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Vārdā Allāhs, Beneficent, žēlsirdīgs.
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Teikt, "novērot to, kas ir debesis un zeme."
(Korāns: 10/101)

Un saka: "mans kungs, palielināt man zināšanas."
(Korāns: 20/114)

Patiešām, Allah pasūtījumus tieslietu darīt par labu [citiem] un dodot radiniekiem un aizliedz
netikumība un slikti veikšanu un apspiešanu. Viņš jums var būt piesardzīgs aizrādījumu.
(Korāns: 16/90)

Nav nekādas piespiešanas reliģiju; Pareizais veids, kā patiesi ir kļuvusi skaidri atšķiras no kļūdas.
(Korāns: 2/256)

Un rezultāts (vislabāk) pieder taisns.
(Korāns: 28/83)

Allah būs rakstīts "Šī ir diena, kad patiesas gūs labumu no to patiesumu. Viņiem ir dārzi [paradīzē]
zem kuras upju plūsma, kur viņi būs ievērot uz visiem laikiem, Allah ir apmierināts ar viņiem, un viņi
ar viņu. Tas ir liels panākums.
(Korāns: 5/119)

Tad jūs domājat, ka mēs izveidojām jums nokarājas un ka mums būtu nav atgriezts?
(Korāns: 23/115)

PRIEKŠVĀRDS
Slavēt, un pateicos Allāham, viņa dod priekšroku un jo īpaši tā lielākais labvēlību, kas ir islams, un ļauj
man klausīties viņa ziņojumu, Korāns, un par to, man zināt savu galīgo messenger, kā arī ļauj man
dalīties patiesību caur šo grāmatu. Miera būt par viņa kurjeri.
Mūsu mērķis ir rakstīt šo grāmatu ir sniegt īsu, bet visaptverošu informāciju par islāmu. Tas ir
uzrakstīts, jo īpaši tiem, kas nesen ir iepazīstināti ar islāmu. Mēs sagaidām, ka tā būtu noderīga tiem,
kuri zina islāmu kā labi, jo īpaši, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem, kas nav musulmaņi.
Es gribētu arī pateikties dažiem cilvēkiem, kas ir ļoti noderīga, kas ražo šo grāmatu.
Es pirmkārt paldies mana sieva Naciye Tosun un maniem bērniem, Muhammed, Meryem Büşra un
Ibrahim Eren par viņu atbalstu manu darbu.

Es arī pateicos imami Mr Emrullah Hatiboğlu, Mr Hasan Kara, Mr İshak Kızılarslan, visiem muazzins un
citiem darbiniekiem Sultanahmet mošeja par savu atbalstu, nodrošinot motivējošu vidi šo grāmatu
sagatavošanā.
Es lūdzu, lai šī grāmata palīdz labāk saprast islāmu Allah. Es arī lūdzu viņa piedošanu par jebkurām
kļūdām, kas ir noticis tajā.
Ender TOSUN

KOPSAVILKUMS
Kad mēs novērot visumā, pamatojoties uz mūsu loģika un, pamatojoties uz mūsu personīgo
kvalifikāciju kā pateicība un taisnīgumu, mēs varam lūgt "Darīt šo labvēlību no kurienes?" Pēc tam, ja
mēs uzmanīgi iemesla pēc to, ko mēs novērojam mēs uztveram vienu aktīvo Creator, kas izveido un
vada visu.
Piemēram, mēs redzam miljardiem līdzīgām lietām; mēs redzam, ka viss ir daļa no sistēmas; mēs
redzam, ka viss var mainīties. Tā var dot mums saprast, ka viss nāk no viena paša avota; viss ir
izveidots viens veidotājs; un šis radītājs ir tikai absolūts; un kaut kas cits ir savas pilnvaras un viņa
gribu. Pēc tam dod priekšroku, kas mums ir pakļautas šīm neskaitāmajām radīs mums spiediena
pateikties.
Tad varam secināt, ka šis radītājs, kas deva mums iespēju sazināties var ir paziņoti ar mums cilvēku
valodā, kā arī. Tāpēc mēs var meklēt šādu paziņojumu, ka viņš var būt, ņemot vērā mums. Tad
patiešām mēs pamanām, ka cilvēki, kas apgalvo, ka ir saņemtas ziņas no radītāja, proti kurjeriem,
piemēram, Noah, Abraham, Mozus, Jēzus, Muhammad un tā tālāk (Peace be upon tiem).
Un mēs pamanām, ka radītājs, izmantojot šos ziņnešus būtiski ziņojums ir: "uzskatu, ka jūsu taisnība,
viens kungs un darīt labu darbu". Šī ir centrālā ziņu islāmu.
Viņa ziņas izveidotājs ievieš sevi kā Beneficent, aktīvu darītāju, par ko viņš vēlas, un gudrs. Pēc tam
viņš māca mums, ka mēs un visumā nav izveidots un ilgstoši bez iemesla.
Tātad viņa labvēlību un pilnvaras nevar notikt tikai uz laiku kā klāt mūsu dzīves daļu. Un esam
informēti, ka pēc šī posma, kurā mēs dzīvojam būs pastāvīga fāze. Pastāvīgu posmā viņa labvēlību un
pilnvaras īstenos neatgriezeniski. Šajā nākamajā posmā mēs redzam sekas neatkarīgi labu vai ļaunu
mēs šajā posmā. Un mūsu dzīvi šajā daļā mēs arī zināmā mērā kā citas viņa izveidošanu do viņa
pilnvaras. Un šajā daļā mēs veiksim mūsu "izvēle" par to, kur mēs stāvēt par taisnību un par kādu
pastāvīgu dzīvi mēs vēlamies.
Arī mēs paziņojums šīs ziņas, ka veiksmīgi mums ir arī uzlabot sevi paralēli ar dievišķo vērtībām, ko
Dievs mīl kā patiesumu, pazemība, pateicība, laipnība, tiesas... Un tikai tā, ja mums ir šīs kvalifikācijas,
mēs var mīlēja ar mūsu Kunga mīlēt viņu un Uzmanieties no viņa. Tātad, ja mēs patiesi mīlēt viņu Mēs
uzlabosim; un, ja mēs uzlabotu mums būs mīlēt viņu vairāk un mīlēja viņu.
Un uzlabot sevi kā šīs kvalifikācijas, mums sekot mūsu radītājs vadībā.

Un sekojot, mums būs kalpojuši viņu; mēs būsim harmonijā ar patiesību; mēs būsim priecīgi nākotnē
pastāvīgu dzīvi; Allah būs apmierināts ar mums; un mēs sasniegt viņa dod priekšroku sagatavotas viņa
taisns kalpi. Šie ir mūsu dzīvi saskaņā ar islāma gala mērķi. Tāpēc mums būs apmierināts tikai tad, ja
mēs tos sasniegt.
Un visu šo un to detaļas, mēs esmu teicis vēl vienu reizi un uz visiem laikiem mūsu radītājs gala
vadlīnijās, kas ir Svētais Korāns, kas tika atklāts pravieša Muhameda (miera be upon him), 14
gadsimtus atpakaļ.

1

IEVADS

Vārds "Islam" nozīmē iesniegt Allah [1] un miera arābu valodā. Tas arī nozīmē mieru, iesniedzot žēlīgs
Dievs, sekojot viņa vadībā. Reliģijas vārdā, kā to var definēt kā sajūta, un zinot, ka Allah ir ar mums,
kur mēs esam; dara labus darbus [2]; un atturēties no slikti darbiem ar nolūku iesaistīt savu prieku un
viņa žēlsirdība.
"Islam" ir nosaukums, kas dots Allah pats šo reliģiju islāmu svētā grāmata. Tas nav vārdu, ko nelielu
grupu.
Islāms ir veids, kā mums izrādīto Allah viss zinātājam, gudrs, lai mūs novest pie lielākajiem
panākumiem [3] .
Islam galvenais avots ir Korāns [4] kas ir islāma svētā grāmata. Šī grāmata tika atklāts tikai pravieša
Muhameda [5] , (miera be upon him)7 gs 23 gadu laikā. Korāns kā pirmais runātājs ir Allah un
pravieša Muhameda (miera be upon him) viņa vārdi par cilvēci. Visu šo grāmatu, jums būs iespēja
lasīt daudz piedāvājumu no Korāns.
Kā Korāns saka Allah, islāms ir svarīga labu cilvēkiem:
Šī diena man ir pilnveidojies, reliģiju,
Un pabeigt manā favor pār jums,
Ir apstiprināts, un
Islāmu kā reliģiju. [6]
(Korāns: 5/3 [7] )
2

VISPĀRĒJĀS IEZĪMES ISLAM

2.1

ISLĀMS IR BALSTĪTA UZ LOĢIKAS

Islāma svēto grāmatu, Allah ir atsauce uz loģiku, koncepcijas pamatojumu, zinot, novērojot un
izpratne vairāk nekā 1000 vietās. Mums ir jautājumu, iemesliem. Korāns, Allah aizliedz pēc akli
pieņēmumi mūsu sabiedrības un mūsu senči.

Islāmā nav nekādas dogmas. Veids, kā būt musulmaņu un labu musulmaņu sāk un turpina loģikas
izmantot. Protams, tas neizslēdz pārņēmēja loģiski uzticamu avotu saistītas zināšanas.
Tikai tiem, kas ir zināšanas tiek uzskatītas par tik atbildīga islāmā.
Islāms ir viegli saprast. Allah Korāns saka:
Patiešām, ir debesis un zemi, izveidot
Un pārmaiņus dienā un naktī ir pazīmes, kas liecina par tās izpratni.
Kas atceras Allah [8] kamēr stāvus vai sēdus vai [ [9]guļ] ir viņu pusē,
Un pārdomāt izveidi debesis un zemi, [saka]
"Mūsu kungs, jūs neesat izveidojis šo bezmērķīgi"
(Korāns: 3/190-191)

Mēs esam veikuši Korāns viegli saprast,
Tātad ir kāds, kas prātā?
(Korāns: 54/40)
2.2

ISLĀMS IR BALSTĪTA UZ MĪLOŠS ALLAH UN RŪPĪGI PAR VIŅU

Viņš [10] mīl tos, un viņi mīl viņu.
(Korāns: 5/54)

Teikt, [O Muhammad], "Ja jūs mīlu Allah, tad sekojiet man, [lai] Allāha gribu jūs mīlēt un piedot jums
jūsu grēkus. Un Allah ir piedošanu un žēlsirdīgs [11]. "
(Korāns: 3/31)

Un [vēl], starp cilvēkiem, kuri veikt nevis Allah kā līdzvērtīgas partneres [viņam]. Viņi mīl tos, kā viņi
būtu love Allah. Bet tiem, kas uzskata, ir stiprākas par mīlestību uz Allah.
(Korāns: 2/165)
Ticīgais islāmā ir gatava dot savu dzīvi par Allah. Viņš [12] ir mīļoto vienu nekad kas betrays, kas ir
viens no tiem, kas vienmēr ir līdzi, kas nav pauze savu solījumu, kurš noskaņotajiem, žēlsirdīgs,
visvarens, tuvumā, kas nav nepieciešams kaut ko, kas ir radījusi visu, kas veidota viņam, kad viņš bija
viņa mātes dzemdē.

Šajā pasaulē nav neviens mīl vairāk par Allah. Un lielā mērā īsteno islāmā Allah mīlestību. Musulmaņu
lūdzas 5 reizes dienā, Allah dod savu bagātību, dod līdzi ēšanas un dzeramo Allah, badošanās, mēģina
darīt labu un atturēties no dara ļaunu, lai iegūtu Allah prieku. Šādā veidā mīlestība uz Allah ir jūtama
ļoti musulmaņu [13]. Paklausīsimies, Allah:
Saka: "Protams, mana lūgšana, mans upuris, manu dzīvi un manu mirst rituāliem esi par Allāhu, Lord
no pasaules [14] ."
(Korāns: 6/162)
Un no otras puses, pirmā persona, esiet piesardzīgs ir Allah: Kungs zina visu, un kurš ir iespēja darīt,
ko viņš vēlas.
Dažas no attiecīgos pantus no Korāna, ir šādi:
Uzmanieties no (jūsu pienākums) Allah,
Un zināt, ka jums ir pulcējās kopā ar viņu.
(Korāns: 2/203)

Un, ja tas ir viņam sacīja: "Uzmanieties no (jūsu pienākums) Allah", viņš vadīja augstprātību (vairāk)
noziegumu. Tik pietiekami, lai viņam ir ellē, un sliktākajā patiešām ir šī vieta, kur atpūsties!
(Korāns: 2/206)
Uzmanīgi, Allah ir svarīgi iemesli. Daži no iemesliem, kas minēti Korāns ir šādi:
Uzmanieties no (jūsu pienākums) Allah pēc tam, ka var pateikties.
(Korāns: 3/123)

Un Uzmanieties no (jūsu pienākums) Allah; Protams, Allah ir ātra ieskaita.
(Korāns: 5/4)
Jābūt uzmanīgiem, jo īpaši [15] Allah ir vissvarīgākais šajā dzīvē, un, kad mēs esam veiksmīgi viņa
mīlestība ir uz visiem laikiem. Allah ļauj mums zina skatuves turpmāk [16] ja musulmaņu valstis savas
izjūtas:
Viņi saka, "Protams, mēs iepriekš bija mūsu vidū, kas ir baismīgs (nepatīkams Allah).
Tātad Allah piešķirto pakalpojumu pār mums un aizsargā mūs no uguns apdeguma soda.
Patiešām, mēs izmantojām lūgt viņam iepriekš.
Patiešām, tas ir tas, kas ir Beneficent, žēlsirdīgs. "
(Korāns: 52/26-28)

Un kā viņa mīlestību un nepatiku atkarīgs, kā mēs esam, viņi rada dziļas jūtas, atbildību un atbildību.
Tāpēc, musulmaņu meklē patvērumu no viņa viņam. Svarīgus ziņojumus par kurjeriem ir šādi saistītie
Korāns:
"Tātad bēgt uz Allah.
Patiešām, es esmu jums no viņa skaidri warner.
Un to dara [kā vienāds] ar Allah cita dievība. Patiešām, es esmu jums no viņa skaidri warner."
(Korāns: 51/50-51)
2.3

ISLĀMS IR VISAPTVEROŠS

Un mēs esam nosūtījuši uz leju jums grāmatu kā skaidrojums visām lietām un virzības un žēlastība un
labas vēstis par musulmaņiem.
(Korāns: 16/89)
Allah ir visu zinātājam, viņš mums ir devis norādījumus, kas palīdz mums visu būtisko un
svarīgākajiem jautājumiem, tāpēc, ka mums var būt veiksmīga. Šīs vadlīnijas sniedz mums
paskaidrojumus par visu, sākot no augsta līmeņa viedokļa.
Islam aptver visus aspektus cilvēks: mūsu sociālajā dzīvē, mūsu privāto dzīvi, mūsu biznesa dzīvi,
mūsu lūgšanas, mūsu domāšanas veidu, ko darīt, kā būt, zinātne, mūsu pagātni, mūsu nākotne, mūsu
panākumu rādītāji, ētikas standartiem, garīgo attīstību, mūsu mērķus, mūsu organismā, mūsu garu,
mūsu visuma, šajā dzīvē, turpmāk... Tas veicina cilvēku, bagātību, veselības, prātā, nabadzīgajiem,
bagāts, ekonomika, tautas, kaimiņiem, radiniekiem, vīrieši, sievietes, bērni, ģimenes...
2.4

ISLĀMS IR UNIVERSĀLS

Teikt, [O Muhammad] "O cilvēcei, patiešām es esmu Messenger Allah, jums visiem, no viņa, kam
pieder valdīšana debesis un zemi. Nav neviena dievība, izņemot viņu, Viņš dod dzīvību un izraisa nāvi.
Tātad ticēt Allah un viņa Messenger neizglītots pravietis, kurš tic Allah un viņa vārdi, un sekos viņam,
ka jūs var vadīties.
(Korāns: 7/158)
Islāmu pret cilvēci, sākās ar pirmo vīrieti. Un islams bija Allah ziņu cilvēcei visos viņa kurjeri.
Piemēram, šādu dzejā Allah attiecas mums Abraham un viņa ieteikumu, ar saviem bērniem par to
musulmaņu reliģijas:
Un Abraham uzdeva saviem dēliem [rīkoties tāpat] un [tāpat] Jacob, [saka]:
"O mani dēli, patiešām Allah ir izvēlējies jums šo reliģiju, tātad nevar mirt, izņemot atrodoties
musulmaņu."
(Korāns: 2/132)
Islāms ir ne tikai tauta, personai, periodu vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Islāms ir visas messengers Allah reliģija un islāms ir pēc būtības ir viņu ziņojumus. Saskaņā ar vienu
sakot [17] par pravieša Muhameda (miera be upon him), ir bijuši 124.000 pravieši [18] , kam Allāhs
deva savus ziņojumus, lai cilvēce [19]. Adam, Noah, Abraham, Mozus, Jēzus (Peace be upon tiem) bija
tikai daži no tiem. Ticēt Allah kurjeri ir viena no prasībām par islāmu. Piemēram, persona, kas noliedz
Mozus, Jēzus Kristus (Peace be upon tiem) kā Allah kurjeriem neuzskata musulmaņu.
Visiem kurjeriem deva to pašu ziņu: "Ticu vienu patiesu Dievu un darīt labu darbu." Tas ir pēc būtības
ir vispārējo ziņojumu par islāmu.
Pat vārds "Islam" mēs varam redzēt tās universālumu: islāms nav nosaukts pēc pravieša Muhameda
vārdu (miera be upon him), bet reliģijām galvenokārt tiek nosauktas svarīgākajiem cilvēku katru
reliģiju. Islāms ir nosaukta ar nosaukumu, kas ir vispārējā miera jēdzienu nozīmes un iesniegšana
Allah.
Bez tam, kā mēs redzam šādu dzejā pravieša Muhameda (miera be upon him) tika piešķirta kā kurjers
visiem:
Un mums nav nosūtīti jums [20] izņemot kā laime uz pasaules .
(Korāns: 21/107)
Atšķirībā no reliģijas vai rases ideoloģiju, Islam aicina un atbalsta visu veidu cilvēki. Saskaņā ar islāmu,
visiem cilvēkiem ir tikai viena vīrieša un sievietes pēcnācējiem. Tās sekmē daudz sociālo bagātību un
atvērtība musulmaņi [21], kā tās sekmēt cilvēku no visām tautām islāma Kopienā.
2.5

ISLĀMS IR BALSTĪTA UZ MIERU

Kā uzsvēra šādu dzejā, cilvēku labu ir vērtīgs; jāstrādā, lai tas radīs pozitīvu un ilgstošas sekas:
Viņš sūta uz leju no debesīm, lietus un ielejas plūsmas saskaņā ar to spēju, un straume nes pieaug
putas.
Un no ka [dzelzsrūdas] kas tie siltuma, uguns, vēloties rotājumi, un virtuves piederumiem, ir putu
patīk. Tādējādi Allah dāvanas [piemēram] patiesību un nepatiesību.
Kā putu, tā izzūd, ir noraut; bet kā tas, kas dod labumu cilvēcei, tas paliek uz zemes.
Tādējādi Allah klāt piemēri.
(Korāns: 13/17)
Islāms ir miera un kā mēs redzam šādu dzejā Allah aicina mūs pamatoti rīkoties [22] visiem, ieskaitot
disbelievers [23] :
Allah neaizliedz jums no tiem, kas nav cīņa dēļ reliģijas un nevar izraidīt no jūsu māju no nodarbojas
laipni ar tiem, un darbojas pamatoti viņiem pretī. Patiešām, Allah patīk tiem, kas darbojas pamatoti.
(Korāns: 60/8)
3

ISLĀMA TICĪBAS PAMATI

Messenger [24] ir ticēja, kas bija cēlusies [25] viņu no viņa Dievs, un [tā ir] ticīgie.
Visi [tiem] ir tic Allah un viņa eņģeļi un viņa grāmatas un viņa kurjeriem, [saka]
"Mēs pārliecinieties, ka nav atšķirību starp jebkurām viņa kurjeriem."
Un viņi teica,
"Mēs dzirdējām un mēs paklausīja.
(Mēs meklējam) Piedošanu, mūsu kungs, un jums ir (gala) mērķa. "
(Korāns: 2/285)
3.1

ALLAH-VIENA ĪSTA DIEVA-

Patiešām, es esmu Allah.
Nav neviena dievība, izņemot mani, tā pielūdz mani un izveidot lūgšanu par manu piemiņu.
(Korāns: 20/14)

3.1.1

TICĪBA IR DIEVS KĀ ABSTRAKTU JĒDZIENU

3.1.1.1 JĒDZIENS TICĪBA, KAS VISPĀRĪGI
Neveiciet veidā no tiem, kas nezinu.
(Korāns: 10/89)
Zināšanas ir būtiska panākumu. Piemēram, vadītājs, kurš vēlas doties uz savu galamērķi ir jāzina ceļu
satiksmes nozīmes zīmes, kā vadīt... Ja tie zina, viņš var droši doties uz savu galamērķi; Pretējā
gadījumā viņš var ievadīt nepareizu ceļu, kur viņš var veikt lielu avāriju, kur viņš var pat mirt. Kā šo
vienkāršs piemērs, mums ir zināšanas, lai sasniegtu mūsu mērķus.
Tomēr mūsu zināšanas ir ierobežotas visas dimensijas [26] . Mums ir pārsniedz noteiktās robežas,
par pagātni, nākotni, mikro un makro līmeņos, bez zināšanām par lietu dabu, iekšējās un ārējās
attiecības starp lietas [27] . Piemēram, mēs nezinām, nākotnē; bet vēl mums apgalvo, ka, ja mēs
ļaujam ābolu rīt tas būs nokrist. Vēlreiz, mēs nezinām, kas ir saskaņā ar noteiktu atoma uzbūves
līmeni; Tomēr mēs definēt atoma funkcijas un uzskatu, ka definīcija [28] . Bet patiesībā piemēram, ja
mēs nezinām, "visiem" subatomisko līmeņus, tas nozīmē, ka mums nav pārliecināts, ka zināšanas par
atomiem; mūsu zināšanas par atomiem ir tad tikai ticība [29] ; lai mūsu zināšanas par visu ir šāda
pamata ierobežošana.
Turklāt mēs esam daļa no šī Visuma. Tātad jebkurā gadījumā mūsu zināšanas ir daļēja.
Tātad, jābūt maksimāli atbilstīgas zināšanas un zināšanas ierobežojumi spēkā katram cilvēkam veidot
pārliecību profilu, par visām lietām, kas var būt jebkāda ietekme uz viņu.

Lietas, kas ietekmē mūs nedrīkst sastāvēt tikai no lietas, ko mēs varam pilnībā aptvertu vai redzēt.
Var būt arī neredzētas lietas, kas var ietekmēt mūs, kā redzams [30] kā uzsvēra šādus pantus:
Tāpēc es zvēru, tas, ko redzat
Un jūs neredzat
(Korāns: 69/38-39)
Un redzamā un neredzamā [31] nav izolēti viens no otra.
Kā mēs ne zinām pilnīgi visu, visiem cilvēkiem, tai skaitā ateisti, mūsu zināšanas par to, ko mēs
redzam ir dabiski saistīta arī ar mūsu pārliecību par neredzēts.
Un, kā uzsvēra šādus pantus tikai apmierina pašreizējās zināšanas par redzamo, neredzēts
augstprātīgi noliegums var radīt kļūdu:
Drīzāk, tie ir liegta
Tas, ko tās aptver, to zināšanu
Un kuru interpretāciju vēl nav pienācis, lai viņiem.
(Korāns: 10/39)

Un viņi to bez zināšanām. Viņi seko nav izņemot pieņēmums, un tiešām, pieņemot izmanto nevis pret
patiesību vispār.
(Korāns: 53/28)

Un kad to kurjeriem sagādāja viņiem skaidru apliecinājumu viņi līksmoja, zināšanām, kas paši () rīcībā.
(Korāns: 40/83)
Tādējādi veidojot stingra pārliecība profils pareizi ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas katra
cilvēka sejas [32] .
Tātad, jo mūsu zināšanas ierobežojumiem un skaidrs nepieciešams ir ideja par neredzamo cilvēkiem
ir dažādas ticības profili: starp tiem ir daži, kuri rūpējas ļoti maz par neredzēts un tic un ir redzams, kā
tas ir. Ir daži, kuri nav cerību zināšanas par neredzēts. Ir daži, kuri apgalvo, ka varētu pat veida
neredzēts, piemēram kā non-existent. Ir tie, kas pieņem iepriekšējā vai mūsdienu ticības profilus bez
jebkādu personīgo spriedumu. Ir tādi, kuri parādā visu fizisko spēku, likumi un attiecības... Ir tādi, kuri
parādā visu uz dažiem cilvēkiem...
Metodiku par islāmu ir atzīt mūsu zināšanas par neredzēts ierobežojumiem un pēc tam veikt
atskaitījumus par neredzētas, pamatojoties uz redzamo, nevis liedzot neredzēts. Islāmā
neiespējamība, kas padomu no neredzēts var sasniegt mums ir noraidīts. Un norādījumus no
patiesības palīdzību tiek pieņemts [33] .

Loģiski, patiesība ir neatkarīgi no mums, kādu no šīm metodēm nav tāda paša līmeņa ticamību,
salīdzinot ar citiem.
Galvenās grupas, ticības un to metodiku attiecīgās mūsu kontekstā tiks paskaidroja, un salīdzinājumā
ar islāmu šādas daļas metodoloģiju.
3.1.1.2 ISLĀMU UN CITAS GALVENĀS PIEEJAS ATTIECĪBĀ UZ DIEVA
Šajā daļā mēs apskatīsim dažus aspektus dažas pieejas attiecībā uz Dievu. Mēs sniegsim tikai
iepriekšēju informāciju par labāku izpratni par jēdzienu Dievs islāmā. Vēlāk daļa mēs izskaidrot ļoti
ticība Allah; un argumenti par Allah palīdzēs labāk izprast citas pieejas no islāma viedokļa.
3.1.1.2.1

ISLĀMU UN ATEISTS PIEEJA

Patiešām, tie jūs aicināt bez Allah ir ierēdņi, tāpat kā jūs. Tāpēc aicinām tos un ļaujiet viņiem atbildēt
uz jums, ja jūs būtu patiesas.
Tie ir kājām viņi iet, vai ir tās rokās viņi tur, vai ir tās acis, ar ko viņi redzētu, vai viņi ausis ar to, ko viņi
dzird?
Teikt: Sarunu partnerēm, tad veikt (lai dominē) cīņa pret mani un dod man nav atelpu.
(Korāns: 7/194-195)
Ateisms, parasti dažu attiecības un spēku nosaka, pamatojoties uz apsvērumiem jautājumā uzvedību.
Un tad šīs attiecības un spēku tiek uzskatīti kā cēloņi, kas notiek, lai aizstātu vienu veidotājs un
uzturētājs.
Piemēram lietus lāsītes nokrist kopā. Ateisms, krišanas piles pēc noteikta modeļa novest pie attiecību
sauc par gravitācijas un pēc tam tiek uzskatīts, ka lietus kritumu, jo gravitācijas [34]. Šīs attiecības,
domājams, ir absolūta, ka nav neviena, kas to var mainīt.
Tomēr saskaņā ar islāmu, uzvedības jautājumu nevar novest mūs pie atklājuma, divpusēju, vairākas
un absolūtu spēku vai attiecībām, kas tiks definēti kā reālu šī izturēšanās cēloņi. Jo šāda domāšana ir
tikai nepareiza un apļveida argumentāciju, ka attiecības, kas definē kā sekas novērojamās vienības
pilnībā būtu uzskatīts par cēloni šo novērojumu. Tas ir arī tāpēc, ka elementi, ko mēs novērojam nav
acis, ausis, prātus, mērķus un pastāvīgu centrālās varas savā starpā tā, ka viņi var darboties harmonijā
[35]. Tāpēc elementi, ko mēs novērojam nav self-defined, un tie ir pašpietiekama un absolūtā
identifikatoram [36] .
In Islam uzvedību, mēs novērojam un patiess gravitācijas attiecības [37] ir neatkarīga definīciju sekas
un dizains, Allah, kas ir viens. Tādēļ, ievērojot šo uzvedību, mēs atklāsim, kā rīkojas objekta, un mēs
varam paredzēt, ka tā rīkosies noteiktā veidā pareizību mērā mūsu novērošanas un būtiskie
secinājumi. Šīs prognozes un aprēķins ir iespējams tāpēc, ka viens, kas ļauj šo notikumu, pagātnē vai
nākotnē, ir tāds pats. Kurš regulē to katrs punkts ir tas pats. Allah ir pilnīga kontrole pār pilieni [38]
tiešā un netiešā veidā.
Šīs analoģijas attiecas uz visiem materiālu cēloņus un sekas, pirms šīs attiecības [39] efektus, kas
izdod sakarā pilieni [40] un to ļoti iezīmes [41] .

Allah sniedza lietas kopējo un dažādas funkcijas tā, ka tur ir harmonija, paredzamības, konsekvenci,
skaistumkopšanas lietas ietvaros. Viņš varētu esat izvēlējies izveidot lietām, kas vispār nav saistītas,
ka ir neiespējami saprast, ka nav kopēju salīdzināmu sistēmu, telpas un laika vai kopīgas iezīmes [42]...
Tik ja absolūtā un ekskluzīvas self-existence gravitācijas ir liegta, tad ir vajadzīga viena jaudas, kas
definē un rada, tās cēloņi un sekas [43] .
Arī šajā Ateisms; jebkas, kas nevar pamatot tieši ar mūsu pagātnes/klāt pieredzi caur mūsu sajūtas ir
noraidīts. Nav virs cilvēkiem vai cilvēkiem, ka mēs tieši virs personas pilnvaras. Šo apgalvojumu prasa
pilnīgu zināšanu par neredzēts.
Atkal Ateisms redzamais ir redzējuši kā pašpietiekams: kā viss redzams veidlapas kopumā viņiem tie
nav nepieciešams jebkādu atbalstu no neredzēts. Lietas var pastāvēt, uzturēt sevi, pārvietot,
darboties harmonijā, pat ja tie nav spējas domāt, plānot, redzēt, dzirdēt... Šo apgalvojumu prasa
pilnīgu zināšanu par redzamo.
Tomēr islāmā ir tikai Allah, kas ir visu zinātājam, kā mēs redzam pēc [44] :
Protams, tiem, kas strīds attiecībā uz Allah pazīmes bez [visas] iestāde, kam atnāks pie viņiem
Tur nav savas krūtis, izņemot lepnums,
[apjomu], ko viņi nevar sasniegt.
Tātad, meklēt patvērumu Allah.
Patiešām, tas ir tas, kas ir visu dzirdošais, redzot visu [45] .
(Korāns: 40/56)
Vēl viens piemērs par jēdzieniem, ar kuru Dievs aizstāj Ateisms ir sakritība: dažas lietas notikt vai
sagadīšanās dēļ. Piemēram, ir miljardiem galaktiku, sistēmās, tāpat kā saules sistēmas var pastāvēt
sakritība; un dažu šādu planētu sistēmas ir ticams, ka planētas kā mūsējais pastāv; un dažās kā
mūsējais planētām, ir ticams, ka dzīves apstākļi; un daži no šādas planētas ir ticams, ka dzīves formas
pastāv; …
Tas ir balstīts uz šādiem pieņēmumiem: vienkāršākas lietas nāk kopā var veidot sarežģīt lietas; ir lietas,
kur lietas ir pilnīgi vienkāršu, šajā līmenī tie pieprasa bez nosacījumiem un tie patstāvīgu,
pašpietiekama. Un kā mēs redzam šādu dzejā, šis pieņēmums nav pieņemams, jo Allah ir ne tikai
sarežģīt lietas Dievs:
Viņš ir kungs, visas lietas.
(Korāns: 6/164)
Lietas jebkurā līmenī nepieciešams izveidot un uzturēt enerģijas Allah. Tādēļ lietas noteiktā līmenī var
nekad pilnībā izskaidrot lietas, kas ir "jebkura" apakšējā līmenī vai ar lietas jebkurā iepriekšējā posmā,
jo lietas jebkurā līmenī noteiktiem nosacījumiem, un lietas zemākos līmeņos ir spēkā jebkurā
gadījumā. Piemēram, dzīvnieku esamību nevar pilnībā izskaidrot ar attīstību un molekulas, jo neviens
no molekulām, atomiem, izraudzīto... ir pašpietiekama.

Tāpat atomi, molekulas, ķīmisko vai bioloģisko notikumu apjomu palielināt nevienai dzīvai radībai
izskatu gala iespējamību. Kā redzams, šādu dzejā, debesis un zemi radīšana nav kaut kas tik sarežģīta,
kā cilvēku tirdzniecību vai citas dzīvības formas izveidi:
Debesis un zeme izveide ir lielāks par cilvēcei izveidošanu, bet lielākā daļa cilvēces nezina.
(Korāns: 40/57)
, Izmantojot sakritība un varbūtībām, daudzas lietas būtu jāņem vērā arī kā ierobežojošs faktors, kā
arī: ja viens saka: vairāk numuru galaktikas, vairāk pastāv varbūtību planētu sistēmu kā mūsējais; tas
var būt tikai daļēji taisnība. Kopumā, daudzās galaktikas, kādā veidā var palielināt esamību varbūtību
planētu sistēmu kā mūsējais; Tomēr lielāks daudzās galaktikas, lielāka vajadzība pēc daudziem
nosacījumiem. Citiem vārdiem sakot, kamēr katrs atoms papildus palielina planētu sistēmu pastāv
iespējamība, tas samazina varbūtību par kopējo summu atomu pastāvēšanu [46] ieskaitot šo papildu
atom.
3.1.1.2.2

ISLĀMU UN AGNOSTIC PIEEJA

Agnostic pārliecību un metodoloģijas pamatā ir apstiprinājumu, kā cilvēkiem mums nevar aptvertu
patiesību un Dievs aiz mūsu pagātnes/klāt pieredzi, kas attiecas uz mūsu sajūtas, kā redzēt,
pieskaras... Saskaņā ar šo pieeju, pastāv iespēja pastāv, kas ir tālāk redzamo, bet kā cilvēkiem, mums
nav spēju to zināt. , Mēs nevaram zināt, vai tur ir jebkuras personas jauda virs cilvēku un ko mēs
redzam.
Pieejas islāmu un Agnosticisms dalīties fakts, ka cilvēkiem ir ierobežojumi attiecībā uz atziņu
neredzēts.
Tomēr islāms ir būtiski atšķiras no agnosticism divos aspektos:
Pirmkārt, pirmām kārtām ir viens radītāja, kurš izveido izveide; Tātad tur ir funkcionālās attiecības
starp radītājs un izveide; Tādēļ, pamatojoties uz redzamo, mēs varam veikt dažus secinājumus par
neredzēts un radītājs.
Otrkārt, kā redzams, izņemot daļu zem dzejolis, šis radītājs ir spēja dalīties ar cilvēku tirdzniecību
dažas zināšanas, kas attiecas uz viņiem. Tas ir jāprecizē šādu dzejā:
Un tām jāaptver nav lieta, viņa zināšanas
Izņemot to, ko viņš vēlas.
(Korāns: 2/255)
3.1.1.2.3

ISLĀMU UN UZSKATUS LIELĀ MĒRĀ BALSTĪTS UZ SAKARU

Un, kad tas ir teikts, "Follow Allah atklājās"
Viņi saka: "Drīzāk mēs sekot to, ko mēs noskaidrojām mūsu tēvi, praktizējot."
Lai gan neko nesapratu viņu tēvi, ne tie tika Vadīta?
(Korāns: 2/170)

Uzskati, komunikācijas pamatā galvenokārt ir lielā mērā balstīts uz pagātnes sakariem, svētās
grāmatas vai tradīcijām, plaši, neņemot vērā loģisko atskaitījumus no redzamo saturu, pieņem.
Islāmā radītājs mutvārdu un rakstveida komunikācijas ir atgādinājums un tajā domāšanas metodes.
Sākotnējā ziņojuma autors ir Visuma; novērošanas un spriedums ir kritiski. Un katrai personai
atsevišķi atbild par izdevumu centienus, lai uzzinātu patiesību. Viņš ir aicināti arī filtrēt ar savu loģiku
paziņojums nāk viņu no viņa laikabiedri un viņa senči. Šādi panti, kas attiecas uz šo faktu:
Un deklamēt tiem Abraham, jaunumi
Kad viņš teica, viņa tēvs un viņa cilvēki, ko tu pielūdz?
Viņi teica, mēs pielūgt elkus un jāpaliek tām veltīti.
Viņš teica, ka viņi dzird jūs, kad jūs lūgt?
Vai viņi labumu jums, vai viņi kaitē?
Viņi teica, bet mēs noskaidrojām, ka mūsu tēvi, tādējādi darot.
(Korāns: 69/26-74)

Un ik viens no viņiem nāks viņu atsevišķi par augšāmcelšanās dienu.
(Korāns: 19/95)

Saka: "O rakstos cilvēku [47] , vārdu, kas ir taisnīgi starp mums un jums, ka mums būs nav
dievkalpojumu, izņemot Allah un nav saistīt kaut kas ar viņu nākt un nevar veikt viens otru kā
kungiem, nevis Allah."
Bet, ja tie savukārt prom, tad saka, "Liecību, kas mums ir musulmaņi [iesniegt viņam]."
(Korāns: 3/64)
Politeisms ir viena grupa, pārliecību, ka pamatā galvenokārt ir komunikācijas. Politeists aizpilda
zināšanas vakuumu, piešķirot pilnvaras, ko viņš piebilst. Šīs pilnvaras piešķirtas tieši vai netieši var būt
līdzīgi, kā skatīt, dzirdes, pašpietiekama, Pašorganizētas, sazināties...
Gandrīz visām reliģijām, nevis islāmu, tostarp ateisms, Agnosticisms, panteisms un tā tālāk nenodod
politeisms šāda kopīga. Piemēram, noteiktas pilnvaras tiek piešķirtas idols cilvēkiem, kas politeisms
vai saule, mēness un pat dažiem cilvēkiem kas ir identificēti kā dieviem ar cilvēku tirdzniecību. Tāpat
Ateisms noteiktas pilnvaras tiek piešķirti jautājums, objektiem vai personas ar cilvēku tirdzniecību. Un
ateists pieeja padara vispārinājumi: eksperiments ir izdarīts, tās sekas ir ģeneralizēta universāli un
uzņēmums, kas izmanto šo eksperimentu ir dota dažus atribūtus. Nosaukumi ir zināma radniecība.
Un tad tur ir objekts, kas ir noteiktas pilnvaras. Ja citu eksperimentu izmaiņas iepriekš izdarītie
secinājumi, noteiktos apstākļos, tad pilnvaras vai atribūti ir jāpārstrādā. Kas ir izgudrots un zināms, ka
zināmā mērā tiek paplašināts, lai to, kas ir zināms, kā norādīts turpmāk:

"Nevar kalpot ne tikai viņam, bet vārdi, kas ir nosaukti, jūs un jūsu tēvi."
(Korāns: 12/40)
Citāts no Allah no ticīgais ir būtiska šajā sakarā:
"Šeit ir mūsu cilvēki, ar ko izveido dievus līdzās. Ja tikai tie varētu sniegt nekādu pierādījumu, lai
atbalstītu viņu nostāju! Kas ir vairāk ļaunuma, nekā tā, kas fabricates meli un tās atribūti Allah?"
(Korāns: 18/15)
Šī pieeja ir patīkams cilvēks, kā to prasa jebkuras personas jauda virs cilvēka vai pārsniedz to, ko
cilvēks var pārvaldīt noraidījumu. Šī pieeja nav nepieciešams iesniegt personas jauda pārsniedz
cilvēka. Tas prasa adorē Vissvētāko Sakramentu lietām, kas cilvēkiem ir veikuši kā elki/statūtos, acis,
ausis, ko cilvēki vai spēku un attiecības, kas nosaka cilvēku... Šāda pieeja norāda fizisko vienību līmenī
cilvēkam ir iespēja veikt pastāv Visumā. Tomēr šāda pieeja nevar būt nekādu pierādījumu, kas
atbalsta pati, jo tas ir ļoti daļēju, subjektīvi un savus secinājumus var mainīties.
Šādu dzejā mēs redzēt atsauci uz motivācijas pamatā šādas pieejas:
Vai esat redzējuši viens, kas uzskata savu Dievu, savu vēlmi? Tad jūs būtu atbildīgs par to?
(Korāns: 25/43)
3.1.1.3 VISI UZSKATA, KA VIENAM VAI VAIRĀKIEM DIEVIEM, VAI LIETAS, KAS ATBILST DIEVA JĒDZIENS
Katra puse priecājas, ka, kas ir ar sevi.
(Korāns: 23/53)
Viens no Dieva jēdzienu definīcijas var būt "iemesls visu" kā mēs daļēji var secināt no šādiem pantiem:
Teikt: "Viss ir no Allah."
(Korāns: 4/78)

Kas ir Allah, Lord;
Nav neviena dievība, izņemot viņu,
Visas lietas radītājs.
(Korāns: 6/102)
Visi uzskata, ka dažus paskaidrojumus par neatkarīgi viņš paskaidro. Citiem vārdiem sakot, izņemot
bezsamaņā, visi uzskata, dažas thing(s), kas atbilst Dievs. Dieva jēdziens atbilst katra indivīda
paskaidrojumus par visiem viņš ievēro visaugstāko [48] islāmu. Piemēram, dažu kristiešu var uzskatīt,
ka Jēzus Kristus (miera be upon him) viņš no kuriem viss nāk; Tātad par šo Christian Jēzus Kristus
atbilst Dievs. Piemēram, ateists var uzskatīt, ka fizisko spēku un attiecības ir lietas, jo kas viss notiek;

Tātad par šo ateists šos fiziskos spēkus un attiecības atbilst Dieva jēdziens. Protams visi šie nevar būt
taisnība, tajā pašā laikā, jo tās ir atšķirīgas.
Tātad, pamatojoties uz iepriekš minētā definīcija, ka Dievs ir visa cēlonis, diskusiju par to, vai Dievs
pastāv vai ne nevajadzētu būt [49] . Drīzāk būtu par to, kas ir īsta Dieva, un kurš īstais cēlonis visiem.
Ir īsta Dieva grupu saistītu vai nesaistītu fizisko likumu un spēki, saules Dieva vai Dievu no mēness,
cilvēks... vai viņš ir kāds, kas ir pašpietiekama un nesalīdzināmas ar šīm lietām?
3.1.2 NAV DIEVS, BET ALLAH : VISUMĀ UN TĀS DAĻAS NAV ABSOLŪTA, TUR IR TIKAI VIENA
ABSOLŪTĀ VARA
Tātad, zināt, ka:
Nav ne Dieva kā vien Allāhs.
(Korāns: 47/19)

Kalpo Allah un pievienoties ne partneri ar viņu.
(Korāns: 4/36)

Un [pieminēt, O Muhammad], kad Luqman teica, viņa dēls, kamēr viņš bija viņu instruēt "O mans dēls,
nesaista [kaut] ar Allah. Patiešām, līdzdarbojoties [viņam] ir daudz netaisnības [50]. "
(Korāns: 31/13)

Allah piedod, partneris būtu attiecinātas sacīja viņam [51] .
Viņš piedod (visi) saglabāt, kam viņš būs.
Allahu whoso būvmateriālu partneriem, viņš patiešām ir izgudrots milzīgu grēku.
(Korāns: 4/48)
Daļēji kā paskaidrots iepriekš, vairākiem dieviem elki, vai saules vai mēness formā vai dieviem formās,
fizisku spēku vai attiecības nav nekāda pamatojuma un stingri noraidīja islāmā. Cilvēkiem vai citur
Visumā nav daļas, pārstāvjiem, formas un Allah versijām.
Tad, ja mēs noraidām viltus dieviem, mēs būsim kopā ar true Dievs kā pieredzi, Abraham (miera be
upon him):
Un tādējādi mums bija parādīt Abraham debesis un zemi, kas viņam būtu starp noteiktām [savā ticībā]
valstībā.
Tāpēc, kad naktī uz viņu [ar tumsu], viņš ieraudzīja zvaigzni. Viņš teica: "Tas ir mans lord." Bet kad tas
noteikts, viņš teica: "man patīk ne tiem, kas pazūd."

Un, kad viņš ieraudzīja mēnesi pieaug, viņš teica: "Šis ir mans lord." Bet, kad tas noteikts, viņš teica:
"Ja mans kungs ved mani, es protams, ir cilvēku prom apmaldīties vidū."
Un, ieraudzījis saules pieaug, viņš teica: "Šis ir mans lord; tas ir lielāks." Bet kad tas noteikts, viņš teica,
"O mana tauta, patiešām es esmu brīva no to, kas jūs saista ar Allah.
Patiešām, ir pagriezts manu seju pret viņš, kas radīja debesis un zemi, piešķiebdama pret patiesību,
un es neesmu no tiem, kas citiem saistīt ar Allah."
(Korāns: 6/75-79)
Dziļi iekšā visi tur ir vai bija ticība Allah: pēc dažiem posmā, kamēr mums nav bija izgudrojis viltus
dieviem, Allah ir devusi mūsu dvēseles spēkā esamību, apšaubīja mums, un mēs visi esam liecinieki,
viņam ir mūsu kungs. Tas izskaidrojams šādas dzejā:
Un [min] jūsu kungs paņēma no Adam bērniem no viņu mugurām viņu pēctečiem un lika apliecināt
sevi, [sakot viņiem], "es esmu nav jūsu kungs?" Viņi teica: "Jā, mums ir apliecina." [Šo] lest jums
vajadzētu teikt, augšāmcelšanās dienā "Patiešām, mums bija tas nezina."
(Korāns: 7/172)
3.1.3 METODIKA, LAI SAPRAST, KAS ALLAH IR UN DAŽI GALVENIE FAKTI, KAS ATTIECAS UZ VIŅU, KA
MĒS NOVĒROJAM VISUMA
Saka:
"Tas ir mans ceļš.
Aicinu uz Allah, vai zināšanas,
Es un tas, kurš seko pēc manis."
(Korāns: 12/108)
3.1.3.1 VISPĀRĒJĀ METODIKA
Islāmā metodika, lai saprastu Allah sākas ar jūtas, pateicība, rūpību, Visuma novērojumu un
argumentāciju.
Gandrīz katram cilvēkam, kurš ir pateicīgs un rūpīgi būtu uzdot šos jautājumus: kur visu par labu, mēs
pieredze nāk no? No kurienes sāpīgas lietas? Kāpēc bija dzimis? Kāpēc dzīvo? Gandrīz katru loģisko
persona varētu prasīt: kāpēc mēs novērot, kas ir veids, kā tas ir?
Tad mēs varētu piešķirt dažas pūles novērojot un argumentācija par to, ko mēs novērojam.
Tad, kad produkts dod mums priekšstatu par tā ražotāju, tāpēc visumā arī dos mums - ticīgie - ideja
par tās radītājs. Piemēram, ja viens redz Sultanahmet mošeja, viņš ir ideja par tās arhitekts, ka viņam
ir noteiktas spējas par matemātiku, skaistums, komandas veidošana, finansējums, plānošanu un tā
tālāk. Kā šis, Visumu, ka mēs novērojam arī dod mums idejas par tā veidotājam.

Autors nav mums, mums ir radītājs, tāpēc viņš nav saskaņā ar mūsu vēlmēm; bet viņš ir saskaņā ar
sevi un pareizi secinājumi, ka mēs varam veikt par to, ko mēs objektīvi novērot visumā viņa vadībā.
Allah saka šādi:
Bet ja patiesība bija pēc viņu vēlmes, debesis un zeme un kurš ir tiem būtu bijis sabojājuši.
(Korāns: 23/71)
Šajā sakarā, Korāns, Allah padara daudz atsauces uz fizisko, bioloģisko, astronomijas faktus un
notikumus.
Viss šajā visumā ir zīme, kas rāda mums vienotība, pilnvaras un dažus atribūtus Allah.
Kā nekas cits kā Allah nav pašpietiekama, ne autors, viss ir rezultāts Allah atribūtus. Tāpēc viss rāda
dažus atribūtus Allah [52]. Zemāk ir daži piemēri.
3.1.3.2 PIEMĒRI
3.1.3.2.1

DAUDZAS LĪDZĪGAS LIETAS

Un tas ir viņš, kas ražo dārzi, trellised un untrellised, un datepalms, un kultūru, dažādu formu un
garšu (tās augļi un tās sēklas) un olīvām un Granātāboli, līdzīgi un atšķirīgi.
(Korāns: 6/141)
Mūsu visuma mēs novērot vairākas lietas, kas ir līdzīgi vai salīdzināmi. Piemēram, ir miljardiem
elektroniem, miljardiem līdzīgi atomiem, augiem un dzīvniekiem... Piemēram elektroni ir atsevišķi
uzņēmumi, bet tie ir līdzīgi un tos pašus noteikumus.
Un kā šis visums ir matemātiska [53], vai mēs izpētīt mikro vai makro līmenī; vai pagātnē vai nākotnē,
mēs vienmēr ievērojiet pašā situācijā viss. Kāds ir skala, mēs varam sadalīt dažādās dimensijās un
daļas, kas ir atšķirīgas, bet, kas ir pašu vai salīdzināmu.
Tas rāda, ka avots visiem ir pats un viss, kas ir izveidots un uzturēja pats radītājs, dizainers. Pretējā
gadījumā mēs varētu ievērot pat divas līdzīgas elektroni.
3.1.3.2.2

LIETAS, TOSTARP CĒLOŅSAKARĪBĀM, IR DAĻA NO SISTĒMAS

Laimīgs ir viņš, kuru rokās ir vara, un viņš ir pār visām lietām, kas ir kompetentas
[Viņš] izveidotāju, nāvi un dzīvi, lai pārbaudītu jūs par to, kurš no jums ir labākais darbos
Un viņš ir Majestic, piedošanu, [un] kas izveidota septiņu debess slāņos.
Jūs neredzat izveidi vairums žēlsirdīgs jebkādu pretrunu.
Tātad atgriezties (savu) redzējumu (sky); jūs redzat jebkuru pārtraukumu?
Tad divreiz atkal atgriezt (savu) redzējumu.
(Jūsu) redzējums tiek atgriezts jums humbled ir noguruši.

