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.بسم هللا الرحمن مهربان
)قرآن(6/6 :

".بگو" ،مشاهده آنچه در آسمانها و زمین است
)قرآن(606/60 :

".و می گویند" ،پروردگار من افزایش من در دانش
)قرآن 20 :و (664

در واقع ،خدا سفارشات عدالت و انجام خوب در [به دیگران] و دادن به بستگان و اخالقی و رفتار بد و سرکوب را منع می کند .او
 admonishes.به شما که شما ممکن است متوجه
)قرآن(80/65 :

.هیچ اجبار در دین وجود دارد; واقعا راه حق واضح است که متمایز از خطا تبدیل شده
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.و (بهترین) نتیجه متعلق به صالح
)قرآن(93/29 :

خدا می گویند "این روز زمانی که راستان از حقگویی خود را بهره مند است .برای آنها هستند باغ [در بهشت] زیر که جریان
".رودخانه ها ،جایی که آنها ،خدا با او با آنها ،و آنها خوشحال بودن جاودانه .این موفقیت بزرگ است
)قرآن(668/6 :

ایجاد و که به ما شما بازگردانده می کنید؟  uselesslyسپس شما فکر می کنم که ما شما را
)قرآن(666/23 :

مقدمه
من ستایش و تشکر از خدا برای تمام نفع خود و به ویژه بزرگترین نفع او که اسالم است و برای فعال کردن من را برای گوش
کردن به پیام های خود را ,قرآن ,و برای ساخت من می دانم پیامبر نهایی ،و نیز برای من برای به اشتراک گذاشتن حقیقت را از
.طریق این کتاب را قادر می سازد .درود بر فرستادگان خود را
هدف ما در نوشتن این کتاب ارائه اطالعات مختصر اما جامع درباره اسالم است .این نوشته شده است به خصوص برای کسانی که
اخیرا با اسالم آشنا .ما انتظار داریم آن را مفید برای کسانی که می دانم اسالم و همچنین ،به خصوص در پاسخ دادن به سواالت
.توسط غیر مسلمانان خواسته می شود
.من همچنین می خواهم برای تشکر از کسی که بسیار مفید در این کتاب تولید شده اند
برای حمایت خود را در این نسخهها کار  Erenو ابراهیم  Meryem Büşraپي ایفاي همسر و فرزندان من محمد  Naciyeاوال
.میکند من تشکر می کنم
و سایر  ، muazzinsهمه ، İshak Kızılarslanآقای حسن کارا آقای Emrullah Hatiboğluمن همچنین تشکر از آقای امامان
.کارمندان مسجد سلطان برای حمایت خود را در یک محیط ایجاد انگیزه در آماده سازی این کتاب ارائه
من این کتاب مفید در درک بهتر اسالم را به خدا بخواهید .من همچنین برای هیچ کدام از اشتباهات است که ممکن است در آن اتفاق
.افتاده است بخشش او را
Ender TOSUN

خالصه

و عدالت ،بر اساس مشاهده ما ممکن  thankfulnessهنگامی که ما این جهان ،بر اساس منطق ما و ما مدارک شخصی به عنوان
است بخواهید به "تمام این نفع از کجا آمده است؟" اگر ما با دقت دلیل بر آنچه ما را مشاهده و سپس ما ممکن است خالق یک فعال
.است که ایجاد و حفظ تمام درک
به عنوان مثال ،ما می بینیم میلیاردها کارهای مشابه؛ ما می بینیم که همه چیز است بخشی از سیستم های; ما می بینیم که همه چیز
در معرض تغییر است .این ممکن است ما درک که همه چیز می آید از یک منبع همان را; همه چیز ایجاد شده توسط یک خالق؛ و
این خالق تنها مطلق است .و که هر چیز دیگری است موضوع را به قدرت خود را و او خواهد شد .سپس میلیاردها نفع که ما
.موضوع است بر ما فشار برای تشکر از ایجاد خواهد کرد
سپس ما ممکن است نتیجه گیری کرد که این خالق است که فعال ما برای برقراری ارتباط با ما در زبان های انسان ابالغ اند ممکن
است .بنابراین ما را برای هر گونه ارتباطات چنین نگاه کنید ممکن است که او ما داده شده ممکن است .سپس در واقع ما متوجه
افرادی که ادعا می کنند برای دریافت پیام از خالق ،یعنی فرستادگان مانند نوح ،ابراهیم ،موسی ،عیسی مسیح ،محمد و غیره
().رضوان ّ
هللا آنها
و ما متوجه پیام ضروری خالق را از طریق تمام فرستادگان این است که« :ایمان پروردگارت یکی واقعی و كارهاى شایسته " .این
.پیام مرکزی اسالم است
فعال از چه بخواهد و حکیم است .سپس او می آموزد که ما که ما Doerدر پیام های خود خالق خود را معرفی به عنوان الرحمن،
.و این جهان هستند نه ایجاد شده و بدون دلیل پایدار
در نتیجه ،نفع و قدرت خود را تنها به طور موقت اتفاق در حال حاضر بخشهایی از زندگی ما .و ما مطلع هستند که پس از فاز
حاضر که در آن ما زندگی می کنند وجود داشته باشد یک مرحله دائم .در این مرحله دائم نفع و قدرت خود را برای همیشه اجرا
خواهد شد .در این مرحله بعدی ما خواهد شد عواقب انجام هر چه خوب یا بد ما در این مرحله را مشاهده کنید .و در حال حاضر
بخشی از زندگی ما ما نیز طعم قدرت خود را تا حدودی به عنوان او انجام ایجاد دیگر .و در این بخش ما ما "انتخاب" در مورد
.جایی که ما در مورد حقیقت ایستاده و در مورد چه نوع از زندگی دائمی ما می خواهیم را خواهد شد
همچنین ما را در این پیام ها برای موفق شدن نیز به بهبود خودمان را در موازی با ارزش الهی است که پروردگار ما را دوست
مهربانی عدالت که ما متوجه ...و اگر ما از این صالحیت ها ،تنها ممکن است ما را  thankfulnessدارد مانند حقگویی فروتنی
توسط دوست داشتنی پروردگار ما ،او را دوست دارم و از او مراقب باشید .اگر ما صادقانه عشق او بنابراین ،ما را بهبود خواهد
.شد؛ و اگر ما را بهبود بخشد ما او را بیشتر دوست خواهد شد و توسط او را دوست می شود
.و به منظور بهبود خودمان را از نظر این صالحیت ها ،ما نیاز به هدایت خالق ما را دنبال کنید
و خدمت توسط پس از آن ،ما او کرده است .ما خواهد شد در هماهنگی با حقیقت; ما خوشحال زندگی دائم در آینده خواهد شد؛ خدا
با ما خوشحال خواهد شد؛ و ما رسیدن به نفع خود را آماده برای او بندگان صالح .اینها اهداف نهایی زندگی ما با توجه به اسالم.
.تنها اگر ما رسیدن به آنها را بنابراین ما راضی خواهد بود
و همه این و جزئیات خود را ،ما یک بار دیگر و برای همیشه لطفا برای در راهنمایی نهایی خالق ما قرآن بود که به پیامبر است
.که گفته شده است (رضوان ّ
هللا تعالى) 64 ،قرن ها پیش

مقدمه

1

واژه «اسالم» ارسال به خدا [ ]6و صلح در عربی به معنای .این همچنین به معنای صلح با ارسال به خدا [خداى] رحمان با پیروی
از هدایت او .به عنوان نام دین آن می تواند تعریف شده به عنوان احساس و دانستن که خدا است که با ما هر جا که ما; انجام
.كارهاى []2؛ و خودداری از اعمال بد با قصد فراخوانی لذت او را و رحمت خود را
.اسالم» نام داده شده توسط خدا خودش را در کتاب مقدس اسالم دین است .نام داده شده توسط گروه حاشیه ای نیست«
] .اسالم است یک راه به ما نشان داده شده توسط خدا حكیمى دانا به ما منجر به موفقیت بزرگترین [3

منبع اصلی اسالم قرآن [ ]4که کتاب مقدس اسالم است .این کتاب تنها به پیامبر [ ]6نازل شده بود (رضوان ّ
هللا تعالى) در طول
سال  23در  7قرنهفتم  .در قرآن بلندگو به عنوان شخص اول است خدا و پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) مرتبط با کلمات خود را
.به مردم .طول این کتاب به شما این فرصت را به دفعات بازدید :نقل بسیاری از قرآن داشته باشد
:همانطور که می گوید :خداوند در قرآن اسالم نفع مهم برای انسان است
این روز من برای شما دین خود را کامل است،
و نعمت بر شما،
و برای شما تایید شده اند
]اسالم مذهب5[ .
) ]قرآن(7[ 3/6 :
ویژگی های عمومی از اسالم

2

اسالم است بر اساس منطق

2.1

در کتاب مقدس اسالم ،خدا اشاره به مفاهیم منطق ،استدالل ،دانستن ،رعایت و درک در مکان های بیش از  6000می سازد .ما باید
.به سوال ،دلیل .خدا در قرآن ,پس از کورکورانه مفروضات جامعه ما و نیاکان ما منع می کند
در اسالم هیچ باخته وجود دارد .راه به مسلمان و مسلمان خوب شروع می شود و با استفاده از منطق ادامه می یابد .البته ،این نه
.پذیرش دانش مربوط از منابع موثق منطقی نمیکند
.فقط کسانی که اطالعات به عنوان مسئول در اسالم نظر گرفته است
:اسالم به آسانی قابل درک است .خدا در قرآن می گوید
در واقع ،در خلقت آسمانها و زمین
.و تناوب از شب و روز ،نشانه هایی برای کسانی که از درک است
یاد داشته باشید که خدا [ ]9در حالی که نشسته یا ایستاده و یا [ []8دروغ] در دو طرف آنها
]،و تأمل در خلقت آسمانها و زمین [گفت
"ایجاد بود  aimlesslyما پروردگار شما هنوز این"
)قرآن(686-680/3 :

ما قرآن آسان به درک ساخته شده،
?بنابراین وجود دارد هر کسی که ذهن خواهد شد
)قرآن(40/64 :
اسالم در خدا دوست داشتنی و مراقب باشید از او بر اساس

2.2

.دوست او [ ]60دارد آنها و آنها او را دوست دارم
)قرآن(64/6 :

محمد]" ،اگر شما عشق خدا ،سپس [تا] خدا خواهد شد شما را دوست دارم و شما ببخش گناهان من را دنبال کنید .و [Oمی گویند،
" ].خدا آمرزنده و مهربان است [66
)قرآن(36/3 :

و [حال] ،در میان مردم کسانی که به عنوان برابر [او را] جز خدا را هستند .آنها عاشق آنها را به عنوان آنها [باید] خدا عشق .اما
.کسانی که معتقدند که قوی در عشق به خدا
)قرآن(656/2 :
مؤمن در اسالم آماده به زندگی خود را برای خدا است .او [ ]62مورد عالقه یک که هرگز بمیان ,که یکی ,است که همیشه با او
است ،که وعده خود را شکستن ،که بسم [خداى] رحمان ،قدرتمند ،نزدیک که هر چیزی نیاز ندارد ،که خالق از همه چیز ،هنگامی
.که او را در رحم مادر او بود که او به شکل است
بار  prays 5در این جهان وجود دارد هیچ کس بیش از خدا را دوست داشتند .و عشق به خدا در اسالم تا حد زیادی اعمال .مسلمان
در روز ،می دهد ثروت خود را براى خدا ،می دهد تا غذا خوردن و نوشیدن برای خدا هنگامی که روزه تالش می کند برای انجام
خوب و از کار بد ,برای دریافت لذت بردن از خدا خودداری کنند .در این راه عشق به خدا شدت توسط مسلمان []63احساس می
:شود .اجازه دهید ما به خدا گوش دادن
"] .می گویند" ،در واقع ،من نماز من مناسک قربانی زندگی من و من در حال مرگ برای خدا پروردگار جهانیان هستند [64
)قرآن(652/5 :
.و از سوی دیگر ،اول شخص به مراقب باشید از خدا است :خداوند که می داند همه ،و چه کسی قادر به انجام هر چه بخواهد
:برخی از مربوطه آیاتی از قرآن به شرح زیر است
مراقب باشید از (وظیفه خود را به) خدا
.و می دانم که شما با هم به او كه گرد آورده خواهید
)قرآن(203/2 :

و هنگامی که آن را به او گفت "مراقب باشید از (وظیفه خود را به) خدا" ،او منجر توسط استکبار به جرم و جنایت (بیشتر) .پس
!برای او کافی است جهنم و بدترین واقع است که در محل استراحت
)قرآن(205/2 :
:مراقب باشید از خدا برای دالیل مهمی است .برخی از دالیل ذکر شده در قرآن به شرح زیر است
.مراقب باشید از (وظیفه خود را به) خدا پس از آن ،که شما ممکن است با تشکر بدهد
)قرآن(623/3 :

.و مراقب باشید از (وظیفه خود را به) خداست .همانا خدا سریع در ملکه است
)قرآن(4/6 :
مراقب باشید [ ]66خدا است به ویژه مهم در این زندگی و هنگامی که ما موفق عشق او برای همیشه لطفا برای است .خدا به ما
:اطالع صحنه در آخرت [ ]65که در آن کشورهای مسلمان احساسات خود اجازه می دهد
.بودند ) displeasingآنها می گویند "در واقع ،ما قبال در میان مردم ما (از خدا
.پس خدا بر ما به نفع اعطا و ما را از عذاب آتش سوزان محافظت شده
.استفاده می شود  supplicateدر واقع ،ما به او قبل از
".رحمتگر بر ویژگان است  Beneficentدر واقع ،این او که
)قرآن(29-25/62 :
.و به عنوان او عشق و دوست نداشتن بستگی دارد چگونه ما هستند ،آنها ایجاد احساس عمیق پاسخگویی و مسئولیت
:بنابراین ،یک مسلمان به دنبال پناه از او در او .پیام های مربوطه فرستادگان به شرح زیر به عنوان در قرآن مرتبط شده اند
.تا به خدا فرار کردند"
.در واقع ،من به شما از او وارنر روشن هستم
".و [به عنوان برابر] را خدا با رژیم دیگر .در واقع ،من به شما از او وارنر روشن هستم
)قرآن(66-60/66 :
اسالم جامع است

2.3

.و ما به شما کتاب به عنوان روشن برای همه چیز و رهنمود و رحمتى و مژده برای مسلمانان فرو فرستاده ایم
)قرآن(98/65 :
به عنوان خدا حكیمى او ما راهنمایی که راهنماهای ما را در همه مربوطه و مهم ترین مسائل ما ممکن است موفق داده است .این
.راهنمایی به ما می دهد توضیحات در مورد همه چیز ،از چشم انداز سطح باال
اسالم را پوشش می دهد تمام جنبه های انسانی :زندگی اجتماعی ما ،ما زندگی خصوصی ،زندگی کسب و کار ما ،نماز ما ،راه ما
را از تفکر ،چه باید بکنید ،چگونه می شود ،علم ،گذشته ما ،آینده ما ،ما-شاخص های موفقیت ،استانداردهای اخالقی ،توسعه
معنوی ،اهداف ما ،بدن ما ،روح ما ،جهان ما ،این زندگی ،آخرت ...آن را ترویج انسان ،ثروت ،سالمت ،ذهن ،فقیر ،غنی،
...اقتصاد ،ملت ،همسایه ،اقوام ،مردان ،زنان ،کودکان ،خانواده
اسالم جهانی است

2.4

انسان ,واقع پیامبر خدا به همه شما را ،من از او به آن تعلق دارد كه فرمانروایى آسمانها و زمین است .هیچ  "Oمحمد] گفت [O
رژیم جز او وجود دارد; او زندگی می دهد و باعث مرگ .پس ایمان به خدا و پیامبرش پیامبر نخوانده که معتقد به خدا و کلمات او،
.و او که شما هدایت ممکن است به دنبال
)قرآن(669/7 :

اسالم در رابطه با انسان با مرد اول آغاز شده .و اسالم پیام خدا به انسان را از طریق همه پیامبران او بود .به عنوان مثال ،در زیر
:آیه هللا ما دین ابراهیم و توصیه او را به فرزندان خود را در مورد مسلمان بودن مربوط
]:و ابراهیم دستور پسرانش [به همین کار را] و [تا] انجام یعقوب [گفت
".پسر من ،در واقع خدا برای شما این دین انتخاب است بنابراین جز مرگ نیست  Oدر حالی که شما مسلمانان"
)قرآن(632/2 :
.اسالم به هر کشور ،شخص ،دوره و یا موقعیت جغرافیایی محدود نمی شود
اسالم مذهب همه پیامبران خدا است و اسالم جوهر پیام های خود را است .بر اساس یک گفت [ ]67از پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا
تعالى) ،شده اند وجود دارد  624.000پیامبران [ ]69او خدا داد پیام های خود را به مردم [ .]68آدم و نوح و ابراهیم و موسى،
عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا آنها) فقط برخی از آنها بودند .به اعتقاد دارند پیامبران خدا یکی از الزامات اسالم است .به عنوان مثال،
.کسی که موسی یا عیسی مسیح را تکذیب کرد (رضوان ّ
هللا آنها) به عنوان پیامبران خدا نه مسلمان شناخته می شود
.همه فرستادگان پیام همان داد" :باور در یک واقعی خدا و انجام كارهاى ".این جوهر پیام جهانی اسالم است
حتی در نام "اسالم" ما می توانید ببینید آن جهانشمولی :اسالم نه نام بعد از نام پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) ،اما ادیان هستند
.بیشتر نام پس از مهم ترین انسان برای هر مذهب .اسالم با نام معانی مفهوم جهانی صلح و تسلیم به خداوند است که به نام
عالوه بر این همانطور که ما را در آیه زیر پیامبر اسالم را ببینید (رضوان ّ
هللا تعالى) به عنوان مسنجر به همه اختصاص داده شده
:بود
و نه شما [ ]20جز رحمتى به جهان فرستادیم
)قرآن(607/26 :
بر خالف ادیان یا ایدئولوژی در مسابقه بر اساس اسالم دعوت و همه نوع مردم استقبال می کند .بر پایه دین اسالم ،انسان همه
فرزندان تنها یک مرد و زن است .به عنوان آنها را تسهیل ورودی مردم از همه ملل به انجمن اسالمی این زیادی کمک به غنا
].اجتماعی و باز بودن از مسلمانان [26
اسالم در صلح بر اساس

2.5

:همانطور که در زیر آیه تاکید کرد ,خوب انسان ارزشمند است .به کار برای آن عواقب مثبت و طوالنی مدت را تولید خواهد شد
.حمل فوم افزایش  torrentاو از آسمان باران و دره جریان با توجه به ظرفیت خود را می فرستد و
و از آن [سنگ] است که آنها را در آتش ،تمایل دکوراسیون و ظروف ،حرارت فوم آن را دوست دارم .بنابراین خدا [مثال] ارائه
.حقیقت و باطل
.همانطور که برای فوم[ ،حال] بازیگران تهرانی اما برای که آن منافع انسان آن باقی مانده بر روی زمین است
.بنابراین خدا حال حاضر نمونه های
)قرآن(67/63 :
اسالم به معنی صلح و همانطور که ما را در آیه زیر را ببینید خدا دعوت ما را به رفتار ان [ ]22به هر کس از جمله كافران
23[] :
خدا نه شما از کسانی که از شما به خاطر مذهب مبارزه نمی و نه شما اخراج از خانه های خود را از برخورد با آنها مهربانی و ان
.نسبت به آنها اقدام ناکرده .در واقع ،خدا را دوست دارد کسانی که ان عمل می کنند

)قرآن(9/50 :
عقیده الزامات اسالم

3

.اعتقاد بر این است به او از پروردگار خود و [بنابراین اند] مؤمنان ] descended [25مسنجر [ ]24در چه بود
همه [آنها] را خدا و فرشتگان او و او کتاب و پیامبران او [گفت] ،اعتقاد بر این است
".ما بدون تفاوت بین هر یک از پیامبران او را"
و آنها گفتند،
.ما شنیده و اطاعت ما"
" ).ما دنبال) بخشش خود را ،پروردگار ما ،و به شما مقصد (نهایی(
)قرآن 2 :در (296
-خدا-یک خدا واقعی

3.1

.در واقع ،من خدا
.هیچ رژیم به جز من وجود دارد بنابراین من عبادت و نماز برای من
)قرآن(64/20 :

باور در خدا به عنوان یک مفهوم جامع

3.1.1

مفهوم باور عمومی در 3.1.1.1
.آیا دنبال راه کسانی که نمی دانم
)قرآن(98/60 :
دانش حیاتی برای موفقیت است .به عنوان مثال ،یک راننده است که می خواهد برای رفتن به مقصد خود را به دانستن راه و معانی
ترافیک نشانه ،چگونه به درایو ...اگر او می داند که این ،او با خیال راحت به مقصد خود بروید ممکن است; در غیر این صورت،
او ممکن است که در آن او یک تصادف بزرگ که در آن او ممکن است حتی می میرند را ممکن است راه را اشتباه وارد کنید .در
.این مثال ساده است ،ما نیاز به دانش به منظور رسیدن به اهداف ما است
با این حال ،دانش ما در تمام ابعاد محدود است [ . ]25ما هیچ دانش فراتر از محدوده خاص با توجه به گذشته ،آینده ،میکرو و
سطوح ماکرو مورد ماهیت چیزهای ،داخلی و خارجی روابط میان اشیاء اند [ . ]27به عنوان مثال ،ما نمی دانیم آینده؛ اما رتبه
دهی نشده است ما ادعا می کنند اگر ما اجازه دهید سیب فردا که آن سقوط خواهد کرد .باز هم ،ما نمی دانم چه تحت سطح معینی
است; با این وجود ما تعریف ویژگی های اتم ،و بر این باورند که کیفیت [ . ]29اما اگر ما نمی دانیم سطح subatomic
همه" ،در واقع ،به عنوان مثال ،این بدان معنی که ما دانش مطمئن شوید که در مورد اتم نداریم است; ما دانش در " subatomic
.مورد اتم سپس فقط یک باور است [ ]28؛ بنابراین ما دانش در مورد همه چیز چنین محدودیت اساسی است
.عالوه بر این ،ما بخشی از این جهان است .بنابراین در هر صورت ما دانش با مشتقات جزئی است
بنابراین ،نیاز به دانش حداکثر مربوطه و محدودیت های دانش نیروی هر فرد به فرم مشخصات باور در مورد همه چیز است که
.ممکن است هر گونه نفوذ بر او

چیزهایی که ما را تحت تاثیر قرار تنها از چیزهایی که ما کامال در بر گرفتن را مشاهده کنید یا می تواند شامل .ممکن است وجود
:دارد همچنین نهان از چیزهایی است که ما ممکن است به عنوان قابل رویت نفوذ [ ]30به عنوان در آیات زیر تاکید کرد
پس سوگند آنچه می بینید
و آنچه نمى بینید
)قرآن(38-39/58 :
.و قابل رویت و نهان [ ]36از یکدیگر جدا نیست
همچنین ،همانطور که ما نمی دانیم که کامال همه چیز ،برای تمامی آدمیان از جمله بیخدایان ،ما دانش در مورد آنچه ما می بینیم به
.طور طبیعی به اعتقادات ما در مورد نهان موجود است
:و به عنوان در آیات زیر رضایت تنها با دانش موجود در مورد قابل رویت تاکید کرد ،انکار متکبر نهان ممکن است منجر به خطا
در عوض ،آنها را محروم اند
که شامل آنها را نه در دانش
.و تفسیر که هنوز رتبه دهی نشده است به آنها آمده است
)قرآن(38/60 :

 avails.و آنها آن را بدون دانستن .آنها نه جز فرض دنبال و در واقع ،فرض نه در برابر حقیقت در تمام
)قرآن(29/63 :

).و هنگامی که فرستادگان را به آنها آورده رحمتی آنها کبر در دانش صاحب (خود
)قرآن(93/40 :
] .بنابراین مشخصات قوی اعتقاد به درستی تشکیل یکی از بزرگترین چالش هایی که چهره هر انسان است [32
بنابراین ،به دلیل محدودیت ها ما را از دانش و به دلیل آشکار به ایده در مورد مخفی مردم پروفیل های متفاوت نیاز دارید :در میان
کسانی که مراقبت بسیار کمی در مورد نهان و اعتقاد و قابل مشاهده آن را به عنوان لذت بردن از برخی از وجود دارد .برخی که
امید وجود دارد داشتن دانش در مورد نهان .برخی از که ادعا می شود قادر به دانستن حتی طبیعت نهان به عنوان مثال به عنوان
غیر موجود بودن وجود دارد .کسانی که اتخاذ پروفیل های باور گذشته یا معاصر بدون هر گونه قضاوت شخصی وجود دارد.
...کسانی که همه چیز را به نیروهای فیزیکی و قوانین و روابط مدیون وجود دارد ...کسانی که مجبور به انسان خاصی وجود دارد
روش اسالم به محدودیت ها ما را از دانش در مورد نهان است و سپس به کسر مورد نهان براساس قابل رویت ،به جای انکار
] .نهان .در اسالم عدم امکان که برخی از هدایت از نهان ما برسد رد می شود .و کمک راهنمایی از حقیقت پذیرفته شده است [33
وقتی که در مقایسه با دیگران  truenessحقیقت این است که مستقل از ما ،منطقی هر یک از این روش هنوز در همان سطح از
.است
.گروه اصلی اعتقاد و روش های خود را در چهار چوب ما مربوطه را توضیح داده شده و در مقایسه با روش اسالم در قسمت زیر
اسالم و روشهای اصلی دیگر با توجه به خدا 3.1.1.2

در این بخش ما برخی از جنبه های برخی از روش های مورد خدا صحبت کنید .ما فقط اطالعات اولیه برای درک بهتر از مفهوم
خدا در اسالم را بدهد .در بخش بعدی ما باور بسیار در خدا توضیح; و استدالل مورد خدا برای درک بهتر از روش های دیگر از
.دیدگاه اسالمی کمک می کند
اسالم و رویکرد خدا

3.1.1.2.1

در واقع ،کسانی که به شما تماس بر خدا بندگان مثل شما هستند .بنابراین بر آنها تماس بگیرید و اجازه دهید آنها را پاسخ به شما،
.اگر شما گویید،
آنها باید پا با که آنها راه رفتن ،و یا که آنها دست با که آنها نگه دارید ،و یا به آنها چشم با آن را مشاهده کنید یا آنها را با که آنها
?بشنود گوش
.بگو :تماس همکاران خود ،سپس را مبارزه (به غلبه) با من و هیچ مهلت به من بدهید
)قرآن(686-684/7 :
جنگ با صلح به طور کلی روابط و نیروهای خاصی براساس مشاهدات رفتارهای ماده تعیین می شود .و سپس این روابط و
.نیروهای علل از آنچه اتفاق می افتد تا جایگزین یک خالق و گفتارشان محسوب مى شوند
به عنوان مثال قطرات باران با هم سقوط .جنگ با صلح ،سقوط منجر قطرات با توجه به یک الگوی خاص به یک رابطه گرانش
نامیده می شود و سپس باران معتقد به سقوط به دلیل گرانش [ .]34این رابطه در آن هیچ کس وجود دارد که آن را می توانید تغییر
.دهید به مطلق اعتقاد بر این است
با این حال ،با توجه به اسالم رفتار موضوع ما کشف یک به یک ،منجر به نمی تواند متعدد و نیروهای مطلق یا روابط است که به
عنوان علل واقعی این رفتار تعریف شده است .از آنجا که چنین تفکر خواهد بود که در رابطه است که کامال به عنوان نتیجه
اشخاص مشاهده تعریف شده است که به علت این مشاهدات اعتقاد بر این تنها نادرست و دایره ای استدالل .از آنجا که عناصر چه
ما مشاهده چشم گوش ذهن اهداف و قدرت مرکزی دائم میان خود ندارند به طوری که آنها می توانند در هماهنگی این هم [.]36
] .نیست و آنها نیاز به یک شناسه مرحله خودکفایی برساند و مطلق [ self-defined 35بنابراین عناصر چه ما رعایت
در اسالم رفتار است که ما مشاهده و ارتباط درست گرانش [ ]37عواقب تعریف مستقل و طراحی خدا یکی است .پیش بنابراین با
رعایت این رفتار ما کشف چگونه رفتار یک شی ما که آن رفتار در یک حالت خاص به حد صحت ما نظارت و نتیجه گیری
مربوطه بینی و می تواند .این پیش بینی و محاسبه ممکن است زیرا کسی که این رویداد در حال حاضر ،در گذشته و یا در آینده
ممکن است باعث همان است .کسی که آن را در هر نقطه اداره همان است .خدا است کنترل کامل بر قطرات [ ]39به روش مستقیم
.و غیر مستقیم
این قیاس به تمام مواد علل و آثار قبل از رابطه که اعمال می کند [ ، ]38اثرات که مسئله به دلیل قطرات [ ]40و ویژگی های
] .بسیار خود را [46
طوری که هماهنگی ،قابل پیش بینی ،ثبات ،زیبایی در درون چیزهایی که وجود دارد خدا چیزهایی که ویژگی های مشترک و
متفاوت داد .او ممکن است برای ایجاد چیزهایی که نیست مرتبط در همه ،غیر ممکن است به درک ،که الزم نیست چارچوب
]...مشترک مقایسه صنعت یا ویژگی های مشترک هستند انتخاب شده [42
مطلق و منحصر به فرد از گرانش رد شود ،سپس وجود دارد نیاز به یک قدرت که تعریف و ایجاد  self-existenceتا زمانی که
] .آن ،علل و آثار آن [43
همچنین در بی خدایی; هر چیزی را که نمی تواند به طور مستقیم توسط تجارب گذشته در حال حاضر ما را از طریق ما احساس
توجیه است را رد کرد .هیچ قدرت شخصی باال انسان و یا باالتر از انسان است که ما می بینیم به طور مستقیم وجود دارد .این
.ادعای نیاز به دانش کامل مورد نهان
دوباره در بی خدایی قابل مشاهده به عنوان خودکفا دیده است :به عنوان یک کل همه چیز قابل مشاهده در آنها به شکل آنها هیچ
پشتیبانی از نهان الزم نیست .چیزهایی که ممکن است وجود داشته باشد ،خود را حفظ ،حرکت می کند ،حتی اگر آنها توانایی به

فکر می کنم ،برای برنامه ریزی ،برای دیدن ،شنیدن مجبور در هماهنگی عمل ...این ادعای نیاز به دانش کامل در مورد قابل
.مشاهده است
] :با این حال ،در اسالم این است تنها خدا ما را در زیر ببینید که حكیمى است [ 44مورد
در واقع ،کسانی که اختالف مربوط به آیات خدا بدون کسب اجازه [هر] به آنها می آیند
وجود ندارد در سینه خود را جز غرور و افتخار،
.حد] که نمی تواند رسیدن به آنها[
.پس خدا پناه به دنبال
] .در واقع ،آن است که همه-دادرسی ،همه دیدن اوست [46
)قرآن(65/40 :
مثال دیگر در مورد مفاهیم که با خدا است جایگزین جنگ با صلح تصادف باشد :بعضی از چیزهایی که اتفاق می افتد و یا به دلیل
تصادف وجود داشته باشد .به عنوان مثال میلیاردها کهکشان ها ،سیستم های مانند سیستم خورشیدی توسط تصادف وجود داشته
باشد ممکن است به عنوان وجود دارد; و در برخی از سیستم های سیاره ای چنین احتمالی که وجود سیارات مانند خودمان است .و
در برخی از سیارات مانند خودمان ،آن را محتمل است که وجود شرایط زندگی است .و در برخی از سیارات چنین احتمالی که
… .وجود داشته باشد اشکال زندگی است
این در فرض هاى زیر بر اساس :چیزهای ساده تر در آینده با هم ممکن است به شکل چیز پیچیده; سطح از چیزهایی که در آن
 ،از خود وجود دارد .و همانطور که  self-sustainableچیزهایی که کامال ساده هستند ،در سطح که آنها نیاز به هیچ شرایط و آنها
:ما را در آیه زیر را ببینید ،به عنوان خدا خدا تنها چیز پیچیده نیست این فرض قابل قبول نیست
.او خداوند همه چیز است
)قرآن(654/5 :
چیزهایی که در هر سطح نیاز به ایجاد و تداوم قدرت خدا .بنابراین ،چون چیزهایی در هر سطح نیاز به شرایط خاصی چیزهایی که
در سطح معینی هرگز کامال با چیزهایی که در سطح پایین تر "هر" و یا با چیز ها را در هر مرحله قبلی توضیح می شود ممکن
است و چیزهای در سطوح پایین تر در هر صورت موثر هستند .توضیح به عنوان مثال ،وجود حیوانات کامال توسط تکامل و
.از خود DNAs...مولکول ,زیرا داده نمی شود هیچ یک از مولکول ها ,اتم ها،
به طور مشابه ،مقدار اتم ,مولکول ها ,حوادث شیمیایی یا بیولوژیکی احتمال نهایی ظاهر هر موجود زنده افزایش .در آیه زیر دیده
:میشود ،آفرینش آسمانها و زمین است نه به عنوان چیزی کمتر پیچیده از ایجاد انسان و یا دیگر اشکال مختلف زندگی
.آفرینش آسمانها و زمین بزرگتر از خلقت انسان است ،اما بسیاری از مردم نمی دانند
)قرآن(67/40 :
همچنین در حالی که با استفاده از تصادف و احتماالت ،بسیاری از چیزهایی که باید انجام شود به حساب به عنوان یک عامل محدود
کننده :اگر یکی می گوید :تعداد بیشتری از کهکشان ،بیشتر وجود احتماالت ستارگان دارای سیارات فراخورشیدی مانند خودمان؛
این ممکن است فقط تا حدی درست باشد .به عنوان یک کل بسیاری از کهکشان در یکی از راه های ممکن است به افزایش
احتماالت وجود ستارگان دارای سیارات فراخورشیدی مثل مال ما؛ با این حال ،بزرگتر بسیاری از کهکشانها ,بزرگتر نیاز برای
بسیاری از شرایط .در حالی که عالوه بر این از هر اتم احتمال وجود یک سیستم های سیاره ای را افزایش می دهد ،به عبارت
.دیگر ،این کاهش احتمال وجود مقدار کل اتم [ ]45از جمله این اتم اضافی
 AGNOSTICاسالم و رویکرد

3.1.1.2.2

اعتقاد و روش بر اساس تاییدیه بر که به عنوان انسان ما حقیقت خدا فراتر از تجارب گذشته در حال حاضر که مربوط Agnostic
به ما احساس به عنوان دیدن ،دست زدن به گرفتن و نمی تواند ...با توجه به این روش امکان وجود چه فراتر از قابل مشاهده است،
اما به عنوان انسان است وجود دارد ما ظرفیت به آن بدانند ندارید .بنابراین ،ما نمی دانیم که آیا هیچ قدرت شخصی باال انسان و
.باالتر از آنچه ما می بینیم وجود دارد
.روش اسالم و ندانم گویی این واقعیت است که انسان محدودیت از نظر دانش مربوط به نهان به اشتراک بگذارید
:با این حال ،اسالم اساسا از ندانم گرایی در دو جهات متفاوت است
در مرحله اول ،باالتر از همه خالق یک است که باعث ایجاد ایجاد وجود دارد; بنابراین رابطه عملکردی خالق و ایجاد وجود دارد;
.بنابراین قابل مشاهده براساس ما می تواند برخی از نتیجه گیری در مورد نهان و در مورد خالق را
ثانیا ،همانطور که در بخش استثنا دیده زیر آیه ،خالق این قدرت برای به اشتراک گذاشتن با انسان برخی از دانش است که مربوط
:به آنها است .این روشن است در آیه زیر
و آنها هنوز چیزی از دانش خود را در بر گرفتن
.به جز آنچه بخواهد
)قرآن 2 :و (266
اسالم و باورهای تا حد زیادی بر اساس ارتباط

3.1.1.2.3

"و هنگامی که به آنها گفته شود" ،آنچه خدا نازل است ،دنبال
.آنها می گویند" ،نه ،ما که ما در بر داشت پدران ما تمرین کنید خواهد شد
?هر چند پدرانشان چیزى را درک ،و نه آنها را هدایت بود
)قرآن(670/2 :
باورهای عمدتا بر ارتباطات تا حد زیادی بر پذیرش محتویات ارتباطات گذشته ،کتاب مقدس و یا سنت بدون توجه گسترده به کسر
.منطقی از قابل مشاهده هستند
در اسالم گفتاری و نوشتاری ارتباطات خالق است یادآوری و روش تفکر در آن وجود دارد .پیام اصلی از خالق جهان است.
مشاهده و قضاوت بحرانی هستند .و هر فرد صورت جداگانه صرف تالش برای پیدا کردن در مورد حقیقت است .همچنین او
دعوت برای فیلتر کردن با منطق خود را ارتباطات آمدن به او از معاصران او و دردست اجداد ایشان بوده است .آیات زیر اشاره
:به این حقیقت
و به آنها تالوت اخبار آبراهام
?هنگامی که او پدرى خود و قومش گفت ،آنچه مى پرستید انجام
.گفتند ما را پرستش بت و باقی می ماند به آنها اختصاص داده شده
?شما آنها را بشنوند  supplicateاو گفت :هنگامی که شما
?آنها می باشد ،بهره مند نیستند یا آنها صدمه نمی زند
.آنها گفتند ,:اما ما پدران ما انجام نتیجه در بر داشت
)قرآن(74-58/25 :

.و هر یک از آنها را به او صورت جداگانه در روز رستاخیز آمده است
)قرآن(86/68 :

مردم از کتاب مقدس [ ، ]47به یک کلمه که عادالنه بین ما و شما که ما جز خدا را پرستش خواهد شد و نه هر "Oمی گویند،
".چیزی با او دیپلم می آیند و نه یکی دیگر را به عنوان اربابان آیا جز خدا را
".اما اگر رویگردان ،سپس می گویند" ،که ما مسلمانان [ارسال به او] گواهى
)قرآن(54/3 :
خالء دانش توسط اختصاص قدرت به آنچه . Polytheistیک گروه از اعتقادات است که عمدتا در ارتباط بر اساس چندخدایی است
 ،...برقراری ارتباطself-organizingاو را رعایت پر .این قدرت صراحت اختصاص داده یا تلویحا مه مانند دیدن ،شنیدن خود،
تقریبا در همه ادیان دیگر از اسالم از جمله بی خدایی ندانم گویی همه خدایی و غیره چنین وجوه مشترک انقالبیون با چندخدایی به
اشتراک بگذارید .به عنوان مثال در چندخدایی اختصاص داده قدرت خاص به بت انسان ساخته شده اند ،و یا به خورشید ،ماه و حتی
به برخی انسان که به عنوان خدایان شناخته شده است توسط انسان .به طور مشابه ,جنگ با صلح قدرت خاص به ماده اشیاء یا
اشخاص توسط انسان برسانند .و رویکرد خدا می سازد گویی :زمانی که آزمایش انجام شده است ،عواقب آن جهانی تعمیم یافته
است و نهاد های مورد استفاده در آزمایش که ویژگی های خاص داده می شود .روابط خاص به نام .و سپس یک شی است که
قدرت های خاصی وجود دارد .اگر دیگر آزمایش تغییرات قبلی یافته ها تحت شرایط خاصی ،سپس قدرت و یا ویژگی های دوباره
:تعریف می شوند .آنچه که اختراع و شناخته شده تا حد معینی به آنچه به عنوان ذکر شده در زیر ناشناخته ،تمدید شده است
".شما نمی عالوه بر او اما نام است که شما باید نام شما و پدران خود خدمت"
)قرآن(40/62 :
:نقل قول از خدا از مؤمن مرتبط با آن در این رابطه می باشد
اینجا مردم ما راه اندازی خدایان در کنار او .اگر فقط آنها را فراهم می تواند هر اثبات برای حمایت از غرفه خود را! چه کسی از "
"و آنها را به خدا ویژگی بد است؟  fabricatesکسی که دروغ
)قرآن(66/69 :
این رویکرد است دلپذیر برای یک انسان به عنوان نیاز به رد هر گونه قدرت شخصی باال انسان و یا باالتر از آنچه می تواند انسان
بودن مدیریت .این رویکرد به قدرت شخصی باالتر از انسان ارسال را نیاز ندارد .از آن نیاز به نیاز چیزهایی است که انسان
ساخته شده ،مانند بت/اساسنامه با چشم گوش ساخته شده توسط انسان یا نیروهای و روابط تعریف شده توسط انسان ...این رویکرد
ایاالت اشخاص فیزیکی در سطح انسان قادر به این جهان وجود دارد .با این حال ،این روش وجود ندارد هر اثبات است که خود را
.پشتیبانی می کند به عنوان آن است بسیار جزئی ،ذهنی و نتیجه گیری آن در معرض تغییر است
:در آیه زیر ما می بینیم یک مرجع به انگیزه های زیر بنایی چنین روش
شما را دیده اند ،کسی که به عنوان خدا او طول می کشد تمایل خود را? سپس شما مسئول او خواهد بود؟
)قرآن(43/26 :
هر کس معتقد است که در یک یا چند خدایان یا در چیزهایی که مربوط به مفهوم خدا 3.1.1.3
.در آن است که با خود را  rejoicesهر حزب

)قرآن(63/23 :
":همانطور که ما تا حدی می تواند نتیجه گیری از آیات زیر یکی از تعاریف مفهوم خدا ممکن است "علت از همه
".بگو" :همه است از خدا
)قرآن(79/4 :

;که خدا پروردگار است
هیچ رژیم جز او وجود دارد،
.خالق همه چیز
)قرآن(602/5 :
هر کس معتقد است که در برخی توضیحات برای هر چه او را رعایت .به عبارت دیگر ،به جز ناخودآگاه ،هر کس معتقد است در
که مربوط به خدا .باالترین سطح از هر فرد توضیحات برای همه او را رعایت مربوط به مفهوم خدا [ ]49در ) thing(sبرخی از
اسالم .به عنوان مثال ،مسیحی خاص ممکن است بر این باورند که عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا تعالى) او از آنها می آید همه چیز;
بنابراین برای این مسیحی عیسی مسیح مربوط به خدا .به عنوان مثال ،خدا ممکن است فکر که نیروهای فیزیکی و روابط چیز به
دلیل که همه چیز اتفاق می افتد است; بنابراین برای خدا اعتقاد نداشتند این این نیروها فیزیکی و روابط مربوط به مفهوم خدا .از
.آنجا که آنها متفاوت هستند به طور طبیعی همه از این در همان زمان واقعی نمی تواند
بنابراین ،در تعریف باال بر اساس که خدا علت همه ،بحث نباید در که آیا خدا وجود دارد یا نه [ . ]48نه آن را باید در که خدا
واقعی است ،و که علت واقعی از همه است .خدا واقعی گروه مرتبط و یا نامربوط قوانین فیزیکی و نیروهای ،خدا از خورشید و یا
?خدا از ماه ،انسان بودن ...یا او کسی است که به مرحله خودکفایی برساند و غیر قابل مقایسه با همه چیز این است
هیچ خدایی جز خدا وجود دارد  :این جهان و اجزاء آن مطلق نیست ،فقط یک قدرت مطلق وجود دارد

3.1.2

:بنابراین ،می دانم که
.معبودی جز خدا وجود دارد
)قرآن(68/47 :

.خدمت به خدا ،و پیوستن به شرکای نه هر با او
)قرآن(35/4 :

 ،زمانی که گفت به لقمان به پسر خود را در حالی که او بود او را آموزش "اى پسرك من هنوز دیپلم [هر] با ] Oو [اشاره ،محمد
" ].خدا .در واقع ،انجمن [با او] است بی عدالتی بزرگ [60
)قرآن(63/36 :

] .خدا بخشنده نیست که شریک زندگی باید نزد او کاتب [66

.او (همه) را ذخیره کنید که به آنها او دهد
.همکاران به خدا ،او در واقع گناه فوق العاده اختراع است  ascribesهر
)قرآن(49/4 :
به عنوان تا حدی توضیح داد باال ،خدایان چند صورت بت ,یا جستجوی پیشرفته یا ماه یا خدایان در اشکال نیروهای فیزیکی یا
روابط هر پایه ندارد و شدت در اسالم رد شده است .انسان یا دیگر قسمت های این جهان نیستند قطعات نمایندگان اشکال و نسخه
.های خدا
):اگر ما را رد خدایان نادرست ،و سپس ما خواهد شد همراه با خدا درست در تجربه ابراهیم (رضوان ّ
هللا تعالى
.و بنابراین ما آبراهام قلمرو آسمانها و زمین است که او می خواهد در میان برخی [در ایمان] نشان نداد
زمانی که شب او را [با تاریکی] تحت پوشش ،بنابراین او را دیدم یک ستاره .گفت" :این پروردگار من است ".اما وقتی آن تنظیم،
".او گفت" ،من نه آن که ناپدید می شوند مانند
و هنگامی که او را دیدم ماه ،او گفت" :این پروردگار من است ".افزایش اما زمانی که آن مجموعه ،او گفت" ،مگر اینکه من
".پروردگار من راهنماهای ،من مطمئنا میان مردم هدایتی باشد
و هنگامی که او را دیدم خورشید ،او گفت" :این پروردگار من است افزایش این بیشتر است ".اما وقتی آن تنظیم ،او گفت" ،اى قوم
.من واقع رایگان از آنچه شما را مرتبط با خدا من
در واقع ،من چهره من نسبت به كسى كه آسمانها و زمین دیگری ،نسبت به حقیقت ایجاد شده اند و من نه از کسانی که دیگران را با
".خدا مرتبط کنید
)قرآن(78-76/5 :
عمیق و در داخل هر کس در وجود است و یا ایمان به خدا بود :در مرحله معینى در حالی که ما از نادرست خدایان خدا است روح
:ما به وجود آورده بسته بود سوال و ما همه به او که خداوند ما شاهد بوده ایم .این در آیه زیر توضیح داده شده است
و [به ذکر است زمانی که پروردگارت از فرزندان آدم از پشت فرزندان خود را در زمان و ساخته شده آنها را از خود ،شهادت
[گفت :آنها را]" ،من نه پروردگارت هستم"] گفتند" :بله ،ما شهادت است[ ".این] تا مبادا شما باید در روز قیامت همه آنها می گویند
"".در واقع ،ما این غافل بودند
)قرآن(672/7 :
روش به درک که خدا است و برخی از حقایق کلیدی مربوط به او که ما در جهان ما رعایت

3.1.3
:بگو

.این راه من است"
من به خدا با دانش مطمئن شوید تماس بگیرید،
.من و هر کس را بعد از من به شرح زیر است
)قرآن(609/62 :
روش های عمومی 3.1.3.1
.دقت ،سرعت عمل ،مشاهده از جهان و استدالل شروع می شود  thankfulnessروش به درک خدا در اسالم با احساسات

تقریبا هر کسی که سپاسگزار و مراقب است این سوال خواهد بود :که در آن تمام نفع ما تجربه از آمدن? دردناک کارهای از کجا
?آمده است؟ چرا من به دنیا آمد? چرا زنده? تقریبا هر فرد منطقی بپرسم؟ :به همین دلیل است که آنچه ما رعایت است راه آن است
.سپس ما قادر به اختصاص دادن برخی از تالش را به رعایت و استدالل در تاریخ چه ما مشاهده
سپس به عنوان یک محصول ایده در مورد آن تولیدکننده می دهد بنابراین این جهان نیز ما  -مؤمنان  -ایده در مورد خالق آن خواهد
داد .هنگامی که یکی می بیند مسجد سلطان او ایده در مورد معمار آن داشته باشد ،که او تا به توانایی های خاص مورد ریاضیات،
زیبایی ،تیم سازی ،به عنوان مثال ،،و به همین ترتیب برنامه ریزی مالی .مثل این ،جهان که ما مشاهده نیز ما ایده ها در مورد
.خالق آن میدهد
خالق برای ما است ،ما برای خالق است ،بنابراین ،او به ما انتظارات توجه است; اما او با توجه به خود و با توجه به نتیجه گیری
:درست است که ما ممکن است تحت هدایت او را در مورد آنچه ما عینی در جهان مشاهده است .خدا به شرح زیر می گوید
.اما اگر حقیقت تمایالت خود را به دنبال بود ،آسمانها و زمین و هر کس که در آنها است خراب شده اند می
)قرآن(76/23 :
.در این رابطه در قرآن ,خدا بسیاری از مراجع به واقعیت فیزیکی ,زیستی ,نجومی و رویدادهای باعث
.همه چیز در این جهان نشانه است که نشان می دهد ما وحدت قدرت و ویژگی های خاص از خدا است
به عنوان چیزی جز خدا مى است نه خودکفا و نه خالق ،همه چیز نتیجه ویژگی های خدا است .بنابراین همه چیز را به ما نشان
.برخی شاخصه های خدا [ .]62در زیر برخی از نمونه های است
نمونه 3.1.3.2
بسیاری از چیزهای مشابه

3.1.3.2.1

و محصوالت زراعی از شکل های مختلف و طعم و مزه (آن میوه و  datepalmsو untrellisedو  trellisedو او که تولید باغ
.دانه های آن) و زیتون و انار مشابه و حقانیت
)قرآن(646/5 :
در جهان ما ما چند چیز است که مشابه و یا قابل مقایسه با رعایت .به عنوان مثال ،میلیاردها الکترون میلیاردها مشابه اتم ها،
.گیاهان ،و حیوانات وجود دارد ...به عنوان مثال الکترون اشخاص متمایز هستند ،اما آنها مشابه و مقررات مشابه است
و به عنوان این جهان ریاضی [ ،]63که آیا ما به میکرو یا ماکرو سطح; و یا در گذشته و یا در آینده ،ما همیشه مشاهده وضعیت
.مشابه در همه چیز .هر مقیاس ،ما می تواند در ابعاد مختلف تقسیم و قطعات که متمایز هستند اما که یکسان و یا قابل مقایسه است
این نشان می دهد ما که منبع همه یکسان است و که همه ایجاد شده و توسط خالق همان طراح پایدار .در غیر این صورت ،ما قادر
.به رعایت الکترون مشابه حتی دو نخواهد بود
چیزهایی  -از جمله علیت  -قطعات سیستم هستند

