
POZORNOSŤ: 
 
Toto je automatický preklad. 
 
Stiahnuť originálny text v angličtine nájdete na 
 
http://www.islamicinformationcenter.info/understandingislam.pdf  
 
Profesionálne preklady budú v budúcnosti dostupné v tejto webovej stránke, ak Boh závetu. 
 
Ak budete potrebovať zaujímajú nás vaše odozvy, potom sme môžu uprednostniť najpotrebnejšie jazykov. 
 
Tento e-knihy je chránený autorskými právami. 

 

 

  

Sprievodca 

POROZUMENIE  

ISLAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDER TOSUN 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.islamicinformationcenter.info/understandingislam.pdf


 

 

 

ISTANBUL/TURECKO 

  

Sprievodca k pochopeniu islamu/Ender TOSUN 

ISBN: 978-605-631-981-5  

1. Úvod 2. Všeobecné funkcie islamu 3. Viera základy islamu 4. Cieľov daných islamu sa ľudské bytosti 

5. Essentials akcie & päť pilierov 6. Prostriedky smerom k úspechu 7. Záver 8. Otázky a odpovede 

 

Informácie o autorských právach: 

Copyright © 2012 od Ender TOSUN. Všetky práva vyhradené. Vytlačených v Turecku. Okrem ako 

povolené pod príslušnými autorskými právami, žiadna časť tejto publikácie môžu byť reprodukované 

alebo distribuované v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami alebo uložené v databáze 

alebo prehľadávateľnom systéme alebo preložené bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora. 

Táto kniha alebo jej revidované verzie možno poskytnúť v elektronickej forme v 

http//:www.islamicinformationcenter.info zatiaľ čo autor závetov. Ak je k dispozícii, možno ho 

stiahnuť len pre osobné použitie alebo odkazy môže venovať jej internetovú adresu tak dlho, ako je 

povolené vo vyššie uvedených webových stránkach. Kvalifikovaný vydavatelia sa odporúča požiadať o 

ľahké publikovanie písomného potvrdenia. V každom prípade Aksaodkazujenatentoodsek celý 

informácie o autorských právach, vrátane naše kontaktné informácie musia byť umiestnené ľahko 

viditeľné a zrozumiteľné vnútri akýkoľvek výrobok / kópia / preklad vzťahujúce sa k tejto knihe. Naše 

kontaktné informácie je nasledovná:  

Ender TOSUN Merkezefendi Mah. Tercüman Sitesi Blok: B-1 č: 38 Cevizlibağ Zeytinburnu / İstanbul - 

Turecko; tosunender@gmail.com; endertosun@bilenymm.com http:// 

www.islamicinformationcenter.info; http://www.facebook. com /guidetounderstandingislam  

 

Vytlačil: Esen ofsetový Matb. San. Tic. A.S. (2012/8 İstanbul)  

Krytie: Muhammed Nur Anbarlı  

 

 

 

OBSAH 



 

 

1   Zavedenie  19 

2   General funkcie islamu  20 

2.1   Islamu je založené na logike  20 

2.2   Islamu sa zakladá na milujúci Alah a dbala o ňom  22 

2.3   Islamu je komplexný  25 

2.4   Islamu je univerzálna  26 

2.5   Islamu sa zakladá na mieru  28 

3   Viery základy islamu  29 

3.1   Alah - jediný skutočný Boh -  30 

3.1.1   Viery v Boha ako všeobecnej koncepcii  30 

3.1.1.1   Pojem viera vo všeobecnosti  30 

3.1.1.2   Islamu a ostatné hlavné prístupy týkajúce sa Boh  33 

3.1.1.2.1   Islamu a ateista prístup  34 

3.1.1.2.2   Islamu a agnostik prístup  40 

3.1.1.2.3   Islamu a viery z veľkej časti založený na komunikácii  41 

3.1.1.3   Všetci veria v jedného alebo viacerých bohov, alebo veci, ktoré zodpovedajú pojmu Boha 

 44 

 

3.1.3   Metodika pochopiť, kto je Alah a niektoré kľúčové fakty, ktoré sa ho týkajú, že pozorujeme v 

našom vesmíre  48 

3.1.3.1   Všeobecnej metodiky  48 

3.1.3.2   Príklady  49 

3.1.3.2.1   Mnoho podobných vecí  49 

3.1.3.2.2   Veci - vrátane kauzalita - sú častí systémov  50 

3.1.3.2.3   Sekvenčné jednoty  53 

3.1.3.3   Veci sa menia  54 



3.1.3.4   Veci sú pasívne - vo vzťahu k vytvára silu Alah-  57 

3.1.3.5   Nejaké iné skutočnosti, ktoré nám ukazujú jednota Alah predovšetkým  59 

3.1.4   Mien Alaha  60 

3.2   Ďalej  62 

3.2.1   Popis  63 

3.2.2   Známky z nižšie  67 

3.2.2.1   Alah je schopný znova  69 

3.2.2.2   Alah má dôvody a vôľu Recreate  70 

3.2.2.2.1   Alah je múdry: He aktmi založenými na dôvody  71 

3.2.2.2.2   Existujú dôvody pre tento vesmír  73 

3.2.2.2.2.1   Vykonávanie zdvorilosti Alah  75 

3.2.2.2.2.2   Vykonávanie pravdu  79 

3.2.2.2.2.3   Vytvorenie rovnováhy  81 

3.2.2.3   Komunikácie a prísľub od Alaha  83 

3.2.3   Praktických dôsledkov z nižšie  85 

 

3.2.3.2   Zodpovednosť  88 

3.2.3.3   Šťastia božskej spravodlivosti  89 

3.2.3.4   Stimul pre zlepšenie  90 

3.2.3.5   Stimul na myslenie a výbere  91 

3.3   Anjeli  95 

3.4   Poslov Alah  96 

3.4.1   Poslovia ako vzory  96 

3.4.2   Nejaký poslovia sú predpovedal a potvrdené  99 

3.4.3   Ostatné atribúty poslov  103 

3.5   Kníh Alah  105 

3.5.1   Sväté knihy všeobecne 105 



3.5.2   Koránu  108 

3.5.2.1   Korán je kompletné poradenstvo  108 

3.5.2.2   Korán bol chránený  111 

3.5.2.3   Štýl Koránu  112 

3.5.2.4   Korán je nenapodobiteľný  114 

3.6   Osudu  116 

3.6.1   Popis  117 

3.6.2   Následky osud človeka  120 

4   Cieľov daných islamu sa ľudské bytosti  122 

4.1   Získať potešenie z Alah  123 

4.1.1   Cestu k potešenie Alaha  123 

4.1.1.1   Dodržiavanie božskej hodnôt  124 

 

4.2   Dosiahnuť Alaha trvalé zdvorilosti vyrobené pre jeho spravodlivými zamestnancov  130 

4.3   Byť v harmónii s pravdou  131 

4.3.1   Byť v harmónii s pravdou v čo veríme, že v  131 

4.3.2   Byť v harmónii s pravdou v čo sme povedať, a čo robíme  132 

5   Essentials akcie & päť pilierov  134 

5.1   Essentials akcie  134 

5.2   Päť pilierov islamu  139 

5.2.1   Výkaz majúc svedkom jednoty Alah  141 

5.2.2   Denných modlitieb  143 

5.2.3   Pravidelné Charity  150 

5.2.4   Pôst  154 

5.2.5   Púť  157 

6   Prostriedky smerom k úspechu  164 

6.1   Logiky  166 



6.2   Zvukový charakter  168 

6.3   Pomocou Alah  171 

6.4   Naše úsilie & vytrvalosť  176 

6.5   Ostatných fakúlt  178 

6.6   Zrejmé fakty  178 

6.7   Správ od Stvoriteľa  180 

6.8   Naše prvotné kódy  180 

7   Záver  181 

 

8.1   Sú muži a rovnosť žien v islame?  187 

8.1.1   Pokrývajúce niektoré časti tela  193 

8.1.2   Povolenie pre mužov vziať až štyri ženy za určitých podmienok  196 

8.1.3   Dedičnosť viac bohatstva pre synov a manželia v porovnaní s dcéry a manželky za určitých 

podmienok  199 

8.1.4   Nahradenie jedného človeka svedok s dvoma svedkami ženy v určitých právnych prípadoch 

 201 

8.1.5   Nejaké ďalšie otázky o otázke "sú muži a rovnosť žien v islame?"  203 

8.2   Prečo vidíme na médiu mnohých násilných akcií vykonáva v mene islamu alebo Alah?  206 

8.3   Ak tam osud, ak Alah vie všetko, ako môžeme mať slobodnou vôľou a ako si môžeme byť 

zodpovedný?  209 

8.3.1   Máme slobodnú vôľu v určitom rozsahu  210 

8.3.1.1   Dôvody pre existenciu našej vôle  216 

8.3.1.2   Hriechy a ich následky sú zámerné voľby.  218 

8.3.1.3   Alah nie je potrebné nútiť čokoľvek na nás  221 

8.3.1.4   Alah nenúti niekto veriť, alebo robiť dobré skutky a on nenúti nikoho neveria alebo byť 

nespravodlivý.  222 

8.3.1.5   Nikto medveď bude svedkom že Alah má nás prinútilo zlo  222 

8.3.1.6   Alah nemá žiadne predsudkov voči ktorejkoľvek z nás  223 

 



8.3.1.8   Ak sme vedeli osud, by chceme zmeniť k lepšiemu.  225 

8.3.1.9   Keby naši závetov pod plnú vplyvom determinizmus, by to spôsobiť, aby sme verili.  225 

8.3.2   The Knowledge Alah prejavuje v osud je jeden spôsob ako historického poznania v ľudskej 

koncepcie.  226 

8.3.3.   Sme zodpovední, založený na našej schopnosti  227 

8.3.3.1   Zrejmé fakty prevažujú  227 

8.3.3.2   Nedokážeme kvôli našej vlastnej slabosti.  229 

8.3.3.3   Osud nie je bariérou medzi nami a Alah - Alah je bližšie k nám ako osud -  230 

8.3.4   Naša voľba proces musí byť v súlade  232 

8.3.4.1   Dohode nedôjde k zmene boli popravení  233 

8.3.4.2   Ak jeden obviňuje Alah z dôvodu spravodlivosti, to znamená, že Alah má už mu ponúkol 

usmernenia, ale vedome odmietol  234 

8.3.4.3   Konečný výsledok prevláda  235 

8.4   Ak Alah je all-mocný a dobre prečo existuje utrpenie a zlo?  236 

8.5   Aké sú hlavné rozdiely medzi islamom a kresťanstvom?  242 

8.5.1.   Boha  243 

8.5.1.1   Atribútov Boha  243 

8.5.1.2   Vzťah s Bohom  244 

8.5.2   Prorok  245 

8.5.3   Metodika  248 

 

8.5.5   Tolerancie  252 

8.5.6   Životný štýl  253 

8.5.7   Original Sin  255 

8.6   Je tam akýkoľvek proroctvo v predchádzajúcich sväté knihy o Prorok Muhammad? Ak nie je, 

čo to je?  256 

8.6.1   Relevantné informácie o proroka Mohameda a Korán v Deuteronómium/33  257 

8.6.2   Relevantné informácie o proroka Mohameda v Genesis 21/9-21 a Genesis 17/19-20  260 

8.6.3   Relevantné informácie o konečnom znení prorok vysvetlenému v Izaiáš 42/1-12  262 



8.6.4   Sa stane veľký rozvoj a Alah kráľovstvo bude brať od Židov a venovaná iného národa, ako 

povedal v Matúš 21/42-44  264 

8.6.5   Odkaz na Mekky (Bacco), pútnici, no Zamzam, rýchly a silný rast moslimov v žalmy 84/4-7 

 265 

8.6.6   Široko známy špeciálne prorok, ktorí prídu po Ježiš, v John 1/20-21, 29  265 

8,7   Aké sú body na mať na pamäti pri čítaní Koráne?  266 

 

V mene Alaha, dobročinný, je Milosrdných.  

(Korán: 1/1) 

 

Povedať, "pozorovať, čo je v nebi a zemi."  

(Korán: 10/101) 

 

A povedať, "môj Pán, nárast ma vedomosti." 

(Korán: 20/114) 

 

Vskutku, Alah nariadi spravodlivosti robí z dobré [others] a dávať príbuzným a zakazuje nemorálnosti 

a zlé správanie a útlaku. On nabáda, aby ste, že môžete byť s vedomím. 

(Korán: 16/90) 

 

Neexistuje žiadny nátlak v náboženstve; Naozaj sa stal správnym spôsobom zreteľne odlíšené od 

chyba. 

(Korán: 2/256) 

 

A (najlepší) výsledok patrí spravodlivým. 

(Korán: 28/83) 

 

Alah povedia, "je deň, kedy pravdivé budú mať prospech z ich pravdivosť. Pre nich sú záhrady [v raji] 

pod ktoré toku rieky, wherein sťažovateľovým navždy, Alah je spokojný s nimi a oni s ním. To je veľký 

úspech."  



(Korán: 5/119) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potom si myslíte, že sme vytvorili ste zbytočne a že nám ste by nevrátia? 

(Korán: 23/115) 

  

PREDSLOV 

Chváliť a ďakovať Allaha, pre všetky jeho láskavosti a najmä jeho najväčší prospech, čo je Islam, a na 

umožnenie ma počúvať jeho posolstvo, Korán, a za čo mi vedieť jeho záverečné messenger a tiež 

umožňujúce mi podeliť pravdy skrze túto knihu. Mier sa na jeho poslov. 

Naším cieľom v skladaní tejto knihy je poskytnúť stručné, ale komplexné informácie o islame. Je 

napísaná najmä pre tých, ktorí sa nedávno zoznámili s islamom. Očakávame, že to užitočné pre tých, 

ktorí vedia Islam rovnako, najmä pri zodpovedaní otázky, kladené non-moslimovia.  

By som chcel tiež poďakovať určité ľudí, ktorí boli veľmi užitočné pri výrobe tejto knihy.  



Ďakujem za prvé moja žena Naciye Tosun a moje deti Muhammed, Meryem Büşra a Ibrahim Eren za 

ich podporu v mojich prác. 

Ďakujem imámov pán Emrullah Hatiboğlu, pán Hasan Kara, pán İshak Kızılarslan, všetkých muazzins a 

iný personál Sultanahmet mešity za ich podporu pri poskytovaní motivujúce prostredie pri príprave 

tejto knihy. 

Žiadam Alah urobiť túto knihu užitočné pre lepšie pochopenie islamu. Tiež som požiadať o jeho 

odpustenie za prípadné chyby, ktoré sa mohli odohrať v ňom. 

Ender TOSUN  

  

ZHRNUTIE 

Keď pozorujeme tohto vesmíru, založené na našu logiku a založené na našej osobnej kvalifikácie ako 

vďačnosti a spravodlivosti, môžeme požiadať "Robiť všetky tieto zdvorilosti odkiaľ?" Potom ak 

budeme starostlivo dôvod na to, čo pozorujeme môžeme vnímať jeden aktívny tvorca, ktorý vytvára 

a udržiava všetky.  

Napríklad vidíme miliardy podobné veci; vidíme, že všetko je súčasťou systémov; vidíme, že všetko 

podlieha zmene. Toto môže urobiť nás pochopiť, že všetko pochádza z jedného zdroja rovnaký; 

všetko je vytvorený jeden tvorca; a že tento tvorca je len absolútna; a že nič iného je predmetom 

jeho právomoci a jeho vôľu. Potom niektorej z zdvorilosti, ktorým sme podliehajú vytvorí pre nás 

tlaku poďakoval. 

Potom môžeme konštatovať, že tento tvorca, ktorý umožnil nám komunikovať môže komunikoval s 

nami ľudské aj v jazyku. Tak môže hľadáme také oznámenie, že on môže nám dali. Potom skutočne 

môžeme všimnúť ľudí, ktorí tvrdia, že prijali správy od Stvoriteľa, a to poslov, ako Noe, Abrahám, 

Mojžiš, Ježiša, Mohameda a podobne (mier sa na nich). 

A môžeme všimnúť, že základné posolstvo Stvoriteľa cez všetkých týchto poslov je: "veriť v pravdivé 

jeden pán a robiť dobré skutky". To je centrálne posolstvo islamu. 

V jeho správach tvorca predstaví ako dobročinný, aktívny plnitel čo on chce, a múdry. Potom on nás 

učí, že sme, a tento vesmír nie sú vytvorené a trvalé bez dôvodu.  

V dôsledku jeho láskavosti a právomoci nestane iba dočasne ako v súčasnosti častiach nášho života. A 

sme informovaní, že po súčasnej fáze, v ktorej žijeme bude trvalé fázy. V tejto stálej fázy jeho 

láskavosti a právomoci budú vykonávať natrvalo. V tejto ďalšej fáze budeme vidieť dôsledky čokoľvek 

dobré, alebo zlé robíme v tejto fáze. A v súčasnosti súčasťou nášho života sme ochutnať aj jeho 

právomoci do určitej miery ako jeho tvorby robiť. A v tejto časti budeme robiť naše "výber" o tom, 

kde stojíme na pravdivosť a o aký druh trvalé života chceme. 

Tiež môžeme všimnúť v týchto správach, že byť úspešný musíme tiež zlepšiť sami súbežne s božské 

hodnoty, ktoré náš Pán miluje ako pravdivosť, pokora, vďačnosti, láskavosť, spravodlivosť... A iba ak 

máme tieto kvalifikácie, sme môže byť milovaný náš Pán, ho milujú a pozor na neho. Takže, ak sme 

úprimne milovať ho, budeme sa zlepší; a ak môžeme zlepšiť sme ho viac milovať a byť milovaný ním.  



A zlepšiť sami seba z hľadiska týchto kvalifikácií, musíme sa riadiť usmernením nášho Stvoriteľa.  

A dodržiavaním to, sme sa mu slúžila; budeme v harmónii s pravdou; sme bude šťastný v budúcnosti 

stála život; Bude byť radi, Alah s nami; a dosiahneme jeho favorizuje pripravené pre jeho 

spravodlivými služobníci. Toto sú hlavné ciele nášho života podľa islamu. Preto budeme spokojný len 

vtedy, ak sme ich dosiahnuť. 

A všetky tieto a ich detaily, sme povedali ešte raz a navždy v nášho Stvoriteľa konečné usmernenie, 

ktoré je Koránu, ktorá bola odhalená na proroka Mohameda (mier sa na neho), 14 storočiami.  

 

1 ÚVOD  

Slovo "Islam" znamená predloženie Alah [1] a mier v arabčine. To tiež znamená mier predložením 

milosrdný Boh, dodržiavaním jeho vedením. Ako názov náboženstva, môže byť definovaná ako pocit 

a s vedomím, že Alah je s nami, nech sme kdekoľvek; robiť dobré skutky [2]; a zdržať zlé skutky s 

úmyslom vyvolať jeho radosť a jeho milosrdenstvo. 

"Islam" je meno danej Alah sám toto náboženstvo vo svätej knihe islamu. To nie je meno danej 

marginálne skupiny. 

Islam je spôsob, ako nám dokazuje Alah All-vševedúci, múdry viesť nás k najväčším úspechom [3] . 

Hlavným zdrojom islamu je Korán [4] čo je svätej knihe islamu. Táto kniha bola odhalená len na 

proroka Mohameda [5] (mier sa na neho) počas 23 rokov v 7. storočia. V Koráne reproduktor ako 

prvá osoba je Alah a proroka Mohameda (mier sa na neho) jeho slová súvisiace ľudstva. V celej tejto 

knihy budete mať možnosť čítať mnoho citátov z Koránu. 

Ako Alah hovorí v Koráne, Islam je dôležité láskavosť pre ľudské bytosti:  

Tento deň som sa zdokonalil pre vás vaše náboženstvo, 

A dokončiť môj prospech na teba, 

A schválili pre vás, 

Islamu ako náboženstva.   [6]  

(Korán: 5/3 [7] ) 

2 VŠEOBECNÉ FUNKCIE ISLAMU  

 

2.1 ISLAM JE ZALOŽENÉ NA LOGIKE 

Vo svätej knihe islamu, Alah odkazuje na pojmy logiky, logické myslenie, vedomím, pozorovanie a 

pochopenie viac ako 1000 miestach. Máme otázku, dôvod. V Koráne, Alah zakazuje po slepo 

predpoklady našej spoločnosti a našich predkov.  



V islame nie sú žiadne dogmy. Spôsob, ako byť moslimom a dobré moslim začína a pokračuje s 

použitím logiky. Samozrejme, toto nevylučuje prijímajúcemu poznatkov súvisiacich z logicky 

spoľahlivých zdrojov. 

Len tí, ktorí majú inteligenciu sú považované ako zodpovedné v islame.  

Islam je ľahké pochopiť. Alah hovorí v Koráne:  

V skutočnosti pri vytváraní nebesia a zem, 

A striedanie noci a dňa sú znamenia pre tých porozumenia. 

Ktorí pamätať Alah   [8] pri státí alebo sedení alebo [ [9]ležiace] po ich stranách,  

A premýšľať o stvorenie nebies a Zeme, povedal [:] 

"Náš Pán, ste nevytvorili to bezcieľne" 

(Korán: 3/190-191)  

 

Sme urobili Quran zrozumiteľné, 

Tak je tu niekto, kto bude vadiť? 

(Korán: 54/40) 

2.2 ISLAM JE ZALOŽENÝ NA MILUJÚCI ALAH A DBALA O ŇOM 

On [10] ich miluje a milujú ho. 

(Korán: 5/54) 

 

Povedať, [Mohamed], "Ak miluješ Alah, potom so mnou, [tak] Alah budú ťa milovať a odpustil vám 

vaše hriechy. A Boh je odpúšťajúci a Milosrdných [11]. "  

(Korán: 3/31) 

 

A [zatiaľ], medzi ľuďmi sú tí, ktorí berú ako Alah ako rovnocenní partneri [s ním]. Láska je ako milujú 

by mali Alah. Ale tí, ktorí veria sú silnejší v láske pre Alah. 

(Korán: 2/165) 

Veriacich v Islam je pripravený dal svoj život pre Alah. On [12] má milovanej ktorí nikdy prezrádza, kto 

je ten, kto je vždy s ním, kto sa nerozbije svoj sľub, ktorý je charitatívne, milosrdný, všetci-mocný, 

blízko, kto nepotrebuje nič, ktorý je tvorcom všetkého, kto formoval ho, keď on bol v maternici svojej 

matky. 



V tomto svete neexistuje nikto, kto miloval viac ako Alah. A lásku pre Alah je vykonávaná v islame vo 

veľkej miere. Moslim modlí 5 krát denne, dáva jeho bohatstvo pre Alah, vzdá stravovanie a pitie pre 

Alah, keď pôst, sa snaží urobiť dobrý a zdržať robiť zlo, s cieľom získať potešenie z Alah. Týmto 

spôsobom láska Alah je pociťujú silne moslimská [13]. Vypočujme si Alah: 

Povedať: "Moja modlitba moja obrady obeť, môj život a môj dying sú skutočne pre Alaha, pane 

svetov   [14] ."  

(Korán: 6/162) 

A na druhej strane, prvý človek dávať pozor, z je Alah: Pán kto vie všetko, a ktorý je schopný robiť, čo 

on chce. 

Niektoré z príslušných veršov z Koránu sú nasledovné: 

Pozor na (vaša povinnosť) Alaha,  

A viem, že ste sa byť zhromaždili k nemu. 

(Korán: 2/203) 

 

A keď hovorí mu: "pozor na (vaša povinnosť) Alah", on je vedená arogancie (viac) kriminalitu. Takže 

dosť pre neho je peklo, a najhoršie skutočne je, že miesto na oddych! 

(Korán: 2/206) 

Dávajte pozor, Alah je dôležitých dôvodov. Niektoré z dôvodov uvedených v Koráne sú nasledovné: 

Pozor na (vaša povinnosť) Allah potom, že môžu ďakovať.  

(Korán: 3/123) 

 

A dávajte (vaša povinnosť) Alah; Alah je určite swift v reckoning.  

(Korán: 5, 4) 

Byť opatrný, [15] Alah je predovšetkým najdôležitejšie v tomto živote, a akonáhle sme úspešní jeho 

láska je navždy. Alah nám umožňuje vedieť scéna v ďalej [16] kde moslim uvádza jeho pocity:  

Oni povedia: "Vskutku, boli sme predtým u našich ľudí strašný (nespokojný Allah).  

Takže Alah prenesených láskavosť na nás a chrániť nás od trestu spaľujúce oheň.  

V skutočnosti sme použili k snažně prosiť ho pred.  

V skutočnosti je to on, ktorý je dobročinný, je Milosrdných."  

(Korán: 52/26-28) 



A ako jeho láska a nechuť závisí ako sme, ktoré vytvárajú hlboké pocity kontroly a zodpovednosti.  

Takže, moslim hľadá útočisko pred ním v ňom. Relevantné správy poslovia boli takto vo vzťahu v 

Koráne:  

"Tak utiecť do Alah.  

V skutočnosti som si od neho jasné warner.  

A nerobia [rovnú] s Alah iného Božstva. V skutočnosti som vám z neho jasné warner."  

(Korán: 51/50-51) 

2.3 ISLAM JE KOMPLEXNÝ 

A poslali sme vám knihu na objasnenie všetkých vecí a ako usmernenie a milosť a dobrá zvesť pre 

moslimov. 

(Korán: 16/89) 

Alah je All-vševedúci, on nám dal návod, ktorý nás vedie všetkých relevantných a najdôležitejšie veci 

tak, že môžeme byť úspešní. Toto usmernenie nám dáva vysvetlenia o všetkom, čo z hľadiska vysokej 

úrovni. 

Islam pokrýva všetky aspekty ľudského bytia: nášho spoločenského života, náš súkromný život, naše 

podnikanie života, naše modlitby, náš spôsob myslenia, čo robiť, ako byť, veda, našej minulosti, našu 

budúcnosť, náš úspech ukazovateľov, etické normy, duchovný rozvoj, naše ciele, naše telo, nášho 

ducha, nášho vesmíru, tento život, nižšie... To podporuje ľudské bytosti, bohatstvo, zdravie, myseľ, 

chudobných, bohatí, ekonomika, národy, susedov, príbuzní, muži, ženy, deti, rodiny...  

2.4 ISLAM JE UNIVERZÁLNA 

Povedať, [Mohamed], "O ľudstvo, vskutku som Posol Alláha vám všetkým, od neho komu patri 

panstva nebesia a zem. Neexistuje žiadne božstvo okrem neho; On dáva život a spôsobí smrť." Tak 

veriť v Alah a jeho posol, unlettered prorok, ktorý verí v Alah a jeho slová, a nasledovať ho, že môže 

riadiť.  

(Korán: 7/158) 

Islam vo vzťahu k ľudstvu, začala s prvý muž. A Islam bol správu Alah ľudstvu cez všetky jeho poslov. 

Napríklad v nasledujúcom verši Alah týka nás náboženstvo Abrahám a jeho odporúčania svojim 

deťom o tom ako moslim:  

A Abraham pokyn jeho synovia [k rovnakej] a [tak robil] Jacob, [povedať]: 

"O mojich synov, vskutku Alah zvolil pre vás toto náboženstvo, tak neumierajú s výnimkou keď ste 

moslimov." 

(Korán: 2/132) 

Islam nie je obmedzená na akýkoľvek národ, osoba, obdobia alebo geografickej polohy.  



Islam je náboženstvo všetkých poslov Alah, a Islam je podstatou ich správy. Podľa jednej príslovie [17] 

proroka Mohameda (mier sa na neho), tam boli 124.000 proroci [18] kým Alah dal jeho posolstvo pre 

ľudstvo [19]. Adam, Noe, Abrahám, Mojžiš, Ježiš (mier sa na nich) boli len niektoré z nich. Veriť v 

poslov Alah je jednou z požiadaviek islamu. Napríklad, osoba, ktorá popiera Mojžiša alebo Ježiša 

Krista (mier sa na nich) ako poslovia Alaha nepovažuje moslim. 

Všetci poslovia dal rovnakú správu: "Veriť v jedného pravda Boha a robiť dobré skutky." To je 

podstata univerzálne posolstvo islamu. 

Dokonca v názve "Islam" môžeme vidieť jeho univerzálnosti: Islam nie je pomenovaný po meno 

proroka Mohameda (mier sa na neho), ale náboženstvá sú väčšinou pomenované po najdôležitejších 

ľudských bytostí pre každé náboženstvo. Islam je pomenovaná pod názvom, ktorý má významy 

univerzálny pojem mier a predloženie Alah. 

Okrem toho, ako vidíme v nasledujúcom verši, proroka Mohameda (mier sa na neho) bol pridelený 

ako posol všetkým: 

A sme neposlali ste [20] okrem ako zľutovanie na svety. 

(Korán: 21/107) 

Na rozdiel od náboženstva alebo ideológie na základe rasy, Islam pozýva a víta všetky typy ľudí. Podľa 

islamu, všetky ľudské bytosti sú potomkov iba jeden muž a žena. Toto k oveľa sociálne bohatosť a 

otvorenosť moslimov [21], ako uľahčiť vstup ľudí zo všetkých národov do islamskej komunity.  

2.5 ISLAM JE ZALOŽENÝ NA MIERU 

Ako je zdôraznené v nasledujúcom verši, dobro ľudskej bytosti je cenné; pracovať pre ňu bude 

produkovať pozitívne a dlhotrvajúce následky: 

On posiela z oblohy dážď a údoliami tokov podľa ich kapacity a torrent nesie rastúce peny. 

A z tejto [rudy] ktorý oni teplo v ohni, so želaním, ozdoby a riadu, je pena páčiť. Teda Alah 

predstavuje [Príklad] pravda a lož. 

Pokiaľ ide o peny, zmizne, je zavrhne; ale pokiaľ ide o to, čo prospieva ľudstva, zostáva na zemi. 

Teda Alah predstavujú príklady. 

(Korán: 13/17) 

Islam znamená mier a ako vidíme v nasledujúcich veršoch, Alah pozýva nás správať spravodlivo   [22] 

všetkým neveriacim vrátane   [23] : 

Alah nezakazuje od tých, ktorí ste nebojujú kvôli náboženstvu a nie vyhnať si z vašich domovov od 

obchodovania láskavo s nimi a koná spravodlivo smerom k nim. Vskutku, Alah miluje tých, ktorí 

konajú spravodlivo. 

(Korán: 60/8) 

3 VIERA ZÁKLADY ISLAMU  



Messenger [24] už veril v čom bol zostúpili [25] k nemu od svojho pána, a [tak majú] veriacich.  

Všetky [ich] veril v Alah a jeho Anjeli a jeho knihy a jeho poslovia, hovorí [:] 

"Sme nerozlišujú medzi ktorýmikoľvek z jeho poslov." 

A oni povedali:  

"Počuli sme a sme poslúchali. 

(Budeme hľadať) Odpustenie, nášho Pána, a vám je (cieľového). " 

(Korán: 2/285) 

3.1 ALAH-JEDINÝ SKUTOČNÝ BOH- 

V skutočnosti som Alah.  

Neexistuje žiadne božstvo okrem mňa, tak mi pokloniť a zriadiť modlitbu za moje spomienka.  

(Korán: 20/14) 

 

3.1.1 JE VIERA V BOHA AKO VŠEOBECNÝ POJEM  

3.1.1.1 POJEM VIERA VO VŠEOBECNEJ  

Nie nasledovať cestu tých, ktorí nevedia. 

(Korán: 10/89) 

Poznanie je rozhodujúce pre úspech. Napríklad, vodič, ktorý chce ísť do jeho určenia má vedieť 

spôsob, významy prevádzka podpíše, ako riadiť... Ak vie, že toto, on môže ísť bezpečne do miesta 

jeho určenia; inak, on môže vstúpiť zlým smerom, kde on môže robiť veľké nehode kde môžu 

dokonca zomrieť. Ako v tomto jednoduchom príklade, musíme mať znalosti s cieľom dosiahnuť naše 

ciele. 

Naše poznanie je obmedzený vo všetkých dimenziách   [26] . Nemáme žiadne vedomosti nad určité 

limity týkajúce sa minulosti, budúcnosti, mikro a makro úrovne, o povahe vecí, vnútorné a vonkajšie 

vzťahy medzi vecami [27] . Napríklad sme Nechcem, know budúcnosť; ale napriek tomu Tvrdíme, že 

ak necháme jablko zajtra to budú padať. Opäť, nevieme, čo je pod určitú Subatomárna úroveň; 

Napriek tomu sme definovať prvky atómu, a veriť v tejto definícii [28] . Ale v skutočnosti, napríklad ak 

nevieme "všetky" subatomárnej úrovni, to znamená, že nemáme istý poznatkov o atómoch; naše 

vedomosti o atómy je potom len viera [29] , takže naše vedomosti o všetkom má takéto základné 

obmedzenie.  

Navyše sme súčasťou tohto vesmíru. Takže v každom prípade naše vedomosti sú čiastočné. 

Tak, musí mať maximálne relevantné vedomosti a obmedzenia vedomosti sila každého človeka tvoriť 

viera profil o všetky veci, ktoré môžu mať žiaden vplyv na neho.  



Vecí, ktoré ovplyvňujú nás neskladá len z vecí, ktoré môžeme plne zahŕňala alebo vidieť. Môžu 

existovať aj neviditeľných vecí, ktoré môžu ovplyvniť nás ako viditeľné [30] ako je zdôraznené v tieto 

verše:  

Tak prisahám, že tým, čo vidíte  

A čo nevidíte  

(Korán: 69/38-39) 

a viditeľné a neviditeľné   [31] nie sú izolované jeden od druhého. 

Tiež, ako sme Neviem úplne všetko, pre všetky ľudské bytosti, vrátane ateistov, naše vedomosti o 

tom, čo vidíme prirodzene súvisí naše presvedčenie o neviditeľné.  

A ako je zdôraznené v nasledujúcich veršoch spokojnosť iba s súčasných poznatkov o viditeľné, 

arogantné odmietnutie neviditeľných môže viesť k chybe: 

Skôr, pretože popreli 

To, čo sa zahŕňajú nie vo vedomostiach 

A ktorých interpretácia ešte neprišiel na ne. 

(Korán: 10/39) 

 

A oni nemajú ich vedomosti. Oni nasledujú nie okrem predpoklad, a naozaj, predpoklad využíva nie 

proti pravde vôbec. 

(Korán: 53/28) 

 

A keď ich poslovia im priniesol jasné dôkazy oni jasal s vedomím (sami) vlastnil. 

(Korán: 40/83) 

Čo tvorí silná viera profil správne je jednou z najväčších výziev, ktorým čelí každá ľudská bytosť   [32] .  

Tak, pretože naše obmedzenia vedomostí a pretože zdanlivý potrebujú mať predstavu o tom, 

neviditeľné ľudí majú odlišné viery profily: medzi tými, tam sú niektoré, ktorí sa starajú veľmi málo o 

neviditeľné a verí v a vychutnať viditeľné ako to je. Tam sú niektoré, ktorí nepredpokladám, že majú 

vedomosti o neviditeľné. Tam sú niektorí, ktorí tvrdia, že sú schopní vedieť aj o charaktere 

neviditeľných napríklad ako neexistujúci. Tam sú tí, ktorí prijali minulých alebo súčasných viera 

profilov bez akéhokoľvek osobného úsudku. Tam sú tí, ktorí dlhujú všetko fyzickej sily, zákony a 

vzťahy... Tam sú tí, ktorí vďačí za všetky určité ľudské bytosti... 

Metodika islamu je uznať naše obmedzenia vedomostí o neviditeľné a potom sa vykonávať zrážky o 

neviditeľné založené na viditeľné, namiesto odmietnutia neviditeľné. V islame sa zamieta nemožnosti, 



ktoré určitý návod od neviditeľné môže dosiahnuť, nám. A v spolupráci s vedením od pravdy 

navrhujúceho [33] . 

Logicky ako pravda je nezávislé od nás, ktorákoľvek z týchto prístupov nemá rovnakú úroveň 

pravdivosť v porovnaní s ostatnými.  

Hlavných skupín viery a ich metodiky v našom kontexte budú vysvetlené a v porovnaní s metodikou 

islamu v týchto častiach. 

3.1.1.2 ISLAM A ĎALŠIE HLAVNÉ PRÍSTUPY TÝKAJÚCE SA BOH  

V tejto časti budeme diskutovať niektoré aspekty niektoré prístupy týkajúce sa Bohu. Dáme len 

predbežné informácie pre lepšie pochopenie pojmu Boha islamu. V ďalšej časti si vysvetlíme veľmi 

vieru v Allaha; a argumenty týkajúce Alah vám pomôže pre lepšie pochopenie iné prístupy z 

islamského hľadiska. 

3.1.1.2.1 ISLAM A ATEISTA PRÍSTUP  

V skutočnosti tí vás vyzvať okrem Alah sú zamestnanci ako ty. Tak volať na ne a nechať reagovať na 

vás, ak by ste mali byť pravdivé.  

Oni majú nohy s ktoré chodiť, alebo mať ruky s čo držať, alebo oni majú oči s ktorých vidieť, alebo oni 

majú uši s čo počuje?  

Povedať: Hovor vaši spolupracovníci, potom sa boji (prevažujú) proti mne a daj mi žiadnu úľavu. 

(Korán: 7/194-195) 

V ateizmus vo všeobecnosti určité vzťahy a sily sú určené na základe pozorovaní správania záležitosť. 

A potom tieto vzťahy a sily sa považujú príčiny toho, čo sa deje tak, aby nahradiť jeden tvorca a 

podporovateľom. 

Napríklad kvapky dažďa padajú dohromady. V ateizmus, pád kvapôčky podľa určitého rozvrhnutia 

viesť k vzťah nazýva gravitácie a potom dážď je veril k pádu z dôvodu gravitácie [34]. Tento vzťah je 

veril byť absolútna, že neexistuje nikto, kto ho môžete zmeniť.  

Však podľa islamu, správanie záležitosť nemôže viesť nás k objavu one-to-one, viacnásobné a 

absolútnej sily alebo vzťahy, ktoré bude definované ako skutočné príčiny tohto správania. Pretože 

takéto myslenie by len nesprávne a kruhové uvažovanie v tom, že vzťah, ktorý je definovaný úplne 

ako dôsledok pozorovaných subjekty by veril byť príčinou tohto pozorovania. Totiž aj prvky čo 

pozorujeme nemajú oči, uši, mozgy, ciele a trvalé ústrednej moci medzi sebou, tak, že môžu pôsobiť v 

harmónii [35]. Preto prvky čo pozorujeme nie sú self-defined a potrebujú jeden sebestačný a 

absolútna identifikátor [36] .  

V islame správanie, ktoré pozorujeme a pravda gravitácie vzťah   [37] sú dôsledky nezávislé definície 

a dizajn Alaha, kto je jeden. Preto pozorovaním toto správanie, sme sa zistiť, ako sa chová objektu, a 

môžeme predpovedať, že sa to bude správať určitým spôsobom v rozsahu správnosti nášho 

pozorovania a príslušné závery. Táto predpoveď a výpočtu, je možné, pretože ten, kto robí túto 

udalosť možné teraz, v minulosti alebo v budúcnosti je rovnaký. Ten, kto riadi v každom bode je 

rovnaký. Alah má úplnú kontrolu nad kvapky [38] priamymi a nepriamymi spôsobmi.  



Táto analógia sa vzťahuje na všetky podstatné príčiny a dôsledky pred že vzťah   [39] efekty, ktoré 

vydávajú z dôvodu kvapky   [40] a ich veľmi prvky   [41] . 

Alah dal veci spoločné a rozdielne vlastnosti tak, že tam je harmónia, predvídateľnosť, konzistencie, 

krásy vnútri veci. On môže sa rozhodli vytvoriť veci, ktoré vôbec nesúvisia, ktoré sú nemožné 

pochopiť, ktoré nemajú common/porovnateľný rámec, space-time alebo spoločné črty [42]... 

Takže keď absolútna a exkluzívny vlastné-existencia gravitácie je odmietnutý, potom tam musí byť 

jeden power, ktorý definuje a vytvára, jej príčiny a účinky   [43] . 

Tiež v ateizmus; nič, čo nemôže byť zdôvodnené priamo naša minulosť/súčasnosť skúsenosti 

prostredníctvom našich pocitov zamietne. Neexistuje žiadny osobnej moci nad ľuďmi, alebo vyššie 

bytosti, ktoré priamo vidíme. Toto tvrdenie vyžaduje plným vedomím o neviditeľné. 

Opäť v ateizmus viditeľné je videný ako sebestačný: ako všetko viditeľné tvorí celok v nich 

nepotrebujú žiadnu podporu od neviditeľné. Veci môže existovať, živiť, presunúť, konať v harmónii, aj 

keď nemajú schopnosti myslieť, plánovať, vidieť, počuť... Toto tvrdenie vyžaduje plným vedomím o 

viditeľné. 

V islame je však iba Alah kto je All-vševedúci, ako vidíme v nasledujúcich   [44] : 

V skutočnosti tí, ktorí popierajú, týkajúce sa znamenia Alaha bez [] autorita majú prísť k nim 

Nie je v rámci svojich pŕs s výnimkou hrdosť, 

[rozsah] ktorý nemôže dosiahnuť. 

Tak hľadať útočisko v Alaha. 

V skutočnosti je to on kto je All-sluch, všetci-vidieť   [45] . 

(Korán: 40/56) 

Ďalším príkladom o pojmy, s ktorými Boh nahradí Ateizmus je náhoda: niektoré veci sa stalo, alebo 

existujú kvôli náhoda. Napríklad, ako tam sú miliardy galaxií, systémy ako slnečnej sústave môžu 

existovať zhodou okolností; a v niektorých z týchto planetárnych systémov je pravdepodobné, že 

existujú planét ako ten náš; a v niektorých planét ako ten náš, je pravdepodobné, že existujú 

životných podmienok; a v niektorých z týchto planét je pravdepodobné, že životné formy existujú; …  

Toto vychádza z nasledovných predpokladov: jednoduchšie veci prichádza spolu môžu tvoriť veci 

komplikovať; je tu úroveň veci, kde veci sú úplne jednoduché, na tejto úrovni vyžadujú, aby žiadne 

podmienky a sú trvale udržateľnej, sebestačný. A ako vidíme v nasledujúcich veršoch, tento 

predpoklad nie je prijateľné, Alah je nie Boh iba veci komplikovať: 

On je pánom všetkého. 

(Korán: 6/164) 

Veci na akejkoľvek úrovni potrebné vytvorenie a udržanie moci Alah. Preto veci na určitej úrovni 

nikdy plne vysvetlená s vecami, ktoré sú na nižšej úrovni, "akýkoľvek" alebo s vecami v skoršom 

štádiu, pretože veci na akejkoľvek úrovni potrebné určité podmienky, a veci na nižších úrovniach sú 



účinné v každom prípade. Napríklad existenciu zvierat nie je možné plne vysvetliť evolúcie a molekúl, 

pretože žiadna z molekuly, atómy, PNO... je sebestačný. 

Podobne sumy atómov, molekúl, chemických alebo biologických udalostí nezvyšujú ultimate 

pravdepodobnosť výskytu každý živý tvor. Ako je vidieť v nasledujúcom verši, vytváranie nebies a 

Zeme nie je niečo menej zložité ako vytvorenie ľudských bytostí alebo iné formy života: 

Vytvorenie nebesá a krajiny je väčšie ako vytvorenie ľudstva, ale väčšina ľudstva nevedia.  

(Korán: 40/57) 

Aj pri používaní náhoda a pravdepodobností, veľké množstvo vecí brali do úvahy ako limitujúci faktor 

aj: Ak jeden hovorí: väčší počet galaxií, viac existenciu pravdepodobnosti planetárnych systémov, ako 

ten náš; to môže byť len čiastočne pravda. Ako celok, veľké množstvo galaxie jedným spôsobom 

môže zvýšiť existencia pravdepodobnosti planetárnych systémov, ako naše; Avšak, väčšie množstvo 

galaxií, väčšia potreba veľké množstvo podmienok. Inými slovami, kým pridaním každého atómu 

zvyšuje pravdepodobnosť existencie planetárneho systému, znižuje pravdepodobnosť existencie 

celkové množstvo atómov [46] vrátane tejto dodatočné atom.  

3.1.1.2.2 ISLAM A AGNOSTIK PRÍSTUP  

Neveriaci presvedčenie a metodika vychádza potvrdenie že ako ľudské bytosti sme nemôže zahŕňať 

pravdu a Boha mimo naše minulosť/súčasnosť zážitkov, ktoré sa týkajú naše pocity ako vidieť, 

dotýkať... Podľa tohto prístupu existuje možnosť existencie čo je mimo viditeľné, ale ako ľudské 

bytosti nemáme kapacity na to vedia. Tak, nemôžeme vedieť, či existuje akýkoľvek osobnej moci nad 

ľuďmi a nad to, čo vidíme.  

Prístupy islamu a Agnosticizmus zdieľať skutočnosť, že ľudské bytosti majú obmedzenia z hľadiska 

poznatkov, týkajúcich sa neviditeľné.  

Islam je však zásadne líšia od Agnosticizmus v dvoch ohľadoch:  

Po prvé, predovšetkým je jeden Stvoriteľa, ktorý vytvára vytvorenie; Takže tam je funkčný vzťah 

medzi tvorcom a vytvorenie; preto na základe viditeľné, môžeme robiť nejaké závery o neviditeľné a 

tvorca.  

Po druhé, ako je vidieť v časti výnimky nižšie verš, tvorca má právomoc podeliť s ľuďmi nejaké 

vedomosti, ktorý je relevantný pre nich. To je objasnená v nasledujúci verš: 

A obsiahnuť nie je vec jeho vedomostí 

Okrem toho, na čo on chce. 

(Korán: 2/255) 

3.1.1.2.3 ISLAM A VIERY Z VEĽKEJ ČASTI ZALOŽENÝ NA KOMUNIKÁCII  

A keď to je im povedal, "nasledovať čo Alah odhalilo" 

Hovoria, že "Skôr, budeme nasledovať to, čo sme zistili naši otcovia cvičí." 



Aj keď ich otcovia pochopil, nič, ani oni boli vedení? 

(Korán: 2/170) 

Viery, hlavne založený na komunikácii sú do značnej miery založený na prijímať obsah minulých 

komunikácií, sväté knihy alebo tradície nezohľadňujúc extenzívne logické odpočítania z viditeľné. 

V islame hovorenej i písanej komunikáciu Stvoriteľa je pripomenutie a obsahuje metodológiu 

uvažovania. Je pôvodná správa Stvoriteľa vesmíru; pozorovanie a rozsudku sú kritické. a každú osobu 

jednotlivo za zodpovedá povestný dozvedieť o pravde. Tiež pozval na filtrovanie s jeho logiku 

oznámenie prichádzajúce mu z jeho súčasníkov a jeho predkov. Tieto verše označovať túto 

skutočnosť:  

A prednášali im novinky Abraháma,  

Keď povedal jeho otec a jeho ľudí, čo vás uctievať?  

Hovorili, že sme uctievanie idolov a zostávajú im venoval. 

Povedal, že robiť oni vás počuť, keď vám snažně prosit?  

Využívať môžete, alebo oni škodiť?  

Povedali, ale našli sme naši otcovia, robí tak.  

(Korán: 26/69-74) 

 

A každý jeden z nich príde k nemu jednotlivo na deň vzkriesenia. 

(Korán: 19/95) 

 

Povedať, "O ľudí písma   [47] , príde k slovu, ktoré je spravodlivé medzi nami a vami, ktoré sme 

nebude uctievať okrem Alaha a nie pridružené nič s ním a navzájom brať ako pánov namiesto Alaha." 

Ale ak sa zase preč, potom povedať, "Svedectvo, že sme moslimovia [predkladá mu]." 