(Korāns: 67/1-4)
Cita zīme vienotību visu radītājs ir, ka viss šajā visumā ir daļa no sistēmas.
Mūsu acu elektrons var būt daļa no atoma šūnas, mūsu acs mūsu galvas, mūsu ķermenis, saules
sistēmas... vai tā var būt daļa no citām sistēmām.
Mūsu acis, mūsu ausis, zemes, mēness, saules, akmens, putns... tie ir visās sistēmas daļās. Kāds izlasē
ņemam, neatkarīgi no attēla, mēs redzēsim, ka tā ir daļa no sistēmas un tajā sistēmas un sistēmas
daļām. Viss ir funkcionāla saistībā ar daudzām lietām.
Tie visi ir nozīme attiecībā uz funkcionalitāti un saistībā ar citiem. Mēs varam redzēt pat laikā
vienlaicīgi mēs ņemtu foto lietas. Cēloņsakarības ir arī tikai daļa no visu šo un tikai sekas vienotību
pirmām kārtām.
No otras puses, gan daļas nav tiesības plānot, organizēt vai analizēt tās pastāv un tās darbojas un
ārpus sevi harmonijā.
Lietas, kas veido sistēmu un darbojas saskaņoti liecina, ka tie ir noteikts viens autors un ka tās
kontrolē šo veidotājs un uzturētājs. Citādi nav sistēmas varētu saglabāt savu eksistenci, un mēs
nevarētu darīt zinātnē, lai saprastu kaut ko prognozēt, lai aprēķinātu izgudrot...
Kā mēs redzam šādus pantus, viss ir "tēma" Allah tiesību aktu:
Pēc tam viņi nav apskatīt kamieļi kā tie izveidoti?
Un debesīs kā tas radās?
Un pie kalniem kā tie tika uzcelts?
Un pie zemes kā tas bija sadalīts?
Lai atgādinātu, [O Muhammad]; jums ir tikai atgādinājums.
Jums nav tos kontrolieris.
(Korāns: 88/17-22)
Atkal, kā mēs redzam šādus pantus, mūsu dzirdes spējas, acis, sirdis un zemes; tie ir par iemeslu; un
šajā ziņā tie ir zem viena vienotību:
Un tas ir tas, kas radīja jūs dzirdes un redzes un sirdis; maz esam jums pateicīgi. Un tas ir tas, kas ir
reizināta jūs visā zemes, un viņam tiks savākta.
(Korāns: 78/23-79)
Tāpat visas radības, pastāv daudz iemeslu, un tie ir līdzīgi mums dažiem aspektiem, kā norādīts šādas
dzejā:
Un nav neviena dzīva radība [vai] zemes vai putnu, kas peld ar tās spārnus, izņemot to, ka tie ir
Kopienu, tāpat kā jūs.

(Korāns: 6/38)
Un kā mēs paziņojums šādi dzejā, viss exalts viņu, un viss ir Allah kalps, un tie ir papildināti ar Allah:
Septiņu debess un zeme un kāds ir tās viņu cildināt. Un tur nav lieta, izņemot to, ka tā exalts [Allah] ar
savu atzinību, bet jūs nesaprotat to [veids] exalting. Protams, viņš ir kādreiz Forbearing un piedošanu.
(Korāns: 17/44)
3.1.3.2.3

SECĪGUS TĪKLA UNITY

Un tas ir tas, kas nosūta vējiem kā labas vēstis, pirms viņa žēlastību, un mēs nosūtīsim uz leju no
debesīm tīra ūdens, mēs varam dot miris zemes dzīvē tādējādi un sniegt to kā dzēriens, tiem, kas
mums radīja daudz lopu un vīriešu.
(Korāns: 48/25-49)
Mūsu spējas piesaistīt lietas citiem laika dimensijā arī parāda mums vienotība pirmām kārtām: lietus
pilieni, tad sēklas sadalīt, tad augiem augt un tad dzīvnieki ēd augu... Secīgus harmonisku notikumi
parādīt vienu varu pirmām kārtām. Viss ir virzienā, ir mērķis.
Kad līst lietus, Allah ir jau mērķi lietus. Bet saskaņā ar neticīgi pieeju, lietus ir tikai atsevišķs fizikālās
notikums; kad līst lietus, nevienam nav jebkuru mērķi ražot, padarot lietus.
Tomēr reālajā dzīvē nav kā filmu ilūzija. Filmā mēs jūtamies piemēram mēs redzam peld putns, lai gan
ir tikai statiski attēli, kas nāk viens pēc otra ar noteiktu ātrumu. Ja mēs tuvinātu lietus nolaišanās
saprātīgā laikā un minutest detaļu, mēs nevar panākt reālu līmenī, kur ir tikai attēlu. Katrā līmenī ir
kustība, enerģija, virzienā. Tātad, patiesībā, ja mēs tuvinātu laika dimensijā, mēs vienmēr redzēsi
cēloņus un rezultāti ir kopā. Nav līmenī mums būs iespēja redzēt tikai rezultātus, vai tikai cēloņus.
Tādēļ cēloņus nevar uzskatīt kā izolēti no rezultātiem [54]; un tās nevar uzskatīt par galīgo izcelsmi,
ko mēs novērojam.
Tātad, agrāk pamatā ir nākotnē, kā nākotnes pamatā ir pagātnē. Un visi pamatā ir viens Allāha griba,
kā mēs redzam, piemēram, šādus pantus:
Un (mēs) nosūtīts uz leju, no lietus mākoņi ielejot ūdeni; ka mēs var celt tālāk, tādējādi graudu un
garšaugi.
(Korāns: 78/14-15)
Jūs atradīsiet sīkāku informāciju par secīgu vienotību daļas 3.6. zem virsraksta "Likteni".
3.1.3.3 LIETAS VAR TIKT MAINĪTI
Teiksim,
"O Allah, īpašnieks suverenitāti, jūs piešķirat suverenitāti, kurai būs un suverenitāti, no kuriem jūs
lietojat.
Jūs godu, kam jūs un jums pazemīgs, kuru jūs.

Jūsu rokās ir [visi] labs.
Patiešām, jums ir pār visām lietām, kas ir kompetentas.
Jūs ievadiet dienu nakti, un neradītu diena, lai ievadītu nakti;
Lai dzīvo no mirušajiem un jums dot miris no dzīves.
Un jūs piešķirat noteikums, kuram jūs bez konta.
(Korāns: 3/26-27)
Kad mēs novērojam Visuma, mēs redzam, ka tās daļas ir mainīta. Piemēram, nav nāves, nav dzīvē; tur
ir nakts, ir diena. Tā ir arī situācija, subatomisko līmeņus un galaktikas līmeņus.
Un, ja visa daļas var tikt mainīti, tad pilnībā ir arī var mainīties. Piemēram, ja man var izkausēt un
mainīt auto daļas, tad var pārstrādāt un mainīt automašīnu. Tāpēc visumā, ieskaitot visas tās vielas,
tās fizisko likumu, tās bioloģiskā noteikumiem un pilnībā var noformēt un izveidot dažādos veidos,
struktūras.
Daži cilvēki apgalvo, ka viņi var izskaidrot visu ar fizisko likumu, attiecības un tā tālāk; saskaņā ar tiem,
jo fizisko likumu un tā tālāk, visumā ir tas, kas bija būt; tāpēc nav nepieciešams, lai jebkurā Dievs.
Saskaņā ar Korāna tomēr tikai Allāhs ir absolūta, un kaut kas cits ir, ja viņa būs. Un kā uzsvērts
iepriekš citāts no Korāns, kā arī mainīt koncepciju, viņš spēj darīt to, ko viņš vēlas. Nekas, mēs
novērojam Visuma ieskaitot fizisko noteikumus, attiecības ir absolūta. Allah var izveidot vai var būt
izveidots visumus, kur ir dažādas fiziskās noteikumi attiecības. Nav šādu fizisko noteikumus vai
attiecības var izmantot, lai galu galā izskaidrot, kāpēc mēs novērot, kas notiek. Un tādēļ visā visumā
nav struktūras, kas bija.
Korāns ir piemēri, kas liecina, ka nekas nav absolūts, izņemot Allah. Šis ir viens no tiem:
(Allah teica:)
"Un kas ir tas, ka savu labo roku, O Mozus?"
Viņš teica,
"Tas ir mans darbiniekiem; Paliecos uz to, es samazināt lapas manas avis un es tur to citiem
mērķiem."
Teica, [Allah]; "Mest to nosaka O Mozus."
Tāpēc viņš threw to uz leju, un tad tas bija čūska, žigli atkāpdamies.
[Allah] teica: "sagrābt važiņu un bailes nav;
Mēs nogādā to savu bijušo valsts."
(Korāns: 20/17-21)

Ja ar fizisko noteikumu izskaidrot kaut ko Turcijā, bet ne Vācijā, tad šis noteikums nav derīgu fizisko
likums faktiski. Tāpat, ja kārtulas izskaidrot kaut ko tikai šajā Visumā, bet nekas ārpus šī Visuma, šī
kārtula nav absolūts likums.
Šis visums ir speciālie Visumu. Šis visums ir tikai izvēle Allah. Tas nav visu un absolūto patiesību.
Tātad, ja var pastāvēt dažāda veida visumus, pašreizējā zinātnes skaidrojumus ir vienmēr vietējā
paskaidrojumus. Un tie nav absolūta. Ja mēs tos pieņemt kā absolūtu, šāda pieeja nevar būt zinātnes
un tas mākslīgi ierobežo mūsu zināšanu potenciālu.
Jebkuras zināšanas, kas saistītas ar zinātni ir atkarīga no mūsu apsvērumus. Ja mūsu novērojumi bija
atšķirīgi, mūsu zinātnes būtu citāds kā labi. Piemēram, zinātne apgalvo, lai izskaidrotu, kāpēc irbulis
iet uz leju, kad es let it. Tomēr, ja tas iet uz augšu, kad es let it, zinātne varētu apgalvot, izskaidrot to
vēlreiz. Mūsu zinātnes ir reaktīvs raksturs. Tāpēc tas neizskaidro, kāpēc lietas ir veids, kā tie ir, bet tas
izskaidro zināmā mērā kā lietas notiek.
Saskaņā ar islāmu, Allah dod savu radību, to funkcijas un padara tās notiktu. Tātad, fizisko,
bioloģisko,... noteikumi ir nepieciešams praktisku apsvērumu dēļ un tie palielina mākslas Allah,
skaistumu un harmoniju, ko mēs novērojam diženumu. Mums vajag šos noteikumus un līdzekļus, lai
saprastu, "kā" lietas notiek, tāpēc, ka mēs varam izmantot tos, lai mēs var izgudrot mašīnas, tāpēc, ka
mēs varam atrisināt problēmu... Bet tie nav absolūta. Tiem ir daļēja paskaidrojumus par pieredzējušu
notikumiem.
Saskaņā ar islāmu, galvenais iemesls to, ko mēs novērojam un mēs neievēro ir viens autors un vienu
uzturētājs. Tādēļ uzskata, ka absolūti noteiktas attiecības, kas var būt veidoti citādi un parādā viņiem
to, ko mēs novērojam nav pieņemams.
Tātad, ja šis visums ir tikai viena no alternatīvām, tad tikai tas, kurš ir izvēlējies šīs alternatīvas ir
absolūta, un tāpēc "nav Dievs" "izņemot Allah" kas ir kopējā vara pār katru lieta.
3.1.3.4 LIETAS IR PASĪVA - ATTIECĪBĀ PRET RADOT JAUDU ALLAHNe guļus, lai saule vai mēness,
bet nogurdināt Allah, kas tos radījusi.
(Korāns: 41/37)

Viņi ir, viņi staigā kājām?
Vai tie ir rokās, ar kuru viņi streiks?
Vai tās ir acis, kas redz?
Vai tie ir ausis, kas dzird?
Teiksim, [O Muhammad],
"Zvanu"partneri"sazvērestību pret mani un dod man nav atelpu."

(Korāns: 7/195)
Katra lieta ir dzīve būs, varas un Allah zināšanu. Elementu lieta un sistēmām, kas satur šī lieta ir arī
tāda dzīve būs, varas un Allah zināšanu. Šīs attiecības starp Allāhu un kaut kas ir unikāls. Nav līdzīgas
saiknes starp lietām, kas nav Allah. Tas ir paralēli pamata faktu islāma norādīja šādus dzejā:
Nav ne Dieva kā vien Allāhs.
(Korāns: 3/62)
Tādējādi mēs novērojam objekts ir pašpietiekama vai absolūtā. Kad es saku "šajā tabulā ir maza", pat
nepiemērotības iezīme šajā tabulā nepieder faktiski, šis līdzeklis nav iekšā šajā tabulā. Tabulas ir mazs
tikai salīdzinoši uz kaut ko citu. Tas pats attiecas uz galda arī daļu. Analoģijas attiecas uz galda, kā arī
citas funkcijas, ieskaitot tās masa, tās enerģijas, tās funkcionalitāti, tās krāsu... Tas ir ne tikai mūsu
izpratni, bet uz to ļoti un ļoti tabulas atribūtus.
Tabulā, iespējams, nav visas funkcijas, vairāk nekā jebkas cits, izņemot gadījumus, ja tas ir definēts
kopā ar citām lietām, vispāratzītu koordinātu sistēmas ietvaros, un visas tā daļas, kas nosaka pašu
definer.
Tātad, katru no lietām, ko mēs novērojam, nepieciešama vienotība "viens" veidotājs un uzturētājs
"viens" virs tiem pastāvēt un lai kaut ko nozīmē.
Pirmām kārtām, Allah vienotību īsi paskaidrots šādus pantus:
Saka:
"Viņš ir Allah, viens,
Allah ir pašpietiekams [55]
Viņš begets nedz ir dzimis.
Un nav neviena, kas salīdzināms ar viņu."
(Korāns: 112/1-4)
Kā mēs redzam šādu dzejā, viss, kas eksistē ir tā pasākuma Allah aktuāli:
Un ar viņu viss (izpildes) pasākums.
(Korāns: 13/8)
Tāpēc ir tikai viens Dievs un bez viņa vienotību, pirmām kārtām, nekas nevar pastāvēt nekas var
nozīmēt jebko, nekas var būt jebkādi atribūti. Nav citu Dievu, vienlaicīgi vai secīgi. Viņš ir visaptverošs
Dievu. Viņš ir galvenais un tūlītēju visa cēlonis. Viņš nav daļējs iemesls.
3.1.3.5 DAŽI CITI FAKTI, KAS MUMS RĀDA ALLAH VIENOTĪBU PIRMĀM KĀRTĀM
Un nav prom no jūsu kungs ir jebkura [daļa] atoma svara zemes vai debesīs vai [kaut] mazāka vai
lielāka, bet, ka tas ir skaidrs reģistrā.

(Korāns: 10/61)

Laimīgs ir viņš, kuru rokās ir suverenitāti, un, viņš spēj darīt visas lietas.
(Korāns: 67/1)
Mēs varam novērot citi piemēri, kas liecina, ka pastāv vienotība, virs katra lieta, un pirmām kārtām.
Piemēram, ja es piliens pildspalvu uz zemes, es zinu, ka līdz brīdim, kad tā sasniedz zemi, zemes
griezīsies noteiktu leņķi vai fotonu par zvaigzni dosies daži attālumā. Fotonu nevar turpināt milimetru
bez pildspalvu procedūru noteiktu attālumu, un vice versa.
Tomēr dziļi, mēs ejam mikro līmeni, taču atpakaļ mēs iet laikā, mēs novērojam tādā pašā situācijā.
Telpas un laika un mūsu spējas, lai aprēķinātu, salīdzināt, prognozēt un baudīt harmoniju liecina
pirmām kārtām vienotību. Šī harmonija, kaut gan tur ir daudzveidība šajā Visumā, rāda, ka viss būs un
pilnvaras vienu visvarenu Dievu.
3.1.4

ALLAH NOSAUKUMI

Viņš ir Allah, kas nav, kam nav nekādas dievība, zinātājam neredzēts un pieredzējusi. Viņš ir
Beneficent, žēlsirdīgs.
Viņš ir Allah, kas nav, kam nav ne dievība, suverēnas, Pure, mieru, Bestower Faith, uzraugs, Majestic,
Compeller, Superior.
Glory Allah! (Augsta ir viņš) iepriekš neatkarīgi no viņi saista ar viņu.
Viņš ir Allah, radītājs, aizsācējs, dizainers; viņam pieder visvairāk skaisti vārdi.
Kāda ir debesu un zemes exalting viņu. Un viņš ir Majestic, gudrs.
(Korāns: 59/22-24)
Korāns, Allah ļauj mums zina, ka daudzi no viņa atribūti. Piemēram, vienu, Creator, dizainers, zinātājs,
Beneficent, žēlsirdīgs, Forgiver, blakus, patiesība, vareno darītāju, ko viņš vēlas,...
Viņa vienotība ir ļoti svarīgi viņa atribūti. Piemēram ir Dievs, kurš nav visvarens nedrīkst būt Creator.
Dievs, kam nav zināšanu, nevar Beneficent... Tādēļ islāmā nav citu Dievu, kam ir atšķirīgas īpašības. Ir
atsauce uz šo šādu dzejā:
Debess un zemes Dievu Allāhu, turklāt tur bija tie [56] gan būtu sabojājuši. Tik cildens Allah, ir Kunga
troņa, iepriekš to, ko viņi apraksta.
(Korāns: 21/22)
Un viņš ļauj mums zināt arī to, ka viņš ir Incomparable. Viņš nav beget, nedz ir viņš begotten. Viņš nav
ne vīriešu, ne sieviešu. Viņš ir ne tikai ar vietu vai laiku. Tātad tas ir iemesls, kāpēc viņa bildes nevar
izrakstīt un nav attēlu Allah mošejas vai citās islāma vietās.

Allah ir mūsu labākais draugs, kurš ir arī vislielākā mīlestība [57]avota. Viņš ir mūsu pastāvīgais draugs.
Viens no viņa vārdi ir draugs. Viņš ir ar mums, kur mēs esam. Viņš ir pilns zināšanu par mums, un
viņam ir visa vara pār mums. Allah zina, mums, kad mums bija mūsu mātēm atteikties, viņš zina mūs,
kad mēs die. Viņš zina, ka mūsu noslēpumus, viņš zina, ka mūsu vājās vietas. Viņš nav kaut kas no
mums, bet viņš dod mums dod priekšroku katru otro miljardu. Viņš aicina mūs uz viņa žēlsirdība un
dod priekšroku. Bet mums ir maz atbildēt uz viņa zvaniem.
Allah ir gudrs.
Viss galu galā nāk no viņa. Kā teica dzejā Nodaļa 53 43 Korāns, viņš ir tas, kurš liek smieties, un viņš ir
tas, kas liek raudāt [58]. Bet viņa žēlastība ir lielāks.
Allah ir tuvu. Viņš ir tuvāk mums pat nekā mūsu vecāki. Nav nekādu starpnieku starp mums un Allah.
Tādēļ ir reliģiskās hierarhijas, nedz reliģisko klases islāmā. Piemēram, ja nav Imāms, kas ir persona,
kas vada mošejas lūgšanu, inženieris vai pārdevējs vai cita persona, kas zina, kā lūgt var izraisīt
lūgšanu. Tādējādi musulmaņu lūdzas tieši un tikai lai Allāhs.
3.2

TURPMĀK

Tad jūs domājat, ka mēs izveidojām jums nokarājas un ka mums būtu nav atgriezts?
(Korāns: 23/115)
3.2.1

APRAKSTS

Šajā dienā mēs veic satīt debesīs kā ritināšanas rakstiem; tāpat, kā mums ir radījis pirmo radīšanu,
tāpēc mēs uzrāda to vēlreiz.
Tas ir mūsu solījums, un mēs to sasniegtu.
(Korāns: 21/104)

[Ir] zemes tiks aizstāts ar citu zemes dienā
un debesis [arī],
un visas radības būs iznācis pirms Allah, viens Prevailing.
Un jūs redzēsiet, ka noziedznieki, kas dienā vienoja važas,
(Korāns: 48/14-49)

Ir [nav] nācis uz vīrieti, laika posms, kad viņš nebija minēts [pat] lieta?
Patiešām, mēs izveidojām cilvēks no spermas nomešanas maisījuma, mēs varētu mēģināt viņu; un
mēs viņu dzirdēt un redzēt.
Patiešām, mēs aizveda uz citu, viņš ir pateicīgs vai viņš nepateicīgs.

Patiešām, mēs esam gatavi disbelievers ķēdes, važas un spoža.
Patiešām, taisns būs dzert tasi [vīns] kuru maisījums ir Kafur no,
Pavasarī [paštaisns] darbinieku Allah būs dzert;
Tie ļaus strūklu, kas šļācas tālāk ir spēkā [un pārpilnība].
Viņi [ir tie, kuri] [to] solījumus pildīt un bailes, dienā, kuru ļaunums būs plaši.
Arī pārtikas, neskatoties uz mīlestību, trūkumcietējiem, reti sastopamu slimību ārstēšanai un nebrīvē,
[Saka], "mēs barību jūs tikai Allāhs vaibstiem.
Mēs vēlamies, nevis no jums atlīdzību vai pateicību.
Patiešām, mēs bailes no mūsu Kunga dienu askētiska un bēdīgs."
Tātad Allah pasargās viņus no ļaunu dienu,
Un dot viņiem spožums un laimi
Un apbalvot tos par to, ko viņi pacietīgi izturēja ar dārzu [paradīzē] un zīda [apģērbi].
[Tie ir] tajā no guļus rotāti dīvāni.
Viņi neredzēs tajā jebkurā (degšanas) saules vai [iesaldēšana] aukstā.
Un netālu virs tiem ir toņos,
Un tās sagrupētas augļus jāsavāc tiks nolaists atbilstību.
Un tur tiks izplatīti starp tiem kuģiem, sudraba un kausi no kristāla,
Un kausi dzidru sudraba, tās ir noteikušas pasākums.
Un tie tiks dota dzēriens ar tasi [vīns] kuru maisījums ir ingvers
[No] ietvaros paradīze strūklaka ar nosaukumu Salsabeel.
Tur būs izplata starp tiem maziem zēniem, kas mūžīgs.
Kad jūs redzēt, jūs domājat tos (kā skaisti) izkaisīti pērles.
Un, kad jūs meklējiet tur [paradīze], jūs redzēsiet prieks un liela vara.
Pēc iedzīvotāju būs zaļā apģērbi un smalkas zīda brokāta.
Un viņi būs rotāja sudraba aproces
Un kungs dos viņiem attīrīšanas dzēriens.
[Un tas tiks teikts], "Protams, tas ir jums atlīdzību,

Un jūsu pūles ir bijušas appreciated.
(Korāns: 76/1-22)

Tik tiešām, noziedznieku būs sods ellē, ievērojot mūžīgi.
(Mokas) tiks atvieglota ne viņiem, un viņi būs plunged vērā iznīcināšanu, ar dziļu nožēlu, bēdas un
izmisumu tajā.
Un mēs viņiem nav nepareizi, bet tas bija tie, kuri bija pārkāpējus.
Un tie zvanu, "O Malik [59] , ļaujiet jūsu kungs mums izbeigt!"
Viņš teiks: "patiesi, jums paliks."
"Mēs noteikti cēla jums patiesību, bet lielākā daļa no jums zināt patiesību, bija izvairās."
Vai ir tos izstrādājušas [kādu] lieta? Bet patiešām, mums ir izstrādāt [plānu].
Vai viņi domā, ka mēs dzirdēt ne savus noslēpumus un viņu privātās sarunas?
Jā, [mēs], un mūsu kurjeri ir ar tās ierakstīšanu.
(Korāns: 43/74-80)

Dienā mums būs jāsaka ellē, "Ir jums aizpildīti?", un tā saka, "Vai ir kaut kas vairāk"
Un paradīze tiks celta gandrīz taisns, nav tālu,
[Tas tiks teikts], "tas ir to, ko jūs solīto katru returner, [Allah] lai un sargs [no viņa paktu]
Kurš baidījās, ka vairums žēlsirdīgs neredzēts un nāca ar sirds atgriešanās [, nožēlošana].
Ievadiet to mierā. Tas ir mūžība diena."
Viņiem būs vēlas
Un mums ir vairāk.
(Korāns: 50/30-35)

Tie būs daļa no to, ko viņi ir nopelnījuši, un Allah ir ātra kontu.
(Korāns: 2/202)
Vienu dienu mēs die. Un vienu dienu būs pašreizējā posma, ka mūsu Visums sabrukumu jaunu starta,
lai galīgā redakcija, stabila un pastāvīga posms [60]. Šis pēdējais posms tiek saukta turpmāk.

Turpmāk ir pašreizējā dzīves turpinājums. Tas ir gan fizisko, gan garīgo. Šā posma beigu laiks nav
zināms, kāds, kas nav Allah.
Tur būs dažas kopējas un citu elementus starp pašreizējo posmu un pēdējā posma. Fizisko, ķīmisko
and un bioloģiko noteikumi būs citādi zināmā mērā nekā pieredzējuši šajā posmā.
Maisījumu labi un slikti, ka mēs redzam šajā Visumā tiks noņemta, un tie būs atšķirt nākamajā posmā.
Par labo un ļauno vietās būs atšķirīga. Labas sekas būs kopā ar labi darītāji un ļaunuma sekas būs
kopā ar pārkāpējus. Notiks pirmo daļu sauc par paradīzi vai dārzi, un tā notiks tajā daļā, ko sauc par
velna. Allah zina, kādas citas daļas būs nobeiguma fāzē.
Kā jau minēts, šāda dzejā, Allah atlīdzības par labu-darītāji turpmāk būs daudz vairāk, salīdzinot ar
sodu par evildoers:
Tas, kurš dara ļauno darbiem tiks nevar būt recompensed izņemot, līdzīgi bet tas, kurš dara taisnību,
vai vīrietis vai sieviete, kamēr viņš ir ticīgais, tiem stāsies Paradise, tiek dota noteikumu tajā bez konta.
(Korāns: 40/40)
3.2.2

TURPMĀK PAZĪMES

Un tas, kurš vēlas atlīdzība šajā pasaulē, kas mums dos viņam
Un tas, kurš vēlas turpmāk mēs atlīdzība viņam to.
Un mēs apbalvos pateicīgs.
(Korāns: 3/145)
Kā mēs redzēt iepriekš dzejā, mēs esam aicināti šajā dzīvē, lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz
turpmāk. Tāpēc, lai šis lēmums mums ir taisnība zināšanas par to.
Un turpmāk par nākotni no cilvēka viedokļa.
Tātad, to saprast, mēs varam izmantot vispārējo rīkiem, mēs varam izmantot, lai prognozētu
nākotnes:
Pasaulīgās izteiksmē, mēs paredzēt nākotni, padarot vispārinājumi. Piemēram, mēs redzam, ka
akmens ietilpst atkal un atkal, kad mēs atkal un atkal, tad mēs sakām, ka tas samazināsies nākamajā
reizē, kad mēs ļaujam to. Tātad, mēs sagaidām, ka vienu un to pašu notikumu, kas notiek tādos pašos
apstākļos.
Arī svarīgs jēdziens mūsu prognozes ir jēdziens "bilance". Piemēram ja iegādājos kaut ko vērts
USD200, tas nozīmē, ka man būs jāmaksā nākotnē USD200 noteiktos apstākļos.
Vēl viens instruments, ko mēs izmantojam, lai zināt nākotni ir sniegto informāciju tiem, kuri ir
kompetenti par nākotnes notikumiem. Piemēram mēs klausīties meteoroloģijas ekspertu zināt par
nākotnes laika apstākļi, un mēs plānu atbilstoši to, ko viņi saka.
Tik ilgi, kamēr mums nav pieredzes, turpmāk novērojumi, kā cilvēkiem, mums nāksies izmantot
iepriekš instrumenti, lai prognozētu nākotnes. Tāpēc paralēli Korāns, mūsu paskaidrojumus par

turpmāk attīstīsies šādi: mēs vispirms sasniegt secinājumus par Allah, pamatojoties uz mūsu
novērojumiem, mūsu Visums; aktu mēs veiksim vispārinājumi, kas attiecas uz tiem, ieskaitot jēdziens
bilance; un mēs apstiprinās ar viņa vārdiem.
Kad mēs novērojam Visuma, mēs redzam, ka Allāhs ir aktīvs, un viņš ir spēja un griba, lai atjaunotu.
Šādus pantus šos faktus:
Nav viņš, kas radīja debesis un zemi, spēj radīt tādus kā? Jā, patiešām, Viņš ir radītājs, visu zinātājs.
(Korāns: 36/81)

Kā mēs ir radījis pirmo radīšanu, tātad mēs uzrāda to vēlreiz.
Tas ir mūsu solījums, un mēs to sasniegtu.
(Korāns: 21/104)
Ko mēs novērojam šajā visumā ir zīme, kas rāda mums neierobežotas pilnvaras īpašnieks pirmām
kārtām. Mūsu novērojumi dod mums secināt, ka šajā visvarens ir miljardiem dod priekšroku avots un
ka viņš liek savas pilnvaras rīkoties. Un arī mēs secinām, ka viņš ir arī iespēja plašāk izmantot savas
pilnvaras.
Kad mēs novērojam Visuma, mēs redzam, kas saistīta ar Allah ir atpūtas diviem faktoriem: pirmais no
tiem ir Allah spēja atjaunot un otrais būs no jauna. Otrais attiecas uz esamību daži iemesli un mērķi
par viņu, atjaunošanās.
Ja "persona" ir "līdzekļi" un "iemeslu", lai kaut ko darīt, un, ja šī persona "sola" to darīt, ja viņš ir
integritāti tad visticamāk viņš to darīs. Visumā mēs redzam skaidri Allah ir ļoti stingras, veicot viņa
faktisko plāns.
Tātad šādas daļas tiks analizēts līdzekļus un iemesliem, attiecībā uz turpmāk.
3.2.2.1 ALLAH IR IESPĒJA NO JAUNA
Protams Allah, kurš radījis un kas rada ir arī lai atveidotu, kā mēs redzam šādus pantus:
Cilvēks domā, ka mums nav savākt savus kaulus
Jā, patiešām, mēs varētu rekonstruēt pirkstu galiem [61] .
(Korāns: 75/3-4)
Un kā mēs redzam šādus pantus, autors, kurš izveidoja mums pirmajā vietā spēj dabiski no jauna
mums:
Un viņi saka, ", kad mēs esam kaulus un sabruka daļiņas, mēs [patiesi] ir augšāmcēlies, kā jauna
izveide būs?"
Teiksim, "būt jums akmeņi vai dzelzs; vai [visas] izveidi, kas ir liels laikā jūsu krūtis. Un viņi saka, "kas
atjaunos mums?"

"Viņš izņēma pirmo reizi."
(Korāns: 17/49-51)
Un, kā mēs redzam šādu dzejā, izveidojot vienu viena dvēsele vai visa cilvēce nav nekādas nozīmes,
Allah ziņā vieglums:
Jūsu un jūsu augšāmcelšanās ir, bet kā vienu dvēseli.
(Korāns: 31/28)
Pagātnē, arguments par turpmāk ir atpūtas neiespējamību. Bet šodien šis arguments šķiet, nav ļoti
noturīgas, kopā ar ģenētikas atklājumu.
Kā paskaidrots iepriekš, jo absolūtā "vienotība", visvarenu Dieva nebūs neviens, kas varētu ierobežot
savas pilnvaras.
Tāpēc mēs nevaram gaidīt viņu ierobežot sevi, lai veidotu tikai vienu Visumu ar tikai pagaidu sekas.
Šie ir visi secinājumi, kas mums var balstīt uz mūsu pašreizējo Visuma novērojumi.
3.2.2.2 ALLAH IR IEMESLI UN GRIBA, LAI ATJAUNOTU
Viņš rada to, ko viņš vēlas.
(Korāns: 30/54)
Visums, kurā mēs dzīvojam ir tikai īpaša struktūra visumā starp alternatīvām neierobežotu skaitu. Nav
nav faktu, kas liek mums domāt, ka tas ir iespējams tikai formas Visumu. Ja tas nav iespējams Visums
tikai formu, un, ja tas stājās spēkā esamību pēc tam ir personīga izvēle, tā visu faktisko stāvokli. Un,
kā paskaidrots iepriekš daļās, ir pietiekami daudz liecības, kas mums parādīt vienu varu pār to.
Ja šis visums ir sekas personas būs, tad būs mērķus, attiecīgā persona, kas ir augstākas nekā šis
visums līmenī.
No otras puses, lai gan mēs novērojam, ka katru daļu šis visums ir noteiktiem mērķiem, un tā ir
vienotība, pats par sevi, mēs arī redzēt, ka tas ir pagaidu un nav pašpietiekama. Tādēļ ir pilnīgi selfdefining, nedz pilnībā pabeigta pati par sevi attiecībā uz pašu pastāvēšanas mērķis.
Tādēļ mums var sagaidīt secīgo posmu nedaudz citādas, kur augstāka līmeņa personiskos mērķus tiks
paveikts.
Ņemot vērā iepriekš Allah no jauna, ļaujiet mums tagad uzskata zināmā mērā iemesli, lai atkārtoti
izveidotu spējas. Tālāk mēs apskatīsim, kā mūsu novērojumi novest mums saprast, kā iemeslu dēļ
turpmāk:
3.2.2.2.1

ALLAH IR GUDRS: VIŅŠ RĪKOJAS, PAMATOJOTIES UZ APSVĒRUMIEM, KAS

Viņš ir visvarens pār saviem kalpiem
un viņš ir gudrs, zinātājs.

(Korāns: 6/18)

O cilvēku, ja ir šaubas par augšāmcelšanos, apdomājiet [ka],
Mēs izveidojām jums no putekļiem, tad no spermas kritums, tad no pieķeršanās receklis, un pēc tam
no vienreizēju miesa, veidojas un neirtus mēs jums var parādīt.
Un mēs iekārtojamies atteikties, kuru mēs tiks noteikts termiņš, tad mēs nestu Jums kā zīdaiņi, un
pēc tam [mēs attīstīt jums], ka [laiks] termiņš var sasniegt.
Starp jums ir tas, kas ir veikti pāragras nāves un starp jums, ir tas, kas tiek atgriezts ļoti nevarīgs []
vecums, tāpēc, ka viņš zina, pēc tam, kad [kad] zināšanas, nekas.
Un jūs redzēt kailas zemes, bet, kad mēs nosūtīsim uz tas lietus, tas quivers un swells un aug [kaut]
katru skaisti pāra.
Tas ir jo Allah ir patiesība un tāpēc, ka viņš dod dzīvību mirušajiem, un tāpēc, ka viņš ir pār visām
lietām, kas ir kompetentas un [ka viņi var zināt], ka stunda nāk nav šaubu par to, un ka Allah būs
atdzīvināt tiem kapiem.
Un cilvēki ir tas, kas strīdi par Allah, zināšanas vai bez virzības vai informēts grāmatu [viņam]
(Korāns: 22/5-8)
Kā mēs redzam iepriekš minētajiem pantiem, kad mēs novērojam Visuma, mēs redzam, ka lietas
notiek dažu iemeslu dēļ, un pret noteiktiem mērķiem. Iepriekš minētos pantus, Allah dod radīšanu
cilvēka, piemēram dažādas lietas, kas izveidota laikā šo radīšanu un dažādos posmos uz noteiktu
mērķi. Nekas šajos posmos ir nejaušs, nekas nav bezjēdzīgi. Pēc savas būtības viss Allah ir izvirzījusi šo
iespēju, ka viss ir vismaz viena iemesla dēļ, un Allah uztur visu šo funkciju. Ko mēs novērojam rāda
mums, ka veidotājs un uzturētājs ir gudrs, un kāds viņš rada atbilst viņa atribūti.
Tātad mēs varam teikt, ka tās veselumu Visumā nav mērķis?
3.2.2.2.2

IEMESLI ŠO VISUMA

Tad jūs domājat, ka mēs izveidojām jums uselessly
un ka mums būtu nav atgriešanās?
(Korāns: 23/115)

Un mēs izveidojām ne debesis un zemi, un visu, kas ir starp tām, tikai spēlēt,
Mēs tos izņemot neradīja patiesību, bet vairums no viņiem nezina.
(Korāns: 44/38-39)

Kā tas viss ir vismaz viena iemesla dēļ, mēs saprotam, ka Allāhs ir gudrs. Tāpēc radīšanu visumā
kopumā arī ir jābūt ar iemeslu.
Kā piemērs, lai precizētu to, pieņemsim, ka jums atrast kaut kur pildspalvu. Jūs zināt, ka tas tika veikts,
lai to varētu izmantot, lai rakstīt. kāpēc? Jo, pirmkārt, tā ir paredzēta šajā formā; Otrkārt kādu
materiālu bija patērēts, lai Treškārt, materiāliem, ko izmanto to varētu izmantot citiem mērķiem;
Ceturtkārt, viens, kas to zina par padarot pildspalvu, zina par rakstveidā; Piektkārt, ja nav šāda
iemesla, tad pūles pavadīja dizains un lai tā būtu tikai atkritumu, kas nav kaut ko saprātīgu, bet
persona, kas ir spējīgs izdarīt, jābūt samērīgai.
Kā šajā piemērā, kad mēs novērojam Visuma, mēs redzam, ka ar tās galaktikas, ar savu planētu, ar
savu dzīvi, ar savu fizisko likumu ar savu sistēmu ar mākslām, ar savu skaistumu, tā nevar tikt veiktas
nokarājas. Tas pats attiecas arī uz mums. Ja mēs uzskatām, ka mūsu spēju analizēt, mūsu ausis, acis...
varam secināt, ka mums nav izveidotas tikai, lai ēst, dzert un gulēt, un pazūd uz visiem laikiem.
Tādēļ kā daļu šis visums ir pagaidu, un tā kā tas ir milzīgs produktu, ir skaidrs, ka tas ir izveidoti
noteiktiem mērķiem. Citādi būtu atkritumi.
No otras puses, mums nav skaņas pamats apgalvot, ka nāve ir beigās. Nāve ir tikai viens no posmiem.
Pat tad, kad mēs bijām zemes vai pat pirms tam, bija Allāha griba par katru no mums; Tādēļ mēs iziet
posmos. Ar nāvi, mēs atgriežamies pie zemes, bet nav konkrētu pierādījumu posmi ir pabeigti. Un
mēs esam informēti šādi vārsmas, kas posmi turpinās līdz izšķirošs posms:
Ir noteikti ceļa posms posms, (šajā dzīvē un turpmāk).
(Korāns: 84/19)

Katru dvēseli garša nāves, un jūs tikai jādod jūsu [pilns] kompensāciju par augšāmcelšanās dienu.
Tātad viņš atrāvies no uguns un kas ir uzņemts paradīze ir izdevies.
Un, kas ir šajā pasaulē, izņemot maldi baudu dzīvi.
(Korāns: 3/185)
Kā mēs redzam šādu paziņojumu no Korāns šī dzīve šajā pasaulē pagaidu daļa ir tikai dažu iemeslu dēļ,
un šajā dzīves posmā ir būtiska daļa no dzīves:
Un viņš uzskatīja, ka teica: "O, mana tauta! Sekojiet man, jums to palīdzēs pareizi kursam;
O mana tauta! Šo laicīgo dzīvi ir tikai līdzeklis (izbeigt),
Bet turpmāk būs uzturēšanās vieta stabilitāti."
(Korāns: 40 / 38-39)
Daži iemesli ir šādi:
3.2.2.2.2.1

ĪSTENOŠANA DOD PRIEKŠROKU ALLAH

Viņš (Allāhs) ir Beneficent, žēlsirdīgs.
(Korāns: 59/22)

Jūsu kungs ir suverēnas darītāju, par ko viņš vēlas.
(Korāns: 11/107)

Zināt, ka šīs pasaules dzīve ir tikai atrakciju un novirzīšanu un rota,
Un lepojas viens otru un konkurences pieaugumu bagātības un bērni,
Kā piemēru lietus kuru [rezultātā] augu augšanas pleases īpašām;
Pēc tam tas izžūst un redzat to kļuva dzeltens;
Tad tā kļūst [izkaisīti] atlūzām.
Un turpmāk ir bargu sodu un piedošanu no Allah un apstiprināšanai.
Un kas ir pasaulīgās dzīves, izņemot maldi baudījumu.
(Korāns: 57/20)
Ja Allah ir Beneficent un vareno darītāju, par ko viņš vēlas, tad viņš var radīt vidi, kur viņš var dāvināt
viņa dod priekšroku.
Allah Beneficent stāsta mums, ka viņš gribējis, un spēj sniegt pastāvīgu dod priekšroku. Šie pastāvīgie
dod priekšroku vieta ir paradīze, kas ir ideāls, tādā mērā, lai Allāhs testamenti. Šajā vietā, tur ir
nekādas sāpes, bailes, nav ienaidnieku, nav resursu trūkums un neviena bēdas. Šajā vietā ir laime un
miers [62] .
Allah ir arī gribas likt tur būtnes, kas ir noteiktas zināšanas un pilnvaras. Viņš radīja cilvēku potenciālu
un spējas, lai izvēlēties labu vai ļaunu; darīt un zināt labs kā ļaunuma kā mēs redzēt šādu dzejā:
Un mēs teica: "O Adam, pakavēties, jūs un jūsu sieva, paradīze un ēst tiem, [vieglumu un] pārpilnību
no kur jūs.
Bet nav pieejas šo koku, citādi jūs būtu starp pārkāpējus.
(Korāns: 2/35)
Bet arī Allah ir aizliegta ieeja slikti, arrogant, nepatiesa un nepateicīgs paradīze. Tur ir atsauce uz šo
faktu, šādas dzejā:
Bet Mesija teica:
"Izraēla, mans kungs un jūsu kungs dievkalpojumu Allah, bērni. Viņš, kurš associates, kaut ar Allah,
Allah ir patiešām forbidden Paradise viņam un viņa uzturēšanās vieta ir uguns.

Likumpārkāpēji ir bez palīgi."
(Korāns: 5/72)
Tādējādi viņš ļauj ieejas šajā paradīze cilvēkiem, kas patiesi izvēlas ievadīt tur, kas ir harmonijā ar
dievišķo vērtības un kuri darīt labus darbus. Tātad, būtiska un pastāvīga vieta, kur notiks viņa dod
priekšroku ir paradīze, kā paskaidrots šādus pantus:
Tiem, kas darīt labu (darbiem) ir labestības un papildu.
Nav tumsas segs viņu sejas, ne pazemošanu.
Tie ir biedri paradīze; viņi ievēro tur mūžīgi.
Bet tie, kas pelna ļauno doings, ļaunuma akts atlīdzība ir tās ekvivalentu un pazemojuma attieksies uz
tiem.
Viņiem būs no Allah nav aizsargs.
Tas ir kā tad, ja viņu sejas ir pārklāti ar gabalu tik tumša nakts [tie ir].
Tie ir biedri no uguns; viņi ievēro tur mūžīgi.
(Korāns: 10/26-27)
Saistībā ar pastāvīgu dod priekšroku Allah, viens no iemesliem, kurai viņš ir izveidojusi mūs šajā
posmā šajā visumā ir dot mums iespēju veikt mūsu izvēli par pašreizējo un gala posmos. Šādiem
pantiem viņš precizē šo:
Un tas, kurš vēlas atlīdzība šajā pasaulē, kas mums dos viņam
un tas, kurš vēlas turpmāk mēs atlīdzība viņam to.
Un mēs apbalvos pateicīgs.
(Korāns: 3/145)

Un saka: "patiesība ir no Kunga, tātad kurš testamentu ļaut viņam ticēt; un kurš testamentu ļaut
viņam neticēt.
(Korāns: 18/29)

Patiešām, mēs aizveda uz citu, viņš ir pateicīgs vai viņš nepateicīgs.
(Korāns: 76/3)
Saistībā ar pastāvīgu dod priekšroku Allah, otrais iemesls, par kuru viņš ir radījis mūs šajā posmā ir
atšķirt ar objektīviem kritērijiem tie, kas ir labs no tiem, kas ir ļaunums, tiem, kas cenšas paklausīt

Allah un atbilst dievišķo vērtības no tiem, kas nav tie, kas ir pazemīgs, no tiem, kuri ir augstprātīgi, un
tā tālāk. Šādu dzejolis ir atsauce uz šo:
Allāha gribas, viņš būtu bijis jums viena tauta [vieno reliģijas], bet [nodomājis] lai pārbaudītu jums to,
ko viņš ir devis jums; Tātad rase [visiem, kas ir] labs. Allah ir jūsu atgriešanās visu kopā, un viņš [tad]
informēs par, kuru izmantojāt, lai atšķiras.
(Korāns: 5/48)
Tādējādi Allah būs dāvināt savu pastāvīgo dod priekšroku tiem, kas izvēlas ticēt tiem, kuri vēlas tos,
kas gūst labumu no Allah ziņojumus un kas izvēlas ievērot Dieva vērtības.
Šie ir Dievs, kas ir Beneficent un aktīvo dabiskās sekas.
Un paradīze tas būs būt liecinieki pastāvīgi Allah ir Beneficent.
3.2.2.2.2.2

PATIESĪBU ĪSTENOŠANA

Allah ir patiesība.
(Korāns: 22/6)

Ka viņš būtu pierādīt taisnību, lai būtu patiesība,
Ir false, FALSE
Kaut arī noziedznieki nepatika tas.
(Korāns: 8/8)

"Un tik tiešām, mēs vai jūs ir pēc norādes vai skaidri kļūda."
(Korāns: 34/24)

Patiešām, mums piedāvā uzticamību, lai debesis un zemi un kalniem, un viņi atteicās to izturēt un
baidījās no tā; bet vīrietis [apņēmās] to izturēt.
Protams, viņš bija netaisnīgi un nekompetents.
[Bija] Allah var sodīt liekulis vīriešiem un liekulis sievietēm un vīriešiem un sievietēm, kas citiem saistīt
ar viņu un ka Allāham var pieņemt nožēlošana, uzskatot, ka vīrieši un uzskatot, ka sieviešu.
Un kādreiz ir Allah piedošanu un žēlsirdīgs.
(Korāns: 33/72-73)

Tātad patiesība tika izveidota un atcelti bija, ko viņi dara.
(Korāns: 7/118).
Būs patiesība slēpta vai mūžīgi palikt atziņām?
Ir mērķiem attiecībā uz mums. Mēs esam daļa no skatuves patiesību izpildei.
Allah zina patiesību. Bet patiesību sekas arī tiktu izpildīts. Viņš radīja šo Visuma, viņš radīja daudzas
radības, ka garša savas pilnvaras un viņa žēlsirdība un viņš radīja mums. Viņš ļāva mums atšķirt starp
tiesības un nepareizi, slikti un labi. Un mūsu selves, zemi un debesis, viņš radīja miljardiem pazīmes
par patiesību. Un viņš parādīja mums patiesību, un pareizā ceļa viņa ziņojumos, ko viņš nosūtīja caur
savu messengers. Un viņš mums deva brīvību izvēlēties ceļu, ko mēs gribam. Un viņš deva mums
kādu laiku, lai mēs noskaidrotu patiesību.
Viņš prasa mums būt harmonijā ar patiesību, kas mūsu pārliecību, vārdiem un darbiem.
Tagad, šajā pasaulē ir cilvēki, dažādi viedokļi, uzskati un darbību. Un kādu dienu mēs die. Un vienā
dienā - mēs nezinām savu laiku - visumā sabrukumu par jaunu sākumu. Un pēc tam tā tiks aizstāta.
Pēc tam visi tiks atjaunoti, gan fiziski, gan garīgi. Un ikvienam tiks dota ierakstus, ko viņš vai viņa tic,
teica un bija klāt mūsu dzīves sastāvdaļa. Un tur būs kad Allah būs tiesnesis ar pilnu tiesas sprieduma
dienā.
Tad tiem cilvēkiem, kas ir harmonijā ar patiesību, savu pārliecību, vārdiem un darbiem tiks apbalvoti
un vērsta uz attiecīgo vietu paradīzē. Tiem cilvēkiem, kuri neatbilda patiesība tiks sodīts un vērsta uz
attiecīgajām vietām ellē.
Tādējādi patiesība tiks ražoti tās sekas un patiesība tiks izpildīts. Mīnus reizes mīnus padara plus, plus
reizes padara plus plus. Piemēram, tas, patiesību ticamību, gan viltus maldus būs skaidrs. To sekas
tiks izpildīts. Tas notiks, sods par sliktu darbiem un atalgojot par labiem darbiem. Un, kā teica Korāns:
Tātad kurš vai atoma svara labas gribas redzēt; un kurš nav atoms ir to redzēs ļaunuma svara.
(Korāns: 99/7-8)
Rezultātā visas dimensijas un visiem grādiem, patiesību būs redzama visiem un izpildīta. Ļaujiet
mums šeit atgādināt, ka viens no Allah nosaukumiem ir patiesība [63] .
Kā mūžīgā patiesība, par pakļaušanos vai neatbilstošu ar to ticības sekas būs uz visiem laikiem.
3.2.2.2.2.3

UZŅĒMUMA BILANCE

Bet tiem, kuri neticēt, "stundu nav nāks pie mums."
Saka: "Jā, mans kungs, tas noteikti nāks pie jums. [Allah ir] neredzēts zinātājs. "
Nav prom no viņu ir atoma svara debesīs vai zemes vai [kas ir] mazāka vai lielāka, izņemot to, ka tas ir
skaidrs reģistrā.
Ka viņš var apbalvot tos, kuri domāt un darīt taisns darbiem.

