

különböző hit profilok nem lehet harmóniában az igazság egyidejűleg. Például ha egy muzulmán 

összhangban az igazság, akkor egy polytheist nincs; és ha a polytheist összhangban az igazság akkor 

egy muszlim nem. Logikailag nem lehet egyformán igaz teljesen [89] . 

Az iszlám szerint a ' igazi hasznos és szükséges, hogy hitünket, összhangban az igazság, és nagyon 

veszélyes, hogy az ellentétes az igazság. És a következő verset, Allah mondja a forrás- és a fő 

csatornákat, az igazság: 

Sőt fel van tüntetve, [O Mohamed], az igazság   [90] , a bringer a jó híreket, és a warner, és nem kérte 

a Hellfire társait.  

(Korán: 2/119) 

 

Az igazság az, az Úr,  

Tehát soha nem lehet a kétkedők között. 

(Korán: 2/147) 



4.3.2 ÖSSZHANGBAN AZ IGAZSÁG, AMIT MONDUNK, ÉS MIT KELL 

Mi azt mondjuk, hogy összhangban az igazság, amint azt a következő versben: 

Szóval, ki több igazságtalan, mint aki hazudik Allah, és megtagadja az igazság, amikor jött, hogy neki? , 

Ott nem a pokol a lakóhely az a hitetlenek?  

(Korán: 39/32) 

Ha hiszünk abban, és mondani valamit, akkor mi kell ennek megfelelően járnak el. Egyébként meg 

kell gondolni, hogy mit csinálunk, és mi azt mondjuk közötti eltérést okoz. Talán nem érdekel 

egyáltalán az igazság, talán nem vagyunk őszinte az amit mondunk, vagy talán mi vagyunk a hazug; 

amely olyan nagy probléma. Van egy hivatkozás, hogy ez a következő versben:  

O akik hittek, miért mond, mit nem tenni? 

(Korán: 61/2) 

Ha hiszünk abban, és azt állítják, hogy kövesse az igazság, akkor mit összhangban kell lennie, mit 

hiszünk, és mi azt mondjuk, mint említettük, a következő versben:  

Igazság, nem hogy bekapcsolja az arcok, a keleti vagy a nyugati felé, de igazság [a] aki hisz-ban Allah, 

az utolsó napon, az angyalok, a könyv és a próféták, és ad gazdag, annak ellenére, hogy a szeretet, 

hogy rokonok, árvák, a rászoruló, az utas, aki kér [help], és felszabadítása a rabszolgák; [és] ima 

állapít meg és ad kötelező jótékonysági; [azok akik] teljesíteni az ígéretét, amikor ígérnek; és [azok 

akik] beteg, a szegénység és a nehézségeket, és a csatában.  

Ezek azok, akik megfelelnek a valóságnak;  

És azok, akik az igaz.  

(Korán: 2/177) 

Ez az egyetlen módja annak, hogy a nagy siker. 

Így a következő részben talál fontos információkat a művelet alapvető az iszlám. 

5 AKCIÓ ÉS ÖT PILLÉRE LÉNYEGÉT  

 

5.1 ALAPVETŐ CSELEKVÉSI 

Hisznek az Allah és az utolsó napon, és parancsolja, mi a helyes és megtiltom, hogy mi a baj, és sietett 

a jó cselekedetek. 

És azok közül az igazlelkűeket. 

(Korán: 3/114) 

Az iszlám nem áll, csak a hit. Az iszlám is cselekvésre [91]. A szükséges viselkedés az, hogy nem a "jó 

cselekedetek" [92]. A korán hit általában említik együtt a jó cselekedetek.  



A jó cselekedetek az tetteit, hogy összhangban az igazság. Például ez volt korábban megjegyeztük 

hogy Allah attribútuma, hogy ő "Egy", és az egyik a tulajdonságok, hogy ő "Közel". Így minden Isten. 

És ő is közelebb hozzánk is, mint a szüleink is, mint a legjobb barátaink más. Tehát ha mi minden 

volna ugyanaz az Isten, és ha ő közelebb mindannyiunk is, mint a mi szülők, majd ezt az igazságot tesz 

minket mint fivérek és nővérek. Tehát ha mi vagyunk testvérek és nővérek, majd a művelet, mint 

például van segíteni másokon, ha szükséges. El kell kerülnünk, hogy mások. Ebből következően, ha én 

takarmány-egy éhes árva, itt egy jótett, mert én, és ez a személy a szolgák, az ugyanazon alkotó, aki 

közelebb mindannyiunk is, mint a mi szülők. De belül ugyanazt a logikát, ha mi kárt, valaki egy csak ok 

nélkül, akkor ez az a rossz tettet. Ezek csak példák, amelyek azt mutatják, hogyan tudjuk 

meghatározni egy jótett, vagy a rossz tettet. 

Bár a jó fellépés nagyjából meghatározható olyan módon, Allah kimondja, a korán, többféle 

részletességi szintet-sok jó akciók. Például egy versben, Allah mondja: 

És ha Ön üdvözölt-val egy üdvözlés, köszönt jobb üdvözlés, mint ez, vagy vissza biztosan Allah 

figyelembe veszi az összes dolgokat.  

(Korán: 4/86) 

Vagy mint látjuk, a következő, kedves egymás felé, és tartózkodjanak az erőszak nagyon fontosak: 

És nem egyenlő a jót és a rosszat. [Gonosz] taszítják a hogy [tett] melyik a jobb; és ekkor, akit Ön, és 

őt ellenségeskedés lesz, mintha meleg barátja volt.  

(Korán: 41/34) 

 

És gyorsan megbocsátás az Úr és egy olyan széles, mint az ég és a föld, felkészülve az igazlelkűek, akik 

töltenek [az igazság-ból Allah] során a nyugalom és a nehézségek és a aki dühödet és emberiség; felé 

megbocsátó paradicsom és Allah szereti a jó rajt. 

 

(Korán: 133/3-134) 

Többek között az öt pillére, a jó cselekedetek   [93] sok szempontból hasznos:  

Ők képviselik az engedelmesség Allah és mi servantship neki. 

Objektív adatok arról, hogy a személy valóban megfelel az isteni értékek, vagy nem; arról, hogy egy 

személy nagyon jó vagy nem termelnek.   [94] .  

Ők segítenek minket, ezzel párhuzamosan az isteni értékek: például egy személy, aki folyamatosan 

hála Allah, javítani fogja a hála, vagy olyan személy, aki ad jótékonysági javítani fogja a nagylelkűség. 

Segít leküzdeni gyengeségeinket, az különböző szempontból fennálló: olyan személy, aki lehet, hogy 

több ezer dollárt-ban út-ból Allah, lehet, hogy nem adja fel eszik egy bizonyos ideig, vagy fordítva. 

Egy személy lehet feladni Allah eszik, de nehézséget okozhat az arrogancia a elhelyezés a homlokát a 

földre annak érdekében, hogy imádják Allah... Akkor ezek a személyek a követelményeknek, az iszlám, 

ők már elért fontos lépéseket a áthidalásában. 



Jó cselekedetek, segítsen nekünk a mi szerelem Allah is, a jó cselekedetek keresztül fogja végezni 

bizonyos nehézségeket, neki, és azt érzem, hogy ez a szeretet tesz minket a cselekvésre.  

Pszichológiai, társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi és más méretek is hasznos lesz. Adunk 

vonatkozó példákat a következő részei. 

A követelményeknek való megfelelést is segít sikerül tekintetében a jelenlegi élet   [95] : Például egy 

üzletember, aki törődik a jog érvényesülésén alapuló, általában lesz több sikeres a vállalkozása; és 

összesen ez a viselkedés jó sok ember lesz. Mint látjuk, a következő versben, Allah, aki a bölcs 

szándékozik-e könnyű számunkra:  

Allah szándékozik részére, könnyű, és nem áll szándékában az Ön nehézségeket. 

(Korán: 2/185) 

Siker, ennek az életet hozzájárulhat ahhoz, hogy az örömben, hogy Allah követelmények sikeres 

teljesítése: például egy erős muszlim világi szempontból adhat több jótékonysági   [96] .  

Azonban a legnagyobb hasznát a jó cselekedetek lesz hozzájárulásukat ahhoz, hogy a öröm-ból Allah; 

és a kedvezmények eléréséhez igaz szolgái felkészülve. 

5.2 AZ ISZLÁM ÖT OSZLOPA 

Az iszlám általános követelmények nagyon átfogó és sok-sok általánosan elismert, és a szükséges 

viselkedés. Is beszélve példa a viselkedés ebben a tekintetben, hogy a fajta felé a szülők, a 

szomszédok, a környezetet; a munka kemény; élni szerint a korábban említett értékeket, például az 

alázat, valódiságát, jóság, igazság; elkerülése érdekében, hogy féltékeny; Ne pazarolja, hogy tiszta, 

hogy meghívja Önt, hogy az igazság és a jó cselekedetek. A muszlim van ahhoz, hogy ezeket azzal a 

szándékkal, hogy az örömben, hogy Allah. Igazi bonyolult részére egy muzulmán, hogy sikeres legyen, 

ha ő nem felel meg ezeknek a követelményeknek.  

Mint látjuk, a következő versben, azt, ami az emberiség számára hasznos ebben a tekintetben nagyon 

fontos: 

Küld az ég, az eső és a völgyek áramlását a kapacitásnak megfelelően, 

A torrent és a növekvő hab. 

És hogy [ércből] amely hő, a tüzet, azzal az óhajjal, díszei és edények, az egy hab, mint ez. 

Tehát Allah mutatja be [példa] az igazság és hazugság. 

Ami a hab eltűnik, [hogy] vetett ki; 

De mint, hogy ami jót tesz az emberek 

Továbbra is a földön. 

Így jelenleg a Allah példák. 

(Korán: 13/17) 



Ezek a követelmények közül is azok, amelyek bizonyos, az iszlám, és amelyet nagy része, és befolyást 

gyakorló muzulmán életében. Iszlám konkrét követelményeket a fent említett alapvető 

követelményeknek, az iszlám végrehajtása nagy mértékben hozzájárul. Másrészt engedelmesség és 

kiszolgáló neki nagyon különleges részét képezik.  

Meghatározott, az iszlám legfontosabb követelmények hangsúlyozta, a korán, és nyilvánosan ismert, 

mint az iszlám öt pillére. Ők a bizonyság-nyilatkozat tanúságot a egységét Allah és Mohamed 

messengership (béke legyen vele)-, a napi imádság, rendszeres jótékonysági, a böjt és a zarándoklat. 

Ezek van a hangsúly az Allah és egyéb követelményeinek. Az alábbi vers ebben a tekintetben példa:  

Valóban a muzulmán férfi és a muzulmán nők 

A hívü férfiakat és nüket, 

Az engedelmes ember és engedelmes nők 

Igaz a nők, és igaz férfiak 

A beteg emberek és a beteg nők 

Alázatos férfiak és alázatos nők 

A jótékonysági férfiak és jótékonysági nők 

A böjt a férfiak és a koplalás nők 

A férfiak, akik a magán részek és a nők, akik így 

És a férfiak, akik emlékeznek Allah gyakran, és a nők, akik így 

A számukra készített Allah, a megbocsátás és egy nagy jutalom. 

(Korán: 33/35) 

Így a következő részei adunk néhány részletet az oszlopok függvények, feltételek, módszereiben, 

juttatások és a kapcsolatok egyéb követelmények: 

5.2.1 NYILATKOZAT SZEM ALLAH EGYSÉGÉT 

Neki felemelkedik a helyes beszéd 

És igazlelkű munka emeli. 

(Korán: 35/10) 

Az első pillért az iszlám a tanúvallomás [97] Allah egység, valamint a servantship és a messengership 

Mohamed próféta (béke legyen vele). Ez egy olyan nyilatkozatot, amely tartalmaz egyik fontos részét 

képezi az igazságot, és rendelkezik azzal a potenciállal, egyesítse az emberiség ezen a környéken: egy 

igazság. Ez olyan, mint ez: "Tanúsítom hogy nincs Isten, csak Allah, és tanúsítom, Muhammad hogy 

szolgája és a Messenger."  



A nyilatkozat "Nincs Isten, csak Allah van" (LA ILAHA ILLALLAH az eredeti Arab szöveg), mint egy 

összefoglaló a Szent könyveket. Ez egyben az első feltétele annak érdekében, hogy az örömben, hogy 

Allah, és a belépő a paradicsomban. Természetesen egy személy kap valaki, akiben nem hisz öröm, 

sem adja meg a paradicsom, melyet a teremtő, akiben nem hisz várják.  

-A ' is feltétele a lét megtakarított-a pokol-azoknak, akik megkapták az Allah üzenetét: 

És azok, akik hinni, és megtagadja a jeleket, azok lesz társa a tüzet; hogy örökké ott marad. 

(Korán: 2/39) 

További magyarázatot a nyilatkozat "Van nem Isten, Allah nem" létezik részben 3.1.1.  

A második rész a bizonyság az utolsó Hírnök-ból Allah aki kapcsolatban a végső üzenet-ból Allah 

említést tesz, ahol mindent világossá tette. Ez a szempont a hit szükség, hogy valaki, aki ismert, 

Mohamed próféta (béke legyen vele). Mohamed próféta (béke legyen vele) van egy ember és egy 

szolga Allah. Nincs Isten, sem Isten részét képezi. Allah úgy döntött, hogy kapcsolódnak az üzenetet 

számunkra. És megmutatta neki egy jó példa a számunkra.  

Ha egy személy úgy véli, vallomása, akkor ez a személy tekinthető, mint egy muzulmán. Ez az Allah, és 

az érintett személy között. Az iszlámban nincs nincs megkeresztelve. Nincs senki más, mint Allah, aki 

elfogadhat egy Meghódolás-hoz Allah. Egyszer egy kijelenti, bizonyságot tett erről nyíltan majd 

természetesen ő is mérlegeli egy muzulmán muszlim társadalom. 

A tanúvallomás, mint Allah, és az a személy, aki elfogadja az iszlám közötti szerződés aláírása. A jelen 

Szerződés a személy úgy dönt, hogy jogosultak a paradicsomban, és kap az örömben, hogy ő úr ellen 

az isteni szabályok és értékek betartása.  

-A ' is ő úr által a szolga elismerése. Allah elismerését teszi a nagy különbség, a gondolkodás és a 

gyakorlatban. FELISMERVE az Úr, a szolga felismeri magát is. Anélkül, hogy ilyen elismerést és link az 

örökkévaló az egyén, mint a semmi, ebben a hatalmas univerzumban és időkeret. Például talán senki 

sem fog emlékezni, néhány évszázad után halt meg, és még akkor is, ha emlékeznek meg, ez az 

emlékezés nem előnyös neki. És senki sem tudta őt még csak egy évvel azelőtt született. Így egy 

személy, aki nem ismeri fel az ő teremtő szempontból ő, mint a semmi. 

5.2.2 NAPI IMA S  

És imádság és ad [kötelező] jótékonysági, és bármilyen jó előterjesztett magatoknak megtalálja azt az 

Allah. Sőt Allah, amit nem, látta. 

(Korán: 2/110) 

Az iszlám második pillére az a napi ima [98]. Vannak napi ötszöri ima az iszlám. Minden egyes ilyen 

veszi a körülbelül 10 perc alatt, és ők végzik, idő zárójelben. Például tegyük fel hogy déli ima kezdési 

idő 13.00 és délutáni ima kezdési ideje 17.00-kor, majd az egyik, hogy végre a déli ima között 13.00 

és 17.00 [99]. Egyébként úgy, mint a bűn. Napi ima is el lehet végezni, nem csak a mecsetek de 

mindenhol, ami tiszta [100] . 

Napi ima kötelező részből áll és további részeit. További részek lényegében szerint annak a 

gyakorlatnak a Mohamed próféta (béke legyen vele). Ezek a részek hasonlóak, és ilyenek az egységek, 



amelyek alegységek állandó, meghajolva le, levertség. Napi ima elkezd-val a szándék [101] , majd a 

nyilatkozatot "Allah a legnagyobb [102] (ez azt jelenti, a képességek, tudás, a legnagyobb segítség és 

így tovább)", és minden átmenet általában ez az újra. Amikor állva, az első fejezet a korán "A nyitó" 

nevű elmondta, ebben a fejezetben egy különleges könyörgés adott nekünk Allah. Ez a fejezet a 

következők: 

A   [103] a neve Allah, a jótékony, az irgalmas.  

Dicséret   [104] [és köszönet] (oka), hogy Allah a világok ura.  

A jótékony, az irgalmas.  

Mestere az ítélet napján.  

Önnek Imádjuk, és segítséget kérni.  

Vezessen minket a helyes úton 

Az utat azoknak, akik adományozta kedvez, nem azok, akik a harag, sem azok, akik tévútra.  

(Korán: 1/1-7) 

Ez a teljes kommunikáció köztünk, és Allah, hogy míg vagyunk szavalni, egy módon tudjuk hallgatni, 

Allah mondja, és a többi Allah figyel hogy mi azt mondjuk, mint egy könyörgés. És ezt követően a 

néhány további verseket szavalt. A következő részben, nyilatkozatok megköszönte, kértem segítséget, 

dicsérve elmondott. 

Napi ima végzik részben önállóan, részben a gyülekezet.  

A férfiak javasoljuk, imádkozni a kötelező része a napi ima gyülekezetben. A nők nem kell ilyen 

követelmény [105], de úgy döntenek, részt imát tenni együtt. Ha két vagy több ember együtt vannak, 

míg az imádság ideje, úgy döntenek egy közülük, mint "Imám"   [106]. Imám azt jelenti, hogy vezető. 

Fontos, hogy az imám az egyik közülük, aki tudja a legjobban a szavalat, a korán és a vallási ismeretek 

bővítése. Imám imádkozik az első fordulat Kaba , mint mások. A többiek imádkozni, a vonalak mögött. 

Kaba a központi mecset Mecca/Szaúd-Arábiában. Az imám mondja hangosan a átmenet szavakat 

először, és halad a következő része az imádságot, és mások követni őt [107] összhangban.  

Végrehajthatjuk az imákat együtt nagyon fontos. Az egyik módja az univerzum harmóniáját tükrözi: 

Ne feledje, hogy rendezett minden hullám-ból egy laptop eléri a föld másik oldalán egy másik laptop 

mint Allah akarata. 

A férfiak és a nők általában imádkozni elkülönített helyen a mecsetek [108]. Kivéve péntek imát az 

imákat is elvégezhető teljesen külön-külön is. Amikor imádkozunk, gyülekezet, úgy érezzük, hogy bár 

sok, a mi Urunk olyan. Amikor imádkozunk, egyénileg, érezzük, hogy még egy kapcsolatunk Allah. 

A napi ima is hasznos sok szempontból: 

• Köszönhetően a napi ima emlékszünk Allah, mint hangsúlyozta, a következő versben: 

Valóban én Allah vagyok. Van nem istenség, kivéve Me. így hódolj nekem, és létrehozza az imádság 

az én emlékezetemre. 



(Korán: 20/14) 

Az iszlámban fontos volna egy erős tudat, hogy Allah közelségére. Tehát Allah emléke is nagyon 

fontos. -A ' nem elegendő ahhoz, hogy ne feledje, Allah, naponta egyszer, vagy a hetente vagy a 

havonta. Lefoglalása bizonyos idő csak Allah naponta ötször segít javítani az érzéseinket közelsége és 

a szeretet az Allah. És mint Allah nem képviselteti magát, vagy elképzelni, mint egy emberi lény vagy 

egy jogszabály vagy egy másik objektumhoz, és mivel ő nem a térben vagy időben korlátozott, az 

imákat egy muszlim nem olyan érzések a távolság közte és Allah. Ezek a tények lehetővé érzéseit 

közelében, mint látjuk, a következő versben: 

És már megteremtette az embert, és tudja, mi a lélek súgja neki, és közelebb hozzá, mint a [ő] 

juguláris vagyunk.  

(Korán: 50/16)  

Allah emlékezés alapvetően megváltozik, a jobb hogyan nézzük, az élet, a világ. Ez tesz bennünket a 

pozitív. Mi magyarázza ezt a következő példát: először is feltételezve, hogy Ön vásárolt egy tollat, és 

Másodszor, tegyük fel, hogy azonos toll volt, mint egy ajándék által megadott valaki, aki nagyon 

különleges az Ön számára. Valószínűleg a toll, a második esetben teszi sokkal boldogabb még akkor is, 

ha az első toll is van az azonos fizikai functionalities. Mert a toll, a második esetben nem csak a tollat, 

de a képviselő figyelmét, a szeretet és jó lesz, hogy a különleges személy maga felé.  

Mint ez amikor mi a napi ima, és emlékszem, Allah gyakran, minden lesz sokkal több tartalmas, 

értékes és szép. Például, a szemünket, hogy minket látni, de is, és ami még fontosabb, azt mutatják, 

hogy a figyelmet és irgalom-ból Allah, a mindenható, a teremtő, a számunkra. Ugyanebből az okból 

ha emlékszünk Allah gyakran, a nap, a Hold, a levegő, a víz, a családok, barátok... lesz sok több 

értelmes és szép. Újra ez az emlékezés köszönhetően érzékeljük és ne feledje, hogy alkotnak egy 

teljes harmóniában és a szolidaritás alapján egy egység, a bölcsesség és a vezérlő; és így a természeti 

szépségek még fokozni a számunkra. Is az emlékezés és a szerelem-ból Allah folyamatosan gyakorolja 

az érzéseinket, a szeretet, és ez segíteni fog nekünk, hogy erősebb pozitív érzések felé mindent. 

Hasonlóképpen mi lehet reméli, hogy e szépségek segítségével folytonosságát és a hatalom, az örök 

és a mindenható Allah.  

• A napi ima az emlékeztetők az isteni értékek. Köszönhetően a napi ima tudunk javítani 

magunkat a jobb emberré válás: tudta, hogy egy figyelhető meg ő a teremtő, aki jótékony és irgalmas, 

segít egy jobb és jobb, és tartózkodjanak a csinálás rossz cselekedetek. Azt látjuk, hogy ezt a tényt a 

következő versben hivatkozás: 

Sőt ima tiltja, erkölcstelenség és a hibák, 

és Allah emlékezés nagyobb. 

(Korán: 29: 45) 

• A napi ima köszönöm Allah, és javítani magunkat egyre hálás, és nem hálátlan. Ezek azok a 

fontos értékek a korán hangsúlyozta: 

Sőt! de Allah egyedül szolgálja és a hálás. 



(Korán: 39/66) 

 

Légy óvatos (a vám) Allah majd, hogy adsz köszönöm. 

(Korán: 3/123.) 

 

És hálás nekem; és akkor nem lehet hálátlan felé. 

(Korán: 2/152) 

• Napi ima tesz a homlokát a földre. Az iszlám egyik legnagyobb bűnök az arrogancia. Kell 

lennünk alázatos, Allah felé, és szolgái felé. Mikor mi meghajol, és elterült, az a napi ima, mi az állami, 

hogy van egy erő nagyobb, mint mi; is azt, hogy nem vagyunk mindenekelőtt; is azt, hogy 

mindannyian egyenlő másokkal, hogy az Úr mindenek felett. Ily módon, mi megpróbáljuk javítani 

magunkat alázatossá, amint azt a következő: 

És kérjenek segítséget, a türelem és imádság. 

És nehéz, kivéve a szerény is. 

(Korán: 2: 45) 

• Ahogy a fenti versben is szerepel, a napi ima kérünk segítséget Allah. Allah segítséget kér az 

iszlám kulcsfontosságú követelmény, ez a könyv vonatkozó részében leírtaknak. 

• A napi ima szolgája lesz legközelebb alkotója. -A ' egy folyamatos ülés, a szolga, aki szereti a 

alkotója, a teremtő, aki szereti a szolgája. 

Az iszlámban imádkozunk, hogy Allah az összes létünk. A napi ima imádkozunk, nem csak a tudatunk, 

hanem a lélek és a test, a mi izmok sejtek. Állunk, mi meghajol, mi borulva és leülünk a tudat, hogy ő 

jelenléte alatt. Mi kér tőle segítséget, azt mondani, hogy a korán. Emlékszünk a kegyelme ránk, úgy 

érezzük, hogy ő közelsége. 

• Köszönhetően a napi ima embereket megismerni, és tudják, mások boldog vagy rossz 

fejleményekről. 

• Napi ima az egészségünkre is hozzájárulnak. Aki imádkozik lemossa a saját kezét, az arc, a 

karok és a lábak előtt az imákat. Ezek hasznosak a higiénia. Mozgások, imádság formájában 

rendszeres gyakorlatok tökéletes, és hasznosak lehetnek az egészségre. 

• Napi ima segítsen javítani a kitartás, szimpátiát, a tudatosság idő és fegyelem.  

Napi ima hasznosak, sok más módon. De a legfontosabb következménye a napi ima az érzés és a 

tudás azt a tényt, hogy a teremtő, az összes velünk van, ahol vagyunk. 

5.2.3 RENDSZERES JÓTÉKONYSÁGI 



O akik hittek, költeni, attól, amit mi már biztosított az Ön számára, mielőtt eljön az a nap, melyik van 

nem exchange és nincs barátság és nem közbenjárására. 

És ők a törvénysértők hitetlenek. 

(Korán: 2/254) 

A jótékonyság, a nagylelkűség és a mercifulness is fontos isteni értékek. Ezért Allah azt ajánlja 

számunkra, hogy nagylelkű, kegyes és irgalmas. És Mohamed próféta (béke legyen vele) akik szinte 

bármi is volt, hogy a rászorulók, és ahogy a Allah volt egy nagyszerű példa ebben a tekintetben. 

Törődve mások, és a társadalom nagyon fontos az iszlámban, mint mindent létrehozását és Allah 

szolgája. 

