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V ime Allah, na Beneficent, usmiljen.
(Korana: 1/1)
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(Korana: 16/90)

Je ni prisile v vere; Resnično pravi način postalo jasno ločena od napake.
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PREDGOVOR
Pohvale in Hvala Allah za vse njegove uslug in zlasti njegova največja korist, kar je Islam, in za
omogočanje me poslušati njegovo sporočilo, Korana, in za izdelavo mi, njegov končni sel, in tudi za
omogočanje mi deliti resnico skozi to knjigo. Mir je na njegovi glasniki.
Naš cilj pri sestavljanju te knjige je dati jedrnato, vendar celovite informacije o islamu. Pisano je, še
posebej za tiste, ki so pred kratkim seznanjeni z islamom.Pričakujemo, da je koristno za tiste, ki vedo
Islam kot dobro, še posebej pri odgovarjanju na vprašanja niso muslimani.
Rad bi tudi zahvalil nekaterih ljudi, ki so bili zelo uslužen v proizvodnjo te knjige.
Najprej hvala moja žena Naciye Tosun in moje otroke, Angelika, Meryem Büşra in Ibrahim er za
njihovo podporo v mojega dela.
Zahvaljujem se imame g. Emrullah Hatiboğlu, g. Hasan Kara, g. İshak Kızılarslan, vse muazzins in drugo
osebje mošeje Sultanahmet za njihovo podporo pri zagotavljanju spodbudno okolje pri pripravi te
knjige.
Prosim Allah, da ta knjiga koristna v boljše razumevanje islama. Tudi prosim odpuščanja za vse
napake, ki lahko zgodilo v njem.
Londona TOSUN

POVZETEK
Ko opazujemo to vesolje, temelji na naši logiki in temelji na naših osebnih kvalifikacij kot hvaležnost
in pravosodje, lahko vprašamo, "Vseh teh uslug od kod pridejo?" Torej če smo zato skrbno na kaj
opazujemo lahko zaznavamo eno aktivnega ustvarjalca, ki ustvarja in ohranja vse.
Na primer, vidimo milijard podobne stvari; vidimo, da je vse del sistemov; vidimo, da je vse lahko
spremenijo. Ti lahko da nas razumeti, da vse, kar prihaja iz enega istega vira; vse je ustvaril enega
ustvarjalca; in da ta Creator je samo absolutno; in da karkoli drugega je, ob upoštevanju pooblastil in
njegovi volji. Potem bo teh milijard uslug, ki smo podvrženi ustvarja na nas tlak zahvalil.
Potem lahko sklepamo, da se ta Stvarnik, ki nam omogočajo, da komunicirajo lahko sporočile z nami
v človeški jezik tudi. Tako smo lahko iščejo take komunikacije, da on lahko so nam. Potem res smo

opazili ljudi, ki trdijo, da so prejeli sporočila od Stvarnika, kurirji, in sicer kot Noah, Abraham, Mojzes,
Jezus, Mohamed in tako naprej (mir, se na njih).
In smo opazili, da je bistveno sporočilo Stvarnika skozi vse te sli: "verjamem v vaš res en gospod in
delati dobra dela". To je osrednje sporočilo islama.
V njegovi sporočila ustvarjalec sam uvaja kot na Beneficent, aktiven človek, kar je oporok in pametno.
Nato On nas uči, da smo tega vesolja ni ustvaril in trajno brez razloga.
Zato njegovo uslug in pooblastila ne zgodi samo začasno kot sedanji dele našega življenja. In smo so
obveščeni, da bo po sedanji fazi, v kateri živimo tam stalno faza. Ta stalna fazi njegov uslug in
pooblastil bo izvajal trajno. V tem naslednji fazi bomo videli posledice karkoli dobro ali zlo počnemo v
tej fazi. In v tem delu našega življenja smo okus tudi svoja pooblastila v določeni meri kot njegovi
drugi ustvarjanja. In v tem delu bo naredimo naše "izbira" o tem, kje se nahajamo, glede resnice in
kakšne trajne življenje želimo.
Prav tako smo opazili v teh sporočil, da za uspeh moramo tudi izboljšanje sebe vzporedno z božansko
vrednosti, ki ljubi našega Gospoda resničnost, ponižnosti, hvaležnost, prijaznost, pravosodje... In
samo če imamo teh kvalifikacij, smo lahko ljubil z našega Gospoda, ljubezen njega in pazite, da od
njega. Torej, če smo iskreno ljubezen njega bomo izboljšali; in če bomo izboljšali bo ljubimo njega več
in se ljubil z njim.
In izboljšati sebe glede teh kvalifikacij, moramo slediti navodila našega Stvarnika.
In ga po njej, mi bo so mu služil; mi bo v harmoniji z resnico; mi bo srečno v prihodnosti trajno
življenje; Alah bo zadovoljen z nami; in bomo dosegli njegovo uslug, pripravljene za služabnike
pravični. To so končne cilje našega življenja glede islama. Zato bomo zadovoljni šele, če smo jih
dosegli.
In vsi ti in svoje podatke, smo povedali še enkrat in za vedno v končni navodila našega Stvarnika, ki je
Svetega Korana, ki je pokazala, da preroka Mohameda (mir je na njem), pred 14 stoletji.

1

UVOD

Beseda "Islam" pomeni predložitev Allah[1] in mir v arabščini. To tudi pomeni mir s predložitvijo
usmiljen Bogu, sledite njegovim vodstvom. Kot ime vere, ga lahko opredelimo kot občutek in vedoč,
da Alah je z nami, kjerkoli smo; početje dobra dela[2]; in vzdržijo slaba dejanja z namenom, da
uveljavlja svoje veselje in njegovo usmiljenje.
"Islam" je ime Allah sam te vere v sveto knjigo Islam. To ni ime, ki ga mejni skupino.
Islam je način dokazano, da nam jih Allah vse-poznavalec, pametno, da nas vodijo k največji uspeh[3].
Glavni vir Islam je Kuran[4] ki je svete knjige Islam. Ta knjiga je pokazala, samo da preroka
Mohameda[5] (Mir je na njem) med 23 let v 7 stoletjuth . V Kuran govornik kot prva oseba je Allah in
preroka Mohameda (mir je na njem) povezane njegove besede, da človeštvo. Skozi to knjigo boste
imeli priložnost prebrati veliko citatov iz Korana.

Kot Alah pravi v Kuran, Islam je pomembno korist za človeka:
Ta dan sem izpopolnil za vas vaše vere,
In zaključili svoj prid na vas,
In so odobreni za vas,
Islam kot religija.[6]
(Korana: 5/3[7])
2

2.1

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI ISLAMA

ISLAM TEMELJI NA LOGIKI

V svete knjige Islam, Allah sklicuje na koncepte logike, obrazložitev, vedoč, opazovanje in
razumevanje v več kot 1000 mestih. Imamo vprašanje, razlog. V Kuran, Allah prepoveduje po slepo
predpostavke naše družbe in naši predniki.
V islamu so brez dogme. Tako da je musliman in dobre muslimanske začne in nadaljuje z uporabo
logike. Seveda, to ne izključuje sprejemanje znanja, povezana z logično zanesljivih virov.
Samo tiste, ki imajo inteligenco obravnavajo kot odgovorni v Islam.
Islam je enostavno razumeti. Alah pravi v Kuran:
Dejansko, v ustvarjanje nebes in zemlje,
In menjavanje noč in dan, so znaki za tiste razumevanja.
Ki se spomnite Allah[8] medtem ko stoji ali sedi ali [[9]leži] na njihovih straneh,
In odraža na ustvarjanje nebes in zemlje, [pravijo]
"Naš Gospod, vi niste ustvarili to brezciljno"
(Korana: 3/190-191)

Smo naredili Kuran enostavno razumeti,
Torej obstaja kdo, ki bo motilo?
(Korana: 54/40)
2.2

ISLAM TEMELJI NA LJUBEČ ALLAH IN BITI PREVIDNI OD NJEGA

On[10] ljubi njih in jih ljubiš.
(Korana: 5/54)

Recimo, [O Muhammad], "Če ljubiš Allah, potem sledite mi, [tako] Allah bo radi in ste odpuščati svoje
grehe. In Alah je tolerantna in usmiljen[11].”
(Korana: 3/31)

In [vendar], med ljudmi so tiste, ki se razen Allah enakopravno [mu]. Oni ljubezen kot [bi] ljubezen
Allah. Ampak tisti, ki verjamejo so močnejši v ljubezni za Allah.
(Korana: 2/165)
Verjamem v Islam, je pripravljen dati svoje življenje za Allah. On[12] je a preljub nedoločni zaimek ki
nikoli izdal, ki je eden, ki je vedno z njim, ki ne prekinil svojo obljubo, ki je blagodejno, usmiljen,
vsemogočna, v bližini, ki ne potrebuje ničesar, ki je stvarnik vsega, ki ga obliki, ko je bil v maternici
svoje matere.
V tem svetu ni nihče ni ljubil bolj kot Alah. In ljubezen za Allah, izvaja v Islam v veliki meri.
Muslimanske moli petkrat na dan, daje njegovo bogastvo za Allah, odneha prehranjevanje in pitje za
Allah, ko na tešče, poskuša delati dobro in se vzdrži delaš zlo, da bi dobili užitek od Allah. Na ta način
ljubezen Allah je močno čutili muslimanske[13]. Naj nas poslušati Allah:
Reči, "res, moja molitev, moje obrede daritev, moje življenje in moje smrti so za Allah, Lord of the
worlds[14].”
(Korana: 6/162)
In nasprotno, prva oseba, da bodite previdni, je Allah: Gospod, ki pozna vse, in ki je sposoben narediti,
kar je oporok.
Nekatere pomembne verzov iz Korana, so naslednji:
Bodite previdni (vaša dolžnost, da) Allah,
In vem, da ste se zbirajo skupaj z njim.
(Korana: 2/203)

In ko je dejal, da mu, "Bodite previdni (vaša dolžnost, da) Allah", on je vodil arogance na (več)
kriminala. Torej dovolj za njega je pekel, in najhujše, res je to kraj za počitek!
(Korana: 2/206)
Previdni, Allah je zaradi pomembnih razlogov. Nekateri od razlogov iz Korana, so naslednji:
Bodite previdni (vaša dolžnost, da) Allah potem, da lahko daš hvala.
(Korana: 3/123)

In pazite, da (vaša dolžnost, da) Allah; zagotovo Allah je swift v kalkulacija.
(Korana: 5/4)
Biti previdni[15] Allah je predvsem najpomembnejši v tem življenju, in ko smo uspešno njegova
ljubezen je večno. Allah omogoča nam prizor v nadaljevanju[16]kjer muslimanske države svoje
občutke:
Bodo rekli, "Pravzaprav smo bili prej med naše ljudi strah (služeč Allah).
Tako Allah podeljena uslugo na nas in varuje nas pred kazen Užasna ogenj.
Pravzaprav smo jih Preklinjati ga pred.
Pravzaprav, je on, ki je Beneficent, usmiljen."
(Korana: 52/26-28)
In kot svojo ljubezen in ne marajo, so odvisne od tega, kako smo, ustvarjajo globoke občutke
odgovornosti.
Torej, muslimanske išče pribežališče pred njim v njem. Ustreznih sporočil sli so bili takole kot
povezane v Kuran:
"Torej pobegniti v Allah.
Res, jaz sem vam od njega jasno warner.
In nikar ne izdelovanje [enako] s Allah druga božanstvo. Res, jaz sem vam od njega jasno warner."
(Korana: 50/51-51)
2.3

ISLAM JE CELOVIT

In mi smo poslali vam knjigo kot pojasnilo za vse stvari in kot smernice in milost in dobrih novic za
muslimane.
(Korana: 16/89)
Allah je All-poznavalec, on nam je dal napotke, ki nas vodi v vse ustrezne in najpomembnejših
zadevah, tako da smo lahko uspešni. Ta navodila nam daje pojasnila o vsem, kar je z vidika visoki
ravni.
Islam zajema vse vidike človeka: naše družbeno življenje, naše zasebno življenje, naše poslovno
življenje, naše molitve, naš način razmišljanja, kaj storiti, kako se, znanost, naše preteklosti, naše
prihodnosti, naš uspeh kazalnikov, etičnih standardov, duhovni razvoj, naši cilji, naše telo, naš duh,
našega vesolja, to življenje, v nadaljevanju... Spodbuja ljudmi, bogastvo, zdravje, um, revne, bogate,
ekonomika, narodov, sosede, sorodniki, moški, ženske, otroci, družine...
2.4

ISLAM JE UNIVERZALNA

Recimo, [O Muhammad], "O človeštva, res sem sel od Allah vam vse, od njega, da mu pripada oblast
nebes in zemlje. Ni nobene božanstva, razen njega; On daje življenje in povzroči smrt." Torej vernik v
Allah in njegov sel, unlettered prerok, ki verjame v Allah in njegove besede, in sledite mu da boste
lahko vodijo.
(Korana: 7/158)
Islam glede človeštva, začel s prvega človeka. In Islam je sporočilo Allah, da človeštvo skozi vse svoje
glasnike. Na primer, v naslednji verz Allah nanaša nas vere Abrahama in njegovo priporočilo za svoje
otroke o tem, da muslimanske:
In Abraham šolati svoje sinove [uganjati isto] in [tako naredil] Jacob, [pravijo,]:
"O moji sinovi, dejansko Allah za vas izbral to vero, torej ne umrejo razen pa muslimani."
(Korana: 2/132)
Islam ni omejeno, narod, osebo, obdobje ali geografsko lokacijo.
Islam je vera v vseh sli Allah, in Islam je bistvo njihovega sporočila. Po en rek[17] Preroka Mohameda
(mir je na njem), je bilo 124.000 preroki[18] kdo je dal Alah njegovega sporočila, da človeštvo[19].
Adam, Noah, Abraham, Mojzes, Jezus (mir, se na njih) so samo nekateri od njih. Verjeti v sli Allah je
ena od zahtev islama. Na primer, oseba, ki zanika Mojzes ali Jezusa Kristusa (mir, se na njih) sel od
Allah ne šteje kot muslimanske.
Vse sli dal isto sporočilo: "Verjamem v en pravi Bog in delati dobra dela." To je bistvo univerzalno
sporočilo islama.
Tudi v imenu "Islam" lahko vidimo njeno univerzalnost: Islam ni poimenovana po ime preroka
Mohameda (mir je na njem), ampak religije so večinoma imenovan po najpomembnejših človeških
bitij za vsako vero. Islam se imenuje z imenom, ki je pomenov univerzalne pojem miru, in predložitev
Allah.
Poleg tega, kot vidimo v naslednji verz, preroka Mohameda (mir je na njem) je bil dodeljen kot
messenger za vse:
In mi niste poslali vi[20] razen kot usmiljenja do svetove.
(Korana: 21/107)
Za razliko od religij ali ideologij, ki na podlagi rase, Islam vabi in pozdravlja vse vrste ljudi. Glede
islama, vsi ljudje so potomci le en človek in ženska. Ti prispevajo veliko socialno bogastvo in odprtost
muslimanov[21], kot so lažje vhoda ljudi iz vseh narodov v islamski Skupnosti.
2.5

ISLAM TEMELJI NA MIR

Kot je poudaril v naslednjo verz, dobro človeških bitij je dragoceno; delati za to bo prineslo pozitivno
in trajne posledice:
Je poslal iz neba, dež in dolinah pretoka glede na njihovo kapaciteto, in torrent nosi naraščajoče pene.

In iz tega [rude] ki so toplote v ognju, v želji okovom in pripomočki, je pena všeč. Tako Allah
predstavlja [primer] resnico in laž.
Kot za peno, to izgine, [se] glasov ampak za tisto, kar koristi človeštva, ostaja na zemlji.
Tako Allah predstavili primere.
(Korana: 13/17)
Islam pomeni mir in kot smo videli v naslednji verz, Allah vabi nas, da se obnašajo upravičeno[22]
vsakomur, vključno z disbelievers[23]:
Allah ne prepovedujejo od tistih, ki ne boj vi zaradi vere in vas ne izžene iz svoje domove, ki se
ukvarjajo z njimi prisrčno in v.d. upravičeno do njih. Res, Allah ljubi tiste, ki delujejo upravičeno.
(Korana: 60/8)
3

PREPRIČANJE ESSENTIALS ISLAMA

Sel[24] je verjel v kaj je spuščeni[25] mu od svojega Gospoda, in [tako] verniki.
Vsi [so] verjel v Allah in njegovi angeli in njegove knjige in svoje glasnike, [pravijo]
"Mi da ni razlike med katero koli svoje glasnike."
In so rekli,
"Smo slišali in smo poslušali.
(Iščemo) Vaš odpuščanje, našem Gospodu, in vam je (končno) destinacijo. "
(Korana: 2/285)
3.1

ALLAH-ENEM PRAVI BOG-

Res, jaz sem Allah.
Ni nobene božanstva, razen mene, torej Me častili in vzpostaviti molitev za mojega spomina.
(Korana: 20/14)

3.1.1 VERA V BOGA KOT A SPLOŠNI KONCEPT
3.1.1.1 POJEM SPLOŠNO PREPRIČANJE V
Ne sledijo tako tistih, ki ne vedo.
(Korana: 10/89)
Znanje je ključnega pomena za uspeh. Na primer, voznik, ki želi iti na svoj namembni kraj mora
poznati način, pomenov prometa znaki, kako voziti... Če on to ve, on lahko varno iti do svojega

namembnega kraja; sicer, on lahko vnesete napačen način, kjer je lahko velik nesreče kjer je lahko
celo umre. Kot ta preprost primer, moramo imeti znanja, da bi dosegli naše cilje.
Vendar pa naše znanje je omejena v vseh dimenzijah[26] . Nimamo znanje izven določenih omejitev
glede preteklosti, prihodnosti, mikro in makro ravni, o naravi stvari, notranje in zunanje odnose med
stvarmi[27] . Na primer, ne vemo v prihodnosti; Ampak še trdimo, da če mi dovolite Appla jutri bo
padec. Še enkrat, ne vemo, kaj je pod določene subatomskoj ravni; Kljub temu smo opredeliti
značilnosti atoma, in verjamejo v to definicijo[28] . Ampak dejstvo je, na primer, če ne vemo, "vse"
subatomskoj ravni, to pomeni da nimamo prepričan znanja o atomov; naše znanje o atomov je
potem samo prepričanje[29] ; tako naše znanje o vsem, kar je ta osnovna omejitev.
Poleg tega smo del tega vesolja. Torej v vsakem primeru naše znanje je delno.
Torej, morajo imeti največjo ustreznega znanja in omejitve znanja sile vsaka oseba, za oblikovanje
prepričanja profil o vseh stvari, ki lahko vplivata na njem.
Stvari, ki vplivajo na nas sestavljajo le stvari, ki smo lahko popolnoma obsegajo ali videli. Torej maj
obstati tudi nevidnih stvari, ki lahko vplivajo na nas kot vidno[30] kot je poudaril v naslednje verze:
Tako prisežem, ki jih boste videli, kaj
In kaj ne vidiš
(Korana: 69/38-39)
In vidno in nevidno[31] niso izolirani od drugega.
Prav tako, kot ne vem popolnoma vse, za vsa človeška bitja, vključno ateisti, naše znanje o tem, kaj
smo videli je seveda povezana z naših prepričanj o nevidno.
In kot je poudaril v naslednjih verzih zadovoljstvo le s sedanje znanje o vidni, aroganten zanikanje
nevidno lahko povzroči napako:
Namesto tega so zanikali
Ki, ki jih zajema ne v znanje
In katerih razlaga še ni prišel do njih.
(Korana: 10/39)

In oni nimajo tega znanja. Sledijo ne razen predpostavki, in dejansko predpostavki obrne ne proti
resnice na vseh.
(Korana: 53/28)

In ko njihovi glasniki prinesel jih jasno dokazila so exulted v znanja, ki jih imajo (sami).

(Korana: 40/83)
Tako tvorijo trdno prepričanje profil pravilno je eden od največjih izzivov, s katerimi vsako človeško
bitje se sooča[32].
Torej, zaradi naše omejitve znanja in zaradi očitno potreba imeti idejo o nevidno ljudje imajo
drugačno prepričanje profilov: med tistimi, obstajajo nekateri, ki skrbi zelo malo o nevidno in
verjamejo v in uživajte vidni kot ga je. Obstajajo nekateri, ki ne upajo, ob znanja o nevidno. Obstajajo
nekateri, ki trdijo, da lahko vedel tudi narava nevidno, kot na primer neobstoječa. Obstajajo tisti, ki
sprejme profile preteklih ali sodobne prepričanje brez kakršne koli osebne sodbe. Obstajajo tisti, ki
dolgujejo vse fizične sile, zakoni in odnose... Obstajajo tisti, ki dolgujejo vse do nekaterih ljudeh...
Metodologija islama je priznati naše omejitve znanja o nevidno in potem da odbitke o nevidno, ki
temeljijo na vidnih, namesto zanikala nevidno. V islamu nezmožnost, da nekaj navodil nevidno nas
lahko zavrne. In ob pomoči navodil od resnice je sprejel[33].

Logično kot resnica je neodvisna od nas, katerega koli izmed teh pristopov ni v isti ravni pravilnost v
primerjavi z drugimi.
Glavne skupine prepričanje in njihovih metodologij, ki so pomembne v našem kontekstu bo pojasnil
in v primerjavi z metodologijo islama v naslednjih delih.
3.1.1.2 ISLAM IN DRUGE GLAVNE PRISTOPE GLEDE BOGA
V tem delu, bomo razpravljali nekaj vidikov nekaterih pristopov glede Boga. Mi bo dala samo
predhodne informacije za boljše razumevanje koncepta Boga v islamu. V poznejši del bomo pojasniti
zelo prepričanje v Allah; in argumenti glede Alah bo pomoč za boljše razumevanje druge pristope iz
islamske stališča.
3.1.1.2.1 ISLAM IN ATEIST PRISTOP
Dejansko, tiste, ki vas pozivajo poleg Allah so uslužbenci kot si ti. Tako pozivajo jih in jim se odzove na
vas, če bi morali biti resnični.
So jih noge s ki hodi, ali so jih roke z ki imajo, ali jih imajo oči z ki je videti, ali so oni ušesa s ki slišijo?
Pravijo: Klic vaših sodelavcev, potem bi boj (da prevladujejo) proti meni in mi brez predaha.
(Korana: 194/7-195)
Atheism na splošno določene relacije in sile se določi na podlagi opazovanja vedenja o zadevi. In
potem te odnose in sile se štejejo kot vzroki kaj se zgodi, da bi nadomestil en Stvarnika in vzdrževalca.
Na primer kapljice dežja pade dol skupaj. V Ateizem, padec kapljic po določenem vzorcu privede do
relacijo, ki se imenuje gravitacijski in potem dež je verjel, da padec zaradi gravitacije[34]. Ta odnos je
verjel, da je absolutna v, da ni nikogar, ki jo lahko spremenite.
Pa glede islama, obnašanje zadevo ne morete nas vodi do odkritja sogovornika, več in absolutne sile
ali razmerij, ki bodo opredeljene kot pravi vzroki za to vedenje. Ker takšno razmišljanje bi bilo, samo

je napačna in krožno obrazložitve, odnos, ki je opredeljena izključno kot posledico opaziti oseb bi
verjel, da je vzrok za to ugotovitev. To je tudi ker elementi kaj opazujemo nimajo oči, ušesa, možgane,
ciljev in stalno centralnim med seboj tako, da lahko delujejo v harmoniji[35]. Zato elementov kaj
opazujemo niso self-defined in jih potrebujejo eno samozadostne in absolutno identifikator[36].
V Islam da opazujemo vedenje in odnos res gravitacije[37] so posledice neodvisna opredelitev in
oblikovanje Allah, ki je eden. Zato z opazovanjem to vedenje, smo odkrili, kako se obnaša predmeta
in smo lahko napovedujejo da bo ravnala na določen način v obsegu pravilnosti naših opazovanja in
ustrezne sklepe. Ta napoved in izračun je mogoče, ker tisti, ki omogoča ta dogodek zdaj, v preteklosti
ali v prihodnosti, je isto. Tisti, ki to ureja v vsaki točki je enak. Allah ima popoln nadzor nad kapljice[38]
na neposredne in posredne načine.
Ta analogija velja za vse materialne vzroke in učinke pred to razmerje[39], učinke, ki se izdajo zaradi
kapljice[40] in njihove zelo funkcije[41].
Allah dal stvari skupne in različne funkcije, tako da je harmonije, predvidljivosti, doslednosti, lepoto v
stvari. On bi lahko izbrali za ustvarjanje stvari, ki niso povezani na vseh, da je nemogoče razumeti, da
nimajo skupnega/primerljivi okvir, prostor-čas ali skupne značilnosti[42]…
Torej ko absolutno in izključno lastnega obstoja gravitacije je zanikal, potem mora postati ena moč, ki
definira in ustvarja, njenih vzrokov in učinkov[43].
Tudi v Ateizem; vse, kar ni mogoče utemeljiti neposredno z naše preteklosti/sedanji izkušnje skozi
naše občutke, se zavrne. Ni osebna moč nad ljudmi ali nad bitja, ki neposredno vidimo. Ta trditev
zahteva popolno poznavanje nevidno.
Spet v Ateizem je vidna je videl kot samozadostna: kot vse, kar je vidno tvori celoto v njih ne
potrebujejo kakršne koli podpore od nevidno. Stvari lahko obstajajo, vzdrževati sami, premikanje,
deluje v harmoniji, čeprav nimajo sposobnosti, da mislim, da načrt, videti, slišati... Ta trditev zahteva
popolno poznavanje vidno.
Vendar pa v Islam je samo Allah, ki je vse-poznavalec, kot bomo videli v naslednjih[44]:
Osebe, ki spor glede znakov Allah brez [vse] organ, ki se jim
Tam ni v svojih prsi razen ponos,
[obseg] ki ne more doseči.
Torej poiskati zatočišče v Allah.
Pravzaprav, je on, ki je vse-zaslišanje, vsi-videnje[45].
(Korana: 40/56)
Še en primer o konceptov, s katerimi Bog zamenja na Ateizem je naključje: nekaj stvari zgodilo, ali
obstajajo zaradi naključje. Na primer kot obstaja več milijard galaksij, sistemi, kot so Solarni sistem
lahko obstaja naključje; in v nekaterih od teh planetarnih sistemov je verjetno, da obstaja planetov
kot naša; in v nekaterih planetov, kot je naša, je verjetno, da obstaja življenjske razmere; in v
nekaterih od teh planetov je verjetno, da obstajajo obrazci živijo; …

Ta temelji na naslednjih predpostavkah: enostavnejše stvari prihajajo skupaj lahko tvorijo zapletajo
stvari; tam je raven stvari, kjer stvari so popolnoma enostavni, na tej ravni ni pogoji, ki jih zahtevajo
in so samozadosten, samozadostna. In kot smo videli v naslednji verz, ta predpostavka ni sprejemljivo,
kot Allah ni Bog samo zapletajo stvari:
On je gospodar vseh stvari.
(Korana: 6/164)
Stvari na vseh ravneh morajo ustvarjanje in ohranjanje moči Allah. Torej, stvari na določeni ravni
nikoli mogoče povsem razložiti s stvarmi, ki so "vse" nižji stopnji ali z stvari v zgodnejši fazi, ker stvari
na kateri koli ravni je treba določene pogoje, in stvari na nižjih ravneh, ki so učinkovite v vsakem
primeru. Primer obstoj živali ni mogoče v celoti razložiti z evolucijo in molekule, ker nobeden od
molekul, atomov, imenovanih nacionalnih organov... je samozadostna.
Podobno, zneski atomi, molekule, kemično ali biološko dogodkov ne povečajo končni verjetnost
pojava vsako živo bitje. Kot je razvidno v naslednjo verz, ustvarjanje nebes in zemlje ni nekaj manj
zahtevni kot ustvarjanje ljudmi ali drugih oblik življenja:
Ustvarjanje nebes in zemlje je večja od ustvarjanja človeštva, vendar ne vem, večina človeštva.
(Korana: 40/57)
Tudi prebiti using naključje in verjetnosti, množico stvari je treba upoštevati kot omejitveni dejavnik
tudi: če eden pravi: več je številka galaksij, več je obstoj verjetnosti planetarnih sistemov, kot je naša;
To lahko le delno res. Kot celoto, številne galaksije v en način lahko poveča obstoj verjetnosti
planetarnih sistemov, kot je naša; vendar, večji množico galaksij, večje potrebe po številnih pogojev.
Z drugimi besedami, medtem ko dodatek vsak atom povečuje verjetnost obstoja planetarni sistem,
zmanjšuje verjetnost za obstoj celotnega zneska atomov[46] vključno s tem dodatno atom.
3.1.1.2.2 ISLAM IN AGNOSTIK PRISTOP
Agnostik prepričanje in metodologija temelji na potrdilo da kot človeška bitja smo ne more
vključevati resnice in Božje izven naše preteklosti/sedanje izkušnje, ki se nanašajo na naši občutki kot
videnje, dotika... Po tem pristopu, obstaja možnost obstoja kaj je preko je vidna, ampak kot človeška
bitja nimamo zmogljivosti za to veš. Torej, ne moremo vedeti, ali je katero koli osebno moč nad
ljudmi in nad kaj vidimo.
Pristopi islama in Agnosticizem delijo na dejstvo, da človeška bitja imajo omejitve glede znanja v zvezi
z nevidno.
Vendar Islam je bistveno drugačna od Agnosticizem v dveh pogledih:
Prvič, predvsem obstaja en ustvarjalca, ki ustvarja oblikovanje; tako obstaja funkcionalna povezava
med ustvarjalca in ustvarjanje; zato temelji na vidno, lahko naredimo nekaj zaključkov o nevidno in o
ustvarjalec.
Drugič, kot je razvidno v delu izjema je spodaj verz, ustvarjalca je moč deliti z ljudmi, nekaj znanja, ki
je pomemben za njih. To je pojasnjeno v naslednji verz:

In pa zajemajo ni stvar svoje znanje
Razen za tisto, kar je oporok.
(Korana: 2/255)
3.1.1.2.3 ISLAM IN PREPRIČANJ, KI SO V VELIKI MERI TEMELJI NA KOMUNIKACIJI
In ko je dejal, "Follow kaj Allah je pokazala"
Pravijo, da "Namesto, bomo sledili, ki smo ugotovili, da naši očetje, prakticiranje."
Čeprav svojih očetov razumel nič, niti so bili vodeni?
(Korana: 2/170)
Prepričanja, ki v glavnem temelji na sporočilu so v veliki meri temelji na sprejetju vsebine preteklih
komunikacij, svete knjige ali tradicije brez obširno upoštevanja logično odbitki od vidni.
V islamu govorno in pisno sporočanje ustvarjalca je opomnik in vsebuje metodologijo razmišljanja.
Izvirno sporočilo Stvarnika je vesolje; opazovanje in sodbe so kritične. In vsaka oseba, ki je
individualno odgovorna za porabo prizadevanja, da bi zvedeli resnico. Tudi on je povabil za filtriranje
s svojo logiko komunikacije, ki prihajajo k njemu iz njegovih sodobnikov in njegovi predniki. Naslednje
verze, ki se nanašajo na to dejstvo:
In recitirali jih novice o Abraham,
Ko je dejal, da njegov oče in njegovi ljudje, kaj boste častili?
So rekli, bomo častili idole in ostane jim namenjen.
Rekel je, ali so slišali ste ko vam Preklinjati?
Ali vam koristi ali da so škodujejo?
Rekli so, vendar smo ugotovili naši očetje, delaš tako.
(Korana: 26/69-74)

In vsak izmed njih bo prišel mu posamično na dan od vstajenje.
(Korana: 19/95)

Recimo, "O ljudje Sveto pismo[47]pridejo na besedo, ki je pravičen, med nami in da ne bomo častili
razen Allah in ničesar ne povezujejo z njim in drug drugega ne sprejme kot gospodarji namesto Allah.
"
Ampak če proč, pa potem reči, "Nosi priča, da smo muslimani [oddajo mu]."

(Korana: 3/64)
Ena skupina prepričanja, ki temeljijo predvsem na komunikacijo je Višeboštvo. Na polytheist
zapolnjuje vakuum znanja z dodeljevanjem pooblastil kaj on/ona ugotavlja. Te pristojnosti, dodeljene
izrecno ali implicitno lahko kot videnje, zaslišanje, samozadosten, self-organizing, komuniciranje...
Skoraj vse religije razen islama, Ateizem, Agnosticizem, pantheism in tako naprej deliti takšne skupne
razlogi z Višeboštvo. Na primer v Višeboštvo, nekatera pooblastila so dodelili kumirima ljudmi,
narejen, ali sonce, luna in celo v nekaterih ljudeh, ki so opredeljene kot bogovi z ljudmi. Podobno v
Ateizem nekatera pooblastila dodeljena snovi, predmetov ali subjekti z ljudmi. In ateist pristop
omogoča posploševanja: ko poskus je storjeno, njene posledice so posplošeni univerzalno in entitete,
uporabljene v tem poskusu je glede na določene atribute. So poimenovane določene relacije. In
potem je predmet, ki ima nekatera pooblastila. Če drugi poskus spremembe dosedanje ugotovitve
pod določenimi pogoji, potem pooblastila ali atributi, ki so na novo opredeliti. Kaj je izumil in znano
do določene mere razširi na kaj je neznano, kot je navedeno v nadaljevanju:
"Ne služi poleg njega ampak imena, ki ste poimenovali, vas in vaših očetov."
(Korana: 12/40)
Citat od Allah iz vernik je pomembna v zvezi s tem:
"Tukaj so naši ljudje vzpostavitev bogov poleg njega. Če le lahko nudijo vsa dokazila v podporo svoje
stališče! Kdo je bolj zlo kot tisti, ki izdeluje laži in jim pripisuje Allah?"
(Korana: 18/15)
Ta pristop je prijetno za človeško bitje, kot to zahteva zavrnitev osebne moči nad človeško bitje ali
zgoraj kaj človeka lahko upravljate. Ta pristop ne zahteva predložitev osebne moči, ki je višja od
človeka. To zahteva častijo stvari, ki so se človeška bitja, kot so idoli/statuta z oči, ušesa, ki jih ljudmi
ali sil in odnosov z ljudmi... Ta pristop navaja, da so fizične subjekte na ravni človeško bitje zmožen
uganjati to vesolje, ki obstaja. Vendar pa ta pristop ne more imeti vsak dokaz, ki podpira sama, saj je
zelo delni, subjektivna in svojih sklepih se lahko spremenijo.
V naslednji verz vidimo sklic na motivacija, podlaga teh pristopov:
Ste videli tisti, ki ima kot njegov Bog svojo željo? Potem bi bili odgovorni za njega?
(Korana: 25/43)
3.1.1.3 VSAKDO VERJAME V ENO ALI VEČ BOGOV, ALI STVARI, KI USTREZAJO POJEM BOGA
Vsaka pogodbenica se raduje v tisto, kar je sama s sabo.
(Korana: 23/53)
Opredelitev pojma Boga lahko "vzrok vseh", kot lahko deloma sklepamo iz naslednje verze:
Pravijo: "Vse je od Allah."
(Korana: 4/78)

Da je Allah, svojega Gospoda;
Ni nobene božanstva, razen njega,
Stvarnika vseh stvari.
(Korana: 6/102)
Vsakdo verjame v nekaterih razlag za karkoli opazi. Z drugimi besedami, razen nezavednega, vsakdo
verjame v nekaterih thing(s), ki ustreza Boga. Najvišjo raven posameznikove pojasnila za vse opazi
ustreza pojem Boga[48] v islamu. Primer lahko nekatere Christian verjamejo, da Jezus Kristus (mir je
na njem) je bil iz katerega vse prihaja; tako za to ustreza Christian Jezusa Kristusa Boga. Primer ateist
lahko verjamejo, da fizične sile in odnosi so stvari, zaradi katerih se vse dogaja; tako pri tem ateist te
fizične sile in razmerja ustreza pojem Boga. Seveda vseh teh ne more biti res, ob istem času, ker so
različne.
Torej, glede na zgornje opredelitve, da Bog je vzrok vseh, razprava ne sme biti na ali Bog obstaja ali
ne[49]. Raje naj se kdo je pravi Bog, in ki pravi vzrok vseh je. Je pravi Bog skupina povezanih ali
nepovezanih fizikalnih zakonov in sile, Bog sonca, ali Bog luna, človeško bitje... ali je nekdo, ki je
samozadostna in neprimerljive z vseh teh stvari?
3.1.2 NI BOGA AMPAK ALLAH: TEGA VESOLJA IN NJEGOVIH DELOV NISO ABSOLUTNE, OBSTAJA LE
ENA ABSOLUTNA MOČ
Torej, vem, da:
Ni Boga ampak Allah.
(Korana: 47/19)

Služijo Allah, in se pridružite ne vseh partnerjev z njim.
(Korana: 4/36)

In [omenja, O Muhammad], ko Luqman rekel sinu medtem, ko je bil poučevanje mu, "O moj sin, ne
povezujejo [nič] s Allah. Pridružitvi [mu] je namreč veliko krivico[50].”
(Korana: 31/13)

Allah odpušča ne da partnerja bi bilo treba pripisati reče mu[51].
On odpušča (vse) razen da komu on bo.
Partnerji whoso pripisuje Allah, on je pravzaprav izumil strašen greh.

(Korana: 4/48)
Kot delno pojasnjeno v več bogov v obliki idole, ali sonca ali lune, ali bogov v oblikah fizične sile ali
odnosov nimajo nobene podlage in odločno zavrnila v Islam.Ljudmi ali drugih delov tega vesolja, niso
deli, zastopniki, obrazce in različice Allah.
Torej če smo zavrne lažnih bogov, bomo skupaj z pravega Boga, kot so izkušnje Abraham (mir je na
njem):
In tako si prikažemo Abraham kraljestvo nebes in zemlje, ki bi bil med nekaterimi [v veri].
Tako ko noč mu pokrita [s temi], je videl zvezde. On reče: "To je moj Gospod." Ampak ko to nastavite,
je dejal, "rad ne tistih, ki izginejo. «
In ko je zagledal luna narašča, je dejal, "To je moj Gospod." Ampak ko to nastavite, je dejal, "Razen če
moj Gospod, vodi me, sem zagotovo bo med ljudmi zaluta."
In ko je zagledal sonce narašča, je dejal, "to je moj gospodar; To je večja." Ampak ko to nastavite, je
dejal, "O moj ljudi, res sem brez kaj povežete z Allah.
Res, sem obrnil svoj obraz proti on, ki je ustvaril nebo in zemljo, nagibanje proti resnice, in nisem
tistih, ki povezujejo druge z Alahove."
(Korana: 6/75-79)
Globoko v vsakdo tam je ali je bila vera v Allah: na določeni stopnji medtem ko smo imeli ni izumil
lažnih bogov, Allah je prinesla naše duše v obstoj, vprašljiva nas in smo vsi bili priča da ga je naš
gospod. To je pojasnjeno v naslednji verz:
In [navedba] Ko vaš gospod vzel od otrok Adam iz njihove hrbte njihovih potomcev in so jim pričajo o
sami, [pravijo jim], "sem jaz ne vaš gospod?" So rekli, "Ja, smo imeli pričal." [To] da ne bi rekel, na dan
vstajenja, "Res, smo te ne pozna."
(Korana: 7/172)
3.1.3 METODOLOGIJA RAZUMETI, KDO JE ALAH JE IN NEKAJ KLJUČNIH DEJSTEV O NJEM, DA
OPAZUJEMO V NAŠEM VESOLJU
Pravijo:
"To je moj način.
Kličem v Allah z prepričani, znanja,
Jaz in kdor sledi po me."
(Korana: 12/108)
3.1.3.1 SPLOŠNA METODOLOGIJA
V islamu metodologija razumeti Allah začne z občutki thankfulness, skrbnosti, opazovanje vesolja in
sklepanja.

Skoraj vsaka oseba, ki je hvaležen in previdni bi od teh vprašanj: kje vse uslug, ki jih doživimo
prihajajo? Če je boleče stvari prihajajo? Zakaj je bil rojen? Zakaj živeti? Skoraj vsaka oseba, ki logično
bi prosil: zakaj je kaj opazimo, tako kot je?
Potem smo dodeljeval nekaj napora za opazovanje in sklepanje na tisto, kar opazujemo.
Potem, kot izdelek nam daje idejo o tem proizvajalca, tako da to vesolje tudi bo nam - verniki - idejo o
ustvarjalcu. Na primer, ko je eden vidi mošeje Sultanahmet , bo imel idejo o arhitekt, da ima
določene sposobnosti, o matematiki, lepota, team-building, financiranje, načrtovanje in tako naprej.
Takole, v vesolju, da opazujemo tudi nam daje ideje o ustvarjalcu.
Avtor ni za nas, smo za ustvarjalca, zato mu je ne glede na naša pričakovanja; ampak on je glede sebe
in glede pravilne sklepe, ki smo lahko pod njegovim vodstvom približno kaj opazujemo objektivno v
vesolju. Alah pravi takole:
Vendar če resnico sledil svoje želje, nebo in zemljo in kdo je v njih bi bil uničil.
(Korana: 23/71)
V zvezi s tem v Korana, Allah naredi veliko sklicevanja na fizikalnih, bioloških, astronomski dejstva in
dogodke.
Vse, kar je v tem vesolju je znak, ki nam kaže, enotnost, pooblastila in nekatere atribute Allah.
Kot nič drugega kot Allah ni niti samozadostna niti ustvarjalca, vse, kar je rezultat atribute Allah. Zato
vse, kar nam kaže nekatere atribute Allah[52]. Spodaj je nekaj primerov.
3.1.3.2 PRIMERI
3.1.3.2.1 VELIKO PODOBNIH STVARI
In je on ki proizvaja vrtovi, trellised in untrellised, in datepalms, in rastline drugačno obliko in okus
(njeni plodovi in semena) in oljk in granatna jabolka, podobne in različne.
(Korana: 6/141)
V našem vesolju opazujemo več stvari, ki so podobne ali primerljive. Na primer, obstajajo milijard
elektronov, milijarde podobne atomov, rastline in živali... Na primer elektroni so različni subjekti,
vendar so podobni in so veljala enaka pravila.
In kot je matematično vesolje[53], ali gledamo v mikro in makro ravni; ali v preteklosti ali v
prihodnosti, moramo vedno opazovati enakem položaju v vse. Karkoli je lestvica, smo lahko
razdelimo na različne dimenzije in dele, ki so različni, ampak, ki so enake ali primerljive.
To nam kaže, da je vir vseh je isto in da vsi ustvarili in jo enako ustvarjalca, oblikovalec. Sicer bi ne
bomo lahko opazovali še dve podobni elektronov.
3.1.3.2.2 STVARI - VKLJUČNO VZROČNOSTI - SO DELI SISTEMOV
Blagoslovljen je on, v čigar roki je oblast, in on je nad vse stvari, ki so pristojni

[On] kdo je ustvaril smrti in življenju preizkusiti vas, katera od vas je najboljši v dejanju
In on je Majestic, je tolerantna [in] kdo ustvaril sedem nebes v plasti.
Ne vidite v oblikovanje najbolj usmiljen morebitnih neskladnosti.
Torej vrniti (svojo) vizijo (v nebo); Vidiš vsi prelomi?
Nato dvakrat spet vrnil (svojo) vizijo.
(Vaše) vizijo boste vrnili poniža, medtem ko je utrujen.
(Korana: 67/1-4)
Še en znak enotnost stvarnik vsega je, da je vse, kar je v tem vesolju del sistemov.
Elektronov v naše oko lahko del atoma, celice, naše oči, naše glave, našega telesa v Osončju... ali pa
je del drugih sistemov.
Naše oči, naša ušesa, zemlja, luna, sonce, kamen, ptica... so vsi deli sistemov. Karkoli vzorec vzamemo,
karkoli sliko vzamemo bo vidimo, da je del sistemov in da vsebuje sistemov in delov sistema. Vse je
funkcionalno glede na veliko stvari.
Vsi imajo pomene glede na funkcionalnost in glede drugih. To lahko vidimo tudi v sočasne stvari v
fotografijo vzamemo. Vzročnost je tudi samo del te celote in samo posledica enotnost nad vsem.
Na drugi strani, čeprav dele nimajo moči, da načrt, organizirati ali analizirati obstajajo in delujejo v
harmonijo znotraj in zunaj sebe.
Stvari, ki tvorijo sisteme in deluje harmonično kažejo, da so določena v enega ustvarjalca in da so pod
nadzorom tega Stvarnika in vzdrževalca. Noben sistem bi se sicer hranijo svojega obstoja, in mi ne bi
mogli narediti znanost, razumeti ničesar, napovedati, izračunati, da izumiti...
Kot bomo videli v naslednjih verzih, vse je "predmet" aktov Allah:
Potem ne da gledati kamele kako so ustvarili?
In na nebu kako se je pojavilo?
In v gorah kako so bili postavili?
In na zemlji kako to je širjenje?
Tako opomni, [O Muhammad]; vi ste samo opomin.
Vi ste ne nad njimi krmilnika.
(Korana: 17/88-22)
Spet, kot smo videli v naslednjih verzih, naše obravnave zmogljivosti, oči, srca in zemlje; so vse z
razlogom; in v tem smislu so pod eno enotnosti:

In to je on, ki proizvaja za vas sluh in vid in srca; malo ste hvaležni. In to je on, ki je pomnožena po
vsej zemlji, in mu boste zbrali.
(Korana: 23/78-79)
Prav tako vsa bitja, obstaja veliko razlogov, in so podobni nam v nekaterih vidikih, kot je navedeno v
naslednji verz:
In ni nobenih bitje na [ali znotraj] zemlje ali ptica, ki leti s krila, razen da so Skupnosti, kot si.
(Korana: 6/38)
In kot smo opazili v naslednjih verzih, vse vas povede ga, in vse, kar je uslužbenec Allah, in oni so
utrpela Allah:
Sedem nebes in zemlje in karkoli je v njih poveličujejo njim. In je ni stvar, razen da je vas povede
[Alahove] s svojo hvalo, vendar ne razumete njihovega [pot] exalting. Res, on je vedno Forbearing in
tolerantna.
(Korana: 17/44)
3.1.3.2.3 ZAPOREDNA ENOTNOST
Je bil kdo pošlje vetrovi kot dobrih novic pred njegovo milost in pošljemo iz neba čiste vode, da smo
lahko prinese v življenje s tem mrtva dežela in da ga kot pijačo tistim, ki smo ustvarili številne živine in
moških.
(Korana: 25/48-49)
Našo sposobnost, da se nanašajo stvari drugim znotraj dimenzije časa tudi nam kaže enotnost nad
vse: dež pade, potem semena razdeliti, potem rastline rastejo in potem živali jedo rastline...
Zaporedna harmonično dogodki pokazati eno moč nad vsemi. Vse je smer, ki je cilj.
Ko dežuje, Allah je že ciljev v dežju. Ampak po disbelieving pristop, dež je pravkar osamljen fizični
dogodek; ko dežuje, nihče je koli cilj pripraviti tako, da dež.
Vendar, resnično življenje ni všeč film iluzija. V filmu čutimo na primer da vidimo letenje ptic, čeprav
obstajajo samo statične slike, ki prihajajo eden za drugim, pri določeni hitrosti. Če smo poveèali za
spust dež realno časovno, da najdrobnejše, mi ne more doseči pravi ravni, kjer je samo sliko. V vsaki
ravni je gibanje, energije, smer.Torej, v resnici, če smo poveèali znotraj dimenzije časa, vedno vidimo
da vzroki in rezultati so skupaj. Ravni ne bomo mogli videti samo rezultate, ali le vzroki. Zato ni
mogoče obravnavati vzroke kot izolirane iz rezultatov[54]; in jih ni mogoče obravnavati kot zadnji
izvor kaj opazujemo.
Torej, preteklosti temelji na prihodnost, prihodnost temelji na preteklost. In vse temelji na bo en
Allah, kot smo videli v primeru v naslednje verze:
In (smo) poslal navzdol, iz dežja oblake, lije voda; da smo lahko prinese naprej s tem, žita in zelišč.
(Korana: 78/14-15)

Boste našli dodatne podrobnosti v zvezi z zaporedno enotnosti v delu 3.6 pod naslovom "Usodo".
3.1.3.3 STVARI SE LAHKO SPREMENIJO
Reči,
"O Allah, lastnik suverenosti, suverenosti, komu boste dali in vzameš suverenosti od koga boste.
Ste koga vas bo in vam ponižni koga boste čast.
V roki je [vse] dobro.
Res, ste nad vse stvari, ki so pristojni.
Povzroči noč vstopiti dan in vam povzročajo dan vstopiti noč;
In vam prinašajo živi od mrtvih, in vam prinašajo mrtve iz živih.
In daš določba, komu boste brez računa."
(Korana: 3/26-27)
Ko opazujemo vesolja, vidimo, da njegovi deli se lahko spremenijo. Na primer obstaja smrti, je
življenje; tam je ponoči, je dan. To je tudi položaj v subatomskoj ravni, in galaktičnih ravni.
In če deli celote so lahko spremenijo, nato njegove celote se lahko spremeni. Na primer, če lahko
taline in spremeniti dele avtomobila, potem lahko preoblikovati in spremeniti avtomobila. Zato tega
vesolja, vključno z vsemi svoje snovi, fizikalnih zakonov, njenih bioloških pravila in celoti lahko
zasnovan in ustvarjen v različnih oblikah, strukture.
Nekateri ljudje trdijo, da jih lahko pojasni vse z fizikalnih zakonov, odnose in tako naprej; po njihovem
mnenju zaradi fizikalnih zakonov in tako naprej, je vesolje tisto, kar je bilo treba; zato ni potrebe za
Boga.
Glede Korana pa samo Allah je absolutna in kaj je predmet svoje volje. In kot je poudarjeno v zgornji
navedek iz Korana, skupaj s konceptom sprememb, on je zmožen storiti, kar je oporok. Nič, da
opazujemo v našem vesolju, vključno s fizično pravil, odnosov ni absolutna. Allah lahko ustvarite ali
lahko ustvarili vesolja, kjer fizično pravila, odnosi so različni. Tako ne tak fizični pravila ali razmerja, se
lahko uporabijo za končno razložil, zakaj smo opazovati, kaj se zgodi. In zato to celotno vesolje ni
strukturi, ki je bilo treba.
V Kuran obstajajo primeri, ki kažejo, da nič ni absolutno razen Allah. To je eden od njih:
(Allah dejal:)
"In kaj je, da v svojo desno roko, O Mojzes?"
Je dejal,
"To je moje osebje; I pusto na njem, in pripeljem dol listi za moje ovce, in imam v njej druge
namene."