Tie būs piedošana un noble noteikums.
Bet tiem, kas tiecas pret mūsu pantus [meklē] nespēja radīt viņiem būs sāpīgi sods nediena raksturs.
(Korāns: 34/3-5)

Tas ir tas, kas iecēlusi viceroys zemes un ir izvirzīti daži no jums Rank virs citiem, ka viņš var mēģināt
jums to, ko viņš ir devis jums. Savu kungu, protams, ir ātra atmaksa; un, protams, viņš ir visu piedot,
visu līdzjūtību.
(Korāns: 6/165)

Viss pieder viņam.
(Korāns: 27/91)

Un debesis, viņš pacēla un izveidota līdzsvaru.
(Korāns: 55/7)
Allah ir izveidojusi līdzsvaru šajā Visumā. Piemēram, jebkuru fizisku vienādojumu vai ķīmiskais
vienādojums nāk taisnība, kad mēs eksperiments. Un, ja tas nav taisnība, mēs sakām, ka "Mēs"
kļūdījies. Tie mums rāda līdzsvara nozīmi radītājs.
Tādējādi, mēs veikt līdzsvaru fiziskajā pasaulē kā piešķirt. Tas rāda, ka Allāhs testamentu un spēj
izveidot bilanci minutest detaļu. Tātad, Allah, kas spēj un kam gribas izveidot šo līdzsvaru fiziskajā
pasaulē, protams ir spējīgs ieviest līdzsvaru, visumā par labo un ļauno. Un viņš mūs informē, ka viņš ir
mērķtiecīgi izveidot šādu līdzsvaru [64] kā mēs paziņojums šādi panti:
Tātad kurš vai atoma svara labas gribas redzēt,
Un kurš nav atoms ir to redzēs ļaunuma svara.
(Korāns: 99/7-8)

Un Allah radīja debesis un zemi patiesību un ka katru dvēseli var recompensed par to, kas tas ir
nopelnījis, un tie nepamatoti netiks apstrādāti.
(Korāns: 45/22)
3.2.2.3 KOMUNIKĀCIJAS UN SOLĪJUMU NO ALLAH
Patiešām, šī Korāns palīglīnijas, lai to, kas ir vispiemērotākā,
Un dod labas vēstis ticīgie, kas darīt taisns darbus, kas viņiem būs liela atlīdzība.

Un ka tie, kuri netic turpmāk
Mēs esam gatavi tos sāpīgi sods.
(Korāns: 17/9-10)
Tiem, kuri ir pārliecināti par iestādi par Allah, tieša loģiskā saite uz turpmāk ir ziņas par Allah, kas ir
visvarens un visu zinātājs.
Allah ir labākais zinātājs, kas notiks, tikai viņš mūs pilnīgi informēt par turpmāk, kā uzsvēra šādu dzejā:
Un neviens var informēt jūs kā cilvēks, kas visu zina.
(Korāns: 35/14)
Turklāt par to kāds ticīgais visu zinātājs un visvarens Dievs, ziņojumu kā Korāns var izvairīties
zināšanas par šādu Dievu. Kā Korāns, Tora, gan Evaņģēlijs ir atsauces uz kā arī turpmāk. Visu zinātājs
un visvarens Dievs ir pilnvaras novērst vai labot plaši pieņemts ziņojumus par dažiem cilvēkiem, viņa
vārds dots turpmāk šiem ziņojumiem ir maldinošas. Par to kāds ticīgais Dievs, kas ir spēcīgs un
zinātājam, tas būtu iespējams, ka Dievs nenovērš plašo viltību runā viņa vārdu? Allah par šo
jautājumu saka šādi:
Vai viņi saka, "Viņš izgudrojis par Allah meli"?
Bet ja Allāha gribas, viņš varētu zīmogs pār savu sirdi.
Un Allah novērš meli un patiesība nosaka pēc viņa vārdiem.
Protams, viņš ir zinot, ka pēc krūtis.
(Korāns: 42/24)

Vai viņi saka, "Viņš izgudrojis, tas?"
Proti, "Ja ir to izgudroja, jums piemīt veltīgs aizsardzībai [] mani no Allah. Viņš ir visvairāk zinot, kurā
darbojaties.
Pietiekama, viņš kā liecinieks starp mani un tevi, un viņš ir piedošanu žēlsirdīgs. "
(Korāns: 46/8)

Viņš izgudrojis par Allah ir meli, vai tur viņam ir neprāts?
Drīzāk, tie, kas netic turpmāk būs sods un [ir] extreme kļūda.
Pēc tam viņi nav apskatīt to, kas ir priekšā un kas ir aiz muguras, debesu un zemes?
Ja mēs būtu, mēs varētu radīt zemes tos norīt vai var ļaut krist uz tās fragmenti no debesīm.

Patiešām, ka katra ierēdņa pievērsdamās [Allah] ir zīme.
(Korāns: 34/8-9)
3.2.3

PRAKTISKĀS SEKAS TURPMĀK [65]

Un atcerieties, mūsu ierēdņi, Abraham, Isaac un Džeikobs - spēku un [reliģisko] redzējumu.
Patiešām, mēs izvēlējāmies tos izņēmuma kvalitāti:
[Turpmāk] mājas piemiņai.
(Korāns: 38/45-46)
Ir praktiskas sekas ticēt turpmāk, gan indivīdiem un sabiedrību, kā paskaidrots tālāk:
3.2.3.1 ZINOT, KA TUR IR STABILA DZĪVE
Un viņš uzskatīja, ka teica: "O, mana tauta! Sekojiet man, jums to palīdzēs pareizi kursam;
O mana tauta! Šo laicīgo dzīvi ir tikai līdzeklis (izbeigt),
Bet turpmāk būs uzturēšanās vieta stabilitāti."
(Korāns: 40 / 38-39)

Un Iblees [66] jau apstiprināja pa tiem viņa pieņēmums, lai tie viņam sekoja, izņemot partijas ticīgie.
Un viņš bija pār tiem nav iestāde, izņemot [tika nolemts], ka mēs varētu padarīt skaidrs, kurš uzskata,
ka turpmāk no tā, kas to ir šaubas.
Un jūsu kungs pār visām lietām ir aizbildnis.
(Korāns: 34/20-21)

Šīs pasaules dzīve ir maz salīdzinājumā ar turpmāk.
(Korāns: 9/38)

Un viņi teiks,
"Allah, kas ir izņemta no mums [visas] praise bēdas.
Patiešām, mūsu Kungs ir, piedošanu un Appreciative.
Kas viņa devība ir devusi mums kavēties uz mūžīgo dzīvību, kur nav nogurums bieda ne nogurums
uzturēšanās vieta."

(Korāns: 35/34-35)

Un šo laicīgo dzīvi nav bet novirzīšanu un atrakciju.
Un patiešām, mājās turpmāk, kas ir (mūžīgo) dzīvi, ja tikai viņi zināja.
(Korāns: 29/64)
No vienas puses, mums ir dzīves, kas ir kā punkts, salīdzinot ar milzīgo laika un no otras puses ir
milzīgas pūles mūsos mūžībai. Ja nav piesaistīts, šis konflikts būs bēdas un nesaskaņu ar patiesību
avots.
Mūsu dzīve šajā pasaulē ir ļoti maz, salīdzinot ar to, ko mēs varētu iedomāties. Kāds pasaulīgu prieku,
mēs baudīt, un neatkarīgi no sāpēm mēs cieš šajā dzīvē būs atstājis. Vai mēs dzīvojam visvairāk
grezns mājās, vai mēs ieņem augstākās vietas, tās visas tiks nomāktas. Tātad pat tad, ja mēs gribam
aizmirst, ka mums ir mirstīgs, vai pat, ja mēs neatceramies, mums ir zināšanas mūsu apziņu, ka būs
izbeigt mūsu prieki, priekus, mūsu travels, mūsu sanāksmēs dziļumā...
No otras puses, kāds mums ir, mūsu domas, jūtas, orgāni, ieskaitot šūnu mērķis ir mūžība. Piemēram,
ja uguns pieskaras mūsu puses, mēs pull to atpakaļ labprātīgi vai negribot.
Mehānismus, kas ir iekšpusē sevi vērsts uz mūžību saskaņā ar patiesību, vai tās ir tikai ilūzijas un mēs
pārtrauktu un pazūd uz visiem laikiem?
Motivācija mūsos mūžību un zinot, ka šī dzīve ir pārāk ierobežota, var izraisīt milzīgas skumjas un
konfliktu. Un patiešām beidzot dod priekšroku Allah, ko mēs baudīt šajā pasaulē var būt milzīgs
zaudējums. Tas ir grūti, lai cilvēks būtu laimīgs, vienlaikus uzskatot, ka viss beigsies ar nāvi, vienlaikus
uzskatot, ka kādu dienu viņš nevarēs redzēt, dzirdēt, elpot, lai pārvietotos... uz visiem laikiem.
Tātad, šī persona var mēģināt baudīt šo dzīves priekiem, mēģinot aizmirst par nāvi. Cenšas aizmirst
nāves prasīs kādu cīņu. Arī atbilst dvēsele, kas ļāva saprast bezgalīgo ar ierobežotu šo dzīves priekiem
ir grūti. Tik, cenšas apmierināt vienu, tikai palielinot pasaulīgās baudas izraisīs nopietnas slimības.
Tāpēc mēs bieži redzēt piemērus no cilvēkiem, kuri mērķis divkāršot savu bagātību, lai gan tie ir
miljardu dolāru, bet tur ir miljoniem cilvēku, kuri ir izsalkuši, kuru viņi nav daudz palīdzēt. Arī mēs
redzam cilvēkus, kas nepilda to centienos palielināt savus pasaulīgos bagātību likumīgi un kas
mēģināt iegūt tiesības citiem ārlaulības veidos. Vēlreiz, mēs dzirdēt no cilvēkiem, kas garšoja visiem
priekiem šajā dzīvē, bet izdarīt pašnāvību, jo viņi redz, ka viņi nav apmierināti ar pasaulīgās baudas.
Bet cilvēks, kas zina, kur viņš dodas; kas zina, ka šajā dzīvē ir sagatavošanas posmā, lai turpmāk, ka
nāve ir tikai posms jānodod tiks piesaistīta viņa vēlmes ar mūžīgo dzīvību, gan realitāte, un doma.
Tādā veidā, kāds viņš mērķis ir pārklāj ar dimensijām, viņa daba. Un šī persona nav mēģināt baudīt šo
dzīves priekiem nelīdzsvarota veidā gūs labumu no šīs dzīves līdzsvaru, miers un laime priekiem,
dodot pateicoties radītājs.
3.2.3.2 ATBILDĪBU
Un augšāmcelšanās dienu, mēs izveidot tieslietu svari

Tā nav dvēsele apstrādātos nepamatoti vispār.
Un, ja nav [pat] sinepju sēklu svara, mēs to ierosināsim tālāk.
Un mēs pietiekami esam kā grāmatvedis.
(Korāns: 21/47)

Viņš ir kopā ar jums, lai kur jūs atrastos
Un Allah ir gaišreģi, par to, ko jūs darāt.
(Korāns: 57/04)
Šajā pasaulē, dažkārt cilvēki, kas izdara noziegumus pret citiem nesodīti. Cerību iegūt neatklātas un
nesodīti var darīt daži cilvēki izdarīt vai turpināt noziegumus. Bet tas, ka viss ir reģistrēti un tiks
recompensed attur daudzus cilvēkus no noziegumu izdarīšanas un veicina daudz darīt labus darbus.
Un šajā ziņā ir daudz faktisko piemēru.
Arī bezcerība, ne saņem atlīdzību par labu darbiem citiem, upurus un sāpes, kas ir vajadzīgi šie labie
darbi var neļaut darīt labus darbus.
Tādēļ situācija, kur doers no labiem darbiem un izdarītājs redzēt sekas viņu darbiem veicināt labus
darbus taisns un atturētu no ļauno darbiem ļaundaris. Rezultātā rada ticību turpmāk un izraisīt
pasaule būs labāka vieta.
3.2.3.3 DIEVIŠĶĀ TAISNĪGUMA LAIME
Pēc tam mēs pret iesniedzējiem kā noziedznieki?
(Korāns: 68/35)
Ir noziedznieki, kas nogalināt tūkstošiem cilvēku, kas nozagt miljardu dolāru, kas daudzi cilvēki
sajukums. Beigās šajā pasaulē ir, ka viņi visi iet uz kapsētu kā taisns. Daudzos gadījumos šī ir situācija,
kas var izjaukt persona, kas rūpējas par tiesu.
Tādēļ sprieduma dienā un šādu procedūru un sekām, ir svarīgi, mierinājums faktus par tiem, kas
rūpējas par tiesu.
3.2.3.4 STIMULS UZLABOJUMIEM
Katru dvēseli garša nāves.
Pēc tam mums būs jums atpakaļ.
(Korāns: 29/57)

Ir noteikti ceļa posms posms, (šajā dzīvē un turpmāk).

(Korāns: 84/19)
Šajā pasaulē mēs pētījums, mēs palielinātu mūsu pieredzi. Tomēr, visu zinoši cilvēki, viņi mirst, viņi iet
prom ar savām zināšanām un pieredzi. Lai gan tie ir mantojis, un dažos gadījumos izmanto
nākamajām paaudzēm no personas viedokļa, ir akls aleja uz uzlabošanu.
Disbeliever, turpmāk no personas viedokļa, visi uzlabojumi kļuvis nekas par attiecīgās personas nāves
brīdī.
Bet turpmāk ticīgais, nāve ir tikai posms. Par viņu, katru attīstības un mērķi regulē galīgais mērķis gūt
Allah prieku. Un šo mērķi prasa maksimāli labiem darbiem un kļūst labāk un labāk. Un šo darbu, un
šis uzlabojums ir jāturpina pat līdz nāvei.
Un pat pēc nāves un turpmāk, kā mēs redzam šādu dzejā, jebkuru atlikušo slikti sajūta tiks izņemti no
labi darītāji sirdis, un viņi sasniegs gala attīrīšanas ar palīdzību no Allah:
Un mēs tiks noņemts, kāds ir savas krūtis aizvainojums, [bet] upes plūst zem tiem ir.

Un viņi saka, "slavēt Allah, kas mums ir jāvadās, lai un mēs varētu nekad ir vadījusies ja Allah bija
jāvadās ne mums.

Noteikti mūsu Kunga kurjeriem bija ieradušies ar patiesību." Un viņi saucas, "Tas ir paradīze, kas jums
ir jāizdara mantot par to, ko esat pieradis veikt."
(Korāns: 7/43)
Tātad, turpmāk tic attīstību ir nevajadzīgas, nedz neauglīga kā nāves nav beigas.
3.2.3.5 STIMULS DOMĀT UN IZVĒLOTIES
Tie ir tie, kas ir apmainījušās ar virzības kļūdas un piedošanu par sodu. Kā pacienta tie saskaņā ar
uguni!
(Korāns: 2/175)
Jo īpaši ar elli, kas ir nepanesams vieta sola un sola paradīzi, cilvēku virza pieņemt galīgo lēmumu, vai
nu sekot Allah prasa, vai ne. Citādi viens varētu izlemt, ka viņš varētu izciest sodu, un tā būtu vērts
domāt daudz par Dievu vai par periodu pēc nāves. Tādējādi viņš varētu apgalvot, ka viņa neticība bija
ne, jo viņa ungratefulness, bet tāpēc, ka viņš ir pārāk aizņemts, lai strādā vairāk svarīgi jautājumi.
Nepanesams sods solījumu aizver durvis, lai šāda liekulība.
Tā rezultātā turpmāk personai, kas bijusi pakļauta uzaicinājuma Allah būs attiecīgo lēmumu jebkurā
gadījumā, un, ja viņš noraida, viņš tiks veikti risku, piemēram, tiem, kas to izdarītu šādus pantus:
Un ticēt cilvēks no ģimenes faraons, kurš bija noslēptas savu ticību, teica: "jūs nogalināt vīrieti [tikai],
jo viņš saka:"mans kungs ir Allah", kamēr viņš atnesis jums skaidrs apliecinājumu no jūsu kungs?

Un, ja viņš guļ, tad viņam ir [rezultāts] viņa meli; bet ja viņš būtu patiesas, tur uzbruks jums dažas ko
viņš sola.
(Korāns: 40/28)

Vai esat redzējuši, kurš aizliedz,
Kalps, kad viņš lūdzas?
Vai esat redzējuši, ja viņš ir pēc norādes
Vai enjoins taisnības?
Vai esat redzējuši, ja viņš (disbeliever) noliedz (Allāhs norādījumus) un pagriežas,
Viņš nezina Allah redz?
nē! Ja viņš nevar atturēties, mēs noteikti vilkt viņu ar pieres,
Atrodas, sinning pierē...
(Korāns: 96/9-16)
Ellē var likties netaisnīgi daži. Tomēr, lai gan šajā pasaulē, tas var izskatīties, jo turpmāk, tas nebūs, jo
disbelievers tad redzēsiet, ka visas lietas, ko tie aizstāj ar Allah bija neko un ka viss nāk no Allah. Un
tie kļūs par liecinieku ka, lai gan tie ir skaidri "redzams" Allāhs pazīmes, ir "izvēlējušies" ievadot ellē.
Tiem, kas aizstāj Allah ar idols, cilvēku, dabas spēki, fiziskās attiecības, objekti un tā tālāk redzēsiet, ka
šīm lietām vispār nebija nekādas varas.
Viens piemērs par šo no Korāns ir šādi:
Un [piesargāties dienā] kad Allah saka: "O Jēzus, Marija, dēls tas jums pateikt cilvēkiem,"ņem mani un
māte kā dievības, turklāt Allah?""
Viņš saka, "cildens ir jums! Tas nebija man teikt, ka uz kuriem man nav tiesību.
Ja būtu to teicis, jums ir zināms to.
Jūs zināt, kas ir ar sevi, un es nezinu, kas ir ar sevi.
Patiešām, tas ir jums, kas ir neredzēts zinātājs.

Man teica, ka nav tos izņemot ko pavēlēja man, lai dievkalpojumu Allah, mans kungs un jūsu kungs.
Un es biju liecinieks pār tiem, kā es biju starp tiem; bet, ja jums pārtraukta manu dzīvi (uz zemes), tu
esi novērotājs pār tām, un jums ir, pār visām lietām, liecinieks.

Ja jums nevajadzētu sodīt tos patiešām tie darbinieki; bet ja jūs piedot tiem patiešām tas ir jums, kas
ir Majestic, gudrs."

Allah saka: "Šī ir diena, kad patiesas gūs labumu no to patiesumu. Viņiem ir dārzi [paradīzē] zem
kuras upju plūsma, kur viņi būs ievērot uz visiem laikiem, Allah ir apmierināts ar viņiem, un viņi ar
viņu. Tas ir liels panākums.
(Korāns: 116/5-119)
Turpmāk, disbelievers nebūs iespēja vaino ikvienam bet sevi. Tie nebūs kāds arguments vispār, kas
parādīs, ka viņi saprātīgu pārliecību, viltus dieviem. Šī situācija tika paskaidrots šādus pantus:
Un mēs noteikti viņus bija atvedis grāmatu, kas mums detalizētas zināšanas - kā virzības un žēlastību,
lai cilvēki, kuri uzskata-.
Viņi gaida izņemot tās rezultāts? Dienā tās rezultāts nāk tie, kas to ignorēja, pirms teikt, "kurjeri mūsu
kungs bija atnācis ar patiesību, tik vai ir [tagad] jebkura intercessors aizlūgt par mums vai mēs varētu
nosūtīt atpakaļ to darīt citiem, nekā mēs izmantojām darīt?"
Tie būs zaudējuši paši,
Un zaudējis no tiem ir, ko viņi izmanto, lai izgudrot.
(Korāns: 7/52-53)

Un ja [kā] elpa sodu par savu kungu vajadzētu pieskarties viņiem, viņi noteikti teikt, "O bēdas mums!
Patiešām, mēs esam bijuši evildoers."
(Korāns: 21/46)

Tuvojos [kad] tiesa solījums ir; tad pēkšņi acis, kuri disbelieved būs cieši [šausmās, kamēr viņi saka],
"O bēdas mums; mēs bijām nepievērsdams uzmanību drīzāk mēs evildoers."
(Korāns: 21/97)
No otras puses, musulmaņu ir pieprasījums no Allah ienākšanu paradīze un aizsardzību no elles. Tas
tiek uzskatīts par kā nodokli, lūgšanu, viņa pazemība un daļa no viņa servantship sekas.
3.3

EŅĢEĻI

Un tas, kurš disbelieves Allah, viņa eņģeļi, viņa grāmatas, viņa kurjeriem un pēdējā dienā noteikti ir
aizgājusi tālu apmaldīties.
(Korāns: 4/136)

Un noteikti mūsu kurjeri (angel) komplektācijā Abraham labas vēstis;
Viņi teica: "Mieru." Viņš teica: "Miers", un nebija kavēt celt [tiem] grauzdēti teļš.
Bet, ieraudzījis viņu rokās, kas nesasniedz to, viņš neuzticas viņiem un jutos no tām bažām.
Viņi teica: "bailes nav. Mēs esam nosūtījuši ar daudz cilvēkiem."
(Korāns: 69/11-70)

Un Allah izstiepjas, kāda ir debesis un visu, kas atrodas zemes radības, un eņģeļi [arī], un tās nav
augstprātīgs.
(Korāns: 16/49)
Eņģeļi ir Allah darbi, kas nav definēta fiziskā vai bioloģiskā noteikumiem, ka mēs zinām. Viņiem nav
dzimumu; tie nedrīkst reproducēt, neēst un ne dzert. Viņi veic noteiktus pienākumus, ko Allah; viņi
nevar izvēlēties nepaklausīt Allah.
3.4

ALLAH MESSENGERS

Un mēs nenosūtīja pirms, [O Muhammad] jebkuru kurjeriem, izņemot to, ka viņi ēda pārtiku un gāja
tirgos.
Un mums ir veikti daži no jums [cilvēku] kā izmēģinājuma citiem,
Vai jums ir pacietība?
Un kādreiz ir kungs, redzot.
(Korāns: 25/20)
Allah ir saistīta būtībā viņa ziņas cilvēcei caur cilvēkiem, viņš ir izvēlējies. Šie cilvēki sauc par Allah
kurjeri.
Kurjeri ir pēc būtības, tāpat kā citiem cilvēkiem. Bet tie ir augstā līmenī attiecībā uz dažu cilvēku
kvalifikāciju kā morāles vērtībām. Galvenais iemesls, kāpēc viņi ir saņēmuši Dieva ziņu ir izvēle, Allah.
Tur ir atsauce uz šo faktu, šādas dzejā:
[Tā] izredzētais iepriekš [visi] grādu īpašnieks troņa; Viņš noliek iedvesmu no viņa komandu, uz kuru
viņš vēlas no saviem kalpiem brīdināt no sapulces dienas.
(Korāns: 40/15)
3.4.1

KURJERI KĀ LOMU MODEĻI

Kurjeriem, kuri bija vērtības patiesumu, laipnība, pateicība, taisnības, lielā mērā ir arī lomu modeļi
cilvēcei, kā mēs redzam šādus pantus:

Tur noteikti ir bijis jums Allah Messenger lielisks modelis ikvienam, kuru cerība ir Allah un pēdējā
dienā un [kas] bieži atceras Allah.
(Korāns: 33: 21)

Un patiešām, (O Muhammad) jums ir liels morāls raksturs.
(Korāns: 68/4)

Un mēs atdevām Abraham Isaac un Džeikobs - visi [tiem] mēs vadīta. Un Noah, mēs pirms. Un starp
viņa pēcteči David un Zālamana un darbu un Joseph un Mozus un Ārons. Tādējādi mēs atalgot labi
darītāji.
Un Zaharijs un Džons un Jēzus un Elias, un visi bija taisns.
Un Ismaēla Elisha Jonas un daudz - un un visiem [tiem] mēs devām priekšroku pār pasauli.
Un [kādu] starp viņu tēvi un viņu pēctečiem un viņu brāļi - un mēs izvēlējāmies tos, un mēs tos vadīta
ar taisnu ceļu.
Tas ir Allah, ar kuru viņš ved whomever testamentu viņš saviem kalpiem vadībā. Bet, ja tie bija citi
saistīti ar Allah, tad nevērtīgs, viņiem būtu kāds dara.
Tie ir tie, uz kuriem mēs deva rakstiem un iestāde un prophethood. Bet ja disbelievers noliegt to,
mums ir jau uzticēt to cilvēkiem, kuri nav disbelievers tajā.
Tie ir tie, kam Allāhs ir vadīta, tāpēc no to virzības ņemt piemēru.
Teiksim, es jautāju jums par šo ziņojumu neviens maksājums. Tas nav bet atgādinājums par pasauli."
(Korāns: 6 / 84-90)
Tas ir ļoti svarīgi, Allah nosūtīt savus ziņojumus caur kurjeriem, kuriem viņš ir norīkots no cilvēku
tirdzniecības. Ka viņš ir izvēlējies, cilvēkiem, tāpat kā mums, un ka viņš parāda tos kā piemēri mums ir
svarīgi tas, ka motivē mums un dod mums cerību, ka mēs varam būt veiksmīga tādā veidā, ka Allāhs
rāda mums. Pretējā gadījumā mēs varētu būt cerību par to veiksmīgi.
Arī pateicoties kurjeriem, kuri bija kā mums un piemērs notikumiem, problēmām, viņi piedzīvojuši, un
to reakcijas, kā cilvēki, mēs varam saprast, cik mums ir uzvesties kā cilvēku tirdzniecību [67] . Šī
iemesla dēļ Allah minēja daudzus piemērus šiem cilvēkiem Korāns un citas svētās grāmatas: mēs
varam redzēt, kas Korāns, kā viņi uzvedās kā draugam, kā līderim, kā ģimenes loceklis kā valsts
amatpersona, kā tiesnesis, kā kalps, Allah, kā persona, kas pieļāvusi kļūdu, kā persona, kas cietusi, kā
jaunais cilvēks, kā vecs cilvēks... Iepriekšējus ierakstus, jo īpaši par pēdējo pravieša Muhameda (miera
be upon him) detalizēti parādīt, kā viņš uzvedās kā uzņēmējs, kā vīrs, kā valstsvīrs, kā kaimiņš, kā
skolotājs... Mēs arī redzēt tos kā būt pateicīgs, laipni, izpalīdzīgi, pacientu, vienkārši, pazemīgs...

Allah varētu saistīti savus ziņojumus, izmantojot tikai eņģeļiem vai grāmatas. Bet šajā gadījumā mēs
nevarējām atrast piemērus kā tēviem, kā draugi, kā līderi, kā ģimenes locekļi, kā uzņēmēji..., kas ir
apstiprināts ar Allah. No otras puses, tādā gadījumā mēs varētu teikt, piemēram, "bet tie ir eņģeļi, un
mēs neesam eņģeļi, kā mēs varam cerēt būt veiksmīga?" Bet kā Allah ir izvēlējies par lomu modeļus
cilvēkiem no sevi, bija līdzīga stiprās un vājās puses, kas ir ēduši, apprecējos, bija bizness, lūdza
piedošanu, bija veselības problēmām, kas nomira..., tad mēs ceram, ka, lai būtu veiksmīga, jo mums ir
tāda paša veida kā kurjeriem un Allah stāsta mums, ka viņi bija veiksmīga.
3.4.2

DAŽI KURJERIEM IR PAREDZAMS UN APSTIPRINĀJA

Kurjeri prognozēt dažas nākamajām kurjeriem, kā mēs redzam prognozes par pravieša Muhameda
(miera be upon him). Dažas no šīm prognozēm ir šādi [68] :
, Vecā Derība / Deuteronomy/18/18-19 mēs redzam apgalvojumiem: "man uzdos tos izveido no
saviem brāļiem, Prophet kā unto tev, un radīs manus vārdus mutē; un viņš ir runāt sacīja viņiem
visiem, ka ir komanda viņu. Un tas iet, ka ikviens būs ne klausīties unto mani vārdi, ko viņš ir runāt ar
manu vārdu, es būs nepieciešama to no viņa. [69] "
Prophet Muhammad (Peace be upon him) nebija ebreju, bet viņš nāca no pravieša Abraham
pēcnācējiem caur viņa dēlu Ismaēlu (Peace be upon tiem). Tādēļ nākotnē messenger esot izvirzīts no
"starp viņu brāļi", ne no "viņu pēcnācējiem", ne no "sevi". Un ka pravietis būtu "kā sacīja" Moses
(miera be upon him). Pravieša Muhameda (miera be upon him) patiešām bija kā Mozus (miera be
upon him) daudzos veidos, kā arī pasaulīgās vadonis.
Arī Allah nodot viņa vārdiem, viņa "mute" un "viņš runāja, sacīja savai tautai," ka Allāhs "pavēlēja
viņam": pravieša Muhameda (miera be upon him) nekad nav lasījis, nekad rakstīja kaut ko savā dzīvē,
kā prognozēts, viņš skaitīja Korāna, Allah vārdu. Šī grāmata ir rakstīta viņa atmiņā [70] un tas bija tikai
mācītāji, kas rakstīja to.
Atkal Prophet Muhammad (Peace be upon him) bija uzvara pār viņa pretinieki, kas apstiprina arī ko
teica Mozus iepriekš dzejā, kā "ir pienācis caurlaide, ka ikviens būs ne klausīties unto mani vārdi, ko
viņš ir runāt ar manu vārdu, es būs nepieciešama to viņu."
, Jaunā Derība, Evaņģēlijs, John, daļa 16 verses 12-13 Jēzus Kristus (miera be upon him) saka, ka viņš
nevarēja attiekties uz viņa cilvēki dažu patiesību, jo viņi nespēja to izturēt. Un viņš dod citu
messenger, kas novedīs pie visa patiesība būs laba ziņa: "man ir vēl daudzas lietas, lai saku jums, bet
jūs nevar segt tos tagad. Howbeit, kad viņš, patiesības gars [71], ir jānāk, viņš palīdzēs jums visu
patiesību: viņš ir runāt par sevi, bet nekādā veidā viņš ir dzirdēt, ka viņš ir runāt: un viņš parādīs jums
lietas, kas nāk. "
Šīs prognozes bija arī tas, kas tieši notika ar pravieša Muhameda (miera be upon him) kurš bija
neizglītots, kā mēs skaidri redzam Korāns:
Tiem, kuri seko neizglītots pravietis, Messenger, kuru viņi atrast raksta to, ko viņi ir Toras un
evaņģēliju, kas enjoins uz tiem, kas ir labi un aizliedz tiem, kas ir nepareizi un padara likumīgu viņiem
labas lietas un aizliedz viņiem ļaunums un viņus neatbrīvo no to slogu un važas, kas uzbruka viņiem.
Tātad tie, kas ir ticēja viņam, cienīji viņu, atbalstīja viņu un sekoja gaisma, kas tika nosūtīts uz leju ar
viņu, tas ir tiem, kuri būs veiksmīgs.

(Korāns: 7/157)

(O Muhammad) jūs izlasīt jebkuru grāmatu, pirms tas (šo Korāns), nedz jums rakstīt grāmatu, kas
(nekādā veidā) ar savu labo roku. Tādā gadījumā, protams, meli sekotāji var šaubīties.
(Korāns: 29/48)

Mēs dos jums deklamēt (Korāns) [O Muhammad], un jums nebūs aizmirst,
(Korāns: 87/06)
Tas ir brīnumaini, ka Muhammad (Peace be upon him) kurš zināja ne rakstiski, ne lasījumā saistīts
grāmatu kā Korāns. Cilvēki, kas ir uzrakstījis grāmatu vai varbūt tikai visaptverošu teksta var
iedomāties, cik nebūtu iespējams sastādīt grāmatu bez spēj rakstīt, ne lasīt. Un rakstīt grāmatu kā
Korāns, būtu pat neiespējami kādam, kas ir izglītots, kā minēts uzdevums šādus dzejā:
Un ja jums ir šaubas par to, ko mēs esam nosūtījuši uz leju pēc mūsu kalps [Muhammad], tad ražot
surah [72] kā to un aicinām jūsu lieciniekiem, kas nav Allah, ja jūs būtu patiesas.
(Korāns: 2/23)
Ierašanās Muhammad (Peace be upon him) ir arī apstiprinājums no Mozus un Jēzus (Peace be upon
tiem), ka viņu prognozes nebija veltīgi.
Tātad, harmonijā ar iepriekšējo kurjeriem prognozes, aptuveni 1400 gadiem, Allah, saistībā ar cilvēku
viņa runā ziņu par pēdējā laikā, izmantojot savu galīgo Messenger, lai visa cilvēce sauc Muhammad
(Peace be upon him). Šādu dzejā ir atsauce uz šo faktu:

Muhammad nav tēvs [] kādu no vīriem, bet [tas] Messenger Allah un pēdējā no praviešiem. Un Allah
ir pilnībā apzinoties visas lietas.
(Korāns: 33/40)
Kā pravieša Muhameda (miera be upon him) veiksmīgi piegādāta Allah galīgs un pilnīgs ziņojums
cilvēce bez jebkuras neskaidrības un kā vēsturiski aizsargā šo ziņojumu, nav nepieciešama papildu
kurjeri. Un tiešām pēc viņu tur nav pienācis visas messenger, piemēram, viņu vai Mozus un Jēzus
(Peace be upon tiem) ar skaidru brīnumus un zīmes.
Kurjeri nāca ar brīnumiem, kas liecina, ka abi ziņojumi, tie, kas ir apstiprinājusi Allah, kas ir absolūts
un kas ir vara pār visām lietām. Pravieši Noah, Abraham, Mozus, Jēzus brīnumiem (Peace be upon
tiem) ir plaši pazīstams. Kurjeri nav pilnvaru ražot šos brīnumus, bet ir Allah.
Prophet Muhammad (Peace be upon him) arī bija pakļauta daudz brīnumu ar jaudu no Allah: starp
simtiem vēsturiski ierakstīto brīnumi svarīgākais ir Korāns, kas ir pilns ar gudrību grāmata. Korāns ir
arī daudzi fakti, kas nebija pazīstami ar cilvēku vecumu, tika atklāts [73]. Ir informācija par
notikumiem, kas notika daudzus gadsimtus pirms laika pravieša Muhameda Korāns (miera be upon

him), par slepenu un privāto sava laika notikumiem, par nākotni bija citu grupu brīnumus. Pravieša
Muhameda vārdiem (miera be upon him) arī mēs redzēt līdzīgu ārkārtas informāciju.
Brīnumus, kas attiecas uz pārdabisks notikumiem, piemēram, sadalot mēness, brīnumi, kas attiecas
uz dziedināšanas gadījumos parasti nav iespējams dziedināt, brīnumi, kas attiecas uz pārtikas un
ūdens, brīnumi aizsardzību Messenger ir cita veida ar simtiem cilvēku, kas vēsturiski tika ierakstīta un
liecinieki brīnumus. Daži no tiem ir minēti Korāns.
3.4.3

DAŽI CITI ATRIBŪTI KURJERIEM

Kurjeri ieradās cilvēcei, un tie netiek identificēti balstās uz kristietību vai jūdaismu vai jebkuras īpašas
tautības. Ir paskaidrojumus par šo šādus pantus:
Vai jūs sakāt, ka Abraham un Ismaēla Isaac Jacob un un pēcnācēji bija ebreji vai kristieši? Saka: "Jūs
esat vairāk uzzināt vai ir Allah?" Un kas ir netaisna vairāk nekā vienu, kas ir paslēpta no Allah liecību,
viņš ir? Un Allah nav nezina, ko darīt.
(Korāns: 2/140)

Ābrahāms bija ne jūds, ne kristietis, bet viņš bija pret patiesību, musulmaņu (iesniedzot Allāhs) viena
sānsveres. Un viņš nebija polytheists.
(Korāns: 3/67)
Visiem tiem, kas minēti Korāns kā kurjeri ir vīrieši. Tā kā messengership ir ārkārtīgi bīstams darbs, tas
ir dabiski. Gandrīz visos gadījumos daži disbelievers mēģināja pārbaudīt Allah vai mēģināja apturēt
viņa ziņu veicināšanu, nekaitējot viņa kurjeriem, apvainojumus, draudot, ievainojot boycotting,
nogalinot tos, saviem draugiem, saviem radiniekiem... Allah uzaicinājumu nepieciešams nepārtraukti
smagi strādā dienu un nakti. Visi šie var izraisīt sievieti messenger papildu grūtības, nepanesamas
sāpes un nepietiekamas komunikācijas ziņu. Sakarā ar to īpašo atribūti un situācijām, mēs novērojam
piemēram, ka sievietes pārsvarā nav gribētu strādāt grūti daudzās nozarēs, piemēram, celtniecībā,
kalnrūpniecības... Starptautiskās darba organizācijas iestatīt noteikumus, ierobežojumus un
ieteikumus attiecībā uz nakts darba, bīstamu darbu, grūtniecības lapām un konfidencialitātes
prasības sievietēm... Tāpēc tas ir gudrs, ka Allāham ierobežota sieviešu messengership.
Tomēr Allah min Korāns, ka viņš izvēlējās un noteikt kā piemēru dažas sievietes. Marijas un faraons
sieva (Peace be upon tiem) Korāns minēti piemēri šajā ziņā.
3.5

ALLAH GRĀMATAS

3.5.1

SVĒTO GRĀMATU KOPUMĀ

Viņš ir sūtījis uz leju pār jums, [O Muhammad], grāmatu, patiesību sakot, apstiprinot to, kas bija
pirms tā. Un viņš atklāja, ka Toras un evaņģēliju.
(Korāns: 3/3)

Mēs attiecas uz jums, [O Muhammad], labākais no stāstiem, ko mums parādīja jums šo Korāns, lai
gan jums bija pirms, starp nezina.
(Korāns: 12/3)

Teikt: "jūs uzskatīja: ja tas (Korāns) no Allah un jūs disbelieved ar to, kas būtu vairāk apmaldīties, nekā
tas, kurš ir ārkārtīgi domstarpības?"
(Korāns: 41/52)

Un noteikti esam devuši Korāns viegli saprast, bet vai ir kāds, kas prātā?
(Korāns: 54/17)
Islam prasa svētās grāmatas Allah ticību kā mēs redzēt iepriekš minētos pantus. Korāns, svētās
grāmatas saistītas caur Muhammad, Jēzus, Mozus un David (Peace be upon tiem) ir minēts ar
nosaukumu; bet mēs zinām, izmantojot teicieni par pravieša Muhameda (miera be upon him) ir
daudzas citas messengers. Viņi arī saistītos ziņojumus par Allah.
Allah grāmatas ir viņa ziņas, kas attiecas uz cilvēces caur savu messengers, lai dotu cilvēcei
pamatzināšanas, tāpēc, ka viņi ir vadīta, tāpēc, ka viņi var pārdomāt to, tāpēc, ka viņi nav sekot akls
ticību un tāpēc, ka tie var būt veiksmīga. Šādu dzejolis ir atsauce uz šo:
[Korāns] ir laimīgs grāmatu, kas mums parādīja jums, [O Muhammad], ka viņi varētu pārdomāt savas
vārsmas un ka tās izpratne būtu jāatgādina.
(Korāns: 38/29)
Šīs zināšanas ir saistīts Allah, cilvēka, universe, patiesību, dzīvi, turpmāk, mērķus, kā, panākumiem, ja
mēs nāk no, kur mēs ejam uz to, kas mums jādara, kā mums ir, attiecīgos piemērus, un daudzām
citām svarīgām problēmām, no kuriem daži jūs redzēt šajā grāmatā, ko jūs lasīt. Allah vārdus ar savu
stilu vai tās saturs dod mums mērķis un tiešu informāciju par sevi kā objekts, dzīva radība un pozitīvu
vai negatīvu notikumu. Šīs zināšanas noder panākumiem šajā pasaulē un Allah redzeslokā.
Ievada verse Allah Korāns saka:
Šī ir grāmata, par kuru nav šaubu, taisns vadlīnijas.
(Quran:2 / 2).
Daži aspekti šīs zināšanas bija zināms ar cilvēku tirdzniecību. Tālāk ir atsauce uz šo:
Lasīt, un jūsu kungs ir visvairāk Generous
Kas māca pildspalva
Māca cilvēku viņš nezināja.

(Korāns: 96/3-5)
Svētās grāmatas pirms Korāns ir notikušas cilvēku iejaukšanās. Šādi panti ir atsauces uz šo:
Un tie nebija ne vērtēt Allah ar patiesu vērtējumu, kad viņi teica, "Allah neatklāja, lai cilvēks kaut ko."
Teiksim, "kas atklājās, Bībele, ko Mozus kā gaismas un virzības cilvēki?
[Ebreji] tā jāpadara par lappusēm, atklājot [daļa] un slēpj daudz.
Un jums mācīts tas, ko jūs zināja, ka nav - ne jūs, ne jūsu tēvi."
Teiksim, "Allah [atklāja]." Pēc tam atstāt tos to [tukšs] diskursā, amusing sevi.
(Korāns: 6/91)

Darīt jums tīkot [cerību, O ticīgie], ka viņi uzskata, kamēr puse no tiem izmanto dzirdēt Allah vārdu
[74] un tad izkropļo to, pēc tam, kad viņi bija sapratis, kamēr viņi bija zinot?
(Korāns: 2/75)

Starp tiem ir daži analfabētu, kas nezina savu svēto grāmatu; viņi seko savas vēlmes un neko nedarīt,
bet pieņēmumiem.
Tik bēdas tiem, kas raksta rakstus ar savām rokām, pēc tam saka: "Šī ir no Allah," lai apmainītos par
mazu cenu. Bēdas par to, ko esmu uzrakstījis savas rokas un bēdas tiem par to, ko viņi nopelna.
(Korāns: 2/78-79)
Tomēr, tā kā pravieša Muhameda (miera be upon him) bija pēdējais kurjeriem, šādu dzejā Allah dod
garantiju, lai aizsargātu ceļ viņu grāmatu:
Patiešām, tas ir, mēs, kas sūtīja lejā Korāns un, protams, mums būs tās aizbildnis.
(Korāns: 15/9)
Un vēsturiski Korāns tika aizsargāta.
3.5.2

KORĀNS

Šī ir grāmata, par kuru nav šaubu, taisns vadlīnijas.
(Quran:2 / 2).
Musulmaņu ir ticēt Korāns; un viņš ir domāt, ka sākotnējās veidlapās, Tora, Evaņģēlijs, un Psalmi ir arī
Allah vārdi.
3.5.2.1 KORĀNS IR PABEIGTA VADLĪNIJAS

Viens no Korāns iezīmes ir, ka tas skaidri paskaidro visu, kas noteikti būtiski aspekti. Tas ir rakstīts šādi
panti:
Nekad Korāns izgudroja stāstījumu, bet apstiprinājumu par to, kas bija pirms tam un sīku
paskaidrojumu par visas lietas un virzības un žēlastību cilvēkiem, kuri uzskata, ka.
(Korāns: 12/111)

Un mēs esam nosūtījuši uz leju jums grāmatu kā skaidrojums visām lietām un virzības un žēlastība un
labas vēstis par musulmaņiem.
(Korāns: 16/89)
Šī detalizācijas līmeni atceļ nepieciešamību starpnieks starp Allāhu un indivīds, kurš interpretē
pamatjautājumi [75] . Pravieša Muhameda praksi (miera be upon him) lai kas Allah skaidri atsauces
noder arī attiecībā uz pilnīgumu, gala ziņojums. Šo pilnību noņem arī nepieciešamību tālāk kurjeri.
Kā Korāns reālā avotiem un evaņģēliju un Toras oriģinālie teksti ir vienādi, ir daudz līdzību starp
mūsdienu Bībele un Korāns saturu. Viņi visi uzaicināt Allah un labus darbus. Tomēr, kā iepriekšējie
svēts grāmatas, ir izmaiņas, ir arī būtiskas atšķirības starp jauno un veco derību saturu un to
interpretācijas, ar saviem sekotājiem un Korāns. Piemēram, kas Korāns trinity skaidri noraida, kamēr
lielākā daļa kristiešu saskaņā ar pašreizējo Evaņģēlijs ir Trīsvienība. Jēzus (miera be upon him) nav ne
Dievu, ne dēls, Dievs, saskaņā ar kādu no pantiem, ko Korāns, kas attiecas uz šo jautājumu, ir šādi:
Un [piesargāties dienā] kad Allah saka:
"O Jēzus, Marijas dēls, tas jums pateikt cilvēkiem," ņem mani un māte kā dievības, turklāt Allah?""
HE(, Jesus Christ) saka:
"Cildens ir jums! Tas nebija man teikt, ka uz kuriem man nav tiesību. Ja būtu to teicis, jums ir zināms
to. Jūs zināt, kas ir ar sevi, un es nezinu, kas ir ar sevi. Patiešām, tas ir jums, kas ir neredzēts zinātājs.
Teica ne uz tiem, izņemot to, ko lika man (saka): "dievkalpojumu Allah, mans kungs un jūsu kungs. Un
es biju liecinieks pār tiem, kā es biju starp tiem; bet, ja jūs aizveda mani uz augšu, esi novērotājs pār
tām, un jums ir pār visām lietām, liecinieks."
(Korāns: 116/5-117)
Jūs varat atrast dažas citas atšķirības starp Bībele un Korāns saturu jautājumu un atbilžu daļa.
3.5.2.2 KORĀNS TIKA AIZSARGĀTA
Korāns, Allah informē mūs, ka viņš nonācis tā, un viņš dod garantijas, ka viņš būs aizsargāt to. Korāns
pirmkārt bija rakstīts pravieša Muhameda atmiņā (miera be upon him) neatgriezeniski, kā mēs
redzam šādus pantus:
Mēs dos jums pārstāstīt, [O Muhammad], un jums nebūs aizmirst, , izņemot Allah ir būs. Protams,
viņš zina, kas ir deklarēta, un kas ir paslēpts.

