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messenger, a także za umożliwienie mi dzielić prawdy poprzez tę książkę. Jego posłańcy spoczywa w
pokoju.
Naszym celem w komponowaniu tej książki jest zwięzły, lecz wszechstronnej informacji o islamie. To
czytuje napisane specjalnie dla tych, którzy niedawno są zaznajomieni z Islamem. Oczekujemy, że
przyda się dla tych, którzy znają Islam a także, zwłaszcza w odpowiedzi na pytania zadane przez nie
muzułmanów.
Chciałbym również podziękować niektórych ludzi, którzy są bardzo pomocne w tworzeniu tej książki.
Po pierwsze dziękuję mojej żony Naciye Tosun i moje dzieci, Muhammed, Meryem Büşra i Ibrahim
Eren za ich wsparcie w moich pracach.
Również podziękować imamów Pan Emrullah Hatiboğlu, Mr. Hasan Kara, Pan İshak Kızılarslan,
wszystkie muazzins i inni pracownicy błękitnego meczetu za ich wsparcie w zapewnieniu motywujące
środowisko w przygotowaniu tej książki.
Proszę Boga aby ta książka pomocne w lepszym zrozumieniu islamu. Również o jego wybaczenie za
ewentualne błędy, które mogło w nim.
Ender TOSUN

KRÓTKI OPIS
Gdy obserwujemy ten wszechświat, w oparciu o nasze logiki i oparte na naszych osobistych
kwalifikacji jako wdzięczność i sprawiedliwości, możemy poprosić "Skąd te sprzyja pochodzą?" Jeśli
mamy powód dokładnie na to, co obserwujemy możemy dostrzec jeden aktywny Stwórcy, który
tworzy i podtrzymuje wszystko.
Na przykład możemy zobaczyć miliardy podobne rzeczy; widzimy, że wszystko jest częścią systemów;
widzimy, że wszystko może ulec zmianie. To może zrobić nam zrozumieć, że wszystko przychodzi z
jednego źródła sam; wszystko jest stworzone przez twórcę jednego; i że to twórca jest jedyną
absolutną; i to wszystko inne jest jego uprawnienia oraz jego woli. Następnie te miliardy łask, które
są przedmiotem stworzy na nas presję podziękować.
Następnie możemy stwierdzić, że to twórcy, którzy umożliwili nam komunikować się mogą
przekazane z nami w ludzkim języku, jak również. Więc mamy mogą szukać takiej komunikacji że on
może dał nam. Wtedy rzeczywiście widzimy ludzi, którzy twierdzą, że otrzymał wiadomości od
Stwórcy, a mianowicie jak posłańcy Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa, Mahometa i tak dalej (pokój
niech będzie z nimi).
I nie zauważamy, że zasadnicze przesłanie Stwórcę za pośrednictwem tych posłańców jest: "Uwierz w
swoje prawdziwe jednego Pana i zrobić dobre uczynki". To jest główne przesłanie islamu.
In His messages the Creator introduces Himself as the Beneficent, the Active Doer of what He wills,
and the Wise. Then He teaches us that we and this universe are not created and sustained without
reason.

Consequently His favors and powers do not happen only temporarily as in the present parts of our
lives. And we are informed that after the present phase in which we live there will be a permanent
phase. In this permanent phase His favors and powers will be implemented permanently. In this next
phase we will see the consequences of whatever good or evil we do in this phase. And in the present
part of our life we taste also His powers to a certain extent as His other creation do. And in this part
we will make our “choice” about where we stand regarding the truth and about what kind of
permanent life we want.
Also we notice in these messages that to be successful we have also to improve ourselves in parallel
with the divine values which Our Lord loves such as truthfulness, humility, thankfulness, kindness,
justice… And only if we have these qualifications, we may be loved by Our Lord, love Him and be
careful of Him. So, if we sincerely love Him we will improve; and if we improve we will love Him more
and be loved by Him.
And to improve ourselves in terms of these qualifications, we need to follow the guidance of Our
Creator.
And by following it, we will have served Him; we will be in harmony with the Truth; we will be happy
in the future permanent life; Allah will be pleased with us; and we will reach His favors prepared for
His righteous servants. These are the ultimate goals of our lives according to Islam. Therefore we will
be satisfied only if we reach them.
And all these and their details, we have been told once more and forever in our Creator’s final
guidance which is the Holy Quran which was revealed to Prophet Muhammad (Peace be upon him),
14 centuries ago.

1

INTRODUCTION

The word “Islam” means submission to Allah [1] and peace in Arabic. It also means peace by
submitting to the Merciful God, by following His guidance. As the name of the religion, it can be
defined as feeling and knowing that Allah is with us wherever we are; doing good deeds [2]; and
refraining from bad deeds with the intention to invoke His pleasure and His mercy.
“Islam” is a name given by Allah Himself to this religion in the Holy Book of Islam. It is not a name
given by a marginal group.
Islam is a way shown to us by Allah the All-Knower, the Wise to lead us to the biggest success [3].
The main source of Islam is the Quran [4] which is the Holy Book of Islam. This book was revealed
only to Prophet Muhammad [5] (Peace be upon him) during 23 years in the 7th century. In the Quran
the speaker as the first person is Allah, and Prophet Muhammad (Peace be upon him) related His
words to mankind. Throughout this book you will have the opportunity to read many quotations
from the Quran.
As Allah says in the Quran, Islam is an important favor for human beings:
This day I have perfected for you your religion,

And completed My favor upon you,
And have approved for you,
Islam as religion. [6]
(Quran: 5/3 [7])
2

THE GENERAL FEATURES OF ISLAM

2.1

ISLAM IS BASED ON LOGIC

In the holy book of Islam, Allah makes reference to the concepts of logic, reasoning, knowing,
observing and understanding in more than 1000 places. We have to question, reason. In the Quran,
Allah forbids following blindly the assumptions of our society and our ancestors.
In Islam there are no dogmas. The way to be a Muslim and a good Muslim starts and continues with
the use of logic. Of course, this does not exclude accepting knowledge related from logically reliable
sources.
Only those who have intelligence are considered as responsible in Islam.
Islam is easy to understand. Allah says in the Quran:
Indeed, in the creation of the heavens and the earth,
And the alternation of the night and the day, are signs for those of understanding.
Who remember Allah [8] while standing or sitting or [ [9]lying] on their sides,
And reflect on the creation of the heavens and the earth, [saying],
“Our Lord, You did not create this aimlessly”
(Quran: 3/190-191)

We have made the Quran easy to understand,
So is there anyone who will mind?
(Quran: 54/40)
2.2

ISLAM IS BASED ON LOVING ALLAH AND BEING CAREFUL OF HIM

He [10] loves them and they love Him.
(Quran: 5/54)

Say, [O Muhammad], “If you love Allah, then follow me, [so] Allah will love you and forgive you your
sins. And Allah is Forgiving and Merciful [11].”
(Quran: 3/31)

And [yet], among the people are those who take other than Allah as equals [to Him]. They love them
as they [should] love Allah. But those who believe are stronger in love for Allah.
(Quran: 2/165)
The believer in Islam is ready to give his life for Allah. He [12] has a beloved one who never betrays,
who is one, who is always with him, who does not break His promise, who is Beneficent, Merciful,
All-Powerful, Near, who does not need anything, who is the Creator of everything, who shaped him
when he was in the womb of his mother.
In this world there is no one loved more than Allah. And the love for Allah is exercised in Islam to a
great extent. A Muslim prays 5 times a day, gives his wealth for Allah, gives up eating and drinking for
Allah when fasting, tries to do good and refrain from doing evil, in order to get the pleasure of Allah.
In this way the love for Allah is felt strongly by a Muslim [13]. Let us listen to Allah:
Say, “Indeed, my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah, Lord of the worlds
[14].”
(Quran: 6/162)
And on the other hand, the first person to be careful of is Allah: The Lord who knows all, and who is
able to do whatever He wills.
Some of the relevant verses from the Quran are as follows:
Be careful of (your duty to) Allah,
And know that you shall be gathered together to Him.
(Quran: 2/203)

And when it is said to him, “Be careful of (your duty to) Allah”, he is led by arrogance to (more) crime.
So enough for him is Hell, and worst indeed is that place to rest!
(Quran: 2/206)
Being careful of Allah is for important reasons. Some of the reasons mentioned in the Quran are as
follows:
Be careful of (your duty to) Allah then, that you may give thanks.
(Quran: 3/123)

And be careful of (your duty to) Allah; surely Allah is swift in reckoning.
(Quran: 5/4)
To be careful [15] of Allah is especially most important in this life, and once we are successful His love
is forever. Allah lets us know a scene in the hereafter [16] where a Muslim states his feelings:
They will say, “Indeed, we were previously among our people fearful (of displeasing Allah).
So Allah conferred favor upon us and protected us from the punishment of the Scorching Fire.
Indeed, we used to supplicate Him before.
Indeed, it is He who is the Beneficent, the Merciful.”
(Quran: 52/26-28)
And as His love and dislike depend on how we are, they create deep feelings of accountability and
responsibility.
So, a Muslim seeks refuge from Him in Him. The relevant messages of the messengers have been as
follows as related in the Quran:
“So flee to Allah.
Indeed, I am to you from Him a clear warner.
And do not make [as equal] with Allah another deity. Indeed, I am to you from Him a clear warner.”
(Quran: 51/50-51)
2.3

ISLAM IS COMPREHENSIVE

And We have sent down to you the Book as clarification for all things and as guidance and mercy and
good tidings for the Muslims.
(Quran: 16/89)
As Allah is the All-Knower, He has given us a guidance that guides us in all relevant and most
important matters so that we may be successful. This guidance gives us explanations about
everything from a high level perspective.
Islam covers all aspects of a human being: Our social life, our private life, our business life, our
prayers, our way of thinking, what to do, how to be, the science, our past, our future, our success
indicators, ethical standards, spiritual development, our goals, our body, our spirit, our universe, this
life, the hereafter… It promotes human beings, wealth, health, mind, the poor, the rich, the
economics, the nations, the neighbors, the relatives, the men, the women, the children, the
families…
2.4

ISLAM IS UNIVERSAL

Say, [O Muhammad], “O mankind, indeed I am the Messenger of Allah to you all, from Him to whom
belongs the dominion of the heavens and the earth. There is no deity except Him; He gives life and
causes death.” So believe in Allah and His Messenger, the unlettered prophet, who believes in Allah
and His words, and follow him that you may be guided.
(Quran: 7/158)
Islam in relation to mankind, started with the first man. And Islam was the message of Allah to
mankind through all of His messengers. For example, in the following verse Allah relates us the
religion of Abraham and his recommendation to his children about being Muslim:
And Abraham instructed his sons [to do the same] and [so did] Jacob, [saying]:
“O my sons, indeed Allah has chosen for you this religion, so do not die except while you are
Muslims.”
(Quran: 2/132)
Islam is not limited to any nation, person, period or geographical location.
Islam is the religion of all the messengers of Allah, and Islam is the essence of their messages.
According to one saying [17] of Prophet Muhammad (Peace be upon him), there have been 124.000
prophets [18] by whom Allah gave His messages to mankind [19]. Adam, Noah, Abraham, Moses,
Jesus (Peace be upon them) were just some of them. To believe in the messengers of Allah is one of
the requirements of Islam. For example, a person who denies Moses or Jesus-Christ (Peace be upon
them) as messengers of Allah is not considered a Muslim.
All of the messengers gave the same message: “Believe in the One True God and do good works.”
This is the essence of the universal message of Islam.
Nawet w Nazwa "Islam" możemy zobaczyć jej uniwersalność: Islam nie nosi nazwę proroka
Muhammada (pokój niech będzie na niego), ale religie są głównie nazwane najważniejszych ludzi dla
każdej religii. Islam nosi nazwę, która ma znaczenie uniwersalne pojęcie pokoju i poddanie się Bogu.
Dodatkowo możemy zobaczyć w następujących wersecie proroka Muhammada (pokój niech będzie z
nim) został przydzielony jako posłaniec do wszystkich:
I my nie wysłał [20] z wyjątkiem jako zmiłowanie do światów.
(Koran: 21/107)
W odróżnieniu od religii i ideologii na rasę Islam zachęca i z zadowoleniem przyjmuje wszystkie
rodzaje ludzi. Według islamu wszystkie istoty ludzkie są potomstwo tylko jeden mężczyzna i kobieta.
Te wnieść wiele do społecznego bogactwa i otwartość muzułmanów [21], ponieważ ułatwiają one
wejście ludzi wszystkich narodów do społeczności islamskiej.
2.5

ISLAM JEST OPARTY NA POKOJU

Jak podkreślono w następujący werset, dobrych istot ludzkich jest cenne; do pracy to przyniesie
pozytywne i długotrwałe konsekwencje:

On spuscil z nieba, deszcz i doliny przepływu zgodnie z ich możliwościami i torrent prowadzi
powstanie piana.
I z tym [rudy] one ciepło ognia, pragnąc ozdoby i naczynia, czyli pianki podoba. W ten sposób Bóg
przedstawia [przykład] prawdy i fałszu.
Dla pianka znika, jest zrzucić; ale co do tego, co przynosi korzyści ludzkości, to pozostaje na ziemi.
W ten sposób Bóg przedstawia przykłady.
(Koran: 13/17)
Islam oznacza pokój i jak widać w poniższym wersie, Bóg zaprasza nas do zachowują się sprawiedliwie
[22] wszystkim tym niewiernych [23] :
Allah nie zabraniam ci od tych, którzy nie walczą ze względu na religię i nie wydaleniu z domów od
czynienia uprzejmie z nimi i działające sprawiedliwie wobec nich. Rzeczywiście Bóg kocha tych, którzy
działać sprawiedliwie.
(Koran: 60/8)
3

PODSTAWOWE PRZEKONANIA ISLAMU

Messenger [24] ma wierzył w to, co zstąpił [25] mu ze swego Pana, i [tak mają] wierzących.
Wszystkie [je] uwierzyli w Boga i jego aniołów i jego książek i jego posłańców, [mówiąc],
"My się nie ma rozróżnienia pomiędzy którymkolwiek z jego posłańców."
A oni powiedzieli:
"Słyszeliśmy i mamy zapamiętać.
(Szukamy) Przebaczenie, naszego Pana, i dla Ciebie jest (przeznaczenia). "
(Koran: 2/285)
3.1

ALLAHA-JEDEN PRAWDZIWY BÓG-

W istocie jestem Allah.
Nie ma bóstwa, z wyjątkiem mnie, więc mi pokłon i ustanowienia modlitwa za mojej pamięci.
(Koran: 20/14)

3.1.1

WIARA W BOGA JAKO OGÓLNA KONCEPCJA

3.1.1.1 POJĘCIE WIARY W OGÓLNYM
Nie po drodze tych, którzy nie wiedzą.

(Koran: 10/89)
Wiedza jest krytyczne dla sukcesu. Przykładowo kierowca, który chce przejść do jego przeznaczenia,
musi znać sposób, znaczenie ruchu znaki, jak prowadzić... Czy on to wie, może przejść bezpiecznie do
jego miejsca przeznaczenia; w przeciwnym razie może on wejsc w niewłaściwy sposób gdzie on może
zrobić wielki wypadek gdzie on może nawet umrzeć. W ten prosty przykład musimy mieć wiedzę, aby
osiągnąć nasze cele.
Jednak nasza wiedza jest ograniczona we wszystkich wymiarach [26] . Mamy nie wiedzy poza
pewnych ograniczeń dotyczących przeszłości, przyszłości, mikro i makro poziomów, o naturze rzeczy,
wewnętrzne i zewnętrzne relacje między tym, co [27] . Na przykład nie znamy przyszłości; ale jeszcze
twierdzą, że jeśli pozwolimy jabłko jutro to spadnie w dół. Znowu nie wiemy, co jest pod pewnym
poziomie subatomowych; Niemniej jednak określenie funkcji, Atom i wierzą w tej definicji [28] . Ale w
rzeczywistości, na przykład, jeśli nie wiemy "wszystkich" subatomowych poziomach, oznacza to że nie
mamy pewność wiedzy o atomach; naszą wiedzę na temat atomów jest wtedy po prostu przekonanie
[29] ; więc naszą wiedzę o wszystkim ma takie ograniczenia podstawowe.
Ponadto jesteśmy częścią wszechświata. Tak w każdym razie nasza wiedza jest częściowa.
Tak trzeba mieć maksimum wiedzy i ograniczenia wiedzy życie każdej osoby do formularza profilu
przekonanie o wszystkie rzeczy, które mogą mieć żadnego wpływu na niego.
Rzeczy, które wpływają na nas nie składa się tylko rzeczy, które możemy w pełni objąć lub zobaczyć.
Może być także niewidzialne rzeczy, które mogą wpływać na nas jako widoczne [30] jak podkreślono
w następujących wersetach:
Tak przysięgać co widać
I co nie widzisz
(Koran: 69/38-39)
i widzialne i niewidzialne [31] nie są odizolowane od siebie.
Również, jak nie wiemy w pełni wszystko dla wszystkich istot ludzkich w tym ateiści, naszej wiedzy na
temat tego, co widzimy jest naturalnie związane z naszych przekonań o skryte.
I jak podkreślono w następujących wersetach zadowolenie tylko z obecnym stanem wiedzy o
widzialnym, arogancki odmowa skryte może prowadzić do błędu:
Raczej nie mają zaprzeczyć
Które obejmują one nie w wiedzy
I których interpretacja nie doszła jeszcze do nich.
(Koran: 10/39)

I mają ich bez wiedzy. Idą nie z wyjątkiem założenia, i rzeczywiście, założenie korzysta nie przeciw
prawdzie w ogóle.
(Koran: 53/28)

I gdy ich posłańcy przyniósł im jasne dowody radowało ich wiedzy (sami) posiadali.
(Koran: 40/83)
Tworząc profil silne przekonanie poprawnie jest jednym z największych wyzwań, które każdy człowiek
twarze [32] .
Tak, z powodu naszych ograniczeń wiedzy i widocznej trzeba mieć pojęcie o niewidzialnym ludzie
mają różne przekonania profile: wśród tych, są tacy, którzy dbać bardzo mało o skryte i wierzą w i
cieszyć się widoczne jak to jest. Są tacy, którzy nadzieję, nie mając wiedzy o skryte. Są tacy, którzy
twierdzą, że będą mogli poznać nawet natura skryte na przykład jako nieistniejące. Są tacy, którzy
przyjmują profile przeszłości lub współczesnej wiara bez żadnych osobistych wyroku. Są tacy, którzy
zawdzięczają wszystko siły fizyczne, prawa i relacje... Są tacy, którzy zawdzięczają wszystko do
niektórych ludzi...
Metodologii Islam jest potwierdzić nasze ograniczenia wiedzy o skryte i następnie dokonać odliczenia
o skryte w oparciu o widocznych, zamiast odmawiać skryte. W islamie niemożliwe, że wskazówek z
skryte mogą dotrzeć do nas jest odrzucana. I pomocy wskazówek od prawdy jest akceptowane [33] .
Logicznie jak prawda jest niezależnych od nas, jednej z tych metod nie jest w tej samej poziom
poprawność w porównaniu z innymi.
Główne grupy wiary i ich znaczenie w naszym kontekście metodologii będzie wyjaśnione i w
porównaniu z metodologii islamu w następujących części.
3.1.1.2 ISLAM I INNE GŁÓWNE PODEJŚCIA DOTYCZĄCE BOGA
W tej części omówimy niektóre aspekty niektóre podejścia dotyczące Boga. Dajemy wstępne
informacje dla lepszego zrozumienia pojęcie Boga w islamie. W dalszej części wyjaśnimy bardzo
wierze w Boga; i argumenty dotyczące Allah przyczyni się do lepszego zrozumienia innych podejść z
punktu widzenia islamu.
3.1.1.2.1

ISLAM I ATEISTA PODEJŚCIE

Rzeczywiście te, które wzywają poza Allahem są sługami jak ty. Więc wezwać je i pozwól im
odpowiedzieć, czy powinno być zgodne z prawdą.
Mają one nogi z którymi spacer, lub mają oni ręce z którymi trzymać, lub mają oczy uszy co zobaczyć,
czy mają one z której słyszą?
Powiedz: Rozmowy współpracowników, następnie zrobić walce (się) przeciwko mnie i daj mi bez
wytchnienia.
(Koran: 7/194-195)

W ateizm ogólnie pewne relacje i sił są określane na podstawie obserwacji zachowania materii. I
wtedy te relacje i sił są uznawane za przyczyny tego, co dzieje się tak, aby zastąpić jeden twórca i
Sustainer.
Na przykład krople deszczu spadają razem. W ateizm, upadek kropelki według określonego schematu
prowadzi do związek o nazwie grawitacji i wtedy deszcz uważa się upadek z powodu grawitacji [34].
Ten związek jest uważana za absolutne, że nie ma nikogo, kto może to zmienić.
Jednak, zgodnie z islamem, zachowanie materii nie prowadzą nas do odkrycia one-to-one, wielu i sił
bezwzględnych lub relacje, które zostaną określone jako rzeczywistych przyczyn tego zachowania. Bo
takie myślenie byłoby tylko niepoprawny i okrągłe rozumowanie w tej relacji, która jest zdefiniowana
w całości jako konsekwencją obserwowanych podmiotów będzie uważa się za przyczyną tej
obserwacji. Jest to również dlatego elementy co obserwujemy nie ma oczy, uszy, umysły, cele i stałe
władzy centralnej między sobą tak, że może działać w harmonii [35]. Więc elementy co obserwujemy
nie angażująca i potrzebują jednego identyfikatora samowystarczalny i absolutnej [36] .
W islamie zachowania, które obserwujemy i relacji prawdziwej gravitation [37] są konsekwencje
definicji niezależne i projektowania Boga, który jest jednym. Dlatego obserwując zachowanie, to
odkryjemy, że zachowuje się jak obiekt a my można przewidzieć będą zachowywać się w pewien
sposób w zakresie poprawności naszych obserwacji oraz odpowiednie wnioski. Ta przepowiednia i
obliczeń jest możliwe, ponieważ ten, który sprawia, że to zdarzenie możliwe teraz, w przeszłości lub
w przyszłości jest taka sama. Kto rządzi ono w każdym punkcie jest taka sama. Allah ma pełną
kontrolę nad kropelki [38] w sposób bezpośredni i pośredni.
Ta analogia ma zastosowanie do wszystkich materiałów przyczyn i skutków przed że związek [39]
efekty, które wydają z powodu kropelki [40] i ich funkcje bardzo [41] .
Allaha dał rzeczy wspólne i różne funkcje tak, że ma harmonii, przewidywalność, spójność, piękno w
rzeczy. Być może wybrano do tworzenia rzeczy które nie są związane w ogóle, które są niemożliwe do
zrozumienia, że nie mają wspólnych/porównywalnych RAM, czasoprzestrzeni lub wspólne cechy
[42]...
Więc gdy bezwzględne i ekskluzywne self-existence grawitacji jest zabroniony, następnie musi istnieć
jeden zasilania, który definiuje i tworzy, przyczyny i skutki [43] .
Również w ateizm; wszystko, co nie może być uzasadnione bezpośrednio przez naszych doświadczeń
przeszłości/obecnych przez nasz odczucia jest odrzucana. Tu jest nie osobiste władza nad ludźmi lub
wyższej istoty, które widzimy bezpośrednio. Twierdzenie to wymaga pełnej wiedzy o skryte.
Znowu w ateizm widoczne jest postrzegany jako samowystarczalne: jak wszystko widoczne tworzy
całość w nich nie potrzebują żadnego wsparcia od skryte. Rzeczy mogą istnieć, aprowizacyjne,
przenieść, działają w harmonii, nawet jeśli nie mają zdolności do myślenia, do planu, aby zobaczyć,
usłyszeć... Twierdzenie to wymaga pełnej wiedzy o widzialnym.
Jednakże w islamie jest tylko Bóg, który jest wszechwiedzacy, jak możemy zobaczyć w następujących
[44] :
W rzeczywistości tych, którzy sporów dotyczących znaków Boga bez [każdy] organ Doszedłszy do nich

Nie ma w ich piersi, z wyjątkiem dumy,
[zakres] które nie mogą osiągnąć.
Tak więc szukać schronienia u Boga.
Rzeczywiście to jest on kto jest All słuch, wszystko skoro [45] .
(Koran: 40/56)
Innym przykładem o pojęć, z którymi Bóg zostanie zastąpiony w Ateizm jest zbieg okoliczności:
pewne rzeczy się zdarzyć lub istnieje ze względu na zbieg okoliczności. Na przykład, jak tam są
miliardy galaktyk, systemy, takie jak układ słoneczny może istnieć przez przypadek; w niektórych
takich układów planetarnych jest prawdopodobne, że planety jak nasza istnieją; i w niektórych Planet
takich jak nasze, jest prawdopodobne, że istnieją warunki życia; i w niektórych takie planety jest
prawdopodobne, że istnieją formy życia; …
Opiera się na następujących założeniach: prostsze rzeczy razem może stanowić komplikować; istnieje
poziom gdzie rzeczy są całkowicie proste, na tym samym poziomie wymagają one żadnych warunków
i rzeczy są samowystarczalne, samowystarczalny. I jak widać w poniższym wersie, to założenie jest nie
do przyjęcia, ponieważ Bóg nie jest Bogiem tylko komplikować:
On jest Panem wszystkich rzeczy.
(Koran: 6/164)
Rzeczy na wszelkich poziomach konieczne tworzenie i utrzymanie władzy Boga. W związku z tym
rzeczy na pewnym poziomie mogą nigdy nie być w pełni wyjaśniona z rzeczy, które są "any" niższym
poziomie lub rzeczy w każdym wcześniejszym etapie, bo rzeczy na każdym szczeblu muszą pewne
warunki i rzeczy na niższych poziomach są skuteczne w każdym przypadku. Na przykład, istnienie
zwierząt może zostać szczegółowo omówiona przez ewolucję i cząsteczek, bo żaden z cząsteczek,
atomów, wyznaczonych... jest samowystarczalny.
Podobnie ilości atomów, cząsteczek, chemicznych lub biologicznych wydarzenia nie zwiększają
ostateczny prawdopodobieństwo pojawienia się jakiegokolwiek żywego stworzenia. Jak widać w
poniższym wersie, stworzenia nieba i ziemi nie jest czymś mniej skomplikowane niż tworzenie istot
ludzkich lub innych form życia:
Stworzenia nieba i ziemi jest większa niż tworzenie ludzkości, ale większość ludzi nie wiem.
(Koran: 40/57)
Również podczas korzystania z przypadkiem i prawdopodobieństw, mnóstwo rzeczy powinny brane
pod uwagę jako czynnik ograniczający, jak również: Jeśli jedna mówi: więcej liczby galaktyk, więcej
istnienia prawdopodobieństwa układów planetarnych jak nasza; to może być tylko częściowo
prawdziwe. Jako całość mnóstwo galaktyk w jeden sposób może zwiększyć prawdopodobieństwo
istnienia układów planetarnych jak nasza; Jednak większe mnóstwo galaktyk, tym większa potrzeba
wiele warunków. Innymi słowy, podczas gdy dodanie każdego atomu zwiększa prawdopodobieństwo
istnienia systemu planetarnego, zmniejsza prawdopodobieństwo istnienia całkowita ilość atomów
[46] łącznie z tego dodatkowe atomu.

3.1.1.2.2

ISLAM I AGNOSTYK PODEJŚCIE

Agnostyk wiary i metodologia oparta jest na potwierdzenie że jako istoty ludzkie jesteśmy nie
obejmują prawdy i Boga poza nasze doświadczenia przeszłości/obecnych, które odnoszą się do
naszego odczucia jako widząc, dotykając... Zgodnie z tym podejściem, które istnieje możliwość
istnienia tego, co jest poza widzialnym, ale jako istoty ludzkie nie mamy możliwości to wiem. Tak, nie
wiemy, czy jest wszelki osobistej mocy powyżej istoty ludzkie i powyżej tego, co widzimy.
Podejście islamu i agnostycyzm Podziel się tym, że istoty ludzkie mają ograniczenia w zakresie wiedzy
dotyczącej skryte.
Jednak Islam jest zasadniczo różne od agnostycyzm w dwóch aspektach:
Po pierwsze przede wszystkim ma jednego Stwórcy, który tworzy stworzenia; Tak więc jest
funkcjonalna zależność między Stwórcy i stworzenia; w związku z tym w oparciu o widzialnym,
możemy wykonać pewne wnioski o skryte i twórca.
Po drugie, jak widać w części wyjątek poniżej wierszy, ten twórca ma prawo do dzielenia się z ludźmi
pewnej wiedzy, które jest odpowiednie dla nich. Jest to wyjaśnione w następujący werset:
I obejmują one nie jest to rzecz jego wiedzy
Oprócz co zechce.
(Koran: 2/255)
3.1.1.2.3

ISLAM I PRZEKONANIA GŁÓWNIE OPARTE NA KOMUNIKACJI

A gdy to powiedział im, "po co Allah objawił"
Mówią: "Raczej będziemy kontynuować to, co znaleźliśmy naszych ojców praktykujących."
Mimo, że ich ojcowie nic nie rozumie, ani nie były one prowadzone?
(Koran: 2/170)
Przekonania głównie oparte na komunikacji są w dużym stopniu oparte na akceptacji treści ostatnich
łączności, świętych ksiąg lub tradycji, bez szeroko biorąc pod uwagę logiczne potrącenia z widocznym.
W islamie mówionego i pisanego komunikacji Stwórcy jest przypomnieniem i zawiera metodologia
myślenia. Oryginalna wiadomość Stwórcy jest wszechświat; obserwacja i są krytyczne. i każda osoba
jest indywidualnie odpowiedzialny za wydatki wysiłki, aby dowiedzieć się o prawdę. Również zaprosił
do filtrowania z jego logikę komunikacji przychodziła do niego od współczesnych mu i jego przodków.
Następujące wersety odnoszą się do tego faktu:
I recytować do nich wieść o Abrahama,
Kiedy powiedział do ojca i jego ludzi, co wielbić?
Mówili, że kult bożków i pozostają im poświęcone.
On powiedział, czy słyszą Cię kiedy ty supplicate?

Czy oni korzystać ci lub czy są one szkodliwe?
Oni powiedzieli, ale znaleźliśmy naszych ojców, którzy w ten sposób.
(Koran: 26/69-74)

I każdy jeden z nich przyjdzie do niego indywidualnie w dniu zmartwychwstania.
(Koran: 19/95)

Powiedzieć, "O ludzi pisma [47] , dojść do słowa, który jest sprawiedliwy pomiędzy nami a
użytkownikiem, który nie czcimy prócz Allaha i nie kojarzy nic z nim i nie bierz sobie nawzajem jako
panów zamiast Boga."
Ale jeśli oni odwracają, a następnie powiedzieć, "Dać świadectwo, że jesteśmy muzułmanów
[przedłożenie go]."
(Koran: 3/64)
Jedna grupa przekonań, które opierają się przede wszystkim na komunikacji jest politeizm.
Politeistycznych wypełnia próżnia wiedzy przypisując uprawnienia co on przestrzega. Te uprawnienia
przypisywane jawnie lub niejawnie może być jak widzenie, rozprawy, samowystarczalny, Selforganizowanie, komunikacja...
Niemal wszystkie religie niż Islam, ateizm, agnostycyzm, Panteizm i tak dalej w tym udostępniać takie
wspólne podstawy politeizm. Na przykład w politeizm, którą niektóre uprawnienia są przypisywane
do idoli ludźmi wykonane lub słońce księżyc, a nawet niektórych ludzi którzy są zidentyfikowani jako
bogowie przez człowieka. Podobnie w ateizm pewne uprawnienia są przypisywane do materii,
obiektów lub podmioty przez człowieka. A ateista podejście sprawia, że uogólnienia: Kiedy zrobić
eksperyment, jego konsekwencje są powszechnie uogólnione i jednostki używane w tym
eksperymencie jest biorąc pod uwagę niektóre atrybuty. Niektóre relacje noszą. I to jest obiekt, który
ma pewne uprawnienia. Jeśli inny eksperyment zmiany wcześniejszych ustaleń w pewnych
okolicznościach, a następnie uprawnienia lub atrybuty są przedefiniowywane. Co wynalazł i znany w
pewnym stopniu zostaje przedłużony do tego, co nieznane, jak wspomniano poniżej:
"Nie służyć poza go, ale nazwy, które zostały nazwane, wam i waszym przodkom."
(Koran: 12/40)
Cytat Allaha z wierzący jest istotne w tym względzie:
"Oto nasi ludzie Konfigurowanie bogów obok niego. Jeśli tylko mogłyby one żadnych dowodów na
poparcie ich stać! Kto jest więcej zła niż ten, który produkuje kłamstwa i przypisuje je do Allaha?"
(Koran: 18/15)

Podejście to jest przyjemne dla człowieka, gdyż wymaga odrzucenia każdej osobistej mocy powyżej
człowieka lub powyżej co człowieka może zarządzać. Takie podejście nie wymaga składania do
osobistej mocy wyższej niż człowieka. Ono żąda uwielbienia rzeczy, które dokonały istot ludzkich,
takich jak bożków/statut z oczami, uszami wykonane przez człowieka lub sił i relacji zdefiniowanych
przez człowieka... Podejście to stwierdza, że osób fizycznych na poziomie człowieka są w stanie zrobić
ten wszechświat istnieje. Jednak takie podejście nie ma żadnego dowodu, który obsługuje się jest to
bardzo częściowe, subiektywne i jego wnioski mogą ulec zmianie.
W poniższym wersie możemy zobaczyć odniesienia do motywacji, leżących u podstaw takiego
podejścia:
Mieć ty widział ten, kto bierze jako swego Boga jego własne pragnienie? Wtedy byłbyś
odpowiedzialny za niego?
(Koran: 25: 43)
3.1.1.3 KAŻDY WIERZY W BOGÓW JEDEN LUB WIĘCEJ, LUB RZECZY, KTÓRE ODNOSZĄ SIĘ DO POJĘCIA
BOGA
Każda ze stron raduje się z tego, co jest z samym sobą.
(Koran: 23/53)
Jedną z definicji pojęcia Boga może być "przyczyna wszystkich" jako częściowo możemy stwierdzić z
następujących wersetów:
Powiedz: "Wszystko jest od Boga."
(Koran: 4/78)

To jest Bóg, Pan;
Nie ma bóstwa, poza nim,
Stwórca wszystkich rzeczy.
(Koran: 6/102)
Każdy wierzy w pewnych wyjaśnień co obserwuje. Innymi słowy z wyjątkiem nieświadomości, każdy
wierzy w niektórych (s), która odnosi się do Boga. Najwyższy poziom każdego wyjaśnienia dla
wszystkich obserwuje odpowiada pojęciu Boga [48] w islamie. Na przykład, niektóre chrześcijanin
może uwierzyć że Jezus Chrystus (niech pokój będzie go) jest on od którego wszystko pochodzi; więc
za to Christian Chrystusa odnosi się do Boga. Na przykład ateista może wierzyć, że siły fizyczne i
relacje są rzeczy z których wszystko się dzieje; więc ten ateista te siły fizyczne i relacje odpowiadać
pojęcie Boga. Naturalnie wszystkie te nie może być prawdziwe w tym samym czasie, ponieważ są one
różne.
Tak więc oparte na powyższej definicji, że Bóg jest przyczyną tego wszystkiego, dyskusja nie powinno
być na czy Bóg istnieje czy nie [49] . Raczej powinno być kto jest prawdziwym Bogiem, a kto

prawdziwe przyczyny wszystkich. To prawdziwy Bóg Grupa związane lub niezwiązane fizyczne prawa i
siły, boga słońca lub Bóg księżyca, czlowieku... albo jest on kogoś, kto jest samowystarczalny i
nieporównywalne z tych wszystkich rzeczy?
3.1.2 NIE MA BOGA, ALE BÓG : TEN WSZECHŚWIAT I JEGO CZĘŚCI NIE SĄ BEZWZGLĘDNE, ISTNIEJE
TYLKO JEDEN WŁADZY ABSOLUTNEJ
Tak wiem, że:
Nie ma nie ma Boga prócz Allaha.
(Koran: 47/19)

Służyć Bogu i Dołącz nie partnerów z nim.
(Koran: 4/36)

I [wspomnieć, O Muhammad], kiedy Luqman rzekł do syna podczas on był pouczając go, "O mój syn,
nie kojarzę [wszystko] z Allahem. Rzeczywiście, Stowarzyszenie [z nim] jest wielką
niesprawiedliwością [50]. "
(Koran: 31/13)

Allah przebacza nie, że partner powinny być przypisane do niego [51] .
On przebacza (wszystkie) Zapisz to do kogo chce.
Kto przypisuje partnerów do Boga, on rzeczywiście wymyśliła ogromny grzech.
(Koran: 4/48)
Jako częściowo wyjaśniono powyżej, wielu bogów w postaci idoli, lub słońce lub księżyc lub bogów w
postaci siły fizycznej lub relacji nie mają żadnej podstawy i stanowczo sprzeciwia się w islamie.
Ludźmi lub innych części tego wszechświata nie są części, przedstawicieli, formy i wersje Allaha.
Wtedy jeżeli odrzucamy fałszywych bogów, będziemy razem z prawdziwego Boga w doświadczeniu
Abraham (niech pokój będzie z nim):
I w ten sposób zrobił nam pokazać Abraham Królestwo niebios i ziemi, że będzie on wśród niektórych
[w wierze].
Więc podczas nocy mu [z ciemności], zobaczył gwiazdę. Powiedział: "To jest mój Panie." Ale gdy
ustawiony, powiedział: "jak nie te, które znikają."
I gdy zobaczył moon rising, powiedział: "To jest mój Panie." Ale gdy ustawiony, powiedział: "Chyba że
mój Pan prowadzi mnie, na pewno będę wśród ludzi pobłądzili."

I gdy zobaczył wschodzącego słońca, powiedział: "to jest mój Panie; to jest większa." Ale gdy
ustawiony, powiedział: "O mój lud, rzeczywiście ja jestem wolny od co ci sie kojarzy z Allahem.
W rzeczywistości mają zwrócił moją twarz w kierunku, który stworzył niebo i ziemię, pochylone ku
prawdzie, i nie jestem z tych, którzy skojarzyć inne Allaha."
(Koran: 6, 75-79)
Głęboko w środku wszyscy tam jest lub była wiara w Allaha: na pewnym etapie a nie wymyślono
fałszywych bogów, Boga przyniósł nasze dusze do istnienia, zakwestionował nam, a my wszyscy
świadkami mu jest naszego Pana. Jest to wyjaśnione w następujący werset:
I [wzmianka] Kiedy Pan wziął od dzieci Adama z ich plecami ich potomków i uczynił z nich świadczą o
siebie, [mówiąc do nich], "nie jestem waszym Panem?" Oni powiedzieli: "Tak, możemy mieć zeznał."
[To] zeby nie powinien powiedzieć, w dniu zmartwychwstania, "Rzeczywiście, byliśmy tego
świadomi."
(Koran: 7/172)
3.1.3 METODOLOGII DO ZROZUMIENIA KTO BOGA JEST I NIEKTÓRE FAKTY, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO
NIEGO, ŻE OBSERWUJEMY W NASZYM WSZECHŚWIECIE
Powiedzieć:
"To jest mój sposób.
Wzywam do Boga z pewien wiedzy,
Ja i ten, kto idzie za mną."
(Koran: 12/108)
3.1.3.1 OGÓLNA METODOLOGIA
W islamie metodologii do zrozumienia Boga zaczyna uczucia wdzięczności, ostrożność, obserwacji
wszechświata i rozumowania.
Prawie każdy, kto jest wdzięczny i uważać, by zadać następujące pytania: skąd pochodzą wszystkie
łaski doświadczamy? Gdzie bolesne rzeczy pochodzą z? Dlaczego był urodzony? Dlaczego żyjemy?
Niemal każdy logiczne byłoby zapytać: Dlaczego to, co obserwujemy jest tak jest?
Wtedy możemy się przeznaczyć trochę wysiłku do obserwacji i rozumowania na to, co obserwujemy.
Następnie jako produkt daje nam wyobrażenie o jego producenta, więc wszechświat także da nam wierzących - wyobrażenie o jego twórcy. Na przykład gdy widzi się od błękitnego Meczetu, będzie
miał pojęcia o jego architekt, że ma pewne umiejętności o matematyce, piękno, team building,
finansowanie, planowanie i tak dalej. Tak wszechświata, że obserwujemy również daje nam pomysły
o jego twórcy.

Twórca nie jest dla nas, jesteśmy dla Stwórcy, w związku z tym, jest on nie według naszych oczekiwań.
ale on jest według samego siebie i według prawidłowe wnioski, które możemy wykonać pod jego
okiem o co obserwujemy obiektywnie we wszechświecie. Allah mówi w następujący sposób:
Ale jeśli prawda poszli ich pragnień, nieba i ziemi, i kto jest w nich turysci.
(Koran: 23/71)
W tym względzie w Koranie, Allah czyni wiele odniesień do fizycznych, biologicznych, astronomiczne
fakty i wydarzenia.
Wszystko we wszechświecie jest to znak, że pokazuje nam jedność, uprawnień i niektórych atrybutów
Allaha.
Jak nic innego niż Allah nie jest samowystarczalny, ani Stwórcy, wszystko jest wynikiem atrybutów
Allaha. W związku z tym wszystko pokazuje nam pewne atrybuty Allaha [52]. Poniżej przedstawiamy
kilka przykładów.
3.1.3.2 PRZYKŁADY
3.1.3.2.1

WIELU PODOBNYCH RZECZY

I to on kto produkuje ogrody sekcyjnych i untrellisedi datepalmsi upraw z różny kształt i smak (jej
owoce i nasiona) i oliwki i granaty, podobne i odmienne.
(Koran: 6/141)
W naszym wszechświecie obserwujemy wiele rzeczy, które są podobne lub porównywalne. Na
przykład istnieją miliardy miliardów podobne atomy, roślin i zwierząt, elektrony... Na przykład
elektrony są odrębne jednostki, ale są podobne i podlegają tym samym regułom.
I w tym wszechświecie jest matematycznych [53], czy możemy zajrzeć do mikro lub makro poziomów;
Czy w przeszłości lub w przyszłości, obserwujemy zawsze takiej samej sytuacji, we wszystkim.
Cokolwiek jest skala, możemy podzielić w różnych wymiarach i części, które są różne, ale są takie
same lub porównywalne.
To pokazuje nam, że wszystkie źródła jest taki sam i że wszystko jest tworzony i podtrzymywane
przez samego Stwórcy, projektant. W przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie obserwować nawet
dwa elektrony podobne.
3.1.3.2.2

RZECZY - W TYM ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO - SĄ ELEMENTY SYSTEMÓW

Błogosławiony jest w którego ręku jest Dominium, a on jest ponad wszystko właściwe
[On], który stworzył śmierć i życie, aby test, który z was jest najlepsze w czyn
I on jest majestatyczny, wybaczania [i] siedmiu niebios, który stworzył w warstwach.
Nie widzisz w tworzeniu litościwy jakichkolwiek rozbieżności.
Więc wracamy (Twojej) wizji (do nieba); widzisz żadnych przerw?