[Alahove] dejal; "Vrgel dol, O Mojzesu."
Tako je vrgel dol, in nato je bila kača, gonilen jadrn.
[Alahove] je dejal, "ga zaseči in strah ne;
Vrnili se bomo to v nekdanje stanje."
(Korana: 17/20-21)
Če jih praviloma fizično razložim nekaj v Turčiji, vendar ne v Nemčiji, potem to pravilo ni fizično
popolnoma veljavno pravilo v resnici. Prav tako, če jih praviloma nekaj razložim samo v tem vesolju,
vendar nič izven tega vesolja, to pravilo ni absolutno pravilo.
Posebej izdelani vesolja je vesolje sama. To vesolje je le izbiro Allah. To ni celoten in absolutno
resnico.
Če morda obstajajo različne vrste vesolja, sedanji znanstvene razlage so vedno lokalno pojasnila. In
niso absolutne. Če smo jih vzeli kot absolutno, ta pristop ne bo znanstveno in bo umetno omejijo naš
potencial znanja.
Vse znanje, povezanih z znanostjo, je odvisno od naše pripombe. Če naše ugotovitve so bili različni,
vednosti znanstvenih bi bilo drugače kot dobro. Na primer, znanost trdi, da pojasni, zakaj pero gre
navzdol ko sem pustil. Vendar, če gre navzgor, ko sem pustil, znanost bi trdijo, da razložim še enkrat.
Vednosti znanstvenih je reaktivni v naravi. Tako da ne pojasni, zakaj so stvari tako so, ampak do neke
mere pojasnjuje, kako stvari zgodilo.
Glede islama, Allah daje njegovega bitja, njihove značilnosti in česar zgodilo. Torej, fizične, biološke...
pravila so iz praktičnih razlogov in povečujejo veličino art of Allah, lepoto in harmonijo v tisto, kar
opazujemo. Potrebujemo teh pravil in značilnosti razumeti, "kako" stvari zgodilo, tako da bomo lahko
uporabite, tako da smo lahko izumiti stroji, tako da lahko rešujemo probleme... Vendar niso
absolutne. Tisti so delno pojasnila izkušeni dogodkov.
Glede islama, končni vzrok kaj opazujemo in kaj ne opazujemo je enega ustvarjalca in enega
vzdrževalca. Zato upoštevati kot absolutno določenih razmerjih, ki je lahko izdelana drugače in
dolgujem jim kaj opazujemo ni sprejemljivo.
Torej, če je vesolje samo ena izmed možnosti, potem samo tisti, ki je izbral prisotna alternativa je
absolutno in tako "ni Boga" "razen Allah" ki ima splošno moč nad vsako stvar.
3.1.3.4 STVARI SO PASIVNI -V ODNOSU DO USTVARJA MOČ ALLAHNe prostracije na sonce ali luno,
vendar prostracije Allah, ki so jih ustvarili.
(Korana: 41/37)

Ali so noge, ki hodijo?

Ali imajo roke, s katerimi so stavke?
Ali imajo oči, ki vidijo?
Ali imajo ušesa, ki slišijo?
Recimo, [O Muhammad],
"Klic"partnerjem"zaroto proti meni in mi brez predaha."
(Korana: 7/195)
Vsaka stvar ima obstoj zaradi volje, moč in znanje Allah. Elementi sistemov, ki vsebujejo ta stvar in
stvar imajo tudi take obstoj zaradi volje, moč in znanje Allah.Ta odnos med Allah in kaj je edinstven.
Podoben odnos med stvari, ki niso Allah ne obstaja. To je vzporedno s temeljno dejstvo islama,
navedeno v naslednji verz:
Ni Boga ampak Allah.
(Korana: 3/62)
Zato ni predmet opazujemo je samozadostna ali absolutna. Ko sem rekel, "to tabelo je majhna", celo
funkcija priložitvijo pripada v resnici to tabelo, ta funkcija ni znotraj te tabele. Tabela je majhen le
relativno v nekaj drugega. Enako velja za dele tabele, kot tudi. Ta analogija velja za druge funkcije
tabele kot tudi, vključno z maso, svojo energijo, svoje funkcionalnosti, svojo barvo... To je ne samo za
naše razumevanje, ampak za zelo bitje in za zelo atribute tabele.
Tabela ne sme imeti vsaka funkcija nad karkoli drugega, razen če je določena skupaj z drugimi stvari
kot del dobro uveljavljene koordinatnem sistemu z vseh njegovih delov, opredeljena z isto definer.
Torej, vsak od stvari, ki jih opazujemo, potrebujejo enotnosti "eno" Stvarnika in vzdrževalca "eno"
nad njimi, da obstajajo in da se kaj pomeni.
Enotnost Allah predvsem pa jedrnato je pojasnjeno v naslednje verze:
Pravijo:
"On je Allah, tisti,
Alah je samozadostna[55]
On ne rodi ne rodil.
In ni primerljiva z njim."
(Korana: 112/1-4)
Kot vidimo v naslednji verz, vse, kar obstaja je njegov ukrep v očeh Allah:
In vse, kar je z njim je po (roku) ukrep.
(Korana: 13/8)

Zato, obstaja le en Bog in brez njegove enotnosti nad vse, nič ne more obstajati, nič lahko pomeni nič,
nič ne more imeti atributov. Obstajajo drugih bogov, hkrati ali zaporedoma. On je vseobsegajoča
Boga. On je zadnji in neposredni vzrok za vse. On ni delno vzrok.
3.1.3.5 NEKATERE DRUGE DEJSTVA, KI KAŽEJO NAM ENOTNOST ALLAH PREDVSEM
In ne odsotna od svojega Gospoda je vsaka [del je] atom za težo v zemljo ali v nebeško ali [karkoli] ki
manjša ali večja, ampak, da je v register, jasno.
(Korana: 10/61)

Blagoslovljen je on, v čigar roki je suverenost, in on je sposoben narediti vse stvari.
(Korana: 67/1)
Drugi primeri, ki kažejo, da obstaja enotnost nad vsako stvar, predvsem pa lahko opazujemo. Na
primer, če sem padec pero na terenu, vem, da dokler ne doseže tla, zemljo bodo menjavali
določenim kotom ali foton na zvezda bo šel določeni razdalji. Fotona ne more nadaljevati milimetra
brez postopka določeni razdalji, pero in obratno.
Vendar globoko, gremo na mikro ravni, vendar nazaj gremo v času, opazujemo, enakem položaju.
Harmonijo prostor-čas in našo sposobnost za izračun, primerjati, napovedati in uživati predvsem
pokazati enotnost. To harmonijo čeprav mnogoterost v tem vesolju, kažejo, da vse je odvisna od volje
in pooblastila eno močni Bog.
3.1.4 IMENA ALLAH
On je Allah, ki jim tam ni nobene božanstva, poznavalec nevidno in je priča. On je Beneficent,
usmiljen.
On je Allah, ki jim tam ni nobene božanstva, suvereno, je Pure, mir, Bestower vere, je nadzornik,
Majestic, Compeller, Superior.
Slava Allah! (Visok je bil) nad karkoli povezujejo z njim.
On je Allah, ustvarjalca, pobudnik, oblikovalca; mu pripada najlepših imena.
Karkoli je v nebesih in zemlji mu je exalting. In on je Majestic, pametno.
(Korana: 59/22-24)
V Kuran, Allah omogoča nam veliko njegovih lastnosti. Na primer, ena, ustvarjalca The oblikovalec,
The poznavalec, na Beneficent, usmiljen, The Forgiver, The blizu, resnica, The Mighty Doer od kar je
oporok...
Njegovo enotnost je zelo pomembno z vidika vseh njegovih lastnosti. Na primer ne more biti Bog, ki
ni vsemogočna ustvarjalca. Bog, ki nima znanja ne more biti na Beneficent... Zato v islamu so ne
različnih bogov, ki imajo različne lastnosti. Obstaja sklic na to v naslednji verz:

Je bil v nebo in zemlja bogov poleg Allah, so[56] tako bi bil uničil. Tako vzvišeno je Allah, gospodar
prestol, nad tisto, kar opisujejo.
(Korana: 21/22)
In on nam tudi veste, da je z neprimerljiv omogoča. On ne porodi, niti on je rojen. On ni niti moški niti
ženske. On ni omejena s prostorom ali časom. Tako to je, zakaj svojih slik ni mogoče potegniti, in ni
slik Allah v mošej ali drugih islamskih mestih.

Alah je naš najboljši prijatelj, ki je tudi vir največjih ljubezni[57]. On je naš stalni prijatelj. Eden od
njegovega imena je The prijatelj. On je z nami, kjerkoli že smo.On ima polno znanja o nas, in ima celo
moč nad nami. Allah ve, nas ko smo bili v wombs naše matere, da nas ve, ko umremo. Ve naše
skrivnosti, on pozna naše šibkosti.On ne potrebuje ničesar od nas, ampak nam daje milijard uslug
vsako sekundo. On nas kliče, da njegova milost in uslug. Ampak smo omejeni na odzivanje na njegove
klice.
Alah je pametno.
Vse prihaja na koncu od njega. Kot je dejal v Kuran v poglavje 53 verzih 43, on je tisti, ki naredi
smejati in on je tisti, ki naredi plaču[58]. Toda njegova milost je večji.
Alah je The blizu. On je bližje nam celo kot naši starši. Ni nobenega posrednika med nami in Alah.
Zato ni niti ne verske hierarhije verske razreda v Islam. Na primer, če imam, ki je oseba, ki vodi
molitev v mošeje ni prisoten, inženir ali prodajalec ali druga oseba, ki ve kako moliti privede molitev.
Tako muslimanske moli le in neposredno v Allah.
3.2

V NADALJEVANJU

Potem si misliš, da smo si ustvarili nekoristno in da nam jih bi ne vrne?
(Korana: 23/115)
3.2.1 OPIS
Na to dan smo se zvijemo nebesa kot pomikanje pisanja; tako kot smo izvira prvi ustvarjanje, tako se
izdelujemo ga spet.
To je naše obljube, in mi bo izpolnila.
(Korana: 21/104)

[Bo] dan zemlje bodo nadomestili drugi zemlje,
in nebo [tudi],
in vseh bitij prišel ven pred Allah, eno, na Prevailing.
In boste videli kriminalcev, ki dan vezani skupaj v verige,

(Korana: 14/48-49)

Tam [ni] prišel na človeka na čas, ko je bil ne stvar [tudi] omenjeno?
Pravzaprav smo ustvarili človeka iz mešanico spusti spermo, da smo lahko poskusite mu; in smo mu
sluh in videnje.
Res, smo ga vodi pot, je bil hvaležen ali se je nehvaležno.
Res, smo pripravili za disbelievers verige in obešala in plamen.
Res, pravičnih bo piti iz skodelice [vino] katerih zmes je Kafur,
Pomlad, ki bo piti [pravednika] uslužbencev Allah;
Te bo to močan dež tja v veljavi [in številčnosti].
Oni [so tisti, ki] izpolniti [njihovega] zaobljube in strah na dan, katerih zlo bo razširjena.
In jim dati hrano kljub ljubezni za to potrebnim, sirota in v ujetništvu,
[Reči], "mi vzdrževati ste samo za tolerirajo Allah.
Želimo ne od vas plačilo ali hvaležnost.
Res, strah iz našega Gospoda dan asketsko in žalosten."
Tako bo Alah jih zaščitijo pred zlo tisti dan,
In jim sijaj in sreče
In bo nagrado za kaj jih potrpežljivo pretrpeli z vrt [v raju] in svile [oblačila].
[Ne bo] Zavaljen v njem na krasijo kavči.
Ne bodo videli v njej vse (gorenja) sonce ali [zamrznitev] hladno.
In v bližini nad njimi so odtenki,
In njenih razvrstilni sadja za komisioniranje znižana v skladu.
In tam bo kroži med njimi plovila srebra in čaš kristalov,
In čaš kristalno čistega srebra, ki jih določen ukrep.
In oni bodo imeli pijačo skodelico [vino] katerih zmes je ingverja
[Iz] vodnjak v raj imenovan Salsabeel.
Tam bo krožijo med njimi mladih fantov, ki večno.
Ko vidite jih, bi jih mislijo (tako lepi kot) razpršeni biseri.

In ko pogledaš tam [v raju], boste videli užitek in veliko oblast.
Prebivalcev bo zelena oblačila fine svilo in brokat.
In bo krasijo zapestnice srebra,
In njihove gospodar jim čiščenje pijačo.
[In bo rekel], "res, to je za vas nagrada,
In vaš trud je bil cenjeni."
(Korana: 76/1-22)

Res, kriminalci, ki bo v kazen pekla, upoštevanje večno.
(Trpljenja) ne bo treba omiliti, za njih, in jih pahnila v uničenje z globoko obžalovanje, žalost in obup v
njej.
In smo jih ne narobe, vendar je oni, ki so bili na wrongdoers.
In bo pravijo, "O Malik[59]naj svojega Gospoda, naj nam! "
On bo rekel, "res, vam bo ostal."
"Vam je zagotovo prinesel resnico, ampak večina od vas, da je resnica, so bili nenaklonjen."
Ali so se oblikovala [nekaj] afero? Ampak res, so zasnovali [načrt].
Ali pa mislijo, da smo slišali, ne svoje skrivnosti in njihove zasebne pogovore?
Ja, [naredimo], in naše kurirji so z njimi snemanje.
(Korana: 74/43-80)

Dan bomo rekli pekel, "So si zapolnile?" in je rekel, "So tam nekaj več"
In Paradise bo prinesel blizu pravednika, ne daleč,
[To bo rekel], "to je tisto, kar vam je obljubil za vsak returner [v Allah] in [svojo zavezo] rejec
Ki se Bali najbolj usmiljen nevidno in prišel s srcem se vračajo [v kesanje].
Vnesite jo v miru. To je dan večnosti."
Imeli bodo, kar želijo v njej,
In z nami je več.
(Korana: 50/30-35)

Tiste, ki imajo delež kaj so zaslužili in Alah je swift v račun.
(Korana: 2/202)
En dan bo umremo. In en dan, bo konec te faze, kar pomeni da naše vesolje bo propad za nov
začetek, za fazo končne, stabilne in stalne[60]. Ta končna faza se imenuje v nadaljevanju.
V nadaljevanju je nadaljevanje sedanje življenje. Je fizično in duhovno. Končni čas v sedanji fazi ni
znan nihče drug kot Alah.
Tam se bo nekaj skupne in različne elemente med fazo prisotna in v končni fazi. Fizikalne, kemijske in
biološke pravila bodo do neke mere razlikujejo od doživeli v sedanji fazi.
Mešanica dobre in slabe, ki smo videli v tem vesolju bodo odstranjene in bodo razlikovati v naslednjo
fazo. Lokacije dobro in zlo bo drugačen. Posledice dobre bo skupaj z dobro-kršitelje in posledice zla se
bo navezoval na wrongdoers. Prvi se bo zgodilo v delu, ki se imenuje raj ali vrtovi, in slednje se bo
zgodilo v delu, ki se imenuje hudiča. Allah ve, kaj druge dele bo v končni fazi.
Kot je navedeno v naslednji verz, bo veliko več, v primerjavi s kaznovanjem za so zlikovci nagrade
Allah za dobro-kršitelje v nadaljevanju:
Kdor ali zlo dejanje bo ne izplačati razen s podobno ampak kdor ne pravičnosti, ali je moški ali ženska,
medtem ko je vernika, tiste vnese raj, dana določba v njej brez računa.
(Korana: 40/40)
3.2.2 ZNAKI V NADALJEVANJU
In kdor želi plačilo tega sveta, smo mu
In kdor želi nagrado v nadaljevanju smo mu pogodbe.
In Nagrajujemo bo hvaležen.
(Korana: 3/145)
Kot vidimo v zgornji verz, smo povabljeni v tem življenju sprejeti odločitev, ki se nanaša na v
nadaljevanju. Tako, da bi to odločitev moramo imeti resnično znanje o tem.
In v nadaljevanju je o prihodnosti s človeškega vidika.
Torej, razumem, lahko uporabimo splošna orodja lahko uporabimo za napovedovanje prihodnosti:
Posvetne povedano, smo napovedovanje prihodnosti s tem posplošitve. Na primer, vidimo, da kamen
pade spet ko mi dovolite, da znova, potem rečemo, da bo padec naslednjič mi naj to. Torej,
pričakujemo na isti dogodek zgodilo pod enakimi pogoji.
Tudi pomemben koncept v naše napovedi je pojem "ravnotežje". Na primer če sem kupil nekaj, kar je
vredno USD200, to pomeni, da bodo morali plačati v prihodnosti USD200 pod določenimi pogoji.

Drugo orodje uporabljamo vedeti, prihodnost je informacije, ki jih tisti, ki imajo pristojnosti o
prihodnjih dogodkov. Na primer smo poslušali meteorologije strokovnjaki, vedeti o prihodnjih
vremenske razmere, in načrtujemo glede na tisto, kar pravijo.
Dokler ne bomo izkušnje pripombe v nadaljevanju, kot človeška bitja, smo morali uporabiti zgoraj
orodij za napovedovanje prihodnosti. Torej, vzporedno z Kuran, naša pojasnila o nadaljevanju bo
napredek takole: najprej bomo dosegli sklepe o aktih Allah, ki temelji na naših stališč v našem vesolju;
mi bo posplošitve, ki se nanašajo nanje, vključno s je koncept ravnotežja; in bomo potrdili te z
njegove besede.
Ko opazujemo vesolja, vidimo, da Alah je aktiven in ima sposobnost in volja poustvariti. Naslednje
verze stanje teh dejstev:
Ni on, ki je ustvaril nebo in zemljo, lahko ustvarite podobno od njih? Ja res; On je stvarnik, Allpoznavalec.
(Korana: 36/81)

Kot smo izvira prvi ustvarjanje, tako se izdelujemo ga spet.
To je naše obljube, in mi bo izpolnila.
(Korana: 21/104)
Karkoli opazujemo v tem vesolju je znak, ki prikazuje nam lastnik neomejena pooblastila nad vse.
Naša opazovanja nam daje zaključek, da tem vsemogočna je vir milijard uslug in da on postavlja svoja
pooblastila v akcijo. In tudi sklepamo, da je tudi zmožen rabiti pooblastil bolj obširno.
Ko opazujemo vesolja, vidimo, da povezane v Allah obstajata dve determinante rekreacijo: prvi od
teh je sposobnost Allah poustvariti, in drugi je njegova volja poustvariti. Drugi se bodo nanašale na
obstoj nekaterih razloge in cilje za njega v oddih.
Če "oseba" je "pomeni" in "razlogov" nekaj storiti, in če ta oseba "obljublja" storiti, če on je celovitost
potem najverjetneje bo storil. V tem vesolju smo videli jasno da Allah je zelo stroga pri izvajanju
njegov dejanski načrt.
Torej v naslednjih delih bomo analizirali sredstev in razloge glede v nadaljevanju.
3.2.2.1 ALAH JE ZMOŽEN POUSTVARITI
Seveda Allah ki je ustvarila in ki ustvarja je tudi zmožen poustvariti, kot smo videli v naslednje verze:
Ali človek mislim, da mi ne bo zbrati njegove kosti?
Ja res; smo sposobni rekonstruirati svoje roke[61].
(Korana: 75/3-4)

In kot bomo videli v naslednjih verzih, ustvarjalca, ki je ustvaril nas na prvem mestu je seveda zmožen
poustvariti nas:
In so rekli, "ko smo kosti in razpadel delcev, bo [resnično] smo se vstali kot ustvarjanje novega?"
Reči, "se vam kamni ali železa; ali [vse] ustvarjanje to, kar je super v prsi." In bodo rekli, "ki bo
obnoviti nas?"
Pravijo, "tisti, ki je rodila prvič. «
(Korana: 17/49-51)
In kot smo videli v naslednji verz, ustvarjanju ene same duše ali celo človeštvo ne bo nobene razlike
za Allah glede lahkotnost:
Vašega ustvarjanja in svoje vstajenje so, ampak kot eno dušo.
(Korana: 31/28)
V preteklosti, je bil argument o nadaljevanju nezmožnosti rekreacijo. Ampak danes, ta argument zdi,
da je zelo trajnostni, skupaj z odkritji v genetiki.
Kot je razloženo zgoraj, zaradi absolutno "enotnost" v tej močni Bog, ne bi bilo nikogar, ki bi omejili
svoja pooblastila.
Torej ne moremo pričakovati mu omejiti sam ustvariti samo en vesolja s samo začasno posledice.
To so vse sklepe, ki smo lahko temelji na naših stališč tega vesolja.
3.2.2.2 ALLAH IMA RAZLOGE IN BO PONOVNO
On ustvari, kar je oporok.
(Korana: 30/54)
V vesolju, v katerem živimo je samo posebno strukturo vesolja med neomejeno število možnosti. Ni
ne dejstvo, da obvezuje nas verjeti, da je to edina možna oblika vesolja. Če to ni edina oblika možni
universe, in če je vstopila v veljavo potem tam je bila osebna izbira za njegovo celotno dejansko
stanje. In kot mi razlagalec zgornjih delov, obstaja dovolj dokazov, ki kažejo nam en moč nad njim.
Če je posledica osebno vesolje bo, potem bo cilje za to na ravni zadevne osebe, ki je na višji stopnji od
tega vesolja.
Na drugi strani, čeprav opazujemo, da vsak del tega vesolja, je za nekatere cilje, in predstavlja
enotnosti v sebi, smo tudi videli, da je začasna in ni samozadostna.Zato je povsem self-defining niti
povsem popoln sam po sebi v smislu cilj za svoj zelo lasten obstoj.
Zato lahko pričakujemo zaporedni fazi nekoliko drugačne narave kjer bo mogoče doseči osebne cilje
višje ravni.
Ob šteje nad sposobnost Allah poustvariti, nam zdaj menijo do določene mere razlogov poustvariti. V
nadaljevanju bo menimo, kako naša opažanja vodijo nas razumeti v nadaljevanju glede razlogov:

3.2.2.2.1 ALAH JE PAMETNO: DELUJE NA OSNOVI RAZLOGOV
On je vsemogočna nad služabnike,
in on je pametno, poznavalec.
(Korana: 6/18)

O ljudje, če ste v dvomih o vstajenju, nato [menijo, da] res,
Ustvarili smo si pred prahom, potem od sperme-padec, potem iz oklepa strdek in nato od pavšalnega
mesa, oblikovanih in neoblikovanih ognjevzdržnih, da lahko pokažem.
In smo se naseli v wombs, koga bomo za določeno obdobje, potem smo vam prinašajo kot dojenčki,
in potem [razvijamo vas] da lahko dosežejo svojo zrelost [čas].
In med vami je on, ki je v zgodnji smrti, in med vami je on, ki vrne najbolj dotrajani [star] starosti tako,
da on ve, po [enkrat] znanja, nič.
In vidite, nerodovitna zemlja, ampak kdaj bomo poslali na to dež, quivers in nabrekne in raste [nekaj]
vsak lep par.
To je ker Allah je resnica in ker on daje življenje mrtvih, in ker je nad vse stvari, ki so pristojni in [da
lahko vedo], da uro prihaja brez dvoma o tem in da Alah bo obudila tiste v grobove.
In ljudi je kdor spori o Allah brez znanja ali usmerjanja ali poučna knjiga [od njega],
(Korana: 22/5-8)
Kot vidimo v zgornji verzi, ko opazujemo vesolja, vidimo, da stvari zgoditi se zaradi določenih razlogov
in smeri določenih ciljev. V zgornji verzi, Allah daje primer oblikovanje človeka, različne stvari,
ustvarjene med to ustvarjanje in različne faze smeri določenega cilja. Nič v teh fazah je naključje, nič
je nekoristen. V naravi vse Allah je dal ta funkcija, ki vse, kar je vsaj za en razlog, in Alahove ohranja ta
funkcija vsega. Karkoli opazujemo nam kaže da ustvarjalca in enako je pametno, in karkoli ustvarja
izpolnjuje svoje atribute.
Tako lahko rečemo, da v njihovo celovitost tega vesolja ne imeti cilj?
3.2.2.2.2 OBSTAJAJO RAZLOGI ZA TO VESOLJE
Potem misliš, da smo si ustvarili nekoristno
in da nam vas bi ne vrne?
(Korana: 23/115)

In smo ustvarili ne nebes in zemlje, in vse, kar je vmes, za zgolj igra,

Ustvarjamo jih razen nisem ne v resnici, vendar ne vem, večina od njih.
(Korana: 44/38-39)
Kot vse, kar je za vsaj en razlog, razumemo, da je Alah je pametno. Torej, ustvarjanju tega vesolja v
celoti tudi mora biti z razlogom.
Kot primer za pojasnitev tega, domnevam, da ste našli pero nekje. Ste vedeli, da to je bila narejena
tako, da bi se uporabljajo za pisanje. zakaj? Ker je prvič, je bilo načrtovano v oblike; Drugič nekaj
materiala porabilo uspeti; Tretjič, material, uporabljen za to lahko uporabijo za druge namene;
Četrtič, tisti, ki je to ve o polaganju pero, ve o pisanju; Petič, če ni bilo nobenega razloga, potem
napora, porabljen za oblikovanje in uspeti, bi bilo samo odpadki, ki ni nekaj, kar je razumno, vendar
oseba, ki je zmožen uspeti, morajo biti razumni.
Kot primer, ko opazujemo v vesolju, smo videli, da s svojo galaksij, s svojo planetov, z njeno življenje,
s svojo fizikalnih zakonov, s svoje sisteme, za umetnost v njej, z njene lepote, to ne more opraviti
nekoristno. Enako velja tudi za nas. Če menimo, da naše sposobnosti za analiziranje, naša ušesa, oči...
lahko sklepamo da smo niso ustvarile samo za jesti, piti in spati in izginil.
Zato so začasno deli tega vesolja, in kot je ogromen izdelek, je razvidno, da je ustvarjen za določene
cilje. Drugače bi bilo zapravljanje.
Po drugi strani pa nimamo koli dobrega razloga trdijo, da smrt je konec. Smrt je le ena od faz. Tudi če
smo bili zemlje, ali celo pred tem bila bo Alah, vsak od nas;Zato smo podvrženi fazah. Skozi smrt, se
bomo vrnili na zemljo, vendar ni dokončno dokazov, da so bile opravljene faze. In smo obveščeni v
naslednjih verzih, da še faze do faze odločilen:
Zagotovo se potovanje fazi fazi (v tem življenju in v nadaljevanju).
(Korana: 84/19)

Vsaka duša bo okus smrti, in bo samo glede vašega [polno] nadomestila na dan od vstajenje.
Tako bo on, ki je sestavljen iz ognja in priznal, da raj so uspeli.
In kaj je življenje tega sveta, razen uživanje blodnje.
(Korana: 3/185)
Kot smo videli v naslednjo izjavo iz Korana ta del življenja v tem začasno svetu je samo za nekatere
razloge, in tej fazi življenja ni bistveni del življenja:
In on, ki je verjel, je dejal: "O moj narod! Menoj, vas bo vodil v pravo smer;
O moji ljudje! Ta posvetno življenje je samo sredstvo (do konca),
Vendar v nadaljevanju bivališče stabilnosti."
(Korana: 40 / 38-39)

Nekateri razlogi so naslednji:
3.2.2.2.2.1 IZVAJANJE USLUG ALLAH
On (Allah) je Beneficent, usmiljen.
(Korana: 59/22)

Vaš Gospod je suvereno človek, kar je oporok.
(Korana: 11/107)

Vedeli, da je življenje na tem svetu ampak zabaviščni in zlorabe in okras,
In se ponaša z eno drugo in konkurence v povečanju bogastva in otrok,
Kot primer dežju katerih [rezultat] rast rastlin ugaja motokultivatorji;
Nato posuši in boste videli rumene;
Nato postane [razpršeni] naplavin.
In v nadaljevanju je huda kazen in odpuščanje od Allah in odobritev.
In kaj je posvetno življenje razen uživanje blodnje.
(Korana: 57/20)
Če je Alah Beneficent in mogočni človek, kar je oporok, potem on lahko ustvari okolje, kjer lahko
nagni svoje usluge.
Alah je Beneficent nam pove, da mu volje in je sposobna dati stalno uslug. Ti stalno uslug je raj, ki je
kot nalašč, da Alah oporoke. Na tem mestu, je brez bolečin, brez strahu, ne sovražnik, nobenega
pomanjkanja virov in žalosti. Na tem mestu je sreča in mir[62].
Allah ima tudi voljan položiti tam bitja, ki imajo določeno znanje in pristojnosti. Je ustvaril z ljudmi z
potencialov in sposobnosti izbire dobro ali zlo; narediti in znati dobro, kot tudi zlo kot smo videli v
naslednji verz:
In mi je dejal, "O Adam, živijo, vi in vaša žena, v raju in jesti iz njih v [enostavnost in] številčnosti iz
kjerkoli že boste.
Ampak to drevo, ne pristop, da ne boste med je wrongdoers."
(Korana: 2/35)
Ampak tudi Alah je prepovedano vhodu slabo, aroganten, neresnična in nehvaležen v raju. Obstaja
sklic na to dejstvo v naslednji verz:

Ampak Mesija rekel:
"Otroci Izraela, čaščenje Allah, moj Gospod, vaš gospodar. Kdor sodelavci ničesar s Allah, Allah je
zares prepovedano raj za njega in njegovo bivališče so se v ogenj.
Na wrongdoers ima pomočnikov ni."
(Korana: 5/72)
Tako mu omogoča vhoda v ta raj za ljudmi, ki iskreno želijo vnesite tam, ki so v harmoniji z božansko
vrednosti in kdo delati dobra dela. Torej, bistveno in trajno mesto, kjer bo zgodilo njegovo uslug je raj
kot je razloženo v naslednjih verzih:
Za tiste, ki ne dobro (dejanja) je dobrota in extra.
Ne teme zajemajo njihove obraze, niti ponižanja.
Tisti so tovariši raj; se bo upošteval v njem večno.
Ampak oni, ki zaslužijo zla dejanja, zaracunati zlo dejanje je enakovredno in ponižanja bodo kriti.
Bodo imeli od Allah ni zaščitnik.
To bo, kot če njihovi obrazi so zajeti z kosov tako temno noč [so].
Tisti so tovariši ogenj; se bo upošteval v njem večno.
(Korana: 10/26-27)
V okviru stalne uslug Allah, eden od razlogov, za katerega je ustvaril nas v tej fazi v tem vesolju je, da
nam priložnost, da bi naše odločitve o sedanjosti in končno fazah. V naslednjih verzih je to pojasnjuje:
In kdor želi plačilo tega sveta, smo mu
in kdor želi nagrado v nadaljevanju smo mu pogodbe.
In Nagrajujemo bo hvaležen.
(Korana: 3/145)

In reči, "resnica je od svojega Gospoda, torej kdor oporoke naj mu verjeti; in kdor oporoke naj mu
verjamem."
(Korana: 18/29)

Res, smo ga vodi pot, je bil hvaležen ali se je nehvaležno.
(Korana: 76/3)

V okviru stalne uslug Allah, drugi razlog, ki je ustvaril nas v tej fazi je razlikovati z objektivnimi merili
tisti, ki so dobro od tistih, ki so zlo, tiste, ki poskušajo ubogati Allah in uskladitev s divine vrednosti od
tiste, ki ne, tisti, ki so skromno od tistih, ki so arogantni, in tako naprej. Naslednji verz se sklicuje na to:
Had Allah voljan, on bi si naredili enega naroda [združeni v vero], vendar [je namenjena] test ste na
kaj je dal; tako dirko za [vse, kar je] dobro. Alah je vašo vrnitev vse skupaj, in on bo [torej] obvestiti vi
ki nad katerim ste se razlikujejo glede.
(Korana: 5/48)
Posledično bo Alah nagni svoje stalno uslug tistim, ki se odločijo, da verjamem v njih in ki želijo jim,
kdo koristi od sporočila Allah in ki se odločijo za uskladitev s divine vrednosti.
To so vse fizične posledice Boga, ki je Beneficent in aktivni.
In v raj to bo priča trajno da Allah je v Beneficent.
3.2.2.2.2.2 IZVAJANJE RESNICO
Alah je resnica.
(Korana: 22/6)

Da dokaže resnico, da je res,
In drži, da so lažne,
Čeprav kriminalci ni maral.
(Korana: 8/8)

"In dejansko smo, ali so na smernice ali v jasno napaka."
(Korana: 34/24)

Pravzaprav, smo ponudili zaupanje v nebesa in zemlja in gore, in zavrnil, da ga nosi in Bali ampak
človek [zavezala k] nosi to.
Dejansko je bil nepravičen in neznanju.
[Je bila] tako da Allah lahko kaznuje hinavec moških in hinavec žensk in moških in žensk, ki drugim
povezali z njim in da Allah sprejme kesanje iz prepričanje moških in prepričanje žensk.
In kdaj je Allah tolerantna in usmiljen.
(Korana: 33/72-73)

Torej resnica je bila ustanovljena in odpravljen je bil, kaj so počeli.
(Korana: 7/118).
Bodo skriti resnico ali ostanejo v stanju znanja večno?
Obstajajo namene glede nas. Smo del scene za izvedbo resnico.
Allah ve resnico. Vendar posledice resnico tudi bi bila izvršena. On je ustvaril tega vesolja, je ustvaril
veliko bitja, ki okus njegove pristojnosti in njegove usmiljenja in on nas je ustvaril. Je omogočeno nas
razlikovati med desno in narobe, slabo in dobro. In je ustvaril več milijard znaki o resničnosti v naših
jazov, zemljo in nebo. In on nam je pokazala resnica in pravo pot svojega sporočila, ki je poslal skozi
svoje glasnike. In nam je dal svobodo izbire poti želimo. In nam je dal določen čas tako, da smo
izvedeli resnico.
On zahteva nas biti v harmoniji z resnico v naših prepričanj, besede in dejanja.
Zdaj, v tem svetu obstajajo ljudje različna mnenja, prepričanja in dejanja. In nekega dne, bomo umrli.
In en dan - ne vemo njeno časovno-, to vesolje se bo skrčilo za nov začetek. In potem bo treba
zamenjati. Nato vsi bo ponovno ustvarjena, fizično in duhovno. In vsi bodo imeli evidenc kaj on ali
ona verjel v, je dejal in naredil v tem delu našega življenja. In tam bo sodni dan, ko bo Alah sodnik s
polno pravosodje.
Nato tiste ljudi, ki so v harmoniji z resnico v svojih prepričanj, besede in dejanja bodo nagrajeni in
usmerjena na ustrezna mesta v raj. Tistih ljudi, ki ni v skladu z resnico, bo kaznovan in usmerjena na
ustrezna mesta v peklu.
Na ta način, resnica bo proizvedeno njene posledice in resnica bo usmrčen. Minus krat minus naredi
plus plus krat plus naredi plus. Takole, tako pravilnost resnico, in falseness na false bo očitno. Njihove
posledice, bo usmrčen. To se bo zgodilo, v kaznovanje za slaba dejanja in nagrajevanje za dobra dela.
In, kot je dejal v Kuran:
Torej kdor ne mase atoma dobre volje vidiš; in kdor ne je atom teže zla videli.
(Korana: 99/7-8)
Kot rezultat, v vseh razsežnostih in vse stopinj, resnica bo očitno za vse in izvršena. Tukaj naj nas
spomnil, da eno od imen Allah je resnica[63].
Resnica je večna, posledice v skladu ali neustreznih z njim v prepričanju bo večno.
3.2.2.2.2.3 VZPOSTAVITEV RAVNOTEŽJA
Vendar tistim, ki verjamem reči, "uro ne bo prišel k nam."
Rekel, "ja, z moj gospodar, bo gotovo pridejo k vam. [Alahove je] poznavalec nevidno. "
Ne odsotna od njega je mase atoma v nebesa ali v zemlji ali [kaj je] ki manjša ali večja, razen, da je v
register, jasno.

Da je lahko Nagradite tiste, ki verjamejo in ne pravičen dejanja.
Imeli tiste odpuščanje in plemenito določba.
Ampak tisti, ki si prizadevate proti naši verzi [Iskanje], da povzroči okvare zanje bo boleče kazen
prekršaj narave.
(Korana: 34/3-5)

To je on, ki je imenovan viceroys v zemljo, in nekateri od vas v čin nad drugim, da on lahko poskusite
v kaj je dal je postavljeno. Zagotovo je vaš gospod Taylor swift v maščevanja; in zagotovo je vse
odpušča, vse sočutja.
(Korana: 6/165)

Vse, kar pripada njemu.
(Korana: 27/91)

In nebeško dvignil in sedežem ravnotežje.
(Korana: 55/7)
Alah je vzpostavila ravnotežje v tem vesolju. Na primer, fizikalne enačbe ali kemijske enačbe prihaja
res ko smo naredili eksperiment. In če to niso uresničile, rečemo, da "Smo" naredili napako. To nam
pokaže pomen ravnotežja za ustvarjalca.
Tako vzamemo ravnovesje v fizičnem svetu, kot je bil podeljen. To nam kaže, da je Alah oporoke in je
zmožen vzpostaviti ravnovesje v minutest podrobnosti.Torej, Alah, kdo je sposoben in kdo volje
vzpostaviti to ravnovesje v fizičnem svetu je seveda sposobni vzpostaviti ravnovesje v vesolju
dobrega in zla. In on nas obvešča, da je odločno pri vzpostavljanju takšnih ravnovesja[64] kot smo
opazili v naslednje verze:
Torej kdor ne mase atoma dobre volje vidiš,
In kdor ne je atom teže zla videli.
(Korana: 99/7-8)

Ter Allah ustvaril nebo in zemljo v resnico in tako da lahko vsaka duša izplačati za kar je zaslužil, in jih
ne bo treba obravnavati neupravičeno.
(Korana: 45/22)

3.2.2.3 SPOROČILO IN OBLJUBA OD ALLAH
Res, ta Korana vodniki, ki je najbolj primerna,
In daje dobrih novic, da verniki, ki ne pravični dejanja, ki bodo imeli veliko nagrado.
In tiste, ki ne verjamejo v nadaljevanju
Pripravili smo za njih boleče kaznovanje.
(Korana: 17/9-10)
Za tiste, ki so prepričani o organ Allah, neposredno logično povezavo, da v nadaljevanju je sporočilo
od Allah, ki je vsemogočna in All-poznavalec.
Alah je najboljši poznavalec kaj se bo zgodilo, tako samo on lahko obvesti nas popolnoma o tem v
nadaljevanju, kot je poudarjeno v naslednji verz:
In nobena lahko obvestimo kot eden, ki je vse-svest.
(Korana: 35/14)
Poleg tega za vsak vernik v vsi-poznavalec in vsemogočen Bog, sporočilo kot Kuran lahko pobegniti
poznavanje takih Boga. Kot Kuran, Tora in evangelij so sklici v nadaljevanju tudi. Vse-poznavalec in
vsemogočen Bog ima moč, da prepreči ali popravi široko sprejeta sporočila o nadaljevanju, glede na
njegovo ime, nekateri ljudje, bilo zavajajoče teh sporočil. Za vsako verjamem v Boga, ki je močna in
poznavalec, bi bilo mogoče, da Bog ne odpravi široko razširjene laž govorijo v njegovo ime? Alah pravi
naslednje o tem vprašanju:
Ali pa bodo rekle, "On je izumil o Allah laž"?
Vendar če Allah voljan, on strjena lava pečat svojega srca.
Ter Allah odpravlja laž in resnica, ki vzpostavlja z njegove besede.
Res, on je poznavanje tega v prsi.
(Korana: 42/24)

Ali pa bodo rekle, "On je izumil to?"
Reči, "če bi ga izumili, imate nič za [varstvo] me od Allah. On je najbolj vedo, da v katere ste vključeni.
Dovolj je bil kot priča med jaz in ti, in on je z tolerantna usmiljen. "
(Korana: 46/8)

Je je izumil o Allah laž ali se v njem norost?

Nasprotno, oni, ki ne verjamejo v nadaljevanju bo v kazen in [so] ekstremnih napake.
Nato, oni ne pogled na tisto, kar je pred njimi in kaj se skriva za njimi nebes in zemlje?
Če smo naj bo, smo lahko povzroči zemlje, da jih pogoltnejo ali [bi] naj pade na njih delci z neba.
Res da je znak za vsak uslužbenec, ki obrača nazaj [Alahove].
(Korana: 34/8-9)
3.2.3 PRAKTIČNE POSLEDICE V NADALJEVANJU[65]
In ne pozabite naših uslužbencev, Abraham, Izaka in Jakoba - moč in [verske] vizijo.
Pravzaprav smo jih izbrali za ekskluzivne kakovosti:
Spomin na dom [v nadaljevanju].
(Korana: 38/45-46)
Obstajajo praktične posledice prepričanje v nadaljevanju, za posameznike in družbo, kot je
pojasnjeno v nadaljevanju:
3.2.3.1 VEDOČ, DA JE STABILNO ŽIVLJENJE
In on, ki je verjel, je dejal: "O moj narod! Menoj, vas bo vodil v pravo smer;
O moji ljudje! Ta posvetno življenje je samo sredstvo (do konca),
Vendar v nadaljevanju bivališče stabilnosti."
(Korana: 40 / 38-39)

In Iblees[66] že potrdili skozi njih svoje predpostavke, tako so mu sledili razen stranka vernikov.
In je imel nad njimi organ ne razen [je odredil] da bi mi lahko očitno kdo verjame v nadaljevanju
who's pogodbe v dvomih.
In gospod, nad vse stvari, je varuh.
(Korana: 34/20-21)

Je ta svet življenje, vendar je to malo v primerjavi z v nadaljevanju.
(Korana: 9/38)

In bodo rekli,

"Pohvale za Allah, ki je odstranjen od nas, [vse] žalost.
Dejansko je naš Gospod je tolerantna in Appreciative.
Ki svoje radodarnosti dala nas živijo v bivališče večno življenje, pri čemer ni utrujenost nas assails niti
utrujenost."
(Korana: 34/35-35)

In ta posvetno življenje ni ampak preusmerjanja in zabaviščni.
In res, doma v nadaljevanju, ki je (večno) življenje, če bi le ti vedel.
(Korana: 29/64)
Na eni strani imamo v življenju, ki je kot točko, v primerjavi z ogromno časovni okvir, in na drugi
strani obstaja veliko truda v nas za večnost. Če ne uskladiti, bo ta konflikt vir žalosti in neskladnosti z
resnico.
Naše življenje v tem svetu je zelo malo v primerjavi s tisto, kar smo lahko zamisliti. Karkoli posvetne
radosti, uživamo, in karkoli bolečine, trpimo v tem življenju bo zapostavljen. Ali živimo v najbolj
luksuznih domov, ali smo zasedajo najvišja mesta, vsi so pustili za sabo. Torej, tudi če želimo pozabiti,
da smo smrtni ali celo, če ne bomo spomnite, imamo znanje v globinah naše zavesti, da bo konec za
vse naše radosti, užitkov, našega potovanja, naše srečanja...
Na drugi strani, kar imamo, tudi naše misli, čustva, organov, celic cilj v večnost. Na primer, če ogenj
dotakne naše roke, smo to potegnite nazaj hote ali nehote.
So mehanizmi znotraj sebe cilj večnosti, ki je skladna z resnico, ali so le iluzije in se na koncu in
izginejo večno?
Motivacija v nas za večnost in znanja, da to življenje je preveč omejen lahko povzroči velike žalosti in
konfliktov. In res, konča uslug Allah, ki uživamo v tem svetu lahko ogromne izgube. To je težko za
osebo z veseljem prebiti verovanje, da vse, kar se bo končala s smrtjo, medtem ko verjame, da en
dan on/ona ne bo mogla videti, slišati, da diha, premakniti... večno.
Torej, ta oseba lahko poskušali uživali radosti tega življenja, medtem ko poskušajo pozabiti o smrti.
Poskušajo pozabiti smrti bo zahtevalo nekaj boj. Tudi, ki izpolnjuje duša, ki je omogočena doumeti
neskončno z omejeno radosti življenja tega je težko. Torej, poskuša zadovoljiti eno samo
maksimiranja zemeljske užitke bo povzročilo resne motnje.
Zato smo pogosto videli primere ljudi, ki cilja na podvojitev svoje bogastvo, čeprav imajo milijarde
dolarjev, medtem ko so milijoni ljudi, ki so lačni, mu ne pomaga veliko. Tudi vidimo, da ljudje, ki ne
pri njihovih prizadevanjih za povečanje njihove posvetne bogastvo zakonito in kdo poskusil dobiti
pravice drugih na nezakonit način. Še enkrat, smo slišali ljudi, ki so okusili vse užitke tega življenja,
ampak samomor, ker vidijo, da niso zadovoljni z zemeljske užitke.

