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I navnet på Allah, Beneficent, barmhjertige. 

(Koranen: 1/1) 

  

Si, "observere hva som er i himmelen og jorden." 

(Koranen: 10/101) 

  

Og si, "min Herre, øke meg i kunnskap." 

(Koranen: 20/114) 

  

Faktisk, Allah bestillinger rettferdighet og gjør gode [andre] og gi til slektninger og forbyr umoral og 

dårlig oppførsel og undertrykkelse. Han formaner du at du kan være oppmerksom. 

(Koranen: 16/90) 

  



Det er ingen tvang i religionen; Virkelig er den rette veien blitt tydelig atskilt fra feil. 

(Koranen: 2/256) 

  

Og (best) resultatet tilhører rettferdige. 

(Koranen: 28/83) 

  

Allah vil si, "Dette er dagen når den sannferdig vil dra nytte av deres sannferdighet. For dem er hager 

[i paradis] under hvilke elvene strømmer, hvor de vil følge evig, Allah være fornøyd med dem, og de 

med ham. Det er den store suksessen." 

(Koranen: 5/119) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Deretter har du tror at vi opprettet du uselessly og til oss du ikke ville bli refundert? 

(Koranen: 23/115) 

  

  

 

 

FORORD 

Jeg prise og takke Gud for alle hans favoriserer og spesielt hans største favør som er Islam, og for å 

aktivere meg å lytte til hans budskap, Koranen, og for å gjøre meg vet hans siste messenger, og også 

for å aktivere meg å dele sannheten gjennom denne boken. Fred være med hans sendebud. 

Vårt mål i å komponere denne boken er å gi kortfattet, men omfattende informasjon om Islam. Det 

er skrevet spesielt for de som nylig er kjent med Islam. Vi forventer at det skal være nyttig for de som 

vet Islam også, spesielt i å svare på spørsmål av ikke-muslimer. 

Jeg ønsker også å takke visse mennesker som har vært svært nyttig i å produsere denne boken. 

Jeg takker for det første min kone Naciye Tosun og mine barn Muhammed, Meryem Büşra og 

Ibrahim Eren for deres støtte i mine arbeider. 

Jeg takker også den imamer Mr. Emrullah Hatiboğlu, Mr. Hasan Kara, Mr. İshak Kızılarslan, alle 

muazzins og andre ansatte i Sultanahmet moskeen for deres støtte i å gi et motiverende miljø i 

utarbeidelsen av denne boken. 

Jeg be Allah å gjøre denne boken nyttig i å bedre forstå Islam. Jeg har også be om hans tilgivelse for 

noen feil som kan ha skjedd i den. 

Ender TOSUN  

  

  

SAMMENDRAG 

Når vi observerer dette universet, basert på våre logikk og basert på vår personlige kvalifikasjoner 

som takknemlighet og rettferdighet, kan vi spørre "Hvor alle disse favoriserer kommer fra?" Så hvis vi 

grunn forsiktig på det vi observerer, kan vi oppfatter en aktiv skaperen som skaper og opprettholder 

alle. 

For eksempel, ser vi milliarder av lignende ting; Vi ser at alt er en del av systemer; Vi ser at alt er kan 

endres. Dette kan gjøre oss forstå at alt kommer fra ett samme kilde. alt er skapt av en skaperen; og 



at skaperen er bare absolutt; og at noe annet er underlagt sine krefter og til hans vilje. Deretter vil de 

milliarder av favoriserer som vi er underlagt opprette på oss en press for å takke. 

Deretter kan vi konkludere med at dette Creator som mulig for oss å kommunisere kan har 

kommunisert med oss i et menneskelig språk også. Så kan vi se etter slike kommunikasjoner at han 

kan ha gitt oss. Så faktisk vi merke folk som hevder å ha mottatt meldinger fra skaperen, nemlig 

budbringere som Noah, Abraham, Moses, Jesus, Muhammad og så videre (fred være med dem). 

Og vi ser at vesentlige budskap av skaperen gjennom alle disse budbringere er: "tror på din sanne ett 

Herren og gjøre gode gjerninger". Dette er det sentrale budskapet om Islam. 

I sine meldinger introduserer skaperen seg selv som Beneficent, aktive Doer av hva han wills, og 

kloke. Så han lærer oss at vi og dette universet ikke opprettes og opprettholdes uten grunn. 

Følgelig hans favoriserer og krefter ikke skje bare midlertidig som i de nåværende delene av våre liv. 

Og vi er informert at etter nåværende fasen som vi lever det vil være en permanent fase. I denne 

permanent fasen skal hans favoriserer og krefter gjennomføres permanent. I denne neste fasen vil vi 

se konsekvensene av hva godt eller ondt vi gjør i denne fasen. Og i den nåværende delen av våre liv 

vi smake også sin makt til en viss grad som hans andre opprettelsen do. Og i denne delen vil vi gjøre 

vårt "valg" om hvor vi står om sannheten og om hva slags permanent liv vi ønsker. 

Også merke vi i disse meldingene at for å lykkes har vi også å forbedre oss selv parallelt med 

guddommelige verdiene som vår Herre elsker som sannferdighet, ydmykhet, takknemlighet, godhet, 

rettferdighet... Og bare hvis vi har disse kvalifikasjonene, vi kan bli elsket av vår Herre, elsker ham, og 

vær forsiktig med ham. Så, hvis vi oppriktig elsker ham vi får bedre; og hvis vi forbedre vi vil elske 

ham mer og bli elsket av ham. 

Og for å forbedre oss selv i forhold til disse kvalifikasjonene, vi trenger å følge veiledning av vår 

skaper. 

Og ved å følge det, vi vil ha servert ham; Vi vil være i harmoni med sannheten; Vi vil være lykkelig i 

fremtiden permanent liv; Allah vil være fornøyd med oss; og vi vil nå hans favoriserer forberedt for 

hans rettferdige tjenere. Dette er et endelig mål om våre liv i henhold til Islam. Derfor vil vi være 

fornøyd hvis vi nå dem. 

Og alle disse og deres detaljer, vi har blitt fortalt igjen og alltid i vår skaper endelige veiledning som er 

den hellige Koranen som ble åpenbart for profeten Muhammad (fred være med ham), 14 århundrer 

siden. 

  

1          INTRODUKSJON 

Ordet "Islam" betyr underkastelse til Allah[1] og fred på arabisk. Det betyr også fred ved å sende til 

den barmhjertige Gud, ved å følge hans veiledning. Som navnet på religion, kan det defineres som 

følelse og å vite at Allah er med oss uansett hvor vi er; gjør gode gjerninger[2]; og avstå fra onde 

gjerninger med hensikten å påkalle hans fornøyelse og hans barmhjertighet. 



"Islam" er et navn gitt av Allah selv til denne religionen i islams hellige bok. Det er ikke et navn som er 

gitt av en marginal gruppe. 

Islam er en måte vist til oss av Allah All-kjenner, klokt å lede oss til den største suksessen[3]. 

Den viktigste kilden til Islam er Koranen[4] som er islams hellige bok. Denne boken ble det avslørt 

bare til profeten Muhammad[5] (Fred være med ham) under 23 år på 7th -tallet. I Koranen høyttaler 

som den første personen er Allah, og profeten Muhammad (fred være med ham) relatert hans ord til 

menneskeheten. Gjennom denne boken vil du ha muligheten til å lese mange sitater fra Koranen. 

Som Allah sier i Koranen, er Islam en viktig tjeneste for mennesker: 

Denne dagen jeg har perfeksjonert for deg din religion, 

Og fullført min gunst på deg, 

Og har godkjent for deg, 

Islam som religion.[6] 

(Koranen: 5/3[7]) 

2          DET GENERAL VISE EGENSKAPER AV ISLAM 

  

2.1     ISLAM ER BASERT PÅ LOGIKK 

I den hellige boken av Islam gjør Allah referanse til begrepene logikk, resonnement, å vite, observere 

og forstå i mer enn 1000 steder. Vi har til å stille spørsmål, grunn. I Koranen forbyr Allah etter blindt 

forutsetningene av samfunnet vårt og våre forfedre. 

I Islam er det ingen dogmer. Måten å være Muslim og en god Muslim starter og fortsetter med bruk 

av logikk. Selvfølgelig, utelukker dette ikke akseptere kunnskap relatert fra logisk pålitelige kilder. 

Bare de som har intelligens anses som ansvarlig i Islam. 

Islam er lett å forstå. Allah sier i Koranen: 

Faktisk, i skapelsen av himlene og jorden, 

Og vekslingen av natt og dag, er tegn for de av forståelse. 

Hvem husker Allah[8] mens stående eller sittende eller [[9]liggende] på sine sider, 

Og reflektere over etableringen av himlene og jorden, sa [:] 

"Vår Herre, du opprettet ikke dette uten mål og mening" 

(Koranen: 3/190-191) 

  



Vi har laget en kort lett å forstå, 

Så er det noen som vil tankene? 

(Koranen: 54/40) 

2.2     ISLAM ER BASERT PÅ KJÆRLIG ALLAH OG VÆRE FORSIKTIG MED HAM 

Han[10] elsker dem, og de elsker ham. 

(Koranen: 5/54) 

  

Si, [O Muhammad], "Hvis du elsker Allah, og deretter følge meg, [så] Allah vil elsker dere og tilgi deg 

dine synder. Og Allah er tilgi og barmhjertig[11].” 

(Koranen: 3/31) 

  

[Men], blant folk er de som tar enn Allah som likeverdige [til ham]. De elsker dem som de [skal] 

elsker Allah. Men de som tror er sterkere i kjærlighet til Allah. 

(Koranen: 2/165) 

Troende i Islam er klar til å gi sitt liv for Allah. Han[12] har en elsket ettall som aldri forråder, som er 

en, som alltid er med ham, som ikke bryte hans løfte, som er Beneficent, barmhjertig, allmektig, nær, 

som ikke trenger noe, som er skaperen av alt, som formet ham da han var i mors liv av sin mor. 

Det er ingen elsket mer enn Allah, i denne verden. Og kjærlighet til Allah utøves i Islam i stor grad. 

Muslim ber 5 ganger om dagen, gir hans rikdom for Allah, gir opp å spise og drikke for Allah når faste, 

prøver å gjøre godt og avstå fra å gjøre ondt, for å få gleden av Allah. På denne måten er kjærlighet 

for Allah følte sterkt av muslimske[13]. La oss lytte til Allah: 

Si, "min bønn, min ritualer offer, min stue og min døende er faktisk for Allah, Herren av verdens[14].” 

(Koranen: 6/162) 

Og på den annen side, den første personen til å være forsiktig med er Allah: Herren som vet alt, og 

som er i stand til å gjøre hva han wills. 

Noen av de relevante versene fra Koranen er som følger: 

Vær forsiktig med (din plikt å) Allah, 

Og vet at du skal bli samlet sammen til ham. 

(Koranen: 2/203) 

  



Og når det er sagt til ham, "Vær forsiktig med (din plikt å) Allah", er han ledet av arroganse å (mer) 

kriminalitet. Så nok for ham er helvete, og verste faktisk er at sted å hvile! 

(Koranen: 2/206) 

Å være forsiktig med Allah er viktig årsaker. Noen av årsakene som er nevnt i Koranen er som følger: 

Vær forsiktig med (din plikt å) Allah deretter, at du kan gi takk. 

(Koranen: 3/123) 

  

Og vær forsiktig med (din plikt å) Allah; sikkert er Allah rask i tidsregning. 

(Koranen: 5/4) 

Være forsiktig[15] Allah er spesielt viktigste i dette livet, og en gang vi er vellykket hans kjærlighet er 

evig. Allah lar oss få vite en scene i hinsidige[16] der en Muslim fastslår hans følelser: 

De vil si, "Ja, vi var tidligere blant vårt folk redd (for mishager Allah). 

Så Allah overdratt gunst på oss og beskyttet oss fra straffen av glohet brannen. 

Faktisk, vi pleide å supplicate ham før. 

Faktisk, det er han som er Beneficent, barmhjertige." 

(Koranen: 52/26-28) 

Og som hans kjærlighet og misliker, avhenger av hvor vi er, de skaper dype følelser av ansvarlighet og 

ansvar.   

Så, en muslimsk søker tilflukt fra ham i ham. Relevante meldinger av budbringere har vært som 

følgende som relatert i Koranen: 

"Så flykte til Allah. 

Faktisk, jeg til deg fra ham en klar warner. 

Og gjør ikke [likeverdig] med Allah en annen guddom. Faktisk, jeg til deg fra ham en klar warner." 

(Koranen: 51/50-51) 

2.3      ISLAM ER OMFATTENDE 

Og vi har sendt til deg boken som avklaring for alle ting og som veiledning og nåde og godt budskap 

for muslimer. 

(Koranen: 16/89) 



Som Allah er All-kjenner, har han gitt oss en veiledning som guider oss i alle relevante og viktigste 

saker, slik at vi kan være vellykket. Denne veiledningen gir oss forklaringer om alt fra et høyt nivå 

perspektiv. 

Islam dekker alle aspekter av et menneske: vårt sosiale liv, våre private liv, våre forretningsliv, våre 

bønner, vår måte å tenke, hva du skal gjøre, hvordan å være, vitenskap, vår fortid, vår fremtid, vår 

suksess indikatorer, etiske standarder, åndelig utvikling, våre mål, kroppen vår, vår ånd, vårt univers, 

dette livet, hinsidige... Det fremmer mennesker, rikdom, helse, sinn, fattige, rike, økonomi, 

nasjonene, naboer, slektninger, menn, kvinner, barn, familiene... 

2.4     ISLAM ER UNIVERSELL 

Si, [O Muhammad], "O menneskeheten, faktisk er jeg Messenger av Døyve til dere alle, fra ham som 

tilhører herredømmet over himmelen og jorden. Det er ingen guddom bortsett fra ham. Han gir liv og 

forårsaker døden." Så tro på Allah og hans budbringer, unlettered profeten, som tror på Allah og 

hans ord, og følge ham at du blir veiledet. 

(Koranen: 7/158) 

Islam i forhold til menneskeheten, startet med den første mannen. Islam var meldingen av Allah for 

menneskeheten gjennom alle hans sendebud. For eksempel i det følgende verset gjelder Allah oss 

religionen til Abraham og hans anbefaling til sine barn om å være Muslim: 

Og Abraham instruert hans sønner [for å gjøre det samme] og [så gjorde] Jacob, [sa]: 

"O mine sønner, faktisk Allah har valgt for deg denne religionen, så ikke die unntatt mens du er 

muslimer." 

(Koranen: 2/132) 

Islam er ikke begrenset til enhver nasjon, person, periode eller geografisk plassering. 

Islam er religionen til alle budbringerne av Døyve, og Islam er essensen av sine meldinger. Ifølge en 

ordtak[17] av profeten Muhammad (fred være med ham), har det vært 124.000 profetene[18] av 

hvem Allah ga sine meldinger til menneskeheten[19]. Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus (fred 

være med dem) var bare noen av dem. Å tro på budbringerne av Døyve er en av kravene i Islam. For 

eksempel, en person som fornekter Moses eller Jesus Kristus (fred være med dem) som budbringere 

av Allah anses ikke Muslim. 

Alle budbringere ga den samme meldingen: "Tror på én sann Gud og gjøre gode gjerninger." Dette er 

essensen av det universelle budskapet om Islam. 

Selv i navnet "Islam" kan vi se sin universalitet: Islam ikke oppkalt etter navnet på profeten 

Muhammad (fred være med ham), men religioner er det meste oppkalt etter de viktigste 

menneskelige vesener for hver religion. Islam er navngitt med et navn som har betydningene av 

universell begrepet fred og underkastelse til Allah. 

I tillegg som vi ser i det følgende verset, profeten Muhammad (fred være med ham) ble tildelt som 

en budbringer til alle: 



Og vi har ikke sendt deg[20] unntatt som en mercy til worlds. 

(Koranen: 21/107) 

I motsetning til religioner eller ideologier basert på rase, Islam inviterer og ønsker velkommen alle 

slags mennesker. Ifølge Islam er alle mennesker avkom av bare én mann og kvinne. Dette bidra mye 

til sosial rikdom og åpenhet av muslimer[21], som de rette inngangen av mennesker fra alle nasjoner 

i islamske samfunnet. 

2.5     ISLAM ER BASERT PÅ FRED 

Som understreket i det følgende verset, er gode for mennesket verdifull; Hvis du vil jobbe for det vil 

produsere positive og langvarige konsekvenser: 

Han sender ned fra himmelen, regn og daler flyt i henhold til deres kapasitet, og torrent bærer en 

stigende skum. 

Og fra det [jernmalm] som de varme i ilden, ønsker utsmykninger og kasseroller, er et skum som det. 

Dermed Allah presenterer [eksempel på] sannhet og løgn. 

Som for skummet forsvinner det, [som] støpt av; men som for det som fordeler menneskeheten, er 

det fortsatt på jorden. 

Dermed gjør Allah presentere eksempler. 

(Koranen: 13/17) 

Islam betyr fred og som vi ser i det følgende verset, Allah inviterer oss til å oppføre seg rette[22] til 

alle, inkludert troende[23]: 

Gud forbyr dere ikke fra de som ikke kamp du på grunn av religion og ikke utvise du fra din hjem fra 

håndtere vennlige med dem og fungerende rette mot dem.Faktisk, Gud elsker de rettferdige. 

(Koranen: 60/8) 

3          TRO VESENTLIGE AV ISLAM 

Budbringeren[24] har antatt i det som var etterkommere[25] til ham fra hans Herre og [har] troende. 

Alle [dem] har trodd på Allah og hans engler og hans bøker og hans sendebud, sa [:] 

"Vi gjør ingen forskjell mellom noen av hans sendebud." 

De sa: 

"Vi hørte og vi lystret. 

(Vi søker) Din tilgivelse, vår Herre, og du er (endelig) mål. " 

(Koranen: 2/285) 

3.1      ALLAH-DEN ENESTE VIRKELIGE GUD- 



Jeg er faktisk Allah. 

Det er ingen guddom bortsett fra meg, så tilbe meg og etablere bønn for min erindring. 

(Koranen: 20/14) 

  

3.1.1 TROEN I GUD AS A GENERELT BEGREP 

3.1.1.1  BEGREPET TRO GENERELT 

Ikke Følg veien for de som ikke vet. 

(Koranen: 10/89) 

Kunnskap er avgjørende for å lykkes. For eksempel, signerer en sjåfør som ønsker å gå til sin 

destinasjon har å vite veien, betydningene av trafikken, hvordan du skal kjøre... Hvis han vet dette, 

kan han gå trygt til sin destinasjon; ellers, kan han gå inn en feil måte hvor han kan gjøre en stor 

ulykke hvor han selv kan dø. Som i dette enkle eksemplet må vi ha kunnskap for å nå våre mål. 

Men er vår kunnskap begrenset i alle dimensjoner[26] . Vi har ingen kunnskap utover visse grenser 

om fortiden, fremtiden, mikro og makro nivåer, om sakens natur, interne og eksterne relasjoner 

mellom ting[27] . For eksempel, vet vi ikke fremtiden; men ennå vi hevder at hvis vi lar et eple i 

morgen vil det falle ned. Igjen, vi vet ikke hva som er under en viss subatomære nivå; likevel vi 

definerer det som kjennetegner et atom, og tro på at definisjonen[28] . Men faktisk, for eksempel, 

hvis vi ikke kjenner "alle" subatomære nivåer, dette betyr at vi ikke har en sikker kunnskap om 

atomer; vår kunnskap om atomene er deretter bare en tro[29] ; så vår kunnskap om alt har slik en 

grunnleggende begrensning. 

Videre er vi en del av dette universet. Så er i alle fall vår kunnskap delvis. 

Så, behovet for å ha maksimal relevant kunnskap og begrensninger av kunnskap tvinge hver person å 

danne en tro profil om alle tingene som kan ha noen innflytelse på ham. 

Tingene som påvirker oss består ikke bare av ting som vi kan fullt omfatte eller se. Der kanskje være 

likeledes usett ting som kan påvirke oss som de synlige[30] som understreket i følgende vers: 

Så sverger jeg av hva du ser 

Og hva du ikke ser 

(Koranen: 69/38-39) 

Og de synlige og usynlige[31] er ikke isolert fra hverandre. 

Også, som vi ikke vet fullt ut alt, for alle mennesker inkludert ateister, er vår kunnskap om det vi ser 

naturlig knyttet til våre oppfatninger om usynlige. 

Og som understreket i følgende vers tilfredsstillelse bare med den nåværende kunnskapen om de 

synlige, arrogant fornektelse av usynlige kan føre til feil: 



Heller, de har avslått 

Det som de omfatter ikke i kunnskap 

Og hvis tolkningen er ennå ikke kommet til dem. 

(Koranen: 10/39) 

  

Og de har derav ingen kunnskap. De følger ikke unntatt antagelse, og faktisk antagelse benytter ikke 

mot sannheten i det hele tatt. 

(Koranen: 53/28) 

  

Og når deres budbringere førte dem klare bevis de exulted i kunnskapen de (selv) besatt. 

(Koranen: 40/83) 

Dermed danner en sterk tro-profil riktig er en av de største utfordringene som ethvert menneske 

ansikter[32]. 

Så, på grunn av våre begrensninger av kunnskap og på grunn av den tilsynelatende trenger for å ha 

en idé om usynlige mennesker har ulike tro profiler: blant dem er det noen som bryr seg lite om 

usynlige og tror på og nyte synlig som det er. Det er noen som ikke håper å ha kunnskap om usynlige. 

Det er noen som hevder å være vet selv hva slags usett for eksempel som ikke-eksisterende. Det er 

de som vedta siste eller moderne tro profilene uten noen personlige vurdering. Det er de som skylder 

alt til fysiske krefter, lover og relasjoner... Det er de som skylder alt til visse mennesker... 

Metodikken i Islam er å erkjenne vår begrensninger av kunnskap om usynlige og deretter å gjøre 

fradrag om det usynlige som er basert på de synlige, i stedet for å nekte usynlige. I Islam er 

umuligheten litt veiledning fra usynlige kan nå oss avvist. Og hjelp av veiledning fra sannheten er 

akseptert[33]. 

Logisk som sannheten er uavhengig fra oss, er en av disse metodene ikke i samme grad av trueness 

når sammenlignet med de andre. 

De viktigste gruppene av tro og deres metoder som er relevant i vår sammenheng skal kommenteres 

og sammenlignet med metodikken i Islam i følgende deler. 

3.1.1.2  ISLAM OG ANDRE MAIN TILNÆRMINGER OM GUD 

I denne delen, vil vi diskutere noen aspekter av noen tilnærminger om Gud. Vi vil gi bare en foreløpig 

informasjon for en bedre forståelse av begrepet Guds i Islam. I en senere delen vil vi forklare veldig 

troen på Allah; og argumentene angående Allah vil hjelpe for en bedre forståelse av de andre 

tilnærmingene fra en islamsk synspunkt. 

3.1.1.2.1 ISLAM OG ATEIST TILNÆRMING 



Faktisk er de du påkalle foruten Allah tjenere som deg. Så kalle på dem og la dem svare deg, dersom 

du skulle være sannferdige. 

Har de føtter med som de spasertur, eller har de hender med som de holde, eller har de øynene med 

ører som de ser, eller de med som de hører? 

Si: Ringe dine medarbeidere, så gjør en kamp (for å råde) mot meg og gi meg noen pusterom. 

(Koranen: 7/194-195) 

I ateisme generelt fastsettes visse relasjoner og styrker basert på observasjoner av atferd av saken. 

Og deretter disse relasjonene og styrker er vurdert som årsakene av hva som skjer for å erstatte en 

skaper og opprettholder. 

For eksempel faller dråper av regn ned sammen. I ateisme, dråper i henhold til et bestemt mønster 

fall føre til en forbindelse kalt gravitasjon og deretter regnet antas å falle på grunn av gravitasjon[34]. 

Dette forholdet er antatt å være absolutt i at det er ingen som kan endre den. 

Men ifølge Islam, virkemåten til saken kan ikke føre oss til oppdagelsen av én til én, flere og absolutt 

styrker eller relasjoner som vil bli definert som de virkelige årsakene til denne atferden. Fordi slik 

tenkning ville være bare en feil og sirkulære resonnement i at forholdet som defineres utelukkende 

som konsekvensen av de observerte enhetene ville være antas å være årsaken til denne 

observasjonen. Dette er også fordi elementene i det vi observerer ikke har øyne, ører, sinn, mål og en 

permanent sentral kraft blant seg selv slik at de kan fungere i harmoni[35]. Derfor elementene i det 

vi observerer er ikke selvdefinerte og de trenger en selvforsynt og absolutt identifikator[36]. 

I Islam virkemåten som vi observerer og en sann gravitasjon-relasjon[37] er konsekvensene av 

uavhengige definisjonen og utformingen av Allah som er en. Derfor ved å observere kan denne 

virkemåten vi oppdager virkemåten for et objekt, og vi forutsi at det vil oppføre seg på en bestemt 

måte til omfanget av riktigheten av våre observasjon og relevante konklusjoner. Dette prediksjon og 

beregning er mulig fordi den som gjør denne hendelsen mulig nå, i siste, eller i fremtiden er det 

samme. Den som styrer den i hvert punkt er den samme. Allah har full kontroll over dråpene[38] i 

direkte og indirekte måter. 

Denne analogien gjelder alle materielle årsaker og virkninger før dette forholdet[39], effekter som 

problemet på grunn av dråpene[40] og deres svært funksjoner[41]. 

Allah ga ting felles og forskjellige funksjoner slik at det er harmoni, forutsigbarhet, konsistens, 

skjønnhet i ting. Han kunne ha valgt å lage ting som ikke er relatert på alle som er umulig å forstå, 

som ikke har felles/sammenlignbare rammeverk, rom-tid eller fellestrekk[42]… 

Så når en absolutt og eksklusive selv-eksistens av gravitasjon er avslått, må så det være en power 

som definerer og oppretter det, dens årsaker og virkninger[43]. 

Også i ateisme; noe som ikke kan rettferdiggjøres direkte ved våre fortid/presentere erfaringer 

gjennom våre opplevelser er avvist. Det er ingen personlig makt over mennesker eller over vesener 

som vi ser direkte. Denne påstanden krever en fullstendig kunnskap om usynlige. 



Igjen i ateisme de synlige sett så selvforsynt: da alt synlig danner en helhet i dem de trenger ikke 

noen støtte fra usynlige. Ting kan finnes, opprettholde seg selv, flytte, handle i harmoni, selv om de 

ikke har evnene til å tenke, å planlegge, å se, høre... Denne påstanden krever en fullstendig kunnskap 

om de synlige. 

I Islam er det imidlertid bare Allah som er All-kjenner som vi ser i følgende[44]: 

Faktisk, de som tvist vedrørende tegn på Allah uten [noen] myndighet etter å ha kommet til dem. 

Det er ikke innenfor deres bryst unntatt stolthet, 

[omfanget av] som de ikke kan nå. 

Så søke tilflukt i Allah. 

Faktisk er det han som er All-høringen, All-seeing[45]. 

(Koranen: 40/56) 

Et annet eksempel om begrepene som Gud er erstattet i ateisme er tilfeldighet: noen ting skje eller 

eksisterer på grunn av tilfeldighet. For eksempel er så det milliarder av galakser, systemer som 

solsystemet kan finnes ved en tilfeldighet; og i noen av slike planetsystemer det er sannsynlig at 

planeter som vår eksisterer; og i noen av planetene som vår, det er sannsynlig at levekår eksisterer; 

og i noen av slike planeter det er sannsynlig at levende skjemaer eksisterer; … 

Dette er basert på følgende forutsetninger: enklere ting kommer sammen kan danne komplisere ting; 

Det er et nivå av ting der tingene er fullt enkle, på det nivået de krever ingen betingelser og de er 

selvforsynt, selvforsynt. Og som vi ser i det følgende verset, denne antakelsen er ikke akseptabelt, 

som Allah ikke er Gud bare komplisere ting: 

Han er herre over alle ting. 

(Koranen: 6/164) 

Ting på alle nivåer må skape og opprettholde makten til Allah. Derfor ting på et visst nivå kan aldri 

fullt ut forklares med ting som er på "alle" lavere nivå eller med ting i noen tidligere stadium, fordi 

ting på alle nivå må visse betingelser, og ting på de lavere nivåene er effektive i alle fall. For eksempel 

eksistensen av dyr kan ikke fullt ut forklares med evolusjon og molekyler, fordi ingen av molekyler, 

atomer, DNAs... er selvforsynt. 

Tilsvarende Øk mengder av atomer, molekyler, kjemiske eller biologiske hendelser ikke ultimate 

sannsynligheten for utseendet til noe levende vesen. Som sett i det følgende verset, er skapelsen av 

himlene og jorden ikke noe som er mindre kompleks enn etableringen av mennesker eller andre 

livsformer: 

Etableringen av himlene og jorden er større enn etableringen av menneskeheten, men de fleste av 

menneskeheten vet ikke. 

(Koranen: 40 57) 



Også mens du bruker tilfeldighet og sannsynligheter, mangfold av ting bør tas i betraktning som en 

begrensende faktor i tillegg: Hvis man sier: flere tall av galakser, mer eksistens sannsynlighetene for 

planetsystemer som vår; Dette kan være bare delvis sant. Som et hele, kan mangfoldet av galakser i 

en måte øke eksistens sannsynlighetene for planetsystemer som vår; imidlertid større mangfold av 

galakser, jo større behovet for en rekke forhold. Med andre ord, mens tillegg av hvert atom øker 

sannsynligheten for eksistensen av en verdensomspennende system, reduserer det sannsynligheten 

for eksistensen av den totale mengden atomer[46] inkludert dette ekstra atom. 

3.1.1.2.2 ISLAM OG AGNOSTIKER TILNÆRMING 

Agnostiker tro og metodikk er basert på erkjennelsen at som mennesker vi ikke kan omfatte 

sannheten og Gud utover våre fortid/presentere erfaringer som er knyttet til våre opplevelser som å 

se, berøre... Ifølge denne tilnærmingen som det er mulighet for eksistensen av hva som er utenfor 

den synlige, men som mennesker har vi ikke kapasitet til å vite det. Så vi kan ikke vite om det er noen 

personlig makt over mennesker og over det vi ser. 

Tilnærminger av Islam og Agnostisisme dele det faktum at mennesker har begrensninger når det 

gjelder kunnskap som er knyttet til usynlige. 

Men er Islam fundamentalt forskjellig fra Agnostisisme på to måter: 

For det første, fremfor alt det er den ene skaper som oppretter etableringen; så det er en funksjonell 

forholdet mellom skaperen og etableringen; Derfor basert på de synlige, kan vi gjøre noen 

konklusjoner om usynlige og skaperen. 

For det andre, som sett i unntak-delen av den under vers, denne skaperen har makt til å dele med 

mennesker noen kunnskap som er relevant for dem. Dette er avklart i det følgende verset: 

Og de omfatter ikke en ting av sin kunnskap 

Bortsett fra hva han wills. 

(Koranen: 2/255) 

3.1.1.2.3 ISLAM OG TRO ER I STOR GRAD BASERT PÅ KOMMUNIKASJON 

Og når det er sagt til dem, "Følg hva Allah har avdekket" 

De sier, "I stedet vi vil følge det som vi fant våre fedre praktisere." 

Selv om deres fedre forstod ikke, heller ikke var de guidet? 

(Koranen: 2/170) 

Tro er hovedsakelig basert på kommunikasjon er i stor grad basert på å akseptere innholdet i siste 

kommunikasjon, hellige bøker eller tradisjoner uten mye tatt i betraktning de logiske fradrag fra de 

synlige. 

I Islam muntlig og skriftlig kommunikasjon av skaperen er en påminnelse, og den inneholder en 

metodikk for å tenke. En original budskap om skaperen er universet;observasjon og dømmekraft er 

avgjørende. Og hver person er individuelt ansvarlig for å tilbringe innsats for å finne ut om sannheten. 



Han er også invitert til å filtrere med hans logikk kommunikasjonen kommer til ham fra hans 

samtidige og hans forfedre. Følgende vers referere til dette faktum: 

Og resitere dem nyheten om Abraham, 

Da han sa til sin far og hans folk, hva har du tilber? 

De sa, vi tilbe avguder og fortsatt til dem viet. 

Han sa, de hører du når du supplicate? 

Eller de nytte for deg, eller gjøre de skade? 

De sa, men vi fant våre fedre gjør dermed. 

(Koranen: 26/69-74) 

  

Og hver og en av dem vil komme til ham individuelt på dagen av oppstandelse. 

(Koranen: 19/95) 

  

Si, "O folket av kristendomskunnskapen[47]kommer til et ord som er rettferdig mellom oss og deg at 

vi ikke vil tilbe unntatt Allah og ikke knytte noe med ham og ikke ta hverandre som herrer i stedet for 

Allah. " 

Men hvis de snu seg bort, så si, "Bære vitnesbyrd om at vi er muslimer [underkaste seg ham]." 

(Koranen: 3/64) 

En gruppe av de oppfatninger som er i hovedsak basert på kommunikasjon er polyteisme. Polytheist 

fyller vakuum av kunnskap ved å tilordne krefter til hva han/hun observerer. Disse krefter som er 

tildelt eksplisitt eller implisitt kan være vil du se, høre, selvdrevet, self-organizing, kommunikasjon... 

Nesten alle religioner enn Islam inkludert ateisme, Agnostisisme, panteisme, og så videre dele slike 

felles grunn med polyteisme. For eksempel i polyteisme visse krefter er tilordnet avguder mennesker 

gjort, eller for solen, månen og selv til visse mennesker som er identifisert som guder av mennesker. 

På samme måte i ateisme er visse krefter tildelt saken, objekter eller enheter av mennesker. Og en 

ateist tilnærming gjør generaliseringer: Når et eksperiment er fullført, dens konsekvenser er 

generalisert universelt og enhet som ble brukt i dette eksperimentet er gitt bestemte attributter. 

Visse relasjoner navngis. Og så er det et objekt som har visse krefter. Hvis en annen eksperimentere 

endringer omdefinert tidligere funnene under visse omstendigheter, deretter krefter eller attributter. 

Hva er oppfunnet og kjent til en viss grad er utvidet til det som er ukjent, som nevnt i følgende: 

"Du ikke tjener foruten ham men navn som du har navngitt, du og dine fedre." 

(Koranen: 12/40) 

Et sitat av Allah fra en troende er relevant i denne forbindelse: 



"Her er våre folk sette opp gudene ved siden av ham. Hvis bare de kunne gi noen bevis for å støtte 

deres stand! Hvem er mer ondt enn det ettall hvem fabricates løgner og tilskriver dem til Allah?" 

(Koranen: 18/15) 

Denne tilnærmingen er behagelig for et menneske som det krever avvisningen av noen personlig 

makt over mennesker eller over hva mennesket kan administrere. Denne tilnærmingen er ikke 

forlange å sende til en personlig makt som er høyere enn mennesket. Det krever beundrende ting 

som mennesker har gjort, for eksempel avguder/vedtekter med øyne, ører gjort av mennesker eller 

styrker og relasjonene som er definert av mennesker... Denne tilnærmingen sier at fysiske enheter på 

nivået av et menneske er i stand til å gjøre dette universet eksisterer. Men kan ikke denne 

tilnærmingen har noen bevis som støtter seg selv som det er veldig delvis, subjektive og sine 

konklusjoner kan endres. 

I det følgende verset ser vi en referanse til motivasjon underliggende slike tilnærminger: 

Har du sett som tar som sin Gud hans eget ønske? Deretter vil du være ansvarlig for ham? 

(Koranen: 25/43) 

3.1.1.3  ALLE TROR PÅ ÉN ELLER FLERE GUDER, ELLER I TING SOM SVARER TIL BEGREPET GUDS 

Hver part fryder seg i det som er med seg selv. 

(Koranen: 23/53) 

En av definisjonene av begrepet Guds kan være "årsaken til alle" som vi kan delvis konkludere fra 

følgende vers: 

Si: "Alt er fra Allah." 

(Koranen: 4/78) 

  

Det er Allah, Herren. 

Det er ingen guddom bortsett fra ham, 

Skaperen av alle ting. 

(Koranen: 6/102) 

Alle mener i visse forklaringer på hva han observerer. Med andre ord, med unntak av ubevisst mener 

alle i visse thing(s) som samsvarer med Gud. Det høyeste nivået av hvert individs forklaringer for alle 

han observerer tilsvarer begrepet Guds[48] i Islam. For eksempel kan en viss kristen tro at Jesus 

Kristus (fred være med ham) som er han fra hvem kommer alt; så for dette tilsvarer Christian 

barmhjertig Gud. For eksempel kan en ateist tro at de fysiske styrker og relasjoner er ting fordi alt 

skjer; så for dette ateist disse fysiske krefter og relasjoner svarer til begrepet Gud. Naturlig ikke kan 

alle disse være sant på samme tid, fordi de er forskjellige. 



Så, basert på ovennevnte definisjon at Gud er årsaken til alle, diskusjonen bør ikke være på hvorvidt 

Gud eksisterer eller ikke[49]. Snarere bør det være på som den virkelige Gud er, og som virkelige 

årsaken til alle er. Er den virkelige Gud en gruppe relaterte eller urelaterte fysiske lover og styrker, 

Gud av solen eller Gud av månen, et menneske... eller er han noen som er selvforsynt og makeløs 

med alle disse tingene? 

3.1.2 DET ER INGEN GUD MEN ALLAH: DETTE UNIVERSET OG DELER ER IKKE ABSOLUTT, DET ER BARE 

EN ABSOLUTT MAKT 

Så, vet at: 

Det er ingen Gud men Allah. 

(Koranen: 47/19) 

  

Tjene Allah, og bli med ikke noen partnere med ham. 

(Koranen: 4/36) 

  

[Omtale, O Muhammad], og da Luqman sa til sin sønn mens han var instruere ham, "min sønn, ikke 

forbinder [alt] med Allah. Faktisk, association [med ham] er stor urett[50].” 

(Koranen: 31/13) 

  

Allah tilgir ikke at en partner skal tilskrives ham[51]. 

Han tilgir (alle) lagre som til hvem han vil. 

Den som tilskriver partnere å Døyve, har han faktisk oppfunnet en enorm synd. 

(Koranen: 4/48) 

Som delvis forklart ovenfor, flere guder i form av avguder, eller sol eller måne, eller guder i form av 

fysiske krefter eller relasjoner ikke har noe grunnlag, og avvises sterkt i Islam. Mennesker eller andre 

deler av dette universet er ikke deler, representanter, skjemaer og versjoner av Allah. 

Så hvis vi avviser de falske gudene, vi vil være sammen med den sanne Gud som i opplevelsen av 

Abraham (fred være med ham): 

Og dermed gjorde vi vise Abraham riket av himlene og jorden som han ville være blant enkelte [i tro]. 

Så når natten dekket ham [med mørke], så han en stjerne. Han sa, "Dette er min Herre." Men når 

den er stilt, sa han, "Jeg liker ikke de som forsvinner." 

Og da han så månen stiger, sa han, "Dette er min Herre." Men når den er stilt, sa han, "Med mindre 

min Herre guider meg, vil jeg sikkert bli blant de kommet på avveie." 



Og da han så solen stiger, sa han, "Dette er min Herre; Dette er større." Men når den er stilt, sa han, 

"O mitt folk, faktisk jeg fri fra hva du forbinder med Allah. 

Faktisk, jeg har slått min ansikt mot som skapte himlene og jorden, skrånende mot sannheten, og jeg 

er ikke av dem som knyttes til andre Allah." 

(Koranen: 6/75-79) 

Dypt inne alle det er eller var troen på Allah: på et visst stadium mens vi ikke hadde oppfunnet falske 

guder Allah har brakt våre sjeler inn i eksistens, spurte oss og vi har alle vært vitne for ham å være 

vår Herre. Dette er forklart i det følgende verset: 

Og [nevne] når deres Herre tok fra Adams barn fra deres ryggene deres etterkommere, og gjort dem 

vitner om seg selv, [sier til dem], "ikke jeg deres Herre?"De sa: "Ja, vi har vitnet." [Dette] at du skal si 

på dagen av oppstandelse, "Ja, vi var av denne uvitende." 

(Koranen: 7/172) 

3.1.3 METODE FOR Å FORSTÅ HVEM ALLAH ER OG NOEN VIKTIGE FAKTA KNYTTET TIL HAM AT VI 

OBSERVERER I VÅRT UNIVERS 

Sier: 

"Dette er min måte. 

Jeg kaller å Døyve med at kunnskap, 

Jeg og den som følger etter meg." 

(Koranen: 12/108) 

3.1.3.1   DE GENERELLE METODIKK 

I Islam starter metodikken å forstå Allah med følelsen av takknemlighet, nøyaktighet, observasjon av 

universet og resonnement. 

Nesten hver eneste person som er takknemlig og forsiktig vil be disse spørsmålene: hvor alle 

tjenester som vi opplever kommer fra? Hvor de vonde tingene kommer fra? Hvorfor ble jeg født? 

Hvorfor jeg bor? Nesten hver eneste logiske person vil spørre: hvorfor det vi observerer er slik det er? 

Så vi ville tildele noen forsøk på å observere og resonnement på det vi observerer. 

Deretter som et produkt gir oss en idé om sin produsent, så dette universet vil også gi oss - troende - 

en idé om sin skaper. For eksempel når man ser Sultanahmet-moskeen, han vil ha en idé om sin 

arkitekt, at han har bestemte evner om matematikk, skjønnhet, team-building, finansiering, 

planlegging og så videre. Som dette gir universet som vi observerer oss også ideer om sin skaper. 

Skaperen er ikke for oss, vi er for skaperen, derfor han er ikke i henhold til våre forventninger; men 

han er ifølge seg selv, og i henhold til de riktige konklusjonene som vi kan gjøre under hans 

veiledning om hva vi observerer objektivt i universet. Allah sier som følger: 



Men hvis sannheten hadde fulgt sine ønsker, himlene og jorden, og den som har dem ville ha blitt 

ødelagt. 

(Koranen: 23/71) 

I denne forbindelse gjør i Koranen, Allah masse referanser til de fysiske, biologiske, astronomiske 

fakta og hendelser. 

Alt i dette universet er et tegn på at viser oss enhet, krefter, og bestemte attributter av Allah. 

Som ingenting annet enn Allah er verken selvforsynt eller skaperen, alt er utfallet av attributtene til 

Allah. Derfor viser alt oss bestemte attributter av Allah[52].Nedenfor er noen eksempler. 

3.1.3.2  EKSEMPLER 

3.1.3.2.1 MANGE LIGNENDE TING 

Og det er han som produserer hager som er trellised og untrellisedog datepalms, og avlinger av 

annen form og smak (sin frukt og sitt frø) og oliven, og granatepler, like og ulike. 

(Koranen: 6/141) 

I vårt univers ser vi flere ting som er lignende eller tilsvarende. For eksempel, er det milliarder av 

elektroner, milliarder av lignende atomer, planter og dyr... For eksempel elektronene er atskilte 

enheter, men de er like, og er underlagt de samme reglene. 

Og som dette universet er matematisk[53], om vi ser inn i mikro eller makro nivåer; eller tidligere 

eller senere, vi følger alltid samme situasjon i alt. Hva er skalaen, kan vi dele i forskjellige dimensjoner 

og har deler som er tydelig, men som er samme eller sammenlignbare. 

Dette viser oss at kilden til alt er det samme, og at alle opprettes og opprettholdes av samme 

skaperen, Designer. Ellers ville vi ikke være i stand til å observere med to lignende elektroner. 

3.1.3.2.2 TING - INKLUDERT KAUSALITET - ER DELER AV SYSTEMER 

Velsignet er han i sin hånd er herredømme, og han er over alle ting kompetente 

[Han] som skapte død og livet å teste deg om hvilke av du er best i gjerning 

Og han er majestetiske, hyllest [og] som skapte syv himlene i lag. 

Du ser ikke i etableringen av de mest barmhjertige inkonsekvenser. 

Så gå tilbake (din) visjon (til himmelen); ser du noen pauser? 

Deretter returnere (din) visjon to ganger igjen. 

(Din) visjon vil returnere til deg ydmyk mens det er trøtt. 

(Koranen: 67/1-4) 

Et annet tegn på enhet av skaperen av alt er at alt i dette universet er en del av systemer. 



Et elektron i vårt øye kan være en del av et atom, av en celle, til våre øyne, av våre hodet, av kroppen 

vår, av solsystemet... eller det kan være en del av andre systemer. 

Våre øyne, våre ører, jorden, månen, solen, en stein, en fugl... de er alle deler av systemer. Uansett 

prøven vi tar, hva bildet vi tar vi vil se at det er en del av systemer og at den inneholder systemer og 

deler av systemer. Alt er funksjonelt i forhold til mange ting. 

De har alle betydninger i form av funksjonalitet og i forhold til andre. Vi kan se dette selv innenfor 

samtidige ting i et bilde vi tar. Kausalitet er også bare en del av hele denne og bare en konsekvens av 

enhet fremfor alt. 

På den annen side, om delene ikke har makt til å planlegge, organisere eller å analysere de eksisterer 

og de handler i harmoni i og utenfor seg selv. 

Tingene som danner systemer og handle harmonisk viser at de er definert av en skaper og at de er 

under kontroll av dette skaper og opprettholder. Ellers ingen system kunne holde sin eksistens, og vi 

ville ikke være i stand til å gjøre vitenskap, for å forstå noe, å forutsi, for å beregne, å finne opp... 

Som vi ser i følgende vers, er alt "emne" til handlinger av Døyve: 

Så de ikke se på kameler hvordan de ble skapt? 

Og på himmelen hvor det ble oppdratt? 

Og på fjellene hvor de ble reist? 

Og på jorden hvor det var spredt? 

Så minne, [O Muhammad]; du er bare en påminnelse. 

Du er ikke over dem en kontroller. 

(Koranen: 88/17-22) 

Igjen, som vi ser i følgende vers, vår høring kapasitet, øyne, hjerter og jorden. de er alle for en grunn; 

og i denne forstand er de under en enhet:  

Og det er han som produserte for du høre og visjon og hjerter; lite er du takknemlig. Og det er han 

som har multiplisert du over hele jorden, og til ham vil du bli samlet. 

(Koranen: 23/78-79) 

Likeledes, alle skapninger finnes for mange grunner, og de er lik oss på visse aspekter som nevnt i det 

følgende verset: 

Og det er ingen skapning på [eller innenfor] jorden eller fugl som flyr med vingene, bortsett fra at de 

er samfunn som deg. 

(Koranen: 6/38) 

Og som vi varsel i det følgende verset, alt Opphøyer ham, og alt er tjener av Allah, og de er påført av 

Allah: 



De sju himlene og jorden og hva som er i dem opphøye ham. Og det er ikke en ting bortsett fra at det 

Opphøyer [Allah] av hans ros, men du ikke forstår deres [måte å] opphøyende. Han er faktisk helt 

Forbearing og tilgivende. 

(Koranen: 17/44) 

3.1.3.2.3  SEKVENSIELL ENHET 

Og det er han som sender vindene som godt budskap før hans barmhjertighet, og vi sende fra 

himmelen rent vann at vi kan bringe til liv og dermed en død land og gi det som drink til de vi 

opprettet av mange husdyr og menn. 

(Koranen: 25/48-49) 

Vår evne til å forholde seg ting til andre innen dimensjonen av gangen også viser oss enhet fremfor 

alt: regn faller, så frøene delt, og deretter plantene vokser, og dyrene spiser planter... Sekvensiell 

harmonisk hendelsene viser en Power fremfor alt. Alt har en retning, har et mål. 

Når det regner, har Allah allerede mål i regnet. Men ifølge disbelieving tilnærming, regnet er bare en 

isolert fysisk hendelse; Når det regner, har ingen noen mål å produsere ved å gjøre å regne. 

Virkeligheten er imidlertid ikke som en film illusjon. I en film føler vi for eksempel at vi ser en 

flygende fugl, selv om det er bare statiske bilder som kommer etter hverandre i en viss hastighet. 

Hvis vi zoome inn til nedstigningen av regnet i reelle termer tid, til minste detalj, har vi ikke fått en 

ekte nivå der det er bare et bilde. I hvert nivå er det en bevegelse, energi, en retning. Så, faktisk, hvis 

vi zoome inn i dimensjon av tid, vi alltid se at årsakene og resultatene er sammen. På ingen nivå vil vi 

kunne se bare resultater, eller bare årsakene. Derfor årsakene kan ikke anses som isolert fra 

resultatene[54]; og de kan ikke anses som det ultimate opphavet til det vi observerer. 

