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I Allahs, Beneficent, Merciful.  

(Koranen: 1/1) 

 

Säger, "iaktta vad som är i himlarna och jorden."  

(Koranen: 10/101) 

 

Och säga, "min Herre, öka mig kunskap." 

(Koranen: 20/114) 

 

Faktiskt Allahs order rättvisa och gör gott [till andra] och ge till anhöriga och förbjuder omoral och 

dåligt beteende och förtryck. Han nöjer du att du kan vara uppmärksam. 

(Koranen: 16/90) 

 

Det finns inget tvång i religion. På rätt sätt har verkligen blivit tydligt skiljer sig från fel. 

(Koranen: 2/256) 

 

Och (bästa) resultat hör till rättfärdiga. 

(Koranen: 28/83) 

 

Allah kommer att säga, "detta är den dag när den sanningsenliga kommer att gynnas av sin ärlighet. 

För dem är trädgårdar [i paradiset] under vilka floder flöde, de kommer där forever, följa Allah vara 

nöjd med dem, och de med honom. Det är den stora framgången."  



(Koranen: 5/119) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan trodde du att vi skapat du reson och att vi inte skulle återgår du? 

(Koranen: 23/115) 

  

FÖRORD 

Jag prisa och tacka Allah för alla hans favörer och särskilt hans största fördel som är Islam, och att 

göra det möjligt för mig att lyssna till hans budskap, Koranen, och för att göra mig veta hans slutliga 

messenger, och också att göra det möjligt för mig att dela sanningen genom denna bok. Fred vara på 

hans budbärare. 

Vårt mål i att skriva den här boken är att ge kortfattad men omfattande information om Islam. Det är 

skrivet speciellt för dem som nyligen är bekanta med Islam. Vi förväntar oss att den ska vara 

användbar för dem som vet Islam, särskilt i att besvara frågor av icke-muslimer.  

Jag skulle också vilja tacka vissa människor som har varit mycket hjälpsam i utarbetandet av denna 

bok.  



Jag tackar för det första min fru Naciye Tosun och mina barn Muhammed, Meryem Büşra och 

Ibrahim Eren för deras stöd i mina verk. 

Jag vill också tacka de imamer Mr. Emrullah Hatiboğlu, Mr. Hasan Kara, Mr. İshak Kızılarslan, alla 

muazzins och annan personal i Sultanahmet moskén för deras stöd i att skapa en motiverande miljö i 

utarbetandet av denna bok. 

Jag ber Allah att göra denna bok till hjälp för att bättre förstå Islam. Jag ber också hans förlåtelse för 

alla misstag som kan ha hänt i den. 

Ender TOSUN  

  

SAMMANFATTNING 

När vi iakttar detta universum, baserat på vår logik och baserat på våra personliga kvalifikationer som 

thankfulness och rättvisa, kan vi fråga "alla dessa favörer varifrån?" Om vi därför noga på vad vi 

iakttar kan vi sedan uppfattar en aktiv skapare som skapar och upprätthåller alla.  

Vi se exempelvis miljarder av liknande saker; Vi ser att allt är en del av system. Vi ser att allt kan 

ändras. Dessa kan få oss att förstå att allt kommer från en samma källa. allt är skapat av en skapare; 

och att denna skapare är bara absolut; och att allt annat är hans befogenheter och hans vilja. Sedan 

kommer de miljontals favörer som vi utsätts för på oss skapa ett tryck för att tacka. 

Vi kan dra slutsatsen att denna skapare som gjorde det möjligt att kommunicera kan ha meddelas 

med oss ett mänskligt språk liksom. Så får vi se för all sådan kommunikation att han kan ha gett oss. 

Sedan verkligen märker vi människor som hävdar att de har fått meddelanden från skaparen, 

nämligen budbärare som Noah, Abraham, Moses, Jesus, Muhammed och så vidare (fred vara på 

dem). 

Och märker vi att det viktigaste budskapet har skapat genom alla dessa budbärare är: "tror på er sant 

en herre och göra goda gärningar". Detta är det centrala budskapet i Islam. 

I hans meddelanden inför skaparen själv som Beneficent, den aktiva tema av vad han vill, och kloka. 

Sedan lär han oss att vi och detta universum skapas inte och upprätthållas utan anledning.  

Därför hans favörer och befogenheter sker inte endast tillfälligt i de aktuella delarna av våra liv. Och 

vi är informerade att efter den nuvarande fasen vi lever kommer att finnas en fast fas. I den fasta 

fasen kommer hans favörer och befogenheter att genomföras permanent. I denna nästa fas ser vi 

konsekvenserna av vad god eller ond än vi gör i denna fas. Och i den aktuella delen av våra liv vi 

också smaka hans befogenheter i viss mån som hans andra skapande. Och i denna del kommer vi att 

göra vårt "val" om var vi står när det gäller sanningen och om vilken typ av permanenta liv vi vill. 

Vi märker också i dessa meddelanden att för att lyckas måste vi också förbättra oss parallellt med de 

gudomliga värden som vår Herre älskar som ärlighet, ödmjukhet, thankfulness, vänlighet, rättvisa... 

Och bara om vi har dessa kvalifikationer, vi kan vara älskad av vår Herre, älskar honom och vara 

försiktig med honom. Så, om vi verkligen älskar honom vi kommer att förbättra; och om vi förbättrar 

vi kommer älska honom mer och bli älskad av honom.  



Och för att förbättra oss när det gäller dessa kvalifikationer, måste vi följa riktlinjer som vår skapare.  

Och genom att följa det, vi kommer att ha tjänat honom. Vi kommer att vara i harmoni med 

sanningen; Vi kommer att vara lycklig i framtiden permanenta liv. Allah kommer att vara nöjd med 

oss; och vi kommer att nå hans favörer för hans rättfärdiga tjänare. Det är de ultimata mål i våra liv 

enligt Islam. Vi kommer därför vara nöjda om vi når dem. 

Och alla dessa och deras uppgifter, har vi fått höra än en gång och för evigt i våra skapare slutliga 

riktlinjer som är den heliga Koranen som uppenbarades till profeten Muhammad (fred vara över 

honom), 14 århundraden sedan.  

 

1 INFÖRANDET  

Ordet "Islam" betyder inlämnande till Allah [1] och fred på arabiska. Det innebär också fred genom 

att skicka att den barmhärtig Gud, genom att följa hans vägledning. Som namnet på religionen, kan 

det definieras som känsla och vet att Allah är med oss överallt där vi är; gör goda gärningar [2]. och 

avstå från dålig handling med avsikten att åberopa sin glädje och sin nåd. 

"Islam" är ett namn som ges av Allah själv att denna religion i islams heliga bok. Det är inte ett namn 

som en marginell grupp. 

Islam är ett sätt som visat oss av Allah All-Knower, den vise att leda oss till den största framgång [3] . 

Den huvudsakliga källan till Islam är i Koranen [4] som är islams heliga bok. Boken visade sig endast 

till profeten Muhammad [5] (fred vara över honom) under 23 år i det 7: e århundradet. I Koranen 

talare som första person är Allah och profeten Muhammad (fred vara över honom) med hans ord för 

mänskligheten. Under hela denna bok kommer du ha möjlighet att läsa många citat från Koranen. 

Som Allah säger i Koranen, är Islam en viktig fördel för människor:  

Denna dag jag har perfektion du din religion, 

Och avslutade min gunst på er, 

Och har godkänt 

Islam som religion.   [6]  

(Koranen: 5/3 [7] ) 

2 DE ALLMÄNT FUNKTIONERNA I ISLAM  

 

2.1 ISLAM BYGGER PÅ LOGIK 

I islams heliga bok hänvisas Allah till begreppet logik, resonemang, att veta, iaktta och förstå på mer 

än 1000 platser. Vi ifrågasätter därför. I Koranen förbjuder Allah efter blint antaganden om vårt 

samhälle och våra förfäder.  



I Islam finns det inga dogmer. Sätt att vara Muslim och en god Muslim börjar och fortsätter med hjälp 

av logik. Detta utesluter naturligtvis inte mottagande kunskap från logiskt pålitliga källor. 

Endast de som har intelligens anses som ansvarig i Islam.  

Islam är lätt att förstå. Allah säger i Koranen:  

Ja, i skapandet av himlarna och jorden, 

Och växlingar av natt och dag, är tecken för förståelse. 

Som kommer ihåg Allah   [8] medan stående eller sittande eller [ [9]ligger] på sina sidor,  

Och reflektera över skapandet av himlarna och jorden [sa], 

"Vår Herre, du har inte skapat detta planlöst" 

(Koranen: 3/190-191)  

 

Vi har gjort Koranen som är lätt att förstå, 

Finns det någon som kommer att tänka? 

(Koranen: 54/40) 

2.2 ISLAM BYGGER PÅ LOVING ALLAH OCH VARA NOGA MED HONOM 

Han [10] älskar dem och de älskar honom. 

(Koranen: 5/54) 

 

Säger, [O Muhammad], "om du älskar Allah, så Följ mig, [så] Allah kommer love you och förlåta era 

synder. Och Allah är Forgiving och Merciful [11]. "  

(Koranen: 3/31) 

 

Och [ännu], bland folk som Allah som jämlikar [honom]. De älskar dem som de [bör] älskar Allah. 

Men de som tror är starkare i kärlek för Allah. 

(Koranen: 2, s. 165) 

Troende i Islam är redo att ge sitt liv för Allah. Han [12] har älskade en som röjer aldrig, som är en, 

som alltid är med honom, som inte bryter sitt löfte, som är välgörande, barmhärtig, allsmäktig, nära, 

som inte behöver något, som är skaparen av allting, som formade honom när han var i livmodern av 

sin mor. 



I denna värld finns det ingen älskade mer än Allah. Och kärlek till Allah utövas i Islam i stor 

utsträckning. En Muslim ber 5 gånger om dagen, ger hans rikedom till Allah, ger upp att äta och 

dricka för Allah när fastan, försöker göra gott och avstå från att göra ont, för att få nöjet att Allah. På 

detta sätt kärlek för Allah är kände starkt av en muslimsk [13]. Låt oss lyssna till Allah: 

Att säga, "min bön, min riter uppoffring, min levande och min döende är ju för Allah, Lord of the 

worlds   [14] ."  

(Koranen: 6/162) 

Och å andra sidan, den första person att vara försiktig med är Allah: Herren som känner alla, och som 

kan göra vad han vill. 

Några av de relevanta verserna från Koranen är följande: 

Var försiktig (din skyldighet att) Allah,  

Och vet att du skall samlas ihop till honom. 

(Koranen: 2/203) 

 

Och när det är sagt till honom, "akta (din skyldighet att) Allah", han leds av arrogans (mer) 

brottslighet. Så tillräckligt för honom är Hell och värsta verkligen denna plats att vila! 

(Koranen: 2/206) 

Är noga av Allah är viktiga anledningar. Några av de skäl som nämns i Koranen är följande: 

Var försiktig (din skyldighet att) Allah sedan, att du kan ge tack.  

(Koranen: 3/123) 

 

Och vara noga (din skyldighet att) Allah; Allah är väl snabbt i beräkning.  

(Koranen: 5/4) 

För att vara noggrann [15] av Allah är särskilt viktigaste här i livet, och när vi är framgångsrika hans 

kärlek är evigt. Allah låter oss veta en scen i den nedan [16] om en Muslim anges hans känslor:  

De kommer att säga "Ja, vi var tidigare bland vårt folk rädda (av förvånande Allah).  

Så Allah som skall tillämpas för oss och skyddade oss från straffet brändhet brand.  

Vi brukade faktiskt supplicate honom innan.  

Ja, det är han som är Beneficent, Merciful.  

(Koranen: 52/26-28) 



Och som hans kärlek och motvilja beror på hur vi är, de skapar djupa känslor av ansvar och ansvar.  

Så, en Muslim söker tillflykt från honom i honom. De relevanta meddelandena av budbärarna har 

följande som närstående i Koranen:  

"Så fly till Allah.  

Jag är att du från honom en tydlig warner.  

Och gör inte [vara lika] med Allah en annan gudom. Jag är att du från honom en tydlig warner."  

(Koranen: 51/50-51) 

2.3 ISLAM ÄR OMFATTANDE 

Och vi har skickat till du boken som förtydligande för alla saker och som vägledning och nåd och bra 

budskap för muslimerna. 

(Koranen: 16/89) 

Allah är All-Knower, har han gett oss en vägledning som hjälper oss i alla relevanta och viktigaste 

frågor så att vi kan vara framgångsrika. Denna vägledning ger oss förklaringar om allt från en hög nivå 

perspektiv. 

Islam omfattar alla aspekter av en människa: vårt sociala liv, vårt privata liv, våra affärsliv, våra böner, 

vårt sätt att tänka, vad man ska göra, hur man ska vara, vetenskapen, vårt förflutna, vår framtid, vår 

framgång indikatorer, etiska normer, andliga utveckling, våra mål, vår kropp, vår anda, vårt 

universum, här i livet, nedan... Det främjar människor, rikedom, hälsa, sinne, fattiga, rika, ekonomi, 

nationer, grannar, släktingar, män, kvinnor, barn, familjer...  

2.4 ISLAM ÄR UNIVERSELL 

Säga att [O Muhammad], "O mänskligheten, ja jag är Allahs budbärare till er alla, från honom som 

tillhör herravälde i himlen och på jorden. Det finns ingen Gud utom honom. Han ger liv och orsakar 

död." Så tror på Allah och hans Messenger, unlettered profeten, som tror på Allah och hans ord, och 

följa honom att du kan styras.  

(Koranen: 7/158) 

Islam för mänskligheten, började med den första människan. Och Islam var Allahs budskap till 

mänskligheten genom alla hans budbärare. Till exempel i följande vers rör Allah oss religion av 

Abraham och hans rekommendation till sina barn om att vara Muslim:  

Och Abraham instruerat sina söner [att göra samma] och [så gjorde] Jacob, [att]: 

"O mina söner, verkligen Allah har du valt denna religion, så inte dö utom medan du är muslimer." 

(Koranen: 2/132) 

Islam är inte begränsad till någon nation, person, tid eller geografiska läge.  



Islam är alla budbärare Allahs religion och Islam är kärnan i sina meddelanden. Enligt en säger [17] av 

profeten Muhammad (fred vara över honom), har förekommit 124.000 profeter [18] vem Allah gav 

hans meddelanden till mänskligheten [19]. Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus (fred vara dem) var 

bara några av dem. Är ett av kraven i Islam att tro på Allahs budbärare. Till exempel en person som 

förnekar Moses och Jesus Kristus (fred vara dem) som budbärare av Allah inte anses en Muslim. 

Alla the messengers gav samma budskap: "Tror på en sann Gud och gör goda verk." Detta är kärnan i 

det universella budskapet om Islam. 

Även under namnet "Islam" kan vi se dess universalitet: Islam är inte namngiven efter namnet på 

profeten Muhammad (fred vara över honom), men religioner är mestadels uppkallade efter de 

viktigaste människorna för varje religion. Islam kallas med ett namn som har innebörd begreppet 

universell fred och överlämnas till Allah. 

Dessutom som vi ser i följande vers, profeten Muhammad (fred vara över honom) har tilldelats som 

budbärare till alla: 

Och vi har inte skickat du [20] utom som en nåd till världar. 

(Koranen: 21/107) 

Till skillnad från religioner och ideologier som grundas på ras, Islam uppmanar och välkomnar alla 

typer av människor. Enligt Islam är alla människor avkomma till endast en man och kvinna. Dessa 

bidrar mycket till sociala rikedomen och öppenhet av muslimer [21], som de underlätta ingången av 

folk från alla nationer i den islamiska gemenskapen.  

2.5 ISLAM BYGGER PÅ FRED 

Som understryks i följande vers, är goda i människor värdefulla; Om du vill arbeta för det ger positiva 

och varaktiga följder: 

Han skickar från himlen, regn och dalar flöde enligt kapacitet, och strömmen bär en stigande skum. 

Och från att [öre] som de värme i elden, som önskar dekorationer och redskap, är en skum som det. 

Alltså Allah presenterar [exempel] sanning och lögn. 

För skum försvinner det [som] rösterna. men när det gäller det som gynnar människan, det är 

fortfarande på jorden. 

Således utgör exempel på i Allah. 

(Koranen: 13/17) 

Islam betyder fred och som vi ser i följande vers, Allah uppmanar oss att agera rättvist   [22] för alla 

även för disbelievers   [23] : 

Allah inte förbjuda du från dem som inte slåss du på grund av religion och inte utvisa du från ditt hem 

från hantera vänligt med dem och tillförordnad rättvist mot dem. Allah älskar verkligen dem som 

agerar rättvist. 

(Koranen: 60/8) 



3 TRO ESSENTIALS AV ISLAM  

Messenger [24] har trott på vad var härstammar [25] honom från sin herre, och [så har] troende.  

Alla [dem] har trodde på Allah och hans änglar och hans böcker och hans budbärare, [att], 

"Vi gör ingen skillnad mellan någon av hans budbärare." 

Och de sade  

"Vi hört och vi följs. 

(Vi försöker) Din förlåtelse, vår Herre, och att du är (slutdestinationen). " 

(Koranen: 2/285) 

3.1 ALLAH-EN RIKTIG GUD- 

Jag är Allah.  

Det finns ingen Gud utom mig, så dyrka mig och etablera bön för min hågkomst.  

(Koranen: 20/14) 

 

3.1.1 TRO PÅ GUD SOM ALLMÄNT BEGREPP  

3.1.1.1 AV BEGREPPET TRO I ALLMÄNNA  

Följ inte sättet att de som inte vet. 

(Koranen: 10/89) 

Kunskap är avgörande för framgång. Till exempel tecknar en drivrutin som vill gå till sin destination 

har veta vägen, betydelser av trafiken, hur du kör... Om han känner till dessa, kan han gå säkert till 

sin bestämmelseort, annars får han skriva fel sätt där han kan göra en stor olycka där han även kan 

dö. Som i detta enkla exempel behöver vi ha kunskap för att nå våra mål. 

Men vår kunskap är begränsad i alla dimensioner   [26] . Vi har inga kunskaper utöver vissa 

begränsningar när det gäller tidigare, framtiden, mikro och makro nivåer, om saker, interna och 

externa relationer mellan saker [27] . Vi vet till exempel inte framtiden. men ännu vi påstå att om vi 

låter en apple morgon kommer den att falla. Återigen, vi vet inte vad som finns under en viss 

Subatomär nivå. ändå vi definiera funktioner i en atom, och tror att definitionen [28] . Men faktiskt, 

till exempel om vi inte känner till "alla" Subatomär nivå, detta innebär att vi inte har en säker 

kunskap om atomer, våra kunskaper om atomerna är sedan bara en tro [29] , så att vår kunskap om 

allt har en grundläggande begränsning.  

Dessutom är vi en del av detta universum. Så är vår kunskap i alla fall delvis. 

Behovet av att ha högst relevant kunskap och begränsningar av kunskap kraft så varje person att 

bilda en övertygelse profil om allt som kan ha något inflytande på honom.  



De saker som påverkar oss består inte bara av saker som vi helt kan omfatta eller se. Det kan finnas 

också dolda saker som kan påverka oss som den synliga [30] som betonas i de följande verserna:  

Så svär jag av vad du ser  

Och du ser inte  

(Koranen: 69/38-39) 

Och den synliga och osedda   [31] inte är isolerade från varandra. 

För alla människor inklusive ateister, också, eftersom vi inte vet helt allt, hör vår kunskap om vad vi 

ser naturligtvis till våra åsikter om osedda.  

Och som understryks i de följande verserna tillfredsställelse med den nuvarande kunskapen om den 

synliga, arroganta förnekandet av osedda kan leda till fel: 

Snarare har de förnekat 

Som de omfattar inte i kunskap 

Och vars tolkning har ännu inte kommit till dem. 

(Koranen: 10/39) 

 

Och de har detta ingen kunskap. De följer inte utom antagandet, och faktiskt antagandet begagnar 

inte mot sanningen alls. 

(Koranen: 53/28) 

 

Och när deras budbärare fört dem tydligt bevis de exulted i den kunskap som de (själva) besatt. 

(Koranen: 40/83) 

Sålunda bildar en stark övertygelse profil korrekt är en av de största utmaningar som varje människa 

står inför   [32] .  

Så våra begränsningar av kunskap och den uppenbara måste ha en idé om osynligt människor har 

olika tro profiler: bland dem finns det några som bryr sig väldigt lite om osedda och tror på och njuta 

av den synliga som det är. Det finns vissa som inte hoppas ha kunskap om osedda. Det finns vissa 

som hävdar att kunna veta ens osedda till exempel som obefintlig karaktär. Det finns de som antar 

tidigare eller samtida tro profiler utan någon personlig dom. Det finns de som är skyldiga allt fysiska 

krafter, lagar och relationer... Det finns de som är skyldiga att vissa människor... 

Metoder för Islam är att erkänna våra begränsningar av kunskap om osedda och sedan göra avdrag 

om the unseen utifrån synliga, i stället för att förneka osedda. I Islam avvisas omöjligheten att viss 

vägledning från the unseen kan nå oss. Och hjälp av vägledning från sanningen är accepterat [33] . 



Logiskt som sanningen är oberoende av oss, är någon av dessa metoder inte i samma nivå av 

riktighet jämfört med de andra.  

De största grupperna av tro och deras metoder som är relevanta i vårt sammanhang kommer att 

förklaras och jämfört med metodiken som islam i följande delar. 

3.1.1.2 ISLAM OCH DE ANDRA HUVUDSAKLIGA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT NÄR DET GÄLLER GUD  

I denna del kommer vi att diskutera vissa aspekter av vissa metoder för Gud. Vi ger bara en 

preliminär information för en bättre förståelse av begreppet Gud i Islam. I en senare del kommer att 

vi förklara mycket tron på Allah; och argument om Allah kommer att bidra till en bättre förståelse för 

de andra metoderna från en islamisk synvinkel. 

3.1.1.2.1 ISLAM OCH ATEISTISK SYN  

De uppmanar förutom Allah är ju anställda som du. Så uppmana dem och låt dem svara på du, om du 

skulle vara sanningsenliga.  

Har de fötter med som de vandrar, eller har de händer med som de innehar, eller har de ögon med 

öronpar där de finns, eller har de med som de hör?  

Säga: Samtal din associates, sedan göra en kamp (till råda) mot mig och ge mig något andrum. 

(Koranen: 7/194-195) 

I ateism i allmänhet bestäms vissa relationer och styrkor baserat på observationer av beteenden i 

frågan. Och sedan dessa relationer och styrkor är betraktas som orsaker av vad som händer för att 

ersätta en skaparen och upprätthållaren. 

Till exempel droppar av regn faller tillsammans. I ateism, hösten droppar enligt en viss arbetsgång 

leda till en relation som kallas gravitation, och sedan regn tros falla på grund av gravitationen [34]. 

Detta förhållande tros vara absolut att det finns ingen som kan ändra den.  

Dock, enligt Islam, beteende i frågan kan inte leda oss till upptäckten av 1, flera och absoluta styrkor 

eller förhållanden som kommer att definieras som de verkliga orsakerna till det beteendet. Eftersom 

sådant tänkande skulle vara bara en felaktig och cirkulära resonemang i den relation som definieras 

helt som en följd av de observerade enheterna skulle vara tros vara orsaken till denna iakttagelse. 

Detta är också att delar av vad vi iakttar inte har ögon, öron, sinnen, mål och en permanent central 

makt sinsemellan så att de kan fungera i harmoni [35]. Därför delar av vad vi iakttar är inte self-

defined och de behöver en självförsörjande och absolut identifierare [36] .  

I Islam som vi iakttar och ett sant gravitation   [37] är konsekvenserna av den oberoende definitionen 

och utformningen av Allah som är en. Därför genom att iaktta kan detta upptäcker vi hur ett objekt 

beter sig och vi förutse att det kommer att bete sig på ett visst sätt att omfattningen av riktigheten av 

vår observation och relevanta slutsatser. Denna förutsägelse och beräkningen är möjligt eftersom 

den som gör detta evenemang möjligt nu, i förflutna eller i framtiden är samma. Som reglerar det i 

varje punkt är samma. Allah har full kontroll över dropparna [38] i direkta och indirekta sätt.  

Denna analogi gäller alla materiella orsaker och effekter före detta förhållande   [39] effekterna att 

utfärda på dropparna   [40] och deras mycket funktioner   [41] . 



Allah gav saker gemensamt och olika funktioner så att det finns harmoni, förutsägbarhet, konsekvens, 

skönhet inom saker. Han kan ha valt att skapa saker som inte är närstående på alla, som är omöjligt 

att förstå, som inte har gemensamma/jämförbar ram, rumtiden och gemensamma funktioner [42]... 

Så när en absolut och exklusiva self-existence om gravitation är nekas, sedan måste det finnas en 

makt som definierar och skapar det, dess orsaker och effekter   [43] . 

Även i ateism, något som inte kan motiveras av våra tidigare/nuvarande erfarenheter genom våra 

förnimmelser direkt avvisas. Det finns inga personliga makt över människorna eller över de varelser 

som ser vi direkt. Detta kräver en fullständig kunskap om osedda. 

Igen i ateism den synliga ses som självförsörjande: som allt synligt utgör en helhet där de inte 

behöver något stöd från osedda. Saker kan finns, klarar sig, flytta, fungera i harmoni även om de inte 

har förmåga att tänka, planera, att se, för att höra... Detta kräver en fullständig kunskap om den 

synliga. 

I Islam är det dock endast Allah som är All-Knower som vi ser i följande   [44] : 

Faktiskt de som ifrågasätter om tecken på Allah utan [någon] myndigheten som har kommit till dem 

Det finns inte i deras bröst utom stolthet, 

[hur] som de inte kan nå. 

Så söka sin tillflykt till Allah. 

Det är ju han som är All-förhandlingen, det allseende   [45] . 

(Koranen: 40/56) 

Ett annat exempel om begrepp som Gud ersätts i ateism är slump: vissa saker hända eller finns på 

slump. Till exempel finns så det miljarder galaxer, system som solsystemet kan finnas av en 

tillfällighet; och i vissa av dessa solsystem är det troligt att det finns planeter som vårt; och i några av 

planeterna som vårt, är det troligt att existera levnadsvillkor. och i några av dessa planeter är det 

troligt att det finns levande former; …  

Detta baseras på följande antaganden: enklare saker som tillsammans kan bilda behövliga saker; Det 

finns en nivå där det är helt enkelt, på den nivån de kräver inga villkor och de är hållbara, 

självförsörjande. Och som vi ser i följande vers, detta antagande är inte godtagbart eftersom Allah 

inte är bara försvårar saker Gud: 

Han är herre över allting. 

(Koranen: 6/164) 

Saker på alla nivåer behöver skapa och bärande kraften hos Allah. Därför saker till en viss nivå kan 

aldrig helt förklaras med saker som är på "alla" lägre nivå eller med saker i ett tidigare skede, 

eftersom saker på varje nivå måste vissa villkor, och saker på de lägre nivåerna är effektiva i alla fall. 

Till exempel förekomsten av djur kan inte helt förklaras av utvecklingen och molekyler, eftersom 

ingen av molekyler, atomer, utsedda... är självförsörjande. 



På samma sätt ökar av atomer, molekyler, kemiska eller biologiska händelser inte den ultimata 

sannolikheten för utseendet på varje levande varelse. Som ses i följande vers, är skapandet av 

himlarna och jorden inte något mindre komplex än skapandet av människan och andra livsformer: 

Skapandet av himlarna och jorden är större än skapandet av mänskligheten, men de flesta av 

mänskligheten vet inte.  

(Koranen: 40/57) 

Också samtidigt med hjälp av tillfällighet och sannolikheter, mängden saker bör beaktas som en 

begränsande faktor också: om man säger: det mer antalet galaxer, mer troliga existens 

aktivitetsdatum solsystem som vårt, vilket kan vara endast delvis sant. Hela kan mängden galaxer på 

ett sätt öka förekomsten aktivitetsdatum solsystem som vårt, men ju större mängd av galaxer, desto 

större behov av en mängd villkor. Med andra ord, medan tillägg av varje atom ökar sannolikheten att 

förekomsten av ett planetsystem, det minskar sannolikheten för förekomsten av den totala mängden 

atomer [46] inklusive detta ytterligare atom.  

3.1.1.2.2 ISLAM OCH METODEN SKEPTISK  

Storleksoberoende tro och metod bygger på erkännandet att människor vi inte omfatta sanningen 

och Guds utöver våra tidigare/nuvarande erfarenheter som relaterar till våra förnimmelser som ser, 

vidrör... Enligt detta synsätt finns det möjlighet till förekomsten av vad som är utanför det synliga, 

men som människor har vi inte kapacitet att vet. Så vet vi inte om det finns någon personlig makt 

över människorna och ovan ser vi.  

Metoder för Islam och agnosticism delar det faktum att människor har begränsningar när det gäller 

kunskap om osedda.  

Islam är dock fundamentalt från agnosticism i två avseenden:  

För det första, det framför allt finns det en skapare som skapar arbetstillfällen. så det finns en 

fungerande relation mellan skaparen och arbetstillfällen. Därför baseras på den synliga, kan vi göra 

några slutsatser om osedda och skaparen.  

För det andra, som sett i undantag del av nedan vers, denna skapare har makt att dela med 

människorna vissa kunskaper som är relevanta för dem. Detta klargörs i följande vers: 

Och de omfattar inte en sak i sin kunskap 

Med undantag för vad han vill. 

(Koranen: 2/255) 

3.1.1.2.3 ISLAM OCH TRO TILL STOR DEL BYGGER PÅ KOMMUNIKATION  

Och när man säger till dem, "Följ vad Allah har avslöjat" 

De säger, "Utan vi kommer att följa det som vi hittat våra fäder som övat klart." 

Trots att deras fäder förstod ingenting, och inte heller var de styras? 



(Koranen: 2/170) 

Övertygelse grundar sig främst på kommunikation är till stor del bygger på att acceptera innehållet i 

tidigare kommunikation, heliga böcker eller traditioner utan omfattande med hänsyn till de logiska 

avdrag från den synliga. 

I Islam är talad och skriftlig kommunikation har skapat en påminnelse och innehåller en metod att 

tänka. En ursprungliga meddelandet av skaparen är universum; observation och dom är kritiska. Och 

varje person är individuellt ansvariga för utgifterna för att få veta sanningen. Han är också inbjuden 

att filtrera med sin logik i meddelandet som kommer till honom från sin samtid och sina förfäder. De 

följande verserna hänvisar till detta:  

Och recitera dem nyheten om Abraham,  

När han sade till sin far och sitt folk, vad du dyrka?  

De sade, vi dyrka avgudar och förblir dem ägnas. 

Han sade, de hör du när du supplicate?  

Eller gynnar de du, eller de skadar?  

De sade, men vi hitta våra fäder gör således.  

(Koranen: 26/69-74) 

 

Och varenda en av dem kommer till honom individuellt på dagen för uppståndelsen. 

(Koranen: 19/95) 

 

Säger, "O folket i Skriften   [47] , kommer till ett ord som är rättvist mellan oss och att vi inte kommer 

dyrkar utom Allah och inte associera något med honom och ta inte varandra som överhuset i stället 

för Allah." 

Men om de vända bort, sedan säger, "Vittnar att vi muslimer [skicka honom]." 

(Koranen: 3/64) 

En grupp av de uppfattningar som baseras främst på kommunikation är polyteism. Polyteistisk fyller 

vakuum kunskap genom att tilldela befogenheter till vad han har påpekat. Dessa befogenheter 

tilldelas uttryckligen eller underförstått kan vara se, höra, självförsörjande, självorganiserande, 

kommunikation...  

Nästan alla religioner än Islam inklusive ateism, agnosticism och panteism dela sådana gemensamma 

grunder med Polyteism. Till exempel i polyteism vissa befogenheter tilldelas till avgudarna de 

människor som gjort, eller solen, måne och även för vissa människor som identifieras som gudar som 

människor. På samma sätt i ateism tilldelas vissa befogenheter ärendet, objekt eller enheter som 



människor. Och en ateistisk syn gör generaliseringar: när ett experiment görs, dess konsekvenser är 

generaliserade universellt och den enhet som används i detta experiment ges vissa attribut. Vissa 

relationer är namngivna. Och sedan finns det ett objekt som har vissa befogenheter. Om en annan 

experimentera ändringar omdefinieras de tidigare resultaten under vissa omständigheter, och sedan 

befogenheter eller attribut. Vad är uppfann och känd i viss mån utvidgas till vad är okänd, som anges 

i följande: 

"Du tjänar inte förutom honom men namn som du har namngett, du och dina fäder." 

(Koranen: 12/40) 

Ett citat av Allah från en troende är relevant i detta avseende: 

"Här är vårt folk att inrätta gudar bredvid honom. Om bara de kunde ge några bevis till stöd för sin 

ståndpunkt! Vem är mer ond än den som framställer lögner och tillskriver Allah?" 

(Koranen: 18/15) 

Detta tillvägagångssätt är trevlig för en människa som det kräver avvisande av alla personliga makt 

över människan eller över vad människan kan hantera. Detta tillvägagångssätt kräver inte att en 

personlig makt som är högre än människan. Det kräver beundrande saker som människan har gjort, 

som avgudar/stadgar med ögon, öron som gjorts av människor eller styrkor och relationer som 

definieras av människor... Denna strategi skall fysiska enheter på nivån för en människa kan göra 

detta universum som finns. Denna metod har dock inte några bevis som stöder sig eftersom det är 

mycket partiell, subjektiva och dess slutsatser kan ändras. 

I den följande versen ser vi en hänvisning till motivationen bakom sådana metoder: 

Har du sett som tar som sin Gud hans egen önskan? Sedan skulle du ansvara för honom?  

(Koranen: 25/43) 

3.1.1.3 ALLA ANSER I EN ELLER FLERA GUDAR, ELLER SAKER SOM MOTSVARAR BEGREPPET GUD  

Varje part gläds i det som är med sig själv. 

(Koranen: 23/53) 

En av definitionerna av begreppet Gud kan vara "orsaken till alla" som delvis kan vi dra slutsatsen 

från de följande verserna: 

Säga: "Alla är från Allah." 

(Koranen: 4/78) 

 

Det är Allah, er Herre;  

Det finns ingen Gud utom honom,  

Skaparen av allt. 



(Koranen: 6/102) 

Alla tror på vissa förklaringar till vad han har påpekat. Med andra ord, utom medvetslös tror alla på 

vissa thing(s) som motsvarar Gud. Den högsta nivån av varje individ förklaringar till alla han 

konstaterar motsvarar begreppet Gud [48] i Islam. Till exempel vissa kristen kanske tror att Jesus 

Kristus (fred vara över honom) är han från vilken allt kommer; så för att detta motsvarar Christian-

Jesu Gud. Till exempel kan ateist tror att fysiska krafter och relationer är saker och ting på vilka 

händer allt; så för denna ateistisk motsvarar dessa fysiska krafter och relationer av begreppet Gud. 

Alla dessa inte kan naturligtvis vara sanna samtidigt, eftersom de är olika. 

Så, utifrån definitionen ovan, att Gud är orsaken till alla, diskussionen bör inte om huruvida Gud finns 

eller inte   [49] . Snarare bör man på vem den riktiga guden är, och som verkligt orsaken till alla är. Är 

Guds verkliga en grupp relaterade eller icke-närstående fysiska lagar och styrkor, Gud i solen eller 

Gud måne, en människa... eller är han en person som är självförsörjande och ojämförliga med alla 

dessa saker? 