(Korán: 3/64) 

Jedna skupina presvedčenie, ktoré sa zakladajú hlavne na komunikáciu je mnohobožstva. Polytheist 

vypĺňa vákuum vedomostí priradením právomoci na to, čo on/ona dodržiava. Tieto právomoci 

pridelené explicitne alebo implicitne môže byť ako svedkov, Prednes, self-udržanie, self-organizing, 

komunikácia...  

Takmer vo všetkých náboženstvách, ako Islam vrátane ateizmu, Agnosticizmus, Panteizmus, a tak 

ďalej podiel takýchto spoločných východísk s mnohobožstva. Napríklad v mnohobožstva určité 

právomoci pridelené modly ľuďmi vyrobený alebo slnko, mesiac a to aj určité ľudské bytosti, ktoré sú 

identifikované ako bohovia ľudských bytostí. Podobne v ateizmus určité právomoci prideľujú 

záležitosť, objektov alebo subjektov ľudských bytostí. A ateista prístup robí zovšeobecňovaní: keď 



experiment prebieha a jeho následky sú zovšeobecnené všeobecne entity použitej v tomto 

experimente je dané určité atribúty. Určité vzťahy sú pomenované. A potom tam je objekt, ktorý má 

určité právomoci. Ak iný experiment zmeny predošlé zistenia za určitých okolností, potom sa 

právomoci alebo atribúty sú obnovoval. Čo je vynašiel a známe do určitej miery je rozšírený na čo je 

známe, ako je uvedené v nasledujúcej: 

"Nechcete slúžiť okrem mu ale názvy, ktoré ste pomenovali, vy a váš otcovia." 

(Korán: 12/40) 

Citát Alaha z veriaci je relevantný v tomto ohľade: 

"Tu sú naši ľudia zriadenie bohov vedľa neho. Keby len mohla poskytnúť žiadny dôkaz na podporu ich 

stánku! Kto je viac zla než ten, kto vymýšľa lži a atribúty im Alah?" 

(Korán: 18/15) 

Tento prístup je príjemné pre ľudskú bytosť, pretože to vyžaduje odmietnutie akejkoľvek osobnej 

moci nad človeka alebo vyššie čo môžete spravovať ľudskú bytosť. Tento prístup nevyžaduje 

predloženie osobnej moci vyššia ako ľudská bytosť. To vyžaduje, zbožňujúci veci, ktoré ľudské bytosti, 

ako sú idoly/stanov s oči, uši, vyrobené ľuďmi alebo silami a vzťahy definované ľudské bytosti... Tento 

prístup uvádza, že fyzické subjekty na úrovni ľudskej bytosti sú schopní urobiť tento vesmír existovať. 

Avšak, tento prístup nemôže mať žiadny dôkaz, ktorý podporuje sám, ako je to veľmi čiastočná, 

subjektívne a jeho závery sa môžu meniť. 

V nasledujúcich veršoch môžeme vidieť odkaz na motiváciu podkladových takéto prístupy: 

Videli ste ten, kto berie ako svojho Boha jeho vlastné želanie? Potom by ste byť zodpovedný za neho?  

(Korán: 25/43) 

3.1.1.3 VŠETCI VERIA V JEDNÉHO ALEBO VIACERÝCH BOHOV, ALEBO VECI, KTORÉ ZODPOVEDAJÚ 

POJMU BOHA  

Každá strana sa raduje v, ktorá je sama so sebou. 

(Korán: 23/53) 

Jedna z definícií pojmu Boh môže byť "príčinou všetkých", ako môžeme konštatovať čiastočne z tieto 

verše: 

Hovoria: "Všetko je od Alaha." 

(Korán: 4/78) 

 

Že je Alah, svojho pána;  

Neexistuje žiadne božstvo okrem neho,  

Tvorca všetkých vecí. 



(Korán: 6/102) 

Všetci veria v určitých vysvetlenie pre čokoľvek spozoruje. Inými slovami, s výnimkou nevedomia, 

všetci veria v určitých vec (y), ktoré zodpovedá Bohu. Najvyššiu úroveň z každého jednotlivca 

vysvetlenie pre všetky spozoruje zodpovedá pojmu Boh [48] v islame. Napríklad určité kresťan uverili, 

že Ježiš Kristus (mier sa na neho) je on z ktorej všetko pochádza; tak to Christian Ježiša Krista 

zodpovedá Bohu. Napríklad ateista uverili, že fyzické sily a vzťahy sú veci, kvôli ktorej všetko, čo sa 

deje; Takže pre tento ateista týchto fyzických síl a vzťahy zodpovedajú pojmu Boha. Prirodzene, 

všetky tieto nemožno pravdivé v rovnakom čase, pretože sú rôzne. 

Takže na základe vyššie uvedenej definície, že Boh je príčinou toho všetkého, diskusia by sa nemali na 

či Boh existuje alebo nie   [49] . To by malo byť skôr na kto je skutočný Boh, a ktorí skutočnou 

príčinou všetkých je. Je skutočný Boh skupina príbuzných alebo nepríbuzných fyzikálnych zákonov a 

síl, Boh Slnka, alebo Boh mesiac, ľudská bytosť... alebo on je niekto, kto je sebestačný a 

neporovnateľný s všetky tieto veci? 

3.1.2 NIE JE BOHA OKREM ALAHA : TENTO VESMÍR A JEHO ČASTÍ NIE SÚ ABSOLÚTNE, EXISTUJE IBA 

JEDNU ABSOLÚTNU MOC  

Áno, viem, že: 

Neexistuje Boh neexistuje, ale Alah. 

(Korán: 47/19) 

 

Slúžiť Alah a pripojiť žiadny partneri s ním. 

(Korán: 4/36) 

 

A [spomenúť, Mohamed], kedy Luqmani povedal, že jeho syn zatiaľ čo on bol nariaďuje mu, "môj 

synu, nespájajú [niečo] s Alah. Združenie [s ním] je skutočne veľkej nespravodlivosti [50]. " 

(Korán: 31/13) 

 

Alah odpustí nie že partner pripisuje mu:   [51] . 

On odpustí (všetky) uložiť že komu on bude. 

Kto pripisuje partnerov na Alah, má naozaj vynašiel obrovským hriechom. 

(Korán: 4/48) 

Ako čiastočne vysvetlené, viacero bohov v podobe modly, alebo slnko alebo mesiac alebo bohov v 

podobe fyzickej sily alebo vzťahy nemajú žiadny základ a sú silne zamietnutá v islame. Ľuďmi alebo 

iných častí tohto vesmíru nie sú častí, zástupcovia, formy a verzie Alaha. 



Potom ak odmietame falošných bohov, budeme spolu s pravého Boha vo skúsenosti Abraham (mier 

sa na neho):  

A tak sme ukazujú, urobil Abraham ríše neba a Zeme, ktorý by bol medzi určitými [vo viere]. 

Takže keď noc pokrytá mu [tmy], uvidel hviezda. On povedal: "Toto je môj Pán." Ale keď to nastaviť, 

povedal, "rád nie tie, ktoré miznú." 

A keď videl moon rising, povedal: "Toto je môj Pán." Ale keď to set, povedal: "Ak môj pane 

sprievodca ma, určite budem medzi ľuďmi zbloudila." 

A keď videl, že slnko, ktoré vychádza, povedal: "Toto je môj Pán; to je väčšia." Ale keď ju, povedal, "O 

môj ľud, vskutku som voľný od čo si spájate s Alah. 

V skutočnosti som sa obrátil môj tvár smerom k on, vytvárajúci nebesia a zem, inklinující k pravde a 

nie som z tých, kto iní pridružiť Alaha." 

(Korán: 6/75-79) 

Hlboko vnútri každého tam je alebo bola viera v Alaha: V určitej fáze kým nie sme vynašiel falošných 

bohov, Alah priniesol naše duše do existencie, spochybnil nás a sme boli všetci svedkami mu bytia 

nášho Pána. To je vysvetlené v nasledujúci verš: 

A [zmienka] keď váš Pán vzal od detí Adam z ich chrbtom ich potomkovia a urobil z nich dosvedčiť 

samy o sebe [riekol im] "som nie váš pán?" Oni povedali: "Áno, budeme mať svedectvo." [To] inak by 

ste mali povedať na deň vzkriesenia, "V skutočnosti sme nevedeli tejto."  

(Korán: 7/172) 

3.1.3 METODIKA POCHOPIŤ, KTO ALLAH JE A NIEKTORÉ KĽÚČOVÉ FAKTY, KTORÉ SA HO TÝKAJÚ, ŽE 

POZORUJEME V NAŠOM VESMÍRE  

Hovoria: 

"Toto je moja cesta. 

Zavolám Alah s istý vedomostí, 

Ja a každý, kto takto za mnou." 

(Korán: 12/108) 

3.1.3.1 VŠEOBECNEJ METODIKY 

V islame metodika pochopiť Alah začína pocity vďačnosti, opatrnosti, pozorovanie vesmíru a 

uvažovania.  

Takmer každý, kto je vďačný a starostlivé by klásť tieto otázky: odkiaľ všetkých zvýhodňuje prežívame? 

Odkiaľ pochádzajú bolestivé veci? Prečo sa narodil? Prečo žiť? Takmer každý logický osoba by som sa 

opýtať: Prečo čo pozorujeme, je spôsob, ako to je?  

Potom by sme vyčleniť nejaké úsilie na pozorovanie a uvažovania o čo pozorujeme.  



Potom, ako produkt nám dáva predstavu o jeho výrobca, takže tento vesmír tiež nám dá - veriaci - 

predstavu o jeho tvorca. Napríklad, keď človek vidí Sultanahmet mešity, on bude mať predstavu o 

jeho architekt, že má určité schopnosti o matematike, krása, team-building, financovanie, plánovanie 

a tak ďalej. Takhle, ktoré pozorujeme vesmír tiež nám dáva predstavy o jeho tvorca.  

Tvorca nie je pre nás, my sme za Stvoriteľa, preto, on nie je podľa našich očakávaní; ale on je podľa 

seba a podľa správne závery, ktoré robíme môžu pod jeho vedením o čo pozorujeme objektívne vo 

vesmíre. Alah hovorí takto: 

Ale ak pravdu mal nasledovať svoje túžby, nebesia a zem a ten, kto je v nich by boli v troskách.  

(Korán: 23/71) 

V tomto ohľade v Koráne, Alah robí veľa odkazov na fyzikálnych, biologických, astronomické fakty a 

udalosti.  

Všetko v tomto vesmíre je znamenie, že ukazuje nám, jednota, právomoci a určité atribúty Alaha. 

Ako nič iné ako Alah nie je ani sebestačný ani tvorca, všetko je výsledok atribúty Alah. Preto všetko, 

čo nám ukazuje určité atribúty Alah [52]. Nižšie sú uvedené niektoré príklady. 

3.1.3.2 PRÍKLADY 

3.1.3.2.1 MNOHO PODOBNÝCH VECÍ 

A je to on kto produkuje záhrady trellised a untrelliseda datepalmsa plodiny rôzneho tvaru a chuť (jej 

plody a jeho semená) a olivy a granátové jablká, podobných a rozdielnych. 

(Korán: 6/141) 

V našom vesmíre pozorujeme viaceré veci, ktoré sú podobné alebo porovnateľné. Napríklad, tam sú 

miliardy elektrónov, miliardy podobné atómov, rastliny a zvieratá... Napríklad elektróny sú oddelené 

subjekty, ale sú podobné a podliehajú rovnakým pravidlám.  

 

A ako tento vesmír je matematická [53], či pozrieme do mikro- alebo makro úrovne; alebo v minulosti 

alebo v budúcnosti, vždy pozorujeme v rovnakej situácii vo všetkom. Nech je stupnice, môžeme 

rozdeliť v rôznych rozmeroch a majú častí, ktoré sú odlišné, ale ktoré sú rovnaké alebo porovnateľné. 

To nám ukazuje, že zdrojom všetkých je rovnaká a že všetko je vytvorené a utrpí rovnakú tvorca, 

Designer. Inak, neboli by sme schopní pozorovať ešte dve podobné elektróny. 

3.1.3.2.2 VECI - VRÁTANE KAUZALITA - SÚ ČASTÍ SYSTÉMOV 

Blahoslavený, v ktorého ruke he'sa panstva, a on je nad všetkými vecami príslušný 

[On] kto vytvoril smrť a život test vám, ktorý z vás je najlepšie činy 

A on je Majestic, odpúšťajúci [a] kto vytvoril sedem nebies vo vrstvách. 

Nevidíte vo vytváraní Most Milosrdných nejaká nezrovnalosť. 



Tak vrátiť () zraku (sky); vidíte žiadne prestávky? 

Potom sa vráťte (vaša) vízia dvakrát znova. 

(Vaše) videnie vrátia vám pokoril aj keď je unavené. 

(Korán: 67/1-4) 

Ďalší znak jednoty tvorca všetkých je, že všetko v tomto vesmíre je súčasťou systémov.  

Elektrón v našich očí môže byť súčasťou atómu, bunky, naše oko, našej hlavy, nášho tela, slnečnej 

sústavy... alebo môže byť súčasťou iných systémov. 

Naše oči, naše uši, zem, mesiac, slnko, kameň, vták... oni sú všetky časti systémov. Akejkoľvek vzorky 

berieme, nech obrázok berieme budeme vidieť, že je súčasťou systémov a že obsahuje systémy a 

časti systémov. Všetko je funkčné vo vzťahu k veľa vecí. 

Všetky izby majú význam z hľadiska funkčnosti a vo vzťahu k ostatným. Vidíme to aj v rámci 

simultánne veci vo fotografii berieme. Príčinnosti je tiež len súčasťou celej tejto a len dôsledkom 

jednota predovšetkým.  

Na druhej strane, hoci diely nemajú moc plánovať, organizovať alebo analyzovať existujú a pôsobia v 

harmónii v rámci a mimo seba. 

Veci, ktoré tvoria systémy a pôsobí harmonicky ukazujú, že sú vymedzené jedného Stvoriteľa a sú 

pod kontrolou to tvorca a podporovateľom. Inak žiadny systém mohol udržať svoju existenciu, a 

neboli by sme schopní robiť vedu, pochopiť čokoľvek predvídať, vypočítate vymyslieť...  

Ako vidíme v nasledujúcich veršoch, všetko je "predmet" aktov Alaha: 

Potom majú sa pozrieť na ťavy ako boli vytvorený? 

A na oblohe ako to bola vznesená?  

A na horách ako oni boli postavené?  

A na zemi ako bol šíri?  

Tak je to pripomínať, [Mohamed]; ste len pripomenutie.  

Nie ste nad nimi radič. 

(Korán: 88/17-22) 

Opäť, ako vidíme v tieto verše, náš sluch kapacity, oči, srdce a Zeme; Oni sú všetci z nejakého dôvodu; 

a v tomto zmysle sú pod jednou jednoty:  

A je to on, kto vyrába pre vás sluchu a zraku a srdcia; málo ste vďačný. Je to on, kto má násobí v celej 

Zeme a k nemu ste zhromaždili.  

(Korán: 23/78-79) 



Rovnako tak všetky bytosti existovať veľa dôvodov, a sú podobné v niektorých aspektoch, ako sa 

uvádza v nasledujúci verš: 

A neexistuje žiadny tvor na [alebo v rámci] zeminou alebo vták, ktorý lieta s krídlami, okrem toho, že 

sú spoločenstvá ako ty. 

(Korán: 6/38) 

A ako môžeme všimnúť v nasledujúcom verši, všetko povyšuje ho, všetko je služobník Alah a oni 

utrpel Alah: 

Siedmich nebies a Zeme a nech je v nich oslavovať ho. A nie je vec okrem toho, že ju povyšuje [Allah] 

podľa jeho chválu, ale nechcete pochopiť ich [spôsob] velebí. On je skutočne niekedy Forbearing a 

odpúšťajúci.  

(Korán: 17/44) 

3.1.3.2.3 SEKVENČNÉ JEDNOTY 

Je to on, kto posiela vetry ako dobrá zvesť pred jeho milosrdenstvo a zašleme z neba čistá voda, že 

môžeme priviesť k životu tým mŕtve pôdy a dať to ako nápoj tým sme vytvorili početné dobytka a 

muži. 

(Korán: 25/48-49) 

Naša schopnosť sa týkajú vecí iní v rámci dimenzie času tiež ukazuje nám jednota predovšetkým: 

dažďové kvapky, potom semená split, potom rastliny rastú a potom zvieratá jesť rastliny... Sekvenčné 

harmonický udalosti Zobraziť jeden moc nad všetkými. Všetko má smer, cieľ.  

Keď prší, Alah má už ciele v daždi. Ale podľa neveriacky prístupu, dážď je len fyzické udalosťou 

izolovanou; keď prší, nikto nemá žiadne cieľom vyrábať tým, že pršať. 

Reálnom živote však nie je ako film ilúzie. Vo filme cítime napríklad vidíme letiaceho vtáka, hoci 

existujú len statické obrázky, ktoré nasledovať jeden po druhom na určitej rýchlosti. Ak sme 

priblíženie k zostupu dážď v reálnom vyjadrení času, do najmenších podrobností, sme nemôže 

dosiahnuť skutočný úrovni, kde existuje iba obrázok. V každej úrovni existuje pohyb, energia, smer. 

Tak, v skutočnosti, ak sme sa priblížiť v rámci dimenzie času, vždy vidíme, že príčiny a výsledky sú 

spolu. Žiadne úrovni budeme môcť vidieť iba výsledky, alebo len príčiny. Preto nemožno považovať 

príčin izolované z výsledkov [54]; a oni sa nemôžu považovať za konečný pôvod čo pozorujeme.  

Tak, minulosti je založená na budúcnosť, ako budúcnosť vychádza z minulosti. A všetko vychádza z 

vôle jedného Alaha, ako vidíme v príklade v tieto verše:  

A (sme) zoslal, od dažďovej mraky, tečúcu vodu; že môže prinášame ďalej tým obilia a bylinky. 

(Korán: 78/14-15) 

Nájdete ďalšie podrobnosti súvisiace s sekvenčné jednota v časti 3.6 pod nadpis "Osud". 

3.1.3.3 VECI SA MENIA 



Povedať, 

"Ó Alláhu, majiteľom suverenitou, dáte suverenity komu budete a užívate suverenity od koho ste sa. 

Ste komu budete a pokoriť koho budete ctiť. 

V ruke je [Všetko] dobré.  

V skutočnosti ste cez všetky veci príslušný. 

Spôsobiť noci vstúpiť na deň, a spôsobiť dňa vstúpiť v noci; 

Si prinesiete živobytie, ktorý z mŕtvych a priviesť mŕtvych z živého. 

A dáte ustanovenie komu budete bez účtu." 

(Korán: 3/26-27) 

Keď pozorujeme vesmír, vidíme, že jeho častí podliehajú zmenám. Napríklad nie je smrť, tam je život; 

tam je noc, je deň. To je tiež situácia v subatomárnej úrovni a galaktickej úrovní. 

A ak časti celku sa môžu zmeniť, potom jeho totality je tiež môžu zmeniť. Napríklad, či môžem topiť a 

zmeniť časti automobilu, potom môžem redesign a zmeniť auto. Preto tento vesmír, vrátane všetkých 

jej záležitosť, jej fyzikálnych zákonov, jeho biologické pravidiel a jeho celok môže navrhnutý a 

vytvorený v rôznych formách, štruktúr. 

Niektorí ľudia tvrdia, že môžete vysvetliť všetko s fyzikálnych zákonov, vzťahov a tak ďalej; podľa nich, 

pretože fyzikálne zákony a tak ďalej, tento vesmír je čo musel byť; preto nie je potrebné pre žiadneho 

Boha. 

Podľa Koránu však iba Alah je absolútna a čokoľvek iného je predmetom jeho vôli. A ako sa 

zdôrazňuje v vyššie uvedený citát z Koránu spolu s pojmu zmeny, on je schopný robiť, čo on chce. Nie 

je nič, ktoré pozorujeme v našom vesmíre, vrátane fyzickej pravidlá, vzťahy absolútna. Alah môže 

vytvoriť alebo pravdepodobne vytvorili vesmíry, kde fyzické pravidlá, vzťahy sú odlišné. Tak takéto 

fyzické pravidlá alebo vzťahy možno nakoniec vysvetliť, prečo sa stane to, čo pozorujeme. A preto 

tento celý vesmír nie je štruktúra, ktorá musela byť. 

V Koráne existujú príklady, ktoré ukazujú, že nič nie je absolútna okrem Alaha. Toto je jeden z nich: 

(Allah povedal:) 

"A čo je, že v pravej ruke, O Mojžiš?"  

On povedal: 

"Je to môj personál; Prikláňam na to, zvrhnúť listy pre moje ovce a mám v ňom ďalšie využitie." 

[Allah] povedal; "Zhodiť to, O Mojžiš." 

Tak on hodil nadol, a následne bol had, bleskovo. 

[Allah] povedal, "zabaviť sa a Neboj; 



Vrátime ju do svojho bývalého štátu." 

(Korán: 20/17-21) 

Ak fyzickej pravidlo som niečo vysvetliť v Turecku, ale nie v Nemecku, potom toto pravidlo nie je plne 

platné fyzickej pravidlo v skutočnosti. Podobne, ak pravidlo som niečo vysvetliť len v tomto vesmíre, 

ale nič mimo tohto vesmíru, toto pravidlo nie je absolútne pravidlo. 

Tohto vesmíru, sám je špeciálne navrhnuté vesmíru. Tento vesmír je len voľba Alaha. Nie je to celé a 

absolútnu pravdu. 

Takže ak môžu existovať rôzne druhy vesmíry, súčasné vedecké vysvetlenie sú vždy miestnych 

vysvetlenia. A nie sú absolútne. Ak berieme ich ako absolútna, tento prístup nebude vedeckých a 

bude to umelo obmedziť naše vedomosti potenciálnych.  

Akékoľvek poznatky týkajúce sa vedy závisí od nášho pozorovania. Ak naše pripomienky boli rôzne, 

by sa aj naše vedecké poznanie rôznych. Napríklad, veda tvrdí, vysvetliť, prečo pero ide smerom 

nadol, keď som si ju nechať. Však keď to ide hore, keď som si ju nechať, veda by tvrdiť, že vysvetliť to 

znova. Naše vedecké poznanie je reaktívny charakter. Takže to nevysvetľuje, prečo veci sú tak, ako 

oni sú, ale do istej miery vysvetľuje, ako veci sa stávajú. 

Podľa islamu, Alah dáva jeho stvorenia, ich funkcie a robí im stalo. Tak, fyzikálnych, biologických... 

pravidlá sú z praktických dôvodov nevyhnutné a zvyšujú veľkosť umenie Alah, krásu a harmóniu v to, 

čo pozorujeme. Potrebujeme tieto pravidlá a funkcie pochopiť, "ako" veci sa stávajú, tak aby sme 

mohli využívať, tak, že sme možno vymyslieť stroje, tak, že môžeme vyriešiť problémy... Ale nie sú 

absolútne. Tie sú čiastočné vysvetlenie skúsený udalostí. 

Podľa islamu, ultimate príčinou čo pozorujeme a čo nie pozorujeme je jeden tvorca a jeden živiteľ. 

Preto považujem za absolútne určité vzťahy, ktoré môžu byť navrhnuté odlišne a dlhuje im čo 

pozorujeme je neprijateľné.  

Takže ak tento vesmír je len jednou z alternatív, potom len ten, kto zvolil prítomné alternatívou je 

absolútna, a tak "nie je Boha" "okrem Alah" kto má celkovú moc nad každú vec. 

3.1.3.4 VECI SÚ PASÍVNE -VO VZŤAHU K VYTVÁRA SILU ALAH- 

Nie přemoci slnku alebo na mesiac, 

ale přemoci Alah, ktorí ich vytvorili. 

(Korán: 41/37) 

 

Majú nohy, ktorý chodí?  

Alebo majú ruky, ktorou strike?  

Alebo majú oči ktorými vidia?  

Alebo majú uši, ktoré počujú?  



Povedať, [O Muhammad],  

"Zavolajte vášho"partneri"a potom konspirovat proti mne a daj mi žiadnu úľavu."  

(Korán: 7/195) 

Každá vec má existencia je vzhľadom k vôli, silu a znalosť Alláha. Prvky vec a systémy, ktoré obsahujú 

túto vec majú tiež takejto existencie vzhľadom k vôli, silu a znalosť Alláha. Tento vzťah medzi Alah a 

nič je jedinečný. Neexistuje žiadny podobný vzťah medzi iné veci ako Alah. Toto je paralelne s 

zásadnú skutočnosť islamu uvádza v nasledujúci verš: 

Neexistuje Boh neexistuje, ale Alah. 

(Korán: 3/62) 

Preto žiadny objekt pozorujeme je sebestačný alebo absolútna. Keď poviem, že "Táto tabuľka je 

malý", dokonca funkciu malost nepatrí v skutočnosti túto tabuľku, táto funkcia nie je vo vnútri tejto 

tabuľky. Tabuľka je malý, len relatívne niečo iné. To isté platí pre časti tabuľky rovnako. Túto analógiu 

platí pre ostatné funkcie, tabuľky, rovnako, vrátane jeho hmotnosť, jeho energia, jeho funkčnosť, 

jeho farba... Je to nielen pre naše chápanie ale veľmi bytia a veľmi atribúty tabuľky.  

V tabuľke nemusia mať akúkoľvek funkciu viac ako čokoľvek iné okrem prípadov, ak je definovaná 

spolu s iné veci ako súčasť osvedčeného súradnicový systém so všetkými jeho, definovaný od 

rovnakého definer. 

Takže, každý z vecí, ktoré pozorujeme, potrebujú jednota tvorca "One" a "One" živiteľ nad nimi, aby 

existovať a aby nič znamenať. 

Jednota Alah predovšetkým je výstižne vysvetlený v tieto verše: 

Hovoria:  

"On je Boh, One,  

Alah je sebestačný   [55]  

On plodí ani sa rodí. 

A nie je žiadny porovnateľný s ním." 

(Korán: 112/1-4) 

Ako vidíme v nasledujúcich veršoch, všetko, čo existuje má jej opatrenie v očiach Alah: 

A všetko, čo s ním je tým (riadneho) opatrenie.  

(Korán: 13/8) 

Preto existuje len jeden Boh a bez jeho jednoty nad všetko, nič môže existovať, nič znamenať nič, nič 

môžete mať všetky atribúty. Neexistujú žiadne iné bohov, súčasne alebo po sebe. On je všetci-

zahŕňať Boha. On je konečný a okamžité príčinou všetkých. Nie je čiastočnou príčinou. 



3.1.3.5 NIEKTORÉ INÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ NÁM UKAZUJÚ JEDNOTA ALAH PREDOVŠETKÝM  

A nie neprítomnosti z vášho pána je niektorý [časť] hmotnosť atómu je do zeme alebo do neba, alebo 

[niečo] menšie než alebo väčšie, ale to je jasné registra. 

(Korán: 10/61) 

 

Blahoslavený, v ktorého ruke je zvrchovanosť, a on je schopný robiť všetky veci. 

(Korán: 67/1) 

Môžeme pozorovať iné príklady, ktoré ukazujú, že existuje jednota nad každú vec a nado všetko. 

Napríklad, keby som kvapka pero na zemi, ja viem, že kým zasiahne zem, zem bude otáčať určitom 

uhle alebo fotón na hviezdy pôjde určitej vzdialenosti. Fotón nemôže pokračovať milimetra bez pera, 

zborník určitej vzdialenosti, a naopak. 

Avšak hlboké ideme v mikro úrovniach, avšak dozadu sme sa ísť v čase, pozorujeme v rovnakej 

situácii.  

Harmóniu space-time a naša schopnosť vypočítať, porovnať, predvídať a vychutnať show jednota 

predovšetkým. Táto harmónia existuje síce rôznosť v tomto vesmíre, ukazuje, že všetko podlieha vôle 

a právomoci jedného All-Powerful Boha. 

3.1.4 MENÁ ALAH 

On je Boh, než ktorým neexistujú žiadne božstvá, vševedúci neviditeľné a svedkom. On je dobročinný, 

je Milosrdných. 

On je Boh, než ktorým neexistujú žiadne božstvá, suverénne, Pure, mier, Bestower viera, dozorca, 

Majestic, Compeller, Superior. 

Sláva Alah! (Vysoká je on) nad nech oni spájať s ním. 

On je Alah, tvorca, iniciátor, návrhár; k ním patria najkrajšie mená. 

Nech je v nebies a Zeme je velebí ho. A on je Majestic, múdry. 

(Korán: 59/22-24) 

V Koráne, Alah nám umožňuje vedieť, veľa z jeho atribútov. Napríklad ten, Stvoriteľ, The Designer, 

vševedúci, dobročinný, Milosrdných, The Forgiver, v blízkosti, pravda, The Mighty plnitel z čo on 

chce... 

Jeho jednotu je veľmi dôležité, pokiaľ ide o všetky jeho atribúty. Napríklad Boh, ktorý nie je all-mocný 

nemôže byť tvorca. Boh, ktorý nemá žiadne vedomosti nemôže byť dobročinný... Preto v islame 

existujú nie rôznych bohov, ktorí majú rozdielne atribúty. Tam je odkaz na túto smernicu v 

nasledujúci verš: 



Nemal do nebies a Zeme Boha okrem Alaha, oni   [56] oboch by boli v troskách. Tak povýšil je Alah, 

pán trónu, nad to, čo oni popisujú. 

(Korán: 21/22) 

A on nám umožňuje vedieť tiež, že je neporovnateľný. On nie splodiť, ani on splodil. On je muž, ani 

žena. On nie je obmedzený priestor alebo čas. Takže to je dôvod, prečo jeho obrázky nemožno čerpať, 

a neexistujú žiadne obrázky Alah v mešitách alebo iných islamskej miestach. 

Alah je náš najlepší priateľ, ktorý je tiež zdrojom najväčších lásky [57]. On je náš stály priateľ. Jeden z 

jeho mena je Friend. On je s nami, nech sme kdekoľvek. Má plnú vedomosti o nás, a on má celý moc 

nad nami. Alah vie nás, keď sme boli v lona na naše matky, on nás pozná, keď zomrieme. On pozná 

naše tajomstvá, on pozná naše slabosti. On nepotrebuje nič od nás, ale on nám dáva miliardy 

zdvorilosti každú sekundu. On nás volá, aby jeho milosrdenstvo a láskavosť. Ale sme obmedzení v 

reakcii na jeho výzvy.  

Alah je múdry.  

Všetko nakoniec pochádza od neho. Ako povedal v Koráne v kapitole 53 verši 43, on je ten, kto robí 

smiať a on je ten, kto robí plakať [58]. Ale jeho milosrdenstvo je väčší.  

Alah je blízko. On je bližšie k nám dokonca ako naši rodičia. Neexistuje žiaden sprostredkovateľ medzi 

nami a Alah. Preto nie je ani náboženskej hierarchie, ani náboženské triedy v islame. Napríklad ak 

imam, kto je kto modlitbu vedie v mešít nie je prítomný, inžinier alebo predavač alebo inej osoby, kto 

vie ako sa modliť môže viesť modlitby. Teda moslim modlí iba a priamo k Alah.  

3.2 ĎALEJ 

Potom si myslíte, že sme vytvorili ste zbytočne a že nám ste by nevrátia? 

(Korán: 23/115) 

3.2.1 POPIS 

Na ktorý deň sme sa zrolovať nebesá ako zvitok spisov; rovnako, ako sme vznikli prvý tvorby, tak sa 

vyrábame to znova.  

To je náš sľub, a budeme plniť to.  

(Korán: 21/104) 

 

[Je] Deň Zeme bude nahradený ďalším Zeme, 

a nebies [aj] 

a všetky tvory vyjde pred Alah, jeden Prevailing. 

Vidíte zločincov, ktorá deň dohromady viazaná v putách, 

(Korán: 14/48-49) 



 

Tam [] neprišiel na človek lehote kedy on nebol vec [aj] spomenul? 

V skutočnosti sme stvoril človeka od zmesi spermií-drop, že môžeme skúsiť ho; a urobili sme ho počul 

a videl. 

V skutočnosti sme vedení ho na ceste, on vám vďačný, alebo byť on nevďačný. 

Vskutku, pripravili sme pre neveriacim reťaze a okovy a žiari. 

Skutočne spravodliví budú piť z šálka [víno] ktorého zmes je Kafur, 

Jar [spravodliví] služobníci Alaha bude piť; 

Budú robiť ju striekať von v platnosti [a hojnosť]. 

Oni [sú tí, ktorí] splniť [ich] sľuby a strach, deň, ktorého zlo bude rozšírený. 

A dávajú jedlo napriek láske preň potrebným, siroty a v zajatí, 

[Riekol] "kŕmime ste len pre tvár Alah. 

Prajeme od vás odmenu alebo vďačnosť. 

V skutočnosti Máme strach z nášho Pána denne strohý a nešťastný."  

Takže Alah ich ochráni od zlého tohto dňa, 

A dať im radiance a šťastie 

A odmena za čo im trpezlivo vydržal so záhradou [v raji] a hodvábu [odevy]. 

[Boli] ležiaci v ňom ďalej zdobila gauča. 

Oni nebude vidieť v nej akékoľvek (pálenie) slnko alebo [mrzne]. 

A v blízkosti nad nimi sú jej odtiene 

A jej Skupinový plody na vyskladnenie sa zníži v súlade. 

A tam bude Rozosielaná medzi nimi plavidiel striebra a pohárov Crystal, 

A pohárov krištáľovo čistého striebra, ktoré majú určiť opatrenia. 

A budú mať piť šálka [víno] ktorého zmes je zázvoru 

[Z] fontána v raji s názvom Salsabeel. 

Tam bude obiehať medzi nimi mladí chlapci vyrobené večný. 

Keď vidíte nich, by si im (krásna ako) rozptýlené perly. 

A keď sa pozriete tam [raj], uvidíte potešenie a skvelé panstva. 



Na obyvateľa bude zelená odevy z jemného hodvábu a brokátu. 

A oni ozdobená náramky zo striebra, 

A ich pán bude im čistiacu drink. 

[A to bude povedal], "v skutočnosti je to pre vás odmenu, 

A vaša snaha bola oceňovaná." 

(Korán: 76/1-22) 

 

Vskutku, zločinci budú potrestania peklo, rešpektujúci večne. 

(Trápenie) bude osvetlená nie pre nich, a oni sa ponorila do ničenia s hlboko ľutuje, bolesti a zúfalstva 

v ňom. 

A sme urobili nie zle im, ale bolo to oni, ktorí boli zloèinci. 

a budú hovoriť, "O Malik   [59] , nech váš pán skoncovať s nami!" 

Povie: "v skutočnosti vás zostane."  

"Mal určite priniesli sme ti pravdu, ale väčšina z vás, v pravde, boli odmietavý."  

Alebo vymysleli oni [niektoré] záležitosť? Ale v skutočnosti sme vymýšľajú [plán]. 

Alebo si myslíte, že počujeme nie svoje tajomstvá a svoje súkromné konverzácie? 

Áno, [Urobíme], a naši poslovia sú s nimi nahrávanie. 

(Korán: 43/74-80) 

 

V deň budeme hovoriť do pekla, "Ste boli obsadené?" a to bude hovoriť, "Existujú nejaké ďalšie" 

A raj sa podrobí v blízkosti spravodlivý, nie je ďaleko, 

[Z ktorých to bude povedal], "to je, čo si sľúbil pre každý vracajúci [aby Allah] a chovateľ [jeho 

covenant] 

Kto bál Most Milosrdných neviditeľné a prišiel so srdcom návratom [v pokánia]. 

Zadajte ho v pokoji. Je to deň večnosti." 

Budú mať čo chcú v ňom, 

A u nás je viac. 

(Korán: 50/30-35) 



 

Tie budú mať podiel na tým, čo zarobili, a Alah je swift účte.  

(Korán: 2/202) 

Jeden deň sme nezomrie. A jedného dňa bude koniec súčasnej fáze, čiže náš vesmír padne pre nové 

spustenie, pre konečné, stabilný a trvalý fázy [60]. Táto Záverečná fáza sa nazýva nižšie.  

Nižšie je pokračovaním súčasný život. Je to fyzické a duchovné. Koncový čas v súčasnej fáze nie je 

známa nikto okrem Alaha.  

Tam bude nejaké spoločné a odlišné prvky medzi prítomné fázy a záverečnej fázy. Fyzikálne, 

chemické a biologické pravidlá budú rôzne do istej miery ako tie, ktoré sú skúsení v súčasnej fáze. 

Odstránia sa zmes dobrých a zlých, ktoré vidíme v súčasnom svete a budú rozlíšené v ďalšej fáze. 

Umiestnenie dobro a zlo sa bude líšiť. Dôsledky dobro sa spojí s dobro-konajte a dôsledky zlého sa 

spojí s zloèinci. Prvý bude diať v časti s názvom raj alebo do záhrad, a tá bude diať v časti s názvom 

hell. Alah vie, čo ostatné časti budú v konečnej fáze.  

Ako sa uvádza v nasledujúci verš, odmeny Alah pre konajte dobro v nižšie bude oveľa viac v 

porovnaní s trestom pre zločincov: 

Ten, kto robí zlý skutok budú nie byť odmenený s výnimkou poskytujú podobné Avšak ten, kto robí 

spravodlivosť, či je to muž alebo žena, zatiaľ čo on je veriaci, tých bude raj, daná ustanovením v ňom 

bez účtu. 

(Korán: 40/40) 

3.2.2 ZNÁMKY Z NIŽŠIE 

A ten, kto túži odmenou tohto sveta, dáme mu 

A ten, kto túži odmenu ďalej sme mu dá jej. 

A oceňujeme bude vďačný. 

(Korán: 3/145) 

Ako vidíme vo verši vyššie, sme vyzvaní v tomto živote urobiť rozhodnutie, ktoré sa týka nižšie. Tak, 

aby toto rozhodnutie, ktoré musíme mať skutočné poznanie o tom. 

A ďalej sa o budúcnosť z ľudskej perspektívy. 

Tak, aby to pochopil, môžeme použiť všeobecné nástroje, ktoré používame predpovedať budúcnosť: 

Svetských povedané, môžeme predpovedať budúcnosť tým, že generalizácie. Napríklad, vidíme, že 

kameň padá znovu, keď dáme to znova a znova, potom môžeme povedať, že to bude klesať, 

nabudúce dáme to. Tak, môžeme očakávať rovnakú udalosť sa stane za rovnakých okolností.  

Tiež dôležitý pojem v naše predpovede je pojem "vyváženosť". Napríklad ak som kúpil niečo, čo stojí 

za to USD200, to znamená, že bude musieť v budúcnosti platiť USD200 za určitých podmienok.  



Ďalší nástroj používame poznať budúcnosť je informácie poskytnuté tých, ktorí majú spôsobilosti o 

budúcich udalostí. Napríklad budeme počúvať meteorológie odborníci vedieť o budúcej 

poveternostné podmienky, a plánujeme podľa čo hovoria. 

Tak dlho, ako prežívame nie ďalej pozorovania, ako ľudské bytosti, musíme použiť vyššie uvedené 

nástroje predpovedať budúcnosť. Preto súbežne s Quran naše vysvetlenie nižšie bude pokrok 

nasledovne: najprv dostaneme závery o akty Alah na základe našich pozorovaní v našom vesmíre; 

urobíme zovšeobecňovaní vzťahujúce sa k nim vrátane pojmu rovnováhu; a potvrdíme toto s jeho 

slová. 

Keď pozorujeme vesmír, vidíme, že Alah je aktívna a má schopnosť a vôľu znova vytvoriť. Tieto verše 

uviesť tieto skutočnosti: 

Nie je ten, ktorý vytvoril nebies a Zeme, schopná vytvoriť podobné z nich? Áno, naozaj; On je 

Stvoriteľ, vševedúci All. 

(Korán: 36/81) 

 

Ako sme vznikol prvý tvorby, tak sa vyrábame to znova. 

To je náš sľub, a budeme plniť to. 

(Korán: 21/104) 

Čo pozorujeme v tomto vesmíre je znamenie, že ukazuje nám majiteľ neobmedzené právomoci nad 

všetkými. Naše pozorovanie nám dáva k záveru, že to všetci-mocný je zdrojom miliardy zdvorilosti a 

že on dá jeho právomoci do akcie. A tiež sme došli k záveru, že on je tiež schopný využiť svoje 

právomoci širšej miere. 

Keď pozorujeme vesmír, vidíme, že dokumentácie týkajúcej Alah existujú dva determinanty rekreácie: 

prvým z nich je schopnosť Alaha recreate, a druhým je jeho vôľou obnoviť. Druhý sa bude týkať 

existencii určitých dôvodov a ciele pre neho v obnovovať.  

Ak má "osoba", "prostriedkov" a "dôvody" niečo urobiť, a ak táto osoba "sľuby" to urobiť, ak má 

integrity potom s najväčšou pravdepodobnosťou bude to. V tomto vesmíre sme jasne vidieť, že Alah 

je veľmi prísne pri vykonávaní jeho skutočné plán. 

Takže v nasledujúcej časti budeme analyzovať prostriedky a dôvody týkajúce sa nižšie. 

3.2.2.1 ALAH JE SCHOPNÝ ZNOVA 

Samozrejme Alah kto vytvoril a ktorý vytvára je tiež schopný znova ako vidíme v nasledujúcich 

veršoch: 

Nemá človek myslieť, že bude nie zostavíme jeho kosti? 

Áno, naozaj; sme schopní rekonštruovať jeho ruky   [61] . 

(Korán: 75/3-4) 



A ako vidíme v nasledujúcich veršoch, Stvoriteľa, ktorý nás stvoril na prvom mieste je prirodzene 

schopný znova nás: 

A oni hovoria, "keď sme kosti a rozpadali častice, bude [naozaj] byť vzkriesený ako nové stvorenie?" 

Povedať, "byť, ste kamene alebo železa; alebo [žiadne] vytvorenie že, ktorá je veľký v rámci vaše 

prsia." A oni povedia: "kto bude obnoviť nás?" 

Povedať, "ten, kto vyviedol prvýkrát." 

(Korán: 17/49-51) 

A ako vidíme v nasledujúcom verši vytváranie jedného jediného duše alebo celé ľudstvo nerobí 

žiadny rozdiel pre Alah z hľadiska ľahkosť: 

Vaša tvorba a svojho vzkriesenia sú ako ale ako živú dušu. 

(Korán: 31/28) 

V minulosti bol argument o nižšie nemožnosti rekreáciu. Ale dnes, tento argument sa nezdá byť veľmi 

udržateľné spolu s objavov v oblasti genetiky. 

Ako bolo vysvetlené vyššie, pretože absolútna "Jednota" tejto All-Powerful Boha, by sa nikto, kto by 

obmedzila jeho právomoci. 

Takže nemôžeme očakávať, že ho obmedziť sám vytvoriť iba jeden vesmír s len dočasné dôsledky.  

Toto sú všetky závery môžeme základne na naše pripomienky prítomných vesmíru. 

3.2.2.2 ALAH MÁ DÔVODY A VÔĽU RECREATE 

Vytvára to, čo on chce. 

(Korán: 30/54) 

Vesmír v ktorom žijeme je len osobitnú štruktúru vesmíru medzi neobmedzené množstvo alternatív. 

Neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá zaväzuje nás k presvedčeniu, že je to jediný možný tvar vesmíru. 

Ak to nie je jediný tvar možnej vesmíre a vstúpil do existencie potom došlo osobná voľba pre jeho 

celú skutočný stav. A ako sme vysvetlili v časti vyššie, existuje dostatok dôkazov, ktoré nám ukázal 

jeden moci nad ním.  

Ak tento vesmír je dôsledkom osobné bude, potom bude existovať ciele pre to na úrovni príslušnej 

osoby, ktorý je na vyššej úrovni ako tento vesmír.  

Na druhej strane, hoci pozorujeme, že každá časť tohto vesmíru je pre niektoré ciele, a predstavuje 

jednotu v samotnej, tiež vidíme že je dočasné a nie sebestačný. Preto nie je úplne self-definovať ani 

úplne kompletný v sebe z hľadiska cieľa pre jeho vlastnú existenciu. 

Preto môžeme očakávať, že následné fázy trochu odlišné povahy kde osobných cieľov vyššej úrovni 

bude dosiahnuté.  



Po zvážení nad schopnosť Alah recreate, Uvažujme teraz do určitej miery dôvody obnoviť. V takto 

budeme uvažovať ako naše pozorovania viesť nás pochopiť ďalej z hľadiska dôvodov: 

3.2.2.2.1 ALAH JE MÚDRY: ON PÔSOBÍ NA ZÁKLADE DÔVODOV 

On je všemocný nad svojim služobníkom, 

a on je múdry, vševedúci. 

(Korán: 6/18) 

 

O ľudí, ak ste na pochybách o vzkriesení, potom [domnievajú, že] v skutočnosti 

Vytvorili sme si pred prachom, potom od spermie-drop, potom z priliehavý zrazeniny, AZ potom kus 

mäsa, tvoril a neformovaných, že môže vám ukážeme. 

A sme sa uspokojiť v lona, koho budeme pre zadaný výraz, potom vám prinášame ako dojčatá, a 

potom [vyvíjame ste] že môžu dosiahnuť svoj [čas] zrelosti. 

Medzi vami je ten, kto odoberá v predčasných úmrtí a medzi vami je ten, ktorý sa vrátil k najviac 

Vetchý [] odkázanosti tak, že vie, že po [raz museli] znalosti, nič. 

A vidíte neúrodné Zeme, ale keď sme poslať na to dážď, priechodky a bobtná a rastie [niečo] o každý 

krásny pár. 

To je preto Alah je pravda a pretože on dáva život mŕtvych, a pretože on je nad všetkými vecami 

príslušným a [že môže vedia], že hodina sa blíži pochýb o tom, a že Alah vstane zmŕtvych, tí, v 

hroboch. 

A ľudí je ten, kto popiera o Alah bez vedomia alebo usmernenia alebo poučné knihy [od neho], 

(Korán: 22/5-8) 

Ako môžeme vidieť vyššie verše, keď pozorujeme vesmír, vidíme, že veci sa stávajú z určitých 

dôvodov a smerom k určité ciele. Vo vyššie uvedené verše, Alah dáva príklad vzniku ľudskej bytosti, 

rôzne veci, ktoré sa vytvorili počas tohto stvorenia a rôznych fázach smerom k určitého cieľa. Nič v 

týchto štádiách je náhodná, nič nie je zbytočné. Samotnou povahou všetkého Alah má dať túto 

funkciu, to všetko je aspoň z jedného dôvodu, a Alah utrpí túto funkciu všetkého. Čo pozorujeme 

ukazuje nám, že tvorca a živiteľ je múdry, a nech si vytvorí v súlade s jeho atribúty. 

Takže môžeme povedať, že v jeho celistvosti tento vesmír nemá cieľ? 

3.2.2.2.2 EXISTUJÚ DÔVODY PRE TENTO VESMÍR 

Potom si myslíte, že sme vytvorili ste zbytočne 

a že na nás budete by nevrátia? 

(Korán: 23/115) 



 

A vytvorili sme nie nebies a Zeme a všetkého, čo je medzi nimi, samotná prehrávanie, 

Sme nevytvorili im okrem pravdy, ale väčšina z nich nevedia. 

(Korán: 44/38-39) 

Ako všetko, čo je najmenej z rôznych dôvodov, chápeme, že Alah je múdry. Preto vytvorenie tohto 

vesmíru v plnom rozsahu tiež musí byť s dôvodom. 

Ako príklad objasniť to, Predpokladajme, že zistíte pero niekde. Viete, že to bol vykonaný tak, že by sa 

použili na zapisovať. prečo? Pretože, po prvé, to bolo navrhnuté v tomto tvare; Po druhé nejaký 

materiál bol spotrebovaný nepriala; materiál použitý pre to by po tretie, by mohli byť použité na iný 

účel; Po štvrté, ten, kto robil to vie o tom, pero, vie o písaní; po piate, ak nebol žiadny dôvod, potom 

úsilie vynaložené na dizajn a nepriala by len odpad, ktorý nie je niečo rozumné, ale kto je schopný 

robiť to, by mal byť primeraný. 

