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Vardan Dievo, į Beneficent, kad litosciwy.
(Koranas: 1/1)

Sako, "stebėti, kas yra danguje ir žemėje."
(Koranas: 10/101)

Ir sako: "mano Viešpatie, padidinti man žinių."
(Koranas: 20/114)

Iš tiesų, Dievo Teisingumo ir daro gerą [kiti] ir giminių duoti įsakymus ir draudžia amoralumas ir blogo
elgesio ir priespauda. Jis perspėja jus, kad jums gali būti nepamiršti.
(Koranas: 16/90)

Nėra prievartos religijos; Tikrai tinkamas būdas tapo aiškiai skiriasi nuo klaidų.
(Koranas: 2/256)

Ir (geriausia) rezultatas priklauso teisus.
(Koranas: 28/83)

Dievas sako, "tai diena, kada į teisingą turės naudos iš jų teisingumą. Jiems yra sodų [rojuje], po kurių
upių srautai, kuriame jie bus tvirtai visam laikui, Dievas, yra malonu su jais, ir jie su juo. Tai didelė
sėkmė."

(Koranas: 5/119)

Tada jūs manote, kad mes sukūrėme jums veltui ir kad mums jums būtų negrąžinama?
(Koranas: 23/115)

PRATARMĖ

Pagirti ir padėkoti Dievas jo šalininkas ir ypač jo didžiausia naudai, kuris yra islamo, ir man įsiklausyti į
savo pranešimą, Korano, ir už mane žinote jo galutinis pasiuntinys, ir taip pat leidžia man pasidalinti
tiesos per šią knygą. Taikos bus su jo pasiuntiniai.
Mūsų tikslas – kurti šią knygą yra trumpa, bet išsamia informacija apie islamą. Tai yra parašyta, ypač
tiems, kurie išmano islamo neseniai. Mes tikimės, kad ji būtų naudinga tiems, kurie žino islamas taip
pat, ypač atsakant į klausimus, užduotus ne musulmonų.
Norėčiau taip pat padėkoti tam tikrų žmonių, kurie buvo labai naudinga gaminant šią knygą.
Norėčiau pirmiausia padėkoti mano žmona Naciye Tosun ir mano vaikai, Giedrius, Meryem Büşra ir
Ibrahim Eren už jų paramą mano darbų.
Aš taip pat norėčiau padėkoti, imamų p. Emrullah Hatiboğlu, p. Hasan Kara, p. İshak Kızılarslan, visi
muazzins ir kiti darbuotojai Sultanahmet mečetės už jų paramą teikiant motyvuojanti aplinka
rengiant šią knygą.
Prašau Dievo, kad ši knyga naudinga geriau suprasti islamą. Taip pat prašau savo atlaidumo už klaidas,
kad gali atsitikti – ji.
Ender TOSUN

SANTRAUKA
Kai mes stebime šioje visatoje, pagal mūsų logiką ir remiantis mūsų asmens kvalifikaciją, kaip dėkinga
ir teisingumo, mes galime paprašyti "Kur visi šie šalininkas atėjai?" Tada jei mes atidžiai priežastis kai
kas mes stebime mes suvokiame vienas aktyvus kūrėjas, kuris sukuria ir palaiko visus.
Pvz., matome, kad milijardus panašių dalykų; matome, kad viskas yra dalis sistemos; matome, kad
viskas gali būti keičiama. Tai gali padaryti mums suprasti, kad viskas ateina iš vieno paties šaltinio;
Viskas yra sukurta vienas kūrėjas; ir kad šis kūrėjas yra tik absoliutus; ir kad ką nors pagal savo
įgaliojimus ir jo valią. Tada tuos milijardus dobrodziejstwa, į kurį mes taikomos sukurs mums
spaudimas padėkoti.
Tada darome išvadą, kad šis kūrėjas, kas leido mums bendrauti gali pranešė su mumis žmogaus kalba
taip pat. Todėl mums gali atrodyti tokių ryšių, kad jis gali davė mums. Tada iš tikrųjų pastebime, kad
žmonės, kurie teigia, kad gavo pranešimus iš kūrėjo, t. y. pasiuntiniai, kaip Nojus, Abraomas, Mozė,
Jėzus, Muhammad ir t.t. (taikos būti jiems).
Ir pastebime, kad esminis pranešimas kūrėjas per šias pasiuntiniai yra: "tiki savo tiesa vienas Viešpats
ir daryti gerus darbus". Tai yra islamo pranešimui.
Savo laiškuose kūrėjas pristato save kaip, Beneficent, aktyvus darytojas, ką jis nori, ir išmintingą. Tada
jis mus moko, kad mes ir šioje visatoje nėra sukurta ir nuolat be priežasties.

Todėl jo šalininkas ir įgaliojimai negali atsitikti tik laikinai kaip šio mūsų gyvenimo dalis. Ir mes
informuoti, kad po šio etapo, kuriame mes gyvename bus nuolatinis etapas. Šis nuolatinis etapas jo
šalininkas ir įgaliojimai bus įgyvendinama visam laikui. Šis etapas mes matome pasekmes kokia gera
ar bloga mes šiame etape. Ir į mūsų gyvenimo dalį mes skonio taip pat savo įgaliojimus tam tikru
mastu kaip jo kitų kūrimas ar. Ir šioje dalyje mes padarysime mūsų "pasirinkimas" apie kur stovi apie
tiesą ir apie tai, kokios nuolatinio gyvenimo mes norime.
Taip pat mes pranešimas į šiuos pranešimus, kad būtų sėkmingas mes taip pat nuolat tobulėti kartu
su Dievo vertybes, kurios mūsų Viešpats myli, pvz., Teisingumo, kuklumas, dėkinga, gerumo,
teisingumo... Ir tik jei mes kvalifikacija, mes gali būti myli mūsų Viešpats, mylėti ir būti atsargūs, apie
jį. Taigi, jei mes nuoširdžiai mylėti mes pagerinti; ir jei mes pagerinti mes jį labiau patinka ir myli jį.
Ir nuolat tobulėti, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus, mes turime sekti nurodymus mūsų kūrėjas.
Ir pagal tai, mes bus tarnavo jam; Mes būsime harmonijoje su tiesa; mums bus laimingas ateityje
nuolatinis gyvenimas; Dievas bus malonu su mumis; ir mes bus pasiekti jo šalininkas, paruošti jo
teisieji tarnai. Tai yra pagrindinis mūsų gyvenimą pagal islamo tikslų. Todėl mes bus patenkintas, tik
tuomet, jei mes juos pasiekti.
Ir visi jie ir jų duomenis, mes buvo pasakyta dar kartą ir visiems laikams mūsų kūrėjas galutinis
rekomendacijose, yra Šventasis Koranas, kuri buvo nustatyta, kad pranašo Mahometo (Peace be
upon him), 14 šimtmečių.

1

ĮVADAS

Žodis "Islamas" reiškia Dievas pateikimo[1] ir Arabų taikos. Tai taip pat reiškia taiką pateikdamas
Litosciwy Dievas, pagal jo nurodymus. Religijos vardu, ji gali būti apibūdinama kaip jausmas, ir žinant,
kad Dievas yra su mumis, kur mes esame; tai geras[2]; ir susilaikyti nuo blogi poelgiai su ketina remtis
savo malonumui ir jo malonės.
"Islamas" yra pavadinimas, suteiktas Dievas pats šios religijos Šventoji islamo knyga. Nebūtų
pavadinimas, suteiktas nedidelė grupė.
Islamas yra parodyta mums Dievo All-wszechwiedzacy, išmintingą sukelti mūsų didžiausia sėkmė
taip[3].
Pagrindinis šaltinis, Islamas yra Korano[4] Tai šventa islamo knyga. Ši knyga buvo atskleista tik
pranašo Mahometo[5] (Peace be upon him) per 23 metų7 žemėse .Korano garsiakalbį kaip pirmasis
asmuo yra Dievas, ir pranašo Mahometo (Peace be upon him) jo žodžiai su žmonija. Šioje knygoje jūs
turėsite galimybę skaityti daug citatos iš Korano.
Kaip Dievas sako Korano, Islamas yra svarbus naudai žmonėmis:
Ši diena man yra tobulumo jums savo religijos,
Ir baigtas mano naudai į tave,
Ir patvirtino

Islamas kaip religija.[6]
(Koranas: 5/3[7])
2

2.1

ISLAMAS BENDROSIOS SAVYBĖS

ISLAMAS YRA PAGRĮSTAS LOGIKA

Šventosios islamo knygos, Dievas daro nuorodą į sąvokas, logika, motyvai, žinant, stebint ir suprasti
daugiau nei 1000 vietų. Mes turime klausimą, priežastis.Koranas, Dievas draudžia po aklai prielaidos
mūsų visuomenės ir mūsų protėviai.
Islame nėra jokios dogmos. Kaip musulmonų ir gera musulmonų pradeda ir tęsia logikos taikymas.
Žinoma, tai neatmeta galimybės priimti žinių iš logiškai patikimų šaltinių.
Tik tie, kurie turi žvalgybos laikoma atsakinga islame.
Islamas yra lengva suprasti. Korano Dievas sako:
Iš tikrųjų, į dangų ir žemę, sukūrimas
Ir naktį ir dieną, pakaitomis ženklų ir supratimą.
Kas prisimena Dievas[8] o stovi ar sėdi ar [[9]gulėti] jų pusių
Ir pagalvoti apie dangų ir žemę, [sako], sukūrimas
"Mūsų Viešpaties nekūrėte tai aimlessly"
(Koranas: 3/190-191)

Mes padarėme Korano būtų lengviau suprasti,
Taigi ar yra kas nors, kas tai?
(Koranas: 54/40)
2.2

ISLAMAS YRA PAGRĮSTAS MYLINTIS DIEVAS IR YRA ATSARGŪS, JAM

Jis[10] myli juos ir jie myli jį.
(Koranas: 5/54)

Tarkim, [O Muhammad], "Jei myli Dievas, tada sekite mane, [kad] Dievas tave myli ir jus atleisti jūsų
nuodėmes. Ir Dievas yra Forgiving ir Litosciwy[11].”
(Koranas: 3/31)

Ir [dar], tarp žmonių yra tie, kurie imasi ne Dievas kaip lygus [jam]. Jie myli juos, kaip jie [turėtų]
meilės Dievas. Bet tie, kurie tiki yra stipresnės Dievo meilę.
(Koranas: 2/165)
Tikintysis islame yra pasirengusi suteikti savo gyvenimą Dievas. Jis[12] turi beloved one kurie niekada
nerodo, kuris yra vienas, kuris yra visada su juo, kurie negali Lamie savo pažadą, kuris yra labdaringas,
gailestingas, visagale, netoli, kurie neturi nieko, kas yra kūrėjas viską, kas jam formos, kai jis buvo jo
motinos įsčiose.
Šiame pasaulyje nėra nieko daugiau nei Dievas myli. Ir Dievo meilė yra naudojamasi islamo didele
dalimi. Musulmonų meldžiasi penkis kartus per dieną, suteikia savo turto Dievas, atsisako valgyti ir
gerti, Dievas, kai nevalgius, bando daryti gera ir susilaikyti nuo blogio, siekiant gauti malonumą iš
Dievo. Tokiu būdu Dievas meilė stipriai jaučiamas iš musulmonų[13]. Leiskite klausytis Dievo:
Sako: "iš tiesų, mano malda, mano apeigos aukos, mano gyvenimo ir mano mirti yra Dievas, Viešpats
pasaulių[14].”
(Koranas: 6/162)
Ir kita vertus, pirmasis asmuo turi būti atsargūs, yra Dievo: Viešpats kas žino visi, ir kurie gali padaryti
ką jis testamentų.
Kai atitinkami ženklai iš Korano yra tokie:
Būkite atsargūs, (jūsų pareiga) Dievas,
Ir žinau, kad jums turi būti surinkti kartu su juo.
(Koranas: 2/203)

Ir kai jis sako, kad jam "Būkite atsargūs (jūsų pareiga) Dievas", jis vadovauja arogancija (daugiau)
nusikalstamumui. Taigi pakankamai jam yra pragaras, ir iš tiesų blogiausia yra tai, kad vieta pailsėti!
(Koranas: 2/206)
Būti atsargūs, Dievas yra svarbių priežasčių. Kai kurie iš paminėtų Korano priežasčių yra tokie:
Būkite atsargūs, (jūsų pareiga) Dievas tada, kad jums gali dėkoti.
(Koranas: 3/123)

Ir būkite atsargūs (jūsų pareiga) Dievas; tikrai Dievas yra greitai skaičiavimas.
(Koranas: 5/4)

Būti atsargūs[15] Dievas yra visų pirma svarbiausia šiame gyvenime, ir kai mes sėkmingai savo meilę
yra amžinai. Dievas leidžia mums scena – toliau[16] Jei musulmonų nurodo savo jausmus:
Jie sako, "iš tiesų, mes buvome anksčiau mūsų tarpe, bijoti (nemalonus Dievas).
Taigi Dievas suteiktų paslaugą į mus ir mus apsaugojo nuo rūstus ugnies bausmės.
Iš tiesų, mes panaudojome maldauti jį prieš.
Iš tiesų, tai tas, kuris yra Beneficent, kad litosciwy".
(Koranas: 52/26-28)
Ir kaip savo meilės ir nepatinka priklauso kaip mes, jie sukurti gilius jausmus, atskaitomybę ir
atsakomybę.
Taigi, musulmonų ieško išsigelbėjimo iš jo į jį. Pasiuntiniai pranešimai buvo taip, kaip susijusios
Korano:
"Dievas taip bėgti.
Tiesą sakant, aš esu su jumis iš jo aišku, warner.
Ir tai padaryti [sudaro] su Dievo kitą dievybė. Tiesą sakant, aš esu su jumis iš jo aišku, warner. "
(Koranas: 51/50-51)
2.3

ISLAMAS YRA IŠSAMŪS

Ir išsiuntėme jums knygą kaip paaiškinti viską ir orientavimo ir malonės ir gera žinia musulmonai.
(Koranas: 16/89)
Nes Dievas yra visų wszechwiedzacy, jis davė mums nurodymus, kad vadovai mus visus reikiamus ir
svarbiausių klausimų, kad mes galime būti sėkminga. Šios rekomendacijos suteikia mums
paaiškinimus apie viską aukšto lygio požiūriu.
Islamas apima visus žmogaus aspektus: mūsų socialinio gyvenimo, mūsų asmeninį gyvenimą, mūsų
verslo gyvenimas, mūsų malda, mūsų mąstymo būdas, ką daryti, kaip turi būti, mokslas, mūsų
praeities, mūsų ateitis, mūsų sėkmės rodikliai, etikos standartų, dvasinio tobulėjimo, mūsų tikslų,
mūsų kūno, mūsų dvasia, mūsų visatos, šiame gyvenime, toliau... Ji skatina žmonėmis, turto,
sveikatos, proto, prasta, turtingas, ekonomika, Tautų, kaimynai, giminaičiai, vyrų, moterų, vaikų,
šeimos...
2.4

ISLAMAS YRA UNIVERSALI

Pasakyti, [O Muhammad], "O žmonija, iš tikrųjų aš esu Dievo Messenger jums visiems, nuo jo, kuriam
priklauso valdžia į dangų ir žemę. Nėra jokių dievybės, išskyrus jį; Jis duoda gyvenimą ir sukelia mirtį."
Taigi tiki Dievo ir jo poslanca, unlettered pranašo, kurie tiki, kad Allah ir jo žodžiai, ir sekti juo, kad
jums gali būti vadovaujamasi.
(Koranas: 7/158)

Islamas su žmonija, prasidėjo pirmasis žmogus. Ir islamas buvo Dievas pranešimas žmonijai per visą jo
pasiuntiniai. Pavyzdžiui, šios stichijos Dievas susijęs mums Abraomui ir jo rekomendacijos su savo
vaikais apie musulmonų religija:
Ir Abraomas nurodė jo sūnūs [kad padaryti tą patį] ir [padarė] Jokūbas, [sako]:
"O mano sūnus, iš tikrųjų Dievas pasirinko jums ši religija, Taigi ne mirti išskyrus būdami
musulmonai."
(Koranas: 2/132)
Islamas neapsiriboja tautos, asmuo, laikotarpio ar geografinė padėtis.
Islamas yra religija, visi Dievo pasiuntiniai ir islamo esmė jų pranešimai. Pagal vienas sako:[17]
Pranašo Mahometo (Peace be upon him), ten buvo 124.000 pranašai[18] Kam Dievas davė savo
pranešimų į žmonijos[19]. Adomo, Nojaus, Abraomo, Mozė, Jėzus (taika jiems būti) buvo tik keletas iš
jų. Tikėti Dievo pasiuntiniai yra viena iš islamo reikalavimų. Pavyzdžiui, asmuo, kuris neigia Mozė ir
Jėzus Kristus (taikos būti jiems) kaip Dievo pasiuntiniai nėra laikomas musulmonų.
Visi pasiuntiniai davė tą patį pranešimą: "Kad vienas tiesa Dievo, ir daryti gerus darbus." Tai yra iš
esmės universalus pranešimą apie islamą.
Net ir pavadinimas "Islamas" mes matome savo universalumo: islamas nėra pavadintas po pranašo
Mahometo vardą (Peace be upon him), bet religijų daugiausia pavadintas svarbiausia kiekvienos
religijos žmonėmis. Islamas yra pavadintas vardu, kurioje universaliųjų taikos sąvokos prasmę ir
pateikimo Dievas.
Be to, kaip mes matome šiuos stichijos, pranašo Mahometo (Peace be upon him) buvo paskirtas kaip
poslanca visiems:
Ir ne jums išsiuntėme[20] išskyrus kaip gailestingumo pasauliai.
(Koranas: 21/107)
Skirtingai nuo religijų ar ideologijų rasiniu pagrindu, islamas ragina ir sveikina visų rūšių žmonių. Pagal
islamą, visi žmonės yra palikuonis, tik vienas vyras ir moteris.Tai daug prisidėti prie socialinių
turtingumą ir atvirumo musulmonų[21], kaip jos palengvina žmonių iš visų Tautų įėjimo į islamo
bendruomenės.
2.5

ISLAMAS YRA GRINDŽIAMAS TAIKOS

Kaip pabrėžė šios stichijos, gerai su žmonėmis yra vertinga; dirbti jis duos teigiamą ir ilgalaikį
pasekmes:
Jis siunčia iš dangaus, lietaus ir slėnių srautus pagal jų gebėjimus ir torrent vykdo auga putų.
Ir iš to [rūdos] o jie šilumos ugnį, norėdamos papuošalai ir indai, tai putų, kaip ji. Taigi Dievas pristato
[pvz] tiesos ir Melo.
Putos, kaip jis dingsta, [yra] atmesiu; bet kaip tas, kuris naudos žmonija, jis lieka ant žemės.

Taigi Dievas yra pavyzdžiai.
(Koranas: 13/17)
Islamas yra taikos ir kaip matome šios stichijos, Dievas kviečia mus elgtis teisingai[22] visiems,
įskaitant ir disbelievers[23]:
Dievas negali uždrausti jums iš tų, kurie negali kovoti dėl religijos ir negali išsiųsti jums iš savo namų
nuo bendravimo su jais maloniai ir veikianti pelnytai link jų. Iš tiesų Dievas myli tuos, kurie veikia
teisingai.
(Koranas: 60/8)
3

ISLAMO TIKĖJIMO PAGRINDAI

Messenger[24] buvo manoma, kas buvo kilę[25] prie jo iš savo Viešpaties, ir [kad yra] tikintieji.
Visi [jie] tikėjo Allah ir jo angelai ir jo knygų ir jo pasiuntiniai, [sako],
"Mes nenurodomi tarp bet kurių iš jo pasiuntiniai."
Ir jie pasakė:
"Mes girdėjome ir mes pasiklausyti.
(Mes siekiame) Jūsų atleidimas, mūsų Viešpaties, ir jums yra (galutinę). "
(Koranas: 2/285)
3.1

DIEVAS-VIENAS REALUS DIEVAS-

Tiesą sakant, aš esu Dievas.
Nėra jokių dievybės, išskyrus mane, taip garbinti man ir nustatyti malda už mano atminimas.
(Koranas: 20/14)

3.1.1 TIKĖJIMAS Į DIEVĄ KAIP A BENDROJOJE KONCEPCIJOJE
3.1.1.1 TIKĖJIMAS Į BENDROSIOS SĄVOKOS
Ar Sekite kelią tiems, kurie nežino.
(Koranas: 10/89)
Žinios yra svarbi sėkmės. Pavyzdžiui, vairuotojas, kuris nori eiti į savo paskirties vietą turi žinoti, kaip
prasmių eismo ženklai, kaip vairuoti... Jei jis žino tai, jis gali vykti saugiai į savo paskirties vietą;
Priešingu atveju, jis gali įvesti neteisingą kelią, kur jis gali padaryti didelių avarijų kur jis gali net mirti.
Šis paprastas pavyzdys, kaip mes reikia turėti žinių, kad būtų pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Tačiau, mūsų žinios yra tik visais aspektais[26] . Mes neturi už tam tikrų ribų, dėl praeities, ateities,
mikro ir makro lygiais, žinių apie gamtos dalykų, vidaus ir išorės ryšius tarp dalykų[27] . Pavyzdžiui,
mes nežinome ir ateityje; bet dar mes tvirtiname, kad jei mes leidžiame obuolių rytoj jis Kris. Vėlgi,
mes nežinome, kas yra pagal tam tikrą Subatominė lygį; vis dėlto mes apibrėžti atomo funkcijos, ir tiki,
kad apibrėžimas[28] . Bet iš tiesų, pvz., jei mes nežinome "visų" Subatominė lygių, tai reiškia, kad mes
tikrai žinių apie atomų; mūsų žinios apie atomai yra tada tik tikėjimas[29] ; Taigi mūsų žinias apie
viską, kas buvo toks Pagrindinis apribojimas.
Be to, mes esame dalis šioje visatoje. Taigi bet kuriuo atveju mūsų žinios yra dalinis.
Taigi, reikia turėti didžiausią atitinkamų žinių ir žinių apribojimai jėgos kiekvienas asmuo sudaro
tikėjimas profilis apie visus dalykus, kurie gali turėti įtakos jam.
Dalykų, kurie įtakoja mus vien tik iš dalykų, kad mes visiškai apimti ar pamatyti. Ten gali būti taip pat
nematytas dalykų, kurie daro įtaką mums kaip matomas[30] kaip pabrėžė šie ženklai:
Taigi aš prisiekiu, ką matau
Ir ką jūs nematote
(Koranas: 69/38-39)
Ir matomas ir nematomas[31] nėra izoliuotos viena nuo kitos.
Taip pat, kaip mes nežinome pilnai viskas, visiems žmonėms, įskaitant ateistai, mūsų žinios apie tai,
ką mes matome natūraliai susiję su mūsų įsitikinimus apie nematyto.
Ir kaip pabrėžė šios stichijos pasitenkinimą tik su turimomis žiniomis apie matomos, arogantiškas
denial nematyto gali sukelti klaida:
O jie buvo atsisakyta
Tai, jie apima ne į žinių
Ir kurių dar neatėjo jiems.
(Koranas: 10/39)

Ir jie jos neturi jokių žinių. Jie laikosi ne išskyrus prielaida, ir iš tiesų, prielaida pasinaudoja ne prieš
tiesa ne visi.
(Koranas: 53/28)

Ir kai jų pasiuntiniai davė jiems aiškūs įrodymai jie exulted jie (patys) turimos žinios.
(Koranas: 40/83)

Tokiu būdu formuojant tvirtą įsitikinimą profilis teisingai yra vienas iš didžiausių iššūkių, kad
kiekvienas žmogus susiduria su[32].
Taigi, dėl mūsų žinių apribojimai ir matyti reikia turėti idėja apie nematomas žmonės turi skirtingų
įsitikinimų profiliai: tarp tų, kurie yra keletas, kurie rūpinasi labai mažai apie nematyto ir tiki ir
mėgautis matomas kaip ji yra. Yra keletas, kurie negali tikėtis turintys žinių apie nematyto. Yra tokių,
kurie teigia, kad jie galėtų sužinoti net nematyto pvz kaip neegzistuojančius pobūdį. Yra tie, kurie
priima praeities ar šiuolaikinio tikėjimo profiliai be jokių asmens teismo sprendimo. Yra tie, kurie
skolingi viskas fizinės jėgos, įstatymų ir santykius... Yra tie, kurie skolingi visi prie tam tikrų
žmonėmis...
Islamas metodika yra pripažinti savo ribotumo žinių apie nematyto ir tada į atskaitą apie remiantis
matomas, o ne neigia nematyto nematyto. Islamo neįmanoma, kad tam tikras gaires iš nematyto gali
susisiekti su mumis buvo atmestas. Ir priimtas rekomendacijas nuo tiesos pagalba[33].
Logiškai kaip tiesa yra nepriklausomas nuo mūsų, bet kuriuo iš šių požiūrių nėra tokio paties lygio
teisingumas, palyginti su kitais.
Pagrindinės grupės tikėjimo ir jų metodologijas mūsų kontekste bus paaiškinta ir palyginti su islamo
šių dalių metodiką.
3.1.1.2 ISLAMAS IR KITI PAGRINDINIAI METODAI DĖL DIEVO
Šioje dalyje mes aptarsime kai kuriuos aspektus, kai kurie metodai dėl Dievo. Mes suteikiame tik
išankstinę informaciją geriau suprasti Dievo islamo samprata. Vėliau dalį mes paaiškinti labai tikėjimo
Dievas; ir argumentai dėl Dievas padės geriau suprasti kitų požiūrius islamo požiūriu.
3.1.1.2.1 ISLAMAS IR ATEISTAS POŽIŪRIS
Iš tiesų, tai pakviesti ne tik Dievas yra tarnautojai, kaip jūs. Taigi ragina juos ir leiskite jiems reaguoti į
jus, jei jūs turite būti teisingi.
Turi jie kojų, jie pėsčiomis, ar turi jie rankas su, jie turi, ir jie turi akis, jie pamatyti, ar jie ausis su, girdi?
Pasakyti: Skambučio jūsų asocijuotas įmones, tada padaryti kovą (turi vyrauti) prieš mane ir duoti
man ne atsikvėpti.
(Koranas: 7/194-195)
Atheism paprastai tam tikrus santykius ir pajėgų nustatomas remiantis pastabas šiuo klausimu elgesį.
Ir tada šiuos santykius ir jėgos yra laikomos priežastys, kas atsitinka taip, kad būtų pakeisti vienas
kūrėjas ir Sustainer.
Pvz. lietaus lašeliai krinta kartu. Ateizmas, pagal tam tikrą modelį lašelių kritimo sukelti vadinamas
gravitacija santykius, ir tada lietus yra manoma, kad sumažės dėl gravitacijos[34]. Šis ryšys yra
manoma, kad būti absoliutus, kad nėra nė vieno, kuris gali jį pakeisti.
Tačiau pagal islamo elgesys šiuo klausimu negali būti mums atradimas, vienas prie vieno, kelių ir
absoliučios jėgos arba santykius, kurie bus apibrėžti kaip realus tą elgesį sukelia. Nes toks mąstymas
būtų, tik yra neteisingas ir apskrito samprotavimai šiuo santykius, kad visiškai pastebėtas subjektai

pasekmė apibrėžiama būtų manoma, kad šis pastebėjimas priežastis. Tai taip pat, nes kas mes
stebime elementai neturi akis, ausis, protu, tikslus ir nuolatinį centrinės valdžios tarpusavyje taip, kad
jie gali veikti ir harmonijos[35]. Todėl sudedamosios dalys, kas mes stebime yra neatskiriama selfdefined ir jie turi vieną savarankiški ir absoliutus identifikatorius[36].
Islamas problemą, kad mes stebime ir tiesa gravitacija santykiai[37] yra nepriklausoma apibrėžimas
pasekmes ir dizaino Dievo, kuris yra vienas. Todėl stebėdami šią problemą, mes pastebėjome, kaip
objektas veikia, ir mes galime prognozuoti kad jis bus elgtis tam tikru būdu teisingumą pagal mūsų
stebėjimo ir atitinkamas išvadas. Ši prognozė ir skaičiavimas yra įmanoma, nes tas, kuris daro šį
renginį įmanoma dabar, praeityje ir ateityje yra tokia pati. Tas, kuris reglamentuoja kiekvieno punkto
yra tas pats. Dievas turi visiškai kontroliuoti lašeliai[38] tiesioginių ir netiesioginių būdų.
Šiuo analogiją taikomas visų medžiagų priežastis ir pasekmes prieš šiuos santykius[39], poveikį, kad
klausimas dėl lašeliai[40] ir jų labai funkcijos[41].
Dievas davė dalykų bendras ir skirtingas funkcijas, kad yra harmonijos, apibrėžtumo, nuoseklumo,
grožio per dalykų. Jis gali tekti pasirinkti sukurti dalykų, kurie yra nesusijusi su visais, kad neįmanoma
suprasti, kad neturi bendro panašios sistemos, erdvės-laiko arba bendrų bruožų[42]…
Taigi kai atsisakoma absoliutaus ir išskirtinis pavyksta gravitacija, tada reikia vieną galia, kuri apibrėžia
ir sukuria jį, jo priežastis ir pasekmes[43].
Taip pat ir Ateizmas; nieko, kad negalima pateisinti tiesiogiai iš mūsų praeities ir dabarties patirtimi
per mūsų pojūčiai yra atmetamas. Nėra jokių asmens galia virš žmonėmis arba virš būtybių, kurios
tiesiogiai matome. Šį teiginį reikia išsamiomis žiniomis apie nematyto.
Vėl Ateizmas matomas vertinama kaip savarankiški: kaip viskas matoma formų visuma, jiems nereikia
jokios paramos iš nematyto. Dalykų gali egzistuoti, išlaikyti save, judėti, veikti harmonijoje, net jei jie
neturi galvoti, planuoti, pamatyti, išgirsti galimybes... Šį teiginį reikia išsamiomis žiniomis apie
matomas.
Tačiau islamo jis yra tik Dievas, kuris yra visų wszechwiedzacy, kaip matome, toliau[44]:
Iš tiesų, tie, kurie nesutinka dėl Dievo ženklai be [bet] institucija atsižvelgdama ateiti į juos
Ten jis neatitinka savo krūtis, išskyrus pasididžiavimas,
[kiek], jie negali pasiekti.
Taigi ieškoti prieglobsčio Dievas.
Iš tiesų, tai tas, kuris yra visų klausos, matydamas visus[45].
(Koranas: 40/56)
Kitas pavyzdys apie sąvokų, su kuria Dievas yra keičiama Ateizmas yra sutapimas: kai kurių dalykų
atsitikti, ar egzistuoja dėl sutapimas. Pvz. kiek yra milijardų Galaktikos, sistemos, kaip saulės sistema
gali egzistuoti iki atsitiktinumas; ir kai tokių planetų sistemų, tikėtina, kad egzistuoja planetų kaip
mūsų; ir kai kurių planetų kaip mūsų, tikėtina, kad egzistuoja gyvenimo sąlygas; ir kai tokių planetų,
tikėtina, kad egzistuoja gyvenimo formas; …

Tai grindžiama šiomis prielaidomis: paprastesnių dalykų, kartu gali būti komplikuoti dalykai; yra
dalykų, kur, ką yra visiškai paprastas, tame lygyje jie reikalauti jokių sąlygų ir jie tęstinumą,
savarankiški lygį. Ir kaip matome šios stichijos, ši prielaida yra nepriimtinas, ir kaip Dievas yra ne tik
komplikuoti dalykai Dievas:
Jis yra Viešpats, ir viskas.
(Koranas: 6/164)
Dalykų, bet lygiai turi sukurti ir palaikyti Dievo galia. Todėl, ko tam tikrame lygyje gali niekada visiškai
paaiškinti tai, kas yra "bet" žemesniame lygyje arba dalykų, bet anksčiau, nes ko bet kokiu lygmeniu
reikia tam tikrų sąlygų, ir ko ne žemesnio lygio yra veiksmingi, bet kuriuo atveju. Pavyzdžiui, kad
egzistuoja negalima visiškai paaiškinti evoliucija ir molekulių, nes nė viena iš molekulių, atomų, PNI...
yra savarankiška sistema.
Taip pat atomų, molekulių, cheminių ar biologinių įvykių sumos nedidina galutinis tikimybė, išvaizda,
bet kuris gyvas padaras. Kaip matyti iš šios stichijos, į dangų ir žemę sukūrimas yra ne ką mažiau
sudėtingas nei žmonių ar kitų gyvybės formų kūrimas:
Sukūrimas, dangaus ir žemės yra didesnis kaip žmonijos sukūrimas, bet dauguma žmonijos nežinau.
(Koranas: 40/57)
Naudojantis sutapimas ir tikimybių, daugybę dalykų turėtų būti atsižvelgta ir į kaip ribojantis veiksnys
taip pat: jei vienas sako: ir daugiau skaičių galaktikų, kad daugiau egzistavimo tikimybių planetų
sistemų, kaip mūsų; tai gali būti tik iš dalies tiesa. Apskritai, daugybę galaktikų vienaip gali padidinti
egzistavimo tikimybių planetų sistemų kaip mūsų; Tačiau didesnių daugybė galaktika, tuo didesnis
poreikis daug sąlygų daugybė. Kitaip tariant, o be to kiekvieno atomo padidėja planetų sistema
egzistuoja tikimybė, ji sumažina tikimybę suma atomų egzistavimo[46] taip pat šis papildomas atom.
3.1.1.2.2 ISLAMAS IR AGNOSTIKAS POŽIŪRIS
Agnostikas tikėjimo ir metodologija remiasi patvirtinime kad su žmonėmis mes negali apimti tiesos ir
Dievo ne tik mūsų praeities ir dabarties patirtimi, kurie susiję su mūsų pojūčius, kaip matome,
neliesti... Pagal šį požiūrį, yra galimybė, kad egzistuoja kas yra už jos ribų, matomas, bet su žmonėmis
mes neturime gebėjimą jį žinome. Taip, mes negalime žinoti, ar nėra jokių asmens galia virš žmogaus
būtybės ir ką mes matome.
Islamas ir Agnosticizmas metodų pasižymi tuo, kad žmonėmis apribojimų pagal žinias, susijusias su
nematyto.
Tačiau Islamas yra iš esmės skiriasi nuo Agnosticizmas dviem atžvilgiais:
Pirma, visų pirma, yra vienas kūrėjas, kuris sukuria kūrimas; Todėl yra funkcinis ryšys tarp kūrėjo ir
kūrimas; Todėl remiantis matomos, mes galime padaryti tam tikrus apibendrinimus apie nematyto ir
kūrėjas.
Antra, kaip matyti iš dalies išimtis, toliau stichijos, šis kūrėjas turi galimybę pasidalinti su žmonėmis
šiek tiek žinių, kuri yra svarbi jiems. Tai paaiškinama šios stichijos:

Ir jie apima ne dalykas jo žinių
Išskyrus tai, ką jis nori.
(Koranas: 2/255)
3.1.1.2.3 ISLAMAS IR ĮSITIKINIMUS, DAUGIAUSIA GRINDŽIAMA KOMUNIKACIJOS
Ir kai jis sako, kad jiems, "ką Dievas parodė"
Jie sako, "O mes seks, kuri mes nustatėme, kad mūsų tėvai, praktika."
Nors jų protėviai suprato nieko, nei jie vadovaujasi?
(Koranas: 2/170)
Įsitikinimai daugiausia grindžiama komunikacijos yra didele dalimi remiasi priimdama praeities ryšių,
šventas knygas ar tradicijų be plačiai atsižvelgiant į logiška išskaitymai iš matomos turinį.
Islamo kūrėjas žodžiu ir raštu komunikacijos yra priminimas, ir jame yra mąstymo metodiką. Laiško
originalus kūrėjas yra visatos; stebėjimo ir sprendimas yra labai svarbus. Ir kiekvienas asmuo yra
asmeniškai atsakingi už išlaidų pastangas siekiant sužinoti apie tiesą. Taip pat jis yra kviečiami filtruoti
su savo logika komunikacijos ateina į jį iš jo amžininkų ir jo protėviai. Šie ženklai nurodo šį faktą:
Ir deklamuoti jiems Abraomo, Naujienos
Kai jis sako, kad jo tėvas ir jo žmonės, ką jūs czcicie?
Jie sakė: mes garbinti stabus ir lieka jiems skirta.
Jis sakė: ar jie girdi jus, kai jūs maldauti?
Ar jie naudinga jums, ar jie kenkia?
Jie sakė, bet mes nustatėme, kad mūsų protėviai taip daro.
(Koranas: 26/69-74)

Ir kiekvienas iš jų ateis jam individualiai prisikėlimo dieną.
(Koranas: 19/95)

Tarkim, "O žmonės knygos[47]ateis į žodį, kuris yra teisinga tarp mūsų ir jums, kad mes ne garbinti
Allah, išskyrus ir negali susieti viską su juo ir ne imtis vienas kitą kaip valdovai, o ne Dievas. "
Bet jei jie nusigręžti, tada pasakyti, "Būti liudininku, kad esame musulmonai [pateikti jam]."
(Koranas: 3/64)

Viena grupė ir įsitikinimus, kad daugiausia paremtos ryšiu yra religija. Į polytheist užpildo žinių dulkių
priskirdami galių jis pastebi. Šie patikėtų aiškiai ar netiesiogiai gali būti kaip matome, klausos,
savarankiškų, self-organizing, bendrauti...
Beveik visos religijos nei islamas, įskaitant Ateizmas, Agnosticizmas, Estetyzm ir t.t. dalį tokios
bendrosios priežasčių su religija. Pavyzdžiui, religija, tam tikrus įgaliojimus priskirtos bożki padarė
žmonėmis arba saulė, mėnulis ir net tam tikrų žmonėms, identifikuojami kaip dievų iš žmonėmis.
Panašiai Atheism tam tikrus įgaliojimus yra priskirtas medžiagų, daiktų arba subjektai žmonėmis. Ir
Ateistas požiūris daro apibendrinimus: kai eksperimentas atliekamas, jo pasekmės yra apibendrintas
visuotinai, o ūkio subjektas, naudojami eksperimentą suteikta tam tikrus atributus. Tam tikrų
santykių yra pavadintas. Ir tada yra objektas, kuris turi tam tikrus įgaliojimus. Jei kitas eksperimentas
pakeitimus ankstesnes išvadas tam tikromis aplinkybėmis, tada įgaliojimus arba atributai yra iš naujo.
Kas išrado ir žinoma, kad tam tikru mastu yra pratęstas iki kas nežinoma, kaip nurodyta toliau:
"Jūs ne tarnauti ne tik jam, bet pavadinimai, kuriuos jūs pavadinote, jūs ir jūsų tėvai."
(Koranas: 12/40)
Dievas citata iš tikintysis yra svarbūs šia prasme:
"Štai mūsų tautos dievų šalia jo įsteigimo. Jei tik jie negalėjo pateikti jokių įrodymų paremti jų stendas!
Kas yra daugiau blogio nei tas, kuris gamina melas ir priskiria juos Dievas?"
(Koranas: 18/15)
Šis požiūris yra malonus žmogus, kaip jį reikia atmesti bet kokį asmens galia virš žmogaus arba
aukščiau ką žmogus gali valdyti. Šis metodas nereikalauja pateikti asmens galia didesnė nei žmogaus.
Jis reikalauja adoring kas padarė žmonėmis, pvz., stabus/įstatai su akis, ausis, žmonėmis arba jėgų ir
santykius apibrėžia žmonėmis... Šis požiūris teigia, kad fizinių subjektų lygiu žmogus sugeba padaryti
šioje visatoje egzistuoja. Tačiau šis metodas negali turėti jokių įrodymų, kad palaiko pati, nes tai labai
dalinis, subjektyvus ir jo išvados gali keistis.
Šios stichijos matome nuorodą į motyvaciją, pagrindinės tokie metodai:
Ar matėte kas laikosi jo Dievas savo norą? Tada jums būtų už jį atsakingas?
(Koranas: 25/43)
3.1.1.3 KIEKVIENAS MANO VIENOS AR KELIŲ DIEVŲ AR DALYKŲ, KURIE ATITINKA DIEVO SAMPRATA
Kiekviena šalis džiaugiasi ta, kuri yra su savimi.
(Koranas: 23/53)
Vienas iš Dievo sąvokos apibrėžimai gali būti "priežastis, visų", kaip mes galime iš dalies sudaryti iš šie
ženklai:
Sako: "Viskas yra iš Dievo."
(Koranas: 4/78)

Tai yra Allah, savo Viešpaties;
Nėra jokių dievybės, išskyrus jį,
Visų dalykų kūrėjas.
(Koranas: 6/102)
Visi tiki, kad tam tikrų paaiškinimų, ką jis pastebi. Kitaip tariant, išskyrus sąmonės, kiekvienas tiki tam
tikrų (s), kuris atitinka Dievo. Aukščiausio lygio kiekvieno individo paaiškinimai visiems jis pastebi
atitinka Dievo samprata[48] islame. Pvz., tam tikras krikščionis gali manyti, kad Jėzus Kristus (Peace
be upon him) jis nuo kurio viskas ateina; Taigi tai krikščionių Jėzaus Kristaus atitinka Dievo. Pvz.,
ateistai gali manyti, kad fizinės jėgos ir santykiai yra dalykų, dėl kurių viskas vyksta; Todėl šis Ateistas
šių fizinės jėgos ir santykiai atitinka Dievo sąvoka. Natūraliai visi šie negali būti tiesa, tuo pačiu metu,
nes jie yra skirtingi.
Taigi, remiantis pirmiau pateiktą apibrėžimą, kad Dievas yra visa priežastis, diskusijų neturėtų būti ar
Dievas egzistuoja ar ne[49]. O ji turėtų būti apie tai, kas realaus Dievo, ir kas realus sukelti visų. Yra
realus Dievo grupė susijusiai, ar nesusijusiai fizikos dėsniai ir pajėgos, saulės Dievas arba Dievo,
mėnulis, žmogus... arba jis yra kažkas, kas yra savarankiškas ir nepakartojama su visų šių dalykų?
3.1.2 YRA NE DIEVAS, BET DIEVO: ŠIOJE VISATOJE IR JOS DALYS YRA NE ABSOLIUTUS, TEN YRA TIK
VIENAS ABSOLIUČIĄ GALIĄ
Taigi, žinome, kad:
Yra ne Dievo, bet Dievas.
(Koranas: 47/19)

Tarnauti Dievo, ir prisijungti prie ne partnerių su juo.
(Koranas: 4/36)

Ir [paminėti, O Muhammad], kai Luqman pasakė savo sūnui kol jis davė jam, "mano sūnus, O ne
susieti [nors] su Dievo. Iš tiesų, asociacija [su juo] yra didelę neteisybę[50].”
(Koranas: 31/13)

Dievas atleidžia ne todėl, kad partneris turėtų būti priskirta jam:[51].
Jis atleidžia (visi), kam jis bus išsaugoti.
Whoso suteikia partneriams Dievas, jis iš tiesų išrado didžiulė nuodėmė.

(Koranas: 4/48)
Kaip iš dalies jau buvo paaiškinta pirmiau, daugelio dievų stabus, arba saulės ar mėnulio ar dievų
fizinės jėgos ar santykių formų neturi jokio pagrindo ir griežtai atmetė islame. Žmonėmis ar kitas dalis
šioje visatoje nėra dalių, atstovai, formas ir Dievas versijas.
Tada jei mes atmesti klaidingas dievams, mes būsime kartu su Dievo tiesa kaip Abraomas patirtis
(Peace be upon him):
Ir todėl mes nerodė Abraomas Karalystė dangų ir žemę, kad jis būtų be tam tikrų [į tikėjimą].
Todėl kai naktį taikoma jam [su tamsa], jis pamatė žvaigždę. Jis sakė: "Tai yra mano Viešpats." Bet kai
jis nustatytas, jis sakė: "man patinka ne tas, kuris išnyksta."
Ir kada jis pamatė Mėnulį, auga, jis sakė: "Tai yra mano Viešpats." Bet kai jis nustatytas, jis sakė:
"Jeigu mano Viešpats vadovai mane, aš tikrai bus zabladzili tarpe."
Ir kada jis pamatė saulės auga, jis sakė: "tai yra mano Viešpats; tai didesnis." Bet kai jis nustatytas, jis
sakė: "O mano tauta, iš tikrųjų aš esu laisvas nuo kas jums asocijuojasi su Dievo.
Tiesą sakant, aš pasuko mano veido link jis, kuris sukūrė dangų ir žemę, pavertimas link tiesos, ir aš
nesu iš tų, kurie susieti kiti su Dievo."
(Koranas: 6/75-79)
Giliai viduje visi ten yra ar buvo jo tikėjimo Dievas: tam tikrame etape o mes ne buvo išrastas
klaidingas dievams, Dievas davė mūsų sielas į egzistavimą, suabejojo mus, ir mes visi matė į jį yra
mūsų Viešpats. Tai galima paaiškinti šios stichijos:
Ir [paminėti], kai jūsų Viešpats paėmė iš Adomo vaikų iš nugarų jų palikuonių ir padarė juos patys,
liudyti [sakydamas jiems], "aš ne jūsų Viešpats?" Jie sakė: "Taip, mes turime liudija." [Tai] kad reikia
pasakyti, tą dieną, prisikėlimo, "Iš tiesų, mes nežinojo apie tai."
(Koranas: 7/172)
3.1.3 METODIKA, SUPRASTI, KAS DIEVAS YRA IR KAI KURIE SVARBIAUSI FAKTAI, SU JUO SUSIJĘ, KAD
MES STEBIME MŪSŲ VISATOS
Sako:
"Tai yra mano būdas.
Raginu Dievas tikrai žinių,
Aš ir kas taip po mane."
(Koranas: 12/108)
3.1.3.1 BENDROJI METODOLOGIJA
Islamo metodika, suprasti Dievo prasideda dėkinga, kruopštumas, stebėjimo visatos jausmus ir
motyvai.

Beveik kiekvienas asmuo yra dėkinga ir atidžiai būtų užduoti šiuos klausimus: kur visi mes patiriame
dobrodziejstwa kilęs? Kur skausmingų dalykų atėjai? Kodėl aš gimiau? Kodėl gyvena? Beveik
kiekvienas asmuo, logiška būtų paklausti: Kodėl mes stebime, kaip jis?
Tada mes skirti šiek tiek pastangų ir stebint argumentus dėl kas mes stebime.
Tada kaip produktas suteikia mums idėją apie jos gamintojas, todėl šioje visatoje taip pat suteiks
mums - tikinčiųjų - idėja apie jo kūrėjas. Pvz., kai vienas matoSultanahmet mečetės, jis bus apie jos
architektas idėja, kad jis turi tam tikrų sugebėjimų apie matematika, grožio, komandos formavimo,
finansavimas, planavimas ir t.t..Taip, visatos, kad mes stebime taip pat suteikia mums idėjas apie jo
kūrėjas.
Kūrėjas nėra mums, mes esame kūrėjas, todėl jis yra ne pagal mūsų lūkesčius; bet jis yra pats ir
skirtingos teisingas išvadas, kad mes galime padaryti pagal jo nurodymus apie tai, kas mes stebime
objektyviai visatoje. Dievas taip sako:
Bet jei tiesa laikėsi savo norus, dangų ir žemę, ir kas yra juose būtų buvo sugriauti.
(Koranas: 23/71)
Šiuo atžvilgiu, Koranas, Dievas daro daug nuorodų į fizinės, biologinės, astronomijos faktus ir įvykius.
Viskas šioje visatoje yra ženklas, kad rodo mums vienybę, įgaliojimus ir tam tikri atributai Dievo.
Kaip niekas kitas, kaip Dievas nėra nei savarankiški, nei kūrėjas, viskas yra Dievo atributų rezultatus.
Todėl viską, ką mums parodo tam tikrus atributus Dievo[52].Žemiau yra keletas pavyzdžių.
3.1.3.2 PAVYZDŽIAI
3.1.3.2.1 DAUG PANAŠIŲ DALYKŲ
Ir tai jis kas gamina trellised sodai ir untrellisedir datepalms, ir augalai, skirtingos formos ir skonio (jo
vaisių ir jos sėklos), alyvuogės ir granatas, panašios ir skirtingos.
(Koranas: 6/141)
Mūsų visatos mes stebime keletą dalykų, kurie yra panašios arba prilyginamos. Pvz., yra milijardai
elektronų, milijardus panašių atomų, augalų ir gyvūnų...Pavyzdžiui elektronai yra atskiri subjektai,
tačiau jie yra panašūs ir yra taikomos tos pačios taisyklės.
Ir kaip šioje visatoje yra Matematinė[53], ar mes žiūrime į mikro ar makro lygio; ar į praeitį arba į
ateitį, mes visada stebi tą pačią padėtį, ir viskas. Kokia yra pagal skalę, mes padalinti skirtingų
matmenų ir kad skiriasi, bet kad yra pačios ar panašios rūšies dalys.
Tai rodo mums, kad visi šaltinis yra tas pats, ir kad viskas sukurta ir patyrė pats kūrėjas, dizaineris.
Priešingu atveju, mes nebūtų galės stebėti net du panašūs elektronų.
3.1.3.2.2 VISKAS - ĮSKAITANT PRIEŽASTINIS RYŠYS - YRA SISTEMOS DALIS
Palaiminti yra jis, kurio ranka valdžia, ir jis yra virš visų dalykų, kompetentingos

[Jis] kuris sukūrė mirties ir gyvenimo jums patikrinti, kuris iš jūsų yra geriausia savybė
Ir jis yra Majestic, su Forgiving [ir] sukūręs septynių dangų sluoksniais.
Jūs negalite matyti, litosciwy kuriant nesusipratimų.
Taigi grįžti (savo) viziją (į dangų); ar matote, bet pertraukos?
Tada du kartus vėl grįžti (savo) viziją.
(Savo) viziją bus grąžinti jums susitaikyti kol jis yra pavargęs.
(Koranas: 67/1-4)
Vienas ženklas, visi kūrėjas vienybę, kad viskas šioje visatoje yra sistemos dalis.
Elektronų mūsų akis gali būti atomo, ląstelių, mūsų akis, mūsų galva, mūsų kūno, saulės sistemos... ar
tai gali būti kitų sistemų dalis.
Mūsų akis, mūsų ausis, žemės, mėnulis, saulė, akmuo, paukštis... jie yra visų sistemos dalių.
Nepriklausomai nuo mėginyje, mes, nepriklausomai nuo nuotraukų mes matysime, kad ji yra dalis
sistemų ir ar jame yra sistemos ir dalims. Viskas yra funkcinis dėl daugelio dalykų.
Visi jie turi prasmes funkcionalumą ir lyginant su kitais. Mes matome tai net per vienu metu dalykų
mes nuotrauką. Priežastinio ryšio yra taip pat tik dalis visa ir tik pasekmė vienybę visų pirma.
Kita vertus, nors dalis neturi galios planuoti, organizuoti ir analizuoti jie egzistuoja, ir jie veikia
harmonijoje ir už jos ribų patys.
Dalykų, kurie sudaro sistemos ir veikti darniai rodo, kad jie apibrėžia vienas kūrėjas ir kad jie
kontroliuoja šią kūrėjas ir Sustainer. Priešingu atveju jokia sistema galima laikyti savo egzistavimą, ir
mes nebūtų galima daryti mokslo, suprasti nieko prognozuoti, apskaičiuoti, sugalvoti...
Kaip matome, šie eilėraščiai, viskas yra "tema" teisės aktų Dievas:
Tada jie žiūri ne Kupranugariai kaip jie buvo sukurti?
Ir į dangų kaip jis buvo iškeltas?
Ir ne kalnus kaip jie buvo pastatyta?
Ir į žemę kaip ji buvo paskirstyti?
Taigi priminti, [O Muhammad]; Jūs esate tik priminimas.
Jūs nesate virš jų duomenų valdytojas.
(Koranas: 88/17-22)
Dar kartą, kaip matome, kad šie ženklai, mūsų klausos pajėgumą, akys, širdis ir žemės; visi jie dėl tos
priežasties; ir šia prasme jie vienu vienovę:

Ir tai, kas jūs klausos ir regėjimo ir širdis; mažai esate dėkingas. Ir tai tas, kuris yra padauginta visoje
žemėje, ir jam jums bus surinkti.
(Koranas: 23/78-79)
Panašiai, visi Gyviai egzistuoja dėl daugelio priežasčių, ir jie yra panašūs į mus į tam tikrus aspektus,
kaip nurodyta šios stichijos:
O padaras [arba per] žemės arba paukščiai, kurie skrenda su savo sparnus, išskyrus tai, kad jie yra
bendruomenių, kaip jūs.
(Koranas: 6/38)
Ir kaip mes pranešimas šios stichijos, viskas exalts jam, ir viskas yra Dievo tarnas, o jie patyrė Dievo:
Septyni dangų ir žemę ir kokia yra jų išaukštinti jam. Ne yra dalykas, išskyrus tai, kad ji exalts [Dievas]
iš jo girti, o jūs nesuprantate jų [būtų] išaukštinti. Iš tiesų, jis yra kada nors Forbearing ir atleisti.
(Koranas: 17/44)
3.1.3.2.3 EILĖS VIENYBĖS
Ir tai tas, kuris siunčia vėjai kaip gera žinia prieš jo malonės, ir mes siųsti iš dangaus gryno vandens,
kad galime pareikšti, kad gyvenimas taip miręs žemės ir pateikti ją kaip gerti, mes sukūrėme daug
gyvulių ir žmonių.
(Koranas: 25/48-49)
Mūsų gebėjimą bendrauti viskas kitiems laiko dimensijoje taip pat rodo mūsų vienybę visų pirma:
lietaus lašai, tada sėklų skaidomas į dalis, tada augalai auga, ir tada gyvūnai valgyti augalai... Eilės
harmoningai įvykiai rodo vieną galios visų pirma. Viskas turi kryptimi, turi tikslą.
Kai lyja, Dievas jau tikslų per lietų. Bet pagal niewiernych požiūrį, lietus yra tik pavieniai fizinės atveju;
kai lyja, niekas neturi bet kokį tikslą parengti darant lietus.
Tačiau realiame gyvenime nėra kaip filmo iliuzija. Filmas manome pvz matome skraidančių paukščių,
nors yra tik statinis nuotraukas, kad ateina vienas po kito tam tikrų greičiu. Jei mes Artinimas lietaus
nusileidimas realūs metas minutest išsamiau, negalime pasiekti tikrą lygio, kur yra tik paveikslėlis.
Kiekviename lygyje yra judėjimas, energijos, kryptimi. Taigi, iš tiesų, jei mes padidinti laiko
dimensijoje, visada matome, kad priežastys ir rezultatai yra kartu. Ne lygiu mes galėsime pamatyti tik
rezultatai, ar tik priežastis. Todėl priežasčių negali būti laikoma kaip atskirti nuo rezultatų[54]; ir jie
negali būti laikomas kaip pagrindinis kilmės kas mes stebime.
Taigi, anksčiau yra pagrįstas ateityje, kaip ateities remiasi praeities. Ir visi remiasi vieno Dievo valią,
kaip matome, pavyzdžiui, šie ženklai:
Ir (mes) išsiųsti, nuo lietaus debesys, pilant vandenį; kad mes gali atnešti atgal tokiu būdu grūdų ir
žolelių.
(Koranas: 78/14-15)

Jūs rasite daugiau informacijos, susijusios su eilės vienybės 3.6 dalyje po antrašte "Likimas".
3.1.3.3 VISKAS GALI PASIKEISTI
Tarkim,
"O Dievas, suvereniteto savininkas, jūs suteikiate suverenitetą, kam jums ir vartojate suverenitetą,
nuo kurių bus.
Jums garbė kam jums ir jūsų nuolankus kam jums.
Jūsų ranka yra [Visi] gera.
Iš tiesų, jūs esate virš visų dalykų, kompetentinga.
Galite sukelti atvykti kitą dieną naktį, ir sukelti į dienos naktį;
Jums atnešti iš mirusiųjų gyvenimo ir jums atnešti iš gyvųjų mirusiųjų.
"Ir jūs suteikiate nuostata, kam jums bus be sąskaitos."
(Koranas: 3/26-27)
Kai mes stebime visatoje, mes matome, kad jo dalys gali būti keičiami. Pvz. yra mirties, kad yra
gyvenimas; naktį, ten yra diena. Tai taip pat padėtį Subatominė lygius ir Galaktikos lygius.
Ir jei visos dalys gali keistis, tada visuma taip pat gali keistis. Pvz., jei gali išlydyti ir pakeisti
automobilio dalių, tada galiu pertvarkyti ir keisti automobilį. Todėl šioje visatoje, įskaitant visas savo
medžiagos, savo fizikos dėsniai, jo biologinis taisykles ir visuma gali būti suprojektuota ir sukurta
įvairių formų, struktūras.
Kai kurie žmonės teigia, kad jie gali paaiškinti viską su fizikos dėsniai, santykius ir t.t.; Pasak jų, fizikos
dėsniai ir t.t. šioje visatoje yra ką turėjo būti; todėl nereikia, bet Dievas.
Pagal Korano, tačiau tik Dievas yra absoliutus ir visa kita yra pagal jo valią. Ir kaip pabrėžta pirmiau
citata iš Korano kartu su pokyčio, jis gali padaryti ką jis testamentų. Nieko, kad mes stebime mūsų
visatos, įskaitant fizinės taisykles, santykius yra absoliutus. Dievas gali sukurti ar gali sukūrė visatos,
kuriose įvairių fizinės taisykles, santykius. Taip ne tokių fizinių taisykles ar santykių, gali būti
naudojamas galiausiai paaiškinti, kodėl mes stebime vyksta. Ir todėl šis visatą yra struktūra, kuri
turėjo būti.
Korano yra pavyzdžių, kurie rodo, kad nieko nėra absoliutus, išskyrus Allah. Toliau pateikiamas vienas
iš jų:
(Dievas sakė:)
"Ir kas yra tai, kad į dešinę ranką, O Mozė?"
Jis sakė:
"Tai yra mano darbuotojai; Aš liesos jai, ir aš sumažinti lapai mano avių, ir aš jame kitoms reikmėms."