3.1.2 DET FINNS INGEN GUD MEN ALLAH : DETTA UNIVERSUM OCH DESS DELAR ÄR INTE ABSOLUT, 

DET FINNS BARA EN ABSOLUT MAKT  

Så, vet att: 

Det finns ingen Gud utom Allah. 

(Koranen: 47/19) 

 

Tjäna Allah, och ansluta till inte någon partner med honom. 

(Koranen: 4/36) 

 

Och [nämna, O Muhammad], när Luqman sade till sin son medan han instruerar honom, "O min son, 

inte associerar [ingenting] med Allah. [Med honom] är verkligen stor orättvisa [50]. " 

(Koranen: 31/13) 

 

Gud förlåter inte att en partner bör hänföras till honom   [51] . 

Han förlåter (alla) Spara som till vem han kommer. 

Den som tillerkänner partner Allah, har han faktiskt uppfunnit en oerhörd synd. 

(Koranen: 4/48) 

Som delvis förklaras ovan flera gudar i form av avgudar, eller solen eller månen eller gudar i former 

av fysiska krafter eller relationer inte har någon grund och avvisas starkt i Islam. Människor eller 

andra delar av detta universum är inte delar, företrädare, former och versioner av Allah. 



Sedan om vi avvisar de falska gudarna, kommer vi att tillsammans med den sanna Guden som 

erfarenhet av Abraham (fred vara över honom):  

Och därmed gjorde vi visa Abraham av himlarna och jorden att han skulle vara bland vissa [i tro]. 

Så när natten täckt honom [mörkret], såg han en stjärna. Sade han, "Detta är min Herre." Men när 

det anges, sade han, "Jag gillar inte de som försvinna." 

Och när han såg månen stiger, sade han, "Detta är min Herre." Men när det anges, sade han, "Om 

inte min Herre hjälper mig, jag kommer säkert att bland de personer som gått vilse." 

Och när han såg solen stiger, sade han, "detta är min Herre; Det är större. Men när det anges, sade 

han, "O mitt folk, faktiskt jag är fri från vad du associera med Allah. 

Faktiskt, jag har vänt mitt ansikte mot han som har skapat himlarna och jorden, lutningsbara mot 

sanningen, och jag är inte som andra associeras Allah." 

(Koranen: 6/75-79) 

Djupt inuti alla det är eller var tron på Allah: I ett visst skede medan vi inte hade uppfunnit falska 

gudar som Allah har fört våra själar till existens, ifrågasatte oss och vi har alla sett honom som vår 

Herre. Detta förklaras i följande vers: 

Och [upp] när din Herre tog från barn till Adam från ryggen deras ättlingar och gjorde dem vittna om 

själva [säger till dem], "är jag inte din Herre?" De sade "Ja, vi har vittnat om." [Detta] så att du bör 

säga på dagen för uppståndelsen, "Ja, vi kände detta."  

(Koranen: 7/172) 

3.1.3 METOD ATT FÖRSTÅ SOM ALLAH ÄR OCH NÅGRA HUVUDFAKTA OM HONOM ATT VI IAKTTAR 

I VÅRT UNIVERSUM  

Säger: 

"Detta är mitt sätt. 

Jag ringer till Allah med säker kunskap, 

Jag och den som följer efter mig. 

(Koranen: 12/108) 

3.1.3.1 ALLMÄNNA METOD 

I Islam börjar metoden att förstå Allah med känslor av thankfulness, noggrannhet, observation av 

universum och resonemang.  

Nästan varje person som är tacksamma och noggrann skulle ställa dessa frågor: varifrån kommer alla 

favörer som vi upplever? I smärtsamma saker varifrån? Varför jag föddes? Varför bor jag? Nästan 

varje logisk person ber: därför vad vi iakttar är så det är?  

Då vi skulle fördela vissa ansträngningar att iaktta och resonemang om vad vi iakttar.  



Sedan som en produkt som ger oss en idé om dess producent, så att detta universum också kommer 

att ge oss - troende - en idé om sin skapare. Till exempel när man ser Sultanahmet moskén, han 

kommer att ha en uppfattning om dess arkitekt, att han har vissa kunskaper om matematik, skönhet, 

teambuilding, finansiering, planering och så vidare. Så här ger det universum som vi oss också idéer 

om sin skapare.  

Skaparen är inte för oss, vi är skapare, därför är han inte enligt våra förväntningar. men han är sig 

själv och enligt rätt slutsatser som vi kan göra under sin vägledning om vad vi iakttar objektivt i 

universum. Allah säger följande: 

Men om sanningen hade följt deras önskningar, himlarna och jorden och den som är i dem skulle ha 

förstörts.  

(Koranen: 23/71) 

I detta avseende gör Allah i Koranen, massor av referenser till de fysiska, biologiska, astronomiska 

fakta och händelser.  

Allt i detta universum är ett tecken som visar oss enighet, befogenheter och vissa attribut av Allah. 

Som ingenting annat än Allah är varken självförsörjande heller skapare, allt är resultatet av attributen 

för Allah. Därför visar allt vissa attribut av Allah [52]. Nedan är några exempel. 

3.1.3.2 EXEMPEL PÅ 

3.1.3.2.1 MÅNGA LIKNANDE SAKER 

Och det är han som tillverkar trädgårdar som trellised och untrellisedoch datepalmsoch grödor av 

olika form och smak (dess frukter och dess frön) och Oliver och Granatäpplen, liknande och olika. 

(Koranen: 6/141) 

Vi Observera flera saker som är liknande eller jämförbar i vårt universum. Det finns till exempel 

miljarder av elektroner, miljarder liknande atomer, växter och djur... Till exempel elektronerna är 

separata enheter, men de är liknande och är föremål för samma regler.  

Och som detta universum är matematiska [53], om vi ser i mikro eller makro nivåer. eller i förflutna 

eller i framtiden, vi iaktta alltid samma situation i allt. Vad är skalan, kan vi dela in i olika dimensioner 

och har delar som är skilda men som samma eller jämförbar. 

Detta visar oss att källan till alla är samma och att alla är skapade och lidit av samma skapare, 

Designer. Annars skulle vi inte kunna iaktta även två liknande elektroner. 

3.1.3.2.2 -INKLUSIVE KAUSALITET - ÄR DELAR AV SYSTEM 

Välsignad är han i vars hand är välde, och han är över alla ting behöriga 

[Han] som skapade död och liv så här testar du om vilka ni är bäst i handling 

Och han är Majestic, Forgiving [och] som skapat sju himlar i lager. 



Du ser inte i skapandet av den mest barmhärtig bristande överensstämmelse. 

Så tillbaka (er) vision (till himlen); ser du några raster? 

(Er) vision tillbaka två gånger igen. 

(Er) vision kommer att återgå till du, vördnad när den är trött. 

(Koranen: 67/1-4) 

Ett annat tecken på enhet skaparen av alla är att allt i detta universum är en del av system.  

En elektron i våra ögon kan vara del av en atom till en cell, i våra ögon, som vår chef, vår kropp i 

solsystemet... eller det kan vara en del av andra system. 

Våra ögon, öronen, jorden, månen, solen, en sten, en fågel... de är alla delar av system. Oavsett 

provet som vi tar, oavsett vilken bild vi tar vi kommer att se att det är en del av system och att den 

innehåller system och delar av system. Allt är funktionella för många saker. 

De har alla betydelser funktioner och i förhållande till andra. Vi kan se även inom samtidiga saker i ett 

foto som vi tar. Av orsakssamband är också bara en del av denna helhet och bara en konsekvens av 

enigheten som framför allt.  

Å andra sidan, även om delarna som inte har möjlighet att planera, organisera eller att analysera de 

finns och de fungera i harmoni inom och utanför själva. 

De saker som utgör system och fungera harmoniskt visar att de definieras av en skapare och att de är 

under kontroll av detta skaparen och upprätthållaren. Annars inget system kan hålla sin existens, och 

vi skulle inte kunna göra vetenskap, för att förstå något, att förutsäga, om du vill beräkna om du vill 

uppfinna...  

Som vi ser i de följande verserna, är allt "ämne" texter till Allah: 

Sedan ser de inte ut på kameler hur de har skapats? 

Och på himlen hur det har uppkommit?  

Och vid bergen hur de restes?  

Och på jorden hur var det att sprida ut?  

Så Påminn [O Muhammad]; du är bara en påminnelse.  

Du är inte över dem en styrenhet. 

(Koranen: 88/17-22) 

Igen, som vi ser i de följande verserna, vår hörsel kapacitet, ögon, hjärta och jorden. de är alla av en 

anledning; och i denna mening är en enhet:  

Och det är han som producerade för dig Muntlig förhandling och syn och hjärtan; litet är du tacksam. 

Och det är han som har mångdubblats du över hela jorden, och honom du kommer samlas.  



(Koranen: 23/78-79) 

Likaså alla varelser finns av många olika skäl, och de är liknande till oss i vissa aspekter som anges i 

följande vers: 

Och det finns ingen varelse på [eller inom] jorden eller fågel som flyger med sina vingar, förutom att 

de är samhällen som du. 

(Koranen: 6/38) 

Och som vi märker i följande vers, allt förhärligar honom, och allt är Allahs tjänare, och de har lidit av 

Allah: 

De sju himlarna och jorden och allt som i dem upphöja honom. Och det är inte en sak förutom att det 

förhärligar [Allah] av hans beröm, men du förstår inte deras [sätt att] hyllar. Han är faktiskt någonsin 

mildhet och förlåtande.  

(Koranen: 17/44) 

3.1.3.2.3 SEKVENTIELLA ENHET 

Och det är han som skickar vindar som bra budskap före sin nåd, och vi skickar från himlen rent 

vatten att vi kan ge liv och därigenom döda land och ge den som dryck som vi skapat många djur och 

män. 

(Koranen: 25/48-49) 

Vår förmåga att avse andra saker inom dimensionen tid visar oss också enighet framför allt: regn 

droppar, då fröna delas upp, sedan plantorna växa, och sedan djur som äter växter... De sekventiella 

harmonisk händelserna visar en makten framför allt. Allt har en riktning, har ett mål.  

När det regnar, har Allah redan mål i regnet. Men metoden misstrogna regn är bara en enstaka fysisk 

händelse; När det regnar, har ingen något mål att producera genom att göra regn. 

Verkligheten är dock inte som en film illusion. I en film anser vi till exempel att vi se en flygande fågel, 

även om det finns bara statiska bilder som följer efter varandra vid en viss hastighet. Om vi zoomar in 

till härkomst av regn i reala termer av tid, att i regeringsplanet detalj, vi inte kan nå en nivå där det 

finns bara en bild. I varje nivå finns det en rörelse, energi, en riktning. Så, i själva verket om vi zoomar 

in i dimensionen tid, alltid ser vi att orsakerna och resultaten är tillsammans. På någon nivå kommer 

vi att kunna se resultaten som endast eller bara orsakerna. Därför orsaker inte kan anses vara 

isolerad från resultat [54]. och de kan inte betraktas som yttersta ursprung vad vi iakttar.  

Så, tidigare baseras på framtiden eftersom framtiden är baserad på tidigare. Och alla är baserad på 

en Allahs vilja som vi ser i exemplet i följande verser:  

Och (vi) skickat ned, från regn moln, hälla vatten. att vi kan få fram därigenom säd och örter. 

(Koranen: 78/14-15) 

Här hittar du ytterligare information om den sekventiella enigheten i del 3.6 under rubriken "Öde". 



3.1.3.3 SAKER KAN ÄNDRAS 

Säga, 

"O Allah, ägare av suveränitet, du ge suveränitet som du kommer och du ta suveränitet från vem du 

kommer. 

Du ära vem du kommer och du ödmjuka vem du kommer. 

I din hand är [alla] bra.  

Du är ju över alla ting behöriga. 

Du orsakar på natten för att ange dag, och du orsaka dagen för att ange natten; 

Och du tar levande av döda, och du väcka döda av levande. 

Och du ger bestämmelse till vilken du kommer utan konto. 

(Koranen: 3/26-27) 

När vi iakttar universum, ser vi att dess delar kan ändras. Till exempel är död, det är livet. Det är 

natten, finns det i dag. Detta är också situationen på Subatomär nivå och galaktiska nivåer. 

Och om delarna av en helhet ändras, sedan dess helhet kan också ändras. Till exempel, om jag kan 

smälta och ändra delar av en bil, kan sedan jag ändra och ändra bilen. Därför kan detta universum, 

inklusive alla dess frågan, dess fysiska lagar, dess biologiska regler och sin helhet utformas och skapas 

i olika former, strukturer. 

En del hävdar att de kan förklara allt med fysiska lagar, relationer och så vidare; enligt dem är fysiska 

lagar och så vidare, detta universum vad skulle vara; Det finns därför inget behov av någon Gud. 

Enligt Koranen dock endast Allah är absolut och allt annat är med hans kommer. Och som betonas i 

citatet ovan från Koranen och begreppet ändring, är han Able att göra vad han vill. Ingenting som vi 

har i vårt universum inklusive den fysiska, relationer som är absoluta. Allah kan skapa eller kan ha 

skapat universum där fysiska regler, relationer är olika. Så några sådana fysiska regler eller relationer 

kan användas för att slutligen förklara varför vi iakttar händer. Och detta hela universum är därför 

inte en struktur som skulle vara. 

I Koranen finns exempel som visar att ingenting är absolut utom Allah. Följande är en av dem: 

(Allah sade :) 

"Och vad är det i din högra hand, O Moses?"  

Han sade, 

-Det är min personal. Jag luta, och jag få ned blad för mina får, och jag har däri andra 

användningsområden." 

[Allah] sade; "Kasta det ner O Moses." 



Så han kastade den ned, och då det var en orm, flytta snabbt. 

[Allah] sade, "beslagta det och frukta inte. 

Vi kommer att återkomma till det tidigare tillståndet." 

(Koranen: 20/17-21) 

Om genom en fysisk regel förklara jag något i Turkiet men inte i Tyskland, sedan är denna regel inte 

en fullt giltig fysiska regel. Likaså om av en regel jag förklara något endast i detta universum men 

inget utanför detta universum, är denna regel inte en absolut regel. 

Detta universum självt är ett särskilt utformade universum. Detta universum är bara ett urval av Allah. 

Det är inte hela och absoluta sanningen. 

Så om olika typer av universum kan förekomma, de nuvarande vetenskapliga förklaringarna finns 

alltid lokala förklaringar. Och de är inte absoluta. Om vi tar dem som absolut, denna strategi kommer 

inte att vetenskapliga och den kommer att artificiellt begränsa vår potentiella kunskap.  

All kunskap som rör vetenskap beror på våra observationer. Om våra observationer var olika, skulle 

vår vetenskapliga kunskap vara olika. Vetenskapen hävdar till exempel att förklara varför pennan 

nedåt går när jag det. Om det går uppåt när jag låter det, skulle dock vetenskapen hävdar att förklara 

det igen. Vår vetenskapliga kunskap är reaktiv karaktär. Så inte förklarar det varför saker är sättet de 

är, men det förklarar till viss del hur saker händer. 

Enligt Islam, Allah ger hans varelser deras funktioner och gör dem hända. Så, fysikaliska, biologiska... 

regler är nödvändigt av praktiska skäl och de ökar storhet i konsten att Allah, skönhet och harmoni i 

vad vi iakttar. Vi behöver dessa regler och funktioner att förstå "hur" saker händer, så att vi kan 

använda dem, så att vi kan uppfinna maskiner, så att vi kan lösa problem... Men de är inte absoluta. 

De är partiella förklaringar av erfarna händelser. 

Enligt Islam är den yttersta orsaken till vad vi ser och vad vi inte följer en skapare och en 

upprätthållaren. Att betrakta som absolut vissa relationer som kan utformas på olika sätt och att 

tacka dem vad vi iakttar är därför inte godtagbara.  

Så, om detta universum är bara ett av alternativen, då endast den som har valt detta alternativ är 

absolut och så "det finns ingen Gud" "utom Allah" som har den totala makten över varje sak. 

3.1.3.4 SAKER ÄR PASSIVA I FÖRHÅLLANDE TILL ATT SKAPA MAKT ALLAH- 

Prostrate inte solen eller månen, 

men prostrate till Allah, som skapade dem. 

(Koranen: 41/37) 

 

Har de fötter som de gå?  

Eller har de händer som de slår?  



Eller har de ögon som ser de?  

Eller har de öron som de hör?  

Säga [O Muhammad],  

-Ring din partner och sedan konspirerar mot mig och ge mig något andrum."  

(Koranen: 7/195) 

Varje sak har en existens kommer, makt och kunskap om Allah. Elementen i en sak och de system 

som innehåller denna sak har också en sådan existens kommer, makt och kunskap om Allah. Detta 

förhållande mellan Allah och allt är unikt. Det finns ingen liknande förhållande bland än Allah. Detta 

är parallellt med det grundläggande faktum att Islam som anges i följande vers: 

Det finns ingen Gud utom Allah. 

(Koranen: 3/62) 

Följaktligen är inget objekt vi självförsörjande eller absolut. När jag säger "den här tabellen är små", 

även funktionen i komponenten hör inte i själva verket till den här tabellen, den här funktionen är 

inte inuti tabellen. Tabellen är små bara relativt något annat. Detsamma gäller för delarna av tabellen 

liksom. Detta också gäller för andra funktioner i tabellen, inklusive dess massa, dess energi, dess 

funktioner, dess färg... Detta är inte bara för vår förståelse men för mycket och för mycket attribut 

för tabellen.  

Tabellen kanske inte har någon funktion över allt annat utom om det definieras med andra saker som 

en del av en väletablerad koordinatsystem med alla dess delar, enligt samma definer. 

Så, var och en av de saker som vi iakttar, behöver enighet "One"-skaparen och upprätthållaren "en" 

ovanför dem finns och för att betyda vad som helst. 

Av Allahs enhet är framför allt koncist förklaras i de följande verserna: 

Säger:  

"Han är Allah, den  

Allah är de självförsörjande   [55]  

Han varken föder eller är född. 

Och det finns ingen jämförbar med honom. 

(Koranen: 112/1-4) 

Som vi ser i följande vers, har allt som finns dess åtgärd i åsynen av Allah: 

Och allt med honom är (förfallodatum) åtgärd.  

(Koranen: 13/8) 



Därför det finns bara en Gud och utan hans enighet framför allt, ingenting kan existera, ingenting kan 

betyda vad som helst, inget kan ha några attribut. Det finns inga andra gudar samtidigt eller efter 

varandra. Han är en allomfattande Gud. Han är den ultimata och omedelbara orsaken till alla. Han är 

inte en partiell orsak. 

3.1.3.5 NÅGRA ANDRA FAKTA SOM VISAR OSS AV ALLAHS ENHET FRAMFÖR ALLT  

Och inte frånvarande från er Herre är någon [del av en] atom's vikt i jorden eller i himlens eller 

[ingenting] mindre än eller större men att det är ett tydligt register. 

(Koranen: 10/61) 

 

Välsignad är han i vars hand är suveränitet, och han är Able göra alla saker. 

(Koranen: 67/1) 

Vi kan observera andra exempel som visar att det finns en enighet över varje sak och framför allt. Till 

exempel om jag släpper en penna på marken, vet jag att tills det når marken, jorden kommer att 

rotera en viss vinkel eller en foton på en stjärna kommer att gå en viss distans. En foton kan inte 

fortsätta millimeter utan att pennan går en viss distans, och vice versa. 

Men djup vi gå i mikroföretag nivåer, men bakåt vi gå i tid, vi Observera samma situation.  

Harmonin i rumtiden och vår förmåga att beräkna, att jämföra, att förutsäga och att njuta av visa 

enighet framför allt. Denna harmoni visar även om det finns mångfald i detta universum, att allt är 

vilja och befogenheter för en All-Powerful Gud. 

3.1.4 NAMNEN PÅ ALLAH 

Han är Allah, som det finns någon gudom, Knower osedda och den bevittnade. Han är Beneficent, 

Merciful. 

Han är Allah, som det finns någon gudom, suveräna, Pure, fred, Bestower tro, övervakare, Majestic, 

Compeller, överordnade. 

Ära till Allah! (Hög är han) över vad de förknippar med honom. 

Han är Allah, skaparen, initiativtagare, Designer, Honom tillhör de vackraste namn. 

Vad finns i himlarna och jorden förhärliga honom. Och han är Majestic, vise. 

(Koranen: 59/22-24) 

I Koranen gör Allah oss vet många av hans attribut. Till exempel i en, The Creator, The Designer, The 

Knower, Beneficent, Merciful, The Forgiver, The nära, The Truth, The Mighty tema av vad han Wills... 

Hans enhet är mycket viktigt för alla hans attribut. Till exempel inte en Gud som inte är allsmäktig 

skapare. En Gud som inte har kunskaper kan inte vara i Beneficent... I Islam finns det därför inte olika 

gudar som har olika attribut. Det finns en hänvisning till detta i följande vers: 



Hade funnits inom himlarna och jorden gudar förutom Allah, de   [56] båda skulle ha förstörts. Så 

upphöjd är Allah, Lord av tronen, ovan vad de beskriver. 

(Koranen: 21-22) 

Och han låter oss vet också att han är Incomparable. Han skaffar inte, inte heller är han enfödde. Han 

är varken manliga eller kvinnliga. Han är inte begränsat med utrymme eller tid. Så är det därför hans 

bilder inte kan dras, och det finns inga bilder på Allah i moskéerna eller andra islamiska platser. 

Allah är vår bästa vän som också är källan till de största kärlek [57]. Han är vår permanenta vän. En av 

hans namn är den vän. Han är med oss överallt där vi är. Han har full kännedom om oss, och han har 

hela makten över oss. Allah vet vi när vi var i livmoder av våra mödrar, han känner oss när vi dör. Han 

vet våra hemligheter, han vet våra svagheter. Han behöver inte allt från oss, men han ger oss 

miljarder favörer varje sekund. Han kallar oss till hans nåd och favörer. Men vi är begränsade att hans 

samtal.  

Allah är kloka.  

Allt kommer ytterst från honom. Som sagt i Koranen i kapitel 53 vers 43, han är den som gör att 

skratta och han är den som gör att gråta [58]. Men hans nåd är större.  

Allah är den nära. Han är närmare oss än våra föräldrar. Det finns ingen mellanhand mellan oss och 

Allah. Därför finns det varken religiös hierarki eller religiösa klass i Islam. Till exempel om den imam 

som är den person som leder bönen i moskéer inte finns, ingenjör eller en försäljare eller en annan 

person som vet leda hur man be bönen. En Muslim ber således endast och direkt till Allah.  

3.2 NEDAN 

Sedan trodde du att vi skapat du reson och att vi inte skulle återgår du? 

(Koranen: 23/115) 

3.2.1 BESKRIVNING 

Som dagen vi skall lyfta upp himlen som en skriftrulle skrifter; precis som vi kom den första skapelsen, 

så skall vi producerar det igen.  

Det är våra löfte, och vi kommer att uppfylla den.  

(Koranen: 21/104) 

 

[Det] den dagen jorden kommer att ersättas av en annan jorden, 

och himlen [samt], 

och alla varelser kommer att komma ut innan Allah, ett, Prevailing. 

Och du ser de brottslingar som dag bundna tillsammans i bojor, 

(Koranen: 14/48-49) 



 

Det har [inte] komma över mannen en tid när han inte var en sak som [ännu] nämns? 

Ja, vi skapade människan från en spermie-släpp blandning att vi kan försöka honom. och vi gjorde 

honom höra och se. 

Faktiskt vi guidade honom på samma sätt, gärna han eller är han otacksamma. 

Vi har faktiskt förberett för disbelievers kedjor och bojor och a blaze. 

Faktiskt kommer att rättfärdiga dricka ur en kopp [vin] vars blandning är av Kafur, 

En våren [rättfärdiga] anställda av Allah kommer att dricka; 

De kommer att göra det gush vidare i kraft [och överflöd]. 

De [de som] uppfylla [deras] löftena och fruktar en dag vars onda kommer att vara omfattande. 

Och de ger mat trots kärlek för den behövande, som barnet och företagsinterna 

[Sa], foder"vi du endast för uppsyn av Allah. 

Vi vill inte från du belöning eller tacksamhet. 

Faktiskt fruktar vi från vår Herre en dag strama och bedrövligt."  

Så kommer att Allah skydda dem från onda i dagen, 

Och ge dem radians och lycka 

Och kommer att belöna dem för vad de tålmodigt utstått med en trädgård [i paradiset] och silke 

[kläder]. 

[Man] liggande där på Fancy soffor. 

De ser inte där någon (brinnande) sun eller [frysning] kall. 

Och nära ovanför dem är dess nyanser, 

Och dess klustrade frukt plockas sänks i överensstämmelse. 

Och det kommer att spridas bland dem fartyg av silver och bägare av kristall, 

Och bägare kristallklart silver som de har fastställt åtgärden. 

Och de kommer att få dricka en kopp [vin] vars blandning är ingefära 

[Från] en fontän i paradiset heter Salsabeel. 

Det kommer att cirkulera bland dem unga pojkar som gjort eviga. 

När du ser dem, ni tror dem (så vacker som) utspridda pärlor. 



Och när du ser det [i paradiset], du kommer att se glädje och stora välde. 

När invånarna blir gröna kläder i fint silke och brokad. 

Och de kommer att vara utsmyckade med armband av silver, 

Och deras Herre kommer att ge dem en renande drink. 

[Och det kommer att sägas], "detta är du en belöning, 

Och din insats har uppskattats. 

(Koranen: 76/1-22) 

 

Brottslingarna kommer faktiskt vara i helvetet, säker evigt straff. 

(Kval) kommer inte vara ljusare för dem, och de kommer att vara försatt i förstörelse med djupt 

beklagar, sorger och i förtvivlan däri. 

Och vi fel inte dem, men det var de som var av lagbrytare. 

Och de kommer att kalla "O Malik   [59] , Låt din Herren sätta stopp för oss!" 

Han kommer att säga, "Ja, du kommer att förbli."  

-Vi hade säkert förde dig sanningen, men de flesta av er, att sanningen var avogt inställt."  

Eller har de utarbetat [några] affären? Men ja, vi utforma [en plan]. 

Eller tycker de att vi hör inte sina hemligheter och deras privata samtal? 

Ja, [vi], och vår budbärare med dem inspelning. 

(Koranen: 43/74-80) 

 

Samma dag som vi kommer att säga till helvetet, "Har du varit fyllt?" och det kommer att säga, "Finns 

det lite mer" 

Och paradiset kommer att ställas vid rättfärdiga, inte långt 

[Man kommer att säga]-det är vad du lovade för varje återgått [till Allah] och djurhållaren [av sitt 

förbund] 

Som fruktade mest barmhärtig osedda och kom med hjärta [i ånger]. 

Ange den i fred. Detta är dagen evighet." 

De kommer att få vad de vill. 

Och är mer med oss. 



(Koranen: 50/30-35) 

 

De kommer att ha en andel av vad de har förtjänat, och Allah är snabba på konto.  

(Koranen: 2/202) 

En dag vi kommer att dö. Och en dag det kommer att vara slutet av den nuvarande fasen, det vill 

säga vårt universum kommer att kollapsa för en ny start för den slutliga, stabila och fasta fas [60]. 

Denna sista fas kallas nedan.  

Nedan är en fortsättning på det nuvarande livet. Det är både fysiska och andliga. Sluttiden för den 

nuvarande fasen är inte känt av någon annan än Allah.  

Finns det några gemensamma och olika element mellan den nuvarande fasen och den sista fasen. 

Fysiska, kemiska och biologiska reglerna sig skiljer i viss mån än de upplevt i den nuvarande fasen. 

Blandning av goda och dåliga som vi ser i dagens universum kommer att tas bort och de kommer att 

vara unika i nästa fas. Platser om gott och ont kommer att vara olika. Och konsekvenserna av goda 

kommer att kopplas till god-doers, och konsekvenserna av onda kommer att kopplas till lagbrytare. 

Först kommer att hända i den del som kallas paradiset eller trädgårdar, och det senare kommer att 

hända i den del som kallas för i helvete. Allah vet vad andra delar kommer att vara i slutskedet.  

Som nämns i följande vers, kommer att Allah belöningar för god-doers i nästa vara mycket mer 

jämfört med straffet för ogärningsmän: 

Vem gör en ond handling kommer inte att belönas utom av liknande denna. men den som inte 

rättfärdighet, om manliga eller kvinnliga, medan han är en troende, de kommer in Paradise, ges 

bestämmelser däri utan konto. 

(Koranen: 40/40) 

3.2.2 TECKEN PÅ NEDAN 

Och den som önskar belöning i denna värld som vi kommer att ge honom detta. 

Och den som önskar belöning på det nedan vi kommer att ge honom detta. 

Och vi kommer att belöna den tacksam. 

(Koranen: 3/145) 

Som vi ser i ovanstående vers, uppmanas vi i detta liv att fatta ett beslut som rör nedan. Så om du vill 

göra detta beslut måste vi ha en sann kunskap om den. 

Och nedan är om framtiden ur ett mänskligt perspektiv. 

Så, för att förstå det, vi kan använda de allmänna verktyg som vi använder för att förutsäga framtiden: 



På det världsliga planet förutspå vi framtiden genom att göra generaliseringar. Vi ser till exempel att 

en sten gång på gång faller när vi låter det gång på gång, då vi säger att det kommer att sjunka nästa 

gång vi låta det. Vi förväntar oss alltså, samma händelse sker under samma omständigheter.  

Ett viktigt begrepp i våra prognoser är också begreppet "balans". Till exempel om jag köpt något värt 

att dollar, detta innebär att jag måste betala i framtiden dollar under vissa villkor.  

Ett annat verktyg vi använder för att veta i framtiden är den information som ges av de som har en 

kompetens om framtida händelser. Till exempel vi lyssna till meteorologi experter att veta om de 

framtida väder, och vi planerar enligt vad de säger. 

Så länge vi inte uppleva synpunkter som nedan, som människor, kommer vi att använda ovanstående 

verktyg för att förutsäga framtiden. Därför parallellt med Koranen, våra förklaringar om nedan 

kommer utvecklingen på följande sätt: först kommer vi att nå slutsatser om akter som Allah utifrån 

våra observationer i vårt universum; Vi kommer att göra generaliseringar om även begreppet 

balansen. och vi kommer att bekräfta dessa med hans ord. 

När vi iakttar universum, ser vi att Allah är aktiv och att han har förmåga och vilja att återskapa. De 

följande verserna statliga dessa fakta: 

Är inte han som har skapat himlarna och jorden, kunna skapa liknande av dem? Ja faktiskt; Han är 

skapare, All-knower. 

(Koranen: 36/81) 

 

Eftersom vi kom den första skapelsen, så skall vi producerar det igen. 

Det är våra löfte, och vi kommer att uppfylla den. 

(Koranen: 21/104) 

Vad vi ser i detta universum är ett tecken som visar oss en ägare av obegränsade befogenheter 

framför allt. Vår observation ger oss en slutsats att detta mäktiga är källan till miljarder favörer och 

att han sätter sina befogenheter i handling. Och även vi dra slutsatsen att han också ska kunna 

använda sina befogenheter mer utförligt. 

När vi iakttar universum, ser vi som rör Allah finns det två faktorerna för rekreation: först av dessa är 

Allah förmåga att återskapa, och andra är hans vilja att återskapa. Andra kommer att avse 

förekomsten av vissa anledningar och mål för honom i återskapa.  

Om "en person" har "medel" och "skäl" att göra något och om den personen "lovar" att göra det, om 

han har integritet kommer att sedan troligtvis han göra det. I detta universum ser vi tydligt att Allah 

är mycket strikta i utför hans verkliga plan. 

I följande delar kommer vi så analysera de medel och skäl om nedan. 

3.2.2.1 ALLAH ÄR ATT ÅTERSKAPA 



Allah som har skapat och som skapar är naturligtvis också kunna återskapa som vi ser i de följande 

verserna: 

Tycker man att vi inte kommer att sätta ihop hans ben? 

Ja Ja, vi kan rekonstruera hans fingertoppar   [61] . 

(Koranen: 75/3-4) 

Och som vi ser i de följande verserna, som skapade oss i första hand är skaparen naturligtvis kunna 

återskapa oss: 

Och de säger, "när vi är ben och rasat partiklar, kommer vi [verkligen] bli uppståndna som en ny 

skapelse?" 

Säger, "vara du stenar eller järn. eller [alla] skapandet av det som är bra inom ditt bröst. Och de 

kommer att säga, "som kommer att återställa oss?" 

Säga "han som förde dig ut första gången." 

(Koranen: 17/49-51) 

Och som vi ser i följande vers skapar en enda själ eller hela mänskligheten inte gör någon skillnad för 

Allah i medelhavskänsla: 

Ditt skapande och din uppståndelse är som utan som en enda själ. 

(Koranen: 28/31) 

Tidigare har ett argument om nedan omöjligheten i rekreation. Men detta argument tycks i dag inte 

är mycket hållbara och upptäckter i genetik. 

Som förklarats ovan, på grund av absolut "enigheten" i denna All-Powerful Gud, skulle det finnas 

ingen som skulle begränsa sina befogenheter. 

Så vi inte förvänta oss att begränsa själv om du vill skapa bara ett universum med endast tillfälliga 

konsekvenser.  

Dessa är alla slutsatser vi kan basera på våra observationer av nuvarande universum. 

3.2.2.2 ALLAH HAR ORSAKER OCH ATT ÅTERSKAPA 

Han skapar vad han vill. 

(Koranen: 30/54) 

Universum som vi lever är bara en särskild struktur av universum bland ett obegränsat antal 

alternativ. Det är ingen som tvingar oss att tro att detta är den enda möjliga formen av ett universum. 

Om det inte är bara formen på ett möjligt universum och det kom till existens har det varit ett 

personligt val för dess hela faktiska tillstånd. Och som vi förklarat i de ovan nämnda delarna, det finns 

tillräcklig bevisning som visar oss en makt över den.  



Om detta universum är en följd av en personlig kommer, då det blir mål för det för den relevanta 

personen som är högre än detta universum.  

Å andra sidan, även om vi konstaterar att varje del av detta universum är för vissa mål, och det utgör 

en enhet i sig, ser vi också att det är tillfälligt och inte självförsörjande. Det är därför varken helt self-

defining eller helt fullständig i sig i mål för sin egen existens. 

Därför vi kan förvänta oss en successiva steg av något annat slag där de personliga mål på högre nivå 

kommer att utföras.  

Med beaktande av ovan för Allah att återskapa, låt oss nu tänka i viss utsträckning skäl att återskapa 

förmåga. I det följande kommer vi överväga hur våra observationer leda oss att förstå nedan i skäl: 

3.2.2.2.1 ALLAH ÄR KLOKT: HAN AGERAR UTIFRÅN SKÄL 

Han är Allsmäktige över sina tjänare, 

och han är vise, Knower. 

(Koranen: 6/18) 

 

O folk, om du är i tvivel om uppståndelsen, då [anser att], 

Vi skapade du från damm, och sedan från en spermie-släpp, och sedan en clinging clot och sedan från 

en klump av köttet, bildade och unformed att vi kan visa dig. 

Och vi bosätta sig i en livmoder som vi kommer att för en angiven period, då vi får du som spädbarn, 

och sedan [vi utvecklar du] att du kan nå din [då] löptid. 