Mint hangsúlyozta, a következő vers, a jó, az emberek az értékes és érte dolgozni fog tartós és pozitív 

következményei: 

Valóban, a létrehozását az ég és a föld és a váltakozás az éjszaka és a nap és a [nagy] hajók, amelyek 

vitorlázni keresztül a tenger, ami jót tesz az emberek, és amit Allah küldött az égből az eső, amely 

élet ezáltal a földre, a lifelessness és szétválogatása ott minden [fajta] mozgó lény, és [a] irányítja a 

szél és a felhők az ég és a föld közötti számára jelek egy emberek, akik a ok. 

(Korán: 2/164) 

Ennek megfelelően a harmadik pillére az iszlám, a rendszeres jótékonysági. Az iszlámban imádkozunk 

Allah a létezéséről. A rendszeres jótékonysági egy imádság megtett-val a vagyon. Adunk, hogy Allah 

prioritása magasabb, mint a prioritást, hogy pénzt kell lennie.  

Minden muszlim van, hogy egy fortieth a saját minősített vagyon után az alapvető szükségletek, a 

rászorulóknak. Allah egység, amely egyesíti a teremtés, mintha testvérek ismét kapcsolódik. Ez a tény 

és az ebből következő megközelítés gondoskodó mások alapjául a szeretet. Amellett, hogy a kötelező 

jótékonysági mi is ajánlott, hogy több, ha meg van az eszközünk.  

Másrészt Allah mondja: 

Akkor nem éri a jó (jutalom) amíg töltenek [Allah] ahogy attól, amit szeretsz.  

(Korán: 3/92) 

Ezért ha belegondolunk csak magunkat, mi nem lehet jó. 

Az iszlámban a mérleg is fontos. Mint mondta, a korán:  

És az ég, ő szintre; és ő hozott létre az egyensúlyt,  

Hogy ha nem hágod át belül az egyensúlyt.  

(Korán: 55/7-8) 

Így már előre felé a saját maguk, a társadalmon belül, és köztünk, és Allah egyensúlyáról.  



Ha mindig azt mondják, "számomra, hogy én" nem érjük el ezt az egyensúlyt, a boldogság nem érjük. 

De ha adunk Allah nem vár minden világi vissza, egyensúly is közeledünk a lelkünket, a társadalmon 

belül, és köztünk, és Allah.  

Mert ily módon, mi majd nem azt mondja csak "számomra, hogy én"; de is "nekem, és nekem, hogy 

azok, akik szükség van". Tehát ez akarat segít minket egyensúlyáról. Ismét úgy viselkedik, ily módon 

segít nekünk ellenőrzése a kapzsiság a jólét. És ily módon jobban empatikusak a társadalom.  

Tekintetében a társadalommal, kötelező jótékonysági azok, akik képesek fog adni azoknak, akik 

rászorulnak. A gazdagok és a szegények közötti szakadék így csökken, és mi lesz a fejlett társadalmi 

egyensúly felé. Az alábbi versek fontosak ebben a tekintetben: 

És ezen belül akinek vagyona egy ismert jobb  

A petíció benyújtója és a hátrányos helyzetű  

(Korán: 70/24-25) 

 

És a tulajdonságok [rászoruló] a petíció benyújtója és a hátrányos helyzetű. 

(Korán: 51/19) 

Az előző vers tükrözik a társadalom, ami annyira magas, hogy nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, hogy 

emberi készült ideológiák és rendszerek megközelíthető szintű. Ez azért van, mert a gazdagok és a 

szegények tekintsék magukat egy emberi szempontból, más felek és nincs pártatlan. Még akkor is, ha 

ez elismert, a gazdag, hogy a szegény vagyonát rendelkezik bizonyos jogok, ez valószínűleg látott 

mint egy szívességet a gazdagok a szegények. Ha a szegények küzd, hogy kap egy jobb a gazdagság, a 

gazdag, ez akarat okoz konfliktusokat. De Allah a végső tulajdonos, és az egyik, aki biztosít néhány, és 

aki nem ad néhány a vagyon és annak. És felhatalmazza, és javasolja, hogy az emberi lények, hogy 

létrehozza a béke és az egyensúly. Így csak a pártatlan nyilatkozat és a gazdagság, a gazdag szegények 

jog elismerése lehet érvényes és meggyőző. Így, az együttműködési és a megfelelést Allah a 

szegények nem érezheti magát rosszabb, mint a gazdagok, és a gazdagok nem érzem arrogáns, ha a 

vagyon megoszlik. Csakis ez kiegyensúlyozott megértéséhez és a vonatkozó eljárások tudjuk 

csökkenteni konfliktusok és fájdalmak millió [109] emberiség között.  

Egyensúly fontos kapcsolatos Allah kapcsolatunk. Allah ad nekünk ő kedvez másodpercenként több 

milliárd. Ezek a kedvezmények ellenében, és megmutatni, hogy mi hála is kell érezzük annak 

szükségességét, hogy valamit neki. De ő a gazdagok, és nem kell semmit. Ezért tudunk adni a szolgáit 

hálánkat megmutatni. És bármit is adunk, a maga módján, soha nem egyenlő a szívességet. Bár nem, 

és teljes mértékben mit ad nekünk fizetni egyensúlyt ily módon, azáltal, hogy a maga módján, amit 

mi is már mi is őt hálánkat. És irgalomból ő is elfogadja, amit adunk. 

Így azáltal, hogy a szeretet, mi lehet az egyes isteni értékekkel összhangban. Is ily módon, mi lesz a 

fejlett felé, az egyensúly és a béke bennünk, belül a társadalom és a kapcsolat köztünk és Allah. Újra 

így mi akarat volna több irányít felső a rövid távú vágyainkat és a gyengeségek, a pénz vagy vagyon 

tekintetében. Továbbá ezen a módon is teszteljük magunkat, hogy mi vagyunk valójában. 



5.2.4 BÖJT 

A ramadán hónap, amelyben a korán volt, leereszkedett, egy iránymutatást, hogy a férfiak, és 

egyértelmű bizonyítékokat az Orientációs és megkülönböztetés; 

Ezért aki közületek jelen a hónap, azt kell gyorsan 

És aki beteg, vagy egy utazás kell gyors hasonló számú nappal később. 

Allah vágyak könnyű az Ön számára, és azt nem kívánom, a nehézség, 

(Ő akarja), és hogy töltse ki a szám , és hogy kell felemel Allah nagyságát, az ő birtoklás vezetett,, , és 

lehet hogy köszönet. 

(Korán: 2/185) 

A negyedik pillér böjt. A muszlim, hogy gyors, Ramadan, más néven [110]megosztás hónap 

hónapokban. Ez a hónap a Hold naptár szerint.  

Szerint az iszlám böjt áll, nem eszik, nem iszik, nem figyelembe közösülés során a nappali és a jó 

cselekedetek több és hogy rendkívül óvatos, tartózkodva rossz viselkedés.  

A böjt fontos eredményeket a következők: 

Először is a böjt, adunk az első prioritás, hogy Allah, és javítása és az állami szeretet, és tisztelete 

Allah. Ily módon, mi megpróbál-hoz kap a öröm-ból Allah. Böjt nagyon fontos, hogy közvetlenül és 

konkrétan kapcsolódik magát. Például ha egy ad jótékonysági, az életszínvonal is ugyanaz marad; 

Azonban ha ő böjtöl, érez magában mit csinál a Allah. Amikor mi gyors, nem eszünk még akkor is, ha 

tudjuk, hogy egy finom ebédre, még akkor is, ha éhesek vagyunk, csak azért, mert Allah akart minket, 

gyors és örömét. Igazi szerelem megköveteli a szeretője, hogy készen áll a vetik alá a nehézségeket az 

egyik szeret. A böjt, adunk valamit tőlünk Allah, és érezzük, hogy semmi sem fontosabb, mint Allah.  

Másodszor böjtben, mi osztozik, és úgy érzi, a rászoruló emberek érzéseit. Vannak több száz millió 

ember a földön, aki nem tud enni, vagy inni az egészségügyi előírások által előírt. Ha tudjuk, hogy 

őket, jó, de mi is, hogy megosszák egymással érzéseiket, úgy, hogy mi tud kap a gyorsabb cselekvésre 

annak megállapítására, hogy egy olyan világban, kevesebb egyenlőtlenség. Allah jogosult, és ajánlott 

bennünket, hogy létrehozza a béke és az egyenlőség, és ő adott nekünk a lehetőséget, hogy 

együttműködnek vele ebben a tekintetben, amint az a következő verset: 

[Említi, O Muhammad], és, ha az Úr azt mondta, hogy az angyalok, "valóban, akarat csinál-a földön 

egy alkirály [111]." 

(Korán: 2/30) 

 

És Allah elõsegítette néhány Ön másokkal szemben a rendelkezés. De azok, akik kedvelt nem átadja a 

rendelkezés azoknak, akiket a jobb kezüket rendelkeznek, így lenne egyenlő őket ott. Majd ez a 

javára Allah elutasítják?  

(Korán: 16/71) 



Harmadszor a böjtölés megértjük jobb hogyan korlátozott vagyunk érzékelem a szívességet, Allah. Ha 

lehet enni, amit akarunk, és mikor mi tud inni, amit akarunk, az élelmiszer és a víz egyre nagyon 

szokásos számunkra, és nem értékeljük, ezek fontosságára nagy hangsúlyt. De mikor eszünk, és inni, 

esténként Ramadan után többre, amelyben mi sem enni sem inni valamit, ugyanazt az ételt, és 

ugyanaz a víz íze jobb, mint máskor. Is a nap, mikor mi gyors, úgy érezzük, soha nem éreztem, más 

alkalommal, ha nem tudtunk enni vagy inni egy pár napra, mi lett volna egészségügyi problémák, 

vagy talán már meg fog halni. Böjtben megtapasztaljuk, milyen nagy rendelkezések és Allah kedvez. 

Hasonlóképpen azt látjuk, halljuk, amit belélegzünk, de általában nem érezzük megfelelően mennyire 

fontosak ezek a és nem értékeljük azokat kedvez, a mi Urunk kellően. Azonban, ha mi nem lélegezni 

néhány percig, mi adna a vagyon, hogy lélegezni. Így böjtben azt, hogy egy ilyen hasonlat, és mi lehet 

megérteni, és úgy érzik, hogy csak mi vagyunk érzékelem a szívességet, Allah, és milyen nehéz van 

megpróbál-hoz köszönöm neki. 

És ezek a gondolatok és érzések jönnek dicséretét és köszönet részére Allah adott további imák a 

hónap, a ramadán; tehát Allah a muszlim szeretet és a jóság érzése eléri a legmagasabb szintű 

Ramadan.  

A ramadán emberek általában vacsorázzon együtt a barátok, szomszédok, rokonok. És a végén a 

ramadán, ünnepi imádságok tenni a gyülekezet, és ember látogat el, minden más az ünnep-napok. A 

szegények a ramadán általában adott jótékonysági. Így hála érzése megszorzása ily módon. Ezért böjt 

termel sok hatalmas személyes és társadalmi pozitív következményei is. 

Továbbá ha mi gyors, testünk tart egy kis szünetet egy ideig, ami hasznos az egészségre. 

5.2.5 ZARÁNDOKLAT 

És [említést, O Muhammad], 

Mikor mi kijelölt Ábrahám a ház, telek 

[mondván]  

Nem társult valami velem 

És megtisztítsa My House, azok járkálni 

És akik [ima] 

És aki meghajolt, és arcra borult 

És hirdessétek az emberek a zarándoklat; 

Fognak jönni, hogy Ön gyalog, és minden sovány teve; 

Jönnek majd a minden távoli pass 

Hogy lehet tanúja előnyöket a maguk számára 

És Allah neve ismert napokon a szarvasmarha, ahol ő biztosított számukra. 



Így őket enni és takarmány a nyomorult és szegény. 

(Korán: 22 / 26-28) 

Az ötödik pillér az iszlám a zarándoklat. A muszlim, aki rendelkezik a birtokol-hoz előad a zarándoklat 

legalább egyszer az életében. A zarándoklat áll egy látogat-hoz Szent mecset Mecca/Szaúd-Arábiában, 

és néhány imát [112] , és különleges helyen a környékre.  

Mekkában vannak emlékeztetnek arra, hogy emlékeztet minket-ból Allah, és néhány szolgái között 

erős kapcsolat. Ezek a kapcsolatok emléke is nagyon hasznos abban, hogy javítsák a tudat, hogy Allah. 

Sok ott az emlékeztetők arra figyelmeztetnek, Ábrahám próféta (béke legyen vele), és a családja.  

Ábrahám próféta (béke legyen vele) több ezer évvel ezelőtt élt. Ő kapta a kötelessége, hogy állapítsa 

meg, Allah, főleg a pogány országban egység. És tette a kötelességét, így az uralkodók az ország úgy 

döntött, hogy ölni, dobtak neki egy hatalmas tüzet, büntetése és adni a leckét a potenciális követői. 

Ábrahám (béke legyen vele) nem változtatta meg az utat, ő nem tárgyal akármi-val Allah, sem azokkal, 

aki meg akarta ölni őt, és ő megbízható Allah. A vonalzók alapított egy katapult, és ők megégett egy 

hatalmas tüzet, és kidobta, hogy. Az Allah javára a tűz esztergált-ba egy medence. És Ábrahám 

próféta (béke legyen vele) lett mentve. Ez nagyon katapult, és ez nagyon medence van 

Şanlıurfa/Turkiye és nyitott, hogy látogassa meg. 

Később ment a feleségével és a kis fia Mekkába, ahol senki sem élt abban az időben. Bármilyen 

forrásból, a víz nem volt. Elmentek hát oda, és el kellett hagynia, őket. Ő supplicated, hogy Allah, 

hogy ő védené a családját. Felesége benyújtott Allah, és ő ott maradt a gyermekét. Ábrahám (béke 

legyen vele) balra, és ő volt egyedül a gyermekét. Ezek már minden teljesen megbízható Allah. Egy 

ideig sétált, itt-ott-hoz talál némely víz. Aztán jött közel a gyermek, amikor látta, hogy a homok 

közelében fia, Ismáel (béke legyen vele) jelent meg a vizet. A víz volt a jutalom, hogy Allah és a válasz 

a könyörgéssel; és hogy a víz ma bőségesen zarándokok milliói. A zarándokokat, hogy a víz a saját 

hazájukban. 

Később Ábrahám (béke legyen vele) aki visszajött Mekkába alapított Kaba, Szent mecset Mekkában, 

és fia, Ismáel (béke legyen vele). Hogy a mecset egy olyan központi hely, az iszlám. Minden muszlim 

teljesítése a napi ima közben a világ szembesül a mecset; egyik oka a központi helyen, az imákat 

szabályosságára megkönnyítésére. Allah nem korlátozott hely vagy a helyen, amint azt a következő 

versben metafora: 

És Allah tartozik a Kelet és a Nyugat. Így bárhol [is], viszont, van a szembenéz-ból Allah. Allah valóban 

mindenre kiterjedő és megértés.  

(Korán: 2/115) 

Mekkában vannak sok más emlékeztetők, hogy emlékeztessen a bizalom, Ábrahám (béke legyen vele) 

és családja a Allah, és az ő szeretete és a libanoni őket. Látjuk őket a példa a tiszta és őszinte 

kapcsolat Allah és a szolgáit. Mert nem volt senki, akihez Ábrahám (béke legyen vele), és a családja 

Térkép, vagy bizonyítani semmit; és nem volt senki más, mint Allah, a kinek lehet kérni a segítséget. 

És ezer évvel később, Mekkában lakott lett. De ezek az emberek általában polytheists. És egy ilyen 

környezetben Mohamed próféta (béke legyen vele) életre A.D. 571 [113]. És neki és barátai azt látjuk, 



hogy az erős kapcsolatát Allah, és szolgái sokdimenziós példa. Minden helyen, meglátogatjuk a 

zarándoklat alatt vannak dolog, hogy ebben a tekintetben. 

Mohamed próféta (béke legyen vele) környezetben belül nehéz körülmények között született. 

Elvesztette az apját, még mielőtt született, és elvesztette az anyját, amikor 6 éves volt. Miért nem 

ment olyan iskolába; tudta, hogy sem írni, sem olvasás. De volt, hogy egy személy nagyon magas 

erkölcs. Még mielőtt messengership jött, ő beceneve, mint megbízható.  

Negyven évesen megkapta első kinyilatkoztatások Allah, keresztül a kinyilatkoztatást a Gábriel (béke 

legyen vele), egy barlangban egy hegy. Az első kinyilatkoztatás megdöbbentő hatásának ment haza 

remegett, és az érzés, nagyon hideg. Azt mondta a feleségének: "cover nekem, kiterjed majd rám!", 

és a felesége neki. Azt mondta a feleségének, hogy félt. Azt válaszolta: "Allah akarat soha nem 

szégyen Ön. Eltartás a jó kapcsolatokat ápol a rokonság; Ön viseli a terhét a gyenge; segíteni a 

szegényeknek és a szűkölködőknek; Ön szórakoztatják a vendégeket és elviselni a nehézségekkel az 

utat az igazmondás". 

Az első kinyilatkoztatás hatása volt, ő azt mondta, hogy a vele mi történt. És a felesége elvitte egy 

keresztény hozzáértő személy. Azt mondta neki, hogy mi történt. A keresztény ember azt mondta, 

hogy ez volt az ugyanebben a szellemben, hogy Mózes eljött (béke legyen vele), és szeretnék, hogy az 

idő, mikor az emberek volna pedig neki, hogy felnőjön. Mohamed próféta (béke legyen vele) kérte, 

hogy népe viszont neki. Azt mondta, igen, és hogy bárki, aki jött valami hasonló ahhoz, amit ő hozza 

már kezelt ellenséges; és ha ő lenne az életben, amíg ez a nap, majd támogatja őt erősen. 

Valóban volt egy óriási feladat. Képzeld el, 1400 évvel ezelőtt, a sivatag közepén, akik imádják a 

bálványok, ahol nincs hatékony törvény, nem megbízható végrehajtás. És hogy, és megpróbál-hoz 

elterül egy üzenetet, ami teljesen szemben a hit, a viselkedés, a gazdasági rend és a közösségi 

politikában. Ez a szinte azonos öngyilkosságot követ el. Azonban Allah azt mondta neki, hogy azt 

megvédje őt az emberiség. És valóban, hogy mégis látjuk Mohamed próféta (béke legyen vele) volt 

ügyeletes a leggyengébb és legnehezebb szakasz az iszlám, a természetes halállal halt meg. De, 

például, néhány a következő vezetői után Mohamed próféta (béke legyen vele) vesztette életét. 

A kinyilatkoztatásokban ő volt köteles bejelenteni az emberiség Allah egységét.  

A hitetlenek nem érdekel sokat a legelején. De a vers nagyon erősek voltak, voltak arról, hogy az 

istenek, hogy népét imádta nem tudták látni, hallani, létrehozni, hogy minden jó, vagy rossz. De a 

politika, a szabályok, a gazdaság abban az időben mind alapuló politeizmus. 

Majd a vezetők a mekkai kezdett keresni a módját, hogy megállítani. Felajánlották neki a pénzt, 

felajánlották neki, hogy házasodjanak össze a legszebb nők abban az időben, és felajánlották neki 

néhány vezető fejében módosítása, vagy a megállás a kinyilatkoztatás nyilatkozat. De Mohamed 

próféta (béke legyen vele) azt mondta, hogy nem lehet változtatni, vagy állítsa le az üzenet 

kézbesítési, mivel úgy gondolta, hogy volt az Allah. 

Azon, amit a vezetők, a közösségi és más hitetlenek kezdett-hoz használ erő-hoz megáll a Mohamed 

próféta (béke legyen vele) és barátai. Azokat kínozták, hogy bojkottálták, hogy megsértettem, 

megölték és azt tette, amit tudtak, hogy hagyja abba az iszlám. 



Egy bizonyos szakaszában Allah lehetővé tette a muszlimokat, hogy kivándorolni Mekkából Medina, a 

város közel 500 km-re a Mekkába. A legtöbb muzulmán emigrált, és utána, ügyelve arra, hogy ők 

emigrált biztonságosan Mohamed próféta (béke legyen vele) is kivándorolt az egyik barátja. Képzeld 

el, hogy mindketten utazott a sivatagon keresztül 1400 évvel ezelőtt, mögöttük emberek erősen 

hajlandó megölni őket. Nagy jutalmak voltak felajánl részére akárki hozna neki halott, vagy él. De 

minden alkalommal, amikor voltak, hogy megölje őt, ő mentett csodával határos módon, 

megfelelően Allah garancia.  

Medina is a hívők voltak által megtámadva a hitetlenek sokszor. De az iszlám ott nőtt a sebesség. 

Azok, akik elfogadták az iszlám között volt sok a zsidók és a keresztények, akik várható egy fontos 

messenger jön e régióból, és aki látta a messengership jeleit Mohamed próféta által mutatott utat 

(béke legyen vele) és sok csodát. Néhány évvel később, a muzulmánok túlerőben a hitetlenek 

Mekkában, és a muzulmánok meghódította a mekkai Mohamed próféta vezetés (béke legyen vele), 

anélkül, hogy minden ellenállás szemben, mivel nem volt nagy különbség a hatáskörüket. És 

Mohamed próféta (béke legyen vele) megbocsátott a hitetlenek, akik megkínozták, sértegették, 

megpróbálta megölni őt, és barátai, és aki házkutatást a tulajdonságaik.  

Gyorsan elterjedt az iszlám és Mohamed próféta (béke legyen vele) és barátai volt egy nagy név, a 

történelem és a jelenlegi. Megbízható, az Allah, és elvették a legnagyobb sikere, mint Ábrahám (béke 

legyen vele). 

Így a zarándoklat, azt látjuk, hogy az emlékeztetőket az összes ilyen is. 

Az egyik legérdekesebb dolog a zarándoklat az Arafat-ban szálláshelyén. Közel 25 km-re található 

Mekkája az Arafat nevű helyre. -A ' egy nyitott terület a sivatagban anélkül, hogy az épületeket. Azon 

a helyen tartják, hogy az a hely, ahol Ádám és Éva (békesség legyen rajtuk) találkozott először ezen a 

földön. Most minden évben egy bizonyos napi 4 vagy 5 millió ember jön össze azon a helyen; fekete, 

fehér, szegény, gazdag, öreg, fiatal...; mindenféle emberek.  

Gondolj bele, a grand-grand-grand... az első férfi és a nő találkozó, ahol találkozott a legelső szülők 

gyermekei. És ez nehéz megkülönböztetni a gazdagok a szegények; a főnök a munkavállaló... Minden 

ember visel fehér törölközők, minden nő egyszerű ruhát visel, mindenki egyszerű sátrak alatt marad. 

Nincs semmi még közel ez az esemény, a világ mint például az emberi testvériséget és a testvériség. 

Többnyire a zarándoklat levelek felejthetetlen és páratlan benyomások és érzéseit a pilgrim, a többi 

az életét. Sehol máshol a tapasztalataim szerint az ember úgy érzi, emberi testvériséget, és mint a 

zarándoklat a testvériség. 

Így a fenti, már össze az öt pillére az iszlám: A tanúvallomás, a napi imádság, rendszeres jótékonysági, 

a böjt, a zarándoklat.  

6 AZ ESZKÖZÖK FELÉ SIKER  

Az személy, aki gondos és hálás fog keresni a forrás kedvez milliárdjai adott nekünk, és azok okairól 

[114]. Majd azt fogja találni, az emberek, akik meghívni a Teremtő és irgalma, vagyis a futárok, Allah, 

mint Ábrahám, Mózes, Jézus Krisztus, Muhammad... (Béke legyen velük). És ő hallgat az üzeneteiket. 

A következő versben van néhány hívők releváns nyilatkozatai: 



"Az Úr, sőt hallottuk a hívó fél hív, hogy hit, [mondván]  

Hisznek az Úr, és mi hittünk. 

Urunk, szóval bocsásd meg bűneinket, és távolítsa el tőlünk a gaztetteit és okoz számunkra, hogy 

meghal, az igaz." 

(Korán: 3/193) 

És majd ő fogja tenni a "választás" követni a futárok, vagy nem. Így ő írja be az elérési utat, az iszlám, 

és hisz az igazság lényegét. Következésképpen ő lesz szükség, hogy jót tett, hogy ő javíthatja az Allah 

által megadott további Allah szükséges értékek tekintetében. Annál inkább ő javítja ezek az értékek a 

több ő úgy fogja érezni, Allah közelségére, a további Allah lesz elégedett vele; és Allah lesz rávenni, 

hogy elégedett-e ő kedvez ő készített igaz szolgái. Így ő eléri a valódi és tartós elégedettség, ebben a 

világban, és a továbbiakban. 

Szóval annak érdekében, hogy e cél felé halad, egyik kell törődni ezeket az értékeket, hisz az ő úr és 

az igazságot, és nem jó cselekedetek. Minden ezek tartják a fogalom "Allah szolgálatában" említett, a 

következő verset: 

Ön (egyedül), mi szolgálja; Hogy (egyedül), akkor kérjen segítséget.  

(Korán: 1/5) 

 

És nem hozta létre a jinn és az emberiség kivéve szolgálni engem. 

(Korán: 51/56) 

És ezek következményeként az isteni szeretet mint említettük, a következő versben: 

Azok, akik úgy vélik, és nem jó cselekedetek  

Számukra a jótékony biztosan hozza a szerelemről. 