Ampak oseba, ki ve, kjer gre za; kdo ve, da to življenje je v fazi priprave za v nadaljevanju, da smrt je
le fazi, da prenesejo bo imajo uskladiti svoje želje z večno življenje, v resnici in v misel. Na ta način,
karkoli on je namenjen za prekrivajo z vse dimenzije od njegove narave. In ta oseba ne bo poskušal
uživati radosti življenja tega neuravnotežen način, in bodo imeli koristi od radosti življenja tega v
ravnovesje, mir in sreča prebiti giving hvala ustvarjalca.
3.2.3.2 ODGOVORNOSTI
In vzpostavimo lestvice za pravosodje za dan od vstajenje,
Tako ne duša nepravično obravnava sploh.
In če obstaja [tudi] teža gorčično seme, mi bo to tja.
In dovolj ali smo kot računovodja.
(Korana: 21/47)

On je z vami, kjerkoli že ste
In Alah je jasnovidcev kaj vam.
(Korana: 57/04)
V tem svetu, včasih ljudje, ki zakrivijo zločine nad drugimi nekaznovani. Upanje za pridobivanje
neodkrita in ostal nekaznovan lahko nekateri ljudje zavežejo ali nadaljevati svoje zločine. Vendar
dejstvo, da vse, kar je zabeležena in bo izplačati odvrača veliko ljudi iz kaznivih dejanj, in spodbuja
veliko storiti dobra dela. In obstaja veliko dejanskih primerov v zvezi s tem.
Tudi brezupa ne nagrajeni za dobra dela drugim, žrtve in bolečine, ki so potrebne za te dobra dela
lahko prepreči ljudi početje dobra dela.
Zato bo situacijo, kjer kršitelje dobra dela in je wrongdoers videli posledice svojih dejanj spodbujajo
pravičen za dobra dela in odvračajo evildoer iz zla dejanja. Kot posledica prepričanja v nadaljevanju
povzroča in bo vzrok svet boljši kraj.
3.2.3.3 SREČA BOŽANSKE PRAVICE
Nato se ravnamo predložiteljema kot kriminalci?
(Korana: 68/35)
Tam so kriminalci, ki je ubil tisoče ljudi, ki kradejo milijarde dolarjev, ki razburjen veliko ljudi. Konca v
tem svetu je, da vsi gredo na pokopališče kot pravednika. V mnogih primerih, to je stanje, ki bi lahko
motile oseba, ki skrbi za pravosodje.
Zato sodni dan in naslednje postopke in posledice so pomembne, tolažba dejstev za tiste, ki skrbi za
pravosodje.
3.2.3.4 SPODBUDO ZA IZBOLJŠANJE

Vsaka duša bo okus smrti.
Nato nam bo vam vrnil.
(Korana: 29/57)

Zagotovo se potovanje fazi fazi (v tem življenju in v nadaljevanju).
(Korana: 84/19)
V tem svetu, proučujemo, povečamo naše izkušnje. Pa vse dobro ljudi, umrejo, so izginile z svoje
znanje in izkušnje. Čeprav ti so podedovali in se uporablja v nekaterih primerih prihodnjim
generacijam, iz osebnega vidika, je ujel v smislu izboljšanja.
Za Nevjernik v nadaljevanju, iz osebnega vidika, vse izboljšave postane nič za zadevna oseba ob smrti.
Ne verjamem v nadaljevanju, smrt je samo faza. Zanj, vsak razvoj in cilj je urejena s končnim ciljem
dobili užitek od Allah. In ta cilj zahteva eno maksimirati dobra dela in da postane boljši in boljši. In to
delo in izpopolnitvijo še celo do smrti.
In tudi po smrti in v nadaljevanju, kot smo videli v naslednji verz, vse preostale slabo počutje bo
odstranjen iz srca dobro kršitelje, in bo dosegla zadnji čiščenje s pomočjo Allah:
In mi bo odstranjena, karkoli je v okviru svojih prsi zamere, [čeprav] teče pod njimi so reke.

In bodo rekli, "Hvalite Alah, ki nas vodi k temu; in smo bi nikoli ravna če Allah ni imel vodene nas.

Zagotovo glasniki naš Gospod je prišel z resnico." In oni bodo imenuje, "To je raj, ki ste jih že naredili
za dedovanje za kaj ste že rabljen uganjati."
(Korana: 7/43)
Torej, za vernika v nadaljevanju, razvoj je nepotrebno niti zaman kot smrt ni konec.
3.2.3.5 SPODBUDO ZA RAZMIŠLJANJE IN IZBIRI
So tisti, ki so izmenjali smernice za napake in odpuščanje za kazen. Kako bolnika so pri uresničevanju
ogenj!
(Korana: 2/175)
Zlasti z obljubo o peklu, ki je neznosno kraj in obljublja raj, ki poganja človeka sprejeti končno
odločitev, bodisi slediti Allah zahteva, ali ne. Drugače eden lahko odločijo, da on lahko prestati kazen,
in ne bi bilo vredno razmišljal veliko o Bogu ali o obdobje po smrti. Tako je lahko trdijo, da svoje
nejeverno ni bilo zaradi njegovega ungratefulness, ampak zato, ker je bil preveč zaposlen, da delo na
bolj pomembne zadeve. Obljuba neznosno kazen zapre vrata za takšno hinavščino.

Tako zaradi v nadaljevanju bo oseba, ki je bil povabilo Allah bi ustreznih odločitev v vsakem primeru,
in če on zavrne, je bo sprejel na tveganja kot tiste, ki to storijo v naslednjih verzov:
In prepričanje človeka iz družine Faraon, ki je imel skriti svoje vere, je dejal, "ubiješ človeka [samo]
ker on pravi,"moj gospodar je Alah"medtem ko je prinesel počistite dokazila iz svojega Gospoda?
In če on naj leži, potem mu je [posledica] Njegova laž; ampak če bi moral biti resnične, tam bo stavke
nekaj kaj je obljube."
(Korana: 40/28)

Ste videli tisti, ki prepoveduje,
Služabnik ko moli?
Si videl, če je na smernice
Ali enjoins pravičnosti?
Si videl, če on (Nevjernik) zanika (Allah's navodila) in se obrne proč,
Ali on ne ve, da je Alah vidi?
ne! Če on ne vzdržijo, mi bo zagotovo povlecite mu jih čelo,
Leži, sinning čelo...
(Korana: 96/9-16)
Hudiča lahko zvok nepošteno do nekaterih. Vendar, čeprav v tem svetu, je lahko videti kot je ta, v
nadaljevanju, to ne bo, ker je disbelievers potem videli, da so bile vse stvari, ki jih zamenjajo Allah z
nič in ki vse, kar prihaja od Allah. In nosijo bo priča, da čeprav so jasno "videli" Alaha znaki, so
"izbrali" vstop v pekel. Tisti, ki nadomesti Allah z kumirima, ljudmi, naravnih sil, fizično odnose,
predmeti in tako naprej bodo videli, da teh stvari ni imel moči sploh.
En primer o tem, iz Korana je, kot sledi:
In [pazi dan] Ko Alah pravi, »O Jezus, sin Marije, pravite na ljudi, "šlo mi in moja mama kot božanstva
poleg Allah?" "
On pravi, "vzvišeno ali ste! Ni bilo za mene, da pravijo, da ki nimam pravice.
Če je rekel to, da bi ga poznali.
Veste, kaj je v sebi, in ne vem, kaj je v sebi.
Pravzaprav, je vas, ki je poznavalec nevidno.

Sem rekel ne nanje, razen kar si ukazal, me častili Allah, moj gospodar in svojega Gospoda. In sem bil
priča nad njimi, dokler sem bil med njimi; ampak ko vi zaključiti moje življenje (na zemlji), ste bili
opazovalec nad njimi, in vi ste, nad vse stvari, priča.

Če naj jih kaznuje zares so vaše uslužbence; vendar če odpusti jim res je vas, ki je veličastno,
pametno."

Alah pravi, "to je dan, ko resnične bo koristila njihovo resničnost. Za njih so vrtovi [v raju] pod kateri
rek pretoka, pri čemer se bo upošteval večno, Alah je zadovoljen z njimi, in so z njim. To je velik
uspeh."
(Korana: 5/116-119)
V nadaljevanju, je disbelievers ne bo sposoben za vsakogar, vendar sami krivi. Ne bodo imeli
nobenega argumenta sploh, ki bo pokazal, da so bili razumen v svojih prepričanj v lažni bogovi. To
stanje je bilo pojasnjeno v naslednje verze:
In smo imeli zagotovo prinesel jim knjige, ki smo podrobno znanje - kot smernice in usmiljenja do
ljudi, ki verjamejo-.
Delati oni čakajo razen svoj rezultat? Pride dan svoj rezultat, oni kdo prezrla to prej rekel, "kurirji naš
Gospod je prišel z resnico, zato so tam [zdaj] koli priprošnjike posredujem za nas ali bi mi lahko
pošljejo nazaj narediti drugega kot smo vajeni delati?"
So izgubili sami,
In izgubil od njih je, kar se uporabljajo za izumiti.
(Korana: 7/52-53)

In če [kot] dih kazen svojega Gospoda se dotikati njih, oni bi zagotovo reči, "O Gorje nam! Pravzaprav
smo bili zlikovci."
(Korana: 21/46)

In [ko] res obljubo približala; potem nenadoma oči tistih, ki so verjeli bo strmel [v horror, medtem ko
pravijo], "O Gorje nam; smo bili unmindful tega; namesto tega smo bili zlikovci."
(Korana: 21/97)
Na drugi strani, je muslimanske zahtevo od Allah vhoda v raj in zaščito iz pekla. To se šteje kot
dajatve, molitev, posledica njegova ponižnost in del svojega servantship.
3.3

ANGELI

In kdor jih disbelieves v Allah, njegovi angeli, njegove knjige, svoje glasnike, in zadnji dan je zagotovo
šla daleč zašel.
(Korana: 4/136)

In zagotovo ni naše kurirje (angel) prišel, da Abraham z dobrih novic;
So rekli, "Mir." On reče: "Miru," in nisem zamudi v vzgoja [jih] pražena tele.
Ampak ko je videl svoje roke, ne doseže za to, on jih overitelju in čutiti iz njih aretaciji.
So rekli, "ne bojte. Mi življati been sent v ljudi veliko."
(Korana: 11/69-70)

Ter Allah prostrates karkoli je v nebesih in karkoli je na zemlji bitja, in angeli [tudi], ter oni so ne
aroganten.
(Korana: 16/49)
Angeli so stvaritve Allah, ki niso opredeljeni s pravili fizikalne ali biološke, da vemo. Nimajo spola; ne
razmnožujejo, ne jesti in ne piti. Opravljajo določene dolžnosti, ki jo Allah; se ne odločijo, da kršijo
Allah.
3.4

GLASNIKI ALLAH

In mi ni poslal pred vami, [O Muhammad], koli glasniki razen, da so jedli hrano in hodil na trgih.
In nekateri od vas [ljudje] kot poskus smo naredili za druge,
Bo imate potrpljenje?
In kdaj je svojega Gospoda, videnje.
(Korana: 25/20)
Allah je v bistvu povezana njegova sporočila za človeštvo skozi ljudi je izbral. Ti ljudje se imenujejo
glasniki Allah.
Sli so po naravi kot drugi ljudje. Vendar so na visoki ravni glede nekaterih ljudi kvalifikacije moralnih
vrednot. Glavni razlog so prejeli Božje sporočilo je izbira Allah. Obstaja sklic na to dejstvo v naslednji
verz:
[Je] Exalted nad [vse] stopinj, lastnik prestol; On daje navdih njegov ukaz na koga je oporok njegov
uslužbencev svariti dan srečanja.
(Korana: 40/15)
3.4.1 KURIRJI KOT VZORNIKI

Kurirji, ki so imeli vrednosti kot resničnost, prijaznost, hvaležnost, pravičnosti v veliki meri so tudi
vzorniki za človeštvo, kot smo videli v naslednjih verzov:
Je zagotovo prišlo za vas v sel od Allah odličen vzorec za vsakogar, čigar upanje je v Allah in zadnji dan
in [ki] si zapomni Allah pogosto.
(Korana: post)

In res, (O Muhammad) ste velik moralni značaj.
(Korana: 68/4)

In mi je dal za Abrahama, Izaka in Jakoba - vsi [so] smo vodeni. In Noah, smo vodeni pred. In med
njegove potomce, David in Salomon in delo in Joseph in Mojzes in Aaron. Tako smo nagrado kršitelje
dobro.
In Zaharija in John in Jezus in Elias in vsi so bili pravičnih.
In Jišmael in Elisha in Jona in veliko - in vsi [so] smo prednost pred svetove.
In [nekateri] med svojih očetov in njihovi potomci in njihovi bratje - in smo izbrali njih in smo jih vodi
naravnost pot.
To je vodilo Allah, ki je vodila komurkoli oporoke je njegova uslužbencev. Če pa imel druge povezane
s Allah, potem brez vrednosti za njih bi bilo karkoli delajo.
So tisti, za katere smo dali, pisma in organ in prophethood. Ampak če je disbelievers zanikati, smo jim
že zaupane ljudi, ki niso disbelievers v njej.
So tisti, katerim Allah je vodena, torej iz njihove smernice sprejme primer.
Reči, "prosim vas za to sporočilo ni plačilo. Ni ampak opozorilo za svetove."
(Korana: 6 / 84-90)
To je zelo pomembno, da je Alah poslal svojega sporočila prek glasniki, ki mu je dodeljen med ljudmi.
Da je izbral ljudi, kot nas in da mu jih kaže kot primeri za nas je pomembno dejstvo, da nas motivira in
nam daje upanje, da smo lahko uspešni na način, ki nam kaže Allah. Sicer pa nismo mogli biti upa o
tem, da uspešno.
Tudi zahvaljujoč kurirji, ki so bili kot nas in primer dogodkov, izzivov, ki so doživeli in svoje reakcije kot
človeška bitja lahko razumemo kako moramo obnašati kot človeška bitja[67]. Iz tega razloga Allah dal
veliko primerov teh človeških bitij v Korana in druge svete knjige: lahko vidimo v Kuran kako so
ravnali kot prijatelja, kot vodja, kot družinskega člana, kot vladni uradnik, kot sodnik, kot kletar Allah,
kot oseba, ki je storil napako, kot oseba, ki je utrpela, kot mlada oseba, kot oseba, ki je
star...Zgodovinskih zapisov, še posebej o zadnjega preroka Mohameda (mir je na njem) pokazal zelo

podrobno kako se je obnašal kot poslovnež, kot mož, kot državnik, kot soseda, kot učitelj... Smo tudi
videli v njih kako biti hvaležen, prijazni, koristno, bolniku, samo, ponižen...
Allah bi so povezana njegova sporočila skozi samo angeli ali knjig. Vendar v tem primeru nismo našli
primere kot očetov, kot prijatelji, kot voditelji, kot družinski člani, kot poslovneži..., ki jih odobri Allah.
Na drugi strani, v tem primeru smo lahko recimo na primer, ", ampak to so angeli, in mi nismo angeli,
torej, kako lahko upamo, da bodo uspešni?" Ampak kot Alah je izbrana kot vzornikov ljudi izmed sebe,
ki so imeli podobne prednosti in slabosti, ki pojedo, poročen, nisem poslovni, prosil za odpuščanje,
imel zdravstvene težave, umrla... potem lahko upamo, da bodo uspešni, ker smo iste vrste kot
glasniki in Alah nam pove, da so bili uspešni.
3.4.2 NEKATERI KURIRJI SO NAPOVEDOVALI IN POTRDIL
Sli napovedati določene prihodnje glasnike, kot smo videli v napovedi o preroka Mohameda (mir je
na njem). Nekatere od teh napovedi so naslednji[68]:
V Stari zavezi / MZ/18/18-19 vidimo naslednje izjave: "sem obudil jih prerok med njihovi bratje in
sestre, kot tebi, in bo dal moje besede v usta; in on se govori, reče jim vse da se ukaz njega. In to
pridejo mimo, da kdor bo ne poslušaj reče moje besede, ki ga govorijo v mojem imenu, bom
zahtevajo to od njega.[69]”
Preroka Mohameda (mir je na njem) ni bil judovski, ampak je prišel iz potomci preroka Abrahama s
svojim sinom Jišmael (mir, se na njih). Zato prihodnje sel je dejal, da dvigne iz "med njihovi bratje in
sestre", med "njihovi potomci" niti med "sami". In bi bil to prerok "rad reče" Mojzes (mir je na njem).
Preroka Mohameda (mir je na njem) je bil res kot Moses (mir je na njem) na več načinov kot tudi
posvetne vodja.
Prav tako Allah dal njegove besede v svojo "usta" in "je govoril reče svoje ljudi" da Allah "ukazal":
preroka Mohameda (mir je na njem) nikoli ne bere ničesar, ni nikoli napisal ničesar v svojem življenju,
kot napovedano, je recitiral Kuran, beseda Alah. Ta knjiga je bila napisana v spomin[70] in to je bil le
pismouki, ki jo zapisal.
Spet preroka Mohameda (mir je na njem) je zmaga nad nasprotniki, ki potrjuje tudi, kaj je rekel v
zgornji verz MZ, kot "da pridejo mimo, da kdor bo ne poslušaj reče moje besede, ki ga govorijo v
mojem imenu, bom zahtevajo to od njega."
Tudi v Novi zavezi, v evangeliju John, del 16 verzov 12-13 Jezusa Kristusa (mir je na njem) pravi, da on
ni mogla povezati svoje ljudi nekatere resnice, kot niso bili sposobni nositi to. In mu daje dobre
novice, da bo prišel drug sel, ki bo vodil v vso resnico: "imam še veliko stvari, povem vam, ampak si
ne morejo nositi jih zdaj. Ampak, ko on, duh resnice[71], je prišel, on vas bo vodil v vso resnico: za on
se ne govori o sebi; ampak nikakor on se sliši, da se On govori: in on vam bo pokazal stvari, ki
prihajajo. "
Te napovedi so bile tudi, kaj točno se je zgodilo z preroka Mohameda (mir je na njem) ki je bil
unlettered, kot smo jasno videli v Kuran:
Tisti, ki sledijo sel, unlettered prerok, katere so našli napisana v kaj imajo Tora in evangelij, ki enjoins
na njih, kaj je prav in jim prepoveduje, kaj je narobe in naredi zakonita za njih dobre stvari in

prepoveduje zanje zlo in razbremeni svoje breme in obešala, ki so bili na njih. Tako oni, ki so verjeli v
njega, mu čast, ga podpirali in sledil svetlobe, ki je bil poslan z njim je tisti, ki bo uspešno.
(Korana: 7/157)

(O Muhammad) ste prebrali vse knjige pred njim (ta Kuran), niti nisem napisati vse knjige (kakršnikoli)
z desno roko. V tem primeru dejansko privrženci laž bi dvomili.
(Korana: 29/48)

Mi vas bo pripovedovati (Kuran), [O Muhammad], in ne bom pozabil,
(Korana: 87/06)
Je čudežno da Mohameda (mir je na njem) kdo je vedel, niti pisati niti branje povezane knjige kot
Korana. Ljudje, ki so napisali knjigo ali morda le izčrpno besedilo lahko predstavljate, kako ne bi bilo
mogoče sestaviti knjigo ne bitje zmožen pisati niti brati. In napisati knjigo, kot Kuran, bi bilo celo
nemogoče, za nekoga, ki je pismen, kot je navedeno v izziv v naslednji verz:
In če ste v dvomih o tem, kaj smo poslali na naš služabnik [Muhammad], potem proizvajajo a
surah[72] podobno njihovi in pozivajo priče niso Allah, če morate biti resnični.
(Korana: 2/23)
Prihod Mohameda (mir je na njem) je tudi potrditev Mojzesa in Jezusa (mir, se na njih) v tem njihove
napovedi niso bile zaman.
Torej, v harmoniji z napovedmi prejšnjih kurirji, približno 1400 leti, Allah, povezane z ljudmi svojo
govorno sporočilo za zadnji čas, skozi njegov končni Messenger za vse človeštvo, imenovan
Muhammad (mir je na njem). V naslednji verz se nanaša na to dejstvo:
Muhammad ni oče [vse] eden od vaš moški, vendar [je] sel od Allah in zadnji prerok. In Alah je poln
znanja vseh stvari.
(Korana: 33/40)
Kot preroka Mohameda (mir je na njem) uspešno podal končno in popolno sporočilo Allah za
človeštvo brez kakršne koli nejasnosti, in kot to sporočilo zgodovinsko zaščitena, ni potrebe za
nadaljnje glasniki. In res po njem tam ni prišel messenger, kot so mu ali Mojzes ali Jezusa (mir, se na
njih) z jasno čudeže in znaki.
Sli prišel s čudeži, ki kažejo, da so in sporočila, ki so prinesli odobri Allah, ki je absolutna in kdo ima
moč nad vse stvari. Čudežev preroki Noah, Abraham, Mojzes, Jezus (mir, se na njih) so splošno znane.
Sli nimajo pooblastil za proizvodnjo te čudeže, vendar Allah je.
Preroka Mohameda (mir je na njem) prav tako veljali veliko čudežev z močjo Allah: med stotine
zgodovinsko posnetih čudežev je najpomembnejše Korana, ki je knjiga, polna modrosti. Korana

vsebuje tudi veliko znanstvenih dejstev, ki niso bili znani z ljudmi v starosti je pokazala[73]. V Kuran
informacije o dogodkih, ki se je zgodilo več stoletij pred časom preroka Mohameda (mir je na njem),
o skrivnost in zasebne dogodke v svojem času, o prihodnosti so drugo skupino čudežev. Po besedah
preroka Mohameda (mir je na njem) tudi vidimo podobno izredne informacije.
Čudeži, ki se nanašajo na nadnaravne dogodke, kot cepitev luna, čudeži, ki se nanašajo na zdravljenje
primerih običajno nemogoče zdraviti, čudeži, ki se nanašajo na povečanje hrane in vode, čudeži v
zvezi z varstvom sel so nekatere druge vrste čudežev, ki so bili v preteklosti posneli in priča na stotine
ljudi. Nekateri od teh so iz Korana.
3.4.3 NEKATERE DRUGE ATRIBUTE SLI
Sli prišel za človeštvo in ne so označeni na podlagi krščanstva ali judovstvo ali kakršne koli posebne
narodnosti. Obstajajo razlage o tem v naslednjih verzov:
Ali praviš, da Abraham in Jišmael in Izaka in Jakoba in potomci so bili Judje ali kristjani? Reči, "Ali ste
več vedela ali je Allah?" In kdo je bolj nepravičen od enega, ki prikriva pričevanje, ki ima od Allah? Ter
Allah ni vedela, kaj.
(Korana: 2/140)

Abraham ni bil ne Jud ne kristjan, ampak je bil en nagibanje proti resnice, muslimanske (predložitev
Allah). In on ni bil na politeiste.
(Korana: 3/67)
Vse tiste, navedene v Kuran kot kurirji so moški. Kot je messengership je zelo nevarno delo, to je
naravno. Skoraj v vseh primerih nekaj disbelievers poskušali test Alah ali preizkušen zastajati
pospeševanje njegovega sporočila njena svoje glasnike, žaljivo, grozi, ranil, bojkot, ubijanje njih,
njihovi prijatelji, njihove sorodnike... Povabilo v Allah zahteva nenehno trdega dela noč in dan. Vsi ti
lahko povzroči ženska sel opraviti dodatne težave neznosne bolečine in nezadostne komunikacije
sporočila. Zaradi svoje posebne lastnosti in situacije, opazujemo na primer, da ženske večinoma ne
raje dela v mnogih težko sektorjih, kot so gradbeništvo, rudarstvo... Mednarodna organizacija dela
nastavite, predpisi, omejitve in priporočila za ženske glede nočnega dela, nevarno delo, nosečnost
listi in zasebnosti zahteve... Zato je pametno, da Alah omejena messengership žensk.
Vendar, Allah omenja v Kuran, da je izbral in nastavite kot primer nekatere ženske. Mary in žena
Faraon (mir, se na njih) iz Korana so primeri v zvezi s tem.
3.5

KNJIGA OD ALLAH

3.5.1 V SVETE KNJIGE V SPLOŠNIH
On je poslal na vas, [O Muhammad], knjiga v resnici, potrjuje, kar je bilo pred njim. In mu je pokazala
Tora in evangelij.
(Korana: 3/3)

Mi se nanašajo na vas, [O Muhammad], najboljše zgodbe v kaj smo so pokazala za vas ta Korana,
čeprav ste bili, pred, med se ne zavedajo.
(Korana: 12/3)

Reči, "so si štejejo: če (Kuran) je od Allah in boste verjeli v to, kdo bi bil bolj zašel kot eden, ki je v
skrajno nesoglasja?"
(Korana: 41/52)

In zagotovo smo naredili Koranu enostavno razumeti, vendar je kdo, ki bo motilo?
(Korana: 54/17)
Islam zahteva prepričanje v svete knjige Allah, kot vidimo v zgornji verzi. V Kuran, svete knjige,
povezanih preko Muhammad, Jezus, Mojzes in David (mir, se na njih), so bili poimensko; vendar
vemo, preko govora preroka Mohameda (mir je na njem) da je bilo veliko drugih glasniki. So tudi
povezana sporočila Allah.
Knjiga od Allah so njegov sporočilih človeštvo skozi svoje glasnike, da bi človeštvo temeljna znanja,
tako da so vodeni, tako da lahko odražajo na njem, tako da ne sledijo slepe vere, in tako, da so lahko
uspešni. Naslednji verz se sklicuje na to:
Ta [Korana] je blagoslovil knjige, ki smo pokazali vam, [O Muhammad], ki lahko odražajo na njenih
verzov in da tiste razumevanja bi se spomnil.
(Korana: 38/29)
To znanje se nanaša na Allah, človeka, vesolja, resnico, življenje, v nadaljevanju, ciljev, poti, uspeh,
kjer smo prišli od, kjer smo iti, kaj moramo storiti, kako moramo biti, ustrezni primeri, in mnogih
drugih kritična vprašanja, nekaj jih vidiš v tej knjigi, ki ste prebrali. Besede Alah s svoj stil ali njegove
vsebine nam cilj in neposredne informacije o sebi kot predmet, živo bitje in pozitivni ali negativni
dogodek. To znanje je koristno za uspeh v tem svetu in v očeh Allah.
V uvodni verz iz Korana Alah pravi:
To je knjiga, o kateri ni dvoma, smernice za pravednika.
(Quran:2 / 2).
Nekateri vidiki tega znanja neznane z ljudmi. V nadaljevanju se nanaša na to:
Branje, in vaš gospodar je najbolj radodaren
Ki poučuje pero

Učil ljudi, kaj ni vedel.
(Korana: 96/3-5)
Svete knjige pred Korana je veljala človeškega posredovanja. V naslednjih verzih so sklici na to:
In oni did ne ocenjujejo Allah z resnično oceno ko so rekli, "Allah ni pokazala za človeško bitje
ničesar."
Reči, "ki pokazala pisma, da Mojzes prinesel kot svetlobo in smernice za ljudi?
[Judje] prideš v strani, razkritje [nekaj] da in prikrivanje veliko.
In so vas naučili tistega, kar si vedel ne - niti vi niti vaš očetov."
Reči, "Allah [pokazala]." Potem jih pustiti v svojih [prazne] diskurz, zabavno sami.
(Korana: 6/91)

Delati vi želeti [upanje, O verniki], da bi menijo, za vas, medtem ko stranka jih vajeni slišati besede
Alah[74] in nato izkrivljajo, ko so imeli razume, medtem ko so bili vedoč?
(Korana: 2/75)

Med njimi so nekateri nepismenih, ki ne vedo svojo sveto knjigo; sledite svoje želje in ne stori ničesar
ampak ugibanje.
Tako Gorje tistim, ki pišejo pisma s svojimi lastnimi rokami, potem recimo, "To je od Allah," zamenjati
za majhno ceno. Oprosti jim za svoje roke, kaj so napisali in oprosti jim za kaj zaslužiti.
(Korana: 2/78-79)
Vendar, kot preroka Mohameda (mir je na njem) je bil zadnji glasnike, v naslednji verz Allah daje
jamstvo za zaščito knjigo, ki mu prinaša:
Res je mi, kdo poslal navzdol Korana in res, bomo njegovo guardian.
(Korana: 15/9)
In zgodovinsko zaščitena Korana.
3.5.2 KORANA
To je knjiga, o kateri ni dvoma, smernice za pravednika.
(Quran:2 / 2).
Musliman je vernik v Korana; in on je verjeti, da v svoji izvirni obliki, Tora, evangelij, in psalmov so
tudi besede Alah.

3.5.2.1 KORANA JE POPOLNA NAVODILA
Ena od značilnosti Korana je, da to jasno razloži vse, kar je v nekaterih temeljnih vidikov. To je
navedeno v naslednje verze:
Nikoli bil Kuran, pripoved izmišljeno, vendar potrditev, kar je bilo pred to in podrobno razlago vseh
stvari in smernice in milost za ljudi, ki verjamejo.
(Korana: 12/111)

In mi smo poslali vam knjigo kot pojasnilo za vse stvari in kot smernice in milost in dobrih novic za
muslimane.
(Korana: 16/89)
Ta raven podrobnosti prekliče potrebo posrednik med Allah in posameznika, ki bo razumel temeljnih
vprašanj[75]. Praksa preroka Mohameda (mir je na njem) da Allah česar jasne reference so uporabne
glede popolnosti končno sporočilo tudi. To popolnost tudi odpravlja potrebo po nadaljnji sli.
Kot pravi viri Korana in izvirna besedila evangelij in Tore so enake, obstaja veliko podobnosti med
vsebino Korana in Biblije današnji. Vse vabimo, da Alah in dobra dela. Vendar, kot prejšnje svete
knjige so bili predmet spremembe, obstajajo tudi bistvene razlike med vsebino na novo zavezo in
stari in njihove interpretacije njihovih privržencev in Korana. Na primer, v Kuran trinity jasno
zavrnjena, medtem ko večina kristjanov po trenutni evangeliju je Trojica. Jezus (mir je na njem) ni niti
Bog niti Božji Sin po nekaj verzov iz Korana, ki so pomembne za to težavo so naslednji:
In [pazi dan] Ko Alah pravi,
"Jezus, sin Marije, pravite na ljudi," šlo mi in moja mama kot božanstva poleg Allah?""
HE(, Jesus Christ) pravi,
"Vzvišeno ste! Ni bilo za mene, da pravijo, da ki nimam pravice. Če je rekel to, da bi ga poznali. Veste,
kaj je v sebi, in ne vem, kaj je v sebi. Pravzaprav, je vas, ki je poznavalec nevidno.
Sem rekel, ne da jih razen kar si ukazal mi (rek): "častili Allah, moj gospodar in svojega Gospoda. In
sem bil priča nad njimi, dokler sem bil med njimi; ampak ko si mi vzel, ste bili opazovalec nad njimi, in
vi ste, nad vse stvari, priča."
(Korana: 5/116-117)
Nekatere druge razlike med vsebino Korana in Biblije lahko najdete v delu vprašanja in odgovore.
3.5.2.2 KORANA JE BILA ZAŠČITENA
V Kuran, Allah nas obvešča, da je spustila in mu daje jamstvo, da je to zaščiti. Korana je najprej
napisal v spomin preroka Mohameda (mir je na njem) trajno, kot smo videli v naslednje verze:

Mi bo vam recitiranjem, [O Muhammad], in ne bom pozabil, razen, kar naj bo Alah. Res, on ve, kaj je
izjavil in kaj se skriva.
(Korana: 87/6-7)

Premik ni jezik z njo, [O Muhammad], pospeši z recitacijo Korana.
Dejansko, na nas je svojo zbirko (v srcu) in (da bi mogoče) svoje recitacijo.
(Korana: 75/16-17)
Preroka Mohameda (mir je na njem) je bil recitiramo Korana in pismouki so to zapisali in mnogi
njegovi prijatelji so bili pomnjenja. V mesecih Ramadan angel Gabriel in preroka Mohameda (mir, se
na njih) so bili vzajemno recitiramo in poslušanje dele Kuran pokazala do meseca ramadana. V
zadnjem mesecu Ramadan pred preroka Mohameda (mir je na njem) je umrlo, to zgodilo dvakrat.
Tam je bil približno deset ljudi, ki že imel pamet celotno Korana ko preroka Mohameda (mir je na
njem) umrl. Tam je bilo tudi veliko drugih ljudi, ki so naučene veliko poglavij.
Kmalu po preroka Mohameda (mir je na njem) umrl, pisni izvod celotnega Korana je zbranih v enem
nosilcu omejene s potrditvijo kvalificirano prič. In iz tega obsega več drugih nosilcev kopirala. In
Korana je bila zaščitena v svoji prvotni obliki in to je zgodovinsko dejstvo. Obstaja samo en prevod
Korana povsod v svetu.Izvirnik in tudi danes na voljo besedila iz Korana je v arabščini, ki je danes
živeč jezik. Vse besede, stavki in poglavjih so na voljo v prvotno obliko, kot da so bile odkrite danes.
3.5.2.3 SLOG KORANA
V stilu Kuran govornik kot prva oseba je Allah[76]. Tako ta stil ni tako, da odražajo razumevanje ali
razlago vsakega človeškega bitja. Prophet (mir je na njem) rekel kaj prejel brez dodajanja ali
zmanjšanje ničesar. Na primer, verz se začne kot "Rekel sem le človeško bitje kot si ti"[77]… Tako
prerok se nanaša to in pisatelji ga zapišite. Prophet (mir je na njem) ne reči "Jaz sem samo človeško
bitje kot si ti", pravi, kaj je bil pokazala. Torej slog Korana je tako, da brez človeškega posredovanja
obstaja v njem, ne celo posredovanja sel. In vse Kuran prišel samo skozi usta preroka Mohameda (mir
je na njem) kot človeško bitje.
Ta proces je bil točno kot Jezus Kristus (mir je na njem) napovedali v evangeliju John 16/13: "ampak,
ko on, duh resnice[78], je prišel, on vas bo vodil v vso resnico: za on se ne govori o sebi; ampak
nikakor on se sliši, da se On govori: in on vam bo pokazal stvari, ki prihajajo. " Preroka Mohameda
(mir je na njem), s Kuran, z duhom resnice, ki je v svojem srcu in v njegov spomin, vodi v "vsa" resnica.
In on ne "govorijo" samega sebe, ampak on govori, kakršno je "sliši". On prejme razodetje od Allah, iz
istega vira kot vir Jezusa Kristusa (mir je na njem) kot je navedeno v naslednji verz:
In tako smo pokazali vam žganje naš ukaz.
Nisem vedel, kaj je knjiga ali [kaj je] vere, ampak mi življati narejen to svetlobo, s katerimi vodimo
koga bomo naše uslužbencev. In res, [O Muhammad], vas vodijo naravnost pot.
(Korana: 42/52)

3.5.2.4 KORANA JE NEPONOVLJIVI
Kot bomo videli v naslednjih verzih, Allah vabi tiste, ki so v dvomih o Korana sestaviti knjigi tako
močan kot Korana in dokazati zadostna prič:
In če ste v dvomih o tem, kaj smo poslali na naš služabnik [Muhammad], potem proizvajajo poglavje
podobno njihovi in pozivajo priče niso Allah, če morate biti resnični.
(Korana: 2/23)

Ali pa bodo rekle, "Ga je izumil"? Reči, "potem bi deset poglavij, kot to, da so izumili in pozivajo [za
pomoč] komurkoli lahko poleg Allah, če morate biti resnični."
In če ne se odzove na vas potem vem, da je Kuran pokazala s poznavanjem Allah in da ni nobene
božanstva, razen njega. Nato bi [ne] mogoče muslimanov.
(Korana: 13/11-14)
V preteklosti je bilo nekaj poskusov za proizvodnjo poglavij kot poglavij Korana, vendar jim ni uspelo.
Drugo povabilo je v naslednjih verzih. A Nevjernik naj odgovor na vprašanje, ki ga predlaga knjigo
razen Korana, ki bi bilo bolj vredno verjeti in slediti:
V kakšno sporočilo po tem bodo torej verjeti?
(Korana: 7/185)
V Korana obstaja veliko znanstvenih dejstev, ki niso bili znani ali da so bili proti znanstvenih
prepričanj, do pred kratkim. Vendar stoletij kasneje je bilo ugotovljeno da je izrečeno v Kuran, je bila
pravilna. Veliko takih primerov lahko najdemo zlahka z iskanjem ključne besede kot "čudeže v Kuran"
na internetu.
In spodaj je nekaj primerov dejstev, ki so obstajale v Kuran[79] stoletja, ampak da imajo znanstveno
odkrili šele pred kratkim:
Širjenja vesolja:
In nebeško smo zgrajeni z moč, in res, smo [njenih] expander.
(Korana: 51/47)
Big bang:
So tiste, ki so verjeli ne šteje, da nebesa in zemlja bili pridružile subjekt, in smo jih ločene in so iz vode
vsako živo bitje? Potem bodo oni ne verjamejo?
(Korana: 21/30)
Ovire med morja:

Je izdal dve morji, srečanje [ob bok];
Med njima je pregrada [tako] nobeden od njih transgresses.
Torej, ki favorizira vaš gospodar bi zanikala?
Iz oba pojavljajo biser in koral[80].
(55/19-22)
To je samo nekaj primerov, ki nam kažejo, da tisti, ki sent Korana je poln znanja.
3.6

USODO

In kdaj je ukaz Allah na usodo[81] odredil.
(Korana: 33/38)

Je komu pripada oblast nebes in zemlje in ki ni sprejela sina in partnerja v oblast ni imela in je ustvaril
vsako stvar in določi z [natančno] določanje.
(Korana: 25/2)

In ne odsotna od vaš gospodar je vse [del] mase atoma v zemljo ali v nebeško ali [karkoli] ki manjša
ali večja, ampak, da je jasno registrirati.
(Korana: 10/61)

Pravijo, da "Če je bilo kaj mi lahko naredil v zadevo, nekateri od nas bi ne bile pokončane tukaj." Reči,
"tudi če bi bili znotraj vaše hiše, tiste odredil, treba ubiti bi prišel na svojih posteljah smrti."
(Korana: 3/154)

Reči, "Nikoli ne bo mi udari razen kaj Allah je razglašena za nas."
(Korana: 9/51)
3.6.1 OPIS
Usoda je Allah in je zapis jasno in celovito oblikovanje in dogodkov, ki je ustvaril Allah. Usoda je veliko
različnih vidikov.
En način je register, ki vključuje tudi posvetne in verske vzrok in učinek razmerja in opredelitve.
Fizikalnih, bioloških definicij predmetov, fizikalnih zakonov in ustreznih razmerij ali razmerja med bad

listine in ustrezne kazni lahko navedena kot primeri v zvezi s tem. To je delno razložimo v naslednje
verze:
Poveličujejo ime svojega Gospoda, najvišjega,
Kdo je ustvaril in Proporcionalan
In kdo določi in [torej] vodeni.
(Korana: 87/1-3)

[Faraon] rekel, kdo je gospodar ti dve, O Moses?
Dejal je: Naš Gospod je on, ki je dal vse svoje narave potem vodeni to.
(Korana: 20/49-50)

In ljudi je kdor spori o Allah brez vednosti in sledi vsak uporni hudič.
Za njega je zapisal da kdor mu ima za prijatelja, je resnično ga zavajati in mu vodnik za kaznovanje
plamen.
(Korana: 22/3-4)
Kot je razumeti iz naslednjih verzih, glede dejanja Allah usodo je kot načrt:
In za vsak narod je [navedeni] izraz.
Tudi ko je prišel njihov čas, ne bo ostal zadaj na uro, niti bo [to] pred.
(Korana: 7/34)

Tako je[82] sklicuje njegov gospodar,
"Res, jaz sem premagati, tako pomoč."
Nato smo odprli vrata neba[83] z dež lije navzdol,
In povzročil zemlje, da se razpoči s vzmeti,
In vodah srečal tiče, že že vnaprej določen.
(Korana: 54/10-12)

Alah je zapisal: prav gotovo bo prevladal, jaz in moji sli.

(Korana: 58/21)
Poleg usodo je funkcija proračuna za razdelitev sredstev, kot je navedeno v naslednji verz:
In ni nobenih bitje na zemlji ampak na Alah je njeno zagotavljanje in ve svoje mesto stanovanja in kraj
skladiščenja.
Vse je jasno evidenca.
(Korana: 11/6)
Na drugi strani usodo je kot zgodovinski zapis[84] z vidika Alah, ki pozna in priče prihodnost brez
kakršnih koli omejitev časa. Torej čeprav imamo svobodno voljo do določene mere, vse, kar je kdaj
poznal jih Allah. V naslednjih verzih je sklicevanje na takšno znanje od Allah:
Ni duša ve, kaj to se jutri zaslužijo, in nobena duša ve, v kaj zemljišča mora umreti. Zagotovo Allah je
vsi-razumen, vsi-svest.
(Korana: 31/34)

On ve, kaj je pred njih in kaj je po njih, in pa zajemajo ni stvar njegovega znanja, razen kar je oporok.
(Korana: 2/255)

Dejansko Allah je koli, nad vse stvari, priča.
(Korana: 4/33)

Allah zajema vse stvari.
(Korana: 4/126)

Allah pripada ukaz pred in po.
(Korana: 30/4)
Usoda ima tudi lastnost Alaha sprednja in zadnja dovoljenje za oporoke in dejanja njegovih kreacij.
Nič lahko zgodilo v nasprotju z njegovo bo kot je videti v naslednji verz:
In ne gre za dušo verjeti, razen z dovoljenjem Allah.
(Korana: 10/100)
3.6.2 POSLEDICE USODE ZA LJUDMI

V vsako dejanje Allah, ki pozna vse, vključno s prihodnostjo, lahko domnevamo, da so vse pozitivne
vidike popoln načrt v vsakem primeru, tudi če ni zabeleženih načrta. Tako lahko pričakujemo vse, kar
on does biti skladen in uravnotežen, kot nekaj popolnoma načrtovano. Allah ne potrebujejo usodo za
ustvarjanje ali ohranjanje ničesar. Vendar pa z vidika ljudi, ima določene posledice kot omenjanje v
naslednjih verzih:
Nobena nesreča udari na zemlji ali med seboj, razen, da je v register preden dosežemo to, v čemer.
Dejansko to, zakaj Alah, je enostavno.
Da vas ne obupa nad kaj ti ušel in ne Likovati [v ponos] nad kaj je dal.
Ter Allah ni všeč vsem self-deluded in Hvalisav.
(Korana: 22/57-23)
Ta register ima pomembne posledice za nas:
V skladu z usodo, kot smo v well-determined okvir, smo se lahko tudi načrte, in bomo lahko določili
cilje. Zahvaljujoč temu smo sposobni razmišljati in imeti lastne volje. Sicer bi ne moramo vse
kontinuiteta, da moramo razmišljati in povezati dogodek (a) v primeru (b) ali sredstvi ciljev.
Tudi brez takšnega okvira, smo bi počutili zelo nevarne. Na primer, živimo na planetu, ki se premika s
hitrostjo tisoče kilometrov na uro. Obstaja na milijone spremenljivk, veliko kar nekoliko oddaljil
povzročila nas takoj izgine. Vendar, vse je pod nadzorom, tako da imamo močan občutek varnosti.
Pričakujemo, da živijo v naslednji uri, naslednji dan, v naslednjem letu, in lahko naredimo načrte, smo
lahko odločitve. Na drugi strani, tudi če nekatere nesreče[85] zgodilo, bi vedeli, da so del načrta
enega Boga, ki je pametno; da niso naključje; da so že znani vsaj vsemogočna in All-poznavalec; in da
bodo služili nekaterih višjih ciljev.
Nasprotno, zaradi usode, vemo, da vse, kar je pod nadzorom naš ljubljeni enega Boga, tako da mi ne
brezupen. In hvala za to vemo, da kar zamudimo lahko iti k še eden od njegovih uslužbencev. Vse, kar
lahko nanašajo na registra in registra svojo kavo in ta Maker za sebe.
Mi bo preučila vprašanje o usodo, svobodna volja, odgovornost, nagrajevanja in kaznovanja v delu
8.3.
4

CILJI, KI JIH ISLAM ZA ČLOVEKA

Da domov se v nadaljevanju smo dodeliti tistim, ki ne želijo exaltedness na zemlji ali korupcijo.
In (najboljši) rezultat pripada pravični.
(Korana: 28/83)
Islam je vera rezultat temelji. Celotnem Korana obstaja veliko referenc na rezultate, Allah vabi nas, da
se osredotoči na rezultat; in on nas svari pred zavedeni z začasnim kot naslednji verz:
Primer raj, ki pravičnih je bilo obljubljeno, da je pod to tok reke. Sadje je trajno, in njeno senco.
To je rezultat pravičnih, in rezultat je disbelievers je ogenj.

(Korana: 13/35)
Glede islama, najbolj temeljna izbira človeka je, da je izbrati Islam ali ne. Potem takoj pojavi veliko
vprašanje: kaj Islam dal človeško bitje? Ali z drugimi besedami, zakaj eden izbrati Islam? Kaj je cilj
Islam glede človeško bitje?
Torej, v tem delu, bomo pojasniti glavne cilje in koristi, ki Islam daje človeško bitje. Tudi mi bo dala
podrobnosti o največji uspeh v našem življenju po Islam.
Človeško bitje ni ustvaril nekoristno, in on je ustvaril tako, da ga doseže določene cilje. To je
pomembno sporočilo Allah za nas, ki jasno vidimo v naslednji verz:
Potem si misliš, da smo si ustvarili nekoristno in da nam jih bi ne vrne?
(Korana: 23/115)
V naslednji verz vidimo cilje in bistveni elementi največji uspeh:
Bodo rekli Allah:
To je dan, ko resnične bo koristila njihovo resničnost.
Za njih so vrtovi [v raju] pod kateri rek pretoka,
Pri čemer bo upošteval večno,
Alah je zadovoljen z njimi, in so z njim.
To je velik uspeh.
(Korana: 5/119)
Ti cilji so dobili užitek od Allah; zadovoljen in zadovoljen z uslug je obljubil in pripravljena za
služabnike pravični, vstopiti raj; in v sozvočju z resnico.
4.1

DA BI DOBILI UŽITEK OD ALLAH

Končni cilj življenja za muslimanske je dobiti užitek Allah. Če doseči, tega cilja, bo prinesla tudi
naslednje cilje: za zadovoljen z njim, vnesite raj in doseči popolno zadovoljstvo v tem svetu in v
nadaljevanju.
4.1.1 NAČIN ZA UŽITEK ALLAH
Na sub-goals in poti, ki vodijo k tej glavni cilj so naslednji:
4.1.1.1 SKLADNOST Z BOŽANSKO VREDNOSTI
Allah ima določene vrednosti. Obožuje določene vrednosti. Tako oseba, ki ljubi Allah in želi priklicati
svojo ljubezen, je tudi za izvedbo teh vrednosti in izboljšati sebe v harmoniji z njimi.
V naslednjih verzih vidimo iz njegovih lastnih besedah nekaj kvalifikacij, on ljubi:
Allah ljubi dobro-kršitelje.

(Korana: 2/195)

Zagotovo Allah ljubi tiste, ki veliko (za njim), in on ljubi tiste, ki se očisti.
(Korana: 2/222)

Allah ljubi pravednika.
(Korana: 3/76)

Allah ljubi bolnika[86].
(Korana: 3/146)

Zagotovo Allah ljubi tisti, ki zaupajo [v njega].
(Korana: 3/159)

Res, Allah ljubi tiste, ki delujejo upravičeno.
(Korana: 5/42)
Obstajajo tudi kvalifikacije, da Allah ne ljubi, zato moramo znebiti teh kvalifikacij ali nadzor nad njimi.
V naslednjih verzih vidimo nekatere od kvalifikacij, Allah ne ljubi:
Zagotovo Allah ljubi ne napadalci.
(Korana: 2/190)

Res, Allah ne ljubiti vse izdajalski in nehvaležno.
(Korana: 22/38)

Allah ne ljubi na corrupters.
(Korana: 28/77)

Res, ne ljubi aroganten.

(Korana: 16/23)

Allah ne ljubi so zlikovci.
(Korana: 3/57)
Podrobnosti o drugih božanske vrednosti, ki ljubi Allah in kvalifikacij, ki ne ljubi se lahko naučimo iz
Korana.
Torej, najprej in najbolj splošno človeških bitij, vključno z ne-muslimani so skrbi univerzalni božanski
vrednosti ki ljubi Allah ter življati potrošiti prizadevanja za izboljšanje sami zvezi z njimi, tako da jih
lahko kandidat za vodijo Allah. Evildoer, neupravičena, aroganten oseba ni upravičena do vodstvom
Allah, in ne sprejme Allah.Tako da bi bili uspešni, in da bi bil pravi vernik, eden mora premagati teh
negativnih kvalifikacij. Naslednjih verzih so nekaj primerov v zvezi s tem:
Allah ne vodnik pravilno neupravičena ljudi.
(Korana: 2/258)

Se bo pa od moje znamenje tistih, ki so arogantni, na zemlji brez pravice.
(Korana: 7/146)

Res, Allah ni vodnik enega Prijestupnik in lažnivec.
(Korana: 40/28)
Te negativne kvalifikacije bo tudi tvorijo velike psihične ovire, da bi preprečili prepričanje v
vsemogočna, Bog vse-poznavalec. Predstavljajte si, oseba, ki zavestno ali nezavedno verjame, da je
najpomembnejši in največji kot posameznika, ali kot državljan določene države, ali kot član nekega
naroda ali kot človeško bitje. Takšna oseba bo imajo psihološki problem v verjame v Boga, ki je več
poznavalec od sebe. Na žalost, sedanje sisteme izobraževanja, načina življenja, igre in druge
elemente okolja predvsem spodbujanje tak aroganten način razmišljanja. Tudi številne religije
spodbujajo podobno miselnost z deifying ljudmi, ali statut in bogovi, ki jih človeška bitja ali fizikalnih
zakonov odkril ljudmi...
4.1.1.2 CILJ UKREPOV JE TREBA IZPOLNJEVATI ZADOBITI ZABAVA OD ALLAH
Nanj vzpne dober govor,
In pravični delo postavlja to.
(Korana: 35/10)
Za uspešne eden sam izboljšanje glede vrednosti ljubil jih Allah in iskreno upoštevajo teh vrednosti
skozi izvajanje zahtev na obeh straneh prepričanja in dejanja.