Så, siste er basert på fremtiden, som i fremtiden er basert på siste. Og alle er basert på én Allah vilje 

som vi ser i eksempelet i følgende vers: 

Og (vi) sendt ned, fra regnskyer, helle vann; så vi kan bringe frem og dermed korn og urter. 

(Koranen: 78/14-15) 

Her finner du mer informasjon relatert til sekvensielle enhet i delen 3.6 under overskriften "Destiny". 

3.1.3.3  TING KAN ENDRES 

Si, 

"O Allah, eieren av suverenitet, du gir suverenitet til hvem du vil, og du tar suverenitet fra hvem du 

vil. 

Du ære hvem du vil og du ydmyke hvem du vil. 

Er [alt] godt i hånden. 

Faktisk er over alle ting som er kompetente. 



Du føre på natten for å angi dagen, og du forårsake dagen for å angi kveld; 

Og du bringe levende ut av døde, og du bringer døde ut av levende. 

Og du gi bestemmelse som du vil uten konto." 

(Koranen: 3/26-27) 

Når vi observerer universet, ser vi at delene kan endres. For eksempel er døden, er det liv; Det er natt, 

er det dagen. Dette er også situasjonen i subatomære nivåer, og galaktiske nivåer. 

Og hvis det er deler av en helhet kan endres, så sin helhet er også kan endres. For eksempel, hvis jeg 

kan smelte og endre deler av en bil, kan så jeg redesigne og endre bilen. Derfor kan dette universet, 

inkludert alle dens saken, sine fysiske lover, sine biologiske regler og sin helhet, utformet og 

opprettet i ulike former, strukturer. 

Noen hevder at de kan forklare alt med fysiske lover, relasjoner, og så videre; Ifølge dem er på grunn 

av fysiske lover og så videre, dette universet det måtte være; Derfor er det ikke behov for noen Gud. 

Ifølge Koranen imidlertid bare Allah er absolutt, og alt annet er avhengig av hans vilje. Og som 

understreket i ovenstående sitat fra Koranen sammen med konseptet av endring, er han i stand til å 

gjøre hva han wills. Ingenting som vi observerer i vårt univers inkludert fysisk reglene, relasjoner er 

absolutt. Allah kan lage eller kan ha opprettet univers der fysisk reglene, relasjoner er forskjellige. Så 

ingen slik fysisk regler eller relasjoner kan brukes å til slutt forklare hvorfor det vi observerer skjer. Og 

derfor denne hele universet er ikke en struktur som måtte være. 

I Koranen finnes det eksempler som viser at ingenting er absolutt unntatt Allah. Følgende er en av 

dem: 

(Allah sa :) 

"Og hva er det i din høyre hånd, O Moses?" 

Han sa: 

"Det er min ansatte; Jeg lener på det, og jeg bringe ned blader for mine får, og jeg har der andre 

bruksområder." 

[Allah] sa; "Kaste den ned, O Moses." 

Så han kastet den ned, og sa det var en slange, beveger seg raskt. 

[Allah] sa, "gripe den og frykt ikke; 

Vi vil tilbake til sin tidligere tilstand." 

(Koranen: 20/17 til 21) 

Hvis av en fysisk regel jeg forklare noe i Tyrkia, men ikke i Tyskland, da er denne regelen ikke en fullt 

gyldig fysiske regel faktisk. Likeledes, hvis du av en regel jeg forklare noe bare i dette universet, men 

ingenting utenfor dette universet, denne regelen er ikke en absolutt regel. 



Dette universet i seg selv er et spesialdesignet univers. Dette universet er bare et utvalg av Allah. Det 

er ikke hele og absolutt sannhet. 

Så hvis det finnes forskjellige typer universer, er de nåværende vitenskapelige forklaringene alltid 

lokale forklaringer. Og de er ikke absolutt. Hvis vi tar dem som absolutt, denne tilnærmingen vil ikke 

være vitenskapelig og det begrenser kunstig vår kunnskap potensielle. 

Noen kunnskap som er relatert til vitenskap, avhenger av våre observasjoner. Hvis våre 

observasjoner var annerledes, ville våre vitenskapelig kunnskap være forskjellig også. For eksempel 

hevder vitenskapen å forklare hvorfor pennen går nedover når jeg la den. Men, hvis det går oppover 

når jeg la det, ville vitenskapen hevder å forklare det igjen. Våre vitenskapelig kunnskap er reaktiv i 

naturen. Så det ikke forklarer hvorfor ting er som de er, men det forklarer til en viss grad hvordan 

ting skje. 

Ifølge Islam, Allah gir hans skapninger deres funksjoner og gjør dem skje. Så, fysiske, biologiske... 

reglene er nødvendig av praktiske årsaker og de øke storheten av art of Allah, skjønnhet og harmoni i 

det vi observerer. Vi trenger disse reglene og funksjoner for å forstå "hvordan" ting skje, slik at vi kan 

bruke dem, slik at vi kan oppfinne maskiner, slik at vi kan løse problemer... Men de er ikke absolutt. 

De er delvis forklaringer av erfarne hendelsene. 

Ifølge Islam er den ultimate årsaken av det vi observerer og hva vi ikke observerer den ene skaper og 

en Sustainer. Derfor er å vurdere som absolutt bestemte relasjoner som kan være konstruert 

annerledes og skylder til dem det vi observerer ikke akseptabelt. 

Så hvis dette universet er bare ett av alternativene, så bare den som har valgt det nåværende 

alternativet er absolutt, og så "det er ingen Gud" "unntatt Allah" som har total makt over hver ting. 

3.1.3.4  TING ER PASSIV -I FORHOLD TIL DEN SKAPER STRØMMEN AV ALLAH- 

Ikke nedbrutt til solen eller månen, 

men nedbrutt til Allah, som opprettet dem. 

(Koranen: 41/37) 

  

Har de føtter som de går? 

Eller har de hendene som de strike? 

Eller har de øyne som de ser? 

Eller de har ører som de hører? 

Si, [O Muhammad], 

"Ringe din 'partnere' konspirerer mot meg og gi meg noen pusterom." 

(Koranen: 7/195) 



Hver ting har en eksistens på grunn av vilje, makt og kunnskap om Allah. Elementene i en ting og 

systemer som inneholder denne tingen har også slike en eksistens på grunn av vilje, makt og 

kunnskap om Allah. Dette forholdet mellom Allah, og noe er unik. Det er ingen lignende forhold blant 

annet enn Allah. Dette er parallelt med det grunnleggende faktum av Islam som er nevnt i det 

følgende verset: 

Det er ingen Gud men Allah. 

(Koranen: 3/62) 

Følgelig er ingen objektet vi observerer selvforsynt eller absolutt. Når jeg sier "denne tabellen er 

liten", selv funksjonen smallness hører ikke faktisk til denne tabellen, denne funksjonen er ikke 

innenfor denne tabellen. Tabellen er liten bare relativt til noe annet. Det samme gjelder for delene av 

tabellen også. Denne analogien gjelder for andre funksjoner i tabellen også, inkludert sin masse, sin 

energi, sin funksjonalitet, fargen... Dette er ikke bare for vår forståelse, men den vesen og veldig 

attributtene for tabellen. 

Tabellen kan ikke har noen funksjon over noe annet bortsett fra hvis det er definert sammen med 

andre ting som en del av et veletablert koordinatsystem med alle sine deler, definert av den samme 

definer. 

Så, hver av tingene som vi observerer, trenger enhet av skaperen "One" og "One" Sustainer over dem 

for å eksistere, og for å bety noe. 

Enhet av Allah fremfor alt er konsist forklart i følgende vers: 

Sier: 

"Han er Allah, ene, 

Døyve er den selvforsynt[55] 

Han verken avler eller er født. 

Og det er ingen sammenlignes med ham. " 

(Koranen: 112/1-4) 

Som vi ser i det følgende verset, har alt som eksisterer sine måle i synet av Allah: 

Og alt med ham er etter (forfallsdato) mål. 

(Koranen: 13/8) 

Derfor, det er bare en Gud og uten hans enhet fremfor alt, ingenting kan eksistere, ingenting kan 

bety noe, ingenting kan ha noen attributter. Det er ingen andre guder samtidig eller etter hverandre. 

Han er en altomfattende Gud. Han er den ultimate og umiddelbar årsaken til alle. Han er ikke en 

delvis årsaken. 

3.1.3.5  NOEN ANDRE FAKTA SOM VISER OSS ENHET AV ALLAH FREMFOR ALT 



Og ikke fraværende fra din Herre er noen [en del av en] atom's vekt på jorden eller i himmelen eller 

[alt] mindre enn eller større, men at det er i et klart register. 

(Koranen: 10/61) 

  

Velsignet er han i sin hånd er suverenitet, og han er i stand til å gjøre alle ting. 

(Koranen: 67/1) 

Vi kan observere andre eksempler som viser at det er en enhet over hver ting og fremfor alt. For 

eksempel hvis jeg slipper en penn på bakken, vet jeg at før den når bakken, jorden vil rotere en 

bestemt vinkel eller et foton på en stjerne vil gå en viss avstand. Foton kan ikke fortsette millimeter 

uten pennen fortsetter en viss avstand, og vice versa. 

Men dypt vi går i mikro nivåer, men bakover vi går i gang, vi observerer samme situasjon. 

Harmonien av rom-tid og vår evne til å beregne, sammenligne, å forutsi og nyte Vis enhet fremfor alt. 

Denne harmoni viser selv om det er mangfoldet i dette universet, at alt er underlagt viljen og krefter 

av en all-kraftige Gud. 

3.1.4 NAVNENE PÅ ALLAH 

Han er Allah, annet enn som det er ingen guddom, kjenner usynlige og den vitne. Han er Beneficent, 

barmhjertige. 

Han er Allah, annet enn som det er ingen guddom, suverene, Pure, fred, skjenkeren av tro, 

oppsynsmannen, majestetiske, Compeller, overlegen. 

Ære til Allah! (Høy er han) over hva de forbinder med ham. 

Han er Allah, skaperen, initiatoren, Designer; Ham tilhører vakreste navnene. 

Hva er i himmelen og jorden er opphøyende ham. Og han er majestetiske, klokt. 

(Koranen: 59/22-24) 

I Koranen lar Allah oss få vite mange av hans egenskaper. For eksempel den ene, The Creator, The 

Designer, The kjenner, Beneficent, den barmhjertige, The Forgiver, The nær, sannheten, The Mighty 

Doer av hva han Wills... 

Hans enhet er svært viktig når det gjelder alle hans attributter. For eksempel være ikke en Gud som 

ikke er allmektig skaperen. En Gud som ikke har kunnskap kan ikke være Beneficent... I Islam er det 

derfor ikke forskjellige guder som har forskjellige attributter. Det er en referanse til dette i det 

følgende verset: 

Hadde det vært i himlene og jorden guder foruten Allah, de[56] begge ville ha blitt ødelagt. Så 

opphøyet er Allah, Lord of the Throne, over det de beskriver. 

(Koranen: 21/22) 



Og han lar oss vet også at han er makeløs. Han avle ikke, heller ikke er han avlet. Han er verken mann 

eller kvinne. Han er ikke begrenset med plass eller tid. Så er dette grunnen til hans bilder kan ikke 

trekkes, og det finnes ingen bilder av Allah i moskeer eller andre islamske steder. 

Allah er vår beste venn som også kilde til den største kjærligheten[57]. Han er vår permanent venn. 

En av hans navn er venn. Han er med oss uansett hvor vi er.Han har full kunnskap om oss, og han har 

hele makt over oss. Allah vet oss når vi var i wombs av våre mødre, han vet oss når vi dør. Han vet 

våre hemmeligheter, han vet våre svakheter. Han trenger ikke noe fra oss, men han gir oss milliarder 

av favoriserer hvert sekund. Han kaller oss til hans barmhjertighet og favoriserer. Men vi er 

begrenset i å svare på hans samtaler.  

Allah er klok. 

Alt kommer til slutt fra ham. Som sagt i Koranen i kapittel 53 vers 43, han er den som gjør å le, og han 

er den som gjør å gråte[58]. Men hans barmhjertighet er større. 

Døyve er The nær. Han er nærmere oss selv enn våre foreldre. Det er ingen mellomledd mellom oss 

og Allah. Derfor er det verken religiøse hierarki eller religiøse klasse i Islam. For eksempel hvis imam 

som er personen som leder bønn i moskeer ikke finnes, ingeniør eller en selger eller en annen person 

som vet kan hvordan man skal be føre bønn. Dermed ber Muslim bare og direkte til Allah. 

3.2     HINSIDIGE 

Deretter har du tror at vi opprettet du uselessly og til oss du ikke ville bli refundert? 

(Koranen: 23/115) 

3.2.1 BESKRIVELSE 

På den dagen vi skal rulle opp himmelen som en rull av skrifter. akkurat som vi stammer fra første 

etableringen, så skal vi produserer det igjen. 

Det er vårt løfte, og vi vil oppfylle det. 

(Koranen: 21/104) 

  

[Det er] på dagen som jorden vil bli erstattet av en annen jorden, 

og himlene [også], 

og alle skapninger vil komme før Allah, den, Prevailing. 

Og du vil se de kriminelle som dag bundet sammen i sjakler, 

(Koranen: 14/48-49) 

  

Har det [ikke] komme over mannen en tidsperiode da han ikke var en ting [også] nevnt? 



Faktisk, vi skapte mennesket fra en sæd-slipp blanding at vi kan prøve ham. og vi gjorde ham høre og 

se. 

Faktisk, vi ledet ham til måten, er han takknemlig eller være den utakknemlig. 

Faktisk, vi har forberedt for troende kjeder og sjakler og en flamme. 

Faktisk, rettferdige vil drikke fra en kopp [vin] hvis blandingen er av Kafur, 

En våren som [rettferdige] tjenere av Allah vil drikke; 

De vil gjøre det sprute utlagt i force [og overflod]. 

De [er de som] oppfylle [sine] løfter og frykter en dag onde som vil bli utbredt. 

Og de gir mat til tross for kjærlighet til det de trengende, foreldreløse og fange, 

[Sier], feed"vi du bare for åsyn Allah. 

Vi ønsker ikke fra du belønning eller takknemlighet. 

Faktisk, vi frykter fra vår Herre en dag strenge og distressful." 

Så vil Allah beskytte dem fra onde av den dagen, 

Og gi dem radiance og lykke 

Og vil belønne dem for hva de tålmodig tålt med en hage [i paradis] og silke [plagg]. 

[De vil være] reclining deri på prydet sofaer. 

De vil ikke se deri noen (brenne) solen eller [iskaldt]. 

Og i nærheten av over dem er dets nyanser, 

Og dens gruppert frukt skal plukkes vil bli senket i samsvar. 

Og det vil bli fordelt blant dem fartøy av sølv og pokaler av krystall, 

Og pokaler laget av krystallklar sølv som de har bestemt mål. 

Og de vil bli gitt å drikke en kopp [vin] hvis blandingen er av ingefær 

[Fra] en fontene i paradis navngitt Salsabeel. 

Det vil sirkulere blant dem unge gutter laget evig. 

Når du ser dem, ville du tror dem (like vakker som) spredt perler. 

Og når du ser det [i paradis], vil du se gleden og stor herredømme. 

Innbyggere vil bli grønne klær av fine silke og brokade. 

Og de vil være prydet med armbånd av sølv, 



Og deres Herre vil gi dem en rensende drink. 

[Og det vil bli sagt], "Ja, dette er for deg en belønning, 

Og din innsats har vært verdsatt." 

(Koranen: 76/1-22) 

  

Kriminelle vil faktisk være i straffen av helvete, og varig evig. 

(Pine) vil ikke bli lettet for dem, og de vil bli kastet inn ødeleggelse med dyp anger, sorger og i 

fortvilelse deri. 

Og vi gjorde ikke galt dem, men det var de som var wrongdoers. 

Og de vil ringe, "O Malik[59]La din Herre sette en stopper for oss! " 

Han vil si: "Ja, vil du være." 

"Vi hadde sikkert brakte deg sannheten, men de fleste av dere, i sannhet, var uvillig." 

Eller har de utviklet [noen] affære? Men ja, vi er devising [en plan]. 

Eller tror de at vi hører ikke sine hemmeligheter og deres private samtaler? 

Ja, [vi gjøre], og våre budbringere er med dem opptak. 

(Koranen: 43/74-80) 

  

På dagen vi vil si til helvete, vil "Har du vært fylt?", og det si, "Er det noe mer" 

Og Paradise vil bli brakt nær rettferdige, ikke langt 

[Det vil si], "Dette er hva du var lovet for hver returner [å Døyve] og vokter [av sin pakt] 

Som fryktet mest barmhjertige usett og kom med et hjerte tilbake [i omvendelse]. 

Angi den i fred. Dette er dagen av evigheten." 

De vil ha hva de ønsker deri, 

Og med oss er mer. 

(Koranen: 50/30-35) 

  

De vil ha en andel av hva de har tjent, og Allah er rask i kontoen. 

(Koranen: 2/202) 



En dag vil vi dø. Og en dag det vil være slutten av den nåværende fasen, det vil si vårt univers vil 

kollapse for en ny oppstart, for den endelige, stabil og varig fasen[60]. Denne siste fasen kalles 

hinsidige. 

Hinsidige er en videreføring av livet. Det er både fysisk og åndelig. Sluttidspunktet for den nåværende 

fasen er ikke kjent med noen andre enn Allah. 

Det vil være noen felles og forskjellige elementer mellom den nåværende fasen og den avsluttende 

fasen. Fysiske, kjemiske og biologiske regler vil være annerledes til en viss grad enn de erfarne i den 

nåværende fasen. 

Blandingen av gode og dårlige som vi ser i stede universet vil bli fjernet, og de vil skilles i neste fase. 

Plasseringene til godt og ondt vil være forskjellige.Konsekvensene av gode vil være kombinert med 

god-doers og konsekvensene av ondet vil bli kombinert med wrongdoers. Først vil skje i delen kalt 

paradis eller hagen, og sistnevnte vil skje i delen kalt i helvete. Allah vet hva andre deler vil bli i 

sluttfasen. 

Som nevnt i det følgende verset, vil belønningen av Allah for god-doers i hinsidige være mye mer når 

sammenlignet med straffen for ugjerningsmennene: 

Den som gjør en ond gjerning vil ikke være vederlag unntatt av lignende dertil; men den som gjør 

rettferdighet, enten mannlig eller kvinnelig, mens han er en troende, de vil angi paradis, blir gitt 

bestemmelsen deri uten konto. 

(Koranen: 40/40) 

3.2.2 TEGN TIL HINSIDIGE 

Og hvem ønsker belønningen av denne verden vil vi gi ham dertil; 

Og hvem ønsker belønningen av den heretter vi vil gi ham derav. 

Og vi vil belønne den takknemlig. 

(Koranen: 3/145) 

Som vi ser i ovennevnte verset, er vi invitert i dette livet å ta en beslutning som er relatert til 

hinsidige. Så vi må ha en sann kunnskap om det for å ta denne beslutningen. 

Og hinsidige er om fremtiden fra et menneskelig perspektiv. 

Så, for å forstå det, kan vi bruke de generelle verktøyene vi bruker til å forutsi fremtiden: 

I verdslige termer, kan vi forutsi fremtiden ved å gjøre generaliseringer. For eksempel, ser vi at en 

stein faller igjen og igjen når vi lar det igjen og igjen, da vi si at det vil falle neste gang vi la det. Så, 

forventer vi samme hendelse å skje under de samme forholdene. 

Også, er et viktig begrep i våre spådommer begrepet "balanse". For eksempel hvis jeg kjøpte noe 

verdt USD200, dette betyr at jeg må betale i fremtiden USD200 under visse betingelser. 



En annen verktøyet vi bruker å vite fremtiden er informasjonen gitt av de som har en kompetanse 

om fremtidige hendelser. For eksempel vi lytte til meteorologi eksperter å vite om de fremtidige 

værforholdene, og vi planlegger i henhold til hva de sier. 

Så lenge vi ikke oppleve de hinsidige observasjonene, som mennesker, er det mulig at vi får bruk 

ovennevnte verktøy for å forutsi fremtiden. Derfor, i parallell med Koranen, våre forklaringer om 

hinsidige vil fremgang som følger: vi vil først nå konklusjoner om handlinger av Allah basert på våre 

observasjoner i vårt univers; Vi vil gjøre generaliseringer som er knyttet til dem inkludert begrepet 

balanse; og vi vil bekrefte disse med hans ord. 

Når vi observerer universet, ser vi at Allah er aktiv, og han har evne og vilje til å gjenskape. Følgende 

vers tilstand disse fakta: 

Er ikke han, som skapte himlene og jorden, kjøpedyktig opprette lignende av dem? Ja faktisk; Han er 

skaperen, All-kjenner. 

(Koranen: 36/81) 

  

Som vi stammer fra første etableringen, så skal vi produserer det igjen. 

Det er vårt løfte, og vi vil oppfylle det. 

(Koranen: 21/104) 

Uansett hva vi observerer i dette universet er et tegn på at viser oss en eier av ubegrenset makt 

fremfor alt. Våre observasjon gir oss en konklusjon at dette allmektig er kilden til milliarder av 

favoriserer og at han setter sin krefter til handling. Og også vi konkludere med at han også er i stand 

til å bruke sin makt mer omfattende. 

Når vi observerer universet, ser vi at knyttet til Allah finnes det to faktorer som bestemmer 

rekreasjon: først av disse er evnen til Allah å gjenskape, og andre er hans vilje til å gjenskape. Andre 

vil forholde seg til eksistensen av visse grunner og mål for ham på å gjenskape. 

Hvis "en person" har "middel" og "grunner" for å gjøre noe, og hvis denne personen "lover" å gjøre 

det, hvis han har integritet vil deretter sannsynligvis han gjøre det. I dette universet ser vi tydelig at 

Allah er svært strenge i å utføre sin faktiske plan. 

Så i de følgende delene vil vi analysere midler og grunner angående hinsidige. 

3.2.2.1  ALLAH ER I STAND TIL Å GJENSKAPE 

Selvfølgelig Allah som har skapt, og som skaper er også i stand til å gjenskape som vi ser i følgende 

vers: 

Er mann som tror at vi ikke sammen hans ben? 

Ja faktisk; Vi er i stand til å rekonstruere fingertuppene[61]. 

(Koranen: 75/3-4) 



Og som vi ser i følgende vers, skaperen, som skapte oss i første omgang er naturlig stand til å 

gjenskape oss: 

Og de sier, "når vi er bein og smuldret partikler, vil vi [virkelig] gjenoppstå som en ny skapning?" 

Si, "være du steiner eller jern; eller [noen] etableringen av det som er flott innenfor deres bryst." Og 

de vil si, "som vil gjenopprette oss?" 

Si, "han som førte dere ut første gang." 

(Koranen: 17/49-51) 

Og som vi ser i følgende vers oppretter en enkelt sjel eller hele menneskeheten ikke gjøre noen 

forskjell for Døyve i form av easiness: 

Din kreasjon og din oppstandelse er som men som en enkelt sjel. 

(Koranen: 31/28) 

I siste, har et argument om hinsidige vært umuligheten av gjenopprettingen. Men i dag, dette 

argumentet synes ikke å være veldig bærekraftig sammen med funn i genetikk. 

Som forklart ovenfor, på grunn av absolutt "enhet" i denne allmektige Gud, ville det være ingen som 

ville begrense sin makt. 

Så kan ikke vi forvente seg å begrense seg til å opprette bare én universet med bare midlertidig 

konsekvenser. 

Dette er alle konklusjoner vi kan basere på våre observasjoner av stede universet. 

3.2.2.2  ALLAH HAR ÅRSAKENE OG VILJE TIL Å GJENSKAPE 

Han skaper hva han wills. 

(Koranen: 30/54) 

Universet som vi lever er bare en spesiell struktur av universe blant et ubegrenset antall alternativer. 

Det er ingen faktum som forplikter oss til å tro at dette er bare mulig form av et univers. Hvis det er 

ikke den eneste formen av en mulig universet, og hvis det kom inn i eksistens så har det vært et 

personlig valg for sin hele faktiske tilstand. Og som vi forklart i delene ovenfor, det er nok bevis som 

viser oss en power over den. 

Hvis dette universet er konsekvensen av en personlig vil, så vil det være mål for det på nivå med den 

aktuelle personen som er på et høyere nivå enn dette universet.  

På den annen side, selv om vi observerer at alle deler av dette universet er sikkert mål, og det utgjør 

en enhet i seg selv, se vi også at det er midlertidig og ikke selvforsynt. Derfor er det verken helt selv 

definere eller helt komplett i seg selv i form av målet for sin egen eksistens. 

Derfor kan vi forvente en påfølgende fasen av noe annerledes natur hvor personlige mål av høyere 

nivå vil oppnås. 



Å ha vurdert over evne til Allah å gjenskape, la oss nå se til en viss grad grunner til å gjenskape. 

Nedenfor vil vi vurdere hvordan våre observasjoner føre oss til å forstå hinsidige i form av grunner: 

3.2.2.2.1 DØYVE ER KLOK: HAN FUNGERER BASERT PÅ GRUNNER 

Han er allmektige over sine tjenere, 

og han er klokt, kjenner. 

(Koranen: 6/18) 

  

O folk, hvis du er i tvil om oppstandelsen, og deretter [anser som] faktisk 

Vi laget du fra støv, så fra en sædceller-nedgang, og deretter fra en klamrer seg blodpropp, og 

deretter fra en klump av kjøtt, formet og uformet at vi kan vise deg. 

Vi slå seg ned i wombs hvem vi vil for en angitt periode, og vi bringer deg som spedbarn, og deretter 

[vi utvikle du] at du kan nå [klokkeslett av]-modenhet. 

Blant dere er han som er tatt i tidlig død og blant dere er han som returneres til mest avfeldig [gamle] 

alder, slik at han vet, etter [å en gang ha] kunnskap, ingenting. 

Og du ser jord golde, men når vi sende ned på det regn, det quivers og sveller og vokser [noe] av hver 

vakkert par. 

Det er fordi Allah er sannheten og fordi han gir liv til døde, og fordi han er over alle ting kompetente 

og [så de kan vite] at timen kommer ingen tvil om det, og at Allah vil gjenopplive de i gravene. 

Og folkets er han som tvister om Allah uten kunnskap eller veiledning eller en opplysende bok [fra 

ham], 

(Koranen: 22/5-8) 

Som vi ser i de ovennevnte versene, når vi observerer universet, ser vi at ting skje for visse grunner 

og mot visse mål. I de ovennevnte versene gir Allah eksempel etableringen av et menneske, 

forskjellige ting som er opprettet under denne etableringen, og ulike stadier mot et bestemt mål. 

Ingenting i disse stadiene er tilfeldig, ingenting er ubrukelig. I selve innholdet av alt Allah har satt 

denne funksjonen som alt er i hvert fall for en grunn, og Allah opprettholder denne funksjonen av alt. 

Uansett hva vi observerer viser oss at skaperen og stabiliserer er klok, og uansett hva han skaper er i 

samsvar med hans attributter. 

Så kan vi si at i sin helhet dette universet ikke har et mål? 

3.2.2.2.2 DET ER GRUNNER TIL DETTE UNIVERSET 

Deretter du tror at vi opprettet du uselessly 

og at for oss ikke vil du bli returnert? 

(Koranen: 23/115) 



  

Og vi opprettet ikke himlene og jorden og alt som er mellom dem, for bare spille, 

Vi opprette ikke dem unntatt i sannhet, men de fleste av dem vet ikke. 

(Koranen: 38/44-39) 

Som alt er minst én grunn, forstår vi at Allah er klok. Derfor må etableringen av dette universet i sin 

helhet også være med en grunn. 

Som et eksempel for å klargjøre dette, la oss anta at finner du en penn et sted. Du vet at dette ble 

gjort slik at det ville bli brukt til å skrive. hvorfor? Fordi, for det første, det ble designet i figuren; for 

det andre ble noe materiale brukt for å gjøre det; for det tredje, materialet som brukes for det kan 

brukes for et annet formål; det fjerde, det ettall hvem gjorde det vet om å tjene en penn, vet om 

skriving; femte, hvis det var ingen slik grunn, tilbrakte deretter innsatsen til design og for å gjøre det 

ville være bare en avfall, som ikke noe rimelig, men personen som er i stand til å gjøre det, bør være 

rimelig. 

Som i dette eksemplet, når vi observerer universet, ser vi at med sin galakser, med sin planeter, med 

sine liv, med sine fysiske lover, med sine systemer, med kunsten i det, med sin skjønnheter, det ikke 

kan gjøres uselessly. Det samme gjelder for oss også. Hvis vi ser vår evne til å analysere, våre ører, 

øyne... vi kan konkludere med at vi ikke er opprettet bare for å spise, drikke og sove og forsvinne for 

alltid. 

Derfor er som deler av dette universet er midlertidige, og som det er et stort produkt, det tydelig at 

det er opprettet for bestemte mål. Ellers ville det være bortkastet. 

På den annen side, har vi ikke noen lyd grunn til å kreve at døden er slutten. Døden er bare en av 

stadiene. Selv når vi var jorden, eller selv før det, var det Allah vilje om hver enkelt av oss; Derfor 

gjennomgår vi stadier. Gjennom døden, vi kommer tilbake til jorden, men det er ingen klare bevis at 

du har fullført stadiene. Og vi er informert i følgende vers som etappene vil fortsette til den 

avgjørende fasen: 

Du skal sikkert reise fra scenen å scenen (i dette livet, og i hinsidige). 

(Koranen: 84/19) 

  

Enhver sjel vil smake døden, og du vil bare bli gitt din [full] kompensasjon på dagen av oppstandelse. 

Så har han som er trukket fra brannen og innrømmet til paradis lykkes. 

Og hva er livet til denne verden bortsett fra glede av villfarelse. 

(Koranen: 3/185) 

Som vi ser i følgende erklæring fra Koranen denne delen av livet i denne midlertidige verden er bare 

for visse grunner, og dette stadiet av livet er ikke viktig del av livet: 



Og han som trodde sa: "O mitt folk! Følger meg, jeg vil lede deg til rett kurs; 

O mitt folk! Dette verdslig liv er bare betyr (til slutt), 

Men hinsidige vil være tilholdsstedet for stabilitet." 

(Koranen: 40 / 38-39) 

Noen av årsakene er som følger: 

3.2.2.2.2.1   GJENNOMFØRINGEN AV GUNST ALLAH 

Han (Allah) er Beneficent, barmhjertige. 

(Koranen: 59/22) 

  

Herren er en suveren doer av hva han wills. 

(Koranen: 11/107) 

  

Vet at livet til denne verden er, men fornøyelsespark og avledning og pryd, 

Skilter med hverandre og konkurranse i økning av rikdom og barn, 

Som eksempel på en regn behager som [resulterende] plantevekst tillers; 

Deretter det tørker og du ser det slått gul; 

Deretter blir det [spredte] rusk. 

Og i hinsidige er streng straff og tilgivelse fra Allah og godkjenning. 

Og hva er det verdslige liv bortsett fra glede av villfarelse. 

(Koranen: 57/20) 

Hvis Allah er Beneficent og mektige Doer av hva han wills, kan deretter han skape et miljø der han 

kan skjenke hans favoriserer. 

Allah Beneficent forteller oss at han villet og er kjøpedyktig gir permanent favoriserer. Disse 

permanente favoriserer er paradiset som er perfekt i den grad at Allah vilje. I dette stedet er det 

ingen smerte, ingen frykt, ingen fiende, ingen mangel på ressurser og ingen sorg. I dette stedet er det 

lykke og fred[62]. 

Allah har også ville for å sette det vesener som har visse kunnskap og krefter. Han skapte 

menneskelige vesener med potensial og evner til å velge godt eller ondt. å gjøre og å vite gode, så vel 

som den onde som vi ser i det følgende verset: 



Og vi sa, "O Adam, bo, du og din kone, i paradis og spise hvorav i [letthet og] overflod fra uansett 

hvor du vil. 

Men ikke nærme dette treet, så du være blant wrongdoers." 

(Koranen: 2/35) 

Men også Allah har forbudt inngangen til dårlige, arrogant, untruthful og utakknemlig i paradis. Det 

er en referanse til dette faktum i det følgende verset: 

Men Messias sa: 

"Israels barn, tilbe Allah, min Herre og deres Herre. Han som associates noe med Allah, Allah har 

faktisk forbudt paradis for ham, og hans skal i brannen. 

Wrongdoers skal ha noen hjelpere." 

(Koranen: 5/72) 

Dermed kan han inngangen i dette paradiset for den menneskelige vesener som oppriktig velger å gå 

inn der, som er i harmoni med de guddommelige verdiene, og som gjør gode gjerninger. Så, er det 

vesentlige og permanent stedet hvor hans favoriserer vil skje i paradiset som forklart i følgende vers: 

For de som gjør er god (gjerninger) godhet og ekstra. 

Ingen mørke vil dekke sine ansikter, eller ydmykelse. 

De er ledsagere av paradis; de vil følge deri evig. 

Men de som tjener onde gjerninger, vederlag av en ond gjerning er tilsvarende, og ydmykelse vil 

dekke dem. 

De vil ha fra Allah ingen protector. 

Det vil være som om deres ansikter er dekket med biter av natten så mørkt [er de]. 

De er ledsagere ildsjøen. de vil følge deri evig. 

(Koranen: 10/26-27) 

I forbindelse med permanent gunst Allah er en av grunnene som han har skapt oss i denne fasen i 

dette universet gir oss mulighet til å gjøre våre valg om de nåværende og siste trinnene. I følgende 

vers tydeliggjør han dette: 

Og hvem ønsker belønningen av denne verden vil vi gi ham dertil; 

og hvem ønsker belønningen av den heretter vi vil gi ham derav. 

Og vi vil belønne den takknemlig. 

(Koranen: 3/145) 

  



Og si, "sannheten er fra din Herre, så den som testamenter la ham tro; og den som testamenter la 

ham tviler. " 

(Koranen: 18/29) 

  

Faktisk, vi ledet ham til måten, er han takknemlig eller være den utakknemlig. 

(Koranen: 76/3) 

I forbindelse med permanent gunst Allah er den andre grunnen som han har skapt oss i denne fasen 

å skille med objektive kriterier de som er godt fra de som er onde, de som prøver å adlyde Allah og 

overholde guddommelige verdiene fra de som ikke gjør det, de som er ydmyke fra de som er 

arrogant, og så videre. Det følgende verset gjør referanse til dette: 

Fikk Døyve ville, han ville ha gjort deg en nasjon [united i religion], men [han ment] for å teste deg i 

hva han har gitt dere. så løp til [alt som er] god. Å Døyve er avkastningen alle sammen, og han vil [så] 

informere dere om som du brukte til å variere. 

(Koranen: 5/48) 

Følgelig, Allah vil skjenke hans permanent favoriserer til de som velger å tro på dem, og som ønsker 

dem, hvem ha nytte av meldinger av Allah, og som velger å overholde guddommelige verdiene. 

Dette er alle naturlige konsekvenser av en Gud som er Beneficent og aktiv. 

Og i paradis det vil vitne permanent at Allah er Beneficent. 

3.2.2.2.2.2   GJENNOMFØRINGEN AV SANNHETEN 

Allah er sannheten. 

(Koranen: 22/6) 

  

At han skulle bevise sannheten til å være sant, 

Og den falske å være falsk, 

Selv om kriminelle mislikte det. 

(Koranen: 8/8) 

  

"Og faktisk vi eller du er på veiledning eller i klart feil." 

(Koranen: 34/24) 

  



Faktisk, vi tilbudt tilliten til himlene og jorden og fjellene, og de nektet å bære det, og fryktet det; 

men mannen [foretok til] bærer det. 

Ja, han var urettferdig og uvitende. 

[Det var] slik at Allah kan straffe hykler menn og hykler kvinner og menn og kvinner som forbinder 

andre med ham og at Allah kan godta omvendelse fra å tro menn og tro kvinner. 

Og noen gang er Allah tilgivende og barmhjertig. 

(Koranen: 33/72-73) 

  

Så sannheten ble etablert, og avskaffet var hva de gjorde. 

(Koranen: 7/118). 

Sannheten blir skjult eller bo i tilstanden av kunnskap for alltid? 

Der er hensikt om oss. Vi er en del av scenen for gjennomføring av sannheten. 

Allah vet sannheten. Men konsekvensene av sannheten også ville være henrettet. Han skapte dette 

universet, han skapte mange skapninger som smaker hans powers og hans barmhjertighet og skapte 

han oss. Han mulig for oss å skille mellom rett og galt, dårlige og gode. Og han laget milliarder av 

tegn om sannheten i oss selv, på jorden og i himmelen. Og han har vist oss sannheten og rett vei i 

sine meldinger som han sendte gjennom hans sendebud. Og han ga oss frihet til å velge banen vi 

ønsker. Og han ga oss en viss tid, slik at vi finne ut sannheten. 

Han krevde oss å være i harmoni med sannheten i vår tro, ord og handlinger. 

Nå, i denne verden er det folk av ulike meninger, holdninger og handlinger. Og en dag, vil vi dø. Og på 

en dag - vi ikke vet timing sin-, dette universet vil kollapse for en ny start. Og deretter vil det bli 

erstattet. Deretter vil alle bli gjenskapt både fysisk og åndelig. Og alle vil få oversikt over hva han eller 

hun trodde på, sa og gjorde i den nåværende del av våre liv. Og det vil være dommens dag når Allah 

vil dømme med full rettferdighet. 

Deretter vil de menneskene som er i harmoni med sannheten i sin tro, ord og gjerninger, belønnet og 

henvist til de aktuelle stedene i paradis. De menneskene som ikke var i samsvar med sannheten vil 

straffet og henvist til de aktuelle stedene i helvete. 

På denne måten, sannheten vil ha produsert sine konsekvenser, og sannheten vil bli utført. Minus 

ganger gjør minus plus, pluss ganger pluss gjør pluss. Som dette, vil både trueness av sannheten, og 

falskhet av falske bli synlig. Deres konsekvensene vil bli utført. Dette vil skje i straffen for onde 

gjerninger og givende for gode gjerninger. Og som sagt i Koranen: 

Så ser hvem som enn et atom vekten av god vilje det; og den som gjør et atom vekten av onde vil se 

den. 

(Koranen: 99/7-8) 



Som et resultat, vil i alle dimensjoner og i alle grader, sannheten være klart for alle og henrettet. La 

oss minne her at en av navnene på Allah er sannheten[63]. 

Som sannheten er evig, vil konsekvensene av etterkomme eller ikke-samsvar med det i tro være evig. 

3.2.2.2.2.3   ETABLERINGEN AV BALANSE 

Men de som tviler si, "time vil ikke komme til oss." 

Si, "Ja, av min Herre, det vil helt sikkert komme til deg. [Allah er] kjenner usynlige. " 

Ikke borte fra ham er et atom vekt i himmelen eller innen jorden eller [det er] mindre enn eller større, 

bortsett fra at det er i et klart register. 

At han må belønne de som tror og gjøre rettferdige gjerninger. 

De vil ha tilgivelse og edle bestemmelsen. 

Men de som streber mot våre vers [søker] å forårsake feil for dem vil være en pinefull straff av foul 

natur. 

(Koranen: 34/3-5) 

  

Det er han som har utnevnt du visekonger i jorden, og har reist noen av dere i rang over andre, at 

han kan prøve deg i hva han har gitt deg. Sikkert er din Herre rask i gjengjeld; og sikkert han er All 

tilgivende, All-medfølende. 

(Koranen: 6/165) 

  

Alt tilhører ham. 

(Koranen: 27/91) 

  

Og himmelen han opp og etablert balansen. 

(Koranen: 55/7) 

Allah har etablert balanse i dette universet. For eksempel, kommer noen fysisk ligningen eller ligning 

sant når vi gjør et eksperiment. Og hvis det ikke kommer sant, vi sier at "Vi" gjort en feil. Disse viser 

oss betydningen av balanse for skaperen. 

Dermed kan ta vi balansen i den fysiske verden som gitt. Dette viser oss at Allah wills og er i stand til 

å etablere en balanse i de minste detaljene. Så, Allah som er i stand og som ønsket for å etablere 

denne balansen i den fysiske verden er selvsagt stand til å etablere en slik saldo i universet til godt og 

ondt. Og han forteller oss at han er besluttsom i å etablere en slik saldo[64] som vi legge merke til i 

følgende vers: 



Så ser hvem som enn et atom vekten av god vilje det, 

Og den som gjør et atom vekten av onde vil se den. 

(Koranen: 99/7-8) 

  

Og Allah skapte himlene og jorden i sannheten og så at hver sjel kan være recompensed for hva den 

har tjent, og de vil ikke bli behandlet urettferdig. 

(Koranen: 45/22) 

3.2.2.3   KOMMUNIKASJON OG LØFTET FRA ALLAH 

Faktisk, denne Koranen veileder til det som er mest egnet, 

Og gir godt budskap til de troende som gjør rettferdige gjerninger som de vil ha en stor belønning. 

Og at de som ikke tror i hinsidige 

Vi har forberedt for dem en pinefull straff. 

(Koranen: 17/9-10) 

For de som er overbevist om myndighet av Allah, er logiske Direktelink til hinsidige meldingen Allah, 

som er allmektig og All-kjenner. 

Døyve er den beste kjenner av hva som skjer, så bare han kan informere oss perfekt om hinsidige, 

som understreket i det følgende verset: 

Og ingen kan informere deg som en som er All-klar. 

(Koranen: 35/14) 

Videre, for alle troende i en alle-kjenner og allmektig Gud, kan en melding som Koranen ikke 

unnslippe kunnskap om slike en Gud. Som Koranen, i både til Toraen og evangeliet er det referanser 

til hinsidige. En all-kjenner og allmektig Gud har makt til å hindre eller korrigere de allment akseptert 

meldingene om det hinsidige gitt i hans navn av noen mennesker, hadde disse meldingene vært 

misvisende. For noen tro på en Gud som er kraftig og kjenner, ville det være mulig at Gud ikke 

eliminere utbredt løgn snakkes i hans navn? Allah sier følgende om dette problemet: 

Eller gjør de sier, "Han har oppfunnet om Allah en løgn"? 

Men hvis Døyve ville, han kunne forsegle over hjertet. 

Og Allah eliminerer løgn og etablerer sannheten av hans ord. 

Faktisk er han vite av som innenfor brystene. 

(Koranen: 42/24) 

  



Eller gjør de sier, "Han har oppfant det?" 

Sier, "Hvis jeg ha oppfunnet den, du har intet for å [beskytte] meg fra Allah. Han er de fleste å vite av 

det der du er involvert. 

Tilstrekkelig er han som vitne mellom meg og deg, og han er tilgi barmhjertige. " 

(Koranen: 46/8) 

  

Har han oppfant om Allah en løgn, eller er det i ham galskap? 

Heller, de som ikke tror i hinsidige vil være i straffen og [i] ekstrem feil. 

Så, de ikke ser på det som er foran dem, og hva ligger bak dem av himmel og jord? 

Hvis vi skal vil, vi kunne føre til jorden å svelge dem eller [kan] la overfalle dem fragmenter fra 

himmelen. 

Faktisk er i som et tegn for hver tjener vei tilbake [å Døyve]. 

(Koranen: 34/8-9) 

3.2.3 PRAKTISKE KONSEKVENSER AV HINSIDIGE[65] 

Og huske våre tjenere, Abraham, Isak og Jakob - de av styrke og [religiøse] visjon. 

Faktisk, vi valgte dem for en eksklusiv kvalitet: 

Erindring av hjemmet [til hinsidige]. 

(Koranen: 38/45-46) 

Det finnes praktiske konsekvenser av å tro i hinsidige, for både enkeltpersoner og samfunn som 

forklart i følgende: 

3.2.3.1  Å VITE AT DET ER ET STABILT LIV 

Og han som trodde sa: "O mitt folk! Følger meg, jeg vil lede deg til rett kurs; 

O mitt folk! Dette verdslig liv er bare betyr (til slutt), 

Men hinsidige vil være tilholdsstedet for stabilitet." 

(Koranen: 40 / 38-39) 

  

Og Iblees[66] hadde allerede bekreftet gjennom dem hans forutsetning, så de fulgte ham, bortsett 

fra en fest av troende. 



Og han hadde over dem ingen myndighet unntatt [det var bestemt] at vi kan gjøre tydelig som tror i 

hinsidige fra who's derav i tvil. 

Og deres herre over alle ting, er verge. 

(Koranen: 34/20-21) 

  

Anskaffelsen av denne verdens livet er men liten sammenlignet med hinsidige. 

(Koranen: 9/38) 

  

Og de vil si: 

"Ros til Allah, som har fjernet fra oss [alle] sorg. 

Faktisk er vår Herre tilgi og Appreciative. 

Som sitt har gjort oss å bo i tilholdsstedet for evig liv hvor ingen tretthet angriper oss verken 

tretthet." 

(Koranen: 35/34-35) 

  

Og dette verdslige livet er ikke, men avledning og underholdning. 

Og faktisk, hjemmet til det hinsidige, som er (evig) liv, hvis bare de visste. 

(Koranen: 29/64) 

På den ene siden, vi har en levetid som er som et punkt når sammenlignet med den enorme 

tidsrammen, og på den andre er det en stor innsats i oss for evigheten.Hvis ikke er avstemt, vil denne 

konflikten være kilden til sorg og disharmoni med sannheten. 

Våre liv i denne verden er svært lite sammenlignet med hva vi kan tenke. Uansett verdslige glede vi 

nyte, og uansett smerte vi lider i dette livet vil bli liggende igjen. Om vi lever i de mest luksuriøse 

boliger, om vi okkupere de høyeste innleggene, vil alle av dem bli liggende igjen. Så har selv om vi 

ønsker å glemme at vi er dødelig, eller selv om vi ikke husker, vi kunnskap i dypet av vår bevissthet at 

det vil være en slutt på alle våre gleder, gleder, våre reiser, våre møter... 

På den annen side, celler hva vi har, inkludert våre tanker, følelser, organer, sikte på evigheten. For 

eksempel hvis brannen berører vår hånd, trekke vi den bakover frivillig eller ufrivillig. 

Er mekanismer inne i oss satsing for evigheten samsvar med sannheten, eller er de bare illusjoner og 

skal vi ende og forsvinne for alltid? 

Motivasjon i oss for evigheten og om at dette livet er for begrenset kan forårsake stor sorg og 

konflikt. Og faktisk, avslutningen av gunst Allah som vi nyter i denne verden kan være et stort tap. 



Det er vanskelig for en person å være lykkelig mens å tro at alt vil ende av døden, mens å tro at en 

dag han/hun ikke vil være i stand til å se, høre, å puste, å flytte... alltid. 

Så, denne personen kan prøve å nyte gleden av dette livet mens du prøver å glemme om dødsfallet. 

Prøver å glemme død, vil det kreve noen kampen. Det er også vanskelig å tilfredsstille en sjel som er 

aktivert for å fatte uendelige med begrenset gleden av dette livet. Så, prøver å tilfredsstille en ved å 

maksimere bare verdslig gledene vil føre til alvorlige lidelser. 

Derfor se vi ofte eksempler på mennesker som tar sikte på å doble sin rikdom, selv om de har 

milliarder av dollar, mens det er millioner av mennesker som er sultne som de ikke hjelpe mye. Vi ser 

også folk som mislykkes i deres innsats for å øke sin verdslig rikdom lovlig og som prøver å få andres 

rettigheter på illegitim måter. Igjen, vi hører folk som smakte alle gledene i dette livet, men begår 

selvmord fordi de ser at de ikke er fornøyd med de verdslige gledene. 

Men en person som vet hvor han går til; Hvem vet at dette livet er en forberedelse scene for 

hinsidige, at døden er bare en fase skal sendes vil har avstemt hans ambisjoner med en evig liv, både 

i virkeligheten og i tanken. På denne måten, vil uansett hva han styrer satellitten overlappe med alle 

dimensjoner av hans natur. Og denne personen vil ikke prøve å nyte gleden av dette livet i en 

ubalansert måte, og vil ha nytte av gleden av dette livet i balanse, fred og lykke samtidig gi takk til 

skaperen. 

3.2.3.2  ANSVARLIGHET 

Og vi etablere skalaer rettferdighet for dagen av oppstandelse, 

Så ingen sjel er behandlet urettferdig i det hele tatt. 

Og hvis det er [selv] vekten av et sennepsfrø, vil vi bringe det tilbake. 

Og tilstrekkelig er vi som regnskapsfører. 