3.1.3.2.2

پر برکت است او را در دست دومینیون است ،و او بر هر چیزى تواناست صالح
او] بهترین در عمل است که ایجاد شده مرگ و زندگی را به شما به عنوان شما تست[
.و او شکوه بسیار آمرزنده است [و] که هفت آسمان را در الیه های ایجاد شده
.شما هنوز در ایجاد مهربان هر گونه تناقض را ببینید
بنابراین بینایی (خود) بازگشت (به آسمان)؛ هر گونه وقفه بینید؟

.سپس بازگشت بینایی (خود) دو بار دوباره
.خواهد شد  humbledدر حالی که مانده بینایی (خود) بازگشت به شما
)قرآن(4-6/57 :
.نشانه دیگری از وحدت خالق همه که همه چیز در این جهان بخشی از سیستم های است
الکترون در چشم ما ممکن است بخشی از اتم سلول از چشم ما سر ما از بدن ما نظام منظومه شمسی ...یا ممکن است بخشی از
.سیستم های دیگر
چشم ما ،ما گوش ،زمین ،ماه ،جستجوی پیشرفته ،سنگ ،پرنده ای آنها تمام قطعات سیستم .هر نمونه ما را ،هر تصویر ما را ما آن
است که بخشی از سیستم های مراجعه کنید و که آن را حاوی سیستم و بخش هایی از سیستم .همه چیز تابعی با بسیاری از چیزهایی
.است
همه آنها معانی از لحاظ عملکرد و در رابطه با دیگران دارند .ما می توانید این را حتی در چیزهایی که همزمان در عکس ما را
.ببینید .علیت نیز تنها بخشی از این و فقط یک نتیجه از وحدت باالتر از همه است
از سوی دیگر ،هر چند بخش های قدرت برای برنامه ریزی ندارند به سازماندهی و یا تجزیه و تحلیل آنها وجود دارد و آنها در
.هماهنگی داخل و خارج از خود را عمل می کنند
چیزهایی که فرم سیستم و هماهنگ عمل نشان می دهد که آنها با خالق یک تعریف شده است و که آنها تحت کنترل این خالق و
گفتارشان است .در غیر این صورت هیچ سیستم می تواند نگه دارید وجود آن ،و ما نمی خواهد بود قادر به انجام علم به درک هر
...چیزی برای پیش بینی برای محاسبه به اختراع
:همانطور که ما در آیات زیر را ببینید ،همه چیز "موضوع" به اعمال خدا است
سپس آنها هنوز در این شتر چگونه آنها ایجاد شد نگاه
و در آسمان چگونه آن را مطرح شد
و در کوه ها چگونه آنها ساخته شد
و در زمین چگونه آن گسترش است
.شما فقط یک یادآوری است ;] Oبنابراین یادآوری[ ،محمد
.شما آنها را بیش از یک کنترل کننده است
)قرآن(22-67/99 :
باز هم ،همانطور که ما را ببینید در آیات زیر ظرفیت شنوایی ما چشم دلها و زمین; آنها همه به دلیل; و در این حس آنها زیر یک
:وحدت
و او که تولید برای شما شنیدن و چشم انداز و قلب است .کمی شما سپاسگزار هستند .و آن كس كه شما در سراسر زمین ضرب
.است و به او شما جمع آوری می شود خواهد شد
)قرآن(78-79/23 :
:به همین ترتیب ،همه موجودات دالیل بسیاری وجود دارد و آنها شبیه به ما در جنبه های خاصی که اظهار داشت در آیه زیر هستند
.و هیچ موجودی در [یا داخل] زمین و پرنده ای که با آن بال پرواز مگر این كه جوامع مثل شما هستند

)قرآن(39/5 :
:و همانطور که ما در زیر آیه اطالع ،همه چیز او اعتراض ،و همه چیز بنده خدا است ،و آنها پایدار توسط خدا
او تسبیح هفت آسمان و زمین و آنچه را در آنها است .و وجود چیز نیست مگر این كه آن اعتراض[ ،خدا] توسط ستایش خود را،
.اما شما نمی فهمید [راه خود را از] اعتال .در واقع ،او همیشه زیرا و آمرزنده است
)قرآن(44/67 :
وحدت ترتیبی

3.1.3.2.3

و آن كس كه بادها را به عنوان مژده قبل از رحمت خود را می فرستد است و ما از آسمان آب خالص که ما ممکن است به زندگی
.نتیجه سرزمینى مرده و آن را به عنوان نوشیدنی به کسانی که ما ایجاد متعدد دام و مردان فرو فرستادیم
)قرآن(48-49/26 :
توانایی ما به چیزهایی که مربوط به دیگران در ابعاد زمان نیز ما وحدت باالتر از همه نشان :قطره باران ،سپس تقسیم دانه ها و
سپس رشد گیاهان و سپس حیوانات غذا خوردن گیاهان ...هماهنگ حوادث ترتیبی نشان می دهد یک قدرت باالتر از همه .همه چیز
.جهت ،یک هدف
وقتی باران ،خدا حال حاضر اهداف در باران است .اما با توجه به رویکرد کافر باران فقط یک رویداد جدا فیزیکی است؛ وقتی
.باران ،هیچ کس هر هدف برای تولید توسط ساخت به باران است
با این حال ،زندگی واقعی مانند توهم فیلم نیست .اگر چه تصاویر فقط استاتیک که یکی پس از دیگری در سرعت خاصی وجود
دارد در یک فیلم ما به عنوان مثال که ما می بینیم پرنده احساس .اگر ما به تبار باران در شرایط واقعی زمان به جزئیات
زوم ما نمی تواند رسیدن به واقعی سطح که در آن فقط یک تصویر است .در هر سطح جنبش ،انرژی ،یک مسیر minutest
وجود دارد .اگر ما زوم در بعد زمان ،بنابراین ،در واقع ،همیشه که علل و نتایج با هم هستند میبینیم .در سطح بدون ما قادر خواهید
بود برای دیدن تنها نتایج ،و یا تنها علل .بنابراین ،علل نمی تواند به عنوان نظر گرفته جدا شده از نتایج []64؛ و نمی تواند آنها را
.به عنوان منبع نهایی از آنچه ما رعایت نظر گرفته شود
بنابراین ،به عنوان آینده در گذشته بر اساس گذشته را در آینده ،استوار است .و همه بر اساس اراده خدا یک همانطور که ما را در
:مثال در آیات زیر را ببینید
.و (ما) از ابرها باران ریختن آب نازل .که ما دانه ها و گیاهان را جلو نتیجه ممکن است
)قرآن(66-64/79 :
.شما می توانید جزئیات بیشتر مربوط به ترتیبی وحدت در بخش  3.5تحت عنوان "سرنوشت" پیدا کنید
چیزهایی که در معرض تغییر است 3.1.3.3
می گویند،
.خدا ،صاحب حق حاکمیت حاکمیت به چه کسی شما را خواهد شد به شما بدهد و شما را به حاکمیت از آنها به شما خواهد شد "O
.آنها به شما خواهد شد و شما به آنها شما را آرام را افتخار
.در دست شما [همه] خوب است
.در واقع ،شما را بیش از همه چیز صالح است
.شما باعث شب به روز وارد کنید و باعث شود شما روز به شب را وارد کنید

.و شما را به زندگی از مرده و شما مرده از زندگی به ارمغان بیاورد
".و شما به آنها شما خواهد شد بدون حساب ارائه دهد
)قرآن(27-25/3 :
وقتی که ما جهان مشاهده ،ما می بینیم که اجزاء آن در معرض تغییر است .برای مثال مرگ وجود دارد ،زندگی؛ شب وجود دارد،
.و سطح کهکشانی است  subatomicروز وجود دارد .این همچنین وضعیت در سطوح
و اگر جزوی از یک کلیت در معرض تغییر است ،سپس آن کلیت نیز مشمول تغییر است .به عنوان مثال ،اگر من می تواند ذوب و
تغییر دهید بخشهایی از خودرو ،سپس من می تواند طراحی مجدد و ماشین را تغییر دهید .بنابراین ،این جهان ،از جمله تمام آن ماده
.آن قوانین فیزیکی خود قوانین بیولوژیکی و آن کلیت می شود طراحی شده و در اشکال مختلف سازه های ایجاد
برخی از افراد ادعا می کنند که آنها با قوانین فیزیکی ،روابط و غیره توضیح همه چیز می تواند; با توجه به آنها ,به دلیل قوانین
.فیزیکی و غیره ،این جهان آنچه که مجبور به است; بنابراین بدون نیاز به هر گونه خدا وجود دارد
با توجه به قرآن با این حال ،تنها خدا مطلق است و هر چیز دیگری به او خواهد شد است .و به عنوان زیر خط دار در باال نقل قول
از قرآن همراه با مفهوم تغییر ،او قادر به انجام هر چه بخواهد .چیزی که ما در جهان ما را از جمله قوانین فیزیکی ،روابط رعایت
مطلق است .خدا ایجاد ممکن است یا ممکن است ایجاد برخورد کهکشانهای صورت که در آن قوانین فیزیکی ،روابط متفاوت است.
بنابراین بدون چنین قوانین فیزیکی و یا روابط به نهایت توضیح دهید که چرا اتفاق می افتد چه ما رعایت استفاده می شود .و
.بنابراین ،کل جهان این ساختار است که تا به حال می شود نیست
:در قرآن نمونه نشان می دهد که هیچ چیز به جز خدا مطلق است که وجود دارد .در زیر یکی از آنها است
):خدا گفت(
"موسی مى شود؟  Oو آنچه که در دست راست خود"
:او گفت
".آن کارکنان من است؛ من تکیه بر آن ،و من را پایین برگ برای گوسفند من ،و من آن دیگر استفاده می کند"
".موسی پرتاب آن Oگفت [خدا]; "پایین،
.بنابراین او آن را انداخت پایین و ان مار سریع در حال حرکت بود
;خدا] گفت" ،آن را تصاحب و ترس نیست[
".ما آن را به دولت سابق خود بازگشت
)قرآن(26-67/20 :
اگر توسط قانون فیزیکی من چیزی در ترکیه اما نه در آلمان توضیح ،سپس این قانون یک قانون فیزیکی کامال معتبر در واقع
نیست .اگر توسط یک قانون من به چیزی توضیح فقط در این جهان اما چیزی خارج از این جهان ,به همین ترتیب ،این قانون یک
.قانون مطلق نیست
.این جهان خود را جهان ویژه طراحی شده است .این جهان فقط انتخاب خدا است .حقیقت کامل و مطلق نیست
اگر انواع مختلف برخورد کهکشانهای صورت ممکن است وجود داشته باشد ،بنابراین توضیحات علمى حاضر همیشه توضیحات
محلی است .و آنها مطلق است .اگر ما آنها را به عنوان مطلق ،این رویکرد علمی خواهد شد و آن را مصنوعی محدود به دانش ما
.بالقوه

هر گونه دانش مربوط به علم مشاهدات ما بستگی دارد .اگر ما مشاهدات مختلف بودند ،دانش علمی ما نیز متفاوت خواهد بود .به
عنوان مثال ،علم توضیح می هنگامی که اجازه دهید آن را چرا قلم رو به پایین رود ادعا می کند .با این حال ،اگر آن را بطرف باال
می رود ،زمانی که اجازه دهید آن علم را به آن دوباره توضیح ادعا می .ما دانش علمی واکنش در طبیعت است .بنابراین آن را
.توضیح دهید که چرا چیزهایی هستند که راه آنها است ،اما آن را تا حدودی توضیح می دهد چگونه چیزهایی اتفاق می افتد
بر پایه دین اسالم ،خدا موجودات او می دهد ویژگی های خود و باعث می شود آنها اتفاق می افتد .بنابراین ،فیزیکی ,زیستی...
قوانین الزم برای دالیل عملی هستند و آنها افزایش عظمت هنر خدا زیبایی و هماهنگی در آنچه که ما مشاهده .ما نیاز به این قوانین
و ویژگی های به درک "چگونه" چیزهایی که اتفاق می افتد ،به طوری که ما می تواند استفاده از آنها ،به طوری که ما می تواند
.مشکالت را حل کند که ما می توانید اختراع ماشین آالت ...،اما آنها مطلق نیست .اینها توضیحات جزئی از وقایع با تجربه
بر پایه دین اسالم ،علت نهایی چه ما را مشاهده و آنچه ما نه شنبه؟ خالق یک و گفتارشان یکی است .بنابراین به نظر به عنوان
.مطلق روابط خاص است که می تواند متفاوت طراحی شده و مجبور به آنها آنچه ما رعایت قابل قبول نیست
بنابراین ،اگر این جهان است تنها یکی از جایگزین ،و سپس تنها کسی است که جایگزین در حال حاضر انتخاب شده است مطلق
.است و بنابراین "وجود دارد هیچ خدا" "جز خدا" است قدرت کلی بیش از هر چیز
چیزهایی هستند غیر فعال در رابطه به ایجاد قدرت خدا 3.1.3.4سجده به خورشید یا به ماه،
.اما سجده به خدا که آنان را آفرید
)قرآن(37/46 :

آنها که آنها راه رفتن پا دارید؟
?یا آنها دست به اعتصاب که آنها را
?یا آنها را چشم که آنها را ببینید
?یا آنها را که توسط آنها بشنود گوش
],محمد [Oمی گویند،
".تماس با شرکای خود' و سپس توطئه علیه من و هیچ مهلت به من بدهید"
)قرآن(686/7 :
هر چیزی که وجود خواهد قدرت و دانش از خدا است .عناصر یک چیز و سیستم های حاوی این چیز نیز چنین وجود خواهد قدرت
و دانش خدا داشته است .این رابطه میان خدا و هر چیزی منحصر به فرد است .هیچ رابطه ای مشابه در میان چیزهای دیگر از خدا
:وجود دارد .این در موازی با واقعیت اساسی اسالم اظهار داشت در آیه زیر است
.معبودی جز خدا وجود دارد
)قرآن(52/3 :
در  smallnessدر نتیجه ،هیچ شئ ما رعایت خودکفا یا مطلق است .وقتی که من میگویم "این جدول کوچک است" ،حتی ویژگی
واقع این جدول تعلق ندارند ،این ویژگی در داخل این جدول نیست .جدول تنها نسبتا کوچک است به چیز دیگری .همان صادق است
برای قطعات جدول نیز هست .این گمان غلطی اعمال می کند برای ویژگی های دیگر از جدول به عنوان خوب ،از جمله خود
.توده ،انرژی خود را ،قابلیت های آن ،رنگ آن ...این نه تنها برای درک ما اما بسیار بودن و ویژگی های بسیار جدول است

جدول هر تابع بیش از هر چیز دیگری به جز اگر آن همراه با چیزهای دیگر به عنوان بخشی از مختصات خوبی تثبیت با تمام
.اجزاء آن ،تعریف شده توسط همان تعاریف تعریف شده اند ممکن است
بنابراین ،هر یک از چیزهایی که ما رعایت ،وحدت خالق "یکی از" و "یکی از" گفتارشان فراتر از آنها باید وجود داشته باشد و به
.منظور چیزی را از معنی
:در آیات زیر توضیح داده شده است conciselyوحدت خدا مهمتر از همه،
:بگو
او خداى یگانه است" ،
]خدا خودکفا است [66
.و نه به دنیا آمده است  begetsاو نه
.و هیچ کدام قابل مقایسه با او وجود دارد
)قرآن(4-6/662 :
:همانطور که ما را در آیه زیر را ببینید ،همه چیز وجود دارد که اندازه گیری آن در نزد خدا است
.و همه چیز را با او با (رعایت) اندازه گیری
)قرآن(9/63 :
بنابراین ،فقط یک خدا وجود دارد و بدون وحدت خود را باالتر از همه ،هیچ چیز می تواند وجود داشته باشد ،هیچ چیز می تواند
وجود دارد consecutively .هر چیزی به معنای ،هیچ چیز می تواند هر گونه داشته باشد .هیچ خدایان دیگر به طور همزمان و یا
.او خدا همه فراگیر است .او باعث نهایی و فوری از همه است .او یک علت جزئی نیست
برخی از حقایق دیگر که ما وحدت خدا باالتر از همه نشان 3.1.3.5
و نه غایب است از جانب پروردگار توست هر [بخشی از] وزن اتم های درون زمین و یا در داخل بهشت یا [هر] که کمتر یا بیشتر
.اما که آن را در روشن [ثبت] است
)قرآن(56/60 :

.پر برکت است او را در دست حق حاکمیت است ،و او قادر به انجام همه چیز است
)قرآن(6/57 :
ما در حال مشاهده نمونه های دیگر نشان می دهد که وحدت باالتر از هر چیز و باالتر از همه وجود دارد که می توانید .اگر من
قطره قلم بر روی زمین ،به عنوان مثال ،که تا آن می رسد زمین زمین باعث چرخش در زاویه خاصی یا فوتون در یک ستاره
.خواهد شد فاصله معینی دانم .فوتون میلی لیتر از نمونه نمی تواند بدون قلم اقدام فاصله معینی ادامه دهید و بالعکس
.با این حال عمیق ما در سطح میکرو بروید ،با این حال عقب می رویم در زمان ،ما وضعیت مشابه مشاهده
هماهنگی صنعت و توانایی ما برای محاسبه برای مقایسه برای پیش بینی و برای لذت بردن از نمایش وحدت باالتر از همه .اگر چه
.است  All-Powerfulتعدد در این جهان وجود دارد این هماهنگی نشان می دهد که همه چیز را خواهد شد و قدرت از یک خدا
نام خدا

3.1.4

.رحمتگر بر ویژگان است  Beneficentاو خدا ،به غیر از آنها وجود دارد هیچ رژیم داناى نهان و شاهد است .او
 ،.برتر استCompellerاو خدا ،به غیر از آنها وجود دارد هیچ رژیم مستقل ،خالص ،صلح ،واهب از ایمان ،ناظر ،شکوه،
.شکوه و عظمت خدا! (او باال است) باالتر از هر چیز دیگری آنها را مرتبط با او
.او خدا ،خالق ،پیشرو ،طراح است; به او به نام زیبا ترین تعلق دارند
.هر چه در آسمانها و زمین است او اعتال است .و او شکوه حكیم است
)قرآن(24-22/68 :
در قرآن ,خدا بیایید ما بسیاری از ویژگی های خود را بدانید .به عنوان مثال ،یکی ،خالق ،طراح ،دانایى ،الرحمن ،مهربان،
...از آنچه بخواهد Doer ،آمرزنده ،نزدیک ،حقیقت ،توانا
وحدت خود را بسیار مهم از نظر تمام ویژگی های خود را است .به عنوان مثال خدا که قدرتمند نمی تواند به خالق باشد .خدا است
که دانش را نمی توان الرحمن ...بنابراین در اسالم وجود دارد نه خدایان مختلف است که ویژگی های مختلف .مرجع به این در آیه
:زیر وجود دارد
وجود دارد در آسمانها و زمین خدایان عالوه بر خدا شده بود آنها [ ]65هر دو خراب شده اند خواهد بود .خدا پس من ّزه است خدا،
.پروردگار تاج و تخت ,باالتر از آنچه در وصف مى
)قرآن 26 :و (22
 ،و نه او بنابراینى است .او مرد نه زن است beget .است .او را  Incomparableو او اجازه می دهد تا ما همچنین می دانیم که او
او با فضا یا زمان محدود است .بنابراین این است که چرا او نمی تواند کشیده شده ،و هیچ عکسی از خدا در مساجد و یا در هر
.گونه جاهای دیگر اسالمی وجود دارد
خدا دوست ما بهترین است که همچنین منبع بزرگترین عشق []67است .او دوست دائمی ما است .یکی از نام خود را دوست است.
او با ما هر جا که ما است .او دانش کامل در مورد ما ,و او تمام قدرت بیش از ما است .خدا می داند که ما هنگامی که ما در
شکمهای مادران ما بودند ،زمانی که ما می میرند او به ما می داند .او می داند اسرار ما ،او می داند که ما نقاط ضعف .او هر
چیزی از ما الزم نیست ،اما او به ما می دهد میلیاردها نفع هر ثانیه .او ما را به رحمت خود را و به نفع خواستار .اما ما در پاسخ
.به تماس های خود را محدود شده است
.خدا دانا است
همه چیز در نهایت می آید از او .همانطور که در قرآن در فصل  63آیه  43گفت :او است که باعث می شود به خنده است و او
.است که باعث می شود به گریه کردن []69است .اما رحمت خود را به بزرگتر است
خدا نزدیک است .او ما را حتی بیش از پدر و مادر ما است .بدون واسطه بین ما و خدا وجود دارد .بنابراین ،سلسله مراتب دینى و
نه کالس مذهبی در اسالم وجود دارد .برای مثال اگر امام است که کسی که منجر نماز در مساجد است وجود نداشته باشد ،مهندس
یا فروشنده و یا فرد دیگری است که می داند چگونه دعا نماز منجر شود ممکن است .بنابراین مسلمان تنها و به طور مستقیم به خدا
prays.
آخرت

3.2

ایجاد و که به ما شما بازگردانده می کنید؟  uselesslyسپس شما فکر می کنم که ما شما را
)قرآن(666/23 :
شرح

3.2.1

در آن روز ما باید جمع کردن آسمان مانند پیمایش نوشته; همانطور که ما ایجاد اولین نشات گرفته است ،بنابراین ما دوباره تولید آن
.باید
.که وعده ما است و ما آن را برآورده خواهد شد
)قرآن(604/26 :

آن خواهد] در روز زمین توسط زمین دیگری جایگزین[
]و آسمانها [نیز
.بیرون خواهد شد  Prevailingو همه موجودات قبل از خدا یکی
محدود shackles ،و شما خواهید دید جنایتکاران که روز با هم در
)قرآن(48-49/64 :

?است [نه] قومت انسان یک دوره از زمان در زمانی که او یک چیز [حتی] ذکر شده بود
.در واقع ،ما ایجاد مرد از مخلوط اسپرم رها کردن که ما ممکن است به او سعی کنید; و ما او را شنیدن و دیدن ساخته شده
.در واقع ،ما او را به راه هدایت ،سپاسگزار هستم او یا او ناسپاس است
در واقع ،ما برای کافران و بندها و شعله آماده كرده ایم
,است که مخلوط نوشیدنی ] Kafurدر واقع ،صالح از یک فنجان [شراب
;بهار برای نوشیدن بندگان [صالح] خدا
.آنها آن را روان شدن جلو در نیروی [و فراوانی] کنند
.آنها [کسانی هستند که] [خود] پاکستان به انجام برسانند و ترس روز که بد خواهد شد گسترده
و آنها را به مواد غذایی با عشق برای آن را به نیازمندان ،یتیم و اسیر،
.گفت]" ،ما شما فقط برای لقاء هللا خوراک[
.ما نه از شما پاداش یا قدردانی آرزومندیم
".در واقع ،ما از ترس از سوی پروردگار ماست روز تلخ و اندوهناک
پس خدا آنها را از شر آن روز محافظت می کند،
و آنها را به من بدهید درخشندگی و خوشبختی
.و آنها پاداش برای چه آنها با صبر و حوصله با باغ [در بهشت] و [لباس] ابریشم تحمل
.آن بر تختهایى آراسته ] recliningآنها خواهد[
.آنها نه آن هر یکشنبه (سوزش) یا [سرد انجماد] را ببینید

و نزدیک به فراتر از آنها آن سایه
.و میوه اش خوشه به برداشت در انطباق کاهش می داد
و خواهد شد وجود دارد در میان آنها عروق از نقره و ظروف کریستال گردش،
.و ظروف ساخته شده از نقره شفاف که آنها مصمم به اندازه گیری
و آنها خواهد شد با توجه به نوشیدن یک فنجان [از شراب] است که ترکیبی از زنجبیل
.سازمان  salsabeelاز چشمه اى در بهشت نام
.وجود دارد در میان آنها پسران جوان ساخته شده ابدی گردش خواهد شد
.هنگامی که آنها را ببینید شما آنها را (به عنوان زیبا به عنوان) فکر می کنید مروارید پراکنده
.و هنگامی که شما [در بهشت] وجود دارد نگاه کنید ،شما را ببینید لذت و دومینیون بزرگ
.پس از ساکنان سبز لباس ابریشم خوب و پارچه ابریشمی گل برجسته خواهد شد
و آنها را با دستبند نقره آراسته
.و پروردگارشان آنها نوشیدنی تصفیه بدهد
و آن گفته می شود]" ،در واقع ،این برای شما پاداش است[
.و قدردانی تالش های خود را
)قرآن(22-6/75 :

.می باشد  eternallyدر واقع ،مجرمان در عذاب جهنم مطیع
.عذاب) برای آنها روشن شود خواهد شد ،و آنها به تخریب با تاسف عمیق غم و در ناامیدی آن نمی خواهد شد(
.و ما آنها را اشتباه بود ،اما آنها که بزهكاران بود
"!ملک [ ، ]68اجازه پروردگارت پایان دادن به ما "Oو آنها تماس بگیرید،
".او می گویند "در واقع ،شما باقی می ماند خواهد شد
".ما قطعا شما حقیقت آورده بود ،اما بسیاری از شما به حقیقت ،ناخشنود بودند"
.هستند ] devisingیا آنها را ابداع [برخی] امر? اما در واقع ،ما [برنامه
یا آنها فکر می کنم که ما هنوز از اسرار خود را و مکالمات خصوصی خود را بشنود
.بله[ ،ما را] ،و از رسوالن ما با آنها را ضبط
)قرآن(90-74/43 :

در روز ما خواهد شد به جهنم می گویند" ،شما پر شده است؟" و آن" ،وجود دارد برخی از بیشتر "،می گویند خواهد شد

و بهشت را نزدیک به صالح ,نه دور آورده،
به خدا] و حافظ [از عهد خود را] وعده داده است[  returnerآن گفته می شود]" ،این چه شد شما را برای هر[
].که می ترسید نهان مهربان و آمد با قلب بازگشت [در توبه
".آن را در صلح وارد کنید .این روز ابدیت است
آنها هر چه آنها می خواهید در آن داشته باشد،
.و بیشتر با ما است
)قرآن(36-30/60 :

.کسانی که باید سهمی از آنچه آنها را به دست آورده اند و خدا در حساب سریع است
)قرآن 2 :در (202
یک روز ما خواهد مرد .و روزی وجود خواهد داشت به پایان مرحله کنونی این است که بگوییم جهان ما برای راه اندازی جدید
.برای مرحله نهایی پایدار و دائمی []50سقوط خواهد شد .این مرحله نهایی آخرت نامیده می شود
.آخرت ادامه زندگى است .این هر دو مادی و معنوی است .زمان پایان فاز حاضر شناخته شده توسط هر کسی غیر از خدا است
وجود خواهد داشت برخی از عناصر مشترک و متفاوت بین فاز حاضر و مرحله نهایی .قوانین فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی تا
.حدی از کسانی که در حال حاضر مرحله تجربه متفاوت خواهد بود
ترکیبی از خوب و بد که در حال حاضر جهان می بینیم حذف خواهد شد و آنها خواهد بود در فاز بعدی برجسته .مکان های خوب و
بد متفاوت خواهد بود .و عواقب خوب خواهد شد همراه با بدکاران خوب و عواقب بد خواهد شد همراه با بزهكاران .اولین بار در
بخش نام بهشت یا باغ اتفاق خواهد افتاد و دومی در قسمت به جهنم رخ خواهد داد .خدا می داند چه بخش دیگر در مرحله نهایی
.خواهد شد
همانطور که ذکر شده در زیر آیه ،پاداش خدا برای خوب بدکاران در آخرت خیلی بیشتر زمانی که در مقایسه با مجازات برای
:مجرمان خواهد شد
پاداش هر کس نمی دید بد نیست جز توسط مانند آن دهند خواهد شد؛ اما هر کس که نشانی از عدالت ،اعم از مرد یا زن ،در حالی
.که او مؤمن باشد ،کسانی که بهشت ،ارائه آن بدون حساب داده می شود وارد کنید
)قرآن(40/40 :
نشانه هایی از آخرت

3.2.2

;و هر کس در آرزوی پاداش این جهان ما او آن را
.و هر کس در آرزوی جایزه آخرت ما او آن خواهد داد
.و ما سپاسگزار پاداش خواهد شد
)قرآن(646/3 :
همانطور که ما را در آیه باال را ببینید ،ما در این زندگی تصمیم گیری است که مربوط به آخرت را دعوت به است .بنابراین به این
.تصمیم ما باید به دانش واقعی در مورد آن

.و آخرت در مورد آینده از دیدگاه انسان است
:بنابراین ،برای آن را درک کنیم ،ما می توانید ابزار عمومی استفاده می کنیم برای پیش بینی آینده استفاده کنید
در شرایط دنیوی ،ما پیش بینی آینده با ساخت گویی .به عنوان مثال ،ما را مشاهده کنید زمانی که ما اجازه دهید آن را دوباره و
دوباره ،و سپس ما می گویند که آن سقوط خواهد کرد دفعه بعد که ما اجازه آن که سنگ دوباره و دوباره سقوط .بنابراین ،ما انتظار
.داریم واقعه ای یکسان به شرایط همان اتفاق می افتد
 ،این بدان  USD200همچنین ،مفهوم مهمی در پیش بینی ما مفهوم «تعادل» است .به عنوان مثال اگر من خریداری چیزی به ارزش
.تحت شرایط خاصی است  USD200معنی است که من مجبور به پرداخت در آینده
یکی دیگر از ابزار استفاده می کنیم به دانستن آینده اطالعات داده شده توسط آنهایی که شایستگی مورد حوادث آینده است .به عنوان
مثال ما گوش دادن به کارشناسان هواشناسی به دانستن در مورد شرایط آب و هوای آینده ،و ما قصد داریم با توجه به آنچه آنها می
.گویند
تا زمانی که ما تجربه نمی مشاهدات آخرت به عنوان انسان ،ما را به استفاده از ابزار فوق به پیش بینی آینده داشته باشد .بنابراین،
در موازی با قرآن ،ما توضیحات آخرت به شرح زیر پیشرفت خواهد شد :ما اول رسیدن به نتیجه گیری در مورد اعمال خدا بر ما
.مشاهدات در جهان ما; ما را گویی مربوط به آنها را از جمله مفهوم تعادل; و ما این را با کلمات خود را تایید خواهد کرد
:وقتی که ما جهان مشاهده ،ما می بینیم که خدا فعال است و او است که توانایی و خواهد شد به .آیات زیر این حقایق دولت
.او که ایجاد آسمانها و زمین قادر به ایجاد همانند آنها نیست? در واقع بله; او خالق حكیمى است
)قرآن(96/35 :

.همانطور که ما ایجاد اولین نشات گرفته است ،بنابراین ما دوباره تولید آن باید
.که وعده ما است و ما آن را برآورده خواهد شد
)قرآن(604/26 :
هر آنچه که ما در این جهان رعایت نشانه است که به ما نشان دهد صاحب قدرت نامحدود باالتر از همه است .ما مشاهدات نتیجه
گیری می دهد منبع میلیاردها نفع که این قدرتمند است و که او قدرت خود را به عمل قرار می دهد .و همچنین ما نتیجه گیری کرد
.که او نیز قادر به استفاده از قدرت خود را گسترده تر است
وقتی که ما جهان مشاهده ،ما می بینیم که خدا دو مؤلفه تفریح وجود دارد مربوط به :اولین بار از این توانایی بازسازی خدا است ،و
.دوم خواهد خود را به دوباره ایجاد کنید .دوم به وجود از دالیل خاص و اهداف برای او در بازآفرینی مربوط خواهد شد
اگر "یک فرد" "ابزار" و "دالیل" برای انجام کاری است و "اگر او تا به یکپارچگی اگر وعده که فرد به کار "،سپس احتماال او را
.انجام دهد .در این جهان ما وضوح را ببینید خدا بسیار سخت در انجام طرح خود را واقعی است
.بنابراین در بخش¬هاي ما معنی و دالیل مربوط به آخرت تحلیل خواهد شد
خدا است که قادر به دوباره ایجاد کنید 3.2.2.1
:البته خدا که ایجاد کرده است که ایجاد است نیز قادر به دوباره ایجاد کنید به عنوان ما در آیات زیر را ببینید
?انسان می پندارد که ما خواهد شد استخوان خود جمع آوری
] .در واقع بله; هستیم قادر به نوک انگشتان خود را بازسازی [56

)قرآن(4-3/76 :
:و همانطور که ما در آیات زیر را ببینید ،خالق است که ما ایجاد شده است به طور طبیعی قادر به ما در وهله اول
"?به عنوان یک خلق تازه خواهد شد  resurrectedو آنها می گویند" ،زمانی که ما استخوان و فروپاشید ذرات ،ما [واقعا] شود
سنگ یا آهن؛ می گویند و یا ایجاد [هر] از آن که در درون سینه خود را بزرگ است ".و آنها می گویند "که ما بازیابی خواهد "
"?شد
".بگو" ،او که شما اولین بار بود
)قرآن(66-48/67 :
:و همانطور که ما در زیر آیه ایجاد یک روح تک یا کل بشریت تفاوتى براى خدا از نظر سهولت در نمیکند مراجعه کنید
.خود را ایجاد و قیامت خود را به عنوان ،اما به عنوان روح تنها هستند
)قرآن(29/36 :
در گذشته ،بحث درباره آخرت عدم امکان تفریح بوده است .اما امروز ،این استدالل بسیار سازگار با محیط زیست همراه با
.اکتشافات در ژنتیک به نظر نمی رسد
وجود داشته باشد هیچ کس که قدرت خود را  All-Powerfulبه عنوان توضیح داده شده در باال ،به دلیل مطلق "وحدت" این خدا
.محدود
.بنابراین ما نمی تواند انتظار او را به محدود کردن خود را به ایجاد تنها یکی از جهان با عواقب تنها به طور موقت
.این نتیجه گیری همه ما می تواند پایه در ما مشاهدات جهان حاضر است
خدا است دالیل و خواهد شد به 3.2.2.2
.او ایجاد آنچه بخواهد
)قرآن(64/30 :
جهان که در آن ما زندگی می کنند فقط ساختار ویژه جهان میان تعداد نامحدودی از ابزارهای جایگزین است .بدون این واقعیت
است که ما به این باور است که این فقط ممکن است شکل جهان تفسیرى وجود دارد .اگر تنها شکل جهان امکان پذیر نیست و اگر
آن را به وجود آمد سپس وجود داشته است انتخاب شخصی برای حالت واقعی خود را تمام .و همانطور که ما در قسمت باال توضیح
.داده شده ،شواهد کافی که ما نشان می دهد یک قدرت بیش از آن وجود دارد
اگر این جهان نتیجه شخصی است و سپس وجود خواهد داشت اهداف برای آن در سطح مربوطه کسی است که از سطح باالتری از
.این جهان است ،را
اگر چه ما رعایت که هر بخشی از این جهان برای برخی اهداف است ،و آن را به منزله وحدت به خودی خود ،از سوی دیگر نیز
و نه کامال کامل را در خود از نظر هدف وجود خود را  self-definingآن موقت و خودکفا نیست میبینیم که است .بنابراین کامال
.بسیار خود است
بنابراین ما یک مرحله پی در پی از طبیعت تا حدودی متفاوت که در آن اهداف شخصی سطح باالتر انجام خواهد شد انتظار ممکن
.است
باال توانایی خدا را دوباره ایجاد کنید ،اجازه دهید ما در حال حاضر تا حد معینی دالیل به نظر در نظر گرفته داشتن .در زیر ما
:چگونه ما مشاهدات منجر ما را به درک آخرت از نظر دالیل در نظر بگیرند

خدا عاقالنه است :او تاریخ دلیل بر اساس عمل

3.2.2.2.1

او یکتاست ،را بیش از بندگان خود است
.و او حكیمى است
)قرآن(69/5 :

اى مردم ،اگر شما را در شک در مورد معاد هستند ،سپس [نظر که] در واقع،
 ،و سپس از توده گوشت ،شکل گرفته و clingingما به شما ایجاد شده از گرد و غبار ،و سپس از اسپرم قطره ،و سپس از لخته
.است که ما ممکن است به شما نشان دهد unformed
و ما را در شکمهای آنها ما را برای یک دوره مشخص شده را حل و فصل ،و سپس ما شما به عنوان نوزادان ،آوردن و سپس [ما
.توسعه شما] که شما ممکن است رسیدن به بلوغ [زمان از] خود را
در میان شما او که در اوایل مرگ گرفته است و در میان شما او که به سن [قدیمی] ترین كنسرت بازگشته است به طوری که او
.می داند ،پس از [بار] است دانش ،هیچ چیز
.و [رستنیهاى] از هر جفت زیبا  swellsو زمین بی ثمر می بینید ،اما وقتی ما فرو فرستادیم بر آن باران ،خشكیده و
که چون خدا حقیقت این است زیرا او می دهد زندگی به مرده و چون او بر هر چیزى تواناست صالح و [که آنها ممکن است خود
.نداند] که ساعت بدون شک در مورد آن در حال آمدن است و خدا به کسانی که در قبرها قطعنامه باشد
و مردم او را که درباره ی خدا بدون دانش و یا هدایت و یا کتاب روشنگر [از او] ستیز است
)قرآن(9-6/22 :
همانطور که ما در آیات باال را ببینید ،هنگامی که ما مشاهده جهان ما را مشاهده کنید که چیزهایی که دالیل خاصی و نسبت به
اهداف خاص رخ می دهد .در باال كه آیات خدا مثال ایجاد یک انسان می دهد چیزهای مختلف ایجاد شده در طول این ایجاد و
مراحل مختلف به سمت یک هدف خاص .هیچ چیز در این مرحله تصادفی ,هیچ چیز بی فایده است .در طبیعت بسیار از همه چیز
خدا قرار داده این ویژگی است که همه چیز را حداقل برای یکی از دالیل است و خدا صحه این ویژگی از همه چیز .هر آنچه که ما
.مشاهده ما که خالق و گفتارشان است عاقالنه ،و هر چه او ایجاد همخوانی با ویژگی های خود را نشان می دهد
?بنابراین ما می گویند که در آن تمامیت این جهان هدف ندارد
دالیل برای این جهان وجود دارد

3.2.2.2.2

ایجاد کنید؟  uselesslyسپس شما فکر می کنم که ما شما را
و که به ما شما بازگردانده می کنید؟
)قرآن(666/23 :

و ما را ایجاد نمی آسمانها و زمین و تمام است که بین آنها را برای صرف بازی،
.ما هنوز آنها را جز در حقیقت ایجاد ،اما بسیاری از آنها را نمی دانم
)قرآن(38-39/44 :

همانطور که همه چیز را برای حداقل یکی از دالیل است ،درک می کنیم که خدا دانا است .بنابراین ،ایجاد این جهان را در تمامیت
.آن نیز با دلیل باید باشد
به عنوان مثال ،برای روشن کردن این فرض که شما پیدا کردن قلم جایی .شما می دانید که می خواهم برای نوشتن استفاده می شود
که این ساخته شده بود .چرا? زیرا اوال ،آن را در شکل که طراحی شده است; ثانیا ،برخی از مواد آن را مصرف بود; سوم ،مواد
مورد استفاده برای ایجاد آن می تواند برای هدف دیگری استفاده می شود; ناکامى می داند کسی که آن را ساخته شده در مورد
 ،اگر چنین دلیلی بود ،سپس صرف تالش برای طراحی و آن را فقط یک اتالف fifthly ،ساخت یک قلم می داند در مورد نوشتن؛
.که چیزی معقول نیست ،خواهد بود اما کسی که قادر به آن را باید مناسب باشد
هنگامی که ما مشاهده جهان ،مانند این مثال ،ما را که با آن کهکشان با سیارات آن با خود زندگی با آن قوانین فیزیکی با سیستم های
نمی توان ببینید .همین برای ما امر نیز هست .اگر ما در نظر توانایی ما برای  uselesslyخود با هنر در آن ،با آن زیبایی آن
تجزیه و تحلیل ،ما گوش ،چشم ما که ما هنوز فقط به غذا خوردن ،نوشیدن و خواب و برای همیشه ناپدید می شوند ایجاد شده اند
.نتیجه ممکن است
بنابراین به عنوان بخش هایی از این جهان به طور موقت ،و آن را به عنوان یک محصول بزرگ ،آشکار است که برای برخی
.اهداف ایجاد آن است .در غیر این صورت این امر می تواند زباله
از سوی دیگر ،ما هیچ دلیلی صدا برای ادعا می کنند که مرگ است پایان ندارد .مرگ تنها یکی از مراحل است .حتی هنگامی که
ما زمین ،و یا حتی قبل از آن ،اراده خدا در مورد هر یک از ما وجود دارد; بنابراین ما مراحل متحمل .از طریق مرگ ،ما به
زمین بازگشت ،اما هیچ شواهد قطعی که مراحل انجام شده است وجود دارد .و ما مطلع در آیات زیر که مراحل تا مرحله قطعی
:خود ادامه خواهد داد
.شما قطعا باید از مرحله به مرحله (در زندگى دنیا و آخرت) سفر
)قرآن(68/94 :

.هر كس طعم و مزه مرگ خواهد شد و شما تنها جبران [کامل] شما در روز رستاخیز داده خواهد شد
.بنابراین او که دور از آتش کشیده شده و بستری در بهشت موفق خواهد شد
.و زندگی این دنیا جز لذت بردن از توهم
)قرآن(696/3 :
همانطور که در بیانیه زیر از قرآن این بخش از زندگی در این جهان موقت می بینیم فقط برای برخی از دالیل است ،و این مرحله
:از زندگی بخشی ضروری از زندگی نیست
و او که بر این باور بودند گفت« :اى قوم من! دنبال من ،من شما را به مسیر درست هدایت؛
اى قوم من! این زندگی دنیوی تنها وسیله (به پایان) است
".اما آخرت اقامت ثبات
)قرآن(38-39 / 40 :
:برخی از دالیل به شرح زیر است
اجرای نفع خدا

3.2.2.2.2.1

.رحمتگر بر ویژگان است ) Beneficentاو (خدا

)قرآن(22/68 :

.مستقل از آنچه بخواهد است  doerپروردگار
)قرآن(607/66 :

بدانید که زندگی این دنیا است اما برای تفریح و انحراف و همچنان ترجیع بند
و مباهات به یکدیگر و رقابت در افزایش ثروت و کودکان
; pleasesمانند مثال باران که رشد گیاه [نتیجه] شاخساره ،در نتیجه كاربرد
;سپس آن را خشک و شما آن را تبدیل به زرد را ببینید
.سپس آن [پراکنده] باقی مانده می شود
.و در آخرت عقوبت شدید و آمرزش خدا و تصویب است
.و چه زندگی دنیوی جز لذت بردن از توهم است
)قرآن(20/67 :
از آنچه بخواهد است ،سپس او ممکن است محیط زیست که در آن او می تواند به نفع او سبب  Doerو توانا  Beneficentاگر خدا
.ایجاد کنید
هللا الرحمن به ما می گوید که او جوید ،و قادر به نفع دائمی است .محل این نفع دائم بهشت است که کامل است که خدا بخواهد است.
در این مکان بدون درد و بدون ترس و بدون دشمن و هیچ کمبود منابع و غم و اندوه هیچ وجود دارد .در این مکان وجود دارد
] .شادی و صلح [52
خدا است نیز به قرار دادن وجود دارد كرد ،انسان است که برخی از دانش و قدرت .او ایجاد انسان با پتانسیل و توانایی را انتخاب
:کنید خوب یا بد; برای کار و بدانید که خوب و همچنین به عنوان بد به عنوان ما را در آیه زیر را ببینید
.آدم ساکن شما و همسر خود در بهشت و خوردن از ان در [سهولت و] فراوانی از هر کجا که شما خواهد شد : "Oو ما گفت
" .اما این درخت ،تا مبادا شما در میان بزهكاران باشد رویکرد نیست
)قرآن(36/2 :
و ناسپاس خواهد بود در بهشت منع کرده است .اشاره به این واقعیت را در آیه زیر  untruthfulاما همچنین خدا ورودی بد ،متکبر
:وجود دارد
:اما مسیح می گوید
فرزندان اسرائیل پرستش خدا پروردگار من و پروردگار خود را .او که همکاران هر چیزی با خدا خدا است در واقع بهشت "
.ممنوع به او و اقامت خود را در آتش است
".بزهكاران هیچ یاران باید
)قرآن(72/6 :

بنابراین ،او ورودی در این بهشت برای انسان است که صادقانه را انتخاب کنید وجود دارد ،وارد کنید که در هماهنگی با ارزش
الهی هستند و كه كارهاى شایسته اجازه .بنابراین ،جای ضروری و دائمی نفع خود را که در آن اتفاق خواهد افتاد بهشت به عنوان
:توضیح داده شده در آیات زیر است
.برای کسانی که کار خوب (اعمال) نیکی و فوق العاده است
.هیچ تاریکی چهره خود را ،و نه تحقیر را پوشش میدهد
.جاودانه می مانند  eternallyکسانی که اهل بهشتند هستند; آنها در آن
.بد جزا دید بد است معادل آن و تحقیر به آنها را پوشش  doingsاما آنها که درآمد
.آنها را از خدا است هیچ محافظ
.آن خواهد شد به عنوان اگر چهره خود را با تکه های از شب تاریک تحت [آنها] پوشش
.جاودانه می مانند  eternallyاینها اصحاب آتش; آنها در آن
)قرآن(27-25/60 :
در چهار چوب نفع دائم خدا یکی از دالیلی که ما در این مرحله در این جهان آفریده است به ما فرصتی برای انتخاب ما به عنوان
:مراحل حاضر و نهایی را بدهد .در آیات زیر او توضیح این
;و هر کس در آرزوی پاداش این جهان ما او آن را
.و هر کس در آرزوی جایزه آخرت ما او آن خواهد داد
.و ما سپاسگزار پاداش خواهد شد
)قرآن(646/3 :

.و می گویند" ،حقیقت از جانب پروردگار توست پس هر کس که بخواهد او باور; اجازه و هر کس که بخواهد به او كافر اجازه دهید
)قرآن(28/69 :

.در واقع ،ما او را به راه هدایت ،سپاسگزار هستم او یا او ناسپاس است
)قرآن(3/75 :
در چهار چوب نفع دائم خدا دلیل دوم است که ما در این مرحله آفریده است به تشخیص با هدف معیارهای آنهایی که خوب از آنهایی
که بد ،هستند آنهایی که سعی کنید به اطاعت خدا و مطابق با ارزش الهی از آنهایی که نمی ،آنهایی که از آنهایی که متکبر فروتن ،و
:به همین ترتیب .آیه زیر اشاره به این باعث می شود
خدا ،او یک ملت [متحد در دین] کرده اید ،خواهد بود ،اما [مورد او] برای تست شما را در آنچه او شما قرار داده است ،بخشایش;
مسابقه تا به [همه که] خوب .به خدا بازگشت خود را همه با هم ،و او [واپس خواهد شد اطالع شما مربوط به که که بیش از شما
.مورد استفاده برای متفاوت است
)قرآن(49/6 :

در نتیجه ،خدا او دائم نفع به کسانی که انتخاب می کنید به آنها را در اعتقاد و که آنها می خواهند که بهره مندی از پیام های خدا و
.را انتخاب کنید که مطابق با ارزش الهی سبب خواهد شد
.و فعال است  Beneficentاینها همه عواقب طبیعی از خدا
.و در بهشت آن دائمی است که خدا الرحمن شاهد شود خواهد شد
پیاده سازی از حقیقت

3.2.2.2.2.2
.خدا حقیقت است
)قرآن(5/22 :

که او باید به اثبات حقیقت درست باشد،
اشتباه است false ،و
 disliked.اگرچه جنایتکاران آن را
)قرآن(9/9 :

".و در واقع ،ما یا شما بر هدایت یا در گمراهى آشكارى است"
)قرآن(24/34 :

در واقع ،ما ارائه شده اعتماد به آسمان ها و زمین و کوه ها ،و آنها به تحمل آن کاهش یافته و آن می ترسید; اما مرد [سهمى به] آن
.خرس
.در واقع ،او غیر عادالنه و نادان بود
آن بود] به طوری که خدا ممکن است مجازات به آدم ریاکار مردان و زنان منافق و مردان و زنانی که دیگران مرتبط با او و خدا [
.توبه از مردان مؤمن و زنان مؤمن را قبول ممکن است
.و تا کنون خدا آمرزنده و مهربان است
)قرآن(73-72/33 :

.بنابراین حقیقت تاسیس شد و لغو شد آنچه انجام مى دادند
).قرآن 7 :و (669
?حقیقت پنهان خواهد شد و یا اقامت در ایالت دانش برای همیشه
.اهداف مورد ما وجود دارد .ما بخشی از صحنه های اعدام حقیقت است