(Korāns: 87/6-7)

Pārvietot ne mēles ar to [O Muhammad], paātrināt ar Korāns sarīkojums.
Patiešām, mums ir tās vākšanu (sirds) un (iespējams) tā sarīkojums.
(Korāns: 75/16-17)
Prophet Muhammad (Peace be upon him) bija skandētu Korāns un rakstveži bija rakstot to uz leju, un
daudzi no viņa draugiem bija atcerēties to. Mēnešu laikā Ramadan eņģelis Gabriēls un pravieša
Muhameda (Peace be upon tiem) bija savstarpēji skandētu un klausīties Korāns atklāja līdz ramadāna
mēneša daļas. Pēdējā mēneša laikā Ramadan pirms Prophet Muhammad (Peace be upon him)
nomira, tas notika divas reizes. Bija aptuveni desmit cilvēku, kuri jau bija iegaumējis visu Korāns,
Prophet Muhammad (Peace be upon him) nomira. Bija arī daudzi citi cilvēki, kuri bija iegaumējis
daudzās nodaļās.
Neilgi pēc pravieša Muhameda (miera be upon him) nomira, rakstisku kopiju visu Korāns tika
apkopoti ierobežo vienu sējumu ar kvalificētiem lieciniekiem apstiprinājumu. Un no šī apjoma tika
kopēti vairāki citi sējumi. Un Korāns ir aizsargātas tās sākotnējā formā, un tas ir vēsturisks fakts. Tur ir
tikai viena versija Korāns visur pasaulē. Oriģināls, un šodien arī pieejama teksta Korāns ir arābu
valodā, kas ir šodien dzīvo valoda. Visu vārdus, teikumus un nodaļās ir pieejamas formas oriģināls, ja
tie ir atklāts šodien.
3.5.2.3 KORĀNS STILS
Korāns kā pirmais runātājs stilā ir Allah [76] . Tātad šis stils nav tā, ka atspoguļo izpratni un
interpretāciju, jebkurš cilvēks. Pravietis (miera be upon him) teica tieši to, ko viņš saņēma bez
pievienojot, vai samazinot neko. Piemēram, dzejolis sākas kā "Teikt, es esmu tikai cilvēks kā jūs" [77]...
Tā pravietis attiecas šī un rakstnieki rakstīt to uz leju. Pravietis (miera be upon him) nav teikt "Es
esmu tikai cilvēks kā jūs", viņš saka, ko viņš bija atklāts. Tāpēc Korāns stils ir tā, ka bez cilvēka
iejaukšanās, kas pastāv tajā, nav pat iejaukšanās Messenger. Un visi Korāns bija tikai caur muti par
pravieša Muhameda (miera be upon him) kā cilvēks.
Šis process bija tieši tā, kā Jēzus Kristus (miera be upon him) pareģoja 16/13 Jāņa evaņģēlijā:
"Howbeit, kad viņš, patiesības gars [78] , nāk, viņš palīdzēs jums visu patiesību: viņš ir runāt par sevi,
bet nekādā veidā viņš ir dzirdēt, ka viņš ir runāt: un viņš parādīs jums lietas, kas nāk. " Prophet
Muhammad (Peace be upon him) ar Korāns, ar garu patiesību, kas ir viņa sirdī un atmiņā,
rokasgrāmatas "visiem" patiesību. Un viņš nevis "runā" par sevi, bet viņš runā nekādā veidā viņš
"dzird". Viņš saņem atklāsme no Allah, viena un tā paša avota kā avots Jēzus Kristus (miera be upon
him) kā minēts šādu dzejā:
Un tādējādi mums ir atklājuši jums mūsu komandas gars.
Jūs nezināt, kas ir grāmata vai [kas ir] ticībā, bet mēs esam padarījuši gaismu, kas mums palīdzēs
kuriem mums būs mūsu ierēdņu. Un patiešām, [O Muhammad], jūs guide taisnā ceļā.
(Korāns: 42/52)

3.5.2.4 KORĀNS IR NEATDARINĀMS
Kā mēs redzam šādus pantus, Allah aicina tos, kas ir šaubas par Korāns sacerēt grāmatas tikpat
spēcīga kā Korāns un to pierādīt ar pietiekamu lieciniekiem:
Un, ja jums ir šaubas par to, ko mēs esam nosūtījuši uz leju pēc mūsu kalps [Muhammad], tad ražot
nodaļa kā to un aicinām jūsu lieciniekiem, kas nav Allah, ja jums ir jābūt patiesam.
(Korāns: 2/23)

Vai viņi saka, "Viņš izgudroja to"? Teiksim, "pēc tam dot desmit nodaļas, kā tas, kas ir izgudrots un
aicināt [palīdzību] whomever var papildus Allah, ja jūs būtu patiesas."
Un, ja tie nav atbildēt uz jums, tad zināt, ka Korāns tika atklāts ar zināšanām par Allah un ka nav
dievība, izņemot viņu. Pēc tam jūs [nav] ir musulmaņi.
(Korāns: 11/13-14)
Kas agrāk ir bijuši daži mēģinājumi radīt nodaļās kā Korāns nodaļas, bet viņiem neizdevās.
Citu uzaicinājumu, ir šādi dzejā. Disbeliever, ierosinot grāmatu, nevis Korāns, kas būtu vairāk vērts
ticēt un sekot vajadzētu atbildēt uz šādu jautājumu:
Kādas ziņu, pēc tam viņi tad uzskatu?
(Korāns: 7/185)
Korāns ir daudzi fakti, kas nebija pazīstami, vai tas bija pret zinātnes uzskatiem, vēl nesen. Taču
gadsimtu vēlāk tas ir atklāts, ka to, ko teica Korāns bija pareiza. Daudz šādu piemēru var atrast viegli,
meklējot atslēgvārdus kā "brīnumus Korāns" internetā.
Un zemāk ir tikai daži piemēri par faktiem, kas pastāvēja Korāns [79] , gadsimtiem ilgi, bet tas ir
zinātniski atklāti tikai nesen:
Visuma izplešanās:
Un debesis mums uzbūvēti ar spēku, un patiešām mēs [tās] ekspandera.
(Korāns: 51/47)
Lielā sprādziena ":
Vai tiem, kas nav disbelieved uzskatīja, ka heavens un zemes bija pievienojās uzņēmumam un mēs
viņus šķīra no ūdens, kas katru dzīves lieta? Tad būs tie netic?
(Korāns: 21/30)
Barjeras starp jūru:
Viņš atlaida divas jūras, tikšanās [blakus];

Starp tām ir barjera, [lai] neviens no viņiem transgresses.
Tātad, kuri dod priekšroku savu kungu jūs noliegt?
No abiem pārējiem pērle un koraļļu [80] .
(55/19-22)
Šie ir tikai daži piemēri, kas parāda mums, kurš nosūtīts Korāns ir pilnīgas zināšanas.
3.6

LIKTENIS

Un kādreiz ir Allah liktenis komandu [81] , pasludinot.
(Korāns: 33/38)

Viņš kam pieder valdīšana debesīs un zemes un kas nav veikusi dēls un partneris valdīšana nav bijusi
un ir izveidojusi katra lieta un nosaka ar [precīzu] noteikšanu.
(Korāns: 25/2)

Un nav prom no jūsu kungs ir jebkuras [daļas] atoma svara zemes vai debesīs vai reģistrēt [kaut]
mazāka vai lielāka, bet, ka tas ir skaidrs.
(Korāns: 10/61)

Viņi saka: "Ja tur bija kaut ko mēs varētu darīt šajā jautājumā, daži no mums nav bijis nogalinātu tieši
šeit." Teiksim, "pat tad, ja tu būtu bijis iekšpusē jūsu mājām, tiem pavēlēja nogalināt nāktu uz nāves
gultas."
(Korāns: 3/154)

Teikt "Nekad būs mums pārsteidza izņemot Allah ir izsludinājusi mums."
(Korāns: 9/51)
3.6.1

APRAKSTS

Liktenis ir veikta, Allah, un tas ir visaptveroša un skaidri ierakstu izveide un notikumiem, kas rada
Allah. Liktenis ir daudziem dažādiem aspektiem.
Kādā veidā tas ir reģistrs, kas ietver arī pieredzējusi un reliģisko cēloņu un seku attiecības un
definīcijas. Fizisko, bioloģisko objektu, fizisko likumu un attiecīgo attiecības vai attiecības starp sliktu
darbos un attiecīgo sodu definīcijas var citēt kā piemēru šajā sakarā. Tas daļēji izskaidrojams ar
šādiem pantiem:

Cildināt savu kungu, augsta, nosaukums
Kas veidojusi un proporciju
Un kas nosaka un [tad] vadīta.
(Korāns: 87/1-3)

[Faraons] teica, kas ir kungs, no jums abiem, O Mozus?
Viņš teica: mūsu Kungs ir tas, kas visam piešķīra būtības tad vadīta tā.
(Korāns: 49/20-50)

Un cilvēki ir tas, kas strīdi par Allah, nezinot un seko katru dumpīgs velns.
Viņam tas ir rakstīts, ka, kurš ņem viņu par draugu, viņš patiesi būs maldināt viņu un palīdzēs viņam
liesmas sods.
(Korāns: 22/3-4)
Kā sapratu no šiem pantiem, attiecībā uz tiesību aktu par Allah liktenis ir kā plāns:
Un katrai tautai ir [norādīto] termins.
Tāpēc, kad viņu laiks ir pienācis, viņi nepaliks aiz stundu, ne viņi sekos [tā].
(Korāns: 7/34)

Tik viņš [82] atsaukties viņa kungs,
"Protams, esmu pārvarēt, lai palīdzētu."
Pēc tam mēs atvērām debesu vārti [83] lietus lija,
Un likuši zemei eksplodēt ar atsperes,
Un jautājums jau nolemti tikās ūdeņiem.
(Korāns: 54/10-12)

Allah ir uzrakstīta: es pavisam noteikti dominēs, es un mans kurjeri.
(Korāns: 58/21)
Turklāt liktenis ir funkcija budžeta resursus, kā minēts dzejā šādu sadalījumu:

Un nav neviena dzīva radība uz zemes, bet ka pēc Allah ir tās noteikumus, un viņš zina sava dzīvokļa
vieta un uzglabāšanas vieta.
Viss ir skaidrs reģistrā.
(Korāns: 11/6)
No otras puses liktenis ir kā vēsturisku ierakstu [84] raugoties no Allah, kas zina un liecinieki nākotnē
bez jebkādiem laika ierobežojumiem. Tātad kaut arī zināmā mērā mums ir brīvas gribas, viss kādreiz
zināms, Allah. Šādi panti ir atsauce uz šādas zināšanas par Allah:
Nav dvēsele zina, ko tas ir nopelnīt rīt, un neviens cilvēks zina, ko zemes to miršu. Protams, Allah ir
visu zinošais, visi zina.
(Korāns: 31.-34)

Viņš zina, kas ir priekšā un kas ir pēc tās, un tie ietver nav lieta, viņa zināšanas, izņemot to, ko viņš
vēlas.
(Korāns: 2/255)

Patiešām Allah ir kādreiz, pār visām lietām, liecinieks.
(Korāns: 4/33)

Allah ietver visas lietas.
(Korāns: 4/126)

Allah pieder komanda pirms un pēc.
(Korāns: 30/4)
Liktenis ir arī īpašuma Allāhs priekšpuses un mugurpuses atļauju testamentiem un aktiem, viņa darbi.
Nekas var notikt pretēji viņa būs kā redzams šādu dzejā:
Un tas nav dvēsele domāt, izņemot ar atļauju no Allah.
(Korāns: 10/100)
3.6.2

SEKAS CILVĒKU LIKTENIS

Jebkurš akts, Allah, kas zina visu, tostarp nākotnē, mēs varam pieņemt, ka ir ideāls plāns visiem
pozitīvajiem aspektiem, jebkurā gadījumā, pat ja nav ierakstītas plāna. Lai mēs varētu sagaidīt visu

viņš dara ir pastāvīgu un līdzsvarotu, kā kaut ko pilnīgi plānots. Allah likteni, lai izveidotu vai uzturētu
neko nevajag. Tomēr no cilvēka viedokļa, tai ir noteiktas sekas kā minēts šādus pantus:
Nav katastrofa uz zemes vai starp sev izņemot to, ka tas ir reģistrā, pirms mēs to ieviest to. Patiešām,
par Allāhu, ir viegli.
Lai jums nav izmisums vairāk nekā to, kas ir izvairīšanās no un nav gavilēt [ar lepnumu] vairāk nekā to,
ko viņš ir devis jums.
Un Allah nepatīk visi self-deluded un lielīgs.
(Korāns: 57/22-23)
Šajā reģistrā ir būtiskas sekas mums:
Saskaņā ar likteni, kā mēs konkrētu sistēmu, mēs arī varam padarīt plāniem, un mēs varam noteikt
mērķus. Pateicoties tam, mums ir iespēja domāt un mūsu pašu griba. Pretējā gadījumā mums
nevarēja būt nepārtrauktību, ka mums ir jādomā un saistītu notikumu () notikuma b jebkādiem
līdzekļiem mērķu sasniegšanā.
Arī bez šādu sistēmu, mēs justos ļoti nedroša. Piemēram, mēs dzīvojam uz planētas, kas pārvietojas
ar ātrumu no tūkstošiem kilometru stundā. Tur ir miljoniem mainīgo, daudzi kas, ja nedaudz atkāpies
radītu mums pazūd uzreiz. Tomēr viss ir zem kontroles, tāpēc, ka mums ir spēcīga drošības sajūtu.
Mēs sagaidām, lai dzīvot uz nākamo stundu, nākamajā dienā, nākamajā gadā, un mēs varam padarīt
plāniem, mēs varētu izdarīt izvēli. No otras puses, pat ja dažas katastrofas [85] notiks, mēs zinām, ka
tie ir daļa no plāna viens Dievs, kas ir gudrs; tie nav nejauši, ka tie jau ir zināmi vismaz visvarens un
visu zinātājs; un tie kalpos dažu lielāku mērķi.
No otras puses, pateicoties likteni, mēs zinām, ka viss ir kontrolēt mūsu mīļoto vienu Dievu, tāpēc
mēs neesam bezcerīgi. Un pateicoties tam, mēs zinām, ka kaut kas mums pietrūkst var doties uz vēl
vienu no saviem kalpiem. Mēs varam attiecas viss reģistrs un reģistra tās veidotāja un šo Maker, lai
sevi.
Mēs izskatīsim jautājumu par likteni, brīvas gribas, atbildību, atlīdzība un soda daļa 8.3.
4

MĒRĶUS, ŅEMOT VĒRĀ AR ISLĀMU, LAI CILVĒKS

Kas mājās, turpmāk mēs piešķirt tiem, kuri nevēlas exaltedness uz zemes vai korupciju.
Un rezultāts (vislabāk) pieder taisns.
(Korāns: 28/83)
Islāms ir rezultāts, kas balstās reliģiju. Visā Korāns ir daudz atsauču uz rezultātiem, Allah aicina mūs
koncentrēties uz rezultātu; un viņš mūs brīdina, tiek maldināts ar pagaidu kā šādu dzejolis:
Paradīze, kas taisns ir solīts, ir tas, ka zem tās upes plūsmas piemērs. Tās augļi ir ilgstošas, un tās ēnu.
Tas ir taisnīgs rezultāts, un disbelievers rezultāts ir uguns.
(Korāns: 13/35)

Saskaņā ar islāmu, cilvēks ir visvairāk pamata izvēle ir izvēlēties islāmu vai ne. Tad uzreiz rodas liels
jautājums: kāda islāma dot cilvēkam? Vai, citiem vārdiem sakot, kāpēc viens vajadzētu izvēlēties
islāmu? Kas ir islāma mērķis attiecībā uz cilvēku?
Tātad, šajā daļā mēs precizēs galvenos mērķus un ieguvumus, kas cilvēkam dod islāmu. Arī mēs
sniegsim informāciju par lielākajiem panākumiem mūsu dzīvē saskaņā ar islāmu.
Cilvēks nav izveidota nokarājas, un viņš ir izveidots tā, ka viņš sasniedz noteiktus mērķus. Šī ir svarīga
ziņa par Allah mums, ko mēs skaidri redzam šādu dzejā:
Tad jūs domājat, ka mēs izveidojām jums nokarājas un ka mums būtu nav atgriezts?
(Korāns: 23/115)
Šādu dzejā mēs redzam mērķus un lielākā veiksme pamatelementus:
Allah saka:
Šī ir diena, kad patiesas gūs labumu no to patiesumu.
Viņiem ir dārzi [paradīzē] zem kuras upes plūsmu,
Kur tos ievērot uz visiem laikiem,
Allah ir apmierināts ar viņiem, un viņi ar viņu.
Tas ir liels panākums.
(Korāns: 5/119)
Šie mērķi ir iegūt prieku Allah; apmierināts un apmierināti ar labu viņš solīja un sagatavotas viņa
taisns ierēdņu, lai ievadītu paradīze; un, lai harmonētu ar patiesību.
4.1

IEGŪT PRIEKU ALLAH

Musulmaņu dzīves galvenais mērķis ir iegūt Allah prieku. Sasniedzot šo mērķi iegūstot šādus mērķus,
kā arī: lai ir ļoti apmierināti ar viņu, lai ievadītu paradīze un sasniegt pilnu gandarījumu šajā pasaulē
un turpmāk.
4.1.1

VEIDS, KĀ PRIEKU ALLAH

Sub-goals un to, kā radīt šo galveno mērķi ir šādi:
4.1.1.1 DIEVIŠĶĀ VĒRTĪBAS ATBILSTĪBU
Allah ir noteiktas vērtības. Viņš mīl noteiktas vērtības. Tātad cilvēks, kurš mīl Allah un vēlas atsaukties
uz savu mīlestību, ir arī veikt šīs vērtības un uzlabot sevi harmonijā ar tiem.
Šādus pantus mēs redzam no saviem vārdiem kādu kvalifikāciju, viņš mīl:
Allah mīl labi darītāji.
(Korāns: 2/195)

Noteikti mīl Allah, tie, kas savukārt daudz (ar viņu), un viņš mīl tos, kas attīra sevi.
(Korāns: 2/222)

Allah mīl taisns.
(Korāns: 3/76)

Allah mīl pacienta [86] .
(Korāns: 3/146)

Noteikti Allah patīk tiem, kas uzticas [viņam].
(Korāns: 3/159)

Patiešām, Allah patīk tiem, kas darbojas pamatoti.
(Korāns: 5/42)
Ir arī kvalifikāciju, kas nav mīlestība Allah, tāpēc mums ir atbrīvoties no šādu kvalifikāciju vai tos
kontrolēt. Šādus pantus mēs redzam daži kvalifikāciju Allah nemīl:
Noteikti Allah mīl ne agresoriem.
(Korāns: 2/190)

Patiešām, Allah nemīl ikvienam nodevīgs un nepateicīgs.
(Korāns: 22/38)

Allah nemīl corrupters.
(Korāns: 28/77)

Patiešām, viņš nemīl augstprātīgi.
(Korāns: 16/23)

Allah evildoers nemīl.
(Korāns: 3/57)
Informāciju par citu dievišķo vērtībām, kas Allah mīl un par kvalifikāciju, ka viņš nemīl var mācīties no
Korāns.
Tātad, pirmkārt, un lielākā daļa vispār, cilvēku tirdzniecību, ieskaitot ne-musulmaņiem ir jārūpējas par
dievišķo universālas vērtības, Allah mīl un ir veltīt pūles, lai uzlabotu sevi attiecībā uz tiem, lai viņi var
kandidēt, kuru vadīja Allah. Ļaundaris, netaisna, arrogant persona nav tiesīga Allah vadībā un Allah
nepieņem. Tātad lai būtu veiksmīgs, un lai tā būtu reāla ticīgais, viens ir jāpārvar šādu negatīvu
kvalifikāciju. Šādi panti ir daži piemēri šajā sakarā:
Allah nav ceļveža aright netaisnīgi cilvēki.
(Korāns: 2/258)

Es savukārt no manas zīmes tiem, kas ir augstprātīgi uz zemes bez tiesībām.
(Korāns: 7/146)

Patiešām, Allah rokasgrāmata nav viens, kas ir transgressor un melis.
(Korāns: 40/28)
Šo negatīvo kvalifikāciju arī veido lielas psiholoģiskās barjeras, kas neļaus ticība visvarens, visu
zinātājs Dievs. Piemēram, iedomājieties, persona, kas apzināti vai neapzināti uzskata, ka viņš ir
vissvarīgākais un lielākais individuāli, vai kā konkrētu valsti, pilsonis vai kā noteiktu valsts loceklis vai
kā cilvēks. Šāda persona ir psiholoģiska problēma ticēt Dievam, kurš ir vairāk nekā pats zinātājs.
Diemžēl pašreizējās izglītības sistēmas, dzīvesveidu, spēles un citus vides elementus, galvenokārt
veicina augstprātīgi domāšanas veidu. Arī daudzas reliģijas veicināt līdzīgu domāšanas, deifying
cilvēku, vai statūtos un Dievu, ko cilvēkiem vai fizisko likumu atklāja cilvēku...
4.1.1.2 PASĀKUMU MĒRĶIS BŪTU JĀAIZPILDA, LAI SAŅEMT PRIEKU ALLAH
Viņam uzkāpj debesīs labu runu,
Un taisnīgs darbs rada to.
(Korāns: 35/10)
Veiksmīga vajadzētu uzlabot sevi par vērtībām, kas mīlēja ar Allah un patiesi atbilst šīs vērtības caur
veicot pārliecības un darbības puses prasībām.
Šīs prasības ir ļoti svarīgi, jo tie ir objektīvi pasākumus. Allah pasākumi mūsu atbilstību viņa vērtībām,
ne tikai balstoties uz mūsu vārdus, bet arī pamatojas uz mūsu uzskatiem un mūsu darbības līmeni.

Mūsu vārdi var būt subjektīvs un maldinoša. Kā mēs lasīt apgalvojumiem, Allah izmanto objektīvus
kritērijus, mums novērtēt:
Tas būs saskaņā ar jūsu vēlmēm [musulmaņi], ne cilvēku rakstos [ebreji un kristieši];
Kurš darbojas ļaunums būs ir kompensēt to, un viņš nevar atrast jebkurā aizsargs vai palīgs, turklāt
Allah.
(Korāns: 4/123)

Un cilvēki ir daži, kas saka:
"Mēs uzskatām, ka Allah un pēdējā diena"
Bet tie nav ticīgie.
(Korāns: 2/8)
Tāpēc nav iespējams saņemt Allah prieku, ja persona ir pilna kļūdas viņa uzskatiem un/vai viņa rīcību.
Persona, kas ir taisnīgs, pazemīgs, godīgi, pateicīgi un perseverant var būt harmonijā ar patiesību, gan
pārliecību, gan darbības kategorijās ar dažas pūles.
, Persona, kas ir netaisna, arrogant, nepateicīgs Vils būtu veiksmīga un veikt gan pārliecības un
darbības prasības, ja viņš pārvar šo nevēlamo kvalifikāciju, kas ir viņā [87] . Šādu dzejolis ir piemērs
šajā ziņā:
Es savukārt no manas zīmes tiem, kas ir augstprātīgi uz zemes bez tiesībām.
(Korāns: 7/146)
Tātad, no vienas puses, mūsu uzskatiem un rīcību, kas atbilst patiesību, mēs varam uzlabot sevi,
paralēli ar dievišķo vērtībām, un mums var tiesības dievišķo mīlestību un paradīze. Un, no otras puses,
ievērojot mūsu uzskatiem un rīcību, mēs varam izmērīt, kur mēs esam šīs vērtības visumā.
Persona, kas atbilst ar dievišķo vērtības būs vispirms veikt savus pienākumus pret savu Radītāju.
Tātad, viņš pazīs viņu; viņš tic viņa ziņojumu, viņa kurjeriem un viņa solījumi; un viņš būs pielūgt viņu.
Šāda persona arī pildīs savus pienākumus pret citiem, proti, cilvēku tirdzniecību, radības, vides...
Un viņš tiks uzlabotas grādiem pēc viņa zināšanas, pārliecību un darbiem, kā teica šādus pantus:
Paskaties, cik mums ir privileģēts [noteikumu] daži no viņiem pār citiem. Bet turpmāk ir lielāks grādos
un lielāka atšķirība.
(Korāns: 17.-21)

Un visiem ir grādi to, ko viņi ir darījuši, un tāpēc, ka viņš var pilnībā kompensētu viņu darbiem, un tie
nevar būt kaitējums.

(Korāns: 46/19)

Bet tas, kurš nāk pie viņa kā ticīgais, kam izdarīts taisnīgs darbiem tiem būs augstākās pakāpes.
(Korāns: 20/75)

Allah paaugstinās tiem, kas ir uzskats, starp jums un tiem, kas sniedz zināšanas, grādi. Un Allah
Cognizant par to, ko jūs darāt.
(Korāns: 58/11)
Ja mēs tiešām ir nepieciešams vērtības un kvalifikāciju, tad Allah mīl mūs. Pēc tam mums būs mūsu
daļa no šādiem paziņojumiem par Allah un sasnieguši lielākā veiksme:
(Taisns dvēsele tā būs teikt:)
"O pilnībā apmierināti dvēseli!
Atgriezties jūsu kungs, well-pleased un patīkami [viņam]
Un ievadiet vidū mani [paštaisns] kalpi
Un pēc tam ievadiet mana paradīze".
(Korāns: 89/27-30)

Labs kalps!
(Korāns: 38/44)

Patiesi, amid dārzi un upes ir taisns pakavēties.
Patiesību, sēdeklī
Klātbūtnē spēcīgu karalis.
(Korāns: 54/54-55)
4.2

LAI SASNIEGTU ALLAH IR PASTĀVĪGA DOD PRIEKŠROKU PAR VIŅA TAISNS DARBINIEKI

Ja viņš būs apmierināts ar mums, viņš dos mums arī pilnībā apmierināta ar labvēlību, viņš solīja un
sagatavotas viņa taisns kalpi. Viens no viņa atribūti ir Appreciative.
Musulmaņi uzskata, kā priekšraksts, Korāns, kas Allah teica:
Labs patrons!

(Korāns: 8/40)
Un ka viņa žēlsirdība ir milzīgs [88] :
Manās rokās ietver visas lietas.
(Korāns: 7/156)
Šajā dzīvē arī dievišķo mīlestību, ticību Allah, vērtības un darbības, kas nepieciešamas, Allah ir tikai
lietas, kas var apmierināt mums.
Un paradīze ir vieta, kur mēs varētu būt apmierināti pilnībā un neatgriezeniski.
4.3

LAI HARMONĒTU AR PATIESĪBU

Allah saka:
Šī ir diena, kad patiesas gūs labumu no to patiesumu.
Viņiem ir dārzi [paradīzē] zem kuras upes plūsmu,
Kur tos ievērot uz visiem laikiem,
Allah ir apmierināts ar viņiem, un viņi ar viņu.
Tas ir liels panākums.
(Korāns: 5/119)
Kā mēs redzam uzsvars uz patiesumu iepriekš dzejā, lielus panākumus svarīgs elements ir patiesas, lai
harmonētu ar patiesību. Ja mēs harmonijā ar patiesību, mēs ticam, to, ko mēs sakām, un ko mēs
darām, tad tas ir liels solis uz lielākā veiksme.
Lai būtu patiesas prasa būt harmonijā ar svarīgākajiem patiesība.
Kā mēs redzam šādu dzejā, vienu vārdu Allah ir patiesība:
Allah ir patiesība.
(Korāns: 22/6)
4.3.1

LAI HARMONĒTU AR PATIESĪBU, KO MĒS TICAM

Patiesību nav sekas mūsu personisko pārliecību, un tas ir neatkarīgi no mūsu personīgo pārliecību.
Visu patiesību ir viens, lai gan ir daudz dažādu ticību profili. Tādēļ visas dažādu ticību profilus nevar
būt harmonijā ar patiesību vienlaicīgi. Piemēram, ja musulmaņu ir harmonijā ar patiesību, tad
politeists nav; un, ja politeists ir harmonijā ar patiesību, tad musulmaņu nav. Loģiski gan nevar būt
taisnība pavisam [89] .
Saskaņā ar islāmu, tas ir ļoti noderīgi un nepieciešami, ka mūsu ticība ir harmonijā ar patiesību, un tas
ir ļoti bīstami, ir pretrunā ar patiesību. Un šādi panti Allah stāsta mums par avotu un patiesību
galvenie kanāli:

Patiešām, mēs esam nosūtījuši jums, [O Muhammad] ar patiesību [90] kā bringer labas vēstis un
warner un jums nav uzdoti Hellfire biedrus.
(Korāns: 2/119)

Patiesība ir no Kunga,
Tā nekad nebūs starp doubters.
(Korāns: 2/147)
4.3.2

LAI HARMONĒTU AR PATIESĪBU, KO MUMS TEIKT UN KO MĒS DARĀM

To, ko mēs sakām, ka ir jābūt harmonijā ar patiesību, kā atzīmēja šādus dzejā:
Tātad, kas ir daudz nepamatotu, par vienu, kas ir par Allah un noliedz patiesību, kad tā ir nonākusi pie
viņu? Vai tur nav kas ellē disbelievers uzturēšanās?
(Korāns: 39/32)
Kad mēs ticam un teikt kaut ko, tad mums ir attiecīgi rīkoties. Pretējā gadījumā mums ir jādomā par
cēloni starpība starp to, ko mēs darām un ko mēs sakām. Varbūt mums nav rūp visu patiesību, varbūt
mēs neesam patiesi to, ko mēs sakām, vai varbūt mēs esam mele; kas ir lielas problēmas. Ir atsauce
uz šo šādu dzejā:
O jums, kas ir uzskats, kāpēc jūs sakāt, ko jūs darīt?
(Korāns: 61/2)
Kad mēs ticam un pieprasīt ievērot patiesību, tad to, ko mēs darām ir jābūt harmonijā ar to, ko mēs
uzskatām un ko mēs sakām, kā jau minēts, šāda dzejā:
Nav taisnības, ka jūs savukārt jūsu sejas uz austrumiem vai rietumiem, bet taisnības [ir], kurš tic Allah,
pēdējā dienā, eņģeļi, grāmatu un pravieši un dod bagātību, neskatoties uz mīlestību, to radinieki,
bāreņiem, trūkumcietējiem, ceļotājs, kuri prasītu [help], un atbrīvojot vergi; [un kurš] izveido lūgšanu
un dod obligāti labdarība; [tiem kas] pildīt savu solījumu, kad viņi sola; un [tiem kas] ir pacienta
nabadzībā un grūtības un kaujas laikā.
Tie ir tie, kas ir patiesas;
Un tas ir tiem, kas ir taisns.
(Korāns: 2/177)
Tas ir vienīgais veids, kā liels panākums.
Tātad nākamajā daļā jūs atradīsiet svarīgu informāciju par darbības pamati islāmu.
5

ACTION & PIECIEM PĪLĀRIEM ESSENTIALS

5.1

DARBĪBAS PAMATI

Viņi tic Allah un pēdējā dienā, un tās liek, kas ir labi un aizliedz to, kas ir nepareizi un paātrināt labus
darbus.
Un tie ir vieni taisns.
(Korāns: 3/114)
Islam nesastāv tikai no ticības. Islāms ir arī jārīkojas [91]. Nepieciešamā uzvedība ir jādara "labie
darbi" [92]. Korāns, pārliecība parasti ir minēts kopā ar labiem darbiem.
Labie darbi ir darbi, kas ir saskaņoti ar patiesību. Piemēram, tika atzīmēts iepriekš, ka viens no Allah
atribūti ir, ka viņš ir "Viens", un viens no viņa atribūti ir tas, ka viņš ir "Tuvu". Tāpēc viņš ir visu Dievs.
Un viņš ir tuvāk mums pat nekā mūsu vecāki, pat par citiem mūsu labākie draugi. Tātad, ja mums
visiem ir pats Dievs, un, ja viņš ir tuvāk nekā mūsu vecāki mums visiem, tad šo patiesību padara mūs
kā brāļi un māsas. Tātad, ja mēs, piemēram, brāļiem un māsām, tad attiecībā uz darbību, piemēram
mums ir palīdzēt citiem, kad tas ir nepieciešams. Mums ir izvairīties, nekaitējot citiem. Tāpēc, ja es
barību izsalkušo reti sastopamu slimību ārstēšanai, tas ir laba rīcība, jo es un šī persona ir pats radītājs,
kurš ir tuvāk katram no mums pat nekā mūsu vecāki darbinieki. Bet ar tādu pašu loģiku, ja mēs kaitēt
kāds bez tikai iemesls, tad tas ir slikti akts. Šie ir tikai piemēri, kas liecina, kā mēs varam noteikt labu
darbu vai slikti darbos.
Gan labas rīcības var lielā mērā noteikt tādā veidā, Allah norādīts Korāns, daudzas labas darbības
dažādus detalizācijas līmeņus. Piemēram, viena dzejā, Allah says:
Un kad jūs sveic ar sveicienu, sveicināt ar labāk apsveikuma par to vai atgriezties noteikti Allah ir
ņemtas vērā visas lietas.
(Korāns: 4/86)
Kā mēs redzam šādu, esiet laipni pret otru un atturēties no vardarbības ir ļoti svarīgi, vai:
Un nav vienāda ir labs darbs un slikti. Atvairīt [ļauno] [akta], kas ir labāk; un tad viens, kam starp jums
un viņam ir ienaids kļūs tā, it kā viņš bija silts draugs.
(Korāns: 41/34)

Un steidzos uz piedošanu no savu kungu un paradīze, kas ir tikpat plata kā debesis un zeme,
sagatavotas taisns, kas pavada [, Allah cēlonis] laikā vieglumu un grūtības un kuri savaldīt dusmas un
žēlsirdīgs pret cilvēci; un Allah mīl labi darītāji.
(Korāns: 3/133-134)
Labus darbus, tai skaitā pieciem pīlāriem [93] ir noderīgas daudzos veidos:
Viņi pārstāv mūsu paklausība Allah un mūsu servantship viņam.

Tie rada objektīvus datus par to, vai persona patiešām atbilst dievišķo vērtības vai ne; par to, vai
persona ir patiešām labs, vai ne [94] .
Tie palīdz mums uzlabot paralēli ar dievišķo vērtības: piemēram, persona, kas pastāvīgi Paldies Allah,
tiks uzlabota pateicība, vai persona, kas sniedz labdarības uzlabos dāsnumu.
Tie palīdz mums pārvarēt mūsu trūkumus, kas var pastāvēt dažādos aspektos: persona, kas var dot
tūkstošiem dolāru kā Allah, nevar atteikties no ēšanas noteiktu laika periodu vai vice versa. Persona
var atteikties no ēšanas Allah, bet var būt grūtības augstprātību, liekot pieres uz zemes, lai
dievkalpojumu Allah... Kad šīm personām veikt prasībām par islāmu, viņi varēs sasniegt svarīgus soļus,
pārvarot to.
Labie darbi palīdzēs mums uzlabot mūsu mīlestība uz Allah, kā arī, kā ar labiem darbiem mēs iziet
dažas grūtības viņam, un mēs uzskatām, ka šī mīlestība liek mums rīkoties.
Tie būs lietderīga arī psiholoģisko, sociālo, ekonomisko, vides un citas dimensijas. Mēs sniegsim
attiecīgos piemērus šādām daļām.
Mūsu atbilstību šīm prasībām, un tie arī palīdzēs mums izdodas saistībā ar pašreizējo dzīvi [95] :
Piemēram biznesmenis, kurš rūpējas par taisnīgumu, parasti būs veiksmīgāki savā uzņēmumā; un
kopumā šī uzvedība būs laba daudziem cilvēkiem. Kā mēs redzam šādu dzejā, Allah, kas ir gudrs
paredz atvieglotu mums:
Allah vēlas jūs viegli un nav paredzējis jums grūtības.
(Korāns: 2/185)
Panākumus attiecībā uz šo dzīvi var veicināt veiksmīgu izpildi prasības iegūt Allah prieku: piemēram,
spēcīga musulmaņu pasaulīgos ziņā var dot vairāk labdarības [96] .
Tomēr lielākais izmantošanu labus darbus būs to ieguldījumu saņemt prieku Allah; un sasniegt viņa
dod priekšroku viņš sagatavoja viņa taisns kalpi.
5.2

PIECIEM PĪLĀRIEM ISLĀMU

Islam vispārējās prasības ir ļoti visaptverošu un ietver daudz vispārēji apstiprināta un nepieciešamo
uzvedību. Mēs var minēt piemēru uzvedību šajā sakarā, kā būt laipnam pret vecākiem, kaimiņiem,
vide; strādāt; dzīvot saskaņā ar iepriekš minētās vērtības, piemēram, pazemība, patiesumu, laipnība,
taisnīgumu; lai izvairītos no greizsirdīga; lai lieki netērētu, jābūt tīrai un aicina uz patiesību un labiem
darbiem. Musulmaņu ir jāatbilst visiem šiem ar nolūku iegūt Allah prieku. Tas ir ļoti grūti musulmaņu,
lai būtu veiksmīga, ja viņš neatbilst šīm prasībām.
Kā mēs redzam šādu dzejā, kas ir noderīgi cilvēcei ir ļoti svarīgi šajā sakarā:
Viņš sūta uz leju no debesīm, lietus un ielejas plūsmas saskaņā ar to spēju,
Un straume nes pieaug putas.
Un no ka [dzelzsrūdas] kas tie siltuma, uguns, vēloties rotājumi, un virtuves piederumiem, ir putu
patīk.

Tādējādi Allah dāvanas [piemēram] patiesību un nepatiesību.
Kā putu, tā izzūd, ir noraut;
Bet kā tas, kas dod labumu cilvēkiem,
Tas paliek uz zemes.
Tādējādi Allah klāt piemēri.
(Korāns: 13/17)
Starp šīm prasībām ir arī tie, kas ir specifiskas islāmu, un kas ir liela daļa un ietekmēt praktizējoša
musulmaņu dzīvi. Prasības, kas attiecas uz islāmu veicina lielā mērā iepriekš minētās pamatprasības
islāma īstenošanu. No otras puses, tie ir ļoti īpaša daļa no pakļaušanās Allah un kalpo viņam.
Galvenās prasības, kas attiecas uz islāmu tiek izcelti Korāns un tie ir publiski zināmi kā pieciem
pīlāriem islāmu. Tie ir liecība-paziņojumu par lieciniece Allah vienotību un messengership
Muhammad (Peace be upon him)-, ikdienas lūgšanu, regulāri labdarības, gavēni un svētceļojumu.
Kopā ar citām prasībām tiek izcelti ar Allah. Šādu dzejolis ir piemērs šajā ziņā:
Patiešām, musulmaņu vīriešu un musulmaņu sievietes,
Uzskatot, ka vīriešiem un sievietēm, uzskatot, ka
Paklausīgs vīriešiem un sievietēm, paklausīgs,
Patiesas vīriešiem un sievietēm, patiesas,
Pacienta vīriešiem un sievietēm, pacientu,
Pazemīgs vīriešiem un sievietēm, pazemīgs,
Labdarības vīriešiem un sievietēm, labdarības,
Badošanās vīriešiem un sievietēm, badošanās,
Vīriem, kas sargā savu vīrietību un sievietes, kas to izdarītu,
Un vīriešiem, kuri bieži atceros Allah, un sievietes, kas to izdarītu
Viņiem Allah ir sagatavojusi piedošanu un liela atlīdzība.
(Korāns: 33/35)
Tātad šādas daļas mums sniegs dažas detaļas šiem pīlāriem funkcijas, nosacījumiem, metodēm,
priekšrocības un savas attiecības ar citām prasībām:
5.2.1

PAZIŅOJUMS PAR ALLAH VIENOTĪBU LIECINIECE

Viņam uzkāpj debesīs labu runu,
Un taisnīgs darbs rada to.

(Korāns: 35/10)
Pirmā pīlāra islāmu ir liecība [97] Allah vienotību, kā arī servantship un messengership par pravieša
Muhameda (miera be upon him). Tas ir paziņojums par to, ka ir svarīga daļa no patiesības, un tai ir
potenciāls, apvienojot cilvēcei ap vienu patiesību. Tas ir līdzīgs šim: "Es lāci liecinieks, ka nav Dievs
izņemot Allah, un es lāci liecinieks, ka Muhameds ir viņa kalps un viņa Vēstnesis."
Paziņojums "Nav Dievs izņemot Allah" (LA ILAHA ILLALLAH sākotnējo tekstu arābu valodā) ir kā svētās
grāmatas kopsavilkums. Tas ir arī pirmais nosacījums, lai saņemtu prieku Allah un iebrauc paradīze.
Dabiski persona varētu sagaidīt ne iegūt prieku par kādu, kam viņš netic, ne arī ievadīt paradīze, kas ir
izveidojis radītājs, kam viņš netic.
Tas ir arī priekšnoteikums ir uzkrāta no ellē, kuri saņēmuši ziņu par Allah:
Un tie, kuri neticēt un noliegt mūsu zīmes, tie būs ceļabiedri uguns; viņi ievēro tur mūžīgi.
(Korāns: 2/39)
Papildu paskaidrojumus par paziņojumu "Nav cita Dieva nav Allah" pastāv daļēji 3.1.1.
Otrā daļa liecību ir atsauce uz pēdējo kurjers Allah, kas saistītas Allah gala ziņojums, kur viss ir skaidri.
Šo aspektu uzskatu, ir nepieciešams kāds, kas ir zināms par pravieša Muhameda (miera be upon him).
Prophet Muhammad (Peace be upon him) ir cilvēks un kalps, Allah. Viņš nav Dievs, ne daļa no Dieva.
Allah ir izvēlējusies viņu saistīt viņa ziņu mums. Un viņš parādīja viņam kā labs piemērs mums.
Ja persona uzskata, liecību, tad šī persona tiek uzskatīta par musulmaņu. Tas ir starp Allāhu un
attiecīgo personu. Islāmā ir bez kristības. Nav neviena, kas nav Allah, kas var pieņemt iesniegumu
Allahu. Kad viens atklāti deklarē šo liecību tad dabiski viņš arī izskatīs musulmaņu musulmaņu
sabiedrību.
Liecības ir, piemēram, paraksta līgumu starp Allāhu un persona, kas pieņem islāmu. Ar šo līgumu
persona izvēlas tiesības uz paradīzi un saņemt baudu no viņa kungs pret atbilst dievišķos likumus un
vērtības.
Tas ir arī viņa kunga kalps, atzīšanu. Allah atzīšana rada lielas atšķirības domāšanā un praksē. Atzīstot
viņa kungs, kalps atzīst sevi kā labi. Bez šāda atzīšana un saiti uz mūžīgo, indivīds ir kā nekas šajā
milzīgs Visumu un laika posmā. Piemēram, droši vien neviens atcerēsies viņu dažus gadsimtus pēc
tam, kad viņš nomira, un pat tad, ja viņš atceras, šajā atceres negūst labumu viņu. Un neviens viņu
pazina, pat tikai vienu gadu pirms viņa dzimšanas. Tādējādi, no viedokļa cilvēks, kurš nepazīst viņa
autors, viņš ir nekas.
5.2.2

IKDIENAS LŪGŠANU S

Un izveidot lūgšanu un dot [obligāti] labdarības, un neatkarīgi jūs izvirzīja sev labu jūs atradīsiet to ar
Allah. Patiešām, Allah par to, ko jūs darīt, ir redzēt.
(Korāns: 2/110)
Otrais pīlārs islāmu ir ikdienas lūgšanu [98]. Islāmā ir piecām dienas lūgšanām. Katrs no šiem aizņem
aptuveni 10 minūtes, un tās veic laika iekavās. Piemēram, pieņemsim, ka pusdienas lūgšana sākuma

laiks ir 13,00 un pēcpusdienā lūgšanu sākuma laiks ir plkst. 17.00, tad viens ir veikt pusdienas lūgšana
starp 13,00 un 17.00 [99]. Citādi tas ir uzskatīts par grēks. Ikdienas lūgšanas var veikt ne tikai mošeju,
bet visur, kas ir tīrs [100] .
Ikdienas lūgšanas veido obligātie un papildu daļām. Papildu daļām ir būtībā saskaņā ar pravieša
Muhameda praksi (miera be upon him). Šīs daļas ir līdzīgi, un tie sastāv no vienībām, kas sastāv no
apakšvienības kā pastāvīga, palocīdamies uz leju, prostrācija. Ikdienas lūgšanas sākas ar nodomu [101]
un pēc tam paziņojums "Allah ir lielākais [102] (tas nozīmē, ka lielākais viņa pilnvaras, zināšanas,
palīdzība un tā tālāk)", un katrā pārejas parasti tas pārveido. Stāvot, Korāns sauc par "The Opening"
pirmajā nodaļā ir skaitīja, šajā nodaļā ir īpašas lūgšanas, kas dota mums, Allah. Šajā nodaļā ir šādi:
, [103] vārdu Allah, Beneficent, žēlsirdīgs.
Praise [104] [un paldies] (izpildes) Allah, Lord no pasaulēm.
Noskaņotajiem, žēlīgs.
Kapteinis sprieduma dienā.
Tas ir, mēs pielūdzam un jūs mums lūgt palīdzību.
Mūs vada uz pareizā ceļa,
Atbalsta ceļu tiem, uz kuriem ir apveltīts, nav no tiem, uz kuriem ir dusmas, nedz arī no tiem, kas ir
apmaldīties.
(Korāns: 1/1-7)
Tā ir pilna saziņa starp mums un Allah, ka, kamēr mēs deklamēt, viens veids, kā mēs klausītos Allah
says un citi Allah klausās to, ko mēs sakām, kā lūgšanas. Un pēc tam dažas vairāk panti ir skaitīja.
Nākamās daļas, pārskatos pateicās, lūdzot palīdzību, godinot ir skaitīja.
Ikdienas lūgšanas tiek veikti daļēji individuāli un daļēji draudzē.
Vīrieši ir ļoti ieteicama, lai lūgšanas obligātās daļas ikdienas lūgšanas draudzē. Sievietes nav šādu
prasību [105], bet viņi var izvēlēties piedalīties darīts kopā lūgšanās. Ja divi vai vairāki vīrieši ir kopā,
kamēr lūgšana, tās vajadzētu izvēlēties kādu no tām kā "Imam" [106]. Imāms ir līderis. Ir svarīgi, ka
Imāms ir viens no tiem, kas zina vislabāk sarīkojums Korāns un reliģisko zināšanu. Imam lūdzas
priekšā, kā citi saskaras Kaba . Citi lūdzu rindās viņam aiz muguras. Kaba ir centrālā mošeja
Meku/Saūda Arābijā. Imāms skaļi saka pāreju vārdi vispirms un iet uz nākamo daļu lūgšanu un citi
sekos viņam [107] harmonijā.
Kārtībai ir ļoti svarīga, lai lūgšanas, kas veic kopā. Kādā veidā tas atspoguļo harmoniju visumā: atceros
kā līdzsvarotu katram posmam no viena klēpjdatoru sasniedz citu klēpjdators zemes otrā pusē, jo
Allāha gribas.
Vīriešu un sieviešu lūgšanas parasti atsevišķās vietās mošeju [108]. Izņemot piektdienas lūgšanu,
lūgšanas var veikt pilnīgi atsevišķi kā labi. Kad mēs lūdzam draudzi, mēs uzskatām, ka, lai gan mums ir
daudz, mūsu Kungs ir viens. Kad mēs lūdzam individuāli, mūsuprāt, vairāk mūsu viens pret vienu
attiecības ar Allah.