(Koranen: 21/47) 

  

Han er med deg uansett hvor du er 

Og Allah er Seer av hva du gjør. 

(Koranen: 57/04) 

I denne verden gå noen ganger folk som begår forbrytelser mot andre ustraffet. Håp om å få 

uoppdagede og ustraffet kan gjøre noen mennesker begår eller fortsette sine forbrytelser. Men det 

faktum at alt er registrert og vil være recompensed fraråder mange folk fra å begå forbrytelser, og 

oppfordrer mange å gjøre gode gjerninger. Og det er mange faktiske eksempler i denne forbindelse. 

Håpløshet ikke blir belønnet for gode gjerninger til andre, offer og smerter som er nødvendig for 

disse gode gjerninger kan også hindre folk fra å gjøre gode gjerninger. 



Derfor, en situasjon der doers av gode gjerninger og wrongdoers se konsekvensene av sine gjerninger 

vil oppmuntre rettferdige for gode gjerninger og motvirke vil evildoer fra onde gjerninger. Som en 

konsekvens fører til tro i hinsidige og blir årsaken verden en bedre sted. 

3.2.3.3  LYKKE AV GUDDOMMELIG RETTFERDIGHET 

Deretter skal vi behandle sendere som kriminelle? 

(Koranen: 68/35) 

Det er kriminelle som dreper tusenvis av mennesker, som stjeler milliarder av dollar, som opprørt 

mange mennesker. Til slutt i denne verden er at de alle gå til kirkegården som rettferdige. I mange 

tilfeller er dette en situasjon som kan forstyrre en person som bryr seg om rettferdighet. 

Dommedag og følgende prosedyrer og konsekvensene er derfor viktig trøstende fakta for de som 

bryr seg om rettferdighet. 

3.2.3.4  INSENTIV FOR FORBEDRING 

Enhver sjel vil smake døden. 

Deretter til oss vil du bli returnert. 

(Koranen: 29 57) 

  

Du skal sikkert reise fra scenen å scenen (i dette livet, og i hinsidige). 

(Koranen: 84/19) 

I denne verden, vi studere, vi øke vår erfaring. Men alle kunnskapsrike mennesker, de dør, de gå bort 

med sine kunnskaper og erfaringer. Selv om disse er arvet og brukes i noen tilfeller av fremtidige 

generasjoner, fra et personlig synspunkt, er det en blindgate når det gjelder forbedring. 

For en disbeliever i hinsidige, fra et personlig perspektiv, bli alle forbedringene ingenting for den 

aktuelle personen på nippet til døden. 

Men for en troende i hinsidige, døden er bare en scene. For ham styres hver utvikling og mål med det 

endelige målet med å få gleden av Allah. Og dette målet krever en å maksimere gode gjerninger og 

bli bedre og bedre. Og dette arbeidet og denne forbedringen må fortsette til døden. 

Og selv etter døden, og i hinsidige, som vi ser i det følgende verset, eventuelle gjenværende 

misstemning vil bli fjernet fra hjertene til god doers og de vil nå endelig rensing med hjelp av Allah: 

Og vi vil ha fjernet hva er innenfor deres bryst av harme, [mens] strømmer under dem er elver. 

  

Og de vil si, "ros å Døyve, som har ledet oss til dette; og vi ville aldri har vært guidet hvis Allah ikke 

hadde ledet oss. 



  

Sikkert hadde budbringerne av vår Herre kommet med sannheten." Og de vil bli kalt, "Dette er 

paradis som du har gjort for å arve for hva du pleide å gjøre." 

(Koranen: 7/43) 

Så, for troende i hinsidige, utvikling er verken unødvendig eller resultatløs som døden ikke er slutten. 

3.2.3.5  INSENTIV FOR Å TENKE OG Å VELGE 

De er de som har utvekslet veiledning for feil og tilgivelse for straff. Hvordan pasienten de er på jakt 

etter brannen! 

(Koranen: 2/175) 

Spesielt med løfte om helvete som er en uutholdelig sted og med løfte om paradis, er et menneske 

drevet til å ta en endelig avgjørelse enten å følge hva Allah krever eller ikke. Ellers kunne en 

bestemme at han kunne tåle straffen, og det ville ikke være verdt tenker mye om Gud eller om 

perioden etter dødsfallet. Dermed kunne han hevder at hans vantro ikke var på grunn av hans 

ungratefulness, men fordi han har vært for opptatt til å arbeide på mer viktige saker. Løftet om en 

uutholdelig straff lukker døren til slike hykleri. 

Så som et resultat av hinsidige vil en person som har vært utsatt for invitasjon av Allah ta en 

relevante beslutning i alle fall, og hvis han avviser, har han tatt på risikoen som de som gjør det i 

følgende vers: 

Og en troende mann fra familien til Farao som hadde skjult sin tro sa, "dreper du en mann [bare] 

fordi han sier,"min Herre er Allah"mens han har brakt du klare bevis fra deres Herre? 

Og hvis han bør ligge, så på ham er [konsekvensen av] hans løgn; men hvis han skulle være 

sannferdige, det vil slå deg noen av det han lover du." 

(Koranen: 40/28) 

  

Du har sett en som forbyr, 

En tjener når han ber? 

Har du sett hvis han er på veiledning 

Eller enjoins rettferdighet? 

Har du sett hvis han (disbeliever) nekter (Allahâ € ™ s veiledning) og viser unna, 

Han ikke vet at Allah ser? 

nei! Hvis han ikke desist, vil vi sikkert dra ham av pannen, 

En løgnaktig, synde pannen... 



(Koranen: 96/9-16) 

I helvete kan høres urettferdig å noen. Imidlertid, selv om i denne verden som det kan se ut som det, 

i hinsidige, det vil ikke, fordi troende vil da se at alle ting som de erstattet Allah med var ingenting, og 

at alt kommer fra Allah. Og de vil vitner om at selv om de har klart "sett" Allahâ € ™ s tegn, de har 

"valgt" inn i helvete. De som erstattet Allah med avguder, mennesker, de naturlige kreftene, fysiske 

forhold, objekter og så videre vil se at disse tingene hadde ingen effekt i det hele tatt. 

Et eksempel om dette fra Koranen er som følger: 

Og [pass dagen] når Allah sier, "O Jesus, Marias sønn, du si til folket,"ta meg og min mor som guder 

foruten Allah?"" 

Han sier, "opphøyet er du! Det var ikke for meg å si at som jeg har ingen rett. 

Hvis jeg hadde sagt det, ville du ha visst det. 

Du vet hva som er i meg selv, og jeg vet ikke hva er i deg selv. 

Faktisk, det er du som er kjenner usynlige. 

  

Jeg sa ikke til dem bortsett fra hva du befalte meg å tilbe Allah, min Herre og deres Herre. Og jeg var 

et vitne over dem så lenge jeg var blant dem; men da det ble avsluttet mitt liv (på jorden), du var 

observatøren over dem, og du er over alle ting, vitne. 

  

Hvis du skal straffe dem faktisk er de dine tjenere. men hvis du tilgi dem faktisk det er du som er 

majestetiske, klokt." 

  

Allah sier: "Dette er dagen når den sannferdig vil dra nytte av deres sannferdighet. For dem er hager 

[i paradis] under hvilke elvene strømmer, hvor de vil følge evig, Allah være fornøyd med dem, og de 

med ham. Det er den store suksessen." 

(Koranen: 5/116-119) 

I hinsidige, vil troende ikke kunne klandre noen andre enn seg selv. De vil ikke ha noe argument i det 

hele tatt som viser at de var rimelig i deres tro i de falske gudene. Denne situasjonen har blitt 

beskrevet i følgende vers: 

Og vi sikkert hadde brakt dem en bok som vi detaljert av kunnskap - som veiledning og nåde til et folk 

som tror-. 

De venter unntatt resultatet? Dagen resultatet kommer de som hadde ignorert det før vil si: 

"budbringere av vår Herre hadde kommet med sannheten, så er det [nå] noen forbedere å gå i 

forbønn for oss, eller kan vi bli sendt tilbake til å gjøre annet enn vi pleide å gjøre?" 



De vil ha mistet seg selv, 

Og mistet fra dem er de som brukes for å oppfinne. 

(Koranen: 7/52-53) 

  

Og hvis [som] et pust av straffen av deres Herre bør ta på dem, ville de sikkert sier, "O ve oss! Faktisk, 

vi har vært ugjerningsmennene." 

(Koranen: 21/46) 

  

Og [da] sant løftet har nærmet seg; så plutselig øynene til de vantro vil være stirrer [i skrekk, mens de 

sier], "O ve oss; Vi hadde vært unmindful av dette; heller, var vi ugjerningsmennene." 

(Koranen: 21/97) 

På den annen side, har en muslimsk til forespørsel fra Allah inngangen til paradis og beskyttelse fra 

helvete. Dette regnes som plikt, bønn, konsekvens av hans ydmykhet og en del av sin servantship. 

3.3     ENGLENE 

Og den som disbelieves i Allah, hans engler, hans bøker, hans sendebud og den siste dagen har 

sikkert gått langt avveie. 

(Koranen: 4/136) 

  

Og sikkert kom våre (engel) budbringere til Abraham med godt budskap; 

De sa, "Fred." Han sa, "Fred," og forsinkelse ikke i å bringe [dem] en stekt kalv. 

Men da han så hendene ikke nådd for det, han ikke godtatt dem og følte fra dem pågripelse. 

De sa: "frykt ikke. Vi har blitt sendt til folket i mye." 

(Koranen: 11/69-70) 

  

Og til Allah prostrates uansett hva som er i himmelen og det som er på jorden av skapninger, og 

englene [også], og de er ikke arrogant. 

(Koranen: 16/49) 

Englene er kreasjoner av Allah som ikke er definert med fysiske eller biologiske regler som vi vet. De 

har ikke kjønn; de reprodusere ikke, spiser ikke og drikker ikke. De utføre visse oppgaver som er gitt 

av Gud. de velger å ikke være ulydig Allah. 



3.4     BUDBRINGERE AV ALLAH 

Og vi sende ikke før deg, [O Muhammad], noen av budbringerne bortsett fra at de spiste mat og gikk 

i markedene. 

Og vi har gjort noen av dere [folk] som rettssaken for andre, 

Vil du har tålmodighet? 

Og noen gang er din Herre, å se. 

(Koranen: 25/20) 

Allah har i hovedsak relaterte sine meldinger til menneskeheten gjennom mennesker han har valgt. 

Disse menneskene er kalt budbringere av Allah. 

Budbringere er av natur som andre mennesker. Men de er på et høyt nivå når det gjelder visse 

menneskelige kvalifikasjoner som moralske verdier. Den viktigste grunnen til de har mottatt det 

guddommelige budskapet er valget av Allah. Det er en referanse til dette faktum i det følgende 

verset: 

[Han er] opphøyet over [alle] grader, eieren av tronen. Han legger inspirasjon av hans kommando på 

han vil. hans tjenere å advare av dagen av møtet. 

(Koranen: 40/15) 

3.4.1 DEN BUDBRINGERE SOM ROLLEMODELLER 

Budbringere som hadde verdier som sannferdighet, vennlighet, takknemlighet, rettferdighet i stor 

grad er også rollemodeller for menneskeheten som vi ser i følgende vers: 

Det har sikkert vært for deg i det Messenger av Døyve et utmerket mønster for alle som har håp er i 

Allah og den siste dagen og [som] husker Allah ofte. 

(Koranen: 33:21) 

  

Og ja, (O Muhammad) du er av en stor moralsk karakter. 

(Koranen: 68/4) 

  

Og vi ga til Abraham, Isak og Jakob - alle [dem] vi guidet. Og Noah, vi guidet før. Og blant hans 

etterkommere, David og Salomo og jobb og Josef og Moses og Aron. Dermed vi belønner doers av 

god. 

Og Sakarja og John og Jesus og Elias og alle var av rettferdige. 

Og Ismael og Elisha og Jonas og mye- og alle [dem] vi foretrukket over verdens. 



Og [noen] blant deres fedre og deres etterkommere og sine brødre - og vi valgte dem og vi guidet 

dem til en rett bane. 

Det er veiledning av Allah som han guider hvem han wills hans tjenere. Men hvis de hadde tilknyttet 

andre Allah, så verdiløs for dem ville være hva de gjorde. 

De er de til hvem vi ga skriften og autoritet og han var profet. Men hvis troende nekte for det, har vi 

allerede overdro den til et folk som ikke er troende deri. 

De er de som Allah har veiledet, så ta et eksempel fra deres veiledning. 

Si, "Jeg ber dere om denne meldingen ingen betaling. Det er ikke men en påminnelse for verdens." 

(Koranen: 6 / 90-84) 

Det er svært viktig at Allah sendt sine meldinger gjennom budbringere hvem han har tilordnet blant 

mennesker. At han har valgt mennesker som oss, og at han viser dem som eksempler for oss er et 

viktig faktum som motiverer oss og gir oss håp om at vi kan være vellykket på måten at Allah viser oss. 

Ellers kan vi ikke være i håp om å være vellykket. 

Også takket være budbringere som var som oss og eksempel hendelser, utfordringer de opplevde og 

deres reaksjoner som mennesker kan vi forstå hvordan vi har til å oppføre seg som mennesker[67]. 

Av denne grunn Allah ga mange eksempler på disse menneskelige vesener i Koranen og andre hellige 

bøker: vi kan se i Koranen hvordan de oppførte seg som en venn, som en leder, som et 

familiemedlem, som regjeringen offiser, som dommer, som en tjener av Allah, som en person som 

har begått en feil, som en person som LED, som en ung person, som en gammel person... Den 

historiske poster spesielt om den siste profeten Muhammad (fred være med ham) Vis i stor detalj 

hvordan han oppførte seg som en forretningsmann, som en mann, som en statsmann, som en nabo, 

som lærer... Vi har også se i dem hvordan å være takknemlig, snill, hjelpsom, tålmodig, bare, ydmyk... 

Allah kunne ha relatert sine meldinger gjennom bare engler eller bøker. Men i dette tilfellet, kunne vi 

ikke finne eksempler som fedre, som venner, som ledere, familie medlemmer, som 

forretningsmenn... som er godkjent av Allah. På den annen side, i dette tilfellet vi kan si for eksempel 

"men dette er engler, og vi er ikke engler, så hvordan kan vi håpe å lykkes?" Men som Allah har valgt 

som rollemodeller personer fra oss selv, som hadde lignende styrker og svakheter, som har spist, 

giftet seg, gjorde forretninger, og ba om tilgivelse, hadde helseproblemer, døde... så vi kan håpe å 

være vellykket, fordi vi er av samme art som budbringere og Allah forteller oss at de var vellykket. 

3.4.2 NOEN BUDBRINGERE ER SPÅDD OG BEKREFTET 

Budbringere spådd visse fremtidige budbringere som vi ser i spådommer om profeten Muhammad 

(fred være med ham). Noen av disse spådommer er som følger[68]: 

I det gamle testamentet / Femte Mosebok/18/18-19 vi se følgende utsagn: «Jeg vil oppreise dem en 

profet blant sine brødre, som deg, og vil legge mine ord i hans munn. og han skal tale til dem alle at 

jeg befaler ham. Og det skal skje at hver den som ikke vil lytte til mine ord som han skal tale i mitt 

navn, vil jeg kreve det av ham.[69]” 



Profeten Muhammad (fred være med ham) ikke var jødisk, men han kom fra avkom av profeten 

Abraham gjennom hans sønn, Ismael (fred være med dem).Derfor, fremtidige messenger sies å være 

hevet fra "blant deres brødre, verken blant"deres avkom"eller blant"seg selv". Og den profeten ville 

være "likesom" Moses (fred være med ham). Profeten Muhammad (fred være med ham) var virkelig 

som Moses (fred være med ham) på mange måter som blir også en verdslig leder. 

Også Allah sette hans ord i sin "munnen" og "han talte til sitt folk" at Allah "befalt ham": profeten 

Muhammad (fred være med ham) aldri aldri lest noe, skrev noe i livet, som spådde han resitert 

Koranen, ordet Allah. Denne boken ble skrevet i hans minne[70] og det var bare den skriftlærde som 

skrev det ned. 

Igjen profeten Muhammad (fred være med ham) hadde seier over sine motstandere, som bekrefter 

også det som sagt i det ovenfor verset i Femte Mosebok som "det skal komme til å passere, at hver 

den som ikke vil lytte til mine ord som han skal tale i mitt navn, vil jeg kreve ham." 

Også, i det nye testamentet, i evangeliet etter Johannes, del 16 vers 12-13 Jesus-Kristus (fvmh) sier at 

han ikke var i stand til å forholde seg til hans folk visse sannheten som de ikke var i stand til å bære 

det. Og han gir den gode nyheten at det vil komme en annen messenger som vil føre til alle 

sannheten: "Jeg har ennå ikke mange ting å si til deg, men du ikke kan bære dem nå. Howbeit når 

han, sannhetens ånd[71], kommer, han vil lede deg til all sannhet: for han ikke skal snakke om seg 

selv; men hva som helst han skal høre, skal han tale: og han vil vise deg ting å komme. " 

Disse spådommene som var også hva som egentlig skjedde med profeten Muhammad (fred være 

med ham) som var unlettered som vi tydelig se i Koranen: 

De som følger Messenger, unlettered profeten, hvem de finner skrevet i hva de har til Toraen og 

evangeliet, som enjoins på dem hva som er riktig og forbyr dem hva som er galt og gjør lovlig for dem 

de gode tingene og forbyr for dem ondet og lindrer dem om deres byrde og sjakler som var over dem. 

Så de som har trodd på ham, æret ham, støttet ham og fulgte lyset som ble sendt ned med ham er 

det de som vil være den vellykkede. 

(Koranen: 7/157) 

  

Verken (O Muhammad) leste noen bok før det (dette Koranen), eller gjorde du skrive noen bok 

(overhodet) med høyre hånd. I så fall, faktisk, kan tilhengerne av løgn ha tvilte. 

(Koranen: 29/48) 

  

Vi vil gjøre deg resitere (Koranen), [O Muhammad], og du ikke vil glemme, 

(Koranen: 87/06) 

Det er mirakuløs at Mohammad (fred være med ham) Hvem visste verken skrive eller lese knyttet en 

bok som Koranen. Folk som har skrevet en bok eller kanskje bare en omfattende tekst kan forestille 

seg hvordan det ville ikke være mulig å komponere en bok uten å være i stand til å skrive eller lese. 



Og å skrive en bok som Koranen ville være umulig for noen som er kyndige som nevnt i utfordringen i 

det følgende verset: 

Og hvis du er i tvil om hva vi har sendt på vår tjener [Muhammad], deretter produsere et surah[72] 

lignende derav og påkalle din vitner enn Allah, dersom du skulle være sannferdige. 

(Koranen: 2/23) 

Ankomsten av Muhammad (fvmh) er også en bekreftelse av Moses og Jesus (fred være med dem) i at 

deres spådommer ikke var forgjeves. 

Så, i harmoni med spådommer om forrige budbringere, ca 1400 år siden, Allah, knyttet til 

menneskelige vesener hans muntlig melding for siste gang, gjennom hans siste Messenger for hele 

menneskeheten kalles Muhammad (fred være med ham). I det følgende verset er det en referanse til 

dette faktum: 

Mohammad er ikke far til [] en av dine menn, men [han] det Messenger av Døyve og siste av 

profetene. Og Allah har full kunnskap om alle ting. 

(Koranen: 33/40) 

Som profeten Muhammad (fred være med ham) levert endelige og fullstendige meldingen av Allah 

for menneskeheten uten noen tvetydigheter, og som denne meldingen er historisk beskyttet, er det 

ikke behov for ytterligere budbringere. Og faktisk etter ham det har ikke kommet noen messenger 

som ham eller Moses eller Jesus (fred være med dem) med klare mirakler og tegn. 

Budbringere kom med mirakler som viser at de, og meldingene de hentet er godkjent av Allah som er 

absolutt og som har makt over alle ting. Mirakler av profetene Noah, Abraham, Moses, Jesus (fred 

være med dem) er viden kjent. Budbringere har ikke myndighet til å produsere disse mirakler, men 

Allah har. 

Profeten Muhammad (fred være med ham) var også gjenstand for mange mirakler med kraften av 

Allah: blant hundrevis av historisk innspilte mirakler det viktigste er Koranen som er en bok full av 

visdom. Koranen inneholder også mange vitenskapelige fakta som ikke var kjent av mennesker i 

alderen ble det avslørt[73].Det finnes informasjon i Koranen om hendelser som skjedd mange 

århundrer før tiden av profeten Muhammad (fred være med ham), om hemmelige og private 

arrangementer i sin tid, om fremtiden var en annen gruppe av mirakler. Med ordene til profeten 

Muhammad (fred være med ham) også vi se lignende ekstraordinære informasjon. 

Mirakler knyttet til overnaturlige hendelser som deling av månen, mirakler knyttet til helbredelse 

tilfeller normalt umulig å helbrede, mirakler knyttet til økende mat og vann, er mirakler knyttet til 

beskyttelse av messenger noen andre typer mirakler som historisk ble registrert og vitne av 

hundrevis av mennesker. Noen av dem er nevnt i Koranen.  

3.4.3 NOEN ANDRE ATTRIBUTTER AV BUDBRINGERE 

Budbringere kom til menneskeheten, og de kan ikke identifiseres basert på kristendommen og 

jødedommen eller noen spesielle etnisitet. Det er forklaringer om dette i følgende vers: 



Eller sier du at Abraham og Ismael og Isak og Jakob og etterkommere var jøder eller kristne? Si, "Er 

du mer å vite eller er Allah?" Og hvem er mer urettferdig enn en som skjuler et vitnesbyrd han har fra 

Allah? Og Allah er ikke klar over hva du gjør. 

(Koranen: 2/140) 

  

Abraham var verken en jøde eller en kristen, men han var en skrånende mot sannheten, Muslim 

(sende å Døyve). Og han var ikke av polyteister. 

(Koranen: 3/67) 

Alle de som er nevnt i Koranen som budbringere er menn. Som messengership er en ekstremt farlig 

jobb, er dette naturlig. Nesten i alle tilfeller noen troende forsøkte å teste Allah eller prøvde å stoppe 

fremme hans budskap av skade hans sendebud, av fornærmende, truende, skadet, boikotter, drepe 

dem, deres venner, deres slektninger... Invitasjonen til Allah nødvendig kontinuerlig hard arbeider 

dag og natt. Alle disse kan føre til at en kvinne messenger for å gjennomgå ytterligere vanskeligheter, 

uutholdelig smerte og utilstrekkelig kommunikasjon av meldingen. På grunn av deres spesielle 

attributter og situasjoner, ser vi for eksempel at kvinner det meste ikke ønsker å arbeide i mange 

vanskelig sektorer som konstruksjon, gruvedrift... Internasjonale arbeidskraft organisasjonen angi 

reguleringer, begrensninger og anbefalinger for kvinner om nattarbeid, farlig arbeid, graviditet blader 

og personvern krav... Så det er lurt begrenset at Allah messengership av kvinner. 

Men Allah nevner i Koranen at han valgte og satt som eksempel enkelte kvinner. Mary og kona til 

Farao (fred være med dem) nevnt i Koranen er eksempler i denne forbindelse. 

3.5     BØKENE AV ALLAH 

3.5.1 DEN HELLIGE BØKER GENERELT 

Han har sendt ned over deg, [O Muhammad], boken med sannhet, bekrefter det som var før det. Og 

han åpenbarte til Toraen og evangeliet. 

(Koranen: 3/3) 

  

Vi forholde seg til deg, [O Muhammad], best av historiene i hva vi har åpenbart for deg av denne 

Koranen selv om du var, før det, blant de uvitende. 

(Koranen: 12/3) 

  

Si, "har du vurdert: Hvis det (Koranen) er fra Allah og du disbelieved i det, som ville være mer vill enn 

en som er i ekstrem uenighet?" 

(Koranen: 41/52) 

  



Og sikkert vi har gjort Koranen lett å forstå, men er det noen som vil tankene? 

(Koranen: 54/17) 

Islam krever tro på den hellige bøker av Døyve, som vi ser i de ovennevnte versene. I Koranen, de 

hellige bøkene relatert gjennom Muhammad, Jesus, Moses og David (fred være med dem) har vært 

nevnt ved navn; men vi vet gjennom uttalelser fra profeten Muhammad (fred være med ham) at det 

har vært mange annet messengers. De har også relatert meldinger av Allah. 

Bøker av Døyve er hans meldinger som er knyttet til menneskeheten gjennom hans sendebud for å gi 

menneskeheten grunnleggende kunnskap, slik at de guidet, slik at de kan reflektere på det, slik at de 

ikke følger blind trosretninger, og slik at de kan bli vellykket. Det følgende verset gjør referanse til 

dette: 

Dette [Koranen] er en velsignet bok som vi har åpenbart til deg, [O Muhammad], at de kan reflektere 

over sin vers og at de av forståelse ville bli minnet. 

(Koranen: 38/29) 

Denne kunnskapen er knyttet til Allah, mennesket, universet, sannheten, livet, hinsidige, målene, 

måten, suksess, hvor vi kommer fra, hvor vi går til, hva vi trenger å gjøre, hvor vi måtte være, 

relevante eksempler, og mange andre kritiske problemer noen som du ser i denne boken som du 

leser. Ord med sin stil eller dets innhold gir oss mål og direkte informasjon om seg selv som gjør et 

objekt, en levende skapning og en positiv eller negativ hendelse. Denne kunnskapen er nyttig for å 

lykkes i denne verden og i synet av Allah. 

I en innledende vers i Koranen Allah sier: 

Dette er boken om hvilke det er ingen tvil, en veiledning for rettferdige. 

(Quran:2 / 2). 

Noen aspekter av denne kunnskapen var ukjent av mennesker. I følgende er det en referanse til 

dette: 

Lese og deres Herre er mest gavmilde 

Som undervist av pennen 

Lærte menneskelige hva han ikke visste. 

(Koranen: 96/3-5) 

De hellige bøkene før Koranen har vært utsatt for menneskelig inngripen. I følgende vers finnes det 

referanser til dette: 

Og de vurdere ikke Allah med ekte avgrensningsbrønn da de sa, "Allah avsløre ikke til et menneske 

noe." 

Si, "hvem avsløre kristendomskunnskapen som Moses førte som lys og veiledning til folket? 



Du [jødene] gjøre det til sider, avsløre [noen av] det og skjuler mye. 

Og du ble lært som du ikke - visste verken du eller dine fedre." 

Si, "Allah [åpenbart det]." Så la dem i deres [tom] diskurs, morsomme seg. 

(Koranen: 6/91) 

  

Gjør du begjære [håp, O troende], at de ville tro for deg mens en fest av dem brukes til å høre ordene 

til Allah[74] og deretter forvrenge det etter at de hadde forstått det mens de var uten å vite? 

(Koranen: 2/75) 

  

Blant dem er det noen analfabeten som ikke kjenner deres hellige bok; de følger egne ønsker og 

gjøre ingenting, men gjetninger. 

Så ve dem som skriver skriften med sine egne hender, så si: "Dette er fra Allah," for å bytte den for 

en liten pris. Ve dem for det deres hender har skrevet og ve dem for hva de tjener. 

(Koranen: 2/78-79) 

Men som profeten Muhammad (fred være med ham) var sist av budbringerne, i det følgende verset 

Allah gir garanti å beskytte boken brakt av ham: 

Det er faktisk vi som sendte ned Koranen og faktisk, vi vil være sin verge. 

(Koranen: 15/9) 

Og historisk Koranen var beskyttet. 

3.5.2 KORANEN 

Dette er boken om hvilke det er ingen tvil, en veiledning for rettferdige. 

(Quran:2 / 2). 

Muslim har å tror på Koranen; og han har til å tro at i sine opprinnelige former, til Toraen, Gospel, og 

er også ordene til Allah. 

3.5.2.1   KORANEN ER EN KOMPLETT VEILEDNING 

En av funksjonene i Koranen er at det tydelig forklarer alt i visse grunnleggende aspekter. Dette er 

bemerket i følgende vers: 

Aldri var Koranen en fortellerstemme oppfunnet, men en bekreftelse av det som var før det og en 

detaljert forklaring av alle ting og veiledning og nåde for et folk som tror. 

(Koranen: 12/111) 



  

Og vi har sendt til deg boken som avklaring for alle ting og som veiledning og nåde og godt budskap 

for muslimer. 

(Koranen: 16/89) 

Dette detaljnivået avbryter behovet for et mellomledd mellom Allah og enkelt som vil tolke 

grunnleggende problemer[75]. Praktisering av profeten Muhammad (fred være med ham) til som 

Allah gjør det klart referanser er også nyttig når det gjelder fullstendighet av den endelige meldingen. 

Denne fullstendighet fjerner også behovet for ytterligere budbringere. 

Som de virkelige kildene av Koranen, og de opprinnelige tekstene av evangeliet og Torah er de 

samme, er det mange likheter mellom innholdet i Koranen og dagens Bibelen. De alle inviterer til 

Allah og gode gjerninger. Men som de tidligere hellige bøkene har vært gjenstand for endringer, er 

det også grunnleggende forskjeller mellom innholdet i nye og gamle testamente og sine tolkninger av 

sine tilhengere og Koranen. For eksempel i Koranen avvises treenigheten tydelig, mens for de fleste 

kristne i henhold til gjeldende evangeliet det er trinity. Jesus (fred være med ham) som er verken 

Gud eller sønn av Gud i henhold til noen av versene av Koranen som er relevant for dette problemet 

er som følger: 

Og [pass dagen] når Allah sier, 

"O Jesus, sønn av Mary, du si til folket, ' ta meg og min mor som guder foruten Allah?" " 

He(, Jesus Christ) sier, 

"Opphøyet er du! Det var ikke for meg å si at som jeg har ingen rett. Hvis jeg hadde sagt det, ville du 

ha visst det. Du vet hva som er i meg selv, og jeg vet ikke hva er i deg selv. Faktisk, det er du som er 

kjenner usynlige. 

Jeg sa ikke til dem bortsett fra hva du befalte meg (sa): "tilbe Allah, min Herre og deres Herre. Og jeg 

var et vitne over dem så lenge jeg var blant dem; men når du tok meg, du var observatøren over dem, 

og du er over alle ting, vitne." 

(Koranen: 5/116-117) 

Du kan finne noen andre forskjeller mellom innholdet i Koranen og Bibelen i spørsmål og svar-delen. 

3.5.2.2  KORANEN BLE BESKYTTET 

I Koranen informerer Allah oss at han nedstammet det og han gir garanti at han vil beskytte den. 

Koranen ble først skrevet inn i minnet av profeten Muhammad (fred være med ham) permanent som 

vi ser i følgende vers: 

Vi vil gjøre deg resitere, [O Muhammad], og du ikke vil glemme, unntatt Allah bør vil. Faktisk, han vet 

hva er deklarert og hva som er skjult. 

(Koranen: 87/6-7) 

  



Flytt ikke tungen med den, [O Muhammad], å haste med resitasjon av Koranen. 

Er faktisk sin samling (i ditt hjerte) over oss og (for å gjøre mulig) sin resitasjon. 

(Koranen: 75/16-17) 

Profeten Muhammad (fred være med ham) var resitere Koranen og skriftlærde var å skrive det, og 

mange av hans venner var memorere det.. I månedene Ramadan engelen Gabriel og profeten 

Muhammad (fred være med dem) var gjensidige resiterte og lytte til delene av Koranen avdekket 

opp til denne måneden Ramadan. I den siste måneden Ramadan før profeten Muhammad (fred være 

med ham) døde, dette skjedde to ganger. Det var omtrent ti personer som allerede hadde lært 

utenat hele Koranen når profeten Muhammad (fred være med ham) døde. Det var også mange andre 

som hadde lært utenat mange kapitler. 

Kort tid etter profeten Muhammad (fred være med ham) døde, en skriftlig kopi av hele Koranen ble 

samlet inn i ett enkelt grenser volum med bekreftelse av kvalifiserte vitner. Og flere andre volumer 

ble kopiert fra volumet. Og Koranen er beskyttet i sin opprinnelige form, og dette er et historisk 

faktum. Det er bare én versjon av Koranen overalt i verden. Den opprinnelige, og i dag også 

tilgjengelig tekst av Koranen er i arabisk, som er et levende språk i dag. Alle sine ord, setninger og 

kapitler er tilgjengelig i den opprinnelige figuren som om de har blitt avslørt i dag. 

3.5.2.3  STILEN AV KORANEN 

I stil med Koranen er høyttaler som den første personen Allah[76]. Så denne stilen ikke er slik at å 

gjenspeile forståelse eller tolkning av noen menneske.Profeten (fvmh) sier nøyaktig hva han fikk uten 

å legge til eller redusere noe. Et vers starter for eksempel som "Si jeg er bare et menneske som 

deg"[77]… Så profeten relaterer dette og forfattere skrive det ned. Profeten (fvmh) ikke si "Jeg er 

bare et menneske som deg", sier han nøyaktig hva han var avslørt. Så stil med Koranen er slik at det 

finnes ingen menneskelig innblanding i det, ikke engang en intervensjon av messenger. Og alle 

Koranen kom bare gjennom munnen av profeten Muhammad (fred være med ham) som menneske. 

Denne prosessen ble akkurat som Jesus Kristus (fred være med ham) forutsagt i evangeliet etter 

Johannes 16/13: "Howbeit når han, sannhetens ånd[78], kommer, han vil lede deg til all sannhet: for 

han ikke skal snakke om seg selv; men hva som helst han skal høre, skal han tale: og han vil vise deg 

ting å komme. " Profeten Muhammad (fred være med ham), med Koranen, med ånden av sannheten 

som er i sitt hjerte, og i hans minne, guider inn "alle" sannheten. Og han "snakker ikke" av seg selv, 

men han snakker overhodet han "hører". Han mottar åpenbaring fra Allah, den samme kilden som 

kilde til Jesus Kristus (fred være med ham) som nevnt i det følgende verset: 

Og dermed vi har avslørt for deg en ånd av vår kommando. 

Du ikke vet hva er boken eller [det er] troen, men vi har gjort det et lys som vi veilede hvem vi vil av 

våre tjenere. Og faktisk, [O Muhammad], du guide til en rett bane. 

(Koranen: 42/52) 

3.5.2.4  KORANEN ER INIMITABLE 



Som vi ser i følgende vers, inviterer Allah de som er i tvil om Koranen å komponere en bok som er like 

sterk som Koranen, og for å bevise det av tilstrekkelig vitner: 

Og hvis du er i tvil om hva vi har sendt på vår tjener [Muhammad], deretter produsere et kapittel 

lignende derav og påkalle din vitner enn Allah, dersom du skulle være sannferdige. 

(Koranen: 2/23) 

  

Eller gjør de sier, "Han oppfant det"? Si, "så ta ti kapitler som det som har blitt oppfunnet og påkalle 

[hjelp] Hvem kan du foruten Allah, dersom du skulle være sannferdige." 

Og hvis de ikke svare deg så vet at Koranen ble åpenbart med kunnskap om Allah, og at det er ingen 

guddom bortsett fra ham. Så, ville du [ikke] være muslimer. 

(Koranen: 11/13-14) 

I siste det har vært noen forsøk på å produsere kapittel lik kapitlene i Koranen, men de mislyktes. 

En ny invitasjon er i det følgende verset. En disbeliever bør svare på følgende spørsmål ved å foreslå 

en bok foruten Koranen som ville være mer verdig å tror i og følge: 

I hvilket budskap etter dette vil de så tror? 

(Koranen: 7/185) 

I Koranen finnes det mange vitenskapelige fakta som ikke var kjent, eller som var mot de 

vitenskapelige tro inntil nylig. Men århundrer senere det har blitt oppdaget at hva som ble sagt i 

Koranen var korrekt. Man kan lett finne mange slike eksempler ved å søke nøkkelord som "mirakler i 

Koranen" på Internett. 

Og nedenfor er bare noen eksempler på fakta som eksisterte i Koranen[79] for århundrer, men som 

har vært vitenskapelig oppdaget nylig: 

Utvidelsen av universet: 

Og himmelen vi bygget med styrke, og vi er faktisk [its] ekspander. 

(Koranen: 51/47) 

Big bang: 

Har de vantro ikke vurdert at himlene og jorden var en sammenføyde enhet, og vi skilte dem og laget 

av vann hver levende ting? Deretter vil de ikke tro? 

(Koranen: 21/30) 

Barrierene mellom havet: 

Han har utgitt to hav, møte [side ved side]; 



Er en barriere mellom dem [så] ingen av dem noen. 

Så som favoriserer Herrens ville du nekte? 

Fra begge av dem dukke opp pearl og koraller[80]. 

(55/19-22) 

Dette er bare noen av eksemplene som viser oss at det ettall hvem sendt Koranen har full kunnskap. 

3.6     SKJEBNEN 

Og noen gang er kommandoen av Allah en skjebne[81] bestemt. 

(Koranen: 33/38) 

  

Han som har tilhører herredømmet over himmelen og jorden og som ikke har tatt en sønn og har 

ikke hatt en partner i herredømme og opprettet hver ting og fastslått den med [presis] 

besluttsomhet. 

(Koranen: 25/2) 

  

Og ikke fraværende fra din Herre er noen [del] av et atom vekt i jorden eller i himmelen eller [alt] 

mindre enn eller større, men at det er i en klar register. 

(Koranen: 10/61) 

  

De sier, "Hvis det var noe vi kunne ha gjort i saken, noen av oss ikke ville ha blitt drept her." Si, "selv 

om du hadde vært i ditt hus, bestemte de for å bli drept ville ha kommet til deres død senger." 

(Koranen: 3/154) 

  

Si, "Aldri vil vi bli slått med unntak av Allah har bestemt for oss." 

(Koranen: 9/51) 

3.6.1 BESKRIVELSE 

Skjebnen er laget av Allah, og det er en omfattende og tydelig oversikt over etableringen og 

hendelser som er opprettet av Allah. The destiny har mange ulike aspekter. 

På en måte er det en journal som inkluderer også både verdslige og religiøse årsak og virkning 

relasjoner og definisjoner. Fysiske, biologiske definisjoner av objekter, fysiske lover og relevante 

relasjoner eller forholdet mellom dårlig gjerning og relevante straffene kan bli sitert som eksempler i 

denne forbindelse. Dette er delvis forklart i følgende vers: 



Opphøye navnet på din Herre, den høyeste, 

Hvem skapt og proporsjonert 

Og som bestemt og guidet [da]. 

(Koranen: 87/1-3) 

  

[Farao] sa, så hvem er Herren, dere to, O Moses? 

Han sa: vår Herre er han som ga alt dens natur så ledet den. 

(Koranen: 20/49-50) 

  

Og folkets er han som tvister om Allah uten kunnskap og følger hver opprørsk djevelen. 

For ham som det er nedtegnet at den som tar ham for venn, han sannelig vil villede ham og vil lede 

ham til straffen av flammen. 

(Koranen: 22/3-4) 

Som forstått fra følgende vers, angående handlinger av Allah skjebnen er som en plan: 

Og for hver nasjon er et begrep som [angitte]. 

Så når tiden er inne, ikke vil de være bak en time, vil heller ikke de kommer før [det]. 

(Koranen: 7/34) 

  

Så han[82] påkalt hans Herre, 

"Ja, jeg er overvunnet, så hjelpe." 

Da vi åpnet porten til himmelen[83] med regn øser ned, 

Og forårsaket jorden til å briste med fjærer, 

Og vannet møtte for en sak som er allerede forutbestemt. 

(Koranen: 54/10-12) 

  

Allah har skrevet ned: Jeg vil absolutt seire, jeg og mine budbringere. 

(Koranen: 58/21) 



Videre har skjebnen i fremtiden av et budsjett for fordelingen av ressurser som nevnt i det følgende 

verset: 

Og det er ingen skapning på jorden, men ved Allah er dens avsetning, og han vet sin plass av bolig og 

sted for lagring. 

Alt er i et klart register. 

(Koranen: 11/6) 

På den annen side er skjebnen som en historisk rekord[84] fra perspektivet til Allah som kjenner og 

vitner fremtiden uten begrensninger av tid. Så selv om vi har fri vilje til en viss grad, er alt noen gang 

kjent av Allah. I følgende vers finnes det en referanse til slik kunnskap av Døyve: 

Ingen sjelen vet du hva det skal tjene i morgen, og ingen sjelen vet i hvilke land det skal dø. Sikkert er 

Allah alle-megetsigende, alle-Aware. 

(Koranen: 31/34) 

  

Han vet hva som er foran dem, og hva er etter dem, og de omfatter ikke en ting av hans kunnskap 

bortsett fra hva han wills. 

(Koranen: 2/255) 

  

Faktisk er Døyve noen gang, over alle ting, et vitne. 

(Koranen: 4/33) 

  

Allah omfatter alle ting. 

(Koranen: 4/126) 

  

Allah tilhører kommandoen før og etter. 

(Koranen: 30/4) 

Skjebnen har også egenskapen av Allahs fremre og bakre tillatelse for alle testamenter og handlinger 

av hans kreasjoner. Ingenting kan skje i strid med hans vil som vist i det følgende verset: 

Og det er ikke for en sjel å tro unntatt med tillatelse av Allah. 

(Koranen: 10/100) 

3.6.2 KONSEKVENSENE AV SKJEBNE FOR MENNESKER 



I noen handling av Døyve, hvem vet alt, inkludert fremtiden vi kan anta at det er alle positive 

aspekter av en perfekt plan i alle fall, selv om det er ingen innspilte plan. Slik at vi kan forvente alt 

gjør han for å være konsekvent og balansert som noe perfekt planlagt. Allah trenger ikke skjebne for 

å skape eller opprettholde en noe.Men fra et menneskelig perspektiv har det visse implikasjoner som 

nevnt i følgende vers: 

Ingen katastrofen streik på jorden, eller blant dere, bortsett fra at det er i et register før vi bringe det 

til å være. Faktisk som, for Allah, er lett. 

For at du ikke fortvile hva har slått igjennom deg og juble ikke [i stolthet] over hva han har gitt deg. 

Og Allah liker ikke alle selv-deluded og brautende. 

(Koranen: 57/22-23) 

Journalen har store konsekvenser for oss: 

I samsvar med skjebne, som vi er i et well-determined rammeverk, kan vi også gjøre planer, og vi kan 

finne mål. Takket være dette er vi i stand til å tenke og har vår egen vilje. Ellers kan vi ikke har noen 

kontinuitet som vi trenger å tenke og koble begivenhet (a) til begivenhet (b) eller midler til mål. 

Også uten et rammeverk, vi ville føle seg svært usikkert. For eksempel, bor vi på en planet som 

beveger seg med en hastighet av tusenvis av kilometer per time.Det finnes millioner av variabler, 

mange av som hvis avvek litt ville føre oss forsvinner umiddelbart. Men er alt under kontroll, slik at vi 

har en sterk følelse av sikkerhet.Vi forventer å leve den neste timen, neste dag, neste år, og vi kan 

lage planer, kan vi gjøre valg. På den annen siden, selv om visse katastrofer[85] skje, ville vi vite at de 

er en del av en plan for den Gud som er klok; at de ikke er tilfeldig; at de allerede er kjent i det minste 

av allmektig og All-kjenner; og at de vil tjene visse høyere mål. 

På den annen side, takket være Destiny vet vi at alt er under kontroll av vår elskede én Gud, så vi ikke 

er håpløs. Og takket være dette vet vi at noe som vi savner kan gå til en av sine tjenere. Vi kan 

forholde seg alt i registret, og registret til sine Maker, og denne Maker for oss selv. 

Vi vil vurdere et spørsmål om skjebne, fri vilje, ansvar, belønning og straff i delen 8.3. 

4          MÅL SOM ER GITT AV ISLAM TIL ET MENNESKE 

Som hjem heretter We tilordne til dem som ikke ønsker exaltedness på jorden eller korrupsjon. 

Og (best) resultatet tilhører rettferdige. 

(Koranen: 28/83) 

Islam er en religion som resultat basert. I hele Koranen det er mange referanser til resultatene, Allah 

inviterer oss til å konsentrere seg om resultatet; og han advarer oss mot å bli forført av midlertidige 

som i det følgende verset: 

Eksempel paradis, som rettferdige har blitt lovet, er at under den elvene strømmer. Frukten er varig, 

og skyggen. 

Som er et resultat av rettferdige, og resultatet av troende er brannen. 



(Koranen: 13/35) 

Ifølge Islam er det mest grunnleggende valget som et menneske har å gjøre å velge Islam eller ikke. 

Deretter umiddelbart et stort spørsmål melder seg: Hva betyr Islam gi et menneske? Eller med andre 

ord, hvorfor skal man velge Islam? Hva er målet med Islam om et menneske? 

Så, i denne delen, vi vil avklare hovedmålene og fordeler som Islam gir til et menneske. Vi vil også gi 

detaljer om den største suksessen i livet vårt ifølge Islam. 

Et menneske er ikke opprettet uselessly, og han er opprettet slik at han/hun når visse mål. Dette er 

en viktig melding av Allah for oss som vi tydelig se i det følgende verset: 

Deretter har du tror at vi opprettet du uselessly og til oss du ikke ville bli refundert? 

(Koranen: 23/115) 

I det følgende verset ser vi de mål og essensielle elementene i den største suksessen: 

Allah vil si: 

Dette er dagen når den sannferdig vil dra nytte av deres sannferdighet. 

For dem er hager [i paradis] under hvilke elvene strømmer, 

Hvor de vil følge evig, 

Allah være fornøyd med dem, og de med ham. 

Det er den store suksessen. 

(Koranen: 5/119) 

Disse målene er å få gleden av Allah; å være fornøyd og fornøyd med favoriserer han lovet, og 

forberedte hans rettferdige tjenere, til å angi paradis; og å være i harmoni med sannheten. 

4.1     Å FÅ GLEDEN AV ALLAH 

Det endelige målet med livet for en Muslim er å få gleden av Allah. Hvis oppnådd, dette målet vil gi 

også følgende mål: Å være fornøyd med ham, til å angi paradis og å nå full tilfredsstillelse i denne 

verden og i hinsidige. 

4.1.1 VEIEN TIL GLEDEN AV ALLAH 

Delmål og måten som fører til denne hovedmål er som følger: 

4.1.1.1  SAMSVAR MED DE GUDDOMMELIGE VERDIENE 

Allah har bestemte verdier. Han elsker bestemte verdier. Så har en person som elsker Allah, og 

ønsker å påberope seg sin kjærlighet, også å bære disse verdiene og forbedre seg i harmoni med dem. 

I følgende vers ser vi fra hans egne ord noen av kvalifikasjonene som han elsker: 

Allah elsker god-doers. 



(Koranen: 2/195) 

  

Sikkert Allah elsker de som slår mye (til ham), og han elsker dem som renser seg. 

(Koranen: 2/222) 

  

Gud elsker rettferdige. 

(Koranen: 3/76) 

  

Allah elsker pasienten[86]. 

(Koranen: 3/146) 

  

Sikkert elsker Allah dem som stoler [på ham]. 

(Koranen: 3/159) 

  

Faktisk, Gud elsker de rettferdige. 

(Koranen: 5/42) 

Det er også kvalifikasjoner som ikke elsker Allah, så vi har å kvitte seg med slike kvalifikasjoner eller 

til å kontrollere dem. I følgende vers ser vi noen av kvalifikasjoner Allah ikke elsker: 

Sikkert elsker Allah ikke til overgripere. 

(Koranen: 2/190) 

  

Faktisk, Allah ikke elsker alle forrædersk og utakknemlig. 

(Koranen: 22/38) 

  

Allah elsker ikke de kobber og jern. 

(Koranen: 28/77) 

  

Faktisk, han ikke elsker den arrogante. 



(Koranen: 16/23) 

  

Allah elsker ikke ugjerningsmennene. 

(Koranen: 3 57) 

Detaljer om andre guddommelige verdier som Allah elsker og kvalifikasjoner som ikke elsker kan 

læres fra Koranen. 

Så, for det første og mest generelt mennesker inkludert ikke-muslimer har å bry seg om den 

universelle Guddommelige verdier at Allah elsker og må bruke innsats for å forbedre seg selv om 

dem slik at de kan være en kandidat til å bli guidet av Allah. En vil evildoer, urettferdig, arrogant 

personen er berettiget ikke til veiledning av Allah, og er ikke akseptert av Allah. Så må for å lykkes, og 

for å være en ekte troende, en overvinne slike negative kvalifikasjoner. Følgende vers er noen 

eksempler i denne sammenheng: 

Allah guide ikke aright det urettferdige folket. 