Następnie powrót (Twojej) wizji dwukrotnie ponownie.
(Twoje) wizji zwróci ci upokorzeni podczas gdy jest zmęczony.
(Koran: 67/1-4)
Innym znakiem jedności Stwórcy wszystkiego jest, że wszystko we wszechświecie jest częścią
systemów.
Elektron w nasze oko może być częścią atom, komórkę, z naszych oczu, głowy, naszego ciała Układu
Słonecznego... lub może być częścią innych systemów.
Nasze oczy, nasze uszy, ziemia, księżyc, słońce, kamień, ptak... są one wszystkie elementy systemów.
Niezależnie od próby bierzemy, niezależnie od obrazu bierzemy zobaczymy, że jest to część
systemów i że zawiera systemy i elementy systemów. Wszystko jest funkcjonalny w stosunku do
wielu rzeczy.
Wszystkie one mają znaczenie pod względem funkcjonalności i inni. Widać to nawet w obrębie
jednoczesne rzeczy na zdjęciu, jakie podejmujemy. Przyczynowości również jest tylko częścią tego
całego i tylko konsekwencją jedności przede wszystkim.
Z drugiej strony choć części nie mają uprawnienia do planowania, organizowania lub analizować one
istnieją i działają w harmonii, wewnątrz i na zewnątrz siebie.
Rzeczy, które tworzą systemy działają harmonijnie pokazują, że są one zdefiniowane przez jeden
twórca i że są one pod kontrolą to twórca i Sustainer. W przeciwnym razie system nie mógł utrzymać
jego istnienia, a nie bylibyśmy w stanie zrobić nauki, aby zrozumieć cokolwiek przewidzieć, obliczyć,
wymyślać...
Jak widać w następujących wersetach, wszystko jest "temat" w aktach Allaha:
Następnie czy nie patrzą na wielbłądy jak zostały one stworzone?
I w niebo jak to zostało podniesione?
A w górach jak one zostały wzniesione?
A na ziemi jak to było rozłożyć?
Tak więc przypomnieć, [O Muhammad]; Jesteś tylko przypomnienie.
Jesteś nie nad nimi kontrolera.
(Koran: 88/17-22)
Znowu, jak widzimy w następujących wersetach, naszą zdolność słuchu, oczy, serca i ziemi; wszystkie
one są z powodu; i w tym sensie są one pod jednym jedności:
I to on, który wyprodukował dla Ciebie słuchu i wzroku i serca; trochę jesteś wdzięczny. I to on ma ci
pomnożyć całej ziemi, i do niego będą zbierane.
(Koran: 23, 78-79)

Podobnie wszystkie stworzenia istnieje wiele powodów, i są one podobne do nas w niektórych
aspektach, jak stwierdzono w następujący werset:
I istnieje nie stworzenie [lub w obrębie] ziemi lub ptaka, który leci ze skrzydłami, chyba że są one
społeczności jak ty.
(Koran: 6/38)
I jak możemy zauważyć w poniższym wersie, wszystko wywyższa go i wszystko jest sługą Boga i są
podtrzymywane przez Allaha:
Siedmiu niebios i ziemi, i co jest w nich wywyższyć go. I tam nie jest to rzecz, z wyjątkiem, że
wywyższa [Bóg] przez jego pochwały, ale nie rozumiem ich [sposób] wywyższając. Rzeczywiście on
jest zawsze Forbearing i wyrozumiały.
(Koran: 17/44)
3.1.3.2.3

SEKWENCYJNE JEDNOŚCI

To on wysyła wiatry jako dobrą nowinę przed jego miłosierdzie i zeslalismy z nieba czystej wody
możemy wnieść do życia tym samym żyje ziemi i dać jako napój tym stworzyliśmy licznych zwierząt i
ludzi.
(Koran: 25/48-49)
Nasza zdolność do dotyczą rzeczy innym wymiarze czasu pokazuje nam również jedność przede
wszystkim: krople deszczu, a następnie nasiona podzielić, a następnie rośliny rosną, a następnie
zwierzęta jedzą rośliny... Sekwencyjne harmonijnego wydarzenia pokazują One moc przede
wszystkim. Wszystko ma kierunek, ma cel.
Kiedy pada deszcz, Allah ma już cele w deszczu. Ale zgodnie z podejściem niewiernych, deszczu jest
po prostu odosobnionym wydarzeniem fizycznej; Kiedy pada deszcz, nikt nie ma żadnych cel do
wyprodukowania przez deszcz.
Jednak prawdziwe życie nie jest jak iluzja filmu. W filmie czujemy na przykład że możemy zobaczyć
latający ptak, chociaż tylko statyczne obrazy, które przychodzą jeden po drugim pewnej prędkości.
Jeśli możemy powiększyć do zejścia deszcz w ujęciu realnym czasie, w najdrobniejszych szczegółach,
nie osiągniemy prawdziwy poziom, gdzie jest tylko obraz. Na każdym poziomie jest ruch, energię,
kierunek. Tak w rzeczywistości, jeśli możemy powiększyć w wymiarze czasu, zawsze widzimy
przyczyny i wyniki są razem. Na poziomie nie będziemy mogli zobaczyć jedynie wyniki, czy tylko
przyczyny. W związku z tym nie można uznać przyczyny odizolowane od wyników [54]; i nie można
uznać za ostateczny pochodzenia to, co obserwujemy.
Tak przeszłości opiera się na przyszłość, przyszłość jest oparty na przeszłości. I wszystko opiera się na
woli jednego Boga, jak widzimy w przykładzie, w następujących wersetów:
I (my) wysłał w dół, z chmury deszcz, polewanie wodą; że może przynieść dalej tym samym, zbóż i ziół.
(Koran: 78/14-15)

Znajdziesz dalsze szczegóły związane z sekwencyjnym jedności w części 3.6 pod pozycją "Destiny".
3.1.3.3 RZECZY MOGĄ ULEC ZMIANIE
Powiedzieć,
"O Boga, właściciel suwerenności, dajesz suwerenności, do kogo będzie i wziąć suwerenności od kogo
będzie.
Czcij kogo będziesz i pokornego kogo będziesz.
W dłoni jest [wszystko] dobrze.
Rzeczywiście jesteś ponad wszystkie właściwe rzeczy.
Powodować nocy wejść na dzień, i spowodować dnia, aby wejść w nocy;
Przynieść życia z martwych i przynieść zmarłych z życia.
"I podać przepis, do którego będzie bez konta."
(Koran: 3, 26-27)
Gdy obserwujemy wszechświata, widzimy, że jego części mogą ulec zmianie. Na przykład ma śmierci,
ma życia; ma nocy, ma dnia. Jest to również sytuację w subatomowych poziomach i Galaktycznej
poziomów.
A jeśli części całości mogą ulec zmianie, a następnie całości jest również ulec zmianie. Na przykład
jeśli można stopić i zmiany części samochodu, potem można zaprojektować i zmienić samochód. W
związku z tym tego wszechświata, wraz ze wszystkimi jego sprawa, jego prawa fizyki, Regulamin
biologicznych i całości można zaprojektowana i stworzona w różnych formach, struktur.
Niektórzy twierdzą, że potrafią wyjaśnić wszystko z prawa fizyki, relacji i tak dalej; według nich ze
względu na prawa fizyki i tak dalej, to wszechświat jest co musiał być; w związku z tym istnieje
potrzeba dla każdego Boga.
Według Koranu jednak tylko Bóg jest bezwzględna i cokolwiek innego jest jego wola. I jak
podkreślono w powyższy cytat z Koranu wraz z koncepcją zmian, on jest w stanie zrobić co chce. Nic,
co obserwujemy w naszym wszechświecie, w tym zasad fizycznych, relacji jest bezwzględny. Bóg
może stworzyć lub utworzone wszechświatów, gdzie zasady fizyczne, relacje są różne. Więc nie ma
takiego zasad fizycznych lub relacje można ostatecznie wyjaśnić, dlaczego dzieje się to, co
obserwujemy. I dlatego ten cały wszechświat nie jest strukturą, która miała być.
W Koranie Istnieją przykłady, które pokazują, że nic nie jest bezwzględna prócz Allaha. Oto jeden z
nich:
(Allah powiedział:)
A co to jest to, że w prawej ręce, O Mojżesza?"
On powiedział:

"To jest mój personel; Oprzeć się na nią i obniżyć liści do moich owiec, i mam tam inne
zastosowania."
[Bóg] powiedział; "Rzucić w dół, O Mojżesza."
Więc rzucił ją, a wtedy to był wąż, poruszanie się szybko.
[Bóg] powiedział: "to wykorzystać i nie bójcie się;
Wrócimy to do poprzedniego stanu."
(Koran: 20/17-21)
Jeśli przez regułę fizyczne I coś wyjaśnić w Turcji, ale nie w Niemczech, to zasada ta nie jest wymogi
formalne reguły fizycznych w rzeczywistości. Podobnie jeśli przez regułę wyjaśnia coś tylko w tym
wszechświecie, ale nic poza tym wszechświecie, reguła ta nie jest absolutną władzę.
Ten wszechświat jest specjalnie zaprojektowane wszechświata. Ten wszechświat jest tylko wybór
Allaha. To nie jest cały i absolutnej prawdy.
Więc jeśli mogą istnieć różne rodzaje wszechświatów, obecny wyjaśnień naukowych zawsze są
lokalne wyjaśnień. I nie są bezwzględne. Jeśli traktujemy je jako absolutne, podejście to nie będzie
naukowych i sztucznie ograniczy naszą wiedzę, potencjał.
Żadnej wiedzy, nauki zależy od naszych obserwacji. Jeśli nasze obserwacje były różne, naszej wiedzy
naukowej byłby inny równie dobrze. Na przykład nauka twierdzi wyjaśnić, dlaczego pióra idzie w dół,
gdy I niech to. Jednakże jeśli idzie w górę, gdy I niech to, nauka twierdzą wobec wyjaśniać ono znowu.
Nasza wiedza naukowa jest reaktywny charakter. Więc to nie wyjaśnia, dlaczego rzeczy są sposobem
są, ale w pewnym stopniu wyjaśnia, jak rzeczy się zdarzają.
Według islamu Allah daje jego stworzenia ich cechy i sprawia, że się zdarzyć. Tak, fizyczne,
biologiczne... zasady są niezbędne ze względów praktycznych oraz zwiększają wielkość sztuki Allaha,
piękna i harmonii w to, co obserwujemy. Musimy te zasady i funkcje, aby zrozumieć, "jak" rzeczy się
zdarzają, dzięki czemu możemy zastosować je, tak, że możemy wymyślić maszyny, dzięki czemu
możemy rozwiązać problemy... Ale nie są one bezwzględne. Te są częściowego wyjaśnienia wydarzeń
doświadczonych.
Według islamu ostateczną przyczyną to, co obserwujemy i co nie obserwujemy jest jeden twórca i
jeden Sustainer. W związku z tym należy rozważyć jako absolutna pewnych związków, które mogą
być różnie projektowane i zawdzięczam im to, co obserwujemy nie jest dopuszczalne.
Tak więc, jeśli ten wszechświat jest tylko jedną z alternatyw, a następnie tylko ten, kto wybrał obecny
alternatywą jest absolutna, a więc "nie ma innego Boga" "prócz Allaha" kto ma całkowitej władzy nad
każdą rzeczą.
3.1.3.4 RZECZY SĄ PASYWNE W ODNIESIENIU DO TWORZENIA POTĘGI BOGANie pokłony do słońca lub księżyca,
ale pokłony do Boga, który je stworzył.

(Koran: 41/37)

Czy oni mają nogi, przez które chodzą?
Lub mają rąk, które oni strajk?
Albo czynić oni mają oczy, które widzą?
Czy oni mają uszy, które słyszą?
Powiedzmy, [O Muhammad],
"Call"partnerzy"a następnie spiskują przeciwko mnie i daj mi bez wytchnienia."
(Koran: 7/195)
Każda rzecz ma istnienie woli, mocy i wiedzy Boga. Elementy systemów, które zawierają to coś i coś
mają również takie istnienie woli, mocy i wiedzy Boga. Ten związek między Allaha i nic jest wyjątkowy.
Nie ma żadnej podobnych relacji wśród rzeczy innych niż Allah. To jest równolegle z fundamentalny
fakt Islam oświadczył w następujący werset:
Nie ma nie ma Boga prócz Allaha.
(Koran: 3/62)
W związku z tym żaden obiekt, obserwujemy jest samowystarczalny lub bezwzględną. Kiedy mówię,
że "Ta tabela jest mały", nawet funkcję małość nie w rzeczywistości należą do tej tabeli, ta funkcja nie
jest wewnątrz tej tabeli. Tabela jest mały tylko stosunkowo do czegoś innego. To samo dotyczy części
tabeli, jak również. Ta analogia ma zastosowanie dla innych funkcji, jak również tabeli, łącznie z jego
masy, jego energii, jego funkcjonalność, jego kolor... To jest nie tylko dla naszego zrozumienia, ale za
bardzo i za bardzo atrybuty tabela.
Tabela nie może mieć żadnych funkcji na nic więcej oprócz jeśli to jest zdefiniowany wraz z innymi
jako część ugruntowane układu współrzędnych z wszystkich jego części, zdefiniowane przez samego
definer.
Tak każda z rzeczy, które obserwujemy, potrzebują jedność twórca "jeden" i "One" Sustainer nad
nimi w celu istnieje i aby nic znaczy.
Jedność Boga jest przede wszystkim zwięźle opisane w następujących wersetów:
Powiedzieć:
"On jest Bóg, jeden,
Allah jest samowystarczalny [55]
On rodzi ani rodzi się.
I nie ma nic porównywalnego do niego. "

(Koran: 112/1-4)
Jak widać w poniższym wersie, wszystko, co istnieje ma jej środek w Allaha:
I wszystko z nim jest przez (z powodu) środek.
(Koran: 13/8)
W związku z tym istnieje tylko jeden Bóg i bez jego jedność przede wszystkim, nic nie może istnieć,
nic nie znaczy nic, nic nie może mieć innych atrybutów. Nie ma innych bogów są jednocześnie lub
kolejno. On jest Bogiem wszechogarniające. On jest ostatecznym i natychmiastowe przyczyną tego
wszystkiego. Nie jest on częściowo przyczyną.
3.1.3.5 INNE FAKTY, KTÓRE POKAZUJĄ NAM JEDNOŚĆ BOGA PRZEDE WSZYSTKIM
I nie nieobecny od waszego Pana jest wszelki [część] waga atom w ziemi lub w niebo lub [wszystko]
mniejsze niż lub większe, ale to jest oczywiste rejestru.
(Koran: 10/61)

Błogosławiony jest w którego ręku jest suwerenność, a on jest w stanie zrobić wszystko.
(Koran: 67/1)
Możemy obserwować innych przykładów, które pokazują, że ma jedności, powyżej każda rzecz i
przede wszystkim. Na przykład jeśli spadnę pióra na ziemi, wiem że, aż osiąga ziemię, Ziemia obraca
się pewnym kątem lub fotonów na gwiazdy pójdą pewną odległość. Foton nie może kontynuować
milimetra bez pióra postępowania w pewnej odległości i vice versa.
Jednak głęboko, idziemy na poziomie mikro, jednak do tyłu wchodzimy w czas, obserwujemy tej
samej sytuacji.
Harmonia czasoprzestrzeni i nasze możliwości obliczenia, Porównaj, przewidywania i cieszyć się
pokazać przede wszystkim jedności. Harmonia, mimo że istnieje wielość we wszechświecie, pokazuje,
że wszystko jest zgodnie z wolą i uprawnień jednego Boga All-Powerful.
3.1.4

IMIONA BOGA

Jest on Bóg, poza którą nie ma bóstwa, znawco skryte i świadkiem. Jest on Milosiernego,
Miłosiernego.
Jest on Bóg, poza którą nie ma bóstwa, suwerenne, Pure, pokoju, obdarzającego wiary, dozorca,
Majestic, Compeller, przełożony.
Chwała niech będzie Bogu! (High on jest) ponad wszystko, co kojarzy im się z nim.
Jest on Bóg, Stwórca, inicjatora, projektant; do niego należą najpiękniejszych imion.
Cokolwiek jest w niebiosa i ziemia jest wywyższając go. A on jest majestatyczny, mądry.

(Koran: 59, 22-24)
W Koranie Bóg pozwala nam wiedzieć, wiele z jego atrybutów. Na przykład jeden, The Creator, The
Designer, wiedzącym, Milosiernego, Miłosiernego, The Forgiver, blisko, prawda, The Mighty
wykonawcą o to, co zechce...
Jego jedność jest bardzo ważne, wszystkich jego atrybutów. Na przykład Boga, który nie jest
wszechmocny nie może być twórcą. Bóg, który nie ma wiedzy nie może być Milosiernego... W
związku z tym w islamie nie istnieje różnych bogów, którzy mają różne atrybuty. Istnieje odniesienie
do tego w następujący werset:
Gdyby nie było w niebiosa i ziemia bogów oprócz Allaha, oni [56] zarówno został zniszczony. Tak
wywyższony jest Bóg, Pan tronu, powyżej co opisują.
(Koran: 21/22)
A on pozwala nam wiedzieć również, że jest on śpiewy. On nie zrodzić, ani nie jest on zrodzony. Jest
on ani mężczyzna, ani kobieta. Nie jest on ograniczony z miejsca ani czasu. Jest to więc dlaczego jego
obrazów nie można wyciągać i są nie zdjęcia Allaha w meczetów lub w innych miejscach islamskich.
Bóg jest naszym najlepszym przyjacielem, który jest również źródłem największej miłości [57]. On jest
naszym stałym przyjacielem. Jedna z jego nazw jest przyjaciela. On jest z nami wszędzie tam, gdzie
jesteśmy. Ma pełnej wiedzy o nas, a on ma całą władzę nad nami. Bóg zna nas, gdy byliśmy w łona
naszej Matki, on zna nas, kiedy umieramy. On zna nasze tajemnice, on zna nasze słabości. On nic od
nas nie trzeba, ale on daje nam miliardy sprzyja każdej sekundzie. On wzywa nas do jego Miłosierdzia
i łaski. Ale mamy ograniczone odpowiadania na jego połączenia.
Allah jest mądry.
Wszystko ostatecznie pochodzi od niego. Jak powiedział w Koranie w rozdział 53 werset 43, on jest
tym, który sprawia, że śmiać się i on jest tym, który sprawia, że płaczę [58]. Ale jego miłosierdzie jest
większy.
Allah jest blisko. On jest bliżej nas niż nasi rodzice. Nie ma żadnych pośrednikiem między nami a Allah.
W związku z tym nie ma hierarchii religijnych, ani religijnej klasy w islamie. Na przykład jeśli imam,
który jest osobą, która prowadzi modlitwy w meczetach nie jest obecny, inżynier lub sprzedawca lub
inną osobę, która wie, jak się modlić może prowadzić modlitwy. W ten sposób Muzułmanin modli
wyłącznie i bezpośrednio do Boga.
3.2

DALEJ

To pomyśl, że stworzyliśmy ci bezużytecznie i że do nas ci nie zwróci?
(Koran: 23/115)
3.2.1

OPIS

W tej sprawie jest dzień mamy toczą się niebiosa jak zwój pism; jak powstały pierwsze tworzenia,
więc zostaje produkujemy go ponownie.

To nasza obietnica, i będzie realizujemy go.
(Koran: 21/104)

[Będzie] w dniu ziemi zostanie zastąpiony przez inny ziemi,
a niebo [a],
i wszystkie stworzenia wyjdzie przed Boga, jeden Prevailing.
I widzisz, przestępców, które dzień powiązane ze sobą w dyby,
(Koran: 14, 48-49)

[Nie] tam przyszedł człowieka czas kiedy nie był rzeczą [jeszcze] wymienione?
Rzeczywiście stworzył człowieka z mieszaniną spermy kropla że możemy spróbować go; i możemy go
wzrokiem i słuchem.
Rzeczywiście możemy kierować go na drogę, on wdzieczny lub być on niewdzięczny.
Rzeczywiście przygotowaliśmy dla niewiernych łańcuchy i kajdany i blasku.
Rzeczywiście sprawiedliwi zostaną picia z kubeczka [win] których mieszanina jest Kafur,
Wiosną [sprawiedliwi] słudzy Boga będzie pić;
Będą one sprawiają, że wytrysk dalej w życie [i obfitości].
Oni [są te kto] spełnić [ich] ślubowania i strach dzień, którego zło będą powszechne.
I dać jedzenie mimo miłości do niego do potrzebujących, sieroty i niewoli,
[Mówiąc], "karmimy was tylko dla oblicze Boga.
Życzymy nie od Ciebie nagroda lub wdzięczności.
Rzeczywiście, boimy się od naszego Pana dzień surowy i rozpaczliwy."
Tak Bóg będzie chronić przed złem tego dnia,
I nadać im blask i szczęścia
I nagroda za to, co oni cierpliwie znosić z ogrodem [w raju] i jedwabne [odzież].
[Będzie] leżącej na niej ozdobione kanapy.
Nie zobaczą nim słońce (spalanie) lub [zimno].
W pobliżu nad nimi są jego odcienie,

I jej klastrowany owoce do odbioru zostanie obniżona w zgodność.
I będą rozpowszechniane wśród nich statki srebra i puchary kryształowe,
I puchary krystalicznie czystego srebra, które mają określony środek.
I będą podane do picia filiżankę [win] których mieszanina jest imbir
[Z] fontanna w raju o nazwie Salsabeel.
Tam będzie krążył wśród nich młodzi chłopcy wiecznie.
Gdy widzisz je, można by pomyśleć je (tak piękne jak) porozrzucane perły.
A kiedy patrzysz tam [w raju], zobaczysz przyjemności i wielki Dominium.
Na mieszkańcach będzie zielone szaty grzywny jedwabiu i brokatu.
I one ozdobione bransoletki srebrne,
I ich pan da im napój oczyszczający.
[I będzie mówił], "istotnie, jest to dla Ciebie nagrodą,
"I wysiłek zostały docenione."
(Koran: 76, 1-22)

Rzeczywiście przestępcy będą kary piekła, przestrzegających wiecznie.
(Męki) nie zostać złagodzony gwarancja dla nich, a oni zanurzamy w zniszczenia z głębokim żalem,
boleści w rozpaczy i tam.
I nie zrobiliśmy im źle, ale to właśnie oni, którzy byli winowajców.
i oni nazywają, "O Malik [59] , niech Pan położyć kres nas!"
On powie, "rzeczywiście, pozostaniesz."
"Z pewnością przyniósł ci prawdę, ale większość z was, na prawdę był przeciwny."
Czy oni opracowali [niektórych] Sprawa? Ale rzeczywiście, jest opracowanie [plan].
Czy oni myślą, że słyszymy, nie ich sekrety i ich prywatne rozmowy?
Tak, [nie], a nasi Kurierzy są z nimi nagrywania.
(Koran: 43/74-80)

W dniu powiemy do piekła "Czy zostały wypełnione?" i to będzie powiedzieć: są tam trochę więcej "

I raj będzie Przybliżeni sprawiedliwych, nie daleko
[Będzie mówił], "to, co było obiecane dla każdego powrotu [do Allaha] i opiekun [jego Przymierza]
Kto obawiał się najbardziej skryte i przyszedł z serca powrotu [się].
Wprowadź go w spokoju. To jest dzień wieczności."
Będą mieli co chcą tam,
A u nas jest więcej.
(Koran: 50, 30-35)

Te posiadają udział to, co zyskali, a Bóg jest szybki w rachunku.
(Koran: 2/202)
Jeden dzień umrzemy. I pewnego dnia będzie koniec obecnej fazy, to znaczy nasz wszechświat będzie
upadek na nowym starcie, na ostateczne, stabilne i trwałe fazy [60]. Ten ostatni etap nazywa się dalej.
Dalej to kontynuacja obecnego życia. Jest to fizyczne i duchowe. Godzinę zakończenia obecnej fazy
nie jest znany przez kogokolwiek innego niż Bóg.
Będzie pewne wspólne i różne elementy w obecnej fazie i końcowej fazie. Fizyczne, chemiczne i
biologiczne zasady będą różne w pewnym stopniu niż te wystąpiły w obecnej fazie.
Mieszaniny dobra i zła, które widzimy w obecny wszechświat zostanie usunięty i będą one wyróżnia
w następnej fazie. Lokalizacje dobra i zła będzie inny. Konsekwencje dobra będzie odcinek
rezygnować dobry czyn i konsekwencje złego będzie połączone z winowajców. Pierwszy nastąpi w
części o nazwie raj lub ogród, a nastąpi w części o nazwie piekło. Bóg wie, co inne części będą w
końcowej fazie.
Jak wspomniano w następujący werset, nagrody Boga za dobry czyn w zaświatach będzie znacznie
więcej, w porównaniu z kary dla złoczyńców:
Każdy, kto ma złego czynu nie zrekompensuje z wyjątkiem przez podobne ale kto nie sprawiedliwość,
czy mężczyzna lub kobieta, podczas gdy on jest wierzący, tych wejść Raj, będąc tam przepis bez konta.
(Koran: 40/40)
3.2.2

OBJAWY DALEJ

I każdy, kto pragnie nagroda to świat, w którym będziemy podawać mu
I każdy, kto pragnie Nagroda dalej mamy da mu jego.
I nagradzamy wdzięczny.
(Koran: 3/145)

Jak widać w powyższym wersie, jesteśmy zaproszeni w tym życiu do podjęcia decyzji, która odnosi się
do dalej. Tak więc do podjęcia tej decyzji musimy mieć prawdziwej wiedzy o nim.
I dalej jest o przyszłości z ludzkiego punktu widzenia.
Tak aby zrozumieć to, możemy użyć narzędzia ogólne, którego używamy do przewidywania
przyszłości:
W ziemskie warunki możemy przewidzieć przyszłość dokonując uogólnienia. Na przykład możemy
zobaczyć, że kamień spada ponownie gdy my puszczać ono znowu i znowu, wtedy możemy
powiedzieć, że padnie następnym razem damy się. Tak oczekujemy tego samego zdarzenia wobec
zdarzyć się w tych samych okolicznościach.
Również ważne pojęcie w naszych prognoz jest pojęcie "bilans". Na przykład jeśli kupiłem coś warte
USD200, oznacza to, że będzie musiał zapłacić w przyszłości USD200 pod pewnymi warunkami.
Another tool we use to know the future is the information given by the ones who have a competence
about the future events. For example we listen to the meteorology experts to know about the future
weather conditions, and we plan according to what they say.
As long as we do not experience the hereafter observations, as human beings, we will have to use
the above tools to predict the future. Therefore, in parallel with the Quran, our explanations about
the hereafter will progress as follows: We will first reach conclusions about the acts of Allah based on
our observations in our universe; we will make generalizations relating to them including the concept
of balance; and we will confirm these with His words.
When we observe the universe, we see that Allah is Active and He has the ability and the will to
recreate. The following verses state these facts:
Is not He, who created the heavens and earth, able to create the like of them? Yes indeed; He is the
Creator, the All-knower.
(Quran: 36/81)

As We originated the first creation, so shall We produce it again.
That is Our promise, and We will fulfill it.
(Quran: 21/104)
Whatever we observe in this universe is a sign that shows us an Owner of unlimited powers above all.
Our observation gives us a conclusion that this All-Powerful is the source of billions of favors and that
He puts His powers into action. And also we conclude that He is also able to use His powers more
extensively.
Gdy obserwujemy wszechświata, widzimy, odnoszącym się do Allaha istnieją dwie determinanty
rekreacji: pierwszą z nich jest możliwość odtworzenia Allaha, a drugi jest jego wola odtworzyć. Drugi
będzie odnosić się do istnienia pewnych przyczyn i celów dla niego w odtworzenie.

Jeżeli "osoba" ma "oznacza" i "powodów" coś zrobić i jeśli ta osoba "obietnice" to zrobić, jeśli ma on
integralności wtedy prawdopodobnie zrobi to. W tym wszechświecie widać wyraźnie że Allah jest
bardzo ściśle w jego rzeczywiste plan wykonanie.
Tak więc w następujących części będziemy analizować środków i względów dotyczących dalej.
3.2.2.1 BÓG JEST W STANIE ODTWORZYĆ
Oczywiście Bóg który stworzył i który tworzy jest w stanie odtworzyć jak widzimy w następujących
wersetów:
Czy człowiek myśli, że będzie nie montujemy jego kości?
Tak, rzeczywiście, jesteśmy w stanie zrekonstruować jego ręki [61] .
(Koran: 75, 3-4)
I jak widać w następujących wersetach, Stwórcy, który stworzył nas na pierwszym miejscu jest
oczywiście w stanie odtworzyć nam:
A oni mówią, "Kiedy kości i pokruszone cząstek, wola [dobrze] być wskrzeszeni jako nowe
stworzenie?"
Powiedzieć: "być ty kamieni lub żelaza; lub [każdy] tworzenie tego, co jest dobre w obrębie piersi." I
będą mówić: "kto przywróci nam?"
Powiedzieć "on, który Cię wywiódł po raz pierwszy."
(Koran: 17, 49-51)
I jak widać w poniższym zwrotka, tworząc jeden jednej duszy lub całej ludzkości nie ma żadnej różnicy
dla Allaha pod względem łatwości:
Swoje dzieło i zmartwychwstaniu są, ale jako jednej duszy.
(Koran: 31/28)
W przeszłości argument o dalej była niemożność Rekreacja. Ale dzisiaj, ten argument nie wydają się
być bardzo zrównoważony wraz z odkryciami w genetyce.
Jak wyjaśniono powyżej, z powodu bezwzględnej "jedność", to All-Powerful Boga, nie byłoby nikogo,
kto by ograniczyć swoje kompetencje.
Więc nie spodziewamy się go ograniczyć się stworzyć tylko jeden wszechświat z konsekwencjami
tylko tymczasowe.
Są to wszystkie wnioski, które możemy oprzeć na naszych obserwacji obecny wszechświat.
3.2.2.2 ALLAH MA POWODY I WOLĘ, ABY ODTWORZYĆ
Tworzy on, co zechce.

(Koran: 30/54)
Wszechświat, w którym żyjemy jest tylko specjalne struktury wszechświata spośród nieograniczonej
liczby alternatyw. Nie ma no fakt, która zobowiązuje nas do przekonania, że jest to możliwe tylko
kształt wszechświata. Jeśli to nie tylko kształt możliwe universe i gdyby przyszło do istnienia
następnie został osobistym wyborem dla całego stanu rzeczywistego. I jak wyjaśniliśmy w części
wymienione powyżej, istnieje wystarczająco dużo dowodów, które pokazują nam jedną władzę nad
nim.
Jeśli ten wszechświat jest konsekwencją osobistym będzie, to będzie to cele na poziomie danej osoby,
która jest na wyższym poziomie niż ten wszechświat.
Z drugiej strony mimo, że obserwujemy, że każda część tego wszechświata jest dla niektórych celów, i
stanowi jedność w sobie, również widzimy, że jest tymczasowy i nie samowystarczalne. Dlatego jest
całkowicie self-defining, ani całkowicie kompletny sam w sobie jeśli chodzi o cel dla swojego
własnego istnienia.
Dlatego można się spodziewać kolejnych etapie nieco odmienny charakter gdzie realizowane będą
osobistych celów wyższego poziomu.
Po rozpatrzeniu wyżej zdolność Allaha, by odtworzyć, teraz zastanówmy się w pewnym stopniu
powodów, aby odtworzyć. Poniżej rozważymy, jak nasze obserwacje prowadzić nas do zrozumienia
dalszej części pod względem przyczyn:
3.2.2.2.1

ALLAHA JEST MĄDRY: DZIAŁA W OPARCIU O PRZYCZYNY

On jest wszechmocny nad jego sług,
a on jest mądry, Poznaniem.
(Koran: 6/18)

O ludzie, jeśli są wątpliwości o zmartwychwstaniu, a następnie [uważają, że] w istocie,
Stworzyliśmy Cię od kurzu, a następnie od spermy spadek, a następnie z zakrzep przywiązanie, a
następnie z guzem ciało, uformowane i ukształtowany, że będziemy może pokazać.
I uregulować w łonach, którymi będziemy na określoną kadencję, a następnie dajemy wam jako
niemowlęta, a następnie [rozwijamy ci] że może dotrzeć do swojej dojrzałości [czas].
Wśród was jest ten, kto zostanie podjęta w wczesnej śmierci i wśród was jest ten, który jest zwracany
do najbardziej zgrzybiały [starość] tak, że on wie, po [niegdyś] wiedzy, nic nie.
I widzisz jałowej ziemi, ale kiedy my zsyłają na to deszcz, rozgorączkowana i pęcznieje i rośnie [coś]
każdej pięknej pary.
To bo Bóg jest prawdą i ponieważ on ożywia zmarłych i bo jest ponad wszystkie właściwe rzeczy i [że
może wiedzieć], że godzina zbliża się wątpliwości i że Bóg wskrzesi tych, w grobach.

I ludzi jest ten, kto spory o Allah bez wiedzy lub orientacji i pouczająca książka [od niego],
(Koran: 22, 5-8)
Jak widać w powyższym wersety, gdy obserwujemy wszechświata, widzimy, że rzeczy się zdarzyć z
pewnych powodów i w kierunku określone cele. W powyższych wersetów Bóg daje przykład
stworzenia człowieka, różne rzeczy podczas tworzenia i różne etapy w kierunku do określonych celów.
Żaden z tych etapów jest przypadkowa, nic nie jest bezużyteczny. Istotą wszystkiego, co Bóg umieścił
tę funkcję, że wszystko jest co najmniej z jednego powodu, a Bóg podtrzymuje ten cecha wszystko.
Wszystko, co obserwujemy pokazuje nam, że twórca i Sustainer jest mądry, i cokolwiek tworzy on
zgodny z jego atrybutów.
Tak więc możemy powiedzieć, że w jego całość wszechświata nie ma cel?
3.2.2.2.2

SĄ POWODY DO TEGO WSZECHŚWIATA

Wtedy myślisz, że stworzyliśmy ci bezużytecznie
i że do nas ci nie zwróci?
(Koran: 23/115)

I stworzyliśmy nie nieba i ziemi i wszystko, co jest między nimi tylko odtwarzanie,
My nie tworzyć je z wyjątkiem w prawdzie, ale większość z nich nie wiem.
(Koran: 44, 38-39)
Jak wszystko jest co najmniej jednego powodu, rozumiemy, że Allah jest mądry. W związku z tym
stworzenie wszechświata w całości również musi być powód.
Na przykład aby to wyjaśnić, Załóżmy, że znajdziesz gdzieś pióra. Wiesz, że to było robione tak, że
kiedyś napisać. Dlaczego? Ponieważ, po pierwsze, został zaprojektowany w tym kształcie; Po drugie
niektóre materiały została wykorzystana do sprawiają, że; Po trzecie materiał używany do ono może
być wykorzystywany do innych celów; Po czwarte, kto się zna sie na robieniu długopis, wie o piśmie;
Po piąte jeśli nie było takiej przyczyny, następnie wysiłku spędził na design i aby to byłoby po prostu
odpadów, które nie jest coś rozsądnego, ale osoba, która jest w stanie zrobić to, powinno być
uzasadnione.
Jak w tym przykładzie gdy obserwujemy wszechświata, widzimy że z jego galaktyk, z jego planet, z
jego życia, z jego prawami fizycznymi, z jego systemów, sztuki w nim, z jego pięknem, nie może on
bezużytecznie. To samo dotyczy również dla nas. Jeśli weźmiemy pod uwagę naszą zdolność do
analizowania, nasze uszy, oczy... możemy stwierdzić że nie zostały stworzyliśmy żeby jeść, pić i spać i
zniknie na zawsze.
Jako części tego wszechświata są tymczasowe i jest to ogromny produkt, dlatego też wynika, że jest
tworzony dla określonych celów. W przeciwnym razie byłoby stratą.

Z drugiej strony nie mamy żadnych dźwięku powodów, aby twierdzić, że śmierć to koniec. Śmierć jest
tylko jednym z etapów. Nawet wtedy, gdy byliśmy w ziemi lub nawet przed tym, było woli Allaha o
każdym z nas; w związku z tym możemy przejść etapy. Przez śmierć wracamy na ziemię, ale nie ma
dowodów określony, że etapy zostały zakończone. I jesteśmy informowani w następujących
wersetów, które etapy będą kontynuowane aż do etapu rozstrzygający:
Z pewnością podróżują z etapu na etap (w tym życiu i dalej).
(Koran: 84/19)

Każda dusza zazna śmierci, a tylko będą podane [full] odszkodowanie w dniu zmartwychwstania.
Więc kto jest rysowany od ognia i przyznał się do raju będzie udało.
A co to jest życie tego świata z wyjątkiem przyjemność złudzenia.
(Koran: 3/185)
Jak widzimy w następującej instrukcja z Koranu ta część życia na tym świecie tymczasowy jest tylko
dla niektórych przyczyny, a ten etap życia nie jest istotną częścią życia:
I kto uważa, że powiedział: "O ludu mój! Pójdź za mną, poprowadzi Cię na właściwą drogę;
O ludu mój! To życie ziemskie jest tylko środki (do końca),
Ale dalej będzie mieszkaniem stabilności."
(Koran: 40 / 38-39)
Niektóre z przyczyn są następujące:
3.2.2.2.2.1

WDROŻENIE ŁASK BOGA

On (Bóg) jest Milosiernego, Miłosiernego.
(Koran: 59/22)

Twój Pan jest suwerenny wykonawcą co zechce.
(Koran: 11/107)

Wiem, że życie tego świata jest, ale rozrywki i dywersji i ozdoby,
I do siebie nawzajem i konkurencji na wzrost bogactwa i dzieci,
Tak jak w przykładzie deszczu którego [wynikowy] wzrost roślin podoba maszyny rolnicze;

Następnie po wyschnięciu i widać okazało żółty;
Wtedy staje się [rozproszone] gruz.
I w zaświatach jest surowe kary i przebaczenie od Allaha i zatwierdzenia.
A co z wyjątkiem przyjemność złudzenie życia świeckiego.
(Koran: 57/20)
Jeśli Bóg jest Milosiernego i potężny wykonawcą co zechce, on może utworzyć środowisko gdzie
można nadać jego łaski.
Boga Milosiernego mówi nam, że on woli i jest w stanie dać stałe łask. Miejsce te stałe sprzyja to raj,
który jest idealny, w takim zakresie, w jakim Allah zechce. W tym miejscu to bez bólu, bez obawy, nie
ma wroga, nie niedoboru zasobów i nie żal. W tym miejscu ma szczęścia i pokoju [62] .
Bóg również chciał, aby umieścić tam istoty, którzy mają pewne wiedzy i kompetencji. Stworzył istoty
ludzkie, potencjał i możliwości do wyboru dobra lub zła; robić i znać dobra, a także zła jak możemy
zobaczyć w następujący werset:
A my powiedział, "O Adama, mieszkać, ty i Twoja żona, w raju i jeść z niego w [łatwość i] obfitości z
gdziekolwiek będziesz.
Ale podejście to drzewo, zeby nie być wśród winowajców."
(Koran: 2/35)
Ale także Bóg zabronił wejście złe, arogancki, niezgodna z prawdą i niewdzięczny w raju. Ma
odniesienia do tego faktu w następujący werset:
Ale Mesjasz powiedział:
"Dzieci Izraela, kultu Boga, mojego pana i swojego Pana. Kto associates nic z Allah, Allah ma
rzeczywiście zakazane raj dla niego i jego zamieszkania wynosi w ogniu.
Zostaje przestêpcy nie pomocników."
(Koran: 5/72)
W ten sposób on umożliwia wejście w to raj dla ludzi, którzy szczerze zdecydują się wprowadzić tam,
którzy są w harmonii z Boskim wartości i który czynić dobre uczynki. Tak istotne i stałe miejsce gdzie
nastąpi jego łaski jest raj, jak wyjaśniono w następujących wersetach:
Dla tych, którzy dobrze (czyny) jest dobroć i dodatkowych.
Nie ma ciemności obejmie ich twarze, ani upokorzenia.
Te są towarzysze z raju; będzie trwać tam wiecznie.
Ale oni, którzy zarabiają złych czynów, zaplata złego czynu jest jego odpowiednikiem i upokorzenie
obejmie je.

Będą one miały od Boga nie opiekuna.
Będzie to tak, jakby ich twarze pokryte są kawałki tak ciemno noc [są].
Te są towarzysze ognia; będzie trwać tam wiecznie.
(Koran: 10, 26-27)
W kontekście stałych łask Boga jest jednym z powodów, dla których on stworzył nas w tej fazie w tym
wszechświecie dają nam możliwość dokonania naszych wyborów, czy obecne i końcowej fazie. W
następujących wersetach wyjaśnia to:
I każdy, kto pragnie nagroda to świat, w którym będziemy podawać mu
i każdy, kto pragnie Nagroda dalej mamy da mu jego.
I nagradzamy wdzięczny.
(Koran: 3/145)

I mówią: "prawda jest od waszego Pana, więc kto chce niech wierzy; i kto chce niech mu nie uwierzyli.
(Koran: 18/29)

Rzeczywiście możemy kierować go na drogę, on wdzieczny lub być on niewdzięczny.
(Koran: 76/3)
W kontekście stałych łask Boga drugi powód dla którego stworzył nas w tej fazie jest rozróżnienie z
obiektywnymi kryteriami, ci, którzy są dobre z tymi, którzy są źli, ci, którzy starają się słuchać Boga i
są zgodne z boskimi wartościami od tych, którzy nie, ci, którzy są pokorni od tych, którzy są aroganccy,
i tak dalej. Następujący werset odnosi się do tego:
Miał Bóg chciał, on mieć wykonane można jednym narodem [Wielka w religii], ale [zamierzał] aby
sprawdzić możesz w to, co dał ci; tak wyścigu [wszystko, co jest] dobry. Allah jest zwrot wszystkich
razem, a on [potem] poinformuje Cię tego, nad którym stosowane różnią się.
(Koran: 5/48)
W związku z tym Bóg was obdarzy jego stałych łask dla tych który wybrać, aby nie wierzą i chcą je, kto
korzystać z wiadomości Boga i który wybrać do przestrzegania wartości Boskiego.
Są to wszystkie naturalne konsekwencje Boga, który jest Milosiernego i aktywny.
I był w raju to będzie być świadkiem trwale że Allah jest Milosiernego.
3.2.2.2.2.2

REALIZACJA PRAWDY

Bóg jest prawdą.

(Koran: 22/6)

Że on powinien udowodnić prawdę, aby mogło być prawdziwe,
I false false,
Mimo, że przestępcy nie lubił go.
(Koran: 8/8)

"I rzeczywiście, mamy albo są na orientacji lub wyraźny błąd."
(Koran: 34/24)

Rzeczywiście Zaproponowaliśmy zaufanie do niebios i ziemi i góry, i odmówił wytrzymac i obawiał się
ale człowiek [zobowiązała się do] znieść.
Rzeczywiście był niesprawiedliwy i niewiedzy.
[To] tak, że Bóg może ukarać ludzi hipokrytą i hipokrytą kobiet i mężczyzn i kobiet, którzy innym
kojarzy się z nim i że Bóg może przyjąć pokuty od wierzących ludzi i wierząc kobiet.
I zawsze jest wyrozumiały Allaha i Miłosiernego.
(Koran: 33/72-73)

Więc prawda została założona i zniesiony został, co oni robią.
(Koran: 7/118).
Będą ukryte prawdy lub pobytu w stan wiedzy na zawsze?
Istnieją celów odnośnie nas. Jesteśmy częścią sceny za wykonanie prawdy.
Bóg zna prawdę. Ale konsekwencje prawdy również będzie zrealizowana. Stworzył wszechświat,
stworzył wiele stworzeń, które smak jego kompetencje i jego miłosierdzie i stworzył nas. On
pozwoliła nam rozróżnić między prawo i złe, złe i dobre. I stworzył miliardy znaki o prawdę w nas
samych, w ziemi i w niebie. A on pokazuje nam prawdę i właściwą drogę do jego wiadomości, które
wysłał przez jego posłańców. I dał nam wolność wyboru ścieżki, czego chcemy. I dał nam pewien czas
tak, że możemy dowiedzieć się prawdy.
On wymaga od nas by być w zgodzie z prawdą w naszych przekonań, słowa i działania.
Teraz w tym świecie są ludzie różne poglądy, przekonania i działania. I jeden dzień, umrzemy. A na
jeden dzień - nie znamy jego harmonogramu - wszechświat będzie upadek na nowy początek. I wtedy

zostaną zastąpione. Wtedy wszyscy będą odtworzone, zarówno fizycznie jak i duchowo. I wszyscy
mają być ustalony zapisy tego, co on lub ona uważa, że w, powiedział i zrobił w obecnie częścią
naszego życia. I będzie dzień sądu, kiedy Bóg będzie sądził z pełnego wymiaru sprawiedliwości.
Następnie ludzi, którzy są w zgodzie z prawdą w swoich przekonań, słowa i czyny będą nagradzani i
kierowane do odpowiednich miejsc w raju. Tych ludzi, którzy niezgodne z prawdą będzie karane i
kierowane do odpowiednich miejsc w piekle.
W ten sposób prawdy będzie przyniosły jej konsekwencje i prawda będą realizowane. Minus razy
minus czyni plus, plus czas plus sprawia, że plus. Tak zarówno poprawność prawdy i złudność
fałszywe będą widoczne. Realizowane będą ich konsekwencje. Stanie się to w kara za złe uczynki i
nagradzanie za dobre uczynki. I, jak mówi w Koranie:
Więc masy atomu, a dobra wola zobaczyć kto to; i kto nie atomu, a ciężar zła wola zobaczyæ ono.
(Koran: 99/7-8)
W rezultacie we wszystkich wymiarach i we wszystkich stopniach prawdy będzie widoczny dla
wszystkich i wykonane. Daj nam przypomnieć tutaj, że jest jednym z imion Allaha prawdy [63] .
Jak prawda jest wieczne, konsekwencje zgodne lub niezgodnych z nim w przekonaniu, będzie na
zawsze.
3.2.2.2.2.3

USTANOWIENIE RÓWNOWAGI

Ale tych, którzy nie uwierzyli, "godzina nie przyjdzie do nas."
Powiedzieć: "tak, mój Pan, to na pewno przyjdzie do was. [Allah jest] znawco skryte. "
Nie nieobecny od niego jest atom wagi w niebiosach lub w ziemi lub [to] mniejsze niż lub większej,
chyba że jest oczywiste rejestru.
Że może nagradzać tych, którzy uwierzyli i sprawiedliwe uczynki.
Te mają przebaczenie i szlachetne postanowienie.
Ale tych, którzy starają się przeciwko naszym wersety [Szukam] powoduje brak dla nich będzie
bolesna kara faul natury.
(Koran: 34, 3-5)

To on, który wyznaczył wicekrólów na ziemi i podniósł się niektóre z was w rankingu ponad innymi, że
może można spróbować w to, co dał ci. Przeciez twój Pan jest szybki w odwetu; i na pewno jest on
wszystko Wybaczający, współczujący wszystko.
(Koran: 6/165)

Wszystko należy do niego.