(Korán: 19/96) 

És ezek eléréséhez egy szükséges egy egészséges logika, erős karakter, Allah, állhatatosság tölteni a 

szükséges erőfeszítéseket, segítségével a karok, mint a látás és a hallás, a nyilvánvaló tényt, hogy azt 

látjuk, a Teremtő és a mi tiszta kezdeti kódok üzeneteket. Ezek a következő Tanácstermében. Ezek 

bizonyos mértékig használata nélkül egy nem lehet sikeres. Van, hogy tudom, hogy mi 

megállapíthatja, hogy mi hasznát hatékonyan. Ez az egyik oka annak, miért Allah hivatkozik ezek 

számos vers a Koránban. 

6.1 LOGIKA 

(Ó, Mohamed), azt mondják,  

"Ez az én utam. Én és az én követői meghívni Allah, a megfelelő megértéséhez.  

Allah a legtöbb Glorious.  



És nem vagyok, akik mások társítani neki." 

(Korán: 12/108) 

Allah erős logika eredményezi. A logika azonban bizonyos képesítési befolyása alatt áll. Egy erős 

logika megköveteli, az előítéletek, érvelés, gondos megfigyelés és törődve az igazság megalapozott 

ismeretekre, hang karakter, erőfeszítéseket igényel. Példák a korán, ahol Allah hivatkozik a néhány 

ezek az elemek a következők: 

[Ez] egy kinyilatkoztatás a jótékony, az irgalmas.  

Egy könyv, amelynek verseket részletes egy arab korán, az emberek, akik tudják,  

Mint egy adakozó jó híreket és warner; de a legtöbb közülük elfordulni, ezért nem hallják.  

És azt mondják, "a szívünkben burkolatok, amely akkor hívnak minket, és a fülünkben süketség, és 

köztünk, és egy partíció, így működik; sőt dolgozunk." 

(Korán: 41/2-5) 

 

Arrogáns vezetők a nemzet az elnyomottak, köztük, akik hittek a megkérdezte: "Tényleg úgy gondolja, 

hogy Saleh a Hírnök-ból ura?" Azt válaszolta: "Mi valóban hisz a Jelenések könyvében, amellyel ő is 

küldött." 

Azok, akik arrogáns azt mondta: "Biztos hitetlenek az, amit hiszel." 

(Korán: 7/75-76) 

 

Az ő [nem a legjobb], aki válaszol a kétségbeesett egy, ha felhívja őt, és eltávolítja a gonosz, és teszi a 

földet az örökösök? Van egy istenség, Allah? Kicsit tükrözik! 

(Korán: 27/62) 

Ez a könyv egyéb részeiben már kifejtette, az út, és példák az érvelés szerint a korán.  

6.2 HANG KARAKTER 

A nap mikor lesz nem [bárki] ellátás vagyon, vagy a gyermekek, 

Kivéve azt, aki jön, hogy Allah tiszta szívvel 

(Korán: 26/88-89) 

 

És valóban, (O Muhammad) van egy nagy erkölcsi. 

(Korán: 68/4) 



 

Biztosan volt az Ön számára a Hírnök-ból Allah egy kiváló minta részére akárki kinek Allah, és az 

utolsó napján, és ki emlékszik Allah gyakran. 

(Korán: 33:21) 

Minden egyes személy, hogy a választott kapcsolatos hit. Ez a választás is tükrözi minden ember 

személyisége: 

Ez a világ célja, hogy egy nem erőltetett-hoz hisz vagy hinni. Mint látjuk, a következő vers, a hit a 

láthatatlan szükség: 

Ez az a könyv, amiről nem kétséges, útmutatást az igaz 

Akik hisznek a láthatatlan létrehozni imádság, és töltse ki a mi általunk nyújtott számukra, 

(Korán: 2/2-3) 

Mint látjuk, a következő versben, volt Allah akarata, ő lehetett volna mindenki csak egy homogén 

Közösség tagja: 

Volt Allah akarata, ő tette volna meg egy nemzet [Egyesült a vallás], de [ő szánt] kipróbálni, amit ő 

adott neked; így verseny [minden] jó. Allah, a visszatérés minden együtt, és ő majd tájékoztatni fogja 

illetően, amelyek felett használt különböznek. 

(Korán: 5/48) 

Környezetünk, a látható és a láthatatlan és a fogyatékosság, hogy fogja meg, és a láthatatlan, de 

minden egyes személy saját meggyőződés, vagy a hitetlenség, a karakter és értékek, valamint a saját 

logikája szerint alakítani. Ily módon, mi vezetett objektíve csak a kik és mik vagyunk, nélkül lét 

erőltetett. Például hála nincs összhangban a kedvez a világegyetem, majd a nem gondolkodás ez 

honnan származott. És aki igazán törődik hála nehézséget nem köszönetet mondtok, ezeket a kedvez. 

És ha ő nem Köszönöm, talán azt fogja érezni boldogtalan [115]. Tehát a logika van természetesen, a 

nyomás, a mi személyiségek [116] . 

Ezért az iszlám, a szabadságot, hogy válassza ki egy saját hit nagyon fontos. Vannak egyértelmű 

utalások, ezt a következő verset: 

A vallás nem kényszer kell lennie.  

A helyes utat a rossz kitűnik vált.  

Így akárki elutasít rossz és hisz-ban Allah megragadta a legmegbízhatóbb kapaszkodóoszlopot nincs 

szünet, benne.  

És Allah tárgyaláson, és annak tudatában. 

(Korán: 2/256) 

 



Valóban mi vezetett neki az utat, hogy hálás, hogy ő vagy ő hálátlan.  

(Korán: 76/3) 

 

És azt mondják, az az igazság, az Úr, így aki végrendelet hadd hiszem; és aki végrendelet hinni." 

(Korán: 18/29) 

 

Azt mondják, "O az emberiség, az igazság jött veled az Úr, aki irányított csak irányíthatja a [előnyeit] a 

lelkét, és aki tévútra megy csak megy tévútra [megsértése] ellen. És nem vagyok, mint te egy 

igazgató." 

(Korán: 10/108) 

Sok esetben a hitetlen nem hinné, még akkor is, ha látta, hogy látható csodák; hacsak nem kénytelen 

hinni. De ha egy arra kényszerülnek, hogy hiszem, ez lenne a valódi hit, sem az igazság őszinte 

elismerését. Újra a múltban is azt mutatja, hogy még akkor is, ha látható csodák, egy személy nem 

fogod elhinni, ha ő nem alkalmas, a személyiség, hisz, vagy Allah [117]el kell fogadniuk. A következő 

verset erre utal: 

És még akkor is, ha már küldtünk le őket az angyalok [üzenet], és a halott beszélt őket [ez] és 

gyűltünk össze minden [létrehozott] dolog, nem akarták elhinni a kivéve, ha Allah kell majd. De a 

legtöbb közülük, [a], tudatlan. 

(Korán: 6/111) 

Csodák növekszik az ember felelőssége, míg nem érintő sokkal a hit. 

6.3 ALLAH SEGÍT 

Nincs Allah elegendő a szolga? 

(Korán: 39/36) 

 

"És az én-m siker nem, de Allah.  

Rá kell hivatkozni, és vele vissza." 

(Korán: 11/88) 

 

De Allah a protector 

És ő a legjobb segítő. 

(Korán: 3/150) 



Allah segít fontos mind a hívők és hitetlenek. A hívők szükség van rá, úgy, hogy a hit egy igazi 

meggyőződés, hogy ők lehet tartani, hogy lehet, hogy elfogadható az Allah, és, hogy lehet nem jó 

cselekedetek által Allah elfogadhatók. És a hitetlenek szükség van rá, hogy lehet irányítani az utat az 

iszlám. És annak érdekében, hogy élni Allah segít, mindkettő van, hogy bizonyos egyetemes és isteni 

értékeket, Allah által. 

Mint látjuk, a következő versben, a jó cselekedetek segítsen hivatkozhatnak az irgalom-ból Allah: 

Sőt irgalom-ból Allah, közel a jó rajt. 

(Korán: 7/56) 

Mint egy emberi lény a célunk, és feladata nagy. De mi van a hiányosságokat. Például a tudás 

korlátozódik: egyik tud valami évtizedeken keresztül egy bizonyos módon, és akkor érzékeli, hogy 

egyértelműen helytelen volt. Akkor, hogyan remélhetjük, hogy a hit és a jó cselekedetek sikeres? 

Másrészt bármit is teszünk, hogy Allah, mi vidám fizet ő kedvez, amelyek túl sok és túl nagy. Azonban 

nehéz, igyekszünk legjobb tudásunk, előfordulhat, hogy hibázunk, és ott mindig a veszélye, hogy 

sikertelen és a következményei a nagy. Ezért van, hogy kockázat kezelésére is. Hogyan tudjuk kezelni? 

Az alapvető módja, sikeres, a hit és a jó cselekedetek, és a fent említett kockázatkezelési a bizalom az 

Allah, a segítségét kérni, és kövesse a kegyelem. Az ő segítségével a jó szándék és az őszinteség Allah 

lehet javítani, és elfogadható lehet.  

Allah tanít minket a következő vers, hogy a legnagyobb akadálya, hogy május megakadályoz 

bennünket abban, hogy a segítséget kér a gőg, és alázat szükségünk, hogy megfelelően lehet kérni a 

segítséget: 

Kérjenek segítséget, a türelem és az ima, és valóban,-a ' bonyolult-kivéve a alázatosan engedelmes 

[Allah]. 

(Korán: 2: 45) 

A korán a legelején van egy fejezet az úgynevezett "Megnyitása". Ebben a fejezetben egy különleges 

imát, adott nekünk Allah. Ez a fejezet közepén van ez a vers: 

"Mi szolgálja, és hogy kérjen segítséget." 

(Korán: 1/5) 

Ez a fejezet, és ezért ez a vers birtokol-hoz lenni elmondott sokszor minden nap-a muszlim, még a 

legjobban informáltak. Tehát-a ' fontos, hogy az életünk során Allah segítséget kérni.  

Egyszer a Mohamed próféta (béke legyen vele) azt mondta, a barátai, hogy senki sem egyedül tettei 

valaha rávenni, hogy adja meg a paradicsom. Azt mondta, "Nem is neked, Ó Hírnök-ból Allah?" Azt 

mondta, "nem, nem is nekem, kivéve, ha Allah, zuhanyok nekem a kegyelmét. Így próbálja meg közel 

a tökéletesség. És senki sem kell a halál; ő az egyik csinál jó tettei, így ő fog tenni, hogy, vagy csinál 

rossz tehát ő bűnbánatot. "   [118]  

Allah segítséget kér az nagyon velejárója, hogy nekünk, nagyon természetes és nagyon logikus. 

Tegyük fel, hogy a zárolt, egy olyan helyen, ahol nincs élelem, nem iszik és nincs fény. Meg kell, hogy 



sürgősen, de nem tudom, hogy van valaki kívülről. Így még akkor is, ha nem tudod, hogy van valaki, 

azon kívül, akkor segítséget hívni.  

Tehát minden esetben van ahhoz, hogy sikeres az igazság segítséget kérni.  

És ahogy mondta, a következő versben, Allah közelében; és azt ígéri, hogy mi őszinte könyörgéssel 

válaszolni: 

És amikor szolgáim kérni, (O Muhammad), rólam,  

Valóban közel vagyok.  

Válaszol a kérvényező meghívási kéri nekem. Tehát hadd válaszoljon nekem (az engedelmesség), és 

higgyenek énbennem, hogy ők is [helyesen] vezetett.  

(Korán: 2/186) 

Ezért az elfogadás és a segítség-ból Allah fontos követelmények sikeres. Ezek azok, akik egy bizonyos 

fokú őszinteség, az alázat, a hála és a pozitív képesítés említi a korán közelében. Azonban ezek nem 

éri el, bizonyos emberek, mint azok, akik nem ok, vagy az emberek, akik saját rövid távú vágyai 

ellenőrzése alatt, ahogyan az a következő: 

És nincs egy lélek, hisz kivéve engedély-ból Allah, és ő lesz hely mocsok azokra, akik nem fogja 

használni az oka.  

(Korán: 10/100) 

 

De azok, akik [szándékosan] megnyitja a mellüket, hogy a hitetlenség, rájuk harag-ból Allah, és nekik 

van egy nagy büntetés; 

Azért, mert azok kedvelik a világi élet, mint a továbbiakban, és hogy Allah nem útmutató a hiteltelen 

ember. 

(Korán: 16/106-107) 

Míg egy személy rövid távú vágyai befolyása alatt áll, és soha nem kéri a segítségével-ból Allah, az 

igazság, nincs rá számára jelek, sem a figyelmeztetések. Ez azért van, mert a hit az, nem csak egy 

anyag-ból logika, hanem az igazságosság, a hála, a gondossággal, a látás kérdése... Van egy hivatkozás, 

hogy ezt a tényt a következő verset: 

Jelek és a figyelmeztetések nem kihasználni azokat az embereket, akik nem hisznek. 

(Korán: 10/101) 

 

O az emberiség, az igazságtalanság ez ellen csak magatokra, [hogy csupán] világi élet élvezetét.  

Aztán nekünk van visszatért,  



És arról, hogy a mi hozzászokott csinál. 

(Korán: 10/23) 

Senki nem kell elveszíteni a reményt az Allah, mindannyian a bűnöket és hibákat. Senki sem kell 

bizonyos, a negatív dolgokat, hogy neki ellen. A muszlim el kell fogadnia a közel way, úgy, hogy az 

eredmény lehet kedvező. Van egy hivatkozás, hogy ezek a tények, a következő verset: 

"Sőt, senki sem kétségbeesik mentességet Allah, kivéve a hiteltelen ember." 

(Korán: 12/87) 

 

Aztán tett ők megtapint biztosít-ból Allah terv? De senki sem érzi, biztonságos, Allah tervtől, kivéve a 

vesztes ember.  

(Korán: 7/99) 

Ezért mindenkinek meg kell az állam a kérdezés a segítséget. 

6.4 ERŐFESZÍTÉSEINKET, & KITARTÁS  

Van, hogy feladja örömeit rövid távon, és alacsony szintű célok és a vágyak túl a jogos szinten, annak 

érdekében, hogy állandó teljes elégedettség és a magas szintű és hosszú távú célok. A muszlim 

birtokol-hoz Nyomdokvíz megjelöl, amikor még sötét, alvás helyett, annak érdekében, hogy együtt ő 

Úr. Van, hogy része a pénz a rászorulóknak, hogy ő is kap a öröm-ból Allah. Ő birtokol tartózkodjanak 

alkoholt, úgy, hogy ő is engedelmeskedik Allah, és úgy, hogy ő lehet tartani az egészsége. Azonban a 

rövid távú örömök és fájdalmak át, és a hosszú távon nagyobb gól születik, ha nem vagyunk elég 

erősek. Ebből a célból ki kell tölteni az erőfeszítéseket, és így mi lehet javítani magunkat képesítések, 

hogy Allah szereti. Továbbra is ezen az úton kell türelem és kitartás, mert néha a konfliktus a rövid és 

hosszú távú tevékenységeket fájhat a rövid távon. Ez szerepel a következő verset: 

És kitartó   [119] , mert valóban, Allah nem enged-hoz elveszve lenni-a jutalom az, aki nem jó.  

(Korán: 11/115) 

Jó hír az, hogy az emberi lények csak szükséges erőfeszítéseket, hogy tudják tölteni. Allah a Koránban 

azt mondja: 

Allah nem terheli a lélek kapacitásánál. 

(Korán: 2/286) 

Így például, míg valaki nem rendelkezik elég pénzt, hogy megy a zarándoklat, hogy ez nem egy bűn 

neki, hogy nem a zarándoklat megy. Így emberek van nem ellenérv Allah követelményei nem csinál, 

bár tudták, hogy. 

És bármilyen emberi lények megfelelően Allah végül hasznos számukra. Allah a következőket mondja: 

Allah szándékozik részére, könnyű, és nem áll szándékában az Ön nehézségeket.  



(Korán: 2/185) 

Másrészt mi erőfeszítéseket kell őszinte. Is erőfeszítéseket kell, azzal a céllal, szerzés a öröm-ból Allah, 

nem mutat-hoz másikak. A következő verset, Allah mondja ezt a tényt: 

Igen, jaj azoknak, akik imádkozni, [de] akik meggondolatlan az imádságot;  

Azok, akik Térkép, és elutasítja, hogy segítsen a rászorulókon. 

(Korán: 107/4-7) 

 

Valóban a képmutatók lesz, a legalacsonyabb mélyén a tüzet, és soha nem fogja megtalálni őket egy 

segítő.  

(Korán: 4/145) 

 

Azt mondják, 

"Valóban, imám, a szertartások az áldozat, az én-m élet és a halál vagy az Allah a világok ura."  

(Korán: 6/162) 

6.5 MÁS KAROK  

A másik oldalon Allah adott nekünk egyes karok, mint látta, tárgyaláson, megértése, ismerete, 

gondolkodás, emlékezés, tanulás, és így tovább. Ezek segítségével jobb döntéseket. Van, hogy ezeket 

a hatásköröket, hogy Allah bízott ránk jó célra használjuk fel. Például ha megnéz Allah kedvez 

milliárdjai, de nem tudom, hogy a forrás, akkor mi is elvesztegetett látás és a gondolkodás 

képességeinket. 

6.6 NYILVÁNVALÓ TÉNYEK  

Vannak sok jel az egek és a föld, amely azokat továbbítja; még hogy nem fizet a figyelmet rájuk! 

(Korán: 12/105)  

 

[Azt mondják], "a feljegyzés olvasható. Csak elegendő egy magát ezen a napon, mint könyvelő." 

(Korán: 17/14) 

 

És ő már öntött a föld szilárdan meg hegyek, nehogy elterelési veled, és [történt], folyók és az utak, 

hogy Ön is vezetett, és tereptárgyak.  

És a csillag [is] vezetett. 



(Korán: 15/16-16) 

 

Ezen a napon Allah fizesse vissza nekik teljes egészében a jogos jutalmat, és tudni fogják, hogy Allah a 

nyilvánvaló igazságot. 

(Korán: 24/25) 

 

Szóval támaszkodnak Allah;  

Valóban te meg a nyilvánvaló igazságot. 

(Korán: 27/79) 

Is Allah hozott létre, nyilvánvaló tényt, hogy tudassa velünk, mi a helyes és mi a baj. Például az 

iskolákban tanulmányozzuk különböző tudományok ahhoz, hogy részesüljenek a tényeket. Például a 

csillagok bámulását találjuk meg az irányt, ahol szükségünk van-hoz halad.  

Emellett Allah tisztázni az üzenetek néhány nyilvánvaló tényeket, a keret, amelyben vagyunk.  

Köztük van néhány nyilvánvaló tény, hogy mindenki egyetért. Például a tűz, vagy egy hely, mint a 

fene, nem kívánatos, hogy egy emberi lény.  

A jelenlegi világ, itt vannak a tények, amelyek úgy tűnik, hogy nyilvánvaló mindenki számára minden 

időben. Például a tények, a környezetünkben, hogy mutassa meg nekünk a mi teremtő kedvez lehet 

nyilvánvaló néhány, és nem annyira nyilvánvaló, mint, vagy még akkor is nyilvánvalóan rossz, mások 

számára. A különbség oka lehet, hogy mint az emberi lények, egyes esetekben már hiányosságok a 

döntéshozatali folyamatok, vagy néhány esetben mi blokkolhatja a döntéshozatali folyamatok miatt 

rövid távon vágyainkat. 

Azonban ha mindenki szembe a nyilvánvaló jel-ból Allah a túlvilágon következményeit, megérti, hogy 

voltak nyilvánvaló mindenki számára minden időben. Úgy kell értelmezni, mint magyarázott a 

következő versben, hogy Allah nem játszott a játék; azonban azok, akik elutasították őket nem tudták 

látni őket bizonyos okok miatt:  

És nem készítünk, az ég és a föld, és hogy közöttük, a játék.  

(Korán: 44/38) 

Ez a következtetés a hívő. A hitetlenek azonban még zavaros lesz, míg ők tanúja az igazság, a 

továbbiakban a korán azt mondta: 

És aki vak [élet] lesz a továbbiakban vak és több tévútra módon.  

(Korán: 17/72) 

6.7 A TEREMTŐ ÜZENETEI 



És azt mondják "dicséret Allah, aki vezetett minket, hogy ezt; és mi lenne soha nem zajlottak ha Allah 

nem irányított minket. Minden bizonnyal a hírnökök a mi Urunk eljött az igazság." 

(Korán: 7/43) 

Értünk tudás, célok, irányelvek, emlékeztetőket tartalmazó üzenetek jönnek hozzánk a mi alkotó. 

Ezek kritikus siker. Ezért fontos, olvasni, megérteni és követni őket, annak érdekében, hogy sikeres 

legyen. 

6.8 A KEZDETI KÓDOK 

Az emberi lét az megkülönböztethető más lények, mint a kövek, növények vagy állatok. Van 

engedélyezve, a keresés a jó, hogy szerintem, és kapott egy speciális tudat.  

Ember nem fáradt könyörögve az [dolog] jó, de ha gonosz megérinti őt, ő is reménytelen és 

kétségbeesett. 

(Korán: 41/49) 

Is mélyen minden emberi lény van hit Allah nyomai, említi a korán:  

És [ezt] amikor az Úr volt a gyermek Ádám a derekukat azok leszármazottai, és tette őket bizonyságot 

magukat, azt [mondván], "nem vagyok a úr?" Azt mondta: "Igen, mi is bizonyságot." [Ez] nehogy kell 

mondani azon a napon, a feltámadás, "Valóban, mi volt ennek tudatában."  

(Korán: 7/172) 

És következő versekben leírtak aki megtisztítja a lelkét, a mesterséges szennyező akarat hatékonnyá 

tesz-a tiszta lényege a lelkét, és sikerülni fog: 

[Káromkodás] a lélek, és ő aki arányos, és  

És ihletett [a megkülönböztetéssel] a gonoszság, és az igazság  

Pernyertes lett, aki tisztítja  

És ő nem sikerült, aki megérint [a korrupció].  

(Korán: 91/7-10) 

7 KÖVETKEZTETÉS  

Szóval a korán jelek segítségével arra következtetni, hogy az iszlám szól: 

1. Szeretnek, Allah, a mi alkotó, a mi Urunk és a szerető Allah:  

Ő [120] szereti őket, és szeretik őt.  

(Korán: 5/54) 

2. Allah által vezetett:  



Amely Allah idegenvezetők, akik folytatni örömét a módját, a béke és kihozza őket a darknesses , a 

fény az ő engedélyével, és vezeti őket, hogy egy egyenes út.  

(Korán: 5/16) 

3. Allah jeleit az érvelés:  

Azt mutatja meg, a jelek, hogy lehet, hogy ok.  

(Korán: 2/73) 

4. Hinni Allah: 

Hisznek az Allah és a Messenger, és a könyv, hogy ő küldte a Messenger és a Szentírás, amely le előtt 

küldött.  

(Korán: 4/136) 

5. Allah bízva: 

Allah legyen benne a hívők. 

(Korán: 3/160)  

6. Eszébe jutott, Allah & 

7. Allah megköszönve:  

Ezért Emlékezz rám, én emlékszem, és köszönd meg, és nem lehet hálátlan, hogy én.  

(Korán: 2/152) 

8. Allah könyörögve: 

Azt mondják "Allah segítségül hívja vagy hívja fel a jótékony. Bármelyik [név] hívja, hozzá tartozik a 

legjobb neveket. " 

(Korán: 17/110) 

9. Allah segítséget kér: 

Kérjenek segítséget, a türelem és az ima, és valóban,-a ' bonyolult-kivéve a alázatosan engedelmes 

[Allah].  

(Korán: 2: 45) 

10. Ügyelve, Allah: 

És vigyázz, Allah, lehet sikeres.  

(Korán: 2/189) 

11. Hogy őszinte Allah &  



12. Kapaszkodva Allah:  

Kivéve azokat, akik bűnbánatot tartanak, helyes maguk, tartani a gyors Allah, és őszinte a vallás Allah 

azok számára lesz a hívők. És Allah fog adni a hívők egy nagy jutalom.  

(Korán: 4/146) 

13. Allah szolgál: 

És nem hozta létre a jinn és az emberiség kivéve szolgálni engem.  

(Korán: 51/56) 

14. Engedelmeskedik Allah: 

Azt mondják, "Allah és a Hírnök engedelmeskedni."  

(Korán: 3/32) 

15. Allah jócselekedetekbe:  

És jót; sőt Allah szereti a jó rajt.  

(Korán: 2/195) 

16. Allah él & 

17. Allah meghalni:  

Azt mondják, "valóban, imám, a szertartások az áldozat, az én-m élet és a halál az Allah a világok 

ura."  

( Korán : 6/162)  

18. Allah benyújtása:  

Ha az Úr azt mondta neki, "Küldés", azt mondta, "Én be, hogy a Lord of the worlds."  

(Korán: 2/131) 

19. Kitartó, Allah keresztül: 

És légy türelmes, és a türelem nem, de Allah. 

(Korán: 16/127) 

20. Kitartó, Allah: 

És az Úr Légy türelmes. 

(Korán: 74/7) 

21. Tartozó Allah: 



Aki, ha katasztrófa sztrájkok őket, azt mondják, "valóban tartozunk, hogy Allah, és valóban neki 

visszatérünk."  

(Korán: 2/156)  

22. Allah, hogy: 

Biztosan Allah van-azok, akik óvakodnia (gonosz), és azok, akik nem jó.  

(Korán: 16/128) 

23. Egyetértve Allah: 

És aki teljesíti, amit szövetséget, Allah, ő fogja ajándékozni neki egy nagy jutalom. 

(Korán: 48/10) 

24. Hogy igaz, hogy Allah: 

Ha ők voltak, igaz, hogy Allah, nekik jobb lenne. 

(Korán: 47/21)  

25. Allah elérése: 

A visszatérés a (minden) van-hoz Allah. 

(Korán: 5/48) 

26. Kedves Allah & 

27. Hogy elégedett Allah:  

Allah, hogy elégedett őket, és vele. Ez a nagy siker. 