Ako v tomto príklade, keď pozorujeme vesmír, vidíme, že s jeho galaxie, s jeho planét, s jeho života, s 

jeho fyzikálnych zákonov, s jeho systémov, s umením v, s jeho krásy, to nedá sa zbytočne. To isté platí 

pre nás rovnako. Ak uvážime, že naša schopnosť analyzovať, naše uši, oči... môžeme konštatovať, že 

sme nie boli vytvorené len jesť, piť a spánok a zmizne navždy. 

Teda ako časti tohto vesmíru sú dočasné, a ako je to obrovský produkt, je zrejmé, že je vytvorená pre 

určité ciele. Inak by bolo plytvanie.  

Na druhej strane, nemáme žiadne zvukové dôvod tvrdiť, že smrť je koniec. Smrť je len jednou z etáp. 

Aj keď sme boli Zeme, alebo ešte pred tým, bol vôle Alaha o každom z nás; Preto sme podstúpiť fázy. 

Prostredníctvom smrti, sme sa vrátiť na zem, ale neexistujú žiadne definitívne dôkazy, že sú 

ukončené. A sme informovaní v nasledujúcich veršoch, že etapy bude pokračovať až do štádia 

presvedčivý:  

Budú určite cestujete z fáze etapy (v tomto živote a v ďalšom). 

(Korán: 84/19) 

 

Každá duša bude chutiť smrť, a len dostanete vaše [full] kompenzácia na deň vzkriesenia. 

Tak kto je odlákať od ohňa a prijatý do raja uspeje. 

A aký je život tohto sveta okrem radosti z klamu. 

(Korán: 3/185) 

Ako vidíme, že v nasledujúce stanovisko Šajcha Quran tejto časti života tohto dočasného svete je len 

pre určité dôvody, a tejto fáze života nie je neodmysliteľnou súčasťou života:  

A on, kto veril, povedal: "O môj ľud! Nasledujte ma, ja vás na správny kurz; 



O mojich ľudí! Tento pozemský život je len prostriedkom (ku koncu), 

Ale ďalej bude príbytok stabilitu." 

(Korán: 40 / 38-39) 

Niektoré príčiny sú nasledovné: 

3.2.2.2.2.1 VYKONÁVANIE ZDVORILOSTI ALAH 

On (Alah) je dobročinný, je Milosrdných. 

(Korán: 59/22) 

 

Váš pán je suverénny muž činu čo on chce. 

(Korán: 11/107) 

 

Viem, že život tohto sveta je, ale zábavný a odklonu a ozdobou, 

A pýcha jeden druhému a súťaže v zvýšenie bohatstva a deti, 

Ako príklad dažďom ktorého [výsledné] rast rastlín zapáči kypriče; 

Potom to schne a vidíte to obrátil žltej; 

Potom sa stáva [polojasno] trosiek. 

A v nižšie prísnemu trestu a odpustenie od Alaha a schválenie. 

A čo je pozemský život okrem pôžitok z klamu. 

(Korán: 57/20) 

Ak Alah je dobročinný a Mighty plnitel čo on chce, potom on môže vytvoriť prostredie, kde mu 

môžete prepožičať jeho láskavosti. 

Alah dobročinný nám hovorí, že vôľa a je schopný dať trvalé zdvorilosti. Miesto tieto trvalé zdvorilosti 

je rajom, ktorý je perfektný, v rozsahu, v akom Alah závetov. Na tomto mieste, neexistuje žiadna 

bolesť, žiadny strach, žiadny nepriateľ, žiadny z nedostatku zdrojov a žiadny smútok. Na tomto mieste 

nie je šťastie a mier [62] . 

Alah tiež chcel, aby tam bytostí, ktorí majú určité vedomosti a právomoci. Stvoril ľudské bytosti s 

potenciály a schopnosti vybrať si dobro alebo zlo; robiť a poznať dobro, ako aj zlo ako môžeme vidieť 

v nasledujúci verš: 

A sme povedal: "O Adam, bývať, vy a vaša manželka v raji a jesť z nej v [ľahkosťou a] hojnosti od 

kdekoľvek budete. 



Ale nemajú prístup tohto stromu, inak budete byť medzi zloèinci." 

(Korán: 2/35) 

Ale aj Alah zakázal vchodu zlá, arogantný, nepravdivé a nevďačný v raji. Tam je odkaz na túto 

skutočnosť v nasledujúci verš: 

Ale Mesiáš povedal: 

"Deti Izraela, uctievanie Alaha, môj Pán a svojho pána. Kto spolupracovníkov čokoľvek s Allah, Allah 

má skutočne zakázané raj jemu a jeho príbytok bude v ohni. 

Zloèinci sa nemajú žiadne pomocníkov." 

(Korán: 5/72) 

Teda, on dovolí vchode v tomto raji, pre ľudské bytosti, ktorí úprimne sa rozhodnete vstúpiť tam, 

ktorí sú v harmónii s divine hodnotami a kto robiť dobré skutky. Takže, základné a trvalé miesto, kde 

sa stane jeho láskavosti je raj, ako je vysvetlené v nasledujúcich veršoch: 

Pre tých, ktorí robia dobré (skutky) je dobra a extra. 

Žiadna temnota pokryje ich tváre, ani poníženie. 

Tie sú spoločníci raja; dodržia budú v ňom naveky. 

Ale oni, ktorí zarábajú zlé skutky, odplatím zlý skutok je jeho ekvivalentu a poníženie im pokryje. 

Budú mať od Alaha žiadny protektor. 

To bude, akoby ich tváre sú pokryté kusy tak tmavé noci [sú]. 

Tie sú spoločníci požiaru; dodržia budú v ňom naveky. 

(Korán: 10/26-27) 

V kontexte trvalých zdvorilosti Alah, jedným z dôvodov, ktoré on vytvoril nás v tejto fáze v tomto 

vesmíre je nám dávajú možnosť, aby naše voľby ako prítomný a záverečnej fázy. V nasledujúcich 

veršoch, on to objasňuje: 

A ten, kto túži odmenou tohto sveta, dáme mu 

a ten, kto túži odmenu ďalej sme mu dá jej. 

A oceňujeme bude vďačný. 

(Korán: 3/145) 

 

A hovoria: "pravda je od vášho pána, tak ten, kto závetov nech veria; a ten, kto závetov nech 

neveria."  



(Korán: 18/29) 

 

V skutočnosti sme vedení ho na ceste, on vám vďačný, alebo byť on nevďačný.  

(Korán: 76/3) 

V kontexte trvalých zdvorilosti Alah, druhý dôvod, pre ktorý on vytvoril nás v tejto fáze je rozlíšiť s 

objektívnymi kritériami tí, ktorí sú dobré, od tých, ktorí sú zlí, tí, ktorí sa snažia počúvať Alah a 

dodržiavať božské hodnoty od tých, ktorí nemajú, tí, ktorí sú pokorní od tých, ktorí sú arogantní, a tak 

ďalej. Nasledujúci verš je odkaz na túto: 

Mal Alah vôľou, on by urobili ste jeden národ [zjednotení v náboženstvo], ale [on určené] test vám v 

čo on vám dal; Takže závod [všetkým, že je] dobré. Alah je váš návrat všetko dohromady, a on [potom] 

vás bude informovať o ktorým nad ktorými ste sa líšia. 

(Korán: 5/48) 

V dôsledku toho Alah prepožičať jeho trvalé zdvorilosti tým, ktorí sa rozhodli veriť v nich a ktorí ich 

chcú, kto využiť správy Alah a ktorí sa rozhodnú dodržiavať božské hodnoty. 

Toto sú všetky prirodzené následky Boha, ktorý je dobročinný a aktívny.  

A v raji to bude svedkom natrvalo že Alah je dobročinný. 

3.2.2.2.2.2 VYKONÁVANIE PRAVDU 

Alah je pravda. 

(Korán: 22/6) 

 

Že on by mal dokázať pravdu aby to bola pravda, 

A byť nepravdivé, falošné 

Aj keď zločinci rád to. 

(Korán: 8/8) 

 

"A v skutočnosti sme, alebo ste na základe usmernenia alebo jasné omylom." 

(Korán: 34/24) 

 

V skutočnosti sme ponúkli dôvera nebesia a zem a hory a odmietol ju znášať a obávali ale muž 

[zaviazala] vydržať. 



V skutočnosti, on bol nespravodlivý a ignorant. 

[Bolo] tak, že Alah môže potrestať pokrytec mužov a pokrytec žien a mužov a žien, ktorí spájať iní s 

ním a že Alah môže prijať pokánie z veriť mužov a veriť ženy. 

A niekedy je Alah odpúšťajúci a Milosrdných. 

(Korán: 33/72-73) 

 

Tak pravda bola založená, a zrušená bola, čo robili. 

(Korán: 7/118).  

Bude Pravda skrytá alebo zostať v stav vedomostí navždy? 

Existujú účely, pokiaľ ide o nás. Sme súčasťou scénu pre realizáciu pravdy.  

Alah vie pravdu. Ale dôsledky pravdu tiež by bol popravený. Stvoril tento vesmír, on vytvoril veľa 

tvorov, ktoré chuť jeho právomoci a jeho milosrdenstvo a on nás stvoril. On povolené nás rozlišovať 

medzi právom a zlé, zlé a dobré. A stvoril miliárd známky o pravde v nášho ja, v zemi a v nebi. A on 

ukázal nám pravdu a správnu cestu v jeho správach, ktoré poslal prostredníctvom jeho poslov. A on 

nám dal slobodnú voľbu cestu chceme. A on nám dal určitú dobu, tak, aby sme zistili pravdu.  

On vyžadoval nás má byť v harmónii s pravdou v našej viery, slová a činy.  

Teraz, v tomto svete existujú ľudia z rôznych názorov, názory a akcie. A jedného dňa sme nezomrie. A 

na jeden deň - nevieme jej načasovanie-, tento vesmír sa zrúti na nový začiatok. A potom sa nahradí. 

Potom všetci budú znovu, fyzicky aj duchovne. A všetci budú mať záznamy a čo on alebo ona verila v, 

povedal a urobil v súčasnosti súčasťou nášho života. A tam bude súdny deň, keď Alah bude súdiť s 

plnú spravodlivosti. 

Potom tí ľudia, ktorí sú v harmónii s pravdou v ich presvedčenie, slová a skutky budú odmenené a 

smerované na príslušných miestach v raji. Tých ľudí, ktorí neboli v súlade s pravdou bude potrestaný 

a zameraná na príslušných miestach v pekle.  

Týmto spôsobom, pravda bude priniesli za jeho dôsledky a splní pravdu. Mínus krát mínus robí plus 

plus krát plus robí plus. Takto, tak sa pravdivosť pravdu a falseness false bude zrejmé. Splní ich 

následkov. Stane sa to v trest za zlé skutky a s odmeňovaním za dobré skutky. A ako povedal v Koráne:  

Takže ten, kto robí hmotnosti atómu je dobrej vôle vidieť; a ten, kto robí atom hmotnosti zla bude 

vidieť, že. 

(Korán: 99/7-8) 

Ako výsledok, vo všetkých dimenziách a vo všetkých stupňov, pravda bude zrejmé, pre všetkých a 

popravený. Dajte nám pripomínajú tu o tom, že jedno z mien Alaha je pravda [63] . 

Ako pravda je večný, dôsledky v súlade alebo nevyhovujúce s ním vo viere, bude navždy. 



3.2.2.2.2.3 VYTVORENIE ROVNOVÁHY 

Ale tých, ktorí neveriť povedať, "hodina nepríde k nám." 

Povedať: "áno, môj Pán, to určite príde k vám. [Allah je] vševedúci neviditeľných. " 

Nie chýba od neho je hmotnosť atómu je do neba alebo do zeme alebo [čo je] menšia, než je alebo 

väčšou, okrem toho, že je to jasné registra. 

Že on môže odmeniť tých, ktorí veria a konať spravodlivé skutky. 

Tie budú mať odpustenie a ušľachtilý ustanovenie. 

Ale tí, ktorí usilujú proti našej verše [Hľadám] spôsobiť zlyhanie pre nich bude bolestivé trest faul 

prírody. 

(Korán: 34/3-5) 

 

Je to on, kto má menovaný vicekráľovi v zemi a vyvolalo niektorí z vás v hodnosti nad ostatnými, že 

on môže snažiť vás v čo on vám dal. Určite váš pán je swift v odplata; a určite je odpúšťajúci All, All-

súcitu. 

(Korán: 6/165) 

 

Všetko, čo patrí k nemu. 

(Korán: 27/91) 

 

A neba zdvihol a so sídlom rovnováhu. 

(Korán: 55/7) 

Alah vytvorila rovnováha v tomto vesmíre. Napríklad fyzikálne rovnice alebo chemické rovnice 

prichádza pravda, keď robíme experiment. A ak to nepríde pravda, hovoríme, že "My" pomýlili. Toto 

nám ukazujú význam rovnováhy pre Stvoriteľa. 

Teda berieme rovnováhu vo fyzickom svete, ako poskytnutý. To nám ukazuje, že Alah závety a je 

schopný vytvoriť rovnováhu v najmenších detailoch. Takže, Alah, kto je schopný a kto chcel zaviesť 

tento zostatok vo fyzickom svete je samozrejme schopné vytvoriť rovnováhu vo vesmíre dobra a zla. 

A on nás informuje, že on je rezolútne pri stanovovaní rovnováhu [64] ako môžeme všimnúť v tieto 

verše: 

Takže ten, kto robí hmotnosti atómu je dobrej vôle vidieť, 

A ten, kto robí atom hmotnosti zla bude vidieť, že. 



(Korán: 99/7-8) 

 

Alah stvoril nebesia a zem v pravde, a tak, že každá duša môže byť odmenený za čo získal a oni sa 

nesmie zaobchádzať nespravodlivo. 

(Korán: 45/22) 

3.2.2.3 KOMUNIKÁCIA A PRÍSĽUB OD ALAHA 

V skutočnosti Tento Korán sprievodcov, ktoré je najvhodnejšia, 

A dáva dobrú zvesť na veriacich, ktorí konať spravodlivé skutky, ktoré majú veľkú odmenu. 

A že tí, ktorí neveria v nižšie 

Pripravili sme pre nich bolestivé trestu. 

(Korán: 17/9-10) 

Pre tých, ktorí sú presvedčení o úrade Alaha, priame logického prepojenia na nižšie je posolstvo Alah, 

kto je all-mocný a All-vševedúci.  

Alah je najlepšie vševedúci, o čo sa bude diať, tak len on môže informovať nás dokonale o ďalej, ako 

sa zdôrazňuje v nasledujúci verš: 

A nikto vás informovať ako ten, kto je All-Aware. 

(Korán: 35/14) 

Navyše pre akýkoľvek veriaci v all-vševedúci a all-mocný Boh, správa ako Korán nemôže uniknúť 

poznanie Boha. Ako Korán, Tóra a evanjelium sú odkazy na nižšie ako aj. All-vševedúci a all-mocný 

Boh má moc zabrániť alebo napraviť široko prijímané správy o nižšie uvedené v jeho meno od 

niektorých ľudí, tieto správy boli zavádzajúce. Pre akýkoľvek veriaci v Boha, ktorý je silný a vševedúci, 

bolo by možné, že Boh neodstraňuje široký-rozšíril lož hovorený v jeho meno? Alah hovorí 

nasledujúce o tejto otázke: 

Alebo urobiť hovoria: "On vymyslel o Alah lož"? 

Ale v prípade, že Alah vôľou, on mohol zaplombuje nad svojím srdcom. 

A Allah eliminuje lož a stanovuje pravdu jeho slová. 

On je skutočne vedieť že v prsia. 

(Korán: 42/24) 

 

Alebo urobiť hovoria: "On to vymyslel?"  



Povedať: "Ak som to vymyslel, vlastníte nič pre [ochrana] ma od Alaha. On je, väčšina vedomím, že 

ste zapojený.  

Dostatočná je on ako svedok medzi ja a ty a on je odpúšťajúci je Milosrdných. " 

(Korán: 46/8)  

 

On vymyslel o Alah lož, alebo sa v ňom šialenstvo? 

Skôr, ktorí neveria v nižšie budú v trest a [sú] extreme chyba. 

Potom, oni nepozeraj čo je pred nimi a čo je za nimi neba a Zeme? 

Ak sme mali, sme mohli spôsobiť Zeme na prehltnúť alebo mohli pustiť na nich fragmenty z neba. 

Naozaj v tom je znak pre každý služobníkom, čo sa týka späť [Allah]. 

(Korán: 34/8-9) 

3.2.3 PRAKTICKÝCH DÔSLEDKOV Z NIŽŠIE   [65]  

A nezabudnite, naše služobníkov Abraháma, Izáka a Jakuba - tí silu a [náboženské] vízie. 

V skutočnosti sme zvolili pre exkluzívne kvality: 

Spomienka na domov [ďalej]. 

(Korán: 38/45-46) 

Tam sú praktické dôsledky veriť v nižšie, pre jednotlivcov a spoločnosti, ako je vysvetlené v 

nasledujúcej: 

3.2.3.1 VEDEL, ŽE JE STABILNÝ ŽIVOT 

A on, kto veril, povedal: "O môj ľud! Nasledujte ma, ja vás na správny kurz; 

O mojich ľudí! Tento pozemský život je len prostriedkom (ku koncu), 

Ale ďalej bude príbytok stabilitu." 

(Korán: 40 / 38-39) 

 

A Iblees [66] mal už potvrdil ich prostredníctvom jeho predpoklad, tak oni ho nasledovali, okrem 

strany veriacich.  

A on mal nad nimi žiadny orgán s výnimkou [bolo rozhodnuté] mohli aby sme zrejmé kto verí v nižšie 

z kto je jej pochybnosti. 

A váš pán nad všetkými vecami, je Guardian. 



(Korán: 34/20-21) 

 

Poskytnutie život na tomto svete je ale málo porovnaní s nižšie. 

(Korán: 9/38) 

 

A oni povedia: 

"Chvála Alaha, kto odstránil z nás, [all] smútok. 

Náš Pán je skutočne odpúšťajúci a Appreciative. 

Ktorí jeho Bounty nás urobil bývať v príbytku večného života, wherein žiadnu únavu assails nás ani 

únava." 

(Korán: 35/34-35) 

 

A tento pozemský život nie je, ale zneužívanie a pobavenie. 

A skutočne, domov ďalej, že je (večný) život, len keby vedeli. 

(Korán: 29/64) 

Na jednej strane máme celý život, ktorá je ako bod, keď v porovnaní s obrovským časovým rámcom, a 

na druhej strane existuje obrovské úsilie v nás pre večnosť. Ak nie je schválený, tento konflikt bude 

zdrojom smútku a disharmónie s pravdou.  

Náš život v tomto svete je veľmi malý v porovnaní s čo môžeme predstaviť. Nech svetských radosť 

môžeme tešiť, a akákoľvek bolesť trpíme v tomto živote zostane pozadu. Či žijeme v nejluxusnější 

domy, či budeme zaberať najvyššie príspevky, všetky z nich bude zaostávať. Takže aj v prípade, že 

chceme zabudnúť, že sme mortal alebo aj v prípade, že si nepamätáte, máme vedomosti v hlbinách 

naše vedomie, že tam bude koniec našu radosť, potešenie, našich ciest, naše stretnutia...  

Na druhej strane, čo máme, vrátane naše myšlienky, pocity, orgánov, bunky zameriavajú na večnosť. 

Napríklad ak oheň dotkne naša ruka, môžeme vytiahnuť to pospiatky ochotne alebo neochotne.  

Sú mechanizmy vnútri seba zamerané na večnosť konzistentné s pravdou, alebo sú oni len ilúzia a sa 

môžeme ukončiť a zmizne navždy?  

Motivácia v nás večne a s vedomím, že tento život je príliš obmedzený môže spôsobiť obrovský 

smútok a konflikt. A skutočne, koniec zdvorilosti Alláha, ktoré sme si v tomto svete môže byť 

obrovská strata. Je ťažké pre človeka byť šťastná a zároveň veriť, že všetko skončí smrťou, zároveň 

veriť že jeden deň on/ona nebude môcť vidieť, počuť, dýchať, presunúť... navždy.  

Takže, táto osoba skúsiť vychutnať radostiach tohto života, zatiaľ čo sa snaží zabudnúť na smrť. Snaží 

zabudnúť smrti bude vyžadovať nejaký boj. Tiež uspokojenie duše, ktorá je povolená pochopiť 



nekonečnej s obmedzený radostiach tohto života je ťažké. Takže, snaží uspokojiť jeden 

maximalizáciou iba Svetských radovánok spôsobí vážne poruchy.  

Preto často vidíme príklady ľudí, ktorí sa zameriavajú na zdvojnásobenie svoje bohatstvo, aj keď majú 

miliardy dolárov, zatiaľ čo tam sú milióny ľudí, ktorí sú hladní, koho nie pomôcť oveľa. Tiež vidíme 

ľudí, ktorí nie sú v ich úsilí o zvýšenie ich pozemské bohatstvo legálne a ktorí snažiť získať práva 

ostatných nelegitímne spôsobmi. Opäť sme počuť ľudí, ktorí ochutnali všetky potešenia z tohto života, 

ale spáchať samovraždu, pretože vidia, že nie sú spokojní s Svetských radovánok.  

Ale kto vie, kam chodí; kto vie, že tento život je prípravnej fázy pre nižšie, že smrť je len javisko 

odovzdávané bude mať zmieril jeho ambície s večný život, v skutočnosti a v myslení. Týmto 

spôsobom, nech on usiluje bude prekrývať s všetky dimenzie jeho povahy. A táto osoba nebude 

snažiť vychutnať radostiach tohto života nevyvážený spôsobom, budú mať prospech z radostiach 

tohto života v rovnováhu, pokoj a šťastie zároveň dáva vďaka Stvoriteľa. 

3.2.3.2 ZODPOVEDNOSŤ 

A zriadime váhy spravodlivosti pre deň vzkriesenia, 

Takže žiadna duša je zaobchádza nespravodlivo vôbec. 

A ak existuje [aj] hmotnosť horčičné semienko, sme prinesie to ďalej. 

A dostatočná sme ako účtovník. 

(Korán: 21/47) 

 

On je s vami, nech ste kdekoľvek 

A Allah je veštec čo robíte. 

(Korán: 57/04) 

V tomto svete, niekedy ľudia, ktorí páchajú zločiny proti ostatným nepotrestané. Nádej na získanie 

neobjavené a zostávajú nepotrestaní môžu niektorí ľudia spáchať alebo pokračovať v ich zločiny. Ale 

skutočnosť, že všetko je zaznamenané a bude odmenený odrádza mnoho ľudí od spáchania zločinov 

a podporuje mnohé robiť dobré skutky. A existuje veľa skutočných príkladov v tomto ohľade. 

Beznádeje z nie je odmenený za dobré skutky, ktoré majú iní, obety a bolesti, ktoré sú potrebné pre 

tieto dobré skutky môžu znemožniť ľudí konaním dobrých skutkov. 

Teda situácia kde konajte dobré skutky a zloèinci vidieť dôsledky ich skutky povzbudí spravodliví za 

dobré skutky a odradiť evildoer od zlých skutkov. Ako dôsledok viery v nižšie spôsobuje a bude 

príčinou svet lepším miestom. 

3.2.3.3 ŠŤASTIE BOŽSKEJ SPRAVODLIVOSTI 

Potom sa správame predkladateľov ako zločinci? 



(Korán: 68/35) 

Tam sú zločinci, ktorí zabiť tisíce ľudí, ktorí kradnú miliardy dolárov, ktorí naštvaný veľa ľudí. Na konci 

v tomto svete je, že všetci idú na cintorín ako spravodliví. V mnohých prípadoch je situácia, ktorá 

môže narušiť osoby, ktorá sa stará o spravodlivosti. 

Preto súdny deň a nasledujúce postupy a následky sú dôležité, ukľudňujúci fakty pre tých, ktorí sa 

starajú o spravodlivosť. 

3.2.3.4 PODNET PRE ZLEPŠENIE 

Každá duša bude chuť smrti. 

Potom nám bude vám vrátená. 

(Korán: 29/57) 

 

Budú určite cestujete z fáze etapy (v tomto živote a v ďalšom). 

(Korán: 84/19) 

V tomto svete, odium, zvýšime naše skúsenosti. Však všetci znalí ľudia zomrú, idú preč s ich 

vedomostí a skúseností. Hoci sú zdedené a používané v niektorých prípadoch aj budúcim generáciám 

z osobného hľadiska, nie je do slepej uličky, pokiaľ ide o zlepšenie.  

Pre neveriacich v nižšie, z osobného hľadiska, všetky vylepšenia stať nič pre príslušná osoba v čase 

úmrtia.  

Ale pre veriacich v nižšie, smrť je len javisko. Pre neho, každý vývoj a cieľ je upravené s konečným 

cieľom získať potešenie z Alah. A tento cieľ vyžaduje jeden maximalizovať dobrých skutkov a stali sa 

lepšie a lepšie. A táto práca a toto zlepšenie musí pokračovať dokonca až do smrti. 

A aj po smrti v nižšie, ako vidíme v nasledujúcich veršoch, akékoľvek zostávajúce zlého-pocit sa 

odstránia z srdcia dobré konajte a oni dosiahnu ultimate čistenie za pomoci Alaha:  

A sme sa odstránili, nech je v rámci svojich pŕs zášti, [zatiaľ čo] tečie pod nimi sú rieky.  

 

A povedia, "chvála Alaha, ktorý nás viedol k tomuto; a my by nikdy bol vedený ak Alah mal nie riadiť 

nás.  

 

Určite poslov náš Pán prišiel s pravdou." A oni sa bude nazývať, "To je raj, ktoré ste nevykonali dediť 

na čo ste zvyknutí robiť."  

(Korán: 7/43) 

Takže, pre veriaceho v nižšie, rozvoj nie je zbytočné ani neplodných ako smrť nie je koniec.  



3.2.3.5 STIMUL NA MYSLENIE A VÝBERE 

To sú tie, ktorí si vymenili usmernenie pre chyby a odpustenie za trest. Ako pacient, oni sú pri 

sledovaní oheň! 

(Korán: 2/175) 

Najmä s prísľubom peklo, ktoré je neznesiteľné miesto a s prísľubom raja ľudská bytosť je riadený 

prijať konečné rozhodnutie buď sledovať, čo Boh vyžaduje, alebo nie. Inak jeden mohol rozhodnúť, že 

on mohol znášať trest, a nebolo by dobré premýšľať veľa o Bohu alebo o období po smrti. Teda on 

mohol tvrdiť, že jeho úžasu nebol kvôli jeho ungratefulness, ale preto, že on bol príliš zaneprázdnený 

pracovať na dôležitejšie veci. Prísľub neznesiteľné trest zavrie dvere do takýchto pokrytectvo. 

Takže v dôsledku nižšie bude osoba, ktorá bola predmetom pozvanie Alah urobiť príslušné 

rozhodnutia v každom prípade, a ak on odmieta, on vzali na riziko ako tí, ktorí tak robia v tieto verše:  

A veriť človek z rodiny faraóna, ktorý mal zatajil svoju vieru, povedal, "urobiť zabiť muža [len], 

pretože on hovorí,"môj Pán je Alah"kým on priniesol vám jasné dôkazy z vášho pána?  

A ak on by mal ležať, potom mu je [následkom] jeho lož; ale ak by mal byť pravdivé, tam udrie vás 

niektoré z on, čo vám sľubuje."  

(Korán: 40/28) 

 

Videli ste ten, kto zakazuje,  

Sluha, keď on sa modlí? 

Videli ste, ak je na základe usmernenia  

Alebo nariaÄ uje spravodlivosť?  

Videli ste, ak on (neveriaci) popiera (Allah's usmernenie) a odvracia, 

On nevie, že Alah vidí?  

nie! Ak on ustat, sme bude iste pretiahnite ho do čela,  

Ležiace, hreší čelo... 

(Korán: 96/9-16) 

Sakra môže znieť nespravodlivé, aby niektoré. Avšak, hoci v tomto svete to môže vyzerať ako to, že v 

nižšie, to nebude, pretože neveriacim bude potom vidieť, že všetky veci, ktoré sú nahradené Alah s 

boli nič, a že všetko pochádza z Alah. A oni budú svedectvo, že hoci oni majú jasne "vidieť" znamenia 

Alaha, oni "vybrali" zadávanie sakra. Tí, ktorí Alah nahradené modly, ľudské bytosti, prírodné živly, 

fyzikálne vzťahy, objekty a tak ďalej bude vidieť, že tie veci nemali nijakú moc vôbec.  

Jedným z príkladov o tom z Koránu je nasledovná: 



A [pozor deň] keď Alah hovorí: "O Ježiš, syn Márie, vedeli hovoríte ľuďom,"sa mňa a mojej matky ako 

božstvá okrem Alaha?""  

On hovorí, "povýšil ste! Nebolo to pre mňa hovoria, že ktorý nemá žiadne právo.  

Keby som povedal to, ste by ho doteraz poznali.  

Viete, čo je vnútri seba, a ja neviem, čo je v sebe.  

Naozaj, je to vy, kto je vševedúci neviditeľných.  

 

Povedal som nie im okrem čo ste prikázal mi, uctievanie Alaha, môj Pán a svojho pána. A ja som bol 

svedkom nad nimi, ako dlho som bol medzi nimi; ale keď ste ukončiť svoj život (na zemi), ste boli 

pozorovateľ nad nimi, a ste, nad všetkými vecami, svedok.  

 

 

Ak ste mali trestať skutočne sú služobníci tvoji; ale ak ste odpusť im skutočne je to vy, kto je Majestic, 

múdry."  

 

Alah hovorí: "Toto je deň, kedy pravdivé budú mať prospech z ich pravdivosť. Pre nich sú záhrady [v 

raji] pod ktoré toku rieky, wherein sťažovateľovým navždy, Alah je spokojný s nimi a oni s ním. To je 

veľký úspech."  

(Korán: 5/116 – 119) 

V nižšie, neveriacim, nebude môcť viniť nikoho, ale sami. Nebudú mať žiadny argument vôbec, ktoré 

vám ukáže, že oni boli primerané v ich presvedčenie vo falošných bohov. Táto situácia už bolo 

vysvetlené v tieto verše: 

A my určite stačilo im knihy, ktoré sme podrobné vedomosti - ako vedenie a milosrdenstva k ľuďom, 

ktorí veria-.  

Oni čakajú okrem jeho výsledok? Tí, ktorí si nevšímal, to príde deň jeho výsledok predtým povedia, 

"poslov náš Pán prišiel s pravdou, tak sú tam [teraz] akékoľvek intercessors sa prihovárať za nás, 

alebo by sme byť poslaný späť do robiť iné ako sme zvyknutí robiť?"  

Oni budú prišli sami,  

A stratil od nich je to, čo bývali vymyslieť. 

(Korán: 7/52-53) 

 

A ak [ako] závan trest svojho pána mali dotknúť sa ich, oni by určite povedať, "O Beda nám! V 

skutočnosti sme boli zločinci."  



(Korán: 21/46) 

 

A [keď] má priblížil pravdivý sľub; potom sa zrazu v očiach tých, kto pochyboval bude byť zíza [horor, 

zatiaľ čo oni hovoria], "O Beda nám; sme boli nedbanlivý tohto; skôr sme boli zločinci."  

(Korán: 21/97) 

Na druhej strane, musí moslim žiadosť od Alaha vchodu do raja a ochranu z pekla. Je to ako clo, 

modlitba, dôsledkom jeho pokora a je súčasťou jeho servantship.  

3.3 ANJELI 

A ten, kto neverí v Alaha, jeho anjelov, jeho knihy, jeho poslov a posledný deň určite išla ďaleko 

scestie. 

(Korán: 4/136) 

 

A určite to naši poslovia (anjel) prísť Abrahámovi s dobrá zvesť; 

Oni povedali: "Mier." On povedal: "Mier", a urobil nezdrží v podaní [ich] pečené teľacie. 

Ale keď videl, že ich ruky nie dosiahnuť na to, on nedôveryhodnú im a cítil od nich dolapeniu. 

Oni povedali: "Neboj sa. Sme boli zaslané ľuďom veľa."  

(Korán: 11/69-70) 

 

A Allah prostrates nech je v nebesiach a čo je na zemi tvorov a anjeli [i], a nie sú arogantní. 

(Korán: 16/49) 

Anjeli sú výtvory Alláha, ktoré nie sú definované s pravidlami fyzikálne alebo biologické, ktoré 

poznáme. Nemajú pohlavie; Oni neuvádzajú, nejedia a nepijú. Oni plnenie určitých povinností, Dán 

Alah; Oni nevyberajte neuposlúchnuť Alah. 

3.4 POSLOVIA ALAHA 

A sme neposlal pred vami, [Mohamed], niektorého z poslov, okrem toho, že oni jedli jedlo a chodil na 

trhoch. 

A sme sa niektorí z vás [ľudia] ako skúšobnej ─Åal┼í├¡ch  

Budete mať trpezlivosť? 

A niekedy svojho pána, keď videl. 

(Korán: 25/20) 



Alah má v podstate súvisiace s jeho posolstvo ľudstvu prostredníctvom ľudí, on si vybral. Títo ľudia sa 

nazývajú poslov Alah. 

Poslovia sú od prírody rovnako ako ostatné ľudské bytosti. Ale oni sú na vysokej úrovni, pokiaľ ide o 

určité ľudské kvalifikácií ako morálne hodnoty. Hlavným dôvodom, prečo dostali božské posolstvo je 

výber Alah. Tam je odkaz na túto skutočnosť v nasledujúci verš: 

[Je] postáv nad [všetky] stupňov, majiteľ trónu; On miestach inšpiráciu z jeho príkazu na koho on 

chce jeho sluhu varovať deň stretnutia.  

(Korán: 40/15)  

3.4.1 POSLOVIA AS VZORY  

Poslovia, ktorí mali hodnoty ako pravdivosť, láskavosť, vďačnosť, spravodlivosť vo veľkej miere sú aj 

vzory pre ľudstvo, ako vidíme v nasledujúcich veršoch: 

Tam určite bola pre vás v posla Alláhova vynikajúci vzor pre každého, ktorého nádej je Alah a 

posledný deň a [ktorí] pamätá Alah často. 

(Korán: 33: 21) 

 

A, (Mohamed) ste naozaj veľký morálny charakter. 

(Korán: 68/4) 

 

A my sme dali na Abraháma, Izáka a Jakoba - všetky [ich] sme vedení. A Noah, sme vedení pred. A 

medzi jeho potomkovia, David a Solomon a prácu a Joseph a Mojžiša a Árona. Takto sme odmeniť 

konajte dobro.  

A Zachariáša a John a Ježiš a Elias a všetci boli spravodliví.  

A Izmael a Elizeus a Jonáš a veľa - a všetky [ich] sme prednosť pred svety.  

A [niektoré] medzi svojich otcov a ich potomkov a ich bratov - a vybrali sme si ich a sme im vedená 

cesta priamo.  

To je vedením Alah, ktorou on sprievodcov, koho on wills svojim služobníkom. Ak oni mali priradené 

iní Alah, potom bezcenné pre nich by však čo oni robili.  

To sú tie na koho sme dali písme a orgán a proroctvá. Ale ak neveriacim poprieť, sme už zverené ho 

ľuďom, ktorí nie sú neveriacim v ňom.  

To sú tie, ktorými Alah je vedená, tak ich usmernenie vziať príklad.  

Povedať, "Žiadam vás o túto správu žiadna platba. Nie je ale pripomenutie pre svety."  

(Korán: 6 / 84-90) 



Je veľmi dôležité, že Alah poslal jeho správ prostredníctvom poslov, ktorých mu pridelil spomedzi 

ľudské bytosti. Že on si vybral ľudské bytosti ako my, a že on ukazuje im ako príklady pre nás je 

dôležitý fakt, že nás motivuje a dáva nám nádej, že môžeme byť úspešným spôsobom, že Alah nám 

ukazuje. Inak, sme nemôže byť nádejné o úspešný.  

Aj vďaka poslov, ktorí boli ako nás a príklad udalosti, výzvy, ktoré prežili, a ich reakcie ako ľudské 

bytosti, sme pochopili, ako sa máme správať ako ľudské bytosti   [67] . Z tohto dôvodu Alah dal 

mnoho príkladov týchto ľudských bytostí v Koráne a ostatné sväté knihy: vidíme v Koráne, ako sa 

správali ako priateľa, ako vodca, ako člena rodiny, ako vláda dôstojník, ako sudca, ako služobník Alaha, 

ako človek, ktorý zaväzuje chybu, ako osoba, ktorá utrpela, ako mladý človek, ako starý človek... 

Historické záznamy najmä o posledného proroka Mohameda (mier sa na neho) ukazujú veľmi 

podrobne, ako on sa správal ako podnikateľ, ako manžel, ako štátnik, ako sused, ako učiteľ... Tiež 

vidíme v nich, ako byť vďačný, láskavý, užitočné, trpezlivý, len, pokorný... 

Alah mohol mať súvisiace s jeho správ prostredníctvom len anjeli alebo kníh. Ale v tomto prípade 

sme nemohli nájsť príklady ako otcovia, ako priatelia, ako vodcovia, ako rodinní príslušníci, ako 

podnikatelia..., ktorí sú schválené Alah. Na druhej strane, v tomto prípade by sme mohli povedať 

napríklad ", ale Toto sú anjeli, a nie sme anjeli, tak ako môžete dúfame, že byť úspešný?" Ale ako Alah 

zvolil ako úloha modely ľudí spomedzi seba, ktorí mali podobné silných a slabých stránok, ktorí zjedli, 

sa oženil, urobil podnikanie, požiadal o odpustenie, mal zdravotné problémy, zomrel... potom 

môžeme dúfať, že byť úspešný, pretože sme rovnakého charakteru ako poslov a Alah nám hovorí, že 

oni boli úspešné. 

3.4.2 NIEKTORÉ POSLOVIA SÚ PREDPOVEDAL A POTVRDENÉ 

Poslovia predpovedal určitých budúce poslov, ako vidíme v predikovat proroka Mohameda (mier sa 

na neho). Niektoré z týchto predpovedí sú takto [68] :  

V Starom zákone / Deuteronómium 18, 18-19 vidíme nasledujúce vyhlásenie: "ja, vzbudí im proroka 

spomedzi ich bratov, ako tebe, a moje slová sa bude dať v ústach; a on Mluvit im všetkým, že sa 

prikazujem ho. A to musí prísť odovzdať, že kto bude nie Počujte môj slová, ktoré on Mluvit v mojom 

mene, budem žiadať to ho.   [69] "  

Proroka Mohameda (mier sa na neho) nebol židovský, ale on prešiel z potomkov proroka Abraháma 

jeho syn Izmael (mier sa na nich). Preto budúce messenger je povedal, aby vzkriesil z "medzi svojich 

bratov", ani z radov "ich potomstvo", ani z radov "seba". a že prorok by "rád" Mojžiš (mier sa na 

neho). Proroka Mohameda (mier sa na neho) bol skutočne ako Mojžiš (mier sa na neho) mnohými 

spôsobmi, ako sú aj svetských vodcu.  

Aj Alah dal jeho slová v jeho "ústa" a "prehovoril ku svojmu ľudu" že Alah "prikázal mu": proroka 

Mohameda (mier sa na neho) nikdy nečítal nič, nikdy nič v jeho živote, ako napísal predpovedal 

zarecitoval Korán, slovo Alah. Táto kniha bola napísaná v jeho pamäti [70] a bolo to len zákonníci, 

ktorí to napísal nadol.  

Opäť proroka Mohameda (mier sa na neho) mal víťazstvo nad jeho oponenti, čo potvrdzuje aj, čo sa 

hovorí v hore verš Deuteronómium, ako"to musí prejsť, že kto bude nie Počujte môj slová, ktoré on 

Mluvit v mojom mene, budem žiadať to ho." 



Aj v Novom zákone, v evanjeliu Jána, časť 16 verše 12-13 Ježiša Krista (mier sa na neho) hovorí, že on 

nebol schopný sa vzťahujú na jeho ľudí určité pravdy, pretože oni neboli schopní znášať to. A on dáva 

dobrou správou, že príde ďalší posol, ktorý povedie k celej pravdy: "mám ešte veľa čo povedať k vám, 

ale vy nemôže niesť ich teraz. Vystupňoval, keď on, Duch pravdy [71], príde, bude si vás do celej 

pravdy: pre on nebude hovoriť sám, ale vôbec sa počuť, že on hovorí: a on vám ukáže, čo má prísť. " 

Tieto predpovede boli tiež, čo presne sa stalo s proroka Mohameda (mier sa na neho) kto bol 

unlettered ako jasne vidíme v Koráne: 

Tí, ktorí nasledujú posol, unlettered prorok, koho nájdu napísané čo majú Tóry a evanjelia, ktorý 

nariaÄ uje na ne, čo je správne a im zakazuje, čo sa deje a robí zákonné pre nich dobré veci a zakazuje 

pre nich zlo a neoslobodí od ich zaťaženie a putá, ktoré boli na ne. Tak oni, ktorí uverili v neho, ctil ho, 

ho podporovali a nasledoval svetlo, ktoré bolo zoslal s ním, to je tých, ktorí budú úspešné.  

(Korán: 7/157) 

 

Čítali ste (Mohamed) akúkoľvek knihu pred ním (Tento Korán), ani si napísať akúkoľvek knihu (vôbec) 

pravou rukou. V takom prípade v skutočnosti stúpenci lož môže pochyboval. 

(Korán: 29/48) 

 

Vypracujeme vám recitovat (Korán), [Mohamed], a nebudete zabudnúť,  

(Korán: 87/06) 

Je to zázračný že Mohameda (mier sa na neho) kto vedel písať ani čítať súvisiace s knihou ako Korán. 

Ľudia, ktorí napísali knihu, alebo možno len komplexný text môže predstaviť, ako by nebolo možné 

zostaviť knihu bez mohla písať ani čítať. A písať knihu, ako Korán by dokonca nemožné pre niekoho, 

kto je gramotný, ako už bolo spomenuté v challenge v nasledujúci verš: 

A ak ste na pochybách o tom, čo budeme mať zoslal na náš služobník [Muhammad], potom 

produkujú surah   [72] podobne ich a Vzýval vaše svedkov okrem Alaha, ak by ste mali byť pravdivé.  

(Korán: 2/23) 

Príchod Mohameda (mier sa na neho) je tiež potvrdením Mojžiš a Ježiš (mier sa na nich) v tom, že ich 

predpovede neboli nadarmo. 

Tak, v harmónii s predpoveďou predchádzajúci poslov, približne 1400 pred rokmi, Alah, súvisiace 

ľuďmi jeho hovorená správa za poslednú dobu, cez jeho záverečné Messenger celému ľudstvu tzv 

Mohameda (mier sa na neho). V nasledujúcom verši je odkaz na túto skutočnosť: 

Muhammad nie je otec [] niektorý z vašich mužov, ale [to] posla Alláhova a posledný z prorokov. A 

Alah má plnú poznania všetkých vecí. 

(Korán: 33/40) 



Ako proroka Mohameda (mier sa na neho) úspešne vydal konečné a úplné správu Alaha ľudstvu bez 

akýchkoľvek nejasností, a táto správa je historicky chránená, nie je potrebné pre ďalšie poslov. A 

vskutku po ňom tam neprišiel akékoľvek messenger ako ho alebo Mojžiša alebo Ježiša (mier sa na 

nich) s jasné zázraky a znamenia. 

Poslovia prišiel s zázraky, ktoré ukazujú, že oni a správ priniesli sú schválené Alah kto je absolútna a 

kto má moc nad všetkými vecami. Zázraky prorokov Noach, Abrahám, Mojžiš, Ježiš (mier sa na nich) 

sú široko známe. Poslovia nemajú právomoci produkovať tieto zázraky, ale Alah má. 

Proroka Mohameda (mier sa na neho) bol tiež predmetom mnohých zázrakov s výkonom Alah: medzi 

stovky historicky zaznamenaných zázraky najdôležitejšie je Korán, ktorý je kniha plná múdrosti. Korán 

obsahuje aj mnoho vedeckých faktov, ktoré neboli známe ľuďmi vo veku, to bolo ukázal, [73]. Tam je 

informácie v Koráne o udalostiach, ktoré sa stalo mnoho storočí pred časom proroka Mohameda 

(mier sa na neho), o tajné a súkromné udalosti v jeho dobe, o budúcnosti boli inej skupiny zázrakov. 

Podľa slov proroka Mohameda (mier sa na neho) tiež vidíme podobné mimoriadnej informácie. 

Zázrakov súvisiacich s nadprirodzené udalosti, ako je rozdelenie mesiac, zázraky vzťahujúce sa k 

uzdraveniu prípadoch zvyčajne nemožno liečiť, zázraky týkajúce sa zvýšenia potravín a vody, zázraky, 

týkajúcich sa ochrany posol sú nejaké iné druhy zázraky, ktoré boli historicky zaznamenaných a boli 

svedkami stovky ľudí. Niektoré z nich sú uvedené v Koráne.  

3.4.3 OSTATNÉ ATRIBÚTY POSLOV 

Poslovia prišiel ľudstvu a oni nie sú identifikované, založené na kresťanstvo alebo judaizmus alebo 

akékoľvek osobitné etnika. Existujú vysvetlenia o tom v tieto verše:  

Alebo hovoríte, že Abraham a Izmael a Izáka a Jakuba a potomkovia boli Židia a kresťania? Povedať, 

"Ste viac vedel alebo je Alah?" A kto je viac nespravodlivý, než ten, ktorý skrýva svedectvá on má od 

Alaha? A nie je Alah nevie čo robiť. 

(Korán: 2/140) 

 

Abraham nebol ani Žid ani kresťan, ale on bol jeden inklinující smerom k pravde, moslim (predloženie 

Allah). A on nebol z polyteisty.  

(Korán: 3/67) 

Všetky uvedené v Koráne ako poslovia sú muži. Messengership je extrémne nebezpečné práce, to je 

prirodzené. Takmer vo všetkých prípadoch niektoré neveriacim pokúsili test Alah alebo sa pokúsili 

zastaviť propagáciu svoje posolstvo škodiť jeho poslov, urážlivé, výhražné, zranil, bojkotuje, zabíjanie 

im, ich priateľov, ich príbuzní... Pozvanie na Alah vyžaduje sústavné pevný diel deň a noc. Všetky tieto 

môže spôsobiť žena messenger podstúpiť ďalšie ťažkosti, neznesiteľné bolesti a nedostatočná 

komunikácia o správu. Vzhľadom na ich špeciálne atribúty a situácií, pozorujeme napríklad, že ženy 

väčšinou nie radšej pracujú v mnohých náročných sektoroch ako sú stavebníctvo, ťažba... 

International Labor Organization nastaviť nariadení, obmedzení a odporúčaní pre ženy, týkajúcich sa 

nočnej práce, nebezpečné práce, tehotenstvo listy a súkromie požiadavky... Tak to je múdre, že Alah 

obmedzené messengership ženy. 



Avšak, Alah spomína v Koráne, že vybral a nastaviť ako príklad niektorých žien. Márie a manželka 

faraóna (mier sa na nich) uvedené v Koráne sú príklady v tomto ohľade. 

3.5 KNIHY ALAH 

3.5.1 SVÄTÉ KNIHY VŠEOBECNE 

On má zoslal na vás, [Mohamed], knihy v pravde, potvrdzujúce, čo bolo pred ním. A on odhalil Tóry a 

evanjelium. 

(Korán: 3/3) 

 

Sme sa k vám, [Mohamed], najlepšie príbehy v čo sme odhalili vám tento Korán, hoci ste boli pred 

ním, nevedomý:. 

(Korán: 12/3) 

 

Povedať: "už ste považovaný za: Ak je to (Korán) od Alaha a ste pochyboval v nej, ktorí by boli viac 

scestie než ten, kto je v extrémnych nezhody?"  