خدا می داند حقیقت .اما عواقب حقیقت همچنین اعدام خواهند شد .او ایجاد این جهان ،او ایجاد بسیاری از موجودات که طعم قدرت
و رحمت خود را به او و او به ما ایجاد شده .او ما را به تمایز بین راست و اشتباه ،بد و خوب را فعال کنید .و او ایجاد میلیاردها
در زمین و در آسمان .و او ما حقیقت و مسیر درست پیام های خود را که او ارسال از طریق  selvesنشانه مورد حقیقت در ما
فرستادگان خود را نشان داد .و او به ما آزادی را انتخاب کنید مسیر ما می خواهیم داد .و که ما پیدا کردن حقیقت او به ما یک زمان
.خاص
.او به ما باید در هماهنگی با حقیقت در اعتقادات و واژه ها و اقدامات ما مورد نیاز
در حال حاضر ،در این جهان مردم حتا اعتقادات و اعمال وجود دارد .و یک روز ،ما می میرند .و در یک روز  -ما نمی دانیم که
آن زمان  ،-این جهان برای شروع جدید سقوط خواهد شد .و سپس آن را جایگزین خواهد شد .سپس همه جسمی و معنوی دوباره
شود خواهد شد .و هر کس سوابق آنچه او در معتقد بودند ،گفت :و در حال حاضر بخشی از زندگی ما بود داده می شود .و وجود
.خواهد داشت روز داوری هنگامی که خدا با عدالت کامل قضاوت خواهد کرد
سپس آن دسته از افرادی که در هماهنگی با حقیقت در اعتقادات و واژه ها و اعمال خود را خواهد شد پاداش و کارگردانی به
.جاهای مربوطه در بهشت .کسانی که با حقیقت مطابقت نمی خواهد شد مجازات و کارگردانی به جاهای مربوطه در جهنم
در این راه ،حقیقت عواقب آن تولید خواهد شد و حقیقت اجرا خواهد شد .منهای بار منفی به عالوه ،به عالوه بار عالوه می سازد
های کاذب آشکار خواهد شد .عواقب خود را اجرا خواهد شد .این  falsenessحقیقت و  truenessعالوه باعث .مثل این ،هر دو
:اتفاق خواهد افتاد در مجازات برای اعمال بد و پاداش برای اعمال خوب .و به عنوان گفت :در قرآن
.بنابراین هر کس اتم وزن خوب خواهد شد آن را ببینید کند؛ و هر کس نشانی از اتم وزن از شر آن را را ببینید
)قرآن(9-7/88 :
در نتیجه ،در تمام ابعاد و در تمام مدارک ،حقیقت آشکار برای همه و اعدام خواهد .اجازه دهید ما اینجا یادآوری است که یکی از
] .نام خدا حقیقت [53
.به عنوان حقیقت ابدی ،عواقب ناشی از مطابق یا غیر-آن در باور مطابق با برای همیشه خواهد بود
ایجاد تعادل

3.2.2.2.2.3

".اما كسانى كه كفر ورزیدند می گویند" ،ساعت نه به ما آمده است
" .بگو" :بله ،توسط پروردگار من ،آن را قطعا به شما آمده است[ .خدا است] داناى نهان
غایب از او نمی اتم وزن در آسمانها و یا در داخل زمین یا [چه] است کوچکتر از آن و یا بیشتر ،مگر این كه آن را در روشن
[.ثبت] است
.که او ممکن است پاداش به كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام دهد
.کسانی که از بخشش و ارائه نجیب داشته باشد
.اما کسانی که تالش برابر آیات [به دنبال به علت شکست برای آنها] عذابى دردناك ناپاک طبیعت
)قرآن(6-3/34 :

در زمین و برخی از شما را در رتبه باالتر از دیگران ،که او ممکن است شما در  viceroysآن كس كه شما را منصوب کرده است
چه او شما قرار داده است ،سعی مطرح شده است .همانا پروردگارت سریع در مجازات است .و بی گمان او است آمرزنده همه،
.همه دلسوز

)قرآن(656/5 :

.همه چیز را به او تعلق دارد
)قرآن(86/27 :

.و آسمان او مطرح شده و تاسیس تعادل
)قرآن(7/66 :
خدا قادر به ایجاد تعادل در این جهان است .زمانی که ما انجام آزمایش به عنوان مثال ،هر معادله فیزیکی یا شیمیایی معادله درست
.آید .و اگر آن را درست آمده ،ما می گویند که "ما" ساخته شده یک اشتباه .این به ما نشان دادن اهمیت تعادل برای خالق
بنابراین ،ما تعادل در جهان فیزیکی اعطا شده را به عنوان .این نشان می دهد ما که خدا بخواهد و قادر به ایجاد تعادل در جزئیات
است .بنابراین ،خدا که قادر است و که برای ایجاد این تعادل در جهان فیزیکی كرد ،البته قادر به ایجاد چنین تعادل در minutest
:جهان از خوب و بد است .و او به ما اطالع راسخ در ایجاد چنین تعادل [ ]54است که او به عنوان ما در آیات زیر توجه کنید
بنابراین هر کس اتم وزن خوب خواهد شد آن را نمی
.و هر کس نشانی از اتم وزن از شر آن را را ببینید
)قرآن(9-7/88 :

و خدا آسمانها و زمین در حقیقت و غیره که هر كس ممکن است إخفاء برای چه آن را به دست آورده است ایجاد شده و آنها هنوز
.ناحق بشمار می روند
)قرآن(22/46 :
ارتباطات و وعده از خدا 3.2.2.3
در واقع ،این قرآن راهنماهای به آن است که مناسب ترین
.مژده براى مؤمنان است که اعمال صالح انجام می دهد و آنها پاداش بسیار بزرگی را داشته باشد
و آن كسانى كه به آخرت ایمان
.ما براى آنان عذابى دردناك آماده اند
)قرآن(60-8/67 :
.برای کسانی که مورد اقتدار خدا اعتقاد منطقی لینک مستقیم به آخرت پیام خدا است قدرتمند و حكیمى است
:خدا داناى بهترین ،بنابراین تنها او ما کامال آخرت به عنوان زیر خط دار در زیر آیه اطالع می تواند اتفاق خواهد است
.و هیچ کدام می تواند شما را مانند که همه آگاهی اطالع رسانی
)قرآن(64/36 :

عالوه بر این ،برای هر مؤمن در حكیمى و قدرتمند خدا ،یک پیام مانند قرآن نیست ممکن است دانش چنین خدایی فرار .مانند قرآن,
در تورات و انجیل ارجاع به آخرت به عنوان خوبی وجود دارد .حكیمى و قدرتمند خدا قدرت برای جلوگیری یا پیام ها را به طور
گسترده ای پذیرفته شده مورد آخرت در نام او داده شده توسط برخی از مردم درست آن پیامها بوده است گمراه کننده است .برای
هر مؤمن در خدا که قدرتمند و داناست ،آن ممکن است که خدا نشانی گسترده گسترش باطل صحبت در نام خود را از بین خواهد
:بود؟ خدا زیر را در مورد این موضوع می گوید
"و یا انجام آنها می گویند" ،او درباره ی خدا دروغ اختراع است
.اما اگر كرد ،خدا او مهر می تواند بیش از قلب خود را
.و خدا باطل را حذف می کند و حقیقت را با کلمات خود را برقرار است
.در واقع ،او بسیار دانا که در درون سینه ها است
)قرآن(24/42 :

"و یا انجام آنها می گویند" ،او آن را اختراع کرده است؟
می گویند" ،اگر من آن را اختراع است ،شما دارای هیچ برای محافظت [از] من از خدا .او اکثر دانستن که در آن شما هستند درگیر
.است
" .او به عنوان شاهد بین من و شما کافی است ،و او بسیار آمرزنده مهربان است
)قرآن(9/45 :

او درباره ی خدا دروغ اختراع کرده و یا وجود دارد او جنون
.در عوض ،آنها كه به آخرت ایمان در مجازات خواهد شد و [در] گمراهى دور و دراز
?سپس ،آنها نگاه انجام در چه قبل از آنها است و چه چیزی پشت سر آنها از آسمان و زمین است
.اگر ما را ما زمین به آنها را فرو می تواند باعث شود یا اجازه [می تواند] بر آنها قطعاتی از آسمان قرار می گیرند
].واقع در ثبت نام است برای هر بنده عطف بازگشت [به خدا
)قرآن(8-9/34 :
]دستاوردهاي كاربردي آخرت [56

3.2.3

.و بندگان ما ابراهیم ،اسحاق و یعقوب  -کسانی که از قدرت و چشم انداز [مذهبی] به یاد داشته باشید
:در واقع ،ما آنها را انتخاب برای کیفیت منحصر به فرد
].یاد خانه [از آخرت
)قرآن(45-46/39 :
:دستاوردهاي كاربردي در آخرت باور برای افراد و جامعه به عنوان توضیح داده شده در زیر وجود دارد
دانستن پایدار زندگی وجود دارد 3.2.3.1

و او که بر این باور بودند گفت« :اى قوم من! دنبال من ،من شما را به مسیر درست هدایت؛
اى قوم من! این زندگی دنیوی تنها وسیله (به پایان) است
".اما آخرت اقامت ثبات
)قرآن(38-39 / 40 :

.بنابراین آنها به دنبال او ،به غیر از حزب مؤمنان را از طریق آنها فرض خود را تایید بود ] Iblees [66و
.و او بر آنان تسلطى نیست مگر [آن بود مقرر] که ما بر این باور است که در آخرت از آن است که در شک آشکار را ممکن است
.و پروردگار خود را بیش از همه چیز ،نگهبان است
)قرآن(26-20/34 :

.ارائه این جهان زندگی است ،اما کمی در مقایسه با آخرت
)قرآن(39/8 :

و آنها می گویند،
.حمد خدا است که از ما [همه] غم و اندوه"
.است  Appreciativeدر واقع ،ما خداوند آمرزنده و
".ساخته است  assailsکه از فضل او ما را به ساکن در اقامت آخرت جایی که احساس ماندگى نكردیم ما نه خستگی
)قرآن(36-34/36 :

.و این زندگی دنیوی اما انحراف و تفریحی نیست
.و در واقع ،خانه آخرت ،که زندگی (ابدی) است اگر فقط آنها می دانستند
)قرآن(54/28 :
از یک طرف ،در حال حاضر طول عمر است که مانند یک نقطه وقتی که در مقایسه با بازه زمانی بزرگ است ،و از سوی دیگر
.وجود دارد تالش بزرگ در درون ما برای ابدیت .اگر بپذیر نیست ,این تضاد منبع غم و اندوه و عدم با حقیقت خواهد بود
زندگی ما در این جهان بسیار کمی وقتی که در مقایسه با آنچه می تواند تصور ما است .هر شادی دنیوی ما لذت بردن از ,و هر
درد رنج می برند ما در این زندگی نماند خواهد شد .این که آیا ما در خانه های لوکس ترین زندگی می کنند ،که آیا ما اشغال پست
ها باالترین همه آنها باقی خواهد ماند .بنابراین حتی اگر ما می خواهیم را فراموش کرده ام که ما می میرند و یا حتی اگر ما یاد
داشته باشید ،ما دانش در اعماق آگاهی ما که وجود خواهد داشت پایان دادن به همه دنبال لذت پیروزی ما لذت سفر ما ،جلسات ما
...باید

از سوی دیگر ،هر آنچه که داریم ،از جمله افکار ما ،احساسات ،اندام ،هدف در ابدیت سلول .اگر آتش لمس دست ما ،به عنوان
.مثال ،ما آن را عقب ناخواه بکشید
مکانیسم های داخل خودمان ابدیت سازگار با حقیقت ،با هدف هستند و یا آنها فقط توهمات و باید به ما به پایان رسید و برای همیشه
?ناپدید می شوند
انگیزه در درون ما برای ابدیت و دانش این زندگی بیش از حد محدود است که ممکن است باعث اندوه بزرگ و درگیری .و در
واقع ،پایان دادن به نفع خدا است که ما در این جهان لذت می برند ممکن است از دست دادن بزرگ .آن دشوار است برای یک فرد
می شود در حالی که اعتقاد داشتند که همه چیز به پایان خواهد رسید با مرگ ،در حالی که اعتقاد داشتند که در یک روز او را به
.شنیدن به نفس کشیدن ،به حرکت ...قادر نخواهید بود خوشحال برای همیشه لطفا برای
بنابراین ،این شخص ممکن است سعی کنید برای لذت بردن از لذت پیروزی و زندگی این در حالی که سعی در مورد مرگ را
فراموش کرده ام .تالش برای مرگ را فراموش کرده ام برخی از مبارزه را نیاز دارد .همچنین ،یک روح است که به درک بی
نهایت با شادی محدود این زندگی فعال رضایت بخش دشوار است .بنابراین ،تالش برای راضی کردن یکی تنها به حداکثر رساندن
.لذت دنیوی اختالالت جدی ایجاد کند
بنابراین ما اغلب می بینیم نمونه هایی از افرادی که هدف در ثروت خود را دو برابر اگر چه آنها میلیاردها دالر ،در حالی که
میلیون ها نفر از مردم که آنها آنها در کمک بسیار گرسنه هستند وجود دارد .همچنین ما افراد که در تالش خود را برای افزایش
ثروت دنیوی خود را از نظر قانونی شکست و که سعی می کنید برای دریافت حقوق دیگران در راه نامشروع را ببینید .باز هم ،ما
.شنیدن از افرادی که طعم لذت تمام این زندگی ،اما مرتکب خودکشی زیرا آنها را ببینید که آنها با لذت دنیوی راضی نیستند
اما کسی که می داند که در آن او می رود به; چه کسی می داند که این زندگی یک مرحله آماده سازی برای آخرت ،که مرگ فقط
مرحله به منتقل شود آرمان خود را با زندگی ابدی در واقعیت و در فکر بپذیر می خواهد شد است .به این ترتیب ،هر آنچه که او را
برای هدف با همه ابعاد طبیعت او را تداخل خواهد کرد .و این شخص برای لذت بردن از لذت پیروزی و زندگی این در یک راه
نامتعادل سعی خواهد کرد و از لذت پیروزی و زندگی این در تعادل و صلح و شادی در حالی که دادن با تشکر از خالق بهره مند
.شوند
مسئولیت پذیری 3.2.3.2
و ما ایجاد فلس عدالت برای روز رستاخیز،
.پس هیچ كس ناحق در تمام درمان می شود
.و اگر وجود دارد [حتی] وزن دانه خردل ،ما آن را جلو آورد
.و ما را به عنوان حسابدار کافی است
)قرآن(47/26 :

او با شما است هر جا که هستید
.و خدا سیر از آنچه شما انجام است
)قرآن(04/67 :
ناشناخته و گرفتن می تواند برخی  unpunishedدر این جهان ،گاهی اوقات افرادی که مرتکب جنایت علیه دیگران نورزند .،امید
از مردم متعهد یا ادامه جنایات خود را .اما این واقعیت است که همه چیز را ضبط شده است و خواهد شد پاداش دهند مانع از
بسیاری از مردم از ارتکاب جنایات و بسیاری برای انجام اعمال خوب را تشویق می کند .و بسیاری از نمونه های واقعی در این
.رابطه وجود دارد

همچنین ناامیدی از نیست برای اعمال خوب به دیگران ،فداکاری و درد الزم را برای این اعمال خوب پاداش می شود جلوگیری از
.مردم انجام كارهاى ممکن است
بنابراین ،وضعیتی که در آن بدکاران اعمال خوب و بزهكاران عواقب اعمال خود را ببینید خواهد شد تشویق صالح برای اعمال
.از شكیبا دلسرد .به عنوان یک نتیجه باعث اعتقاد به آخرت و علت جهان خواهد بود مکان بهتری است  evildoerخوب و
شادی عدالت الهی 3.2.3.3
?مانند جنایتکاران درمان  Submittersسپس ما باید
)قرآن(36/59 :
جنایتکاران که کشتن هزاران نفر از مردم ،که سرقت میلیاردها دالر که ناراحت بسیاری از مردم وجود دارد .پایان در این جهان که
همه آنها رفتن به قبرستان مانند شایستگان است .در بسیاری از موارد ،این وضعیت است که می تواند کسی که مراقبت در مورد
.عدالت ناراحت است
.بنابراین ،روز قضاوت و زیر روش و عواقب مهم آرامبخش حقایق برای کسانی که در مورد عدالت مراقبت است
انگیزه ای برای بهبود 3.2.3.4
.هر كس مرگ طعم خواهد شد
.سپس ما به شما بازگردانده خواهد شد
)قرآن(67/28 :

.شما قطعا باید از مرحله به مرحله (در زندگى دنیا و آخرت) سفر
)قرآن(68/94 :
در این جهان ،ما مطالعه ،ما افزایش تجربه ما .با این حال ،مردم همه آگاه ،مرگ ،آنها با دانش و تجربه خود را برود .اگر چه این
.به ارث رسیده و در برخی موارد استفاده شده توسط نسل های آینده از نقطه نظر شخصی ،كوچه کور از نظر بهبود وجود دارد
.در آخرت از دیدگاه های شخصی همه پیشرفت هیچ چیز را برای فرد مربوطه نظر مرگ تبدیل شده  disbelieverبرای
اما برای مؤمن در آخرت ،مرگ است فقط در مرحله .برای او ،هر توسعه و هدف با هدف نهایی از گرفتن لذت بردن از خدا می
باشد .و این هدف نیاز به حداکثر رساندن این نسخهها کار خوب و به تبدیل شدن بهتر و بهتر .و این کار و بهبود این حتی تا زمان
.مرگ ادامه باید
و حتی پس از مرگ و در آخرت ،همانطور که ما را در آیه زیر را ببینید ،هر گونه احساس بد باقی مانده از قلب بدکاران خوب
:حذف خواهد شد و رسیدن به تصفیه نهایی با کمک خدا خواهد شد
.و ما خواهد شد حذف [در حالی که] آنها را در زیر جریان رودخانه هر چه درون سینه خود را از خشم ،است

.و آنها می گویند "به خدا ،که ما را به این; هدایت است ستایش و اگر خدا ما را هدایت بود ما هرگز هدایت شده اند خواهد بود

قطعا پیامبران خداوند ما را به حق آمده بود ".و آنها خواهد شد نام" ،این بهشت که شما ساخته شده است که به ارث می برند برای
".آنچه که شما استفاده می شود برای انجام است
)قرآن(43/7 :
.به عنوان مرگ پایان نیست بنابراین ،برای مؤمن در آخرت توسعه غیر ضروری و نه بی ثمر است
انگیزه ای برای فکر کردن و انتخاب 3.2.3.5
!اینها کسانی هستند که راهنمایی برای خطا و بخشش برای مجازات مبادله نکرده است .چگونه بیمار آنها را دنبال آتش هستند
)قرآن(676/2 :
به خصوص با وعده جهنم که محل غیر قابل تحمل و با وعده ی بهشت انسان را تصمیم نهایی یا به دنبال چه نیاز به خدا یا نه هدایت
می شود .در غیر این صورت یکی می تواند تصمیم بگیرد که او می تواند تحمل مجازات ،و آن را در ارزش فکر بسیار مورد خدا
 ungratefulnessو یا در مورد دوران پس از مرگ می شود .بنابراین او می تواند استدالل بود که او كفر نیست به دلیل خود را
بلکه به این دلیل او بیش از حد مشغول به کار در مورد مسائل مهم تر شده است .وعده مجازات غیر قابل تحمل درب به چنین نفاق
.را می بندد
بنابراین به عنوان یک نتیجه از آخرت شخصى كه موضوع دعوت خدا شده است مربوط به تصمیم گیری در هر صورت موجب
:خواهد شد ،و اگر او را رد کرد ،او در معرض خطر مانند کسانی که در آیات زیر انجام گرفته اند
و مرد با ایمان از خاندان فرعون که ایمان او گفت ،پنهان بود "شما نمی کشتن یک مرد [تنها] چون او می گوید' ،پروردگار من خدا
است' در حالی که او به ارمغان آورده است شما اثبات از جانب پروردگار توست روشن است؟
و اگر او دروغ گفتن باید ،سپس بر او [نتیجه از] او دروغ; اما اگر او باید صادق باشد ،وجود دارد شما برخی از آنچه که او به شما
".وعده اعتصاب خواهد شد
)قرآن(29/40 :

شما کسی را منع دیده اند ،است؟
?بنده گزارد
شما دیده می شود اگر او بر هدایت باشد
? righteousnessیا بدى
خدا هدایت) را رد می کند و تبدیل دور شما را دیده اند (disbeliever) (،اگر او
?او نمی داند که خدا می بیند
نه! اگر چنین نیست ،ما قطعا او را توسط پیشانی کشیدن خواهد شد،
...پیشانی دروغ ،فریفت
)قرآن(65-8/85 :
جهنم ممکن است غیر عادالنه به برخی صدا .اگر چه در این جهان آن را مانند که ممکن است در آخرت نگاه آن ،خواهد شد چون
كافران سپس همه چیز است که آنها به جای خدا با چیزی و که بود مراجعه کنید با این حال ،همه چیز از خدا می آید .و آنها را
انتخاب اگر چه آنها وضوح "خدا نشانه دیده اند" ،که آنها "ورود به جهنم کرده اند" گواهى خواهد شد .کسانی که خدا با بت ،انسان،

نیروهای طبیعی ،روابط فیزیکی ،اشیاء ،و غیره جایگزین خواهد کرد که کسانی که همه چیز هیچ قدرتی در همه حال را مشاهده
.کنید
:یک نمونه این مورد از قرآن به شرح زیر است
عیسی مسیح ،پسر مریم ،آیا شما می گویند مردم 'را به من و مادر من به "Oو [برحذر باشید روز] هنگامی که خدا می گوید،
"'?عنوان خدایان جز خدا
.او می گوید" ،واال شما هستند! برای من که من هیچ حق می گویند که نبود
.اگر من بود گفت :آن ،شما آن شناخته شده است می خواهم
.شما می دانید آنچه در درون خودم است و من نمی دانم آنچه در درون خود است
.در واقع ،که داناى نهان است شما

من به آنها گفت :به جز آنچه شما به پرستش خدا پروردگار من و پروردگار من فرمان .و تا زمانی که من در میان آنها بود من شاهد
.بیش از آنها بود .اما زمانی که پایان زندگی من (بر روی زمین) شما ناظر بر آنها بودند ،و شما هستید ،بیش از همه چیز ،شاهد

".اگر شما در واقع آنها را باید تنبیه بندگان خود باشند .اما اگر شما در واقع آنها را ببخشد شما که شکوه حکیم است

خدا می گوید "این روز زمانی که راستان از حقگویی خود را بهره مند است .برای آنها هستند باغ [در بهشت] زیر که جریان
".رودخانه ها ،جایی که آنها ،خدا با او با آنها ،و آنها خوشحال بودن جاودانه .این موفقیت بزرگ است
)قرآن(668-665/6 :
در آخرت کافران به سرزنش کسی جز خودشان قادر خواهد شد .آنها هر آرگومان در همه است که نشان می دهد که در باورهای
:خود در خدایان نادرست مناسب آنها را ندارد .این وضعیت در آیات زیر توضیح داده شده است
.و ما قطعا آنها را یک کتاب است که ما توسط دانش  -به عنوان هدایت و رحمتى براى مردم كه ایمان آورده اید  -دقیق آورده بود
آنها انتظار جز حاصل آن? روز حاصل آن می آید کسانی که آن را نخوانده بود قبل از اینکه می گویند "فرستادگان پروردگار ما
آمده بود با حقیقت ،بنابراین وجود دارد [ ،هم] هر سودى به پرستند برای ما هستند و یا می تواند ما ارسال به انجام دیگر از ما
"?مورد استفاده برای انجام
از آنها خود دست رفته خواهد شد،
.و از دست رفته از آنها آنچه آنها را به اختراع استفاده می شود
)قرآن(63-62/7 :

وای بر ما! در واقع ،ما [حال] مفسدان "Oو [تا آنجا که] نفس عذاب پروردگارت واقع لمس باید آنها را ،اگر آنها مطمئنا می گویند،
".بوده است
)قرآن(45/26 :

و در [هنگام] وعده واقعی نزدیک است .و سپس ناگهان چشم کسانی که کافر شدند [در وحشت در حالی که آنها می گویند] خیره
".وای بر ما; ما از این بازبرند شده بود؛ در عوض ،ما [حال] مفسدان شد "Oخواهد شد،
)قرآن(87/26 :
از سوی دیگر است یک مسلمان به درخواست از خدا ورودی به حفاظت از جهنم و بهشت .این در نظر گرفته است به عنوان
.خود را  servantshipوظیفه ،نماز ،نتیجه فروتنی و بخشی از خود
فرشتگان

3.3

.و هر کس که قلبش خدا فرشتگان او او کتاب پیامبران او و آخرین روز قطعا دور گمراه رفته است
)قرآن 4 :در (635

;و قطعا پیامبران (فرشته) ما به ابراهیم مژده آمده بود با
.آنها گفتند" ,:صلح" .او گفت" ،صلح" و در آوردن [آنها] گوساله بو تاخیر بود
.اما زمانی که او را دیدم دست خود را در رسیدن به نه برای آن ،او آنها را نا معتبر و از آنها احساس نگرانی
".آنها گفتند" ,:ترس نیست .ما به مردم زیادی فرستاده نشده اند
)قرآن(70-58/66 :

.هر چه در آسمانها و هر چه بر روی زمین از موجودات و فرشتگان [نیز] است و آنها متکبر  prostratesو به خدا
)قرآن(48/65 :
فرشتگان خالقیت خدا است که با قوانین فیزیکی یا بیولوژیکی ما می دانیم که تعریف نشده است .آنها جنسیتی را ندارید; آنها تکثیر،
.خوردن و نوشیدن .آنها انجام وظایف خاص داده شده توسط خدا; آنها نه به نافرمانی خدا را انتخاب کنید
فرستادگان خدا

3.4

 ،.هر یک از فرستادگان ارسال نشده بود][Oو جز که آنها غذا می خوردند و در بازارها راه می رفت ما پیش از تو،
و ما برخی از شما [مردم] به عنوان محاکمه را برای دیگران ساخته شده است،
شما باید صبر کند؟
.و تا کنون پروردگارت دیدن است
)قرآن(20/26 :
.خدا اساسا پیام خود را به انسان از طریق مردم او مرتبط است .این افراد پیامبران خدا نامیده می شوند
فرستادگان با طبیعت مانند دیگر انسان است .اما آنها در سطح باالیی از نظر برخی مدارک انسان از قبیل ارزش های اخالقی است.
:دلیل اصلی آنها دریافت پیام الهی انتخاب خدا است .اشاره به این واقعیت را در آیه زیر وجود دارد

اوست] متعال باالتر از درجه [همه] صاحب تاج و تخت؛ او قرار می دهد الهام فرمان خویش که بخواهد از بندگان خود به روز [
.جلسه هشدار می دهند
)قرآن(66/40 :
رسوالن به عنوان مدل نقش

3.4.1

تا حد زیادی نیز نقش مدل برای انسان به thankfulness ،righteousnessفرستادگان که ارزش به عنوان حقگویی ،مهربانی،
:عنوان ما می بینیم در آیات زیر هستند
شده است وجود دارد قطعا برای شما در رسول خدا الگوی عالی برای هر کسی است که امید خدا و روز بازپسین و [که] خدا اغلب
.یاد
)قرآن(33:26 :

.محمد) شما را از شخصیت اخالقی بزرگ هستند (Oو در واقع،
)قرآن(4/59 :

و ما به ابراهیم و اسحاق و یعقوب  -همه [آنها را] داد ما را هدایت .و نوح هدایت ما قبل از .و در میان فرزندان خود ،دیوید و
.سلیمان و فرصت های شغلی و جوزف و موسى و هارون .بنابراین ما بدکاران خوب را پاداش
.و زکریا و جان و عیسی مسیح و الیاس و همه از شایستگان بودند
.و در اسماعیل و الیشا و یونس و بسیاری--و همه [آنها] ما ترجیح داده بیش از جهان
.و [برخی از] میان پدران خود و فرزندان خود را و برادران خود را--و ما آنها را انتخاب و ما آنها را به راه راست هدایت
این است که هدایت خدا که او هر کس بخواهد او از بندگان خود را هدایت .اما اگر آنها در حال ارتباط دیگران با خدا ،پس هر چه
.آنها انجام می دهند برای آنها بی ارزش می شود
اینها آنهایی که به آنها کتاب مقدس و اقتدار و پیامبرىدادیم .اما اگر كافران را انکار آن ،ما در حال حاضر آن به مردم است که
.کافران جاودانه در آن باید سپرده
.کسانی هستند که خدا هدایت است ،بنابراین از هدایت خود را را به عنوان مثال
".بگو" ،من از شما برای این پیام بدون پرداخت بپرسید .قرآن] جز پندى براى جهانیان نیست
)قرآن(80-94 / 5 :
بسیار مهم است که خدا پیام های خود را از طریق فرستادگان آنها او را از میان انسان اختصاص داده شده است ارسال شده است.
 motivatesکه او انسان مانند ما انتخاب شده است و که او آنها را به عنوان نمونه برای ما نشان می دهد واقعیت مهم است که به
ما امیدواریم که که ما موفق در راه است که خدا ما نشان می دهد را می توان به ما می دهد .در غیر این صورت ،ما امیدوار مورد
.موفقیت آمیز بودن امکان ندارد
همچنین با تشکر از فرستادگان بودند که مانند ما و رویدادها به عنوان مثال ،چالش های آنها با تجربه و واکنش های خود را به
عنوان انسان ما می تواند درک چگونه ما باید به رفتار به عنوان انسان [ . ]57به همین دلیل خدا داد بسیاری از نمونه های این
انسان در قرآن و کتاب مقدس دیگر :ما در قرآن چگونه رفتار آنها را به عنوان یک دوست ،به عنوان یک رهبر به عنوان یک
عضو خانواده به عنوان یک افسر دولت به عنوان یک قاضی به عنوان یک بنده خدا ،به عنوان کسی که مرتکب اشتباه به عنوان

یک فرد است که رنج می برد می توانید ببینید ،به عنوان یک فرد جوان به عنوان یک فرد قدیمی ...سوابق تاریخی به خصوص در
مورد تاریخ و زمان آخرین پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) در جزئیات بزرگ چگونه او را به عنوان یک تاجر به عنوان یک
به عنوان یک معلم رفتار نشان می دهد ...ما نیز در آنها چگونه می شود خدا  neighbor,شوهر به عنوان موجود ،به عنوان یک
...را شکر ،نوع ،مفید ،بیمار ،فقط ،فروتن ببینید
خدا می تواند مرتبط پیام های خود از طریق فقط فرشتگان یا کتاب .اما در این مورد ،ما نمی تواند پیدا نمونه به عنوان پدران به
عنوان دوستان به عنوان رهبران به عنوان اعضای خانواده ،به عنوان بازرگانان ...که تایید شده توسط خدا .از سوی دیگر در این
مورد ما ممکن است به عنوان مثال ،می گویند "اما این فرشتگان هستند ،و ما فرشتگان ،پس چگونه ما می تواند به موفقیت
هستند?" اما به عنوان خدا است به عنوان مدل نقش افرادی از خودمان ،که شبیه به نقاط قوت و ضعف ،که را خورده اند ،ازدواج
کردم ،آیا انتخاب کسب و کار برای بخشش ،خواسته بود مشکالت سالمتی ،درگذشت ...و سپس ،ما امیدواریم که می تواند از آنجا
.که ما از طبیعت همان به عنوان فرستادگان و خدا به ما می گوید که آنها موفق شد موفق باشد
برخی از فرستادگان پیش بینی شده و تایید

3.4.2

همانطور که ما در پیش بینی مورد پیامبر اسالم را ببینید فرستادگان خاصی فرستادگان آینده پیش بینی (رضوان ّ
هللا تعالى) .برخی
] :از کسانی که پیش بینی به شرح زیر است [59
در قدیمی عهد  /تثنییه 68-69/69/ما بیانیه زیر را ببینید" :من آنها را تا پیامبر از برادران خود را مانند نزد تو ،افزایش خواهد شد
و من کلمات را در دهان خود قرار داده و او نزد همه آنها را که من باید او فرمان صحبت خواهد بود .و آن آمده باید به تصویب ،که
]هر كس نمی خواهد شد پیشنهادها نزد کلمات من که او باید در نام من صحبت می کنند ،من آن را از او خواهد شد نیاز 58[ .مورد
"
هللا تعالى) یهودی بود ،اما او از فرزندان ابراهیم پیامبر را از طریق پسر او در اسماعیل آمد (رضوان ّ
پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا
آنها) .بنابراین ،مسنجر آینده از "در میان خود برادران" ،از "فرزندان خود را" نه "خودشان" مطرح گفته است .و خواهد بود که
هللا تعالى) بود در واقع مانند موسی (رضوان ّ
هللا تعالى) .پیامبر اسالم (رضوان ّ
پیامبر "نزد مانند موسی" (رضوان ّ
هللا تعالى) از
.بسیاری جهات مانند همچنین دنیوی رهبر
نیز خدا قرار داده کلمات خود را در خود "دهان" و "او سخن قوم خود گفت" همه خدا "فرمان او" :پیامبر (رضوان ّ
هللا تعالى)
دفعات بازدید :هرگز هر چیزی ،هرگز هر چیزی در زندگی خود را به عنوان نوشت او جارى قرآن سخن خدا را پیش بینی .این
.کتاب نوشته شده بود در حافظه خود را [ ]70و آن را تنها کاتبان است که آن را پایین نوشت
دوباره حضرت محمد (رضوان ّ
هللا تعالى) بود پیروزی بر مخالفان خود را ،که همچنین به عنوان "آن آمدن به تصویب ،که هر كس
نمی خواهد شد پیشنهادها نزد کلمات من که او باید در نام من صحبت می کنند ،من آن را از او خواهد شد نیاز خواهد بود ".آنچه در
باال آیه تثنییه گفته شده است تایید
نیز در عهد جدید در انجیل یوحنا ،بخش  63-62 65عیسی مسیح آیات (رضوان ّ
هللا تعالى) می گوید که او قادر به مربوط به او
نیست مردم حقیقت خاصی به عنوان آنها قادر به تحمل آن بودند .و او می دهد خبر خوب است که رسول دیگری است که منجر به
حقیقت تمام خواهد آمد" :هنوز چیزهای زیادی برای به نزد شما ،اما شما می گویند آنها در حال حاضر تحمل نمی کنم .باوجود
هنگامی که او روح حقیقت [ ،]76آمده است ،او شما را به تمام حقیقت راهنمای :برای او باید صحبت نمی از خود را؛ اما آنچه او
" .باید بداند ،که او سخن گوید كه :و او به شما نشان دهد چیزهایی که آمده
این پیش بینی نیز شد آنچه دقیقا رخ داده با حضرت محمد (رضوان ّ
هللا تعالى) بود که بی سواد به عنوان ما به وضوح در قرآن را
:ببینید
کسانی که به دنبال مسنجر پیامبر نخوانده آنها پیدا کردن آنها در آنچه آنها را از تورات و انجیل است كه بدى بر آنها آنچه حق است
و آنها را منع می کند چه اشتباه است و می سازد چیزهای خوب قانونی برای آنها و برای آنها ممنوع شر و را تسکین می دهد آنها
که بر آنها نوشته شده .بنابراین آنها كه ایمان آورده اید ،در او ,او افتخار ،او پشتیبانی و نور که با او  shacklesرا از بار خود را و
.است که کسانی که موفق خواهد بود فرو فرستاده به دنبال
)قرآن(667/7 :

هر کتاب قبل از آن (این قرآن) دفعات بازدید :آیا نه شما نوشتن هر کتاب (وجه) با دست راست خود را .در آن صورت ،در ) (Oتو
.واقع ،پیروان باطل شک که ممکن است
)قرآن(49/28 :

محمد] و شما فراموش کرد), [O ،قرآن(  reciteما شما را
)قرآن(05/97 :
معجزه آسا است که محمد (رضوان ّ
هللا تعالى) نوشتن و نه خواندن یک کتاب به عنوان قرآن مربوط به چه کسی می دانست .افرادی
که یک کتاب یا شاید فقط متن جامع نوشته شده است ممکن است تصور کنید چگونه آن را ممکن است برای نوشتن یک کتاب بدون
اینکه قادر به نوشتن و نه به خواندن نخواهد بود .و برای نوشتن کتاب مانند قرآن حتی غیر ممکن است برای کسی که با سواد به
:عنوان ذکر شده در این چالش را در آیه زیر خواهد بود
و اگر شما در شک در مورد آنچه ما باید نازل بر بنده ما [محمد] سوره سپس تولید [ ]72مانند آن و تماس پس از شهود خود را
.غیر از خدا اگر مى گویید،
)قرآن(23/2 :
هللا تعالى) هم تایید موسى و عیسى (رضوان ّ
.ورود محمد (رضوان ّ
هللا آنها) در آن پیش بینی بیهوده نبودند
بنابراین ،در هماهنگی با پیش بینی فرستادگان قبلی ،حدود  6400سال پیش ،خدا مربوط به انسان پیام خود را صحبت برای آخرین
:بار ،از طریق مسنجر نهایی خود را به تمام بشریت نام محمد (رضوان ّ
هللا تعالى) .در آیه زیر اشاره به این واقعیت وجود دارد
.محمد پدر [هر] یکی از مردان شما نمی باشد ،اما [او] پیامبر خدا و آخرین پیامبران .و خدا آگاهی کامل از همه چیز
)قرآن(40/33 :
به عنوان پیامبر (رضوان ّ
هللا تعالى) با موفقیت تحویل پیام نهایی و کامل خدا به انسان بدون هر گونه ابهامات و به عنوان این پیام از
لحاظ تاریخی است محافظت می شود ،هیچ نیازی نیست برای بیشتر فرستادگان وجود دارد .و در واقع بعد از او وجود نیامده است
.هر رسول مانند او و یا موسی یا عیسی (رضوان ّ
هللا آنها) روشن با معجزات و نشانه
فرستادگان آمد با معجزات است که نشان می دهد که آنها و پیام های آنها آورده شده تایید توسط خدا که مطلق است و قدرت است که
بیش از همه چیز .معجزات پیامبران نوح ابراهیم ،موسی ،عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا آنها) به طور گسترده ای شناخته شده است.
.فرستادگان قدرت به تولید این معجزه را ندارند ،اما خدا
پیامبر (رضوان ّ
هللا تعالى) نیز موضوع را به بسیاری از معجزات با قدرت خدا بود :در میان صدها نفر از لحاظ تاریخی ثبت شده
معجزات مهم ترین قرآن که کتاب پر از حکمت است .قرآن همچنین بسیاری از حقایق علمی که نه توسط انسان در سن آن نشان داد
شناخته شده بودند شامل [ .]73اطالعات در قرآن مورد حوادث که اتفاق افتاده است قرنها قبل از زمان پیامبر وجود دارد (رضوان
ّ
هللا تعالى) ،مورد وقایع مخفی و خصوصی در زمان خود ،در مورد آینده گروه دیگری از معجزات بودند .به عبارت پیامبر
(.رضوان ّ
هللا تعالى) نیز می بینیم مشابه اطالعات فوق العاده
مربوط به حوادث مافوق طبیعی مانند ماه ،مربوط به شفا موارد به طور معمول غیر ممکن است به معجزات مربوط به افزایش
مواد غذایی و آب درمان معجزه تقسیم معجزه ،معجزات مربوط به حفاظت از پیامبر برخی از انواع دیگر از معجزه ای است که از
.لحاظ تاریخی ثبت شده و شاهد توسط صدها نفر از مردم هستند .برخی از کسانی که در قرآن ذکر شده است
برخی از ویژگی های دیگر از فرستادگان

3.4.3

فرستادگان آمد به انسان و آنها نه بر اساس مسیحیت یا یهودیت یا هر قومیت ویژه شناسایی می شوند .توضیحات در مورد این در
:آیات زیر وجود دارد
یا شما می گویند که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان یهودیان یا مسیحیان بودند می گویند" ،آیا دانستن بیشتر و یا
.خدا است?" و چه کسی از یکی که پنهان شهادت او از خدا? و خدا آنچه انجام مى دهید غافل نیست
)قرآن(640/2 :

ابراهیم یهودی و نه مسیحی بود ،اما او بود به حال یک نسبت به حقیقت مسلمان (ارسال به خدا) .و او از مشرکان را بسی ناخوش
.نیست
)قرآن(57/3 :
شغلی بسیار  messengershipهمه کسانی که در قرآن ذکر شده به عنوان فرستادگان مردان است .این طبیعی است به عنوان
خطرناک است .تقریبا در همه موارد برخی از کافران تالش برای تست خدا یا سعی در ارتقاء پیام خود را متوقف کردن توسط
آسیب رساندن به پیامبران او ،توسط توهین ،تهدید ،مجروح شدن ،تحریم ،کشتن آنها ،دوستان خود ،بستگان خود را ...دعوت به خدا
مستمر با این نسخهها کار سخت به روز و شب مورد نیاز .همه این ممکن است باعث شود مسنجر زن تحت مشکالت اضافی غیر
قابل تحمل درد و ارتباطات کافی از پیام .با توجه به ویژگی های ویژه و موقعیت خود را ،ما به عنوان مثال را که زنان بیشتر نه به
کار در بسیاری از بخش های دشوار مانند ساخت و ساز ،ترجیح مشاهده معدن ...سازمان جهانی کار تنظیم مقررات محدودیت ها و
 messengershipتوصیه هایی برای زنان مورد شب کار کار خطرناک بارداری برگ و حفظ حریم خصوصی مورد نیاز ...خدا
.زنان محدود ،بنابراین عاقالنه است
با این حال ،خدا در قرآن که او تصمیم گرفت و مجموعه ای به عنوان مثال اشاره خاص زنان .مری و همسر فرعون (رضوان ّ
هللا
.آنها) در قرآن ذکر شده نمونه هایی در این راستا است
کتاب خدا

3.5

کتاب مقدس به طور کلی

3.5.1

 ،.کتاب در حقیقت ،چه قبل از آن بود تایید نازل كرده است .و او نشان داد و تورات و انجیل][Oاو بر تو،
)قرآن(3/3 :

 ،.بهترین داستان در آنچه که ما به شما از این قرآن نشان داد اگر چه شما ،قبل از آن ،در میان غافل بودند][Oما مربوط به تو،
)قرآن(3/62 :

می گویند" ،آیا شما در نظر گرفته :اگر این (قرآن) از خدا است و شما را در آن است که این امر می تواند گمراه تر از کسی که در
"?علّت اختالف افراطی است كافر
)قرآن(62/46 :

?و قطعا ما قرآن آسان به درک ساخته شده ،اما وجود دارد به هر کسی که ذهن خواهد شد
)قرآن(67/64 :

همانطور که ما را ببینید در آیات باال اسالم اعتقاد به کتاب مقدس خدا نیاز دارد .در قرآن و کتاب مقدس مربوط از طریق محمد
هللا آنها) توسط نام; ذکر شده اما ما می دانیم که از طریق احادیث پیامبر (رضوان ّ
عیسى موسی و دیوید (رضوان ّ
هللا تعالى) که
.وجود داشته اند بسیاری از دیگر رسوالن .آنها همچنین پیام خدا مربوط
کتاب خدا خود را پیام های مربوط به انسان از طریق فرستادگان خود را به منظور ارائه دانش اساسی انسان ،به طوری که آنها
پیروی نمی کور مذاهب طوری که آنها ممکن است پس از آن ,منعکس کننده که آنها ،هدایت می شوند و به طوری که آنها ممکن
:است موفق هستند .آیه زیر اشاره به این باعث می شود
 ،که آنها ممکن است بر] آیات آن منعکس کننده و کسانی که از درک یادآوری ][Oاین [قرآن] كتابى مبارك است که ما را به تو،
.می باشد
)قرآن(28/39 :
این دانش مربوط به خدا ،انسان ،جهان ،حقیقت ،زندگی ،آخرت ،اهداف ،راه ،موفقیت ،جایی که ما از آمدن ،که در آن ما به آنچه ما
باید انجام دهید ،چگونه ما باید ،نمونه های مرتبط ،و بسیاری از مسائل دیگر بحرانی که بعضی از آنها شما را در این کتاب است
که شما خواندن را ببینید .کالم خدا با سبک خود و یا محتوای آن به ما را هدف و مستقیم اطالعات مربوط به خود را به عنوان
.نشانی از یک شی یک موجود زنده و رویداد مثبت یا منفی .این دانش مفید برای موفقیت در این جهان و در نزد خدا است
:در آیه مقدماتی خدا قرآن می گوید
.این کتاب که بدون شک هدایت براى نیكان وجود دارد است
(Quran:2 / 2).
:برخی از جنبه های این دانش توسط انسان ناشناخته بودند .در زیر اشاره به این وجود دارد
 Generousخواندن و پروردگار است ترین
.که با قلم آموزش داد
.انسان آموخت آنچه او نمی دانست
)قرآن(6-3/85 :
:کتاب مقدس قبل از قرآن موضوع دخالت انسان بوده است .در آیات زیر ارجاع به این وجود دارد
".و ارزیابی وقتی که آنها گفت :آنها هنوز خدا با ارزیابی درست کردن بود" ،خدا به انسان هر چیزی آشکار نیست بود
?می گویند" ،که نشان داد کتاب مقدس که موسی به عنوان نور و هدایت به مردم
.شما [یهودیان] آن صفحات ،افشای [از] را به آن و دام بسیار
".و شما که شما هنوز  -می دانستم که نه شما و نه پدران خود را آموزش داده شد
.می گویند" ،خدا [نازل شده] ".سپس آنها را ترک در گفتمان [خالی] خود را ،خود را سرگرم کننده است
)قرآن(86/5 :

مؤمنان] ،که آنها را برای شما در حالی که حزب از آنها استفاده می شود برای شنیدن کالم خدا اعتقاد دارند Oشما آیا طمع [امید،
?[ ]74و سپس آن را تحریف پس از آنها تا به حال آن را درک در حالی که آنها بودند دانستن

)قرآن(76/2 :

در میان آنها برخی از بزرگساالن بی سواد که کتاب مقدس خود را نمی دانند وجود دارد; آنها خود خواسته ها را دنبال کنید و انجام
 conjecture.چیزی جز
پس واى بر كسانى كه به نوشتن کتاب مقدس با دست خود را سپس گفت" ،این است از خدا" به منظور تبادل آن را برای قیمت
.کوچک .وای بر آنها را برای چه نوشته شده است دست خود را و وای بر آنها را برای چه آنها درآمد
)قرآن(78-79/2 :
با این حال ،به عنوان پیامبر (رضوان ّ
هللا تعالى) آخرین فرستادگان در زیر آیه هللا گارانتی برای محافظت از کتاب آورده شده توسط
:او را می دهد
.در واقع ،ما که پایین قرآن و در واقع ،ما خواهد شد آن نگهبان فرستاده است
)قرآن(8/66 :
.و تاریخا قرآن محافظت شده
قرآن

3.5.2

.این کتاب که بدون شک هدایت براى نیكان وجود دارد است
(Quran:2 / 2).
.یک مسلمان به این باور در قرآن است; و او به این باور که در اشکال اصلی تورات ،انجیل ،و مزامیر همچنین کالم خدا
قرآن راهنمایی کامل است 3.5.2.1
یکی از ویژگی های قرآن است توضیح می دهد که آن واضح است که همه چیز را در جنبه های اساسی خاصی که .این است در
:آیات زیر اشاره کرد
.قرآن نقل اختراع ،اما تایید چه قبل از آن و مختصری از همه چیز و رهنمود و رحمتى براى مردمى كه ایمان آورده بود هرگز
)قرآن(666/62 :

.و ما به شما کتاب به عنوان روشن برای همه چیز و رهنمود و رحمتى و مژده برای مسلمانان فرو فرستاده ایم
)قرآن(98/65 :
این سطح از جزئیات لغو می کند نیاز به واسطه بین خدا و فردی که تفسیر بنیادین [ . ]76عمل پیامبر (رضوان ّ
هللا تعالى) به که
.خدا مراجع هستند نیز مفید از نظر کامل پیام نهایی آشکار می کند .این کامل نیز نیاز به بیشتر فرستادگان را حذف می کند
به عنوان منابع واقعی قرآن و متون اصلي انجیل و تورات هستند ،بسیاری از شباهت بین محتویات قرآن و کتاب مقدس امروز
وجود دارد .همه آنها را به خدا و اعمال خوب دعوت کنند .با این حال ،به عنوان کتاب مقدس قبلی موضوع تغییرات شده است ،هم
وجود دارد تفاوت اساسی بین محتویات جدید و قدیمی تاییدی و تفسیر خود را با پیروان خود را و قرآن .در حالی که برای اکثر
مسیحیان با توجه به انجیل فعلی ترینیتی وجود دارد به عنوان مثال ،در قرآن ترینیتی وضوح ،رد می شود .عیسی مسیح (رضوان
ّ :
هللا تعالى) است نه خدا و پسر خدا با توجه به برخی از آیات قرآن مربوط به این موضوع نه عبارتند از

:و [برحذر باشید روز] هنگامی که خدا می گوید
" "عیسی مسیح ،پسر مریم ،شما می گویند به مردم ' ،من و مادر من به عنوان خدایان جز خدا کشد؟ "O
:می گوید )He(, Jesus Christ
شما واالى هستند! برای من که من هیچ حق می گویند که نبود .اگر من بود گفت :آن ،شما آن شناخته شده است می خواهم .شما می "
.دانید آنچه در درون خودم است و من نمی دانم آنچه در درون خود است .در واقع ،که داناى نهان است شما
من به آنها گفت :به جز آنچه شما من (گفت ):فرمان" :پرستش خدا پروردگار من و پروردگار خود را .و تا زمانی که من در میان
".آنها بود من شاهد بیش از آنها بود .اما وقتی شما من شما ناظر بر آنها بودند ،و شما هستید ،بیش از همه چیز ،شاهد
)قرآن(667-665/6 :
.شما می توانید برخی از تفاوت بین محتویات قرآن و کتاب مقدس در بخش پرسش و پاسخ
قرآن محافظت شده است 3.5.2.2
اطالع در قرآن ,خدا ما که او آن را فرود و او می دهد تضمین که او آن را محافظت می کند .قرآن در مرحله اول به حافظه پیامبر
:نوشته شده بود (رضوان ّ
هللا تعالى) بطور دائم به عنوان ما در آیات زیر را ببینید
محمد] جز آنچه خدا خواهد شد باید .در واقع ،او می داند چه اعالم شده است  [Oشما را فراموش نکنید ،و ما خواهد شد را شما آیات
.و آنچه را پنهان است
)قرآن(7-5/97 :

.محمد] برای تسریع با قرائت قرآن حرکت می کند  [Oنه زبان خود را با آن
.در واقع ،بر ما است مجموعه خود را (در قلب شما) و (ممکن است) آن
)قرآن(67-65/76 :
پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) قرآن را داده بود و کاتبان نوشتن آن بود و بسیاری از دوستان او آن را حفظ شد .در ماه رمضان
ّ
فرشته گابریل و پیامبر اسالم (رضوان هللا آنها) متقابال داده و گوش دادن به قطعات قرآن نشان داد تا که ماه رمضان .در آخرین ماه
رمضان قبل از پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) فوت کرد ،این اتفاق افتاده دو برابر است .حدود ده نفر که در حال حاضر به حال
ّ
حفظ قرآن کل وجود دارد هنگامی که پیامبر اسالم (رضوان هللا تعالى) درگذشت .نیز وجود دارد بسیاری از مردم دیگر که بسیاری
.از فصل حفظ بود
مدت کوتاهی پس از پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) جمع آوری فوت کرد ،یک نسخه نوشته شده از قرآن کریم به حجم محدود تنها
با تایید شاهدان واجد شرایط شده بود .و از آن دیسک چند جلد دیگر رونوشت شدند .و قرآن در شکل اولیه خود محافظت شده و این
یک واقعیت تاریخی است .فقط یک نسخه از قرآن در همه جا در جهان وجود دارد .اصلی و امروز نیز در دسترس متن قرآن است
زبان عربی که زبان زندگی امروز است .همه کلمات و جمالت و فصل موجود در شکل اصلی به عنوان اگر آنها نشان داد شده
.است امروز هستند
سبک قرآن 3.5.2.3
در سبک قرآن بلندگو به عنوان شخص اول است خدا [ . ]75بنابراین این سبک نشده است که به درک و یا تفسیر هر انسان.
حضرت رسول ص (رضوان ّ
هللا تعالى) گفت :دقیقا آنچه از او دریافت بدون اضافه کردن یا کاهش هر چیزی .به عنوان "می گویند
من فقط یک انسان مانند شما هستم" به عنوان مثال ،آیه شروع می شود [ ...]77بنابراین پیامبر مربوط به این و نویسندگان را به
نوشتن .حضرت رسول ص (رضوان ّ
هللا تعالى) گفتن "من تنها یک انسان مثل شما" ،او می گوید دقیقا چه بود او نشان داد.