Te zahteve so zelo pomembni, saj so objektivne ukrepe. Allah ukrepi naše ravni izpolnjevanja svoje
vrednosti ne samo glede na naše besede, ampak tudi temelji na naša prepričanja in naša dejanja.
Naše besede lahko subjektivna in zavajajoče. Kot beremo v naslednjih izjav, Allah uporablja
objektivnih meril za oceno nam:
Ne bo v skladu z vašim željam [muslimani], niti tistih ljudi pismo [Judje in kristjani];
Kdor dela zlo, bo so se zaracunati njihovo, in on ne boste našli, zaščitnik ali pomočnik poleg Allah.
(Korana: 4/123)

In ljudje so nekateri, ki pravijo,
"Mi vernik v Allah in zadnji dan"
Vendar niso verniki.
(Korana: 2/8)
Zato ni mogoče dobiti užitek Allah, če oseba, ki je v polno napak v njegovi prepričanja in/ali njegova
dejanja. Oseba, ki je pravičen, ponižen, poštene, hvaležen in perseverant lahko v harmoniji z resnico,
prepričanja in dejanja kategorij z nekaj prizadevanj.
Torej, oseba, ki je nepravičen, aroganten, nehvaležno bo le biti uspešen in izvesti prepričanja in
dejanja zahteve, če premaga on teh nezaželenih kvalifikacij, ki so v njem[87]. Naslednji verz je primer
v zvezi s tem:
Se bo pa od moje znamenje tistih, ki so arogantni, na zemlji brez pravice.
(Korana: 7/146)
Torej, po eni strani zaradi naša prepričanja in dejanja, ki so v skladu z resnico, sami lahko izboljšamo
vzporedno z božansko vrednosti, in smo lahko bili upravičeni do Božje ljubezni in je raj. In nasprotno,
opazovanje, naša prepričanja in dejanja, lahko merimo, kjer smo v vesolju teh vrednot.
Oseba, ki izpolnjuje božanske vrednosti bo najprej opravljanje dela proti svojega Stvarnika. Torej, on
prepozna ga; bo on verjame v njegova sporočila, njegov sel in njegove obljube; in on bo mu poklonit.
Takšna oseba bo tudi uslužbenčeve do drugih, in sicer človeških bitij, bitij, okolja...
In je napredoval v stopinj glede na njegovo ustrezno znanje, prepričanja in dejanja, kot je dejal v
naslednje verze:
Poglej, kako smo imajo prednost [v določbi] Nekateri od njih nad drugimi. Toda v nadaljevanju je
večja v stopinjah in večje razlike.
(Korana: 17/21)

In za vse so stopinj za kaj so storili, in tako da je lahko popolnoma nadomestiti jih za svoja dejanja, in
ne bodo oškodovani.
(Korana: 46/19)

Pa kdor pride k njemu, kot vernik naredil pravednici dejanja za tiste bo najvišja stopinj.
(Korana: 20/75)

Alah bo dvigniti, tiste, ki ste verjeli med vami in tiste, ki so imele znanja, ki jih stopinj. In Alah je
Cognizant kaj vam.
(Korana: 58/11)
Če imamo res potrebne vrednosti in kvalifikacij, nato Allah ljubi nas. Potem smo imeli naš delež izjave
Allah, in dosegli največji uspeh:
(Pravični duši bo rekel:)
"O popolnoma zadovoljni dušo!
Vrnitev svojega Gospoda, well-pleased in prijeten [mu],
In vpišite med [pravični] uslužbencev
In vnesite svoj raj."
(Korana: 27/89-30)

Kaj dobro služabnik!
(Korana: 38/44)

Resnično, sredi vrtov in rek pravičnih živijo.
Na sedežu resnice,
V prisotnosti močan kralj.
(Korana: 54/54-55)
4.2

DOSEČI TRAJNO USLUG ALAHA PREDVIDETI SLUŽABNIKE PRAVIČNI

Če bo zadovoljen z nami, nas bo tudi popolnoma zadovoljen z uslug je obljubil in pripravljena za
služabnike pravični. Eden njegovih lastnosti je na Appreciative.

Muslimani verjamejo, kot je dejal v naslednjo izjavo v Kuran, da Alah je:
Kaj dobro Patron!
(Korana: 8/40)
In da je njegova milost je ogromno[88]:
Moj milost zajema vse stvari.
(Korana: 7/156)
V sedanjem življenju tudi Božanska ljubezen, vera v Allah, vrednote in dejanja, ki jih Allah zahteva so
samo stvari, ki nas prepričajo.
In na paradise je mesto, kjer smo se lahko popolnoma in trajno zadovoljni.
4.3

V SOZVOČJU Z RESNICO

Bodo rekli Allah:
To je dan, ko resnične bo koristila njihovo resničnost.
Za njih so vrtovi [v raju] pod kateri rek pretoka,
Pri čemer bo upošteval večno,
Alah je zadovoljen z njimi, in so z njim.
To je velik uspeh.
(Korana: 5/119)
Kot smo videli v poudarek na resničnost v zgornji verz, pomemben element velik uspeh je biti
resničen, biti v harmoniji z resnico. Če smo v harmoniji z resnico v kaj verjamemo v, kaj rečemo, in
kako potem to je velik korak v smeri največji uspeh.
Ki se resnične zahteva, pri čemer v harmoniji z najbolj pomembno resnico.
Kot vidimo v naslednji verz, eno od imen Allah je resnica:
Alah je resnica.
(Korana: 22/6)
4.3.1 V SOZVOČJU Z RESNICO V KAJ VERJAMEMO V
Resnica ni posledica naših osebnih prepričanj, in je neodvisna od naših osebnih prepričanj. Celotno
resnico je eno, čeprav obstaja veliko različnih prepričanje profilov. Zato vse drugačno prepričanje
profilov ne more biti v harmoniji z resnico hkrati. Na primer, če musliman v harmoniji z resnico,
potem v polytheist ni; in če je polytheist je v harmoniji z resnico potem muslimanske ni. Logično tako
ne more biti res povsem[89].

Glede islama je zelo koristno in potrebno, da naše prepričanje je v harmoniji z resnico, in je zelo
nevarno, da se v nasprotju z resnico. In v naslednjih verzih Allah nam pove o viru in glavne kanale
resnice:
Res, smo poslali vi, [O Muhammad], z resnico[90] kot prinašalca dobrih novic in a warner, in vam ne
bo vprašal o tovariši Hellfire.
(Korana: 2/119)

Resnica je iz svojega Gospoda,
Tako nikoli ne bo med dvomljivci.
(Korana: 2/147)
4.3.2 V SOZVOČJU Z RESNICO V KAR SMO REKLI IN KAJ DELAMO
Kaj rečemo, da mora biti v harmoniji z resnico, kot je navedeno v naslednji verz:
Torej, kdo je bolj nepravičen od tistega, ki leži približno Allah in zanika resnico, ko je prišel k njemu?
Je tam ne v pekel za bivanje za se disbelievers?
(Korana: 39/32)
Ko verjamemo v in rekel nekaj, potem moramo ustrezno ukrepali. Drugače, moramo razmišljati o
vzroku odmik med kaj počnemo in kaj rečemo. Morda smo ne skrbi sploh zaradi resnice, morda
nismo iskreni v kaj rečemo, ali morda smo lažnivec; ki so velike težave. Obstaja sklic na to v naslednji
verz:
O vi, ki ste verjeli, zakaj praviš, kaj ne storiti?
(Korana: 61/2)
Ko verjamemo v in trdijo, da sledijo resnico, potem kako mora biti v harmoniji z kaj verjamemo in kaj
rečemo, kakor je navedeno v naslednji verz:
Pravičnosti, ni pa vaše obrnjen proti vzhodu ali zahodu, pravičnosti pa so [v] eden, ki verjame v Allah,
zadnji dan, angeli, knjige in preroki in daje bogastvo, kljub ljubezni za to, da sorodniki, sirote, pomoči
potrebnim, popotnik, tisti, ki zahteva [pomoč], in za sprostitev sužnje; [in ki] vzpostavlja molitev in
daje obvezne dobrodelni; [tiste ki] izpolniti svojo obljubo, ko obljubljajo; in [teh ki] so bolnika v
revščino in stisko in med bitko.
To so oni, ki so resnični;
In to je tisti, ki so pravični.
(Korana: 2/177)
To je edini način za velik uspeh.

Torej v naslednjem delu boste našli pomembne informacije o bistven ukrep islama.
5

5.1

BISTVEN UKREP & PET STEBROV

OSNOVE DELOVANJA

Verjamejo v Allah in zadnji dan, in ukaže, kaj je prav in prepovedujejo, kaj je narobe in pospeši dobra
dela.
In tiste, ki so med pravednika.
(Korana: 3/114)
Islam ni sestavljena le iz prepričanja. Islam tudi zahteva ukrepanje[91]. Potrebno vedenje je, da se
"dobra dela"[92]. V Kuran, prepričanje je na splošno omenjeno skupaj z dobra dela.
Dobra dela so dejanja, ki so v skladu z resnico. Na primer, ugotovljeno je bilo prej da eden izmed
atributov Allah je, da je "Ena", in eden od njegovih lastnosti je, da je "Blizu". On je Bog vsega. In on je
bližje nam celo kot naši starši, še od naših najboljših prijateljev. Tako da smo vsi isti Bog, in če je bližje
vse nas, celo kot naši starši, potem ta resnica nas kot bratje in sestre. Tako, če smo kot bratje in
sestre, nato glede na dejanje, na primer imamo pomagati drugim, kadar je to potrebno. Imamo, da bi
se izognili škodi drugo. Zato, če sem krmo lačen sirote, to je dobro delo, ker sem in to osebo so
uslužbenci isti ustvarjalca, ki je bližje vsak od nas, celo kot naši starši.Vendar, v isti logiki, če smo
škodo nekdo brez le razlog, potem je bad listine. To so le primeri, ki kažejo, kako lahko določimo
dobro delo ali bad listine.
Čeprav dobro dejanje lahko splošno določi na tak način, Allah navaja v Kuran, veliko dobrih ukrepov v
različne ravni podrobnosti. Na primer, v eni verz, Allah pravi:
In ko so pozdravili z pozdrav, pozdravljam z bolje pozdrav kot to ali vrne; zagotovo Allah upošteva vse
stvari.
(Korana: 4/86)
Ali kot smo videli v naslednje, da se vrste proti drugim in naj se vzdržijo nasilja so zelo pomembne:
In ne enako dober dejanje in slabo. Odganjanje [zlo] [delo] kateri je boljši; in nato eno, koga med
vami in mu je sovraštva bo postal kot, čeprav je bil toplo prijatelj.
(Korana: 41/34)

In pospeši odpuščanje iz svojega Gospoda in raja, ki je tako široko, kot nebo in zemlja, pripravljene za
pravičnega, ki preživijo [v vzrok od Allah] med enostavnost in stiske in ki zadrževanje jeze in so
tolerantna proti človeštva; ter Allah ljubi kršitelje dobro.
(Korana: 133/3-134)

Dobra dela vključno petih stebrov[93] so uporabni na več načinov:
Predstavljajo naše poslušnosti Allah in naše servantship k njemu.
Jih proizvajajo objektivnih podatkov o tem, ali je oseba res skladen z božansko vrednosti, ali ne; o
tem, ali je oseba res dobra ali ne[94].
Pomagajo nam izboljšati vzporedno z božansko vrednosti: na primer oseba, ki nenehno Hvala Allah,
bo izboljšala v hvaležnost, ali oseba, ki daje dobrodelni bo izboljšala v velikodušnosti.
Pomagajo nam premagati naše slabosti, ki lahko obstajajo v različnih pogledih: oseba, ki lahko dajo
na tisoče dolarjev na pot Allah, morda ne bo mogel odpovedati, da jedo za določeno obdobje ali
obratno. Oseba lahko odpovedati, da jedo za Allah, vendar imajo lahko težave arogance v dajanje
čelo na tleh, da bi častili Allah... Ko te osebe izvesti zahteve Islam, so bodo dosegli pomembne korake
za premagovanje svoje slabosti.
Dobra dela, pomagajte nam izboljšati v našo ljubezen za Allah tudi, kot skozi dobra dela smo opraviti
nekaj težav za njega in bo menimo, da ta ljubezen nas postavlja v akcijo.
Bodo uporabne tudi v psihološke, socialne, gospodarske, okoljske in druge dimenzije. Mi bo dala
ustrezne primere v naslednjih delov.
Naše skladnost s temi zahtevami bo tudi nam uspe v smislu sedanjega življenja[95]: Na primer
poslovnež, ki skrbi za pravosodje, na splošno bo bolj uspešni pri svojem poslovanju; in v celoti to
vedenje bo dobro za veliko ljudi. Kot vidimo v naslednji verz, Alah, ki je pametno namerava
enostavnost za nas:
Allah nameravati zakaj vi enostavnost in ne nameravajo za vas stiskam.
(Korana: 2/185)
Uspeh v tem življenju lahko prispevajo k uspešni izvedbi zahteve zadobiti zabava od Allah: na primer
močno musliman v posvetne pogoji lahko dal več dobrodelnih[96].
Vendar pa največji uporabo dobra dela bo njihov prispevek k dobili užitek od Allah; in doseči svoje
uslug je pripravljen za služabnike pravični.
5.2

PET STEBROV ISLAMA

Splošne zahteve islama so zelo obsežen in zajema veliko splošno odobrene in zahteva vedenje. Lahko
omenimo primer vedenje v zvezi s tem kot prijazen do staršev, sosedov, okolje; garati; živite po prej
omenjenih vrednosti ponižnosti, prijaznost, resničnost, pravičnost; da bi se izognili, da so ljubosumen;
da bi se izognili zapravljaš, da so čisti, vabimo, da resnica in dobra dela. Musliman je v skladu z vsemi
temi z namenom pridobivanje užitek Allah. To je zelo težko za muslimanske za uspešne, če ne ravna s
temi zahtevami.
Kot vidimo v naslednji verz, tisto, kar je koristno za človeštvo je zelo pomembno v zvezi s tem:
Je poslal iz neba, dež in dolinah pretoka glede na njihovo kapaciteto,
In torrent nosi naraščajoče pene.

In iz tega [rude] ki so toplote v ognju, v želji okovom in pripomočki, je pena všeč.
Tako Allah predstavlja [primer] resnico in laž.
Kot za peno, to izgine, [se] glasov
Ampak kar se, da kar koristi ljudem,
Ostaja na zemlji.
Tako Allah predstavili primere.
(Korana: 13/17)
Med temi zahtevami so tudi tiste, ki so značilne za Islam in ki so velik del in vpliv v življenju poklic
muslimanske. Zahtev, značilnih za Islam prispevajo v veliki meri za izvajanje zgoraj navedenih
temeljnih zahtev islama. Na drugi strani so zelo poseben del pokornost Allah in mu služijo.
Glavnih zahtev, značilnih za Islam, so poudarili v Korana in javno so znane kot pet stebrov islama. So
pričanja-izjava o čemer priča enotnost Alah in messengership Mohameda (mir je na njem)-, dnevna
molitev, redno dobrodelnost, postom in romanje. Ti so poudarjena Allah tudi druge zahteve.
Naslednji verz je primer v zvezi s tem:
Res, muslimanskih moških in žensk, muslimanske,
Prepričanje moških in prepričanje žensk,
Ubogljiv in poslušen smučarjev,
Resnični moških in žensk, resnični,
Bolnikov moških in žensk, ki bolnika,
Skromno moških in žensk, ponižen,
Dobrodelne moških in žensk, dobrodelne,
Tešče moških in žensk, postom,
Moški, ki varujejo svoje zasebne dele in ženske, ki to storijo,
In moški, ki se spomnite Allah pogosto in ženske, ki to storijo
Za njih Allah je pripravila odpuščanje in veliko nagrado.
(Korana: 33/35)
Torej v naslednjih delov smo dali nekaj podrobnosti o teh stebrov funkcije, pogoji, metode, koristi in
svoje odnose z drugimi zahtevami:
5.2.1 IZJAVO O ČEMER PRIČA ENOTNOST ALLAH
Nanj vzpne dober govor,

In pravični delo postavlja to.
(Korana: 35/10)
Prvi steber islama je pričevanje[97] enotnost Allah, ter servantship in messengership preroka
Mohameda (mir je na njem). To je izjava, ki vsebuje kritični del resnice in ima potencial, da bi združila
človeštvo okoli eno resnico. Je takole: "Sem nosi priča, da ni Boga razen Allah, in sem nosi priča, da je
Mohamed je njegov služabnik in njegov sel."
Izjava »Ni Boga razen Allah« (LA ILAHA ILLALLAH arabsko besedilo) je kot povzetek vseh svetih knjig.
To je tudi prvi pogoj, da bi dobili užitek od Allah, ki vstopajo raj. Naravno oseba, bi pričakovali, niti
dobiti užitek nekdo v koga ne verjame niti vstopiti v raj, ki ga je ustvaril ustvarjalca, v katere ne
verjame.
To je tudi pogoj za shranjevanje iz pekla za tiste, ki so prejeli sporočilo od Allah:
In tistih, ki verjamem in zanikati naše znake, tisti bo tovariši požara; se bo upošteval v njem večno.
(Korana: 2/39)
Nadaljnja pojasnila v zvezi z izjavo »Ni Boga razen Allah« obstajajo delno 3.1.1.
Drugi del pričevanje sklicuje na zadnji sel od Allah, ki povezanih končno sporočilo Allah kje vse se je
jasno. Ta vidik prepričanje je potrebna za nekoga, ki je znano o preroka Mohameda (mir je na njem).
Preroka Mohameda (mir je na njem) je človeško bitje in služabnik Allah. On ni Bog, niti del Boga. Alah
je izbral mu nanašajo svoje sporočilo za nas. In on je pokazala mu kot dober primer za nas.
Če oseba, ki verjame v pričevanje potem to osebo, se šteje kot muslimanske. To je med Allah in
zadevno osebo. V islamu je brez krsta. Ni nikogar, razen Allah, ki lahko sprejme predložitev v Allah. Ko
ena izjavlja to pričanje odkrito potem seveda on bo tudi štejejo kot muslimanske muslimanske dru be.
Pričanje je kot podpis pogodbe med Allah in oseba, ki sprejema Islam. S to pogodbo je oseba izbere
pravico v raj in dobili užitek svoje Gospoda proti skladu z božansko pravila in vrednote.
To je tudi priznanje za njegov gospodar jih je uslužbenec. Priznanje Allah naredi velika razlika v
razmišljanju in v praksi. S prepoznavanjem njegov gospodar, uslužbenec priznava sam tudi. Brez
takega priznanja in link za večno, posameznik je kot nič v tem neizmerno vesolja in časovni okvir. Na
primer, verjetno nihče ne bo ga spomnite nekaj stoletji, ko je umrl, in tudi če je spomnil, ta spomin ne
koristi mu. In nihče ni vedel, mu celo samo eno leto, preden je bil rojen. Tako z vidika osebi, ki ne
prepozna svojega Stvarnika, on je kot nič.
5.2.2 DNEVNIH MOLITEVS
In vzpostavitev molitev in dati [obvezna] dobrodelnost, in karkoli dobrega, si dal naprej, sami boste
našli to s Allah. Res, Alah, kaj vam, videnje.
(Korana: 2/110)
Drugi steber islama je dnevnih molitev[98]. Obstaja pet dnevnih molitev v Islam. Vsak od teh traja
približno 10 minut in se izvaja v času oklepajih. Recimo, da molitev začetni čas opoldne je ob 13.00 in

popoldanski čas začetka molitev je ob 17.00, potem nihče opravljati molitev poldne med 13.00 in
17.00[99]. Drugače se šteje kot greh. Dnevnih molitev se lahko izvede, ne samo v mošej pa povsod,
kar je čisto[100].
Dnevnih molitev je sestavljena iz obveznih delov in dodatne gradnike. Dodatni deli so v bistvu glede
na prakso preroka Mohameda (mir je na njem). Ti deli so podobni in so sestavljeni iz enot, ki so
sestavljene iz podenot kot stalni, klanjajoč navzdol, izčrpanost. Dnevne molitve začeli z
namenom[101] in potem izjava "Allah je the največji[102] (to pomeni največji v njegovi pristojnosti,
znanja, pomoč in tako naprej) ", in v vsakem prehodu na splošno to prevrednoti. Ko stoji, je recitiral
prvo poglavje Korana, ki se imenuje "Odpiranje", tega poglavja je posebno molitev, ki nam jih Allah.
To poglavje je, kot sledi:
V[103] ime Allah, na Beneficent, usmiljen.
Pohvale[104] [in hvala] (posledica) Allah, Lord of the worlds.
Je blagodejno, usmiljen.
Master of dan sodbe.
To je vas bomo častili in vas prosimo za pomoč.
Nas vodijo na pravo pot,
Pot tistih, na katere ste jih podeljuje uslug, ne od tistih, od katerih je jeza, niti tistih, ki so zašel.
(Korana: 1/1-7)
To je polno komunikacijo med nas in Allah, da medtem ko bomo recitirali, na en način smo poslušali
kaj Alah pravi, in v drugih Allah posluša kaj rečemo, kot a molitev. In po tem, se recitirajo nekaj več
verzov. V naslednjih delih, izjave zahvalil, hvali se recitirajo prosi za pomoč.
Dnevnih molitev se izvajajo delno posamično in delno v zbor.
Moški so zelo priporočljivo, da molite obvezni deli dnevnih molitev v zboru. Ženske nimajo take
zahteve[105], ampak se lahko odločijo za sodelovanje v molitve, ki so skupaj opravili. Če dva ali več
moških so skupaj, medtem ko je čas za molitev, naj izbere enega od njih kot "Imam" [106]. Imam
pomeni voditelja. To je pomembno, da se imam je eden izmed njih, ki najbolje ve recitacija Korana in
verskega znanja. Imam moli v sprednji, sooča Kaba kot drugi. Drugi moliti v vrstice za njim. Kaba je
osrednji mošeja v Meki/Saudova Arabija. Se imam pravi glasno prehod najprej besede in prehaja na
naslednji del molitve in mu drugi sledijo[107] v harmoniji.
Urejenost je zelo pomembna v molitve, skupaj. V eno smer to odraža harmonijo v vesolju: ne
pozabite, kako urejeno vsak val iz ene laptop doseže drugo laptop na drugi strani zemlje kot Allah
volje.
Moški in ženske na splošno moliti v ločenih prostorih v mošej[108]. Razen petek molitve, molitve
lahko izvede popolnoma individualno kot tudi. Ko molimo v zbor, menimo, da čeprav smo veliko, naš
Gospod je eden. Ko molimo posamično, čutimo bolj naše ena proti ena razmerje s Allah.

Dnevne molitve so uporabne v številnih pogledih:
•

Zaradi dnevnih molitev spomnimo Allah, kot je poudaril v naslednji verz:

Res, jaz sem Allah. Ni nobene božanstva, razen mi. tako Me častili in vzpostaviti molitev za mojega
spomina.
(Korana: 20/14)
V islamu je pomembno, da imajo močna zavest o bližina Allah. Tako spomina Allah je zelo pomembno.
To ni dovolj, da ne pozabite Allah enkrat dnevno ali enkrat na teden ali enkrat na mesec. Dodeliti
določen čas, samo Allah petkrat na dan pomaga nam izboljšati naše občutke bližina in ljubezen s
Allah. In kot Allah ni zastopana ali zamislili kot človeško bitje ali zakon ali drug predmet, in on ni
omejena s prostorom ali časom, v molitvah muslimanske nima čustev razdalje med sam in Alah. Ta
dejstva dopuščajo občutki bližina, kot smo videli v naslednji verz:
In smo že ustvarili človeka in vedeti, kaj njegovo dušo šepeta, da mu, in smo bližje od njega kot
[njegova] Jugularna veno.
(Korana: 50/16)
Spomina Allah spremeni bistveno bolje, kako gledamo na življenje, na svetu. To nam daje pozitivno.
To lahko pojasnimo z naslednjim primerom: najprej domnevam, da ste kupili pisalo, in drugič
domnevam, da enake pero dal kot darilo nekdo, ki je zelo posebno za vas. Verjetno je pisalo v
drugem položaju vas naredi veliko srečnejši čeprav prvi pero ima isto fizično functionalities. Ker je
pisalo v drugem primeru je pero, ampak tudi predstavnik pozornost, ljubezen in dobra bo za to
posebno osebo proti vam.
Takole, ko mi naše dnevne molitve, in ne pozabite Allah pogosto, vse postane veliko bolj smiselne,
dragocene in lepe. Na primer, naše oči, da nas videli, ampak tudi in še pomembneje, kažejo
pozornost in milost Alaha, od vsemogočna, našega Stvarnika za nas. Iz istega razloga, če se spomnimo
Allah pogosto, sonce, luna, zrak, voda, naše družine, prijatelje... postala veliko bolj smiseln in lepo. Še
enkrat, zaradi tega spomina, smo dojemajo in ne pozabite, da tvorijo celoto v harmoniji in solidarnost
pod eno enotnosti, modrost in nadzor; in tako svoje lepote še bolj okrepil za nas. Tudi zaradi tega
spomina in ljubezen Allah smo nenehno uresničevanje naša čustva ljubezni, in to bo nam, da imajo
močnejši pozitivne občutke proti vse. Prav tako smo lahko upa za stalnost vse te lepote s pomočjo in
moč vsemogočna in večno Allah.
•
Dnevne molitve so opomniki božanske vrednosti. Zaradi dnevnih molitev bomo izboljšali
sami postati boljša oseba: vedo, da ena spoštuje svoje ustvarjalca, ki je Beneficent in usmiljen, bo
pomagal eden bolje in bolje in vzdržati početje slaba dejanja. Vidimo, da sklicevanje na to dejstvo v
naslednji verz:
Dejansko molitev prepoveduje nemoralnosti in nepravilnosti,
in spomina Alah je večji.
(Korana: 29/45)

•
V dnevnih molitev Zahvaljujemo Allah, in izboljšanje sebe v postane hvaležen, in ne
nehvaležno. To so pomembne vrednote, poudaril v Kuran:
Ne! vendar služijo Allah sam in biti je hvaležen.
(Korana: 39/66)

Bodite previdni (vaša dolžnost, da) Allah potem, da lahko daš hvala.
(Korana: 3/123)

In hvaležen, da Me; in se vam ne nehvaležno proti Me.
(Korana: 2/152)
•
V dnevnih molitev smo dal naše čelo na tleh. V islamu eno največjih grehov je aroganca.
Moramo biti ponižni proti Allah in proti služabnike. Ko smo Klanjat in smo prostracije v dnevne
molitve, smo stanje ki je moč, ki je večji od nas; Trdimo, da smo ne predvsem; Trdimo, da smo enako
z drugimi v da je bil naš gospod nad vsem. Na ta način smo poskušali izboljšati sebe postati ponižni,
kot je poudarjeno v naslednje:
In poiskati pomoč, potrpežljivost in molitev.
In to je težko, razen tistim, ki skromno.
(Korana: 2/45)
•
Kot je omenjeno tudi v zgornji verz, v dnevnih molitev Prosimo pomoči od Allah. Prosi za
pomoč Allah je ključni pogoj v Islam, kot je razloženo v ustreznih delih te knjige.
•
V dnevnih molitev, uslužbenec dobi najbližje svojega Stvarnika. To je nenehno srečanje
uslužbenca, ki ljubi svojega Stvarnika s svojo ustvarjalca, ki ljubi njegov služabnik.
V Islam, molimo v Allah z našega obstoja. V dnevnih molitev molimo z našega uma, ampak tudi z
našega duha in telesa, z vse naše mišice, celice. Stojimo, smo Klanjat, smo prostracije in sedimo z
zavestjo, da se pod njegovo prisotnost. Smo ga prosili za pomoč, smo recitirati Korana. Spomnimo
njegovo usmiljenje na nas, čutimo, njegova bližina.
•

Zaradi dnevnih molitev, ljudje spoznali in vedo o drugih vesel ali slab razvoj.

•
Dnevnih molitev prispeva za naše zdravje, kot tudi. Eden, ki moli opere svoje roke, obraz,
roke in noge pred molitve. To so uporabne za higieno. Gibanja v obliki molitev popoln redne vaje in
so tudi koristne za zdravje.
•
Dnevnih molitev, pomagajte nam izboljšati v postojanosti, sočutje za ljudmi, čas zavedanja
in discipline.

Dnevne molitve so uporabni na druge načine. Ampak najbolj pomembna posledica dnevnih molitev je
občutek in znanje o dejstvu, da ustvarjalca vse je z nami, kje smo.
5.2.3 REDNO DOBRODELNI
O vi, ki ste verjeli, porabili od tistega, ki smo jih posredovali za vas, preden pride na dan, v katerem je
brez izmenjave in ni prijateljstvo in ne priprošnjo.
In disbelievers so na wrongdoers.
(Korana: 2/254)
Dobrodelnosti, plemenitost in mercifulness so pomembni božanske vrednosti. Zato Allah priporoča,
da je velikodušen, milostiv in usmiljen. In preroka Mohameda (mir je na njem) kdo je dal skoraj
karkoli, je imel v stiski in na pot Allah je bil odličen primer v zvezi s tem.
Skrb o drugih in družbe, je zelo pomembno v Islam, kot vse je ustvarjanje in služabnik Allah.
In kot je poudaril v naslednjo verz, dobro človeških bitij je dragocen, in delati za to bo prineslo trajne
in pozitivnih posledic:
Res, v ustvarjanje nebes in zemlje in menjavanje noč in dan, in [velik] ladij, ki plujejo skozi morje s
tem, ki koristi ljudem, in kaj je Allah poslal dol iz nebes dežja, daje življenje s tem na zemljo po svojih
lifelessness in razpršitvijo v njem vsak [nekakšen] gibljive bitje, in [njegovi] režijo veter in oblaki, pod
nadzorom med nebom in zemljo so znaki za a ljudje, ki uporabljajo razlog.
(Korana: 2/164)
Zato tretji steber islama je redno dobrodelnost. V Islam, molimo Allah z našega obstoja. Redno
dobrodelnost je molitev z naše bogastvo. Prednost dajemo Allah mora biti višja od prednost dajemo
denar.
Vsak musliman je dati eno fortieth svoje kvalificirano bogastva po osnovne potrebe za pomoči
potrebnim. To spet nanaša na enotnosti Allah, ki združuje vse njegovo ustvarjanje, kot da so bratje in
sestre. To dejstvo in posledično pristop skrbi za druge so osnova dobrodelnost. Poleg obvezne
dobrodelnost, smo se tudi priporoča dati več, če imamo sredstva.
Nasprotno, Allah pravi:
Vam bo dosegajo dobre (nagrajevanja) dokler ste porabili [na poti Allah] od tiste, ki imate radi.
(Korana: 3/92)
Zato če razmišljamo samo o sebi, ne moremo biti dober.
Tudi v islamu je pomembno ravnotežje. Kot je dejal v Kuran:
In nebo, on je uplifted; in je vzpostavila ravnotežje,
Da vas ne prestopijo v ravnovesje.
(Korana: 55/7-8)

Zato moramo vnaprej proti ravnovesje v naših lastnih jazov, v družbi in med nami in Alah.
Če smo vedno rekli, "za mene, da mi" mi ne more doseči to ravnotežje, smo ne moremo doseči sreče.
Vendar če damo za Allah brez pričakoval vse posvetne donos, smo lahko pristop ravnotežja znotraj
naše duše, v družbi in med nami in Alah.
Ker na ta način smo bo ni rekel, le "za mene, da me"; ampak tudi "mi in od mene tistim, ki so v stiski".
Tako bo to pomagalo ravnovesje v nas. Spet vedejo na ta način nam bodo pomagali pri nadzoru naše
pohlep po bogastvu. In na ta način bomo lahko bolje sočustvujemo z družbo.
Glede družbe, skozi obvezno dobrodelni, tiste, ki znajo bodo dali tistim, ki so v stiski. Ta način vrzel
med bogatimi in revnimi se bo zmanjšala in mi bo imajo napredne proti ravnovesje v družbi.
Naslednjih verzih so ustrezne v zvezi s tem:
In tiste, v katerih bogastvo je znano prav
Za peticije in bi ogro enim
(Korana: 70/24-25)

In njihovih lastnosti je pravica [pomoči potrebnim] peticije in bi ogro enim.
(Korana: 51/19)
Prejšnje verzov odraža raven družbe, ki je tako visoka, da je zelo težko, če ne nemogoče, da doseže z
človeških-made ideologije ali sistemov. To je zato, ker bogati in revni menijo sami s človeškega vidika
kot različnih strank in ne morejo biti nepristranski. Tudi če je priznana z bogate, da revne ima
določene pravice v njegovo bogastvo, to bodo videli verjetno kot uslugo bogatih na revne. Če slabo
bori priti pravico iz bogastva od bogatih, to bo povzročilo spore. Toda Allah je zadnji lastnik in tisti, ki
daje nekaterim in ki ne dajejo nekaterim bogastvo in njegova sredstva. In on pooblašča in priporoča
ljudmi vzpostaviti mir in ravnovesje. Tako le njegov nepristranski deklaracije in priznanje pravice
revnih v bogastvo bogati lahko veljavna in dokončna. Tako z sodelovanje in upoštevanje Allah, revnih
ne počutili slabše bogati in bogati ne bodo občutili aroganten, ko si delijo bogastvo. Samo s to
uravnoteženo razumevanje in ustreznimi postopki, bomo lahko zmanjšali konfliktov in bolečine
milijonov[109] med človeštva.
Ravnotežja je pomemben tudi v naš odnos z Allah. Allah nam daje milijard njegov uslug vsako
sekundo. Zameno za vse te uslug in pokazati našo zahvalo smo tudi naj čutijo potrebo, da nekaj dati
mu. Ampak on je bogat in mu ni treba ničesar. Zato lahko damo na svoje Sluge pokazati našo
hvaležnost. In karkoli damo na svoj način, nikoli ne bo enaka njegov uslug. Čeprav ne moremo v celoti
plačati za kaj nam daje in doseči ravnovesje na ta način, jih daje na svoj način karkoli smo lahko smo
bodo pokazali mu naše hvaležnosti. In s svojo milost in lahko sprejme, kaj damo.
Tako, s tem, da dobrodelnost, smo lahko v sožitju z nekaj božansko vrednosti. Tudi na ta način smo
bodo napredne proti ravnotežje in mir v sebi, v družbi in v odnos med nami in Alah. Spet, tako bomo
imeli več nadzora nad naše kratkoročno želje in pomanjkljivosti glede denarja ali premoženja. Poleg
tega ta način smo lahko test da vidim, kaj smo v resnici sami.

5.2.4 NA TEŠČE
Meseca ramadana je da v ki je spustil Kuran, smernice za moške in jasno dokazila smernice in
razlikovanje;
Zato kdor izmed vas je prisotna v mesecu, on se hitro v njem,
In kdor je bolan ali na potovanje se hitro podobno število dni kasneje.
Allah želje enostavnost zate, in on ne željo za težave,
In (želi) da dokončate številko in ki naj poveličujejo veličino Allah za njegovo imetje vodeni vas, in da
lahko daš hvala.
(Korana: 2/185)
Četrti steber je na tešče. Musliman je hitro med meseca ramadana, ki se imenuje tudi mesec
delitev[110]. To je mesec glede na lunarni koledar.
Glede islama, postom sestavljena ne jedo, niti pitje, niti ob spolni odnos med dnevno in početje
dobra dela več in zelo previdni v bežijo iz slabega vedenja.
Nekaj pomembnih rezultatov na tešče so naslednji:
Prvič, s postom, dajemo prednost Allah, in smo izboljšali in stanje naše ljubezni in spoštovanja Allah.
Na ta način smo poskušali dobiti užitek Allah. Postom je zelo pomembno, da se neposredno in
konkretno nanaša na samega sebe. Na primer ko eden daje dobrodelnost, njegov življenjski standard,
lahko ostane isti; vendar ko je posti, čuti v sebi kaj počne za Allah. Ko smo hitro, ne jemo čeprav
imamo okusno kosilo, čeprav smo lačni, samo zato, ker Allah nas je Hotel na hitro in doseči svoje
zadovoljstvo. Resnično ljubezen zahteva ljubimec pripravljen opraviti težave za tistega, ki ga ljubi. S
postom, damo nekaj od nas za Allah in čutimo, da nič ni bolj pomembno kot Alah.
Drugič, s postom, bomo delili in čutijo čustva pomoči potrebnim ljudem. Obstaja na stotine milijonov
ljudi na zemlji, ki ne more jesti ali piti kot zahteva zdravstvene standarde. Če jih poznamo, je dobro,
vendar imamo tudi deliti svoje občutke, tako da lahko dobimo v hitrejše ukrepanje za vzpostavitev
svetu, z manj neenakosti. Alah je pooblaščen in priporoča nas vzpostaviti mir in enakopravnost, in on
nam je dal priložnost, da sodelujejo z njim v zvezi s tem iz naslednje verze:
In [omenja, O Muhammad], ko svojega Gospoda rekel, da angeli, "res, bi na zemlji a podkralj[111].”
(Korana: 2/30)

In Alah je preferiraju ste nekateri pred drugimi v določbi. Ampak tisti, ki so bili preferiraju bi ne izroči
njihovega opravljanja tistim, katere roke pravico imeli, da bi bili enako jih v njej. Potem je to uslugo
Alah jih zavrne?
(Korana: 16/71)

Tretjič, s postom smo bolje razumeti kako omejeno smo v ceni uslug Allah. Ko jemo lahko karkoli
želimo, in kdaj lahko pijemo, karkoli želimo, hrana in voda postane zelo običajna za nas in ne cenimo
njihov pomen. Ampak kdaj jemo in pijačo ob večerih Ramadan po daytimes, v kateri smo niti jesti niti
piti ničesar, isto hrano in isto vodo okus veliko bolje kot drugi časi. Tudi v dneh, ko smo hitro, čutimo,
kot smo nikoli čutil v drugi krat če nismo mogli jesti ali piti nekaj dni, bi imeli zdravstvene težave ali
morda bi umremo. S postom doživljamo, kako velik določbe in uslug Allah so.
Podobno vidimo, slišimo, dihamo, vendar na splošno ne čutimo ustrezno kako pomembno to so in
smo ne cenijo dovolj teh uslug našega Gospoda. Vendar, če bomo mogli dihati za nekaj minut, bi mi
dal vse naše bogastvo dihati. Tako s postom lahko naredimo tak smiselno in lahko razumemo in se
počutimo, kako omejeni smo v ceni uslug Allah, in kako težko smo poskušali mu zahvaljujem.
In vse te misli in čustva se hvali in hvala za Allah v dodatne posebne molitve meseca ramadana; tako
ljubezen muslimanske za Allah in čustva dobroto do njihovih najvišjih ravneh v Ramadan.
V Ramadan, ljudje običajno kosilo skupaj s prijatelji, sosedi, sorodniki. In na koncu ramadana, so
praznovanje molitve v zbor, in ljudje med seboj obiščite v dneh praznovanja. Slabo običajno dobijo
dobrodelne v Ramadan. Tako, čustva hvaležnosti pomnožijo ta način. Zato postom proizvaja veliko
ogromno osebne in socialne pozitivne posledice tudi.
Poleg tega, ko smo hitro, naše telo vzame odmor za obdobje, ki je koristen za zdravje.
5.2.5 ROMANJE
In [omenja, O Muhammad],
Ko smo določeni za Abraham stran hiše,
[pravijo]
Ničesar ne povezujejo z mano
In očisti My House za tiste hojo okoli njega
In tiste, ki stojijo [v molitvi]
In tiste, ki na premcu in prostracije
In razglašajo ljudem romanje;
Bodo prišli vam peš in na vsak pusto kamele;
Bodo prišli iz vsak oddaljeni prehod
Da lahko priča koristi zase
In omenja ime Allah na znano dni nad goveda, ki je za njih.
Torej jesti od njih in krme nesrečen in revne.
(Korana: 22 / 26-28)

Peti steber islama je romanje. Musliman, ki ima sredstva, mora opraviti romanje vsaj enkrat v svojem
življenju. Romanje je sestavljena iz obisk svete mošeje v Meki/Saudova Arabija in nekatere
molitve[112] v njem in na določenih mestih v okolico.
V Meki, so opomniki, da nas opominjajo trdnih odnosov med Allah in nekatere od njegovih
uslužbencev. Spomina teh odnosov je zelo koristno pri izboljšanju naše zavesti o Allah.
Mnogi opominov, tam nas opominjajo preroka Abrahama (mir je na njem) in njegove družine.
Prophet Abraham (mir je na njem) živel tisoč leti. Dobil dolžnost, da razglasi enotnost Allah v glavnem
poganski državi. In je to storil svojo dolžnost, tako vladarji njegova država odločila, da ga ubiješ jih
metali v velik ogenj, tako da kaznuje in dati lekcijo za njegove morebitne privržencev. Abraham (mir
je na njem) ni spremenilo svojo pot, on did ne pogaja nič s Allah niti s tistimi, ki je želel ubiti njega in
on zaupanja v Allah. Vladarji ustanovil katapult, in jih zažgejo velik ogenj in so ga vrgli v to. Z uslugo
Allah, ogenj obrnil v bazen. In Prophet Abraham (mir je na njem) je bila shranjena. Ta zelo katapult in
to zelo skupino so v Şanlıurfa/Turkiye in odprto za obisk.
Kasneje je odšel z ženo in sina v Meko, kjer nihče ni živel v tistem času. Ni bilo nobenega vira vode. So
šli tam in je moral jih tam pusti. On supplicated v Allah, da bi zavaroval svoje družine. In njegova žena
predloži Allah, ona tam ostal z njo otroka. Abraham (mir je na njem) levo in je bila sama s svojim
otrokom. So imeli vse polno zaupanja v Allah. Medtem ko je hodil tu in tam, da bi našli nekaj vode.
Potem ko je prišla v bližini otroka, je videla da iz pesek v bližini njen sin Jišmael (mir je na njem)
pojavil nekaj vode. Ta voda je nagrado za zaupanje v Allah in odzivanje na njihove preklinjat; in da je
voda danes služil v izobilju na milijone romarjev. Romarji prinašajo vode v njihove matične države.
Kasneje, Abraham (mir je na njem) ki je prišel nazaj v Meko ustanovil Kaba, Svetem mošeja v Meki, s
svojim sinom Jišmael (mir je na njem). Ta mošejo je osrednje mesto za Islam. Vsak musliman v svetu
pri opravljanju dnevnih molitev sooča te mošeje; eden od razlogov za te osrednje mesto je olajšati
urejenost molitve.Allah ni omejena z prostor ali mesto, kot je razloženo v metafora v naslednji verz:
Ter Allah pripada na vzhodu in zahodu. Tako kamorkoli [lahko] pa, da je obraz Allah. Res, Allah je
vseobsegajoča in vedo.
(Korana: 2/115)
V Meki obstaja veliko drugih opomnike, ki nas spominjajo zaupanje Abraham (mir je na njem) in
njegove družine v Allah, in njegova ljubezen in podpor za njih. V njih vidimo primer čist in iskren
odnos med Allah in služabnike. Ker ni bilo nikogar, ki mu Abraham (mir je na njem) in njegovi družini
bi pokazal ali dokazati ničesar; in ni bilo nikogar razen Allah iz katere lahko prosijo za pomoč.
In tisoč let kasneje, postal Meka poseljena. Ampak ti ljudje so bili na splošno politeiste. In v takem
okolju preroka Mohameda (mir je na njem) prišel do življenja v ad 571[113]. In v njega in njegovih
prijateljev vidimo primer močan odnos med Allah in služabnike v številnih dimenzijah. V vsako mesto,
smo obiskali med romanje so stvari vedeti v zvezi s tem.
Preroka Mohameda (mir je na njem) je bil rojen v okolju, v težkih razmerah. On je izgubil njegov oče,
še preden je bil rojen in je izgubil svojo mamo, ko je bil star 6 let. On ni šel na vse šole; vedel, da je

pisanje niti branje. Ampak on je bil oseba zelo visoke morale. Še preden messengership prišel, je bil
znan kot zaupanja vredne.
V starosti od štirideset, je prejel prvi razodetja od Allah skozi razodetje Angel Gabriel (mir je na njem),
v jami na goro. Šokantno vpliva prvi razodetja je odšel domov tresenje in občutek zelo hladno. Je
dejal, da njegova žena "mi kritje, kritje me!" in njegovo ženo, ki mu. Njegova žena je dejal, da je bil
strah. Je odgovorila: "Alah bo nikoli Blamaža vas. Obdržati dobre odnose s svojo družino in kin; boste
nositi breme šibke; vi pomoč revnim in pomoči potrebnim; zabavati goste in podnosim stiske v steza
od resničnosti".
Ko učinek prvi razodetja je bil nad, povedal, da ji kaj zgodilo. In njegova žena ga je odpeljala v
krščanski usposobljeno osebo. On mu je povedal, kaj se je zgodilo.Christian oseba, je dejal, da je to
isti Duh, ki je prišel Mojzes (mir je na njem), in on bi želeli živeti do časa, ko bi svoje ljudi pa mu jasno.
Preroka Mohameda (mir je na njem) vprašal, ali bi njegov narod mu pa. On je rekel, ja, in da vsakdo,
ki je prišel z nekaj podobnega kaj prinaša je bilo obdelano z sovražnost; in da če bi bil živ, do tega dne,
potem bi mu močno podporo.
Res je bilo ogromno opravil. Predstavljajte si 1400 leti, sredi puščave, ljudje častili idole, kjer obstaja
ni učinkovito zakonodajo, ni zanesljiv kazenskega pregona. In vam prinašajo in začeti širiti sporočilo,
ki je popolnoma proti prepričanja, vedenja, gospodarski red in politiki svoje Skupnosti. To je skoraj
enako storijo samomor. Vendar, Alah mu je rekel, da on bi mu zaščito pred človeštvo. In res, vidimo,
da čeprav preroka Mohameda (mir je na njem) je bila na dolžnosti v fazo najšibkejši in najbolj težko
islama, je umrl naravne smrti. Vendar na primer, nekateri naslednje voditelji po preroka Mohameda
(mir je na njem) je bilo ubitih.
V razodetja je bil dolžni prijaviti enotnost Allah za človeštvo.
Na disbelievers nisem skrbi veliko v samem začetku. Ampak verzi so zelo močne, so bili navaja, da
bogovi, ki mu ljudje častili niso mogli videti, slišati, ustvariti, storiti vse dobro ali slabo. Ampak politiko,
pravili, gospodarstvo tistega časa so bili na podlagi na Višeboštvo.
Nato, voditelji Meka začel iskati načine, da ga ustavim. Ponudili so mu denar, ponudili so mu z njim
poročiti z najlepših žensk tistega časa in mu je ponudil nekaj vodstvo za spreminjanje ali ustavljanje
deklaracije razodetja. Ampak preroka Mohameda (mir je na njem) je dejal, da ne bi lahko spremenite,
ali ustaviti dostavo sporočila, kot je verjel, da je bilo od Allah.
Ob tem, voditelje svoje Skupnosti in drugih disbelievers začela uporabljati silo ustaviti preroka
Mohameda (mir je na njem) in njegovi prijatelji. So mučili, so bojkotirali, so žalili, ubili, in so naredili
karkoli bi lahko ustaviti Islam.
Na določeni stopnji, Allah dovoljeno muslimani izseliti iz Meke Medina, ki je mesto skoraj 500 km
stran od Meke. Večina muslimanov izselilo, in zatem, pazite, da se je izselilo varno preroka
Mohameda (mir je na njem) tudi izselilo z enim od njegovih prijateljev. Predstavljajte si, da sta oba
potoval skozi puščavo 1400 leti, za njimi ljudje, ki so močno želijo ubiti. Velike nagrade so bili oferirati
zakaj kdor bi prinesel mrtev ali živ. Ampak vsakič, ko so bili ubiti okoli njega, on je bil shranjen
čudežno, v skladu z jamstvom Allah.