Och bland er är han som har tagits i tidig död, och bland er är han som returneras till den mest 

decrepit [gamla] åldern så att han vet, efter [en gång] kunskap, ingenting. 

Och du ser den karga jorden, men när vi skickar när det regnar, det quivers och sväller och växer 

[något] av alla vackra par. 

Det är eftersom Allah är sanningen och eftersom han ger liv till döda och eftersom han är över alla 

ting behöriga och [att de kan veta] att timmen kommer inga tvivel och att Allah kommer att 

återuppliva dem i gravarna. 

Och de är han som tvister om Allah utan kunskaper eller vägledning eller en upplysande bok [från 

honom], 

(Koranen: 22/5-8) 

Som vi ser i de ovannämnda verserna, när vi iakttar universum, ser vi att saker händer av vissa skäl 

och mot vissa mål. I de ovannämnda verserna ger Allah exempel på skapandet av en människa, olika 

saker som skapats under detta skapande och olika etapper mot ett vissa mål. Ingenting i dessa 

skeden är slump, ingenting är värdelös. I natur allt Allah har funktionen att allt är minst av en 



anledning, och Allah råkar ut för den här funktionen i allt. Oavsett vad vi iakttar visar oss att skaparen 

och upprätthållaren är kloka, och oavsett vad han skapar överensstämmer med hans attribut. 

Så kan vi säga att detta universum i sin fullständiga inte har ett mål? 

3.2.2.2.2 DET FINNS SKÄL FÖR DETTA UNIVERSUM 

Sedan trodde du att vi skapat du reson 

och att för oss du inte skulle vara tillbaka? 

(Koranen: 23/115) 

 

Och vi skapade inte himlarna och jorden och allt som är mellan dem, för att enbart spela, 

Vi skapa inte dem utom i sanningen, men de flesta av dem vet inte. 

(Koranen: 44/38-39) 

Allt är minst en anledning, förstår vi att Allah är klokt. Därför måste inrättandet av detta universum i 

sin helhet också vara en anledning. 

Som ett exempel för att förtydliga detta, antar att du hittar en penna någonstans. Du vet att detta 

var gjort så att det skulle användas för att skriva. Varför? Eftersom, för det första, det var utformat i 

formen; för det andra var material förbrukas för att göra det; för det tredje, det material som 

används för att den skulle kunna användas för ett annat ändamål. för det fjärde, som gjort det vet 

om att göra en penna, vet om skriftligt. för det femte, om det fanns någon anledning, sedan insatsen 

spenderas till design och för att det skulle vara bara ett avfall, vilket inte är något rimligt, men den 

person som klarar göra det, bör vara skälig. 

Detta exempel när vi iakttar universum, ser vi att med dess galaxer, med dess planeter, med sitt liv, 

med dess fysiska lagar, med dess system, med konst, med dess skönheter, det inte kan göras reson. 

Detsamma gäller för oss liksom. Om vi anser att vår förmåga att analysera, våra öron, ögon... vi kan 

konstatera att vi inte har skapats bara för att äta, dricka och sova och försvinner alltid. 

Det är därför som delarna av detta universum är tillfälliga, och som det är en stor produkt, framgår 

att det har skapats för vissa mål. Annars skulle det vara ett avfall.  

Vi har å andra sidan inte någon bra anledning att hävda att döden är slutet. Döden är bara ett steg. 

Även när vi var jorden, eller ännu tidigare, var det kommer av Allah om var och en av oss; Därför 

genomgår vi stadier. Genom döden, vi återvända till jorden, men det finns inga konkreta bevis att 

faserna har avslutats. Och vi är informerade i de följande verserna att de kommer att fortsätta fram 

till det avgörande skedet:  

Du skall definitivt resa från etapper (i detta liv och i nedan). 

(Koranen: 84/19) 

 



Varje själ kommer att smaka döden, och du kommer endast att få din [full] ersättning på dagen för 

uppståndelsen. 

Så han som dras från branden och medgav att paradiset kommer har lyckats. 

Och vad är livet i denna värld utom Åtnjutandet av illusion. 

(Koranen: 3/185) 

Som vi ser i följande uttalande från Koranen denna del av livet i denna tillfälliga värld är bara för vissa 

skäl, och denna fas av livet är inte den väsentliga delen av livet:  

Och han som ansåg att nämnda: "O mitt folk! Följ mig, jag kommer att guida dig till rätt kurs; 

O mitt folk! Världsliga livet är endast medel (till slut), 

Men nedan kommer huset stabilitet." 

(Koranen: 40 / 38-39) 

Några av skälen är följande: 

3.2.2.2.2.1 GENOMFÖRANDET AV FAVÖRER AV ALLAH 

Han (Allah) är Beneficent, Merciful. 

(Koranen: 59/22) 

 

Er Herre är en suverän tema av vad han vill. 

(Koranen: 11/107) 

 

Vet att livet i denna värld men amusement och avledning och prydnads, 

Och med varandra och konkurrens i ökning av rikedomar och barn, 

Som exempel på en regn behagar vars [som] växt tillväxt jordfräsar; 

Sedan det torkar och ser det visade gula; 

Sedan blir det [spridda] skräp. 

Och i nästa är hårda straff och förlåtelse från Allah och godkännande. 

Och vad är det världsliga livet utom Åtnjutandet av illusion. 

(Koranen: 57/20) 

Om Allah är Beneficent och Mighty tema av vad han vill, får han skapa en miljö där han kan skänka 

sin favörer. 



Allah Beneficent berättar att han testamenterade och kan ge permanenta favörer. Dessa permanenta 

favörer är det paradis som är perfekt att Allah wills. I denna plats finns det ingen smärta, ingen rädsla, 

ingen fiende, ingen brist på resurser och ingen sorg. I detta rum finns lycka och fred [62] . 

Allah har också skepnad för att sätta det varelser som har viss kunskap och befogenheter. Han 

skapade människorna med potential och förmåga att välja goda eller onda; att göra och känner goda 

och det onda som vi se i följande vers: 

Och vi sade, "O Adam, uppehålla mig, du och din fru, i paradiset och äta därav i [lätthet och] överflöd 

från vart du kommer. 

Men inte närma detta träd, så att man bland lagbrytare. 

(Koranen: 2/35) 

Men också Allah har förbjudit ingången till dåligt, arrogant, falsk och otacksamma i paradiset. Det 

finns en hänvisning till detta faktum i följande vers: 

Men Messias sa: 

"Barn till Israel, dyrka Allah, min Herre och er Herre. Han som intresseföretag något med Allah, Allah 

har faktiskt förbjudna paradiset för honom och hans hus skall vara i elden. 

Lagbrytare skall ha ingen hjälpare." 

(Koranen: 5/72) 

Således kan han ingången i detta paradis för de människor som verkligen väljer att ange det, som är i 

harmoni med de gudomliga värderingar och som gör goda gärningar. Så är den väsentliga och 

permanent plats där hans favörer händer paradiset som förklaras i de följande verserna: 

För dem som gör är goda (handling) godhet och extra. 

Inget mörker kommer att täcka deras ansikten eller förnedring. 

De är följeslagare i paradiset; de kommer att följa dem evigt. 

Men de som tjänar onda gärningar, ersättning av en ond handling är dess motsvarighet, och 

förnedring kommer att täcka dem. 

De kommer att få från Allah inte överbelastningsskydd. 

Det är som om deras ansikten är täckta med bitar av natt så mörk [är det]. 

De är följeslagare av eld. de kommer att följa dem evigt. 

(Koranen: 10/26-27) 

I samband med de permanenta favörer av Allah är ett av skälen som han har skapat oss i denna fas i 

detta universum att ge oss möjlighet att göra våra val om den nuvarande och sista etappen. I de 

följande verserna klargör han detta: 



Och den som önskar belöning i denna värld som vi kommer att ge honom detta. 

och den som önskar belöning på det nedan vi kommer att ge honom detta. 

Och vi kommer att belöna den tacksam. 

(Koranen: 3/145) 

 

Och säga, "sanningen är från er Herre, så vem testamenten låt honom tror; och vem testamenten låt 

honom tvivlar.  

(Koranen: 18/29) 

 

Faktiskt vi guidade honom på samma sätt, gärna han eller är han otacksamma.  

(Koranen: 76/3) 

I samband med de permanenta favörer av Allah är det andra skälet som han har skapat oss i denna 

fas att skilja med objektiva kriterier som är bra från de som är onda, de som försöker lyda Allah och 

överensstämmer med de gudomliga värdena från de som inte gör det, de som är ödmjuk från de som 

är arroganta, och så vidare. Den följande versen hänvisar till detta: 

Hade Allah ville, han skulle ha gjort du nation [Förenade i religion], men [han avsedda] om du vill 

testa du i vad han har gett dig; ras så att [allt] bra. Att Allah är din avkastning tillsammans, och han 

[sedan] kommer att informera er om som som användes för att skilja sig åt. 

(Koranen: 5/48) 

Följaktligen kommer Allah skänka sin permanenta favörer till dem som väljer att tro på dem och som 

vill ha dem, som gynnas av meddelanden av Allah och som väljer att följa de gudomliga värdena. 

Dessa är alla naturliga konsekvenser av en Gud som är Beneficent och aktiv.  

Och i paradiset det kommer att vara permanent att Allah är Beneficent. 

3.2.2.2.2.2 GENOMFÖRANDET AV SANNINGEN 

Allah är sanningen. 

(Koranen: 22/6) 

 

Att han skulle bevisa sanningen att vara sant, 

Och falska vara falskt, 

Även om kriminella ogillade det. 



(Koranen: 8/8) 

 

- Och faktiskt vi eller du är antingen vid vägledning eller uppenbart fel. 

(Koranen: 34/24) 

 

Faktiskt, vi erbjuder förtroende till himlarna och jorden och Bergen, och de vägrade att bära det och 

fruktade. men mannen [åtog sig att] bära den. 

Han var faktiskt orättvist och okunniga. 

[Det var] så att Allah kan straffa hycklare män och hycklare kvinnor och män och kvinnor som 

associera andra med honom och att Allah får godta ånger från tro män och tro kvinnor. 

Och allt är Allah förlåta och Merciful. 

(Koranen: 33/72-73) 

 

Så sanningen fastställdes, och avskaffades var vad de gjorde. 

(Koranen: 7/118).  

Sanningen kommer att döljas eller vistelse i staten av kunskap alltid? 

Det finns syften när det gäller oss. Vi är en del av scenen för utförande av sanningen.  

Allah vet sanningen. Men konsekvenserna av sanningen också skulle utföras. Han skapade detta 

universum, han skapade många varelser som smakar hans befogenheter och hans nåd och han 

skapade oss. Han gjorde det möjligt att skilja mellan rätt och fel, dåliga och bra. Och han skapade 

miljarder tecken om sanningen i vår själva, i jorden och i himlen. Och han har visat oss sanningen och 

rätt väg i sina meddelanden som han skickade genom sin budbärare. Och han gav oss friheten att 

välja den väg som vi vill. Och han gav oss en viss tid så att vi ta reda på sanningen.  

Han krävs för oss att vara i harmoni med sanningen i våra övertygelser, ord och handling.  

Nu, i denna världen finns det människor med olika åsikter, tro och åtgärder. Och en dag, vi kommer 

dö. Och på en dag - vi inte vet tidpunkten - detta universum kommer att kollapsa för en ny start. Och 

sedan kommer att ersättas. Sedan återskapas alla både fysiskt och andligt. Och alla kommer att ges 

av vad han eller hon trodde på, sade och gjorde i den här delen av våra liv. Och det blir dom dagen 

när Allah kommer att döma med fullständig rättvisa. 

Sedan kommer de människor som är i harmoni med sanningen i deras tro, ord och gärningar belönas 

och riktas till de relevanta platserna i paradiset. De människor som inte överensstämde med 

sanningen kommer att straffas och riktas till de relevanta platserna i helvetet.  



På detta sätt sanningen kommer givit dess konsekvenser och sanningen kommer att köras. Minus 

gånger gör minus plus plus gånger plus gör plus. Så här blir både riktighet av sanning och falskhet 

falska uppenbara. Deras konsekvenser kommer att utföras. Detta kommer att ske i straffet för de 

dåliga gärningar och belöning för goda gärningar. Och som sagt i Koranen:  

Så ser den som en atom vikt god vilja det; och den som gör en atom vikt för ont att se den. 

(Koranen: 99/7-8) 

Som ett resultat i alla dimensioner och i alla grader, kommer sanningen att uppenbara för alla och 

körs. Låt oss påminna här att ett av namnen på Allah är sanningen [63] . 

Som sanningen är eviga, kommer följderna av uppfyller eller inte uppfyller kraven med det i tron att 

evigt. 

3.2.2.2.2.3 FASTSTÄLLANDE AV BALANS 

Men de som tvivlar säga "timmen kommer inte komma till oss." 

Säger, "Ja, av min Herre, det kommer säkert komma till dig. [Allah är] Knower av the unseen. " 

Inte borta från honom är en atom vikt i himlarna eller i jorden eller [det är] mindre än eller mer, 

förutom att det är ett tydligt register. 

Att han kan belöna dem som tror och gör rättfärdiga gärningar. 

De kommer att få förlåtelse och ädla bestämmelse. 

Men de som kämpar mot våra verser [söker] kan orsaka fel för dem kommer att vara en smärtsam 

bestraffning av vidriga karaktär. 

(Koranen: 34/3-5) 

 

Det är han som har utsett du vicekungar i jorden och tagit upp en del av er i rang framför andra, att 

han får prova du i vad han har gett dig. Er Herre är väl snabbt i vedergällning; och han är väl alla-

förlåtande, All-medkännande. 

(Koranen: 6 s. 165) 

 

Allt tillhör honom. 

(Koranen: 27/91) 

 

Och himlens han upp och etablerade balansen. 

(Koranen: 55/7) 



Allah har etablerat balans i detta universum. Alla fysiska ekvation eller kemiska formel gäller till 

exempel sant när vi gör ett experiment. Och om det inte kommer sant, vi säger att "Vi" gjort ett 

misstag. Dessa visar oss vikten av balans för skaparen. 

Alltså vi balansen i den fysiska världen som beviljas. Detta visar oss att Allah wills och kunna upprätta 

balans i regeringsplanet uppgifter. Så är Allah som kan och som önskade för att skapa denna balans i 

den fysiska världen naturligtvis kunna upprätta en sådan balans i universum av goda och onda. Och 

han informerar oss att han är bestämt i upprättandet av sådana en balans [64] som vi ser i de 

följande verserna: 

Så ser den som en atom vikt god vilja det 

Och den som gör en atom vikt för ont att se den. 

(Koranen: 99/7-8) 

 

Och Allah skapade himlarna och jorden i sanning och så att varje själ kan belönas för vad det har 

förtjänat, och de kommer inte att behandlas orättvist. 

(Koranen: 45/22) 

3.2.2.3 KOMMUNIKATION OCH LÖFTE FRÅN ALLAH 

Faktiskt guidar denna Quran till det som är mest lämplig, 

Och ger bra budskap till de troende som gör rättfärdiga gärningar som de kommer att få en stor 

belöning. 

Och att de som inte tror på nedan 

Vi har förberett för dem ett plågsamt straff. 

(Koranen: 17/9-10) 

För dem som är övertygade om myndigheten av Allah, är den logiska Direktlänk till nästa 

meddelande av Allah, som är allsmäktig och All-Knower.  

Allah är den bästa Knower vad kommer att hända, så bara han kan informera oss helt om nedan, 

vilket betonas i följande vers: 

Och ingen kan informera er som som är alla medvetna om. 

(Koranen: 35/14) 

Dessutom kan ett meddelande som Koranen för alla troende i en all-knower och allsmäktig Gud, inte 

undgå kunskapen om sådana Gud. Både Torah och evangelierna som Koranen finns det referenser 

nedan liksom. En all-knower och allsmäktig Gud har makt att förhindra eller rätta de allmänt 

accepterade meddelandena om nedan anges i hans namn med vissa människor, hade dessa 



meddelanden varit vilseledande. För alla troende i en Gud som är kraftfull och knower, skulle det 

vara möjligt att Gud inte eliminera brett lögn talas i hans namn? Allah säger följande om problemet: 

Eller säger de, "Han har uppfunnit om Allah en lögn"? 

Men om Allah ville, han kunde försegla över ditt hjärta. 

Och Allah eliminerar lögn och fastställer sanningen genom hans ord. 

Han är faktiskt veta detta i brösten. 

(Koranen: 42/24) 

 

Eller säger de, "Han har uppfunnit det?"  

Säga, "om jag har uppfunnit den, du har värde för [skydda] mig från Allah. Han är de flesta att känna 

av den där du är inblandade.  

Tillräcklig är han som vittne mellan jag och du, och han är Forgiving i Merciful. " 

(Koranen: 46/8)  

 

Har han uppfunnit om Allah en lögn eller finns det i honom galenskap? 

Snarare de som inte tror på nedan kommer att straffet och [är] extrema fel. 

Sedan ser de inte på vad som är före dem och vad ligger bakom dem av himmel och jord? 

Om vi bör kommer, vi kan orsaka jorden att svälja dem eller [kunde] låta falla på dem fragment från 

himlen. 

Faktiskt är i som ett tecken för varje anställd som när det gäller tillbaka [Allah]. 

(Koranen: 34/8-9) 

3.2.3 PRAKTISKA KONSEKVENSERNA AV NEDAN   [65]  

Och kom ihåg våra anställda, Abraham, Isak och Jakob - de styrka och [religiösa] vision. 

Vi valde dem, för en exklusiv kvalitet: 

Minnet av hem [för nedan]. 

(Koranen: 38/45-46) 

Det finns praktiska konsekvenserna av att tro på nedan, för både individer och samhälle som 

förklaras i följande: 

3.2.3.1 ATT VETA ATT DET FINNS ETT STABILT LIV 



Och han som ansåg att nämnda: "O mitt folk! Följ mig, jag kommer att guida dig till rätt kurs; 

O mitt folk! Världsliga livet är endast medel (till slut), 

Men nedan kommer huset stabilitet." 

(Koranen: 40 / 38-39) 

 

Och Iblees [66] hade redan bekräftat genom dem hans antagande, så att de följde honom, utom en 

part av troende.  

Och han hade över dem. ingen myndighet, utom [det var förordnas] att vi kan göra uppenbart Vem 

tror på nedan från vem är detta tvivel. 

Och er Herre över alla ting är väktare. 

(Koranen: 34/20-21) 

 

Tillhandahållandet av denna världens liv men lite med nedan. 

(Koranen: 9/38) 

 

Och de kommer att säga, 

"Beröm till Allah, som har tagits bort från oss [alla] sorg. 

Vår Herre är faktiskt Forgiving och Appreciative. 

Som hans bounty har gjort ett oss att bo i huset av evigt liv där ingen trötthet assails oss varken 

trötthet." 

(Koranen: 35/34-35) 

 

Och världsliga livet är inte men avledning och amusement. 

Och faktiskt hem nedan, som är livets (evig) om endast de visste. 

(Koranen: 29/64) 

Vi har en livslängd som är som en punkt i jämförelse med den enorma tidsramen å ena sidan, och å 

den andra finns det en enorm ansträngning inom oss för evigheten. Om inte stämt, att denna konflikt 

vara källan till sorg och disharmoni med sanningen.  

Vårt liv här i världen är mycket litet jämfört med vad vi kan tänka sig. Oavsett världsliga glädje som vi 

åtnjuter, och oavsett vilken smärta som vi lider i detta liv kommer att hamna på efterkälken. Om vi 



lever i de mest lyxiga bostäder, oavsett om vi innehar de högsta posterna, kommer alla av dem att 

hamna på efterkälken. Så har även om vi vill glömma att vi är dödliga eller även om vi inte kommer 

ihåg, vi kunskapen i djupet av vårt medvetande att det blir ett slut på alla våra glädjeämnen, njutning, 

våra resor, våra möten...  

Å andra sidan, celler vad vi har, inklusive våra tankar, känslor, organ, syftar till evigheten. Till exempel 

om branden berör oss, dra vi det bakåt frivilligt eller ofrivilligt.  

Är mekanismerna inuti oss syftar till för evigheten överensstämmer med sanningen, eller är de bara 

illusioner och skall vi sluta och försvinner alltid?  

Motivation inom oss för evigheten och vetskapen om att livet är alltför begränsad kan orsaka enorma 

sorg och konflikt. Och faktiskt, av favörer av Allah som vi åtnjuter i den här världen löper ut kan vara 

en stor förlust. Det är svårt för en person att vara glad samtidigt som att tro att allt kommer att sluta 

med döden, men att tro att en dag han kommer inte att se, höra, att andas, att flytta... forever.  

Så, denna person kan försöka njuta av glädjeämnen i livet när du försöker glömma om död. Försöker 

glömma död kommer att kräva vissa kamp. Uppfyller en själ som har aktiverats att förstå oändligt 

med begränsad glädjeämnen i livet är också svårt. Så kommer att försöker uppfylla en av endast 

maximera de världsliga nöjena orsaka allvarliga störningar.  

Därför ser vi ofta exempel på människor som syftar till att fördubbla sin rikedom även om de har 

miljarder dollar, medan det finns miljontals människor som är hungriga som de inte hjälper mycket. 

Vi ser också människor som inte lyckas i sina ansträngningar att öka sin världsliga rikedom lagligt och 

som försöker få andras rättigheter i oäkta sätt. Återigen hör vi människor som smakade alla glädje av 

detta liv, men begå självmord eftersom de ser att de inte är nöjda med de världsliga nöjena.  

Men en person som vet vart han går till; Vem vet att livet är en projekterings-och planeringsstadiet 

för nedan, att döden är bara en fas kan överföras kommer har stämt sina ambitioner med ett evigt liv, 

både i verkligheten och i tanken. På detta sätt överlappar oavsett vad han syftar för med alla 

dimensioner i hans natur. Och denna person inte kommer att försöka njuta av glädjeämnen i livet på 

ett obalanserat sätt och kommer att dra nytta av glädjeämnen i livet i balans, fred och lycka samtidigt 

ger genom skaparen. 

3.2.3.2 ANSVARIGHET 

Och vi fastställa skalor för rättvisa för dagen uppståndelsen, 

Så någon själ behandlas orättvist alls. 

Och om det finns [även] vikten av en senap utsäde, vi kommer att föra det vidare. 

Och tillräcklig är vi som revisor. 

(Koranen: 21/47) 

 

Han är med dig var du än är 



Och Allah är siare av vad du gör. 

(Koranen: 57/04) 

I denna värld ostraffade ibland människor som begår brott mot andra. Hopp om att få undiscovered 

och ostraffat kan göra vissa människor begå eller fortsätta sina brott. Men det faktum att allt spelas 

in och kommer att belönas avskräcker många från att begå brott, och uppmuntrar många att göra 

goda gärningar. Och det finns många faktiska exempel i detta avseende. 

Hopplösheten av inte belönas för goda gärningar till andra, uppoffringar och smärtor som är 

nödvändiga för dessa goda gärningar kan också hindra människor från att göra goda gärningar. 

En situation där doers goda gärningar och lagbrytare se konsekvenserna av sina gärningar kommer 

därför uppmuntra rättfärdiga för goda gärningar och motverka evildoer från onda gärningar. 

Följaktligen tro på nedan orsakar och kommer att orsaka världen vara en bättre plats. 

3.2.3.3 LYCKA AV DEN GUDOMLIGA RÄTTVISAN 

Sedan skall vi behandla insändare som kriminella? 

(Koranen: 68/35) 

Det finns kriminella som dödar tusentals människor, som stjäla miljarder dollar, som upprört många 

människor. Slutet i denna värld är att de alla går till kyrkogården som rättfärdiga. I många fall är detta 

en situation som kan störa en person som bryr sig om rättvisa. 

Därför är dom dag och följande förfaranden och konsekvenser viktiga tröstar fakta för de som bryr 

sig om rättvisa. 

3.2.3.4 INCITAMENT FÖR FÖRBÄTTRING 

Varje själ kommer att smaka döden. 

Sedan till oss kommer du att returneras. 

(Koranen: 29/57) 

 

Du skall definitivt resa från etapper (i detta liv och i nedan). 

(Koranen: 84/19) 

I denna värld, vi studerar, ökar vi vår erfarenhet. Men alla kunniga människor, de dör, de går undan 

med sina kunskaper och erfarenheter. Även om dessa är ärvt och används i vissa fall av de framtida 

generationerna, ur en personlig synvinkel finns det en återvändsgränd när det gäller förbättring.  

För en disbeliever i nedan, ur ett personligt perspektiv, blir ingenting alla förbättringar för den 

berörda personen vid döden.  



Men för en troende i nedan är bara en fas. För honom styrs varje utveckling och målet med slutmålet 

att få nöjet att Allah. Och detta mål kräver att maximera den goda verken och bli bättre och bättre. 

Och detta arbete och denna förbättring måste fortsätta även till död. 

Och även efter döden och i nedan, som vi ser i följande vers, eventuella återstående dåligt-känsla att 

tas bort från de goda doers hjärtan, och de kommer att nå yttersta rening med hjälp av Allah:  

Och vi kommer att ha tagit bort vad är inom deras bröst förbittring, [medan] flyter under dem är 

floder.  

 

Och de kommer att säga, "beröm till Allah, som har väglett oss till detta. och vi skulle aldrig ha styrts 

om Allah inte hade väglett oss.  

 

Säkert budbärare av vår Herre hade kommit fram med sanningen." Och de kommer att kallas, "Detta 

är paradiset, som du har gjort att ärva för vad du använde för att göra."  

(Koranen: 7/43) 

Så, för troende i nästa utveckling är onödiga varken fruktlösa eftersom döden inte är slutet.  

3.2.3.5 INCITAMENT FÖR TÄNKANDE OCH VÄLJA 

De är de som har utväxlat vägledning för fel och förlåtelse för straff. Hur patienten de är efter 

branden! 

(Koranen: 2/175) 

Särskilt med löftet om det helvete som är en outhärdlig plats och med ett löfte om paradiset, drivs en 

människa att fatta ett slutligt beslut antingen följa vad Allah kräver eller inte. Annars skulle en 

besluta att han kunde uthärda bestraffning, och det skulle inte vara värt att tänka mycket om Gud 

och om tiden efter dödsfallet. Därmed kunde han hävdar att hans misstro inte var på grund av hans 

ungratefulness, men eftersom han har varit för upptagen för att arbeta i viktigare frågor. Löftet om 

en outhärdlig bestraffning stängs dörren för sådant hyckleri. 

Så av nedan kommer en person som har varit föremål för inbjudan av Allah göra relevanta beslut i 

alla fall, och om han avvisar, har han tagit på risken som de som gör det i de följande verserna:  

Och en tro man från familjen av farao som hade gömt sin tro sade, "vill du döda en man [bara] 

eftersom han säger,"min Herre är Allah"medan han har fört du avmarkerar korrektur från er Herre?  

Och om han bör liggande, så honom [konsekvens av] hans lögn; men om han skulle vara 

sanningsenliga, det kommer slå du några av vad han lovar du.  

(Koranen: 40/28) 

 



Du har sett som förbjuder,  

En anställd när han ber? 

Har du sett om han är på vägledning  

Eller ålades rättfärdighet?  

Har du sett om han (disbeliever) förnekar (Allahs riktlinjer) och vänder bort, 

Vet han inte att Allah ser?  

Nej! Om han inte avstå kommer att vi säkert dra honom i pannan,  

En ljugande, synd pannan... 

(Koranen: 96/9-16) 

Fan kanske låter orättvist att vissa. Men även om i denna värld som det kan se ut som detta, i nedan, 

kommer inte, eftersom disbelievers kommer att se att alla saker som de ersatte Allah med var 

ingenting och att kommer allt från Allah. Och de kommer att bära vittne att även om de har tydligt 

"sett" Allahs tecken, de "valt" in i helvete. De som ersatte Allah med avgudarna, människorna, de 

naturliga krafterna, fysiska relationer, objekt och så vidare kommer att se att dessa saker hade ingen 

makt alls.  

Ett exempel om detta från Koranen är följande: 

Och [se upp dagen] när Allah säger, "O Jesus, Son till Mary, du säga till folket,"ta mig och min mor 

som gudar förutom Allah?""  

Han säger, "upphöjde är du! Det var inte för mig att säga att jag som har rätt.  

Om jag hade sagt det, skulle du ha känt den.  

Du vet vad som är inom mig, och jag vet inte vad som är inom dig själv.  

Det är du som är Knower av osedda.  

 

Jag sade inte att dem utom vad du befallt mig att dyrka Allah, min Herre och er Herre. Och jag var 

vittne över dem så länge jag var bland dem; men när du avslutat mitt liv (på jorden), du var 

observatören över dem, och du är, över alla ting, vittne.  

 

Om du ska straffa dem faktiskt är de din tjänare; men om ni förlåta dem verkligen är det du som är 

Majestic, vise.  

 



Allah säger: "detta är den dag när den sanningsenliga kommer att gynnas av sin ärlighet. För dem är 

trädgårdar [i paradiset] under vilka floder flöde, de kommer där forever, följa Allah vara nöjd med 

dem, och de med honom. Det är den stora framgången."  

(Koranen: 5/116-119) 

I nedan, kommer disbelievers inte att kunna skylla på någon annan än sig själva. De kommer inte ha 

några argument alls som kommer att visa att de var rimliga i sin tro på de falska gudarna. Denna 

situation har förklarats i de följande verserna: 

Och vi hade säkert förde dem en bok som vi närmare av kunskap - som vägledning och nåd till ett folk 

som tror-.  

De väntar utom dess resultat? Dagen dess resultat kommer de som hade ignorerat det före kommer 

att säga, "budbärare av vår Herre hade kommit med sanningen, så finns det [nu] alla intercessors att 

ingripa för oss eller kunde vi skickas tillbaka till göra annat än vi brukade göra?"  

De kommer att ha förlorat sig själva,  

Och förlorade från dem är vad de används till uppfinna. 

(Koranen: 7/52-53) 

 

Och om [som] en fläkt av straff för er Herre bör röra dem, säkert skulle säga, "O ve oss! Ja, vi har varit 

ogärningsmän."  

(Koranen: 21/46) 

 

[När] sant löftet har närmat sig; sedan ögonen på dem som disbelieved kommer plötsligt stirrar [i 

skräck, medan de säger], "O ve till oss; Vi hade varit unmindful av detta. snarare var vi 

ogärningsmän."  

(Koranen: 21/97) 

Å andra sidan en Muslim har till begäran från Allah ingången till paradiset och skydd från helvetet. 

Detta anses som tull, bön, följd av hans ödmjukhet och en del av hans servantship.  

3.3 ÄNGLAR 

Och den som disbelieves i Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud och den sista dagen har 

verkligen gått långt vilse. 

(Koranen: 4/136) 

 

Och säkert vår (ängel) budbärare kom till Abraham med bra budskap; 



De sade, "Peace." Han sade, "Fred" och dröja inte med att föra [dem] en rostad kalv. 

Men när han såg deras händer inte når det, han misstrodde dem och kände från dem gripandet. 

De sade, "frukta inte. Vi har skickats för mycket folk."  

(Koranen: 11/69-70) 

 

Och Allah prostrates oavsett är i himlen och vad är på jorden av varelser, och änglarna [samt], och de 

är inte arrogant. 

(Koranen: 16/49) 

Änglarna är skapelser av Allah som inte definieras med de fysiska eller biologiska regler som vi vet. 

De har inte kön; de reproducera inte, äter inte och dricka inte. De utför vissa arbetsuppgifter av Allah; 

de väljer att inte se Allah. 

3.4 ALLAHS BUDBÄRARE 

Och vi skickade inte innan du, [O Muhammad], någon av budbärarna förutom att de åt mat och 

promenerade på marknaderna. 

Och vi har gjort några av er [människor] som rättegången för andra,  

Kommer du ha tålamod? 

Och allt är din Herre, se. 

(Koranen: 25/20) 

Allah har i huvudsak relaterade hans meddelanden för mänskligheten genom människor han har valt. 

Dessa personer kallas Allahs budbärare. 

The messengers är av naturen som andra människor. Men de är på en hög nivå i fråga om vissa 

människors kvalifikationer som moraliska värden. Det främsta skälet som de har fått det gudomliga 

budskapet är valet av Allah. Det finns en hänvisning till detta faktum i följande vers: 

[Är] Exalted ovan [alla] grader, ägare till tronen; Han placerar inspirationen av sitt befäl på vem han 

vill av sina tjänare att varna för mötet i dag.  

(Koranen: 40/15)  

3.4.1 DE BUDBÄRARE SOM FÖREBILDER  

De budbärare som hade värden som sanning, godhet, thankfulness, rättfärdighet i stor utsträckning 

är också förebilder för mänskligheten som vi ser i de följande verserna: 

Säkert har du i Messenger Allah en utmärkt mönster för någon vars förhoppning är Allah och den 

sista dagen och [som] minns Allah ofta. 



(Koranen: 33:21) 

 

Och faktiskt, (O Muhammed) du är en stor moralisk karaktär. 

(Koranen: 68/4) 

 

Och vi gav till Abraham, Isak och Jakob - alla [dem] vi. Och Noah, vi guidad innan. Och bland hans 

ättlingar, David och Salomo och jobbet och Joseph och Mose och Aron. Därför vi belöna doers bra.  

Och Sakarja och John och Jesus och Elias och alla var rättfärdiga.  

Och Ishmael och Elisha och Jonah och parti- och alla [dem] vi föredrog över världarna.  

Och [vissa] bland deras fäder och deras ättlingar och sina bröder - och vi valde dem och vi guidade 

dem till en rak bana.  

Det är vägledning för Allah som guidar han vem han testamente för sina anställda. Men om de hade 

associerat andra med Allah, sedan värdelösa för dem vore vad de gjorde.  

De är de till vilka vi gav Skriften och myndigheten och prophethood. Men om disbelievers förnekar 

det, vi har redan anförtros det ett folk som inte är disbelievers däri.  

De är de som Allah har styrt, så ta ett exempel från deras vägledning.  

Säga "Jag ber er för det här meddelandet ingen betalning. Det är inte bara en påminnelse för 

världarna."  

(Koranen: 6 / 84-90) 

Det är mycket viktigt att Allah sände hans meddelanden via bud som han har tilldelats bland 

människorna. Att han har valt människor precis som vi och att han visar dem som exempel för oss är 

ett viktigt faktum som motiverar oss och ger oss hopp om att vi kan vara framgångsrikt på det sätt 

som Allah visar oss. Annars kan vi inte vara hoppfulla om att vara framgångsrik.  

Också genom de budbärare som var precis som oss och händelserna som exempel, utmaningar som 

de upplevt och sina reaktioner som människor som vi kan förstå hur vi fungerar som människor   [67] . 

Av denna anledning Allah gav många exempel på dessa människor i Koranen och andra heliga böcker: 

vi kan se i Koranen hur de agerat som en vän, som ledare, som en familjemedlem, som en 

statstjänsteman, som en domare, som en tjänare av Allah, som en person som begått ett misstag, 

som en person som drabbats av, som en ung person, som en gammal person... De historiska 

uppteckningarna särskilt om den sista profeten Muhammad (fred vara över honom) visar i detalj hur 

han betedde sig som affärsman, som en make, som en statsman, som en granne, som lärare... Vi ser 

också i dem hur man ska vara tacksam, vänliga och hjälpsamma, patienten, bara, ödmjuk... 