[Dievas] sakė; "Mesti žemyn, O Mozė."
Todėl jis metė jį žemyn, ir tuoj po to buvo gyvatė, greitai juda.
[Dievas] sakė: "užimti, tai ir Nesijaudink;
Mes grįš ji į savo buvusios valstybinės."
(Koranas: 20/17-21)
Jei fizinio taisyklė aš paaiškinti, ką Turkijoje, bet ne Vokietijoje, tada ši taisyklė yra neproporcinga
visiškai galiojantį fizinės taisyklė iš tiesų. Be to, jei taisyklė aš paaiškinti ką tik, šioje visatoje, bet nieko
ne šioje visatoje, ši taisyklė yra neproporcinga absoliuti taisyklė.
Šioje visatoje, pati yra specialiai sukurta Visata. Šioje visatoje yra tik Dievas pasirinkimas. Neįmanoma
visą ir absoliuti tiesa.
Todėl jei įvairių visatų gali egzistuoti, šio mokslo paaiškinimai visada yra vietos paaiškinimus. Ir jie
negali absoliučiai. Jeigu mes priimsime juos kaip absoliutus, šis požiūris nebus mokslo ir ji dirbtinai
apriboja mūsų žinių potencialą.
Jokių žinių, susijusių su mokslo priklauso mūsų pastabas. Jei mūsų pastabas buvo skirtingi, mūsų
mokslo žinios būtų kitoks taip pat. Pvz., mokslas teigia, kad paaiškinti, kodėl rašiklis eina į apačią kai
leidžiu jai. Tačiau, jei jis eina į viršų, kai leidžiu jai, mokslas būtų reikalauti paaiškinti dar kartą. Mūsų
mokslo žinios yra reaktyvus gamtoje. Todėl jis nepaaiškina, kodėl viskas yra kaip yra, tačiau ji
paaiškina tam tikru mastu, kaip tai vyksta.
Pagal islamo, Dievas suteikia jo būtybių, jų funkcijos ir daro juos vyksta. Taigi, fizinių, biologinių...
taisyklės yra reikalingos dėl praktinių priežasčių ir didina meno Dievas, grožio ir harmonijos, kas mes
stebime didybę. Mums reikia šių taisyklių ir funkcijos suprasti, "kaip" dalykų atsitikti, kad mes galime
naudoti juos, kad mes sugalvoti mašinos, kad mes išspręsti problemas... Bet jie negali absoliučiai. Tai
yra patyręs renginių dalinio paaiškinimai.
Pagal islamą, kas mes stebime ir kas nesilaiko galutinis priežastis yra vienas kūrėjas ir vienas Sustainer.
Todėl svarstyti kaip absoliutus tam tikrus santykius, kurie gali būti sukurtas kitaip ir skolingas jiems ką
mes stebime yra nepriimtinas.
Taigi, jei šioje visatoje yra tik vienas iš galimų alternatyvų, tada tik tas, kuris pasirinko šio alternatyva
yra absoliutus ir todėl "nλra Dievo" "išskyrus Dievas" turintis bendrą teisę kiekvieną daiktą.
3.1.3.4 DALYKŲ YRA PASYVUS -IN RYŠIO KŪRIMAS GALIĄ, DIEVASNe wybijaja saulė ir mėnulis,
Tačiau wybijaja Dievas, kuris sukūrė juos.
(Koranas: 41/37)

Jie turi kojas, iš kurios jie vaikščioti?

Ar turiu rankas, kuriomis jie streikuoti?
Ar jie turi akis, iš kurios jie mato?
Ar jie turi ausis, pagal kurį jie girdi?
Tarkim, [O Muhammad],
"Skambinti"partneriai"sąmokslą prieš mane ir man duoti jokių atsikvėpti."
(Koranas: 7/195)
Kiekvienas dalykas turi valios, energijos bei žinių apie Dievo egzistavimą. Dalykas ir sistemų, kuriose
yra tai, ką taip pat yra tokia valia, galia ir žinių apie Dievo egzistavimą. Šis ryšys tarp Dievo ir nieko yra
unikalus. Nėra jokių panašių santykių be ko ne Dievas. Tai, kartu su pagrindinių islamo nurodyta šios
stichijos:
Yra ne Dievo, bet Dievas.
(Koranas: 3/62)
Todėl nėra objektas, mes stebime yra savarankiški ar absoliutus. Kai sakau, kad "šioje lentelėje yra
mažos", net funkciją nedėti nepriklauso iš tiesų šioje lentelėje, ši funkcija nėra viduje šioje lentelėje.
Lentelė yra mažos tik santykinai į ką nors kita. Tas pats pasakytina dalių lentelės taip pat. Tokią
analogiją taikoma kitų funkcijų lentelėje taip pat, įskaitant jo masė, savo energiją, jos funkcijas, jo
spalva... Tai ne tik mūsų supratimą, bet už tai, kad labai ir labai lentelės atributai.
Lentelė negali turėti jokios funkcijos daugiau nieko kito, išskyrus jei tai apibrėžiama su kitų dalykų
dalis nusistovėjusius koordinačių sistemą su visomis jos dalimis, apibrėžia pačios definer.
Taigi, kiekviena iš tų dalykų, kad mes stebime, reikalinga vienybės kūrėjas "vienas" ir "One" Sustainer
virš jų, kad egzistuoja ir kad tai nieko.
Dievas vienybę visų pirma glaustai paaiškinta šie ženklai:
Sako:
"Jis yra Dievas, vienas,
Dievas yra savarankiškos[55]
Jis begets nei gimsta.
"Ir niekas negali palyginti su jį."
(Koranas: 112/1-4)
Kaip matome, šios stichijos, viskas, kas egzistuoja turi savo priemonė Dievo akyse:
Ir viskas su juo yra pagal (mokėjimo) priemone.
(Koranas: 13/8)

Todėl yra tik vienas Dievas ir be jo tapatybę, visų pirma, nieko nėra, nieko, tai nieko, nieko negalėtų
visais atributais. Nėra kitų dievų, vienu metu arba paeiliui. Jis yra visa apimanti Dievo. Jis yra galutinis
ir nedelsiant sukelti visus. Nesantis dalinis priežastis.
3.1.3.5 KELETAS KITŲ FAKTŲ, KAD PARODYTI MUMS DIEVO VIENYBĘ VISŲ PIRMA
Ir nėra išvykęs iš jūsų Viešpats yra bet [dalis yra] atomo masės per žemę arba per dangaus arba [nors]
mažesnis ar didesnis, bet kad jis būtų aiškus registro.
(Koranas: 10/61)

Palaiminti yra jis, kurio ranka yra suverenitetas, ir jis tai gali padaryti viską.
(Koranas: 67/1)
Stebime kitų pavyzdžių, kurie rodo, kad yra vienybės virš kiekvieną daiktą ir visų pirma. Pavyzdžiui, jei
aš lašas rašiklį ant žemės, aš žinau, kad tol, kol jis pasiekia žemę, žemės suks tam tikru kampu arba
fotonų ant žvaigždė bus eiti tam tikru atstumu. Su fotonų negali plaukti milimetro rašiklį tyrimą tam
tikru atstumu, ir atvirkščiai.
Tačiau giliai, mes einame į mikro lygį, tačiau atgal mes einame per laiką, mes stebime pačioje
situacijoje.
Harmonijos erdvės-laiko ir mūsų gebėjimą skaičiuoti, lyginti, prognozuoti ir mėgautis visų pirma
parodyti vienybę. Šios harmonijos nors įvairovės šioje visatoje, rodo, kad viskas yra valios ir galios
vienas galingas Dievas.
3.1.4 DIEVO VARDAI
Jis nėra Dievas, kuriam nėra jokia dievybė, wszechwiedzacy nematyto ir su liudininku. Jis yra
Beneficent, kad litosciwy.
Jis nėra Dievas, kuriam nėra jokių dievybė, suverenią, kad Pure, taika, Bestower , tikėjimas, kad
prižiūrėtojo, Majestic, Compeller, Superior.
Į Dievas šlovės! (Didelis jis) virš ką jie susieti su juo.
Jis yra Dievas, kūrėjas, iniciatorius, dizaineris; jam priklauso gražiausių vardų.
Kas yra danguje ir žemėje yra išaukštinti jam. Ir jis yra Majestic, Išminčius.
(Koranas: 59/22-24)
Korano, Dievas leidžia mums žinoti, kad daugelis jo atributų. Pavyzdžiui, vienas, Creator, The
dizaineris, The wszechwiedzacy, Beneficent, litosciwy, The przebaczajacy, The netoli, tiesa, The
Mighty darytojas, ką jis testamentų...

Jo vienybė yra labai svarbus jo atributai. Pvz. Dievas, kuris neturi visagale negali būti kūrėjas. Dievas,
kuris neturi žinių negali būti su Beneficent... Todėl islame yra ne įvairių dievų, kurie turi skirtingus
požymius. Ten yra nuoroda į tai, šios stichijos:
Ten buvo dangaus ir žemės dievų, išskyrus Allah, jie[56] tiek būtų buvo sugriauti. Taigi išaukštintas yra
Dievo, Viešpaties sostą, virš jos apibūdinti.
(Koranas: 21/22)
Ir jis leidžia mums taip pat žinoti, kad jis yra ir Incomparable. Jis ne gimsta, nei jis yra tėvas. Jis nėra
nei vyrų, nei moterų. Jis neribojamas su vietos ar laiko. Taigi tai, kodėl jo nuotraukos negali būti
sudarytas, ir nė vienas paveikslėlis Dievo mečetėse arba kitų islamo vietose.
Dievas yra mūsų geriausias draugas, kuris taip pat yra didžiausia meilės šaltinis[57]. Jis yra mūsų
nuolatinis draugas. Vienas iš jo vardai yra draugui. Jis yra su mumis, kur mes esame. Jis turi visas
žinias apie mus, ir jis turi visą teisę per mus. Dievas žino mus, kai mes buvo mūsų motinos įsčiose, jis
žino mus, kai mes mirti. Jis žino savo paslaptis, jis žino savo trūkumus. Jis neturi nieko pas mus, bet jis
suteikia mums džiaugtis kiekvieną sekundę milijardus. Jis kviečia mus į jo gailestingumą ir džiaugtis.
Bet mes tik atsakyti į jo skambučius.
Dievas yra protingas.
Galiausiai viskas ateina iš jo. Kaip sakė Korano skyriuje 53 stichijos 43, jis yra tas, kuris daro juoktis, ir
jis yra tas, kuris daro verkti[58]. Tačiau jo malonės tai daugiau.
Dievas yra The netoliese. Jis yra arčiau mums net nei mūsų tėvai. Yra tarpininkas tarp mūsų ir Dievo.
Todėl nėra religinės hierarchijos nei religinių klasės į islamą.Pvz., jei nėra imamas, kuris yra asmuo,
kuris veda į malda mečetės, inžinierius ar pardavėjas ar kitas asmuo, kuris žino, kaip girdi gali sukelti
malda. Todėl musulmonai meldžiasi tik ir tiesiogiai prie Dievo.
3.2

TOLIAU

Tada jūs manote, kad mes sukūrėme jums veltui ir kad mums jums būtų negrąžinama?
(Koranas: 23/115)
3.2.1 APRAŠYMAS
Tą dieną mes turi suristi dangų kaip slinkties kūriniai; lygiai taip pat mes kilo pirmasis kūrimą, taip
mes pateikia jį vėl.
Tai mūsų pažadas, ir mes bus įvykdyti.
(Koranas: 21/104)

[Būtų] žemės pakeis kitą žemės dieną
ir dangų [taip pat],

ir visų būtybių išeis prieš Dievas, vienas, kad Prevailing.
Ir jūs pamatysite nusikaltėlius, kad dieną imtmečio pančiai,
(Koranas: 14/48-49)

Yra ten [ne] ateis žmogus per laikotarpį, kai jis nebuvo dalykas, [net] paminėti?
Iš tiesų, mes sukūrė žmogų iš spermatozoidų lašas mišinio, kad mes gali išbandyti jį; ir mes jį klausos
ir matyti.
Iš tiesų, mes vadovaujasi jam kelią, jis bus dėkingi arba būti jis nedėkingas.
Iš tiesų, mes paruošėme disbelievers grandinės pančiai ir blaze.
Iš tiesų, teisieji gerti iš puodelio [vyno] iš kurių mišinys yra Kafur,
Į pavasarį [teisingas] tarnautojų Dievas bus gerti;
Jie bus padaryti ją plūstelėti atgal negalioja [ir gausumo].
Jie [tie kurie] įvykdyti [jų] įžadus ir baimė per dieną, kurių blogis bus plačiai.
Ir jie duoti maisto, nepaisant meilę ji skurstantiems, našlaitis ir nelaisvėje,
[Sako], "mes pašarų jums tik Dievas užjaučiantis.
Linkime ne iš jūsų atlygį ar Padėkos.
Iš tiesų, mes baiminasi, iš mūsų Viešpaties diena asketiškas ir nelaimingas."
Taigi Dievas bus apsaugoti juos nuo blogio, tą pačią dieną,
Ir suteikti jiems spinduliavimas ir laimės
Ir bus apdovanoti už ką jie kantriai išgyveno sodas [rojuje] su šilko [drabužių].
[Jie bus] Sėdima jame apie puošia sofos.
Jie nematys jame bet (degimo) saulės arba [labai] šalta šalta.
Ir netoli aukščiau jų yra jos atspalvių
Ir Klasterinė vaisiai turi būti skinami, bus sumažintas laikantis.
Ir ten bus išplatintas tarp jų laivų sidabro ir krištolo, taures
Ir taures crystal-clear sidabro, iš kurių jos nustatytos priemonės.
Ir jie bus suteikta išgerti puodelio [vyno] iš kurių mišinys yra imbiero
[Iš] fontanas per rojus pavadino Salsabeel.

Ten bus judėti tarp jų jauni berniukai, padarė amžina.
Kai matote, jūs manote juos (kaip gražus kaip) išsimėtę perlai.
Ir kai jums atrodo ten [rojuje], pamatysite malonumas ir puiki valdžia.
Po gyventojų bus žalia drabužių plono šilko ir brokatas.
Ir jie puošia apyrankės, sidabro,
Ir jų Viešpats suteiks jiems valymo gėrimu.
[Ir ji bus sakė], "iš tiesų, tai jums atlygį,
"Ir jūsų pastangų buvo vertinama."
(Koranas: 76/1-22)

Iš tikrųjų, nusikaltėliai bus pragarą, gerbiantys amžinai baudimas.
(Kančia) bus ne būti palengvinta jų, ir jie bus pasinerti į naikinimo su giliai apgailestauja, skausmo ir
nevilties jame.
Ir mes neteisūs juos, bet tai buvo tie, kurie buvo grzesznicy.
Ir jie paskambins, "O Malik[59]Tegul jūsų Viešpats mums padaryti galą! "
Jis sako: "iš tiesų, jums lieka."
"Mes tikrai davė jums tiesą, bet dauguma iš jūsų, tiesa, buvo vengti."
Ar jie sugalvojo [kai] reikalas? Bet iš tiesų, mes sukurti [planas].
Ar jie galvoja, kad mes girdime ne savo paslaptis ir savo privačių pokalbių?
Taip, [mes], ir mūsų pasiuntiniai yra su jais įrašymo.
(Koranas: 43/74-80)

Tą dieną mes pasakyti į pragarą, "Jums buvo užpildytas?", ir jis sako: "Yra šiek tiek daugiau"
Ir rojus bus pareikštas netoli teisieji, ne toli,
[Jis bus pasakyti], "tai, kas buvo žadėta už kiekvieną returner [Dievas], ir jo Sandoros] [laikytojas
Kurie bijojo litosciwy nematyto ir atėjo su širdies grįžti [į atgailos].
Įveskite jį į taiką. Tai yra amžinybės diena."
Jie turės, ką nori

Ir pas mus yra daugiau.
(Koranas: 50/30-35)

Tas bus dalintis, ką jie uždirbo, ir Dievas yra greitai sąskaitoje.
(Koranas: 2/202)
Vieną dieną mes mirs. Ir vieną dieną bus šio etapo, t. y. mūsų visatos bus sutraukti naujo paleidus
kompiuterį, galutinis, stabilūs ir pastovūs etapui[60]. Šis galutinis etapas vadinamas toliau.
Toliau yra dabartinio gyvenimo tęsinys. Tai fizinės ir dvasinės. Šio etapo pabaigos laikas nėra žinomas
ne Dievas.
Ten bus kai kuriuos bendrus ir skirtingus elementus tarp šio etapo ir Baigiamojo etapo. Fizines,
chemines ir biologines taisyklės bus skirtingos, tam tikru mastu nei patirties šiame etape.
Mišinys gerai ir blogai, kad mes matome šiuo visatos bus pašalintas, ir jie bus atskirti kitame etape.
Gėrio ir blogio vietas bus kitoks. Ir geras pasekmes bus sujungtas su gera daro, ir blogio pasekmes bus
kartu su grzesznicy. Pirmasis įvyks į dalis, vadinamas rojus arba sodus, o pastarosios nutiks dalis
vadinama po velnių.Dievas žino, ką kitos dalys bus galutinis etapas.
Kaip minėta šios stichijos, teikiamą naudą, Dievas, gera daro, toliau bus daug daugiau, palyginti su
bausmę už nesąžiningos:
Kas ar blogis aktą bus neturi būti recompensed išskyrus iš panašūs bet kas nėra tiesos, ar vyras ar
moteris, o jis tiki, tas bus įvesti Paradise, yra pateikta nuostata jame be sąskaitos.
(Koranas: 40/40)
3.2.2 POŽYMIAI, TOLIAU
Ir kas nori už atlygį iš šio pasaulio, mes suteiksime jam
Ir kas nori už atlygį, kurį toliau mes bus suteikti jam jo.
Ir mes bus apdovanoti dėkingas.
(Koranas: 3/145)
Kaip matome aukščiau stichijos, mes kviečiame šiame gyvenime, kad sprendimą, kuris yra susijęs su
toliau. Todėl, kad šis sprendimas, mes turime turėti tikrų žinių apie tai.
Ir toliau yra apie iš žmogaus perspektyvos ateityje.
Taigi, ją suprasti, mes galime naudoti bendrosios įrankių mes naudojame nuspėti ateitį:
Sąlygos žemiškų, prognozuoti ateities padaryti apibendrinimai. Pvz., matome, kad akmuo patenka vėl
ir vėl kai mes tegul jis vėl ir vėl, tuomet mes sakome, kad tai teks kitą kartą mes leidžiame. Taigi, mes
tikimės, samių įvykis įvyktų tomis pačiomis sąlygomis.

Be to, svarbi koncepcija į mūsų prognozės yra "pusiausvyros" koncepcija. Pavyzdžiui jei aš nusipirkau
kažką verta USD200, tai reiškia, kad turiu mokėti ateityje USD200 tam tikromis sąlygomis.
Dar vienas įrankis mes naudojame žinoti ateitį yra tie, kurie turi kompetenciją apie būsimus renginius
pateikta informacija. Pvz mes klausytis meteorologijos ekspertų žinoti apie būsimą oro sąlygos, ir mes
planuojame pagal ką jie sako.
Tol, kol mes ne patirties toliau pastabas, kaip žmonės, mes naudoti pirmiau minėtų įrankiai nuspėti
ateitį. Todėl lygiagrečiai su Korano, mūsų paaiškinimus apie toliau bus vykdomas taip: Mes pirmą
kartą pasieks išvadas apie veiksmus, Dievas, remiasi mūsų pastabas mūsų visatos; mes padaryti
apibendrinimai, susijusių su jų koncepcija balansą; ir mes patvirtinti šių jo žodžių.
Kai mes stebime visatoje, mes matome, kad Dievas yra aktyvus, ir jis turi galimybes ir bus iš naujo. Šie
ženklai nurodyti šiuos faktus:
Yra ne tas, kuris sukūrė dangų ir žemę, galės sukurti iš jų? Taip iš tiesų; Jis yra kūrėjas, visi
wszechwiedzacy.
(Koranas: 36/81)

Kaip mes kilo pirmasis kūrimas, taip mes parengia jį dar kartą.
Tai mūsų pažadas, ir mes bus įvykdyti.
(Koranas: 21/104)
Ką mes stebime šioje visatoje yra ženklas, kad rodo mums savininkas, neribotas galias, visų pirma.
Mūsų stebėjimo suteikia mums padarė išvadą, kad šiuo visagale yra šaltinis milijardų šalininkas ir kad
jis iškelia savo teises į veiksmų. Ir taip pat darome išvadą, kad jis taip pat gali naudotis savo
įgaliojimais plačiau.
Kai mes stebime visatos, matome, kad su Dievo yra du veiksniai, kurie lemia poilsiui: pirmasis iš jų yra
Dievo gebėjimas atkurti, ir antra, jo valią atkurti. Antrasis bus susiję su jam atkuriant egzistuoja tam
tikrų priežasčių ir tikslus.
Jei "asmuo" turi "priemonės" ir "priežasčių" daryti kažką, ir jei tas asmuo "žada" tai padaryti, jei jis
turi vientisumą tada tikriausiai jis tai padarys. Šioje visatoje mes matome aiškiai kad Dievas yra labai
griežtų vykdydamas jo faktinį plano.
Taigi šių dalių mes bus analizuoti priemones ir toliau priežasčių.
3.2.2.1 DIEVAS YRA GALIMA
Žinoma Dievas yra sukūręs ir kurie sukuria taip pat gali atkurti, kaip matome, kad šie ženklai:
Ar vyras manau, kad mes ne surinkti jo kaulus?
Taip iš tiesų; mes galime atstatyti savo ranka[61].

(Koranas: 75/3-4)
Ir kaip matome, šie eilėraščiai, kūrėjas, kuris mus sukūrė pirmąją vietą yra natūraliai galima mums:
Ir jie sako: "kai mes kaulai ir Bušo dalelių, mes [tikrai] prikeltas kaip naujas kūrinys bus?"
Tarkim, "būti, jūsų akmenys arba geležies; ar yra didelis per savo krūtis [bet], kūrimą." Ir jie sako,
"kurie bus atkurti mus?"
Sako: "tas, kuris atnešė jums pirmą kartą."
(Koranas: 17/49-51)
Ir kaip matome šios stichijos sukurti viena viena siela arba visos žmonijos nereiškia, kad bet koks
skirtumas, Dievas pagal lengvumas:
Jūsų kurti ir savo resurrectionem yra, bet kaip viena siela.
(Koranas: 31/28)
Anksčiau argumentas apie toliau buvo neįmanoma poilsiui. Tačiau šiandien, šis argumentas neatrodo
labai tvarus kartu su genetikos atradimų.
Kaip jau buvo paaiškinta pirmiau, nes "vienybės", šis galingas Dievas, absoliutus nebūtų nė vieno,
kuris būtų apriboti jo įgaliojimai.
Taigi negalime tikėtis jį apriboti save sukurti tik vieną visatos tik laikinai pasekmes.
Tai yra visas išvadas, mes nustatome mūsų pastabas šioje visatoje.
3.2.2.2 DIEVAS TURI PRIEŽASTIS IR BUS ATKURTI
Jis sukuria tai, ką jis nori.
(Koranas: 30/54)
Kuriame mes gyvename visatoje yra tik specialios struktūros visatos tarp alternatyvų neribotą skaičių.
Yra ne tai, kad verčia mus manyti, kad tai yra įmanoma tik visatos formą. Jei nebūtų įmanoma visatos
tik formos, ir jei jis atėjo į egzistavimą tada buvo asmeninis pasirinkimas, jos visos realios padėties. Ir
kaip mes paaiškinta pirmiau minėtų dalių, yra pakankamai įrodymų, kad parodyti mums vieno
energijos per jį.
Jei šioje visatoje yra asmens pasekmė bus, tada bus tikslus ji atitinkamas asmuo, kuris yra didesnė nei
šios visatos lygiu.
Kita vertus, nors mes stebime, kad kiekviena dalis šioje visatoje yra tam tikrų tikslų, ir tai yra pats
vienybės, mes taip pat matyti, kad tai laikina ir ne savarankiški.Todėl jos neskirtos nei visiškai selfdefining, nei visiškai užbaigti pats pagal savo labai savo egzistavimo tikslas.
Todėl mes gali tikėtis vienas po kito etapo šiek tiek kitokio pobūdžio tais atvejais, kai bus atlikti, kad
aukštesnio lygio asmeninių tikslų.

Apsvarsčiusi virš Dievas iš naujo, dabar Panagrinėkime tam tikru mastu priežasčių atkurti gebėjimus.
Toliau mes manome, kaip mūsų pastabos leidžia mums suprasti, toliau pagal priežasčių:
3.2.2.2.1 DIEVAS YRA PROTINGA: JIS VEIKIA PAGAL PRIEŽASTIS
Jis yra ir visagalis per jo tarnai,
ir jis yra protingas, kad wszechwiedzacy.
(Koranas: 6/18)

O žmonės, jei jums kyla abejonių apie sekmadienio, tada [nuomone] iš tiesų,
Mes sukūrėme jums nuo dulkių, tada spermos sumažėjusios, tada nuo Prigludęs krešulys, o paskui
kūnas, vienkartinės suformuota ir atsparioje, kad mes gali parodyti jums.
Ir mes atsiskaityti įsčiose, kuriam mes bus nurodytas terminas, tada mes suteikiame Jums kaip
kūdikiams, ir tada [mes sukurti jums] kad gali pasiekti jūsų [laikas] brandos.
Ir tarp jūsų yra tas, kuris paimamas iš ankstyvos mirties, ir tarp jūsų yra tas, kuris yra grąžinamas į
labiausiai nukaršęs [senas] amžiaus, taip, kad jis žino, po [kai] žinių, nieko.
Ir matote niepłodna žemės, bet kai mes išsiųsti į tai lietus, quivers ir išsipučia ir auga [kažkas] apie
kiekvieną graži pora.
Tai yra, nes Dievas yra tiesa ir nes jis duoda gyvenimą mirę, ir todėl jis yra virš visų dalykų,
kompetentinga ir [kad jie gali žinoti] kad valandą netrukus abejonės ir kad Dievas bus tų kapų
prisikelti.
Ir žmonės yra tas, kuris ginčai apie Dievo be žinios arba gaires arba paaiškinti knyga [nuo jo],
(Koranas: 22/5-8)
Kaip matome aukščiau ženklai, kai mes stebime, visatos, matome, kad tai vyksta dėl tam tikrų
priežasčių ir link tam tikrų tikslų. Aukščiau ženklai, Dievas suteikia sukūrimas, žmogus, pavyzdžiui
skirtingi dalykai, sukurtų per šį kūrimą ir skirtingų etapų link tam tikrą tikslą. Nė viena šių etapų yra
atsitiktiniai, nieko yra nenaudingas.Pobūdžio viską, ką Dievas sukūrė šią funkciją, kad viskas yra bent
dėl vienos priežasties, ir Dievas palaiko šią funkciją ir viskas. Ką mes stebime rodo mums, kad kūrėjas
ir kad Sustainer yra protingas, ir ką jis sukuria atitinka jo atributai.
Taigi mes galime pasakyti, kad savo vientisumą šioje visatoje neturi tikslo?
3.2.2.2.2 YRA PRIEŽASČIŲ ŠIOJE VISATOJE
Tada jūs manote, kad mes sukūrėme jums veltui
ir kad mums jums būtų negrąžinama?
(Koranas: 23/115)

Ir mes sukūrėme ne dangų ir žemę, ir visa tai yra tarp jų, vien tik žaisti,
Mes nesukėlė jų, išskyrus tiesą, tačiau dauguma jų nežino.
(Koranas: 44/38-39)
Nes viskas yra bent viena iš priežasčių, mes suprantame, kad Dievas yra protinga. Todėl šis visas
visatos sukūrimas taip pat turi būti priežastis.
Kaip paaiškinti tai, tarkime, kad jums rasti parkeris kažkur pavyzdys. Jūs žinote, kad tai buvo padaryta
taip, kad būtų galima rašyti. kodėl? Nes, visų pirma, ji buvo sukurta, kad forma; Antra kai kurios
medžiagos buvo vartojamas, kad ji; Trečia, ji naudojama medžiaga galėtų panaudoti kitai paskirčiai;
Ketvirta, tas, kuris padarė ją žino apie padaryti švirkštimo priemonę, žino apie raštu; penkta, jei
nebuvo jokio tokio pagrindo, tada pastangų skirta projekto ir, kad jis būtų tik atliekų, kurios nėra
kažkas pagrįstą, bet asmeniui, kuris gali atlikti tai, turėtų būti pagrįsti.
Kaip šiame pavyzdyje, kai mes stebime visatoje, mes matome, kad su jo Galaktikos su savo planetų su
savo gyvenimą, su fizinio įstatymais, su savo sistemas, meno, su savo grožį, jis negali būti išleistos
veltui. Tas pats pasakytina apie mus taip pat. Jei mes manome, kad mūsų gebėjimą analizuoti, mūsų
ausys, akys... mes gali sudaryti kad mes ne buvo sukurta tik, valgyti, gerti ir miegoti, ir išnyksta visam
laikui.
Todėl kaip dalis šioje visatoje yra laikini, ir tai yra didžiulis produktas, aišku, kad jis yra sukurtas dėl
tam tikrų tikslų. Priešingu atveju tai būtų laiko švaistymas.
Kita vertus, mes neturime patikimo pagrindo reikalauti, kad mirtis yra pabaiga. Mirtis yra tik vienas iš
etapų. Net kai mes buvome žemės, arba net prieš tai buvo Dievo valia apie kiekvieną iš mūsų; Todėl
mes atlikti etapais. Per mirtį, mes grįžti į žemę, bet nenustatoma jokių neabejotinas etapų buvo atlikti.
Ir mes informuoti šios stichijos, kad etapai bus tęsiama iki lemiamas etapas:
Tikrai turi keliauti iš etapas (šiame gyvenime ir toliau).
(Koranas: 84/19)

Kiekviena siela skonį mirties, ir jums bus tik suteikta [pilnas] kompensacijos dėl prisikėlimo dieną.
Taigi tas, kuris yra sudarytas iš ugnies ir pripažino, kad rojus bus pavyko.
Ir kas yra gyvenimas šiame pasaulyje, išskyrus manija malonumą.
(Koranas: 3/185)
Kaip matome tokį pareiškimą iš Korano šiai daliai šio laikino pasaulio gyvenimo yra tik dėl tam tikrų
priežasčių, ir šiame gyvenimo etape nedalyvauja į esminius gyvenimo:
Ir jis, kurie tikėjo, sakė: "O mano tauta! Sekite mane, aš padės jums profesinių kursų;

O mano tauta! Šis pasaulietiškas gyvenimas yra tik priemonė (prie pabaigos),
"Tačiau toliau bus stabilumo gyventi."
(Koranas: 40 / 38-39)
Kai kurios priežastys yra tokios:
3.2.2.2.2.1 DIEVAS NORI ĮGYVENDINTI
Jis (Dievas) yra Beneficent, kad litosciwy.
(Koranas: 59/22)

Jūsų Viešpats yra suvereni darytojas, ką jis nori.
(Koranas: 11/107)

Žinome, kad gyvenimas šiame pasaulyje yra bet pramogų ir nukreipimo ir puošmena,
Ir giriasi vienas kitam ir padidinti konkurenciją turtus ir vaikus,
Kaip pavyzdys, lietaus kurių [gauta] augalų augimui patinka frezeriai;
Tada ji išdžiūna ir pamatysite, kad jis įjungtas geltonas;
Tada jis tampa [išsibarsčiusios] šiukšles.
Ir toliau yra griežta bausmė ir atleidimą iš Dievo ir patvirtinimo.
Ir kas yra žemiškas gyvenimas, išskyrus manija malonumą.
(Koranas: 57/20)
Jei Dievas yra Beneficent ir stiprus darytojas, ką jis nori, jis gali sukurti aplinką, kur jis gali dovanoti
savo šalininkas.
Dievas, Beneficent pasakoja, kad jis norėjo ir duoti nuolatinį šalininkas. Šie nuolat šalininkas vieta yra
rojus, kuris yra puikus, kad Dievas testamentai. Šioje vietoje nėra jokio skausmo, jokios baimės, jokių
priešų, jokių išteklių stokos ir liūdesio. Šioje vietoje yra laimės ir taikos[62].
Dievas taip pat norėjo įdėti ten žmonės, kurie turi tam tikrų žinių ir įgaliojimų. Jis sukūrė žmones su
potencialą ir gebėjimus pasirinkti gera ar bloga; daryti, ir žinoti, gera, taip pat blogis kaip mes žr.
toliau stichijos:
Ir mes pasakė: "O Adomas, gyventi, jūs ir jūsų žmonos, rojus ir valgyti jų visų [lengvai ir] gausa iš visur,
kur jums bus.
"Bet ne požiūris šį medį, kad galite būti tarp grzesznicy."

(Koranas: 2/35)
Bet taip pat Dievas uždraudė įėjimo į blogų, arogantiškas, neteisinga ir nedėkingas rojus. Ten yra
nuoroda į tai ir į šios stichijos:
Bet Mesijas sakė:
"Izraelitų, garbinti Dievo, mano Viešpats ir jūsų Viešpats. Jis, kuris associates nieko Dievas, Dievas iš
tiesų draudžiama rojus jam, ir jo gyvenamoji vieta turi būti gaisro.
Grzesznicy neturi jokių pagalbininkai."
(Koranas: 5/72)
Taigi, jis leidžia įėjimo šiame rojuje žmonėmis, kurie nuoširdžiai nori įvesti, kas yra harmonijoje su
Dievo vertybes ir kas daryti gerų darbų. Taigi, esminis ir nuolatinis vietą, kur įvyks jo šalininkas yra
rojus, kaip paaiškinta šių ženklai:
Tiems, kurie gerai (darbų) yra gėris ir extra.
Jokios tamsos padengti jų veidus, nei žeminimas.
Tai draugų rojus; jie laikosi ten amžinai.
Bet tie, kurie uždirba blogis daikteliai, blogo elgesio zaplata yra lygiavertė, ir žeminimas apims juos.
Jie turės iš Dievo ne gynėjas.
Tai bus tarsi jų veidus dengia gabalus taip tamsu naktį [jie].
Tai draugų ugnies; jie laikosi ten amžinai.
(Koranas: 10/26-27)
Atsižvelgiant į nuolat džiaugtis Dievo, viena iš priežasčių, dėl kurių jis sukūrė mus šiame etape šioje
visatoje yra suteikia mums galimybę mūsų pasirinkimus, kad dabarties ir Baigiamojo etapų. Šios
stichijos jis paaiškina tai:
Ir kas nori už atlygį iš šio pasaulio, mes suteiksime jam
ir kas nori už atlygį, kurį toliau mes bus suteikti jam jo.
Ir mes bus apdovanoti dėkingas.
(Koranas: 3/145)

Ir sako: "tiesa, iš savo Viešpaties, Taigi kas testamentų leisti jam manyti; "ir kas testamentai, leiskite
jam neturi wierza."
(Koranas: 18/29)

Iš tiesų, mes vadovaujasi jam kelią, jis bus dėkingi arba būti jis nedėkingas.
(Koranas: 76/3)
Atsižvelgiant į nuolat džiaugtis Dievo, antroji priežastis, dėl kurių jis sukūrė mus šiame etape yra
atskirti su objektyviais kriterijais tie, kurie gerai nuo tų, kurie yra blogis, tie, kurie stengiasi paklusti
Dievo ir Dievo verčių iš tie, kurie to padaryti negali, tie, kurie yra pokorni iš tie, kurie yra arogantiški,
ir taip toliau. Šios stichijos daro nuorodą į šią:
Turėjo Dievo valia, jis padarė jums viena tauta, [Didžioji religija], tačiau [jis ketino] jums patikrinti, kas
davė jums; Taigi rase [visiems, kad yra] geras. Dievas yra jūsų grąžinimo visi kartu, ir jis [tada]
informuos jus apie, kurį naudojote skiriasi.

(Koranas: 5/48)
Taigi, Dievas bus dovanoti jo nuolatinė džiaugtis tiems, kurie nori netikiu jais ir kurie nori juos, kurie
naudos iš Dievo pranešimus ir kurie nori laikytis Dievo vertybes.
Tai yra visų gamtinių pasekmių, Dievo, kuris yra Beneficent ir aktyvus.
Ir rojus ji bus liudininkai visam laikui kad Dievas yra ir Beneficent.
3.2.2.2.2.2 TIESA, ĮGYVENDINIMAS
Dievas yra tiesa.
(Koranas: 22/6)

Kad jis turėtų įrodyti tiesą, kad būtų tiesa,
Ir false klaidinga,
Nors nusikaltėliai nepatiko jis.
(Koranas: 8/8)

"Ir iš tiesų, mes ar esate gavus nurodymus arba aiškiai klaidingai."
(Koranas: 34/24)

Iš tiesų, mes pasiūlėme pasitikėjimą į dangų ir žemę ir kalnai, ir jie atsisakė pakęsti ir bijojo bet vyras
[įsipareigojo] pakęsti.
Tiesą sakant, jis buvo nepagrįstas ir nežino.

[Tai], kad Dievas gali nubausti davatka vyrų ir davatka moterų ir vyrų ir moterų, kurie susieti kitiems
su juo ir kad Dievas gali priimti atgailos tikėti vyrų ir moterų manyti.
Ir kada Dievas atlaidus ir litosciwy.
(Koranas: 33/72-73)

Tiesa buvo nustatyta, ir panaikinti buvo, ką jie daro.
(Koranas: 7/118).
Bus paslėpti tiesą arba pasilikti valstybės žinių?
Yra tikslais apie mus. Mes esame dalis tiesos vykdymas arenoje.
Dievas žino tiesą. Bet tiesa pasekmes taip pat bus įvykdytas. Jis sukūrė šioje visatoje, jis sukūrė daug
būtybių, kad skonis jo galios ir jo malonės ir jis mus sukūrė.Jis leido mums atskirti tarp į teisę ir
klaidinga, bloga ir gera. Ir jis sukūrė milijardus iš požymių tiesa apie mūsų sielos, žemės ir dangaus. Ir
jis parodė mums tiesą ir dešinėje kelio į savo žinutes, kurios jis išsiųstas per savo pasiuntinius. Ir jis
davė mums laisvę pasirinkti kelią, mes norime. Ir jis davė mums tam tikrą laiką, kad mes sužinoti tiesą.
Jis reikalingas mums būti harmonijoje su tiesa mūsų įsitikinimai, žodžiai ir veiksmai.
Dabar, šiame pasaulyje yra žmonių, įvairių nuomonių, įsitikinimų ir veiksmų. Ir vieną dieną mes mirti.
Ir vieną dieną - mes nežinome savo laiko-, šioje visatoje susitrauks, nauja pradžia. Ir tada bus pakeisti.
Tada visi bus atkurta, tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Ir visiems bus suteikta įrašus ir ką jis ar ji tikėjo,
pasakė ir padarė mūsų gyvenimą dalį. Ir ten bus kai Dievas teis visą Teisingumo Teismo dieną.
Tada tie žmonės, kurie yra harmonijoje su tiesa, savo įsitikinimus, žodžius ir poelgius bus atlyginta ir
nukreipti į atitinkamų vietų, kuriose rojuje. Tie žmonės, kurie neatitinka tiesos bus nubaustas ir
nukreipti į atitinkamų vietų, kuriose į pragarą.
Tokiu būdu, tiesa bus gaminami padariniais ir tiesos bus vykdomas. Atėmus kartus minuso daro plius
plius kartus plius plius daro. Kaip šis, ir teisingumas tiesos ir apgaulingi melagingumą bus matyti. Bus
vykdomas jų pasekmes. Tai įvyks bausmė už blogi poelgiai ir apdovanoti už gerus poelgius. Ir, kaip
sakė Korano:
Taigi kas nėra geros valios svoris atomo 's matyti; ir kas yra atomo masės blogis bus matyti.
(Koranas: 99/7-8)
Todėl visais aspektais ir visais laipsniais, tiesa bus akivaizdus visiems ir įgyvendinta. Leiskite mums
priminti čia, kad vienas iš Dievo vardų yra tiesa[63].
Kaip tiesa yra amžina, atitinka ar neatitinka jo įsitikinimų pasekmes bus amžinai.
3.2.2.2.2.3 BALANSO SUDARYMAS
Bet tie, kurie neturi wierza pasakyti, "valandą bus ne ateis pas mus."

Sako: "taip, iš savo Viešpaties, jis tikrai ateis pas tave. [Dievas yra] nematyto wszechwiedzacy. "
Ne jam nebūna atomo 's svorio per dangų arba per žemę arba [kas yra] yra mažesnis arba didesnis,
išskyrus tai, kad jis yra aiškus registro.
Kad jis gali apdovanoti tie, kurie tiki ir padaryti teisingas darbais.
Tie turės atleidimas ir tauriųjų nuostata.
Bet tiems, kurie siekia nuo mūsų ženklai [ieško], gali sukelti nepakankamumo jiems bus skausmingas
bausmes Nepadorumas pobūdžio.
(Koranas: 34/3-5)

Tai tas, kuris yra paskyręs nastepcami žemėje, ir sukėlė kai kurių jums yra viršesni už kitus, kad jis gali
išbandyti jums, ką jis davė jums. Tikrai jūsų Viešpats yra greitai atpildo; ir tikrai jis yra visa atleidžiantis,
visi labdarai.
(Koranas: 6/165)

Viską, kas priklauso jam.
(Koranas: 27/91)

Ir dangų, jis pakėlė ir nustatyti pusiausvyrą.
(Koranas: 55/7)
Dievas sukūrė pusiausvyrą šioje visatoje. Pvz., chemines lygtis ar fizinės lygtis ateina tiesa, kai mes
padaryti eksperimentą. Ir jei jis nėra tiesa, mes sakome, kad "Mes" padarė klaidą. Tai rodo mums
balanso svarbą kūrėjas.
Taigi, mes imtis likutis materialiame pasaulyje skiriama. Tai rodo mums, kad Dievas testamentų ir
sugeba nustatyti pusiausvyrą minutest išsamiau. Taigi, kas sugeba ir kas norėjo pasiekti šią
pusiausvyrą, fizinio pasaulio Dievas yra žinoma galėtų nustatyti pusiausvyrą, gėrio ir blogio visatos. Ir
jis mus informuoja, kad jis yra ryžtingai tokį balansą[64] kaip pastebime, kad šie ženklai:
Taigi kas veikia atomo 's svorio geros valios pamatyti,
Ir kas yra atomo masės blogis bus matyti.
(Koranas: 99/7-8)

Dievas sukūrė dangų ir žemės tiesą, ir todėl kiekviena siela laikiniems už ką jis pelnė ir jie nėra laikomi
neteisėtai.
(Koranas: 45/22)
3.2.2.3 KOMUNIKACIJOS IR PAŽADAS IŠ DIEVO
Iš tiesų, tai Korano vadovus, kurie yra labiausiai tinkamas,
Ir duoda gerą naujieną tikinčiųjų, kurie, teisieji poelgius, kad jie turės didelį atlygį.
Ir kad tie, kurie netiki, toliau
Mes paruošėme jiems skausmingas bausmes.
(Koranas: 17, 9-10)
Tiems, kurie yra įsitikinęs apie Dievo institucija, tiesiogiai loginio ryšio ir toliau yra Dievas, kuris yra
visagale ir visa wszechwiedzacy pranešimą.
Dievas yra geriausias wszechwiedzacy, kas atsitiks, tik jis gali informuoti mus puikiai apie toliau, kaip
pabrėžė šios stichijos:
Ir nė vienas jus informuoti, kaip tas, kuris žino visi.
(Koranas: 35/14)
Be to, bet tiki visi-wszechwiedzacy ir visagale Dievas, kaip Korano negali pabėgti pažinti tokį Dievą.
Kaip ir Koranas, Toros ir Evangelijos yra nuorodos į toliau taip pat. Visi wszechwiedzacy ir visagale
Dievas turi teisę užkirsti kelią ar koreguoti plačiai priimta pranešimus apie toliau nurodytas jo vardas
iš kai kurių žmonių, šie pranešimai buvo klaidinanti. Bet tiki į Dievą, kuris yra galingas ir
wszechwiedzacy, ar būtų įmanoma, kad Dievas negali pašalinti plačiai paplitęs melas, kalbėjo jo
vardas?Dievas sako taip šiuo klausimu:
Ar jie sako, "Jis išrado apie Dievo melas"?
Bet jei Dievas norėjo, jis apgaubtų jūsų širdis.
Ir Dievas pašalina Melo ir tiesos nustato jo žodžiais.
Iš tiesų, jis yra žinios, kad per krūtinę.
(Koranas: 42/24)

Ar jie sako, "Jis išrado ji?"
Sako, "jei aš išrado tai, galite turėti nieko [apsauga] mane iš Dievo. Jis yra labiausiai žinant, kad kai
esate susijęs su.
Pakankamai jis kaip liudytojas tarp manęs ir tavęs, ir jis yra su Forgiving, Litosciwy. "

(Koranas: 46/8)

Jis išrado apie Dievo melas ar yra jam beprotybė?
O tie, kurie netiki, toliau bus bausmė ir [yra] ekstremalių klaida.
Tada jie žiūri ne kas yra prieš juos, ir kas yra už jų danguje ir žemėje?
Jei mes turėtų bus, mes gali sukelti žemės nuryti jų arba [būtų] leisti kristi iš dangaus ant jų
fragmentai.
Iš tiesų, yra kiekvieno tarnautojo sukasi atgal [Dievas] į ženklas.
(Koranas: 34/8-9)
3.2.3 PRAKTINIŲ PASEKMIŲ, KURIOS TOLIAU[65]
Ir nepamirškite mūsų tarnautojų, Abraomo, Izaaka ir Jokūbo - stiprumas ir [religinių] vizija.
Iš tiesų, mes pasirinko juos išskirtinės kokybės:
[Toliau] namuose atminimas.
(Koranas: 38/45-46)
Yra praktinių pasekmių, kurios tikėti toliau, asmenų ir visuomenės, kaip paaiškinta toliau:
3.2.3.1 ŽINANT, KAD STABILUS GYVENIMAS
Ir jis, kurie tikėjo, sakė: "O mano tauta! Sekite mane, aš padės jums profesinių kursų;
O mano tauta! Šis pasaulietiškas gyvenimas yra tik priemonė (prie pabaigos),
"Tačiau toliau bus stabilumo gyventi."
(Koranas: 40 / 38-39)

Ir Iblees[66] jau patvirtino per juos savo prielaidą, kad jie paskui jį, išskyrus šalis tikinčiųjų.
Ir jis neturėjo virš jų nėra institucija, išskyrus [buvo pasisuko] kad mes gali padaryti akivaizdu, kas tiki,
toliau nuo jų yra abejonių.
Ir jūsų Viešpats, virš visų dalykų, yra globėjas.
(Koranas: 34/20-21)

Gyvenimas šiame pasaulyje yra, bet nedaug, palyginti su toliau.

(Koranas: 9/38)

Ir jie sako,
"Dievas, kuris buvo pašalintas iš mūsų, [Visi] giriasi liūdesys.
Iš tiesų, mūsų Viešpats yra Forgiving ir Appreciative.
Kurie iš jo lazdelės padarė mus gyventi, gyventi amžinąjį gyvenimą, kuriame nėra nuovargis assails
mums nei nuovargis."
(Koranas: 35/34-35)

Ir šis pasaulietiškas gyvenimas negali bet nukreipimo ir pramogų.
Ir iš tiesų, toliau, kad yra (amžiną) gyvenimą, jei tik jie žinojo namuose.
(Koranas: 29/64)
Viena vertus, mes turime visą gyvenimą, kuris yra tarsi taško, palyginti su labai trumpą laiką, ir kita
yra didžiules pastangas per mus amžinybę. Jei ne susitaikė, šis konfliktas bus liūdesio ir disharmonija
su tiesa šaltinis.
Mūsų gyvenimas šiame pasaulyje yra labai mažai, palyginti su ką mes galime įsivaizduoti.
Nepriklausomai nuo žemiškų džiaugsmas, mums patinka, ir bet kokio skausmo, mes kenčia šiame
gyvenime bus užmirštas. Ar mes gyvename labiausiai prabangūs namai, ar mes užimti aukščiausius
postus, visi jie bus palikti nuošalyje. Taigi net jei mes norime, kad pamiršti, kad mes esame mirtingojo
arba net, jeigu mes nepamenu, mes turime žinių gylyje mūsų sąmonės, kad bus nutraukti visų mūsų
džiaugsmų, malonumų, mūsų kelionę, mūsų susitikimai...
Kita vertus, ką mes turime, įskaitant mūsų mintis, jausmus, organai, ląstelės siekia amžinybės. Pvz., jei
ugnis paliečia mūsų rankas, mes traukti jį atgal noriai ar nenoriai.
Mechanizmai yra viduje save kuria amžinybę atitinka tiesą, arba jie yra tik iliuzija ir mes baigti ir
išnykti amžinai?
Motyvacija mumyse amžinybę ir žinant, kad šis gyvenimas yra per daug ribotas, gali sukelti daug
skausmo ir konflikto. Ir iš tiesų, džiaugtis Dievo, kad mes naudojamės šio pasaulio pabaiga gali būti
didžiulis nuostolis. Sunku asmenį, kuris būtų laimingas, o tikėti, kad viskas baigsis mirties, o tikėti, kad
vieną dieną jis bus galima pamatyti, išgirsti, kvėpuoti, judėti... amžinai.
Taigi, šis asmuo gali bandyti džiaugtis šio gyvenimo džiaugsmais, o bando pamiršti apie mirtį. Bando
pamiršti mirties reikės kai kova. Taip pat sunku patenkinti siela, kuri leido suprasti begalinis su ribota
džiaugsmai šiame gyvenime. Taigi, stengiasi atitikti vieną tik maksimaliai Žemiški malonumai sukels
rimtų sutrikimų.