Ikdienas lūgšanas ir noderīga daudzos aspektos:
•

Pateicoties ikdienas lūgšanas mēs atceramies Allah, kā to uzsvēra šādu dzejā:

Patiešām, es esmu Allah. Nav nav dievība, izņemot me. tā pielūdz mani un izveidot lūgšanu par manu
piemiņu.
(Korāns: 20/14)
Islāmā ir svarīgi, lai būtu spēcīgs apziņa par tuvumu gandrīz vai Allah. Tātad piemiņai Allah ir ļoti
svarīgi. Tas nav pietiekams, lai atcerēties Allah, reizi dienā vai reizi nedēļā vai reizi mēnesī. Lai
piešķirtu noteiktu laiku tikai Allāhs piecas reizes dienā palīdz mums uzlabot mūsu tuvumu gandrīz vai
jūtas un mīlestība ar Allah. Un kā Allah nav pārstāvēta vai iedomāties kā cilvēkam vai statūtus, vai citu
objektu, un tā kā viņš nav ierobežota ar vietu vai laiku, lūgšanas musulmaņu nav jebkurā jūtas
attālumu starp sevi un Allah. Šie fakti ļauj jūtas tuvumu gandrīz vai kā mēs redzam šādu dzejā:
Un mēs jau esat izveidojis cilvēks un zināt, ko viņa dvēsele čukst viņam, un mēs esam tuvāk nekā
[viņa] jūga vēnas.
(Korāns: 50/16)
Allah atceres fundamentāli maina, labāk kā mēs skatāmies uz dzīvi, uz pasauli. Tas padara mūs
pozitīvi. Mēs var izskaidrot ar šādu piemēru: pirmkārt, pieņemsim, ka jūs esat nopircis pildspalvu, un
otrkārt, pieņemsim, ka identiski pildspalvu tika dota jums kā dāvanu, kāds, kurš ir ļoti īpašu, lai jūs.
Droši vien otrajā situācijā pildspalvu padara jūs daudz laimīgāki pat pirmo pildspalva ir arī pašas
fiziskās funkcijas. Jo pildspalva otrajā situācijā ir ne tikai pildspalvu, bet arī pārstāvis no uzmanības,
mīlestības un laba būs, ka īpaša persona pret jums.
Kā šis, kad mēs mūsu ikdienas lūgšanām, un bieži vien atcerēties Allah viss kļūst daudz vairāk jēgpilnu,
vērtīgu un skaistu. Piemēram, mūsu acīs padara mūs redzēt, bet arī, un vēl svarīgāk, tās parādīt
uzmanību un Allah, visvarens, mūsu radītājs mums žēlastību. Tā paša iemesla dēļ, ja mēs atcerēties
bieži vien Allāhs, saule, mēness, gaisa, ūdens, mūsu ģimenēm, draugiem... kļūst daudz vairāk jēgpilnu
un skaisti. Atkal, pateicoties šo atceres mēs uztveram un atcerēties, ka tie veido visu harmoniju un
solidaritāti viens vienotību, gudrību un kontrolē; un tādējādi to daiļavas vēl vairāk uzlabota mums. Arī
šajā atceres un Allah mīlestību mēs nepārtraukti īstenot mūsu jūtas, mīlestība, un tas palīdzēs mums
ir spēcīgāka pozitīva attieksme pret visu. Tāpat, mēs varam būt cerību visas šīs daiļavas ar palīdzību
nepārtrauktības un jaudas visvarens un mūžīgo Allah.
•
Atgādinājumus par dievišķo vērtības ir ikdienas lūgšanas. Pateicoties ikdienas lūgšanas mēs
varam uzlabot sevi kļūt par labāku personu: zinot, ka viens ir jāievēro sava Radītāja, kurš ir Beneficent
un žēlsirdīgs, palīdzēs viens labāk un labāk, un atturēties no dara slikti darbiem. Mēs redzēt atsauci uz
šo faktu, šādas dzejā:
Patiešām, lūgšanu aizliedz netikumība un grēks,
un atceres par Allah ir lielāka.
(Korāns: 29/45)

•
Ikdienas lūgšanas mēs pateicamies Allah, un uzlabot sevi kļūt pateicīgs un nav nepateicīgs. Šīs
ir nozīmīgas vērtības, kas Korāns uzsvēra:
Najas! bet kalpo Allah vienatnē un būt pateicīgs.
(Korāns: 39/66)

Uzmanieties no (jūsu pienākums) Allah pēc tam, ka var pateikties.
(Korāns: 3/123)

Un ir pateicīgs man; un jūs ne nepateicīgi pret mani.
(Korāns: 2/152)
•
Ikdienas lūgšanas mēs ieliekam mūsu pieres uz zemes. Islāmā, viens no lielākajiem grēkiem ir
augstprātība. Mums ir pazemīgs, gan pret Allah, gan pret saviem kalpiem. Kad mēs priekšgala uz leju,
un mēs nogurdināt ikdienas lūgšanas, mēs valsts, kas ir jauda lielāka par mums; mēs valsts, ka mēs
neesam pirmām kārtām; mēs valsts, ka mēs esam vienlīdzīgi ar citiem tiek veikts kungam pirmām
kārtām. Tādā veidā mēs cenšamies uzlabot sevi kļūt pazemīgs, kā uzsvērts šādi:
Un meklēt palīdzību, pacietību un lūgšanu.
Un tas ir grūti, izņemot tās pazemīgs.
(Korāns: 2/45)
•
Kā jau tika minēts arī iepriekš dzejā, ikdienas lūgšanas mēs lūdzam palīdzību no Allah. Lūdz
Allah palīdzību ir galvenā prasība, islāmā, kā aprakstīts šajā grāmatā attiecīgās daļas.
•
Ikdienas lūgšanas kalps izpaužas tuvāk viņa autors. Tā ir nepārtraukta sapulce kalps, kurš mīl
viņa autors ar savu Radītāju, kas mīl savu kalpu.
Islāmā, mēs lūdzam Allah ar mūsu eksistenci. Ikdienas lūgšanām, mēs lūdzam ne tikai ar mūsu prātā,
bet arī ar mūsu garu un ķermeni, ar mūsu muskuļi šūnas. Mēs stāvam, mēs priekšgala uz leju, mēs
nogurdināt un mēs sēdēt ar apziņu, ka saskaņā ar viņa klātbūtni. Mēs lūgt viņu palīdzību, mēs
deklamēt Korāns. Mēs atceramies viņa žēlsirdība pār mums, mēs jūtam savu tuvumu gandrīz vai.
•
Pateicoties ikdienas lūgšanas cilvēkiem iepazīties, un viņi zina par citu laimīgs vai slikti
attīstību.
•
Mūsu veselību, kā arī veicina ikdienas lūgšanas. Kurš lūdzas mazgāšana viņa rokas, seja, rokas
un kājas pirms lūgšanas. Tie ir noderīgi higiēnu. Kustības lūgšanu formas ideāls periodiskas mācības
un noder arī veselību.
•
Ikdienas lūgšanas palīdz mums uzlabot steadfastness, līdzjūtība pret cilvēku, laika izpratni un
disciplīnu.

Ikdienas lūgšanas ir noderīga daudzos citos veidos. Bet svarīgākais ikdienas lūgšanu sekas ir sajūta, un
zinot, ka visi izveidotājs ir ar mums, kur mēs esam.
5.2.3

REGULĀRI LABDARĪBAS

O kas ir uzskats, pavadāt no tā, kas mums ir paredzētas, lai jūs, pirms pienāk diena, kurā nav nekāda
apmaiņa un nekādu draudzību un nav aizrunāšana.
Un disbelievers tie pārkāpējus.
(Korāns: 2/254)
Ētiskajām, nesavtība un mercifulness ir svarīgi dievišķo vērtības. Allah iesaka mums ir atsaucīgs, laipns
un žēlsirdīgs. Un pravietis Muhameds (miera be upon him) kas deva gandrīz visu viņš bija
trūkumcietējiem un kā Allah ir lielisks piemērs šajā ziņā.
Rūpes par citiem un sabiedrība ir ļoti būtiska islāmā, kā tas viss ir radīšanu un kalps no Allah.
Kā uzsvēra šādu dzejā, cilvēku labu ir vērtīgs un jāstrādā, lai tas rada pastāvīgu un pozitīvas sekas:
Patiešām, debesis un zeme, un pārmaiņus nakts un diena [liels] kuģi, kas peld pa jūru ar to, kas dod
labumu cilvēkiem un kas Allah ir nosūtījusi uz leju no debesīm lietus izveidi, dodot dzīvi tādējādi zemi
pēc tās lifelessness un kliedēja tajā [veida] kustīgās radību, un [viņa] vēršot kontrolē starp debesīm
un zemi mākoņi un vējš ir pazīmes, kas liecina par cilvēkiem, kuri lieto iemesls.
(Korāns: 2/164)
Attiecīgi, trešā pīlāra islāmu ir regulāri labdarības. Islāmā, mēs lūdzam Allah mūsu eksistenci. Regulāri
labdarība ir darīts ar mūsu bagātība lūgšanu. Prioritāti, mēs dodam Allah jābūt lielākam par prioritāti,
mēs dodam naudu.
Katru musulmaņu ir viens fortieth viņa kvalificētu bagātības pēc pamata ir trūkumcietējiem. Tas atkal
attiecas uz Unity Allah, kas apvieno visus viņa radīšanu, kā tad, ja tie ir brāļi un māsas. Šo faktu un
izrietošo pieeja rūpējas par citiem ir labdarība. Papildus obligāti labdarība, mēs arī ieteicams dot
vairāk, ja mums ir līdzekļi.
No otras puses, Allah says:
Jums būs sasniegt labu (atlīdzība) līdz brīdim, kad jūs pavadīt, [Allah] kā no tā, kas jums patīk.
(Korāns: 3/92)
Tāpēc, ja mēs domājam tikai par sevi, mēs nevaram būt labs.
Arī islāma līdzsvaru, ir svarīgi. Kā Korāns teica:
Un debesis, viņš ir paceltu; un viņš ir izveidojis līdzsvaru,
Ka nevar pārkāpt atlikuma ietvaros.
(Korāns: 55/7-8)

Tātad mums ir tuvojas mūsu pašu selves, sabiedrībā un starp mums un Allah līdzsvaru.
Ja mēs vienmēr sakām "uz mani, man" mēs nevar panākt šo līdzsvaru, mēs nevar sasniegt laimi. Bet
ja mēs dot par Allāhu, negaidot pasaulīgos peļņu, mums var vērsties līdzsvaru laikā mūsu dvēseles,
sabiedrībā un starp mums un Allah.
Jo šādā veidā mums būs būt nesaku tikai "uz mani, man"; bet arī "man un no manis, lai tiem, kas ir
nepieciešams". Tātad tas palīdzēs mūsos līdzsvaru. Atkal rīkoties šādā veidā mums palīdzēs kontrolēt
mūsu kāre bagātību. Un šādā veidā mēs varētu labāk jūtam ar sabiedrību.
Attiecībā uz sabiedrību, izmantojot obligāti labdarība, tiem, kas spēj būs ir dota tiem, kas ir
nepieciešams. Tā plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem samazinās, un mums būs papildu pret
līdzsvaru sabiedrībā. Šajā sakarā ir šādi panti:
Un tās ietvaros, kuru bagātība ir labi zināma
Prasītājs un trūkumcietējiem
(Korāns: 70/24-25)

Un to īpašības ir labi [trūkumcietējiem] prasītāja un trūkumcietējiem.
(Korāns: 51/19)
Iepriekšējie panti atspoguļo pakāpi sabiedrībā, kas ir tik augsts, ka tas ir ļoti grūti vai pat neiespējami
sasniegt ar cilvēka veidoto ideoloģiju vai sistēmām. Tas ir tāpēc, ka bagātajiem un nabadzīgajiem
uzskata sevi no cilvēku viedokļa dažādām personām, un tie nevar būt objektīva. Pat tad, ja to atpazīst,
bagāts, ka nabadzīgajiem ir noteiktas tiesības savu bagātību, tas būs redzams droši vien tāpat kā labu
bagātajiem uz nabadzīgajiem. Ja nabaga cīnās, lai iegūtu tiesības no bagāto bagātību, tas izraisa
konfliktus. Bet Allah ir galvenais īpašnieks un viens uz kādu, kas dod un kas nedod uz kādu bagātību
un tās līdzekļus. Un viņš pilnvaro un iesaka cilvēkiem veidot mieru un līdzsvaru. Tādējādi tikai
objektīvu deklarāciju un nabadzīgajiem bagāts labklājības tiesību atzīšanu var būt derīgs un
pārliecinoši. Tādējādi ar sadarbības un atbilstību Allah, slikti nav būs justies mazvērtīgam attiecībā
pret bagātajiem un bagāts nejūtas augstprātīgi ja bagātība ir koplietojama. Tikai caur šo līdzsvarota
izpratne un attiecīgās procedūras, mēs varam samazināt, miljoniem konfliktus un sāpes [109] starp
cilvēci.
Bilance ir svarīgi attiecībā uz mūsu attiecības ar Allah. Allah dod mums viņa dod priekšroku katru otro
miljardu. Par šiem dod priekšroku, un parādīt mūsu pateicību mēs arī jūtamies nepieciešamību dot
kaut ko viņam. Bet viņš ir bagāts, un viņš neko nevajag. Tādēļ mēs varam dot saviem kalpiem, lai
parādītu mūsu pateicību. Un kāds mums dot viņa veidā, nekad nav vienāds viņa dod priekšroku. Lai
gan mēs nevaram pilnībā maksāt par to, ko viņš dod mums un panākt līdzsvaru, tādā veidā, sniedzot
savu ceļu neatkarīgi mēs var mēs tiks liecina viņu mūsu pateicību. Un ar viņa žēlastību, viņš var
pieņemt to, ko mēs piedāvājam.
Tādējādi, sniedzot labdarības, mums var būt harmonijā ar dažiem dievišķo vērtības. Arī šādā veidā
mēs tiks uzlabotas uz līdzsvaru un mieru ar sevi, sabiedrībā un attiecības starp mums un Allah. Atkal

tādā veidā mums būs lielāka kontrole pār mūsu īstermiņa vēlmēm un trūkumus attiecībā uz naudas
vai bagātību. Turklāt šādā veidā mēs var pārbaudīt sevi redzēt, ko mēs patiesībā esam.
5.2.4

TUKŠĀ DŪŠĀ

Ramadāna mēneša, kurā Korāns bija cēlusies, virzības vīriešiem un skaidru apliecinājumu vadlīnijas un
atšķirību;
Tādēļ tas, kurš no jums ir klāt mēnesī, viņš ir ātri
Un tas, kurš ir slims vai pēc brauciena veic ātru līdzīgi vairākas dienas vēlāk.
Allah vēlas atvieglot jums, un viņš nevēlas grūtības,
Un (viņš vēlas) veicamie numuru un ka būtu pacilāt diženumu Allah par viņa vadīdama, ka jūs, un
paldies, ka jums var sniegt.
(Korāns: 2/185)
Ceturtais pīlārs ir badošanās. Musulmaņu ir ātri mēneša Ramadan, kas tiek saukta arī par
koplietošanas [110]mēneša laikā. Tas ir mēnesi pēc Mēness kalendāra.
Saskaņā ar islāmu, badošanās sastāv no ne ēst, ne dzert, ne kam dzimumakta laikā dienas un vairāk
darot labus darbus un būt ļoti uzmanīgiem, atturoties no slikti uzvedību.
Daži svarīgi rezultāti badošanās ir šādi:
Pirmkārt, pēc badošanās, mēs dodam pirmo prioritāti Allahu un mēs uzlabotu un valsts mūsu
mīlestību un cieņu pret Allah. Tādā veidā mēs cenšamies iegūt Allah prieku. Badošanās ir ļoti svarīgi,
ka tas tieši un konkrēti attiecas uz sevi. Piemēram, kad viens dod labdarībai, viņa dzīves var palikt
pats; Tomēr, kad viņš gavē, viņš jūtas sevi ar to, ko viņš dara, par Allah. Kad mēs ātri, mums nav ēst
pat tad, ja mēs varam būt garšīgas pusdienas, kaut arī mēs esam izsalkuši, tikai tāpēc, ka Allah gribēja,
lai ātri un panāktu viņa prieks. Īsta mīlestība prasa mīļākais ir gatava iziet grūtības viņš mīl viens. Pēc
badošanās, mēs kaut ko dot no mums Allah un mēs uzskatām, ka nekas nav svarīgāks par Allah.
Otrkārt, badošanās, mēs dalīties un justies trūcīgo iedzīvotāju jūtas. Ir simtiem miljoniem cilvēku uz
zemes, kuri nevar ēst vai dzert, kā to pieprasa veselības standartus. Ja mēs zinām, viņiem ir labi, bet
mums ir arī dalīties savas jūtas, lai mēs varam iegūt ātrāku rīcību noteikšanai ar mazāk nevienlīdzību
pasaulē. Allah ir pilnvarota un ieteica mums veidot mieru un vienlīdzību, un viņš mums ir devis
iespēju sadarboties ar viņu šajā ziņā, kā minēts šādus pantus:
Un [pieminēt, O Muhammad], kad jūsu kungs teica eņģeļi, "patiešām, man būs uz zemes vicekaralis
[111]."
(Korāns: 2/30)

Un Allah ir privileģēts daži no jums pār citiem nodrošināšanā. Bet tiem, kas bija privileģēts būtu nevar
nodot to sniegšanu tiem, kuru rokās tiesības piemīt, lai tie būtu vienāds ar viņiem tajā. Tad tas ir Allah
viņi noraida favor?

(Korāns: 16/71)
Treškārt, ko gavēt mēs labāk izprastu kā tikai mēs esam novērtēt Allah labu. Kad mēs varētu ēst
neatkarīgi, mēs vēlamies, un kad mēs varat dzert, ko mēs gribam, pārtikas un ūdens kļūst ļoti parasti
mums, un mēs nevar novērtēt to nozīmi. Bet, kad mēs ēdam un dzeram Ramadan vakaros pēc
daytimes, kurā mēs ne ēd, ne dzer visu, pašu pārtikas un pašā ūdens garša daudz labāk nekā citas
reizes. Arī dienās, kad mēs ātri, mēs jūtamies kā mēs nekad nav bijušas arī citās reizes, ja mēs
nevarējām ēst vai dzert, uz dažām dienām, mēs būtu veselības problēmas, vai varbūt mēs die. Pēc
badošanās, mēs pieredzi kā liels noteikumus un dod priekšroku Allah ir.
Tāpat mēs redzam, dzirdam, mēs elpojam, bet mēs parasti nejūtas attiecīgi cik svarīgi tie ir un mēs
pietiekami neapzinās tās dod priekšroku mūsu Kungu. Tomēr, ja mēs varētu nevar elpot dažas
minūtes, mēs dotu visas mūsu bagātības elpot. Tāpēc, badošanās, mēs varam veikt šādu analoģiju un
mums var saprast, un mēs varam justies kā tikai mēs esam novērtēt labu Allah, un cik grūti mums ir
jāmēģina viņam pateikties.
Un šīs domas un jūtas nākt kopā ar uzslavām un paldies par Allāhu īpašu papildu lūgšanām mēneša
ramadāna; Tātad musulmaņu Allah mīlestības un labestības jūtas sasniedz savu augstāko līmeni
Ramadan.
Ramadan, cilvēki parasti pusdienot kopā ar draugiem, kaimiņiem, radiem. Gada beigās Ramadan, ir
darīts draudzes svētki lūgšanām un cilvēku apmeklē otru svētku dienās. Nabadzīgajiem parasti tiek
piedāvāta labdarības Ramadan. Tātad, pateicības jūtas reizina šādā veidā. Tādēļ, badošanās ražo
daudz lielu personisko un sociālo pozitīvas sekas arī.
Kad mēs ātri, mūsu ķermeņa pārtraukumu notiek laikposmā, kas ir noderīga veselībai.
5.2.5

SVĒTCEĻOJUMS

Un [pieminēt, O Muhammad]
Kad mēs paredzētas Abraham House, vietnes
[saka]
Neko nevar saistīt ar mani
Un tiem, kas staigā tā attīra My House
Un tie, kas iestājas [lūgšanā]
Un tie, kuri priekšgala un nogurdināt
Un sludināt cilvēkiem svētceļojums;
Viņi nāk pie jums kājām un uz katru liesās kamielis;
Viņi nāks no katru tālu iet
Ka tie var liecinieks priekšrocības sev

Un pieminēt Allah vārdu zināmās dienās vairāk liellopu, ko viņš ir sniedzis viņiem.
Tātad no tiem ēst un barības nelaimīgs, un nabadzīgajiem.
(Korāns: 22 / 26-28)
Islam piekto pīlārs ir svētceļojums. Veikt svētceļojumu vismaz reizi mūžā ir musulmaņu, kas ir līdzekļi.
Svētceļojums sastāvā apmeklēt svēto mošeju Meku/Saūda Arābijas un dažas lūgšanām [112] , un tās
apkārtnē noteiktās vietās.
Meku, ir atgādinājumi, kas atgādina mums par ciešas attiecības starp Allāhu un dažus no saviem
kalpiem. Piemiņu no šīs attiecības ir ļoti noderīga, lai uzlabotu mūsu apziņu par Allah.
Daudzi no atgādinājumiem tur atgādina mums pravietis Abraham (miera be upon him) un viņa
ģimene.
Pravietis Abraham (miera be upon him) dzīvoja pirms tūkstošiem gadu. Viņš bija devis pienākums
deklarēt Allah galvenokārt pagānu valsts vienotību. Un viņš savu pienākumu, lai viņa valsts valdnieki
nolēma nogalināt viņu ar throwing viņa milzīgs ugunsgrēks, lai sodītu viņu un pasniegsim savu
iespējamo sekotāju. Abraham (miera be upon him) nemainīja savu ceļu, viņš nebija ne apspriest kaut
ko ar Allah, ne ar tiem, kas gribēja nogalināt viņu, un viņš uzticējās Allah. Valdnieki dibināta kaķene,
un tos sadedzina milzīgs ugunsgrēks un viņi uzmeta viņam to. Ar labu Allah, uguns pārvērtās baseins.
Un pravietis Abraham (miera be upon him) tika saglabāta. Šis ļoti katapulta un šo ļoti baseins atrodas
Šanliurfas/Premier un atveriet apmeklēt.
Vēlāk viņš devās ar savu sievu un savu mazo dēlu uz Meku, kur neviens dzīvo tajā laikā. Tur nebija
jebkurā ūdens avots. Viņi gāja tur un viņš bija atstāt to tur. Viņš supplicated Allah aizstāvēt savu
ģimeni. Un viņa sieva iesniedza Allahu un palika tur kopā ar savu bērnu. Abraham (miera be upon him)
pa kreisi, un viņa palika divatā ar savu bērnu. Viņi bija visu pilnībā uzticējās Allah. Bet viņa devās šeit
un tur dabūt ūdeni. Pēc tam kad viņa nonāca pie bērna, viņa saprata, ka no smiltīm pie viņas dēlu
Ismaēlu (miera be upon him) parādījās ūdens. Ka ūdens bija atlīdzība par viņu uzticību Allah un
atbilde uz to vaimanas; un ka ūdens tiek izsniegts šodien pārbagāti miljoniem svētceļnieku.
Svētceļnieku savā mītnes valstī, kā arī dot ūdeni.
Vēlāk, Abraham (miera be upon him) atsūtīts atpakaļ uz Meku nodibināja Kaba, Svētā mošeja Meku,
kopā ar savu dēlu Ismaēlu (miera be upon him). Ka mošeja ir centrālā vieta islāmu. Katru musulmaņu
pasaulē, veicot ikdienas lūgšanas saskaras šī mošeja; viens no iemesliem, kādēļ šī centrālā vieta ir
sekmēt lūgšanas kārtībai. Allah nav ierobežots ar telpu vai vietu kā metafora šiem dzejā:
Un Allah pieder austrumiem un rietumiem. Tātad kur var savukārt, tur ir Allah seju. Patiešām, Allah ir
visaptveroša un zinot.
(Korāns: 2/115)
Mekā ir daudz citus atgādinājumus, kas atgādina mums par to Abraham uzticību (miera be upon him)
un viņa ģimeni, Allah, un viņa mīlestība un pabalstiem tiem. Mēs redzam tās tīra un sirsnīga attiecības
starp Allah un saviem kalpiem piemērs. Jo tur nebija neviena, kam Abraham (miera be upon him) un
viņa ģimenei būtu parādīt vai pierādīt kaut ko; un nebija neviens, kas nav Allah, no kuriem viņi varētu
lūgt palīdzību.

Un tūkstošiem gadu vēlāk kļuva aizpildīta Meku. Bet šie cilvēki bija parasti polytheists. Un šādā vidē
Prophet Muhammad (Peace be upon him) atdzīvojās A.D. 571 [113]. Un viņam un viņa draugiem mēs
redzam stingru attiecību starp Allāhu un viņa darbinieki daudzos aspektos piemērs. Katrā vietā mēs
apmeklējam laikā svētceļojums ir lietas, kas jāatceras, šajā sakarā.
Prophet Muhammad (Peace be upon him) dzimis vidē grūti apstākļi. Viņš bija zaudējis tēvu, pat pirms
viņš ir dzimis, un viņš zaudējis savu māti, kad viņš bija 6 gadus vecs. Viņš negāja uz jebkuru skolu; viņš
zināja, ka ne rakstiski, ne lasīt. Bet viņš bija ļoti augstas morāles cilvēks. Pat pirms messengership
atnāca, viņš bija nicknamed kā uzticama.
Četrdesmit gadu vecumā, viņš saņēma pirmo atklājumiem no Allah caur atklāsmi Angel Gabriel
(miera be upon him), kalnu alā. Šokējoši ietekmi pirmo atklājumiem viņš devās mājās trīcēja un sajūta
ļoti auksts. Viņš teica, lai viņa sieva "uz mani, uz mani!" un viņa sievu uz viņu. Viņš teica savai sievai,
ka viņš baidās. Viņa atbildēja: "Allah būs nekad nav kauns jums. Uzturēt labas attiecības ar radiem un
paziņām; tu esi vājš; slogs jums palīdzēt nabadzīgajiem un trūcīgajiem; jūs izklaidēt viesus un paciest
grūtības patiesumu ceļš".
Kad pirmā atklāsme ietekme bija beidzies, viņš teica, kas notika. Un viņa sieva paņēma uz kristiešu
zinoša persona. Viņš stāstīja par to, kas noticis. Christian personas teica, ka šī ir pats Gars, kas bija
Mozus (miera be upon him), un viņš gribētu dzīvot līdz laikam, kad viņa cilvēki varētu izrādīties viņam.
Prophet Muhammad (Peace be upon him) jautāja, vai viņa cilvēki varētu izrādīties viņam. Viņš teica,
jā, un ka ikviens, kas nāca ar to, ko viņš rada kaut ko līdzīgu bija izturējusies ar nepatiku; un, ja viņš
būtu dzīvs, līdz šīs dienas, tad ka atbalsta viņu stingri.
Patiešām, tas bija milzīgs uzdevums. Iedomājieties, 1400 gadiem, tuksneša vidū, cilvēki pielūdz elkus,
ja nav efektīvu likuma, nav drošu tiesībaizsardzību. Un atvērtu un mēģiniet izplatīt ziņu, kas ir pilnīgi
pret pārliecību, uzvedību, ekonomisko kārtību un jūsu Kopienas politikā. Tas ir gandrīz vienāds ar
pašnāvību. Tomēr, Allah bija teicis, ka viņš varētu pasargāt viņu no cilvēces. Un patiešām, mēs
redzam, ka, lai gan pravieša Muhameda (miera be upon him) bija vājākā un visgrūtāk Islam posmā
nodokli, viņš nomira dabiskā nāvē. Bet, piemēram, daži no šiem līderiem pēc pravieša Muhameda
(miera be upon him) tika nogalināti.
Atklājumiem viņš bija jāveic deklarēt Allah vienotību visai cilvēcei.
Disbelievers bija vienalga daudz no paša sākuma. Bet panti ir ļoti stipri, viņi bija norādot, ka dievi, kas
viņa cilvēki pielūdz nevarējām redzēt, dzirdēt, lai izveidotu, sakara ar kādas labas vai sliktas. Bet
politiku, noteikumiem, laikā ekonomika balstījās uz politeisms.
Tad, Meku vadītāji sāka meklēt veidus, kā viņu apturēt. Viņi piedāvāja viņam naudu, viņi piedāvāja
viņam precēties viņam ar šo laiku skaistākajām sievietēm un viņi piedāvāja viņam kādu vadību par
mainīšanu vai apstāšanās atklāsme deklarāciju. Bet Prophet Muhammad (Peace be upon him) teica,
ka viņš nevarēja mainīt, vai pārtraukt piegādāt ziņojumu, kā viņš uzskatīja, ka tas bija no Allah.
Pēc tam, viņa Kopienai un citiem disbelievers vadītāji sāka izmantot spēku, lai apturētu pravieša
Muhameda (miera be upon him) un viņa draugiem. Viņi spīdzināti, boikotēja, viņi apvainoja viņi
nogalināja, un viņi, neatkarīgi no tās varētu pārtraukt islāmu.

Posmā, Allah ļāva emigrēt no Meku Medina, kas ir gandrīz 500 km attālumā no Meku pilsēta
musulmaņiem. Lielākā daļa musulmaņu emigrēja, un pēc tam pārliecinoties, ka tie bija emigrējuši
droši pravieša Muhameda (miera be upon him) arī emigrēja ar vienu no saviem draugiem. Iedomāties,
ka viņi abi ceļoja pa tuksnesi 1400 gadiem, aiz tiem cilvēkiem, kas ļoti vēlas nogalināt tos. Lielas
atlīdzības tika piedāvāts tas, kurš varētu dot viņam miris vai dzīvs. Bet katru reizi, kad viņi taisījās viņu
nogalināt, viņš tika saglabāts brīnumainā kārtā, saskaņā ar Allah garantiju.
Medina arī ticīgie uzbruka disbelievers daudzas reizes. Bet islams tur auga ar ātrumu. Starp tiem, kas
pieņēma islāmu bija daudzi ebreji un kristieši, kas paredzēts svarīgs messenger nāk no reģiona, un kas
redzēja viņa messengership pazīmes, kā liecina pravieša Muhameda (miera be upon him) un daudz
brīnumu. Dažus gadus vēlāk, musulmaņu skaita ziņā pārspēja disbelievers Meku un musulmaņu
pravieša Muhameda vadībā iekaroja Meku (miera be upon him), bez saskaras nekādas pretestības, kā
tur ir liela atšķirība starp to pilnvaras. Un pravietis Muhameds (miera be upon him) piedeva
disbelievers, kas spīdzināja, apvainots, mēģināja nogalināt viņam un viņa draugiem, un kas iebruka to
īpašības.
Islam izplatīties ātri un pravieša Muhameda (miera be upon him) un viņa draugi bija augsta vārds
vēsturē un Tagadnē. Viņi uzticējās Allah un viņi ieguva lielākajiem panākumiem, tāpat kā Abraham
(miera be upon him).
Tāpēc svētceļojums, mēs redzam visiem atgādinājumi tiem, kā arī.
Viens no visvairāk interesantas lietas par svētceļojumu ir Arafats uzturēšanos. Gandrīz 25 km
attālumā no Mekā ir vieta, ko sauc Arafata. Tas ir neaizņemtas tuksnesī bez jebkādu ēku. Tiek
uzskatīts, ka šī vieta ir tā vieta, kur Adam and Eve (Peace be upon tiem) tikās pirmo reizi, uz šīs zemes.
Tagad, katru gadu par dažu dienu 4 vai 5 miljoni cilvēku sanākt kopā šajā vietā; melnā, baltā, slikts,
bagāts, veco, jauni...; visa veida cilvēki.
Padomājiet par to, grand-grand-gala... ļoti pirmais vīrietis un sieviete, sapulces, kur satiku pirmo
vecākiem bērniem. Un tur ir grūti atšķirt bagāts no nabadzīgajiem; no darba ņēmēja boss... Katrs
cilvēks nēsā balti dvieļi, katra sieviete valkā vienkāršās drēbēs, visi paliek zem vienkāršas teltis. Nav
nekas pat tuvu šo notikumu šajā pasaulē kā piemēru cilvēku brālība un māsu radniecība.
Galvenokārt svētceļojumu atstāj neaizmirstamu un nesaskaņotās iespaidus un izjūtas svētceļnieks,
par pārējo savu dzīvi. Saskaņā ar manu pieredzi, kas nekur citur var justies, cilvēku brālība un māsu
radniecība, kā svētceļojumu.
Tāpēc iepriekš, mums ir apkopoti pieciem pīlāriem islāmu: liecība, ikdienas lūgšanu, regulāri
labdarības, badošanās, svētceļojums.
6

LĪDZEKĻI PRET PANĀKUMIEM

Persona, kas ir uzmanīgi un pateicīgs meklēs avots miljardu dod priekšroku devis mums un to
iemesliem [114]. Tad viņš būs atrast cilvēkus, kas aicināt veidotājam un viņa žēlastību, proti kurjeriem
Allah, Abraham, Moses, Jēzus Kristus, Muhammad... (Peace be upon tiem). Un viņš būs uzklausīt
savus ziņojumus. Šādu dzejā ir daži ticīgie attiecīgie paziņojumi:
"Mūsu kungs, tik tiešām mēs esam dzirdējuši [saka], zvanot uz ticību, zvanītājs

"Ticu jūsu kungs", un mums ir uzskats.
Mūsu kungs, tik piedod mums mūsu grēkus un noņemt no mums mūsu ļaundarībām un rada mums
mirt ar taisnu."
(Korāns: 3/193)
Un tad viņš būs "izvēle" sekot kurjeriem, vai ne. Tādējādi viņš var ievadīt ceļu uz islāmu un uzskata, ka
pamatinformāciju par patiesību. Līdz ar ieteikumiem, Allah, viņš būs nepieciešams darīt labus darbus,
tāpēc, ka viņš var uzlabot tālāk par vērtības, kuras pieprasa Allah. Jo vairāk viņš uzlabo šīs vērtības
vairāk viņš jutīsies tuvumu gandrīz vai Allah, vairāk Allah būs apmierināts ar viņu; un Allah būs viņu
iepriecināja viņa dod priekšroku viņš sagatavoja viņa taisns kalpi. Tāpēc viņš būs sasniegt patiesu un
pastāvīgu gandarījumu šajā pasaulē un turpmāk.
Tātad, lai pārietu uz šo mērķi, ir nepieciešams, lai rūpētos par šīs vērtības, ticēt viņa kungu un
patiesību un darīt labus darbus. Visi no tiem, tiek uzskatītas par jēdziens "kalpo Allah" minēti šādi
panti:
Jūs (viens pats) mēs apkalpojam; Jums (viens pats), mēs lūgt palīdzību.
(Korāns: 1/5)

Un to nevar izveidot jinn un cilvēcei, izņemot kalpot mani.
(Korāns: 51/56)
Un sakarā ar šo vienu var sasniegt dievišķo mīlestību, kā minēts šādu dzejā:
Tiem, kas uzskata, un darīt labus darbus,
Par tiem Beneficent būs noteikti celt par mīlestību.
(Korāns: 19/96)
Un, lai sasniegtu šos, nepieciešams veselīgu loģiku, stipru raksturu, Allah, neatlaidība, lai pavadīt
vajadzīgos pasākumus palīdzības mūsu spējas kā redzēdama un dzirdēdama, acīmredzami fakti, mēs
novērojam, ziņas mūsu radītājs un mūsu tīra sākotnējo kodu. Tie tiks izskaidrots turpmāk.
Neizmantojot šo zināmā mērā viens nevar būt veiksmīga. Mums ir zināt tos, lai mēs var noteikt, vai
mēs no tām labumu efektīvi. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Allah ir atsauce uz šo daudzi panti,
Korāns.
6.1

LOĢIKA

(O Muhammad), teiksim,
"Tas ir mans ceļš. Es un mani sekotāji uzaicināt Allah ar pienācīgu izpratni.
Allah ir visvairāk slavens.
Un es neesmu no tiem, kas citiem saistīt ar viņu."

(Korāns: 12/108)
Allah būs spēcīga loģika. Tomēr, loģika ir noteikta kvalifikācija iespaidā. Spēcīga loģika prasa, būdams
brīvs no aizspriedumiem, tā prasa labas zināšanas skaņas raksturs, centienus argumentāciju, rūpīga
novērošana un rūpējas par patiesību. Lūk, daži piemēri no Korāns, kur Allah ir atsauce uz kādu no
šiem elementiem:
[Tas] ir atklāsme no Beneficent, žēlsirdīgs.
Kuru vārsmas detalizēti grāmatu arābu Korāns par cilvēkiem, kas zina,
Kā giver labas vēstis un warner; bet lielākā daļa no tām novērsties, tāpēc viņi nevar dzirdēt.
Un viņi saka, "segumi, no kuriem jūs uzaicināt mūs, un mūsu ausīs kurlums, un starp mums un jums ir
nodalījums, kas ir mūsu sirdis, lai strādāt; patiešām, mēs darba."
(Korāns: 41/2-5)

Augstprātīgi vadītāji no viņa tauta jautāja apspiesto starp tiem, kas ir uzskats: "Vai jūs tiešām ticat
Saleh ir Messenger no viņa kungs" Viņi atbildēja: "Mēs patiešām ticam atklāsme, ar kuru viņš ir
sūtījis."
Tiem, kuri bija augstprātīgi atbildēja: "Noteikti mēs esam disbelievers, tas, ko jūs uzskatāt."
(Korāns: 75/7-76)

Vai viņš [nav labākais], kas reaģē uz izmisuma vienu, kad viņš aicina viņu un noņem ļauno un liek jums
zemes mantinieki? Ir ar Allah dievība? Maz tie atspoguļo!
(Korāns: 27/62)
Citur šī grāmata, mums paskaidroja veids un pamatojumu, saskaņā ar Korāna piemēri.
6.2

SKAŅU RAKSTURS

Dienā, kad būs ne labumu, [kāds] bagātību vai bērniem,
Izņemot viņu, kas nāk no tīras sirds, Allah
(Korāns: 26/88-89)

Un patiešām, (O Muhammad) jums ir liels morāls raksturs.
(Korāns: 68/4)

Tur noteikti ir bijis jums Allah Messenger lielisks modelis ikvienam, kuru cerība ir Allah un pēdējā
dienā un kuri bieži atceras Allah.
(Korāns: 33: 21)
Katrai personai būs izvēle attiecībā uz ticību. Šī izvēle arī atspoguļo katra cilvēka personības:
Šajā pasaulē ir projektēts tā, ka viens nav spiesti ticēt vai neticēt. Kā mēs redzam šādus pantus,
neredzēts ticība ir nepieciešama:
Šī ir grāmata, par kuru nav šaubu, taisns, vadlīnijas
Kas tic neredzēts, izveido lūgšanu un no tiem, ko esam nodrošinājuši tērēt
(Korāns: 2/2-3)
Kā mēs redzam šādu dzejā, bija Allāha gribas, viņš varētu kļūt ikvienam tikai viena viendabīga
Kopienas dalībvalsts:
Allāha gribas, viņš būtu bijis jums viena tauta [vieno reliģijas], bet [nodomājis] lai pārbaudītu jums to,
ko viņš ir devis jums; Tātad rase [visiem, kas ir] labs. Allah ir jūsu atgriešanās visu kopā, un viņš
informēs jūs par, kuru izmantojāt, lai atšķiras.
(Korāns: 5/48)
Bet mūsu vidē ar redzamo un neredzēts un mūsu nespēju aptvert un redzēt neredzēts ļauj katram
veidot savu ticību vai neticība viņa raksturs un vērtības kopā ar savu loģiku. Šādā veidā mēs objektīvi
ir lika tikai ar PVO un kas mēs esam, bez piespiedu. Piemēram, pateicība nav harmonijā ar to, kas gūst
labumu no visiem dod priekšroku, Visumu un tad nav domāšanu par to, kur tas viss nāk no. Un
persona, kas tiešām rūpējas par pateicība būs grūtības nav pateikties par šo labvēlību. Un ja viņš nav,
Paldies, viņš iespējams justies nelaimīgs [115]. Tātad mūsu loģikas ir dabiski saskaņā ar spiedienu no
mūsu personības [116] .
Tādēļ islāms, brīvību izvēlēties savu pārliecību ir ļoti būtiska. Ir skaidras atsauces uz šo šādus pantus:
Reliģija ir bez piespiešanas.
Brasla kļuvis skaidrs no nepareizas.
Lai tas, kurš noraida ļauno un tic Allah ir satvert visvairāk uzticama tureklis nepārtraukdama tajā.
Un Allah ir dzirdes un zinot.
(Korāns: 2/256)

Patiešām, mēs aizveda uz citu, viņš ir pateicīgs vai viņš nepateicīgs.
(Korāns: 76/3)

Un saka: "patiesība ir no Kunga, tātad kurš testamentu ļaut viņam ticēt; un kurš testamentu ļaut
viņam neticēt.
(Korāns: 18/29)

Teiksim, "O cilvēcei, patiesība ir nākt pie jums no jūsu kungs, tā kurš vadās tikai vadīta [labu] viņa
dvēsele, un tas, kurš iet apmaldīties tikai iet apmaldīties [pārkāpumu] pret to. Un es neesmu pār jums
vadītājs."
(Korāns: 10/108)
Daudzos gadījumos disbeliever nespēju ticēt, ka pat tad, ja viņš ieraudzīja acīmredzamo brīnumiem;
ja vien viņš ir spiests domāt. Bet, ja viens ir spiesta domāt, tas būtu īsta ticība ne patiesi atzīt
patiesību. Vēlreiz iepriekš arī liecina, ka pat tad, ja pastāv acīmredzama brīnumus, persona nav
uzskatu, ja viņš nav piemērots viņa personības uzskatu vai pieņemt Allah [117]. Tas norāda šādu
dzejolis:
Un pat tad, ja mums atsūtīja uz tām [ziņojums] ar eņģeļiem un mirušo viņus uzrunāja [par to] un mēs
pulcējās kopā katru [izveidoto] lieta pie viņiem, viņi neuzskata ja vien Allāhs ir būs. Bet lielākā daļa no
tiem [par to], ir nekompetents.
(Korāns: 6/111)
Brīnumi varētu palielināt atbildību par cilvēkiem, vienlaikus neskarot daudz ticību.
6.3

ALLAH PALĪDZĒT

Allah nav pietiekama, lai viņa kalps
(Korāns: 39/36)

"Un mana veiksme nav, bet caur Allah.
Pēc tam es paļauties, un viņam es atgriezties."
(Korāns: 11/88)

Bet Allah ir aizsargs,
Un viņš ir labākais no palīgiem.
(Korāns: 3/150)
Ir svarīgi, lai gan ticīgie, gan disbelievers Allah palīdzēt. Ticīgie vajag tā, ka viņu ticība ir reālā
pārliecība, ka viņi var to paturēt, tas var būt pieņemami Allah, un ka viņi var darīt labus darbus, kas ir

pieņemamas, Allah. Un disbelievers nepieciešams tāpēc, ka viņi var vadīties Islam ceļu. Un lai izsaukt
palīdzību Allah, viņi abi ir noteiktas universālas un dievišķo vērtības, ko pieprasa Allah.
Kā mēs redzam šādu dzejā, labie darbi palīdz mums atsaukties Allāha varā:
Patiešām, Allah žēlsirdība ir gandrīz labi darītāji.
(Korāns: 7/56)
Kā cilvēks mūsu mērķi un atbildība ir liela. Bet mums ir trūkumi. Piemēram, mūsu zināšanas ir
ierobežotas: viens var zināt kaut ko vairākus gadu desmitus, noteiktā veidā un tad uzskata, ka
nepārprotami nepareizi. Tad kā mēs varam cerēt, ir veiksmīgs, ticības un labus darbus? No otras
puses, kāds mēs par Allah, mēs nevar apmaksāt viņa dod priekšroku, kas ir pārāk daudz un pārāk liels.
Tomēr grūti, mēs cenšamies darīt visu iespējamo, mums var kļūdīties, un tur ir vienmēr risks ir
neveiksmīga un sekas ir liels. Tāpēc mums ir labi pārvaldītu risku. Kā mums tas izdodas?
Ticēt Allah, lūgt viņa palīdzību un ievērot viņa vadlīnijas žēlsirdība ir būtisks veids, kā veiksmīgi
pārliecība un labus darbus, un lai pārvaldītu risku, kas minēts iepriekš. Ar viņa palīdzību mūsu labos
nodomus un sirsnība Allah var uzlabot, un varētu būt pieņemami.
Allah māca mums šādu dzejā ir galvenais šķērslis, kas var neļaut mums lūdz viņa palīdzību ir mūsu
augstprātību un ka mums ir pazemība, tāpēc, ka mēs attiecīgi varam lūgt viņa palīdzību:
Un meklēt palīdzību, ar pacietību un lūgšanu, un tik tiešām, tas ir grūti, izņemot pazemīgi pakļāvīgi
[Allah].
(Korāns: 2/45)
Sākumā Korāns ir nodaļa, ko sauc par "Atvēršanu". Šajā nodaļā ir dota mums, Allah īpašu lūgšanu.
Vidū šajā nodaļā ir šis dzejolis:
"Jūs mums kalpot, un jūs mums lūgt palīdzību."
(Korāns: 1/5)
Šajā nodaļā, un tādēļ šis dzejolis ir būt skaitīja daudz reižu katru dienu ar musulmaņiem, pat ar
visvairāk zinoši. Tāpēc ir ļoti svarīgi lūgt palīdzību no Allah mūsu dzīves laikā.
Kad pravieša Muhameda (miera be upon him) pastāstīja, ka viņa draugi, kas ne vienu vien darbus
kādreiz būs viņam ievadiet paradīze. Viņi teica: "Nav pat jums, O Messenger Allah?" Viņš teica: "Nē,
pat ne man, ja vien Allāhs man dušas ar viņa žēlastību. Tāpēc Centieties būt tuvu pilnībai. Un neviens
vēlas par nāvi; viņš ir vai nu dara labu darbus, tāpēc viņš būs darīt vairāk par to, vai viņš dara
nepareizi, tāpēc viņš var nožēlot. " [118]
Lūdz Allah palīdzību ir ļoti raksturīga mums, tas ir ļoti dabiski, un tas ir ļoti loģiski. Pieņemsim, ka jums
ir bloķēta vietā, kur ir ne pārtikas, ne dzert, ne gaismas. Jums nepieciešams izkļūt steidzami, taču
nezināt, vai tur ir kāds ārpus. Tātad, pat tad, ja jūs nezināt, vai tur ir kāds ārpus, jums ir nepieciešama
palīdzība.
Tātad, jebkurā gadījumā mums ir jālūdz palīdzība no patiesības ir veiksmīga.