V Medina tudi verniki so bili napadli na disbelievers večkrat. Vendar Islam rasla tam s hitrostjo. Med
tistimi, ki so sprejeli Islam, so bili mnogi Judje in kristjani, ki pričakuje pomembno sel priti iz te regije
in kdo videl znake svojega messengership, način prikazano Prerok Mohamed (mir je na njem) in
veliko čudežev. Nekaj let kasneje, muslimani preglasovani disbelievers v Meki in muslimani osvojili
Meka v vodstvo preroka Mohameda (mir je na njem), brez sooča koli odpornost, kot je bila velika
razlika med svoja pooblastila. In preroka Mohameda (mir je na njem) odpustil disbelievers, ki mučijo,
žalili, poskušal ubiti njega in njegovi prijatelji, in ki racijo njihove lastnosti.
Islam, ki se hitro širijo in preroka Mohameda (mir je na njem) in njegovi prijatelji imeli visoko ime v
zgodovini in danes. So zaupali Allah, in so dobili največji uspeh, kot je Abraham (mir je na njem).
Tako v romanje, vidimo opomnike za vse tiste, kot dobro.
Eden od najbolj zanimivih stvari o romanje je bivanje v Arafat. Skoraj 25 km stran od Meke je mesto
imenuje Arafat. Je odprto območje v puščavi brez vseh stavb. Ta kraj je verjel, da je kraj, kjer je Adam
in Eva (mir, se na njih) srečal prvič na tej zemlji. Zdaj, vsako leto, na nekaterih dan 4 ali 5 milijonov
ljudi pridejo skupaj v tem kraju; črna, bela, revnih, bogatih, stari, mladi...; vse vrste ljudi.
Razmišljati o tem, grand-grand-grand... otroci zelo prvi človek in ženska srečanja, kjer zelo prvi starši
izpolnjeni. In je tam težko razlikovati bogate od revnih; šef od delavca... Vsak človek nosi bele brisače,
vsaka ženska nosi enostavno obleko, vsi ostane pod preprost šotore. Ni nič niti blizu tega dogodka v
tem svetu kot primer človeškega bratstva in Sestrinstvo.
Večinoma romanje zapusti nepozabne in neizravnane vtise in občutke na pilgrim za preostanek
svojega življenja. Po mojih izkušnjah nikjer drugje eno morda počutili človeškega bratstva in
Sestrinstvo v romanje.
Tako zgoraj, so povzeti pet stebrov islama: pričevanje, dnevnih molitev, redno dobrodelnost, postom,
je romanje.
6

SREDSTVA PROTI USPEH

Oseba, ki je skrbno in hvaležen bo poiskati vir milijard uslug, nas, in zanje[114]. Potem je našli ljudi, ki
vabijo na ustvarjalca in njegove usmiljenja, in sicer glasniki Allah kot Abraham, Mojzes, Jezus Kristus,
Mohamed... (Mir se na njih). In on bo poslušati njihovega sporočila. V naslednjih verzih so ustrezne
izjave nekaterih vernikov:
"Naš Gospod, res smo slišali klicatelj kliče k veri, [pravijo]
"Verjamem v svojega gospodarja", in smo verjeli.
Našega Gospoda, tako odpusti nam naše grehe in odstraniti iz nas naše zločine in povzroči nas umreti
s pravedna."
(Korana: 3/193)
In potem mu lahko "izbira" slediti sli ali ne. Tako je lahko vnesite pot islama in verjamejo v bistvo
resnice. Posledično, z navodili, ki jih Allah, mu bodo morali delati dobra dela, tako da je lahko izboljša
nadaljnje glede vrednosti zahteva Allah. Bolj izboljšuje v te vrednote bolj on bo občutek bližina Alah,
bo več Allah zadovoljen z njim;ter Allah ga bo zadovoljen s svojo uslug, ki je pripravljen za služabnike

pravični. Tako ga bodo dosegli resnično in trajno zadovoljstvo v tem svetu in v nadaljevanju.

Tako, da se nadaljuje proti temu cilju, moramo skrbeti za te vrednote, da verjamejo v svojega
Gospoda in resnico, in delati dobra dela. Vse tiste štejejo pod pojem "služijo Allah" iz naslednje verze:
Ste (samo) smo služijo; Ste (samo) mi prositi za pomoč.
(Korana: 1/5)

In niste ustvarili jinn in človeštvo razen služiti Me.
(Korana: 51/56)
In zaradi teh eden lahko dosežejo Božje ljubezni, kot je navedeno v naslednji verz:
Tisti, ki verjamejo in delati dobra dela,
Za njih je Beneficent bo zagotovo prinesla ljubezni.
(Korana: 19/96)
In da bi to dosegli, moramo zdrave logike, močan značaj, pomočjo Allah, vztrajnost, da preživijo
potrebna prizadevanja, naše fakultete kot videl in sluha, očitna dejstva, da opazujemo, sporočila
našega Stvarnika, in naše čisto začetno kode. Ti bo razložil v nadaljevanju. Brez uporabe to do neke
mere nihče ne more biti uspešna.Moramo jih poznam, tako da lahko določimo, ali bomo koristi od
njih učinkovito. To je eden od razlogov, zakaj Alah naredi sklicevanje na to v mnogih verzih v Kuran.
6.1

LOGIKA

(O Muhammad), pravijo,
"To je moj način. Jaz in moji privrženci vabimo, da Alah s pravilno razumevanje.
Alah je najbolj slavno.
In jaz nisem tistih, ki povezujejo drugi z njim."
(Korana: 12/108)
Močna logiki bo povzročilo Allah. Logika pa pod vplivom določene kvalifikacije. Močno logika zahteva
se brez predsodkov, zahteva dobrega znanja, dobrega značaja, prizadevanja za obrazložitve, skrbnim
opazovanjem in skrb o resničnosti. V nadaljevanju so primeri iz Korana, kadar Allah sklicuje na
nekatere od teh elementov:
[Je] razodetje iz Beneficent, usmiljen.
Knjige, čigar verzi so bili podrobno, arabščina Korana za ljudi, ki vedo,
Kot dajalec dobrih novic in warner; ampak večina od njih pa proč, tako da ne slišim.

In pravijo, "naša srca so znotraj obloge od tistega, ki vas vabimo, da nas, in v naših ušesih je gluhost,
in med nami in vami je particija, tako delo; Pravzaprav delamo."
(Korana: 41/2-5)

Aroganten voditelji iz svojega naroda prosil zatiranih med njimi, ki so verjeli: "Ali res verjameš da
Saleh je sel iz svojega gospodarja?" So odgovorili: "Smo dejansko verjeti v razodetje, s katero je bilo
poslano."
Tiste, ki so bili arogantni rekel: "Zagotovo smo disbelievers, ki menite."
(Korana: 7/75-76)

Je on [ni najboljši], ki odgovarja na obupno tisti, ko on poziva njega in odstrani zlo in vas naredi dediči
zemlje? Ali je božanstvo s Allah? Malo odražajo!
(Korana: 27/62)
Na drugih delih te knjige, mi pojasnil način in primeri obrazložitve glede Korana.
6.2

ZVOČNI ZNAK

Dan ko bo ne koristi, [kdorkoli] bogastva ali otrok,
Razen njega, ki prihaja v Allah s čisto srce,
(Korana: 26/88-89)

In res, (O Muhammad) ste velik moralni značaj.
(Korana: 68/4)

Je zagotovo prišlo za vas v sel od Allah odličen vzorec za vsakogar, čigar upanje je v Allah in zadnji dan
in kdo se spominja Allah pogosto.
(Korana: post)
Vsaka oseba bo izbira glede prepričanja. Ta izbira bo tudi odraža osebnost vsakega posameznika:
Ta svet je zasnovan tako, da je ni prisiljen verjeti ali verjamem. Kot bomo videli v naslednjih verzih,
prepričanje v nevidno je potrebno:
To je knjiga, o kateri ni dvoma, smernice za pravičnega,
Ki verjamejo v nevidno, vzpostavi molitev in preživeti iz kaj damo za njih,

(Korana: 2/2-3)
Kot vidimo v naslednji verz, had Allah voljan, on bi lahko naredili vsi član le ene homogene Skupnosti:
Had Allah voljan, on bi si naredili enega naroda [združeni v vero], vendar [je namenjena] test ste na
kaj je dal; tako dirko za [vse, kar je] dobro. Alah je vašo vrnitev vse skupaj, in on vas bo zatem obvestil
glede na to v katerem ste se razlikujejo.
(Korana: 5/48)
Ampak naše okolje z vidno in nevidno in naše invalidnosti za razumevanje in videti nevidno omogoča
vsako osebo oblikovati svojega prepričanja ali nejeverno glede na njegov značaj in vrednote, skupaj s
svojo logiko. Na ta način smo jih vodi objektivno le z kdo in kaj smo, ne da bi moral. Na primer,
hvaležnost ni v harmoniji z koristijo vse uslug v tem vesolju in nato ne razmišljanje o tem, kje vse to
prišlo. In oseba, ki resnično skrbi za thankfulness imeli težave pri zahvalil za vse te usluge. In če on ne
hvala, on verjetno počutili nesrečen[115]. Tako naše logike so seveda pod pritiski naše
osebnosti[116].
Zato v Islam, svobodo izbire lastnega prepričanja je zelo nujno. Obstajajo jasno sklicevanje na to v
naslednje verze:
V religijo se ne prisila.
Na pravi poti je postalo jasno, je narobe.
Tako da kdorkoli zavrniti zlo ter vernik v Allah je zgrabila najbolj zanesljive oprijemala brez prekinitev
v njej.
In Alah je zaslišanje in poznavanje.
(Korana: 2/256)

Res, smo ga vodi pot, je bil hvaležen ali se je nehvaležno.
(Korana: 76/3)

In reči, "resnica je od svojega Gospoda, torej kdor oporoke naj mu verjeti; in kdor oporoke naj mu
verjamem."
(Korana: 18/29)

Recimo, "O človeštva, resnica je prišel k vam iz svojega Gospoda, tako da kdor ravna samo ravna [v
korist] svojo dušo, in kdor gre zašel le gre zašel [v nasprotju] proti njej. In jaz nisem nad vami
manager."
(Korana: 10/108)

V številnih okoliščinah, a Nevjernik ne bi verjeli, tudi če je videl očitno čudeže; razen če je prisiljen
verjeti. Ampak če je prisiljen verjamejo, to bi bilo resnično prepričanje niti iskreno priznanje resnice.
Spet preteklosti tudi pokazale, da tudi če obstajajo očitne čudežev, oseba ne boste verjeli če on ni
zmožen v njegove osebnosti verjeti ali bo sprejelo Allah[117]. Naslednji verz pomeni to:
In tudi, če mi je poslal do njih angeli [s sporočilo] in mrtvih govoril jim [o] in smo zbrali skupaj vsak
[ustvaril] stvar pred njimi, ne bi verjeli razen, če naj bo Alah.Vendar večina njih, [ki], so nevedni.
(Korana: 6/111)
Čudeži bi povečala odgovornost ljudi, medtem ko ne vplivajo veliko svoje prepričanje.
6.3

POMOČJO ALLAH

Ne zadošča Allah za njegov uslužbenec?
(Korana: 39/36)

»In moj uspeh ni ampak skozi Allah.
Na njem sem se in mu vrnem."
(Korana: 11/88)

Toda Allah je zaščitnik,
In on je najboljši pomočnice.
(Korana: 3/150)
Pomočjo Allah je pomembno tako za vernike in disbelievers. Verniki potrebovala, tako da njihovo
prepričanje je pravi prepričanje, da bi lahko ohranili to, da je lahko sprejemljivo jih Allah, in da lahko
to dobra dela, ki so sprejemljive z Allah. In na disbelievers potrebovala, tako da so lahko vodeni poti
islama. In za uveljavljanje pomočjo Allah, oba sta morali imeti nekatere univerzalne in božanske
vrednosti, ki jih zahtevajo Allah.
Kot vidimo v naslednji verz, dobra dela nam sklicevati na milost in nemilost Allah pomagajo:
Dejansko, na milost in nemilost Allah je blizu kršitelje dobro.
(Korana: 7/56)
Kot človeško bitje, naš cilj in odgovornost je velika. Vendar imamo slabosti. Na primer naše znanje je
omejeno: eden lahko vedeli nekaj že desetletja na določen način in potem dojemajo, da je očitno
narobe. Potem, kako lahko upamo, da se uspešno prepričanje in dobra dela? Nasprotno, karkoli
storimo za Allah, mi ne more plačati za svoje usluge, ki so preveč in prevelika. Vseeno težko, smo
poskušali naše najboljše, smo lahko delajo napake in je vedno nevarnost bitje neuspešna in posledice
neuspeha so velike. Zato bomo morali dobro upravljajo tveganja. Kako mi je uspelo?

Bistvenega pomena za uspešne prepričanje in dobra dela in obvladovanja tveganj, navedeno zgoraj je
zaupanje v milost od Allah, vprašati za njegovo pomoč in na njegove smernice. Z njegovo pomočjo
naše dobre namere in iskrenosti za Allah lahko izboljša in sprejemljivo.
Allah uči nas v naslednjih verzih, da je glavna ovira, ki nam lahko preprečijo prosi za njegovo pomoč
naša aroganca in da potrebujemo ponižnosti, tako da bomo lahko ustrezno zaprosi za njegovo pomoč:
In poiskati pomoč skozi potrpežljivost in molitev, in res je težko razen ponižno podložni [v Allah].
(Korana: 2/45)
V začetku Korana je poglavje, imenovano "Odpiranje". To poglavje je posebno molitev, ki nam jih
Allah. Sredi tega poglavja je ta verz:
"Vam postrežemo in vas prosimo za pomoč."
(Korana: 1/5)
Tega poglavja, in zato ta verz je recitiral večkrat vsak dan z muslimani, tudi z najbolj izobražen. Zato je
bistveno, da prosite za pomoč Allah med vse naše življenje.
Enkrat preroka Mohameda (mir je na njem) povedal njegovi prijatelji, da ni nihče deeds sam kdaj bo
ga vnesite raj. So rekli, "Niti si, O sel od Allah?" On reče: "ne, ne me še, če Allah prhe me s svojo
milost. Tako poskušajo biti blizu popolnosti. In nihče naj željo po smrti; On je bodisi delaš dobro
deeds, tako da on bo naredil več, da, ali to počne narobe, tako da lahko pokesajo. "[118]
Prosi za pomoč Allah je zelo značilno za nas, je zelo naravno, in je zelo logično. Recimo, da ste
zaklenili v prostor kjer je brez hrane, ne pijače in brez svetlobe.Morate nujno ven, vendar ne veste, ali
je kdorkoli zunaj. Torej, tudi če ne veste, ali je kdorkoli zunaj, moraš poklicati na pomoč.
Torej, v vsakem primeru moramo prositi za pomoč resnico treba uspešna.
In kot je dejal v naslednjo verz, Allah je blizu; in mu obljubi, da se odzove na naše iskreno preklinjat:
In ko mojih uslužbencev vas, (O Muhammad), zvezi Me, prosim
Res sem v bližini.
Odzvati na poziv za prosilca, ko on poziva Me. Zato naj jim odgovorite mi (z poslušnosti) in verjame v
mene, da jih lahko biti [] pravoverni.
(Korana: 2/186)
Pomembno zahteve za uspeh so zato sprejema in pomoč Allah. To so blizu tisti, ki imajo določeno
stopnjo iskrenosti, ponižnosti, hvaležnost in druge pozitivne kvalifikacij iz Korana. Vendar pa ne
dosegajo določene ljudi kot tisti, ki ni razloga, ali ljudje, ki so pod nadzorom njihovih kratkoročno
želje, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:
In ne gre za dušo verjeti, razen z dovoljenjem Allah, in bo potekala Oskrnavljenje na tiste, ki ne bo
uporabil razlog.

(Korana: 10/100)

Ampak tisti, ki [hote] odpreti svojih prsi nejeverno, jim je srd od Allah, in za njih je veliko kazen;
To je zato, ker so se raje posvetno življenje nad v nadaljevanju in da Allah ne vodnik disbelieving ljudi.
(Korana: 16/106-107)
Medtem ko oseba pod vplivom njegove želje kratkoročno, in nikoli ne prosi za pomoč Allah, resnico,
ni mogoče za njega, da koristi od znakov niti opozorila. To je zato, ker vera je stvar logike, ampak tudi
vprašanje pravičnosti, hvaležnost, skrbnosti, vizija... Obstaja sklic na to dejstvo v naslednje verze:
Znake in opozorila ne koristi tistih ljudi, ki ne verjamejo.
(Korana: 10/101)

O človeštva, vaš krivice je samo zoper sebe, da zgolj] uživanje posvetno življenje.
Nato nam je svoj donos,
In bomo obvestili o kaj je za narediti.
(Korana: 10/23)
Nihče naj bi izgubili upanje od Allah za vse nas veljajo grehov in napak. Nihče biti prepričani, proti
negativne stvari, ki lahko prihajajo iz njega. Muslimanske sprejeti srednji način, da je rezultat
pozitiven. Obstaja sklic na ta dejstva v naslednje verze:
"Res, nihče despairs olajšave od Allah razen disbelieving ljudi."
(Korana: 12/87)

Nato did oni potipati varen od načrta Allah? Ampak nihče počuti varno iz načrta Allah razen izgublja
ljudi.
(Korana: 7/99)
Zato vsakdo mora biti v stanju prosi za njegovo pomoč.
6.4

NAŠA PRIZADEVANJA & VZTRAJNOST

Smo morali odreči kratkoročno radosti in nizke ravni cilje in želje po legitimni ravni, da bi dosegli
trajno popolno zadovoljstvo in visoko raven in dolgo dolgoročnih ciljev. Musliman je zbudil, ko je še
temno, namesto spanje, da bi se skupaj s svojega Gospoda. On je dal del svojega denarja v stiski, tako
da je lahko dobil užitek Allah.Ima, naj se vzdržijo pitja alkohola, tako da je lahko ubogati Allah in tako
da je lahko vodijo njegovo zdravje. Vendar pa kratkoročno radosti in bolečine mimo in dolgoročno

večje cilje bo mogoče doseči, če smo dovolj močni. Za ta namen, smo morali porabiti prizadevanj, in
na ta način bomo lahko izboljšali sebe glede kvalifikacij, ki ljubi Allah.Nadaljevati v tej cesti
potrebujemo potrpežljivost in vztrajnost, ker včasih konflikt med kratkoročne in dolgoročne pogoje
lahko poškodoval v kratkem času. To je navedeno v naslednji verz:
In vztrajati [119], za dejansko, Allah ne dovoljuje izgubljena nagrada tistih, ki delajo dobro.
(Korana: 11/115)
Dobra novica je, da človeška bitja le zahteva, da preživite prizadevanja, ki so sposobni. Alah pravi v
Kuran:
Allah ne zaračuna duša zunaj njene zmogljivosti.
(Korana: 2/286)
Tako, na primer medtem ko nekdo nima dovolj denarja, da gredo na romanja, to ni greh, ki mu ni do
Pojdi na romanje. Torej, ljudje imajo argument proti Allah za zahteve ne počnejo, čeprav so bili
sposobni narediti.
In karkoli ljudmi delati v skladu z Allah je sčasoma koristno zanje. Alah pravi naslednje:
Allah nameravati zakaj vi enostavnost in ne nameravajo za vas stiskam.
(Korana: 2/185)
Na drugi strani, naša prizadevanja morajo biti iskreni. Naših prizadevanj mora biti s ciljem dobili
užitek od Allah, ne za pokazati drugim. V naslednjih verzih Allah nam pove to dejstvo:
Tako Gorje tistim ki molijo, [vendar] ki so Nepažljiv njihove molitve;
Tiste, ki bi show in zavrniti pomagati pomoči potrebnim.
(Korana: 107/4-7)

Res, hinavci bodo v najnižje globine ogenj in nikoli ne boste našli zanje pomočnika.
(Korana: 4/145)

Reči,
"Res, moja molitev, moje obrede daritev, moje življenje in moje smrti so za Allah, Lord of the worlds."
(Korana: 6/162)
6.5

DRUGIH FAKULTET

Na drugi strani, Allah nam je dal nekatere fakultete kot videnje, zaslišanje, razumevanje, vedoč,
razmišljanje, spominjanje, učenje in tako naprej. Vse to nam omogoča sprejemanje boljših odločitev.

Moramo dal za dobro uporabo teh pooblastil, da Allah je zaupana nam. Na primer, če bomo pogled
na milijarde uslug Allah ampak ne razmišljam o viru, potem smo lahko zapravili zmogljivosti naše
videnje in razmišljanje.
6.6

OČITNA DEJSTVA

Obstaja veliko znakov v nebesih in na zemlji, ki so mimo; še oni ne oziraj nanje!
(Korana: 12/105)

[To bo rekel], "prebral vaš zapis. Dovolj je sami proti vam ta dan kot računovodja."
(Korana: 17/14)

In on je oddanih v zemlji, trdno nastavite gorah, da ne premik z vami, in [je], rek in cest, da boste
lahko vodijo, in mejnike.
In z zvezd so [tudi] vodijo.
(Korana: 15/16-16)

Na ta dan Alah bo odplačala nanje v celoti svojo pravično nagrado, in se vedo, da Alah je očitna
resnica.
(Korana: 24/25)

Tako zanaöa Allah;
Res, ste na očitno resnico.
(Korana: 27/79)
Tudi je Allah ustvaril očitna dejstva, ki naj nam povejte, kaj je prav in kaj narobe. Na primer v šolah
proučujemo različne vede izkoristili dejstev. Na primer gledaš zvezde lahko najdemo kjer moramo
nadaljevati v tej smeri.
Poleg Allah pojasniti v njegova sporočila nekaj očitnih dejstev glede okvira, v katerem smo.
Med njimi so nekateri očitna dejstva, ki jih vsakdo strinja z. Na primer, ogenj ali kraj, kot hudiča ni
zaželeno za človeško bitje.
V tem svetu so tudi dejstva, ki se zdi, da je očitno za vse ves čas. Na primer, dejstva v naši okolici, ki
nam kažejo uslug našega Stvarnika lahko očitno za nekatere, in ne tako očitni ali celo očitno narobe
za druge. Vzrok za razliko lahko kot človeška bitja, v nekaterih primerih imamo pomanjkljivosti v naših

procesov odločanja, ali v nekaterih primerih smo lahko blokirana naših procesov odločanja zaradi
naše želje kratkoročno.
Vendar, ko vsi soočajo posledice očitne znake Allah v nadaljevanju, je bodo razumeli da so bili očitno
za vsakogar ves čas. To bo treba razumeti, kot je razloženo v naslednjih verzih, da Alah ni igral igro;
pa tiste, ki jih je zavrnila niso mogli videti za nekatere razlogov:
In mi niste ustvarili nebes in zemlje, in da med njimi v igri.
(Korana: 44/38)
To je sklenitev vernika. Pa bo na disbelievers celo zmedeni, medtem ko so priča resnice v
nadaljevanju, kot je dejal v Kuran:
In kdor je slep na to [življenje] bo slepi v nadaljevanju in bolj zašel v način.
(Korana: 17/72)
6.7

SPOROČILA IZ USTVARJALCA

In bodo rekli, "Hvalite Alah, ki nas vodi k temu; in smo bi nikoli ravna če Allah ni imel vodene nas.
Zagotovo glasniki naš Gospod je prišel z resnico."
(Korana: 7/43)
Sporočila, ki vsebujejo znanje, cilje, smernice, opomniki za nas prišli do nas iz našega Stvarnika. So
bistvenega pomena za naš uspeh. Zato je pomembno, brati, razumeti in jim slediti, da bi bili uspešni.
6.8

NAŠE ZAČETNE OZNAKE

Človeško bitje je razlikovati od drugih bitij kot kamni, rastline ali živali. On je bil omogočen za iskanje
dobrih, razmišljati, in je bila dana posebna zavesti.
Človek ni utrujen molitev za dobro [stvari], vendar če zlo dotakne njega, on je brezupno in obupano.
(Korana: 41/49)
Tudi globoko znotraj vsakega človeka obstajajo sledovi vere v Allah iz Korana:
In [navedba] Ko vaš gospod vzel od otrok Adam iz njihovega ledja svojih potomcev in so jim pričajo o
sami, [pravijo jim], "sem jaz ne vaš gospod?" So rekli, "Ja, smo imeli pričal." [To] da ne bi rekel, na dan
vstajenja, "Res, smo te ne pozna."
(Korana: 7/172)
In kot je razloženo v naslednjih verzih, kdor očisti svojo dušo iz umetnih primesi hoteti activate čisto
bistvo njegove duše in bo uspelo:
In [kletvica] z dušo in on ki Proporcionalan to
In ga navdihuje [z razbor od] svoje hudobije in pravičnosti,

Mu je uspelo, ki očisti
In on ni uspel, ki instills [s korupcijo].
(Korana: 7/91-10)
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ZAKLJUČEK

Torej, s pomočjo znakov v Kuran sklepamo, da je Islam je približno:
1. Da smo ljubljeni Allah, naš Stvarnik, našega Gospoda in ljubeč Allah:
ON[120] ljubi njih in jih ljubiš.
(Korana: 5/54)
2. Se ravna po Allah:
S katerim Allah vodniki tisti, ki opravljajo svoje veselje na pota miru prinaša jih iz darknesses v
svetlobo, z njegovim dovoljenjem in jih vodili naravnost pot.
(Korana: 5/16)
3. Obrazložitev o znaki Allah:
On vam pokaže svoje znaki, da morda razlog.
(Korana: 2/73)
4. Verjeti v Allah:
Vernik v Allah in njegov sel in knjigo, ki je poslan na njegov sel in pisma, ki mu poslali.
(Korana: 4/136)
5. Zaupamo v Allah:
V Allah naj verniki zaupajo.
(Korana: 3/160)
6. Spomnimo Allah &
7. Zahvalila Alahove:
Zato ne pozabite Me, bo ne pozabite, ste, in se zahvalim in ne bodi nehvaležen v Me.
(Korana: 2/152)
8. Supplicating Allah:
Reči, "poziva Alah ali pokličem na Beneficent. Katerikoli [ime] klic, mu pripadajo najboljši imena. "
(Korana: 17/110)

9. Prosi za pomoč od Allah:
In poiskati pomoč skozi potrpežljivost in molitev, in res je težko razen ponižno podložni [v Allah].
(Korana: 2/45)
10.

Pazite se, Allah:

In pazite, da Alah, ki vam lahko uspe.
(Korana: 2/189)
11.

Se iskreno za Allah &

12.

Holding hitro do Allah:

Razen tistih, ki se pokesajo, pravi sama, imeti hitro, da Alah in so iskreni v svojih vere za Allah, za tiste,
ki bodo z verniki. Ter Allah je tekoč podati verniki veliko nagrado.
(Korana: 4/146)
13.

Služijo Allah:

In niste ustvarili jinn in človeštvo razen služiti Me.
(Korana: 51/56)
14.

Uboga Allah:

Reči, "Ubogati Allah in Messenger."
(Korana: 3/32)
15.

Početje dobra dela za Allah:

In delati dobro; res, Allah ljubi kršitelje dobro.
(Korana: 2/195)
16.

Živijo za Allah &

17.

Umirajo za Allah:

Reči, "Res, moja molitev, moje obrede daritev, moje življenje in moje smrti so za Allah, Lord of the
worlds."
( Korana : 6/162)
18.

Predložitev Allah:

Ko svojega Gospoda rekel, da mu, "Submit", je dejal, "Sem predložila Gospodu svetov."
(Korana: 2/131)

19.

Vztrajni skozi Allah:

Bodite potrpežljivi in potrpljenje ni ampak skozi Allah.
(Korana: 16/127)
20.

Vztrajni za Allah:

In za svojega Gospoda, bodite potrpežljivi.
(Korana: 74/7)
21.

Pripadajo Alah:

Ki, ko nesreča udari, rekel, "res mi pripadajo Alah, in dejansko mu bomo vrnili."
(Korana: 2/156)
22.

Se z Allah:

Zagotovo Alah je z tiste, ki stražar (proti zlu) in tiste, ki delajo dobro.
(Korana: 16/128)
23.

Dogovor z Allah:

In kdor izpolnjuje, kaj je covenanted s Allah, ki mu bo podelila mu veliko nagrado.
(Korana: 48/10)
24.

Pristne Allah:

Če so bili res Allah, bi bilo bolje za njih.
(Korana: 47/21)
25.

Dosegel Allah:

Vrnitev (vse) je Allah.
(Korana: 5/48)
26.

Prijeten Allah &

27.

Je zadovoljen s Allah:

Alah je zadovoljen z njimi in oni z njim. To je velik uspeh.
(Korana: 5/119)
28.

Zadovoljni z Allah:

(Pravični duši bo rekel:)

"O popolnoma zadovoljni dušo!
Vrnitev svojega Gospoda, well-pleased in prijeten [mu],
In vpišite med [pravični] uslužbencev
In vnesite svoj raj."
(Korana: 27/89-30)
29.
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8.1

Allah.
VPRAŠANJA IN ODGOVORI

SO MOŠKI IN ŽENSKE ENAKI V ISLAM?

O človeštva, res smo ustvarili vi od moškega in ženskega spola in so si ljudstva in plemena, da lahko
vedeli drug drugega.
Pravzaprav, najbolj žlahtni ste v očeh Allah je najbolj pravičen od vas.
Res, Allah je poznavanje in Acquainted.
(Korana: 49/13)
Moški in ženske imajo enak status v Islam. Pravični ženska ima višjo stopnjo v očeh Allah kot človek,
ki ni previdni svojo dolžnost, da Alah. Naslednjih verzih so nekaj primerov v zvezi s tem:
Res, muslimanskih moških in muslimanske ženske, prepričanje moških in prepričanje žensk, poslušen
moških in poslušen ženske, resnični ljudje in resnične ženske, bolnik moški in bolnika ženske,
skromno moških in ponižna ženskami, dobrodelne moških in dobrodelne ženske, tešče moških in
tešče ženske, moški, ki varujejo svoje zasebne dele in ženske, ki to storijo, in moški, ki se spomnite
Allah pogosto in ženske, ki stori za njih Allah je pripravila odpuščanje in veliko nagrado.
(Korana: 33/35)

In njihove gospod odgovoril nanje, "nikoli ne bom lahko izgubljena delo [vse] delavec med vami,
moške ali ženske; vi ste eden od drugega. Tako tiste, ki izselili ali so pregnale iz svojih domov, so bili
oškodovani v svoj vzrok ali borili ali ubitih bo zagotovo odstranite iz njih njihove zločine, in bo
zagotovo priznam jih Gardens pod kateri rek tok kot nagrado od Allah in Alah je z njim najboljša
nagrada. "
(Korana: 3/195)

Prepričanje moških in prepričanje, ženske so zavezniki med seboj. Oni ukaže, kaj je prav in
prepovedujejo, kaj je narobe in vzpostaviti molitev in dati redne dobrodelni in ubogati Allah in njegov
sel. Tisti Alah bo usmili na njih. Res, Allah je vzvišeno v oblast in pametno.
(Korana: 9/71)

Za moške je delež kar je zaslužil, in za ženske je delež kar so zaslužili.
(Korana: 4/32)

O vi, ki ste verjeli, ni zakonita lahko podedujejo ženske s prisilo. In ne bo težav za njih da se [nazaj] del
kaj si jim dal razen če se zavežejo jasno nemoralnosti. In živeti z njimi v prijaznosti. Če vam ni všeč jim
- morda vam ni všeč stvar in Allah je v njej veliko dobrega.
(Korana: 4/19)
Premoč v očeh Allah je po pravičnosti, ne glede na spol ali bogastva. Mary in žena Faraon (mir, se na
njih) ki so navedene v Kuran, za primer zasedajo višje stopinj v očeh Allah v primerjavi z veliko moških.
Naslednjih verzih so ustrezne v zvezi s tem:
Ter Allah predstavlja primer tistih, ki so verjeli: žena Faraon, ko je rekla, "Moj Gospodar, zgraditi
zame blizu vas hišo v raju in zaščititi mi s faraon in njegova dejanja in reši me iz protipravna dejanja
ljudi."
In [primer] Marija, hči Imran, ki varovano njeno čistost, tako da mi je uničil v njem skozi naš angel, in
verjel v besede njen gospodar in njegova pisma in bila od pobožno ubogljiv.
(Korana: 66/11-12)
V islamu je služabnik Allah, je najpomembnejši vidik identitete. Tako med spoloma ni treba šteti nad
atribut se uslužbenec Allah. Islam postavlja žensko s bitje posledica naključje s stopnjo a bitje ki
obstaja glede določenih ciljev v okviru načrta o ustvarjalec. Kot taka je bitje ona ima pravico pod
določenimi pogoji ljubimec in ljubljeni enega ustvarjalca, in vzpostaviti mir na zemlji.
Spet ženske in moške tvorijo eno celoto kot je razloženo v naslednji verz:
In njegovo znakov je, da je ustvaril za vas od sebe častniki, da boste lahko našli mir v njih; in je
postavil med si naklonjenost in usmiljenja. Res da so znaki za ljudi, ki bi mislil.
(Korana: 30/21)
Islam, enkrat bolj povezani z preroka Mohameda (mir je na njem) pred 14 stoletji preoblikovala
ženske s bitje predmetov transakcij za spolne želje, da bi ljudi sram, da so posamezniki, ki imajo
dostojanstvo in identitete, ki so človekove pravice in dolžnosti.

Pravic in zahtev za ženske in moški so enako. Na primer, bogastva in teles žensk in moških se lahko
pravno varstvo; ženske in moški morajo biti samo čeprav to lahko stane vsak moški ali ženska nekaj
milijonov dolarjev; ženske in moški morali zbudi pred sončnim vzhodom vsak dan za jutranji molitvi...
Moški in ženske lahko imajo najvišje položaje, kot je navedeno v Kuran primer kraljica Saba:
Ona (kraljica Sheba) je dejal, O uglednih tisti, mi svetuje moj afero. Ne bi odloči stvar, dokler ste priča
[zame].
So rekli, mi smo ljudje, moč in veliko vojaško oblast, ampak ukaz je vaša, tako videli, kaj bo ukaz.
(Korana: 32/27-33)
Islam prepozna identiteta in nekaterih različnih funkcij vsakega spola tudi. Islam ne zavrne poseben
attributes žensk. Zato, obstajajo nekatere situacije, kjer obstajajo razlike med zahtevami na ženske in
moške.
Nekaj teh razlik se zdi, da je ugodnejši za ženske. Na primer preživetje družine je na ljudi; ženske
lahko molite v njihove domove ali pisarne in ni potrebno iti v mošejo.
Tudi v času vojne na splošno moški morajo sodelovati v vojni.
Islam od človeka zahteva strogo disciplino, kar lahko vidimo v strogo prepoved prešuštva, alkohol in
zahteva odgovornost za družino. Zato je zelo koristen za vsako žensko, ki želi imeti redne, mirno in
predvidljivo življenje Islam.
Danes moški, ženske, otroci so na splošno zavrnjen veliko naravnih vidikov. Islam ščiti vse od njih
glede na njihovo dokončno atribute. Islam je sistem. V islamu moške, ženske in otroci so kot deli
izdelani organizma, dokončanje drug drugega na različne načine. Prednosti nekaterih preklicati
slabosti drugih. In hvala ti lahko tvorijo pari in družine.
Dolžnosti vsak spol glede družine treba je priznati, da moških, žensk in otrok lahko srečnejši in bolj
zdravo.
Družine, otroci in matere so oškodovani zaradi splošnega načina življenja, ki nimajo islamske ukrepi.
Tako, kot so danes večinoma ženske kot moški, smo videli veliko žalosten položaj kot majhen otrok,
jok vsako jutro ko bitje levi v dnevno varstvo; ali otroci, ki prihajajo domov brez kdorkoli se tam
pozno v noči; veliko posledično psihološke, gospodarno... težave za vsakogar.
Tudi danes moški prevladujoči zahodni kulturi navdihuje kratkoročne, površno in brezplačno odnosov
med moškimi in ženskami. Tako obeh spolov so običajno prikrajšani iz dolgoročno, globoko in tople
odnose. Mnogi moški lahko vidite ta položaj kot ugodna, saj imajo dostop do čim več žensk, kot želijo,
medtem ko imajo zelo omejene odgovornosti za posledične Nosečnost in otroci. Ženske so bolj
občutljivi na toplo, dolgoročno in globoke občutke; in kot je tesnejšega odnosa med mater in njihovih
otrok, največji škoda ta način življenja je nad ženskami. Zaradi življenja, ljudje postanejo in počutijo
bolj osamljeni kot take odnose ne more zadovoljiti človekovih potreb. Spet zaradi takega načina
življenja, obstaja veliko otrok, ki ne živijo skupaj s svojimi starši, ali ki nikoli ne vedo svoje matere ali
očetje, čeprav so živi. Obstaja veliko drugih težav, ki izhajajo iz življenja, zaradi pomanjkanja islamske
ukrepov.

V bistvu ti problemi so povezani tudi z disbelieving pristop, ki zanika enotnost ustvarjalca, ki ohranja
vse. Tako ko vse, kar je videl kot izolirana od drug drugega, brez kakršne koli povezave med ničesar,
socialne posledice bo večinoma negativnih Videno na zgornjih primerih[121].
Zato na splošno sistematično islama glede spolov vsebuje temeljne prednosti za ženske. Verjetno to
je eden od razlogov za večje število žensk, ki se odločijo Islam v mnogih državah, v primerjavi s
številom moških, ki odločijo Islam.
Na drugi strani, v Korana obstaja nekaj situacij, ki se lahko štejejo nekateri ljudje, kot je manj ugodna
za ženske, čeprav so ugodna, v mnogih pogledih tako za ženske in družba. Te izjeme so naslednje:zahteva za kritje večji del telesa, za ženske v primerjavi z moškimi. -Pogojno dovoljenja za moške
poročiti do štiri ženske. -V nekaterih primerih dedovanja več bogastva za moške v primerjavi z
nekaterimi ženskami. -Nadomestitev ene priče človek z dveh žensk prič v posebnih pravnih položajev,
ki se nanašajo na dolg.
Kot zlasti vprašanja, ki si neugoden za ženske veljajo vprašanja, bomo pojasniti njih na kratko v
naslednjih delov:
8.1.1 KI ZAJEMAJO NEKATERE DELE TELESA
In povej prepričanje žensk, zmanjšanje [nekaterih] svoje vizije in zaščita svojih zasebnih delov in ne
izpostavljajo svoje okras, razen tistih, ki [nujno] prikaže njihove in zaviti [del] njihovo glavo pokriva
preko svojih skrinje in ne izpostavljajo svoje okras, razen za svoje može, svojih očetov, njihovi možje,
očetje, njihovi sinovi, njihovi možje sinovi, svoje brate, svojih bratov sinovi, svoje sestre sinovi,
njihove ženske, tisto, kar je njihova pravica roke imajo, ali ti moški spremljevalk, ni fizično željo, ali
otroke, ki še ne zavedajo zasebno vidikov žensk. In jim ne žig svoje noge, da izrazijo, kaj skrijejo za
njihovo okras. In pa da Allah v kesanje, vse vas, O verniki, ki vam lahko uspe.
(Korana: 24/31)

O prerok, povej svoje žene in hčere in ženske verniki znižati v sami [del] njihova vrhnja oblačila. To je
bolj primeren, da bo znano in ni mogoče zlorabiti. In kdaj je Allah tolerantna in usmiljen.
(Korana: 33/59)
Ženske in moški so za kritje nekaterih delov svojega telesa. Ženske pa za kritje svojih las[122],
medtem ko moški nimajo. To je lahko proti želje nekatere ženske, ki želijo pokazati svoje lepote vse in
proti želje nekaterih moških, ki želijo več dostop do lepe ženske okrog sebe.
Mi lahko povzeti razloge za ta ukrep kot sledi - Allah ve najbolje-:
Prvič, v Islam, eden mora osredotočiti najprej v Allah namesto spolne želje zunaj zakonske zveze.
Drugič, eno je, da imajo nadzor nad svoje kratkoročne želje. V družbi, ki je poln skušnjava moških in
žensk; v družbi, kjer ljudje osredotoči na uživajo pretirane spolne radosti, bogastvo, status; nihče ne
sme biti vesel. Ker bo treba v družbi, razbiti povprečne osebe duša mnogih delih, ki se izvajajo po
mnogih različnih želje kot oseba katerih organov so sprejeti narazen.

Tretjič v družbi, kjer so ljudje skušnjava, moški in ženske ponavadi več proti goljufanje ali ne, da se
poročita. Trdnost vezi med žena in mož bo manj. V takem okolju, bo manj otrok, in otroci bodo imeli
več tveganje ob razvezani starši ali brez matere ali brez očetov ali brez staršev sploh. Posledično bo
več uporabo drog, več zločinov, staranje prebivalstva in številne druge težave.
Po drugi strani pa v družbi kjer ni takih ukrepov se bo zgodilo več spolnih zločinov proti obeh spolov.
Toda ženske, ki nosijo skromno kot zahteva Islam dala sporočilo vsem, o pomembnosti dolgoročne
cilje islama, pomen družine in otrok.
Lahko bi vprašati "zakaj ženske imajo več zahtev v zvezi s tem kot moških?" Raziskave kažejo, da
glede spolne občutke, moški so bolj občutljivi na vid, in ženske so bolj občutljivi na bolj osebne
značilnosti kot vonj [123]. In kot smo videli v na široko širjenje izkoriščanje žensko lepote žensk v
številnih reklamah, je razvidno, da so ženske bolj vpliven v svoj pogled, v primerjavi z moškimi[124].
Zato, čeprav tudi moški imajo za kritje nekaterih delov njihovih organov, ženske so bolj celoviti ukrepi
v zvezi s tem.
Obstajajo razlike v način muslimanske ženske obleke. Nekateri ne nosi hidžab[125]. Večina takih
žensk sprejeti, da ne nositi to je greh. Oni se lahko pričakuje, da se posloviti z Allah. Nekateri od njih
morda treba napačno tolmačenje, da zajema las ni nujno potrebno.
Najbolj vadil muslimanske ženske nositi v skladu s splošnimi zahtevami razloženo zgoraj.
Nekatere muslimanske ženske nositi tako, da so samo njihove oči videl ali tako, da nič njihovega
telesa je videl sploh. To lahko včasih zaradi kulture svoje Skupnosti. To lahko tudi zaradi razlago
naslednji verz na način, da vključujejo vse muslimanske ženske:
O kdo verjel, ne vnesete stanovanj prerok za obrok, ne čakajo na svojo pripravljenost, razen ko so
dovoljene. Ampak ko ste povabljeni, nato vnesite; in ko ste zaužili, razprševanje brez želijo ostati za
pogovor. Res, da [vedenje] je bil muči prerok, in on je sramežljiv [odpuščajo] vas. Toda Allah ni
sramežljiv resnice. In ko jih vprašaš[126][, njegove žene] za nekaj, prosite[127] izza particijo[128]. Da
je čistejše za vaše srce in njihove[129] srca. In to ni [predstavljivo ali zakonite] zakaj vi, škodovati sel
od Allah ali poročiti svoje žene po njem, nikoli. Res, da bi se v očeh Allah je obsežna.
(Korana: 33/53)
8.1.2 DOVOLJENJE ZA MOŠKE POROČITI DO ŠTIRI ŽENSKE POD DOLOČENIMI POGOJI
O ljudje! Bodite previdni (vaša dolžnost, da) svojega Gospoda, ki si ustvaril iz eno bitje in ustvaril
svojo mate iste in širijo iz teh dveh, veliko moških in žensk; in pazite, da (vaša dolžnost, da) Allah, kdo
ste povpraševanja eden drugega (vaše pravice), in (v) sorodstvene vezi; zagotovo Allah kdaj ure nad
vami.

In dati sirote njihove lastnosti in ne predstavljajo zamenjave dotrajanega [od vaš lasten] za dobro
[njihovo]. In ne porabijo svoje lastnosti v svoje. Res, da je vedno velik greh.

In če vas je strah, da vas ne bo obravnavalo upravičeno sirote, nato tiste, ki vas [druge] ženske, dve ali
tri ali štiri poročiti. Ampak, če vas je strah, da se bo ne samo biti, potem [poročiti le] eno ali kaj roke
pravico imeti. To je bolj primeren, da vam morda ne naklon krivice.
(Korana: 1/4-3)
Kot vidimo v zgornji verzi, poroki več kot ena ženska se ne zahteva in je samo dovoljenje in temelji na
določenih pogojih. V bistvu v teh verzov omejitev je odločilo, da število žene, da človek lahko poročiti.
Korana ni knjige samo nekaj let, je tako, da se lahko uporabi do konca sveta, sedanje faze v našem
vesolju. V različnih državah, obdobja ali situacije, ki lahko obstaja potreba za svobodo, da se poroči
več kot eno ženo. Na primer v vojnih časih lahko veliko žensk, ki so izgubili njihovi možje. Če ni taka
dovoljenja v takih razmerah, obstaja lahko veliko žensk, ki bodo v težavah, ekonomsko, psihološko,
biološko in na druge načine.
Lahko pride do druge situacije, kjer lahko dovoljenje za sklenitev zakonske zveze več kot eno ženo
koristna za moža in ženo: če žena je sterilna in mož želi otrok, mož morda razvezo; vendar lahko
ženske raje svojega moža poročiti drugo žensko namesto razvezo[130]. Če žena ima nekatere
zdravstvene težave in ne more izpolniti zahteve iz zakona in želijo, da njen mož da odsloviti, ona
morda raje možu poročiti drugo ženo. Če človek je finančno močni in spolno zahtevne in njegova
žena je ni tako, v tem primeru, mož je poroki drugo žensko lahko bolje razmerja nezakonite zunaj
zakonske zveze z drugo žensko.
V državah, kjer to ni dovoljeno poročiti več kot eno žensko, če zgoraj situacijah zgodilo, veliko ljudi
ponavadi skupaj z ženskami, razen svoje žene zunaj zakonske zveze. Te dodatne relacije ni
sankcionirano resno, hkrati pa veljajo za varanje. V takih primerih moški spet dobijo, kar potrebujejo,
do neke mere, čeprav nimajo nobene odgovornosti za dodatne partnerje. Kljub temu, mož, žena,
partner in otroci vstopijo v resne težave.
Eden lahko trdijo, da podobnih razlogov ženske bi dovoljeno, da poročiti več kot en človek. Vendar v
tem primeru posledični škodi za vsakogar bi bilo precej večje od koristi. Prvič, oče otroka ne bi bilo
jasno. Tudi če DNA teste bi dal nekaj napotkov, oče ne bi občutek njegovo očetovstvo veliko za
otroka, rojenega iz ženska, ki je žena drugih, in ki vsebuje semena drugih moških tudi. Drugič,
občutek vodstvo, so na splošno močnejše pri moških. Zato morda več kot en mož v družini povzroči
velike spopade.
Na drugi strani, v islamu ženske lahko dal kot pogoj da človek ki ona bo poročiti, da ne poročiti še eno
tako dolgo, kot ona je poročena z njim. Torej, to ni neomejeno ali illimitable dovoljenje.
8.1.3 DEDOVANJE VEČ BOGASTVA ZA SINOVE IN MOŽE V PRIMERJAVI Z HČERE IN ŽENE POD
DOLOČENIMI POGOJI
Allah naroči vas o vaši otroci: za moške, kar je enak delež dve samički. Ampak če obstajajo [samo]
hčere, dva ali več, zanje je dve tretjini svojih nepremičnin. In če obstaja samo ena, za njo je pol.
In za svoje starše, vsakega eden od njih je šesti premoženja če je zapustil otrok. Ampak če je imel
otrok in starši dedujejo od njega, potem za materjo je ena tretjina.
In če je imel brata [ali sestre], za njegova mati je šesti.