Todėl mes dažnai matome pavyzdžių žmonių, kurie siekia padvigubinti savo turtus, nors jie milijardus
dolerių, o ten yra milijonai žmonių, kurie yra alkani, kuriam jie nepadeda daug. Taip pat matome, kad
žmonės, kurie nesugeba dėti pastangas siekiant padidinti savo žemiškų turtų teisiškai ir kurie bando
gauti kitų asmenų teises, neteisėtas būdais. Vėlgi, mes girdime iš žmonių, kurie paragavo visų
malonumų šiame gyvenime, bet nusižudo, nes jie mato, kad jie netenkina Žemiški malonumai.
Bet kas žino, kur eina; Kas žino, kad šis gyvenimas yra toliau paruošimo etapo, kad mirtis yra tik etape
perduodama bus jau susitaikė savo siekius su amžinojo gyvenimo, realybės ir minties. Tokiu būdu, bet
jis tikslai sutaps su visais aspektais savo pobūdžio. Ir šis asmuo bus ne bandyti džiaugtis šio gyvenimo
džiaugsmais, nesubalansuoto būdą, ir naudos iš šio gyvenimo pusiausvyrą, taikos ir laimės
džiaugsmais, tuo pat metu suteikiant dėka kūrėjas.
3.2.3.2 ATSKAITOMYBĖS
Ir mes nustatyti Teisingumo svarstyklės prisikėlimo dieną,
Todėl sielos pasielgta ne visi.
Ir jei yra [net] garstyčių sėklų svorio, mes bus pareikšti jį atgal.
Ir pakankamai esame buhaltere.
(Koranas: 21/47)

Jis yra su jumis, kur esate
Ir Dievas mato, ką jūs darote.
(Koranas: 57/04)
Šiame pasaulyje, kartais žmonės, kurie padaro nusikaltimus prieš kitų nenubausti. Tikiuosi gauti
neatrastų ir lieka nenubausti gali padaryti kai kurie žmonės padaro arba tęsti savo nusikaltimus. Bet
tai, kad viskas yra užregistruotas ir bus recompensed neskatina daugelį žmonių padaro nusikaltimus,
ir skatina daugelis daryti gerų darbų. Ir šiuo atžvilgiu yra daug pavyzdžių.
Taip pat beviltiškumo jausmą nebūtų atlyginta už geras kitiems, aukos ir skausmai reikalingi šie geras
gali neleisti žmonėms daryti gerų darbų.
Todėl situacija, kur daro geras ir grzesznicy pamatyti savo poelgius pasekmės skatins teisieji, geras ir
neskatinti piktadarys iš piktus. Dėl to tikėjimo ir toliau sukelia ir priežastis pasaulyje bus geresne vieta.
3.2.3.3 LAIMĖS DIEVIŠKĄJĄ TEISINGUMO
Tada mes elgiasi kaip nusikaltėliai pateikėjai?
(Koranas: 68/35)

Yra nusikaltėliai, kurie nužudyti tūkstančiai žmonių, kurie pavogti milijardus dolerių, kurie sutrikdė
daug žmonių. Pabaigoje šiame pasaulyje yra, kad jie visi einame į kapinės kaip ir teisus. Daugeliu
atvejų, tai yra situacija, kad gali sutrikdyti asmuo, kuris rūpinasi teisingumo.
Todėl, teismo dieną ir toliau nustatyta tvarka ir pasekmės yra svarbios Paguodos faktus ir tie, kurie
rūpinasi teisingumo.
3.2.3.4 SKATINA TOBULINTI
Kas sielos skonį mirties.
Tada pas mus bus jums grąžintas.
(Koranas: 29/57)

Tikrai turi keliauti iš etapas (šiame gyvenime ir toliau).
(Koranas: 84/19)
Šiame pasaulyje, mes ištirti, mes padidinti savo patirtimi. Tačiau visi nusimanantys žmonės, jie miršta,
jie neišnyks su savo žiniomis ir patirtimi. Nors tai yra paveldima ir kai kuriais atvejais naudojasi
ateities kartoms, iš asmens požiūriu, yra aklas alėja dėl tobulinimo.
Neteisingas toliau, iš asmeninės perspektyvos, visi teigiami poslinkiai tapo nieko už atitinkamo
asmens vietoje mirties.
Tačiau ir toliau tiki, mirtis yra tik etape. Jam, kas vystymosi ir tikslo reglamentuoja galutinis tikslas
gauti malonumą iš Dievo. Ir šį tikslą, reikia padidinti gerus darbus ir tapti geriau ir geriau. Ir šį darbą ir
šis pagerėjimas turi tęsti net iki mirties.
Ir net po mirties ir toliau, kaip mes matome šiuos stichijos, visus likusius negalavimas bus pašalintas iš
širdies, gerai daro, ir jie galės pasiekti galutinio valymo su Dievo:
Ir mes bus pašalintos, kokia yra per savo krūtis ir nuoskaudas, [o] teka po jiems yra upės.

Ir jie sako, "giriasi kad Dievas, kuris vadovaujasi mums. ir mes taip niekada jau vadovaujasi jei Dievas
turėjo vadovaujasi ne mums.

Tikrai pasiuntiniai mūsų Viešpaties atėjo su tiesa." Ir jie bus vadinami, "Tai yra rojus, kuris jums
padarė paveldėti kas anksčiau padaryti."
(Koranas: 7/43)
Taigi, toliau believer, plėtros yra nereikalingas nei bevaisis mirties nėra pabaigos.
3.2.3.5 MĄSTYMAS IR PASIRINKĘ PASKATA

Tie yra tie, kurie pasikeitė gairės klaida ir atlaidumo dėl bausmės. Kaip pacientų jie yra siekiant ugnį!
(Koranas: 2/175)
Ypač su pragarą, kuris yra nepakeliamas vieta žada ir žada Paradise, žmogus yra priversti priimti
galutinį sprendimą, arba sekti, ką Dievas reikalauja, ar ne. Kitaip vienas galėtų nuspręsti, kad jis galėtų
atlaikyti bausmė, ir ji būtų verta galvoti daug apie Dievo ar po mirties. Taigi jis galima teigti, kad jo
netikėjimo nebuvo dėl jo ungratefulness, bet todėl, kad jis buvo pernelyg užsiėmęs, siekiant dirbti
daugiau svarbiais klausimais. Nepakeliamas bausmės pažadas uždaro duris į tokį veidmainiai.
Taigi dėl toliau asmuo, kuris buvo Dievo kvietimą pateikti atitinkamą sprendimą bet kuriuo atveju, ir
jei jis atmeta, jis bus ėmėsi dėl pavojaus kaip tie, kurie tai padaryti šie ženklai:
Ir tikint vyras iš šeimos faraona, kurie buvo paslėpti savo tikėjimą, sakė, "jums nužudyti žmogų [tik]
nes jis sako:"mano Viešpats yra Dievas"o jis atnešė jums aišku įrodymai iš jūsų Viešpats?
Ir jei jis turėtų gulėti, tada jam yra [] jo melas; bet jei jis turėtų būti teisingi, ten bus streikas jums kai
ką jis žada jums."
(Koranas: 40/28)

Ar matėte, kad tas, kuris draudžia,
Tarnautojas, kai jis girdi?
Ar matėte, jei jis yra gairės
Ar enjoins tiesos?
Ar matėte, jei jis (neteisingas) neigia (Dievo rekomendacijos) ir atitraukia,
Ar jis nežino, kad Dievas mato?
ne! Jei jis negali susilaikyti, mes bus tikrai vilkite jį iš kaktos,
Melas, nuodėmės kaktos...
(Koranas: 96/9-16)
Po velnių gali atrodyti nesąžininga kai. Tačiau nors šiame pasaulyje, ji gali atrodyti kaip kad toliau, jis
nebus, nes su disbelievers tada bus matyti, kad visų dalykų, kad jie pakeitė Dievas su buvo nieko, ir
kad viskas ateina iš Dievo. Ir jie bus būti liudininku, kad nors jie aiškiai "matė" Dievo ženklai, jie
"pasirinko" patekti į pragarą. Tie, kurie pakeitė į stabus, žmonėmis, gamtos jėgos, fizinė santykiai,
objektus ir t.t. Dievas bus matyti, kad tų dalykų neturėjo jokios galios visais.
Vienas iš pavyzdžių apie tai iš Korano yra toks:
Ir [saugokitės dieną] kai Dievas sako: "O Jėzus, Marijos sūnus, ar jums pasakyti žmonėms,"imtis man
ir mano mama kaip dievai be Dievo?""

Jis sako, "išaukštintas yra jums! Jis nebuvo man pasakyti, kad į kurią aš neturi teisės.
Jei buvo sakė, kad, jūs žinojo jis.
Jūs žinote, kas yra per save, ir aš nežinau, kas yra savyje.
Iš tiesų, tai jūs, kurie yra wszechwiedzacy, nematyto.

Sakiau ne į juos, išskyrus ką liepė man, garbinti Dievo, mano Viešpats ir jūsų Viešpats. Ir aš buvau
liudytojas virš jų, kol aš buvau tarp jų; bet kai tu mano gyvenimas (žemėje), jums buvo stebėtojas virš
jų, ir jūs esate, virš visų dalykų, liudytojas.

Jei jums reikėtų bausti juos iš tiesų jie yra jūsų tarnautojai; bet jei jums atleisti juos iš tiesų jis yra jūsų,
kurie yra Majestic, Išminčius."

Dievas sako: "tai diena, kada į teisingą turės naudos iš jų teisingumą. Jiems yra sodų [rojuje], po kurių
upių srautai, kuriame jie bus tvirtai visam laikui, Dievas, yra malonu su jais, ir jie su juo. Tai didelė
sėkmė."
(Koranas: 5/116-119)
Toliau, kad disbelievers bus galima kaltinti niekam kitam, tik sau. Ne visi, kad parodys, kad jie buvo
pagrįstos savo įsitikinimus, klaidingas dievams neturės jokių argumentų. Ši situacija buvo paaiškinta,
šie ženklai:
Ir mes turėjo tikrai atnešė juos knygą, kurią mes smulkiai žinių - kaip gaires ir gailestingumo žmonėms,
kurie tiki-.
Ar jie laukia išskyrus rezultatą? Dieną jos rezultatas ateina tiems, kurie ignoravo tai prieš sako, "atėjo
pasiuntiniai mūsų Viešpaties su tiesa, Taigi [dabar] bet intercessors užtarti mus ar yra gali mums siųsti
atgal daryti kitaip, nei mes įpratę daryti?"
Jie bus prarasti save,
Ir neteko iš jų, ką jie turi sugalvoti.
(Koranas: 7/52-53)

Ir jei [kaip] kvėpavimas savo Viešpaties bausmė turėtų juos liesti, jie būtų tikrai pasakyti, "O Vargas
mums! Iš tiesų, mes jau złoczyńców."
(Koranas: 21/46)

Ir [kai] kreipėsi į tikrąją pažado; tada staiga akyse tie, kurie disbelieved bus πaukiantα [iš siaubo, o jie
sako], "O Vargas mums; Mes buvo pamiršti apie tai; o mes buvome złoczyńców."
(Koranas: 21/97)
Kita vertus, musulmonai turi prašymą iš Dievo įėjimo į rojus ir apsauga nuo pragaro. Tai laikoma
muito, malda, jo nuolankumo ir dalis jo servantship.
3.3

ANGELAI

Ir kas disbelieves, Dievas, jo angelai, jo knygas, jo pasiuntiniai ir paskutinę dieną tikrai atvyko daug
kelio.
(Koranas: 4/136)

Ir tikrai nebuvo mūsų (angel) pasiuntiniai atėjo į Abraomo su gera žinia;
Jie pasakė: "Taika." Jis pasakė: "Taika," ir padarė ne delsimas pareikšti [jiems] Skrudintos veršelis.
Bet kai jis pamatė savo rankas, pasiekti tai, jis juos nepatikimu ir pajuto iš jų suvokimas.
Jie pasakė: "Nesijaudink. Mes išsiuntėme buvo daug žmonių."
(Koranas: 11/69-70)

Ir Dievas prostrates kokia yra danguje ir kas yra ant žemės būtybių, ir angelai [taip pat], ir jie negali
arogantiškas.
(Koranas: 16/49)
Angelai yra Dievo kūriniai, kurie nėra apibrė fiziniai ar biologiniai taisykles, kad mes žinome. Jie neturi
lyties; jie negali daugintis, nevalgo ir negeria. Jie atlieka tam tikras pareigas, suteikė Dievas; jie negali
pasirinkti nepaklusti Dievo.
3.4

DIEVO PASIUNTINIAI

Ir mes nesiuntė prieš tave, [O Muhammad], bet pasiuntiniai, išskyrus tai, kad jie maisto valgė, ir
vaikščiojo į rinkas.
Ir mes padarėme, kai kurie iš jūsų [žmonių] kaip bandomasis kitiems,
Jūs turėsite kantrybės?
Ir kada nors yra jūsų Viešpats, matydamas.
(Koranas: 25/20)
Dievas yra iš esmės susiję jo laiškai žmonijai per žmones, jis pasirinko. Šie žmonės vadinami Dievo
pasiuntiniai.

Pasiuntiniai yra iš prigimties kaip ir kitais žmonėmis. Bet jie yra aukšto lygio pagal tam tikras žmogaus
kvalifikacijas, pvz., moralines vertybes. Pagrindinė priežastis, kodėl jie yra gavę Dievo pranešimas yra
Dievo pasirinkimas. Ten yra nuoroda į tai ir į šios stichijos:
[Jis] Exalted virš [Visi] laipsnių, savininkas į sostą; Jis pateikia savo komandą nuo kam jis nori iš jo
tarnautojai įspėja apie susitikimo dieną įkvėpimo.
(Koranas: 40/15)
3.4.1 PASIUNTINIAI KAIP VAIDMENS MODELIAI
Pasiuntinius, kurie turėjo reikšmės, Teisingumo, gerumo, dėkinga, tiesos didele dalimi taip pat idealai
žmonijai, kaip matome, kad šie ženklai:
Ten tikrai buvo jums Dievo Messenger puikus modelis tiems, kurių viltis yra Dievas ir paskutinę dieną
ir [kuris] prisimena Dievas dažnai.
(Koranas: Tempļa)

Ir iš tiesų, (O Muhammad) esate puikus moralės.
(Koranas: 68/4)

Ir mes davė Abraomo, Izaaka ir Jokūbo - visi [jie] mes vadovaujasi. Ir Nojus, mes vadovaujasi prieš. Ir
tarp jo palikuonių Dovydo ir Saliamono ir darbo ir Juozapas ir Mozė ir Aaron. Taigi mes apdovanoti
daro gerai.
Ir Zacharijas ir John ir Jėzus ir Elias ir visi buvo teisingas.
Ir Izmaelis ir Elisha ir Jona ir daug - ir visi [jie] mes pirmenybė pasaulių.
Ir [kai] tarp jų tėvai ir jų palikuonių ir jų broliai - ir mes pasirinkome juos ir mes vadovaujasi jiems
tiesiame kelyje.
Tai Dievas, kuriuo jis vadovai ką jis testamentų jo tarnautojų nurodymus. Bet jei jie buvo susiję kiti su
Dievas, tada beverčiai jiems būtų ką darė.
Jie yra tie, kam mums suteikė raštas ir institucija ir proroctwo. Bet jei ir disbelievers neigia tai, mes
jau patikėjo tai žmonėms, kurie negali disbelievers jame.
Jie yra tie, kuriems Dievas buvo vadovaujamasi, tad iš savo rekomendacijas imtis pavyzdys.
Sako: "prašau jus šio pranešimo jokio mokėjimo. Neįmanoma bet priminimą pasaulius."
(Koranas: 6 / 84-90)
Labai svarbu, kad Dievas pasiuntė savo pranešimų per pasiuntinius, kuriems jis buvo paskirtas iš
žmonėmis. Kad jis pasirinko žmonėmis kaip ir mes, ir kad jis parodo jų pavyzdžiu mums yra svarbi tuo,

kad motyvuoja mus ir suteikia mums vilties, kad mes galime būti sėkminga taip, kad Dievas mums
parodo. Priešingu atveju, mes negali būti vilčių apie sėkmingu.
Taip pat dėka pasiuntiniai, kurie buvo kaip mums ir pavyzdys įvykius, problemas, jie patyrė, ir jų
reakcijos su žmonėmis mes galime suprasti kaip turime elgtis su žmonėmis[67]. Dėl šios priežasties
Dievas pateikė daug pavyzdžių apie šių žmonėmis Korano ir kitas šventas knygas: Korano matome,
kaip jie elgėsi kaip draugą, kaip lyderis, kaip šeimos narys, vyriausybės pareigūnas, kaip teisėjas, kaip
vergais Dievo, kaip asmuo, kuris padarė klaidą, kaip asmuo, kuris patyrė, kaip jaunas žmogus, kaip
senolis... Istoriniai ypač apie paskutinio pranašo Mahometo (Peace be upon him) rodo labai išsamiai,
kaip jis elgėsi kaip verslininkas, kaip vyrui, kaip valstybininkas, kaip kaimynas, kaip mokytoja... Mes
taip pat matyti, kaip turi būti dėkinga, geras, naudingas, pacientas, tiesiog, kuklus...
Dievas gali būti susiję savo pranešimų per tik angelai ar knygų. Tačiau šiuo atveju, mes negalėjome
rasti pavyzdžių, kaip tėvai, draugai, kaip vadovai, kaip ir šeimos nariai, verslininkai... kaip,
patvirtinusio Dievas. Kita vertus, tokiu atveju mes galime pasakyti pvz., ", bet tai yra angelai, ir mes
nesame angelai, Taigi, kaip mes galime tikėtis būtų sėkmingas?" Bet kaip Dievas pasirinko kaip idealai
žmonės iš savęs, kurie turėjo panašių stipriąsias ir silpnąsias puses, kas valgyti, ištekėjo, ar verslo,
prašė atleidimo, turėjo sveikatos problemų, mirė... tada mes galime tikėtis, kad būti sėkminga, nes
mes to paties pobūdžio kaip pasiuntinius ir Dievas mums sako, kad jie sėkmingai.
3.4.2 KAI PASIUNTINIAI YRA PROGNOZUOJAMA IR PATVIRTINO
Pasiuntiniai numatė tam tikrų ateities pasiuntiniai, kaip matome prognozes apie pranašo Mahometo
(Peace be upon him). Kai kurie iš šių prognozės yra taip[68]:
Senajame Testamente / vokiečių/18/18-19 matome šių teiginių: "I kels juos iš savo brolių, pranašas
kaip pas tave, ir padės mano žodžius į savo burną; ir jis turi kalbėti pas juos visus, kad turi komanda jį.
Ir jis ateis perduoti, kad kas bus ne Klausyk pas mano žodžius, kurių jis turi kalbėti savo vardu, man
reikės apie jį.[69]”
Pranašo Mahometo (Peace be upon him) nebuvo žydų, tačiau jis atėjo iš pranašo Abraomo palikuonių
per savo sūnų Izmaelis (taikos būti jiems). Todėl ateityje messenger sako, kad prikėlė iš "tarp jų
broliai", nei iš "jauniklių", nei iš "save". Ir kad pranašas būtų "kaip pas" Mozė (Peace be upon him).
Pranašo Mahometo (Peace be upon him) iš tiesų buvo kaip Mozė (Peace be upon him) įvairiais būdais,
pvz., taip pat būti žemiškų lyderio.
Taip pat Dievas įdėti jo žodžiais tariant, jo "nagų" ir "jis kalbėjo pas savo tautą" kad Dievas "liepė jam":
pranašo Mahometo (Peace be upon him) niekada niekada skaityti nieko, parašė nieko savo gyvenime,
kaip prognozuojama, jis skaito Koraną, Dievo žodis. Ši knyga buvo parašyta jo atmintyje[70] ir tai
buvo tik raštuose, kas ją parašė žemyn.
Vėl pranašo Mahometo (Peace be upon him) turėjo pergalę prieš savo priešininkus, kuris taip pat
patvirtina, kas pasakyta pirmiau stichijos įst kaip "jis ateis laikas, kad kiekvienam asmeniui, kuris bus
ne Klausyk pas mano žodžius, kurių jis turi kalbėti savo vardu, man reikės apie jį."
Be to, Naujasis Testamentas, Evangelija pagal Joną, 16 dalis Slapyvardis 12-13 Jėzus Kristus (Peace be
upon him) sako, kad jis negalėjo būti susiję su jo žmonės tam tikros tiesos, nes jie negalėjo pakęsti. Ir
jis suteikia gera naujiena, kad ateis kitą messenger, kurie leis visą tiesą: "aš turiu dar daug ką sakau

jums, tačiau negali ant jų dabar. Čiausiasis, kai jis Dvasios tiesos[71], ateis, jis bus was į visą tiesą: kad
jis negali kalbėti apie save; bet kokia jis girdi, kad jis kalbėti: ir jis jums parodys, ką ateiti. "
Šios prognozės taip pat buvo, kas tiksliai atsitiko su pranašo Mahometo (Peace be upon him) kuris
buvo unlettered, kaip aiškiai matome iš Korano:
Tiems, kurie po unlettered pranašas, Messenger, kuriems jie rasti parašyta ką jie Toros ir Evangelijos,
kurie enjoins jiems, kas yra teisinga ir draudžia jiems, kas yra negerai ir daro teisėtai jiems gerų
dalykų ir draudžia jiems blogis ir mažina jų jų naštos ir pančiai, kuri buvo jiems. Taigi jie, kurie tiki į jį,
pagerbtas, palaikė jį ir po šviesos, kuris buvo išsiųstas su juo tai tie, kurie bus sėkmingai.
(Koranas: 7/157)

Nei jūs (O Muhammad) skaityti bet knygą prieš tai (Koranas), nei jūs parašėte bet koks (kokia) knyga
su savo dešinę ranką. Šiuo atveju, tiesą sakant, melas pasekėjų gali abejoja.
(Koranas: 29/48)

Mes tave recite (Koranas), [O Muhammad], ir jums bus ne pamiršti,
(Koranas: 87/06)
Tai stebuklingas kad Muhammad (Peace be upon him) kas žinojo, nei rašyti nei skaityti susijusios
knygos kaip Korano. Žmonių, kurie parašė knygą arba gal tik išsamus tekstas gali įsivaizduoti, kaip
būtų neįmanoma parašyti knygą be galimybės rašyti nei skaityti. Ir parašyti knygą kaip Korano būtų
net neįmanoma tiems, kurie yra raštingi, kaip nurodyta šios stichijos iššūkis:
Ir jei jums kyla abejonių, apie ką mes išsiuntėme ant mūsų vergais [Mahometo], tada gaminti,
surah[72] kaip jos ir pakviesti savo liudytojų ne Dievas, jei jūs turite būti teisingi.
(Koranas: 2/23)
Muhammad atvykimo (Peace be upon him) taip pat yra Mozė ir Jėzus patvirtinimas (taikos bus su
jais), kad jų prognozės nebuvo veltui.
Taigi, harmonijos su ankstesnių pasiuntiniai prognozes, maždaug 1400 metų, Dievas, susijusių su
žmonėmis savo žodinis pranešimas paskutinį kartą, per jo galutinis Messenger visai žmonijai,
vadinamas Muhammad (Peace be upon him). Šios stichijos yra nuoroda į šį faktą:
Muhammad nėra tėvas [bet] vienas iš savo vyrų, bet [ji] Dievo Messenger ir paskutinis iš pranašų. Ir
Dievas turi visą informaciją apie visus dalykus.
(Koranas: 33/40)
Kaip pranašas Muhammad (Peace be upon him) sėkmingai pristatytas Dievas galutinis ir visiškas
pranešimas žmonijai be jokių neaiškumų, ir kaip šis laiškas saugomas istoriškai, nebūtina ir toliau

pasiuntiniai. Ir iš tiesų po jo ten ne atėjo bet messenger, kaip jį arba Mozė ir Jėzus (taikos būti į juos)
su aiškiai stebuklai ir ženklai.
Pasiuntiniai atėjo su stebuklų, kurie rodo, kad jie ir pranešimus, jie atnešė patvirtintos Dievas, kuris
yra absoliutus ir kurie turi galią virš visų dalykų. Pranašai Nojaus, Abraomo, Mozės, Jėzaus stebuklai
(taika jiems būti) yra plačiai žinomas. Pasiuntiniai neturi įgaliojimų pateikti šių stebuklų, bet Dievas
yra.
Pranašo Mahometo (Peace be upon him) taip pat buvo daug stebuklų su Dievo galia: tarp šimtai
istoriškai įrašytą stebuklų svarbiausia yra Korano, kuris yra pilnas išminties knygą. Korano yra taip pat
daug moksliniais faktais, ne žinoma žmonėmis, buvo atskleista amžiaus[73]. Korano informacijos apie
įvykius, kurie nutiko daug šimtmečių iki to laiko, pranašo Mahometo (Peace be upon him), apie
paslaptis ir privačių renginių savo laiką, apie ateities buvo kita grupė stebuklų. Pranašo Mahometo
žodžiais (Peace be upon him) taip pat matome, kad neeilinis panašią informaciją.
Stebuklai su antgamtinės įvykių kaip padalijimas į Mėnulį, stebuklai, susijusių su gydymo atvejais
paprastai neįmanoma išgydyti, stebuklai, susijusių su maisto ir vandens, apsaugos, messenger
stebuklai yra šiek tiek kitokių stebuklų, kad istoriškai buvo užregistruotas ir matė šimtai žmonių. Kai
kurių nurodyti Korano.
3.4.3 KAI KURIE KITI ATRIBUTAI PASIUNTINIAI
Pasiuntiniai atėjo į žmoniją, ir jie nėra identifikuojami, krikščionybė, judaizmas ar jokių specialių
etninės kilmės pagrindu. Yra paaiškinimai apie tai, šie ženklai:
Ar galite pasakyti, kad Abraomas ir Izmaelis ir Izaokas ir Jokūbas ir palikuonys buvo žydų ar krikščionių?
Sako: "Tu daugiau žinoti, ar yra Dievas?" Ir kas daugiau neteisinga, nei tas, kuris slepia parodymus, jis
iš Dievo? Ir Dievas negali nežino ką daryti.
(Koranas: 2/140)

Abraomas nebuvo nei Judėjas nei krikščionių, tačiau jis buvo vienas palenkimo link tiesos,
musulmonų (pateikti Dievas). Ir jis nebuvo, kad polytheists.
(Koranas: 3/67)
Visos, kurios nenurodytos Quran kaip pasiuntiniai yra vyrai. Kaip ir messengership yra labai
pavojingas darbas, tai natūralu. Beveik visais atvejais kai disbelievers bandė patikrinti Dievas arba
bandė sustabdyti savo žinutę skatinimo, kenkiančios jo pasiuntiniai, įžeidimas, grasinimas, buvo
sužeisti, boikotuojami, žudyti juos, jų draugai, jų artimiesiems... Į Dievo kvietimą reikia nuolatinis
sunkiai dirba dieną ir naktį. Visi šie gali sukelti moteris messenger atlikti papildomų sunkumų,
nepakeliamas skausmas ir nepakankamai informacijos apie pranešimą. Dėl jų specialias atributus ir
situacijose, mes stebime pvz kad moterys daugiausia nera linke dirbti daug sunkiau sektoriuose,
tokiuose kaip statybos, kasybos... Tarptautinės darbo organizacijos nustatytas taisykles, apribojimai ir
rekomendacijos moterims dėl naktinio darbo, pavojingą darbą, nėštumo lapai ir privatumo
reikalavimus... Todėl būtų protingiau, kad Dievas tik moterys messengership.

Tačiau Dievas pamini Korano, kad jis pasirinko ir nustatyti, kaip pavyzdžiui tam tikrų moterų. Marija ir
faraono žmona (taikos būti jiems) minimas Korano pavyzdžiai šioje srityje.
3.5

DIEVAS KNYGŲ

3.5.1 ŠVENTAS KNYGAS Į BENDRĄ
Jis buvo zeslane į tave, [O Muhammad], tiesą sakant, knygoje patvirtinantis, kas buvo prieš tai. Ir jis
parodė, Toros ir Evangelijos.
(Koranas: 3/3)

Mes susiję su jumis, [O Muhammad], geriausi pasakojimai, ką mes parodė jums šio Korano nors jums
buvo, prieš jį, be to nežino.
(Koranas: 12/3)

Sako: "ar jūs laikoma: jei jis (Koranas) yra iš Dievo, ir disbelieved į tai, kas būtų daugiau kelio nei tas,
kuris yra Ekstremalus nesantaika?"
(Koranas: 41/52)

Ir žinoma mes padarė Korano lengva suprasti, bet ar yra kas nors, kas tai?
(Koranas: 54/17)
Islamas reikalauja tikėjimo į Dievo Šventosios knygos, kaip matome aukščiau eilėmis. Korano,
Šventosios knygos, susijusios Muhammad, Jėzus, Mozė ir David (taikos bus su jais) jau buvo minėta,
pavadinimas; bet mes žinome per pranašo Mahometo posakiai (Peace be upon him) kad ten buvo
daug kitų pasiuntiniai. Jie taip pat susiję pranešimai Dievas.
Knygos, Dievas yra jo pranešimus, susijusius su žmonijos per savo pasiuntinius siekiant suteikti
žmonijos pagrindinių žinių, kad jie yra valdomos, taip, kad jie gali pamąstyti, kad jie ne Sekite aklai
tikėjimų, ir taip, kad jie gali būti sėkmingai. Šios stichijos daro nuorodą į šią:
[Quran] yra palaimintas knygos, kuri mums parodė jums, [O Muhammad], kad jie galėtų apmąstyti
savo eilėmis ir kad tas supratimas būtų priminė.
(Koranas: 38/29)
Šios žinios yra susijusi su Dievo, žmogaus, visatos, tiesą, gyvenimo, toliau, tikslus, taip, sėkmės, kur
mes kilę iš, kur mes einame, ką mes turime daryti, kaip mes turime būti, atitinkami pavyzdžiai, ir
daugelis kitų kritinių klausimų, kai kurie mato šioje knygoje, kurią jūs skaitote. Dievo žodžiai su jo
stilius ar jo turinys mums tikslą ir tiesioginę informaciją apie save, kaip objektas, yra gyvas padaras ir
teigiamas ar neigiamas įvykis. Šios žinios yra naudingos dėl sėkmės šiame pasaulyje ir Dievo akyse.

Įvadinis stichijos Korano Dievas sako:
Tai knyga apie nekyla jokių abejonių, teisieji gairės.
(Quran:2 / 2).
Kai kuriuos aspektus šios žinios buvo nežinoma žmonėmis. Toliau yra nuoroda į tai:
Skaityti, ir jūsų Viešpats yra labiausiai Generous
Kurie mokė pieštuką
Mokoma žmogaus, ką jis nežinojo.
(Koranas: 96/3-5)
Šventas knygas prieš Korano buvo žmogaus įsikišimo. Šie ženklai yra nuorodos į tai:
Ir jie padarė ne įvertinti Dievas su tiesa įvertinti kai jie sakė, "Dievas neatskleidė žmogui nieko."
Tarkim, "kurie parodė raštas, kad Mozė išvedė kaip šviesos ir orientavimo žmonių?
[Žydų] jūs padaryti jį į puslapius, atskleisti [kai] tai ir slepia daug.
Ir jums buvo dėstoma, kuris žinojo ne - nei jūs, nei jūsų tėvai."
Sako: "Dievas [atskleidė]." Tada palikti juos jų [tuščia] diskurse, smagu save.
(Koranas: 6/91)

Tu trokšti [vilties, O tikintieji], kad jie būtų mano jums, o šalis jų įpratę girdėti Dievo žodžius[74] ir
tada jį iškreipti, po to, kai jie tai suprato, nors jie buvo žinoti?
(Koranas: 2/75)

Tarp jų yra kai kurių neraštingumo naikinimo, kurie nežino jų Šventoji knyga; jie laikosi savo norus ir
nieko nedaryti, bet conjecture.
Todėl Vargas tiems, kurie rašyti rašto su savo rankas, tada sakau, "Tai yra iš Dievo," siekiant keistis už
mažą kainą. Vargas su jais, ką parašiau savo rankas ir Vargas jiems, ką jie uždirba.
(Koranas: 2/78-79)
Tačiau, kaip pranašas Muhammad (Peace be upon him) buvo paskutinis pasiuntiniai, šios stichijos
Dievas suteikia garantiją, kad apsaugoti atnešė jo knyga:
Iš tiesų, tai mes, kurie išsiuntė Korano ir iš tiesų, mes bus jo globėjas.
(Koranas: 15/9)

Ir istoriškai buvo apsaugotas Korano.
3.5.2 KORANO
Tai knyga apie nekyla jokių abejonių, teisieji gairės.
(Quran:2 / 2).
Musulmonai turi tikėti Korano; ir jis turi manyti, kad jų originalios formos, Tora, Evangelija, ir Psalmių
yra taip pat Dievo žodžiai.
3.5.2.1 KORANO YRA VISIŠKAI ORIENTAVIMO
Vienas iš Korano funkcijų yra, kad ji aiškiai paaiškina viską, kai kurių pagrindinių aspektų. Tai yra
pažymėti šie ženklai:
Niekada nebuvo Korano išrado pasakojimą, tačiau patvirtinimą, kas buvo prieš tai ir išsamus visų
dalykų ir orientavimo ir gailestingumo žmonėms, kurie tiki.
(Koranas: 12/111)

Ir išsiuntėme jums knygą kaip paaiškinti viską ir orientavimo ir malonės ir gera žinia musulmonai.
(Koranas: 16/89)
Tokį detalumo lygį panaikina poreikį tarpininkas tarp Dievo ir asmens, kuris supras esminius
klausimus[75]. Pranašo Mahometo praktika (Peace be upon him), Dievas daro aiškios nuorodos yra
taip pat naudinga, atsižvelgiant į užbaigtumo galutinį pranešimą. Šis išsamumas taip pat pašalina
poreikį toliau pasiuntiniai.
Kaip reali šaltinių Korano ir tekstų originalų Toros ir Evangelijos yra ta pati, yra daug panašumų tarp
Korano turinį ir šiandien Biblija. Jie visi pakviesti į Dievo ir gerų darbų. Tačiau, kaip ankstesnės
Šventosios knygos buvo pakeitimus, yra taip pat pagrindinių skirtumų tarp naujo ir Senojo
Testamento turinį ir savo interpretacijas savo pasekėjų ir Korano. Pvz., Korano Trejybė yra aiškiai
atmetamas, o dauguma krikščionių pagal dabartinę Evangelija yra Trejybė. Jėzus (Peace be upon him)
nėra nei Dievo, nei Dievo sūnus pagal kai kurių ženklai iš Korano, susijusius su šiuo klausimu yra tokie:
Ir [saugokitės dieną] kai Dievas sako:
"O Jėzus, Marijos sūnus, ar jums pasakyti žmonėms," imtis man ir mano mama kaip dievai be
Dievo?""
He(, Jesus Christ) sako:
"Išaukštintas tu! Jis nebuvo man pasakyti, kad į kurią aš neturi teisės. Jei buvo sakė, kad, jūs žinojo jis.
Jūs žinote, kas yra per save, ir aš nežinau, kas yra savyje. Iš tiesų, tai jūs, kurie yra wszechwiedzacy,
nematyto.

Sakė kad juos išskyrus ką liepė man (sakydamas): "garbinti Dievo, mano Viešpats ir jūsų Viešpats. Ir aš
buvau liudytojas virš jų, kol aš buvau tarp jų; bet kai mane paėmė, jums buvo stebėtojas virš jų, ir jūs
esate, virš visų dalykų, liudytojas."
(Koranas: 5/116-117)
Jūs galite rasti keletą kitų skirtumų tarp Korano turinį ir Biblija klausimų ir atsakymų dalis.
3.5.2.2 KORANO BUVO APSAUGOTAS
Korano, Dievas informuoja mus, kad jis nusileido, ir jis suteikia garantiją, kad jis bus apsaugoti.
Korano pirmiausia buvo parašyta į pranašo Mahometo atminties (Peace be upon him) visam laikui,
kaip matome, kad šie ženklai:
Mes pasistengsime jums deklamuoti, [O Muhammad], ir jums bus ne pamiršti, , išskyrus ką Dievas
turėtų bus. Iš tiesų, jis žino, kas yra paskelbta ir kas paslėpta.
(Koranas: 87/6-7)

Perkelti ne savo kalba su juo, [O Muhammad], paspartinti su deklaravimas iš Korano.
Iš tikrųjų, į mus yra savo kolekcija (į širdį) ir (kad būtų galima) savo deklamavimas.
(Koranas: 75/16-17)
Pranašo Mahometo (Peace be upon him) buvo rečituojantys Korano ir raštuose buvo raštu jį žemyn ir
daugelis jo draugų buvo atsiminti. Ramadanas angelas Gabrielius ir pranašo Mahometo mėnesiais
(taika jiems būti) buvo tarpusavyje rečituojantys ir klausytis Korano atskleidė iki to mėnesio
Ramadano dalys. Per pastarąjį mėnesį, prieš pranašo Mahometo Ramadanas (Peace be upon him)
mirė, tai nutiko du kartus. Ten buvo maždaug dešimt žmonių, kurie jau turėjo įsimintų visą Korano kai
pranašo Mahometo (Peace be upon him) mirė. Taip pat buvo daug kitų žmonių, kurie turėjo įsimintų
daugelis skyriuose.
Netrukus po pranašo Mahometo (Peace be upon him) mirė, raštu kopiją viso Korano į vieną šiaurėje
tomą su kvalifikuota liudytojų patvirtinimas buvo surinkta. Ir iš šios apimties buvo nukopijuoti kelis
kitokius tūrius. Korano buvo apsaugotas į savo pradinę formą ir tai istorinis faktas. Yra tik vienas visur
pasaulyje Korano versija.Arabų kalba, kuri yra gyva kalba, šiandien yra originalus ir šiandien taip pat
galima Korano tekstą. Visi žodžiai, sakiniai ir skyriai yra prieinama pradinę formą taip, lyg jie buvo
atskleisti šiandien.
3.5.2.3 KORANO STILIUS
Korano stiliaus garsiakalbį kaip pirmasis asmuo yra Dievas[76]. Todėl šis stilius yra ne taip, kad
atspindi supratimą ar aiškinimo, bet koks žmogus. Pranašas (Peace be upon him) sakė, ką jis gavo be
pridedant arba sumažinti nieko. Pvz., stichijos prasideda kaip "Pasakyti aš esu tik žmogus, o kaip
jūs"[77]… Todėl pranašas yra susijusi, tai ir rašytojų rašyti jį. Pranašas (Peace be upon him) nesako
"Aš esu tik žmogus, o kaip jūs", sako jis, kas jis buvo atskleista. Todėl Korano stilius yra todėl, kad be

žmogaus įsikišimo, tai nėra net jokio įsikišimo Messenger. Ir visi Korano atėjo tik per pranašo
Mahometo burną (Peace be upon him) kaip žmogus.
Šis procesas buvo tiksliai taip, kaip Jėzaus Kristaus (Peace be upon him) Evangelija pagal Joną 16/13
prognozuoti: "čiausiasis, kai jis Dvasios tiesos[78], ateis, jis bus was į visą tiesą: kad jis negali kalbėti
apie save; bet kokia jis girdi, kad jis kalbėti: ir jis jums parodys, ką ateiti. " Pranašo Mahometo (Peace
be upon him), su Korano, su dvasia, tiesos, kuri yra jo širdyje ir jo atmintyje, veda į "visi" tiesos. Ir jis
ne "kalbėti" apie save, bet jis sako, kokia jis "girdi". Jis gauna apreiškimą iš Dievo, iš to paties šaltinio,
kaip Jėzus Kristus šaltinis (Peace be upon him) kaip nurodyta šios stichijos:
Ir todėl mes turime parodė jums mūsų komandos dvasia.
Nežinojo, kas yra knygos arba [kas yra] tikėjimą, bet mes padarė jį su šviesos, kuriuo mes vadovas,
kuriam mes mūsų tarnautojų. Ir iš tiesų, [O Muhammad], jūs vadovas tiesiame kelyje.
(Koranas: 42/52)
3.5.2.4 KORANO YRA NEPAKARTOJAMA
Kaip matome, šie eilėraščiai, Dievas kviečia tiems, kurie Korano rašyti knygą, tokia pat stipri, kaip
Korano ir įrodyti pakankamas liudytojų abejonių:
Ir jei jums kyla abejonių, apie ką mes išsiuntėme ant mūsų vergais [Mahometo], tada gaminti skyriaus
kaip jos ir pakviesti savo liudytojų ne Dievas, jei jūs turite būti teisingi.
(Koranas: 2/23)

Ar jie sako, "Jis išrado ji"? Sako: "tada pareikšti dešimt skyrių, kaip tai, kad buvo išrastas ir ragina
[pagalbos] kuo galite be Dievo, jei jūs turite būti teisingi."
Ir jei jie negali atsakyti į jums tada žino, kad Dievas žinodamas buvo atskleista Korano ir kad nebūtų
jokių dievybės, išskyrus jį. Tada būtų [ne] būti musulmonai.
(Koranas: 11/13-14)
Anksčiau buvo bandoma gaminti skyrių kaip Korano skyriai, tačiau jos nepavyko.
Kitą kvietimą yra šios stichijos. A neteisingas turėtų atsakyti į šį klausimą siūlo knygą ne Korano, kuris
būtų labiau verta tikėti ir sekti:
Kas žinutę, po to jie bus tada manau?
(Koranas: 7/185)
Korano yra daug mokslinių faktų, kad buvo nežinomi arba kurie buvo prieš mokslo įsitikinimus, iki šiol.
Tačiau šimtmečių buvo atrasta kas buvo pasakyta, kad Koranas buvo teisinga. Galima rasti daug tokių
pavyzdžių lengvai ieškoti raktinių žodžių kaip "Korano stebuklai" internete.

Žemiau yra keletas pavyzdžių, faktų, kad Korano[79] šimtmečius, tačiau, kad turi buvo moksliškai
atrado neseniai:
Visatos plėtimosi:
Ir dangaus mes pastatyti koncentracija, ir iš tiesų, mes esame [savo] expander.
(Koranas: 51/47)
Big bang:
Ar tie, kurie disbelieved nėra laikoma, kad į dangų ir žemę buvo sujungtos subjektas, ir mes juos
atskirti ir gaminamas iš vandens, kiekvienas gyvenimo dalykas?Tada jie negali patikėti?
(Koranas: 21/30)
Barjerai tarp jūrų:
Jis išleido dvi jūrų susitikimas [greta];
Tarp jų yra kliūtis [taip] nė viena iš jų transgresses.
Taigi, džiaugtis jūsų Viešpats būtų jums paneigti?
Iš jų abiejų atsirasti perlų ir koralų[80].
(55/19-22)
Tai tik keletas pavyzdžių, kurie rodo mums, kad tas, kuris pasiuntė Korano turi visą informaciją.
3.6

LIKIMO

Ir vis komandą Dievo, likimo[81] pasisuko.
(Koranas: 33/38)

Jis kam priklauso valdžia iš dangaus ir žemės ir kurie nėra priėmusi sūnų ir neturėjo valdžia partneris
ir sukūrė kiekvieną daiktą ir nustatyti su [tiksliai] nustatymas.
(Koranas: 25/2)

Ir nėra išvykęs iš jūsų Viešpats yra bet [dalis] atomo 's svorio per žemę arba per dangaus arba [nieko]
mažesnis ar didesnis, bet kad jis būtų aiškus registre.
(Koranas: 10/61)

Jie sako, "Jei ten buvo nieko, mes galėjo padaryti šiuo klausimu, kai kurie iš mūsų būtų ne buvo
nužudyti čia." Tarkim, "net ir tuo atveju, jei buvo viduje savo namus, tie pasisuko nužudyti būtų atėjo
iki savo mirties lovos."
(Koranas: 3/154)

Sako: "Niekada bus mes ištiktų išskyrus Dievas jau paskelbė mums."
(Koranas: 9/51)
3.6.1 APRAŠYMAS
Likimo yra Dievas ir jis yra išsami ir aiški įrašo sukūrimo ir renginių, sukurtas pagal Dievo. Likimo turi
daug įvairių aspektų.
Vienas iš būdų tai registrą, kuris apima taip pat ir žemiškas ir religinių priežasties ir padarinio santykį,
kuris ir apibrėžimai. Fizinių, biologinių sąvokų objektų, fizikos dėsniai ir atitinkamus ryšius arba ryšius
tarp blogai veiką ir atitinkamos bausmės gali pacituoti pavyzdžiai šioje srityje. Tai iš dalies galima
paaiškinti šių ženklai:
Išaukštinti savo Viešpaties, didelis, pavadinimas
Kas sukūrė ir proporcijos
Ir kuris nustatomas ir [tada] vadovaujasi.
(Koranas: 87/1-3)

[Faraonas] sakė, kad kas yra Viešpats jus du, O Mozė?
Jis sakė: mūsų Viešpats yra tas, kuris davė viską, ką jos pobūdį, tada jis vadovaujasi.
(Koranas: 20/49-50)

Ir žmonės yra tas, kuris ginčai apie Dievo be žinios ir taip kiekvieną maištingas velnias.
Jam tai yra parašyta, kad kas laikosi jo draugas, jis Zaprawdę bus suklaidinti suinteresuotąjį
darbuotoją ir padės jam liepsnos bausmės.
(Koranas: 22/3-4)
Kaip suprantama iš šių eilėmis, dėl Dievo aktų likimo yra kaip planą:
Ir kas tautai [nurodytas] terminas.
Taigi, kai ateis jų laikas, jie neturi likti už valandą, nei jie bus prieš [tai].

(Koranas: 7/34)

Taigi jis[82] remtis savo Viešpaties,
"Tiesą sakant, esu įveikti, Taigi padėti."
Tada mes atidarėme dangaus vartai[83] lietus išpilant žemyn,
Ir sprogo su spyruoklėmis, žemės
Ir susitiko su klausimu, jau skirtas kokiai vandenyse.
(Koranas: 54/10-12)

Dievas turi užrašyti: aš neabejotinai išliks, aš ir mano pasiuntiniai.
(Koranas: 58/21)
Be to likimo yra biudžeto ištekliai, kaip nurodyta šios stichijos paskirstymo funkcija:
Ir yra padaras žemėje, bet, kai Dievas yra jo nuostatą, ir jis žino savo vietą, gyvenamųjų patalpų ir
saugojimo vietą.
Viskas yra aišku, registrą.
(Koranas: 11/6)
Kita vertus, likimas, kaip archyvinius įrašus[84] Dievas, kuris žino ir liudytojų ateitis be jokių
apribojimų laiko požiūriu. Taigi nors turime laisvą valią tam tikru mastu, viskas yra kada nors žinomas
Dievas. Šie ženklai yra nuoroda į tokias žinias, Dievas:
Sielos nežino, ką ji turi uždirbti rytoj, ir sielos nežino, kas žemėje turi mirti. Tikrai Dievas yra žinios, visi
žino.
(Koranas: 31/34)

Jis žino, kas yra prieš juos, ir kas yra po jų, ir jie apimti ne dalykas, jo žiniomis, išskyrus tai, ką jis nori.
(Koranas: 2/255)

Iš tiesų Dievas yra amžius, per visų dalykų, liudytojas.
(Koranas: 4/33)

Dievas apima viską.
(Koranas: 4/126)

Dievas priklauso komandą prieš ir po.
(Koranas: 30/4)
Taip pat likimo turi ypatybę Dievo priekinės ir užpakalinės leidimo Testamento ir veiksmus, jo
kūriniuose. Nieko gali atsitikti priešingai jo nebus kaip matyti iš šios stichijos:
Ir neįmanoma tikėti išskyrus Šventasis Raštas, Dievas sielos.
(Koranas: 10/100)
3.6.2 PASEKMES ŽMOGAUS LIKIMĄ
Bet Dievo įstatymas, kas žino visi, įskaitant ateityje, mes galime manyti, kad yra visų teigiamų aspektų
tobulas planas ir bet kuriuo atveju, net jei nėra jokių įrašų planą. Todėl galime tikėtis, kad viską, ką jis
būti nuosekli ir subalansuotas, kaip kažkas puikiai suplanuota. Dievo likimas, siekiant sukurti ar
išlaikyti nieko nereikia. Tačiau, žmonių požiūriu, ji turi tam tikrų pasekmių kaip minėta, šie ženklai:
Nėra stichinei nelaimei žemėje arba tarpusavyje pasidalinote išskyrus tai, kad tai registre, kol mes
suteikiame į šviesą. Iš tiesų, dėl Dievo, lengva.
Tam, kad jūs nevilties per kas buvo vengiama jums ir ne exult [pasididžiavimas], per ką jis davė jums.
Ir Dievas nemėgsta visi self-deluded ir pagyrūniškas.
(Koranas: 57/22-23)
Šis registras turi rimtų pasekmių mums:
Pagal likimo, kaip mes well-determined sistemą, mes taip pat galime padaryti planus, ir galime
nustatyti tikslai. Dėl to mes galime mąstyti ir turėti savo valia.Priešingu atveju, mes negali turėti
tęstinumą, kad mums reikia galvoti ir susieti atveju a įvykis b ar priemonės tikslus.
Taip pat be tokios sistemos, mes galėtų jaustis labai nesaugius. Pavyzdžiui, mes gyvename planetoje,
kuris juda kartu su tūkstančių kilometrų per valandą greičiu.Yra milijonai kintamųjų, daugelis iš kuri,
jei šiek tiek skyrėsi sukeltų mums dingti iš karto. Tačiau, viskas yra kontroliuojama, todėl, kad mes
turime stiprų saugumo jausmą.Mes tikimės gyventi kitą valandą, kitą dieną, kitais metais, ir mes
darome planus, mes galime rinktis. Kita vertus, net jei tam tikrų nelaimių[85] įvyktų, mes žinome, kad
jie yra dalis plano, vienas Dievas, kuris yra protingas; kad šias prekes negalima sutapimas; kad jie jau
žinoma bent visagale ir visa-wszechwiedzacy; ir kad jie tarnauja tam tikrų didesnę tikslų.
Kita vertus, nes likimas, mes žinome, kad viskas yra kontroliuoja mūsų mylimasis vieną Dievą, kad
mes nesame beviltiška. Ir tai mes žinome, kad kažkas, kad mes praleisti gali eiti į kitą jo tarnai. Mes
galima susieti viską su registro ir registro jos sudarytojo, ir šis gamintojas sau.

Mes apsvarstyti klausimą apie likimą, laisva valia, atsakomybė, už atlygį arba bausmės dalis 8.3.
4

DUOTAS ISLAMAS ŽMOGAUS TIKSLAI

Kad namo ir toliau mes priskirti tiems, kurie nenori exaltedness žemę ir korupcija.
Ir (geriausia) rezultatas priklauso teisus.
(Koranas: 28/83)
Islamas yra pagrįstas rezultatas religiją. Viso Korano yra daug nuorodų į rezultatus, Dievas kviečia mus
sutelkti dėmesį į rezultatą; ir jis mus įspėja yra apgauti laikinai kaip šios stichijos:
Paradise, kuris teisus buvo pažadėta, kad po juo upės srautas pavyzdys. Jos vaisius yra ilgalaikis, ir jo
šešėlis.
Kad yra teisus, ir į disbelievers rezultatas yra ugnis.
(Koranas: 13/35)
Pagal islamą, žmogus turi atlikti svarbiausias pasirinkimas yra pasirinkti islamas, ar ne. Tada iš karto
kyla didelis klausimas: ką islamas duoti žmogui? Arba kitaip tariant, kodėl vienas turėtų pasirinkti
islamas? Kas yra islamas dėl žmogaus tikslas?
Taigi, šioje dalyje bus patikslinti pagrindiniai tikslai ir nauda, kad islamas suteikia žmogui. Taip pat
mes suteiksime išsamią informaciją apie didžiausią sėkmę mūsų gyvenime pagal islamą.
Žmogus yra sukurtas ne veltui, ir jis yra sukurtas taip, kad jis/ji siekia tam tikrų tikslų. Tai yra svarbus
pranešimas Dievas mums, kurie aiškiai matome šios stichijos:
Tada jūs manote, kad mes sukūrėme jums veltui ir kad mums jums būtų negrąžinama?
(Koranas: 23/115)
Šios stichijos matome, tikslai ir pagrindinės dalys, didžiausia sėkmė:
Dievas sako:
Tai diena, kada į teisingą turės naudos iš jų teisingumą.
Jiems yra sodų [rojuje], po kurių upių srautai,
Kur jie laikosi amžinai,
Dievas yra malonu su jais, ir jie su juo.
Tai didelė sėkmė.
(Koranas: 5/119)
Šių tikslų yra gauti malonumą Dievas; patenkintas ir patenkintas šalininkas, jis pažadėjo ir paruošti jo
teisieji tarnai, įvesti rojus; ir turi būti harmonijoje su tiesa.

4.1

GAUTI MALONUMĄ DIEVAS

Musulmonų gyvenimo galutinis tikslas yra gauti malonumą iš Dievo. Jei, šiam tikslui duos šiuos tikslus,
taip pat: turi būti patenkintas juo, rojus ir pasiekti visišką pasitenkinimą šiame pasaulyje ir toliau.
4.1.1 KAIP MALONU DIEVO
Į sub-goals ir taip, kad šis pagrindinis tikslas yra tokie:
4.1.1.1 DIEVO VERČIŲ LAIKYMASIS
Dievas turi tam tikras reikšmes. Jis mėgsta tam tikras vertybes. Taigi asmuo, kurie myli Allah ir nori
remtis savo meilę, taip pat atlikti šias vertybes ir tobulinti save ir harmonijos su jais.
Šie eilėraščiai matome iš jo paties žodžių kai kurie myli kvalifikaciją:
Dievas myli gerai daro.
(Koranas: 2/195)

Tikrai Dievas myli tuos, kurie savo ruožtu daug (su juo), ir jis myli tuos, kurie patys išvalyti.
(Koranas: 2/222)

Dievas myli teisus.
(Koranas: 3/76)

Dievas myli pacientas[86].
(Koranas: 3/146)

Tikrai Dievas myli tuos, kurie pasitikėti [jam].
(Koranas: 3/159)

Iš tiesų Dievas myli tuos, kurie veikia teisingai.
(Koranas: 5/42)
Taip pat yra kvalifikaciją, kad Dievas nėra meilės, todėl mes turime atsikratyti nuo tokia kvalifikacija
ar juos kontroliuoti. Šie eilėraščiai matome, kai Dievas nemėgsta kvalifikaciją:
Tikrai Dievas myli nėra agresyvūs.