Un kā teica šādus dzejā, Allah ir tuvumā; un viņš sola reaģēt uz mūsu sirsnīgs vaimanas:
Un, kad mani kalpi lūgt jums (O Muhammad), par mani,
Patiešām es esmu tuvumā.
Es atbildēt uz supplicant piesaukšana, kad viņš aicina mani. Tāpēc ļaujiet viņiem atbildēt uz mani (,
paklausība) un tici man, ka viņi var [pamatoti] vadīta.
(Korāns: 2/186)
Tādēļ Allah pieņemšanu un palīdzēt ir svarīgi panākumi prasības. Tie ir tuvu tiem, kas ir zināmā mērā
sirsnība, pazemība, pateicība un citu pozitīvu kvalifikāciju, kas minēti Korāns. Tomēr viņi nevar
sasniegt, kā tie, kas nav iemesls, kāpēc daži cilvēki vai cilvēki, kuri kontrolē savu īstermiņa vēlmēm, kā
aprakstīts šādi:
Un tas nav dvēsele domāt, izņemot ar atļauju no Allah, un viņš būs vieta defilement pēc tiem, kas
neizmantos iemesls.
(Korāns: 10/100)

Bet tiem, kas [labprātīgi] atveriet savas krūtis un neticība, tām ir sašutums no Allah, un viņiem ir liels
sods;
Tas ir tāpēc, ka viņi dod priekšroku pasaulīgās dzīves gaitā turpmāk un ka Allāham nevar vadīt neticīgi
cilvēki.
(Korāns: 16/106-107)
Kamēr cilvēks ir iespaidā viņa īstermiņa vēlmēm, un nekad lūdz palīdzību Allah, patiesību sakot, tas
nav iespējams, priekšrocības zīmes, nedz brīdinājumi. Tas ir tāpēc, ka ticība ir ne tikai jautājums par
loģiku, bet arī jautājums par taisnīgumu, pateicība, rūpību, redzes... Tur ir atsauce uz šo faktu ar
šādiem pantiem:
Zīmes un brīdinājumi negūst labumu tiem cilvēkiem, kas netic.
(Korāns: 10/101)

O cilvēcei, jūsu netaisnību ir tikai pret sevi, [tiek tikai] pasaulīgās dzīves prieku.
Tad mums ir jūsu atgriešanās,
Un mēs informēsim jūs par to, ko esat pieradis veikt.
(Korāns: 10/23)

Neviens vajadzētu zaudēt cerību no Allah, kā visi grēki un kļūdas. Neviens vajadzētu būt daži pret
negatīvās lietas, kas var nākt no viņa. Musulmaņu jāpieņem middle way, tāpēc, ka rezultāts var būt
pozitīva. Tur ir atsauce uz šiem faktiem, šādi panti:
"Protams, neviens despairs atbrīvojumu no Allah, izņemot neticīgi cilvēki."
(Korāns: 12/87)

Tad viņi jūtas pasargāti no Allah plānu? Bet neviens jūtas pasargāti no Allah plānu izņemot zaudēt
cilvēkus.
(Korāns: 7/99)
Tāpēc ikvienam ir jābūt valsts lūdz viņa palīdzību.
6.4

MŪSU CENTIENUS & NEATLAIDĪBA

Mums ir atteikties no priekiem īstermiņa un zema līmeņa mērķus un vēlmes pēc likumīgu līmeņos, lai
sasniegtu pastāvīgu pilnu gandarījumu un augsta līmeņa un ilgi ilgtermiņa mērķus. Musulmaņu ir
mosties, kad tas ir vēl tumšs, nevis guļ, lai būtu kopā ar savu kungu. Viņš ir atdot daļu savu naudu
trūkumcietējiem tāpēc, ka viņš var iegūt Allah prieku. Viņš ir atturēties no alkoholu, lai viņš var
paklausīt Allah un viņš var saglabāt savu veselību. Tomēr īstermiņā prieku un sāpes iet un lielāks
ilgtermiņa mērķiem tiks panākta vienošanās, ja mēs esam pietiekami stipri. Šajā nolūkā mums ir
nepieciešams veltīt pūles un šādā veidā mēs var uzlabot sevi attiecībā uz kvalifikāciju, kas mīl Allah.
Turpināt šo ceļu mums pacietību un neatlaidību, jo dažreiz konfliktu starp īstermiņa un ilgtermiņa
noteikumiem var ievainot īstermiņā. Tas ir minēts šādu dzejā:
Un neatlaidīgam [119] , jo patiešām, Allah neļauj zaudēt atlīdzību par tiem, kuri to dara labi.
(Korāns: 11/115)
Labā ziņa ir tā, ka cilvēkiem tiek prasīta tikai veltīt centienus, ka viņi spēj. Allah Korāns saka:
Allah neietur dvēsele ārpus savas spējas.
(Korāns: 2/286)
Tā, piemēram, kamēr kāds nav pietiekami daudz naudas, lai dotos uz ceļojumu, tas nav grēks, viņam
nav pat iet svētceļojumā. Tātad, cilvēkiem ir arguments pret Allah prasībām viņi to nedara, lai gan
viņiem ir bijusi iespēja darīt.
Un neatkarīgi no cilvēkiem darīt saskaņā ar Allah ir beidzot noderīga tiem. Allah saka šādi:
Allah vēlas jūs viegli un nav paredzējis jums grūtības.
(Korāns: 2/185)
No otras puses, mūsu centieni ir patiesi. Mūsu centieniem jābūt ar mērķi iegūt prieku Allah, nevar
parādīt citiem. Šādus pantus Allah stāsta mums šo faktu:

Lai bēdas tiem, kas lūgšanas, [bet] kas ir neuzmanīgs savu lūgšanu;
Tiem, kas liecina, un atteikties palīdzēt trūkumcietējiem.
(Korāns: 107/4-7)

Patiešām, liekuļi būs zemākais galējā uguns un nekad jūs atradīsiet tos palīgs.
(Korāns: 4/145)

Teiksim,
"Protams, mana lūgšana, mans upuris, manu dzīvi un manu mirst rituāliem esi par Allāhu, Lord no
pasaules."
(Korāns: 6/162)
6.5

CITAS FAKULTĀTES

No otras puses, Allah ir devusi mums dažu fakultāšu, kā redzēt, dzirdes, izpratne, zinot, domāšana,
atceroties, mācīšanās un tā tālāk. Visi šie palīdz pieņemt labākus lēmumus. Mums ir likts uz labu
izmantošanu šīs pilnvaras, ka Allāhs ir uzticējis mums. Piemēram, ja mēs apskatīt dod priekšroku
Allah miljardiem, bet nedomāju, ka par to avotu, tad mums var lieki mūsu redzēt un domāšanas
spējas.
6.6

ACĪMREDZAMI FAKTI

Daudzas pazīmes, kas debesis un zemi, kas viņiem garām; vēl viņi nepievērš uzmanību viņiem!
(Korāns: 12/105)

[Tas tiks teikts], "lasīt jūsu ieraksts. Pietiekami ir sevi pret šo dienu kā grāmatvedis jums."
(Korāns: 17/14)

Un viņš ir iemesti zemes stingri noteikts kalni, nedrīkstam to shift ar jums un upēs un ceļu, ka jums
var vadīties, [kas] un orientieriem.
Un zvaigznes, viņi [arī] vadīta.
(Korāns: 16/15-16)

Šajā dienā Allah būs jāmaksā atpakaļ uz tiem pilnībā to tikai atlīdzība, un viņi zina to, ka Allāhs ir
acīmredzama patiesība.
(Korāns: 24/25)

Tāpēc paļauties uz Allah;
Protams, jūs esat pēc acīmredzama patiesība.
(Korāns: 27/79)
Arī Allah ir izveidojusi acīmredzami fakti, kas ļauj mums zināt, kas ir labs un kas ir nepareizi.
Piemēram skolās mēs pētījums dažādu zinātņu, lai gūtu labumu no faktiem. Piemēram, aplūkojot
zvaigznes mēs varam uzzināt virzienu, kur mums ir nepieciešams turpināt.
Turklāt Allah precizēja viņa ziņojumos dažas acīmredzami fakti attiecībā uz sistēmu, kurā mēs esam.
Starp tām pastāv dažas acīmredzami fakti, ka visi piekrīt. Piemēram, ugunsgrēka vai vietu, kā ellē nav
vēlams, lai cilvēks.
Šajā pasaulē ir arī fakti, kas, šķiet, nav skaidrs visiem visu laiku. Piemēram, faktus mūsu apkārtnē, kas
parāda mums dod priekšroku mūsu Creator var būt skaidrs, daži, un nav tik acīmredzams, vai pat
acīmredzami nepareizi citiem. Atšķirību cēlonis var būt, ka cilvēki, dažos gadījumos mums ir
nepilnības mūsu lēmumu pieņemšanas procesus, vai dažos gadījumos mēs var būt bloķēts mūsu
lēmumu pieņemšanas procesus dēļ mūsu īstermiņa vēlmēm.
Tomēr pēc tam, kad visi saskaras sekas Allah turpmāk acīmredzamas pazīmes, to var saprast, ka viņi
bija skaidrs visiem visu laiku. Būs jāsaprot, kā paskaidrots šādu dzejā, ka Allāhs nav spēlē spēli; Tomēr
tiem, kuri noraidīja tos nevarēja redzēt dažu iemeslu dēļ:
Un mums nav izveidojis heavens un zemes un ka starp tiem spēlē.
(Korāns: 44/38)
Tas ir secinājums par ticīgais. Tomēr disbelievers būs pat sajaukt, kamēr viņi liecināt patiesību, kas
turpmāk kā Korāns teica:
Un tas, kurš ir akls [dzīvi] būs akls turpmāk un vairāk apmaldīties veidā.
(Korāns: 17/72)
6.7

ZIŅOJUMI NO RADĪTĀJS

Un viņi saka, "slavēt Allah, kas mums ir jāvadās, lai un mēs varētu nekad ir vadījusies ja Allah bija
jāvadās ne mums. Noteikti mūsu Kunga kurjeriem bija ieradušies ar patiesību."
(Korāns: 7/43)

Ziņojumus, kuros ir zināšanu, mērķu, pamatnostādnes, atgādinājumi, mums ir nāk pie mums no mūsu
radītājs. Tie ir svarīgi, lai mūsu panākumiem. Tāpēc ir svarīgi, lasīt, saprast un tos ievērot, lai būtu
veiksmīga.
6.8

MŪSU SĀKOTNĒJĀ KODI

Cilvēks ir atšķirt no citām būtnēm kā akmeņi, augi vai dzīvnieki. Viņš ļāva labi domāt, meklēt un tika
dota īpaša apziņa.
Cilvēks nav apnicis lūgšanas par labu [lietas], bet, ja ļaunums skar viņu, viņš ir bezcerīgi un bez-cerīgi.
(Korāns: 41/49)
Arī katram cilvēkam dziļi ir ticībā Allāham paliekas kā minēts Korāns:
Un [min] jūsu kungs paņēma no Adam bērniem no ļaužu gurnu auglis viņu pēctečiem un lika
apliecināt sevi, [sakot viņiem], "es esmu nav jūsu kungs?" Viņi teica: "Jā, mums ir apliecina." [Šo] lest
jums vajadzētu teikt, augšāmcelšanās dienā "Patiešām, mums bija tas nezina."
(Korāns: 7/172)
Un, kā paskaidrots šādus pantus, kurš attīra dvēseles no mākslīgā piemaisījumu aktivizēs tīra dvēsele
būtība un izdosies:
Un [zvēru] dvēsele un viņš kas proporcionāli to
Un iedvesmoja [ar izpratni par] tās ļaunprātību un savu taisnību,
Viņš ir izdevies, kas attīra
Un viņš nav, kas to instills [ar korupciju].
(Korāns: 91/7-10)
7

SECINĀJUMS

Tātad, ar palīdzību no pazīmēm, kas Korāns mēs secinām, ka islāms ir par:
1.

Ir mīlēja Allah, mūsu radītājs, mūsu Kunga un mīlošs Allah:

VIŅŠ [120] mīl tos, un viņi mīl viņu.
(Korāns: 5/54)
2.

Kuru vadīja Allah:

Ar kuru Allah palīdz tiem, kas īstenotu viņa prieks kā miera un izceļ tos no darknesses gaismā, ar viņa
atļauju un vadītu viņus ar taisnu ceļu.
(Korāns: 5/16)
3.

Argumentācija par Allah pazīmes:

Viņš parāda, viņa pazīmes, kas varētu iemesla dēļ.
(Korāns: 2/73)
4.

Ticēt Allah:

Tic Allah un viņa Messenger un grāmatu, ka viņš nosūtīts uz viņa Messenger un rakstiem, kas nosūtīja
pirms.
(Korāns: 4/136)
5.

Uzticoties Allah:

Ļaujiet Allah ticīgie ticam.
(Korāns: 3 160)
6.

Atceroties Allah &

7.

Pateicās Allah:

Tāpēc atceries mani, es atceros, man pateikties un nebūt nepateicīgs, lai me.
(Korāns: 2/152)
8.

Supplicating Allah:

Proti, "pēc Allah vai zvanu uz Beneficent. Atkarībā no tā [nosaukums] zvanu, viņam pieder labākos
vārdus. "
(Korāns: 17/110)
9.

Lūdz Allah palīdzēt:

Un meklēt palīdzību, ar pacietību un lūgšanu, un tik tiešām, tas ir grūti, izņemot pazemīgi pakļāvīgi
[Allah].
(Korāns: 2/45)
10.

Rūpīgi Allah:

Un esiet uzmanīgi, Allah, kas var gūt panākumus.
(Korāns: 2/189)
11.

Ir patiesi Allah &

12.

Saimniecības ātri Allah:

Izņemot tos, kas nožēlot, labot paši, turiet ātri Allah un ir patiesi viņu reliģijas par Allāhu, tiem būs ar
ticīgie. Un Allah gatavojas dot ticīgie liela atlīdzība.
(Korāns: 4/146)

13.

Kalpo Allah:

Un to nevar izveidot jinn un cilvēcei, izņemot kalpot mani.
(Korāns: 51/56)
14.

Pakļaujas Allāha:

Teikt, "Ievērojiet Allah un kurjers."
(Korāns: 3/32)
15.

Darot labus darbus Allah:

Un darīt labu; patiešām, Allah mīl labi darītāji.
(Korāns: 2/195)
16.

Dzīvo Allah &

17.

Mirst par Allah:

Saka: "Protams, mana lūgšana, mans upuris, manu dzīvi un manu mirst rituāliem esi par Allāhu, Lord
no pasaules."
( Korāns : 6/162)
18.

Iesniedzot Allah:

Kad viņa kungs viņam sacīja: "Iesniegt", viņš teica, "Es esmu iesniedzis kungs no pasaulēm."
(Korāns: 2/131)
19.

Neatlaidīgs caur Allah:

Esiet pacietīgi un jūsu pacietība nav, bet caur Allah.
(Korāns: 16/127)
20.

Neatlaidīgs par Allah:

Un savu kungu būt pacietīgam.
(Korāns: 74/7)
21.

Pieder Allah:

Kas, kad katastrofa, teiksim, "patiešām mēs piederam pie Allah, un patiešām viņam mēs atgriezīsim.
(Korāns: 2/156)
22.

Ar Allah:

Protams, Allah ir ar tiem, kas aizsargs (pret ļaunumu), un tiem, kuri to dara labi.

(Korāns: 16/128)
23.

Vienojoties ar Allah:

Un kurš atbilst to, ko viņš ir covenanted ar Allah, viņš būs dāvināt viņam liela atlīdzība.
(Korāns: 48/10)
24.

Ir taisnība, Allah:

Ja tie atbilst Allah, būtu labāk par viņiem.
(Korāns: 47/21)
25.

Sasniedzot Allah:

Atgriešanās jums (visi) ir Allah.
(Korāns: 5/48)
26.

Patīkami Allah &

27.

Ir apmierināta ar Allah:

Allah ir apmierināts ar viņiem, un viņi ar viņu. Tas ir liels panākums.
(Korāns: 5/119)
28.

Apmierināta ar Allah:

(Taisns dvēsele tā būs teikt:)
"O pilnībā apmierināti dvēseli!
Atgriezties jūsu kungs, well-pleased un patīkami [viņam]
Un ievadiet vidū mani [paštaisns] kalpi
Un pēc tam ievadiet mana paradīze".
(Korāns: 89/27-30)
29.

Allah.
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JAUTĀJUMI & ATBILDES

8.1

VĪRIEŠU UN SIEVIEŠU VIENLĪDZĪGU IN ISLAM?

O cilvēcei, patiešām mums ir veidoti vīrišķā un sievišķā un lika tev, tautu un cilšu, ka jūs zināt viens
otru.
Protams, visvairāk noble no jums aktuāli par Allah ir visvairāk paštaisns no jums.

Patiešām, Allah ir zinot un Acquainted.
(Korāns: 49/13)
Vīriešiem un sievietēm islāmā ir tāds pats statuss. Taisns sieviete var būt augstākas pakāpes Allah
redzeslokā nekā cilvēks, kas nav uzmanīgi, viņa pienākums ir Allah. Šādi panti ir daži piemēri šajā
sakarā:
Patiešām, musulmaņu vīriešu un musulmaņu sievietes, uzskatot, ka vīrieši un uzskatot, ka sievietes,
paklausīgs vīriešiem un paklausīgs sievietes, patiesas vīriešiem un patiesas sievietes, pacienta
vīriešiem un pacienta sievietēm, pazemīgs vīriešiem un pazemīgs sievietēm, labdarības vīriešiem un
labdarības sievietēm, badošanās vīriešiem un badošanās sievietēm, vīriešiem, kas sargā savu vīrietību
un sievietes, kas to izdarītu, un vīri, kas bieži atceras Allah un sievietes, kas darīt viņiem Allah ir
sagatavojusi piedošanu un liela atlīdzība.
(Korāns: 33/35)

Un kungs atbildēja, "nekad man ļaus zaudēt darbu [visas] darba ņēmēju vidū, vai vīrietis vai sieviete;
jūs esat viens no otra. Tātad tiem, kuri emigrēja vai tika padzinušas no savām mājām tika nodarīts
kaitējums, mans iemesls cīnījās vai tika nogalināti tiks noteikti noņemt no viņiem to misdeeds, un es
noteikti atzīt tos uz dārziem, zem kura upes plūsmu kā atlīdzība no Allah un Allah ir ar viņu labākais
atlīdzību. "
(Korāns: 3/195)

Uzskatot, ka vīrieši un uzskatot, ka sievietes ir sabiedrotās valstis viena no otras. Viņi liek, kas ir labi
un aizliedz to, kas ir nepareizi un izveidot lūgšanu un sniedz regulāru labdarības un ievērojiet Allah un
viņa Messenger. Šie Allah apžēlojies pēc tiem. Patiešām, ir cildens Allah varētu un gudrs.
(Korāns: 9/71)

Vīriešiem ir daļa no to, ko viņi ir nopelnījuši, un sievietēm, kas ir daļa no to, ko viņi ir nopelnījuši.
(Korāns: 4/32)

O jums, kas ir uzskats, tas nav likumīgi var mantot sievietēm ar piespiešanas. Un nevar veikt grūtības
viņiem [atpakaļ] piedalīties to, ko jūs viņiem deva, ja vien viņi izdara skaidri netikumība. Un dzīvo ar
tām laipnību. Ja jums nepatīk tiem - varbūt nepatīk lieta un Allah tajā padara daudz laba.
(Korāns: 4/19)

Pārākumu, Allah aktuāli ir saskaņā ar taisnību, nevis pēc dzimuma vai bagātību. Marijas un faraons
sieva (Peace be upon tiem) kurš ir minēts, Korāns, jo piemērs ieņem augstāku pakāpju Allah,
salīdzinot ar daudziem vīriešiem aktuāli. Šajā sakarā ir šādi panti:
Un Allah dāvanas piemērs tiem, kas ticēja: faraons, kad viņa teica sieva, "milord, cels mani pie jums
māju paradīze un glābt mani no faraons, un viņa darbiem un glābt mani no grēks cilvēku."
Un [piemēram] Mary, Imran, meita, kas sargā viņas šķīstība, tāpēc mēs blew tajā caur mūsu eņģelis,
un viņa ticēja vārdiem viņas kungu un viņa Svētos rakstus un bija dievbijīga paklausīgs.
(Korāns: 66 11-12)
Islāmā ir Allah kalps, ir svarīgākais aspekts identitāti. Tātad dzimumu nav jāuzskata virs atribūts ir
Allah kalps. Islam paceļ sieviete no tā sekas sakritība pakāpi būtni, kas pastāv saskaņā ar noteiktus
mērķus, radītājs plāna ietvaros. Kā tāda ir viņa ir tiesības zināmos apstākļos mīļāko un mīļots vienu no
Radītāja un izveidot miera uz zemes.
Atkal sievietēm un vīriešiem veido vienu veselu kā skaidrots šādi dzejā:
Un viņa pazīmes ir, ka viņš izveidots no sev palīgu, ka jums var atrast miers un viņš nolika starp jums
mīlestību un žēlsirdību. Patiešām, ir pazīmes, kas dod cilvēkiem domāju.
(Korāns: 30/21)
Islam saistīti vēl vienu reizi ar pravieša Muhameda (miera be upon him) 14 gadsimtus atpakaļ
pārveidot sievietes no to objektu darbības seksuālās vēlmes, ir cilvēki, kas ir kauns, ir personām, kas ir
cieņa un identitāti, kas ir cilvēka tiesības un pienākumus.
Tiesībām un prasībām, gan sievietēm, gan vīriešiem ir vienādas. Piemēram, bagātības un struktūras,
gan sievietes, gan vīrieši ir pakļauti tiesisko aizsardzību; gan sievietes, gan vīrieši ir vienkārši, lai gan
tas var izmaksāt sievieti vai vīrieti dažiem miljoniem dolāru; gan sievietēm, gan vīriešiem ir mosties
pirms saullēkta katru dienu rīta lūgšanu...
Gan vīriešiem, gan sievietēm var turēt augstāko pozīciju kā minēts Korāns Queen Saba piemērs:
(Ķēniņieni) teica: O izcili tiem, konsultēt mani mana lieta. Vai nevar izlemt jautājumu, kamēr jūs
liecinieks, [lai] mani.
Viņi teica, mēs esam cilvēki, spēku un lielu militāro varētu, bet komanda ir jūsu, lai redzēt, kāda būs
komandu.
(Korāns: 27/32-33)
Islam atzīst identitāti un noteiktu katram dzimumam, kā arī atšķirīgās pazīmes. Islam nevar noraidīt
sievietes īpašo atribūtus. Tāpēc ir dažas situācijas, kad pastāv atšķirības starp prasībām pret
sievietēm un vīriešiem.
Dažas no šīm atšķirībām, šķiet, ir izdevīgāka par sievietēm. Piemēram, ģimenes iztiku ir pār vīriešiem;
sievietes var lūgt to māju vai biroju, un nav nepieciešams doties uz mošeju.
Arī kara laikā parasti vīrieši ir nepieciešams piedalīties kara.

Islam prasa no cilvēka stingra disciplīna, kurā mēs varam redzēt stingrais aizliegums, laulības
pārkāpšana, alkohola un prasība par atbildību par ģimeni. Tādēļ islāms ir ļoti noderīga, lai katra
sieviete, kas vēlas būt regulāri, mierīgu un paredzamu dzīvē.
Šodien vīriešiem, sievietēm, bērniem tiek liegta vispār daudzi no to dabas aspekti. Islam aizsargā visus
tos saskaņā ar savu noteiktu atribūtu. Islāms ir sistēma. Vīriešu, sieviešu un bērnu islāmā ir kā daļas
izstrādātas organisma pabeigt vienu otru dažādos veidos. Stiprās puses, daži atcelt citas nepilnības.
Un, pateicoties šiem tie var veidot pāru un ģimeņu.
Tāpēc, ka vīrieši, sievietes un bērni var būt laimīgāki un veselīgāku, ir jāatzīst katram dzimumam
attiecībā uz ģimenes pienākumus.
Ģimeni, bērniem un mātēm ir nodarīts kaitējums sakarā ar vispārējo dzīvesveidu, ka trūkst islāma
pasākumus. Tādējādi kā šodien galvenokārt sievietes tiek aicināti būt tāpat kā vīrieši, mēs redzam
daudzās situācijās skumji kā mazi bērni raudāja katru rītu, kad palicis dienu audzētavās; vai bērni nāk
mājās nevienam atrašanos tur līdz vēlu naktis; izrietošais, psiholoģisku, ekonomisku, daudz...
problēmas visiem.
Arī šodien vīriešu dominējošo Rietumu kultūru iedvesmo īstermiņa, virspusēja un brīvās attiecības
starp vīriešiem un sievietēm. Tātad abi dzimumi vispār atņemtas no ilgtermiņa, dziļi un siltas
attiecības. Daudzi vīrieši var redzēt šo situāciju tik izdevīgi, jo viņiem ir piekļuve tik daudz sieviešu, kā
viņi vēlas, bet ir ļoti ierobežota atbildība par sekojošu grūtniecības un bērnu. Kā sievietēm ir jutīgāki
pret silts, ilgtermiņā un dziļas jūtas; un tā kā pastāv ciešākas attiecības starp mātes un bērnus pret
sievietēm ir lielākais kaitējums šīs dzīvesveidu. Dzīvesveidu, cilvēki kļūst un justies vairāk vientuļš kā
tādas attiecības nevar atbilst cilvēku vajadzībām. Atkal šādu dzīvesveidu, jo ir daudz bērnu, kuri
nedzīvo kopā ar saviem vecākiem, vai kurš nekad zināt viņu māmiņām vai tēviem, kaut arī tie ir dzīvs.
Ir daudzas citas problēmas, kas rodas no dzīvesveida, islāma pasākumu trūkuma dēļ.
Būtībā šīs problēmas ir saistītas arī neticīgi pieeju, kas noliedz radītāja, kurš vada visu vienotību.
Tātad ja viss ir redzams, kā izolēti viens no otra, bez jebkāda saikne starp kaut ko, sociālās sekas
galvenokārt būs negatīva, kā redzams no iepriekš piemēri [121] .
Tādēļ kopumā sistemātiski islāmu par dzimumiem satur būtiskas priekšrocības sievietēm. Iespējams,
tas ir viens no iemesliem, kāpēc sievietes izvēlēties Islam daudzās valstīs, salīdzinot ar vīriešiem, kuri
izvēlas Islam skaitu lielāku skaitu.
No otras puses, Korāns ir dažas situācijas, ko var uzskatīt kā mazāk izdevīgi daži cilvēki sievietēm, kaut
arī tie ir izdevīgi, daudzējādā ziņā gan sievietēm, gan sabiedrībā. Šie izņēmumi ir šādi:-prasība, lai
segtu lielāku ķermeņa daļu sievietes salīdzinājumā ar vīriešiem. -Nosacītu atļauju vīriešiem precēties
līdz četras sievietes. -Dažos gadījumos vairāk bagātību pārmantošanu vīriešiem, salīdzinot ar dažām
sievietēm. -Viens cilvēks liecinieks ar divām sievietēm liecinieku īpašo tiesisko situāciju, kas attiecas
uz parādu aizstāšanu.
Jo īpaši jautājumus, kas izskatās neizdevīgi sievietēm ir pakļautas jautājumiem, mēs precizēs tos
īsumā ir šādas daļas:
8.1.1

KAS ATTIECAS UZ KĀDU ĶERMEŅA DAĻU

Un pateikt ticēt sievietēm [kādu] samazināt savu redzējumu un aizsargs viņu privātās daļas un
nepakļaujiet to rota, izņemot to, kas [obligāti] parādās to un iesaiņošanai [daļa] savu galvu aptver
pāri krūtīm un nepakļaujiet to rota, izņemot vīriem, viņu tēvi, saviem vīriem tēvi, dēli, savu vīru dēlus,
viņu brāļi, savu brāļu dēli, viņu māsas dēli, to sieviešu, kas viņu labās rokas piemīt, vai šie vīriešu
pavadoņiem, kam nav fizisku vēlmi vai bērni, kuri vēl nav informēti par sieviešu privāto aspektiem. Un
ļaut viņiem nav zīmogs kājas darīt zināmu to, ko viņi slēpj no viņu rota. Un savukārt lai Allāhs
nožēlošana, jūs visi, O ticīgie, kas varētu izdoties.
(Korāns: 24/31)

O pravietis, pateikt jūsu sievas un jūsu meitām un ticīgie, lai pār sevi [daļas] to ārējā apģērba
sievietēm. Tas ir vairāk piemērots, ka tie būs zināmi un nav ļaunprātīgi. Un kādreiz ir Allah piedošanu
un žēlsirdīgs.
(Korāns: 33/59)
Gan sievietēm, gan vīriešiem ir segt daļu savas organizācijas. Bet sievietes cover to mati [122], kamēr
vīriešiem nav. Tas var būt pret dažas sievietes, kas, iespējams, vēlēsities rādīt savu skaistumu visos
vēlmes un daži vīrieši, kas varētu vēlēties piekļūt vairāk ap sevi skaistu sieviešu vēlmes.
Mēs var apkopot šī pasākuma iemesliem - Allah zina vislabāk - šādi:
Pirmkārt, islāmā, viens jākoncentrē pirmām kārtām Allah nevis seksuālās vēlmes, ārpus laulības.
Otrkārt, vienam ir kontrole pār savu īstermiņa vēlmēm. Sabiedrībā, kas ir pilns ar vilinošs vīriešiem un
sievietēm; sabiedrībā, kur cilvēki koncentrēties uz bauda pārmērīga seksuālo prieki, bagātību, statusu;
neviens var būt laimīgs. Jo sabiedrībā, vidējais cilvēka dvēsele tiek sadalīta daudzās daļās, kas
darbojas pēc daudz dažādas vēlmes, kā persona kura orgānu tiek veikti atsevišķi.
Treškārt sabiedrībā, kur cilvēki ir vilinoši, gan vīriešiem, gan sievietēm būs tendence pret krāpšanos
vai ne, lai apprecētos. Saiknes starp sievu un vīru spēks būs mazāk. Šādos apstākļos, būs mazāk bērnu,
un bērniem būs vairāk risku, kam šķīries vecākiem vai bez mātēm vai bez tēviem vai bez vecākiem
vispār. Tātad būs vairāk izmantot narkotiku, vairāk noziegumu, iedzīvotāju novecošana un daudzas
citas problēmas.
No otras puses, sabiedrībā, kur nav šādu pasākumu tur notiks vairāk seksuāliem noziegumiem pret
abiem dzimumiem.
Bet sievietes valkā pieticīgi, kā to prasa Islam dot ziņu visiem par to, cik svarīgi ir ilgtermiņa mērķiem
par islāmu, svarīgi ģimenes ar bērniem.
Varētu jautāt "kāpēc sievietes ir vairāk prasības šajā ziņā nekā vīrieši? Pētījumi liecina, ka attiecībā uz
seksuālās izjūtas, cilvēki ir jutīgāki pret vīzija, un sievietes ir jutīgāki pret vairāk personiskie līdzekļi kā
smarža [123]. Un kā mēs redzam plašu izplatību izmantošanu sieviešu skaistumu sieviešu daudz
reklāmu, ir skaidrs, ka sievietes ir vairāk ietekmīgu savu izskatu, salīdzinot ar vīriešiem [124]. Tādēļ, lai
gan vīriešiem ir arī segt daļu savas organizācijas, sievietes ir pakļauti vairāk visaptverošu pasākumu
šajā sakarā.

Ir varianti, kā musulmaņu sievietes kleita. Daži nav jāvalkā hijab [125]. Lielākā daļa šādu sieviešu
pieņemt, ka ne valkāt to ir grēks. Viņi var gaida piedots, Allah. Dažas no tām var interpretēt nepareizi,
aptverot mati nav obligāti.
Lielākā daļa praktizē musulmaņu sievietēm valkāt saskaņā ar vispārīgajām prasībām, kas paskaidrots
iepriekš.
Dažas musulmaņu sievietes valkā tā, ka tikai viņu acis ir redzējis vai vispār nekas viņu ķermeņi ir
redzams. Dažreiz tas var būt sakarā ar to Kopienas kultūras. Tas var būt sakarā ar šādu vārsmu, veids,
kā iekļaut visas musulmaņu sievietes interpretācija:

O kas ticējusi, nav jāievada pravietis maltīti, dzīvokļiem bez gaida savu gatavību, izņemot gadījumus,
kad ir atļauta. Bet kad jūs esat aicināti, pēc tam ievadiet; un kad tu būsi beigusi ēst, izklīst, neprasot
palikt uz sarunu. Patiešām, ka [darbību] satrauca pravietis, un viņš ir kautrīgs [atlaiž] jums. Bet Allah
nav kautrējies no patiesības. Un, kad jūs lūgt tos [126][, viņa sievas] kaut ko, palūdziet [127] no
nodalījuma [128]. Kas ir visšķīstāko jūsu sirdis un viņu [129] sirdis. Un tas nav [iespējamajam vai
likumīga] jums kaitēt Messenger Allah vai precēties viņa sievas kādreiz viņam pakaļ. Patiešām, tas
būtu aktuāli Allah neģēlība.
(Korāns: 33/53)
8.1.2

VĪRIEŠIEM PRECĒTIES LĪDZ ČETRAS SIEVIETES, AR DAŽIEM NOSACĪJUMIEM ATĻAUJAS

O cilvēki! Uzmanieties no (jūsu pienākums) savu kungu, kas radīja jūs no vienas esamības un
izveidojis savu sievu par vienu un to pašu un izplatīšanos no šiem diviem, daudziem vīriešiem un
sievietēm; un Uzmanieties no (jūsu pienākums) Allah, kam jūs pieprasījums, viens no otra (jūsu
tiesības), un (līdz) attiecības; saites noteikti Allah kādreiz pulkstenis pār jums.

Un piešķirt bāreņiem, to īpašības un nevar aizstāt bojāto [par savu] par labu [viņu]. Un nepatērē to
īpašības, par savu. Patiešām, kas kādreiz ir liels grēks.

Un ja jums bailes, ka Jums nerunās pamatoti ar bāreņiem, tad tiem, kas, lūdzu, par [citiem] sievietes,
divi vai trīs, vai četras precēties. Bet, ja jums bailes, ka jūs ne tikai, tad [precēties tikai] vienu vai labo
roku piemīt. Kas ir vairāk piemērots jums nav iespējams slīpums netaisnību.
(Korāns: 4/1-3)
Kā mēs redzēt iepriekš minētos pantus, apvieno vairāk nekā viena sieviete nav prasība, un tas ir tikai
atļauju, un tā ir balstīta uz noteiktiem nosacījumiem. Būtībā šos pantus ierobežojums ir lēmusi
attiecībā uz sievas, ka cilvēks var precēties skaitu.
Korāns nav grāmatu tikai dažus gadus, tas ir tāpēc, ka to var izmantot līdz beigām pasaulē, pašreizējā
posmā mūsu visuma. Dažādās valstīs, periodus vai situācijas, kas var būt nepieciešama brīvība
precēties vairāk nekā viena sieva. Piemēram, kara laikā tur var būt daudz sieviešu, kas zaudē savu vīru.

Ja šāda atļauja šādos gadījumos, var būt daudz sieviešu, kas būs nepatikšanas, ekonomiski,
psiholoģiski, bioloģiski un daudzos citos veidos.
Var būt citās situācijās, kur atļauts precēties vairāk nekā viena sieva var būt izdevīga gan vīrs, gan
sieva: ja sieva ir sterila un vīrs vēlas bērnu, vīrs vēlas šķirt laulību; Tomēr sievietēm var izvēlēties savu
vīru, lai precēties ar kādu citu sievieti, nevis šķiršanās [130]. Ja sieva ir radušās veselības problēmas
un nevar izpildīt laulības prasības un nevēlas šķirties viņas vīrs, viņa var izvēlēties citu sievu precēties
viņas vīrs. Ja cilvēks ir finansiāli spēcīgi un seksuāli prasīga un viņa sieva ir nav, tāpēc šajā gadījumā
vīrs ir apprecot cita sieviete var būt vēlams viņa prettiesiskas attiecības ārpus laulībā ar citu sievieti.
Valstīs, kur tas nav atļauts stāties laulībā vairāk nekā viena sieviete, ja iepriekš minēto situāciju,
daudzi cilvēki mēdz būt kopā ar sievietēm, kas nav viņu sievas, ārpus laulības. Šīs papildu saistības
nav sodīt nopietni, bet tomēr tās tiek uzskatītas par krāpšanos. Šādos gadījumos vīri atkal iegūt to,
kas tām vajadzīga, lai zināmā mērā, kamēr tie nav jebkuru papildu partneru pienākumi. Tomēr, vīrs,
sieva, partneris un bērnu stājas nopietnas nepatikšanas.
Varētu apgalvot, ka līdzīgu iemeslu dēļ sievietes arī atļaus precēties vairāk nekā viens cilvēks. Tomēr
šajā gadījumā izrietošo kaitējumu visiem būtu daudz lielāks, nekā ieguvumi. Pirmkārt, bērna tēvs
nebūtu skaidrs. Pat ja DNS testu dotu padomu, tēvs nejustos viņa tēva daudz bērnu, kas dzimis no
sievietes, kas ir citu sievu, un kas satur sēklas, kā arī citiem vīriešiem. Otrkārt, jūtas vadība ir parasti
spēcīgāku vīriešiem. Tāpēc vairāk nekā viena vīra ģimenē var izraisīt lielu sadursmēm.
No otras puses, islāmā sieviete var izteikt kā nosacījums cilvēks kuram viņa precēsies, ka apprecēja
citu tik ilgi, kamēr viņa ir precējusies ar viņu. Tādēļ tas nav neierobežots vai bezgalīga atļauju.
8.1.3 VAIRĀK BAGĀTĪBU DĒLI UN VĪRI, KAS, SALĪDZINOT AR MEITAS UN SIEVAS AR ZINĀMIEM
NOSACĪJUMIEM MANTOJUMA
Allah uzdod jums par jūsu bērniem: vīriešu, kas ir vienāda ar daļu divas sievietes. Bet, ja [tikai] meitas,
divi vai vairāk, viņiem ir divas trešdaļas no savu īpašumu. Un, ja tur ir tikai viens, viņu ir puse.
Un vecākiem, katram viena no tām ir sestā daļa viņa īpašumu, ja viņš atstāja bērnus. Bet, ja viņš bija
bez bērniem un vecākiem pārmanto no viņu, tad viņa māte ir viena trešdaļa.
Un, ja viņš bija brāļi [vai māsas], viņa māte ir sestais.
Pēc jebkura pārdalīto viņš [var būt] padarīja vai parādu.
Jūsu vecāki vai bērni, jūs zināt ne, kura no tām ir vistuvāk jums labumu.
[Šīs akcijas ir] pienākums Allah [noteikto]. Patiešām, Allah ir jebkad zinot un gudrs.
Un jums ir puse no kāda jūsu sievas atstāt, ja viņiem nav bērnu. Bet, ja tie ir bērnu, jums ir viena
ceturtā daļa, ko tie atstāj, pēc jebkuru pārdalīto viņi [var būt] padarīja vai parādu. Un sievas ir viena
ceturtā daļa ja atstājat neviens bērns. Bet, ja jūs atstāt bērnu, tad viņiem ir astoto daļu to, ko jūs
atstāt.
Pēc jebkura novēlējumiem jums [var] padarīja vai parādu.

Un, ja vīrietis vai sieviete atstāj priekšteči, nedz pēcnācēji, bet ir brālis vai māsa, tad katram no viņiem
ir sestais.
Bet, ja tie ir vairāk nekā divi, tie dalīties trešo, pēc jebkuru novēlējumiem, kas tika veikts vai parādu,
ja vien nav nekādu kaitējumu [radīja].
[Tas] rīkojums no Allah un Allah ir zinot un Forbearing.
(Korāns: 4/11-12)
Ja mēs pārlūkotu sarakstu bagātākajiem 100, 200... cilvēki visā pasaulē, mēs paziņojums, ka sieviešu
skaits ir mazāks par % 10. Daudzi no šiem cilvēkiem ir ne-musulmaņu valstīs. Ja mēs skatāmies uz
politiķiem vai lielu birokrātiju, mēs redzam vairāk vai mazāk līdzīga situācija. Tas mums skaidri parāda,
ka vīrieši ir vairāk gribu un spēju palielināt bagātību. Šķiet, ka tur ir skaidrs liels neiebilst sieviešu
situāciju; un tas ir dabiski, jo visi šie cilvēki ir meitas, sievas, mātes, kas bauda pašu vai pat labāku
dzīves līmeni, salīdzinot ar viņu vīri vai tēviem, bet sajūta mazāk rūpju.
Neviens no šiem faktiem liecina jebkuru pārākumu vai jebkura dzimuma mazvērtības. Allah tas izsaka
šādu dzejā:
Tas nav jūsu labklājību ne jūsu dēliem, kas jūs aizvedīs tuvāk mums pakāpi.
(Korāns: 34.-37)
Cilvēks var radīt nodarbinātības tūkstošiem cilvēku; Tomēr tas, kurš viņam dzemdēja un izvirzīja
viņam bija sieviete. Droši vien viņa panākumiem ir arī daudz ko darīt ar savu sievu atbalstu.
Struktūrā, efektīvu resursu izmantošanu prasa noteiktu mehānismu, kas dod vairāk tiem, kas tos var
efektīvāk pārvaldīt resursu pārvaldību. No otras puses, visiem jābūt nodrošinātām pietiekamu
ekonomisko iztiku.
Tur ir ļoti sīki izstrādāti noteikumi un studiju laikā islāma mantojuma tiesības. Saskaņā ar mantojuma
principus islāmā, dažām sievietēm situācijās ir vienāds daļu kā vīrieši un atsevišķos gadījumos dažas
sievietes saņem mazāk nekā vīrieši. Pastāvīgu finansiālās saistības par ģimenes vai vecākiem pieder
galvenokārt vīrieši. Piemēram, pirms laulībām vīrietis ir pienākums dot vai ieķīlāt viņa sieva summa
bagātības, kas akceptē viņa sieva. Rezultātā šī starpība izplatīšanā ar zināmiem nosacījumiem ir vīrieši
labāk pienākumus. Tātad, sieviete var mantot mazāk, tomēr viņas pašreizējās vai nākotnes vīrs var
saņemt lielāku daļu, salīdzinot ar viņa māsa.
Tādēļ sakarā ar pozitīvu mantojumu noteikumiem vīriešiem, kad vīrs pavada viņa ģimenei, tas nav
brīvprātīgu rīcību vai labu vai labdarības, bet tas ir cilvēka pienākums un tiesības par sievieti. Tātad
pamatā tas sistemātiski, sievietes var justies ērti, bet kas gūst labumu no ģimenes bagātības kā vīrs
bagātības tiek uzskatīts galvenokārt ģimenes bagātības. Tādējādi vīrs ir nodrošināt vienādu dzīves,
gan pats, gan viņa sieva.
8.1.4 VIENS CILVĒKS LIECINIEKS AR SIEVIETĒM DIVIEM LIECINIEKIEM NOTEIKTU JURIDISKĀS LIETĀS
AIZSTĀŠANA

O jums, kas ir uzskats, ja jūs līgumu parāds uz noteiktu termiņu, uzrakstiet to uz leju. Un ļaujiet
grāmatnieks, rakstiet [tā] starp jums tieslietu. Ļaujiet nav grāmatnieks atsakās rakstīt, jo Allah ir
mācījis.
Tātad, ļaujiet viņam rakstīt un ļaujiet tas, kurš ir pienākums diktēt. Un ļaut viņam bailes Allah, viņa
kungu un atstāt kaut ko no tā.
Bet ja tas, kurš ir pienākums ir ierobežota izpratne vai vājš vai nevar diktēt sev, tad lai viņa aizbildnis
diktēt tiesu. Un apliecināt divi liecinieki no vīriem. Un, ja nav divi vīrieši [pieejams], tad vīrietis un
divas sievietes, no tiem, kuriem pieņemat kā lieciniekus, tāpēc, ka, ja viena no sievietēm kļūdās, tad
otrs var atgādināt viņai.
Un ļaujiet nevar atteikt, kad viņi piezvanīja uz lieciniekiem. Un nevar [arī] apnicis rakstīt to, vai tas ir
mazs vai liels, tās [norādīto] termiņu; tas ir vairāk tikai Allāhs aktuāli un spēcīgāka kā pierādījumu un
lielāka iespēja novērst šaubas starp jums, izņemot gadījumus, kad tas ir tiešā darbība, kurai jūs veikt
starp sevi. Pēc tam nav nekādas vainas, pār jums ja ne rakstīt. Un liecinieki, ja noslēdz līgumu.
Ļaujiet nav grāmatnieks, nodarīts kaitējums vai kādu liecinieku. Ja jūs to izdarītu, patiešām, tas ir
[kapu] nepakļaušanās jums. Un bailes Allah. Un Allah māca jums. Un Allah ir zinot visas lietas.
(Korāns: 2/282)
Liecinieki ir galvenokārt pienākums, jo īpaši attiecībā uz rakstveida pierādījumu par parādu. Par
liecinieku var būt spiedienu, liecinieks var prasīt, lai liecinieks ir nepiemērota situācija, un tās var
prasīt noteiktu intensitāti liecinieks pamatoti. Iepriekš dzejā ir atsauce uz šo paziņojumu, "Let nav
grāmatnieks, nodarīts kaitējums vai jebkurš liecinieks". Šo risku un centienu nepieciešamību, ir ļoti
iespējams, gadījumos, kas saistīti ar parāda līgumā, kas var saturēt daudzas detaļas.
Tāpēc svarīgs iemesls, lai atšķirība starp prasība par pierādījumu iepriekšminēto situāciju starp
vīriešiem un sievietēm var samazināt slogu par sievietes piedzīvo un izplatīt no viena sieviete divas
sievietes.
8.1.5

DAŽI CITI JAUTĀJUMI PAR JAUTĀJUMU "VAI VĪRIEŠU UN SIEVIEŠU VIENLĪDZĪGU ISLĀMU?"

Iepriekšējās daļās mēs izskaidrot atšķirības vīriešiem un sievietēm un ieguvumi no šīs atšķirības
attiecībā uz visiem [131] prasības.
Tomēr viens jāpatur prātā, ka musulmaņu neatbilst šīm prasībām sakarā ar to pasaulīgos ieguvumiem.
Musulmaņu, kad ir skaidrs, ka noteiktā secībā no Allah, tad tur ir pietiekami daudz iemeslu, lai
izpildītu šo rīkojumu. Šie iemesli ir iegūt prieku Allah, un cieņu un Allah bailes. Šādu dzejolis ir būtiska
šajā sakarā:
Un, ja mums bija izsludinājusi pēc tiem, "Nogalināt sevi" vai "Atstāt jūsu mājās," viņi nebūtu darījis,
izņemot dažas no tām. Bet ja viņi bija darījuši to, ko viņi bija norādīts, būtu bijis labāk, ja tos un
Stingrāka nostāja [labā ticībā].
(Korāns: 4/66)
No otras puses, jebkurā gadījumā dod priekšroku Allah ir miljoniem reižu lielāks nekā jebkuras
grūtības, kas mums var iziet, jo Allah pasūtījumus. Piemēram cik daudzas sievietes izvēlētos

alternatīvu (b) ja Allah lūdza viņiem: "izvēlieties kādu no šīm iespējām: (a) I būs uzturēt redzēt jaudas,
bet jums ir saistības, sievietēm. (b) jums būs bezmaksas, lai izpildītu šīs saistības ar tomēr būs atgūt
tikai jūsu redzēt jaudas. "
Tomēr, kā mēs redzam šādu dzejā, Allah plāno vieglums mums:
Allah vēlas jūs viegli un nav paredzējis jums grūtības.
(Korāns: 2/185)
Tātad, mēs uzskatām, ka pasūtījumu Allah ir lielāka nekā viņu trūkumus pasaulīgos ieguvumiem
noteikumi kā arī. Mēs minēts, daži no ieguvumiem no izņēmuma noteikumus sievietēm. Bet ir skaidrs,
kā šādu dzejā paskaidroja, ka mēs var aizmirst vai izlaista dažas priekšrocības, kas Allah zina:
Iespējams, ka jums nepatīk lieta, kamēr tas ir labi gan jums, iespējams, ka mīlestība lieta, kamēr tas ir
ļauns un Allah zina, bet jūs nezināt.
(Korāns: 2/216)
Turklāt mēs arī jāapsver trūkumiem konkrētu dzimumu nozīmi kā kritēriju atzīstot un pakļaujas Allāha.
Dažos gadījumos neticība cēlonis ir lietas, kas ir dažas personas jūtas, piemēram, grūtības, kas rodas
sakarā ar nodokļiem pret noraidījumu. Šajā gadījumā personai, kas noraida ticību grūtību dēļ būtu
jautājumu, ja ticēt savu nodomu ir patiesi. Ja viens izvēlas nepaklausīt Allah vai noliegt viņu
pienākumus vai tiesības, dzimumu, noteikti Allah ir nekad kaitējums sakarā ar šo atteikumu. Tas ir
minēts šādu dzejā:
Mums viņi darīja ļaunu, bet tie bojāti savas dvēseles.
(Korāns: 2/57)
8.2
KĀPĒC MĒS REDZAM DAUDZAS VARDARBĪGAS DARBĪBAS VEIKTAS ISLĀMU VAI ALLĀHA
VĀRDĀ MEDIA?
Islāms ir miera un kā mēs redzam šādus pantus, Allah aicina musulmaņus pamatoti rīkoties ikvienam,
ieskaitot disbelievers. Islāmā nav atļauts piespiest kādu pieņemt noteiktas reliģijas:
Aicinām jūsu kungs ar gudrību un laba instrukcija veids un diskutēt ar tiem visvairāk pieklājīgs veidā.
Patiešām, savu Kungu lielākā daļa zinot, kurš ir noklīdis no savu ceļu, un viņš ir visvairāk zinot kas
[pamatoti] vadīta.
(Korāns: 16/125)

Reliģija ir bez piespiešanas. Brasla kļuvis skaidrs no nepareizas.
(Korāns: 2/256)
Jo šādu pasūtījumu, Korāns, islams, vēsturē musulmaņiem nav spiests citiem musulmaņiem.

Turklāt, kā mēs redzam šādus pantus, Allah neatļauj musulmaņi uzbrūk tiem, kas nav uzbrukums
musulmaņiem. Tomēr musulmaņu ir pienākums aizstāvēt sevi:
Ja tie paši izdzēst sevi no jums un jūs cīnīties un piedāvāju jums mieru, tad Allah ir ne izgatavotiem
jums rada [cīņā] pret viņiem.
(Korāns: 4/90)

Un nestrīdieties ar rakstiem, izņemot tādā veidā, kas ir labākais, izņemot tos, kas izdarīt netaisnību
starp tiem cilvēkiem. Un teikt, ka mēs ticam, ka tas, kas ir mums atklāja un atklāt jums. Un mūsu
Dievs, un tavs Dievs ir viens; un mēs vēlamies viņu [iesniegšanas] musulmaņiem.
(Korāns: 29/46)

Allah neaizliedz jums no tiem, kas nav cīņa dēļ reliģijas un nevar izraidīt no jūsu māju no nodarbojas
laipni ar tiem, un darbojas pamatoti viņiem pretī. Patiešām, Allah patīk tiem, kas darbojas pamatoti.
(Korāns: 60/8)
Un tas ir liels grēks, nenodarīt pāri cilvēkiem, kā mēs redzam šādu paziņojumu:
"Nepareizi nav cilvēce ar savu preču, un darīt ne ļauno, padarot resgalis zemes."
(Korāns: 26/183)
Labs piemērs šajā ziņā notika, kad musulmaņi saņēma Meku atpakaļ no disbelievers, kas nogalināti
daudzi musulmaņi, deklarē un organizēti daudz karu pret musulmaņiem, spīdzināja tos, ņēma savu
bagātību ar vardarbību. Musulmaņu pravieša Muhameda vadībā (miera be upon him) piedeva tiem
disbelievers, kaut arī viņiem bija tiesības sodīt un tos iznīcināt. Tādējādi ir skaidrs, ka teroristi, kuri
apgalvo, ka nogalināt nevainīgu un neaizsargātu civiliedzīvotājiem, kā nosaukums Allah, rīcība nav
nekāda sakara ar islāmu, kā Islam pat kara šādas civiliedzīvotāji nedrīkst nokaut.Šādu cilvēku ir ļoti
maz laikā gandrīz 2 miljardu musulmaņu.
Dažreiz tur ir cilvēki, kas darīt ļaunu politisko vai ekonomisko mērķu, bet kurš apgalvo, ka rīkojas kā
nosaukums Allah, viņuprāt, ir nepieciešams slēpties aiz dažas vispārpieņemtajiem jēdzieniem.
Dažreiz, teroristu aktivitātes veic un apgalvoja vārds musulmaņi vai musulmaņu grupas, lai radītu
sliktu iespaidu par islāmu un musulmaņi.
Daudzās situācijās, kas nav musulmaņi saskaņot ar islāma teroristiem wherefore viņi neapzināti
atbalsta teroristus, ņemot vērā tos kā daļu vai veida Islam lielu Kopienas pārstāvis. Vienkāršs piemērs,
šāda attieksme ir jēdziens "Islāma terorismu" plašsaziņas līdzekļos, kas nav musulmaņi. Kā terorismu
nevar būt islāma - mierīgu - "islāma terorismu" ir maldinošs un nepareizi paziņojumu, kas var būt
noderīga tikai šādu teroristiem.
Daži mediju kanāliem daļēji radīt iespaidu par islāmu veicina vardarbību, gan vardarbības aktus
piekritējiem no citām kultūrām un to sekas ir daudz lielāka par šādu aktu, no tiem kā saistīta ar islāmu.