Po kakršno koli zapuščino, on maj življati narejen ali dolga.
Tvoji starši ali vaše otroke, saj veš ne katere od njih so najbližje vas v korist.
[Te delnice so] obveznost, [ki] jih Allah. Res, Allah je koli vedo in pametno.
In za vas je polovica kaj vaše žene zapustiti če oni življati ne otrok. Ampak če imajo otroka, za vas je
eno četrtino kaj zapustijo, po kakršno koli zapuščino, oni maj življati narejen ali dolga. In za žene je
eno četrtino če greš brez otrok. Vendar če pustite otroka, potem jim je osmina kaj pustite.
Po kakršno koli zapuščino, da lahko imate narejen ali dolga.
In če moški ali ženska listi niti predniki potomcev, vendar je brat ali sestra, nato za vsakega izmed njih
je šesti.
Vendar če so več kot dva, tretji, druži po nasledstvo, ki je bila narejena ali dolga, dokler ni nobenega
oškodovanju [].
[Je] odlok od Allah, ter Allah je poznavanje in Forbearing.
(Korana: 4/11-12)
Če smo brskati po seznamu najbogatejših 100, 200... ljudi v svetu, smo opazili, da številne ženske so
manj kot % 10. Mnogi od teh ljudi so v nemuslimanske države.Če pogledamo političnih osebnosti ali
visoko birokracije vidimo bolj ali manj podobno sliko. To nam kaže jasno da moški imajo več volje in
kapacitet za povečanje bogastva. Zdi se, da ni očitno velik zadržkov žensk za ta položaj; in to je
naravno, ker vsi ti moški imajo hčere, žene, matere, ki imajo enak ali boljši življenjski standard v
primerjavi z njihovi možje ali očetje, medtem ko občutek manj skrbi.
Nobena od teh dejstev pokazati premoč ali manjvrednosti vsak spol. Allah izraža to v naslednji verz:
To ni vaš bogastvo niti vaši sinovi, ki vas bo popeljal bližje nam v stopnjo.
(Korana: 34/37)
Človek lahko ustvarja zaposlovanje za tisoče ljudi; tisti, ki ga rodila in obudil pa ženska. Tudi verjetno
njegov uspeh ima veliko opraviti s podporo ženo.
V takšno strukturo, učinkovito rabo virov zahteva nekatere mehanizme, ki dajejo upravljanje več
tistim, ki lahko bolj učinkovito upravljanje virov. Po drugi strani pa dovolj ekonomskih preživljanje
morajo biti zavarovani za vsakogar.
Obstajajo zelo podrobnih predpisov in študije v islamski dednega prava. Po dedovanje načel v Islam, v
nekaterih primerih ženske imajo enak delež kot moški in v nekaterih primerih nekatere ženske
prejemajo manj kot moški. Stalno finančne odgovornosti za družino ali za starše spadajo predvsem
moški. Na primer, pred poroko človek je dolžan izročiti ali obljubo ženo znesek bogastva, ki sprejema
njegova žena. Posledično ta razlika v distribuciji pod določenimi pogoji je omogočiti moški bolje
opravljata. Torej, ženska lahko podedujejo manj, pa moža sedanje ali prihodnje lahko prikaže večji
delež v primerjavi z njegovo sestro.

Zato, zaradi pozitivnih dedovanje določbe za moške, ko mož preživi svojo družino, to ni prostovoljno
vedenje ali uslugo ali dobrodelne namene ampak to je dolžnost za človeka in pravico za žensko. Torej
temelji na tem sistematično, ženske lahko počutijo udobno ob uporabi iz bogate družine, kot
bogastvo mož šteje v bistvu premoženje družine. Tako mož je zagotoviti enako življenjski standard
zase in za svojo ženo.
8.1.4 ZAMENJAVA ENEGA ČLOVEKA PRIČA Z DVEH ŽENSK PRIČE V NEKATERIH PRAVNIH ZADEVAH
O vi, ki ste verjeli, ko boste pogodbe dolga za določen izraz, zapisali to. In naj pisar napisati [to] med
vami v pravosodju. Naj ne pisar nočejo napisati kot Alah ga je naučil.
Tako naj mu napisati in naj tisti, ki ima obveznost narekujejo. In naj mu strah Allah, njegov gospodar,
in ne pustite nič od njega.
Ampak če je tisti, ki ima obveznost omejeno razumevanje ali šibki ali nezmožni, da narekujejo sam,
potem naj njegovega varuha, ki narekujejo v pravosodje. In prinašajo priča dveh prič med vaš moški.
In če ste ne dva moška [na voljo], potem moški in dve ženski od tistih, katerim sprejemate kot priče,
tako da če je ena od žensk, zmotno, potem drugi lahko jo opomni.
In naj ne prič, zavrniti, ko so pozvane. In ne bodite [tudi] utrujene napisati, ali je majhna ali velika, za
[določene] izraz; To je bolj samo v očeh Allah in močnejši kot dokaz in bolj verjetno, da prepreči
dvoma med vami, razen ko je takojšnje transakcijo, ki opravi med seboj. Za takrat je brez krivde na
vas, če ne pisati to. In da priče, ko sklene pogodbo.
Naj ne pisar, poškodovali ali katero koli priča. Če vi delati tudi, res, da je [grob] neposlušnost v vas. In
strah Allah. Ter Allah uči. In Alah je poznavanje vseh stvari.
(Korana: 2/282)
Priča je predvsem dolžnost, predvsem glede pisne priča o dolgu. Kot lahko pride pritiske na priče,
priča lahko zahteva, da priča v neprimernih razmer, in lahko zahteva določen napor priča upravičeno.
V zgornji verz je sklicevanje na to v izjavi "Naj ne pisar, poškodovali ali katero koli priča". To tveganje
in potrebo po prizadevanja so zelo verjetno v zadevah, povezanih z dolžniška pogodba, ki lahko
vsebujejo veliko podrobnosti.
Zato lahko pomemben razlog za razlike med zahtevo po priča v zgornji položaj med moškimi in
ženskami zmanjšati breme priča za žensko in distribuirate od ženske do dveh žensk.
8.1.5 NEKAJ DRUGIH VPRAŠANJ O VPRAŠANJU "SO MOŠKE IN ŽENSKE ENAKO V ISLAM?"
V prejšnjih delih smo pojasnil razlike v zahtevah za moške in ženske in koristi te razlike za vse[131].
Pa eden mora imeti v mislih, da muslimani niso skladni s temi zahtevami zaradi njihove posvetne
koristi. Za muslimanske, ko je jasno, da v nekaterih nalog od Allah, potem obstaja dovolj razlogov, da
v skladu s tem sklepom. Ti razlogi so dobili užitek od Allah, ter spoštovanje in strah pred Allah.
Naslednji verz je pomembna v zvezi s tem:
In če smo imeli razglašena na njih, "Ubil sebe" ali "Zapustiti svoje domove," oni ne bi storil, razen
nekaj od njih. Ampak če so naredili kaj bilo naročeno, da bi bilo bolje za njih in trdnejšo položaj [za
njih v veri].

(Korana: 4/66)
Na drugi strani, v vsakem primeru uslug Allah so na milijone krat večji kot težave, ki smo lahko
opraviti zaradi naročila Allah. Na primer koliko žensk bi izbral alternativa (b), če je Alah jih je prosil:
"izberete eno od naslednjih možnosti: (a) I bo ohraniti vaše videnje zmogljivosti, vendar boste morali
moje obveznosti za ženske. (b) Ti bodo brezplačno za uskladitev ali ne s temi obveznostmi, vendar
bom vzel nazaj svoje videnje zmogljivosti. "
Vendar kot smo videli v naslednji verz, Allah namerava lahkotnost za nas:
Allah nameravati zakaj vi enostavnost in ne nameravajo za vas stiskam.
(Korana: 2/185)
Tako, menimo, da prednosti nalogi Allah treba večji od njihovih slabosti v posvetne pogoji tudi. Smo
omenili nekatere prednosti izjemnih pravil za ženske. Vendar je jasno, kot je razloženo v naslednjih
verzih, da smo morda spregledali ali zamudil nekaj koristi, da Allah ve:
Je lahko, da vam ni všeč stvar, medtem ko je dobro za vas, je da ljubiš stvar, medtem ko je zlo za vas;
ter Allah ve, medtem ko ne veste.
(Korana: 2/216)
Poleg tega moramo upoštevati tudi pomen slabosti za določene spol kot kriterij za prepoznavanje in
uboga Allah. V nekaterih primerih vzrok nejeverno je zavrnitev stvari, ki so proti nekaj osebne
občutke kot težave, ki nastanejo zaradi dolžnosti. V tem primeru oseba, ki zavrača veri zaradi težav
naj vprašanje, če namerava verjeti je iskrena. Če se ena odloči, da kršijo Alah ali zanikati njega zaradi
dolžnosti ali pravice spol, zagotovo Allah je nikoli oškodovani zaradi tega zanikanje. To je navedeno v
naslednji verz:
Nam so naredili nobene škode, vendar so oškodovani svoje duše.
(Korana: 2/57)
8.2 ZAKAJ VIDIMO NA MEDIJI VELIKO NASILNIH DEJANJ, KI SE OPRAVLJAJO V IMENU ISLAMA ALI
ALLAH?
Islam pomeni mir in kot bomo videli v naslednjih verzih, Allah vabi muslimani obnašati upravičeno
vsakomur, vključno z disbelievers. V islamu je ne smemo prisiliti nekoga, da sprejme določene vere:
Vabimo na način vašega Gospoda z modrost in dober pouk in prepiraj se z njimi najbolj vljuden način.
Res, vaš Gospod je večina vedoč, ki je zašel s poti, in on je večina vedoč, kdo je [] pravoverni.
(Korana: 16/125)

V religijo se ne prisila. Na pravi poti je postalo jasno, je narobe.
(Korana: 2/256)

Zaradi takšnih naročil v Kuran, v zgodovini islama, muslimani so ne prisiljeni drugim, da so muslimani.
Poleg tega, kot smo videli v naslednjih verzih, Allah ne omogočajo muslimanov za napad tistih, ki ne
napadajo muslimani. Vendar pa muslimani morajo braniti sami:
Torej če vi sami odstranite in ne boj vi in vam mir, nato Allah ne dala za vas vzrok [za boj] proti njim.
(Korana: 4/90)

In ne prepirati z ljudmi Sveto pismo razen tako, da je najbolje, razen tistih, ki zakrivijo krivice med
njimi. In reči, verjamemo v to, kar je pokazala, da nas in razkrila vam. In Bog naš in vaš Bog je eden; in
mi smo muslimani [v oddajo] z njim.
(Korana: 29/46)

Allah ne prepovedujejo od tistih, ki ne boj vi zaradi vere in vas ne izžene iz svoje domove, ki se
ukvarjajo z njimi prisrčno in v.d. upravičeno do njih. Res, Allah ljubi tiste, ki delujejo upravičeno.
(Korana: 60/8)
In to je velik greh, da škoduje človeška bitja, kot smo videli v naslednjo izjavo:
"Narobe ne človeštvo v svoje blago, in delati ne zlo, kar zlo na zemlji."
(Korana: 26/183)
Dober primer v zvezi s tem zgodilo ko muslimani dobil Meka nazaj od disbelievers, ki ubitih veliko
muslimanov, deklarirano in organizira veliko vojn proti muslimanom, jih mučili, vzel svoje bogastvo z
nasiljem. Muslimani v vodstvo preroka Mohameda (mir je na njem) odpustil ti disbelievers, čeprav so
imeli moč maščevali in jih uničili. Zato je jasno, da dejanja teroristov, ki trdijo, da bi ubil nedolžne in
nemočnih civilistov v ime Allah, so nič opraviti z islamom, kot v islamu, tudi v vojni takšne civiliste
morajo ne obstati killed.Takih ljudi so zelo malo v skoraj 2 milijardi muslimanov.
Včasih so ljudje, ki delajo zlo za politične ali ekonomske cilje, vendar ki trdijo, da deluje kot poslednjo
čutijo potrebo, da se skrivajo nekaj splošno sprejetih konceptov.
Včasih, teroristične dejavnosti so izvedli in trdili, v imenu muslimani ali muslimanski skupin za
ustvarjanje slab vtis o Islam in muslimani.
V mnogih situacijah, non-muslin uskladiti teroristi z islamom, zakaj jih nezavedno podporo teroristi jih
upoštevamo kot del ali nekakšen predstavnik velike Skupnosti islama. Preprost primer tak odnos je
uporaba pojma "Islamskega terorizma" v medijih muslimanov. Kot terorizma ne more biti Islamsko miren - "islamski terorizem" je zavajajoče in napačno izjavo, ki je lahko uporabna le za takšne
teroriste.
Nekateri mediji kanalov delno daje vtis, da Islam spodbuja nasilje, čeprav nasilna dejanja pristaši
drugih kultur in njihove posledice so veliko večje kot taka dejanja tistih obravnavati kot povezani v

Islam. Na primer v drugi svetovni vojni, ki se je zgodilo v zahodnem svetu, ki spoštuje religije razen
islama približno 60 milijonov ljudi je bilo ubitih[132]. 40 do 52 milijonov od njih so bili civilisti,
vključno 13 do 20 milijonov, ki so umrli zaradi bolezni, povezanih z vojno in lakoto.
8.3 ČE JE USODA, ČE ALLAH VE VSE, KAKO LAHKO IMAMO SVOBODNO VOLJO IN KAKO SMO LAHKO
ODGOVOREN?
Podrobnosti tega vprašanja lahko drugače izrazimo takole: "naše izbire / oporoke se nanašajo na
naše ozadje, naše izobraževanje, našega okolja, naših genih, in naše zmogljivosti... Vsi ti mora biti v
usodo. Tako da če je Alah je Bog potem naše odločitve mora biti prisiljeni in določi Allah; potem ne
more imamo svobodno voljo in zato ne moremo biti odgovorni. Vsaj kot ne je dal nas na pravi poti
potem ni to pomeni da je odgovoren za naše odločitve? Tudi jazf Bog je Allah in če ve za prihodnost,
potem on ne nasprotuje svoje znanje, ali svojo usodo, v zvezi s prihodnostjo tega dejanja. In če ima za
to, kar je oporok svoja dejanja bo v harmoniji z kaj je bil že znan z njim. Če Bog Alah in če je usoda,
potem na primer prej sem verjamem, je znano, da kot a Nevjernik bo verjamem in da bo vstopiti
hudiča. Torej, kako lahko spremenite?"
V naslednjih verzih vidimo Povzetek takih vprašanj:
Tisti, ki so pridruženi partnerji [s Allah] rekel, "Če je Allah volje, mi ne bi povezana [nič s Allah] in niti
bi naši očetje, niti bi mi karkoli prepovedano." Prav tako tiste pred zanikati dokler so okusili naši
kazen. Reči, "ali imate znanja, ki lahko proizvajajo za nas? Sledite ne razen predpostavki, in niste
ampak ponarejanje. "
Reči, "s Allah je daljnosežne trditve. Če je imel volje, on bi so vodeni ste vse."
Recimo, [O Muhammad], "Prinašajo naprej vaš priče, ki bo pričal, da je Allah prepovedal to." In če ti
pričajo, pričajo z njimi. In ne sledijo želje tistih, ki zanika naše verzov in tiste, ki ne verjamejo v
nadaljevanju, medtem ko so [drugi] enačijo s svojega Gospoda.
(Korana: 6/148-150)
8.3.1 IMAMO SVOBODNO VOLJO DO DOLOČENE MERE
In reči, "resnica je od svojega Gospoda, torej kdor oporoke naj mu verjeti; in kdor oporoke naj mu
verjamem."
(Korana: 18/29)

Allah ni nikoli nepravičen do svoje Sluge[133].
(Korana: 8/51)

Kdor ravna samo ravna [v korist] svojo dušo. In kdor zmotno samo zmotno proti njej. In ni nosilec
obremenitev bo nositi bremena drugega. In nikoli ne bi mi kaznovati, dokler mi poslal sel.
(Korana: 17/15)

Vsi, ki je odgovorna in nagrajeni ali kaznovani v nadaljevanju ima potencial izvedeti resnico in
uspešen[134]. Vsakdo ima svobodo izbire dobro ali zlo, je raj ali pekel. Vsakega človeka[135] je
svobodna volja, vendar nima moči, da zanika bo Alah. Čeprav obstajajo nekatere omejitve glede
svobodne volje, navsezadnje vsaka oseba ima potencial, da premagati pomembne negativne
omejitve.
Naše oporoke imajo veliko opraviti z našo preteklost, naše znanje, naše okolje, naše razpoloženje,
naše biološke in kemične sestave... Vendar pa z vidika empirične znanosti je prezgodaj trditi, da je
težko determinističnih odnos med temi dejavniki in naše oporoke. In tako dolgo, kot smo ne razume
vse subatomskoj ravni, in veliko drugih stvari, to bo zgodnje argument. Kot je dejal v Kuran:
In so vas o dušo. Pravijo: Duša je enega od ukazov moj Gospod, in ne boste dobili nič znanja, vendar
malo.
(Korana: 17/85)
V Islam, duša je ne samo en način naključje mehanske posledica kemične, biološke, fizično, socialno...
dogodkov in virov[136]. Duša koristi od teh sredstev, vendar ni omejeno na tisto, kar je na voljo pod
določenimi pogoji. Svojem bistvu ne temelji na samo vzrok in učinek razmerja ali mehanskih procesov,
ki temelji na vzročnosti. Duša ima potencial za spreminjanje in izboljšanje pogojev. Na primer, oseba,
ki se sooča s težavami v poslovanju lahko prebrati nekaterih knjig in dobili dodatno znanje in
premagati te težave.
Duša ne zajema samo preteklosti, ki je morda vzrok in učinek vpliv, ampak tudi prihodnost. Vsak bo
naredimo vključuje ugotovitve o prihodnosti, alternative, njihova tveganja, koristi in harms do
določene mere, medtem ko se še ni zgodilo. Duša zajema tudi načela, vrednote in tako naprej ki niso
omejena ali nahaja samo v preteklosti. Mi sodnik ne samo kakšne alternative se bo zgodilo, če
vzamemo nekaterih odločitev, ampak tudi kako bomo počutili, če se zgodi, da alternativa, in kaj se
zgodi, če čutimo, da je tako. Vendar smo prosto izbere zavestno slaba alternativa.
Zato imamo široko območje svobode.
Kot bomo videli v naslednjih verzih, človeška bitja imajo nekatere posebne kvalifikacije v zvezi s tem:
Nato je mu Proporcionalan in vdihnil v njega iz njegove duše in za vas sluh in vid in srca; malo ste
hvaležni.
(Korana: 32/9)

In omenja, [O Muhammad], ko svojega Gospoda rekel, da angeli, "res, bi na zemlji a podkralj"
(Korana: 2/30)
Nasprotno, Allah nam veliko pomeni, da je skupaj s to svobodo nas lahko vodijo do resnice. Naslednje
so še posebej pomembna:-očitnih znakov, ustvarjena v naši okolici katerih koli očitnost bo očitno za
vse, ko vsi so vstali. -Poslušanje in pomoč od Allah, ki se lahko odzovejo na naše sedanje preklinjat
tudi, ko je naredil usodo. -Vodstvom Allah skozi svoje glasnike.

Vendar, ta svoboda ne pomeni, da človeka lahko izničijo zadnji Allah volje. On lahko kršijo smernice
Allah, kot je dal svobodo, da sledijo poti poslušnosti ali pot neposlušnosti. Pa v končni smisel, ali
karkoli človeka, on je obdan z Allah, kot bomo videli v naslednjih verzih:
Ter Allah pripada karkoli je v nebesih in karkoli je na zemlji.
In kdaj je Allah, vse stvari, ki zajema.
(Korana: 4/126)

Res, Allah je vseobsegajoča in vedo.
(Korana: 2/115)

In vam ne bo razen, da Alah oporoke, Lord of the worlds.
(Korana: 81/29)
Čeprav človeško bitje ima nekatere pristojnosti, ki jo Allah, on ne more biti uspešen razen skozi Allah.
Razlogi za to so naslednji:
Prvič, so naše okoliščine izidov Allahâ €™ načrt in oporoke. Primer virov lahko omeji. Stroški virov ali
stroški alternativ lahko visoka. Določenih okoliščinah je lahko bolj težko premagati, kot drugi. Tako,
čeprav imamo svobodno voljo, preko takšne okoliščine lahko Allah zavajajo neupravičena oseba ne ki
se vmešava s svojo bo.Tudi alternative, ki smo jih določi Allah.
Drugič vse bomo je z dovoljenjem Allah, kot je videti na naslednji primer iz Korana:
In ne gre za dušo verjeti, razen z dovoljenjem Allah.
(Korana: 10/100)
Kot smo videli v citat iz preroka Shuayb (mir je na njem) v Kuran, naš uspeh odvisen od Allah:
»In moj uspeh ni ampak skozi Allah.
Na njem sem se in mu vrnem."
(Korana: 11/88)
Kot vidimo v naslednji verz, smernice ali zavajajoče Allah odvisni do neke mere naše odločitve:
Mnogi s tem zavaja in mnogi vodniki s tem. In on zavaja ne razen kljubovalno neposlušni.
(Korana: 2/26)
Allah, ki je poznavalec in Seer vseh, ve in vidi brez kakršnih koli omejitev časa. Torej, on ve prihodnost
kot ve, danes. On vidi prihodnost, kot vidi sedanjosti. Zato, vse odločitve, ki mi bo v prihodnosti kdaj
znano, videl in priča Allah. On je zmožen v sprememba to v poljuben ways hoče, vključno s

spreminjanjem okoliščin brez neposrednega sodelovanja z naše oporoke. Torej, vse bo smo se
svobodno, je z dovoljenjem Allah. Zato izbiramo stvari zgodilo s soglasjem Allah in nas.
Zato v vsakem primeru muslimanske, ki je naredil dobro delo poiskati sprejetja Allah. To je citat iz
primer izjave verniki v nadaljevanju:
In bodo rekli,
"Pohvale [in hvala] Allah, ki nas vodi k temu; in smo bi nikoli ravna če Allah ni imel vodene nas.
Zagotovo glasniki naš Gospod je prišel z resnico."
(Korana: 7/43)

"Res, sva se mu pred Preklinjati.
Pravzaprav, je on, ki je Beneficent, usmiljen."
(Korana: 52/28)
Z vidika a Nevjernik bi bilo težko razumeti svobodne volje kot za njega, on je samo materialne
zaporedje in procesorja med biološke, kemijske, fizikalne... zaporedne procese. Spet, on je samo
skupino delcev, ki po naključju prišla skupaj in ki samo delujejo glede na fizične, nekatere ali
negotova pravila in odnose. Tudi za njega ni nihče, ki ima polno svobodne volje, ki mu lahko
svobodno voljo.
8.3.1.1 RAZLOGI ZA OBSTOJ NAŠE OPOROKE
Allah, Gospoda vseh nas lahko ustvarite kot kamni ali angeli, ki nimajo zmožnosti zanika njegovega
naročila. On bi lahko ustvarili nas kot programirani roboti brez čustev, zato brez izbire, torej brez
odgovornosti. Pa v vesolju, ne bi bilo prakse in občutke daritev, pomoč, škoda, zaupanje, resničnost,
sodbe, nagrada, kazen, zlo, narobe in aroganco; dobro in resnica, ne bi ustvarili, in sedežem; zlo in
napačno bi ne ustvarjeni, presoja in kaznuje...
Toda Allah je zmožen ustvariti dobro in zlo.
Za osebo, ki se dobro ali zlo, je moč izbrati dobro ali zlo.
In skozi prisotni dogodki, na eni strani uslužbencev Allah počutijo uslug in pooblastila Allah, in na
drugi strani so jasno razlikovati resnico in false.
Poleg tega, če obstaja razlog za naše ustvarjanje, potem je treba prepričljivi oder za kdo smo. Ta
odločilna faza je smrt.
Naslednje poglavje je pomembna v zvezi s tem:
V času,
Človek je namreč v izgubo,

Razen tistih, ki so verjeli in naredil pravednici dejanja in seboj svetujemo, da resnico in med seboj
svetujemo potrpežljivost [in vztrajnost].
(Korana: 103/1-3)
Spet z našo svobodno voljo, imamo priložnost, da sodelujejo z Allah pri vzpostavljanju miru in v vabi
na poti našega Gospoda. Zaradi naše svobodne volje lahko imamo delež v dobro dogajanja v nas in v
človeštvo. Zaradi naše svobodne volje, smo lahko posodite Allah, ki potrebujejo pomoč na vse, čeprav
smo lahko preživeli, kaj imamo povsem zase. So ti veliki uslug, ki jih naše Creator, kot je dejal v
naslednjih verzih?
O vi, ki ste verjeli, če vam pomaga Alah, on bo vam pomaga in trdno rastlinske noge.
(Korana: 47/7)

Kdo je to, da bi posojilo Allah lep posojilo, tako da je lahko pomnožite to mu večkrat nad? In je Allah,
ki odreče in donacij številčnosti in mu boste vrnili.
(Korana: 2/245)

Ampak ko Jezus počutil [obstojnosti v] nejeverno iz njih, je dejal, "ki so moje pomočnice za [vzrok]
Allah?" Učencem dejal, "smo pomočnice za Allah. Smo verjeli v Allah in pričajo, da smo muslimani
[oddajo mu]."
(Korana: 3/52)
Pravzaprav, priložnost, da pomaga mu, da navede in uveljaviti bo pomagalo mu, je ena njegov
največji uslug za nas. In ključni dejavnik v to korist je naše svobodne volje.
8.3.1.2 GREHE IN NJIHOVE POSLEDICE SO NAMERNO IZBIRE.
Nagrade v skladu z resnico in kazni v skladu s false so določena in prijavljeni. Torej, tisti, ki izberejo
bodisi resnica ali napaka jih izberejo skupaj z njihove prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje.
Naše trajne odločitve so alternative, ki ustrezajo najboljši z kdo smo in naša atribute. Naše odločitve
so osebni, in v mnogih primerih iz subjektivne perspektive je ne desni, niti narobe: Izbiramo lahko
nosijo nekaj slabe posledice za nekatere stvari, ki jih imamo radi.
Na primer oseba odloči, da bo dim pa ve, da kajenje povzroča raka. Torej ko raka zgodi zaradi kajenja,
on ne smejo kriviti veliko nihče drug kot sam. On je izbral osebni užitek kajenja v izmenjavo bolečine
raka in prezgodnje smrti. Medtem ko kadi je lahko videti kot pravico, ali je lahko kadijo, čeprav on
vidi, da je narobe. Izbiramo lahko, da ne skrbi o posledicah ali prihodnosti. Smo lahko dobili užitek v
izziv, večja moč od sebe, čeprav to povzroča velika tveganja. Užitek ta izziv je lahko večji od
posledično strahu ali bolečine. Podobno ena odloči, da bo izziv ustvarjalca, neposredno ali posredno
jih ne razmišljanje o njem in s tem tveganje pekla. Na ta način, on lahko želijo uživati ta izziv in užitek
to življenje brez da bi od vse posvetne radosti.

Imamo svobodo začasno uživajo zlo, kot smo videli v primeru v naslednje verze:
In kot za Thamud, smo vodeni, ampak jih raje slepota nad smernice, tako thunderbolt ponižujoče
kazni jim zasegli, za kar se uporabljajo za zaslužiti.
(Korana: 41/17)

Obstaja veliko znakov v nebesih in na zemlji, ki so mimo;
Še oni ne oziraj nanje!
(Korana: 12/105)
Ampak na koncu moramo biti pošten in lastno naše odločitve.
Po drugi strani pa takšne tvegane odločitve nanašajo na zelo osebnost izbirnik. Torej, zmedo v
disbelievers je namerno in trajni, kot je navedeno v naslednji verz:
In kdor je slep na to [življenje] bo slepi v nadaljevanju in bolj zašel v način.
(Korana: 17/72)
Tako da tudi če vrne po videnje hudiča, bi vrnete nazaj v nejeverno, kot je navedeno v naslednje
verze:
Če pa bi lahko videli, kdaj so narejeni stati pred ogenj in bo rekel, "Oh, bi, da smo lahko vrnil [za
življenje na zemlji] in ne zanikati znaki našega Gospoda in se med verniki."
In tudi če bi bili vrnjeni, bi vrniti tistemu, ki so bili prepovedani; in dejansko so lažnivci.
(Korana: 27/6-28)
Zato na primer zadnji Nevjernik, kdo bi vedel, da bi zaradi nejeverno vnesite hudiča bi spet verjamem
in zanikati hudiča. Torej hudiča postane jasno izbiro Nevjernik, ker tudi če je najbolj prepričljiv znak je
bil prisoten, tako Nevjernik ne bi verjeli. Naslednje verze sklicujejo na to:
Res, tisti, na katere besede svojega gospodarja je veljati ne boste verjeli,
Tudi če vsak znak naj bi se jim, dokler ne vidijo boleče kaznovanje.
(Korana: 10/96-97)
Smo dobile svobodo, da opravijo kazen za vraga v odgovor na tisto, kar smo se odločili narediti.
Vendar pa se zdi, da je dobra ideja, da ena zavrača začasno nekaj, v kateri bo kasneje verjame samo,
medtem ko občutek večno. Kljub temu je izbira. Na splošno smo ljudmi vrednost takojšnje koristi,
tudi če svoje stroške ali tveganja na dolgi rok so ogromne. V naslednjih verzih se nanaša na to:
ne! Ampak ljubiš neposredni.
In pusti v nadaljevanju.

(Korana: 75/20-21)
Razmišljati o ljudeh, ki ostanejo v zaporu let samo zaradi dejanje zadovoljiti njihove hitre jeze. To je
zato, ker za kratkoročno naši občutki so bolj intenzivno relativno za naše logiko; in na dolgi rok so
relativno šibkejše kot naša logika naše občutke. Torej potrpežljivost je pomembno za uspeh:
Allah ljubi bolnika.
(Korana: 3/146)
Po drugi strani pa bomo odobrili stvari v usodo. V vsakem od naše izbire "kupimo" in odobri, kaj je v
Register za nas:
Allah ustvaril nebo in zemljo v resnico in tako da lahko vsaka duša izplačati za kaj je prislužil in ne
bodo oškodovani.
(Korana: 45/22)
8.3.1.3 ALLAH NE POTREBUJE NIČESAR NAGNATI NA NAS
On je sposoben narediti vse stvari.
(Korana: 67/1)
Alah je sposoben narediti, kar je oporok. Torej, on lahko ustvarite nas v določeno okolje, kjer smo
lahko vsi verniki ali disbelievers čeprav imamo svobodno voljo.Zato mu ni treba posegati naše
oporoke ali na silo, nas na določen način, čeprav ti lahko naredi.
Allah ni treba posegati bo naš proces z objektivnimi dogodkov smo lahko vodil ali zavedeni glede kdo
smo. Allah lahko pripelje ali zavajajo z objektivne stvari, brez izkrivljanja naši izbiri zmogljivosti.
Primer Nevjernik, ki ima otroka lahko postal vernik ob doživlja navdušenje in sreče, ki prinaša tega
otroka in tako veliko uslugo ustvarjalca.
8.3.1.4 ALLAH NE PRISILI KDORKOLI VERJETI ALI STORITI DOBRA DELA IN ON NE MOČ VSAKDO
VERJAMEM ALI BITI NEPRAVIČEN.
Alah je želel ničesar silo na nas, on bi nas vseh vernikov. Vendar pa prisilno prepričanja ne bi resnično
prepričanje. Prepričanje, da je trdil, samo po vstajenju bo prisilno prepričanje, torej ni pravi
prepričanje in to bo neuporabna, kot je navedeno v naslednji verz:
Delati so [torej] čakati za nič, razen, da angeli naj pridejo ali vaš gospod naj pride ali ki tam prihaja
nekaj znakov svojega Gospoda?
Dan, da nekatere znake vaš gospod bo prišel brez duše bo koristila svojo vero, dokler je ne verjel pred
ali je pridobil skozi svojo vero nekaj dobrega. Reči, "čakati.Res, [tudi] čakamo."
(Korana: 6/158)
Vera v to življenje je resnično prepričanje, ker to ni posledica prisile, in to odraža točno kdo in kako
smo. Tako Allah nam daje, kaj bomo izbrali.

Kaj bi izbral če ni bil prisiljen je rezultat svobodne volje. Tako kot Allah ni moč ničesar na nas in kot on
ne zaračuna nam ničesar presega naše sposobnosti, imamo razumne svobodne volje, tako da smo
lahko odgovorni.
8.3.1.5 NIHČE NE BO PRIČA DA ALLAH JE PRISILJENA NAS ZLO
Tam lahko brez prič, ki bodo pričajo, da Alah je prisilno izbire na nas posega v naše pripravljeni proces.
Nobena priča bo pričal, da Alah prisiljena nas nekatere izbire ker morebitnih takih prisilo bi se pozna
samo Allah. Na Nevjernik tudi je posredno priča dejstvo, da Alah ni storil sila mu deluje na določen
način, kot je redko se nanaša na Allah za svoje odločitve. Nasprotno je vedno naredi svoje izračune za
svojo odločitev. In na Nevjernik večinoma gre zašel od pravo pot, da Alah mu pokaže.
8.3.1.6 ALLAH NIMA PREDSODKOV PROTI KATERI KOLI OD NAS
V ime Allah, na Beneficent, usmiljen.
Pohvale in hvala] treba Allah, Lord of the Worlds,
(Korana: 1/1-2)
Alah je Beneficent in usmiljen gospodar vsega. Nima predsodkov proti kateri koli od nas kot vsakdo je
služabnik Allah. Če menimo, da številne, ogromne, in očitno uslug Allah za vsakega od nas, radi bi
razumeli, da Allah ne bi bilo nepravično, da vsak od nas:
Nato je mu Proporcionalan in vdihnil v njem od njegovega duha in za vas sluh in vid in srca; malo ste
hvaležni.
(Korana: 32/9)
8.3.1.7 VZROČNOSTI ODNOSOV, KI SO OSNOVA NAŠE OPOROK UREJA USODO
Nekateri pravijo: "Alright, če sem namenjeni vstopiti hudiča, torej ne morem sprememba to. Torej
zakaj bi jaz trudim?" Ampak usoda ni prvotni vzrok. Pred in nad usodo je Allah. Definira in omogoča
odnosov med subjekti in dogodke, kot je razvidno iz naslednje verze:
In da ni za človeka razen da [dobro], za katero si prizadeva,
In da je njegov trud boš videl,
Torej on bo izplačati za to s polno paro zaracunati.
(Korana: 53/39-41)
Vsak odnos, ki smo jim priča in vseh sestavin naše odločitve so deli usodo, kot lahko sklepamo iz
naslednji verz:
Vse je jasno evidenca.
(Korana: 11/6)
Čas naši diplomi iz šole je v usodo. Prav tako je v usodo, da naši diplomi bo zaradi poteka določene
izpite. Torej če smo diplomiral, je tudi v usodo da mi bo minilo teh izpitov. Usoda temelji tudi na taka

razmerja in usodi ni neposredni vzrok tej diplomi[137]. Prav tako eno niti razložiti/opravičeval njegov
vstop v hudiča z usodo. Tako brezupno niti prepričan o njegovi konec eden mora biti niti samo zaradi
usodo. Torej če želimo diplomant, kaj bomo morali storiti je za študij tudi za izpite. Prav tako, če
želimo vstopiti raj, moramo narediti našo domačo nalogo dobro.
8.3.1.8 ČE SMO VEDELI USODO, BI ŽELIMO SPREMENITI ZA BOLJŠO.
Tudi če smo vedeli vsebino usodo, smo bi reevaluate to in če potrebno bi želimo razlikujejo, če mi ni
maral. Tako ne omejuje naše pripravljeni in izbiri postopkov v vsakem primeru.
8.3.1.9 ČE NAŠE OPOROKE SO BILI POD VPLIVOM POLNO DETERMINIZEM, POVZROČILO NAM
VERJETI.
Vzročnost je zahtevala tudi prepričanje v Allah.
Recimo, da je Nevjernik je vstal od mrtvih. Vidi se, da je bil narobe. Potem, bo razumel, da je vse
nastalo zaradi Allah. Potem bo videl da ni vzroka za svoje nejeverno. Stvari, ki niso bili pravi ga je
vodila nejeverno, ne Allah. Potem če neresnično stvari morda ne determinističnih vpliv na njega, je
razumeti, da je imel svobodne volje in da je zlorabila svobodne volje, je bila dana.
8.3.2 POZNAVANJE ALLAH ODRAŽA V USODO JE V ONE WAY KOT ZGODOVINSKO ZNANJE V ČLOVEŠKI
KONCEPTOV.
Usoda odraža, da celotno moč nad vse, kar pripada Allah in da je uspeh le skozi Allah. Tako je odvisen
naš uspeh ali neuspeh od Allah in sebe pred usodo.
Poznavanje naše prihodnosti Allah je drugačna, kot smo zanositi. Kot Alah je Omni-sedanjost in Allpoznavalec, on pozna naše prihodnje odločitve zagotovo kot stvari, ki so že zgodilo[138]. Primer tega
znanja znotraj ljudi konceptov je kot naše zgodovinske znanja:
On je prvi in zadnji, in pasivnega in aktivnega; in on je poznavalec vsi stvari.
(Korana: 57/3)

Rimljani so bili poraženi.
V blizu Zemlje.
In so, po porazu, bo premagati.
V nekaj letih.
Allah pripada ukaz pred in po.
In ta dan verniki se bo veselil.
(Korana: 30/2-4)
On je prvi, ampak on je tudi zadnji. In on je eden, on je ni razdeljen. Niti je omejena v smislu prostora,
ne glede na čas. Njegovo znanje ni lokalnih kot je naša. In to znanje ne nasprotuje usodo.

Zato Allah ve naše prihodnje oporoke, kot stvari, ki že zgodilo pod njegovo opazovanje.
Tako ta vrsta svojo znanja ne zahtevajo ga na silo nekaj o nas.
8.3.3 SMO ODGOVORNI, GLEDE NA NAŠE ZMOGLJIVOSTI
Allah ne zaračuna duša zunaj njene zmogljivosti.
(Korana: 2/286)
Naša prepričanja so preprosto posledice naše oporoke, izbire. Mi ni treba v celoti dojeti resnice.
Vidimo samo znaki. V eno smer, prepričanje sestavlja miselni proces izbire; v zvezi s tem ni težav ali
nezmožnost verjeti. Ter Allah ne zaračuna nikomur izven svoje zmogljivosti.
8.3.3.1 OČITNA DEJSTVA PREVLADUJEJO
Če nekdo skoči prostovoljno in zavestno pred hitro tekoč avto in če on gets poškodovan, ne moremo
kriviti Allah za poökodbe. Drugače bi razumna oseba, ki ga vprašati: če ne želite biti poškodovan,
zakaj ste skočil tam? Če želiš biti poškodovan, zakaj si kriv Allah? V vsakem primeru, te razprave bo
neuporabna, saj v vsakem primeru bo opraviti veliko bolečine in težave.
Prav tako Allah nam je dal milijarde znaki, ki kažejo resnico, in nam je povedal dva načina lahko
sledimo in njihove posledice. Za njega vse to so očitne.
Vendar za nekatere od nas v tem svetu, je ne zdi zelo očitna ali se zdi, da se motim. Glavni razlogi za
to so napačne božanstev in pooblastil, da teh ljudi, ki je izumil čeprav Allah dal nobenega dokazila ali
podporo o njih.
Vendar, nekoč eden je vstali ali kar Allah, se bo očitno za osebo, da bogov je izumil, sil, odnose, vzroki,
s katerim ga nadomesti Allah niso absolutne, imel ne svoje pristojnosti, imel nobenega
samozadostnosti, in imel razloga na vseh. In to bo treba razumeti, da kaj povedal, Allah je bil in je
očitno ves čas. Potem se bo očitno, da ta oseba se je jasno napaka in da je bil stori velik naklepno
storjenega kaznivega dejanja. Allah sklicuje na teh v naslednje verze:
Potem frakcijami razlikovala od njih, tako Gorje tistim, ki so verjeli od prizorišče strašen dan.
Vidimo in slišimo jih na dan pridejo k nam!
Še zlo-kršitelje so danes v jasno napaka.
(Korana: 19/37-38)

Pravijo, da bo medtem ko izpodbijata, da v njem,
Jih Allah, smo bili res v jasno napaka
Ko smo menili, boste[139] enaka gospodar vesolja.
(Korana: 26/96-98)

Jasno napaka ne izhajajo iz predmeta napake, ampak tisti, ki naredi to zmota. Jasno napaka potrebuje
jasne znake na eni strani. In na drugi strani zahteva pomanjkljivosti v tisti, ki naredi to zmota kot je
navedeno v naslednji verz:
Tam ni dosegel njih novice tistih, ki so pred njimi ljudje Noah in [plemena] Aad in Thamud in ljudje
Abraham in tovariši iz Madyan in mesti prevrne? Njihovi glasniki prišel do njih z jasno dokazila. Ter
Allah bi nikoli so jih storjena krivica, ampak so bili wronging sami.
(Korana: 9/70)
Zato, zaradi se vedno-očitnost znakov Allah, v nadaljevanju njihove posledice bo ni treba protestiral
zaradi nepravične kdorkoli. Argumentacije disbelievers zaradi pravičnosti ni veljavna, ker če kaj so
kritizirali kot nepravično se zgodi, ko ne obstajajo objektivni in dobro priče proti tem krivicam, bo to
resnično dogaja dokazati, da so bili resnično nepravično.
8.3.3.2 NE BOMO ZARADI NAŠIH SLABOSTI.
Mi ne zaradi kaj Allah ni dal in ki smo ni zahteval od njega, ne zaradi kakšne Allah je dati ali storiti.
Kot bomo videli v naslednjih verzih, kaj je Allah nam dal kot naše bistvo je dovolj za nas, tako dolgo,
kot smo ohraniti čisto in čisto:
In [z] dušo in on ki Proporcionalan
In ga navdihuje [z razbor od] svoje hudobije in pravičnosti,
Mu je uspelo, ki očisti
In on ni uspel, ki instills [s korupcijo].
(Korana: 7/91-10)
8.3.3.3 USODA NI PREPREKA MED ZDA IN ALAH - ALLAH JE BLIŽJE NAM KOT USODO Seveda, naše sedanje in prihodnje zahteve od Allah tudi znano ga medtem, ko je ustanovil usodo.
Poleg tega lahko Allah, ki se odziva na naše iskreno preklinjat v katerikoli fazi odgovoriti na njih,
medtem ko on naredi usodo tudi[140]. Allah, kdo ve, kaj zahtevamo je vedno isto kot ni drugega
Boga in on ni omejena z preteklosti ali prihodnosti. So brez dveh bogov, od katerih nas posluša zdaj,
in še enega, ki je usoda. Niti ni Boga, ki ima drugačno razpoloženje zdaj in drugačno razpoloženje,
hkrati pa usoda. Allah, ki posluša nas in nam popolnoma ve zdaj, je on, kdo ve tudi nas in naše
sedanje stanje popolnoma hkrati usodo.
Kot udeleženec znotraj usodo, in kot izdelovalec usodo, Allah je dosledno bo ena za posebne razmere,
hkrati pa usodo in med izvajanjem. V obeh perspektiv, on je ni omejitve znanja, ima ne pred njim, ne
po njem. Zato zanj ni nobenega razloga za protislovje, ali razlika ali omejitev za določeno situacijo.
Primer za osebo, ki je zdaj v našem časovnem okviru asks Allah zakaj nekatere željo, Allah ni bilo manj
znanja in ni vedela za njega in njegovo željo, medtem ko je na usodo. Torej, medtem ko molimo v
Allah za nekaj, obstajajo nobene omejitve usode za nas sploh, z naše preklinjat lahko dosežemo Allah
kot on naredi enako usodo.

Vedno lahko prosimo Allah kot Solomon (mir je na njem) ga prosil, da nam pomaga in nas navdihuje
dobra dela:
Tako [Salomon] nasmehnila, zabaval na svoj govor in reče: moja Gospoda, omogoči mi hvaležen za
vašo korist, ki jih podeljuje me, in moji starši in pravičnosti, ki ga odobri. In priznati, da mi z vašo
milost v [vrstah] pravični uslužbencev.
(Korana: 27/19)
Lahko vprašati: "če jaz ne verjamem v Allah potem Allah ne more prosim za pomoč. Torej, ne more
premagati usodo in jaz bo namenjeno usodo. Torej je pošteno, da sem sem kaznovan?" V islamu
začetnega stanja je čisto stanje kjer so brez lažnih bogov kot položaj Abraham (mir je na njem);
ampak človek si izmisli lažnih bogov in ti mu preprečujejo iščejo zatočišče v pravi Bog kot njegova
izjava, povezanih v naslednjih verzih:
On[141] reče: "Ali ste častiti, ki bi si [se], medtem ko Allah ustvaril vas in tisto, kar naredite?"
(Korana: 37/95-96)
Oseba, ki verjame v lažni bogovi sam blokov iz kontaktu tisti, ki naredi tudi usodo. Tako je treba
izbrati vrniti v Allah, z začetnim stanjem, čista, in da bi se izognili lažnih bogov, ki je sam je izumil, kot
je navedeno v naslednji verz:
In da je bil kateri ona čaščenjem drugega kot Alah imeli odvrniti, ji je [iz predložitev Allah]. Res, bila je
iz disbelieving ljudi.
(Korana: 27/43)
8.3.4 NAŠA IZBIRA PROCESA MORA BITI SKLADNA
Oseba, ki se krivi Allah za svoje odločitve bi bilo neskladju v sebi:
Če taka oseba je lahko kriva Allah za njegovo zlo izbira in njegove posledice, potem zakaj does on
odobri zlo izbira, on naredi in njene posledice? Zakaj ne on pokesajo? Hoče poti in pomočjo Alah ali
ne?
Če je sprejela njegovo zlo izbira in njegove posledice, zakaj je kriv nekdo drug? Če ne želim pomočjo
Allah kako lahko on mu zameril?
Trditev, da nekaj, kar smo "kritizirati" nas "mislijo" nekaj narobe.
Nasprotno, kazen je Enosmeren odsev kriminala nazaj na kazensko. Tako kazenski ne morem protest.
Če on does to zločin proti žrtev, in če je nepravičen zakaj does on pa proti žrtev? Če je nekaj, kar je
sprejemljivo zakaj bi on protest proti njej ko se odraža nazaj na njega?
8.3.4.1 SPORAZUM SE NE SPREMENI, KO JE BIL IZVEDEN
In dan, tiste, ki so verjeli so izpostavljeni ogenj [bo dejal], "izčrpa svoje užitke med posvetno življenje
in užival, tako ta dan, boš prejel kazen ponižanja, ker ste bili arogantni na zemlji brez pravice in ker
ste bili kljubovalno neposlušni."