(Koranen: 2/258) 

  

Jeg vil slå fra min skiltene dem som er arrogant på jorden uten rett. 

(Koranen: 7/146) 

  

Faktisk, Allah guide ikke en som er en lovbryter og løgner. 

(Koranen: 40/28) 

De negative kvalifikasjonene vil også danne store psykologiske barrierer som hindrer at troen på en 

allmektig, en All-kjenner Gud. For eksempel, forestille seg en person som bevisst eller ubevisst mener 

at han er den viktigste og den største som et individ, eller som en borger av et bestemt land, eller 

som et medlem av en bestemt nasjon, eller som et menneske. En slik person vil ha et psykologisk 

problem i å tro på en Gud som er mer kjenner enn ham selv. Dessverre, de nåværende 

utdanningssystemer, livsstil, spill og andre elementer i miljøet hovedsakelig fremme slike en arrogant 

tankesett. Også fremme mange religioner et lignende tankesett av deifying mennesker, eller 

vedtekter og guder som er gjort av mennesker eller fysiske lover oppdaget av mennesker... 

4.1.1.2  OBJEKTIVE MÅL BØR VÆRE OPPFYLT FOR Å FÅ GLEDEN AV ALLAH 

Til ham stiger god tale, 

Og rettferdige arbeid hever det. 

(Koranen: 35/10) 



For å lykkes bør en forbedre seg selv om verdiene som er elsket av Allah og oppriktig overholde disse 

verdiene gjennom utfører kravene i tro og handling i sidene. 

Disse kravene er svært viktig fordi de er objektive mål. Allah måler våre nivåer av samsvar med hans 

verdier ikke bare basert på våre ord, men også basert på vår tro og våre handlinger. Våre ord kan 

være subjektiv og misvisende. Som vi leser i følgende utsagn, bruker Allah objektive kriterier for å 

vurdere oss: 

Det vil ikke være i samsvar med dine ønsker [Muslims], heller ikke de av folket av 

kristendomskunnskapen [jøder og kristne]; 

Enhver som arbeider onde, vil har vederlag derav, og han vil ikke finne noen protector eller helper 

foruten Allah. 

(Koranen: 4/123) 

  

Og av folket er noen som sier, 

"Vi tror på Allah og den siste dagen" 

Men de er ikke troende. 

(Koranen: 2/8) 

Det er derfor ikke mulig å få gleden av Allah, hvis en person er i full feil i sin tro og/eller hans 

handlinger. En person som er rettferdige, ydmyke, rettferdig, takknemlig og overbevisende kan være 

i harmoni med sannheten i både tro og handling i kategorier med noen innsats. 

Så en person som er urettferdig, arrogant, utakknemlig vil kun være vellykket og utføre både tro og 

handling krav hvis han seirer dette uønsket kvalifikasjoner som er i ham[87]. Det følgende verset er 

et eksempel i denne forbindelse: 

Jeg vil slå fra min skiltene dem som er arrogant på jorden uten rett. 

(Koranen: 7/146) 

Så, på den ene siden takket være våre holdninger og handlinger som i samsvar med sannheten, vi kan 

forbedre oss selv parallelt med de guddommelige verdiene, og vi kan være berettiget til den 

Guddommelige Kjærligheten og paradis. Og på den annen side observere våre holdninger og 

handlinger, kan vi måle hvor vi er i universet av disse verdiene. 

En person som er i samsvar med den guddommelige verdier vil først og fremst utføre sine plikter mot 

hans skaper. Så, han vil gjenkjenne ham. Han vil tro på hans meldinger, hans Messengers og hans 

løfter; og han vil tilbe ham. En slik person vil også utføre sine plikter overfor andre, nemlig den 

menneskelige vesener, skapninger, miljøet... 

Og han vil være avansert i grader i henhold til hans relevant kunnskap, tro og gjerninger som sa i 

følgende vers: 



Se hvordan vi har favorisert [i bestemmelsen] noen av dem over andre. Men hinsidige er større i 

grader og større i skillet. 

(Koranen: 17/21) 

  

Og for alle det er grader for hva de har gjort, og så at han kan fullt ut kompensere dem for deres 

gjerninger, og de vil ikke bli gjort urett. 

(Koranen: 46/19) 

  

Men den som kommer til ham som en troende har gjort rettferdige gjerninger for de vil være de 

høyeste gradene. 

(Koranen: 20/75) 

  

Allah vil øke de som har trodd blant dere, og de som ble gitt kunnskap, av grader. Og Allah er bevisst 

på hva du gjøre. 

(Koranen: 58/11) 

Hvis vi virkelig har de nødvendige verdiene og kvalifikasjoner, deretter elsker Allah oss. Så vi vil ha vår 

del av følgende utsagn av Døyve, og har nådd den største suksessen: 

(Til rettferdige sjelen blir det sagt :) 

"O helt fornøyd sjel! 

Gå tilbake til din Herre, Vend og tiltalende [til ham], 

Og skriv inn blant mine tjenere, [rettferdige] 

Og angi My paradis." 

(Koranen: 89/27-30) 

  

Hva en god tjener! 

(Koranen: 38/44) 

  

Sannelig, blant hager og elver skal rettferdige bo. 

I setet av sannhet, 



I nærvær av potente kongen. 

(Koranen: 54/54-55) 

4.2      FOR Å NÅ ALLAHÂ € ™ S PERMANENT FAVORISERER LAGET FOR HANS RETTFERDIGE TJENERE 

Hvis han vil være fornøyd med oss, vil han gjøre oss også fullt fornøyd med favoriserer han lovet, og 

forberedte hans rettferdige tjenere. En av hans egenskaper er Appreciative. 

Muslimer tror som sa i følgende setning i Koranen som Allah er: 

Hva en god Patron! 

(Koranen: 8/40) 

Og at hans barmhjertighet er enorm[88]: 

Min nåde omfatter alle ting. 

(Koranen: 7/156) 

I livet også, er den Guddommelige Kjærligheten, troen på Allah, verdier og handlinger som kreves av 

Allah den eneste ting som kan tilfredsstille oss. 

Og paradise er et sted hvor vi kan være fullstendig og permanent fornøyd. 

4.3     Å VÆRE I HARMONI MED SANNHETEN 

Allah vil si: 

Dette er dagen når den sannferdig vil dra nytte av deres sannferdighet. 

For dem er hager [i paradis] under hvilke elvene strømmer, 

Hvor de vil følge evig, 

Allah være fornøyd med dem, og de med ham. 

Det er den store suksessen. 

(Koranen: 5/119) 

Som vi ser i vekt laget til sannheten i vers ovenfor, er et viktig element i den store suksessen å være 

sannferdig, å være i harmoni med sannheten. Hvis vi er i harmoni med sannheten i hva vi tror på, hva 

vi sier, og hva vi gjør, så dette er et stort skritt mot den største suksessen. 

Å være sannferdige krever å være i harmoni med de viktigste sannheten. 

Som vi ser i det følgende verset, er en av navnene på Allah sannheten: 

Allah er sannheten. 

(Koranen: 22/6) 



4.3.1 FOR Å VÆRE I HARMONI MED SANNHETEN I HVA TROR VI PÅ 

Sannheten er ikke en konsekvens av vår personlige tro, og det er uavhengig fra våre personlig tro. 

Hele sannheten er en selv om det er mange forskjellige tro-profiler. Derfor kan ikke alle annen tro-

profilene være i harmoni med sannheten samtidig. For eksempel, hvis en Muslim er i harmoni med 

sannheten, er så en polytheist ikke; og hvis polytheist er i harmoni med sannheten så en Muslim er 

ikke. Logisk kan ikke begge være sant helt[89]. 

Ifølge Islam er veldig nyttig og nødvendig at vår tro er i harmoni med sannheten, og det er svært 

farlig å være i strid med sannheten. Og i følgende vers Allah forteller oss om kilden og viktigste 

kanaler for sannheten: 

Faktisk, vi har sendt deg, [O Muhammad], med sannheten[90] som en bringer av godt budskap og en 

warner, og du vil ikke bli spurt om følgesvennene til Hellfire. 

(Koranen: 2/119) 

  

Sannheten er fra din Herre, 

Så aldri være blant tvilerne. 

(Koranen: 2/147) 

4.3.2 Å VÆRE I HARMONI MED SANNHETEN I HVA VI SIER OG HVA VI GJØR 

Hva vi si har å være i harmoni med sannheten som nevnt i det følgende verset: 

Så hvem er mer urettferdig enn en som løgner om Allah og benekter sannheten når det har kommet 

til ham? Er det ikke i helvete en bolig for troende? 

(Koranen: 39/32) 

Når vi tror på og si noe, så vi måtte handle deretter. Ellers må vi tenke på årsaken til avviket mellom 

hva vi gjør og hva vi sier. Kanskje vi bryr meg ikke i det hele tatt om sannheten, kanskje vi er ikke 

oppriktige i hva vi sier, eller kanskje vi er løgner; som er store problemer. Det er en referanse til dette 

i det følgende verset: 

O dere som har trodd, hvorfor sier du hva du gjør ikke? 

(Koranen: 61/2) 

Når vi tror på og følger sannheten, må så hvordan vi være i harmoni med hva vi tror på og hva vi sier 

som nevnt i det følgende verset: 

Rettferdighet er ikke at du slår dine ansikter mot øst eller vest, men rettferdighet er [i] en som tror 

på Allah, den siste dagen, engler, boken og profetene og gir rikdom, til tross for kjærlighet til det, til 

slektninger, foreldreløse, de trengende, reisende, de som om [hjelp], og for frigjøring av slaver; [og 

som] etablerer bønn og gir obligatorisk kjærlighet. [de som] oppfylle sitt løfte når de lover; og [de 

som] er tålmodig i fattigdom og motgang og i løpet av slaget. 



De er de som er sannferdig; 

Og det er de som er rettferdige. 

(Koranen: 2/177) 

Dette er den eneste måten å stor suksess. 

Så i neste del finner du viktig informasjon om handlingen vesentlige av Islam. 

5          VESENTLIGE AV HANDLING OG FEM SØYLER 

  

5.1     VESENTLIGE AV HANDLINGEN 

De tror på Allah og den siste dagen, og de pålegge hva som er riktig og forby hva som er galt og 

skynder å gode gjerninger. 

Og de er blant rettferdige. 

(Koranen: 3/114) 

Islam består ikke bare av tro. Islam også krever handling[91]. Den påkrevde virkemåten er å gjøre 

"gode gjerninger"[92]. I Koranen, er tro generelt nevnt sammen med gode gjerninger. 

Gode gjerninger er gjerninger som er i overensstemmelse med sannheten. For eksempel ble det 

bemerket tidligere at en av attributtene til Allah er at han er "En", og en av hans egenskaper er at 

han er "Nær". Så er han Gud av alt. Og han er nærmere oss selv enn våre foreldre, selv enn våre 

andre beste venner. Så hvis vi alle har den samme Gud, og hvis han er nærmere oss selv enn våre 

foreldre alle, deretter denne sannheten gjør oss som brødre og søstre. Så, hvis vi er som brødre og 

søstre, i form av handling, for eksempel vi har å hjelpe andre når det trengs. Vi må unngå å skade 

andre. Følgelig, hvis jeg mate en sulten foreldreløs, dette er en god gjerning, fordi jeg og at personen 

er tjenere samme skaperen, som er nærmere til hver av oss selv enn våre foreldre. Men innen den 

samme logikken, hvis vi skade noen uten en rettferdig grunn, så dette er en dårlig gjerning. Dette er 

bare eksempler som viser hvordan vi kan finne ut en god gjerning eller en dårlig gjerning. 

Selv om god handling kan grovt avgjøres på en slik måte, stater Allah i Koranen, mange gode 

handlinger i ulike detaljnivåer. For eksempel i en vers, Allah sier: 

Og når du blir møtt med en hilsen, hilser med en bedre hilsen enn det, eller returnere det; sikkert tar 

Allah hensyn til alle ting. 

(Koranen: 4/86) 

Eller som vi ser i følgende, å være snill mot hverandre, og til å avstå fra vold er svært viktig: 

Lik er ikke god gjerning og dårlige. Frastøte [onde] ved at [gjerning] som er bedre; og derpå han som 

mellom deg og ham er fiendskap blir som om han var en varm venn. 

(Koranen: 41/34) 



  

Og skynder å tilgivelse fra din Herre og et paradis som er like bred som himlene og jorden, forberedt 

for de rettferdige som tilbringer [i årsaken til Allah] under letthet og motgang og som holde sinne og 

er tilgivende mot menneskeheten; og Allah elsker doers av god. 

(Koranen: 3/133-134) 

Gode gjerninger, inkludert de fem søylene[93] er nyttige i mange måter: 

De representerer vår lydighet til Allah og våre servantship til ham. 

De produserer objektive data om hvorvidt en person virkelig overholder guddommelige verdiene 

eller ikke; om hvorvidt en person er veldig bra eller ikke[94]. 

De hjelper oss med å forbedre parallelt med de guddommelige verdiene: For eksempel en person 

som kontinuerlig Takk Allah, vil forbedre i takknemlighet, eller en person som gir veldedighet vil 

forbedre i sjenerøsitet. 

De hjelper oss å overvinne våre svakheter som kan finnes på ulike måter: en person som kan gi 

tusenvis av dollar i form av Allah, kan være i stand til å gi opp å spise for en bestemt periode, eller 

omvendt. En person kan være i stand til å gi opp å spise for Allah, men kan ha problemer av 

arroganse i å sette pannen på bakken for å tilbe Allah... Når disse personene utfører kravene i Islam, 

har de oppnådd viktige skritt for å overvinne sine svakheter. 

Gode gjerninger hjelpe oss med å forbedre i vår kjærlighet til Allah også, som gjennom gode 

gjerninger vil vi gjennomgå noen problemer for ham, og vi vil føle som denne Kjærligheten setter oss 

inn i handlingen. 

De vil være nyttig også i psykologiske, sosiale, økonomiske, miljømessige og andre dimensjoner. Vi vil 

gi relevante eksempler i følgende deler. 

Våre samsvar med disse kravene vil også hjelpe oss med å lykkes i forhold til den nåværende liv[95]: 

For eksempel vil en forretningsmann som bryr seg om rettferdighet, vanligvis være mer vellykket i sin 

virksomhet; og i alt dette problemet vil være bra for mange mennesker. Som vi ser i det følgende 

verset, hensikt Allah som er kloke letthet for oss: 

Allah har til hensikt for du enkel og akter ikke for du motgang. 

(Koranen: 2/185) 

Suksess i forhold til dette livet kan bidra til vellykkede resultatene av kravene for å få gleden av Allah: 

For eksempel sterke Muslim i verdslige termer kan gi flere veldedighetsorganisasjoner[96]. 

Største bruk av gode gjerninger vil imidlertid være deres bidrag til få gleden av Allah; og for å nå sin 

favoriserer han forberedt for sin rettferdige tjenere. 

5.2     DE FEM SØYLENE I ISLAM 

De samlete kravene i Islam er svært omfattende og utgjør masse universelt godkjent og nødvendige 

atferd. Vi kan nevne eksempel atferd i denne sammenheng som å være snill mot foreldrene, 



naboene, miljø; å jobbe hardt; å leve i henhold til tidligere nevnt verdier som ydmykhet, 

sannferdighet, godhet, rettferdighet. å unngå å bli sjalu; å unngå å sløse, for å være ren, å invitere til 

sannheten og gode gjerninger. Muslim har å overholde alle disse med tanke på å få gleden av Allah. 

Det er svært vanskelig for en Muslim å være vellykket hvis han ikke overholder disse kravene. 

Som vi ser i det følgende verset, det som er nyttig for menneskeheten er svært viktig i denne 

forbindelse: 

Han sender ned fra himmelen, regn og daler flyt i henhold til deres kapasitet, 

Og torrent bærer en stigende skum. 

Og fra det [jernmalm] som de varme i ilden, ønsker utsmykninger og kasseroller, er et skum som det. 

Dermed Allah presenterer [eksempel på] sannhet og løgn. 

Som for skummet forsvinner det, [som] støpt av; 

Men for at som fordeler folket, 

Det gjenstår på jorden. 

Dermed gjør Allah presentere eksempler. 

(Koranen: 13/17) 

Blant disse kravene er også de som er spesifikke for Islam og som har stor del og innflytelse i livet til 

en praktiserende Muslim. Krav som er spesifikke for Islam bidrar til en stor grad til gjennomføringen 

av de ovenfor nevnte grunnleggende kravene til Islam. På den annen side er de en veldig spesiell del 

av lydighet mot Allah, og tjene ham. 

De viktigste kravene som er spesifikke for Islam er understreket i Koranen, og de er offentlig kjent 

som de fem søylene i Islam. De består av vitnesbyrdet-erklæring om bærer vitner enhet av Allah og 

messengership av Muhammed (fred være med ham)-, den daglige bønnen, vanlig veldedighet, 

fasting og vandringen. Dette er understreket av Allah sammen med de andre kravene. Det følgende 

verset er et eksempel i denne forbindelse: 

Faktisk, muslimske menn og muslimske kvinner, 

Å tro at menn og tro kvinner, 

Lydig menn og lydig kvinner, 

Sannferdig menn og sannferdig kvinner, 

Pasienten menn og pasienten kvinner, 

Ydmyke menn og ydmyke kvinner, 

Veldedige menn og veldedige kvinner, 

Faste menn og faste kvinner, 



Mennene som vokte sine private deler og kvinnene som gjør det, 

Og menn som husker Allah ofte og kvinnene som gjør det 

For dem Allah har utarbeidet tilgivelse og en stor belønning. 

(Koranen: 33/35) 

Så i de følgende delene vil vi gi noen detaljer om disse pilarer funksjoner, betingelser, metoder, 

fordeler og deres forbindelser med de andre kravene: 

5.2.1 OPPGI UTTALELSE AV BÆRENDE VITNE TIL ENHET AV ALLAH 

Til ham stiger god tale, 

Og rettferdige arbeid hever det. 

(Koranen: 35/10) 

Den første søylen i Islam er vitnesbyrd[97] Unity av Døyve, og til servantship og messengership av 

profeten Muhammad (fred være med ham). Dette er en uttalelse som inneholder en kritisk del av 

sannheten, og har potensial til å forene menneskeheten rundt en sannhet. Det er som dette: "Jeg 

vitner om at det er ingen Gud unntatt Allah og jeg vitner om at Mohammad er Guds tjener og 

budbringer." 

Setningen "Det er ingen Gud unntatt Allah" (LA ILAHA ILLALLAH i den opprinnelige arabisk teksten) er 

som et sammendrag av alle de hellige bøkene. Dette er også den første betingelsen for å få gleden av 

Allah, og å skrive paradise. En person ville naturligvis forvente verken å få gleden av noen i hvem han 

ikke tror, eller å angi paradis som er skapt av Skaperen i hvem han ikke tror. 

Det er også en tilstand av blir lagret fra helvete for de som har mottatt meldingen av Døyve: 

Og de som tviler og nekte våre skilt de vil være følgesvenner ildsjøen. de vil følge deri evig. 

(Koranen: 2/39) 

Ytterligere forklaringer om setningen "Det er ingen Gud enn Allah" finnes i deler 3.1.1. 

Den andre delen av vitnesbyrdet gjør referanse til den siste messenger av Døyve som knyttet den 

endelige meldingen av Allah der alt er gjort klart. Dette aspektet av troen er nødvendig for noen som 

har kjent om profeten Muhammad (fred være med ham). Profeten Muhammad (fvmh) er et 

menneske og en tjener av Allah. Han er ikke Gud, heller ikke en del av Gud. Allah har utvalgt ham til å 

relatere hans budskap til oss. Og han har vist ham som et godt eksempel for oss. 

Hvis en person mener i vitnesbyrdet så den personen regnes som en Muslim. Dette er mellom Allah 

og den aktuelle personen. I Islam er det ingen dåp. Det er ingen andre enn Allah som kan godta ens 

underkastelse til Allah. Når en erklærer dette vitnesbyrdet åpent vil deretter naturlig han også bli 

vurdert som en Muslim av muslimske samfunnet. 



Vitnesbyrd er som signaturen til en kontrakt mellom Allah, og at personen som mottar Islam. Med 

denne kontrakten velger personen å være berettiget til paradis og få gleden av hans/hennes Herre 

mot i samsvar med det guddommelige regler og verdier. 

Det er også anerkjennelse av hans Herrens tjener. Anerkjennelse av Allah gjør en stor forskjell i 

tenkning og i praksis. Ved å anerkjenne hans Herre, gjenkjenner tjener seg også. Uten slike 

anerkjennelse og link til evige er en person som ingenting i denne enorme universet og tidsramme. 

For eksempel vil sannsynligvis ingen huske ham noen århundrer etter at han døde, og selv om han 

huskes, denne erindring ikke vil dra ham. Og visste ingen ham selv bare ett år før han ble født. 

Således, fra perspektivet til en person som ikke anerkjenner hans skaperen, han er som ingenting. 

5.2.2 DAGLIG BØNNS 

Og etablere bønn og gi [obligatoriske] veldedighet, og uansett bra du legger frem for dere selv vil du 

finne det med Allah. Faktisk, Allah av hva du gjør, er å se. 

(Koranen: 2/110) 

Den andre søylen i Islam er den daglige bønnen[98]. Det er fem daglige bønner i Islam. Hver av disse 

tar ca 10 minutter, og de er utført i tid parentes. Anta for eksempel at noon bønn starttid er på 13,00 

og ettermiddag bønn starttidspunktet er kl 17.00, så man må utføre mellom ettermiddagsbønn 

mellom 13,00 og 17.00[99].Ellers er det anses som en synd. Daglige bønner kan utføres ikke bare i 

moskeer men overalt som er rent[100]. 

Daglige bønner består av obligatoriske deler og ekstra deler. Ekstra deler er i hovedsak i henhold til 

praktisering av profeten Muhammad (fred være med ham).Disse delene er like, og de består av 

enheter som består av underenheter som stående, bukker ned, sammenbrudd. Daglige bønner starte 

med hensikten[101] og deretter setningen "Allah er den største[102] (Dette betyr største i sin makt, 

kunnskap, hjelpe og så videre) ", og i hver overgang er dette vanligvis omarbeidet. Når du står, første 

kapittel av Koranen kalt "The åpning" er resitert, dette kapittelet er en spesiell påkallelse gitt oss av 

Allah. Dette kapittelet er som følger: 

I[103] navnet på Allah, Beneficent, barmhjertige. 

Ros[104] [og takk] skyldes () til Allah, Herren av verdens. 

Den Beneficent, det barmhjertig. 

Master av på dommens dag. 

Det er deg vi tilber og du vi be om hjelp. 

Veilede oss til den rette vei, 

Veien av dem på hvem du har skjenket favoriserer, ikke av de på hvem er sinne eller av de som er 

kommet på avveie. 

(Koranen: 1/1-7) 



Dette er en full kommunikasjon mellom oss og Allah, i at mens vi resitere det, på en måte vi lytter til 

hva Allah sier, og i det andre Døyve lytter til hva vi si som en påkallelse. Og etter dette, noen flere 

vers blir resitert. I de neste delene, uttalelser å takke, be om hjelp, priste blir resitert. 

Daglige bønner utføres delvis individuelt og delvis i menigheten. 

Mennene er sterkt anbefalt å be de obligatoriske delene av de daglige bønnene i menigheten. 

Kvinner har ikke slikt krav[105], men de kan velge å delta i bønner gjort sammen. Hvis to eller flere 

menn er sammen mens det er tid for bønn, bør de velge en av dem som "Imam" [106]. Imam betyr 

leder. Det er viktig at imam er en av dem som vet best resitasjon av Koranen og religiøs kunnskap. 

Imam ber i front, vendt mot Kaba som andre. De andre be i linjer bak ham. Kaba er sentrale moskeen 

i Mekka/Saudi-Arabia. Imam sier høyt overgangen ordene først og går til den neste delen av bønn og 

andre følge ham[107] i harmoni. 

Orden er svært viktig i bønner utført sammen. På én måte dette gjenspeiler harmoni i universet: 

Husk hvordan ryddig hver bølge fra ens bærbar PC når en annen bærbar PC på den andre siden av 

jorden som Døyve ville. 

Menn og kvinner generelt be i forskjellige steder i moskeer[108]. Bortsett fra fredag bønn, kan bønn 

utføres helt individuelt også. Når vi be i menighet, føler vi at selv om vi er mange, vår Herre er en. 

Når vi ber individuelt, føler vi mer en til en-forholdet vårt med Allah. 

Daglige bønner er nyttige i mange måter: 

•                Takket være de daglige bønnene huske vi Allah som det er understreket i det følgende 

verset: 

Jeg er faktisk Allah. Det er ingen guddom bortsett fra meg så tilbe meg og etablere bønn for min 

erindring. 

(Koranen: 20/14) 

I Islam er det viktig å ha en sterk bevissthet om for nærhet til Allah. Så erindring av Døyve er svært 

viktig. Det er ikke tilstrekkelig å huske Allah en gang om dagen, eller en gang i uken eller en gang i 

måneden. Hvis du vil tildele viss tid å bare Døyve fem ganger om dagen kan du hjelper oss med å 

forbedre våre følelser av nærhet og kjærlighet med Allah. Og Allah er ikke representert eller forestilt 

som menneske eller som en vedtekt eller et annet objekt, og som han ikke er begrenset med plass 

eller tid, i bønner Muslim har ikke noen følelser av avstand mellom seg selv og Allah. Disse fakta 

tillater følelser av nærhet som vi ser i det følgende verset: 

Og vi har allerede opprettet mann og vet hva hans sjel hvisker til ham, og vi er nærmere til ham enn 

[hans] vena jugularis. 

(Koranen: 50/16)  

Erindring av Allah endres fundamentalt for bedre hvordan vi ser på livet, på verden. Det gjør oss 

positiv. Vi kan forklare dette med følgende eksempel: for det første antar at du har kjøpt en penn, og 

dernest antar at en identisk penn ble gitt til deg som en gave av noen som er veldig spesiell for deg. 

Sannsynligvis gjør pennen i andre situasjonen du mye lykkeligere selv om første pennen har også det 



samme fysiske funksjonaliteten. Fordi pennen i andre situasjonen er ikke bare en penn, men også 

representant for oppmerksomheten, kjærlighet og god vilje at spesiell person mot deg. 

Som dette, når vi gjør vår daglige bønner, og husk Allah ofte, blir alt mye mer meningsfylt, verdifullt 

og vakker. For eksempel våre øyne gjør oss se, men også, og enda viktigere, de viser 

oppmerksomheten og nåde av Allah, av den Allmektige, av vår skaper for oss. Av samme grunn, hvis 

vi husker Allah ofte, solen, månen, luften, vannet, våre familier, venner... blitt mye mer meningsfylt 

og vakre. Igjen, takket være denne remembrance, vi oppfatter og huske at de danner en helhet i 

harmoni og solidaritet under én enhet, visdom og kontroll; og dermed deres beauties er enda mer 

forbedret for oss. Også, takket være denne erindring og kjærlighet til Allah vi utøve kontinuerlig våre 

følelser av kjærlighet, og dette vil hjelpe oss å ha sterkere positive følelser mot alt. På samme måte, 

vi kan være håp for kontinuiteten av alle disse skjønnhetene ved hjelp og kraften i den allmektige og 

evig Allah. 

•                Daglige bønner er påminnelser om guddommelige verdiene. Takket være de daglige 

bønnene vi forbedrer oss i å bli en bedre person: å vite at en er observert av hans/hennes skaperen, 

som er Beneficent, og barmhjertig, vil hjelpe en å være bedre og bedre, og til å avstå fra å gjøre onde 

gjerninger. Vi ser en referanse til dette faktum i det følgende verset: 

Faktisk, bønn forbyr umoral og urett, 

og erindring av Allah er større. 

(Koranen: 29/45) 

•                Daglige bønner vi takke Allah, og forbedre oss selv i å bli takknemlig, og ikke utakknemlig. 

Dette er viktige verdier som er understreket i Koranen: 

Nei! men tjene Allah alene og være av det takknemlig. 

(Koranen: 39/66) 

  

Vær forsiktig med (din plikt å) Allah deretter, at du kan gi takk. 

(Koranen: 3/123) 

  

Og være takknemlig for meg; og være du ikke utakknemlig mot meg. 

(Koranen: 2/152) 

•                I daglige bønner sette vi vår pannen på bakken. I Islam er en av de største syndene 

arroganse. Vi må være ydmyke både mot Allah, og mot hans tjenere. Når vi bøye seg og vi nedbrutt i 

det daglige bønn, vi staten at det er en makt større enn oss; Vi sier at vi ikke er fremfor alt; tilstand at 

vi er likeverdige med andre i å være gjenstand for vår Herre over alt. På denne måten vi prøver å 

forbedre oss selv i å bli ydmyke som understreket i følgende: 

Og søke hjelp i tålmodighet og bønn. 



Og det er vanskelig, bortsett fra til de ydmyke. 

(Koranen: 2/45) 

•                Som nevnt også i ovennevnte verset, i daglige bønner spørre vi hjelp fra Allah. Be om hjelp 

av Allah er en nøkkel kravet i Islam som forklart i de relevante delene av denne boken. 

•                I det daglige bønn får tjener nærmest hans skaper. Det er en kontinuerlig møte tjener som 

elsker hans skaper med sin skaper som elsker sin tjener. 

I Islam be vi å Døyve med vår eksistens. I det daglige bønn ber vi ikke bare med våre sinn, men også 

med vår ånd og kropp, med alle våre muskler, celler. Vi står, vi bøye seg, vi nedbrutt og vi sitter med 

bevissthet av tilværelse under hans nærvær. Vi be ham om hjelp, vi resitere Koranen. Vi husker hans 

barmhjertighet over oss, føler vi hans nærhet. 

•                Takket være daglige bønner, folk bli kjent, og de vet om andres glad eller dårlig utviklingen. 

•                Daglige bønner bidra til vår helse. En som ber vasker sine hender, ansikt, armer og meter 

før bønnene. Dette er nyttig for hygiene. Bevegelser i skjemaet bønn perfekt periodiske øvelser og er 

også nyttige for helse. 

•                Daglige bønner hjelper oss med å forbedre i standhaftighet, sympati for mennesker, tid 

bevissthet og disiplin. 

Daglige bønner er nyttige i mange andre måter. Men den viktigste konsekvensen av den daglige 

bønnen er følelse og kunnskap om det faktum at skaperen av alle er med oss uansett hvor vi er. 

5.2.3 VANLIG VELDEDIGHET 

O du hvem har trodd, tilbringe fra det som vi har gitt for deg før det kommer en dag der det er ingen 

utveksling og ingen vennskap og ingen forbønn. 

Og troende som de er wrongdoers. 

(Koranen: 2/254) 

Godgjørenhet, generøsitet og mercifulness er viktig guddommelig verdier. Derfor anbefaler Allah oss 

å være sjenerøs, nådig og barmhjertig. Og profeten Muhammad (fred være med ham) som ga nesten 

uansett hva han hadde til trengende og i form av Allah har vært et godt eksempel i denne forbindelse. 

Bry seg om andre og samfunnet er veldig viktig i Islam, som alt er etablering og tjener av Allah. 

Og som understreket i det følgende verset, gode for mennesket er verdifull, og for å jobbe for det vil 

produsere permanent og positive konsekvenser: 

Faktisk, i skapelsen av himlene og jorden, og vekslingen av natten og dagen, og de [stor] skipene som 

seiler gjennom sjøen med det som fordeler mennesker, og hva Allah har sendt ned fra himmelen av 

regn, gi liv og dermed til jorden etter sin lifelessness og spre deri hver [slags] levende skapninger, og 

[hans] regi av vinden og skyene kontrollert mellom himmelen og jorden er tegn for en personer som 

bruker grunn. 



(Koranen: 2/164) 

Følgelig, den tredje søylen i Islam er vanlig veldedighet. I Islam ber vi Allah med vår eksistens. Vanlig 

veldedighet er en bønn som er gjort med vår rikdom.Prioriteten vi gir til Allah må være høyere enn 

prioriteten vi gir til penger. 

Alle muslimske har å gi en fortieth av hans/hennes kvalifiserte rikdom etter grunnleggende behov til 

trengende. Dette gjelder igjen enhet av Døyve, som fører sammen alle sin etablering som om de er 

brødre og søstre. Dette faktum og påfølgende tilnærming av omsorg for andre ligger til grunn for 

veldedighet. I tillegg til obligatorisk veldedighet, som vi også anbefales å gi mer hvis vi har midler. 

På den annen side, sier Allah: 

Du vil ikke oppnå gode (belønning) før du bruker [i form av Døyve] fra det som du elsker. 

(Koranen: 3/92) 

Derfor hvis vi tenker bare på oss selv, kan ikke vi være bra. 

Også i Islam er balansen viktig. Som sagt i Koranen: 

Og himmelen har han hevet; og han har etablert balanse, 

At du ikke overskride i balansen. 

(Koranen: 55/7-8) 

Så må vi forhånd mot balanse innen vårt eget selv, i samfunnet og mellom oss og Allah. 

Hvis vi alltid sier "til meg, til meg" vi ikke kan nå denne balansen, vi kan ikke nå lykke. Men hvis vi gir 

for Døyve uten å vente noen verdslige avkastning, vi kan nærme en balanse i vår sjel, i samfunnet og 

mellom oss og Allah. 

Fordi, på denne måten, vi ikke vil si bare "til meg, til meg"; men også "til meg og fra meg til de som i 

nød". Så vil dette hjelpe balansen i oss. Igjen oppfører seg på denne måten vil hjelpe oss i å 

kontrollere vår grådighet for rikdom. Og på denne måten vi bedre kan empathize med samfunnet. 

Om samfunnet, gjennom obligatorisk veldedighet, vil de som er i stand har gitt til de som er i nød. 

Denne måten gapet mellom rike og fattige vil bli redusert, og vi vil ha avansert mot balansen i 

samfunnet. Følgende vers er relevant i denne forbindelse: 

Og dem innen hvis rikdom er en kjent rett 

For klageren og den fratatt 

(Koranen: 70/24-25) 

  

Og i sine egenskaper det er høyre for [trengende] klageren og den fratatt. 

(Koranen: 51/19) 



Den forrige vers gjenspeiler et nivå av samfunnet som er så høy at det er svært vanskelig om ikke 

umulig å nås av menneskeskapte ideologier eller systemer.Dette er fordi rike og fattige anser seg selv 

fra et menneskelig perspektiv som ulike partier, og de kan ikke være upartisk. Selv om det er 

anerkjent av rike at fattige har visse rettigheter i sin rikdom, vil dette bli sett nok som en tjeneste til 

rike til fattige. Hvis fattige sliter med å få en rett fra vell av rike, vil dette føre til konflikter. Men Allah 

er endelig eieren og den som gir til noen, og som ikke gir noen rikdom og sine midler. Og han 

utdanner og anbefaler mennesker å etablere fred og balanse.Dermed kan bare hans upartisk 

erklæring og anerkjennelse av retten til fattige i vell av rike være gyldig og avgjørende. Dermed med 

samarbeid og overholdelse av Allah, fattige vil ikke føle seg underlegne rike, og rike ikke vil føle 

arrogant når rikdommen er delt. Bare gjennom dette balansert forståelse og de relevante 

prosedyrene vi kan redusere konflikter og smerter av millioner[109] blant menneskeheten. 

Balanse er også viktig om vårt forhold til Allah. Allah gir oss milliarder av hans favoriserer hvert 

sekund. I retur for alle disse favoriserer, og for å vise vår takknemlighet bør vi også føler behov for å 

gi noe til ham. Men han er rike, og han trenger ikke noe. Derfor, vi kan gi til sine tjenere til å vise vår 

takknemlighet. Og hva vi gir på sin måte, vil aldri være lik hans favoriserer. Selv om vi ikke kan fullt ut 

betale for hva han gir oss og nå balanse på denne måten, ved å gi på sin måte uansett hva vi kan vi vil 

har vist ham vår takknemlighet. Og ved hans nåde kan han aksepterer hva vi gir. 

Således, ved å gi veldedighet, kan vi være i harmoni med noen guddommelig verdier. Også, på denne 

måten vil vi ha avansert mot balanse og fred i oss, i samfunnet og i forholdet mellom oss og Allah. 

Igjen, denne måten vil vi ha mer kontroll over våre kortsiktige lyster og svakheter når det gjelder 

penger eller formue.Videre, denne måten vi kan teste oss selv for å se hva vi er faktisk. 

5.2.4 FASTE 

Måneden Ramadan er at der var Koranen nedstammer, en veiledning til menn og klare bevis på 

veiledning og skillet; 

Derfor skal den av dere er til stede i måneden, han rask deri, 

Og den som er syke eller på en reise skal raskt et lignende antall dager senere. 

Allah ønsker letthet for deg, og han ønske ikke om du vanskelighetsgrad, 

Og (han ønsker) at du bør fullføre nummeret og at du skal opphøye storheten av Allah for hans har 

guidet du, , og at du kan gi takk. 

(Koranen: 2/185) 

Den fjerde pilaren er faste. Muslim har å raskt i løpet av måneden Ramadan som også kalles måned 

deling[110]. Dette er en måned i henhold til månekalenderen. 

Ifølge Islam, faste består av å ikke spise eller drikke, heller å ha samleie under dagtid og gjør gode 

gjerninger mer og å være ekstremt forsiktig i avstå fra dårlig oppførsel. 

Noen av de viktige resultatene fastemåneden er som følger: 

For det første, faste, vi gi første prioritet å Døyve og vi forbedre og staten vår kjærlighet og respekt 

for Allah. På denne måten vi prøver å få gleden av Allah.Faste er svært viktig i den er det direkte og 



konkret knyttet til seg. For eksempel kan når man gir veldedighet, hans levestandarden forbli den 

samme; men når han faster, han føles i seg selv hva han gjør for Allah. Når vi raskt, spiser vi ikke selv 

om vi kan ha en deilig lunsj, selv om vi er sulten, bare fordi Allah ønsket oss å rask og å nå hans 

fornøyelse. Ekte kjærlighet krever elsker å være klar til å gjennomgå vanskeligheter for en han elsker. 

Ved faste, vi gir noe fra oss for Allah, og vi føler at ingenting er viktigere enn Døyve. 

For det andre, ved faste, vi dele og føle følelser av de trengende. Det er hundrevis av millioner av 

mennesker på jorden som ikke kan spise eller drikke som kreves av helse-standarder. Hvis vi kjenner 

dem, det er bra, men vi har også å dele sine følelser, slik at vi kan få til raskere handling for å etablere 

en verden med mindre ulikhet. Allah har myndighet og anbefalt oss å etablere fred og likestilling, og 

han har gitt oss mulighet til å samarbeide med ham i denne sammenheng som nevnt i følgende vers: 

Og [omtale, O Muhammad], da deres Herre sa til englene, "Ja, jeg vil gjøre på jorden en 

visekonge[111].” 

(Koranen: 2/30) 

  

Og Allah har favorisert noen av dere over andre i bestemmelsen. Men de som var favoriserte ville 

ikke overlate tilbudet for dem som hendene høyre ha så de ville være lik dem der. Deretter er det til 

fordel for Allah de forkaster? 

(Koranen: 16/71) 

For det tredje, etter faste vi forstå bedre hvordan begrenset vi er i verdsette gunst Allah. Når vi kan 

spise hva vi vil og når vi kan drikke hva vi vil, mat og vann blir veldig vanlig for oss, og vi kan ikke 

setter pris på deres betydning. Men når vi spiser og drikker om kveldene Ramadan etter daytimes der 

vi verken spise eller drikke noe, den samme maten og det samme vannet smaker mye bedre enn 

andre ganger. Også i dagene når vi raskt, vi føler som vi aldri følt i andre ganger som om vi ikke var i 

stand å spise eller drikke for et par dager, ville vi ha helseproblemer eller kanskje vi ville dø. Etter 

faste vi opplever hvor stor bestemmelsene og favoriserer av Døyve er. 

På samme måte, vi ser, hører vi, vi puster men vi vanligvis føler ikke riktig hvor viktig dette er, og vi 

forstår ikke de favoriserer vår Herre tilstrekkelig. Hvis vi ikke kunne puste i noen minutter, ville vi 

imidlertid gi all vår rikdom å puste. Så vi kan gjøre slike en analogi av faste og vi kan forstå, og vi kan 

føle hvordan begrenset vi er i verdsette favoriserer Allah, og hvor vanskelig må vi prøve å takke ham. 

Og alle disse tanker og følelser kommer sammen med roser og takk for Døyve i de ekstra bønnene 

bestemt måneden Ramadan; så kjærligheten til muslimske for Døyve og følelser av godhet nå sitt 

høyeste nivå i Ramadan. 

I Ramadan spise folk vanligvis sammen med venner, naboer, slektninger. Og i slutten av Ramadan, 

det er feiring bønner gjort i menigheten, og folk besøker hverandre i dager for feiring. Fattige er 

generelt gitt veldedighetsorganisasjoner i Ramadan. Så, følelser av takknemlighet multipliseres 

denne måten. Derfor, faste produserer mange store personlige og sosiale positive konsekvenser også. 

Videre, når vi raskt, kroppen vår tar en pause for en periode, som er nyttig for helse. 



5.2.5 PILEGRIMSREISE 

Og [omtale, O Muhammad], 

Når vi har utpekt for Abraham området av huset, 

[sa], 

Knytt ikke noe med meg 

Og rense My House for de vandre rundt det 

Og de som står [i bønn] 

Og de som bøye og nedbrutt 

Og forkynne til folket pilegrimsreise; 

De vil komme til deg fots og på hver mager kamel; 

De vil komme fra hver fjernt pass 

At de kan vitne fordeler for seg selv 

Og nevner navnet på Allah på kjente dager over kveg som han har gitt dem. 

Så spise av dem og mate elendige og fattige. 

(Koranen: 22 / 26-28) 

Den femte søylen i Islam er vandringen. En Muslim som har midlene har å utføre pilegrimsferden 

minst en gang i sitt liv. Vandringen består av et besøk til den hellige moskeen i Mekka/Saudi-Arabia 

og noen bønner[112] i det og bestemte steder i sine omgivelser. 

I Mekka finnes det påminnelser som minner oss om de sterke relasjonene mellom Allah, og noen av 

hans tjenere. Erindring av disse relasjonene er svært nyttig i å forbedre vår bevissthet om Allah. 

Mange av påminnelser det minner oss om profeten Abraham (fvmh) og hans familie. 

Profeten Abraham (fred være med ham) bodde tusenvis av år siden. Han ble gitt plikt å erklære 

enhet av Allah i et hovedsakelig hedenske land. Og han gjorde sin plikt, så herskerne i landet 

besluttet å drepe ham ved å kaste ham inn i en stor brann både å straffe ham, og gi en leksjon for 

hans potensielle tilhengere. Abraham (fred være med ham) har ikke endret sin vei, han ikke 

forhandle noe med Allah heller med de som ønsket å drepe ham, og han stolte på Allah. Linjalene 

grunnlagt en katapult, og de brent en stor brann og de kastet ham i den. Ved favør av Døyve, 

brannen omgjort til et basseng. Og profeten Abraham (fred være med ham) ble lagret. Denne svært 

katapult og dette veldig bassenget er i Şanlıurfa/Turkiye og åpne for å besøke. 

Senere dro han med sin kone og hans lille sønn til Mekka der ingen bodde på den tiden. Det var ikke 

noen kilde til vann. De dro dit, og han måtte forlate dem der.Han bønnfalt å Døyve at han ville 

beskytte sin familie. Og hans kone sendt til Allah, og hun bodde der med sitt barn. Abraham (fred 

være med ham) venstre, og hun var alene med sitt barn. De hadde alle fullt klarert i Allah. For en 



stund gikk hun her og der for å finne litt vann. Så da hun kom i nærheten av barnet, hun så at fra 

sanden i nærheten av hennes sønn Ishmael (fred være med ham) dukket opp litt vann. At vann var en 

belønning for sin lit til Allah og en respons på deres bønner; og at vann blir servert i dag i overflod til 

millioner av pilegrimer. Pilegrimene bringe at vann til sine hjemland også. 

Senere, Abraham (fred være med ham) som kom tilbake til Mekka grunnlagt Kaba, hellige moskeen i 

Mekka, med sin sønn Ishmael (fred være med ham). At moskeen er et sentralt sted for Islam. Alle 

muslimske i verden mens du utfører det daglige bønn står overfor denne moskeen; en grunn til dette 

sentralt sted er å lette the orden av bønnene. Allah er ikke begrenset av mellomrom eller plassering 

som forklart i metaforen i det følgende verset: 

Og til Allah tilhører øst og vest. Så uansett hvor du [kan] slår, er det det ansiktet av Døyve. Allah er 

faktisk altomfattende og kjenne. 

(Koranen: 2/115) 

I Mekka finnes det mange andre påminnelser som minner oss om tilliten til Abraham (fvmh) og hans 

familie i Allah, og hans kjærlighet og bounties til dem. Vi ser i dem eksempel på ren og oppriktig 

forholdet mellom Allah og hans tjenere. Fordi det var ingen som Abraham (fvmh) og hans familie ville 

vise eller vise noe; og det var ingen andre enn Allah fra hvem de kan be om hjelp. 

Og tusen år senere, Mekka ble befolket. Men disse menneskene var generelt polyteister. Og i et slikt 

miljø profeten Muhammad (fred være med ham) kom til liv i e.Kr. 571[113]. Og i ham og hans venner 

vi se eksempel på det sterke forholdet mellom Allah og hans tjenere i mange dimensjoner. På hvert 

sted vi besøker i løpet av pilegrimsreise er det ting å huske i denne forbindelse. 

Profeten Muhammad (fred være med ham) ble født i et miljø i vanskelige forhold. Han hadde mistet 

sin far før han ble født, og han mistet sin mor da han var 6 år gammel. Han ikke gå på noen skole; 

Han visste verken skrive eller lese. Men han var en person med svært høy moral. Selv før 

messengership kom, fikk han kallenavnet pålitelige. 

I en alder av førti, fikk han de første åpenbaringene fra Allah gjennom åpenbaring engelen Gabriel 

(fred være med ham), i en hule på et fjell. Med sjokkerende virkningen av de første åpenbaringene 

gikk han hjem skjelving og følelsen veldig kaldt. Han sa til sin kone "dekke meg, dekke meg!" og hans 

kone dekket ham. Han sa til sin kone at han var redd. Hun svarte: "Allah vil aldri skam du. Du beholde 

gode relasjoner med din Kith og slektninger; du bære byrden av svake; du hjelpe fattige og de 

trengende; du underholde gjestene og tåle vanskeligheter i veien for sannferdighet". 

Når virkningen av den første åpenbaringen var over, fortalte han henne hva som skjedde. Og hans 

kone tok ham til en kristen kunnskapsrik person. Han fortalte ham hva som skjedde. Den kristne 

personen sa at dette var den samme ånd som kom til Moses (fred være med ham), og han ønsker å 

leve opp til tiden da hans folk ville slå ham ut. Profeten Muhammad (fred være med ham) spurte om 

hans folk ville slå ham. Han sa ja, og at alle som kom opp med noe som ligner på hva bringer han 

hadde blitt behandlet med fiendtlighet; og at hvis han ville være i live till den dagen, så han ville 

støtte ham sterkt. 

Faktisk var det en enorm oppgave. Tenk deg 1400 år siden, i midten av ørkenen, folk tilbe avguder, 

der det er ingen effektiv lov, ingen pålitelig rettshåndhevelse.Og du bringe og prøve å spre en 



melding som er helt mot troen, atferd, økonomisk orden og politikken i samfunnet. Dette er nesten 

lik begå selvmord. Imidlertid hadde Allah fortalt ham at han ville beskytte ham mot menneskeheten. 

Og ja, vi ser at selv om profeten Muhammad (fred være med ham) var på vakt i den svakeste og 

vanskeligste fasen av Islam, døde han en naturlig død. Men for eksempel noen av følgende lederne 

etter profeten Muhammad (fred være med ham) ble drept. 

I åpenbaringene ble han pålagt å erklære enhet av Allah for menneskeheten. 

Troende ikke bryr seg mye i begynnelsen. Men verset var veldig sterk, de var sier at gudene som 

tilbedt hans folk ikke var i stand til å se, høre, opprette, å gjøre noen gode eller dårlige. Men politikk, 

regler, økonomien i den tiden var basert på polyteisme. 