بطوریکه بدون دخالت انسان در آن و نه حتی هر گونه مداخله رسول وجود دارد بنابراین سبک قرآن است .و همه قرآن آمد تنها از
.طریق دهان پیامبر (رضوان ّ
هللا تعالى) به عنوان یک انسان
این روند را دقیقا به عنوان عیسی مسیح بود (رضوان ّ
هللا تعالى) نگاری در انجیل یوحنا " :63/65باوجود هنگامی که او روح
حقیقت [ ، ]79آمده است ،او شما را به تمام حقیقت راهنمای :برای او از خودش؛ آن سخن مي اما آنچه او باید بداند ،که او سخن
گوید كه :و او به شما نشان دهد چیزهایی که آمده است " .پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) ،راهنماهای با قرآن ,با روح حقیقت
است که در قلب او و در حافظه خود را به حقیقت "همه" .و او نمی "از خود صحبت می کنند" ،اما او صحبت می کند آنچه او
":می" .او دریافت وحی از خدا همان منبع به عنوان منبع عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا تعالى) به عنوان اظهار داشت در آیه زیر
.و بنابراین ما به شما روح فرمان ما آشکار است
شما نمی دانم چه کتاب است و یا [چه] ایمان ،اما ما ساخته اند نور که توسط ما راهنمای آنها ما را از بندگان ما خواهد شد .و در
.محمد] به راه راست هدایت راهنمای شما  [Oحقیقت
)قرآن(62/42 :
قرآن است بی نظیر است 3.5.2.4
همانطور که ما در آیات زیر را ببینید ،خدا دعوت کسانی که در شک در مورد قرآن به نوشتن کتاب به عنوان قوی به عنوان قرآن
:و به اثبات آن را با شاهدان کافی
و اگر شما را در شک در مورد آنچه بر ما بنده [محمد] فرو فرستاده ایم ،سپس فصل تولید مانند آن و اگر مى گویید ،پس از شهود
.خود را غیر از خدا را تماس بگیرید
)قرآن(23/2 :

و یا انجام آنها می گویند" ،او آن اختراع" می گویند" ،سپس ده فصل ها آن را دوست دارم که اختراع کرده و پس از تماس به
".ارمغان بیاورد [برای کمک] هر کس شما می توانید عالوه بر خدا اگر مى گویید،
و اگر آنها هنوز به شما پاسخ می دانم قرآن با دانش خدا نازل شده بود و هیچ رژیم وجود دارد به جز او .سپس ،شما [] مسلمانان
.نخواهد بود
)قرآن(64-63/66 :
.در گذشته شده اند وجود دارد برخی از تالش برای تولید فصل مانند فصل قرآن ,اما آنها انجام نشد
باید پاسخ سوال زیر پیشنهاد کتاب دیگر از قرآن که ارزش به اعتقاد دارند و به . Disbelieverدعوت یکی دیگر در آیه زیر است
:دنبال بیشتر خواهد بود
?در چه پیام بعد از این آنها خواهد شد و سپس بر این باورند
)قرآن(696/7 :
در قرآن بسیاری از حقایق علمی است که شناخته شده وجود دارد و یا بودند که علیه باورهای علمی تا همین اواخر .اما قرن بعد آن
که آنچه گفته شد در قرآن درست بود کشف شده است .یک مقدار زیادی از نمونه های این گونه به راحتی با جستجو کلمات کلیدی به
.عنوان "معجزه در قرآن" در اینترنت پیدا می تواند
:و در زیر فقط چند نمونه از حقایق وجود داشت که در قرآن [ ]78برای قرن ها ،اما که علمی فقط به تازگی کشف شده است
:گسترش جهان

.است ] expanderو آسمان ما را با قدرت ساخته شده ،و در واقع ،ما [خود
)قرآن(47/66 :
:بیگ بنگ
کسانی که نه در نظر گرفته که آسمانها و زمین شد نهاد پیوست ،و ما آنها را از هم جدا و ساخته شده از آب هر چیز زندگی در?
سپس ایمان نمى شود؟
)قرآن(30/26 :
:موانع بین دریاهای
او منتشر شد دریاهای دو جلسه [کنار]؛
.بین آنها یک مانع است  transgressesتا] نه از آنها[
?بنابراین شما که از نفع پروردگارت انکار
] .از هر دوی آنها ظهور مروارید و مرجان [90
)(55/19-22
.اینها تنها تعداد کمی از نمونه های است که ما نشان می دهد که کسی که فرستاده قرآن آگاهی کامل است
سرنوشت

3.6

.و فرمان خدا سرنوشت همیشه است ]96[ .مقرر
)قرآن(39/33 :

او به چه کسی تعلق دارد فرمانروایى آسمانها و زمین و که یک پسر را گرفته است و یک شریک در دومینیون داشته است و هر
.چیزی که ایجاد کرده و آن را با تعیین [دقیق] تعیین
)قرآن(2/26 :

و نه غایب است از جانب پروردگار توست هر [بخش] اتم وزن درون زمین و یا در داخل بهشت یا ثبت نام کنید [هر] کوچکتر از
.که یا بیشتر اما که آن را در روشن است
)قرآن(56/60 :

آنها می گویند "اگر هر چیزی ما می تواند در ماده انجام داده بود ،برخی از ما نمی حق در اینجا کشته شده اند ".گفت" :حتی اگر
".شما تا به حال شده داخل خانه های خود را ،کسانی که به کشته شدن به تخت مرگ خود را بیرون آمده اید که مقرر
)قرآن(664/3 :

".می گویند" ،هرگز ما جز آنچه خدا برای ما مقرر است زده شود خواهد شد
)قرآن(66/8 :
شرح

3.6.1

سرنوشت توسط خدا ساخته شده است و آن را یک رکورد جامع و روشن از ایجاد و رویدادهای ایجاد شده توسط خدا .سرنوشت
.بسیاری از جنبه های مختلف است
در یکی از راه های آن ثبت نام که شامل نیز هر دو دنیوی و مذهبی علت و اثر روابط و تعاریف است .تعاریف فیزیکی ,زیستی از
اشیاء ،قوانین فیزیکی و روابط مربوط و یا روابط بین بد عمل و مجازات مربوطه را ممکن است به عنوان نمونه در این رابطه
:اشاره کرد .این تا حدی در آیات زیر توضیح داده شده است
تسبیح نام پروردگارت باال ترین
.همان كه آفرید و هماهنگى بخشید
].و چه کسی تعیین و هدایت [سپس
)قرآن(3-6/97 :

?موسی Oفرعون] گفت :بنابراین است که پروردگار شما دو[ ،
.او گفت :پروردگار ما است که همه چیز طبیعت آن داد و سپس آن را هدایت
)قرآن(60-48/20 :

.و مردم او را که درباره ی خدا بدون دانش ستیز و هر شیطان سرکش به شرح زیر است
برای او آن نوشته شده است که همانا هر کس او را طول می کشد برای دوست او همانا او گمراه خواهد شد و او را به عذاب شعله
.راهنمایی خواهد کرد
)قرآن(4-3/22 :
:همانطور که درک از آیات زیر ،با توجه به اعمال خدا سرنوشت مانند یک طرح است
.و برای هر کشور یک اصطالح [مشخص شده] است
.بنابراین هنگامی که زمان خود می آیند ،آنها هنوز پشت یک ساعت باقی می ماند ،و نه آنها خواهد شد [آن] جلوتر بودن
)قرآن(34/7 :

بنابراین او [ ]92استناد پروردگار خود را
".در واقع ،من هستم غلبه بر ،بنابراین کمک کند"
سپس ما باز دروازه آسمان [ ]93همراه با بارش باران ریختن پایین،

و ناشی از زمین به پشت سر چشمه
.است  predestinedو آبهای مالقات برای یک ماده در حال حاضر
)قرآن(62-60/64 :

.خدا نوشته شده است :و من خواهد شد قطعا غلبه ،من و من فرستادگان
)قرآن(26/69 :
:عالوه بر این سرنوشت ویژگی بودجه برای توزیع منابع به عنوان در آیه زیر ذکر شده است
.و هیچ موجودی بر روی زمین وجود دارد اما تامین این است که بر خدا ،و او می داند آن محل مسکونی و محل ذخیره سازی
.همه در روشن [ثبت] است
)قرآن(5/66 :
از سوی دیگر سرنوشت است مانند یک رکورد تاریخی [ ]94از دیدگاه خدا می داند و شاهدان آینده بدون هیچ گونه محدودیت
زمان .اگر چه ما آزاد خواهد شد تا حد معینی ،بنابراین همه چیز را تا کنون توسط خدا شناخته شده است .در آیات زیر اشاره به
:دانش چنین خدا وجود دارد
.هیچ كس می داند چه باید آن را فردا کسب و هیچ كس در زمین چه مرگ باید می داند .همانا خدا است دانستن همه ،همه آگاهی
)قرآن(34/36 :

.او می داند چه قبل از آنها است و چه بعد از آنها ،و آنها هنوز چیزی از دانش خود را به جز آنچه بخواهد در بر گرفتن
)قرآن 2 :و (266

.قطعا خدا تا کنون ،بیش از همه چیز ،شاهد است
)قرآن(33/4 :

.خدا شامل همه چیز
)قرآن(625/4 :

.به خدا فرمان تعلق دارد قبل و بعد از
)قرآن(4/30 :
همچنین سرنوشت اموال خدا قدامی و خلفی مجوز برای هر وصیتنامه و اعمال از مخلوقات خود را است .هیچ چیز اتفاق می افتد
:بر خالف او عنوان در آیه زیر دیده می شود خواهد شد می توانید

.و برای روح به این باور مگر با اجازه خدا نیست
)قرآن(600/60 :
عواقب ناشی از سرنوشت انسان

3.6.2

در هر عمل خدا که همه از جمله آینده حتی اگر هیچ طرح ثبت شده وجود دارد که وجود دارد تمام جنبه های مثبت طرح کامل در
هر صورت ،فرض می کنیم می داند .بنابراین ما می توانیم انتظار همه چیز او می کند به سازگار و متعادل کننده به عنوان چیزی
کامال برنامه ریزی شده .خدا سرنوشت به منظور ایجاد و یا حفظ هر چیزی را نیاز ندارد .با این حال ،از یک دیدگاه انسان
:پیامدهای خاصی به عنوان ذکر شده در آیات زیر است
هیچ فاجعه اعتصاب بر زمین و یا در میان خودتان قبل از ما آن را در حال مگر این كه آن را در ثبت نام است .در واقع ،برای خدا
.آسان است
.بیش از آنچه او شما قرار داده است ] exultکه ناامیدی شما نیست بیش از آنچه شما بازداشته است و نه [در غرور
.و متظاهر دوست  self-deludedو خدا همه
)قرآن(23-22/67 :
:ثبت نام این اعتراضات ،برای ما کرده است
 ،ما همچنین می توانید برنامه ای را ،و ما می تواند به تعیین اهداف .با  well-determinedمطابق سرنوشت ،که ما در چارچوب
تشکر از این ما قادر به فکر می کنم و اراده خود ما است .در غیر این صورت ،هر گونه تداوم است که ما نیاز به فکر می کنم و به
.لینک رویداد () برای رویداد (ب) و یا معنی به اهداف داریم می تواند
نیز بدون چنین چارچوب ما بسیار ناامن احساس می خواهم .به عنوان مثال ،ما زندگی می کنند در این سیاره است که با سرعت
هزار کیلومتر در ساعت حرکت می کند .وجود دارد میلیونها نفر از متغیرهای بسیاری از انحراف که اگر کمی می شود ما را به
بالفاصله ناپدید می شوند .بنابراین که ما احساس قوی از امنیت و با این حال ،همه چیز را تحت کنترل است .ما انتظار داریم تا زنده
ساعت بعد روز بعد ،سال آینده ،و ما می توانیم را برنامه ،ما می توانیم را انتخاب .از سوی دیگر ،حتی اگر برخی حوادث []96
رخ می دهد ،ما می دانیم که آنها بخشی از طرح خدا یکی است که حکیم است; که آنها نمی تصادفی است که آنها در حال حاضر
.حداقل توسط قدرتمند و حكیمى; شناخته شده هستند و که آنها در خدمت اهداف خاص باالتر
از سوی دیگر ،با تشکر از سرنوشت ،ما بنابراین ما نا امید کننده است همه چیز را تحت کنترل یک خدا ما مورد عالقه شما می
دانیم که .و با تشکر از این ما می دانیم که چیزی است که ما هنوز ممکن است رفتن به یکی دیگر از بندگان خود .ما می تواند همه
.چیز را به رجیستری و رجیستری به ساز خود را ،و این ساز به خودمان مربوط
.ما یک سوال در مورد سرنوشت و اراده آزاد و مسئولیت و پاداش و مجازات در بخش  9.3در نظر بگیرند
اهداف داده شده توسط اسالم به انسان

4

.بر زمین یا فساد تمایل اختصاص دهید  exaltednessکه در خانه از آخرت ما را به کسانی که
.و (بهترین) نتیجه متعلق به صالح
)قرآن(93/29 :
اسالم مذهب نتیجه بر اساس است .سراسر قرآن بسیاری از منابع به نتایج وجود دارد ،خدا دعوت ما را به تمرکز بر نتایج؛ و او ما
:را نسبت به توسط موقت در آیه زیر فریب خوردگی هشدار داد
.مثال بهشت که وعده داده صالح اند شده شده ,است که در زیر آن جریان رودخانه ها .میوه آن پایدار است ،و آن سایه

.است که نتیجه صالح ،و در نتیجه از كافران آتش
)قرآن(36/63 :
بر پایه دین اسالم ،است اساسی ترین انتخاب است انسان را به اسالم را انتخاب کنید یا نه .سپس بالفاصله سوال بزرگ ناشی
میشود :چه می کند اسالم را یک انسان است؟ یا به عبارت دیگر ،چرا اسالم انتخاب یکی باید هدف از اسالم با توجه به یک انسان
است؟
بنابراین ،در این بخش ما اهداف اصلی و مزایای که اسالم به انسان را مشخص می کند .همچنین ما جزئیات بیشتر در مورد
.بزرگترین موفقیت در زندگی ما با توجه به اسالم را بدهد
ایجاد نشده است ،و به طوری که او می رسد اهداف خاص آفریده شده است .این پیام مهم خدا به ما که ما به  uselesslyانسان
:وضوح را ببینید در آیه زیر است
ایجاد و که به ما شما بازگردانده می کنید؟  uselesslyسپس شما فکر می کنم که ما شما را
)قرآن(666/23 :
:در آیه زیر در می بینیم اهداف و عناصر اصلی و ضروری بزرگترین موفقیت
:خدا می گویند
.این روز زمانی که راستان از حقگویی خود را بهره مند است
برای آنها باغ [در بهشت] هستند که از زیر،
جایی که آنها جاودانه،
.خدا با او با آنها ،و آنها خوشحال می شود
.که موفقیت بزرگ است
)قرآن(668/6 :
این اهداف برای دریافت لذت بردن از خدا است .می شود راضی و خوشحال با نفع او وعده داده شده و آماده برای او بندگان صالح
.به بهشت; و باید در هماهنگی با حقیقت
برای دریافت لذت بردن از خدا

4.1

هدف نهایی زندگی مسلمان لذت بردن از خدا است .اگر به دست آورد ،این هدف به اهداف زیر نیز عملکرد :به او به بهشت را
.وارد کنید و برای رسیدن به رضایت کامل در دنیا و آخرت خوشحال
راه برای لذت بردن از خدا

4.1.1

:و راه است که منجر به این هدف عمده عبارتند از Sub-goals
انطباق با ارزش الهی 4.1.1.1
خدا مقادیر معینی است .او را دوست دارد مقادیر معینی .بنابراین کسی که دوست دارد خدا و می خواهد به عشق خود را فراخوانی،
.همچنین به حمل آن ارزشها و خود را در هماهنگی با آنها را بهبود است
:در آیات زیر ما از حرف خودش دیدن برخی از مدارک تحصیلی او را دوست دارد
.خدا را دوست دارد بدکاران خوب

)قرآن(686/2 :

.همانا خدا کسانی که بسیار (برای او) به نوبه خود دوست دارد و او را دوست دارد کسانی که خود را پاک
)قرآن(222/2 :

.خدا را دوست دارد صالح
)قرآن(75/3 :

] .خدا را دوست دارد بیمار [95
)قرآن(645/3 :

.همانا خدا را دوست دارد كسانى كه [او] اعتماد
)قرآن(668/3 :

.در واقع ،خدا را دوست دارد کسانی که ان عمل می کنند
)قرآن(42/6 :
هم وجود دارد شرایط که خدا را دوست ندارد ،بنابراین ما باید به خالص شدن از شر چنین شرایط و یا آنها را کنترل .در آیات زیر
:ما دیدن برخی از مدارک خدا را دوست ندارد
.همانا خدا را دوست دارد نه متجاوزان
)قرآن(680/2 :

.در واقع ،خدا هر کس کارانه و ناسپاس خواهد بود دوست ندارد
)قرآن(39/22 :

.را دوست ندارد  corruptersخدا
)قرآن(77/29 :

.در واقع ،او را متکبر دوست ندارد

)قرآن(23/65 :

.خدا كسانى را دوست ندارد
)قرآن(67/3 :
جزئیات مورد دیگر ارزش الهی است که خدا را دوست دارد و در مورد شرایط است که او را دوست ندارد می توانید از قرآن در
.یاد گرفتیم
بنابراین ،در مرحله اول و به طور کلی انسان از جمله غیر مسلمانان مجبور به مراقبت در مورد ارزش الهی جهانی که خدا را
دوست دارد و به صرف تالش برای بهبود خود را در مورد آنها به طوری که آنها ممکن است نامزد برای هدایت می توسط خدا.
فاسقى ،غیر عادالنه ،متکبر شخص هدایت خداست كه حق است ،و خدا پذیرفته شده است .بنابراین به منظور موفق باشد و به
:منظور مؤمن واقعی یکی باید چنین شرایط منفی را غلبه بر .آیات زیر برخی از نمونه های در این زمینه عبارتند از
.خدا پرداز بسی ستمگران هدایت نمی کند
)قرآن(269/2 :

.من دور از آیات مرا به کسانی که بر زمین بدون حق متکبر تبدیل خواهد شد
)قرآن(645/7 :

.و دروغگو است هدایت نمی کند  transgressorدر واقع ،خدا کسی
)قرآن(29/40 :
کسانی که مدارک منفی همچنین فرم بزرگ موانع روانی است که جلوگیری از باور به قدرتمند ،خدا حكیمى .به عنوان مثال ،کسی
است که به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه معتقد است که او را مهم ترین و بزرگترین تصور به عنوان یک فرد یا به عنوان یک
شهروند یک کشور خاص ،و یا به عنوان عضوی از یک کشور خاص ،یا به عنوان یک انسان .چنین كسى داشته باشند یک مشکل
روانی در باور به خدا است که بیشتر از خودش داناست .متاسفانه ،سیستم های آموزش و پرورش در حال حاضر سبک زندگی
مشابه توسط انسان  mindsetمتکبر ترویج .همچنین بسیاری از ادیان  mindsetبازی ها و سایر عناصر محیط زیست بیشتر چنین
...یا اساسنامه و خدایان ساخته شده توسط انسان و یا فیزیکی قوانین توسط انسان کشف ترویج deifying
اقدامات هدف برای دریافت لذت بردن از خدا تلقی می شود 4.1.1.2
او سخن صعود،
.و كه آن را باال می برد
)قرآن(60/36 :
به موفقیت یکی باید خود را با توجه به ارزش توسط خدا دوست بهبود و صمیمانه مطابق با ارزش آن را از طریق انجام الزامات
.در طرف اعتقاد و عمل
این شرایط بسیار مهم است زیرا آنها اقدامات هدف .خدا سطح ما را از انطباق با ارزش خود را نه تنها بر ما واژه ها ،اما همچنین
بنا به اعتقادات ما و اقدامات ما اقدامات .ما کلمات ممکن است گمراه کننده و ذهنى .خدا با استفاده از معیارهای هدف ما تعیین
:همانطور که ما خواندن در بیانیه های زیر

آن خواهد مطابق با خواسته های خود [مسلمانان] ،و نه کسانی که از مردم کتاب مقدس [یهودیان و مسیحیان]؛
.و هر كس با این نسخهها کار بد را براى آن ،و او نمی محافظ گونه یاور جز خدا پیدا کنید
)قرآن 4 :در (623

و مردم برخی از که می گویند،
"خدا و روز بازپسین ایمان آوردیم"،
.اما آنها مؤمنان نیست
)قرآن(9/2 :
بنابراین این امکان وجود دارد اگر یک فرد در کامل خطا در باورهای خود و/یا اقدامات خود را به لذت بردن از خدا است.
در هماهنگی با حقیقت در موضوع اعتقاد و عمل با برخی از  perseverantشخصى كه كارهاى فروتن عادالنه سپاسگزار و
.تالش های ممکن است
 overcomesپس كسى است غیر عادالنه ،متکبر و ناسپاس خواهد تنها شود موفق و اگر او به این مدارک که درون او ناخواسته
:اعتقاد و عمل مورد نیاز [ . ]97آیه زیر به عنوان مثال در این راستا است
.من دور از آیات مرا به کسانی که بر زمین بدون حق متکبر تبدیل خواهد شد
)قرآن(645/7 :
بنابراین ،یک طرف با تشکر از اعتقادات و اعمال است که مطابق با حقیقت ما ،ما خودمان را در موازی با ارزش الهی می تواند
بهبود ،و ما می توانید به عشق الهی و بهشت حق .و از سوی دیگر رعایت اعتقادات و اعمال ما ،ما جایی که ما هستیم در جهان این
.مقادیر اندازه می تواند
شخصى كه تحت نظر و موافق با خواهد شد ارزش الهی اول از همه انجام وظایف خود را نسبت به خالق خود را .بنابراین ،او را
به او تشخیص; او ایمان در پیام های خود را و رسوالن او و وعده خود را; و او خواهد شد او را پرستش .چنین كسى همچنین انجام
...وظایف خود را نسبت به دیگران ،یعنی انسان ،موجودات ،محیط زیست
:و او در درجه با توجه به دانش مربوطه و باور و اعمال خود را به عنوان گفت :در آیات زیر پیشرفته شود خواهد شد
.نگاه چگونه ما [در ارائه] برخی از آنها بیش از دیگران مطلوب است .اما آخرت در درجه بیشتر و بیشتر در تمایز
)قرآن(26/67 :

و برای همه درجه برای آنچه آنها انجام داده اند ،وجود دارد و تا که او کامال آنها را برای اعمال خود را جبران کند ممکن است ،و
.آنها مورد ستم قرار خواهد شد
)قرآن(68/45 :

.اما هر کس که می آید به او مؤمن اعمال صالح برای کسانی که انجام خواهد شد باالترین درجه
)قرآن(76/20 :

از آنچه شما  Cognizantخدا كسانى كه به شما اعتقاد بر این است و کسانی که دانش داده شد توسط درجه افزایش خواهد داد .و خدا
.انجام است
)قرآن(66/69 :
اگر ما واقعا ارزش های الزم و مدارک ،سپس خدا ما عاشق .سپس ما سهم ما از اظهارات زیر خدا خواهد شد ،و بزرگترین
:موفقیت رسیده است
):به روح صالح آن گفته می شود(
!کامال روح راضی "O
],بازگشت به سوى پروردگار خود را خشنود و خشنود [او را
و در میان بندگان [صالح] من را وارد کنید
.و بهشت من را وارد کنید
)قرآن(30-27/98 :

!چه بنده خوب
)قرآن(44/39 :

.همانا ،میان باغها و رودخانه صالح ساکن باید
در مقر حقیقت
.حضور پادشاه قوی
)قرآن(66-64/64 :
خدا رسیدن به نفع دائم برای بندگان صالح خود ساخته شده است

4.2

اگر او خواهد بود خوشحال با ما ،او ما نیز کامال خوشحال با نفع او وعده داده شده و آماده برای بندگان صالح خود را .یکی از
.است  Appreciativeویژگی های خود را
:مسلمانان بر این باورند که گفت :در بیانیه زیر در قرآن که خدا است
!چه حامی خوب
)قرآن(40/9 :
] :و رحمت خود را بسیار زیاد است که [99
.رحمت من شامل همه چیز
)قرآن 7 :در (665

در حال حاضر زندگی نیز ،عشق الهی ،اعتقاد به خدا ،ارزش ها و اقدامات مورد نیاز توسط خدا تنها چیزهایی است که ما می تواند
.برآورده است
.و بهشت جایی که در آن ما ممکن است کامال و به طور دائم راضی است
باید در هماهنگی با حقیقت

4.3

:خدا می گویند
.این روز زمانی که راستان از حقگویی خود را بهره مند است
برای آنها باغ [در بهشت] هستند که از زیر،
جایی که آنها جاودانه،
.خدا با او با آنها ،و آنها خوشحال می شود
.که موفقیت بزرگ است
)قرآن(668/6 :
همانطور که ما در تاکید به حقگویی در آیه باال ساخته شده را ببینید ،یک عنصر مهم از موفقیت بزرگ می شود صادق است ،باید
در هماهنگی با حقیقت .اگر ما در هماهنگی با در چه چیزی اعتقاد داریم در حقیقت ،چه ما می گویند ،و چه کار می کنیم سپس این
.یک گام بزرگ به سوی بزرگترین موفقیت است
.نیاز به بودن در هماهنگی با حقیقت مهم ترین است
:همانطور که ما را در آیه زیر را ببینید ،یکی از نام خدا حقیقت است
.خدا حقیقت است
)قرآن(5/22 :
باید در هماهنگی با حقیقت در چه چیزی اعتقاد داریم در

4.3.1

حقیقت نتیجه عقاید شخصی ما نیست ،و آن را از عقاید شخصی ما مستقل است .اگر چه بسیاری از پروفیل های متفاوت وجود دارد
حقیقت در کل یکی است .بنابراین همه از پروفیل های متفاوت در هماهنگی با حقیقت به طور همزمان نمی توان .اگر یک مسلمان
در هماهنگی با حقیقت سپس مسلمان  polytheistنیست; و اگر  polytheistدر هماهنگی با حقیقت است ،به عنوان مثال ،سپس
] .نیست .منطقی هر دو مجموع درست باشد نمی تواند [ 98مورد
با توجه به اسالم این است بسیار مفید و الزم است که باور ما در هماهنگی با حقیقت است ،و آن را بسیار خطرناک می شود مغایر
:حقیقت است .و در آیات زیر خدا گوید با ما درباره منبع و کانال های اصلی حقیقت
مژده وارنر و شما نمی خواسته خواهد شد  bringerمحمد] با حقیقت [ ]80به عنوان [Oدر واقع ،ما باید شما فرستاده می شود،
.که مورد اصحاب آتش دوزخ
)قرآن(668/2 :

,حقیقت این است که از جانب پروردگار توست
.پس هرگز به تو از تردیدكنندگان

)قرآن(647/2 :
باید در هماهنگی با حقیقت در چه می گویند ما و چه کار می کنیم

4.3.2

:آنچه به ما می گویند باید در هماهنگی با حقیقت را به عنوان در آیه زیر اشاره کرد
بنابراین چه کسی از کسی که خدا دروغ و حقیقت را تکذیب کرد زمانی که آن را به او آمده است؟ وجود دارد نه در جهنم اقامت
برای کافران است؟
)قرآن(32/38 :
هنگامی که ما در اعتقاد و می گویند چیزی ،سپس ما باید بر این اساس عمل .در غیر این صورت ،ما باید به فکر می کنم در مورد
علت واریانس بین چه کار می کنیم و آنچه ما می گویند .شاید ما نه در تمام حقیقت را در مورد مراقبت ،شاید ما صادقانه در آنچه
:که ما می گویند نیست و یا شاید ما دروغگو است; که مشکل بزرگ است .مرجع به این در آیه زیر وجود دارد
?شما که ،چرا شما می گویید آنچه شما انجام نمی معتقد است O
)قرآن(2/56 :
هنگامی که ما در اعتقاد دارند و به دنبال حقیقت ادعا می کنند ،سپس آنچه ما در هماهنگی با چه چیزی اعتقاد داریم در و آنچه ما را
:به عنوان ذکر شده در زیر آیه می گویند باید
در] یکی که معتقد به خدا آخرین [  righteousnessعدالت نیست که شما به نوبه خود چهره خود را به سمت شرق یا غرب ،اما
روز فرشتگان کتاب و پیامبران و می دهد ثروت ،به رغم عشق برای آن ،به بستگان ،وابسته ،نیازمندان ،مسافر کسانی که []
درخواست کمک و برای آزادی بردگان است; [و] برقرار نماز و موسسات خیریه اجباری می دهد [آن که] تحقق وعده خود را
.زمانی که آنها وعده داده است; و [آن که] بیمار در فقر و مشکالت و در طول نبرد
.کسانی که راستان بوده باشند
.و کسانی که شایستگان است
)قرآن(677/2 :
.این تنها راه به موفقیت بزرگ است
.پس در بخش بعدی شما خواهد شد اطالعات مهم در مورد ملزومات اقدام اسالم پیدا کنید
الزامات اقدام و پنج ستون
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ملزومات عمل
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.آنچه حق است و ناکرده چه اشتباه است و به كارهاى تسریع  enjoinخدا و روز بازپسین ایمان و آنها
.و آن را در زمره شایستگان است
)قرآن(664/3 :
اسالم نه فقط از باور تشکیل شده است .اسالم نیز نیاز به عمل [ .]86رفتار مورد نیاز است برای انجام "اعمال خوب" [ .]82در
.قرآن ,اعتقاد به طور کلی همراه با اعمال خوب ذکر شده است

كارهاى شایسته که مطابق با حقیقت است .به عنوان مثال ،آن را پیش از آن که یکی از ویژگی های خدا است که او "یکی" ،و یکی
از ویژگی های خود را که او "نزدیک" است بود اشاره کرد .بنابراین او خدا از همه است .و او ما حتی از پدر و مادر ما ،حتی از
ما بهترین دوستان دیگر است .بنابراین اگر همه ما باید خدا همان ،و اگر او را نزدیکتر به همه ما حتی از پدر و مادر ما است،
سپس این حقیقت مانند برادران و خواهران باعث ما .اگر ما مانند برادران و خواهران ،پس از لحاظ اقدام ،بنابراین ،به عنوان مثال
ما باید به کمک به دیگران زمانی که مورد نیاز .ما باید برای جلوگیری از آسیب رساندن به دیگران .اگر من خوراک یتیم گرسنه،
من و آن شخص بندگان خالق همان که نزدیکتر به هر یک از ما حتی از پدر و مادر ما هستند زیرا نتیجه ،این قاطع ،است .اما اگر
ما آسیب برساند کسی که بدون دلیل فقط درون منطق همان این دید بد است .این تنها نمونه هایی است که نشان می دهد که چگونه ما
.می تواند تعیین قاطع ،یا دید بد هستند
هر چند که خوب عمل گسترده می تواند در چنین شیوه ای تعیین می شود ،خدا در قرآن ,بسیاری از اعمال خوب در سطوح مختلف
:از جزئیات ایاالت .به عنوان مثال ،در یک آیه ،خدا می گوید
و هنگامی که شما استقبال می شود با یک پیام ،خوش آمد می گوید با پستال بهتر از آن و یا آن را بازگشت .همانا خدا طول می کشد
.حساب از همه چیز
)قرآن(95/4 :
:یا به عنوان ما می بینیم در موارد زیر به نوع نسبت به یکدیگر و از خشونت خودداری کنند بسیار مهم است
و عمل خوب و بد یكسان نیستند .دفع [شر] توسط که [دید] است که بهتر; و هر چند او دوست گرم بود به عنوان پیشنهادي یکی
.است که بین شما و او دشمنی تبدیل خواهد شد
)قرآن(34/46 :

و تسریع به بخشش از پروردگار خود و بهشتى آسمانها و زمین براى نیكان که صرف [در علت خدا] آماده در سهولت و مشکالت
.و که جلوگیری از خشم و به سمت انسان آمرزنده و مهربان است .و خدا را دوست دارد بدکاران خوب
)قرآن(634-633/3 :
:اعمال خوب از جمله ارکان پنج [ ]83مفید از بسیاری جهات
.ما را به او  servantshipآنها نمایندگی ما اطاعت به سوى خدا و
آنها تولید هدف داده مورد که آیا یک فرد واقعا مطابق با ارزش الهی یا نه؛ در مورد اینکه آیا یک فرد واقعا خوب است یا نه
84[] .
آنها کمک کند ما را بهبود بخشد به صورت موازی با ارزش الهی :مثال شخصى كه به طور مستمر با تشکر خدا در
.بهبود خواهد شد و یا کسی که می دهد خیریه در سخاوت را بهبود بخشد thankfulness
آنها کمک به ما در غلبه بر ما نقاط ضعف است که ممکن است در جهات مختلف وجود دارد :یک فرد است که ممکن است هزاران
دالر در راه خدا ،ممکن است قادر به رها کردن غذا خوردن برای یک دوره خاص و یا بالعکس .یک فرد ممکن است قادر به رها
کردن غذا خوردن برای خدا ،اما ممکن است مشکالت استکبار در قرار دادن پیشانی خود را بر روی زمین به منظور پرستش
.خدا ...هنگامی که این افراد انجام الزامات اسالم ,آنها خواهد شد دست گام های مهمی برای غلبه بر نقاط ضعف خود را
اعمال خوب ما در ما عشق خدا نیز به بهبود کمک ،به عنوان را از طریق اعمال خوب ما برخی از مشکالت برای او متحمل
.خواهد شد و ما که احساس می کند این عشق ما به عمل قرار می دهد
.آنها همچنین در ابعاد روانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،محیط زیست و دیگر مفید خواهد بود .نمونه های مرتبط در بخش زیر به ما بدهد

ما مطابق با این شرایط نیز کمک خواهد کرد ما موفق از نظر زندگی فعلی [ : ]86به عنوان مثال یک تاجر است که مراقبت در
مورد عدالت به طور کلی خواهد موفق تر در کسب و کار خود را؛ و در مجموع این رفتار خوب برای بسیاری از مردم خواهد
:بود .همانطور که ما را در آیه زیر را ببینید ،خدا عاقالنه است که در نظر دارد سهولت برای ما
.خدا در نظر دارد برای سهولت شما و برای مشکالت شما از قصد نیست
)قرآن(696/2 :
موفقیت از نظر زندگی این ممکن است کمک به عملکرد موفقیت آمیز مورد نیاز برای دریافت لذت بردن از خدا :برای مثال
] .مسلمان قوی در شرایط دنیوی ممکن است سازمان های خیریه بیشتر می دهد [85
با این حال ،استفاده از بزرگترین اعمال خوب خواهد داشت سهم خود را به لذت بردن از خدا .و به نفع خود او را برای او بندگان
.صالح آماده
ستون پنج اسالم

5.2

شرایط کلی اسالم بسیار جامع و شامل مقدار زیادی از رفتارهای جهانی تایید شده و مورد نیاز است .ما ممکن است رفتارهای مثال
در این رابطه را به عنوان نوع نسبت به پدر و مادر ،همسایه ،محیط زیست اشاره کرد; به کار سخت; برای زندگی با توجه هر چه
زودتر به ارزش مانند فروتنی حقگویی مهربانی عدالت ذکر شده; برای جلوگیری از حسادت بودن; برای جلوگیری از هدر رفتن،
تمیز به دعوت به حقیقت و اعمال خوب است .یک مسلمان به مطابق با تمام این با هدف گرفتن لذت بردن از خدا است .اگر او
.مطابق با این شرایط بسیار دشوار برای مسلمان برای موفق شدن است
:همانطور که ما را در آیه زیر را ببینید ،آن است که مفید برای مردم در این رابطه بسیار مهم است
او می فرستد از آسمان باران و دره جریان با توجه به ظرفیت خود را،
.فوم افزایش حمل و Torrent
.و از آن [سنگ] است که آنها را در آتش ،تمایل دکوراسیون و ظروف ،حرارت فوم آن را دوست دارم
.بنابراین خدا [مثال] ارائه حقیقت و باطل
همانطور که برای فوم[ ،حال] بازیگران تهرانی
اما برای که که منافع مردم،
.آن را بر روی زمین باقی مانده است
.بنابراین خدا حال حاضر نمونه های
)قرآن(67/63 :
در میان کسانی که نیازهای نیز کسانی هستند که خاص به اسالم و که بخشی بزرگ و نفوذ در زندگی یک مسلمان تمرین است.
شرایط خاص به اسالم تا حد زیادی به پیاده سازی الزامات اساسی ذکر شده در باال اسالم کمک می کند .از سوی دیگر آنها بسیار
.ویژه بخشی از اطاعت خدا و خدمت او
الزامات اصلی خاص به اسالم در قرآن تاکید کرده است و آنها به عموم به عنوان رکن پنج اسالم شناخته شده .شهادت آنها-بیانیه ای
محمد بلبرینگ (رضوان ّ
هللا تعالى) ،-نماز روزانه ،خیریه منظم ،روزه و حج  messengershipاز شهادت به یگانگی خدا و
:است .این توسط خدا همراه با نیازهای دیگر تاکید دارد .آیه زیر به عنوان مثال در این رابطه می باشد
در واقع ،مسلمان مردان و زنان مسلمان
مردان مؤمن و زنان مؤمن،

مطیع مردان و زنان مطیع
صادق مردان و زنان راستگو
بیمار مردان و زنان بیمار
فروتن مردان و زنان فروتن
خیریه مردان و زنان خیریه
ناشتا مردان و زنان ناشتا
مردانی که گارد بخش خصوصی و زنانی که انجام این کار،
و مردانی که به یاد داشته باشید خدا اغلب و زنانی که انجام این کار
.برای آنها خدا آماده آمرزش و پاداشى بزرگ
)قرآن 33 :و (36
بنابراین در بخش¬هاي ما بعضی از جزئیات را مورد کسانی که ستون توابع شرایط روش مزایای و ارتباط آنها با الزامات دیگر
:خواهد داد
بیانیه ای از تحمل شهادت به یگانگی خدا

5.2.1

او سخن صعود،
.و كه آن را باال می برد
)قرآن(60/36 :
از پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) messengership .و  servantshipستون اول اسالم است شهادت [ ]87به وحدت خدا ،و به
این بیانیه ای که شامل بخش مهمی از حقیقت و پتانسیل متحد انسان اطراف یک حقیقت است .مثل این است" :که هیچ معبودی جز
".خدا ،و که محمد بنده اش و پیامبر می¬دهم می¬دهم
جمع در متن اصلی عربی) است مانند خالصه ای از تمام کتاب مقدس ILLALLAH .بیانیه ای "در معبودی جز خدا وجود دارد" (ال
این همچنین شرط اول به منظور دریافت لذت بردن از خدا و ورود به بهشت است .به طور طبیعی یک فرد می خواهم انتظار برای
.دریافت لذت بردن از کسی که در آنها او باور ندارد نه به بهشت است که ایجاد شده توسط خالق در آنها او باور ندارد
:همچنین شرط از جهنم برای کسانی که پیام خدا را دریافت ذخیره شدن است
.جاودانه می مانند  eternallyو كسانى كه كفر ورزیدند و آیات ما را انکار کسانی اصحاب آتش خواهد شد؛ آنها در آن
)قرآن(38/2 :
.توضیحاتی در خصوص بیانیه ای بیشتر "در معبودی جز خدا وجود دارد" در بخش  3.6.6وجود داشته باشد
بخش دوم از شهادت مرجع به گذشته پیامبر خدا که مربوط به پیام نهایی خدا باعث می شود که در آن همه چیز را روشن شده است.
این جنبه از این باور برای کسی که در مورد پیامبر شناخته شده است مورد نیاز است (رضوان ّ
هللا تعالى) .پیامبر اسالم (رضوان
ّ
هللا تعالى) انسان و بنده خدا است .او خدا و نه بخشی از خدا است .خدا او را به پیام خود را به ما مربوط را برگزیده است .و او او
.را به عنوان مثال خوبی برای ما نشان داده شده است
اگر آن شخص در نظر گرفته شده است به عنوان یک مسلمان معتقد است که یک فرد در شهادت .این میان خدا و فرد مرتبط است.
در اسالم غسل تعمید هیچ وجود دارد .هیچ کس غیر از خدا است که یکی از ارسال به خدا قبول ممکن است وجود دارد .هنگامی که

یکی این شهادت آشکارا اعالم سپس به طور طبیعی او نیز به عنوان یک مسلمان توسط جامعه مسلمان در نظر گرفته شود خواهد
.شد
شهادت مانند امضای قرارداد میان خدا و کسی که می پذیرد اسالم است .با این قرارداد انتخاب شخص به بهشت حق و لذت بردن از
.پروردگار خود را در برابر مطابق با قوانین الهی و ارزش
شناخت خداوند او توسط بنده هم .شناخت خدا تفاوت بزرگ در تفکر و عمل می کند .توسط شناخت پروردگارش بنده خود نیز
شناسد .بدون چنین به رسمیت شناختن و لینک به ابدی ،فرد مانند هیچ چیز در این جهان عظیم و قاب زمان است .به عنوان مثال،
احتماال هیچ کس او برخی از قرن ها بعد از او فوت کرد ،و حتی اگر او به یاد است ،این یاد نمی او بهره مند خواهد شد یاد خواهد
شد .و هیچ کس می دانست که او حتی تنها یک سال قبل از او متولد شد .بنابراین ،از دیدگاه کسی است که خالق خود را به رسمیت
.نمی شناسد او هیچ چیز مانند است
 Sنماز
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و ایجاد نماز و دادن [واجب] خیریه و هر خوب شما را به جلو برای خودتان قرار داده شما آن را با خدا پیدا کنید .در واقع ،خدا از
.آنچه شما انجام دهید ،دیدن است
)قرآن(660/2 :
رکن دوم اسالم روزانه نماز []89است .پنج نماز روزانه در اسالم وجود دارد .هر یک از این حدود  60دقیقه طول می کشد و آنها
را در زمان براکت انجام شود .سپس به نماز ظهر بین  63.00و ]88[ 67.00به عنوان مثال ،که زمان شروع نماز ظهر در
 63.00و زمان شروع نماز عصر در  ،67.00فرض کنید .در غیر این صورت آن گناه محسوب شود .نماز روزانه می تواند انجام
] .شود نه تنها در مساجد اما همه جا که تمیز [600
نماز واجب قطعات و قطعات اضافی تشکیل شده است .قطعات اضافی هستند اساسا توجه به عمل پیامبر (رضوان ّ
هللا تعالى) .این
به پایین ،سجده زیرواحدهاي شامل .نماز روزانه با bowingقطعات مشابه هستند و آنها از واحد است که شامل به عنوان ایستاده،
قصد [ ]606و سپس بیانیه ای شروع "خدا بزرگترین [( ]602این به این معنی بزرگترین در قدرت خود را ،دانش ،کمک و غیره)
است .وقتی ایستاده ,فصل اول قرآن "باز کردن" به نام جارى است ،این  restatedاست" ،و در هر حال گذار به طور کلی این
:فصل دعا ،ویژه توسط خدا به ما داده است .این فصل به شرح زیر است
.در [ ]603نام خدا الرحمن ،مهربان
.ستایش [[ ]604و با تشکر] () به دلیل خدا پروردگار جهانیان است
.بسم ،رحمان
.کارشناسی ارشد از روز
.شما ما را پرستش و شما ما درخواست کمک است
راهنمای ما را به راه راست
.راه آن بر آنها را به شما عطا نعمت ،آنها بر آنها خشم است و نه از کسانی که گمراه
)قرآن(7-6/6 :
این ارتباط کامل بین ما و در حالی که آن ،را خواندیم خدا که در یکی از راه های ما گوش دادن به آنچه خدا می گوید و خدا دیگر به
آنچه که ما می گویند به عنوان دعا ،گوش .و بعد از این ،برخی از آیات بیشتر جارى است .در بخش بعدی ،اظهارات سپاسگزار،
.درخواست برای کمک ،ستایش هستند جارى است
.نماز روزانه تا حدی صورت جداگانه و تا حدی در جماعت انجام شود

مردان توصیه به قطعات واجب نماز روزانه در جماعت دعا .زنان چنین مورد نیاز []606را ندارد ،اما می توانید آنها را برای
شرکت در نماز با هم انجام می شود انتخاب کنید .اگر دو یا بیشتر مردان با هم هستند ،در حالی که آن هم براى نماز آنها باید یکی
از آنها به عنوان "امام" []605را انتخاب کنید .امام رهبر معنی .مهم است که امام است یکی از آنها است که قرائت قرآن و
. Kabaبه عنوان دیگران .دیگران را در خطوط پشت سر او دعا کنید  Kabaدر جلو ،مواجه  praysمعرفت دیني داناتر است .امام
مسجد مرکزی در مکه در عربستان سعودی است .امام با صدای بلند کرد کلمات انتقال اول و عبور به بخش بعد از نماز و دیگران
.دنبال او [ ]607در هماهنگی
بسیار مهم در نماز با هم انجام شده است .در یکی از راه های این منعکس کننده هماهنگی در جهان :به یاد داشته Orderliness
.هر موج از یک لپ تاپ لپ تاپ دیگر در طرف دیگر زمین برسد  orderlyباشید به عنوان كرد ،خدا چگونه
مردان و زنان به طور کلی در مکان های مجزا در مساجد []609دعا .به جز نماز جمعه نماز تماما به صورت جداگانه به خوبی
انجام می شود .هنگامی که ما در جماعت دعا کنید ،ما احساس هر چند بسیاری از هستیم که خداوند ما یکی است .هنگامی که ما به
.صورت جداگانه دعا کنید ،ما احساس ما به یک رابطه با خدا بیشتر
:نماز روزانه از بسیاری جهات مفید هستند
:همانطور که آن را در آیه زیر تاکید می باشد با تشکر از نماز روزانه ما خدا را به یاد

•

.در واقع ،من خدا .هیچ رژیم جز من پس من عبادت و نماز برای من وجود دارد
)قرآن(64/20 :
در اسالم مهم است که آگاهی قوی مورد دوری خدا است .پس خدا بسیار مهم است .به یاد داشته باشید خدا یک بار در روز ،یا یک
بار در هفته و یا یک بار در ماه کافی نیست .زمان خاص اختصاص تنها خدا پنج بار در روز ما با خدا عشق و احساسات ما دوری
بهبود کمک می کند .و تا خدا است نماینده نیست و یا به عنوان یک انسان و یا به عنوان قانون و یا به عنوان شی دیگری تصور ،و
به عنوان او با فضا یا زمان محدود است ،در نماز مسلمان هر گونه احساسات فاصله بین خود و خدا ندارد .این حقایق برای
:احساسات دوری اجازه می دهد به عنوان ما را در آیه زیر را ببینید
.و ما در حال حاضر مرد را ایجاد کرده و می دانم چه زمزمه روح خود را به او ،و ما نزدیک به او از ورید ژوگوالر [او را] است
)قرآن(65/60 :
خدا اساسا تغییر برای بهتر چگونه ما در زندگی در جهان نگاه .این باعث می شود ما مثبت .ما می تواند این را با مثال زیر توضیح
دهید :اوال فرض کنید که شما خریداری شده قلم و ثانیا به فرض کنید که قلم یکسان به شما به عنوان یک هدیه توسط کسی که بسیار
ویژه برای شما داده شد .حتی اگر قلم اول نیز همان ویژگی های فیزیکی احتماال قلم در وضعیت دوم شما بسیار شادتر باعث .چون
.قلم در وضعیت دوم است نه تنها یک قلم ،بلکه نماینده توجه ،عشق و خوبی را که فرد خاص نسبت به شما
هنگامی که ما انجام نماز روزانه ما و به یاد داشته باشید خدا اغلب ،مثل این ،همه چیز خیلی بیشتر معنی دار ،با ارزش و زیبا می
شود .به عنوان مثال ،چشم ما را ما را ببینید ،اما همچنین و از همه مهمتر ،آنها توجه و رحمت خدا از قدرتمند ،خالق ما برای ما
نشان می دهد .اگر ما یاد خدا اغلب ،خورشید ،ماه ،هوا ،آب ،ما خانواده ها ،دوستان ...برای همین دلیل بسیار معنی دار و زیبا
تبدیل .باز هم ،با تشکر از این یاد ما درک و به یاد داشته باشید که آنها تشکیل یک کل در هماهنگی و همبستگی تحت یک وحدت,
خرد و کنترل؛ و بنابراین زیبایی خود را حتی بیشتر برای ما تقویت می شوند .همچنین ،با تشکر از این یاد و عشق به خدا ما طور
مستمر ورزش احساسات ما عشق ،و این کمک خواهد کرد که به احساسات مثبت قوی تر نسبت به همه چیز ما .به همین ترتیب ،ما
.می تواند امیدوار برای تداوم تمام این زیبایی با کمک و قدرت خدا قدرتمند و ابدی
•
نماز روزانه یادآوری ارزش الهی هستند .با تشکر از نماز روزانه ما خودمان را در تبدیل شدن به یک فرد بهتر بهبود:
و مهربان ،است که کمک خواهد کرد یکی بهتر و بهتر و از انجام اعمال بد  / Beneficentدانستن که یکی مشاهده توسط خالق
:خودداری کنند .ما اشاره به این واقعیت را در آیه زیر مراجعه کنید
در واقع ،نماز اخالقی و خطا ممنوع