(Koran: 27/91)

I niebo podniósł i ustaliło bilans.
(Koran: 55/7)
Bóg ustanowił równowagi w tym wszechświecie. Na przykład wszelkie równania fizycznego lub
równania chemiczne przyjechał prawdziwy Kiedy zrobimy eksperyment. A jeśli się nie spełni, możemy
powiedzieć, że "My" popełnił błąd. Te pokazują nam znaczenie równowagi dla Stwórcy.
Tak więc bierzemy równowagi w świecie fizycznym jak przyznane. To pokazuje nam, że Bóg zechce i
jest w stanie ustalić równowagę w najdrobniejszych szczegółach. Tak Bóg, który jest w stanie i kto
woli do ustalenia tej równowagi w świecie fizycznym jest oczywiście możliwość ustanowienia
równowagi we wszechświecie dobra i zła. I informuje nas, że jest on zdecydowany przy ustalaniu
takiej równowagi [64] jak zauważamy w następujących wersetów:
Więc kto masy atomu, a dobrej woli to widzę,
I kto nie atomu, a ciężar zła wola zobaczyæ ono.
(Koran: 99/7-8)

Bóg stworzył niebo i ziemię w prawdy i tak, że każda dusza może być nagradzani za to zdobył i nie
będą one traktowane niesprawiedliwie.
(Koran: 45/22)
3.2.2.3 KOMUNIKACJA I OBIETNICY OD ALLAHA
Rzeczywiście ten Koran prowadzi do tego, co jest najbardziej odpowiednie,
I daje dobrej nowiny do wierzących, którzy nie sprawiedliwe uczynki, które będą miały wielką
nagrodę.
A ci, którzy nie wierzą w zaświatach
Przygotowaliśmy dla nich kara bolesna.
(Koran: 17, 9-10)
Dla tych, którzy są przekonani o władzę Boga bezpośrednie łącze logiczne zwane jest przesłanie Boga,
który jest wszechmocny i wszechwiedzacy.
Allah jest najlepiej wiedzącym co się stanie, więc tylko on może poinformować nas doskonale temat
dalej, jak podkreślono w następujący werset:
I żaden poinformować jak ktoś, kto wszystko wie.

(Koran: 35/14)
Ponadto dla każdego wierzącego w wszechwiedzacy i wszechmocny Bóg wiadomość jak Koran nie
może uciec wiedzy takiego Boga. Podobnie jak Koranu tory i Ewangelii są odniesienia do także.
Wszechwiedzacy i wszechmocny Bóg ma moc do zapobieżenia lub naprawienia powszechnie
akceptowane wiadomości o dalej podane w jego imieniu przez niektórych ludzi, te wiadomości były
mylące. Dla każdego wierzącego w Boga, który jest potężny i znawca byłoby to możliwe, że Bóg nie
eliminuje szeroko rozpowszechniony kłamstwo wypowiedziane w jego imieniu? Allah mówi ten
kolejne w tej kwestii:
Albo to mówią, "Wymyślił o Allah kłamstwo"?
Ale jeżeli Bóg chciał, mógł zgrzewana Twoje serce.
I Allah eliminuje fałszu i ustanawia prawdy przez jego słowa.
Jest on w rzeczywistości, wiedząc że w piersi.
(Koran: 42/24)

Czy powiedzą "Wymyślił to?"
Powiedzieć: "Jeśli mają wymyślił, posiadamy Marne [ochrony] mnie od Boga. On jest najbardziej
wiedząc, że w które jesteś zaangażowany.
Wystarczające jest on jako świadek między mną a Tobą, i jest on wybaczania Miłosiernego. "
(Koran: 46/8)

Ma on wynalazł o Allah kłamstwo czy jest w nim szaleństwo?
Raczej ci, którzy nie wierzą w dalej będzie kara i [są] błąd ekstremalne.
Następnie czy nie patrzą na to, co jest przed nimi i co kryje się za nimi nieba i ziemi?
Jeśli będziemy powinno spowodować ziemi połknąć je lub może niech spadnie na nich fragmenty z
nieba.
Rzeczywiście w tym jest znak dla każdego sługi odwrotu [Bóg].
(Koran: 34, 8-9)
3.2.3

PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE DALEJ [65]

I pamiętaj, naszych pracowników, Abrahama, Izaaka i Jakuba - te siły i wizji [religijne].
Rzeczywiście wybraliśmy je do ekskluzywnej jakości:
Wspomnienie http://lcamtuf.CoreDump.cx/p0f.shtml [dalej].

(Koran: 38/45-46)
Istnieją praktyczne konsekwencje wiary w zaświatach, dla jednostki i społeczeństwa, jak wyjaśniono
poniżej:
3.2.3.1 WIEDZĄC, ŻE JEST STABILNE ŻYCIE
I kto uważa, że powiedział: "O ludu mój! Pójdź za mną, poprowadzi Cię na właściwą drogę;
O ludu mój! To życie ziemskie jest tylko środki (do końca),
Ale dalej będzie mieszkaniem stabilności."
(Koran: 40 / 38-39)

I Iblees [66] miał już potwierdzone przez nich jego założenie, więc poszli za nim, z wyjątkiem strony
wierzących.
I miał nad nimi żadnej władzy, z wyjątkiem [został dekret] że możemy wprowadzić jasne kto wierzy w
zaświatach z kim jest jego wątpliwości.
I waszym Panem, ponad wszystko, jest opiekun.
(Koran: 34, 20-21)

Przepis ten świat życia, ale niewiele w porównaniu z dalej.
(Koran: 9/38)

I mówią,
"Uwielbienia Boga, która usunęła się od nas, [all] smutek.
W rzeczywistości nasz Pan jest wybaczania i Appreciative.
Kto z jego laski uczynił nas aby zamieszkać w otchłani życia wiecznego, którym nie znużenia zalewa
nas ani zmęczenie."
(Koran: 35, 34-35)

I to życie ziemskie nie jest ale dywersji i rozrywki.
I rzeczywiście, w domu dalej, czyli życie (wieczne), gdyby tylko wiedzieli.
(Koran: 29/64)

Z jednej strony mamy przez całe życie, który jest podobny punkt w porównaniu z ogromnym ramy
czasowe, a z drugiej strony jest ogromny wysiłek w nas do wieczności. Jeśli nie naprawiło ten konflikt
będzie źródłem smutku i dysharmonii z prawdą.
Nasze życie na tym świecie jest bardzo mało w porównaniu z tym, co możemy sobie wyobrazić.
Niezależnie od ziemskich radości, możemy cieszyć się, i niezależnie od bólu cierpimy w tym życiu
będzie pozostawać w tyle. Czy żyjemy w najbardziej luksusowych domów, czy mamy zajmują
najwyższe stanowiska, wszystkie z nich będzie pozostawać w tyle. Więc nawet, jeśli chcemy, aby
zapomnieć, że jesteśmy śmiertelny, a nawet jeśli nie pamiętamy, mamy wiedzę w głębi naszej
świadomości, że będzie kres naszej radości, przyjemności, naszej podróży, nasze spotkania...
Z drugiej strony wszystko, co mamy, w tym nasze myśli, uczucia, narządów, komórek celem na
wieczność. Na przykład jeśli ogień dotyka naszej strony, możemy wyciągnąć go do tyłu dobrowolnie
lub pod przymusem.
Są mechanizmy wewnątrz siebie dążenie do wieczności zgodne z prawdą, lub są one po prostu
złudzeń i jest koniec i zniknie na zawsze?
Motywacja w nas do wieczności i wiedzą, że to życie jest zbyt ograniczona, może spowodować
ogromny smutek i konfliktu. I rzeczywiście, zakończenie łaski Boga, że możemy cieszyć się w tym
świecie może być ogromne straty. Jest to trudne dla osoby być szczęśliwym jednocześnie wierząc, że
wszystko zakończy się śmiercią, a wierząc, że pewnego dnia on nie będzie mógł zobaczyć, usłyszeć,
oddychać, przenieść... na zawsze.
Tak ta osoba może próbować zabawcie sie to życie podczas gdy stara się zapomnieć o śmierci. Stara
się zapomnieć o śmierci będzie wymagać niektóre walki. Ponadto spełniającą duszy, która jest
włączona do zrozumienia nieskończonej z ograniczoną radości życia jest trudne. Tak stara się spełniać
jeden tylko zwiększając ziemskie przyjemności spowoduje poważne zaburzenia.
W związku z tym często widzimy przykłady ludzi, którzy na celu podwojenie ich bogactwa, chociaż
mają miliardy dolarów, podczas gdy miliony ludzi, którzy są głodni, któremu nie pomagają znacznie.
Widzimy ludzi, którzy nie w ich wysiłkach zmierzających do zwiększenia ich ziemskie bogactwa
legalnie i starają się uzyskać prawa innych osób w sposób bezprawny. Ponownie możemy usłyszeć od
osób, które smakowały wszystkie przyjemności tego życia, ale popełnić samobójstwo, ponieważ
widzą, że nie są oni zadowoleni z ziemskich przyjemności.
Ale osoba, która wie, gdzie on idzie; Kto wie, że to życie jest na etapie przygotowania do dalej, że
śmierć jest właśnie na etapie, być przekazywane będą ma pogodzić swoje aspiracje z życia wiecznego,
zarówno w rzeczywistości i w myśl. W ten sposób co on ma na pokrywają się ze wszystkich wymiarów
jego natury. A ta osoba nie będzie próbował korzystać z radości życia w sposób niezrównoważony i
skorzysta z radości życia tej równowagi, spokoju i szczęścia przy jednoczesnym dziękując Stwórcy.
3.2.3.2 ODPOWIEDZIALNOŚCI
And We establish the scales of justice for the Day of Resurrection,
So no soul is treated unjustly at all.
And if there is [even] the weight of a mustard seed, We will bring it forth.

And sufficient are We as accountant.
(Quran : 21/47)

He is with you wherever you are
And Allah is Seer of what you do.
(Quran: 57/04)
In this world, sometimes people who commit crimes against others go unpunished. The hope of
getting undiscovered and unpunished can make some people commit or continue their crimes. But
the fact that everything is recorded and will be recompensed discourages many people from
committing crimes, and encourages many to do good deeds. And there are many actual examples in
this respect.
Also the hopelessness of not being rewarded for good deeds to others, the sacrifices and pains
necessary for these good deeds may prevent people from doing good deeds.
Therefore, a situation where the doers of good deeds and the wrongdoers see the consequences of
their deeds will encourage the righteous for good deeds and discourage the evildoer from evil deeds.
As a consequence belief in the hereafter causes and will cause the world be a better place.
3.2.3.3 HAPPINESS OF THE DIVINE JUSTICE
Then shall we treat the Submitters like the criminals?
(Quran: 68/35)
Tam są przestępcami, którzy zabijają tysiące ludzi, którzy kradną miliardy dolarów, który wiele osób
zdenerwowany. Na koniec w tym świecie jest, że wszyscy iść na cmentarz, jak sprawiedliwy. W wielu
przypadkach jest to sytuacja, która może zakłócić osoba, która dba o sprawiedliwości.
W związku z tym dzień sądu oraz następujące procedury i konsekwencje są ważne, pocieszając fakty
dla tych, którzy dbają o sprawiedliwość.
3.2.3.4 ZACHĘTĘ DO POPRAWY
Każda dusza zazna śmierci.
Następnie do nas zostaną ci zwrócone.
(Koran: 29/57)

Z pewnością podróżują z etapu na etap (w tym życiu i dalej).
(Koran: 84/19)

W tym świecie badamy, możemy zwiększyć nasze doświadczenie. Jednak wszyscy wiedzą ludzie
umierają, odejść z ich wiedzy i doświadczeń. Chociaż te są dziedziczone i używane w niektórych
przypadkach przez przyszłe pokolenia, z osobistego punktu widzenia, jest ślepy zaułek w zakresie
udoskonalenie.
Niedowiarek w zaświatach, z osobistego punktu widzenia wszystkie ulepszenia staje nic dla danej
osoby, śmierci.
Ale dla człowieka wierzącego w zaświatach, śmierć jest tylko etapem. Dla niego każdy rozwój i cel
podlega ostatecznym celem uzyskania przyjemności Allaha. I ten cel wymaga, aby zmaksymalizować
dobre uczynki i stać się lepiej i lepiej. I ta praca i ta poprawa musi kontynuować aż do śmierci.
I nawet po śmierci i w zaświatach, jak widać w poniższym wersie, wszelkie pozostałe nieżyczliwe
zostanie usunięty z serca dobry czyn i osiągnięciu ostatecznego oczyszczania przy pomocy Boga:
A nam zostanie usunięty, co jest w ich piersi, niechęci, [a] płynie pod nimi są rzeki.

I mówią, "Chwalcie Boga, który kieruje nas do tego; i my byłby nigdy nie były prowadzone jeśli Bóg
nie miał kierować nas.

Z pewnością Wysłańcy Pana naszego miał przyjść z prawdą." I one będą wywoływane, "To jest raj,
który zrobiłeś do dziedziczenia na co ty używany do czynić."
(Koran: 7/43)
Tak dla wierzącego w zaświatach, rozwój jest niepotrzebne ani bezowocne jak śmierć nie jest końcem.
3.2.3.5 ZACHĘTĘ DO MYŚLENIA I WYBÓR
To są ci, którzy wymieniali się wytyczne dotyczące błędu i przebaczenie za karę. Jak pacjent są
dążeniu do ognia!
(Koran: 2/175)
Zwłaszcza z obietnicy piekła, które jest nie do zniesienia miejsce i obietnica raju istota ludzka jest
napędzany do podjęcia ostatecznej decyzji, albo do naśladowania Boga wymaga, czy nie. W
przeciwnym razie może zdecydować, że on mógłby znieść karę, a warto byłoby nie myśląc wiele o
Bogu lub okresu po śmierci. W ten sposób może twierdzić, że jego niewiara nie było z powodu jego
ungratefulness, ale ponieważ był zbyt zajęty, aby pracować bardziej istotnych kwestii. Obietnica nie
do zniesienia kary zamyka drzwi do takiej hipokryzji.
Więc w wyniku dalej osoba, która została poddana zaproszenie Boga będzie odpowiedniej decyzji w
każdym przypadku, a jeśli on odrzuca, on miały na ryzyko jak ci, którzy to zrobić w następujących
wersetów:
I wierząc człowieka z rodziny Faraona, który miał ukrył swoją wiarę, powiedział, "czy można zabić
człowieka [jedynie] bo on mówi,"mój Pan jest Bóg"a on wniósł jasne dowody od waszego Pana?

A jeśli on powinien leżeć, to na niego [konsekwencją] jest jego kłamstwo; ale jeśli on powinny być
zgodne z prawdą, wybije Cię niektóre to, co obiecuje.
(Koran: 40/28)

Mieć ty widział ten, który zabrania,
Sługa, gdy on się modli?
Czy widziałeś, jeśli on jest na wytycznych
Lub enjoins sprawiedliwość?
Czy widziałeś jeśli on (niedowiarek) zaprzecza (Allaha orientacji) i się oddala,
Czy on nie wie, że Bóg widzi?
Loc Jeśli on nie zaprzestanie, na pewno będzie go przeciągnąć przez czoło,
Kłamstwa, grzechu czoło...
(Koran: 96/9-16)
Piekło może wydawać się do niektórych nieuczciwych. Jednak mimo, że w tym świecie, może to
wyglądać jak, że w zaświatach, to nie będzie, gdyż niewiernych wtedy zobaczysz, że wszystkie rzeczy,
które zastąpiły one Allaha z były nic nie i że wszystko pochodzi od Boga. I one będą świadczą że
chociaż wyraźnie "widzieli" znaki Boga, "wybrali" wprowadzenie do cholery. Tych, którzy zastąpić
Allah idoli, istoty ludzkie, naturalne siły, fizyczne relacje, obiekty i tak dalej będą widzieć te rzeczy w
ogóle nie ma uprawnień.
Jednym z przykładów o tym z Koranu jest następujący:
I [Uwaga dzień] Kiedy Bóg mówi: "O Jezus, syn Marii, można powiedzieć, do ludzi,"wzięła mnie i moja
matka jako bóstwa oprócz Allaha?""
Jak mówi, "wywyższony jesteś ty! Nie było dla mnie, aby powiedzieć, że do którego nie mam prawa.
Jeśli miał powiedział, że byłby to wiadomo ci.
Wiesz, co w sobie i nie wiem co jest w sobie.
Rzeczywiście to kto jest Poznaniem skryte.

Powiedziałem, że nie do nich poza to, co nakazał mi, aby wielbić Boga, mojego pana i Pan. I był
świadkiem nad nimi, tak długo, jak byłem wśród nich; ale kiedy zakończone mojego życia (na ziemi),
były obserwator nad nimi, i jesteś, ponad wszystko, świadka.

Czy należy karać ich rzeczywiście są one sługom Twoim; "ale jeśli można wybaczyć im rzeczywiście to
jest ty który jest majestatyczny, mądry."

Bóg mówi: "to jest dzień, kiedy prawdziwe będą korzystać z ich prawdziwości. Dla nich są ogrody [w
raju] pod którym przepływ rzek, którym będzie przebywac na wieki, Bóg jest zadowolony z ich, a oni z
nim. To wielki sukces."
(Koran: 5/116 – 119)
W zaświatach niewiernych nie będzie w stanie winić nikogo oprócz siebie. Nie będą miały żadnego
argumentu w ogóle, który pokaże, że były one uzasadnione w swoich przekonań w fałszywych bogów.
Sytuacja ta zostało wyjaśnione w następujących wersetów:
I z pewnością przyniósł je książki, które możemy szczegółowo przez wiedzę - jako wskazówki i
miłosierdzie wobec ludzi, którzy wierzą-.
Czy oni czekają z wyjątkiem jej rezultat? Dnia jego wynik jest tych, którzy zignorowała go zanim
będzie powiedzieć, "Posłańcy nasz Pan miał przyjść z prawdą, więc są [teraz] wszelkie wstawienniczej
aby wstawiała się za nami, czy może nam być przesyłane z powrotem do czy inne niż kiedyś zrobić?"
Będą oni stracili siebie,
I lost od nich to, co kiedyś wymyslili.
(Koran: 7, 52-53)

A jeśli [jak] oddech kara Pan powinien dotykać ich, oni na pewno powiedzieć, "O Biada nam!
Rzeczywiście byliśmy złoczyńców."
(Koran: 21/46)

I [Kiedy] zwróciła się do prawdziwej obietnicy; a potem nagle oczy tych, którzy wierzyło będzie patrzył
[w horror, gdy mówią], "O Biada nam; byliśmy niepomny raczej byliśmy złoczyńców."
(Koran: 21/97)
Z drugiej strony, Muzułmanin ma do żądania od Allaha wejście do ochrony z piekła i raju. To jest
traktowane jako cła, modlitwy, konsekwencją jego skromność i częścią jego servantship.
3.3

ANIOŁY

I ten, kto nie wierzy w Allaha, jego aniołowie, jego książki, jego posłańców i ostatniego dnia z
pewnością ma poszedł daleko manowce.
(Koran: 4/136)

I na pewno nasi kurierzy (Anioł) doszło do Abrahama z dobrej nowiny;
Oni powiedzieli: "Pokoju". Powiedział: "Pokój" i nie opóźnienia we wprowadzaniu [je] pieczone cielę.
Ale gdy zobaczył swoje ręce nie sięgać po to, im ufał i odczuwalne od ich zatrzymania.
Oni powiedzieli: "nie bój się. Jesteśmy posłani do ludzi dużo."
(Koran: 11, 69-70)

I Allah czynem, co jest w niebiosach i co jest na ziemi stworzeń i aniołów [a], a nie są w aroganccy.
(Koran: 16/49)
Aniołowie są kreacje Boga, które nie są zdefiniowane z zasadami fizyczne lub biologiczne, które
znamy. Nie mają płci; nie powielać, nie jeść i nie pić. Wykonywania niektórych obowiązków przez
Boga; nie wybierają się nieposłuszeństwo Bogu.
3.4

POSŁAŃCÓW ALLAHA

I my nie wysyła przed Tobą, [O Muhammad], ich posłańcy chyba że jedli żywność i chodził na rynkach.
I zrobiliśmy niektórzy z was [ludzi] jako próbny dla innych,
Czy masz cierpliwość?
I zawsze jest waszym Panem, widząc.
(Koran: 25/20)
Allah ma zasadniczo związane z jego wiadomości dla ludzkości przez ludzi, że wybrał. Osoby te
nazywane są posłańcami Boga.
Posłańcy są z natury jak innych istot ludzkich. Ale są one na wysokim poziomie w zakresie niektórych
ludzi kwalifikacje, na przykład wartości moralnych. Głównym powodem, że otrzymał Boski
wiadomości jest wyborem Boga. Ma odniesienia do tego faktu w następujący werset:
[Jest] wywyższony nad [Wszystkie] stopni, właściciel tronu; Umieszcza inspiracji jego polecenie komu
chce, sług, aby ostrzec dzień spotkania.
(Koran: 40/15)
3.4.1

POSŁAŃCY JAKO WZORY DO NAŚLADOWANIA

Posłańcami, którzy mieli wartości jako prawdziwość, życzliwość, wdzięczność, sprawiedliwość w
dużym stopniu są również wzory do naśladowania dla ludzkości, jak widzimy w następujących
wersetach:

Tam z pewnością było dla Ciebie w Wysłannik Allaha doskonały wzorzec dla każdego, którego
nadzieja jest w Allaha i w ostatnim dniu i [który] pamięta Bóg często.
(Koran: 33:21)

I rzeczywiście, (O Muhammad) jesteś wielki charakter moralny.
(Koran: 68/4)

I daliśmy do Abrahama, Izaaka i Jakuba - wszystkie [je] my z przewodnikiem. I Noe, możemy kierować
przed. I wśród jego potomkowie, Dawid i Salomon i pracy i Józefa i Mojżesza i Aarona. W ten sposób
nagradzamy beda dobre.
I Zachariasza i Jana, Jezus i Eliasza i wszystkie były sprawiedliwych.
I Izmaela i Elisha i Jonasza i dużo - i wszystkich [tych] woleliśmy nad światem.
I [niektórych] wśród swoich ojców i ich potomków i swoich braci - wybraliśmy je i możemy kierować
je do prostej.
To, że wytyczne Allah, który on prowadzi kogo on woli sług. Ale jeśli miał inne związane z Boga, to
bezwartościowe dla nich byłoby cokolwiek robili.
To są te do których daliśmy Pisma Świętego i władzy i proroctwo. Ale jeśli niewiernych zaprzeczyć,
mamy już powierza ją do ludzi, którzy nie są nim niewiernych.
To są ci, których Bóg kieruje, więc od ich orientacji brać przykład.
Powiedzieć: "Proszę Cię o tę wiadomość bez zapłaty. To nie jest ale przypomnienia dla światów."
(Koran: 6 / 84-90)
To bardzo ważne, że Bóg wysłał jego wiadomości za pośrednictwem komunikatorów, którymi on ma
przypisany spośród istot ludzkich. On wybrał ludźmi jak my i że on pokazuje je jako przykłady dla nas
jest ważne to, że motywuje nas i daje nam nadzieję, że możemy być skuteczne w taki sposób, że Bóg
pokazuje nam. W przeciwnym razie możemy nie być nadziei o udany.
Także dzięki posłańców, którzy byli jak my i przykład wydarzenia, wyzwania, doświadczyli, a ich
reakcje jako istoty ludzkie, możemy zrozumieć, jak mamy zachowywać się jak istoty ludzkie [67] . Z
tego powodu Allah dał wiele przykładów tych istot ludzkich w Koranie i innych świętych ksiąg:
widzimy się w Koranie, jak zachowywali się jako znajomego, jako lider, jako członka rodziny, jako
oficer rząd, jako sędzia, jako sługa Boga, jako osoba, która popełniła błąd, jako osoba, która poniosła,
jako młody człowiek, jako człowiek stary... Historyczne rekordy, zwłaszcza o ostatni Prorok
Muhammad (niech pokój będzie z nim) Pokaż bardzo szczegółowo, jak zachowywał się on jako
biznesmen, jako męża, jako mąż stanu, jako sąsiad, jako nauczyciel... Widzimy w nich jak być
wdzięczny, miły, pomocny, pacjent, po prostu, skromny...

Bóg może związane jego wiadomości przez po prostu aniołów lub książek. Ale w tym przypadku, nie
mogliśmy znaleźć przykłady jak ojców, jak przyjaciele, jako lider, jako członków rodziny, jako
biznesmenów..., które zostały zatwierdzone przez Allaha. Z drugiej strony w tym przypadku można
powiedzieć, na przykład "ale są Anioły i nie jesteśmy aniołami, więc jak mamy nadzieję odnieść
sukces?" Ale jak Bóg wybrał jako wzory do naśladowania ludzi spośród siebie, którzy mieli podobne
mocnych i słabych stron, które jadłem, wyszła za mąż, czy biznesowe, prosił o wybaczenie, miał
problemy ze zdrowiem, zmarł..., a następnie, mamy nadzieję odnieść sukces, bo są tego samego
rodzaju jak posłańcy i Bóg mówi nam, że były one udane.
3.4.2

NIEKTÓRE KOMUNIKATORY SĄ PRZEWIDYWANE I POTWIERDZONE

Posłańców przewiduje niektóre przyszłe posłańców, jak widzimy w przepowiednie o proroka
Muhammada (pokój niech będzie z nim). Oto niektóre z tych prognoz [68] :
W Starym Testamencie / Księga Powtórzonego Prawa, 18, 18-19 widzimy następujące oświadczenia:
"wzbudzi ich proroka spośród swoich braci, tak jak Tobie i będzie umieścić moje słowa w ustach; a on
mówić do nich wszystkie zarządzę go. I to będzie przyjść przebrzmieć, że każda osoba, która nie
Rozsądźcie moich słów, które on mówić będzie w imię moje, będzie wymagać na nim. [69] "
Proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) nie była Żydówką, ale pochodził z potomstwa
prorok Abraham przez syna Izmaela (pokój niech będzie z nimi). W związku z tym przyszły Posłaniec
mówi się zostać podniesiony z "wśród swoich braci", spośród "ich potomstwo" ani spośród "siebie". i
proroka byłoby "podobnego" Mojżesza (niech pokój będzie z nim). Proroka Muhammada (pokój
niech będzie z nim) był rzeczywiście jak Mojżesz (niech pokój będzie z nim) na wiele sposobów, jak
również jest liderem na światowych.

Także Allah umieścić jego słowa, w jego "usta" i "mówił ludowi swojemu" że Bóg "rozkazał mu":
Prorok Muhammad (niech pokój będzie z nim) nigdy nie czytać niczego, nigdy nie napisał nic w jego
życiu, jak przepowiedział on recytowane Koran słowo Allah. Ta książka została napisana w jego
pamięci [70] i to było tylko pisarzy, którzy zapisał.
Znowu proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) było zwycięstwo nad jego przeciwników, co
potwierdza również, co mówi się w powyższym wersie Księgi Powtórzonego Prawa, jak "to się dziać,
że każda osoba, która nie Rozsądźcie moich słów, które on mówić będzie w imię moje, będzie
wymagać na nim."
Również w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana, część 16 wersów 12-13 Jezusa (niech pokój będzie
z nim) mówi, że nie był w stanie odnosić się do jego ludzi pewne prawdy, ponieważ nie byli w stanie
znieść. A on daje dobre wieści, że przyjdzie inny posłaniec, który doprowadzi do pełnej prawdy:
"mam jeszcze wiele rzeczy, powiadam ci, ale teraz znieść nie możecie. Oznajmi, gdy on, Duch prawdy
[71], jest idziony, doprowadzi Was do całej prawdy: bo on nie mówią o sobie; ale cokolwiek on
usłyszycie, że zostaje on mówić: a on pokaże Ci, co nadejdzie. "
Te przewidywania były również, co dokładnie stało się z proroka Muhammada (pokój niech będzie z
nim) który był niepiśmienny, jak wyraźnie widać w Koranie:

Ci, którzy podążają Messenger prorok niepiśmienny, kogo oni znaleźć napisany w co mają tory i
Ewangelii, który enjoins na nich, co jest słuszne i zabrania im, co się stało i sprawia, że prawem dla
nich dobre rzeczy i zabrania im zła i zwalnia ich od ich ciężaru i kajdany, które były na nich. Więc ci,
którzy uwierzyli w niego, uhonorował go, z nim, a następnie światło, który został wysłany w dół z nim,
że jest tych, którzy będą udane.
(Koran: 7/157)

Czy (O Muhammad) przeczytać żadnej książki przed nim (ten Koran), ani piszesz żadnej książki
(cokolwiek) z prawej strony. Rzeczywiście, w takim przypadku zwolennicy fałszu może mieć
wątpliwości.
(Koran: 29/48)

Zrobimy ci recytować (Koran) [O Muhammad], i nigdy się nie zapomina,
(Koran: 87/06)
To jest cudowne że Muhammad (niech pokój będzie z nim) Kto wiedział, ani pisania, czytania
związanych z książki jako Koranu. Ludzie, którzy napisali książkę lub może być tylko wyczerpujący
tekst może sobie wyobrazić, jak nie byłoby możliwe, aby komponować książki nie mogąc pisać ani
czytać. I napisać książkę jak Koran byłoby niemożliwe, nawet dla kogoś, kto jest literat, jak
wspomniano w challenge w następujący werset:
A jeśli masz wątpliwości o co mamy wysłał w dół na nasz sługa [Muhammad], następnie produkować
Sura [72] jak jej i wezwać świadków niż Allah, czy powinno być zgodne z prawdą.
(Koran: 2/23)
Z pojawieniem się Muhammad (niech pokój będzie z nim) jest również potwierdzeniem, Mojżesza i
Jezusa (pokój niech będzie z nimi) w tym ich prognozy nie były daremne.
Tak, w harmonii z prognoz poprzednich posłańców, około 1400 lat temu, Allah, związane z ludźmi
jego komunikat po raz ostatni, poprzez jego ostatecznego Posłaniec wobec całej ludzkości o nazwie
Muhammad (niech pokój będzie z nim). W poniższym wersie jest odwołanie do tego faktu:
Muhammad nie jest ojcem [] jednego z mężczyzn, ale [jest] Wysłannik Allaha i ostatnim z proroków. I
Allah ma pełną wiedzę o wszystkich rzeczy.
(Koran: 33/40)
Jako Prorok Muhammad (niech pokój będzie z nim) pomyślnie dostarczane ostateczne i pełne
wiadomości Boga dla ludzkości bez żadnych niejasności, a jak ta wiadomość jest historycznie
chroniony, to nie ma potrzeby dalszego posłańców. I rzeczywiście po nim tam nie nadeszła każdy
posłaniec jak go lub Mojżesza i Jezusa (pokój niech będzie z nimi) z wyraźnie cuda i znaki.

Posłańcy przyszedł z cudów, które pokazują, że oni i wiadomości, które przywieźli są zatwierdzone
przez Boga, który jest absolutnym i kto ma władzę nad wszystkim. Cuda proroków Noego, Abrahama,
Mojżesza, Jezusa (pokój niech będzie z nimi) są powszechnie znane. Posłańcy nie mają uprawnień do
produkcji takich cudów, ale Bóg ma.
Proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) również był przedmiotem wielu cudów mocą Boga:
Wśród setek historycznie nagrane cuda najważniejsza jest Koran, która to książka pełna mądrości.
Koran zawiera również wiele naukowych faktów, które nie były znane przez ludzi w wieku zostało
ujawnione, [73]. Ma informacji w Koranie o zdarzenia, które wydarzyło się wiele wieków przed
czasem proroka Muhammada (pokój niech będzie na niego), o tajne i prywatnych imprez w swoim
czasie, o przyszłości były kolejne grupy cuda. W słowach proroka Muhammada (pokój niech będzie z
nim) również możemy zobaczyć podobne informacje nadzwyczajne.
Cuda nadprzyrodzone wydarzenia jak rozszczepianie księżyca, cuda, odnoszące się do leczenia
przypadków zwykle da się leczyć, cuda, odnoszące się do zwiększania żywności i wody, cuda
odnoszących się do ochrony messenger są inne rodzaje cudów, które historycznie były rejestrowane i
świadkiem przez setki osób. Niektóre z nich są wymienione w Koranie.
3.4.3

NIEKTÓRE INNE ATRYBUTY POSŁAŃCY

Posłańcy przyszedł do ludzkości i nie są określone, oparty na chrześcijaństwo, Judaizm lub wszelkie
specjalne etniczna. Są wyjaśnienia o tym w następujących wersetów:
Czy można powiedzieć, że Abraham i Izmaela i Izaaka i Jakuba i potomkowie byli Żydzi i chrześcijanie?
Powiedzieć: "Czy wiedząc więcej lub jest Bóg?" A kto jest bardziej niesprawiedliwy niż ten, który
ukrywa zeznania, które ma od Boga? A Bóg nie lekcewazy tego, co.
(Koran: 2/140)

Abraham był Żyd ani chrześcijaninem, ale był jeden pochylone ku prawdzie, muzułmańskich (złożenie
do Allaha). I nie był on przymierze.
(Koran: 3/67)
Wszystkie wymienione w Koranie jako Kurierzy są mężczyźni. Jak messengership jest niezwykle
niebezpieczną pracę, to jest naturalne. Prawie we wszystkich przypadkach niektóre niewiernych
próbował testować Allaha lub próbował zatrzymać promocji jego wiadomości przez szkody dla jego
posłańców, obrażanie, grożąc, raniąc, bojkot, zabijając ich przyjaciół, ich krewnych... Zaproszenie do
Allaha wymagane ciągłe prace twardy dzień i noc. Wszystkie te mogą powodować kobieta posłaniec
do poddania się dodatkowe trudności, ból nie do zniesienia i niedostateczne informowanie o
wiadomość. Ze względu na ich specjalne atrybuty i sytuacje, obserwujemy na przykład, że kobiety
przeważnie nie wolą pracować w wielu trudnych sektorach takich jak budownictwo, górnictwo...
Międzynarodowej organizacji pracy ustaw, rozporządzeń, ograniczenia i zalecenia dla kobiet
dotyczące pracy w porze nocnej, niebezpiecznej pracy, ciąża liści i wymagania prywatności... Tak jest
mądry, że Bóg ograniczony messengership kobiet.

Jednak Bóg wspomina w Koranie że wybrał i ustawić jako przykład niektórych kobiet. Mary i żona
faraona (pokój niech będzie z nimi) wymienione w Koranie są przykłady w tym względzie.
3.5

KSIĄŻKI ALLAHA

3.5.1

ŚWIĘTEGO KSIĄŻEK W OGÓLE

On zesłał na Ciebie, [O Muhammad], książki w prawdzie, potwierdzając to, co było przed nim. I
ujawnił, tory i Ewangelii.
(Koran: 3/3)

Możemy odnosić się do Ciebie, [O Muhammad], najlepsze historie w co będziemy wykazały ci ten
Koran chociaż były, przed nim, wśród nieświadomych.
(Koran: 12/3)

Powiedzieć: "czy za: Jeśli go (Koran) jest od Boga i wierzyło w to, kto będzie bardziej manowce niż ten,
który jest w ekstremalnych niezgody?"
(Koran: 41/52)

I z pewnością dokonaliśmy Koran łatwo zrozumieć, ale czy jest ktoś, kto będzie pamiętać?
(Koran: 54/17)
Islam wymaga wiary w świętych ksiąg Allaha, jak widzimy w powyższej wersety. W Koranie, świętych
ksiąg powiązane przez Mahometa, Jezusa, Mojżesza i David (pokój niech będzie z nimi) zostały
wymienione z nazwy; ale wiemy poprzez słowa proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) że
było wielu innych komunikatorów. One również związane z wiadomości Allaha.
Książki Bóg są jego wiadomości związanych z ludzkości przez jego posłańców aby dać podstawowej
wiedzy ludzkości, tak, że są prowadzone, tak, że mogą one odzwierciedlać na nie, tak, że nie idą
niewidomych wyznań, i tak, że mogą one być skuteczne. Następujący werset odnosi się do tego:
[Koran] jest błogosławiony książki, które ujawniły my do Ciebie, [O Muhammad], że może refleksji
nad jego wiersze, a tych ustaleń należy przypomnieć.
(Koran: 38/29)
Wiedza ta odnosi się do Allaha, istoty ludzkiej, wszechświata, prawda, życie, dalej, cele, sposób,
sukces, skąd pochodzimy, gdzie mamy iść do, co musimy zrobić, jak mamy być, odpowiednie
przykłady, i wiele innych krytycznych problemów niektórych z nich można zobaczyć w tej książce,
którą czytasz. Słowa Allah jego stylu lub jej zawartość nam cel i bezpośrednie Informacje o sobie

podobnie jak obiektu, żywej istoty, a pozytywne lub negatywne zdarzenie. Ta wiedza jest przydatne
do osiągnięcia sukcesu w tym świecie i w Allaha.
Wstępne werset Koranu Allah mówi:
Jest to książka, o której nie ma żadnych wątpliwości, wytyczne dla sprawiedliwych.
(Quran:2 / 2).
Niektóre aspekty tej wiedzy nie były znane przez ludzi. Poniżej jest odwołanie do tego:
Przeczytaj, a twój Pan jest najbardziej hojny
Kto nauczył przez pióra
Nauczył ludzi co nie wiedział.
(Koran: 96, 3-5)
Świętych ksiąg przed Koranu zostały poddane interwencji człowieka. W następujące wersety są
odwołania do tego:
I oni nie ocenia Allah prawdziwej oceny kiedy powiedzieli, "Bóg nic nie dała się istotą ludzką."
Mówią: "kto objawił pismo, że Mojżesz przyniósł jako światło i wskazówki do ludzi?
[Żydzi] zrobić to do strony, ujawniając [niektórych] i ukrywanie dużo.
I były nauczane, które nie - wiedział ani ty, ani twój ojcowie."
Say, “Allah [revealed it].” Then leave them in their [empty] discourse, amusing themselves.
(Quran: 6/91)

Do you covet [the hope, O believers], that they would believe for you while a party of them used to
hear the words of Allah [74] and then distort it after they had understood it while they were knowing?
(Quran: 2/75)

Among them there are some illiterates who do not know their Holy Book; they follow their own
desires and do nothing but conjecture.
So woe to those who write the scripture with their own hands, then say, “This is from Allah,” in order
to exchange it for a small price. Woe to them for what their hands have written and woe to them for
what they earn.
(Quran: 2/78-79)

However, as Prophet Muhammad (Peace be upon him) was the last of the messengers, in the
following verse Allah gives the guarantee to protect the book brought by him:
Indeed, it is We who sent down the Quran and indeed, We will be its guardian.
(Quran: 15/9)
And historically the Quran was protected.
3.5.2

THE QURAN

This is the book about which there is no doubt, a guidance for the righteous.
(Quran:2/2).
A Muslim has to believe in the Quran; and he has to believe that in their original forms, the Torah,
Gospel, and Psalms are also the words of Allah.
3.5.2.1 THE QURAN IS A COMPLETE GUIDANCE
One of the features of the Quran is that it clearly explains everything in certain fundamental aspects.
This is noted in the following verses:
Never was the Quran a narration invented, but a confirmation of what was before it and a detailed
explanation of all things and guidance and mercy for a people who believe.
(Quran: 12/111)

And We have sent down to you the Book as clarification for all things and as guidance and mercy and
good tidings for the Muslims.
(Quran: 16/89)
This level of detail cancels the need for an intermediary between Allah and the individual who will
interpret fundamental issues [75]. The practice of Prophet Muhammad (Peace be upon him) to which
Allah makes clear references are also useful in terms of completeness of the final message. This
completeness also removes the need for further messengers.
As the real sources of the Quran, and the original texts of the Gospel and Torah are the same, there
are lots of similarities between the contents of the Quran and today’s Bible. They all invite to Allah
and good deeds. However, as the previous holy books have been subject to changes, there are also
fundamental differences between the contents of the New and Old Testaments and their
interpretations by their followers and the Quran. For example, in the Quran the trinity is clearly
rejected, while for most Christians according to the current Gospel there is trinity. Jesus (Peace be
upon him) is neither god nor son of god according to the Some of the verses of the Quran relevant to
this issue are as follows:
And [beware the Day] when Allah says,

“O Jesus, Son of Mary, did you say to the people, ‘Take me and my mother as deities besides Allah?’”
He(, Jesus Christ) says,
“Exalted are You! It was not for me to say that to which I have no right. If I had said it, You would
have known it. You know what is within myself, and I do not know what is within Yourself. Indeed, it
is You who is Knower of the unseen.
I said not to them except what You commanded me (saying): “Worship Allah, my Lord and your Lord.
And I was a witness over them as long as I was among them; but when You took me up, You were the
Observer over them, and You are, over all things, Witness.”
(Quran: 5/116-117)
Inne różnice między zawartością Koranu i Biblii można znaleźć w części pytania i odpowiedzi.
3.5.2.2 KORAN ZOSTAŁ ZABEZPIECZONY
W Koranie Allah informuje nas, że wywodzi się ona i on daje gwarancję, że będzie chronić go. Koran
został napisany po pierwsze do pamięci proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) stałe
możemy zobaczyć w następujących wersetach:
Zrobimy ci recytować, [O Muhammad], i nigdy się nie zapomina, poza to, co Bóg powinien sie.
Rzeczywiście on wie, co jest zadeklarowana i tego, co ukryte.
(Koran: 87/6-7)

Przenieść nie język z nim [O Muhammad], aby przyspieszyć z recytacji Koranu.
Rzeczywiście, na nas jest jego kolekcja (w sercu) i (aby było możliwe) jego recytacji.
(Koran: 75/16-17)
Proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) był recytacji Koranu i uczonych w piśmie pisania w
dół i wiele z jego przyjaciół byli zapamiętując go. W miesiącach Ramadan anioł Gabriel i proroka
Muhammada (pokój niech będzie z nimi) były wzajemnie recytacji i słuchając częściach Koranu
ujawnione do tego miesiąca Ramadan. W ciągu ostatniego miesiąca Ramadan przed proroka
Muhammada (pokój niech będzie z nim) zmarł, stało się to dwa razy. Było około dziesięciu ludzi,
którzy mieli już zapamiętanych cały Koran podczas proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim)
zmarł. Było również wielu innych ludzi, którzy mieli na pamięć wiele rozdziałów.
Wkrótce po proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) zmarł, pisemną kopię całego Koranu
zostały zebrane w jeden wolumin obramowany z potwierdzeniem kwalifikowaną świadków. I z tego
woluminu kilka innych woluminów zostały skopiowane. Koran został zabezpieczony w jego
pierwotnej formie i to jest fakt historyczny. Jest tylko jedna wersja Koranu wszędzie w świecie.
Oryginał, a dziś także dostępny tekst Koranu jest w języku arabskim, co dziś żyjący język. Wszystkie
jego słów, zdań i rozdziały są dostępne w oryginalny kształt, jakby one ujawnione dziś.
3.5.2.3 STYL KORANU

W stylu Koran głośnik jako pierwsza osoba jest Bóg [76] . Więc ten styl nie jest tak, aby
odzwierciedlać zrozumienia i interpretacji każdego człowieka. Proroka (niech pokój będzie z nim)
powiedział dokładnie to, co otrzymał bez dodawania lub zmniejszenie niczego. Na przykład, werset
zaczyna się jako "Say jestem tylko człowiekiem, takim jak ty" [77]... Więc proroka dotyczy to i pisarzy
piszę to w dół. Proroka (niech pokój będzie z nim) nie powiedzieć "Jestem tylko człowiekiem, takim
jak ty", jak mówi dokładnie to, co było ujawnione. Tak więc styl Koranu jest tak, że bez interwencji
człowieka istnieje w nim, nawet jakiejkolwiek interwencji Messenger. I wszystkie Koranu przyszedł
tylko przez usta proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) jako człowieka.
This process was exactly as Jesus-Christ (Peace be upon him) foretold in the gospel of John 16/13:
“Howbeit when he, the spirit of the truth [78], is come, he will guide you into all truth: for he shall
not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will show you things
to come.” Prophet Muhammad (Peace be upon him), with the Quran, with the spirit of the truth
which is in his heart and in his memory, guides into “all” truth. And he does not “speak” of himself,
but he speaks whatsoever he “hears”. He receives the revelation from Allah, the same source as the
source of Jesus-Christ (Peace be upon him) as stated in the following verse:
And thus We have revealed to you a spirit of Our command.
You did not know what is the Book or [what is] the faith, but We have made it a light by which We
guide whom We will of Our servants. And indeed, [O Muhammad], you guide to a straight path.
(Quran: 42/52)
3.5.2.4 THE QURAN IS INIMITABLE
As we see in the following verses, Allah invites those who are in doubt about the Quran to compose a
book as strong as the Quran and to prove it by sufficient witnesses:
And if you are in doubt about what We have sent down upon Our Servant [Muhammad], then
produce a chapter the like thereof and call upon your witnesses other than Allah, if you should be
truthful.
(Quran: 2/23)

Or do they say, “He invented it”? Say, “Then bring ten chapters like it that have been invented and
call upon [for assistance] whomever you can besides Allah, if you should be truthful.”
And if they do not respond to you then know that the Quran was revealed with the knowledge of
Allah and that there is no deity except Him. Then, would you [not] be Muslims.
(Quran: 11/13-14)
In the past there have been some attempts to produce chapters like the chapters of the Quran, but
they failed.
Another invitation is in the following verse. A disbeliever should answer the following question by
proposing a book other than the Quran which would be more worthy to believe in and to follow:

In what message after this will they then believe?
(Quran: 7/185)
In the Quran there are many scientific facts that were not known or that were against the scientific
beliefs until recently. But centuries later it has been discovered that what was said in the Quran was
correct. One can find lots of such examples easily by searching keywords as “miracles in the Quran”
on the internet.
And below are just a few examples of facts that existed in the Quran [79] for centuries, but that have
been scientifically discovered just recently:
The expansion of the universe:
And the heaven We constructed with strength, and indeed, We are [its] expander.
(Quran: 51/47)
The big bang:
Have those who disbelieved not considered that the heavens and the earth were a joined entity, and
We separated them and made from water every living thing? Then will they not believe?
(Quran: 21/30)
The barriers between the seas:
He released the two seas, meeting [side by side];
Between them is a barrier [so] neither of them transgresses.
So which of the favors of your Lord would you deny?
From both of them emerge pearl and coral [80].
(55/19-22)
These are just a few of the examples that show us that the One who sent the Quran has full
knowledge.
3.6

THE DESTINY

And ever is the command of Allah a destiny [81] decreed.
(Quran: 33/38)

He to whom belongs the dominion of the heavens and the earth and who has not taken a son and
has not had a partner in dominion and has created each thing and determined it with [precise]
determination.
(Quran: 25/2)

And not absent from your Lord is any [part] of an atom’s weight within the earth or within the
heaven or [anything] smaller than that or greater but that it is in a clear register.
(Quran: 10/61)

They say, “If there was anything we could have done in the matter, some of us would not have been
killed right here.” Say, “Even if you had been inside your houses, those decreed to be killed would
have come out to their death beds.”
(Quran: 3/154)

Say, “Never will we be struck except by what Allah has decreed for us.”
(Quran: 9/51)
3.6.1

DESCRIPTION

The destiny is made by Allah and it is a comprehensive and clear record of the creation and the
events created by Allah. The destiny has many different aspects.
In one way it is a register that includes also both worldly and religious cause and effect relationships
and definitions. Physical, biological definitions of objects, physical laws and the relevant relationships
or the relationships between bad deed and the relevant punishments may be cited as examples in
this respect. This is partially explained in the following verses:
Exalt the name of your Lord, the Most High,
Who created and proportioned
And who determined and [then] guided.
(Quran: 87/1-3)

[Pharaoh] said, so who is the Lord of you two, O Moses?
He said: Our Lord is He Who gave everything its nature then guided it.
(Quran: 20/49-50)

And of the people is he who disputes about Allah without knowledge and follows every rebellious
devil.