(Korán: 41/52) 

 

A určite sme urobili Korán jednoduché pochopiť, ale je tu niekto, kto bude vadiť?  

(Korán: 54/17) 

Islam vyžaduje vieru v Svätej knihy Alah, ako vidíme v vyššie uvedené verše. V Koráne, svätej knihy 

súvisiace prostredníctvom Muhammad, Ježiš, Mojžiš a David (mier sa na nich) boli uvedené na meno; 

ale vieme, že cez výroky proroka Mohameda (mier sa na neho), že tam bolo mnoho ďalších poslov. 

Oni tiež súvisiace správy Alah. 

Knihy Alah sú jeho správy súvisiace ľudstva prostredníctvom jeho poslovia s cieľom poskytnúť 

základné vedomosti ľudstva, tak, že sú vedení, tak, že môže odrážajú sa na to, aby oni nenasledujú 

slepá viera, a tak, aby boli úspešní. Nasledujúci verš je odkaz na túto: 

Tento Korán je požehnaný knihy, ktoré sme odhalili vám, [Mohamed], ktorý môže reflektovať svoje 

verše a tých porozumení by pripomenul. 

(Korán: 38/29) 

Tieto vedomosti sa týka Alah, ľudská bytosť, vesmír, pravdu, život, ďalej, ciele, spôsob, úspech, odkiaľ 

pochádzame, kde sme ísť, čo musíme urobiť, ako musíme byť, relevantné príklady, a mnoho iných 

kritických otázok, z ktorých niektoré vidíte v tejto knihe, ktoré čítate. Slová Alah s jeho štýl alebo jeho 

obsah dajte nám objektívne a priame informácie o sebe ako robí objekt, živý tvor a kladné alebo 

záporné udalosti. Toto poznanie je užitočné pre úspech v tomto svete a v očiach Alah.  



V úvodný verš z Koránu Alah hovorí: 

Toto je kniha, o ktorej nie je pochýb, usmernenia pre spravodlivých. 

(Quran:2 / 2).  

Niektoré aspekty tohto poznania boli neznámymi ľuďmi. V nasledujúce je odkaz na túto smernicu: 

Čítanie a váš pán je najviac veľkorysý 

Kto vyučuje pera 

Učil ľudské, čo on nevedel. 

(Korán: 96/3-5) 

Sväté knihy pred Quran boli podrobené ľudského zásahu. V tieto verše sú odkazy na toto: 

A urobil to nie zhodnotiť Alah s pravdivé ohodnotenie, keď povedal, "Alah neodhalilo s ľudskou 

bytosťou nič." 

Povedať, "kto odhalil Biblie, že Mojžiš priniesol ako svetlo a vedenie ľudí? 

[Židia] si ju do stránok, zverejňovanie [časť] a zatajuje moc. 

A boli učil to, čo ste vedel, že nie - ani vy, ani váš otcovia."  

Povedať: "Alláh [odhalil ho]." Potom nechať v ich [prázdny] diskurzu, zábavné sami. 

(Korán: 6/91) 

 

Ste prahnúť [nádej, O veriacich], že veria by pre vás pritom strana z nich používa počuť slová Allah   

[74] a potom narúšajú, potom oni mali pochopil, zatiaľ čo oni boli vedomím?  

(Korán: 2/75) 

 

Medzi nimi existuje nejaké analfabet, ktorí nepoznajú svoje svätej knihe; Postupujte podľa vlastných 

prianí a nerobiť nič ale dohady. 

Tak Beda tým, ktorí píšu písmo vlastnými rukami, potom povedať, "To je od Alaha," aby to výmenou 

za malú cenu. Beda im za čo ich rúk písali a beda im za to, čo zarábajú. 

(Korán: 2/78-79) 

Avšak, ako proroka Mohameda (mier sa na neho) bol posledný z poslov, v nasledujúci verš Alah dáva 

záruky na ochranu kniha prináša mu: 

Vskutku, sme to my, kto poslal nadol Koránu a Vskutku, budeme jej opatrovník. 



(Korán: 15/9) 

A historicky bol chránený Koránu. 

3.5.2 KORÁN 

Toto je kniha, o ktorej nie je pochýb, usmernenia pre spravodlivých. 

(Quran:2 / 2).  

Moslim musí veriť v Koráne; a on má veriť, že v ich pôvodnej formy, Tóry, evanjelium, a Žalmy sú tiež 

slová Alah. 

3.5.2.1 KORÁN JE KOMPLETNÉ PORADENSTVO 

Jednou z funkcií Koránu je, že jasne vysvetľuje všetko v určitých základných aspektoch. To je uvedené 

v nasledujúcich veršoch: 

Nikdy bol Quran rozprávanie vynašiel, ale potvrdenie toho, čo bolo pred ním a podrobné vysvetlenie 

všetkých veci a vedenie a milosrdenstva pre ľudí, ktorí veria. 

(Korán: 12/111) 

 

A poslali sme vám knihu na objasnenie všetkých vecí a ako usmernenie a milosť a dobrá zvesť pre 

moslimov. 

(Korán: 16/89) 

Tejto úrovni detailu zruší potrebu sprostredkovateľ medzi Alah a jedinca, ktorí budú interpretovať 

základné otázky   [75] . Prax proroka Mohameda (mier sa na neho) na ktoré Alah objasňuje referencie 

sú tiež užitočné z hľadiska úplnosti záverečnej správy. Tento úplnosť tiež odstraňuje potrebu ďalšieho 

poslov. 

Ako skutočné zdroje Koránu a originálne texty evanjelia a Tóry sú rovnaké, existuje veľa podobností 

medzi obsah Koránu a dnešné Biblie. Všetci pozvať Alah a dobrých skutkov. Ako predchádzajúce sväté 

knihy boli predmetom zmeny, existujú však aj základné rozdiely medzi obsah starého a nového 

zákona a ich interpretácií ich nasledovníci a Koránu. Napríklad v Koráne trinity jasne zamietnutý, 

zatiaľ čo pre väčšinu kresťanov podľa aktuálneho evanjelia je trinity. Ježiš (mier sa na neho) nie je ani 

Boha, ani Syn Boží podľa niektorých verše Koránu tejto oblasti sú nasledovné: 

A [pozor deň] keď Alah hovorí:  

"Jezu, syn Márie, vedeli hovoríte ľuďom," sa mňa a mojej matky ako božstvá okrem Alaha?""  

HE(, Jesus Christ) hovorí,  

"Povýšil ste! Nebolo to pre mňa hovoria, že ktorý nemá žiadne právo. Keby som povedal to, ste by ho 

doteraz poznali. Viete, čo je vnútri seba, a ja neviem, čo je v sebe. Naozaj, je to vy, kto je vševedúci 

neviditeľných. 



Som povedal, že im okrem čo vám prikázal mi (hovorí): "uctievanie Alaha, môj Pán a svojho pána. A ja 

som bol svedkom nad nimi, ako dlho som bol medzi nimi; ale keď si ma vzal, ste boli pozorovateľ nad 

nimi a ste, nad všetkými vecami, svedok." 

(Korán: 5/116-117) 

V časti otázky a odpovede, môžete nájsť niekoľko rozdielov medzi obsah Koránu a Biblie. 

3.5.2.2 KORÁN BOL CHRÁNENÝ 

V Koráne, Alah nás informuje, že zostúpil ho a on dáva záruku, že on bude chrániť ju. Korán bol najprv 

napísaný do pamäte proroka Mohameda (mier sa na neho) trvalo, ako môžeme vidieť tieto verše: 

Vypracujeme vám recitovať, [Mohamed], a nebudete zabudnúť, okrem toho, čo by sa Alah. Naozaj, 

on vie, čo je deklarovaný a čo je skryté.  

(Korán: 87/6-7) 

 

Pohybovať nie jazyk s ním [Mohamed], urýchliť s Recitácie Koránu.  

Na nás je skutočne jej kolekcia (vo svojom srdci) a (umožnenie) jeho recitácie.  

(Korán: 75/16-17) 

Proroka Mohameda (mier sa na neho) bol recitovať Korán a pisári písali to a veľa z jeho priateľov boli 

memorovanie. V mesiacoch ramadánu anjel Gabriel a proroka Mohameda (mier sa na nich) boli 

vzájomne recitovať a počúvanie častí Quran odhalila až do mesiaca Ramadánu. V poslednom mesiaci 

ramadánu pred proroka Mohameda (mier sa na neho) zomrel, to stalo dvakrát. Tam bol približne 

desať ľudí, ktorí už zapamätal celý Korán keď proroka Mohameda (mier sa na neho) zomrel. Tam bol 

tiež veľa iných ľudí, ktorí sa naspamäť mnohých kapitolách.  

Krátko po proroka Mohameda (mier sa na neho) zomrel, písomné vyhotovenie celý Korán bol larpov 

jeden ohraničené zväzok s potvrdením kvalifikovaných svedkov. A z tohto zväzku sa skopírovali 

niekoľko ďalších zväzkov. A Korán je chránený vo svojej pôvodnej podobe a to je historický fakt. 

Existuje iba jedna verzia Koránu všade vo svete. Originál a aj dnes k dispozícii text Koránu je v 

arabčine, ktoré je žijúcim jazykom dnes. Všetky jeho slová, vety a kapitol sú k dispozícii v pôvodnom 

tvare, ako keby oni boli odhalili dnes. 

3.5.2.3 ŠTÝL KORÁNU 

V štýle Quran hovorcom ako prvý človek je Alah   [76] . Takže tento štýl nie je tak, že odráža 

pochopenie alebo interpretácia akejkoľvek ľudskej bytosti. Prorok (mier sa na neho) povedal presne 

to, čo dostal bez pridania alebo znižovanie čokoľvek. Napríklad, verš začína ako "Povedzme som len 

ľudská bytosť ako ty" [77]... Takže Prorok sa týka, to a spisovatelia napísať to. Prorok (mier sa na 

neho) nehovorí "Ja som len človek ako vy", hovorí, že presne to, čo bolo odhalené. Takže štýl Korán je 

tak, že bez zásahu človeka neexistuje v ňom dokonca ani žiadne intervencie posol. A všetky Koránu 

prišiel iba ústami proroka Mohameda (mier sa na neho) ako ľudská bytosť.  



Tento proces bol presne ako Ježiš Kristus (mier sa na neho) predpovedal v evanjeliu Jána 16/13: 

"vystupňoval, keď on, Duch pravdy   [78] , príde, bude si vás do celej pravdy: pre on nebude hovoriť 

sám, ale vôbec sa počuť, že on hovorí: a on vám ukáže, čo má prísť. " Proroka Mohameda (mier sa na 

neho), s Quran, s Duch pravdy, ktorý je v jeho srdci a v jeho pamäti, sprievodcov do "všetky" pravdy. 

A "neovláda" sám, ale hovorí, že vôbec he "počuje". On dostáva zjavenia od Alaha, rovnakého zdroja 

ako zdroj Ježiša Krista (mier sa na neho) ako sa uvádza v nasledujúci verš:  

A tak sme odhalili vám duchu nášho velenia.  

Ste nevedeli, čo je kniha alebo [čo je] vieru, ale sme urobili to svetlo, ktorým sme sprievodca, koho 

budeme našich zamestnancov. A skutočne, [Mohamed], sprievodca cesta priamo. 

(Korán: 42/52) 

3.5.2.4 KORÁN JE NENAPODOBITEĽNÝ  

Ako vidíme v nasledujúcich veršoch, Alah pozýva tých, ktorí majú pochybnosti o Koráne zostaviť 

knihu tak silná ako Korán a preukázať dostatočné svedkovia: 

A ak ste na pochybách o tom, čo budeme mať zoslal na náš služobník [Muhammad], potom 

produkujú kapitola podobne ich a Vzýval vaše svedkov okrem Alaha, ak by ste mali byť pravdivé.  

(Korán: 2/23) 

 

Alebo urobiť hovoria: "On vynašiel to"? Povedať, "potom priniesť desať kapitol, ako to, ktoré boli 

vynájdené a Vzýval [Pomoc] koho môžete okrem Alaha, ak by ste mali byť pravdivé."  

A ak nie reagovať na vás potom vedieť, že Korán bola odhalená s vedomím Alah a že neexistujú 

žiadne božstvá okrem neho. Potom, by ste [] sa moslimovia. 

(Korán: 11/13-14) 

V minulosti tam boli nejaké pokusy vyrobiť kapitol ako kapitoly Koránu, ale nedokázali. 

Iné pozvanie je v nasledujúcom verši. Neveriaci by mal odpovedať na nasledujúcu otázku navrhnutím 

knihu okrem Koránu, ktorý bude viac hoden veriť a nasledovať:  

V Aké posolstvo po tomto budú oni potom veriť? 

(Korán: 7/185) 

V Koráne existuje mnoho vedeckých faktov, ktoré neboli známe, alebo ktoré boli proti vedecké 

presvedčenie, donedávna. Ale storočí neskôr to bolo objavené, že čo bolo povedané v Koráne bol 

správny. Veľa takýchto príkladov možno ľahko nájsť hľadaním kľúčových slov ako "zázraky v Koráne" 

na internete. 

A nižšie sú len niektoré príklady faktov, ktoré existovali v Koráne   [79] za stáročia, ale ktoré boli 

vedecky objavené len nedávno:  



Expanzia vesmíru: 

Neba sme početne s pevnosťou a skutočnosti, sme [jeho] expander.  

(Korán: 51/47) 

Big bang: 

Považovali majú tí, kto pochyboval nie za nebesia a zem pripojil subjekt, a sme oddeľovala a vyrobená 

z vodu každé iné živé stvorenie? Potom oni neverili? 

(Korán: 21/30) 

Bariéry medzi morí: 

On vydala dve morí, stretnutie [vedľa];  

Medzi nimi je bariéra, [tak], ani jeden z nich transgresses.  

Tak ktorý z zdvorilosti svojho pána by ste poprieť?  

z oboch z nich vynorí pearl a koralové   [80] . 

(55/19-22) 

Toto sú len niektoré z príkladov, ktoré nám ukazujú, že ten, kto poslal Korán má plným vedomím. 

3.6 OSUD 

A niekedy je príkaz Alaha osud   [81] nariadil. 

(Korán: 33/38) 

 

Ten komu patrí panstva z neba a Zeme a kto neprijal syna a neovplyvňuje partner v dominion a 

vytvoril každú vec a určujú ju s [presné] stanovenie. 

(Korán: 25/2) 

 

A nie neprítomnosti z vášho pána je akékoľvek [časť] atom hmotnosti do zeme alebo do neba alebo 

[niečo] menšie než alebo väčšie, ale to je jasne zaregistrovať. 

(Korán: 10/61) 

 

Hovoria: "Ak existuje niečo sme mohli urobiť v tejto veci, niektorí z nás by nie boli zabití priamo tu." 

Povedať: "aj keby ste vnútri vašich domov, tie nariadil, byť zabitý by prišli sa na ich smrti lôžok." 

(Korán: 3/154) 



 

Povedať: "Nikdy sme prekvapený s výnimkou tým čo Alah vyhlásil pre nás." 

(Korán: 9/51) 

3.6.1 POPIS 

Osud je vykonaný Alah a je vyčerpávajúca a jasná záznamu tvorby a udalostí vytvoril Alah. Osud má 

mnoho rôznych aspektov. 

Jedným spôsobom je to register, ktorý zahŕňa aj svetské aj náboženské príčiny a dôsledkové vzťahy a 

definície. Fyzikálne, biologické definícií objektov, fyzikálnych zákonov a príslušné vzťahy alebo vzťahy 

medzi zlý skutok a príslušné tresty je možné uviesť ako príklady v tomto ohľade. To je čiastočne 

vysvetliť v tieto verše: 

Vynášať meno vášho pána, Najvyššieho,  

Kto vytvoril a urastený  

A kto určuje a [potom] interaktívny. 

(Korán: 87/1-3) 

 

[Faraóna] povedal, tak kto je pán vy dvaja, O Mojžiš? 

On povedal: náš Pán je ten, kto dal všetko svojou povahou potom riadiť ju.  

(Korán: 20/49-50) 

 

A ľudí je ten, kto spory o Alah bez vedomia a takto každý vzpurný diabol.  

Pre neho je napísané že ten, kto berie ho za priateľa, veru bude zavádzať ho a bude sprievodca mu 

trest plameň.  

(Korán: 22/3-4) 

Ako chápať z tieto verše, pokiaľ ide o akty Alah osud je ako plán: 

A pre každý národ je [zadaný] termín. 

Takže keď nadišiel ich čas, oni nezostane za hodinu, ani sa im predchádzať [to]. 

(Korán: 7/34) 

 

Tak mu   [82] dovolávať svojho pána,  



"Vskutku, ja som premohol, tak pomôcť" 

Potom sme otvorili brány nebies   [83] s dážď steká,  

A spôsobil zem praskla s prameňmi,  

A vody zasadalo záležitosťou už predurčený.  

(Korán: 54/10-12) 

 

Alah má písomnú: Ja určite zvíťazí, ja a mojich poslov. 

(Korán: 58/21) 

Okrem osud má funkciu rozpočet pre rozdeľovanie prostriedkov, ako sa uvádza v nasledujúci verš: 

Neexistuje žiadny tvor na zemi, ale ktorých pri Alah je jej poskytovanie a vie, že jeho miesto bytových 

a miesta uskladnenia. 

Všetko je jasné registra. 

(Korán: 11/6) 

Na druhej strane osud je ako historický rekord   [84] z pohľadu Alah, kto vie a svedkovia budúcnosť 

bez obmedzenia času. Takže hoci máme slobodnú vôľu v určitom rozsahu, všetko je niekedy známe 

Alah. V nasledujúcich veršoch neexistuje odkaz na takéto znalosť Alláha:  

Žiadna duša nevie, čo to bude zarábať zajtra, a žiadna duša vie, v akej krajine musí zomrieť. Alah je 

určite všetci-vedieť to, všetci-Aware. 

(Korán: 31/34) 

 

On vie, čo je pred nimi a čo po nich, a obsiahnuť nie je vec jeho vedomostí okrem čo on chce. 

(Korán: 2/255) 

 

Vskutku Alah je niekedy, nad všetkými vecami, svedok. 

(Korán: 4/33) 

 

Alah zahŕňa všetky veci. 

(Korán: 4/126) 

 



Alah patrí príkaz pred a po.  

(Korán: 30/4)  

Osud má aj vlastnosť Alaha predné a zadné povolenia pre akékoľvek závetov a činy jeho výtvorov. Nič 

môže diať v rozpore s jeho nebude ako je vidieť v nasledujúci verš: 

A to nie pre dušu veriť okrem so zvolením Alaha.  

(Korán: 10/100) 

3.6.2 DÔSLEDKY OSUD ČLOVEKA 

V každom úkone Alaha, kto vie všetko, vrátane budúcnosti môžeme predpokladať, že existujú všetky 

pozitívne aspekty dokonalý plán v každom prípade, aj keď nie je zaznamenané plán. Takže môžeme 

očakávať, že všetko robí za konzistentný a vyvážený, ako niečo, čo dokonale plánoval. Alah 

nepotrebuje osud s cieľom vytvoriť alebo udržať niečo. Z pohľadu človeka je však určité dôsledky 

uvedených v tieto verše: 

Žiaden katastrofe na zemi alebo medzi seba okrem toho, že je v registri, ako môžeme priniesť do 

bytia. Vskutku to, pre Alaha, je ľahké. 

Aby si zúfať nad čo sa vyhol a nie exult [v pride] cez čo on vám dal. 

A Boh nemá rád každého self-deluded a sebavedome. 

(Korán: 57/22-23) 

Tento register má významné dôsledky pre nás: 

V súlade s osudom, ako sme v well-determined rámec, tiež robíme plány, a môžeme určiť ciele. 

Vďaka tomu sme schopní myslieť a mať našu vlastnú vôľu. Inak, sme nemohli mať žiadne kontinuity, 

že musíme premýšľať a prepojiť akcie a na akcie b alebo prostriedkami k dosiahnutiu cieľov.  

Aj bez toho, aby takýto rámec by cítime veľmi nechráneného. Napríklad, žijeme na planéte, ktorá sa 

pohybuje s rýchlosťou tisíc kilometrov za hodinu. Existujú milióny premenných, mnohé z mierne 

odchýlil ktorá, ak by nás viedli k zmizne okamžite. Však, všetko je pod kontrolou, takže máme silný 

pocit bezpečia. Očakávame, že žiť ďalšiu hodinu, ďalší deň, v budúcom roku, a môžeme robiť plány, 

robíme voľby. Na druhej strane, aj keď určité katastrofy [85] stalo, by sme vedieť, že sú súčasťou 

plánu jedného Boha, ktorý je múdry; že sú nie náhodná; že už sú známe aspoň všetci-mocný a All-

vševedúci, a ktoré budú slúžiť určitých vyšších cieľov.  

Na druhej strane, vďaka osudom, vieme, že je všetko pod kontrolou náš milovaný jedného Boha, 

takže nie sú beznádejné. A vďaka tomu vieme, že niečo, čo sme si ujsť môže ísť na ďalší z jeho 

služobníci. Môžeme sa týkajú všetko registra a registra na jeho tvorca a tento Maker pre seba.  

Budeme uvažovať otázku o osud, slobodnej vôle, zodpovednosť, odmena a trest v časti 8.3. 

4 CIEĽOV DANÝCH ISLAMU SA ĽUDSKÉ BYTOSTI  

U domov ďalej môžeme priradiť tých, ktorí nechcú exaltedness na zem alebo korupcii.  



A (najlepší) výsledok patrí spravodlivým. 

(Korán: 28/83) 

Islam je náboženstvo výsledok založený. V celom Quran existuje veľa odkazov na výsledky, Alah 

pozýva nás sústrediť sa na výsledok; a on nás varuje pred Podviedli ktoré dočasný ako v nasledujúci 

verš: 

Príklad Paradise, ktoré spravodliví boli prisľúbené, je, že pod ňou toku rieky. Jeho ovocie je trvalé, a 

jeho tieň.  

To je výsledkom spravodlivým a výsledkom neveriacim je oheň. 

(Korán: 13/35) 

Podľa islamu, najzákladnejších voľba ľudská bytosť má urobiť je vybrať Islam, alebo nie. Potom ihneď 

vzniká veľká otázka: Aký má Islam dať ľudskú bytosť? Alebo inými slovami, prečo jeden by mal zvoliť 

Islam? Čo je cieľom Islam týkajúce sa ľudskej bytosti? 

 

Takže, v tejto časti sme objasní hlavné ciele a výhody, že Islam dáva ľudská bytosť. Tiež dáme údaje o 

najväčší úspech v našom živote podľa islamu. 

Ľudská bytosť je nie vytvorený zbytočne a on je tak, že ho dosiahne určité ciele. To je dôležité 

posolstvo Alaha nám, čo jasne vidíme v nasledujúci verš: 

Potom si myslíte, že sme vytvorili ste zbytočne a že nám ste by nevrátia? 

(Korán: 23/115) 

V nasledujúcom verši vidíme ciele a základné prvky najväčší úspech: 

Alah povie: 

Toto je deň, kedy pravdivé budú mať prospech z ich pravdivosť. 

Pre nich sú záhrady [v raji] pod ktoré toku rieky, 

Čom sa dodržia navždy, 

Alah je spokojný s nimi a oni s ním. 

To je veľký úspech. 

(Korán: 5/119) 

Tieto ciele sú získať potešenie z Alah; byť spokojný a potešený zdvorilosti sľúbil a pripravené pre jeho 

spravodlivými služobníci, zadajte raja; a byť v harmónii s pravdou. 

4.1 ZÍSKAŤ POTEŠENIE Z ALAH 



Konečný cieľ života moslim je získať potešenie z Alah. Ak dosiahnutá, tento cieľ prinesie nasledovné 

ciele rovnako: musí byť radosť nevyrobil, zadajte raja a dosiahnuť plnú spokojnosť v tomto svete a v 

ďalšom. 

4.1.1 CESTU K POTEŠENIE ALAHA  

Čiastkových ciežov a spôsobom, ktoré vedú k týmto hlavným cieľom sú nasledovné: 

4.1.1.1 DODRŽIAVANIE BOŽSKEJ HODNÔT 

Alah má určité hodnoty. Miluje určitých hodnôt. Takže osoba, ktorá miluje Alah a chce vyvolať jeho 

láska, má tiež niesť tieto hodnoty a zlepšovať sám v harmónii s nimi.  

V nasledujúcich veršoch vidíme z jeho vlastných slov niektoré z kvalifikácie, ktorú miluje: 

Alah miluje dobré-konajte. 

(Korán: 2/195) 

 

Iste Boh miluje tých, ktorí zase moc (mu), a on miluje tých, ktorí očisťujú. 

(Korán: 2/222) 

 

Alah miluje spravodliví. 

(Korán: 3/76) 

 

Alah miluje pacienta   [86] . 

(Korán: 3/146) 

 

Iste Alah miluje tých, ktorí Dôverujte [ho]. 

(Korán: 3/159) 

 

Vskutku, Alah miluje tých, ktorí konajú spravodlivo.  

(Korán: 5/42) 

Nechýba kvalifikácií, ktoré Alah nemiluje, tak máme, ako sa zbaviť takýchto kvalifikácií alebo 

zabezpečiť ich kontrolu. V nasledujúcich veršoch vidíme niektoré z kvalifikácie, Alah nemiluje: 

Iste Alah miluje nie agresorov. 



(Korán: 2/190) 

 

Vskutku, Alah nemiluje všetci zradné a nevďačný. 

(Korán: 22/38) 

 

Alah nemiluje corrupters. 

(Korán: 28/77) 

 

Vskutku, nemiluje arogantný. 

(Korán: 16/23) 

 

Alah nemiluje zločincov. 

(Korán: 3/57) 

Podrobnosti o iné božské hodnoty, že Alah miluje a o kvalifikácii, ktorý nemiluje možno vyvodiť z 

Koránu. 

Tak, po prvé, a najviac všeobecne ľuďmi vrátane non-Muslims majú starať sa o univerzálnu Božská 

hodnoty že Alah miluje a nemusí vynakladať úsilie zlepšiť sami sa na ne tak, že môžu byť kandidát na 

súc vedené Alah. Evildoer, nespravodlivé, arogantný osoba nemá nárok na usmernenie Alah, a Alah 

nevyhovie. Takže ak má byť úspešný a ak má byť skutočný veriaci jedným musí prekonať takéto 

negatívne kvalifikácie. Tieto verše sú niektoré príklady v tomto kontexte: 

Boh nie je sprievodca správne nespravodlivé ľudí. 

(Korán: 2/258) 

 

I bude zase od mojej znamenie tí, ktorí sú arogantní na zemi bez práva. 

(Korán: 7/146) 

 

Vskutku, Alah nie je sprievodca, kto je prestúpení a klamár. 

(Korán: 40/28) 

Tieto negatívne kvalifikácie bude tiež tvoria veľký psychologické bariéry, ktorá predíde viera v všetci-

mocný, All-vševedúci Boh. Predstavte si napríklad, osoba, ktorá vedome alebo nevedome sa 



domnieva, že je najdôležitejším a najväčším ako jednotlivec, občan určitej krajine, alebo ako člen 

určitý národ, alebo ako ľudská bytosť. Táto osoba bude mať psychologický problém vo viere v Boha, 

ktorý je vševedúci viac než on sám. Bohužiaľ, súčasné systémy vzdelávania, životný štýl, hry a ostatné 

zložky životného prostredia väčšinou podporovať taký arogantný spôsob myslenia. Tiež mnoho 

náboženstiev podporovať podobné zmýšľanie deifying ľudské bytosti, alebo stanovy a bohovia 

uskutočnenej ľudské bytosti, alebo fyzikálnych zákonov objavený ľudské bytosti... 

4.1.1.2 OBJEKTÍVNE OPATRENIA BY SA MALI SPLNIŤ ZÍSKAŤ POTEŠENIE Z ALAH 

Mu vystúpi dobré reči, 

A dielo vyvoláva to. 

(Korán: 35/10) 

Byť úspešný jeden by mal zlepšiť sám týkajúce sa hodnôt milovaný Alah a úprimne spĺňať tieto 

hodnoty prostredníctvom vykonania požiadavky viery a akcia stranách.  

Tieto požiadavky sú veľmi dôležité, pretože sú objektívne opatrenia. Alah opatrenia našu úroveň 

dodržiavania jeho hodnôt, nielen na naše slová, ale aj na základe našich presvedčenie a naše akcie. 

Naše slová môžu byť subjektívne a zavádzajúce. Ako čítame v nasledujúcich tvrdení, Alah používa 

objektívnych kritérií na vyhodnotenie nás: 

Nebude to v súlade s vašej túžby [moslimov], ani tých ľudí z písma [Židia a kresťania];  

Každý, kto pracuje zlo, bude mať odplatím jej, a on bude nájsť chránič alebo helper okrem Alaha. 

(Korán: 4/123) 

 

A ľudia sú niektorí, ktorí hovoria,  

"Veríme, že Alah a posledný deň"  

Ale nie sú veriaci.  

(Korán: 2/8) 

Preto nie je možné získať potešenie z Alah, ak osoba je plný omylom v jeho presvedčenie a jeho 

činností. Kto je spravodlivý, pokorný, spravodlivé, vďačný a perseverant môže byť v harmónii s 

pravdou viery a akcia kategórií s niektorými úsilie.  

Tak, kto je nespravodlivé, arogantní, nevďačný vôľa byť úspešný a plniť požiadavky viery a akciu, ak 

on prekonáva toto nechcené kvalifikácií, ktoré sú v ňom   [87] . Nasledujúci verš je príkladom v tomto 

smere:  

I bude zase od mojej znamenie tí, ktorí sú arogantní na zemi bez práva. 

(Korán: 7/146) 



Takže na jednej strane Vďaka našej viery a akcií, ktoré sú v súlade s pravdou, môžeme zlepšiť sami 

súbežne s božské hodnoty, a sme môžu oprávnení božskej láske a raj. A na druhej strane pozorovanie 

naše názory a akcie, môžeme merať, kde sme vo vesmíre týchto hodnôt. 

Osoba, ktorá zodpovedá vôli Božej hodnoty najprv vykonávať svoju funkciu smerom k jeho tvorca. 

Takže, spozná ho; on bude veriť v jeho správach, jeho poslovia a jeho sľuby; a on sa mu pokloniť. 

Takáto osoba bude vykonávať svoje povinnosti voči ostatným, konkrétne ľudské bytosti, bytosti, 

životného prostredia...  

A on advanced v stupňoch podľa jeho relevantných poznatkov, viera a skutky, ako povedal v tieto 

verše: 

Pozrite sa, ako sme zvýhodnili [v poskytovaní] niektoré z nich nad ostatnými. Ale nižšie je väčšie v 

stupňoch a väčšie vo rozdiel. 

(Korán: 17/21) 

 

A pre všetkých sú stupňov pre čo oni urobili, tak že on môže plne kompenzovať im ich skutky a oni 

budú nie ublížili.  

(Korán: 46/19) 

 

Ale ten, kto prichádza k nemu, ako veriaci skonΦenφ spravodlivé skutky pre tých bude najvyšších 

stupňov.  

(Korán: 20/75) 

 

Alah zvýši, tí, ktorí uverili medzi vami a tými, ktorí dostali vedomosti, tituly. A Allah je Cognizant čo 

robíte.  

(Korán: 58/11)  

Ak máme naozaj potrebné hodnoty a kvalifikácie, potom Boh nás miluje. Potom máme bude náš 

podiel z nasledujúcich tvrdení Alláha, a dosiahli najväčší úspech: 

(K spravodlivým duše to bude povedal:) 

"O plne spokojná duša! 

Návrat do svojho pána, i-potešený a príjemné [mu],  

A vstúpiť medzi moje [spravodlivými] zamestnancov  

Azadajte moja rajom."  

(Korán: 89/27-30) 



 

Čo je dobrý sluha! 

(Korán: 38/44) 

 

Veru, uprostred záhrad a riek spravodliví bývať. 

Na sedadle pravdy,  

V prítomnosti silný kráľ. 

(Korán: 54/54-55) 

4.2 DOSIAHNUŤ ALAH JE TRVALÉ ZDVORILOSTI VYROBENÉ PRE JEHO SPRAVODLIVÝMI 

ZAMESTNANCOV 

Ak on bude potešený s nami, on bude nás tiež plne spokojný s zdvorilosti on sľúbil a pripravené pre 

jeho spravodlivými služobníci. Jeden z jeho atribútov je Appreciative.  

Moslimovia veria, ako povedal v nasledujúce vyhlásenie v Koráne, že Alah je:  

Čo dobré patrón! 

(Korán: 8/40) 

A že jeho milosrdenstvo je obrovský   [88] :  

Moje milosrdenstvo zahŕňa všetky veci. 

(Korán: 7/156) 

Súčasný život tiež, božská láska, viera v Alaha, hodnôt a akcií vyžadovaných Alah sú jediné veci, ktoré 

môžu uspokojiť nás. 

A raj je miesto, kde môžeme byť plne a trvale spokojný. 

4.3 MÁ BYŤ V HARMÓNII S PRAVDOU 

Alah povie: 

Toto je deň, kedy pravdivé budú mať prospech z ich pravdivosť. 

Pre nich sú záhrady [v raji] pod ktoré toku rieky, 

Čom sa dodržia navždy, 

Alah je spokojný s nimi a oni s ním. 

To je veľký úspech. 

(Korán: 5/119) 



Ako vidíme v dôraze na pravdivosť v vyššie verš, dôležitým prvkom veľkého úspechu je byť pravdivé, 

byť v harmónii s pravdou. Sme-li v harmónii s pravdou v čo veríme, čo hovoríme, a čo robíme, potom 

je to veľký krok smerom k najväčší úspech.  

Byť pravdivé vyžaduje, aby bola v harmónii s najdôležitejšie pravdu. 

Ako vidíme v nasledujúcich veršoch, jeden z názvov Alah je pravda: 

Alah je pravda. 

(Korán: 22/6)  

4.3.1 MÁ BYŤ V HARMÓNII S PRAVDOU V ČO VERÍME 

Pravda nie je dôsledkom nášho osobného presvedčenia, a je nezávislá od nášho osobného 

presvedčenia. Celú pravdu je jeden, hoci tam je veľa rôznych presvedčenie profilov. Preto všetky 

odlišné viery profilov nemôže byť v harmónii s pravdou súčasne. Napríklad, keď moslim je v harmónii 

s pravdou, potom polytheist nie je; a ak polytheist je v harmónii s pravdou potom moslim nie je. 

Logicky nemôže byť pravda úplne [89] . 

Podľa islamu je veľmi užitočné a nevyhnutné, že naša viera je v harmónii s pravdou, a je veľmi 

nebezpečné byť v rozpore s pravdou. A v nasledujúcich veršoch Alah nám hovorí o zdroji a hlavné 

kanály pravdy: 

Vskutku, poslali sme vám, [Mohamed], s pravdou   [90] ako prinášajúci dobrá zvesť warner a budete 

sa nebude vy adovať, o spoločníci Hellfire.  

(Korán: 2/119) 

 

Pravdou je, od svojho pána,  

Takže nikdy byť medzi pochybovači. 

(Korán: 2/147) 

4.3.2 MÁ BYŤ V HARMÓNII S PRAVDOU TO, ČO HOVORÍME A ČO ROBÍME 

To, čo hovoríme, má byť v harmónii s pravdou, ako sa uvádza v nasledujúci verš: 

Tak kto je viac nespravodlivý, než ten, ktorý leží asi Alah a popiera pravdu, keď prídete k nemu? Je 

tam nie je v peklo pobyt pre neveriacim?  

(Korán: 39/32) 

Keď veríme v a povedať niečo, potom sme sa podľa toho správať. V opačnom prípade musíme 

premýšľať o príčine odchýlku medzi čo robíme a čo hovoríme. Možno sme nezaujíma vôbec pravda, 

možno nie sme úprimní čo hovoríme alebo možno sme luhár; ktoré sú veľké problémy. Tam je odkaz 

na túto smernicu v nasledujúci verš:  

O vás, ktorí ste uverili, prečo si hovoria, čo robiť? 



(Korán: 61/2) 

Akonáhle veríme v a tvrdia, že nasledovať pravdu, potom to, čo robíme musí byť v harmónii s čo 

veríme a čo môžeme povedať, ako bolo spomenuté v nasledujúci verš:  

Spravodlivosť nie je, že dáte svoje tváre smerom k východu alebo západu, ale spravodlivosť je [v] ten, 

kto verí v Alaha, posledný deň, anjelov, knihy a prorokov a dáva bohatstvo, napriek láske za to, aby 

príbuzní, siroty, potrebným, cestovateľ, tých, ktorí požiadať [help] a pre uvoľnenie otroci; [a kto] 

ustanovuje modlitba a dáva povinné charity; [tých ktorí] splniť svoj sľub, keď sľubujú; a [tých ktorí] sú 

pacient v chudobe a utrpeniu alebo počas bitky.  

Sú to oni, ktorí sú pravdivé;  

A tí, ktorí sú spravodliví.  

(Korán: 2/177) 

To je jediný spôsob, ako veľký úspech. 

Tak v ďalšej časti nájdete dôležité informácie o akcii základy islamu. 

5 ESSENTIALS AKCIE & PÄŤ PILIEROV  

 

5.1 ESSENTIALS AKCIE 

Oni veria v Alaha a posledný deň, a nariaďuje, čo je správne a chráň, čo je zle a urýchlili dobrých 

skutkov. 

A tí sú medzi spravodlivými. 

(Korán: 3/114) 

Islamu sa neskladá iba z viery. Islam tiež vyžaduje akcia [91]. Požadované správanie je robiť "dobré 

skutky" [92]. V Koráne, viera vtedajšieho spolu s dobrými skutkami.  

Dobré skutky sú skutky, ktoré sú v súlade s pravdou. Napríklad bolo uvedené skôr, že jeden z 

atribútov Alah je, že on je "Jeden", a jeden z jeho atribútov je, že on je "Blízko". Tak on je Boh 

všetkých. A on je bližšie k nám dokonca ako naši rodičia, dokonca ako naši najlepší priatelia. Takže ak 

máme ten istý Boh a on je bližšie k všetky z nás, dokonca ako naši rodičia, potom táto pravda nás robí 

ako bratia a sestry. Takže, ak sme ako bratia a sestry, potom pokiaľ ide o akcie, napríklad máme 

pomáhať ostatným v prípade potreby. Musíme sa vyhnúť škodiť iným. V dôsledku toho ak môžem 

kŕmiť hladné sirota, to je dobrý skutok, pretože som, a táto osoba sú služobníkmi rovnaké Stvoriteľa, 

ktorý je bližšie k každého z nás, dokonca ako naši rodičia. Ale v rámci rovnakej logiky, keď sme 

poškodiť niekto bez len dôvod, potom je to zlý skutok. Toto sú len príklady, ktoré ukazujú, ako 

môžeme zistiť dobrý skutok alebo zlý skutok. 

Hoci dobrá akcia môže byť široko určená takým spôsobom, Alah uvádza v Koráne, mnoho dobrých 

akcií v rôznych úrovní podrobností. Napríklad v jednom verši, Alah hovorí: 



A keď ste uvítání pozdrav, pozdraviť s lepšie pozdrav ako ho alebo vrátiť ho; Iste Alah zohľadňuje 

všetky veci.  

(Korán: 4/86) 

Alebo ako vidíme v nasledujúcich, byť láskavý k sebe a aby sa zdržali násilia sú veľmi dôležité: 

A nie rovnakého dobrý skutok a zlá. Odpudzujú [zlo] skutkom že [] čo je lepšie; a následne sa stane 

ten, koho medzi vami a ním je nepriateľstvo akoby bol teplý priateľa.  

(Korán: 41/34) 

 

A urýchlili odpustenia od vášho pána a raj široký ako nebies a Zeme, pripravené pre spravodlivých, 

ktorí trávia [v príčinou Allah] počas jednoduchosť a útrapy a kto brániť hnev a sú odpúšťajúci smerom 

k ľudstvo; a Boh miluje konajte dobro. 

(Korán: 3/133-134) 

Dobré skutky vrátane päť pilierov   [93] sú užitočné mnohými spôsobmi:  

Predstavujú naše poslušnosť Alah a naše servantship k nemu. 

Oni produkujú objektívnych údajov o tom, či človek naozaj spĺňa božské hodnoty, alebo nie, o tom, či 

osoba je naozaj dobré, alebo nie   [94] .  

Oni nám pomôžu zlepšiť súbežne s divine hodnoty: napríklad sa osoba, ktorá neustále vďaka Alah, 

zlepší v vďačnosti, alebo osoba, ktorá dáva charity zlepší v štedrosti. 

Pomáhajú nám prekonať naše slabosti, ktoré môžu existovať v rôznych aspektoch: osoba, ktorá môže 

dať tisíc dolárov v ceste Alah, môže byť schopný vzdať jesť po určitú dobu, alebo naopak. Človek 

môže byť schopný vzdať stravovanie pre Alah, ale môžu mať ťažkosti arogancia pri vyvíjaní čelo na 

zem aby uctievať Boha... Keď tieto osoby plniť požiadavky islamu, oni dosiahli dôležité kroky na 

prekonanie ich slabiny. 

Dobré skutky nám pomôžu zlepšiť v našej lásky k Alah rovnako, ako prostredníctvom dobrých skutkov 

sme podstúpi nejaké ťažkosti pre neho a Domnievame sa, e táto láska nás stavia do akcie.  

Budú užitočné pre psychologické, sociálne, hospodárske, environmentálne a iné rozmery. Dáme 

relevantné príklady v týchto častiach. 

Naše zhodu s týmito požiadavkami tiež nám pomôžu uspieť z hľadiska súčasného života   [95] : 

Napríklad podnikateľ, ktorý sa stará o spravodlivosti, zvyčajne bude úspešnejší v jeho obchodnej 

činnosti a celkovo toto správanie bude dobré pre mnoho ľudí. Ako vidíme v nasledujúcich veršoch, 

Alah, kto je múdry hodlá jednoduchosť pre nás:  

Alah chce pre vás jednoduché a nemá v úmysle pre vás utrpenia. 

(Korán: 2/185) 



Úspech z hľadiska tohto života môžu prispieť k úspešné vykonávanie požiadavky získať potešenie z 

Alah: napríklad silný moslim svetského hľadiska môže dať viac charity   [96] .  

Však najväčší dobrých skutkov budú ich príspevok získať potešenie z Alah; a dosiahnuť jeho láskavosti 

pripravil pre svojich zamestnancov spravodlivým. 

5.2 PÄŤ PILIEROV ISLAMU 

Celkové požiadavky islamu sú veľmi komplexné a zahŕňať množstvom všeobecne schválených a 

požadované správanie. Môžeme spomenúť napríklad správanie v tomto ohľade ako druh smerom k 

rodičom, susedom, životné prostredie; pracovať tvrdo; žiť podľa skôr uvedených hodnôt ako pokora, 

pravdivosť, láskavosť, spravodlivosť; vyhýbať sa byť žiarlivý; aby sa zabránilo plytvaniu, ktoré majú 

byť čisté, vyzvať k pravde a dobrých skutkov. Moslim musí spĺňať všetky tieto s úmyslom získať 

potešenie z Alah. Je veľmi ťažké pre moslim byť úspešný, ak on nie je v súlade s týmito požiadavkami.  

Ako vidíme v nasledujúcom verši, to, čo je užitočné pre ľudstvo je veľmi dôležité v tomto smere: 

On posiela z oblohy dážď a údoliami tokov podľa ich kapacity, 

A torrent nesie rastúce peny. 

A z tejto [rudy] ktorý oni teplo v ohni, so želaním, ozdoby a riadu, je pena páčiť. 

Teda Alah predstavuje [Príklad] pravda a lož. 

Pokiaľ ide o peny, zmizne, je zavrhne; 

Ale pokiaľ ide o to, ktorá prospieva ľuďom, 

Zostáva na zemi. 

Teda Alah predstavujú príklady. 

(Korán: 13/17) 

Medzi tieto požiadavky sú tiež tie, ktoré sú špecifické pre Islam a ktoré majú obrovskú časť a vplyv v 

živote praktizujúci moslim. Požiadavky špecifické pre Islam prispievajú do veľkej miery sa 

uplatňovania vyššie uvedených základných požiadaviek islamu. Na druhej strane sú veľmi zvláštne 

časti poslušnosti Alah a slúžiť mu.  

Hlavné požiadavky špecifické pre islamu sú zdôraznené v Koráne a sú verejne známe ako päť pilierov 

islamu. Sú svedectvo-vyhlásenie ložiská svedkom jednoty Alah a messengership Mohameda (mier sa 

na neho)-, denná modlitba, pravidelné charity, pôst a púti. Toto sú zdôraznené pri Alláhovi spolu s 

ostatnými požiadavkami. Nasledujúci verš je príkladom v tomto smere:  

Vskutku, britskí moslimovia a moslimky, 

Veriť mužov a veriť žien, 

Poslušný mužov a žien, poslušný, 

Pravdivé mužov a žien, pravdivé, 



Pacienta mužov a žien, pacienta, 

Pokorný mužov a žien, skromného, 

Charitatívne mužov a žien, charitatívne, 

Pôst mužov a žien, nalačno, 

Muži, ktorí strážiť ich prirodzení a ženy, ktorí tak urobili, 

A muži, ktorí pamätajú Alah často a ženy, ktorí tak urobili 

Pre nich pripravila Alah, odpustenie a veľký Odmeňte. 

(Korán: 33/35) 

Tak v týchto častiach dáme nejaké údaje týkajúce sa týchto pilierov funkcie, podmienky, metódy, 

výhody a ich vzťahy s ostatnými požiadavkami: 

5.2.1 VYHLÁSENIE LOŽISKÁ SVEDKOM JEDNOTY ALAH 

Mu vystúpi dobré reči, 

A dielo vyvoláva to. 

(Korán: 35/10) 

Prvý pilier Islam je svedectvo [97] jednota Alah, a servantship a messengership proroka Mohameda 

(mier sa na neho). Toto je vyhlásenie, že obsahuje kritická časť pravdy a má potenciál zjednotiť 

ľudstvo okolo jednej pravdy. Je to takhle: "Vydávam svedectvo, že nie je Boha okrem Alaha a 

vydávam svedectvo, že Muhammad je jeho sluha a jeho posol."  

Vyhlásenie "Nie je Boha okrem Alaha" (LA ILAHA ILLALLAH v pôvodný text v arabčine) je ako súhrn 

všetkých svätých kníh. To je tiež prvá podmienka v snahe získať potešenie z Alah, a zadaním raj. 

Prirodzene by človek očakávať získať potešenie z niekoho v koho on neverí, ani vstúpiť do raja, ktorý 

je vytvorený podľa Creator, v koho on neverí.  

Je to tiež podmienku byť zachránení pred peklom pre tých, ktorí dostali správu Alah: 

A tí, ktorí neveria a popierajú naše znamenia, tí budú spoločníci požiaru; dodržia budú v ňom naveky. 

(Korán: 2/39) 

Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa vyhlásenia o "Nie je Boha okrem Alaha" existujú čiastočne 3.1.1.  

Druhá časť výpovede uvádza odkaz na posledný Posol Alláha, ktorí súvisiace s konečnej správe Alaha, 

kde všetko je jasne. Tento aspekt viery sa vyžaduje pre niekoho, kto má známe o proroka Mohameda 

(mier sa na neho). Proroka Mohameda (mier sa na neho) je ľudská bytosť a služobník Alah. On nie je 

Boh, ani súčasťou Boha. Alah zvolil mu sa týkajú jeho posolstvo nás. A on mu ukázal ako dobrý príklad 

pre nás.  



Ak človek verí v svedectvo, potom táto osoba je považovaný za moslim. To je medzi Alah a príslušnej 

osoby. V islame neexistuje žiadny krst. Nie je nikto iný ako Alah, ktorí môžu prijať niečí predloženie 

Alah. Akonáhle jeden vyhlasuje tohto svedectva, otvorene potom prirodzene on tiež zváži ako moslim 

moslimská spoločnosť. 