.و خدا بزرگتر است
)قرآن(46/28 :
•
در نماز روزانه ما با تشکر از خدا و بهبود خودمان را در تبدیل شدن به سپاسگزار و ناسپاس نیست .اینها ارزشهای مهم
:در قرآن تاکید کرد
.صادقی تهرانی اما خدا به تنهایی خدمت و سپاسگزار باشد
)قرآن(55/38 :

.مراقب باشید از (وظیفه خود را به) خدا پس از آن ،که شما ممکن است با تشکر بدهد
)قرآن(623/3 :

.و به من سپاسگزار باشد; و شما نه ناسپاس نسبت به من
)قرآن(662/2 :
•
در نماز روزانه ما پیشانی ما بر روی زمین قرار داده .در اسالم یکی از گناهان بزرگترین استکبار است .ما باید فروتن
به سوی خدا و نسبت به بندگان خود .هنگامی که ما ركوع و سجده ما در نماز روزانه ،ما دولت است که وجود دارد قدرت بزرگتر
از ما; ما دولت که ما باالتر از همه نیست; ما است که ما را با دیگران در حال موضوع پروردگار ما باالتر از همه در برابر دولت
:است .به این ترتیب ما سعی در بهبود خودمان را در تبدیل شدن به فروتن به عنوان زیر خط دار در زیر
.و به دنبال کمک شكیبایى و نماز
.و سخت ,به جز به آنهایی که فروتن
)قرآن(46/2 :
•
به عنوان نیز در آیه باال ذکر شد ،در نماز روزانه ما کمک از خدا بخواهید .درخواست کمک خدا کلیدی در اسالم به
.عنوان توضیح داده شده در بخش مربوطه این کتاب است
•
در نماز روزانه بنده نزدیکترین خالق او می شود .این جلسه مستمر از بنده که دوست دارد خالق خود را با او خالق است
.که دوست دارد بنده اش است
در اسالم ،ما خدا را با تمام وجود ما دعا .در نماز روزانه ما نه تنها با ذهن ما ،بلکه با روح و بدن ،ما با همه ما عضالت ،سلول
های دعا .ما ایستاده ،ما ركوع سجده ما و ما نشستن با آگاهی از بودن در حضور او .ما او را برای کمک ،ما قرآن بخوانى بپرسید.
.ما بر ما رحمت خود را به یاد داشته باشید ،ما احساس می کنیم دوری او
.با تشکر از نماز روزانه مردم آشنا و آنها می دانند در مورد دیگران خوشحال یا بد تحوالت

•

•
این مفید  washes.خود دست صورت بازوها و پاهای قبل از نماز  praysنماز روزانه کمک به سالمت ما .کسی که
.برای بهداشت است .حرکات صورت نماز تمرینات دوره ای کامل و همچنین مفید برای سالمت
.نماز روزانه کمک کند ما را بهبود بخشد در امید ،دلسوزی برای انسان ،زمان آگاهی و نظم و انضباط

•

نماز روزانه هستند مفید در بسیاری از راه های دیگر .اما نتیجه مهم ترین نماز روزانه احساس و دانش از این واقعیت است که هر
.جا که ما خالق همه با ما است
موسسه خیریه منظم

5.2.3

شما كه ایمان آورده اید ،،صرف که از آن قبل از وجود دارد می آید یک روز که در آن وجود دارد هیچ مبادله و هیچ دوستی و O
.شفاعت هیچ ما برای شما ارائه شده اند
.و کافران بزهكاران هستند
)قرآن(264/2 :
ارزشهای مهم الهی است .بنابراین خدا توصیه ما سخاوتمندانه بخشنده و مهربان است .و  mercifulnessصورتی ،سخاوت و
.پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) که داد تقریبا هر چه بود او به نیازمندان و راه خدا مثال بزرگ در این رابطه شده است
.مراقبت در مورد دیگران و جامعه بسیار ضروری در اسالم به عنوان همه چیز ایجاد و بنده خدا است
:و همانطور که در زیر آیه تاکید کرد ,خوب انسان ارزشمند است و به کار برای آن عواقب دائم و مثبت تولید خواهد شد
در واقع ،در خلقت آسمانها و زمین و تناوب از شب و روز و [بزرگ] کشتی که از طریق دریا با منافع مردم و آنچه خدا از آسمان
و جاودانه در آن پراکنده هر موجودی [انواع] حرکت دادن  lifelessnessباران نازل كرده كه بادبان نتیجه به زمین پس از آن
.زندگی و کارگردانی [او را] بادها و ابرها کنترل بین آسمان و زمین براى افرادی که به دلیل استفاده از
)قرآن(654/2 :
بر این اساس ،رکن سوم اسالم خیریه منظم است .در اسالم ،ما خدا با وجود ما دعا کنید .این موسسه خیریه منظم نماز با ثروت ما
.انجام داده است .اولویت ما به خدا را می باید باالتر از اولویت های ما را به پول به من بدهید
هر مسلمان به یکی از چهل خود ثروت واجد شرایط پس از نیازهای اساسی به نیازمندان است .این دوباره مربوط به وحدت خدا که
گرد هم می آورد ایجاد خود را به عنوان اگر آنها برادران و خواهران هستند .این حقیقت و رویکرد متعاقب مراقبت از دیگران
.زمینه ساز این موسسه خیریه .عالوه بر موسسه خیریه اجباری ،ما نیز اگر ما را به بیشتر توصیه می شود
:از سوی دیگر ،خدا می گوید
.تا زمانی که شما صرف [در راه خدا] شما نمی خوب (پاداش) از آن است که شما عشق رسیدن خواهد شد
)قرآن(82/3 :
.اگر ما فکر می کنیم تنها در مورد خودمان ،بنابراین ما خوب است نمی باشد
:همچنین در اسالم تعادل مهم است .همانطور که در قرآن می گوید
است; و او توازن را ایجاد کرده است  upliftedو آسمان او
.در تعادل  transgressکه شما نه
)قرآن(9-7/66 :
.درون جامعه و بین ما و خدا  selvesبنابراین ما باید برای پیشبرد نسبت به تعادل درون خود ما
اگر ما همیشه می گویند "به نظر من ،به من" ما نمی تواند رسیدن به این تعادل ،ما نمی تواند رسیدن به شادی .اما اگر ما براى خدا
.بدون انتظار هر گونه بازگشت دنیوی ،ما می تواند تعادل در روح ما ،در جامعه و بین ما و خدا رویکرد

از آنجا که ،به این ترتیب ،ما نه تنها "به من ،به من"؛ گفته شود خواهد شد اما همچنین "به من و از من به کسانی که در نیاز
هستند" .بنابراین این تعادل در درون ما کمک خواهد کرد .دوباره رفتار این راه ما است که در کنترل ما حرص و آز ،ثروت کمک
.خواهد کرد .و به این ترتیب ما بهتر می تواند همدردی با جامعه
با توجه به جامعه از طریق واجب موسسه خیریه ،کسانی که قادر به کسانی که به آنها نیاز دارید داده خواهد شد .به این ترتیب
شکاف غنی و فقیر خواهد شد کاهش می یابد و ما خواهد شد نسبت به تعادل در جامعه جستجوی پیشرفته .آیات زیر مربوطه در این
:رابطه هستند
و کسانی که در داخل که ثروت معلوم است
برای عرضحال دهنده و محروم
)قرآن(26-24/70 :

.و در خواص آنها حق عرضحال دهنده [مستمندان] و محروم وجود دارد
)قرآن(68/66 :
آیات قبلی منعکس کننده سطح جامعه که به حدی زیاد است که آن را بسیار دشوار است اگر نه غیر ممکن است با ایدئولوژی بشر
ساخته شده و یا سیستم های رسیده است .این است زیرا غنی و فقیر خود نظر از دیدگاه انسان به عنوان احزاب مختلف و آنها نمی
تواند بی طرفانه .حتی اگر آن توسط غنی که فقیر است حقوق خاصی در ثروت خود را شناخته است ،این احتماال دیده مانند نفع
غنی به فقرا می شود خواهد شد .اگر مبارزات فقیر برای بدست آوردن حق از ثروت غنی ،این باعث درگیری .اما خدا است که
صاحب نهایی و یکی که می دهد به برخی و که هنوز به برخی از ثروت و معنای آن نمی دهد .و او سبب و انسان به برقراری
صلح و تعادل توصیه می کند .بنابراین تنها خود را اعالم بی طرفانه و به رسمیت شناختن حق فقرا در ثروت غنی معتبر و قطعی
ممکن است .بنابراین با همکاری و انطباق با خدا فقیر نمی خواهد احساس تحتانی به غنی و هنگامی که ثروت به اشتراک گذاشته
شده است غنی متکبر احساس نمی خواهد شد .فقط از طریق این درک متوازن و روش های مربوطه ما می تواند کاهش درگیری و
.درد میلیونها [ ]608میان انسان
تعادل نیز مهم است در مورد روابط ما با خدا .خدا به ما می دهد میلیاردها نفع خود هر ثانیه .مقابل تمام این نفع و برای نشان دادن
قدردانی ما ما نیز باید نیاز به چیزی به او احساس .اما او را غنی و او هر چیزی نیاز ندارد .بنابراین ،ما به بندگان خود برای نشان
دادن قدردانی ما می دهد .و هر چیزی که ما را در راه او خواهد شد هرگز برابر نفع خود .اگر چه ما کامال نمی پرداخت برای آنچه
که او به ما میدهد و رسیدن به تعادل در این راه ،با دادن در راه او هر ما ما او ما قدردانی است خواهد شد می نشان داده شده .و
.رحمت او او ما را قبول توسط ممکن است
بنابراین ،با دادن خیریه ،ما در هماهنگی با برخی از ارزش الهی ممکن است .همچنین ،این راه ما نسبت به تعادل و صلح درون
خودمان در جامعه و در رابطه میان ما و خدا پیشرفته خواهد شد .باز هم ،این راه ما کنترل بیشتر بر ما کوتاه مدت خواسته ها و
نقاط ضعف در مورد پول یا ثروت داشته باشد .عالوه بر این ،این راه ما خودمان را به دیدن چه هستند که ما در واقع آزمون ممکن
.است
روزه

5.2.4

;ماه رمضان است که در آن قرآن فرود بود ،راهنمایی به مردان و رحمتی هدایت و تمایز
,بنابراین هر کس از شما در ماه وجود دارد ،او در آن سریع باید
.و هر کس است بیمار و یا پس از یک سفر سریع باید تعداد مشابه روز بعد از آن
خدا در آرزوی سهولت برای شما و او تمایل ندارد برای شما مشکل

و (آرزوی او) که شما باید تعداد کامل و که شما باید عظمت خدا را برای خود شما ,هدایت داشتن تسبیح و که شما را ممکن است با
.تشکر
)قرآن(696/2 :
ستون چهارم روزه است .مسلمان سریع در طول ماه رمضان كه نیز به نام ماه اشتراک گذاری []660است .این ماه با توجه به تقویم
.قمری است
بر پایه دین اسالم ،روزه متشکل از غذا خوردن نیست ،و نه نوشیدن ،و نه داشتن مقاربت جنسی در طول روز و انجام اعمال خوب
.تر و بسیار مراقب باشید در خودداری از رفتار بد
:برخی از مهم نتایج روزه به شرح زیر است
اوال توسط روزه اولویت اول ما به خدا می دهد و ما را بهبود و دولت ما عشق و احترام خدا .به این ترتیب ما سعی به گرفتن لذت
بردن از خدا .روزه بسیار مهم است که در آن مربوط به طور مستقیم و ملموس به خود .به عنوان مثال زمانی که یکی می دهد
 ،با این حال او در خود آنچه او می کند برای خدا  fastsموسسه خیریه ،استاندارد زندگی خود ماند همان ممکن است; هنگامی که او
احساس .هنگامی که ما سریع ،حتی اگر ما می تواند ناهار خوشمزه ،فقط به خاطر اینکه خدا ما خواست به سریع و رسیدن به لذت
او را حتی اگر ما گرسنه ،ما خوردن نیست .عشق واقعی نیاز به عاشق می شود آماده تحت مشکالت برای یکی او را دوست دارد.
.توسط روزه ما چیزی از ما براى خدا بدهد و ما احساس می کنید که هیچ چیز مهم تر از خدا است
ثانیا ،توسط روزه ما سهم و احساس احساسات نیازمندان .صدها میلیون ها نفر از مردم بر روی زمین است که قادر به خوردن یا
نوشیدنی به عنوان مورد نیاز توسط استانداردهای بهداشت و درمان وجود دارد .اگر ما می دانیم آنها ،خوب است ،اما ما نیز باید
برای به اشتراک گذاشتن احساسات خود را به طوری که ما می توانید دریافت کنید سریعتر اقدام به منظور ایجاد جهان با نابرابری
کمتر .خدا تقویت است و ما را به ایجاد صلح است و برابري توصیه می شود ،و او به ما داده است فرصت همکاری با او در این
:احترام به عنوان در آیات زیر ذکر شده
"]viceroy.و [اشاره ای محمد] ،هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت" :در واقع ،من را بر زمین [666
)قرآن(30/2 :

و خدا برخی از شما بیش از دیگران در ارائه مطلوب است .اما کسانی که بودند مورد عالقه بیش از ارائه خدمات خود را به کسانی
که دارای دست راست خود را پس از آنها در آن خواهد بود به آنها را در برابر آن دست خواهد بود .سپس نعمت خدا رد آنها است؟
)قرآن(76/65 :
به نفع خدا هستند درک بهتر .هنگامی که ما می توانید غذا خوردن  appreciatingسوم ،توسط روزه ما چگونه محدود ما را در
برای ما بسیار معمول تبدیل هر چه می خواهیم و هنگامی که ما می تواند هر آنچه می خواهید ما نوشیدنی ،مواد غذایی و آب و ما
که در آن ما خوردن نه  daytimesنمی تواند درک اهمیت خود را .اما زمانی که ما از خوردن و نوشیدن در شب رمضان پس از
هر چیزی ،نوشیدنی همان غذا و آب همان خیلی بهتر از دیگر بار طعم .همچنین در روز هنگامی که ما سریع ،احساس می کنیم که
ما هرگز در دیگر احساس بار که اگر ما قادر بودند به خوردن یا نوشیدنی برای چند روز ،ما مشکالت سالمتی داشته باشد و یا
.شاید ما می میرند .توسط روزه ما تجربه چقدر بزرگ مقررات و نفع خدا است
به طور مشابه ،ما را ببینید ،ما بشنوند ،نفس کشیدن ما اما ما به طور کلی مناسب چقدر مهم اینها احساس نمی و نه آن به نفع
پروردگار ما اندازه کافی قدردانی می کنیم .اگر ما نمی تواند برای چند دقیقه تنفس ،با این حال ،ما می دهد تمام ثروت ما برای
تنفس .بنابراین توسط روزه ما می توانیم یک مقایسه را و ما درک می کنیم ممکن است و ما احساس می کنیم چگونه محدود ما را
.به نفع خدا و چقدر سخت هستند ممکن است ما را امتحان کنید برای تشکر از او  appreciatingدر
و تمام این افکار و احساسات همراه با ستایش و سپاس برای خدا در نماز اضافی خاص به ماه رمضان آمده؛ بنابراین عشق مسلمان
.برای خدا و احساس خوبی رسیدن باالترین سطح خود را در ماه مبارك رمضان

در ماه مبارك رمضان ,مردم به طور کلی شام خوردن با دوستان و همسایگان ،بستگان .و در پایان ماه رمضان جشن نماز جماعت
انجام وجود دارد و مردم هر یک از دیگر بازدید در روز جشن .فقیر به طور کلی سازمان های خیریه در ماه مبارك رمضان داده
می شود .بنابراین ،احساسات قدردانی هستند این راه را چندین برابر .بنابراین ،روزه تولید بسیاری از بزرگ شخصی و اجتماعی
.پیامدهای مثبت نیز هست
.هنگامی که ما سریع ,عالوه بر این ،بدن ما یک استراحت برای مدت مفید برای سالمت است که طول می کشد
زیارت

5.2.5

] Oو [ ،محمد
هنگامی که ما برای آبراهام سایت خانه تعیین،
]گفت[
هر چیزی را با من مرتبط
و تصفیه خانه من برای کسانی که راه رفتن در اطراف آن
]و کسانی که [در نماز
و کسانی که تعظیم و سجده
;و به مردم اعالم زیارت
;آنها به شما در پا و در هر شتر الغر است
آنها را از هر رمز عبور دور آمده
که آنها ممکن است مزایای برای خود شاهد
.و ذکر نام خدا در روز شناخته شده بیش از گاو است که او را برای آنها فراهم کرده است
.پس از آنها خوردن و بدبختی و فقیر خوراک
)قرآن 25 / 22 :و (29
پنجمین رکن اسالم ،زیارت است .مسلمان ابزاری است که به انجام حج حداقل یک بار در زندگی خود را است .زیارت شامل بازدید
.مسجد در مکه در عربستان سعودی و برخی از نماز [ ]662در آن و در مکان های خاص در اطراف آن
 ،یادآوری است که به ما یادآوری از روابط قوی بین خدا و برخی از بندگان خود وجود دارد .یادآوری این روابط بسیار  Meccaدر
.مفید در بهبود آگاهی ما درباره ی خدا است
.بسیاری از یادآوری وجود ما یادآوری حضرت ابراهیم (رضوان ّ
هللا تعالى) و خانواده اش
حضرت ابراهیم (رضوان ّ
هللا تعالى) زندگی هزاران سال پیش .او وظیفه به اعالم وحدت خدا در کشور عمدتا بت پرست داده شد .و
بنابراین تصمیم حاکمان کشور خود را به کشتن او او را به آتش بزرگ هر دو به مجازات او و دادن درس برای پیروان بالقوه خود
را پرتاب او وظیفه خود را .ابراهیم (رضوان ّ
هللا تعالى) راه خود را تغییر بود ،او هر چیزی با خدا مذاکره بود نه با کسانی که می
خواستم برای کشتن او و او مورد اعتماد در خدا .حاکمان منجنیق تاسیس و آنها آتش بزرگ سوخته و آنها او را در آن انداخت.
توسط نعمت خدا آتش تبدیل به یک استخر .و حضرت ابراهیم (رضوان ّ
هللا تعالى) ذخیره شد .منجنیق بسیار این و این استخر بسیار
.و باز را ببینید  /Turkiyeدر شانلی اورفههستند

بعد او با همسر و پسر کمی او به مکه که در آن هیچ کس بود که در آن زمان زندگی رفت .هر منبع آب وجود نداشت .آنها وجود
دارد رفت و او را مجبور به ترک آنها وجود دارد .او ورزیدید به خدا که او خانواده خود محافظت می .و همسرش ارسال شده به
خدا و او وجود دارد با کودک خود باقی می ماند .ابراهیم (رضوان ّ
هللا تعالى) چپ او بود و تنها با کودک خود .آنها همه به طور
کامل در خداوند اعتماد به حال .در حالی که او را در اینجا و آنجا برای پیدا کردن مقداری آب راه می رفت .هنگامی که او آمد
نزدیک کودک ،و سپس او را از ماسه که نزدیک او پسر در اسماعیل دیدم (رضوان ّ
هللا تعالى) برخی از آب به نظر می رسد .آب
که پاداش برای خود اعتماد به خدا و پاسخ به آنها ادعیه بود .و آب که امروز در فراوانی به میلیون ها تن از زائران خدمت .زائران
.که آب به کشور خود خانه به ارمغان بیاورد
هللا تعالى) Mecca .مسجد در ) Kaba,بعد ،ابراهیم (رضوان ّ
 ،با پسر او در اسماعیل تاسیس که آمد به مکه (رضوان ّ
هللا تعالى
مسجد که محل مرکزی برای اسالم است .هر مسلمان در جهان در حالی که نماز روزانه این مسجد چهره; یکی از دالیل این محل
نماز است .خدا نه توسط فضا و یا محل به عنوان در استعاره در آیه زیر توضیح داده شده  orderlinessمرکزی به منظور تسهیل
:محدود است
و متعلق به خدا شرق و غرب .بنابراین هر جا که شما به نوبه خود [ممکن است] ،چهره خدا وجود دارد .در واقع ،خدا همه فراگیر
.و دانستن است
)قرآن(666/2 :
بسیاری از یادآوری دیگر که به ما یادآوری از اعتماد آبراهام وجود دارد (رضوان ّ
هللا تعالى) و خانواده اش در خدا و  Meccaدر
او عشق و گشتن به آنها .ما در آنها را مثال خالص و صادقانه ارتباط میان خدا و بندگان خود را ببینید .از آنجا که هیچ کس به چه
کسی بود ابراهیم (رضوان ّ
هللا تعالى) و خانواده اش می خواهم نشان می دهد و یا نشان می دهد هر چیزی; و هیچ کس غیر از خدا
.از آنها ممکن است آنها را برای کمک بخواهید
و هزاران سال بعد ,مکه قرار داده شد .اما این افراد به طور کلی مشرکان را بسی ناخوش بودند .و در چنین محیط پیامبر (رضوان
ّ
هللا تعالى) آمد به زندگی در شمسى  .]663[ 676و در او و دوستان او ما را ببینید مثال ارتباط قوی بین خدا و بندگان خود را در
.بسیاری از ابعاد .در هر مکان ما بازدید در ایام حج به خاطر داشته باشید در این رابطه وجود دارد
پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) در یک محیط در شرایط دشوار به دنیا آمد .او تا به حال پدر را حتی قبل از او متولد شد ،و
هنگامی که او  5ساله بود او مادر او از دست رفته از دست .او به هر مدرسه بروید بود; او می دانست نوشتن و نه خواندن .اما او
.آمد ،او بود به عنوان قابل اعتماد با نام مستعار  messengershipیک فرد بسیار باال اخالق بود .حتی قبل از اینکه
در سن چهل ساله ،او دریافت وحی اول از خدا را از طریق وحی جبرئیل فرشته (رضوان ّ
هللا تعالى) ،در غار در کوهستان .با تاثیر
خانه و احساس بسیار سرد .او به همسرش گفت" :پوشش من ،من را پوشش!" و  tremblingتکان دهنده وحی اول او رفت
همسرش او را تحت پوشش .او به همسر خود گفت که او در ترس بود .او پاسخ داد" :خدا خواهد شد هرگز ادبیاتی شما .شما در
حفظ و روابط خوب با شما معرفت و قوم و خویش; شما تحمل بار ضعیف؛ شما کمک به فقرا و مستمندان هستند; شما مهمانان
".سرگرم و تحمل سختی در مسیر حقگویی
هنگامی که تاثیر وحی اول بود ،او گفت او آنچه اتفاق افتاده است .و همسرش او را به یک فرد آگاه مسیحی صورت گرفت .او به او
گفت آنچه اتفاق افتاده است .فرد مسیحی گفت که این روح همان است که به موسی آمد بود (رضوان ّ
هللا تعالى) ،و او می خواهم به
زندگی تا زمان به نوبه هنگامی که مردم خود را خود او .پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) پرسید که آیا مردم خود او روشن می .او
گفت :بله ،و که هر کسی که آمد با چیزی شبیه به آنچه او به ارمغان می آورد با خصومت درمان شده بود؛ و اگر او می خواهد تا
.آن روز زنده ،که سپس او او شدت پشتیبانی می کند
در واقع آن را به یک کار فوق العاده ای بود .تصور کنید  6400سال پیش ،وسط بیابان ،مردم پرستش بت ,که در آن هیچ قانون
کارآمد ،عدم اجرای قانون قابل اعتماد وجود دارد .و شما به ارمغان بیاورد و به گسترش یک پیام است که کامال علیه باورهای
رفتار سفارش اقتصادی و سیاسی جامعه خود را امتحان کنید .این تقریبا برابر با ارتکاب به خودکشی باشد .با این حال ،خدا او را
که او می خواهم او را از انسان محافظت گفته بود .و در واقع ،ما که هر چند پیامبر (رضوان ّ
هللا تعالى) در وظیفه در ضعیف ترین
و سخت ترین مرحله اسالم بود ،او درگذشت مرگ طبیعی .اما به عنوان مثال ،برخی از رهبران زیر پس از پیامبر اسالم (رضوان
ّ .
هللا تعالى) کشته شدند

.آیات او الزم است اعالم وحدت خدا به انسان
کافران در همان ابتدا بسیار اهمیتی نمی شوند .اما آیات شد بسیار قوی ،آنها شد بیان کرد که خدایان است که پرستش مردم خود را
قادر به شنیدن برای ایجاد ،به انجام هر گونه خوب یا بد نبود .اما سیاست ،قوانین ،اقتصاد آن زمان همه در چندخدایی بر اساس
.بودند
را به دنبال راه هایی برای جلوگیری از او آغاز شده است .آنها به او ارائه شده که پول آنها او را به او  Meccaسپس ،رهبران
ازدواج با زنان زیبا ترین آن زمان ارائه شده و آنها به او ارائه شده برخی از رهبری در ازای تغییر و یا متوقف کردن اعالمیه
وحی .اما پیامبر (رضوان ّ
هللا تعالى) گفت که او می تواند نه تغییر دهید ،یا جلوگیری از تحویل پیام به عنوان او اعتقاد بر این بود
.که از خدا است
پس از آن ،رهبران جامعه خود و دیگر کافران شروع به استفاده از زور برای جلوگیری از پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) و
دوستان خود .آنها تحت شکنجه قرار ،آنها تحریم ،توهین به آنها ،آنها کشته و آنها نتوانستند به آنچه آنها می تواند به جلوگیری از
.اسالم
در مرحله معینى خدا مسلمانان به مهاجرت از مکه به مدینه ،که تقریبا  600کیلومتر به دور از مکه شهرستان است اجازه.
مهاجرت اغلب مسلمانان ،و پس از آن ،مطمئن شوید که آنها با خیال راحت به حال مهاجرت پیامبر (رضوان ّ
هللا تعالى) نیز با یکی
از دوستان او مهاجرت کردند .تصور کنید که هر دو آنها را از طریق بیابان  6400سال پیش ،پشت سر آنها مردم شدت مایل به
کشتن آنها سفر .پاداش بزرگ ارائه شده برای هر کس که می خواهم او را مرده یا زنده بودند .اما هر بار آنها به کشتن او ،او
 ،.مطابق با تضمین خدا ذخیره شدmiraculously
در مدینه همچنین مؤمنان با كافران چند بار حمله شد .اما اسالم وجود دارد با سرعت رشد کرد .در میان کسانی که اسالم را پذیرفته
 messengershipبودند بسیاری از یهودیان و مسیحیان که انتظار می رود مسنجر مهم از منطقه آمده و که دیدم نشانه ای از او
بود  Meccaراه نشان داده شده توسط حضرت محمد (رضوان ّ
هللا تعالى) و بسیاری از معجزات .چند سال بعد ،مسلمانان کافران در
و مسلمانان را فتح مکه در رهبری پیامبر (رضوان ّ
هللا تعالى) ،بدون مواجهه با هر گونه مقاومت تفاوت بزرگ بین قدرت خود
و که forgaveوجود دارد .و پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) کافران که شکنجه ،توهین ،سعی کنید به کشتن او و دوستان او،
.یورش خواص خود را
اسالم به سرعت گسترش و پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) و دوستان خود نام باال در تاریخ و در حال حاضر به حال .آنها قابل
).اعتماد در خدا ،و به عنوان آبراهام آنها بزرگترین موفقیت (رضوان ّ
هللا تعالى
.بنابراین در زیارت ،ما می بینیم یادآوری از همه کسانی که به عنوان خوبی
یکی از جالب ترین چیزهایی که در مورد این زیارت اقامت در عرفات است .تقریبا  26کیلومتری دور از مکه مکانی عرفات به
اعتقاد بر این است و حوا  Adamنام است .این منطقه باز در بیابان بدون هر ساختمان است .که در محل به محل که در آن
(رضوان ّ
هللا آنها) برای اولین بار مالقات بر روی زمین .در حال حاضر ،هر سال در برخی روز  4یا  6میلیون نفر با هم در آن
.محل آمده؛ سیاه و سفید ،سفید ،فقیر ،غنی ,قدیمی ,جوان ;...همه نوع مردم
درباره آن ،بزرگ-بزرگ-بزرگ ...کودکان بسیار برای اولین بار مرد و زن جلسه که در آن مالقات پدر و مادر اولین خود فکر
می کنم .و آن وجود دارد غنی از فقیر تشخیص دشوار است; رئیس از کارگر ...هر انسان می پوشد سفید حوله ،هر زن ساده لباس
می پوشد ،همه تحت چادر ساده باقی می ماند .هیچ چیز حتی نزدیک به این رویداد در این جهان به عنوان مثال از برادری انسان و
.خواهری وجود دارد
عمدتا زیارت برگ فراموش نشدنی و بی همتا برداشت و احساسات بر روی زائر برای بقیه عمر خود را .بر اساس تجربه من در
.هیچ جا دیگری یکی ممکن است احساس برادری انسان و خواهری در زیارت
.بنابراین باال ،ما باید پنج ستون اسالم خالصه :شهادت ،نماز روزانه ,موسسه خیریه منظم ,روزه ,زیارت
معنی نسبت به موفقیت
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کسی مراقب و سپاسگزار خواهد شد به دنبال منبع میلیاردها نفع []664داده ما و دالیل برای آنها .سپس او را پیدا خواهد کرد کسانی
که دعوت به خالق و رحمت خود را ،یعنی پیامبران خدا به عنوان ابراهیم و موسى عیسی مسیح ،محمد( ...صلح شود بر آنها) .و او
:خواهد شد گوش دادن به پیام های خود را .در آیه زیر اظهارات مربوطه از برخی از مؤمنان وجود دارد
خداوند ما ،در واقع ما تماس گیرنده خواستار به ایمان[ ،گفت] ،شنیده"
.ایمان پروردگارت' و ما بر این باور است'
.خداوند ما ،بنابراین ما ببخش گناهان ما و حذف از ما ما نافرمانى و ما به مرگ به صالحان باعث
)قرآن(683/3 :
و سپس او را "انتخاب" به دنبال فرستادگان یا نه .بنابراین او ممکن است مسیر اسالم را وارد کنید و ایمان ملزومات حقیقت .در
نتیجه ،با راهنمایی داده شده توسط خدا او خواهد شد مورد نیاز به انجام اعمال خوب به طوری که او ممکن است بهبود بیشتر با
توجه به مقادیر مورد نیاز توسط خدا .بیشتر او در این ارزش بیشتر بهبود او احساس دوری خدا ,بیشتر خدا با او؛ خوشحال خواهد
.شد و خدا او خوشحال با نفع خود او را برای او بندگان صالح آماده کنند .بنابراین او درست و دائمی رضایت در دنیا و آخرت برسد
بنابراین ،به منظور به سوی این هدف نهایی زیر میکند ،یکی برای مراقبت از این ارزش ها به اعتقاد او خدا و حقیقت و كارهاى
:شایسته نیاز .تمام کسانی که در نظر گرفته تحت مفهوم "خدمت خدا" ذکر شده در آیات زیر
.در خدمت شما (تنهایی) ما; شما (تنهایی) ما برای کمک بخواهید
)قرآن(6/6 :

.و من نمی بود ایجاد ّ
جن و انسان جز خدمت به من
)قرآن(65/66 :
:و به عنوان یک نتیجه از این یکی عشق الهی به عنوان ذکر شده در زیر آیه برسد
كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته
.برای آنها الرحمن قطعا مورد عشق بیاورد
)قرآن 68 :و (85
و برای رسیدن به این ,یکی از نیاز منطق سالم ،شخصیت قوی ،کمک خدا پشتکار به صرف تالش الزم دانشکده ما به عنوان دیدن
و شنیدن حقایق آشکار است که ما مشاهده ،پیام های خالق ما و ما کدهای خالص اولیه .این خواهد شد در زیر توضیح داده شود.
بدون استفاده از این تا حدودی یکی نمی تواند موفق باشد .ما باید به آنها بفهمانید که ما ممکن است تعیین اینکه آیا ما از آنها به طور
.موثر به نفع .که یکی از دالیل چرا خدا می سازد اشاره به این در بسیاری از آیات قرآن است
منطق

6.1

محمد) ،می گویند(O ،
.این راه من است .دعوت از من و پیروان من به خدا با درک مناسب"
.ترین است  Gloriousخدا
.و كسانى كه به دیگران مرتبط با او نیستم

)قرآن(609/62 :
منطق قوی به خدا منجر شود .با این حال ،منطق تحت تاثیر شرایط خاصی است .نیاز به منطق قوی از تعصبات آزاد بودن ،آن نیاز
به دانش صدا ،شخصیت صدا ،تالش برای استدالل ،نظارت دقیق و مراقبت در مورد حقیقت .نمونه هایی از قرآن خدا که در آن
:اشاره به برخی از این عناصر را می سازد عبارتند از
.رحمتگر بر ویژگان  Beneficentاین است] وحی از[
کتاب که آیات دقیق شده اند ,قرآن عربی برای افرادی است که می دانید،
.به عنوان تومانی مژده و وارنر; اما بسیاری از آنها تبدیل دور ،بنابراین نمی شنوند
و آنها می گویند" ،قلب ما در پوشش از آن که شما دعوت ما ،و در گوش ما است ناشنوایی و بین ما و شما یک پارتیشن است،
".بنابراین کار; در واقع ،ما در حال کار
)قرآن(6-2/46 :

رهبران متکبر از ملت خود را تحت ستم در میان آنها كه ایمان آورده اید ،پرسید" :شما واقعا که صالح مسنجر از جانب
».پروردگارش بر او اعتقاد ندارم?" گفتند« :واقع وحی که با او شده فرستاده است ایمان آوردیم
".کسانی که متکبر بودند گفت" :قطعا کافران كه شما باور هستیم
)قرآن(75-76/7 :

او [بهترین نیست] که پاسخ به یکی از جان گذشته هنگامی که او او میخواند و بد را حذف می کند و باعث می شود شما وارثان
!زمین است؟ رژیم با خدا وجود دارد؟ کمی آنها منعکس کننده
)قرآن(52/27 :
.در نقاط دیگر این کتاب ،ما توضیح داد که راه و نمونه هایی از استدالل با توجه به قرآن
صدا شخصیت

6.2

روز هنگامی که وجود دارد نه به نفع [هر کسی] ثروت یا فرزندان ،خواهد
به جز او که می آید به خدا با قلب خالص
)قرآن(98-99/25 :

.محمد) شما را از شخصیت اخالقی بزرگ هستند (Oو در واقع،
)قرآن(4/59 :

شده است وجود دارد قطعا برای شما در رسول خدا الگوی عالی برای هر کسی است که امید خدا و روز بازپسین و که خدا اغلب
.یاد

)قرآن(33:26 :
:هر فرد را باور مورد انتخاب .این انتخاب نیز منعکس کننده شخصیت فرد هر
این جهان به طوری که یکی مجبور است به باور و یا كه كافر شده اند طراحی شده است .همانطور که ما در آیات زیر را ببینید،
:اعتقاد نهان مورد نیاز است
این کتاب که بدون شک هدایت براى نیكان وجود دارد است،
که در نهان ،نماز ،و از آنچه ما ارائه شده برای آنها صرف باور،
)قرآن(3-2/2 :
:همانطور که ما را در آیه زیر را ببینید ،به كرد ،خدا بود ،او را هر کس ساخته اند می تواند عضو انجمن همگن فقط یک
خدا ،او یک ملت [متحد در دین] کرده اید ،خواهد بود ،اما [مورد او] برای تست شما را در آنچه او شما قرار داده است ،بخشایش;
مسابقه تا به [همه که] خوب .به خدا بازگشت خود را همه با هم ،و او خواهد شد پس از آن اطالع شما مربوط به که که بیش از شما
.مورد استفاده برای متفاوت است
)قرآن(49/6 :
اما محیط زیست ما را با قابل رویت و نهان و ناتوانی ما را به درک و نهان ببینید هر فرد به شکل دادن به او باور و یا كفر با توجه
به شخصیت خود و ارزش همراه با منطق خود را قادر می سازد .به این ترتیب ما عینی فقط با چه کسی و چه منجر شد ،بدون
در هماهنگی با بهره گیری از تمام نفع در این جهان و سپس تفکر در مورد thankfulnessاینکه مجبور هستیم .به عنوان مثال،
مشکل در هنوز سپاسگزار برای همه این نفع  thankfulnessجایی که این همه از آمدن نمی باشد .و كسى كه واقعا مراقبت برای
داشته باشند .و اگر او تشکر ،او احتماال ناراضی []666احساس می کند .بنابراین ما منطق تحت فشارهای شخصیت ما [ ]665به
.طور طبیعی هستند
:بنابراین ،در اسالم آزادی عقیده خود را انتخاب کنید بسیار ضروری است .مراجع روشن به این در آیات زیر وجود دارد
.وجود دارد باید بدون اجبار در دین
.دوره راست روشن از اشتباه تبدیل شده است
.ترین قابل اعتماد با هیچ شکست در آن درک است  handholdبنابراین هر کس رد بد و معتقد به خدا
.و خدا شنوایی و بسیار دانا
)قرآن 2 :در (265

.در واقع ،ما او را به راه هدایت ،سپاسگزار هستم او یا او ناسپاس است
)قرآن(3/75 :

.و می گویند" ،حقیقت از جانب پروردگار توست پس هر کس که بخواهد او باور; اجازه و هر کس که بخواهد به او كافر اجازه دهید
)قرآن(28/69 :

انسان ,حقیقت به شما آمده است از جانب پروردگار توست پس هر کس هدایت شده است تنها برای [بهره مند از] "Oمی گویند،
.هدایت است روح خود را و هر کس را گمراه می رود تنها رود گمراه [در نقض] برابر آن .و من نیست بیش از یک مدیر شما
)قرآن(609/60 :
ایمان; مگر در مواردی که او مجبور به این باور است disbeliever .حتی اگر او را دیدم معجزات آشکار در بسیاری از شرایط
اما اگر یکی مجبور است به این باور ،این امر می تواند باور واقعی نه شناخت صادقانه از حقیقت .اگر او آپارتمان در شخصیت او
را به این باور و یا توسط خدا []667پذیرفته نیست دوباره نشان داده حتی اگر معجزات آشکار وجود دارد گذشته نیز که شده است،
:یک فرد ایمان نمى آورند .آیه زیر این نشان می دهد
و حتی اگر ما فرستاده بود به آنها مرده و فرشتگان [با پیام] آنان [از] به سخن و مگر اینکه خدا را ما با هم هر چیز [ایجاد] در
.مقابل آنها ،آنها را باور می جمع .اما بسیاری از آنها را [از آن] ،نادان است
)قرآن(666/5 :
.معجزات مسئولیت مردم ،در حالی که هنوز بسیار خود را باور مؤثر بر افزایش می دهد
کمک خدا

6.3

خدا برای بنده او کافی نیست؟
)قرآن(35/38 :

.و موفقیت من اما از طریق خدا است"
.بر او من تکیه ،و او به من بازگشت
)قرآن(99/66 :

اما خدا محافظ خود را،
.و او بهترین یاران است
)قرآن(660/3 :
کمک خدا برای مؤمنان و کافران مهم است .و مؤمنان به آن نیاز دارید طوری که خود را باور است واقعی باور ،که آنها ممکن
است نگه داشتن آن ،که این ممکن است قابل قبول توسط خدا ،و که آنها ممکن است به انجام اعمال خوب است که قابل قبول توسط
خدا .و به طوری که آنها ممکن است هدایت به راه اسالم كافران آن نیاز دارید .و به منظور فراخوانی یاري خدا ،آنها هر دو به
.مقادیر معینی جهانی و الهی است که مورد نیاز توسط خدا
:همانطور که ما را در آیه زیر را ببینید ،اعمال خوب ما فراخوانی رحمت خدا کمک
.در واقع ،رحمت خدا نزدیک بدکاران خوب است
)قرآن(65/7 :
به عنوان یک انسان ما هدف و مسئولیت است بزرگ .اما ما نقاط ضعف .به عنوان مثال دانش ما محدود است :یکی ممکن است
چیزی برای دهه در راه خاص می دانم و پس از آن درک که واضح است که اشتباه بود .پس چگونه ما می تواند موفق از نظر باور
و اعمال خوب بودن? از سوی دیگر ،هر آنچه که ما انجام برای خدا ،ما را برای نفع خود را که بیش از حد بزرگ و بیش از حد

بسیاری از پرداخت نمی کند .با این حال سخت ما را به بهترین نحو سعی ما مرتکب اشتباه می شوند ممکن است و وجود دارد
همیشه خطر بودن ناموفق و عواقب شکست بزرگ است .بنابراین ما باید مدیریت ریسک که خوب .چگونه ما آن را مدیریت کنم؟
راه ضروری به موفقیت اعتقاد و اعمال خوب و مدیریت ریسک در باال ذکر شد به در رحمت خدا ،درخواست برای کمک به او و
به دنبال دستورالعمل خود را اعتماد است .کمک به او با نیت خوب و صداقت براى خدا ما بهبود ممکن است و ممکن است قابل
.قبول
می آموزد خدا ما در آیه زیر ،که یک مانع بزرگ است که ما ممکن است جلوگیری از درخواست برای کمک به او است تکبر ما و
:که ما نیاز فروتنی به طوری که مناسب برای کمک به او پرسید که
.و به دنبال کمک از صبر و نماز و در واقع ،آن را دشوار است به غیر از تسلیم ساده [به خدا] است
)قرآن(46/2 :
در ابتدا قرآن فصل "باز کردن" به نام وجود دارد .این فصل نماز ویژه توسط خدا به ما داده است .وسط این فصل این آیه وجود
:دارد
".ما در خدمت شما و شما ما را برای کمک بخواهید"
)قرآن(6/6 :
این فصل ،و در نتیجه این آیه است به چند بار هر روز توسط مسلمانان ،حتی توسط اعلم خوانده می شود .بنابراین بسیار مهم
.درخواست کمک خدا در زندگی ما است
خواهد شد تا کنون او را بهشت را  deedsهنگامی که پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) گفت :دوستان خود که هیچ کس به تنهایی
رسول خدا حتی نمی?» گفت« :مگر اینکه خدا من دوش با رحمت خود را نه ،من ،حتی نمی .بنابراین Oوارد کنید .گفتند« :شما،
بنابراین او از آن انجام  deedsسعی کنید نزدیک به کمال است .و هیچ کس باید برای مرگ مایل; او است انجام هر دو خوب
]خواهد داد ،یا او انجام شده است بنابراین او توبه ممکن است اشتباه است669[ " .
درخواست کمک خدا به ما بسیار ذاتی است بسیار طبیعی است و بسیار منطقی است .فرض کنید شما را در یک محل قفل شده که
در آن هیچ مواد غذایی نوشیدنی بدون و هیچ نوری نیست وجود دارد .شما نیاز به بدست آوردن فوری ،اما شما نمی دانید که آیا هر
.کسی خارج وجود دارد .حتی اگر شما نمی دانید که آیا هر کسی خارج وجود دارد ،بنابراین ،شما باید به برای کمک تماس بگیرید
.بنابراین ،در هر صورت ،ما باید به درخواست کمک حقیقت می شود موفق
:و به عنوان گفت :در زیر آیه هللا نزدیک است .و او وعده داده تا به ما ادعیه صادقانه پاسخ
 ،مربوط به من بپرسید(O) ،و هنگامی که بندگان من از تو،
.در واقع من نزدیک است
پاسخ من به نیایش خوهد هنگامی که او خواستار بر من .بنابراین اجازه دهید آنها را در پاسخ به من (توسط اطاعت) و من اعتقاد
.دارم که آنها [حق] هدایت شود ممکن است
)قرآن(695/2 :
بنابراین پذیرش و یاري خدا مهم مورد نیاز برای رسیدن به موفقیت است .این نزدیکی آنهایی که به درجه خاصی از صداقت و
و دیگر مدارک مثبت در قرآن ذکر شده است .با این حال ،آنها افراد خاصی به عنوان کسانی که دلیل و  thankfulnessتواضع و
:یا افرادی که تحت کنترل تمایالت کوتاه مدت خود را همانطور که در زیر توضیح داده شده است انجام نمی رسد
.بر کسانی که دلیل استفاده نمی کند  defilementو برای روح به این باور مگر با اجازه خدا نیست و او خواهد شد به جای

)قرآن(600/60 :

.اما کسانی که [خواسته] باز سینه خود را به كفر بر آنان خشم از خدا است و براى آنان عذابى بزرگ است
.این است زیرا آنها ترجیح زندگی دنیوی بیش از آخرت و خدا مردم کافر هدایت نمی کند
)قرآن(607-605/65 :
در حالی که یک فرد تحت تاثیر او خواسته کوتاه مدت است و هرگز می پرسد برای کمک خدا حقیقت ،برای او را به بهره مندی از
 thankfulnessعالئم و نه هشدار امکان پذیر نیست .این است زیرا باور است نه تنها یک ماده از منطق ،بلکه یک ماده از عدالت
:دقت ،سرعت عمل ،چشم انداز ...اشاره به این واقعیت در آیات زیر وجود دارد
.نفع کسانی که باور نمی عالئم و هشدارها
)قرآن(606/60 :

.هان ای انسان ,خود را بی عدالتی است تنها در برابر خودتان [حال در صرفا] لذت بردن از زندگی دنیوی
سپس به ما شما بازگشت است،
.و ما شما را از آنچه که شما استفاده می شود برای انجام اطالع خواهد شد
)قرآن(23/60 :
همانطور که همه ما هستند گناهان و اشتباهات هیچ کس باید امیدواریم که از خدا از دست .هیچ کس خاصی برابر چیزهایی منفی
است که ممکن است از او آمده باید .مسلمان قادر به اتخاذ راه میانه باید طوری که نتیجه مثبت باشد .اشاره به این واقعیت در آیات
:زیر وجود دارد
".از امداد رسانی از خدا جز مردم کافر  despairsدر واقع ،هیچ کس"
)قرآن(97/62 :

.سپس آنها را احساس نمی امن از طرح خدا? اما هیچ کس امن از طرح خدا جز مردم از دست دادن احساس
)قرآن(88/7 :
.بنابراین هر کس می باید در حالت درخواست برای کمک به او
تالش های ما و پشتکار

6.4

ما به دنبال لذت پیروزی و کوتاه مدت و مشروعیت اهداف سطح پایین و خواسته فراتر از سطح به منظور رسیدن به رضایت کامل
دائم و سطح باال و طوالنی مدت اهداف .مسلمان وقتی که به منظور همراه با پروردگار خود را هنوز تاریک به جای خواب ،خواب
بیدار است .او به دادن بخشی از پول خود را به نیازمندان به طوری که او ممکن است لذت بردن از خدا است .او به خودداری از
نوشیدن الکل به طوری که او ممکن است اطاعت خدا و به طوری که او ممکن است به حفظ سالمت خود را است .با این حال،
کوتاه مدت به تصویب دنبال لذت پیروزی و درد و اگر ما به اندازه کافی قوی اهداف بلند مدت بزرگتر خواهد رسید .برای این
منظور ،ما نیاز به صرف تالش و به این ترتیب ما خودمان را از نظر مدارک که خدا را دوست دارد بهبود ممکن است .از آنجا که

گاهی اوقات تقابل کوتاه و بلند مدت شرایط ممکن است در کوتاه مدت صدمه دیده به ادامه در این راه صبر و پشتکار ،کنیم .این را
:در آیه زیر ذکر شده است
.و استقامت [ ، ]668برای در واقع ،خدا به از دست رفته جایزه كسانى اجازه نمی دهد
)قرآن(666/66 :
:خبر خوب این است که انسان تنها به صرف تالش های است که آنها قادر به ضروری است .خدا در قرآن می گوید
.خدا روح فراتر از ظرفیت خود را شارژ
)قرآن 2 :و (295
بنابراین ،به عنوان مثال در حالی که کسی که پول به اندازه کافی برای رفتن به سفر ندارد ،نه گناه برای او به نیست رفتن به
.زیارت .بنابراین ،انسان ستمگرانشان بر خدا نیازهای هر چند آنها شده است قادر به انجام آنها نمی دارند
:و انجام هر انسان با خدا در نهایت برای آنها مفید است .خدا زیر می گوید
.خدا در نظر دارد برای سهولت شما و برای مشکالت شما از قصد نیست
)قرآن(696/2 :
از سوی دیگر تالش های ما را صادقانه است .تالش های ما می باید با هدف گرفتن لذت بردن از خدا ،و نه برای نشان دادن به
:دیگران .در آیات زیر خدا به ما می گوید این واقعیت
;پس وای بر کسانی که دعا[ ،اما] که خبرند نماز خود را
.کسانی که نشان می دهد و امتناع برای کمک به نیازمندان را
)قرآن(7-4/607 :

.در واقع ،منافقان در اعماق پایین ترین آتش خواهد شد و هرگز شما براى آنان یاورى نخواهى
)قرآن(646/4 :

می گویند،
".در حقیقت نماز من مناسک من قربانی زندگی من و من در حال مرگ براى خدا پروردگار جهانیان است"
)قرآن(652/5 :
دانشکده ها دیگر

6.5

در سمت دیگر ،خدا ما دانشکده خاصی به عنوان دیدن ،شنیدن ،درک ،دانستن ،فکر کردن ،به خاطر سپردن ،یادگیری و به همین
ترتیب داده است .همه این ما را به تصمیم گیری بهتر کمک کند .ما باید به خوبی استفاده قرار این قدرت است که خدا به ما سپرده
شده است .اگر ما نگاه میلیاردها نفع خدا اما فکر نمی کنم در مورد منبع خود را ،به عنوان مثال ،سپس ما ظرفیت ما دیدن و تفکر
.تلف ممکن است
واقعیت آشکار

6.6

!بسیار نشانه ها در آسمانها و زمین است که آنها عبور توسط وجود دارد; رتبه دهی نشده است آنها بدون توجه به آنها پرداخت
)قرآن(606/62 :

".آن گفته می شود]" ،خواندن رکورد شما .خودتان بر علیه شما این روز به عنوان حسابدار کافی است[
)قرآن(64/67 :

و او را به زمین بصورتی پایدار و محکم تنظیم کوه ،تا مبادا آن را با شما تغییر و [رودخانه ها و جاده ها ،که شما هدایت ممکن
.است ،ساخته شده] و نشانه بازیگران است
.و سوگند به ستارگان آنها [نیز] هدایت است
)قرآن(65-66/65 :

.در آن روز خدا به آنها را در کامل خود را تنها پاداش بازپرداخت خواهد شد ،و آنها باید می دانم که خدا حقیقت آشکار است
)قرآن(26/24 :

;پس بر خدا تکیه می کنند
.در واقع ،شما بر حقیقت آشکار است
)قرآن(78/27 :
همچنین خدا واقعیت آشکار است که اجازه دهید ما می دانیم چه حق و چه اشتباه است ایجاد کرده است .به عنوان مثال در مدارس ما
علوم مختلف به منظور بهره مندی از حقایق مطالعه .به عنوان مثال نگاه ستاره ما می توانید پیدا کردن مسیر که در آن ما نیاز به
.ادامه
.عالوه بر این خدا در پیام های خود را برخی از حقایق آشکار در مورد چارچوب است که در آن ما روشن
در میان آنها برخی از حقایق واضح است که همه موافق با وجود دارد .به عنوان مثال ،آتش یا یک مکان مثل جهنم مطلوب برای
.انسان نیست
در جهان کنونی نیز وجود دارد حقایق است که هنوز به نظر می رسد آشکار برای همه در تمام اوقات .به عنوان مثال ،حقایق در
اطراف ما که ما نشان می دهد نفع خالق ما آشکار برای برخی ،و نه چندان آشکار و یا حتی بدیهی است که اشتباه برای دیگران
ممکن است .علت تفاوت ممکن است که به عنوان انسان در برخی از موارد ما کاستی در فرایند تصمیم گیری ما ،و یا در برخی از
.موارد ما فرآیندهای تصمیم ما با توجه به خواسته های کوتاه مدت ما مسدود اند ممکن است
هنگامی که همه عواقب عالئم واضح خدا آخرت را با آن روبرو ،با این حال ،آن که در تمام اوقات آشکار برای همه آنها درک
خواهد شد .درک شود خواهد شد به عنوان توضیح داده شده در زیر آیه که خدا بازی بازی شد; با این حال کسانی که رد آنها را قادر
:به دیدن آنها برای برخی دالیل بودند
.و ما آسمانها و زمین و که بین آنها را در بازی ایجاد نمی کنید

)قرآن 44 :و (39
این نتیجه گیری مؤمن است .در حالی که آنها شاهد حقیقت در آخرت به عنوان گفت :در قرآن با این حال ،كافران حتی اشتباه خواهد
:بود
.و هر کس کور در این [] است در آخرت کور و گمراه تر در راه است
)قرآن(72/67 :
پیام های از خالق

6.7

و آنها می گویند "به خدا ،که ما را به این; هدایت است ستایش و اگر خدا ما را هدایت بود ما هرگز هدایت شده اند خواهد بود .قطعا
".پیامبران خداوند ما را به حق آمده بود
)قرآن(43/7 :
پیام هایی که حاوی دانش ،اهداف ،دستورالعمل ها ،یادآوری برای ما به ما از خالق ما آمده است .آنها حیاتی برای موفقیت ما است.
.بنابراین مهم است به خواندن ،درک و به دنبال آنها را به منظور موفق است
کدهای اولیه ما

6.8

انسان از موجودات مانند سنگ ،گیاهان و یا حیوانات برجسته است .او به جستجو برای خوب فکر می کنم ،فعال شده است و آگاهی
.خاص داده شد
.مرد خسته از دعا ،برای همیشه [کارها] نیست ،اما اگر شر او را لمس ،او نا امید کننده و ناامیدی است
)قرآن(48/46 :
:همچنین عمیق در داخل هر انسان وجود دارد اثری از ایمان به خدا که در قرآن ذکر شده
فرزندان خود را در زمان و ساخته شده آنها را از خود loins ،و [به ذکر است زمانی که پروردگارت از فرزندان آدم از خود
شهادت [گفت :آنها را]" ،من نه پروردگارت هستم"] گفتند" :بله ،ما شهادت است[ ".این] تا مبادا شما باید در روز قیامت همه آنها
".می گویند "در واقع ،ما این غافل بودند
)قرآن(672/7 :
و به عنوان توضیح داده شده در آیات زیر ،هر کس روح خود را از مصنوعی ناخالصی ها تصفیه جوهر خالص روح خود را فعال
:خواهد شد و موفق خواهد شد
و [من قسم می خورم] سوگند به نفس و او که آن باعث
 righteousnessو آن را [با بصیرت از] الهام گرفته از شرارت خود و خود
او موفق شود که در آن تصفیه
] instills.و او را شکست خورده است که آن را [با فساد
)قرآن(60-7/86 :
نتیجه گیري
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:بنابراین ،با کمک عالئم در قرآن ما است که اسالم را مورد نتیجه
:توسط خدا و خالق ما و پروردگار ما و خدا دوست داشتنی دوست می شود

1.