(Koranas: 2/190)

Iš tiesų Dievas nemėgsta visi klastingai ir nedėkingas.
(Koranas: 22/38)

Dievas nėra meilės, corrupters.
(Koranas: 28/77)

Iš tiesų, jis nemėgsta arogantiškas.
(Koranas: 16/23)

Dievas nemėgsta nesąžiningos.
(Koranas: 3/57)
Išsami informacija apie kitas Dievo vertybes, kad Dievas myli ir kvalifikaciją, kad jis nemėgsta galima
pasimokyti iš Korano.
Taigi, visų pirma ir labiausiai paprastai, žmonėmis, įskaitant ne musulmonai turi rūpi Dievo visuotines
vertybes, kad Dievas myli ir praleisti pastangas pagerinti patys apie juos, kad jie gali būti kandidate
vadovautis Dievo. Piktadarys, nepagrįstas, arogantiški asmuo neturi teisės gauti Dievo nurodymus, ir
Dievas nėra priimtina. Taip kad būtų sėkmingas, ir kad būtų tikras tikintysis, vienas turi įveikti tokios
neigiamos kvalifikaciją. Šie ženklai yra pavyzdžiai šiomis aplinkybėmis:
Dievas ne vadovas teisingai neteisinga žmonių.
(Koranas: 2/258)

Aš savo ruožtu nuo mano ženklai tiems, kurie yra arogantiški žemėje neturint tam teisės.
(Koranas: 7/146)

Iš tiesų, Dievo ne vadovas, kuris yra transgressor ir melagis.
(Koranas: 40/28)
Tos neigiamos kvalifikacijos taip pat sudarys didelis psichologines kliūtis, kurios užkirs kelią į tikėjimą
visagale, All-wszechwiedzacy Dievas. Pavyzdžiui, Įsivaizduokite asmenį, kuris sąmoningai ar

nesąmoningai tiki, kad jis yra svarbiausia ir didžiausia kaip fizinis asmuo, arba kaip tam tikroje šalyje,
pilietis arba tam tikros tautos nariu arba kaip žmogus. Toks asmuo turės psichologinės problemos –
tikėti į Dievą, kuris yra daugiau wszechwiedzacy, nei jis pats. Deja, dabartinės švietimo sistemos,
gyvenimo būdo, žaidimai ir kitų aplinkos elementų daugiausia skatinti arogantiškas požiūris. Taip pat
daugelis religijų propaguoti panašaus mentaliteto deifying žmonėmis, arba įstatus ir dievų, kurį
žmonės ar fizikos dėsniai, atrastas žmonėmis...
4.1.1.2 OBJEKTYVIOS PRIEMONĖS TURĖTŲ BŪTI UŽPILDYTA, NORINT GAUTI MALONUMĄ DIEVAS
Jam pakyla gero žodžio,
Ir geras darbas kelia ji.
(Koranas: 35/10)
Sėkmingai turėtų tobulinti save dėl vertybių, Dievas myli ir nuoširdžiai laikytis tų verčių per atlikti
reikalavimus, tikėjimo ir veiksmo puses.
Šie reikalavimai yra labai svarbūs, nes jie yra objektyvios priemonės. Dievas priemonių mūsų lygiai
atitinka jo vertybes ne tik remiasi mūsų žodžiai, bet taip pat remiantis mūsų tikėjimą ir mūsų veikla.
Mūsų žodžiai gali būti subjektyvus ir klaidinantis. Kaip mes skaityti šiuos pareiškimus, Dievas naudoja
objektyvūs kriterijai įvertinti mus:
Tai bus ne pagal savo norus [musulmonų], nei žmonių rašto [žydų ir krikščionių];
Kiekvienam asmeniui, kuris veikia blogis, ar buvo į zaplata jų, ir jis negali rasti bet raštas ar be Dievo
pagalbininkas.
(Koranas: 4/123)

Ir žmonių yra tokių, kurie sako:
"Manome, kad Dievas ir paskutinę dieną"
Bet jie negali tikinčiųjų.
(Koranas: 2/8)
Todėl neįmanoma gauti malonumą iš Dievo, jei asmuo yra visiškai klaidingai savo įsitikinimus ir (arba)
jo veiksmus. Asmuo, kuris yra teisingas, Kuklus, teisingas, dėkinga ir perseverant gali būti harmonijoje
su tiesa, tikėjimo ir veiksmų kategorijas, su šiek tiek pastangų.
Taigi, asmuo, kuris yra nepagrįstas, arogantiški ir niewdzieczny bus tik pasisektų ir atlikti tikėjimo ir
veiksmo reikalavimus, jei jis įveikia šių nepageidaujamų kvalifikaciją, kad per jį būtų[87]. Šios stichijos
pavyzdys šioje srityje:
Aš savo ruožtu nuo mano ženklai tiems, kurie yra arogantiški žemėje neturint tam teisės.
(Koranas: 7/146)

Taigi, viena vertus dėka mūsų įsitikinimus ir veiksmus, kurie atitinka tiesą, mes tobulėti kartu su Dievo
vertybes, o mes gali teisę Dievo meilės ir rojus. Ir iš kitos pusės stebint mūsų įsitikinimus ir veiksmus,
mes gali įvertinti, kur mes esame visatos šias vertybes.
Asmuo, kuris atitinka Dievo vertybes bus visų pirma link jo kūrėjas jo pareigoms. Taigi, jis bus
pripažinti jį; jis įsitikinę jo laiškų, jo pasiuntiniai ir savo pažadus; ir jis bus garbinti jį. Toks asmuo taip
pat atlieka savo pareigas į kitus, t. y. žmonėmis, Gyviai, aplinkos...
Ir jis bus pažangių laipsniais pagal savo atitinkamas žinias, tikėjimo ir poelgius, kaip minėta, šie ženklai:
Atrodo, kaip mes turime skatino [nuostatos] kai kurie iš jų daugiau nei kiti. Bet toliau laipsniais
didesnis ir didesnis skirtumas.
(Koranas: 17/21)

Ir visiems yra laipsnių, ką jie padarė, ir taip kad jis gali visiškai kompensuoti jiems už savo poelgius, ir
jie negali būti nuskriausti.
(Koranas: 46/19)

Tačiau kas ateis į jį, kaip tiki padarę teisieji poelgius tiems, kurie bus didžiausias laipsnių.
(Koranas: 20/75)

Dievas bus pritraukti tuos, kurie tiki tarp jūsų ir tų, kurie buvo pateikti žinių, laipsnių. Ir Dievas yra
Cognizant, ką jūs darote.
(Koranas: 58/11)
Jei mes tikrai turime reikiamų reikšmių ir kvalifikaciją, tada Dievas myli mus. Tada mes turės mūsų
dalis perskaičiau Dievas, ir pasiekė didžiausią sėkmę:
(Teisingas siela bus būti sakoma:)
"O visiškai patenkinti siela!
Grįžti į savo Viešpaties, well-pleased ir malonus [jam],
Ir patekti tarp mano [teisingas] tarnautojų
"Ir įvesti My rojaus."
(Koranas: 89/27-30)

Koks geras tarnas!

(Koranas: 38/44)

Zaprawdę, tarp sodų ir upių yra teisus gyventi.
Tiesa, sėdynės
Jei yra stiprus karalius.
(Koranas: 54, 54-55)
4.2

PASIEKTI DIEVO NUOLATINIS DŽIAUGTIS NUMATYTI JO TEISIEJI TARNAUTOJŲ

Jei jis bus malonu su mumis, jis bus priversti mus taip pat visiškai patenkintas šalininkas, jis pažadėjo
ir paruošti jo teisieji tarnai. Vienas iš jo atributų, kad Appreciative.
Kuo musulmonai tiki kaip sakė tokį pareiškimą iš Korano, kad Dievas yra:
Kokia gera globėjas!
(Koranas: 8/40)
Ir kad jo gailestingumą yra didžiulė[88]:
Mano malonės apima viską.
(Koranas: 7/156)
Šiame gyvenime, Dievo meilės, tikėjimo Dievas, vertės ir veiksmų, būtinų Dievas yra tik tai, kas gali
patenkinti mus.
Ir rojus yra vieta, kur mes galime būti visiškai ir galutinai patenkintas.
4.3

BŪTI HARMONIJOJE SU TIESA

Dievas sako:
Tai diena, kada į teisingą turės naudos iš jų teisingumą.
Jiems yra sodų [rojuje], po kurių upių srautai,
Kur jie laikosi amžinai,
Dievas yra malonu su jais, ir jie su juo.
Tai didelė sėkmė.
(Koranas: 5/119)
Kaip matome dėmesį į teisingumą aukščiau stichijos, didelės sėkmės svarbus elementas turi būti
teisingi, būti harmonijoje su tiesa. Jei mes esame harmonijoje su tiesa, ką mes tikime, ką pasakyti, ir
ką mes darome, tada tai didelis žingsnis link didžiausia sėkmė.

Turi būti teisingi turi būti harmonijoje su svarbiausių tiesos.
Kaip matome, šios stichijos, vienas iš Dievo vardų yra tiesa:
Dievas yra tiesa.
(Koranas: 22/6)
4.3.1 BŪTI HARMONIJOJE SU TIESA, KAS MANOME
Tiesa yra ne dėl mūsų asmens įsitikinimus, ir tai nepriklauso nuo mūsų asmens įsitikinimus. Visą tiesą
yra vienas, nors yra daug skirtingų įsitikinimų profilių. Todėl visi skirtingų įsitikinimų profilių negali
būti harmonijoje su tiesa vienu metu. Pavyzdžiui, jei musulmonų yra harmonijoje su tiesa, tai yra
polytheist nėra; ir jei su polytheist yra suderinta su tiesa tai musulmonų nėra. Logiškai ir negali būti
tiesa, iš viso[89].
Pagal islamą yra labai naudinga ir būtina, kad mūsų tikėjimas yra harmonijoje su tiesa, ir tai labai
pavojinga būti neatitinka tiesos. Ir šie eilėraščiai Dievas pasakoja mums apie šaltinį ir tiesa
Pagrindiniai kanalai:
Iš tiesų, mes tave, [O Muhammad], atsiuntė su tiesa[90] kaip ne variklis, gera žinia ir yra "warner", ir
jums bus klausiama apie Hellfire draugų.
(Koranas: 2/119)

Tiesa, iš savo Viešpaties,
Taip niekada nebus tarp watpiacych.
(Koranas: 2/147)
4.3.2 BŪTI HARMONIJOJE SU TIESA, KĄ MES SAKOME IR KĄ MES DAROME
Ką mes sakome, turi būti suderinta su tiesa, kaip pažymėta šios stichijos:
Taigi, kas yra daugiau neteisinga, nei tas, kuris yra apie Dievo ir neigia tiesą, kai jis atėjo į jo? Ar ten ne
pragarą gyventi, kad disbelievers?
(Koranas: 39/32)
Kai mes tikime ir pasakyti ką nors, tada mes turime elgtis atitinkamai. Priešingu atveju, mes turime
galvoti apie tai, ką mes darome ir ką mes sakome įvairavimas priežastis. Gal mes ne rūpintis visą apie
tiesą, gal mes nesame nuoširdus, ką mes kalbame, o gal mes yra melagis; kurie yra didelių problemų.
Ten yra nuoroda į tai, šios stichijos:
O jūs, kurie tikėjo, kodėl jums pasakyti, ką galite padaryti?
(Koranas: 61/2)

Kai mes tikime ir reikalauti laikytis tiesos, tada mes ką turi būti suderinta su ką mes tikime ką mes
pasakyti, kaip minėta, šios stichijos:
Tiesos nėra kad jums paversti savo veidus į rytus ar į vakarus link, bet tiesos yra [–] tas, kuris tiki, kad
Dievas, paskutinę dieną, angelai, knygos ir pranašai ir suteikia turtus, nepaisant meilę ji, giminaičiai,
našlaičių, skurstantiems, keliautojas, tiems, kurie prašo [dėl pagalbos], ir atleisdamos vergais; [ir kuris]
nustato malda ir suteikia privalomi labdaros; [tie kurie] įvykdyti savo pažadą, kai jie žada; ir [tie kurie]
yra pacientas, skurdo ir vargo ir per kova.
Jie yra tie, kurie yra teisingi;
Ir tai yra tie, kurie yra teisus.
(Koranas: 2/177)
Tai yra vienintelis būdas didelės sėkmės.
Taigi, į kitą dalį rasite svarbią informaciją apie veiksmų pagrindai islamo.
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Jie tiki Dievo ir paskutinę dieną, ir jos leidėjai, kas yra teisinga ir uždrausti, kas negerai ir skubėti į
geras.
Ir jie yra tarp teisus.
(Koranas: 3/114)
Islamas nėra vien tik iš tikėjimo. Islamas taip pat reikia imtis veiksmų[91]. Reikalaujama elgesys yra
"geras"[92]. Korano, tikėjimo paprastai minima kartu su gerų darbų.
Geras yra poelgius, kurie atitinka tiesa. Pavyzdžiui, buvo pažymėta anksčiau kad vienas Dievas
atributų yra, kad jis yra "Vienas", ir vienas iš jo atributų, kad jis yra "–". Todėl jis yra visų Dievas. Ir jis
yra arčiau mums net nei mūsų tėvai, net nei mūsų geriausi draugai. Taigi, jei mes visi turime pats
Dievas ir jis yra arčiau visiems mums net nei mūsų tėvai, tada ši tiesa daro mus kaip broliai ir seserys.
Taigi, jei mes esame kaip broliai ir seserys, tada pagal veiksmų, pavyzdžiui mes turime padėti kitiems,
kai reikia. Mes turime išvengti žalos kitiems. Todėl, jei aš pašarų alkanas našlaitis, tai gerą darbą, nes
man ir tas asmuo yra pats kūrėjas, kuris yra arčiau kiekvieno iš mūsų net nei mūsų tėvai tarnautojai.
Bet per ta pačia logika, jei mes pakenkti kažkas be tik priežastis, tai yra blogas veiką. Tai yra tik
pavyzdžiai, kurie rodo, kaip mes nustatyti gerą darbą arba blogai veiką.
Nors geras veiksmas iš esmės galima nustatyti taip, Dievas nurodo Korano, daug gerų veiksmų
skirtingus išsamumo lygius. Pvz., vienos stichijos, Dievas sako:
Ir kai jus pasitiks su sveikinimo, pasveikinti su geriau sveikinimo nei jis arba grįžti tikrai Dievas
atsižvelgiama į visų dalykų.

(Koranas: 4/86)
Arba kaip matome: būti natūra link kito ir susilaikyti nuo smurto yra labai svarbus:
Ir ne vienodai gerą darbą ir bloga. Atstumti [blogis] iš [veika] kuris yra geresnis; ir tuoj po to kam tarp
jūsų ir jam yra priešiškumas taps taip, tarsi jis buvo šiltas draugas.
(Koranas: 41/34)

Ir skubėti į atleidimą nuo jūsų Viešpats ir rojus, kiek dangų ir žemę, paruošti teisieji, kurie praleidžia [–
Dievas priežastis] per lengvai ir sunkumų ir kurie sulaikyti pyktį ir dovanojimą link žmonijai; ir Dievas
myli gerai daro.
(Koranas: 3/133-134)
Geras, įskaitant penki stulpai[93] yra naudinga daugeliu būdų:
Jie atstovauja mūsų paklusimą Dievo ir mūsų servantship jam.
Jie gamina objektyvių duomenų apie tai, ar asmuo tikrai atitinka Dievo vertybes ar ne; apie tai, ar
asmuo yra tikrai gera, ar ne[94].
Jie padeda mums tobulinti kartu su Dievo vertybes: pvz., asmuo, kuris nuolat Ačiū Dievas, pagerins
dėkinga, arba asmuo, kuris suteikia labdaros pagerins dosnumą.
Jos padeda mums įveikti savo trūkumus, kurie gali būti vartojami įvairiais aspektais: asmuo, kuris gali
duoti tūkstančius dolerių kaip Dievas, gali būti neįmanoma atsisakyti valgyti tam tikram laikotarpiui
arba atvirkščiai. Asmuo gali būti suteikta galimybė atsisakyti valgyti Dievas, bet gali būti sunku
Arrogance išleisti jo kaktos dėl to, kad garbinti Dievo... Kai šie asmenys vykdo islamo reikalavimų, jie
bus pasiekti svarbių žingsnių siekiant įveikti savo trūkumus.
Geras padėti mums tobulinti mūsų meilė, Dievas taip pat, kaip per geras mes bus atliktas tam tikrų
sunkumų jį ir mes manome, kad ši meilė verčia mus paversti veiksmais.
Jie bus naudingi ir psichologinės, socialinės, ekonominės, aplinkos ir kitų matmenų. Mes suteiksime
pavyzdžių šių dalių.
Mūsų atitinka šiuos reikalavimus, taip pat padės mus pasiekti sėkmę pagal dabartinį gyvenimą[95]:
Pavyzdžiui, verslininkas, kurie rūpinasi Teisingumo, paprastai bus daugiau sėkmingai savo verslą; ir iš
viso šis elgesys bus geras daugeliui žmonių. Kaip matome, šios stichijos, Dievas, kuris yra išmintingas
ketina lengvai mums:
Dievas ketina jums lengvai ir neketina jums sunkumų.
(Koranas: 2/185)
Sėkmės atžvilgiu šiame gyvenime gali prisidėti prie sėkmingo pasirodymo reikalavimus gauti
malonumą Dievas: pavyzdžiui stiprus musulmonų žemiškų požiūriu gali duoti daugiau labdaros[96].

Tačiau didžiausias naudoti geras bus jų įnašas į gauti malonumą Dievas; ir siekti savo dobrodziejstwa
jis parengtas jo teisieji tarnai.
5.2

PENKI ISLAMO RAMSČIAI

Bendras reikalavimus Islamas yra labai išsamūs ir apima daug visuotinai patvirtintų ir reikalaujama
elgesio. Mes galime paminėti pavyzdys elgesį šiuo atžvilgiu yra natūra link tėvų, kaimynų, aplinkai;
dirbti; gyventi pagal anksčiau minėtų reikšmių, pvz., kuklumas, Teisingumo, gerumo, Teisingumo;
siekiant išvengti, kad pavydi; Norint išvengti eikvoti, turi būti švarus, pakviesti į tiesą ir gerų darbų.
Musulmonai turi atitikti visus šiuos siekiant gauti malonumą iš Dievo. Tai labai sunku musulmonų
būtų sėkmingas, jei jis neatitinka šių reikalavimų.
Kaip matome, šios stichijos, tai, kas yra naudinga žmonijai yra labai svarbus šioje srityje:
Jis siunčia iš dangaus, lietaus ir slėnių srautus pagal savo pajėgumą,
Ir torrent vykdo auga putų.
Ir iš to [rūdos] o jie šilumos ugnį, norėdamos papuošalai ir indai, tai putų, kaip ji.
Taigi Dievas pristato [pvz] tiesos ir Melo.
Putos, kaip jis dingsta, [yra] atmesiu;
Bet kaip, kuris būtų naudingas žmonėms,
Jis lieka ant žemės.
Taigi Dievas yra pavyzdžiai.
(Koranas: 13/17)
Tarp šių reikalavimų taip pat yra susijusios su islamo ir kuri turi didžiulę įtaka praktikuojančių
Musulmonų gyvenimo ir. Islamas konkretūs reikalavimai prisidėti prie didele dalimi dėl pirmiau
minėtų pagrindinių islamo reikalavimų įgyvendinimo. Kita vertus jie yra labai ypatingas dėmesys
Dievo ir tarnauja jam paklusti.
Pagrindiniai reikalavimai, konkrečiai islamas puolimu Korano ir jie yra viešai žinomi kaip penki islamo
ramsčiai. Jie parodymus-ataskaitos liudija, kad Dievas vienybę ir messengership Muhammad (Peace
be upon him)-, kasdien malda, reguliariai labdaros, pasninko ir į piligriminę kelionę. Tai yra
pabrėžiama Dievo bei kitus reikalavimus. Šios stichijos pavyzdys šioje srityje:
Iš tiesų, musulmonų vyrų ir moterų, musulmonų,
Tikėti vyrų ir manyti, kad moterys,
Paklusnus vyrų ir moterų, paklusnus,
Teisingą vyrų ir moterų, teisingi,
Pacientų vyrų ir moterų, pacientų,

Kuklus vyrų ir moterų, Kuklus,
Labdaros vyrų ir moterų, labdaros,
Badavimo vyrų ir moterų, badavimo,
Vyrai, kurie apsaugos jų private parts ir moterų, kurie tai padaryti,
Ir vyrų, kurie prisimena Dievas dažnai ir moterys, kurie
Jiems Dievas paruošė remissionem ir didelis atlygis.
(Koranas: 33/35)
Taigi šių dalių mes suteiksime kai kurias detales apie šių ramsčių funkcijas, sąlygos, metodai, naudos
ir savo santykius su kitų reikalavimų:
5.2.1 GUOLIS LIUDIJA DIEVO VIENYBĖS PAREIŠKIMAS
Jam pakyla gero žodžio,
Ir geras darbas kelia ji.
(Koranas: 35/10)
Pirmojo ramsčio Islamas yra liudijimas[97] Dievo vienybę ir servantship ir messengership, pranašas
Muhammad (Peace be upon him). Tai yra pranešimas, kad yra svarbi dalis tiesos ir gali suvienyti
žmoniją aplink vieną tiesą. Jis yra toks: "Aš lokys liudytojas, kad nėra jokio Dievo, išskyrus Allah, ir
man tenka liudytojas, kad Mahometo yra jo tarnas ir jo pasiuntinys."
Pareiškimą "Yra ne Dievas, išskyrus Allah" (LA ILAHA ILLALLAH originalus arabiškame tekste) yra tarsi
šventas knygas santrauka. Tai taip pat pirmoji sąlyga siekiant gauti malonumą iš Dievo, ir įvesti rojus.
Natūraliai žmogus būtų galima tikėtis gauti malonumą kažkas, kam jis netiki nei įvesti rojus, kuris yra
sukurtas kūrėjas, kuriam jis netiki.
Tai taip pat sąlyga yra išgelbėti nuo pragarą tiems, kurie yra gavę Dievo laišką:
Ir tie, kurie neturi wierza ir paneigti mūsų ženklai, tie bus draugų ugnies; jie laikosi ten amžinai.
(Koranas: 2/39)
Tolesnius paaiškinimus apie pareiškimą "Yra ne Dievas ne Dievas" egzistuoja iš dalies 3.1.1.
Antroji dalis parodymus daro nuorodą į paskutinę messenger Dievas, kurie susiję galutinį pranešimą
Dievas kur viskas padaryta aiški. Šis aspektas, tikėjimas yra reikalingas kažkas, kas yra žinoma apie
pranašo Mahometo (Peace be upon him). Pranašo Mahometo (Peace be upon him) yra žmogaus ir
Dievo vergais. Nesantis Dievo, nei Dievo dalis. Dievas pasirinko jį susieti savo žinutę mums. Ir jis
parodė jam kaip geras pavyzdys mums.
Jei asmuo mano, parodymus, tada tas asmuo yra laikomas musulmonų. Tai tarp Dievo ir atitinkamas
asmuo. Islame nėra jokių krikšto. Ten yra niekas, išskyrus Allah, kuris gali priimti savo pateikimo

Dievas. Kai vienas pareiškia tai liudija atvirai tada natūraliai jis taip pat laikoma musulmonų iš
musulmonų visuomenėje.
Parodymai, kaip pasirašyti sutartį tarp Dievo ir asmuo, kuris priima islamas. Šios sutarties asmuo
nusprendžia teisę rojus ir gauti malonumą savo Viešpaties prieš Dievo taisykles ir vertybes.
Tai taip pat jo Viešpats, kurias tarnautojas turėjo pripažinti. Dievo pripažinimo daro didelį skirtumą,
mąstymo ir praktiškai. Pripažįstant savo Viešpaties, tarnautojas atpažįsta save taip pat. Be tokio
pripažinimo ir nuoroda į amžinas, asmuo yra kaip niekas šios didžiulės visatos ir laiko tarpą.
Pavyzdžiui, tikriausiai niekas bus nepamirškite jam keletą šimtmečių, po to, kai jis mirė, ir net jei jis
prisiminti, tai atminimas bus negali būti jam. Ir niekas nežinojo, jam dar tik vienerius metus, kol jis
gimė.Tokiu būdu, požiūriu asmuo, kuris nepripažįsta jo kūrėjas, jis yra kaip nieko.
5.2.2 KASDIEN MALDAS
Ir nustatyti malda ir duoti [privaloma] labdaros ir kokia gera jums pateikti save jums bus rasti tai
Dievas. Iš tiesų, Allah, ką jūs, mato.
(Koranas: 2/110)
Pagal antrąjį ramstį, Islamas yra kasdien malda[98]. Yra penkis kasdien malda islame. Kiekviena iš šių
trunka apie 10 minučių ir atlikimo laikas skliausteliuose.Pavyzdžiui, tarkime, kad vidurdienio maldą
pradžios laikas yra 13.00 val. ir popietę malda pradžios laikas yra 17.00, tada vienas turi atlikti nuo
13.00 val. iki 17.00 val malda[99]. Kitaip tai laikoma kaip nuodėmė. Kasdienės maldos gali būti
atliekamos ne tik mečetėse bet visur, kuris yra švarus[100].
Kasdien malda sudaro privalomas dalių ir papildomų detalių. Papildomos dalys yra iš esmės pagal
pranašo Mahometo praktika (Peace be upon him). Šios dalys yra panašūs ir jie susideda iš vienetų,
kurį sudaro padaliniuose kaip stovėjo, linkę į apačią, išsekimas. Kasdien malda pradėti su
ketinimą[101] ir tada teiginys "Dievas yra didžiausia[102] (tai reiškia didžiausią savo galias, žinias,
padėti ir t.t.) ", ir kiekvienais pereinamojo laikotarpio paprastai tai yra tikslinami. Stovint, Korano,
vadinama "The Opening" Pirmajame skyriuje skaito, šiame skyriuje yra specialus kandžių, Dievas
mums suteikė. Šiame skyriuje yra toks:
Į[103] Dievas, ir Beneficent, kad litosciwy pavadinimas.
Pagirti[104] [ir ačiū] Dievas, Viešpats pasaulių (priklauso).
Ir labdaringas, ir gailestingas.
Kapitonas sprendimo dienos.
Tai mes garbiname ir jūs mums prašyti pagalbos.
Gidas mums dešinėje kelio
Kelias, į kurį jums suteikė džiaugtis, ne iš tų, nuo kurių yra pyktis, nei tų, kurie yra kelio.
(Koranas: 1/1-7)

Tai yra visas ryšių tarp mūsų ir Dievo, kad nors mes deklamuoti, mes klausytis ką Dievas sako vienaip,
o kiti Dievas klauso kas pasakyti kaip yra kandžių. Ir po to, kai daugiau ženklai yra skaito. Kitos dalys,
pareiškimai, padėkos, prašydama padėti, giriasi yra skaito.
Kasdien malda yra atliekama iš dalies atskirai ir iš dalies kongregacija.
Vyrai labai rekomenduojama melstis privaloma dalis, dienos malda tauta. Moterys neturi tokio
reikalavimo[105], bet jie gali pasirinkti dalyvauti modlitw padaryti kartu. Jei du ar daugiau vyrų yra
kartu, o tai laiko maldai, jie turėtų pasirinkti vieną iš jų kaip "Imam" [106]. Imam reiškia lyderis.
Svarbu, kad ir imam yra vienas iš jų, kurie geriausiai žino deklamavimas Korano ir religijos pažinimą.
Imam meldžiasi priekyje, susiduria su Kaba kaip kiti. Kiti melstis į eilutes, už jį. Kaba yra centrinė
mečetė Meka ir Saudo Arabija. Ir imam sako garsiai perėjimas žodžiai pirmą kartą ir eina į kitą dalį
maldos ir kiti sekti jį[107] harmonija.
Kϋrimo yra labai svarbi malda, atliko kartu. Vienas iš būdų tai atspindi visatos harmoniją: prisiminti,
kaip organizuotai kiekviena banga iš savo nešiojamojo kompiuterio pasiekia kitą nešiojamas iš kitos
pusės, žemės, kaip Dievas norėjo.
Vyrai ir moterys paprastai melstis atskirose vietose mečetėse[108]. Išskyrus penktadienis malda,
malda gali būti atliekama visiškai atskirai taip pat. Kai mes kandžių į kongregacija, mes manome, kad
nors mes daug, mūsų Viešpats yra vienas. Kai mes melstis atskirai, mes manome, daugiau mūsų vieno
santykį su Dievo.
Kasdien malda yra naudinga daugeliu atžvilgių:
•

Dėka kasdien malda mes prisimename Dievas, kaip jis pabrėžė šios stichijos:

Tiesą sakant, aš esu Dievas. Yra ne dievybės, išskyrus mane taip garbinti man ir nustatyti malda už
mano atminimas.
(Koranas: 20/14)
Islame yra svarbu turėti stiprią sąmonės apie sugrαώimas arti Dievo. Taigi Dievo atminimas yra labai
svarbus. Nepakanka prisiminti Dievo vieną kartą per dieną arba kartą per savaitę arba kartą per
mėnesį. Skirti laiko tik Dievo penkis kartus per dieną padeda mums tobulinti sugrαώimas arti mūsų
jausmų ir meilės Dievas. Ir kaip Dievas nėra atstovaujama ar įsivaizduoti, kaip žmogus ar kaip
norminis arba kitas objektas, ir jis neapsiriboja su vietos ar laiko, maldomis musulmonų neturi jokių
jausmų atstumas tarp jo ir Dievo. Šie faktai leidžia jausmus sugrαώimas arti kaip matome šios
stichijos:
Ir mes jau sukūrė žmogų ir žinote, kas savo sielą šnabžda jam, ir mes esame arčiau nei [jo] jungo
venos.
(Koranas: 50/16)
Dievas atminimo pasikeičia iš esmės, geriau kaip mes žiūrime į gyvenimą, į pasaulį. Jis suteikia mums
teigiamą. Mes tai paaiškinti iš pavyzdyje: pirmiausia Tarkime, kad tu nusipirkai plunksną, ir antra,
tarkime, kad identiški parkeris buvo suteikta jums kaip dovana ką nors, kas yra labai ypatinga.
Tikriausiai parkeris antrojoje situacijoje leidžia daug laimingesni nors pirmasis parkeris taip pat turi

pačios fizinės funkcijos. Nes švirkštai antruoju atveju yra ne tik rašikliu, bet dėmesį atstovas, meile ir
gera bus, kad ypatingas asmuo link jūsų.
Kaip tai, kai mes mūsų kasdien malda, ir prisiminti Dievo dažnai, viskas tampa, labiau prasminga,
vertinga ir gražus. Pavyzdžiui, mūsų akis, kad mums pamatyti, bet taip pat ir dar svarbiau, jie rodo
dėmesį ir Dievas, ir visagale, mūsų kūrėjo mums malonės. Dėl tos pačios priežasties, jei mes
prisimename Dievas dažnai, saulė, mėnulis, oro, vandens, mūsų šeimos, draugai... tapti labiau
prasmingas ir gražus. Dar kartą, nes tai atminimas, mes suvokiame ir prisiminti, kad jie sudaro
visumos harmoniją ir solidarumo vieną vienovę, išminties ir kontroliuojant; ir todėl jų grožį dar labiau
sustiprintas mums. Be to, dėka ši atmintis ir Dievo meilės mes nuolat naudojasi mūsų meilės jausmus,
ir tai padės mums labiau teigiamai žiūri į viską. Be to, mes galime būti vilčių šių grožį iki pagalbos
tęstinumas ir visagale ir amžinojo Dievo galia.
•
Kasdien malda yra priminimus apie Dievo vertybes. Dėka kasdien malda mums tobulinti
save tapti geriau asmeniui: žinant, kad vienas stebimas jo kūrėjas, kuris yra Beneficent ir litosciwy,
padės geriau ir geriau, ir susilaikyti nuo blogi poelgiai. Matome, kad nuoroda į šį faktą šios stichijos:
Iš tiesų, malda draudžia amoralumas ir pažeidimo,
ir Dievo atminimas yra didesnis.
(Koranas: 29/45)
•
Kasdien malda mes dėkojame Dievas, ir tobulinti save, tampa dėkingi, o ne nedėkingas. Tai
yra svarbios vertybės, pabrėžė Korano:
Dargi! bet tarnauti Dievo ramybėje ir būti su dėkinga.
(Koranas: 39/66)

Būkite atsargūs, (jūsų pareiga) Dievas tada, kad jums gali dėkoti.
(Koranas: 3/123)

Ir būti dėkingi man; ir nebūti jums nedėkingas į mane.
(Koranas: 2/152)
•
Kasdien malda mes įdėti mūsų kaktą ant žemės. Islamo viena iš didžiausių nuodėmių yra
arogancija. Mes turime būti kuklus link Dievo ir link jo tarnai. Kai mes pokωonu ir mes wybijaja
kasdien malda, mes valstybės, yra didesnis nei JAV; energija Mes pareikšti, kad mes esame ne visų
pirma; Mes pareikšti, kad esame lygūs su kitais objektu mūsų Viešpaties visų pirma. Tokiu būdu, mes
stengiamės tobulėti tapti kuklus kaip pabrėžė šiuos:
Ir kreiptis pagalbos per kantrybę ir maldą.
Ir tai yra sunku, išskyrus tuos kuklus.

(Koranas: 2/45)
•
Kaip minėta taip pat aukščiau stichijos, kasdien malda mes prašyti pagalbos iš Dievo.
Prašydama padėti Dievo yra esminis reikalavimas islamo, kaip paaiškinta šios knygos dalis.
•
Kasdien malda, tarnautojas gauna arčiausiai jo kūrėjas. Tai nuolat susitikimo vergais, kurie
mėgsta jo kūrėjas jo Creator, kurie myli savo vergais.
Islame, mes melstis Dievo su mūsų egzistavimo. Kasdien malda, mes girdi ne tik mūsų protas, bet taip
pat su mūsų dvasią ir kūną, su visais mūsų raumenys, ląsteles. Mes esame, mes pokωonu, mes
wybijaja ir mes sėdėti su sąmonės, kad pagal jo buvimas. Mes prašome jo pagalbos, mes deklamuoti
Korano. Mes prisimename jo malonės, į mus, mes manome, jo sugrαώimas arti.
•

Dėka kasdien malda, žmonės susipažįsta, ir jie žino apie kitų laimingas ar blogas pokyčius.

•
Kasdien malda prisideda prie mūsų sveikatai, taip pat. Tas, kuris meldžiasi plauna savo
rankas, veido, rankų ir kojų iki modlitw. Tai yra naudinga ir higienos.Judesiai maldos forma tobula
periodiškai pratimai ir taip pat yra naudinga sveikatai.
•
Kasdien malda padeda mums pagerinti kantrybės, užuojautą žmonėms, laiko suvokimą ir
drausmės.
Kasdien malda yra naudinga daugeliu kitų būdų. Bet svarbiausia kasdien malda pasekmė yra jausmas
ir žinių apie tai, kad visi kūrėjas yra su mumis, kur mes esame.
5.2.3 REGULIARIAI LABDAROS
O jūs, kurie tikėjo, praleisti nuo tos, kuri mes teikiame jums prieš ateina per dieną, kurio yra neteikia
ir ne draugystė, ne užtarimo.
Ir jie grzesznicy disbelievers.
(Koranas: 2/254)
Geradarystės, dosnumą ir mercifulness yra svarbi Dievo vertybes. Todėl Dievas siūlo mums būti
turtinga, maloningas ir gailestingas. Ir pranašo Mahometo (Peace be upon him) kurie davė beveik tai,
ką jis turėjo, socialiai remtiniems asmenims ir kaip Dievas buvo puikus pavyzdys šioje srityje.
Rūpintis kitais ir visuomenė, yra labai svarbu, islamo, kaip viskas yra, kuriant ir sługa Dievo.
Kaip pabrėžė šios stichijos, gerai su žmonėmis yra vertingas ir dirbti ji gamins nuolatinių ir teigiamų
pasekmių:
Iš tiesų, į dangų ir žemę, ir naktį ir dieną, ir [didelis] laivai, kurie plaukioja su ta, kuri naudinga žmonės,
ir ką Dievas turi zeslal iš dangaus, iš lietaus jūra šaltųjų sukūrimas, suteikiant gyvenimą tokiu būdu į
žemę po jos Głusza bendrąjį ir paskleisti joje kiekvieną [rūšies] juda padaras, ir [jo] vadovavimas vėjai
ir debesys, kontroliuojama tarp dangaus ir žemės ženklai, žmonės, kurie naudoja priežastis.
(Koranas: 2/164)

Atitinkamai, trečiasis ramstis Islamas yra reguliariai labdaros. Islamas, Meldžiame Dievo su mūsų
egzistavimo. Reguliariai labdaros yra padaryta su mūsų turtas malda. Mes suteikiame Dievo
pirmenybė turi būti didesnis nei duodame pinigų prioritetas.
Kiekvienas musulmonas turi duoti savo kvalifikacijos turtus fortieth vienos po pagrindinio reikia
socialiai remtiniems asmenims. Tai vėl susiję su Dievo vienybės, kuri vienija visus jo kūrinys, jei jie yra
broliai ir seserys. Tai ir to požiūris rūpintis kitais grindžiami labdaros. Be privalomų labdara, mes taip
pat rekomenduojamas duoti daugiau, jei mes turime priemones.
Kita vertus, Dievas sako:
Jums bus ne pasiekti gerą (atlygį) tol, kol jūs išleidžiate [Dievas] kaip nuo tos, kuri jums patinka.
(Koranas: 3/92)
Todėl jei mes galvojame tik apie save, mes negalime būti gerą.
Taip pat islamo balansas yra svarbus. Kaip sakė Korano:
Ir į dangų, jis buvo pakylėta; ir jis sukūrė pusiausvyrą,
Kad ne peržengtų per pusiausvyrą.
(Koranas: 55/7-8)
Taigi mes turime link balansas per savo sielos, kad visuomenėje ir tarp mūsų ir Dievo.
Jei mes visada sako "pas mane, mane" negalime pasiekti šią pusiausvyrą, mes negali pasiekti laimės.
Bet jei mes suteikiame Dievas be jo tikėtis jokios žemiškų grįžti, mes požiūris pusiausvyra per mūsų
sielas, kad visuomenėje ir tarp mūsų ir Dievo.
Nes tokiu būdu, mes bus galima pasakyti tik "pas mane, mane"; taip pat "į mane ir iš manęs tiems,
kurie, bet reikia". Taigi, tai padės pusiausvyra tarp mūsų. Vėl elgiasi tokiu būdu padės kontroliuoti
mūsų godumas ir turtai. Ir tokiu būdu, mes galėtume geriau įsijausti į visuomenę.
Visuomenės, per privalomą labdaros, tie, kurie sugeba bus davė tiems, kuriems reikia. Tokiu būdu
atotrūkį tarp turtingųjų ir neturtingųjų, sumažės ir bus pasistūmėjo link balanso visuomenėje. Šie
ženklai yra atitinkamų šiuo atžvilgiu:
Ir tos, kurių turtas yra žinoma tiesa
Pareiškėjo ir, nepasiturintiems
(Koranas: 70/24-25)

Ir jų savybės yra teise [reikia] ieškovas ir kad nepasiturintiems.
(Koranas: 51/19)

Ankstesnis eilėmis atspindi visuomenės, kuris yra toks didelis, kad tai yra labai sunku ar net
neįmanoma pasiekti žmogaus sukeltų ideologijos ar sistemų lygį. Tai yra todėl, kad turtingųjų ir
neturtingųjų laiko save iš žmogaus perspektyvos kaip skirtingos šalys ir jie negali būti nešališkas. Net
jei turtingas pripažįstama, kad prasta turi tam tikrų teisių, jo turtas, tai bus matyti tikriausiai kaip
naudai turtingųjų neturtingiesiems. Jei prastas kovoja gauti teisę iš turtingųjų turto, tai sukels
konfliktus. Bet Dievas yra galutinis savininkas ir kurie suteikia kai kurie ir kurie neduoda kai turtas ir jo
priemonės. Ir jis suteikia ir rekomenduoja sukurti taikos ir pusiausvyros žmonėmis. Taigi tik jo
nešališkai deklaraciją ir pripažinti teisę vargšų ir turtingųjų turto gali būti galioja ir įtikinami. Taigi su
bendradarbiavimo ir laikymasis Dievo, prasta nebus jaustis prastesnės turtingas ir turtingųjų
nesijaustų arogantiškas, kai turtas yra bendra. Tik per tai subalansuota supratimą ir atitinkamas
procedūras, mes galime sumažinti konfliktų ir skausmai milijonų[109] tarp žmonijos.
Balansas yra taip pat svarbus dėl mūsų santykį su Dievo. Dievas suteikia mums savo džiaugtis
kiekvieną sekundę milijardus. Už visus šiuos šalininkas, ir parodyti mūsų dėkingi mes taip pat turėtų
jaučia poreikį ką nors duoti jam. Bet jis yra turtingas ir jis neturi nieko. Todėl mes galime suteikti savo
paslaugas parodyti mūsų dėkingi.Ir ką mes suteikiame savo keliu, niekada lygus jo šalininkas. Nors
mes negalime visiškai mokėti už tai, ką jis mums suteikia ir pasiekti pusiausvyrą tokiu būdu, suteikiant
savo kelią, bet mes gali mums bus parodė jam padėką. Ir iš jo malonės jis gali priimti, ką duodame.
Taigi, suteikiant licenciją, mes gali būti harmonijoje su kai kurių Dievo vertybes. Be to, tokiu būdu mes
bus pasistūmėjo link pusiausvyrą ir taiką per save, visuomenėje ir santykius tarp mūsų ir Dievo. Dar
kartą, tokiu būdu mes turėsime daugiau kontroliuoti mūsų trumpą laiką norus ir trūkumų dėl pinigų
ar turto. Be to, tokiu būdu mes gali išbandyti save pamatyti, kas esame iš tikrųjų.
5.2.4 PASNINKAS
Ramadano mėnesį yra, kai buvo kilusi Korano, orientavimo vyrų ir aiškių įrodymų gaires ir skirtumas;
Taigi kas iš jūsų yra mėnesio, jis turi greitai
Ir kas yra blogai ar į kelionę greitai panašių keletą dienų vėliau.
Dievas trokšta palengvinti jums, ir jis nenori jums sunku,
Ir (jis nori) kad reikia pildyti skaičių , ir kad reikia išaukštinti Dievo didybę, jo turintys vadovaujasi jums,
ir kad jums gali suteikti ačiū.
(Koranas: 2/185)
Ketvirtoji ramstis yra pasninkas. Musulmonai turi greitai per Ramadanas, kuri taip pat vadinama
mėnesį dalintis mėnesį[110]. Tai per mėnesį pagal Mėnulio kalendorių.
Pagal islamą, badavimo sudaro ne valgyti, nei gerti, nei turintys lytinių santykių per dieną ir daugiau
daryti gerų darbų ir yra labai atsargūs, susilaikyti nuo blogo elgesio.
Kai kurių svarbių rezultatų pasninkas yra tokie:
Pirma, nevalgius, mes suteikiame pirmiausia Dievas ir mes pagerinti ir valstybės mūsų meilę ir
pagarbą Dievo. Tokiu būdu, mes stengiamės gauti malonumą iš Dievo. Pasninkas yra labai svarbus,
nes jis tiesiogiai ir konkrečiai susijęs su save. Pvz. kai vienas duoda labdarai, jo gyvenimo lygį gali lieka

tas pats; Tačiau kai jis fasts, jis mano pats save ką jis daro Dievas. Kai mes greitai, mes ne valgyti net ir
tuo atveju, jei mes turime pietūs, net ir tuo atveju, jei esame alkani, tik todėl, kad Dievas norėjo
mums greitai ir pasiekti savo malonumui. Tikra meilė reikalauja meilužis turi būti pasirengęs išklausyti
vieną jis myli sunkumų. Nevalgius, mes duoti ką nors iš mūsų Dievas ir mes manome, kad nieko nėra
svarbiau kaip Dievas.
Antra, nevalgius, mes dalintis ir jaustis skurstančių žmonių jausmus. Yra šimtai milijonų žmonių
žemėje, kurie negali valgyti ar gerti, kaip reikalaujama pagal sanitarines normas. Jei mes žinome juos,
tai gerai, bet mes taip pat turime dalintis savo jausmus, kad mes galime gauti į greičiau veiksmų
siekiant nustatyti mažiau nelygybė pasaulyje. Dievas turi įgaliojimus ir rekomendavo mums sukurti
taikos ir lygybės, ir jis davė mums galimybę bendradarbiauti su juo šiuo klausimu, kaip minėta, šie
ženklai:
Ir [paminėti, O Muhammad], kai jūsų Viešpats sako, kad angelai, "iš tiesų, bus padaryti žemėje yra
vicekaraliumi[111].”
(Koranas: 2/30)

Ir Dievas yra skatino kai kurie iš jūsų daugiau nei kiti nuostata. Bet tie, kurie buvo dobrodziejstwami
ne ranka virš jų teikimą tiems, kam rankas teisę turėti, kad jie būtų lygus juos ten. Tada tai jie atmeta
Dievo malonės?
(Koranas: 16/71)
Trečia, nevalgius mes geriau suprasti kaip tik mes su malonumu Dievas šalininkas. Kai mes galime
valgyti, ką nori ir kada mes geriame, ką norime, maisto ir vandens tapo labai įprasta mums ir mes
negali įvertinti jų svarbą. Bet kai mes valgyti ir gerti vakare Ramadanas, po daytimes, kai mes valgyti
nei gerti nieko, tą patį maistą ir to paties vandens skonio daug geriau nei kitu metu. Taip pat
dienomis, kada mes greitai, mes jaučiame, kaip mes niekada jaučiamas kitus kartus, jei mes negalėjo
valgyti ar gerti per keletą dienų, mes turime sveikatos problemų, arba gal mes mirti. Nevalgius mes
patiriame kaip didelės nuostatų ir šalininkas, Dievas yra.
Panašiai, matome, girdime, mes kvėpuojame, bet mes paprastai nesijaučia tinkamai kaip svarbu tai, ir
mes ne vertiname tų džiaugtis mūsų Viešpaties pakankamai.Tačiau, jei mes ne galima kvėpuoti kelias
minutes, mes suteikiame visas mūsų turtas, kvėpuoti. Kad nevalgius, mes galime padaryti tokia
analogija ir mes gali suprasti ir mes galime jaustis kaip tik mes su malonumu džiaugtis Dievo, ir kaip
sunku, mes turime pamėginti jam padėkoti.
Ir visas šias mintis ir jausmus giria ir ačiū už Dievo konkrečių papildomų maldomis mėnesio
Ramadano; Taigi musulmonų, dėl Dievo meilės ir gerumo jausmus pasiekti jų aukščiausiu lygiu
Ramadanas.
Ramadanas, žmonės paprastai vakarieniauti kartu su draugai, kaimynai, giminaičiai. Ramadano
pabaigos, yra šventė malda atliekama kongregacija ir žmonių aplankyti tarpusavyje šventės dienomis.
Blogas yra paprastai skiriamas labdaros Ramadanas. Taigi, dėkingumo jausmus dauginami tokiu būdu.
Todėl nevalgius gamina daug didžiulis asmeninio ir socialinio teigiamas pasekmes taip pat.

Be to, kai mes greitai, mūsų organizmas priima a break laikotarpiui, kuris yra naudingas sveikatai.
5.2.5 PILIGRIMYSTĖ
Ir [paminėti, O Muhammad],
Kada mes skirtose Abraham House, svetainės
[sako],
Negalima susieti viską su manimi
Ir valyti mano namai tiems, kurie vaikščioti aplink jį
Ir tie, kurie stovi [modlitwie]
Ir tie, kurie lankas ir wybijaja
Ir skelbia, kad žmonės į šventąsias vietas;
Jie ateis pas tave, pėdos ir kiekvieną liesos kupranugaris;
Jie ateis iš kas tolima praeiti
Kad jie gali liudytojas naudinga patys už save
Ir paminėti Dievo vardas žinomas dienomis galvijai, kuriems jis suteikė jiems.
Taigi valgyti juos ir pašarų neturtingųjų ir apgailėtinus.
(Koranas: 22 / 26-28)
Islamo penktą ramstis – katalikų piligriminę kelionę vadinamą. Musulmonų, kurie turi turi atlikti
piligriminę kelionę, vadinamą bent kartą savo gyvenime. Į piligriminę kelionę sudaro vizito į Meka ir
Saudo Arabija ir modlitw Šventosios mečetės[112] tai ir tam tikrose vietose, jo apylinkėse.
Meka, yra priminimo pažymas, kad priminti mums apie stiprus santykiai tarp Dievo ir kai kurių jo
tarnai. Šie ryšiai atminimas yra labai naudinga pagerinti mūsų sąmonės apie Dievo.
Daugelis priminimus ten mums primena pranašo Abraham (Peace be upon him) ir jo šeimai.
Pranašas Abraham (Peace be upon him) gyveno tūkstančius metų senumo. Jis buvo įpareigotos
pripažinti Dievo daugiausia pagonių šalies vienybę. Ir jis padarė savo pareigą, todėl jo šalies valdovai
nusprendė nužudyti jį mesti jį į didžiulį ugnies ir į jį nubausti ir duoti pamoką, galimo savo pasekλjψ.
Abraomas (Peace be upon him) nepakeitė savo kelią, jis ne derėtis su Dievas nieko, nei su tais, kurie
norėjo nužudyti jį, ir jis pasitiki Dievo. Valdovai įkūrė katapulta, jie sudegino didžiulis gaisras ir jie retai
jį į jį. Iš Dievo malonės, ugnies kreipėsi į baseiną. Ir pranašas Abraomo (Peace be upon him) buvo
įrašytas. Šis labai timpa ir šis labai baseinas yra Şanlıurfa/Turkiyeir atidaryti aplankyti.
Vėliau jis atėjo su savo žmona ir jo nedaug sūnų į Meką, kur niekas gyveno tuo metu. Nebuvo jokių
vandens šaltinis. Jie ten ir jam teko palikti juos ten. Jis supplicated Dievo, kad jis būtų apsaugoti savo
šeimos. Ir jo žmona pateikti Dievas ir ji liko ten su vaiku. Abraomas (Peace be upon him) kairėje ir ji

buvo tik su vaiku. Jie visi visiškai patikimas – Dievas. O ji gyveno čia ir ten sužinoti šiek tiek vandens.
Tada kai ji atėjo – vaikas, ji pamatė, kad nuo smėlio – jos sūnus Izmaelis (Peace be upon him)
pasirodė šiek tiek vandens. Vanduo buvo atlygis už jų pasitikėjimą Dievo ir atsakas į jų supplications;
ir vanduo buvo įteiktas šiandien gausa milijonai piligrimų.Piligrimai duoti vandens, taip pat jų
gimtosiose šalyse.
Vėliau, Abraomas (Peace be upon him) kurie grįžo į Meką įkūrė Kaba, Šventosios mečetės Meka, su
sūnumi Izmaelis (Peace be upon him). Kad mečetės yra pagrindinė vieta, skirta islamą. Kas
musulmonų pasaulyje vykdydami kasdien malda susiduria ši mečetė; viena iš priežasčių tai centrinė
vieta yra palengvinti modlitw kϋrimo. Dievas yra ne tik vietos ar vietos, kaip paaiškinta toliau stichijos
metafora:
Ir Dievas priklauso Rytų ir Vakarų. Taigi kur [gali] savo ruožtu, yra Dievo veidą. Iš tiesų, Allah yra visa
apimanti ir žinant.
(Koranas: 2/115)
Meka yra daug kitų priminimų, kad priminti mums apie Abraomo pasitikėjimo (Peace be upon him) ir
jo šeimos Dievas, ir jo meilę ir dobrodziejstwa jiems. Mes matome juos pavyzdžiu, grynas ir nuoširdūs
santykiai tarp Dievo ir jo tarnai. Nes nebuvo niekas kam Abraomas (Peace be upon him) ir jo šeimos
būtų parodyti ar parodyti ką nors; ir nebuvo niekas, išskyrus Allah iš kurių jie gali paprašyti pagalbos.
Ir tūkstančius metų, Mecca tapo apgyvendintos. Tačiau šie žmonės paprastai buvo polytheists. Ir
tokioje aplinkoje pranašo Mahometo (Peace be upon him) atėjo į gyvenimą ad 571[113]. Ir jam ir jo
draugai mes matome, pavyzdžiui, stiprus ryšys tarp Dievo ir jo tarnai, daugeliu aspektų. Į kiekvieną
vietą, mes aplankyti per piligrimystė yra dalykų, kuriuos reikia prisiminti šiuo atžvilgiu.
Pranašo Mahometo (Peace be upon him) gimė aplinkoje per sunkiomis sąlygomis. Jis prarado savo
tėvo, dar prieš, kad jis gimė, ir jis prarado savo motinos, kai jam buvo 6 metai. Jis nėjo į jokios
mokyklos; jis nežinojo, nei rašyti nei skaityti. Bet jis buvo labai aukštą moralę asmuo. Dar prieš
messengership buvo, jis buvo pavadintas kaip patikimas.
Per keturiasdešimt metų, jis gavo pirmojo ženklai Dievas per Apreiškimo angelas Gabrielius (Peace be
upon him), urvas ant kalno. Šokiruojantis poveikio pirmasis atvirai išvyko namo drebulys ir jausmas
labai šalta. Jis sakė, kad jo žmona "manęs, manęs!" ir jo žmona jam. Jis sako, kad jo žmona, kad jis
bijo. Ji atsakė: "Dievas bus niekada gėda jums. Išlaikyti gerus santykius su savo Kith ir giminės; jums
tenka pareiga silpnas; galite padėti vargšams ir skurstantiems; Jus pramogauti sveθius ir ištverti
sunkumus Teisingumo kelyje".
Kai Apreiškimo pirmosios poveikio buvo daugiau, jis pasakė, kad jos kas nutiko. Ir jo žmona paėmė jį į
krikščionių nusimanantis žmogus. Jis jam pasakė, kas atsitiko. Krikščionių asmuo sako, kad tai buvo
pati Dvasia, kuri atėjo į Mozė (Peace be upon him), ir jis norėtų gyventi iki to laiko, kai jo žmonės
galėtų pasirodyti jam iš.Pranašo Mahometo (Peace be upon him) paklausė, ar jo žmonės galėtų
pasirodyti jam iš. Jis sakė, taip ir kad visiems, kurie atėjo su kažką panašaus į tai, ką jis duoda buvo
elgiamasi su priešiškumu; ir kad jei jis būtų gyvas iki šios dienos, tada jis būtų tvirtai jį remti.
Iš tiesų tai buvo didžiulė užduotis. Įsivaizduokite 1400 metų senumo, viduryje dykumos, žmonės
garbina stabus, kai nėra veiksmingos teisės, nėra patikimas teisėsaugos. Ir pareikšti ir bandyti platinti

žinutę, kuri visiškai prieštarauja įsitikinimus, elgesį, ekonominę tvarką ir jūsų Bendrijos politika. Tai
yra beveik lygus savižudybę.Tačiau Dievas sakiau jam, kad jis būtų apsaugoti jį nuo žmonijos. Ir iš
tiesų, mes matome, kad nors pranašo Mahometo (Peace be upon him) buvo dėl muito silpniausia ir
pats sudėtingiausias etapas islamo, jis mirė natūralia mirtimi. Bet pvz., kai šie lyderiai po pranašo
Mahometo (Peace be upon him) buvo nužudyti.
Ženklai jis buvo reikalaujama paskelbti Dievas žmonijai vienybę.
Su disbelievers daug nerūpėjo pradžioje. Bet ženklai buvo labai stiprus, jie buvo nurodydama, kad
dievai, kad jo žmonės garbino nebuvo galima matyti, girdėti, kurti, daryti gera ar bloga. Tačiau
politika, taisykles, ekonomika, tuo metu buvo visi pagal religija.
Tada, Mecca vadovai pradėjo ieškoti būdų jį sustabdyti. Jie pasiūlė jam pinigų, jie pasiūlė jam žmona jį
su gražiausių moterų, kad laiko ir jie pasiūlė jam vadovą už keitimą arba sustabdyti Apreiškimo
deklaracija. Tačiau pranašo Mahometo (Peace be upon him) sakė, kad jis negali pakeisti arba
sustabdyti laiško pristatymą, kaip jis manė, kad tai buvo iš Dievo.
Po to, ir savo bendruomenės ir kiti disbelievers pradėjo naudoti jėga sustabdyti pranašo Mahometo
(Peace be upon him) ir jo draugai. Jie kankinami, jie boikotavo, jie įžeidė, jie žuvo, ir jie padarė viską,
ką galėjo sustabdyti islamas.
Tam tikrame etape Dievas leido musulmonų emigruoti iš Meka, Medina, kuri yra miestas beveik 500
km nuo Meka. Dauguma musulmonų emigravo, ir po to, įsitikinkite, kad jie turėjo emigravo saugiai
pranašo Mahometo (Peace be upon him) taip pat emigravo su vienu iš savo draugų. Įsivaizduokite,
kad jie abu keliavo per dykumą 1400 metų, už juos žmonės labai nori žudyti juos. Didelis atlygis buvo
siūlomos kas duotų jam miręs arba gyvas. Bet kiekvieną kartą, kai jie buvo apie jį nužudyti, jis įrašytas
stebuklu, pagal Dievo garantija.
Medina taip pat tikintieji buvo užpulti ir disbelievers daug kartų. Tačiau islamas augo ten greitis. Tarp
tų, kurie priėmė islamą, buvo daug žydų ir krikščionių, kurie tikimasi, svarbu messenger ateiti iš to
regiono ir kurie pamačiau jo messengership požymiai, kaip matyti iš pranašo Mahometo (Peace be
upon him) ir daug stebuklų.Keletą metų vėliau, musulmonų mažuma disbelievers Meka, ir
musulmonai užkariavo Meka pranašo Mahometo vadovybės (Peace be upon him), nesusidurdami
jokio pasipriešinimo, kaip ten buvo didelis skirtumas tarp jų įgaliojimus. Ir pranašo Mahometo (Peace
be upon him) atleido disbelievers, kuris kankinamas, įžeistas, bandė nužudyti jam ir jo draugai, ir
kurie užpuolimo savo savybių.
Islamas plisti greitai ir pranašo Mahometo (Peace be upon him) ir jo draugai buvo didelis pavadinimą
istorijoje ir šiuo metu. Jie patikimi, Dievas, ir jie gavo didžiausią sėkmę, kaip tai padarė Abraomas
(Peace be upon him).
Todėl pielgrzymka, mes matome, priminimus apie visus tuos taip pat.
Vienas iš įdomiausių dalykų apie piligrimystė yra Arafat buvimui. Beveik už 25 km nuo Meka yra
vadinamas Arafat vieta. Tai atviros erdvės, be jokių pastatų dykuma. Toje vietoje yra manoma, kad
bus ta vieta, kai Adomas ir Ieva (taikos būti jiems) susitiko pirmą kartą šioje žemėje. Dabar kiekvienais
metais, dėl tam tikrų dienų 4 ar 5 milijonai žmonių ateiti kartu toje vietoje; juoda, balta, prastas,
turtingas, senas, jaunas...; visų rūšių žmonių.