Så, lederne av Mekka begynte å lete etter måter å stoppe ham. De tilbød ham penger, de tilbød ham 

til å gifte seg med ham med vakreste kvinnene i den tiden og de tilbød ham noen ledelse i retur for å 

endre eller stanse erklæringen av åpenbaringen. Men profeten Muhammad (fred være med ham) sa 

at han ikke kunne endre, eller stoppe levering av meldingen som han trodde at det var fra Allah. 

På det, lederne av hans samfunnet og andre troende begynte å bruke makt for å stoppe profeten 

Muhammad (fvmh) og hans venner. De torturert, de boikottet, de fornærmet, de drepte, og de 

gjorde hva de kunne for å stoppe Islam. 

På et visst stadium tillatt Allah muslimer å emigrere fra Mekka til Medina, som er en by nesten 500 

km fra Mekka. De fleste muslimer utvandret, og etterpå, sørge for at de hadde emigrert trygt 

profeten Muhammad (fred være med ham) også emigrerte med en av hans venner. Tenk deg at de 

begge reiste gjennom ørkenen 1400 år siden, bak dem folk sterkt villig til å drepe dem. Store 

belønninger var tilbød for den som ville bringe ham død eller levende. Men hver gang de skulle drepe 

ham, han ble lagret mirakuløst, i samsvar med garanti for Allah. 

I Medina ble også troende angrepet av troende mange ganger. Men Islam vokste det med hastighet. 

Blant de som akseptert Islam var mange jøder og kristne som forventet en viktig messenger å komme 

fra regionen og som så tegn på hans messengership, måten vist av profeten Muhammad (fred være 

med ham) og mange mirakler. Noen år senere, muslimer mindretall troende i Mekka, og muslimer 

erobret Mekka i ledelsen av profeten Muhammad (fred være med ham), uten noen motstand som 

det var stor forskjell mellom deres krefter. Og profeten Muhammad (fred være med ham) tilga de 

troende, som torturerte, fornærmet, prøvde å drepe ham og hans venner, og som raidet deres 

egenskaper. 

Islam spredte seg raskt, og profeten Muhammad (fvmh) og hans venner hadde en høy navn i 

historien og i dag. De stolte på Allah, og de fikk den største suksessen, som gjorde Abraham (fred 

være med ham). 

Så i pilegrimsferd, vi se påminnelser om alle de også. 

En av de mest interessante tingene om vandringen er opphold i Arafat. Nesten er 25 km fra Mekka et 

sted som heter Arafat. Det er et åpent område i ørkenen uten noen av bygningene. Dette stedet er 

antatt å være stedet der Adam og Eva (fred være med dem) møttes for første gang på denne jord. Nå, 

hvert år, på en bestemt dag 4 eller 5 millioner mennesker kommer sammen i stedet; svart, hvit, 

fattige, rike, gamle, unge...; alle slags mennesker. 



Tenk på det, grand-grand-grand... barn av den aller første mann og kvinne møte der foreldrene aller 

første møtte. Og det er det vanskelig å skille rike fra fattige;sjefen fra arbeideren... Hver mann bærer 

hvite håndklær, hver kvinne bærer enkle klær, alle forblir under enkel telt. Det er ikke noe selv nær 

denne hendelsen i denne verden som et eksempel på menneskelig brorskap og sisterhood. 

Det meste pilegrimsreise blader uforglemmelig og makeløs visninger og følelser på pilegrim for 

resten av hans liv. I henhold til min erfaring ingen andre steder kan en føle seg menneskelig brorskap 

og sisterhood som i pilegrimsreise. 

Så ovenfor, har vi oppsummert de fem søylene i Islam: vitnesbyrd, den daglige bønnen, vanlig 

veldedighet, fasting, vandringen. 

6          MIDDEL MOT SUKSESS 

En person som er forsiktig og takknemlig vil se etter kilden til milliarder av favoriserer gitt oss og 

årsakene til dem[114]. Så han vil finne ut folk som inviterer til skaperen og hans barmhjertighet, 

nemlig budbringerne av Allah som Abraham, Moses, Jesus Kristus, Muhammad... (Fred være med 

dem). Og han vil lytte til meldingene sine. I det følgende verset finnes det relevante uttalelser av 

noen troende: 

"Vår Herre, faktisk vi har hørt en oppringer ringer til tro, [sier], 

"Tro i deres Herre", og vi har trodd. 

Vår Herre, så tilgi oss våre synder og fjerne fra oss våre ugjerninger og føre oss til å dø med 

rettferdige. 

(Koranen: 3/193) 

Og så han vil gjøre et "valg" å følge budbringere eller ikke. Dermed kan han angi banen til Islam og tro 

på vesentlige av sannheten. Følgelig, med veiledning gitt av Allah han vil være nødvendig å gjøre 

gode gjerninger, slik at han kan forbedre videre om verdiene som kreves av Allah. Jo mer han 

forbedrer i disse verdiene jo mer han vil føle nærhet av Døyve, mer Allah vil være fornøyd med ham; 

og Allah vil gjøre ham fornøyd med sin favoriserer han forberedt for sin rettferdige tjenere. Så 

han/hun vil nå sann og varig tilfredshet i denne verden og i hinsidige. 

Så, for å fortsette mot dette målet, må man ta vare på disse verdiene, tro på hans Herre og 

sannheten, og gjør gode gjerninger. Alle disse er vurdert under begrepet "serverer Allah" nevnt i 

følgende vers: 

Du (alene) vi serverer; Du (alene) vi be om hjelp. 

(Koranen: 1/5) 

  

Og jeg ville ikke lage jinn og menneskeheten annet enn å tjene meg. 

(Koranen: 51/56) 



Og som en konsekvens av dette kan man nå den Guddommelige Kjærligheten som nevnt i det 

følgende verset: 

De som tror og gjøre gode gjerninger, 

For dem vil Beneficent sikkert bringe om kjærlighet. 

(Koranen: 19/96) 

Og for å oppnå dette, må en sunn logikk, en sterk karakter, ved hjelp av Allah, utholdenhet å bruke 

nødvendig innsats, våre fakulteter som å se og høre, åpenbare fakta som vi observerer, meldinger av 

vår skaper, og våre ren innledende koder. Dette vil bli forklart i følgende. Uten å bruke dette til en 

viss grad blir én ikke vellykket.Vi må vite dem slik at vi kan avgjøre om vi dra nytte av dem effektivt. 

Det er en av grunnene til hvorfor Allah gjør referanse til disse i mange vers i Koranen. 

6.1     LOGIKK 

(O Muhammad), si, 

"Dette er min måte. Jeg og mine tilhengere inviterer til Allah med riktig forståelse. 

Døyve er de fleste Glorious. 

Og jeg er ikke av dem som forbinder andre med ham. " 

(Koranen: 12/108) 

En sterk logikk vil føre til Allah. Men er logikken under påvirkning av visse kvalifikasjoner. En sterk 

logikk krever å være fri fra fordommer, det krever god kunnskap, sound karakter, innsats for 

resonnementer, forsiktig observasjon og bry seg om sannheten. Følgende er eksempler fra Koranen 

hvor Allah gjør referanse til noen av disse elementene: 

[Dette er] en åpenbaring fra Beneficent, barmhjertige. 

En bok som har vers har vært detaljert, en arabisk Koranen for et folk som vet, 

Som en giver av gode budskap og advarsler; men de fleste av dem snu seg bort, slik at de ikke hører. 

Og de sier, "våre hjerter er innenfor gulvbelegg fra som du inviterer oss, og i våre ører er døvhet, og 

mellom oss og du er en partisjon, så fungere; Faktisk, vi arbeider." 

(Koranen: 41/2-5) 

  

De arrogante lederne fra sin nasjon spurte de undertrykte blant dem som har trodd: "Tror du virkelig 

at Saleh er en budbringer fra hans Herre?" De svarte: "Vi tror faktisk på åpenbaringen som han er 

blitt sendt." 

De som var arrogant sagt: "Vi er sikkert troende i det som du tror." 

(Koranen: 7/75-76) 



  

Er han [ikke best] som svarer til den desperat når han kaller på ham og fjerner onde og gjør deg 

arvinger til jorden? Er det en guddom med Allah? Lite reflekterer de! 

(Koranen: 27/62) 

I andre deler av denne boken forklarte vi den måten og eksempler på resonnement ifølge Koranen. 

6.2     SOUND KARAKTER 

Dagen da det vil ikke fordel [noen] rikdom eller barn, 

Bortsett fra ham som kommer til Allah med et rent hjerte, 

(Koranen: 26/88-89) 

  

Og ja, (O Muhammad) du er av en stor moralsk karakter. 

(Koranen: 68/4) 

  

Det har sikkert vært for deg i det Messenger av Døyve et utmerket mønster for alle som har håp er i 

Allah og den siste dagen og hvem husker Allah ofte. 

(Koranen: 33:21) 

Hver person vil gjøre en valg angående tro. Dette valget vil også gjenspeile hver persons personlighet: 

Denne verden er utformet slik at man ikke er tvunget til å tro eller tviler. Som vi ser i følgende vers, 

er tro på usynlige nødvendig: 

Dette er boken om hvilke det er ingen tvil, veiledning for rettferdige 

Som tror på usynlige, etablere bønn, og bruke av hva vi har sørget for dem, 

(Koranen: 2/2-3) 

Som vi ser i det følgende verset, fikk Døyve ville, han kunne ha gjort alle medlem av bare en 

homogen samfunnet: 

Fikk Døyve ville, han ville ha gjort deg en nasjon [united i religion], men [han ment] for å teste deg i 

hva han har gitt dere. så løp til [alt som er] god. Å Døyve er avkastningen alle sammen, og han vil så 

informere deg om som du brukte til å variere. 

(Koranen: 5/48) 

Men vårt miljø med det synlige og usynlige og våre funksjonshemming å forstå og se usette gjør hver 

person til å forme sin tro eller vantro i henhold til hans karakter og verdier sammen med 

hans/hennes logikk. På denne måten vi ledet objektivt bare med hvem og hva er vi, uten å bli tvunget. 



For eksempel er takknemlighet ikke i harmoni med nyter godt av alle tjenester i dette universet og 

ikke tenke på hvor alt dette kommer fra. Og en person som virkelig bryr seg om takknemlighet vil ha 

problemer med å ikke takke for alle disse favoriserer. Og hvis han ikke gjør takke, han vil trolig føle 

seg ulykkelige[115]. Så er våre logikk naturlig under presset av våre personligheter[116]. 

Derfor, i Islam, frihet til å velge ens egen tro er svært viktig. Det er klart referanser til dette i følgende 

vers: 

Det skal ingen tvang i religionen. 

Rett kurs har blitt klart fra feil. 

Så har den som forkaster ondt, og tror på Allah forstått mest pålitelige håndtaket uten bryte i den. 

Og Allah er å høre og kjenne. 

(Koranen: 2/256) 

  

Faktisk, vi ledet ham til måten, er han takknemlig eller være den utakknemlig. 

(Koranen: 76/3) 

  

Og si, "sannheten er fra din Herre, så den som testamenter la ham tro; og den som testamenter la 

ham tviler. " 

(Koranen: 18/29) 

  

Si, "O menneskeheten, sannheten har kommet til deg fra din Herre, slik at bare den som er guidet 

styres for [nytte av] hans sjel, og den som kommer på avveie bare går villspor [i strid] mot den. Og jeg 

er ikke over deg en manager. " 

(Koranen: 10/108) 

I mange tilfeller, ville en disbeliever ikke tro selv om han så tilsynelatende mirakler; med mindre han 

er tvunget til å tro. Men hvis man er tvunget til å tro, vil dette være en ekte tro, verken en oppriktig 

anerkjennelse av sannheten. Igjen vil siste også har vist at selv om det er tilsynelatende mirakler, en 

person ikke tro om han ikke er passende i hans personlighet til å tro, eller å bli akseptert av 

Allah[117]. Det følgende verset indikerer dette: 

Og selv om vi hadde sendt ned til dem. engler [med meldingen] og døde snakket til dem [om det], og 

vi samlet alle [opprettet] ting foran dem, de ville ikke tro med mindre Allah bør vil. Men de fleste av 

dem [om det], er uvitende. 

(Koranen: 6/111) 

Mirakler vil øke ansvaret for mennesker, mens ikke påvirker mye deres tro. 



6.3     VED HJELP AV ALLAH 

Er ikke Allah tilstrekkelig for hans tjener? 

(Koranen: 39/36) 

  

"Og min suksess er ikke, men gjennom Allah. 

Jeg har stolt på ham og til ham jeg kommer tilbake." 

(Koranen: 11/88) 

  

Men Allah er, 

Og han er best av hjelpere. 

(Koranen: 3/150) 

Ved hjelp av Allah er viktig for både troende og troende. Troende må det slik at deres tro er en ekte 

tro, som de kan holde det, at det kan være akseptabelt av Allah, og at de kan gjøre gode gjerninger 

som godtas av Allah. Og troende må det slik at de kan bli guidet til banen av Islam. Og de begge må 

ha visse universelle og guddommelig verdier som kreves av Allah for å påkalle hjelp av Allah. 

Som vi ser i det følgende verset, hjelpe gode gjerninger oss påkalle nåde av Allah: 

Nåde av Allah er faktisk nær doers av god. 

(Koranen: 7/56) 

Som et menneske er våre mål og ansvar stor. Men vi har svakheter. For eksempel vår kunnskap er 

begrenset: én kan vite noe i flere tiår på en bestemt måte og deretter oppfatter at det var tydelig feil. 

Så, hvordan kan vi håpe på å være vellykket i form av tro og gode gjerninger? På den annen side, 

uansett hva vi gjør for Døyve, vi kan ikke betale for hans favoriserer som er for mange og for stor. 

Imidlertid vanskelig vi prøver å gjøre vårt beste, vi kan gjøre feil, og det er alltid en fare for å bli 

mislykket og konsekvensene av feil er store. Derfor har vi til å administrere denne risikoen også. 

Hvordan administrerer vi det? 

Viktig måte å være vellykket i form av tro og gode gjerninger og å håndtere risiko som er nevnt 

ovenfor er å stole på nåde av Døyve, å be om hans hjelp, og til å følge sine egne retningslinjer. Med 

hans hjelp våre gode intensjoner og oppriktighet for Døyve kan forbedre og kan være akseptabelt. 

Allah lærer oss i det følgende verset, at en stor utfordring som kan hindre oss i å be om hans hjelp er 

våre arroganse og at vi må ydmykhet, slik at vi kan passende be for hans hjelp: 

Og søke hjelp gjennom tålmodighet og bønn, og det er faktisk vanskelig bortsett fra ydmykt 

underdanig [å Døyve]. 

(Koranen: 2/45) 



I begynnelsen av Koranen er det et kapittel kalt "Åpning". Dette kapittelet er en spesiell bønn gitt oss 

av Allah. I midten av dette kapitlet er det dette verset: 

"Du vi serverer og du vi be om hjelp." 

(Koranen: 1/5) 

Dette kapitlet, og derfor dette verset har å bli resitert mange ganger hver dag av muslimer, selv av de 

mest kunnskapsrike. Så er det viktig å be om hjelp av Allah i løpet av alle våre liv. 

En gang profeten Muhammad (fred være med ham) fortalte sine venner som ingen er gjerninger 

alene vil gjøre ham inn paradiset. De sa, "Ikke selv du, O Messenger av Døyve?" Han sa, "nei, ikke 

engang meg, med mindre Allah dusjer meg med sin nåde. Så prøv å være nær perfeksjon. Og ingen 

skulle ønske for død; Han er enten gjør gode gjerninger så han vil gjøre mer av det, eller han gjør galt, 

slik at han kan omvende seg. "[118] 

Be om hjelp av Allah er veldig iboende til oss, det er veldig naturlig, og det er veldig logisk. Anta at du 

har blitt låst i et sted hvor det er ingen mat, ingen drink og ingen lys. Du trenger å få ut raskt, men du 

vet ikke om det er noen utenfor. Så, selv om du ikke vet om det er noen utenfor, du må ringe for å få 

hjelp. 

Så, i alle fall, har vi å be om hjelp av sannheten å lykkes. 

Og som sagt i det følgende verset, Allah er i nærheten; og han lover å svare på våre oppriktige 

bønner: 

Og når mine tjenere spør dere (O Muhammad), om meg, 

Faktisk er jeg i nærheten. 

Jeg svare på anrop av søkeren når han kaller på meg. Så la dem svare meg (ved lydighet) og tro på 

meg at de kan [med rette] guidet. 

(Koranen: 2/186) 

Derfor er aksept og hjelp av Allah viktige krav for suksess. Dette er nær de som har en viss grad av 

oppriktighet, ydmykhet, takknemlighet og andre positive kvalifikasjoner som er nevnt i Koranen. Men 

oppnår de ikke visse folk som de som ikke grunn, eller folk som er under kontroll av sine kort sikt 

ønsker som forklart i følgende: 

Og det er ikke for en sjel å tro unntatt med tillatelse av Allah, og han vil plassere urenhet over dem 

som ikke vil bruke reason. 

(Koranen: 10/100) 

  

Men de som [villig] åpner deres bryst til vantro, på dem er vrede fra Allah, og for dem er en stor 

straff; 

Det er fordi de foretrakk verdslige livet over hinsidige og at Allah guide ikke disbelieving folk. 



(Koranen: 16/106-107) 

Mens en person er påvirket av sine kort sikt begjær, og aldri ber om hjelp av Allah, sannheten, det 

ikke er mulig for ham å ha nytte av verken tegn eller advarsler.Dette er fordi tro er ikke bare et 

spørsmål om logikk, men også et spørsmål om rettferdighet, takknemlighet, nøyaktighet, visjon... Det 

er en referanse til dette faktum i følgende vers: 

Tegn og advarsler ikke dra av de menneskene som ikke tror. 

(Koranen: 10/101) 

  

O menneskeheten, din urettferdighet er bare mot dere, [blir bare] glede av verdslige liv. 

Så er du kommer tilbake til oss 

Og vi vil informere deg om hva du pleide å gjøre. 

(Koranen: 10/23) 

Ingen skal miste håpet fra Allah som alle av oss er underlagt synder og feil. Ingen bør være visse mot 

de negative tingene som kan komme fra ham. Muslim bør adoptere middle way slik at resultatet kan 

være positiv. Det er en referanse til disse fakta i følgende vers: 

"Ja, ingen despairs lettelse fra Allah unntatt disbelieving folket." 

(Koranen: 12/87) 

  

Deretter følte de sikker fra planen av Allah? Men føler ingen sikret mot planen av Allah unntatt de 

tapende. 

(Koranen: 7/99) 

Derfor bør alle være i en tilstand av be om hans hjelp. 

6.4     VÅR INNSATS & UTHOLDENHET 

Vi måtte gi opp kort sikt gleder og lavt nivå mål og ønsker utover legitime nivåer for å nå permanent 

full tilfredsstillelse og høyt nivå og lang langsiktige mål.Muslim har å våkne opp når det er fortsatt 

mørkt, i stedet for å sove, for å være sammen med hans Herre. Han har til å gi en del av sine penger 

til de trengende, slik at han kan få gleden av Allah. Han har til å avstå fra å drikke alkohol, slik at han 

kan adlyde Allah, og slik at han kan holde hans helse. Men kort sikt gleder og smerter passere og lang 

sikt større mål oppnås hvis vi er sterk nok. For dette formål, trenger vi å bruke innsats, og på denne 

måten kan vi forbedre oss selv i form av kvalifikasjoner som Allah elsker. Hvis du vil fortsette i denne 

veien trenger vi tålmodighet og utholdenhet, fordi noen ganger konflikten mellom korte og lange 

vilkårene kan skade på kort sikt. Dette er nevnt i det følgende verset: 

Og utholdende [119], for faktisk Allah ikke tillater å gå tapt belønning av de som gjør godt. 



(Koranen: 11/115) 

Gode nyheter er at mennesker er bare nødvendig å tilbringe innsatsen som de er i stand til. Allah sier 

i Koranen: 

Allah tar ikke betalt en sjel utover sin kapasitet. 

(Koranen: 2/286) 

Så, for eksempel mens noen ikke har nok penger til å gå til pilegrimsreise, det er ikke en synd for ham 

å ikke gå til pilegrimsreise. Så, mennesker har ingen argument mot Allah for krav de ikke gjør selv om 

de har vært i stand til å gjøre. 

Og hva mennesker gjør i samsvar med Allah er til slutt nyttig for dem. Allah sier følgende: 

Allah har til hensikt for du enkel og akter ikke for du motgang. 

(Koranen: 2/185) 

På den annen side, må vår innsats være oppriktig. Vår innsats må være med mål om å få gleden av 

Allah, ikke for showet til andre. I følgende vers forteller Allah oss dette faktum: 

Så ve dem som ber, [men] som heedless av deres bønn; 

De som gjør show og nekte å hjelpe de trengende. 

(Koranen: 107/4-7) 

  

Faktisk hyklerne vil være i laveste dypet av brannen, og aldri vil du finne for dem en hjelper. 

(Koranen: 4/145) 

  

Si, 

"Min bønn, min ritualer offer, min stue og min døende er faktisk for Allah, Herren av verdener." 

(Koranen: 6/162) 

6.5      ANDRE FAKULTETER 

På den andre siden, har Allah gitt oss visse fakulteter som å se, høre, forstå, å vite, tenker, å huske, 

lære og så videre. Alle disse hjelper oss å ta bedre beslutninger. Vi har å sette til god bruk disse 

kreftene som Allah har betrodd oss. For eksempel hvis vi ser på milliarder av favoriserer av Døyve, 

men ikke tenke på deres kilde, så vi kan har kastet bort våre å se og tenke kapasiteter. 

6.6     ÅPENBARE FAKTA 

Det er mange tegn i himlene og jorden som de passerer; ennå betaler de ingen oppmerksomhet til 

dem! 



(Koranen: 12/105) 

  

[Det vil si], leser"din post. Tilstrekkelig er deg selv mot deg denne dagen som regnskapsfører." 

(Koranen: 17/14) 

  

Og han har kastet i jorden fast satt fjell, lest det skifte med deg, og [gjort] elver og veier, at du kan bli 

veiledet, og landemerker. 

Og av stjernene de [også] guidet. 

(Koranen: 16/15-16) 

  

På den dagen Allah vil betale tilbake til dem i sin helhet deres bare belønning, og de skal vite at Allah 

er tydelig sannheten. 

(Koranen: 24/25) 

  

Så er avhengige av Døyve; 

Faktisk, du er på tydelig sannheten. 

(Koranen: 27/79) 

Allah har også skapt åpenbare fakta som lar oss vet hva som er rett og hva som er galt. For eksempel 

i skoler studere vi ulike fag for å dra nytte av fakta. For eksempel ser på stjernene kan vi finne ut 

retning der vi trenger å gå videre. 

I tillegg avklart Allah i sine meldinger noen åpenbare fakta om rammen der vi er. 

Blant dem er det noen åpenbare fakta som alle er enige med. For eksempel er brann eller et sted 

som i helvete ikke ønskelig for et menneske. 

I dagens verden er det også fakta som ikke synes å være tiden åpenbart for alle hele. Fakta i våre 

omgivelser som viser oss favoriserer av vår skaper kan for eksempel være opplagt for noen, og ikke 

så opplagt eller selv åpenbart galt for andre. Årsaken til forskjellen kan være at som mennesker i 

noen tilfeller har vi mangler i vår beslutning prosesser, eller i noen tilfeller kan vi ha blokkert våre 

beslutning prosesser på grunn av våre kort sikt ønsker. 

Imidlertid, når alle møtt konsekvensene av tydelig underskriver av Allah i hinsidige, det vil bli forstått 

at de var opplagt for alle til alle tider. Det vil bli forstått som forklart i det følgende verset at Allah 

ikke var spiller et spill; men de som forkastet dem var ikke kjøpedyktig se dem for visse grunner: 

Og vi skapte ikke himlene og jorden og som mellom dem i spill. 



(Koranen: 44/38) 

Dette er konklusjonen av troende. Troende vil imidlertid være forvirret selv mens de vitne sannheten 

i hinsidige som sagt i Koranen: 

Og den som er blind i dette [livet] vil være blinde i hinsidige og mer avveie på måte. 

(Koranen: 17/72) 

6.7      MELDINGER FRA SKAPEREN 

Og de vil si, "ros å Døyve, som har ledet oss til dette; og vi ville aldri har vært guidet hvis Allah ikke 

hadde ledet oss. Sikkert hadde budbringerne av vår Herre kommet med sannheten." 

(Koranen: 7/43) 

Meldinger som inneholder kunnskap, mål, retningslinjer, påminnelser for oss har kommet til oss fra 

vår skaper. De er kritisk for vår suksess. Derfor er det viktig å lese, å forstå og følge dem for å være 

vellykket. 

6.8     VÅRE INNLEDENDE KODER 

Mennesket er skiller seg fra andre vesener som steiner, planter eller dyr. Han har blitt aktivert for å 

søke etter det gode, til å tenke, og ble gitt en spesiell bevissthet. 

Mennesket er ikke lei av påkallelse for godt [ting], men hvis onde berører ham, han er håpløs og 

fortvilet. 

(Koranen: 41/49) 

Også dypt inni hvert menneske er det spor av tro på Allah som nevnt i Koranen: 

Og [nevne] når deres Herre tok fra Adams barn fra deres lender deres etterkommere, og gjort dem 

vitner om seg selv, [sier til dem], "ikke jeg deres Herre?" De sa: "Ja, vi har vitnet." [Dette] at du skal si 

på dagen av oppstandelse, "Ja, vi var av denne uvitende." 

(Koranen: 7/172) 

Og som forklart i følgende vers, den som renser hans sjel fra kunstige urenheter vil aktivere ren 

essensen av hans sjel og vil lykkes: 

Og [jeg sverger] av sjelen, og han som proporsjonert det 

Og inspirerte den [med dømmekraft av] sin ugudelighet og dets rettferdighet, 

Han lyktes som renser det, 

Og han har ikke som instills det [med korrupsjon]. 

(Koranen: 91/7-10) 

7          KONKLUSJON 



Så, med hjelp av tegn i Koranen vi konkludere med at Islam er om: 

1.  Å være elsket av Allah, vår skaper, vår Herre og kjærlig Allah: 

HAN[120] elsker dem, og de elsker ham. 

(Koranen: 5/54) 

2.  Å bli guidet av Allah: 

Som Allah guider de som forfølge sin glede til måter for fred og bringer dem fra darknesses inn i lyset, 

ved hans tillatelse og guider dem til en rett bane. 

(Koranen: 5/16) 

3.  Resonnement om tegn på Allah: 

Han viser hans tegn på at du kanskje grunn. 

(Koranen: 2/73) 

4. Å tro på Allah: 

Tro på Allah og hans Messenger og boken som han sendt ned på hans Messenger og skriften som han 

sendt ned før. 

(Koranen: 4/136) 

5. Troen på Allah: 

I Allah la stole troende. 

(Koranen: 3/160) 

6. Å huske Allah & 

7.  Takker Allah: 

Derfor Husk meg, jeg vil huske deg, og takke meg og vær ikke utakknemlig å meg. 

(Koranen: 2/152) 

8. Supplicating å Døyve: 

Si, "påkalle Allah eller påkalle Beneficent. Uansett hvilken [navn] du kaller, ham tilhører de beste 

navnene. " 

(Koranen: 17/110) 

9. Be om hjelp av Allah: 

Og søke hjelp gjennom tålmodighet og bønn, og det er faktisk vanskelig bortsett fra ydmykt 

underdanig [å Døyve]. 



(Koranen: 2/45) 

10.        Å være forsiktig med Allah: 

Og vær forsiktig med Allah som du kan lykkes. 

(Koranen: 2/189) 

11.         Å være ærlig for Døyve & 

12.         Holde fast Allah: 

Bortsett fra de som omvender seg, rette seg selv, holde fast ved Allah, og er oppriktig i sin religion for 

Allah, for de vil bli med troende. Og Allah er kommer til å gi troende en stor belønning. 

(Koranen: 4/146) 

13.        Serverer Allah: 

Og jeg ville ikke lage jinn og menneskeheten annet enn å tjene meg. 

(Koranen: 51/56) 

14.        Adlyde Allah: 

Si, "Adlyde Allah og Messenger." 

(Koranen: 3/32) 

15.         Gjør gode gjerninger for Allah: 

Og gjøre gode; Faktisk, Allah elsker doers av god. 

(Koranen: 2/195) 

16.        Leve for Allah & 

17.         Dø for Allah: 

Si, "Min bønn, min ritualer offer, min stue og min døende er faktisk for Allah, Herren av verdener." 

( Koranen : 6/162) 

18.         Sende til Allah: 

Da hans Herre sa til ham: "Send", sa han "Jeg har sendt til Herren av verdener." 

(Koranen: 2/131) 

19.        Utholdende gjennom Allah: 

Og være tålmodig, og din tålmodighet er ikke, men gjennom Allah. 

(Koranen: 16/127) 



20.        Utholdende for Allah: 

Og for deres Herre være tålmodig. 

(Koranen: 74/7) 

21.        Tilhører Allah: 

Hvem, når katastrofen streik dem, sier, "faktisk vi tilhører Allah, og faktisk til ham vil vi tilbake." 

(Koranen: 2/156)            

22.        Blir med Allah: 

Sikkert er Allah med de som vakt (mot onde) og de som gjør godt. 

(Koranen: 16/128) 

23.        Enig med Allah: 

Og enhver som oppfyller hva han har inngått med Allah, han vil skjenke ham en stor belønning. 

(Koranen: 48/10) 

24.        Å være tro mot Allah: 

Hvis de var tro mot Allah, ville det være bedre for dem. 

(Koranen: 47/21) 

25.        Nå Allah: 

Retur av du (alle) er å Døyve. 

(Koranen: 5/48) 

26.        Gledelig Allah & 

27.         Å være fornøyd med Allah: 

Allah være fornøyd med dem, og de med ham. Det er den store suksessen. 

(Koranen: 5/119) 

28.         Å være fornøyd av Allah: 

(Til rettferdige sjelen blir det sagt :) 

"O helt fornøyd sjel! 

Gå tilbake til din Herre, Vend og tiltalende [til ham], 

Og skriv inn blant mine tjenere, [rettferdige] 



Og angi My paradis." 

(Koranen: 89/27-30) 

29.        Allah.  

8          SPØRSMÅL OG SVAR 

  

8.1     ER MENN OG KVINNER LIKE I ISLAM? 

O menneskeheten, faktisk vi har skapt dere fra mannlige og kvinnelige og gjort deg folk og stammene 

som du kanskje vet hverandre. 

Faktisk den mest noble av dere i synet av Allah er den mest rettferdige av dere. 

Allah er faktisk kjennskap og Acquainted. 

(Koranen: 49/13) 

Menn og kvinner har samme status i Islam. En rettferdige kvinne kan ha en høyere grad i synet av 

Allah enn en mann som ikke er forsiktig med sin plikt til Allah.Følgende vers er noen eksempler i 

denne forbindelse: 

Faktisk, muslimske menn og muslimske kvinner, å tro at menn og tro kvinner, lydig menn og lydig 

kvinner, sannferdig menn og sannferdig kvinner, pasient menn og pasienten kvinner, ydmyke 

mennene og ydmyke kvinner, veldedige menn og veldedige kvinner, den fastende menn og fastende 

kvinner, menn som vokte sine private deler og kvinnene som gjør det, og mennene som husker Allah 

ofte og kvinnene som gjøre det for dem Allah har utarbeidet tilgivelse og en stor belønning. 

(Koranen: 33/35) 

  

Og deres Herre svarte på dem, "aldri vil jeg tillate å gå tapt arbeid [noen] arbeidstaker blant dere, 

hvorvidt mannlig eller kvinner; du er fra hverandre. Så de som emigrerte eller ble kastet ut fra sine 

hjem eller ble skadet i min sak eller kjempet eller ble drept jeg vil sikkert fjerne fra dem deres 

ugjerninger, og jeg vil sikkert innrømme dem hager under hvilke elvene strømmer som belønning fra 

Allah, og Allah har med ham den beste belønningen. " 

(Koranen: 3/195) 

  

Troende menn og troende kvinner er allierte av hverandre. De pålegge hva som er riktig og forby hva 

som er galt og etablere bønn og gi regelmessig veldedighet og adlyde Allah og hans Messenger. De 

Allah vil ha barmhjertighet med dem. Faktisk, Allah er opphøyet i makt og klok. 

(Koranen: 9/71) 

  



For menn er en del av hva de har tjent, og for kvinner er en del av hva de har tjent. 

(Koranen: 4/32) 

  

O dere som har trodd, er det ikke lovlig for deg å arve kvinner med tvang. Og gjør ikke vanskeligheter 

for dem for å ta [tilbake] del av det du ga dem med mindre de begår en klar umoral. Og leve med 

dem i vennlighet. For hvis du misliker dem - kanskje du ikke liker en ting og Allah gjør deri mye godt. 

(Koranen: 4/19) 

Overlegenhet i synet av Allah er i henhold til rettferdighet, ikke i henhold til kjønn eller rikdom. Mary 

og kona til Farao (fred være med dem) som har vært nevnt i Koranen for eksempel okkupere høyere 

grader i synet av Allah sammenlignet med mange menn. Følgende vers er relevant i denne 

forbindelse: 

Og Allah presenterer et eksempel på de som trodde: konen til Farao, da hun sa, "min Herre, bygge 

for meg nær deg et hus i paradis og redde meg fra farao og hans gjerninger og redde meg fra de 

urett." 

Og [eksempel på] Mary, datter av Imran, som voktet hennes kyskhet, så vi blåste deri gjennom vår 

engel, og hun trodde i ordene til hennes Herre og hans skriftene og var av de engasjerte lydige. 

(Koranen: 66/11-12) 

I Islam å være tjeneren til Allah, er det viktigste aspektet av identitet. Så må kjønn ikke bli vurdert 

over egenskap av å være tjeneren til Allah. Islam reiser kvinne fra å være konsekvensen av en 

tilfeldighet til graden av et vesen som finnes i henhold til visse mål innenfor planen av skaperen. Som 

sådan et vesen hun er rett under visse forhold være elskeren og den elskede av skaperen, og å 

etablere fred på jorden. 

Igjen danne de kvinner og menn en helhet som forklart i det følgende verset: 

Og av hans tegn er at han opprettet for deg fra dere kameratene at du kan finne ro i dem; og han 

plassert mellom du kjærlighet og barmhjertighet. Faktisk i som tegn for et folk som gir antas. 

(Koranen: 30/21) 

Islam relatert igjen av profeten Muhammad (fred være med ham) 14 århundrer siden forvandlet 

kvinner fra å være objekter av transaksjoner for seksuelle begjær, fra å være folk som er skamme seg 

over, til å være personer som har verdighet og identitet som har menneskelige rettigheter og plikter.  

Rettigheter og krav for både kvinner og menn er de samme. For eksempel er rikdom og likene av 

både kvinner og menn gjenstand for rettslig beskyttelse; både kvinner og menn har selv om dette kan 

koste noen mann eller kvinne noen millioner av dollar; både kvinner og menn har til å våkne opp før 

soloppgang hver dag for morgenbønn... 

Både menn og kvinner kan holde høyeste stillinger som nevnt i Koranen ved eksempel av dronningen 

av Saba: 



Sa hun (The dronningen av Saba), O eminente seg, råde meg i mitt anliggende. Jeg ville ikke 

bestemme et spørsmål før du vitne [for] meg. 

De sa: vi er menn av styrke og store militære makt, men kommandoen er ditt, så se hva du vil 

kommandoen. 

(Koranen: 27/32-33) 

Islam gjenkjenner identiteten og enkelte forskjellige funksjoner av hvert kjønn. Islam avviser ikke 

spesiell attributtene for kvinner. Derfor, er det noen situasjoner der det er forskjeller mellom kravene 

på kvinner og menn. 

Noen av disse forskjellene synes å være mer fordelaktig for kvinner. For eksempel, er levebrødet til 

en familie ved menn; kvinner kan be i sine hjem eller kontorer og er ikke nødvendig å gå til moskeen. 

Også i krig tid er generelt menn pålagt å delta i krigen. 

Islam krever fra en mann en streng disiplin som vi kan se i strenge forbud mot utroskap, alkohol og 

kravet til ansvar for familie. Islam er derfor svært nyttig for hver kvinne som ønsker å ha en vanlig, 

fredelig og forutsigbar liv. 

I dag menn, kvinner, barn er generelt nektet mange av deres naturlige aspekter. Islam beskytter alle 

av dem ifølge deres bestemt attributter. Islam er et system. I Islam er menn, kvinner og barn som 

deler av en designet organisme fullfører hverandre på mange måter. Styrkene til noen avbryte 

svakhetene i andre. Og takket være disse de kan danne par og familier. 

Plikter av hvert kjønn om familien bør anerkjennes slik at menn, kvinner og barn kan være lykkeligere 

og sunnere. 

Familie, barn og mødre er skadet på grunn av de generelle livsstil som mangler de islamske tiltakene. 

Dermed, som i dag det meste kvinner oppfordres til å være som menn, vi ser mange trist situasjoner 

som små barn gråt hver morgen når ble forlatt i barnehage; eller barn som kommer hjem uten at 

noen å være der til sent på kveld; massevis av påfølgende psykologiske, økonomisk... problemer for 

alle. 

Også inspirerer i dag den mannlige dominerende vestlige kulturen kortsiktige, overfladiske og gratis 

forholdet mellom menn og kvinner. Så begge kjønn er generelt fratatt fra lang sikt, dypt, og varme 

relasjoner. Mange menn kan se denne situasjonen som fordel, ettersom de har tilgang til så mange 

kvinner som de ønsker, samtidig som de har svært begrenset ansvar for påfølgende graviditet og 

barn. Som kvinner er mer følsomme for varme, lang sikt, og dype følelser; og som det er nærmere 

forholdet mellom mødre og deres barn den største skade av denne livsstilen er mot kvinner. På 

grunn av en livsstil folk bli og føler mer og mer ensomme som sådan relasjoner kan ikke tilfredsstille 

menneskelige behov. Igjen på grunn av en livsstil er det mange barn som ikke bor sammen med sine 

foreldre, eller som vet aldri deres mødre eller fedre selv om de er i live. Det er mange andre 

problemer som oppstår fra slik en livsstil på grunn av mangel av islamske tiltak. 

I hovedsak disse problemene er også knyttet til disbelieving tilnærming som fornekter enhet av 

skaperen, som opprettholder alle. Så når alt blir sett på som vil isolert fra hverandre, uten noen 



sammenheng mellom noe, sosiale konsekvensene være stort sett negative som vist i eksemplene 

ovenfor[121]. 

Derfor inneholder den samlede systematisk av Islam om kjønn grunnleggende fordeler for kvinner. 

Sannsynligvis er dette en av grunnene for høyere antall kvinner som velger Islam i mange land, 

sammenlignet med antall menn som velger Islam. 

På den annen side, i Koranen finnes noen situasjoner som kan bli vurdert av noen mennesker som 

mindre fordelaktig for kvinner, selv om de er en fordel på mange måter både for kvinner og 

samfunnet. Disse unntakene er som følger:-kravet til å dekke en større del av kroppen for kvinner 

sammenlignet med menn. -Betinget tillatelse for menn å gifte seg med opptil fire kvinner. -I noen 

situasjoner arv av mer rikdom for menn i forhold til enkelte kvinner. -Substitusjon av én mann vitne 

med to kvinner vitner i bestemte juridiske situasjoner som vedrører gjeld. 

Som spesielt problemene som ser ufordelaktig for kvinner er underlagt spørsmål, vil vi avklare dem 

kort i følgende deler: 

8.1.1 DEKKER NOEN DELER AV KROPPEN 

Og fortelle de troende kvinnene å redusere [noen] av deres visjon og vakt deres private deler, og ikke 

utsette deres pryd unntatt det som [nødvendigvis] vises derav, og for å bryte [en del av] deres hodet 

dekker over sine kister og ikke utsette deres pryd unntatt til sine ektemenn, deres fedre, sine 

ektemenn, fedre, deres sønner, sine ektemenn sønner, deres brødre, deres brødrenes sønner, deres 

sisters' sønner, deres kvinner, det som sin rett hender besitte, eller de mannlige tjenere har ingen 

fysisk ønske om, eller barn som ikke ennå er klar over de private aspektene av kvinner. Og la dem 

ikke stempel føttene deres for å gjøre kjent hva de skjuler av deres pryd. Og vende deg til Allah i 

omvendelse, alle dere, O troende, som du kan lykkes. 

(Koranen: 24/31) 

  

O profeten, fortelle deres hustruer og dine døtre og kvinner av de troende å få ned over seg [del] 

med sine ytre klær. Det er mer egnet for at de vil bli kjent, og ikke bli misbrukt. Og noen gang er Allah 

tilgivende og barmhjertig. 

(Koranen: 33/59) 

Både kvinner og menn har til å dekke visse deler av kroppen sin. Men kvinnene måtte dekke 

håret[122], mens mennene ikke har. Dette kan være mot ønskene til noen kvinner som kanskje vil 

vise deres skjønnhetene til alle og mot ønskene til noen menn som kanskje ønsker å ha mer tilgang til 

vakre kvinner rundt seg. 

Vi kan oppsummere årsakene til dette tiltaket som følger - Allah vet best-: 

For det første, i Islam, en må konsentrere først og fremst i Allah i stedet for seksuelle begjær utenfor 

ekteskap. 

For det andre, må man ha kontroll over hans/hennes kort sikt ønsker. I et samfunn som er full av 

fristende menn og kvinner; i et samfunn hvor folk konsentrere seg om nyter overdreven seksuell 



gleder, rikdom, status; ingen kan være fornøyd. Fordi i et samfunn, en gjennomsnittlig person sjel vil 

bli delt opp i mange deler som kjører etter mange ulike ønsker som en person som har organer er 

tatt fra hverandre. 

For det tredje i et samfunn der folk er fristende, både menn og kvinner vil tendere til mer mot fusk 

eller ikke å gifte seg. Styrken på båndene mellom kone vil være mindre. I et slikt miljø, det blir færre 

barn, og barna vil ha mer risiko for å ha skilte foreldre eller ingen mødre eller ingen fedre eller ingen 

foreldre i det hele tatt. Følgelig vil det være mer bruk av narkotika, flere forbrytelser, befolkningen 

aldring og mange andre problemer. 

På den annen siden i et samfunn der det ikke er slike tiltak det vil skje mer seksuell forbrytelser mot 

begge kjønn. 

Men kvinner som bærer beskjedent som kreves av Islam gi en melding til alle om betydningen av 

langsiktige mål av Islam, betydningen av familie og barn. 

Kan man spørre "hvorfor kvinner har flere krav i denne forbindelse enn menn?" Forskning viser at om 

seksuelle følelser, menn er mer følsomme for visjon, og kvinner er mer følsomme for mer personlige 

funksjoner som lukten [123]. Og som vi ser i bredt spre utnyttelse av feminine beauties av kvinner i 

mange reklamefilmer, er det tydelig at kvinner er mer innflytelsesrik i sine blikk sammenlignet med 

menn[124]. Derfor, selv om menn har også å dekke visse deler av kroppen sin, kvinner er underlagt 

mer omfattende tiltak i denne forbindelse. 

Det er variasjoner i måten det Muslim kvinner kler. Noen trenger ikke bære hijab[125]. De fleste av 

slike kvinner godta at ikke å bære det er en synd. De kan være forventet å bli tilgitt av Allah. Noen av 

dem kan være tolke feilaktig at dekker håret ikke er strengt nødvendig. 

Mest praktiserende Muslim kvinner slitasje i henhold til de generelle kravene som er forklart ovenfor. 

Noen muslimske kvinner bærer slik at bare deres øyne er sett, eller slik at ingenting av deres organer 

er sett i det hele tatt. Dette kan være noen ganger på grunn av kulturen i deres samfunn. Dette kan 

også skyldes en tolkning av det følgende verset i en måte å inkludere alle muslimske kvinner: 

O dere som har trodd, ikke angi boliger av profeten for et måltid, uten avventer sin beredskap, 

bortsett fra når du er tillatt. Men når du blir invitert, og deretter skrive inn; og når du har spist, spre 

uten søker å bli værende i samtalen. Faktisk, at [oppførsel] var problematisk profeten, og han er 

sjenert av [avviser] du. Men Allah er ikke sjenert av sannheten. Og når du spør dem[126][, sine 

hustruer] for noe, spør dem[127] fra bak en partisjon[128]. Det er renere for deres hjerter og 

deres[129] hjerter. Og det er ikke [tenkelig eller lovlig] for deg å skade det Messenger av Døyve, eller 

å gifte seg med hans koner etter ham, noensinne. Faktisk, det ville være i synet av Allah en enorme. 

(Koranen: 33/53) 

8.1.2 TILLATELSE FOR MENN Å GIFTE SEG MED OPPTIL FIRE KVINNER UNDER VISSE BETINGELSER 

O folk! Vær forsiktig med (din plikt å) din Herre, som skapte deg fra et enkelt vesen og opprettet sin 

kompis av det samme og spre seg fra disse to, mange menn og kvinner; og vær forsiktig med (din 

plikt å) Allah, av hvem du krever av hverandre (dine rettigheter), og (til) på båndene til forholdet; 

sikkert klokker Allah noensinne over deg. 



  

Og gi til foreldreløse deres egenskaper og ikke erstatte defekt [av din egen] for gode [av deres]. Og 

ikke så deres egenskaper i din egen. Faktisk, det er noen gang en stor synd. 

  

Og hvis du frykter at du ikke vil ta rette med foreldreløse barn, deretter gifte dem det behage du 

[andre] kvinner, to eller tre eller fire. Men hvis du frykter at du ikke vil være like, da [gifte seg bare] 

ett eller hva din høyre hånd besitter. Det er mer egnet for at du ikke kan skråning å urettferdighet. 

(Koranen: 4/1-3) 

Som vi ser i de ovennevnte versene, gifte seg med mer enn en kvinne er ikke et krav, og det er bare 

en tillatelse og den er basert på visse betingelser. I hovedsak i disse versene er en begrensning 

avgjort for antall koner at en mann kan gifte seg. 

Koranen er ikke en bok for bare noen år, er det slik at det kan brukes til slutten av verden, av den 

gjeldende fasen i vårt univers. I ulike land trenger punktum eller situasjoner kan det hende for en 

frihet til å gifte seg med mer enn én kone. For eksempel i krigens tid det kan være mange kvinner 

som mister sine ektemenn. Hvis det er ingen slik tillatelse i slike situasjoner, kan det være mange 

kvinner som vil være i trøbbel, økonomisk, psykologisk, biologisk og på mange andre måter. 

Det kan oppstå andre situasjoner hvor tillatelse til å gifte seg med mer enn én kone kan være gunstig 

for både mann og kone: Hvis kona er sterilt, og mannen vil ha barn, mannen kan du skilsmisse; men 

kvinner foretrekker kanskje sin mann til å gifte seg med en annen kvinne i stedet for skilsmisse[130]. 

Hvis kona har noen helsemessige problem og kan ikke oppfylle kravene i ekteskap og ønsker ikke sin 

mann til å skille seg fra henne, kan hun foretrekker sin mann til å gifte seg med en annen kone. Hvis 

mannen er økonomisk er sterk og seksuelt krevende og hans kone ikke slik, i dette tilfellet mannen er 

gifte seg med en annen kvinne kan være å foretrekke å hans ulovlig forhold utenfor ekteskap med en 

annen kvinne. 

I land der det ikke er tillatt å gifte seg med mer enn en kvinne, hvis de ovennevnte situasjonene skje, 

mange folk har tendens til å være sammen med kvinner enn sine koner utenfor ekteskap. Disse 

ekstra relasjoner er ikke sanksjonen seriøst, mens men de anses fusk. I slike tilfeller få mennene igjen 

det de trenger til en viss grad, selv om de ikke har noe ansvar for flere partnere. Likevel, ektemann, 

kone, partneren og barna skrive inn i alvorlige problemer. 

Man kan argumentere at lignende årsaker kvinner også ville være lov til å gifte seg med mer enn én 

mann. Men i dette tilfellet, de påfølgende skadene for alle ville være mye større enn fordelene. For 

det første, far til barnet ville ikke være klart. Selv om DNA-tester ville gi litt veiledning, ville far ikke 

føle hans farskap mye for et barn født fra en kvinne som er gift med andre, og som inneholder frø av 

andre menn. For det andre, følelser av lederskap er vanligvis sterkere i menn. Mer enn én mann i en 

familie kan føre til at store sammenstøt. 

På den annen side, i Islam kan en kvinne sette som betingelse til en mann som hun vil gifte seg, ikke å 

gifte seg med en annen ettall idet lang idet hun er gift med ham. Derfor er ikke dette en ubegrenset 

eller illimitable tillatelse. 