Allah kan ha samband med hans meddelanden via bara änglar eller böcker. Men i det här fallet kunde 

vi inte hitta exempel som fäder, som vänner, som ledare, som familjemedlemmar, som affärsmän... 

som är godkända av Allah. Å andra sidan, i detta fall vi kan till exempel säga "men dessa är änglar, 



och vi är inte änglar, så hur kan vi hoppas på att lyckas?" Men som Allah har valt som förebilder 

människor bland oss själva, som hade liknande styrkor och svagheter, som har ätit, gifte, gjorde 

affärer, bad om förlåtelse, hade hälsoproblem, dog... sedan, vi kan hoppas på att bli framgångsrik, 

eftersom vi är av samma slag som budbärarna och Allah säger till oss att de var framgångsrika. 

3.4.2 VISSA BUDBÄRARE FÖRUTSPÅDDE OCH BEKRÄFTADE 

The messengers förutspådde vissa framtida budbärare som vi ser i förutsägelser om profeten 

Muhammad (fred vara över honom). Några av dessa förutsägelser är följande [68] :  

i den gamla testamentet / Femte Mosebok/18/18-19 vi se följande påståenden: "Jag kommer att ta 

upp dem upp en profet bland sina bröder, gillar dig, och kommer att sätta mina ord i hans mun; och 

han skall tala till dem alla att jag befaller honom. Och det skall ske att den som kommer att inte 

hörsamma mina ord som han talar i mitt namn, jag kommer att kräva det av honom.   [69] "  

Profeten Muhammad (fred vara över honom) var inte Jude, men han kom från profeten Abraham 

avkomma genom sin son Ismael (fred vara på dem). Framtida messenger sägs därför höjas från 

"bland sina bröder", varken bland "deras avkomma" eller från "själva". Och den profeten skulle vara 

"vill åt" Moses (fred vara över honom). Profeten Muhammad (fred vara över honom) var faktiskt 

precis som Moses (fred vara över honom) på många sätt som man också en världsliga ledare.  

Också Allah sätta hans ord i hans "mun" och "talade han för sitt folk" att Allah "befallde honom": 

profeten Muhammad (fred vara över honom) aldrig läsa något, aldrig skrev något i hans liv, som 

förutsade han reciteras Koranen, ord av Allah. Denna bok är skriven i hans minne [70] och det var 

bara de skriftlärda som skrev ned.  

Återigen profeten Muhammad (fred vara över honom) hade seger över hans motståndare, vilket 

också bekräftar vad som sägs i Femte Mosebok ovanstående vers som "det skall ske, att den som 

kommer att inte hörsamma mina ord som han talar i mitt namn, jag kommer att kräva det av 

honom." 

Även i nya testamentet, i evangeliet om John, del 16 vers 12-13-Jesu (fred vara över honom) säger att 

han inte kunde relatera till hans folk vissa sanningen som de inte kunde bära den. Och han ger den 

goda nyheten att en annan messenger som kommer att leda till all sanning kommer: "Jag har ändå 

många saker att säger du, men du inte kan bära dem nu. Howbeit när han, i Sanningens Ande [71], 

kommer, han kommer att guida dig till all sanning: för han inte skall tala av sig själv, men som helst 

han skall höra, att han skall tala: och han kommer att visa dig det som skall komma. " 

Dessa prognoser var också vad som exakt hände med profeten Muhammad (fred vara över honom) 

som var unlettered som vi tydligt ser i Koranen: 

Som följer Messenger, unlettered profeten, som de hittar på vad de har av Torah och evangelierna, 

som ålades dem det som är rätt och förbjuder dem vad som är fel och gör tillåtet för dem att bra 

saker och förbjuder dem onda och befriar dem från deras bördor och de bojor som var dem. Så de 

som har trott på honom, hedrade honom, stödde honom och följde det ljus som skickades med 

honom det är de som kommer att vara den framgångsrika.  

(Koranen: 7/157) 



 

Varken har du (O Muhammed) läst någon bok innan (detta Koranen) eller skrev någon bok (som helst) 

med din högra hand. I så fall faktiskt kanske anhängarna av lögn har tvivlat. 

(Koranen: 29/48) 

 

Vi kommer att göra dig recite (Koranen), [O Muhammad], och du kommer inte att glömma,  

(Koranen: 87/06) 

Det är mirakulösa att Muhammad (fred vara över honom) han kände varken skriva eller läsa med en 

bok som Koranen. De människor som har skrivit en bok eller kanske bara en omfattande text kan 

föreställa sig hur det inte skulle vara möjligt att skriva en bok utan att skriva eller läsa. Och att skriva 

en bok som Koranen skulle vara omöjlig för någon som är läskunniga som nämns i utmaningen i 

följande vers: 

Och om du är i tvivel om vad vi har skickat på våra tjänare [Muhammad], sedan producera en suran   

[72] liknande detta och uppmana dina vittnen än Allah, om du skulle vara sanningsenliga.  

(Koranen: 2/23) 

Ankomsten av Muhammad (fred vara över honom) är också en bekräftelse på Moses och Jesus (fred 

vara dem) att deras prognoser inte var förgäves. 

Så, i harmoni med förutsägelser av tidigare budbärare, cirka 1400 år sedan, Allah, besläktade 

människor hans talade budskap för sista gången, genom hans slutliga Messenger till hela 

mänskligheten som kallas Muhammad (fred vara över honom). I den följande versen finns en 

hänvisning till detta faktum: 

Muhammad är inte far till [någon] en av era män, men [han] Messenger av Allah och sista av 

profeterna. Och Allah har full kännedom om alla ting. 

(Koranen: 33/40) 

Som profeten Muhammad (fred vara över honom) framgångsrikt levereras det slutliga och 

fullständiga meddelandet av Allah till mänskligheten utan några tvetydigheter, och som det här 

meddelandet har historiskt sett, det finns inget behov av ytterligare budbärare. Och faktiskt efter 

honom det har inte kommit någon messenger som honom eller Moses och Jesus (fred vara dem) 

med tydliga underverk och tecken. 

Budbärarna kom med mirakel som visar att de och de meddelanden som de är godkända av Allah 

som är absolut och vem som har makt över alla ting. Mirakel av profeterna Noa, Abraham, Moses, 

Jesus (fred vara dem) är känd. The messengers har inte befogenheter att producera dessa mirakel, 

men Allah har. 

Profeten Muhammad (fred vara över honom) var också med många mirakel med Allah: bland 

hundratals historiskt inspelade mirakel den viktigaste är Koranen som är en bok full av visdom. 



Koranen innehåller också många vetenskapliga fakta som inte var kända av människor i år avslöjades 

[73]. Det finns information i Koranen om de händelser som hänt flera århundraden före tidpunkten 

av profeten Muhammad (fred vara över honom), om hemliga och privata händelser i sin tid, om 

framtiden var en annan grupp av mirakel. Ord av profeten Muhammad (fred vara över honom) vi ser 

även liknande extra information. 

Mirakel om övernaturliga händelser som uppdelning av månen, mirakel om helande fall normalt 

omöjligt att läka, mirakel för att öka mat och vatten, är mirakel om skydd för messenger några andra 

slags mirakel som historiskt spelades in och bevittnat av hundratals människor. Några av dem som 

nämns i Koranen.  

3.4.3 VISSA ANDRA ATTRIBUT AV THE MESSENGERS 

Budbärarna kom till människan och de identifieras inte utifrån kristendomen eller judendomen eller 

någon särskild etnicitet. Det finns förklaringar om detta i de följande verserna:  

Eller säger du att Abraham och Ismael och Isak och Jacob och ättlingar var judar eller kristna? Säger, 

"Är du mer vetskap eller är Allah?" Och som är mer orättvist än en som döljer ett vittnesbörd som 

han har från Allah? Och Allah är inte omedvetna om vad du gör. 

(Koranen: 2/140) 

 

Abraham var varken jude eller kristen, men han var en lutningsbara mot sanningen, Muslim (skicka 

till Allah). Och han var inte av Herodes.  

(Koranen: 3/67) 

Alla de som nämns i Koranen som budbärare är män. Messengership är ett extremt farligt arbete, är 

det naturligt. Nästan i alla fall några disbelievers försökte testa Allah eller försökte stoppa främjandet 

av hans budskap skadar hans budbärare, förolämpande, hotar, skadar, bojkotta, döda dem, deras 

vänner, släktingar... Inbjudan till Allah krävs kontinuerlig hårt verk dag och natt. Alla dessa kan orsaka 

en kvinna budbärare att genomgå ytterligare svårigheter, outhärdlig smärta och otillräcklig 

kommunikation av meddelandet. På grund av deras särskilda attribut och situationer, Observera vi 

exempelvis att kvinnor oftast inte föredrar att arbeta i många svåra områden som bygg-, gruv... 

International Labor Organization ange regler, begränsningar och rekommendationer för kvinnor när 

det gäller nattarbete, farligt arbete, graviditet blad och sekretess krav... Så det är klokt begränsas att 

Allah messengership av kvinnor. 

Allah nämns dock i Koranen att han valde och som exempel vissa kvinnor. Maria och hustru till farao 

(fred vara dem) nämns i Koranen är exempel i detta avseende. 

3.5 BÖCKER AV ALLAH 

3.5.1 HELIGA BÖCKER I ALLMÄNHET 

Han har skickat på er, [O Muhammad], boken i sanningen, bekräftar vad som var innan. Och han 

visade Torah och evangelierna. 



(Koranen: 3/3) 

 

Vi avser du, [O Muhammad], bäst av berättelser i vad vi har avslöjat att du av detta Koranen även om 

du var, innan det, bland de omedvetna. 

(Koranen: 12/3) 

 

Säga "har du anses vara: om det (Koranen) från Allah och du disbelieved den, som skulle vara mer 

vilse än en som är i extrem oenighet?"  

(Koranen: 41/52) 

 

Och säkerligen har vi gjort Koranen lätt att förstå, men finns det någon som kommer att tänka?  

(Koranen: 54/17) 

Islam kräver tro på Allah heliga böcker som vi ser i de ovannämnda verserna. I Koranen, de heliga 

böcker relaterade till Muhammad, Jesus, Moses och David (fred vara dem) har nämnts av namn. men 

vi vet genom ordspråk av profeten Muhammad (fred vara över honom) att det har funnits många 

andra budbärare. De relaterade också meddelanden av Allah. 

Böcker av Allah är hans meddelanden relaterade till människan genom sin budbärare för att ge 

människan grundläggande kunskaper, så att de styrs så att de kan reflektera över det, så att de inte 

följer blinda religioner, och så att de kan vara framgångsrika. Den följande versen hänvisar till detta: 

Denna [Koranen] är en välsignad bok som vi har visat dig, [O Muhammad], att de kan reflektera över 

sina verser och att de av förståelse skulle bli påmind. 

(Koranen: 38/29) 

Denna kunskap avser Allah, människan, universum, sanningen, livet, nedan, mål, sätt, framgång, där 

vi kommer från, där vi går till, vad vi ska göra, hur vi måste vara, de relevanta exempel, och många 

andra viktiga frågor som du ser i den här boken som du läser. Allahs ord med sin stil eller dess 

innehåll ger oss objektiva och direkt information om sig själv som ett objekt, en levande varelse och 

en positiv eller negativ händelse. Denna kunskap är användbar för framgång i denna världen och i 

åsynen av Allah.  

I en inledande versen i Quran Allah säger: 

Detta är boken om vilka det råder inget tvivel, en vägledning för rättfärdiga. 

(Quran:2 / 2).  

Vissa aspekter av denna kunskap var okänd av människor. I det följande finns en hänvisning till detta: 

Läs, och din Herre är den mest generös 



Som undervisas av pennan 

Undervisade mänskliga vad han inte visste. 

(Koranen: 96/3-5) 

De heliga böckerna innan Koranen har varit föremål för mänsklig inblandning. I de följande verserna 

finns hänvisningar till detta: 

Och de bedöma inte Allah med sant bedömning när de sa, "Allah påvisade inte att en människa 

någonting." 

Säger, "som avslöjade Skriften som Moses som ljus och vägledning inför folk? 

[Judarna] gör du det på sidor, avslöja [del i] det och dölja mycket. 

Och du har lärt det som du visste inte - varken du eller dina fäder."  

Säga "Allah [avslöjade det]." Sedan lämna dem i deras [tomma] diskurs, amusing själva. 

(Koranen: 6/91) 

 

Vill du ha begärelse [hoppas O troende], att de skulle tror du samtidigt en part av dem hörde Allahs 

ord   [74] och förvränger den efter att de hade förstått det medan de vetskap?  

(Koranen: 2/75) 

 

Bland dem finns det vissa analfabeter som inte vet deras heliga bok; de följer sina egna önskningar 

och gör ingenting men leda. 

Så ve dem som skriver Skriften med sina egna händer, sedan säga "Här är från Allah," för att utbyta 

det för ett litet pris. Ve dem för vad deras händer har skrivit och ve dem för vad de tjänar. 

(Koranen: 2/78-79) 

Men eftersom profeten Muhammad (fred vara över honom) var sista av budbärare i följande vers 

Allah ger garanti att skydda boken av honom: 

Det är vi som skickade ner Koranen och faktiskt, vi kommer att vara dess väktare. 

(Koranen: 15/9) 

Och historiskt Koranen var skyddad. 

3.5.2 KORANEN 

Detta är boken om vilka det råder inget tvivel, en vägledning för rättfärdiga. 

(Quran:2 / 2).  



En Muslim har att tro i Koranen; och han har att tro att i sina ursprungliga former, Torah, evangeliet, 

och Psaltaren är också ord av Allah. 

3.5.2.1 KORANEN ÄR EN KOMPLETT VÄGLEDNING 

En av funktionerna i Koranen är att den tydligt förklarar allt i vissa grundläggande aspekter. Detta 

noteras i de följande verserna: 

Aldrig var Koranen en berättarröst som uppfann, men en bekräftelse av det som var innan det och en 

utförlig förklaring av alla saker och vägledning och nåd för ett folk som tror. 

(Koranen: 12/111) 

 

Och vi har skickat till du boken som förtydligande för alla saker och som vägledning och nåd och bra 

budskap för muslimerna. 

(Koranen: 16/89) 

Denna detaljnivå upphäver behovet av en mellanhand mellan Allah och individen som tolkar 

grundläggande frågor   [75] . Av profeten Muhammad (fred vara över honom) att som Allah gör 

tydliga referenser är också användbara när det gäller fullständigheten av det slutliga meddelandet. 

Denna fullständighet tar också bort behovet av ytterligare budbärare. 

Som de verkliga källorna till Koranen och de ursprungliga texterna av evangeliet och Torah är samma, 

finns det många likheter mellan innehållet i Koranen och dagens Bibeln. Alla bjuder in till Allah och 

goda gärningar. Men som de tidigare heliga böckerna har varit föremål för ändringar, finns också 

grundläggande skillnader mellan innehållet i nya och gamla testamentet och deras tolkningar av sina 

anhängare och Koranen. Till exempel i Koranen avvisas Treenigheten tydligt, medan det för de flesta 

kristna enligt nuvarande evangeliet finns Treenigheten. Jesus (fred vara över honom) är varken Gud 

eller Guds son enligt vissa verser i Koranen relevanta för denna fråga är följande: 

Och [se upp dagen] när Allah säger,  

"O Jesus, Son av Mary, du säga till folket," ta mig och min mor som gudar förutom Allah?""  

He(, Jesus Christ) säger:  

"Upphöjd är du! Det var inte för mig att säga att jag som har rätt. Om jag hade sagt det, skulle du ha 

känt den. Du vet vad som är inom mig, och jag vet inte vad som är inom dig själv. Det är du som är 

Knower av osedda. 

Jag sade inte att dem utom vad du befallt mig (säger): "dyrka Allah, min Herre och er Herre. Och jag 

var vittne över dem så länge jag var bland dem; men när du tog mig, du var observatören över dem, 

och du är, över alla ting, vittne." 

(Koranen: 5/116-117) 

Du kan hitta några andra skillnader mellan innehållet i Koranen och Bibeln i frågor och svar del. 



3.5.2.2 KORANEN VAR SKYDDAD 

I Koranen informerar Allah oss att han härstammar det och han ger en garanti för att han kommer att 

skydda den. Koranen skrevs först till minne av profeten Muhammad (fred vara över honom) 

permanent som vi ser i de följande verserna: 

Vi kommer att göra dig recitera, [O Muhammad], och du kommer inte att glömma, utom vad Allah 

bör kommer. Han vet verkligen vad deklareras och vad är dold.  

(Koranen: 87/6-7) 

 

Flytta inte tungan med [O Muhammad], att påskynda med recitation av Koranen.  

Vi är i själva verket sin samling (i ditt hjärta) och (att göra möjligt) sin recitation.  

(Koranen: 75/16-17) 

Profeten Muhammad (fred vara över honom) var dikterar Koranen och skriftlärda skriver den och 

många av hans vänner ihåg den. I Ramadan ängeln Gabriel och profeten Muhammad (fred vara dem) 

var ömsesidigt skanderar och lyssna på delar av Koranen visade upp under månaden Ramadan. 

Under den senaste månaden Ramadan innan profeten Muhammad (fred vara över honom) dog, 

detta skedde två gånger. Det var ungefär tio personer som hade redan lärt hela Koranen när profeten 

Muhammad (fred vara över honom) dog. Det fanns även många andra människor som hade lärt 

många kapitel.  

Kort efter profeten Muhammad (fred vara över honom) dog, en skriftlig kopia av hela Koranen 

samlades till en begränsad volym med bekräftelse av kvalificerad vittnen. Och flera andra volymer var 

kopieras från volymen. Och Koranen har skyddats i dess ursprungliga form och detta är ett historiskt 

faktum. Det finns endast en version av Koranen överallt i världen. Originalet och idag också tillgänglig 

text av Koranen är på arabiska, som i dag är ett levande språk. Alla dess ord, meningar och kapitlen är 

tillgängliga i den ursprungliga formen som om de har avslöjats i dag. 

3.5.2.3 FORMATMALLEN I KORANEN 

I stil med Koranen talare som den första personen är Allah   [76] . Så detta format inte är så att 

återspegla förståelse eller tolkningen av någon människa. Profeten (fred vara över honom) säger 

exakt vad han fått utan att lägga till eller minska något. En vers börjar till exempel som "Säga jag är 

bara en människa precis som du" [77]... Så profeten avser detta och författarna Skriv ned. Profeten 

(fred vara över honom) säger inte "Jag är bara en människa precis som du", han säger exakt vad han 

var avslöjat. Formatmallen i Koranen är alltså så att ingen mänsklig inblandning finns i det, inte ens 

något ingripande för messenger. Och alla Koranen kom endast genom mynningen av profeten 

Muhammad (fred vara över honom) som människa.  

Denna process var exakt som Jesus Kristus (fred vara över honom) förutsagt i evangeliet om John 

16/13: "Howbeit när han, i Sanningens Ande   [78] , kommer, han kommer att guida dig till all sanning: 

för han inte skall tala av sig själv, men som helst han skall höra, att han skall tala: och han kommer att 

visa dig det som skall komma. " Profeten Muhammad (fred vara över honom), med Koranen, med 



andan i den sanning som är i hans hjärta och i hans minne, guider till "alla" sanningen. Och han "talar 

inte" av sig själv, men han talar alls han "hör". Han får en uppenbarelse från Allah, samma källa som 

källa för Jesus Kristus (fred vara över honom) som anges i följande vers:  

Och därför vi har avslöjat att du en anda av vårt kommando.  

Du visste inte vad är boken eller [det är] tron, men vi har gjort det ett ljus som vi vägleda Vem 

kommer vi för våra anställda. Och faktiskt [O Muhammad], du guide till en rak bana. 

(Koranen: 42/52) 

3.5.2.4 KORANEN ÄR OEFTERHÄRMLIG  

Som vi ser i de följande verserna, uppmanar Allah dem som är i tvivel om Koranen att skriva en bok 

som är lika stark som Koranen och att det genom tillräcklig vittnen: 

Och om du är i tvivel om vad vi har skickat på våra tjänare [Muhammad], sedan producera ett kapitel 

liknande detta och uppmana dina vittnen än Allah, om du skulle vara sanningsenliga.  

(Koranen: 2/23) 

 

Eller säger de, "Han uppfann det"? Säger, "sedan sätta tio kapitel som det som har uppfunnits och 

uppmanar [om hjälp] vem kan du förutom Allah, om du skulle vara sanningsenlig."  

Och om de inte svara att du då vet att Koranen uppenbarades med kunskap om Allah och att det 

finns ingen Gud utom honom. Sedan skulle du [inte] vara muslimer. 

(Koranen: 11 och 13-14) 

Tidigare har vissa försök att producera kapitlen som kapitel i Koranen, men de misslyckades. 

En annan inbjudan är i följande vers. En disbeliever bör svara på följande fråga genom att föreslå en 

bok än Koranen som skulle vara mer värt att tro på och följa:  

I vilket budskap efter detta kommer de då tro? 

(Koranen: 7/185) 

Det finns många vetenskapliga fakta som inte var kända i Koranen eller som var emot de 

vetenskapliga uppfattningar tills nyligen. Men århundraden senare det har upptäckts att vad som 

sades i Koranen var korrekt. Kan man finna massor av sådana exempel enkelt genom att söka 

nyckelord som "mirakel i Koranen" på internet. 

Och nedan är bara några exempel på fakta som fanns i Koranen   [79] för århundraden, men som har 

vetenskapligt upptäckts nyligen:  

Universums expansion: 

Och himlens vi konstruerade med styrka, och vi är verkligen, [sin] expander.  



(Koranen: 51/47) 

Big bang: 

Har de som inte disbelieved ansåg att himlarna och jorden var en Förenade enhet, och vi skiljs åt dem 

och gjort från vatten varje levande sak? Sedan kommer de inte tror? 

(Koranen: 21/30) 

Hinder mellan haven: 

Han släppte de två haven, möte [sida vid sida];  

Är en barriär mellan dem [så] ingen av dem hade.  

Så vilken av favörer av er Herre skulle du förneka?  

Från dem båda framträder pearl och korall   [80] . 

(55/19-22) 

Dessa är bara några av exemplen som visar oss att det som skickade Koranen har full kännedom. 

3.6 ÖDE 

Och allt är kommandot Allahs ett öde   [81] förordnas. 

(Koranen: 33/38) 

 

Han som har tillhör herravälde i himlen och jorden och som inte har tagit en son och inte har en 

partner i dominion och skapat varje sak och bestäms med [exakt] beslutsamhet. 

(Koranen: 25/2) 

 

Och inte frånvarande från er Herre är någon [del] av en atom vikt på jorden eller i himlen eller [allt] 

mindre än eller större men att det är ett klart registrera. 

(Koranen: 10/61) 

 

De säger, "Om det var något vi kunde ha gjort i frågan, vissa av oss inte hade dött här." Säger, "även 

om du hade varit inuti ditt hus, förordnas dem för att avlivas skulle ha kommit till sin död sängar." 

(Koranen: 3/154) 

 

Säger, "Aldrig kommer att vi kan träffas med undantag av vad Allah har fastslagit för oss." 



(Koranen: 9/51) 

3.6.1 BESKRIVNING 

Öde görs av Allah och det är en omfattande och tydliga post av skapandet och de händelser som 

skapas av Allah. Ödet har många olika aspekter. 

På ett sätt är det ett register som innehåller också både världsliga och religiösa orsak och verkan 

relationer och definitioner. Fysiska, biologiska definitionerna av objekt, fysiska lagar och relevanta 

relationer eller samband mellan dålig handling och de relevanta straff kan nämnas som exempel i 

detta avseende. Detta är delvis förklaras i de följande verserna: 

Upphöja namnet på din Herre, den Högste,  

Som skapats och proportioner  

Och som fastställts och [sedan] guidad. 

(Koranen: 87/1-3) 

 

[Farao] sade, så vem är Herren av er två, O Moses? 

Han sade: vår Herre är han som gav allt dess karaktär och sedan guidade den.  

(Koranen: 20/49-50) 

 

Och av de är han som tvister om Allah utan kunskap och följer varje upproriska djävulen.  

För honom är det skrivet att den som tar honom för vän, han sannerligen kommer att vilseleda 

honom och hjälper honom att bestraffningen av lågan.  

(Koranen: 22/3-4) 

Som förstås från de följande verserna, när det gäller rättsakter av Allah öde är som en plan: 

Och för varje nation är en [angivet] term. 

Så när deras dags, de förblir inte bakom en timme, inte heller kommer att föregå de [det]. 

(Koranen: 7/34) 

 

Så han   [82] åberopas hans herre  

"Ja, jag mig övervinna, så hjälp." 

Sedan vi öppnade himlens portar   [83] regnet häller ner,  



Och orsakade jorden att brista med fjädrar,  

Och vatten träffade för en fråga som redan predestinerade.  

(Koranen: 54/10-12) 

 

Allah har skrivit: jag definitivt kommer att segra, jag och min budbärare. 

(Koranen: 58/21) 

Vidare har öden funktionen av en budget för fördelning av resurser som nämns i följande vers: 

Och det finns ingen varelse på jorden men på Allah är dess bestämmelse och han vet sin plats i 

bostaden och lagringsplats. 

Allt är i ett tydligt register. 

(Koranen: 11/6) 

Å andra sidan öde är som en historisk post   [84] ur Allah vet som vittne i framtiden utan 

begränsningar i tiden. Även om vi har fri vilja i viss utsträckning, är allt så någonsin känt av Allah. I de 

följande verserna är en referens till sådan kunskap om Allah:  

Ingen själ vet vad den skall tjäna i morgon, och ingen själ vet i vilket land det skall dö. Allah är väl alla 

vet, alla vet. 

(Koranen: 31/34) 

 

Han vet vad som är före dem och vad är efter dem, och de omfattar inte något av hans kunskap utom 

vad han vill. 

(Koranen: 2/255) 

 

Allah är faktiskt någonsin, över alla ting, ett vittne. 

(Koranen: 4/33) 

 

Allah omfattar alla ting. 

(Koranen: 4/126) 

 

Allah tillhör kommandot före och efter.  



(Koranen: 30/4)  

Ödet har också egenskapen för Allahs främre och bakre behörighet för testamenten och av hans 

skapelser. Ingenting kan hända tvärtemot hans kommer ses i följande vers: 

Och det är inte en själ att tro utom med tillstånd från Allah.  

(Koranen: 10/100) 

3.6.2 KONSEKVENSERNA AV ÖDE FÖR MÄNNISKOR 

Vem vet allt, inklusive den framtid som vi kan anta att det finns alla positiva aspekter av en perfekt 

plan i alla fall även om det finns några inspelade plan i någon form av Allah. Så vi kan förvänta oss allt 

gör han för att vara konsekvent och balanserad som något perfekt planerat. Allah behöver inte öde 

för att skapa eller upprätthålla något. Men ur ett mänskligt perspektiv har det vissa konsekvenser 

som nämns i följande verser: 

Ingen katastrof slår på jorden eller bland er förutom att det är i ett register innan vi att den är. 

Verkligen det, för Allah, är enkelt. 

För att du inte misströsta över vad har gäckat du och exult inte [i stolthet] över vad han har gett dig. 

Och Allah gillar inte alla self-deluded och uppblåst. 

(Koranen: 57/22-23) 

Detta register har betydande konsekvenser för oss: 

Enligt öde, som vi är i en definierad ram, vi kan också göra planer, och vi kan bestämma mål. Genom 

detta är vi tror och har vår egen vilja. Annars skulle vi inte ha någon kontinuitet som vi behöver tänka 

och länka händelse a händelse (b) eller medel till mål.  

Även utan en sådan ram, vi skulle känna mycket osäker. Till exempel, lever vi på en planet som rör sig 

med en hastighet av tusentals kilometer per timme. Det finns miljontals variabler, många av och om 

något avvek skulle få oss att försvinna omedelbart. Men är allt under kontroll, så att vi har en stark 

känsla av säkerhet. Vi förväntar oss att leva nästa timme, nästa dag, nästa år, och vi kan göra planer, 

vi kan göra val. Å andra sidan, även om vissa katastrofer [85] hända, vi vet att de är en del av en plan 

för den ende Guden som är kloka, att de är inte slump, att de redan är kända minst av allsmäktig och 

All-Knower, och att de kommer att tjäna vissa högre mål.  

Å andra sidan genom öde vet vi att allt är under kontroll av vår älskade en Gud, så vi inte är hopplös. 

Och tack vare detta vet vi att något som vi inte kan gå till en annan av hans tjänare. Vi kan relatera 

allt i registret och i registret för att dess Maker, och denna Maker för oss själva.  

Vi kommer att överväga en fråga om öde, fri vilja, ansvar, belöning och straff i del 8.3. 

4 MÅL AV ISLAM TILL EN MÄNNISKA  

Som hem för de nedan vi tilldela dem som inte önskar exaltedness på jorden eller korruption.  

Och (bästa) resultat hör till rättfärdiga. 



(Koranen: 28/83) 

Islam är en resultatet baserat religion. Hela Koranen finns det massor av referenser till resultaten, 

Allah uppmanar oss att fokusera på resultat. och han varnar oss att förledda av tillfälligt i följande 

vers: 

Exempel på Paradise, som rättfärdiga har utlovats, är att under det floder flöde. Dess frukter varaktig 

och dess skugga.  

Det är resultatet av rättfärdiga, och resultatet av disbelievers är elden. 

(Koranen: 13/35) 

Den mest grundläggande val som en människa som har att göra är enligt Islam, att välja Islam eller 

inte. Sedan omedelbart en stora frågan: Vad betyder Islam ger en människa? Eller med andra ord en 

varför skulle välja Islam? Vad är målet med Islam när det gäller en människa? 

I denna del kommer vi så, klargöra de viktigaste målen och vinster som Islam ger till en människa. Vi 

kommer också ge information om den största framgången i våra liv enligt Islam. 

En människa som inte skapats reson, och han skapas så att han når vissa mål. Detta är ett viktigt 

budskap av Allah till oss som vi tydligt se i följande vers: 

Sedan trodde du att vi skapat du reson och att vi inte skulle återgår du? 

(Koranen: 23/115) 

I den följande versen ser vi mål och de viktigaste inslagen i den största framgången: 

Allah säger: 

Detta är den dag när den sanningsenliga kommer att gynnas av sin ärlighet. 

För dem är trädgårdar [i paradiset] under vilka floder flöde, 

Där de kommer att följa evigt, 

Allah vara nöjd med dem, och de med honom. 

Det är den stora framgången. 

(Koranen: 5/119) 

Dessa mål är att få nöjet att Allah; att vara nöjd och glad med favörer han lovade och förberedde sin 

rättfärdiga tjänare, ange paradis; och att vara i harmoni med sanningen. 

4.1 ATT FÅ NÖJET ATT ALLAH 

Det yttersta målet för livet för en Muslim är att få nöjet att Allah. Om detta mål kommer att ge 

följande mål samt: att vara glad åt honom, att ange paradiset och att uppnå fullständig 

tillfredsställelse i den här världen och i nästa. 



4.1.1 SÄTTET ATT NÖJET ATT ALLAH  

Sub-goals och det sätt som leder till detta stora mål är följande: 

4.1.1.1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED DE GUDOMLIGA VÄRDENA 

Allah har vissa värden. Han älskar vissa värden. Så har en person som älskar Allah och vill åberopa 

hans kärlek, också utföra dessa värden och i harmoni med dem förbättra sig själv.  

I de följande verserna ser vi från hans egna ord några av de kvalifikationer som han älskar: 

Allah älskar god-doers. 

(Koranen: 2/195) 

 

Säkert Allah älskar dem som aktiverar mycket (för honom), och han älskar dem som rena sig själva. 

(Koranen: 2/222) 

 

Allah älskar rättfärdiga. 

(Koranen: 3/76) 

 

Allah älskar patienten   [86] . 

(Koranen: 3/146) 

 

Allah älskar säkert dem som förtroende [honom]. 

(Koranen: 3/159) 

 

Allah älskar verkligen dem som agerar rättvist.  

(Koranen: 5/42) 

Det finns också kvalifikationer som Allah inte älskar, så vi måste avskaffa sådana kvalifikationer eller 

att kontrollera dem. I de följande verserna ser vi några av de kvalifikationer som Allah inte älskar: 

Säkert älskar Allah inte angriparna. 

(Koranen: 2/190) 

 



Faktiskt Allah inte älskar alla förrädiska och otacksamma. 

(Koranen: 22/38) 

 

Allah älskar inte fördärvade. 

(Koranen: 28/77) 

 

Han faktiskt inte älskar den arroganta. 

(Koranen: 16/23) 

 

Allah älskar inte ogärningsmän. 

(Koranen: 3/57) 

Information om andra gudomliga värden som Allah älskar och kvalifikationer som han inte älskar kan 

lära sig från Koranen. 

Så, för det första och mest allmänt mänskliga varelser, inklusive icke-muslimer har hand om de 

universella värdena som gudomliga att Allah älskar och har att spendera ansträngningar för att 

förbättra sig om dem så att de kan vara kandidat för att styras av Allah. En evildoer, orättvisa, 

arroganta person har inte rätt till vägledning för Allah och godtas inte av Allah. Så för att lyckas, för 

att vara ett verkligt troende, måste man övervinna sådana negativa kvalifikationer. De följande 

verserna är några exempel i detta sammanhang: 

Allah inte rätt vägleda de orättvisa. 

(Koranen: 2/258) 

 

Jag kommer att övergå från min tecken som är arroganta på jorden utan rätt. 

(Koranen: 7/146) 

 

Allah faktiskt inte guide som är vara överträdare och en lögnare. 

(Koranen: 40/28) 

Dessa negativa kvalifikationer kommer att också bilda stora psykologiska hinder som förhindrar att 

tron på en allsmäktig, en All-Knower Gud. Anta en person som medvetet eller omedvetet tror att han 

är den viktigaste och den största som en individ, eller som medborgare i ett visst land, eller som en 

medlem i en viss nation eller som människa. Sådan person kommer att ha ett psykologiskt problem i 



att tro på en Gud som är mer knower än sig själv. Tyvärr främja dagens utbildningssystem, livsstilar, 

spel och andra delar av miljön främst en arrogant tänkesätt. Många religioner främjar också en 

liknande attityd av deifying människor, eller stadgar och gudar av mänskliga varelser eller fysiska 

lagar upptäckt av människor... 

4.1.1.2 OBJEKTIVA ÅTGÄRDER BÖR VARA UPPFYLLDA FÖR ATT FÅ NÖJET ATT ALLAH 

Han tillträder bra tal, 

Och rättfärdig arbete väcker det. 

(Koranen: 35/10) 

För att bli framgångsrik bör en bättre själv när det gäller de värden som älskad av Allah och verkligen 

följa dessa värden genom utför kraven i tro och handling sidor.  

Dessa krav är mycket viktiga eftersom de är objektiva åtgärder. Allah åtgärder våra nivåer i 

överensstämmelse med hans värden inte bara baserat på våra ord, men också utifrån vår tro och 

våra handlingar. Våra ord kan vara subjektiva och vilseledande. Som vi läste i följande påståenden, 

använder Allah objektiva kriterier för att utvärdera oss: 

Det är inte enligt dina önskningar [muslimer], inte heller inte för folket i Skriften [judar och kristna];  

Den som arbetar onda, kommer har i gengäld därav, och han kommer inte att hitta någon 

beskyddare eller hjälp förutom Allah. 