For him it is written down that whoever takes him for friend, he verily will mislead him and will guide
him to the punishment of the Flame.
(Koran: 22, 3-4)
Jak rozumieć z następujących wersetów, dotyczące aktów Bóg Los jest jak plan:
I dla każdego narodu jest terminem [określono].
Więc kiedy nadszedł czas, nie pozostanie za godzinę, ani nie będą one poprzedzać [go].
(Koran: 7/34)

Tak mu [82] wywoływany jego pan,
"W istocie, jestem pokonać, więc pomóc."
Następnie mamy otwarte bramy nieba [83] z deszcz leje,
I spowodował ziemi do rozerwania sprężyny,
I wód spotkali się za sprawą już przeznaczył.
(Koran: 54, 10-12)

Allah ma napisane: z całą pewnością będzie rozstrzygający, ja i moich posłańców.
(Koran: 58/21)
Ponadto przeznaczenie ma funkcję budżetu dla dystrybucji środków wymienionych w poniższym
wersie:
Tam jest nie stworzeniem na ziemi, ale na Boga to jego postanowienia i zna swoje miejsce mieszkania
i miejsca składowania.
Wszystko jest jasne rejestru.
(Koran: 11/6)
Z drugiej strony Los jest jak historyczny rekord [84] z punktu widzenia Boga, który zna i świadków
przyszłość bez żadnych ograniczeń czasu. Więc mimo, że mamy wolną wolę w pewnym stopniu,
wszystko jest kiedykolwiek znane przez Allaha. W następujących wersetach jest odniesienie do takiej
wiedzy Boga:
Żadna dusza nie wie, co to jest zarobić jutro, a żadna dusza nie wie, w jakim kraju powinien umrzeć.
Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, All-Aware.
(Koran: 31/34)

On wie, co jest przed nimi i co po nich, i obejmują one nie rzecz swoją wiedzę poza to, co zechce.
(Koran: 2/255)

Rzeczywiście Bóg jest zawsze, ponad wszystko, świadka.
(Koran: 4/33)

Allah obejmuje wszystkie rzeczy.
(Koran: 4/126)

Do Boga należy polecenia przed i po.
(Koran: 30/4)
Przeznaczenie ma również Właściwość Allaha przedniej i tylnej uprawnienie dla wszelkich
testamentów i aktów jego kreacje. Mieści może nic zdarzyć się wbrew jego w będzie jak widać w
poniższym wersie:
I to nie jest dla duszy wierzyć z wyjątkiem przez zezwoleniem Boga.
(Koran: 10/100)
3.6.2

KONSEKWENCJE LOSU DLA CZŁOWIEKA

W każdym aktem Boga, kto wie wszystko, łącznie z przyszłości, którą możemy założyć, że istnieją
wszystkie pozytywne aspekty plan doskonały w każdym przypadku, nawet jeśli nie ma żadnego planu
nagrane. Więc możemy spodziewać się wszystko on ma być spójny i zrównoważony, jak coś
doskonale zaplanowane. Bóg nie wymaga przeznaczenia w celu tworzenia lub utrzymać wszystko.
Jednak z ludzkiego punktu widzenia, to ma pewne konsekwencje jak wspomniano w następujących
wersetach:
Nie katastrofie na ziemi lub wśród siebie chyba, że to jest w rejestrze przed przywracamy go do życia.
Wprawdzie, że dla Boga, jest łatwe.
Zeby nie rozpaczaj nad co ominęła Ciebie i sie ciesze [w pride] przez co dał ci.
I Allah nie jak wszyscy oszukani i dumny.
(Koran: 57, 22-23)
Rejestr ten ma znaczące konsekwencje dla nas:

Zgodnie z przeznaczeniem jak jesteśmy w well-determined ramach, możemy również plany i możemy
określić cele. Dzięki temu jesteśmy w stanie pomyśleć i mieć własnej woli. W przeciwnym razie może
nie mamy żadnych ciągłości, że musimy myśleć i powiązać zdarzenie a zdarzenie (b) lub w sposób do
celów.
Również bez takich ram, czujemy się, bardzo niezabezpieczonych. Na przykład że żyjemy na planecie,
która porusza się z prędkością tysiące kilometrów na godzinę. Są miliony zmiennych, wielu co nieco
odeszły by skłonić nas do znika od razu. Jednakże wszystko jest pod kontrolą, tak że mamy silne
poczucie bezpieczeństwa. Oczekujemy na żywo za godzinę, następnego dnia, w przyszłym roku i
możemy dokonać planów, musimy dokonywać wyborów. Z drugiej strony nawet jeśli niektórych klęsk
[85] się, to wiemy, że są one częścią planu jednego Boga, który jest mądry; że są one nie
przypadkowe; że już znane są co najmniej przez wszechmocny i wszechwiedzacy; i że będą one służyć
niektórych wyższych celów.
Z drugiej strony dzięki Destiny, wiemy, że wszystko jest pod kontrolą naszego ukochanego jedynego
Boga, więc nie są beznadziejne. I dzięki temu wiemy, że może coś, co możemy przegapić go do
jeszcze jeden z jego pracowników. Możemy odnosić wszystko ten wpisywać do rejestru i rejestru do
producenta, a ten ekspres do siebie.
Rozważymy pytanie na temat losu, wolna wola, odpowiedzialność, nagrody i kary w części 8.3.
4

CELE PODANE PRZEZ ISLAM DLA CZŁOWIEKA

That home of the Hereafter We assign to those who do not desire exaltedness upon the earth or
corruption.
And the (best) result belongs to the righteous.
(Quran: 28/83)
Islam is a result based religion. Throughout the Quran there are lots of references to the results,
Allah invites us to concentrate on the result; and He warns us against being deceived by the
temporary as in the following verse:
The example of Paradise, which the righteous have been promised, is that beneath it rivers flow. Its
fruit is lasting, and its shade.
That is the result of the righteous, and the result of the disbelievers is the Fire.
(Quran: 13/35)
According to Islam, the most fundamental choice a human being has to make is to choose Islam or
not. Then immediately a big question arises: What does Islam give a human being? Or in other words,
why one should choose Islam? What is the goal of Islam regarding a human being?
So, in this part, we will clarify the main goals and benefits that Islam gives to a human being. Also we
will give the details about the biggest success in our life according to Islam.
A human being is not created uselessly, and he is created so that he/she reaches certain goals. This is
an important message of Allah to us which we clearly see in the following verse:

Then did you think that We created you uselessly and that to Us you would not be returned?
(Quran: 23/115)
In the following verse we see the goals and essential elements of the biggest success:
Allah will say:
This is the Day when the truthful will benefit from their truthfulness.
For them are gardens [in Paradise] beneath which rivers flow,
Wherein they will abide forever,
Allah being pleased with them, and they with Him.
That is the great success.
(Quran: 5/119)
These goals are to get the pleasure of Allah; to be satisfied and pleased with the favors He promised
and prepared for His righteous servants, to enter Paradise; and to be in harmony with the truth.
4.1

TO GET THE PLEASURE OF ALLAH

The ultimate goal of life for a Muslim is to get the pleasure of Allah. If achieved, this goal will yield
the following goals as well: To be pleased by Him, to enter paradise and to reach full satisfaction in
this world and in the hereafter.
4.1.1

THE WAY TO THE PLEASURE OF ALLAH

The sub-goals and the way that lead to this major goal are as follows:
4.1.1.1 COMPLIANCE WITH THE DIVINE VALUES
Allah has certain values. He loves certain values. So a person, who loves Allah and wants to invoke
His love, has also to carry those values and improve himself in harmony with them.
In the following verses we see from His own words some of the qualifications He loves:
Allah loves the good-doers.
(Quran: 2/195)

Surely Allah loves those who turn much (to Him), and He loves those who purify themselves.
(Koran: 2/222)

Bóg kocha sprawiedliwych.

(Koran: 3/76)

Bóg kocha pacjenta [86] .
(Koran: 3/146)

Na pewno Bóg kocha tych, którzy ufają [w nim].
(Koran: 3/159)

Rzeczywiście Bóg kocha tych, którzy działać sprawiedliwie.
(Koran: 5/42)
Istnieją również kwalifikacje, które Bóg nie kocha, więc musimy się pozbyć takiej kwalifikacji lub je
kontrolować. W następujących wersetach, możemy zobaczyć niektóre z kwalifikacji, które Bóg nie
kocha:
Na pewno Bóg kocha nie agresorów.
(Koran: 2/190)

Rzeczywiście Bóg nie kocha każdy zdradliwe i niewdzięczny.
(Koran: 22/38)

Bóg nie kocha corrupters.
(Koran: 28/77)

Rzeczywiście on nie kocha arogancki.
(Koran: 16/23)

Bóg nie kocha złoczyńców.
(Koran: 3/57)
Szczegółowe informacje o innych boskimi wartościami, które Bóg kocha i kwalifikacji, które nie kocha
mogą być wyciągnięte z Koranu.

Tak więc, po pierwsze i najbardziej powszechnie istoty ludzkie nie muzułmanów w tym musiał dbać o
wartości uniwersalne Boskiego który kocha Boga i poświęcić wysiłki na rzecz poprawy sami o nich tak,
że mogą one być kandydatem do prowadzeni przez Allaha. Złoczyńca, niesprawiedliwe, arogancki
osoby nie jest uprawniony do orientacji Allaha, a nie jest akceptowana przez Allaha. Tak aby odnieść
sukces, a aby być prawdziwy wierzący, jeden musi pokonać takich negatywnych kwalifikacji.
Następujące wersety są przykłady w tym kontekście:
Bóg nie poprowadzi droga prosta ludzi niesprawiedliwych.
(Koran: 2/258)

Zwrócę od moich objawów tych, którzy są aroganccy na ziemi bez prawa.
(Koran: 7/146)

Rzeczywiście Bóg nie przewodnik kto jest przestępcą i kłamcą.
(Koran: 40/28)
Kwalifikacje te negatywne będą także stanowiły duże psychologicznej bariery, które uniemożliwią
wiara w wszechmocny, Bóg wszechwiedzacy. Załóżmy że osoba, która świadomie lub nieświadomie
uważa, że jest on najważniejszym i największym jako osoba fizyczna, lub jako obywatela danego kraju,
lub jako element członkowski określonego narodu lub jako człowieka. Takie osoby będą miały
problem natury psychologicznej, wierząc w Boga, kto jest Poznaniem więcej niż on sam. Niestety
obecne systemy edukacji, stylu życia, gier i innych elementów środowiska, przede wszystkim
promować taki arogancki sposób myślenia. Również wielu religii propagowania podobnej
mentalności deifying ludźmi, statut i bogów wykonane przez człowieka lub prawa fizyki, odkryta przez
człowieka...
4.1.1.2 OBIEKTYWNE ŚRODKI POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE ABY PRZYJEMNOŚĆ BOGA
Do niego wznosi się dobrą mowę,
I sprawiedliwy pracy podnosi go.
(Koran: 35/10)
Aby odnieść sukces należy poprawić sobie dotyczące wartości kochany przez Boga i szczerze spełniać
te wartości poprzez spełnianie wymagań po bokach wiary i działania.
Wymagania te są bardzo ważne, ponieważ są one obiektywne środki. Bóg mierzy nasz poziom
zgodności z jego wartości nie tylko w oparciu o nasze słowa, ale również w oparciu o nasze
przekonania i naszych działań. Nasze słowa mogą być subiektywne i wprowadzające w błąd. Jak
czytamy w poniższej instrukcji, Bóg używa obiektywnych kryteriów do oceny nam:
Nie byłoby to zgodne z pragnienia [muzułmanów], ani tych ludzi pisma [Żydów i chrześcijan];

Każda osoba, która działa zła, będzie mieć zaplata ich, a nie znajdzie żadnych obrońca lub pomocnik
poza Allahem.
(Koran: 4/123)

Ludzie są tacy, którzy mówią,
"Wierzymy w Boga i w ostatnim dniu"
Ale nie są one wierzących.
(Koran: 2/8)
Dlatego nie jest możliwe, aby uzyskać przyjemność Boga, jeśli dana osoba jest w pełne błędów w
swoje przekonania i/lub jego działania. Osoba, która jest sprawiedliwy, pokorny, targi, wdzięczny i
perseverant może być w zgodzie z prawdą wiary i działania w kategorii z niektórych działań.
Tak, osoba, która jest niesprawiedliwe, arogancki, niewdzięczny wola tylko być udany i wykonać
wymagania wiary i działania, gdy pokonuje tych kwalifikacji, które są w nim [87] . Przykładem w tym
względzie jest następujący werset:
Zwrócę od moich objawów tych, którzy są aroganccy na ziemi bez prawa.
(Koran: 7/146)
Więc z jednej strony nasze przekonania i działania, które są zgodne z prawdą, możemy poprawić
siebie równolegle z boskimi wartościami i Jesteśmy uprawnieni do boskiej miłości i raj. A z drugiej
strony obserwując nasze przekonania i działania, możemy zmierzyć gdzie jesteśmy we wszechświecie
tych wartości.
Osoba, która jest zgodna z wolą boską wartości przede wszystkim wykonywać swoje obowiązki
wobec Stwórcy. Tak on rozpozna go; on będzie uwierzyć w jego wiadomości, jego poslanców i
obietnic; i on będzie mu pokłon. Taka osoba będzie również wykonywać swoje obowiązki wobec
innych, a mianowicie istot ludzkich, stworzeń, środowisko...
I on będzie zaawansowane w stopniach według jego wiedzy, przekonań i czyny, jak powiedział w
następujących wersetach:
Wyglądają jak my uprzywilejowanych [w przepisie] niektóre z nich nad innymi. Ale dalej jest większa
w stopniach i większej różnicy.
(Koran: 17/21)

I wszystkie są stopnie pod kątem co oni mają sporządzony i tak że on może pełni zrekompensować im
za ich czyny, i wola nie być pokrzywdzone.
(Koran: 46/19)

Ale każdy, kto przychodzi do niego, jako wierzący zrobiwszy sprawiedliwe uczynki dla tych będzie
najwyższych stopni.
(Koran: 20/75)

Bóg podniesie ci, którzy uwierzyli wśród was i tych, którzy wygłosili wiedzy, stopni. I Allah jest
świadome tego co robisz.
(Koran: 58/11)
Jeśli naprawdę chcemy mieć niezbędne wartości i kwalifikacji, wtedy Bóg kocha nas. Wtedy będzie
miał nasz udział następujące instrukcje Allaha i osiągnęły największe sukcesy:
(Sprawiedliwy duszy będzie mówił:)
"O duszy w pełni zadowolony!
Powrót do swojego Pana, well-pleased i miłe [mu]
I wprowadzić wśród moich pracowników [sprawiedliwy]
I podaj mój raj."
(Koran: 89, 27-30)

Dobry sługa!
(Koran: 38/44)

Zaprawdę pośród ogrodów i rzek sprawiedliwych zamieszka.
W siedzibie prawdy,
W obecności silnych króla.
(Koran: 54, 54-55)
4.2

ABY DOTRZEĆ DO BOGA NA STAŁE ŁASK DLA SŁUG SPRAWIEDLIWY

Jeśli będzie on zadowolony z nami, uczyni nas również w pełni zadowolony z dobrodziejstw obiecał i
przygotowane do sług sprawiedliwy. Jedna z jego cech jest Appreciative.
Muzułmanie wierzą, jak powiedział w następującej instrukcja w Koranie, że Allah jest:
Co dobrego patrona!

(Koran: 8/40)
A jego miłosierdzie jest ogromne [88] :
Moje miłosierdzie obejmuje wszystkie rzeczy.
(Koran: 7/156)
W obecnym życiu, boskiej miłości, wiary w Allaha, wartości i działań wymaganych przez Allaha są
tylko rzeczy, które mogą nas zadowolić.
I raj jest miejscem, gdzie możemy być w pełni i na stałe zadowolony.
4.3

BY BYĆ W ZGODZIE Z PRAWDĄ

Allah powie:
Jest to dzień, kiedy prawdziwe będą korzystać z ich prawdziwości.
Dla nich są ogrody [w raju] pod którym przepływ rzek,
Którym będzie trwać wiecznie,
Bóg jest zadowolony z ich, a oni z nim.
To wielki sukces.
(Koran: 5/119)
Jak widzimy na nacisk do prawdomówności w powyższym wersie, ważnym elementem duży sukces
ma być zgodne z prawdą, by być w zgodzie z prawdą. Jeśli jesteśmy w zgodzie z prawdą w co
wierzymy, to, co mówimy i to, co robimy to jest to duży krok w kierunku największych sukcesów.
Być zgodne z prawdą wymaga bycia w harmonii z najważniejszą prawdą.
Jak widać w poniższym wersie, jedną z nazw Allah jest prawda:
Bóg jest prawdą.
(Koran: 22/6)
4.3.1

BY BYĆ W ZGODZIE Z PRAWDĄ, W CO WIERZYMY W

Prawdy nie jest konsekwencją naszego osobistego przekonania, i jest to niezależne od naszych
osobistych przekonań. Cała prawda jest jednym, chociaż istnieje wiele różnych wierzeń profili. W
związku z tym wszystkie profile różne przekonania nie może być w zgodzie z prawdą jednocześnie. Na
przykład jeśli muzułmańskich jest w zgodzie z prawdą, następnie politeiści nie jest; a jeśli politeiści
pozostaje w zgodzie z prawdą to muzułmanin nie jest. Logicznie rzecz biorąc nie może być prawda
całkowicie [89] .

Według islamu jest bardzo użyteczne i potrzebne, że nasza wiara jest w zgodzie z prawdą, i to jest
bardzo niebezpieczne jest niezgodne z prawdą. I w następujących wersetach Bóg mówi nam o źródle i
główne kanały prawdy:
Indeed, We have sent you, [O Muhammad], with the truth [90] as a bringer of good tidings and a
warner, and you will not be asked about the companions of Hellfire.
(Quran: 2/119)

The truth is from your Lord,
So never be among the doubters.
(Quran: 2/147)
4.3.2

TO BE IN HARMONY WITH THE TRUTH IN WHAT WE SAY AND WHAT WE DO

What we say has to be in harmony with the truth as noted in the following verse:
So who is more unjust than one who lies about Allah and denies the truth when it has come to him?
Is there not in Hell a residence for the disbelievers?
(Quran: 39/32)
When we believe in and say something, then we have to act accordingly. Otherwise, we have to think
about the cause of the variance between what we do and what we say. Maybe we do not care at all
about the truth, maybe we are not sincere in what we say or maybe we are liar; which are big
problems. There is a reference to this in the following verse:
O you who have believed, why do you say what you do not do?
(Quran: 61/2)
Once we believe in and claim to follow the truth, then what we do must be in harmony with what we
believe in and what we say as mentioned in the following verse:
Righteousness is not that you turn your faces toward the east or the west, but righteousness is [in]
one who believes in Allah, the Last Day, the angels, the Book, and the prophets and gives wealth, in
spite of love for it, to relatives, orphans, the needy, the traveler, those who ask [for help], and for
freeing slaves; [and who] establishes prayer and gives mandatory charity; [those who] fulfill their
promise when they promise; and [those who] are patient in poverty and hardship and during battle.
Those are they who are truthful;
And it is those who are the righteous.
(Quran: 2/177)
This is the only way to the big success.

So in the next part you will find important information about the action essentials of Islam.
5

ESSENTIALS OF ACTION & FIVE PILLARS

5.1

ESSENTIALS OF ACTION

They believe in Allah and the Last Day, and they enjoin what is right and forbid what is wrong and
hasten to good deeds.
And those are among the righteous.
(Quran: 3/114)
Islam does not consist only of belief. Islam also requires action [91]. The required behavior is to do
“good deeds” [92]. In the Quran, belief is generally mentioned together with good deeds.
Good deeds are deeds that are consistent with the truth. For example, it was noted earlier that one
of the attributes of Allah is that He is “One”, and one of His attributes is that He is “Near”. So He is
the God of all. And He is Nearer to us even than our parents, even than our other best friends. So if
we all have the same God, and if He is Nearer to all of us even than our parents, then this truth
makes us like brothers and sisters. So, if we are like brothers and sisters, then in terms of action, for
example we have to help others when needed. We have to avoid harming others. Consequently, if I
feed a hungry orphan, this is a good deed, because I and that person are the servants of the same
Creator, who is nearer to each of us even than our parents. But, within the same logic, if we harm
someone without a just reason, then this is a bad deed. These are just examples which show how we
can determine a good deed or a bad deed.
Though good action can be broadly determined in such a manner, Allah states in the Quran, many
good actions in different levels of detail. For instance, in one verse, Allah says:
And when you are greeted with a greeting, greet with a better greeting than it or return it; surely
Allah takes account of all things.
(Quran: 4/86)
Or as we see in the following, to be kind toward each other and to refrain from violence are very
important:
I nie równe są dobry uczynek i złe. Odpychają [zło] przez [uczynku] co jest lepsze; i na tej podstawie
którego między Tobą a nim jest wrogość staną się tak, jakby był przyjacielem ciepłe.
(Koran: 41/34)

I spieszę przebaczenie od swego Pana i raj tak szeroki, jak niebo i ziemia, przygotowane dla
sprawiedliwych, którzy spędzają [w imię Allaha] podczas łatwość i trudności i kto powstrzymać gniew
i są wyrozumiali wobec ludzkości. a Bóg kocha beda dobre.

(Koran: 3/133-134)
Dobre uczynki, w tym pięciu filarów [93] są przydatne na wiele sposobów:
Stanowią one nasze posłuszeństwo wobec Boga i naszą servantship do niego.
Wytwarzają one obiektywne dane o czy osoba naprawdę jest zgodny z boskimi wartościami lub nie;
czy dana osoba jest naprawdę dobry, czy nie [94] .
One pomóc w ulepszeniu równolegle z boskimi wartościami: na przykład osoba, która nieustannie
dzięki Allaha, poprawi się w wdzięczności, lub osoba, która daje miłość poprawi w hojności.
Oni pomogą nam przezwyciężyć naszych słabości, które mogą występować w różnych aspektach:
osoba, która może wydać tysiące dolarów na drodze Boga, być w stanie zrezygnować z jedzenia na
pewien okres lub na odwrót. Osoba może być w stanie zrezygnować z jedzenia dla Boga, ale mogą
mieć trudności z arogancji oddanie jego czoło na ziemi, aby wielbić Boga... Gdy osoby te wykonują
wymogi islamu, oni mają osiągnąć istotne kroki w przezwyciężaniu ich słabości.
Dobre uczynki pomóc nam udoskonalić w naszej miłości do Boga tak dobrze, jak poprzez dobre
uczynki możemy poddać pewne trudności dla niego i czujemy się, że ta miłość stawia nas w akcji.
Będą one przydatne również w wymiarach psychologicznych, społecznych, ekonomicznych,
środowiskowych i innych. Będziemy podawać odpowiednie przykłady w następujących części.
Zgodność z tymi wymaganiami naszej również pomoże nam odnieść sukces w obecnym życiu [95] :
Na przykład biznesmena, który dba o sprawiedliwości, zazwyczaj większe sukcesy w swej działalności
gospodarczej; i w sumie to zachowanie będzie dobry dla wielu ludzi. Jak widać w poniższym wersie,
Bóg, który jest mądry zamierza łatwość do nas:
Bóg chce i nie zamierzają ci trudności.
(Koran: 2/185)
Sukces tego życia mogą przyczynić się do udanej wymogi do uzyskania przyjemności Allaha: na
przykład silny muzułmańskich w warunkach ziemskich może dać więcej charytatywne [96] .
Jednak największe użytkowania dobre uczynki będzie ich wkład do uzyskania przyjemności Boga; i
dotrzeć do jego łaski, którą przygotował dla sług sprawiedliwy.
5.2

PIĘĆ FILARÓW ISLAMU

Ogólne wymogi islamu są bardzo obszerne i zawierają wiele powszechnie zatwierdzone i wymaga
zachowania. Warto może wspomnieć przykład zachowania w tym względzie jako łaskawymi dla
rodziców, sąsiadów, środowiska; pracować ciężko; Aby żyć zgodnie z wcześniej wymienionych
wartości, takie jak pokora, prawdomówność, życzliwość, sprawiedliwości; Aby uniknąć zazdrosny;
Aby uniknąć marnowania, być czyste, zaprosić do prawdy i dobre uczynki. Muzułmanin musi spełniać
wszystkie te z zamiarem uzyskania przyjemności Allaha. To bardzo trudne dla muzułmanów, aby
odnieść sukces, jeśli nie są zgodne z tymi wymaganiami.
Jak widać w poniższym wersie, to, co jest przydatne dla ludzkości jest bardzo ważne w tym względzie:

On spuscil z nieba, deszcz i doliny przepływu zgodnie z ich możliwościami,
I ten potok wiąże powstanie piana.
I z tym [rudy] one ciepło ognia, pragnąc ozdoby i naczynia, czyli pianki podoba.
W ten sposób Bóg przedstawia [przykład] prawdy i fałszu.
Dla pianka znika, jest zrzucić;
Ale co do tego jakie świadczenia osób,
To pozostaje na ziemi.
W ten sposób Bóg przedstawia przykłady.
(Koran: 13/17)
Wśród tych wymagań są również te, które są specyficzne dla islamu i który mieć lwią część i wpływy
w życiu praktykujący Muzułmanin. Szczególne wymagania dla islamu przyczyniają się w dużym
stopniu do realizacji wyżej wymienionych podstawowych wymogów islamu. Z drugiej strony są one
bardzo szczególny częścią posłuszeństwa wobec Boga i służenia mu.
Główne wymagania specyficzne dla islamu są podkreślone w Koranie i publicznie znane są jako pięć
filarów islamu. Są one świadectwem-oświadczenie o świadectwo jedności Boga i messengership
Muhammad (niech pokój będzie z nim)-, codzienna modlitwa, regularne miłości, na czczo i
pielgrzymki. Te są podkreślone przez Allaha wraz z innymi wymaganiami. Następujący werset jest
przykładem w tym względzie:
Rzeczywiście muzułmańskich mężczyzn i kobiet muzułmańskich,
Wierząc mężczyzn i kobiet, wierząc
Posłuszny mężczyzn i kobiet, posłuszny,
Prawdziwych mężczyzn i kobiet, zgodne z prawdą,
Pacjenta mężczyzn i kobiet, pacjenta,
Pokorny mężczyzn i kobiet, pokorny,
Dobroczynne mężczyzn i kobiet, charytatywne,
Czczo mężczyzn i kobiet na czczo,
Mężczyźni, którzy strzegą ich intymnych części ciała i kobiet, którzy tak,
I mężczyzn, którzy pamiętają Boga, często, jak i kobiet, którzy tak
Dla nich Bóg przygotował przebaczenia i wspaniała Nagroda.
(Koran: 33/35)

Tak więc w następujących części podamy kilka szczegółów dotyczących tych filarów funkcji,
warunków, metod, korzyści i ich relacje z innymi wymaganiami:
5.2.1

OŚWIADCZENIE O ŚWIADECTWO JEDNOŚCI BOGA

Do niego wznosi się dobrą mowę,
I sprawiedliwy pracy podnosi go.
(Koran: 35/10)
Pierwszy filar islamu jest świadectwem [97] jedności Boga oraz servantship i messengership proroka
Muhammada (pokój niech będzie z nim). Jest to instrukcja, która zawiera krytyczną częścią prawdy i
ma potencjał, zjednoczenia ludzkości wokół jednej prawdy. To jest tak: "Ja Miś świadek, że nie ma
innego Boga poza Allahem, a ja Miś świadek, że Muhammad jest jego sługą i jego Posłaniec."
Stwierdzenie "Nie ma innego Boga poza Allahem" (LA ILAHA ILLALLAH w oryginalnym tekście
arabskim) jest jak podsumowanie wszystkich świętych ksiąg. Jest to również pierwszy warunek w celu
uzyskania przyjemności Boga i raju. Oczywiście osoba oczekiwać czerpać przyjemność kogoś, w kogo
nie wierzy ani wejść do raju, który jest tworzony przez Stwórcę, w którego wierzy.
Jest to również warunek są zapisywane z piekło dla tych, którzy otrzymali wiadomość Allaha:
I tych, którzy nie uwierzyli i odmówić nasze znaki te będą towarzysze ognia; będzie trwać tam
wiecznie.
(Koran: 2/39)
Dalsze wyjaśnienia dotyczące instrukcja "Nie ma innego Boga poza Allaha" istnieje w części 3.1.1.
Druga część zeznania sprawia, że odniesienie do ostatni posłaniec Boga, kto związane z ostateczną
orędzie Boga gdzie wszystko jest jasno. Ten aspekt wiary jest wymagane dla kogoś, kto wiedział o
proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim). Proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim)
jest istota ludzka i sługą Boga. On nie jest Bogiem ani częścią Boga. Bóg wybrał mu odnosić się jego
przesłanie do nas. A on pokazuje go jako dobry przykład dla nas.
Jeśli osoba wierzy w zeznania, to ta osoba jest uważana za muzułmanina. To Allah i danej osoby. W
islamie jest nie chrztu. Nie ma nikogo innego niż Bóg, który może przyjąć jednego poddanie się Bogu.
Raz jeden deklaruje otwarcie tego zeznania następnie naturalnie on rozpatrywane będą również jako
Muzułmanin muzułmańskie społeczeństwo.
Świadectwo jest jak podpisanie umowy pomiędzy Allaha i osoba, która przyjmuje Islam. Z tej umowy
osoba wybiera się uprawnieni do raju i czerpać przyjemność swojego pana przed przestrzeganie
zasad Boskiego i wartości.
Jest to również uznanie Panu przez sługi. Uznanie Boga sprawia, że duża różnica w myśleniu i w
praktyce. Uznając jego Pana, sługa rozpoznaje siebie również. Bez takiego uznania i link do
odwiecznego osoba jest jak nic w tej ogromnej wszechświata i ramy czasowe. Na przykład chyba nikt
nie będzie pamiętał o nim kilka wieków po zmarł, a nawet jeśli jest on pamiętał, to wspomnienie nie

skorzysta go. I nikt nie znał go nawet tylko jeden rok przed jego urodzeniem. Tak więc z punktu
widzenia osoby, która nie rozpoznaje swojego Stwórcy, jest jak nic.
5.2.2

CODZIENNA MODLITWA S

I ustanowienia modlitwy i miłości dawać [obowiązkowe] i dobrego przedstawienia dla siebie
znajdziesz go z Allahem. Rzeczywiście Bóg tego, co możesz zrobić, widząc.
(Koran: 2/110)
Drugi filar islamu jest codzienna modlitwa [98]. Istnieje pięć codziennych modlitw w islamie. Każdy z
nich trwa około 10 minut i wykonywane są w nawiasach czas. Załóżmy na przykład, że południe
modlitwy czas rozruchu jest o godzinie 13.00 i popołudniowy czas rozpoczęcia modlitwa jest o
godzinie 17.00, a następnie trzeba wykonać modlitwę w południe między 13.00 oraz 17.00 [99]. W
przeciwnym razie uważana jest za grzech. Codzienne modlitwy mogą być wykonywane nie tylko w
meczetów, ale wszędzie, który jest czysty [100] .
Codzienne modlitwy składają się z części obowiązkowych i dodatkowych części. Dodatkowe elementy
są zasadniczo zgodnie z praktyką proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim). Części te są
podobne i składają się z jednostek, które składają się z podjednostek jako stały, kłaniając się w dół,
skrajne wyczerpanie. Codzienne modlitwy start z zamiarem [101] , a następnie instrukcja "Allah jest
największym [102] (oznacza to, że największy w jego kompetencje, wiedza, pomoc i tak dalej)", i w
każdym okresie przejściowym ogólnie to jest przekształcane. Kiedy stoimy, pierwszy rozdział Koranu,
o nazwie "Otwarcie" jest recytowane, ten rozdział jest specjalne błaganie, danym nam przez Boga.
Ten rozdział jest w następujący sposób:
W [103] imię Boga Milosiernego, Miłosiernego.
Pochwała [104] [i dzięki] jest z Boga, Pana światów (powodu).
Dobroczynny, miłosierny.
Mistrz dnia sądu.
To ty czcimy i będziemy prosić o pomoc.
Poprowadzi nas na właściwą ścieżkę,
Ścieżka tych, od którego obdarzyłeś sprzyja, nie z tych, na których jest gniew, ani tych, którzy są na
manowce.
(Koran: 1/1-7)
Jest to pełna komunikacja między nami i Boga, w tym podczas gdy recytujemy, w jeden sposób,
możemy słuchać co mówi Bóg, a w inne Allaha słucha to, co mówimy jak prośba. I po tym, niektóre
więcej wersety są odmawiane. W następnej części wypowiedzi dziękując, prosząc o pomoc, chwaląc
są recytowane.
Codzienne modlitwy są wykonywane częściowo indywidualnie i częściowo w Zgromadzeniu.

Mężczyźni zdecydowanie zaleca się modlić się obowiązkowe części codzienne modlitwy w
Kongregacji. Kobiety nie mają takiego obowiązku [105], ale można wybrać do udziału w modlitwach
zrobić razem. Jeśli dwóch lub więcej mężczyzn są razem a jest to czas na modlitwę, należy wybrać
jedną z nich jako "Imam" [106]. Imam oznacza lidera. To ważne, że imam jest jednym z nich, którzy
wie najlepiej recytacja Koranu i wiedzy religijnej. Imam modli się z przodu, w obliczu Kaba jak inni.
Inni modlić się w linii za nim. Kaba jest centralnym Meczetu w Mekce/Arabia Saudyjska. Imam mówi
głośno słowa przejścia po raz pierwszy i przechodzi do następnej części modlitwy i inni za nim [107] w
harmonii.
Czystość jest bardzo ważne w modlitwach wykonywane jednocześnie. W jedną stronę to
odzwierciedla harmonii we wszechświecie: Pamiętam jak należytego każdego rzutu z własnego
laptopa osiąga inny laptop po drugiej stronie ziemi, jak wolą Boga.
Mężczyźni i kobiety generalnie modlić się w oddzielnych miejscach w meczetach [108]. Oprócz
modlitwy piątek modlitwy można wykonać całkowicie indywidualnie jak również. Kiedy modlimy się
w Zgromadzeniu, czujemy, że choć mamy ich wiele, nasz Pan jest jeden. Kiedy modlimy się
indywidualnie, czujemy się bardziej naszych relacji jeden do jednego z Allahem.
Codzienne modlitwy są przydatne w wielu aspektach:
•

Dzięki codziennej modlitwie pamiętamy Allah jak to podkreślono w następujący werset:

W istocie jestem Allah. Nie ma bóstwa, z wyjątkiem mnie tak mi pokłon i ustanowienia modlitwa za
mojej pamięci.
(Koran: 20/14)
W islamie jest ważne, aby mieć silną świadomość o bliskości Boga. Tak więc wspominania Boga jest
bardzo ważna. Nie jest wystarczające, aby zapamiętać Allah raz dziennie lub raz w tygodniu lub raz w
miesiącu. Aby przydzielić pewnym czasie tylko Allah pięć razy dziennie pomaga nam poprawić nasze
uczucia bliskości i miłości z Allahem. I jak Bóg jest reprezentowana lub nie wyobrażał sobie jako istota
ludzka lub statut lub inny obiekt, a nie jest on ograniczony z miejsca ani czasu, w modlitwach
muzułmanin nie ma żadnych uczuć odległość między nim a Allah. Fakty te pozwalają na poczucie
bliskości, jak widać w poniższym wersie:
I już stworzył człowieka i wie, co jego duszy szepcze mu, i jesteśmy bliżej niego niż [jego] żyły szyjnej.
(Koran: 50/16)
Wspominania Boga zmienia zasadniczo lepiej jak patrzymy na życie, na świat. To czyni nas pozytywne.
Możemy to wyjaśnić przez następujący przykład: po pierwsze Załóżmy, że kupiłeś pióra, a po drugie
sądzę, że identyczne pióro dano ci w prezencie przez kogoś, kto jest bardzo szczególny dla Ciebie.
Prawdopodobnie pióro w druga sytuacja czyni cię dużo szczęśliwiej mimo, że pierwsze pióro ma
również ten sam działalność fizyczna. Bo pióro w druga sytuacja jest nie tylko piórem, ale także
przedstawiciel uwagę, miłości i dobrej woli tej wyjątkowej osoby ku Tobie.
Tak gdy robimy nasze codzienne modlitwy i pamiętaj Bóg często, wszystko staje się znacznie bardziej
sensowne, wartościowe i piękne. Na przykład, nasze oczy sprawiają nam zobaczyć, ale także i co
ważniejsze, pokazują one uwagę i miłosierdzie Boga, o wszechmocny, naszego Stwórcy dla nas. Z

tego samego powodu jeśli pamiętamy Allah często, słońce, księżyc, powietrze, woda, naszych rodzin,
przyjaciół... stać się bardziej znaczące i piękne. Ponownie dzięki tej pamięci, możemy dostrzec i
pamiętaj, że tworzą całość w harmonii i solidarność pod jednym jedności, mądrości i kontroli; i w ten
sposób ich piękno są jeszcze bardziej wzmocniona dla nas. Ponadto dzięki tej pamięci i miłości Boga
stale wykonywać nasze uczucia miłości i pomoże nam mieć silniejsze pozytywne uczucia wobec
wszystko. Podobnie możemy być nadziei dla ciągłości wszystkie te piękności z pomocą i moc Bóg
wszechmocny i wieczny.
•
Codzienne modlitwy są przypomnienia boskimi wartościami. Dzięki codziennej modlitwy
poprawiamy siebie w coraz lepszym człowiekiem: wiedząc, że jeden jest obserwowany przez swojego
Stwórcy, który jest Milosiernego i Miłosiernego, pomoże się coraz lepiej, a do powstrzymania się od
prowadzenia złe uczynki. Widzimy, że odwołanie do tego faktu w następujący werset:
Rzeczywiście modlitwa zabrania niemoralność i wykroczenia,
i wspominania Boga jest większa.
(Koran: 29/45)
•
W codziennych modlitwach możemy dziękować Bóg i wzbogacać sami stając się wdzięczny, a
nie niewdzięczny. Są to ważne wartości podkreślił w Koranie:
BA! ale służyć Bóg sam i być wdzięczny.
(Koran: 39/66)

Bądź ostrożny z (obowiązku) Boga wtedy, że może dziękować.
(Koran: 3/123)

I być wdzięczny do mnie; i Ciebie nie może być niewdzięczny wobec mnie.
(Koran: 2/152)
•
W codziennych modlitwach stawiamy czoło na ziemi. W islamie jest jednym z największych
grzechów arogancji. Musimy być pokornym, zarówno Allaha i kierunku jego sług. Kiedy kłaniamy się
w pas i składamy pokłony w codziennym modlitwom, możemy Państwa które nie ma mocy większe
od nas; możemy stwierdzić, że nie jesteśmy przede wszystkim; możemy stwierdzić, że jesteśmy równi
z innym przedmiotem naszego Pana przede wszystkim. W ten sposób staramy się poprawić sobie
stając się pokorny jak podkreślono w następujących:
I szukać pomocy w cierpliwość i modlitwy.
I to jest trudne, z wyjątkiem tych skromnych.
(Koran: 2/45)

•
Jak już wspomniano również w powyższym wersie, w codziennych modlitwach prosimy
pomoc od Allaha. Z prośbą o pomoc Boga jest głównym wymogiem w islamie, jak wyjaśniono w
odpowiednich części tej książki.
•
W codziennej modlitwy sługa staje się najbliżej swojego Stwórcy. Jest to ciągłe spotkania sługi,
który kocha swojego Stwórcy z jego twórca, który kocha swego sługi.
W islamie modlimy się do Boga naszego istnienia. W codziennych modlitwach modlimy się nie tylko z
naszego umysłu, ale również z naszego ducha i ciała, z naszych mięśni, komórki. Stoimy, kłaniamy się
w pas, składamy pokłony i siadamy z świadomość istnienia w jego obecności. Możemy poprosić go o
pomoc, recytujemy Koranu. Pamiętamy jego miłosierdzie na nas, czujemy się jego bliskości.
•
Dzięki codziennej modlitwy zapoznania się ludzie i wiedzą na temat innych szczęśliwy lub złe
wydarzenia.
•
Codzienne modlitwy przyczyniają się do naszego zdrowia, jak również. Ten, kto modli się
myje jej rąk, twarzy, rąk i nóg przed modlitwy. Są one przydatne dla higieny. Ruchy w formie
modlitwy doskonały okresowe ćwiczenia i są również przydatne dla zdrowia.
•
Codzienne modlitwy pomóc nam udoskonalić w cierpliwości, współczucie dla istot ludzkich,
czas świadomość i dyscypliny.
Codzienne modlitwy są przydatne na wiele innych sposobów. Ale Najważniejszą konsekwencją
codzienna modlitwa jest uczucie i wiedzy o tym, że twórca wszystko jest z nami wszędzie tam, gdzie
jesteśmy.
5.2.3

REGULARNE MIŁOŚCI

O ci, którzy uwierzyli, spędzić od tego, który udostępniliśmy dla was przed przychodzi dzień, w
którym jest bez wymiany i nie ma przyjaźni i nie wstawiennictwa.
I niewiernych są winowajców.
(Koran: 2/254)
Dobroczynności, hojność i mercifulness są ważne wartości Boskiego. Dlatego Bóg zaleca nam być
hojny, łaskawy i miłosierny. I proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) kto dał prawie
wszystko, co miał do potrzebujących i drodze Allaha była doskonałym przykładem w tym względzie.
Dbając o innych i społeczeństwa jest bardzo istotne w islamie, jak wszystko jest tworzenie i sługa
Boga.
Jak podkreślono w następujący werset, dobrych istot ludzkich jest cenne i do pracy to będzie
produkować trwałe i pozytywne skutki:
Rzeczywiście, w stworzeniu niebios i ziemi i przemian noc i dzień i [Wielka] statków, które pływają w
morzu z tym, co ludzi i to, co Bóg zesłał z nieba deszcz, dając życie a tym samym na ziemi po jej
martwotę i rozpraszania nim każde stworzenie [rodzaj] ruchu [jego] kierowanie wiatry i chmury
kontrolowane między niebem a ziemią są znakami ludzie, którzy korzystają z powodu.