8.1.3 ARV AV MER RIKDOM FOR SØNNER OG EKTEMENN SAMMENLIGNET MED DØTRE OG KONER 

UNDER VISSE BETINGELSER 

Allah ber deg om din barn: for mannlige, hva er lik andel av to kvinner. Men hvis det er [bare] døtre, 

to eller flere, for dem er to tredjedeler av ens eiendom. Og hvis det er bare en, for henne er 

halvparten. 

Og på ens foreldre, til hver en av dem er en sjettedel av sin eiendom hvis han forlot barn. Men hvis 

han ikke fikk barn og foreldre arver fra ham, så hans mor er en tredjedel. 

Og hvis han hadde brødre [eller søstre], for hans mor er en sjette. 

Etter noen testamentariske gaven han [har] laget eller gjeld. 

Foreldrene dine eller dine barn, du vet ikke hvilke av dem er nærmest du i nytte. 

[Disse aksjene er] en forpliktelse [pålagt] av Allah. Faktisk er Døyve noen gang å vite og klok. 

Og for deg er halvparten av hva deres hustruer igjen hvis de har ingen barn. Men hvis de har et barn, 

for deg er en fjerdedel av hva de forlater, etter noen arv de [har] laget eller gjeld. Og for konene er 

en fjerdedel hvis du leave ingen barn. Men hvis du lar et barn, så for dem er en åttendedel av hva du 

reise. 

Etter noen testamentariske gaven du [har] laget eller gjeld. 

Og hvis en mann eller kvinne forlater ascendants verken etterkommere, men har en bror eller søster, 

så for hver enkelt av dem er en sjette. 

Men hvis de er mer enn to, de deler en tredje, etter noen arv som ble gjort eller gjeld, så lenge det er 

ingen skade [forårsaket]. 

[Dette er] en forordning fra Allah, og Allah er å vite og Forbearing. 

(Koranen: 4/11-12) 

Hvis vi bla gjennom listen over de rikeste 100, 200... folk i verden, vi merke til at antall kvinner er 

mindre enn % 10. Mange av disse menneskene er i ikke-muslimske land. Hvis vi ser på de politiske 

figurene eller høy byråkratiet ser vi mer eller mindre et lignende bilde. Dette viser oss tydelig at 

menn har mer vilje og kapasitet til å øke rikdom. Det synes at det er ingen tydelig store innvendinger 

av kvinner til denne situasjonen; og dette er naturlig siden alle disse mennene har døtre, koner, 

mødre som nyte samme eller bedre levestandard sammenlignet med sine ektemenn eller fedre, 

mens følelsen mindre bekymringer. 

Ingen av disse fakta viser alle overlegenhet og underlegenhet av alle kjønn. Allah uttrykker dette i det 

følgende verset: 

Det er ikke din rikdom eller dine sønner, som vil bringe deg nærmere oss i grad. 

(Koranen: 34/37) 



En mann kan være å skape sysselsetting for tusenvis av mennesker; Men, som fødte ham og oppdro 

ham var en kvinne. Sannsynligvis har hans suksess også mye å gjøre med støtte fra sin kone. 

I slike en struktur krever den effektive bruken av ressurser visse mekanismer som gir forvaltningen av 

ressursene mer til dem som kan administrere dem mer effektivt. På den annen side, må tilstrekkelig 

økonomiske næring sikres for alle. 

Det er svært detaljert regelverk og studier innenfor loven islamske arv. Ifølge arv prinsippene i Islam, 

i visse situasjoner kvinner har lik andel som menn, og i visse situasjoner visse kvinner får mindre enn 

menn. Den stadige økonomiske ansvaret for familien eller for foreldre tilhører hovedsakelig menn. 

For eksempel før ekteskapet er mannen nødvendig for å gi eller pantsette hans kone en mengde 

rikdom som hans kone godtar. Som en konsekvens, er denne forskjellen i distribusjon under visse 

betingelser å aktivere menn til å utføre sine oppgaver bedre. Så, en kvinne kan arve mindre, men 

hennes nåværende eller fremtidige mann kan motta en større del i forhold til sin søster. 

Derfor, på grunn av positive arv bestemmelsene for menn, når en mann tilbringer til sin familie, dette 

er ikke en frivillig oppførsel eller en tjeneste eller en veldedighet men dette er en plikt for mann og 

en rett for kvinnen. Så basert på dette systematisk, kvinner kan føle seg komfortable mens du nyter 

godt av vell av familien, så vell av mannen regnes i hovedsak vell av familien. Dermed har mannen å 

gi en lik levestandarden både for ham selv og for hans kone. 

8.1.4 SUBSTITUSJON AV EN MANN VITNE MED TO KVINNER VITNER I BESTEMTE JURIDISKE SAKER 

O du hvem har trodd, når du kontrakt en gjeld for en angitt periode, skrive det ned. Og la en skriver 

skrive [det] mellom deg i rettferdighet. La ingen scribe nekter å skrive som Allah har lært ham. 

Så la ham skrive og la det ettall hvem har plikt diktere. Og la ham frykter Døyve, hans Herre, og ikke 

la noe ut av det. 

Men hvis den som har plikt er av begrenset forståelse eller svak eller ute av stand til å diktere seg 

selv, så la hans verge diktere i rettferdighet. Og bringe å være vitne til to vitner blant menn. Og hvis 

det ikke er to menn [tilgjengelig], så en mann og to kvinner fra dem som du aksepterer som vitner, 

slik at hvis en av kvinnene errs, så den andre kan minne henne. 

Og la ikke vitner som nekter når de er tilkalt. Og ikke vær [også] slitne å skrive det, enten det er liten 

eller stor, for medlemskapsperioden [angitte]; Det er mer bare i synet av Allah og sterkere som bevis 

og mer sannsynlig å hindre tvil mellom dere, og unntatt når det er en umiddelbar transaksjon som du 

gjennomføre blant dere. For da det er ingen skyld over deg hvis du ikke skrive det. Og ta vitner når du 

inngå en kontrakt. 

La ingen scribe bli skadet eller noen vitne. For hvis du gjør det, det er faktisk [alvorlig] ulydighet i deg. 

Og frykt Allah. Og Allah lærer deg. Og Allah er vite av alle ting. 

(Koranen: 2/282) 

Vitne er det meste en plikt spesielt i forhold til en skriftlig vitne om gjeld. Som det kan være press på 

vitnet, vitnet kan bli pålagt å vitne i en upassende situasjonen, og det kan kreve en viss innsats for å 

være vitne til rette. I ovenfor verset er det en referanse til dette i setningen "La ingen scribe bli 



skadet eller noen vitne". Denne risikoen og behovet for innsats er svært sannsynlig i saker som er 

relatert til en gjeld avtale som kan inneholde mange detaljer. 

Derfor en viktig årsak til forskjellen mellom kravet til vitne i ovennevnte situasjon mellom menn og 

kvinner kan være å redusere byrden av vitne for en kvinne, og distribuere det fra en kvinne til to 

kvinner. 

8.1.5 NOEN ANDRE SPØRSMÅL OM SPØRSMÅLET "ER MENN OG KVINNER LIKT I ISLAM?" 

I den forrige delen forklarte vi forskjellene i kravene for menn og kvinner, og fordelene med disse 

forskjellene for alle[131]. 

Imidlertid bør man huske på at Muslim ikke samsvarer med disse kravene på grunn av deres verdslige 

fordeler. For en Muslim, når det er klart at en bestemt rekkefølge er fra Allah, så det er nok grunner 

til å overholde denne rekkefølgen. Disse årsakene er å få gleden av Allah, og respekt og frykt av Allah. 

Det følgende verset er relevant i denne forbindelse: 

Og hvis vi hadde bestemt på dem, "Drepe dere" eller "La din hjem," de ville ikke ha gjort det, med 

unntak av noen av dem. Men hvis de hadde gjort hva de var instruert, det ville ha vært bedre for dem 

og en fastere posisjon [for dem i tro]. 

(Koranen: 4/66) 

På den annen side, er i alle fall favoriserer av Døyve millioner av ganger større enn noen problemer 

som vi kan gjennomgå på grunn av ordre fra Allah. For eksempel hvor mange kvinner ville velge 

alternativ (b) hvis Allah spurte dem: "Velg ett av følgende alternativer: (a) jeg vil opprettholde din å 

se kapasitet, men du må overholde mine forpliktelser for kvinner. (b) du vil være fri til å følge eller 

ikke med disse forpliktelsene, men jeg vil ta tilbake bare din å se kapasiteten. " 

Men som vi ser i det følgende verset, Allah hensikt easiness for oss: 

Allah har til hensikt for du enkel og akter ikke for du motgang. 

(Koranen: 2/185) 

Så, vi tror at fordelene av bestillinger av Allah være større enn deres ulemper i verdslige termer også. 

Vi har nevnt noen av fordelene med eksepsjonell reglene for kvinner. Men det er klart som forklart i 

det følgende verset at vi kan ha oversett eller savnet noen av fordelene som Allah vet: 

Det kan være at du misliker en ting selv om det er bra for deg, kan det være at du elsker en ting, 

mens det er onde for deg; og Allah vet mens du ikke vet. 

(Koranen: 2/216) 

I tillegg bør vi vurdere relevansen av ulempene for et bestemt kjønn som et kriterium i å gjenkjenne 

og adlyde Allah. I noen tilfeller er årsaken til vantro avvisningen av ting som er mot noen personlige 

følelser som vanskelighetene som oppstår på grunn av plikter. I dette tilfellet bør personen som 

avviser tro på grunn av vanskeligheter spørsmålet om sin intensjon om å tro er oppriktig. Dersom 

man velger til å være ulydig Allah, eller nekte ham på grunn av forpliktelser eller rettigheter av et 

kjønn, sikkert skadet Allah aldri på grunn av denne fornektelse. Dette er nevnt i det følgende verset: 



For oss de gjorde ingen skade, men de skadet sin egen sjel. 

(Koranen: 2 57) 

8.2      HVORFOR SER VI PÅ MEDIA MANGE VOLDELIGE HANDLINGER UTFØRT I NAVNET TIL ISLAM 

ELLER ALLAH? 

Islam betyr fred og som vi ser i følgende vers, Allah inviterer muslimer å oppføre seg rette til alle, 

inkludert troende. I Islam er det ikke tillatt å tvinge noen til å godta en viss religion: 

Invitere til veien for deres Herre med visdom og god instruksjon, og argumentere med dem i den 

mest verdig måten. 

Faktisk, deres Herre er de fleste å vite av som har forvillet seg fra sin vei, og han er de fleste å vite av 

som styres [med rette]. 

(Koranen: 16/125) 

  

Det skal ingen tvang i religionen. Rett kurs har blitt klart fra feil. 

(Koranen: 2/256) 

På grunn av slike ordrer i Koranen i historien om Islam, har muslimer ikke tvunget andre til å være 

muslimer. 

Videre, som vi ser i følgende vers, tillater ikke Allah muslimer å angripe de som ikke angriper 

muslimene. Imidlertid er muslimene påkrevd å forsvare seg selv: 

Så hvis de fjerne seg fra deg og ikke kjempe deg og tilby deg fred, har deretter Allah ikke gjort for deg 

en sak [for å bekjempe] mot dem. 

(Koranen: 4/90) 

  

Og ikke krangle med folket av kristendomskunnskapen bortsett fra på en måte som er best, med 

unntak av de som begår urett blant dem. Og si, vi tror på det som har blitt åpenbart for oss og 

åpenbart for deg. Og vår Gud og deres Gud er en; og vi er muslimer [i innlevering] til ham. 

(Koranen: 29/46) 

  

Gud forbyr dere ikke fra de som ikke kamp du på grunn av religion og ikke utvise du fra din hjem fra 

håndtere vennlige med dem og fungerende rette mot dem.Faktisk, Gud elsker de rettferdige. 

(Koranen: 60/8) 

Og det er stor synd å skade menneskelige vesener som vi ser i følgende setning: 



"Feil ikke menneskeheten i sine varer, og gjøre ikke onde, gjør skade, i jorden." 

(Koranen: 26/183) 

Et godt eksempel i denne forbindelse skjedde da muslimer kom Mekka tilbake fra troende som 

drepte mange muslimer, erklærte og organisert mange kriger mot muslimer, torturert dem, tok sin 

rikdom av vold. Muslimer i ledelse av profeten Muhammad (fred være med ham) tilga de troende 

selv om de hadde makt til å gjengjelde og ødelegge dem. Så det er klart at handlingene til 

terroristene som hevder å drepe uskyldige og forsvarsløse sivile navnet av Døyve, ikke har noe å 

gjøre med Islam, som i Islam selv i krigstid slike sivile ikke må bli drept.Slike folk er svært få i nesten 2 

milliarder muslimer. 

Noen ganger er det folk som gjør ondt for politiske eller økonomiske mål, men som hevder å handle i 

Allahs navn de føler behov for å gjemme seg bak noen allment aksepterte begreper. 

Noen ganger, terrorist aktiviteter utføres og hevdet i navnet muslimer eller muslimske grupper for å 

opprette et dårlig inntrykk om Islam og muslimer. 

I mange situasjoner avstemme ikke-muslimer terrorister med Islam derfor de støtter ubevisst 

terroristene ved å vurdere dem som en del eller slags representant for det store fellesskapet av Islam. 

Et enkelt eksempel på slik holdning er bruken av begrepet "Islamsk terrorisme" i media av ikke-

muslimer. Som terrorisme ikke kan være islamske er - fredelig - "islamsk terrorisme" en misvisende 

og galt uttalelse som kan være nyttig bare for slike terrorister. 

Noen mediekanaler gi delvis inntrykk av at Islam fremmer vold, selv om voldelige handlinger av 

tilhengere av andre kulturer og deres konsekvenser er mye større enn slike handlinger av de sett på 

som knyttet til Islam. For eksempel i andre verdenskrig som skjedde i den vestlige verden som 

overholder religioner enn Islam ble ca 60 millioner mennesker drept[132]. 40 til 52 millioner av dem 

var sivile, inkludert 13 til 20 millioner som døde på grunn av krig-relaterte sykdommer og hungersnød. 

8.3     HVIS DET ER SKJEBNE, HVIS ALLAH VET ALLE, HVORDAN KAN VI HA FRI VILJE OG HVORDAN KAN 

VI VÆRE ANSVARLIG? 

Detaljer om dette spørsmålet kan være rephrased som følger: "våre valg / wills forholder seg til vår 

bakgrunn, vår utdanning, vårt miljø, våre gener og vår kapasitet... Alle disse må være i skjebnen. Så 

hvis Gud er Allah deretter våre valg må være tvunget og bestemmes av Døyve; så vi kan ikke ha fri 

vilje og derfor kan vi være ikke ansvarlig. Minst som han ikke har sette oss på rett vei så ikke betyr 

dette at han er ansvarlig for våre valg? Også jegf Gud er Allah, og hvis han vet fremtiden, så han kan 

ikke motsi hans kunnskap eller hans skjebne knyttet til fremtiden av hans nåværende handlinger. Og 

hvis han har makt til å gjøre hva han wills hans handlinger vil være i harmoni med det som allerede 

var kjent av ham. Hvis Gud er Allah, og hvis det er skjebne, så for eksempel før jeg tviler, det er kjent 

at som en disbeliever vil jeg tviler, og at jeg vil komme inn i helvete. Så hvordan kan jeg endre den? " 

I følgende vers se vi et sammendrag av slike spørsmål: 

De som forbundet partnere [med Allah] vil si, "Hvis Allah hadde ville, vi ville ikke ha tilknyttede [noe 

med Allah] og ville heller ikke våre fedre, eller ville vi har forbudt noe." På samme måte dem før du 



nekte til de smakte vår straff. Si, "du har noe kunnskap som du kan produsere for oss? Du følger ikke 

unntatt antagelse, og du er ikke men forfalske. " 

Si, "med Allah er argumentet vidtrekkende. Hvis han hadde villet, ville han har ledet dere alle." 

Si, [O Muhammad], "Bringe frem din vitner som vil vitne at Allah har forbudt dette." Og hvis de vitne, 

ikke vitner om med dem. Og ikke følger ønskene til de som fornekter vår vers og de som ikke tror i 

hinsidige, mens de likestille [andre] med deres Herre. 

(Koranen: 6/148-150) 

8.3.1 VI HAR FRI VILJE TIL EN VISS GRAD 

Og si, "sannheten er fra din Herre, så den som testamenter la ham tro; og den som testamenter la 

ham tviler. " 

(Koranen: 18/29) 

  

Allah er aldri urettferdig til sine tjenere[133]. 

(Koranen: 8/51) 

  

Den som er guidet er bare veiledende for [nytte av] hans sjel. Og den som errs bare errs mot den. Og 

ingen bærer av byrder vil bære byrden av en annen. Og aldri ville vi straffe før vi sendte en 

budbringer. 

(Koranen: 17/15) 

Alle som har tatt ansvar og belønnet eller straffet i hinsidige har potensial til å finne ut sannheten, og 

å være vellykket[134]. Alle har frihet til å velge gode eller onde, paradiset eller i helvete. Ethvert 

menneske[135] har den frie viljen, men har ikke makt til å negere viljen til Allah. Selv om det finnes 

visse begrensninger angående den frie viljen, til slutt har hver person potensial til å overvinne de 

relevante negativ restriksjonene. 

Våre wills har mye å gjøre med vår fortid, vår kunnskap, vårt miljø, vår humør, vår biologiske og 

kjemiske sammensetning... Imidlertid fra den empiriske sciences' synspunkt er det for tidlig å hevde 

at det er en vanskelig deterministisk forholdet mellom disse faktorene og våre wills. Og så lenge vi 

ikke forstår alle subatomære nivåer, og mange andre ting dette vil være et tidlig argument. Som sagt 

i Koranen: 

Og de spør deg om sjelen. Si: Sjelen er én av kommandoene på min Herre, og du er ikke gitt noe som 

helst om kunnskap, men litt. 

(Koranen: 17/85)  

I Islam, sjelen er ikke bare en enveis tilfeldig mekanisk resultat av kjemiske, biologiske, fysiske, 

sosiale... hendelser og ressurser[136]. Sjel fordeler fra slike ressurser, men det er ikke begrenset til 



hva som er tilgjengelig under visse betingelser. Sin essens er ikke basert på bare årsak og virkning 

relasjoner eller mekaniske prosesser basert på kausalitet. Sjelen har potensial til å endre og forbedre 

forholdene. For eksempel kan en person som står overfor problemer i virksomheten lese enkelte 

bøker og få mer kunnskap og overvinne disse vanskelighetene. 

Sjelen dekker ikke bare fortiden som kan ha årsak og virkning innflytelse, men også fremtiden. Hver 

vil vi gjøre inkluderer betraktninger om fremtiden, alternativer, sin risiko, fordeler og skader til en 

viss grad, selv om de ikke har skjedd ennå. Sjelen dekker også prinsipper, verdier og så videre som 

ikke er begrenset eller ligger bare i løpet av siste. Vi dømmer ikke bare hva alternativ vil skje hvis vi 

tar en bestemt avgjørelse, men også hvordan vi vil føle hvis at alternativ skjer, og hva skjer hvis vi 

føler det slik. Likevel er vi fritt til å velge bevisst et dårlig alternativ. 

Derfor har vi et stort område av frihet. 

Som vi ser i følgende vers, har mennesker visse spesielle kvalifikasjoner i denne forbindelse: 

Da han proporsjonert ham og pustet inn i ham fra hans sjel og gjort for deg høre og visjon og hjerter; 

lite er du takknemlig. 

(Koranen: 32/9) 

  

Og nevner, [O Muhammad], da deres Herre sa til englene, "Ja, jeg vil gjøre på jorden en visekonge" 

(Koranen: 2/30) 

På den annen side, ga Allah oss mange betyr at sammen med denne friheten kan veilede oss mot 

sannheten. Følgende er spesielt viktig:-de åpenbare tegnene opprettet i våre omgivelser whose 

noensinne obviousness vil bli synlig for alle, når alle av oss er oppstandne. -Lytte og hjelp av Allah 

som kan svare på våre nåværende bønner selv mens han gjorde skjebnen. -Veiledning av Allah 

gjennom hans sendebud. 

Denne friheten betyr imidlertid ikke at mennesket kan negere Allahs ultimate vilje. Han kan være 

ulydig veiledning av Allah som han har gitt frihet til å følge enten banen til lydighet eller banen til 

ulydighet. Men i den ultimate forstand, uansett mennesket gjør, han er omgitt av Allah, som vi ser i 

følgende vers: 

Og til Allah tilhører uansett hva som er i himmelen, og alt som er på jorden. 

Og noen gang er Allah, av alle ting, omfatter. 

(Koranen: 4/126) 

  

Allah er faktisk altomfattende og kjenne. 

(Koranen: 2/115) 

  



Og du ikke vil unntatt at Allah wills, Herren av verdens. 

(Koranen: 81/29) 

Selv om mennesket har noen fullmakter gitt av Allah, kan han ikke være vellykket unntatt gjennom 

Allah. Årsakene til dette er som følger: 

For det første, er våre omstendigheter utfall av Allahâ € ™ s plan og viljer. For eksempel kan 

ressursene være begrenset. Kostnadene for ressursene eller kostnadene for alternativene kan være 

høy. Visse omstendigheter kan være vanskeligere å overvinne enn andre. Så, selv om vi har fri vilje, 

gjennom slike omstendigheter kan Allah villede vil en urettferdig person uten gripe inn med sin. Også 

bestemmes alternativer som vi har av Allah. 

For det andre er alt vi vil ved tillatelse av Allah som vist i eksemplet nedenfor fra Koranen: 

Og det er ikke for en sjel å tro unntatt med tillatelse av Allah. 

(Koranen: 10/100) 

Som vi ser i sitat fra profeten Shuayb (fred være med ham) i Koranen, vår suksess avhenger av Allah: 

"Og min suksess er ikke, men gjennom Allah. 

Jeg har stolt på ham og til ham jeg kommer tilbake." 

(Koranen: 11/88) 

Som vi ser i det følgende verset, avhenge veiledning eller villedende av Allah til en viss grad våre valg: 

Han villeder mange og dermed guider mange og dermed. Og han villeder ikke unntatt trassig ulydige. 

(Koranen: 2/26) 

Allah, som kjenner og Seer av alt, vet og ser uten begrensninger av tid. Så, han vet fremtiden som 

han vet i dag. Han ser fremtiden som han ser i dag. Derfor enhver beslutning vil vi ta i fremtiden er 

noen gang kjent, sett og bevitnet av Allah. Han er i stand til å endre det på noen måter han ønsker, 

inkludert endring av de relevante omstendighetene uten direkte involvering med våre viljer. Dermed, 

noen vil vi gjøre er fritt, med tillatelse av Allah. Derfor skjer ting vi velger etter enstemmig avtale med 

Allah, og oss. 

Derfor bør i alle fall en Muslim som gjorde en god gjerning søke aksept av Allah. Følgende er et sitat 

fra en eksempel-setning av troende i hinsidige: 

Og de vil si: 

"Ros [og takk] å Døyve, som har ledet oss til dette; og vi ville aldri har vært guidet hvis Allah ikke 

hadde ledet oss. Sikkert hadde budbringerne av vår Herre kommet med sannheten." 

(Koranen: 7/43) 

  



"Ja, vi pleide å supplicate ham før. 

Faktisk, det er han som er Beneficent, barmhjertige." 

(Koranen: 52/28) 

Fra perspektivet til en disbeliever det ville være vanskelig å forstå den frie viljen som for ham, han er 

bare en regning sekvens og prosessor i mellom biologiske, kjemiske, fysisk... sekvensiell prosesser. 

Igjen, er han bare en gruppe av partikler som tilfeldigvis kom sammen og som bare handle i henhold 

til fysiske, visse eller usikker regler og relasjoner. Også, for ham er det ingen som har full fri vilje som 

kan gi ham fri vilje. 

8.3.1.1  ÅRSAKENE TIL EKSISTENSEN AV VÅRE WILLS 

Allah, herre over alle kan opprette oss som steiner eller engler som ikke har evne til å negere hans 

ordrer. Han kunne ha skapt oss som programmert roboter uten følelser, derfor uten valg, så uten 

ansvar. Men i et univers, det ville ikke være praksis og følelser av offer, hjelp, synd, tillit, 

sannferdighet, Dom, belønning, straff, onde, feil og arroganse; gode og sannheten ville ikke være 

skapt og etablert; ondet og feil ville ikke bli opprettet, dømt og straffet... 

Men Allah er i stand til å opprette gode og ondet. 

For en person til å være god eller ond, har han makt til å velge gode eller onde. 

Og gjennom stede hendelsene, på den ene siden tjenere av Allah føler favoriserer og krefter av 

Døyve, og på den andre sannheten og falske er klart adskilte. 

Videre, hvis det er en grunn for vår kreasjon, så det må være en avgjørende scene for hvem vi er. 

Dette avgjørende stadiet er død. 

Følgende kapitlet er relevant i denne forbindelse: 

Av tid, 

Mann er faktisk i tap, 

Bortsett fra de som har trodd og gjort rettferdige gjerninger og rådet hverandre til sannheten og 

rådet hverandre til tålmodighet [og utholdenhet]. 

(Koranen: 103/1-3) 

Igjen med vår frie vilje har vi muligheten til å samarbeide med Allah i å etablere fred og innbydende 

måte vår Herre. Takket være vår frie vilje kan vi ha en andel i de gode utviklingen innen oss og innen 

menneskeheten. Takket være vår frie vilje, kan vi låne til Allah som ikke trenger noen hjelp i det hele 

tatt, selv om vi kan bruke det vi har helt for oss selv. Er disse store favoriserer gitt av vår skaper som 

sa i følgende vers? 

O dere som har trodd, hvis du hjelpe Allah, han vil hjelpe deg og plante fast føttene. 

(Koranen: 47/7) 



  

Hvem er det som vil låne Allah et vakkert lån slik at han kan multiplisere det for ham mange ganger? 

Og det er Allah som tilbakeholder og gir overflod, og til ham vil du bli returnert. 

(Koranen: 2/245) 

  

Men når Jesus følte [utholdenhet i] vantro fra dem, sa han, "hvem er mine hjelpere for [årsaken til] 

Allah?" Disiplene sa, "vi er hjelpere for Døyve. Vi har trodd på Allah, og vitner om at vi er muslimer 

[underkaste seg ham]." 

(Koranen: 3/52) 

Muligheten til å hjelpe ham å indikere og satt i kraft vilje til å hjelpe ham, er faktisk en av hans største 

favoriserer til oss. En viktig faktor i dette favør er vår frie vilje. 

8.3.1.2  SYNDER OG DERES KONSEKVENSER ER BEVISSTE VALG. 

Belønninger i samsvar med sannheten og straff i samsvar med falske er bestemt og erklært. Så, de 

som velger enten sannheten eller feilen velge dem helt med sine fordeler, ulemper, muligheter og 

trusler. 

Våre faste valg er alternativer som passer best med hvem vi er og vår attributter. Våre valg er 

personlig, og i mange tilfeller fra en subjektiv perspektiv det er nei rett eller galt: vi kan velge å bære 

noen dårlig konsekvenser for noen ting som vi elsker. 

En person kan for eksempel velge å røyke mens han vet at røyking forårsaker kreft. Så når kreft skjer 

på grunn av røyking, skal han ikke klandre mye andre enn seg selv. Han valgte personlig gleden av 

røyking i utveksling av smerter av kreft og en tidlig død. Mens han røyker han kan se det som høyre, 

eller han kan røyke selv om han ser det som galt. Vi kan velge ikke å bry seg om konsekvensene eller 

fremtiden. Vi kan få glede i utfordrende en større makt enn oss selv, selv om dette fører til stor risiko. 

Gleden av denne utfordringen kan være større enn den påfølgende frykt eller smerte. På samme 

måte kan man velge å utfordre skaperen direkte eller indirekte ved å ikke tenke på ham og ved å ta 

risikoen for helvete. På denne måten, kan han ønsker å nyte denne utfordringen og gleden av dette 

livet uten å gi opp fra alle verdslige gleder. 

Vi har frihet til å nyte ondet midlertidig som vi ser i eksempelet i følgende vers: 

Og som for Thamud, vi guidet dem, men de foretrukne blindhet over veiledning, slik at lynet av 

ydmykende straff beslaglagt dem for det de pleide å tjene. 

(Koranen: 41/17) 

  

Det er mange tegn i himlene og jorden som de passerer; 

Ennå betaler de ingen oppmerksomhet til dem! 



(Koranen: 12/105) 

Men vi må være ærlig og eier våre valg på slutten. 

På den annen side, slike risikofylt valg forholde seg til meget personligheten til velgeren. Så, 

forvirringen av troende er bevisst og permanent som nevnt i det følgende verset: 

Og den som er blind i dette [livet] vil være blinde i hinsidige og mer avveie på måte. 

(Koranen: 17/72) 

Slik at selv om tilbake etter å ha sett i helvete, ville de gå tilbake til vantro som nevnt i følgende vers: 

Hvis du kunne men se når de er laget for å stå før den brann og vil si, "Oh, vil vi kunne bli returnert [til 

liv på jorden] og ikke nekte tegn på vår Herre og være blant troende." 

Og selv om de ble returnert, de ville gå tilbake til det som de ble forbudt; og ja, de er løgnere. 

(Koranen: 6/27-28) 

Derfor for eksempel, ville en ultimate disbeliever som ville vite at han ville gå inn i helvete på grunn 

av vantro igjen tviler og nekte i helvete. Så blir i helvete et klart valg av disbeliever, fordi selv om de 

mest overbevisende tegn hadde vært til stede, slik en disbeliever ikke ville tro. Følgende vers 

refererer til dette: 

Faktisk, de på hvem din Herrens ord har tre i kraft vil ikke tro, 

Selv om alle tegn bør komme til dem, før de ser pinefull straff. 

(Koranen: 10/96-97) 

Vi har fått frihet til å gjennomgå straff av helvete som svar på hva vi velger å gjøre. Men synes det 

ikke å være en god idé at en avviser midlertidig noe som han senere vil tror bare mens følelsen det 

evig. Likevel er det et valg. Vi mennesker generelt verdi den umiddelbare fordeler selv om deres 

kostnader eller risikoer i det lange løp er enorme. I følgende vers finnes det en henvisning til dette: 

nei! Men du elsker det umiddelbare. 

Og la hinsidige. 

(Koranen: 75/20-21) 

Tenke på folk som oppholder seg i fengsel i år bare på grunn av en handling for å tilfredsstille deres 

rask sinne. Det er fordi på kort sikt våre følelser er mer intense relativt til våre logikk; på lang sikt våre 

følelser er relativt svakere enn våre logikk. Så er tålmodighet viktig for å lykkes: 

Allah elsker pasienten. 

(Koranen: 3/146) 

På den annen side, godkjenne vi ting i skjebnen. I hver og en av våre valg vi "kjøpe" og godkjenne hva 

er i registeret for oss: 



Og Allah skapt himmel og jord i sannheten og så at hver sjel kan være recompensed for hva den har 

tjent, og de vil ikke bli gjort urett. 

(Koranen: 45/22) 

8.3.1.3   ALLAH TRENGER IKKE Å TVINGE NOE PÅ OSS 

Han er i stand til å gjøre alle ting. 

(Koranen: 67/1) 

Allah er i stand til å gjøre hva han wills. Så kan han lage oss i et bestemt miljø der vi kan være alle 

troende eller troende selv om vi har fri vilje. Derfor trenger han ikke å forstyrre vår wills, eller tvinge 

oss på en bestemt måte, selv om han kan gjøre dette. 

Allah trenger ikke å forstyrre vår vilje behandle som med objektive arrangementer kan vi ledet eller 

villedet i henhold til hvem vi er. Allah kan føre eller villede med objektive ting, uten å forvrenge vår 

velger kapasitet. For eksempel kan en disbeliever som har en baby bli en troende oppleve 

spenningen og lykke brakt av at babyen og en stor fordel av skaperen. 

8.3.1.4  ALLAH TVINGE IKKE NOEN TIL Å TRO, ELLER Å GJØRE GODE GJERNINGER, OG HAN TVINGER 

IKKE NOEN Å TVILE ELLER Å VÆRE URETTFERDIG. 

Hadde Allah ville tvinge noe over oss, kan han gjøre oss alle troende. Men ville tvunget tro ikke være 

ekte tro. Tro det er avhentet bare etter at gjenoppstandelsen vil være tvunget troen, så ikke en ekte 

tro, og det vil være ubrukelig som nevnt i det følgende verset: 

De [da] venter på noe bortsett fra at englene bør komme dem eller deres Herre bør komme, eller 

som det kommer noen av tegnene på deres Herre? 

Dagen at noen av tegnene på deres Herre kommer ingen sjel vil dra nytte av sin tro så lenge det ikke 

hadde trodd før eller hadde tjent gjennom sin tro noen gode.Si, "vent. Faktisk, vi [også] venter." 

(Koranen: 6/158) 

Troen i dette livet er ekte tro, fordi det er ikke en konsekvens av tvang, og det gjenspeiler nøyaktig 

hvem og hvordan vi er. Dermed gir Allah oss hva vi velger.  

Hva ville jeg velge hvis jeg ikke ble tvunget er et resultat av fri vilje. Så, som Allah ikke tvinger noe 

over oss, og som han ikke tar betalt oss noe utenfor vår evne, har vi rimelig fri vilje slik at vi kan være 

ansvarlig. 

8.3.1.5  INGEN VIL BJØRN VITNE AT ALLAH HAR TVUNGET OSS TIL DET ONDE 

Det kan være noen vitner som vil bære vitnesbyrd om at Allah har tvunget noe valg over oss ved å 

forstyrre vår villig til prosessen. Ingen vitner vil vitne at Allah tvunget oss til et bestemt valg fordi 

potensielle slike trang ville være kjent bare av Allah. Disbeliever er også indirekte et vitne til det 

faktum at Allah ikke tvinge ham til å handle på en bestemt måte som han sjelden refererer til Allah 

for sine beslutninger. Tvert imot gjør han alltid sin egen beregninger for sin egen avgjørelser. Og 

disbeliever går størstedelen avveie fra den riktige vei som Allah viser ham. 



8.3.1.6  ALLAH HAR IKKE ALLE FORDOMMER MOT NOEN AV OSS 

I navnet på Allah, Beneficent, barmhjertige. 

Ros [og takk] være å Døyve, Herren av verdener, 

(Koranen: 1/1-2) 

Døyve er Beneficent, og barmhjertig Herren av alt. Han har ikke noen fordommer mot noen av oss 

som alle er tjeneren til Allah. Hvis vi betrakter mange, stort, og tilsynelatende favoriserer Allah til 

hver av oss, ville vi forstår at Allah ikke ville være urettferdig å noen av oss: 

Da han proporsjonert ham og pustet inn i ham fra hans ånd og gjort for deg høre og visjon og hjerter; 

lite er du takknemlig. 

(Koranen: 32/9) 

8.3.1.7   KAUSALITET RELASJONENE SOM ER GRUNNLAGET FOR VÅR WILLS STYRER SKJEBNEN 

Noen sier: "Alright, hvis jeg er bestemt å gå inn i helvete, så jeg ikke kan endre den. Så hvorfor skulle 

jeg bry?" Men skjebnen er ikke den opprinnelige årsaken.Før og over skjebne er det Allah. Han 

definerer og aktiverer relasjonene mellom enheter og hendelser som sett i følgende vers: 

Og at det ikke er for mann unntatt at [god] som han streber etter, 

Og at hans innsats er kommer til å bli sett, 

Deretter vil han være recompensed for det med den fulle vederlag. 

(Koranen: 53/39-41) 

Hver relasjon som vi vitne, og alle bestanddeler av våre valg er deler av skjebne som vi kan 

konkludere fra det følgende verset: 

Alt er i et klart register. 

(Koranen: 11/6) 

Tidspunktet for våre eksamen fra skolen er i skjebnen. Det er også i skjebnen som våre eksamen vil 

være som en konsekvens av passerer visse eksamener. Så hvis vi oppgraderer, er det også i skjebnen 

at vi har gått disse eksamener. Skjebnen er også basert på slike forhold og skjebne er ikke en direkte 

årsak til denne eksamen[137]. Likeledes, en kan heller ikke forklare/rettferdiggjøre sin oppføring i 

helvete med skjebnen. Så, en bør heller ikke være håpløst, heller ikke sikker på om sin ende bare på 

grunn av skjebnen. Derfor hvis vi ønsker å oppgradere, er hva vi trenger å gjøre å studere godt for 

eksamen. Likeledes hvis vi ønsker å gå inn paradis, har vi å gjøre vår lekser godt. 

8.3.1.8  HVIS VI VISSTE SKJEBNEN, VILLE VI ØNSKER Å ENDRE DET TIL BEDRE. 

Selv om vi visste innholdet i skjebnen, ville vi revurdere det, og om nødvendig ville vi ønsker å avvike 

fra det hvis vi mislikte det. Så begrenser det ikke våre villig og velger prosedyrer i alle fall. 



8.3.1.9  HVIS VÅRE WILLS VAR UNDER FULL PÅVIRKNING AV DETERMINISME, VILLE DET FØRE OSS TIL 

Å TRO. 

Kausalitet vil også kreve troen på Allah. 

Anta at en disbeliever er gjenoppstått. Han ser at han var galt. Deretter, vil han forstå at alt var 

forårsaket på grunn av Allah. Da vil han se at det var ingen grunn i det hele tatt til hans vantro. Ting 

som ikke var ekte førte ham til vantro, ikke Allah. Så hvis uvirkelig ting ikke kan ha en deterministisk 

innflytelse på ham, vil han forstå at han hadde fri vilje, og at han har misbrukt den frie viljen ble han 

gitt. 

8.3.2 KUNNSKAP OM ALLAH REFLEKTERT I SKJEBNEN ER PÅ EN MÅTE SOM EN HISTORISK KUNNSKAP I 

MENNESKELIG KONSEPTER. 

Skjebne gjenspeiler at det hele makten over alt tilhører Allah, og at suksess er bare gjennom Allah. Så 

vår suksess eller fiasko avhenger av Allah og på oss selv før skjebnen. 

Kunnskap om Allah om vår fremtid er annerledes enn vi ser for oss. Som Allah er Omni-i dag og alle 

kjenner, vet han våre fremtidige valg så sikkert som ting som allerede har skjedd[138]. Eksempel på 

denne viten menneskelige konsepter er som vår historisk kunnskap: 

Han er først og sist, og utover og innover; og han kjenner alle ting. 

(Koranen: 57/3) 

  

Romerne har blitt slått. 

I en nær land. 

Og de, etter sitt nederlag, vil overvinne. 

Innen få år. 

Allah tilhører kommandoen før og etter. 

Og den dagen troende vil fryde seg. 

(Koranen: 30/2-4) 

Han er først, men også han er sist. Og han er en, han er ikke partisjonert. Han er heller ikke begrenset 

i termer av plass, eller når det gjelder tid. Hans kunnskap er ikke lokale som vår. Og denne 

kunnskapen motsi ikke skjebnen. 

Derfor vet Allah våre fremtidige wills som ting som allerede skjedd under hans observasjon. 

Så krever denne typen sin kunnskap ikke ham å tvinge noe på oss. 

8.3.3 VI ER ANSVARLIGE BASERT PÅ VÅR KAPASITET 

Allah tar ikke betalt en sjel utover sin kapasitet. 



(Koranen: 2/286) 

Vår tro er bare konsekvensene av våre wills, valg. Vi er ikke nødvendig å forstå sannheten helt. Vi se 

bare tegn. På en måte består tro av en mentale prosessen med å velge; i denne forbindelse er det 

ingen problemer med eller manglende evne til å tro. Og Allah tar ikke betalt noen utenfor sin 

kapasitet. 

8.3.3.1  ÅPENBARE FAKTA RÅDE 

Hvis noen hopper villig og bevisst foran en fort gå bil, og hvis han blir skadet, kan han ikke klandre 

Allah for å bli skadet. Ellers en rimelig, normal person ville spørre ham: Hvis du ikke ønsker å bli 

skadet hvorfor du hoppet det? Hvorfor klandrer du Allah hvis du ønsket å bli skadet? Uansett, vil 

denne diskusjonen være ubrukelig som i alle fall han vil gjennomgå mange smerter og vanskeligheter. 

Likeledes, Allah har gitt oss milliarder av tegn som viser sannheten, og han fortalte oss på to måter vi 

kan følge og deres konsekvenser. Alle disse er åpenbare for ham. 

Men for noen av oss i dagens verden, de ikke synes å være veldig tydelig eller synes å være feil. 

Viktigste årsakene til dette er den falske guder og makter at slike folk oppfunnet selv om Allah har 

gitt ingen bevis eller støtte om dem. 

Men, når en er oppstandne eller bedømt av Allah, vil det være tydelig for en slik person at gudene 

han oppfant, styrker, relasjoner, årsaker som han erstattet Allah ikke var absolutt, hadde ikke sine 

egne krefter, hadde ingen selvberging, og hadde ingen begrunnelse i det hele tatt. Og det vil bli 

forstått at det Allah fortalt var og er åpenbart til alle tider. Deretter vil det også være tydelig at denne 

personen var i en klar feil og at han var å begå en stor egenrådige forbrytelse. Allah gjør referanse til 

disse i følgende vers: 

Så fraksjonene skilte seg ut blant dem, så ve de vantro fra åstedet for en stor dag. 

Se og høre dem på den dag de kommer til oss! 

Likevel er dårlig-doers i dag i klart feil. 

(Koranen: 19/37-38) 

  

De vil si mens de bestrider deri, 

Ved Allah var vi faktisk i klart feil 

Når vi vurdert du[139] lik for Herren av universet. 

(Koranen: 26/96-98) 

Klar feil oppstår ikke fra objekt for feilen, men fra den som gjør det feilen. Klar feil krever klare tegn 

på den ene siden. Og på den andre siden det krever feil i som gjør at feil som nevnt i det følgende 

verset: 



Det ikke har nådd dem nyheten om dem før dem folket i Noah og [stammene av] Aad og Thamud og 

folket i Abraham og følgesvennene til Madyan og byene veltet? Deres budbringere kom til dem med 

klare bevis. Og Allah ville aldri har gjort urett dem, men de var wronging seg selv. 

(Koranen: 9/70) 

Derfor, på grunn av noen gang-obviousness av tegnene på Allah, i hinsidige deres konsekvenser vil 

ikke protesteres for å være urettferdig av alle. Argumentasjon av troende på grunn av rettferdighet 

er ikke gyldig fordi hvis hva de kritisere urettferdig skjer mens det ikke er målet og kunnskapsrik 

vitner mot denne urettferdighet, denne virkelig skjer vil bevise at de har vært virkelig urettferdig. 

8.3.3.2  VI MISLYKKES PÅ GRUNN AV VÅRE EGNE SVAKHETER. 

Vi mislykkes på grunn av hva Allah har ikke gitt, og som vi ikke har forespurt fra ham, ikke på grunn av 

hva Allah har gitt eller gjort. 

Som vi ser i følgende vers, er hva Allah har gitt oss som våre essensen nok for oss så lenge vi holder 

det rent og rent: 

Og [av] sjelen, og han som proporsjonert det 

Og inspirerte den [med dømmekraft av] sin ugudelighet og dets rettferdighet, 

Han lyktes som renser det, 

Og han har ikke som instills det [med korrupsjon]. 

(Koranen: 91/7-10) 

8.3.3.3   SKJEBNEN ER IKKE EN BARRIERE MELLOM USA OG ALLAH - ALLAH ER NÆRMERE OSS ENN 

SKJEBNEN - 

Naturligvis, våre nåværende og fremtidige forespørsler fra Allah er også kjent av ham mens han 

dannet skjebnen. I tillegg kan Allah som svarer på våre oppriktige bønner på noe tidspunkt svare på 

dem mens han gjør skjebnen[140]. Allah hvem vet hva vi ber om er alltid det samme som det er 

ingen andre Gud og han ikke er begrenset med fortiden eller fremtiden. Det er ingen to gudene 

hvorav lytter til oss nå, og en annen som gjorde skjebnen. Verken det er en Gud som har en annen 

stemning nå og en annen stemning samtidig som skjebnen. Allah som lytter til oss og vet oss fullt ut 

nå, er han som også kjenner oss og vår nåværende situasjon fullt mens du lager skjebnen. 

Som deltaker i skjebnen, og som produsent av skjebnen har Allah en konsekvent vil i en bestemt 

situasjon både samtidig som skjebnen og under utføring. I begge perspektiver som han har ingen 

begrensninger på kunnskap, har han ingen før ham, ikke etter ham. Derfor, for ham er det ingen 

grunn for selvmotsigelse, eller forskjellen eller begrensning for en bestemt situasjon. For eksempel 

for en person som nå i vår tidsramme ber om Døyve for et bestemt ønske, Allah har ikke mindre 

kunnskap og var ikke klar over ham og hans ønske mens han laget skjebnen. Så, mens vi be å Døyve 

for noe, det er ingen begrensninger av skjebne for oss i det hele tatt, med våre bønner kan vi nå Allah 

som han gjør skjebnen. 



Vi kan alltid be Allah som Solomon (fred være med ham) spurte ham at han hjelper oss og inspirerer 

oss gode gjerninger: 

Så [Solomon] smilte, moret på sin tale og sa: My Lord, sette i stand meg å være takknemlig for din 

favør som du har skjenket meg og mine foreldre og å gjøre rettferdighet som du godkjenner. Og 

innrømme meg av din nåde inn [i] din rettferdige tjenere. 

(Koranen: 27/19) 

Kan man spørre: "Hvis jeg ikke tror på Allah, så jeg ikke kan be Allah for hjelp. Så jeg kan ikke 

overvinne skjebne, og jeg vil være skjebnebestemt til å skjebne. Så er det rettferdig at jeg er 

straffet?" I Islam er den opprinnelige tilstanden ren tilstand der det er ingen falske guder som i 

situasjonen Abrahams (fred være med ham);men mannen finner opp falske guder, og dette hindre 

ham fra å søke tilflukt i den sanne Gud som i sin uttalelse knyttet i følgende vers: 

Han[141] sa, "Har du tilber det som dere [selv] skjære, mens Allah opprettet du og det som du gjør?"  

(Koranen: 37/95-96) 

En person som tror på falske guder blokkerer seg selv fra å kontakte som gjør også skjebnen. Så 

trenger han å velge å gå tilbake til Allah, til den opprinnelige, ren tilstanden, og for å unngå falske 

guder som han selv har oppfunnet som nevnt i det følgende verset: 

Og at som hun var tilbe andre enn Allah hadde avverget henne [fra innlevering å Døyve]. Hun var 

faktisk fra en disbelieving folk. 

(Koranen: 27/43)  

8.3.4 VÅRE VALG PROSESSEN MÅ VÆRE KONSEKVENT 

En person som klandrer Allah for hans valg ville være inkonsekvent i seg selv: 

Hvis en slik person er stand skylden Allah for hans onde valg og dens konsekvenser, så hvorfor 

godkjenner han onde valg han gjør og dens konsekvenser?Hvorfor ikke han angrer? Vil han måten og 

ved hjelp av Allah eller ikke? 

Hvis han godkjenner hans onde valg og dens konsekvenser hvorfor han klandre noen andre? Hvis han 

ikke ønsker hjelp av Allah hvordan kan han klandre ham? 

Vi kan ikke hevde at noe som vi "kritisere" gjør oss "tror" noe er galt. 

På den annen side, er straff på én måte refleksjon av kriminalitet tilbake over kriminelle. Så kan ikke 

kriminelle protestere. Hvis han gjør denne forbrytelsen mot offeret, og hvis det er urettferdig hvorfor 

han gjør det mot offer? Hvis det er noe akseptabelt hvorfor ville han protest mot det når det er 

reflektert tilbake på ham? 

8.3.4.1  DENNE AVTALEN ENDRES IKKE ETTER AT DET BLE KJØRT 

Og dagen de vantro er utsatt for brann [det vil si], "du utmattet av fornøyelser i løpet av verdslige 

livet og likte dem, så denne dagen du vil bli tildelt straffen av ydmykelse fordi du var arrogant på 

jorden uten rett og fordi du var trassig ulydige." 



(Koranen: 46/20) 

Som vi har nevnt tidligere, vi gjør våre valg fritt og Allah godkjenner dem, og han gir hva vi spørre 

mot prisen vi er klar til å betale eller risikoen vi tar. 

Aperson kan velge å nyte livet og være fornøyd med det i stedet for å få gleden av Allah og paradis. 