.او [ ]620آنها را دوست دارد و او آنها را دوست دارم
)قرآن(64/6 :
:هدایت می توسط خدا

2.

توسط که خدا کسانی که دنبال لذت او را به راه صلح و آنها را از تاریكیها به نور ،با اجازه خود را آورد و آنها را به راه راست
.هدایت راهنماهای
)قرآن(65/6 :
:استدالل در مورد عالئم خدا

3.

.او به شما نشان میدهد نشانه هاى او است که شما ممکن است دلیل
)قرآن(73/2 :
:خدا اعتقاد

4.

.ایمان خدا و رسولش و کتاب است که او را بر پیامبر او و کتاب مقدس است که او را قبل از نازل نازل
)قرآن 4 :در (635
:در خداوند اعتماد

5.

.اجازه دهید خدا مؤمنان اعتماد
)قرآن(650/3 :
خدا به خاطر سپردن و

6.

:سپاسگزار خدا

7.

بنابراین من ،به یاد داشته باشید من شما ،به یاد داشته باشید و با تشکر از من و ناسپاس به من انجام شود
)قرآن(662/2 :
 supplicating:به خدا

8.

" .بگو" ،تماس بر خدا و یا تماس بر الرحمن .هر کدام [نام] شما تماس بگیرید ،به او تعلق دارند به نام بهترین
)قرآن(660/67 :
:درخواست کمک خدا

9.

.و به دنبال کمک از صبر و نماز و در واقع ،آن را دشوار است به غیر از تسلیم ساده [به خدا] است
)قرآن(46/2 :
:خدا مراقب باشید

10.

.و خدا است که شما ممکن است موفق مراقب باشید
)قرآن(698/2 :

بودن برای خدا صادقانه و

11.

:سریع به خدا برگزاری

12.

به جز کسانی که توبه تصحیح خود به خدا تمسك و صادقانه در دین خود را براى خدا هستند ،برای کسانی که با مؤمنان خواهد شد.
.و خدا به مؤمنان را پاداشى بزرگ رفتن است
)قرآن(645/4 :
:خدمت خدا

13.

.و من نمی بود ایجاد ّ
جن و انسان جز خدمت به من
)قرآن(65/66 :
:رعایت خدا

14.

".می گویند" ،خدا و پیامبر اطاعت
)قرآن(32/3 :
:انجام اعمال خوب خدا

15.

.و آیا خوب; در واقع ،خدا را دوست دارد بدکاران خوب
)قرآن(686/2 :
زندگی برای خدا و

16.

:براى خدا در حال مرگ

17.

".می گویند" ،در واقع ،من نماز من مناسک قربانی زندگی من و من در حال مرگ برای خدا پروردگار جهانیان است
)قرآن ( 652/5 :
:ارسال به خدا

18.

".وقتی که گفت :پروردگارش به او" ،ارسال" ,او گفت" :من به پروردگار جهانیان مشاهده می کنید
)قرآن 2 :در (636
:ادامه از طریق خدا

19.

.صبور باشید و از شکیبایی شما نیست بلکه از طریق خدا است
)قرآن(627/65 :
:ادامه برای خدا

20.

.و پروردگار تو صبور باشید
)قرآن(7/74 :
:متعلق به خدا

21.

".که هنگامی که فاجعه آنها ،می گویند ،اعتصاب "در واقع ما متعلق به خدا ،و در واقع به او ما بازگشت خواهد شد
)قرآن 2 :در (665
:با خدا بودن

22.

.همانا خدا با کسانی که (آشکار) و کسانی که کار خوب است
)قرآن(629/65 :
:موافقت با خدا

23.

.و هر كس آنچه او با خدا شکند ،،او بر او پاداشى بزرگ سبب خواهد شد
)قرآن(60/49 :
:بودن واقعی خدا

24.

.بهتر است برای آنها خواهد بود اگر آنها درست به خدا
)قرآن(26/47 :
:رسیدن به خدا

25.

.بازگشت (همه) شما به خدا است
)قرآن(49/6 :
خدا خشنود و

26.

:با خدا خوشحال می شود

27.

.خدا با او با آنها و آنها خوشحال می شود .که موفقیت بزرگ است
)قرآن(668/6 :
:با خدا بودن راضی

28.

):به روح صالح آن گفته می شود(
!کامال روح راضی "O
],بازگشت به سوى پروردگار خود را خشنود و خشنود [او را
و در میان بندگان [صالح] من را وارد کنید
.و بهشت من را وارد کنید
)قرآن(30-27/98 :
.خدا

29.

پرسش و پاسخ

8

?مردان و زنان در برابر اسالم

8.1

.هان ای انسان ,در واقع ما شما را از مرد و زن آفرید و مردم و قبایل که شما ممکن است به یکدیگر می دانید ساخته شده
.در واقع ,ترین شریف از شما در نزد خدا است ترین صالح از شما
.در واقع ،خدا بسیار دانا و آگاه است
)قرآن(63/48 :
زنان و مردان همان وضعیت در اسالم .زن صالح درجه باالتر در نزد خدا بیشتر از یک مرد است که از وظیفه خود را به خدا
:ممکن است .آیات زیر برخی از نمونه های در این رابطه هستند
در واقع ،مرد مسلمان و زنان مسلمان مردان مؤمن و مؤمن و زنان ,مردان مطیع و مطیع زنان ,مردان راستگو و زنان صادق،
مردان بیمار و زنان بیمار ،مردان فروتن و فروتن زنان ،مردان خیریه و خیریه زنان ،ناشتا مردان و زنان ناشتا مردانی که گارد
بخش خصوصی و زنانی که انجام این کار ،و مردان که خدا را به یاد اغلب و زنانی که انجام این کار برای آنها خدا است آماده
.آمرزش و پاداشى بزرگ
)قرآن 33 :و (36

و پروردگار خود را در پاسخ به آنها" ،هرگز من از دست رفته کار کارگر [هر] میان شما ،اعم از مرد یا زن; اجازه خواهد داد
شما را از یکدیگر هستند .بنابراین کسانی که مهاجرت و یا از خانه های خود بیرون کردند بودند و یا در من علت نرسیده مبارزه یا
کشته شدند من مطمئنا از آنها رفتار آنها حذف خواهد شد و من قطعا آنها را به باغ که از زیر به عنوان پاداش از خدا اعتراف
" .خواهد شد و خدا است با او بهترین پاداش
)قرآن(686/3 :

آنچه حق است و ناکرده چه اشتباه است و نماز و زكات منظم و  enjoinمردان مؤمن و زنان مؤمن متفقین از یکدیگر است .آنها
.اطاعت خدا و پیامبرش .کسانی که خدا رحمت بر آنها را داشته باشد .در واقع ،خدا متعال در ممکن است و حکیم است
)قرآن(76/8 :

.برای مردان سهم آنچه آنها به دست آورده است ،و برای زنان سهم آنچه آنها به دست آورده است
)قرآن(32/4 :

شما که اعتقاد بر این برای شما به ارث می برند زنان توسط اجبار قانونی نیست .و مشکالت برای آنها را به بخشی از آنچه که O
شما به آنها داد مگر اینکه آنها متعهد اخالقی روشن منظور [باز] را .و با آنها در مهربانی زندگی می کنند .اگر شما خوش نمیآید
.آنها را--شاید شما خوش نمیآید یک چیز و خدا آن را می سازد بسیار خوب
)قرآن(68/4 :
برتری در نزد خدا است با توجه به عدالت ،نه بر اساس جنسیت و یا ثروت .مری و همسر فرعون (رضوان ّ
هللا آنها) که اشاره شده
در قرآن برای مثال اشغال درجه باالتر در نزد خدا هنگامی که بسیاری از مردان در مقایسه با .آیات زیر مربوطه در این رابطه
:هستند

و خدا ارائه نمونه ای از کسانی که بر این باور بودند :همسر فرعون وقتی که او گفت" :پروردگار من برای من نزدیک شما ساخت
.یک خانه در بهشت و مرا از فرعون و اعمال خود را ذخیره و نجات من از مردم
و [مثال] مری دختر عمران ،که او عصمت نگهبانی بنابراین ما آن را از طریق ما فرشته منفجر ،و او اعتقاد بر این عبارت از
.بود  devoutlyپروردگار خود و کتاب مقدس خود را و مطیع
)قرآن(62-66/55 :
در اسالم بودن بنده خدا ،مهم ترین جنبه هویت است .بنابراین جنسیت نه باالتر از ویژگی بودن بنده خدا باید در نظر گرفته .اسالم
زن از نتیجه تصادف به درجه بودن است که وجود دارد با توجه به اهداف خاص در برنامه خالق بودن را باال می برد .به این
.ترتیب بودن او تحت شرایط خاصی می شود عاشق و معشوق یکی از خالق و برقراری صلح در زمین برخوردار است
:دوباره زنان و مردان یک کل به عنوان توضیح داده شده در زیر آیه فرم
و از نشانه هاى او است که او برای شما از خودتان ایجاد جفت که شما ممکن است آرامش در آنها پیدا شده; و او را بین شما محبت
.و رحمت قرار می گیرد .در واقع در آن نشانه برای مردمی که فکر هستند
)قرآن(26/30 :
مربوط به یک بار دیگر توسط پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) چهارده قرن پیش زنان از بودن اشیاء معامالت برای تمایالت
.جنسی از بودن مردم از ،شرمنده به افرادی که حرمت و هویت که حقوق بشر و وظایف در حال تبدیل
حقوق و الزامات مورد نیاز برای زنان و مردان آن یکسان است .به عنوان مثال ،ثروت و بدن از زنان و مردان در معرض حمایت
قانونی است; زنان و مردان باید به فقط حتی اگر این هر مرد یا زن برخی از میلیون ها دالر هزینه ممکن است; زنان و مردان
...مجبور به قبل از طلوع آفتاب هر روز برای نماز صبح بیدار
:زنان و مردان باالترین موقعیت به عنوان ذکر شده در قرآن با مثال ملکه صبا نگه دارید می توانید
آنهایی که برجسته ،من توصیه من در من و احوال شخصیه .تا زمانی که شما [برای] من شاهد من نمی می :, Oاو (ملکه سبا) گفت
.خواهم یک موضوع تصمیم بگیرد
.آنها گفتند :ما مردان از قدرت و بزرگ نظامی ممکن است ،اما دستور مال شما است ،بنابراین آنچه شما فرمان
)قرآن(33-32/27 :
اسالم هویت و برخی ویژگی های مختلف از هر جنس را نیز به رسمیت می شناسد .اسالم ویژگی های خاص زنان را رد کند.
.بنابراین ،در برخی از موقعیت ها وجود دارد که در آن تفاوت بین الزامات بر زنان و مردان وجود دارد
برخی از این تفاوت ها به نظر می رسد به نفع بیشتر برای زنان می شود .به عنوان مثال ،امرار معاش خانواده بر مردان است.
.زنان ممکن است در خانه خود و یا دفاتر دعا و رفتن به مسجد مورد نیاز نیست
.همچنین در زمان جنگ به طور کلی مردان به شرکت در جنگ الزم است
اسالم نیاز از یک مرد یک رشته سخت است که ما می توانید ببینید در ممنوعیت سخت زنا الکل و نیاز به مسئولیت برای خانواده
.است .بنابراین ،اسالم بسیار مفید برای هر زنی است که می خواهد به زندگی عادی و صلح آمیز و قابل پیش بینی است
امروز مردان ،زنان ،کودکان هستند به طور کلی رد بسیاری از جنبه های طبیعی خود را .اسالم به همه آنها را با توجه به ویژگی
های قطعی خود را محافظت می کند .اسالم سیستم است .در اسالم به مردان و زنان و كودكان مانند بخش هایی از ارگانیسم طراحی
یکی دیگر از بسیاری جهات تکمیل هستند .نقاط قوت برخی از دیگر نقاط ضعف را لغو نمایید .و با تشکر از این آنها می توانید
.شکل زوج و خانواده
.مردان و زنان و كودكان شادتر و سالم باشد ممکن است كه وظایف از هر جنس با توجه به خانواده شناخته شده باید

خانواده اطفال و مادران به دلیل شیوه زندگی عمومی است که عدم اقدامات اسالمی صدمه .به عنوان امروز عمدتا زنان هستند را
تشویق به مانند مردان باشد ،بنابراین ،بسیاری از شرایط غمگین به عنوان کودکان گریستن هر روز صبح بینیم هنگامی که در روز
کودکان؛ ترک می شود و یا کودکان آمدن خانه بدون هر کسی وجود دارد که تنها در اواخر شب; تعداد زیادی از متعاقب روانی،
.اقتصادی ...مشکالت برای همه
الهام همچنین امروز مرد فرهنگ غرب غالب کوتاه مدت سطحی و رایگان روابط بین مردان و زنان بخش .بنابراین هر دو جنس به
طور کلی از دراز مدت ،عمیق محرومند و روابط گرم .بسیاری از مردان ممکن است را مشاهده کنید این وضعیت به عنوان
سودمند است ،به عنوان آنها دسترسی به بسیاری از زنان به عنوان آنها می خواهید در حالی که داشتن بسیار محدود مسئولیت
متعاقب بارداری و کودکان .به عنوان زنان حساسیت بیشتری نسبت به گرم ,طوالنی مدت و احساسات عمیق; و به عنوان نزدیک
رابطه مادران و فرزندان خود را وجود دارد آسیب بزرگترین این شیوه زندگی علیه زنان است .از آنجا که چنین شیوه زندگی مردم
تبدیل و احساس بیشتر و بیشتر تنها به عنوان مثل روابط رفع نیازهاى بشر نمی باشد .دوباره به دلیل چنین شیوه زندگی ،بسیاری از
کودکان که هنوز با پدر و مادر خود زندگی می کنند ،و یا اگر چه آنها زنده هستند که مادران خود و یا پدران نمیدانید وجود دارد.
.وجود دارد بسیاری از مشکالت دیگر که از چنین شیوه زندگی به دلیل فقدان اقدامات اسالمی بوجود می آیند
اساسا این مشکالت نیز مربوط به رویکرد کافر است که وحدت خالق است که همه صحه را رد می کند .هنگامی که همه چیز را به
عنوان دیده می شود بنابراین جدا شده از هر یک از دیگر بدون هر گونه ارتباط بین هر چیزی ،عواقب اجتماعی بیشتر منفی که
.دیده می شود در باال نمونه [ ]626خواهد
بنابراین به طور کلی سیستماتیک از اسالم با توجه به جنس مزایای اساسی برای زنان باشد .این است که احتماال یکی از دالیل
برای تعداد باالتر از زنانی که اسالم در بسیاری از کشورها را انتخاب کنید هنگامی که در مقایسه با تعداد مردانی که اسالم را
.انتخاب کنید
از سوی دیگر در قرآن وجود دارد برخی از شرایط است که توسط برخی از مردم به عنوان کمتر سودمند برای زنان در نظر
گرفته ممکن است اگر چه آنها سودمند از بسیاری جهات هر دو برای زنان و جامعه است .این استثنائات به شرح زیر است--:مورد
نیاز به پوشش بخش بزرگتر از بدن برای زنان نسبت به مردان- .اجازه مشروط برای مردان به ازدواج با زنان تا چهار- .در برخی
از موقعیت وراثت ثروت برای مردان هنگامی که نسبت به زنان خاص- .جایگزینى شاهد یک مرد با دو شاهد زنان در شرایط
.قانونی خاص است که مربوط به بدهی
به عنوان به خصوص مسائل است که نگاه ضرر برای زنان منوط به سوال ،ما آنها را به طور خالصه در بخش زیر روشن خواهد
:شد
پوشش برخی از نقاط بدن

8.1.1

و زنان مؤمن را [برخی] کاهش دهد خود را دید و گارد خود را خصوصی قطعات و افشای نه آرایش خود را جز [لزوما] آن نظر
می رسد و قرار دادن [بخشی از] پوشش سر خود را بر روی سینه خود را و نه آرایش خود را جز به شوهران خود پدران خود
پدران شوهران خود فرزندان خود دارند شوهران خود را پسر برادر خود را ،پسر برادر خود را ،خواهر خود را پسر ،خود زنان
که که دست راست خود را ،و یا کسانی که اپراتورهای مرد داشتن هیچ میل فیزیکی یا کودکانی که رتبه دهی نشده است از جنبه
های خصوصی زنان آگاه نیست .و اجازه دهید آنها را نمی تمبر پای خود را چه از آرایش خود را پنهان شناخته شده .و به نوبه خود
.مؤمنان ،که ممکن است به شما موفق شوند  Oبه خدا در توبه همه شما
)قرآن(36/24 :

اى پیامبر بگویید همسران خود را و خود دختران و زنان مؤمنان را بیش از خود [بخش] از لباس بیرونی خود را .است که بیشتر
.مناسب است که آنها شناخته می شوند و مورد آزار قرار نیست گرفته شود .و تا کنون خدا آمرزنده و مهربان است
)قرآن(68/33 :

زنان و مردان را پوشش بخش خاصی از بدن خود را .اما زنان به پوشش خود را مو [ ،]622در حالی که مردان الزم نیست .این
ممکن است خواسته برخی از زنان که ممکن است بخواهید به زیبایی خود را به همه نشان می دهد و در مقابل خواسته برخی از
.مردان است که ممکن است مایل به دسترسی بیشتر به زنان زیبا در اطراف خود را داشته باشد
:ما ممکن است به دالیل این اندازه گیری به شرح زیر است  -خدا می داند بهترین  -خالصه
.در مرحله اول ،در اسالم یکی اول از همه خدا به جای تمایالت جنسی بیرون از ازدواج تمرکز باید
ثانیا ،یکی را به کنترل بیش از او خواسته کوتاه مدت است .در جامعه ای که پر از وسوسه انگیز مردان و زنان است .در جامعه ای
که در آن مردم تمرکز بر روی با بهره گیری از شادی جنسی بیش از حد ،ثروت ،وضعیت; هیچ کس ممکن است خوشحال.
بسیاری از نقاط که اجرا بعد از بسیاری از خواسته های مختلف مانند یک فرد اندام که گرفته شده است زیرا در چنین جامعه ،یک
.فرد متوسط روح به شکسته خواهد شد هم جدا
ثالثا ،در جامعه ای که در آن مردم وسوسه انگیز هستند ،هر دو مردان و زنان بیشتر نسبت به تقلب و یا به ازدواج تمایل دارند.
استحکام روابط بین زن و شوهر کمتر باشد .در چنین محیط زیست ،وجود خواهد داشت کمتر کودکان و کودکان خطر بیشتر از پدر
و مادر و یا هیچ مادران و یا هیچ پدران یا پدر و مادر بدون داشتن طالق در تمام داشته باشد .در نتیجه ،وجود خواهد داشت بیشتر
.استفاده از مواد مخدر و جرم و جنایت بیشتر و پیری جمعیت و مشکالت بسیاری دیگر
.از سوی دیگر در جامعه ای که در آن چنین اقداماتی وجود نیستند جرائم جنسی بیشتر علیه هر دو جنس رخ خواهد داد
اما زنان که به میزان متوسطی به عنوان مورد نیاز توسط اسالم پوشیدن یک پیام را به هر کسی در مورد اهمیت از اهداف بلند
.مدت اسالم ،اهمیت خانواده و کودکان است
یکی پرسید "چرا زنان بیشتر مورد نیاز در این احترام نسبت به مردان را?" تحقیقات نشان می دهد که با توجه به احساسات جنسی
مردان حساسیت بیشتری نسبت به چشم انداز ,و زنان حساسیت بیشتری نسبت به ویژگی های بیشتر شخصی را به عنوان بوی
 .]623[ commercials,و همانطور که ما در های گسترده ای را ببینید گسترش بهره برداری از زیبایی زنانه زنان در بسیاری از
آن آشکار است که زنان هستند نفوذ بیشتری در نگاه خود را نسبت به مردان []624است .هر چند مردان نیز باید در پوشش بخش
.خاصی از بدن خود را ،بنابراین ،زنان در معرض اقدامات جامع تر در این رابطه است
تغییرات در راه لباس زنان مسلمان وجود دارد .برخی از حجاب []626انجام می پوشند نه .بسیاری از زنان چنین قبول که نه به آن
انتظار .برخی از آنها غلط که پوشش مو خیلی الزم نیست تفسیر شود  forgivenرا می پوشند گناه است .آنها ممکن است به خدا
.ممکن است
.لباس زنان مسلمان ترین تمرین با توجه به شرایط عمومی باال توضیح داده
برخی از زنان مسلمان پوشیدن به طوری که فقط به چشم خود دیده می شود و یا به طوری که هیچ چیز از بدن خود را در تمام دیده
می شود .این گاهی اوقات ممکن است به دلیل فرهنگ جامعه خود است .این نیز ممکن است به دلیل تفسیر آیه زیر در یک راه
:برای همه زنان مسلمان را شامل باشد
شما كه ایمان آورده اید ،،وارد کنید مسکن پیامبر برای یک وعده غذایی بدون انتظار آمادگی خود را به جز زمانی که مجاز O
است .اما هنگامی که شما را دعوت می ,سپس وارد کنید .و هنگامی که شما را خورده اند ،بدون دنبال باقی می ماند برای مکالمه
پراکنده .در واقع ،که [رفتار] پیامبر مشکل بود ،و او خجالتی از [اخراج] است شما .اما خدا خجالتی از حقیقت نیست .و هنگامی که
برای ]. Purerشما به آنها بپرسید [ ،[]625همسران خود را] برای چیزی است ،آنها بخواهید [ ]627از پشت یک پارتیشن [629
قلب شما است و خود را [ ]628قلب .و آن نیست [قابل تصور یا قانونی] برای شما به رسول خدا آسیب برساند و یا به ازدواج با او
.خواهد بود  enormityزن بعد از او تا کنون .در واقع ،که در نزد خدا
)قرآن(63/33 :
مجوز برای مردان برای ازدواج تا چهار زن تحت شرایط خاصی

8.1.2

اى مردم! مراقب باشید از (وظیفه خود را به) پروردگارت که شما ایجاد شده از یک و همسر خود را از همان ایجاد و گسترش از
این دو ،بسیاری از مردان و زنان; و مراقب باشید از (وظیفه خود را به) خدا توسط آنها شما تقاضای یکی از دیگری (حقوق شما)،
.و (به) روابط رابطه؛ همانا خدا بر شما تا کنون ساعتهای

و به خواص آنها یتیم و ناقص باشد [از خود] برای خوب [آنها] را جایگزین .و خواص آنها را به خود را مصرف .در واقع ،که تا
.کنون گناه بزرگ است

و اگر شما ترس که شما هنوز ان با یتیم معامله خواهد شد ،سپس به کسانی که شما را از زنان [سایر اثر ها] ،دو یا سه یا چهار لطفا
ازدواج .اما اگر شما از ترس که شما خواهد شد نه فقط می شود ،سپس [ازدواج فقط] یک یا آنچه دست راست خود را داشتن .این
.مناسب تر است که شما نمی ممکن است شیب به بی عدالتی است
)قرآن(3-6/4 :
همانطور که ما در آیات باال را ببینید ،ازدواج بیش از یک زن مورد نیاز نیست و آن فقط اجازه و آن را در شرایط خاصی بر
.اساس است .اساسا در این آیات محدودیت به تعداد همسران که قادر به ازدواج با مرد می تواند اداره می شود
قرآن کتاب فقط چند سال نیست ،آن است به طوری که آن را تا پایان جهان از مرحله فعلی در جهان ما اعمال می شود .کشورهای
مختلف دوره ها و شرایط ممکن است وجود دارد برای آزادی به ازدواج با بیش از یک زن نیاز دارید .به عنوان مثال در دوران
جنگ ممکن است وجود داشته باشد بسیاری از زنانی که شوهر خود را از دست بدهند .اگر بدون کسب اجازه چنین در چنین
شرایطی ،وجود دارد ممکن است باشد بسیاری از زنانی که دچار مشکل اقتصادی ،روانی ،بیولوژیکی و در بسیاری از راه های
.دیگر خواهد بود
ممکن است در شرایط دیگر که در آن اجازه به ازدواج با بیش از یک زن ممکن برای زن و شوهر مفید وجود دارد :اگر زوجه
استریل است و شوهر می خواهد کودکان ،شوهر ممکن است بخواهید به طالق؛ با این حال زنان شوهر خود را به ازدواج با زن
دیگری به جای طالق []630ترجیح ممکن است .اگر همسر است برخی از مشکل بهداشتی و شرایط ازدواج برآورده نمی باشد و
شوهرش طالق او آرزو ،او ممکن است شوهرش به ازدواج با زن دیگری ترجیح می دهند .اگر مرد از نظر مالی خواستار قوی و
جنسی و همسرش است نه چندان ،در این مورد زوج ازدواج است زن دیگری ممکن است ترجیح داده شده برای ارتباط غیر قانونی
.خود را خارج از ازدواج با زن دیگری
در کشورهای که آن مجاز است به ازدواج با بیش از یک زن ،اگر شرایط باال رخ می دهد ،بسیاری از مردم با زنان دیگر از
همسران خود را خارج از ازدواج تمایل به .این روابط اضافی در حالی که با این حال آنها تقلب محسوب می شوند به طور جدی،
تحریم هستند .در چنین مواردی ،مردان دوباره در حالی که آنها هر گونه مسئولیت برای شرکای اضافی را مجبور چه آنها تا حدی،
.نیاز دارید .با این وجود ،شوهر زن شریک زندگی و کودکان را به مشکالت جدی وارد کنید
یکی ممکن است استدالل می کنند که به دالیل مشابه زنان نیز به ازدواج با مرد بیش از یک اجازه می خواهم .با این حال در این
برای همه بسیار بزرگتر از مزایای خواهد بود .در مرحله اول ،پدر کودک روشن نخواهد بود .حتی اگر  harmsمورد ،متعاقب
می دهد برخی از راهنمایی ،پدر خود بسیار برای فرزند متولد شده از زن که همسر از دیگران است ،و که حاوی دانه  DNAتست
مردان دیگر احساس نمی خواهد بود .ثانیا ،احساسات رهبری به طور کلی قوی تر در مردان است .بنابراین بیش از یک زوج در
.یک خانواده ممکن است باعث درگیری های بزرگ
از سوی دیگر در اسالم یک زن به عنوان شرط برای یک مرد که او ازدواج خواهد شد ،تا زمانی که او را به او ازدواج کرده است
.نیست  illimitableبه ازدواج با یکی دیگر ممکن است قرار داده .بنابراین ،این مجوز نامحدود یا
وراثت ثروت برای پسر و شوهر هنگامی که در مقایسه با دختران و همسران تحت شرایط خاصی

8.1.3

دستور خدا شما مربوط به فرزندان خود را :برای مرد ،چه برای به اشتراک گذاشتن زن دو برابر است .اما اگر [تنها] دختر ،دو یا
.چند وجود دارد ،برای آنها دو سوم و مستغالت است .و اگر تنها یک ،برای او وجود دارد به نصف است

و اگر او سمت چپ کودکان برای یکی از والدین ،به هر یکی از آنها ششم ترکه است .اما اگر او تا به حال بدون فرزند و ارث پدر
.و مادر از او ،پس از آن برای مادر او یک سوم است
.و اگر او برادران [یا خواهران] ،برای مادرش یک ششم می رسد است
.پس از خواهرانی ،او [است ممکن است] ساخته شده و یا بدهی
.پدر و مادر خود و یا کودکان خود ،شما نمی دانید که از آنها نزدیکترین شما در سود هستند که
.حال سهام این] تعهد [اعمال شده توسط خدا] .در واقع ،خدا همیشه دانستن و حكیم است[
برای شما است نیمی از چه همسران خود را ترک و در صورتی که هیچ کودکی .اما اگر آنها یک کودک برای شما یک چهارم از
آنچه آنها را ترک ،پس از خواهرانی ،آنها [ممکن است] است ساخته شده و یا بدهی .و برای همسران یک چهارم است اگر شما را
.ترک بدون فرزند .اما اگر شما را ترک یک کودک ،سپس آنها را هشتم از آنچه شما را ترک
.پس از خواهرانی ،شما [است ممکن است] ساخته شده و یا بدهی
.و نه نوادگان برادر یا خواهر است ،اما ،سپس برای هر یک از آنها یک ششم می رسد  ascendantsو اگر مرد یا زن برگ نه
اما اگر آنها بیش از دو ،آنها اشتراک گذاری یک سوم پس از هر شنیدنش که ساخته شده است و یا بدهی ،تا زمانی که بدون آسیب
.رساندن به [موجب] وجود دارد
.این است] فرمان از خدا و خدا بسی شکرگزار بسیار بردبار و بسیار دانا است[
)قرآن(62-66/4 :
اگر ما را از طریق لیستی از  600ثروتمندترین فهرست  ...200مردم در جهان است ،ما متوجه که تعداد زنان است کمتر از %
 .60بسیاری از این افراد در کشورهای غیر مسلمان است .اگر ما نگاه چهره های سیاسی و یا بوروکراسی باال ما را مشاهده کنید
تصویر مشابه بیشتر یا کمتر .این ما روشنى که مردان بیشتر خواهد شد و ظرفیت برای افزایش ثروت را نشان .به نظر می رسد که
هیچ اعتراضی بزرگ آشکار از زنان به این وضعیت وجود دارد; و از آنجایی که این مردان دختر همسران ،مادرانی که لذت بردن
از همان یا بهتر استانداردهای زندگی برای شوهران خود و یا پدران ،در حالی که احساس نگرانی کمتر در مقایسه با این طبیعی
.است
:هیچ یک از این آمار نشان می دهد هر گونه برتری یا حقارت از هر جنس .خدا این بیانگر در آیه زیر
.این مال خود و فرزندان خود را ،که شما می آورد ما در درجه است
)قرآن(37/34 :
یک مرد ممکن است به ایجاد اشتغال برای هزاران نفر از مردم; با این حال ،کسی که داد تولد تا او و او را مطرح شده بود یک
.زن .همچنین احتماال موفقیت خود را زیادی به کار با پشتیبانی از همسرش است
در چنین ساختار استفاده موثر از منابع مکانیسم هایی را مدیریت منابع بیشتر به کسانی که آنها را بیشتر کارآمد مدیریت می تواند
.نیاز .از سوی دیگر ،روزی اقتصادی کافی باید برای همه امن
مقررات بسیار دقیق و مطالعات درون قانون ارث اسالمی وجود دارد .با توجه به ارث اصول در اسالم در زنان شرایط خاصی
سهم برابر مردان می کند و در شرایط خاص خاص زنان کمتر از مردان دریافت .مسئولیت مالی مستمر برای خانواده و یا پدر و
مادر عمدتا به مردان تعلق دارند .به عنوان مثال ،قبل از ازدواج مرد ملزم به دادن یا تعهد همسرش مقدار ثروت است که می پذیرد
همسر خود است .به عنوان یک نتیجه ،این تفاوت در توزیع تحت شرایط خاصی به فعال کردن مردان به انجام وظایف خود را بهتر
است .بنابراین ،یک زن کمتر ،با این حال شوهرش حاضر یا در آینده ممکن است بخش بزرگتر هنگامی که در مقایسه با خواهر او
.دریافت وران زن می رسد

بنابراین ،به علت مقررات وراثت مثبت برای مردان ،زمانی که شوهر خرج می کند به خانواده اش ،این رفتار داوطلبانه و یا به نفع
و یا یک موسسه خیریه است اما این وظیفه برای مرد و راست برای زن است .بنابراین این سیستماتیک ،زنان ممکن است احساس
راحت در حالی که با بهره گیری از ثروت خانواده ،به عنوان ثروت شوهر اساسا ثروت خانواده نظر گرفته شده است مبتنی بر.
.بنابراین شوهر برای ارائه یک استاندارد برابر زندگی برای خود و همسر او است
جایگزینی شاهد یک مرد با دو شاهد زنان در بعضی از موارد قانونی

8.1.4

شما هنگامی که شما به قرارداد بدهی برای مدت مشخص شده که ایمان آورده اند را به نوشتن .و اجازه دهید کاتب نسخه های O
.خطی [آن] میان شما در عدالت نوشتن .اجازه هیچ کاتب نسخه های خطی امتناع نوشتن به خدا او را آموزش داده است
.بنابراین اجازه دهید او نوشتن و اجازه دهید که دیکته تعهد است .و اجازه دهید او خدا پروردگار خود پروا و ترک هر چیزی از آن
اما اگر یک تعهد است که از درک محدود یا ضعیف یا قادر به دیکته کردن خود ،سپس ول ّى دیکته در عدالت اجازه .و به شاهد دو
تن از میان مردان شما به ارمغان بیاورد .و اگر وجود دارد نه دو مرد [موجود] ،و سپس یک مرد و دو زن از کسانی که آنها را به
.عنوان شاهدان قبول می کند که اگر یکی از زنان در نادانى مانده ،سپس به دیگر می یاد او
و اجازه دهید نه شهود امتناع زمانی که آنها می توانید بر نامیده می شود .و [هم] خسته به نوشتن آن ،انجام شود که آیا آن را برای
مدت آن [خاص]؛ کوچک یا بزرگ ،است است که بیشتر فقط در نزد خدا و قوی تر به عنوان شواهد و احتمال بیشتری برای
جلوگیری از شک بین شما ،به جز زمانی که آن را معامله فوری است که شما را در میان خودتان انجام است .برای آن وجود دارد
.هیچ سرزنش بر شما اگر شما آن را بنویسید .و هنگامی که شما نتیجه گیری قرارداد شاهدان را
اجازه هیچ کاتب نسخه های خطی کارهای ناتوان آسیب برسد یا هر شاهد .اگر شما انجام این کار ،در واقع ،این نافرمانی [قبر] در
.شما است .و از خدا بترسید .و خدا به شما می آموزد .و خدا بسیار دانا از همه چیز است
)قرآن(292/2 :
شاهد عمدتا وظیفه به خصوص در مورد شاهد نوشته شده درباره بدهی است .همانطور که ممکن است در وجود داشته باشد فشارها
شاهد ،شاهد ممکن است الزم به شاهد در وضعیت نامناسب و ممکن است نیاز به برخی از تالش برای ان شاهد .در آیه باال وجود
دارد اشاره به این در بیانیه ای "اجازه هیچ کاتب نسخه های خطی کارهای ناتوان آسیب برسد یا شاهد هر یک" .این خطر و نیاز به
.تالش های بسیار محتمل در موارد مربوط به قرارداد بدهی که ممکن است شامل بسیاری از جزئیات است
بنابراین ،دلیل مهم برای تفاوت بین نیاز شاهد در وضعیت فوق بین مردان و زنان ممکن است به منظور کاهش بار شاهد برای یک
.زن می شود و توزیع آن را از یک زن به دو زن
"برخی از مسائل دیگر در مورد این سوال "مردان و زنان در اسالم می کنید؟
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] .در بخش قبلی ما توضیح داد که تفاوت در مورد نیاز برای مردان و زنان و مزایای این تفاوت ها برای تمام [636
با این حال ،یکی باید در نظر که مسلمان مطابق با این شرایط به دلیل مزایای دنیوی خود را داشت .برای مسلمان یک بار آن روشن
است که یک نظم خاص از خدا است ،سپس دالیل کافی برای مطابق با این ترتیب وجود دارد است .این دالیل به لذت بردن از خدا
:و احترام و از خدا پروا كنید .آیه زیر مربوطه در این رابطه می باشد
و اگر ما بر آنان مقرّر نكرده بود" ،،خودتان کشتن" یا "ترک خانه های خود را "،آنها نه آن ،به جز چند تن از آنها را انجام خواهد
بود .اما اگر آنها به حال انجام آنچه آنها بودند دستور ،آن را برای آنها و موقعیت اسکنه [برای آنها در ایمان] توانست بهتر شده
.است
)قرآن(55/4 :
از سوی دیگر ،در هر صورت نفع خدا میلیون ها نفر از بار بزرگتر از هر گونه مشکل است که ما تحت ممکن است به دلیل
دستورات خدا هستند .اگر خدا خواسته آنها را به عنوان مثال چگونه بسیاری از زنان را جایگزین (ب) را انتخاب کنید" :یکی از

گزینه های زیر را انتخاب کنید )( :من شما ظرفیت دیدن حفظ خواهد شد ،اما شما باید مطابق با تعهدات من برای زنان( .ب) شما
" .آزاد منطبق خواهد شد یا نه با این تعهدات اما من بازگشت تنها ظرفیت شما دیدن کنند
:همانطور که ما را در آیه زیر را ببینید ،اما خدا سهولت در برای ما دارد
.خدا در نظر دارد برای سهولت شما و برای مشکالت شما از قصد نیست
)قرآن(696/2 :
بنابراین ،ما معتقدیم که مزایای دستور می شود بزرگتر از معایب خود را در دنیوی خدا شرایط نیز هست .ما به برخی از مزایای
قوانین استثنایی ذکر شده برای زنان .اما روشن است که توضیح داده شده در زیر آیه که ما ممکن است نادیده گرفته می شود یا از
:دست رفته برخی از مزایای که خدا می داند
آن ممکن است که در حالی که برای شما خوب است به شما خوش نمیآید یک چیز ،آن ممکن است که دوست دارم چیزی در حالی
.که آن را برای شما بد; و در حالی که شما نمی دانید که خدا می داند
)قرآن(265/2 :
عالوه بر این ،ما باید ارتباط معایب برای جنسیت خاص به عنوان معیاري در شناخت و رعایت خدا در نظر نیز .در برخی موارد
علت كفر رد چیزهایی که علیه برخی از احساسات شخصی مانند مشکالت ناشی از آنجا که وظایف است .اگر قصد خود را به این
باور صادقانه است در این حالت باید کسی که رد ایمان به دلیل مشکالت سوال .اگر یک انتخاب برای سرپیچی خدا یا او رد کردن
:وظایف یا حقوق جنسیت ،قطعا خدا هرگز به دلیل این انکار صدمه است .این را در آیه زیر ذکر شده است
.به ما آنها را هیچ آسیبی بود ،اما آنها صدمه به روح خود را
)قرآن(67/2 :
?چرا آیا ما را در رسانه ها انجام بسیاری از اقدامات خشونت آمیز به نام اسالم یا خدا
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اسالم به معنی صلح و همانطور که ما در آیات زیر را ببینید ،خدا دعوت مسلمانان به ان به هر کس از جمله كافران رفتار می کنند.
:در اسالم آن به زور کسی به پذیرش یک مذهب معینی مجاز نمی باشد
.دعوت به راه پروردگار خود را با خرد و دستور العمل خوب و استدالل می کنند با آنها را در شیوه ای ترین مودب
.در واقع ،پروردگار است دانستن بیشتر از که از راه او منحرف گشته است و او است دانستن بیشتر از که [حق] هدایت شده است
)قرآن(626/65 :

.وجود دارد باید بدون اجبار در دین .دوره راست روشن از اشتباه تبدیل شده است
)قرآن 2 :در (265
.از آنجا که چنین سفارشات در قرآن در تاریخ اسالم ،مسلمانان نه دیگران به مسلمانان مجبور
همانطور که ما در آیات زیر را ببینید ،عالوه بر این ،خدا نه مسلمانان برای کسانی که مسلمانان حمله حمله به اجازه .با این حال،
:مسلمانان را به دفاع از خود باشند
اگر آنها خود را از شما حذف و نه مبارزه با شما و صلح را به شما ارائه دهد ،بنابراین سپس خدا برای شما علت [برای مبارزه با]
.بر علیه آنها ساخته نشده است
)قرآن(80/4 :

و نه با مردم کتاب مقدس به جز در راه است که ،به جز برای کسانی که بی عدالتی در میان آنها متعهد است که به بهترین استدالل
می کنند .و می گویند که شده به ما نشان داد و نشان داد به شما ایمان آوردیم .و خدا ما و خود خدا یکی است .و ما مسلمانان [ثبت]
.به او
)قرآن(45/28 :

خدا نه شما از کسانی که از شما به خاطر مذهب مبارزه نمی و نه شما اخراج از خانه های خود را از برخورد با آنها مهربانی و ان
.نسبت به آنها اقدام ناکرده .در واقع ،خدا را دوست دارد کسانی که ان عمل می کنند
)قرآن(9/50 :
:و آن گناه بزرگ به انسان به عنوان ما را در بیانیه زیر را مشاهده کنید
".انسان در کاالهای خود را اشتباه ،و نه بد ،ساخت فساد در زمین انجام"
)قرآن(693/25 :
مثال خوبی در این رابطه با مسلمانان مکه از پشت کافران که کشته شدن بسیاری از مسلمانان ،اعالم کرد و سازمان یافته بسیاری
از جنگ علیه مسلمانان ،آنها را شکنجه ،ثروت خود را با خشونت در زمان کردم اتفاق می افتاد .مسلمانان در رهبری پیامبر
كافران کسانی که هر چند آنها قدرت به تالفی و نابود کردن آنها .پس از آن اعمال تروریست ها که () forgaveرضوان ّ
هللا تعالى
برای کشتن غیر نظامیان بی گناه و بی دفاع بسم هللا الرحمن الرحیم ادعا می کنند که هیچ چیزی برای انجام با اسالم روشن است،
همانطور که در اسالم حتی در زمان جنگ غیر نظامیان از جمله نباید کشته شود باید.چنین افرادی بسیار کمی در تقریبا  2میلیارد
.مسلمان هستند
گاهی اوقات افرادی که آیا بد برای اهداف سیاسی و یا اقتصادی وجود دارد اما که ادعا می کنند به عمل به نام خدا به عنوان آنها
.احساس نیاز به مخفی کردن پشت برخی از مفاهیم به طور کلی پذیرفته شده است
گاهی اوقات ،فعالیت های تروریستی انجام و ادعا کرد به نام مسلمانان یا مسلمان گروه به منظور ایجاد یک بد تصور مورد اسالم و
.مسلمین
در بسیاری از موارد ،چه آنها ناخودآگاه حمایت از تروریست ها با توجه به آنها را به عنوان بخشی ،و یا نوع نماینده جامعه بزرگ
اسالم غیر مسلمانان تروریست با اسالم آشتی .یک مثال ساده از چنین رویکردی استفاده از مفهوم "تروریسم اسالمی" در رسانه
های غیر مسلمانان است .همانطور که تروریسم اسالمى نمیتواند  -صلح آمیز " -تروریسم اسالمى" بیانیه ای اشتباه و گمراه کننده
.است که ممکن است فقط برای تروریست ها چنین مفید است
اگر چه اعمال خشونت آمیز پیروان از فرهنگ های دیگر و عواقب خود را بسیار بزرگتر از چنین اعمال کسانی که به عنوان
وابسته به اسالم دیده می شود برخی از کانال های رسانه ها تا حدی را تصور که اسالم ترویج خشونت .به عنوان مثال در جنگ
جهانی دوم که اتفاق افتاده در جهان غرب که پایبند به ادیان دیگر از اسالم حدود  50میلیون نفر کشته [ 40 .]632به  62میلیون از
.آنها غیر نظامیان از جمله  63به  20میلیون که فوت کرد به علت بیماری های مربوط به جنگ و قحطی بودند
?اگر سرنوشت ،اگر خدا می داند همه وجود دارد ،چگونه می تواند ما اراده آزاد و چگونه ما توان مسئول