Svedectvo je ako podpis zmluvy medzi Alah a osoba, ktorá prijíma islamu. Túto zmluvu na osobu si 

vyberie nárok do raja a získať radosť z jeho pána proti vyhovujúcich božskej pravidiel a hodnôt.  

Je to tiež uznanie jeho pána služobník. Uznávanie Alah je veľký rozdiel v myslení a v praxi. Uznaním 

svojho pána, služobník rozpozná sám rovnako. Bez takéhoto uznania a odkaz na večný, jednotlivec je 

ako nič v tento obrovský vesmír a časový rámec. Napríklad pravdepodobne nikto pamätá mu 

niekoľko storočí potom, čo zomrel, a aj v prípade, že on je si pamätal, táto spomienka nebude mu. A 

nikto mu nevedel ani len jeden rok predtým, než sa narodil. Z pohľadu človeka, ktorý nedokáže 

rozpoznať jeho tvorca, on teda ako nič. 

5.2.2 DENNÁ MODLITBA S  

A zaviesť modlitby a daj [povinné] charity a čokoľvek dobré si dať dopredu sami nájdete to s Alah. 

Vskutku, Alah, čo robíte, je vidieť. 

(Korán: 2/110) 

Druhý pilier islamu je denná modlitba [98]. Existuje päť denných modlitieb v islame. Každý z nich trvá 

približne 10 minút a sú vykonávané v čase zátvorkách. Predpokladajme, že poludnia modlitba 

počiatočný čas je na 13.00 a popoludňajšiu modlitbu štart čas 17.00, potom jeden musí vykonať 

poludnia modlitba medzi 13.00 a 17.00 [99]. Inak je považovaný za hriech. Denné modlitby sa môže 

vykonať za nielen v mešitách ale všade, čo je čisté [100] . 

Denné modlitby sa skladajú z povinnej časti a ďalšie časti. Ďalšie časti sú v podstate podľa praxe 

proroka Mohameda (mier sa na neho). Tieto časti sú podobné a pozostávajú z jednotiek, ktoré sa 

skladajú z podjednotiek ako stojaci, vyklenutie-down, vyčerpanie. Denné modlitby začínať úmysel 

[101] a potom vyhlásenie "Alah je najväčší [102] (to znamená najväčšie v jeho právomoci, znalosti, 

pomôcť a tak ďalej)" a v každom prechode všeobecne to je prepočítané. Pri státí, recitoval prvá 

kapitola Koránu nazývané "Otvorenie", táto kapitola je špeciálny prosbe nám daná Alah. Táto 

kapitola je nasledovná: 

V   [103] meno Alah, dobročinný, je Milosrdných.  

Chvála   [104] [a vďaka] je (kvôli) Alah, pane svetov.  

Blahodarný milosrdný.  

Master súdny deň.  

Je si uctievame a vás môžeme požiadať o pomoc.  

Sprievodca nás na správnu cestu, 

Cesta tých, na ktorých ste venoval zdvorilosti, nie z tých, na ktorého je hnev, ani tých, ktorí sú scestie.  



(Korán: 1/1-7) 

To je plná komunikácie medzi nami a Alah, že kým sme recitovať, jedným spôsobom budeme počúvať 

Alah, čo hovorí, a v iných Alah počúva čo povieme ako prosbe. A po tomto, niektorí viac veršov 

recitoval. V ďalšej časti, výkazy ďakoval, so žiadosťou o pomoc, chváli sa prednáša. 

Denné modlitby sú vykonávané čiastočne samostatne a čiastočne v zbore.  

Muži sú dôrazne odporúča modliť povinné časti denných modlitieb v zbore. Ženy nemajú požiadavka 

[105], ale vyberú možnosť podieľať sa na modlitbách urobiť spoločne. Ak dve alebo viac muži sú spolu, 

kým je čas modlitby, by mal vybrať jednu z nich ako "Imam"   [106]. Imam znamená vodcu. Je dôležité, 

že imam je jedným z nich, kto vie najlepšie Recitácie Koránu a náboženského poznania. Imám sa 

modlí v prednej, čelia Kaba ako ostatní. Iní sa modlili v radoch za sebou. Kaba je centrálny mešita v 

Mekke/Saudská Arábia. Imám hovorí nahlas prechod slová prvýkrát a prejde na ďalšiu časť modlitby a 

iní ho nasledovali [107] v harmónii.  

Usporiadanosť je veľmi dôležité v modlitbách vykonávané spoločne. Jedným spôsobom odráža to 

harmóniu vo vesmíre: Pamätajte, ako riadne každú vlnu z niečí notebooku dosiahne iný notebook na 

druhej strane Zeme ako Alah vôľou. 

Muži a ženy vo všeobecnosti modliť v samostatných miestach v mešitách [108]. Okrem piatok 

modlitby, modlitby možno vykonávať úplne jednotlivo rovnako. Keď sme sa modliť vo zboru, máme 

pocit, že keď sme veľa, náš Pán je jeden. Keď sa modlíme jednotlivo, cítime viac nášho vzťahu jeden k 

jednému s Alah. 

Denné modlitby sú užitočné v mnohých ohľadoch: 

• Vďaka denných modlitieb pamätáme Alah, ako je zdôraznené v nasledujúci verš: 

V skutočnosti som Alah. Neexistuje žiadne božstvo okrem Me. tak mi pokloniť a zriadiť modlitbu za 

moje spomienka. 

(Korán: 20/14) 

V islame je dôležité mať silné vedomie o blízkosť Alah. Tak pamiatku Alah je veľmi dôležité. 

Nepostačuje pamätať Alah raz denne, alebo raz týždenne alebo raz za mesiac. Prideliť určitú dobu iba 

Alah päťkrát denne nám pomáha zlepšiť naše pocity blízkosť a milovať s Alah. A ako Alah je zastúpené, 

ani predstaviť, ako ľudská bytosť štatútu alebo ako iný objekt, a ako on nie je obmedzený priestor 

alebo čas, v modlitbách moslim nemá žiadne pocity vzdialenosť medzi ním a Alah. Tieto fakty 

umožňovalo pocity blízkosť, ako vidíme v nasledujúci verš: 

Sme už vytvorili človeka a vedieť, čo jeho duša šepká mu a sme bližšie k nemu než [jeho] krčnej žily.  

(Korán: 50/16)  

Pamiatku Alah zásadne zmení, lepšie ako sa pozrieme na život, na svet. To z nás robí pozitívne. 

Môžeme to vysvetliť na nasledujúcom príklade: za prvé Predpokladajme, že ste si kúpili pero, a po 

druhé Predpokladám, že identické pero ste získali ako dar od niekoho, kto je veľmi špeciálne pre vás. 

Pravdepodobne pero v druhej situácii robí oveľa šťastnejší aj keď prvá pero tiež má rovnaké fyzické 



funkcie. Pretože pero v druhej situácii nie je len pero, ale aj zástupca pozornosť, lásku a dobro bude 

že špeciálne osoba smerom k sebe.  

Ako je tento, keď budeme robiť naše denné modlitby, a pamätajte Alah často, všetko sa stáva 

omnoho zmysluplnejšie, hodnotný a krásny. Napríklad, naše oči sa nám vidieť, ale tiež a dôležitejšie, 

ukazujú pozornosť a milosť Allaha, z all-mocný, nášho Stvoriteľa za nás. Z rovnakého dôvodu, ak si 

pamätáme Alah často, slnko, mesiac, vzduchu, voda, naše rodiny, priateľov... stali omnoho 

zmysluplnejšie a krásne. Opäť, vďaka tejto spomienke, vnímame a pamätajte, že tvoria celok v 

harmónii a solidarity pod jednu jednotu, múdrosť a kontroly; a teda ich krásky sú ešte viac pre nás. 

Tiež vďaka táto spomienka a láska Alaha neustále vynakladáme naše pocity lásky, a pomôže nám mať 

silnejšie pozitívne pocity voči všetko. Podobne môžeme byť nádejné pre kontinuitu týchto krás 

Pomocníka a power all-mocný a večný Alaha.  

• Denné modlitby sú pripomienkou božskej hodnôt. Vďaka denných modlitieb môžeme zlepšiť 

sami seba v stáva lepším človekom: vedieť, že jeden je dodržiavať jeho tvorca, ktorý je dobročinný a 

Milosrdných, pomôže jeden byť lepší a lepší, a zdržať sa robí zlé skutky. Vidíme, že odkaz na túto 

skutočnosť v nasledujúci verš: 

V skutočnosti modlitba zakazuje nemorálnosti a previnenie, 

a spomienka na Alah je väčšia. 

(Korán: 29/45) 

• V denných modlitieb Ďakujeme Alah, a zlepšiť sami v stáva vďačný, a nie nevďačný. Sú to 

dôležité hodnoty, zdôraznil v Koráne: 

Nay! ale slúžiť Alah sám a byť vďačný. 

(Korán: 39/66) 

 

Pozor na (vaša povinnosť) Allah potom, že môžu ďakovať. 

(Korán: 3/123) 

 

A byť vďačný pre mňa; a nemali ste nevďačný smerom k Me. 

(Korán: 2/152) 

• V denných modlitieb dáme naše čelo na zemi. V islame je jedným z najväčších hriechov 

arogancia. Musíme byť pokorní, smerom k Alah a smerom k svojim služobníkom. Keď sme sa klanět a 

sme přemoci v denných modlitieb, sme štátna, že tam je výkon väčší ako nás; uvádzame, že nie sme 

predovšetkým; uvádzame, že sme si rovní s ostatnými je prípustná náš Pán nad všetkými. Týmto 

spôsobom sa snažíme zlepšiť sami stali pokorný ako sa zdôrazňuje v nasledujúcom: 

A hľadať pomoc v trpezlivosti a modlitby. 



A je to ťažké, s výnimkou pokorný tie. 

(Korán: 2/45) 

• Ako bolo uvedené aj vo vyššie verš, v denných modlitieb žiadame pomoc od Alaha. So 

žiadosťou o pomoc Alah je kľúčovou požiadavkou v islame, ako je vysvetlené v príslušných častiach 

tejto knihy. 

• V denných modlitieb, služobník dostane najbližšie k jeho tvorca. Je to sústavné schôdzky 

služobníka, ktorý miluje jeho tvorca s jeho tvorca, ktorý miluje svojho služobníka. 

V islame, modlíme sa k Alah s našej existencie. V denných modlitieb, modlíme nielen s naša myseľ, 

ale aj s našimi ducha a tela, s všetky naše svaly, bunky. Stojíme sme klaňať, sme přemoci a sedíme s 

vedomím, že sú pod jeho prítomnosť. My ho prosí o pomoc, sme recitovať Korán. Pamätáme jeho 

zľutovanie na nás, cítime jeho blízkosť. 

• Vďaka denných modlitieb, ľudí zoznámiť a vedia o ostatných šťastný alebo zlý vývoj. 

• Denné modlitby prispievať na naše zdravie rovnako. Ten, kto sa modlí umýva svoje ruky, tvár, 

ramená a nohy pred modlitby. Toto sú užitočné pre hygienu. Pohyb vo forme modlitba dokonalé 

pravidelné cvičenie a sú tiež užitočné pre zdravie. 

• Denné modlitby nám pomôžu zlepšiť v trpezlivosť, sympatie pre ľudské bytosti, čas 

povedomie a disciplína.  

Denné modlitby sú užitočné v mnohých iných ohľadoch. Ale najdôležitejším dôsledkom denné 

modlitby je pocit a uvedomovaním si skutočnosti, že tvorca všetkých je s nami, nech sme kdekoľvek. 

5.2.3 PRAVIDELNÉ CHARITY 

O vás, ktorí ste uverili, stráviť od tých, ktoré sme zabezpečili pre vás skôr, než tam príde deň, v 

ktorom nie je žiadna výmena a žiadne priateľstvo a žiadne prosby. 

A oni sú zloèinci neveriacim. 

(Korán: 2/254) 

Dobročinnosť, veľkorysosť a mercifulness sú dôležité božské hodnoty. Alah oblať nás byť veľkorysý, 

milostivý a milosrdný. A proroka Mohameda (mier sa na neho) kto dal takmer čokoľvek on musel 

potrebným a v spôsobe Alah bol skvelým príkladom v tomto smere. 

 

Starať sa o druhých a spoločnosť je veľmi dôležité v islame, ako všetko je vytváranie a služobník Alah. 

Ako je zdôraznené v nasledujúcom verši, dobro ľudskej bytosti je cenné a pracovať pre ňu nebude 

produkovať trvalé a pozitívne dôsledky: 

Vskutku, pri tvorbe nebies a Zeme a striedanie noci a dňa a [skvelý] lode, ktoré plaviť cez more s tým, 

čo prospieva ľuďom a čo Alah má zoslal z neba dážď, dávať život tým na zemi po jeho lifelessness a 

rozptyľuje v ňom každý [druh] kĺzavý stvorenia, a [jeho] réžii vetrov a mrakov kontrolované medzi 

nebom a zemou sú znamenia pre ľudia, ktorí používajú dôvod. 



(Korán: 2/164) 

Tretí pilier Islam je preto pravidelné charity. V islame, modlíme Alah s našej existencie. Pravidelné 

Charita je modlitba vykonÃ¡va naše bohatstvo. Prednosť dávame Alah musí byť vyššia ako prioritu 

dávame peniaze.  

Každý moslim dvor jedna fortieth jeho/jej kvalifikovaného bohatstva po základných potrieb 

potrebným. To sa opäť týka jednoty Alah, ktorá združuje všetky jeho stvorenia, ako keby oni sú bratia 

a sestry. Tento fakt a následný prístup starostlivosti o iné osoby sú základom charity. Okrem 

povinného charity, sme sa tiež odporúča dať viac, ak máme prostriedky.  

Na druhej strane, Alah hovorí: 

Ste dosiahne dobrý (odmena) kým strávite [v ceste Allah] od tej, ktorú milujete.  

(Korán: 3/92) 

Preto ak uvažujeme len sami, sme nemôže byť dobré. 

Aj v islame rovnováha je dôležitá. Ako povedal v Koráne:  

A nebo on má uplifted; a je sídlo rovnováha,  

Že ste neprekročí medzné hodnoty v rámci rovnováhu.  

(Korán: 55, 7-8) 

Takže musíme vopred ku rovnováhu v rámci vlastné ja, v rámci spoločnosti a medzi nami a Alah.  

Ak budeme vždy povedať "ku mne, aby ma" sme nemôže dosiahnuť tejto rovnováhy, sme nemôže 

dosiahnuť šťastie. Ale ak dáme pre Alah bez očakával akúkoľvek svetských návratnosť, môžeme 

prístup rovnováhu v našich dušiach, v rámci spoločnosti a medzi nami a Alah.  

Pretože týmto spôsobom sme sa nie je možné povedať iba "ku mne, aby ma"; ale aj "ku mne a odo 

mňa tým, ktorí sú v núdzi". Takže to pomôže rovnováhu v nás. Opäť chová týmto spôsobom nám 

pomôže pri kontrole našu chamtivosť po bohatstve. A tak sme mohli lepšie vcítiť do spoločnosti.  

Pokiaľ ide o spoločnosti, cez povinné charity, tých, ktorí sú schopní dali pre tých, ktorí sú v núdzi. 

Týmto spôsobom priepasť medzi bohatými a chudobnými sa zníži a sme pokročili smerom k 

rovnováhe v spoločnosti. Tieto verše sú relevantné v tejto súvislosti: 

A tie, v rámci ktorého bohatstvo je známy práve  

Pre navrhovateľa a odkázaným  

(Korán: 70/24-25) 

 

A ich vlastností je právo [potrebným] navrhovateľa a odkázaným. 

(Korán: 51/19) 



Predchádzajúce verše odrážali úroveň spoločnosti, ktorá je tak vysoká, že je veľmi ťažké, ak nie 

nemožné dosiahnuť, človek-vyrobené ideológie alebo systémov. Totiž bohatých a chudobných 

považujú z pohľadu človeka ako rôznych strán a nemôžu byť nestranný. Aj keď je uznaná bohatí, že 

chudobní má určité práva v jeho bohatstvo, to asi videl, ako láskavosť bohatých k chudobným. Ak 

chudobné sa snaží dostať právo z bohatstva bohatých, bude to spôsobiť konflikty. Ale Alah je 

majoritným vlastníkom a ten kto dáva niektorým a kto nedáva niektoré bohatstvo a jeho 

prostriedkov. A splnomocňuje a odporúča ľudské bytosti vytvoriť mier a rovnováhu. Teda iba jeho 

nestranné vyhlásenie a uznanie práva chudobných v bohatstva bohatých môže byť platné a 

presvedčivé. Teda spoluprácu a dodržiavanie Alah, chudobných nebudete cítiť horšie než bohatí a 

bohatí budú nie cítiť arogantný, keď bohatstvo je zdieľaná. Len prostredníctvom tejto vyrovnanej 

pochopenie a príslušných postupov môžeme znížiť konflikty a bolesti miliónov [109] medzi ľudstvo.  

Rovnováhy je dôležitá aj pokiaľ ide o náš vzťah k Bohu. Alah nám dáva miliardy jeho láskavosti každú 

sekundu. Za všetky tieto zdvorilosti, a ukázať našu vďačnosť tiež mali cítime potrebu dať niečo k 

nemu. Ale on je bohatá a on nepotrebuje nič. Preto môžeme dať svojim služobníkom ukázať našu 

vďačnosť. A čokoľvek dávame svojim spôsobom, sa bude rovnať nikdy jeho láskavosti. Hoci 

nemôžeme plne platiť za to, čo on nám dáva a dosiahnuť rovnováhu týmto spôsobom, tým, že svojim 

spôsobom Nech robíme môžete sme sa ukázali mu našu vďačnosť. A podľa jeho milosrdenstvo môže 

akceptovať, čo dávame. 

Teda tým, že charity, môžeme byť v harmónii s nejaké božské hodnoty. Tiež, týmto spôsobom sme 

bude mať rozšírené smerom k rovnováhu a pokoj v sebe, v rámci spoločnosti a v rámci vzťah medzi 

nami a Alah. Opäť, tak budeme mať väčšiu kontrolu nad naše krátkodobé túžby a nedostatky týkajúce 

sa peňazí alebo bohatstvo. Okrem toho týmto spôsobom môžu testujeme sami vidieť, čo sme v 

skutočnosti. 

5.2.4 PÔST 

Mesiac Ramadán je že v ktorom bol zostúpil Quran, usmernenie pre mužov a jasné dôkazy 

usmernenia a rozdiel; 

Preto ten, kto z vás je prítomný v mesiaci, on sa rýchlo v ňom, 

A ten, kto je chorý, alebo na cestu sa rýchlo podobný počet dní neskôr. 

Alah túžby jednoduché pre vás, a on nie túžba pre vás obtiažnosti, 

A (túži) že vyplňte číslo a ktoré mali oslavovať veľkosť Alah pre jeho majú riadiť, ste, , a že vám môže 

dať vďaka. 

(Korán: 2/185) 

Štvrtý pilier je pôst. Moslim sa rýchlo počas mesiaca Ramadánu, ktorý je tiež nazývaný mesiac 

zdieľanie [110]. Jedná sa o mesiac podľa lunárneho kalendára.  

Podľa islamu, pôst sa skladá z nie jesť ani piť, ani mať pohlavný styk počas dennej a robí dobré skutky 

viac a sú veľmi opatrní v zdržať zlé správanie.  

Niektoré z dôležitých výsledkov pôstu sú nasledovné: 



Po prvé, pôstom, dávame prvou prioritou Alah a môžeme zlepšiť a uviesť našu lásku a rešpektovanie 

Alah. Týmto spôsobom sa snažíme získať potešenie z Alah. Pôst je veľmi dôležité, že sa priamo a 

konkrétne vzťahuje k sebe samému. Napríklad keď jeden dáva charity, jeho životnú úroveň môže 

zostať rovnaké; Avšak keď on pôsty, cítia v sebe čo robí pre Alah. Keď sme rýchlo, nemáme jesť aj keď 

môžeme mať chutné obedy, aj keď sme hladný, len preto, že Alah chcel nás rýchlo a dosiahnuť jeho 

potešenie. Skutočná láska vyžaduje milenca, byť pripravený podstúpiť ťažkosti pre jeden miluje. 

Pôstom, dávame niečo od nás pre Alah a cítime, že nič nie je dôležitejšie ako Alah.  

Po druhé, pôstom, zdieľame a cítiť pocity potrebným ľuďom. Existujú stovky miliónov ľudí na zemi, 

ktorí nemôžu jesť alebo piť podľa požiadaviek zdravotných noriem. Ak ich poznáme, je dobré, ale aj 

zdieľať svoje pocity, tak, že môžeme dostať do rýchlejšie akcie s cieľom vytvoriť svet s menej 

nerovnosť. Alah má splnomocnená a odporúča nastoliť mier a rovnosť, a on nám dal príležitosť 

spolupracovať s ním v tejto súvislosti, ako už bolo spomenuté v tieto verše: 

A [zmienka, Mohamed], keď vaše Hospodin povedal anjeli, "v skutočnosti sa obrátim na zemi viceroy 

[111]." 

(Korán: 2/30) 

 

A Alah má zvýhodnený niektorí z vás nad ostatnými v ustanovenie. Ale tí, ktorí boli favorizoval by nie 

odovzdať ich ustanovenie tým, koho rukami právo vlastniť, takže by sa rovná ich v ňom. Potom je to 

láskavosť Alah odmietajú?  

(Korán: 16/71) 

Po tretie, pôstom chápeme lepšie ako obmedzené sme v doceniť zdvorilosti Alah. Keď sme jesť čo 

chceme a Kedy môžeme piť, čo chceme, jedlo a voda stala veľmi obvyklé pre nás a sme nemôže 

oceniť ich význam. Ale keď jeme a pijeme po večeroch ramadánu po cez deň, v ktorom sme ani jesť 

ani piť nič, rovnaké jedlo a tej istej vody oveľa lepšiu chuť ako inokedy. Aj v dňoch, kedy sme rýchlo, 

cítime, ako sme sa nikdy cítil v iných krát to ak sme neboli schopné jesť alebo piť niekoľko dní, by sme 

zdravotné problémy, alebo možno by zomrieme. Pôstom prežívame ako veľké ustanovenia a 

uprednostňuje Alaha sú. 

Podobne, vidíme, počujeme, dýchame, ale všeobecne nie cítime vhodne ako Toto sú dôležité a nie 

vážime tieto láskavosti nášho Pána dostatočne. Avšak, ak dýchame mohol nie za niekoľko minút, by 

dávame všetky naše bohatstvo dýchať. Tak pôstu môžeme urobiť takáto analógia a môže chápeme a 

cítime, ako obmedzený sme v doceniť zdvorilosti Alláha, a ako ťažké musíme snažiť poďakovať mu. 

A všetky tieto myšlienky a pocity prísť spolu s chvália a vďaka za Alah špecifické dodatočné modlitby 

do mesiaca Ramadánu; Takže lásku moslimského pre Alah a pocity dobroty dosiahnuť ich najvyššej 

úrovne v ramadánu.  

V ramadánu, ľudí všeobecne večerať spolu s priateľov, susedov, príbuzných. V konca ramadánu, sú 

oslavou modlitby robené vo zboru, a ľudí navzájom navštívi v dňoch osláv. Chudobní sú všeobecne 

uvedené charity v ramadánu. Takže, pocity vďačnosti sa násobia týmto spôsobom. Preto pôst 

produkuje veľa obrovské osobné a sociálne pozitívne dôsledky rovnako. 



Okrem toho, keď sme rýchlo, naše telo berie pauzu na obdobie, ktoré je užitočné pre zdravie. 

5.2.5 PÚŤ 

A [zmienka, Mohamed], 

Kedy sme poverené Abraham mieste domu, 

[povediac],  

Nespájajú nič so mnou 

A očistiť môj dom pre tých, chôdza okolo neho 

A tí, ktorí stoja [v modlitbe] 

A tí, ktorí lúk a přemoci 

A hlásať ľuďom púť; 

Prídu na vás pešo a na každý chudé camel; 

Oni budú pochádzať z každej vzdialených pass 

Že môže svedok výhody pre seba 

A uviesť meno Alah na známych dní nad hovädzí dobytok, ktorý má podľa nich. 

Takže jesť z nich a kŕmiť úbohý a chudobný. 

(Korán: 22 / 26-28) 

Piaty pilier islamu je púť. Moslim, ktorý disponuje prostriedkami má vykonať púť aspoň raz vo svojom 

živote. Púť sa skladá z návštevy svätej mešity v Mekke/Saudská Arábia a niektoré modlitby [112] v 

ňom a na konkrétnych miestach v jeho okolí.  

V Mekke, tam sú upomienok, ktoré nám pripomínajú silné vzťahy medzi Alah a niektoré z jeho 

zamestnancov. Spomienka na týchto vzťahov je veľmi užitočné pri zlepšovaní naše vedomie o Alah. 

Mnohí upomienok tam nám pripomínajú proroka Abraháma (mier sa na neho) a jeho rodina.  

Proroka Abraháma (mier sa na neho) žil pred tisíc rokmi. Mu bola daná povinnosť deklarovať jednotu 

Alah v hlavne pohanské krajine. A on robil jeho povinnosť, tak vládcovia jeho krajina sa rozhodol zabiť 

ho hodil ho do obrovský požiar ho potrestať a dať lekciu pre jeho potenciálny nasledovníkov. 

Abraham (mier sa na neho) nemenil jeho cestu, on urobil nie vyjednávať s Alah nič ani s tými, ktorí 

chceli zabiť ho, a on dôveryhodné v Alaha. Vládcovia založil katapult, a oni spálili obrovský požiar a 

hodili ho v ňom. Tým priazeň Alaha, oheň sa obrátil do bazéna. A proroka Abraháma (mier sa na neho) 

bol uložený. Tento veľmi katapult a tento veľmi bazén sú v meste Şanlıurfa/Turkiye a open navštíviť. 

Neskôr odišiel so svojou ženou a jeho malý syn do Mekky, kde nikto žil v tej dobe. Tam nebolo 

akékoľvek zdroj vody. Išli tam a on musel nechať tam. On supplicated k Alah, že on by chrániť svoju 

rodinu. A jeho manželka predkladajú Alah a ona tam zostala so svojím dieťaťom. Abraham (mier sa na 



neho) vľavo a ona bola sama so svojím dieťaťom. Mal všetky plne dôveryhodné v Alaha. Na chvíľu 

prechádzal sem a tam zistiť niektoré vody. Potom keď prišla blízko dieťa, ona videla, že od piesky v 

blízkosti jej syn Izmael (mier sa na neho) objavil vodu. Že voda bola odmenou za ich dôveru v Alaha a 

reakcia na ich supplications; a že voda sa podávajú v dnes v hojnosti milióny pútnikov. Pútnici 

prinášajú že voda do svojich domovských krajín rovnako. 

Neskôr, Abraham (mier sa na neho) ktorý sa vrátil do Mekky založil Kaba, Svätý mešita v Mekke, s 

jeho syn Izmael (mier sa na neho). Že mešita je centrálne miesto pre Islam. Každý moslim na svete pri 

plnení denných modlitieb čelí tejto mešity; jedným z dôvodov tohto centrálneho miesta je uľahčiť 

usporiadanosť modlitby. Alah nie je limitovaný priestor alebo umiestnenie vysvetlenému v metaforu 

v nasledujúci verš: 

A Allah patrí medzi východom a Západom. Tak nech mohli zase, tam je tvár Alah. Alah je skutočne 

všetci-zahŕňať a vedel.  

(Korán: 2/115) 

V Mekke existuje mnoho iných upomienok, ktoré nám pripomínajú dôvery Abrahámovho (mier sa na 

neho) a jeho rodina v Alaha, a jeho láska a prémií k nim. Vidíme v nich príklad čistého a úprimný 

vzťah medzi Alah a jeho služobníci. Pretože tam nebol nikto, komu Abraham (mier sa na neho) a jeho 

rodina by Ukázať alebo dokázať niečo; a tam bol nikto iný ako Alah od koho by mohol požiadať o 

pomoc. 

A tisíce rokov neskôr, Mecca stal osídlené. Ale títo ľudia boli vo všeobecnosti polyteisty. A v takomto 

prostredí proroka Mohameda (mier sa na neho) ožil A.D. 571 [113]. A v ňom a jeho priatelia vidíme 

príklad silný vzťah medzi Alah a jeho služobníci v mnohých dimenziách. V každom mieste navštívime 

počas púte sú veci pamätať v tejto súvislosti. 

Proroka Mohameda (mier sa na neho) sa narodil v prostredí, v ťažkých podmienkach. On stratil jeho 

otca, ešte predtým, než sa narodil, a on stratil jeho matka, keď mal 6 rokov. On nešiel na akékoľvek 

školy; vedel, že ani písať ani čítať. Ale on bol človek veľmi vysokú morálku. Ešte predtým, ako 

messengership prišiel, prezývaný bol ako dôveryhodné.  

Vo veku štyridsať, on dostal prvého zjavenia od Alaha cez zjavenie anjela Gabriela (mier sa na neho), 

v jaskyni na horu. S šokujúce dopad prvého zjavenia on išiel domov chveje a pocit veľmi chladno. 

Povedal, že jeho manželka "kryt mi, krytie ma!" a jeho manželka přikryla ho. Povedal svojej žene, že 

sa bál. Odvetila: "Alah bude nikdy hanbu ste. Si udržať dobré vzťahy s váš známi a príbuzní; budete 

niesť bremeno slabé; pomôcť chudobným a potrebným; budete baviť hostí a vydržať útrapy na ceste 

ich pravdivosti". 

Keď dopad prvého zjavenia skončila, povedal jej, čo sa stalo. A jeho manželka ho vzal do kresťanskej 

znalý človek. On mu povedal, čo sa stalo. Kresťanské človek povedal, že to bol rovnaký duch, ktorý 

prišiel do Mojžiš (mier sa na neho), a on by chcel žiť až do času, kedy svoj ľud by dopadlo ho. Proroka 

Mohameda (mier sa na neho) požiadal, či jeho ľudia by dopadlo ho. Povedal, že áno, a že každý, kto 

prišiel s niečo podobné, čo prináša boli ošetrené s nepriateľstva; a že ak by bol živý till ten deň, 

potom by ho dôrazne podporovala. 



Naozaj to bol obrovský úkol. Predstavte si, 1400 pred rokmi, uprostred púšte, ľudia uctievať modly, 

kde neexistuje žiadny účinný zákon, žiadne spoľahlivé presadzovania. A priniesť a snaží sa šíriť 

posolstvo, ktoré je úplne proti presvedčenie, správanie, ekonomický poriadok a politika vašej 

komunite. To je takmer rovná spáchať samovraždu. Však Allah povedal mu, že on by chrániť ho pred 

ľudstvo. A skutočne, vidíme, že hoci proroka Mohameda (mier sa na neho) bola v službe v najslabších 

a najťažšie štádium islamu, zomrel prirodzenou smrťou. Ale napríklad niektoré z týchto vodcov po 

proroka Mohameda (mier sa na neho) boli zabití. 

V Zjavení Jána bol povinný deklarovať jednotu Alah ľudstvu.  

Neveriacim urobil nestará na samom začiatku. Ale verše boli veľmi silné, oni boli s uvedením, že 

bohovia, že jeho ľudia uctievali nemohli vidieť, počuť, vytvoriť, robiť žiadne dobré alebo zlé. Ale 

politika, pravidlá, ekonomiku tej doby boli všetky založené na mnohobožstva. 

Potom, vodca Mekky začali hľadať spôsoby, ako ho zastaviť. Ponúkali mu peniaze, oni mu ponúkne, 

aby si ho vzala s najkrajšie ženy z tej doby a ponúkli mu nejaké vedenie výmenou za zmenu alebo 

zastavenie vyhlásenie zjavenia. Ale proroka Mohameda (mier sa na neho) povedal, že on by mohol 

nie zmeniť, alebo zastaviť doručenie správy ako on veril, že to bolo z Alah. 

Na to, že predstavitelia jeho spoločenstva a ostatné neveriacim začal používať sily zastaviť proroka 

Mohameda (mier sa na neho) a jeho priatelia. Oni mučení, oni bojkotoval, oni urazil, zabili a oni robili, 

čo mohli zastaviť islamu. 

V určitej fáze, Alah povolené moslimov k emigrácii z Mekky do Mediny, ktorá je mesto takmer 500 

km od Mekky. Väčšina moslimov emigroval, a potom sa uistiť, že oni sa vysťahoval bezpečne proroka 

Mohameda (mier sa na neho) tiež emigrovalo s jedným s jeho priateľov. Predstavte si, že obaja 

dochádzali cez púšť 1400 pred rokmi, za nimi ľudí silne ochotný zabiť. Veľké odmeny boli ponúkané 

pre toho, kto mu prinesie mŕtvy alebo živý. Ale zakaždým, keď oni boli chystá zabiť ho, bol spasený 

zázračne, v súlade s garanciou Alah.  

V Medine aj veriaci boli napadnutí neveriacim mnohokrát. Ale Islam tam rástlo s rýchlosťou. Tí, kto 

prijal Islam patrilo mnoho Židov a kresťanov, ktorí očakáva dôležitý posla, aby pochádzajú z tohto 

regiónu a kto videl známky jeho messengership, spôsob, ako dokazuje proroka Mohameda (mier sa 

na neho) a veľa zázrakov. O niekoľko rokov neskôr, moslimovia presile neveriacim v Mekke, a 

moslimovia dobyli Mekku vo vedení proroka Mohameda (mier sa na neho), bez čelí akýkoľvek odpor, 

ako tam bol veľký rozdiel medzi ich právomoci. A proroka Mohameda (mier sa na neho) odpustil 

neveriacim, ktorí mučení, urazený, pokúsil zabiť ho a jeho priatelia, a ktorí vpadol ich vlastnosti.  

Islam rýchlo šíriť a proroka Mohameda (mier sa na neho) a jeho priateľov mal vysoké meno v histórii 

a v súčasnosti. Vody boli rozdelené Alah, a oni dostali najväčší úspech, ako urobil Abraham (mier sa 

na neho). 

Takže v púti, vidíme upomienok všetkých tých rovnako. 

Jedným z najzaujímavejších vecí o púti je pobyt v Arafat. Takmer 25 km od Mekky je miesto zvané 

Arafat. Je to otvorený priestor v púšti bez akýchkoľvek budov. Toto miesto je veril byť miestom, kde 

Adam a Eva (mier sa na nich) stretli po prvýkrát na tejto zemi. Teraz, každý rok sa na určitý deň 4 



alebo 5 miliónov ľudí sa spojili v tomto mieste; čierna, biela, chudobní, bohatí, starý, young...; všetky 

druh ľudí.  

Zamyslíte, grand-grand-grand... deti veľmi prvý muž a žena stretnutie, kde sa stretli ich prvých 

rodičov. A tam je ťažké odlíšiť bohatí z chudobných; šéf od pracovníkov... Každý človek nosí biele 

uteráky, každá žena nosí jednoduché oblečenie, všetci pobyty pod jednoduché stany. Nie je nič ani 

blízko k tejto udalosti na tomto svete ako príklad ľudskej bratstva a sesterstva. 

Väčšinou púť zanecháva nezabudnuteľný a bezkonkurenčnú dojmy a pocity na pilgrim pre zvyšok 

jeho života. Podľa mojich skúseností nikde inde jeden môže cítiť ľudského bratstva a sesterstva ako 

púť. 

Takže vyššie, sme vytvorili súhrn päť pilierov islamu: svedectvo, denná modlitba, pravidelné charity, 

pôst, púť.  

6 PROSTRIEDKY SMEROM K ÚSPECHU  

Osoba, ktorá je opatrný a vďačný vyhľadá zdroj miliardy zdvorilosti vzhľadom na nás a dôvody pre ne 

[114]. Potom nájde sa ľudia, ktorí pozvať na Stvoriteľa a jeho milosrdenstvo, totiž poslov Alah ako 

Abrahám, Mojžiš, Ježiš Kristus, Muhammad... (Mier sa na nich). A budú načúvať ich správy. V 

nasledujúcom verši existujú príslušné vyhlásenia niektorých veriacich: 

"Náš Pán, skutočne sme počuli volajúci volania k viere, [riekol]  

"Veria v svojho pána", a sme uverili. 

Nášho Pána, tak nám odpustil hriechy a odstrániť z nás naše misdeeds a spôsobiť nás zomrieť s 

spravodlivý." 

(Korán: 3/193) 

A potom bude robiť "výber" nasledovať poslov, alebo nie. Teda on zadajte cestu islamu a veriť v to 

najpodstatnejšie pravdy. V dôsledku toho s usmernením vydaným Alah on bude povinný konať dobré 

skutky, tak že on môže zlepšiť ďalej týkajúce sa hodnôt požadovaných Alah. Čím viac sa zlepšuje v 

týchto hodnôt viac on bude cítiť blízkosť Alah, viac Alah budú mať radosť s ním; a Allah sa mu 

spokojný s jeho láskavosti, pripravil pre svojich zamestnancov spravodlivým. Tak on/ona bude 

dosiahnuť skutočné a trvalé spokojnosti v tomto svete a v ďalšom. 

Tak, aby sa postupovať smerom k tomuto cieľu, jeden potrebuje starostlivosť o tieto hodnoty, veriť v 

jeho pána a pravdu, a robiť dobré skutky. Všetky tie považujú pod pojem "slúžiace Alah" uvedené v 

tieto verše: 

Ste (sám) pôsobíme; Ste (sám) žiadame o pomoc.  

(Korán: 1/5) 

 

A som nevytvoril jinn a ľudstvo okrem slúžiť Me. 

(Korán: 51/56) 



A v dôsledku toto jeden môže dosiahnuť božskej lásky, ako sa uvádza v nasledujúci verš: 

Tí, ktorí veria a robiť dobré skutky,  

Pre nich dobročinný prinesie iste o láske. 

(Korán: 19/96) 

A dosiahnuť toto, jeden potrebuje zdravá logika, silný charakter, pomocou Alah, vytrvalosť vynaložiť 

potrebné úsilie, našich fakúlt, ako vidí a počuje, zjavné skutočnosti, ktoré pozorujeme, správy nášho 

Stvoriteľa a nášho čistého počiatočné kódy. Toto bude vysvetlené v nasledujúcich. Bez použitia toto 

do určitej miery nikto nemôže byť úspešné. Máme s nimi tak, že určíme, či budeme využívať im 

účinne. To je jeden z dôvodov, prečo Alah odkazuje na toto v mnohých veršov v Koráne. 

6.1 LOGIKA 

(O Muhammad), povedať,  

"Toto je moja cesta. Ja a môj nasledovníkov pozvať na Alah sa správne pochopenie.  

Alah je väčšina Glorious.  

A nie som z tých, ktorí spájať iní s ním." 

(Korán: 12/108) 

Silné logika povedie k Alah. Logika je však pod vplyvom určitej kvalifikácie. Silné logiku vyžaduje, aby 

bola bez predsudkov, vyžaduje solídne vedomosti, zvukový charakter, úsilie za uvažovania, starostlivé 

pozorovanie a starostlivosť o pravde. Nižšie sú uvedené príklady z Koránu, kde Alah uvádza odkaz na 

niektoré z týchto prvkov: 

[Je to] zjavenie od dobročinný, je Milosrdných.  

Knihu ktorého verše boli presné, arabčina Korán pre ľudí, ktorí vedia,  

Ako darca dobrá zvesť a warner; ale väčšina z nich odvrátil, takže nie je počuť.  

A hovoria: "naše srdcia sú v rámci krytiny, na ktoré vás pozvať nás, v našich ušiach je hluchoty a 

medzi nami a vami je oddiel, takže práce; Vskutku, pracujeme." 

(Korán: 41/2-5) 

 

Arogantný vodcov z jeho národ požiadal utláčaných medzi nimi, ktorí uverili: "Naozaj Veríš že Saleh je 

posol z jeho pána?" Oni odpovedali: "skutočne veríme v Zjavení, s ktorou mu bol odoslaný." 

Tí, ktorí boli arogantní povedal: "Určite sme neveriacim v tom, čo si myslíte." 

(Korán: 7/75-76) 

 



Je on [nie je najlepšie], ktorý reaguje na ten zúfalý, keď vyzýva ho a odstraňuje zlo a robí si dedičmi 

Zeme? Je božstvo s Alah? Málo sú odrazom! 

(Korán: 27/62) 

V ďalších častiach tejto knihy, sme vysvetlili spôsob a príklady odôvodnenia podľa Koránu.  

6.2 ZVUK CHARAKTER 

Deň kedy tam bude prínosom, [niekto] bohatstvo alebo deti, 

Okrem toho, kto príde na Alah s čistým srdcom, 

(Korán: 26/88-89) 

 

A, (Mohamed) ste naozaj veľký morálny charakter. 

(Korán: 68/4) 

 

Tam určite bola pre vás v posla Alláhova vynikajúci vzor pre každého, ktorého nádej je Alah a 

posledný deň a kto si pamätá Alah často. 

(Korán: 33: 21) 

Každý človek urobí výber ohľadom viery. Táto voľba sa odrazí aj každý človek je osobnosť: 

Tento svet je navrhnutý tak, aby jeden neboli nútení veriť alebo neveriť. Ako vidíme v nasledujúcich 

veršoch, viera v neviditeľné sa vyžaduje: 

Toto je kniha, o ktorej nie je pochýb, usmernenia pre spravodlivých, 

Kto verí v neviditeľné, zriadiť modlitba a tráviť mimo čo poskytli sme pre nich 

(Korán: 2/2-3) 

Ako vidíme v nasledujúcich veršoch, mal vôle Alaha, on by mohol podať každý člen len jeden 

homogénny spoločenstva: 

Mal Alah vôľou, on by urobili ste jeden národ [zjednotení v náboženstvo], ale [on určené] test vám v 

čo on vám dal; Takže závod [všetkým, že je] dobré. Alah je váš návrat všetko dohromady, a on potom 

vás bude informovať o ktorým nad ktorými ste sa líšia. 

(Korán: 5/48) 

Ale naše prostredie s viditeľné a neviditeľné a naše postihnutia pochopiť a vidieť neviditeľné 

umožňuje každému používate3/formovať svoje presvedčenie alebo neveriacky podľa jeho charakteru 

a hodnoty spolu s jeho logiku. Týmto spôsobom sme vedení objektívne iba s kto a čo sme bez bytia 

nútení. Napríklad vďačnosť nie je v harmónii s profitujúcich z zdvorilosti v tomto vesmíre a potom nie 



premýšľať o tom, kde to všetko pochádza. A osoba, ktorá naozaj stará o vďačnosti bude mať ťažkosti 

pri nie poďakoval za všetky tieto zdvorilosti. A ak on nie ďakujem, budú pravdepodobne cíti nešťastný 

[115]. Takže naše logiky sú prirodzene pod tlakom našej osobnosti [116] . 

V islame, slobodnú voľbu vlastné presvedčenie preto veľmi dôležité. Existujú jasné odkazy na toto v 

tieto verše: 

V náboženstve nemôže existovať žiadny nátlak.  

Správny kurz je zrejmé zo zlého.  

Takže ten, kto odmieta zlo a verí v Alah pochopila najdôveryhodnejší držadlo s žiadna prestávka v 

ňom.  

A Allah je sluch a vedomím. 

(Korán: 2/256) 

 

V skutočnosti sme vedení ho na ceste, on vám vďačný, alebo byť on nevďačný.  

(Korán: 76/3) 

 

A hovoria: "pravda je od vášho pána, tak ten, kto závetov nech veria; a ten, kto závetov nech 

neveria." 

(Korán: 18/29) 

 

Povedať, "O ľudstvo, pravdu má prísť k vám z vášho pána, tak ten, kto je vedená je len vedená na 

[výhody] jeho dušu, a ten, kto scestie ide iba scestie [na porušenie] proti nemu. A já nejsem nad vami 

manažér." 

(Korán: 10/108) 

V mnohých okolnostiach, neveriacich Neverili by aj, keď uvidel zdanlivý zázrakov; pokiaľ je nútený 

veriť. Ale ak jeden nútený veriť, to by skutočné presvedčenie, ani úprimné uznanie pravdy. Opäť 

minulosti tiež ukázali, že aj v prípade, že existuje zjavný zázraky, osoba nebude veriť ak nie je apt v 

jeho osobnosti, veriť, alebo neuzná Alah [117]. Nasledujúci verš uvádza toto: 

A aj keby sme poslal nadol im anjeli [hlásenie] s a mŕtvych hovoril im [to] a sme zhromaždili každý 

[vytvorené] vec pred nimi, oni by neveril ak Alah by sa. Ale väčšina z nich [tohto], sú ignorant. 

(Korán: 6/111) 

Zázraky by zvýšenie zodpovednosti ľudí, kým neovplyvňujúce oveľa ich vieru. 

6.3 POMOCOU ALAH 



Nestačí Alah pre jeho sluha? 

(Korán: 39/36) 

 

"A môj úspech nie ale cez Alah.  

Ním sa spoliehali, a k nemu vrátim." 

(Korán: 11/88) 

 

Ale Alah je svojho ochrancu, 

A on je najlepší pomocníci. 

(Korán: 3/150) 

Pomoc Alah je dôležité pre veriacimi a neveriacim. Veriaci ju potrebujú, aby ich viera je skutočné 

presvedčenie, ktoré môžu viesť ho, že môže byť prijateľný pri Alláhovi, a že môžu robiť dobré skutky, 

ktoré sú prijateľné Alah. A neveriacim to potrebujú, tak, že môžu byť vedení k ceste islamu. A s 

cieľom vyvolať Pomocníka Alah, obaja majú mať určité hodnoty univerzálnej a božské, ktoré sú 

vyžadované Alah. 

Ako vidíme v nasledujúcich veršoch, dobré skutky nám odvolávať na milosť Allaha pomohli: 

Vskutku, milosť a Alah je blízko konajte dobro. 

(Korán: 7/56) 

Ako ľudské bytosti naším cieľom a zodpovednosťou je veľký. Ale máme nedostatky. Napríklad naše 

vedomosti sú obmedzené: jeden môže niečo vedieť celé desaťročia určitým spôsobom a potom 

vnímajú, že to bola jednoznačne zle. Potom, ako môžeme dúfať pre úspešný z hľadiska viery a dobré 

skutky? Na druhej strane, čo robíme pre Alah, nemôžeme platiť za jeho zdvorilosti, ktoré sú príliš veľa 

a príliš veľká. Však ťažko, budeme sa snažiť v našich silách, sme môže robiť chyby, a tam je vždy riziko 

bytia neúspešné a dôsledky nesplnenia sú veľké. Preto máme riadiť riziko, že dobre. Ako to 

zvládneme? 

Základnými spôsob, ako byť úspešný, pokiaľ ide o viere a dobrých skutkov a riadiť riziká uvedené 

vyššie je dôvera v milosť Allaha, požiadať o jeho pomoc, a dodržiavať jeho pokyny. S jeho pomocou 

naše dobré úmysly a úprimnosť pre Alah môže zlepšiť a môže byť prijateľné.  

Alah nás učí v nasledujúcom verši, že hlavnou prekážkou, ktorá môže nám bránia žiadal o jeho pomoc 

je svoju aroganciu a že potrebujeme pokory, tak, že môžeme vhodne požiadať o jeho pomoc: 

Vyhľadať pomoc prostredníctvom trpezlivosť a modlitby a je naozaj ťažké s výnimkou pokorne 

poddali [Allah]. 

(Korán: 2/45) 



Na samom začiatku Koránu je kapitola s názvom "Otvorenie". Táto kapitola je špeciálna modlitba 

nám daná Alah. Uprostred tejto kapitoly je tento verš: 

"Slúžime a vy sme požiadať o pomoc." 

(Korán: 1/5) 

V tejto kapitole, a preto tento verš má byť Prednes mnohokrát každý deň moslimami, dokonca 

poskytujú najviac informovanými. Preto je nevyhnutné, požiadať o pomoc Alah počas nášho života.  