Pagalvokite apie tai, didžiojo-Didysis-grand... pats pirmas vyras ir moteris, posėdis, kur susitiko su
savo pirmųjų tėvų vaikai. Ir tai sunku ten atskirti turtingųjų neturtingiesiems; šeimininkas iš
darbuotojo... Kiekvienas žmogus nešioja balti rankšluosčiai, kiekviena moteris vilki paprastus
drabužius, visi lieka paprasta palapinėse.Nėra nieko net arti šio įvykio šiame pasaulyje kaip,
pavyzdžiui, žmogaus broliai ir seserija.
Dažniausiai lankoma palieka nepamirštamą ir nesuderinta įspūdžių ir jausmų piligrimai visą likusį savo
gyvenimą. Pagal mano patirtis niekur kitur gali jaustis žmogaus broliai ir seserija kaip piligrimų.
Todėl pirmiau, mes apibendrinti penki islamo ramsčiai: parodymus, kasdien malda, reguliariai
labdaros, pasninko, į piligriminę kelionę.
6

TAI SĖKMĖS LINK

Asmuo, kuris yra atsargūs ir dėkinga atrodys šaltinio šalininkas, atsižvelgiant mus ir jų pagristumo
milijardus[114]. Tada jis bus rasti žmonių, kurie pakviesti kūrėjas ir jo malonės, t. y. pasiuntiniai,
Dievo kaip Abraomas, Mozė, Jėzus Kristus, Muhammad... (Taikos bus su jais). Ir jis bus klausytis savo
pranešimų. Šios stichijos yra atitinkami pareiškimai tikinčiųjų, kai:
"Mūsų Viešpatie, iš tikrųjų mes girdėjome skambinančiojo telefono į tikėjimą, [sako],
"Tiki savo Viešpaties", ir mes tikime.
Mūsų Viešpaties, taip atleisk mums mūsų nuodėmes ir pašalinti iš mūsų mūsų paklydimus ir sukelti
mums mirti su teisus."
(Koranas: 3/193)
Ir tada jis bus "pasirinkimas" sekti pasiuntiniai, ar ne. Tokiu būdu jis gali įvesti islamo kelias ir tikėti
tiesa pagrindai. Vadinasi, su Dievo, jis turės daryti gerų darbų, kad jis gali patobulinti duotus
nurodymus toliau dėl reikšmės, kurių reikia Dievo. Daugiau jis pagerina šių vertybių, tuo labiau jis
jaučiasi Dievas sugrαώimas arti, daugiau Dievas bus malonu su juo; ir Dievas padės jam malonu su jo
šalininkas, jis paruoštas jo teisieji tarnai. Taigi, jis pasiekia tikrą ir nuolatinį pasitenkinimą šiame
pasaulyje ir toliau.
Taigi, siekiant pereiti prie šio tikslo siekimo, reikia rūpintis šių verčių, tiki jo Viešpats ir tiesa, ir gerų
darbų. Visi tie laikomi pagal sąvokos "tarnauti Dievo" minimi šie ženklai:
Jūs (vien tik), mes tarnauti; Jums (vien tik), mes kreiptis pagalbos.
(Koranas: 1/5)

Ir nebuvo, kurti džinas ir žmonijos išskyrus tarnauti man.
(Koranas: 51/56)
Ir dėl šios vienas gali pasiekti Dievo meilės kaip nurodyta šios stichijos:
Tie, kurie tiki ir padaryti gerų darbų,

Juos į Beneficent neabejotinai atneš apie meilę.
(Koranas: 19/96)
Ir tai pasiekti, reikia sveika logika, reikšminis simbolis, Dievas, atkaklumas praleisti būtinas pastangas
padėti mūsų fakultetuose, kaip matote ir girdi, akivaizdūs faktai, kad mes stebime, mūsų kūrėjas ir
mūsų grynas pradinio kodai pranešimus. Tai bus paaiškinta toliau. Be šių tam tikru mastu vienas
negali būti sėkmingi. Mes turime juos pažinti, kad galėtų nustatyti, ar mes naudos iš jų veiksmingai.
Tai viena iš priežasčių, kodėl Dievas daro nuorodą į šiuos daug eilėmis Korano.
6.1

LOGIKA

(O Muhammad), sako,
"Tai yra mano būdas. Aš ir mano pasekėjų pakviesti Dievas su tinkamai suprasti.
Dievas yra daugelis chwaly.
"Ir aš nesu iš tų, kurie susieti kitiems su juo."
(Koranas: 12/108)
Stiprus logika bus Dievas. Vis dėlto logika yra veikiamas tam tikras kvalifikacijas. Stiprus logika turi
būti laisvi nuo prietarų, reikia gerai išmano, garso pobūdis, pastangų motyvai, atidžiai stebėti ir
rūpintis apie tiesą. Toliau pateikiami pavyzdžiai iš Korano, kur Dievas daro nuorodą į kai kuriuos iš šių
elementų:
[Tai] iš Beneficent, kad litosciwy apreiškimas.
Arabų Korano žmonėms, kurie žino, kurio ženklai buvo išsamiai, knyga
Kaip donoras gera žinia ir warner; Tačiau dauguma jų nusigręžti, todėl jie negali išgirsti.
Ir jie sako, "mūsų širdyse per dangų nuo to į kurią jūs kviečia mus, ir mūsų ausys yra kurtumas, ir tarp
mūsų ir jūsų yra skaidinys, todėl darbą; iš tiesų, mes dirbame."
(Koranas: 41/2-5)

Arogantiškas lyderiai iš savo tautos paprašė užguitas tarp jų, kurie tiki: "Ar tikrai manote, kad Saleh
yra Messenger iš savo Viešpaties?" Jie atsakė: "Mes iš tiesų tikime, su kuria jis buvo išsiųstas
apreiškimas".
Tie, kurie buvo arogantiški sakė: "Tikrai esame disbelievers – tai, kas jūsų nuomone."
(Koranas: 7/75-76)

Ar jis [ne geriausias], kurie reaguoja į beviltiška, kai jis ragina jį ir pašalina blogis ir leidžia žemės
paveldėtojų? Ar yra su Dievo dievybė? Mažai jie atspindi!

(Koranas: 27/62)
Visose kitose vietose, šią knygą, mes paaiškinti, kaip ir pavyzdžiai argumentus pagal Korano.
6.2

GARSO SAVYBIŲ

Dieną kada bus ne naudos [visiems] turto ar vaikams,
Išskyrus jam, kuris ateina į Dievo su grynos širdies,
(Koranas: 26/88-89)

Ir iš tiesų, (O Muhammad) esate puikus moralės.
(Koranas: 68/4)

Ten tikrai buvo jums Dievo Messenger puikus modelis tiems, kurių viltis yra Dievas ir paskutinę dieną
ir kurie dažnai prisimena Dievas.
(Koranas: Tempļa)
Kiekvienas asmuo bus pasirinkimas dėl tikėjimo. Šis pasirinkimas taip pat atsispindės kiekvienas
asmuo, asmenybė:
Šiame pasaulyje yra sukurta taip, kad vienas yra ne priversti tikėti arba ne wierza. Kaip matome, šie
eilėraščiai, tikėjimo nematyto būtina:
Tai knyga, apie kurį Neabejojama, teisieji, gairės
Kurie tiki nematyto, nustatyti malda, ir išleisti iš kas mes teikiame jiems,
(Koranas: 2/2-3)
Kaip matome, šios stichijos, buvo Dievo valia, jis galėjo padaryti visi tik vienas vienodas Bendrijos
nare:
Turėjo Dievo valia, jis padarė jums viena tauta, [Didžioji religija], tačiau [jis ketino] jums patikrinti, kas
davė jums; Taigi rase [visiems, kad yra] geras. Dievas yra jūsų grąžinimo visi kartu, ir jis tada
informuos jus apie, kurį naudojote skiriasi.
(Koranas: 5/48)
Tačiau mūsų aplinkoje matomas ir nematyto ir mūsų negalios suvokti ir pamatyti nematyto leidžia
kiekvienam asmeniui formuoti savo tikėjimo ar netikėjimo pagal jo charakterį ir vertybės kartu su
savo logika. Tokiu būdu, mes leido objektyviai tik su kas ir kas mes esame, be priverstinio. Pvz.,
dėkinga nėra harmonijos su naudojasi visi šalininkas šios visatos ir tada ne galvoti apie tai, kur visa tai
atsirado. Ir asmuo, kuris tikrai rūpinasi dėkinga bus sunku ne padėkoti už visus šiuos šalininkas. Ir jei

jis ne Ačiū, jis tikriausiai jaučiasi nelaimingas[115]. Taigi mūsų logika yra natūraliai pagal mūsų
asmenybės spaudimas[116].
Todėl islame, laisvė pasirinkti savo tikėjimo yra labai svarbu. Nėra aiškios nuorodos į šie ženklai:
Religija neturi būti jokios prievartos.
Teisingai tapo aišku iš negerai.
Taigi kas atmeta blogį ir tiki, kad Allah pasinaudojo ne pertrauka, tai labiausiai patikimas laikymosi.
Ir Dievas yra klausos ir žinios.
(Koranas: 2/256)

Iš tiesų, mes vadovaujasi jam kelią, jis bus dėkingi arba būti jis nedėkingas.
(Koranas: 76/3)

Ir sako: "tiesa, iš savo Viešpaties, Taigi kas testamentų leisti jam manyti; "ir kas testamentai, leiskite
jam neturi wierza."
(Koranas: 18/29)

Tarkim, "O žmonijai, tiesa turi ateiti pas jus iš savo Viešpaties, kad kas vadovaujasi tik vadovaujasi
[naudos] jo siela, ir kas eina bladza tik eina kelio [pažeidžiant] prieš jį. Ir aš nesu virš tavęs
vadybininkas."
(Koranas: 10/108)
Daugeliu atvejų, kad neteisingas netiki net ir tuo atveju, jei jis pamatė matyti stebuklai; išskyrus
atvejus, kai jis yra priverstas manyti. Bet jei vienas yra priversti patikėti, tai nebūtų nei realus tikėjimo,
nei nuoširdžiai pripažinti tiesą. Vėl praeityje taip pat parodė, kad net jei nėra aišku stebuklų, žmogus
netiki jei nesantis apt ir jo asmenybės manyti, ar pritarti Dievas[117]. Šios stichijos tai nurodo:
Ir net jeigu mes buvo išsiųstas į juos [pranešimas] su angelų ir mirę kalbėjau su jais [jos] ir mes
susirinko [sukurta] viską prieš juos, jie negali patikėti nebent Dievas turėtų bus. Tačiau dauguma iš jų,
[,], yra nežino.
(Koranas: 6/111)
Stebuklų padidėtų žmonių, atsakomybę, bet neturi įtakos daug jų tikėjimo.
6.3

DIEVAS PADEDA

Nepakanka Dievas, jo tarnas?

(Koranas: 39/36)

"Ir mano sėkmė nėra, o Dievas.
Jam aš turi remtis, ir jam grįžti."
(Koranas: 11/88)

Bet Dievas yra jūsų raštas,
Ir jis yra geriausias pagalbininkai.
(Koranas: 3/150)
Dievo pagalba yra svarbus tiek tikinčiųjų, tiek disbelievers. Tikintieji yra reikalingi, kad jų tikėjimas yra
realus įsitikinimą, kad jie gali saugoti tai, kad ji gali būti priimtina iš Dievo, ir kad jie gali padaryti gerų
darbų, kad priimtini iš Dievo. O kad disbelievers reikia, kad jie gali vadovautis islamo kelias. Ir
norėdamas, kad jam padėti, Dievas, jie abu turi turėti tam tikras visuotinės ir Dievo vertybes, kurių
reikalauja iš Dievo.
Kaip matome, šios stichijos, geras padeda mums remtis Dievo malonės:
Iš tiesų, Dievo malonės yra netoli daro gerai.
(Koranas: 7/56)
Kaip žmogus mūsų tikslas ir atsakomybė yra didelis. Bet mes turime trūkumų. Pvz. mūsų žinios yra
ribotos: vienas gali sužinoti ką nors dešimtmečius tam tikru būdu ir tada suvokia, kad ji buvo
akivaizdžiai klaidinga. Tada, kaip mes tikimės sėkmingu tikėjimo ir geras? Kita vertus, kad ir ką
darytume, Dievas, mes negalime mokėti už jo šalininkas, kurie yra per daug ir per didelis. Tačiau
sunku, mes stengiamės padaryti viską, mes galime padaryti klaidų, ir ten yra visada rizika yra
nesėkmingas ir kad pasekmės yra didelis. Todėl mes turime tą riziką valdyti gerai. Kaip mes jį valdyti?
Esminiai būdas būtų sėkmingas, tikėjimo ir gerų darbų ir valdyti riziką, minėta yra pasitikėjimas Dievo
malonės, prašyti jo pagalbos ir laikytis jo rekomendacijų. Su jo pagalba mūsų gerų ketinimų ir
nuoširdumas, Dievas gali pagerinti ir gali būti priimtinas.
Dievas moko mus šios stichijos, kad pagrindinė kliūtis, kurios gali apsaugoti mus nuo prašydama jo
padėti mūsų arogancija ir kad mes turime kuklumas, kad mes tinkamai gali paprašyti jo pagalbos:
Kreiptis pagalbos per kantrybę ir maldą, ir iš tiesų, sunku, išskyrus nuolankiai paklūsta [Dievas] į.
(Koranas: 2/45)
Korano pradžioje yra skyrius, vadinamas "Atidarymo". Šiame skyriuje yra speciali malda mums
suteikė Dievas. Viduryje šis skyrius yra šios eilutės:
"Jums pateiksime ir galite prašyti pagalbos."

(Koranas: 1/5)
Šiame skyriuje, ir todėl šios eilutės turi būti skaito daug kartų per dieną musulmonai, net iš labiausiai
kompetentingi. Taigi labai svarbu prašyti Dievo pagalbos per visą mūsų gyvenimą.
Kartą pranašo Mahometo (Peace be upon him) sakė, kad jo draugai, kad nė vienas darbų, tik niekada
padaryti jį įvesti rojus. Jie sakė: "Net ne jus, O Dievo Messenger?" Jis sakė: "ne, net ne man, išskyrus
atvejus, kai Dievas man dušai su jo malonės. Taigi pabandykite būti prie tobulumo. Ir niekas turėtų
pageidaujate už mirtį;jis yra arba daryti gerų darbų, kad jis padarys daugiau, ar jis tai daro neteisingai,
jis gali atgailauti. "[118]
Prašydama padėti Dievas yra labai būdinga mums, tai yra labai natūralu ir logiška. Tarkime, kad jums
buvo užrakinta toje vietoje, kur yra maisto, ne gėrimas, ir šviesa. Jums reikia skubiai išeiti, bet jūs
nežinote, ar yra kas nors ne. Taigi, net jei jūs nežinote, ar yra kas nors ne, turite skambinti pagalbos.
Taigi, bet kuriuo atveju, mes turime prašyti pagalbos tiesos būtų sėkmingas.
Ir kaip sakė šios stichijos, Dievas yra šalia; ir jis žada atsakyti į mūsų nuoširdus supplications:
Ir kai mano tarnai paklausti jūsų, (O Muhammad), apie mane,
Iš tikrųjų aš esu netoliese.
Galiu atsakyti, kad ir supplicant pritaikymas, kai jis ragina mane. Taigi, leiskite jiems reaguoti į mane
(paklusnumo), ir tiki mane, kad jie gali būti [teisingai] vadovaujasi.
(Koranas: 2/186)
Todėl priėmimo ir Dievo pagalba yra svarbi sėkmės reikalavimai. Jie – tie, kurie turi tam tikrą
nuoširdumas, kuklumas, dėkinga ir kitų teigiamas kvalifikacijas, nurodytas Korano. Tačiau jie negali
pasiekti, tam tikrų žmonių kaip tie, kurie nėra priežasties, ar žmonės, kurie yra jų artimiausiu metu
norus kontroliuoja, kaip paaiškinta toliau:
Ir neįmanoma sielos manyti, išskyrus Šventasis Raštas, Dievas, ir jis bus vietoj defilement tiems, kurie
nenaudoja priežastis.
(Koranas: 10/100)

Bet tie, kurie [noriai] atidaryti savo krūtis į netikėjimo, jiems yra iš Dievo rūstybė, ir jiems yra puikus
bausmė;
Taip yra todėl, kad jie teikia pirmenybę žemiškas gyvenimas per toliau ir kad Dievas ne gidas
niewiernych žmonių.
(Koranas: 16/106-107)
Nors asmuo yra apsvaigęs nuo jo trumpą laiką norus, ir niekada prašo Dievo, tiesos, padėti
neįmanoma jam naudos iš požymių nei įspėjimai. Tai yra todėl, kad tikėjimas yra ne tik klausimas,
logika, bet klausimas, Teisingumo, dėkinga, kruopštumas, vizija... Ten yra nuoroda į tai, šie ženklai:

Ženklai ir įspėjimai negali būti skiriama tiems žmonėms, kurie netiki.
(Koranas: 10/101)

O žmonijai, jūsų neteisybė yra tik prieš save [yra tik] pasaulietinis gyvenimo malonumą.
Pas mus yra savo deklaraciją,
Ir mes informuosime Jus kas naudojote daryti.
(Koranas: 10/23)
Niekas turėtų nepraranda vilties iš Dievo, kaip mes visi esame nuodėmių ir klaidų. Niekas turėtų būti
tam tikrų nuo neigiamų dalykų, kad gali ateiti iš jo.Musulmonai turėtų priimti vidurio way, taip, kad
rezultatas gali būti teigiamas. Ten yra nuoroda į šiuos faktus, šie ženklai:
"Iš tiesų, niekas watpi, atleidžiančias nuo Dievo, išskyrus niewiernych žmonių."
(Koranas: 12/87)

Tada jie jaučiasi saugus pagal Dievo planą? Tačiau nė vienas mano apsaugoti nuo Dievo planą išskyrus
praranda žmonės.
(Koranas: 7/99)
Todėl visi turėtų būti valstybėje, ir prašo jo pagalbos.
6.4

MŪSŲ PASTANGŲ & ATKAKLUMAS

Mes turime atsisakyti trumpalaikių džiaugsmo ir žemo lygio tikslų ir svajonių už teisėtų lygius, siekiant
pasiekti nuolatinių visiškai tenkina ir aukšto lygio ir ilgo laikotarpio tikslų. Musulmonai turi pabusti,
kai ji vis dar tamsi, o ne ją užmigdyti, kad kartu su jo Viešpats. Jis turi paskelbti dalį savo pinigų
socialiai remtiniems asmenims, kad jis gali gauti malonumą iš Dievo. Jis turi susilaikyti nuo alkoholio,
kad jis gali paklusti Dievo, ir kad jis gali išsaugoti savo sveikatą. Tačiau artimiausiu metu džiaugsmai ir
skausmai praeina, ir ilgą laiką didesnių tikslų bus sprendžiama, ar mes yra pakankamai stiprūs. Šiuo
tikslu mes turime išleisti pastangų, ir tokiu būdu mes gali tobulinti save pagal kvalifikaciją, kad Dievas
myli. Šiuo keliu ir toliau mums reikia kantrybės ir ištvermės, nes kartais konflikto tarp trumpalaikės ir
ilgalaikės sąlygos gali pakenkti per trumpą laiką. Tai yra nurodyta šios stichijos:
Ir atkakliai [119], nes iš tiesų, Allah neleidžia prarasti atpildas tiems, kurie gerai.
(Koranas: 11/115)
Geros naujienos yra tai, kad žmonėmis reikalauja tik pastangas, kad jie galės išleisti. Korano Dievas
sako:
Dievas neima soul po jo gebėjimus.

(Koranas: 2/286)
Taigi, pavyzdžiui, nors kažkas neturi pakankamai pinigų, kad eiti į piligrimystė, neįmanoma ne
nuodėmė jį į eikite į piligriminę kelionę. Taigi, žmogus turi jokių argumentų prieš Allah reikalavimus
jie negali padaryti, nors jie galėjo padaryti.
Ir kokia žmonėmis padaryti pagal Dievo, tai galiausiai naudinga jiems. Dievas sako taip:
Dievas ketina jums lengvai ir neketina jums sunkumų.
(Koranas: 2/185)
Kita vertus, mūsų pastangos turi būti nuoširdus. Mūsų pastangos turi būti tikslas – gauti malonumo
Dievas, ne Rodyti kitiems. Šie eilėraščiai Dievas pasakoja šį faktą:
Todėl Vargas tiems, kurie girdi, [] kurie bet neatidus jų malda;
Tie, kurie atsisako padėti skurstantiems ir parodyti.
(Koranas: 107/4-7)

Iš tiesų, veidmainiai bus mažiausios ugnies gylyje ir niekada nebus jums rasti jiems pagalbininkas.
(Koranas: 4/145)

Tarkim,
"Iš tiesų, mano malda, mano apeigos aukos, mano gyvenimo ir mano mirti yra Dievas, Viešpats
pasaulių."
(Koranas: 6/162)
6.5

KITŲ FAKULTETŲ

Iš kitos pusės, Dievas suteikė tam tikrų fakultetuose, kaip matome, Pasisakymai, suprasti, žinant,
galvoju, prisiminti, mokymosi ir t.t.. Visa tai padeda mums priimti geresnius sprendimus. Mes turime
įdėti naudoti šiuos įgaliojimais, kad Dievas patikėjo mums. Pavyzdžiui, jei mes pažvelgti į milijardus,
Dievas šalininkas, bet nemanau, kad apie jų šaltinį, tada mes gali švaistomi mūsų matyti ir mąstymo
gebėjimus.
6.6

AKIVAIZDŪS FAKTAI

Yra daug požymių, dangų ir žemę, kurioje jie perduoti dar jie nekreipia į juos dėmesio!
(Koranas: 12/105)

[Jis bus pasakyti], "skaityti jūsų įrašas. Pakankamai yra sau prieš jus šią dieną buhaltere."

(Koranas: 17/14)

Ir jis buvo mesti į žemę, tvirtai nustatyti kalnus, kad perkelti su jumis, ir [padarė] upių ir kelių, kad
jums gali būti vadovaujamasi, ir orientyrai.
Ir iš žvaigždžių jie [taip pat] yra valdomos.
(Koranas: 16/15-16)

Tą dieną Dievas bus grąžinti jiems visiškai tik apdovanoti, o jie turi žinoti, kad Dievas yra akivaizdi
tiesa.
(Koranas: 24/25)

Taigi pasikliauti Dievo;
Iš tiesų, jūs esate ant akivaizdi tiesa.
(Koranas: 27/79)
Taip pat Dievas sukūrė akivaizdžių faktų, kad mums žinoti, kas yra teisinga ir kas neteisinga. Pvz
mokyklose mes mokytis įvairių mokslų siekiant gauti naudos iš faktų. Mes pvz žiūri į žvaigždes galite
rasti ta kryptimi, kur mes turime tęsti.
Be to Dievas paaiškinti savo žinutes kai kurių akivaizdžių faktus apie sistemą, kurioje mes galime.
Tarp jų yra keletas akivaizdžių faktų, kurie visi sutinka su. Pvz., gaisro ar kaip po velnių vieta
nepatartina žmogus.
Šiame pasaulyje taip pat yra faktai, kurie neatrodo būti akivaizdus visiems visą laiką. Pvz., į mūsų
aplinką, kad parodyti mums džiaugtis mūsų kūrėjas faktus gali būti akivaizdus, kai, ir ne toks
akivaizdus ar net akivaizdžiai klaidingą kitiems. Skirtumo priežastis gali būti, kad su žmonėmis, kartais
mes turime trūkumų mūsų priimant sprendimus, arba kai kuriais atvejais mes gali bϋti uώblokuotas
mūsų sprendimų procesus dėl mūsų trumpą laiką norus.
Tačiau, kai visiems, su kuriais susiduria akivaizdžių požymių, Dievas ir toliau pasekmes, bus
suprantama, kad jie buvo akivaizdus visiems, bet kuriuo metu. Bus suprantama, kaip paaiškinta toliau
stichijos, kad Dievas buvo ne žaisti žaidimą; Tačiau tie, kurie juos nebuvo matyti juos dėl tam tikrų
priežasčių:
Ir mes nesukėlė, dangų ir žemę, ir kad tarp jų žaisti.
(Koranas: 44/38)
Tai kad tikintysis sudarymo. Tačiau, į disbelievers bus net nežino, o jie liudytojas tiesą – toliau, kaip
sakė Korano:

Ir kas yra aklas [gyvenime] bus aklas toliau ir daugiau kelio būdu.
(Koranas: 17/72)
6.7

KŪRĖJAS PRANEŠIMUS

Ir jie sako, "giriasi kad Dievas, kuris vadovaujasi mums. ir mes taip niekada jau vadovaujasi jei Dievas
turėjo vadovaujasi ne mums. Tikrai pasiuntiniai mūsų Viešpaties atėjo su tiesa."
(Koranas: 7/43)
Pranešimai, kuriuose žinias, tikslus, gaires ir priminimus mums ateiti į mus iš mūsų kūrėjas. Jie yra
labai svarbūs mūsų sėkmė. Todėl svarbu, skaityti, suprasti ir jų laikytis, kad būtų sėkmingas.
6.8

MŪSŲ PRADINIO KODAI

Žmogus yra atskirti nuo kitų būtybių, pavyzdžiui, akmenys, augalais ar gyvūnais. Jis leido ieškoti gera,
manau, ir buvo suteikta speciali sąmonės.
Žmogus nėra pavargęs nuo kandžių gerai [ko], bet jei blogis paliečia jį, jis yra beviltiška ir
Zdesperowany.
(Koranas: 41/49)
Taip pat giliai viduje kiekvienam žmogui yra tikėjimas – Dievo pėdsakai kaip nurodyta Korano:
Ir [paminėti], kai jūsų Viešpats paėmė iš Adomo vaikų iš jų nugarinės jų palikuonių ir padarė juos
patys, liudyti [sakydamas jiems], "aš ne jūsų Viešpats?" Jie sakė: "Taip, mes turime liudija." [Tai] kad
reikia pasakyti, tą dieną, prisikėlimo, "Iš tiesų, mes nežinojo apie tai."
(Koranas: 7/172)
Ir kaip šie ženklai buvo paaiškinta, kas valo savo sielą nuo dirbtinių priemaišų bus aktyvuoti savo siela
gryna esmė ir pavyks:
Ir [prisiekiu] siela ir jis kas proporcijos ji
Ir įkvėptas jis [su įžvalga apie] savo nedorumo ir savo tiesą,
Jis pavyko, kurie valo
Ir jis nesiėmė, kuris instills [su korupcija].
(Koranas: 91/7-10)
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SUDARYMO

Taigi, naudojant ženklus į Korano darome išvadą, kad Islamas yra apie:
1. Kad myli Dievas, mūsų kūrėjas, mūsų Viešpats ir mylintis Dievas:
JIS[120] myli juos ir jie myli jį.

(Koranas: 5/54)
2. Vadovautis Dievo:
Pagal kurį Dievas vadovus tiems, kurie siekti jo malonumas būdų, kaip taikos ir iškelia juos iš
darknesses į šviesą, iš jo sutikimo ir vadovus jiems tiesiame kelyje.
(Koranas: 5/16)
3. Argumentai apie Dievo ženklai:
Jis rodo jo požymiai, kad gali priežasties.
(Koranas: 2/73)
4. Tikėjimas Dievas:
Tikiu Dievo ir jo poslanca ir knygą, kad jis išsiuntė jo Messenger ir knygos, kurioje jis pasiuntė prieš.
(Koranas: 4/136)
5. Pasitikėjimas Dievo:
Tegul Dievas tikintieji pasitikėti.
(Koranas: 3/160)
6. Prisiminti Dievo &
7. Padėka Dievas:
Todėl prisiminti mane, atsimenu jus, ir padėkoti mane ir neturi būti nedėkingas man.
(Koranas: 2/152)
8. Supplicating Dievas:
Sako, "skambinti nuo Dievo arba skambinti nuo to Beneficent. Nesvarbu [pavadinimas] vadinti, jam
priklauso geriausių pavadinimų. "
(Koranas: 17/110)
9. Prašyti Dievo pagalbos:
Kreiptis pagalbos per kantrybę ir maldą, ir iš tiesų, sunku, išskyrus nuolankiai paklūsta [Dievas] į.
(Koranas: 2/45)
10.

Būti atsargūs, Dievas:

Ir būkite atsargūs Dievo, kad jums gali pavykti.
(Koranas: 2/189)

11.

Yra nuoširdus Dievas &

12.

Holding greitai Dievas:

Išskyrus tuos, kurie atgailauti, pataisyti patys, turėti greitai Dievas ir yra nuoširdūs jų religijos Dievas,
tiems, kurie bus su tikintieji. Ir Dievas ketina suteikti tikintieji didelis atlygis.
(Koranas: 4/146)
13.

Tarnauja Dievo:

Ir nebuvo, kurti džinas ir žmonijos išskyrus tarnauti man.
(Koranas: 51/56)
14.

Paklūsta Dievo:

Sako, "Paklusti Dievo ir Messenger."
(Koranas: 3/32)
15.

Dievas daro geras:

Ir daryti gera; iš tiesų Dievas myli gerai daro.
(Koranas: 2/195)
16.

Dievas gyvena &

17.

Miršta Dievas:

Sako: "Iš tiesų, mano malda, mano apeigos aukos, mano gyvenimo ir mano mirti yra Dievas, Viešpats
pasaulių."
( Korano : 6/162)
18.

Pateikti Dievas:

Kai jo Viešpats pasakė jam, "Pateikti", jis pasakė, "Aš pateikė pasaulio valdovas."
(Koranas: 2/131)
19.

Ištvermingas per Dievas:

Būkite kantrūs ir jūsų kantrybės nėra, o Dievas.
(Koranas: 16/127)
20.

Ištvermingas, Dievas:

Ir jūsų Viešpats Būkite kantrūs.
(Koranas: 74/7)

21.

Dievas, priklausančių:

Kurie, ištikus stichinei nelaimei, tarkim, "iš tikrųjų gyvename Dievo, ir iš tiesų jam mes bus grįžti."
(Koranas: 2/156)
22.

Yra Dievas:

Tikrai Dievas yra tie, kurie saugo (nuo blogio) ir tie, kurie gerai.
(Koranas: 16/128)
23.

Susitarti su Dievo:

Ir kiekvienas, kuris patenkina, ką jis turi covenanted su Dievo, jis bus dovanoti jam didelis atlygis.
(Koranas: 48/10)
24.

Pastebimų Dievas:

Jei jie buvo tiesa, Dievas, kad būtų geriau už juos.
(Koranas: 47/21)
25.

Pasiekti Dievo:

Grįžti į jūsų (visi) yra Dievas.
(Koranas: 5/48)
26.

Malonus Dievas &

27.

Buvo malonu su Dievo:

Dievas yra malonu su jais ir jie su juo. Tai didelė sėkmė.
(Koranas: 5/119)
28.

Yra mano Dievas:

(Teisingas siela bus būti sakoma:)
"O visiškai patenkinti siela!
Grįžti į savo Viešpaties, well-pleased ir malonus [jam],
Ir patekti tarp mano [teisingas] tarnautojų
"Ir įvesti My rojaus."
(Koranas: 89/27-30)
29.

Dievas.
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8.1

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

YRA VYRŲ IR MOTERŲ LYGIOS ISLAMAS?

O žmonija, iš tikrųjų mes sukūrė jus nuo vyrų ir moterų ir tave tautas ir gentis, kad jūs žinote, vienas
kitą.
Iš tiesų, labiausiai tauriųjų iš jūsų Dievo akyse yra labiausiai iš jūsų teisieji.
Iš tiesų, Allah yra žinios ir Acquainted.
(Koranas: 49/13)
Vyrai ir moterys turi tokį pat statusą į islamą. Teisieji moteris gali turėti didesnį Dievo akyse, nei
žmogus, kuris neturi atsargūs savo pareigą Dievas. Šie ženklai yra keletas pavyzdžių:
Iš tiesų, musulmonų vyrų ir musulmonų moterų, vyrų manyti ir tikėti moterų, paklusnus vyrų ir
paklusnus moterų, teisingi vyrai ir teisingi moterų, pacientų vyrų ir paciento moterų, Kuklus vyrų ir
kuklus moterų, labdaros vyrų ir labdaros moterų, badavimo vyrų ir badavimo moterų, vyrų, kurie
apsaugos jų private parts ir moterų, kurie, ir vyrų, kurie prisiminti Dievas dažnai ir moterys, kurie
jiems Dievas parengė atleidimą ir didelis atlygis.
(Koranas: 33/35)

Ir jų Viešpats atsakė jiems, "niekada bus galima bus prarastas darbo [bet koks] darbuotojas tarp jūsų,
kištukinės arba lizdinės; Jūs esate vienas nuo kito. Taigi tiems, kurie emigravo arba buvo iškeldinti iš
savo namų ar buvo pažeisti mano sukelti kovojo ar buvo nužudyti man bus tikrai pašalinti iš jų savo
paklydimus, ir aš tikrai pripažinti juos į sodai, po kurių upių srautai kaip atlygį iš Dievo, ir Dievas buvo
su juo geriausias atlygis. "
(Koranas: 3/195)

Tikėti vyrų ir tikėti, kad moterys yra valstybės sąjungininkės vienas nuo kito. Jie leidėjai, kas yra
teisinga ir uždrausti, kas negerai ir nustatyti malda ir duoti reguliariai labdaros ir paklusti Dievo ir jo
Messenger. Tas Dievas yra gailestingumo jiems. Iš tiesų, Allah išaukštintas gali ir protingas.
(Koranas: 9/71)

Vyrams yra dalintis, ką jie uždirbo, ir moterims yra bendrai, ką jie uždirbo.
(Koranas: 4/32)

O jūs, kurie tikėjo, nebūtų teisėtai jums paveldėti moterų iš prievarta. Ir nesudaro sunkumų juos
atsižvelgti [atgal] dalis ką jums davė išskyrus atvejus, kai jie įsipareigoja aiškiai amoralumo. Ir gyventi
su jais gerumu. Jei jums nepatinka jiems - galbūt jums nepatinka dalykas ir Dievas daro ten daug gero.
(Koranas: 4/19)
Pranašumą Dievo akyse yra pagal tiesos, ne pagal lyties ar turto. Marija ir faraono žmona (taikos būti
jiems) kas jau buvo minėta Korano, pavyzdžiui užimti aukštojo mokslo laipsnių Dievas, palyginti su
daugeliu vyrų akyse. Šie ženklai yra atitinkamų šiuo atžvilgiu:
Ir Dievas tiems, kurie tikėjo, pavyzdžiui: Faraonas, kai ji pasakė žmona, "mano Viešpatie, sukurti man
šalia jūsų namų rojus ir išgelbėti mane nuo faraono ir jo darbais ir išgelbėti mane nuo pažeidimo
žmonių."
Ir [pvz] Marija, dukra Aušra, kurie saugojo jos skaistybė, todėl mes ten pat mokėjimo per mūsų
angelas, ir ji manė, žodžiai savo Viešpaties ir jo raštai ir buvo devoutly paklusnus.
(Koranas: 66/11-12)
Islamas yra Dievo tarnas, yra svarbiausias aspektas, tapatybę. Taigi lyčių negali būti laikomas virš
atributas yra Dievo vergais. Islamas kelia moteris gražu sutapimas yra laipsnio, kad egzistuoja pagal
tam tikrų tikslų kūrėjo plane pasekmė. Taip kas ji turi teisę esant tam tikroms sąlygoms ir mylėtojas ir
mylimasis vieną kūrėjas, ir įtvirtinti taiką žemėje.
Vėl vyrų ir moterų formos suaugti, kaip paaiškinta toliau stichijos:
Ir jo požymiai yra, kad jis sukūrė jums iš savęs draugus, kad jums gali rasti ramybės ir jis jums meilę ir
gailestingumą. Iš tiesų, požymiai yra žmonių, kurie suteikia manoma.
(Koranas: 30/21)
Islamo pranašo Mahometo, kylantį dar kartą (Peace be upon him) 14 šimtmečių transformuoti
moterų iš objektų sandorių už seksualinius troškimus, būti žmonių gėda, kad individai, turintys orumą
bei tapatybę, kurie žmogaus teises ir pareigas.
Teisės ir reikalavimus dėl moterų ir vyrų yra tas pats. Pavyzdžiui, turtus ir organų moterų ir vyrų yra
teisinė apsauga; moterys ir vyrai turi būti tik tiek, nors tai gali kainuoti bet koks vyras ar moteris
keletą milijonų dolerių; moterys ir vyrai turi wake up prieš saulėtekį kiekvieną dieną su ryto malda...
Tiek vyrai, tiek moterys gali turėti aukščiausios pozicijos, kaip nurodyta Korano pavyzdys Sabos
karalienė:
Ji (Sheba karalienė) sakė, O žymūs tie, patarti man, mano reikalas. Aš ne nuspręsti klausimas, kol
jums liudytojas [už] man.
Jie sakė: mes esame vyrai jėga ir puikus karinės galėtų, bet komanda yra jūsų, kad pamatyti, kas bus
komanda.
(Koranas: 27/32-33)

Islamas pripažįsta, tapatumą ir kiekvienos lyties, taip pat tam tikrų įvairių funkcijų. Islamas negali
atmesti specialias atributus, bet ir moterys. Todėl yra keletas situacijų, kai yra skirtumų tarp
reikalavimus dėl moterų ir vyrų.
Kai šie skirtumai atrodo palankesnes moterų. Pvz., šeimos pragyvenimui yra vyrai; moterys gali
melstis savo namus ar biurus ir nereikia eiti į mečetė.
Taip pat karo metu paprastai vyrai privalo dalyvauti karo.
Islamas reikalauja iš žmogaus, griežtos disciplinos, kuri mes matome griežtai draudžia neištikimybe,
alkoholio ir atsakomybę už šeimos reikalavimas. Todėl, Islamas yra labai naudinga kiekviena moteris,
kurie nori turėti gyvenimo reguliariai, ramus ir nuspėjama.
Šiandien vyrai, moterys, vaikai paprastai atsisakoma daug jų gamtos aspektų. Islamas apsaugo visus
juos pagal jų neabejotinas atributus. Islamas yra sistema.Islamo vyrams, moterims ir vaikams yra tarsi
dalys skirtos organizmo užbaigti vienas kitą įvairiais būdais. Kai stipriąsias puses atšaukti į kitų
trūkumus. Ir Ačiū tai jie sudaro poroms ir šeimoms.
Kiekvienos lyties dėl šeimos pareigas turėtų būti pripažinta, kad vyrai, moterys ir vaikai gali būti
laimingesni ir sveikesni.
Šeimos, vaikų ir motinų yra nukentėję dėl bendro gyvenimo būdo, kad trūksta islamo priemones.
Taigi, kaip šiandien daugiausia moterys yra skatinami būti kaip ir vyrai, mes matome daug liūdna
situacijų kaip mažų vaikų verksmas kiekvieną rytą kai buvo palikti lopšeliai–darželiai; ar vaikai dar
namuose, be to, kas yra ten, kol per vėlai naktys; psichologinės, ekonomiškas atsižvelgiant daug...
problemas visiems.
Taip pat šiandien vyriškos lyties dominuojančią Vakarų kultūros įkvepia trumpalaikių, paviršutiniškas
ir nemokamai santykių tarp vyrų ir moterų. Taigi abiejų lyčių paprastai laikomi iš ilgą laiką, giliai ir
šiltas santykius. Daugelis vyrų gali pamatyti šioje situacijoje, kaip naudinga, nes jie turi susipažinti su
kuo daugiau moterų, kaip jie nori, o turintys labai ribotos atsakomybės už vaikus ir po nėštumo. Kaip
moterys jautriau į šiltą, ilgą laiką ir gilius jausmus; ir kaip glaudesnis ryšys tarp motinos ir jų vaikų,
prieš moteris yra didžiausia žala šio gyvenimo būdo. Dėl gyvenimo, žmonės tampa ir jaučia labiau
vienišas taip santykius negali atitikti žmogaus poreikius. Dar kartą dėl tokio gyvenimo būdo, yra daug
vaikų, kurie negyvena kartu su tėvais, arba kurie niekada nežinote savo motinos ar tėvai, nors jie yra
gyvas. Yra daug kitų problemų, kurios kyla iš gyvenimo, islamo priemonių stokos.
Iš esmės šios problemos taip pat yra susiję su niewiernych požiūris, kad neigia kūrėjo, kuris palaiko
visus vienybę. Taigi kai viskas yra vertinamas kaip izoliuotos viena nuo kitos, be jokio tarp nieko,
socialinės pasekmės bus daugiausia neigiamas, kaip matyti iš pirmiau pateiktuose pavyzdžiuose[121].
Todėl bendra sistemingo islamo dėl lyčių yra pagrindinių privalumų moterims. Turbūt tai yra viena iš
priežasčių, didesnis skaičius moterų, kurios pasirenka islamo daugelyje šalių, palyginti su vyrų, kurie
pasirenka islamo.
Kita vertus, Korano yra kai kuriose situacijose, kurios gali būti laikomos kaip kai kurie žmonės kaip
mažiau palanki moterims, nors jie yra naudinga daugeliu atžvilgių tiek moterims ir visuomenei. Šios
išimtys yra tokios:-reikalavimo padengti didesnis kūno dalis moterų palyginti su vyrais. -Sąlyginis

leidimas tuoktis iki keturių moterų vyrams. -Kai kuriais atvejais daugiau turto paveldėjimo vyrams,
palyginti su tam tikrų moterų. -Vienas vyras liudytojas su dviejų moterų liudytojų konkrečias teisines
situacijas, kurios yra susijusios su skolos pakeitimas.
Kaip ypač nepalanki ieškoti moterų klausimus reglamentuoja klausimus, mes bus juos paaiškinti
trumpai šių dalių:
8.1.1 APIMA KAI KURIŲ KŪNO DALIŲ
Ir tikinčiųjų moterims mažinti [kai] Pasakyk savo viziją ir apsaugos jų privataus dalių ir negali atskleisti
jų papuošalai, išskyrus tas, kurios [nebūtinai] pasirodo jos ir wrap [dalis] savo galvos-apima per savo
krūtinę ir ne atskleisti savo puošmena, išskyrus su savo vyru, savo tėvo, savo vyru tėvai, jų sūnus,
savo vyru sūnus, savo brolių, savo brolių sūnus, jų seserys sūnūs, jų moterys, tai, kas jų teisė rankas
turėti, ar tų vyrų palydovų, nedarydamos jokios fizinės noras, arba vaikams, kurie dar nežino moterų
privačių aspektus. Ir tegul ne antspaudas kojas pareikšti, ką jie nuslėpti savo papuošalas. Ir kreiptis į
Dievo skruchy, visiems jums, O tikintiesiems, jums gali pavykti.
(Koranas: 24/31)

O pranašas, pasakyti savo žmonas ir savo dukters ir tikinčiųjų sumažinti per save [dalis], jų Viršutiniai
drabužiai moterims. Tai labiau tinka, kad jie bus žinoma ir negali būti piktnaudžiaujama. Ir kada
Dievas atlaidus ir litosciwy.
(Koranas: 33/59)
Moterys ir vyrai turi apimti tam tikros kūno dalys. Bet moteris turi padengti savo plaukus[122], o
vyrai neturi. Tai gali būti nuo kai kurios moterys, kurie gali nori parodyti savo grožį visiems norus ir
pageidavimus, kai kurie vyrai, kurie gali turėti didesnę prieigą prie gražių moterų aplink save.
Šios priemonės taikymo priežastis mes apibendrinti taip - Dievas žino geriausiai-:
Pirma, islamo, vienas turi susitelkti visų pirma Dievas o ne seksualinės norų už santuokos ribų.
Antra, vienas turi turėti galimybę kontroliuoti savo norus artimiausiu metu. Visuomenėje, kuri yra
visiškai viliojanti vyrus ir moteris; visuomenėje, kur žmonės sutelkti dėmesį į naudojasi per didelio
seksualinio džiaugsmo, turtai, statusą; niekas gali būti laimingas. Nes tokios visuomenės, vidutinis
žmogus siela bus suskaidytas daug dalių, kad paleisti po daug įvairių norų, kaip žmogus kurio organai
imami atskirai.
Trečia visuomenėje, kur žmonės yra labai patrauklus, tiek vyrai, tiek moterys paprastai daugiau link
apgaulės ar susituokti. Ryšius tarp žmonos ir vyro stiprumas bus mažesnis. Tokioje aplinkoje, bus
mažiau vaikų, ir vaikai turės daugiau rizikos, turintys išsituokę tėvai ar ne motinos ar ne tėvai ar be
tėvų ne visi. Vadinasi, ten bus daugiau vartoja narkotikus, daugiau nusikaltimų, gyventojų senėjimo ir
daug kitų problemų.
Kita vertus, visuomenėje, kai neatitinka tokių priemonių ten įvyks daugiau lytinių nusikaltimų abiejų
lyčių.

Bet moterys dėvi kukliai, kaip to reikalauja islamo suteikti pranešimą visiems apie ilgalaikių tikslų,
islamo, kaip svarbu šeimai ir vaikams svarbą.
Galima paklausti "kodėl moterys turi daugiau reikalavimus šiuo atžvilgiu nei vyrai?" Tyrimai rodo, kad
dėl seksualinės jausmus, žmonės yra jautresni vizija, ir moterims yra jautresni daugiau asmeninės
savybės, kaip kvapas [123]. Ir kaip matome, kad visos skleisti išnaudojimo moteriškas grožį moterų
daug reklamos, tai yra akivaizdu, kad moterys turi didesnę įtaką jų išvaizdą, palyginti su vyrais[124].
Todėl, nors vyrai taip pat turi apimti tam tikros kūno dalys, moterys yra išsamesnių priemonių šioje
srityje.
Yra variantų kaip musulmonų moterų suknelė. Kai kurie neturi dėvėti hijab[125]. Dauguma tokių
moterų pripažinti, kad ne jis yra nuodėmė. Jie gali tikėtis būti atleista iš Dievo. Kai kurie iš jų gali būti
žodžiu neteisingai kad apimantis plaukų nereikia griežtai.
Labiausiai praktikuojančių musulmonų moterims dėvėti pagal bendruosius reikalavimus paaiškinta.
Kai kurios musulmonų moterys dėvi, kad tik savo akimis matė, arba tiek, kad nieko iš jų kūnai yra
vertinamas ne visi. Tai gali būti kartais dėl jų bendruomenės kultūra. Tai taip pat gali būti dėl šios
stichijos taip, kad visų musulmonų moterų aiškinimas:
O jūs, kurie tikėjo, neįveskite būsto pranašas pavalgyti, nelaukdamas savo pasirengimą, išskyrus tuos
atvejus, kai jums leidžiama. Bet kai jūs esate kviečiami, tada įveskite; ir kai jūs valgyti, išvaikyti
neprašydama pokalbis turėtų išlikti. Iš tiesų, kad [elgesys] buvo nerimą prana as, ir jis yra drovus
[atmesti] jums. Bet Dievas nėra drovūs tiesos. Ir kai jūs paprašykite jų[126][, jo žmonos] ko nors,
paklausti[127] iš disko[128]. Tai švarios savo širdyse ir savo[129] širdis. Ir tai ne [įmanomi arba
teisėtai] jums pakenkti Dievo Messenger ar vesti jo žmonos po juo, kada nors. Iš tikrųjų, kad būtų
Dievo akyse, didumas.
(Koranas: 33/53)
8.1.2 LEIDIMO TUOKTIS IKI KETURIŲ MOTERŲ TAM TIKROMIS SĄLYGOMIS VYRAMS
O žmonės! Būkite atsargūs, (jūsų pareiga) jūsų Viešpats, kuris sukūrė jus vieną gražu ir sukūrė jos
draugas, tas pats ir plisti iš šių dviejų, daugelis vyrų ir moterų; ir būkite atsargūs (jūsų pareiga) Dievo,
kas jūs paklausa vienas nuo kito (savo teisių), ir (kad) giminystės ryšiai; tikrai Dievas nuolat stebi virš
tavęs.

Ir suteikia našlaičiams jų savybes ir negalima pakeisti sugedusius [iš savo] gera [jiems]. Ir ne
sunaudoja savo savybes į savo. Iš tiesų, tai kada nors didelę nuodėmę.

Ir jei jūs nerimaujate, kad jums negali susidoroti teisingai su našlaičiais, tada tas, kad prašome jus
[kita] moterų, du ar trys ar keturi tuoktis. Bet jei jūs nerimaujate, kad jums bus ne tik, tada [tuoktis tik]
vienas ar ką turėti savo dešinės rankos. Tai labiau tinka, kad ne gali linkę neteisybė.
(Koranas: 4/1-3)

Kaip matome aukščiau eilėmis, žmona daugiau nei viena moteris nereikalaujama, ir tai tik leidimo ir
jis remiasi tam tikromis sąlygomis. Iš esmės šie ženklai apribojimas yra nusprendė, kad žmonos, kad
žmogus gali tuoktis skaičius.
Korano nėra knyga tik keletą metų, tai, kad jis gali būti taikomas iki pabaigos pasaulyje, dabartiniame
etape mūsų visatos. Skirtingose šalyse, laikotarpiais ar situacijose gali būti reikia laisvės vesti daugiau
nei vieną žmoną. Pavyzdžiui, gali būti daug moterų, kurie praranda savo vyru karo laikų. Jei nėra tokio
sutikimo, tokiais atvejais, gali būti daug moterų, kurie bus bėdų, ekonomiškai, psichologiškai,
biologiškai ir daugelis kitų būdų.
Gali būti kitose situacijose, kai teisę vesti daugiau nei vieną žmoną gali būti naudingas ir vyras, ir
žmona: jei žmona yra sterilus, o vyras nori vaikus, vyras gali nori nutraukti santuoką; Tačiau moteris
gali norėti savo vyro tuoktis kitos moters, o ne santuokos nutraukimo[130]. Jei žmona turi kai kurių
sveikatos problemų ir negali įvykdyti reikalavimai dėl santuokos ir nenori su santuokos nutraukimu
jos vyro, ji nori tuoktis kitoje žmona vyrui. Jei žmogus yra finansiškai stipri ir seksualiai reikalauja ir jo
žmona yra ne taip, vyras santuokos atveju kitos moters gali būti geriau savo neteisėtą santykis už
santuokos su kita moterimi.
Šalyse, kur ji nėra leidžiama vesti daugiau nei viena moteris, jei pirmiau paminėtų situacijų atsitikti,
daugelis žmonių linkę būti kartu su moterų nei savo žmonos ne santuoka. Šių papildomų santykius
yra ne pažeidėjų rimtai, o, tačiau jie yra laikoma sukčiavimas. Tokiais atvejais vyrai vėl gauti, ko jiems
reikia šiek tiek, o jie neturi jokios atsakomybės už papildomi partneriai. Nepaisant to, vyras, žmona,
partneris ir vaikai pradeda rimtų problemų.
Galima teigti, kad dėl panašių priežasčių moterų taip pat būtų leidžiama vesti daugiau nei vienas
žmogus. Tačiau šiuo atveju to kenkia visiems būtų daug didesnė negu nauda. Visų pirma, vaiko tėvas
nebūtų aiškus. Net jei DNR tyrimus suteiktų tam tikras gaires, tėvas būtų ne jaustis savo Tėvystę daug
vaikas, gimęs iš moters, kurie yra žmona, kiti, ir kurie yra taip pat kitų vyrų sėkla. Antra, jausmai
vadovavimas yra paprastai stipresnis vyrų. Todėl daugiau nei vienas vyras šeimoje gali kilti didelė
avarija.
Kita vertus, islamo moteris gali įdėti kaip sąlyga žmogui Kam ji bus tuoktis, negali tuoktis dar viena tol,
kol ji susituokė su juo. Todėl tai nėra neribota ar illimitable sutikimo.
8.1.3 DAUGIAU TURTO PAVELDĖJIMO SŪNUS IR VYRU, LYGINANT SU DUKTERIMIS IR ŽMONOS TAM
TIKROMIS SĄLYGOMIS
Dievas liepia dėl savo vaikų: vyrų, kas yra lygi dviejų moterų dalis. Bet jei yra [tik] dukters, dviejų ar
daugiau, jiems yra du trečdalius savo turto. Ir jei yra tik vienas, jos yra pusė.
Ir tėvams, kiekvienam iš jų yra šeštąjį savo turto, jei jis paliko vaikų. Bet jei jis neturėjo vaikų ir tėvų
paveldėti iš jo, tada, jo motina yra trečdaliu.
Ir jei jis buvo broliai [arba seserys], jo motina yra šeštadaliu.
Po bet palikimo jis [gali turėti] padarė ar skolos.
Savo tėvams ar savo vaikams, jūs nežinote kuri iš jų yra arčiausiai jūsų naudai.