Piemēram otrā pasaules kara, kas notika rietumu pasaulē, kas ievēro reliģijas nevis islāmu, aptuveni
60 miljoni cilvēku bija nogalināti [132]. 40 52 miljoni no tiem bija civiliedzīvotājiem, tostarp 13 līdz 20
miljoniem, kas gāja bojā kara izraisītām slimībām un bada dēļ.
8.3
JA LIKTENIS, JA ALLAH ZINA VISU, KĀ MUMS IR BRĪVAS GRIBAS, UN KĀ MĒS VARAM BŪT
ATBILDĪGI?
Detalizētu informāciju par šo jautājumu var pārfrāzēts šādi: "mūsu izvēli / testaments attiecas uz
mūsu fona, mūsu izglītības, mūsu vidi, mūsu gēnos un mūsu iespējas... Visi šie ir jābūt liktenis. Tātad,
ja Dievs ir Allah pēc tam mūsu izvēli jābūt piespiedu un nosaka Allah; tad mēs nevaram būt brīvas
gribas, un tāpēc mēs nevaram būt atbildīgi. Vismaz kā viņš nevar nodot mums uz pareizā ceļa, tad nav
tas nozīmē, ka viņš ir atbildīgs par mūsu izvēli? Arī esf Dievs ir Allah un ja viņš zina nākotni, tad viņš
nevar pretrunā viņa zināšanas vai savu likteni, viņa pašreizējā rīcība attiecībā uz nākotni. Un, ja viņš ir
tiesības darīt visu viņš vēlas viņa rīcību ir harmonijā ar to, kas jau bija pazīstams ar viņu. Ja Dievs ir
Allah un ja tur ir liktenis, piemēram, pirms man neticēt, ir zināms, ka kā disbeliever man neticēt būs
un ka es ievadiet ellē. Tātad, kā var mainīt? "
Šādus pantus mēs redzam kopsavilkums par šādiem jautājumiem:
Tiem, kas saistīti partneri [ar Allah] saka: "Ja Allāha gribas, mums nav ir saistītas [kaut kas ar Allah] un
ne būtu mūsu tēvi, ne arī būtu mums kaut ko ir aizliegta." Tāpat tos noliegt, līdz tie garšoja mūsu
sodu. Saka: "vai jums ir zināšanas, kas var radīt mums? Jūs sekot nav izņemot pieņēmums, un jums
nav bet falsifying. "
Saka: "ar Allah ir tālejošas arguments. Ja viņš bija gribējis, viņš būtu ir vada jūs visus."
Teiksim, [O Muhammad] "Izvirzīt jūsu lieciniekiem, kas apliecina, ka Allah ir aizliegta šo." Un ja viņi
liecināt, nav liecināt ar tiem. Un nav sekot tiem, kas noliedz mūsu vārsmas un tiem, kas netic turpmāk,
kamēr viņi pielīdzina [citiem] ar savu kungu vēlmes.
(Korāns: 6/148-150)
8.3.1

MUMS IR BRĪVAS GRIBAS, ZINĀMĀ MĒRĀ

Un saka: "patiesība ir no Kunga, tātad kurš testamentu ļaut viņam ticēt; un kurš testamentu ļaut
viņam neticēt.
(Korāns: 18/29)

Allah ir nekad nav netaisna saviem kalpiem [133] .
(Korāns: 8/51)

Kurš vadās tikai vadīta [labu] viņa dvēsele. Un kurš kļūdās tikai kļūdās pret to. Un nav nastas nesēju
būs jāsedz slogu vēl. Un nekad mēs sodīt, kamēr mēs nosūtīts kurjers.
(Korāns: 17/15)

Ikviens, kurš ir atbildīgs un atalgoti vai sodīt turpmāk ir potenciāls, lai noskaidrotu patiesību un būt
veiksmīgs [134]. Ikviens var brīvi izvēlēties labu vai ļaunu, paradīze vai elle. Katrs cilvēks [135] ir brīvas
gribas, bet nav tiesības noliegt Allāha griba. Lai gan pastāv daži ierobežojumi attiecībā uz brīvas gribas,
galu galā katrs cilvēks ir potenciāls, lai pārvarētu negatīvās attiecīgo ierobežojumu.
Mūsu testamentu ir daudz ko darīt ar mūsu pagātni, mūsu zināšanas, mūsu vidi, mūsu garastāvokli,
mūsu bioloģisko un ķīmisko sastāvu... Tomēr no empīriskās zinātnes viedokļa ir pāragri apgalvot, ka ir
grūti deterministiskā attiecības starp šiem faktoriem un mūsu gribas. Un, kamēr mums nav aptvert
subatomisko visos līmeņos, un daudzas citas lietas, tas būs arguments agri. Kā Korāns teica:
Un viņi jums jautāt par dvēseli. Saka: Dvēsele ir viens no komandas mans kungs, un jums nav dota
aught zināšanas, bet maz.
(Korāns: 17/85)
Islāmā, dvēsele ir ne tikai viens veids, kā nejaušs mehāniskās rezultāts ķīmisko, bioloģisko, fizisko,
sociālo... notikumiem un resursu [136]. Dvēsele labumu no šādiem resursiem, bet ne tikai to, kas ir
pieejama, ievērojot konkrētus nosacījumus. Tā būtības pamatā nav tikai iemeslu un seku attiecības
vai mehānisku procesu, pamatojoties uz cēloņsakarību. Dvēsele ir potenciāls, lai mainītu un uzlabotu
nosacījumus. Piemēram, persona, kas saskaras ar grūtībām uzņēmējdarbībā var lasīt dažas grāmatas
un iegūt papildu zināšanas un pārvarēt šīs grūtības.
Dvēsele aptver ne tikai pagātnes, kas var būt cēlonis un sekas ietekmē, bet arī nākotnē. Katram būs
izdarām iekļauj apsvērumus par nākotni, alternatīvas, savus riskus, to priekšrocības un kaitē zināmā
mērā, kamēr viņi vēl nav noticis. Dvēsele aptver arī principi, vērtības un tā tālāk kas nav ierobežota
vai atrodas tikai pagātnē. Mēs spriest ne tikai kāda alternatīva notiks, ja mēs pieņemt konkrētu
lēmumu, bet arī kā mēs justos, ja notiek, ka alternatīva, un kas notiek, ja mēs uzskatām, ka tā. Vēl
mēs esam brīvi izvēlēties apzināti slikti alternatīva.
Tāpēc mums ir plaša brīvības.
Kā mēs redzam šādus pantus, cilvēciskajām būtnēm ir noteikta īpaša kvalifikācija šajā sakarā:
Pēc tam viņš proporcionāli viņu ievilka viņu no viņa dvēsele un jūs dzirdes un redzes un sirdis; maz
esam jums pateicīgi.
(Korāns: 32/9)

Un pieminēt [O Muhammad], kad jūsu kungs teica eņģeļi, "patiešām, man būs uz zemes vicekaralis"
(Korāns: 2/30)
No otras puses, Allah mums deva daudz nozīmē, ka kopā ar šo brīvību var mūs vada pret patiesību.
Šie ir īpaši svarīgi:-acīmredzamas pazīmes, kas izveidota mūsu apkārtnē kuru kādreiz obviousness būs
skaidrs visiem, pēc tam, kad visi no mums ir augšāmcēlies. Klausīšanās un palīdzības Allah, kas var
reaģēt uz mūsu pašreizējo vaimanas, pat tad, kad viņš lika liktenis. -Allah vadībā caur viņa kurjeri.

Tomēr šī brīvība nenozīmē, ka cilvēks var noliegt Allāhs gala būs. Viņš var nepakļauties Allah vadlīnijas,
kā viņš ir devis brīvību, ievērot paklausības ceļu vai nepakļaušanās ceļu. Tomēr galvenais sajūta, kāds
cilvēks dara, viņš ieskauj Allah, kā mēs redzam šādus pantus:
Un Allah pieder kāds ir debesīs un kāds ir uz zemes.
Un kādreiz ir Allah, visas lietas, kas aptver.
(Korāns: 4/126)

Patiešām, Allah ir visaptveroša un zinot.
(Korāns: 2/115)

Un jums nav būs izņemot Allah testamentu, Lord no pasaulēm.
(Korāns: 81/29)
Kaut arī cilvēkam ir noteiktas pilnvaras, ko Allah, viņš nevar būt veiksmīga, izņemot caur Allah. Iemesli
ir šādi:
Pirmkārt, mūsu apstākļos ir Allāhs plānu un testamentu rezultātus. Piemēram, resursi ir ierobežoti.
Resursu izmaksu vai alternatīvas izmaksas var būt augstas. Noteiktos apstākļos var būt grūtāk
pārvarēt nekā citi. Tātad, pat ja mums ir brīvas gribas, šādu apstākļu Allah var maldināt netaisnīgi
persona, netraucējot viņa būs. Arī alternatīvas, kas mums ir nosaka Allah.
Otrkārt visu, mēs ir Allah atļauju kā redzams šajā piemērā no Korāns:
Un tas nav dvēsele domāt, izņemot ar atļauju no Allah.
(Korāns: 10/100)
Kā mēs redzam citāts no pravieša Shuayb (miera be upon him) Korāns, mūsu panākumi ir atkarīgi no
Allah:
"Un mana veiksme nav, bet caur Allah.
Pēc tam es paļauties, un viņam es atgriezties."
(Korāns: 11/88)
Kā mēs redzam šādu dzejā, vadlīnijas vai maldinošu Allah zināmā mērā atkarīga no mūsu izvēle:
Viņš daudz tādējādi maldina un daudzi gidi tādējādi. Un viņš maldina ne izņemot izaicinoši
nepaklausīgs.
(Korāns: 2/26)

Allah, kurš ir visu zinātāja un Seer, zina un redz bez jebkādiem laika ierobežojumiem. Tātad, viņš zina
nākotnē, kā viņš zina klāt. Viņš redz nākotni, kā viņš redz klāt. Tādēļ jebkurš lēmums, kas mums
nākotnē būs kādreiz zināms, redzējis un novēroja Allah. Viņš spēj mainīt jebkurā veidā, ko viņš vēlas,
ieskaitot attiecīgos apstākļus, bez jebkāda tieša iesaistīšanās ar mūsu testamentu. Tādējādi, kādu mēs
padarīt brīvi, ir ar Allah atļauju. Tādēļ mēs izvēlamies piemeklē ar vienprātīgu piekrišanu Allah un ASV.
Tādēļ jebkurā gadījumā musulmaņu, kas darīja labu darbu jācenšas Allah pieņemšanu. Šis ir citāts no
priekšraksta piemēram, ticīgie, turpmāk:
Un viņi teiks,
"Slavēt [un paldies] Allah, kas mums ir jāvadās, lai un mēs varētu nekad ir vadījusies ja Allah bija
jāvadās ne mums. Noteikti mūsu Kunga kurjeriem bija ieradušies ar patiesību."
(Korāns: 7/43)

"Protams, mēs izmantojām lūgt viņu.
Patiešām, tas ir tas, kas ir Beneficent, žēlsirdīgs. "
(Korāns: 52/28)
No disbeliever viedokļa tas būtu grūti saprast, kā viņam gribas, viņš ir tikai materiālu sēriju un
procesors starp bioloģiskās, ķīmiskās, fiziskās... secīgu procesu. Atkal, viņš ir tikai grupas daļiņu, kas
nejauši sanāca kopā un kas rīkoties tikai saskaņā ar fizisko, dažu vai neskaidra noteikumus un
attiecības. Tāpat viņam nav neviens, kurš ir pilnībā brīva griba, kas var dot viņam brīvas gribas.
8.3.1.1 IEMESLIEM, KĀPĒC MŪSU TESTAMENTU PASTĀVĒŠANU
Allah, visu kungs varētu radīt mums kā akmeņi vai eņģeļiem, kuri nav jebkuru iespēju noliegt viņa
pasūtījumus. Viņš varētu mums radīja kā ieprogrammēti roboti bez jūtām, tāpēc bez izvēles, lai bez
atbildības. Tomēr Visums, tur nebūtu praksi un jūtas upuris, palīdzību, žēl, uzticības, patiesumu,
spriedums, atlīdzība, sods, ļauno, nepareizi un augstprātība; labs un patiesība būtu nav izveidots un
reģistrēts; ļauno un nepareizi būtu nav izveidots, vērtēt, un sodīja...
Bet Allah ir iespēja izveidot labu un ļaunu.
Par personu, kas ir labs vai ļauns, viņam ir tiesības izvēlēties labu vai ļaunu.
Un caur klāt notikumiem vienā pusē Allah darbiniekiem justies dod priekšroku un Allah pilnvaras, un
otras patiesību un viltus ir skaidri atšķirt.
Turklāt, ja ir iemesls mūsu radīšanu, tad ir nepieciešams izšķirošs posms par to, kas mēs esam. Šis
izšķirošs posms ir nāve.
Šajā ziņā svarīgi šādu nodaļu:
Ar laiku,

Patiešām, cilvēks ir zudums,
Izņemot tos, kuri ticēja un izdarīts taisnīgs darbiem un ieteicams otru patiesības un ieteikts viens otru
un pacietība un neatlaidība].
(Korāns: 103/1-3)
Atkal ar mūsu brīvā griba mums ir iespēja sadarboties ar Allah, mieru un aicināt mūsu Kunga ceļu.
Pateicoties mūsu brīvā griba mums var būt daļa labas pārmaiņas mūsos un cilvēci. Pateicoties mūsu
brīvā griba, mēs var aizdot Allah, kam nepieciešama palīdzība, pat ja mēs var tērēt to, kas mums ir
pilnīgi pats par sevi. Ir šie lielie dod priekšroku, ņemot vērā mūsu radītājs, kā teica šādus pantus
O jums, kas ir uzskats, ja Allah palīdzēt, viņš palīdzēs jums un stingri augu jūsu kājām.
(Korāns: 47/7)

Kas ir tas, ka būtu aizdevuma Allah pamatīgs aizdevumu tā viņš var vairoties to viņam daudzas reizes
vairāk? Un tas ir Allah, kas nedod un dotācijas pārpilnību, un viņam tiks atgriezts.
(Korāns: 2/245)

Bet, kad Jēzus jūtama neticība [noturība] no viņiem, viņš teica, "kas ir mana palīgi [iemesls] Allah?"
Mācekļiem sacīja: "mēs esam palīgi Allah. Mums ir tic Allah un apliecināt, ka esam musulmaņu
[iesniegt viņam]."
(Korāns: 3/52)
Patiešām, iespēju palīdzēt viņam, lai norādītu un stājušies spēkā, gribas, lai viņam palīdzētu, ir viens
no viņa lielākajiem par labu mums. Un šo pakalpojumu galvenais faktors ir mūsu brīvā griba.
8.3.1.2 GRĒKUS UN TO SEKAS IR APZINĀTA IZVĒLE.
Atlīdzību, ievērojot patiesību un sodi, kas atbilst ar nepatiesa nosaka un deklarē. Tātad, tie, kas
izvēlas vai nu patiesība, vai kļūda izvēlēties tiem kopā ar savas priekšrocības, trūkumi, iespējas un
draudi.
Mūsu pastāvīgas izvēle ir alternatīvas, kas atbilst vislabāk, kas mēs esam un mūsu atribūtus. Mūsu
izvēle ir personas, un daudzos gadījumos no subjektīvā viedokļa nav ne labo, ne nepareizi: mēs varam
izvēlēties, sedz dažas sliktas sekas dažas lietas, kas mums patīk.
Piemēram persona var smēķēt, kamēr viņš zina, ka smēķēšana izraisa vēzi. Tātad kad vēzis notiek
sakarā ar smēķēšanu, viņš nevajadzētu vainot daudz ikvienam, kas nav pats. Viņš izvēlējās personisko
baudu smēķēšanas apmaiņā pret vēzi un pāragras nāves sāpes. Kamēr viņš smēķē viņš var redzēt kā
labi, vai viņš var smēķēt, pat tad, ja viņš uzskata, ka nepareizi. Mēs var izvēlēties neinteresē vai sekas
nākotnē. Mēs varam iegūt prieku apstrīdēt lielāka jauda, nekā sevi, pat ja tas rada lielu risku. Prieks
par šo problēmu var būt lielāks nekā izrietošo bailes un sāpes. Līdzīgi viens var apstrīdēt radītājs, tieši

vai netieši, nevis domājot par viņu un, ņemot risku ellē. Šādā veidā, viņš, iespējams, vēlēsities baudīt
šo izaicinājumu, un prieks par dzīvi, nedodot no jebkura pasaulīgu prieku.
Mums ir brīvība uz laiku baudīt ļauno, kā mēs redzam, piemēram, šādus pantus:
Un Thamud, kā mēs tos vadīta, bet viņi dod priekšroku aklums pār vadlīnijas, tāpēc zibens spēriens no
pazemojošas sodīšanas saķēra tos, ko viņi izmanto, lai nopelnīt.
(Korāns: 41/17)

Daudzas pazīmes, kas debesis un zemi, kas viņiem garām;
Vēl viņi nepievērš uzmanību viņiem!
(Korāns: 12/105)
Bet beigās mums ir godīgi un pašu mūsu izvēli.
No otras puses, šādu riskantu izvēli saistīti chooser ļoti personība. Tātad, disbelievers neskaidrības ir
apzināta un pastāvīgu, kā atzīmēja šādus dzejā:
Un tas, kurš ir akls [dzīvi] būs akls turpmāk un vairāk apmaldīties veidā.
(Korāns: 17/72)
Tāpēc, ka pat tad, ja atpakaļ pēc tam, kad redzēt ellē, viņi atgriezīsies atpakaļ uz neticību, kā minēts
šādus pantus:
Ja jūs bet varēja redzēt, kad lika stāvēt pirms uguns un būs teikt: "Ak, būtu, ka mēs varētu atpakaļ [uz
dzīvi uz zemes] un nevar noliegt mūsu Kunga pazīmes un būt starp ticīgo."
Un pat tad, ja viņi bija atgriezušies, tie atgriezīsies, ko viņi bija aizliegts; un, protams, tie ir liars.
(Korāns: 6/27-28)
Tāpēc piemēram, gala disbeliever, kurš varētu zināt, ka viņš būtu jāievada ellē, jo neticība atkal
neticēt un noliegt ellē. Lai ellē kļūst skaidra izvēle, disbeliever, jo pat tad, ja maksimāli pārliecinoši
zīme bija klāt, šādu disbeliever neticētu. Šādiem pantiem atsaukties uz šo:
Protams, tiem, uz kuriem jūsu Kunga vārds ir stājies spēkā nevar uzskatīt,
Pat tad, ja katru zīmi ir jānāk, līdz viņi redz sāpīgi sods.
(Korāns: 10/96-97)
Mums ir dota brīvība iziet sods ellē, atbildot uz to, ko mēs izvēlamies darīt. Tomēr tas šķiet laba ideja,
ka kādu laiku noraida kaut kādā viņš vēlāk uzskatīt tikai, kamēr tā sajūta mūžīgi. Tomēr tā ir izvēle.
Mēs cilvēkiem parasti vērtību tūlītēju labumu, pat tad, ja to izmaksas vai riskus ilgtermiņā ir milzīgs.
Šādi panti ir atsauce uz šo:

nē! Bet jūs mīlu tiešā.
Un atstāt turpmāk.
(Korāns: 75/20-21)
Domāju par cilvēkiem, kas uzturas ieslodzījuma gadus tikai tādēļ, ka akts, lai apmierinātu savas ātrās
dusmas. Tas ir tāpēc, ka īsā laikā mūsu jūtas ir kļuvusi intensīvāka, salīdzinoši ar mūsu loģika; un uz
ilgu laiku mūsu jūtas ir salīdzinoši vājākas nekā mūsu loģika. Tātad ir svarīgi sekmīgai pacietību:
Allah mīl pacientu.
(Korāns: 3/146)
No otras puses, mēs apstiprināt lietas liktenis. Katrā no mūsu izvēli mēs "pirkt" un apstiprināt to, kas
ir mums reģistrā:
Un Allah radīja debesis un zemi patiesību un ka katru dvēseli var recompensed par to, kas tas ir
nopelnījis, un tie nevar būt kaitējums.
(Korāns: 45/22)
8.3.1.3 ALLAH, NEVAJAG LIKT KAUT KO MUMS
Viņš ir spēj darīt visas lietas.
(Korāns: 67/1)
Allah ir iespēja darīt, ko viņš vēlas. Tātad, viņš var radīt mums dažiem vidē, kur mēs varam būt visi
ticīgie vai disbelievers, pat ja mums ir brīvas gribas. Tādēļ viņš nav nepieciešams iejaukties ar mūsu
testamentu vai piespiest mūs noteiktā veidā, lai gan viņš var izdarīt šos.
Allah, nevajag traucēt mūsu būs procesa kā ar objektīviem notikumiem mēs varam rezultātā vai
maldināti, atkarībā no tā, kas mums ir. Allah var novest vai maldināt ar objektīvu lietas, neradot
traucējumus mūsu izvēloties spējas. Piemēram, disbeliever, kuram ir bērns var kļūt ticīgais pēc
piedzīvo uztraukums un laimi ceļ bērnu un liels favor no radītāja.
8.3.1.4 ALLAH NAV SPĒKĀ KĀDS TICĒT VAI DARĪT LABU DARBU, UN VIŅŠ NAV SPĒKĀ KĀDS NETICĒT
VAI BŪT NETAISNAM.
Allah gribēja piespiest kaut ko pēc mums, viņš varētu sniegt mums visiem ticīgajiem. Tomēr piespiedu
ticības nebūtu īsta ticība. Pārliecība, ka tiek pieprasīta tikai pēc augšāmcelšanās būs piespiedu
pārliecība, tā nav īsta ticība un tas būs bezjēdzīgi, kā jau minēts, šāda dzejā:
Darīt tās [tad] gaidīt kaut ko, izņemot to, ka eņģeļi ir jānāk tiem vai jūsu kungs nāk, vai kas tur jānāk
dažas pazīmes jūsu kungs?
Diena, ka dažas pazīmes jūsu kungs nāks nav dvēsele gūs labumu no savas ticības, kamēr tas nav
cerēja, ka pirms vai dažas labas bija nopelnījis ar savu ticību. Teikt, "gaidīt. Patiešām, [arī] gaidām."
(Korāns: 6/158)

Pārliecība šajā dzīvē ir īsta ticība, jo tas nenotiek piespiedu pasākumus, un tas atspoguļo tieši tā, kas
un kā mēs esam. Tādējādi Allah dod mums to, ko mēs izvēlamies.
Ko es izvēlētos, ja bija nav spiesta ir brīvas gribas rezultāts. Tātad, jo Allah kaut kas nav spēkā pēc
mums un viņš nav maksas mums kaut ko ārpus mūsu spējas, mums ir pamatotas brīvas gribas tā, ka
mēs varam būt atbildīgi.
8.3.1.5 NEVIENS BŪS BEAR WITNESS, ALLAH IR MŪS PIESPIEDA ĻAUNO
Var būt bez lieciniekiem, kas kļūs par liecinieku, Allah ir uzspiesta izvēle mums, traucējot mieru mūsu
process. Neviens liecinieks būs liecināt, ka Allah mūs piespieda, lai noteiktu izvēli, jo visas iespējamās
šāda piespiedu būtu pazīstams tikai ar Allah. Disbeliever arī ir netieši liecinieks faktam, ka Allah nevar
piespiest viņu rīkoties noteiktā veidā, kā viņš reti attiecas uz Allah par saviem lēmumiem. Turpretim
viņš vienmēr padara savu aprēķinu par savu lēmumu. Un disbeliever galvenokārt iet apmaldīties no
tiesības veidā, kas Allah viņam parāda.
8.3.1.6 ALLAH NAV NEKĀDĀ VEIDĀ NEVĒRŠAS PRET JEBKURU NO MUMS
Vārdā Allāhs, Beneficent, žēlsirdīgs.
Slavēt [un paldies], var Allah, Lord no pasaulēm,
(Korāns: 1/1-2)
Allah ir Beneficent un žēlsirdīgs kungs, visu. Viņš nav nekādā veidā nevēršas pret jebkuru no mums, jo
ikvienam ir Allah kalps. Ja mēs uzskatām, ka daudz, milzīgs un acīmredzamo dod priekšroku Allah,
katram no mums, mēs saprotam, ka Allāhs neklājas būt netaisnam jebkuru no mums:
Tad proporcionāli viņu un ievilka viņu no viņa gara, jūs dzirdes un redzes un sirdis; maz esam jums
pateicīgi.
(Korāns: 32/9)
8.3.1.7 CĒLOŅSAKARĪBAS ATTIECĪBAS, KAS IR PAMATĀ MŪSU TESTAMENTU PĀRVALDA LIKTENIS
Daži saka: "Alright, ja esmu paredzēts ievadīt elle, tad es nevaru mainīt to. Tad kāpēc būtu man
uztraukties?" Bet liktenis nav sākotnējais iemesls. Pirms un iepriekš liktenis ir Allah. Viņš nosaka un
ļauj attiecības starp organizācijām un notikumiem, kā redzams no šādiem pantiem:
Un tas, ka nav cilvēka, izņemot ka [labu], kuram viņš cenšas
Un ka viņa pūles būs redzams,
Tad viņš būs recompensed par to ar pilnībā kompensēt.
(Korāns: 53/39-41)
Relācijai, kas mēs liecinieks un visu sastāvdaļu mūsu izvēle ir daļas likteni, kā varam secināt no šādas
dzejolis:
Viss ir skaidrs reģistrā.

(Korāns: 11/6)
Par mūsu skolas laiks ir liktenis. Tas ir arī liktenis, ka mūsu skolas beigšanas būs kā garām dažiem
eksāmeniem. Tātad, ja mēs absolvents, tas ir arī liktenis, ka mums ir pagājuši šie eksāmeni. Liktenis ir
pamatā arī šādas attiecības un liktenis nav tiešs iemesls šīs gradācijas [137]. Tāpat viens var ne
izskaidrot/pamatot viņa ieraksts ir ellē, likteni. Tātad, vienu nedrīkst ne bezcerīga, nedz pārliecināts
par viņa beigās tikai tāpēc, ka liktenis. Ja mēs vēlamies, lai absolvents, kas mums ir jādara, tādēļ
studēt arī par eksāmeniem. Tāpat, ja mēs vēlamies, lai ievadītu paradīze, mums ir jādara mūsu mājas
labi.
8.3.1.8 JA MĒS ZINĀJĀM LIKTENIS, MĒS VĒLAMIES MAINĪT LABĀKAI.
Pat ja mēs zināja liktenis saturu, mēs pārvērtēs to un, ja nepieciešams mēs vēlaties atšķiras no tā, ja
mēs nepatika tas. Tātad tas neierobežo mūsu mieru un izvēloties procedūras jebkurā gadījumā.
8.3.1.9 JA MŪSU TESTAMENTU DETERMINISMA PILNU IESPAIDĀ, TĀ VARĒTU RADĪT MUMS TICĒT.
Cēloņsakarības būtu nepieciešama arī ticība Allah.
Pieņemsim, ka disbeliever ir augšāmcēlies. Viņš redz, ka viņam nav bijusi taisnība. Tad viņš sapratīs,
ka viss bija radījis jo Allah. Pēc tam viņš redzēs, ka tur nebija vispār iemesls viņa neticība. Lietām, kas
nav reālu lika viņam neticēja savām acīm, nevis Allah. Tad, ja nereāls lietas, iespējams, nav
deterministiskā ietekmi uz viņu, viņš sapratīs viņš bija brīva griba un ka viņš ir ļaunprātīgi izmantojis
brīvas gribas, viņš tika dota.
8.3.2 ZINĀŠANAS PAR ALLAH, KAS ATSPOGUĻOTAS LIKTENIS IR VIENS VEIDS, KĀ VĒSTURISKAS
ZINĀŠANAS CILVĒKA KONCEPCIJAS.
Liktenis atspoguļo, ka Allah pieder visa vara pār visu, un panākumi ir tikai caur Allah. Tā ir atkarīga
mūsu veiksmes vai neveiksmes no Allah un sevi pirms liktenis.
Allah zināšanas par mūsu nākotni ir savādāki nekā mēs iedomāties. Kā Allah Omni klāt un visu
zinātājam, kā lietas, kas jau ir noticis [138]noteikti zina mūsu turpmāko izvēli. Šīs zināšanas cilvēka
koncepcijas piemērs ir kā mūsu vēstures zināšanas:
Viņš ir pirmā un pēdējā, un izvešana un ievešana; un viņš ir visu lietu zinātājs.
(Korāns: 57/3)

Romieši ir uzvarēta.
Pie zemes.
Un tie, pēc savas sakāves, gūs virsroku.
Pēc dažiem gadiem.
Allah pieder komanda pirms un pēc.

Un tajā dienā ticīgie priecāsies.
(Korāns: 30/2-4)
Viņš ir pirmais, bet arī viņš ir pēdējais. Un viņš ir viens, viņš nav sadalīts. Viņš ne tikai noteikumiem
telpas, ne laika ziņā. Viņa zināšanas nav lokāls, kā mūsējais. Un šīs zināšanas nav pretrunā liktenis.
Tādēļ Allah zina mūsu nākotnes testamentu, kā lietas, kas jau ir noticis ar viņa novērojums.
Tātad šāda veida viņa zināšanas neprasa viņam kaut ko uzspiest mums.
8.3.3

MĒS ESAM ATBILDĪGI, PAMATOJOTIES UZ MŪSU SPĒJAS

Allah neietur dvēsele ārpus savas spējas.
(Korāns: 2/286)
Mūsu uzskati ir vienkārši sekas mūsu gribas, izvēli. Mums nav nepieciešams pilnībā saprast patiesību.
Mēs tikai redzam pazīmes. Viens veids, kā pārliecība, kas sastāv no garīgās process, izvēloties; Šajā
sakarā nav grūtības vai nespēju noticēt. Un Allah neprasa samaksu kāds ārpus savas jaudas.
8.3.3.1 ACĪMREDZAMI FAKTI DOMINĒ
Ja kāds pārlec labprātīgi un apzināti pirms ātri notiek automašīnu un, ja viņš izpaužas ievainots, viņš
nevar vainot Allah tiek ievainots. Citādi saprātīga persona būtu pajautāt: ja jūs nevēlaties tikt
ievainoti, kāpēc tu lēci tur? Ja vēlaties tikt ievainoti, kāpēc jūs vainot Allah? Jebkurā gadījumā, šī
diskusija ir bezjēdzīgi kā jebkurā gadījumā viņam būs jāiziet daudz sāpēm un grūtībām.
Tāpat, Allah ir devusi mums miljardu pazīmes, kas liecina, ka patiesība, un viņš mums teica, divi veidi,
kā mēs varam sekot un to sekām. Viņam visi šie ir acīmredzama.
Bet daži no mums šajā pasaulē, tie varētu būt ļoti skaidrs vai varētu būt nepareizi. Galveno iemeslu
dēļ tie ir viltus dievības un pilnvaras, ka šādi cilvēki, kas izgudroja, lai gan Allah ir devis nekādu
atbalstu vai apliecinājums par tiem.
Tomēr, kad viens ir augšāmcēlies, vai kuru par Allah, tas būs redzams cilvēks, ka viņš izgudroja
dieviem, spēku, attiecības, cēloņi, ar kuru viņš aizstāj Allah nebija absolūta, bija savas pilnvaras, bija
bez pašpietiekamību un vispār nav pamatojuma. Un to saprata, ka Allah teica bija un ir skaidrs visu
laiku. Tad arī būs skaidrs, ka šī persona bija skaidri kļūda, un viņš bija liels tīšas nozieguma izdarīšanu.
Allah ir atsauce uz šo šādus pantus:
Tad frakcijām atšķīrās no tām, tā bēdas tiem, kas disbelieved no skatuves milzīgs diena.
Redzēt un dzirdēt tos dienā, viņi nāk pie mums!
Vēl ļaunu darītāji ir šodien skaidri kļūda.
(Korāns: 19/37-38)

Viņi saka, kamēr viņi strīdu,

Allah, mēs patiešām bija skaidri kļūda
Ja mēs jums [139] vienāds ar Visuma kungs.
(Korāns: 26/96-98)
Skaidri kļūda nerodas no kļūda objektu, bet no tā, kas padara šo kļūdu. Skaidri kļūda pieprasa skaidru
zīmi, no vienas puses. Un, no otras puses, tas prasa trūkumi, kas padara šo kļūdu, kā minēts šādu
dzejā:
Tur nav sasniegusi tās ziņas par tiem, pirms tam Noah cilvēki un [ciltis] Aad un Thamud un Abraham
cilvēki un biedriem Madyan un pilsētas apgāza? To kurjeriem nāca uz tiem ar skaidru apliecinājumu.
Un Allah tos nekad ir kaitējums, bet tie bija wronging sevi.
(Korāns: 9/70)
Tādēļ, jo kādreiz-obviousness no Allah pazīmes, turpmāk to sekas būs nav būt protestēja ir netaisna
ikviens. Disbelievers ar tiesas argumentāciju nav derīgs, jo, ja kāda tās kritizēt kā nepamatotu notiek,
kamēr nav mērķis un zinoši lieciniekus pret šo netaisnību, reālu notiek būs jāpierāda, ka tie ir reālo
netaisnīgi.
8.3.3.2 MUMS NEIZDOSIES, JO MŪSU PAŠU TRŪKUMI.
Mums neizdosies, jo to Allah nav devis, un mums nav pieprasījusi no viņa, nevis tāpēc, ka kādi Allah ir
sniedzis vai darījis.
Kā mēs redzam šādus pantus, kas Allah ir devusi mums kā mūsu būtības pietiek mums, kamēr mēs
saglabāt to tīru un tīru:
Un [ar] dvēsele, un viņš, kas proporcionāli to
Un iedvesmoja [ar izpratni par] tās ļaunprātību un savu taisnību,
Viņš ir izdevies, kas attīra
Un viņš nav, kas to instills [ar korupciju].
(Korāns: 91/7-10)
8.3.3.3 LIKTENIS NAV BARJERA STARP ASV UN ALLAH - ALLAH IR TUVĀK MUMS NEKĀ LIKTENIS Protams, mūsu tagadni un nākotni pieprasījumus no Allah ir pazīstama arī ar viņu, kamēr viņš veido
liktenis. Turklāt, Allah, kas reaģē uz mūsu sirsnīgs vaimanas jebkurā stadijā var reaģēt, kamēr viņš
padara likteni, kā arī [140]. Allah, kas zina, ko mēs lūdzam vienmēr ir tas pats, jo nav cita Dieva nav un
kā viņš ir ne tikai ar pagātni vai nākotni. Ir ne divas Dievu, no kuriem viens klausās mūs tagad un vēl
viens, kas liktenis. Ne tur ir Dievs, kurš ir citādāka noskaņa tagad un citu noskaņojumu, vienlaikus
padarot liktenis. Allah, kas klausās mūs un mums pilnībā zina tagad, ir tas, kurš zina arī mūs un mūsu
pašreizējo situāciju pilnībā, vienlaikus padarot liktenis.
Kā dalībnieks iekšpusē liktenis, un kā liktenis maker, Allah ir vienu konsekventu konkrētajā situācijā,
vienlaikus padarot liktenis gan izpildes laikā. Gan perspektīvās, viņš ir bez ierobežojumiem zināšanas,

viņš nav ne pirms viņa, viņam pakaļ. Tāpēc viņam nav nekāda iemesla pretrunu, vai atšķirība vai
ierobežojumu noteiktu situāciju. Piemēram, persona, kas tagad ir mūsu laika prasa noteiktu
vēlēšanos Allah, Allah nebija mazāk zināšanu un nebija informēti par viņu un viņa vēlas, kamēr viņš
lika liktenis. Tātad, kamēr mēs lūdzam Allah par kaut ko, nav ierobežojumu likteni mums vispār, ar
mūsu vaimanas mēs varam sasniegt Allah, viņš padara likteni, kā arī.
Mēs vienmēr jautāt Allah, kā Solomons (miera be upon him) lūdza viņam, ka viņš palīdz mums un
mūs iedvesmo labiem darbiem:
Tāpēc [Zālamana] pasmaidīja, uzjautrinādamās par viņas runu un teica, mans kungs, ļauj man būt
pateicīgs par jūsu labā, kas ir apveltīts, pār mani un maniem vecākiem un darīt taisnību, kas
apstiprina. Un uzņemt mani ar savu žēlastību vērā [rindās] taisns kalpi.
(Korāns: 27/19)
Varētu jautāt: "ja es neticu Allah, tad nevar prasīt Allah palīdzēt. Tātad, nevar pārvarēt liktenis, un
man būs lemts liktenis. Tātad, tas ir taisnīgi, ka esmu sodīts?" Islāmā sākotnējā stāvoklī ir tīra valsts,
ja nav viltus dieviem, kā Abraham situāciju (miera be upon him); bet vīrs izdomā viltus dieviem un tie
neļāva meklē patvērumu patiess Dievs, tāpat kā viņa paziņojumu, kas saistīti ar šādiem pantiem:
Viņš [141] teica: "Vai jūs pielūgt to, kas jūs [sevi] grebt, kamēr Allah radīja jūs un to, ko jūs darīt?"
(Korāns: 37/95-96)
Persona, kas uzskata, ka viltus dieviem bloķē sevi no sazinoties ar vienu, kas padara arī likteni. Tāpēc
viņam vajag izvēlēties atgriezties Allah, sākotnējo tīrā stāvoklī, un lai izvairītos no viltus dieviem, ka
viņš pats izgudrojis, kā noteikts šādas dzejā:
Un ko viņa dievina izņemot Allah bija novērstas viņu [no Allah iesniegšanas]. Protams, viņa neticīgi
cilvēki.
(Korāns: 27/43)
8.3.4

MŪSU IZVĒLE PROCESAM JĀATBILST

Persona, kas vaino Allah par savu izvēli, būtu pretrunā sevī:
Ja šāda persona varētu vainot Allah, viņa ļauno izvēli un tā sekas, tad kāpēc tas viņš apstiprināt ļauno
viņš padara izvēli un tās sekas? Kāpēc tas nav viņš nožēlot? Viņš grib ceļu un Allah palīdzēt vai ne?
Ja viņš apstiprina viņa ļauno izvēle un tās sekas, kāpēc viņš vaino kāds cits? Ja viņš nevēlas Allah
palīdzēt kā viņš var vainot viņu?
Mums nevar apgalvot, ka kaut kas, ka mēs "kritizēt" padara mūs ", ka" kaut ko nepareizi.
No otras puses, sods ir viens veids, kā atpakaļ uz kriminālās noziedzības atspoguļojums. Tāpēc
krimināllietu nevar protestēt. Ja viņš šo noziegumu pret cietušo un, ja tas ir netaisnīgi kāpēc viņš dara
to pret upuri? Ja tas ir kaut kas pieņemams kāpēc būtu viņš iebilst pret to, kad tas ir atspoguļots
atpakaļ uz viņu?
8.3.4.1 NOLĪGUMS NETIEK MAINĪTS PĒC TAM, KAD TAS IR IZPILDĪTS

Un dienu disbelieved, kuri ir pakļauti uguns [tas būs teica], "izsmelts jūsu baudījumu jūsu pasaulīgās
dzīves laikā un patika, tāpēc šajā dienā, jums tiks piešķirts pazemojums sodu tāpēc, ka jums ir
augstprātīgi uz zemes bez tiesībām, un tāpēc, ka jums ir izaicinoši nepaklausīga."
(Korāns: 46/20)
Kā mēs jau iepriekš minēts, mēs padarītu mūsu iespējas brīvi un Allah, apstiprina tos un viņš dod to,
ko mēs lūdzam pret cenu, mēs esam gatavi maksāt vai risku, mēs.
Apersona var izbaudīt pašreizējo dzīvi un būt apmierināti ar to, nevis iegūt prieku Allah un paradīze.
Katru dienu nolīgums ir daļēji izpildīts un apstiprināja. Katru dienu persona reaps dažu nolīguma
priekšrocības un apstiprina to. Persona var brīvi izvēlēties vai mainīt viņa virzienā vai nolīgums, līdz
viņa nāvei. Nāve ir kopējais pārliecinošu punktu vienu galveno daļu līguma izpildē. Pēc tam uz otras
puses vienošanās tiks izpildīts. Līdz nāvei, pasaulīgos līguma daļu izpilde tiks pabeigta. Ja persona ir
apmierināts ar to, kas noticis, tad nav nekas nepareizi no viņa viedokļa, un neviens vainīgi. Tas ir
pilnīgi personas, tāpat kā cilvēks, kurš patika smēķēšanu, kaut gan smēķēšanas dēļ viņš mira no vēža,
galu galā.
Un īpaši pozitīva klauzulas disbelievers nolīguma īstenošanas pabeigšanas šajā pasaulē: viņš varētu
būt guvis, būdams brīvs no pateicās Kungam no sajūta nekādu atbildību pret viņu; viņš ir patika visi
prieki, ka viņš vēlējās. Kā jebkurā protests par netaisnību būs tiešām notiek tikai pēc tam, kad līgums
ir izpildīts, disbeliever nevar protestēt turpmāk. Tas ir tāpēc, ka tajā brīdī, nolīguma būtiska
sastāvdaļa no viņa viedokļa disbeliever par labu būs jau izpildīts. Vienošanos var protestēja ne pēc tā
pozitīva klauzulas par vienas puses tiek īstenota, kā mēs redzam šādu dzejā:
Tuvojos [kad] tiesa solījums ir; tad pēkšņi acis, kuri disbelieved būs cieši [šausmās, kamēr viņi saka],
"O bēdas mums; mēs bijām nepievērsdams uzmanību drīzāk mēs pārkāpējus."
(Korāns: 21/97)
8.3.4.2 JA VIENS VAINO ALLAH, PAMATOJOTIES UZ TAISNĪGUMU, TAS NOZĪMĒ, KA ALLĀHS IR JAU
PIEDĀVĀJA VIŅAM VADLĪNIJAS, BET APZINĀTI TO NORAIDĪJA
No otras puses, tas, kurš vaino Allah, pamatojoties uz tieslietu būtu ir bijis iepazīties ar taisnīguma
vērtību, Allah. Tātad, ja viņš ir netaisna, tas nozīmē, ka apzināti viņš ir izvēle nedrīkst būt netaisnīga,
jo Allah. Ja viņš veicina taisnīgumu, tad vispirms viņš ir jābūt tikai pret Allah un citi.
8.3.4.3 GALA REZULTĀTĀ VALDA
Korāns ir šo paziņojumu:
Tāpat tos noliegt, līdz tie garšoja mūsu sodu.
(Korāns: 6/148)
Šeit mēs redzam, uzsvaru liekot uz reālu sodu rašanās situāciju. Iedomājieties, disbeliever nonāk ellē.
Tajā brīdī viņš būs vai nu tic velna vai ne. Ja viņš uzskata, ka, tad viņš būs ticējusi, pamatojoties uz
viņa paša novērojumiem un Allah netraucē ticiet vai ne, tieši tā, kā šajā pasaulē, kur mēs esam brīvi
izvēlēties savu lēmumu. Viņš izvēlas, pamatojoties uz viņa paša aprēķinus un apsvērumus. Tas

attiecas uz iepriekšminēto dzejā. Ja viņš netic, tad protams tur ir nekas un neviens vainīgi. Un šādi
panti ir atbilstošu citātu no runas pret disbeliever, turpmāk:
"Tas ir uguns, kas izmantoti, lai liegtu.
Tad ir šo burvju, vai jūs neredzat?
[Ievadiet] ierakstīt tajā; tad esiet pacietīgi vai nepacietīgs, tas ir visas tās pašas jums. Jums ir tikai tiek
recompensed [par] ko esat pieradis veikt."
(Korāns: 52/14-16)
Patiesība ir saistīta ar to, kas galu galā notiek. Kad ir redzams, kas notiek, viens var nodot tālāk
arguments, kas ir pretrunā ar to, kas notiek, nedz izvirzīt argumentu, kas ir virs un ārpus Allah
zināšanas. Piemēram, ja disbeliever ir jāievada ellē, viņš nevar apgalvot, ka Allāhs ir netaisna, jo viņa
prasība būs tikai personisko un savu argumentāciju un tās trūkumus būs ir jau zināms, Allah. Ja viens
apgalvo, ka zina labāk nekā Allah, kamēr viņš ir sodīti par savu netaisnību ir netaisnība, tad tas ir
tāpēc, ka viņa augstprātību un ka viņš ir nepareizi. No otras puses, šajā pasaulē viņš nevar pieprasīt
šāda netaisnība pret sevi, jo viņš netic Allah.
8.4

JA ALLAH IR VISVARENS UN LABU, KĀPĒC TUR IR CIEŠANAS UN ĻAUNO?

Un Allah ir jebkad zinot un gudrs.
(Korāns: 4/111)
Allah ir gudrs. Kāds viņš dara, pamatā ir iemesli saskaņā ar viņa viedokli. Lietas, ko mēs redzam kā
negatīva šajā pasaulē, ir arī iemesli.
No otras puses, pašreizējā posmā ir pagaidu fāze, kas beigsies pie noteiktā termiņā. Tas ir
sagatavošanas posms ar tās daudz dimensiju, tostarp fizisko, bioloģisko, sociālo, atsevišķas
dimensijas pastāvīgu stadijai, turpmāk. Tātad, ko mēs redzam šajā posmā ir tikai neliela daļa no
kopuma.
Daudzos gadījumos neticība cēlonis ir lietas, kas ir dažas personīgās izjūtas pret noraidījumu. Daudzos
gadījumos neticība cēlonis ir noraidījums, ko novēro kā paziņojumu: "Es neticu Dievam, kurš bērns
nevainīgu tēvs mirst". Tas nozīmē, ka šāda persona varētu ticēt Dievam, tikai ar nosacījumu, ka nav
bērnu nomira. Citiem vārdiem sakot viņš ticētu, ja Dievs ir tieši atbilstoši viņa vēlmēm. Saskaņā ar
islāmu, novērošanas valda un Allah nav saskaņā ar mūsu vēlmēm, viņš ir saskaņā ar sevi un zināmā
mērā saskaņā ar to, ko mēs novērojam. Tas ir tāpēc, ka pastāv saistība starp to, ko mēs novērojam un
Allah.
Kopumā ciešanas ir sekas Allāhs ņemot atpakaļ to, ko viņš ir devis. Kā Dieva nav, izņemot viņu, viņš
nepieņem kaut ko, kas tika dota vai izveidojis galu galā kāds cits. Tas ir tas, kas dod, un tas ir tas, kurš
ir tiesīgs pieņemt atpakaļ to, ko viņš dod. Piemēram, daži cilvēki persona, kurai ir bērni nāvi var
uzskatīt kaut ko, kas nav jānotiek. Tomēr Allah, kas ir devusi šai personai savu dzīvi un tiem bērniem,
viņu tēvs var dabiski pieņemt atpakaļ to, ko viņš ir devis tos. Mums nevar apgalvot, ka vairāk
žēlsirdīgs par Allah, kas padara miljardiem radības dzīvo. Un mēs nevar likt Allah, kā mēs gribam dot.

Cilvēki un notikumi nav pilnīgi labi vai pilnīgi ļauno. Ir pozitīvi aspekti, un negatīvie aspekti, daudzos
gadījumos. Atkal, kamēr kaut kas ir slikts, kāds, var būt labs, lai kāds cits. Allah ir ne tikai tas Kungs,
kas dzīvo noteiktā laikā; Viņš ir visu, tostarp tiem, kas dzīvo, un tiem, kuri dzīvos kungs. Vecākā
paaudze atstās atvērt jaunas vietas. Tas arī ļauj lietas mainīt parasti labāk. Tur ir atsauce uz šiem
faktiem, šādi panti:
Teiksim, "O Allah, suverenitāti, īpašnieks jūs piešķirat suverenitāti, kurai būs un suverenitāti, no
kuriem jūs veicat.
Jūs godu, kam jūs un jums pazemīgs, kuru jūs.
Jūsu rokās ir [visi] labs. Patiešām, jums ir pār visām lietām, kas ir kompetentas.
Jūs ievadiet dienu nakti, un neradītu diena, lai ievadītu nakti;
Lai dzīvo no mirušajiem un jums dot miris no dzīves.
Un jūs piešķirat noteikums, kuram jūs bez konta."
(Korāns: 3/26-27)
Daudzos gadījumos ļaunums tiek uzskatīta par ļauno, jo tā ir tik laba, salīdzinot ar labāka situācija; lai
gan šī ļaunuma situācija būtībā ir labs un apmierinošs. Piemēram, ja persona, kas pieder 100 dzīvokļi
zaudē 90 no tiem sakarā ar zemestrīci, viņš var būt ļoti nelaimīgs. Tomēr daudzi cilvēki būtu ļoti
priecīgi, ja tie pieder tikai viens dzīvoklis.
Dažas lietas lietas, ko mēs redzam kā ļaunums var būt galvenokārt laba. Daudzas lietas, ko mēs
redzam kā slikti var radīt daudz pozitīvu rezultātu. Piemēram, daži skolēni var būt murgs neizdoties
kādu eksāmeniem. Bet, ja tur bija bez eksāmeniem neizdošanās risku, tad izglītības rezultātiem būtu
mazāk apmierinoša. Šādu dzejolis, kas attiecas uz šo faktu:
Bet varbūt jūs ienīst lieta un tas ir labs jums; un varbūt jūs mīlu lieta, un tas ir slikti jums. Un Allah
zina, bet jūs nezināt.
(Korāns: 2/216)
Ļaunums vai labs ir subjektīvs, daudzos gadījumos. Galvenais Dievs vai evilness kaut ko nosaka
saskaņā ar viens, kas ir visu zinātājs.
Arī tāpēc, ka mums ir kā cilvēku trūkumus, daži notikumi var izskatīties daudz sliktāk, nekā viņi tiešām
ir. Kad mēs redzam, ka nevainīgu bērniņam nomirt, mēs varam būt ļoti bezcerīgs, jo mēs nevaram
izveidot; bet Allah ir ļoti viegli izveidot viņu vēlreiz.
Ļauno grupa sastāv no noziegumiem, kas ir izdarījis tīšām cilvēkiem, piemēram, slepkavības, krāpšanu,
zādzību. Starp šiem ļaunumiem, kas nav līdzsvarots šajā pasaulē būs pilnībā kompensēt un pēc
sprieduma dienā un bilance tiks izveidota gan krimināllietu, gan cietušais. Ir atsauce uz šo šādu dzejā:
Un mēs vieta tieslietu svari augšāmcelšanās dienā, tāpēc nav dvēsele tiek uzskatīts nepamatoti vispār.
Un, ja nav [pat] sinepju sēklu svara, mēs to ierosināsim tālāk. Un mēs pietiekami esam kā
grāmatvedis.