Raz proroka Mohameda (mier sa na neho) povedal, že jeho priatelia, že nikto to skutky sám niekedy 

robiť ho zadajte raja. Oni povedali: "Ani ty, O Posol Alláha?" On povedal: "nie, to ani mne, ak Alah 

sprchy ma s jeho milosrdenstvo. Tak sa snaží byť blízko k dokonalosti. A nikto by malo priať smrť; on 

je buď robiť dobré skutky, tak on bude robiť viac, že, alebo robí zle, tak on môže robiť pokánie. "   

[118]  

So žiadosťou o pomoc Alah je veľmi inherentné nám je veľmi prirodzené a je to veľmi logické. 

Predpokladajme, že ste boli zamknuté v mieste, kde neexistuje žiadne jedlo, nie nápoj a žiadne svetlo. 

Musíte sa dostať naliehavo, ale neviete, či je niekto vonku. Takže aj v prípade, že neviete, či je niekto 

vonku, musíte volať o pomoc.  

Tak, v každom prípade, musíme požiadať o pomoc pravdy byť úspešná.  

A ako povedal v nasledujúcom verši, Alah je blízko; a sľubuje reagovať na naše úprimné supplications: 

A keď moji služobníci spýta, (Mohamed), pokiaľ ide o mňa,  

Som si naozaj blízko.  

Reagovať na vyvolanie prosebníkov, keď on vyzýva Me. Takže nech reagovať na mňa (poslušnosť) a 

veria vo mňa, že môže byť [správne] riadi.  

(Korán: 2/186) 

Prijatie a pomoc Alaha sú preto dôležité požiadavky na úspech. Sú v blízkosti tých, ktorí majú určitý 

stupeň úprimnosť, pokoru, vďačnosť a iných pozitívne kvalifikácií uvedené v Koráne. Však nedosahujú 

určitých ľudí ako tí, ktorí to dôvodom, alebo ľudia, ktorí sú pod kontrolou ich krátkodobé túžby, ako 

je vysvetlené v nasledujúcej: 

Nie je to pre dušu veriť okrem so zvolením Alaha a bude miesto Nepoškvrneného na tých, ktorí 

nebudú používať dôvod.  

(Korán: 10/100) 

 

Ale tí, ktorí [ochotne] otvoria svoje prsia sa neveriacky na ne je hnev od Alaha, a je pre nich veľký 

trest; 

Totiž dali prednosť pozemský život cez nižšie a že Alah nie je sprievodca neveriacky ľudí. 



(Korán: 16/106-107) 

Kým osoba je pod vplyvom jeho krátkodobé túžby a nikdy sa pýta Pomocníka pre Alláha, pravda, nie 

je možné ho využívať ani príznaky ani upozornenia. To je, pretože viera je nielen záležitosťou logiku, 

ale aj otázka spravodlivosti, vďačnosti, opatrnosti, vízie... Tam je odkaz na túto skutočnosť v tieto 

verše: 

Príznaky a varovania neprofitujú tých ľudí, ktorí neveria. 

(Korán: 10/101) 

 

O ľudstvo, vaše nespravodlivosť je len proti sami [bytia len] pôžitok z pozemský život.  

Potom nám je váš návrat,  

A budeme informovať vás o čo ste boli zvyknutí robiť. 

(Korán: 10/23) 

Nikto by strácať nádej od Alaha, ako všetci z nás sú predmetom hriechy a omyly. Nikto mali proti 

negatívnym veciam, ktoré môžu pochádzať z neho. Moslim by mala prijať stredná cesta tak, že 

výsledok môže byť pozitívny. Tam je odkaz na tieto fakty v tieto verše: 

"V skutočnosti nikto zúfa úľavu od Alaha okrem neveriacky ľuďom." 

(Korán: 12/87) 

 

Potom urobil cítia bezpečný z plánu Alah? Ale nikto cíti bezpečné z plánu Alah okrem stráca ľudí.  

(Korán: 7/99) 

Preto každý by mal byť v stave žiadal o jeho pomoc. 

6.4 NAŠE ÚSILIE & VYTRVALOSŤ  

Máme sa vzdať krátkodobé radosti a nízkej úrovni ciele a túžby nad rámec legitímne úrovne, s cieľom 

dosiahnuť trvalé plnej spokojnosti a vysokú úroveň a dlhodobom horizonte cieľov. Moslim sa 

prebudiť, keď je ešte tma, do režimu spánku, aby sa spolu s jeho pána. Má dať súčasťou jeho peniaze 

potrebným, tak že on môže dostať radosť Alah. On musí zdržať pitie alkoholu, tak že on môže 

počúvať Alah, a tak, že on môže udržať jeho zdravie. Však krátkodobé radosti a bolesti prejdú a 

dlhodobé väčšie ciele dosiahne ak sme dostatočne silné. Pre tento účel je potrebné vynaložiť úsilie, a 

týmto spôsobom môžeme môže zlepšiť sami seba z hľadiska kvalifikácie, že Alah miluje. Pokračovať v 

tejto ceste potrebujeme trpezlivosť a vytrvalosť, pretože niekedy konflikt medzi krátkodobo a 

dlhodobo podmienok môže bolieť v krátkodobom horizonte. Je to uvedené v nasledujúci verš: 

a vytrvať   [119] , pre naozaj, Alah neumožňuje stráca odmeniť tých, ktorí to dobré.  

(Korán: 11/115) 



Dobrou správou je, že ľudské bytosti sú iba musia vynakladať úsilie, ktoré sú schopní. Alah hovorí v 

Koráne: 

Alah neúčtuje duše nad rámec svojej kapacity. 

(Korán: 2/286) 

Takže, napríklad keď niekto nemá dosť peňazí, ísť na púť, nie je hriech pre neho nie je do prejsť na 

púť. Takže, ľudské bytosti nemajú žiadny argument proti Alah pre požiadavky oni nerobia, hoci oni 

boli schopní urobiť. 

A čo ľudské bytosti sa v súlade s Alah je nakoniec užitočné pre nich. Alah hovorí nasledovné: 

Alah chce pre vás jednoduché a nemá v úmysle pre vás utrpenia.  

(Korán: 2/185) 

Na druhej strane, naše snahy musia byť úprimné. Naše snahy musia byť s cieľom získať potešenie z 

Alah, nie pre zobraziť ostatným. V nasledujúcich veršoch Alah vypovedá tento fakt: 

Tak Beda tým, ktorí sa modlili, [ale] kto sú nedbala ich modlitby;  

Tí, ktorí sa show a odmietajú pomôcť potrebným. 

(Korán: 107/4-7) 

 

Vskutku, pokrytci bude v hlbinách najnižšie ohňa a nikdy si nájdu pre nich Pomocníka.  

(Korán: 4/145) 

 

Povedať, 

"Moja modlitba môj obrady obeť, môj život a môj dying sú skutočne pre Alaha, pane svetov."  

(Korán: 6/162) 

6.5 INÝCH FAKÚLT  

Na druhej strane, Alah dal nám niektoré fakulty ako vidieť, vypočutie, pochopenie, vedomím, 

myslenie, zapamätanie, učenie a tak ďalej. Všetky tieto pomôcť nám lepšie rozhodovať. Musíme dať 

na dobré využitie týchto právomocí, ktoré Alah zverí do nás. Napríklad ak sa môžeme pozrieť na 

miliardy zdvorilosti Alah ale nie premýšľať o ich zdroj, potom sme môže zbytočne našich kapacít vidí a 

myslenie. 

6.6 ZREJMÉ FAKTY  

Existuje veľa príznakov v nebies a Zeme, ktorý sa okolo; ešte si Nevšímajte si ich! 

(Korán: 12/105)  



 

[Z ktorých to bude povedal], "čítal váš záznam. Dostatočná je sami proti vám tento deň ako 

účtovník." 

(Korán: 17/14) 

 

A on má cast do zeme, pevne nastaviť hôr, inak to posun s vami, a [] riek a ciest, že vás môže riadiť, a 

pamiatok.  

A hviezdy sú [aj] vedení. 

(Korán: 16, 15-16) 

 

V ten deň Alah zaplatí späť k nim v plnom rozsahu ich len odmenu, a oni sa vedia, že Alah je 

evidentné pravdy. 

(Korán: 24/25) 

 

Tak zdĺhavému Alah;  

V skutočnosti ste na evidentné pravdu. 

(Korán: 27/79) 

Tiež Alah vytvorila zrejmé fakty, že dajte nám vedieť, čo je správne a čo je zlé. Napríklad v školách 

sme študovať rôzne vedy s cieľom profitovať z faktov. Napríklad pri pohľade na hviezdy môžeme zistiť 

smer, kde Musíme postupovať.  

Navyše Alah objasnené v jeho správach niektoré zrejmé fakty o rámec, v ktorom sme.  

Medzi nimi sú niektoré zjavné skutočnosti, že každý súhlasí s. Napríklad, oheň alebo miesto ako peklo 

nie je žiaduce pre ľudskú bytosť.  

V súčasnom svete existujú aj fakty, ktoré sa nezdajú byť zrejmé, pre všetkých po celú dobu. Fakty v 

našom okolí, ktoré nám ukazujú zdvorilosti nášho Stvoriteľa môžu byť napríklad zrejmé pre niektoré, 

a nie je tak zrejmá alebo dokonca samozrejme zle pre ostatné. Príčina rozdielu môže byť, že ako 

ľudské bytosti v niektorých prípadoch máme nedostatky v našom rozhodnutie procesov, alebo v 

niektorých prípadoch môžeme mať blokované naše rozhodnutie procesy kvôli naše krátkodobé túžby. 

Však raz všetci stretávajú dôsledky zjavné príznaky Alaha v nižšie, to bude chápať to, že boli zjavné 

pre každého po celú dobu. To bude chápať, ako je vysvetlené v nasledujúcom verši, že Alah nie hral 

hru; Avšak tí, ktorí odmietli im neboli schopní vidieť ich určitých dôvodov:  

A sme nevytvorili, nebesia a zem, a že medzi nimi v hre.  



(Korán: 44/38) 

Toto je záver veriaceho. Však neveriacim bude ešte zmätená, zatiaľ čo oni svedok pravdy v nižšie, ako 

povedal v Koráne: 

A kto je slepý v tomto živote bude slepý v nižšie a viac scestie spôsobom.  

(Korán: 17/72) 

6.7 SPRÁVY OD STVORITEĽA 

A povedia, "chvála Alaha, ktorý nás viedol k tomuto; a my by nikdy bol vedený ak Alah mal nie riadiť 

nás. Určite poslov náš Pán prišiel s pravdou." 

(Korán: 7/43) 

Správy, ktoré obsahujú vedomosti, ciele, usmernenia, pripomenutie pre nás prišli nám z nášho 

Stvoriteľa. Ktoré sú rozhodujúce pre náš úspech. Preto je dôležité, čítať, pochopiť a riadiť ich s cieľom 

byť úspešný. 

6.8 NAŠE POČIATOČNÉ KÓDY 

Ľudská bytosť má odlíšiť od iných bytostí napr. kameňov, rastlín alebo živočíchov. On umožnila 

vyhľadávať dobré premýšľať, a bola poskytnutá špeciálna vedomia.  

Človek nie je unavený prosbe nadobro [veci], ale ak zlo dotkne ho, on je beznádejnej a zúfalý. 

(Korán: 41/49) 

Aj hlboko vnútri každej ľudskej bytosti nie sú stopy vieru v Allaha ako je uvedené v Koráne:  

A [zmienka] keď váš Pán vzal od detí Adam z ich bedrá svojich potomkov a urobil z nich dosvedčiť 

samy o sebe [riekol im] "som nie váš pán?" Oni povedali: "Áno, budeme mať svedectvo." [To] inak by 

ste mali povedať na deň vzkriesenia, "V skutočnosti sme nevedeli tejto."  

(Korán: 7/172) 

A ako je vysvetlené v nasledujúcich veršoch, kto čistí svoju dušu z umelých prímesí aktivuje pure 

podstatu jeho dušu a podarí: 

A [prisahám] dušu, a ten kto urastený to  

A inšpiroval [uvážlivo z] jeho zloby a jeho spravodlivosť,  

On sa podarilo, ktorý čistí  

A sa mu nepodarilo, ktorý vzbudzuje [s korupciou].  

(Korán: 91/7-10) 

7 ZÁVER  

Takže, s pomocou označení v Koráne usudzujeme, že Islam je asi: 



1. Byť milovaný Alah, náš Stvoriteľ, náš Pán a milujúci Alah:  

ON [120] ich miluje a oni ho milujú.  

(Korán: 5/54) 

2. Súc vedené Alah:  

Ktorým Alah sprievodcov tých, ktorí sledujú svoje potešenie na spôsoby, ako mier a vynáša ich z 

darknesses do svetla, jeho zvolením sprievodcovi im cesta priamo.  

(Korán: 5/16) 

3. Úvaha o znamenia Alaha:  

On vám ukáže, jeho náznaky, že možno dôvod.  

(Korán: 2/73) 

4. Veriť v Boha: 

Veriť v Alah a jeho posol a knihy, ktoré on poslal na jeho posol a písmo, ktoré on poslal nadol pred.  

(Korán: 4/136) 

5. Viera v Alaha: 

V Alaha nech veriaci trust. 

(Korán: 3/160)  

6. Pamatováním Alah & 

7. Ďakujú Alah:  

Preto zapamätať, si bude pamätať si, a poďakoval mi a byť nevďačný me.  

(Korán: 2/152) 

8. Supplicating Alah: 

Povedať, "výzvu Alah alebo výzvu dobročinný. Nech [meno] Zavolajte, mu patria najlepšie mená. " 

(Korán: 17/110) 

9. So žiadosťou o pomoc Alah: 

Vyhľadať pomoc prostredníctvom trpezlivosť a modlitby a je naozaj ťažké s výnimkou pokorne 

poddali [Allah].  

(Korán: 2/45) 

10. Dbala Alaha: 



A dávajte pozor, Alah, že môže uspieť.  

(Korán: 2/189) 

11. , Že úprimné pre Alah &  

12. Drží rýchlo Alah:  

Okrem tých, ktorí pokánie, opraviť sami, držte sa Alah a sú úprimné v ich náboženstvo pre Alah, pre 

tých, ktorí budú s veriacimi. A Allah sa chystá dať veriaci veľkú odmenu.  

(Korán: 4/146) 

13. Slúžiace Alah: 

A som nevytvoril jinn a ľudstvo okrem slúžiť Me.  

(Korán: 51/56) 

14. Poslušnosť Alah: 

Povedať, "Počúvať Alah a posol."  

(Korán: 3/32) 

15. Robí dobré skutky pre Alah:  

A dobro; Vskutku, Alah miluje konajte dobro.  

(Korán: 2/195) 

16. Žije pre Alah & 

17. Pre hynúce Alah:  

Povedať, "Moja modlitba môj obrady obeť, môj život a môj dying sú skutočne pre Alaha, pane 

svetov."  

( Korán : 6/162)  

18. Predloženie Alah:  

Keď sa jeho pán povedal mu: "Odoslať", povedal, "Som podal k Pánovi svetov."  

(Korán: 2/131) 

19. Vytrvalý cez Alah: 

Buďte trpezliví a vašu trpezlivosť nie je ale cez Alah. 

(Korán: 16/127) 

20. Vytrvalý pre Alah: 



A pre svojho pána, buďte trpezliví. 

(Korán: 74/7) 

21. Patriace k Alah: 

Kto, prípade katastrofy ich, povedzme, "skutočne patríme Alah, a vskutku mu vrátime."  

(Korán: 2/156)  

22. Sa s Alah: 

Alah je určite s tými, ktorí vyhnút (zlo) a tých, ktorí to dobré.  

(Korán: 16/128) 

23. Súhlasil s Alah: 

A každý, kto splní, čo on má covenanted s Alah, on prepožičajú mu veľká odmena. 

(Korán: 48/10) 

24. , Že Alah: 

Keby boli verní Alah, by bolo lepšie pre nich. 

(Korán: 47/21)  

25. Dosiahnutie Alah: 

Návrat (všetci) je Alah. 

(Korán: 5/48) 

26. Potešujúce Alah & 

27. Je spokojný s Alah:  

Alah je spokojný s nimi a oni s ním. To je veľký úspech. 

(Korán: 5/119) 

28. Je spokojný Alah:  

(K spravodlivým duše to bude povedal:) 

"O plne spokojná duša! 

Návrat do svojho pána, i-potešený a príjemné [mu],  

A vstúpiť medzi moje [spravodlivými] zamestnancov  

Azadajte moja rajom."  



(Korán: 89/27-30) 

29. Alah.  

8 OTÁZKY A ODPOVEDE  

 

8.1 SÚ MUŽI A ŽENY ROVNAKÉ V ISLAME? 

O ľudstvo, skutočne sme vás stvoril z samec a samica a ste národy a kmene, že vás môže spoznať 

jeden druhého.  

Vskutku, najviac noble z vás v očiach Alah je najviac spravodlivý z vás.  

Vskutku, Alah je znalosť a Acquainted.  

(Korán: 49/13) 

Muži a ženy majú rovnaké postavenie v islame. Spravodliví žena môže mať vyšší stupeň v očiach Alah, 

ako muž, ktorý nie je opatrný jeho povinnosť Alah. Tieto verše sú niektoré príklady v tomto ohľade: 

Vskutku, moslimských mužov a moslimských žien, veriť mužov a veriť ženy, poslušný mužov a 

poslušný ženy, pravdivé muži a pravdivé ženy pacienta mužov a pacienta ženy, pokorný muži a 

skromných žien, charitatívne muži a charitatívneho ženám, nalačno mužov a nalačno ženy, muži, ktorí 

strážiť ich prirodzení a ženy, ktorí tak urobili, a muži, ktorí si pamätajú Alah často a ženy, ktorí tak 

robia pre nich Alah pripravila odpustenie a veľký Odmeňte.  

(Korán: 33/35) 

 

A ich pán odpovedal im, "nikdy som umožnia stratilo prácu [žiadne] pracovník medzi vami, či muž 

alebo žena; ste jeden druhého. Tak tých, ktorí emigrovali alebo boli vysťahovaní zo svojich domovov 

alebo boli poškodené pri mojej príčina alebo bojovali, alebo boli zabití určite bude odstrániť z nich ich 

neprávosti, a iste Priznám sa im do záhrady, pod ktoré toku rieky ako odmenu od Alah Alah má s ním 

najlepšia odmena. "  

(Korán: 3/195) 

 

Veriť mužov a veriť ženy sú spojenci jeden druhého. Nariaďuje, čo je správne a chráň, čo je zle a 

vytvárajú modlitba a dať pravidelné charitatívne a počúvať Alah a jeho posol. Tie Alah zmiluj sa im. 

Vskutku, Alah je vyvýšený v sile a múdry.  

(Korán: 9/71) 

 

Pre mužov je podiel tým, čo zarobili, a pre ženy je podiel tým, čo zarobili. 



(Korán: 4/32) 

 

O vás, ktorí ste uverili, nie je pristane vám dediť ženy od donútenia. A nerobia ťažkosti pre ne s 

cieľom vziať [späť] časť čo ste im dal pokiaľ sa dopustí jasné nemorálnosť. A žiť s nimi v láskavosť. Ak 

sa vám nepáči im - snáď vám nepáči vec a Alah robí v ňom veľa dobrého.  

(Korán: 4/19) 

Prevahu v očiach Alah je podľa spravodlivosť, nie podľa pohlavia alebo bohatstvo. Márie a manželka 

faraóna (mier sa na nich) ktorí boli uvedené v Koráne pre príklad zaberajú vyšších stupňov v očiach 

Alah v porovnaní s mnohých mužov. Tieto verše sú relevantné v tejto súvislosti:  

A Allah uvádza príklad z tých, ktorí verili: manželka faraóna, keď povedala, "môj Pán, postaviť pre 

mňa blízko vás dom v raji a zachráň ma od faraóna a jeho skutky a zachráň ma od previnenie ľudí."  

A [Príklad] Mária, dcéra Imran, ktorí strážia jej cudnosti, tak sme v ňom vyhodil cez náš anjel, a ona 

veril podľa slov svojho pána a jeho písma a bol z pobožně poslušný. 

(Korán: 66/11-12) 

V islame je služobník Alah, je najdôležitejším aspektom identity. Tak pohlavie nemalo hľadieť nad 

atribút je služobník Alah. Islam vyvoláva žena od bytia dôsledkom náhoda miere bytosť, ktorá existuje 

podľa určitých cieľov v rámci plánu Stvoriteľa. Ako taká bytosť ona je oprávnený za určitých 

podmienok byť milenca a milovanej Stvoriteľa a vytvoriť mier na zemi.  

Opäť ženy a muži tvoria jeden celok, ako sa uvádza v nasledujúci verš: 

A jeho príznakov je, že stvoril pre vás od seba kamaráti že nájdete pokoj v nich; a on umiestnený 

medzi si lásku a milosrdenstvo. Naozaj v tom sú príznaky pre ľudí, ktorí dávajú myšlienka. 

(Korán: 30/21) 

Islam príbuzní raz proroka Mohameda (mier sa na neho) 14 storočiami transformovaná ženy od bytia 

objekty transakcií pre sexuálne túžby, od bytia ľudia hanbiť, že jedinci, ktorí majú dôstojnosti a 

identite, ktorí majú ľudských práv a povinností.  

Práva a požiadavky pre ženy a mužov sú rovnaké. Napríklad, bohatstvo a telá žien aj mužov sú 

predmetom právnej ochrany; ženy a muži majú byť práve, aj keď to môže stáť, muž alebo žena 

niekoľko miliónov dolárov; ženy a muži majú prebudiť pred východom slnka každý deň pre rannej 

modlitbe...  

Obaja muži a ženy pojme najvyššej pozície, ako je uvedené v Koráne príkladom kráľovná Saba:  

(Kráľovná zo Sáby) povedala, O významných ty, mi poradiť v mojom záležitosť. By rozhodnúť vec, kým 

budete svedkami [pre] ma.  

Oni povedali: My muži silu a veľkú vojenskú silu, ale príkaz je tvoje, takže vidieť, čo bude príkaz.  

(Korán: 27/32-33) 



Islam rozoznáva totožnosť a rôznych vlastnostiach každého pohlavia rovnako. Islam neodmieta 

špeciálne atribúty žien. Preto, tam sú niektoré situácie, kde existujú rozdiely medzi požiadavkami na 

ženy a mužov.  

Niektoré z týchto rozdielov sa zdajú byť výhodnejšie pre ženy. Napríklad živobytia rodina je na mužov; 

ženy môžu modliť v ich domácnostiach alebo kanceláriách a nie sú povinní ísť do mešity.  

Aj v čase vojny všeobecne muži sú povinní podieľať sa na vojnu. 

Islam si vyžaduje od človeka prísnu disciplínu, ktoré môžeme vidieť v prísny zákaz cudzoložstva, 

alkohol a požiadavkou zodpovednosti za rodinu. Islam teda veľmi užitočné pre každú ženu, ktorá chce 

mať pravidelný, kľudné a predvídateľné život. 

Dnes muži, ženy, deti sú vo všeobecnosti poprel mnohé z ich prirodzenej medziľudskej. Islam chráni 

všetky z nich podľa ich definitívne atribúty. Islam je systém. V islame muži, ženy a deti sú ako častí 

navrhnutý organizmu dokončuje navzájom mnohými spôsobmi. Silné stránky niektorých zrušiť 

nedostatky druhých. A vďaka nim môžu tvoriť páry a rodiny. 

Povinnosti každého pohlavia týkajúce sa rodina by mala byť uznaná tak, že muži, ženy a deti môžu byť 

šťastnejší a zdravší.  

Rodina, deti a matky sú poškodení z dôvodu všeobecného životného štýlu, že nedostatok islamskej 

opatrenia. Tak, ako dnes väčšinou ženy sú povzbudzovaní k byť ako mužov, vidíme mnoho smutné 

situácie ako malé deti, ktoré plač každé ráno keď sa ponecháva v jasle; alebo detí prichádza domov 

bez toho, aby niekto je tam až neskoro v noci; množstvom následné psychické, ekonomické... 

problémy pre každého.  

Aj dnes mužskej dominantné západnej kultúre inšpiruje krátkodobé, povrchné a zadarmo vzťahy 

medzi mužmi a ženami. Tak obe pohlavia sú všeobecne zbavený z dlhodobého hľadiska hlboko, a 

teplej vzťahy. Veľa mužov môže vidieť túto situáciu ako výhodné, pretože majú prístup k čo najviac 

žien, ako chcú, kým má veľmi obmedzenú zodpovednosť za následné tehotenstvo a deti. Ako ženy sú 

viac citlivé na teplo, dlhodobé a hlboké pocity; a ako tam je užší vzťah medzi matky a ich deti 

najväčšie škody tento životný štýl v ženách. Pretože takýto životný štýl ľudí stali a cítiť viac osamelé 

ako také vzťahy nemôže vyhovieť ľudských potrieb. Opäť z dôvodu takéhoto životného štýlu, existuje 

veľa detí, ktorí nežijú spolu so svojimi rodičmi, alebo ktorí nikdy neviete ich matky, alebo otcovia, aj 

keď sú nažive. Existuje mnoho ďalších problémov, ktoré vznikajú z lifestyle, kvôli nedostatku 

islamskej opatrenia. 

V podstate tieto problémy súvisia tiež neveriacky prístup, ktorý popiera jednota Stvoriteľa, ktorý 

udržuje všetko. Takže ak všetko je vidieť ako izolované od seba, bez akéhokoľvek prepojenia medzi 

čokoľvek, sociálne dôsledky bude väčšinou negatívne, ako je vidieť na vyššie uvedené príklady [121] . 

Preto celkovo systematické islamu ohľadom pohlavia obsahujú základné výhody pre ženy. 

Pravdepodobne to je jeden z dôvodov pre vyšší počet žien, ktoré si vybrať Islam v mnohých krajinách 

v porovnaní s počtom mužov, ktorí sa rozhodli islamu. 

Na druhej strane, v Koráne tam sú nejaké situácie, ktoré môže byť považovaný niektorými ľuďmi ako 

menej výhodné pre ženy, aj keď sú výhodné v mnohých ohľadoch aj pre ženy a pre spoločnosť. Tieto 



výnimky sú nasledovné:-požiadavku na pokrytie väčšia časť tela pre ženy v porovnaní s mužmi. -

Podmienečné povolenie pre mužov si vziať až štyri ženy. -V niektorých situáciách dedičnosť viac 

bohatstva pre mužov pri porovnaní s určitým ženy. -Nahradenie jeden muž svedok s dve ženy 

svedkov v špecifických právnych situácií, ktoré sa týkajú dlhu. 

Ako najmä otázok, ktoré vyzerajú nevýhodná pre ženy sú predmetom otázky, my sa objasnia im 

stručne v týchto častiach: 

8.1.1 ZAHŔŇAJÚCI NIEKTORÉ ČASTI TELA 

A povedzte veriť žien znížiť [niektoré] ich vízie a stráži ich súkromného súčiastky a nevystavujte ich 

ozdobou, okrem toho, ktorý [nevyhnutne] sa objaví jej a zabaliť [časť] ich hlava-kryty nad ich prsiach 

a nevystavujte ich ozdobou okrem ich manželia, ich otcovia, ich manželia otcov, ich synovia, ich 

manželia synov, ich bratia, synovia ich bratia, synovia ich sestry, ich ženy, to, čo ich pravej ruky 

vlastniť, alebo tie male telefónnych systémov nemajú žiaden fyzickej túžby alebo deti, ktorí ešte nie 

sú vedomí súkromné aspektov ženy. A nech nie pečiatka nohy vyjadriť, čo skrývajú ich ozdobou. A 

zase Alah úpenlivo vás O všetkých veriacich, že by mohli uspieť.  

(Korán: 24/31) 

 

O prorok, povedzte vašej manželky a vaše dcéry a žien, veriacich zvrhnúť cez seba [časť] ich vrchné 

odevy. To je vhodnejšie, že budú známe a nie byť zneužívané. A niekedy je Alah odpúšťajúci a 

Milosrdných.  

(Korán: 33/59) 

Ženy a muži majú na pokrytie určitých častí ich tiel. Ale ženy majú pokryť ich vlasy [122], zatiaľ čo 

muži nemajú. To môže byť proti túžby niektoré ženy, ktorí môžu chcieť ukázať svoje krásky všetkým a 

proti túžby niektorí muži, ktorí môžu chcieť mať viac prístup k krásne ženy okolo seba.  

Sme dôvody pre toto opatrenie môžu zhrnúť takto - Alah vie najlepšie-: 

Po prvé, v islame, jeden musí sústrediť predovšetkým v Alah namiesto sexuálnej túžby mimo 

manželstva.  

Po druhé, jeden musí mať kontrolu nad jeho krátkodobé túžby. V spoločnosti, ktorá je plná lákavé 

mužov a žien; v spoločnosti, kde ľudia sústrediť na požívajúci nadmerné sexuálne radosti, bohatstva, 

postavenie; nikto môže byť šťastný. Pretože v takejto spoločnosti, priemerný človek duša bude 

potrebné rozčleniť do mnohých častí, ktoré bežia po mnoho rôznych túžby ako človek ktorého 

orgánov sú prevzaté od seba.  

Po tretie v spoločnosti, kde ľudia sú lákavé, muži a ženy budú mať tendenciu viac smerom k 

podvádzanie alebo nie pred svadbou. Pevnosť väzby medzi ženou a manžel bude menej. V takomto 

prostredí, tam bude menej detí, a deti budú mať ďalšie riziko s rozvedených rodičov alebo bez matky 

alebo žiadne otcov alebo bez rodičov vôbec. V dôsledku toho bude viac použitie drog, ďalšie zločiny, 

starnutie populácie a mnoho ďalších problémov.  



Na druhej strane v spoločnosti, kde neexistujú žiadne takéto opatrenia sa stane viac sexuálne zločiny 

proti oboch pohlaví. 

Ale ženy, ktoré nosia skromne, ako to vyžaduje Islam dať správu všetkým o význame dlhodobé ciele 

islamu, význam rodiny a deti. 

Dalo by sa pýtať "Prečo ženy majú viac požiadavky v tomto smere než muži?" Výskum ukazuje, že 

pokiaľ ide o sexuálne pocity, muži sú citlivejší na videnie, a ženy sú citlivejšie na viac osobných funkcií 

ako vôňa   [123]. A ako vidíme v širokom šíriť využívanie ženskej krásy žien v mnohých reklamách, 

vyplýva, že ženy sú viac vplyvný v ich vzhľad v porovnaní s mužmi [124]. Hoci muži majú tiež na 

pokrytie určitých častí ich tiel, ženy sú preto predmetom komplexnejšieho opatrení v tomto ohľade. 

Existujú rozdiely v spôsobe, akým moslimské ženy šaty. Niektoré nenosia hidžáb [125]. Väčšina 

takýchto žien akceptovať, že nie nosiť to je hriech. Oni môžu byť očakával, že byť odpustené Alah. 

Niektoré z nich môžu byť interpretácia neprávom že pokrývajúce vlasy sa striktne nevyžaduje. 

Najviac praktizujúci moslimských žien nosiť podľa všeobecných požiadaviek vysvetlené vyššie. 

Niektoré moslimské ženy nosia tak, že iba ich oči sú vidieť, alebo tak, že nič z ich tiel je vidieť vôbec. 

To môže byť niekedy kvôli kultúre ich spoločenstva. To môže tiež byť kvôli výklad nasledujúci verš 

spôsobom zahrnúť všetky moslimské ženy: 

O vás, ktorí ste uverili, nevstupujú obydlí proroka na jedlo, bez čakania na svoju pripravenosť, okrem 

prípadov, keď sú povolené. Ale keď ste pozvaní, potom zadajte; a keď ste zjedli, sa disperguje bez 

vyžiadania zostať pre konverzáciu. V skutočnosti, že správanie bolo znepokojujúce proroka, a on je 

plachý [prepúšťajúcich] ste. Ale Alah nie je plachý pravdy. A keď sa ich spýtate [126][, jeho manželky] 

pre niečo, spýtajte sa ich, [127] spoza oblasť [128]. To je čistejšie vaše srdcia a ich [129] srdcia. A nie 

je [mysliteľné alebo zákonné] môžete poškodiť posla Alláhova alebo si vziať jeho manželky po ňom 

vôbec. V skutočnosti, ktoré by bolo v očiach Alah obludnosť.  

(Korán: 33/53) 

8.1.2 POVOLENIE PRE MUŽOV SI VZIAŤ AŽ ŠTYRI ŽENY ZA URČITÝCH PODMIENOK 

O ľudí! Pozor na (vaša povinnosť) svojho pána, ktorý vás stvoril z jediné bytia a vytvoril jeho kamarát 

rovnaké a šíriť z týchto dvoch, mnoho mužov a žien; a dávajte (vaša povinnosť) Alah, kým ste jeden 

druhého dopytu (svojich právach), a (k) príbuzenské vzťahy; Iste Alah niekedy hodinky nad vami.  

 

A dať siroty ich vlastnosti a nie nahrádzať chybné [z vašich vlastných] pre dobro [ich]. A konzumovať 

ich vlastnosti do svojej vlastnej. Samozrejme, že je vôbec veľký hriech. 

 

A ak máte strach, že vám nebude zaoberať spravodlivo siroty, potom si tie, ktoré prosím vás [Ostatné] 

ženy, dve alebo tri alebo štyri. Ale ak máte strach, že vám budú nie len, potom [oženiť iba] jeden 

alebo čo ruky právo vlastniť. To je vhodnejšie, že môže nie sklon k nespravodlivosti. 

(Korán: 4/1-3) 



Ako môžeme vidieť vyššie verše, ženil viac ako jedna žena nie je požiadavka a je len povolenie a je 

založený na určitých podmienok. V podstate v týchto veršoch obmedzenie je rozhodol, pokiaľ ide o 

počet ženy, že človek môže oženiť. 

Korán nie je kniha len niekoľko rokov, je to tak, že sa môže uplatňovať až do konca sveta, aktuálna 

fáza v našom vesmíre. V rôznych krajinách, bodiek alebo situáciách môže byť potrebné za slobodu 

vziať si viac než jednu manželku. Napríklad v časoch vojny môže byť spousta žien, ktorí stratili ich 

manželia. Ak nie je takéto povolenie v takých situáciách, môže byť veľa žien, ktorí budú v průšvih, 

ekonomicky, psychologicky, biologicky a mnohými inými spôsobmi.  

Môžu existovať iné situácie, kde povolenie uzavrieť manželstvo viac ako jednou ženou môže byť 

prospešné pre muža a ženu: ak manželka je sterilný a manžel chce deti, manžel môže chce rozviesť; 

Avšak ženy radšej jeho manžel si vziať inou ženou namiesto rozvod [130]. Ak žena má nejaký 

zdravotný problém a nemôže splniť požiadavky manželstva a neželá jej manžel jej rozvod, ona radšej 

jej manžel si vziať iný manželka. Ak muž je finančne silná a sexuálne náročné, a jeho manželka nie je 

tak, v tomto prípade manžel je ženil by iná žena môže byť výhodnejšie jeho nezákonným vzťah mimo 

manželstva s inou ženou.  

V krajinách, kde nie je povolené vziať si viac ako jedna žena, ak náhodou uvedených situácií, mnohí 

ľudia bývajú spolu s ženy ako svojej manželky mimo manželstva. Tieto ďalšie vzťahy sú nie je 

prípustné vážne, zároveň však sú považované za podvádzanie. V takýchto prípadoch muži opäť dostať, 

čo potrebujú, do určitej miery, zatiaľ čo nemajú žiadnu zodpovednosť za ďalší partneri. Avšak, manžel, 

manželka, partner a deti nadobúdajú vážne problémy.  

Jeden by mohol tvrdiť, že z podobných dôvodov ženy tiež by byť povolené vziať viac ako jeden muž. 

Avšak v tomto prípade následný harms pre každého by bolo oveľa väčšie ako výhody. Po prvé, otec 

dieťaťa by nebolo jasné. Aj v prípade, DNA testy by dať nejaké pokyny, otec nebudú cítiť jeho 

otcovstva oveľa pre dieťa narodené od kto je manželka druhých, a ktorý obsahuje semená iných 

mužov aj ženy. Po druhé, pocity vedenia sú všeobecne silnejšie u mužov. Viac ako jedného manžela v 

rodine môže preto spôsobiť veľké strety.  

Na druhej strane, v islame žena môže dať ako podmienka k človeku koho ona bude manželstvo, nie si 

vziať ešte jeden, tak dlho, ako je vydatá. Preto to nie je neobmedzené alebo neobmedzený povolenie. 

8.1.3 DEDIČNOSŤ VIAC BOHATSTVA PRE SYNOV A MANŽELIA V POROVNANÍ S DCÉRY A MANŽELKY 

ZA URČITÝCH PODMIENOK 

Alah poveruje týkajúce sa vašich detí vám: muž, čo sa rovná podielu dve ženy. Ale ak tam [len] 

dcérami, dva alebo viac, pre nich je dve tretiny niečí estate. A ak je tam len jeden, pre ňu je polovica. 

A pre jedného rodiča, každému jedným z nich je šiesty jeho majetku ak odišiel deti. Ale ak on nemal 

žiadne deti a rodičia dedí od neho, potom pre jeho matka je jedna tretina.  

A keby [súrodenca], pre jeho matka je šiesty. 

Po akéhokoľvek dedičstva on [mohli] vyrobené alebo dlh.  

Vaši rodičia alebo vaše deti, viete, nie ktoré z nich sú k vám najbližšie v prospech.  



[Tieto podiely sú] povinnosť [uložené] Alah. Alah je skutočne niekedy vediaci a múdry.  

A pre vás je polovica čo svoje manželky opustiť ak nemajú žiadne dieťa. Ale ak majú dieťa, pre vás je 

štvrtina čo odídu, po akéhokoľvek dedičstva sa [majú] vyrobené alebo dlh. A pre manželky je štvrtina 

Ak necháte žiadne dieťa. Ale ak necháte dieťa, potom je pre nich osminu čo necháte. 

Po akéhokoľvek dedičstva máte [môže] vyrobené alebo dlh.  

A ak muž alebo žena necháva predkami ani potomkov, ale má brata alebo sestru, potom pre každú z 

nich je šiesty.  

Ale ak sú viac ako dve, ktoré zdieľajú tretej, po dedičstva, ktorý bol vyrobený alebo dlhu, ako dlho ako 

tam je žiadne ujme [].  

[Je to] Vyhláška z Alah, a Alah je znalosť a Forbearing.  

(Korán: 4/11-12) 

Ak budeme prechádzať cez zoznam najbohatších 100, 200... ľudí na svete, zistíme, že počet žien sú 

menšie než % 10. Mnohí z týchto ľudí sú v nemoslimských krajín. Ak sa pozrieme na politické 

osobnosti alebo vysoká byrokracia vidíme viac či menej podobný obrázok. To nám ukazuje jasne, že 

muži majú viac vôle a kapacity na zvýšenie bohatstva. Zdá sa, že neexistuje zjavné big námietka žien 

na túto situáciu; a je to prirodzené, pretože všetci títo muži majú dcéry, manželky, matky, ktorí majú 

rovnakú, alebo lepšiu životnú úroveň v porovnaní s ich manželov či otcov, zatiaľ čo pocit menej 

starostí. 

Žiadny z týchto skutočností Ukázať prevahu alebo menejcennosti akéhokoľvek pohlavia. Alah to 

vyjadruje v nasledujúci verš: 

To nie je vaše bohatstvo, ani vašich synov, ktorá vám prinesie bližšie k nám v stupni. 

(Korán: 34/37) 

Človek môže byť vytváranie pracovných miest pre tisíce ľudí; Avšak, ten, kto mu porodila a vzkriesil 

ho bola žena. Pravdepodobne jeho úspech má tiež veľa čo do činenia s podporou manželkou. 

Takáto štruktúra, efektívne využívanie zdrojov vyžaduje určité mechanizmy, ktoré dávajú riadenie 

zdrojov viac tým, ktorí im môžu efektívnejšie spravovať. Na druhej strane, dostatočné hospodárske 

živobytie musia byť zabezpečené pre každého. 

Existujú veľmi podrobné nariadenia a štúdií v rámci islamskej dedičského práva. Podľa dedičstva 

zásad v islame, v určitých situáciách ženy majú rovnaký podiel ako mužov a v určitých situáciách 

niektoré ženy dostávať menej ako muži. Kontinuálne finančných povinností pre rodinu alebo pre 

rodičov patrí hlavne muži. Pred manželstvom je napríklad muž povinný dať alebo prisľúbiť manželkou 

množstvo bohatstva, ktoré jeho manželka akceptuje. V dôsledku toho tento rozdiel v distribúcii za 

určitých podmienok je umožniť muži vykonávať svoje povinnosti lepšie. Takže, žena môže dediť 

menej, však jej súčasnej alebo budúcej manžel môže získať väčšiu časť, v porovnaní s jeho sestrou.  

Preto, pretože pozitívne dedičnosť ustanovenia pre mužov, keď manžel trávi so svojou rodinou, to nie 

je dobrovoľné správania alebo láskavosť alebo charity ale to je clo pre muža a právo pre ženy. Tak na 



základe tejto systematickej, ženy môžu cítiť pohodlne pri súčasnom využívaní bohaté rodiny, ako 

bohatstvo manžel je považovaný za v podstate bohaté rodiny. Manžel má teda poskytnúť rovnakú 

životnú úroveň pre seba a pre svoju ženu. 

8.1.4 NAHRADENIE JEDEN SVEDOK MUŽ S DVOMA SVEDKAMI ŽENY V URČITÝCH PRÁVNYCH 

PRÍPADOCH 

O vás, ktorí ste uverili, keď ste zmluvy dlh za zadané obdobie, zapíšte ju. A nechať scribe pisat [] 

medzi vami v spravodlivosti. Nech žiadna scribe odmietajú písať ako Alah ho naučil. 

Tak nech napísať a nech ten, kto má povinnosť diktovať. A nech strach Alah, jeho pán, a nenechal nič 

z toho.  

Ale ak ten, kto má povinnosť je obmedzené chápanie alebo slabý alebo nemôže diktovať sám, potom 

nech jeho opatrovník diktovať v spravodlivosti. A priniesť svedkom dvoch svedkov z radov vašich 

mužov. A ak tam nie sú dvaja muži [dostupné], potom muža a dvoch žien od tých, ktorým prijmete 

ako svedkovia, tak, že ak sa jedna zo žien obsahuje chyby, potom druhý môže pripomínať jej.  

A nech nie svedkov odmietnuť, keď sú vyzvané. A Nebuďte [príliš] unavuje pisat, či je malé alebo 

veľké, pre jeho [zadaný] termín; to je viac len v očiach Alah a silnejšie ako dôkaz a pravdepodobnejšie, 

aby sa zabránilo pochybnosti medzi vami, okrem prípadov, kedy je okamžité transakcie, ktoré 

realizujete medzi seba. Pretože potom nie je žiadnu vinu na vás, ak nechcete písať to. A vziať svedkov, 

keď vám uzavrieť zmluvu.  

Nech žiadna scribe byť poškodené alebo ktorejkoľvek svedok. Keby ste tak urobili, je naozaj [hrobu] 

neposlušnosti vo vás. A strach Alah. A Allah sa naučíte. A Allah je znalosť všetkých vecí.  

(Korán: 2/282) 

Svedkom je väčšinou povinnosť najmä pokiaľ ide o písomné svedkami o dlhu. Ako môže existovať 

tlaky na svedkovi, svedok môže požadovať svedectvo v nevhodné situácii, a môže vyžadovať určité 

úsilie svedkom spravodlivo. Vo vyššie uvedených verši je odkaz na túto vo výkaze "Nechať žiadny 

scribe byť poškodené alebo ktorejkoľvek svedok". Toto riziko a potrebu úsilia sú veľmi 

pravdepodobné, v prípadoch týkajúcich sa dohody o dlhu, ktorý môže obsahovať mnoho detailov.  

Preto dôležitý dôvod pre rozdiel medzi požiadavkou svedkami v uvedená situácia medzi mužmi a 

ženami môže byť zníženie záťaže svedkami pre ženu a distribuovať ju z jednej žene dve ženy. 

8.1.5 NIEKTORÉ ĎALŠIE OTÁZKY O OTÁZKE "SÚ MUŽI A ŽENY ROVNAKÉ V ISLAME?" 

V predchádzajúcich častiach sme vysvetlili rozdiely v požiadavkách pre mužov a ženy a výhody týchto 

rozdielov pre všetkých [131] . 

Však jeden mali mať na pamäti že moslim nie je v súlade s týmito požiadavkami z dôvodu ich 

svetských výhody. Moslim, raz je to jasné, že určité objednávky je od Alaha, potom neexistujú 

dostatočné dôvody na dosiahnutie súladu s touto objednávkou. Tieto dôvody sú získať potešenie 

Alah, a rešpekt a strach z Alah. Nasledujúci verš je relevantný v tomto ohľade:  



A ak sme nariadil im, "Zabiť seba" alebo "Opustiť svoje domovy," oni by som neurobil to, s výnimkou 

niekoľkých z nich. Ale ak urobili čo oni boli poučení, bolo by to lepšie pre nich a pevnejšie pozície [pre 

nich vo viere]. 

(Korán: 4/66) 

Na druhej strane, v každom prípade uprednostňuje Alah sú miliónkrát väčší než akékoľvek ťažkosti, 

ktoré sme môžu podstúpiť kvôli objednávky Alah. Napríklad koľko žien by zvoliť alternatíva (b), ak 

Alah opýtal sa ich: "Vyberte si jednu z týchto čiastok: (a) I bude udržať vaše vidieť kapacity, ale 

budete mať moje povinnosti pre ženy. (b) budete mať možnosť splniť alebo nie tieto povinnostiam 

ale privedie späť iba vaše vidieť kapacity. "  

Avšak ako vidíme v nasledujúcich veršoch, Alah hodlá ľahkosť pre nás: 

Alah chce pre vás jednoduché a nemá v úmysle pre vás utrpenia. 

(Korán: 2/185) 

Takže, veríme, že výhody objednávky Alah byť väčšie ako ich nevýhody v svetských podmienky 

rovnako. Spomenuli sme niektoré výhody výnimočné pravidiel pre ženy. Ale je jasné, ako bolo 

vysvetlené v nasledujúcom verši, že sme mohli byť prehliadaná alebo vynechal niektoré z výhod, 

ktoré Alah vie:  

Je možné, že vám nepáči vec, aj keď je dobré pre vás, je možné, že máte radi vec, kým je to zlé pre 

vás; a Alah vie, aj keď viete, že nie. 

(Korán: 2/216) 

Okrem toho sme mali tiež zvážiť význam majú nevýhody pre určité pohlavie ako kritérium v 

rozpoznanie a poslušnosti Alah. V niektorých prípadoch príčinou nevery je odmietnutie veci, ktoré sú 

proti nejaké osobné pocity ako ťažkosti vyplývajúce z dôvodu povinnosti. V tomto prípade, kto 

odmieta vieru kvôli ťažkostiam by mala otázku, či jeho zámer veriť je úprimné. Ak jeden rozhodne 

porušiť Alah alebo odoprieť mu z dôvodu povinnosti alebo práva pohlavia, určite je Alah nikdy 

poškodení z dôvodu tohto odmietnutia. Je to uvedené v nasledujúci verš: 

Nám robili neublíži, ale oni poškodené vlastnej duše. 

(Korán: 2/57) 

8.2 PREČO VIDÍME NA MÉDIU MNOHÝCH NÁSILNÝCH AKCIÍ VYKONÁVA V MENE ISLAMU ALEBO 

ALAH? 