(Koranen: 4/123) 

 

Och de är några som säger  

"Vi tror på Allah och den sista dagen"  

Men de är inte troende.  

(Koranen: 2/8) 

Det är därför inte möjligt att få nöjet att Allah om en person är i helt fel i sin tro och sina handlingar. 

En person som är rättfärdig, ödmjuka, rättvis, tacksam och perseverant kan vara i harmoni med 

sanning i både tro och handling kategorier med vissa ansträngningar.  

, En person som är orättvist, arroganta, otacksamma kommer bara att lyckas och utföra både tro och 

åtgärd om han övervinner dessa oönskade kvalifikationer som finns inom honom   [87] . Den följande 

versen är ett exempel i detta sammanhang:  

Jag kommer att övergå från min tecken som är arroganta på jorden utan rätt. 

(Koranen: 7/146) 

Så vi kan förbättra oss parallellt med de gudomliga värdena å ena sidan vår övertygelse och åtgärder 

som överensstämmer med sanningen, och vi kan ha rätt till den gudomliga kärleken och paradiset. 



Och å andra sidan notera våra övertygelser och åtgärder, kan vi mäta där vi är i universum av dessa 

värden. 

En person som överensstämmer med den gudomliga värden, kommer först och främst utföra sina 

plikter mot sin skapare. Så, han kommer att känna igen honom. Han kommer tro på hans 

meddelanden, hans sändebud och sina löften; och han kommer att tillbe honom. Sådan person 

kommer också utföra sina skyldigheter gentemot andra, nämligen mänskliga varelser och varelser, 

miljö...  

Och han kommer att vara avancerade i grader beroende på sin kunskap, tro och gärningar som sagt i 

de följande verserna: 

Titta hur vi har föredrog [i bestämmelse] vissa av dem framför andra. Men nedan är större i grader 

och större i skillnad. 

(Koranen: 17/21) 

 

För alla finns det grader för vad de har gjort, så att han får full kompensation för sina gärningar och 

de kommer inte vara orättvist.  

(Koranen: 46/19) 

 

Men den som kommer till honom som en troende ha gjort rättfärdiga gärningar för dem kommer att 

vara de högsta graderna.  

(Koranen: 20/75) 

 

Allah kommer att ta upp de som har trott bland er och de som fick kunskap, av grader. Och Allah är 

Cognizant av vad du gör.  

(Koranen: 58/11)  

Om vi har verkligen nödvändiga värden och kvalifikationer, sedan älskar Allah oss. Vi kommer att ha 

vår andel av följande rapporter för Allah, och då har nått den största framgången: 

(Att rättfärdiga själen man kommer säga :) 

"O fullt nöjda själ! 

Tillbaka till din Herre, well-pleased och glädjande [till honom],  

Och ange bland mina [rättfärdig] tjänare  

Och ange mitt paradis.  

(Koranen: 89/27-30) 



 

Vad en bra tjänare! 

(Koranen: 38/44) 

 

Sannerligen, mellan floderna och trädgårdar skall uppehålla rättfärdiga mig. 

I säte för sanningen,  

I närvaro av potenta kungen. 

(Koranen: 54/54-55) 

4.2 ATT NÅ ALLAH'S PERMANENTA FAVÖRER FÖR HANS RÄTTFÄRDIGA TJÄNARE 

Om han kommer vara nöjd med oss, gör han oss också helt nöjd med favörer han lovade och 

förberedda för sina rättfärdiga tjänare. En av hans attribut är Appreciative.  

Muslimer tror som sagt i följande uttalande i Koranen att Allah är:  

Vad en bra beskyddare! 

(Koranen: 8/40) 

Och att hans nåd är enorma   [88] :  

Min nåd omfattar alla ting. 

(Koranen: 7/156) 

I det nuvarande livet är gudomliga kärleken, tron på Allah, värden och åtgärder som krävs av Allah 

också det enda som kan tillfredsställa oss. 

Och Paradiset är en plats där vi kan vara fullständigt och permanent nöjda. 

4.3 ATT VARA I HARMONI MED SANNINGEN 

Allah säger: 

Detta är den dag när den sanningsenliga kommer att gynnas av sin ärlighet. 

För dem är trädgårdar [i paradiset] under vilka floder flöde, 

Där de kommer att följa evigt, 

Allah vara nöjd med dem, och de med honom. 

Det är den stora framgången. 

(Koranen: 5/119) 



Som vi ser i tyngdpunkten till sanningshalten i ovanstående vers, är en viktig del av den stora 

framgången att vara sanningsenlig, att vara i harmoni med sanningen. Om vi är i harmoni med 

sanning i vad vi tror på, vad vi säger, och vad vi gör då detta är ett stort steg mot den största 

framgången.  

För att vara sanningsenlig kräver att vara i harmoni med de viktigaste sanningen. 

Som vi ser i följande vers, är ett av namnen på Allah sanningen: 

Allah är sanningen. 

(Koranen: 22/6)  

4.3.1 ATT VARA I HARMONI MED SANNING I VAD VI TROR PÅ 

Sanningen är inte en följd av vår personliga övertygelser och det är oberoende från våra personliga 

övertygelse. Hela sanningen är ett även om det finns många olika tro profiler. Därför kan inte alla 

olika tro profiler vara i harmoni med sanningen samtidigt. Till exempel om en Muslim är i harmoni 

med sanningen, är en polyteistisk inte; och om polyteistisk är i harmoni med sanningen en Muslim är 

inte. Logiskt båda inte kan vara sant helt [89] . 

Enligt Islam är det mycket nyttigt och nödvändigt att vår tro är i harmoni med sanningen, och det är 

mycket farligt att strida mot sanningen. Och i de följande verserna Allah berättar om källan och de 

viktigaste kanalerna av sanningen: 

Ja, vi har skickat till dig [O Muhammad], med sanningen   [90] som en bringer of bra budskap och en 

warner, och du inte tillfrågas om följeslagare i Hellfire.  

(Koranen: 2/119) 

 

Sanningen är från er Herre,  

Så aldrig att bland tvivlarna. 

(Koranen: 2/147) 

4.3.2 ATT VARA I HARMONI MED SANNING I VAD VI SÄGER OCH VAD VI GÖR 

Vad vi säger måste vara i harmoni med sanningen som anges i följande vers: 

Så är som mer orättvist än en som ligger om Allah och förnekar sanningen när det har kommit till 

honom? Är det inte i helvetet en bostad för disbelievers?  

(Koranen: 39/32) 

När vi tror på och säga något, måste vi agera i enlighet med detta. Annars måste vi fundera över 

orsaken till avvikelsen mellan vad vi gör och vad vi säger. Kanske vi bryr sig inte alls om sanningen, 

kanske vi är inte uppriktig i vad vi säger eller kanske vi är lögnare; där finns stora problem. Det finns 

en hänvisning till detta i följande vers:  



O du som har trott, varför säger du vad du inte ska göra? 

(Koranen: 61/2) 

När vi tror på och hävdar att följa sanningen, måste då vi vara i harmoni med vad vi tror på och vad vi 

säger som nämns i följande vers:  

Rättfärdighet är inte att du aktiverar dina ytor mot öst eller väst, men rättfärdighet är [i] en som tror 

på Allah, den sista dagen, änglar, boken och profeterna och ger rikedom, trots kärlek för det, till 

släktingar, föräldralösa barn, behövande, resenären, som ber [om hjälp], och frigöra slavar; [och som] 

fastställs bön och ger obligatoriska välgörenhet; [de som] uppfylla sitt löfte när de lovar; och [de som] 

är patienten i fattigdom och umbäranden och under slaget.  

De är de som är sanningsenlig;  

Och det är de som är rättfärdiga.  

(Koranen: 2/177) 

Detta är det enda sättet att stora framgång. 

Så i nästa del hittar du viktig information om åtgärd essentials av Islam. 

5 ESSENTIALS ÅTGÄRDER & FEM PELARE  

 

5.1 STUDIEVERKTYG FÖR ÅTGÄRDEN 

De tror på Allah och den sista dagen, och de ålägga det som är rätt och förbjuda vad som är fel och 

påskynda till goda gärningar. 

Och de är bland rättfärdiga. 

(Koranen: 3/114) 

Islam består inte bara av tro. Islam kräver också åtgärder [91]. Beteendet krävs är att göra "goda 

gärningar" [92]. I Koranen nämns generellt tro med goda gärningar.  

Goda gärningar är handlingar som stämmer överens med sanningen. Till exempel noterades tidigare 

att ett av attributen för Allah är att han är "En", och en av hans attribut är att han är "Nära". Så han 

är Gud av allt. Och han är närmare oss än våra föräldrar, än våra andra bästa vänner. Så om vi alla har 

samma Gud, och om han är närmare oss än våra föräldrar, sedan denna sanning gör oss som bröder 

och systrar. Så, om vi är som bröder och systrar, sedan när det gäller åtgärder, till exempel vi hjälpa 

andra när det behövs. Vi måste undvika att skada andra. Följaktligen, om jag foder en hungrig 

särläkemedel, är en god handling, eftersom jag och den personen är anställda av samma skapare, 

som är närmare var och en av oss än våra föräldrar. Men inom samma logik, om vi skada någon utan 

bara skäl, är detta en dålig handling. Dessa är bara exempel som visar hur vi kan bestämma en god 

handling eller en dålig handling. 



Trots bra insatser kan bestämmas i stort sett på ett sådant sätt, har Allah i Koranen, många bra 

insatser på olika detaljnivå. Till exempel i en vers, Allah säger: 

Och när du är hälsad med en hälsning, hälsar med en bättre hälsning än det eller returnera den. 

säkert tar Allah hänsyn till alla ting.  

(Koranen: 4/86) 

Eller som vi ser i följande, att vara vänliga mot varandra och att avstå från våld är mycket viktiga: 

Och lika är inte de goda gärningar och dåliga. Tillbaka [onda] av den [handlingen] vilket är bättre; och 

angående det som mellan er och honom är fiendskap blir som om han var en varm vän.  

(Koranen: 41/34) 

 

Och skyndar mig att förlåtelse från er Herre och ett paradis som är lika breda som himlarna och 

jorden, förberett för de rättfärdiga som tillbringar [i orsaken till Allah] under lätt och umbäranden 

och som fasthålla ilska och förlåtande mot mänskligheten; och Allah älskar doers bra. 

(Koranen: 3/133-134) 

Goda gärningar inklusive de fem pelarna   [93] är användbara på många sätt:  

De representerar vår lydnad till Allah och vår servantship till honom. 

De producerar objektiva data om huruvida en person verkligen uppfyller de gudomliga värdena eller 

inte, om en person är riktigt bra eller inte   [94] .  

De hjälper oss att förbättra parallellt med de gudomliga värdena: till exempel en person som ständigt 

tack Allah, kommer att förbättra i thankfulness, eller en person som ger välgörenhet kommer att 

förbättra i generositet. 

De hjälpa oss att övervinna våra svagheter som kan finnas i olika avseenden: en person som kan ge 

tusentals dollar för Allah, kan inte ge upp äter under en viss period eller vice versa. En person kan 

kanske ge upp äter för Allah, men har svårigheter av arrogans att sätta pannan på marken för att 

dyrka Allah... När dessa personer utför kraven i Islam, kommer de har uppnått viktiga steg för att 

övervinna deras svagheter. 

Goda gärningar hjälpa oss att förbättra i vår kärlek för Allah, som genom goda gärningar kommer vi 

genomgå vissa svårigheter för honom och vi känner att denna kärlek sätter oss till handling.  

De kommer att vara användbara även i psykologiska, sociala, ekonomiska, miljömässiga och andra 

dimensioner. Vi kommer att ge relevanta exempel i följande delar. 

Våra överensstämmelse med dessa krav kommer också att hjälpa oss att lyckas i det nuvarande livet   

[95] : Till exempel en affärsman som bryr sig om rättvisa, i allmänhet blir mer framgångsrika i sin 

verksamhet, och totalt problemet kommer att vara bra för många människor. Som vi ser i följande 

vers, Allah som vise avser lätt för oss:  



Allah kommer du lätt och har inte för avsikt för du umbäranden. 

(Koranen: 2/185) 

Framgång i detta livet kan bidra till framgångsrika prestanda av kraven för att få nöjet att Allah: till 

exempel en stark Muslim i världsliga termer kan ge flera välgörenhetsorganisationer   [96] .  

Den största användningen av goda gärningar kommer dock att deras bidrag att få nöjet att Allah; och 

för att nå sin favörer förberedde han sin rättfärdiga tjänare. 

5.2 DE FEM PELARNA I ISLAM 

De övergripande kraven i Islam är mycket omfattande och omfattar massor av allmänt godkända och 

krävs beteenden. Vi kan nämna exempel beteenden i detta avseende vara vänliga mot föräldrar, 

grannar, miljön. att arbeta hårt; för att leva enligt den tidigare nämnda värden som ödmjukhet, 

ärlighet, vänlighet, rättvisa. att undvika att vara avundsjuk; att undvika slöseri, att vara ren, att bjuda 

in till sanningen och goda gärningar. En Muslim har att följa alla dessa att få nöjet att Allah. Det är 

mycket svårt för en Muslim ska lyckas om han inte uppfyller dessa krav.  

Som vi ser i följande vers, är det som är bra för mänskligheten mycket viktigt i detta avseende: 

Han skickar från himlen, regn och dalar flöde enligt kapacitet, 

Och strömmen bär en stigande skum. 

Och från att [öre] som de värme i elden, som önskar dekorationer och redskap, är en skum som det. 

Alltså Allah presenterar [exempel] sanning och lögn. 

För skum försvinner det [som] rösterna. 

Men för att som gynnar folket, 

Det är fortfarande på jorden. 

Således utgör exempel på i Allah. 

(Koranen: 13/17) 

Bland dessa krav är också de som är specifika för Islam och som har mycket stor roll och inflytande i 

livet i en praktiserande Muslim. Krav som är specifika för Islam bidrar i stor utsträckning för 

genomförandet av ovan nämnda grundläggande kraven i Islam. De är å andra sidan en mycket 

speciell del av lydnad till Allah och tjäna honom.  

De viktigaste kraven som är specifika för Islam är betonade i Koranen och de är allmänt kända som de 

fem pelarna i Islam. De är vittnesbörd-uttalande bära vittne till enhetligheten i Allah och 

messengership av Muhammad (fred vara över honom)-, daglig bön, regelbundna välgörenhet, den 

fasta och Pilgrimsresan. Dessa är understryks av Allah de andra krav. Den följande versen är ett 

exempel i detta avseende:  

Ja, de muslimska män och muslimska kvinnor, 



Tro män och tro kvinnor, 

Lydiga män och lydiga kvinnor, 

Sanningsenliga männen och sanningsenliga kvinnorna, 

Patienten män och patienten kvinnor, 

Ödmjuka män och ödmjuka kvinnor, 

Välgörande män och välgörande kvinnor, 

Fastevärden män och fastevärden kvinnor, 

De män som skydda sina privata delar och de kvinnor som gör det, 

Och de män som kommer ihåg Allah ofta och de kvinnor som gör 

För dem. Allah har utarbetat förlåtelse och en stor belöning. 

(Koranen: 33/35) 

Vi kommer att så ge några detaljer om dessa pelare funktioner, villkor, metoder, förmåner och deras 

relationer med övriga krav i följande delar: 

5.2.1 UTTALANDE BÄRA VITTNE TILL ALLAHS ENHET 

Han tillträder bra tal, 

Och rättfärdig arbete väcker det. 

(Koranen: 35/10) 

Den första pelaren i Islam är det vittnesbörd [97] enhet av Allah, och servantship och messengership 

av profeten Muhammad (fred vara över honom). Detta är ett uttalande som innehåller en kritisk del 

av sanningen och har potentialen som förenar mänskligheten runt en sanning. Det är så här: "Jag bär 

vittne att det finns ingen Gud utom Allah, och jag bär vittnar att Muhammad är sin tjänare och sin 

Messenger."  

Uttrycket "Det finns ingen Gud utom Allah" (LA HOO ILLALLAH i den ursprungliga arabiska texten) är 

som en sammanfattning av alla heliga böcker. Detta är också det första villkoret för att få nöjet att 

Allah och ange paradis. En person skulle naturligtvis förväntar sig att få nöjet att någon som han inte 

tror heller att ange det paradis som skapas av den som skapat som han inte tror.  

Det är också ett villkor för sparas från fan för dem som har fått meddelandet av Allah: 

Och de som tvivlar och förneka våra tecken som de kommer att följeslagare av eld. de kommer att 

följa dem evigt. 

(Koranen: 2/39) 

Ytterligare förklaringar när det gäller uttrycket "Det finns ingen Gud utom Allah" finns i del 3.1.1.  



Den andra delen av vittnesmål hänvisas till sista budbäraren av Allah som närstående det slutliga 

meddelandet av Allah och där allt görs klart. Denna aspekt av tron är krävs för någon som har känt 

om profeten Muhammad (fred vara över honom). Profeten Muhammad (fred vara över honom) är en 

människa och en av Allahs tjänare. Han är inte Gud, och inte heller del av Gud. Allah har valt honom 

att relatera sitt budskap till oss. Och han har visat honom som ett gott exempel för oss.  

Om en person tror på vittnesmål sedan personen betraktas som en Muslim. Detta är mellan Allah 

och den berörda personen. I Islam finns det inga dop. Det finns ingen än Allah som kan acceptera en 

inlämning till Allah. När en förklarar detta vittnesmål öppet kommer sedan naturligtvis han också 

betraktas som en Muslim av det muslimska samhället. 

Vittnesmålen är som undertecknandet av ett avtal mellan Allah och den person som tar emot Islam. 

Med detta avtal väljer personen att ha rätt till paradiset och få glädje av sin herre mot 

överensstämmer med de gudomliga regler och värden.  

Det är också ett erkännande av hans herre av tjänare. Erkännande av Allah gör stor skillnad i 

tänkande och i praktiken. Som erkänner sin herre, erkänner anställde själv liksom. Utan sådan 

erkännande och länk till evige är en individ som ingenting i detta enorma universum och tidsram. Till 

exempel kommer förmodligen ingen ihåg honom några århundraden efter han dog, och även om han 

är ihågkommen, denna minnesdag inte kommer att gynna honom. Och kände ingen honom ännu 

bara ett år innan han föddes. Han är alltså ur en person som inte känner igen sin skapare, som 

ingenting. 

5.2.2 DAGLIGA BÖN S  

Och upprätta bön och ger [obligatoriskt] välgörenhet, och oavsett vad bra ni lagt fram för er hittar du 

det med Allah. Faktiskt Allah av vad du gör, är att se. 

(Koranen: 2/110) 

Den andra pelaren i Islam är den dagliga bönen [98]. Det finns fem dagliga böner i Islam. Dessa tar 

cirka 10 minuter och de utförs i tid parentes. Anta att 12.00 bön starttid är kl 13.00 och eftermiddag 

bön starttid vid 17.00, sedan måste man utföra 12.00 bön mellan klockan 13.00 och 17.00 [99]. 

Annars betraktas det som en synd. Dagliga böner kan utföras inte bara i moskéerna utan överallt som 

är ren [100] . 

Dagliga böner bestå av obligatoriska delar och ytterligare delar. Ytterligare delar är i huvudsak enligt 

praxis av profeten Muhammad (fred vara över honom). Dessa delar är liknande och de består av 

enheter som består av underenheter som stående, bowing nedåt, böjande. Dagliga böner starta med 

avsikt [101] och sedan uttrycket "Allah är den största [102] (största i hans makt, kunskap, innebär 

hjälp och så vidare)", och i varje övergång allmänt detta är omräknat. När stående, det första kapitlet 

i Koranen som kallas "The Opening" reciteras, detta kapitel är en särskild ödmjuka vädjan gavs till oss 

av Allah. Detta kapitel är följande: 

I   [103] namnet på Allah, Beneficent, Merciful.  

Beröm   [104] [och tack] (kommer) att Allah, Lord of the worlds.  

Den Nåderike, den barmhärtig.  



Master i dag av dom.  

Det är dig vi dyrkar och du ber vi om hjälp.  

Vägleda oss till rätt väg, 

Sökvägen för dem på vilka du har bästa prioriteras inte av dem som är ilska och inte heller av dem 

som är vilse.  

(Koranen: 1/1-7) 

Detta är en fullständig kommunikation mellan oss och Allah, att medan vi recitera den, på ett sätt 

som vi lyssnar på vad Allah säger, och i den andra Allah lyssnar på vad vi säger som en ödmjuka 

vädjan. Och efter detta, vissa mer verser reciteras. I de kommande delarna, uttalanden att tacka, 

som ber om hjälp, prisar är reciteras. 

Dagliga böner utförs dels individuellt och dels i församlingen.  

Män rekommenderas att be de obligatoriska delarna av dagliga böner i församlingen. Kvinnor har 

inte sådana ett krav [105], men de kan välja att delta i böner gjort tillsammans. Om två eller flera 

män är tillsammans medan det är tid för bön, bör de välja en av dem som "Imam"   [106]. Imam 

betyder ledare. Det är viktigt att en imam är en av dem som vet bäst recitation av Koranen och 

religiös kunskap. Imam ber i fronten, inför Kaba som andra. De andra be i linjerna bakom honom. 

Kaba är den centrala moskén i Mekka/Saudiarabien. Imamen säger högt övergången orden först och 

går till nästa del av bön och andra följa honom [107] i harmoni.  

Handelslösning är mycket viktigt i böner utföras tillsammans. I ett sätt återspeglar detta harmoni i 

universum: kom ihåg hur välordnat varje våg från sin bärbara dator når en annan bärbar dator på 

andra sidan av jorden som Allah skepnad. 

Män och kvinnor generellt be i separata platser i moskéer [108]. Förutom fredag bön, kan böner 

utföras helt individuellt också. När vi ber i församlingen, anser vi att om vi är många, vår Herre är en. 

När vi ber individuellt, anser vi mer vår ett till ett förhållande med Allah. 

Dagliga böner är användbara i många avseenden: 

• Genom dagliga böner minns vi Allah som det betonas i följande vers: 

Jag är Allah. Det finns ingen gudom utom Me. så dyrka mig och upprätta bön för min hågkomst. 

(Koranen: 20/14) 

I Islam är det viktigt att ha en stark medvetenhet om närheten av Allah. Ihågkommande av Allah är 

därför mycket viktigt. Det är inte tillräckligt att minnas Allah en gång om dagen eller en gång i veckan 

eller en gång i månaden. Hjälper oss att förbättra våra känslor i närheten och älskar med Allah för att 

allokera vissa tid att endast Allah fem gånger om dagen. Och Allah är inte representerade eller 

föreställa sig som en människa eller en stadga eller ett annat objekt, och som han inte är begränsat 

med utrymme eller tid, en Muslim i böner har inte några känslor av avståndet mellan sig själv och 

Allah. Dessa omständigheter tillåta känslor i närheten som vi ser i följande vers: 



Och vi har redan skapat människan och vet vad hans själ viskar till honom, och vi står närmare 

honom än [hans] halsvenen.  

(Koranen: 50/16)  

Ihågkommande av Allah ändrar grunden för bättre hur vi ser på livet, på världen. Det gör oss positivt. 

Vi kan förklara detta med följande exempel: för det första antar att du har köpt en penna, och för det 

andra antar att en identisk penna var du fått som gåva av någon som är mycket speciell för dig. 

Förmodligen gör penna i den andra situationen du mycket gladare även om den första pennan har 

också samma fysiska funktioner. Eftersom penna i den andra situationen är inte bara en penna, men 

också en företrädare för uppmärksamheten, kärlek och god kommer särskild person mot dig.  

Så här, när vi gör våra dagliga böner, och kom ihåg Allah ofta, blir allt mer meningsfull, värdefulla och 

vackra. Till exempel våra ögon göra oss se, men också och framför allt, de visar uppmärksamheten 

och nåd och onåd till Allah, av den allsmäktiga, av vår skapare för oss. Av samma skäl, om vi minns 

Allah ofta, solen, månen, luften, vattnet, våra familjer, vänner... bli mycket mer meningsfullt och 

vackra. Igen, vi genom denna minnesdag, uppfattar och minns att de bildar en helhet i harmoni och 

solidaritet i en enhet, visdom och kontroll. och därmed sina skönheter ännu mer förbättrad för oss. 

Även denna minnesdag och kärlek till Allah vi utöva ständigt våra känslor av kärlek, och detta 

kommer att hjälpa oss att ha starkare positiva känslor mot allt. På samma sätt kan vi vara hoppfull för 

kontinuiteten i alla dessa skönheter med hjälp och effekt av Allah allsmäktig och eviga.  

• Dagliga böner är påminnelser av de gudomliga värdena. Genom dagliga böner vi förbättra oss 

bli en bättre person: att veta att en följs av sin skapare som är Beneficent och Merciful, hjälper en att 

bli bättre och bättre och att avstå från att göra dåliga gärningar. Vi ser en hänvisning till detta faktum 

i följande vers: 

Faktiskt förbjuder bön omoral och missgärningar, 

och ihågkommande av Allah är större. 

(Koranen: 29/45) 

• I dagliga böner vi tackar Allah och förbättra oss bli tacksam och inte otacksamma. Dessa är 

viktiga värden som framhålls i Koranen: 

Nej! men tjäna Allah ensam och vara av den tacksamma. 

(Koranen: 39/66) 

 

Var försiktig (din skyldighet att) Allah sedan, att du kan ge tack. 

(Koranen: 3/123) 

 

Och vara tacksamma för mig; och att du inte otacksamma mot mig. 



(Koranen: 2/152) 

• I dagliga böner sätta vi våra pannan på marken. I Islam är en av de största synderna arrogans. 

Vi måste vara ödmjuka både mot Allah och hans tjänare. När vi böjer och vi prostrate i de dagliga 

böner, vi tillstånd att det är en makt som är större än oss; Vi säger att vi inte är framför allt; Vi säger 

att vi är lika med andra i varvid vår Herre framför allt. Detta sätt som vi försöker förbättra oss bli 

ödmjuka enligt följande: 

Och söka hjälp i tålamod och bön. 

Och det är svårt, förutom att de ödmjuka. 

(Koranen: 2/45) 

• Som nämnts också i ovanstående vers, i dagliga böner ber vi hjälp från Allah. Begär hjälp av 

Allah är ett centralt krav i Islam som förklaras i relevanta delar av denna bok. 

• I de dagliga böner får anställde närmast sin skapare. Det är ett ständigt möte den tjänare som 

älskar sin skapare med hans skapare som älskar hans tjänare. 

I Islam ber vi till Allah med vår existens. I de dagliga böner ber vi inte bara med vårt sinne, men också 

med vår Ande och kropp, med alla våra muskler, celler. Vi står, vi böjer, vi prostrate och vi sitter med 

medvetandet att under hans närvaro. Vi ber honom om hjälp, vi recitera Koranen. Vi minns hans nåd 

oss, vi känna hans närhet. 

• Genom dagliga böner, människor bekanta, och de vet om andras glad eller dålig utveckling. 

• Dagliga böner bidra till vår hälsa liksom. En som ber tvår sina händer, ansikte, armar och 

fötter innan böner. Dessa är användbara för hygien. Rörelser i formuläret bön perfekt periodiska 

övningar och är också användbara för hälsa. 

• Dagliga böner hjälpa oss att förbättra i tålamod, förståelse för människor, tid medvetenhet 

och disciplin.  

Dagliga böner är användbara på många andra sätt. Men den viktigaste konsekvensen av den dagliga 

bön är känsla och kunskap om att skaparen av alla som är med oss överallt där vi är. 

5.2.3 REGELBUNDNA VÄLGÖRENHET 

O du som har trott, spendera från det som vi har tillhandahållit dig innan det kommer en dag där det 

inte finns något utbyte och ingen vänskap och ingen förbön. 

Och de disbelievers som de är lagbrytare. 

(Koranen: 2/254) 

Beneficence, generositet och barmhärtighet är viktiga värden som gudomliga. Allah rekommenderar 

därför oss att vara generösa, nådig och barmhärtig. Och profeten Muhammad (fred vara över honom) 

som gav nästan vad han hade för behövande och för Allah har varit ett bra exempel i detta avseende. 



Bry sig om andra och samhället är mycket viktigt i Islam, eftersom allt är skapandet och tjänare av 

Allah. 

Som understryks i följande vers, goda i människor är värdefulla och att arbeta för att producera 

permanent och positiva konsekvenser: 

Faktiskt i skapelsen av himlarna och jorden och växlingar i natt och dag och de [stora] fartyg som 

seglade genom havet med det som gynnar människor och vad Allah har sänt från himlen i regn, ger 

liv och därigenom till jorden efter dess lifelessness och mekaniska där varje [typ av] rörliga varelse, 

och [hans] styra vindar och molnen kontrolleras mellan himlens och jordens är tecken för en 

personer som använder därför. 

(Koranen: 2/164) 

Den tredje pelaren i Islam är därför regelbunden välgörenhet. I Islam ber vi Allah med vår existens. 

Regelbundna välgörenhet är en bön som gjort med vårt välstånd. Den prioritet vi ger till Allah måste 

vara högre än den prioritet vi ger pengar.  

Alla muslimer har att ge en 1866 till sin kvalificerade rikedom efter grundläggande behov till de 

behövande. Detta avser igen enighet Allah som sammanför alla hans skapande som om de är bröder 

och systrar. Detta faktum och därav följande inställning för andra ligger till grund för välgörenhet. 

Förutom den obligatoriska välgörenhet rekommenderas vi också för att ge mer om vi har möjlighet.  

Å andra sidan, säger Allah: 

Du kommer att inte uppnå god (belöning) tills du spendera [för Allah] från det som du älskar.  

(Koranen: 3/92) 

Därför om vi tror bara om oss själva, kan inte vi vara bra. 

I Islam är balansen också viktigt. Som sagt i Koranen:  

Och himlen han har glädjande; och han har etablerat balans,  

Att du inte överskrider inom balansen.  

(Koranen: 55/7-8) 

Så måste vi gå mot balans inom vår egen själva, inom samhället och mellan oss och Allah.  

Om vi säger alltid "till mig, till mig" vi inte kan nå denna balans, vi kan inte uppnå lycka. Men om vi 

ger för Allah utan förväntar sig alla världsliga tillbaka, vi kan vända en balans inom våra själar, inom 

samhället och mellan oss och Allah.  

Att på detta sätt inte kommer vi att säga endast "till mig, mig"; men även "till mig och från mig till 

dem som är i behov". Detta hjälper så balansen inom oss. Återigen uppför detta sätt kommer att 

hjälpa oss kontrollera vår girighet för rikedom. Och det sättet som vi kan bättre empathize med 

samhället.  



Om samhället, genom obligatoriska välgörenhet, kommer de som kan har gett till dem som behöver. 

Detta sätt klyftan mellan rika och fattiga kommer att minskas och vi kommer att ha avancerade mot 

balans i samhället. De följande verserna är relevant i detta avseende: 

Och inom vars rikedom är en känd rätt  

För framställaren och den eftersatta  

(Koranen: 70/24-25) 

 

Och i deras egenskaper finns [behövande] framställaren och den eftersatta. 

(Koranen: 51/19) 

De tidigare verserna återspeglar ett samhälle som är så hög att det är mycket svårt om inte omöjligt 

att nås av mänskliga-gjort ideologier eller system. Detta beror på att rika och fattiga anser sig ur ett 

mänskligt perspektiv som olika parter och de kan inte vara opartisk. Även om det är erkänd av rika 

att fattiga har vissa rättigheter i sin rikedom, kommer att detta ses förmodligen som en tjänst av rika 

till fattiga. Om fattiga kämpar att få en rätt från rikedomen av rika, orsakar detta konflikter. Men 

Allah är den ultimata ägaren och den som ger vissa och som inte ger några rikedom och dess. Och 

han ger och rekommenderar människor att upprätta fred och balans. Endast hans opartiska 

förklaring och erkännande av fattiga i rika rikedom kan således vara giltigt och avgörande. Således 

med samarbete och överensstämmelse med Allah, fattiga kommer inte känna sig underlägsen rika 

och rika känner inte arroganta när rikedom är delad. Endast genom detta balanserade förståelse och 

relevanta förfaranden kan vi minska konflikter och smärtor miljoner [109] bland mänskligheten.  

Balans är också viktigt när det gäller våra förbindelser med Allah. Allah ger oss miljarder av hans 

favörer varje sekund. Mot alla dessa favörer, och för att visa vår tacksamhet bör vi också känner 

behovet att ge något till honom. Men han är rika och han behöver inte något. Vi kan därför ge till sina 

tjänare att visa vår tacksamhet. Och oavsett vad vi ger på sitt sätt, kommer aldrig lika hans favörer. 

Även om vi inte helt betala för vad han ger oss och nå balans på detta sätt, genom att på sitt sätt 

oavsett vi kan vi kommer har visat honom vår tacksamhet. Och genom sin nåd får han acceptera det 

vi ger. 

Genom att ge allmosor, kan vi således vara i harmoni med några gudomliga värden. Även detta sätt vi 

kommer att ha avancerade mot balans och fred inom oss, i samhället och relationen mellan oss och 

Allah. Återigen, detta sätt vi kommer att ha mer kontroll över vår kortsiktiga önskningar och brister 

när det gäller pengar eller rikedom. Dessutom detta sätt vi kan testa oss för att se vad vi faktiskt är. 

5.2.4 FASTA 

Månaden Ramadan är det som Koranen var härstammade, en vägledning för män och tydliga bevis 

för vägledning och åtskillnad, 

Därför skall vem av er är närvarande i månaden, han snabbt däri, 

Och den som är sjuk eller på en resa skall snabbt ett liknande antal dagar senare. 



Allah önskar underlätta för dig, och han önskan inte om du svårigheter, 

Och (han önskar) att du ska fylla i antalet och att du bör upphöja storhet av Allah för hans med 

guidad du, och att du får tack. 

(Koranen: 2/185) 

Den fjärde pelaren fasta. En Muslim måste snabbt under månaden Ramadan som också kallas månad 

delning [110]. Detta är en månad enligt månkalendern.  

Enligt Islam, fasta består inte äta eller dricka, inte heller ha samlag under dagtid och göra goda 

gärningar mer och är mycket noga i avstå från dåliga beteenden.  

Några av de viktiga resultaten av fastan är följande: 

För det första, som fasta, vi ger i första hand till Allah och vi förbättra år gammal eller äldre och 

statligt vår kärlek och respekt för Allah. Detta sätt som vi försöker få nöjet att Allah. Fastan är mycket 

viktigt att det direkt och konkret rör sig om sig själv. Till exempel kan när ett ger välgörenhet, hans 

levnadsstandard kvar men när han fasts, han känner inom sig själv vad han gör för Allah. När vi 

snabbt, äter vi inte trots att vi kan ha en välsmakande lunch, även om vi är hungriga, eftersom Allah 

ville oss snabbt och att nå sin njutning. Real love kräver älskare redo att genomgå svårigheter för det 

han älskar. Genom fasta, vi ge något från oss för Allah och vi anser att inget är viktigare än Allah.  