[Šios akcijos yra] [nustatytų] Dievas įpareigojimų. Iš tiesų, Allah yra kada nors žinant ir protingas.
Ir jums yra pusė, koks jūsų žmonos palikti, jei jie neturi jokio vaiko. Bet jei jie turi vaikų, jums yra
ketvirtadalis ką jie atostogų, bet palikimo jie [gali turėti] padarė ar skolos. Ir dėl žmonos yra
ketvirtadalis jei paliksite nė vienas vaikas. Bet jei vaikas, tada jiems yra aštuntą, kas jums palikti.
Po bet palikimo jums [gali turėti] padarė ar skolos.
Ir jei vyras ar moteris palieka nei tėvai, nei palikuonys, bet brolis ar sesuo, tada kiekvienas iš jų yra
šeštadaliu.
Bet jei jie yra daugiau nei du, jie dalijasi trečiosios, po skolos, tol, kol nėra jokia žala [] ar palikimo,
kurie buvo pagaminti.
[Tai] potvarkis iš Dievo, ir Dievas yra žinios ir Forbearing.
(Koranas: 4/11-12)
Jei mes naršyti sąrašas turtingiausių 100 200... žmonių pasaulyje, pastebime, kad moterų skaičius yra
mažesnis nei % 10. Daugelis šių žmonių yra ne musulmonų šalyse. Jei pažvelgsime į politinių veikėjų
arba didelės biurokratijos matome daugiau ar mažiau panašios tendencijos. Tai rodo mums aiškiai,
kad vyrai turi daugiau valios ir gebėjimus, siekiant padidinti gerovę. Atrodo, kad neprieštarauja matyti
didelis moterų padėtį; ir tai natūralu, nes visi šie vyrai turi dukters, žmonos, motinos, kurie naudojasi
patį arba geresnių gyvenimo lygis, palyginti su savo vyru ar tėvai, o jausmas mažiau rūpesčių.
Nė vienas iš šių faktų rodo, bet kokia Lytis nepilnavertiškumo ar pranašumą. Dievas tai išreiškia šiuos
stichijos:
Neįmanoma savo turtus, nei jūsų sūnus, kuri atneš jums arčiau mūsų laipsnį.
(Koranas: 34/37)
Žmogus gali būti sukurti darbo vietas tūkstančiams žmonių; Tačiau tas, kuris pagimdė jam ir iškelti
jam buvo moteris. Taip pat tikriausiai jo sėkmę turi daug padaryti su savo žmona.
Tokios struktūros, efektyvus išteklių naudojimas reikalauja tam tikri mechanizmai, kurie suteikia
daugiau tiems, kurie gali juos valdyti efektyviau išteklių valdymą.Kita vertus, pakankamai ekonomikos
tiekimas turi būti užtikrintas visiems.
Yra labai išsamūs norminiai aktai ir islamo paveldėjimo teisės studijomis. Pagal paveldėjimo principus
į islamą, tam tikrų situacijų moterys turi lygias dalis vyrų ir tam tikrais atvejais kai kurios moterys
gauna mažiau nei vyrai. Nuolat finansinius įsipareigojimus šeimai ir tėvų priklauso daugiausia vyrai.
Pvz., iki santuokos vyras yra reikalaujama ar įkeisti žmona suma turtus, kad jo žmona sutinka. Todėl
šis skirtumas paskirstymo tam tikromis sąlygomis, kad žmonės galėtų atlikti savo pareigas geriau.Taigi,
moteris gali paveldėti mažiau, tačiau vyrui dabar ar ateityje gauti didesnę dalį, palyginti su jo sesuo.
Todėl, nes teigiamas paveldėjimo nuostatas vyrams, kai vyras praleidžia savo šeimai, tai ne
savanorišką elgesio ar paslaugą arba labdaros bet tai muitas už vyro ir moters teisė. Taigi remiantis
šiuo sistemingai, moteris gali jaustis patogiai naudingos ne tik iš šeimos, turto kaip vyro turtas
laikomas iš esmės šeimos turtus. Taigi vyras turi teikti vienodas gyvenimo lygį, tiek sau, tiek jo žmona.

8.1.4 VIENAS ŽMOGUS LIUDYTOJAS SU DVIEJŲ MOTERŲ LIUDYTOJŲ TEISĖS TAM TIKRAIS ATVEJAIS
PAKEITIMO
O jūs, kurie tikėjo, kai sutartį skolos už nurodytas terminas, jo užsirašyti. Ir tegul rašyti [ji] tarp jūsų
Teisingumo raštininkas. Tegul ne rašytojas, atsisako rašyti, kaip Dievas išmokė jį.
Tegul jį rašyti ir tegul tas, kuris turi įsipareigojimą diktuoti. Ir tegul bijo Allah, savo Viešpaties, ir nieko
iš jo išvežti.
Bet jei tas, kuris privalo yra ribota supratimą arba silpna ar negali diktuoti pats, tada tegul jo globėjas
diktuoja teisingumo. Ir duoti liudytojas du liudytojai iš savo vyrų. Ir jei ne yra du vyrai [yra], tada vyras
ir dvi moterys iš tų, kam jūs sutinkate liudyti, kad jei viena iš moterų yra neteisėtas, tada kitas gali
priminti savo.
Ir tegul ne liudytojai atsisako, kai jie yra pakviesti. Ir neturi būti [per] pavargau rašyti, ar jis yra mažas
ar didelis, jo [nurodyta] kadencijai; tai daugiau tik Dievo akyse ir stipresnė kaip įrodymai ir labiau
tikėtina, kad išvengti abejonių tarp jūsų, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra tiesioginis sandoris, kurio
elgesio tarp save. Tada yra ne kaltinti tave, jei jums nereikia rašyti. Ir imtis liudytojai, kai jūs sudaryti
sutartį.
Tegul ne rašytojas, nukentėti ar bet kuris liudytojas. Jei jums tai padaryti, iš tiesų, tai [rimtą]
nepaklusnumo jums. Ir Dievo baimė. Ir Dievas moko. Ir Dievas yra visų dalykų žinios.
(Koranas: 2/282)
Liudininkai yra daugiausia pareiga ypač raštu liudininkai apie skolos. Kaip liudytojas gali būti
spaudimo, liudytojas gali būti reikalaujama liudytojas į netinkamą padėtį, ir gali prireikti tam tikrų
pastangų, kad liudytojas pelnytai. Aukščiau stichijos yra nuoroda į šį pareiškimą, "Tegul ne rašytojas,
nukentėti ar bet kuris liudytojas". Ši rizika ir kad reikia pastangų yra labai tikėtina, bylos, susijusios su
skolos susitarimo, kuris gali būti daug informacijos.
Todėl, svarbi priežastis, dėl reikalavimo liudininkai į pirmiau minėtą situaciją, tarp vyrų ir moterų
skirtumas gali būti sumažinti naštą liudininkai moteris ir skirsto ją nuo vienos moters dvi moterys.
8.1.5 KAI KURIŲ KITŲ KLAUSIMŲ APIE KLAUSIMAS "AR VYRAI IR MOTERYS VIENODAI Į ISLAMĄ?"
Ankstesnių dalių mums paaiškino skirtumus tarp vyrų ir moterų, ir šių skirtumų nauda visiems
reikalavimai[131].
Tačiau vienas turėtų nepamiršti kad musulmonų neatitinka šių reikalavimų dėl jų pasaulietinis naudos.
Už musulmonų, kai tai yra aišku, kad tam tikra tvarka yra iš Dievo, tada yra pakankamai priežasčių
laikytis šio nutarimo. Šios priežastys yra gauti malonumą iš Dievo, ir pagarba ir baimė, Dievas. Šios
stichijos yra svarbūs šia prasme:
Ir jeigu mes turėjo pasisuko į juos, "Nužudyti save" arba "Palikti savo namus," jie nebūtų padaryta,
išskyrus keletą iš jų. Bet jei jie padarė ką jie buvo pavesta, būtų buvę geriau už juos ir kietesnis
poziciją [už jų tikėjimą].
(Koranas: 4/66)

Kita vertus, bet kuriuo atveju Dievas šalininkas yra milijonus kartų didesnis nei jokių sunkumų, mes
gali įvykti dėl Dievo įsakymus. Pvz. kiek moterų būtų pasirinkti alternatyva (b), jei Dievas paprašė:
"pasirinkite vieną iš šių alternatyvų: (a) aš išlaikyti jūsų matyti pajėgumų, bet jūs turite įvykdyti savo
įsipareigojimus moterims. b jums bus nemokamai laikytis arba ne su šių įsipareigojimų, bet aš atliksiu
atgal tik jūsų matyti pajėgumų. "
Tačiau kaip matome šios stichijos, Dievas ketina lengvumas už mus:
Dievas ketina jums lengvai ir neketina jums sunkumų.
(Koranas: 2/185)
Taigi, mes manome, kad Dievas užsakymai bus didesnis nei jų trūkumus, žemiškų privalumai terminai
taip pat. Mes paminėti kai kurių išimtinių taisyklių nauda moterims. Bet aišku, kaip paaiškinta toliau
stichijos, kad mes gali pamiršti ar praleisti kai išmokas, kad Dievas žino:
Gali būti, kad jums nepatinka dalykas, nors tai yra gerai, tai gali būti, kad jums patinka dalykas, nors
tai blogis jums; ir Dievas žino, o jūs nežinote.
(Koranas: 2/216)
Be to, mes taip pat turėtų apsvarstyti tam tikrų lyčių trūkumai svarba kaip kriterijų atpažinti ir
paklūsta Dievo. Kai kuriais atvejais netikėjimo priežastis yra tai, kas yra prieš kai kuriuos asmeninius
jausmus, pvz., sunkumų, kylančių dėl muitų atmetimo. Šiuo atveju asmuo, kuris atmeta tikėjimą dėl
sunkumų, turėtų klausimas, ar savo ketinimą manau yra nuoširdus. Jeigu viena nusprendžia
nepaklusti Dievo ar paneigti jo pareigų ir teisių, lyčių, tikrai Dievas yra niekada nukentėti dėl šio
atsisakymo. Tai yra nurodyta šios stichijos:
Mums jie neturėjo jokios žalos, tačiau jie patyrė žalą savo sielas.
(Koranas: 2/57)
8.2 KODĖL MES MATOME ANT ŽINIASKLAIDOS DAUG SMURTO VEIKSMAI ATLIEKAMI ISLAMĄ ARBA
DIEVO VARDU?
Islamas-tai taikos ir kaip matome, šie eilėraščiai, Dievas kviečia musulmonų elgtis teisingai visiems,
įskaitant ir disbelievers. Islame draudžiama priversti ką nors priimti tam tikros religijos:
Pakviesti į savo Viešpaties su išmintimi ir gera instrukcija kaip ir diskutuoti su jais labiausiai mandagus
būdu.
Iš tiesų, jūsų Viešpats yra labiausiai žinant, kurie turi Noklīdis iš savo kelią, ir jis yra labiausiai žinodami
kurie [teisingai] vadovaujasi.
(Koranas: 16/125)

Religija neturi būti jokios prievartos. Teisingai tapo aišku iš negerai.
(Koranas: 2/256)

Dėl tokių užsakymų į Koraną, islamo istorijoje musulmonai ne priversti kitas musulmonų.
Be to, kaip matome, šie eilėraščiai, Dievas neleidžia musulmonų pulti tiems, kurie don't išpuolių
musulmonai. Tačiau, musulmonai turi ginti save:
Taigi jei jie pašalinti save iš jūsų ne kovoti jums ir siūlome Jums ramybę, tada Dievas nepadarė jums
priežastis [dėl kovos] prieš juos.
(Koranas: 4/90)

Ir ne ginčytis su žmonėmis, išskyrus raštas taip, kad geriausia, išskyrus tuos, kurie padaro neteisybė
tarp jų. Ir sako: mes tikime tai, kas buvo atskleista mums ir atskleisti jums. Ir mūsų Dievo ir jūsų
Dievas yra vienas; ir mes esame musulmonai [pateikimas] – jam.
(Koranas: 29/46)

Dievas negali uždrausti jums iš tų, kurie negali kovoti dėl religijos ir negali išsiųsti jums iš savo namų
nuo bendravimo su jais maloniai ir veikianti pelnytai link jų. Iš tiesų Dievas myli tuos, kurie veikia
teisingai.
(Koranas: 60/8)
Ir tai didelė nuodėmė pakenkti žmonėms, kaip matome tokį pareiškimą:
"Neteisingai ne žmonijos savo prekėmis, ir ar nėra blogis, kad blogis, žemėje."
(Koranas: 26/183)
Geras pavyzdys atsakant į tai atsitiko, kai musulmonai gavo Meka nuo disbelievers, kuris žuvo
daugelis musulmonų, deklaruotos ir organizavo daug karų prieš musulmonus, juos kankino, paėmė
savo turtus iš smurto. Musulmonai pranašo Mahometo vadovybės (Peace be upon him) atleido šių
disbelievers, nors jie turėjo teisę bausti ir juos sunaikinti. Todėl aišku, kad teroristai, kurie teigia, kad
žudyti nekaltų ir beginklis civilius vardan Dievo, veiksmai neturi nieko bendro su islamu, kaip islamas,
net ir karo tokių civiliai turi negali būti nužudyti.Tokių žmonių yra labai nedaug, per beveik 2 mlrd
musulmonų.
Kartais yra žmonių, kurie blogis dėl politinių ar ekonominių tikslų, bet kurie teigia, kad veikti Dievo
vardas, kaip jie jaučia poreikį slepiasi už kai kurias visuotinai pripažintų sąvokas.
Kartais, teroristine veikla atliekama ir teigė musulmonų arba musulmonų vardu grupes, kad blogas
įspūdis apie islamą ir musulmonus.
Daugelyje situacijų, ne musulmonų suderinti su islamo teroristai, kodėl jie nesąmoningai remia
teroristus atsižvelgiant į juos kaip dalis ar didelės islamo bendruomenės atstovas. Paprastas pavyzdys,
toks požiūris yra sąvokos "Islamo terorizmas" žiniasklaida, ne musulmonų. Kadangi terorizmas negali
būti islamo - taikos - "islamo terorizmas" yra klaidinantis ir neteisingas pareiškimas, kuri gali būti
naudinga tik tokie teroristai.

Kai kurie žiniasklaidos kanalai iš dalies sudaro įspūdį, kad islamas skatina smurtą, nors smurto
šalininkų kitas kultūras ir jų padariniai yra daug didesnis už tokius veiksmus, kurie laikomi su islamas.
Pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio karo, kuris įvyko Vakarų pasaulyje, kuri išpažįsta religijos nei islamas
maždaug 60 milijonų žmonių buvo nužudyti[132]. 40, 52 milijonai iš jų buvo civilius gyventojus,
įskaitant 13 iki 20 milijonų, dėl karo susijusių ligų ir bado mirė.
8.3 JEI YRA LIKIMO, JEI DIEVAS ŽINO VISI, KAIP MES TURIME LAISVĄ VALIĄ IR KAIP MES GALIME
BŪTI ATSAKINGI?
Išsami informacija apie šį klausimą galima perfrazuoti taip: "mūsų pasirinkimai / testamentų siejasi su
mūsų fono, mūsų švietimo, mūsų aplinkai, mūsų genų ir mūsų gebėjimus... Visi šie turi būti likimo.
Todėl, jei Dievas yra Dievas tada mūsų pasirinkimas turi būti priversti ir nustato Dievas; tada mes
turime laisvą valią ir todėl mes negalime būti atsakingi. Bent kaip jis negali pateikti mums dešinėje
kelio tada ne, tai nereiškia kad jis yra atsakingas už mūsų pasirinkimus? Taip pat if Dievas yra Dievasir
jei jis ώino ateityje, tada jis negali prieštarauti jo žinių ar jo likimas, susijusių su ateities savo ieškinius.
Ir jei jis turi teisę padaryti ką jis testamentų, jo veiksmai bus harmonijos su kas buvo jau žinoma jo. Jei
Dievas yra Dievas ir jei yra likimo, tada ne pavyzdžiui prieš aš wierza, žinoma ne kad kaip yra
neteisingas man bus wierza ir kad bus įvesti į pragarą. Taigi, kaip aš jį pakeisti? "
Šie eilėraščiai matome tokius klausimus santrauka:
Tie, kurie susiję partneriai [Dievas] su sako: "Jei Dievas turėjo valios, mes būtų ne yra susiję [nieko
Dievas] ir nei būtų mūsų tėvai, nei būtų mums uždraudė nieko."Taip pat tų, kurie neigia, kol jos
paragauti mūsų bausmė. Sako: "ar jūs turite jokių žinių, kad jϋs galite pateikti mums? Sekite ne
išskyrus prielaida, ir jūs nesate bet falsifying. "
Sako: "Dievas yra toli siekiančių argumentas. Jei jis norėjo, jis būtų vadovautis jums visiems."
Tarkim, [O Muhammad], "Duoti į priekį savo liudytojų, kurie bylojo, kad Dievas uždraudė tai." Ir jei jie
liudija, liudyti ne su jais. Ir ar po tψ, kurie neigia mūsų eilėmis ir tiems, kurie netiki, toliau, o jie
prilygina [kiti] su jų Viešpaties norus.
(Koranas: 6/148-150)
8.3.1 MES TURIME LAISVA VALIA TAM TIKRU MASTU
Ir sako: "tiesa, iš savo Viešpaties, Taigi kas testamentų leisti jam manyti; "ir kas testamentai, leiskite
jam neturi wierza."
(Koranas: 18/29)

Dievas niekada yra neteisinga jo tarnautojams[133].
(Koranas: 8/51)

Kas vadovaujasi tik vadovaujasi [naudos] savo sielą. Ir kas klysta tik klaidų, prieš jį. Ir nėra našta
bearer netruks duoti kitą naštą. Ir niekada mes nubausti, kol mes išsiuntė poslanca.
(Koranas: 17/15)
Visiems, kurie yra atsakingi ir apdovanoti ar nubaustas ir toliau turi potencialą sužinoti tiesą ir būtų
sėkmingas[134]. Kiekvienas turi laisvę pasirinkti gera ar blogis, rojus ar į pragarą. Kiekvienas
žmogus[135] turi laisvą valią, bet neturi paneigti Dievo valios galia. Nors yra tam tikrų apribojimų dėl
laisvos valios, galiausiai kiekvienas asmuo turi galimybę įveikti neigiamus atitinkamų apribojimų.
Mūsų testamentų turi daug padaryti su mūsų praeities, mūsų žiniomis, mūsų aplinkai, mūsų nuotaika,
mūsų biologinės ir cheminės sudėties... Vis dėlto iš empirinių mokslų požiūriu yra per anksti teigti,
kad yra sunku deterministinis ryšys tarp šių veiksnių ir mūsų testamentai. Ir tol, kol mes nesuvokiame
Subatominė visais lygiais, ir daug kitų dalykų, tai bus anksti argumentas. Kaip sakė Korano:
Ir jos paklausti apie sielą. Pasakyti: Siela yra viena iš mano Viešpatie komandas, o ne jum kažkas, bet
šiek tiek žinių.
(Koranas: 17/85)
Islame, siela yra ne tik vienas iš būdų atsitiktiniai mechaninis dėl cheminių, biologinių, fizinių,
socialinių... įvykius ir išteklių[136]. Siela naudos iš tokių išteklių, tačiau tuo neapsiriboja kas yra tam
tikromis sąlygomis. Jo esmė nėra pagrįstas tik priežasties ir padarinio santykį, kuris ar mechaninių
procesų, pagrįstas priežastinis ryšys. Siela turi potencialą pakeisti ir pagerinti sąlygas. Pvz., asmuo,
kuris susiduria su sunkumais verslo gali skaityti tam tikras knygas ir gauti papildomų žinių ir įveikti
šiuos sunkumus.
Siela apima ne tik anksčiau, kad gali būti priežastis ir poveikį įtaka, bet ir ateitį. Kas bus, mes padaryti
apima svarstymai apie ateityje, alternatyvos, jų riziką, jų naudą ir kenkia tam tikru mastu, o jie turi
neįvyko. Siela apima taip pat principus, vertybes ir t.t. tik arba yra tiesiog per pastaruosius. Mes
spręsti ne tik kokia alternatyva atsitiks, jei mes priimti tam tikrą sprendimą, bet taip pat kaip mes
manome, jei atsitinka, kad alternatyva, ir kas atsitiks, jei mes manome, kad taip. Dar mes galime
laisvai pasirinkti sąmoningai bloga alternatyva.
Todėl mes turime didelę teritoriją laisvės.
Kaip matome, šie eilėraščiai, žmonėmis turi tam tikrą specialią kvalifikaciją šioje srityje:
Tada jis proporcingas jį ir kvėpuoja į jį iš savo sielos ir jūs klausos ir regėjimo ir širdis; mažai esate
dėkingas.
(Koranas: 32/9)

Ir paminėti, [O Muhammad], kai jūsų Viešpats sako, kad angelai, "iš tiesų, bus padaryti žemėje yra
vicekaraliumi"
(Koranas: 2/30)

Kita vertus, Dievas davė mums daug reiškia, kad kartu su šia laisve gali vestų mus į tiesą. Toliau yra
ypač svarbūs:-akivaizdžių požymių, sukurtas mūsų aplinkoje kurių nors akivaizdumas bus akivaizdus
visiems, kai mes visi prikelti. -Klausytis ir pagalbą iš Dievo, kuris gali reaguoti į mūsų dabartinė
supplications, net tada, kai jis padarė likimo. -Orientavimo Dievas per savo pasiuntinius.
Tačiau ši laisvė nereiškia, kad žmogus gali paneigti galutinis Dievo valią. Jis gali nepaklusti Dievo
nurodymus, kaip jis davė laisvę laikytis paklusnumo kelias arba kelio nepaklusnumas. Tačiau galutinio
prasme, bet žmogus nėra, jis yra apsuptas Dievas, kaip matome, kad šie ženklai:
Ir Dievas priklauso kokia yra danguje ir kas yra ant žemės.
Ir nors yra Dievas, visų dalykų, apimantis.
(Koranas: 4/126)

Iš tiesų, Allah yra visa apimanti ir žinant.
(Koranas: 2/115)

Ir ne bus išskyrus kad Dievas testamentai, Viešpatie pasaulių.
(Koranas: 81/29)
Nors žmogus turi tam tikrus įgaliojimus, Dievas, jis negali būti sėkmingas, išskyrus per Dievo. To
priežastys yra šios:
Pirma, mūsų sąlygomis yra rezultatų Dievo planą ir testamentai. Pvz., išteklių gali būti ribotas. Išteklių
sąnaudos arba išlaidos iš alternatyvas, gali būti didelis. Tam tikromis aplinkybėmis gali būti kur kas
sunkiau nugalėti nei kiti. Taigi, net jei mes turime laisvą valią, dėl tokių aplinkybių Dievas gali
suklaidinti ų asmeniui netrukdant jo bus. Taip pat alternatyvas, kad mes turime lemia Dievas.
Antra viskas mes yra Šventasis Raštas, Dievas, kaip matyti šiame pavyzdyje iš Korano:
Ir neįmanoma tikėti išskyrus Šventasis Raštas, Dievas sielos.
(Koranas: 10/100)
Kaip matome iš pranašo Shuayb citata (Peace be upon him) Korano, mūsų sėkmė priklauso nuo Dievo:
"Ir mano sėkmė nėra, o Dievas.
Jam aš turi remtis, ir jam grįžti."
(Koranas: 11/88)
Kaip matome, šios stichijos, gaires arba klaidinanti Dievas nuo tam tikru mastu mūsų pasirinkimus:

Jis klaidina daug tokiu būdu ir vadovus daug tokiu būdu. Ir jis klaidina ne išskyrus iššaukiančiai
Nepaklusnieji.
(Koranas: 2/26)
Dievas, kuris yra wszechwiedzacy ir mato visi, žino ir mato, be jokių laiko apribojimų. Taip, jis ώino
ateityje, nes jis žino, kad dabar. Jis mato ateitį, kaip jis mato dabar. Todėl bet koks sprendimas, mes
imsimės ateityje yra kada nors žinoma, matyti ir Dievas matė. Jis sugeba jį pakeisti, bet kaip jis nori,
įskaitant minėtomis aplinkybėmis tiesiogiai nedalyvaujant su mūsų testamentai. Taigi, bet mes bus
padaryti laisvai, yra su Dievo leidimu. Todėl renkamės dalykų atsitikti Dievas ir mus vieningai pritarus.
Todėl bet kuriuo atveju musulmonų, kurie padarė gerą darbą turėtų siekti Dievo pripažinimo. Toliau
pateikiamas pavyzdys išrašo ir tikinčiųjų ir toliau citatos:
Ir jie sako,
"Pagirti [ir ačiū] Dievas, kuris vadovaujasi mums. ir mes taip niekada jau vadovaujasi jei Dievas turėjo
vadovaujasi ne mums. Tikrai pasiuntiniai mūsų Viešpaties atėjo su tiesa."
(Koranas: 7/43)

"Iš tiesų, mes panaudojome maldauti jį prieš.
Iš tiesų, tai tas, kuris yra Beneficent, kad litosciwy".
(Koranas: 52/28)
Yra neteisingas požiūriu tai būtų sunku suprasti laisva valia, kaip jam, jis yra tik medžiagos seka ir
procesorius tarp biologinės, cheminės, fizinės... eilės procesus.Vėlgi, jis yra tik grupės dalelių, kurios
atsitiktinai atėjo kartu ir tik veikti pagal fizinių asmenų, tam tikras ar neaiškus taisyklių ir santykius. Be
to, jam yra niekas, kas yra visiškai laisva valia, kurie gali suteikti jam laisva valia.
8.3.1.1 MŪSŲ TESTAMENTŲ EGZISTAVIMO PRIEŽASTIS
Dievas, Viešpats visų gali mums sukurti kaip akmenų ar angelai, kurie neturi bet galimybės paneigti
savo užsakymus. Jis galėjo sukūrė mus kaip užprogramuotas robotai, be jausmų, į todėl be
pasirinkimų, tiek be atsakomybės. Tačiau, pavyzdžiui, visatos, ten nebus praktika ir jausmas aukos,
padėti, gaila, pasitikėjimą, teisingumą, sprendimas, už atlygį, bausmė, blogis, neteisingai ir arogancija;
gera ir tiesa būtų ne sukurta ir nustatyti; blogis ir negerai būtų negali būti sukurta, vertinami, ir
nubaustas...
Bet Dievas sugeba sukurti gera ir blogio.
Asmenį, kuris būtų gerai ar blogai, jis turi teisę pasirinkti gera ir blogio.
Ir per šį įvykių, vienoje pusėje tarnautojų Dievas jaustis šalininkas ir galių iš Dievo, ir kita vertus būtų
aiškiai atskirti tiesos ir apgaulingi.

Be to, jei nėra priežasties mūsų kurti, tada reikia lemiamas etapas, kas mes esame. Šis lemiamas
etapas yra mirtis.
Šiuo atžvilgiu svarbu tokiu skyriumi:
Iki laiko,
Iš tikrųjų, žmogus yra praradimo,
Išskyrus tuos, kurie tikėjo ir padaryti teisingas poelgius ir pranešė viena kitai į tiesą ir pranešė viena
kitai, kantrybės ir atkaklumo].
(Koranas: 103/1-3)
Dar kartą su mūsų laisvą valią, mes turime galimybę bendradarbiauti su Allah taika ir į tai, kaip mūsų
Viešpats kviečia. Dėka mūsų valia mes gali gauti tam tikrą dalį geras pokyčius per mus ir žmonijai.
Dėka mūsų laisvą valią, mes gali skolinti į Dievo, kuris neturi jokios pagalbos, nors mes gali praleisti,
ką mes turime visiškai už save. Yra šie didelis šalininkas atsižvelgiant mūsų kūrėjas, kaip sakė šių
ženklai?
O jūs, kurie tikėjo, jei jums padeda Dievas, jis padės jums ir tvirtai augalų kojas.
(Koranas: 47/7)

Kas yra tai, kad būtų paskolą Dievas gražus paskolos, jis gali daugintis ji už jį daug kartų per? Jis yra
Dievas, kuris neduoda ir suteikia gausa ir jam bus jums grąžintas.
(Koranas: 2/245)

Bet kai Jėzus pajuto [išgyvenimas] netikėjimas, jis pasakė: "kas yra mano pagalbininkai [priežastis]
Dievas?" Mokiniai sakė: "mes esame pagalbininkai, Dievas.Mes tikėjo Dievo ir liudija, kad esame
musulmonai [pateikti jam]."
(Koranas: 3/52)
Iš tiesų, galimybę padėti jam, ir įgyvendinti bus jam padėti, yra vienas iš jo didžiausių džiaugtis mums.
Ir pagrindinis veiksnys, naudai yra mūsų laisvą valią.
8.3.1.2 NUODĖMES IR JŲ PASEKMĖS YRA SĄMONINGAS PASIRINKIMAS.
Laikantis tiesos ir apgaulingi atitinkančių bausmės atlygiai nustatomos ir paskelbta. Taigi, tie, kurie
pasirinkti tiesą ar klaidą pasirinkti juos iš viso su jų privalumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių.
Mūsų nuolatinis pasirinkimas yra alternatyvos, kad tilptų geriausia, kas mes esame ir mūsų atributus.
Mūsų pasirinkimas yra asmens, ir daugeliu atvejų subjektyviu požiūriu yra ne teisinga, nei neteisinga:
mes galime pasirinkti, padengia kai blogas pasekmes dėl kai kurių dalykų, kad mes mėgstame.

Pavyzdžiui, asmuo gali pasirinkti rūkyti, o jis žino, kad rūkymas sukelia vėžį. Taigi kai vėžys atsitinka
dėl rūkymo, jis neturėtų kaltinti daug niekam, išskyrus save. Jis pasirinko asmens malonumas rūkymo
pasikeičiant skausmai, vėžys ir ankstyvos mirties. O jis rūko jis gali matyti, kaip teisę, arba jis gali
rūkyti, nors jis mato tai, kaip blogai. Mes pasirinkti ne rūpi pasekmes arba ateityje. Mes gali gauti
malonumą ginčyti daugiau energijos nei save, net jei tai sukelia didelį pavojų. Šį iššūkį malonumas gali
būti didesnis nei to baimę ar skausmą. Taip pat galima pasirinkti iššūkis kūrėjas, tiesiogiai ar
netiesiogiai ne galvoti apie jį ir prisiimant riziką pragarą. Tokiu būdu, jis gali nori mėgautis šią
problemą ir šio gyvenimo malonumas, be mesti iš bet žemiškų džiaugsmų.
Mes turime laisvė laikinai mėgautis blogis, kaip matome, pavyzdžiui, šie ženklai:
Ir kaip Thamud, mes vadovaujasi juos, bet jie pasirinko aklumas per rekomendacijas, todėl
"Thunderbolt" žeminanti bausmė areštuotas jiems, ką jie turi uždirbti.
(Koranas: 41/17)

Yra daug požymių, dangų ir žemę, kurioje jie perduoti
Dar jie nekreipia į juos dėmesio!
(Koranas: 12/105)
Bet pabaigoje mes būti sąžiningas ir savo mūsų pasirinkimus.
Kita vertus, toks rizikingas pasirinkimas yra susiję su pasirinkimo labai asmenybė. Taigi, dėl
disbelievers painiava yra sąmoningas ir nuolat, kaip pažymėta šios stichijos:
Ir kas yra aklas [gyvenime] bus aklas toliau ir daugiau kelio būdu.
(Koranas: 17/72)
Taip, kad net jei grįžo po matote po velnių, jie galėtų grįžti atgal į netikėjimo, kaip minėta, šie ženklai:
Jei bet galima matyti, kada jie pagaminti stovėti prieš ugnį ir bus sako: "Oi, būtų, kad mes galėtų
grąžinti [į gyvybės Žemėje] ir neturi paneigti mūsų Viešpaties požymiai ir būti tarp tikintieji."
Ir net jei jie buvo grąžinti, jie sugrįš, kurie jie buvo uždrausta; ir iš tiesų, jie yra melagiai.
(Koranas: 6/27-28)
Todėl pavyzdžiui, galutinis neteisingas, kurie turėtų žinoti, kad jis patenka į pragarą dėl netikėjimo
būtų vėl neturi wierza ir paneigti, velnias. Taigi po velnių tampa aiškus pasirinkimas neteisingas, nes
net jei įtikinamiausias ženklas buvo nustatomas, toks neteisingas netiki. Šie ženklai nurodo į tai:
Iš tiesų, tas ant savo Viešpaties žodis ateina į poveikį negali patikėti,
Net jei kiekvienas ženklas turėtų atvykti į juos, kol jie mato skausmingas bausmes.
(Koranas: 10/96-97)

Mums buvo suteikta laisvė atlikti bausmės pragarą, atsakydama į tai, ką mes renkamės daryti. Tačiau
ji neatrodo būti gera idėja, kad vienas atmeta laikinai kažką, kurioje jis bus vėliau tikėti tik tuomet, kai
jausmas tai amžinai. Vis dėlto tai pasirinkimas. Mes žmonėmis paprastai vertės greitos naudos, net jei
jų sąnaudų ar rizikos ilgalaikėje perspektyvoje yra didžiulis. Šie ženklai yra nuoroda į tai:
ne! O jums patinka nedelsiant.
Ir palikti toliau.
(Koranas: 75/20-21)
Pagalvokite apie žmones, kurie likti kalėjime metų tik todėl, kad įstatymas atitinka jų greitai pyktis.
Taip yra todėl, kad per trumpą laiką mūsų jausmai yra intensyvesnė, palyginti su mūsų logika; ir ilgą
laiką mūsų jausmai yra palyginti silpnesnė nei mūsų logiką. Taigi svarbu kantrybė, sėkmės:
Dievas myli pacientas.
(Koranas: 3/146)
Kita vertus, mes patvirtinti dalykų likimo. Kiekvieno iš mūsų pasirinkimas "pirkti" ir tvirtinti, kas yra
mūsų registre:
Ir Dievas sukūrė dangų ir žemę, tiesos, ir taip kiekviena siela laikiniems už ką jis uždirbo, ir jie negali
būti nuskriausti.
(Koranas: 45/22)
8.3.1.3 DIEVAS NETURI NIEKO JĖGA Į MUS
Jis tai gali padaryti viską.
(Koranas: 67/1)
Dievas sugeba padaryti ką jis testamentų. Taigi, jis gali sukurti mums tam tikrą aplinką, kur mes
galime būti visi tikintieji ar disbelievers nors turime laisvą valią.Todėl jis neturi trukdyti mūsų
testamentų arba priversti mus tam tikru būdu, nors jis gali tai padaryti.
Dievas neturi trukdyti mūsų bus apdoroti objektyvius įvykius mes gali būti paskatino arba klaidinami
pagal tai, kas mes esame. Dievas gali sukelti arba klaidinti ir objektyvių dalykų, neiškraipant mūsų
pasirinkti gebėjimus. Pvz., neteisingas, kurie buvo kūdikis gali tapti tikintysis į patiria jaudulį ir laimės,
kad kūdikis ir toks didelis naudai kūrėjas.
8.3.1.4 DIEVAS NEVERČIA TIKĖTI, AR DARYTI GERUS DARBUS IR JIS NEVERČIA NIEKAM NETURI
WIERZA ARBA NEPAGRĮSTAS.
Dievas norėjo priversti ką nors į mus, jis gali padaryti mums visiems tikintiesiems. Tačiau priverstinis
tikėjimo nebūtų nekilnojamojo tikėjimo. Įsitikinimą, kad prašoma tik po prisikėlimo bus priversti
tikėjimo, taip ne realus tikėjimo ir tai bus nenaudinga, kaip nurodyta šios stichijos:
Ar jie [tada] pateikti laukti nieko, išskyrus tai, kad angelai turėtų atvykti į jas arba jūsų Viešpats turi
ateiti, ar kad ateis keletas požymių jūsų Viešpats?

Dieną, kad kai kurie požymiai jūsų Viešpats ateis sielos naudos iš savo tikėjimo, tol, kol ji buvo ne
manoma iki arba gavo per savo tikėjimą, kai gera. Sako, "laukti.Iš tiesų, mes [taip pat] laukia."
(Koranas: 6/158)
Tikėjimo šiame gyvenime yra realus tikėjimo, nes neįmanoma prievarta pasekmė, ir tai atspindi
tiksliai kas ir kaip mes. Taigi Dievas suteikia mums, ką mes renkamės.
Ką norėčiau pasirinkti jei ne buvau priversta yra laisva valia. Taigi, kaip Dievas neturi priversti ką nors į
mus ir kaip jis neima mokesčio mums ką nors daugiau nei mūsų pajėgumas, mes turime pagrįstą
laisva valia, kad mes galime būti atsakingi.
8.3.1.5 NIEKAS BUS PADENGIA LIUDININKU KAD DIEVAS PRIVERTĖ MUS Į BLOGĮ
Gali būti ir liudytojų, kurie duos liudija, kad Dievas privertė bet pasirinkimas ant mūsų trukdo mūsų
nori procesas. Liudytojų parodymus, kad Dievas priversti mus tam tikras pasirinkimas nes
potencialios tokia prievarta bus žinoma tik iš Dievo. Kad neteisingas taip pat netiesiogiai liudija faktas,
kad Dievas padarė ne priversti jį veikti tam tikru būdu, nes jis retai minimas Dievas jo sprendimus.
Priešingai jis visada daro savo skaičiavimus už savo sprendimus. Ir su neteisingas dažniausiai eina
bladza iš teisingą kelią, kad Dievas jį rodo.
8.3.1.6 DIEVAS NETURI JOKIŲ NUSISTATYMO PRIEŠ BET MUMS
Vardan Dievo, į Beneficent, kad litosciwy.
Dievas, Viešpats pasaulių, būti pagirti [ir ačiū]
(Koranas: 1/1-2)
Dievas yra gailestingas Viešpats, ir Beneficent. Jis neturi jokių nusistatymo prieš bet mums kaip
kiekvienas žmogus yra Dievo vergais. Jei mes manome, kad daug, didžiulis ir matyti džiaugtis Dievo
kiekvienam iš mūsų, mes suprantame, kad Dievas būtų neteisinga, kad kiekvienas iš mūsų:
Tada jis proporcingas jį ir kvėpuoja į jį iš jo Dvasios ir jūs klausos ir regėjimo ir širdis; mažai esate
dėkingas.
(Koranas: 32/9)
8.3.1.7 PRIEŽASTINIO RYŠIO SANTYKIUS, KURIE YRA PAGRINDAS MŪSŲ TESTAMENTŲ VALDYTI
LIKIMO
Kai kurie sako: "Alright, jei man lemta patekti į pragarą, tada aš negaliu pakeisti jį. Kodėl būtų aš
nerimauti?" Bet likimo nėra pradinė priežastis. Iki ir virš likimas yra Dievas. Jis apibrėžia ir leidžia
ryšius tarp subjektų ir renginius kaip šie ženklai:
Ir kad yra ne žmogus, išskyrus kad [geras], kurią jis siekia,
Ir kad jo pastangos bus neaišku,
Tada jis bus recompensed, tai su kuo zaplata.

(Koranas: 53/39-41)
Kiekvieno ryšio, kad mes stebime ir visi mūsų pasirinkimus sudedamųjų dalių yra likimo dalis galime
sudaryti iš ši stichijos:
Viskas yra aišku, registrą.
(Koranas: 11/6)
Mūsų mokyklos baigimo laikas su likimu. Tai taip pat likimą, kad mūsų mokyklos baigimo bus dėl tam
tikrų išlaikyti egzaminus. Taigi jei mes pereiti, tai taip pat su likimu kad mes bus perduoti šiuos
egzaminus. Likimo taip pat grindžiama tokius santykius ir likimo nėra tiesioginė priežastis ši
gradacija[137]. Taip pat, vienas gali nei paaiškinti/pateisinti jo atvykimo į pragarą su likimo. Todėl nei
turėtų būti beviltiška, nei abejojate jo pabaigos vien dėl likimo. Todėl jei mes norime pereiti, ką mums
reikia padaryti yra studijuoti ir egzaminus. Taip pat, jei mes norime patekti į rojus, mes turime
padaryti mūsų namų gerai.
8.3.1.8 JEI MES ŽINOJO, KAD LIKIMAS, MES NORIME KEISTI JĮ GERIAU.
Net jei mes žinojome, turinys, likimas, mes turi būtų iš naujo įvertinti ir jei reikia mes norime skiriasi
nuo tai, jei mes nepatiko jis. Taigi ji neriboja mūsų nori ir pasirinkdami procedūros bet kuriuo atveju.
8.3.1.9 JEI MŪSŲ TESTAMENTŲ DETERMINIZMAS VISIŠKAI APSVAIGĘS, TAI SUKELTŲ MUS MANYTI.
Priežastinio ryšio taip pat reikalauja tikėjimo į Dievo.
Tarkime, kad yra neteisingas prikelti. Jis mato, kad jis buvo neteisus. Tada jis supras, kad viskas buvo
padaryta dėl Dievo. Tada jis matys, kad nebuvo jokios priežasties ne visi už savo netikėjimo. Dalykų,
kurie nebuvo realaus leido jam netikėjimas, ne Dievas. Tada jei nerealu dalykų negali turėti
deterministinis įtaką jam, jis supras, kad jis turėjo laisvą valią ir kad jis piktnaudžiavo jam buvo
suteikta laisva valia.
8.3.2 ŽINIOS APIE ATSISPINDI LIKIMO DIEVAS YRA VIENAS BŪDAS KAIP ISTORINIŲ ŽINIŲ – ŽMOGAUS
SĄVOKOS.
Likimas rodo, kad visa valdžia per viską, kas priklauso Dievo ir kad sėkmė yra tik per Dievo. Todėl
mūsų sėkmę ar nesėkmę lemia apie Dievo ir savęs prieš likimo.
Dievas žinių apie mūsų ateitį yra kitoks nei mes įsivaizduoti. Kaip Dievas yra įvairiakryptė dabartinis ir
visi wszechwiedzacy, jis žino mūsų galimybės rinktis ateityje, kaip dalykų, kurie jau atsitiko tikrai[138].
Šios žinios per žmonių koncepcijos pavyzdys kaip mūsų istorinių žinių:
Jis yra pirmasis ir paskutinis, ir laikinojo išvežimo ir įvežimo; ir jis yra wszechwiedzacy visų dalykų.
(Koranas: 57/3)

Romėnai buvo nugalėti.
Šalia žemės.

Ir jie, po jų pralaimėjimas, bus įveikti.
Per keletą metų.
Dievas priklauso komandą prieš ir po.
Ir tą pačią dieną tikintieji bus laimingas.
(Koranas: 30/2-4)
Jis yra pirmasis, bet taip pat jis yra paskutinė. Ir jis yra vienas, jis nėra suskaidytas. Jis nei tik vietos,
nei laiko požiūriu. Jo žiniomis, nėra vietos, kaip mūsų. Ir šios žinios neprieštarauja likimo.
Todėl Dievas žino mūsų ateities testamentų, kaip dalykus, kurie jau atsitiko jo stebimas.
Todėl šios rūšies savo žinias nereikalauja jį priversti kažką apie mus.
8.3.3 MES ESAME ATSAKINGI PAGAL MŪSŲ PAJĖGUMĄ
Dievas neima soul po jo gebėjimus.
(Koranas: 2/286)
Mūsų įsitikinimai yra tiesiog mūsų testamentai, pasirinkimų pasekmes. Mes ne turi visiškai suvokti
tiesos. Mes tiesiog pamatyti požymių. Vienas iš būdų, tikėjimo sudaro psichikos proceso pasirinkti;
Šiuo atžvilgiu nėra sunkumų ar nesugebėjimo tikėti. Ir Dievas neima visiems, ne tik savo pajėgumus.
8.3.3.1 AKIVAIZDŪS FAKTAI VYRAUJA
Jei kas nors šuoliai noriai ir sąmoningai prieš automobilių greitai bus ir jei jis sužeistas, jis negali
kaltinti Dievas buvo sužeisti. Kitaip protingas asmuo būtų paklausti: jei jūs nenorite būti sužeisti,
kodėl jūs šoktelėjo ten? Jei nori būti sužeisti, kodėl jūs kaltinti Dievo? Bet kuriuo atveju, šią diskusiją
bus nenaudingas, nes bet kuriuo atveju jis bus atlikta daug skausmo ir sunkumų.
Be to, Dievas davė mums milijardus požymių, kad rodo tiesa, ir jis mums papasakojo, dviem būdais,
mes galime sekti ir jų pasekmes. Jam visa tai yra akivaizdus.
Tačiau kai kuriems iš mūsų dabartinės pasaulio, jie ne gali būti labai akivaizdus ar gali klysti.
Pagrindinės priežastys, tai yra klaidinga dievybių ir galias, kad tokie žmonės išrado nors Dievas davė
jokių įrodymų arba paramos apie juos.
Tačiau, kai vienas yra prikelti ar vertinami pagal Dievo, tai bus matyti asmeniui, kad jis išrado dievų
pajėgų santykius, priežastis, su kuria jis pakeistas Dievas nebuvo absoliutus, buvo ne jų pačių galias,
neturėjo jokių savarankiškumo, ir neturėjo jokio pagrindo visais. Ir bus suprasti, kad ką pasakė Dievas
buvo ir yra akivaizdu, visą laiką. Tada taip pat bus matyti, kad šis asmuo buvo aiškiai klaida ir kad jis
padaro dideli tyčinio nusikaltimo. Dievas daro nuorodą į tai, šie ženklai:
Tada grupuočių skyrėsi iš jų, todėl Vargas tiems, kurie disbelieved nuo scenos baisi diena.
Pamatyti ir išgirsti jų dieną, jie atėjo pas mus!
Dar į niesprawiedliwi šiandien yra aiški klaida.

(Koranas: 19/37-38)

Jie sako, o jos nesutinka,
Dievas, mes iš tikrųjų buvo aiškiai klaida
Kai mes manoma, kad jūs[139] Lygia visatos valdovas.
(Koranas: 26/96-98)
Aiški klaida neiškyla objektą klaida, bet tas, kuris daro tą klaidą. Aiški klaida reikalauja aiškių požymių,
iš vienos pusės. Ir iš kitos pusės reikia tas, kuris daro ta klaida, kaip minėta šios stichijos trūkumų:
Ten nepasiekė jiems Naujienos iš tų, kurie juos Nojus žmonės ir [genčių] Aad ir Thamud ir Abraomo
žmonių ir draugų, Madyan ir miestų apversti? Jų pasiuntiniai atėjo į juos su aiškių įrodymų. Ir Dievas
būtų niekada nuskriausti juos, bet jie buvo wronging patys.
(Koranas: 9/70)
Todėl, nes kada nors-akivaizdumas, Dievo ženklai, ir toliau jų pasekmes bus ne būti užprotestuotas už
tai, kad neteisinga visiems. Disbelievers dėl jų Teisingumo argumentacija yra neleistinas, nes jei ką jie
kaltina kaip nepagrįstą atsitinka, o ten neturi tikslo ir nusimanantys liudytojų prieš šią neteisybę, tai
realus vyksta bus įrodyti, kad jie buvo realus neteisinga.
8.3.3.2 MUMS NEPAVYKS DĖL SAVO TRŪKUMŲ.
Mums nepavyks, nes kas Dievas nėra davęs ir kuri mes nebuvo prašoma nuo jo, ne dėl to, ką Dievas
turi pateikti ar padaryta.
Kaip matome, šie eilėraščiai, ką Dievas davė mums kaip mūsų esmė yra pakankamai mums, tol, kol
mes keep it švarus ir švarus:
Ir [iš] siela ir jis kas tai proporcijos
Ir įkvėptas jis [su įžvalga apie] savo nedorumo ir savo tiesą,
Jis pavyko, kurie valo
Ir jis nesiėmė, kuris instills [su korupcija].
(Koranas: 91/7-10)
8.3.3.3 LIKIMO NĖRA KLIŪTIS TARP JAV IR DIEVAS - DIEVAS YRA ARČIAU MŪSŲ, NEI LIKIMO Žinoma, mūsų dabarties ir ateities prašymus Dievas yra taip pat žinomas jo o jis formuojasi likimo. Be
to, Dievas, kuris reaguoja į mūsų nuoširdus supplications bet kuriame etape gali atsakyti į juos, o jis
daro likimas taip pat[140]. Dievas, kuris žino, ką mes prašyti yra visada ta pati, nes nėra kito Dievo, ir
kaip jis neapsiriboja su praeities ar ateities. Nėra jokių dviejų dievų, iš kurių vienas klauso mums
dabar, ir dar vienas, kuris padarė likimo. Nei ten yra Dievas, kuris yra skirtingos nuotaikos dabar ir

skirtingos nuotaikos, o likimo. Dievas, kuris klauso mus ir žino, mums visiškai dabar, yra tas, kuris taip
pat žino, mums ir mūsų dabartinė padėtis visiškai o likimo.
Kaip viduje likimo dalyvis, ir kaip likimo kūrėjas, Dievas turi nuosekliai bus tam tikrą specifinę situaciją,
o padaryti likimo ir vykdant. Abiejų perspektyvos jis neturi jokių apribojimų žinių, jis yra ne prieš jį, ne
po jo. Todėl jam nėra jokios priežasties, dėl prieštaravimo, ar skirtumas arba apribojimą dėl tam
tikros situacijos. Pavyzdžiui, asmuo, kuris dabar, mūsų laiku prašo tam tikrų nori Dievas, Dievas
neturėjo mažiau žinių ir nebuvo nežinojo apie jį ir jo nori, o jis padarė likimo. Taigi, o mes melstis į
Dievo kažką, neribojamas, likimas mums ne visi, su mūsų supplications mes pasiekti Dievo kaip jis
daro likimas taip pat.
Mes visada galite prašyti Dievo kaip Saliamono (Peace be upon him) paklausė jo, kad jis padeda
mums ir įkvepia mus geras:
Todėl [Saliamono] nusišypsojo, linksmins savo kalboje, ir sakė, mano Viešpatie, leidžia man būti
dėkingi už jūsų malonės, kuris jums suteikė man ir mano tėvams ir tai tiesos, kurios jums patvirtinti. Ir
pripažinti, kad man iš savo malonės į [gretas] jūsų teisieji tarnautojų.
(Koranas: 27/19)
Galima paklausti: "jeigu aš netikiu Dievo tada negali prašyti Dievo pagalbos. Taigi, negalima įveikti
likimo ir man bus lemta likimo. Taigi tai teisinga, kad aš esu nubaustas?" Islamo pradinę būseną yra
grynas valstybės kur yra ne klaidingas dievams kaip Abraomas padėtį (Peace be upon him); bet vyras
išrado klaidingas dievams ir tai jam neleisti, ieško prieglobsčio į tikrąjį Dievą kaip savo pareiškime
susiję šie ženklai:
Jis[141] sakė: "Ar jūs czcicie, kuris jums [save] nedora, o Dievas sukūrė jus, kad jūs padaryti?"
(Koranas: 37/95-96)
Asmuo, kuris mano klaidingas dievams blokuoja save iš su jumis susisiekti tas, kuris daro taip pat
likimo. Taigi jis turi pasirinkti grįžti į Dievo, pradinis gryną būklę ir išvengti klaidingas dievams, kad jis
pats sugalvojo, kaip nurodyta šios stichijos:

Ir kurį ji buvo garbinti ne Dievas buvo išvengta jai [nuo pateikimo Dievas]. Iš tiesų, ji buvo nuo
niewiernych žmonės.
(Koranas: 27/43)
8.3.4 MŪSŲ PASIRINKIMO PROCESAS TURI ATITIKTI
Asmuo, kuris kaltina Dievas jo pasirinkimas būtų nesuderinamas pats save:
Jeigu toks asmuo galėtų kaltinti Dievo jo blogio pasirinkimas ir jo pasekmes, tada kodėl ar jis
patvirtinti blogio pasirinkimas, jis daro ir jo pasekmės? Kodėl ar ne jis atgailauti? Jis nori, kaip ir
Dievas padeda ar ne?
Jei jis pritaria pasirinktai blogis ir jos pasekmes, kodėl jis kaltina kažkas? Jei jis nenori padėti Dievo
kaip gali jis kaltina jį?

Negalime tvirtinti, kad kažkas, kad mes "kritikuoti" verčia mus "galvoja" kažkas negerai.
Kita vertus, bausmė yra vienas iš būdų nusikalstamumo grįžti į baudžiamosios atspindys. Taigi
baudžiamosios negali protesto. Jeigu jis šio nusikaltimo auka link, o jei tai neteisinga kodėl jam tai
prieš auką? Jei ji ką nors priimtino kodėl būtų jis protestuoti prieš tai kai ji atsispindi atgal į jį?
8.3.4.1 SUSITARIMO NEBUS KEIČIAMA PO TO, KAI JIS BUVO ĮVYKDYTAS
Ir tie, kurie disbelieved yra veikiami ugnies [tai bus galima pasakyti], dienos "išnaudojo savo
malonumų per savo žemiškas gyvenimas ir patiko, todėl šią dieną jums bus paskirta bausmė
žeminimas nes jūs arogantiškas be teisės į žemę, ir todėl, kad buvai iššaukiančiai Nepaklusnieji."
(Koranas: 46/20)
Kaip jau minėta anksčiau, mes darome mūsų pasirinkimų laisvai ir Dievas juos patvirtina ir jis suteikia
tai, ką mes prašome, mes esame pasirengę mokėti kainą ar mes imtis rizikos.
Aasmuo gali pasirinkti naudotis dabartinio gyvenimo ir turi būti laikomasi su juo vietoj gauti
malonumą iš Dievo ir rojus. Tada kiekvieną dieną susitarimą iš dalies įvykdytas ir patvirtino. Kiekvieną
dieną asmuo kai skina susitarimo ir jį patvirtina. Asmuo turi laisvę pasirinkti ar pakeisti jo kryptį arba
susitarimo, kol ji miršta. Mirtis yra viso lemiamas taškas viena pagrindinių susitarimo vykdymo. Nuo
šiol bus vykdomas kitas susitarimo dalis. Iki pat mirties, žemiškų susitarimo dalies vykdymas bus
baigtas. Jei asmuo yra patenkinti, kas atsitiko, tada nėra nieko blogo iš savo požiūrį ir niekas kaltas.
Tai yra visiškai asmeninis kaip ir asmuo, kuris patiko rūkyti, nors dėl rūkymo mirė nuo vėžio, galų gale.
Ir ypač teigiamas, disbelievers susitarimo sąlygų įgyvendinimo yra užbaigtas šiame pasaulyje: jis gali
mėgautis Xanthomonas campestris padėka Viešpačiui, iš ne jausmas jokios atsakomybės link; jis gali
mėgautis visų malonumų, kad jis norėjo. Kaip visus protestus dėl neteisybės bus tikrai vyksta, tik po
to, kai susitarimas buvo įvykdytas, kad neteisingas nebus suteikta galimybė toliau protestuoti. Taip
yra todėl, kad tuo momentu, esminė susitarimo gera neteisingas iš savo perspektyvos bus jau įvykęs.
Susitarimas gali būti užprotestuotas ne po to, kai jos teigiamas straipsnių, viena iš šalių yra
įgyvendinama kaip matome šios stichijos:
Ir [kai] kreipėsi į tikrąją pažado; tada staiga akyse tie, kurie disbelieved bus πaukiantα [iš siaubo, o jie
sako], "O Vargas mums; Mes buvo pamiršti apie tai; o mes buvome grzesznicy."
(Koranas: 21/97)
8.3.4.2 JEI VIENAS KALTINA DĖL TEISINGUMO DIEVAS, TAI REIŠKIA, KAD DIEVAS JAU PASIŪLĖ JAM
GAIRES, BET JIS SĄMONINGAI ATMETĖ JĮ
Kita vertus, tas, kuris kaltina Dievo teisingumo pagrindu būtų turėti buvo susipažinti su vertės
teisingumo Dievas. Taigi, kai jis yra neteisinga tai reiškia, kad sąmoningai jis yra pasirinkti ne būti
neteisinga, nes Dievas. Jei jis skatina Teisingumo, tada pirmą kartą jis turi būti tik link Dievo ir kitų.
8.3.4.3 GALUTINIS REZULTATAS VYRAUJA
Korano yra šio pareiškimu:
Taip pat tų, kurie neigia, kol jos paragauti mūsų bausmė.