Deretter hver dag avtalen er delvis henrettet og bekreftet.Hver dag personen høster noen fordeler av 

avtalen og bekrefter den. Personen har frihet til å velge eller endre sin retning eller avtalen før 

han/hun dør. Døden er det totale avgjørende punktet i utførelsen av en viktigste del av avtalen. Fra 

da av vil den andre delen av avtalen bli utført. Til døden, skal gjennomføring av verdslige del av 

avtalen fullføres. Hvis personen er fornøyd med hva som skjedde, så det er ingenting galt fra hans 

synspunkt, og ingen å klandre. Dette er helt personlig som i tilfelle av en person som likte røyke selv 

om på grunn av røyking døde han av kreft til slutt. 

Og gjennomføringen spesielt av positiv klausuler i avtalen for troende er fullført i denne verden: han 

kan ha hatt å være fri fra takke Herren fra ikke føler noe ansvar mot ham. han kan ha hatt alle 

gledene som han ønsket. Som enhver protest for urettferdighet vil være virkelig skjer bare etter at 

avtalen er utført, vil ikke disbeliever kunne protest i hinsidige. Det er fordi på dette punktet, en viktig 

del av avtalen, bra for disbeliever fra hans perspektiv vil har allerede utført. En avtale kan ikke 

protesteres etter sin positive klausuler for en av partene er implementert som vi ser i det følgende 

verset: 

Og [da] sant løftet har nærmet seg; så plutselig øynene til de vantro vil være stirrer [i skrekk, mens de 

sier], "O ve oss; Vi hadde vært unmindful av dette;Snarere, vi var wrongdoers." 

(Koranen: 21/97) 

8.3.4.2   HVIS EN KLANDRER ALLAH PÅ GRUNN AV RETTFERDIGHET, BETYR DETTE AT ALLAH HAR 

ALLEREDE TILBUDT HAM VEILEDNING, MEN HAN AVSLO BEVISST 

På den annen side, ville som klandrer Allah på bakken av rettferdighet ha blitt kjent med verdien av 

rettferdighet av Allah. Så når han er urettferdig betyr dette at bevisst han velger å være urettferdig, 

ikke på grunn av Allah. Hvis han fremmer rettferdighet, må være først han rettferdig mot Allah, og 

andre. 

8.3.4.3  SLUTTRESULTATET RÅDER 

I Koranen er det denne uttalelsen: 

På samme måte dem før du nekte til de smakte vår straff. 

(Koranen: 6/148) 

Her ser vi en vekt på situasjonen for ekte forekomst av straffen. Tenk deg en disbeliever går inn i 

helvete. I det øyeblikket vil han heller tro i helvete eller ikke.Hvis han mener, så han vil ha trodd 

basert på sin egen observasjon og Allah forstyrrer ikke sin beslutning om å tro eller ikke, akkurat som 

i denne verden der vi er fritt til å velge. Han velger basert på hans egne beregninger og observasjoner. 

Dette er tilfelle i ovennevnte verset. Hvis han ikke tror, selvsagt er det ingenting og ingen å klandre. 

Og i følgende vers finnes det et relevante sitat fra en tale mot disbeliever i hinsidige: 



"Dette er brannen som du brukte til å nekte. 

Så er denne magiske, eller du ikke ser? 

[Enter til] brenne der; så vær tålmodig eller utålmodig det er det samme for deg. Du er bare å være 

recompensed [for] hva du pleide å gjøre." 

(Koranen: 52/14-16) 

Sannheten er knyttet til hva som til slutt skjer. Når er sett på hva som skjer, kan en verken fremsatt 

et argument som motsier hva som skjer, eller hente frem et argument som er over og utenfor 

kunnskap om Allah. For eksempel når en disbeliever er om å gå inn i helvete, kan ikke han hevder at 

Allah har vært urettferdig, fordi hans krav vil være bare personlig, og hans resonnement og dens feil 

vil har vært allerede kjent av Allah. Hvis en hevder å vite bedre enn Allah at det er urettferdighet 

mens han er å bli straffet for sin urettferdighet, så dette er på grunn av hans arroganse, og han er 

galt. På den annen side, i dagens verden kan ikke han hevder slik urettferdighet mot seg selv fordi 

han ikke tror på Allah. 

8.4     HVIS ALLAH ER ALLMEKTIG OG GOD HVORFOR ER DET LIDELSE OG ONDT? 

Og Allah er noen gang å vite og klok. 

(Koranen: 4/111) 

Allah er klok. Uansett hva han gjør, er basert på grunner i henhold til hans perspektiv. Tingene som vi 

ser som negativ i denne verden er også med grunner. 

På den annen side er den nåværende fasen en midlertidig fase som avsluttes på en bestemt tidsfrist. 

Det er en forberedende fase med dens mange dimensjoner inkludert fysiske, biologiske, sosiale, 

personlige dimensjonene for permanent fase i hinsidige. Så, hva vi ser i denne fasen er bare en liten 

del av hele bildet. 

I mange tilfeller er årsaken til vantro avvisningen av ting som er mot noen personlige følelser. I 

mange tilfeller er årsaken til vantro avvisningen av hva er observert, som i setningen: "Jeg ikke tror 

på en Gud som gjør et barn av en uskyldige faren dør". Dette betyr at en slik person ville tro på Gud 

bare med den forutsetning at ingen barn døde. Med andre ord ville han tro at hvis Gud er nøyaktig i 

henhold til sine ønsker. Ifølge Islam, observasjon råder og Allah er ikke i henhold til våre ønsker, han 

er ifølge seg selv og til en viss grad i henhold til det vi observerer. Det er fordi det er en sammenheng 

mellom det vi observerer og Allah. 

Generelt lidelse er konsekvensen av Allahâ € ™ s tar tilbake det han har gitt. Som det er ingen Gud 

enn ham, han ikke tar noe som var gitt eller opprettet til slutt av noen andre. Det er han som gir, og 

det er han som har rett til å ta tilbake hva han gir. For noen mennesker kan for eksempel dødsfallet 

til en person som har barn anses som noe som ikke må skje. Men Allah som har gitt denne personen 

hans liv og disse barna deres far kan selvsagt ta tilbake hva han har gitt dem. Vi kan ikke hevde å 

være mer barmhjertige enn Allah som gjør milliarder av skapninger lever. Og vi kan ikke tvinge Allah 

gi som vi ønsker. 



Vesener og hendelser er ikke helt bra eller helt onde. Det er positive sider og negative aspekter i 

mange tilfeller. Igjen mens noe er dårlig for noen, kan det være bra for noen andre. Allah er ikke bare 

herre over de som bor på et bestemt tidspunkt; Han er herre over alt, inkludert de som bor og de 

som vil leve. Eldre generasjoner vil forlate for å åpne rom for det ny seg. Dette kan også ting å endre 

generelt for bedre. Det er referanse til disse fakta i følgende vers: 

Si, "O Allah, eieren av suverenitet, du gir suverenitet til hvem du vil, og du tar suverenitet fra hvem 

du vil. 

Du ære hvem du vil og du ydmyke hvem du vil. 

Er [alt] godt i hånden. Faktisk er over alle ting som er kompetente. 

Du føre på natten for å angi dagen, og du forårsake dagen for å angi kveld; 

Og du bringe levende ut av døde, og du bringer døde ut av levende. 

Og du gi bestemmelse som du vil uten konto." 

(Koranen: 3/26-27) 

I mange tilfeller, er onde sett på som onde fordi det er mindre bra sammenlignet med en bedre 

situasjon; Selv om denne onde situasjon er i hovedsak god og tilfredsstillende. For eksempel, hvis en 

person som eier 100 leiligheter mister 90 av dem på grunn av et jordskjelv, kan han være veldig 

misfornøyd. Men ville mange mennesker være meget glade hvis de eide bare en leilighet. 

I noen tilfeller ting som vi ser som onde kan være det meste bra. Mange ting som vi ser som dårlig 

kan produsere mange positive resultater. Det kan for eksempel være et mareritt å mislykkes i noen 

eksamener for noen studenter. Men hvis det var ingen risiko for svikt i eksamener og utdanning 

resultater ville være mindre tilfredsstillende. Det følgende verset refererer til dette faktum: 

Men kanskje du hater en ting og det er bra for deg; og kanskje du elsker en ting og det er dårlig for 

deg. Og Allah vet, selv om du ikke vet. 

(Koranen: 2/216) 

Ondet eller gode er subjektive i mange tilfeller. Den ultimate godhet eller evilness av noe avgjøres i 

henhold til det ettall hvem er alle kjenner. 

Også på grunn av svakheter vi har som mennesker, visse hendelser kan se mye verre enn de virkelig 

er. Når vi ser en uskyldig baby dø, vi kan være veldig håpløs, fordi vi ikke er kjøpedyktig opprette; 

men for Allah er det veldig enkelt å lage ham igjen. 

En gruppe onde består av forbrytelser som forsettlig er begått av mennesker som mord, svindel, ran. 

Onder blant disse som ikke er balansert i denne verden vil være fullt ut kompensert på og etter 

dommedag og balansen vil bli etablert både for kriminelle og offeret. Det er en referanse til dette i 

det følgende verset: 



Og vi legger skalaer rettferdighet for dagen av oppstandelse, så ingen sjel vil bli behandlet urettferdig 

i det hele tatt. Og hvis det er [selv] vekten av et sennepsfrø, vil vi bringe det tilbake. Og tilstrekkelig 

er vi som regnskapsfører. 

(Koranen: 21/47) 

Så, for eksempel kan man si at Allah ikke må tillate at en person stjeler gode av noen andre. Hvis 

dette stjele er sett på som hele historien, ville det sikkert være helt urettferdig. Det er imidlertid ikke 

hele historien. Denne situasjonen oppstår fordi Allah bemyndiget mennesker, og ga dem friheten til å 

velge sine individuelle og sosiale beslutninger. Så slike onde gjerninger tilhører den menneskelige 

vesener, og de har konsekvenser. Allah etablert sanksjoner mot slike gjerninger i dette livet som en 

veiledning til oss. På den annen side, i hinsidige vil som nevnt i ovennevnte verset balansen være fullt 

etablert. Slik at hele bildet er vakker og balansert, selv om den lille delen som vi ser kan noen ganger 

se stygge og ubalansert. 

Så, hensyn fra begrenset eller subjektive synspunkt kan det være misvisende om forholdet av onde 

og Allah. I denne sammenheng, bør gode og den onde som er relevante for hver enkelt av oss 

fastsettes i henhold til situasjonen av vårt forhold til Allah. For eksempel kan en person som er i en 

stor velferd på et bestemt tidspunkt, men i dårlig form i hans forhold til Allah ikke anses faktisk å 

være i en god situasjon. Likeledes, en person som har alvorlige helseproblemer, men som er i et godt 

forhold til Allah er faktisk i en god situasjon. Alle problemer enn problemer i vårt forhold med Allah 

er midlertidige. I følgende vers ser vi et eksempel om dette faktum: 

Faktisk Qarun var fra folk i Moses, men han tyrannized dem. Og vi ga ham av skatter som inneholder 

nøklene ville byrde et band av sterke menn; Derpå sitt folk sa til ham: "ikke juble. Faktisk, Allah ikke 

liker den exultant. 

Men søk, gjennom det som Gud har gitt dere, hjemmet til hinsidige; og [men], ikke glem din del av 

verden [nåværende]. Og gjøre god som Allah har gjort bra for deg. Og ønsker ikke korrupsjon i landet. 

Faktisk, Allah ikke liker kobber og jern." 

Han sa: «Jeg ble bare gitt det på grunn av kunnskap jeg har.» Visste han ikke at Allah hadde ødelagt 

før ham av generasjoner de som var større enn ham i makt og større opphopning [av rikdom]? Men 

kriminelle, om sine synder, vil ikke bli bedt om[142]. 

Så kom han ut foran sitt folk i sin pryd. De som ønsket den verdslige liv sa, "Oh, ville det vi hadde som 

det ble gitt til Qarun. Han er faktisk en stor formue." 

Men de som hadde blitt gitt kunnskap sa: "ve til deg! Belønningen av Døyve er bedre for han som 

mener og gjør rettferdighet. Og gis ingen det bortsett fra pasienten. 

Og vi forårsaket jorden å svelge ham og hans hjem. Og det var for ham ingen selskapet til å hjelpe 

ham enn Allah, heller ikke var han av dem som [kan] forsvare seg. 

Og de som hadde ønsket for hans posisjon gårsdagen begynte å si: "Oh, hvordan Allah utvider 

bestemmelse som han wills hans tjenere og begrenser det! Hvis ikke at Allah hadde overdratt favør 

på oss, ville han ha forårsaket det å svelge oss. Oh, hvordan troende ikke lykkes!" 

(Koranen: 28/76-82) 



Derfor, så lenge man sender til Allah, og følger hans veiledning, alt er bra for ham. Som sagt i 

Koranen: 

Hva kommer til deg av gode er fra Allah, men hva som kommer til deg av ondskap, [O mann], er fra 

deg. 

(Koranen: 4/79) 

Fra perspektivet til mennesker, vil hvis vi har visse styrke, bestemte verdier og hvis vi stoler på Allah, 

tingene som vi anser som negativ for oss i første øyekast gjøre oss sterkere. For eksempel anta at 

noen hadde et helseproblem, og han er tålmodig og ber om Døyve for hjelp. I dette tilfellet vil det 

være et sterkere forhold mellom ham og Allah og Allah vil sette pris på som og øke sin grader i hans 

paradis. Slike problemer vil aktivere, forbedre og gjøre dukke opp vår indre krefter som medlidenhet, 

tålmodighet og vår kjærlighet for Allah og for andre. Men selvfølgelig slike effekter ikke vil være lik 

for alle. Noen vil gå mot Allah på grunn av slike hendelser som om de er bedre enn ham. Så vil slike 

hendelser tjene som tester også. Dette er konsist forklart i følgende vers:  

Og vi vil sikkert teste deg med noe av frykt og sult og et tap av rikdom og liv og frukt. 

Men gi gode budskap til pasienten, som når katastrofen streik dem, sier, "faktisk vi tilhører Allah, og 

faktisk til ham vi kommer tilbake." 

De er de på hvem er velsignelser fra deres Herre og barmhjertighet. Og det er de som er guidet [med 

rette]. 

(Koranen: 2/155-157) 

8.5      HVA ER DE VIKTIGSTE FORSKJELLENE MELLOM ISLAM OG KRISTENDOM? 

Som kilden til meldingene fra profetene Mohammad, Moses og Jesus Kristus (fred være med dem) er 

den samme, essenser av deres meldinger er det samme[143]. Imidlertid moderne mainstream 

jødedommen og kristendommen avviker til dels fra de opprinnelige lære av Moses og Jesus Kristus 

(fred være med dem).Derfor er det forskjeller mellom Islam og de religionene. Og som vi ser i det 

følgende verset, Islam inviterer jødene og kristne til selve essensen av disse meldingene: 

Si, "O folk av skriften, kommer til et ord som er felles mellom oss og deg at vi ikke vil tilbe unntatt 

Allah og ikke knytte noe med ham og ikke ta hverandre som herrer i stedet for Allah." Men hvis de 

snu seg bort, så si, "Bære vitnesbyrd om at vi er muslimer [underkaste seg ham]." 

(Koranen: 3/64) 

Så i de følgende delene vil vi forklare de viktigste forskjellene som er basert på vesentlige: 

8.5.1 GUD 

8.5.1.1  ATTRIBUTTENE TIL GUD 

I kristendommen forståelse om Gud er som følger: I begrepet Gud det er tre personer som sies å 

være en. Noen kristne forstår det som tre deler danner en helhet. Noen av dem forstår det som en 

Gud med tre former. Noen av dem forstår det som en Gud som har forvandlet midlertidig til et 



menneske[144]. Noen av dem forstår det som tre personer som har samme mål[145]… To deler eller 

former for denne enhet er menn, ligner på mennesker og representert generelt hvite mennesker på 

visse aldre. Den andre er et spøkelse. Minst en av dem provenyet fra den andre en, selv om de er alle 

primordial; for noen er det ingen sekvensiell prioritet blant dem. Minst en av dem var født og døde. 

Denne død skjedde slik at det er et offer, og slik at Gud kan redde mennesker fra synden. Det er 

andre fellestrekk mellom noen deler av denne Gud og andre skapninger, slik som å ha deler som 

øyne, ører, nese, masse... 

Ifølge Islam Jesus-Kristus (fred være med ham) sa aldri slike ting. Han lærte på samme måte som 

Muhammad (fred være med ham). Ifølge Islam Gud er en.Han består ikke av skjemaer, versjoner og 

forskjellige personer. Han er ulikt noe. I Islam, Allah er herre over alt, han er ikke et menneske, han er 

Gud av alle universer.Han er Gud av en maur, men også han er Gud i noen galaksen, og han er verken 

mann eller kvinne. Han er utover hva vi kan forestille oss. Vi kan ikke sammenligne ham med et 

menneske. 

I det følgende verset avviser Allah tydelig trinity: 

Så tro på Allah og hans sendebud. Og ikke si, "Tre"; avstå er det bedre for deg. Allah er faktisk bare 

én Gud. Opphøyet er han over å ha en sønn. 

(Koranen: 4/171) 

8.5.1.2   FORHOLD TIL GUD 

På den annen side, i kristendommen er Gud dempet til mennesker på bestemte måter. I 

kristendommen Gud ofrer hans sønn for mennesker. 

Ifølge jødedommen og kristendommen er det et organisk forhold mellom Gud, jøder og kristne. Men 

ifølge Koranen, jødene verken kristne har noen rettigheter eller annet spesielt forhold til Allah. Det 

følgende verset forklarer dette: 

Men jødene og de kristne sier: 

"Vi er barn av Allah og hans elskede." 

Si, "Så hvorfor han straffe deg for deres synder?" 

Snarere, du tar mennesker blant dem han har skapt. Han tilgir dem han wills og han punishes som 

han wills. 

Og til Allah tilhører herredømmet over himmelen og jorden og alt som er mellom dem, og for ham er 

det [ferdig] reisemålet. 

(Koranen: 5/18) 

Ifølge kristendommen er suksess gjennom Jesus Kristus (fred være med ham). Men ifølge Islam er det 

objektive kriterier som må oppfylles for å lykkes som forklart i det følgende verset: 

Det vil ikke være i samsvar med dine ønsker [Muslims], heller ikke de av folket av 

kristendomskunnskapen [jøder og kristne]; 



Enhver som arbeider onde, vil har vederlag derav, og han vil ikke finne noen protector eller helper 

foruten Allah. 

(Koranen: 4/123) 

8.5.2 PROFETEN 

Ifølge dagens mainstream kristendom Jesus-Kristus (fred være med ham) er en Gud. Ifølge 

jødedommen er han en falsk profet og løgner. Ifølge Islam er han et menneske og en messenger av 

Døyve og Messias som forklart i følgende vers: 

Sikkert vantro som sier at Allah er Kristus, sønn av Mary. Si, "Deretter som kunne forhindre Allah hele 

tatt hvis han hadde til hensikt å ødelegge Kristus, sønn av Mary, eller hans mor eller alle på jorden?" 

Og til Allah tilhører herredømmet over himmelen og jorden og alt som er mellom dem. Han skaper 

hva han wills, og Allah er over alle ting som er kompetente. 

(Koranen: 5/17) 

  

Himmelen ruptur nesten hvorav og jorden deler åpen og fjellene kollaps i ødeleggelsene at de 

attributt til Beneficent en sønn. 

Og det er ikke hensiktsmessig for Beneficent at han burde ta en sønn. 

(Koranen: 19/90-92) 

  

Messias, Marias sønn, var ikke, men en messenger; [andre] budbringere har gått på før ham. Og hans 

mor var en tilhenger av sannheten. De begge pleide å spise mat. Se hvordan vi gjøre det klart for dem 

tegn; så se hvordan de er ført på villspor. 

(Koranen: 5/75) 

Uttalelser av Jesus Kristus (fred være med ham) i John/12/49-50 gjør det klart at han sa at han var et 

sendebud. I disse versene han klart sier at: han har ikke talt av seg selv, men at Herren som sendte 

ham ga ham en befaling om hva jeg skal si og hva du skal si. Og at uansett hva han snakker, han 

snakker akkurat som Herren har fortalt ham. 

Igjen som vi ser i John/17/11, forholdet mellom Jesus Kristus (fred være med ham) til Allah er i sitt 

språk det meste en lignelse, og deres enhet er en enhet i form av hans lydighet mot hans herre: I 

dette verset, han spør Herren å beskytte troende i hans navn slik at de kan være ett, som han og 

Herren er ett. 

Ifølge Islam, profeten Muhammad (fvmh) er bare et menneske som oss som klart og konsist avklart i 

det følgende verset: 

Si (O Muhammad) " jeg er bare et menneske som deg, til hvem har blitt avslørt at din Gud er en Gud. 

Så hvem ville håpe på møtet med hans Herre la ham gjøre rettferdige arbeid og ikke knytte i 

tilbedelsen av hans Herre noen. " 



(Koranen: 18/110) 

Et menneske er som et punkt når vi sammenligner til jorden. jorden er som et punkt når vi 

sammenligner det til solsystemet. Vårt solsystem er som et punkt når vi sammenligner det med vår 

galakse. Vår galakse er som et punkt når vi sammenligner det til milliarder av galakser som har blitt 

oppdaget opp til nå. Og alle disse galakser er kanskje som et punkt i våre rom-tid og vårt univers. Og 

våre rom-tid er kanskje som et punkt når vi sammenligner space-times og universer som Allah kan ha 

opprettet. Og alle disse er mye mindre enn et punkt når sammenlignet med hva Allah kan skape og 

opprettholde. Så hvordan er det mulig å tilordne en likhet mellom Allah og et menneske som er så 

svak når sammenlignet med hva Allah skapt? Og hvordan et menneske kan sies å være hans sønn? 

I tillegg, i henhold til Koranen, Jesus (fred være med ham) var verken drept eller korsfestet[146] som 

forklart i følgende vers: 

Og for deres vantro og deres si mot Mary en stor bakvaskelse, 

Og [for] deres sa: "Ja, vi har drept Messias, Jesus, sønn av Mary, messenger av Døyve." Og de drepte 

ham ikke, heller ikke de korsfestet ham; men det viste seg så for dem. Og ja, de som er uenige om 

det er i tvil om det. De har ingen kunnskap om det bortsett fra følgende av antagelse. Og de drepte 

ham ikke, for enkelte. 

(Koranen: 4/156-157) 

8.5.3 METODIKK 

Trinity antatt av mainstream kristne reiser spørsmål som: Hvis Gud har en far har han en mor[147]? 

Hvis det er en far Gud så hvem er far til denne faren? Som koordinerer blant far og sønn, spesielt hvis 

det oppstår konflikter? Hvis de er samme grunnen til at det er tre personer? Hvis de ikke er samme 

hvor er de en...? Hvis det finnes mer enn ett deler eller former for Gud hvordan vet vi at det ikke er 

en fjerde del eller skjemaet eller en annen Gud? Som skapte nesen, øynene... til Jesus (fred være 

med ham)? Er de self-creator og hvis så gjennom hvilken prosess? Hvis de er self-creator, så hvorfor 

skulle vi tror på en Gud når vi ser lignende ting i universet?[148] 

Slike spørsmål er meget kritisk ved at de forholder seg til metodikk av enkelt som velger religion. 

Disse spørsmålene er også kritisk i at de forholder seg til den aller essensen av begrepet "Gud". For 

eksempel hvis noen mener at hans t-skjorte er Gud, ville så sannsynligvis hva han mener med 

begrepet Gud være veldig annerledes enn hva en muslimsk eller kristen betyr av begrepet Guds. Så 

for denne personen er begrepet Gud bare en valgfri konsept med ingen klarhet. Så, er han ikke ledet 

av hva han observerer i universet og av en logisk prosess. 

Når man ikke kan forklare seg selv slike spørsmål ved bruk av sammenhengende logikk, så aksepterer 

han svarene og troen uten å stille spørsmål, nemlig bare gjennom dogme[149]. Så hvis det er uten å 

stille spørsmål, så hvorfor ikke ville han velge en annen tro eller vantro uten å stille spørsmål? 

Imidlertid i Islam mener nesten alle muslimske at han bør og kan forsvare sin tro ved bruk av logikken 

som vist i Koranen. 

8.5.4 HELLIGE BØKER 



I det gamle og nye testamente er det spådommer om fremtidige messengers og meldinger av Allah. 

For eksempel i det gamle testamentet / Femte Mosebok/18/18-19 vi lese: "Jeg vil oppreise dem en 

profet blant sine brødre, som deg, og vil legge mine ord i hans munn. og han skal tale til dem alle at 

jeg befaler ham.Og det skal skje at hver den som ikke vil lytte til mine ord som han skal tale i mitt 

navn, vil jeg kreve ham." 

Og i det nye testamentet / John 16/12-13 Jesus-Kristus (fvmh) sier: Jeg har ennå ikke mange ting å si 

til deg, men du ikke kan bære dem nå. Howbeit når han, sannhetens ånd[150], kommer, han vil lede 

deg til all sannhet: for han ikke skal snakke om seg selv; men hva som helst han skal høre, skal han 

tale: og han vil vise deg ting å komme. 

Så, det var klart fra ordene av Jesus Kristus (fred være med ham) at det var behov for en fremtidig 

guddommelig melding og en framtidig budbringer[151]. Så budskapet om Jesus Kristus (fred være 

med ham) har ikke blitt fullstendig mottatt av hans samfunnet[152]. For jøder som fortsatt forventer 

at Messias skal komme også det er store ting å gå i oppfyllelse. så for jøder også jødedommen er ikke 

fullført ennå. Men med profeten Muhammad (fred være med ham) meldingen av Allah har blitt 

fullført for menneskeheten i den klareste og mest fullstendige måten som vi ser i følgende vers: 

Denne dagen jeg har perfeksjonert for deg din religion, 

Og fullført min gunst på deg, 

Og har godkjent for deg, 

Islam som religion. 

(Koranen: 5/3) 

  

Mohammad er ikke far til [] en av dine menn, men [han] det Messenger av Døyve og siste av 

profetene. Og Allah har full kunnskap om alle ting[153]. 

(Koranen: 33/40) 

Så, som Koranen er det endelige guddommelige budskap, i motsetning til forrige hellige bøkene gir 

Allah garanti at han vil beskytte det: 

Det er faktisk vi som sendte ned Koranen og faktisk, vi vil være sin verge. 

(Koranen: 15/9) 

Og historisk det var beskyttet. I dag har vi en Koranen overalt som er i den opprinnelige språket der 

det ble avslørt. Men de tidligste tilgjengelige kopiene av det nye testamentet, for eksempel er på 

gresk. Men Jesus Kristus (fred være med ham) snakket i hovedsak arameisk og kanskje noen hebraisk. 

Alle som jobbet på tekniske tekster på ulike språk vet veldig godt hvor mye er det avgjørende å ha en 

tekst på originalspråket for å studere riktig sin betydning. 

8.5.5 TOLERANSE 



Kristne anser det meste profeten Muhammad (fred være med ham) som en falsk profet og som en 

løgner. Jødene vurdere det meste profetene Jesus og Muhammad (fred være med dem) som falske 

profeter og løgnere. Muslimer tror på profeter Moses, Jesus, og Mohammad (fred være med dem) 

som sann og respect-worthy budbringere av Allah. Videre er å tro i dem et krav for å være Muslim. 

Jødedommen legger vekt på en nasjon; Kristendommen understreker en person i historien. Før dem 

var det andre nasjoner og personer. Men budskapet om Islam ikke er en originalmeldingen, det er 

ikke en lokal melding, og det er universell; og profeten Muhammad (fvmh) er ikke en opprinnelige 

messenger av en ny tro som understreket i det følgende verset: 

Si, "jeg er ikke en nyhet blant budbringerne, heller ikke jeg vet hva vil bli gjort med meg eller med deg. 

Jeg bare følge det som er åpenbart for meg, og jeg er ikke men en klar warner." 

(Koranen: 46/9) 

8.5.6 LIVSSTIL 

I Islam er det ingen mellomledd mellom Allah og et individ. Døyve er nære. Han er nærmere noen 

selv enn hans foreldre. Derfor er det ingen mellomledd religiøse klasse i Islam. Så for eksempel hvis 

imam ikke finnes i en moské, en ingeniør som vet hvordan å be kan føre bønn. Ingen kan hevde å ha 

noen rettigheter i synet av Allah. Å kreve dette er en stor synd. 

Derfor er det ingen monasticism i Islam. Faktisk, som vi er informert i det følgende verset, finnes 

monasticism ikke i selve opprinnelsen til kristendommen: 

Deretter vi sendt etter deres fotspor våre budbringere og fulgte [dem] med Jesus, sønn av Mary, og 

ga ham evangeliet. Og vi plassert i hjertene til de som fulgte ham medfølelse og barmhjertighet. Men 

klostervesenet som de oppfant for seg selv, vi ikke foreskrive for dem: [vi befalt] bare søker for god 

gleden av Døyve;men de ikke observerer det med tilbørlig overholdelse. Så vi ga de som trodde blant 

dem deres lønn, men mange av dem er trassig ulydige. 

(Koranen: 57/27) 

Som vi ser i følgende vers selv i religiøst viktigste dagen i uken, er muslimer anbefalt å gå til sitt 

arbeid etter de viktigste bønnen som varer i omtrent en halv time: 

O dere som har trodd, når samtalen er laget for bønn på dagen fredag, deretter gå videre til minne 

om Allah og la handel. Som er bedre for deg, hvis du bare visste. 

Og når bønn er avsluttet, spre seg i landet og søke fra dusør på Allah, og husker Allah ofte at du kan 

lykkes. 

(Koranen: 62/9-10) 

En person som driver sin virksomhet på en rettferdig og rettferdig måte med hensikten å få gleden av 

Allah anses å være bønn. Denne erklæringen av profeten Muhammad (fvmh) er en god indikasjon i 

denne forbindelse: "sannferdig og ærlig handelsmann blir med profetene, sannferdig personer og 

martyrer på dommedag[154].”Så, i Islam verdslige liv og religiøse liv er kombinert. 



Mens det er ingen religiøs klasse og monasticism i Islam, forventes alle å ha et sterkt forhold til Allah. 

Hyppige daglige bønner er et godt eksempel i denne forbindelse. 

Frelse i kristendommen er antatt å være gjennom Jesus Kristus (fred være med ham). Så for 

eksempel en person som gjør onde gjerninger, men tror på Jesus Kristus (fred være med ham) som 

Gud, er i en bedre situasjon enn noen som mener bare i Allah som Gud og gjør gode gjerninger. 

Effekten av å gjøre gode gjerninger er så begrenset i kristendommen. 

I kristendommen er det antatt at enkelte mennesker er mellomledd mellom Gud og andre. I 

kristendommen er første loven i denne forbindelse at Gud og/ofret hans sønn eller ble et menneske 

for å redde menneskeheten. På den annen side, i enkelte kirkesamfunn er det praksisen med 

tilståelse der folk bekjenner sine synder til bestemte personer for å bli tilgitt. Men i Islam, det er 

ingen mellomledd mellom Allah og et individ. 

8.5.7 ARVESYNDEN 

I kristendommen er det en tro på arvesynden. Denne troen er som følger: den første mann og kvinne 

begått en synd. Det fulgte generasjon arver at synden. Hvis du vil fjerne synd at det må være et offer. 

Gud for å redde mennesker som han elsket mye, ga sin sønn som ofre. Så takket være hans sønn kan 

mennesker bli kvitt synden. 

Ifølge Islam konseptet av arvesynden er ikke akseptabelt: den første mann og kvinne syndet. Men de 

ba om tilgivelse på grunn av at synden og Allah tilgav. Det følgende verset refererer til dette: 

Deretter Adam mottatt fra Herren [noen] hans ord, og han akseptert hans omvendelse. Det er faktisk 

den som godtar omvendelse, barmhjertige. 

(Koranen: 2/37) 

Så er det ingen synd skal arves av andre. 

Videre, i Islam synder ikke arves. Så er hvert barn født ren og rent fra noen synder som foreldrene 

har begått. I Koranen Allah ga mange eksempler i denne forbindelse: For eksempel profeten 

Abraham (fred være med ham) var sønn av en disbeliever; Profeten Noahs sønn (fred være med ham) 

var en disbeliever. 

Allah trenger ikke å gi noen offer for å tilgi noen. Så lenge en person oppriktig ber om tilgivelse, 

beklager sin synd, prøver å avbryte sin onde gjerninger ved å gjøre gode gjerninger, og forbedrer seg 

han kan bli tilgitt av Allah. En av hans navn er Forgiver. 

På den annen side i Islam vil ingen bære byrden av en annen så lenge det er ingen årsak og virkning 

forholdet. Så, Jesus (fred være med ham) er ikke nødvendig å bære syndene til andre. 

8.6      ER DET NOEN PROFETIEN I FORRIGE HELLIGE BØKENE OM PROFETEN MUHAMMED? HVIS DET 

ER HVA ER DET? 

De som vi ga skriften kjenner ham som de kjenner sine egne sønner. Men faktisk, en fest av dem 

skjule sannheten mens de vet [det]. 

(Koranen: 2/146) 



  

Så hvis du er i tvil, [O Muhammad], om det som vi har åpenbart for deg, så spør dem som har vært å 

lese skriften før du. Sannheten har sikkert kommet til deg fra din Herre, så aldri være blant tvilerne. 

(Koranen: 10/94) 

I det gamle og det nye testamente er det mange profeterer om profeten Muhammad som Allah 

forklarer i Koranen. Det gamle og det nye testamente var skrevet mange århundrer før profeten 

Muhammad (fred være med ham) ble født. Vi kan se mange av dem selv i dagens uoriginale og 

indirekte versjoner av disse hellige bøker.Noen av disse profetier er som følger[155]: 

8.6.1 RELEVANT INFORMASJON OM PROFETEN MUHAMMED OG KORANEN I FEMTE MOSEBOK/33 

I følgende vers, ser vi en referanse til Moses til seg selv, til Jesus og Muhammad (fred være med dem). 

og deres plasseringer. Om profeten Muhammad (fred være med ham), det er en referanse også til 

erobringen av Mekka av profeten Muhammed med vennene sine ca 10.000. Igjen i følgende vers er 

en referanse til loven profeten Muhammad (fred være med ham) brakte - loven basert på Koranen-. 

Versene i Femte Mosebok 33/1-2 er som følger: og dette er velsignelsen, hvorved Moses mann av 

Gud velsignet Israels barn før han døde. Og han sa Herren kom[156] fra Sinai, og steg opp fra Se'ir til 

dem. Han skinte frem fra mount Paran, og han kom med ti tusenvis av hellige: fra sin høyre hånd gikk 

en flammende lov for dem. 

Bibelen informerer og bekrefter at profeten Moses mottok åpenbaringer fra Allah i Mount Sinai[157]; 

at Jesus Kristus bodde og mottatte revelations fra Allah i Juda definert også med mount Se'ir[158]; og 

at en profet ville motta åpenbaringer fra Allah i regionen Paran som også overlapper med dagens 

Mekka (skrevet også somBacca i Koranen), og at han vil oppnå en stor suksess med 10.000 

mennesker, og at han vil bringe en lov. Vi ser at for den siste meldingen av Allah verb-skinne har blitt 

brukt, mens for Moses og Jesus verb "komme" og "stå opp" har blitt brukt henholdsvis. Bruk av verb-

skinne minner oss om profetien Jesus forklarer som "han vil lede deg inn alle sannheten" i evangeliet 

av John vers 16/13. Igjen minner dette oss garanti Allah gir i Koranen at han vil beskytte Koranen, 

som denne boken blir manifest for alle. 

I det følgende verset i Habakkuk 3/3 også det er en referanse til en åpenbaring kommer fra regionen 

Paran. 

Vers av Habakkuk 3/3 er som følger: Gud kom fra Teman, og den hellige en fra mount Paran. Selah. 

Hans herlighet dekket himlene, og jorden var full av lovord hans[159]. 

8.6.2 RELEVANT INFORMASJON OM PROFETEN MUHAMMED I GENESIS 9/21-21 OG GENESIS 17/19-

20 

Fremfor understreket vi poenget at etter Jesus Kristus det vil bli en større oppfyllelse i form av 

kommunikasjon fra Allah. I følgende skal vi koble dette oppfyllelsemer spesifikt til profeten 

Muhammad takket være noen opplysninger som vi finner i Bibelen: 

I følgende vers fra Bibelen ser vi at stedet der Ismael hadde avgjort var Paran. Igjen sier Allah i 

følgende vers som fra Ishmael Allah vil gjøre en nasjon. I dag er det ingen kjente nasjon fra Ismael 



enn én samfunnet kjent i henhold til Islam. Og i henhold til historien om arabiske halvøy, Ismael 

bodde i Mekka, og Muhammed kom fra avkom av Ishmael (fred være med dem) og bodde i samme 

område. Mange rester og steder i Mekka, takk kunnskap som er tilgjengelig til den sterke tradisjonen 

av genealoger opptak i Arabia støtte dette veldig tydelig. Derfor vet vi tydelig som prophetship av 

profeten Muhammad som bodde i Paran -regionen, og hans prestasjonene overlapper godt med 

følgende profeterer. 

Det er klart fra følgende vers av Genesis 21/9-21 at stedet hvor Ismael stamfaren til profeten 

Muhammad bodde kalles Paran[160]. 

Disse versene er som følger: og Sarah så sønnen av Hagar den egyptiske, som hun hadde født til 

Abraham, spottet. Derfor hun sa til Abraham, kastet ut denne trælkvinnens og hennes sønn: for 

denne trælkvinnens sønn ikke skal være arving med min sønn, selv med Isaac. Og det var svært 

alvorlig i Abrahams sikte på grunn av sin sønn. Og Gud sa til Abraham: la det ikke være alvorlig i dine 

øyne på grunn av gutten, og på grunn av din trælkvinnens; i alt som Sarah har sagt til deg, kan du 

lytte til hennes røst; for i Isaac skal din ætt bli kalt. Og også av trælkvinnens sønn vil jeg gjøre en 

nasjon, fordi han er din ætt. Og Abraham steg opp tidlig på morgenen, og tok brød og en flaske vann, 

og ga den til Hagar, sette det på skulderen, og barnet, og sendte henne bort: og hun dro, og vandret i 

ørkenen over Beersheba. Og vannet ble tilbrakt i flasken, og hun kastet barnet under en av busker. 

Og hun gikk, og satte henne ned over mot ham en god måte av, som det var en bue skutt: for hun sa, 

la meg ikke se døden av barnet. Og hun satt over mot ham, og oppløfte sin røst og gråt. Og Gud hørte 

stemmen til gutten; og Guds engel kalt til Hagar fra himmelen, og sa til henne, hva aileth deg, Hagar? 

Frykt ikke; for Gud har hørte stemmen til gutten hvor han er. Oppstå, løft opp gutten og holde ham i 

din hånd; for jeg vil gjøre ham en stor nasjon. Og Gud åpnet øynene hennes, og hun så en brønn av 

vann; og hun gikk, og fylt flasken med vann, og ga gutten drink. Og Gud var med gutten; og han 

vokste, og bodde i ørkenen, og ble en bueskytter. Og han bodde i villmarken i Paran: og hans mor tok 

ham en kone ut av landet Egypt. 

Versene av Genesis 17/19-20 støtter også at avkom av profeten Ishmael vil ha viktige ferdigheter. 

Disse versene er som følger: 

Og Gud sa: Sarah din hustru skal bære dig en sønn også. og du skal gi ham navnet Isaac: og jeg vil 

opprette min pakt med ham for en evig pakt, og med hans ætt etter ham. Og som for Ismael, jeg har 

hørt deg: se, jeg har velsignet ham, og vil gjøre ham fruktbar og vil mangfoldiggjøre ham overmåte; 

tolv høvdinger skal han avle, og jeg vil gjøre ham en stor nasjon. 

8.6.3 RELEVANT INFORMASJON OM SISTE PROFETEN SOM FORKLART I JESAJA 42/1-12 

I følgende vers ser vi en annen spådom om en budbringer som bringer av en annen lov. Sikkert kom 

Jesus Kristus ikke med en ny lov. I følgende vers vi ser også at denne profeten vil bringe meldingen 

kalles "en ny sang", overholder dette perfekt musikk som er innebygd i Koranen og dens hyppige 

resitasjon. Igjen i følgende vers ser vi at denne messenger er relatert til plasseringen av Kedar[161], 

sønn av Ismael. Igjen vi se en spesifikk referanse til høyt lovsanger og samtaler til bønner i oppgjør 

"dens byer oppløfte sin røst", "La innbyggerne i rock-sing, la dem rope fra toppen av fjellet". Og alt 

annet i følgende vers i samsvar med profeten Muhammad prestasjoner. 



Vers av Jesaja 42/1-12 er som følger: se min tjener, som jeg opprettholde; mine utvalgte, i hvem min 

sjel fryder; Jeg har lagt min ånd[162] ham: han skal frembringe dom til hedningene[163]. Han skal 

ikke gråte, eller løfte opp eller forårsake sin stemme bli hørt i gaten. En forslått reed skal han ikke 

bryte og røyking Lin skal han ikke quench: han skal frembringe dom til sannheten. Han skal ikke 

mislykkes eller bli motløs før han har satt dom på jorden: og øyene skal vente på hans lov.Så sier Gud 

Herren, han som skapte himlene, og strukket dem ut. han som fisken jorden, og det som kommer fra 

det; han som gir pusten til folket på det, og ånden til dem som vandrer deri: jeg Herren har kalt deg i 

rettferdighet, og vil holde din hånd, og vil holde deg og gi deg for en pakt av folket, for et lys for 

hedningefolkene. For å åpne de blinde øynene, å hente ut de innsatte fra fengsel, og dem som sitter i 

mørke ut av fengslet. Jeg er Herren: det er mitt navn: og min herlighet vil jeg ikke gi til en annen, 

heller ikke min ros til utskårne bilder. Se, de tidligere tingene er skje, og gjøre nye ting jeg erklærer: 

før de våren frem jeg fortelle deg om dem. Synge til Herren en ny sang, og hans ros fra slutten av 

jorden, dere som går ned til havet, og alle som er der; øyene, og dens innbyggere. La villmarken og 

dens byer oppløfte sin røst, landsbyer som Kedar bor: La innbyggerne i rock-sing, la dem rope fra 

toppen av fjellet. La dem gi ære til Herren, og erklære sin ros i øyene. 

I det følgende verset ser vi en referanse til Kaba i Mekka eller Bacca, offer utført der i pilegrimsreise. 

Vi ser også at huset til Guds herlighet er relatert til Kedarog ofres, de to barna Ismaels. 

Vers av Jesaja 60/7 er som følger: alle flokker av Kedar skal bli samlet sammen til deg, ofres skal tjene 

deg: de skal komme opp med aksept på mitt alter, og jeg vil forherlige huset til min herlighet. 

8.6.4 EN STOR UTVIKLING VIL SKJE OG DET RIKE AV DØYVE VIL BLI TATT FRA JØDENE OG GITT TIL EN 

ANNEN NASJON AS SA I MATTEUS 21/42-44 

I følgende vers Jesus Kristus (fvmh) sier klart at Guds rike skal bli tatt fra jødene og gitt til et annet 

samfunn. Vi uttrykte tidligere i sammenheng med Femte Mosebok 18/18 at Allah vil heve en 

budbringer ikke blant jødene, men blant brødrene av jødene. 

 

Versene av Matthew 21/42-44 er som følger: Jesus sier til dem, har dere aldri lest i Skriftene, steinen 

som bygningsmennene forkastet, det samme er blitt leder av hjørnet: Dette er Herren gjør, og det er 

fantastisk i våre øyne? Derfor sier jeg dere: Guds rike skal tatt fra dere og gitt til en nasjon å 

frembringe fruktene av dette. Og hver den som skal falle på denne steinen skal bli brutt: men på 

enhver det skal falle, vil det slipe ham til pulver. 

8.6.5 REFERANSEN TIL MEKKA (BACCA), PILEGRIMER, GODT AV ZAMZAM, RASK OG STERK VEKST AV 

MUSLIMER I SALMER 84/4-7 

I følgende vers er det en referanse til Mekka (som er skrevet også som Bacca i Koranen), til 

vandringen deri, til vannet av Zamzam gitt til Hagar, og sønnen Ishmael (fred være med dem), 

styrking og sterke veksten av muslimer. 

Versene av salmer 84/4-7[164] er som følger: hvor glade er de som bor i huset, som takker deg 

kontinuerlig. Selah. Glade er folk som styrke er i dere, hvis hjerte er satt på pilegrimsreise. Idet de 

passerer gjennom dalen Baca, gjør de det en kilde til konstant; selv høst regnet vil dekke det med 

velsignelser. De går fra styrke til styrke; hver vises før Gud i Sion. 



8.6.6 DEN KJENTE SPESIELLE PROFETEN SOM SKAL KOMME ETTER JESUS I JOHN 1/20-21, 29 

I følgende vers vi tydelig se at det var en forventet profet enn Jesus Kristus, og andre enn John (fred 

være med dem). Og det er klart at at profeten er en kjent og spesielle profet som for ham i setningen 

"den profeten" er brukt. 

Vers av John 1/20-21 er som følger: og han (John) tilsto, og nektet ikke; men tilstått, jeg er ikke 

Kristus. Og de spurte ham, hva da? Er du Elias? Og han sier, jeg er ikke. Er du den profeten? Og han 

svarte: Nei. Og som vi ser i følgende setning i vers av John 1/29, Jesus Kristus var til stede da: neste 

dag John ser Jesus kommer til ham. 

8,7     HVA ER PUNKTENE TIL BJØRN I SINN MENS DU LESER KORANEN? 

Koranen er ordet av skaperen, som ikke er skadet på alle hvis vi ikke velger å følge hans veiledning, 

og som ikke nytte fra våre blir guidet. Koranen er en tjeneste fra vår skaper som vi ser i det følgende 

verset: 

Resitere (Koranen), og Herren er den mest gavmilde. 

(Koranen: 96/3) 

Han har gitt oss frihet til å velge hans veiledning eller ikke. Derfor er Koranen en veiledning for 

rettferdige, ikke for alle. Dette er angitt i det følgende verset: 

Allah er faktisk ikke engstelig å presentere et eksempel av en mygg, eller hva er mindre enn den. Og 

de som har trodd vet at det er sannheten fra deres Herre.Men som for de som tviler, de sier, "hva 

Allah hensikt av dette som et eksempel?" Han villeder mange og dermed guider mange og dermed. 

Og han villeder ikke unntatt trassig ulydige. 

(Koranen: 2/26) 

Fikk Døyve ville for å forene alle mennesker rundt Koranen, kunne han lett gjøre det. Derfor de 

alvorlige vil dra nytte av den. Så mens han studerte Koranen, man har til å bære i tankene visse 

punkter: 

For det første en må ikke gå glipp av de viktige meldingene av hensyn til detaljer. De fleste 

mennesker har en tendens til å være tapt i detaljer. Vi er anbefalt av Allah for å ha et bredt visjon. 

Det er en referanse til dette i det følgende verset: 

Han er den som har sendt til deg boken: I det er vers [som er] presis, de er grunnlaget for boken. 

andre er allegorisk. Men de i hvis hjerter er perversity følge delen av disse som er allegoriske, søker 

splid, og søker etter dens skjulte betydninger, men vet ingen dens skjulte betydninger unntatt Allah. 

Og de som er godt jordet i kunnskap si: "vi tror på boken; det hele er fra vår Herre: "og ingen vil 

forstå meldingen unntatt menn av forståelse. 

(Koranen: 3/7) 

Det er mange oversettelser av Koranen. Det er begrensninger av oversettelser som de er oversatt av 

menneskelige vesener. Selv om de er tilstrekkelig i å gi viktige meldinger av Islam, noen ganger de 

kan inneholde feil, eller de kan begrense betydningene. Oversettere som hadde Ph D. og så videre 



kan ha gått glipp detaljer finnes i den opprinnelige teksten. De fleste språk har derimot ikke 

detaljnivået for arabisk. For eksempel finnes det ulike former for pronomenet "de" på arabisk for 

hver gruppe av to menn, to kvinner, mer enn to menn, mer enn to kvinner. Alle disse ulike former for 

"de" er generelt reflektert i en engelsk oversettelse bare med ordet "de". 

Derfor for en alvorlig og detaljert studie av Koranen, bør ha mer enn én oversettelse en eller bør 

bruke en forklaring av Koranen som inkluderer etymologies av ord, kryssreferanser og eksempler... 