För det andra, med fasta, vi delar och känna känslor av de behövande människorna. Det finns 

hundratals miljoner människor på jorden som inte kan äta eller dricka som krävs enligt standarderna 

som hälsa. Om vi känner till dem, det är bra, men vi måste också dela sina känslor så att vi kan få till 

snabbare åtgärder för att upprätta en värld med mindre ojämlikhet. Allah har befogenhet och 

rekommenderade oss att upprätta fred och jämlikhet, och han har gett oss möjlighet att samarbeta 

med honom i detta avseende som nämns i följande verser: 

Och [nämner, O Muhammad], när din Herre sade till änglarna, "Ja, jag kommer att göra på jorden en 

vicekung [111]." 

(Koranen: 2/30) 

 

Och Allah har föredrog några av er andra i bestämmelsen. Men de som gynnade inte skulle lämna 

över sin bestämmelse att dem händerna rätt besitter så de skulle vara lika med dem där. Sedan är 

det fördel av Allah de förkastar?  

(Koranen: 16/71) 

För det tredje, av fastan vi bättre förstå hur begränsad är vi uppskattar favörer av Allah. När vi kan 

äta vad vi vill och när vi kan dricka vad vi vill, maten och vattnet blir mycket vanliga för oss och vi inte 

kan uppskatta deras betydelse. Men när vi äter och dricker på kvällarna Ramadan efter daytimes där 

vi varken äta eller dricka något, samma mat och samma vatten smakar mycket bättre än andra 

gånger. Även under de dagarna när vi snabbt, vi känner som vi aldrig känt i andra gånger om vi inte 

kunde äta eller dricka för ett par dagar, skulle vi ha hälsoproblem eller kanske vi skulle dö. Av fasta vi 

upplever hur stora bestämmelserna och favörer av Allah är. 



På samma sätt vi ser, vi hör, vi andas men generellt anser vi inte på lämpligt sätt hur viktiga dessa är 

och vi förstår inte dessa favörer av vår Herre tillräckligt. Om vi inte kunde andas i några minuter, 

skulle vi ge vårt välstånd att andas. Så vi kan göra en analogi genom fasta och vi kan förstå och vi kan 

känna hur begränsad är vi uppskattar favörer av Allah, och hur svårt har vi att tacka honom. 

Och alla dessa tankar och känslor komma praises och tack för Allah i särskilda ytterligare böner till 

månaden Ramadan, så kärlek till muslimska för Allah och känslor av godhet nå sin högsta nivå i 

Ramadan.  

I Ramadan äta människor generellt med vänner, grannar, släktingar. Och i slutet av Ramadan, finns 

det firandet böner i församlingen och personer besöker varandra i firandet dagar. Fattiga ges 

vanligtvis välgörenhetsorganisationer i Ramadan. Känslor av tacksamhet är så, med detta sätt. Därför 

producerar fasta många stora personliga och sociala positiva konsekvenser liksom. 

Dessutom: när vi snabbt, tar en paus under en period, vilket är bra för hälsa vår kropp. 

5.2.5 PILGRIMSFÄRD 

Och [nämner, O Muhammad], 

När vi utsetts för Abraham platsen för huset, 

[sa],  

Inte associera någonting med mig 

Och rena My House för dem gå runt det 

Och de som står i bön] 

Och de som böjer och prostrate 

Och förkunna människorna pilgrimsfärd; 

De kommer till dig till fots och på varje magert Kamel; 

De kommer från alla avlägsna pass 

Att de får uppleva fördelar sig 

Och nämna namnet på Allah på kända dagar över de boskap som han har enligt dem. 

Så äter av dem och foder jävla och fattiga. 

(Koranen: 22 / 26-28) 

Den femte pelaren i Islam är en pilgrimsfärd. En Muslim som har medel har att utföra Pilgrimsresan 

minst en gång i sitt liv. Pilgrimsresan består av ett besök i den heliga moskén i Mekka/Saudiarabien 

och vissa böner [112] och på särskilda platser i dess omgivning.  



Det finns i Mekka, påminnelser som påminner oss om de starka relationerna mellan Allah och några 

av hans tjänare. Minnet av dessa relationer är mycket användbart för att förbättra vårt medvetande 

om Allah. 

Många av betalningspåminnelserna det påminner oss om profeten Abraham (fred vara över honom) 

och hans familj.  

Profeten Abraham (fred vara över honom) bodde tusentals år sedan. Han fick skyldighet att deklarera 

enighet av Allah i ett huvudsakligen hedniska land. Och han gjorde sin plikt, så styrande i sitt land 

beslutat att döda honom genom att kasta honom i en stor brand att straffa honom och ge en lektion 

för att hans potentiella anhängare. Abraham (fred vara över honom) ändrade inte sin väg, han inte 

förhandla om något med Allah och inte heller med dem som ville döda honom och han litar på Allah. 

Linjalerna grundade en katapult och de brände en stor brand och de kastade honom i den. Med 

fördel av Allah, branden förvandlas till en pool. Och profeten Abraham (fred vara över honom) har 

sparats. Denna mycket katapult och själva poolen är i Şanlıurfa/Turkiye och öppna för besök. 

Senare åkte han med sin fru och sin lilla son till Mekka där ingen bodde vid den tidpunkten. Det var 

inte någon källa av vatten. De åkte dit och han var tvungen att lämna dem där. Han supplicated till 

Allah att han skulle skydda sin familj. Och hans fru fram till Allah och hon stannade med sitt barn. 

Abraham (fred vara över honom) vänster och hon var ensam med sitt barn. De hade fullt tillförlitliga 

på Allah. Ett tag gick hon här och där för att hitta vatten. Sedan när hon kom nära barnet, hon såg det 

från sandstranden nära hennes son Ismael (fred vara över honom) dök upp vatten. Att vatten var en 

belöning för deras förtroende för Allah och ett svar på deras uppsände; och att vatten serveras idag i 

överflöd för miljoner pilgrimer. Pilgrimerna medföra att vatten till sina hemländer samt. 

Senare, Abraham (fred vara över honom) som kom tillbaka till Mekka grundat Kaba, heliga moskén i 

Mekka, med sin son Ismael (fred vara över honom). Att moskén är en central plats för Islam. Alla 

muslimer i världen medan utför dagliga böner inför detta moskén; en anledning till denna central 

plats är att underlätta publikgrupperna i böner. Allah är inte begränsat utrymme eller plats som 

förklaras i metafor i följande vers: 

Och Allah tillhör öst och väst. Så oavsett var du [kan] aktiverar, finns det ansikte Allah. Allah är 

allomfattande och medvetna.  

(Koranen: 2/115) 

I Mekka finns det många andra påminnelser som påminner oss om förtroende för Abraham (fred 

vara över honom) och hans familj i Allah, och hans kärlek och bounties dem. Vi ser i dessa exempel 

på rena och varma förhållandet mellan Allah och hans tjänare. Eftersom det var ingen som Abraham 

(fred vara över honom) och hans familj skulle visa eller visa något; och det fanns ingen än Allah från 

vilka de kan be om hjälp. 

Och tusentals år senare Mekka blev befolkade. Men dessa personer var i allmänhet Herodes. Och i en 

sådan miljö profeten Muhammad (fred vara över honom) kom till liv i A.D. 571 [113]. Och i honom 

och hans vänner ser vi exempel på den starka relationen mellan Allah och hans tjänare i många 

dimensioner. På varje plats som vi besöker under pilgrimsfärden finns det saker att komma ihåg i 

detta avseende. 



Profeten Muhammad (fred vara över honom) var född i en miljö inom svåra förhållanden. Han hade 

förlorat sin far redan innan han föddes och han förlorade sin mor när han var 6 år gammal. Han gick 

inte till någon skola. Han visste varken skriva eller läsa. Men han var en person med mycket hög 

moral. Redan innan messengership kom, fick han smeknamnet som tillförlitliga.  

Vid fyrtio års ålder fick han de första avslöjandena från Allah genom uppenbarelse ängeln Gabriel 

(fred vara över honom), i en grotta på ett berg. Chockerande effekterna av de första avslöjandena 

gick han hem trembling och känner mycket kallt. Han sa till sin fru "cover me, täcka mig!" och hans 

fru omfattade honom. Han sade till sin fru att han var rädd. Hon svarade: "Allah kommer aldrig skäms 

du. Du behålla goda relationer med dina släktingar och anhöriga, du bära bördan av svaga; du hjälpa 

fattiga och behövande, du roa gästerna och utstå umbäranden i vägen för deklarationens". 

När effekten av den första uppenbarelsen var över, berättade han för henne vad som hänt. Och hans 

fru tog honom till en kristen kunnig person. Han berättade för honom vad som hände. Den kristna 

personen sade att detta var samma anda som kom till Moses (fred vara över honom), och han vill 

leva upp till den tidpunkt när hans folk skulle slå honom ut. Profeten Muhammad (fred vara över 

honom) frågade om hans folk skulle slå honom. Han sa ja, och att alla som kom med något liknande 

till vad han ger hade behandlats med fientlighet, och att om han skulle vara vid liv till den dagen, då 

han skulle stödja honom starkt. 

Det var en enorm uppgift. Tänk 1400 år sedan, i mitten av öknen, människor tillbe avgudar, där det 

finns ingen effektiv lag, inga tillförlitliga brottsbekämpning. Och du få och sprida ett budskap som är 

helt emot tro, beteenden, den ekonomiska ordningen och din gemenskapens politik. Detta är nästan 

lika med självmord. Men hade Allah sagt honom att han skulle skydda honom från mänskligheten. 

Och faktiskt ser vi att även om profeten Muhammad (fred vara över honom) var i tjänst i de svagaste 

och mest svårt skedet av Islam, han dog en naturlig död. Men till exempel några av de följande 

ledarna efter profeten Muhammad (fred vara över honom) dödades. 

I uppenbarelserna var han skyldig att förklara Allahs enhet för mänskligheten.  

Disbelievers brydde inte sig mycket i början. Men verserna var mycket stark, de anger att gudarna 

som hans folk dyrkades inte hade möjlighet att se, höra, att skapa, att göra något bra eller dåligt. 

Men politiken, regler, ekonomin i den tiden var alla baserade på Polyteism. 

Ledarna i Mekka började sedan leta efter sätt att stoppa honom. De erbjöd honom pengar, de erbjöd 

honom att gifta sig med honom med de vackraste kvinnorna på den tiden och de erbjöd honom vissa 

ledarskap mot ändra eller stoppa förklaringen av uppenbarelsen. Men profeten Muhammad (fred 

vara över honom) sade att han inte kunde ändra eller stoppa leverans av meddelandet som han 

trodde att det var från Allah. 

Efter att ledarna för hans gemenskapen och andra disbelievers började använda kraft för att stoppa 

profeten Muhammad (fred vara över honom) och hans vänner. De torterades, de bojkottade, de 

förolämpade, de dödas och de gjorde vad de kunde för att stoppa Islam. 

I ett visst skede tillåtna Allah muslimer att emigrera från Mekka till Medina, som är en stad nästan 

500 km från Mecka. De flesta muslimer emigrerade, och därefter se till att de säkert hade emigrerat 

profeten Muhammad (fred vara över honom) också emigrerade med en av hans vänner. Föreställa 

sig att de båda reste genom öknen 1400 år sedan, bakom dem människor starkt beredda att döda 



dem. Stora belöningar var erbjuds för den som skulle föra honom död eller levande. Men varje gång 

de skulle döda honom, han räddades mirakulöst, enligt garantin för Allah.  

I Medina också attackerades troende av disbelievers många gånger. Men Islam växte det med 

hastighet. Bland dem som accepterade Islam var många judar och kristna som väntat en viktig 

messenger ska komma från regionen och som såg tecken på hans messengership, på sätt som 

framgår av profeten Muhammad (fred vara över honom) och många mirakel. Några år senare, 

muslimerna underlägsna disbelievers i Mekka och muslimer erövrade Mekka i ledning av profeten 

Muhammad (fred vara över honom), utan inför något motstånd som det var stor skillnad mellan sina 

befogenheter. Och profeten Muhammad (fred vara över honom) förlät disbelievers, som torteras, 

förolämpad, försökte döda honom och hans vänner, och som plundrade deras egenskaper.  

Islam spreds snabbt och profeten Muhammad (fred vara över honom) och hans vänner hade en hög 

namn i historien och närvarande. De litade på Allah, och de fick den största framgången, som gjorde 

Abraham (fred vara över honom). 

Så i pilgrimsfärd, ser vi påminnelser om alla de liksom. 

En av de mest intressanta sakerna om Pilgrimsresan är vistelsen i Arafat. 25 Km från Mekka är nästan 

en plats som heter Arafat. Det är ett öppet område i öknen utan alla byggnader. Denna plats tros 

vara platsen där Adam och Eva (fred vara dem) träffades för första gången på denna jord. Nu, varje år, 

på en viss dag 4 eller 5 miljoner människor samlas på denna plats; svart, vit, fattiga, rika, gamla, 

unga...; alla slags människor.  

Tycker om det, på grand-grand-grand... barn av det allra första man och kvinna möte där deras allra 

första föräldrar möttes. Och det är det svårt att skilja rika från fattiga, chefen från arbetstagaren... 

Varje människa bär vita Handdukar, varje kvinna bär enkla kläder, alla stannar under enkla tält. Det 

finns inget ens nära händelsen här i världen som ett exempel på mänskliga brödraskapet och systrar. 

Mestadels pilgrimsfärd lämnar oförglömlig och otrolig intryck och känslor på pilgrim för resten av sitt 

liv. Enligt min erfarenhet någon annanstans kan man känna mänskliga brödraskapet och systrar som 

pilgrimsfärd. 

Så ovan, har vi sammanfattat de fem pelarna i Islam: vittnesmål, daglig bön, regelbundna 

välgörenhet, den fasta, Pilgrimsresan.  

6 MEDEL MOT FRAMGÅNG  

En person som är noggrann och tacksamma kommer att leta efter källan till miljarderna favörer gett 

oss och skälen för dem [114]. Då han kommer att ta reda på de människor som bjuder in till skaparen 

och hans nåd, nämligen budbärare av Allah som Abraham, Moses, Jesus-Kristus, Muhammad... (Fred 

vara på dem). Och han kommer att lyssna på sina meddelanden. I den följande versen finns relevanta 

uttalanden av några troende: 

"Vår Herre, ja vi har hört en anropare som ringer för att tro, [att],  

"Tror på er Herre", och vi har trott. 



Vår Herre, så Förlåt oss våra synder och ta bort från oss våra missgärningar och orsaka oss dö med 

rättfärdiga." 

(Koranen: 3/193) 

Och sedan kommer han att "välja" att följa budbärarna eller inte. Han kan alltså ange sökvägen till 

Islam och tror på väsentliga i sanningen. Följaktligen, med de riktlinjer som ges av Allah som han 

kommer att behöva göra goda gärningar så att han kan förbättra ytterligare när det gäller värdena 

som krävs av Allah. Ju mer han förbättrar i dessa värden mer han att känna närheten av Allah, den 

mer Allah kommer att vara nöjd med honom. och Allah kommer att göra honom nöjd med hans 

favörer som han förberedde sin rättfärdiga tjänare. Så han kommer att nå verklig och permanent 

tillfredsställelse i den här världen och i nästa. 

Så, för att fortsätta mot detta mål, måste ta hand om dessa värden, att tro på hans herre och 

sanningen och göra goda gärningar. Alla de anses under begreppet "tjäna Allah" nämns i följande 

verser: 

Du (ensam) vi tjäna; Du (ensam) vi ber om hjälp.  

(Koranen: 1/5) 

 

Och jag skapa inte Djinn och mänskligheten utom att tjäna mig. 

(Koranen: 51/56) 

Och till följd av dessa kan man nå den gudomliga kärleken som nämns i följande vers: 

Dem som tror och gör goda gärningar,  

För dem tar väl Beneficent om kärlek. 

(Koranen: 19/96) 

Och för att uppnå dessa, måste en sund logik, en stark karaktär, hjälp av Allah, uthållighet att 

spendera de nödvändiga ansträngningarna, våra fakulteter som se och höra, de uppenbara fakta som 

vi iakttar, meddelanden av vår Skapare och våra rena koderna. Dessa kommer att förklaras nedan. 

Utan att använda dessa i viss utsträckning kan man inte lyckas. Vi känner till dem så att vi kan avgöra 

om vi gynnar dem effektivt. Det är ett av skälen till varför Allah hänvisas till dessa i många verser i 

Koranen. 

6.1 LOGIK 

(O Muhammed), säga,  

"Detta är mitt sätt. Jag och min följeslagare bjuder in till Allah med god förståelse.  

Allah är mest storslagna.  

Och jag är inte som associerar andra med honom." 



(Koranen: 12/108) 

En stark logik leder till Allah. Logiken är dock under inflytande av vissa kvalifikationer. En stark logik 

kräver fria från fördomar, det kräver goda kunskaper, god karaktär, insatser för resonemanget, 

noggrann observation och bry sig om sanningen. Följande är exempel från Koranen där Allah 

hänvisas till vissa av dessa delar: 

[Det är] en uppenbarelse från Beneficent, Merciful.  

En bok vars verser har varit närmare, en arabiska Koranen för ett folk som vet  

Som en ger bra budskap och en warner; men de flesta av dem vända bort, så att de inte hör.  

Och de säger, "våra hjärtan är inom golvbeläggningar från som du bjuder in oss och i våra öron är 

hörselskadade och mellan oss och du är en partition, så; Ja, vi arbetar." 

(Koranen: 41/2-5) 

 

De arroganta ledarna från sin nation frågade de förtryckta bland dem som har trott: "Tror ni 

verkligen att Saleh är en budbärare från sin herre?" De svarade: "Vi verkligen tror på uppenbarelsen 

som han har skickats." 

De som var arroganta sade:-väl vi är disbelievers i det som du tror. 

(Koranen: 7/75-76) 

 

Är han [inte bästa] som svarar till den desperata när han uppmanar honom och tar bort onda och gör 

en arvtagare av jorden? Finns det en gudom med Allah? Lite speglar de! 

(Koranen: 27/62) 

I andra delar av den här boken förklarade vi de sätt och exempel på resonemang enligt Koranen.  

6.2 LJUD TECKEN 

Dagen kommer när det inte nytta [någon] rikedom eller barn, 

Utom honom som kommer till Allah med rent hjärta, 

(Koranen: 26/88-89) 

 

Och faktiskt, (O Muhammed) du är en stor moralisk karaktär. 

(Koranen: 68/4) 

 



Säkert har du i Messenger Allah en utmärkt mönster för någon vars förhoppning är Allah och den 

sista dagen och som kommer ihåg Allah ofta. 

(Koranen: 33:21) 

Varje person kommer att göra ett val när det gäller tron. Detta val kommer också återspegla varje 

persons personlighet: 

Denna värld är utformat så att man inte tvingas tror eller tvivlar. Som vi ser i de följande verserna, är 

tron på osedda krävs: 

Detta är boken om vilka det råder inget tvivel, vägledning för rättfärdiga, 

Som tror på osedda, upprätta bön och spendera av vad vi har gett för dem 

(Koranen: 2/2-3) 

Som vi ser i följande vers, hade testamenterade Allah, han kunde ha gjort alla medlemmar bara en 

homogen gemenskapen: 

Hade Allah ville, han skulle ha gjort du nation [Förenade i religion], men [han avsedda] om du vill 

testa du i vad han har gett dig; ras så att [allt] bra. Att Allah är din avkastning tillsammans, och han 

sedan kommer att informera er om som som användes för att skilja sig åt. 

(Koranen: 5/48) 

Men vår miljö med den synliga och osedda och våra funktionshinder att ta och se the unseen gör det 

möjligt för varje person att forma sin tro eller misstro hans karaktär och värden med sin logik. Detta 

sätt som vi leds objektivt endast med vem och vad är vi, utan tvingas. Thankfulness är till exempel 

inte i harmoni med gynnas alla favörer i detta universum och sedan inte tänker om allt detta kommer 

från. Och en person som verkligen bryr sig om thankfulness kommer att ha svårt att inte tacka för alla 

dessa favörer. Och om han inte tacka han känner förmodligen sig missnöjda [115]. Så är vår logik 

naturligtvis under trycket av våra personligheter [116] . 

I Islam är friheten att välja en egen övertygelse därför mycket viktigt. Det finns tydliga hänvisningar 

till detta i de följande verserna: 

Det skall finnas något tvång i religionen.  

Rätt kurs har blivit tydligt från fel.  

Så den som förkastar ondska och tror på Allah har insett det mest pålitliga handtaget med några 

avbrott i den.  

Och Allah är hörsel och veta. 

(Koranen: 2/256) 

 

Faktiskt vi guidade honom på samma sätt, gärna han eller är han otacksamma.  



(Koranen: 76/3) 

 

Och säga, "sanningen är från er Herre, så vem testamenten låt honom tror; och vem testamenten låt 

honom tvivlar. 

(Koranen: 18/29) 

 

Säga "O mänskligheten, sanningen har kommit till dig från din Herre, så vem styrs bara vägledas 

[förmån för] hans själ, och den som går vilse bara går vilse [i strid] mot den. Och jag är inte du en 

manager. 

(Koranen: 10/108) 

I många fall, skulle en disbeliever inte tro även om han såg uppenbart mirakel; om inte han är 

tvungen att tro. Men om man är tvungen att tro, det skulle vara en verklig tro, varken en uppriktiga 

erkännande av sanningen. Gång tror tidigare också har visat att även om det finns uppenbara mirakel, 

en person som inte om han inte är apt i sin personlighet att tro eller att bli accepterad av Allah [117]. 

Detta visar den följande versen: 

Och även om vi hade skickat till dem änglar [med meddelandet] och döda talade till dem [av] och vi 

samlats varje [skapade] sak framför dem, de skulle inte tro om inte Allah bör kommer. Men de flesta 

av dem, [som] är okunniga. 

(Koranen: 6/111) 

Mirakel skulle öka ansvaret för folket, samtidigt som inte påverkar mycket sin tro. 

6.3 HJÄLP AV ALLAH 

Är inte Allah tillräckligt för hans tjänare? 

(Koranen: 39/36) 

 

"Och min framgång är inte utan genom Allah.  

Honom har jag förlitat sig och honom jag tillbaka. 

(Koranen: 11/88) 

 

Men Allah är dina beskyddare 

Och han är bäst hjälpare. 

(Koranen: 3 150) 



Hjälp av Allah är viktigt för både troende och disbelievers. Troende måste det så att deras tro är en 

verklig tro att de kan hålla det, att det kan vara acceptabelt av Allah, och att de kan göra goda 

gärningar som är godtagbara av Allah. Och disbelievers behöver det så att de kan styras till sökvägen 

för Islam. Och för att åberopa hjälp av Allah, måste de båda ha vissa universella och gudomliga 

värdena som krävs av Allah. 

Som vi ser i följande vers, hjälpa goda gärningar oss åberopa nåd och onåd till Allah: 

Händerna på Allah är faktiskt nära doers bra. 

(Koranen: 7/56) 

Som människa är våra mål och ansvar stort. Men vi har svagheter. Till exempel vår kunskap är 

begränsad: en får veta något i årtionden på ett visst sätt och sedan uppfattar att det var helt klart fel. 

Då, hur kan vi hoppas på att lyckas tro och goda gärningar? Å andra sidan, vad vi än gör för Allah, vi 

kan inte betala för hans favörer som är för många och för stora. Men hårda vi försöker göra vårt 

bästa, vi kan göra misstag, och det finns alltid en risk att misslyckas och konsekvenserna av 

misslyckandet är stora. Därför måste vi hantera denna risk väl. Hur hanterar vi det? 

Det grundläggande sättet att vara framgångsrika tro och goda gärningar och att hantera de risker 

som nämns ovan är att lita på Allah nåd, att be om hans hjälp, och att följa hans riktlinjer. Med hans 

hjälp våra goda avsikter och uppriktighet för Allah kan förbättra och kan godtas.  

Allah lär oss i följande vers, att ett stort hinder som kan hindra oss från att ber om hans hjälp är vår 

arrogans och att vi behöver ödmjukhet så att vi får på lämpligt sätt ber om hans hjälp: 

Och söka hjälp genom tålamod och bön, och det är verkligen svårt förutom ödmjukt undergivna [till 

Allah]. 

(Koranen: 2/45) 

I början av Koranen finns ett kapitel som heter "Öppning". Detta kapitel är en särskild bön som gavs 

till oss av Allah. I detta kapitel finns denna vers: 

-Du servar vi och du ber vi om hjälp. 

(Koranen: 1/5) 

Detta kapitel, och därför denna vers måste vara reciteras många gånger varje dag av muslimerna, 

även av de mest kunniga. Så är det viktigt att be om hjälp av Allah under hela vårt liv.  

När profeten Muhammad (fred vara över honom) sade hans vänner som no one's handlingar enbart 

någonsin kommer göra honom in Paradise. De sade, "Inte ens du, O Allahs budbärare?" Han sade: 

"Nej, inte ens mig, såvida inte Allah duschar mig med sin nåd. Så försök att vara nära perfektion. Och 

ingen bör önskar döden. Han är antingen göra goda handlingar så att han kommer att göra mer av 

det, eller han gör fel så han får ånger. "   [118]  

Begär hjälp av Allah är mycket inneboende till oss, det är mycket naturligt och det är mycket logiskt. 

Anta att du har varit låst i ett rum där det finns ingen mat, ingen dryck och inget ljus. Du behöver för 



att få snabbt, men du vet inte om det finns någon utanför. Så även om du inte vet om det finns 

någon utanför, har du efterlyser hjälp.  

Så, i alla fall vi att be om hjälp av sanningen vara lyckade.  

Och som sagt i följande vers, Allah är nära; och han lovar att svara på vår uppriktiga uppsände: 

Och när mina tjänare frågar dig, (O Muhammed), om mig,  

Jag är verkligen nära.  

Jag besvara anrop av anroparen när han kallar på mig. Så låt dem svara på mig (genom lydnad) och 

tror på mig att de får [rätt] styras.  

(Koranen: 2/186) 

Godkännande och hjälp av Allah är därför viktiga krav för att lyckas. Dessa är nära de som har en viss 

grad av ärlighet, ödmjukhet, thankfulness och andra positiva utbildningsbevis som nämns i Koranen. 

De når dock inte vissa personer som de som inte skäl eller de personer som är under kontroll av 

deras kortsiktiga önskningar som förklaras i följande: 

Och det är inte för en själ att tro utom genom tillstånd av Allah och han kommer att placera getens 

över dem som inte kommer att använda anledning.  

(Koranen: 10/100) 

 

Men de som [gärna] öppnar sina bröst att misstro dem är vrede från Allah, och för dem är ett stort 

straff, 

Det beror på att de föredrog det världsliga livet över nedan och att Allah inte vägleda de misstrogna 

personer. 

(Koranen: 16/106-107) 

Medan en person som är under inflytande av hans kort sikt önskningar och aldrig ber om hjälp av 

Allah, sanningen, det inte är möjligt för honom att dra nytta av varken tecken eller varningar. Detta 

beror på att tro är inte bara en fråga om logik, utan också en fråga om rättvisa, thankfulness, 

noggrannhet, vision... Det finns en hänvisning till detta faktum i de följande verserna: 

Skyltar och varningar gynnar inte de människor som inte tror. 

(Koranen: 10/101) 

 

O mänskligheten, din orättvisan är bara mot er, [som bara] Åtnjutandet av världsliga liv.  

Sedan är din RETUR till oss  

Och vi kommer att informera dig om vad du brukade göra. 



(Koranen: 10/23) 

Ingen bör förlora hoppet från Allah som vi alla synder och misstag. Ingen bör vissa mot de negativa 

saker som kan komma från honom. En Muslim bör anta medelvägen så att resultatet kan vara 

positiva. Det finns en hänvisning till dessa fakta i de följande verserna: 

"Faktiskt ingen despairs befrielse från Allah utom de misstrogna personer." 

(Koranen: 12/87) 

 

Sedan de känner säkert från planen för Allah? Men känns ingen säker från Allah plan utom de 

förlorande.  

(Koranen: 7/99) 

Därför bör alla vara i ett tillstånd av ber om hans hjälp. 

6.4 VÅRA ANSTRÄNGNINGAR & UTHÅLLIGHET  

Vi måste ge upp kort sikt glädjeämnen och låg nivå mål och önskningar utöver berättigade nivåer, för 

att uppnå permanenta fullständiga belåtenhet och hög och lång sikt mål. En Muslim har att vakna när 

det är fortfarande mörkt, i stället för att sova, för att vara tillsammans med sin herre. Han har att ge 

del av sina pengar till behövande så att han kan få nöjet att Allah. Han har att avstå från att dricka 

alkohol så att han kan lyda Allah och så att han får behålla sin hälsa. Men på kort sikt glädjeämnen 

och smärtor passera och på lång sikt större mål kommer att nås om vi är tillräckligt starka. Vi måste 

spendera ansträngningar för detta ändamål och på detta sätt kan vi förbättra oss när det gäller 

kvalifikationer som Allah älskar. Att fortsätta på denna väg vi behöver tålamod och uthållighet, därför 

ibland konflikten mellan kort och lång sikt kan skada på kort sikt. Det nämns i följande vers: 

Och framhärda   [119] , för Ja, Allah inte tillåter att gå förlorade belöna dem som gör gott.  

(Koranen: 11/115) 

Goda nyheter är att människan endast är skyldiga att spendera ansträngningar som de kan. Allah 

säger i Koranen: 

Allah inte tas ut en själ utöver dess kapacitet. 

(Koranen: 2/286) 

Så, till exempel när någon inte har tillräckligt med pengar för att gå till pilgrimage, det är inte en synd 

att han inte vill gå till pilgrimsfärd. Människan är alltså inget argument mot Allah för krav som de inte 

gör trots att de har kunnat göra. 

Och oavsett vad människor gör i enlighet med Allah är så småningom användbart för dem. Allah 

säger följande: 

Allah kommer du lätt och har inte för avsikt för du umbäranden.  



(Koranen: 2/185) 

Å andra sidan, har våra ansträngningar att vara uppriktiga. Våra ansträngningar måste vara med 

målet att få nöjet att Allah, inte för Visa för andra. I de följande verserna säger Allah detta faktum: 

Så ve dem som ber, [men] som är OBEKYMRAD av deras bön;  

De som gör visa och vägra att hjälpa de behövande. 

(Koranen: 107/4-7) 

 

Faktiskt hycklarna är i elden lägsta djup och aldrig hittar du dem ett hjälpprogram.  

(Koranen: 4/145) 

 

Säga, 

-Verkligen, min bön, min riter uppoffring, min levande och min döende är för Allah, Lord of the 

worlds.  

(Koranen: 6/162) 

6.5 ANDRA FAKULTETER  

På andra sidan, har Allah givit oss vissa fakulteter som ser, Muntlig förhandling, förståelse, att veta, 

funderar, komma ihåg, lärande och så vidare. Alla dessa hjälper oss att fatta bättre beslut. Vi måste 

dra nytta dessa befogenheter som Allah har anförtrott oss. Till exempel om vi tittar på miljarderna 

favörer av Allah men tycker inte om deras Källkod, sedan vi kan har slösat bort vår att och tänker 

kapacitet. 

6.6 UPPENBARA FAKTA  

Det finns många tecken i himlen och på jorden som de klarar av; de betalar ännu ingen 

uppmärksamhet till dem! 

(Koranen: 12/105)  

 

[Man kommer att säga] läsa"din post. Tillräcklig är själv mot dig denna dag som revisor. 

(Koranen: 17/14) 

 

Och han har kastas i jorden fast som berg, så att det flyttas med dig, och [som] floder och vägar, att 

du kan styras, och landmärken.  

Och stjärnor de [även] styrs. 



(Koranen: 16/15-16) 

 

Den dagen Allah kommer att betala tillbaka dem fullt ut deras bara belöning, och de skall veta att 

Allah är uppenbara sanningen. 

(Koranen: 24-25) 

 

Så lita på Allah;  

Du är ju på uppenbara sanningen. 

(Koranen: 27/79) 

Allah har också skapat uppenbara fakta att låt oss veta vad som är rätt och vad som är fel. Till 

exempel studerar vi olika vetenskaper för att dra nytta av fakta i skolorna. Till exempel tittar på 

stjärnorna hittar vi den riktning där vi måste gå vidare.  

 

Dessutom förtydligas Allah i hans meddelanden några uppenbara fakta om ramar som vi är.  

Bland dem finns det några uppenbara fakta som alla är överens. Exempelvis är en brand eller en plats 

som fan inte önskvärt för en människa.  

I nuvarande världen det finns också fakta som inte verkar vara uppenbara för alla vid alla tidpunkter. 

Fakta i vår omgivning som visar oss favörer av vår Skapare kan till exempel vara självklart för vissa, 

och inte så uppenbart eller ens uppenbarligen fel för andra. Orsaken till skillnaden kan vara att 

människor i vissa fall har vi brister i vår beslutsprocesser, eller i vissa fall vi ha blockerat våra 

beslutsprocesser på våra kort sikt önskemål. 

Men när alla inför konsekvenserna av de uppenbara tecken på Allah i nästa, kommer det förstås att 

de var självklara för alla vid alla tillfällen. Det kommer att uppfattas som förklaras i följande vers att 

Allah inte spelade ett spel; de som förkastade dem var dock inte kan se dem. för vissa skäl:  

Och vi har skapat inte himlarna och jorden och att mellan dem i spel.  

(Koranen: 44/38) 

Detta är slutsatsen av troende. Disbelievers kommer dock även ihop medan de bevittna sanning i 

nedan som sagt i Koranen: 

Och den som är blind i detta [liv] blir blinda i nedan och mer vilse på sätt.  

(Koranen: 17/72) 

6.7 MEDDELANDEN FRÅN SKAPAREN 

Och de kommer att säga, "beröm till Allah, som har väglett oss till detta. och vi skulle aldrig ha styrts 

om Allah inte hade väglett oss. Säkert budbärare av vår Herre hade kommit fram med sanningen." 



(Koranen: 7/43) 

De meddelanden som innehåller kunskaper, mål, riktlinjer, påminnelser för oss har kommit till oss 

från vår skapare. De är avgörande för vår framgång. Det är därför viktigt att läsa, förstå och följa dem 

för att lyckas. 

6.8 VÅRT FÖRSTA NUMMER 

Människan skiljer sig från andra varelser som stenar, växter eller djur. Han har aktiverats för att söka 

efter det bästa, att tänka, och fick en särskild medvetande.  

Man är inte trött på ödmjuka vädjan för gott [saker], men om onda berör honom, han är hopplöst 

och desperata. 

(Koranen: 41/49) 

Också djupt inuti varje människa finns spår av tron på Allah som nämns i Koranen:  

Och [upp] när din Herre tog från barn till Adam från deras höfter deras ättlingar och gjorde dem 

vittna om själva [säger till dem], "är jag inte din Herre?" De sade "Ja, vi har vittnat om." [Detta] så att 

du bör säga på dagen för uppståndelsen, "Ja, vi kände detta."  

(Koranen: 7/172) 

Och som förklaras i de följande verserna, den som renar hans själ från artificiella föroreningar 

kommer att aktivera rena kärnan i hans själ och kommer att lyckas: 

Och [svär] av själen och han som proportioner det  

Och inspirerade det [med omdöme i] sin ogudaktighet och dess rättfärdighet,  

Han har lyckats som renar  

Och han har misslyckats som instills det [med korruption].  

(Koranen: 91/7-10) 

7 INGÅENDE  

Vi sluta så, med hjälp av tecken i Koranen att Islam handlar om: 

1. Vara älskad av Allah, vår Skapare, vår Herre och kärleksfull Allah:  

Han [120] älskar dem och de älskar honom.  