(Korāns: 21/47)
Tātad, piemēram viens var teikt, ka Allah nedrīkst pieļaut, ka persona nozog labo kāds cits. Ja šo
zādzību tiek uzskatīta visu stāstu, tad tas noteikti būtu pilnīgi netaisnīgi. Tomēr tas nav viss stāsts.
Šāda situācija rodas, jo Allah pilnvarota cilvēku, un viņiem deva brīvību izvēlēties savu individuālo un
sociālo lēmumu. Tātad šādi ļaunumu darbiem pieder pie cilvēkiem, un tie ir sekas. Allah izveidota
sankcijas pret šādiem darbiem šajā dzīvē kā vadlīnijas, lai mums. No otras puses, turpmāk, kā minēts
iepriekš dzejā līdzsvaru pilnībā noteiks. Tāpēc visa aina ir skaists un līdzsvarotu, lai_ar ī neliela daļa, ka
mēs dažreiz var izskatīties neglīts un nelīdzsvarota.
Tātad, apsvērumi no ierobežota vai subjektīvā viedokļa var būt maldinošs par ļauno attiecības un
Allah. Šajā kontekstā jānosaka saskaņā ar stāvokli mūsu attiecības ar Allah labo un ļauno, kas attiecas
uz katru no mums. Piemēram persona, kas ir liels labklājības noteiktā laikā, bet sliktā stāvoklī, viņa
attiecības ar Allah nedrīkst uzskatīt faktiski ir laba situācija. Tāpat personai, kam ir nopietnas
veselības problēmas, bet kurš ir labas attiecības ar Allah patiesībā ir laba situācija. Visas raizes nav
problēmas mūsu attiecībās ar Allah ir pagaidu raksturs. Šādus pantus mēs redzam piemēru par šo
faktu:
Patiešām, Qarun bija no Mozus cilvēkus, bet viņš tos tyrannized. Un mēs iedevām viņam bagātību,
kuru taustiņi būtu slogs joslā, stipri vīri, tad viņa cilvēki viņam sacīja: "ne gavilēt. Patiešām, Allah
nepatīk gavilējošs.
Bet meklē caur kas Allah ir devis jums mājās no turpmāk; un [vēl], neaizmirstiet savu daļu no [šajā]
pasaulē. Un darīt labu, Allah ir darījis labu jums. Un vēlme nav korupcijas zemi. Patiešām, Allah
nepatīk corrupters."
, Viņš teica, "Es tikai saņēma tas tāpēc, ka man ir zināšanas." Viņš nezināja, ka Allah iznīcinājusi
paaudžu priekšā tiem, kas bija lielāks nekā viņu varas un lielāks [labklājība] uzkrāšanos? Bet
noziedznieki, par saviem grēkiem, vairs netiek jautāts [142] .
Tātad viņš iznāca pirms viņa cilvēki viņa rota. Tiem, kuri vēlas laicīgo dzīvi teica: "Ak, būtu, ka mums
bija, piemēram, kāda tika piešķirta Qarun. Protams, viņš ir viens no lielo bagātību."
Bet tiem, kas bija dota zināšanas, teica: "bēdas jums! Allah atalgot ir labāk, lai tas, kurš tic un dara
taisnību. Un neviens tiek piešķirtas izņemot pacientam."
Un mums izraisīja zemes norīt viņam un viņa mājās. Un tur bija viņam neviens uzņēmums atbalsta
viņu nevis Allah, ne viņš no tiem, kas var sevi aizstāvēt.
Un tie, kuri vēlējās savu nostāju iepriekšējā dienā sāka teikt: "Ak, cik Allah paplašina noteikums, kam
viņš vēlas no saviem kalpiem un ierobežo to! Ja nav, ka Allāhs bija piešķirtas favor par mums, viņš ir
radījis to norīt, mums. Ak, cik disbelievers neizdosies!"
(Korāns: 76/28-82)
Tāpēc, kamēr viens apgalvo Allah un seko viņa vadībā, viss ir labs viņam. Kā Korāns teica:
Kas nāk par labu, ir no Allah, bet kas nāk par ļaunu, [O vīrietis], ir no sevis.
(Korāns: 4/79)

No cilvēku viedokļa, ja mēs noteiktu izturību, noteiktas vērtības un, ja mēs ticam Allah, lietas, ka mēs
uzskatām kā negatīvs mums no pirmā acu uzmetiena, dos mums spēcīgāka. Piemēram, pieņemsim,
ka kāds bija veselības problēmu, un viņš ir pacientu un Allah lūdz palīdzību. Šajā gadījumā būs
stiprākas attiecības starp viņu un Allah un Allah to novērtēt un palielināt savu grādu, viņa paradīze.
Šādas rūpes aktivizēt, uzlabot un padarīt mūsu iekšējo pilnvaru parādīties kā žēl, pacietību un mūsu
mīlestību, Allah un citiem. Bet protams šāda ietekme nevar būt vienāda visiem. Daži iet pret Allah dēļ
šādi notikumi kā tad, ja tie ir pārāks par viņu. Tātad šādi notikumi kalpos kā testus, kā arī. Tas īsi
izskaidrojams šādus pantus:
Un mēs noteikti tests ar kaut ko no bailēm un bada un zaudējuma bagātību un dzīvi un augļus.
Bet dot labas vēstis pacientam, kurš, kad katastrofa, saka, "patiešām mēs piederam pie Allah, un
patiešām viņam mēs atgriezīsim.
Tie ir tie, uz kuriem ir svētības no kunga un žēlsirdība. Un tas ir tiem, kuri [pamatoti] vadīta.
(Korāns: 155/2-157)
8.5

KĀDAS IR GALVENĀS ATŠĶIRĪBAS STARP ISLĀMA UN KRISTIETĪBAS?

Kā avotu ziņas pravieši Muhammad, Mozus un Jēzus Kristus (Peace be upon tiem) ir tas pats, viņu
ziņas būtība ir pašā [143]. Tomēr mūsdienu procesos jūdaisms un Kristietība zināmā mērā atšķiras no
sākotnējās mācības Mozus un Jēzus Kristus (Peace be upon tiem). Tādēļ pastāv atšķirības starp islāma
un šīm reliģijām. Un kā mēs redzam šādu dzejā, Islam aicina ebreji un kristieši, lai šīs ziņas būtība:
Teiksim, "O cilvēku rakstiem, kas nāk uz vārda, kas ir kopīgs starp mums un jums, ka mums būs nevis
dievkalpojumu, izņemot Allah un neko nesaista ar viņu nevar veikt viens otru kā kungiem, nevis
Allah." Bet, ja tie savukārt prom, tad saka, "Liecību, kas mums ir musulmaņi [iesniegt viņam]."
(Korāns: 3/64)
Tātad šādas daļas mums paskaidrot galvenās atšķirības, kas balstīta uz essentials:
8.5.1

DIEVS

8.5.1.1 DIEVA ATRIBŪTI
Kristietības izpratne par Dievu ir šāds: Dieva jēdziens ir trīs personas, kas varētu būt viens. Daži
kristieši to saprast kā trīs daļas, kas veido vienotu veselumu. Daži no viņiem saprast kā viens Dievs ar
trim veidiem. Daži no viņiem saprast to, kā Dievs, kas ir pārveidojis uz laiku cilvēks [144]. Daži no
viņiem to saprast kā trīs personas, kas ir pats mērķis [145]... Divās daļās vai veida šo vienotību ir
vīrieši, līdzīgi kā cilvēku un parasti kā balto cilvēku pārstāvēta noteiktu vecumu. Otrs ir spoks. Vismaz
viens no tiem ieņēmumi no otra, lai gan tie visi pirmatnējs; dažiem ir nav secīgu prioritāšu vidū.
Vismaz viens no viņiem bija dzimis un miris. Šo nāves notika tā, ka tur ir upuris, un tāpēc, ka Dievs ir
iespējams saglabāt cilvēku no grēkiem. Ir citas kopīgas iezīmes starp dažām daļām šajā Dieva un citas
radības, piemēram, kam daļas kā acis, ausis, deguns, masu...
Pēc islāma Jēzus Kristus (miera be upon him) nekad nav teicis šādas lietas. Viņš mācīja tāpat kā
Muhammad (Peace be upon him). Saskaņā ar islāmu Dievs ir viens. Viņš nedrīkst sastāvēt no formas,
versijas un citu personu. Viņš nelīdzinās nekam. Islam, Allah ir kungs ar visu, viņš nav cilvēks, viņš ir

Dievs no visām pasaulēm. Viņš ir skudru, Dievs, bet arī viņš ir Dievs visas galaktikas, un viņš nav ne
vīrietis, ne sieviete. Viņš ir tikai to, ko mēs varam iedomāties. Mēs nevaram salīdzināt viņu ar cilvēku.
Šādu dzejā Allah skaidri noraida trīsvienība:
Tik tic Allah un viņa kurjeri. Un nav teikt, "Trīs"; atturēties ir labāks par jums. Patiešām, Allah ir tikai
viens Dievs. Sajūsmināts viņš ir iepriekš ar dēlu.
(Korāns: 4/171)
8.5.1.2 ATTIECĪBAS AR DIEVU
No otras puses, kristietībai Dievs ir vājo cilvēku noteiktos veidos. Kristietība Dievam upurus viņa dēls
par cilvēku tirdzniecību.
Jūdaisms un kristietība ir bioloģiskās attiecības starp Dievu, ebreji un kristieši. Bet saskaņā ar Korāna,
ne ebrejus, ne kristiešiem ir visas privilēģijas vai jebkuras īpašas attiecības ar Allah. Šādu verse
paskaidro:
Bet jūdi un kristieši saka:
"Mēs esam Allah un savu mīļoto bērniem."
Teiksim, "Tad kāpēc tas viņam sodīt jūs jūsu grēkus?"
Drīzāk, jums ir cilvēku, no tiem viņš ir izveidojis. Viņš piedod, kam viņš vēlas, un viņš sodītas, kuru viņš
vēlas.
Un Allah pieder valdīšana debesis un zemi, un kāds ir starp tām, un viņam ir [galamērķi].
(Korāns: 5/18)
Pēc kristietības panākumus ir caur Jēzu Kristu (miera be upon him). Bet saskaņā ar islāmu ir objektīvi
kritēriji, kas jāievēro, lai būtu veiksmīga, kā paskaidrots šādu dzejā:
Tas būs saskaņā ar jūsu vēlmēm [musulmaņi], ne cilvēku rakstos [ebreji un kristieši];
Kurš darbojas ļaunums būs ir kompensēt to, un viņš nevar atrast jebkurā aizsargs vai palīgs, turklāt
Allah.
(Korāns: 4/123)
8.5.2

PRAVIETIS

Saskaņā ar šodienas vispārizglītojošās kristietību Jēzus Kristus (miera be upon him) ir Dievs. Jūdaisms
viņš ir viltus pravietis un melis. Islam viņš ir cilvēks un kurjers Allah un Mesija, kā paskaidrots šādus
pantus:
Viņi noteikti disbelieved, kas saka, ka Allāhs ir Kristus, Marijas dēls. Teiksim, "Tad kas varētu novērst
Allah vispār, ja viņš bija paredzēts iznīcināt Kristus, dēls Marija, vai viņa māte vai ikviens uz zemes?"
Un Allah pieder valdīšana debesis un zeme un kāds ir starp tām. Viņš rada to, ko viņš vēlas, un Allah ir
pār visām lietām, kas ir kompetentas.

(Korāns: 5/17)

Debesīs gandrīz plīst no tiem un zemes sadala atvērt un kalnos sabrukumu, postījumu atribūts
Beneficent dēls.
Un tas nav piemērots Beneficent, ka viņš būtu jāņem dēls.
(Korāns: 19/90-92)

Mesija, Mary, dēls nebija bet messenger; [citiem] kurjeri ir tālāk priekšā. Un viņa māte bija
atbalstītājs patiesību. Viņi abi izmanto, lai ēst pārtiku. Skatīties, kā mēs skaidri uz tām pazīmēm; tad
skatīties, kā tie ir maldināts.
(Korāns: 5/75)
Paziņojumi par Jēzus Kristus (miera be upon him) John/12/49-50 padarīt skaidrs, ka viņš teica, ka viņš
bija kurjers. Ar šiem pantiem viņš skaidri saka, ka: viņš nav runājis par sevi, bet tas Kungs, kurš
nosūtīja viņam deva viņam bausli par ko teikt un ko runāt. Un ka viņš neatkarīgi viņš runā, runā tāpat
kā kungs ir teicis viņam.
Atkal, kā mēs redzam John/17/11, attiecības ar Jēzu Kristu (miera be upon him) Allah ir viņa valodā
galvenokārt similitude un to vienotība ir vienotība attiecībā uz viņa paklausība viņa kungs: verse, viņš
lūdz aizsargāt ticīgie viņa vārdu, tāpēc, ka viņi var būt viena, kā viņš un kungs ir viens kungs.
Pēc islāma pravieša Muhameda (miera be upon him) ir tikai cilvēks kā mēs, kā skaidri un lakoniski
jāprecizē šādu dzejā:
Teikt, (O Muhammad) " es esmu tikai cilvēks kā jūs, kam tika atklāts, ka jūsu Dievs ir viens Dievs. Lai
kurš varētu cerēt uz tikšanos ar savu kungu let viņam darīt taisns darbu un nesaista viņa lords
dievkalpojumu ikviens. "
(Korāns: 18/110)
Cilvēks ir kā punkts, ja salīdzinām ar zemi; zeme ir kā punkts, ja salīdzinām to ar saules sistēmu. Mūsu
Saules sistēma ir kā punkts, ja salīdzinām to ar mūsu galaktika. Mūsu galaktika ir kā punkts, ja
salīdzinām miljardiem galaktiku, kas ir atklāti līdz šim. Un šo galaktiku varbūt ir kā punkts mūsu telpas
un laika, un mūsu Visumu. Un mūsu telpas un laika varbūt ir kā punkts, kad mēs salīdzināt spacetimes un visumus, kas Allah, iespējams, esat izveidojis. Un visi šie ir daudz mazāk nekā punktu,
salīdzinot ar to Allah var izveidot un uzturēt. Tā kā ir iespējams piešķirt līdzība starp Allāhu un cilvēks,
kurš ir tik vāja, salīdzinot ar Allah izveidots? Un kā cilvēks var uzskatīt par savu dēlu?
Turklāt saskaņā ar Korāna, Jēzus (miera be upon him) ne nogalināt, ne krustā [146] kā aprakstīts šādi
panti:
Un viņu neticību un to sakot, pret Mariju liela neslava,

Un [] to sakot: "patiešām, mums ir nogalināti Mesija, Jēzus, Marija, messenger Allah dēls." Un tie nav
nogalināt viņu, nedz arī viņi bija krustā viņu; bet izrādījās, ka tā sacīja viņiem. Un patiesi, tie, kas
atšķiras vairāk nekā tas ir šaubas par to. Viņiem nav zināšanu par to, izņemot šādu pieņēmumu. Un
tie nav nogalināt viņu, dažiem.
(Korāns: 4/156-157)
8.5.3

METODOLOĢIJA

Trinity populārākos kristieši ticēja rada jautājumus kā: ja Dievs tēvs viņam ir māte, kā arī [147]? Ja
tēvs, Dievs, tad kas ir šī tēva tēvs? Kas koordinē starp tēvu un dēlu, it īpaši, ja pastāv konflikti? Ja tie
paši, kāpēc ir trīs personas? Ja tie nav vienādi, kā tās ir viens...? Ja ir vairāk nekā viena daļās vai Dievs
veidi kā to mēs zinām, ka tur nav ceturtā daļa vai veidlapu vai citu Dievu? Kurš izveidoja deguns, acis...
Jēzus (miera be upon him)? Tie ir self-creator un, ja tā kādi procesā? , Ja tie ir self-creator, tad kāpēc
būtu mēs ticam Dievam, kad mēs redzam Visumu līdzīgas lietas? [148]
Šādiem jautājumiem ir ļoti kritiski, jo tie attiecas uz indivīdu, kas izvēlas reliģiju metodiku. Šie
jautājumi ir kritiska, ka tie attiecas uz "Dievs" jēdziena būtība. Piemēram, ja kāds uzskata, ka viņa tkrekls ir Dievs, tad droši vien to, ko viņš ir Dieva jēdziens būtu savādāki nekā ko musulmaņu vai
kristiešu nozīmē Dieva jēdziens. Tātad šai personai Dieva jēdziens ir tikai neobligāti koncepcija ar
nekādu skaidrību. Tātad, viņš nav rezultātā, ko viņš novēro Visumu un loģisks process.
Kad viens nevar izskaidrot sev šādus jautājumus, izmantojot saskaņotu loģikas, tad viņš piekrīt
atbildes un pārliecība, neapšaubot, proti tikai caur dogma [149]. Tātad, ja tas ir neapšaubot, tad
kāpēc ne viņš izvēlētos citu ticību vai neticība neapšaubot? Tomēr islāmā gandrīz katru musulmaņu
uzskata, ka viņš būtu un var aizstāvēt savu pārliecību, izmantojot loģiku, kā redzams Korāns.
8.5.4

SVĒTĀS GRĀMATAS

Veco un jauno derību ir prognozes par nākotnes kurjeriem un ziņojumus par Allah. Piemēram, Vecajā
Derībā / Deuteronomy/18/18-19 mēs lasām: "man uzdos tos izveido no saviem brāļiem, Prophet kā
unto tev, un radīs manus vārdus mutē; un viņš ir runāt sacīja viņiem visiem, ka ir komanda viņu. Un tā
iet, ka ikviens būs ne klausīties unto mani vārdi, ko viņš ir runāt ar manu vārdu, es būs nepieciešama
to viņu."
Un Jaunajā Derībā / John 12/16-13 Jēzus Kristus (miera be upon him) saka: vēl daudzas lietas, lai saku
jums, bet jūs nevar segt tos tagad. Howbeit, kad viņš, garā patiesība [150], ir ieradies, viņš palīdzēs
jums visu patiesību: viņš ir runāt par sevi; bet nekādā veidā viņš ir dzirdēt, ka viņš ir runāt: un viņš
parādīs jums lietas, kas nāk.
Tātad, tas bija skaidrs no Jēzus Kristus vārdiem (miera be upon him) bija nepieciešams nākotnē
dievišķo ziņojumu un nākotnes messenger [151]. Tātad ziņu Jēzus Kristus (miera be upon him) nav
pilnībā saņēmusi viņa Kopienas [152]. Par ebrejiem, kuri vēl gaidīt Mesiju nākt arī ir lielas lietas ir
izpildītas; Tātad par ebreju arī jūdaisms vēl nav pabeigta. Tomēr ar pravieša Muhameda (miera be
upon him) ziņojumu par Allah ir pabeigta cilvēcei skaidrākā un vispilnīgākā veidā kā mēs redzam
šādus pantus:
Šī diena man ir pilnveidojies, reliģiju,

Un pabeigt manā favor pār jums,
Ir apstiprināts, un
Kā reliģiju islāmu.
(Korāns: 5/3)

Muhammad nav tēvs [] kādu no vīriem, bet [tas] Messenger Allah un pēdējā no praviešiem. Un Allah
ir pilnībā apzinoties visas lietas [153] .
(Korāns: 33/40)
Tātad, kā Korāns ir dievišķo galīgo ziņojumu, atšķirībā no iepriekšējā svētās grāmatas, Allah dod
garantiju, ka viņš aizsargās to:
Patiešām, tas ir, mēs, kas sūtīja lejā Korāns un, protams, mums būs tās aizbildnis.
(Korāns: 15/9)
Un vēsturiski tā ir aizsargāta. Šodien mums ir viena Korāns, visur, kas ir oriģinālvalodā, kurā tas tika
atklāts. Bet drīz pieejams kopijas jaunās derības piemēram ir grieķu valodā. Tomēr Jēzus Kristus
(miera be upon him) runāja būtībā aramiešu un varbūt kādu ebreju. Ļoti labi ikviens, kurš strādāja par
tehnisko tekstus dažādās valodās zinātu, cik ir nepieciešams tekstu oriģinālvalodā, lai pareizi pētīt tā
nozīmi.
8.5.5

TOLERANCE

Kristieši galvenokārt uzskata par pravieša Muhameda (miera be upon him) kā viltus pravietis un melis.
Ebreji lielākoties uzskata pravieši Jēzus Kristus un Muhammad (Peace be upon tiem) kā viltus pravieši
un liars. Musulmaņi tic pravieši Mozus, Jēzus un Muhammad (Peace be upon tiem) kā patiesa un
respect-worthy Allah kurjeriem. Turklāt ticēt tiem ir prasība, ka musulmaņu.
Jūdaisms liek uzsvaru uz valstij; Kristietība uzsver cilvēks pasaulē. Pirms tam bija citu Nāciju un
personām. Tomēr ziņojums no islāmu nav sākotnējo ziņojumu, tas nav lokālo ziņojumu, un tas ir
vispārējo; un pravietis Muhameds (miera be upon him) nav sākotnējā messenger jaunas ticības, kā
uzsvēra šādu dzejā:
Teikt: "es neesmu inovāciju starp kurjeriem, ne zināt, kas tiks darīts ar mani vai jums. Es sekot tikai to,
kas ir atklāts pret mani, un es neesmu, bet skaidrs warner."
(Korāns: 46/9)
8.5.6

LIFESTYLE

Islāmā ir Allah un indivīdam nav starpnieks. Allah ir tuvu. Viņš ir tuvāk kāds pat nekā viņa vecāki.
Tāpēc ir bez starpnieku reliģisko klases islāmā. Tā, piemēram, ja nav šā mošeju Imāms, inženieris,
kurš zina, kā lūgties var novest lūgšanu. Neviens var apgalvot, ka ir visas privilēģijas, Allah aktuāli.
Apgalvot, ka tas ir liels grēks.

Tāpēc ir ne monasticism islāmu. Faktiski, kā esam informēti šādi dzejā, monasticism nav ļoti
kristietības izcelsmi:
Tad mēs mūsu kurjeriem nosūtīta pēc viņu pēdās sekoja [tiem] Jēzus, Marija, dēls un deva viņam
evaņģēlija. Un mēs sirdīs tiem, kuri sekoja viņam, līdzjūtība un žēlsirdība. Bet Monasticism, kurā viņi
izgudroja sevi, mēs tomēr nenosaka viņiem: [mums pavēlēja] tikai meklē labu prieku Allah; bet tie
nebija ne novērot ar izpildes ievērošanu. Tātad mēs deva tiem, kuri uzskatīja, ka starp tiem viņu
atlīdzība, bet daudzas no tām ir izaicinoši nepaklausīgs.
(Korāns: 57/27)
Kā mēs redzam šādus pantus arī reliģiski vissvarīgākā diena, nedēļa, musulmaņi, ir ieteicams, lai dotos
uz savu darbu pēc galvenā lūgšana, kas ilgst aptuveni pusstundu:
O jums, kas ir uzskats, ja tiek veikts zvans par lūgšanu dienā piektdien, pēc tam turpināt Allah
piemiņas un atstāt tirdzniecību. Tas ir labāk, lai jūs, ja vien tu zinātu.
Un kad lūgšana ir noslēgts, izkliedēšanai laikā zemi un meklēt no Allah veltes, un atcerēties bieži vien
Allāhs, ka var gūt panākumus.
(Korāns: 62/9-10)
Persona, kas dara viņa biznesa taisns un tikai veidā, ar nolūku saņemt Allah prieku tiek uzskatīts par
Dievu. Šis paziņojums par pravieša Muhameda (miera be upon him) ir laba norāde šajā sakarā:
"patiesu un godīgu komersantam būs ar praviešiem, patiesas personām un mocekļi, uz dienas no
sprieduma [154]." , Islāmā pasaulīgās dzīves un reliģisko dzīvi ir apvienoti.
Kamēr nav reliģiskas klases un monasticism Islam, ikvienam ir sagaidāms ir labas attiecības ar Allah.
Labs piemērs šajā ziņā ir bieži ikdienas lūgšanas.
Pestīšanu, Christianity, domājams, ir caur Jēzu Kristu (miera be upon him). Tā, piemēram, persona,
kas nav ļauno darbiem, bet uzskata, ka Jēzus Kristus (miera be upon him) kā Dievs, ir labāka situācija
nekā kāds, kurš uzskata, ka tikai Allāhs, kā Dievs un dara labus darbus. Tāpēc ietekme darot labus
darbus tikai kristietība.
Kristietība tiek uzskatīts, ka dažiem cilvēkiem ir starpnieki starp Dievu un citiem. Kristietības
sākotnējo aktu, šajā sakarā ir, ka Dievs upurēja savu dēlu un/vai kļuva cilvēks, lai glābtu cilvēci. No
otras puses, dažu apzīmējumu ir grēksūdze, kurā cilvēku grēkus savus grēkus dažu cilvēku lai piedots
praksi. Tomēr islāmā, ir Allah un indivīdam nav starpnieks.
8.5.7

IEDZIMTAIS GRĒKS

Kristietība ir iedzimtais grēks ticību. Šī pārliecība ir šādi: pirmais vīrietis un sieviete grēkojis. Šādu
paaudzes mantotu šo grēku. Lai noņemtu šo grēku, ir nepieciešams upurēt. Lai glābtu cilvēku, kuru
viņš mīlēja daudz, Dievs savu dēlu kā upuris. Tātad pateicoties viņa dēls cilvēku var atbrīvoties no
grēka.
Saskaņā ar islāma sākotnējā grēka jēdziens nav pieņemams: pirmais vīrietis un sieviete grēkojuši.
Tomēr viņi lūdza piedošanu, tāpēc, ka grēks un Allah viņiem nepiedeva. Šādu dzejolis, kas atsaucas uz
šo:

Tad Adam saņēma no vārdiem [kādu] kungs, un viņš pieņēma viņa nožēlošana. Patiešām, tas ir tas,
kas ir grēku nožēlu, žēlsirdīgs piekrišana.
(Korāns: 2/37)
Tātad ir grēks, lai tiktu pārmantota citiem.
Turklāt islāmā grēki nav mantotas. Tik katrs bērns ir dzimis tīra un tīru no grēkiem, ka viņa vecāki,
iespējams, ir izdarījuši. Korāns Allah šajā sakarā minēja daudzus piemērus: piemēram Prophet
Abraham (miera be upon him) bija dēls disbeliever; Pravietis Noah dēls (miera be upon him) bija
disbeliever.
Allah nav nepieciešams sniegt jebkādu upuri, lai piedot kādu. Tik ilgi, kamēr persona patiesi lūdz
piedošanu, viņa grēku nožēlu, mēģina atcelt viņa slikti darbiem, darot labus darbus un uzlabo pats
viņš var tikt piedots, Allah. Viens no viņa vārdi ir Forgiver.
No otras puses islāmā neviens būs jāsedz slogu vēl viena tik ilgi, kamēr pastāv nav cēloņu un seku
attiecības. Tāpēc Jēzus (miera be upon him) nav obligāti jābūt citu grēkiem.
8.6
IR JEBKURŠ PAREĢOJUMS IEPRIEKŠĒJIE SVĒTS GRĀMATAS PAR PRAVIEŠA MUHAMEDA? JA IR,
KAS TAS IR?
Tie, kam mēs devām rakstos viņu zina, kā viņi zina savus dēlus. Bet patiešām, puse no tiem noslēpt
patiesību, kamēr viņi zina, ka [tā].
(Korāns: 2/146)

Tātad, ja jums ir šaubas, [O Muhammad], par to, kas mums ir atklāts, tad uzdot tiem, kuri ir lasījuši
rakstus pirms. Patiesība ir noteikti nāk pie jums no jūsu kunga, tāpēc nekad nebūs starp doubters.
(Korāns: 10/94)
, Veco un jauno derību, tur ir daudzi pareģo par pravieša Muhameda, kā skaidro Allah, kas Korāns.
Veco un jauno derību tika rakstīti daudzus gadsimtus pirms Prophet Muhammad (Peace be upon him)
ir dzimis. Pat šodienas unoriginal un netiešo versijām šīs svētās grāmatas, mēs varam redzēt daudzas
no tām. Daži šie pareģojumi ir šādi [155] :
8.6.1

ATTIECĪGO INFORMĀCIJU PAR PRAVIEŠA MUHAMEDA UN KORĀNS IR MOZUS/33

Šādus pantus, mēs redzam, Mozus atsauci uz sevi, lai Jēzus un Muhammad (Peace be upon tiem.) un
to atrašanās vietu. Par pravieša Muhameda (miera be upon him), tur ir atsauce arī uz Meku pravieša
Muhameda uzvara ar aptuveni 10 000 draugiem. Atkal šādi panti ir atsauce uz likumu pravieša
Muhameda (miera be upon him) celta - likuma pamatā Korāns-.
Mozus 33/1-2 vārsmas, ir šādi: un tas ir svētība, līdz ar to Mozum Dieva cilvēks laimīgs Israēla bērni
pirms viņa nāves. Un viņš teica, ka kungs nāca [156] no Sinaja kalnā, un pacēlās no Seir sacīja viņiem;
viņš shined tālāk no mount Paran, un viņš nāca ar desmit tūkstošiem svēto: no labās rokas gāja
ugunīgo likumu par tiem.

Bībele informē un apstiprina, ka pravietis Mozus saņēma atklājumiem no Allah Mount Sinai [157] ka
Jēzus Kristus dzīvoja un saņēma atklājumiem no Allah Judah noteikts arī ar mount Seir [158] ; un ka
pravietis saņems atklājumiem no Allah reģionā Paran kas arī pārklājas ar šodienas Meku (rakstveida
arī kā Bacca , kas Korāns), un viņš būs paveikt lielus panākumus ar 10 000 cilvēku, un ka viņš dos
likumu. Mēs redzēt to, ka pēdējo ziņojumu, Allah ir izmantota vārda spodrināšana, kamēr Mozus un
Jēzus vārdi "nāk" un "pieaugums" ir attiecīgi izmanto. Darbības vārda spodrināšana izmantošanu
atgādina mums par pareģojumu Jēzus skaidro kā "viņš palīdzēs jums visu patiesību" Jāņa evaņģēlijā
verse 16/13. Atkal tas atgādina mums garantijas, Allah dod Korāns aizsargā Korāns, kā šī grāmata būs
manifests visiem.
Šādu dzejā, Habakuka 3/3, arī tur ir atsauce uz atklāsmi, kas nāk no reģiona Paran.
Verse Habakuka 3/3 ir šāds: Dievs nāca no Temanun svēts vienā no mount Paran. Selah. Viņa slava uz
debesīm, un zeme bija pilna ar savu atzinību [159] .
8.6.2 ATTIECĪGO INFORMĀCIJU PAR PRAVIEŠA MUHAMEDA IN GENESIS 21/9-21 UN GENESIS
17/19-20
Iepriekš mēs uzsvēra punktu, kas pēc Jēzus Kristus tur būs lielāks izpildi saistībā ar paziņojumu no
Allah. Tālāk mēs saistīs šo izpildi precīzāk pravieša Muhameda, pateicoties kādu informāciju mēs
atrodam Bībelē:
Šādus pantus no Bībeles, mēs redzam, ka vieta, kur apmetās Ishmael bija Paran. Atkal Allah says
šādus pantus, kas no Ishmael Allah būs tauta. Šodien nav neviena zināma tauta no Ishmael nav vienas
Kopienas zināms saskaņā ar islāmu. Un saskaņā ar vēsturi, Arābijas pussala, Ishmael dzīvoja Mekā,
Muhammad nāca no Ishmael pēcnācējiem (Peace be upon tiem) un dzīvoja tajā pašā reģionā. Daudzi
paliekas un vietās Meku, zināšanas, kas ir pieejams, pateicoties spēcīgas tradīcijas ierakstīšana
genealogies Arābijā atbalsta šo ļoti skaidri. Tādēļ mēs zinām skaidri, ka prophetship par pravieša
Muhameda, kas dzīvoja Paran reģionā, un viņa accomplishments pārklājas, ļoti labi ar šādu pareģo.
Tas ir skaidrs no šiem pantiem Genesis 21/9-21, ka vieta, kur dzīvoja Ishmael pravieša Muhameda
sencis sauc Paran [160] .
Šie panti ir šādi: un Sarah redzēja Hadžara Ēģiptes, kurā viņa piedzima unto Abraham, dzeltenais dēls.
Kālab viņa teica unto Abraham, izdzīt šo svabadās un viņas dēls: par šo svabadās dēls nedrīkst būt
mantinieks kopā ar savu dēlu, pat ar Isaac. Un lieta bija ļoti smagi, Abraham ir aktuāli, jo viņa dēls. Un
Dievs sacīja Abraham, ļaujiet tai nebūs smagi tavā priekšā, jo zēns, un tavs svabadās; visu, ko Sarah
darījis teica unto tev, klausīties unto viņas balss; sauc, Isaac tavas sēklas par. Un arī dēls bondwoman
būs man tauta, tāpēc, ka viņš ir tavs sēklas. Un Abraham cēlās agri no rīta, un ņēma maizi un pudele
ūdens, un deva to sacīja Hadžara, liekot uz viņas pleca un bērnu, un nosūtīja viņu prom: un viņa
atkāpās un devās Beršeba tuksnesī. Un ūdens pudeles tika pavadīts, un viņa nodoto bērnu saskaņā ar
vienu no krūmiem. Un viņa aizgāja un apsēdās zemē saistībā ar viņam labs veids, kā tas tika nošauts
loks: viņa teica, ļaujiet man redzēt bērna nāvi. Un viņa sēdēja saistībā ar viņu, un pacelt balsi un
raudāja. Un Dievs dzirdējis zēns; un Dieva eņģelis aicināts Hadžara no debesīm un sacīja viņas, kas
aileth tevi, Hadžara? Bailes nav; lai Dievs darījis dzirdēju balsi zēns, kur viņš ir. Rasties, pacelt zēns un
turēt viņu tavs puses; būs padarīt viņu lielā tauta. Dievs atvēra acis un ieraudzīja arī ūdens; un viņa
gāja, un pudeles piepildīta ar ūdeni, un zēns deva dzert. Un Dievs bija ar viņu; un viņš auga, un dzīvoja

tuksnesī un kļuva Strēlnieks. Un viņš dzīvoja Parantuksnesī: un viņa māte paņēma sievu no Ēģiptes
zemes.
Vārsmas Genesis 17/19-20 arī atbalstu, ka pravietis Ishmael pēcnācējiem būs svarīgi sasniegumi. Šie
panti ir šādi:
Un Dievs sacīja: Sarah tava sieva tevi sedz dēls patiešām; un tu būsi saucam viņa vārdu Īzaks: un es
izveidos savu derību ar viņu par mūžīgu derību, un ar savu sēklu viņam pakaļ. Un kā Ishmael, esmu
dzirdējis tevi: Redzi, es esmu laimīgs, un viņam būs auglīga un būs reizināt viņam ārkārtīgi; divpadsmit
prinči dara viņš atjaunotu un padarīs viņu lielā tauta.
8.6.3

BŪTISKU INFORMĀCIJU PAR GALĪGO PRAVIETIS KĀ PASKAIDROJA JESAJAS 42/1-12

Šādus pantus mēs redzam citas prognozes par messenger kā citu tiesību nesējs. Jēzus Kristus noteikti
nenāca ar jaunu likumu. Ar šādiem pantiem mēs redzam arī šī pravieša sniegs ziņojumu tiek saukta
par "jauno dziesmu", tas atbilst pilnīgi mūzikas iegulti Korāns un tās bieži sarīkojums. Atkal šādus
pantus, mēs redzam, ka šis kurjers ir saistīts ar atrašanās vietu, Kedar [161], Ishmael dēls. Atkal mēs
redzētu īpašu atsauci uz skaļi uzslavām un aicina uz lūgšanām pārskatos "pilsētās to pacelt savu balsi",
"ļaut iedzīvotājiem rock dziedāt, ļaut viņiem kliegt no kalnu augšas". Un viss pārējais šādi panti atbilst
pravieša Muhameda sasniegumiem.
Vārsmas Jesajas 42/1-12, ir šādi: Redzi, mans kalps, kuru es atbalstītu, mans ievēlēt, kam mana
dvēsele delighteth; Ir likts mans gars [162] uz viņu: viņš ir dot tālāk spriedumu pagāniem [163]. Viņš ir
ne raudāt, paceliet uz augšu, ne izraisīt viņa balss ir dzirdama pat uz ielas. Zilumu niedru ir viņš nav
pārtraukumu un smēķēšanas linu dara, viņš ne apspiešana: viņš ir dot tālāk spriedumu sacīja
patiesību. Viņš sniedz neizdosies, nedz arī drosmi, līdz spriedums ir nolicis zemē: un salām ir jāgaida
viņa likumu. Tādējādi saka Dievs kungs, tas, kas radīja debesis un izstieptu tos viņš, kas izplatās tālāk
zemes, un ka kas nāk no tā; viņš ka giveth elpu, sacīja un gars tiem cilvēkiem, kas iet tajā: es kungs ir
sauc tevi par taisnību, un būs tavs roku, un tevi paturēt, un dot tev paktu par cilvēkiem ņemot vērā
pagāniem; Lai atvērtu aklo acis, izcelt no cietuma, un tos ieslodzītos, kas sēž tumsā no cietuma mājas.
Es esmu tas Kungs: tas ir mans vārds: un mana slava man nedod citam, ne mans slavēt graven attēlus.
Lūk, bijušais lietas ir pienācis caurlaide un jaunas lietas darīt paziņoju: pirms tās pavasara tālāk
pateikt, jūs no tiem. Dziedāt sacīja Kungam jaunu dziesmu un savu uzslavu no zemes, jūs, kas iet līdz
jūrai, un visu, kas beigās ir tajā; salām, un to iedzīvotājiem. Ļaujiet tuksnesī un pilsētās to pacelt savu
balsi, ciemati, kas apdzīvo Kedar : ļaut iedzīvotājiem rock dziedāt, ļaut viņiem kliegt no kalnu augšas.
Ļaujiet viņiem sniegt slava, unto LORD, un deklarēt savu atzinību salās.
Šādu dzejā mēs redzēt atsauci uz Kaba Meku vai Bacca, upurus, kas tur veikts svētceļojums. Mēs arī
redzēt, ka Allāhs glory house ir saistīta ar Kedar un Nebaioth, Ishmael divu bērnu.
Dzejolis Jesajas 60/7 ir šādi: visām saimēm, Kedar ir jāsavāc kopā unto tev, unto tev dara ministrs
Nebaioth aunus: viņiem ir jānāk klajā ar pieņemšanu raktuves altārī un tiks godā manu slavu māja.
8.6.4 NOTIKS LIELAS ATTĪSTĪBAS UN ALLAH KARALISTE TIKS ŅEMTS NO EBREJIEM, UN CITA TAUTA
KĀ TEICA MATTHEW 21/42-44

Šādus pantus Jēzus Kristus (miera be upon him) skaidri saka, ka Dieva valstība no ebrejiem un ņemot
vērā citu Kopienas. Mēs agrāk izteikti saistībā ar Mozus 18 18, ka Allāhs paaugstinās kurjers nevar no
ebrejiem, bet no brāļiem ebrejiem.
Vārsmas Matthew 21/42-44, ir šādi: Jēzus saka sacīja viņiem, vai jūs nekad lasīt rakstos, akmens, kas
ir noraidīts, celtnieki, pats kļuvis par stūrakmeni: tas ir Kungs dara, un tas ir apbrīnojams mūsu acīs?
Tāpēc es jums saku: Dieva ņem no jums, un ņemot vērā celt tālāk augļiem tās tauta. Un kurš iekrīt Šis
akmens ir sadalīti: bet par kotēšanas ir kritums, tas būs malt viņam pulveris.
8.6.5 ATSAUCE UZ MEKU (BACCA), SVĒTCEĻNIEKU, LABI ZAMZAMA, ĀTRU UN SPĒCĪGU IZAUGSMI
MUSULMAŅI AR PSALMI 84/4-7
Šādi panti ir atsauci svētceļojumu uz Meku, (kas ir rakstīts arī kā Bacca , kas Korāns), tajā, lai ūdens
Zamzama Hadžara un viņas dēlu Ismaēlu (Peace be upon tiem), musulmaņi stiprināšana un spēcīgu
izaugsmi.
Vārsmas Psalmi 84/4-7 [164] ir šādi: cik laimīgi ir tie, kas dzīvo savā mājā, kas slavēt jums
nepārtraukti. Selah. Laimīgs ir cilvēki, kuru spēks ir jūs, kuru sirdis ir iestatīts uz svētceļojumu. Jo tie
iet caur ieleju Baca, viņi dara to avots visgaršīgākais; pat rudens lietus uz to ar svētību. Viņi iet no
stiprums stiprumā; katra parādās pirms Dievs Zion.
8.6.6
29

PLAŠI PAZĪSTAMS ĪPAŠU PRAVIETIS WHO WILL NĀK PĒC TAM, KAD JĒZUS AR JOHN 1/20-21,

Šādus pantus mēs skaidri redzētu, ka nav gaidīts pravietis nav Jēzus Kristus, un kas nav John (Peace
be upon tiem). Un ir skaidrs, ka pravietis ir plaši zināma un īpašu pravieti, kā viņu paziņojumu, "ka
Pravietis" tiek izmantots.
John 1/20-21. panti ir šādi: un (John) viņš atzinās, un noliedza nav; bet atzinās, es neesmu Kristus. Un
tie jautāja viņam, ko tad? Art tu Elias? Un viņš saka, es neesmu. Art tu ka pravietis? Un viņš atbildēja:
Nē. Un kā mēs redzam šādu paziņojumu John 1/29 dzejā, Jēzus Kristus bija klāt, tad: nākamajā dienā
John redz Jēzus nāk pie viņa.
8.7

KAS IR PUNKTI AR BEAR IN MIND NOLASOT KORĀNS?

Korāns ir radītāja, kurš nav kaitējums, ja mums nav izvēlēties sekot viņa norādījumiem, vispār vārdu
un kas negūst mūsu tiek vadīta. Korāns ir favor no mūsu radītājs, kā mēs redzam šādu dzejā:
Deklamēt (Korāns), un jūsu kungs ir visvairāk Generous.
(Korāns: 96/3)
Viņš mums ir devis brīvību izvēlēties viņa vadībā vai ne. Tāpēc Korāns ir taisns, bet ne visas vadlīnijas.
Tas ir norādīts šādu dzejā:
Patiešām, nav kautrīgs klāt piemēram, moskītu vai to, kas ir mazāks nekā to Allah. Un tiem, kas ir
uzskats, zināt, ka tā ir patiesība no savu kungu. Bet tiem, kuri neticēt, viņi saka, "ko darīja Allah
plānoju šajā, piemēram?" Viņš daudz tādējādi maldina un daudzi gidi tādējādi. Un viņš maldina ne
izņemot izaicinoši nepaklausīgs.

(Korāns: 2/26)
Allāha gribas apvienoties visiem cilvēkiem ap Korāns, viņš varētu vienkārši darīt to. Tādēļ nopietni gūs
labumu no tā. Lai studējot Korāns, vienam ir jābūt atsevišķiem punktiem prātā:
Pirmkārt ir garām būtiskas ziņas dēļ detaļas. Lielākā daļa cilvēku ir tendence zaudēt datus. Mums ir
ieteikusi Allah ir plašs redzējums. Ir atsauce uz šo šādu dzejā:
Viņš ir, kas ir nosūtīts uz leju, lai jūs grāmatu: tā ir vārsmas, [kas ir] precīzi, tie ir pamats grāmata; citi
ir alegorisks. Bet tiem, kuru sirdis ir ļaunprātība sekot daļa to ir alegorisks, meklējot nesaskaņas un
meklē savas slēptās nozīmes, bet neviens nezina savas slēptās nozīmes, izņemot Allah. Un tiem, kam
ir stingri balstīta uz zināšanu teikt: "mēs uzskatām, ka šajā grāmatā; tas viss ir no mūsu kungs: "un
neviens būs saprast ziņu izņemot izpratni vīriešu.
(Korāns: 3/7)
Tur ir daudz tulkojumi no Korāns. Pastāv tulkojumu ierobežojumi, kā viņi tulko ar cilvēku tirdzniecību.
Lai gan tie ir pietiekami, sniedzot būtiski ziņojumus par islāmu, dažkārt tie var saturēt kļūdas vai tās
var ierobežot nozīmēm. Tulkotājiem, kuri bija doktora grāds, un tā tālāk var būt izlaista informācija
esošo sākotnējā teksta. Savukārt lielākajā daļā valodu nav arābu detalizācijas līmeni. Piemēram,
pastāv dažāda veida vietniekvārds "viņi" arābu katrai grupai, divi vīrieši, divas sievietes, vairāk nekā
divus tēviņus, vairāk nekā divas sievietes. Visi šie dažādie veidi "viņi", parasti tiek atspoguļotas angļu
translation tikai ar vārdu "viņi".
Tādēļ nopietni un detalizētu pētījumu par Korāns, viens vajadzētu būt vairāk nekā viens tulkojums vai
jāizmanto paskaidrojumu par Korāns, kas ietver vārdus, iekšējām atsaucēm un piemēri etymologies...
Nolasot Korāns viens ir jāņem kopumā. Bet katru paziņojumu, kas atbilst tās kontekstā, to var
izskaidrot vēl viens dzejolis Korāns citā daļā. Piemēram, lasīšanas dzejā par radīšanu debesīm un zemi
sešās dienās var sajaukt vienu. Tomēr, lasot dzejā šādu paziņojumu precizēs Allah kontroles dienā nav
tāpat kā mūsu dienā:
Dienu ar savu kungu ir kā tūkstoš gadiem, kuri skaita.
(Korāns: 22/47)
Vai pēc lasījums dzejā šādu paziņojumu lasītājs būs saprast, ka dienā, Allah nav tikai noteikts ap sevi
zemes rotācija:
Eņģeļi un gars būs pacelties viņu laikā dienā, kas ir piecdesmit tūkstošus gadu.
(Korāns: 70/04)

LAI IEGŪTU PAPILDINFORMĀCIJU VAI JŪSU KOMENTĀRUS

LŪDZU, APMEKLĒJIET MŪS, VAI E-PASTU MUMS UZ ŠĀDĀM ADRESĒM:

www.islamicinformationcenter.info

info@islamicinformationcenter.info

tosunender@Gmail.com

http://www.Facebook.com/guidetounderstandingislam

Protams, tiem, kas ir ticēja un izdarīts taisnīgs darbus, tie būs Gardens Paradise kā patvērumu,

Kur viņi ievēro mūžīgi. Tie būs nevēlas no tā kādu pārsūtīšanas.

"Ja jūras tintes [rakstīšanai] vārdus, manu pavēlniek, jūras būtu izsmeltas pirms mana Kunga vārdi
bija izsmelti, pat tad, ja mēs celta līdzīgi kā papildinājums."

Saka: "esmu tikai cilvēks kā tu, uz kuriem ir atklājies, ka tavs Dievs, ir viens Dievs. Lai kurš varētu cerēt
uz tikšanos ar savu kungu let viņam darīt taisns darbu un nesaista viņa lords dievkalpojumu
ikvienam."

(Korāns: 18/107-110)

Ar laiku,
Patiešām, cilvēks ir zudums,
Izņemot tos, kuri ticēja un izdarīts taisnīgs darbiem un ieteicams otru patiesības un ieteikts viens otru
un pacietība un neatlaidība].
(Korāns: 103/1-3)
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