(Korán: 5/119) 

28. Allah hogy megteljen:  

(Igaz lélek azt mondják:) 

"O teljesen elégedett lélek! 

Térjen vissza az Úr, well-pleased és kellemes [neki],  

És adja meg a [igaz] szolgáim közé  

És adja meg a paradicsom."  

(Korán: 89/27-30) 

29. Allah.  

8 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  



 

8.1 FÉRFIAK ÉS NŐK EGYENLŐ AZ ISZLÁM? 

O az emberiség, valóban hoztunk létre, a férfi és női és tette meg a népek és a törzsek, hogy Ön is 

tudja, egy másik.  

Sőt, legnemesebb, Allah szemében az a legnagyobb igaz rád.  

Sőt Allah ismerve, és Acquainted.  

(Korán: 49/13) 

A férfiak és a nők is ugyanabban az iszlámban. Igaz nő lehet, hogy a magasabb szintű Allah szemében, 

mint egy ember, aki nem óvatos a kötelességét, hogy Allah. A következő vers, néhány példa ezzel 

kapcsolatban: 

Valóban a muzulmán férfiak és muzulmán nők, a hívő férfiak és a hívő nők, az engedelmes ember, és 

engedelmes nők, igaz a férfiak és igaz a nők, a beteg férfiak és beteg nők, alázatos férfiak és szerény 

nők, jótékonysági férfiak és jótékonysági nők, a koplalás férfiak és éhgyomri nők, a férfiak, akik a 

magán részek és a nők, akik így, és a férfi, aki emlékszik Allah gyakran, és a nők, akik így tesznek értük 

Allah készített, a megbocsátás és egy nagy jutalom.  

(Korán: 33/35) 

 

És az Úr válaszolt nekik, "soha nem azt lehetővé teszi, hogy elveszett a munka [] munkavállaló 

közöttetek, akár férfi vagy nő; van egy másik. Így azok, akik emigrált vagy voltak kilakoltatták 

otthonából, vagy károsodtak az ok vagy harcolt vagy elpusztított akarat biztosan eltávolít őket 

gaztetteit, és biztosan elismerem őket a kertek alatt melyik folyók áramlását jutalmul Allahtól, és 

Allah vele a legjobb jutalom. "  

(Korán: 3/195) 

 

A hívő férfiak és a hívő nők szövetségesek, az egy másik. Ők parancsolja, mi a helyes és megtiltom, 

hogy mi a baj és imádság megállapítása és ad rendszeres jótékonysági és engedelmeskedni, és az. Az 

Allah irgalmazz őket. Sőt Allah magasztos erő és bölcs.  

 

(Korán: 9/71) 

 

A férfiak egy részét azok elérték, és a nők egy részét mi is szerzett. 

(Korán: 4/32) 

 



Ó te, aki úgy gondolta, nincs jogszerű, hogy örökölje a nők által kényszer. És ne nehézséget számukra 

annak érdekében, hogy [vissza] része, amit adott nekik ha vállalják, hogy világossá erkölcstelenség. És 

velük együtt élni a kedvesség. Ha nem tetszik nekik - talán nem tetszik a dolog, és Allah teszi, ott sok 

jó.  

(Korán: 4/19) 

Allah szemében fölény szerint az igazság, nem pedig a nemi vagy vagyon. Mária és a fáraó felesége 

(békesség legyen rajtuk) akik már említettük, a korán, hogy példa foglalják el a magasabb fok, Allah, 

ha összehasonlítjuk a sok ember szemében. Az alábbi versek fontosak ebben a tekintetben:  

És Allah bemutatja egy példa-azok, akik úgy gondolják: a feleség a fáraó, amikor azt mondta, "az én 

Uram, Ön közelében a paradicsomban házat építeni nekem és megment én-ból fáraó és tettei és 

megment én-ból törvényszegés emberek."  

És [példa] Mária, Dóra, lánya, aki őrzött lány chastity, így mi ott felrobbantotta az angyal, és hittek az 

ő úr és a Szentírás szavait, és áhítattal engedelmes volt. 

(Korán: 66/11-12) 

Az iszlámban, hogy Allah szolga az identitás legfontosabb eleme. Így a nemek közötti nem tekinthető 

fenti a tulajdonsága, hogy Allah szolgája. Iszlám vet fel a nő, attól, hogy a mértékben, a hogy, hogy 

létezik bizonyos célok belül a terv készítője szerint véletlen következménye. Ilyen egy lény ő jogosult 

bizonyos körülmények között a szerető és a szeretett egy, a teremtő, és hozzon létre a béke a földön.  

Újra a nők és a férfiak egy egészet képez a következő versben: 

És ő jelei az, hogy ő alkotta meg tőletek cimborák, hogy előfordulhat a nyugalom és ő, a szeretet és 

az irgalom között helyezkedik el. Valóban, hogy vannak jelek, egy ember, aki ad gondoltam. 

(Korán: 30/21) 

Iszlám kapcsolatos még egyszer Mohamed próféta (béke legyen vele) 14 évszázadokkal ezelőtt 

átalakult a nők attól, hogy a tranzakciók a szexuális vágyak, hogy szégyellem, hogy aki van méltóságot 

és identitás rendelkező személyek emberi jogait és kötelezettségeit az emberek tárgyak.  

A jogok és a követelmények, a nők és a férfiak is ugyanazok. Például a gazdagság és a testületek a nők 

és a férfiak a jogi védelem; a nők és a férfiak kell lenniük, még akkor is ha ez lehet olcsó férfi vagy nő 

néhány millió dollárt; a nők és a férfiak, hogy kelj fel minden nap napkelte előtt, a reggeli ima...  

Mind a férfiak és a nők is pozíciókkal legmagasabb, említi a korán Queen Saba példával:  

(A Sába királynője) mondta, O is kiemelkedő, tanácsot adni nekem, az én ügyem. Nem kíván dönteni 

kérdése, amíg a tanú, [a] nekem.  

Azt mondták, mi férfiak erejét és nagy katonai erő, de a parancs a tiéd, így látja, milyen parancsot.  

(Korán: 27/32-33) 



Iszlám felismeri identitását, és bizonyos más jellegét meghatározza-ból mindegyik nem is. Az iszlám 

nem utasítja el a nők speciális attribútumok. Ezért, vannak némely helyzet hol vannak a 

követelmények, a nők és a férfiak közötti különbségek.  

Az eltérések némelyike úgy tűnik, hogy előnyösebb a nők számára. Például egy család megélhetését, 

az embereken; a nők lehet imádkozni, a lakások vagy irodák, és nem kell menni a mecset.  

Is a háború ideje általában a férfiak kötelesek részt venni a háborúban. 

Az iszlám megköveteli az ember szigorú fegyelmet, amely láthatjuk a házasságtörés, az alkohol és a 

felelősséget a család követelmény szigorú tilalma. Iszlám ezért nagyon hasznos, minden nő, aki azt 

akarja, hogy van egy rendszeres, a békés és a kiszámítható élet. 

Ma férfiak, nők, gyermekek általában megtagadja sok a természetes szempontok. Iszlám védi 

mindannyiuk szerint határozott tulajdonságaikat. Az iszlám egy olyan rendszer. Az iszlámban férfiak, 

nők és gyermekek, mint a részek, a tervezett szervezet befejezése egy másik, sok szempontból. 

Néhány erőssége Mégse mások gyengeségeit. És ezeknek köszönhetően azok is párok és családok 

számára. 

Egyes nemek tekintetében a család feladatai kell ismerni, hogy a férfiak, a nők és a gyermekek lehet, 

hogy boldogabb és egészségesebb.  

A család, a gyermekek és anyák ártott általános életmódot, hogy az iszlám intézkedések hiánya miatt. 

Így, ahogy ma leginkább a nők arra ösztönzik, hogy legyen, mint a férfiak, látjuk sok szomorú helyzet 

mint a kis gyermekek sírás minden reggel amikor hagyták a bölcsőde; vagy a gyerek jön haza, anélkül, 

hogy bárki, hogy ott mindaddig, amíg késő éjszaka; sok-sok hatásukkal, pszichológiai, gazdaságos... 

problémák, mindenki számára.  

Is ma domináns férfi nyugati kultúra inspirál férfiak és nők közötti rövid távú, a felületes és a szabad 

kapcsolatok. Tehát mindkét nemben általában megfosztotta a hosszú távú, mély és meleg 

kapcsolatok. Sok ember láthatja ezt a helyzetet, mint előnyös, mivel hozzá annyi nő, mint kívánják, 

miközben nagyon korlátozott felelősségét az ebből következő terhesség és a gyermekek. Mivel a nők 

érzékenyebbek a meleg, hosszú távon, és mély érzelmek; és mivel az anyák és gyermekeik közötti 

szorosabb kapcsolat a legnagyobb kárt a ez az életmód nőkkel szemben. Miatt az életmód, az 

emberek válnak, és úgy érzi, inkább magányos mint olyan kapcsolatokat nem felelhetnek meg emberi 

szükségletek. Ismét egy életmód, mert vannak sok gyerek, akik nem élnek együtt a szülők, vagy akik 

soha nem tudják az anyák és apák, annak ellenére, hogy életben. Vannak sok más problémák 

merülnek fel, az életmód, az iszlám intézkedések hiánya miatt. 

Lényegében ezek a problémák is kapcsolódik a hiteltelen, hogy a megközelítés tagadja a teremtő, aki 

fenntartja az összes egységét. Tehát amikor mindent látott, mint izolált egymással, anélkül, hogy 

bármilyen összefüggés semmit, társadalmi következményei lesznek többnyire negatív, mint látható a 

fenti példák [121] . 

Ezért a teljes rendszeres az iszlám tekintetében nemben tartalmaznak alapvető előnye a nők. Talán 

ez az egyik oka a nők, akik úgy döntenek az iszlám sok országban, összehasonlítva a férfiak, akik úgy 

döntenek az iszlám száma nagyobb száma. 



Másrészt a korán vannak bizonyos helyzetekben, amelyeket néhány ember, mint a kevésbé előnyös a 

nők, annak ellenére, hogy sok tekintetben a nők és a társadalom egyaránt előnyös. Ezek a kivételek a 

következők:-a követelmény, hogy fedezze a test nagyobb részét a nők mint a férfiak. -A feltételes 

engedélyt a férfiak, hogy legfeljebb négy nő feleségül. -Bizonyos esetekben az örökség nagyobb 

gazdagság, férfi egyes nők képest. -A helyettesítő egy férfi tanú a két nők tanú-jogi helyzetekben 

kapcsolatos adósság. 

Az különösen az a kérdés, hogy a nők hátrányos keresni kérdések tartoznak, mi fogja tisztázni azokat 

röviden a következő részei: 

8.1.1 EGYES RÉSZEI A TEST, AMELY 

És mondd a hívő nőknek, hogy csökken [mintegy] a látás és a gárda saját alkatrész, és ne tegye ki a 

díszítésre kivételével, amelyeket [feltétlenül] úgy tűnik, annak, és csavarja [egy részének] saját fej 

magában több mint a mellüket, és ne tegye ki a dísztárgy, kivéve, hogy a férjük, atyáik, a férjek atyák, 

fiaik, a férjük fiainak, a testvérek, a testvérek fiai, hogy nővére fia, azok a nők, hogy melyik a jobb 

kezét, vagy azok férfi kísérők, nem fizikai vágy, vagy a gyerekek, akik még nincsenek tisztában a saját 

szempontjait a nők. És hagyd, hogy nem bélyeg a lábát, hogy mit titkolni, azok dísztárgyak. És viszont, 

hogy Allah, a bűnbánat, mindannyian, O hívő, hogy akkor lehet sikeres.  

(Korán: 24/31) 

 

O próféta mond a felesége és a lánya, és a hívőknek, hogy át magukat [rész] a felsőruházat lehoz nők. 

Ez több megfelelő, hogy ismert lesz, és nem lehet visszaélni. Pedig valaha is Allah Megbocsátó és 

irgalmas.  

(Korán: 33/59) 

A nők és a férfiak kell terjednie bizonyos részein a testük. De a nők fedezi a haj [122], míg a férfiak 

nem. Ez lehet, hogy vannak nők, akik jelenjen meg a természeti szépségek, a minden vágyait és ellen 

néhány ember, akik szeretnék több hozzáférése van a gyönyörű nők maguk körül vágyait.  

Összefoglaljuk lehet ezen intézkedés okait - Allah tudja a legjobban a-következők: 

Először is az iszlámban, egyet kell koncentrálni először Allah helyett házasságon kívül nemi vágyak.  

Másodszor meg kell hogy felett a saját rövid távú vágyai. Egy olyan társadalomban, amely tele van a 

kísértés, a férfiak és a nők; egy olyan társadalomban, ahol emberek koncentrálni, élvezve a túlzott 

szexuális örömök, a vagyon, a státusz; senki nem lehet boldog. Mert egy ilyen társadalomban, egy 

átlagos ember lelke is fel kell osztani számos részén futó után sok különböző vágyak, mint egy 

személy, akinek a szervek hozzák-e egymástól.  

Harmadszor egy olyan társadalomban, ahol az emberek úgy csábító, mind a férfiak és a nők általában 

több felé csalás vagy nem-hoz megnősül. A kapcsolatok között a feleség és a férj erejét kevesebb lesz. 

Egy ilyen környezetben nem lesz kevesebb gyermeket, és a gyermek lesz több kockázatot, miután 

elvált szülők vagy nem anyák vagy nem apa, vagy nem a szülők egyáltalán. Következésképpen nem 



lesz további használata, a kábítószer, a további bűncselekmények, a népesség elöregedése és a sok 

más probléma.  

Másrészt egy olyan társadalomban, ahol nem ezeket az intézkedéseket fog történni több szexuális 

bűncselekmények ellen mindkét nemben. 

De a nők, akik viselnek, szerényen, az iszlám előírt ad egy üzenetet, hogy mindenki, miért fontos a 

hosszú távú célok, az iszlám, hogy fontos a család és a gyermekek. 

Feltehető a kérdés "Miért nők további követelményei ebben a tekintetben, mint a férfiak?" A 

kutatások tekintetében szexuális érzések, a férfiak sokkal érzékenyebbek a látás, és nők sokkal 

érzékenyebbek a személyes funkciók, mint a szag   [123]. És mint látjuk, a széles elterül a 

kizsákmányolás nőies szépségeit, a nők sok reklám,-a ' nyilvánvaló, hogy a nők esetében nagyobb a 

befolyása a megjelenés, mint a férfiak [124]. Ezért, bár a férfiak is, bizonyos részein a testük 

fedezésére, nők átfogóbb intézkedések vonatkoznak e tekintetben. 

Vannak eltérések a muzulmán nők ruhát módon. Néhány nem viselnek hidzsáb [125]. Az ilyen nők 

többsége elfogadni, hogy nem kell viselni a bűn. Ők is várta, hogy Allah bocsánatot. Néhányan 

közülük is kell értelmezése téves hogy kiterjed a haj ez nem feltétlenül szükséges. 

A legtöbb gyakorló muszlim nők viselni az általános követelmények szerint a fenti magyarázat. 

Néhány muszlim nők viselni, csak a szemük látott, vagy ha így semmi testüket látott egyáltalán. Lehet, 

hogy néha miatt a közösségi kultúra. Ez is lehet, mert egy értelmezése a következő versben oly 

módon, hogy minden muszlim nők: 

O akik hittek, ne adjon meg a próféta, az étkezés, lakás nélkül váró készségét, kivéve ha 

engedélyezett. De ha várunk, majd adja meg; és ha már megette, eloszlassa nélkül törekszik, hogy a 

beszélgetés maradjon. Valóban, hogy [viselkedés] volt zavaró a próféta, és ő félénk [elbocsátását] 

Önnek. De Allah nem félénk, az igazság. És ha megkéred őket [126][, feleségei] valamit, kérje meg 

őket, [127] mögül egy partíció [128]. Ez tiszta a szíveteket és a [129] szívét. És ez nem [elképzelhető 

vagy törvényes] a kárt a Hírnök-ból Allah, vagy ő feleségül feleségek után őt valaha. Valóban, amit ' 

lenni Allah szemében egy nagysága.  

(Korán: 33/53) 

8.1.2 ENGEDÉLLYEL FELESÉGÜL LEGFELJEBB NÉGY NŐ, BIZONYOS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A 

FÉRFIAK 

Ó emberek! Légy óvatos (a vám) az Úr, aki készült egyetlen lény, és készítette a társ, az azonos, és 

elterjedt e két, sok férfi és nő; és légy óvatos (a vám) Allah, kinek kereslet egy másik (a jogok), és (a) 

kapcsolat; kapcsolatok biztosan Allah valaha virrasztó mint te.  

 

Ad az árvák azok tulajdonságait, és nem helyettesíti a hibás [a saját] [az övék] jó. És nem 

fogyasztanak tulajdonságaik a sajátját. Sőt, hogy valaha egy nagy bűn. 

 



És ha félsz, hogy Ön nem foglalkozik méltán az árvák, majd feleségül, hogy legyen szíves Ön [az egyéb] 

nők, két vagy három vagy négy. De ha félsz, hogy majd nem lehet csak, akkor [feleségül csak] egyet, 

vagy a jobb kéz hatalmába kerít. Ez több megfelelő, hogy esetleg nem lejtő-az igazságtalanság. 

(Korán: 1/4-3) 

Mint látjuk, a fenti verseket, feleségül több, mint egy nő, az nem is feltétele és -a ' csak egy engedély, 

és bizonyos feltételek alapján. Lényegében ezekben a versekben a korlátozás uralkodik a férfi 

feleségül feleségek számát. 

A korán nem egy könyv csak néhány évig, úgy, hogy lehet alkalmazni, amíg a végén a világ, az 

univerzum jelenlegi szakaszában. Különböző országokban időszakok vagy a helyzet, lehet, hogy kell a 

szabadságot, hogy feleségül több, mint egy feleség. Például a háborús időkben lehet, hogy sok a nők, 

akik elveszítik a férjük. Abban az esetben, ha nincs ilyen engedélye, az ilyen helyzetekben, lehet, hogy 

sok nő, akik bajban lesznek, gazdaságilag, pszichológiai, biológiai és sok más módon.  

Lehet, hogy más helyzetekben, ahol feleségül több, mint egy feleség jogosultsága lehet előnyös a férj 

és a feleség: Ha a felesége steril, és a férjem azt akarja, hogy a gyermekek, a férj szeretné válás; 

Ugyanakkor a nők inkább a férjét, hogy feleségül egy másik nő, válás [130]helyett. Ha a felesége 

néhány egészségügyi probléma, és nem tudja teljesíteni a követelményeket a házasság, és nem 

kívánja a férje, hogy ő válás, ő inkább a férjét, hogy feleségül egy másik felesége. Ha az ember 

anyagilag erős és szexuálisan igényes és felesége annyira nem, ebben az esetben a férj feleségül egy 

másik nő lehet kívül a házasság egy másik nővel, törvénytelen viszonya.  

Országokban, ahol nem szabad elvenni a több, mint egy nő, ha a fenti helyzetek történik, sok ember 

általában együtt a nők nem a feleségük házasságon kívül. Ezek a további kapcsolatok nem 

szankcionált komolyan, míg ugyanakkor úgy csalás. Ebben az esetben a férfiak ismét kap, amire 

szükségük van bizonyos mértékig ugyan nem minden felelősséget a további partnerek. Mindazonáltal 

a férj, a feleség, a partner és a gyermekek adja meg, a súlyos bajok.  

Azt állítják, hogy hasonló okok miatt a nők is kíván engedélyezni, hogy feleségül több, mint egy 

ember. Azonban ebben az esetben az ebből következő harms mindenkinek lenne sokkal nagyobb, 

mint a haszon. Először is a gyermek apja nem lenne egyértelmű. Még akkor is, ha a DNS-vizsgálatok 

néhány útmutatást adna, az apa nem érzem az apaság sok gyermek született egy nő, aki a felesége, a 

többiek, és akik tartalmazza a vetőmag, más emberek is. Másodszor érzések vezető erősebbek 

általában a férfiak. Ezért több, mint egy férj, egy család okozhat nagy összecsapások.  

Másrészt az iszlám egy nő tehet feltétele egy ember akit ő fogja feleségül venni, nem, hogy feleségül 

egy másik, mindaddig, amíg férjhez ment neki. Ezért ez nem egy korlátlan és határtalan engedély. 

8.1.3 AZ ÖRÖKSÉG NAGYOBB GAZDAGSÁG, A FIÚK ÉS A FÉRJEK, ÖSSZEHASONLÍTVA A LÁNYA ÉS A 

FELESÉGE, BIZONYOS FELTÉTELEK 

Allah utasítja a gyermekekkel kapcsolatos: a férfi, mi egyenlő-hoz osztozik a két nőstény. De ha [csak] 

lánya, két vagy több, nekik van egy ingatlan kétharmada. És ha van csak ilyen, neki a fele. 

És az ember a szülők, minden egyes egyikük egy hatodik birtokára, ha elhagyott gyermekek. De ha 

nem volt, és a szülők örököl tőle, majd az anyja az egyharmada.  



És ha testvérek [vagy a nővérek] volt az anyja a hatodik. 

Után olyan hagyaték ő [is] készült vagy adósság.  

A szülők vagy a gyermekek, nem tudod melyik közülük a legközelebbi hasznot.  

[Ezek a részvények a] egy kötelezettség [] Allah. Sőt Allah valaha is tudja, és bölcs.  

És az Ön számára a fele a mi feleséget, ha nincs gyermek. De ha van egy gyerek az Ön számára az 

egynegyede a mi elhagyják, után olyan hagyaték ők [is] készült vagy adósság. És a feleség egy 

negyedik ha hagyod, hogy egyetlen gyermek. De ha hagyod, hogy a gyermek, akkor értük egy 

nyolcadik mi elmész. 

Után olyan hagyaték te [is] készült vagy adósság.  

És ha egy férfi vagy nő elhagyja a felmenők, sem a leszármazottai, de van egy testvér vagy a testvér, 

majd minden egyes mindegyiküknek van egy hatodik.  

De ha több mint két, ossza meg a harmadik után olyan hagyaték, melyik volt gyártott vagy adósság, 

mindaddig, amíg van nem kárára, [oka].  

[Ez] egy szertartás, Allah, és Allah ismerve, és Forbearing.  

(Korán: 4/11-12) 

Ha tudunk böngészni a listát, a leggazdagabb 100, 200... az emberek a világon, mi észreveheti, hogy a 

nők száma kevesebb, mint 10 %-át. Ezek az emberek többsége nem muszlim országokban. Ha 

megnézzük a politikai szereplők, vagy a nagy bürokrácia látjuk többé-kevésbé hasonló kép. Ez azt 

mutatja számunkra egyértelműen hogy a férfiaknak több akarat és a kapacitások növelése vagyon. 

Úgy tűnik, hogy nincs nyilvánvaló nagy kifogás a nők ezt a helyzetet; és ez természetes, hiszen ezek az 

emberek leányai, feleségek, anyák, akik élvezik ugyanolyan vagy jobb életszínvonal képest férjüket, 

illetve apjukat, miközben érezte, hogy kevesebb gond. 

Egyik sem-ból ezek a tények azt mutatják, minden fölény és kisebbrendűségi bármilyen nemi. Allah 

fejez ki, ez a következő versben: 

-A ' nem a vagyon, sem a te fiaid, hogy hozza közelebb hozzánk a diploma. 

(Korán: 34/37) 

Egy ember lehet létrehozása foglalkoztatás ezer ember; azonban az egyetlen, aki szült neki, és emelt 

neki volt egy nő. Is valószínűleg a siker van sok köze, hogy a támogatást a felesége. 

Egy ilyen szerkezet az erőforrások hatékony felhasználását igényli egyes mechanizmusok, hogy adjon 

több azoknak, akik könnyen kezelhetőek, hatékonyabb erőforrás-kezelés. Másrészt elegendő 

gazdasági fenntartáshoz biztosítani kell mindenki számára. 

Vannak nagyon részletes előírások és vizsgálatok belül az iszlám öröklési jog. Szerint az öröklés 

bizonyos helyzetekre a nők az iszlámban, elvek van egyenlő arányban, mint a férfiak, és bizonyos 

esetekben egyes nő kap kevesebb, mint a férfiak. A folyamatos pénzügyi felelősségüket, a család, 

vagy a szülők elsősorban a férfiak tartoznak. Például a házasságkötés előtt az ember szükség, vagy 



ígéretet, a felesége egy mennyiségű vagyon, hogy elfogadja a felesége. Ennek következtében ez a 

különbség a forgalmazás bizonyos feltételek ahhoz, hogy a férfiak jobb ellátása érdekében. Tehát egy 

nő öröklik, azonban a jelenlegi vagy jövőbeli férje jelenhet meg egy nagyobb adag összehasonlítva a 

húga.  

Ezért a pozitív öröklési rendelkezések a férfiak, mert amikor a férj tölti a családjának, de ez nem egy 

önkéntes viselkedés vagy egy szívességet, vagy egy jótékonysági, de ez a feladata a férfi és a nő joga. 

Így alapján ez rendszeres, a nők is érzik vívmányai a családi vagyon, a vagyon, a férj tekinthető 

lényegében a jólét a család. Így a férjem egyenlő életszínvonal biztosításához, a maga számára, és a 

felesége. 

8.1.4 A HELYETTESÍTŐ EGY FÉRFI TANÚ A KÉT NŐ TANÚ BIZONYOS JOGI ESETEK 

Ó, ki hitte volna, ha a tartozás szerződés meghatározott időtartamra, írd le. És hagyja, hogy írni, [hogy] 

között az igazságügyi írástudó. Hagyja, hogy nem írástudó, mint Allah tanított neki írni. 