(Koran: 2/164)
W związku z tym trzeci filar islamu jest regularne miłości. W islamie modlimy się Boga naszego
istnienia. Regularne Miłosierdzia jest modlitwa, zrobione z naszego bogactwa. Priorytet, dajemy do
Boga musi być wyższa niż priorytetowe, dajemy pieniądze.
Każdy Muzułmanin musi dać jeden czterdziestki swojego bogactwa kwalifikowaną po podstawowych
potrzeb potrzebującym. Ponownie odnosi się do jedności Boga, który łączy w sobie wszystkie jego
tworzenia jak gdyby oni są braćmi i siostrami. Ten fakt i wynikające z tego podejścia czujšcy troskę
pod kštem drudzy leżą u podstaw organizacji charytatywnej. Oprócz obowiązkowych miłości możemy
również zaleca się dać więcej jeśli mamy środki.
Z drugiej strony Bóg mówi:
Ty nie osiągną dobre (Nagroda) do czasu spędzasz [drodze Allaha] od tego, co kochasz.
(Koran: 3/92)
W związku z tym jeśli myślimy tylko o sobie, nie możemy być dobry.
Również w islamie równowagi jest ważne. Jak mówi w Koranie:
I niebo, które on ma podniesiony; i ustanowił salda,
Aby nie przekroczyć w bilansie.
(Koran: 55/7-8)
Mamy więc do góry ku równowagi w nas samych, w społeczeństwie i między nami a Allah.
Jeśli zawsze mówimy "do mnie, do mnie" nie osiągniemy tę równowagę, możemy nie może osiągnąć
szczęścia. Ale jeśli dajemy do Boga bez oczekiwania czegokolwiek w zamian ziemskie, nasze podejście
równowagę w naszych duszach, w społeczeństwie i między nami a Allah.
Bo w ten sposób możemy sie nie wypowiadaj tylko "do mnie, do mnie"; ale także "do mnie i mnie do
tych, którzy są w potrzebie". Tak ten wola współpracownik równowaga wewnątrz nas. Znowu
zachowuje się w ten sposób pomoże nam w kontrolowaniu naszych żądzą bogactwa. I w ten sposób
będziemy mogli lepiej wczuć się w społeczeństwie.
Dotyczące społeczeństwa, poprzez obowiązkowe miłości tych, którzy są w stanie będzie dały do tych,
którzy są w potrzebie. W ten sposób przepaść między bogatymi i biednymi, zmniejszy się i będzie
awansowaliśmy do równowagi w społeczeństwie. Istotne w tym względzie są następujące wersety:
I tych w których bogactwo jest znane prawo
Składający petycję i pozbawiony
(Koran: 70/24-25)

I w ich właściwości ma prawa [potrzebujących] petycję i poszkodowanych.

(Koran: 51/19)
Poprzednich wersetach odzwierciedlają poziom społeczeństwa, które jest tak wysoki, że jest to
bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe do osiągnięcia przez człowieka ideologii lub systemów. To dlatego
bogaci i biedni uważają się z ludzkiego punktu widzenia jako różne strony i nie może być bezstronny.
Nawet jeśli to jest rozpoznawany przez bogatych, że biedny ma pewne prawa w jego bogactwo, to
będzie można zobaczyć chyba jak przysługę bogatych na rzecz ubogich. Jeśli biednych stara się
uzyskać prawo od bogactwo bogaty, to powodować konflikty. Ale Bóg jest ostateczny właściciel i ten,
kto daje jakiemuś i kto nie daje do niektórych bogactwo i jego środki. I upoważnia i zaleca, aby istoty
ludzkie, aby ustanowić spokoju i równowagi. W ten sposób tylko jego deklaracji bezstronności i
uznanie prawa ubogich w bogactwo bogaty może być ważna i rozstrzygający. W ten sposób przy
współpracy i zgodność z Boga ubogich nie będzie czuć się gorsze od bogatych, a bogaci nie czuć
arogancki, gdy bogactwo jest udostępniony. Tylko poprzez to zrównoważone zrozumienia i
odpowiednich procedur możemy zmniejszyć konflikty i cierpienia milionów [109] wśród ludzi.
Dotyczące naszych relacji z Allahem ważne jest równowaga. Bóg daje nam miliardy jego
dobrodziejstw każdej sekundzie. W zamian za te łaski i pokazać naszą wdzięczność również powinien
poczuć trzeba dać coś do niego. Ale on jest bogaty, a on nic nie trzeba. W związku z tym możemy dać
swoim sługom pokazać naszą wdzięczność. I co możemy dać mu na drodze, nigdy nie będzie równa
jego łaski. Mimo, że nie możemy w pełni zapłacić za to, co daje nam i osiągnąć równowagę w ten
sposób, dając mu na drodze niezależnie od nas można będzie pokazaliśmy mu naszą wdzięczność. I
przez jego miłosierdzie może zaakceptować, co dajemy.
W ten sposób dając miłości, możemy być w harmonii z niektórych boskimi wartościami. Ponadto w
ten sposób będzie awansowaliśmy ku równowagę i spokój w sobie, w społeczeństwie i w relacji
między nami a Allah. Ponownie w ten sposób będziemy mieć większą kontrolę nad naszym krótkim
okresie pragnień i niedociągnięcia dotyczące pieniędzy i bogactwa. Ponadto w ten sposób może
testujemy siebie, aby zobaczyć, co jesteśmy w rzeczywistości.
5.2.4

NA CZCZO

Miesiąc Ramadan, w którym wywodził się Koranu, wskazówki dla ludzi i jasne dowody orientacji i
rozróżnienie;
Zatem kto z was jest obecny w miesiącu, on jest szybki
I kto jest chory lub podróż zostaje szybko podobną liczbę dni później.
Bóg pragnie łatwość dla Ciebie, i on nie chęci trudności,
I (zapragnie) że należy wypełnić numer i że należy wywyższać wielkość Boga za jego posiadanie
kierować ty, i że może dać dzięki.
(Koran: 2/185)
Czwarty filar jest na czczo. Muzułmanin ma na szybko w miesiącu Ramadan, który jest również
nazywany miesiąc podziału [110]. Jest to miesiąca według kalendarza księżycowego.

Według islamu na czczo składa się z nie jeść, ani pić, ani płciowego podczas dnia i robienie dobrych
uczynków więcej i jest bardzo ostrożny w powstrzymaniu się od złych zachowań.
Niektóre ważne wyniki na czczo są następujące:
Po pierwsze na czczo, dajemy pierwszeństwo do Allaha i poprawić i podać naszą miłość i szacunek dla
Boga. W ten sposób staramy się uzyskać przyjemność Boga. Na czczo jest bardzo ważne, że się
bezpośrednio i konkretnie odnosi do siebie. Na przykład kiedy jeden daje miłość, jego standard życia
mogą pozostać takie same; Jednak gdy on posci czuje w sobie to, co robi dla Allaha. Kiedy możemy
szybko, nie jemy mimo, że mamy pyszny obiad, mimo że jesteśmy głodni, tylko dlatego, że Bóg chciał
nam szybko i dotarcie do jego przyjemność. Prawdziwa miłość wymaga kochanka być gotowym do
poddania się trudności dla jednej, którą kocha. Na czczo, możemy dać coś od nas dla Boga i czujemy,
że nic nie jest ważniejsze niż Bóg.
Po drugie przez na czczo, dzielimy się i czuć uczucia ludzi potrzebujących. Istnieją setki milionów ludzi
na ziemi, kto nie może jeść ani pić zgodnie z wymaganiami norm sanitarnych. Jeśli znamy je, to jest
dobre, ale mamy też dzielić się swoimi uczuciami, dzięki czemu możemy uzyskać na szybsze działanie
w celu ustalenia na świecie z mniej nierówności. Allah ma uprawnienia i polecają nas zaprowadzić
pokój i równości, a on dał nam okazję współpracować z nim w tym względzie, jak wspomniano w
następujących wersetów:
I [wspomnieć, O Muhammad], gdy Pan mówi do aniołów, "rzeczywiście, sprawi, że na ziemi
namiestnika [111]."
(Koran: 2/30)

I Allah sprzyjał niektórzy z was nad innymi w przepisie. Ale ci, którzy byli faworyzowani nie rękę nad
ich dostarczenie do tych, których prawej ręce posiadają więc oni byłby równy im tam. To jest to łaska
Boga odrzucają?
(Koran: 16/71)
Po trzecie przez czczo możemy lepiej zrozumieć jak ograniczone jesteśmy w docenienie
dobrodziejstw Boga. Kiedy możemy jeść wszystko, co chcemy i kiedy można pić, co chcemy, żywności
i wody stają się bardzo zwykle dla nas i nie doceniamy ich znaczenie. Ale kiedy jemy i pijemy
wieczorem Ramadan po daytimes, w których możemy jeść ani pić niczego, to samo jedzenie i samej
wody smak znacznie lepiej niż inne czasy. Także w dni, kiedy możemy szybko, czujemy się jak nigdy
nie czułem się w inne czasy które jeśli nie byli w stanie do jedzenia lub picia na kilka dni, mielibyśmy
problemy zdrowotne lub może to umrzemy. Przez czczo doświadczamy jak wielki przepisy i sprzyja
Allaha.
Podobnie widzimy, słyszymy, oddychamy, ale ogólnie nie czujemy odpowiednio jak ważne są i nie
doceniamy tych dobrodziejstw naszego Pana wystarczająco. Jednakże jeśli nie mogłam oddychać
przez kilka minut, możemy dać wszystkie nasze bogactwo oddychać. Więc przez czczo możemy
dokonać takiej analogii i abyśmy mogli zrozumieć i możemy czuć się jak ograniczone jesteśmy w
docenienie dobrodziejstw Boga i jak trudno musimy spróbować mu podziękować.

I wszystkie te myśli i uczuć, spotykają się z pochwały i podziękowania dla Allaha w dodatkowych
modlitwach konkretnych do miesiąca Ramadan; tak miłość muzułmańskich dla Allaha i uczucia
dobroć dotrzeć do ich najwyższego poziomu w Ramadan.
W Ramadan ludzie zazwyczaj posiłek wraz z przyjaciółmi, sąsiadami, rodziną. I w końcu Ramadanu, są
święto modlitwy w Kongregacji, a ludzie odwiedzają siebie w dniach uroczystości. Ubogich są na ogół
podane organizacji charytatywnych w Ramadan. Tak więc uczucia wdzięczności są mnożone w ten
sposób. W związku z tym na czczo produkuje wiele ogromne osobiste i społeczne pozytywne skutki
zarówno.
Ponadto Kiedy możemy szybko, nasze ciało ma przerwę na okres, który jest przydatny dla zdrowia.
5.2.5

PIELGRZYMKA

I [wspomnieć, O Muhammad],
Kiedy mamy wyznaczone do Abrahama strony domu,
[mówiąc],
Nie kojarzę nic ze mną
I oczyścić mój dom dla tych spaceru wokół niego
I tych, którzy stoją [w modlitwie]
I tych, którzy łuk i pokłony
I głosić ludziom Pielgrzymka;
Przyjdą do Ciebie pieszo i na każdym chudego wielbłąda;
Pochodzą one od każdego odległe pass
Że może świadczyć korzyści dla siebie
A wspomnieć imię Boga na znane dni nad bydłem, które dostarczył im.
Więc z nich i karmić nieszczęśliwy i ubogich.
(Koran: 22 / 26-28)
Piąty filar islamu jest pielgrzymka. Muzułmanin, który posiada środki musi wykonać pielgrzymki
przynajmniej raz w swoim życiu. Pielgrzymka składa się z wizytą Świętego Meczetu w Mekce/Arabia
Saudyjska i niektóre modlitwy [112] i w określonych miejscach w okolicach.
W Mekce są przypomnienia, które przypominają nam o silne związki między Allaha, a niektóre z jego
sług. Wspomnienie tych relacji jest bardzo pomocne w poprawie naszej świadomości o Allah.
Wielu przypomnień przypominają nam proroka Abrahama (niech pokój będzie z nim) i jego rodziny.

Abraham Proroka (niech pokój będzie z nim) żyli tysiące lat temu. Dano mu obowiązek oświadczyć
jedności Boga w kraju, głównie pogańskich. I uczynił jego obowiązkiem, więc władcy jego kraju
postanowił go zabić rzucając go na ogromny ogień, aby go ukarać i dać nauczkę do jego
potencjalnych naśladowców. Abraham (niech pokój będzie z nim) nie zmienia się jego sposób, on nie
nic z Allahem negocjować, ani tych, którzy chcieli zabić go, a on zaufany w Allaha. Władców założył
katapulty i paliły ogromny pożar i rzucił go w nim. Przez łaskę Boga ogień zamienił się basen. A
Abraham Proroka (niech pokój będzie z nim) został zapisany. Tym samym katapulty i tym samym
basenie są w mieście Şanlıurfa/Turkiye i otwarte, aby odwiedzić.
Później wyjechał z żoną i synkiem do Mekki, gdzie nikt nie mieszkał w tym czasie. Nie było żadnych
źródeł wody. Poszli tam i musiał zostawić je tam. On supplicated do Boga, że on chronić swoją
rodzinę. I jego żona przekazywane do Allaha i przebywała tam z dzieckiem. Abraham (niech pokój
będzie z nim) lewy, a ona została sama z dzieckiem. Mieli oni pełni zaufanych w Allaha. Przez jakiś
czas chodziła tu i tam się znaleźć trochę wody. Wtedy gdy przyszła w pobliżu dziecka, zobaczyła że od
piasków w pobliżu syna Izmaela (niech pokój będzie z nim) pojawił się trochę wody. Że woda była
nagrodą za ich zaufanie do Boga i odpowiedź na ich błagania; a że woda serwowane jest dziś w
obfitości miliony pielgrzymów. Pielgrzymi przynoszą że woda do ich krajów pochodzenia.
Później Abraham (niech pokój będzie z nim) kto wrócił do Mekki założona Kaba, Świętego Meczetu w
Mekce, z jego syna Izmaela (niech pokój będzie z nim). Że Meczet jest centralne miejsce dla islamu.
Każdego muzułmanina na świecie podczas wykonywania codziennych modlitwach stoi Meczet; jeden
powód to centralne miejsce jest ułatwienie porządkiem modlitwy. Allah nie jest ograniczone przez
przestrzeń lub lokalizacji, jak wyjaśniono w metafory w następujący werset:
I do Boga należy na wschodzie i zachodzie. Więc wszędzie tam, gdzie może włączyć, ma twarz Boga.
Rzeczywiście Allah jest wszechogarniający i poznania.
(Koran: 2/115)
W Mekce istnieje wiele przypomnień, które przypominają nam o zaufaniu Abrahama (niech pokój
będzie z nim) i jego rodziny w Allaha, jego miłości i laski do nich. Widzimy w nich przykład czyste i
szczere relacji między Allaha i jego sług. Ponieważ nie było nikogo komu Abraham (niech pokój będzie
z nim) i jego rodzina by pokazać lub wykazać nic; i nie był nikt inny niż Allah od kogo może poprosić o
pomoc.
I tysiące lat później, Mekki został wypełniony. Ale osoby te były na ogół przymierze. A w takim
środowisku proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) przyszedł do życia w A.D. 571 [113]. I w
niego i jego przyjaciół możemy zobaczyć na przykładzie silny związek pomiędzy Allaha i jego
pracowników w wielu wymiarach. W każdym miejscu, odwiedzimy podczas pielgrzymki są rzeczy do
zapamiętania w tym względzie.
Proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) urodził się w środowisku, w trudnych warunkach.
Stracił ojca, zanim jeszcze urodził się, a on stracił matkę, gdy miał 6 lat. On nie poszedł do żadnej
szkoły; wiedział, że pisać ani czytać. Ale on był osobą o bardzo wysokiej moralności. Nawet przed
messengership przyszedł, otrzymał przydomek jako godne zaufania.
W wieku czterdziestu lat, otrzymał pierwsze objawienia od Boga przez objawienie anioła Gabriela
(niech pokój będzie na niego), w jaskini na górze. Szokujące wpływ pierwszych objawień udał się do

domu drżenie i czuje się bardzo zimno. Powiedział do żony "cover me, cover me!" i jego żona
przykryła go. Powiedział do żony, że się bał. Ona odpowiedziała: "Bóg będzie nigdy nie wstyd ci.
Utrzymywać dobre stosunki z Twoich bliskich i Kith; ponosi ciężar słabych; Możesz pomóc biednym i
potrzebującym; Możesz zabawić Gości i znosić trudy w ścieżce prawdziwości".
Kiedy wpływ pierwszego objawienia się skończył, powiedział jej co się stało. I jego żona wziął go do
chrześcijańskiego osoby znajacej sie. Opowiedział mu, co się stało. Christian osoby powiedział, że jest
to ten sam duch, który przyszedł do Mojżesza (niech pokój będzie na niego), i chciałby żyć do czasu,
gdy jego ludzie okazują mu się. Proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) zapytał, czy jego
ludzie okazują mu się. Powiedział, że tak, i że każdy, kto przyszedł z coś podobnego co on wnosi był
leczony z wrogości; i że jeśli będzie on żyje aż do tego dnia, a następnie będzie wspierał go mocno.
Rzeczywiście było to ogromne zadanie. Wyobraź sobie, 1400 lat temu, na środku pustyni, ludzie czcili
bożków, gdzie ma skutecznego prawa, nie wiarygodnych ścigania. I przynieść i spróbuj rozrzucić
przekaz, który jest całkowicie przeciwko przekonań, zachowań, ładu gospodarczego i polityki lokalnej
społeczności. To jest prawie równa popełnia samobójstwo. Jednak Bóg powiedzieli mu, że będzie
chronić go przed ludzkości. I rzeczywiście, widzimy, że chociaż proroka Muhammada (pokój niech
będzie z nim) był na służbie w fazie najsłabszych i najbardziej trudnych islamu, zmarł śmiercią
naturalną. Ale na przykład, niektóre z następujących przywódców po proroka Muhammada (pokój
niech będzie z nim) zginęło.
W objawienia był obowiązany zadeklarować jedności Boga dla ludzkości.
Niewiernych nie przejmować na samym początku. Ale wersy były bardzo silne, były stwierdzające, że
bogowie, którzy czcili jego ludzie nie byli w stanie zobaczyć, usłyszeć, tworzenie, czy wszelkie dobre
lub złe. Ale polityka, przepisy, gospodarki tego czasu były oparte na politeizm.
Następnie przywódcy Mekka zaczęły szukać sposobów go powstrzymać. Dali mu pieniądze, dali mu
go poślubić z najpiękniejszych kobiet w tym czasie, i dali mu jakiś przywództwa w zamian za zmianę
lub zatrzymanie deklaracji objawienia. Ale proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim)
powiedział, że nie można zmienić, lub zatrzymania dostarczania wiadomości, ponieważ uważał, że to
od Boga.
W tym przywódcy swojej społeczności i innych niewiernych zaczął użycia siły wobec zatykać proroka
Muhammada (pokój niech będzie z nim) i jego przyjaciół. One torturowane, one zbojkotowała,
obraził, zabili i robili, co mogli, by zatrzymać Islam.
Na pewnym etapie Allah dozwolone muzułmanów do emigracji z Mekki do medyny, która jest
miastem prawie 500 km od Mekki. Większość muzułmanów, którzy wyemigrowali i potem,
upewniając się, że miał wyemigrowało bezpiecznie proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim)
również wyemigrował z jednym z jego przyjaciół. Wyobraź sobie, że oboje podróżował przez pustynię
1400 lat temu, za nimi mocno chętnych do ich zabić. Duże nagrody były oferowane za każdy, kto
przyniesie mu martwe lub żywe. Ale każdym razem, gdy były one zabić, został uratowany cudownie,
zgodnie z gwarancji Allaha.
W medynie też wierni zostali zaatakowani przez niewiernych wiele razy. Ale Islam wzrosła tam o
prędkości. Wśród tych, którzy przyjęli Islam było wielu Żydów i chrześcijan, który oczekuje ważne
Posłaniec pochodzą z tego regionu i kto widział oznaki jego messengership sposób pokazane przez

proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) i wiele cudów. Kilka lat później, muzułmanie
przewagę liczebną niewiernych w Mekce, a muzułmanie podbili Mekki w kierownictwie proroka
Muhammada (pokój niech będzie na niego), nie napotykając żadnego oporu była duża różnica
pomiędzy ich uprawnień. I proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) wybaczył niewiernych,
którzy torturowany, znieważony, próbował zabić go i jego przyjaciele, i który najechał ich właściwości.
Islam rozprzestrzeniania się szybko i proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) i jego przyjaciół
miał wysoki imię w historii i w chwili obecnej. Zaufali w Allaha, a dostali największy sukces, podobnie
jak Abraham (niech pokój będzie z nim).
W pielgrzymce, widzimy upomnien wszystkich tych również.
Jednym z najbardziej ciekawych rzeczy na temat pielgrzymki jest pobyt w Arafata. Prawie 25 km od
Mekki jest miejsce o nazwie Arafata. Jest to obszar otwarty na pustyni bez żadnych budynków. To
miejsce jest uważana za miejsce, gdzie Adam i Ewa (pokój niech będzie z nimi) spotkali się po raz
pierwszy na tej ziemi. Teraz każdego roku, niektórych dzień 4 lub 5 milionów ludzi spotykają się w
tym miejscu; czarny, biały, ubogich, bogaty, starych, młodych...; wszelkiego rodzaju ludzi.
Pomyśl o tym, grand-grand-grand... dzieci pierwszy mężczyzna i kobieta, spotkanie, gdzie spotkał
swoich pierwszych rodziców. I trudno jest odróżnić bogatych od biednych; boss od pracownika...
Każdy człowiek nosi białe ręczniki, każda kobieta nosi proste ubrania, wszyscy pozostaje pod
namiotami proste. Nie ma nic nawet blisko tej imprezy w tym świecie jako przykład ludzkiego
braterstwa i kobieca.
Głównie pielgrzymki pozostawia niezapomniane i niezrównane wrażenia i odczucia na pielgrzyma na
resztę swojego życia. Według moich doświadczeń nigdzie indziej mogą czuć się ludzkiego braterstwa i
kobieca w pielgrzymce.
Tak, mamy zebrane pięć filarów islamu: zeznania, codzienna modlitwa, regularne miłości, na czczo,
pielgrzymki.
6

ŚRODKI DO SUKCESU

Osoba, która jest ostrożny i wdzięczny będzie szukać źródła miliardy sprzyja podane nam i ich
uzasadnienie [114]. Wtedy on będzie dowiedzieć się ludzi, którzy zapraszają do Stwórcy i jego
miłosierdzie, a mianowicie posłańców Boga jako Abrahama, Mojżesza, Jezusa, Mahometa... (Niech
pokój będzie na nich). I on będzie słuchać ich wiadomości. W poniższym wersie są odpowiednie
oświadczenia niektórych wierzących:
"Naszego Pana, rzeczywiście mamy słyszał rozmówca dzwoni do wiary, [mówiąc],
"Wierzę w Pańskim", a myśmy uwierzyli.
Nasz Pan, więc przebacz nam nasze grzechy i usunąć z nas naszych występków i przysporzyć nam
umrzeć ze sprawiedliwymi."
(Koran: 3/193)
I wtedy on będzie "wybór" do naśladowania posłańców, czy nie. W ten sposób może podać ścieżkę
do islamu i wierzą w podstawowe prawdy. W związku z tym z wytycznymi udzielonymi przez Allaha,

będzie on zobowiązany zrobić dobre uczynki, tak, że on może poprawić dalej odnośnie wartości
wymagane przez Allaha. Tym bardziej on poprawia te wartości w tym bardziej będzie się czuł bliskość
Boga, więcej Bóg będzie zadowolony z niego. i Allah pozwoli mu zadowolenie z jego łaski, którą
przygotował dla sług sprawiedliwy. Więc on osiągnąć prawdziwe i trwałe zadowolenie na tym świecie
i w zaświatach.
Tak aby podążać ku ten cel, trzeba dbać o te wartości, aby wierzyć w jego Pana i prawdy i czynić
dobre uczynki. Wszystkie te są uważane za pod pojęciem "w służbie Boga" wymienionych w
następujących wersetach:
(Samodzielnie) musimy służyć; (Samodzielnie) musimy poprosić o pomoc.
(Koran: 1/5)

I nie stworzył Dżiny i ludzi z wyjątkiem aby służycie.
(Koran: 51/56)
I w wyniku tych można osiągnąć boskiej miłości jak wspomniano w następujący werset:
Ci, którzy wierzą i zrobić dobre uczynki,
Dla nich Milosiernego z pewnością przyniesie o miłości.
(Koran: 19/96)
I aby to osiągnąć, trzeba zdrowa logika, silny charakter, pomoc Boga, wytrwałości, aby wydać
niezbędne wysiłki nasze wydziały jako widzenia i słyszenia, oczywiste fakty, które obserwujemy,
wiadomości naszego Stwórcy i naszych czystych kodów początkowej. Te zostaną wyjaśnione poniżej.
Bez korzystania z nich w pewnym stopniu one nie mogą być udane. Musimy znać je tak, że może
ustalić, czy możemy korzystać z nich skutecznie. To jest jeden z powodów, dlaczego Bóg sprawia, że w
odniesieniu do tych w wiele wersetów w Koranie.
6.1

LOGIKA

(O Mahometa), powiedzmy,
"To jest mój sposób. Ja i moich zwolenników Zapraszam do Boga z właściwego zrozumienia.
Allah jest najbardziej Glorious.
I nie jestem z tych, którzy innym kojarzy się z nim."
(Koran: 12/108)
Silne logiki doprowadzi się do Allaha. Jednak logika jest pod wpływem pewnych kwalifikacji. Silne
logiki wymaga, wolne od uprzedzeń, wymaga gruntowną wiedzę, charakteru brzmienia, wysiłki dla
rozumowania, wnikliwej obserwacji i troski o prawdę. Przykłady z Koranu, gdzie Bóg sprawia, że w
odniesieniu do niektórych z tych elementów są następujące:

[To] objawienia od Milosiernego, Miłosiernego.
Książki, których wersety zostały szczegółowe, arabski Koran dla ludzi, którzy wiedzą,
Jako dawca dobrej nowiny i warner; ale większość z nich odwracają, więc nie słyszą.
I mówią: "nasze serca znajdują się wykładziny od tej, do której zaprasza nas, w naszych uszach jest
głuchota, a między nami a użytkownikiem jest partycją, więc praca; rzeczywiście pracujemy."
(Koran: 41/2-5)

Łakome gwiazdki Europy z jego narodu poprosił uciśnionych wśród nich, którzy uwierzyli: "Czy
naprawdę wierzysz że Saleh jest posłańcem od swego Pana?" Odpowiedzieli: "rzeczywiście wierzymy
w Objawieniu, z którym został on wysłany."
Ci, którzy byli w aroganccy powiedział: "Na pewno jesteśmy wierzyli w to, co uważasz, że."
(Koran: 7, 75-76)

Jest on [nie najlepiej], który odpowiada desperacko jednego, gdy zwraca się do niego i usuwa zła i
sprawia, że spadkobiercy ziemię? Czy istnieje bóstwo z Boga? Trochę odzwierciedlają!
(Koran: 27/62)
W innych częściach tej książki wyjaśniliśmy, sposób i przykładów rozumowania według Koranu.
6.2

DŹWIĘK ZNAKÓW

Dzień kiedy bedzie nie korzyści [każdy] bogactwa lub dzieci,
Oprócz tego, kto przychodzi do Boga z czystego serca,
(Koran: 26/88-89)

I rzeczywiście, (O Muhammad) jesteś wielki charakter moralny.
(Koran: 68/4)

Tam z pewnością było dla Ciebie w Wysłannik Allaha doskonały wzorzec dla kogokolwiek, którego
nadzieja jest w Allaha i w ostatnim dniu i kto pamięta Bóg często.
(Koran: 33:21)
Każda osoba będzie wybór odnośnie wiary. Wybór ten będzie również odzwierciedlać każda osoba
osobowości:

Ten świat jest zaprojektowany tak, że nie jest się zmuszonym do wierzyć lub nie wierzą. Jak widać w
następujących wersetach, wymagane jest wiara w skryte:
Jest to książka, o której nie ma żadnych wątpliwości, wytyczne dla sprawiedliwych,
Którzy wierzą w ten niewidzialny, ustanowienie modlitwy i spędzić poza co udostępniliśmy dla nich
(Koran: 2/2-3)
Jak widać w poniższym wersie, gdyby Bóg chciał, mógł stworzyć każdy członek tylko jeden
jednorodne Wspólnoty:
Miał Bóg chciał, on mieć wykonane można jednym narodem [Wielka w religii], ale [zamierzał] aby
sprawdzić możesz w to, co dał ci; tak wyścigu [wszystko, co jest] dobry. Allah jest zwrot wszystkich
razem, a on wtedy poinformuje Cię tego, nad którym stosowane różnią się.
(Koran: 5/48)
Ale nasze środowisko z widoczne i skryte i nasza niepełnosprawność zrozumieć i zobaczyć
niewidzialne umożliwia każdej osobie, w kształtowaniu jego wiara i niewiara zgodnie z jego
charakterem i wartości wraz z jego logiki. W ten sposób jesteśmy prowadzeni obiektywnie tylko z kim
i czym jesteśmy, nie zmuszając ich. Na przykład wdzięczności nie jest w harmonii z korzystających ze
wszystkich dobrodziejstw tego wszechświata, a następnie nie myśląc o skąd to wszystko. A osoba,
która naprawdę dba o wdzięczności będzie miała trudności z nie dziękując za wszystkie te łaski. A jeśli
on nie podziękuje, prawdopodobnie będziesz czuć nieszczęśliwa [115]. Więc nasza logika są
naturalnie pod presja naszej osobowości [116] .
W związku z tym w islamie, wolność wyboru własnego przekonania jest bardzo istotne. Istnieją
wyraźne odniesienia do tego w następujących wersetów:
Nie będzie nie ma przymusu w religii.
Odpowiedni kurs stało się jasne od zła.
Więc ten, kto odrzuca zła i wierzy w Allaha uchwyciła najpewniejszy uchwyt nie przerwy w nim.
I Allah jest słuchu i wiedza.
(Koran: 2/256)

Rzeczywiście możemy kierować go na drogę, on wdzieczny lub być on niewdzięczny.
(Koran: 76/3)

I mówią: "prawda jest od waszego Pana, więc kto chce niech wierzy; i kto chce niech mu nie uwierzyli.
(Koran: 18/29)

Powiedzieć: "O ludzkości, prawda ma przyjść do Ciebie od Pana, więc ten, kto kieruje się tylko kieruje
się [rzecz] jego duszy, a kto błądzi tylko idzie manowce [z naruszeniem] przeciwko niemu. I nie jestem
nad tobą menedżera."
(Koran: 10/108)
W wielu przypadkach niedowiarek nie wierzą nawet, gdyby zobaczył, że pozorna cudów; chyba, że
jest on zmuszony do wierzy. Ale jeśli jest się zmuszonym do wierzy, to byłoby prawdziwe przekonania,
ani szczere uznanie prawdy. Znowu przeszłości również wykazały, że nawet jeśli są widoczne cuda,
osoba nie uwierzy, jeżeli nie jest zdolny w jego osobowości, wierzyć, czy mają być akceptowane przez
Boga [117]. Następujący werset wskazuje to:
I nawet jeśli mamy wysłał do nich aniołów [komunikat] o i martwych mówiła do nich [o nim] i
zebraliśmy razem [utworzone] wszystko przed nimi, oni nie wierzą chyba że Bóg powinien sie. Ale
większość z nich [tego], jest ignorantem.
(Koran: 6/111)
Cuda by zwiększyć odpowiedzialność za ludzi, a nie wpływające na wiele ich wiara.
6.3

POMOC BOGA

To nie Bóg wystarczające dla jego sługa?
(Koran: 39/36)

"A mój sukces nie jest ale przez Allaha.
Na nim Mam oparła się, a do niego wrócę."
(Koran: 11/88)

Ale Bóg jest opiekunem,
A on jest najlepszy pomocników.
(Koran: 3/150)
Pomoc Boga jest ważne dla wiernych i niewiernych. Wierzący muszą go tak, że ich wiara jest
prawdziwe przekonania, że mogą zachować, że może być do przyjęcia przez Boga, i mogą to zrobić
dobre uczynki, które są akceptowane przez Allaha. I niewiernych trzeba go tak, że mogą być
prowadzone w ścieżce islamu. I aby wywołać pomoc Boga, obaj mają mieć pewne wartości
uniwersalne i boskie, które są wymagane przez Allaha.
Jak widać w poniższym wersie, dobre uczynki pomaga nam powołać się na łaskę Boga:

Rzeczywiście miłosierdzie Boga jest blisko beda dobre.
(Koran: 7/56)
Jako istota ludzka naszym celem i obowiązkiem jest duża. Ale mamy słabe strony. Na przykład nasza
wiedza jest ograniczona: jeden może wiedzieć coś przez dziesięciolecia w pewien sposób i wtedy
dostrzec, że to było wyraźnie źle. Następnie, jak mamy nadzieję na udany pod względem wiary i
dobre uczynki? Z drugiej strony co czynimy dla Boga, nie płacimy za jego dobrodziejstw, które są zbyt
wielu i zbyt duże. Jednak ciężko, staramy się jak najlepiej, mamy może popełniać błędy i istnieje
zawsze ryzyko jest nieskuteczne i konsekwencje awarii są duże. W związku z tym mamy również
zarządzaniu tym ryzykiem. Jak mamy zarządzać?
Istotny sposób aby odnieść sukces w przekonaniu i dobre uczynki i zarządzania ryzykiem wyżej
wymienionych jest ufność w miłosierdzie Boga, aby uzyskać jego pomoc, a do jego zaleceń. Przy jego
pomocy nasze dobre intencje i szczerość dla Allaha może poprawić i może być dopuszczalne.
Bóg uczy nas w poniższym wersie, że główną przeszkodą, która może uniemożliwić nam z prośbą o
jego pomoc jest nasza arogancja i że potrzebujemy pokory, tak aby odpowiednio możemy poprosić o
pomoc:
I szukać pomocy przez cierpliwość i modlitwy, i rzeczywiście, jest to trudne z wyjątkiem pokornie
uległe [Bóg].
(Koran: 2/45)
Na samym początku Koranu jest rozdział o nazwie "Otwarcia". Ten rozdział jest specjalną modlitwę,
danym nam przez Boga. W tym rozdziale jest ten werset:
"Możemy służyć i będziemy prosić o pomoc."
(Koran: 1/5)
Niniejszy rozdział, a zatem ten werset ma recytowane wiele razy każdego dnia przez muzułmanów,
nawet przez najbardziej doświadczonych. Tak ważne jest poprosić o pomoc Boga w naszym życiu.
Raz proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) powiedział, jego przyjaciół, których czyny nikt
sam będzie kiedykolwiek zrobić mu wejść do raju. Oni powiedzieli: "Nawet nie ty, O jego
wysłannikiem?" Powiedział: "nie, nawet nie mnie, chyba że Allah prysznice mnie z jego Miłosierdzia.
Więc staram się być blisko do perfekcji. I nikt nie powinien życzyć śmierci; on jest albo robi dobre
czyny tak zrobi więcej, że albo robi źle, więc on może żałować. " [118]
Z prośbą o pomoc Boga jest bardzo dla nas, jest to bardzo naturalne i jest to bardzo logiczne. Załóżmy,
że użytkownik został zablokowany w miejscu gdzie jest bez jedzenia, nie pić i nie ma światła. Trzeba
pilnie wyjść, ale nie wiesz, czy jest ktoś na zewnątrz. Tak nawet jeśli nie wiesz, czy jest ktoś poza,
masz wezwanie o pomoc.
Tak w każdym razie musimy poprosić o pomoc prawdy aby odnieść sukces.
Jak powiedział w poniższym wersie, Bóg jest w pobliżu; i obiecuje reagować na nasze szczere prośby:

I kiedy moje sługi, proszę was (O Muhammad), dotyczące mnie,
Rzeczywiście jestem w pobliżu.
Do wywołania uwierzytelniany reagować, gdy on wzywa mnie. Więc pozwól im odpowiedzieć na
mnie (przez posłuszeństwo) i wierzą we mnie, że oni mogą być [słusznie] prowadzone.
(Koran: 2/186)
W związku z tym akceptację i pomoc Boga są ważne wymagania dla sukcesu. Są w pobliżu ci, którzy
mają pewną szczerość, pokory, wdzięczności i inne pozytywne kwalifikacje wymienione w Koranie.
Jednak nie osiągną pewne osoby jako ci, którzy nie powód lub ludzi, którzy są pod kontrolą ich
pragnienia krótkoterminowe, jak wyjaśniono poniżej:
To nie jest dla duszy wierzyć z wyjątkiem przez zezwoleniem Boga i on będzie miejsce brudów na tych,
którzy nie będą używać powód.
(Koran: 10/100)

Jednak tych, którzy [chętnie] otworzyć ich piersi do niedowierzania, na nich gniew od Boga i dla nich
jest wielką karą;
To dlatego one preferowane ziemskie życie dalej i że Bóg nie poprowadzi ludzi niewiernych.
(Koran: 16/106-107)
Podczas gdy osoba jest pod wpływem jego pragnienia krótkoterminowe i nigdy nie prosi o pomoc
Boga, prawdy, nie jest możliwe dla niego, aby korzystać z objawów ani ostrzeżenia. To jest, bo wiara
to nie tylko kwestia logiki, ale także kwestia sprawiedliwości, wdzięczność, ostrożność, wizji... Ma
odniesienia do tego faktu w następujących wersetów:
Znaki i ostrzeżenia nie korzyści tych ludzi, którzy nie wierzą.
(Koran: 10/101)

O ludzkości, twój niesprawiedliwością jest tylko przed siebie [jest jedynie] przyjemności życie
doczesne.
Następnie do nas jest zwrot,
I poinformujemy Cię tego, co kiedyś zrobić.
(Koran: 10/23)
Nikt nie powinien tracić nadziei od Boga, jak wszyscy z nas są grzechy i błędy. Nikt nie powinien być
pewne przeciwko negatywnych rzeczy, które mogą pochodzić od niego. Muzułmańskich powinny
przyjąć połowie drogi, tak, że wynik może być dodatnia. Ma odniesienia do tych faktów w
następujących wersetów:

"Rzeczywiście, nikt nie rozpacza ulgi od Boga, z wyjątkiem ludzi niewiernych."
(Koran: 12/87)

Następnie oni czuć się bezpiecznie z planu Boga? Ale nikt nie czuje się bezpieczne z planu Boga z
wyjątkiem tracąc ludzi.
(Koran: 7/99)
Dlatego też każdy powinien być w stanie z prośbą o jego pomoc.
6.4

NASZE WYSIŁKI & WYTRWAŁOŚĆ

Mamy zrezygnować z krótkim okresie radości i niski poziom cele i pragnienia poza uzasadnionych
poziomów, aby osiągnąć trwałe pełną satysfakcję i wysoki poziom i długi długoterminowe cele.
Muzułmanin musi budzić, kiedy jest jeszcze ciemno, a nie śpi, aby być razem z jego Panem. On ma
dać część jego pieniądze potrzebującym, tak, że on może czerpać przyjemność Boga. Musi on
powstrzymać się od picia alkoholu, tak, że on może słuchać Boga, i tak, że on może zachować jego
stan zdrowia. Jednak krótkim czasie bóle i radości przekazać i długoterminowe cele większe zostanie
osiągnięty, jeśli jesteśmy wystarczająco silne. W tym celu musimy wydać wysiłków, i w ten sposób
można poprawić sobie pod względem kwalifikacji, które kocha Boga. Aby kontynuować w tej drodze
musimy cierpliwości i wytrwałości, bo czasem konflikt pomiędzy tymi określeniami krótkich i długich
może szkodzić w krótkim czasie. Wspomniano o tym w poniższym wersie:
i wytrwałości, [119] , bo rzeczywiście, Bóg nie pozwala na utracone wynagrodzenie tych, którzy
dobrze.
(Koran: 11/115)
Dobrą wiadomością jest to, że istoty ludzkie są zobowiązani jedynie do wysiłków, które są w stanie
wydać. Allah mówi w Koranie:
Allah nie nalicza duszy poza jego możliwości.
(Koran: 2/286)
Tak więc, na przykład podczas gdy ktoś nie ma dość pieniędzy, aby przejść do Pielgrzymka, to nie
grzech dla niego nie do przejdź do pielgrzymki. Tak istoty ludzkie mają żadnego argumentu przeciw
Bogu dla wymagań nie robią, choć zostały one w stanie zrobić.
I cokolwiek ludźmi robić zgodnie ze Allah jest ostatecznie przydatne dla nich. Allah mówi co następuje:
Bóg chce i nie zamierzają ci trudności.
(Koran: 2/185)
Z drugiej strony nasze wysiłki muszą być szczere. Nasze wysiłki muszą być w celu uzyskania
przyjemności Boga, nie na pokaz dla innych. W następujących wersetach Bóg mówi nam ten fakt:

Biada tym, którzy się modlić, [ale] Kim są niedbali w swojej modlitwie;
Tych, którzy robią show i odmawiają pomocy potrzebującym.
(Koran: 107/4-7)

Rzeczywiście obłudnicy będzie w najniższych głębi ogień i nigdy nie będzie znaleźć dla nich pomocnik.
(Koran: 4/145)

Powiedzieć,
"Rzeczywiście, moja modlitwa moja obrzędy poświęcenia, mojego życia i mojej śmierci są dla Boga,
Pana światów."
(Koran: 6/162)
6.5

INNE WYDZIAŁY

Po drugiej stronie Bóg dał nam niektóre wydziały jako widząc, rozprawy, zrozumienie, wiedząc,
myślenia, pamiętając, uczenia się i tak dalej. Wszystkie te pomagają nam podejmować lepsze decyzje.
Mamy do wprowadzenia do dobrego wykorzystania tych uprawnień, które Bóg powierzył nam. Na
przykład jeśli spojrzeć na miliardy łaski Boga, ale nie myśleć o ich źródła, następnie możemy może
zmarnowane nasze zdolności myślenia i widzenia.
6.6

OCZYWISTE FAKTY

Istnieje wiele znaków na niebie i ziemi, które przechodzą przez; jeszcze ich nie zwracaj uwagi na nich!
(Koran: 12/105)

[Będzie mówił], "Przeczytaj swój rekord. Wystarczające jest sam przeciwko tobie ten dzień jako
księgowy.
(Koran: 17/14)

A on rzucił się na ziemi mocno ustawić góry, zeby to przejście z Tobą, a [się] rzek i dróg, że mogą być
prowadzone i zabytki.
I przez gwiazdy [również] są prowadzone.
(Koran: 16, 15-16)

W tym dniu Bóg będzie spłacić im w pełni ich tylko wynagrodzenie, i dowiedzieli się, że Allah jest
oczywiste prawdy.
(Koran: 24/25)

Tak więc polegać na Bogu;
Rzeczywiście jesteś na oczywiste prawdy.
(Koran: 27/79)
Bóg stworzył również oczywiste fakty, które niech nam znać, co jest dobre a co złe. Na przykład w
szkołach badamy różne nauki w celu skorzystania z faktów. Na przykład patrząc na gwiazdy możemy
znaleźć kierunku, gdzie musimy postępować.
Dodatkowo Allah wyjaśnione w jego wiadomościach kilka oczywistych faktów dotyczących RAM, w
której jesteśmy.
Wśród nich są niektóre oczywiste fakty, które wszyscy zgadzają się z. Na przykład pożaru lub innego
miejsca, jak cholera nie jest pożądane dla człowieka.
Na tym świecie, istnieją również faktów, które nie wydają się być oczywiste dla wszystkich przez cały
czas. Na przykład fakty w naszym otoczeniu, które pokazują nam łaski Stwórcy może być oczywiste
dla niektórych, a nie tak oczywiste lub nawet oczywiście błędne dla innych. Przyczyną różnicy może
być że jako istoty ludzkie w niektórych przypadkach mamy braki w naszych procesów decyzyjnych,
lub w niektórych przypadkach może zablokowaliśmy naszych procesów decyzyjnych z powodu
naszych pragnień krótkoterminowe.
Jednakże skoro wszyscy w obliczu konsekwencji oczywisty znaki od Boga w zaświatach, to zrozumieją
że były oczywiste dla wszystkich przez cały czas. Będą rozumieć, jak wyjaśniono w poniższym wersie,
że Bóg nie było granie w gry; Jednak tych, którzy odrzucili je nie byli w stanie zobaczyć ich dla
niektórych przyczyny:
I nie tworzymy niebios i ziemi i że między nimi w play.
(Koran: 44/38)
Jest to wniosek wierzącego. Jednak niewiernych będzie nawet mylić, podczas gdy oni świadkami
prawdy w zaświatach, jak mówi w Koranie:
I kto jest ciemno w tym [życie] będzie ciemno w zaświatach i bardziej manowce w sposób.
(Koran: 17/72)
6.7

WIADOMOŚCI OD TWÓRCY

I mówią, "Chwalcie Boga, który kieruje nas do tego; i my byłby nigdy nie były prowadzone jeśli Bóg
nie miał kierować nas. Z pewnością Wysłańcy Pana naszego miał przyjść z prawdą."