(Koranas: 6/148)
Čia mes matome dėmesio realios bausmės atsiradimo padėtį. Įsivaizduokite, kad neteisingas patenka
į pragarą. Tuo metu jis bus arba tikėti į pragarą ar ne. Jei jis mano, jis bus manoma priklausomai nuo
savo stebėjimo ir Dievas neturi trukdyti savo sprendimą, tikėti ar ne, kaip ir šiame pasaulyje, kur mes
esame laisvi rinktis. Jis pasirenka pagal savo pačių apskaičiavimus ir pastabas. Šiuo atveju pirmiau
stichijos. Jei jis nemano, tada natūraliai yra nieko ir niekas kaltas. Ir šie ženklai yra atitinkamų citata iš
kalbos link neteisingas, toliau:
"Tai ugnis, kuriuos naudojote neigia.
Tada yra ši magiška, ar jūs nemato?
[Įveskite] įrašyti; tada Būkite kantrūs ir nekantrus tai visi tą patį už jus. Jums yra tik yra recompensed
[už] kas naudojote daryti."
(Koranas: 52/14-16)
Tiesa yra susijęs su ką galų gale atsitinka. Kai kas yra vertinama, vienas nei pasidengti argumentas,
kuris prieštarauja, kas atsitinka, nei pateikti argumentu, kuris yra aukščiau ir už jos ribų Dievas žinių.
Pavyzdžiui, kai yra neteisingas apie atvykti į pragarą, jis negali teigti, kad Dievas buvo neteisinga, nes
jo teiginys bus tik asmens, ir jo motyvai ir savo trūkumų bus buvo jau žinoma Dievas. Jei vienas teigia,
kad žinoti geriau, nei Dievas, kad yra neteisybe, o jis bus nubaustas už savo neteisybė, tai dėl jo
arogancija ir jis yra neteisingas. Kita vertus, šiame pasaulyje jis teiginys tokia neteisybė prieš save nes
jis netiki, Dievas.
8.4

JEI DIEVAS YRA VISAGALE IR GERAS KODĖL YRA KANČIA IR BLOGIO?

Ir Dievas yra kada nors žinant ir protingas.
(Koranas: 4/111)
Dievas yra protingas. Kokia jis veikia, yra pagrįsta priežastis pagal jo perspektyvos. Dalykų, kad mes
matome, kaip neigiamas šiame pasaulyje, taip pat nurodant priežastis.
Kita vertus Šis etapas yra laikiną etapą, kuris baigsis ne tam tikro termino. Tai parengiamasis etapas
su daug aspektais, įskaitant fizinės, biologinės, socialinės, atskiros dimensijos yra nuolatinis etapas,
toliau. Taigi, ką mes matome šiame etape yra tik maža dalis visą vaizdą.
Daugeliu atvejų netikėjimo priežastis yra dalykų, kurie yra prieš kai kurių asmeninių jausmų
atmetimas. Daugeliu atvejų netikėjimo priežastis atmetimo, kas stebima, kaip pareiškimas: "Aš
netikiu į Dievą, kuris verčia vaiką, nekalto tėvo Die". Tai reiškia, kad toks asmuo būtų tikėti Dievą tik
su sąlyga, kad ne vaikai mirė. Kitaip tariant, jis būtų manyti, jei Dievas yra tiksliai pagal savo norus.
Pagal islamą, stebėjimo vyrauja ir Dievas yra ne pagal mūsų pageidavimus, jis yra pats ir tam tikru
mastu pagal ką mes stebime. Taip yra todėl, kad yra ryšys tarp kas mes stebime ir Dievas.
Apskritai kančia yra Dievo atsižvelgiant atgal, ką jis davė pasekmė. Kaip Dievo išskyrus jį, jis nesiima,
kažkas, kad buvo suteikta ar galų gale sukūrė kažkas kitas.Tai jis, kuris duoda, ir tai, kad tas, kuris turi
teisę priimti atgal, ką jis duoda. Pavyzdžiui, kai kuriems žmonėms asmuo, turintis vaikų mirties gali
būti laikomas kaip kažkas, kad turi įvykti. Tačiau Dievas, kuris davė tą asmenį, savo gyvenimą ir tuos

vaikus jų tėvas gali natūraliai priimti atgal, ką jis davė jiems. Mes negali teigti, kad labiau gailestingas
nei Dievas, kurie daro milijardus Gyviai gyvena. Ir mes negalime įpareigoti suteikti kaip mes norime,
kad Dievas.
Žmonės ir įvykiai nėra visiškai gerai arba vien tik blogis. Yra teigiamų aspektų ir neigiamų aspektų
daugeliu atvejų. Vėl kažkas yra blogai, ką nors, gali būti geras kažkas. Dievas yra ne tik Viešpats tiems,
kurie gyvena tam tikrą laiką; Jis yra Viešpats, ir visiems, įskaitant tuos, kurie gyvena ir tie, kurie gyvens.
Vyresnio amžiaus kartoms paliks atidaryti vietos naujoms komandoms. Tai taip pat leidžia dalykų,
kuriuos reikia pakeisti paprastai geriau. Ten yra nuoroda į šiuos faktus, šie ženklai:
Tarkim, "O Dievas, savininkas suvereniteto, suteikti suverenumą, kam jums ir vartojate suverenitetą,
nuo kurių bus.
Jums garbė kam jums ir jūsų nuolankus kam jums.
Jūsų ranka yra [Visi] gera. Iš tiesų, jūs esate virš visų dalykų, kompetentinga.
Galite sukelti atvykti kitą dieną naktį, ir sukelti į dienos naktį;
Jums atnešti iš mirusiųjų gyvenimo ir jums atnešti iš gyvųjų mirusiųjų.
Ir galite duoti nuostata, kam jums bus be sąskaitos."
(Koranas: 3/26-27)
Daugeliu atvejų, blogis yra vertinamas kaip blogio, nes tai yra mažiau gerai palyginti su padėčiai; Nors
blogis situacija iš esmės yra geros ir tinkamos kokybės.Pavyzdžiui, jei asmuo, kuris valdo 100 butų
praranda 90 iš jų dėl žemės drebėjimas, jis gali būti labai nepatenkinti. Tačiau, daug žmonių būtų
labai malonu, jei jie priklauso tik vienas butas.
Kai kurie atvejais dalykų, kad mes matome, kaip blogis gali būti daugiausia gerai. Daug dalykų, kad
mes pamatyti, kaip blogai gali sukelti daug teigiamų rezultatų.Pvz., nes kai kurie studentai gali būti
košmaras žlugti kai egzaminus. Bet jei nebuvo joks pavojus egzaminus tada mokslo rezultatus būtų
prastesnė. Šios stichijos nurodo šį faktą:
Bet galbūt jums nepatinka dalykas ir tai gerai; Galbūt jums patinka dalykas ir tai yra bloga jums. Ir
Dievas žino, o jūs nežinote.
(Koranas: 2/216)
Blogis ar gera yra subjektyvūs, daugeliu atvejų. Galutinis gėris arba evilness kažkas bus nustatomas
pagal tas, kuris yra visų wszechwiedzacy.
Taip pat turime su žmonėmis trūkumų, dėl tam tikrų įvykių gali atrodyti daug blogiau, nei jie yra iš
tikrųjų. Kai mes matome nekaltas kūdikis miršta, mes galima labai beviltiška, nes mes nesugeba
sukurti; bet Dievas tai labai lengva sukurti jį dar kartą.
Blogis grupę sudaro nusikaltimus, kad sąmoningai padarytų žmonėmis kaip žmogžudystė, sukčiavimo,
vagysčių. Tarp šių blogybių, kurios nėra šiame pasaulyje bus visiškai kompensuota ir po teismo dieną
ir likutis bus įsteigta tiek baudžiamosios ir auka. Ten yra nuoroda į tai, šios stichijos:

Ir mes vietoje Teisingumo svarstyklės prisikėlimo dieną, todėl sielos bus pasielgta ne visi. Ir jei yra
[net] garstyčių sėklų svorio, mes bus pareikšti jį atgal. Ir pakankamai esame buhaltere.
(Koranas: 21/47)
Taigi, pavyzdžiui vienas gali pasakyti, kad Dievas turi būti ne leisti, kad asmuo pavogs kas nors gera.
Jei tai vagystė yra suprantamas kaip visa istorija, tada tikrai būtų visiškai neteisinga. Tačiau tai ne visa
istorija. Ši situacija kyla nes Dievo įgalioti žmonėmis, ir suteikė joms laisvę pasirinkti savo individualius
ir socialinius sprendimus. Taigi tokius piktus priklauso žmonėms, ir jie turi pasekmes. Dievas nustatyta
sankcijų prieš tokius poelgius, šiame gyvenime, ka mums. Kita vertus, ir toliau, kaip minėta pirmiau
stichijos likutis visiškai sukuriama. Todėl visą vaizdą yra gražus ir subalansuotas, nors mažas dalis, kad
mes matome kartais gali atrodyti negraži ir nesubalansuota.
Taigi, sumetimais ribotą ar subjektyvus atžvilgiais gali būti klaidinantis apie santykius, blogis ir Dievas.
Šiame kontekste, gėrio ir blogio, kurie yra svarbūs kiekvienam iš mūsų turėtų būti nustatoma pagal
mūsų santykį su Dievo padėtį. Pvz. asmuo, kuris yra puikus gerovės tam tikru metu, bet ir blogos
formos, jo santykius su Dievo gali nėra laikoma iš tikrųjų padėtis yra gera. Taip pat, kurie turi rimtų
sveikatos problemų, bet kurie yra gerus santykius su Dievo asmuo yra iš tikrųjų padėtis yra gera. Visų
rūpesčių nei mūsų santykių problemas su Dievas yra laikini. Šie eilėraščiai mes pamatyti, pavyzdžiui,
apie šį faktą:
Iš tiesų, iš žmonių Mozė buvo Qarun , bet jis tyrannized juos. Ir mums davė jam vertybių, kurių raktus
našta juosta stiprių vyrų; tuoj po to jo žmonės jam pasakė: "ne exult. Iš tiesų Dievas nemėgsta,
Tryumfujący.
Bet siekti, per kurią Dievas davė jums, namus, toliau; ir [dar], negalima pamiršti savo [šio] pasaulio
dalis. Ir daryti gera, kaip Dievas padarė gerai jums. Ir noras ne korupcijos žemė. Iš tiesų, Dievo ne kaip
corrupters."
Jis sakė: "Man tik davė jį dėl žinių aš." Ar jis nežino, kad Dievas turėjo sunaikinti prieš jį kartų tie, kurie
buvo didesnė nei jam galios ir labiau susikaupę [turto]? Bet nusikaltėliai, apie savo nuodėmes, ne
paklaus[142].
Taip jis išėjo prieš savo tautą, savo puošmena. Tiems, kurie pageidauja žemiškas gyvenimas sakė: "Oi,
kad mes kaip ir kas buvo skiriamas Qarun. Iš tiesų, jis yra vienas iš Didžiosios Fortūna. "
Bet tie, kurie buvo suteikti žinių, sakė: "vargas jums! Dievo atlygis yra geriau už tas, kuris tiki ir nėra
tiesos. Ir nė vienas nebūtų išduodama išskyrus pacientas."
Ir mes dėl žemės nuryti jį ir jo namuose. Ir nebuvo jo nė viena bendrovė į pagalbą jam nei Dievas, nei
jis iš tų, kurie [būtų] apsiginti.
Ir tie, kurie norėjo savo poziciją praėjusios dienos pradėjo sakyti: "Oi, kaip Dievas išplečia kam jis
testamentų jo tarnautojų ir apriboja jį! Jei ne tai, kad Dievas buvo suteiktos malonės mums, jis būtų
sukėlęs jį nuryti mums. Oi, kaip kad disbelievers nepavyksta!"
(Koranas: 28/76-82)
Todėl, tol, kol vienas teigia, kad Dievas ir jo orientavimo taip, viskas yra gerai, jam. Kaip sakė Korano:

Kas ateis pas jus gera yra iš Dievo, bet kas ateis pas jus blogis, [O vyras], yra nuo savęs.
(Koranas: 4/79)
Požiūriu žmogaus, jei mes turime tam tikrą stiprumą, tam tikrų verčių, ir jei mes tikime Dievo, dalykų,
kad mes laikome neigiamas mums iš pirmo žvilgsnio leis mums stipresnis. Pvz. tarkim, kad kažkas
turėjo sveikatos problemų ir jis yra kantrūs ir prašo Dievo pagalbos. Šiuo atveju bus stipresnis ryšys
tarp jo ir Dievo ir Dievo vertiname ir padidinti jo laipsnių savo rojuje. Tokių bėdų aktyvinti, stiprinti, ir
kad atsiranda mūsų vidinių galių, kaip gaila, kantrybės ir mūsų meilė Dievo ir kitų. Bet žinoma toks
poveikis nebus vienodi visiems. Kai bus prieš Dievo dėl tokių įvykių, jei jie yra pranašesnis už jį. Taigi
tokių renginių bus tarnauti kaip bandymai taip pat. Tai yra glaustai paaiškinti šie ženklai:
Ir mes tikrai jums išbandyti kažką baimės ir badas ir nuostolio turto ir gyvenimą ir vaisių.
Bet gera žinia suteikti pacientui, kurie ištikus nelaimei, sako, "iš tikrųjų gyvename Dievo, ir iš tiesų jam
mes sugrįš."
Jie yra tie, kai kuriems yra palaima iš savo Viešpaties ir malonės. Ir tai yra tie, kurie yra [teisingai] su
gidu.
(Koranas: 2/155-157)
8.5

KOKIE PAGRINDINIAI SKIRTUMAI TARP ISLAMO IR KRIKŠČIONYBĖS?

Kaip pranašas Muhammad, pranešimų šaltinį Mozė ir Jėzus Kristus (taikos būti jiems) yra tas pats,
savo pranešimų esencijos yra tos pačios[143]. Tačiau šiuolaikinės integruoti judaizmas ir krikščionybė
šiek tiek skiriasi nuo pradiniame mokymais Mozė ir Jėzus Kristus (taikos būti jiems). Todėl yra
skirtumų tarp islamo ir tų religijų. Ir kaip matome šios stichijos, islamas ragina žydai ir krikščionys,
esmė iš šių pranešimų:
Tarkim, "O žmonės rašto, ateiti į žodį, kuris yra paplitusi tarp mūsų ir jums, kad mes ne garbinti Allah,
išskyrus ir negali susieti viską su juo ir ne imtis vienas kitą kaip valdovai, o ne Dievas." Bet jei jie
nusigręžti, tada pasakyti, "Būti liudininku, kad esame musulmonai [pateikti jam]."
(Koranas: 3/64)
Taigi šių dalių mes paaiškinti remiantis pagrindai pagrindiniai skirtumai:
8.5.1 DIEVAS
8.5.1.1 DIEVAS ATRIBUTAI
Krikščionybė supratimą apie Dievą yra toks: Dievo koncepcija yra trys asmenys, kurie sako, kad vienas.
Kai kurie krikščionys suprantu kaip trijų dalių, sudarančių visumą. Kai kurie iš jų suprasti kaip vienas
Dievas, trys formos. Kai kurie iš jų suprasti kaip Dievas, kuris pakeitė laikinai į žmogaus[144]. Kai kurie
iš jų suprasti kaip trys asmenys, kurie turi tą patį tikslą[145]… Dviejų dalių ar šios vienybės formų yra
vyrai, panašiai kaip žmonėmis ir sudarė paprastai kaip balti žmonės tam tikrų amžiaus. Kita yra
vaiduoklis. Bent vienas iš jų pajamos iš kitų vienos, nors jie visi pirmapradį; kai nėra jokios eilės
prioritetas tarp jų. Bent vienas iš jų gimė ir mirė. Tai mirties atsitiko taip, kad aukos, ir todėl kad

Dievas galėtų išgelbėti žmones nuo nuodėmės. Yra kitų bendrų bruožų, tarp kai kurių dalių šio Dievo
ir kitų būtybių, pavyzdžiui, kurių dalys akys, ausys, nosis, masė...
Pagal islamą Jėzaus Kristaus (Peace be upon him) niekada sakė tokių dalykų. Jis taip pat mokė kaip
Muhammad (Peace be upon him). Islamo Dievas yra vienas.Jis neapima formas, versijos ir skirtingi
asmenys. Jis yra skirtingai kas. , Islamo, Dievas yra Viešpats, visų, nesantis žmogus, jis yra visų visatos
Dievas. Jis yra Dievas, skruzdė, bet taip pat jis yra Dievas, bet galaktika, ir jis nėra nei vyrų, nei moterų.
Jis yra už tai, ką mes galime įsivaizduoti. Mes negalima lyginti jį su žmogaus.
Šios stichijos Dievas aiškiai atmeta Trejybės:
Taip, kad Dievas ir jo pasiuntiniai. Ir nereikia sakyti, "Trys"; susilaikyti tai geriau už jus. Iš tiesų Dievas
yra tik vienas Dievas. Išaukštintas jis pirmiau turintys sūnus.
(Koranas: 4/171)
8.5.1.2 SANTYKIAI SU DIEVU
Kita vertus, krikščionybės Dievas yra nedidelė žmonėmis tam tikrais būdais. Krikščionybės Dievas
aukos savo sūnų su žmonėmis.
Judaizmas ir krikščionybė yra organinių Dievas, žydų ir krikščionių santykiai. Tačiau pagal Koraną, nei
žydų, nei krikščionių neturi jokių privilegijų ar ypatingi santykiai su Dievo. Šios stichijos aiškina taip:
Tačiau žydai ir krikščionys sako:
"Mes esame vaikai, Dievas ir jo mylima."
Sako: "Tada kodėl ar jis bausti jus už jūsų nuodėmes?"
O, jūs esate žmonėmis iš tų jis sukūrė. Jis atleidžia, kam jis nori, ir jis baudžia, kuriam jis testamentų.
Ir Dievas priklauso valdžia į dangų ir žemę, ir kokia yra tarp jų ir jam yra [galutinę].
(Koranas: 5/18)
Krikščionybės sėkmė yra per Jėzų Kristų (Peace be upon him). Tačiau pagal islamą yra objektyviais
kriterijais, kurie turi būti įvykdyti, kad būtų sėkmingas, kaip paaiškinta toliau stichijos:
Tai bus ne pagal savo norus [musulmonų], nei žmonių rašto [žydų ir krikščionių];
Kiekvienam asmeniui, kuris veikia blogis, ar buvo į zaplata jų, ir jis negali rasti bet raštas ar be Dievo
pagalbininkas.
(Koranas: 4/123)
8.5.2 PRANAŠAS
Pagal šiandienos integruoti krikščionybė Jėzaus-Kristaus (Peace be upon him) yra Dievas. Pasak
judaizmas jis yra false prophet ir melagis. Pagal islamą jis yra žmogus ir poslanca Dievo ir Mesijas,
kaip paaiškinta šių ženklai:

Jie tikrai disbelieved, kurie sako, kad Dievas yra Kristus, Marijos sūnus. Sako: "Tada kas galėtų užkirsti
kelią Dievas visais jei jis norėjo sunaikinti Kristaus, Marijos, sūnus ar motiną, ar kiekvienas žmogus
žemėje?" Ir Dievas priklauso į dangų ir žemę ir kokia yra jų valdžia. Jis sukuria tai, ką jis nori, ir Dievas
yra virš visų dalykų, kompetentinga.
(Koranas: 5/17)

Dangų beveik plyšimas jų žemės skyla atidaryti ir kalnuose prasidėjus šalies ekonominiui nuosmukiui
išnaudojamas, kad jie priskirti, Beneficent sūnus.
Ir jis netinka, Beneficent, kad jis turėtų imtis sūnus.
(Koranas: 19/90-92)

Mesijas, Marijos sūnus, nebuvo bet messenger; [kita] pasiuntiniai praėjo apie prieš jį. Ir jo motina
buvo tiesa šalininkas. Jie abu turi valgyti. Atrodo, kaip mes padaryti aiškūs jų požymiai; tada žiūrėti,
kaip jie yra apgauti.
(Koranas: 5/75)
Ataskaitas apie Jėzaus Kristaus (Peace be upon him) John/12/49-50 padaryti, aišku, kad jis pasakė,
kad jis buvo messenger. Tose eilutėse jis aiškiai sako, kad: jis kalbėjo ne apie save, bet Viešpats, kuris
pasiuntė jį davė jam įsakymų apie ką sako ir ką kalbėti. Ir kad ką jis kalba, jis kalba tik kaip Viešpats
pasakė jam.
Dar kartą, kaip matome, 11 17 John, Jėzaus Kristaus santykius (Peace be upon him), Dievas yra jo
kalba daugiausia Alegorija, ir jų vienybė yra vienybės, dėl jo klusnumo savo Viešpaties: šį stichijos, jis
klausia Viešpats apsaugoti tikinčiųjų vardu, kad jie gali būti vienas, nes jis ir Viešpats yra viena.
Remiantis islamo pranašo Mahometo (Peace be upon him) yra tik žmogus kaip ir mes, kaip aiškiai ir
glaustai paaiškinta šios stichijos:
Sako, (O Muhammad) " aš tik žmogus, o kaip tu, kuriems buvo atskleista, kad jūsų Dievas yra vienas
Dievas. Todėl kas tikiuosi susitikimą su savo Viešpaties tegul teisieji darbą ir negali susieti savo
Viešpaties garbinimas, kiekvienas. "
(Koranas: 18/110)
Žmogus yra kaip tašką, kai mes palyginti į žemę; žemė yra kaip tašką, kai mes lyginti su saulės
sistemos. Mūsų Saulės sistema, kaip tašką, kai mes palyginti su mūsų galaktika. Mūsų galaktika, kaip
tašką, kai mes palyginkite jį su milijardų Galaktikos, kad atrado iki šiol. Ir visų tų galaktikų, gal kaip per
mūsų erdvės-laiko ir mūsų visatos taško. Ir mūsų erdvės-laiko gal reiškia tašką, kai mes palyginti su
space-times ir visatos, kad Dievas gali būti sukurta. Ir visi jie yra daug mažesni už taško, palyginti su ką
Dievas gali sukurti ir palaikyti. Taigi kaip tai galima priskirti panašumo tarp Dievo ir žmogaus, kuris yra
toks silpnas, palyginti su ką sukūrė Dievas? Ir kaip žmogus gali teigti, kad jo sūnus?

Be to, pagal Korano, Jėzus (Peace be upon him) buvo nužudyti nei koplytstulpis[146] kaip paaiškinta
šie ženklai:
Ir dėl jų netikėjimo ir jų sako: nuo Marijos didelis apkalba,
Ir [už] jų sako: "iš tiesų, mes nužudyti Mesijas, Jėzus, Marija, Dievo messenger sūnus." Ir jie padarė ne
jį nužudyti, nei jie nukryžiuoti jam; Tačiau paaiškėjo, kad pas juos. Ir iš tiesų, tie, kurie skiriasi per jį,
abejonės. Jie neturi žinių, išskyrus prielaida. Ir jie padarė ne nužudyti jį, tam tikrų.
(Koranas: 4/156-157)
8.5.3 METODIKA
Trejybės tikėjo integruoti krikščionys kyla klausimai kaip: jei Dievas yra tėvas jis turi motina taip
pat[147]? Jei Dievas tėvas tada kas yra šio tėvo tėvas? Kuris koordinuoja tarp tėvo ir sūnaus, ypač jei
yra konfliktų? Jei jie yra pats, kodėl yra trys asmenys? Jei jie negali pats kaip jie vienas...? Jei yra
daugiau nei viena dalys ar formų Dievo kaip padaryti mes žinome, kad ne yra ketvirta dalis arba
formos ar kito Dievo? Kas sukūrė nosis, akys... ir Jėzus (Peace be upon him)? Jie self-creator ir, jei taip
kas procese? Jei jie self-creator, tada kodėl būtų mes tikime, kad Dievas kai matome panašių dalykų
visatoje?[148]
Šie klausimai yra labai svarbus tuo, kad jie yra susiję su fizinio asmens, kuris pasirenka religija
metodiką. Šiuos klausimus, taip pat yra ypatingos svarbos, kad jie yra susiję su "Dievo" sąvokos esmė.
Pvz., jei kas nors mano, kad jo marškinėliai yra Dievo, tada tikriausiai ką jis reiškia Dievo sąvoka būtų
labai kitoks, nei kas musulmonų ir krikščionių reiškia Dievo sąvoką. Todėl šiam asmeniui Dievo
samprata yra tik pasirinktinai sąvoka su ne blaivumas. Taigi, jis vadovauja ne ką jis pastebi, kad Visata
ir loginio proceso.
Kai vienas negali paaiškinti sau tokius klausimus naudojant nuoseklios logikos, tada jis sutinka
atsakymus ir tikėjimas be abejonių, t. y. tik per dogmos[149]. Taigi jei tai be abejonių, tada kodėl ne
jis pasirinkti kitą tikėjimo ar netikėjimo be abejonių? Tačiau islamo beveik kas musulmonų mano, kad
jis turi ir gali ginti savo tikėjimo logika naudoti kaip parodyta Korano.
8.5.4 ŠVENTAS KNYGAS
Senasis ir Naujasis Testamentas yra prognozės apie būsimą pasiuntiniai ir pranešimų iš Dievo.
Pavyzdžiui, Senajame Testamente / vokiečių/18/18-19 mes skaitome: "I kels juos iš savo brolių,
pranašas kaip pas tave, ir padės mano žodžius į savo burną; ir jis turi kalbėti pas juos visus, kad turi
komanda jį. "Ir jis ateis perduoti, kad kas bus ne Klausyk pas mano žodžius, kurių jis turi kalbėti savo
vardu, man reikės apie jį."
Ir Naujajame Testamente / John 16/12-13 Jėzaus Kristaus (Peace be upon him) sako: dar daug ką
sakau jums, tačiau negali ant jų dabar. Čiausiasis, kai jis Dvasios tiesos[150], ateis, jis bus was į visą
tiesą: kad jis negali kalbėti apie save; bet kokia jis girdi, kad jis kalbėti: ir jis jums parodys, ką ateiti.
Taigi, buvo aišku iš Jėzaus Kristaus žodžiai (Peace be upon him) kad egzistuoja poreikis ateityje Dievo
žinutę ir ateityje messenger[151]. Taigi Jėzaus Kristaus žinutę (Peace be upon him) ne buvo visiškai
gavo iš savo bendruomenės[152]. Žydų, kurie vis dar tikisi, kad Mesijas ateis taip pat yra pagrindinių
dalykų, turi būti laikomasi; Taigi žydų taip pat judaizmas neužbaigtas dar. Tačiau su pranašo

Mahometo (Peace be upon him) Dievas pranešimas buvo baigtas žmonijai aiškiausias ir labiausiai
išsamią būdas kaip matome, kad šie ženklai:
Ši diena man yra tobulumo jums savo religijos,
Ir baigtas mano naudai į tave,
Ir patvirtino
Islamas kaip religija.
(Koranas: 5/3)

Muhammad nėra tėvas [bet] vienas iš savo vyrų, bet [ji] Dievo Messenger ir paskutinis iš pranašų. Ir
Dievas turi visą informaciją apie viską[153].
(Koranas: 33/40)
Taip, kaip Korano yra galutinis Dievo laišką, skirtingai nei ankstesnės Šventosios knygos, Dievas
suteikia garantiją, kad jis bus apsaugoti:
Iš tiesų, tai mes, kurie išsiuntė Korano ir iš tiesų, mes bus jo globėjas.
(Koranas: 15/9)
Ir istoriškai jis buvo apsaugotas. Šiandien mes turime vieną Korano, visur, tai jis atskleidė originalo
kalba. Tačiau kuo greičiau rasti kopijas Naujojo Testamento pvz yra graikų. Tačiau Jėzus Kristus (Peace
be upon him) iš esmės kalbėjo Aramėjų ir gal šiek tiek hebrajų. Visiems, kurie dirbo techninių tekstų
įvairiomis kalbomis būtų žinoti labai gerai kiek tai yra labai svarbu turėti teksto originalo kalba, kad
tinkamai ištirti savo prasmę.
8.5.5 TOLERANCIJA
Krikščionys daugiausia apsvarstyti pranašo Mahometo (Peace be upon him) kaip neteisingą pranašas,
o kaip melagis. Žydai daugiausia apsvarstyti pranašai Jėzaus Kristaus ir Muhammad (taika jiems būti)
kaip klaidingų pranašai ir melagiai. Kuo musulmonai tiki pranašai Mozė, Jėzus ir Muhammad (taika
jiems būti) kaip tiesa ir respect-worthy Dievo pasiuntiniai. Be to manyti, yra reikalavimas, kad
musulmonų.
Judaizmas akcentuoja tauta; Krikščionybė pabrėžia žmogus istorijoje. Prieš juos buvo kitų tautų ir
asmenys. Tačiau pranešimą apie islamą yra pradinio pranešimo, nebūtų vietos pranešimą ir jis yra
universalus; ir pranašo Mahometo (Peace be upon him) nėra originalus messenger naujų tikėjimo,
kaip pabrėžė šios stichijos:
Sako: "aš nesu naujovių tarp pasiuntiniai, nei žinau, kas bus daroma su manimi ar su jumis. Tik Sekite,
kuris parodė man, ir aš nesu, bet aišku warner."
(Koranas: 46/9)

8.5.6 GYVENIMO BŪDAS
Islamas yra tarpininkas tarp Dievo ir individualiai. Dievas yra, artimųjų. Jis yra arčiau niekam net nei jo
tėvai. Todėl nėra jokių tarpininkų religinių klasės islamą.Taigi, pavyzdžiui jei ir imam neaptinkama
mečetė, inžinierius, kuris žino, kaip melstis gali sukelti malda. Niekas negali reikalauti, kad jokių
privilegijų Dievo akyse. Teigti, kad tai yra didelė nuodėmė.
Todėl nėra jokio monasticism islamą. Iš tikrųjų, kaip mes informuoti šios stichijos, kad monasticism
nėra labai kilmės krikščionybės:
Tada mes išsiųsti po jų pėdomis mūsų pasiuntiniai ir paskui [juos] Jėzus, Marija, sūnus ir davė jam
Evangelija. Ir mes į širdis tų, kurie sekė paskui jį, užuojautos ir gailestingumo. Bet Monasticism, kurios
jie išrado už save, mes padarė ne nustatyti jų: [mes liepė] tik ieško už Dievas geras malonumas; bet
jie nesilaikė jį tinkamai laikomasi. Taigi mums davė tuos, kurie tikėjo, tarp jų savo atlygį, tačiau
daugelis iš jų yra iššaukiančiai Nepaklusnieji.
(Koranas: 57/27)
Kaip matome, šie eilėraščiai net ir religiškai svarbiausius savaitės dieną, musulmonai
rekomenduojama eiti į savo darbą po pagrindinė malda, kuri trunka maždaug pusę valandos:
O jūs, kurie tikėjo, kai jie paskelbiami malda už dieną, penktadienį, tada pereikite prie Dievo
atminimas ir palikti prekybos. Tai geriau už jus, jei tik žinojo.
Ir kai buvo padaryta išvada, kad malda, išsklaidyti per žemės ir ieškoti iš Dievo bounty, ir prisiminti
Dievo dažnai, kad jums gali pavykti.
(Koranas: 62/9-10)
Asmuo, kuris veikia jo teisieji ir tik taip, siekiant gauti malonumą Dievas yra laikomas girdi. Šis
pareiškimas iš pranašo Mahometo (Peace be upon him) yra geras rodiklis šiuo atžvilgiu: "teisingi ir
sąžiningi prekybininkas bus pranašai, teisingi asmenų ir kankinių dieną teismą dėl[154].” Taip, islamo
žemiškas gyvenimas ir religinis gyvenimas yra sujungti.
Nors nėra jokių religinių klasės ir monasticism islame, kiekvienas tikimasi turėti glaudžius ryšius su
Dievo. Dažnai kasdien malda yra geras pavyzdys šioje srityje.
Išgelbėjimas, krikščionybė yra manoma, kad per Jėzų Kristų (Peace be upon him). Pavyzdžiui asmuo,
kuris nėra piktus tačiau tiki, kad Jėzus Kristus (Peace be upon him) kaip Dievas, yra geriau padėtį, nei
kas nors, kurie tiki tik Dievas kaip Dievas ir nėra geras. Taigi poveikis daro geras tik krikščionybė.
Krikščionybė yra manoma, kad tam tikrų žmonėmis yra tarpininkai tarp Dievo ir kitų. Krikščionybės
pirminis aktas šioje srityje yra ir kad Dievas paaukojo savo sūnų arba tapo žmogaus siekiant išgelbėti
žmoniją. Kita vertus, tam tikrų nominalų yra praktiškai išpažintis, kurioje žmonės išpažinti savo
nuodėmes tam tikrų žmonių siekiant būti atleista. Tačiau islamas, yra tarpininkas tarp Dievo ir
individualiai.
8.5.7 GIMTOSIOS NUODĖMĖS

Krikščionybė yra tikėjimo į gimtąją nuodėmę. Šis tikėjimas yra toks: pirmasis vyras ir moteris padarė
nuodėmė. Šios kartos paveldėti kad nuodėmė. Norėdami pašalinti tą nuodėmę reikia aukos. Siekiant
išsaugoti žmonėmis, kuriuos jis mylėjo daug, Dievas davė savo sūnų, kaip aukos. Todėl dėl jo sūnus
žmonėmis galite atsikratyti nuodėmės.
Pagal islamą gimtosios nuodėmės sąvoka yra nepriimtinas: pirmasis vyras ir moteris nusidėjo. Tačiau
jie paprašė atleidimo dėl tos nuodėmės ir Dievas jiems atleido. Šios stichijos reiškia tai:
Tada Adomas gavo iš savo Viešpaties, [kai] žodžius, ir jis sutiko jo atgaila. Iš tiesų, tai tas, kuris yra
atgaila, kad litosciwy Accepting.
(Koranas: 2/37)
Tai ne nuodėmė būtų perduota kitiems.
Be to, islamo nuodėmes yra nėra paveldima. Taigi kiekvienas vaikas gimsta gryno ir švaraus nuo
nuodėmių, kad jo tėvai gali būti padarytas. Korano Dievas davė daug pavyzdžių šioje srityje:
pavyzdžiui pranašas Abraham (Peace be upon him) buvo neteisingas; Pranašas Noah sūnus (Peace be
upon him) buvo yra neteisingas.
Dievas nėra būtina užtikrinti bet aukos przebaczy kažkas. Tol, kol žmogus nuoširdžiai prašo atleidimo,
apgailestauja, kad savo nuodėmę, bando nutraukti savo blogų darbų daryti gerų darbų ir pagerina
pats jis gali būti atleista iš Dievo. Vienas iš jo vardai yra przebaczajacy.
Kita vertus, islamas niekas netruks duoti dar viena našta, kol nebus jokios priežasties ir pasekmės
ryšys. Taigi, Jėzus (Peace be upon him) neprivalo turėti kitų nuodėmes.
8.6 AR YRA BET KURI PRANAŠYSTĖ ANKSTESNĖS ŠVENTOSIOS KNYGOS APIE PRANAŠO MAHOMETO?
JEI YRA, KAS TAI YRA?
Tie, kam mums davė raštas jį pažinti, nes jie žino savo sūnus. Bet iš tiesų, jų šalis nuslėpti tiesą, nors
jie žino, kad [ji].
(Koranas: 2/146)

Taigi jei jums kyla abejonių, [O Muhammad], apie tai, kas mums parodė jums, tada paprašyti tų, kurie
buvo skaityti Šventojo Rašto prieš jus. Tiesa tikrai turi ateiti pas jus iš savo Viešpaties, todėl niekada
būti tarp watpiacych.
(Koranas: 10/94)
Senasis ir Naujasis Testamentas yra daug prorokuje apie pranašo Mahometo, kaip Dievas paaiškina
Korano. Senasis ir Naujasis Testamentas buvo parašytas daug šimtmečių prieš pranašo Mahometo
(Peace be upon him) gimė. Net ir šiandien Banalus ir netiesioginio versijos šias šventas knygas mes
galime pamatyti daug jų.Kai kurie iš šių pranašystės yra taip[155]:
8.6.1 ATITINKAMA INFORMACIJA APIE PRANAŠO MAHOMETO IR KORANO Į VOKIEČIŲ/33

Šie ženklai, mes matome, Mozės nuoroda į save, Jėzus ir Muhammad (taika būti jiems). ir jų vietas.
Apie pranašo Mahometo (Peace be upon him), ten yra nuoroda taip pat į Meka pranašo Mahometo
užkariauti su savo draugais maždaug 10 000. Dar kartą šie ženklai yra nuoroda į įstatymą pranašo
Mahometo (Peace be upon him) atnešė - teisė, pagrįsta Korano-.
Įst 33/1-2 eilėmis yra taip: ir tai yra palaima, kuriais žmogus Dievo Mozė palaiminti Izraelio vaikai iki
jo mirties. Ir jis pasakė, kad Viešpats atėjo[156] iš Sinajaus, ir rastis iš Seiru jiems; jis spindi tai iš
anksto Parankalno, ir jis atėjo su dešimties tūkstančių šventieji: iš jo dešiniąja ranka nuėjo Ugninė
teisės jiems.
Biblija informuoja ir patvirtina, kad prana as Mozė nuo Sinajaus kalno, Dievas gavo ženklai[157]; kad
Jėzus Kristus gyveno ir gavo ženklai iš Judo Dievas taip pat apibrėžta su kalno Seiru[158]; ir kad
pranašas gaus ženklai iš Dievo regione Paran , kuris taip pat sutampa su šiandienos Meka (taip pat
kaip Bacca Korano raštu), ir jis bus pasiekti didelės sėkmės su 10 000 žmonių, ir kad jis atneš įstatymą.
Mes matyti, kad Dievas buvo naudojamas veiksmažodis valymas paskutinį pranešimą, o Mozė ir Jėzus
veiksmažodžiais "ateiti" ir "kyla" buvo naudojamos atitinkamai. Naudoti veiksmažodžio valymas
mums primena pranašystė, Jėzus aiškina kaip "jis bus was į visą tiesą" Evangelijos pagal Joną stichijos
16/13. Dar kartą tai primena mums Dievas suteikia Korano kad jis bus apsaugoti Korano, nes ši knyga
bus manifestas visiems garantija.
Šios stichijos Habakkuk 3/3 taip pat ten yra nuoroda į apreiškimas iš regiono Paran.
Stichijos 3/3 Habakuko yra toks: Dievas atėjo iš Teman, ir šventas vienas iš kalno Paran. Selah. Jo
šlovės, kuriems dangų, ir žemė buvo visiškai jo girti[159].
8.6.2 ATITINKAMA INFORMACIJA APIE PRANAŠAS MUHAMMAD IN GENESIS 21/9-21 IR GENESIS
17/19-20
Aukščiau mes pabrėžė, kad po Jėzaus Kristaus ten bus didesnis įvykdyti pagal komunikato Dievas.
Toliau mes nuorodą šio įvykdyti tiksliau į pranašo Mahometo dėl tam tikros informacijos, randame
Biblijoje:
Šių eilėmis iš Biblijos, mes matome, kad vieta, kur apsigyveno Izmaelis buvo Paran. Dar kartą Dievas
sako šie ženklai, kad iš Ishmael Dievas padarys tauta.Šiandien nėra jokių žinomų tauta nuo Izmaelis
ne viena bendruomenė, žinoma pagal islamo. Pagal Arabijos pusiasalio istorija, Izmaelis gyveno Meka
ir Muhammad atėjo iš Izmaelis palikuonių (taika jiems būti) ir gyveno tame pačiame regione. Daugelis
likučiai ir vietų Meka, žinodami, kad yra dėka stipri tradicija įrašymo genealogies Arabija paramos tai
labai aiškiai. Todėl mes žinome aiškiai, kad prophetship pranašo Mahometo, kurie gyveno Paran
regione, ir jo pasiekimų sutampa labai gerai su šių prorokuje.
Tai aiškiai matyti iš šių eilėmis Genesis 21/9-21, kad vieta, kur gyveno Izmaelis pranašo Mahometo
protėvis yra vadinamas Paran[160].
Šie ženklai yra tokie: ir Sarah pamatė sūnus ir Hagara Egipto, ji turėjo atsivesti pas Abraomo, tyčiojasi.
Kodėl ji tarė Abraomas, mesti šį išmesta ir jos sūnus: Šis vergais sūnus turi būti paveldėtojui kartu su
mano sūnus, net su Izaokas. Ir pats buvo labai sunkus Abraomo akyse, nes jo sūnus. Ir Dievas tarė
Abraomas, leiskite jam negali būti sunkus tavo akyse, nes berniukas, ir dėl tavo išmesta; iš viso, kad
Sara kas sako tau: Klausyk pas jos balsas; – Izaokas turi tavo sėklos vadinamos. Ir taip pat vergais

sūnus bus man tauta, nes jis yra tavo sėklos. Ir Abraomas pakilo paryčių, ir paėmė duonos, ir butelį
vandens, ir atidavė jį pas ir Hagara, išleisti jį ant savo pečių, ir vaikui, ir atsiųsti ją iki: ir ji paliko, ir
klajojo dykumoje Beer Ševa. Vanduo buvo išleista į butelį ir ji mesti vaiką pagal vieną ir krūmai. Ir ji
išėjo, ir sėdi savo žemyn priešais jį yra geras būdas, kaip jis buvo nušautas lankas: ji sakė, leiskite man
pamatyti vaiko mirties. Ir ji sėdi priešais jį, ir pakelti savo balso, ir verkti. Ir Dievas išgirdo balsą
berniuką; ir Dievo angelai pašaukti Hagara i dangaus, ir pasakė jai, ką aileth , tau, ir Hagara?
Nesijaudink; nes Dievas davė išgirdo berniuką, kur jis yra balso. Atsiranda, pakelkite berniukas, ir
laikykite jį į tavo ranką; nes aš padarysiu jam didysis tautos. Ir Dievas atidarė savo akis, ir ji pamatė
šulinio vandenį. ir ji išėjo, ir butelis pripildomas vandens, ir davė berniukas gėrimas. Ir Dievas buvo su
Lada; ir jis augo, ir gyveno dykumoje, ir tapo, šaulys. Ir jis gyveno dykumoje Paran: ir jo motina paėmė
jo žmoną iš Egipto žemės.
Eilėmis Genesis 17/19-20 taip pat remti, kad pranašas Ishmael palikuonių turės svarbių pasiekimų. Šie
ženklai yra tokie:
Ir Dievas tarė: tavo žmona Sara padengia tau sūnų iš tiesų; ir tu būsi skambinti jo vardas Izaokas: ir aš
bus nustatyti mano Sandoros su juo, amžina, ir su jo sėklos po juo. Ir kaip Izmaelis, girdėjau, tau: Štai,
jau jūs jam, ir padės jam vaisingas, ir padauginkite jį nepaprastai; dvylika kunigaikščių turi jis gimsta, ir
padaryti jį didysis tautos.
8.6.3 ATITINKAMĄ INFORMACIJĄ APIE GALUTINĮ PRANAŠAS KAIP PAAIŠKINTA IZ 42/1-12
Šie ženklai matome kitą prognozuoti apie messenger kaip bringer kitą įstatymą. Tikrai Jėzaus Kristaus
neateina su nauju įstatymu. Šie ženklai, mes matome, taip pat, kad šis pranašas atneš pranešimą yra
vadinamas "nauja daina", tai atitinka puikiai su muzika, įdėtų į Korano ir jos dažnai deklaravimas. Dar
kartą šios stichijos mes matome, kad šis messenger yra susijęs su vieta Kedar[161], sūnus Izmaelis.
Vėl mes pamatyti konkrečią nuorodą į garsiai giria ir ragina, kad malda atskaitomybėje "miestų jos
pakėlė savo balsą", "tegul roko dainuoti gyventojų, leisti jiems šaukti iš viršaus į kalnus". O visa kita –
šie ženklai atitinka pranašo Mahometo pasiekimus.
Iz 42/1-12 ženklai yra šie: Štai mano sługa, kurio man laikytis; Mano išrinktieji, kuriems mano sielos
delighteth; Aš įdėti mano dvasia[162] jam: jis priima atgal sprendimas gentium[163]. Jis ne turi verkti,
nei pakelti, nei sukelti savo balso išgirsti gatvėje. Sutrinami nendrių jis ne pertrauka, ir rūkymas linų
jis ne numalšinti: jis turi gimdyti teismą pas tiesos. Jis turi nepaliks nei būti varžoma, kol jis turi
panaikinti sprendimą žemėje: ir salos turi laukti jo teisės. Taip sako Viešpats, Dievas, tas, kuris sukūrė
dangų ir ištemptas juos; jis, kad skleisti atgal į žemę, ir kad kas ateina iš jo; jis kad duoda kvėpavimas
pas žmones, ir dvasios jiems, kad vaikščioti ten: aš Viešpats pakvietė tave į tiesą, ir bus tavo ranką, ir
saugo tave, ir duoti tau už testamento žmonių, šviesos pagonių; Norėdami atidaryti aklas akis, atneš
kaliniai iš kalėjimo, ir juos, kad sėdi tamsoje iš kalėjimo pastatu. Aš esu Viešpats: tai yra mano vardas:
ir mano lovės, ar aš ne duoti į kitą, nei mano posągi giriasi. Štai, buvęs ko atėjo perduoti ir naujų
dalykų daryti pareiškiu: kol jie pavasarį atgal aš sakau, iš jų. Į Viešpats dainuoti naują dainą, ir jo
pagirti nuo žemės, jūs, kad eiti prie jūros, ir visa tai yra salos, ir jo gyventojų. Tegul dykuma ir jos
miestų pakėlė savo balsą, kad Kedar gyvena kaimuose: leiskite Rokas dainuoti gyventojų, leisti jiems
šaukti iš viršaus į kalnus. Tegul šlovintų į Viešpats, ir pripažinti jo pagirti salose.
Šios stichijos matome nuorodą į Kaba Meka ar Bacca, atliekamas ten piligrimų aukos. Taip pat
matome, kad Dievo šlovės namas yra susijęs su Kedar ir Nebaioth, du vaikus Izmaelis.

Stichijos Iz 60/7 yra tokia: visi Kedar pulkai turi būti susirinko pas tave, Nebaioth avinai turi tarnauti
pas tave: jie turi ateiti su priėmimo, ant mano aukuro, ir bus garbinti savo šlovės namas.
8.6.4 DIDELIS PLĖTRA ĮVYKS IR DIEVO KARALYSTĖ BUS PAIMTI IŠ ŽYDŲ IR KITOS TAUTOS KAIP SAKĖ
MATTHEW 21/42-44
Po Jėzaus Kristaus Slapyvardis (Peace be upon him) aiškiai sako, kad Dievo karalystė yra paimti iš žydų
ir atsižvelgiant į kitas Bendrijos. Mes anksčiau išreikštą įst 18/18, kad Dievas bus pakelti messenger ne
iš žydų, bet žydai broliai iš konteksto.
Matthew 21/42-44 ženklai yra šie: Jėzus sako jiems:, jūs niekada skaityti raštą, akmuo, kurį atmetė,
statybininkai, pats yra tapti kampe galvą: tai yra Viešpats daro, ir tai yra nuostabu mūsų akyse? Todėl
aš jums sakau, Dievo karalystė, imami iš jūsų, ir atsižvelgiant į tautą, sukelianti jų vaisių. Ir kiekvienam
asmeniui, kuris turi kristi ant šio akmens turi būti nutrauktas: bet ant kieno jis sumažės, tai bus
sumalkite jį į miltelius.
8.6.5 NUORODA Į MEKA (BACCA), PILIGRIMAI, GERAI ZAMZAM, GREITAS IR STIPRUS AUGIMAS
MUSULMONAI IŠ PSALMIŲ 84/4-7
Šie ženklai yra piligrimystė į Meką, (kuri yra parašyta taip pat, kaip Bacca iš Korano), nuoroda, kad
Zamzam atsižvelgiant į jos sūnus Izmaelis ir Hagara vandens (taikos būti jiems), stiprinti ir stiprus
augimas musulmonų.
Eilėmis psalmės 84/4-7[164] yra toks: kaip malonu yra tie, kurie gyvena namuose, kurie nuolat jus
pagirti. Selah. Laimingas yra žmonių, kurių koncentracija yra jums, kurių širdis yra nustatytas ant
piligrimų. Kaip jie pereina per Baca slėnį, jie daro tai šaltinis, springwater; net lietus rudenį ji
uždengiama palaiminimus. Jie išeina iš jėga; Kiekvienas pasirodo prieš Dievą Sionas.
8.6.6 PLAČIAI ŽINOMAS SPECIALIŲJŲ PRANAŠAS KAS BUS ATEITI PO JĖZUS IŠ JONO 1, 20-21, 29
Šie eilėraščiai mes aiškiai matyti, kad buvo tikėtasi pranašas, išskyrus Jėzaus Kristaus ir Jono (taikos
būti jiems). Ir aišku, kad pranašas yra plačiai žinomas ir specialus pranašas ir jo pareiškimą "pranašas"
yra naudojamas.
Eilėmis John 1/20-21 yra taip: ir jis (John) prisipa˛ino, ir neigė ne; Tačiau prisipažino, aš nesu Kristus. Ir
jie paklausė jo, kas tada? Tu Elias? Ir jis sako, aš ne. Tu, kad pranašas? Ir jis atsakė: ne! Ir kaip matome
tokį pareiškimą stichijos John 1/29, Jėzus Kristus buvo tada: kitą dieną Jonas mato Jėzus ateina pas jį.
8.7

KAS YRA TAŠKAI TURI OMENYJE SKAITANT KORANO?

Korano yra kūrėjas, kuris nepakenkt visuose jei mes laikytis jo rekomendacijų, žodis ir kurie negali
pasinaudoti mūsų ekskursijos. Korano yra malonės iš mūsų kūrėjas kaip matome šios stichijos:
Deklamuoti (Koranas), ir jūsų Viešpats yra labiausiai Generous.
(Koranas: 96/3)
Jis davė mums laisvę pasirinkti savo rekomendacijas, ar ne. Todėl Korano yra orientavimo teisieji, ne
visiems. Tai yra nurodyta šios stichijos:

Iš tiesų, Allah nėra nedrąsus pateikti pavyzdį, uodų ar kas yra mažesnių, nei ji. Ir tie, kurie tiki žino,
kad tai yra tiesa iš savo Viešpaties. Bet tiems, kurie neturi uwierzyli, jie sako, "ką padarė Dievas ketina,
tai kaip pavyzdys?" Jis klaidina daug tokiu būdu ir vadovus daug tokiu būdu. Ir jis klaidina ne išskyrus
iššaukiančiai Nepaklusnieji.
(Koranas: 2/26)
Turėjo Dievo valios suvienyti visus žmonėmis aplink Korano, jis gali lengvai tai padaryti. Todėl rimtas
turės naudos iš jo. Todėl Studijuodamas Korano, vienas turi turėti omenyje tam tikrais klausimais:
Pirma vienas turi nepraleisti esminių pranešimus dėl detales. Dauguma žmonių turi tendenciją
prarasti duomenys. Mes rekomenduojama Dievas turėti plačią viziją.Ten yra nuoroda į tai, šios
stichijos:
Jis tai, kas atsiuntė jums knygą: tai yra ženklai, [kad yra] tiksliai, jie yra fondo knygos; kiti yra kintantys.
Bet tie, kurių širdis yra užsispyrimas sekti jo tai yra kintantys, ieško nesantaiką, ir ieško savo paslėptas
prasmes, dalis, bet niekas nežino savo paslėptas prasmes, išskyrus Allah. Ir tie, kurie yra tvirtai
pagrįstas žinias sako: "mes tikime knyga; visa tai yra iš mūsų Viešpats: "ir nė vienas bus suvokti
pranešimą, išskyrus vyrų supratimą.
(Koranas: 3/7)
Yra daug vertimai iš Korano. Nėra apribojimų vertimų, verčiant iš žmonėmis. Nors jie yra pakankamai
duoti pagrindinius islamo pranešimus, kartais jie gali būti klaidų arba jie gali riboti prasmę. Vertėjai,
kurie turėjo Ph. D. ir t.t. gali praleidau duomenis, esančius pirminio teksto. Iš kitos pusės dauguma
kalbų neturi Arabų išsamumo lygis. Pavyzdžiui, yra įvairių formų, įvardis "jie" Arabų kiekvienai grupei
du vyrai, dvi moterys, daugiau nei du vyrai, daugiau nei dvi patelės. Visų šių įvairių formų "jie"
paprastai atsispindi vertimas į anglų kalbą, tik su žodžiu "jie".
Todėl rimtos ir išsamios studijos Korano, vienas turi turėti daugiau nei vieną vertimo arba turėtų
naudoti paaiškinimas, Koranas, kuri apima etymologies žodžiai, Kryžminių nuorodų ir pavyzdžių...
Skaitant Korano reikia atsižvelgti ją kaip visumą. O kiekvienas teiginys tinka kontekste, ji taip pat gali
paaiškinti kitos stichijos kitoje Korano. Pvz., skaitymo eilėraščio apie dangų ir žemę per šešias dienas
gali klaidinti vienas. Tačiau skaityti šios stichijos pareiškimas bus išaiškinti, kad Dievo akyse dieną ar
nepatinka mūsų dieną:
Su savo Viešpaties diena yra kaip tūkstantis metų, apie kurias jūs tikėtis.
(Koranas: 22/47)
Ar po svarstymo ataskaitos, kurią šios stichijos skaitytojas supras kad dieną Dievas tik neapibrėžė,
sukimusi aplink save:
Angelai ir dvasia bus pakilti į jį per dieną, kuri yra penkiasdešimt tūkstančių metų.
(Koranas: 70/04)

NORĖDAMI GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS ARBA UŽ JŪSŲ KOMENTARUS
PRAŠOME APSILANKYTI PAS MUS ARBA RAŠYKITE MUMS ŠIAIS ADRESAIS:

www.islamicinformationcenter.info

info@islamicinformationcenter.info

tosunender@gmail.com

http://www.Facebook.com/guidetounderstandingislam

Iš tiesų, tie, kurie tikėjo ir padaryti teisingas darbų, jie turės rojaus sodai kaip pateikimo,

Kuriame jie tvirtai amžinai. Jie bus ne noras iš jo bet perdavimo.