8.3

به شرح زیر است" :انتخابهای ما  /بخواهد مربوط به ما سابقه و هدف ما  rephrasedجزئیات مربوط به این سوال می تواند
آموزش و پرورش محیط زیست ما ژن های ما و ما ظرفیت ...همه از این می باید در سرنوشت .بنابراین اگر خدا خداست سپس
انتخابهای ما باید مجبور و تعیین شده توسط خدا; سپس ما نمی تواند اراده آزاد است و به همین دلیل ما مسئول نمی باشد .حداقل به
خدا خدا است و اگر fعنوان او هنوز ما در مسیر درست قرار داده سپس این است که او مسئول انتخابهای ما معنا است؟ همچنین من
او می داند آینده ،سپس او دانش خود را و یا سرنوشت او را مربوط به آینده توسط اقدامات او حاضر تناقض نمی باشد .و اگر او تا

به قدرت برای انجام هر چه اقدامات او بخواهد می شود در هماهنگی با آنچه در حال حاضر توسط او شناخته شده بود .اگر خدا خدا
من كفر خواهد شد و من  disbelieverو اگر سرنوشت وجود دارد و سپس به عنوان مثال كفر قبل از من است ،آن را که به عنوان
" جهنم را وارد کنید شناخته شده است .پس چگونه می توانم آن را تغییر دهید؟
:ما در آیات زیر خالصه ای از پرسش چنین را ببینید
کسانی که به همراه شرکای [با خدا] می گویند "اگر خدا بخشایش ما [هر چیزی با خدا] مرتبط نبوده اند خواهد بود و نه می پدران
ما ،و نه ما هر چیزی را ممنوع کرده بود ".تا زمانی که آنها طعم عذاب ما به همین ترتیب كسانى كه پیش از انکار بود .می گویند
" " falsifying.هیچ دانش است که شما می تواند برای ما تولید دارید؟ شما نیست جز فرض دنبال ،و شما نیست اما
".بگو" ،با خدا استدالل گسترده است .اگر او بخشایش او و همه شما هدایت را می خواهم
محمد] گفت "جلو ارمغان بیاورد شهود خود را که شهادت خواهد شد که خدا این ممنوع کرده است ".و اگر آنها شهادت دادند تو [O
با آنان شهادت نیست .و تمایالت از كسانى كه آیات ما را انکار می کنند و کسانی که به آخرت ایمان در حالی که آنها [دیگر] با
.پروردگارشان برابر را دنبال
)قرآن(660-649/5 :
در حال حاضر آزاد خواهد شد تا حد معینی
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.و می گویند" ،حقیقت از جانب پروردگار توست پس هر کس که بخواهد او باور; اجازه و هر کس که بخواهد به او كافر اجازه دهید
)قرآن(28/69 :

] .خدا است هرگز غیر عادالنه به بندگان خود [633
)قرآن(66/9 :

هر کس که هدایت شده است تنها برای [بهره مند از] هدایت است روح او .و هر کس فقط راهش راهش علیه آن است .و هیچ کس
.بار بار دیگر غیرقابل تحمل خواهد شد .و تا زمانی که ما پیغمبری هرگز ما خواهد بود
)قرآن(66/67 :
هر کسی که مسئول و در آخرت شوند یا لوح گرفته شده است پتانسیل برای پیدا کردن حقیقت و موفق []634است .همه این آزادی
را انتخاب کنید خوب یا بد ،بهشت یا جهنم است .هر انسان [ ]636آزاد خواهد شد ،اما قدرت اراده خدا نفی ندارد .اگر چه محدودیت
.های خاصی با توجه به اراده آزاد وجود دارد ،و در نهایت هر فرد بالقوه برای غلبه بر مربوطه محدودیت های منفی است
ما بخواهد تا حد زیادی به کار با گذشته ما دانش ما محیط ما ما خلق و خوی ،بیولوژیکی و شیمیایی ترکیب ما باید ...با این حال ،از
نقطه نظر علوم تجربی خیلی زود به استدالل می کنند که سخت ارتباط قطعی بین این عوامل و ما بخواهد وجود دارد است .و تا
و بسیاری از چیزهای دیگر این استدالل اوایل خواهد .همانطور که در قرآن می  subatomicزمانی که ما هنوز درک تمام سطوح
:گوید
.و آنها شما را مورد روح بپرسید .بگو :روح یکی از فرمان پروردگار من است ،و چیزی از دانش اما کمی را داده است
)قرآن(96/67 :
در اسالم روح فقط یک راه تصادفی مکانیکی ناشی از مواد شیمیایی ،بیولوژیک ،فیزیکی ,اجتماعی نیست ...رویدادها و منابع
[ .]635مزایای روح از جمله منابع ،اما محدود به آنچه که تحت شرایط خاصی در دسترس نیست .ذات خود بر تنها علت و اثر

روابط یا مکانیکی فرآیندهای در علیت مبتنی بر اساس .روح بالقوه برای تغییر و بهبود شرایط است .به عنوان مثال ،کسی که چهره
.مشکالت در کسب و کار ممکن است خواندن برخی کتاب ها و دریافت دانش اضافی و غلبه بر کسانی که در مشکالت
روح تنها به گذشته است که ممکن است به علت و اثر نفوذ ،اما همچنین آینده را پوشش نمی دهد .هر خواهد شد ما را شامل
تا حد معینی ،در حالی که آنها هنوز رتبه دهی نشده است  harmsمالحظات در مورد آینده جایگزین ،خطرات آنها ،آنها منافع و
افتاده اند .روح همچنین اصول ،ارزش و به همین ترتیب که نه محدود یا واقع فقط در درون گذشته پوشش .ما نه تنها اگر ما یک
تصمیم خاص جایگزین چه اتفاقی خواهد افتاد بلکه اگر اتفاق می افتد که جایگزین چگونه ما احساس خواهد شد ،و چه اتفاقی می
.افتد اگر ما احساس می کنید که راه قاضی .رتبه دهی نشده است ما رایگان برای انتخاب آگاهانه جایگزین بد است
.بنابراین ما یک منطقه گسترده ای از آزادی است
:ما در آیات زیر را ببینید ،انسان برخی مدارک ویژه در این رابطه را به عنوان
سپس او او هماهنگى بخشید و تنفس به او از روح خود و برای شما شنیدن و چشم انداز و قلب ساخته شده .کمی شما سپاسگزار
.هستند
)قرآن(8/32 :

" viceroyمحمد] ،هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت" :در واقع ،من را بر زمین  [Oو
)قرآن(30/2 :
از سوی دیگر ،خدا ما بسیاری از این معنی است که همراه با این آزادی ما ممکن است راهنمای به سوی حقیقت داد .زیر به ویژه
آشکار برای  obviousnessمهم هستند-:هنگامی که همه ما را برانگیخته است نشانه آشکار در اطراف ما ایجاد شده که تا کنون
همه ،خواهد شد- .گوش دادن و کمک خدا است که می تواند پاسخ به ما ادعیه حاضر حتی در حالی که او ساخته شده سرنوشت- .
.هدایت خداست كه از طریق پیامبران او
با این حال ،این آزادی که انسان می تواند خدا خواهد شد نهایی را نفی معنا نیست .به عنوان او آزادی به دنبال مسیر اطاعت و یا
مسیر نافرمانی داده است او می تواند هدایت خداست كه سرپیچی .با این حال ،در حس نهایی نیست هر انسان ،به عنوان ما می بینیم
:در آیات زیر او توسط خدا احاطه شده است
.و متعلق به خدا است هر چه در آسمانها و آنچه در زمین است
.و تا خدا ,همه چیز فراگیر است
)قرآن(625/4 :

.در واقع ،خدا همه فراگیر و دانستن است
)قرآن(666/2 :

.و شما نمی کند مگر که خدا بخواهد ،پروردگار جهانیان
)قرآن(28/96 :
:وجودی انسان خاص قدرت داده شده توسط خدا ،او نمی تواند موفق به جز از طریق خدا باشد .دالیل این به شرح زیر است

در مرحله اول ،شرایط ما نتایج از طرح خدا و بخواهد هستند .به عنوان مثال ،منابع ممکن است محدود باشد .هزینه های منابع یا
هزینه های جایگزین ممکن است باال باشد .شرایط معینی ممکن است مشکل تر برای غلبه بر بیش از دیگران است .بنابراین ،حتی
اگر در حال حاضر آزاد خواهد شد ،از طریق چنین شرایطی خدا گمراه ممکن است یک فرد غیر عادالنه بدون تداخل با خود خواهد
.شد .همچنین جایگزین است که ما توسط خدا تعیین می شود
:ثانیا ،همه چیز ما خواهد شد توسط فرمان خدا است که در مثال زیر از قرآن دیده می شود
.و برای روح به این باور مگر با اجازه خدا نیست
)قرآن(600/60 :
:همانطور که ما را در نقل قول از پیامبر شعیب را ببینید (رضوان ّ
هللا تعالى) در قرآن ,موفقیت ما را بر خدا بستگی دارد
.و موفقیت من اما از طریق خدا است"
.بر او من تکیه ،و او به من بازگشت
)قرآن(99/66 :
:همانطور که ما را در آیه زیر را ببینید ،هدایت یا گمراه کننده خدا بستگی دارد تا حدی در انتخاب های ما
 defiantly misleads.و بسیاری از نتیجه راهنماهای .و او نیست جز نافرمان  misleadsاو بسیاری از نتیجه
)قرآن(25/2 :
خدا داناى و سیر از همه است ،می داند و بدون هیچ گونه محدودیت زمان را می بیند .بنابراین ،به عنوان او می داند که در حال
حاضر او آینده داند .همانطور که او می بیند حال حاضر او می بیند آینده .بنابراین ،هر گونه تصمیم ما را در آینده خواهد شد تا
کنون شناخته شده ،دیده می شود و شاهد توسط خدا .او قادر به آن را در هر راه او می خواهد ،از جمله تغییر شرایط مربوطه بدون
هر گونه دخالت مستقیم با بخواهد ما تغییر است .بنابراین ،هر یک به ما خواهد را آزادانه ،با مجوز خدا است .بنابراین ،ما را
.انتخاب کنید چیزهایی که با توافق اتفاق آرا از خدا و ما اتفاق می افتد
بنابراین در هر صورت مسلمان است که آیا کار خوب پذیرش خدا باید به دنبال .نقل قول از یک مثال عبارت از مؤمنان در آخرت
:به شرح زیر است
و آنها می گویند،
ستایش [و با تشکر] به خدا ،که ما را به این; هدایت است و اگر خدا ما را هدایت بود ما هرگز هدایت شده اند خواهد بود .قطعا "
".پیامبران خداوند ما را به حق آمده بود
)قرآن(43/7 :

.او قبل از استفاده  supplicateدر واقع ،ما به"
".رحمتگر بر ویژگان است  Beneficentدر واقع ،این او که
)قرآن(29/62 :
این امر می تواند دشوار به درک اراده آزاد برای او ،او فقط توالی مواد و پردازنده بین زیستی ،شیمیایی disbeliever ،از دیدگاه
فیزیکی است ...فرآیندهای ترتیبی .باز هم ،او فقط یک گروه از ذرات که تصادفا گرد هم آمدند و که تنها با توجه به فیزیکی ،خاص
و یا قوانین نامشخص و روابط عمل است .همچنین ،برای او وجود دارد هیچ کس که اراده آزاد کامل است که او می تواند اراده آزاد
.است

دالیل وجود ما بخواهد 8.3.1.1
خدا پروردگار همه ما مانند سنگ یا فرشتگان است که توانایی هر نفی سفارشات خود را ایجاد ممکن است .او ما ایجاد کرده می
تواند مانند ربات بدون احساسات ،بنابراین بدون انتخاب ،برنامه ریزی تا بدون مسئولیت .با این حال ،در این جهان وجود نخواهد
شیوه های و احساسات قربانی ،کمک ،ترحم ،اعتماد ،حقگویی ،قضاوت ،پاداش ،مجازات ،بد ،اشتباه و استکبار; خوب و حقیقت نه
...ایجاد شده ایجاد می شود و; بد و اشتباه نیست ایجاد شده ،در نظر گرفته ،مجازات و می خواهم
.اما خدا قادر به ایجاد خوب و بد است
.برای یک فرد می شود خوب یا بد ،او را به قدرت برای انتخاب خوب یا بد است
و از طریق وقایع کنونی در یک طرف بندگان خدا نفع و قدرت خدا احساس و از سوی دیگر حقیقت و های کاذب وضوح برجسته
.است
عالوه بر این ،اگر دلیلی برای ما ایجاد وجود دارد ،سپس وجود دارد نیاز به یک مرحله قطعی برای ما که .این مرحله قطعی مرگ
.است
:فصل زیر مربوطه در این رابطه می باشد
زمان،
در واقع ،مرد در از دست دادن است،
به جز کسانی که بر این باور بودند و اعمال صالح انجام می شود و هر یک از دیگر توصیه به حقیقت و هر یک از دیگر توصیه به
].صبر [و پشتکار
)قرآن(3-6/603 :
دوباره با ما آزاد خواهد شد ،ما فرصت همکاری با خدا در برقراری صلح و دعوت به راه خداوند ما است .با تشکر از اراده آزاد ما
ما ممکن است سهم در تحوالت خوب در درون ما و در درون بشریت است .حتی اگر ما چه چیزی داریم کامال برای خودمان
صرف ممکن است با تشکر از ما آزاد خواهد شد ،ما به خدا نیاز ندارد در همه ،هر گونه کمک قرض ممکن است .این به نفع
?بزرگ توسط خالق ما به عنوان گفت :در آیات زیر داده شده است
.شما که اگر خدا به شما کمک کند ،او به شما کمک کند و گیاه بصورتی پایدار و محکم پای خود اعتقاد دارند O
)قرآن(7/47 :

می خواهم تا او آن را برای او در بسیاری از موارد بیش از ضرب ممکن است است؟ و خدا  goodlyچه کسی که خدا تا به وام وام
.و کمک های مالی فراوانی است و او به شما بازگردانده خواهد شد withholds
)قرآن(246/2 :

اما زمانی که عیسی مسیح كفر [تداوم در] از آنان احساس او گفت" ،که من یاران برای [علت] خدا?" حواریان گفتند« :ما یاران
"].برای خدا است .ما در خدا اعتقاد بر این و شهادت است که ما مسلمانان [ارسال به او
)قرآن(62/3 :
در واقع ،این فرصت را به کمک به او برای نشان می دهد و به اثر خواهد شد برای کمک به او ،قرار دادن یکی از نفع بزرگترین
.خود را به ما است .و عامل کلیدی در این به نفع ما اراده آزاد است

.گناهان و عواقب خود را انتخاب عمدی هستند 8.3.1.2
پاداش مطابق با حقیقت و مجازات های مطابق با های کاذب تعیین اعالم و هستند .بنابراین ،آنهایی که حقیقت و یا خطا آنها انتخاب
.دسترس نباشد با مزایای خود ،معایب ،فرصت و تهدید را انتخاب کنید
ما انتخاب های دائمی جایگزین است که بهترین با چه کسانی به ما هستند و با ویژگی های ما مناسب است .ما انتخاب های شخصی،
و در بسیاری از موارد از دیدگاه ذهنی وجود دارد هیچ حق ،و نه اشتباه :ما می تواند به تحمل برخی از عواقب بدی برای برخی از
.چیزهایی که ما عشق را انتخاب کنید
به عنوان مثال یک فرد ممکن است به دود در حالی که او می داند که سیگار کشیدن موجب سرطان را انتخاب کنید .هنگامی که
سرطان اتفاق می افتد به دلیل سیگار کشیدن ،بنابراین او هنوز بسیار کس دیگری جز خود را سرزنش باید .او انتخاب شخصی لذت
بردن از استعمال دخانیات در تبادل درد سرطان و مرگ زودرس .در حالی که او سیگار میکشد او ممکن است آن را به عنوان حق
را ببینید و یا حتی اگر او آن را به عنوان اشتباه می بیند او ممکن است دود .ما ممکن است به مراقبت در مورد عواقب یا آینده را
انتخاب کنید .حتی اگر این خطرات بزرگ باعث می شود ما ممکن است لذت در چالش قدرت بزرگتر از خودمان ،دریافت کنید.
لذت بردن از این چالش بزرگتر از ترس ایند یا درد ممکن است .به طور مشابه به چالش خالق به طور مستقیم یا غیر مستقیم با
تفکر در مورد او و با در نظر گرفتن خطر ابتال به جهنم یکی را انتخاب کنید .به این ترتیب ،او ممکن است بخواهید برای لذت
.بردن از این چالش و لذت بردن از این زندگی بدون دادن از هر دنبال لذت پیروزی و دنیوی
:در حال حاضر آزادی موقت لذت بردن از شر همانطور که ما را در مثال در آیات زیر را ببینید
و اما ثمود ،ما آنها را هدایت ،اما بنابراین تاندربولت از مجازات های تحقیر آنان را برای آنچه که آنها استفاده می شود برای کسب
.فرو آنها کوری بیش از راهنمایی ،ترجیح
)قرآن(67/46 :

;بسیار نشانه ها در آسمانها و زمین است که آنها عبور توسط وجود دارد
!رتبه دهی نشده است آنها بدون توجه به آنها پرداخت
)قرآن(606/62 :
.اما در پایان ما به صادقانه و خود انتخابهای ما
از سوی دیگر چنین گزینه های مخاطره آمیز مربوط به شخصیت بسیار انتخاب کننده .بنابراین ،سردرگمی كافران عمدی و دائمی
:همانطور که اشاره شد در آیه زیر است
.و هر کس کور در این [] است در آخرت کور و گمراه تر در راه است
)قرآن(72/67 :
:به طوری که حتی اگر پس از دیدن جهنم بازگشت آنها را به كفر همانطور که ذکر شده در آیات زیر بازگشت
اگر شما اما می تواند را ببینید زمانی که آنها ساخته شده است برای ایستادن قبل "که ما می تواند بازگشت [به زندگی بر روی
".زمین] و نه نشانه هایی از خداوند ما را انکار و میان مؤمنان از آتش خواهد شد و می گویند ،آه ،کنند
.و حتی اگر آنها بازگشت بودند ،آنها بازگشت به آنچه که آنها ممنوع شد .و در واقع ،آنها دروغگو
)قرآن(29-27/5 :

نهایی است که می دانیم که او وارد خواهد جهنم به دلیل كفر را دوباره كه كفر ورزیدند و disbelieverبنابراین به عنوان مثال،
اعتقاد دارند حتی اگر نشانه ترین قانع کننده ای حاضر بوده است ،بنابراین جهنم انتخاب  disbelieverانکار جهنم .از آنجا که چنین
 ،:می شود .آیات زیر اشاره به این disbelieverروشنی از
در واقع ،کسانی که بر آنها سخن پروردگارت به اثر آمده است ایمان نمى آورند
.تا وقتى كه عذاب دردناك حتی اگر هر نشانه باید به آنها آمده است
)قرآن(87-85/60 :
ما داده شده آزادی تحت عذاب جهنم در پاسخ به آنچه که ما انجام را انتخاب کنید .با این حال ،آن را نمی ایده خوبی است که یکی به
احساس می رسد .با این وجود یک انتخاب است eternally .طور موقت رد به چیزی که در آن او بعد ایمان تنها در حالی که آن را
ما انسان به طور کلی ارزش منافع فوری حتی اگر هزینه های خود و یا خطرات هستند بزرگ در دراز مدت است .در آیات زیر
:اشاره به این وجود دارد
.نه! اما شما فوری عشق
.و آخرت را ترک
)قرآن(26-20/76 :
فکر می کنم در مورد افرادی که اقامت در زندان برای سال فقط به دلیل عمل برای راضی کردن سریع خشم خود را .این است
زیرا احساسات ما برای کوتاه مدت شدید تر نسبتا به منطق ما هستند; و برای دراز مدت احساسات ما نسبتا ضعیف تر از منطق ما
:هستند .پس صبر مهم برای موفقیت است
.خدا را دوست دارد بیمار
)قرآن(645/3 :
:از سوی دیگر ما چیزهایی در سرنوشت تصویب .در هر یک از گزینه های ما ما "خرید" و تصویب چیست در ثبت نام برای ما
و خدا آسمانها و زمین در حقیقت و غیره که هر كس ممکن است إخفاء برای چه آن را به دست آورده است ایجاد شده و آنها مورد
.ستم قرار خواهد شد
)قرآن(22/46 :
خدا به هر چیزی بر ما زور نیاز ندارد 8.3.1.3
.او قادر به انجام همه چیز است
)قرآن(6/57 :
خدا قادر به انجام هر چه بخواهد است .بنابراین ،او ممکن است ما را در یک محیط خاص حتی اگر در حال حاضر آزاد خواهد شد
که در آن ما همه مؤمنان كافران توان یا ایجاد .اگر چه او می تواند این بنابراین او تداخل با بخواهد ما و یا ما را در راه خاص،
.نیروی الزم نیست
خدا هنوز نیاز به تداخل با ما خواهد شد روند به عنوان با رویدادهای هدف ما ممکن است منجر یا گمراه با توجه که ما .خدا ممکن
که یک نوزاد disbelieverاست منجر شود و یا گمراه کردن با چیزهای هدف بدون اعوجاج ظرفیت انتخاب ما .به عنوان مثال،
.ممکن است تبدیل به یک مؤمن بر تجربه هیجان و شادی به ارمغان آورد که بچه و نفع بزرگ از خالق
خدا نه نیروی هر کسی به این باور یا برای انجام خوب کار می کند و او نه هر کسی كه كافر شدند و یا غیر عادالنه باشد 8.3.1.4
.نیروی

خدا به هر چیزی بر ما زور می خواست به حال ،او ما همه مؤمنان را ممکن است .با این حال ،اجباری باور اعتقاد واقعی نخواهد
بود .باور است که ادعا شده است تنها پس از قیامت اجباری اعتقاد ،بنابراین نه باور واقعی آن خواهد شد و خواهد شد بی فایده به
:عنوان ذکر شده در آیه زیر
مگر این كه فرشتگان به آنها یا پروردگارت آمده یا که وجود دارد برخی از نشانه هاى پروردگارت بیاید آمده باید آنها را [دوباره]
?منتظر برای هر چیزی
تا زمانی که آن را قبل از معتقد بود و یا از طریق ایمان خود برخی از خوب به دست آورده بود روز که برخی از نشانه هاى
".پروردگارت خواهد آمد هیچ كس از ایمان خود بهره مند شوند .بگو" ،صبر .در واقع ،ما [هم] انتظار هستند
)قرآن(669/5 :
اعتقاد به این زندگی واقعی باور زیرا نتیجه اجبار نیست ،و آن را نشان دهنده دقیقا چه کسی و چه ما است .بنابراین خدا ما چه
.چیزی ما را انتخاب کنید میدهد
چه من اگر من مجبور شد را انتخاب کنید در نتیجه اراده آزاد است .بنابراین ما ممکن است مسئول بنابراین ،به عنوان خدا نیست
.هر چیزی بر ما زور و به عنوان او هنوز ما هر چیزی فراتر از ظرفیت ما نشانی از اتهام معقول اراده آزاد که ما
هیچ کس خواهد شد خرس شاهد خدا است مجبور ما را به بد 8.3.1.5
ممکن است وجود داشته باشد هیچ شهود است که قادر به تحمل شاهد که خدا هر گونه انتخاب بر ما توسط تداخل با ما روند مایل
است مجبور خواهد شد .هیچ شاهد زیرا هر بالقوه اجبار ،چنین تنها با خدا شناخته شد که خدا ما انتخاب خاصی مجبور به شهادت
نیز به طور غیر مستقیم شاهد به این واقعیت است که خدا نه او را به عمل در راه خاص به عنوان او به . Disbelieverخواهد شد
ندرت خدا برای تصمیم گیری او اشاره به نیروی بود است .بر خالف او همیشه محاسبات خود را برای تصمیم گیری خود را می
.بیشتر از راه راست است که خدا را نشان می دهد او گمراه رود  disbelieverسازد .و می
خدا هر گونه تعصب علیه هر یک از ما را ندارد 8.3.1.6
.بسم هللا الرحمن مهربان
ستایش [و با تشکر] براى خدا پروردگار جهانیان باشند،
)قرآن(2-6/6 :
و خدا [خداى] رحمان از همه است .به عنوان هر کس بنده خدا او را ندارد است هر گونه تعصب علیه هر یک  Beneficentخدا
:از ما .اگر ما در نظر نفع عظیم و آشکار متعدد ،خدا به هر یک از ما ،ما را درک که خدا به هر یک از ما نخواهد بود
سپس او او هماهنگى بخشید و تنفس به او از روح خود را و برای شما شنیدن و چشم انداز و قلب ساخته شده .کمی شما سپاسگزار
.هستند
)قرآن(8/32 :
حاکم بر روابط علیت هستند که بر اساس ما بخواهد سرنوشت 8.3.1.7
 ،اگر من به مقصد به جهنم را وارد کنید و سپس من آن را تغییر دهید .پس چرا من خسته می کنید؟" اما : "Alrightبرخی می گویند
سرنوشت علت اولیه نیست .قبل از و باالتر از سرنوشت خدا وجود دارد .او تعریف می کند و روابط بین اشخاص و وقایع که در
:آیات زیر دیده می شود را قادر می سازد
و تالش است که وجود دارد نه برای انسان جز که [خوب] برای که او،
و که تالش خود را ،در قصد دیده می شود،

.پاداش سپس او برای آن با کمال جزا دهند خواهد شد
)قرآن(46-38/63 :
هر رابطه است که ما شاهد و تمام ترکیبات انتخابهای ما قطعات سرنوشت همانطور که ما ممکن است نتیجه گیری از آیه زیر
:هستند
.همه در روشن [ثبت] است
)قرآن(5/66 :
زمان فارغ التحصیلی ما را از مدرسه در سرنوشت است .همچنین در سرنوشت که فارغ التحصیلی ما عنوان یک نتیجه از عبور
خاص امتحانات است .فارغ التحصیل ما ،بنابراین اگر آن نیز در سرنوشت که ما خواهد گذشت این امتحانات است .سرنوشت نیز
مبتنی بر چنین روابط و سرنوشت علت مستقیم این فارغ التحصیلی []637نیست .به همین ترتیب ،یکی نه توضیح/ورود خود را در
جهنم با سرنوشت توجیه می تواند .بنابراین ،نه فقط به دلیل سرنوشت و نا امید کننده نه مورد پایان خود را مطمئن باید یکی .اگر ما
می خواهیم به فارغ التحصیل ،بنابراین آنچه ما باید انجام دهیم برای مطالعه خوبی برای امتحانات است .اگر ما می خواهیم به
.بهشت ،به همین ترتیب ما آیا ما برای مشق شب خوبی را
.اگر ما می دانستم که سرنوشت ،ما می خواهم برای تغییر آن برای بهتر 8.3.1.8
متفاوت از آن مایل به داد disliked .حتی اگر ما می دانستم که محتویات سرنوشت ،ما می خواهم آن را و اگر الزم ما اگر ما آن را
.بنابراین آن ما مایل و انتخاب روش در هر صورت محدود نمی
.اگر ما خواهد شد تحت تاثیر کامل جبر ،آن می شود ما به این باور 8.3.1.9
.علیت نیز نیاز به اعتقاد به خدا
را برانگیخته است .او می بیند که او به اشتباه بود .سپس ،او را درک که همه چیز به دلیل خدا باعث  disbelieverفرض کنید که
شد .سپس او را ببینید که وجود دارد هیچ دلیلی در همه برای كفر خود را .چیزهایی که واقعی نبودند منجر شد او را به كفر نمی
خدا .اگر غیرواقعی چیزهایی ممکن است تاثیر قطعی بر او را نداشته باشند ،سپس او درک کنند که او تا به حال اراده آزاد و مورد
.آزار قرار که او آزاد خواهد شد او داده شد گرفته است
.دانش خدا در سرنوشت منعکس شده است در یک راه مانند دانش تاریخی در انسان مفاهیم

8.3.2

سرنوشت منعکس کننده که تمام قدرت بیش از همه چیز را متعلق به خدا و موفقیت تنها از طریق خدا است .پس موفقیت یا شکست
.ما بر خدا و بر خودمان قبل از سرنوشت دارد
آگاهي خدا آینده ما متفاوت تر از تصور ما است .به عنوان خدا هتلز--در حال حاضر و حكیمى ،او می داند انتخابهای آینده ما
:مطمئنا چیزهایی که در حال حاضر []639اتفاق افتاده است .نمونه ای از این دانش در انسان مفاهیم مانند ما دانش تاریخی است
.او اولین بار است و گذشته ،و تنها) ظاهری (و سمت داخل; و اوست داناى همه چیز
)قرآن(3/67 :

.رومی ها شکست خورده شده است
.در سرزمین نزدیک
.و آنها خواهد شد پس از شکست خود را غلبه بر
.ظرف مدت چند سال

.به خدا فرمان تعلق دارد قبل و بعد از
.و آن روز مؤمنان را خوشحال خواهد شد
)قرآن(4-2/30 :
او اولین بار است اما همچنین او تاریخ و زمان آخرین .و او است ،او کشورهای فاتح تقسیم است .او نه در شرایط فضا ،و نه از
.نظر زمان محدود است .دانش خود را محلی مانند خودمان نیست ' .و این دانش سرنوشت را تناقض
.بنابراین ،خدا می داند که بخواهد آینده ما به عنوان چیزهایی که حال حاضر تحت نظارت خود را اتفاق افتاده است
.بنابراین این نوع از دانش خود او را به چیزی نیروی ما نیازی نیست
ما بر اساس ظرفیت ما مسئول است

8.3.3

.خدا روح فراتر از ظرفیت خود را شارژ
)قرآن 2 :و (295
اعتقادات ما به سادگی عواقب بخواهد ما انتخاب هستند .ما نیاز به درک حقیقت به طور کامل است .فقط ما می بینیم نشانه .در یک
راه باور متشکل از یک فرآیند ذهنی از انتخاب; در این راستا ،بدون مشکل و یا ناتوانی به این باور وجود دارد .و خدا کسی فراتر
.از ظرفیت خود را شارژ
پیروز آشکار حقایق 8.3.3.1
اگر کسی که میپرد به میل و عالقه و آگاهانه در مقابل ماشین رفتن سریع و اگر او صدمه دیده میشود ،او خدا را برای مجروح شدن
سرزنش نیست .در غیر این صورت شخص مناسب را از او بپرسید :اگر شما نمی خواهید به صدمه دیده است که چرا شما شروع
به پریدن وجود دارد? اگر تو می خواستی به صدمه دیده است چرا شما خدا سرزنش نمیکنند? همانطور که در هر صورت او مقدار
.زیادی از درد و مشکالت متحمل خواهد شد در هر صورت ،این بحث بی فایده خواهد بود
به همین ترتیب ،خدا به ما داده است میلیاردها نفر از عالئم است که نشان می دهد حقیقت ،و او به ما گفت دو راه ما را دنبال کنید و
.عواقب خود را .برای او همه این آشکار است
اما برای برخی از ما در جهان کنونی ،آنها انجام می شود بسیار واضح به نظر می رسد یا ظاهر می شود به اشتباه است .اصلی
.دلیل برای این خدایان نادرست هستند و قدرت که مردم چنین اختراع اگرچه خدا داده است اثبات یا پشتیبانی هیچ مورد آنها
یا توسط خدا در نظر گرفته ،آن خواهد بود آشکار برای کسی که خدایان اختراع او  resurrectedبا این حال ،هنگامی که یکی
نیروهای روابط ،علل که با او به جای خدا بود هنوز قدرت خود را بدون خودکفایی بود ،و تا به حال هیچ توجیهی در همه مطلق،
نبودند .و آن را درک که چه گفت خدا بود و در تمام زمانها آشکار است .سپس آن نیز آشکار است که آن شخص در گمراهى
:آشكارى بود و این که او بود مرتکب جرم عمدی بزرگ خواهد بود .خدا به این در آیات زیر اشاره می کند
.سپس اختالف جناح از آنها ،پس وای بر کسانی که کافر شدند از صحنه روز فوق العاده ای
!دیدن و شنیدن آنها را در روز آنها نزد ما می آیند
.رتبه دهی نشده است بد بدکاران امروز در گمراهى آشكارى است
)قرآن(39-37/68 :

آنها می گویند در حالی که آنها در آن ،اختالف

توسط خدا ،ما در واقع در گمراهى آشكارى بودند
.هنگامی که ما در نظر گرفته شما [ ]638برابر پروردگار عالم
)قرآن(89-85/25 :
خطا روشن نیست از شی خطا اما از کسی که باعث می شود که خطا بوجود می آیند .گمراهى آشكارى نشانه روشنی از یک طرف
:نیاز دارد .و از سوی دیگر به آن نیاز به نقص در یک است که باعث می شود که خطا به عنوان ذکر شده در آیه زیر
و  Madyanوجود آنها اخبار كسانى كه پیش از آنها مردم نوح و [قبایل از] نرسیده است لغو عاد و ثمود و مردم ابراهیم و اصحاب
.بودند  wrongingشهرهای? فرستادگان را به آنها با رحمتی آمد .و خدا هرگز آنها هیچ ستم کرده بود ،اما آنها خود
)قرآن(70/8 :
از نشانه هایی از خدا ،در آخرت عواقب خود را نه عادالنه بودن توسط هر کسی اعتراض  obviousnessبنابراین ،به دلیل همیشه
شود خواهد شد .از آنجا که این اتفاق می افتد واقعی ثابت خواهد کرد که آنها شده است غیر عادالنه واقعی اگر چه آنها را به عنوان
غیر عادالنه انتقاد اتفاق می افتد ،در حالی که هنوز وجود دارد هدف و شاهدان عینی آگاه علیه بی عدالتی این استدالل کافران زمینه
.عدالت معتبر نیست
.ما را به دلیل ضعف خود ما نتوانیم 8.3.3.2
.ما موفق به دلیل آنچه خدا را نمی داده است و که ما نه از او نه به خاطر آنچه خدا خواسته شده انجام داده و یا است
همانطور که ما در آیات زیر را ببینید ،تا زمانی که ما آن را خالص و تمیز نگه دارید آنچه خدا ما به عنوان جوهر ما داده است
:برای ما کافی است
و [با] روح و او که آن را هماهنگى بخشید
 righteousnessو آن را [با بصیرت از] الهام گرفته از شرارت خود و خود
او موفق شود که در آن تصفیه
] instills.و او را شکست خورده است که آن را [با فساد
)قرآن(60-7/86 :
 سرنوشت یک مانع بین ایاالت متحده و خدا نیست  -خدا است ما نسبت به سرنوشت 8.3.3.3در حالی که وی تشکیل سرنوشت به طور طبیعی ،ما درخواست حال و آینده از خدا نیز توسط او شناخته شده .عالوه بر این ،در
حالی که او می سازد سرنوشت به عنوان خوبی []640خدا است که پاسخ به ادعیه صادقانه ما در هر مرحله را به آنها پاسخ ممکن
است .خدا می داند چه چیزی ما را درخواست است که همیشه همان به عنوان معبودی دیگر وجود دارد و به عنوان او با گذشته یا
آینده محدود است .هیچ خدایان دو یکی از آنها به ما در حال حاضر گوش فرا و یکی دیگر است که سرنوشت ساخته شده وجود
دارد .نه وجود دارد خدا است که حالت مختلف در حال حاضر و خلق و خوی متفاوت در حالی که ساخت سرنوشت است .خدا به ما
گوش فرا و ما به طور کامل می داند در حال حاضر ،او نیز ما و وضع موجود ما را کامال در حالی که ساخت سرنوشت می داند
.که است
به عنوان شرکت کننده در داخل سرنوشت و به عنوان ساز سرنوشت خدا یکی خواهد شد سازگار برای وضعیت خاص در حالی که
ساخت سرنوشت و در حالی که اجرای است .در هر دو دیدگاه او هیچ محدودیت های دانش است ،او هیچ قبل از او هیچ بعد از او
است .بنابراین ،برای او وجود دارد هیچ دلیلی برای تناقض ،یا تفاوت یا محدودیت برای وضعیت خاص .به عنوان مثال ،برای
کسی که در حال حاضر در بازه زمانی ما می پرسد خدا برای درخواست خاص ،خدا کمتر دانش ندارد و در حالی که او ساخته شده
سرنوشت بی اطالع از او و آرزوی اش نبود .بنابراین ،در حالی که ما دعا به خدا برای چیزی ،وجود دارد هیچ محدودیت به عنوان
.او می سازد سرنوشت نیز سرنوشت برای ما در همه ،با ما ادعیه ما خدا برسد

ما همیشه می توانید بپرسید خدا به عنوان سلیمان (رضوان ّ
هللا تعالى) خواسته او را که او به ما کمک می کند و منبع الهام ما اعمال
:خوب
پس [سلیمان] لبخند زد ،خوشحال در گفتار او و گفت ،پروردگار من ،من برای شما به نفع که شما عطا را بر من و بر پدر و مادر
.من سپاسگزار باشد و را که شما را تایید کند فعال کنید .و من اعتراف توسط رحمت خود را به [صفوف] شما بندگان صالح
)قرآن(68/27 :
یکی پرسید" :اگر خدا ایمان نمى سپس خدا جویای کمک نمی باشد .بنابراین ،من نمی تواند غلبه بر سرنوشت و من خواهد شد به
مقصد به سرنوشت .بنابراین این منصفانه است که مجازات هستم است؟" در اسالم حالت اولیه دولت خالص است که در آن هیچ
خدایان نادرست در وضعیت آبراهام وجود دارد (رضوان ّ
هللا تعالى)؛ اما مرد خدایان نادرست است و او را به این جلوگیری از
:نعوذ باهلل درست همانطور که در بیانیه خود در آیات زیر مربوط به دنبال
"?او [ ]646گفت" :كه در حالی که ایجاد خدا که شما را و شما را [براى] ،حک پرستید
)قرآن(85-86/37 :
کسی که معتقد دروغین خدایان خود را از تماس با کسی که همچنین باعث می شود سرنوشت بلوک .بنابراین او نیاز به بازگشت به
خدا ،به خالص حالت اولیه و برای جلوگیری از خدایان کاذب است که او خودش را به عنوان اظهار داشت در آیه زیر اختراع است
:را انتخاب کنید
.و که که او بود كه جز خدا مى پرستش او بود برطرف [از ارسال مقاله به خدا] .در واقع ،او را از مردم کافر بود
)قرآن(43/27 :
انتخاب ما روند باید مطابق
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:كسى كه خدا را مسئول انتخاب خود دانست متناقض در خود خواهد بود
اگر چنین كسى قادر خدا به سرزنش برای انتخاب بد او و عواقب آن است ،سپس چرا او انتخاب بد او می سازد و عواقب آن تأیید
نمی? چرا او توبه نكرد? او راه و یاري خدا یا نه کند؟
اگر او موافقت خود را انتخاب بد و عواقب آن چرا او شخص دیگری را سرزنش? اگر او نمی خواست کمک خدا چگونه او را او
?سرزنش می تواند
.ما ادعا می کنند که چیزی است که ما به "نقد" "چیزی فکر می کنم" اشتباه باعث ما نمی باشد
از سوی دیگر مجازات در یکی از راه های بازتابی از جرم و جنایت بر جنایی است .بنابراین جنایی اعتراض نمی باشد .اگر او می
کند جرم و جنایت این نسبت به قربانی و اگر غیر عادالنه است بدانید که او آن علیه قربانی انجام? اگر آن چیزی قابل قبول است
هنگامی که آن را بر او منعکس شده است که چرا او آن اعتراض می کنید؟
پس از اعدام شده توافق تغییر نکرده است 8.3.4.1
و روز کسانی که به معرض به آتش [آن می شود گفت]" ،شما لذت خود را در طول زندگی دنیوی خود خسته و آنها ،پس لذت می
 defiantlyبرد این روز به شما خواهد شد شود اعطا مجازات تحقیر از آنجا که شما متکبر بر زمین بدون حق بودند و چون شما
".نافرمان بودند
)قرآن(20/45 :
همانطور که قبال ذکر شد ،ما را به انتخاب های ما آزادانه و خدا آنها را تصویب و او می دهد آنچه ما در برابر قیمت ما آماده هستند
.تا پرداخت یا خطر ما را بخواهید

شخص ممکن است برای لذت بردن از زندگى و راضی با آن به جای گرفتن لذت بردن از خدا و بهشت را انتخاب کنید .سپس هر A
برخی از مزایای توافق و آن شخصى .شخصی آزادی به را  reapsروز توافق تا حدی اعدام شده و تایید شده است .هر روز فرد
انتخاب کنید و یا تا زمانی که او می میرد تغییر جهت خود را یا توافق است .مرگ نقطه کل قطعی در اجرای یک قسمت اصلی از
این توافقنامه است .از آن پس در بخش دیگری از توافق اجرا خواهد شد .تا زمان مرگ ،اعدام دنیوی بخشی از توافق تکمیل خواهد
شد .اگر شخص راضی به آنچه اتفاق افتاده است ،سپس وجود دارد هیچ چیز اشتباه از نقطه نظر خود را و هیچ کس به سرزنش.
این کامال شخصی در مورد کسی که سیگار کشیدن لذت می برد حتی اگر به خاطر سیگار کشیدن او درگذشت سرطان در پایان
.است
و پیاده سازی به خصوص از بند مثبت توافق براى كافران ،در این دنیا به پایان :او ممکن است برخوردار بودن از سپاسگزار
خداوند از احساس نمی هر گونه مسئولیت به سوی او؛ او ممکن است لذت تمام لذت است که او می خواست .تنها پس از توافق
قادر به در آخرت اعتراض disbelieverاعدام شده است که واقعا برای بی عدالتی از هر گونه اعتراض از اتفاق می افتد است،
از چشم انداز خود را در حال حاضر  disbelieverنخواهد .که چرا که در آن نقطه ،یک بخش ضروری از توافق ،خوب برای
اعدام شده اند خواهد شد است .توافق اعتراض ممکن است پس از آن بند مثبت برای یکی از احزاب اجرا شده است به عنوان ما را
:در آیه زیر را ببینید
و در [هنگام] وعده واقعی نزدیک است .و سپس ناگهان چشم کسانی که کافر شدند [در وحشت در حالی که آنها می گویند] خیره
".وای بر ما; ما از این بازبرند شده بود؛ در عوض ،ما بزهكاران شد "Oخواهد شد،
)قرآن(87/26 :
اگر یکی خدا هر عدالت دانست ،این بدان معنی است که خدا در حال حاضر او هدایت ارائه است اما او آگاهانه آن را رد 8.3.4.2
کرد
از سوی دیگر کسی دانست خدا بر روی زمین عدالت با ارزش عدالت توسط خدا آشنا شده اند خواهد بود .هنگامی که او غیر
عادالنه است بنابراین این بدان معناست که آگاهانه او به خاطر خدا غیر عادالنه ،شود انتخاب است .اگر او عدالت ترویج ،سپس
.اولین بار او فقط به سوی خدا و دیگران باید باشد
غالب نتیجه نهایی 8.3.4.3
:در قرآن این بیانیه وجود دارد
.تا زمانی که آنها طعم عذاب ما به همین ترتیب كسانى كه پیش از انکار بود
)قرآن(649/5 :
وارد جهنم .در لحظه ای که او یا در جهنم یا نه  disbelieverدر اینجا ما تاکید بر وضعیت واقعی وقوع عذاب ببینید .تصور کنید
نخواهند گروید اگر او معتقد است ،سپس اعتقاد بر او بر مشاهده خود را بر اساس این خواهد شد و خدا تداخل با تصمیم خود را به
این باور یا نه ،دقیقا همانطور که در این جهان که در آن ما را انتخاب کنید رایگان هستند .او بر اساس محاسبات و مشاهدات خود
را انتخاب .این مورد را در آیه باال است .اگر او باور ندارد ،سپس به طور طبیعی وجود دارد هیچ چیز و هیچ کس به سرزنش .و
:در آخرت وجود دارد  disbelieverدر آیات زیر نقل قول مربوطه از یک سخنرانی به سمت
.این آتش است که شما استفاده می شود به انکار است"
سپس سحر و جادو این است ،و یا نمى بینید
را وارد کنید به] سوزاندن آن; سپس بیمار می شود و یا بی تاب آن همه همین کار را برای شما است .پاداش شما فقط [برای] آنچه [
".را به شما مورد استفاده برای انجام دهند که هستند
)قرآن(65-64/62 :

حقیقت مربوط به چه اتفاقی می افتد در نهایت است .هنگامی که چه اتفاقی می افتد دیده می شود ،یکی می تواند چهارم استدالل است
که در تضاد با ذات تبلیغی چه اتفاقی می افتد قرار داده نه جلو استدالل است که باال و خارج از دانش خدا به ارمغان بیاورد.
است در مورد به جهنم را وارد کنید ،به عنوان مثال ،او نمی تواند ادعا که خدا به دلیل ا ّدعاى او خواهد  disbelieverهنگامی که
شد تنها شخصی ،و استدالل او و معایب خاص در آن در حال حاضر توسط خدا شده اند شناخته شده خواهد شد غیر عادالنه ،شده
است .اگر یکی به دانستن بهتر از خدا که بی عدالتی وجود دارد در حالی که او خود را بی عدالتی مجازات شده است ادعا می کند،
سپس این است به خاطر غرور خود را و او اشتباه است .زیرا او خدا ایمان از سوی دیگر در جهان کنونی او چنین تبعیض علیه
.خود ادعا نمی باشد
?اگر خدا است قدرتمند و خوب چرا رنج و بد وجود دارد
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.و خدا همیشه دانستن و دانا است
)قرآن(666/4 :
خدا دانا است .هر چه او می کند ،در دالیل با توجه به چشم انداز خود را بر اساس .چیزهایی که ما به عنوان منفی در این جهان را
.مشاهده کنید نیز با استفاده از دالیل است
از سوی دیگر فاز حاضر است فاز موقت است که در آخرین مهلت خاصی به پایان خواهد رسید .این مرحله مقدماتی با ابعاد
بسیاری از آن از جمله ابعاد فیزیکی ,زیستی ,اجتماعی ,فردی برای فاز دائم در آخرت است .بنابراین ،آنچه ما می بینیم در این
.مرحله تنها بخش کوچکی از تصویر کامل است
در بسیاری از موارد علت كفر رد چیزهایی که علیه برخی از احساسات شخصی است .در بسیاری از موارد علت كفر رد آنچه را
مشاهده است ،همانطور که در بیانیه ای است" :من به خدا است که باعث می شود یک کودک مرگ بی گناه پدر باور نمی" .این
بدان معنی است که یک فرد در تنها با بیماری است که درگذشت بدون فرزند خدا اعتقاد دارند .به عبارت دیگر او را باور اگر خدا
دقیقا بر اساس خواسته های خود را است .بر پایه دین اسالم ،غالب مشاهده و خدا نشده است با توجه به خواسته های ما است ،او با
.توجه به خود و تا حد معینی با توجه به آنچه ما را مشاهده است .این است زیرا یک رابطه بین آنچه ما را مشاهده و خدا وجود دارد
به طور کلی رنج می برند نتیجه خدا آنچه او داده است گرفتن است .معبودی جز او وجود دارد ،او هنوز چیزی است که داده شده
بود و یا در نهایت ایجاد شده را به عنوان توسط شخص دیگری .آن كس كه می دهد است و این است که حق گرفتن آنچه او می دهد.
به عنوان مثال ،برای برخی از مردم مرگ کسی که کودکان چیزی است که اتفاق نمی افتد باید محسوب می شود ممکن است .با این
حال ،خدا که فرد داده شده است زندگی خود و کسانی که کودکان پدر خود را به طور طبیعی می توانید بازگشت به آنچه او آنها را
داده است .ما ادعا نمی باشد می شود بیشتر [خداى] رحمان نسبت به خدا که باعث میلیاردها از موجودات زنده .و ما نمی تواند نمى
.خدا به من بدهید به ما می خواهیم
انسان و رویدادهای کامال خوب یا کامال بد نیست .جنبه های مثبت و جنبه های منفی در بسیاری از موارد وجود دارد .دوباره در
حالی که چیزی را برای کسی که بد ،آن ممکن است خوب برای شخص دیگری .خدا فقط خداوند از کسانی که زندگی می کنند در
یک زمان خاص نیست; او پروردگار همه ،از جمله کسانی که زندگی می کنند و کسانی که زندگی می کنند است .نسل های مسن تر
به باز کردن اتاق برای آنهایی که جدید را ترک .این همچنین قادر می سازد همه چیز را به طور کلی برای بهتر تغییر .اشاره به این
:واقعیت در آیات زیر وجود دارد
.خدا ،صاحب حق حاکمیت به چه کسی شما را خواهد شد به شما بدهد و شما را به حاکمیت از آنها به شما خواهد شد "Oمی گویند،
.آنها به شما خواهد شد و شما به آنها شما را آرام را افتخار
.در دست شما [همه] خوب است .در واقع ،شما را بیش از همه چیز صالح است
.شما باعث شب به روز وارد کنید و باعث شود شما روز به شب را وارد کنید
.و شما را به زندگی از مرده و شما مرده از زندگی به ارمغان بیاورد
".و شما به آنها شما خواهد شد بدون حساب ارائه دهد