Islam znamená mier a ako vidíme v nasledujúcich veršoch, Alah pozýva moslimov správať spravodlivo 

všetkým vrátane neveriacim. V islame nie je dovolené prinútiť niekoho prijať určité náboženstvo: 

Pozvať na ceste svojho pána s múdrosťou a dobrý návod, a hádať sa s ich spôsobom najviac zdvorilý.  

Vskutku, váš pán je väčšina vedomím ktorí sa odchýlili od jeho cestu, a on je väčšina vedomím, z kto 

je [správne] vedená.  

(Korán: 16/125) 



 

V náboženstve nemôže existovať žiadny nátlak. Správny kurz je zrejmé zo zlého.  

(Korán: 2/256) 

Pretože takéto príkazy v Koráne, v histórii islamu, moslimovia nie prinútili iní byť moslimov. 

Okrem toho, ako vidíme v nasledujúcich veršoch, Alah nedovoľuje moslimov k útoku na tých, ktorí 

nebudú útočiť moslimov. Moslimovia sú však povinní brániť: 

Takže ak odstrániť sami od vás a nie sú s tebou bojovať a ponúknuť vám mier, potom Alah neurobila 

pre vás prícinou [bojov] proti nim.  

(Korán: 4/90) 

 

A nehádajte sa s ľuďmi z písma s výnimkou spôsobom, ktorý je najlepší, okrem tých, ktorí páchajú 

nespravodlivosť medzi nimi. A povedať, že veríme v to, čo bolo zjavené nám a odhalila na vás. A Boh 

náš a váš Boh je jeden; a my sme moslimovia [v podaní] k nemu. 

(Korán: 29/46)  

 

Alah nezakazuje od tých, ktorí ste nebojujú kvôli náboženstvu a nie vyhnať si z vašich domovov od 

obchodovania láskavo s nimi a koná spravodlivo smerom k nim. Vskutku, Alah miluje tých, ktorí 

konajú spravodlivo. 

(Korán: 60/8) 

A to je veľký hriech poškodiť ľudské bytosti, ako vidíme v nasledovné vyhlásenie: 

"Zle nie ľudstvo v ich tovar, a urobiť nie zla, robiť neplechu, v zemi."  

(Korán: 26/183) 

Je dobrým príkladom v tomto smere sa stalo, keď moslimovia vrátili Mekky z neveriacim, kto zabil 

mnoho moslimov, vyhlásené a organizované mnohých vojen proti moslimom, mučil ich, vzal svoje 

bohatstvo násilím. Moslimov vo vedení proroka Mohameda (mier sa na neho) odpustil tie neveriacim, 

aj keď mali energie, mstiť a zničiť ich. Takže je jasné, že akty teroristami, ktorí tvrdia, že zabíjať 

nevinných a bezbranných civilov v mene Allaha, nemajú nič spoločné s islamom, ako v islamu aj vo 

vojne takéto civilistov nemôže byť zabitý.Takýchto ľudí je veľmi málo v rámci takmer 2 miliardy 

moslimov. 

Niekedy tam sú ľudia, ktorí zlo pre politické alebo hospodárske ciele, ale ktorí tvrdia, že konajú v 

mene Allaha, ako sa cíti potrebu schovávať za niektorých všeobecne uznávaných pojmov.  

Niekedy teroristickej činnosti sú vykonávané a tvrdil meno moslimov alebo moslimské skupiny s 

cieľom vytvoriť zlý dojem o Islam a moslimov.  



V mnohých situáciách, non-Muslims zladiť teroristov s islamom, preto nevedome podporujú teroristi 

berúc do úvahy ako súčasť alebo druh zástupca veľké spoločenstvo islamu. Jednoduchý príklad 

takéhoto postoja je použitie pojmu "Islamský terorizmus" v médiách non moslimami. Ako terorizmu 

nemôže byť islamskej - mierové - "islamský terorizmus" je zavádzajúce a nesprávne vyhlásenie, ktoré 

môžu byť užitočné len pre takéto teroristov. 

Niektoré mediálne kanály čiastočne dojem, že Islam podporuje násilie, hoci násilné činy prívrženci 

iných kultúr a ich následky sú oveľa väčšie ako takéto činy tých, ktoré sú vnímané ako prepojený na 

Islam. Napríklad v druhej svetovej vojne, ktoré sa stalo v západnom svete, ktorá vyznáva 

náboženstiev iné ako Islam približne 60 miliónov ľudí bolo zabitých [132]. 40 na 52 miliónov z nich 

boli civilistov vrátane 13 až 20 miliónov, ktorí zomreli kvôli chorobám súvisiacim s vojnou a hladom.  

8.3 AK TAM OSUD, AK ALAH VIE VŠETKO, AKO MÔŽEME MAŤ SLOBODNOU VÔĽOU A AKO SI 

MÔŽEME BYŤ ZODPOVEDNÝ? 

Podrobnosti o túto otázku môže rephrased takto: "naše voľby / závetov týkajú naše pozadí nášho 

školstva, naše životné prostredie, naše gény a naše kapacity... Všetky tieto musia byť v osud. Tak ak 

Alah je Boh potom naše voľby musia byť nútení a stanoví Alah; potom nemôžeme mať slobodnou 

vôľou a preto nemôžeme byť zodpovedný. Aspoň ako on nie zaviedla nás na správnej ceste potom 

nie znamená to, že on je zodpovedný za naše voľby? Tiež somf Boh je Alah a ak vie, že budúcnosť, 

potom on nemôže odporovať jeho vedomostí alebo jeho osud, týkajúce sa budúcnosti súčasnej na 

akcie. A ak má právomoc robiť, čo on chce jeho akcie bude v harmónii s čo už bolo známe nevyrobil. 

Ak je Boh, Alah, a ak tam je osud, potom napríklad predtým som neveria, je známe, že ako neveriaci, 

som vám neveria a že som do pekla. Tak ako ho možno zmeniť? "  

V nasledujúcich veršoch vidíme súhrn takéto otázky: 

Tí, ktorí v pridruženej partnermi [Allah] povedia, "Ak Alah mal vôľou, máme by nie Spojené [čokoľvek 

s Allah] a ani by naši otcovia, ani by sme nič zakázané." Rovnako tak tí pred poprieť, kým Chutili našej 

trest. Povedať, "máte akékoľvek vedomosti, ktoré môžu produkovať pre nás? Budete postupovať nie 

okrem predpoklad, a nie ste ale falšovanie. " 

Hovoria: "s Alah je ďalekosiahly argument. Ak on mal chcel, on by usmernili vás všetkých." 

Povedať, [Mohamed], "Predložiť vaše svedkov, ktorí budú svedčiť, že Alah má zakázané Toto." A ak 

oni dosvedčiť, vypovedať s nimi. A nesledujú priania tých, ktorí popierajú naše verše a tých, ktorí 

neveria v nižšie, kým oni sa rovnali [others] s ich pán. 

(Korán: 6/148-150) 

8.3.1 MÁME SLOBODNÚ VÔĽU V URČITOM ROZSAHU 

A hovoria: "pravda je od vášho pána, tak ten, kto závetov nech veria; a ten, kto závetov nech 

neveria." 

(Korán: 18/29) 

 

Alah je nikdy nespravodlivý svojim služobníkom   [133] . 



(Korán: 8/51) 

 

Ten, kto je vedená je len vedená na [výhody] jeho dušu. A ten, kto obsahuje chyby len obsahuje 

chyby proti nej. A žiadny nosič zaťaženia bude niesť bremeno iného. A nikdy by sme trestať, kým sme 

poslal posla.  

(Korán: 17/15) 

Každý, kto je vziať zodpovednosť a odmenený alebo potrestaný v nižšie má potenciál k zistiť pravdu a 

byť úspešný [134]. Každý má slobodu vybrať si dobro alebo zlo, raj alebo peklo. Každá ľudská bytosť 

[135] má slobodnú vôľu, ale nemá silu negovat vôle Alaha. Hoci existujú určité obmedzenia, týkajúce 

sa slobodnej vôle, nakoniec každý človek má potenciál prekonať negatívne príslušné obmedzenia. 

Naše závety majú veľa čo do činenia s našej minulosti, naše vedomosti, naše životné prostredie, našu 

náladu, náš biologické a chemické zloženie... Z empirických vied hľadiska je však príliš skoro tvrdiť, že 

je ťažké deterministické vzťah medzi týmito faktormi a našej vôle. A ako dlho sme nechápu všetky 

subatomárnej úrovni, a mnoho ďalších vecí, to bude začiatkom argument. Ako povedal v Koráne:  

A oni vás opýtať duše. Povedať: Duša je jeden z príkazov môj Pán, a nie dostanete čokoľvek 

vedomostí ale trochu.  

(Korán: 17/85)  

V islame, duša nie je len jeden spôsob, ako náhodná mechanické výsledkom chemických, biologických, 

fyzických, sociálnych... udalosti a zdroje [136]. Duša výhody z týchto zdrojov, ale nie je obmedzená čo 

je k dispozícii za určitých podmienok. Svojej podstate nie je založený na len príčina a účinok vzťahy 

alebo mechanické procesy založené na škodovosť. Duša má potenciál zmeniť a zlepšiť podmienky. 

Napríklad, osoba, ktorá čelí ťažkostiam v podnikaní môže prečítať niektoré knihy a získať dodatočné 

vedomosti a prekonať tieto ťažkosti. 

Duša sa však netýka iba minulosti, ktorá môže mať príčinu a účinok vplyvu, ale aj budúcnosť. Každý 

bude robíme zahŕňa úvah o budúcnosti, alternatívy, ich riziká, ich výhody a škodí do určitej miery, 

zatiaľ čo oni majú ešte nestalo. Duša pokrýva tiež princípy, hodnoty a tak ďalej ktorá nie sú 

obmedzené alebo sa nachádzajú len v minulosti. Posudzujeme nielen Aká alternatíva sa stane, ak 

budeme mať určité rozhodnutie, ale aj ako sa cítime, ak táto alternatíva sa stane a čo sa stane, ak 

budeme cítiť, že spôsob. Napriek tomu sme slobodne vybrať vedome zlé alternatíva. 

Preto máme širokú oblasť slobody. 

Ako vidíme v nasledujúcich veršoch, ľudské bytosti majú určité osobitnú kvalifikáciu v tomto ohľade: 

Potom urastený ho a vdýchol mu z jeho dušu a vyrobené pre vás sluchu a zraku a srdcia; málo ste 

vďačný. 

(Korán: 32/9) 

 



A zmienka, [Mohamed], keď vaše Hospodin povedal anjeli, "v skutočnosti sa obrátim na zemi 

miestokráľ" 

(Korán: 2/30) 

Na druhej strane, Alah nám dal veľa znamená, že spolu s tohto sloboda môže sprievodca nás smerom 

k pravde. Tieto sú obzvlášť dôležité:-zjavné príznaky vytvorené v našom okolí čí vôbec 

samozrejmosťou bude zrejmé, pre všetkých, akonáhle nás všetkých vzkriesený. -Počúvanie a pomoc 

Alaha, ktorí môžu reagovať na naše súčasné supplications, aj keď on robil osud. -Vedením Alah cez 

jeho poslov. 

Táto sloboda však neznamená, že ľudská bytosť môže negovať ultimate vôle Alaha. On nepočúvajú 

vedením Alah, ako on dal slobodu sledovať cestu poslušnosti alebo cestu neposlušnosti. Však v 

konečný zmysel, nech ľudská bytosť nemá, on je obklopený Alah, ako vidíme v nasledujúcich veršoch: 

A Allah patrí nech je v nebesiach a čo je na zemi.  

A niekedy je Alah, všetkých vecí, zahŕňajúci.  

(Korán: 4/126) 

 

Alah je skutočne všetci-zahŕňať a vedel. 

(Korán: 2/115) 

 

A ste nie bude okrem že Alah závety, pane svetov.  

(Korán: 81/29) 

Hoci ľudská bytosť má určité právomoci dán Alah, nemôže byť úspešný s výnimkou cez Alah. Dôvody 

pre Toto sú nasledovné: 

Po prvé, naše okolnosti sú výsledky Alaha plán a závetov. Napríklad zdrojov môže byť obmedzená. 

Náklady na zdroje alebo náklady alternatív môže byť vysoká. Určitých okolností môže byť ťažké 

prekonať, ako iní. Takže aj keď máme slobodnú vôľu, prostredníctvom takýchto okolností Alah môže 

zavádzať nespravodlivý osobu bez zasahovania do jeho bude. Aj alternatívy, ktoré máme sú určované 

Alah. 

Po druhé sme sa je všetko so zvolením Alah ako je vidieť v nasledujúcom príklade z Koránu: 

A to nie pre dušu veriť okrem so zvolením Alaha.  

(Korán: 10/100) 

Ako vidíme v citát z proroka Shuayb (mier sa na neho) v Koráne, náš úspech závisí od Alaha: 

"A môj úspech nie ale cez Alah.  



Ním sa spoliehali, a k nemu vrátim." 

(Korán: 11/88) 

Ako vidíme v nasledujúcich veršoch, usmernenia alebo zavádzajúce Alaha závisí do určitej miery naše 

voľby: 

On klame mnohí tým a mnohí tým sprievodcu. A on klame nie okrem vyzývavo neposlušný. 

(Korán: 2/26) 

Alah, ktorý je vševedúci a Seer všetkých, vie a vidí bez obmedzenia času. Tak, on vie budúcnosť, ako 

on vie, súčasnosť. On vidí budúcnosť, ako on vidí súčasnosť. Preto akékoľvek rozhodnutie, ktoré 

podnikneme v budúcnosti sú niekedy známe, videný a svedčí Alah. On je schopný zmeniť v 

akéhokoľvek spôsobov, ako chce, vrátane zmeny relevantných okolností bez priamej účasti naša vôľa. 

Teda žiadne budeme uistite sa slobodne, je s povolením Alah. Preto volíme veciam s jednomyseľným 

súhlasom Alah a nás. 

Preto v každom prípade moslim, ktorý urobil dobrú prácu mali usilovať prijatie Alah. Nasleduje citát z 

Príklad výpisu veriacich v nižšie: 

A oni povedia:  

"Chvála [a vďaka] Alah, ktorý nás viedol k tomuto; a my by nikdy bol vedený ak Alah mal nie riadiť nás. 

Určite poslov náš Pán prišiel s pravdou." 

(Korán: 7/43) 

 

"V skutočnosti sme použili k snažně prosiť ho pred.  

V skutočnosti je to on, ktorý je dobročinný, je Milosrdných." 

(Korán: 52/28) 

Z pohľadu neveriacich bolo by ťažké pochopiť slobodnej vôle, pokiaľ ide o neho, on je len 

materiálovej poradí a procesor medzi biologické, chemické, fyzikálne... sekvenčné procesov. Opäť, je 

to len skupina častíc, ktoré zhodou okolností stretli a ktoré iba pôsobia podľa do fyzického, určité 

alebo neisté pravidlá a vzťahy. Tiež pre neho nie je nikto, kto má plnú slobodnú vôľu, kto mu môže 

dať slobodnej vôle. 

8.3.1.1 DÔVODY PRE EXISTENCIU NAŠEJ VÔLE 

Alah, pán všetkých vytvoriť nás ako kamene alebo anjelov, ktorí nemajú žiadnu schopnosť popierajú 

jeho objednávky. By mohla mať nás stvoril ako naprogramované roboty bez pocitov, teda bez voľby, 

tak bez zodpovednosti. Do vesmíru, tam by však praktiky a pocity obeť, pomoc, škoda, dôvera, 

pravdivosť, rozsudku, odmena, trest, zlo, zle a arogancia; dobro a pravdu by byť vytvorená a usadený; 

zlé a zlé by nie byť vytvorený, súdený a potrestaný... 

Ale Alah je schopný vytvoriť dobro a zlo.  



Osoba, ktorá má byť dobrý alebo zlý, on musí mať právomoc vybrať dobro alebo zlo.  

Prostredníctvom akcií, na jednej strane služobníci Alaha cítiť zdvorilosti a právomoci Alaha a na 

druhej strane je pravda a NEPRAVDA sú jasne odlíšené.  

Navyše, ak existuje dôvod pre našu tvorbu, potom tam musí byť presvedčivý pódium pre kto sme. 

Tento rozhodujúci fáze je smrť. 

Táto kapitola je z tohto hľadiska relevantná: 

Do doby,  

Vskutku, muž je v strate,  

Okrem tých, ktorí verili a urobil spravodlivé skutky a odporúča navzájom pravdu a odporúča 

navzájom trpezlivosť [a vytrvalosť].  

(Korán: 103/1-3) 

Opäť s našej slobodnej vôle máme možnosť spolupracovať s Alah pri stanovovaní mier a vyzýval na 

spôsob nášho Pána. Vďaka našej slobodnej vôle môže máme podiel dobrý vývoj v nás a v rámci 

ľudstva. Vďaka našej slobodnej vôle, sme môžu požičiavať Alah, kto nepotrebuje žiadnu pomoc vôbec, 

aj keď trávime, čo máme úplne pre seba. Sú tieto veľké zdvorilosti dán náš Stvoriteľ, ako povedal v 

nasledujúcich veršoch? 

O vás, ktorí ste uverili, ak pomôžete Alah, on vám pomôžu a závod pevne nohy.  

(Korán: 47/7) 

 

Kto je to, že by úver Alah hojnom pôžičku, tak on môže násobiť to pre neho mnohokrát cez? Je to 

Alah, ktorí zatají a granty hojnosti a k nemu sa vrátite.  

(Korán: 2/245) 

 

Ale keď Ježiš cítil [vytrvalosť pri] neveriacky od nich, povedal: "kto sú moje pomocníkov pre [príčina] 

Alah?" Učeníkom povedal: "sme pomocníkov pre Alah. Sme uverili v Alaha a dosvedčiť, že sme 

moslimovia [predkladá mu]." 

(Korán: 3/52) 

Vskutku, možnosť mu pomôcť, označovať a dať do účinku vôľu pomôcť mu, je jedným z jeho 

najväčších láskavosti k nám. A kľúčovým faktorom v tento láskavosť je naša slobodná vôľa. 

8.3.1.2 HRIECHY A ICH NÁSLEDKY SÚ ZÁMERNÉ VOĽBY. 

Odmeny z vyhovujúcich pravdu a tresty dodržiavania falošné sú určené a vyhlásené. Takže, tí, ktorí sa 

rozhodli pravdu alebo chyba vybrať im celkom s ich výhody, nevýhody, príležitosti a hrozby.  



Naše trvalé voľby sú alternatívy, ktoré vyhovujú najlepšie s kto sme a naše atribúty. Naše voľby sú 

osobné, a v mnohých prípadoch zo subjektívneho hľadiska nie je žiadny správne, ani nesprávne: 

môžeme si vybrať znášať niektoré zlé následky pre niektoré veci, ktoré milujeme.  

Napríklad osoba si môže zvoliť fajčiť, zatiaľ čo on vie, že fajčenie spôsobuje rakovinu. Tak keď 

rakovina sa stane, pretože fajčenie, on by mali viniť oveľa nikoho okrem seba. Vybral si osobné 

potešenie z fajčenia výmene bolesti rakoviny a predčasného úmrtia. Zatiaľ čo on fajčí on môže vidieť 

to ako právo, alebo on môže fajčiť aj keď vidí to ako zlý. Sme sa môže rozhodnúť starostlivosť o 

dôsledkoch alebo budúcnosti. Môžeme dostať radosť v náročnej väčšiu moc než sami, aj keď to 

spôsobuje veľké riziká. Potešenie z tohto problému môže byť väčší než následné strachu alebo bolesti. 

Podobne, jeden môže rozhodnúť napadnúť tvorca, priamo alebo nepriamo nie premýšľať o ňom a 

prijatia rizika peklo. Týmto spôsobom môže chcieť vychutnať túto výzvu a potešenie z tohto života 

bez vzdať z akýkoľvek svetských radostí. 

Máme slobodu dočasne užívať zlo, ako vidíme v príklade v tieto verše:  

A pokiaľ ide o Thamud, sme vedení im, ale oni radšej slepota nad vedením, takže thunderbolt 

ponižujúce tresty chytil je na čo boli zvyknutí zarábať.  

(Korán: 41/17) 

 

Existuje veľa príznakov v nebies a Zeme, ktorý sa okolo;  

Ešte si Nevšímajte si ich! 

(Korán: 12/105) 

Ale na konci musíme byť úprimní a vlastnia naše voľby. 

Na druhej strane, také riskantné voľby týkajú veľmi osobnosť chooser. Takže, zámeny neveriacim je 

zámerné a trvalé, ako sa uvádza v nasledujúci verš: 

A kto je slepý v tomto živote bude slepý v nižšie a viac scestie spôsobom.  

(Korán: 17/72) 

Tak, že aj v prípade, že sa vrátil po zhliadnutí sakra, oni by vrátiť späť do neveriacky, ako je uvedené v 

nasledujúcich veršoch: 

Ak ste mohol ale vidieť, kedy sú vyrobené stáť pred ohňom a bude dodávať, "Oh, by aby sme mohli 

vrátiť [život na zemi] a nie popierajú znamenia nášho Pána a byť medzi veriacich."  

A aj keby boli vrátené, by sa vrátil, ktoré boli zakázané; a naozaj, oni sú klamári. 

(Korán: 6/27-28) 

Preto napríklad ultimate neveriacich, ktorí by vedieť, že on by vstúpiť sakra z dôvodu nevery by opäť 

neveria a popierajú sakra. Tak sakra stáva jasná voľba neveriacich, pretože aj v prípade, že 



najpresvedčivejší znamenie vynechaní preukázalo, takéto neveriacich by neveril. Tieto verše sa 

odvolávajú na toto: 

V skutočnosti tí, na ktorých slovo vášho pána má nadobudnúť účinnosť nebudete veriť, 

Aj v prípade, že každé znamenie by malo prísť k nim, kým vidí bolestivé trestu.  

(Korán: 10/96-97) 

Sme dostali slobodu podstúpiť trest peklo v reakcii na to, čo sme sa rozhodli urobiť. Však to sa nezdá 

byť dobrý nápad, že jeden odmieta dočasne niečo v ktorom on neskôr uveria len zároveň pocit večne. 

Napriek tomu je to voľba. Ľuďmi všeobecne ceníme okamžité výhody aj v prípade, že ich náklady 

alebo riziká dlhodobo sú obrovské. V nasledujúcich veršoch je odkaz na túto smernicu: 

nie! Ale milujete okamžité.  

A nechať nižšie.  

(Korán: 75/20-21) 

Myslieť o ľuďoch, ktorí pobyt vo väzení za roky len kvôli AKT uspokojiť ich rýchly hnev. To je, pretože 

pre krátkodobé naše pocity sú intenzívnejšie relatívne k našej logiku; a dlhodobo naše pocity sú 

relatívne slabší ako naša logika. Takže trpezlivosť je dôležitá pre úspech: 

Alah miluje pacienta. 

(Korán: 3/146) 

Na druhej strane, budeme schvaľovať veci v osud. V každom z našich možností budeme "kúpiť" a 

schváliť, čo je v registri pre nás: 

A Alah stvoril nebesia a zem v pravde, a tak, že každá duša môže byť odmenený za čo ho získal, a oni 

budú nie ublížili. 

(Korán: 45/22) 

8.3.1.3 ALAH NIE JE POTREBNÉ NÚTIŤ ČOKOĽVEK NA NÁS 

On je schopný robiť všetky veci. 

(Korán: 67/1) 

Alah je schopný robiť, čo on chce. Tak, on môže nás v vytvoriť určité prostredie kde môžeme byť 

všetkým veriacim alebo neveriacim hoci máme slobodnú vôľu. Preto on nemusí zasahovať do našich 

závetov alebo prinútiť nás určitým spôsobom, hoci on môže robiť toto. 

Alah nie je potrebné zasahovať naša vôľa spracovať s objektívnych udalostí sme viedli alebo 

zavádzaní podľa who we are. Alah môže viesť alebo omylu s objektívneho vecami, bez narušenia 

nášho výberu kapacity. Napríklad neveriacich, ktorí má dieťa môže stať veriaci po prežíva vzrušenie a 

šťastie priviedol že dieťa a veľkú láskavosť Stvoriteľa. 



8.3.1.4 ALAH NENÚTI NIEKTO VERIŤ, ALEBO UROBIŤ DOBRÝ DIEL A ON NENÚTI NIKOHO NEVERIA 

ALEBO BYŤ NESPRAVODLIVÝ. 

Alah chcela vytlačiť niečo na nás, on môže urobiť nás všetkých veriacich. Nútenej viera by však 

skutočné presvedčenie. Viera, ktorá je vyhlasoval, len po vzkriesenie bude nútený viera, takže 

skutočné presvedčenie a nie to bude k ničomu, ako sa uvádza v nasledujúci verš: 

Urobiť [potom] im čakať nič okrem toho, že anjeli mali prísť na ne ani vášho pána by mala prísť, alebo 

že tam príde nejaký znamenia vášho pána?  

Deň, že niektoré z príznakov váš pán príde bez duše budú ťažiť z jeho vieru, ako dlho to nie verili pred 

alebo mal zarobené skrze svoju vieru niektoré dobré. Povedať, "čakať. Vskutku, [aj] Čakáme."  

(Korán: 6/158) 

Viery v tomto živote je skutočné presvedčenie, pretože nie je dôsledkom donútenia, a odráža presne, 

kto a ako sme. Teda Alah nám dáva, čo si vyberieme.  

Čo by zvoliť, ak bol nie nútený je výsledkom slobodnej vôle. Takže ako Alah nenúti čokoľvek na nás a 

ako nemá starosti nám nič nad rámec našej schopnosti, máme rozumnú slobodnej vôle, tak, že 

môžeme byť zodpovedný. 

8.3.1.5 NIKTO BUDE MEDVEĎ SVEDKOM ŽE ALAH NÁS PRINÚTILO ZLO 

Tam môže byť žiadne svedkami, ktorí budú svedectvo, že Alah má vnút nerozhoduje nám zasahoval 

náš ochotný proces. Žiadny svedok bude svedčiť, že Alah nútení nás určitý výber pretože každého 

potenciálneho takýto nátlak by byť známa len Alah. Neveriaci je tiež nepriamo svedok na skutočnosť, 

že Alah nenútilo ho konať určitým spôsobom, ako on sa málokedy odvoláva Alah pre jeho 

rozhodnutia. Naopak vždy robí jeho vlastné výpočty pre jeho vlastné rozhodnutie. A neveriacich 

väčšinou scestie od správnym spôsobom, že Alah ukazuje mu. 

8.3.1.6 ALAH NEMÁ ŽIADNE PREDSUDKY VOČI KTOREJKOĽVEK Z NÁS 

V mene Alaha, dobročinný, je Milosrdných.  

Chválu [a vďaka] sa na Alaha, pane svetov, 

(Korán: 1/1-2)  

Alah je dobročinný a milosrdný pán všetkého. On nemá žiadne predsudky voči ktorejkoľvek z nás, ako 

každý je služobník Alah. Ak vezmeme do úvahy početné, obrovský a zdanlivý zdvorilosti Alah 

každému z nás, by sme pochopiť, že Alah by nespravodlivé na každom z nás: 

Potom urastený ho a vdýchol mu z jeho ducha a vyrobené pre vás sluchu a zraku a srdcia; málo ste 

vďačný. 

(Korán: 32/9) 

8.3.1.7 KAUZALITA VZŤAHY, KTORÉ SÚ ZÁKLADOM NAŠEJ VÔLE VLÁDNU OSUDU 



Niektorí hovoria: "poriadku, ak ja som predurčený zadajte sakra, potom Nemôžeš to zmeniť. Tak 

prečo by som sa obťažovať?" Ale osud nie je pôvodné príčiny. Pred a nad osudom je Alah. Definuje a 

umožňuje vzťahy medzi subjektmi a udalosti, ako je vidieť tieto verše: 

A že tam nie je pre človeka, s výnimkou že [dobre] pre ktorý on usiluje, 

A že jeho úsilie sa chystá byť videný,  

Potom on odmenený za to s naplno odmenu. 

(Korán: 53/39-41) 

Každý vzťah, ktorý sme svedkami a všetky zložky našej voľby sú častí osudu, ako môžeme konštatovať 

z nasledujúci verš: 

Všetko je jasné registra. 

(Korán: 11/6) 

Načasovanie nášho absolvovaní školy je v osud. Je to tiež v osud, že naše promócie budú v dôsledku 

absolvované určité skúšky. Takže ak sme absolvent, je tiež v osud, že sme sa prešli tieto skúšky. Osud 

je tiež založená na takéto vzťahy a osud nie je priamou príčinou toto odstupňovanie [137]. Podobne, 

jeden nemôže ani vysvetliť/ospravedlniť jeho položka v pekle s osudom. Tak, jeden by ani byť 

beznádejné, ani si istí jeho koniec len kvôli osud. Preto ak chceme absolvent, čo musíme urobiť, je 

študovať aj na skúšky. Likewise ak chceme zadať raj, musíme urobiť našu domácu úlohu dobre. 

8.3.1.8 AK SME VEDELI OSUD, BY CHCEME ZMENIŤ K LEPŠIEMU.  

Aj keď sme vedeli, obsah osud, by sme prehodnotiť a ak potrebné by chceme odlišujú, ak sme to 

nepáčilo. Tak to neobmedzuje náš ochotný a výberom postupov v každom prípade. 

8.3.1.9 KEBY NAŠI ZÁVETOV POD PLNÚ VPLYVOM DETERMINIZMUS, BY TO SPÔSOBIŤ, ABY SME 

VERILI.  

Príčinnosti by tiež požadovať, aby viera v Alaha. 

Predpokladajme, že neveriaci je vzkriesený. On vidí, že sa mýlil. Potom, on pochopí, že všetko, čo 

bolo spôsobené kvôli Alaha. Potom uvidí, že neexistuje žiadny dôvod vôbec pre jeho úžasu. Veci, 

ktoré neboli reálne ho viedlo k neveriacky, nie Alaha. Potom ak neskutočné veci nemusia mať 

deterministické vplyv na neho, on pochopí, že slobodná vôľa a že on má zneužívané slobodnej vôle, 

on bol daný. 

8.3.2 ZNALOSŤ ALLÁHA ODRÁŽA V OSUD JE V JEDNOSMERNÁ AKO HISTORICKÉHO POZNANIA V 

ĽUDSKEJ KONCEPCIE. 

Osud odráža, že celá moc nad všetko patrí k Alah a úspech je len prostredníctvom Alah. Takže závisí 

náš úspech či neúspech od Alaha a sami pred osud.  

Znalosť Alláha o našej budúcnosti je iný, než sme počať. Ako Alah je Omni-súčasnosť a All-vševedúci, 

on vie, že naše budúce voľby určite veci, ktoré sa už stalo, [138]. Príklad tohto poznania v rámci 

ľudskej koncepcie je ako naše historické vedomosti:  



On je prvý a posledný, a pasívneho a aktívneho; a on je vševedúci všetkých vecí. 

(Korán: 57/3) 

 

Rimania boli porazení.  

V blízkosti pozemku. 

A oni, po ich porážke sa prekonať.  

O niekoľko rokov.  

Alah patrí príkaz pred a po.  

A ten deň veriacich bude radovať. 

(Korán: 30/2-4)  

Je to prvý, ale aj on je posledný. A on je jeden, on je rozdelený. On je obmedzený ani z hľadiska 

priestoru, ani z hľadiska času. Jeho znalosti nie je miestne ako ten náš. A toto poznanie nie je v 

rozpore osud.  

Preto Alah vie naše budúce závetov ako veci, ktoré už stalo pod jeho pozorovania. 

Takže tento druh jeho vedomostí nevyžaduje, aby ho prinútiť niečo na nás.  

8.3.3 SME ZODPOVEDNÍ, ZALOŽENÝ NA NAŠEJ SCHOPNOSTI 

Alah neúčtuje duše nad rámec svojej kapacity. 

(Korán: 2/286) 

Naše presvedčenie sú jednoducho dôsledky našej vôle, voľby. Sme sa nevyžaduje úplne pochopiť 

pravdu. Vidíme len príznaky. Jedným spôsobom, viera sa skladá z duševný proces výberu; v tomto 

ohľade neexistuje žiadny ťažkosti alebo neschopnosť veriť. A Allah neúčtuje niekto nad svoju kapacitu. 

8.3.3.1 ZREJMÉ FAKTY PREVAŽUJÚ 

Ak niekto skočí ochotne a vedome pred rýchle deje auto a on dostane zranený, on nemôže obviňovať 

Alah pre zraneniu. Inak rozumný človek by opýtať sa ho: Ak nechcete byť zranený, prečo ste skočil 

tam? Ak ste chcel byť zranený, prečo si vinu Alah? V každom prípade, táto diskusia bude k ničomu, 

ako v každom prípade on podstúpi veľa bolesti a ťažkosti. 

Podobne, Alah nám dal miliardy príznaky, ktoré ukazujú pravdu, a on nám povedal, dva spôsoby, ako 

môžeme sledovať a ich následky. Pre mu všetky tieto sú zrejmé.  

Ale pre niektoré z nás v súčasnom svete, nie sa zdajú byť veľmi zrejmé alebo sa zdajú byť zle. Hlavné 

dôvody pre Toto sú falošné božstiev a napája že takí ľudia vymysleli aj keď Alah dal žiadny dôkaz ani 

podporu o nich. 



Avšak akonáhle jedna je vzkriesený alebo súdení podľa Alah, bude zrejmé pre osobu, že bohovia 

vynašiel, sily, vzťahy, príčiny, s ktorými on nahradený Alah neboli absolútna, mal nie svoje vlastné 

právomoci, nemal žiadne sebestačnosti a nemal žiadny dôvod vôbec. A to bude chápať, že Alah, čo 

povedal bolo a je zrejmé, po celú dobu. Potom tiež bude zrejmé, že táto osoba bola jasná chyba a že 

on bol spáchanie veľký úmyselného trestného činu. Alah sa odkazuje na toto v tieto verše: 

Potom frakciami líšil jeden z nich, tak Beda tým, kto pochyboval zo scény hrozný deň.  

Vidieť a počuť v deň prídu k nám!  

Ešte zlo-konajte sú dnes jasnú chybu. 

(Korán: 19/37-38) 

 

Budú hovoriť, zatiaľ čo popierajú, že v ňom,  

Pri Alláhovi, boli sme naozaj jasné omylom  

Keď sme za vás   [139] rovný pána vesmíru.  

(Korán: 26/96-98) 

Jasnú chybu nevzniká od objektu chyby, ale od ten, kto robí tento omyl. Jasnú chybu si vyžaduje jasné 

známky na jednej strane. A na druhej strane vyžaduje nedostatky v ten, kto robí tento omyl ako sa 

uvádza v nasledujúci verš: 

Tam nedosiahla im novinky tých pred nimi ľudí, ktoré Noe a [kmene] Aad a Thamud a ľudia z 

Abraham a spoločníkmi Madyan a mestami prevrátil? Ich poslovia prišli k nim s jasné dôkazy. A Alah 

by nikdy ublížili im, ale oni boli wronging sami.  

(Korán: 9/70) 

Preto, vzhľadom na niekedy-samozrejmosť znamenia Alaha, v nižšie ich dôsledky budú nie byť 

protestoval pre bytie nespravodlivé ktokoľvek. Argumentácia neveriacim z dôvodov spravodlivosti je 

neplatná, pretože ak to, čo oni kritizovať ako nespravodlivý stane, keď tam nie sú objektívne a znalý 

svedkov proti tejto nespravodlivosti, to reálne deje bude preukázať, že boli skutočné nespravodlivé. 

8.3.3.2 ZLYHÁME KVÔLI NAŠEJ VLASTNEJ SLABOSTI. 

Nedokážeme kvôli čo Alah neprijala a ktoré nie sme požadovali od neho, nie preto aký Alah uviedla 

alebo urobiť. 

Ako vidíme v nasledujúcich veršoch, čo Boh nám dal ako naša podstata postačuje pre nás tak dlho, 

ako sme ju udržali čisté a čisté: 

A [podľa] dušu a on urastený kto to  

A inšpiroval [uvážlivo z] jeho zloby a jeho spravodlivosť,  

On sa podarilo, ktorý čistí  



A sa mu nepodarilo, ktorý vzbudzuje [s korupciou].  

(Korán: 91/7-10) 

8.3.3.3 OSUD NIE JE BARIÉROU MEDZI USA A ALAH - ALAH JE BLIŽŠIE K NÁM AKO OSUD - 

Prirodzene, našich súčasných a budúcich požiadaviek od Alaha nazývajú ním zatiaľ čo založil osud. 

Navyše, Alah, ktorý reaguje na naše úprimné supplications v akomkoľvek štádiu môže reagovať im 

zatiaľ čo on robí osud, ako aj [140]. Alah, kto vie, čo žiadame, je vždy rovnaký, pretože neexistuje 

žiadny iný Boh, a ako on nie je obmedzený s minulosti alebo budúcnosti. Neexistujú žiadne dva bohov, 

z ktorých jeden počúva nás teraz, a dalsie, kto robil osud. Ani neexistuje Boh, ktorý má teraz inú 

náladu a inú náladu pritom osud. Alah, ktorý počúva nás a pozná nás plne teraz, je ten, kto pozná aj 

nás a našu súčasnú situáciu plne pritom osud. 

Ako účastník vnútri osud a ako tvorca osud, Alah má jeden konzistentný vôle pre špecifickú situáciu 

pritom osud a počas vykonania. V oboch pohľadov, on nemá žiadne obmedzenia vedomostí, on nemá 

nie pred ním, po neho. Preto pre neho nie je žiadny dôvod pre rozpor, alebo rozdiel alebo 

obmedzenie pre určité situácie. Napríklad pre osobu, ktorá teraz v našom časovom rámci pýta Alah 

pre určité želanie, Alah nedozvedel menej a nevedela nie jemu a jeho želanie, zatiaľ čo on robil osud. 

Takže, keď sa modlíme k Alah za niečo, nie je obmedzený osudu pre nás vôbec, s našej supplications 

vieme zastihnúť Alah ako on robí osud rovnako.  

Vždy sa môžeme pýtať Alah ako Šalamún (mier sa na neho) požiadal ho, aby nám pomáha a inšpiruje 

nás dobré skutky:  

Takže [Solomon] usmial, pobavilo, na jej reči a povedal, môj Pán, umožnila mi vďačný za vašu priazeň, 

ktorú ste venoval na mňa a na mojich rodičov a robiť spravodlivosť, ktorý schválite. A priznať, že ma 

podľa svojho milosrdenstva do [Hodnosti] služobníci tvoji spravodlivými.  

(Korán: 27/19) 

Jeden by mohol spýtať: "Ak neverím v Boha, potom nemôže požiadať Alah o pomoc. Takže nemôže 

prekonať osudu a som predurčený osud. Takže je to spravodlivé, že som potrestaný?" V islame je 

počiatočným stavom rýdzi stav kde neexistujú žiadne falošných bohov, ako v situácii Abraham (mier 

sa na neho); ale človek vymýšľa falošných bohov a toto mu zabránili hľadajú útočisko v pravého Boha 

ako v jeho vyhlásenie týkajúce sa v tieto verše:  

On   [141] povedal, "Vás uctievať, ktoré vy [sami] vyrezať, keď Alah stvoril vás a to, čo urobíte?"  

(Korán: 37/95-96) 

Človek, ktorý verí vo falošných bohov blokuje sám z kontaktovania ten, kto robí aj osud. Tak on 

potrebuje vybrať vrátiť Alah, na počiatočné rýdzi stav a zabrániť falošných bohov, ktorý on sám 

vymyslel, ako sa uvádza v nasledujúci verš: 

A že čo sa bolo uctievanie iných ako Alah mal odvrátená ju [od predloženia Allah]. Vskutku, ona bola z 

neveriacky ľudí.  

(Korán: 27/43)  



8.3.4 NAŠA VOĽBA PROCES MUSÍ BYŤ V SÚLADE 

Osoba, ktorá obviňuje Alah jeho možností by bolo rozpore sám v sebe:  

Ak takáto osoba je schopné vinu Alah pre jeho zlé voľby a jeho následky, potom prečo ho schváliť 

zlého výberu on robí a jeho dôsledky? Prečo robí nie on pokánie? Chce cestu a pomocou Alah alebo 

nie?  

Ak on schvaľuje jeho zlé voľby a jeho následky, prečo on vine niekoho iného? Ak on nechce, pomocou 

Alah ako môže on ho obviňovať?  

Sme nemôže tvrdiť, že niečo, čo sme "kritizovať" nás robí ", že" niečo zlé. 

Na druhej strane, trest je jedným spôsobom reflexie zločinu späť na trestné. Takže nemôžete protest 

trestné. Ak robí tento zločin voči obeti a ak je to nespravodlivé prečo on robí to na obeti? Ak je niečo 

prijateľné prečo by on protest proti nemu keď sa odráža späť na neho? 

8.3.4.1 DOHODA SA NEZMENILO BOLI POPRAVENÍ 

A deň, tí, kto pochyboval sú vystavené účinkom požiaru [to bude povedal], "vyčerpal svoje potešenie 

počas svoj pozemský život a páčili, tak tento deň budete odmenení trest poníženie pretože ste boli 

arogantní na zemi bez práva, a preto, že ste boli vyzývavé neposlušný."  

(Korán: 46/20) 

Ako sme sa zmienili predtým, robíme naše rozhodnutie voľne a Alah ich schvaľuje a dáva čo žiadame 

proti cena sme pripravení zaplatiť alebo riziko berieme. 

Aosoba môže vybrať tešiť súčasný život a byť spokojný s to miesto dostať potešenie Alah a raj. Potom 

každý deň dohody je čiastočne vykonaný a potvrdiť. Každý deň osoba žne niektoré výhody dohody a 

potvrdzuje ju. Človek má slobodu vybrať alebo zmeniť jeho smer alebo dohody, kým on/ona zomrie. 

Smrť je celkom presvedčivý bodu pri plnení jednej hlavnej časti dohody. Od tej doby iných súčasťou 

dohody splní. Až do smrti, bude dokončený realizáciu svetských súčasťou dohody. Ak osoba je 

spokojný s čo sa stalo, potom nie je nič zle z jeho pohľadu, a nikto na vine. To je úplne osobný, ako v 

prípade osoby, ktorá tešil fajčenie, hoci, pretože fajčenie zomrel na rakovinu v konci. 

A vykonávania najmä pozitívne klauzuly dohody pre neveriacim je dokončený v tomto svete: on si 

užili, bez výskytu poďakovať pánu, od necítim žiadnu zodpovednosť k nemu; on sa tešil všetky 

potešenie, že on chcel. Ako akýkoľvek protest nespravodlivosť sa naozaj deje len po dohode bol 

vykonaný, neveriacich bude môcť protest v nižšie. Totiž v tomto bode, nevyhnutnou súčasťou dohody, 

dobré pre neveriacich z jeho pohľadu bude už vykonaný. Dohodu môže nie protestoval, po jej 

pozitívne doložiek pre jednu zo strán je implementovaný ako vidíme v nasledujúci verš:  

A [keď] má priblížil pravdivý sľub; potom sa zrazu v očiach tých, kto pochyboval bude byť zíza [horor, 

zatiaľ čo oni hovoria], "O Beda nám; sme boli nedbanlivý tohto; skôr sme boli zloèinci."  

(Korán: 21/97) 

8.3.4.2 AK JEDEN OBVIŇUJE ALAH Z DÔVODU SPRAVODLIVOSTI, TO ZNAMENÁ, ŽE ALAH MÁ UŽ 

PONÚKOL MU VEDENÍM ALE VEDOME ODMIETOL 



Na druhej strane, kto obviňuje Alah z dôvodu spravodlivosti by oboznámený(-á) so hodnota 

spravodlivosti pri Alláhovi. Takže keď on je nespravodlivé, znamená to, že vedome on je rozhodli 

nespravodlivý, nie kvôli Alaha. Ak on podporuje spravodlivosť, potom najprv on musí byť len smerom 

k Alah a iní. 

8.3.4.3 KONEČNÝ VÝSLEDOK MÁ PREDNOSŤ 

V Koráne je toto vyhlásenie:  

Rovnako tak tí pred poprieť, kým Chutili našej trest.  

(Korán: 6/148) 

Tu vidíme dôrazom na situáciu v skutočný výskyt trest. Predstavte si, neveriacich vstúpi do pekla. V 

tej chvíli bude buď veria v pekle alebo nie. Ak sa domnieva, potom bude mať veril založené na 

základe vlastného pozorovania a Alah nie je v rozpore s jeho rozhodnutie uveriť alebo nie, presne ako 

v tomto svete, kde sme slobodne vybrať. On si vyberie na základe jeho vlastných výpočtov a 

pripomienky. To isté platí vo vyššie uvedených verš. Ak on neverí, potom prirodzene neexistuje nič a 

nikto na vine. A v nasledujúcich veršoch je relevantné citát z prejavu smerom k neveriacich v nižšie: 

"Toto je oheň, ktorý ste použili popierať. 

Potom je táto magic, alebo si nevidí? 

[Enter] horieť v ňom; potom buďte trpezliví alebo netrpezlivý je to všetko rovnaké pre vás. Ste sú len 

byť odmenený [pre], čo ste boli zvyknutí robiť." 

(Korán: 52/14-16) 

Pravda je súvisiace čo sa nakoniec stane. Keď je vidieť čo sa deje, jeden nemôže vystrel tvrdenie, 

ktoré protirečí, čo sa stane ani predložiť argument, ktorý je nad a mimo znalosť Alláha. Napríklad, keď 

neveriaci sa chystá vstúpiť peklo, on nemôže tvrdiť, že Alah bolo nespravodlivé, pretože jeho nárok 

byť len osobné a jeho uvažovania a jeho nedostatky sa boli už známe Alah. Ak jeden tvrdí, že vedieť 

lepšie ako Alah, že je nespravodlivosť, zatiaľ čo je trestaný pre jeho nespravodlivosť, potom je to kvôli 

jeho arogancia a že sa mýli. Na druhej strane, v súčasnom svete on nemôže tvrdiť takejto 

nespravodlivosť voči sám pretože on neverí v Boha.  

8.4 AK ALAH JE ALL-MOCNÝ A DOBRÝ DÔVOD, PREČO EXISTUJE UTRPENIE A ZLO? 

A Allah je niekedy vediaci a múdry. 

(Korán: 4/111) 

Alah je múdry. Nech on robí, vychádza z dôvodov podľa jeho perspektívy. Veci, ktoré vidíme ako 

negatívne na tomto svete sú aj s dôvodmi.  

Na druhej strane v súčasnej fáze je dočasné fázy, ktorý skončí v určitého termínu. Je prípravnú fázu s 

jeho mnohých rozmery vrátane fyzikálnych, biologických, sociálnych, individuálne rozmery pre trvalé 

fázu v nižšie. Takže, čo vidíme v tejto fáze je len malá časť celého obrázka. 



V mnohých prípadoch príčinou nevery je odmietnutie veci, ktoré sú proti nejaké osobné pocity. V 

mnohých prípadoch príčinou nevery je odmietnutie čo pozoruje, ako v príkaze: "Ja neverím v Boha, 

ktorý robí dieťa nevinný otec die". To znamená, že takýto človek by veria v Boha len s podmienkou, 

že žiadne deti zomreli. Inými slovami on neveril, ak Boh je presne podľa jeho želania. Podľa islamu, 

pozorovanie prevláda a Alah nie je podľa nášho priania, on je podľa seba a do určitej miery podľa čo 

pozorujeme. To je preto, že existuje vzťah medzi čo pozorujeme a Alah.  

Vo všeobecnosti utrpenie je dôsledkom Alaha prijatie späť, čo on dal. Keďže neexistuje žiadny Boh 

okrem neho, nebude mať niečo, ktorá bola poskytnutá alebo vytvoril nakoniec niekto iný. Je to on, 

kto dáva, a je to on, kto má právo vziať späť, čo mu dáva. Napríklad pre niektorých ľudí smrť osoby, 

ktorá má deti môže pokladať za niečo, čo musí nestane. Však Alah, kto dal túto osobu svojho života a 

tie deti, ich otec môže prirodzene vziať späť, čo on im dal. Nemôžeme hovoriť o byť milosrdnejšie ako 

Alah, ktorí robí miliardy tvory žijú. A sme nemôže zaviazať Alah dať ako chceme. 