(Koranen: 5/54) 

2. Som styrs av Allah:  

Som Allah vägleder dem som utöva sin glädje till sätt att fred och ger dem från darknesses i ljuset av 

hans tillåtelse, och leder dem till en rak bana.  

(Koranen: 5/16) 



3. Resonemang om tecken på Allah:  

Han visar sitt tecken på att du kanske därför.  

(Koranen: 2/73) 

4. Att tro på Allah: 

Tro på Allah och hans Messenger och den bok som han skickade på hans Messenger och Skriften som 

han skickade ner innan.  

(Koranen: 4/136) 

5. Lita på Allah: 

I Allahs låt förtroende för troende. 

(Koranen: 3/160)  

6. Att minnas Allah & 

7. Tacka Allah:  

Därför kom ihåg mig, jag kommer ihåg dig, och tacka mig och var inte otacksamma till mig.  

(Koranen: 2/152) 

8. Supplicating till Allah: 

Säga "uppmana Allah eller uppmana Beneficent. Oavsett vilken [namn] du kallar, honom tillhör de 

bästa namn. " 

(Koranen: 17/110) 

9. Begär hjälp av Allah: 

Och söka hjälp genom tålamod och bön, och det är verkligen svårt förutom ödmjukt undergivna [till 

Allah].  

(Koranen: 2/45) 

10. Är noga av Allah: 

Och vara försiktiga av Allah att du kan lyckas.  

(Koranen: 2/189) 

11. Är uppriktiga för Allah &  

12. Hålla fast vid Allah:  

Förutom dem som omvänder sig, rätta sig, hålla fast vid Allah och är uppriktig i sin religion för Allah, 

för de blir med troende. Och Allah kommer att ge troende en stor belöning.  



(Koranen: 4/146) 

13. Tjäna Allah: 

Och jag skapa inte Djinn och mänskligheten utom att tjäna mig.  

(Koranen: 51/56) 

14. Följa Allah: 

Säger, "Lyda Allah och budbäraren."  

(Koranen: 3/32) 

15. Gör goda gärningar för Allah:  

Och göra goda; Allah älskar verkligen doers bra.  

(Koranen: 2/195) 

16. Lever för Allah & 

17. Dör för Allah:  

Säga,-faktiskt min bön, min riter uppoffring, min levande och min döende är för Allah, Lord of the 

worlds.  

( Quran : 6/162)  

18. Lämnar till Allah:  

När sin herre sade till honom, "Skicka", sade han "Jag har fram till Världarnas Herre."  

(Koranen: 2/131) 

19. Ihärdiga genom Allah: 

Och ha tålamod, och ditt tålamod är inte utan genom Allah. 

(Koranen: 16/127) 

20. Ihärdiga för Allah: 

Och för er Herre vara patient. 

(Koranen: 74/7) 

21. Tillhör Allah: 

Som, när katastrofen slår dem, säga "Ja vi tillhör Allah, och faktiskt honom vi kommer tillbaka."  

(Koranen: 2/156)  

22. Som med Allah: 



Allah är väl med dem som skydd (mot ondska) och dem som gör gott.  

(Koranen: 16/128) 

23. Med Allah: 

Och den som uppfyller vad han har slutit med Allah, han kommer att ge honom en stor belöning. 

(Koranen: 48/10) 

24. Främmande Allah: 

Om de var riktigt Allah, skulle det vara bättre för dem. 

(Koranen: 47/21)  

25. Att nå Allah: 

Återlämnande av du (alla) är att Allah. 

(Koranen: 5/48) 

26. Glädjande Allah & 

27. Är nöjd med Allah:  

Allah vara nöjd med dem och de med honom. Det är den stora framgången. 

(Koranen: 5/119) 

28. Är uppfyllt av Allah:  

(Att rättfärdiga själen man kommer säga :) 

"O fullt nöjda själ! 

Tillbaka till din Herre, well-pleased och glädjande [till honom],  

Och ange bland mina [rättfärdig] tjänare  

Och ange mitt paradis.  

(Koranen: 89/27-30) 

29. Allah.  

8 FRÅGOR & SVAR  

 

8.1 ÄR MÄN OCH KVINNOR LIKA I ISLAM? 

O mänskligheten, ja vi har skapat du från manligt och kvinnligt och gjort du folk och stammar att du 

kanske känner varandra.  



De mest ädla av er i åsynen av Allah är faktiskt den mest rättfärdig av er.  

Allah är förvisso veta och Acquainted.  

(Koranen: 49/13) 

Kvinnor och män ha samma ställning i Islam. En rättfärdig kvinna kan ha en högre grad av åsynen av 

Allah än en man som inte är noga med sin skyldighet att Allah. De följande verserna är några exempel 

i detta avseende: 

Ja, de muslimska män och muslimska kvinnor, tro män och tro kvinnor, de lydiga män och lydiga 

kvinnorna, de sanningsenliga männen och sanningsenliga kvinnorna, patienten män och patienten 

kvinnor, ödmjuka män och ödmjuka kvinnor, välgörande män och välgörande kvinnor, den 

fastevärden män och fastevärden kvinnor, män som skydda sina privata delar och de kvinnor som gör, 

och männen som kommer ihåg Allah ofta och de kvinnor som gör för dem. Allah har utarbetat 

förlåtelse och en stor belöning.  

(Koranen: 33/35) 

 

Och deras Herre svarade dem, "aldrig kommer jag att vara förlorat arbete [varje] arbetstagare bland 

er, om manliga eller kvinnliga, du är en annan. Så de som emigrerade eller var du vill ta bort från sina 

hem eller var skadas i min orsak eller kämpade eller dödades jag kommer säkert bort från dem deras 

illdåd, och jag kommer väl ändå erkänna dem till trädgårdar under vilka floder flöde som belöning 

från Allah och Allah har med honom den bästa belöningen. "  

(Koranen: 3/195) 

 

Tro kvinnor och män i tro är allierade med varandra. De ålägga det som är rätt och förbjuda vad som 

är fel och upprätta bön och ger regelbundna välgörenhet och lyda Allah och hans Messenger. Dessa 

Allah kommer att förbarma dem. Allah är förvisso upphöjt i kanske och Wise.  

(Koranen: 9/71) 

 

För män är en del av vad de har förtjänat, och för kvinnor är en del av vad de har förtjänat. 

(Koranen: 4/32) 

 

O du som har trott, det är inte lagligt att ärva kvinnor genom tvång. Och gör inte svårigheter för dem 

för att ta [tillbaka] del av vad du gav dem om de begår en tydlig omoral. Och leva med dem i 

vänlighet. Om du ogillar dem - kanske du ogillar en sak och Allah gör dem mycket bra.  

(Koranen: 4/19) 



Överlägsenhet i åsynen av Allah enligt rättfärdighet, inte efter kön eller rikedom. Maria och hustru till 

farao (fred vara dem) som har nämnts i Koranen för exempel ockupera högre grader i åsynen av Allah 

jämfört med många män. De följande verserna är relevant i detta avseende:  

Och Allah presenterar ett exempel på de som trodde: hustru till farao, när hon sade,-Herre, bygga för 

mig nära dig ett hus i paradiset och rädda mig från farao och hans gärningar och rädda mig från de 

missgärningar.  

Och [exempel] Mary, dotter till Imran, som vaktade hennes kyskhet, så att vi blåste däri genom vår 

ängel, och hon trodde på sin herre och hans skrifter och av de bedja lydig. 

(Koranen: 66/11-12) 

I Islam är Allahs tjänare, är den viktigaste aspekten av identitet. Kön anses inte så ovan attributet är 

Allahs tjänare. Islam väcker kvinna från att vara en följd av en tillfällighet att graden av en varelse 

som finns enligt vissa mål inom planen för skaparen. Som sådan en som hon har rätt under vissa 

förutsättningar att vara älskarinna och den älskade av skaparen och skapa fred på jorden.  

Igen utgör de kvinnor och män en helhet som förklaras i följande vers: 

Och av hans tecken är att han skapat för dig från er kamrater att du kan hitta lugn. och han placerade 

mellan du tillgivenhet och nåd. Faktiskt i som är tecken för ett folk som ger trodde. 

(Koranen: 30/21) 

Islam relaterade gång genom profeten Muhammad (fred vara över honom) 14 århundraden sedan 

omvandlas kvinnor från att vara objekt av transaktioner för sexuella önskemål, från att vara 

människor skäms för, till att individer som har värdighet och identitet som har mänskliga rättigheter 

och skyldigheter.  

Rättigheter och krav för både kvinnor och män är desamma. Till exempel är organ för både kvinnor 

och män och rikedom föremål för rättsligt skydd. både kvinnor och män måste vara trots att detta 

kan kosta varje man eller kvinna några miljoner dollar; både kvinnor och män måste vakna före 

soluppgången varje dag för morgon bön...  

Både män och kvinnor kan hålla högsta positionerna som nämns i Koranen som drottning av Saba 

som exempel:  

Sade hon (drottningen av Saba), O framstående sådana, meddela mig i min affär. Jag skulle inte 

avgöra en fråga förrän du bevittna [för] mig.  

De sade, vi är män av styrka och stora militära kanske, men kommandot är ditt, så se vad du kommer 

kommandot.  

(Koranen: 27/32-33) 

Islam erkänner identitet och vissa olika funktioner av varje kön också. Islam avvisar inte särskilda 

attribut för kvinnor. Därför finns det vissa situationer där det finns skillnader mellan kraven på 

kvinnor och män.  



Några av dessa skillnader tycks vara mer fördelaktiga för kvinnor. Till exempel är försörjningen för en 

familj män. kvinnor får be i sina hem eller kontor och krävs inte att gå till moskén.  

Även i krig tid krävs allmänt män för att delta i kriget. 

Islam kräver från en man en strikt disciplin som vi kan se i det stränga förbudet av äktenskapsbrott, 

alkohol och krav på ansvar för familjen. Islam är därför mycket användbar för varje kvinna som vill ha 

en regelbunden, fredlig och förutsägbara liv. 

Dagens män, kvinnor, barn nekas vanligtvis många av deras fysiska aspekter. Islam skyddar dem 

enligt deras tydliga attribut. Islam är ett system. I Islam är män, kvinnor och barn som delar av en 

utformade organism komplettera varandra på många sätt. Styrkan i vissa avbryta andra svagheter. 

Och tack vare dessa kan de bilda par och familjer. 

Av varje kön när det gäller familjen bör tolkas så att män, kvinnor och barn blir gladare och friskare.  

Familj, barn och mödrar skadas på grund av allmänna levnadssätt som saknar de islamiska 

åtgärderna. Således, som idag främst kvinnor uppmuntras att bli som män, vi ser många sorgliga 

situationer som små barn gråt varje morgon när lämnas i daghem, eller barn som kommer hem utan 

att någon är det inte förrän sent på nätterna; massor av därav följande psykologiska, ekonomisk... 

problem för alla.  

Den manliga dominerande västerländska kulturen inspirerar idag också korta, ytliga och fria 

förbindelser mellan män och kvinnor. Så båda könen förvägras generellt från lång sikt, djupa och 

varma relationer. Många män kan se detta som fördelaktiga, som de har tillgång till lika många 

kvinnor som de vill, med mycket begränsat ansvar för därav följande graviditet och barn. Som 

kvinnor är mer känsliga för varm, lång sikt och djupa känslor; och som det finns närmare förbindelser 

mellan mödrar och deras barn den största skadan av denna Livsstil är mot kvinnor. Inte på grund av 

en livsstil blir och känner sig mer och mer ensam som sådana relationer kan tillfredsställa mänskliga 

behov. Igen på grund av sådana en livsstil finns det många barn som inte bor med sina föräldrar, eller 

som vet aldrig deras mammor eller pappor trots att de är levande. Det finns många andra problem 

som uppstår när en sådan Livsstil på grund av de islamiska åtgärderna. 

I huvudsak dessa problem hör också till det misstrogna tillvägagångssätt som förnekar skaparen som 

upprätthåller alla enhet. Så när allt ses som kommer isolerade från varandra, utan någon koppling 

mellan någonting, de sociala konsekvenserna att mestadels negativa som framgår av ovanstående 

exempel [121] . 

Därför innehåller den totala systematiska islam om könen grundläggande fördelar för kvinnor. Detta 

är förmodligen en av anledningarna till det högre antalet kvinnor som väljer Islam i många länder, i 

jämförelse med antalet män som väljer Islam. 

Å andra sidan, i Koranen finns vissa situationer som kan anses av somliga som mindre fördelaktig för 

kvinnor, även om de är fördelaktiga i många avseenden både för kvinnor och samhället. Dessa 

undantag är följande:-kravet på att täcka en större del av kroppen för kvinnor jämfört med män. -

Den villkorade tillstånd för män att gifta sig med upp till fyra kvinnor. -I vissa situationer av mer 

välstånd arv för män jämfört med vissa kvinnor. -Ersättning av ett mannen vittne med två kvinnor 

vittnen i specifika rättsliga situationer som rör skuld. 



Som särskilt de frågor som ser ofördelaktig för kvinnor med frågor, vi kommer att klargöra dem kort i 

följande delar: 

8.1.1 SOM OMFATTAR VISSA DELAR AV KROPPEN 

Och tala om tro kvinnor till att minska [vissa] av deras vision och vakt deras privata delar och inte 

utsätta sina prydnads utom det som [nödvändigtvis] visas detta och att radbrytas [en del av] deras 

chef-täcker över deras kistor och inte utsätta sina prydnads utom till sina män, deras fäder, sina 

makar fäder, sina söner, sina makar söner, sina bröder, sina bröder söner, deras systrar söner, sina 

kvinnor, det som sin rätt händer besitter, eller de manliga skötare saknar fysiska önskan eller barn 

som ännu inte är medveten om de privata aspekterna av kvinnor. Och låt dem inte stämpla sina 

fötter för att framföra vad de dölja för sina prydnads. Och vända sig till Allah i ånger, er, O alla 

troende, som du kan lyckas.  

(Koranen: 24/31) 

 

O profeten, berätta för dina hustrur och dina döttrar och kvinnor av de troende att få ned över själva 

[del] av deras yttre kläder. Det är lämpligare att de kommer att vara kända och inte missbrukas. Och 

allt är Allah förlåta och Merciful.  

(Koranen: 33/59) 

Både kvinnor och män måste omfatta vissa delar av sina kroppar. Men kvinnor att täcka sitt hår [122], 

medan män inte har. Detta kan vara mot vissa kvinnor som kanske vill visa sina skönheter för alla 

önskemål och önskningar av några män som kanske vill ha mer tillgång till vackra kvinnor runt själva.  

Vi kan sammanfatta skälen till denna åtgärd enligt följande - Allah vet bäst-: 

För det första, i Islam, en måste koncentrera sig först och främst på Allah i stället för sexuella 

önskningar utanför äktenskapet.  

För det andra måste man ha kontroll över sina kortsiktiga önskningar. I ett samhälle som är full av 

frestande kvinnor och män. i ett samhälle där människor koncentrera sig på njuter överdriven sexuell 

glädjeämnen, rikedom, status, Ingen får vara glad. Eftersom i ett sådant samhälle, en genomsnittlig 

persons själ kommer att delas i många delar som körs efter många olika önskemål som en person 

vars organ tas isär.  

För det tredje i ett samhälle där människor är frestande, tenderar både män och kvinnor mer mot 

fusk eller inte gifta. Styrkan i banden mellan hustru och man blir mindre. I en sådan miljö, det 

kommer att finnas färre barn, och barnen kommer att ha mer risk med skilda föräldrar eller inte 

mödrar eller inga fäder eller inga föräldrar alls. Följaktligen kommer det finnas mer användning av 

droger, mer brott, befolkningens åldrande och många andra problem.  

Å andra sidan i ett samhälle där det inte finns sådana åtgärder det kommer att hända mer sexuella 

brott mot båda könen. 

Men de kvinnor som bär blygsamt enligt Islam ge ett budskap till alla om vikten av långsiktiga mål av 

Islam, vikten av familj och barn. 



Man kan fråga sig "varför kvinnor har mer krav i detta avseende än män?" Forskning visar att när det 

gäller sexuella känslor, män är mer känsliga för syn, och kvinnor är mer känsliga för mer personliga 

funktioner som luktar   [123]. Och som vi ser i hela sprida utnyttjande av det feminina vackra kvinnor 

i många reklamfilmer, det framgår att kvinnor är mer inflytelserika i deras utseende jämfört med 

män [124]. Även om män har också täcka vissa delar av sina kroppar, är därför kvinnor med mer 

omfattande åtgärder i detta avseende. 

Det finns variationer i klär sig de muslimska kvinnorna. Vissa inte bära hijab [125]. De flesta av dessa 

kvinnor acceptera att inte bära det är en synd. De förväntar sig att bli förlåtna av Allah. Vissa av dem 

kan felaktigt tolka att täcka håret inte är absolut nödvändigt. 

Mest praktiserande muslimska kvinnor slitage enligt de allmänna kraven ovan. 

Vissa muslimska kvinnor bär så att endast deras ögon ses eller så att ingenting av deras organ ses alls. 

Detta kan ibland bero på kulturen i samhället. Detta kan också bero på en tolkning av den följande 

versen på ett sätt att inkludera alla muslimska kvinnor: 

O du som har trott, inte ange bostäder av profeten för en måltid, utan att invänta sin beredskap, 

utom när du är tillåtna. Men då du uppmanas ange; och när du har ätit, sprida utan att försöka förbli 

konversation. Faktiskt att [funktion] var oroande profeten, och han är blyg av [genom] du. Men Allah 

är inte blyg av sanningen. Och när du ber dem [126][, hans fruar] för något, be dem [127] bakom en 

partition [128]. Det är tydligare för era hjärtan och deras [129] hjärtan. Och det är inte [tänkbart eller 

lagligt] du skada Messenger Allah eller att gifta sig med hans fruar efter honom, någonsin. Det skulle 

faktiskt i åsynen av Allah vara en enorma.  

(Koranen: 33/53) 

8.1.2 BEHÖRIGHET FÖR MÄN ATT GIFTA SIG MED UPP TILL FYRA KVINNOR UNDER VISSA 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

O människor! Var försiktig (din skyldighet att) er Herre, som skapades du från en enda varelse och 

dess partner av samma och sprids från dessa två, många kvinnor och män. och vara noga (din 

skyldighet att) Allah, av vem du kräver något av en annan (rättigheter), och (att) band av relation, 

Allah klockor väl någonsin över dig.  

 

Och ge till föräldralösa deras egenskaper och inte ersätta defekt [av din egen] [för dem]. Och inte 

konsumera deras egenskaper till din egen. Detta är verkligen allt en stor synd. 

 

Och om du är rädd att du inte kommer att hantera rättvist med föräldralösa sedan gifta som vänligen 

du [andra] kvinnor, två eller tre eller fyra. Men om du är rädd att du inte kommer vara bara, då [gifta 

sig endast] en eller vad händerna rätt besitter. Det är lämpligare att du inte kan luta orättvisor. 

(Koranen: 4/1-3) 



Som vi ser i de ovannämnda verserna, gifta sig med mer än en kvinna är inte ett krav och det är bara 

en behörighet och den är baserad på vissa villkor. I dessa verser styrs i huvudsak en begränsning på 

antalet fruar som en man kan gifta sig med. 

Koranen är inte en bok för bara några år, är det så att det kan tillämpas till utgången av världen, i den 

nuvarande fasen i vårt universum. I olika länder behovet perioder eller situationer som det kan finnas 

en frihet att gifta sig med mer än en fru. Till exempel i kriget gånger kan det finnas massor av kvinnor 

som förlorar sina makar. Om det finns någon sådan behörighet i sådana situationer, kan det finnas 

massor av kvinnor som kommer att bli problem ekonomiskt, psykologiskt, biologiskt och på många 

andra sätt.  

Det kan finnas andra situationer där tillstånd att gifta sig med mer än en hustru kan vara till gagn för 

både maken och hustrun: om hustrun är steril, och maken vill ha barn, maken kanske vill skiljas; men 

kvinnor föredrar sin make att gifta sig med en annan kvinna i stället för skilsmässa [130]. Om hustrun 

har vissa hälsoproblem och inte kan uppfylla kraven i äktenskap och vill inte att hennes make till 

skilsmässa henne, föredrar hon sin make att gifta sig med en annan hustru. Om mannen är 

ekonomiskt är stark och sexuellt begär och hans hustru inte så i detta fall make gifta sig med en 

annan kvinna kan vara bättre att hans olagliga förhållande utanför äktenskapet med en annan kvinna.  

I länder där det inte är tillåtet att gifta sig med mer än en kvinna, om de ovan nämnda situationerna 

hända, många människor tenderar att vara tillsammans med kvinnor än deras hustrur utanför 

äktenskapet. Dessa ytterligare relationer är inte sanktioneras på allvar, medan dock de anses fusk. I 

sådana fall får männen igen vad de behöver i viss mån, medan de inte har något ansvar för de 

ytterligare partnerna. Dock träda maken, fru, partnern och barnen i allvarliga problem.  

Man kan argumentera att liknande skäl kvinnor också skulle få gifta sig med mer än en man. Men i 

det här fallet de därav följande harms för alla skulle vara mycket större än fördelarna. Far till barnet 

skulle för det första inte klart. Även om DNA-test skulle ge viss vägledning, skulle far inte känna sitt 

faderskap mycket för ett barn som fötts av en kvinna som är gift med andra, och som innehåller 

utsäde av andra män också. Andra är känslor av ledarskap generellt starkare hos män. Mer än en 

make i en familj kan därför orsaka stora sammandrabbningar.  

Å andra sidan, i Islam får en kvinna ställa som villkor till en man som hon kommer att gifta sig, inte att 

gifta sig med en annan så länge hon är gift med honom. Därför är detta inte en obegränsad eller 

illimitable tillstånd. 

8.1.3 ARV AV MER VÄLSTÅND FÖR SÖNER OCH MAKAR JÄMFÖRT MED DÖTTRAR OCH HUSTRUR 

UNDER VISSA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Allah beordrar du om ditt barn: för hanen, vad är lika med del av två honor. Men om det finns [bara] 

döttrar, två eller flera, för dem är två tredjedelar av sin egendom. Och om det finns bara en, för 

henne är hälften. 

Och för sina föräldrar, till var och en av dem är en sjättedel av sin egendom om han lämnade barn. 

Men om han hade inga barn och föräldrar ärver från honom, sedan för hans mor är en tredjedel.  

Och om han hade bröder [eller systrar], för sin mor är en sjätte. 



Efter alla bequest han [kanske] gjorts eller skuld.  

Dina föräldrar eller dina barn, du vet inte vilken av dem är närmast du förmån.  

[Dessa aktier är] en skyldighet [som] av Allah. Allah är förvisso någonsin veta och klokt.  

Och du är hälften av vad era hustrur lämna om de har inga barn. Men om de har ett barn, du är en 

fjärdedel av vad de lämnar, efter alla bequest de [kanske] gjorts eller skuld. Och för fruarna är en 

fjärdedel om du lämnar inget barn. Men om du lämnar ett barn, för dem är en åttondel av vad du 

lämnar. 

Efter alla bequest du [kanske] gjorts eller skuld.  

Och om en man eller kvinna lämnar varken föräldrar eller underordnade men har en bror eller en 

syster, för var och en av dem är ett sjätte.  

Men om de är mer än två, de delar en tredje, efter alla bequest som gjordes eller skuld, så länge det 

finns någon nackdel [orsakade].  

[Det är] en förordning från Allah, och Allah är veta och Forbearing.  

(Koranen: 4/11-12) 

Om vi bläddra igenom listan över de rikaste 100, 200... människor i världen, märker vi att antalet 

kvinnor är mindre än 10%. Många av dessa människor är i de icke-muslimska länderna. Om vi tittar 

på de politiska siffrorna eller hög byråkratin ser vi mer eller mindre en liknande bild. Detta visar oss 

tydligt att män har mer vilja och kapacitet att öka rikedomen. Det verkar som det är uppenbart stora 

invändning av kvinnor till denna situation. och detta är naturligt eftersom alla dessa män har döttrar, 

fruar, mödrar som åtnjuter samma eller bättre levnadsstandard jämfört med sina makar och fäder, 

medan känner mindre oro. 

Ingen av dessa fakta visar någon överlägsenhet eller underlägsenhet av varje kön. Allah uttrycker 

detta i följande vers: 

Det är inte din rikedom eller dina söner, som tar dig närmare oss i grad. 

(Koranen: 34/37) 

En man kan skapa sysselsättning för tusentals människor; men, som födde honom och tog upp 

honom var en kvinna. Hans framgång har förmodligen också mycket att göra med stöd av sin fru. 

I en sådan struktur kräver en effektiv användning av resurser vissa mekanismer som ger 

förvaltningen av resurserna som är mer till dem som kan hantera dem mer effektivt. Å andra sidan 

måste tillräcklig ekonomisk näring säkras för alla. 

Det finns mycket detaljerade föreskrifter och studier inom islamiska arv lagen. Enligt arv principer i 

Islam, i vissa situationer kvinnor måste dela lika som män och i vissa situationer får vissa kvinnor 

mindre än män. Det ständiga ekonomiska ansvaret för familjen eller för föräldrarna hör främst till 

män. Före äktenskapet är mannen till exempel krävs att ge eller lova sin hustru en mängd rikedom 

som hans hustru accepterar. Denna skillnad i utdelning under vissa förutsättningar är följaktligen att 



männen att utföra sina uppgifter bättre. Så, en kvinna kan ärva mindre, men maken nu eller i 

framtiden kan få en större del jämfört med sin syster.  

Därför positiva arv bestämmelserna för män, när en man spenderar sin familj, det är inte ett frivilligt 

beteende eller en tjänst eller en välgörenhetsorganisation utan detta är en plikt för män och en rätt 

för kvinnan. Så baserat på det systematiska, kvinnor kan känna sig bekväma samtidigt gynnas av 

rikedomen av familjen, som rikedomen av maken anses i huvudsak rikedomen av familjen. Maken 

har således att ge ett lika levnadsstandard både för sig själv och sin hustru. 

8.1.4 ERSÄTTNING AV EN MAN VITTNE MED TVÅ KVINNOR VITTNEN I VISSA RÄTTSLIGA FALL 

O som har trott, när du servicekontrakt en skuld för en angiven period, skriva. Och låt en skriftlärd 

skriver [den] mellan du i rättvisa. Låt ingen skrivare som vägrar att skriva som Allah har lärt honom. 

Så låt honom skriva och låt som har skyldigheten diktera. Och låt honom fruktar Allah, hans herre och 

inte lämnar något av den.  

Men om den som har skyldigheten är av begränsad förståelse eller svaga eller inte för att diktera 

själv, låt då hans väktare diktera i rättvisa. Och få uppleva två vittnen bland dina män. Och om det 

inte finns två män [tillgänglig], då en man och två kvinnor från dem som du accepterar som vittnen så 

att om en av kvinnorna strömmen, den andra kan påminna henne.  

Och låt inte vittnena som vägrar när de uppmanas. Och var inte [också] trötta att skriva det, om det 

är litet eller stort, för dess [angivet] sikt. Det är mer bara i synen av Allah och starkare som bevis och 

mer sannolikt att förhindra tvivel mellan er, utom när det är en omedelbar transaktion som du 

genomföra bland er. För då finns det ingen skuld på dig om du inte skriver det. Och att vittnen när du 

ingå ett avtal.  

Låt ingen skrivare som skadas eller något vittne. För om du gör det, det är ju [grav] olydnad i du. Och 

fruktar Allah. Och Allah lär dig. Och Allah är veta alla saker.  

(Koranen: 2/282) 

Bevittnar är mestadels en tull särskilt när det gäller en skriftlig bevittnar om skulden. Eftersom det 

kan finnas tryck på vittnet, vittnet kan åläggas att vittna i en olämplig situation och det kan kräva en 

viss ansträngning för att bevittna rättvist. I ovanstående vers är en referens till detta i uttrycket "Låt 

ingen skrivare som skadas eller något vittne". Denna risk och behov av insatser är mycket troligt i fall 

som rör ett avtal om skulder som kan innehålla många detaljer.  

En viktig orsak till skillnaden mellan kravet på bevittnar i ovanstående situation mellan män och 

kvinnor kan därför vara att minska bördan som bevittnar för en kvinna och distribuera den från en 

kvinna till två kvinnor. 

8.1.5 NÅGRA ANDRA FRÅGOR OM FRÅGAN "ÄR MÄN OCH KVINNOR LIKA I ISLAM?" 

I de tidigare delarna förklarade vi skillnader i kraven för kvinnor och män och fördelarna med dessa 

skillnader för alla [131] . 

Dock bör man ha i åtanke att en Muslim inte överensstämmer med dessa krav på grund av sina 

världsliga fördelar. En gång för en Muslim är det klart att en viss ordning är från Allah, då det finns 



tillräckliga skäl att följa detta beslut. Dessa orsaker är att få nöjet att Allah, och respekt och rädsla för 

Allah. Den följande versen är relevant i detta avseende:  

Och om vi hade förordnas dem, "Döda er" eller "Lämna ditt hem," de skulle inte ha gjort det, med 

undantag för några av dem. Men om de hade gjort vad de var uppdrag, skulle det ha varit bättre för 

dem och en fastare ställning [för dem i tro]. 

(Koranen: 4/66) 

Å andra sidan, är i alla fall favörer av Allah miljoner gånger större än eventuella svårigheter som vi får 

genomgå på order av Allah. Till exempel hur många kvinnor skulle välja alternativ (b) om Allah 

frågade dem: "Välj ett av följande alternativ: (a) jag kommer att upprätthålla din att kapacitet, men 

du kommer att behöva uppfylla mina skyldigheter för kvinnor. (b) du kommer att vara fria att följa 

eller inte dessa skyldigheter men jag tar tillbaka bara din att kapacitet. "  

Som vi ser i följande vers, avser Allah emellertid medelhavskänsla för oss: 

Allah kommer du lätt och har inte för avsikt för du umbäranden. 

(Koranen: 2/185) 

Så, vi anser att fördelarna med order av Allah vara större än deras nackdelar i världsliga termer samt. 

Vi nämnde några av fördelarna med de särskilda reglerna för kvinnor. Men det är klart som förklaras i 

följande vers att vi kan ha förbisett eller missat några av de fördelar som Allah vet:  

Det kan vara att du ogillar en sak även om det är bra för dig, det kan vara att du älskar en sak medan 

det är onda för dig; och Allah vet medan du inte vet. 

(Koranen: 2/216) 

Dessutom bör vi också överväga nackdelarna för ett viss kön betydelse som ett kriterium som 

erkänner och följa Allah. I vissa fall är orsaken till misstro avvisandet av saker som är mot vissa 

personliga känslor som de svårigheter som uppstår på grund av tullarna. Den som förkastar tron på 

grund av svårigheter bör i detta fall fråga om sin avsikt att tro är uppriktig. Om man väljer att olydiga 

Allah eller neka honom skyldigheter eller rättigheter för ett kön, är säkert Allah aldrig skadas på 

grund av denna DOS. Det nämns i följande vers: 

Vi gjorde de ingen skada, men de skada sina egna själar. 

(Koranen: 2/57) 

8.2 VARFÖR SER VI INTE PÅ MEDIA MÅNGA VÅLDSAMMA ÅTGÄRDER UTFÖRS I ISLAM ELLER 

ALLAH? 

Islam betyder fred och som vi ser i de följande verserna, Allah uppmanar muslimer att agera rättvist 

för alla även för disbelievers. I Islam är det inte tillåtet att tvinga någon att acceptera en viss religion: 

Bjud in till sätt att din Herre med visdom och bra instruktion och argumentera med dem på det mest 

tillmötesgående sätt.  



Faktiskt er Herre är de flesta att känna av som har kommit bort från sin väg, och han är de flesta att 

känna av som styrs [rätt].  

(Koranen: 16/125) 

 

Det skall finnas något tvång i religionen. Rätt kurs har blivit tydligt från fel.  

(Koranen: 2/256) 

På grund av sådana beställningar i Koranen, Islam historia, har muslimer inte tvingat andra vara 

muslimer. 

Dessutom, som vi ser i de följande verserna, Allah tillåter inte muslimer att angripa dem som inte 

angriper muslimerna. Muslimerna är emellertid skyldig att försvara sig: 

Så om de tar bort sig från dig och inte slåss du och erbjuder fred, har sedan Allah inte gjort för du en 

orsak [för att bekämpa] mot dem.  

(Koranen: 4/90) 

 

Och inte argumentera med folk av Skriften utom på ett sätt som är bäst, förutom de som begår orätt 

bland dem. Och säga, vi tror på det som har visat oss och visade du. Och vår Gud och er Gud är en, 

och vi är muslimer [i inlämnande] till honom. 

(Koranen: 29/46)  

 

Allah inte förbjuda du från dem som inte slåss du på grund av religion och inte utvisa du från ditt hem 

från hantera vänligt med dem och tillförordnad rättvist mot dem. Allah älskar verkligen dem som 

agerar rättvist. 

(Koranen: 60/8) 

Och det är stor synd att skada människor som vi ser i följande uttalande: 

-Fel inte mänskligheten i sina varor, och gör inte ont, gör rackartyg, i jorden.  

(Koranen: 26/183) 

Ett bra exempel i detta avseende hände när muslimer fick Mekka tillbaka från de disbelievers som 

dödade många muslimer, förklarade och organiserade många krig mot muslimer, torterade dem, tog 

deras rikedom genom våld. Muslimerna i ledning av profeten Muhammad (fred vara över honom) 

förlät de disbelievers hade befogenhet att vidta motåtgärder och förstöra dem. Så det är klart att 

handlingar av terrorister som hävdar att döda oskyldiga och försvarslös civila i Allah, har ingenting att 

göra med Islam, som Islam även i krigstid sådana civila skall inte avlivas.Sådana människor är mycket 

få i nästan 2 miljarder muslimer. 



Ibland finns det människor som gör ont för politiska eller ekonomiska mål men som hävdar att agera 

ombud Allah som de känner ett behov av att gömma sig bakom vissa allmänt vedertagna begrepp.  

Ibland terroristverksamhet utförs och hävdade i muslimer eller muslimska grupper för att skapa ett 

dåligt intryck om Islam och muslimer.  

I många situationer förena icke-muslimer terrorister med Islam därför de omedvetet stöder 

terroristerna genom att betrakta dem som en del, eller typ av företrädare för den stora 

gemenskapen av Islam. Ett enkelt exempel på en sådan attityd är att använda begreppet "Islamisk 

terrorism" i media av icke-muslimer. Terrorismen inte kan vara islamiska är - fredlig - "islamisk 

terrorism" ett vilseledande och felaktiga uttryck som kan vara användbara endast för sådana 

terrorister. 

Vissa media kanaler ger delvis intryck av att Islam främjar våld, även om våldshandlingar av 

anhängare av andra kulturer och deras konsekvenser är mycket större än sådana rättsakter av dem 

ses som länkade till Islam. Till exempel i andra världskriget som skett i västvärlden som följer 

religioner än dödade Islam var cirka 60 miljoner människor [132]. 40-52 miljoner av dem var civila 

inklusive 13 till 20 miljoner som dog på grund av kriget-relaterade sjukdomar och svält.  

8.3 OM DET ÄR ÖDE, OM ALLAH VET ALLA, HUR KAN VI HA FRI VILJA OCH HUR KAN VI VARA 

ANSVARIG? 