)قرآن(27-25/3 :
دلیل خوب کمتر نسبت به وضعیت بهتر است در بسیاری از موارد ،شر شر دیده است; اگر چه این وضعیت بد اساسا خوب و
رضایت بخش است .به عنوان مثال ،اگر کسی است که صاحب  600آپارتمان  80از آنها را از دست می دهد حادثه زلزله ،او
.ممکن است بسیار ناراضی .با این حال ،بسیاری از مردم بسیار خوشحال اگر آنها فقط یک آپارتمان متعلق خواهد بود
در برخی از چیزهایی موارد است که ما را به عنوان بد را ببینید بیشتر ممکن است خوب .بسیاری از چیزهایی که ما را به عنوان
بد ممکن است تولید بسیاری از نتایج مثبت .به عنوان مثال ،برای برخی از دانشجویان آن را یک کابوس به شکست در برخی از
امتحانات ممکن است .اما اگر هیچ خطر ابتال به نارسایی در امتحانات است و سپس آموزش و پرورش نتایج کمتر رضایت بخش
:خواهد بود .آیه زیر به این واقعیت اشاره دارد
اما شاید شما یک چیز نفرت و برای شما خوب است .و شاید شما چیزی را دوست دارم و برای شما بد است .و خدا می داند ،در
.حالی که شما نمی دانید
)قرآن(265/2 :
.از چیزی با توجه به کسی است حكیمى تعیین خواهد شد  evilnessبد یا خوب ذهنی در بسیاری از موارد است .نیکی نهایی یا
همچنین به دلیل ضعف ما را به عنوان انسان ،حوادث خاص بسیار نگاه ممکن است بدتر از آنها واقعا هستند .هنگامی که ما می
بینیم بی گناه مرگ نوزاد ما ممکن بسیار نا امید کننده ،چرا که ما قادر به ایجاد؛ است اما برای خدا آن را بسیار آسان برای او
.دوباره ایجاد است
میان این است که در . Evilsیک گروه از شر متشکل از جنایات که طورعمدی مرتکب شده توسط انسان مانند قتل ،تقلب و سرقت
این جهان متعادل کننده کامال در و پس از روز قضاوت جبران خواهد شد و تعادل هر دو مجرم و قربانی برقرار خواهد شد .مرجع
:به این در آیه زیر وجود دارد
و بنابراین هیچ روح ناحق در تمام درمان می شود ما فلس عدالت برای روز رستاخیز محل .و اگر وجود دارد [حتی] وزن دانه
.خردل ،ما آن را جلو آورد .و ما را به عنوان حسابدار کافی است
)قرآن(47/26 :
بنابراین ،برای مثال یکی که خدا نیست که یک شخص خوب کسی دیگری دزد باید اجازه ممکن می گویند .اگر این سرقت دیده شده
است به عنوان داستان کامل ،سپس آن را قطعا کامال غیر عادالنه خواهد بود .با این حال ،تمام داستان نیست .از آنجا که خدا انسان
را تقویت و آنها داد آزادی را انتخاب خود تصمیم گیری های فردی و اجتماعی ناشی از این وضعیت .بنابراین چنین شكیبا متعلق به
انسان و عواقب آنها را داشته باشد .خدا تاسیس تحریم های اعمال چنین در این زندگی به عنوان هدایت به ما .از سوی دیگر در
آخرت به عنوان ذکر شده در باال آیه تعادل کامال برقرار خواهد شد .بنابراین تمام تصویر زیبا و متعادل کننده است اگر چه بخش
.کوچکی است که ما می بینیم گاهی اوقات نگاه ممکن است زشت و نامتعادل
بنابراین ،مالحظات از نقطه نظر محدود و یا ذهنی ممکن است گمراه کننده در مورد رابطه بد و خدا .در این زمینه خوب و بد که
مربوط به هر یک از ما با توجه به وضعیت روابط ما با خدا تعیین شود باید .نظر مثال شخصى كه در رفاه بزرگ در یک زمان
خاص است ،اما در شکل بد در رابطه خود با خدا در واقع در وضعیت خوبی گرفته ممکن است .به همین ترتیب ،کسی که تا به
مشکالت جدی در سالمتی اما که در یک رابطه خوب با خدا است در واقع در وضعیت خوب است .تمام مشکالت دیگر از
:مشکالت در رابطه ما با خدا به طور موقت .در آیات زیر ما مراجعه کنید به عنوان مثال در مورد این حقیقت
و ما به او از گنجینه های که کلیدهای آن گروه از مردان قوی  tyrannized.از مردم موسی بود ،اما او آنها را Qarunدر واقع،
.دوست  exultantدر واقع ،خدا  exult.بار خواهد بود; پیشنهادي مردم خود را به او گفت" :نمی
اما ،که خدا به شما خانه آخرت قرار داده است را از طریق دنبال؛ و [حال] ،سهم خود را از جهان [حاضر] فراموش نکنید .و آیا
".دوست ندارم  corruptersخوب به عنوان خدا به شما انجام خوب است .و فساد در زمین میل .در واقع ،خدا

او گفت" ،من فقط آن را به دلیل دانش من داده شد ".او نمی دانست که خدا قبل از او از نسل کسانی که بودند از او در قدرت بیشتر
] .و بیشتر در تجمع [از ثروت] نابود بود? اما جنایتکاران ،خواهد شد مورد گناهان خود نمی خواست [642
بنابراین او قبل از مردم خود را در خود را آرایش بیرون آمد .کسانی که مورد نظر زندگی دنیوی گفت« :كاش ما تا به حال مانند
".داده شد .در واقع ،او یکی از ثروت بزرگ است Qarunآه ،چه به
اما کسانی که دانش گفت که داده شده بود" :وای بر شما! پاداش خدا بهتر برای او که بر این باور است و نشانی از عدالت است .و
.هیچ آن را جز بیمار واگذار شده است
و ما ناشی از زمین به او و خانه اش را فرو برد .و وجود دارد برای او هیچ شرکت به کمک او جز خدا ،و نه او را از کسانی که
[.می تواند] از خود دفاع کنند
و کسانی که تا به حال آرزو برای خود موقعیت شروع روز قبل به می گویند" :آه ،چگونه خدا گسترش ارائه به آنها او از بندگان
خود بخواهد و آن را محدود می کند! اگر ندانسته اى كه خدا به نفع ما بخشید ،او آن را فرو برد ما باعث خواهد بود .آه ،چه كافران
"!موفق نیست
)قرآن(92-75/29 :
تا زمانی که تسلیم به خدا و راهنمایی خود را به شرح زیر است ،بنابراین ،همه چیز خوب است برای او .همانطور که در قرآن می
:گوید
.مرد] ،از خودتان است  [Oچه چیزی می آید برای شما خوب است از خدا است ،اما آنچه به شما بد ,می آید
)قرآن(78/4 :
از منظر انسان ،اگر ما قدرت خاص ،مقادیر معینی و اگر خدا ،اعتماد ما چیزهایی که ما برای ما در نگاه اول به عنوان منفی نظر
ما را قوی تر است .به عنوان مثال فرض کنید که کسی تا به حال یک مشکل بهداشتی و او بیمار است و خدا می پرسد برای کمک.
در این مورد وجود خواهد داشت ارتباط قوی بین او و خدا و خدا که قدردانی خواهد شد و درجه خود را در بهشت خود را افزایش.
مشکالت چنین خواهد شد فعال ،افزایش ،و ظهور قدرت درونی ما به عنوان ترحم صبر و عشق ما برای خدا و برای دیگران .اما
البته چنین اثرات همان برای هر کس نخواهد بود .به عنوان اگر آنها نسبت به او برخی در برابر خدا از آنجا که چنین رویدادهایی
:در آیات زیر توضیح داده شده است  conciselyخواهد شد .بنابراین اینگونه به عنوان آزمون نیز در خدمت خواهد شد .این
.و ما شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و از دست دادن ثروت و زندگی و میوه ها تست مطمئنا
اما مژده دادن به بیمار که می گویند هنگامی که فاجعه آنها ،اعتصاب" ،در واقع ما متعلق به خدا و در واقع به او ما بازگشت خواهد
".شد
.پس از آنها هستند نعمت از خدا و رحمت خود کسانی هستند .و کسانی که [حق] هدایت شده است
)قرآن(667-666/2 :
?چه هستند تفاوت اصلی بین اسالم و مسیحیت

8.5

به عنوان منبع پیام پیامبران محمد موسی و عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا آنها) همان است ،اسانس خود را پیام همان []643هستند .با
این حال ،معاصر جریان اصلی یهودیت و مسیحیت تا حدی از تعالیم اصلی موسی و عیسی مسیح متفاوت است (رضوان ّ
هللا آنها).
بنابراین تفاوت بین اسالم و ادیان آن وجود دارد .و همانطور که ما را در آیه زیر را ببینید ،اسالم دعوت یهودیان و مسیحیان به
:جوهر بسیار این پیام ها
مردم از کتاب مقدس ،آمده به یک کلمه است که مشترک بین ما و شما که ما را پرستش خواهد شد جز خدا و نه هر "Oمی گویند،
چیزی را با او دیپلم و یکی دیگر را به عنوان اربابان آیا جز خدا ".اما اگر رویگردان ،سپس می گویند" ،که ما مسلمانان [ارسال به
".او] گواهى

)قرآن(54/3 :
:بنابراین در بخش زیر ما توضیح تفاوت اصلی مبتنی بر الزامات
خدا

8.5.1

ویژگی های خدا 8.5.1.1
در دورۀ مسیحیت :درک در مورد خدا به شرح زیر است :در مفهوم خدا سه نفر که گفته می شود یکی وجود دارد .برخی از
مسیحیان آن را به عنوان سه بخش تشکیل یک کل درک .برخی از آنها آن را به عنوان یک خدا با سه شکل درک .برخی از آنها آن
را به عنوان خدا است که به طور موقت به انسان []644تبدیل شده است درک .برخی از آنها آن را به عنوان سه نفر که همان هدف
[]646درک ...دو بخش یا اشکال این وحدت مردان ،شبیه به انسان و نمایندگی مردم به طور کلی سفید در سنین خاص .یکی دیگر
از شبح است .اگر چه آنها همه بسیار کهن حداقل یکی از آنها درآمد حاصل از یکی دیگر؛ برای برخی بدون اولویت ترتیبی در
میان آنها وجود دارد .حداقل یکی از آنها متولد درگذشت و بود .مرگ این اتفاق افتاده است طوری که قربانی و به طوری که خدا
قادر به نجات انسان را از گناه است .دیگر ویژگی های مشترک بین برخی از بخشهایی از این خدا و موجودات دیگر مانند قطعات
...به عنوان چشم و گوش ,بینی ,داشتن توده وجود دارد
با توجه به اسالم عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا تعالى) گفت :هرگز چنین چیزهایی .او به همین ترتیب به عنوان محمد تدریس (رضوان
ّ
هللا تعالى) .با توجه به اسالم خدا یکی است .او نه اشکال نسخه و افراد مختلف تشکیل شده است .او بر خالف هر چیزی است .در
اسالم ،خدا است که پروردگار همه ،او انسان نیست ،او خدا برخورد کهکشانهای صورت تمام است .او خدا مورچه اما همچنین او
خدا هر کهکشان است ،و او مرد و نه زن است .او است فراتر از آنچه ما می توانید تصور کنید .ما نمی تواند او را با یک انسان
.مقایسه کنید
:در زیر آیه هللا وضوح ترینیتی رد کرد
تا به خدا و پیامبران او اعتقاد دارند .و نه"3" ،؛ بجنگید براى شما بهتر است .در واقع ،خدا است اما یک خدا .او واالى باالتر از
.داشتن یک پسر است
)قرآن(676/4 :
ارتباط با خدا 8.5.1.2
.است .مسیحیت خدا در پسرش برای انسان را فدای  subduedاز سوی دیگر در مسیحیت خدا به انسان ها در روش های خاصی
با توجه به یهودیت و مسیحیت آلی رابطه خدا یهودیان و مسیحیان وجود دارد .اما با توجه به قرآن ,یهودیان نه مسیحیان امتیازات
:هر و یا هر گونه ارتباط خاص با خدا .آیه زیر توضیح می دهد که این
اما یهودیان و مسیحیان می گویند،
".ما فرزندان خدا و معشوق خود هستند"
"?می گویند" ،سپس چرا او شما برای گناهان خود را مجازات کند
.برعکس ،شما انسان از کسانی که او را ایجاد کرده است .او هر که بخواهد و او به هر كس بخواهد مجازات می دهد
.و متعلق به خدا فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه بین آنها ،و به او مقصد [نهایی] است
)قرآن(69/6 :
با توجه به مسیحیت موفقیت از طریق عیسی مسیح است (رضوان ّ
هللا تعالى) .اما با توجه به اسالم معیارهای هدف است که به
:منظور موفق به عنوان توضیح داده شده در زیر آیه به برآورده شود

آن خواهد مطابق با خواسته های خود [مسلمانان] ،و نه کسانی که از مردم کتاب مقدس [یهودیان و مسیحیان]؛
.و هر كس با این نسخهها کار بد را براى آن ،و او نمی محافظ گونه یاور جز خدا پیدا کنید
)قرآن 4 :در (623
پیامبر

8.5.2

با توجه به امروز جریان اصلی مسیحیت عیسی--عیسی (رضوان ّ
هللا تعالى) خدا است .با توجه به یهودیت او پیامبر کاذب و
:دروغگو است .بر پایه دین اسالم ،او انسان و رسول خدا و مسیح به عنوان توضیح داده شده در آیات زیر است
آنها قطعا كافر که می گویند که خدا مسیح ،پسر مریم است .می گویند "اگر او برای از بین بردن مسیح ،پسر مریم ،و یا مادر او و یا
هر کس بر روی زمین در نظر گرفته شده بود پس از آن که خدا در همه جلوگیری می تواند?" و متعلق به خدا فرمانروایى آسمانها
.و زمین و آنچه میان آن دو است .او ایجاد آنچه بخواهد و خدا بر هر چیزى تواناست صالح است
)قرآن(67/6 :

.آسمان تقریبا از ان پارگی و زمین باز می شکافد و کوه ها در خرابی که آنها الرحمن پسر ویژگی را به سقوط
.است که او را باید یک پسر است  Beneficentو آن را مناسب برای
)قرآن(82-80/68 :

مسیح ،پسر مریم ،اما مسنجر نیست; [سایر اثر ها] فرستادگان قبل از او در گذشته .و مادرش بود یک حامی حقیقت .آنها هر دو
.هستند  deludedاستفاده می شود به خوردن مواد غذایی .نگاه چگونه ما به آنها نشانه روشن را; سپس نگاه چگونه آنها
)قرآن(76/6 :
اظهارات عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا تعالى) در جان 60-48/62/را روشن که او گفت که او بود مسنجر .در کسانی که آیات او
روشنی که می گوید :او صحبت کرده است از خود ،اما که خداوند است که به او خبر داد او فرمان مورد چه می گویند و چه به
.صحبت می کنند .و که هر چه او صحبت می کند ،او فقط به عنوان خداوند صحبت کرده است او را گفت
دوباره به عنوان ما در جان ،66/67/رابطه عیسی مسیح را ببینید (رضوان ّ
هللا تعالى) خدا را در زبان خود را عمدتا در تمثیل ،و
اتحاد وحدت از او اطاعت به سوى پروردگار خود است :در این آیه او می پرسد خداوند برای محافظت از مؤمنان در نام خود را به
.طوری که آنها ممکن است به یک ،به عنوان او و خداوند یکی است
:بر پایه دین اسالم ،حضرت محمد (رضوان ّ
هللا تعالى) تنها انسان مانند ما به عنوان روشن به وضوح و اختصار و در آیه زیر است
محمد) " تنها انسان مثل شما ،چه کسی است که خدا خود یک خدا نازل شده است من به .بنابراین هر کس می (Oمی گویند،
" .امیدواریم که برای دیدار با پروردگارش او را انجام کار صالح و نه در عبادت پروردگارش هر کسی مرتبط کنید اجازه دهید
)قرآن(660/69 :
هنگامی که ما به زمین انسان این است که مانند یک نقطه; هنگامی که ما آن را نسبت به سیستم انرژی خورشیدی زمین مانند یک
نقطه است .هنگامی که ما به مقایسه آن با کهکشان ما منظومه شمسی ما این است که مانند یک نقطه .کهکشان ما مانند یک نقطه
است ،هنگامی که ما آن را نسبت به میلیاردها کهکشان است که تاکنون کشف شده است .و همه کسانی که کهکشان شاید مانند یک
و برخورد کهکشانهای صورت است که خدا شد  space-timesنقطه در صنعت ما و جهان ما هستند .و هنگامی که ما نسبت به
ممکن است ما صنعت شاید مثل یک نقطه است .و تمام این بسیار کمتر از نقطه وقتی که در مقایسه با آنچه خدا ایجاد حفظ و ممکن

است .بنابراین چگونه امکان اختصاص شباهت بین خدا و انسان که تا ضعیف هنگامی که در مقایسه با آنچه خدا آفریده است؟ و
چگونه یک انسان ممکن است گفته می شود پسرش
عالوه بر این ،با توجه به قرآن ,عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا تعالى) نه کشته شد و نه به صلیب کشیده [ ]645به عنوان توضیح داده
:شده در آیات زیر
و تهمت و گفت :خود را در مقابل مری بزرگ،
و برای خود گفت" :در واقع ،ما کشته اند مسیح ،عیسی مسیح ،پسر مریم ،پیامبر خدا ".و آنها او را بکشند بود ،و نه آنها او را بر
صلیب اویختن بود; اما آن است که تا نزد آنها ظاهر شد .و در واقع ،کسانی که بیش از آن متفاوت است در شک در مورد آن است.
.آنها بدون دانستن آن را جز زیر فرض است .و آنها نیست ،برای برخی کشتن او بود
)قرآن(667-665/4 :
روش

8.5.3

ترینیتی اعتقاد بر این توسط جریان اصلی مسیحیان می آفریند سوال به عنوان :اگر خدا پدر او مادر به عنوان خوبی []647نداشته
است؟ اگر خدا پدر و سپس پدر این پدر است که وجود دارد? به خصوص اگر درگیری وجود دارد که در میان پدر و پسر
مختصات? به همین دلیل است که سه نفر وجود دارد اگر آنها همان هستند؟ اگر آنها یکسان نیست که چگونه آنها یکی است...؟ اگر
قسمت وجود دارد بیش از یک و یا انجام انواع خدا چگونه ما می دانیم که وجود ندارد بخش چهارم و یا فرم و یا دیگری خدا? که
هستند و اگر چنین است را از طریق فرایند چه? زمانی  self-creatorایجاد بینی ,چشم از عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا تعالى)? آنها
] self-creator? [148که ما می بینیم کارهای مشابه در جهان پس چرا ما به خدا اعتقاد دارند اگر آنها
پرسش چنین بسیار مهم است که در آنها مربوط به روش فردی است که دین را انتخاب .این سوال نیز بحرانی که در آنها مربوط به
جوهر بسیار مفهوم "خدا" است .اگر کسی معتقد است که او تی شرت خدا است ،به عنوان مثال ،پس احتماال او توسط مفهوم خدا
بدان بسیار متفاوت از آنچه معنای مسلمان و یا مسیحی مفهوم خدا می شود .بنابراین برای این شخص مفهوم خدا فقط یک مفهوم
.اختیاری با هیچ سالست است .بنابراین ،او هنوز توسط چه او را در جهان رعایت و روند منطقی منجر شده است
هنگامی که یکی به خود پرسش چنین با استفاده از منطق منسجم توضیح نمی باشد ,سپس او پاسخ و اعتقاد به نظامی بدون
بازجویی ،یعنی فقط از طریق اصول عقاید []648قبول .اگر آن را بدون سوال ،بنابراین پس چرا نمی او كفر پیرو دینی دیگر بدون
سوال انتخاب می کنید؟ با این حال ،اسالم تقریبا در هر مسلمان که او باید و باور او می تواند با استفاده از منطق دفاع در قرآن
.نشان داده شده است
کتاب مقدس

8.5.4

در تاییدی قدیمی و جدید پیش بینی مورد فرستادگان آینده و پیام ها از خدا وجود دارد .به عنوان مثال در عهد عتیق  /تثنییه-69/69/
 68ما بخوانید" :من آنها را تا پیامبر از برادران خود را مانند نزد تو ،افزایش خواهد شد و من کلمات را در دهان خود قرار داده و
او نزد همه آنها را که من باید او فرمان صحبت خواهد بود .و آن را باید آمدن به تصویب ،که هر كس نمی خواهد شد پیشنهادها نزد
.کلمات من که او باید در نام من صحبت می کنند ،من آن را از او خواهد شد نیاز
و در عهد جدید  63-62/65 /جان عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا تعالى) می گوید :هنوز چیزهای زیادی برای به نزد شما ،اما شما می
گویند آنها در حال حاضر تحمل نمی کنم .هنگامی که او روح حقیقت [ ،]660آمده است ،باوجود او شما را به تمام حقیقت راهنمای:
.برای او باید صحبت نمی از خود را; اما آنچه او باید بداند ،که او سخن گوید كه :و او به شما نشان دهد چیزهایی که آمده است
بنابراین ،روشن از کلمات عیسی مسیح بود (رضوان ّ
هللا تعالى) بود که نیاز به یک پیام الهی آینده و آینده مسنجر []666وجود دارد.
بنابراین پیام عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا تعالى) کامال توسط خود جامعه []662کراتینین کمتر شده است .یهودیان که هنوز هم انتظار
مسیح آمده نیز چیزهایی که عمده به برآورده شود وجود دارد; بنابراین برای یهودیان نیز یهودیت هنوز کامل نشده است .با این
حال ،با حضرت محمد (رضوان ّ
هللا تعالى) به عنوان ما می بینیم در آیات زیر پیام خدا برای انسان در راه روشن ترین و کامل
:ترین تکمیل شده است
این روز من برای شما دین خود را کامل است،

و نعمت بر شما،
و برای شما تایید شده اند
.اسالم به عنوان مذهب
)قرآن(3/6 :

] .محمد پدر [هر] یکی از مردان شما نمی باشد ،اما [او] پیامبر خدا و آخرین پیامبران .و خدا آگاهی کامل از همه چیز [663
)قرآن(40/33 :
:بنابراین ،به عنوان قرآن الهی پیام نهایی بر خالف قبلی کتب مقدس خدا تضمین حفاظت که او از آن خواهد شد را می دهد
.در واقع ،ما که پایین قرآن و در واقع ،ما خواهد شد آن نگهبان فرستاده است
)قرآن(8/66 :
و تاریخی آن را محافظت شده است .امروز ما یک قرآن در همه جا که زبان اصلی که در آن آشکار شد است .اما اولین نسخه در
دسترس از عهد جدید به عنوان مثال در یونانی .با این حال عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا تعالى) اساسا آرامی و شاید برخی از عبری
صحبت کرد .هر کسی که مشغول به کار در متون فنی در زبان های مختلف بسیار خوبی می دانیم چقدر این مهم به متن در زبان
.اصلی به معناى منظور صحیح است
تحمل

8.5.5

مسیحیان عمدتا در نظر حضرت محمد (رضوان ّ
هللا تعالى) به عنوان پیامبر کاذب و به عنوان دروغ .یهودیان اغلب نظر پیامبران
عیسی مسیح و محمد (رضوان ّ
هللا آنها) به عنوان پیامبران دروغین راه افتادند و دروغگو .باور مسلمانان در پیامبران موسی عیسی
ّ
خدا .عالوه بر این باور در آنها نیاز مسلمان بودن  respect-worthyو محمد (رضوان هللا آنها) به عنوان فرستادگان درست و
.است
یهودیت این نهاد تاکید بر ملت; مسیحیت فرد در تاریخ تاکید .قبل از آنها سازمان ملل و افراد دیگر وجود دارد .با این حال پیام اسالم
پیام اصلی نیست ،پیام محلی نیست و جهانی است .و پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) مسنجر اصلی ایمان جدید به عنوان زیر خط
:دار در آیه زیر نیست
بگو" ،من نوآوری فرستادگان نیست ،و نه من می دانم که چه با من و با شما انجام خواهد شد .من فقط دنبال که به من ،و من نمی
.ترسد روشن
)قرآن(8/45 :
شیوه زندگی

8.5.6

در اسالم بدون واسطه بین خدا و یک فرد وجود دارد .خدا نزدیک است .او را نزدیکتر به هر کسی حتی از پدر و مادر خود است.
بنابراین هیچ کالس واسطه مذهبی در اسالم وجود دارد .برای مثال اگر امام در مسجد وجود ندارد ,مهندس می داند که چگونه به
.دعا می تواند منجر نماز .هیچ کس می تواند به هر امتیازات در نزد خدا ادعا .به ادعای این گناه بزرگ است
در منشاء monasticismدر اسالم وجود دارد .همانطور که ما در زیر آیه مطلع هستند ،در واقع monasticism ،بنابراین هیچ
:بسیار مسیحیت وجود ندارد
سپس ما پس از قدم به قدم خود را ارسال و از رسوالن ما و [آنها را] به دنبال با عیسی مسیح ،پسر مریم ،و به او انجیل .و ما در
که آنها اختراع خود را ،ما بود برای آنها  Monasticismدلهاى كسانى كه به او به دنبال محبت و رحمت قرار می گیرد .اما

تجویز[ :فرمان ما] تنها لذت خوب خدا; دنبال اما آنها نه آن با رعایت رعایت رعایت .بنابراین ما داد آنهایی که در میان آنها پاداش
.نافرمان  defiantlyخود را اعتقاد بر این ،اما بسیاری از آنها را
)قرآن(27/67 :
همانطور که ما در آیات زیر حتی در مذهبی مهم ترین روز هفته را ببینید ،مسلمانان برای رفتن به کار خود را بعد از نماز اصلی
:است که طول می کشد حدود نیم ساعت توصیه می شود
شما که ایمان آورده اند هنگامی که تماس بگیرید ساخته شده برای نماز است روز جمعه ،سپس اقدام به یاد خدا و تجارت .است O
.که بهتر است برای شما ،اگر شما فقط می دانستند
و هنگامی که نماز این نتیجه رسیدند شده درون زمین پراکنده و از فضل خدا به دنبال ،و اغلب خدا است که شما به موفقیت ممکن
.است به یاد داشته باشید
)قرآن(60-8/52 :
کسی نشانی از کسب و کار خود را در راه صالح و فقط با قصد گرفتن لذت بردن از خدا در نظر گرفته می شود دعا .این بیانیه از
پیامبر اسالم (رضوان ّ
هللا تعالى) نشانه خوب در این احترام است" :کاسب راستگو و صادقانه می خواهد با پیامبران ،افراد صادق و
.شهدا در روز [ ".]664بنابراین ،در اسالم زندگی دنیوی و زندگی مذهبی ترکیب شده
در اسالم وجود دارد ،هر کس به یک رابطه قوی با خدا انتظار می رود monasticism .در حالی که هیچ کالس های مذهبی و
.نماز روزانه مکرر شوند مثال خوب در این احترام است
رستگاری در مسیحیت اعتقاد بر این برای از طریق عیسی مسیح می شود (رضوان ّ
هللا تعالى) .به عنوان مثال شخصى كه شكیبا
می کند اما معتقد به عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا تعالى) به عنوان خدا ،در وضعیت بهتر از کسی که معتقد است که تنها در خدا به
.عنوان خدا و شایسته است .بنابراین اثر انجام اعمال خوب در مسیحیت محدود است
در دورۀ مسیحیت :اعتقاد بر این است که برخی انسان واسطه بین خدا و دیگران است .مسیحیت اولیه قانون در این احترام که خدا و
پسرش قربانی یا شد انسان برای نجات بشریت است .از سوی دیگر در فرقه های خاصی عمل اقرار که در آن مردم اعتراف
.باشد وجود دارد .با این حال در اسالم بدون واسطه بین خدا و یک فرد وجود دارد  forgivenگناهان خود به افراد خاصی به منظور
گناه اصلی

8.5.7

در دورۀ مسیحیت :اعتقاد به گناه اصلی وجود دارد .این اعتقاد به شرح زیر است :اول زن و مرد مرتکب گناه .نسل های زیر گناه
که به ارث می برند .برای حذف گناه که نیاز به فداکاری وجود دارد .خدا به منظور صرفه جویی در انسان آنها او را خیلی دوست
.داشتنی داد پسر او به عنوان قربانی .بنابراین با تشکر از پسرش انسان از گناه خالص شدن از شر می تواند
بر پایه دین اسالم ،مفهوم گناه اصلی قابل قبول نیست :یزدان اولین زن و مرد .با این حال آنها برای بخشش به دلیل که گناه خواسته
:آیه زیر اشاره به این  forgave.و خدا آنها را
توبه مهربان است  Acceptingسپس دریافت آدم از سخنان پروردگار [برخی] او و او توبه وى پذیرفته شده .در واقع ،آن كس كه
.است
)قرآن(37/2 :
.بنابراین بدون گناه به ارث برده توسط دیگران وجود دارد
عالوه بر این ،در اسالم گناهان نمی ارث هستند .پس هر کودک خالص و تمیز متولد از گناهان هر که پدر و مادر خود را ممکن
است که متعهد شده است .خدا قرآن بسیاری از نمونه های در این رابطه داد :به عنوان مثال حضرت ابراهیم (رضوان ّ
هللا تعالى)
.بود ) disbelieverپسر حضرت نوح (رضوان ّ
هللا تعالى ; disbelieverبود پسر

خدا نیاز ندارد هر قربانی به منظور ببخش کسی به من بدهید .تا زمانی که یک فرد صادقانه می پرسد برای بخشش ،متاسف گناه او
توسط خدا را بهبود می بخشد .یکی از  forgivenتالش می کند تا لغو اعمال بد خود را با انجام اعمال خوب ،و خود او ممکن است
.نام خود را آمرزنده است
تا زمانی که هیچ رابطه علت و اثر وجود دارد از سوی دیگر در اسالم هیچ کس بار یکی دیگر تحمل خواهد شد .بنابراین ،عیسی
.مسیح (رضوان ّ
هللا تعالى) به خرس گناهان دیگران مورد نیاز است
?وجود دارد هر گونه نبوت در کتاب مقدس قبلی در مورد پیامبر? اگر وجود دارد آنچه در آن است

8.6

کسانی که به آنها دادیم کتاب مقدس او را بدانند که آنها می دانند که فرزندان خود را .اما در واقع ،حزب آنها پنهان حقیقت در حالی
.که آنها [آن] را می دانم
)قرآن(645/2 :

محمد] مورد که ما را به شما ،بنابراین کسانی که کتاب مقدس قبل از شما شده است خواندن بپرسید و سپس [O .اگر شما در شک
.حقیقت قطعا براى شما از جانب پروردگار توست آمده است ،بنابراین هرگز به تو از تردیدكنندگان
)قرآن(84/60 :
مورد پیامبر به عنوان توضیح می دهد که خدا در قرآن .قدیمی و  prophesiesدر قدیمی و همینطور وجود دارد بسیاری از
همینطور قرنها قبل از پیامبر نوشته شده بود (رضوان ّ
هللا تعالى) متولد شد .حتی در امروز حقایق ،و غیر مستقیم نسخه از این کتاب
] :مقدس ما ممکن است بسیاری از آنها را ببینید .برخی از این پیشگویی به شرح زیر است [666
اطالعات مربوط به پیامبر و قرآن در تثنییه33/

8.6.1

در آیات زیر ما می بینیم یک مرجع موسی به خود ،عیسی و محمد (رضوان ّ
هللا آنها ).و مکان های خود را .با توجه به پیامبر
(رضوان ّ
هللا تعالى) ،اشاره به فتح مکه پیامبر را با دوستان خود حدود  60.000وجود دارد .دوباره در آیات زیر اشاره وجود دارد
.به قانون پیامبر (رضوان ّ
هللا تعالى)  -قانون بر مبنای قرآن  -به ارمغان آورد
آیات در تثنییه  2-6/33به شرح زیر است :و این برکت بیاورید ،موسی مرد خدا برکت فرزندان اسرائیل قبل از مرگ او .و او گفت
 ،و او را با ده هزار نفر از پرستاران بود :از shinedکه خداوند آمد [ ]665از سینا و رز از سیر نزد آنها; او چهارم از کوه پرند
.اش به دست راستش قانون اتشی مزاج رفت و برای آنها
کتاب مقدس به اطالع و تایید که حضرت موسی دریافت وحی از خدا در کوه سینا [ ]667تعریف که عیسی مسیح زندگی می
کردند و دریافت وحی از خدا در یهودا نیز با کوه سیر [ ]669؛ و که پیامبر وحی از خدا در منطقه پرند که همچنین تداخل با
امروز مکه (نوشته شده نیز به عنوان صلح در قرآن) ،دریافت خواهند کرد ،و که او یک موفقیت بزرگ با مردم  60.000انجام و
که او خواهد شد قانون به ارمغان بیاورد .ما برای آخرین پیام خدا درخشش فعل استفاده شده است را مشاهده کنید ،در حالی که
موسی و عیسی مسیح افعال "آمده" و "افزایش" ترتیب استفاده شده است .استفاده از درخشش فعل یاد ما از نبوت توضیح عیسی
مسیح به عنوان "او شما به تمام حقیقت را در آیه انجیل یوحنا  63/65راهنمای" .دوباره این به ما یادآوری تضمین این کتاب خواهد
.شد آشکار برای همه خدا در قرآن که او قرآن ,حفاظت از دهد
.در آیه زیر در حبقوق  3/3نیز وجود دارد یک مرجع به وحی از منطقه پرند است
جالل خود را تحت پوشش آسمانها و . Selah.و مقدس یکی از کوه پرند Temanآیه حبقوق  3/3به شرح زیر است :خدا آمد از
.زمین پر از ستایش خود را [ ]668بود
اطالعات مربوط به حضرت محمد در پیدایش  26-8/26و پیدایش 20-68/67
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باال ما نقطه پس از عیسی مسیح وجود بزرگتر تحقق از نظر ارتباط از خدا خواهد بود که تاکید .در زیر ما لینک خواهد شد این
:تحقق بیشتر به طور خاص به پیامبر با برخی از اطالعات ما در کتاب مقدس پیدا کنید
در زیر آیاتی از کتاب مقدس ،ما می بینیم که محل که در آن حل و فصل بود اسماعیل پرندبود .دوباره خدا در آیات زیر که از خدا
در اسماعیل ملت را می گوید .امروز هیچ ملت شناخته شده از اسماعیل جز یك امت بر پایه دین اسالم ،شناخته شده وجود دارد .و با
توجه به تاریخ شبه جزیره عربستان اسماعیل در مکه زندگی می کردند ،و محمد آمد از فرزندان در اسماعیل (رضوان ّ
هللا آنها) و
 ،تشکر از دانش است که در دسترس است به قوی  Meccaدر همان منطقه زندگی می کردند .بسیاری از باقی مانده و مکان در
از پیامبر اسالم که زندگی در منطقه پرند  prophetshipسنت معاینات ،در سعودی پشتیبانی این واضح ضبط .بنابراین واضح که
.او همپوشانی دستاوردهای بسیار خوبی با زیر  prophesiesدانیم و
از آیات زیر از پیدایش  26-8/26که محل که در آن زندگی می کردند اسماعیل جد پیامبر پرند نامیده می شود روشن است
650[] .
این آیات عبارتند از :سارا و دیدم پسر هاجر مصر که او نزد ابراهیم تمسخر متولد بود .پس او را گفت ،ابراهیم بازیگران از این
وارث با پسر من حتی با اسحاق باید .و چیزی که به دلیل پسر او بسیار  bondwomanو پسرش :برای پسر این bondwoman
دردناک در  bondwomanدردناک در چشم ابراهیم بود .و خدا در گفت ،ابراهیم ،اجازه دهید آن را به دلیل دوام و به خاطر تو
نزد تو نباشد; در همه است که سارا گفت :آنچه نزد تو ،گوش دادن به نزد صدای او؛ برای در اسحاق تو دانه همنامى .و چون او
من یک ملت را .و ابراهیم رز در اوایل صبح ،و زمان نان و یک بطری آب ،و آن را نزد هاجر bondwoman ،دانه تو نیز پسر
قرار دادن آن بر روی شانه او و فرزند ،داد و خبر او را دور :و او فاصله و سرگردان در بیابان بئرشبع .و آب در بطری صرف
راه خوبی خاموش ،آن را به عنوان او  over againstبود ،و او بازیگران کودک زیر یکی از درختچه .و او رفت و او به پایین
او نشسته و آسانسور تا صدای او ،و  over againstنشسته بودند تعظیم شات :اجازه من نمی بینم مرگ کودک برای او گفت .:و او
تو هاجر ترس نیست;  ailethو فرشته خداوند به نام به هاجر از آسمان و گفت :نزد او ،چه ; ladو خدا را می شنید صدای wept.
جایی که او است .بوجود می آیند آسانسور تا دوام و او را در تو دست نگه دارید .برای من او را .و خدا  ladبرای خدا شنیده صدای
چشمانش را باز و او به خوبی از آب را دیدم .و او رفت ،پر بطری را با آب و دوام نوشیدنی داد .و خدا با دوام .و او بزرگ شده ،و
.و مادرش او همسر از زمین مصر گرفت dwelt:در بیابان ،و آرچر شد .و او را در بیابان پرند dwelt
:آیاتی از پیدایش  20-68/67همچنین پشتیبانی که فرزندان حضرت اسماعیل دستاوردهای مهمی داشته باشد .این آیات عبارتند از
و خدا گفت ،سارا تو همسر تو پسر واقع گناهى; و تو نباید به نام او را اسحاق تماس بگیرید :و من من میثاق با او برای میثاق ابدی
و با دانه خود را بعد از او ایجاد خواهد شد .و اما در اسماعیل ،من تو شنیده :همانا ،من او را پر برکت و او خواهد شد پربار را ،و
.و من خواهد شد او را به ملت بزرگ  begetاو بسیار; چند برابر خواهد شد دوازده شاهزادگان او باید
اطالعات مربوط به پیامبر نهایی به عنوان توضیح داده شده در اشعیا 62-6/42
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یکی دیگر از قانون .قطعا عیسی مسیح با  bringerدر آیات زیر ما مراجعه کنید یکی دیگر از پیش بینی مورد مسنجر به عنوان
قانون جدید آمده بود .در آیات زیر ما نیز می بینیم که پیام این پیامبر به ارمغان بیاورد "آهنگ جدید" نامیده می شود ،این کامال با
دیدن دوباره  Kedarموسیقی در قرآن و تالوت مکرر آن جاسازی شده مطابقت دارد .در آیات زیر ما که این مسنجر مربوط به محل
[ ،]656پسر در اسماعیل .دوباره ما اشاره خاص به ستایش با صدای بلند و تماس به نماز در اظهارات مراجعه کنید "آسانسور
شهرهای آن تا صدای خود"" ،اجازه ساکنان بخوان راک ،اجازه دهید آنها را از باالی کوههای فریاد" .و هر چیز دیگری در آیات
.زیر مطابق با دستاوردهای پیامبر اسالم
آیات از اشعیا  62-6/42عبارتند از :ببین بنده من آنها من را رعایت; انتخاب معدن ،در آنها من روح مستحکم; من روح من قرار
داده است [ ]652بر او :او جلو قضاوت سالطین ،را باید [ .]653او باید نه گریه ،و نه باال بلند ،و نه علت صدای او به در خیابان
باید او نیست شکستن و کتان سیگار کشیدن باید او نمی اطفا :او جلو باید قضاوت نزد حقیقت به  bruisedشنیده می شود .رید
ارمغان بیاورد .او را شکست خواهد بود نه تا او مجموعه قضاوت در زمین شود دلسرد :،و جزایر باید منتظر قانون خود را.
بنابراین گفت ،خدا پروردگار ،او که ایجاد آسمان و آنها را کشیده; او که جلو زمین ،و گسترش آید که از آن; او که نفس می بخشد
 ،نامیده می شود و خواهد شد تو  righteousnessنزد مردم پس از آن ،و روح آنها را که در آن راه رفتن :من پروردگار تو را در
دست داشتن خواهد شد تو و تو را برای میثاق مردم نور سالطین ;،برای باز کردن چشم کور به خارج زندانی از زندان ،و آنها را
که در تاریکی از زندان خانه بنشینم .ارباب من :نام من است که :و من افتخار به من بدهید به دیگری ،خواهد شد نه من ستایش به

اینک چیزهایی سابق است آمدن به تصویب و انجام کارهای جدید من اعالم :قبل از آنها جلو بهار من به شما از  graven.تصاویر
آنها بگویید .آواز خواندن نزد خداوند آهنگ جدید و ستایش خود را از پایان زمین نامه که به دریا و تمام است که در آن است .جزایر
ساکن :اجازه دهید ساکنان بخوان  Kedarو ساکنان آن .اجازه دهید بیابان و آسانسور شهرهای آن تا صدای خود را ،روستاها که
راک ،اجازه دهید آنها را از باالی کوههای فریاد .اجازه دهید آنها را به شکوه نزد خداوند به من بدهید و اعالم ستایش خود را در
.جزایر
در مکه یا صلح ،فداکاری وجود دارد انجام شده در زیارت را مشاهده کنید .ما نیز می بینیم که خانه  Kabaدر آیه زیر ما اشاره به
 ،.دو فرزند در اسماعیل مربوط است Nebaiothو  Kedarخدا افتخار به
وزیر باید نزد تو :آنها با  Nebaiothمي شود هم جمع شدند تو قوچ  Kedarاشعیا  7/50آیه به شرح زیر است :با تمام گله از
.پذیرش در محراب معدن آمده باید و من خانه من افتخار تمجید خواهد شد
توسعه بزرگ اتفاق خواهد افتاد و پادشاهی خدا از یهودیان گرفته شده است و با توجه به یکی دیگر از ملت ،به عنوان 8.6.4
گفت :در متی 44-42/26
در زیر آیات عیسی مسیح (رضوان ّ
هللا تعالى) روشنی می گوید که پادشاهی خدا باید گرفته شده از یهودیان و با توجه به جامعه یکی
دیگر .ما قبال در چهار چوب تثنییه  69/69که خدا مسنجر نه از یهودیان اما از میان برادران یهودیان را جمع آوری خواهد شد
.ابراز
آیاتی از متی  44-42/26به شرح زیر است :عیسی نزد آنها گفت ، ،آیا شما هرگز خواندن در متون مقدس ،سنگ که سازندگان را
رد کرد ،همان تبدیل سر گوشه :این خداوند انجام می دهند ،و آن شگفت انگیزی در چشم ما? بنابراین من گفتن شما پادشاهی خدا
باید از شما گرفته شده ،و با توجه به یک ملت به جلو آوردن میوه آن .و هر كس باید سقوط در این سنگ باید شکسته شود :اما در
.هر آن باید سقوط ،آن او به پودر اسیاب خواهد شد
اشاره به مکه (صلح) زائران ,چاه زمزم ،سریع و قوی رشد مسلمانان در مزمور 7-4/94
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در آیات زیر اشاره به مکه (که همچنین به عنوان صلح در قرآن نوشته شده است) ،به این زیارت وجود دارد مندرج در آن اعالمیه
.به آب زمزم به هاجر و اسماعیل پسر او داده (رضوان ّ
هللا آنها) ،تقویت و قوی رشد مسلمانان
آیاتی از مزمور  ]654[ 7-4/94به شرح زیر است :کسانی که اقامت در خانه خود را که شما طور مستمر ستایش چقدر خوشحال
مردم است که قدرت در شما تنظیم شده است که دلهای آنان در زیارت خوشحال است .تصویب آنها را از . Selah.و راضی است
را; حتی بارش باران پاییز آن با نعمت پوشش .آنها از قدرت به قدرت رفتن; هر یک را  ، springwaterآنها منبع Bacaطریق دره
.قبل از خدا در صهیون ظاهر می شود
به طور گسترده ای شناخته شده آمده ویژه حضرت خواهد شد که پس از عیسی مسیح جان در 28 ،26-20/6

8.6.6

در آیات زیر واضح بود که پیامبر انتظار می رود به غیر از عیسی مسیح و غیر جان وجود دارد بینیم (رضوان ّ
هللا آنها) .و روشن
.است که است که رسول اکرم حضرت پیامبر به طور گسترده ای شناخته شده و ویژه برای او بیانیه "که پیامبر" استفاده شده است
آیاتی از جان  26-20/6به شرح زیر است :و او (جان) اعتراف و محروم نیست; اما اعتراف ،مسیح من نیست .و آنها او را
خواسته آنچه بعد? هنر تو الیاس? و او گفت ،،من نیست .هنر تو که پیامبر? و او پاسخ داد ،شماره و همانطور که ما در زیر بیانیه
.عیسی بدو گفت ،آمدن  seethای در آیه جان  28/6را ببینید ،عیسی مسیح بود سپس :روز بعد جان
?چه هستند امتیاز به خرس در ذهن در حالی که خواندن قرآن

8.7

قرآن است کلمه خالق است که در همه صدمه است اگر ما نه به دنبال هدایت او ،را انتخاب کنید و که از ما هدایت می شوید سود
:نمی کند .قرآن است به نفع از خالق ما به عنوان ما را در آیه زیر را ببینید
.است  Generousتالوت (قرآن) و در حقیقت پروردگار ترین
)قرآن(3/85 :

او ما آزادی خود را هدایت به را انتخاب کنید یا نه داده است .بنابراین ،قرآن راهنمایی برای صالح ،برای همه است .این در آیه زیر
:آمده است
در واقع ،خدا ترسو به نمونه ای از پشه یا چه کوچکتر از آن است که در حال حاضر نیست .و كسانى كه ایمان آورده اید ،می دانم
که حقیقت از پروردگارشان است .اما كسانى كه كفر ورزیدند آنها می گویند" ،آنچه خدا از این به عنوان مثال قصد نداشت?" او
 defiantly misleads.و بسیاری از نتیجه راهنماهای .و او نیست جز نافرمان  misleadsبسیاری از نتیجه
)قرآن(25/2 :
خدا برای متحد کردن همه انسان اطراف قرآن در بخشایش ،او به راحتی آن را انجام می تواند .بنابراین جدی از آن بهره مند خواهد
:شد .بنابراین در حالی که تحصیل قرآن ،یکی است به تحمل ذهن در نقاط خاصی
اوال یکی باید پیام های ضروری برای جزئیات از دست نیست .بسیاری از افراد تمایل به جزئیات از دست داده اند .ما توسط خدا به
:دید وسیع توصیه می شود .مرجع به این در آیه زیر وجود دارد
هستند allegorical .اوست کسی به شما کتاب نازل است :در آن هستند كه آیات [که] دقیق باشد ،پایه و اساس کتاب؛ آنها دیگران
دنبال ناهماهنگی و جستجو برای آن معانی پنهان اما  allegoricalاما کسانی که دلهای آنان خودسری است دنبال قسمت آن است که
هیچ کس نمی داند معانی پنهان آن را جز خدا .و کسانی که بصورتی پایدار و محکم در دانش می گویند مبتنی است" :کتاب؛ ایمان
.آوردیم است تمام آن از سوی پروردگار ماست" :و هیچ کدام پیام جز خردمندان درک خواهد شد
)قرآن(7/3 :
ترجمه قرآن به بسیاری از وجود دارد .محدودیت های ترجمه ها به عنوان آنها به مترجم انسان وجود دارد .اگر چه آنها کافی در
دادن به پیام های ضروری اسالم ،گاهی اوقات آنها ممکن است حاوی اشتباهات یا آنها ممکن است معانی محدود .مترجمان دکتری
بود و به همین ترتیب که جزئیات موجود در متن اصلی رفته ممکن است .از سوی دیگر اکثر زبانها سطح جزئیات عربی D.
ندارید .برای مثال در اشکال مختلف ضمیر وجود دارد "آنها" زبان عربی برای هر گروه از دو مرد و دو زن و بیش از دو مرد،
".بیش از دو زن .تمام این اشکال مختلف "آنها" انعکاس به طور کلی در ترجمه انگلیسی تنها با کلمه "آنها
بنابراین برای مطالعه دقیق و جدی از قرآن ،یکی باید بیش از یک ترجمه یا باید توضیحی درباره قرآن است که شامل
...از کلمات سرتا سرمرجعها و نمونه های استفاده از etymologies
در حالی که خواندن قرآن یکی باید آن را به عنوان یک کل را .در حالی که متناسب با هر بیانیه در چهار چوب آن ,آیه دیگر در
قسمت دیگری از قرآن توضیح نیز ممکن است .به عنوان مثال ،خواندن در آیه مورد خلقت آسمانها و زمین در شش روز یک اشتباه
:ممکن است .با این حال ،خواندن بیانیه ای در زیر آیه که روز در نزد خدا مانند روز ما نیست مشخص می کند
.روز با پروردگارت مانند هزار سال از آن است که شما تعداد است
)قرآن(47/22 :
و یا پس از خواندن بیانیه ای در زیر آیه خواننده خواهد شد که روز برای درک خدا تنها توسط چرخش زمین اطراف خود را
:تعریف نشده است
.فرشتگان و روح او را در طول روز میزان که پنجاه هزار سال است صعود خواهد شد
)قرآن(04/70 :

برای کسب اطالعات بیشتر و یا نظرات و پیشنهادات خود
:دنیا را با ما و یا پست الکترونیکی ما را در آدرس زیر
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باغ بهشت به عنوان خوابیدن داشته باشد deeds ،در واقع ،کسانی که اعتقاد بر این و نیکوکاران انجام آنها

.جاودانه .آنها نه از آن هر میل خواهد شد انتقال  eternallyجایی که آنها

اگر دریا جوهر برای [نوشتن] قبل از کلمات پروردگار من خسته شد ،حتی اگر ما مانند آن را به عنوان یک مکمل به ارمغان "
".آورد می گویند ،کلمات پروردگارا دریا خسته می شود می خواهم

بگو" ،من تنها یک انسان مثل شما ،چه کسی است که خدا خود یک خدا نازل شده است .بنابراین هر کس می امیدواریم که برای
".دیدار با پروردگار خود را انجام کار صالح و نه در عبادت پروردگارش هر کسی دیپلم اجازه او است

)قرآن(660-607/69 :

زمان،
در واقع ،مرد در از دست دادن است،
به جز کسانی که بر این باور بودند و اعمال صالح انجام می شود و هر یک از دیگر توصیه به حقیقت و هر یک از دیگر توصیه به
].صبر [و پشتکار
)قرآن(3-6/603 :

________________________________________

Özgün
Guide to