Bytosti a udalosti nie sú úplne dobrá alebo úplne zlé. Existujú pozitívne aspekty a negatívne aspekty v 

mnohých prípadoch. Opäť niečo síce zlé pre niekoho, je dobré pre niekoho iného. Alah nie je rovnako 

pán tých, ktorí žijú v určitom čase; On je pán všetkého, vrátane tých, ktorí žijú a tých, ktorí budú žiť. 

Staršie generácie opustí otvoriť priestor pre nové. To tiež umožňuje veci všeobecne zmeniť k 

lepšiemu. Tam je odkaz na tieto fakty v tieto verše: 

Povedať, "O Alah, majiteľ suverenity, dáte suverenity komu budete a užívate suverenity od koho ste 

sa. 

Ste komu budete a pokoriť koho budete ctiť.  

V ruke je [Všetko] dobré. V skutočnosti ste cez všetky veci príslušný. 

Spôsobiť noci vstúpiť na deň, a spôsobiť dňa vstúpiť v noci; 

Si prinesiete živobytie, ktorý z mŕtvych a priviesť mŕtvych z živého. 

A dáte ustanovenie komu budete bez účtu."  

(Korán: 3/26-27) 

V mnohých prípadoch zlo je videný ako zlo, pretože je to menej dobré, v porovnaní s lepšej situácii; 

Hoci táto zlo situácia je v podstate dobrý a uspokojivý. Napríklad, ak osoba, ktorá vlastní 100 

apartmány stráca 90 z nich kvôli zemetrasenie, on môže byť veľmi nešťastný. Mnoho ľudí by však 

veľmi rád, keby oni vlastnil iba jeden byt. 

V niektorých prípadoch veci, ktoré vidíme ako zlo možno väčšinou dobrá. Veľa vecí, ktoré vidíme ako 

zlý môže produkovať veľa pozitívne výsledky. Napríklad pre niektorých študentov je nočnou morou 

zlyhania v niektoré skúšky. Ale ak neexistovalo riziko zlyhania vo skúšky potom vzdelávacích systémov 

by menej uspokojivá. Nasledujúci verš odkazuje na túto skutočnosť: 

Ale snáď vás nenávidia vec a je dobré pre vás; a snáď milujete vec a je to zlé pre vás. A Alah vie, aj 

keď viete, že nie. 

(Korán: 2/216) 



Subjektívne v mnohých prípadoch sú zlo alebo dobro. Ultimate dobroty alebo evilness niečoho určia 

podľa ten, kto je all-vševedúci. 

Aj z dôvodu nedostatkov máme ako ľudské bytosti, určité udalosti môže vyzerať oveľa horšie, ako 

naozaj sú. Keď vidíme, nevinné dieťa zomrie, môžeme byť veľmi beznádejné, pretože nie sme schopní 

vytvoriť; ale pre Alah je veľmi ľahké ho znova vytvoriť.  

Skupina evil sa skladá zo zločinov, ktoré sú úmyselne spáchaných ľuďmi ako vraždy, podvody, lúpeže. 

Zla oho, ktoré nie sú vyvážené v tomto svete bude plne kompenzované, a po súdny deň a zostatok sa 

sa zriadi za trestné aj obeť. Tam je odkaz na túto smernicu v nasledujúci verš: 

A kladieme na váhach spravodlivosti pre deň vzkriesenia, takže žiadna duša bude zaobchádzať 

nespravodlivo vôbec. A ak existuje [aj] hmotnosť horčičné semienko, sme prinesie to ďalej. A 

dostatočná sme ako účtovník. 

(Korán: 21/47) 

Tak, jeden môže povedzme že Alah musí nedovolí, aby človek ukradne dobro niekoho iného. Ak táto 

krádež vníma ako celý príbeh, potom by určite bolo úplne nespravodlivé. Avšak, to nie je celý príbeh. 

Táto situácia nastáva, pretože Alah splnomocnená ľudské bytosti, a dal im slobodu vybrať si svoje 

individuálne a sociálne rozhodnutia. Tak také zlé skutky patria k ľudskej bytosti, a oni majú dôsledky. 

Alah stanovené sankcie proti takéto skutky v tomto živote ako usmernenie k nám. Na druhej strane, v 

nižšie uvedených v vyššie verš zostatku bude plne stanovená. Takže celý obraz je krásny a vyvážené, 

hoci malé časti, ktoré vidíme môže niekedy pozrieť, škaredé a nevyvážená. 

Tak, úvah z obmedzeného alebo subjektívne názory môžu byť zavádzajúce o vzťahu zla a Alah. V 

tomto kontexte, dobro a zlo, ktoré sú relevantné pre každého z nás sa určí podľa situácie náš vzťah k 

Bohu. Napríklad osoba, ktorá je vo veľkej pohody v určitom čase, ale v zlom stave v jeho vzťahu s 

Alah môže byť nepovažuje v skutočnosti v dobrom stave. Podobne osoba, ktorá má vážne zdravotné 

problémy, ale kto je v dobrom vzťahu s Alah je v skutočnosti v dobrom stave. Všetky ťažkosti ako 

problémy v našom vzťahu s Alah sú dočasné. V nasledujúcich veršoch môžeme vidieť napríklad o túto 

skutočnosť: 

Vskutku, Qarun bol od ľudí, Mojžiša, ale on ich chrbtoch. A sme mu pokladov, ktorého kľúče by 

zaťaženie kapely silných mužov; následne svojho ľudu, povedal mu: "nie exult. Vskutku, Alah nemá 

rád triumfálny.  

Ale hľadať cez, ktoré Alah poskytol, domovom nižšie; a [zatiaľ], nezabudnite svoj podiel [tohto] sveta. 

A dobro ako Alah urobil dobre na vás. A túžba nie korupcie v krajine. Vskutku, Alah nemá rád 

corrupters."  

Povedal, "Len dostal som ho pretože mám vedomosti." On nevedel, že Alah zničil pred ním generácií 

tých, ktorí boli väčšie ako ho pri moci a väčšiu akumuláciu [bohatstvo]? Ale zločinci, o ich hriechy, nie 

opýtaný [142] .  

Tak on vyšiel pred svojho ľudu v jeho ozdobou. Tí, ktorí požadovaného pozemský život povedal: "Ach, 

by to mali sme ako čo bola venovaná Qarun. V skutočnosti, on je jeden z veľké šťastie. "  



Ale tí, ktorým bolo dané poznanie povedal: "beda vám! Odmena Alah je lepšie, veď ten, kto verí a 

nemá spravodlivosť. A nikto to neudelia okrem pacienta."  

A sme spôsobili Zeme prehltnúť mu a jeho domov. A tam bol pre neho žiadna spoločnosť na pomoc 

mu okrem Alah, ani bol on tých, ktorí sa mohli brániť.  

A tých, ktorí dúfali, pre jeho pozíciu predchádzajúci deň začal hovoriť: "Ach, ako Alah rozširuje 

poskytovanie komu závety jeho sluhu a obmedzuje ju! Ak nie že Alah mal udelených láskavosť na nás, 

on by spôsobiť, že nás prehltnúť. Ach, ako neveriacim nepodarí!"  

(Korán: 28/76-82) 

Preto tak dlho, ako jeden sa podriaďuje Alah a sleduje jeho vedením, všetko je dobré pre neho. Ako 

povedal v Koráne:  

Čo príde k vám dobré je od Alaha, ale čo príde k vám zla, [O človeka], je od seba. 

(Korán: 4/79) 

Z pohľadu človeka, ak máme určitú silu, určité hodnoty, a ak veríme v Alaha, veci, že považujeme ako 

negatívne pre nás v prvý pohľad bude nás silnejší. Predpokladajme, že niekto zdravotný problém a on 

je trpezlivý a žiada Alah o pomoc. V tomto prípade bude silnejší vzťah medzi ním a Alah a Alah sa 

ocenia a zvýšiť jeho stupňov v jeho raji. Takéto problémy budú aktivovať, zvýšenie, a objavovať naše 

vnútorné právomoci ako škoda, trpezlivosť a našu lásku, Alah a iní. Ale samozrejme takéto účinky sa 

rovnaké pre každého. Niektorí pôjdu proti Alah kvôli takejto udalosti akoby sú vynikajúce k nemu. Tak 

takéto podujatia bude slúžiť ako testy rovnako. Výstižne to je vysvetlené v nasledujúcich veršoch:  

A určite budeme testovať ste niečo strachu a hladu a stratu bohatstva a životy a ovocie.  

Ale dať dobrú zvesť pacientovi, ktorí, keď katastrofa udrie, hovoria, "skutočne patríme Alah a naozaj 

mu vrátime."  

To sú tie na ktorých sú požehnanie od ich pána a milosrdenstva. A tí, ktorí sú [správne] so 

sprievodcom.  

(Korán: 2/155-157) 

8.5 AKÉ SÚ HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI ISLAMOM A KRESŤANSTVOM? 

Ako zdroj správ prorokov Mohameda, Mojžiš a Ježiš Kristus (mier sa na nich) je rovnaká, esencie ich 

správy sú rovnaké [143]. Však súčasného hlavného prúdu judaizmus a kresťanstvo do určitej miery 

líšiť od pôvodného učenia Mojžiša a Ježiša Krista (mier sa na nich). Preto existujú rozdiely medzi 

islamom a týchto náboženstiev. A ako vidíme v nasledujúcich veršoch, Islam pozýva Židia a kresťania 

na samotnú podstatu týchto hlásení: 

Povedať, "O ľudí Biblie, prichádzajú k slovu, ktoré je bežné medzi nás a že sme nebude uctievať 

okrem Alaha a nespájajú nič s ním a navzájom brať ako pánov namiesto Alah." Ale ak sa zase preč, 

potom povedať, "Svedectvo, že sme moslimovia [predkladá mu]."  

 



(Korán: 3/64) 

Takže v nasledujúcej časti vysvetlíme hlavné rozdiely na základe základy: 

8.5.1 BOH 

8.5.1.1 ATRIBÚTY BOHA 

V kresťanstve porozumenia o Bohu je nasledovné: V poňatie Boha existujú tri osoby, ktoré sú vraj 

jeden. Niektorí kresťania to pochopil ako tri časti tvoriace celok. Niektoré z nich pochopiť ako jeden 

Boh s tromi formami. Niektoré z nich pochopiť to, ako Boh, ktorý má dočasne premenená ľudská 

bytosť [144]. Niektoré z nich pochopiť ako tri osoby, ktoré majú rovnaký cieľ [145]... Dvoch častí 

alebo formy tejto jednoty sú muži, podobne ako ľudské bytosti a zastúpená vo všeobecnosti bieli 

ľudia určitého veku. Ten druhý je duch. Aspoň jeden z nich výnosy z ten druhý, aj keď sú všetky 

prvotné; pre niektoré neexistuje žiadna sekvenčné prioritu medzi nimi. Aspoň jeden z nich narodil a 

umrel. Táto smrť sa stalo tak, že tam je obeť, a tak že Boh je schopný zachrániť človeka od hriechu. 

Existujú iné spoločné črty medzi niektoré časti tohto Boha a ostatné bytosti, ako s diely ako oči, uši, 

nos, hmotnosť...  

Podľa islamu Ježiš-Kristus (mier sa na neho) nikdy povedal také veci. On učil podobne ako Mohameda 

(mier sa na neho). Podľa islamu Boh je jeden. On sa neskladá z formy, verziách a rôznych osôb. On je 

na rozdiel od nič. v islamu, Alah je pán všetkého, on nie je ľudská bytosť, je Boh všetkých vesmírov. 

On je Boh, mravca, ale aj on je Boh akékoľvek galaxy, a on je ani muž, ani žena. On je mimo to, čo 

môžeme predstaviť. Sme nemôže porovnávať ho s ľudskou bytosťou. 

V nasledujúcom verši Alah jednoznačne odmieta trinity: 

Tak veriť v Alah a jeho poslovia. A Nehovor, "Tri"; ustat je lepšie pre vás. Vskutku, Alah je ale jedinÃ½ 

Boh. Vyvýšený je on nad so synom. 

(Korán: 4/171) 

8.5.1.2 VZŤAH S BOHOM 

Na druhej strane, v kresťanstve Boh je tlmený ľudskej bytosti v istých ohľadoch. V kresťanstve Boha 

obetuje svojho syna pre ľudské bytosti. 

Podľa judaizmus a kresťanstvo je organické vzťah medzi Bohom, Židia a kresťania. Ale podľa Koránu, 

Židov ani kresťania majú žiadne výsady alebo akýkoľvek osobitný vzťah s Alah. Nasledujúci verš 

vysvetľuje:  

Ale Židia a kresťania hovoria,  

"Sme deti Alah a jeho milovaná." 

Povedať, "Potom prečo on potrestal vám za vaše hriechy?" 

Skôr ste ľuďmi spomedzi tých, ktoré on vytvoril. On odpustí komu on chce, a on trestá koho on chce.  

A Allah patrí panstva nebesia a zem a nech je medzi nimi a k nemu je [] cieľového miesta.  



(Korán: 5/18) 

Podľa kresťanstvo úspech je skrze Ježiša Krista (mier sa na neho). Ale podľa islamu sú objektívne 

kritériá, ktoré musia byť splnené, aby boli úspešní, ako sa uvádza v nasledujúci verš:  

Nebude to v súlade s vašej túžby [moslimov], ani tých ľudí z písma [Židia a kresťania];  

Každý, kto pracuje zlo, bude mať odplatím jej, a on bude nájsť chránič alebo helper okrem Alaha. 

(Korán: 4/123) 

8.5.2 PROROK 

Podľa dnešných hlavného prúdu kresťanstva Ježiš-Kristus (mier sa na neho) je Boh. Podľa judaizmu, 

že je falošný prorok a klamár. Podľa islamu je ľudská bytosť a messenger Alah a Mesiáš, ako je 

vysvetlené v nasledujúcich veršoch:  

Oni majú určite pochyboval, ktorí hovoria, že Alah je Kristus, syn Márie. Povedať, "Potom kto by 

mohol zabrániť Alah vôbec ak mal v úmysle zničiť Kristus, syn Márie, alebo jeho matka, alebo všetci 

na zemi?" A Allah patrí panstva nebesia a zem a nech je medzi nimi. On vytvára čo on závetov Alah je 

nad všetkými vecami príslušný  

(Korán: 5/17) 

 

Nebesá takmer prasknutie z nich a zem rozdeľuje otvorené a horách kolaps v devastácie, že oni 

pripisovať dobročinný syna.  

A nie je vhodné pre dobročinný, že on by mal mať syna.  

(Korán: 19/90-92) 

 

Mesiáš, syn Márie, nebol ale messenger; [Ostatné] poslov prešli ďalej pred ním. A jeho matka bola 

zástancom pravdy. Obaja zvyknutí jesť jedlo. Vyzerať, môžeme objasniť na nich príznaky; potom sa 

pozrite, ako sú pošetilou.  

(Korán: 5/75) 

Výkazy, Ježiša Krista (mier sa na neho) v John 12, 49-50 make to jasné, že on povedal, že posol. V 

týchto veršoch on jasne hovorí, že: on nehovoril sám, ale že pán, ktorý mu poslal mu dal prikázanie o 

čo povedať a čo hovoriť. A že nech hovorí, on hovorí rovnako pán mu povedal. 

Opäť, ako vidíme v John 17/11, vzťah Ježiša Krista (mier sa na neho) Alah je v jeho jazyku väčšinou 

podobnosť, a ich jednota je jednota z hľadiska jeho poslušnosť k svojmu pánovi: V tomto verši, pýta 

sa pán chrániť veriacich v jeho meno tak, že oni môžu byť jeden, ako on a pán sú jeden. 

Podľa islamu, proroka Mohameda (mier sa na neho) je iba ľudskej bytosti ako my, ako jasne a stručne 

objasňuje v nasledujúci verš: 



Povedať, (O Muhammad) " ja som len človek ako vy, ktorým bolo odhalené, že váš Boh je jeden Boh. 

Takže ten, kto bude nádeje na stretnutie s jeho pána nech spravodlivými prácu a spájať v uctievanie 

svojmu pánovi ktokoľvek. "  

(Korán: 18/110) 

Ľudská bytosť je ako bod, keď porovnáme na zemi; krajina je ako bod, keď porovnáme to do slnečnej 

sústavy. Naša slnečná sústava je ako bod, keď to porovnáme s našej galaxie. Naša galaxia je ako bod, 

keď porovnáme miliardy galaxií, ktoré boli objavené až teraz. A všetky tieto galaxie sú možno ako bod 

v rámci našej space-time a náš vesmír. A naše space-time je možno ako bod, keď porovnáme space-

times a vesmírov, ktoré Alah môže vytvorené. A všetky tieto sú oveľa menšie ako bod, keď v 

porovnaní s čo Alah môže vytvoriť a udržať. Tak ako je možné priradiť podobnosť medzi Alah a ľudská 

bytosť, ktorá je tak slabá, keď v porovnaní s čo Alah stvoril? A ako ľudská bytosť môže povedať, že 

jeho syn? 

Okrem toho podľa Koránu, Ježiš (mier sa na neho) ani zahynula ani ukrižovaný [146] ako je vysvetlené 

v nasledujúcich veršoch:  

A pre ich neveriacky a ich príslovie proti Mary veľký ohovárania,  

A pre ich a povedal: "v skutočnosti sme zabili Mesiáša, Ježiš, syn Márie, Posol Alláha." A oni ho 

nezabil, ani urobil oni ukrižovali ho; ale ukázalo sa, tak im. A naozaj, tých, ktorí sa líšia nad ním sú na 

pochybách o tom. Oni nemajú vedomosti o to okrem nasledujúcich predpoklad. A oni nezabil ho, pre 

niektoré. 

(Korán: 4/156-157) 

8.5.3 METODIKA 

Trinity veril kresťanmi prúdu vyvoláva otázky ako: ak Boh má otec má matka ako dobre [147]? Ak 

existuje Boh otec potom kto je otcom tohto otca? Koordinuje kto medzi otcom a synom, najmä ak nie 

sú konflikty? Ak sú rovnaké, prečo tam sú tri osoby? Ak nie sú rovnaké ako sú jedným...? Ak existujú 

viac ako jednej časti, alebo formy Boha ako to vieme, že tam nie je štvrtý diel alebo formulára alebo 

iný Boh? Kto vytvoril nos, oči... Ježišovho (mier sa na neho)? Sú to self-creator a ak áno aké procesom? 

Ak sú self-creator, potom prečo by sme veriť v Boha keď vidíme, že podobné veci vo vesmíre?   [148]  

Takéto otázky sú veľmi kritické súvisia s metodikou jednotlivca, ktorý si vyberie náboženstvo. Tieto 

otázky sú aj kritické sa týkajú samotnú podstatu pojmu "Boh". Napríklad, ak niekto verí, že jeho t-

shirt je Boh, potom čo znamená pojem Boha by pravdepodobne veľmi odlišné, než čo moslim alebo 

kresťan znamená pojem Boha. Takže pre túto osobu je poňatie Boha len voliteľné koncept s žiadne 

priechodnosť. Tak, on je neviedli čo spozoruje vo vesmíre a logický proces. 

Keď jeden nemôže vysvetliť sám takéto otázky použitím koherentnej logiky, potom on prijíma 

odpovede a viera bez výsluchu, a to práve prostredníctvom dogma [149]. Takže ak je bez výsluchu, 

prečo by nie on vyberte inú vieru, alebo neveriacky bez výsluchu? Však v islame takmer každý moslim 

presvedčený, že on by mal a môže brániť svoju vieru s použitím logiky, ako je uvedené v Koráne. 

8.5.4 SVÄTÉ KNIHY 



V starého a nového zákona sú predpovede o budúcich poslov a správy Alaha. Napríklad v Starom 

zákone / Deuteronómium 18, 18-19 čítame: "ja, vzbudí im proroka spomedzi ich bratov, ako tebe, a 

moje slová sa bude dať v ústach; a on Mluvit im všetkým, že sa prikazujem ho. Presídlenie a to prejsť, 

že kto bude nie Počujte môj slová, ktoré on Mluvit v mojom mene, budem žiadať to ho."  

A v Novom zákone / John Ježiš Kristus 16/12-13 (mier sa na neho) hovorí: mám ešte veľa čo povedať 

k vám, ale vy nemôže niesť ich teraz. Vystupňoval keď on, Duch pravdy [150], Príďte, bude si vás do 

celej pravdy: pre on nebude hovoriť sám seba; ale vôbec sa počuť, že on hovorí: a on vám ukáže, čo 

má prísť.  

Tak, to bolo jasné od slov Ježiša Krista (mier sa na neho), že bolo potrebné pre budúce božské 

posolstvo a budúce messenger [151]. Takže posolstvo Ježiša Krista (mier sa na neho) nie plne prijal 

jeho spoločenstva [152]. Pre Židov, ktorí stále očakávajú, že Mesiáš príde tiež existujú veľké veci majú 

byť splnené; Takže pre Židov aj judaizmus ešte nie je kompletný. Avšak, s proroka Mohameda (mier 

sa na neho) správu Alah bola dokončená pre ľudstvo najjasnejším a najkompletnejší spôsobom ako 

vidíme v nasledujúcich veršoch: 

Tento deň som sa zdokonalil pre vás vaše náboženstvo, 

A dokončiť môj prospech na teba, 

A schválili pre vás, 

Islam ako náboženstvo. 

(Korán: 5/3) 

 

Muhammad nie je otec [] niektorý z vašich mužov, ale [je] posla Alláhova a posledný z prorokov. A 

Alah má plnú poznania všetkých vecí [153] . 

(Korán: 33/40) 

Tak, ako Korán je konečné božské posolstvo, na rozdiel od predchádzajúcich sväté knihy, Alah 

poskytuje záruku, že on bude chrániť:  

Vskutku, sme to my, kto poslal nadol Koránu a Vskutku, budeme jej opatrovník. 

(Korán: 15/9) 

A historicky bol chránený. Dnes máme jednu Korán, všade, ktorý je v pôvodnom jazyku, v ktorom 

bola odhalená. Ale čo najskôr k dispozícii kópie nového zákona napríklad v gréčtine. Avšak Ježiš 

Kristus (mier sa na neho) hovoril v podstate aramejčine a možno niektoré hebrejčiny. By niekto, ktorí 

pracovali na odborných textov v rôznych jazykoch veľmi dobre vedia, koľko je dôležité mať text v 

pôvodnom jazyku, aby správne študovať jeho význam. 

8.5.5 TOLERANCIA 

Kresťania väčšinou zvážiť proroka Mohameda (mier sa na neho) ako falošný prorok a klamár. Židov 

väčšinou zvážiť prorokov Ježiša Krista a Mohameda (mier sa na nich) ako falošní proroci a klamári. 



Moslimovia veria v prorokov Mojžiš, Ježiš a Mohamed (mier sa na nich) ako pravdivé a respect-

worthy poslovia Alaha. Okrem veriť v nich je požiadavka bytia moslim.  

Judaizmus kladie dôraz na národ; Kresťanstvo zvýrazňuje človek v histórii. Pred nimi boli iné národy a 

osoby. Však posolstvo islamu nie pôvodnej správy, nie je miestne správy a je univerzálne; a proroka 

Mohameda (mier sa na neho) nie je originálny messenger nové viery, ako sa zdôrazňuje v nasledujúci 

verš: 

Povedať, "já nejsem novinku medzi poslov, ani ja viem, že bude robiť so mnou, alebo s vami. Som len 

sledovať to, čo je odhalené mi, a ja nie som ale jasné warner." 

(Korán: 46/9) 

8.5.6 ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

V islame neexistuje žiaden sprostredkovateľ medzi Alah a individuálne. Alah je blízky. On je bližšie k 

niekto dokonca ako jeho rodičia. Preto neexistuje žiadna sprostredkujúca náboženské triedy v islame. 

Tak napríklad ak imám nie je prítomný v mešite, inžinier, ktorý vie, ako sa modliť môže viesť modlitby. 

Nikto môže tvrdiť, že žiadne oprávnenia v očiach Alah. Tvrdiť to je veľký hriech. 

Preto neexistuje žiadna mníšstva v islame. V skutočnosti, ako sme informovali v nasledujúcich 

veršoch, mníšstva neexistuje v samom počiatku kresťanstva: 

Potom sme poslal po ich stopách našich poslov a nasledoval [ich] Ježiš, syn Márie, a dal mu 

evanjelium. A sme umiestnili v srdciach tých, ktorí ho nasledovali, súcit a milosrdenstvo. Ale mníšstva, 

ktoré oni vymysleli sami, sme urobili predpisovať pre nich: [sme prikázal] len hľadajú dobré potešenie 

Alah; ale oni nespozorovali s náležitým dodržiavaním. Tak sme dali tí, ktorí verili medzi nimi svoju 

odmenu, ale mnohé z nich sú vzdorne neposlušný.  

(Korán: 57/27) 

Ako vidíme v nasledujúcich veršoch aj v nábožensky najdôležitejšie deň v týždni, moslimovia sa 

odporúča ísť pracovať po hlavnej modlitba, ktorá trvá približne pol hodinu: 

O potom vám, ktorí ste uverili, keď volanie k modlitbe na deň piatok, pristúpiť k pamiatku Alah a 

opustiť obchodu. To je lepšie pre teba, keby si vedel. 

A keď modlitba bola uzavretá, rozptýliť v rámci krajiny žiadať od bounty Alah a pamätať Alah často, že 

môže uspieť.  

(Korán: 62/9-10) 

Osoba, ktorá nemá svoj podnik spôsobom spravodlivý a len so zámerom získať potešenie z Alah 

považuje sa modliť. Toto vyhlásenie proroka Mohameda (mier sa na neho) je dobrý údaj v tomto 

ohľade: "pravdivé a poctivé podnikateľovi bude s prorokov, pravdivé osôb a mučeníkov na deň súdu 

[154]." Tak, v islame pozemský život a náboženského života sú kombinované. 

Hoci neexistuje žiadne náboženské triedy a mníšstva v islame, všetci sa očakáva silný vzťah k Bohu. 

Časté denné modlitby sú dobrým príkladom v tomto smere.  



Spásy v kresťanstve je veril byť skrze Ježiša Krista (mier sa na neho). Tak napríklad osoba, ktorá robí 

zlé skutky, ale verí v Ježiša Krista (mier sa na neho) ako Boh, je v lepšej situácii, ako niekto, kto verí 

iba v Boha ako Boha a robí dobré skutky. Takže efekt robí dobré skutky je obmedzený v kresťanstve.  

V kresťanstve je veril, že určité ľudské bytosti sú sprostredkovateľmi medzi Bohom a iní. V 

kresťanstve počiatočné zákon v tomto ohľade je Boh obetoval svojho syna a/alebo stal ľudskej bytosti 

s cieľom zachrániť ľudstvo. Na druhej strane, v určitých nominálnych hodnôt je prax spovede, v 

ktorom ľudia priznať svoje hriechy určitým ľuďom, aby nám boli odpustené. Avšak v islame, 

neexistuje žiaden sprostredkovateľ medzi Alah a individuálne. 

8.5.7 DEDIČNÝ HRIECH 

V kresťanstve je viera v prvotný hriech. Táto viera je nasledovne: prvý muž a žena spáchal hriech. 

Nasledujúce generácie dediť že hriech. Ak chcete odstrániť tento hriech, je potrebné, aby sa obetovať. 

Dal Boh, aby zachránil ľudské bytosti, koho miloval veľa, jeho syn ako obetovať. Tak vďaka jeho syn 

človeka môže zbaviť hriechu. 

Podľa islamu pojmu prvotný hriech je neprijateľné: prvý muž a žena zhrešil. Avšak požiadal o 

odpustenie preto, že hriech a Alah odpustil im. Nasledujúci verš odkazuje na toto: 

Potom Adam dostal od jeho slová pána, [niektoré], a on prijal jeho pokánie. V skutočnosti je to on, 

kto je akceptovanie pokánie, je Milosrdných. 

(Korán: 2/37) 

Takže tam nie je hriech zdedili iní.  

Okrem toho v islame hriechy nie je dedičná. Takže každé dieťa narodí čistá, čisté od hriechov, že jeho 

rodičia môžu sa zaviazali. V Koráne Alah dal veľa príkladov v tomto ohľade: napríklad proroka 

Abraháma (mier sa na neho) bol syn neveriacich; synom proroka Noeho (mier sa na neho) bol 

neveriaci.  

Alah sa nemusí dať akékoľvek obeť za účelom odpustiť niekomu. Tak dlho, ako človek úprimne 

požiada o odpustenie, ľutuje jeho hriech sa snaží zrušiť jeho zlé skutky konaním dobrých skutkov a 

zlepšuje sám mu môže byť odpustené pri Alláhovi. Jeden z jeho mena je Forgiver.  

Na druhej strane v islame nikto bude niesť bremeno dalsie tak dlho, ako neexistuje žiadna príčinná 

súvislosť. Tak Ježiš (mier sa na neho) nie je povinný znášať hriechy druhých. 

8.6 JE TAM AKÝKOĽVEK PROROCTVO V PREDCHÁDZAJÚCICH SVÄTÉ KNIHY O PROROK 

MUHAMMAD? AK NIE JE, ČO TO JE? 

Tí, ktorým sme dali písmo ho poznajú, ako vedia ich vlastných synov. Ale v skutočnosti stranou z nich 

zakryť pravdu, aj keď vedia, že [to]. 

(Korán: 2/146) 

 



Takže ak ste na pochybách, [Mohamed], o tom, ktoré sme odhalili vám, potom sa opýtajte tých, ktorí 

boli čítaní písma pred vami. Pravdu má určite prísť k vám z vášho pána, tak nikdy byť medzi 

pochybovači.  

(Korán: 10/94) 

v starej a novej zmluve existujú mnohé prorokuje o proroka Mohameda ako Alah vysvetľuje v Koráne. 

Starého a nového zákona bola napísaná stáročia pred proroka Mohameda (mier sa na neho) sa 

narodil. Aj v dnešnom neoriginálne a nepriame verzie tieto sväté knihy môžeme vidieť veľa z nich. 

Niektoré z týchto proroctiev sú takto [155] : 

8.6.1 RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O PROROKA MOHAMEDA A KORÁN V DEUTERONÓMIUM/33 

V nasledujúcich veršoch, vidíme odkaz Mojžiš sám k sebe, k Ježišovi a Mohameda (mier sa na nich.) a 

ich sídlach. Pokiaľ ide o proroka Mohameda (mier sa na neho), tam je odkaz aj na dobytie Mekky 

Prorok Muhammad s kamarátmi približne 10,000. Opäť v nasledujúcich veršoch je odkaz na zákon 

proroka Mohameda (mier sa na neho) - zákon založený na Korán - priniesol. 

Verše v Deuteronómium 33/1-2 sú nasledovné: A to je požehnanie, ktorými Mojžiš muž Boh požehnal 

Izraelcov pred jeho smrťou. A povedal, že pán prišiel [156] zo Sinaja, a vstal z Seir im; on tam zažiari z 

mount Paran, a on prišiel s desať tisíce svätých: z pravej ruke šli ohnivý zákon pre nich.  

Biblia informuje a potvrdzuje, že prorok Mojžiš dostal zjavenie od Alaha v Mount Sinai   [157] že Ježiš 

Kristus žil a dostala zjavenia od Alaha v Júda definované aj s montážou Seir   [158] ; a že proroka by 

dostávať zjavenia od Alaha v regióne Paran ktorý tiež s dnešnej Mekky (písomné aj ako Bacco v 

Koráne), a že on bude dosiahnuť veľký úspech s 10.000 ľudí, a že on prinesie zákon. Môžeme vidieť, 

že za poslednú správu Alaha sloveso topánok bola použitá, kým Mojžiš a Ježiš slovies "prísť" a 

"povzniesť" sa použili resp.. Použitie slovesa lesk nám pripomína proroctvá Ježiš vysvetľuje ako "bude 

si vás do celej pravdy" vo verši evanjelia John 16/13. Opäť to pripomína nás záruka Alah dáva v 

Koráne, že on bude chrániť Koránu, ako táto kniha bude manifeste pre všetkých. 

V nasledujúcom verši v Abakuk 3/3 tiež tam je odkaz na Zjavenie pochádzajúce z regiónu Paran. 

Verš Abakuk 3/3 je nasledovný: Boh prišiel z Temana svätý, z mount Paran. Selah. Jeho sláva pokryté 

nebesia a zem bola plná jeho chválu [159] . 

8.6.2 RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O PROROKA MOHAMEDA V GENESIS 21/9-21 A GENESIS 17/19-20 

Vyššie sme zdôraznili natoľko, že po Ježiša Krista tam bude väčšie plnenie z hľadiska komunikácie od 

Alaha. V nasledujúcich budeme odkaz tohto plnenia konkrétne k proroka Mohameda vďaka niektoré 

informácie môžeme nájsť v Biblii: 

V tieto verše z Biblie, vidíme, že miesto, kde sa usadili Izmael bol Paran. Opäť Alah hovorí v tieto 

verše, ktoré od Ismael Alah urobí národ. Dnes neexistuje žiadny známy národ od Ismael okrem 

jedného spoločenstva známy podľa islamu. Podľa tradičného Arabského polostrova, Ismael žil v 

Mekke a Muhammad prišiel z potomkov Izmael (mier sa na nich) a žil v rovnakom regióne. Mnoho 

zvyšky a umiestnenia v Mekke, s vedomím, že je k dispozícii vďaka silnej tradícii nahrávanie 

genealógie v Arábii support to veľmi jasne. Preto vieme jasne, že prophetship proroka Mohameda, 

ktorí žili v Paran regióne a jeho úspechy prekrývanie veľmi dobre s nasledujúcimi prorokuje.  



Ako vyplýva z nasledujúcich veršov z Genesis 21/9-21, že miesto, kde žil Izmael predok proroka 

Mohameda sa nazýva Paran   [160] .  

Tieto verše sú nasledovné: A Sarah videl syn Hagar Egyptská, ktoré ona mala rodíme k Abraham, 

posmešne. Vtedy povedala unto Abraham, vyvrhnutý von tento otrokyne a jej syn: na syna tohto 

otrokyne sa nebude dedič s mojím synom, aj s Isaac. A vec bola veľmi ťažkého v nedohľadne 

Abrahamova kvôli jeho syna. A Boh povedal: Abrahám, nech to byť ťažkého v tvojich očiach kvôli lad 

a kvôli tvojej otrokyne; vo všetkých, že Sarah jest povedal tebe, Počujte jej hlas; v Isaac sa tvoje 

semeno nazývať. A tiež syn otrokyne bude urobím národ, pretože on je tvoje semeno. A Abraham 

vstal skoro ráno, a vzal chlieb a fľašu s vodou, a dal to jest Hagar, postaviť ho na rameno, a dieťa, a 

poslal ju preč: a ona odlietali, a putoval po púšti Beersheba. Voda sa minulo vo fľaši a ona cast dieťaťa 

pod jedným z kry. A išla, a posadil ju nadol neodvrátil mu dobrý tak ďaleko, ako to boli lukom strela: 

pre povedala, podívám nie smrť dieťaťa. A ona sedela neodvrátil ho, zdvihnúť jej hlas a plakal. A Boh 

vyslyšal hlas lad; a anjel Boží názvom Hagar z neba, a povedal jej, čo aileth tebe, Hagar? Neboj; Boh 

jest počul hlas lad, kde je. Vzniknúť, zdvihnite lad a držať ho v tvoje ruky; pre urobím ho národ veliký. 

Boh otvoril oči a videla dobre vody; a ona šla, fľaše naplnené vodou a dala lad nápoj. A Boh bol s lad; 

a on vyrástol, usadil na púšti a stal sa lukostrelec. A on usadil na púšti Paran: a jeho matka mu vzal 

manželku z egyptskej zemi. 

Verše z Genesis 17/19-20 podporujú aj potomkov proroka Izmael že bude dôležité úspechy. Tieto 

verše sú nasledovné:  

A Boh povedal, Sarah tvoja manželka tebe znáša syna Vskutku; a ty Nebudeš volať jeho meno Isaac: a 

pripájať sa môj pakt s ním pre zmluvu večnú, a s jeho semeno po ňom. A pokiaľ ide o Izmael, počul 

som tebe: Hľa, ja požehnal ho, bude ho plodné a znásobí ho náramne; dvanásť kniežatá sa mu splodiť 

a urobím ho národ veliký.  

8.6.3 RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O KONEČNOM ZNENÍ PROROK AS VYSVETLENÉ V IZAIÁŠ 42/1-12 

v nasledujúcich veršoch vidíme ďalšie predpovede o posol ako nositeľkou iným zákonom. Určite Ježiš 

Kristus neprišiel s novým zákonom. V nasledujúcich veršoch vidíme tiež, že správy prinesie tento 

prorok sa nazýva "novú pieseň" to vyhovuje dokonale hudbu zakotvené v Koráne a jeho časté 

recitácie. Opäť v nasledujúcich veršoch vidíme, že tento messenger je týkajúce sa umiestnenia Kedar 

[161], syn Izmael. Opäť sme vidieť osobitný odkaz na hlasné chváli a vyzýva na modlitby vo výkazoch 

"mestá jej pozdvihnú svoj hlas", "nechal obyvateľov rock sing, dajte im kričať z vrcholu hory". A 

všetko ostatné v nasledujúcich veršoch spĺňať proroka Mohameda úspechy. 

Verše z Izaiáš 42/1-12 sú nasledovné: Hľa, môj služobník, ktorého som potvrdil; bane voliť, u ktorých 

moja duša o sebe vyžíva; Dal som môjho ducha [162] na neho: on porodí rozsudku k pohanom [163]. 

On sa nie plakat, zdvihnúť ani spôsobiť jeho hlas byť vypočutý na ulici. Pohmožděný reed sa on nie 

zlomiť, a fajčenie ľanu sa on nie zhášania: on porodí rozsudku unto pravdy. On sa nepodarí, ani sa 

odradiť, až sa postavil rozsudku v zemi: a isles musia čakať na jeho práva. Preto praví Boh Pána, on, 

ktorý vytvorili nebesia, a pretiahol nimi von; on, ktorý rozšíril ďalej Zeme, a že čo prichádza z nej; on 

že dáva dych unto ľudí na to, a duch im, že chodiť v ňom: som pána vyzvali tebe v spravodlivosti, a 

bude držať tvoje ruky, bude zachovať ťa a dať tebe pre zmluvu ľudí, za svetlo pohanom; Otvorte slepé 

oči, vyved väzňov z väzenia, a im, že sedí v tme z väzenia domu. Ja som pán: to je moje meno: a moja 

sláva bude som nedávajú do druhého, ani moja chvála rytinám. Hľa, bývalý veci nám prichádzajú 



odovzdať a nové veci robiť vyhlasujem: skôr, než oni vyraší som ti z nich. Spievajte pánovi pieseň 

novú, a jeho chválu od konca Zeme, ye, že ísť k moru, a všetko, čo je v ňom; isles, a jej obyvatelia. 

Nech divočiny a mestá ich pozdvihnú svoj hlas, dedín, ktoré obývajú Kedar : nechal obyvateľov rock 

sing, dajte im kričať z vrcholu hory. Nech oslavovali pána a deklarovať svoju chválu na ostrovoch.  

V nasledujúcich veršoch môžeme vidieť odkaz na Kaba v Mekke alebo Bacco, obete účinkovalo v púti. 

Vidíme tiež, že dom Alaha slávy súvisí Kedar a Nebaioth, dve deti Izmael.  

Verš z Izaiáša 60/7 je nasledovná: všetkých kŕdľoch Kedar sa zozbiera k tebe, baranov Nebaioth sa 

minister tebe: oni sa prísť s prijatie na mine oltára, a bude oslavovať v dome mojej slávy. 

8.6.4 VEĽKÝ ROZVOJ BUDE DIAŤ A ALAH KRÁĽOVSTVO BUDE BRAŤ OD ŽIDOV A VENOVAŤ INÝ 

NÁROD AKO POVEDAL MATÚŠ 21/42-44 

V nasledujúcom verše Ježiša Krista (mier sa na neho) jasne hovorí, že sa Božie kráľovstvo bude brať 

od Židov a venovať ďalším spoločenstva. Sme vyjadrili skôr v súvislosti s Deuteronómium 18/18, že 

Alah zdvihne messenger nie spomedzi Židov, ale spomedzi bratov Židov. 

Verše z Matúš 21/42-44 sú nasledujúce: Ježiš Toto hovorí im:, Copak ste nikdy nečítali v Písme, 

kameň, ktorý stavitelia, rovnaké je stať sa vedúci rohu: to je pán robí, a to je úžasné v našich očiach? 

Preto som vám hovorím:, Božie kráľovstvo podniknú od vás, a vzhľadom k národu ďalej prinášať 

plody z neho. A kto vyplácanú na tento kameň sa členia: ale na kohokoľvek, kto to padne, to ho mlieť 

na prášok.  

8.6.5 ODKAZ DO MEKKY (BACCO), PÚTNICI, DOBRE ZAMZAM, RÝCHLY A SILNÝ RAST MOSLIMOV V 

ŽALMY 84/4-7 

V nasledujúcich veršoch je odkaz do Mekky, (čo je písané aj ako Bacco v Koráne), na púti v nej, k vode 

Zamzam venovaná Hagar a jej syn Izmael (mier sa na nich), posilňovanie a silný rast moslimov. 

Verše z Žalmy 84/4-7   [164] sú nasledovné: ako šťastní sú tí, ktorí bývajú vo vašom dome, ktorí 

chváliť vás neustále. Selah. Happy sú ľudia, ktorých sila je vo vás, ktorých srdce sa nastavia na púti. Čo 

oni prejdú Valley Bača, robia to zdrojom springwater; aj jesenné dažde to prikryjeme požehnanie. Idú 

na sile; každý sa zobrazuje pred Bohom v Zion. 

8.6.6 ŠIROKO ZNÁME ŠPECIÁLNE PROROK WHO WILL PRÍSŤ PO JEŽIŠA V JOHN 1/20-21, 29 

V tieto verše jasne vidíme, že bol očakávaný proroka okrem Ježiša Krista a iné ako John (mier sa na 

nich). A je jasné, že prorok je široko známy a špeciálne prorok ako pre neho vyhlásenie "že prorok" je 

používaný.  

Verše z John 1/20-21 sú nasledovné: A (John) vyznal a nezaprel; ale priznal, ja nie som Kristus. A 

pýtali sa ho, čo potom? Jsi Elias? A on hovorí, já nejsem. Jsi že prorok? A on odpovedal: nie. A ako 

môžeme vidieť nasledujúce vyhlásenie v poézii Jána 1/29, Ježiš Kristus bol prítomný potom: ďalší deň 

John nevidí Ježiš prichádza jemu. 

8.7 AKÉ SÚ BODY MEDVEĎ V MYSLI PRI ČÍTANÍ QURAN? 



Korán je slovo Stvoriteľa, ktorý je nebolo poškodené vôbec, ak sa rozhodneme nie nasledovať jeho 

vedením, a kto nie je v prospech z našich súc vedené. Korán je láskavosť od nášho Stvoriteľa, ako 

vidíme v nasledujúci verš: 

Prednášať (Korán), a váš pán je najviac veľkorysý.  

(Korán: 96/3) 

On nám dal slobodnú voľbu jeho vedením, alebo nie. Korán teda usmernenie pre spravodlivých, nie 

pre všetky. To sa uvádza v nasledujúci verš:  

Vskutku, Alah nie je plachý predstaviť príklad, že komár alebo čo je menšie ako to. A tí, ktorí uverili 

vedieť, že je to pravda od ich pána. Ale pokiaľ ide o tých, ktorí neveriť, hovoria: "čo robil Alah 

zamýšľať týmto ako príklad?" On klame mnohí tým a mnohí tým sprievodcu. A on klame nie okrem 

vyzývavo neposlušný. 

(Korán: 2/26)  

Mal Alah chcel zjednotiť všetky ľudské bytosti okolo Koránu, to mohol ľahko urobiť. Preto vážne 

profitovať z neho. Takže pri štúdiu Koránu, jeden má znášať v mysli niektorých bodov: 

Po prvé jeden nesmie chýbať dôležité správy kvôli detaily. Väčšina ľudí má tendenciu byť stratený v 

detailoch. Sme sú Odporúčané pri Alláhovi wide vision. Tam je odkaz na túto smernicu v nasledujúci 

verš:  

On je, ktorý poslal na vás kniha: V nej sú verše, [ktoré] presné, sú základom knihy; iní sú alegorické. 

Ale tí, ktorých srdce je Zvrátenosť nasledovať časť jej t.j. alegorické, hľadám zvar a hľadaní skrytých 

významov, ale nikto nevie, jeho skryté významy okrem Alaha. A tí, ktorí sú pevne zakotvené v 

poznatky hovoria: "Veríme v knihe; celé to je od nášho Pána: "a nikto pochopiť správu okrem mužov 

porozumenia.  

(Korán: 3/7) 

Existuje mnoho prekladoch Koránu. Existujú obmedzenia prekladov ako sú prepočítané podľa 

ľudských bytostí. Aj keď sú dostatočné dávať základné posolstvo islamu, občas môžu obsahovať 

chyby alebo môžu obmedziť významy. Prekladatelia, ktorí mali Ph. D. a tak ďalej môže mať zmeškanej 

Podrobnosti existujúce v pôvodnom texte. Na druhej strane väčšina jazykov nemajú úroveň detailov 

arabčina. Napríklad existujú rôzne formy zámeno "oni" v arabčine pre každú skupinu dvoch mužov, 

dve ženy, viac ako dvaja muži, viac ako dve ženy. Všetky tieto rôzne formy "oni" sú vo všeobecnosti 

prejavuje anglický preklad len so slovom "oni". 

Preto za vážne a podrobnú štúdiu Koránu, jeden by mal mať viac ako jeden preklad alebo by mali 

používať vysvetlenie Koránu, ktorý zahŕňa etymológie slov, krížové odkazy a príklady...  

Pri čítaní Quran jeden musí brať ako celok. Zatiaľ čo každý výkaz zapadá do kontextu, môže tiež 

vysvetliť ďalší verš v inej časti Koránu. Napríklad čítanie vo veršoch o stvorení nebies a Zeme v 

šiestich dňoch, môže miasť jeden. Avšak, čítanie vyhlásenie v nasledujúcom verši objasní deň v očiach 

Alah nie je ako náš deň: 

Denne s váš pán je ako tisíc rokov tých, ktoré ste počítať. 



(Korán: 22/47)  

Alebo po čítanie vyhlásenie v nasledujúcom verši čitateľ pochopí že deň pre Alah nie je len 

definované rotáciou Zeme okolo seba: 

Anjeli a duch bude stúpať k nemu počas dňa, ktorého rozsah je päťdesiat tisíc rokov. 

(Korán: 70/04) 
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V skutočnosti tí, kto veril, a urobil spravodlivé skutky, oni bude mať záhrady raj ako podaní, 

 

Wherein dodržia večne. Oni budú nie túžba z neho niektorý prevodu.  

 

Povedať, "keby mori atrament pre [zápis] slová môjho pána, mora budú vyčerpané pred slová môjho 

pána boli vyčerpané, aj keď sme priniesli podobne to ako doplnok."  

 



Povedať: "ja som len človek ako vy, ktorým bolo odhalené, že váš Boh je jeden Boh. Takže ten, kto 

bude nádeje na stretnutie s jeho pána nech spravodlivými prácu a spájať v uctievanie svojmu pánovi 

nikomu."  

 

(Korán: 18/107-110) 

  

 

 

 

 

Do doby,  

Vskutku, muž je v strate,  

Okrem tých, ktorí verili a urobil spravodlivé skutky a odporúča navzájom pravdu a odporúča 

navzájom trpezlivosť [a vytrvalosť].  

(Korán: 103/1-3) 
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