Így hadd írjon, és hagyja, hogy az, aki a kötelezettség diktálja. És hagyd, hogy Allah, a ura, a félelem, 

és nem hagy semmit belőle.  

De ha az, aki köteles a korlátozott megértése, vagy a gyenge vagy nem képes diktálni magát, majd 

hagyja, hogy diktálja, az igazságosság gyámja. És hogy a tanú a férfiak közül két tanú. És ha nincs két 

ember [elérhető], majd egy férfi és két nő, akiket fogadja el tanúkat, hogy ha az egyik nő téved, akkor 

a többi is emlékeztetni rá.  

És hagyja, hogy nem a tanú megtagadják azon meghívásakor. Nem lesz [is] fáradt, hogy írni, és azt, 

hogy kicsi vagy nagy, a [adott] kifejezés; Ez inkább csak Allah szemében és erősebb, mint bizonyíték, 

és több valószínű-hoz megakadályoz kétség között, kivéve, ha az azonnali ügylet, amelynek 

lefolytatására magatok között. Akkor van nem hibáztatom, rátok, ha nem írok. És hogy a tanúk, 

amikor szerződést köt.  

Hagyja, hogy nem sérülnek scribe, vagy bármely tanúja. Ha ezt teszed, valóban [súlyos] 

engedetlenség benned. És Allah a félelem. És Allah tanít. És Allah ismerve, minden dolog.  

(Korán: 2/282) 

Tanúi a többnyire egy kötelességünk, különös tekintettel az írásbeli tanúi, a tartozás. A tanú nyomás 

lehet, a tanú lehet szükség, hogy tanúja egy megfelelő helyzetben, és előírhatja, hogy egy bizonyos 

erőfeszítéseket, hogy méltán tanúja. A fenti versben van egy hivatkozás, ezt a nyilatkozatot ", hogy 

nem sérülnek scribe vagy bármely tanúja". Ez a kockázat és a szükséges erőfeszítések is nagyon 

valószínű, a sok adatot tartalmazó adósságmegállapodásnak kapcsolatos ügyekben.  

Ezért fontos oka az a követelmény, a tanúi a fenti helyzet a férfiak és a nők közötti különbség legyen 

számotokra az imádság, egy nő terheinek csökkentése érdekében, és kioszt egy nő, két nő. 

8.1.5 NÉMELY MÁS KÉRDÉS A KÉRDÉST "A FÉRFIAK ÉS A NŐK EGYENLŐ ISZLÁM?" 

Az előző részek kifejtette, a különbségek a jót tesz-ból ezek a különbségek minden [131] , a férfiak és 

a nők követelményei. 



Azonban egy szabad elfelejteni, hogy egy muszlim nem felel meg az ezeknek a követelményeknek a 

világi előnyök miatt. Egy muzulmán egyszer az egyértelmű, hogy egy bizonyos sorrendben van-ból 

Allah, akkor elegendő oka van ahhoz, hogy ebben a sorrendben. Ezek okai, hogy a öröm-ból Allah, és 

a tisztelet és félelem Allah. Az alábbi vers fontos ebben a tekintetben:  

És ha mi rendelte el rájuk, "Ölj meg magatokat", vagy "Hagyja el a lakás," nem tett volna ez, kivéve 

néhány közülük. Utasították, de ha nekik volt megtett amit, lett volna jobb nekik, és szilárdabb 

helyzet az számukra a hitben]. 

(Korán: 4/66) 

Másrészt minden esetben Allah kedvezmények több milliószor nagyobb, mint minden nehézség, hogy 

lehet alávetni, mert Allah megrendelések. Például hány nő választja az alternatív (b) Ha Allah 

megkérdezte őket: "válasszon egyet a következő alternatívák: (a) én fogja fenntartani a látás 

kapacitás, de akkor én kötelezettségeik teljesítését, a nők. (b) biztos lehet benne, hogy vagy nem az 

említett kötelezettségeket de akarat fog vissza csak a látás kapacitás. "  

Viszont, mint látjuk, a következő versben, Allah szándékozik könnyűsége számunkra: 

Allah szándékozik részére, könnyű, és nem áll szándékában az Ön nehézségeket. 

(Korán: 2/185) 

Szóval úgy véljük, hogy a megrendelések, Allah, hogy nagyobb, mint a hátránya a világi haszon 

szempontjából is. Említettük, előnyt a kivételes szabályok a nők számára. De nyilvánvaló, mint 

magyarázott a következő versben, hogy mi lehet figyelmen kívül hagyni vagy kimaradt néhány az 

előnyök, hogy Allah tudja:  

Lehet, hogy nem tetszik a dolog, míg a jó neked, lehet, hogy szerelem egy dolog, míg a gonosz és 

Allah tudja, amíg nem tudod. 

(Korán: 2/216) 

Továbbá meg kell fontolnunk felismerésére és engedelmeskedik Allah feltételként a hátrányai egy 

bizonyos nemek jelentőségét. Bizonyos esetekben a hitetlenség oka a dolog, hogy néhány személyes 

érzések, mint a vámok miatt felmerülő nehézségek ellen elutasítása. Ebben az esetben az a személy, 

aki elutasítja a hit nehézségei miatt kell kérdés, ha őszinte szándékát, hogy hinni. Ha az egyik úgy 

dönt, hogy megszegik az Allah, vagy megtagadják a vámok vagy a jogok, a nemek közötti egyenlőség, 

minden bizonnyal Allah soha nem ártott ennek megtagadása miatt. Ez szerepel a következő verset: 

Nekünk nem árt, de ezek azok ártott a saját lelkét. 

(Korán: 2/57) 

8.2 MIÉRT LÁTJUK, A MÉDIA, SZÁMOS ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK VÉGZETT ISZLÁM VAGY ALLAH 

NEVÉBEN? 

Az iszlám a béke azt jelenti, és mint látjuk, a következő verset, Allah felkéri a muzulmánok méltán 

viselkedjen mindenki, beleértve a hitetlenek. Az iszlám nem megengedett, hogy prédikálni elfogadni 

egy bizonyos vallás: 



Meghívni az Úr, a bölcsesség és a jó oktatás útját, és vitatkozni velük a leginkább udvarias módon.  

Valóban az Úr legtöbb tudva, akik tévedt az utat, és ő a legtöbb ismerete ki [helyesen] vezetett.  

(Korán: 16/125) 

 

A vallás nem kényszer kell lennie. A helyes utat a rossz kitűnik vált.  

(Korán: 2/256) 

Az ilyen utasításokat a korán a történelem, az iszlám, mert muzulmánok nem kényszerítették mások, 

hogy a muzulmánok. 

Továbbá mint látjuk, a következő verset, Allah nem engedi muzulmánok, hogy támadni azokat, akik 

nem támadnak a muzulmánok. Azonban a muzulmánok kötelesek megvédeni magukat: 

Így ha távolítsa el magukat, és nem harcolni, és amikor Greif, majd Allah nem tette meg okot [harci] 

ellenük.  

(Korán: 4/90) 

 

És ne vitatkozz, az emberek a Szentírás, kivéve oly módon, hogy a legjobb, kivéve azokat, akik 

elkövetésére igazságtalanságot közöttük. És azt mondják:, ami kiderült számunkra, és kiderült, hogy 

ha hiszünk. És mi az Isten és az Isten egy; és mi muszlimok [a benyújtás] neki. 

(Korán: 29/46)  

 

Allah nem tiltja meg azoktól, akik nem harcolni, mert a vallás, és nem kiutasítani, a lakások foglalkozó 

kedves velük és eljáró méltán feléjük. Sőt Allah szereti, akik méltán. 

(Korán: 60/8) 

És ez nagy bűn, hogy kárt az emberi lények, mint látjuk, a következő nyilatkozatot: 

"Nem az emberiség, az árut a rossz, és ezt nem gonosz, hogy bajt, a földön."  

(Korán: 26/183) 

Egy jó példa, ebből a szempontból történt, amikor a muszlimok kaptam Mecca vissza a hitetlenek, 

akik megölték számos muszlim, bejelentett és sok háború muszlimok ellen szervezett, kínozták őket, 

vette a vagyon, az erőszak. A muszlimok, a vezetés Mohamed próféta (béke legyen vele) Ezek a 

hitetlenek megbocsátott, bár nem volt a megtorlásra, és elpusztítani őket. Tehát nyilvánvaló, hogy a 

jogi aktusok, terroristák, akik azt állítják, hogy megöli ártatlan és védtelen civilek név-ból Allah, 

semmi köze az iszlám, mint iszlám még a háborús ilyen civilek nem kell leölni.Az ilyen emberek 

nagyon kevés belül csaknem 2 milliárd muszlim. 



Néha az emberek, akik gonoszságot politikai vagy gazdasági célokra, de akik azt állítják, hogy mint 

Allah nevében eljárjon érzik annak szükségességét, hogy néhány általánosan elfogadott fogalmak 

mögé.  

Néha, terrorista tevékenység végzett, és azt állította, neve muzulmánok vagy muzulmán csoportok 

rossz benyomást, az iszlám és a muzulmánok.  

Sok esetben nem muszlimok összeegyeztetni az iszlám terroristák, tehát öntudatlanul támogatják a 

terroristák által figyelembe véve őket, mint egy része, vagy az iszlám nagy Közösség képviselője. Egy 

egyszerű példa ilyen hozzáállás a média, a nem muszlimok "iszlám terrorizmus" fogalom használatát. 

Mivel a terrorizmus nem iszlám - békés - "iszlám terrorizmus" egy félrevezető és helytelen 

nyilatkozatot, amely lehet, hogy csak az ilyen terroristák. 

Néhány média-csatornák részben benyomást az iszlám erőszakot, bár az erőszakos cselekmények, a 

hívei, a más kultúrák és a következmények sokkal nagyobb, mint e cselekmények-e tekinteni, mint az 

iszlám csatolt. Például a második világháború, ami történt, a nyugati világban, amely elfogadja 

vallások más, mint iszlám körülbelül 60 millió embert megölt [132]. 40-52 millió mindegyiküknek 

voltak civilt, köztük 13-20 millió, akik halt meg, mert a háború okozta betegségek és az éhínség.  

8.3 HA VAN SORS, HA ALLAH TUDJA MINDENKI, HOGYAN LEHET, HOGY VAN SZABAD AKARAT, ÉS 

HOGYAN LEHET FELELŐS? 

Ez a kérdés részleteit is újrafogalmazni az alábbiak szerint: "a választás / végrendeletek kapcsolódnak 

hátterünket, a mi az oktatás, a környezetünk, a génjeink és a képességeinket... Mindezen kell, a sors. 

Tehát ha az Isten Allah majd döntéseket kell erőltetett és határozza meg, Allah; akkor nem lehet a 

szabad akarat, és ezért nem lehet felelős. Legalább ő nem hozott minket a helyes úton, majd nem 

jelent ez ő felelős döntéseket? Én isf az Isten Allah, és ha tudja, hogy a jövőben, akkor ő nem 

mondhatnak ellent a tudás vagy a sorsát, a jelenlegi tettei jövőjére vonatkozó. És ha ő hatalom van, 

amit végrendelet tetteit lesz harmóniában, amit már ismert volt neki. Az Isten, Allah, és ha a sors, 

akkor például korábban azt hinni, ha ismert, hogy mint egy hitetlen, azt fogja hinni, és hogy majd adja 

meg a pokol. Tehát hogyan tud én cserél ez? "  

A következő verset látjuk, hogy az ilyen kérdések összefoglalását: 

Azok, akik a társult partnerek [Allah], azt fogja mondani, "Ha Allah akarata volt, mi lenne nem jár 

[semmit Allah] és sem kíván a mi atyáink, sem lenne mi van tiltott semmit." Ugyanígy volt azok előtt 

tagadja, amíg ők kóstolta a mi a büntetés. Azt mondják, "van olyan tudás, amit tud termel nekünk? 

Követed, nem csak feltételezés, és nem de meghamisítása. " 

Azt mondják: "Allah is messzemenő érv. Azt akarta volna, ha ő lenne már vezetett minden." 

Azt mondják, [O Mohamed], "Nyújtson be a tanúk, akik fog tanúskodni, hogy Allah megtiltotta ezt." 

És bizonyságot tesznek róla, ha nem bizonyságot velük. És ne kövesse azoknak, akik tagadják a vers, 

és azok, akik nem hisznek a továbbiakban, míg jelent [egyéb] az Úr vágyai. 

(Korán: 148/6-150) 

8.3.1 SZABAD AKARAT, BIZONYOS MÉRTÉKIG 



És azt mondják, az az igazság, az Úr, így aki végrendelet hadd hiszem; és aki végrendelet hinni." 

(Korán: 18/29) 

 

Allah soha nem igazságtalan, hogy ő szolgái   [133] . 

(Korán: 8/51) 

 

Aki vezetett csak irányíthatja a [előnyeit] a lelkét. És aki téved, csak téved, vele szemben. És nem a 

terhek hordozója viseli a terhet a másik. És soha nem kíván büntetni amíg küldtünk egy hírnök.  

(Korán: 17/15) 

Mindenki, aki felelős és jutalmazni, vagy büntetik a továbbiakban vett rendelkezik azzal a potenciállal, 

hogy megtudja az igazságot és sikeres [134]. Mindenkinek a szabadságot, hogy választani a jó vagy a 

gonosz, a paradicsom vagy a pokol. Minden emberi lény [135] a szabad akaratot, de nem a hatalom, 

hogy semlegesítsék az Allah akarata. Bár vannak bizonyos korlátozások tekintetében a szabad akarat, 

végső soron mindenkinek megvan a lehetőség, leküzdeni a negatív vonatkozó korlátozások. 

A végrendelet van sok köze van a múltunk, tudásunkat, környezetünk, a hangulat, a biológiai és 

kémiai összetétele... Az empirikus tudományok szempontból viszont túl korai, hogy azt állítják, hogy 

ezek a tényezők és wills, kemény determinisztikus kapcsolat. És mindaddig, amíg azt nem érti, 

minden szubatomi szinten, és sok más dolog, ez lesz egy korai érv. Mint mondta, a korán:  

És ők kérdezni a lélek. Azt mondják: A lélek az Úr parancsainak, és nem kapnak, tudás, de egy kicsit 

valahogy.  

(Korán: 17/85)  

Az iszlámban, a lélek nem csak egy út véletlen mechanikai eredménye vegyi, biológiai, fizikai, 

szociális... események és a források [136]. Ilyen források lélek előnyeit, de nem korlátozódik, hogy mi 

áll rendelkezésre, bizonyos körülmények között. Lényegét tekintve nem alapul csak az ok és hatás 

viszony vagy mechanikai folyamatok, ok-okozati összefüggés alapján. A lélek megvan a lehetőség a 

változás, és a feltételek javítása. Például egy személy, aki az üzleti nehézségekkel küzd lehet olvasni 

bizonyos könyvek és kap további tudás és e nehézségek leküzdése érdekében. 

A lélek nem terjed ki a csak a múltban, hogy lehet az oka és hatása befolyásolja, hanem a jövőben. 

Minden fogja azt, hogy magában foglalja a tudnivalók a jövőben, az alternatívák, a kockázatok, 

előnyök és harms, bizonyos mértékig, míg ők nem történt még. A lélek is kiterjed elvek, értékek és így 

tovább nem korlátozott, vagy csak a múltban található. Tudjuk megítélni, nem csak milyen 

alternatívát fog történni, ha veszünk egy bizonyos döntés, hanem hogyan fogjuk érezni, ha ez 

történik, és mi történik, ha úgy érezzük, hogy így. Még mi is tudatosan választani egy rossz alternatíva. 

Ezért van egy széles terület, a szabadság. 

Mint látjuk, a következő vers, az emberi lények van bizonyos szakképesítést ebben a tekintetben: 



Aztán arányos neki és lehelt, neki a lelkét, és arról, hogy Ön hallás és látás és a szív; kicsit te hálás. 

(Korán: 32/9) 

 

És említést, [O Mohamed], ha az Úr azt mondta, hogy az angyalok, "valóban, akarat csinál-a földön 

egy alkirály" 

(Korán: 2/30) 

Másrészt Allah adott nekünk sok azt jelenti, hogy ez a szabadság együtt lehet elvezetni bennünket az 

igazság. A következők különösen fontosak:-készítette a környezetünkben nyilvánvaló jelei kinek 

valaha nyilvánvalóság lesz látható az összes, egyszer mindannyian feltámadt. -A hallgató- és 

segítségével-ból Allah, aki tud reagálni a jelen könyörgéssel, miközben tette a sors. -A irányítás-ból 

Allah-keresztül ő hírnökei. 

Azonban ez a szabadság nem jelenti azt, hogy az emberi lét is tagadja Allah végső akarata. Ő 

megszegik a irányítás-ból Allah, ahogy ő adott elérési útja, az engedelmesség vagy engedetlenség 

elérési szabadság. Azonban a végső értelme, amit az ember csinál, ő körülvett Allah, mint látjuk, a 

következő verset: 

És Allah tartozik, bármi is van a mennyekben, és bármi is van a földön.  

Pedig valaha is Allah, minden dolog, amely magában foglalja.  

(Korán: 4/126) 

 

Allah valóban mindenre kiterjedő és megértés. 

(Korán: 2/115) 

 

És akkor nem lesz kivéve hogy Allah akarata, Lord of the worlds.  

(Korán: 81/29) 

Annak ellenére, hogy az emberi lét bizonyos hatásköre, Allah által adott, nem lehet sikeres, kivéve 

keresztül Allah. Ennek oka a következők: 

Először is mi viszonyaink között eredmények Allahâ € ™ s tervez és végrendelet. Például források 

korlátozott lehet. Költségeket, az erőforrások vagy alternatív költségek magasak lehetnek. Bizonyos 

körülmények között lehet nehezebb, mint mások leküzdeni. Így még akkor is, ha van szabad akarat, 

ilyen körülmények miatt Allah félrevezethetik a jogalap nélküli személy nélkül közbelépő-val a 

térképen. Is az alternatívákat, hogy mi van a Allah határozzák meg. 

Másodszor mindent, mi lesz az Allah engedélyével, ahogy az a következő példában a korán: 

És nem egy lélek, hisz kivéve engedély-ból Allah.  



(Korán: 10/100) 

Mint látjuk a próféta Shuayb idézet (béke legyen vele) a korán sikerünk függ Allah: 

"És az én-m siker nem, de Allah.  

Rá kell hivatkozni, és vele vissza." 

(Korán: 11/88) 

Mint látjuk, a következő versben, irányítása, vagy félrevezető Allah függ bizonyos mértékig a 

választás: 

Félrevezeti a sok ezzel, és útmutatók, sokan ily módon. És ő félrevezeti a nem-kivéve a dacosan 

engedetlen. 

(Korán: 2/26) 

Allah, aki ismerője és a látnok is, tudja és látja az idő korlátozás nélkül. Szóval tudja a jövőben, ő tudja, 

hogy a jelen. Látja a jövőt látja a jelen. Ezért bármely határozat, mi lesz a jövőben valaha is ismert, 

látható és Allah tanúskodnak. Ő képes-hoz cserél ez akar, beleértve a változó a vonatkozó tényállás 

alapján, a wills, közvetlen részvétele nélkül bármilyen módon. Így, mi sem lesz, hogy szabadon, az 

Allah engedélyével. Ezért úgy döntünk, dolgok történnek, Allah, és mi egyhangú hozzájárulásával. 

Ezért minden esetben a muszlim, aki tett egy jó munka törekedniük Allah elfogadja. A következő egy 

idézet egy példa utasítást a hívők, a továbbiakban: 

És azt mondják,  

"Dicséret és köszönet Allah, aki vezetett minket, hogy ezt; és mi lenne soha nem zajlottak ha Allah 

nem irányított minket. Minden bizonnyal a hírnökök a mi Urunk eljött az igazság." 

(Korán: 7/43) 

 

"Valóban, már használt supplicate előtt vele.  

Ez valóban a jótékony, az irgalmas, aki." 

(Korán: 52/28) 

Szemszögéből egy hitetlen nem lenne nehéz megérteni a szabad akarat, mint neki, ő csak egy anyagi 

sorrendje és a processzor között biológiai, kémiai, fizikai... szekvenciális eljárások. Újra ő is csak egy 

csoport részecskék, amelyek véletlenül jöttek össze, és szerint a fizikai, bizonyos vagy bizonytalan 

szabályok és kapcsolatok csak eljárni. Is neki nincs senki, aki a teljes szabad akaratából, aki neki 

szabad akarat. 

8.3.1.1 A VÉGRENDELET LÉTÉT OKOK 

Allah, az Úr, minden okozhat nekünk, mint a kövek vagy angyalok, akik nem rendelkeznek minden 

képességét, hogy semlegesítsék a megrendelések. Ő is teremtett minket mint programozható 



robotok, anélkül, hogy érzéseit, ezért nélkül döntéseket, így minden felelősség nélkül. Azonban a 

világegyetemben, nem lenne a gyakorlatok és a érzéseit az áldozatot, Súgó, kár, bizalom, igazmondás, 

ítélet, jutalom, büntetés, gonosz, rossz és arrogancia; a jó és az igazság nem teremtett és 

letelepedett; a gonosz és a rossz nem lehet készítette, megítélni, és büntetni... 

De Allah képes-hoz teremt a jó és a gonosz.  

Az a személy, hogy jó vagy gonosz van, hogy választani a jó vagy a gonosz.  

Keresztül a jelenlegi események, egyik oldalán Allah szolgái érzi a kedvezmények és a hatáskörök 

Allah és a többi az igazság és a hamis egyértelműen megkülönböztetni.  

Továbbá ha a teremtés okáról, majd ott kell lennie egy döntő szakaszban a kik vagyunk. Ebben a 

döntő szakaszban a halál. 

A következő fejezet fontos ebben a tekintetben: 

Az idő,  

Valóban az ember a veszteség,  

Kivéve azokat, akik hittek, és igazlelkű cselekedetek megtett és ajánlott minden más igazság és 

tanácsos egymással, [türelem és kitartás].  

(Korán: 103/1-3) 

Újra szabad akaratunkból, már a lehetőséget, hogy együttműködik Allah létrehozásában a béke és a 

mi Urunk módon meghívó. Köszönhetően a szabad akarat mi lehet egy részét a jó fejlesztések 

bennünk, és az emberiség. Köszönhetően a szabad akarat is kölcsön Allah, aki nem kell semmilyen 

segítség, annak ellenére, hogy lehet tölteni, mi már teljesen magunknak. Kapnak-e az ilyen nagy 

szívességet a mi teremtő, mint a következő verset mondott? 

O akik hittek, ha Allah segít ő segít és növény szilárdan a lábad.  

(Korán: 47/7) 

 

Ki az, hogy kíván kölcsön Allah egy jókora hitelt így ő szaporodnak ez neki sok idő alatt? És Allah, aki 

visszatartja és a támogatások bőség, és neki ismét megjelenik.  

(Korán: 2/245) 

 

De amikor Jézus éreztem [megmaradása] hitetlenkedve tőlük, azt mondta: "az én-m [oka] segítők, 

akik Allah?" A tanítványok azt mondta: "mi vagyunk Allah segítők. Mi hittünk Allah és arról 

tanúskodnak, hogy mi vagyunk a muzulmánok [benyújtja neki]." 

(Korán: 3/52) 



Valóban a lehetőséget, hogy segítsen neki, és hogy a hatás az lesz, hogy segítsen neki, az egyik a 

legnagyobb kedvez, hogy minket. És az egyik legfontosabb tényező a szívességet ingyenes lesz. 

8.3.1.2 BŰNEIT ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK TUDATOS VÁLASZTÁS. 

A jutalmak, amelyek megfelelnek az igazság és a büntetések, amelyek megfelelnek a hamis határozza 

meg, és a bejelentett. Tehát az is, akik úgy döntenek, az igazság, vagy a hiba választani őket teljesen, 

és azok előnyeit, hátrányait, lehetőségek és fenyegetések.  

Állandó választásaink az alternatívákat, hogy illik a legjobban, akik vagyunk, és mi attribútumokkal. A 

választási lehetőségek személyes, és sok esetben szubjektív szempontból van nem jó, sem rossz: mi 

lehet választani, a medve néhány rossz következményei, a néhány dolog, hogy szeretjük.  

Például egy személy dönthet a füst, miközben tudja, hogy a dohányzás rákot okoz. Így amikor a rák 

történik, mert a dohányzás, ő nem szabad hibáztatni sok valaki más, mint maga. Ő választotta a 

személyes öröm a dohányzás a fájdalmak, a rák és a korai halál cserébe. Míg ő dohányzik ő jelenik 

meg, mint a jobb, vagy lehet dohányozni, még akkor is, ha úgy látja, hogy a rossz. Mi dönthet úgy, 

hogy nem törődik a következményekkel jár, vagy a jövőben. Mi május kap nagyobb hatalom, mint mi 

magunk, kihívást jelentő pleasure, annak ellenére, hogy ez okozza a nagy kockázatok. Lehet, hogy 

nagyobb, mint az ebből következő félelem vagy fájdalom az örömben, hogy ezt a kihívást. 

Hasonlóképpen egy dönthet kihívás a teremtő, közvetlenül vagy közvetve nem gondoltam róla, és 

azáltal, hogy a kockázat a pokol. Ily módon azt is szeretnénk élvezni ezt a kihívást és az öröm, ez az 

élet, anélkül, hogy akár a minden világi örömök. 

Mi van a szabadságot, hogy ideiglenesen élvezni a gonosz, mint látjuk, a példában a következő verset:  

És mint a Thamud, mi vezérli őket, de inkább vakság feletti irányítás, így a villám a megalázó büntetés 

megragadta őket az általuk használt keresni.  

(Korán: 41/17) 

 

Vannak sok jel az egek és a föld, amely azokat továbbítja;  

Még hogy nem fizet a figyelmet rájuk! 