(Korana: 46/20)
Kot smo že omenjeno, naredimo naše izbire prosto in Alah jih odobri in mu daje kaj vprašamo proti
ceno smo pripravljeni plačati ali tveganje vzamemo.
Aoseba lahko izberejo uživati sedanje življenje in biti zadovoljni s to namesto pridobivanje užitek
Allah in raj. Nato vsak dan sporazum delno izvršena in potrdil.Vsak dan oseba žanje nekaj koristi
Sporazuma in to potrjuje. Oseba, ki ima svobodo, da izbere ali spremeni svojo smer ali sporazuma,
dokler oškodovanec umre. Smrt je skupno odločilna točka v izvedbo glavni del sporazuma. Od takrat
naprej se bo izvedlo na drugi sporazuma. Do smrti, bo mogoče dokončati izvedbo posvetne del
sporazuma. Če oseba, ki je zadovoljen z kaj se je zgodilo, potem ni nič narobe, od svojega stališča, in
nihče ni kriv. To je popolnoma osebno, kot v primeru osebe, ki uživajo kajenje, čeprav zaradi kajenja
je umrl za rakom na koncu.
In izvajanje predvsem pozitivne klavzul sporazuma za na disbelievers končan v tem svetu: je lahko
užival proste zahvalil Gospodu, od ni občutka odgovornosti proti njemu; lahko uživali vse užitke, ki je
želel. Kot vse protest za krivice se bo res dogajalo, samo po sporazuma je bilo izvršeno, se Nevjernik
ne bo sposoben za protest v nadaljevanju. To je zato, ker na tej točki, bistveni del sporazuma, dobro
za Nevjernik iz svoje perspektive bo so že izvršene. Sporazum ni treba protestiral, po svoje pozitivne
klavzule za ene od strank se izvaja kot vidimo v naslednji verz:
In [ko] res obljubo približala; potem nenadoma oči tistih, ki so verjeli bo strmel [v horror, medtem ko
pravijo], "O Gorje nam; smo bili unmindful tega; namesto tega smo bili wrongdoers."
(Korana: 21/97)
8.3.4.2 ČE ENA KRIVI ALLAH ZARADI PRAVIČNOSTI, TO POMENI, DA ALAH JE ŽE MU PONUDILI
NAVODIL, AMPAK JE ZAVESTNO ZAVRNIL
Na drugi strani, tisti, ki so krivi Alah na terenu za pravosodje bi so bili seznanjeni z vrednost
pravosodje jih Allah. Tako ko je nepravičen, to pomeni, da se zavestno on je odločijo za nepravičen,
ne zaradi Allah. Če on spodbuja pravičnost, potem najprej mora biti samo proti Allah in drugi.
8.3.4.3 KONČNI REZULTAT PREVLADUJE
V Korana je to izjavo:
Prav tako tiste pred zanikati dokler so okusili naši kazen.
(Korana: 6/148)
Tukaj vidimo poudarkom na razmere v resničnem nastanku kazen. Predstavljajte si, a Nevjernik
vstopi hudiča. V tistem trenutku bo bodisi verjame v peklu ali ne.Če on meni, potem mu bo verjel
temelji na lastno opazovanje in Allah ne posega v njegovo odločitev, da verjamejo ali ne, kot v tem
svetu, kjer smo lahko prosto izberejo.On odloči na podlagi svoje izračune in opažanja. To velja v
zgornji verz. Če ne verjame, potem seveda ni nič in nihče kriv. In v naslednjih verzih je ustrezne
kotacije iz govora proti Nevjernik v nadaljevanju:
"To je ogenj, ki ga uporablja zanikati.

Potem je to čarobno, ali se vam ne zdi?
[Vnesite] spali v njej; nato bo bolnik ali nestrpni je vse enako za vas. Izplačati vi so samo se
nadomestilo [za] kaj je za narediti."
(Korana: 52/14-16)
Resnica je povezana s končno dogajanje. Ko je videl kaj se zgodi, eden lahko iztegnil argument, ki
nasprotuje, kaj se zgodi, niti predlozitvi argument, ki je nad in zunaj znanja Allah. Na primer, ko a
Nevjernik približno vstopiti pekel, on ne more trditi, da Allah je bila neupravičena, ker njegov
zahtevek bo samo osebno, in njegova obrazložitev in njegove pomanjkljivosti bo že znano jih Allah.
Če eden trdi, da veš bolje od Allah, da je krivice, medtem ko mu je bil kaznovan za svoje krivice,
potem je zaradi svoje arogance in je narobe. Na drugi strani, v tem svetu on ne more zahtevati take
krivice proti sam ker ne verjame v Allah.
8.4

ČE JE ALAH JE VSEMOGOČNA IN DOBRO ZAKAJ OBSTAJA TRPLJENJE IN ZLO?

Ter Allah je koli vedo in pametno.
(Korana: 4/111)
Alah je pametno. Kar on počne, temelji na razloge glede svoje perspektive. Stvari, ki jih vidimo kot
negativni v tem svetu so tudi z razlogi.
Po drugi strani prisotna faza je začasna faza, ki bo na koncu v določenem roku. To je Pripravljalna faza,
s svojo veliko mere, vključno z posameznih, socialne, fizične, biološke dimenzije za stalno fazo v
nadaljevanju. Torej, kaj smo videli v tej fazi je le majhen del celotne slike.
V mnogih primerih je vzrok nejeverno je zavrnitev stvari, ki so proti nekaj osebne občutke. V mnogih
primerih vzrok nejeverno je zavrnitev kar je opaziti, kot je izjava: "Ne verjamem v Boga, ki naredi
otroka nedolžne očeta Die". To pomeni, da taka oseba bi verjeli v Boga, samo s pogojem, da je umrl
brez otrok. Z drugimi besedami bi verjame, če Bog točno je glede na svoje želje. Glede islama,
opazovanje prevladuje in Alah je ne glede na naše želje, on je glede sebe in do določene mere glede
na tisto, kar opazujemo. To je zato, ker obstaja povezava med kar opazujemo in Alah.
Na splošno trpljenje je posledica Alaha ob nazaj kaj dal. Kot ni Boga razen njega, on ne bo nekaj, kar
je bila dana ali na koncu ustvaril nekdo drug. Je bil kdo daje, in to je on, kdo ima pravico vzeti nazaj,
kar mu daje. Na primer, za nekatere ljudi smrti osebe, ki ima otrok lahko šteje kot nekaj, kar ne sme
zgoditi. Pa Allah, ki je dal ta oseba, njegovo življenje in ti otroci svojega očeta lahko naravno
prevzame nazaj, kar je glede njih. Ne trdimo, da biti bolj usmiljen od Allah, ki naredi milijard bitja
živijo. In mi ne more obvezujejo Allah kakor želimo.
Bitja in dogodki niso povsem dobro ali povsem zlo. Obstajajo pozitivne vidike in negativne vidike v
mnogih primerih. Spet nekaj, kar je slabo za nekoga, je lahko dobro za nekoga drugega. Allah ni samo
gospod tistih, ki živijo v določenem času; On je gospodar vsega, vključno s tistimi, ki živijo in tiste, ki
bodo živeli. Starejših generacij bo pustil odpreti prostor za nove. To tudi omogoča stvari spremeniti
na splošno bolje. Obstaja sklic na ta dejstva v naslednje verze:

Recimo, "O Allah, lastnik suverenosti, suverenosti, komu boste dali in vzameš suverenosti od koga
boste.
Ste koga vas bo in vam ponižni koga boste čast.
V roki je [vse] dobro. Res, ste nad vse stvari, ki so pristojni.
Povzroči noč vstopiti dan in vam povzročajo dan vstopiti noč;
In vam prinašajo živi od mrtvih, in vam prinašajo mrtve iz živih.
In daš določba, komu boste brez računa."
(Korana: 3/26-27)
V mnogih primerih, zlo gledati kot na zlo, saj je manj dobro, v primerjavi z boljši položaj; Čeprav je to
zlo stanje je v bistvu dobro in zadovoljivo. Na primer, če oseba, ki ima v lasti 100 apartmaji izgubi 90
od njih zaradi potresa, je lahko zelo nesrečen. Vendar, veliko ljudi bi bil zelo vesel, če so v lasti le eno
stanovanje.
V nekaterih primerih stvari, ki jih vidimo kot zlo lahko večinoma dobro. Veliko stvari, ki jih vidimo kot
slab lahko proizvedejo veliko pozitivnih rezultatov. Na primer, za nekatere študente je lahko nočna
mora zmanjkati v nekaj izpitov. Vendar če ni bilo nobenega tveganja za neuspeh pri izpitih, potem
izobraževalnih izidov bi bilo manj zadovoljivi. Naslednji verz nanaša na to dejstvo:
Ampak morda ti sovražiš stvar in to je dobro za vas; in morda imate radi stvar in to je slabo za vas. Ter
Allah ve, medtem ko ne veste.
(Korana: 2/216)
Zla ali dobra so subjektivna v mnogih primerih. Zadnji dobroto ali evilness nečesa bo določena po tisti,
ki je vse-poznavalec.
Tudi zaradi slabosti, ki smo kot človeška bitja, nekatere dogodke lahko videti veliko slabše kot v
resnici so. Ko vidimo nedolžnega otroka umre, mi lahko zelo brezupno, ker nismo sposobni ustvariti;
ampak za Allah je zelo enostavno ga znova ustvariti.
Skupina zla je sestavljena iz kaznivih dejanj, ki so namerno zagrešijo ljudmi kot umorov, goljufije, ropi.
Zla, med temi, ki niso uravnotežena na tem svetu bo popolnoma nadomestilo na in po sodni dan in
ravnotežje se določijo tako kazensko kot žrtev. Obstaja sklic na to v naslednji verz:
In smo mesto lestvice za pravosodje za dan od vstajenje, tako ne duša ne bodo obravnavana
neupravičeno sploh. In če obstaja [tudi] teža gorčično seme, mi bo to tja. In dovolj ali smo kot
računovodja.
(Korana: 21/47)
Tako, na primer lahko rečemo da Allah ne smemo dovoliti, da oseba ukrade dobro nekoga drugega.
Če to krajo je videl kot celotno zgodbo, potem bi zagotovo bilo popolnoma neupravičeno. Vendar pa
to ni cela zgodba. Tak položaj nastane ker Allah pooblaščene človeških bitij, in jim je dal svobodo
izbire njihove individualne in družbene odločitve. Torej tak zla dejanja pripadajo človeških bitij, in

imajo posledice. Allah določene sankcije zoper taka dejanja v tem življenju kot vodilo za nas. Na drugi
strani, v nadaljevanju kot omenjanje v zgoraj verz ravnotežje bo popolnoma vzpostavljen. Tako
celotno sliko je lepa in uravnotežena, čeprav majhen del, ki smo videli, lahko včasih videti grda in
neuravnoteženo.
Torej, ugotovitve iz omejene ali subjektivna stališča lahko zavajajoče o odnosu zla in Alah. V tem
smislu dobro in zlo, ki so ustrezne za vsakega od nas je treba določiti glede na okoliščine našega
odnosa z Allah. Na primer oseba, ki je v veliko dobrega počutja ob določenem času, vendar v slabem
stanju v njegov odnos s Allah niso dejansko v dobrem položaju. Prav tako oseba, ki ima resne
zdravstvene težave, vendar kdo je dober odnos z Allah je pravzaprav v dobrem položaju. Vse težave
niso težave v našem odnosu z Allah so začasni. V naslednjih verzih vidimo primer o to dejstvo:
Res, Qarun je bil od ljudi, Mojzes, ampak on tyrannized njimi. In smo mu zaklade, katere tipke bi
breme band močan moški; nanj svoje ljudi, ki se mu reče: "ne Likovati. Res, Allah ni všeč je Likujući.
Ampak poiskati, skozi tisto, kar Allah je dana vam, doma v nadaljevanju; in [vendar], ne pozabite, vaš
delež [sedanje] svet. In delati dobro kot Alah je naredil dobro za vas. In želja ni korupcije v deželi. Res,
Allah ne mara corrupters."
Rekel je, "Sem le nadeli to znanje imam." On ne ve, da Alah uničile pred njim generacije tistih, ki so
bili večji od njega v moč in večje v [kopičenje bogastva]?Vendar kriminalci, o svojih grehov, ne bo
vprašal[142].
Torej je prišel pred svoj narod v njegov okras. Tistih, ki želenega posvetno življenje reče: "Oh, bi ta
smo imeli, kot kaj je dobila na Qarun. Res, on je eden velik sreče."
Ampak tisti, ki je bila dana znanja, je dejal: »gorje vam! Nagrada Allah je rajši zakaj Kdor verjame in
ne pravičnosti. In nobeden so podeljene, razen bolnik."
In smo zaradi zemlje pogoltniti njega in njegovega doma. In je bilo zanj ni podjetje za pomoč mu
razen Allah, niti je bil tistih, ki [bi] branijo.
In tisti, ki je želel za njegov položaj prejšnji dan začel govoriti: "Oh, kako Allah razširja določbe komu
on hoče njegova uslužbencev in omejuje to! Če je ne da Allah uslugo na nas, je povzročila to nas
pogoltniti. Oh, kako je disbelievers ne uspe!"
(Korana: 28/76-82)
Zato, dokler eden trdi, da Alah in sledi njegovim vodstvom, vse, kar je dobro za njega. Kot je dejal v
Kuran:
Kar pride k vam dobre je od Allah, ampak kaj pride k vam zla, [O človek], je iz sebe.
(Korana: 4/79)
Z vidika človeških bitij, če imamo določeno moč, določene vrednosti, in če verjamemo v Allah, stvari,
da upoštevamo kot negativni za nas v prvi pogled bo nas močnejši. Recimo, da nekdo imel
zdravstvene težave in on je bolnik ter asks Allah zakaj pomoč. V tem primeru bo močnejši odnos med
njim in Alah in Alah bo cenim in povečati njegovo stopinj v njegov raj. Take težave bo aktivirati,
povečati, in da naše notranje moči se pojavljajo kot škoda, potrpežljivost in ljubezen za Allah in za

druge.Ampak seveda takih učinkov ne bo enako za vse. Nekaj bo šel proti Allah zaradi takih dogodkov
kot da so boljši od njega. Tako takšnih dogodkov bo služil kot tudi testi.To je jedrnato razložil v
naslednje verze:
In bomo vam zagotovo preizkus z nekaj strahu in lakote in izgube bogastva in življenja in sadje.
Ampak Daj dobrih novic za bolnika, ki ob nesrečah, pravijo, "res mi pripadajo Alah in res mu bomo
vrnili."
To so tisti na katere so blagoslov od Gospoda in usmiljenja. In to je tisti, ki so [pravilno] vodeni.
(Korana: 2/155-157)
8.5

KAJ SO GLAVNE RAZLIKE MED ISLAMOM IN KRŠČANSTVOM?

Kot vir sporočila preroki Mohameda, Mojzesa in Jezusa Kristusa (miru se jim) je enak, esence njihova
sporočila so enake[143]. Vendar, sodobne mainstream judovstvo in krščanstvo do neke mere
razlikujejo od izvirne nauke Mojzesa in Jezusa Kristusa (mir, se na njih). Zato obstajajo razlike med
islamom in teh religij. In kot smo videli v naslednji verz, Islam poziva Judje in kristjani, da bistvo teh
sporočil:
Recimo, "O ljudje Sveto pismo, pridejo do besede, ki je pogost med nami in da ne bomo častili razen
Allah in ničesar ne povezujejo z njim in drug drugega ne sprejme kot gospodarji namesto Allah."
Ampak če proč, pa potem reči, "Nosi priča, da smo muslimani [oddajo mu]."
(Korana: 3/64)
Torej v naslednjih delih bomo pojasniti glavne razlike na podlagi:
8.5.1 BOG
8.5.1.1 LASTNOSTI BOGA
V krščanstvu je razumevanje Boga je takole: V pojem Boga so tri osebe, ki so rekli, da je eden.
Nekateri kristjani razumem kot treh delov, ki tvorijo celoto.Nekateri od njih razumem kot en Bog s
tremi oblikami. Nekateri od njih razumem kot Bog, ki je začasno preoblikoval v človeka[144]. Nekateri
od njih razumem kot tri osebe, ki imajo isti cilj[145]… Dveh delov ali oblike te enotnosti so samci,
podobno kot človeška bitja in zastopane na splošno kot beli ljudje na določene starosti. Drugo je duh.
Vsaj eden od njih prihodki od drugega, čeprav so vsi prvobitni; za nekatere je brez zaporedne
prednost med njimi. Vsaj eden od njih je bil rojen in umrl. Te smrti se je zgodilo tako, da je žrtev in
tako, da Bog je zmožen rešiti ljudi od greha. Obstajajo druge skupne značilnosti med nekaterih delov
tega Boga in drugih bitij, kot so ob delov kot oči, ušesa, nos, mase...
Glede Islam Jezusa Kristusa (mir je na njem) nikoli rekel stvari. Poučeval je podobno kot Muhammad
(mir je na njem). Glede islama Bog je eden. On ne sestavljajo obrazce, različice in različnih oseb. On je
za razliko od ničesar. V Islam, Allah je gospodar vsega, on ni človek, on je Bog vseh svetov. On je Bog
mravlja, ampak tudi on je Bog vse galaksije, in on ni niti moški niti ženske. On je tistega, kar si lahko
predstavljamo. Smo mu ne more primerjati s človeško bitje.
V naslednji verz Allah jasno zavrača Trojice:

Tako verjamejo v Allah in njegovi glasniki. In ne rečem, "Tri"; z delom je bolje za vas. Res, Alah je,
ampak enega Boga. Vzvišeno je on zgoraj ima sina.
(Korana: 4/171)
8.5.1.2 ODNOS Z BOGOM
Na drugi strani, v krščanstvu Bog je umirjena za ljudmi na določene načine. V krščanstvu Bog žrtvuje
svojega sina za človeška bitja.
Glede judovstva in krščanstva je ekološki odnos med Bogom, Judje in kristjani. Ampak po Kuran, Judje
niti kristjani privilegijev ali poljuben poseben odnos z Allah.Naslednji verz to razloži:
Toda Judje in kristjani pravijo,
"Mi smo otroci Allah in svojo ljubljeno."
Reči, "Potem zakaj does on kaznovati za svoje grehe?"
Namesto, ste ljudmi med tiste, ki je ustvaril. On odpušča koga je oporok, in on jim je oporok kaznuje.
Ter Allah pripada oblast nebes in zemlje in karkoli je med njimi, in mu je [končno] destinacijo.
(Korana: 5/18)
Po krščanstvo uspeh je Kristusu Jezusu (mir je na njem). Ampak glede islama so objektivna merila, ki
morajo biti izpolnjeni, da bi bili uspešni, kot je razloženo v naslednji verz:
Ne bo v skladu z vašim željam [muslimani], niti tistih ljudi pismo [Judje in kristjani];
Kdor dela zlo, bo so se zaracunati njihovo, in on ne boste našli, zaščitnik ali pomočnik poleg Allah.
(Korana: 4/123)
8.5.2 PREROK
Po današnji mainstream krščanstvo Jezusu-Kristus (mir je na njem) je Bog. Glede judovstvo je lažni
prerok in lažnivec. Glede islama je človeško bitje in sel od Allah in Mesija, kot je razloženo v naslednje
verze:
Zagotovo so verjeli, ki pravijo, da Alah je Kristus, sin Marije. Reči, "Potem kdo lahko prepreči Allah
sploh če je nameraval uničiti Kristus, sin Marije, ali njegova mati ali vsakogar na zemlji?" Ter Allah
pripada oblast nebes in zemlje in karkoli je med njimi. On ustvari, kar je oporok in Alah je nad vse
stvari, ki so pristojni.
(Korana: 5/17)

Nebo skoraj poči iz njih in zemljo razpolovi odprt in gorah strniti v opustošenje, da jih pripisujejo da je
Beneficent sina.

In ni primerno za Beneficent, ki je morala sina.
(Korana: 19/90-92)

Mesija, sin Marije, ni pa sel; [druge] glasniki so opravili na pred njim. In njegova mati je podpiral
resnice. Oba sta uporabljena jesti hrane. Videti, kako naredimo jasno jim znaki; potem poglej, kako so
deluded.
(Korana: 5/75)
Izjave Jezusa Kristusa (mir je na njem) John/12/49-50 Make je jasno, da je dejal, da je bil glasnik. V
teh verzih je jasno pravi, da: on ni govoril sam, ampak da je gospod, ki mu je poslal mu je dal zapoved
kaj reči in kaj govoriti. In da karkoli govori, govori samo kot gospodar mu je rekel.
Spet, kot smo videli v John/17/11, odnos Jezusa Kristusa (mir je na njem) da Allah je v njegov jezik
večinoma Slično, in njihovo enotnost je enotnost glede svojo pokornost njegov gospodar: V ta verz,
prosi Gospoda za zaščito verniki v njegovo ime, tako da se lahko ena, kot on in gospodar so ena.
Glede islama, preroka Mohameda (mir je na njem) je le človeško bitje kot nas, je jasno in jedrnato
pojasnjeno v naslednji verz:
Reči, (O Muhammad) " sem samo človeško bitje kot si ti, za katere se je pokazala, da je vaš Bog enega
Boga. Tako da kdor bi upanje za srečanje s svojo gospod naj mu pravični delo in ne povezujejo v
čaščenje svojega Gospoda kdorkoli. "
(Korana: 18/110)
Človeško bitje je kot točko, ko smo primerjali z zemljo; Zemlja je kot točka, ko smo ga primerjajte z
Osončja. Naše Osončje je kot točko, ko smo primerjali z naše galaksije. Naše galaksije je kot točko, ko
smo ga primerjajte z več milijard galaksij, ki so odkrili do zdaj. In vseh teh galaksije so morda kot
točko v naš prostor-čas in naše vesolje. In naš prostor-čas je morda kot točko, ko smo primerjali s
space-times in svetov, ki lahko Allah ustvaril. In vse to so veliko manj kot točko, v primerjavi z kaj
lahko Allah ustvariti in vzdrževati. Torej, kako je mogoče dodeliti podobnost Allah in človeško bitje, ki
je tako šibek v primerjavi z kaj Allah ustvaril? In kako človek lahko dejal, da je njegov sin?
Poleg tega po Kuran, Jezus (mir je na njem) je bil ubit niti križan[146] kot je razloženo v naslednje
verze:
In za svoje nejeverno in njihovega rekel proti Mary veliko obrekovanja,
[Za] rekel, "res, bomo ubili Mesija, Jezus, sin Marije, sel od Allah." In ni ubil njega, niti so križali mu;
vendar se je izkazalo tako služili. In res, tisti, ki razlikujejo nad njim so v dvomih o tem. Oni nimajo
znanja o to razen naslednje predpostavke. In ni ubil njega, za nekatere.
(Korana: 4/156-157)
8.5.3 METODOLOGIJA

Trojice, ki je verjel s mainstream kristjani postavlja vprašanja kot: če Bog je oče does življati a mati
kot tudi[147]? Če je oče Bog potem kdo je oče ta oče? Kdo usklajuje med očeta in sina, še posebej, če
spori obstajajo? Če so isti, zakaj so tri osebe? Če niso isti, kako so oni ena...? Če obstaja več kot ena
deli ali oblike Bog, kako vemo, da je ne četrti del ali obrazca ali drugega Boga? Kdo je ustvaril nos,
oči,... o Jezusu (mir je na njem)? So self-creator in če je tako skozi kakšen proces? Če so self-creator,
potem zakaj smo verjeli v Boga, ko vidimo podobne stvari v vesolju?[148]
Takšna vprašanja so zelo kritični, da se nanašajo na metodologijo posameznika, ki se odloči, da vera.
Ta vprašanja so tudi kritične, se nanašajo na bistvo pojem "Boga". Na primer, če nekdo verjame, da
svojo t-shirt je Bog, torej verjetno kaj mu pomeni pojem Boga domišljavec zelo različen od kakšen
musliman ali kristjan pomeni pojem Boga. Tako za to osebo je pojem Boga samo neobvezno koncept
s no jasnosti. Torej, on ne vodi kaj opazi v vesolju in logični proces.
Ko eden ne more razložiti sam taka vprašanja z uporabo usklajen logike, potem sprejema odgovore in
prepričanje brez spraševanja, in sicer samo skozi dogma[149]. Tako če je brez spraševanja, potem
zakaj bi on izbere drugo vero ali nejeverno brez spraševanja? Pa v Islam skoraj sleherni muslin meni,
da je treba in lahko zagovarjajo svoje prepričanje z uporabo logike, kot je prikazano v Kuran.
8.5.4 SVETE KNJIGE
V staro in novo zavezo so napovedi o prihodnjih kurirji in sporočila Allah. Na primer v Stari zavezi /
MZ/18/18-19 beremo: »obudil jih prerok med njihovi bratje in sestre, kot tebi, in bo dal moje besede
v usta; in on se govori, reče jim vse da se ukaz njega. In to se zgodilo, da kdor bo ne poslušaj reče
moje besede, ki ga govorijo v mojem imenu, bom zahtevajo to od njega."
In v Novi zavezi / John 12/16-13 Jezusu-Kristus (mir je na njem) pravi: imam še veliko stvari, povem
vam, ampak si ne morejo nositi jih zdaj. Ampak, ko on, duh resnice[150], je prišel, on vas bo vodil v
vso resnico: za on se ne govori o sebi; ampak nikakor on se sliši, da se On govori: in on vam bo
pokazal stvari, da pridejo.
Torej, je bilo jasno iz besede Jezusa Kristusa (mir je na njem) da je bilo treba prihodnje Božjega
sporočila in prihodnje sel[151]. Tako sporočilo Jezusa Kristusa (mir je na njem) ni bila popolnoma
prejela svojo skupnost[152]. Za Jude, ki še vedno pričakujejo Mesija prišel tudi obstajajo velike stvari
morajo biti izpolnjeni; tako za Jude tudi judovstvo še ni popolna. Vendar pa z preroka Mohameda
(mir je na njem) sporočilo Allah končana za človeštvo najjasnejše in najpopolnejši način kot smo videli
v naslednje verze:
Ta dan sem izpopolnil za vas vaše vere,
In zaključili svoj prid na vas,
In so odobreni za vas,
Islam kot religija.
(Korana: 5/3)

Muhammad ni oče [vse] eden od vaš moški, vendar [je] sel od Allah in zadnji prerok. In Alah je poln
znanja vseh stvari[153].
(Korana: 33/40)
Tako, kot Korana je končno Božjega sporočila, za razliko od prejšnjih svete knjige, Allah daje jamstvo,
da bo zavaroval to:
Res je mi, kdo poslal navzdol Korana in res, bomo njegovo guardian.
(Korana: 15/9)
In zgodovinsko je bila zaščitena. Danes imamo eno Korana, povsod, ki je v izvirnem jeziku, v katerem
je razkrila. Ampak prej na voljo kopije nove zaveze so na primer v grščini. Vendar Jezus Kristus (mir je
na njem) govoril v bistvu aramejščini in morda nekaj hebrejščini. Kdor delal na tehnična besedila v
različnih jezikih bi dobro vedo, koliko je kritično imeti besedilo v izvirnem jeziku, da bi pravilno študija
njegov pomen.
8.5.5 STRPNOST
Kristjani večinoma menijo preroka Mohameda (mir je na njem) kot lažni prerok in lažnivec. Judje
večinoma menijo preroki Jezusa Kristusa in Mohameda (mir, se na njih) kot lažni preroki in lažnivci.
Muslimani verjamejo v preroki Mojzes, Jezus in Mohamed (mir, se na njih) kot prave in respectworthy glasniki Allah. Poleg tega da verjamem v njih je zahteva, da so muslimanske.
Judovstvo daje poudarek na narod; Krščanstvo poudarja oseba v zgodovini. Pred njimi je bilo drugih
narodov in oseb. Vendar pa sporočilo islama ni izvirno sporočilo, to ni lokalni sporočilo in je
univerzalna; in preroka Mohameda (mir je na njem) ni izvirno sel nove vere, kot je poudarjeno v
naslednji verz:
Reči, "jaz nisem inovacija med sli, niti ne vem, kaj se bo zgodilo z mano ali s tabo. Samo sledili tej, ki
je pokazala mi, in sem ne, ampak jasno warner."
(Korana: 46/9)
8.5.6 NAČIN ŽIVLJENJA
V islamu ni noben posrednik med Allah in posameznika. Alah je z bližnjega. On je bližje kdo celo kot
njegovi starši. Zato ni nobenega posrednika verske razreda v Islam. Tako na primer, če se imam ni
prisoten v mošejo, lahko povzroči inženirja, ki ve, kako moliti molitev. Nihče ne more trditi, da imajo
vse privilegije v očeh Allah.Trditi, to je velik greh.
Zato ni nobenega meniško življenje v Islam. Dejstvo je, kot smo so obveščeni v naslednjo verz, v
meniško življenje ne obstaja v zelo izvor krščanstva:
Nato smo poslali po njihovih stopinjah naše kurirje in sledi [jih] z Jezus, sin Marije, in mu dal evangelij.
In smo ga dali v srcih tistih, ki mu je sledil, sočutje in usmiljenje. Vendar meniško življenje, ki so
izumili zase, mi did ne predpiše za njih: [mi ukazal] le na iskanje za dober užitek od Allah; vendar so to
ne opazujejo z ustreznim upoštevanjem. Tako mi je dal sam sebe, sebi, se kdo verjel, med njimi svoje
nagrade, vendar mnogi od njih so kljubovalno neposlušni.

(Korana: 57/27)
Kot bomo videli v naslednjih verzih celo v versko najpomembnejši dan v tednu, muslimani se
priporoča, da gredo na delo po glavni molitev, ki traja približno pol ure:
O nato ki ste verjeli, ko je poziv za molitev na dan petek, nadaljevati spomina Allah in pustite trgovine.
To je bolje za vas, če ste le vedel.
In ko sklene molitev, razpršijo v deželi in iščejo od bounty Allah, in ne pozabite pogosto Allah, ki vam
lahko uspe.
(Korana: 62/9-10)
Oseba, ki nima svoje dejavnosti v pravični in samo način, z namenom, da bi dobili užitek od Allah
šteje molili. Ta izjava preroka Mohameda (mir je na njem) je dober pokazatelj glede tega: "resnične in
iskren trgovec bo s preroki, resnične osebe in mučenci na dan of sodbe[154].” Tako, v islamu
posvetno življenje in versko življenje skupaj.
Medtem ko ni verskih razred in meniško življenje v Islam, vsakdo se pričakuje, da imajo močan odnos
z Allah. Pogosti dnevni molitve so dober primer v tem pogledu.
Odrešenje v krščanstvo je verjel, da je Kristusu Jezusu (mir je na njem). Tako na primer oseba, ki ne
zla dejanja, vendar verjame v Jezusa Kristusa (mir je na njem) kot Boga, je v boljšem položaju kot
nekdo, ki verjame samo v Allah kot Boga in ne dobra dela. Tako krščanstvo omejen učinek početje
dobra dela.
V krščanstvu je verjel, da nekaterih ljudeh so posredniki med Bogom in drugi. V krščanstvu začetnega
akta v zvezi s tem je, da Bog žrtvoval svojega sina in/ali postal človeško bitje, da bi rešil človeštvo. Po
drugi strani pa v nekaterih imen je praksa izpoved, v kateri ljudje priznamo svoje grehe za nekatere
ljudi da bi se posloviti.Vendar v Islam, je ni posrednika med Allah in posameznika.
8.5.7 IZVIRNI GREH
V krščanstvu je prepričanje v izvirni greh. To prepričanje je, kot sledi: prvi moški in ženska storila greh.
Naslednje generacije podedovale da greh. Če želite odstraniti ta greh, je treba žrtvovati. Bog da, da
shranite človeška bitja, ki je ljubil veliko, je dal svojega sina, kot žrtev. Tako zaradi svojega sina ljudmi
znebiš greh.
Glede islama koncept izvirnega greha ni sprejemljivo: prvi moški in ženska grešil. Vendar so prosili za
odpuščanje zaradi tega greha in Alah jih odpustil. Naslednji verz nanaša na to:
Potem Adam prejel iz njegovih besed Gospoda, [nekatere], in je sprejel svoje kesanje. Res, da je on, ki
je Accepting kesanje, usmiljen.
(Korana: 2/37)
Tako ni greh podedovane drugi.

Poleg tega v islamu grehov se ne dedujejo. Tako je vsak otrok rojen čistega in čist od vseh grehov, da
starši lahko storil. V Korana Alah dal veliko primerov v zvezi s tem: na primer preroka Abrahama (mir
je na njem) je bil sin Nevjernik; sin Prophet Noah (mir je na njem) je a Nevjernik.
Allah ni treba dati vse žrtve, da bi nekdo odpusti. Dokler oseba iskreno prosi za odpuščanje, obžaluje
njegov greh, poskuša prekliče svojo slabo dejanjih, ki jih delaš dobra dela in izboljšuje sam on bo
odpuščeno jih Allah. Eden od njegovega imena je v Forgiver.
Na drugi strani v islamu nihče ne bo nositi bremena še eno tako dolgo, kot ni vzrok in učinek razmerja.
Torej, Jezus (mir je na njem) ni potrebno nositi grehe drugih.
8,6 JE TOREJ POLJUBEN PREROKBA V PREJŠNJIH SVETE KNJIGE O PREROKA MOHAMEDA? ČE NI,
KAJ JE TO?
Tisti, katerim smo dal pismo ga poznam, saj vedo, svoje sinove. Ampak res, stranka od njih prikriva
resnico, čeprav vedo, da [je].
(Korana: 2/146)

Torej, če ste v dvomih, [O Muhammad], o tem, kar smo pokazali, potem prosite tiste, ki bral pismo
pred vami. Resnica je zagotovo pridejo do vas od svojega Gospoda, tako nikoli ne bo med dvomljivci.
(Korana: 10/94)
V stare in nove zavezo so mnogi prorokuje o preroka Mohameda, kot Alah pojasnjuje v Kuran. Stare
in nove zavezo so bili napisani več stoletij pred preroka Mohameda (mir je na njem) je bil rojen. Tudi
v današnji Neoriginalan in posredno različice te svete knjige vidimo lahko mnogi od njih. Nekatere od
teh prerokbe so naslednji[155]:
8.6.1 POMEMBNE INFORMACIJE O PREROKA MOHAMEDA IN KORANA V MZ/33
V naslednjih verzih, vidimo sklic Mojzes sam, Jezus in Mohamed (mir se na njih). in njihove lokacije.
Glede preroka Mohameda (mir je na njem), tam se nanaša tudi na osvojitev Meka Prerok Mohamed s
svojimi prijatelji približno 10,000. Spet v naslednjih verzih se nanaša na zakon preroka Mohameda
(mir je na njem) prinesel - pravo temelji na Korana-.
Verzi v Mojzesova 33/1-2, so naslednji: in to je blagoslov, wherewith bi Mojzes človek Bog blagoslovil
Izraelovi pred smrtjo. In dejal, da je gospod prišel[156] iz Sinaj in rose gor od Seir reče; je blestela tja
iz mount Paran, in je prišel z več deset tisoč svetniki: z desno roko šla ognjeno prava za njih.
Sveto pismo obvešča in potrjuje, da prerok Mojzes prejel revelations od Allah v Mount Sinai[157]; da
je Jezus Kristus živel in prejetih revelations od Allah v Judeji opredeljeno tudi s mount Seir[158]; in da
bi prerok prejeli revelations od Allah, v regiji Paran , ki prekriva tudi z današnje Meka (pisni tudi kot
Bacca v Kuran), in da mu bo izpolnil velik uspeh z 10.000 ljudi, in da mu bo prinesel zakon. Bomo
videli, da je za zadnje sporočilo od Allah, uporablja glagol shine, medtem ko za Mojzesa in Jezusa
glagolov "pridejo" in "dvig", so bili uporabljeni oziroma. Uporabi glagol shine nas spominja na
prerokbo, Jezus opisuje kot "on vas bo vodil v vso resnico" v evangeliju John verz 16/13. Spet to
spominja garancije Allah daje v Kuran, da bo zavaroval Kuran, kot je ta knjiga bo manifest za vse.

V naslednji verz v Habakuka 3/3 tudi tam je sklicevanje na razodetje, ki prihajajo iz regije Paran.
Verz Habakuka 3/3 je naslednji: Bog, ki je prišel iz Teman, in Sveti ena od mount Paran. Selah.
Njegovo slavo iz nebes in zemlje je bil poln pohvale[159].
8.6.2 POMEMBNE INFORMACIJE O PREROKA MOHAMEDA V GENESIS 9/21-21 IN GENESIS 19/17-20
Zgoraj smo poudaril točke, da je po Jezusu Kristusu tam bo večje izpolnjevanje v zvezi z obveščanjem
od Allah. V nadaljevanju smo povezavo ta izpolnitevnatančneje do preroka Mohameda zaradi nekaj
informacij, ki jih najdemo v Svetem pismu:
V naslednjih verzov iz Biblije, vidimo, da je kraj, kjer je ulegla Jišmael bil Paran. Spet Alah pravi v
naslednje verze, ki iz Jišmael Alah bo narod. Danes je ni znano naroda iz Jišmael razen ene Skupnosti
znana po Islam. Po zgodovini Arabskega polotoka, Jišmael živel v Meki in Muhammad prišli potomci
Jišmael (mir, se na njih) in živeli v isti regiji. Veliko ostankov in lokacijah v Meki, znanja, ki je na voljo
zahvaljujoč močni tradiciji snemanje na rodovnike v Arabiji podporo to zelo jasno. Zato vemo jasno,
da prophetship preroka Mohameda, ki je živel v Paran regiji, in njegove dosežke prekrivanje zelo
dobro z naslednjimi prorokuje.
To je razvidno iz naslednje verze Genesis 21/9-21, da se imenuje kraj, kjer je živel Jišmael prednik
preroka Mohameda Paran[160].
Ti verzi so naslednji: Sarah in videl, sin mu je Hagara Egipćanina, ki je imel rojena reče Abraham,
posmehovanje. Zakaj ona reče Abraham, odda te deklo in njenega sina: za sin te dekle ne sme dedič s
svojim sinom, celo z Isaac. In stvar je bila zelo huda v Abrahamovo očeh zaradi svojega sina. In Bog
reče Abraham, naj ne bo huda v tvoji očeh, ker fant, in zaradi tvoje dekle; v vseh, da Sarah dade dejal
tebi, poslušaj reče njen glas; za v Isaac seme tvoje imenujejo. In tudi od sin sluškinje bo narod, ker je
tvoje seme. In Abraham ustane zgodaj zjutraj, in vzel kruh in steklenico vode, in dal reče mu je
Hagara, ga je dala na ramo, in otrok, in jo poslal stran: in je odšel, in hodil v puščavi Beer. In voda je
bilo porabljenih v steklenici, in ona odda otroka pod enim grmovnice. In je šla, in sedel njene navzdol
over against mu je dober način, saj so bili lokom ustrelil: zakaj je rekla, naj ne vidim smrt otroka. In je
sedel over against mu, dvignite svoj glas in jokal. In Bog slišal glas fant; in angel Boga poklicani, da mu
je Hagara iz nebes, in ji kaj aileth reče tebi, mu je Hagara? Strah ne; Bog dade slišali glas prjatu, kjer je.
Pojavijo, dvignite fant in ga držite v tvoje roke;zakaj bi mu bo velik narod. In Bog odprl oči, in je videla
dobro vode; in je šla, in napolnjene steklenice z vodo, in dal fant pijačo. In Bog je bil z fant; in je zrasel,
in živeli v puščavi, in postal lokostrelec. In se je naselila v puščavi Paran: in njegova mati mu je žena iz
Egipta.
Verzi o Genesis 17/19-20 podporo tudi, da bodo potomci prerok Jišmael so pomembne dosežke. Ti
verzi se glasijo:
In Bog je rekel: Sarah tvoja žena nosi tebe sin res; in ti boš klic njegovo ime Isaac: in sem ustanovita
moje zveze z njim večno zaveze, in z njegovo seme po njem.In kot za Jišmael, sem slišal tebi: Evo, so
blagor njim, in ga bo plodno, in mu bo množijo izredno; dvanajst knezov se mu porodi, in da mu bo,
velik narod.
SKLADU Z 8.6.3 POMEMBNE INFORMACIJE O KONČNEM PREROK KOT JE POJASNJENO V IZAIJA 1/4212

V naslednjih verzih vidimo drugo napoved o sel kot prinašalca drugo pravo. Zagotovo Jezus Kristus ni
prišel z novo zakonodajo. V naslednjih verzih vidimo tudi, da je sporočilo, ki bo prinesla Ta prerok
imenuje "Nova pesem", to popolnoma skladen z glasbo, ki so vgrajeni v Korana in njegove pogoste
recitacijo. Spet v naslednjih verzih vidimo, da ta sel povezano mesto Kedar[161], sin Jišmael. Spet
smo videli posebno sklicevanje na glasno hvali in klici na molitve v izkazih "mesta njihove dvignite
svoj glas", "naj prebivalci rock pojejo, jim Vikati na vrhu gore". In vse ostalo v naslednjih verzih v
skladu z dosežki preroka Mohameda.
Verzi o Izaija 42/1-12, so naslednji: Evo moje sluge, ki sem vzdrževal; rudnik izvoli, v katero moja duša
hoče; Sem dal moj duh[162] na njega: on se prinašajo sodbe za pogane[163]. On se ne jokati, dvignite,
niti povzroči njegov glas zaslišanja v ulici. Obtolčeni reed se on ne odmor, in kajenje lanu se on ni
dušenja: on se prinašajo sodbe reče resnica. On se ne niti ovirati, dokler je postavil sodbe v zemlji: in
na otočju čakati na njegovo pravo. Tako govori gospod, Bog, on, ki je ustvaril nebo in raztegne ven.;
On, ki se širijo naprej zemlje, in da kar prihaja iz nje; On da daje dih božjemu ljudstvu, in duh v njih, ki
hodijo v njem: bom Gospod tebi ti v pravičnosti, in držite tvoje roke, in bo vztrajati tebi, in dal tebi za
zveze ljudi, za svetlobo pogani; Odpreti slepi oči, da bi iz zapornike iz zapora, in jim, ki sedijo v temi iz
zapora hiše. Jaz sem Gospod: to je moje ime: in moja slava bo jaz dam v drugo, niti moje pohvale za
klesana slike. Evo, nekdanji stvari so zbiti in nove stvari ne izjavljam: preden jih spomladi naprej
povem, od njih. Pojejo reče Gospodu novo pesem, in pohvale od konca zemlje, vi, ki gredo na morje,
in vse, kar je v njem; na otočju, in prebivalci. Naj puščavi in mesta njihove dvignite svoj glas, vasi, ki
naseljujejo Kedar : naj prebivalci rock pojejo, jim Vikati na vrhu gore. Naj jih dal slavo Jahvi, in razglasi
svojo hvalo na otokih.
V naslednji verz vidimo sklic na Kaba v Meki ali Bacca, žrtve, tam nastopila romanje. Vidimo tudi, da
je house of Allah's slava povezana Kedar in Nebaioth, dva otroka Jišmael.
Verz Izaija 60/7 je naslednji: vse jate Kedar se zgrnuti tebi, Ovni Nebaioth se minister tebi: so se prišli
do sprejema na rudnik oltar in bodo slavili v hišo moja slava.
8.6.4 VELIK RAZVOJ SE BO ZGODILO IN BRITANIJA ALAH BO VZETA IZ JUDJE IN DRUG NAROD, KAKOR
JE DEJAL V MATTHEW 21/42-44
V naslednjih verzov Jezusa Kristusa (mir je na njem) jasno pravi, da Božje kraljestvo se od Judov in
dati drugo Skupnost. Smo izrazili prej v okviru MZ 18/18, da Alah bo dvig sel ne med Judom, vendar
med brata Judov.
Verzi Matthew 21/42-44, so naslednji: Jezus govori , reče jim, Did vi nikoli brali v svetih spisih, kamen,
ki graditelji zavrnil, enako je postal vodja kotu: to je gospod počne, in to je čudovito v naših očeh?
Zato jaz pravim vam, Božje kraljestvo je vzet iz vas in za narod rodita plodovi začimb. In kdor se
uvrščajo na ta kamen je zdrobljen: ampak na tistemu se padec, to bo zmeljemo ga v prah.
8.6.5 SKLICEVANJE NA MEKA (BACCA), ROMARJI, NO ZAMZAM, HITRA IN MOČNA RAST MUSLIMANI V
PSALMOV 4/84-7
V naslednjih verzih je sklicevanje na romanje v Meko, (ki je napisal tudi kot Bacca v Kuran), v njej, da
voda Zamzam mu je Hagara in njen sin Jišmael (mir se na njih), krepitev in močna rast muslimanov.

Verzi iz psalmov 84/4-7[164] so naslednji: kako srečni so tisti, ki prebivajo v vaši hiši, ki si nenehno
pohvale. Selah. Srečni so ljudje, katerih moč je v tebi, katerih srca so nastavljene na romanje. Ko
gredo skozi dolino Baca, da bi bilo vir springwater; tudi jesenski dež bo pokrijemo z blagoslovom.
Gredo stopnjevala; Vsaka se pojavi pred Bogom v Zion.
8.6.6 SPLOŠNO ZNANO POSEBNO PREROK KDO BO PRIŠEL PO JEZUSU V JOHN 1/20-21, 29
V naslednjih verzih smo jasno videli, da ni bilo pričakovano prerok, razen Jezusa Kristusa, in John (mir,
se na njih). In je jasno, da je prerok znane in posebne prerok za njim izpisu "da prerok" se uporablja.
Verzi o John 1/20-21, so naslednji: in on (John) priznal, in zanikal ne; vendar pa priznal, da nisem
Kristus. In so ga vprašal, kaj potem? Si ti Elias? In on govori, nisem. Si ti ta prerok? In on je odgovoril,
št. In kot smo videli v naslednjo izjavo v verzih John 1/29, Jezus Kristus je bil prisoten potem:
naslednji dan, John vidi Jezusa prihajajo k njim.
8.7

KAJ SO TOČKE, KI JIH NOSI V MISLIH MED BRANJEM KORANA?

Korana je beseda ustvarjalca, ki je ne bodo oškodovani sploh, če ne izbiramo, slediti njegovim
vodstvom, in ki ni deležno naše vodeni. Korana je uslugo od našega Stvarnika, kot smo videli v
naslednji verz:
Recitiranjem (Kuran), in vaš Gospod je najbolj radodaren.
(Korana: 96/3)
On nam je dal svobodo izbire njegovim vodstvom, ali ne. Zato Korana je smernice za pravičnega, ne
za vse. To je navedeno v naslednji verz:
Res, Allah ni plašen, da predstavi primer proti komarjem ali kaj je manjši, kot je. In tiste, ki so verjeli,
vedeti, da je resnico iz svojega Gospoda. Ampak za tiste, ki verjamem, pravijo, "kaj storil Allah
nameravajo s tem kot primer?" Mnogi s tem zavaja in mnogi vodniki s tem. In on zavaja ne razen
kljubovalno neposlušni.
(Korana: 2/26)
Had Allah voljan združiti vse ljudmi okoli Kuran, on bi lahko naredil. Zato resno bo koristila. Zato med
študijem Kuran, se je treba imeti v mislih določene točke:
Najprej ena ne sme zamuditi bistvena sporočila zaradi podrobnosti. Večina ljudi so nagnjeni k izgubi v
podrobnosti. Priporočamo so jih Allah, da ima široko vizijo.Obstaja sklic na to v naslednji verz:
On je, ki je poslan vam knjiga: V njej so verzi, [ki so] natančno, so temelj knjige; drugi so alegorične.
Ampak tiste, v katerih srca je perverznost sledite del pogodbe je alegorične, iščejo razdora, in iskanje
skritih pomenov, ampak nihče ne ve njegove podtone razen Allah. In tiste, ki so trdno utemeljen v
znanja pravijo: "mi vernik v knjigi; celota pa je od našega Gospoda: "in nič razumela sporočilo razen
moških razumevanja.
(Korana: 3/7)

Obstaja veliko prevodov Korana. Obstajajo omejitve za prevode, kot so prevedena z ljudmi. Čeprav so
dovolj daje bistvene sporočila islama, občasno lahko vsebujejo napake ali lahko omejijo pomenov.
Prevajalci, ki so imeli doktorat osebe in tako naprej lahko zamudil podrobnosti obstoječe besedilo.
Nasprotno Večina jezikov nimajo raven podrobnosti arabščina. Na primer obstajajo različne oblike
zaimka "oni" v arabščini za vsako skupino dva samca, dve samici, več kot dva samca, več kot dve
samički. Vse te različne oblike "oni" so na splošno odraža v angleški prevod samo z besedo "se".
Zato za resno in natančno študijo Kuran, eden mora imeti več kot en prevod ali uporabljajte razlaga
Korana, ki vključuje etymologies besede, reference in primeri...
Med branjem Korana eden mora sprejeti kot celote. Medtem ko vsako izjavo paše v kontekst, lahko
tudi razložiti še en verz, v drugem delu Korana. Na primer, branje v verzih o ustvarjanje nebes in
zemlje v šestih dneh lahko zmedeta eno. Vendar pa branje izjavo v naslednji verz bo pojasnila, da dan
v očeh Allah ni všeč naš dan:
Dan s vaš gospodar je kot tisoč let, tistih, ki ste štetje.
(Korana: 22/47)
Ali po branju izjavo v naslednji verz bralca razumeli to dan za Allah ni le definiran z vrtenjem Zemlje
okrog sebe:
Angeli in duh vzpon nanj tekom dneva, katerega obseg je petdeset tisoč let.
(Korana: 70/04)
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Res, tisti kdo verjel in opravljeno pravednika deeds, oni so Gardens Paradise kot polog,

Katerem se ravnajo večno. So bo ne željo iz njega vse prenos.