Mens du leser Koranen må man ta det som en helhet. Mens hver setning passer i sin sammenheng, 

kan det også forklare en annen vers i en annen del av Koranen. For eksempel kan lesing i et vers om 

etableringen av himmelen og jorden i seks dager forvirre en. Men vil leser setningen i det følgende 

verset avklare at dagen i synet av Allah ikke er som vår dag: 

En dag med din Herre er som en tusen år av de som du teller. 

(Koranen: 22/47) 

Eller etter lesing setningen i det følgende verset leseren forstår at dagen for Allah er ikke bare 

definert av rotasjon av jorden rundt seg: 

Englene og Ånden vil stige opp til ham under en dag omfanget av som er femti tusen år. 

(Koranen: 70/04) 
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Faktisk, de som har trodd og gjort rettferdige gjerninger de vil ha hager paradis som en losji, 

  

Hvori følge de evig. De vil ikke ønske fra det noen overføring. 

  

Si, vil "Hvis havet var blekk for [skrive] ordene til min Herre, havet være oppbrukt før ordene til min 

Herre var oppbrukt, selv om vi brakt lignende av det som et supplement." 

  

Si, "jeg er bare et menneske som deg, til hvem har blitt avslørt at din Gud er en Gud. Så la hvem ville 

håpe på møtet med hans herre ham gjøre rettferdige arbeid og ikke knytte i tilbedelsen av hans 

Herre noen." 

  

(Koranen: 18/107-110) 

  

  

  

  

  

  

Av tid, 

Mann er faktisk i tap, 

Bortsett fra de som har trodd og gjort rettferdige gjerninger og rådet hverandre til sannheten og 

rådet hverandre til tålmodighet [og utholdenhet]. 

(Koranen: 103/1-3) 

  

  

  



 

 

________________________________________ 

[1]Døyve er en spesiell navnet på skaperen, Sustainer av universet. Detaljert informasjon om ham vil 

bli gitt i denne boken. 

[2] Verker 

[3] Vi vil diskutere den største suksessen i livet vårt i detalj i følgende deler. 

[4]Translitterert også som Koranen, Coran, Koranen, Kuran, al-Koranen. En av sine meninger er 

"opplesningen". 

[5]Translitterert også som Muhammet, Muhammed, Muhammed, Mohammed, Mohammad. 

Mohammad er et arabisk ord som betyr "Praiseworthy". Ahmet, Ahmed, Ahmad er andre versjoner 

av Muhammad, har samme betydning. 

[6] Koranske tilbudene heri er hovedsakelig tatt fra Saheeh internasjonale oversettelsen og brukt 

med tillatelse. Copyright 2010-2012 Saheeh International 

[7] Om sitater fra Koranen, i uttalelser som "(Koranen: en/b)", (a) angir antallet av kapitlene i 

Koranen, og (b) angir antall verse(s) for det relevante kapitlet.  

[8] I Koranen er høyttaleren Allah som den første personen. Men i mange steder i stedet for å bruke 

pronomenet "Jeg", han bruker hans navn eller pronomenet "Han". 

Det er grunner til disse bruksområdene: for det første dette gjør det enklere å lese boken:Hvis Allah 

hadde alltid brukt pronomenet "Jeg", leseren ville alltid resitere som om han snakker som Allah.På 

den annen side, bruk av Allah og hans andre navn kan gi mer spesifikk betydningene sammen med 

bruk av pronomenet "Jeg".For eksempel i vers 2/21, Allah sier: "O menneskeheten, tilbe deres 

Herre..." i stedet for "O menneskeheten tilbe Me...". I slike bruker Allah understreker hans 

herredømme, og andre attributter.Også, når pronomenet "Jeg" er brukt, dette legger vekt på 

personen av seg selv. Noen ganger han bruker pronomenet "Vi": Dette er en bruk av "Royal vi" eller 

"Majestic flertall" for entall person å gi betydningen av storslåtthet; slik bruk finnes i noen andre 

språk i tillegg til arabisk. Dette er også benyttet der sin etablering som engler eller mennesker er 

tilsynelatende aktive i visse handlinger som sine tjenere. 

Allah er verken mann eller kvinne. Han har ikke alle kjønn. Så bruk av "Han" for Døyve bør betraktes 

som en spesiell bruk som betegner spesielt Allah og virker ikke for å gjenspeile kjønn. 

[9]I våre tilbud fra Koranen brukes hakeparenteser-[] - til å vise detaljene tilsynelatende tatt med i 

betydningene av de opprinnelige ord av Koranen. Slike detaljer i hakeparenteser gjenspeiles ikke i 

flere ord i den opprinnelige teksten i Koranen som stede ordene i originalteksten allerede gi disse 

betydningene. Disse brakettene brukes også til å gi detaljer som finnes i den forrige eller følgende 

vers som ikke er oppført. Ordene i parentes-() - i tilbudene er stort sett forklarende for de som har 

lite kunnskap om teksten av Koranen. 



[10] Allah 

[11] Hvis vi oppriktig elsker Allah, prøver vi å forbedre oss selv i henhold til verdiene som Allah elsker. 

[12] For å unngå gjentakelser av han/hun, ham/henne, selv bruker vi stort sett han, ham eller seg selv. 

Vær oppmerksom på at inne våre behandling er dette ment å referere til et menneske er ikke menn. 

[13] Muslim betyr en person som praksis Islam, en person som sender til Allah. 

[14] Eller mer bokstavelig «universes» 

[15] Nevnt som "Taqwa" i den opprinnelige teksten som betyr å beskytte, for å vokte, for å være 

forsiktig med. 

[16] Eller etterlivet-vi foretrekker å bruke ordet heretter som det er reell og varig livet som en 

fortsettelse av nåværende liv - 

[17] Uttalelser fra profeten Muhammad (fvmh) er en gruppe av hadith. Hadith består hovedsakelig av 

hans uttalelser, handlinger-atferd og nonverbale godkjenninger/uttalelser om andres handlinger. 

Dette er de sekundære kildene av Islam. De er studert mye av forskere og klassifisert i enkelte 

grupper om deres pålitelighet som sikkert - relatert og bekreftet av mange kanaler-hadith, svak 

hadith...     

[18] Dette er hvor mange profeter som vi mener anbiya (flertall for nebiyy). Dette er personer som 

informert meldinger av Allah med eller uten noen skriftlig bøker. Inne våre behandling brukes ordet 

messenger for slike profeter. Ordet betyr "rasool" i Koranen personer som knyttet en bok fra Allah; 

de er også budbringere. 

[19] Musnad, Ahmad Bin Hanbal 

[20] Profeten Muhammad (fred være med ham) 

[21] Men, religioner eller ideologier basert på rase eller etnisk følger en negativ retning, og blir 

skarpere og skarpere i løpet av tiden. Dette er på den ene siden, fordi deres tilhengere som virkelig 

føler varme til andre måtte forlate sine rasistiske religioner for mer universell religioner eller 

ideologier. Den andre grunnen til dette er at tilhengerne av mer universell seg ikke kan delta og bidra 

til disse rasistiske religioner. 

[22] For en diskusjon om Islam og samtidige problemstillinger angående vold begått i islams navn, 

kan du se del 8.2. 

[23] I denne boken brukes ordet "disbeliever" for de som til slutt nekte meldinger av skaperen. 

[24] Profeten Muhammad (fred være med ham) 

[25] Avdekket 

[26] Derfor kan vi vurdere tilgjengelig kunnskap for oss som tegn for oss, og vi har å interpretere dem 

riktig for å ha en riktig forståelse om sannheten. Feil konklusjoner kan føre oss til svikt og personlig 

katastrofe. 



[27] Ordet "ting" mener vi alle enheter og hendelser. Dette inkluderer naturlig ikke Allah. 

[28] Det er ingenting galt i skuespill basert på denne definisjonen for praktiske formål i vår verdslige 

anliggender, fordi de er nyttige i som sier "hvordan" det vi observerer er. 

[29] Her mener vi i hovedsak "kunnskap" dimensjonen av troen på ordet. Dette ordet inneholder 

betydningen av "tillit" også. 

[30] I denne sammenheng av konseptet "synlig" mener vi ting som vi ser, og som er sammenlignbare 

med det vi ser. 

[31] I denne sammenheng av konseptet "usett" mener vi ting som ikke er sammenlignbare med det 

vi ser. 

[32] Alle erkjenner viktigheten av kunnskap, læring og søker om hva vi vet ikke. Det er derfor mange 

vitenskaper stadig prøver å finne ut biter av det som er ukjent. 

[33] På den annen side, som i Islam sannheten inntar sentrale plassen handler i harmoni med er det 

svært viktig. Våre handlinger i harmoni med sannheten kalles gode gjerninger, og de er nødvendige. 

[34] Noen kan kritisere gravitasjon for ikke å være et godt eksempel argumentere at det er en av 

tingene som er uforklarlig. Men har ingen av de grunnleggende fakta blitt forklart, inkludert plass, tid, 

livet... Tingene som er vurdert som forklart synes å være alltid forklart av noen mennesker som er 

basert på mange uforklarlige og passiv grunnleggende.  

[35] De har i deres nivå uendelig antall elementer som må være i harmoni og de ha ikke blant dem 

noen sentrale organisering makt. 

[36] En alternativ ville være å tro på en stor tilfeldighet for denne harmoni. Naturlig foretrakk et slikt 

sammentreff som en forklaring i stedet for en sentral kraft krever en svært subjektiv og partisk 

holdning mot denne sentrale makt. Tilfeldighet krever mye mer betingelser som en forklaring på 

dette harmoni i forhold til en sentral makt. Tenk deg en person som mener at hans laptop dannet 

ved en tilfeldighet i stedet for et selskap. I de følgende delene vil det være ytterligere analyse om 

tilfeldighet. 

[37] Som vår definisjon av gravitasjon endringer gjennom tid, vi bruke setningen "sanne gravitasjon" 

som gjenspeiler dette forholdet og sirkelelementene som etablerte, henrettet og kjent som skaperen. 

Dette kan være helt annerledes i fremtiden fra vår nåværende forståelse. Dette forholdet har ikke en 

separat og selvforsynt og absolutt eksistens. 

[38] Vi bruker ordet slippverktøyet som inkludert alle relaterte enheter som atomene og ordet 

gravitasjon som å inkludere andre fysiske forhold som space-time kurvatur... 

[39] For eksempel gravitons eller space-time krumning 

[40] For eksempel deres samspill med atmosfæren eller deres innvirkning på jorden 

[41] For eksempel plassen opptar de, deres forhold med tiden, sine masser 



[42] Selv om Allah hadde opprettet slikt sted, ville sannsynligvis det ikke være passende for vår 

levende. 

[43] Evolution, svak eller sterk kjernefysiske styrker, singularitet er noen av begrepene ligner på 

gravitasjon i ovennevnte sammenheng. 

[44]Vennligst vurdere slike referanser til versene av Koranen, i hovedsak som indikasjoner, ikke som 

bevis i seg selv. 

[45] Å se og høre kapasiteten til Allah er annerledes enn vår og makeløs. For eksempel er vår hørsel 

svært begrenset i at det avhenger av bølger og vi kan høre bare visse frekvenser. 

[46] La oss gi en svært forenklet matematiske eksempel for leseren som er interessert i matematikk: 

La 1 /x være sannsynligheten for eksistensen av en verdensomspennende system når det er bare 1 

Enhetsbeløp av masse i universet under andre forhold som er reflektert av x. Så hvis det er m 

mengde masse i universet, sannsynligheten for eksistensen av en verdensomspennende system vil 

være m* 1 /x. Så hvis m er større, så sannsynligheten for eksistensen av en verdensomspennende 

system er høyere. Men nå la oss vurdere også sannsynligheten for eksistensen av m mengde masse: 

Hvis 1 /y er sannsynligheten for eksistensen av 1 enhet av masse, så sannsynligheten for eksistensen 

av m mengde masse vil være 1 / (m*y). Så hvis vi integrere dette i den første og likestilling, deretter 

sannsynligheten for eksistensen av en verdensomspennende system vil være: (1 / [m*y]) * (m* 1 /x) 

= (1 /x) * (1/y) = 1 / (x*y) så, en økning på massen eller andre lignende ting i universet øker ikke 

ultimate sannsynligheten for eksistensen av en verdensomspennende system. (Vi antatt at 

sannsynligheten for et ekstra beløp masse og dens effekt på sannsynligheten for eksistensen av den 

planetariske systemet er like. Vi utelatt mange andre krav til en verdensomspennende system.). Så 

øker ikke rekke ting totale ultimate sannsynlighetene på noen måte. Og det hjelper ikke tilfeldighet. 

[47] I hovedsak jøder og kristne 

[48] Her brukes begrepet Gud som et veldig generelt begrep som omfatter både den sanne Gud og 

falske guder. 

[49]Faktisk hver bevisst person oppfører seg som om han tror på Gud. For eksempel personer spise, 

drikke og arbeide... som om de stoler i noe som vil gjøre dem live neste time.Folk forventer solen 

stige neste dag... Folk prøver å forstå deres omgivelser som om det er noen overlegen makt knyttet 

ting til hverandre... 

[50] Knytte partnere av noe slag med Allah er den største synden, fordi dette er den største 

urettferdigheten både mot Allah, og mot seg selv. Og dette kan redusere verdien av en persons gode 

gjerninger. Når en begår dette synd, han avviser giver av milliarder av favoriserer, han avviser 

sannhet og han avviser alle håp og mulighet til å takke. Igjen en slik person finner opp et mellomledd 

mellom seg selv og hans skaper og han avviser mulighet til å kontakte ham direkte. 

[51] Hvis det er ingen anger 

[52] Som vi har begrensninger i observasjon og analyse, har vi imidlertid har noen advarsel om noen 

av våre konklusjoner. 



[53] Denne funksjonen av universet er også på grunn av enhet av sin skaper og opprettholder sin og 

til hans vilje. 

[54] Vi kan ikke forklare i dag med fortiden, fordi i dag inneholder en fortid i seg selv, og siste er av 

samme art som fortiden som eksisterer i dag. 

  

[55] Han er uavhengig av alle, han ikke trenger noe; mens alle er avhengig av ham, alle trenger ham. 

[56] Himlene og jorden 

[57] Denne kjærlighet og glede fra det er den største kjærlighet og glede for en Muslim. Kjærlighet 

for Allah er permanent, kontinuerlig, konsentrert, effektiv (i at den produserer konsekvenser i gode 

gjerninger), intens og støttes med logikk. Som Allah sier: 

Se, finne tilfredshet i erindring av Døyve gjør hjerter 

(Koranen: 13/28). 

[58] Om lidelse og onde se del 8.4. 

[59] En engel i helvete 

[60] Selv om vi bruker ordet fase i referanse til nåtiden, og den neste fasen, de sannsynligvis ikke bør 

vurderes som deler av samme tidsrom. 

[61] Takket være funn i de siste århundrene vet i dag vi at hver person har en unik fingertuppen 

mønster. 

[62] Vær oppmerksom på at her vi forklare ting i sammenheng med mennesker og hinsidige. Som 

nevnt i andre deler, hver skapning i dagens verden er også tjener av Allah, og oppfører seg også i 

denne sammenheng og de opplever favoriserer og krefter av Allah i mange dimensjoner. 

[63] Når ordet "Sannheten" er brukt som navn av Døyve, gjenspeiler krefter og attributtene til Allah 

som den eneste kilden til noe som ikke kan bli eliminert. Når det brukes som et generelt ord, er det 

mest brukt til å representere den sanne kunnskapen om noe som er uavhengig av personer Allah. 

[64] Noe som finnes, eller skjer har guddommelig implikasjoner. Allah inviterer til den rette måten, 

og ikke for å svare på denne invitasjonen har implikasjoner i denne verden og i hinsidige. 

[65]Som Allah er Beneficent, ville tro nødvendigheter som han inviterer oss hjelpe oss til å være glad i 

denne verden. De ville være i harmoni med vår natur som er best kjent som Allah. Faktisk ser vi at 

troen i hinsidige bidrar mye til vår lykke. En er aldri forventet å tro i hinsidige bare for noen praktiske 

verdslige gevinster fra troen; men man kan forvente at konsekvensene av den tro som kreves av det 

Beneficent Døyve ville være nyttig i dette livet. 

[66] Navnet på en djevel 

[67] Selv om budbringere er de beste eksemplene for oss, er de ikke de eneste eksemplene. Allah gir 

oss også eksempler enn budbringerne. For eksempel, noen ganger sine koner, sine tilhengere, deres 



fedre, og andre er også vist som positive eller negative eksempler. Også er det mange negative 

eksempler som Farao som profeten Moses (fred være med ham) ble sendt. Vi er pålagt å unngå å bli 

som de negative eksemplene. 

[68] For mer informasjon om slike profeterer, kan du se del 8.6. 

[69] Med mindre annet er angitt, er sitater fra Bibelen tatt fra King James Version. 

[70] Dette var også en ekstraordinær aspekt av Koranen: en bok som består av ca. 600 sider var 

resiterte fra minnet av en person som ikke lese eller skrive noe i hele sitt liv; i denne boken ble det 

sagt at denne boken ble satt i hans minne av Døyve; Han var reciting den delvis minst fem ganger om 

dagen og testet; og han var å anbefale andre til å registrere og huske den. 

[71] Bokstavelig talt "ånden av sannheten" selv om det er endret i oversettelsene som "sannhetens 

ånd". 

[72] Kapittel 

[73] Noen eksempler er gitt i den følgende delen. 

[74] Toraen 

[75] Derfor i Islam kan noen alvorlige enkelte finne ut sin vei med hjelp av Allah og med Koranen om 

han tilbringer innsats. Også takket være den tilstrekkelig er nivå av detaljer i Koranen, forskjellene 

mellom kirkesamfunn under eller direkte knyttet til Islam om sekundære problemer eller problemer 

som ikke er relatert til Islam. 

For eksempel, er alle de store fire Sunni sektene akseptabelt for andre Sunni trossamfunnene. 

Forskjellene er hovedsakelig knyttet til problemene som ikke påvirker vesentlige av bønnene: For 

eksempel tilhengere av alle disse sektene utføre sammenbrudd, Koranen resitasjon i bønnene. Men i 

en av dem kan en person ikke være nødvendig å bli med hendene mens du står i bønn, mens den 

andre dette kan anses å være bedre. Så kan tilhengere av begge sekter utføre sine bønner sammen i 

ledelsen av tilhenger av andre sekten. Men i mange religioner tilhengere av ulike trossamfunn i 

samme religion kan selv være tilbe guder eller former for Gud. 

Igjen på grunn av klarhet av Koranen og dens easiness er forskjellene blant alle kirkesamfunn av Islam 

svært lite i totalen. 

På den annen side, takket være tilstrekkelig nivå av detaljer i Koranen, kan enhver person skille hvis 

en bestemt tro tilhører Islam eller ikke. Så kan elementer av tro eller handlinger som ikke er forklart i 

Koranen, i pålitelig hadith eller gjennom disse, lett bli klassifisert som kulturelt, etnisk, personlig eller 

politiske problemer som ikke er relatert til Islam, selv om noen hevder at de er islamske. 

Det kan alltid være folk som hevder noen personlige ideer i islams navn. Alle muslimske bør be om å 

bli gitt en konsekvent forklaring relatert til Koranen eller til den pålitelige hadith om ideen om han 

ikke er klart om. 

[76] For enkelte se punkter å huske på mens du leser Koranen del 8,7. 

[77] Fullstendig tekst er slik: 



Si (O Muhammad), "jeg er bare et menneske som deg; Det er åpenbart for meg at din Gud er en Gud. 

Så la hvem ville håpe på møtet med hans herre ham gjøre rettferdige arbeid og ikke knytte i 

tilbedelsen av hans Herre noen." 

(Koranen: 18/110) 

[78] Bokstavelig talt "ånden av sannheten" selv om det er endret i oversettelsene som sannhetens 

ånd. 

[79] Merk at Koranen har kommet fra munningen av bare én person som levde 1400 år siden, som 

aldri studert i alle skolen, som ikke skrive eller lese noe. Det var også en bok skrevet i et slikt miljø der 

skriften ble skrevet på skinn av dyr og andre lignende enkel materiale. 

[80] I de siste tiårene ble det oppdaget at vannet av noen hav som Middelhavet og Atlanterhavet ikke 

koaliserer takket være en fysisk egenskap kalt "overflatespenning". Denne egenskapen ikke er kjent 

på tidspunktet for profeten Muhammad (fred være med ham). 

[81] Translitterert som "Kadar", "kader" eller "qadar" fra den opprinnelige teksten i Koranen. Ordet 

forutbestemmelse brukes også synonymt for ordet skjebne. 

[82] Noah (fred være med ham) 

[83] Himmelen 

[84] Selv om det inneholder fremtiden 

[85] Katastrofer på én måte tjene som eksempler som viser oss hva som ville skje uten nåde av Allah, 

som viser oss at Allah er i stand til å gjøre alle ting som viser oss at slike ting kan skje i hinsidige. For 

mer informasjon som er relevant i denne sammenheng om se del 8.4. 

[86] Eller standhaftig 

[87] Dette betyr imidlertid ikke at den som tror at han er Muslim er langt fra disse uønskede 

attributtene. Hver Muslim ber også til Allah slik at han og hans tro er akseptert av ham.Dette betyr 

ikke at enten at Allah guider til Islam "alle mennesker" som har gode egenskaper fordi for sanne tro 

det er andre faktorer. En av dem er eksponering for meldingen av Døyve, hvilke er likeledes en 

betingelse for ansvar i synet av Allah som vi ser i det følgende verset: 

Og aldri ville vi straffe før vi sendte en budbringer. (Koranen: 17/15). 

[88] Så hvor ille ville være situasjonen for noen med hvem Allah som er så Beneficent ikke er fornøyd? 

[89] Noen mener at "alle forskjellige oppfatninger kan være sant på samme tid". Så for slike 

mennesker, er denne troen like sant i forhold til troen på "alle tro ikke kan være sant på samme tid"? 

[90] Hele Koranen som ble undervist til ham, og denne boken var i hans minne, og hans handlinger 

som eksempler for hele menneskeheten var noen viktige elementer av sannheten med ham. 

[91]I Islam våre bevisste handlinger blir om lag klassifiseres i fem grupper: først består av 

forpliktelsene som vanlig veldedighet, betale tilbake gjeld eller obligatorisk daglige bønner. Ikke 

utføre forpliktelser regnes som synd og krever straff med mindre tilgitt av Allah. Den andre gruppen 



består av handlinger som er ikke i den første gruppen, men som er anbefalt eller utført av messenger 

som ekstra deler av den daglige bønnen; disse hjelper få gleden av Allah. Den tredje gruppen består 

av nøytrale aktiviteter som å spise. Den fjerde gruppen består av ubehagelige handlinger, som er 

aktiviteter som ikke tydelig forbudt av Allah, og det meste mot anbefalingene av messenger for 

eksempel å la neglene få for lang. Femte gruppen består av synder. Dette er atferd som er forbudt og 

å bli straffet for eksempel drap, ran, eller drikke rusmidler. For å gjøre de positive og nøytrale 

aktivitetene hensiktsmessig og med det mål å få gleden av Allah og å avstå fra å gjøre hjelpe dårlige 

gjerningene oss å komme nærmere Allah, den negative handlinger årsaken oss få langt fra Allah. 

[92] Eller gode gjerninger. 

[93] I denne sammenheng betyr pilar avgjørende. 

[94] Alle gjerninger har ikke samme vekt i som indikerer hvor god vi er. En klassifisering av gjerninger 

kan være som de er direkte relatert til Allah, og de overfor andre. Mens alle gjerningene er viktig, er 

våre gjerninger som er direkte relatert til Allah svært spesiell på grunn av svært attributtene til Allah. 

For eksempel, forestille seg en person som hans mor gjorde mange gode ting. Så når hans mor spør 

en liten ting fra ham sier han at han ikke gjenkjenner henne. Men hevder han å gjøre mange gode 

ting for andre og for å være en god person.Sikkert er dette en verre gjerning når sammenlignet med 

sin avvisning av noen andre. Men milliarder av favoriserer av skaperen kan ikke sammenlignes med 

hva den beste mor kan gjøre for barnet. Så bør en person som ikke bryr seg om valg til å anerkjenne 

hans skaper og om alt som hans skaper spør revurdere hvor pålitelig er hans gode gjerninger som 

indikatorer på hans godhet. Og Allah vet best våre intensjoner. Som vi ser i eksempelet ovenfor, er 

vår oppførsel direkte angående vår skaper den største indikatoren om som er bra og hvem som er 

onde. Fordi det ingen er andre enn favoriserer Allah som gir så mange store; som fortjener Takk, 

lojalitet, kjærlighet; Hvem har kunnskap, betyr og myndighet til å avgjøre gode og ondet.Uten hans 

autoritet, kan alle hevder å være bra for mange grunner, selv om de er onde. 

Derfor kan en person som hevder å være takknemlig mens han har avvist hans skaperen, som ga ham 

stor favoriserer? Kan en person hevder å være ydmyke mens han har avvist for å bøye seg foran hans 

skaperen? Kan en person hevder å være bare mens han har tatt favoriserer hans skaper uten å betale 

tilbake for dem hva han ba i retur eller uten å be om tilgivelse? 

[95] Noen ganger adlyde Allah kan være skadelig for en bestemt person på kort sikt i verdslige termer 

et lagringsganlegg: For eksempel på grunn av si sannheten man kan miste en lønnsomme budet. Men 

i hovedsak og i totale obeying Allah blir alltid bra i verdslige ordene i tillegg. 

[96] Men på grunn av oppfylt ansvar kan en sterk person i verdslige vilkårene også være dårligere 

enn en svak person i synet av Allah. Så, å være rik eller fattig er ikke de ultimate faktorene for å få 

gleden av Allah. 

[97] På arabisk "éne" 

[98] Vi bruker begrepet daglig bønn (salah) i en betydning som er annerledes enn påkallelse (duaa). 

Den daglige bønnen inneholder noen bønner, men det er mer enn disse bønner. Muslim kan utføre 

ytterligere bønner svært lik daglige bønner som vi forklarer i denne delen. Alle av dem er nyttig på 

lignende måter. 



[99] Sluttidspunktet for en bønn er ikke alltid starttidspunktet for den neste bønnen. Det er bedre å 

utføre disse bønner i de tidlige delene av relevante tid hakeparentesene. 

[100] Renhet er svært viktig i Islam. Det er derfor vi fjerne våre sko når vi går inn moskeer. En annen 

grunn for fjerning av sko i moskeer, er respekten for moskeer som er spesielle som de er i hovedsak 

for erindring av Allah. 

[101] I alle bønner er intensjon viktig. Like før de daglige bønnene er intensjonen formulert av den 

som ber. 

Bønn må være bare for å få gleden av Allah. Ellers kan det selv danne en alvorlig synd, som en bønn 

som er gjort for showet. 

[102]"Allahu Akbar" på arabisk. Dette kalles "Takbeer". 

[103]  Mer bokstavelig talt "med" 

[104] Det tilsvarende ordet "Hamd" i den opprinnelige teksten har betydningene av både ros og takk. 

[105]Dette er hovedsakelig på grunn av praktiske årsaker; for eksempel kan det være 

sikkerhetsproblemer i noen steder hvor det ikke kan være trygt for en kvinne å gå til moskeen i 

mørket før solen stige eller tidlig på natten. Eller en mor kan ikke være i stand til å forlate barnet 

hennes og gå til moskeen. Så kan kvinner utføre sine daglige bønner hjemme eller i sine kontorer. 

Derfor i moskeer er det generelt mindre plass for damer. Av samme grunn er imamene av menn. 

[106] Av praktiske årsaker, i mange moskeer er permanent imamer som er tilordnet av regjeringen, 

og som også direkte eller indirekte ansvarlig for vedlikehold, rengjøring, sikkerhet... av moskeer. Hvis 

du vil tilordne som en permanent imamen gjennomgå de noen eksamener. De er som alle andre, og 

de kan ikke kreve noen privilegier i synet av Allah, de er ikke mellomledd mellom enkeltpersoner og 

Allah. For eksempel hvis en imam ikke finnes i sin moske for en bestemt grunn, noen andre som vet 

hvordan å be kan erstatte ham. 

Stedet der imamen ber i front kalles den "Mihrab"; Det høye stedet til høyre for den mihrab, vanligvis 

med trapper der han gir prekener for fredagsbønnen kalles "Mimbar". Stedet der muazzins 

(oppringere til bønn) kallet til bønn i moskeen er kalt "Muazzin's Mahfil". Alle disse er brukt av 

praktiske grunner. 

[107] Hva imamen gjør annerledes enn andre er i hovedsak den ekstra hensikten å lede bønn og sa 

overgangen uttalelser som "Allah er den største" høyt slik at alle kan høre dem, og kan be sammen i 

harmoni og orden. 

[108] Dette er å lette konsentrasjonen på Allah, og for å hindre den potensielle distraksjonen på 

grunn av følelser overfor andre kjønn. 

[109] Overdreven kjærlighet for midlertidige og til utelatelsen av evige fører til stede urettferdig 

situasjonen på jorden. Arroganse av overdrevet eie ting som ikke kommer fra fra oss er også en 

ekstra faktor for dagens situasjon som sett i eksempelet på en synder som ord er sitert i Koranen: 

Han sa, "Jeg fikk bare det på grunn av kunnskap jeg har". (Koranen: 28/78) 



Sannheten er imidlertid forskjellige som nevnt i det følgende verset: 

"Og Allah har skapt du og hva du gjør." 

(Koranen: 37/96) 

[110] En Muslim er anbefalt å rask utenfor Ramadan også. Men dette er ikke obligatorisk. 

[111] En person i nærheten kongen og godkjent av kongen med viktig myndigheter. 

[112]En av disse bønner er ofringen av visse typer dyr. Med offer vitne vi gunst Allah til oss fra et 

annet perspektiv. I normale tider vi spiser kjøtt eller planter, men vi kan ikke klarer å føle at noen 

levende vesener mister sitt liv for oss. Gjennom offer føler vi disse følelsene. Igjen av offer, vi vitne at 

en dag vi vil også miste våre nåværende liv. Og vi ser at vi ikke bør være arrogant, og at vår verdslige 

side er midlertidig som vi ser for eksempel i den verdslige siden av lam. Og vi er vitne at hva vi spiser, 

hva vi drikker og deres konsekvenser i kroppen vår kommer til en slutt og at de har liten betydning i 

synet av Allah. I det følgende verset det er en referanse til dette: 

Deres kjøtt vil ikke nå Allah, heller ikke ville deres blod, men hva kommer ham er fromhet fra deg. 

Dermed har vi utsatt dem til deg at du kan prise Allah for det som han har veiledet du; og gi gode 

budskap til doers av god. 

(Koranen: 22-tommers/37) 

[113] Profeten Muhammad (fred være med ham) døde i 632 e.Kr. i Medina/Saudi-Arabia og hans 

grav er der. 

[114] Det er mange mennesker som sier at de ikke er interessert i hvorfor det vi opplever skjer. De 

sier at de er interessert i "hvordan" ting skje. Dette kan imidlertid være risikabelt på bestemte måter: 

Tenk deg en dag du våkner opp og du ser rett utenfor din dør en luksuriøs bil, med nøkler og en lisens 

i ditt navn, og et notat at denne bilen er ditt. Hvis du er interessert i å vite hvordan å kjøre den, eller 

hvordan det kom dit, og ikke interessert i hvorfor det var din, hva er årsakene, fremtidige 

konsekvensene av å motta det, kan du møte en dårlig situasjon. Kanskje personen som ga den elsker 

deg veldig mye, men kanskje personen som ga den du vil be om noe i retur; eller kanskje bilen ble 

stjålet, og kanskje personen som ga den hensikt å forårsake problemer for deg. I alle fall vil en 

takknemlig person prøve å finne ut de som ga den minst for å takke for den. Så er i alle fall det 

nødvendig å prøve å finne ut hvorfor det vi observerer skjer og hvor gjøre alle disse favoriserer 

kommer fra og hva som kan være relevante ventet konsekvenser. 

[115] Forholdet mellom karakter og tro betyr ikke at den som sier han tror fullt har nødvendig 

karakter. Det er slik fordi for det første Islam er også en reise der vi forbedre vår tegn;for det andre 

er tegnet bare ett av faktorene som fører til tro. 

[116]I tillegg for eksempel than komforten av vantro i noen som er overordnet kan føreen person 

som elsker nåtiden overdrevetå avvise en all-kjenner Gud. Ingen ansvar, uten ansvarlighet, ingen 

forpliktelse for bønner, ingen restriksjoner i nyter livet, derfor ønske om å nyte fullstendig denne 

verdslige livet er viktig motiver til å avvise en klok overlegen makt fra hvem ville en fear, på grunn av 

hvem ville en føler ansvar.Slik at hver person kan være under påvirkning av slike elementer av hans 

karakter. 



[117] Derfor krever objektiv æren av godt og ondt i denne verden, en person til å bli invitert til å tro 

uten å bli tvunget ved å se eller på andre måter, slik at hans/hennes personlighet kan være riktig 

reflektert i hans påfølgende tro/vantro. 

[118] Al -Bukhaari, Muslim 

[119]Å vedvare, være tålmodig 

[120] Allah 

[121] I motsetning til den polariserte forståelsen av alt i noen moderne tilnærminger, i Islam, alt er 

en del av planen for klok-Allah, og alt er del av et system. Derfor har hver identitet å bli respektert og 

anerkjent. 

[122] Dette er ikke nødvendig når du er på samme sted, for eksempel hjemme det er bare visse folk 

som er nevnt i Koranen som deres brødre, onkler, fedre... 

[123] Årsaken til dette er det meste anses å være det faktum at menn bestemme om deres 

fremtidige kompis fra ytterligere unna sammenlignet med kvinner. 

[124] For eksempel husker hvordan attraktive kvinner er plassert ved siden av biler i en bil fair. 

[125] Dette er et begrep som brukes for skjerfet eller nødvendige deler av klær i henhold til Islam. I 

hovedsak betyr gardin eller partisjon. 

[126] Dette er feminine bruk av "dem" i den opprinnelige teksten på arabisk. 

[127] Dette er feminine bruk av "dem" i den opprinnelige teksten på arabisk. 

[128] Ordet i den opprinnelige teksten er "hijab". 

[129] I femininium på arabisk i den opprinnelige teksten. 

[130] I Islam er skilsmisse lovlig. 

[131] Det ville være nyttig her å forklare det følgende verset som noen ganger er misforstått: 

Menn er ansvarlig for kvinner av [høyre for] Hva Allah har gitt en over den andre, og hva de bruker 

[for vedlikehold] fra deres rikdom. Så rettferdige kvinner er andektig lydig, ville vokter i [manns] 

fravær hva Allah ha dem til å vokte. Men disse [koner] fra hvem du frykte dårlig oppførsel råde dem; 

forlate dem i seng; og slå dem. Men hvis de lyde du, søke ingen måte mot dem. Faktisk, Døyve er 

noen gang opphøyet og Grand. 

(Koranen: 4/34) 

Normalt er folk vennlige og forsiktig med familiemedlemmer. Imidlertid er det også tilfeller hvor 

koner frykt fra ill gjennomfører sine ektemenn eller vice versa. Det finnes også kvinner som 

undertrykker sine ektemenn uten gyldig grunn, som kaster objekter på dem, som sparker, som slo, 

som såret dem, som forårsaker terror og lidelse i familien, selv om deres ektemenn ikke gjorde noe 

galt, eller kanskje fordi de bare hadde ikke råd til noe. Dessverre ville slik dårlig oppførsel noen 

ganger føre noen eksepsjonell handlinger vist av menn for å hindre skilsmisse eller utsette privat 



slekt anliggende for utenforstående; eller for selvforsvar og så videre hvis andre trinnene nevnt i 

ovennevnte verset kan ikke produsere noe positivt resultat. 

Allah bestillinger menn til å være snill mot kvinner, og praktisering av profeten Muhammad (fred 

være med ham) som aldri brukte vold mot sine hustruer som opprørt ham noen ganger bekrefter 

denne rekkefølgen. 

På den annen side, hvis slike feil skjer mot kvinner, kan de også naturlig bruke visse tiltak som nevnt i 

ovennevnte verset mot sine ektemenn. Eller i tilfelle av ulydighet på vegne av sine ektemenn kvinner 

kan også fungere som anbefalt i det følgende verset: 

Og hvis en kvinne frykt opprør eller evasion i hennes mann, det er ingen synd på dem hvis de gjør 

vilkår for avtale mellom dem og oppgjør er best. Dag i [menneskelige] sjeler er gjerrighet. Men hvis 

du gjøre godt og frykt Allah, så faktisk Døyve er noen gang, med hva du gjør, kjent. 

(Koranen: 4/128) 

Igjen bør vi merke seg at ordet "strike" i vers 4/34 også betyr "atskilt fra" og oversatte likeledes av 

noen oversettere. Denne meningen er parallelt med rekkefølgen på Allah å leve i godhet med kvinner 

som nevnt i i vers 4/19 av Koranen. Denne meningen er også parallelt med fakta som på visse atferd 

konene til profeten Muhammad (fred være med ham) Allah anbefalte ham å løslate dem ved 

skilsmisse i godhet, hvis de ønsker så uten å anbefale ham å bruke vold. Denne meningen er også i 

harmoni med faktum at profeten Muhammad (fred være med ham) anbefales sterkt mot å bruke 

vold på kvinner. 

[132] Daglig gjennomsnitt av mennesker som døde på grunn av denne krigen som varte i 6 år var 

omtrent 30.000 

[133] Ingen kunne kreve ham å svare selv om han var urettferdig. 

[134] Hvis noen ikke har dette potensialet, så er han ikke ansvarlig. 

[135] De som er alvorlig deaktivert og ikke har muligheten til å vil er unntak. Disse menneskene er 

ikke vurdert som ansvarlig i Islam. 

[136] Faktisk for å se fysiske, kjemiske eller biologiske hendelser som bare mekanisk og blind 

hendelser er bare en svært begrenset tilnærming som vi forstår fra det følgende verset: 

De sju himlene og jorden og hva som er i dem opphøye ham. Og det er ikke en ting bortsett fra at det 

Opphøyer [Allah] av hans ros, men du ikke forstår deres [måte å] opphøyende. Han er faktisk helt 

Forbearing og tilgivende. (Koranen: 17/44) 

[137] Dette er en konsekvens av attributtene til Allah som "kloke", "Beneficent". Ellers kunne motsatt 

også ha skjedd. 

[138] Forsiktig: Ikke anser denne likhet som en beskrivelse av attributtene til Allah, men vurdere 

akkurat som et eksempel til å overvinne våre begrensninger i forståelse. Dette er bare et eksempel å 

gi en idé i vanlige begreper til en som ikke er kjent med begreper av Islamabad. Vi har ikke den 

myndighet og kunnskap til å kategorisere kunnskap om Allah som en som er knyttet til i dag og en 

knyttet til fremtiden eller hans å vite som en historisk faktum. Som Allah er makeløs, er sin kunnskap 



også makeløs. Vi kjenner ikke personen av Allah bortsett fra hva er relevante og introdusert av ham å 

oss. Allah vet best. 

[139] Falske guder 

[140] Advarsel: selvfølgelig er det ikke mulig å definere handlinger av Allah av våre svært begrenset 

konsepter av tid. Derfor vurdere disse som eksempler ment bare for å gi en meget bred forståelse 

eller å gi noen mat for tanken. 

[141] Abraham (fred være med ham) 

[142] Fordi er kjent for sine synder. 

[143] Nærmeste store religion til Islam er sekvensielt kristendom, og det er en velkjent religion. Så vil 

sammenligningen mellom kristendommen og Islam gi en idé om forskjellen av Islam fra andre 

religioner. Som jødedommen har mange felles poeng med Islam og kristendom, vil vi gjøre visse 

sammenligninger at det omfatter jødedommen også. På den annen side, delvis 3.1.1.1 vi gjort en 

generell sammenligning om vesentlige av Islam og vesentlige av andre religioner. 

[144] Noen av kristne forstår begrepet Gud slik at det er bare én Gud, Jesus Kristus blir bare et 

menneske og en budbringer. Vi vil utelate denne gruppen i våre sammenligning som de ikke er fleste. 

[145] Jesus Kristus sier i Johannes 14/28 at hans Herre er større enn han. 

[146] Både før og etter ankomsten av Koranen har det vært de følgende forskjellige oppfatninger om 

Jesus-Kristi død (fred være med ham). Noen mente at noen andre ble korsfestet i stedet for Jesus. 

Noen mente at han ble satt på korset, men han var ikke død der. Fleste av kristne tror at han ble 

drept på korset. I alle fall, selv når vi lese evangeliene, det vises mange spørsmål om hvorvidt Jesus 

ble korsfestet eller ikke: For eksempel: hvordan siste anrop og ord av en budbringer som Jesus 

Kristus kunne "Min Gud, min Gud, hvorfor du svikte meg?" som nevnt i Matthew/27/45-47 og 

Mark/15/34-35? Hvordan kunne han dø på korset i tre timer, mens de andre to personene med ham 

var i live selv om du er i samme situasjon, og selv om det kan ta opptil 9 dager for noen personer å dø 

på et kors? Hvorfor var den romerske prefekt Pontius Pilatus overrasket når det er sagt at han var 

død? Hvorfor jøder tvilte på hans død? Hvorfor det var selv massevis av utsagn at han var i live etter 

korsfestelsen (Mark/16/11). Igjen viser noen filologiske studier at ordet "korset" ikke mente i tiden 

av Jesus Kristus figur som kristne forestille seg i dag. 

[147] I enkelte kirkesamfunn av kristendommen, Mary (fred være med henne) er også dyrket, som 

hun er betraktet som mor til Gud. 

[148] På grunn av slike spørsmål i kristendommen er det kirkesamfunn som avvike mye selv i 

grunnleggende. 

[149] Derfor må alle som ser etter sannheten, først av alt avgjøre om metode sin. For eksempel, han 

vedta en metode basert på logikk eller aksept uten å stille spørsmål? Gjennom andre metodikken vil 

det trolig være lettere å avgjøre, men det vil være ingen grunn i lever det, og invitere andre til det, 

fordi alle andre religioner valgt denne måten har nøyaktig samme gyldighet. I tillegg vil sistnevnte 

være mindre sikker som det ikke vil være tilstrekkelig diskutert. 



[150] Bokstavelig talt "ånden av sannheten" selv om det er endret i oversettelsene som sannhetens 

ånd. Dette konseptet om det virkelig eksisterte i den opprinnelige teksten i evangeliet, gjerne være 

henvisende til Koranen som var i minnet av profeten Muhammad (fred være med ham) som ånd og 

sannhet er navnene på Koranen. Eller kanskje det refererer til kvaliteter av profeten Muhammad 

tilnavnet som "Pålitelig" eller "Truthful". 

[151] Noen kristne kan vurdere den anslåtte personligheten som den hellige ånd. Imidlertid er ser 

mange synder begått i den kristne verden - det skjer i andre religioner-, funksjonalitet når det gjelder 

veiledning av en hellig ånd, anses å være en del av Gud, vanskelig å forstå. Hvis det er forstått som en 

styrende ånd over kirken, ville deretter et mellomledd for kirken geistligheten og sine privilegier bli 

bekreftet innenfor kristendommen; men i Islam slik privilegert gruppe i denne verden i synet av 

Døyve er ikke akseptabelt. Igjen, hvis den anslåtte personen regnes som den hellige ånd, så det ville 

snakke om seg selv; Hvorfor en så alarmert del av Gud ikke ville være i stand til å snakke om seg selv, 

og vil si bare hva han hører? Hvis spådd personen er den hellige ånd, ville klart ingen være i stand til å 

si at de tre gudene er én Gud på samme tid. I dette tilfellet ville det være tre guder. I tillegg, hvis den 

hellige ånd leder når det gjelder, hva som ville skje før det kom? 

[152] Ifølge Islam profeterte Jesus Kristus (FVMH) om profeten Muhammad. Derfor for muslimer, 

mottak av budskapet om Jesus Kristus ved hans samfunnet var ikke så komplett som mottak av 

meldingen av profeten Muhammad (fred være med dem). 

[153] Etter Koranen gjennom profeten Muhammad (fred være med ham) det har ikke kommet noen 

hellige bøker støttes av klart mirakler som de med ham, Moses og Jesus Kristus (fred være med dem). 

[154] Tirmizi 

[155] Vi forklarte profeterer om profeten Muhammad (fred være med ham) i Femte Mosebok 18/18 

og John 16/12-13 i deler 3.4.2, 3.5.2.3 og 8.5.4 av denne boken, derfor vil vi ikke gjenta dem. Vi vil 

begrense våre forklaringer bare til det gamle og det nye testamente, og vi vil ikke diskutere 

profeterer om profeten Muhammad (fred være med ham) i de hellige bøkene av andre religioner. 

[156] Som Gud ikke er begrenset med plass, var dette ikke kommende av Gud, men kommende av 

Guds ord. Og følgende respektive Verb i versene viser en følge opp innen en plan. 

[157] Versene av Exodus 19/1-3 er som følger: I den tredje måneden, når Israels barn var gått ut av 

landet Egypt, samme dag kom de ut i villmarken av Sinai. For de fra Refidim, og kom til Sinai ørken og 

slo leir i ørkenen. og det Israel leiret mount. Og Moses gikk opp til Gud, og Herren kalte på ham ut av 

fjellet, sa: Derfor skal du si til Jakobs hus, og fortelle Israels barn 

[158] Følgende vers av Bibelen vise koblingen av Jesus Kristus (fred være med ham) til sted kalt Se'ir. 

Versene av Joshua 15/1,10-12 er som følger: dette så var masse stammen på barn av Juda av deres 

familier; selv til grensen av Edom var villmarken i Zin sørover den fjerneste del av sørkysten. (…) Og 

grensen foregir fra Baalah vestover til mount Se'ir, og gikk langs til siden av mount Jearim, som er 

Chesalon, på nordsiden, og gikk ned til Bethshemesh, og videre til Timnah: og grensen gikk ut til siden 

av Ekron nordover: og grensen ble trukket til Shicron, og gikk sammen for å montere Baalah, og gikk 

til Jabneel; og goings ut av grensen var på havet. Vest grensen var flott havet og kysten av disse. 

Dette er kysten av barn av Juda rundt omkring i henhold til deres familier. 



Versene av Matthew 2/1-6 er som følger: da Jesus var født i Betlehem i Judea på tid Herodes kongen, 

se, det kom vismenn fra Østen til Jerusalem, sa: hvor er han som er født jødenes konge? for vi har 

sett hans stjerne i Østen, og er kommet for å hylle ham. Når Herodes kongen hadde hørt disse 

tingene, han var urolig, og alle Jerusalem med ham. Og da han hadde samlet alle overprestene og 

skriftlærde mennesker sammen, han krevde av dem der Kristus bør være født. Og de sa til ham, i 

Betlehem i Judea: for dermed det er skrevet av profeten, og du Betlehem, i Juda land, kunst ikke 

minst blant fyrstene i Juda: for ut av deg skal komme en guvernør, som skal herske mitt folk Israel. 

[159] Husk samtaler til bønn resitert høyt over jorden, i tusenvis av moskeer hvert sekund. Disse 

samtalene inneholder også navnet på profeten Muhammad (fred være med ham).Faktisk jorden var 

og er full av hans ros, som ingen andre menneskes ros. 

[160] Profeten Muhammad (fred være med ham) ble født, bodde det meste og fikk Koranen for 

første gang på stedet hvor Ismael bodde, nemlig Paran regionen. 

[161] I vers 25/13 Genesis Ismaels to sønner (fred være med ham) kalles Kedar og Nebajoth. Dette 

verset er som følger: og dette er navnene på Ismaels, sønner etter navn, i henhold til deres 

generasjoner: førstefødte av Ismael, Nebajoth; og Kedar, Adbeelog Mibsam, 

[162] En av navnene på Koranen er ånden. Ordet "Ånd" brukes også for engelen Gabriel som 

hovedsakelig relatert Koranen til profeten Muhammad (fred være med ham). 

[163] Hedningene er et begrep som brukes i Bibelen generelt for hedninger og ikke-jødiske folk. 

Dette også overholder helt faktum som folk i hvilke profeten Muhammad (fred være med ham) ble 

født ble hedninger, og profeten Muhammad relatert budskapet om Allah hovedsakelig til slike folk. 

[164] Holman Christian Standard Bibelen ®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 av Holman 

Bible utgivere. 

 