(Koran: 7/43)
Wiadomości, które zawierają wiedzę, cele, wytycznych, przypomnienia dla nas mają przyjść do nas z
naszego Stwórcy. Są one istotne dla naszego sukcesu. Dlatego jest ważne, aby przeczytać, zrozumieć i
podążania za nimi, aby odnieść sukces.
6.8

NASZ POCZĄTKOWY KODY

Istota ludzka jest odróżnić od innych istot takich jak kamienie, rośliny lub zwierzęta. On został
włączony do wyszukiwania dla dobra, aby myśleć i został nadany specjalnej świadomości.
Człowiek nie jest zmęczony błaganie na dobre [rzeczy], ale jeśli zło dotyka go, on jest beznadziejny i
rozpaczy.
(Koran: 41/49)
Również głęboko wewnątrz każdego człowieka istnieją ślady wiary w Allaha jak wymienione w
Koranie:
I [wzmianka] Kiedy Pan wziął od dzieci Adama z ich biodra ich potomków i uczynił z nich świadczą o
siebie, [mówiąc do nich], "nie jestem waszym Panem?" Oni powiedzieli: "Tak, możemy mieć zeznał."
[To] zeby nie powinien powiedzieć, w dniu zmartwychwstania, "Rzeczywiście, byliśmy tego
świadomi."
(Koran: 7/172)
I jak wyjaśniono w następujących wersetach, kto oczyszcza duszę z sztuczne zanieczyszczenia wola
przyśpieszyć czysta Esencja jego duszy i uda:
I [przysięgam] przez duszę, a on który proporcjach to
I zainspirowało go [z rozeznania] jego niegodziwości i jego sprawiedliwości,
Udało się, który oczyszcza go,
I on nie powiodło się, kto wzbudza to [z uszkodzeniem].
(Koran: 91, 7-10)
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ZAWARCIA

Tak więc za pomocą znaków w Koranie możemy stwierdzić, że Islam jest o:
1.

Bycia kochanym przez Boga, naszego Stwórcy, naszego Pana i kochający Bóg:

ON [120] ich kocha i że go kocham.
(Koran: 5/54)
2.

Prowadzeni przez Allaha:

W którym Allah przewodników, którzy realizują swoje przyjemności do sposobów pokoju i wydobywa
je od natężeniu jasności w światło, za jego zgodą i prowadzi je do prostej.
(Koran: 5/16)
3.

Rozumowania o znaki Boga:

On pokazuje jego sygnały, że może się wydawać.
(Koran: 2/73)
4.

Wierzyć w Allaha:

Wierzyć w Boga i jego posłańca i książki, które on zesłał na jego posłańca i Pisma Świętego, który
wysłał w dół przed.
(Koran: 4/136)
5.

Ufając w Allaha:

W niech Allah wierzący ufają.
(Koran: 3/160)
6.

Allaha pamiętając &

7.

Dziękując Bogu:

Dlatego wspomnij na mnie, będzie pamiętał i mi podziękować i nie być niewdzięczny do Me.
(Koran: 2/152)
8.

Supplicating do Boga:

Powiedzieć "Call na Allaha lub wezwania skierowanego Milosiernego. Niezależnie od [nazwa]
zadzwonić, do niego należą najlepszych nazwisk. "
(Koran: 17/110)
9.

z prośbą o pomoc Boga:

I szukać pomocy przez cierpliwość i modlitwy, i rzeczywiście, jest to trudne z wyjątkiem pokornie
uległe [Bóg].
(Koran: 2/45)
10.

Allaha uważając:

I uważaj na Boga, że może się uda.
(Koran: 2/189)
11.

Szczera, dla Allaha &

12.

Przylgnięcie do Allaha:

Z wyjątkiem tych, którzy pokutują, poprawić się, trzyma się Boga i są szczerzy w swojej religii dla Boga
dla tych będzie z wiernych. I Allah jest zamierzać dawać wierzących wspaniała Nagroda.
(Koran: 4/146)
13.

Służbie Boga:

I nie stworzył Dżiny i ludzi z wyjątkiem aby służycie.
(Koran: 51/56)
14.

Allaha posłuszeństwa:

Powiedzieć, "Posłuszni Bogu i Posłaniec."
(Koran: 3/32)
15.

Robienie dobrych uczynków dla Allaha:

I zrobić dobre; rzeczywiście Bóg kocha beda dobre.
(Koran: 2/195)
16.

Życia dla Boga &

17.

Umiera dla Allaha:

Powiedzieć: "Rzeczywiście, moja modlitwa moja obrzędy poświęcenia, mojego życia i mojej śmierci są
dla Boga, Pana światów."
( Koran : 6/162)
18.

Przesyłanie do Allaha:

Gdy jego pan powiedział do niego, "Składać", powiedział, że "Ja mam przedstawione Panu światów."
(Koran: 2/131)
19.

Wytrwali przez Boga:

Bądź cierpliwy i cierpliwość nie jest, lecz przez Allaha.
(Koran: 16/127)
20.

Wytrwania dla Allaha:

I dla waszego Pana uzbroić się w cierpliwość.
(Koran: 74/7)
21.

Należące do Boga:

Którzy, po klęskach żywiołowych, powiedzmy, "rzeczywiście należymy do Boga, i rzeczywiście do
niego wrócimy."
(Koran: 2/156)
22.

Jest z Boga:

Zaprawdę, Bóg jest z tych, którzy strzegą (ze złem) i tych, którzy robią dobre.
(Koran: 16/128)
23.

Zgadzając się z Boga:

I każda osoba, która spełnia co ma przymierze z Allahem, on obdarzy go wspaniała Nagroda.
(Koran: 48/10)
24.

Jest prawdziwe dla Allaha:

Gdyby były prawdziwe Allaha, byłoby lepiej dla nich.
(Koran: 47/21)
25.

Osiągając Allaha:

Powrót (wszyscy) jest Bóg.
(Koran: 5/48)
26.

Allaha miłe &

27.

Zadowolony ze Allah:

Bóg jest zadowolony z nimi i z nim. To wielki sukces.
(Koran: 5/119)
28.

Są spełnione przez Allaha:

(Sprawiedliwy duszy będzie mówił:)
"O duszy w pełni zadowolony!
Powrót do swojego Pana, well-pleased i miłe [mu]
I wprowadzić wśród moich pracowników [sprawiedliwy]
I podaj mój raj."
(Koran: 89, 27-30)
29.

Allah.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI

8.1

SĄ MĘŻCZYŹNI I KOBIETY W RÓWNYM ISLAM?

O ludzkości, rzeczywiście stworzyliśmy Cię od samca i samicy i sprawiło, że ludy i plemiona że może
znasz siebie.
W rzeczywistości, najbardziej szlachetne, w oczach Boga jest najbardziej sprawiedliwy z was.
Rzeczywiście Bóg jest wiedza i Acquainted.
(Koran: 49/13)
Mężczyźni i kobiety mają taki sam status w islamie. Solehah kobieta może mieć wyższy stopień w
oczach Boga niż człowiek, który nie jest uważać, aby jego obowiązkiem wobec Boga. Następujące
wersety są przykłady w tym względzie:
Rzeczywiście muzułmańskich mężczyzn i muzułmańskich kobiet, wierząc mężczyzn i wierząc, kobiety,
posłuszny mężczyzn i kobiet posłuszny, prawdziwych mężczyzn i prawdziwe kobiety, pacjenta
mężczyzn i pacjenta kobiet, skromnych ludzi i pokorne kobiety, dobroczynne mężczyzn i
charytatywne kobiet, czczo mężczyzn i czczo kobiet, mężczyzn, którzy strzegą ich intymnych części
ciała i kobiet, którzy tak, a ludzie, którzy pamiętają Boga często i kobiet, którzy to zrobić dla nich Bóg
przygotował przebaczenia i wspaniała Nagroda.
(Koran: 33/35)

I ich Pan odpowiedział im, "nigdy pozwoli być stracił pracę [każdy] pracownik wśród was, mężczyzna
czy kobieta; Jesteś z siebie. Więc tych, którzy wyemigrowali lub zostali eksmitowani ze swoich
domów lub zostały skrzywdzone w moim, bo walczyli lub zginęło na pewno spowoduje usunięcie z
nich ich występków i na pewno przyznam je do ogrodów pod które płyną rzeki jako Nagroda od Boga
i Bóg ma z nim Najlepsza Nagroda. "
(Koran: 3/195)

Wierząc mężczyzn i wierząc, że kobiety są sprzymierzeńcami sobie nawzajem. One Join, co jest
słuszne i zabraniam, co jest nie tak i ustanowienia modlitwy i daje regularne miłości i posłuszni Bogu i
jego posłańcowi. Te Bóg zlituje się na nich. Rzeczywiście Bóg jest wywyższony w potęgę i mądry.
(Koran: 9/71)

Dla mężczyzn jest udział to, co zyskali, a dla kobiet jest udział to, co zyskali.
(Koran: 4/32)

O ci, którzy uwierzyli, nie jest zgodne z prawem aby dziedziczyć kobiet przez przymus. I nie sprawiają
trudności dla nich, aby wziąć [powrót] część co dał im chyba że popełnią jasne niemoralność. I żyć z
nimi w dobroci. Jeśli lubisz je - być może nie lubić coś i Bóg sprawia, że tam dużo dobrego.
(Koran: 4/19)
O wyższości w oczach Boga jest według sprawiedliwości, nie według płci lub bogactwa. Mary i żona
faraona (pokój niech będzie z nimi) który zostały wymienione w Koranie na przykład zajmują wyższe
stopnie w Allaha w porównaniu do wielu ludzi. Istotne w tym względzie są następujące wersety:
I Allah przedstawia przykład tych, którzy uwierzyli: żona Faraona, gdy powiedziała, "Mój Panie,
budowę dla mnie w Twoim domu w raju i zapisać mnie od Faraona i jego czyny i zapisać mnie od
wykroczenia ludzi."
I [przykład] Maria, córka Imran, którzy strzegli jej czystości, więc możemy tam wiał przez nasz anioł, a
ona uważa, że w słowach swego Pana i jego pisma i był posłuszny pobożnie.
(Koran: 66/11-12)
W islamie jest sługą Boga jest najważniejszym aspektem tożsamości. Tak więc płeć nie powinny być
traktowane powyżej atrybut jest sługą Boga. Islam rodzi kobieta jest konsekwencją przypadkiem
stopnia istoty, która istnieje według określonych celów w ramach planu Stwórcy. Jako takie istota ma
prawo w pewnych warunkach być kochanka i ukochanej jeden twórca oraz do ustanowienia pokoju
na ziemi.
Znowu kobiet i mężczyzn tworzą jedną całość, jak wyjaśniono w następujący werset:
I jego objawów jest, że stworzył dla Ciebie od siebie kolegów że mogą znaleźć spokój w nich; i
umieszczony pomiędzy was miłości i miłosierdzia. Rzeczywiście w tym są znaki dla ludzi, którzy dają
myśli.
(Koran: 30/21)
Islam związane po raz kolejny przez proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) 14 wieków
temu przerobilem kobiet od bycia obiektów transakcji dla seksualnych pragnień, z czym ludzie się
wstydzić, że osoby, które mają godność i tożsamość, którzy praw i obowiązków.
Prawa i wymagania dla kobiet i mężczyzn są takie same. Na przykład bogactwa i ciała kobiet i
mężczyzn są przedmiotem ochrony prawnej; kobiet i mężczyzn musi być po prostu mimo, że to może
kosztować każdy mężczyzna czy kobieta kilka milionów dolarów; zarówno kobiety jak i mężczyźni
mają się obudzić przed wschodem słońca codziennie w modlitwie porannej...
Kobiet i mężczyzn może posiadać najwyższe pozycje wymienione w Koranie przykład królowa Saba:
(Królowej Saby) powiedziała, O tych wybitnych, doradzić mi w mojej afery. Nie zdecyduje to kwestia
aż świadek [dla] mnie.
Mówili, jesteśmy ludźmi o sile i wielkie potęgi wojskowej, ale polecenie jest Twoje, więc zobaczyć, co
będzie komenda.

(Koran: 27/32-33)
Islam rozpoznaje tożsamości i niektóre funkcje różne dla każdej płci, jak również. Islam nie odrzuca
specjalne atrybuty kobiety. W związku z tym, tu są niektórzy sytuacje gdy istnieją różnice między
wymogami na kobiety i mężczyzn.
Niektóre z tych różnic wydaje się być bardziej korzystne dla kobiet. Na przykład utrzymania rodziny
jest na ludzi; kobiety mogą modlić się w ich domach lub biurach i nie są wymagane, aby przejść do
meczetu.
Również w czasie wojny zazwyczaj mężczyźni są wymagane do udziału w wojnie.
Islam wymaga od człowieka, ścisłej dyscypliny, który możemy zobaczyć w ścisły zakaz cudzołóstwa,
alkohol i wymóg dotyczący odpowiedzialności za rodzinę. Dlatego Islam jest bardzo przydatne dla
każdej kobiety, która chce mieć regularne, spokojny i przewidywalne życia.
Dziś mężczyźni, kobiety, dzieci są ogólnie zaprzeczył, wielu z ich naturalnych aspektach. Islam chroni
wszystkie z nich zgodnie z ich konkretne atrybuty. Islam jest system. W islamie mężczyzn, kobiet i
dzieci są jak części organizmu zaprojektowane akcesoria sobą na wiele sposobów. Mocne strony
niektórych anulować słabości innych. I dzięki tym mogą tworzyć par i rodzin.
Obowiązki każdej płci dotyczące rodziny, powinny być uznane, tak, że mężczyźni, kobiety i dzieci
mogą być szczęśliwsi i zdrowsi.
Rodziny, dzieci i matek są poszkodowane z powodu ogólnego stylu życia, że brak środków islamskich.
W związku z tym, jak dzisiaj głównie kobiety są zachęcane do jak mężczyźni, widzimy wiele sytuacji
smutne jak małe dzieci płacz codziennie rano, gdy jest pozostawione w żłobkach; lub dzieci, jadąc do
domu nikt nie jest tam aż do późna w nocy; wiele konsekwencji psychologicznych, ekonomiczne...
problemy dla wszystkich.
Również dziś mężczyzna dominującej kultury zachodniej inspiruje krótkoterminowych,
powierzchowne i wolne relacje między mężczyznami i kobietami. Tak obu płci są ogólnie pozbawieni
od długoterminowych, głębokie i ciepłe relacje. Wielu ludzi może zobaczyć tę sytuację jako korzystne,
ponieważ mają one dostęp do tak wielu kobiet jak chcą, podczas gdy o bardzo ograniczonej
odpowiedzialności za wynikające z niego ciąży i dzieci. Kobiety są bardziej wrażliwe na ciepły, długi
okres, a głębokie uczucia; a jak ma bliższych relacji między matek i ich dzieci największe szkody ten
styl życia jest wobec kobiet. Ze względu na styl życia ludzi stają się i czują się bardziej samotny jako
takie relacje nie może zaspokoić potrzeb człowieka. Ponownie ze względu na taki styl życia, istnieje
wiele dzieci, którzy nie mieszkają z rodzicami, lub nigdy nie znających ich matek lub ojców, chociaż są
one żywe. Istnieje wiele innych problemów, które powstają z życia ze względu na brak środków
islamskich.
Zasadniczo te problemy związane są również z niewiernych podejście, które zaprzecza jedności
Stwórcy, który podtrzymuje wszystko. Więc kiedy wszystko jest postrzegane jako odizolowane od
siebie, bez jakiegokolwiek powiązania między niczego, społeczne skutki będą głównie negatywne, jak
widać na powyższych przykładach [121] .

W związku z tym ogólnie systematyczne islamu dotyczących płci zawierają podstawowe zalety dla
kobiet. Prawdopodobnie jest to jeden z powodów, dla większej liczby kobiet, którzy wybierają Islam
w wielu krajach, w porównaniu z liczbą ludzi, którzy wybierają Islam.
Z drugiej strony w Koranie istnieją pewne sytuacje, które mogą być uważane przez niektórych ludzi
jako mniej korzystne dla kobiet, chociaż są one korzystne pod wieloma względami zarówno dla kobiet
i towarzystwo. Te wyjątki są następująco:-wymóg obejmuje większą część ciała dla kobiet w
porównaniu do mężczyzn. -Warunkowe uprawnienia dla mężczyzn do małżeństwa do czterech kobiet.
-W niektórych sytuacjach spadków więcej bogactwa dla mężczyzn w porównaniu do niektórych
kobiet. -Zastąpienie jednego świadka mężczyzny z dwóch świadków kobiet w określonych sytuacjach
prawnych, które odnoszą się do długu.
A zwłaszcza kwestie, które wyglądają niekorzystne dla kobiet są przedmiotem pytania, będziemy
wyjaśnienie je krótko w następujących części:
8.1.1

POKRYCIE NIEKTÓRYCH CZĘŚCI CIAŁA

I Powiedz wierzacym kobietom, aby zmniejszyć [niektórych] ich wizji i straży ich prywatnego części i
nie narażać ich ozdoby, oprócz tego, co [niekoniecznie] pojawia się ich i owinąć [części] ich szef
obejmuje ponad ich skrzynie i nie narażać ich ozdoby z wyjątkiem do swoich mężów, ojców, ojców
swoich mężów, swoich synów, synów swoich mężów, swoich braci, synów swoich braci, synów
swoich sióstr, ich kobiet, które ich prawo ręce posiada, lub tych mężczyzn robotnic nie fizycznego
pożądania lub dzieci, które nie są jeszcze świadomi prywatnych aspektów kobiet. I niech nie pieczęć
nogi aby znane, co ukrywają ich zdobnicze. I zwrócić się do Boga w pokucie, was O wszystkich
wierzących, które może się powieść.
(Koran: 24/31)

O Proroku, powiedzieć swoje żony i wasze córki i kobiet wierzących, aby sprowadzić na siebie [część]
ich odzienia. To jest bardziej odpowiednie, że będzie wiadomo i nie należy nadużywać. I zawsze jest
wyrozumiały Allaha i Miłosiernego.
(Koran: 33/59)
Zarówno kobiety jak i mężczyźni mają na pokrycie niektórych części ich ciała. Ale kobiet na pokrycie
ich włosy [122], podczas gdy mężczyźni nie mają. Może to być przeciwko pragnień niektóre kobiety,
którzy mogą chcieć, aby pokazać ich piękno dla wszystkich oraz pragnienia niektórych ludzi, którzy
mogą chcieć mieć większy dostęp do pięknych kobiet wokół siebie.
Podsumowujemy może przyczyny tego środka w następujący sposób - Bóg wie najlepiej-:
Po pierwsze w islamie, jeden muszą koncentrować się przede wszystkim w Allaha zamiast pragnienia
seksualne poza małżeństwem.
Po drugie trzeba mieć kontrolę nad jego pragnienia krótkoterminowe. W społeczeństwie, która jest
pełna kuszących mężczyzn i kobiet; w społeczeństwie, gdzie ludzie skoncentrować się na nadmiernej
radości seksualne, bogactwo, status; nikt nie może być szczęśliwy. Bo w takim społeczeństwie,

przeciętny człowiek dusza będzie podzielone na wiele części, które są uruchamiane po wielu różnych
pragnienia jak człowiek którego narządów są pobierane od siebie.
Po trzecie w społeczeństwie, gdzie ludzie są kuszące, kobiet i mężczyzn będzie na ogół bardziej ku
oszustwo czy nie wyjść za mąż. Siła więzi między żoną i mężem będzie mniejsza. W takim środowisku
będzie mniej dzieci, a dzieci mają większe ryzyko posiadania rozwiedzionych rodziców lub nie matki
lub Ojcowie nie lub bez rodziców w ogóle. W związku z tym będzie więcej stosowania leków, więcej
przestępstw, starzenie się ludności i wiele innych problemów.
Z drugiej strony w społeczeństwie, w przypadku gdy nie istnieją takie środki stanie się bardziej
seksualnego zbrodni przeciwko obu płci.
Jednak kobiety, które noszą skromnie wymagane przez Islam dać wiadomość dla wszystkich o
znaczeniu długoterminowe cele islamu, znaczenie rodziny i dzieci.
Ktoś zapyta "Dlaczego kobiety mają więcej wymagań w tym zakresie niż mężczyzn?" Badania
pokazują, że odnośnie uczuć seksualnych, mężczyźni są bardziej wrażliwe na wizji, a kobiety są
bardziej wrażliwe na bardziej osobiste cechy jak zapach [123]. I jak widzimy w szeroki
rozpowszechniania eksploatacji kobiecego piękna kobiety w reklamach, to oczywiste, że kobiety są
bardziej wpływowych w ich wygląd w porównaniu do mężczyzn [124]. W związku z tym mimo, że
mężczyźni mają na pokrycie niektórych części jego ciała, kobiety są w tym względzie bardziej
kompleksowe środki.
Istnieją różnice w ten sposób muzułmańskich kobiet sukienka. Niektórzy nie nosić hidżab [125].
Większość tych kobiet zaakceptować, że nie do noszenia jest grzechem. Mogą one spodziewając się
być odpuszczone przez Allaha. Niektóre z nich mogą być interpretacji niesłusznie że pokrycie włosów
nie jest wymagany.
Większość praktykujących muzułmańskich kobiet nosić zgodnie z ogólnymi wymaganiami wyjaśniono
powyżej.
Niektóre muzułmanki noszą tak że tylko oczy są widoczne lub tak, że nic ich ciała jest postrzegana w
ogóle. To może być czasami ze względu na kulturę ich społeczności. Może to być również z powodu
interpretacji następujący werset w taki sposób, aby uwzględnić wszystkich muzułmańskich kobiet:
O ci, którzy uwierzyli, nie wprowadzaj mieszkań proroka na posiłek, nie czekając na swoją gotowość, z
wyjątkiem przypadków, kiedy są dozwolone. Ale gdy jesteś zaproszony, następnie wprowadź; i po
zjedzeniu, rozpędzić bez szukania pozostaje dla konwersacji. W istocie, że [zachowania] było
kłopotliwe proroka, a on jest nieśmiały [zwalniających] ty. Ale Bóg nie jest nieśmiały prawdy. I kiedy
poprosić ich [126][, jego żony] czegoś, poproś [127] za partycję [128]. To jest bardziej czyste dla
waszych serc i ich [129] serca. I to nie [możliwych lub zgodne z prawem] dla Ciebie na szkodę
Wysłannik Allaha lub poślubić jego żony po nim nigdy. Rzeczywiście, to byłoby w Allaha ogrom.
(Koran: 33/53)
8.1.2 UPRAWNIENIA DLA MĘŻCZYZN DO MAŁŻEŃSTWA DO CZTERECH KOBIET W PEWNYCH
WARUNKACH

O ludzie! Bądź ostrożny z (obowiązku) swojego Pana, który stworzył Cię z pojedynczą istotą i stworzył
jej kolega z tego samego i rozprzestrzeniać się z tych dwóch, wiele kobiet i mężczyzn; i być ostrożnym
z (obowiązku) Bóg, przez kogo możesz żądać jednego innego (swoje prawa) i (do) więzi
pokrewieństwa; na pewno Bóg kiedykolwiek czuwa nad tobą.

I dać do sierot ich właściwości i nie zastępuje wadliwe [z własnego] dla dobra [ich]. I nie spożywać ich
właściwości do własnych. Rzeczywiście to zawsze jest wielkim grzechem.

A jeśli obawiasz się, że Cię nie zatrudni sprawiedliwie z sierot, następnie poślubić te, które proszę was
[Inne] kobiety, dwie lub trzy lub cztery. Ale jeśli boisz się, że możesz nie być po prostu, następnie
[tylko poślubić] jeden lub co posiadają swojej prawej ręce. To jest bardziej odpowiednie, że może nie
skłaniają do niesprawiedliwości.
(Koran: 4, 1-3)
Jak widzimy w powyższej wersety, małżeństwo więcej niż jednej kobiety nie jest to wymóg i to jest po
prostu uprawnienia i opiera się na pewnych warunkach. Zasadniczo w tych wersetach rządzone jest
ograniczenie co do liczby żon, które człowiek może poślubić.
Koran nie jest książka dla zaledwie kilka lat, to jest tak, że mogą być stosowane do końca świata,
bieżącą fazę w naszym wszechświecie. W różnych krajach okresy lub sytuacje, które mogą istnieć
potrzeba wolność poślubić więcej niż jedną żonę. Na przykład w czasie wojny może być mnóstwo
kobiet, które tracą swoich mężów. Jeśli nie ma takich uprawnień, w takich sytuacjach, może być wiele
kobiet, które mają być w tarapatach, ekonomicznie, psychologicznie, biologicznie i na wiele innych
sposobów.
Mogą istnieć inne sytuacje, gdzie uprawnienia poślubić więcej niż jedną żonę może być korzystne dla
męża i żony: Jeśli żona jest sterylne, a mąż chce dzieci, mąż może chcesz rozwodu; Jednak kobiety
wolą swojego męża, aby poślubić inną kobietą a nie rozwód [130]. Jeżeli żona ma jakiś problem
zdrowotny i nie może spełnić wymagania dotyczące małżeństwa i nie chcą jej męża, aby rozwód jej,
ona woli jej męża, aby poślubić inną żonę. Jeśli człowiek jest finansowo silny i seksualnie domagając
się jego żona jest nie tak, w tym przypadku, gdy mąż jest małżeństwo innej kobiety może być
wskazane jego bezprawne relacji poza małżeństwem z inną kobietą.
W krajach gdzie nie wolno poślubić więcej niż jednej kobiety, jeśli powyższe sytuacje się zdarzają,
wielu ludzi wydają się być razem z kobiet niż ich żon poza małżeństwem. Te dodatkowe relacje nie są
sankcjonowany poważnie, a jednak są uważane za oszustwo. W takich przypadkach ludzie znowu
dostać to, czego potrzebują do pewnego stopnia, gdy nie mają żadnych obowiązków dla
dodatkowych partnerów. Niemniej jednak mąż, żona, partner i dzieci wejść w poważne kłopoty.
Można argumentować, że z podobnych powodów kobiety także jest dozwolone, by poślubić więcej
niż jednego człowieka. Jednak w tym przypadku konsekwencji szkodzi dla wszystkich byłoby znacznie
większe niż korzyści. Po pierwsze ojciec dziecka nie będzie jasne. Nawet jeśli testy DNA by dać kilka
wskazówek, ojciec nie czuć jego ojcostwo dużo dla dziecka urodzonego z kobietą która jest żoną

innych, a który zawiera nasion innych ludzi, jak również. Po drugie poczucie przywództwa są zwykle
silniejsze u mężczyzn. W związku z tym więcej niż jednego męża w rodzinie może spowodować duże
starć.
Z drugiej strony w islamie kobieta może umieścić jako warunek człowiekowi kim ona poślubić, do
zawarcia małżeństwa jeszcze jeden, tak długo, jak wyszła mu. W związku z tym nie jest to
nieograniczony lub absolutny uprawnienia.
8.1.3 DZIEDZICZENIE MAJĄTKU WIĘCEJ SYNÓW I MĘŻA W PORÓWNANIU Z CÓRKI I ŻONY POD
PEWNYMI WARUNKAMI
Allah nakazuje dotyczące dzieci: dla mężczyzn, co równa się udział dwie kobiety. Ale jeśli istnieje
[tylko] córki, dwa lub więcej, dla nich jest dwie trzecie swojego majątku. I jeśli jest tylko jeden, dla
niej jest o połowę.
I dla rodziców, do każdego jednego z nich jest szósta część jego majątku, jeśli opuścił dzieci. Ale jeśli
on miał dzieci i rodzice dziedziczą od niego, a następnie dla jego matki jest jedna trzecia.
I jeśli miał braci [lub siostry], jego matka jest szósty.
Po każdym zapis on [może być] wykonane lub zadłużenia.
Twoi rodzice lub dzieci, wiesz nie które z nich są ci korzyści.
[Te akcje są] obowiązku [nałożonego] przez Allaha. Rzeczywiście Bóg jest zawsze wiedząc i mądry.
I dla Ciebie jest połowa co swoje żony zostawić jeśli oni mają nie dziecko. Ale jeśli dziecko, dla Ciebie
jest jedna czwarta to, co zostawić, po każdym zapis [może być] wykonane lub zadłużenia. A dla żony
jest jedna czwarta Jeśli zostawisz dziecko. Ale Jeśli zostawisz dziecko, to dla nich jest ósma co
zostawić.
Po każdy zapis można [może być] wykonane lub zadłużenia.
A jeśli mężczyzna lub kobieta zostawia ascendants ani potomków, ale ma brata lub siostrę, a
następnie dla każdego z nich jest szósty.
Ale jeśli oni są więcej niż dwa, mają one trzeci, po zapis, który powstał lub długów, tak długo, jak
istnieje niepogarszania [spowodowane].
[To] referendalne od Boga, a Bóg jest wiedza i Forbearing.
(Koran: 4, 11-12)
Jeśli możemy przeglądać listę 100 najbogatszych, 200... ludzie na świecie, możemy zauważyć, że
liczba kobiet są mniejsze niż % 10. Wiele z tych osób są w krajach nie muzułmanina. Jeśli przyjrzymy
się osobistości politycznych lub dużej biurokracji widzimy mniej lub bardziej podobny obraz. To nam
pokazuje wyraźnie, że mężczyźni mają więcej woli i możliwości zwiększenia bogactwa. Wydaje się, że
jest widoczny duży zastrzeżeń kobiet do tej sytuacji; i to jest naturalne, ponieważ ci ludzie mają córki,
żony, matki, którzy korzystają z tych samych lub lepszych standardów życia w porównaniu do ich
mężów i ojców, podczas gdy uczucie mniej zmartwień.

Żaden z tych faktów pokazują wszelkie wyższości lub niższości każdej płci. Bóg wyraża to w poniższym
wersie:
To nie jest Twoje bogactwo ani Twoi synowie, które przyniosą Ci bliżej nas w stopniu.
(Koran: 34/37)
Człowiek może tworzenie miejsc pracy dla tysięcy ludzi; jednak osobą, która urodziła go i wychował
go była kobietą. Również prawdopodobnie jego sukces ma wiele do czynienia z pomocą swojej żony.
W takiej strukturze efektywne wykorzystanie zasobów wymaga pewne mechanizmy, które dają
zarządzanie zasobami więcej tych, którzy mogą zarządzać nimi skuteczniej. Z drugiej strony
wystarczające zaopatrzenie ekonomiczne muszą być zabezpieczone dla wszystkich.
Są bardzo szczegółowe przepisy i badań w ramach prawa islamskiego dziedziczenia. Według
dziedziczenie zasad islamu, w niektórych sytuacjach kobiety mają równy udział jako ludzie i w
pewnych sytuacjach niektóre kobiety otrzymują mniej niż mężczyźni. Ciągłe odpowiedzialności
finansowej dla rodziny lub dla rodziców należą głównie do mężczyzn. Na przykład przed ślubem
człowiek ma obowiązek dać lub zastaw żoną kwotę bogactwa, że akceptuje jego żona. W rezultacie
tej różnicy w dystrybucji w pewnych warunkach jest umożliwienie ludzi do wykonywania ich
obowiązków lepiej. Tak kobieta może dziedziczyć mniej, jednak jej obecnego lub przyszłego męża
może otrzymywać większą część w porównaniu do jego siostra.
W związku z tym na podstawie dziedziczenia pozytywne dla mężczyzn, gdy mąż spędza do swojej
rodziny, nie jest to dobrowolne zachowanie lub przysługę lub organizacji charytatywnej ale to jest
obowiązek dla człowieka i prawo dla kobiety. Więc w oparciu o tym systematyczne, kobiety mogą
czuć się komfortowo podczas korzystających z majątku rodziny, jak bogactwo męża jest uważany za
zasadniczo majątku rodziny. Tak więc mąż ma zapewnić równe standardu życia, zarówno dla siebie,
jak i dla jego żony.
8.1.4 ZASTĄPIENIE JEDNEGO ŚWIADKA MĘŻCZYZNY Z DWÓCH ŚWIADKÓW KOBIET W NIEKTÓRYCH
PRZYPADKACH PRAWNE
O ci, którzy uwierzyli, gdy umowy dług na określoną kadencję, piszę to w dół. I niech pisarz pisać [go]
między Cię w sprawiedliwości. Niech nie skryba odmówić pisac jak Bóg nauczył go.
Tak niech napisze i niech kto ma obowiązek dyktować. I niech bójcie się Boga, jego pan i nie
zostawiają nic z tego.
Ale jeśli ten, kto ma obowiązek jest ograniczone zrozumienie lub słabe lub nie może dyktować sam,
to niech jego opiekun sprawiedliwoscia. I doprowadzić do świadkiem dwóch świadków spośród
swoich ludzi. A jeśli tu są nie dwóch mężczyzn [dostępne], a następnie człowiek i dwie kobiety z tych,
których przyjąć jako świadków, tak, że jeśli jedna z kobiet błądzi, następnie drugą można
przypomnieć jej.
I niech nie świadków odmówić, gdy zostali powołani. I nie bądź [za] zmęczony, aby napisać, czy to
małe lub duże, okres [określono]; to jest więcej tylko w Allaha i mocniejsze jako dowód i bardziej
prawdopodobne uniknąć wątpliwości między wami, z wyjątkiem przypadków, gdy jest

natychmiastowe transakcji, które prowadzą między sobą. Bo wtedy nie ma pretensji na Ciebie, jeśli
nie wypowiadaj się. A świadków podczas zawierania umowy.
Niech nie skryba zaszkodzić lub żadnych świadków. Bo jeśli można zrobić tak, rzeczywiście, jest to
[grób] nieposłuszeństwo w Tobie. I bójcie się Boga. I Bóg uczy. I Allah jest wiedza dotycząca
wszystkich rzeczy.
(Koran: 2/282)
Świadkami jest przede wszystkim obowiązek szczególnie w odniesieniu do pisemnej świadkami o
długu. Może być naciski na świadka, świadka mogą być wymagane do świadka w sytuacji
nieodpowiednie, a może wymagać pewnych starań, aby świadek sprawiedliwie. W powyższym wersie
jest odniesienie do tego w instrukcji "Niech nie skryba zaszkodzić lub żadnych świadków". To ryzyko i
konieczność podejmowania wysiłków są bardzo prawdopodobne w przypadkach odnoszących się do
umowy o długu, który może zawierać wiele szczegółów.
W związku z tym ważnym powodem różnicy między wymaganiami świadkami w przedstawionej
powyżej sytuacji kobiet i mężczyzn może być do zmniejszenia obciążenia świadkami dla kobiety i
rozpowszechniać go od jednej kobiety do dwóch kobiet.
8.1.5

KILKA INNYCH KWESTII O PYTANIE "CZY MĘŻCZYŹNI I KOBIETY W ISLAMIE?"

W poprzednich częściach wyjaśniliśmy różnice w wymaganiach dla mężczyzn i kobiet oraz korzyści
wynikających z tych różnic dla wszystkich [131] .
Jednakże jeden należy mieć na uwadze że muzułmanie nie są zgodne z tymi wymaganiami ze względu
na ich ziemskich korzyści. Dla muzułmanina raz jest jasne, że niektóre zamówienia jest od Boga, to
istnieją wystarczające powody do wykonania niniejszego zamówienia. Z tych powodów są aby
przyjemność Boga i szacunek i strach Allaha. Następujący werset jest istotne w tym względzie:
I jeśli będziemy mieli ogłoszone na nich, "Zabić siebie" lub "Opuścić swoje domy," ich nie zrobiłby to,
z wyjątkiem kilku z nich. Ale jeśli to, co oni zrobili zostali pouczeni, ono byłby zostały polepszyć pod
kątem im i jędrne pozycji [dla nich w wierze].

(Koran: 4/66)
Z drugiej strony w każdym przypadku łask Boga są miliony razy większe niż jakiekolwiek trudności,
które nam mogą być poddane z rozkazami Allaha. Na przykład jak wiele kobiet wybrać alternatywne
(b) Jeśli Bóg zapytał ich: "Wybierz jedną z następujących alternatyw: (a) I wytrzyma widząc zdolności,
ale trzeba będzie z moich obowiązków dla kobiet. (b) będą zgodne z tych zobowiązań ale będzie
odbioru tylko swoje zdolności widzenia. "
Jednak jak widać w poniższym wersie, Bóg zamierza łatwość dla nas:
Bóg chce i nie zamierzają ci trudności.
(Koran: 2/185)

Tak jesteśmy przekonani, że korzyści z rozkazami Allaha jest większy niż ich wady w ziemskie warunki
równie dobrze. Wspominaliśmy niektóre z korzyści wyjątkowych zasad dla kobiet. Ale to jest jasne,
jak wyjaśniono w poniższym wersie, że możemy mieć pomijane lub nieodebrane niektóre z korzyści,
jakie Bóg wie:
To może być, że lubię coś, chociaż to jest dobre dla Ciebie, może być, że kochasz coś jest złe dla
Ciebie; i Bóg wie, a czego nie wiecie.
(Koran: 2/216)
Ponadto należy również rozważyć znaczenie wady niektórych płci jako kryterium w rozpoznawaniu i
posłuszeństwa Bogu. W niektórych przypadkach przyczyną niewiary jest odrzucenie rzeczy, które są
przeciwko jakieś osobiste uczucia takie jak trudności wynikające ze względu na cła. W tym przypadku
osoba, która odrzuca wiarę ze względu na trudności należy pytanie, czy jego zamiarem jest uwierzyć,
jest szczery. Jeśli ktoś zdecyduje się nieposłuszeństwo Bogu lub odmówić mu z powodu obowiązków
lub praw o płci, z pewnością Allah jest nigdy poszkodowane z powodu tej odmowy. Wspomniano o
tym w poniższym wersie:
Dla nas zrobili nic złego, ale one poszkodowane własnej duszy.
(Koran: 2/57)
8.2
DLACZEGO WIDZIMY NA MEDIA WIELU GWAŁTOWNE DZIAŁANIA WYKONYWANE W IMIĘ
ISLAMU CZY ALLAH?
Islam oznacza pokój i jak widać w następujących wersetach, Allah zachęca muzułmanów zachowywać
się sprawiedliwie dla wszystkich w tym niewiernych. W islamie nie jest dozwolone aby zmusić kogoś
do przyjmowania niektórych religii:
Zapraszam na sposób Pana z mądrości i dobrą instrukcję i kłóć się z nimi w najbardziej uprzejmy
sposób.
Rzeczywiście twój Pan jest najbardziej wiedząc kto ma daleko od jego sposób i jest on najbardziej
wiedząc kto kieruje się [słusznie].
(Koran: 16/125)

Nie będzie nie ma przymusu w religii. Odpowiedni kurs stało się jasne od zła.
(Koran: 2/256)
Z powodu takich zamówień w Koranie, w historii islamu muzułmanie nie zmuszają innych do
muzułmanów.
Ponadto jak widać w następujących wersetach, Allah nie zezwala muzułmanów atakować tych, którzy
nie atak muzułmanów. Jednak muzułmanie muszą się bronić:
Więc jeśli usunąć się od Ciebie i nie walczyć i zaoferować Państwu spokój, wtedy Bóg nie dokonał dla
Ciebie przyczyną [walki] przed nimi.

(Koran: 4/90)

I nie kłóć się z ludzi pismo z wyjątkiem w sposób, który jest najlepszym, z wyjątkiem tych, którzy
popełnienia niesprawiedliwości między nimi. I mówią: my wierzymy w to, co zostało ujawnione nam i
objawił się. I naszego Boga i Bóg jest jeden; i jesteśmy muzułmanami [w przedłożeniu] do niego.
(Koran: 29/46)

Allah nie zabraniam ci od tych, którzy nie walczą ze względu na religię i nie wydaleniu z domów od
czynienia uprzejmie z nimi i działające sprawiedliwie wobec nich. Rzeczywiście Bóg kocha tych, którzy
działać sprawiedliwie.
(Koran: 60/8)
I to jest wielkim grzechem krzywdy ludźmi, jak widzimy w następującej instrukcja:
"Źle nie ludzkości w swoich towarów i zrobić krzywdę nie zła, co na ziemi."
(Koran: 26/183)
Dobrym przykładem w tym względzie stało się, gdy muzułmanie dostał Mekki w tył od niewiernych,
którzy zabili wielu muzułmanów, oświadczył i zorganizował wiele wojen przeciwko muzułmanom,
torturowany ich, wziął swoje bogactwo przez przemoc. Muzułmanów w kierownictwie proroka
Muhammada (pokój niech będzie z nim) przebaczył te niewiernych, choć mieli prawo odwetu i je
zniszczyć. Więc to jest oczywiste, że działania terrorystów, którzy twierdzą, że zabijają niewinnych i
bezbronnych cywilów w imię Allaha, mieć nic wspólnego z islamem, jak w islamie, nawet w czasie
wojny takie cywilów musi nie być killed.Tacy ludzie są bardzo mało w ciągu prawie 2 mld
muzułmanów.
Czasami są ludzie, którzy czynić zło dla celów politycznych lub gospodarczych, ale którzy twierdzą, że
działają w imię Boga jako czują potrzebę ukrywania się za pewne ogólnie przyjętej koncepcji.
Czasami działalność terrorystyczną są wykonywane i twierdził, muzułmanie lub muzułmańskich grup
w celu stworzenia złe wrażenie o islamu i muzułmanów.
W wielu sytuacjach nie muzułmanów pogodzić terrorystów z islamem, przeto obsługują one
nieświadomie terroryści uznając je jako część lub rodzaju przedstawiciel dużej Wspólnoty islamu.
Prostym przykładem takiej postawy jest stosowanie pojęcia "Terroryzm Islamski" w mediach przez
nie muzułmanów. Jak terroryzm nie może być islamskich - spokojne - "islamski terroryzm" jest
wprowadzające w błąd i źle oświadczenie, które mogą być przydatne tylko do takich terrorystów.
Niektóre kanały mediów częściowo dają wrażenie że Islam promuje przemoc, mimo, że akty
przemocy zwolenników innych kultur i ich konsekwencje są znacznie większe niż takie akty te
postrzegane jako związane z Islamem. Na przykład w II wojnie światowej, co wydarzyło się w świecie
zachodnim, która przylega do religii innych niż Islam, około 60 milionów ludzi zostały zabite [132]. 40

do 52 mln z nich były cywilów w tym 13 do 20 milionów, którzy zmarli z powodu chorób związanych z
wojny i głodu.
8.3
JEŻELI ISTNIEJE PRZEZNACZENIE, CZY BÓG WIE WSZYSTKO, JAK MOŻEMY MIEĆ WOLNĄ WOLĘ
I JAK MOŻEMY BYĆ ODPOWIEDZIALNY?
Szczegóły to pytanie może być rozpoznany w następujący sposób: "nasze wybory / testamentów
odnoszą się do naszego tła, naszej edukacji, naszego środowiska, nasze geny i naszych możliwości...
Wszystko to musi być przeznaczenie. Więc jeśli Bóg to Bóg wtedy nasze wybory muszą być zmuszony
i ustalone przez Boga; wtedy nie mamy wolną wolę i dlatego nie możemy być odpowiedzialni.
Przynajmniej tak jak on nie postawił nas na właściwą drogę to nie to znaczy że jest on odpowiedzialny
za nasze wybory? Też mamf Boga jest Boga i jeśli zna przyszłość, wtedy on nie zaprzecza jego wiedzy
lub jego przeznaczenie, odnoszące się do przyszłości przez jego obecnych działań. A jeśli on ma prawo
robić, co chce jego działania będzie w zgodzie z co był znany już przez niego. Jeśli Boga Allaha i jeśli
istnieje przeznaczenie, a następnie na przykład przed ja wierzą, Wiadomym jest, że jako niedowiarek,
ja wola wierzą i że wejdzie piekło. Więc jak można to zmienić? "
W następujących wersetach, możemy zobaczyć podsumowanie takie pytania:
Tych, którzy związane partnerami [Bóg] powie, "Jeśli Bóg miał woli, my nie związane [nic z Allahem] i
nie byłoby naszych ojców, ani by możemy mieć zabronione niczego." Podobnie te przed zaprzeczyć aż
im smakowały nasze kary. Powiedzieć: "czy masz żadnej wiedzy, które mogą produkować dla nas?
Wykonaj nie z wyjątkiem założenie, a nie jesteś ale fałszowaniu. "
Powiedzieć: "Bóg jest daleko idące argument. Jeśli miał pragnął, on będzie prowadził was
wszystkich."
Powiedzmy, [O Muhammad], "Przedstawienia świadków, którzy będą świadczyć, że Bóg zabroniło
to." I jeśli one świadczą, nie świadczą z nimi. I nie wynika pragnienia tych, którzy zaprzeczają nasze
wersy i tych, którzy nie wierzą w zaświatach, podczas gdy oni [Inne] utożsamiają z ich Panem.
(Koran: 6/148-150)
8.3.1

MAMY WOLNĄ WOLĘ W PEWNYM STOPNIU

I mówią: "prawda jest od waszego Pana, więc kto chce niech wierzy; i kto chce niech mu nie uwierzyli.
(Koran: 18/29)

Allah jest nigdy niesprawiedliwe, aby jego słudzy [133] .
(Koran: 8/51)

Ten, kto kieruje się tylko kieruje się [rzecz] jego duszy. A kto błądzi tylko błądzi przeciwko niemu. A
nie na okaziciela obciążeń będzie ponosi ciężar drugiego. I nigdy nie będzie karać aż my wysłał
posłańca.