Reči, "če bi morje črnila za [pisanja] besede moj gospodar, morje bi izčrpajo pred besede mojega
Gospoda so bili izčrpani, tudi če smo pripeljali podobno je kot dodatek."

Reči, "jaz sem samo človeško bitje kot si ti, za katere se je pokazala, da je vaš Bog enega Boga. Tako
da kdor bi upanje za srečanje s svojo gospodar naj pravednici delo in ne povezujejo v čaščenje
svojega Gospoda vsakogar."

(Korana: 18/107-110)

V času,
Človek je namreč v izgubo,
Razen tistih, ki so verjeli in naredil pravednici dejanja in seboj svetujemo, da resnico in med seboj
svetujemo potrpežljivost [in vztrajnost].
(Korana: 103/1-3)

________________________________________
[1]Alah je posebno ime ustvarjalca, vzdrževalca vesolja. Podrobne informacije o njem bodo imeli v tej
knjigi.
[2] Dela
[3] Največji uspeh v naše življenje podrobno v naslednjih delih bomo razpravljali.
[4]Transkribirano tudi kot Koran, Coran, Koranu, Kuran, al Qur'an. Eden od njenih pomenov je
"recitacija".
[5]Transkribirano tudi kot Muhammet, Muhamed, Jože, Mohammed, Mohammad. Muhammad je
arabska beseda, ki pomeni "Praiseworthy". Ahmed, Ahmed, Ahmad so druge različice Mohameda, z
enakim pomenom.
[6] Quranic kotacije, v njem so večinoma vzeta iz mednarodnih prevod Saheeh in uporablja z
dovoljenjem. Copyright 2010-2012 Saheeh International
[7] Zvezi s Citati iz Korana, v izkazih kot "(Korana: a/b)", (a) označuje številko poglavja Korana in (b)
označuje število verse(s) ustreznem poglavju.
[8] V Kuran, govornik je Allah kot prva oseba. Vendar pa v mnogih krajih, namesto z uporabo zaimka
"Jaz", on uporabe njegovega imena ali zaimka "On".
Obstajajo razlogi za te uporabe: najprej to olajša branje knjige:Če je Allah so vedno uporabljene
zaimka »I« , bralec bi vedno recitirati kot, če je govor kot Allah.Na drugi strani, uporaba Allah in druge
njegove imen lahko dajo več posebnih pomenov skupaj z uporabo zaimka »I« .Primer v verzih 2/21,
Allah pravi: "O človeštva, častili Gospoda..." namesto "O človeštvo častili Me...". V take namene, Allah
poudarja njegovo milost in drugih atributov.Tudi, kdaj zaimka "I" je uporabljen, to postavlja poudarek
na osebo sam. Včasih on uporablja zaimka "Smo": to je uporaba "Royal smo" ali "Majestic množinski"
za ednini oseba dati smislu grandness; takšne uporabe obstaja v nekaterih drugih jezikih poleg
arabščina. To uporablja tudi kjer so očitno aktivni v nekaterih dejanj kot njegov uslužbencev
njegovega ustvarjanja kot angeli ali ljudmi.
Allah ni niti moški niti ženske. On nima vsak spol. Tako uporabo za "On" za Allah je treba obravnavati
kot posebno uporabo ki označuje posebej Alah in ne da ne odražajo spolov.
[9]V naše citati iz Korana, so Oglati oklepaji [-] - za označevanje podrobnosti očitno vključeni v
pomenov prvotne besede Korana. Takšne podrobnosti v oglatih oklepajih ne odraža v dodatnih besed
v prvotno besedilo Korana, kot te besede v izvirnem besedilu že Daj teh pomenov. Ti nosilci se

uporabljajo tudi podati podrobnosti, ki obstajajo v prejšnje ali naslednje verze, ki ne kotirajo. Besede
v oklepaju (-) - v kotacije so večinoma pojasnjevalne za tiste, ki imajo malo znanja o besedilo Korana.
[10] Allah
[11] Če iskreno ljubimo Allah, skušamo izboljšati sebe v skladu z vrednostmi, ki ljubi Allah.
[12] Da se prepreči ponovitev ga, mu, sam uporabljamo večinoma on, njega ali sam. Prosimo,
upoštevajte, da v našo uporabo ti so namenjeni za človeško bitje, ne moških.
[13] Musliman pomeni osebo, ki prakse, Islam, oseba, ki predloži Allah.
[14] Ali več dobesedno "vesolja"
[15] Kot "Taqwa" iz izvirnega besedila, kar pomeni čuvati, varovati, da bodite previdni.
[16] Ali posmrtno življenje-smo raje uporabljajo besedo v nadaljevanju, saj je resnično in trajno
življenje kot nadaljevanje sedanje življenje [17] Reki preroka Mohameda (mir je na njem) so skupina hadith. Hadith obsegala predvsem njegov
govora, dejanja-vedenje in Neverbalna soglasja/izjave o dejavnosti. To so sekundarni viri islama. So
veliko študiral z učenjakov in razvrščeni v nekaj skupin glede njihove zanesljivosti kot nekateri povezane in potrjujejo veliko kanalov-hadith, šibka hadith...
[18] To je število preroki, kar pomeni anbiya (množina za nebiyy). To so osebe, kdo informiran
sporočila Allah z ali brez vse napisal knjige. V našo uporabo besedo sel se uporablja za take prerokov.
Beseda "moram rasool" v Kuran pomeni osebe, ki so povezane z a knjiga od Allah; Prav tako so
glasniki.
[19] Musnad, Ahmad Bin Hanbal
[20] Preroka Mohameda (mir je na njem)
[21] Religije ali ideologije, ki temelji na rasi ali narodnosti sledite negativni smeri in postal ostrejši in
ostrejše v teku časa. To je na eni strani, ker njihovi pristaši, ki res počutim toplo drugim morali
zapustiti svoje rasistične religije za bolj univerzalne religije ali ideologije. Drugi razlog za to je, da ne
more pristaši več univerzalne tisti pridružite in prispevajo k teh rasističnih religij.
[22] Za razpravo o islamu in sodobnih vprašanj glede nasilje, storjeno v imenu islama si oglejte del 8.2.
[23] V tej knjigi beseda "Nevjernik" se uporablja za tiste, ki na koncu zanikati sporočila o ustvarjalec.
[24] Preroka Mohameda (mir je na njem)
[25] Pokazala
[26] Zato smo lahko preuči razpoložljivo znanje za nas kot znaki za nas, in smo jih razlagati pravilno za
pravilno razumevanje o resničnosti. Napačnih zaključkov nas lahko privede do neuspeha in osebno
katastrofo.
[27] Beseda "stvari" mislimo vse entitet in dogodkov. Seveda to ne vključuje Allah.

[28] Ni nič narobe v deluje na osnovi te opredelitve za praktične namene v naše posvetne zadeve, saj
so uporabne v navaja, "kako" kaj opazujemo je.
[29] Tukaj smo v bistvu pomeni "znanje" dimenzije prepričanje besedo. Ta beseda vsebuje smislu
"zaupanje" tudi.
[30] V tem kontekstu "vidna" pojem mislimo stvari, ki jih vidimo in ki so primerljiva s tisto, kar vidimo.
[31] V zvezi s konceptom "nevidno" mislimo stvari, ki niso primerljiva s tisto, kar vidimo.
[32] Vsakdo priznava pomen znanja, učenje in iskanje o kar ne vemo. To je razlog, zakaj številne
znanosti nenehno poskusite ugotoviti bitov, kar je neznana.
[33] Na drugi strani, kot v Islam, resnica zavzema osrednje mesto, ki deluje v harmoniji s je zelo
pomembno. Naša dejanja v harmoniji z resnico se imenujejo dobra dela in so potrebni.
[34] Nekateri bi kritizirajo gravitacija ni dober primer trdila, da je ena od stvari, nepojasnjeno. Vendar
pa nobena od temeljnih dejstvih pojasnila, vključno prostor, čas, življenje...Stvari, ki štejejo kot
razlagalec zdi, da je vedno mogoče pojasniti z nekaj ljudi, ki temelji na veliko nepojasnjenih in pasivno
temeljih.
[35] Imajo v svojih ravni neskončno število elementov, ki morajo biti v harmoniji in imajo med njimi ni
osrednji organizacijski moč.
[36] Izmeničen domišljavec verjeti v ogromen naključje za to harmonijo. Seveda raje naključje, kot
razlaga namesto centralna sila zahteva zelo subjektivni in pristranski odnos proti tej osrednji moč.
Naključje kot razlago za to harmonijo v primerjavi z osrednjo moč zahteva veliko več pogojev.
Predstavljajte si osebo, ki meni, da njegov laptop nastala po naključju namesto elektronika družba. V
naslednjih delih bo dodatne analize o naključje.
[37] Kot naša opredelitev gravitacija spremembe skozi čas, uporabljamo izjavo "res gravitation", ki
odraža ta odnos in svoje elemente, kot so sedežem, izvršena in znan po ustvarjalca. To je lahko
popolnoma različna v prihodnosti iz naše sedanje razumevanje. To razmerje nima ločene, absolutno
in samozadostne obstoj.
[38] Uporabljamo besedo kapljico vključuje vse sorodne entitete kot atomi in besedo gravitacija
vključiti druge fizične odnose kot ukrivljenost prostor-časa...
[39] Kot so gravitons ali ukrivljenost prostor-čas
[40] Kot njihovo interakcijo z atmosfero ali njihov vpliv na zemljo
[41] Kot so prostor zavzemajo, njihov odnos do časa, njihove mase
[42] Tudi, če je Allah ustvaril tako mesto, verjetno ne bi bilo primerno za naše življenje.
[43] Evolution, šibka ali močne jedrske sile, singularnost so nekatere pojme, ki so podobna gravitacija
v okviru navedenega.
[44]Prosimo, razmislite o takih sklicevanja na verze Korana, v bistvu kot označbe, ne kot dokazila v
sami.

[45] Videl in sluha zmogljivosti Allah so drugačna od naše in neprimerljivi. Na primer sluh je zelo
omejeno, ki je odvisna od valove in lahko slišimo le določene frekvence.
[46] Nam daje zelo poenostavljen matematični primer za bralca, ki se zanimajo za matematiko: naj 1
/x se verjetnost obstoja planetarni sistem, ko obstaja samo 1 znesek na enoto mase v vesolju pod
drugimi pogoji, ki jih x. Potem Če m količino mase v vesolju, je verjetnost obstoja planetarni sistem
bo m* 1 /x. Tako da če je m večji, je večja verjetnost obstoja planetarni sistem. Vendar zdaj Vzemimo
tudi verjetnost obstoja m količino mase: če 1 /y je verjetnost obstoja 1 enoto mase, potem je
verjetnost obstoja m količino mase bo 1 / (m*y). Torej, če smo to vključijo v prvo enačbo, torej
verjetnost obstoja planetarni sistem hoteti obstati: (1 / [m*y]) * (m* 1 /x) = (1 /x) * (1/y) = 1 / (x*y)
Torej, povečanje mase ali drugih podobnih stvari v vesolju ne poveča zadnji verjetnost obstoja
planetarnega sistema. (Smo predpostavili, da so enako verjetnost za dodatni znesek mase in njenega
vpliva na verjetnost obstoja planetarni sistem. Mi izpusti mnoge druge zahteve za planetarni sistem.).
Torej množico stvari ne poveča skupna zadnji verjetnosti na kakršen koli način. In to ne pomaga
naključje.
[47] V bistvu Judje in kristjani
[48] Tukaj je pojem Boga uporablja kot splošen pojem, ki vključuje pravega Boga in lažnih bogov.
[49]v resnici vsaka oseba, ki zavestno acts kakor da on verjame v Boga. Na primer ljudje jesti, piti in
delo... kot, da zaupajo v nekaj, kar bo jih živi na naslednjo uro. Ljudje pričakujejo vzhode naslednji
dan... Ljudje poskušajo razumeti njihovo okolico, kot če obstaja nekaj vrhunsko moč v zvezi stvari
med seboj...
[50] Povezovanje partnerjev kakršno s Alah je največji greh, ker je to največja krivica zoper Alah in
proti samemu sebi. In to lahko zmanjša vrednost osebe dobra dela. Ko se zavezuje ta greh, on zavrača
giver milijard uslug, on zavrača resnica in on zavrača vse upanje in priložnosti zahvalil. Spet taka
oseba Izumi posrednik med sebe in svojega Stvarnika, in on zavrača možnost, da vzpostavi z njim stik
neposredno.
[51] Če ni nobenega kesanja
[52] Vendar pa, kot imamo omejitve v opazovanje in analizo, moramo imeti nekaj previdnosti glede
nekaterih naših sklepov.
[53] Ta funkcija vesolja je tudi posledica enosti ustvarjalcu in njenih vzdrževalca in njegovi volji.
[54] Smo ni mogoče razložiti sedanjosti s preteklostjo, ker danes vsebuje preteklosti v sebi, in
preteklosti je iste vrste kot v preteklosti, ki obstaja v sedanjosti.

[55] On je neodvisna od vseh, mu ni treba ničesar; medtem ko so vsi odvisni od njega, vsi ga
potrebujejo.
[56] Nebo in zemlja

[57] Ta ljubezen in radost iz nje so največja ljubezen in veselje za muslimanske. Ljubezen za Allah je
stalno, neprekinjeno, koncentrirani, učinkovito, (da ga proizvaja posledice v dobrih dejanjih),
intenzivna in podprta z logiko. Kot Alah pravi:
Evo, v srcih delati spomina Allah našli zadovoljstvo
(Korana: 13/28).
[58] O trpljenja in zla si oglejte del 8.4.
[59] Angel v peklu
[60] Čeprav uporabljamo besedo faze in glede na sedanjost in v naslednji fazi, jih verjetno ne
obravnavati kot deli isti časovni okvir.
[61] Zahvaljujoč odkritja v zadnjih stoletjih, danes vemo, da vsaka oseba, ki ima edinstveno prsta
vzorec.
[62] Prosimo, upoštevajte, da tukaj mi razloži stvari v zvezi z ljudmi in v nadaljevanju. Kot je
omenjeno v drugih deli, vsako bitje na tem svetu je tudi služabnik Allah in obnaša tudi v zvezi s tem in
so izkušnje uslug in pooblastila Allah v številnih dimenzijah.
[63] Ko beseda "Resnica" se uporablja kot ime Allah, odraža pooblastila in atribute Allah kot edini vir
ničesar, kar ni mogoče izniči. Ko se uporablja kot splošni beseda, se večinoma uporablja za
predstavljajo resnično znanje o ničemer, ki je neodvisen od oseb, ki niso Allah.
[64] Vse, kar obstaja, ali se zgodi je božansko posledice. Allah vabi na pravi način, in ne bodo odzvali
na povabilo ima posledice v tem svetu in v nadaljevanju.
[65]Alah je Beneficent, bistven prepričanje, ki je nas vabi bi nam bila srečna na tem svetu tudi
pomagali. Da bi se v sožitju z naše narave, ki je najbolj znan po Allah. Dejansko vidimo, da prepričanje
v nadaljevanju prispeva veliko k naše sreče. Eden je nikoli ne pričakuje, da verjamejo v nadaljevanju
le za praktično posvetne dobičke iz prepričanja; vendar lahko pričakovali, da posledice prepričanje,
zahteva blagodejno Allah bi bilo koristno v tem življenju, kot tudi.
[66] Ime hudič
[67] Čeprav sli so najboljši primeri za nas, so ne le primeri. Allah nam tudi primeri niso sli. Za primerek,
včasih svoje žene, svoje privržence, se njihovi očetje in drugi kot pozitivni ali negativni primeri tudi
pokazala. Prav tako obstaja veliko negativnih primerov kot faraon komu prerok Mojzes (mir je na
njem) je bil poslan. Smo morali izogniti kot teh negativnih primerov.
[68] Za več informacij o takih prorokuje, si oglejte del 8,6.
[69] Razen če ni drugače navedeno, citati iz Biblije so vzete iz King James Version.
[70] To je bil tudi izredno vidik Korana: knjiga, ki sestoji iz približno 600 strani je bitje recitiral na
pamet oseba, ki ni prebral niti napisati nič v svoje življenje; v tej knjigi je bilo rečeno, da ta knjiga je
bila dana v njegov spomin z Allah; On je bil recitiramo delno vsaj pet krat na dan in preizkušen; in on
je priporočanje drugi zapis in zapomniti to.

[71] Dobesedno "duh resnice" čeprav se je spremenila v prevodih kot "duh resnice".
[72] POGLAVJE
[73] V nadaljevanju so našteti nekateri primeri.
[74] Tora
[75] Zato v Islam resne posameznika lahko izvedeli svoj način s pomočjo Allah in Korana če preživi
prizadevanja. Tudi hvala za zadostno raven podrobnosti v Kuran, razlike med apoenih pod ali
neposredno povezani z islama so o sekundarni vprašanja ali vprašanja, ki se ne nanašajo na Islam.
Na primer, vse večjih štiri sekte sunitske so sprejemljive za druge sunitskih sekt. Razlike se nanašajo
predvsem na vprašanja, ki ne vplivajo na bistvo molitve: primer pristaši vseh teh sekt izvesti
izčrpanost, Korana recitacijo v molitve. Vendar pa v enem od njih oseba ne sme zahtevati da se
pridružijo svoje roke, medtem ko stoji med molitvijo, medtem ko v drugih to lahko šteje, da je bolje.
Tako pristaši obeh sekt lahko opravljajo njihove molitve skupaj v vodstvu sprijetega drugih sekte.
Vendar v mnogih religij pristaši različnih apoenov v iste vere morda celo treba čaščenjem različnih
bogov ali oblike Bog.
Spet zaradi jasnosti Korana in njegove lahkotnost razlike med vsemi apoenih islama so zelo malo v
skupni.
Nasprotno, zaradi zadostne ravni podrobnosti v Kuran, vsaka oseba lahko razlikovati če določeno
prepričanje, ki mu pripada islamu, ali ne. Tako elementi prepričanj ali dejanja, ki niso razloženi v
Kuran ali zanesljiv hadith, skozi te, lahko zlahka razvrstijo kot kulturnega, etničnega, osebnih ali
političnih vprašanjih, ki se ne nanašajo na Islam, čeprav nekateri ljudje trdijo, da so islamske.
Vedno lahko ljudje, ki trdijo, da nekatere osebne ideje v imenu islama. Vsak musliman vprašati
navede dosledno razlago v zvezi z Korana ali zanesljiv hadith glede ideja, on ni jasno o.
[76] Za nekatere točke imeti v mislih med branjem Korana glej del 8.7.
[77] Polni verz je takole:
Reči (O Muhammad), "jaz sem samo človeško bitje kot si ti; To je pokazala mi, da je vaš Bog enega
Boga. Tako da kdor bi upanje za srečanje s svojo gospodar naj pravednici delo in ne povezujejo v
čaščenje svojega Gospoda vsakogar."
(Korana: 18/110)
[78] Dobesedno "duh resnice" čeprav se je spremenila v prevodih kot duh resnice.
[79] Upoštevajte, da je Kuran prišel iz ust samo ena oseba, ki je živel pred 1400 leti, ki nikoli študiral v
kateri koli šoli, ki ni napisal niti prebral ničesar. Tudi to je bila knjiga napisana v takem okolju kjer
Sveto pismo je bilo napisano na kože živali in drug podoben material, preprosta.
[80] V zadnjih desetletjih je odkril, da vodi nekaj morja, Sredozemskega morja in Atlantskega oceana
ne Spasti zaradi fizičnih značilnosti imenuje "površinske napetosti". Ta lastnost je bila ni znan, v času
preroka Mohameda (mir je na njem).

[81] Transkribirano kot "Kadar", "kader" ali "qadar" iz izvirnega besedila iz Korana. Beseda usojenosti
tudi enak način uporablja za beseda usoda.
[82] Noah (mir je na njem)
[83] Nebo
[84] Medtem ko vključuje prihodnost
[85] Nesreče v en način služijo kot primeri, ki nam pokaže, kaj bi se zgodilo brez milosti Allah, ki nam
kažejo, da je Alah je sposoben narediti vse stvari, ki kažejo nam lahko zgodi, da je takšne stvari v
nadaljevanju. Za več podrobnosti, ki so pomembni za ta o glej del 8.4.
[86] Ali je trdno
[87] Vendar pa to ne pomeni, da kdor verjame, da je muslimanske je daleč od teh neželenih lastnosti.
Vsak musliman tudi moli v Allah, tako, da on in njegova prepričanja so sprejete z njim. To pomeni
bodisi to Allah vodniki za Islam "vse ljudi", ki imajo dobre lastnosti, saj za prave vere obstajajo drugi
dejavniki, kot tudi. Eden od njih je izpostavljenost sporočilo Alah, kar je tudi pogoj za odgovornost v
očeh Allah, kot smo videli v naslednji verz:
In nikoli ne bi mi kaznovati, dokler mi poslal sel. (Korana: 17/15).
[88] Torej, kako slabo bi bilo stanje nekoga s katerim Allah, ki je tako blagodejno je ne zadovoljen?
[89] Nekateri menijo, da "vse različnih prepričanj lahko res hkrati". Torej za takšne ljudi, je to
prepričanje enako res v primerjavi s prepričanjem "vseh prepričanj ne smejo biti res hkrati"?
[90] Celotnega Korana, ki je učil njega in ta knjiga je v njegov spomin, in njegova dejanja kot primeri
za celotno človeštvo je bilo nekaj pomembnih elementov resnice z njim.
[91]V islamu naša zavestna dejanja splošno razvrstijo v pet skupin: prvi je sestavljena iz obveznosti
kot redni dobrodelni, vrnilo dolga, ali obvezno dnevnih molitev. Ne opravljajo obveznosti se šteje kot
greh in zahteva kazen, razen če posloviti z Allah. Drugo skupino sestavljajo ukrepi, ki niso v prvi
skupini, vendar so priporočene ali opravljajo sel kot dodatne gradnike dnevna molitev; te pomagajo
pridobili užitek od Allah. Tretja skupina je sestavljena iz nevtralne dejavnosti, kot jeste. Četrta
skupina je sestavljena iz neprijetne aktov, ki so dejavnosti, ki ni jasno prepovedano s Allah ter
večinoma proti priporočila sel kot najem nohti, dobili preveč dolgo. Peta skupina je sestavljena iz
grehov; To so vedenje prepovedano in se kaznuje kot ubijanje, ropa ali pitje mamil. Narediti pozitivne
in nevtralen dejavnosti ustrezno in z namenom dobiti užitek Alah in ne počnejo slabo dejanjih
pomaga nam priti bližje Allah, negativna dejanja vzrok nas dobili daleč od Allah.
[92] Ali dobro deluje.
[93] V tem kontekstu pomeni bistveni steber.
[94] Vsa dejanja nimajo enake teže nakazujejo, kako dobro smo. Eno razvrstitev dejanja lahko kot
tiste, ki so neposredno povezane Allah in tisti proti drugi. Medtem ko vse dejanja so pomembno,
naša dejanja, ki so neposredno povezane v Allah so zelo posebno zaradi zelo atribute Allah. Primer
Predstavljajte si osebo, za katero njegova mati storila veliko dobrih stvari. Potem ko njegova mati

vpraša majhno stvar od njega, on pravi, da on ne prepozna ji. Vendar, trdi, da narediti veliko dobrih
stvari za druge in biti dober človek. Zagotovo je slabše listino, v primerjavi z njegovo zavrnitev nekoga
drugega. Vendar milijarde uslug Stvarnika ni mogoče primerjati z najboljša mati, kaj lahko stori za
svojega otroka. Tako vsaka oseba, ki skrbi o izbiri spoznati svojega Stvarnika in ničesar, da vpraša
svojega ustvarjalca preučiti, kako zanesljivi so njegova dobra dela kot kazalniki za njegovo dobroto.
Ter Allah najbolje ve naše namere. Kot smo videli v zgornjem primeru, naše vedenje neposredno
glede naše ustvarjalca je največji kazalnik o tem, kdo je dober in kdo je zlo. Ker ni nikogar razen Allah,
ki daje toliko ogromen uslug; kdo si zasluži hvala, zvestobo, ljubezen; ki ima znanje, sredstva in organ
ugotoviti, dobro in zlo. Brez njegov organ, vsakdo lahko trdijo, da je dobro za veliko razlogov, čeprav
so zlo.
Zato lahko oseba trdijo, da je hvaležen, medtem, ko je zavrnil njegovo ustvarjalca, ki mu je dal
ogromno uslug? Lahko oseba trdijo, da je skromno, medtem ko on zavrnil Klanjat pred svojega
ustvarjalca? Lahko oseba, ki trdijo, da je šele medtem, ko je sprejel uslug svojega Stvarnika, brez
vrnilo za njih kaj je vprašal v zameno ali ne prosi za odpuščanje?
[95] Včasih uboga Allah lahko škodljivi za določene osebe v kratkem času v posvetne pogojev z vidika
ozko: na primer zaradi rek resnico eno lahko izgubijo dobičkonosne ponudbe. Vendar pa v bistvu in v
skupni obeying Allah bo vedno dobro v posvetne pogoji tudi.
[96] Vendar zaradi neizpolnjenih obveznosti močna oseba v posvetne pogoji lahko tudi slabše na
šibko osebo v očeh Allah. Tako, da bogati ali revni niso končni dejavnike zadobiti zabava od Allah.
[97] V arabščini "Shahadah"
[98] Uporabljamo izraz dnevnih molitev (salah) v smislu, ki je drugačen od molitev (duaa). Dnevnih
molitev vsebuje nekaj preklinjat, vendar je več kot ti preklinjat. Muslimani lahko opravljajo dodatne
molitve zelo podoben dnevnih molitev, da mi razloži, v tem delu. Vsi so uporabne na podobne načine.
[99] Končna ura molitev ni vedno začetni čas naslednji molitve. Je bolje opravljati te molitve v
zgodnjih delih ustrezni čas oklepajev.
[100] Čistosti je zelo pomembno v Islam. To je razlog, zakaj smo odstranili naše čevlje, ko vstopimo v
mošeje. Drugi razlog za odstranitev čevlje v mošej je spoštovanje mošej, ki so posebni, saj so v bistvu
spomina Allah.
[101] V vseh molitvah namero je pomembno. Tik pred dnevnih molitev namen prepletene z eno, ki
moli.
Molitev je treba le, da bi dobili užitek od Allah. Sicer, to lahko celo tvorijo resen greh, kot molitev, ki
velja za show.
[102]"Allahu Akbar" v arabščini. To se imenuje "Takbeer".
[103] Bolj dobesedno "z"
[104] Ustrezno besedo "garač" v izvirnem besedilu je pomenov tako pohvale in hvala.
[105]To je predvsem zaradi praktičnih razlogov; na primer obstajajo v nekaterih krajih, kjer morda ne
bo varen za žensko hoditi v mošejo, v temi pred sonce vzhaja ali zgodaj v noč, lahko varnostne težave.

Ali mati ne morejo zapustiti svojega otroka in iti v mošejo. Tako lahko ženske opravljajo svoje dnevne
molitve, doma ali v svojih pisarnah. Zato v mošeje je na splošno manj prostora za dame. Iz podobnih
razlogov imame so moških.
[106] Iz praktičnih razlogov v številne mošeje so stalno imame dodelil vlade, ki so tudi neposredno ali
posredno odgovoren za vzdrževanje, čiščenje, varnost... od mošej.Razporejen kot stalno imam jih
opraviti nekaj izpitov. So kot vsi ostali, in ne morem trditi privilegijev v očeh Allah, niso posredniki
med vsak posameznik in Alah. Za primer, če se imam ni prisoten v njegovi mošeji za nekatere razloga,
nekdo, ki ve, kako moliti lahko namesto njega.
Kraj, kjer se imam moli v sprednji se imenuje se "Mihrab"; visoko mesto na desni strani je mihrab,
običajno s stopnicami, kjer mu daje pridige za petek molitve se imenuje "Mimbar".Kraj, kjer muazzins
(klicateljem molitev) klic k molitvi v mošejo je imenovan "Muazzin's Mahfil". Vsi ti so uporabljen iz
praktičnih razlogov.
[107] Kaj se imam pa drugače kot drugi je v bistvu dodatne namero za vodila molitev in rekel prehod
izjave kot "Allah je Greatest" glas, tako da vsakdo lahko slišijo in lahko molite skupaj v harmoniji in
miru.
[108] To je olajšati koncentracija v Allah in za preprečitev morebitnih motenj zaradi občutkov proti
drugi spol.
[109] Pretirana ljubezen začasno in opustitev večno povzroča prisotna nepravičen položaj na zemlji.
Tudi aroganco pretirano lasti stvari, ki ne izvirajo iz nas je dodatni dejavnik za sedanje razmere,
Videno na primer grešnik, čigar besede so navedene v Kuran:
Dejal je, "Sem le nadeli to znanje imam". (Korana: 28/78)
Vendar resnica je drugačna, kot je navedeno v naslednji verz:
"In Allah ustvaril si in kaj lahko."
(Korana: 37/96)
[110] Musliman je priporočljivo, da hitro zunaj Ramadan tudi. Vendar to ni obvezno.
[111] Oseba v bližini kralja in pooblasti kralj s pomembno organi.
[112], Eden od teh molitve je žrtvovanje nekaterih vrst živali. Z daritev, smo priča uslug Allah nam iz
drugačne perspektive. V normalnih časih jemo meso ali rastlin, vendar ne bomo lahko čutijo, da nekaj
živa bitja izgubijo svoje življenje za nas. Skozi daritev čutimo te občutke. Spet ga daritev, smo priča,
da en dan smo tudi izgubili naše sedanje življenje. In vidimo, da ne smemo aroganten in da naše
posvetne strani je začasna, kot vidimo na primer na posvetne strani jagnjeta. In smo priča, da tisto,
kar jemo, Kaj pijemo in njihove posledice v naše telo pridejo do konca in da imajo malo pomembna v
očeh Allah. V naslednji verz se nanaša na to:
Njihovo meso ne bodo dosegli Allah, ali bo njihova kri, ampak kaj doseže, mu je pobožnosti od vas.
Tako so mi izpostavljene jih vam da lahko slavite Allah za to, ki je vodena; in dal dobrih novic za
kršitelje dobro.

(Korana: 22/37)
[113] Preroka Mohameda (mir je na njem) umrl leta 632 ad v Medina/Saudova Arabija in njegov grob
je tam.
[114] Obstaja veliko ljudi, ki pravijo, da se ne zanima zakaj smo izkušnje, kaj se zgodi. Pravijo, da so
samo zanima "kako" stvari se dogajajo. Vendar, to je lahko tvegano v nekaterih načinov:
Predstavljajte si nekega dne se zbudiš in vidiš pred vaš vrata razkošen avto, s ključi in licenco v svoje
ime, in upoštevajte, da ta avto je tvoje. Če ste samo zainteresirani vedoč, kako se vozi ali kako je
prišel tam, in ne zanima zakaj je bilo tvoje, kaj so razlogi, prihodnjih posledic takega sprejema to,
smeš lice a slab položaj. Morda oseba, ki je dal ljubi vas zelo veliko, ampak morda oseba, ki je dal vam
bo vprašati nekaj v zameno; ali morda je bil avto ukraden in morda oseba, ki je dal to namerava
povzroči težave za vas. V vsakem primeru hvaležni oseba bo poskušal ugotoviti, tisti, ki je dal vsaj, da
se zahvaljujem za to. Tako v vsakem primeru je treba poiskati zakaj kaj opazimo, da se zgodi in kje vse
prihajajo teh uslug, in kaj se lahko ustrezne pričakuje posledice.
[115] Razmerje med znakom in prepričanje, ne pomeni, da kdor pravi, da verjame v celoti je
potrebno značaj. To je tako, ker prvič Islam je tudi potovanje, v kateri bomo izboljšali naše znake;
Drugič značaj je le eden od dejavnikov, ki vodijo do prepričanja.
[116]Poleg primer tlahko povzroči on udobje nejeverno v nekoga ki je vrhunskooseba, ki ljubi
sedanjosti pretirano, da zavrne vse poznavalec Boga. Nobene odgovornosti, brez odgovornosti, brez
obveznosti za molitve, nobene omejitve uživajo sedanje življenje, zakaj željo, da v celoti uživajo ta
posvetno življenje so pomembni motivi zavrniti pametno vrhunsko moč, od koga eden bi strah, zaradi
katere eni bi čutijo odgovorne.Tako je vsaka oseba se lahko pod vplivom teh elementov njegovega
značaja.
[117] Zato objektivnega razlikovanja dobrega in zla v tem svetu, zahteva, da oseba povabljeni verjeti
brez prisilno z videnje ali z drugimi sredstvi, tako da njegova/njena osebnost lahko pravilno odraža v
njegovo posledično prepričanja/nejeverno.
[118] Al -Bukhaari, musliman
[119]Vztrajajo, da se bolnik
[120] Allah
[121] V nasprotju z polarized razumevanje vsega v nekaj sodobne pristope v Islam, vse je del načrta
Wise Allah in vse, kar je del sistema. Zato vsaka identiteta je treba spoštovati in priznana.
[122] To ni potrebno ko je na isti lokaciji, na primer doma so le nekatere ljudi iz Korana, kot so njihovi
bratje, strici, očetov...
[123] Vzrok za to velja predvsem za dejstvo, da se moški odločijo o svojih prihodnjih mate od
nadaljnje proč v primerjavi z ženskami.
[124] Na primer se spomnite kako privlačne ženske so postavljene ena poleg avtomobilov v
avtomobilski sejem.
[125] To je izraz za šal ali potrebne dele oblačil glede islama. V bistvu to pomeni, zavese ali prekat.

[126] To je žensko uporabo "njih" besedilo v arabščini.
[127] To je žensko uporabo "njih" besedilo v arabščini.
[128] Beseda v izvirnem besedilu je "hijab".
[129] V ženski obliki v arabščini v izvirno besedilo.
[130] V islamu je pravna ločitev.
[131] To bi bilo koristno tukaj razložiti naslednji verz, ki je včasih narobe:
Moški so odgovorni za ženske z [desni] kaj je Allah ena nad drugo in kaj preživljajo [za vzdrževanje]
dal iz svoje bogastvo. Tako pravični ženske so pobožno ubogljiv, varovanje v odsotnosti [moža] kaj
Allah bi so njih straže. Ampak tiste [žene] iz katere vas je strah slabega ravnanja svetuje; jih pustil v
postelji; in jih je najti. Ampak če ne ubogati vi, iščejo nobenih sredstev proti njim. Pravzaprav, Allah je
koli vzvišeno in Grand.
(Korana: 4/34)
Običajno so ljudje prijazni in pozorni na družinske člane. Vendar pa obstajajo tudi primeri, kjer vodi
žene strah iz bolnih njihovi možje ali obratno. Obstajajo tudi ženske, ki zatirajo svoje može brez
veljavnega razloga, ki vrgel predmetov na njih, ki kick, ki hit, ki rano, njih, ki povzroči teror in motnje v
družini, čeprav njihovi možje ni nič narobe, ali morda zato, ker jih samo ne more privoščiti nekaj. Žal
tako slabo ravnanje včasih bi povzročilo nekaj izjemnih ukrepov pokazale moških, da se prepreči
ločitev ali izpostavi zasebnih družinskih zadevah, da tujci; ali za samoobrambo in tako naprej če drugi
lestev omenjanje v zgoraj verz ni mogoče proizvajati vsak pozitiven rezultat.
Allah naročila moških, da se vrste proti ženskam, in praksa preroka Mohameda (mir je na njem) ki
nikoli ne uporabljajo nasilja proti njegove žene, ki mu je razburjen včasih potrjuje to naročilo.
Na drugi strani, če take Nedolično vedenje se dogaja nad ženskami, jih lahko tudi naravno uporabljajo
določene ukrepe, navedene v zgoraj verz proti njihovi možje. Ali v primeru neposlušnost v imenu
svoje može ženske lahko deluje tudi kot je priporočeno v naslednji verz:
In če se ženska boji rebelliousness ali utaj v njen mož, ni greh na njih, če bi pogoje dogovora med
njimi in poravnavo je najboljši. In sedanjost v [človekove] duše je stinginess.Šele če vi delati dobro in
strah Allah potem dejansko Allah je doslej, z kaj delate, seznanjeni.
(Korana: 4/128)
Spet smo vedeti, da beseda "stavke" v verz 4/34 pomeni tudi "ločeno od" in prevedenih, prav tako z
nekaj prevajalci. Ta pomen je vzporedno z naročilom Allah živeti v prijaznosti s ženske, kot je
navedeno v v verz 4/19 Korana. Tem smislu je tudi vzporedno z dejstvi, ki ob določenih vedenj žene
preroka Mohameda (mir je na njem) Allah priporočljivo, da jih javnost z razvezo v dobroto, če tako
želijo, brez priporočajo ga prijaviti kakršno koli nasilje. Tem smislu je tudi v sozvočju z dejstvom, da
preroka Mohameda (mir je na njem) močno odsvetuje uporabo nasilja na ženske.
[132] Dnevno povprečje ljudi, ki so umrli zaradi te vojne, ki je trajala 6 let je bilo približno 30.000

[133] Nihče ne bi lahko zahtevajo mu odgovoriti, četudi je bil nepravičen.
[134] Če kdo nima te možnosti, potem on ni odgovoren.
[135] Tisti, ki so resno nesposoben in imajo sposobnost, da bo so izjeme. Ti ljudje ne štejejo kot
odgovorni v Islam.
[136] Dejansko videti fizično, kemičnih ali bioloških dogodkov kot samo mehansko in slepi dogodki je
le zelo omejen pristop, kot smo razumeli od naslednji verz:
Sedem nebes in zemlje in karkoli je v njih poveličujejo njim. In je ni stvar, razen da je vas povede
[Alahove] s svojo hvalo, vendar ne razumete njihovega [pot] exalting. Res, on je vedno Forbearing in
tolerantna. (Korana: 17/44)
[137] To je posledica atribute Allah kot "pametno", "Beneficent". Sicer nasprotno tudi bi se lahko
zgodilo.
[138] Pozor: Ne obravnava ta Slično kot opis lastnosti Alah vendar menijo le kot primer pomagati
premagati naše omejitve v razumevanje. To je samo primer, dala idejo v skupne koncepte, ki ni
zaupen s zamisel od Islam. Nimamo avtoritete in znanja kategorizirati znanja Allah, kot o tem in o
prihodnosti ali njegov vedoč, kot zgodovinsko dejstvo. Allah je neprimerljiv, njegovo znanje je tudi
neprimerljivi. Oseba Allah razen kaj je ustreznih in predstavil ga nam ne vemo. Allah ve najboljše.
[139] Lažni bogovi
[140] Pozor: seveda ni mogoče opredeliti dejanja Alah jih naše zelo omejeno konceptov časa. Zato
menijo, kot primere, ki so namenjeni samo podati zelo širokega razumevanja ali dati nekaj hrane za
misel.
[141] Abraham (mir je na njem)
[142] Ker je znano, so svoje grehe.
[143] Zaporedno najbližje večjih vere v Islam je krščanstvo, in je znana vere. Tako primerjava
krščanstvo in Islam bo dala idejo o razliki islama od drugih religij, kot tudi. Kot judovstvo je veliko
skupnih točk z islamom in krščanstvom, naredimo nekatere primerjave vključiti judovstvo, kot tudi.
Na drugi strani, v delu 3.1.1.1 smo na splošno primerjavo o essentials islama in bistven drugih religij.
[144] Nekateri kristjani razumeli pojem Boga, tako, da obstaja le en Bog, Jezus Kristus, le človeško
bitje in sel. Smo izpusti ta skupina v naši primerjavi niso večina.
[145] Jezus Kristus pravi v John 14/28, da njegov gospodar je večji od njega.
[146] Pred in po prihodom Kuran so bile naslednje različnih prepričanj o smrti Jezusa Kristusa (mir je
na njem). Nekateri menijo, da nekdo drug je bil križan, namesto Jezusa.Nekateri verjel, da je bil dal na
križ pa ni bil mrtev tam. Večina kristjani verjamejo, da je bil ubit na križu. V vsakem primeru, celo ko
beremo evangelijih, zdi veliko vprašanj o tem, ali je bil križan Jezus, ali ne: na primer: kako zadnji klic
in besede sel kot Jezus Kristus lahko "Moj Bog, moj Bog, zakaj si pustil mi?" kot omenjeno v
Matthew/27/45-47 in znak/15/34-35? Kako lahko je umrl na križu v tri ure, medtem ko drugih dveh
oseb z njim so bili živi, čeprav je v enakem položaju, in čeprav bo trajalo do 9 dni za nekatere osebe

umreti na križ? Zakaj rimskega prefekta Poncij Pilat je čudil, ko je dejal, da je bil mrtev? Zakaj Judje
dvomila smrti? Zato je bilo veliko izjave, da je bil živ, tudi po križanje (Mark, 16, 11). Spet nekaj
filoloških kažejo, da beseda "križ" ne pomeni v času Jezusa Kristusa obliko, da kristjani danes
predstavljate.
[147] V nekaterih apoeni krščanstva, Marijo (mir, je na njej) je tudi častili, ona se šteje kot mati Boga.
[148] Zaradi takšnih vprašanj, v krščanstvu so poimenovanja, ki razlikujejo veliko celo v temeljih.
[149] Zato, kdor išče resnico, naj najprej odločijo o svoji metodologiji. Na primer, on sprejme
metodologije, ki temelji na logiki ali na sprejem brez spraševanja? Skozi drugi metodologija verjetno
bo lažje odločiti, ampak tam bo nobenega razloga, da živi, in povabite druge, ker vseh drugih religij, ki
so izbrali ta način imeli točno enako veljavnost. Poleg slednjega bo manj varno, saj to ne bodo dovolj
razpravljali.
[150] Dobesedno "duh resnice" čeprav se je spremenila v prevodih kot duh resnice. Ta koncept, če je
res obstajala v izvirno besedilo evangelija, lahko se nanašajo na Korana, ki je bil v spomin preroka
Mohameda (mir je na njem) kot duh in resnica so imena Korana. Ali morda se nanaša na lastnosti
preroka Mohameda, ki je bil vzdevek "Trustworthy" ali "Truthful".
[151] Nekateri kristjani lahko obravnava predvidena osebnost kot Svetega Duha. Vendar, videnje
veliko od grehov, ki so storjena v krščanskem svetu - to se dogaja v drugih religij kot tudi-,
funkcionalnost v smislu vodstvom Svetega Duha, ki se šteje za del Boga, je težko razumeti. Če se
razume kot vodilna duha nad cerkvijo, nato funkcijo posredniških cerkvi duhovniki in njene privilegije
bi potrjen v krščanstvo; ampak v Islam tako privilegirane skupine v tem svetu v očeh Allah ni
sprejemljivo. Spet, če je predvidena oseba šteje kot sveti duh, potem to bi govori o sebi; zakaj tako
imenovani del Bog ne bi mogli govoriti o sebi, in bi rekel, le kaj sliši? Če je predvidena oseba Svetega
Duha, potem očitno nihče ne bi mogli reči, da so trije bogovi so en Bog v istem času. V tem primeru
ne bi bilo treh bogov. Poleg tega, če sveti duh vodi ko gre, kaj bi se zgodilo, preden je prišel?
[152] Glede na Islam, Jezus Kristus (PBUH) prerokoval o preroka Mohameda. Zato za muslimane,
sprejem sporočilo Jezusa Kristusa po svoji Skupnosti ni popolna tako kakor sprejem sporočila preroka
Mohameda (mir, se na njih).
[153] Po Korana skozi preroka Mohameda (mir je na njem) niso prišli vse svete knjige, podprt z jasno
čudeže, kot so tiste z njim, Mojzesa in Jezusa Kristusa (mir, se na njih).
[154] Tirmizi
[155] Smo pojasnil prorokuje glede preroka Mohameda (mir je na njem) v rel 18/18 in John 16/12-13
v delih 3.4.2, 3.5.2.3 in 8.5.4 te knjige, zato bo ne ponavljamo jih. Bomo omejiti naše pojasnila samo
za stare in nove zaveze, in ne bomo razpravljali prorokuje o preroka Mohameda (mir je na njem) v
svete knjige drugih religij.
[156] Kot Bog ni omejena s prostorom, to je ne prihajajo od Boga, ampak prihajajo od Božje besede.
In te ustrezne glagole v verzih kažejo nadaljnje v okviru načrta.
[157] Verzi Exodus 19/1-3, so naslednji: V tretjem mesecu, ko so bili Izraelci šli tja iz Egipta, isti dan so
prišli v puščavi Sinaj. So bili odstopila od Rephidim, in so prišli v puščavi Sinaj, in je utabore v puščavi;

in tam Izrael taborili pred mount. In Mojzes uziđe Bogu, in gospod poklicani k njim iz gora, rek, tako
boš ti reči v hišo Jacob, in povedal, Izraelovi
[158] Naslednjih verzov Biblije kažejo povezavo Jezusa Kristusa (mir je na njem) na mesto imenuje
Seir. Verzov Joshua 1,10/15-12 so naslednja: potem to je veliko plemena otrok Juda z njihovih družin;
celo do meje Edom puščavi Zin southward bil skrajnem delu južne obale. (…) In meje compassed iz
Baalah proti zahodu reče gori Seir, in opravili skupaj reče strani mount Jearim, ki je Chesalon, na
severni strani, in odšel v Bethshemesh, in prenese na Timnah: in meje šel ven reče stranski Ekron
proti severu: in meje je bil sestavljen za Shicron, in skupaj opravili Mount Baalahin odšel k Jabneel; in
navada od meje na morju. In zahodu meji je bil velik morja in obale pogodbe. To je na obali otrok
Juda naokoli po njihovih družin.
Verzi Matthew 2/1-6, so naslednji: zdaj, ko je Jezus rodil v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda,
glej, tam prišel modreci z vzhoda v Jeruzalem in reče, kje je on, ki je rojen kralj Judov? smo videli
njegova zvezda na vzhodu, in so prišli k njemu bogoslužja. Ko je kralj Herod slišal te stvari, je bil
vznemirjen, in vse Jeruzalem z njim. In ko jih je zbrala vse véliki duhovniki in pismouki ljudi skupaj, je
zahteval od njih, kjer naj bi se rodil Kristus. In so mu v Betlehemu v Judeji reče: tako pisano je prerok,
in ti Betlehem, v deželi Juda, umetnosti niso vsaj med knezovima Judeje: za od tebe, prihajajo
guverner, ki se praviloma svojega ljudstva Izraela.
[159] Ne pozabite, poziva k molitvi glasno recitiral po vsej zemlji, v tisoč mošej vsako sekundo. Ti
razpisi vsebovati tudi ime preroka Mohameda (mir je na njem). Dejansko Zemlje je bil in je poln svojo
hvalo, kot nobena druga človeka je hvale.
[160] Preroka Mohameda (mir je na njem) se je rodil, živel večinoma in prejel Kuran prvič v kraju, kjer
Jišmael živel, in sicer v Paran regiji.
[161] V verz 25/13 Genesis dva sinova Jišmael (mir je na njem) se imenujejo Kedar in Nebajoth. Ta
verz je takole: in to so imena sinov Jišmael, po imenu, po njihovih generacije: prvenca Jišmael,
Nebajoth; in Kedar, in Adbeel, in Mibsam,
[162] Eno od imen Korana je duh. Beseda "Duh" uporablja tudi za angel Gabriel, ki večinoma
povezane Korana za preroka Mohameda (mir je na njem).
[163] Pogani je izraz, ki v Svetem pismu na splošno za pogani in ne-judovski narod. To tudi ustreza
popolnoma z dejstvom, da ljudje v kateri preroka Mohameda (mir je na njem) rodil so bili pogani, in
preroka Mohameda povezanih sporočilo Allah predvsem za take ljudi.
[164] Holman Christian Standard Bible ®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 z založniki
Holman Biblije.
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