(Korán: 12/105) 

De a végén van, hogy őszinte legyek, és a saját döntéseket. 

Másrészt ilyen kockázatos választás vonatkoznak, a nagy személyiség, a Chooser programban. Tehát 

a zűrzavar a hitetlenek szándékos és tartós, amint azt a következő versben: 

És aki vak [élet] lesz a továbbiakban vak és több tévútra módon.  

(Korán: 17/72) 

Úgy, hogy még akkor is, ha vissza, miután látta a fene, visszatérnek vissza hitetlenkedve 

említetteknek megfelelően a következő verset: 



Ha de lehetett látni, hogy mikor tették állni, mielőtt a tűz, és azt mondják, "ó, lenne, hogy mi [a földi 

élet] vissza kell, nem tagadja a jeleket, a mi Urunk és a hívők között."  

És még akkor is, ha vissza is, ők visszatérnek, ami tilos volt; és valóban, ők hazudnak. 

(Korán: 6/27-28) 

Ezért például egy végső hitetlen, aki tudja, hogy ő be a pokol mert a hitetlenség kíván újra hinni és 

tagadja a pokol. Tehát a pokol válik egy egyértelmű választás a hitetlen, mert még akkor is, ha a 

leginkább meggyőző jele volt jelen, nem hiszem, ilyen hitetlen. A következő verset olvassa el ezt: 

Valóban azok, akiket az Úr szavát jött a hatása nem fogod elhinni, 

Még akkor is, ha minden jel jön nekik, amíg nem látják, hogy a fájdalmas büntetés.  

(Korán: 10/96-97) 

Már kapott a szabadság kell alávetni a büntetés, a pokol, amit úgy döntünk, hogy válaszul. Azonban 

ez nem tűnik, hogy egy jó ötlet, hogy egy elutasítja ideiglenesen, valami, amely később fog úgy vélik, 

csak közben érezte, hogy örökké. Mindazonáltal-a ' egy választás. Mi emberi lények általában érték az 

azonnali előnyöket, még akkor is, ha a költségek és kockázatok hosszú távon is hatalmas. A következő 

vers van egy utalás ez: 

nem! De szeretem a közvetlen.  

És a továbbiakban.  

(Korán: 75/20-21) 

Gondolom, az emberek, akik csak azért, mert a cselekmény, hogy megfelel a gyors harag évig 

börtönben marad. Azért, mert a rövid távú érzéseinket is intenzívebb, viszonylag, hogy mi a logika; és 

a hosszú távú érzéseinket viszonylag gyengébb, mint a logic. Tehát a türelem fontos a siker: 

Allah szereti a beteg. 

(Korán: 3/146) 

Másrészt hagyja jóvá a sors a dolgokat. Minden egy választás "vásárolni", és hagyja jóvá, mi van a 

nyilvántartásban a számunkra: 

Allah teremtett az eget és a földet, igazság, és így, hogy minden lélek lehet kárpótlásban mi szerzett, 

és ők nem sértett. 

(Korán: 45/22) 

8.3.1.3 ALLAH NEM KELL SEMMIT RÁNK KÉNYSZERÍTENI 

Ő is tudja, hogy minden dolgot. 

(Korán: 67/1) 



Allah képes-hoz csinál akármi akarata. Szóval ő hozhat létre számunkra egy bizonyos környezetben, 

ahol mi lehet az összes hívők vagy hitetlenek még akkor is, ha a szabad akarat. Ezért nem kell zavarja 

a végrendelet, vagy kényszerít minket egy bizonyos módon, bár ő nem ilyen. 

Allah nem zavarja, mi lesz kell feldolgozni, mint objektív események mi május lenni vezetett vagy 

félre szerint kik vagyunk. Allah vezet, vagy megtévesztésére objektív dolgok, mi választott kapacitás 

torzítása nélkül. Például egy hitetlen, aki egy baba válhat egy hívő, az izgalom és a boldogság, hogy a 

baba, és egy nagy szívességet, a Teremtő által tapasztalt. 

8.3.1.4 ALLAH NEM KÉNYSZERÍT AKÁRKI HISZ, VAGY NEM JÓ, MŰKÖDIK, ÉS Ő NEM KÉNYSZERÍT 

AKÁRKI HINNI VAGY IGAZSÁGTALAN. 

Allah szerette volna semmit ránk kényszeríteni, ő lehet, hogy nekünk minden hívő. Kényszerű hit 

azonban nem lenne meg a valóságos hit. Hit, hogy azt állította, csak azután feltámadás lesz kénytelen 

hit, így nem egy igazi meggyőződés, és ez lesz hiábavaló, mint említettük, a következő versben: 

Csinál ők [akkor] várni semmit, kivéve, hogy az angyalok jöjjön, vagy azt az Úr jön, vagy hogy ott 

jöjjön néhány jelei az Úr?  

A nap, hogy néhány, a jelek, az Úr jön, nincs lelke a hit részesül, mindaddig, amíg nem hittek előtt, 

vagy kerestem volna a hit valami jó. Azt mondják "várni. Sőt mi [is] vár."  

(Korán: 6/158) 

Hit ebben az életben az igazi hit, mert ez nem kényszer következménye, és azt tükrözi, hogy 

pontosan kik és hogyan vagyunk. Tehát Allah ad nekünk, mi döntünk.  

Mit kíván választ ha nem volt kénytelen az szabad akarat eredmény. Így, mint Allah nem semmi erő 

ránk, és ahogy ő nem számláz nekünk semmit azon túl, a kapacitás, ésszerű akaratából, hogy mi lehet 

a felelős. 

8.3.1.5 SENKI SEM FOG MEDVE TANÚ HOGY ALLAH KÉNYSZERÍTETT BENNÜNKET A GONOSZ 

Lehet, hogy nincs tanúja, aki majd tanúságot, hogy Allah kényszerítette más választásunk meg minket 

úgy, hogy beavatkoznak a hajlandó folyamat. Nem tanú arról tanúskodnak, hogy Allah kénytelen 

minket egy bizonyos választás mert esetleges ilyen kényszer kíván ismert csak Allah. A hitetlen is 

közvetve a tanú, hogy az a tény, hogy Allah nem tolta őt, hogy egy bizonyos módon jár el, ahogy csak 

ritkán hivatkozik Allah a döntéseiért. Ezzel szemben mindig teszi a saját számítások a saját 

döntéseket. És a hitetlen többnyire tévútra megy a helyes utat, hogy Allah megmutatja neki. 

8.3.1.6 ALLAH NEM RENDELKEZIK SEMMILYEN ELŐÍTÉLET ELLEN, MINDEN A MI 

Neve Allah, a jótékony, az irgalmas.  

Dicséret [és köszönet] kell, hogy Allah a világok ura 

(Korán: 1/1-2)  



Allah a jótékony és irgalmas úr is. Nem volt semmilyen előítélet ellen olyan közülünk, mint mindenki 

a szolga Allah. Ha figyelembe vesszük, hogy a számos, hatalmas, és nyilvánvaló kedvez Allah 

mindannyiunknak, tudjuk megérteni, hogy Allah nem lehet igazságtalan, hogy bármelyikünk: 

Aztán arányos neki és lehelt rá a lelke, és arról, hogy Ön hallás és látás és a szív; kicsit te hálás. 

(Korán: 32/9) 

8.3.1.7 AZ OK-OKOZATI KAPCSOLATOKAT, AMELYEK A VÉGRENDELET ALAPJÁN SZABÁLYOZZA A SORS 

Egyesek azt mondják: "Alright, ha vagyok hivatott, adja meg a pokol, akkor nem tud cserél ez. Tehát 

miért akar én kellemetlenség?" A sors, de nem az eredeti okát. Előtt, és a sors felett van Allah. 

Határozza meg, és lehetővé teszi, hogy a szervezetek kapcsolatát, mint látható az alábbi versek 

események: 

És nincs ember, kivéve, hogy a [jó], amelyek arra törekszik, 

És hogy ő erőfeszítést fog látni,  

Majd ő lesz kárpótlásban érte a legnagyobb jutalmat. 

(Korán: 53/39-41) 

Minden kapcsolatot, hogy tanúi vagyunk, és minden az összetevők választás részei a sors, lehet 

következtetni, az alábbi vers: 

Minden van egy világos nyilvántartásban. 

(Korán: 11/6) 

Az időzítés a mi érettségi iskola van, a sors. -A ' is a sors, hogy a Ballagási következtében egyes vizsgák 

halad. Tehát ha mi diplomás, az is a sors hogy mi fog át ezeket a vizsgákat. A sors is ilyen kapcsolatok 

alapján, és a sors nem közvetlen oka a Ballagási [137]. Hasonlóképpen egy sem 

megmagyarázni/igazolhatja a belépést a pokolba azzal a végzettel. Így reménytelen sem biztos benne, 

hogy a végén csak azért, mert a sors sem kell. Ezért ha azt akarjuk, hogy diplomás, amit meg kell 

tennie, hogy jól tanulni a vizsgákra. Hasonlóképpen, ha azt akarjuk, hogy adja meg a paradicsom, mi 

van csinálni a házi feladatot is. 

8.3.1.8 HA TUDTUK, HOGY A SORS, MI AKAR AKAR-HOZ CSERÉL JOBB.  

Még akkor is, ha a sors tartalmának tudtuk, mi átértékelje, és ha szükséges azt akarjuk eltérhetnek, 

ha mi nem tetszett ez. Tehát ez nem korlátozza akarja és a kiválasztás eljárásaink minden esetben. 

8.3.1.9 WILLS, DETERMINIZMUS TELJES HATÁSA ALATT MINTHA EZ OKOZ SZÁMUNKRA, HOGY 

HISZNEK.  

Az ok-okozati összefüggés is lenne szükség a hit Allah. 

Tegyük fel, hogy egy hitetlen feltámadt. Úgy látja, hogy tévedett. Majd s megértik, hogy mindent 

okozta, mert Allah. Aztán majd még volt, hogy nem ad okot az összes a hitetlenség. Azok a dolgok, 

hogy nem volt valós oda vezetett, hogy a hitetlenség, nem Allah. Majd ha irreális dolgokat nem 



befolyásolhatja egy determinisztikus neki, ő fogja érteni, hogy ő volt a szabad akarat, és hogy ő 

visszaélt a szabad akarat, ő kapta. 

8.3.2 A TUDÁS TÜKRÖZŐDIK A SORS ALLAH VAN EGY ÚT, MINT EGY TÖRTÉNELMI ISMERETEK, AZ 

EMBERI FOGALMAK. 

Sorsát tükrözi, hogy az egész hatalma minden tartozik Allah, és a siker még csak Allah útján. Tehát a 

siker vagy kudarc függ Allah magunk előtt a sors.  

Allah ismeretek jövőnk különböző mint mi elképzelni. Mint Allah Omni-e és minden ismerője, tudja, 

hogy a jövőbeni választások a dolgok, hogy már történt [138]minden bizonnyal. A példa a tudás 

emberi fogalmak, mint a történelmi ismeretek:  

Ő az első és az utolsó, és a passzív és az aktív; és ő minden dolog ismerője. 

(Korán: 57/3) 

 

A rómaiak legyőzték.  

A közelben a földön. 

És azok, akik a vereség után lesz legyőzni.  

Néhány év.  

Allah tartozik a parancs előtt és után.  

És azon a napon a hívők fog örülni. 

(Korán: 30/2-4)  

Ő az első, de ő is az utolsó. És ő, ő nem particionálva van. Ő sem korlátozott értelemben hely, és nem 

a idő. Tudását nem a helyi, mint a miénk. És ez a tudás nem mond ellent a sors.  

Ezért Allah tudja jövőbeli wills, mint a dolgokat, amely már a megfigyelés alatt történt. 

Tehát ez a fajta tudása nem igényel neki valami ránk kényszeríteni.  

8.3.3 FELELŐSEK VAGYUNK A KAPACITÁSTÓL 

Allah nem terheli a lélek kapacitásánál. 

(Korán: 2/286) 

Hitünk egyszerűen wills, választási lehetőségek következményeit. Nem kötelező, az igazság teljesen 

megérteni. Mi csak látni jeleit. Egy módon hit áll egy mentális folyamat választás; Ebben a 

tekintetben nincs nehézség vagy képtelen elhinni. És Allah nem terheli túl jogképességére bárki. 

8.3.3.1 ÉRVÉNYESÜL A NYILVÁNVALÓ TÉNYEK 



Ha valaki ugrik önként és tudatosan egy gyors haladó autó, és ő lesz a károsult, Allah nem hibáztatom 

a sérülést. Másképp ésszerű személy kérni tőle: Ha nem szeretné, hogy sérült, ezért nem ugrott? Ha 

akart, megsérült, miért hibáztatni Allah? Ez a vita minden esetben hiábavaló lesz, mint minden 

esetben ő fogja végezni a sok fájdalom és a nehézségek. 

Hasonlóképpen Allah adott nekünk több milliárd a jelek azt mutatják, hogy az igazság, és azt mondta 

nekünk, kétféleképpen tudjuk követni, és azok következményeit. Neki minden ezek nyilvánvalóak.  

De néhány minket a jelenlegi világ, nem úgy tűnik, hogy nagyon nyilvánvaló, vagy úgy tűnik, hogy 

rossz. A fő okok miatt, mert ezek a hamis istenek, és hogy az ilyen emberek, fantázia bár Allah adott 

igazolás vagy támogató hatáskörök róluk. 

Azonban egyszer egy feltámadt, vagy Allah megítélni, ez lesz látható az a személy, hogy az istenek, ő 

találta fel, az erők, a kapcsolatok, amellyel váltotta Allah okai nem voltak abszolút, már nem a saját 

hatáskörét, volt nem önellátás, és nem indokolt egyáltalán. És azt kell érteni, hogy Allah azt mondta 

volt és nyilvánvaló mindenkor. Akkor is lesz nyilvánvaló, hogy ez a személy volt, nyilvánvaló hibát, és 

hogy ő volt elkövetése nagy szándékos bűncselekmény. Allah hivatkozik ezekre a következő verset: 

Aztán a frakciók különbözött, igen, jaj azoknak, aki hitt a jelenet egy óriási nap.  

Látni és hallani a nap jönnek velünk!  

Még a gonosz-cselekvők van ma nyilvánvaló hiba. 

(Korán: 19/37-38) 

 

Azt is mondják, míg vitatják,  

Az Allah mi valóban a nyilvánvaló hiba  

Amikor mi tekinthető meg   [139] egyenlő a ura világegyetem.  

(Korán: 26/96-98) 

Egyértelmű hiba nem merül fel a tárgya az hiba, de az, aki teszi, hogy a hiba. Egyértelmű hiba 

egyértelmű jelei egyrészt van szükség. És másrészről ez megkövetel szélrohamok-ban az, aki teszi a 

hiba említett a következő versben: 

Ott nem érte el őket a hírt, hogy az előttük, az emberek a Noé és [törzsek] HRE és Thamud , és az 

emberek Ábrahám és társa, a Madyan és a városok felborult? A futárok jött nekik az egyértelmű 

bizonyítékok. És Allah kíván soha megsértett őket, de ők voltak wronging magukat.  

(Korán: 9/70) 

Ezért mert a valaha-nyilvánvalóság Allah jeleit, a továbbiakban következményeik lesz nem kell 

tiltakozott, hogy igazságtalan bárki. A hitetlenek, azon az alapon, igazságügyi érvelés nem érvényes, 

mert ha mit kritizálni, mint igazságtalan történik, bár vannak nem objektív és hozzáértő tanúk az 

igazságtalanság ellen, igazi történik ez fogja bizonyítani, hogy volt olyan valós igazságtalan. 



8.3.3.2 SIKERÜL, MERT A SAJÁT GYENGESÉGEINKET. 

Nem tudjuk, mert mi Allah nem adott, és mi nem kért tőle, nem azért, mert mi Allah adott, vagy tenni. 

Mint látjuk, a következő verset, amit Allah adott nekünk, mi a lényege ez elegendő lesz nekünk, 

mindaddig, amíg tartjuk, hogy tiszta és tiszta: 

És [a] a lélek, és ő aki arányos  

És ihletett [a megkülönböztetéssel] a gonoszság, és az igazság  

Pernyertes lett, aki tisztítja  

És ő nem sikerült, aki megérint [a korrupció].  

(Korán: 91/7-10) 

8.3.3.3 A SORS NEM EGY SOROMPÓT AMERIKAI ÉS ALLAH - ALLAH KÖZELEBB VAN NEKÜNK MINT A 

SORS - 

Természetesen a jelenlegi és jövőbeni kérelmeinek Allah is ismert őt miközben megalapította a sors. 

Allah, aki válaszol az őszinte könyörgéssel bármely szakaszában is válaszolnak őket, míg ő teszi a sors, 

valamint [140]. Allah, aki tudja, mit is kér nem mindig ugyanaz, nincs más Isten, és mivel ő nem csak a 

múltban vagy a jövőben. Vannak nem két istenek, akik közül az egyik hallgat minket most, és egy 

másikat, aki a sorsát. Sem, egy Isten, aki most egy más hangulatban és más hangulatban miközben a 

sors. Allah, aki hallgat minket, és tudja, mi teljes mértékben most, van aki nem is ismer minket, és mi 

jelenlegi helyzetben teljes mértékben, miközben a végzet. 

Mint egy résztvevő benne a destiny és mint a gyártó, a sors Allah van egy következetes lesz az adott 

helyzetet, miközben a sorsát, és végrehajtása közben. A két terv, nincs korlátozás, a tudás van már 

nem előtte, nem utána. Tehát neki nincs ok az ellentmondást, vagy a különbség vagy korlátozása egy 

bizonyos helyzetben. Például az személy, aki most a mi időkeret Allah kér egy bizonyos kívánság, 

Allah ismerete nem volt és nem volt tisztában vele, és szeretnék míg ő tett a sors. Tehát, miközben 

imádkozunk, hogy Allah valamit, vannak nincsenek korlátozások a sors nekünk minden, a mi 

könyörgéssel elérjük Allah ahogy teszi a sorsát is.  

Mi mindig kérdez Allah, mint Salamon (béke legyen vele) megkérdezte, hogy segít nekünk, és inspirál 

bennünket a jó cselekedetek:  

Így [Salamon] mosolygott, a beszédében szórakoztatta, és azt mondta: az én Uram, lehetővé teszi 

számomra, hogy hálás az Ön javára, ami van adományozta, hogy engem és a szüleimet, és nem 

igazság, amely jóváhagyja. És bevallani nekem, a kegyelem által be [soraiban] az igaz szolgái.  

(Korán: 27/19) 

Feltehető a kérdés: "Ha nem hisz-ban Allah, akkor nem tudja kérni Allah segít. Tehát nem tudja 

leküzdeni a sors, és a nekem szánt a sors. Tehát ez igazságos, hogy én vagyok büntetni?" Az 

iszlámban a kezdeti állapot a tiszta állapotban, amennyiben nincs hamis istenek, mint Ábrahám 

helyzet (béke legyen vele); de az ember feltalálja a hamis istenek, és ez megakadályozza őt, hogy 

keresnek menedéket az igaz Isten, mint a nyilatkozatában kapcsolatos a következő verset:  



Ő   [141] azt mondta: "Ne te imádják azt, amit ti [] faragni, míg Allah teremtett, és azt, amit csinál?"  

(Korán: 37/95-96) 

Az személy, aki úgy véli, a hamis istenek blokkolja magát, lépjen kapcsolatba az egyik, aki a sors. Így ő 

szükséges-hoz Allah, hogy visszatérjen a kezdeti tiszta állapot, és kerülje a hamis istenek, amit ő maga 

feltalált, amint az az alábbi vers: 

És hogy melyik ő volt imádja más mint Allah hárítani őt, [a Meghódolás-hoz Allah]. Sőt ő volt egy 

hiteltelen ember.  

(Korán: 27/43)  

8.3.4 ÖSSZHANGBAN KELL ÁLLNIA A VÁLASZTÁSI FOLYAMAT 

Az személy, aki hibáztatja Allah, a választás lenne belül saját maga:  

Ha ez a személy képes a hibás Allah, az ő rossz választás és következményei, akkor miért csinál ő 

jóváhagyja a rossz választás, tesz és annak következményei? Miért csinál ő bánja? Akar az utat, és 

Allah segít, vagy nem?  

Ha hagyja jóvá, a gonosz választása és annak következményei, miért valaki mást hibáztatni? Ha ő 

nem akarja Allah segít hogyan is hibáztatom őt?  

Nem állíthatja, hogy valamit, amit mi "kritizálni" tesz bennünket "hiszem", hogy valami rossz. 

Másrészt büntetés az egyik módja a tükre a bűncselekmény vissza fel a büntetőjogi. Így a 

bűncselekmény nem tiltakozás. Ha tudja, hogy ez a bűncselekmény az áldozat felé, és ha igazságtalan 

miért csinál ez ellen az áldozat? Ha valami elfogadható miért lenne ő elleni tiltakozás, amikor 

tükröződik vissza rá? 

8.3.4.1 A MEGÁLLAPODÁS NEM VÁLTOZOTT, MIUTÁN BIZONYÍTÉKAKÉNT 

És azok, akik hitt vannak kitéve a tűz [azt mondják], nap "kimerült az örömöket, a világi élet folyamán, 

és élvezte őket, így ezen a napon, akkor oda a büntetés, megalázás, mert arrogáns, anélkül, hogy 

jobb a földön volt, és azért, mert akkor dacosan engedetlenek voltak."  

(Korán: 46/20) 

Mint azt korábban említettük, tesszük döntéseket szabadon és Allah elfogadja őket, és ő adja, azt 

kérjük az ár, mi készen áll fizetni vagy veszünk kockázata ellen. 

Aszemély dönthet úgy, hogy élvezze a jelen élet, és elégedett vele, ahelyett, hogy az örömben, hogy 

Allah és a paradicsom. Majd minden nap, a megállapodás részben hajtanak végre és igazolnak. 

Minden nap a személy reaps néhány előnye a megállapodás, és megerősíti azt. Az a személy, a 

szabadság, hogy válasszon, vagy ő irányba, vagy a megállapodás módosítása, amíg ő meghal. A halál 

az a teljes bizonyító erejű pont egyik fő része a megállapodás végrehajtása során. Ezt követően a 

megállapodás többi részét végre kell hajtani. Amíg a halál a világi része a megállapodás 

végrehajtásának fejeződik be. Ha a személy elégedett azzal, hogy mi történt, akkor nincs semmi baj 



az ő szempontjából, és senki sem lehet hibáztatni. Ez a teljesen személyes, mint abban az esetben, az 

személy, aki élvezte a dohányzás, annak ellenére, hogy a dohányzás miatt halt meg a rák, a végén. 

És végrehajtása különösen a megállapodás, hogy a hitetlenek pozitív kikötéseit befejeződött ezen a 

világon: Ő is élvezte a köszönetet mondva az Úr, nem érzés vállal felelősséget felé; ő is élvezte az 

öröm, hogy ő akarta. Minden tiltakozás az igazságtalanság lesz igazán történik, csak azután, hogy a 

megállapodás végrehajtása, a hitetlen nem lesz képes, hogy tiltakozzanak a továbbiakban. Azért, 

mert ezen a ponton a megállapodás lényeges része az ő szemszögéből hitetlen jó lesz már 

teljesítettek. Megállapodást nem is tiltakoztak, miután az egyik fél pozitív kikötéseinek hajtják végre, 

mint látjuk, a következő versben:  

És [ha] megközelítette a valódi ígéret; majd hirtelen az, aki hitt szemed lesz bámult, [a horror, míg azt 

mondják], "O jaj nekünk; Mi volt a feledékeny inkább voltunk rendőrségei."  

(Korán: 21/97) 

8.3.4.2 HA EGY HIBÁZTATJA ALLAH, AZON AZ ALAPON, IGAZSÁGOSSÁG, EZ AZT JELENTI, HOGY ALLAH 

MÁR FELAJÁNLOTTA NEKI AZ ÚTMUTATÓ, DE Ő TUDATOSAN ELUTASÍTOTTA AZT 

Másrészt hibáztatja Allah igazságosság a földön, aki kíván van már ismerik igazságszolgáltatás érték 

által Allah. Tehát amikor igazságtalan ez azt jelenti, hogy tudatosan ő is választotta, hogy igazságtalan, 

nem azért, mert Allah. Ha ő elősegíti az igazságszolgáltatás, akkor először azt kell csak Allah, és mások 

felé. 

8.3.4.3 A VÉGEREDMÉNY URALKODIK 

A korán van ez a kijelentés:  

Ugyanígy volt azok előtt tagadja, amíg ők kóstolta a mi a büntetés.  

(Korán: 6/148) 

Itt azt látjuk, a hangsúly a helyzet a büntetés valódi előfordulását. Képzeld el, egy hitetlen belép a 

pokol. Abban a pillanatban ő fog sem hisznek a pokol vagy nem. Ha úgy gondolja, majd lesz már hitt 

alapján, saját megfigyelés, és Allah nem zavarja a döntését, hogy hisz vagy nem, pontosan úgy, ahogy 

ebben a világban, ahol vagyunk szabadon választhatják meg. Úgy dönt, saját számítások és a 

megfigyelések alapján. Ez a helyzet, a fenti versben. Ha nem hisz, akkor természetesen van semmi és 

senki sem lehet hibáztatni. És a következő verset megfelelő idézet a beszéd felé a hitetlen, a 

továbbiakban: 

"Ez az a tűz, amely szoktad megtagadni. 

Akkor ezt a varázslatot, vagy nem lát? 

[Adja meg] éget; akkor a beteg vagy türelmetlen a ugyanaz az Ön számára. Akkor van csak lét 

kárpótlásban [] mi hozzászokott csinál." 