(Koran: 17/15)
Każdy, który jest odpowiedzialny i nagrodzone lub karane w zaświatach ma potencjał, aby dowiedzieć
się prawdy i być udane [134]. Każdy ma swobodę wyboru dobra lub zła, Raj czy piekło. Każdy człowiek
[135] ma wolną wolę, ale nie ma uprawnienia do zanegowania woli Allaha. Chociaż istnieją pewne
ograniczenia dotyczące wolnej woli, ostatecznie każda osoba ma potencjał, aby przezwyciężyć
negatywne odpowiednich ograniczeń.
Naszej woli mieć dużo do czynienia z naszej przeszłości, naszej wiedzy, naszego środowiska, nasz
nastrój, nasze biologiczne i chemiczne skład... Jednak z punktu widzenia nauk empirycznych jest zbyt
wcześnie, aby twierdzić, że jest trudno przewidywalne relacji między te czynniki i naszej woli. I tak
długo, jak możemy nie ogarniają wszystkie poziomy subatomowych i wiele innych rzeczy, będzie to
początku argumentu. Jak mówi w Koranie:
I poprosić o duszy. Powiedz: Dusza jest jednej z ten polecenia mojego pana, i nie otrzymują niczego
wiedzy ale troche.
(Koran: 17/85)
W islamie, dusza nie jest tylko jeden sposób przypadkowy mechaniczne wynikiem chemicznych,
biologicznych, fizycznych, społecznych... wydarzeń i zasoby [136]. Duszy korzyści z takich zasobów,
ale nie jest ograniczone do tego co jest dostępne w określonych warunkach. Jego istota nie opiera się
na tylko przyczyną i skutkiem lub mechaniczne procesy oparte na związku przyczynowego. Dusza ma
potencjał, aby zmienić i poprawić warunki. Na przykład osoba, która napotyka trudności w biznesie
może odczytać niektórych książek i zdobyć dodatkową wiedzę i pokonać te trudności.
Dusza nie obejmuje tylko w przeszłości, że może być przyczyną i skutkiem wpływu, ale również
przyszłość. Każdy woli wykonujemy zawiera rozważania o przyszłości, alternatywy, ich ryzyka,
korzyści i szkodzi do pewnego stopnia, podczas gdy oni się jeszcze nie stało. Dusza obejmuje również
zasady, wartości i tak dalej które są ograniczone lub nie znajduje się tylko w ciągu ostatnich.
Oceniamy nie tylko jakie alternatywne nastąpi jeśli weźmiemy pewnych decyzji, ale również jak
czujemy się, jeśli zdarzy się że alternatywą, a co się dzieje, jeśli czujemy, że sposób. Jeszcze jesteśmy
wolni świadomie wybrać zły alternatywnych.
W związku z tym mamy szeroki obszar wolności.
Jak widać w następujących wersetach, istoty ludzkie mają pewne szczególne kwalifikacje w tym
zakresie:
Potem mu proporcjach i tchnął w niego z jego duszy i dla Ciebie słuchu i wzroku i serca; trochę jesteś
wdzięczny.
(Koran: 32/9)

I wzmianka, [O Muhammad], kiedy pan powiedział do aniołów, "rzeczywiście, sprawi, że na ziemi
namiestnika"
(Koran: 2/30)

Z drugiej strony Bóg dał nam wiele oznacza, że z tej wolności mogą prowadzić nas w kierunku prawdy.
Szczególnie ważne są następujące:-oczywisty znaki tworzone w naszym otoczeniu których
kiedykolwiek oczywistości będzie widoczna dla wszystkich, gdy wszyscy zmartwychwstaną. -Słuchanie
i pomoc Boga, który może odpowiedzieć na nasze obecne błagania, nawet, gdy on miał przeznaczenie.
-Okiem Boga poprzez jego posłańców.
Jednak ta wolność nie znaczy, że człowiek może negować ostateczny woli Allaha. On
nieposłuszeństwo orientacji Allaha, jak dał wolność do naśladowania ścieżki posłuszeństwa lub
ścieżka nieposłuszeństwa. Jednak w ostatecznym znaczeniu, co człowiek ma, otoczony jest on przez
Boga jak widzimy w następujących wersetach:
I do Boga należy co jest w niebiosach i co jest na ziemi.
I zawsze jest Boga, wszystkie rzeczy, obejmujący.
(Koran: 4/126)

Rzeczywiście Allah jest wszechogarniający i poznania.
(Koran: 2/115)

A Ciebie nie będzie chyba że Allah zechce, władca światów.
(Koran: 81/29)
Mimo, że istota ludzka ma pewne uprawnienia nadane przez Boga, on nie może być skuteczne z
wyjątkiem przez Boga. Przyczyny tego są następujące:
Po pierwsze nasze okoliczności są wyniki planu Boga i testamentów. Na przykład może być
ograniczone zasoby. Koszty zasobów lub kosztów alternatywnych rozwiązań może być wysoka.
Pewnych warunkach może być trudniejsze do pokonania niż inni. Tak, mimo, że mamy wolną wolę,
przez takich okolicznościach Bóg może wprowadzać niesprawiedliwe osoby bez ingerowania w jego
woli. Również alternatywy, które posiadamy są określane przez Allaha.
Po drugie wszystko co będziemy jest za pozwoleniem Allaha jak widać na poniższym przykładzie z
Koranu:
I to nie jest dla duszy wierzyć z wyjątkiem przez zezwoleniem Boga.
(Koran: 10/100)
Jak widzimy w Cytat z proroka Shuayb (niech pokój będzie z nim) w Koranie, nasz sukces zależy od
Allaha:
"A mój sukces nie jest ale przez Allaha.
Na nim Mam oparła się, a do niego wrócę."

(Koran: 11/88)
Jak widać w poniższym wersie, wytyczne lub wprowadzających w błąd Boga zależy w pewnym
stopniu nasze wybory:
Wprowadza w błąd wielu a tym samym i prowadzi wiele. A on wprowadza w błąd nie z wyjątkiem
wyzywająco nieposłuszny.
(Koran: 2/26)
Allah, who is the Knower and Seer of all, knows and sees without any limitations of time. So, He
knows the future as He knows the present. He sees the future as He sees the present. Therefore, any
decision we will take in the future are ever known, seen and witnessed by Allah. He is able to change
it in any ways He wants, including changing the relevant circumstances without any direct
involvement with our wills. Thus, any will we make freely, is with the permission of Allah. Therefore,
things we choose happen with the unanimous agreement of Allah and us.
Therefore in any case a Muslim who did a good work should seek the acceptance of Allah. The
following is a quotation from an example statement of the believers in the hereafter:
And they will say,
“Praise [and thanks] to Allah, who has guided us to this; and we would never have been guided if
Allah had not guided us. Certainly the messengers of our Lord had come with the truth.”
(Quran: 7/43)

“Indeed, we used to supplicate Him before.
Indeed, it is He who is the Beneficent, the Merciful.”
(Quran: 52/28)
From the perspective of a disbeliever it would be difficult to understand the free will as for him, he is
just a material sequence and processor in between biological, chemical, physical… sequential
processes. Again, he is just a group of particles which coincidentally came together and which only
act according to physical, certain or uncertain rules and relationships. Also, for him there is nobody
who has full free will who can give him free will.
8.3.1.1 POWODY ISTNIENIA NASZEJ WOLI
Allah, Panem wszystkich może stworzyć nam jak kamienie lub aniołów, którzy nie mają możliwości
negować jego rozkazy. On mógł stworzyć nam jak zaprogramować roboty bez uczuć, dlatego bez
wyborów, więc bez odpowiedzialności. Jednak w takim wszechświecie, nie będzie praktyk i uczucia
ofiary, pomoc, szkoda, zaufania, prawdomówność, wyrok, Nagroda, kara, zła, źle i arogancji; dobra i
prawdy nie byłby być tworzone i siedzibę; zło i niewłaściwym byłoby nie stworzył, oceniane i
ukarany...
Ale Bóg jest w stanie tworzyć dobro i zło.

Dla osoby, która jest dobra lub zła musi on mieć prawo do wyboru dobra lub zła.
Przez obecne wydarzenia, z jednej strony sługami Allaha czuć łask i władzy Boga i z drugiej strony
prawda i FAŁSZ są wyraźnie odróżniać.
Ponadto jeśli istnieje powód, dla naszej kreacji, to musi być ostateczny etap kim jesteśmy. Ten
ostateczny etap jest śmierć.
Rozdział jest istotne w tym względzie:
W czasie,
Rzeczywiście człowiek jest w straty,
Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i zrobić sprawiedliwe uczynki i poradził sobie wzajemnie do prawdy
i poinformowała wzajemnie do cierpliwości [i wytrwałość].
(Koran: 103/1-3)
Znowu z naszej wolnej woli, mamy okazję współpracować z Allahem w zaprowadzaniu pokoju i
zaproszenie na sposób naszego Pana. Dzięki naszej wolnej woli możemy mieć udział w dobre zmiany
w nas i w ramach ludzkości. Dzięki naszej wolnej woli mamy może pożyczyć do Boga, który nie
potrzebuje żadnej pomocy na wszystkich, mimo że może wydać, co mamy całkowicie dla siebie. Czy
te wielkie sprzyja podane przez naszego Stwórcy, jak powiedział w następujących wersetach?
O ci, którzy uwierzyli, czy pomóc Bóg, on pomoże ci i umocni swoje nogi.
(Koran: 47/7)

Kto jest to, że będzie pożyczka Allah pięknych pożyczki, więc on może pomnożyć to dla niego wiele
razy nad? To jest Bóg, który odmówi i udziela obfitości i do niego zostaną zwrócone.
(Koran: 2/245)

Ale gdy Jezus czuł niewiara [trwałość w] od nich, powiedział, "którzy są moje pomocników dla
[przyczyna] Bóg?" Uczniów powiedział: "Jesteśmy pomocników dla Allaha. Możemy wierzyć w Allaha i
zaświadczyć, że jesteśmy muzułmanów [przedłożenie go]."
(Koran: 3/52)
Rzeczywiście możliwość, aby pomóc mu, aby wskazać i wprowadzenia w życie będzie pomóc mu, jest
jednym z jego największych łask do nas. I jest kluczowym czynnikiem w tej łaski naszej wolnej woli.
8.3.1.2 GRZECHY I ICH KONSEKWENCJE SĄ ŚWIADOME WYBORY.
Nagrody zgodnego z prawdą i kary zgodnego z fałszywych są określane i zgłaszane. Tak więc ci, którzy
wybierz prawda lub błąd wybierz je w ogóle z ich zalety, wady, szanse i zagrożenia.

Nasze stałe wybory są alternatywy, które pasują najlepiej z kim jesteśmy i nasza atrybuty. Nasze
wybory są osobiste, a w wielu przypadkach z subiektywnego punktu widzenia nie ma prawa ani źle:
możemy wybrać ponosi pewne złe konsekwencje dla niektórych rzeczy, które kochamy.
Na przykład osoba może wybrać palić a on wie, że palenie powoduje raka. Więc kiedy rak się dzieje z
powodu palenia, on nie należy winić dużo kogokolwiek innego niż siebie. Wybrał własnej
przyjemności palenia w zamian za bóle raka i przedwczesnej śmierci. Podczas gdy pali mogą zobaczyć
go jako prawo lub może sam palę, mimo, że on widzi to jako złe. Możemy wybrać nie dbają o
konsekwencji lub przyszłości. Może mamy przyjemność w wymagających większych mocy niż my sami,
chociaż powoduje to duże ryzyko. Przyjemność to wyzwanie może być większy niż wynikające z tego
strachu lub bólu. Podobnie można zdecydować się na wyzwanie Stwórcy, bezpośrednio lub pośrednio
nie myśląc o nim i podejmując ryzyko piekła. W ten sposób może chcesz się cieszyć się to wyzwanie i
przyjemności życia, nie rezygnując z wszelkich doczesnych radości.
Mamy wolność tymczasowo cieszyć się ze złem, jak widzimy w przykładzie, w następujących
wersetów:
Co do Thamud, możemy kierować je, a one preferowane ślepota wskazówek, więc piorun
upokarzające kary chwycił je za to, co zarobić.
(Koran: 41/17)

Istnieje wiele znaków na niebie i ziemi, które przechodzą przez;
Jeszcze ich nie zwracaj uwagi na nich!
(Koran: 12/105)
Ale na koniec musimy być uczciwym i własne nasze wybory.
Z drugiej strony takie ryzykowne decyzje dotyczą bardzo osobowości Wybieracz. Tak pomyłek
niewiernych jest celowe i trwałe, jak zauważono w następujący werset:
I kto jest ciemno w tym [życie] będzie ciemno w zaświatach i bardziej manowce w sposób.
(Koran: 17/72)
Tak, że nawet jeśli zwracany po obejrzeniu piekło, by wrócić do niewiary wymienionych w
następujących wersetów:
Jeśli ale mógł zobaczyć, kiedy są one wykonane stanąć przed ogniem i będzie powiedzieć, "Oh, będzie,
że mamy mogą być zwracane [do życia na ziemi] i nie zaprzeczyć znaki Pana naszego i wśród
wiernych".
A nawet, gdyby były zwracane, wracają do tego, co było zakazane; i rzeczywiście, są kłamcami.
(Koran: 6, 27-28)

Dlatego na przykład ostateczny niedowiarek, który będzie wiedział, że on wprowadzić ten piekło z
powodu niewiary znowu by nie uwierzyli i zaprzeczyć piekło. Tak piekło staje się oczywistym
wyborem niewiernego, bo nawet jeśli najbardziej przekonujący znak był obecny, taki niedowiarek nie
wierzą. Następujące wersety odnoszą się do tego:
W rzeczywistości tych, na których słowa twego Pana ma wejść w życie nie uwierzą,
Nawet jeśli każdy znak powinien przyjść do nich, dopóki nie zobaczą bolesne kary.
(Koran: 10/96-97)
Została nam dana wolność do poddania się karze piekła w odpowiedzi na to co chcielibyśmy zrobić.
Jednakże nie wydaje się być dobry pomysł, że odrzuca jedno tymczasowo coś w którym później
będzie wierzyć tylko jednocześnie czując, że wiecznie. Niemniej jednak jest to wybór. Cenimy sobie
ludźmi ogólnie natychmiastowe korzyści, nawet jeśli ich kosztów lub ryzyka w dłuższej perspektywie
są ogromne. W następujących wersetach jest odwołanie do tego:
No! Ale kochasz natychmiastowe.
I zostawić dalej.
(Koran: 75/20-21)
Pomyśl o ludziach, którzy pozostają w więzieniu od lat tylko dlatego, że akt do zaspokojenia ich szybki
gniew. To dlatego o krótkim okresie nasze uczucia są bardziej intensywne, względnie do naszego
rozumowania; i na dłuższą metę nasze uczucia są stosunkowo słabszy, niż naszej logiki. Więc
cierpliwość jest ważne dla sukcesu:
Bóg kocha pacjenta.
(Koran: 3/146)
Z drugiej strony możemy zatwierdzić rzeczy w przeznaczenie. W każdym z naszych wyborów "Kup" i
zatwierdzić, co jest w rejestrze dla nas:
I Bóg stworzył niebo i ziemię prawdy i tak, że każda dusza może być nagradzani za to zdobył, a one
nie być pokrzywdzone.
(Koran: 45/22)
8.3.1.3 ALLAH NIE TRZEBA NIC NA NAS NA SIŁĘ
On jest w stanie zrobić wszystko.
(Koran: 67/1)
Allah is able to do whatever He wills. So, He may create us in a certain environment where we can be
all believers or disbelievers even though we have free will. Therefore He does not need to interfere
with our wills or to force us in a certain way, although He can do these.

Allah does not need to interfere with our will process as with objective events we may be led or
misled according to who we are. Allah may lead or mislead with objective things, without distorting
our choosing capacity. For example, a disbeliever who has a baby may become a believer upon
experiencing the excitement and happiness brought by that baby and such a great favor of the
Creator.
8.3.1.4 ALLAH DOES NOT FORCE ANYONE TO BELIEVE OR TO DO GOOD WORKS AND HE DOES NOT
FORCE ANYONE TO DISBELIEVE OR TO BE UNJUST.
Had Allah wanted to force anything upon us, He might make us all believers. However, forced belief
would not be real belief. Belief that is claimed only after resurrection will be forced belief, so not a
real belief and it will be useless as mentioned in the following verse:
Do they [then] wait for anything except that the angels should come to them or your Lord should
come or that there come some of the signs of your Lord?
The Day that some of the signs of your Lord will come no soul will benefit from its faith as long as it
had not believed before or had earned through its faith some good. Say, “Wait. Indeed, we [also] are
waiting.”
(Quran: 6/158)
Belief in this life is real belief because it is not the consequence of compulsion, and it reflects exactly
who and how we are. Thus Allah gives us what we choose.
What I would choose if I was not forced is the result of free will. So, as Allah does not force anything
upon us and as He does not charge us anything beyond our capacity, we have reasonable free will so
that we may be responsible.
8.3.1.5 NOBODY WILL BEAR WITNESS THAT ALLAH HAS FORCED US TO EVIL
There may be no witnesses who will bear witness that Allah has forced any choice upon us by
interfering with our willing process. No witness will testify that Allah forced us to a certain choice
because any potential such compulsion would be known only by Allah. The disbeliever also is
indirectly a witness to the fact that Allah did not force him to act in a certain way as he seldom refers
to Allah for his decisions. On the contrary he always makes his own calculations for his own decisions.
And the disbeliever mostly goes astray from the right way that Allah shows him.
8.3.1.6 ALLAH DOES NOT HAVE ANY PREJUDICE AGAINST ANY OF US
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
Praise [and thanks] be to Allah, Lord of the Worlds,
(Quran: 1/1-2)
Allah is the Beneficent and Merciful Lord of all. He does not have any prejudice against any of us as
everyone is the servant of Allah. If we consider the numerous, huge, and apparent favors of Allah to
each of us, we would understand that Allah would not be unjust to any of us:

Then He proportioned him and breathed into him from His spirit and made for you hearing and vision
and hearts; little are you grateful.
(Quran: 32/9)
8.3.1.7 THE CAUSALITY RELATIONSHIPS THAT ARE THE BASIS OF OUR WILLS GOVERN THE DESTINY
Some say: “Alright, if I am destined to enter the hell then I cannot change it. So why would I bother?”
But the destiny is not the initial cause. Before and above destiny there is Allah. He defines and
enables the relationships between entities and events as seen in the following verses:
And that there is not for man except that [good] for which he strives,
And that his effort is going to be seen,
Then he will be recompensed for it with the fullest recompense.
(Quran: 53/39-41)
Each relationship that we witness and all of the constituents of our choices are parts of destiny as we
may conclude from the following verse:
All is in a clear register.
(Quran: 11/6)
Du˝ym naszych ukończeniu szkoły w Los. To także w przeznaczenie, że naszych studiach będą w
wyniku przekazywania niektórych egzaminów. Więc jeśli mamy szkołę, to również w Los że my zdały
egzaminy te. Przeznaczenie opiera się również na takie relacje i przeznaczenie nie jest bezpośrednią
przyczyną tej klasyfikacji [137]. Podobnie jeden może ani wyjaśnić/uzasadnić jego wpis w piekle z
przeznaczeniem. Tak, jeden nie powinien być beznadziejne ani pewni jego koniec ze względu na
przeznaczenie. Dlatego jeśli chcemy, aby absolwent, co potrzebujemy wobec czynić jest uczyć się
również do egzaminów. Podobnie jeśli chcemy wejść do raju, musimy dobrze zrobić naszą pracę
domową.
8.3.1.8 GDYBYŚMY WIEDZIELI, PRZEZNACZENIE, CHCEMY GO ZMIENIĆ NA LEPSZE.
Nawet jeśli wiemy, że zawartość przeznaczenie, mamy przewartościowania i jeśli konieczne chcemy
różni się od niego, jeśli my nie lubił go. Więc nie ogranicza nasze procedury chętnych i wybór w
każdym przypadku.
8.3.1.9 GDYBY NASZEJ WOLI POD WPŁYWEM PEŁEN DETERMINIZM, MOGŁOBY SPOWODOWAĆ NAM
WIERZYĆ,.
Przyczynowości wymagałoby także wiara w Allaha.
Załóżmy, że zmartwychwstał niedowiarek. On widzi, że się mylił. Następnie będzie zrozumieć, że
wszystko było spowodowane ze względu na Boga. Wtedy zobaczy, że nie ma przyczyny wszystkich na
jego niewiara. Rzeczy, które nie były realne doprowadziły go do niewiary, nie Boga. Następnie jeśli
nierealne rzeczy nie może mieć przewidywalne wpływ na niego, on zrozumie, że miał wolną wolę i że
on nadużył wolnej woli, którą otrzymał.

8.3.2 WIEDZA BOGA ODZWIERCIEDLENIE W LOS JEST W JEDNĄ STRONĘ JAK WIEDZY HISTORYCZNEJ
W LUDZKIE POJĘCIA.
Przeznaczenie odzwierciedla, że cała moc ponad wszystko należy do Boga i że sukces jest tylko przez
Boga. Więc nasz sukces lub niepowodzenie zależy od Allaha i na siebie przed przeznaczeniem.
Wiedzy Boga o naszej przyszłości jest inna niż pojmujemy. Jako Allah jest Omni-obecnie i
wszechwiedzacy, wie, jak rzeczy, które już się stało [138]z pewnością nasze przyszłe wybory.
Przykładem tej wiedzy w ramach koncepcji człowieka jest jak naszej wiedzy historycznej:
On jest pierwszy i ostatni i biernego i czynnego; a on jest znawcą wszystkiego.
(Koran: 57/3)

Rzymianie zostali pokonani.
W pobliżu ziemi.
A oni, po ich klęsce będzie pokonać.
W ciągu kilku lat.
Do Boga należy polecenia przed i po.
I tego dnia wierzących będzie się cieszył.
(Koran: 30/2-4)
On jest pierwszym, ale także jest on ostatnim. I on jest jeden, nie jest podzielony. On nie jest
ograniczona pod względem przestrzeni, ani pod względem czasu. Jego wiedza nie jest lokalnym jak
nasza. I ta wiedza nie zaprzecza przeznaczenie.
W związku z tym Bóg wie naszych przyszłych testamentów jak rzeczy, które już się stało pod jego
obserwacji.
Więc tego rodzaju jego wiedza nie wymaga go do nas coś wymusić.
8.3.3

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI, W OPARCIU O NASZE ZDOLNOŚCI

Allah nie nalicza duszy poza jego możliwości.
(Koran: 2/286)
Nasze przekonania są po prostu konsekwencje naszej woli, wyborów. Nie są wymagane do
zrozumienia prawdy całkowicie. Widzimy tylko objawy. W jedną stronę wiara składa się z
psychicznego procesu wyboru; w tym względzie jest bez trudności lub niezdolność do wierzy. I Allah
nie obciąży nikogo poza jego możliwości.
8.3.3.1 OCZYWISTE FAKTY PRZEWAŻAJĄ

Jeśli ktoś skoczy dobrowolnie i świadomie przed będzie szybki samochód i on zostaje ranny, nie winić
Boga jest rannych. W przeciwnym razie rozsądnej osoby będzie zapytać go: Jeśli nie chcesz być
poszkodowany, dlaczego tam wskoczył? Jeśli chce być ranny dlaczego winić Boga? W każdym razie ta
dyskusja będzie bezużyteczny, a w każdym razie on przejść wiele cierpienia i trudności.
Podobnie Allah dał nam miliardy znaki, które pokazują prawdę, i powiedział nam dwa sposoby, które
możemy śledzić i ich konsekwencje. Dla niego wszystkie są oczywiste.
Ale dla niektórych z nas na tym świecie, nie wydają się być oczywiste lub wydają się być nie tak.
Głównym przyczynami są fałszywe bóstwa i uprawnień takich ludzi wymyślił, chociaż Allah dał
żadnych innych dowodów i wsparcie o nich.
Jednak po jednym wskrzeszeni lub oceniane przez Boga, to będzie widoczny na tę osobę, że bogów,
wymyślił, siły, relacje, przyczyn, które zastąpił Boga nie były absolutne, mieli nie własnych uprawnień,
nie samowystarczalności i miał w ogóle nie ma uzasadnienia. I będzie zrozumieć, że to, co Allah
powiedział był i jest oczywiste, przez cały czas. Wtedy też będzie oczywiste, że ta osoba była w
oczywistego błędu i że on popełnia duży przestępstwa umyślnego. Bóg sprawia, że w odniesieniu do
tych w następujących wersetów:
Następnie frakcje różniły się spośród nich, więc Biada tym, którzy wierzyło ze sceny dziennie
ogromne.
Widzę i słyszę je w dniu przyjdą do nas!
Jeszcze złem niesprawiedliwi są dziś w oczywistego błędu.
(Koran: 19, 37-38)

Mówią natomiast kwestionują oni tam,
Przez Allaha byliśmy rzeczywiście w oczywistego błędu
Kiedy my za Ciebie [139] równy Panu wszechświata.
(Koran: 26/96-98)
Oczywistego błędu nie powstaje z obiektu błędu, ale od tego, który sprawia, że błąd. Oczywistego
błędu wymaga wyraźne oznaki z jednej strony. A z drugiej strony wymaga wad w tym, który sprawia,
że ów b³¹d równie nadmieniony w następujący werset:
Tam nie osiągnął im wieść o tych przed nimi lud Noego i [plemion] Aad i Thamud i ludzie Abrahama i
towarzysze Madyan oraz miasteczka przewrócił? Ich posłańcy przyszedł do nich z ukrywaja. Bóg się
nigdy nie poda ich, a oni sami byli wronging.
(Koran: 9/70)
W związku z tym z powodu kiedykolwiek oczywistości znaki Boga, w zaświatach ich skutki będą nie
można oprotestować za niesprawiedliwe przez nikogo. Argumentacja niewiernych ze względu na
sprawiedliwość jest nieprawidłowa, ponieważ jeśli co krytykują oni za niesprawiedliwy dzieje się, gdy

nie są obiektywne i kompetentny świadków przeciw tej niesprawiedliwości, dzieje prawdziwe okażą
się że są one prawdziwe niesprawiedliwe.
8.3.3.2 NIE ZE WZGLĘDU NA NASZE WŁASNE SŁABOŚCI.
Nie ze względu na to, co Allah nie udzielił i który mamy nie zażądała od niego, nie ze względu na to,
co Allah ma podane lub zrobić.
Jak widać w następujących wersetach, co Bóg dał nam jako nasza istota jest wystarczające dla nas tak
długo, jak możemy zachować to czysta:
I [za] dusza, a on który proporcjach to
I zainspirowało go [z rozeznania] jego niegodziwości i jego sprawiedliwości,
Udało się, który oczyszcza go,
I on nie powiodło się, kto wzbudza to [z uszkodzeniem].
(Koran: 91, 7-10)
8.3.3.3 PRZEZNACZENIE NIE JEST BARIERA MIĘDZY USA I BOGA - BÓG JEST BLIŻEJ NAS NIŻ
PRZEZNACZENIE Naturalnie naszych obecnych i przyszłych żądań od Boga są również znane przez niego, podczas gdy
założył przeznaczenie. Dodatkowo Allah, który odpowiada na nasze szczere błagania na każdym
etapie mogą reagować na ich, a on sprawia, że przeznaczeniem, jak również [140]. Bóg, który wie, co
możemy poprosić jest zawsze taki sam, jak nie ma innego Boga i jak on nie jest ograniczony z
przeszłości lub przyszłości. Istnieje nie dwóch bogów, z których jeden słucha nas teraz i jeszcze jeden,
który uczynił przeznaczenie. Ani nie ma Boga, który ma inny nastrój teraz i innym nastroju a
jednocześnie przeznaczenie. Bóg, który nas słucha i zna nas w pełni teraz jest ten, kto zna nas i naszą
obecną sytuację w pełni jednocześnie przeznaczenie.
Jako uczestnik wewnątrz przeznaczeniem, jako producent przeznaczenie, Allah ma jeden spójny
będzie w szczególnej sytuacji, a jednocześnie przeznaczenie zarówno podczas wykonywania. W obu
perspektyw, że nie ma żadnych ograniczeń wiedzy on ma przed nim, nie po nim. W związku z tym dla
niego jest powodów nie sprzeczność, czy różnica lub ograniczenia w pewnej sytuacji. Na przykład dla
osoby, która teraz, w nasz harmonogram prosi Boga o pewne pragnienia, Bóg nie mają mniejszą
wiedzę i nie wiedział o nim i jego życzenie, gdy on miał przeznaczenie. Tak więc, podczas gdy
modlimy się do Boga o coś, istnieją ograniczenia z przeznaczeniem dla nas w ogóle, ze nasze błagania
możemy dotrzeć do Boga jak on sprawia, że przeznaczenie równie dobrze.
Zawsze możesz zapytać Boga jako Salomona (niech pokój będzie z nim) zapytał go, że pomaga nam i
inspiruje nas dobrych uczynków:
Więc [Salomona] uśmiechnął się, bawi w swoim przemówieniu i powiedział: Panie mój, umożliwi mi
wdzięczny za Twoją korzyść, który obdarzyłeś mnie i moich rodziców i czynić sprawiedliwość, z
których można zatwierdzić. I przyznać mi przez Twoje miłosierdzie w [rangi] sługom Twoim
sprawiedliwym.

(Koran: 27/19)
Ktoś może zapytać: "Jeśli nie wierzysz w Boga to nie można prosić Boga o pomoc. Tak nie można
przezwyciężyć przeznaczenie i będzie zamierzającym przeznaczenie. Tak to jest sprawiedliwe, że
jestem karany?" W islamie stan początkowy to stan czystej gdzie znajdują się fałszywych bogów w
sytuacji Abrahama (niech pokój będzie na niego); ale człowiek wymyśla fałszywych bogów i te
uniemożliwiają mu szuka schronienia w prawdziwego Boga w swoim oświadczeniu związane w
następujących wersetach:
On [141] powiedział: "Czy wy czcicie to, co [sami] rzeźbić, podczas gdy Bóg stworzył Ciebie i to, co
możesz zrobić?"
(Koran: 37/95-96)
Osoba, która wierzy w fałszywych bogów blokuje siebie przed kontaktowaniem sie z tym, który
sprawia, że również przeznaczenie. Tak więc musi wybrać, aby powrócić do Boga, do czystego stanu
początkowego oraz w celu uniknięcia fałszywych bogów, które on sam wymyślił, jak stwierdzono w
następujący werset:
I że co ona była czczenia innych niż Allah miał zapobiec jej [od złożenia do Boga]. Rzeczywiście była od
ludzi niewiernych.
(Koran: 27: 43)
8.3.4

NASZ WYBÓR PROCES MUSI BYĆ ZGODNE

Osoba, która obwinia Boga za jego wyborów byłoby niezgodne w sobie:
Jeśli taka osoba stanie winić Boga o jego złego wyboru i jego konsekwencje, to dlaczego ma go
zatwierdzić wyboru zła, on sprawia, że i jej konsekwencje? Dlaczego nie ma on skruchy? On chce
sposób i pomoc Boga czy nie?
Jeśli on popiera jego złego wyboru i jego konsekwencje, dlaczego on winić kogoś innego? Jeśli on nie
chce pomocy Boga jak może on go za to winić?
Nie możemy zagwarantować, że coś, co "krytykujemy" czyni nas "myśleć" coś nie tak.
Z drugiej strony kara jest w jeden sposób odbicie przestępczości powrót w sprawach karnych. Tak
karnego nie protestować. Jeśli on nie wymaga tej zbrodni ku ofierze, a jeśli jest to niesprawiedliwe
dlaczego ono wobec ofiary? Jeśli jest coś do przyjęcia dlaczego byłby on protestu przeciwko niej, gdy
jest to odzwierciedlenie powrót na niego?
8.3.4.1 UMOWY NIE ULEGA ZMIANIE PO TO ZOSTAŁO WYKONANE
I dzień tych, którzy wierzyło są narażone na ogień [będzie mówił], "wyczerpany przyjemności podczas
swoje ziemskie życie i cieszył się je, więc ten dzień otrzymają Państwo kara upokorzenia bo byłeś w
aroganccy na ziemi bez prawa i dlatego byłeś wyzywająco nieposłuszne."
(Koran: 46/20)

Jak już wspomniano wcześniej, by nasze wybory swobodnie i Allah zatwierdza je i podaje co prosimy
przed cenę, którą jesteśmy gotowi zapłacić lub ryzyka, jakie podejmujemy.
Aosoba może zdecydować się korzystać z obecnego życia i być z niego zadowolony, a nie coraz
przyjemność Boga i raj. Wtedy każdy dzień umowy jest częściowo wykonane i potwierdzone.
Codziennie osoba zbiera niektóre korzyści z umowy i to potwierdza. Osoba ma swobodę wyboru lub
zmiany jego kierunku lub umowy, aż ona umiera. Śmierć jest całkowita punkt rozstrzygający w
egzekucji jednym główną częścią umowy. Następnie od drugiej strony umowy zostanie wykonana. Aż
do śmierci wykonanie ziemskie część niniejszej Umowy zostanie zakończona. Jeśli osoba jest
zadowolony z co się stało, to nie ma nic złego z jego punktu widzenia i nikt nie winien. Jest to
całkowicie osobistych, podobnie jak w przypadku człowieka, który cieszył się palenia, choćby z
powodu palenia zmarł na raka w końcu.
I realizacji szczególnie pozytywny klauzul umowy dla niewiernych jest zakończona w tym świecie:
może mieć cieszył wolne od dziękując Bogu, ze nie czuje żadnej odpowiedzialności wobec niego; on
cieszył wszystkich przyjemności, które chciał. Jak każdy protest niesprawiedliwości będzie naprawdę,
dzieje się tylko po wykonaniu umowy, niedowiarek nie będzie mógł protestować w zaświatach. To
dlatego, że w tym momencie, istotnym elementem umowy, dobre dla niedowiarek z jego punktu
widzenia będzie zostały już wykonane. Porozumienie może nie protestowali, po jej pozytywnym
klauzule dla jednej ze stron jest jak widać w poniższym wersie:
I [Kiedy] zwróciła się do prawdziwej obietnicy; a potem nagle oczy tych, którzy wierzyło będzie patrzył
[w horror, gdy mówią], "O Biada nam; byliśmy niepomny raczej byliśmy winowajców."
(Koran: 21/97)
8.3.4.2 JEŚLI JEDEN OBWINIA BOGA ZE WZGLĘDU NA SPRAWIEDLIWOŚĆ, OZNACZA TO, ŻE BÓG JUŻ
ZAOFEROWAŁ MU WSKAZÓWKI, ALE ŚWIADOMIE ODRZUCIŁ
Z drugiej strony który obwinia Boga na ziemi Sprawiedliwości będzie mieć zapoznany z wartości
wymiaru sprawiedliwości przez Allaha. Więc kiedy on jest niesprawiedliwy, oznacza to, że świadomie
wybiera że za niesprawiedliwe, nie ze względu na Boga. Jeśli on promuje sprawiedliwość, wtedy po
raz pierwszy musi być tylko ku Allaha i inni.
8.3.4.3 W REZULTACIE PRZEWAŻA
W Koranie jest ta instrukcja:
Podobnie te przed zaprzeczyć aż im smakowały nasze kary.
(Koran: 6/148)
Tutaj widzimy naciskiem na sytuację występowania prawdziwe kary. Wyobraź sobie, że niedowiarek
wchodzi piekło. W tym momencie będzie albo wierzy w piekło czy nie. Jeśli wierzy, będzie mieć
wierzył oparta na jego własnych obserwacji i Bóg nie koliduje z jego decyzji, aby wierzyć lub nie,
dokładnie tak, jak tego świata, gdzie mamy wolny wybór. On wybiera na podstawie jego własnych
obliczeń i obserwacji. To jest sprawa w powyższym wersie. Jeśli nie wierzy, to oczywiście ma nic i nikt
nie winien. A w następujących wersetach jest odpowiednie cytat z przemówienia ku niedowiarek w
zaświatach:

"Jest to ogień, który używany do odmowy.
To jest ta magia, czy ty nie widzisz?
[Enter aby] palić; wtedy uzbroić się w cierpliwość albo niecierpliwy jest wszystko to samo dla Ciebie.
Ci są tylko są nagradzani [dla] co ty używany do czynić."
(Koran: 52, 14-16)
Prawda jest związane z ostatecznie to, co się dzieje. Gdy widać co się dzieje, jeden może nie wysunął
argument, który przeczy, co się dzieje, ani przedstawienia argument, który jest powyżej i poza wiedza
Boga. Na przykład gdy niedowiarek ma zamiar wprowadzić piekła, on może twierdzić, Allah było
niesprawiedliwe, ponieważ jego roszczenia zostaną tylko osobowe, a jego rozumowania i swoje wady
będzie były już znane przez Allaha. Jeśli jeden twierdzi, że wiedzą lepiej niż Allah że jest
niesprawiedliwość, a on jest ukarana za jego niesprawiedliwości, to ze względu na jego arogancji i on
jest nie tak. Z drugiej strony w dzisiejszym świecie nie można twierdzić takich niesprawiedliwości
wobec siebie ponieważ nie wierzy w Allaha.
8.4

JEŚLI BÓG JEST WSZECHMOCNY I DOBRE, DLACZEGO ISTNIEJE CIERPIENIE I ZŁO?

I Allah jest zawsze wiedząc i mądry.
(Koran: 4/111)
Allah jest mądry. Co on robi, opiera się na przyczyny zgodnie z jego perspektywy. Rzeczy, które
widzimy jako negatywne na tym świecie są również z powodów.
Z drugiej strony obecna faza jest tymczasowy etap, który zakończy się w określonym terminie. Jest to
etap przygotowawczy z jego wielu wymiarach tym wymiary fizyczne, biologiczne, społeczne,
indywidualne do fazy stałej w zaświatach. Tak to co widzimy w tej fazie jest tylko małą częścią całego
obrazu.
W wielu przypadkach przyczyną niewiary jest odrzucenie rzeczy, które są przeciwko jakieś osobiste
uczucia. W wielu przypadkach przyczyną niewiary jest odrzucenie co obserwuje, jak stwierdzenie:
"Nie wierzę w Boga, który sprawia, że dziecko umiera ojciec niewinny". Oznacza to, że taka osoba
będzie wierzyć w Boga, tylko pod warunkiem, że dzieci nie umarł. Innymi słowy wierzy, jeśli Bóg jest
dokładnie według jego woli. Według islamu przeważa obserwacji i Allah nie jest według naszych
życzeń, on jest według samego siebie i do pewnego stopnia według co obserwujemy. To dlatego, że
istnieje związek między to, co obserwujemy i Boga.
Ogólnie cierpienie jest konsekwencją Allaha przyjęcie z powrotem to, co dał. Jak nie ma innego Boga
poza nim, nie wziąć coś, co było podane lub ostatecznie utworzona przez kogoś innego. To on daje i
to on ma prawo zabrać z powrotem to, co on daje. Na przykład dla niektórych osób śmierci osoby,
która ma dzieci można uznać jako coś, co nie może się zdarzyć. Jednak Boga, który dał tę osobę, jego
życie i te dzieci ich ojciec może oczywiście wziąć z powrotem to, co dał im. Nie możemy ubiegać się
łaskawszy niż Bóg, który sprawia, że miliardy istot na żywo. A my nie zobowiązuje Allaha, by dać, jak
chcemy.

Ludzie i wydarzenia nie są całkowicie dobre lub całkowicie złe. Istnieją aspekty pozytywne i
negatywne aspekty w wielu przypadkach. Znowu coś jest złe dla kogoś, może być dobre dla kogoś
innego. Allah jest nie tylko Pan tych, którzy żyją w pewnym momencie; On jest Panem wszystkich, w
tym tych, którzy mieszkają i tych, którzy będą żyć. Starszych pokoleń pozostawi się otworzyć dla
nowych. Umożliwia także rzeczy ogólnie zmienić na lepsze. Ma odniesienia do tych faktów w
następujących wersetów:
Powiedzieć: "O Allah, właściciel suwerenności, dajesz suwerenności, do kogo będzie i wziąć
suwerenności od kogo będzie.
Czcij kogo będziesz i pokornego kogo będziesz.
W dłoni jest [wszystko] dobrze. Rzeczywiście jesteś ponad wszystkie właściwe rzeczy.
Powodować nocy wejść na dzień, i spowodować dnia, aby wejść w nocy;
Przynieść życia z martwych i przynieść zmarłych z życia.
I możecie podać przepis, do którego będzie bez konta."
(Koran: 3, 26-27)
W wielu przypadkach zło jest postrzegana jako zło, bo jest mniej dobre w porównaniu do lepszej
sytuacji; Mimo, że zła sytuacja ta jest w istocie dobre i zadowalające. Na przykład jeśli osoba, która
posiada 100 apartamenty traci 90 z nich z powodu trzęsienia ziemi, on może być bardzo nieszczęśliwa.
Jednak wiele osób będzie bardzo szczęśliwy, gdyby posiadali tylko jeden apartament.
W niektórych przypadkach rzeczy, które widzimy jako zło może przede wszystkim być dobry. Wiele
rzeczy, które widzimy, jak źle może powodować wiele pozytywnych wyników. Na przykład dla
niektórych uczniów może być koszmar kończy się niepowodzeniem w niektórych egzaminów. Ale jeśli
nie było ryzykiem niepowodzenia w egzaminy to wyniki Edukacja będzie mniej zadowalające.
Następujący werset odnosi się do tego faktu:
Ale być może nienawidzić rzeczy i to jest dobre dla Ciebie. i być może miłość jest rzeczą i to jest złe
dla Ciebie. I Bóg wie, a czego nie wiecie.
(Koran: 2/216)
Zła lub dobra są subiektywne, w wielu przypadkach. Ostateczny dobro lub zło coś będzie określana w
zależności, który jest wszechwiedzacy.
Również ze względu na słabości mamy jako istoty ludzkie, pewne zdarzenia może wyglądać znacznie
gorzej, niż są w rzeczywistości. Gdy widzimy niewinnych dzieci umierają, możemy być bardzo
beznadziejne, bo nie jesteśmy w stanie stworzyć; ale dla Boga jest bardzo łatwo utworzyć go
ponownie.
Grupa zło składa się z przestępstw, które są świadomie popełnianych przez ludzi jak morderstwa,
oszustwa, rozboje. Zło wśród tych, które nie są brane pod uwagę w tym świecie zostaną w pełni
zrekompensowane i po dzień sądu i równowaga zostanie ustanowiony zarówno dla skazanych i ofiary.
Istnieje odniesienie do tego w następujący werset:

I umieszczamy szalę Sprawiedliwości do dnia zmartwychwstania, więc żadna dusza nie będzie
potraktowany niesprawiedliwie w ogóle. I jeśli istnieje [jeszcze] masy ziarna gorczycy, przyniesiemy
go dalej. A wystarczające jesteśmy jako księgowy.
(Koran: 21/47)
Tak na przykład jeden może powiedzieć że Allah nie dopuścić, że osoba kradnie dobra kogoś innego.
Jeśli ta kradzież jest postrzegany jako całą historię, to z pewnością byłoby całkowicie niesprawiedliwe.
Jednak nie jest to cała historia. Taka sytuacja pojawia się ponieważ Allah gotowość człowieka i dał im
swobody wyboru decyzji indywidualnych i społecznych. Tak takie złe uczynki należą do istot ludzkich,
i mają konsekwencje. Allah ustanowione sankcje wobec tych aktów w tym życiu jako wytyczne do nas.
Z drugiej strony w zaświatach jak wspomniałem w powyższym wersie saldo zostanie w pełni ustalona.
Więc cały obraz jest piękny i wyważony, chociaż niewielka część, że widzimy może czasami wyglądają
brzydko i niesymetryczne.
Tak, uwarunkowania z punkty widzenia ograniczone lub subiektywne może wprowadzać w błąd o
związku między złem a Allah. W tym kontekście dobra i zła, które są istotne dla każdego z nas należy
określić zgodnie z sytuacją naszych relacji z Allahem. Na przykład osoba, która jest wielkiego
dobrobytu w pewnym momencie, ale w kiepskim stanie w jego relacji z Boga może nie uważane w
rzeczywistości sytuacja jest dobra. Podobnie osoba która ma poważne problemy zdrowotne, ale kto
jest w dobre stosunki z Boga jest w rzeczywistości sytuacja jest dobra. Wszystkie kłopoty niż
problemy w naszej relacji z Allahem są tymczasowe. W następujących wersetów widzimy przykład o
tym fakcie:
Rzeczywiście Karun był od ludzi Mojżesza, ale on tyrannized im. I daliśmy mu dóbr kultury, której
klucze byłoby obciążenie zespołu silnych mężczyzn; na tej podstawie jego ludzie, powiedział do niego,
"nie Wesel. Rzeczywiście Bóg nie lubi radosny.
Ale dążenie, poprzez to, co Bóg dał wam w domu dalej; i [jeszcze], nie zapomnij swój udział w
światowym [obecnie]. I zrobić dobrego jako Allah zrobił dobrze dla Ciebie. I pragnienie nie korupcji w
kraju. Rzeczywiście Bóg nie lubi corrupters."
Powiedział, "Tylko dano mi go ze względu na wiedzę, którą mam." Czy nie wiedział, że Bóg zniszczył
przed nim pokolenia tych, którzy byli większy niż mu mocy i większej akumulacji [bogactwa]? Ale
przestępców, o ich grzechy, nie będzie zadawał [142] .
Tak więc wyszedł przed jego ludzi w jego ozdobą. Tych, którzy pragnął życia świeckiego powiedział:
"Ach, to, że mieliśmy jak co nadano Karun. Rzeczywiście on jest jednym z Wielkiej fortuny."
Ale ci, którzy dali wiedzy powiedział: "Biada wam! Nagroda Allah jest lepszy dla tego, kto wierzy i nie
sprawiedliwość. I żaden są przyznawane go z wyjątkiem pacjenta."
I mamy spowodowane ziemi połknąć go i jego domu. I nie było dla niego żadna firma mu do pomocy
innego niż Bóg, ani nie był on tych, którzy może bronić.
I tych, którzy chciał dla swojej pozycji poprzedniego dnia zaczęli mówić: "Och, jak Bóg rozciąga
przepis komu zechce sług i ogranicza to! Jeśli nie to Allah miała przyznać korzyść na nas, by go
połknąć nas spowodował on. Och jak niewiernych nie uda!"