Sako, "Jei jūra buvo rašalo [ra] mano Viešpats, jūros žodžiai būtų išnaudojamos, dar mano Viešpaties
žodžiai buvo išnaudotos, net jei mes išvedė jį kaip kaip priedas."

Sako: "aš esu tik žmogus o kaip jūs, kuriems buvo atskleista, kad jūsų Dievas yra vienas Dievas. Taigi,
kas būtų tikėtis susitikimo su savo Viešpaties tegul teisieji darbą ir negali susieti savo Viešpaties
garbinimas, kiekvienas."

(Koranas: 18/107-110)

Iki laiko,
Iš tikrųjų, žmogus yra praradimo,
Išskyrus tuos, kurie tikėjo ir padaryti teisingas poelgius ir pranešė viena kitai į tiesą ir pranešė viena
kitai, kantrybės ir atkaklumo].
(Koranas: 103/1-3)

________________________________________
[1]Dievas yra kūrėjas, visatos Sustainer specialiu pavadinimu. Šioje knygoje bus teikiama išsami
informacija apie jį.
[2] Darbai
[3] Mes aptarsime didžiausia sėkmė gyvenime išsamiai šių dalių.
[4]Transliteruoti taip pat kaip Koranas Koranas televizija, Korano, Kuran, al-Korano. Vienas iš jo
reikšmės yra "deklamavimas".
[5]Transliteruoti taip pat kaip Muhammet, Mahomet, Giedrius, Mohammed, Mohammad.
Muhammad yra Arabų kalbos žodis, kuris reiškia "Praiseworthy". Ahmet, Ahmed, Ahmad yra kitas
versijas Muhammad, turintis tokią pačią prasmę.
[6] Quranic citatos, įvardytų čia daugiausia iš Saheeh tarptautinį vertimo raštu ir Šventasis Raštas.
Copyright 2010-2012 m. Saheeh International
[7] Apie citatos iš Korano, atskaitomybėje kaip "(Koranas: a/b)", (a) žymi Korano skyriaus numeris, ir
(b) žymi skaičių atitinkamame skyriuje verse(s).

[8] Korano, garsiakalbis yra Dievas, pirmasis asmuo. Tačiau, daugelyje vietų, vietoj to, kad įvardis "Aš",
jis naudoja savo vardus arba, įvardis "Tas".
Priežasčių šiems tikslams: pirmiausia tai leidžia lengviau skaityti knygos:Jei Dievas visada buvo
naudojamas įvardis "Aš", kad skaitytojui būtų visada deklamuoti taip, tarsi jis kalbėjo kaip Allah.Kita
vertus, Dievas ir jo kiti pavadinimai gali suteikti daugiau specifinių prasmių kartu panaudojant ir
įvardis "Aš".Pvz., stichijos 2/21, Dievas sako: "O žmonija, garbina savo Viešpatį..." vietoj "O žmonijos
garbinti Me...". Tokiam naudojimui, Dievas pabrėžia jo šviesybė ir kiti atributai.Taip pat, kai ir įvardis
"Aš" yra naudojamas, tai kelia didelį dėmesį skiriant asmuo pats. Kartais jis naudoja ir įvardžio "Mes":
tai yra naudojimas "Royal mes" arba "Majestic daugiskaitos" vienaskaitos asmuo galėtų suteikti
prasmę grandness; toks naudojimas yra tada, kai kurios kitos kalbos be arabų. Taip pat naudojamas
kai jo kūrinys, kaip angelai ar žmonėmis yra matyt veikia tam tikrus veiksmus, kaip jo tarnai.
Dievas nėra nei vyrų, nei moterų. Jis neturi jokių lyčių. Taigi naudoti, "Jis", Dievas turėtų būti laikomos
specialios paskirties , žyminti specialiai Dievo ir ar ne, turi atspindėti lyčių.
[9]Mūsų citatos iš Korano, laužtiniuose skliaustuose [-] - naudojami nurodyti duomenys akivaizdžiai
įtraukti į pradinį Korano žodžių. Tokių detalių laužtiniuose skliaustuose neatsispindi papildomų žodžių
Korano originalo tekste kaip šio originalaus teksto žodžiai jau tas prasmes. Šie skliausteliuose
naudojami išsamiai, kad egzistuoja ankstesnės arba po eilutėse, kurios nėra kotiruojamos. Žodžiai
apie kotiruojamas kainas (-) - skliausteliuose dažniausiai paaiškinimų tiems, kurie turi mažai žinių apie
Korano tekstą.
[10] Dievas
[11] Jei mes nuoširdžiai myli Dievas, mes stengiamės tobulėti pagal vertes, kad Dievas myli.
[12] Siekiant išvengti pasikartojimų, jis/ji, jam/jai, save mes daugiausia naudoti jis, jį arba save.
Atkreipkite dėmesį, kad mūsų naudojimo juos numatoma perduoti žmogui nereikia vyrai.
[13] Musulmonų – asmuo, kuris praktikos islamas, asmuo, kuris teigia, kad Dievas.
[14] Ar daugiau pažodžiui "visatos"
[15] Minimas kaip "Taqwa" originalaus teksto, kuris reiškia ginti, saugoti, būti atsargiems ir.
[16] Ar brandos-mes siūlome naudoti žodį toliau, nes ji yra reali ir nuolatinė gyvenimo tęsinys ir šio
gyvenimo [17] Pranašo Mahometo posakiai (Peace be upon him) hadith grupė. Hadith daugiausia sudaro jo
posakiai, veiksmų, elgesio ir nežodinis patvirtinimus apie kitų veiksmų ataskaitas.Tai yra islamo
antrinių šaltinių. Jie studijavo daug mokslininkų ir klasifikuojamos kai kuriose grupėse dėl jų
patikimumo kaip tikras - susijusios ir patvirtino daug kanalų hadith, silpnas hadith...
[18] Tai pranašų, tai anbiya (daugiskaitos nebiyy) skaičius. Tai yra asmenų, kurie pranešė Dievas
pranešimus su ar be bet raštu knygų. Mūsų naudoti žodį messenger naudojamas tokių pranašų. Žodis
"Jordanas" Korano – asmenys, kurie susiję su knyga nuo Dievo; jie taip pat pasiuntiniai.
[19] Musnad, Ahmad Bin Hanbal

[20] Pranašo Mahometo (Peace be upon him)
[21] Tačiau religijos ar ideologijos remiasi rasės ar etninės kilmės po neigiama kryptimi ir tampa
ryškesni ir staigesnis laikui bėgant. Tai, viena vertus, nes jų šalininkų, kurie tikrai jaučiasi šiltas kitiems
turės palikti savo rasistinio religijų daugiau universaliųjų religijų ar ideologijų. Dėl šios priežasties, kad
daugiau universaliųjų tie šalininkų negali prisijungti ir prisidėti prie šių rasistinio religijų.
[22] Diskusija apie islamą ir šiuolaikines problemas dėl prievartos islamo vardu ieškokite dalies 8.2.
[23] Šioje knygoje žodis "neteisingas" vartojamas tiems, kurie galiausiai neigia pranešimus kūrėjas.
[24] Pranašo Mahometo (Peace be upon him)
[25] Atskleidė
[26] Todėl mes galime svarstyti turimomis žiniomis mums kaip požymiai mums, ir mes turime juos
interpretuoti teisingai būtų teisingai suprasti apie tiesą. Klaidingas išvadas gali sukelti mums
nepakankamumas ir asmeninė nelaimė.
[27] Žodis "dalykų" reiškia visus subjektus ir įvykius. Žinoma tai nėra Dievas.
[28] Nėra nieko blogo, veikiantis pagal šį apibrėžimą praktiniais tikslais į mūsų žemiškų reikalų, nes jie
yra naudingi, nurodant "kaip" kas mes stebime yra.
[29] Čia mes iš esmės tai tikėjimo žodis "žinių" aspektą. Šis žodis yra "pasitikėjimo" taip pat reiškia.
[30] Šiame kontekste sąvoka "matomas" mes tai dalykų, kad mes matome ir kad būtų galima palyginti
su ką mes matome.
[31] Šiame kontekste iš sąvokos "nematyto" mes tai ko nepalyginamos su ką mes matome.
[32] Visi pripažįsta svarbą žinių, mokytis ir ieškoti apie ką mes nežinome. Tai kodėl daug mokslų
nuolat bando išsiaiškinti bitai, kas yra nežinoma.
[33] Kita vertus, kaip ir islamas, tiesa užima pagrindinę vietą, veikia harmonijoje su tai labai svarbu.
Mūsų veiksmai harmonijoje su tiesa vadinami gerus darbus, ir jie privalo.
[34] Kai kurie gali kritikuoti gravitacija nėra geras pavyzdys, teigdamas, kad jis yra vienas iš dalykų,
neaiškios kilmės. Tačiau nė vienas iš pagrindinių faktų jau nebuvo paaiškintas, įskaitant erdvė, laikas,
gyvenimo... Laikomi paaiškino, ko, atrodo, visada galima paaiškinti kai kurių žmonių daug
nepaaiškinama ir pasyvus pagrindai.
[35] Jie per savo lygio begalinis skaičius elementų, kurie turi būti harmonija ir jie neturi tarp jų
centrinės organizacinis galios.
[36] Alternatyva būtų didžiulis sutapimas tai harmonijos tikėti. Natūraliai pirmenybę sutapimas, kaip
paaiškinimas, o ne centrinės valdžios reikalauja labai subjektyvus ir šališkas požiūris prieš tai
centrinės valdžios. Sutapimas reikalauja daug daugiau sąlygų paaiškinimas dėl šios harmonijos,
lyginant su centrinės valdžios. Įsivaizduokite, kad asmuo, kuris mano, kad savo nešiojamąjį
kompiuterį, įsteigtos vietoj elektronikos kompanijos sutapimas. Šios dalys bus papildoma analizė apie
sutapimas.

[37] Kaip mūsų apibrėžimas gravitacija pakeitimų per laiką, mes naudojame pareiškimą "tiesa
gravitacija", kuris atspindi šį ryšį ir jo elementų, kaip nustatyta, įvykdytas ir žinomas kūrėjas. Tai gali
būti visiškai kitoks ateityje mūsų dabartinė supratimą. Šis ryšys neturi atskirai, absoliutus ir
savarankiški egzistavimą.
[38] Mes naudojame žodį lašelis, įskaitant visus susijusius subjektus kaip atomai ir žodis gravitacija,
įtraukiant kitų fizinių santykių erdvės-laiko kreivės...
[39] Kaip Gravitonas arba erdvės-laiko kreivės
[40] Pvz., jų sąveiką su atmosferoje arba jų poveikį žemės
[41] Pvz., vietos jie užimti jų santykiai su laiku, jų masės
[42] Net jei Dievas sukūrė tokioje vietoje, tikriausiai nebūtų tinka mūsų gyvenimo.
[43] Raida, silpna, ar stipri branduolinės pajėgos, ypatybė yra keletas sąvokų, panašus į gravitacija
pirmiau nurodytomis sąlygomis.
[44]Prašome apsvarstyti tokių nuorodų į ženklai iš Korano, iš esmės kaip nuorodos, o ne kaip
įrodymai patys.
[45] Matyti ir klausos gebėjimus Dievas yra kitoks nei pas mus ir nepakartojama. Pvz. mūsų klausos
yra labai ribotas, nes tai priklauso nuo bangos ir girdime tik tam tikri dažniai.
[46] Leiskite mums suteikti labai supaprastintas matematinių pavyzdys skaitytojui, kas domisi
matematikos: leiskite 1 /x būti planetų sistema egzistuoja tikimybė, kai yra tik 1 vieneto suma pagal
kitų sąlygų, nustatomų pagal xvisatos masės. Tada jei yra m kiekis masės visatoje, tikimybė, kad
planetų sistema bus m* 1 /x. Taigi, jei m yra didesnis, tada planetų sistema egzistuoja tikimybė yra
didesnė. Tačiau dabar Panagrinėkime taip pat m masės dydis egzistavimo tikimybė: jei 1 /y -1 masės
vienetas egzistuoja tikimybė, tada masė m dydis egzistavimo tikimybė bus 1 / (m*y). Todėl jei mes
integruoti į pirmąją lygtį, tada tikimybė, kad planetų sistema bus: (1 / [m*y]) * (m* 1 /x) = (1 /x) * (1/y)
= 1 / (x*y) Taigi, masė arba kitų panašių dalykų visatos padidinti nepadidins galutinis tikimybė, kad
planetų sistema. (Mes daryti prielaidą, kad tikimybė, kad papildoma suma, masė ir jo poveikio
tikimybę, kad planetų sistema yra lygūs. Mes praleisti daug kitų planetų sistemos reikalavimai.). Taigi
daugybė dalykų nepadidins bendras galutinis tikimybių niekaip. Ir jis nepadeda sutapimas.
[47] Iš esmės žydai ir krikščionys
[48] Čia yra Dievo sąvoka naudojama kaip labai bendro pobūdžio sąvoka, kuri apima tiek tikrojo Dievo
ir klaidingas dievams.
[49]Iš tiesų kiekvienas sąmoningas žmogus veikia taip, tarsi jis tiki Dievu. Pavyzdžiui žmonės valgyti,
gerti ir dirbti... taip, lyg jie pasitiki, o tai leis jiems gyventi kitą valandą.Žmonės tikisi saulėtekį kitą
dieną... Žmonės bando suprasti jų aplinka, jei ten yra kai auk čiausios galios, dėl ko kito...
[50] Asocijuojant partneriai bet kokios rūšies su Dievas yra didžiausia nuodėmė, nes tai yra didžiausia
neteisybė prieš Dievo ir prieš save. Ir tai gali sumažinti asmens gerų darbų vertės. Kai vienas padaro
šią nuodėmę, jis atmeta milijardus dobrodziejstwa donoras, jis atmeta tiesą ir jis atmeta visas viltis ir

proga ir padėkoti. Kartą toks žmogus išrado tarpininko tarp jo ir jo kūrėjas ir jis atmeta galimybę
susisiekti su juo tiesiogiai.
[51] Jei nėra jokių atgailos
[52] Tačiau, kaip mes turime stebėti ir analizuoti apribojimus, mes turime turėti šiek tiek atsargiai dėl
kai kurių mūsų išvados.
[53] Ši funkcija visatos taip pat dėl vienybės ir jo kūrėjas jo Sustainer ir jo valią.
[54] Mes negali paaiškinti dabartį su praeitimi, nes dabartis yra praeities savaime, ir praeityje yra to
paties pobūdžio, kaip anksčiau, kurie egzistuoja dabar.

[55] Jis yra nepriklausomas nuo visų, jis neturi nieko; o visi yra jo išlaikomi, visiems reikia jam.
[56] Dangaus ir žemės
[57] Tai meilės ir džiaugsmo iš jo yra didžiausias meilės ir džiaugsmo, musulmonų. Meilės Dievas yra
nuolatinis, nuolat, koncentruotas, veiksmingas (kad ji gamina geras padariniai), stiprus, ir paremti su
logika. Kaip Dievas sako:
Štai, ar širdis Dievo atminimas rasti pasitenkinimą
(Koranas: 13/28).
[58] Apie kančias ir blogio žiūrėkite dalis 8.4.
[59] Angelas pragare
[60] Nors mes naudojame žodį etapo nuorodos į dabartį ir kitame etape, jie tikriausiai neturėtų būti
laikomi dalių tą patį laiko tarpą.
[61] Nes pastaruosius šimtmečius atradimų, šiandien mes žinome, kad kiekvienas asmuo turi unikalų
piršto modelis.
[62] Atkreipkite dėmesį, kad čia mes paaiškinti dalykų žmonėmis ir toliau. Kaip minėta kitose dalyse,
kiekviena būtybė šiame pasaulyje yra taip pat Dievo tarnas ir elgiasi taip pat šiuo klausimu ir jie
patiria Dievo galios ir džiaugtis daugeliu aspektų.
[63] Žodis "Tiesa" yra naudojami kaip Dievo vardą, jis atspindi įgaliojimus ir atributai Dievo kaip
vienintelis šaltinis, iš nieko negali būti neveiksmingos. Kai jis yra naudojamas kaip bendras žodis, jis
dažniausiai naudojamas atstovauti tiesa žinių apie nieko nepriklauso nuo asmenų, kurie nėra Dievas.
[64] Viskas, kas egzistuoja, ar būna Dievo aktualus. Dievas kviečia į teisingą kelią, ir atsakyti į šį
kvietimą turi įtakos šiame pasaulyje ir toliau.
[65]Kaip Dievas Beneficent, tikėjimo pagrindai, į kurią jis kviečia mus padėtų mums mielai šiame
pasaulyje taip pat. Jie būtų suderinta su mūsų prigimtį, kuri geriausiai žinoma iš Dievo. Iš tiesų mes
matome, kad tikėjimo, toliau daug prisideda prie mūsų laimės. Vienas niekada tikimasi, kad mano

toliau, tik už bet kokį praktinį žemiškų pelną iš tikėjimo; bet galima tikėtis kad labdaringas Dievas
reikalauja tikėjimo pasekmės būtų naudinga šiame gyvenime taip pat.
[66] Velnias, pavadinimas
[67] Nors pasiuntiniai yra geriausi pavyzdžiai už mus, jie ne tik pavyzdžiai. Dievas suteikia mums taip
pat pavyzdžiai ne pasiuntiniai. Instancijos, o kartais jų žmonos, savo pasekėjų, jų tėvai ir kiti taip pat
rodomi kaip teigiami ar neigiami pavyzdžiai. Taip pat yra daug neigiamų pavyzdžių, kaip antai
Faraonas, kuriam prana as Mozė (Peace be upon him) buvo išsiųstas. Mes galime išvengti šių
neigiamų pavyzdžių kaip.
[68] Dėl daugiau informacijos apie tokių prorokuje, žiūrėkite dalis 8.6.
[69] Jei nenurodyta kitaip, citatos iš Biblijos yra paimti iš King James versija.
[70] Tai taip pat buvo neeilinis Korano aspektas: sudarytas iš maždaug 600 puslapių knygą buvo
skaito iš atminties asmuo padarė ne skaityti, nei rašyti nieko per visą savo gyvenimą; Ši knyga buvo
pasakyta, kad ši knyga buvo išleistas jo atmintyje Dievas; jis buvo rečituojantys jis iš dalies bent
penkis kartus per dieną ir išbandyti; ir jis buvo rekomenduoti kitiems įrašyti ir įsiminti jį.
[71] Tiesiog "Dvasios ir tiesos" nors pasikeitλ vertimus, kaip "tiesos dvasia".
[72] Skyrius
[73] Šioje dalyje pateikiami kai kurie pavyzdžiai.
[74] Tora
[75] Todėl islame rimtų asmuo gali sužinoti savo kelią su Dievo pagalba ir Korano jei jis praleidžia
pastangas. Taip pat Ačiū, pakankamai lygio duomenis į Korano, skirtumai tarp pagal nominalų
tiesiogiai susiję su islamo ar apie antrinio problemas arba klausimus, kurie nėra susiję su islamo.
Pvz., visi pagrindiniai keturi sunitų sekta yra priimtina sunitų sekta. Skirtumai daugiausia susiję su
klausimais, kurie neturi įtakos modlitw pagrindai: pvz., šios sektos šalininkų atlikti išsekimas, Korano
deklamavimas ir maldomis. Tačiau vienas iš jų asmuo gali nereikia prisijungti rankas stovint per malda,
o kitos tai gali būti laikoma geriau. Taigi tiek sektos šalininkų gali atlikti savo maldomis kartu kitų
sekta prilipusios vadovybės. Tačiau, daugelis religijų skirtingų nominalų pačios religijos šalininkų gali
net garbinamas įvairių dievų ar formų Dievo.
Vėl dėl blaivumas Korano ir jo lengvumas, skirtumai visų nominalų islamo yra labai mažai per visą.
Kita vertus, dėl reikiamo lygio duomenis į Korano, bet kuris asmuo gali atskirti jei tam tikras tikėjimas
priklauso islamo ar ne. Taigi elementų įsitikinimus ar veiksmų, kurie nėra paaiškinami Korano ar
patikimi hadith arba per jas, gali lengvai būti klasifikuojamas kaip kultūros, etninių, asmeninė arba
politinė klausimus, kurie nėra susiję su islamo, nors kai kurie žmonės teigia, kad jie yra islamo.
Visada gali būti žmonės, kurie teigia, kad kai kurie asmens idėjų islamo vardu. Kas musulmonų turėtų
prašyti pateikti nuosekliai paaiškinimas susijęs su Korano ar patikimi hadith dėl jis neaišku apie idėją.
[76] Tam tikrų taškų turėti omenyje skaitant Korano žr. 8.7 dalis.

[77] Viso eilėraščio yra toks:
Sako (O Muhammad), "aš esu tik žmogus, o kaip jūs; jis parodė man, kad jūsų Dievas yra vienas
Dievas. Taigi, kas būtų tikėtis susitikimo su savo Viešpaties tegul teisieji darbą ir negali susieti savo
Viešpaties garbinimas, kiekvienas."
(Koranas: 18/110)
[78] Tiesiog "Dvasios ir tiesos" nors pasikeitλ vertimus, kaip tiesos dvasia.
[79] Pastaba, kad Korano atėjo iš burnos, kurie gyveno prieš 1400 metų, kurie niekada studijavo
kokioje nors mokykloje, tik vienas asmuo, kuris ne rašyti nei skaityti nieko. Taip pat buvo parašyta
tokioje aplinkoje, kur raštas buvo parašyta apie odos gyvūnų ir kita panaši medžiaga, paprasta knyga.
[80] Per pastaruosius dešimtmečius, ji atrado, kad kai kaip Viduržemio jūros ir Atlanto vandenyno
jūros vandens ne susivienyti dėl fizinių charakteristikų vadinamas "paviršiaus įtemptis". Ši ypatybė
nebuvo žinoma pranašo Mahometo metu (Peace be upon him).

[81] Transliteruoti "Kadar", "kader" arba "qadar" iš Korano originalo teksto. Žodis lemtis taip pat
naudojamas vartoja ir kitus sinonimiškus žodį likimas.
[82] Nojus (Peace be upon him)
[83] Dangus
[84] Nors ji apima ateities
[85] Nelaimės – vienas iš būdų tarnauti kaip pavyzdžių, kurie rodo mums, kas galėtų įvykti be malonės
Dievas, kuris rodo mums, kad Dievas yra ar visų dalykų, kurie parodyti mums kad tokie dalykai gali
atsitikti – toliau. Norėdami gauti daugiau informacijos, atitinkama šiuo atžvilgiu žr. apie dalis 8.4.
[86] Arba malonės
[87] Tačiau tai nereiškia, kad tas, kas tiki, kad jis yra musulmonų yra toli nuo šių nepageidaujamų
savybių. Kiekvienas musulmonas taip pat meldžiasi prie Dievo, kad jis ir jo tikėjimą priėmė jį. Tai
nereiškia, kad islamas "visų žmonių", kurie turi geras atributus, nes tiesa tikėjimą yra kitų veiksnių,
taip pat bet kad Dievas vadovus. Vienas iš jų yra pozicijos, kad žinią apie Dievo, kuris taip pat yra
sąlyga atsakomybės akyse Dievo, kaip matome šios stichijos:
Ir niekada mes nubausti, kol mes išsiuntė poslanca. (Koranas: 17/15).
[88] Taigi kaip blogai būtų kažkas su kuriais Dievas, kuris yra tiek labdaringas nėra patenkintas
situacija?
[89] Kai kurie mano, kad "visi skirtingi įsitikinimai gali būti teisinga tuo pačiu metu". Taigi tokie
žmonės yra šio tikėjimo vienodai teisinga palyginti įsitikinimą "visus įsitikinimus gali būti teisinga tuo
pačiu metu"?
[90] Visą Korano, kuri mokė jį ir ši knyga buvo jo atmintyje ir savo veiksmus kaip visos žmonijos buvo
keletas svarbių elementų, tiesa, su juo.

[91]Islamo mūsų sąmonės veikla iš esmės skirstomos į penkias grupes: pirmoji sudaro įsipareigojimus,
tokius kaip reguliariai labdaros, grąžinti skolą, ar privaloma kasdien malda.Negali vykdyti
įsipareigojimų yra laikoma nuodėmės ir reikalauja bausmės, nebent atleista iš Dievo. Antrosios
grupės susideda iš veiksmų, nepriskirtini prie pirmosios grupės bet kuris rekomenduojamas arba
atlieka messenger kaip papildomas dalis, dienos malda; Tai padeda gauti malonumą iš Dievo. Trečiąją
grupę sudaro neutralus veikla, pavyzdžiui, valgyti. Ketvirtąją grupę sudaro nemalonus veiksmus, kurie
yra veikla nėra aiškiai draudžiama iš Dievo ir daugiausia rekomendacijoms Messenger, pvz., nuomos
gauti per ilgi nagai. Penktąją grupę sudaro nuodėmes; tai yra elgesys, draudžiama ir būti nubaustas,
pvz., žmogžudystė, apiplėšimo ar gerti svaigalų. Padaryti teigiamas ir neutralus veiklą tinkamai ir
siekiant Dievo malonumo ir susilaikyti nuo blogi poelgiai padės mums arčiau Dievo, neigiamų veiksmų
priežastis, mums gauti toli nuo Dievo.
[92] Ar gerus darbus.
[93] Šiame kontekste reiškia esminius ramstis.
[94] Visi darbai neturi tos pačios masės, nurodant, kaip gerai mes esame. Vienos klasifikavimo, dėl to
gali būti kaip tie, kurie tiesiogiai susiję su Dievo ir tie link kitos. O viskas dėl to yra svarbu, mūsų
poelgius, tiesiogiai susijusi su Dievo yra ypatinga dėl Dievo labai atributus. Pavyzdžiui, Įsivaizduokite,
asmuo, kuriam jo motina padarė daug gerų dalykų. Tada, kai jo motina prašo smulkmeną iš jo jis sako,
kad jis nepripažįsta jos. Tačiau jis tvirtina padaryti daug gerų dalykų kitiems ir geras žmogus. Tikrai tai
yra blogiau veiką, lyginant su jo atmesti kieno nors kito. Tačiau džiaugtis kūrėjo milijardus negali būti
lyginamos su geriausia motina gali padaryti savo vaikui. Taigi asmuo, kuris nėra priežiūros,
pasirenkant atpažinti jo kūrėjas, ir apie ką nors, kad jo kūrėjas prašo turėtų persvarstyti, kaip
patikimas yra jo geras kaip rodikliai jo gerumą. Ir Dievas geriausiai žino mūsų ketinimus. Kaip matome
ankstesniame pavyzdyje, mūsų elgesį tiesiogiai dėl mūsų kūrėjas yra didžiausias rodiklis apie kas yra
gera ir kas yra blogis. Nes ten yra niekas, išskyrus Allah, kuris suteikia tiek daug didžiulis šalininkas;
kurie nusipelno Ačiū, ištikimybė, meilė; Kas turi žinių, tai ir institucija, kad nustatytų, gėrio ir blogio.
Be jo leidimo, kiekvienas gali reikalauti, kad būti gera dėl daugelio priežasčių, net jei jie yra blogis.
Todėl asmuo gali reikalauti būti dėkingi, o jis atmetė jo kūrėjas, kurie davė jam didžiulis šalininkas?
Asmuo gali reikalauti būti kuklus, o jis atmetė nusilenkti prieš jo kūrėjas? Gali asmuo teigia, kad tik,
nors jis ėmėsi jo kūrėjas šalininkas, be mokėjimo atgal jiems, ką jis prašė grąžinti arba be prašyti
atleidimo?
[95] Kartais paklūsta Dievo gali būti žalingas, kad tam tikras asmuo per trumpą laiką, žemiškų požiūriu
siaura perspektyva: pavyzdžiui dėl sakydamas tiesa vienas prarasti pelningą pasiūlymą. Tačiau iš
esmės ir visų obeying Dievas bus būti visada geros sąlygos žemiškų taip pat.
[96] Tačiau dėl neįvykdytų įsipareigojimų sąlygos žemiškų stiprus žmogus gali taip pat būti prastesnės
silpnas žmogus Dievo akyse. Taigi, būdamas turtingas ar vargšas nėra galutinis veiksnių gauti
malonumą iš Dievo.
[97] Arabų kalba "Shahadah"
[98] Mes naudojame terminą kasdien malda (salah) skiriasi nuo kandžių (duaa) prasme. Kasdien
malda yra šiek tiek supplications, bet tai daugiau nei šių supplications.Musulmonai gali atlikti

papildomus maldos labai panašus į kasdien malda, kad mes paaiškinti šioje dalyje. Visi jie naudingi
panašiais būdais.
[99] Pabaigos laikas, malda yra ne visada pradžios kitą malda. Tai geriau atlikti šios maldos pradžioje
atitinkamas laiko kilpos dalis.
[100] Švaros yra labai svarbus į islamą. Tai kodėl mes iπtrinti savo batus, kai mes įvesti mečetėse. Kita
priežastis, dėl batų, mečetėse panaikinimas yra mečetės, kurios yra ypatinga, nes jie iš esmės yra
Dievo atminimas, pagarba.
[101] Visas maldas ketinimus yra svarbus. Tik iki kasdienės maldos ketinimas yra sujungtas tas, kuris
meldžiasi.
Malda turi būti tik tam, kad būtų gauti Dievo malonumą. Priešingu atveju, jis net gali sudaryti rimta
nuodėmė, kaip padaryti šou malda.
[102]"Allahu Akbar" arabų kalba. Tai vadinama "Takbeer".
[103] Daugiau tiesiog "su"
[104] Atitinkamą žodį "Jurgita" originalus tekstas turi prasmę, ir pagirti ir padėkoti.
[105]Tai daugiausia dėl praktinių priežasčių; pvz. gali būti saugumo problemų kai kuriose vietose, kur
tai gali būti saugūs moteris vaikščioti į mečetė, tamsoje prieš saulėtekį ar pradžioje, naktį. Arba
motina negali būti galėtų palikti savo vaiką ir eiti į mečetė. Taigi moterys gali atlikti savo kasdienės
maldos namuose ar biuruose. Todėl mečetės yra paprastai maώiau vietos ponios. Dėl panašių
priežasčių, imamų yra vyrai.
[106] Dėl praktinių priežasčių, daug mečečių yra vyriausybės paskirtas nuolatinis imamų, kurie taip
pat tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos už priežiūrą, valymo, apsaugos... ir mečetėse. Priskirti kaip
nuolatinis imam jie atlikti kai kuriuos egzaminus. Jie, kaip ir visi kiti, ir jie negali teigti Dievo akyse
privilegijas, jie neturi tarpininkai tarp bet kurio asmens ir Dievo.Nes pvz jei, imam neaptinkama jo
mečetė dėl tam tikrų priežasčių, kažkas, kas žino, kaip melstis gali pakeisti jį.
Jei ir imam meldžiasi priekyje vieta vadinama, "Mihrab"; aukštos vietos į dešinę, mihrab, paprastai su
laiptais, kai jis duoda pamokslai penktadienis malda yra vadinamas "Mimbar".Vieta, kur muazzins
(skambinantiesiems malda) skambinti į malda mečetė viduje vadinama "Muazzin's Mahfil". Visi šie
naudojami dėl praktinių priežasčių.
[107] Ką, imam veikia kitaip nei kiti yra iš esmės papildomų ketinimą vesti malda ir sako perėjimo
pareiškimai kaip "Dievas yra Greatest" garsiai, kad visi gali juos išklausyti ir gali melstis kartu
harmoniją ir tvarką.
[108] Tai koncentracija, Dievas ir išvengti galimų išsiblaškymas dėl kitos lyties jausmus.
[109] Pernelyg didelis meilės laikinai ir amžinas nebuvimas sukelia nepagrįstą dabartinei žemėje. Taip
pat arogancija pernelyg turinti dalykų, kurie nėra kilę iš mūsų yra papildomas veiksnys dėl dabartinės
padėties, kaip nusidėjėliai, kurių žodžiai yra cituojami Korano pavyzdys:
Jis sakė: "Man tik davė jį dėl žinių, aš turiu". (Koranas: 28/78)

Tačiau tiesa yra skirtinga, kaip nurodyta šios stichijos:
"Ir Dievas sukūrė jums ir ką daryti."
(Koranas: 37/96)
[110] Musulmonų rekomenduojama greitai už Ramadanas taip pat. Bet tai neprivaloma.
[111] Asmuo šalia karalius ir karalius su svarbių institucijų leidimą.
[112], Viena iš šių maldų yra tam tikrų rūšių gyvūnų aukos. Su aukos, mes stebime džiaugtis Dievo
mums iš skirtingos perspektyvos. Normalus laikais mes valgome mėsą ar augalų, tačiau mes nesugeba
pajusti, kad kai kurie Gyviai praranda savo gyvenimą už mus. Per aukos mes jaučiame šiuos jausmus.
Vėl iš aukos, mes stebime, kad vieną dieną mes taip pat prarasti mūsų šio gyvenimo. Ir mes matome,
kad mums nereikėtų arogantiškas ir kad mūsų žemiškas pusėje yra laikina, kaip matome, pavyzdžiui
žemiškų pusėje ėriukai. Ir mes stebime, kad ką mes valgome, ką mes geriame ir jų pasekmes mūsų
kūno ateis prie pabaigos ir kad jie turi mažai svarbos Dievo akyse. Šios stichijos yra daroma nuoroda į
šį:
Jų mėsa bus ne pasiekti Dievo, nei jų kraujo, bet tai, kas pasiekia jį yra pamaldumą iš jūsų. Taigi jau
mes laikėme jas jums, kad Dievas gali šlovinti, į kurią jis turi vadovautis; ir duoti gerai daro gera žinia.
(Koranas: 22/37)
[113] Pranašo Mahometo (Peace be upon him) 632 ad Medina ir Saudo Arabija mirė ir jo kapas yra.
[114] Yra daug žmonių, kurie sako, kad jie nesidomi, kodėl mes patiriame vyksta. Jie sako, kad jie
domisi tik "kaip" dalykų atsitikti. Tačiau, tai gali būti rizikingas tam tikrais būdais: Įsivaizduokite, vieną
dieną jums pabusti ir pamatysite prieš savo duris prabangus automobilis, su raktus ir savo vardą, ir
Atkreipkite dėmesį, kad šis automobilis yra jūsų licenciją. Jei jus domina tik, žinant, kaip vairuoti ar
kaip ji ten atėjo ir nesidomi, kodėl ji buvo tavo, kokios yra priežastys, būsimas pasekmes nuo jo
gavimo, gali susidurti su bloga. Gal jį išdavęs asmuo myli tave labai, bet gal asmeniui, kuris jį davė
jums bus paprašyti ką nors mainais; arba gal automobilis buvo pavogtas ir gal jį išdavęs asmuo ketina
kelti rūpesčių jums. Bet kuriuo atveju dėkingas žmogus bandys rasti tas, kuris jį davė bent siekiant
padėkoti už tai. Taigi bet kuriuo atveju tai reikia bandyti išsiaiškinti, kodėl mes stebime, vyksta ir kur
daryti visus šiuos dobrodziejstwa kilęs ir kas gali būti atitinkamą tikimasi pasekmes.
[115] Pobūdį ir tikėjimo santykį, nereiškia, kad tas, kas sako, kad jis mano visiškai turi reikiamų
savybių. Tai yra todėl, kad pirma islamas taip pat kelionę, kurioje mums pagerinti mūsų simbolių;
Antra pobūdžio yra tik vienas iš veiksnių, kurie veda į tikėjimą.
[116]Be to pvz., tnetikėjimo ką nors, kas yra aukščiausios komforto jis gali sukeltiasmuo, kuris myli
dabar pernelygatmesti visus wszechwiedzacy Dievas. Jokios atsakomybės, be atskaitomybės,
privaloma malda, jokių apribojimų naudojasi šiame gyvenime, kodėl nori pilnai mėgautis šis
pasaulietiškas gyvenimas yra svarbus motyvai atmesti išmintingą auk čiausios galios, iš kurių vienas
būtų baimė, dėl kurių vienas būtų jaustis atsakinga., Kad kiekvienas asmuo gali būti apsvaigęs nuo
tokių elementų jo charakterį.

[117] Todėl tikslas atskirti gėrio ir blogio šiame pasaulyje, reikia asmuo bus pakviestas tikėti
susidūrusios matyti arba kitu būdu, taip, kad jo asmenybė gali teisingai atsispindi jo sekusios
tikėjimas/netikėjimas.
[118] Al -Bukhaari, musulmonų
[119]Išlikti, kad pacientas
[120] Dievas
[121] Priešingai nei poliarizacijos suprasti viską, kad kai kurie šiuolaikinės metodai, islamo, viskas yra
protingas Dievo plano dalis ir viskas yra sistemos dalis. Todėl kiekvienas turi būti gerbiamas ir
pripažįstamas.
[122] Šis reikalavimas netaikomas kai toje pačioje vietoje, pvz., namuose yra tik tam tikras žmonių
minima Korano jų broliai, dėdės, tėvai...
[123] To priežastis yra dažniausiai laikoma tai, kad vyrai nuspręsti apie savo ateitį mate iš toliau nuo
palyginti su moterimis.
[124] Pavyzdžiui prisiminti kaip patrauklios moterys yra pastatytas šalia automobilių automobilių
mugė.
[125] Tai yra vartojamas, skara ar reikalaujama drabužius pagal islamo dalių. Iš esmės tai reiškia,
užuolaidų arba pertvarų.
[126] Tai moteriškas naudoti "juos" originalus tekstas arabų kalba.
[127] Tai moteriškas naudoti "juos" originalus tekstas arabų kalba.
[128] Originalus tekstas žodis yra "hijab".
[129] Moteriškos formos arabų kalba originalus tekstas.
[130] Islamo santuokos yra teisėta.
[131] Būtų naudinga čia paaiškinti šios stichijos, kuris kartais neteisingai suprastas:
Vyrai yra atsakingas už moterų [teisė] ką Dievas davė viena virš kitos ir ką jie praleidžia [palaikymą] iš
jų turtus. Todėl teisieji moterys devoutly paklusnus, saugojo [vyras] nėra ką Dievas turėtų juos
saugoti. Bet tie [žmonos] iš kurio bijai blogai elgesio konsultuoti juos; paliko juos lovoje; ir juos
streikuoti. Tačiau jei jie paklūsta jums, jokių priemonių prieš juos. Iš tiesų, Allah yra kada nors
išaukštintas ir Grand.
(Koranas: 4/34)
Paprastai žmonės natūra ir atsargūs, apie šeimos nariams. Tačiau taip pat yra atvejų, kai žmonos
baimė iš blogai atlieka savo vyru arba atvirkščiai. Taip pat yra moterų, kurios engti savo vyru be
pagrįstos priežasties, kurie KRISKITE objektų juos, kurie ateityje, kurie nukentėjo, kurie žaizdos juos,
kurie sukelia teroro ir sutrikimas šeimoje, nors savo vyru nieko nedarė neteisingai arba gal todėl, kad
jie tiesiog negali sau leisti ką nors. Deja blogai elgiasi kartais sukeltų kai kurių išimtinių veiksmų

rodomas vyrai, siekiant išvengti skyrybų ar atskleisti privačios šeimos klausimais tretiesiems
asmenims; ar savigynos ir t.t. Jei kitų priemonių, nurodytų aukščiau stichijos negali pateikti jokių
teigiamų rezultatų.
Dievo įsakymus vyrų būti natūra link moterų ir pranašo Mahometo praktika (Peace be upon him)
kurie niekada nesinaudojo smurto link jo žmonos, kurie sutrikdė jį kartais patvirtina šią nutartį.
Kita vertus, jei toks blogas elgesys vyksta prieš moteris, jie taip pat natūraliai gali naudoti tam tikras
priemones, nurodytas pirmiau stichijos su savo vyru. Arba jei nepaklusnumo vardu savo vyru moterys
gali taip pat veikti kaip rekomenduojama šios stichijos:
Ir jei moteris baiminasi maištingumas ar slėpimui vyru, yra be nuodėmės jiems, jei jie sprendimo tarp
jų sąlygas ir atsiskaitymas yra geriausias. Ir šiuo metu [žmogaus] siela yra stinginess. Bet jei daryti
gera ir baimė, Dievas, tada iš tiesų Dievas yra kada nors, su ką jūs darote, susipažinti.
(Koranas: 4/128)
Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad žodis "streikas" stichijos 4/34 taip pat reiškia "atskirai" ir taip pat
iš kai kurių vertėjų išverstų. Ši reikšmė lygiagrečiai su Dievo gyventi gerumu su moterimis, kaip
nurodyta Korano 4/19 stichijos. Tai reiškia taip pat lygiagrečiai su faktais, pagal tam tikras elgesys iš
pranašo Mahometo žmonos (Peace be upon him) Dievas rekomendavo jį išleisti juos iš santuokos
nutraukimo, gerumo, jei jie nori padaryti rekomenduoti jį taikyti bet kokį smurtą. Tai reiškia taip pat
suderinta su tuo, kad pranašo Mahometo (Peace be upon him) primygtinai patarė naudojant smurto
dėl moterų.
[132] Kasdien vidutiniškai iš žmonių, kurie mirė dėl šio karo, kuris truko 6 metus buvo apie 30,000
[133] Niekas negalėjo reikalauti jam atsakyti, net jei jis buvo nepagrįstas.
[134] Jei kas nors neturi šios galimybės, tada jis neatsako.
[135] Tie, kurie sunkią negalią ir neturi galimybės bus numatytos išimtys. Šie žmonės laikomi už
islamo.
[136] Iš tikrųjų matyti fizinių, cheminių ar biologinių įvykius kaip tik mechaninis ir aklai įvykiai yra tik
labai ribotą požiūrį kaip mes suprantame iš šios stichijos:
Septyni dangų ir žemę ir kokia yra jų išaukštinti jam. Ne yra dalykas, išskyrus tai, kad ji exalts [Dievas]
iš jo girti, o jūs nesuprantate jų [būtų] išaukštinti. Iš tiesų, jis yra kada nors Forbearing ir atleisti.
(Koranas: 17/44)
[137] Tai yra dėl Dievo atributus kaip "protingas", "Beneficent". Priešingu atveju taip pat gali turėti
atsitiko priešingai.
[138] Įspėjimas: Nemano šios Alegorija, kaip Dievo atributų aprašymas, bet mano tik kaip pavyzdys,
padėti įveikti mūsų apribojimai supratimą. Tai yra tik pavyzdys, pateikti idėją, bendras koncepcijas į
vieną, kuris neturi susipažinę su islamo. Mes neturime, autoriteto ir žinių kategorijas žinių apie Dievo
kaip dėl šio vienas ir vienas, susijusių su ateities arba jo žinant kaip istorinis faktas. Kadangi Dievas yra
nepakartojama, savo žiniomis taip pat yra nepakartojama. Mes nežinome Dievo asmuo išskyrus kas
yra svarbūs ir pristatė jį mums. Dievas žino geriausiai.

[139] Klaidingas dievams
[140] Įspėjimas: žinoma neįmanoma apibrėžti veiksmus, Dievas iš mūsų labai ribota laiko sąvokas.
Todėl apsvarstyti šių pavyzdžių, skirti tik labai platus suprasti, arba duoti tiek maisto ir apmąstymų.
[141] Abraomas (Peace be upon him)
[142] Nes yra žinomi jų nuodėmes.
[143] Nuosekliai artimiausios pagrindinės religijos islamą yra krikščionybės, ir tai yra gerai žinoma
religijos. Todėl palyginimas tarp krikščionybės ir islamo duos idėją apie islamą skirtumas nuo kitų
religijų, taip pat. Kaip judaizmas turi daug bendrų taškų su islamo ir krikščionybės, mes bus padaryti
tam tikri palyginimai, taip pat įtraukti judaizmas. Kita vertus, iš dalies 3.1.1.1 mes padarėme bendrą
palyginimu apie islamo pagrindai ir kitų religijų esmę.
[144] Kai kurie krikščionys suprasti Dievo sąvoką, kad yra tik vienas Dievas, Jėzus Kristus yra tik
žmogus ir messenger. Mes bus praleisti šioje grupėje mūsų palyginimas, jie nebuvo dauguma.
[145] Jėzus Kristus sako Jono 14/28, kad jo Viešpats yra didesnis nei jis.
[146] Prieš ir po Korano atsiradimas buvo šie skirtingi įsitikinimai apie Jėzaus Kristaus mirties (Peace
be upon him). Kai kurie manė, kad kažkas buvo nukryžiuotas vietoje Jėzaus.Kai kurie manė, kad jis
buvo ant kryžiaus, bet jis mirė ten nebuvo. Dauguma Krikščionys tiki, kad jis buvo nužudytas ant
kryžiaus. Bet kuriuo atveju, net, kai mes skaityti Evangelijos, atsiranda daug klausimų apie ar Jėzus
buvo nukryžiuotas, arba ne: pvz.: kaip paskutinis skambutis ir messenger žodžiai kaip Jėzus Kristus
galėtų būti "Mano Dieve, Mano Dieve, kodėl tu paliko mane?", kaip minėta, Matthew/27/45-47 ir
ženklas/15/34-35? Kaip gali jis mirė ant kryžiaus tris valandas, o kiti du asmenys, su juo buvo gyvas,
nors tokioje pačioje situacijoje, ir nors tai gali trukti iki 9 dienų, kai kurie asmenys mirti ant kryžiaus?
Kodėl Romos prefektas Poncijus Pilotas buvo nustebinti, kai jis sakė, kad jis buvo miręs? Kodėl žydai
abejojo jo mirties? Kodėl ten daug pareiškimų, kad jis buvo gyvas, net po nukryžiavimo (11 16
ženklas). Vėl kai kurie filologijos tyrimai rodo, kad žodis "kryžius" nereiškia laiku Jėzaus Kristaus figūra,
kad krikščionys šiandien įsivaizduoti.
[147] Kai nominalų krikščionybės, Marija (taikos bus su ja) yra taip pat garbino, kaip ji yra laikoma
Dievo motina.
[148] Dėl tokių klausimų, krikščionybė yra pavadinimų, kurie skiriasi daug net ir pagrindai.
[149] Todėl visiems, kurie ieško tiesos, visų pirma turėtų nuspręsti apie savo metodiką. Pavyzdžiui, jis
priima metodika, paremta logika arba priėmimo be abejonių? Per antrąjį metodika tikriausiai bus
lengviau nuspręsti, bet bus jokios priežasties ji gyvena ir kviečia kitus, nes visų kitų religijų, pasirinkta
taip tiksliai pačią galią. Be to pastarieji bus mažiau saugūs, kaip ji bus ne pakankamai aptarti.
[150] Tiesiog "Dvasios ir tiesos" nors pasikeitλ vertimus, kaip tiesos dvasia. Šią koncepciją, jei ji tikrai
egzistavo originalus tekstas Evangelijos, gali būti nuoroda į Koranas, kuris buvo pranašo Mahometo
atmintyje (Peace be upon him) kaip dvasia ir tiesa yra Korano. Arba gal jis nurodo pranašo Mahometo,
kuris buvo pravardžiuojamas "Patikimos" arba "Truthful" savybes.

[151] Kai kurie krikščionys gali svarstyti prognozuojama asmenybė kaip Šventosios Dvasios. Tačiau
matome daug nuodėmes, padarytas krikščionių pasaulyje - tai būna kitų religijų, taip pat-, pagal
gaires, Šventoji Dvasia, laikoma, kad Dievo, dalis funkcijų yra sunku suprasti. Jei tai yra suprantama
kaip kreipiamojo dvasią per bažnyčią, tada tarpininko funkciją bažnyčios dvasininkai ir savo
privilegijas būtų patvirtintas per krikščionybės; Tačiau islamo tokių yra privilegijuota grupė šio
pasaulio akyse Dievas yra nepriimtinas. Vėlgi, jeigu prognozuojama asmuo laikomas Šventosios
Dvasios, tada ji būtų kalbėti apie save; Kodėl taip vadinamas Dievo dalis negalėtų kalbėti apie save, ir
pasakyti tik tai, ką jis girdi? Jei prognozuojama asmuo yra Šventosios Dvasios, tada aiškiai niekas būtų
galima pasakyti, kad trys dievai yra vienas Dievas tuo pačiu metu. Šiuo atveju turėtų būti trys dievai.
Be to, jei Šventosios Dvasios sukelia, kai jis ateina, kas atsitiks prieš tai atėjo?
[152] Pagal islamą, Jėzaus Kristaus (AZMAT) pranašavo apie pranašo Mahometo. Todėl musulmonai,
Jėzaus Kristaus iš savo bendruomenės pranešimo priėmimo nebuvo užbaigtas kaip pranašo
Mahometo pranešimo priėmimo (taikos būti jiems).
[153] Po Korano per pranašo Mahometo (Peace be upon him) kurie nėra bet koks šventas knygas,
palaikoma aišku stebuklų, kaip ir tų, kurie jį, Mozė ir Jėzus Kristus (taikos būti jiems).
[154] Tirmizi
[155] Mes paaiškinta prorokuje dėl pranašo Mahometo (Peace be upon him) įst 18/18 ir John 16/1213 dalyse 3.4.2, 3.5.2.3 ir 8.5.4 šios knygos, todėl bus ne pakartoti juos. Mes ribojame mūsų
paaiškinimus tik senojo ir Naujojo Testamento, ir mes ne diskutuoti apie pranašo Mahometo
prorokuje (Peace be upon him), kitų religijų šventas knygas.
[156] Kaip Dievas neapsiriboja su vietos, tai buvo ne ateina Dievas, bet Dievo žodis ateina. Ir šių
atitinkamų veiksmažodžiai ženklai rodo sekti plane.
[157] Exodus 19/1-3 ženklai yra šie: trečią mėnesį, kada Izraelio vaikai dingo atgal iš Egipto žemės, tą
pačią dieną atėjo jie į Sinajaus dykumoje. Jie buvo išvyko iš Rephidim, ir buvo ateiti į Sinajaus
dykumoje, ir būsime dykumoje; ir ten Izraelio būsime iki kalno. Ir Mozė atėjo pas Dievą, ir Viešpats
pakvietė pas jį iš kalnų, sakydamas: Taigi tu būsi y. į namą Jokūbo, ir Pasakyk Izraelio vaikai
[158] Šių eilėmis iš Biblijos Rodyti nuorodą į Jėzaus Kristaus (Peace be upon him) į vietą, vadinamą
Seiru. 15/1,10-12 Jėzus ženklai yra šie: tai tada buvo daug gentis vaikų Judo iš jų šeimoms; net Edomo
sieną dykumoje Zin southward buvo uttermost Pietų pakrantės dalį. (…) Ir sienos iš Baalah vakarus
pas kalno Seirukainavo, ir plaukė pas pusę kalno Jearim, kuris yra Chesalon, šiaurinėje pusėje, ir atėjo
į Bethshemesh, ir perduota Timnah: ir sienos, išėjo pas pusėje Didžioji Britanija į šiaurę: sienos buvo
atkreipiamas į Shicron, ir kartu perduotas kalno Baalah, ir išėjo pas Jabneel; ir įvykiai iš sienos buvo
prie jūros. Ir Vakarinė siena buvo Didžiosios jūros ir pakrantės dalį. Tai pakrantės Judo raundo apie
pagal jų šeimų vaikų.
Matthew 2/1-6 ženklai yra šie: dabar, kai Jėzus gimė Betliejuje iš Judei į karaliaus Erodo dienomis, Štai,
atėjo išminčiai iš Rytų į Jeruzalę, kur yra tas, kuris yra gimęs žydų karalius?Mes matėme jo žvaigždė
Rytuose, ir ateiti garbinti jį. Kai karalius Erodas išgirdo šiuos dalykus, jis buvo neramus, ir visą Jeruzalę
su juo. Ir kai jis susirinko visi aukštieji kunigai ir raštuose kartu žmonių, jis pareikalavo iš jų, kur gimė
Kristus. Ir jie tarė jam, į Betliejų iš Judei:, Taigi ji parašyta pranašo, ir tu, Betliejus, Judo žemėje, meno
ne bent tarp Judo valdovų: nes iš tavęs ateis valdytojas, kuris sprendžia mano tautos Izraelio.

[159] Prisiminti malda skaito garsiai visoje žemėje, tūkstančiai mečečių kas antras skambučius. Šie
skambučiai yra taip pat pranašo Mahometo vardą (Peace be upon him). Iš tikrųjų žemė buvo ir yra
visiškai jo girti, kaip joks kitas žmogui girti.
[160] Pranašo Mahometo (Peace be upon him) gimė, gyveno daugiausia ir gavo Korano pirmą kartą
toje vietoje, kur gyveno Izmaelis, t. y. Paran regione.
[161] Stichijos Genesis 25/13 du sūnūs Izmaelis (Peace be upon him) vadinami Kedar ir Nebajoth. Šios
eilutės yra taip: ir tai yra sūnūs Izmaelis, pavadinimai pavadinimai, pagal jų kartų: pirmagimis Izmaelis,
Nebajoth; ir Kedar, ir Adbeel, ir Mibsam,
[162] Vienas iš Korano pavadinimai yra dvasia. Žodis "Dvasia" yra taip pat naudojamas angelas
Gabrielius, kurie daugiausia susiję su pranašo Mahometo Korano (Peace be upon him).
[163] Pagonių yra vartojamas Biblija paprastai už pagonių ir ne žydų žmonių. Tai taip pat visiškai
atitinka tai, žmonės, kurie pranašo Mahometo (Peace be upon him) gimė buvo pagonių, ir pranašo
Mahometo kad žinią apie Dievo daugiausia buvo susiję su tokių žmonių.
[164] Holman standartas krikščionių Biblijos ®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 Holman
Biblijos leidėjai.