(Korán: 52/14-16) 



Az igazság a mi végső soron történik kapcsolatos. Látott a mi történik, ha egy sem állt elő olyan érv, 

amely ellentmond, mi történik sem előbbre olyan érv, amely felett, és azon kívül Allah ismerete. 

Például ha egy hitetlen arról szól, hogy adja meg a pokol, ő nem azt állítják, hogy Allah már 

igazságtalan, mert a követelés lesz csak személyes, és ő az érvelés és a hibákat fog már már ismert, a 

Allah. Ha az egyik azt állítja, hogy tudja, jobban, mint hogy az igazságtalanság, míg ő büntették az ő 

igazságtalanság Allah, akkor ennek oka arroganciája és téved. Másrészről a jelenlegi világ ő nem 

hivatkozhat az igazságtalanság, maga ellen azért, mert ő nem hisz-ban Allah.  

8.4 HA ALLAH MINDENHATÓ ÉS JÓ MIÉRT VAN SZENVEDÉS ÉS GONOSZ? 

És Allah valaha is tudja, és bölcs. 

(Korán: 4/111) 

Allah bölcs. Amit ő csinál, szerint a terv alapján okok miatt. A dolgokat, amelyek negatív ebben a 

világban is az oka.  

Másrészt a jelen szakaszban egy átmeneti fázis, amely egy bizonyos határidőn belül ér véget. Az 

előkészítő szakasz, a sokdimenziós, beleértve a fizikai, biológiai, társadalmi, egyéni méretek, állandó 

szakasza a továbbiakban. Szóval mi látjuk ebben a fázisban csak egy kis része a teljes kép. 

Sok esetben a hitetlenség oka a dolgokat, amelyek ellen néhány személyes érzéseit elutasítása. Sok 

esetben a hitetlenség oka elutasításának ami megfigyelhető, mint az utasítást: "Én nem hiszek egy 

Istenben, aki a gyermek egy ártatlan apa meghal". Ez azt jelenti, hogy ez a személy hisz Istenben, csak 

azzal a feltétellel, hogy nincs gyermeke halt meg. Más szóval, hiszi, ha Isten pontosan akarata szerint. 

Szerint az iszlám megfigyelési érvényesül és Allah nem szerint a kívánságainkat, ő maga és bizonyos 

mértékig szerint azt látjuk. Azért, mert azt látjuk, és Allah közötti kapcsolat van.  

Általában szenvednek annak a következménye, hogy Allahâ € ™ s vesz vissza, amit adott. Mint nincs 

Isten, nem neki, ő nem veszi, amit volt adott, vagy hozza létre a végső soron valaki más. Ő az, aki adja, 

és ő az, aki a jogot, hogy vegye vissza, amit ő ad. Például néhány ember halála a személy, akinek 

gyermeke lehet tekinteni, mint valamit, ami nem történhet. Azonban, Allah, aki ez a személy az életét, 

és azok a gyerekek az apa természetesen tarthat vissza, amit adott nekik. Nem azt állítják, hogy 

együttérzőbb és irgalmasabb legyek mint Allah, aki teszi milliárdos lények élnek. És mi nem kötelezi, 

azt akarjuk, hogy Allah. 

Emberek és események nincsenek teljesen jó vagy teljesen rossz. Vannak pozitív és negatív 

aspektusai, sok esetben. Újra míg valami rossz, hogy valaki, lehet, hogy jó másnak. Allah nem csak az 

Úr az, aki él egy bizonyos időpontban; Ő az az Úr is, többek között azok, akik élnek, és azok, akik élnek. 

Idősebb generációk elhagyja az újak számára megnyitásához. Ez is lehetővé teszi a dolgokat 

megváltoztatni általában jobb. Van utalás, hogy ezek a tények, a következő verset: 

Azt mondják, "O Allah, a tulajdonos, a szuverenitás, szuverenitás, akinek fog adni, és Ön átveszi a 

szuverenitás, van akinek lesz. 

Tiszteld az kinek lesz, és alázatos, kinek lesz.  

A kezünkben az [minden] jó. Valóban az egész dolog illetékes. 



Okozhat az éjszaka, hogy írja be a nap, és okoz a nap, hogy adja meg az éjszaka; 

Hozd ki a halott élő, és hozza ki az élő halott. 

És adsz rendelkezni, akinek lesz, anélkül, hogy figyelembe."  

(Korán: 3/26-27) 

Sok esetben gonosz tekintik gonosz mert kevésbé jó képest sokkal jobb helyzetben van; Bár ez a 

gonosz helyzet alapvetően jó és kielégítő. Például ha egy személy, aki rendelkezik 100 apartmanok 

elveszti 90 őket egy földrengés miatt, lehet, hogy nagyon boldogtalan. Bármennyire sok ember lenne 

nagyon boldog, ha csak egy lakás tulajdonosa. 

Néhány esetben, hogy a dolgokat látjuk a gonosz lehet leginkább jó. Sok dolog, amit látunk, mint 

rossz eredményezhet, sok pozitív eredményeket. Például néhány diákot lehet egy rémálom, nem az 

egyes vizsgák. De ha nem volt fenn a sikertelen vizsgák, akkor az oktatási eredmények kevésbé 

kielégítő. A következő vers utal, ezt a tényt: 

De talán egy dolog utálom, és jó neked; és talán a szerelem egy dolog, és ez rossz neked. És Allah 

tudja, amíg nem tudod. 

(Korán: 2/216) 

A gonosz vagy a jó a szubjektív, sok esetben. A végső jóság vagy a gonoszság, valami az egyetlen, aki 

minden ismerője szerint kell meghatározni. 

Is van, mint az emberi lények hiányosságai miatt bizonyos események is meg sokkal rosszabb, mint 

amilyenek valójában. Amikor azt látjuk, hogy egy ártatlan baba meghalni, mi lehet nagyon 

reménytelen, mert nem vagyunk képesek létrehozni; de Allah részére-a ' igazi könnyű-hoz teremt őt 

újra.  

Egy csoportja gonosz szándékosan elkövetett emberi lények, mint a gyilkosságok, a csalás, a rablás 

bűncselekmények áll. Ezek között rosszat, ebben a világban nem egyenlítik teljesen kompenzált, és az 

ítélet napja után, és az egyensúlyt hoznak létre, mind a büntetőjogi és az áldozat. Van egy hivatkozás, 

hogy ez a következő versben: 

És mi tegyük a mérleg az igazság a feltámadás napja, így nincs lelke kezelt igazságtalanul egyáltalán. 

És ha van [is] egy mustármag súlya, hozzuk, tovább. És mi mint könyvelő. 

(Korán: 21/47) 

Tehát például egy lehet mondani hogy Allah kell teszi lehetővé, hogy valaki ellopja valaki más jó. Ha 

ez lopás tekinteni, mint az egész történetet, akkor biztosan teljesen méltánytalan lenne. 

Bármennyire-a ' nem az egész történetet. Ez a helyzet merül fel, mert Allah jogosult az emberi lények, 

és adott nekik a szabadságot, hogy válassza ki az egyéni és társadalmi döntéseiket. Tehát ilyen gonosz 

cselekedetek tartozik az emberi lények, és következményei lehetnek. Allah szankciók ellen, az ilyen 

tettek székhelye ebben az életben, mint egy útmutató, hogy minket. Másrészről a továbbiakban a 

fenti versben említett az egyensúlyt teljesen hoznak. Így az egész képet a szép és kiegyensúlyozott, 

bár a kis részét látjuk néha tűnhet, csúnya és kiegyensúlyozatlan. 



Szóval, korlátozott vagy szubjektív szempontból megfontolások lehet félrevezető, gonosz 

kapcsolatáról és Allah. Ebben az összefüggésben a jó és a gonosz, ami fontos mindannyiunk számára 

mi kapcsolata Allah helyzetének megfelelően kell határozni. Például egy személy, aki egy nagy jóléti-

on egy bizonyos idő, de rossz állapotban való kapcsolata Allah nem tekinthetők valójában egy jó 

helyzetben. Hasonlóképpen, egy személy, aki komoly egészségügyi problémái, de aki jó kapcsolata 

Allah valójában egy jó helyzetben van. Minden bajok a kapcsolatunk Allah problémája nem csak 

átmeneti. A következő verset látunk egy példát arról, hogy ezt a tényt: 

Sőt Kairót Mózes ember volt, de ő tyrannized őket. És adtunk neki kincseket, amelynek kulcsait 

adminisztrációs terhet egy zenekar, erős férfi; Ekkor a nép azt mondta neki, "nem ujjong. Sőt Allah 

nem szereti az ujjongó.  

Hanem keressétek keresztül azt, amit Allah adott nektek, az otthon a továbbiakban; és mégis, ne 

felejtsd el a részét [e] a világ. És mint Allah jót tett jó veled. És a vágy, hogy nem a korrupció az 

országban. Sőt Allah nem szereti corrupters."  

Azt mondta, "Én csak kapott ez mert nekem van tudás." Nem tudta, hogy Allah tönkretette előtte 

nemzedékek azok, akik voltak nála a hatalom egyre nagyobb a vagyonosodás []? De a bűnözők, a 

bűneiket, nem kérni fogja [142] .  

Szóval jött népe előtt az ő díszítésre. Azok, akik a világi élet azt mondta: "ó, azt, hogy mi volt, mint 

amit kapott Kairót. Sőt ő az egyik nagy szerencse."  

De azok, akik az adott tudás azt mondta: "Jaj nektek! A jutalom-ból Allah jobb ő, aki úgy véli, és nem 

az igazság. És kivéve a beteg sem adják."  

És mi a földre, hogy nyelje le neki, és ő haza. És ott volt neki, nem a társaság, hogy segítsenek neki 

nem Allah, sem volt az, aki [is] megvédeni magukat.  

És azok, akik akarta volna az ő álláspontja az előző napon kezdte mondani: "ó, hogy Allah kiterjeszti, 

akinek végrendeletek szolgáinak, és ez korlátozza a rendelkezés! Ha nem hogy Allah biztosított 

minket a szívességet, meghagyta volna, hogy nyelje le minket. Ó hogyan a hitetlenek nem sikerül!"  

(Korán: 28/76-82) 

Mindaddig, amíg egy aláveti magát Allah, és követi az ő vezetése mindent, ezért jó neki. Mint mondta, 

a korán:  

Mi jön-hoz Ön jó van-ból Allah, de mi jön a gonosz, [O ember], a magad. 

(Korán: 4/79) 

Szempontból az emberi lények ha van bizonyos erő, bizonyos értékeket, és bízunk Allah, a dolgokat, 

hogy úgy vélik, negatív számunkra az első látásra tesz bennünket erősebb. Például, tegyük fel, hogy 

valaki volt egy egészségügyi probléma, és ő beteg, és Allah kér segítséget. Ebben az esetben nem lesz 

erősebb kapcsolat közte és Allah, és Allah értékelem, és növeli a fok, a paradicsomban. Az ilyen 

gondok aktiváljuk, fokozása, és jelennek meg a mi belső hatáskörök, mint a kár, a türelem és a 

szeretetünket, Allah, és mások számára, hogy. De persze ilyen hatások nem lesz ugyanaz mindenki 



számára. Néhány fog menni ellen Allah ilyen események miatt, mintha azok jobb, mint neki. Tehát 

ilyen események fogja szolgálni, mint tesztek is. Ezt tömören magyarázza a következő verset:  

És biztosan vizsgáljuk meg valamit a félelem és az éhezés és a veszteség a gazdagság és a életét és a 

gyümölcsök.  

De jó hírt adni a beteg, aki, ha katasztrófa sztrájkok őket, azt mondják, "valóban tartozunk, hogy Allah, 

és valóban neki visszatérünk."  

Ezek után akinek a áldást az Úr és a kegyelem is. És azok, akik a [helyesen] vezetett.  

(Korán: 155/2-157) 

8.5 MIK A FŐ KÜLÖNBSÉGEK KÖZÖTT AZ ISZLÁM ÉS A KERESZTÉNYSÉG? 

A próféta Mohamed üzenetek forrásként Mózes és Jézus Krisztus (béke legyen velük) azonos, 

üzeneteik eszencia az azonos [143]. Azonban modern mainstream judaizmus és a kereszténység 

bizonyos mértékig különböznek egymástól a Mózes és Jézus Krisztus eredeti tanítását (béke legyen 

velük). Ezért az iszlám, és azok a vallások közötti különbségek vannak. És mint látjuk, a következő 

versben, iszlám felkéri a zsidókat és a keresztényeket, hogy ezek az üzenetek lényegét: 

Azt mondják, "Ó emberek a Szentírás jön-hoz egy szó, hogy közös köztünk és Ön, hogy mi nem 

imádják Allah, kivéve és társult semmit vele, és nem fog egy másik, mint urak, ahelyett, hogy Allah." 

De ha elfordulni, majd azt mondják, "Tanúságot, hogy mi vagyunk a muzulmánok [benyújtja neki]."  

(Korán: 3/64) 

Így a következő részei bemutatjuk a fő különbségek alapján a lényegre: 

8.5.1 ISTEN 

8.5.1.1 ISTEN ATTRIBÚTUMOK 

A kereszténység a megértés, Istenről, az alábbiak szerint: Isten fogalma van három olyan személy, aki 

azt mondta, hogy az egyik. Néhány keresztény megérteni, hogy három részből áll, egy egészet alkot. 

Néhány közülük ért ez, mint egy Isten három formája. Néhány közülük ért ez, mint egy Isten, aki 

ideiglenesen átalakította egy emberi lény [144]. Néhány közülük megértsék három személy, akik a 

ugyanazon cél [145]... A két részből áll, vagy ez az egység a formái férfiak, hasonló emberi lények, és 

képviselik általában a fehér emberek bizonyos életkorban. A más egy egy szellem. Legalább az egyik a 

másikat származó bevételek, annak ellenére, hogy minden ősi; részére némely van nem szekvenciális 

prioritás közöttük. Legalább az egyik született és halt meg. Ez a halál történt, úgy, hogy egy áldozat, 

és így hogy Isten tudja menteni az emberi lények, a bűntől. Vannak más közös funkciók egyes részein 

ez az Isten és egyéb lények, mint amelyek részek, mint a szem, a fül, az orr, tömeges között...  

Szerint az iszlám Jézus-Krisztus (béke legyen vele) soha nem mondta, ilyen dolgokat. Tanított 

hasonlóan Szalkai mint (béke legyen vele). Iszlám Isten szerint egyike. Ő nem áll az űrlapok, a változat 

és a különböző személyek. Ő nem olyan, mint bármi. Az iszlám Allah az Úr előtt, ő nem egy emberi 

lény, minden világok Isten. Az Isten egy hangya, de ő is az Isten minden a galaxist, és ő sem férfi, sem 

nő. Ő van, azon túl, amit tud képzelni. Nem tudjuk összehasonlítani neki egy emberi lény. 



Az alábbi vers Allah egyértelműen elutasítja a Szentháromság: 

Tehát hinni Allah és a hírnök. És nem mondom, "Három"; hagyjon jobb az Ön számára. Allah valóban 

csak egy Isten. Magasztos ő felett van birtoklás egy fia. 

(Korán: 4/171) 

8.5.1.2 AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLATOM 

Viszont a kereszténység Isten az ember számára bizonyos szempontból visszafogott. Kereszténység 

Isten feláldozza a fiát az emberi lények. 

Szerint a judaizmus és a kereszténység nincs egy szerves kapcsolata, Isten, a zsidók és a keresztények 

között. De a korán szerint sem a zsidók, sem a keresztények jogosultságot vagy bármilyen különleges 

kapcsolata Allah. Az alábbi vers magyarázza ezt:  

De a zsidók és a keresztények azt mondják,  

"Allah és a szeretett gyermekei vagyunk." 

Azt mondják, "Akkor miért csinál ő büntetni a bűneidet?" 

Inkább te emberi lények közül ő teremtett. Ő megbocsát, akit erre kiválaszt, és azt bünteti, akit erre 

kiválaszt.  

És Allah tartozik a domínium, az ég és a föld, és bármi is van közöttük, és neki a [záró] hely.  

(Korán: 5/18) 

Szerint a kereszténység siker van, Jézus Krisztus (béke legyen vele). De az iszlám szerint vannak olyan 

objektív kritériumokat kell teljesíteni annak érdekében, hogy sikeres, amint ezt a következő verset:  

Ez nem lesz összhangban a vágyak [muzulmánok], sem a nép, a Szentírás [a zsidók és a keresztények];  

Aki dolgozik a gonosz, lesz volna a jutalmat azok, és ő nem található protector vagy segítő mellett 

Allah. 

(Korán: 4/123.) 

8.5.2 PRÓFÉTA 

Szerint a mai mainstream kereszténység Jézus-Krisztus (béke legyen vele) Isten. Szerint a zsidó azt a 

hamis próféta és hazug. Az iszlám szerint ő is egy ember és egy Hírnök-ból Allah és a Messiás, amint 

ezt a következő verset:  

Ők biztosan hitt, akik azt mondják, hogy Allah Krisztust, Mária fiát. Azt mondják, "Majd ki tudta 

megakadályozni Allah egyáltalán ha ő volt a szándéka, hogy elpusztítsa Krisztus, Mária, fia, vagy anyja, 

vagy mindenki a földön?" És Allah tartozik az ég és a föld, és bármi is van, közöttük uralma. Ő hoz 

létre, mi akarata, és Allah illetékes minden dolog felett.  

(Korán: 5/17) 



 

Az ég szinte törés azokból és a föld megnyílik és a hegyek összeomlása, a pusztítás, hogy ők 

tulajdonítanak a jótékony fia.  

És nem helyénvaló, hogy a jótékony, amit meg kell tennie egy fia.  

(Korán: 19/90-92) 

 

A Messiás, Mária, fia nem volt, de a messenger; [más] Hírnök telt el az előtte. És az anyja az igazság 

támogatója volt. Mindketten használják arra, hogy egyenek. Nézd meg, hogyan, hogy egyértelmű 

őket a jelek; akkor Nézd meg, hogy hogyan megtévesztett.  

(Korán: 5/75) 

A kimutatások, Jézus Krisztus (béke legyen vele) John/12/49-50, hogy kiderül, hogy azt mondta, hogy 

ő volt a messenger. -Ezek a versek azt világosan mondja, hogy: nem beszélt magáról, de az Úr, aki 

küldött neki adtam neki egy parancsolatot, hogy mit mondjak, és mit kell beszélni. És hogy bármit is 

beszél, ő beszél, ahogy az Úr azt mondta neki. 

Ismét látjuk, John/17/11, Jézus Krisztus kapcsolat (béke legyen vele) Allah nyelve a többnyire egy 

hasonlóság, és az egység egy egységességét az engedelmesség, hogy ő Úr: ebben a versben, azt kéri, 

hogy az Úr, hogy megvédje a hívők az ő nevében, hogy lehet az egyik, mint ő, és az Úr egy. 

Szerint az iszlám Mohamed próféta (béke legyen vele) van csak egy emberi lény, mint nekünk, 

világosan és tömören tisztázott, a következő versben: 

Mond, (O Muhammad) " " én csak egy emberi lény, mint te, akinek már kiderült, hogy a ti Istenetek 

az egy Isten. Így aki azt reméli, ő úr találkozott, hadd igaz munkát, és nem társult az istentisztelet ura 

valaki. " "  

(Korán: 18/110) 

Egy emberi lény, mint egy pont, ha összehasonlítjuk a földre; a föld, mint egy pont, ha 

összehasonlítjuk azt, hogy a Naprendszerben. Naprendszerünk, mint egy pont, ha összehasonlítjuk a 

mi galaxisunk. Mi galaxisunk, mint egy pont, ha összehasonlítjuk az eddig felfedezett galaxisok 

milliárdjait. És azokban a galaxisokban, talán, mint egy pont a tér-idő és a világegyetemben. És a tér-

idő talán, mint egy pont, ha összehasonlítjuk a space-times és az univerzumok, hogy Allah létrehozott. 

És minden ezek sokkal kevesebb, mint egy pont, mikor összehasonlítva-val mi Allah lehet létrehozni 

és fenntartani. Tehát hogy van ez lehetséges hasonlóságát Allah és egy emberi lény, aki olyan gyenge, 

mikor összehasonlítva-val Allah teremtett rendelni? És hogyan egy emberi lény lehet mondani, hogy 

a fia? 

Továbbá szerint a korán, Jézus (béke legyen vele) sem megölték, sem megfeszített [146] , ahogyan az 

a következő verset:  

És a hitetlenkedés és a mondás, Mary ellen egy nagy rágalom,  



És [a] a mondás: "valóban, megölte volna a Messiás, Jézus, Mária, a Hírnök-ból Allah fia." És nem 

megölik őt, és nem tett ők feszítsd meg; de úgy tűnt, így szólt hozzájuk. És valóban, azok, akik 

különböznek egymástól, mint ez kétséges. Nekik van nem ismerik azt, kivéve a következő feltételezés. 

És ezek nem megölni őt, az egyes. 

(Korán: 4/156-157) 

8.5.3 MÓDSZERTAN 

A Szentháromság mainstream keresztények úgy mint kérdést is felvet: Ha Isten egy apa nem is egy 

anya, mint jól [147]? Ha egy Atya Isten, akkor aki az Atya, az Atya? Ki koordinálja az apa és fia között, 

különösen akkor, ha ütközés? Ha ők azonos, ezért a három személy? Ha nincsenek azonos hogyan 

ezek egy...? Ha egynél több részből áll, vagy Isten formái honnan tudjuk, hogy van nem egy negyedik 

rész vagy formája, vagy egy másik Isten? Ki készítette az orr, a szem... a Jézus (béke legyen vele)? 

Vannak self-creator, és ha igen, milyen eljárással? Ha self-creator, akkor miért lenne hiszünk Isten 

amikor azt látjuk, hasonló dolgok az univerzumban?   [148]  

Ilyen kérdések nagyon fontos abban, hogy azok kapcsolódnak az egyén, aki úgy dönt, a vallás 

módszertana. Ezekre a kérdésekre is fontos abban, hogy viszonyulnak az "Isten" fogalom lényegét. 

Például ha valaki úgy véli, hogy a t-shirt az Isten, akkor valószínűleg mit jelent Isten fogalma lenne 

nagyon más, mint a mi a muzulmán vagy keresztény azt jelenti Isten fogalma. Így a személy az Isten 

fogalma csak egy választható fogalom nem tisztaság. Így ő nem vezetett, aki betartja az 

univerzumban és a logikai folyamat. 

Amikor egy nem tudja magyarázni magát ilyen kérdések koherens logika használatával, majd ő 

elfogadja a válaszokat és a hit megkérdőjelezése, azaz csak-dogma [149]nélkül. Tehát ha 

megkérdőjelezése nélkül, akkor miért nem ő választhatnak egy másik hit és hitetlenség 

megkérdőjelezése nélkül? Azonban az iszlám szinte minden muszlim véli, hogy ő kell, és tudja 

megvédeni a hit logika használ, mint mutatott-ban a korán. 

8.5.4 SZENT KÖNYVEK 

A régi és az új szövetség mennyire vannak jóslatok a jövő hírnökei, és Allah üzeneteket. Például az 

Old Testament / Mózes ötödik könyve/18/18-19 azt olvassuk: "támasztok őket egy próféta, a 

testvéreik közül szeret téged, és a szavaimat betesz a száját; és az ő Istenük szólok hozzájuk minden 

én parancsolok neki. És lészen, hogy aki nem hallgatnak a szavaimat, melyeket ő szólni az én 

nevemben, azt teszi szükségessé, hogy őt."  

És az Újszövetségben / John 16/12-13 Jézus-Krisztus (béke legyen vele) azt mondja: még sok mindent 

mondani nektek, de nem tudja elviselni őket most. Howbeit mikor ő a szellem az igazság [150], jön, 

hogy végigvezeti Önt minden igazságra: mert ő kell nem beszélni magát; abban az esetben, de 

semmiféle õ meghallja, hogy ő beszél: és ő majd megmutatja, dolgok jönnek.  

Szóval, egyértelmű volt a Jézus Krisztus szavai, (béke legyen vele) volt szükség egy jövőbeli isteni 

üzenetet, és a jövő Hírnök [151]. Így az üzenet Jézus Krisztus (béke legyen vele) nem teljes mértékben 

érkezett a Közösség [152]. A zsidók, akik még mindig várnak a Messiás jön is vannak nagy dolgokat 

kell teljesíteni; tehát a zsidók is zsidó még nem teljes. Azonban a Mohamed próféta (béke legyen vele) 



Allah üzenetet befejeződött az emberiség legtisztább és legteljesebb módon mint látjuk, a következő 

verset: 

Ezen a napon én tökéletes az Ön számára a vallás 

Az én-m helyesel, és 

És jóváhagyta az Ön számára, 

Iszlám, mint vallás. 

(Korán: 5/3) 

 

Mohamed nem az apja [minden] az egyik a férfiak, de [is] a Hírnök-ból Allah, és az utolsó, a próféták. 

Allah, és teljes körű ismerete minden dolog [153] . 

(Korán: 33/40) 

Olyan, mint a korán a végső isteni üzenet eltérően a korábbi szent könyvek, Allah ad a garancia, hogy 

ő fogja védeni:  

Sőt az is, aki küldte le a korán, és valóban, mi lesz a gyám. 

(Korán: 15/9) 

És történelmileg volt megvéd. Ma már egy korán, mindenhol, ami az eredeti nyelven, amelyben 

kiderült. De a legkorábbi rendelkezésre álló másolatok az Újszövetség pl. a görög. Azonban Jézus 

Krisztus (béke legyen vele) lényegében beszélt, talán néhány héber és arámi. Bárki, aki dolgozott a 

műszaki szövegek különböző nyelveken tudja nagyon jól hogy mennyi kritikus jelentőségű, hogy a 

szöveg az eredeti nyelven helyesen tanulni a jelentését. 