(Koran: 28, 76-82)
W związku z tym tak długo, jak jeden przesyła do Allaha i następuje jego orientacji, wszystko jest
dobre dla niego. Jak mówi w Koranie:
Co przychodzi do Ciebie dobra jest z Boga, ale to, co przychodzi do Ciebie zła, [O człowiek], jest od
siebie.
(Koran: 4/79)
Z punktu widzenia istoty ludzkie jeśli mamy pewne siły, pewne wartości i ufamy w Allaha, rzeczy,
które uważamy za negatywne dla nas w pierwszego wejrzenia uczyni nas silniejsze. Na przykład
załóżmy, że ktoś miał problem zdrowotny i on jest cierpliwy i prosi Boga o pomoc. W tym przypadku
będzie silniejszy związek między nim a Allah i Bóg będzie wdzięczna i zwiększyć jego stopni w jego raj.
Takie kłopoty przyśpieszyć, wzmocnienia i zrobić pojawiają się nasze wewnętrzne kompetencje jako
szkoda, cierpliwości i naszej miłości do Boga i dla innych. Ale oczywiście takich efektów nie będzie
taki sam dla wszystkich. Niektóre iść przeciw Bogu ze względu na takie wydarzenia jak gdyby oni są
lepsze od niego. Więc takie zdarzenia będą służyć testów jak również. Jest to zwięźle opisane w
następujących wersetów:
A my na pewno test możesz coś strachu i głodu i utraty bogactwa i życia i owoce.
Ale dają dobrej nowiny dla pacjenta, który po katastrofie, powiedzieć, "rzeczywiście należymy do
Boga i rzeczywiście do niego wrócimy."
To są te na których są błogosławieństwa od swego Pana i miłosierdzia. I to tych, którzy są z
przewodnikiem [słusznie].
(Koran: 2, 155-157)
8.5

JAKIE SĄ GŁÓWNE RÓŻNICE POMIĘDZY ISLAMEM I CHRZEŚCIJAŃSTWEM?

Jako źródło wiadomości Muhammad proroków Mojżesza i Jezusa Chrystusa (niech pokój będzie je)
jest taki sam, esencje ich wiadomości są te same [143]. Jednakże współczesne głównego nurtu
judaizmu i chrześcijaństwa różnią się od nauki oryginalny Mojżesza i Jezusa Chrystusa (pokój niech
będzie z nimi). W związku z tym istnieją różnice między islamem i te religie. I jak widać w poniższym
wersie, Islam zachęca Żydów i chrześcijan, aby istotę tych wiadomości:
Powiedzieć: "O ludzi z Pisma Świętego, dojść do słowa, co jest wspólne między nami i was, że nie
będziemy wielbić Boga, z wyjątkiem i nie kojarzę nic z nim i nie bierz sobie nawzajem jako panów
zamiast Boga." Ale jeśli oni odwracają, a następnie powiedzieć, "Dać świadectwo, że jesteśmy
muzułmanów [przedłożenie go]."
(Koran: 3/64)
Tak więc w następujących części wyjaśnimy główne różnice w oparciu o podstawowe:
8.5.1

BÓG

8.5.1.1 ATRYBUTY BOGA

W chrześcijaństwie zrozumienia Boga jest w następujący sposób: W koncepcji Boga są trzy osoby,
które są uważane za jeden. Niektórzy chrześcijanie to rozumiem jako trzech części tworzących całość.
Niektóre z nich to rozumiem jako jeden Bóg w trzech postaciach. Niektóre z nich to rozumiem jako
Boga, który przekształcił się tymczasowo do człowieka [144]. Niektóre z nich to rozumiem jako trzy
osoby, które mają z tym samym celem [145]... Dwie części lub formy tej jedności są mężczyźni,
podobne do ludzi i reprezentowane zwykle białych ludzi na określonych grup wiekowych. Drugi jest
duch. Co najmniej jeden z nich wpływy z drugiego, choć są one wszystkie pierwotne; dla niektórych
jest nie kolejne pierwszeństwo wśród nich. Co najmniej jeden z nich urodził się i zmarł. Ta śmierć
zdarzyło się tak, że jest ofiarą, a tak że Bóg jest w stanie uratować człowieka od grzechu. Istnieją inne
cechy wspólne niektóre części tego Boga i innych stworzeń, takich jak posiadanie części jak oczy, uszy,
nos, masa...
Według islamu Jezusa (niech pokój będzie z nim) powiedział nigdy takich rzeczy. Uczył się podobnie
jak Muhammada (pokój niech będzie z nim). Według islamu Bóg jest jeden. On nie składają się z
formy, wersje i różne osoby. On jest niepodobny do niczego. w islamie, Bóg jest Panem wszystkiego,
on nie jest istota ludzka, jest Bogiem Wszystkie wszechświaty. On jest Bogiem mrówka, ale również
on jest Bogiem każdej galaktyki i on ma już mężczyzny ani kobiety. On jest poza to, co możemy sobie
wyobrazić. Nie możemy porównać go z człowiekiem.
W poniższym wersie Bóg wyraźnie odrzuca Trójcy:
Tak więc wierzyć w Boga i jego posłańców. I nie mów, "Trzy"; zaprzestania to lepiej dla Ciebie.
Rzeczywiście Bóg jest tylko jeden Bóg. Wywyższony jest on powyżej syna.
(Koran: 4/171)
8.5.1.2 RELACJA Z BOGIEM
Z drugiej strony w chrześcijaństwie Bóg jest stonowane do istot ludzkich w określony sposób. W
chrześcijaństwie Bogu ofiary syna dla istot ludzkich.
Według judaizmu i chrześcijaństwa jest organiczny związek między Bogiem, Żydów i chrześcijan. Ale
według Koranu, ani Żydzi, ani chrześcijanie nie mają żadnych przywilejów lub jakiekolwiek szczególne
stosunki z Allahem. Następujący werset wyjaśnia to:
Ale Żydzi i chrześcijanie mówią,
"Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i jego ukochana."
Powiedzieć: "To dlaczego on karać za swoje grzechy?"
Przeciwnie są ludźmi spośród tych, które on stworzył. On przebacza komu zechce, i on karze kogo
chce.
I do Boga należy panowanie nad niebiosa i ziemia i wszystko, co jest między nimi i do niego jest
przeznaczenia [final].
(Koran: 5/18)

Według chrześcijaństwa sukces jest przez Jezusa Chrystusa (niech pokój będzie z nim). Ale według
islamu istnieją obiektywne kryteria, które muszą być spełnione aby odnieść sukces, jak wyjaśniono w
następujący werset:
Nie byłoby to zgodne z pragnienia [muzułmanów], ani tych ludzi pisma [Żydów i chrześcijan];
Każda osoba, która działa zła, będzie mieć zaplata ich, a nie znajdzie żadnych obrońca lub pomocnik
poza Allahem.
(Koran: 4/123)
8.5.2

PROROK

Zgodnie z dzisiejszym głównego nurtu chrześcijaństwa Jezusa-Chrystusa (niech pokój będzie z nim)
jest Bogiem. Według judaizmu jest fałszywym prorokiem i kłamcą. Według islamu jest istota ludzka i
posłaniec Boga i Mesjasza, jak wyjaśniono w następujących wersetów:
Oni mają z pewnością wierzyło, którzy mówią, że Bóg jest Chrystusa, syna Maryi. Powiedzieć: "To kto
może zapobiec Allah w ogóle jeśli miał zamiar zniszczyć Chrystusa, syna Maryi, lub jego matka lub
wszyscy na ziemi?" I do Boga należy panowanie nad niebiosa i ziemia i wszystko, co jest między nimi.
Tworzy on, co zechce, a Allah jest ponad wszystkie właściwe rzeczy.
(Koran: 5/17)

Niebo prawie zerwanie z nich i ziemia pęka odemknięcie i górach załamania w dewastacji atrybut
Milosiernego syna.
I nie jest odpowiedni dla Milosiernego, który powinien trwać syna.
(Koran: 19, 90-92)

Mesjasz, syn Marii, był nie tylko posłańcem; [Inne] posłańcy przeszli przed nim. A jego matka była
zwolennikiem prawdy. Oba używane do jedzenia. Wyglądają, jak możemy wyjaśnić im znaków;
Popatrz, jak oni są oszukani.
(Koran: 5/75)
Wypowiedzi Jezusa Chrystusa (niech pokój będzie z nim) w John, 12, 49-50 zrobić wynika, że
powiedział, że był posłańcem. W tych wersach wyraźnie mówi, że: on nie mówił o sobie, ale Pan,
który go posłał mu przykazanie o co powiedzieć i co mówić. I że wszystko, co on mówi, mówi tak jak
pan powiedział mu.
Znowu, jak widzimy w John/17/11, relacji Jezusa Chrystusa (niech pokój będzie z nim) do Boga jest w
jego języku głównie podobieństwo, a ich jedność jest jedność pod względem jego posłuszeństwa
wobec swojego Pana: W tym wersecie, pyta Pan chronić wiernych w jego imieniu tak, aby byli jedno,
tak jak on i Pana są jednym.

Według islamu, proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) jest tylko człowiekiem, takim jak nas
równie jasno i zwięźle wyjaśnił w następujący werset:
Powiedzieć, (O Muhammad) " " jestem tylko człowiekiem, takim jak ty, do którego zostało objawione,
że Bóg jest jeden Bóg. Więc kto by mieć nadzieję na spotkanie ze swoim Panem niech sprawiedliwy
pracy i nie kojarzę w kulcie Pana ktoś. " "
(Koran: 18/110)
Istota ludzka jest jak punkt, gdy porównamy do ziemi; Ziemia jest jak punkt, gdy porównamy go do
Układu Słonecznego. Nasz układ słoneczny jest jak punkt, gdy porównamy go z naszej galaktyki.
Nasza Galaktyka jest jak punkt, gdy porównamy to do miliardów galaktyk, które zostały odkryte do tej
pory. I wszystkich tych galaktyk są być może jak punkt w obrębie naszej czasoprzestrzeni i naszego
wszechświata. I naszej czasoprzestrzeni jest moze jak punkt, kiedy możemy porównać do space-times
i wszechświaty, które mogą być tworzone Allaha. I wszystkie te są znacznie mniejsze niż jeden punkt
w porównaniu co Bóg może stworzyć i utrzymać. Tak jak to jest możliwe przypisanie podobieństwo
Boga i człowieka, który jest tak słaby w porównaniu z tym, co Bóg stworzył? A jak człowiek może
mówi się, że jego syn?
Dodatkowo, według Koranu, Jezus (niech pokój będzie z nim) nie zginął ani ukrzyżowany [146] , jak to
opisano w następujących wersetów:
I dla ich niedowierzania i ich mówiąc: przeciwko Mary wielkie oszczerstwo,
I dla ich mówiąc: "rzeczywiście, my zabiliśmy Mesjasza, Jezus, syn Marii, wysłannikiem Allaha." I nie
zabiją go, nie zrobił oni ukrzyżowanie; ale okazało się, więc do nich. I rzeczywiście, tych, którzy różnią
się nad nim są wątpliwości. Mają one nie wiedza o co chodzi z wyjątkiem następujących założeń. I oni
nie zabija go, dla niektórych.
(Koran: 4/156-157)
8.5.3

METODOLOGIA

Trójcy uważa, że przez chrześcijan nurtu budzi pytania jak: Czy Bóg ma ojca on ma matki jako dobrze
[147]? Jeśli ma Boga Ojca, to kto jest ojcem tego ojca? Który koordynuje między ojcem i synem,
zwłaszcza, jeśli występują konflikty? Jeśli one są takie same, dlaczego istnieją trzy osoby? Jeśli nie są
takie same jak są one jednym...? Jeśli istnieje więcej niż jednej części lub formy Boga jak wiemy, że
nie istnieje czwarta część, formy lub innego Boga? Kto stworzył nos, oczy... Jezusa (niech pokój będzie
z nim)? Oni są self-creator, a jeśli tak, przez co proces? Jeśli są one self-creator, to dlaczego my
wierzymy w Boga, gdy widzimy, że podobne rzeczy we wszechświecie? [148]
Takie pytania są bardzo krytyczne, że odnoszą się one do metodologii osoba, która wybiera religii.
Pytania te są również niezbędne, że odnoszą się one do istotę pojęcia "Bóg". Na przykład jeśli ktoś
uważa, że jego t-shirt jest Bogiem, wtedy prawdopodobnie co on rozumie przez pojęcie Boga będzie
zupełnie inaczej niż co muzułmaninem czy chrześcijanin rozumie przez pojęcie Boga. Tak więc dla tej
osoby pojęcie Boga jest to opcjonalne koncepcja z nie jasność. Tak on nie doprowadziły, przez co
obserwuje w kosmosie i procesu logicznego.

Gdy nie można wytłumaczyć sobie takie pytania za pomocą logiki spójnej, wtedy on akceptuje
odpowiedzi i wiara bez przesłuchania, a mianowicie po prostu poprzez dogmat [149]. Więc jeśli to nie
kwestionując, wtedy dlaczego nie on wybrałbym innej wiary lub niewiary nie kwestionując? Jednak w
islamie niemal każdego muzułmanina uważa, że powinna i może bronić swojej wiary za pomocą logiki,
jak pokazano w Koranie.
8.5.4

ŚWIĘTYCH KSIĄG

W starego i Nowego Testamentu są przepowiednie o przyszłe posłańców i wiadomości Allaha. Na
przykład w Starym Testamencie / Księga Powtórzonego Prawa, 18, 18-19 czytamy: "wzbudzi ich
proroka spośród swoich braci, tak jak Tobie i będzie umieścić moje słowa w ustach; a on mówić do
nich wszystkie zarządzę go. I to będzie przyjść przebrzmieć, że każda osoba, która nie Rozsądźcie
moich słów, które on mówić będzie w imię moje, będzie wymagać na nim."
I w Nowym Testamencie / Jan 16, 12-13 Jezusa (niech pokój będzie z nim) mówi: mam jeszcze wiele
rzeczy, powiadam ci, ale teraz znieść nie możecie. Lecz kiedy on, Duch prawdy [150], jest idziony,
doprowadzi Was do całej prawdy: bo on nie mówią o sobie; ale cokolwiek on usłyszycie, że zostaje on
mówić: a on pokaże Ci, co nadejdzie.
Tak, to było jasne od słów Jezusa Chrystusa (niech pokój będzie z nim) że było potrzeby przyszłych
boski wiadomości i przyszły Posłaniec [151]. Tak więc przesłanie Jezusa Chrystusa (niech pokój będzie
z nim) nie zostały w pełni przyjęta przez jego Wspólnoty [152]. Dla Żydów, którzy nadal oczekują
Mesjasza przyjść również są główne rzeczy do spełnienia; tak dla Żydów także Judaizm nie jest jeszcze.
Jednak z proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) wiadomość Boga zostało wypełnione dla
ludzkości w najczystszy i najbardziej kompletny sposób jak widzimy w następujących wersetów:
Dziś mam do perfekcji dla Ciebie twoja religia
I ukończone mojej łaski na Ciebie,
I zostały zatwierdzone dla Ciebie,
Islam jako religię.
(Koran: 5/3)

Muhammad nie jest ojcem [] jednego z mężczyzn, ale [jest] Wysłannik Allaha i ostatnim z proroków. I
Allah ma pełną wiedzę o wszystkim co [153] .
(Koran: 33/40)
Tak, jak Koran jest boski posłanie końcowe w przeciwieństwie do poprzednich świętych ksiąg, Bóg
daje gwarancję, że będzie chronić go:
Rzeczywiście to my, którzy wysłał Koranu i rzeczywiście, będziemy jego opiekuna.
(Koran: 15/9)

I historycznie było chronione. Dziś mamy jeden Koran, wszędzie, który jest w języku oryginalnym, w
którym została ujawniona. Ale najwcześniej dostępnych egzemplarzy Nowego Testamentu np. są w
języku greckim. Jednak Jezus Chrystus (niech pokój będzie z nim) zasadniczo mówił po aramejsku i
może trochę hebrajski. Kto pracował na teksty techniczne w różnych językach będzie wiedział bardzo
dobrze, jak bardzo ważne jest mieć tekst w języku oryginału aby poprawnie studiować jego znaczenie.
8.5.5

TOLERANCJA

Chrześcijanie przede wszystkim rozważyć proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) jako
fałszywy prorok i kłamcą. Żydzi przede wszystkim rozważyć proroków Jezusa i Muhammada (pokój
niech będzie z nimi) jako fałszywych proroków i kłamców. Muzułmanie wierzą w proroków Mojżesza,
Jezusa i Muhammada (pokój niech będzie z nimi) jako prawdziwe i respect-worthy posłańców Allaha.
Ponadto wierzyć w nich jest wymogiem jest muzułmaninem.
Judaizm kładzie nacisk na naród; Chrześcijaństwo podkreśla osoba w historii. Przedtem było innych
narodów i osób. Jednak wiadomość o islamie nie jest oryginalna wiadomość, to nie jest lokalnym
wiadomość i to uniwersalne; i proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim) nie ma oryginalnego
komunikator nowej wiary, jak podkreślono w następujący werset:
Powiedzieć: "nie jestem to innowacja wśród posłańców, ani nie wiem, co zrobić ze mną lub z tobą.
Tylko po to, co objawia się do mnie, a ja nie jestem ale jasne warner."
(Koran: 46/9)
8.5.6

STYL ŻYCIA

W islamie jest nie pośrednika między Allaha i indywidualnych. Bóg jest blisko. On jest bliżej ktoś
nawet niż jego rodzice. Dlatego jest brak pośrednika klasy religijnych w islamie. Tak na przykład, jeśli
nie jest obecny w Meczet Imama, inżynier, który wie, jak się modlić może prowadzić modlitwy. Nikt
nie może twierdzić, że wszelkie przywileje w Allaha. Twierdzą, że to jest wielkim grzechem.
Dlatego nie ma żadnych Monastycyzm w islamie. W rzeczywistości jak jesteśmy informowani w
poniższym wersie, Monastycyzm nie istnieje w bardzo pochodzenia chrześcijaństwa:
Następnie wysłał po ich śladem naszych posłów i następnie [je] z Jezusa, syna Marii i dał mu
Ewangelii. I mamy w sercach tych, którzy poszli za nim współczucia i miłosierdzia. Ale Monastycyzm,
co oni wymyślili dla siebie, my nie nakazywać im: [my rozkazał] tylko poszukiwanie przyjemności
dobry Bóg; ale oni nie oglada go z należytym przestrzeganiem. Więc daliśmy ci, którzy wierzyli, wśród
nich swoją nagrodę, ale wiele z nich są wyzywająco nieposłuszny.
(Koran: 57/27)
Jak widzimy w następujących wersetach nawet w religijnie najważniejszy dzień tygodnia, muzułmanie
są zalecane, aby przejść do pracy po głównej modlitwy, która trwa około pół godziny:
O ci, którzy uwierzyli, gdy wezwanie do modlitwy w dniu piątek, a następnie przejść do wspominania
Boga i pozostawić handlu. To lepiej dla Ciebie, jeśli tylko wiedział.
A gdy modlitwy została zawarta, rozproszenia w ziemi i szukać z laski Allah i pamiętaj Bóg często, że
mogą odnieść sukces.

(Koran: 62/9-10)
Osoba, która prowadzi swoją działalność w sposób sprawiedliwy i tylko z zamiarem uzyskania
przyjemności Allah jest uważany za się modlić. Ta instrukcja Prorok Muhammad (niech pokój będzie z
nim) jest dobrym wskazaniem, w tym względzie: "prawdziwe i uczciwe handlowiec będzie z proroków,
prawdziwe osoby i męczenników na dzień sądu [154]." Tak, w islamie ziemskie życie i życie religijne
są łączone.
Chociaż nie ma żadnych religijnych klasy i Monastycyzm w islamie, każdy oczekuje się, że silny
związek z Allahem. Częste codziennej modlitwy są dobrym przykładem w tym względzie.
Zbawienia w chrześcijaństwie jest uważana przez Jezusa Chrystusa (niech pokój będzie z nim). Tak na
przykład osoba, która ma złe uczynki, ale wierzy w Jezusa Chrystusa (niech pokój będzie z nim) jako
Boga, jest w lepszej sytuacji niż ktoś, kto wierzy tylko w Boga jako Boga i nie dobre uczynki. Więc
efekt robienie dobrych uczynków jest ograniczona w chrześcijaństwie.
W chrześcijaństwie uważa się, że niektóre istoty ludzkie są pośrednikami między Bogiem i inni. W
chrześcijaństwie pierwotnym akcie prawnym w tym względzie jest że Bóg poświęcił swojego syna
i/lub stał się człowiekiem aby ocalić ludzkość. Z drugiej strony w niektórych nominałów jest praktyka
spowiedzi, w którym ludzie wyznać swoje grzechy do niektórych ludzi, aby być odpuszczone. Jednak
w islamie jest nie pośrednika między Allaha i indywidualnych.
8.5.7

GRZECH PIERWORODNY

W chrześcijaństwie jest wiara w grzechu pierworodnego. To przekonanie jest w następujący sposób:
pierwszy mężczyzna i kobieta popełnił grzech. Kolejne pokolenia dziedziczą tego grzechu. Aby usunąć
grzech musi być ofiarą. Boga, aby ratować ludzi, których kochał wiele, dał swego syna jako ofiarę.
Więc dzięki jego syn ludźmi można pozbyć się grzechu.
Według islamu pojęcie grzechu pierworodnego jest nie do przyjęcia: pierwszy mężczyzna i kobieta
grzeszy. Jednak ich o wybaczenie ze względu na grzech, a Bóg wybaczył im. Następujący werset
odnosi się do tego:
Wtedy Adam otrzymał od jego słowa Pana [niektórych], i przyjął jego nawrócenia. Rzeczywiście to kto
jest akceptowanie pokuty, Miłosiernego.
(Koran: 2/37)
Więc to nie grzech być dziedziczone przez innych.
Ponadto w islamie grzechy nie są dziedziczone. Więc każde dziecko rodzi czysta z grzechów, które
może zobowiązały się jego rodzice. W Koranie Bóg dał wiele przykładów w tym względzie: na
przykład Abraham Proroka (niech pokój będzie z nim) był synem niedowiarek; syn Noego Proroka
(niech pokój będzie z nim) był niedowiarek.
Allah nie trzeba podać dowolną ofiarę aby przebaczyć komuś. Jak długo człowiek szczerze prosi o
przebaczenie, wyraża ubolewanie z powodu grzechu, próbuje anulować swoje złe czyny, robiąc dobre
uczynki i poprawia sobie, co on może być odpuszczony przez Allaha. Jedna z jego nazw to Forgiver.

Z drugiej strony w islamie nikt nie będzie ponosi ciężar jeszcze jeden tak długo, jak nie ma żadnej
zależności przyczynowo. Tak, Jezus (niech pokój będzie z nim) nie jest wymagane do poniesienia
grzechy innych.
8.6
CZY ISTNIEJE JAKIEKOLWIEK PROROCTWO W POPRZEDNICH ŚWIĘTYCH KSIĄG O PROROKA
MAHOMETA? JEŚLI MA, CO TO JEST?
Tych, którym daliśmy pismo go poznać, jak wiedzą, że ich własnych synów. Ale rzeczywiście, Strona je
ukryć prawdę, choć wiedzą, [że].
(Koran: 2/146)

Więc jeśli masz wątpliwości, [O Muhammad], o tym, co mamy wykazały, następnie zapytać tych,
którzy zostały czytania pisma przed tobą. Prawda z pewnością przyjdzie do Ciebie od waszego Pana,
więc nigdy nie będzie wśród niedowiarków.
(Koran: 10/94)
w starym i Nowym Testamencie istnieje wiele przepowiada proroka Mahometa, Allah wyjaśnia w
Koranie. Starego i Nowego Testamentu zostały napisane wiele wieków przed proroka Muhammada
(pokój niech będzie z nim) ur. Nawet w dzisiejszym banalny i pośrednie wersje tych świętych ksiąg
możemy zobaczyć wiele z nich. Oto niektóre z tych przepowiedni [155] :
8.6.1 INFORMACJE NA TEMAT PROROKA MAHOMETA I KORAN W KSIĘDZE POWTÓRZONEGO
PRAWA 33
W następujących wersetach, możemy zobaczyć odwołanie Mojżesza, Jezusa i Muhammada (pokój
niech będzie na nich). i ich lokalizacje. Odnośnie proroka Muhammada (pokój niech będzie na niego),
ma odniesienia do podboju Mekka proroka Mahometa z kolegami około 10.000. Znowu w
następujących wersetach jest odniesienie do prawa proroka Muhammada (pokój niech będzie z nim)
przyniósł - prawa w oparciu o Koran-.
Wersety w Księdze Powtórzonego Prawa 33/1-2 są następujące: A to jest błogosławieństwem,
czymże Mojżesz człowiek Boży pobłogosławił dzieci Izraela przed jego śmiercią. I powiedział pan
przyszedł [156] z Synaju i wstał z Seir aż do nich; on dalej świeciło od góry Parani przyszedł z dziesięć
tysięcy świętych: z prawej ręce ognisty prawa im sie udał.
Biblia informuje i potwierdza, że prorok Mojżesz otrzymał objawienia od Boga na Górze Synaj [157]
że Jezus Chrystus żył i otrzymał objawienia od Boga w Judzie określonych z góry Seir [158] ; i że
prorok otrzymają objawienia od Boga w regionie Paran co również pokrywa się z dzisiejszym Mekka
(pisane również jako Bacca w Koranie) i że będzie osiągnąć wielki sukces z 10.000 osób, i że on
przynieść ustawa. Zobaczyć, że do ostatniej wiadomości Allah połysk czasownik została wykorzystana,
a dla Mojżesza i Jezusa czasowniki "come" i "rise" używane odpowiednio. Użycie czasownika połysk
przypomina nam o przepowiedni, które Jezus wyjaśnia jako "doprowadzi Was do całej prawdy" w
Ewangelii Jana werset 16/13. Znowu ten przypomina nam gwarancję, którą Bóg daje w Koranie że on
chronić Koran, jak ta książka będzie oczywiste dla wszystkich.

W następujący werset w Habakuka 3/3 również jest odniesienie do Objawienia pochodzącego z
regionu Paran.
Werset Habakuka 3/3 jest w następujący sposób: Bóg przyszedł z Teman, i Święty jeden z Góra Paran.
Selah. Jego chwała objęte niebiosa i ziemia jest pełna jego chwały [159] .
8.6.2

INFORMACJE NA TEMAT PROROK MUHAMMAD W GENESIS 9/21-21 I GENESIS 17/19-20

Powyżej możemy podkreślić punkt, który po Jezusa Chrystusa będzie większego spełnienia pod
względem komunikacji od Boga. Poniżej będziemy link tego spełnienia dokładniej do proroka
Mahometa dzięki niektóre informacje, które możemy znaleźć w Biblii:
W następujących wersetów z Biblii widzimy, że to miejsce, gdzie osiedlili się Izmaela była Paran.
Znowu Allah mówi w następujących wersetów, które od Allaha Ishmael sprawi, że naród. Dziś jest nie
znany naród od Izmaela poza Wspólnotą jeden znany według islamu. Według historii Półwyspu
Arabskiego, Izmael mieszkał w Mekce i Muhammad pochodzi z potomstwa Izmaela (pokój niech
będzie z nimi) i mieszkał w tym samym regionie. Wiele pozostałości i lokalizacje w Mekce, wiedzy,
która jest dostępna dzięki silnej tradycji zapis genealogii w Arabia wsparcie to bardzo wyraźnie.
Dlatego wiemy oczywiście, że prophetship proroka Mahometa, który mieszkał w regionie Paran i jego
dokonań pokrywają się bardzo dobrze z następującymi przepowiedni.
Jak wynika z następujących wersetów z Genesis 21/9-21 miejsce Izmael przodka proroka Mahometa,
gdzie mieszkał nazywa się Paran [160] .
Wersety te są następujące: Sarah i zobaczył syn Hagar egipski, który miał urodziła Abrahamowi
oznajmiło szyderczy. Dlaczego ona rzekł do Abrahama, wyrzucam tę niewolnicę i jej syna: dla syna to
niewolnicy nie będzie dziedziczyć z moim synem, nawet z Izaakiem. A rzeczą było bardzo ciężkie, w
oczach Abrahama ze względu na jego syna. I Bóg rzekł do Abrahama, niech to nie będzie ciężkie w
zasięgu twego wzroku z powodu chłopca i Twoje niewolnicy; w sumie, że Sarah Bóg rzekł do Ciebie
Rozsądźcie jej głos; dla Izaaka w twym nazywa się. I również syn niewolnicy zrobię narodu, bo jest
twym. A Abraham wstał wcześnie rano i wziął chleb i butelkę wody i dał go Hagar, umieszczenie go na
ramieniu, a dziecko i wysłał ją od: a ona odeszła i wędrował na pustyni מיתר. Woda była spędził w
butelce i rzuciła dziecko pod jedną z krzewów. I poszła i siedział ją w dół przed mu dobrze tak daleko,
jak to było łuk strzał: dla powiedziała, niech mnie nie widać po śmierci dziecka. A ona siedziała przed
nim i podnieść jej głos i płakał. A Bóg usłyszał głos chłopca; i anioł Boga powołani do Hagar z nieba i
rzekł do niej, co aileth Ciebie, Hagar? Nie bójcie się; do Boga Bóg wysłuchał głos chłopca, gdzie on jest.
Powstać, podnieść chłopca i trzymaj go w ręce; dla będzie uczynić go wielkim narodem. Bóg
otworzyła oczy i zobaczyła studni wody; a ona poszła i butelki wypełnione wodą i dał chłopak napój. I
Bóg był z chłopcem; i rósł i mieszkał na pustyni i stał się łucznik. I on mieszkał na pustyni Paran: i
matka zabrała mu żonę z ziemi egipskiej.

Wersety z Genesis 17/19-20 obsługuje również, że potomek proroka Izmaela ważnych osiągnięć.
Wersety te są następujące:
I rzekł Bóg: Sarah Twoja żona ponosi Cię syn rzeczywiście; a ty będziesz wywołać jego nazwisko Izaak:
i utwierdzę przymierze moje z nim przez przymierze wieczne i jego nasienie po nim. A co do Izmaela,

czy Cię słyszał: Oto, pobłogosławił go i uczyni go owocne, a będzie pomnożyć go niezmiernie;
dwanaście książąt zostaje on zrodzić, i wola zrobić mu wielki naród.
8.6.3

ISTOTNE INFORMACJE O FINALE PROROKA JAKO WYJAŚNIONO W IZAJASZA 42/1-12

w następujących wersetów widzimy kolejna przepowiednia o Posłaniec jako zwiastuna innego prawa.
Na pewno Jezus Chrystus nie przyszedł z nowego prawa. W następujących wersetów widzimy
również, że wiadomość, którą przyniesie ten Prorok jest nazywany "nową piosenkę", to idealnie
zgodne z muzyka osadzona w Koran i jego częste odmawianie. Znowu w następujących wersetów
widzimy, że ten Posłaniec jest związane z lokalizacją Kedar [161], syna Izmaela. Znowu widzimy
szczególne odniesienie do głośno chwali i wzywa do modlitwy w instrukcji "miast ich podnoszą głos",
"Niech mieszkańcy śpiewać rocka, niech krzyczeć z wierzchu gór". I wszystko inne w następujących
wersetach zgodne z osiągnięciami proroka Mahometa.
Wersety z Izajasza 42/1-12 są w następujący sposób: Oto sługa mój, kogo mogę podtrzymywać;
wybiera kopalni, w której moja dusza drogi; Mają umieścić mój duch [162] na nim: on przyniesie
wyroku do pogan [163]. On nie płakać, ani podnieść, ani powodować jego głos słychać na ulicy.
Posiniaczone trzciny zostaje on nie złamią i kurzącego lnu zostaje on nie oziębiania: on przyniesie
wyroku do prawdy. Nie brakowało ani zniechęcać, aż on uchylenie wyroku na ziemi: i Wysp będą
czekać na jego prawa. Tak mówi Bóg Pana, który stworzył niebo i wyciągnął je; on, które
rozprzestrzeniają się dalej na ziemi i że co przychodzi z niego; on to daje oddech ludowi, i ducha, aby
je, że chodzą tam: I Pana wezwałem Cię w sprawiedliwości i będzie trzymać ręce i będzie Cię i dać
Tobie Przymierza ludziom, światło pogan; Aby otworzyć ślepe oczy, aby wydobyć więźniów z
więzienia i je, które siedzą w ciemności z domu więzienia. Ja jestem Pan: to jest moje imię: i moja
chwała będzie I nie dać na inną, ani moje pochwały rytego obrazów. Oto pierwsze rzeczy są nadejdzie,
i nowe rzeczy zrobić, oświadczam: przed wiosną dalej opowiedzieć o nich. Śpiewajcie Panu pieśń
nową, a jego pochwałę od końca ziemi, wy, które go do morza i wszystkich, że jest nim; wyspy i jej
mieszkańców. Niech puszczą i miast ich podnieść głos, wiosek, które zamieszkują Kedar : niech
mieszkańcy śpiewać rocka, niech krzyczeć ze szczytu góry. Niech chwalili Pana i zadeklarować swoją
pochwałę na wyspach.
W poniższym wersie możemy zobaczyć odniesienia do Kaba w Mekce lub Bacca, ofiary, występowała
w pielgrzymce. Widzimy również, że dom chwałą Boga jest związane z Kedar i Nebaioth, dwóch
synów Izmaela.
Werset z Izajasza 60/7 jest w następujący sposób: wszystkich stad Kedar Jeruzalemie zgromadzą się
razem, baranów Nebaioth zostaje pani minister Tobie: będą pochodzić z przyjęcia na ołtarzu kopalni,
i będą wysławiać dom mojej chwały.
8.6.4 DUŻY ROZWÓJ BĘDZIE SIĘ DZIAŁO I KRÓLESTWO BOGA BIERZE SIĘ OD ŻYDÓW I PODANE DO
INNEGO NARODU MÓWI W EWANGELII MATEUSZA 21, 42-44
W następujące wersety Jezusa Chrystusa (niech pokój będzie z nim) wyraźnie mówi, że Królestwo
Boże od Żydów i są podane do innej Wspólnoty. Wyraziliśmy wcześniej w kontekście Księga
Powtórzonego Prawa 18/18, że Bóg podniesie Posłaniec nie spośród Żydów, ale spośród braci Żydów.
Wersety z Mateusza 21/42-44 są następujące: Jezus mówi im, czy wy nigdy nie przeczytać w Piśmie
Świętym, kamień, które budowniczowie odrzucone, tym samym jest szefem rogu: to jest Pan robi, i

to jest cudowne w naszych oczach? Dlatego ja wam powiadam, Królestwa Bożego są od Ciebie i
biorąc pod uwagę narodu, niosące z owoców ich ich. A każda osoba, która przypada na ten kamień
będzie zajmować się maklerstwem: ale na kogo on spadnie, będzie go szlifować go do proszku.
8.6.5 ODNIESIENIA DO MEKKI (BACCA), PIELGRZYMI, DOBRZE ZAMZAM, SZYBKI I SILNY WZROST
MUZUŁMANÓW W PSALMACH 84/4-7
W następujących wersetach jest odniesienie do Mekki (co jest pisane również jako Bacca w Koranie),
do pielgrzymki, do wody Zamzam Hagar i jej syna Izmaela (niech pokój będzie na nich), wzmacniający
i silnego wzrostu muzułmanów.
Wersety z Psalmów 84/4-7 [164] są następujące: jak szczęśliwi są ci, którzy mieszkają w domu,
którzy chwalą Cię nieustannie. Selah. Szczęśliwi są ludzie, których siła jest w was, których serca są
ustawione na pielgrzymkę. Jak przechodzą one przez dolinę Baca, one sprawiają, że źródłem
springwater; nawet deszczu jesienią obejmie to błogosławieństwo. Idą siłę; Każdy pojawia się przed
Bogiem na Syjonie.
8.6.6

POWSZECHNIE ZNANE SPECJALNE PROROK WHO WILL COME PO JEZUSA W JANA 1, 20-21, 29

W następujących wersetów widzimy jasno, że było oczekiwane proroka niż Jezus Chrystus i John
(pokój niech będzie z nimi). I to jest jasne, że prorok jest powszechnie znane i specjalne proroka co
mu oświadczenie "proroka" jest używany.
Wersety z John 1/20-21 są następujące: (Jan) przyznał, a odmowa nie; ale przyznał, że nie jestem
Mesjaszem. I zapytał go, co to? Ty jesteś Eliasz? A on mówi, że nie jestem. Ty tego proroka? A on
odpowiedział, nr. I jak widać w następującej instrukcja w wersecie Jan 1/29, Jezus Chrystus był
obecny wtedy: nazajutrz Jan widzi Jezus przychodzą do niego.
8.7

CO TO SĄ PUNKTY DO NIEDŹWIEDZIA W UMYSŁ PODCZAS CZYTANIA KORANU?

Koran jest słowo Stwórcy, który nie szkodzić w ogóle jeśli nie zdecydujemy się jego poradnika, a kto
nie korzysta z naszym przewodnikiem. Koran jest łaską od Stwórcy, jak widać w poniższym wersie:
Recytować (Koran), a twój Pan jest najbardziej hojny.
(Koran: 96/3)
On dał nam wolność wyboru jego wskazówek, czy nie. Koran jest zatem wytyczne dla sprawiedliwych,
nie dla wszystkich. Jest to podane w poniższym wersie:
Rzeczywiście Bóg nie jest nieśmiałe zaprezentować przykład komara lub to, co jest mniejsze niż to. I
tych, którzy uwierzyli wiem, że to jest prawda od ich Pana. Ale dla tych, którzy nie wierzą, oni mówią,
"co Bóg zamierza to jako przykład?" Wprowadza w błąd wielu a tym samym i prowadzi wiele. A on
wprowadza w błąd nie z wyjątkiem wyzywająco nieposłuszny.
(Koran: 2/26)
Miał Bóg zechciał zjednoczyć wszystkich ludzi wokół Koranu, to łatwo mógł zrobić. W związku z tym
poważne będzie z niego korzystać. Więc studiując Koran, trzeba mieć na uwadze niektórych punktów:

Po pierwsze jedna nie przegap istotne wiadomości ze względu na szczegóły. Większość ludzi ma
tendencję do zagubić w szczegóły. Rekomendują nas przez Allaha mieć szeroką wizję. Istnieje
odniesienie do tego w następujący werset:
On jest tym, który zesłał ci książki: W nim są wersety, [które] precyzyjnie określone, są one podstawą
książki; inne są alegoryczne. Ale te, w których sercach jest przekory wykonaj część jego czyli
alegoryczne, poszukujących niezgody, a poszukiwania jego ukrytych znaczeń, ale nikt nie zna jego
ukryte znaczenie prócz Allaha. I tych, którzy są mocno zakorzenione w wiedzy mówią: "wierzymy w
książce; całość to jest od naszego Pana: "i żaden zrozumieć orędzie chyba mężczyzn zrozumienia.
(Koran: 3/7)
Istnieje wiele tłumaczeń Koranu. Istnieją ograniczenia tłumaczenia są tłumaczone przez człowieka.
Chociaż są one wystarczające dając niezbędne wiadomości islamu, od czasu do czasu mogą zawierać
błędy lub mogą one ograniczyć znaczeń. Tłumaczy, którzy mieli Ph. D. i tak dalej może tęskniłem
szczegóły istniejących w oryginalny tekst. Z drugiej strony większość języków nie mają poziom
szczegółowości arabski. Na przykład istnieją różne formy zaimka "oni" w języku arabskim dla każdej
grupy dwa samce, dwie kobiety, więcej niż dwa samce, samice więcej niż dwa. Wszystkie te różne
formy "oni" są generalnie odbicie w tłumaczenie na język angielski tylko z napisem "oni".
W związku z tym dla poważnych i szczegółowe badania Koranu, jeden powinien mieć więcej niż jeden
tłumaczenie lub należy użyć wyjaśnienie Koranu, który obejmuje etymologii słów, odsyłacze i
przykłady...
Podczas czytania Koranu należy wziąć go w całości. Podczas każdej instrukcja wpisuje się w jego
kontekście, może też tłumaczyć inny werset w innej części Koranu. Na przykład czytanie w werset o
stworzeniu nieba i ziemi w ciągu sześciu dni może mylić jeden. Jednak czytanie instrukcji w
następujący werset będzie wyjaśnienie, że dzień w oczach Boga nie jest jak nasz dzień:
Dzień z twój Pan jest jak tysiąc lat tych, które możesz liczyć.
(Koran: 22/47)
Lub po czytanie instrukcji w następujący werset czytelnik będzie zrozumieć, że dzień Bóg nie tylko
jest zdefiniowany przez obrót ziemi wokół siebie:
Aniołowie i ducha będzie wznieść się do niego w ciągu dnia w zakresie jest pięćdziesiąt tysięcy lat.
(Koran: 70/04)

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI LUB ZA KOMENTARZE
PROSZĘ NAS ODWIEDZIĆ LUB E-MAIL POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI:

www.islamicinformationcenter.info

info@islamicinformationcenter.info

tosunender@gmail.com

http://www.Facebook.com/guidetounderstandingislam

Rzeczywiście tych, którzy uwierzyli i zrobić sprawiedliwych czyny te mają ogrody raju jako mieszkanie,

Gdzie one trwać wiecznie. Będzie nie życzą z niego żadnego transferu.

Powiedzieć "gdyby morze atramentu dla [pismo] słowa mojego pana, morze byłoby wyczerpane
przed słowa Panie zostały wyczerpane, nawet jeśli przywieźliśmy jak to jako dodatek."

Powiedzieć: "jestem tylko człowiekiem jak ty, do którego zostało objawione, że Bóg jest jeden Bóg.
Więc kto by mieć nadzieję na spotkanie ze swoim Panem niech sprawiedliwy pracy i nie kojarzę w
kulcie Pana nikogo."

(Koran: 18/107-110)

W czasie,
Rzeczywiście człowiek jest w straty,

Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i zrobić sprawiedliwe uczynki i poradził sobie wzajemnie do prawdy
i poinformowała wzajemnie do cierpliwości [i wytrwałość].
(Koran: 103/1-3)
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