8.5.5 TOLERANCIA 

Keresztények többnyire úgy Mohamed próféta (béke legyen vele) mint egy hamis próféta és hazug. 

Zsidók többnyire úgy, próféták, Jézus-Krisztus és a Muhammad (békesség legyen rajtuk) hamis 

próféták és hazugok. Muzulmánok hisznek a próféták Mózes, Jézus, és Mohamed (béke legyen velük), 

igaz és respect-worthy kézbesítők Allah. Továbbá hogy hiszünk bennük az a követelmény, hogy a 

muzulmán.  

Judaizmus helyezi a hangsúlyt a nemzet; Kereszténység hangsúlyozza a történelmi személy. Előttük 

nem volt más nemzetek és személyek. Azonban az üzenetet az iszlám nem az eredeti üzenetet, ez 

nem egy helyi üzenetet és az egyetemes; és Mohamed próféta (béke legyen vele) van nem egy 

eredeti messenger egy új hit, amint azt a következő verset: 

Azt mondják, "én nem vagyok az innováció, a hírvivők között, nem tudom, mi fog történni velem, 

vagy veled. Csak kövesse azt, ami kiderül számomra, és nem vagyok, de egyértelmű warner." 

(Korán: 46/9) 



8.5.6 ÉLETMÓD 

Az iszlámban nincs nem közvetítő, Allah, és az egyén között. Allah a közelében. Ő is közelebb bárki is, 

mint a szülei. Ezért nincs semmilyen közvetítő vallási osztály iszlám. Így például ha az imám a mecset 

nem található, egy mérnök, aki tudja, hogyan kell imádkozni vezethet, az imádság. Senki sem tud 

igényel-hoz volna olyan kiváltságokat, Allah szemében. Az állítás, ez egy olyan nagy bűn. 

Ezért nincs semmilyen kedvesebb az iszlám. Valójában ahogy mi tájékoztatni a következő versben, a 

kedvesebb nem létezik a kereszténység igazi eredete: 

Majd küldött követően a nyomában a kézbesítők és követte [őket] Jézus, Mária, fia és adott neki az 

evangéliumot. És mi a szívét, akik követte őt, együttérzés és irgalom. De a kedvesebb, amelyek 

találták magukat, mi volt nem írja elő számukra: [azt parancsolta] csak a keresi a jó Allah öröm; de ők 

nem megfigyelni, kellő tiszteletben tartása. Így adtunk az is, aki azt hitte, köztük a jutalmat, de sokan 

közülük dacosan engedetlen.  

(Korán: 57/27) 

Mint látjuk, a következő verset még a vallásos legfontosabb nap a hét, muszlimok számára ajánlott, 

hogy megy a munka a fő ima, amely tart körülbelül fél óra után: 

O akik hittek, amikor a hívás az az imádság a nap péntek, majd folytassa az emlékezés Allah és 

hagyjuk kereskedelmi. Ez jobb az Ön számára, ha csak tudtam. 

És az ima megkötésekor a diszperziós belül a föld, és kérjen-e a bounty Allah, és emlékszem, Allah 

gyakran, hogy is sikeres.  

(Korán: 62/9-10) 

Az személy, aki üzleti tevékenysége nem igaz és igazságos módon, azzal a szándékkal, hogy az 

örömben, hogy Allah tekinthető imádkozik. Ezt a nyilatkozatot, Mohamed próféta (béke legyen vele) 

van egy jó feltüntetés ebben a tekintetben: "az igaz és becsületes kereskedő lesz a próféták igaz 

személyek és az ítélet napján [154]a mártírok." , Az iszlám világi és vallási élet kombinálják. 

Bár nem vallásos osztály és kedvesebb az iszlámban, mindenkinek van várt-hoz Allah erős kapcsolatot. 

A gyakori napi ima egy jó példa ebben a tekintetben.  

Szabadulás a kereszténység úgy vélik, hogy Jézus Krisztus által (béke legyen vele). Így például egy 

személy, aki nem a gonosz tetteket, de úgy véli, Jézus Krisztusban (béke legyen vele) Isten, van egy 

jobb helyzetben, mint valaki, aki hisz csak Isten, Allah, és nem jó cselekedetek. Tehát csinál jó 

cselekedetek hatása korlátozott, a kereszténység.  

A kereszténység úgy tartják, hogy egyes emberek a közvetítő Isten és mások között. A kereszténység 

a kezdeti törvény ebben a tekintetben is, hogy Isten feláldozta a fiát és/vagy lett egy emberi lény, 

annak érdekében, hogy mentse meg az emberiséget. Másrészt az egyes felekezetek van a 

gyakorlatban a vallomás, amelyben emberek bevallani a bűneiket, bizonyos emberek annak 

érdekében, hogy bocsánatot. Azonban az iszlámban, van nem közvetítő, Allah, és az egyén között. 

8.5.7 EREDETI BŰN 



A kereszténység van a hit, az eredendő bűnt. Ez a hit a következők: az első férfi és a nő elkövetett 

bűn. A következő nemzedékek öröklik, hogy a bűn. Hogy a bűn, hogy áldozatot kell eltávolítani. 

Annak érdekében, hogy mentse az emberi lény, akit ő szerettem nagyon, Isten adta a fiát, mint 

áldozat. Így köszönhetően a fia ember tud megszabadulni a bűn. 

Az iszlám szerint az eredeti bűn fogalma nem elfogadható: az első férfi és a nő el bűnt. Azonban 

kérték, a megbocsátás, hogy a bűn miatt, és Allah megbocsátott nekik. Az alábbi vers hivatkozik: 

Akkor Ádám kapott úr, [egyes] szavait, és elfogadta a bűnbánat. Sőt az ő, aki a bűnbánat, az irgalmas 

elfogadása. 

(Korán: 2/37) 

Tehát van nincs bűn, hogy mások által örökölt.  

Továbbá az iszlám bűneit nem öröklődnek. Tehát minden gyermek született tiszta és tiszta minden 

bűnök, hogy szülei követett volna el. A korán Allah adott számos példa ebben a tekintetben: például 

Ábrahám a próféta (béke legyen vele) volt, a fia egy hitetlen; fia, Noé próféta (béke legyen vele) volt 

egy hitetlen.  

Allah nem kell, hogy minden áldozatra megbocsátani valakinek. Mindaddig, amíg a személy őszintén 

kér bocsánatot, sajnálatát fejezi ki, a bűn, próbál-hoz áthúz rossz tetteit, ezzel a jó cselekedetek és 

javítja magát ő is megbocsátott az Allah. Az egyik a nevek, a Forgiver.  

Másrészt az iszlámban senki sem fogja elviselni a terhet egy másik mindaddig, amíg nincs ok-okozati 

kapcsolat. Igen, Jézus (béke legyen vele) nem szükséges feltüntetni a bűneit mások. 

8.6 -E BÁRMILYEN A PRÓFÉCIA A KORÁBBI SZENT KÖNYVEK A MOHAMED PRÓFÉTA? HA MI A? 

Azok, akiknek mi adta a Szentírás ismerem, mert tudják, hogy a saját fia. De valóban, fél őket leplezni 

az igazság, bár tudják, hogy [ez]. 

(Korán: 2/146) 

 

Tehát ha kétségei vannak, [O Muhammad], ami neked, feltárta, majd kérdezni azokat, akik már 

olvastam az írás előtt. Az igazság biztosan jönnek el az Úrtól, így soha nem kell a kétkedők között.  

(Korán: 10/94) 

a régi és az Újszövetség vannak sok jóslatokat a Mohamed próféta, Allah a Koránban magyarázata. Az 

ó- és Újszövetség írt sok évszázados mielőtt Mohamed próféta (béke legyen vele) született. Még a 

mai utánzott és közvetett verziói ezeket a Szent könyveket lehet látni sokan közülük. Néhány ezek a 

próféciák a következők [155] : 

8.6.1 VONATKOZÓ INFORMÁCIÓT MOHAMED PRÓFÉTA ÉS A KORÁN A MÓZES/33 

A következő verset, azt látjuk, hogy hivatkozás Mózes, Jézus, és Mohamed (béke legyen velük.) és 

azok helyét. Kapcsolatos Mohamed próféta (béke legyen vele), van egy hivatkozás is a honfoglalás a 



mekkai Mohamed próféta körülbelül 10.000 barátaival. Ismét a következő vers van egy utalás 

Mohamed próféta (béke legyen vele) - a törvény alapján a korán - hozta. 

A vers Mózes ötödik könyve 33/1-2 a következők: és ez az áldás, amellyel Mózes az ember Isten 

áldott Izrael gyermekei a halála előtt. És azt mondta az Úr jött [156] a Sinai, és fölkelt a hegyén nekik; 

ő ragyog oda a mount Anita, és ő jött, a több tíz ezer szentek: a jobb kezében ment egy tüzes törvény 

nekik.  

A Biblia tájékoztatja, és megerősíti, hogy a próféta Mózes kapott kinyilatkoztatás-ból Allah a Mount 

Sinai   [157] Jézus Krisztus élt, és kapott kinyilatkoztatás-ból Allah Júda meghatározott is-val-a mount 

hegyén ;   [158] ; és hogy egy próféta kapna kinyilatkoztatások Allah a régióban Anita is átfedések, 

amelyek a mai Mecca (írta is, mint a Baccalaureus a korán), és hogy ő elérni nagy sikert aratott, 

10.000 ember, és hogy ő fog hozni a törvény. Látom, hogy Allah az ige fényét használt utolsó üzenete, 

míg a Mózes és Jézus az igék "jön" és a "rise" rendre használt. Az ige fényét használata arra 

emlékeztet minket, a prófécia Jézus magyarázza, mint "ő végigvezeti Önt minden igazságra" a János 

evangéliuma versben 16/13. Ismét Ez emlékeztet minket, a garancia, Allah ad a Koránban hogy ő 

fogja védeni a korán, mint ez a könyv lesz mindenki számára nyilvánvaló. 

A következő versben Habakuk 3/3 is ott van a régió Anita érkező kinyilatkoztatás hivatkozás. 

Habakuk 3/3 vers a következő: Isten jött Teman, és a szentet, a mount Anita. Selah. Dicsősége 

elborítja az egeket, és a föld volt, tele a dicséret [159] . 

8.6.2 VONATKOZÓ INFORMÁCIÓT PRÓFÉTA MOHAMED A GENESIS 9/21-21 ÉS A GENESIS 17/19-20 

Fent már hangsúlyozta, a lényeg, hogy miután Jézus Krisztus ott lesz egy nagyobb teljesítése 

szempontjából Allah közleménye. A következő lesz link ezen teljesítésére , konkrétan a Mohamed 

próféta köszönhetően néhány információt találunk a Bibliában: 

A következő verset a Bibliából azt látjuk, hogy az a hely, ahol Ismáel volt telepedett volt Anita. Újra 

Allah azt mondja, a következő verset, hogy Ismáel Allahtól fog egy nemzet. Ma nincs egyetlen ismert 

nemzet az Ismáel ismert az iszlám szerint egy Közösségen kívüli. Arab-félsziget története szerint 

Ismáel élt, Mekkában és Muhammad jött az utódok Ismáel (béke legyen velük), és élt, ugyanabban a 

régióban. Sok maradványait és helyek Mekkában, a tudás, ami elérhető hála a erős hagyomány-ból 

regisztráló készülék a családfák Arabia támogatás ezt nagyon világosan. Ezért tudjuk jól, hogy 

Mohamed próféta, aki élt Anita régióban a prophetship , és a teljesítmények átfedés nagyon jól-val a 

következő jóslatokat.  

Egyértelmű, hogy a következő vers a Genesis 21/9-21 hogy a hely, ahol élt, Ismáel Mohamed próféta 

őse az úgynevezett Anita   [160] .  

Ezeket a verseket a következők: és Sarah látta Hagar az egyiptomi, amelynek ő volt született 

Ábrahámnak, gúnyos fia. Tehát azt mondta Ábrahámnak, ki a szolgálót és fia: mert a szolgálót fia Űzd 

a fiam, még a Isaac. És a dolog nagyon súlyos Ábrahám látvány volt, mert a fia. És Isten szólt: 

Ábrahám, hagyjuk, hogy nem kell súlyos szemedben, mert a fiú, és mivel te szolgálót; minden, hogy 

Sarah azt mondta neked hallgassatok hangját; a a Isaac magod kell nevezni. És is a fiú a szolgálót 

fogok tenni egy nemzet, azért, mert magod. És Ábrahám fölkelt korán reggel, és vette a kenyeret és 

egy üveg víz, és megütközött Hagar, amivel a vállán, és a gyermek, és küldött neki el:, és ő elment, és 



bolyongott a vadonban Beérseba. A víz volt töltöttem a palackban, és ő öntött a gyermek, az egyik a 

bokrok alatt. És ment, és leült őt le során neki egy jó messze, mint ez volt lövés íjjal: mert ő azt 

mondta, hadd nem látja a gyermek halála. És ő ült során neki, és emelje fel a hangját, és sírt. És Isten 

hallottam a hangját a fiú; és Isten angyala mennyből Hágár nevű, és monda néki: mit aileth téged 

Hágár? Ne félj; az Isten meghallgatta a hangját a fiú, hol van. Merülnek fel, Emeld fel a fiú, és tartsa 

őt kezedet; teszem neki egy nagy nemzet. Isten kinyitotta a szemét, és látta, hogy egy jól víz; és ő 

ment, és az üveg tele vízzel, és adta a fiú italt. És Isten a fiú; és ő nőtt, és élt a vadonban, és lett egy 

íjász. És ő élt a vadonban Anita: és az anyja vitte a felesége ki Egyiptom földjéről. 

A Genesis 17/19-20 versekben is támogatja, hogy az utódok a próféta Ismáel lesz fontos eredmények. 

Ezeket a verseket a következők:  

És Isten azt mondta: te felesége Sarah viseli, téged egy fia valóban; és te fogsz hívja Isaac neve: és én 

akarat én szövetséget hoz létre vele, az örök Szövetség, és a mag után neki. És Ismáel, mint én 

meghallottalak téged: Íme, megáldotta őt, és hogy neki gyümölcsöző, és meg fogom őt rendkívül; 

tizenkét princes ő nemz, és nagy nemzetté teszem.  

8.6.3 RELEVÁNS INFORMÁCIÓT AZ UTOLSÓ PRÓFÉTA MINT MAGYARÁZOTT-BAN ÉZSAIÁS 42/1-12 

a következő verset, látunk egy másik előrejelzésre egy hírnök, mint egy másik törvény hordozója. 

Természetesen Jézus Krisztus nem jön-val egy új törvény. A következő verset is látjuk, hogy az üzenet 

a próféta hozza az úgynevezett "új dal" Ez tökéletesen megfelel a zene, a korán és a gyakori szavalat. 

Újra a következő verset, látjuk, hogy ez hírnök Kedarhelyen kapcsolódik [161], az Ismáel fia. Újra 

tudjuk látni, különös tekintettel a hangos dicséri, és felkéri, hogy imák, a kimutatásokban "azok a 

városok emelje fel a hangját", "hagyja, hogy a lakosság a rock énekelni, hagyd, hogy kiabál, a tetején 

a hegyek". És minden más, a következő vers Mohamed próféta eredmények. 

a versek Ézsaiás 42/1-12 a következők: Íme, az én szolgám, akit én fenntartják; választottaim, akiben 

a lélek gyönyörködik; Tettem, hogy lelkem [162] rá: ő hozza oda ítélet a pogányoknak [163]. Ő nem 

sírni, sem felemelni, sem okoz hangját hallottam, az utcán. Sebes reed kell ő törte, és a dohányzás len 

kell, ő nem quench: ő hozza oda igazság ítélőképességet. Nem marad el, nem kell elriasztani, amíg ő 

hoztak ítéletet a földön: és a szigeteken kell várni a törvény. Így szól az Úr Isten teremtett az ég, és 

feszített ki őket; azt, hogy oda elterjedt a földön, és hogy melyik jön ki belőle; ő az Istentõl levegőt a 

népnek, és a szellem, hogy őket ott séta: én, az Úr hívott téged, igazság, és lesz te kezedet, és fog 

téged, és adom neked, szövetségül a népnek, a fény, a nemzsidók; Nyit a vak szemét, hogy ki a 

foglyokat a börtönből, és őket, hogy üljön ki a börtönből-ház a sötétségben. Én vagyok az Úr: Ez a 

nevem: és az én-m dicsőség nem ad egy másik, sem a dicséret, a faragott képek imádói. Íme, az 

egykori dolgok jönnek át, és új dolgokat csinálni kijelentem: mielőtt tavasszal oda, én mondom, 

közülük. Énekelni az Úrnak új éneket, dicsérete végétől a föld, ti, hogy megy a tengerhez, és minden, 

amit pedig ez a szigeteken, és annak lakóit. Hagyja, hogy a vadonban, és a városok annak emeljék fel 

hangjukat, a falvak, hogy Peter élnek: hagyja, hogy a lakosság a rock énekelni, hagyd, hogy kiabál, a 

tetején a hegyek. Hagyd, hogy ad dicsőség az Úrnak, és kijelentik, hogy a dicséret a szigeteken.  

A következő versben azt látjuk, Kaba , Mecca vagy Bende Andrea, az áldozatokat, végre ott 

zarándoklat hivatkozás. Azt is látjuk, hogy a házát, a dicsőség Allah Kedar és az Nebaioth, és Ismáel 

két gyermek kapcsolódik.  



Ézsaiás 60/7 vers a következők: a nyáj Kedar gyűjtik össze téged, Nebaioth kosok ezeren téged: kell 

elér elfogadása a bánya oltár, és fog dicsőíteni az én-m dicsőség-ház. 

8.6.4 EGY NAGY FEJLESZTÉS FOG TÖRTÉNNI, ÉS ALLAH KIRÁLYSÁG KELL KIVENNI A ZSIDÓK, ÉS EGY 

MÁSIK NEMZET, MONDTA MATTHEW 21/42-44 

A következő verset Jézus Krisztus (béke legyen vele) egyértelműen azt mondja, kell az Isten a zsidók 

és adott egy másik Közösség. Már kifejtette, korábban összefüggésében Mózes hogy Allah fel egy 

hírnök, nem a zsidók közül, de a zsidók testvérei közül 18, a 18. 

Máté 21/42-44 versek a következők: Jézus azt mondja nekik, ti soha nem olvastam a Szentírásban, a 

kő, amely elutasította, építők, ugyanaz lesz a fej a sarok: Ez az Úr csinál, és ez csodálatos a 

szemünkben? Ezért mondom én nektek, az Isten elvett tőled, és adott egy nemzet hozza a 

gyümölcsök annak. És aki alá tartozik ez a kő lesz törött: a közölnie kell esnie, ez fogja őrölni neki, 

hogy por, de.  

8.6.5 MECCA (BACCALAUREUS), UTALVA A ZARÁNDOKOK, JÓL A ZAMZAM, A GYORS ÉS ERŐS 

NÖVEKEDÉSÉT, A MUZULMÁNOK A ZSOLTÁROK 84/4-7 

A következő versben van a zarándoklat Mekkába, (ami meg van írva is Baccalaureus a korán), 

hivatkozás abban, hogy a víz a Zamzam Hágár és Ismáel fia (béke legyen velük), muzulmánok 

erősítése és erős növekedését. 

A vers a Zsoltárok 84/4-7   [164] a következők: milyen boldogok, akik tartózkodnak a házban, aki a 

dicséret, akkor folyamatosan. Selah. Boldog az az ember, akinek ereje van, akkor akiknek meg 

zarándoklat. Mint ők hágó-átmenő a völgy Baca, azt, hogy egy forrás forrásvizet használó fürdővel 

várja; még az őszi eső kiterjed ez áldás. Mennek a erő-hoz erő; minden úgy tűnik, Sion Isten előtt. 

8.6.6 A SZÉLES KÖRBEN ISMERT KÜLÖNLEGES PRÓFÉTA KI FOG JÖNNI UTÁN JÉZUS A JÁNOS 1/20-

21, 29 

Az alábbi vers már világosan látjuk, hogy volt egy várható próféta, kivéve a Jézus Krisztus, és John 

(béke legyen velük). És egyértelmű, hogy a próféta egy széles körben ismert és különleges próféta, 

ami neki a nyilatkozat "a próféta" használják.  

John 1/20-21 versek a következők: (John) bevallotta, és tagadás, nem; de bevallotta, nem vagyok a 

Krisztus. Abban az esetben, és megkérdezték tőle, akkor mi? Te vagy Illés? És ő azt mondja, nem 

vagyok. Te a próféta? És õ felele: nem. Mint látjuk, a következő nyilatkozatot, John 1/29 versben, 

Jézus Krisztus jelen volt, és majd: John lát Jézus másnap jön neki. 

8.7 A KORÁN OLVASÁSA KÖZBEN TÖRŐDIK MELYEK AZOK A PONTOK, A MEDVE A? 

A korán szó a teremtő, aki nem sérül, ha nem döntünk, hogy kövesse az ő vezetése, és aki nem 

részesül a vezetett. A korán egy szívességet a mi alkotó, mint látjuk, a következő versben: 

Elmond (korán), és az Úr az a nagyvonalú.  

(Korán: 96/3) 



Ő adott nekünk a szabadságot, hogy válassza ki az ő vezetése, vagy nem. A korán ezért egy 

iránymutatást, az igaz, nem minden. Ez azt a következő verset:  

Allah valóban nem félénk jelen például egy szúnyog vagy mi kisebb, mint ez. És azoknak, akik hittek, 

hogy ez az igazság, az Úrtól. De azok számára, akik hinni, azt mondják, "mi volt Allah ezzel 

példaként?" Félrevezeti a sok ezzel, és útmutatók, sokan ily módon. És ő félrevezeti a nem-kivéve a 

dacosan engedetlen. 

(Korán: 2/26)  

Volt Allah akarata, hogy egyesítsék minden emberi lény körül a korán, ő tudna könnyen csinálni. Ezért 

a komoly hasznára válik. Így míg a korán tanul kell ellátni szem előtt tartva az egyes pontok: 

Először is egy nem hagyja ki a fontos üzenetek kedvéért a részleteket. A legtöbb ember van egy olyan 

tendencia, hogy elveszett részletek. Mi ajánlják Allah hogy széles látás. Van egy hivatkozás, hogy ez a 

következő versben:  

Ő az, aki elküldte, hogy a könyv: Ez a vers, [hogy] pontos, ők az Alapítvány, a könyv; másikak 

allegorikus. De azok, akiknek rosszakarat kövesse a része annak az allegorikus, széthúzás Keresek, és 

keres a rejtett jelentése, de senki sem tudja, hogy a rejtett jelentése van, kivéve, hogy Allah. És azok, 

akik szilárdan megalapozott ismeretek azt mondják: "mi hisz a könyvben; az egész a mi Urunk: ", és 

egyik sem fogja az üzenet, kivéve a férfiak, a megértés.  

(Korán: 3/7) 

Vannak sok fordítás, a korán. Vannak korlátozások a fordítások vannak lefordítva, az emberi lény. 

Annak ellenére, hogy elegendő, hogy a fontos üzeneteket az iszlám, alkalmanként tartalmazhatnak 

hibákat vagy korlátozhatják a jelentése. Fordítók, akik Ph. D. és így tovább lehet, hogy kimaradt az 

eredeti szöveg a meglévő adatokat. Másrészt a legtöbb nyelv nincs arab részletességét. Például 

vannak különböző formái a névmás "ők" arab minden csoport a két férfi, két nő, több mint két férfi 

több mint két nőstény. Ezeknek a különböző formáknak az "ők" általában tükröződik az angol fordítás 

csak a szó "ők". 

Ezért komoly és részletes tanulmány a korán, egy kellett volna több mint egy fordítás, vagy használja 

a korán, amely magában foglalja a közmondásokat, a szavak, a kereszthivatkozások és a példák 

magyarázata...  

A korán olvasása közben egy kell vennie azt a teljes. Minden utasítás illeszkedik a kontextusban, míg 

is megmagyarázhatja egy másik vers, egy másik része a korán. Például olvasás, egy vers, a 

létrehozását az ég és a föld, hat nap megzavarhatja egy. Azonban reading a nyilatkozatot a következő 

versben fogja tisztázni hogy Allah szemében nap nem olyan, mint a nap: 

Egy nap az Úr olyan, mint ezer éve, amelyek számít. 

(Korán: 22/47)  

Vagy után olvasó a nyilatkozat a következő versben az olvasó fogja érteni, hogy a nap Allah csak nem 

határozza meg a forgás a föld maga körül: 

Az angyalok a szellem és a nap, amelynek mértéke ötven év alatt emelkedik neki. 



(Korán: 70/04) 
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Valóban azok, akik hittek, és a megtett igaz tettei, hogy lesz paradicsom kert, mint egy Szállás 

 

Melyben örökké betartják. Nem kívánnak tőle bármelyik átadása.  

 

Azt mondják "a tenger, mintha tinta [írás] a szavak az én Uram, a tenger kíván előtt kimerülnek az Úr 

szavai voltak kimerültek, még akkor is, ha mi hozta a szeret-ból ez mint egy pótlás."  

 

Azt mondják: "én csak egy ember, mint te, hogy akinek már kiderült, hogy a ti Istenetek az egy Isten. 

Így aki azt reméli, ő úr találkozott, hadd igaz munkát, és nem társult az istentisztelet ura valaki."  

 

(Korán: 18/107-110) 



  

 

 

 

 

Az idő,  

Valóban az ember a veszteség,  

Kivéve azokat, akik hittek, és igazlelkű cselekedetek megtett és ajánlott minden más igazság és 

tanácsos egymással, [türelem és kitartás].  

(Korán: 103/1-3) 
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