Detaljerna i denna fråga kan omformuleras enligt följande: "våra val / testamenten relatera till vår 

bakgrund, vår utbildning, vår miljö, våra gener och vår kapacitet... Alla dessa måste vara i öde. Så om 

Gud Allah sedan våra val måste vara tvungen och bestäms av Allah; då vi har inte fri vilja och därför 

kan vi vara inte ansvarig. Minst som han inte har satt oss på rätt väg då inte innebär detta att han är 

ansvarig för våra val? Även if Gud är Allah och om han känner till framtiden, han sedan inte motsäger 

sin kunskap och sitt öde om framtiden från sin nuvarande åtgärder. Och om han har makt att göra 

vad han vill sina handlingar kommer att vara i harmoni med vad som redan var känt av honom. Om 

Gud Allah och om det är öde, då till exempel innan jag tvivlar, det är känt att som en disbeliever jag 

kommer tvivlar och att jag kommer in i helvete. Så hur kan jag ändra den? "  

I de följande verserna ser vi en sammanfattning av dessa frågor: 

Dem som associerade partner [Allah] kommer att säga, "Om Allah hade skepnad, vi skulle inte ha 

associerade [något med Allah] och inte heller skulle våra fäder heller skulle vi ha förbjudna 

någonting." Likaså före neka tills de smakade vårt straff. Säger, "har du någon kunskap som du kan ge 

oss? Du följer inte utom antagandet, och du inte är utan förfalskning. " 

Säger, "med Allah är argumentet för långtgående. Om han hade testamenterade skulle han har 

väglett er alla." 

Säga att [O Muhammad], "Lägga fram din vittnen som kommer att vittna om att Allah har förbjudit 

detta." Och om de vittna om, inte vittna med dem. Och följer inte önskningar för dem som förnekar 

våra verser och dem som inte tror på nedan, medan de likställa [andra] med sin herre. 

(Koranen: 6 148-150) 

8.3.1 VI HAR FRI VILJA I VISS UTSTRÄCKNING 



Och säga, "sanningen är från er Herre, så vem testamenten låt honom tror; och vem testamenten låt 

honom tvivlar. 

(Koranen: 18/29) 

 

Allah är aldrig orättvist att hans tjänare   [133] . 

(Koranen: 8/51) 

 

Vem styrs bara vägledas [förmån för] hans själ. Och den som strömmen endast strömmen mot den. 

Och inga bärare av bördor kommer att bära bördan av en annan. Och skulle vi aldrig straffa tills vi 

sänt en budbärare.  

(Koranen: 17/15) 

Alla som är ansvariga och tillbakadragna eller straffas i nedan har potential att ta reda på sanningen 

och att vara framgångsrika [134]. Alla har frihet att välja goda eller onda, paradiset eller fan. Varje 

människa [135] har den fria viljan men har inte makt att förneka av Allah. Även om det finns vissa 

begränsningar när det gäller den fria viljan, slutligen har varje person potential att övervinna de 

relevanta negativa begränsningarna. 

Våra viljor har mycket att göra med vårt förflutna, vår kunskap, vår miljö, vårt humör, vår biologiska 

och kemiska sammansättning... Dock från de empiriska vetenskaper synvinkel är det för tidigt att 

argumentera för att det finns en hård deterministisk förhållandet mellan dessa faktorer och våra 

viljor. Och så länge vi inte förstå alla Subatomär nivåer och många andra saker detta kommer att bli 

ett tidigt argument. Som sagt i Koranen:  

Och de ber om själen. Säga: Själen är något av kommandona för min Herre, och du får inte något av 

kunskap men lite.  

(Koranen: 17/85)  

I Islam, själen är inte bara ett sätt slump mekanisk följd av kemiska, biologiska, fysiska, sociala... 

händelser och resurser [136]. Själ fördelarna med sådana medel, men det är inte begränsat till vad 

som finns tillgängligt på vissa villkor. Dess väsen är inte baserat på endast orsak och verkan relationer 

eller mekaniska processer baserat på kausalitet. Själen har potential att förändra och förbättra 

villkoren. Till exempel, kan en person som står inför svårigheter i business läsa vissa böcker och få 

ytterligare kunskaper och övervinna dessa svårigheter. 

Själen omfattar inte bara tidigare som kan ha orsak och verkan inflytande, men också i framtiden. 

Alla kommer vi göra innehåller överväganden om framtiden, alternativ, deras risker, deras fördelar 

och harms i viss utsträckning, medan de inte hänt ännu. Själen omfattar även principer, värderingar 

och så vidare som inte begränsas eller finns bara i förflutna. Vi bedömer inte bara vilket alternativ 

som kommer att hända om vi tar vissa beslut, men också hur vi känner om detta alternativ händer, 

och vad händer om vi känner på detta sätt. Ännu är vi fria att välja medvetet ett dåligt alternativ. 



Därför har vi ett brett område av frihet. 

Som vi ser i de följande verserna, har människorna vissa särskilda kvalifikationer i detta avseende: 

Sedan han proportioner honom och breathed till honom från sin själ och för du Muntlig förhandling 

och syn och hjärtan; litet är du tacksam. 

(Koranen: 32/9) 

 

Och nämner, [O Muhammad], när din Herre sade till änglarna, "Ja, jag kommer att göra på jorden en 

vicekung" 

(Koranen: 2/30) 

Allah gav oss å andra sidan många innebär att med denna frihet kan vägleda oss mot sanningen. 

Följande är särskilt viktiga:-de uppenbara tecken skapas i vår omgivning vars allt funnit blir synliga för 

alla, när vi alla är uppstånden. -Lyssna och hjälp av Allah som kan svara på våra nuvarande uppsände 

även medan han gjorde öde. -Ledning av Allah genom hans budbärare. 

Denna frihet innebär dock inte att människan kan förneka Allahs yttersta vilja. Han kan se vägledning 

för Allah som han har gett frihet att följa sökvägen till lydnad eller sökvägen till olydnad. Men i 

yttersta mening, oavsett vad människan gör, han är omgiven av Allah som vi ser i de följande 

verserna: 

Och Allah hör vad är i himlen och vad är på jorden.  

Och allt är Allah, alla saker, som omfattar.  

(Koranen: 4/126) 

 

Allah är allomfattande och medvetna. 

(Koranen: 2/115) 

 

Och du inte kommer förutom att Allah wills, Lord of the worlds.  

(Koranen: 81/29) 

Även om människan har vissa befogenheter av Allah, kan han inte lyckas utom genom Allah. 

Orsakerna till detta är följande: 

För det första är våra omständigheter resultat av Allah's plan och testamenten. Resurser kan till 

exempel vara begränsad. Kostnader för resurser eller kostnader av alternativ kan vara hög. Vissa 

omständigheter kan vara svårare att lösa än andra. Så även om vi har fri vilja, Allah kan vilseleda 

genom sådana omständigheter att en obehörig person utan att störa hans. De alternativ som vi har 

bestäms också av Allah. 



För det andra är allt vi kommer genom tillstånd av Allah som framgår i följande exempel från 

Koranen: 

Och det är inte en själ att tro utom med tillstånd från Allah.  

(Koranen: 10/100) 

Som vi ser i citat från profeten Shuayb (fred vara över honom) i Koranen, vår framgång beror på Allah: 

"Och min framgång är inte utan genom Allah.  

Honom har jag förlitat sig och honom jag tillbaka. 

(Koranen: 11/88) 

Som vi ser i följande vers, beror vägledning eller vilseledande av Allah i viss mån på våra val: 

Han vilseleder många därigenom och hjälper många därigenom. Och han vilseleder inte utom den 

defiantly olydiga. 

(Koranen: 2/26) 

Allah, som är Knower och siare för alla, vet och ser utan begränsningar i tiden. Han vet så framtiden 

som han vet detta. Han ser framtiden som han ser nuvarande. Därför alla beslut som vi kommer att 

ta i framtiden är någonsin känt, och bevittnade av Allah. Han är kunna ändra det på alla sätt som han 

vill, inklusive ändra de relevanta omständigheterna utan någon direkt inblandning med våra viljor. 

Alltså, någon kommer vi se är fritt, med tillstånd av Allah. Därför händer väljer vi med enhällighet av 

Allah och oss. 

Därför i alla fall en Muslim som gjorde ett bra arbete bör sträva efter godkännande av Allah. Följande 

är ett citat från ett exempel uttryck troende i nedan: 

Och de kommer att säga,  

"Beröm [och tack] till Allah, som har väglett oss till detta. och vi skulle aldrig ha styrts om Allah inte 

hade väglett oss. Säkert budbärare av vår Herre hade kommit fram med sanningen." 

(Koranen: 7/43) 

 

"Ja, vi brukade supplicate honom innan.  

Ja, det är han som är Beneficent, Merciful. 

(Koranen: 52/28) 

Sett ur ett disbeliever perspektiv skulle det vara svårt att förstå den fria viljan som för honom, han är 

bara en väsentlig sekvens och processorn mellan biologiska, kemiska, fysiska... sekventiella processer. 

Igen, han är bara en grupp av partiklar som tillfälligtvis kom tillsammans och som endast agera enligt 

till fysisk, vissa eller otydliga regler och relationer. Också, för honom finns ingen som har fullständig 

fri vilja som kan ge honom fri vilja. 



8.3.1.1 ANLEDNINGEN TILL FÖREKOMSTEN AV VÅRA VILJOR 

Allah, Herren av allt kan skapa oss liksom stenar eller änglar som inte har någon förmåga att förneka 

sin order. Han kunde ha skapat oss liksom programmerad robots utan känslor, därför utan val, så 

utan ansvar. Dock i sådana universum, det skulle inte finnas praxis och känslor av offer, hjälp, synd, 

förtroende, ärlighet, dom, belöning, bestraffning, onda, fel och arrogans, bra och sanningen skulle 

inte skapats och etablerad. onda och fel skulle inte skapas, dömas och straffas... 

Men Allah är att skapa goda och onda.  

För en person att vara god eller ond, har han har makten att välja goda eller onda.  

Och genom de nuvarande händelserna, på ena sidan anställda av Allah tycker favörer och 

befogenheter av Allah, och på den andra sanningen och falska är klart skilja sig.  

Dessutom, om det finns en anledning för vårt skapande, det måste vara ett avgörande steg för vem vi 

är. Detta avgörande skede är död. 

Följande kapitel är relevant i detta avseende: 

Av tid,  

Människan är faktiskt förlust,  

Förutom de som har trott och gjort rättfärdiga gärningar och underrättade varandra till sanningen 

och underrättade varandra till tålamod och uthållighet].  

(Koranen: 103/1-3) 

Igen med vår fria vilja har vi möjlighet att samarbeta med Allah i upprättandet av fred och 

inbjudande sätt av vår Herre. Genom vår fria vilja kan vi ha en andel i den goda utvecklingen inom oss 

och mänsklighet. Genom vår fria vilja, kan vi låna till Allah som inte behöver någon hjälp alls, trots att 

vi kan spendera vad vi har helt för oss själva. Ges dessa stora favörer av vår skapare som sagt i de 

följande verserna? 

O du som har trott, om du hjälper Allah, han kommer att hjälpa dig och växt fast fötterna.  

(Koranen: 47/7) 

 

Vem är det som skulle låna Allah era finaste lån så han kan multiplicera det för honom många gånger 

över? Och det är Allah som undanhåller och ger överflöd, och till honom kommer du tillbaka.  

(Koranen: 2/245) 

 

Men när Jesus kände [beständighet i] misstro från dem, sade han, "som är min hjälpare för [orsak] 

Allah?" Lärjungarna sade, "vi är hjälpare för Allah. Vi har trott på Allah och vittnar om att vi är 

muslimer [skicka honom]." 



(Koranen: 3/52) 

Möjlighet att hjälpa honom, att ange och träda i kraft att hjälpa honom, är faktiskt en av hans största 

favörer till oss. Och en viktig faktor i denna för vår fria vilja. 

8.3.1.2 SYNDER OCH DERAS KONSEKVENSER ÄR AVSIKTLIGA VAL. 

Belöningar för att följa sanningen och straff för att följa falska bestäms och förklarade. Så de som 

väljer sanningen eller felet välja dem helt med sina fördelar, nackdelar, möjligheter och hot.  

Vår ständiga val är de alternativ som passar bäst med vem vi är och våra attribut. Våra val är 

personliga, och i många fall ett subjektivt perspektiv finns inte rätt eller fel: vi kan välja att bära några 

dåliga konsekvenser för vissa saker som vi älskar.  

En person kan till exempel välja att röka medan han vet att rökning orsakar cancer. Så när cancer sker 

på grund av rökning, bör han inte skylla mycket någon annan än sig själv. Han valde det personliga 

nöjet att rökning i utbyte av smärtorna av cancer och en tidig död. Medan han röker han kanske ser 

det som rätt, eller han får röka även om han anser att det är fel. Vi kan välja att inte bry sig om 

konsekvenserna eller framtiden. Vi får nöjet att ifrågasätta en större makt än oss själva, även om 

detta medför stora risker. Nöjet att denna utmaning kan vara större än den därav följande rädsla 

eller smärta. På samma sätt kan en välja att utmana skaparen direkt eller indirekt genom att inte 

tänka om honom och genom att risken för helvetet. På detta sätt, kanske han vill njuta av denna 

utmaning och glädje i livet utan att ge upp från alla världsliga glädjeämnen. 

Vi har friheten att tillfälligt njuta onda som vi ser i exemplet i följande verser:  

Och för Thamud, guidad vi dem, men de föredrog blindhet över vägledning, så blixt av 

förödmjukande straff tog dem för vad de används till.  

(Koranen: 41/17) 

 

Det finns många tecken i himlen och på jorden som de klarar av;  

De betalar ännu ingen uppmärksamhet till dem! 

(Koranen: 12/105) 

Men på slutet har vi att vara ärliga och äger våra val. 

Å andra sidan avser sådana riskfyllt val mycket personlighet i Väljaren. Så är förvirring för disbelievers 

avsiktlig och permanent som anges i följande vers: 

Och den som är blind i detta [liv] blir blinda i nedan och mer vilse på sätt.  

(Koranen: 17/72) 

Så att även om återvände efter att ha sett fan, skulle de gå tillbaka till misstro som nämns i följande 

verser: 



Om du kunde men se när de görs stå innan brand- och kommer att säga "Oh, vill att vi skulle 

återlämnas [till livet på jorden] och inte förneka tecken på vår Herre och vara bland troende."  

Och även om de returnerades, de skulle återvända till det som de var förbjudna; och faktiskt, de är 

lögnare. 

(Koranen: 6/27-28) 

Därför exempelvis skulle en ultimat disbeliever som skulle veta att han skulle in i helvete på grund av 

misstro återigen tvivlar och neka fan. Så i helvete blir ett tydligt val av disbeliever, eftersom även om 

det mest övertygande tecknet hade varit närvarande, inte skulle anser att sådana disbeliever. De 

följande verserna hänvisar till detta: 

Ja, de på vilka ord för er Herre har träder i kraft inte tror, 

Även om alla tecken skulle komma till dem, tills de ser smärtsamma straffet.  

(Koranen: 10/96-97) 

Vi har fått friheten att genomgå straff i helvetet som svar på vad vi väljer att göra. Det verkar dock 

inte vara en god idé att ett tillfälligt förkastar något som han senare kommer tror bara medan känsla 

det evigt. Det är dock ett val. Vi människor värde i allmänhet de omedelbara fördelarna även om 

deras kostnader och risker på lång sikt är enorma. I de följande verserna är en hänvisning till detta: 

Nej! Men du älskar omedelbart.  

Och lämna nedan.  

(Koranen: 75/20-21) 

Tycker om människor som bor i fängelse i år bara på grund av en handling uppfylla sin snabb vrede. 

Det beror på kort sikt våra känslor är mer intensiv relativt till vår logik; och på lång sikt våra känslor är 

relativt svagare än vår logik. Så är tålamod viktigt för framgång: 

Allah älskar patienten. 

(Koranen: 3/146) 

Å andra sidan, godkänner vi saker i öde. I vart och ett av våra val vi "köp" och godkänna vad som 

finns i registret för oss: 

Och Allah skapade himlarna och jorden i sanning och så att varje själ kan belönas för vad det har 

förtjänat, och de kommer inte vara orättvist. 

(Koranen: 45/22) 

8.3.1.3 ALLAH INTE BEHÖVER TVINGA FRAM NÅGONTING PÅ OSS 

Han är Able göra alla saker. 

(Koranen: 67/1) 



Allah kan göra vad han vill. Så att han kan skapa oss i en viss miljö där vi kan vara alla troende eller 

disbelievers trots att vi har fri vilja. Därför behöver han inte störa våra testamenten eller tvinga oss 

på ett visst sätt, även om han kan göra dessa. 

Allah inte behöver störa vår vilja som med objektiva händelser vi får lett eller vilseleds beroende på 

vem vi är. Allah kan leda eller vilseleda med objektiva saker, utan att förvränga våra väljer kapacitet. 

En disbeliever som har en baby kan till exempel bli en troende på spänning och lycka av att baby och 

en stor fördel av skaparen. 

8.3.1.4 ALLAH TVINGAR INTE NÅGON ATT TRO ELLER ATT GÖRA GOTT VERK OCH HAN TVINGAR INTE 

NÅGON ATT TVIVLAR ELLER ATT VARA ORÄTTVISA. 

Hade Allah ville tvinga något på oss, kan han göra oss alla troende. Påtvingad tro skulle dock inte 

verkliga övertygelse. Tro som begärs endast efter uppståndelsen kommer att vara påtvingad tro, så 

inte en verklig tro och det kommer att vara värdelös som nämns i följande vers: 

De [sedan] vänta för någonting förutom att änglar skulle komma till dem eller din Herre kommer eller 

att det kommer några av tecken på din Herre?  

Den dagen att några av tecken på din Herre kommer någon själ nytta av sin tro så länge det inte hade 

trott innan eller hade upparbetat genom sin tro vissa bra. Säga "vänta. Ja, vi [även] väntar."  

(Koranen: 6/158) 

Tro i detta liv är verkliga övertygelse eftersom det är inte en följd av tvång och det återspeglar exakt 

vem och hur vi är. Allah ger oss vad vi väljer.  

Vad jag skulle välja om jag inte tvingades är resultatet av fri vilja. Så som Allah inte tvingar allt på oss 

och som han inte tas ut oss någonting bortom vår förmåga, vi rimliga fri vilja så att vi kan vara 

ansvarig. 

8.3.1.5 INGEN KOMMER VITTNAR ATT ALLAH HAR TVINGAT OSS ATT ONDA 

Det kan finnas inga vittnen som kommer att bära vittne som Allah har tvingats något val vi stör vår 

villiga process. Inga vittnen kommer att vittna att Allah tvingade oss till vissa val eftersom eventuella 

sådana tvång skulle vara känd endast av Allah. Disbeliever är också indirekt ett vittne till det faktum 

att Allah inte tvinga honom att agera på ett visst sätt som han sällan hänvisar till Allah för sina beslut. 

Tvärtom gör han alltid sitt eget beräkningar för sina egna beslut. Och disbeliever går mestadels vilse 

från på rätt sätt som Allah visar honom. 

8.3.1.6 ALLAH INTE HAR NÅGRA FÖRDOMAR MOT NÅGON AV OSS 

I Allahs, Beneficent, Merciful.  

Beröm och tack] vara att Allah, Lord of the Worlds 

(Koranen: 1/1-2)  



Allah är Beneficent och barmhärtig Herren av allt. Han har inte några fördomar mot någon av oss 

som alla är Allahs tjänare. Om vi anser många, stora och uppenbara favörer av Allah till var och en av 

oss, skulle vi förstå att Allah inte skulle vara orättvist att någon av oss: 

Sedan han proportioner honom och breathed till honom från sin Ande och för du Muntlig förhandling 

och syn och hjärtan; litet är du tacksam. 

(Koranen: 32/9) 

8.3.1.7 KAUSALITET RELATIONER SOM ÄR GRUNDEN FÖR VÅRA VILJOR STYR ÖDET 

Vissa säger: "Alright, om jag är avsett för att ange fan sedan inte går att ändra det. Så varför skulle jag 

bry?" Men ödet är inte den ursprungliga orsaken. Det finns Allah innan och ovan öde. Han definierar 

och gör relationer mellan entiteter och händelser som visas i följande verser: 

Och att det inte finns för människan utom det [goda] för som han strävar efter, 

Och att hans ansträngningar kommer att ses,  

Då han kommer att belönas för det med den största möjliga kompensation. 

(Koranen: 53/39-41) 

Varje relation som vi och alla beståndsdelar som ingår i våra val är delar av öde som vi kan dra 

slutsatsen från följande vers: 

Allt är i ett tydligt register. 

(Koranen: 11/6) 

Tidpunkten för vår examen från skolan är i öde. Det är också i det öde som vår examen kommer att 

vara en följd av passerar vissa examina. Så om vi examen är det också i öde att vi har klarat dessa 

examina. Öde bygger också på sådana relationer och öde är inte en direkt orsak till denna examen 

[137]. Likaså kan en inte heller förklara/motivera sin post i helvetet med öde. Så en varken vara 

hopplöst heller säker på om hans slut bara på grund av öde. Därför vill vi ta examen, är vad vi 

behöver göra att studera väl för examen. Likaså om vi vill ange paradis, vi gör vår hemläxa väl. 

8.3.1.8 OM VI KÄNDE ÖDE, VI SKULLE VILJA ÄNDRA DET TILL BÄTTRE.  

Även om vi visste att innehållet i öde, skulle vi omvärdera det och om nödvändigt vi vill skilja sig från 

det om vi ogillade det. Så begränsar det inte våra förfaranden för villig och väljer i alla fall. 

8.3.1.9 OM VÅRA VILJOR UNDER FULLSTÄNDIG PÅVERKAN AV DETERMINISM, DET SKULLE ORSAKA 

OSS ATT TRO.  

Orsakssambandet kräver också tron på Allah. 

Anta att en disbeliever är uppstånden. Han ser att han hade fel. Sedan förstår han att allt berodde på 

Allah. Sedan kommer han se att det fanns ingen anledning alls för sin misstro. Saker som inte var 

riktiga ledde honom till misstro, inte Allah. Sedan om unreal saker inte kan ha en deterministisk 



inflytande på honom, förstår han att han hade fri vilja och att han har missbrukat den fria viljan som 

han fick. 

8.3.2 KUNSKAP OM ALLAH SOM ÅTERSPEGLAS I ÖDE ÄR PÅ ETT SÄTT SOM EN HISTORISK KUNSKAP 

I MÄNSKLIGA BEGREPP. 

Öde visar att hela makten över allt tillhör Allah och att framgång är endast genom Allah. Så vår 

framgång eller misslyckande beror på Allah och på oss innan öde.  

Kunskap om Allah om vår framtid är annorlunda än vi utforma. Som Allah är Omni-idag och All-

Knower, han vet våra framtida val säkert saker som redan hänt [138]. Exempel på denna kunskap 

inom mänskliga begrepp är liksom vår historiska kunskap:  

Han är först och sist, och passiv och aktiv; och han är Knower av alla ting. 

(Koranen: 57/3) 

 

Romarna har besegrats.  

I ett nära land. 

Och de, efter deras nederlag, att övervinna.  

Inom några år.  

Allah tillhör kommandot före och efter.  

Och den dagen troende kommer att glädjas. 

(Koranen: 30/2-4)  

Han är först men han är också sist. Och han är en, han är inte partitionerad. Han är inte heller 

begränsad i termer av utrymme, inte heller i tid. Hans kunskaper är inte lokala som vårt. Och denna 

kunskap strider inte mot öde.  

Allah vet därför våra framtida testamenten som saker som redan hänt under hans iakttagelse. 

Så behöver inte denna typ av kunskap honom att tvinga något om oss.  

8.3.3 VI ÄR ANSVARIGA BASERAS PÅ VÅR FÖRMÅGA 

Allah inte tas ut en själ utöver dess kapacitet. 

(Koranen: 2/286) 

Vår övertygelse är bara konsekvenser av våra viljor, val. Vi är inte skyldiga att förstå sanningen helt. 

Vi ser bara tecken. På ett sätt består tro av en mental process att välja; i detta avseende finns det 

ingen svårighet eller oförmåga att tro. Och Allah debitera inte någon utöver sin kapacitet. 

8.3.3.1 UPPENBARA FAKTA RÅDA 



Om någon hoppar gärna och medvetet framför en snabb går bilen och om han blir skadad, han kan 

inte skylla Allah för skadade. Annars en förnuftig person skulle fråga honom: om du inte vill vara 

skadade varför du lämnade det? Varför skyller du Allah om du ville vara skadade? Denna diskussion 

kommer i alla fall vara värdelös som helst han kommer att genomgå massor av smärtor och problem. 

Likaså Allah har gett oss miljarder av tecken som visar sanningen, och han berättade de två sätt som 

vi kan följa och deras konsekvenser. För honom är alla dessa uppenbara.  

Men för några av oss i denna världen, de inte verkar vara mycket uppenbara eller verkar vara fel. 

Huvudsakliga skälen för dessa falska gudar och befogenheter att sådana människor uppfann även om 

Allah har gett några bevis eller stöd om dem. 

När en är uppståndna eller bedöms av Allah, kommer det vara uppenbart för en sådan person att 

gudarna han uppfann, styrkor, relationer, av orsaker som han ersatte Allah inte var absolut, hade inte 

sina egna befogenheter, hade ingen självförsörjning och hade ingen anledning alls. Och det kommer 

förstås att vad Allah säger var och är uppenbara vid alla tidpunkter. Sedan kommer det också vara 

uppenbart att denna person var ett uppenbart fel och att han begått en stor uppsåtlig brottslighet. 

Allah refererar till dessa i följande verser: 

Sedan fraktionerna som skiljde sig från dem, så ve dem som disbelieved från scen för en fantastisk 

dag.  

Se och höra dem den dag de kommer till oss!  

Ondskan-doers är ännu idag klart fel. 

(Koranen: 19/37-38) 

 

De kommer att säga medan de tvister,  

Av Allah var vi faktiskt i uppenbart fel  

När vi fann du   [139] lika med Lord of the Universe.  

(Koranen: 26/96-98) 

Klart fel uppstår inte från objekt till felet men från som gör att fel. Klart fel kräver tydliga tecken på 

ena sidan. Och å andra sidan kräver det brister i den som gör felet som nämns i följande vers: 

Har det inte kommit dem nyheten om dem innan dem människorna i Noah och [stammarna av] Aad 

och Thamud och folket i Abraham och följeslagare i Madyan och städerna välter? Deras budbärare 

kom till dem med tydliga bevis. Och Allah skulle aldrig ha förfördelade dem, men de wronging själva.  

(Koranen: 9/70) 

Därför, på grund av den allt-funnit tecken på Allah, i nästa följderna kommer inte vara protesterade 

för att vara orättvist av någon. De argument som anförs av disbelievers av rättvisa är inte giltig 

eftersom om vad de kritisera som orättvist händer medan det inte är målet och kunniga vittnen mot 

denna orättvisa, detta verkligen händer kommer att bevisa att de har varit en verklig orättvisa. 



8.3.3.2 VI MISSLYCKAS PÅ GRUND AV VÅRA EGNA SVAGHETER. 

Vi misslyckas på grund av vad Allah har inte gett och som vi inte har begärts från honom, inte på vad 

Allah har gett eller gjort. 

Som vi ser i de följande verserna, är vad Allah har gett oss som vår essens tillräckligt för oss så länge 

vi håller den ren och ren: 

Och [efter] själen och han proportioner som det  

Och inspirerade det [med omdöme i] sin ogudaktighet och dess rättfärdighet,  

Han har lyckats som renar  

Och han har misslyckats som instills det [med korruption].  

(Koranen: 91/7-10) 

8.3.3.3 ÖDE ÄR INTE EN BARRIÄR MELLAN USA OCH ALLAH - ALLAH ÄR NÄRMARE OSS ÄN ÖDE - 

Naturligtvis är våra nuvarande och framtida förfrågningar från Allah också kända av honom medan 

han bildade öde. Dessutom svarar Allah som svarar på vår uppriktiga uppsände i något skede till dem 

samtidigt som han gör öde och [140]. Allah vem vet vad vi begär är alltid samma som det finns ingen 

annan Gud och han inte är begränsat med förflutna eller framtiden. Det finns ingen två gudar av vilka 

lyssnar på oss nu, och en annan som gjorde öde. Varken det finns en Gud som har en annan stämning 

nu och olika humör samtidigt som öde. Allah som lyssnar på oss och känner oss helt nu, är han som 

också känner oss och vår nuvarande situation fullt ut samtidigt som öde. 

Som deltagare i öde, och som skaparen av öde har Allah en konsekvent kommer för en specifik 

situation både samtidigt öde och vid körning. Båda perspektiven som han har inga begränsningar av 

kunskap, har han inte före honom, inte efter honom. Därför, för honom finns ingen anledning för 

motsägelse, eller skillnaden eller begränsning för en viss situation. För en person som nu i vår tidsram 

ber Allah för vissa önskemål, Allah till exempel har inte mindre kunskap och kände inte honom och 

hans önskan medan han gjorde öde. Så medan vi ber till Allah för något, det finns inga begränsningar 

av öde för oss alla, med våra uppsände vi kan nå Allah som han gör öde liksom.  

Vi kan alltid be Allah som Solomon (fred vara över honom) bad honom att han hjälper oss och 

inspirerar oss goda gärningar:  

Så [Solomon] log, roade på hennes tal och sade: min Herre, gör mig att vara tacksam för dig som du 

har fått på mig och mina föräldrar och göra rättfärdighet som du godkänner. Och erkänna mig genom 

din nåd till [led] din rättfärdiga tjänare.  

(Koranen: 27/19) 

Man kan fråga: "om jag inte tror på Allah så jag kan inte be Allah för hjälp. Så jag kan inte övervinna 

öde och jag kommer att vara dömd till öde. Så är det rättvist att jag är straffade?" I Islam är den 

första staten ren staten där det finns inga falska gudar som situationen för Abraham (fred vara över 

honom). men mannen uppfinner falska gudar och dessa hindra honom från att söka sin tillflykt till 

den sanne Guden som i sitt uttalande i följande verser:  



Han   [141] sa, "Gör du dyrka som du [er] kan dela, medan Allah skapade du och den som du gör?"  

(Koranen: 37/95-96) 

En person som tror på falska gudar blockerar sig själv från att kontakta som gör också öde. Så måste 

han välja att återgå till Allah, till den ursprungliga ren staten, och för att undvika falska gudar som 

han själv har uppfunnit som anges i följande vers: 

 

Och att som hon dyrkar andra än Allah hade undvikas henne [från inlämning till Allah]. Hon var 

faktiskt från en misstrogna personer.  

(Koranen: 27/43)  

8.3.4 VÅRT VAL PROCESS MÅSTE ÖVERENSSTÄMMA 

En person som skyller Allah för hans val skulle vara inkonsekvent inom sig själv:  

Om sådan person kan skulden Allah för hans onda val och dess konsekvenser, sedan varför han 

godkänna onda val han gör och dess konsekvenser? Varför inte han omvänder sig? Han vill sättet och 

med hjälp av Allah eller inte?  

Om han godkänner sitt onda val och dess konsekvenser varför han skylla på någon annan? Om han 

inte vill ha hjälp av Allah hur kan han klandra honom?  

Vi kan inte påstå att något som vi "kritisera" gör oss "tror" något fel. 

Straffet är å andra sidan, på ett sätt reflektion av brottslighet tillbaka på brottslingen. Så kan inte 

kriminella protestera. Om han gör detta brott mot offret, och om det är orättvist varför han gör det 

mot offret? Om det är något godtagbart varför skulle han protestera mot det när det reflekteras 

tillbaka på honom? 

8.3.4.1 AVTALET INTE ÄNDRAS EFTER ATT DET HAR KÖRTS 

Och den dagen dem som disbelieved utsätts för brand [det kommer att sägas], "du förbrukat din 

njutning under dina världsliga liv och haft dem, så denna dag som du kommer att delas ut 

bestraffning av förnedring eftersom du var arrogant på jorden utan rätt och du var defiantly olydiga."  

(Koranen: 46/20) 

Som vi nämnt tidigare, vi gör våra val fritt och Allah godkänner dem och han ger vad vi ber mot det 

pris som vi är beredda att betala eller risken vi tar. 

Aperson kan välja att njuta av det nuvarande livet och vara nöjd med det i stället för att få nöjet att 

Allah och paradiset. Sedan varje dag avtalet är delvis utförts och bekräftade. Varje dag personen 

skördar vissa fördelar i avtalet och bekräftar den. Personen som har friheten att välja eller ändra sin 

riktning eller avtalet tills han dör. Döden är den totala avgörande punkten i verkställandet av en 

huvudsaklig del av avtalet. Från och med kommer den andra delen av avtalet att utföras. Till död, 

kommer genomförandet av den världsliga del av avtalet att slutföras. Om personen som är nöjd med 



vad som hände, så det är inget fel från hans synvinkel och ingen att skylla. Detta är helt personliga 

som i fallet med en person som hade rökningen trots att på grund av rökning avled av cancer i slutet. 

Och genomförandet särskilt av de positiva klausulerna i avtalet för disbelievers är klar i denna värld: 

han kan ha haft fria från tacka Herren, från inte känner något ansvar mot honom. Han kan ha haft 

alla nöjen som han ville. Som en protest för orättvisa kommer att verkligen händer endast när avtalet 

har genomförts, disbeliever inte protestera i nedan. Det beror på att på denna punkt, en väsentlig del 

av avtalet, bra för disbeliever ur hans perspektiv kommer har redan körts. Ett avtal får inte 

protesterade efter dess positiva klausuler för en av parterna är som vi ser i följande vers:  

[När] sant löftet har närmat sig; sedan ögonen på dem som disbelieved kommer plötsligt stirrar [i 

skräck, medan de säger], "O ve till oss; Vi hade varit unmindful av detta. snarare var vi lagbrytare."  

(Koranen: 21/97) 

8.3.4.2 OM MAN SKYLLER PÅ ALLAH PÅ RÄTTVISA, BETYDER DET ATT ALLAH HAR REDAN ERBJUDIT 

HONOM VÄGLEDNING MEN MEDVETET AVVISADE HAN DET 

Å andra sidan skulle som skyller Allah på grund av rättvisa har varit bekant med värdet av rättvisa av 

Allah. Så när han är orättvist innebär detta att han medvetet väljer att vara orättvist, inte på grund av 

Allah. Om han främjar rättvisa, första måste han bara mot Allah och andra. 

8.3.4.3 SLUTRESULTATET RÅDER 

I Koranen finns detta uttalande:  

Likaså före neka tills de smakade vårt straff.  

(Koranen: 6/148) 

Här ser vi en betoning på situationen för den verkliga förekomsten av straffet. Föreställ er en 

disbeliever in i helvete. I det ögonblicket kommer han antingen tror på fan eller inte. Om han tror 

han kommer ha trott baserat på sin egen observation och Allah inkräkta inte på hans beslut att anta 

eller inte, precis som i denna värld där vi är fria att välja. Han väljer utifrån sina egna beräkningar och 

synpunkter. Detta är fallet i ovanstående vers. Om han inte tror, naturligtvis är inget och ingen att 

skylla. Och i de följande verserna är en relevant offert från ett tal mot disbeliever i nedan: 

-Det är den eld som du använde för att neka. 

Sedan är denna magi, eller ser ni inte? 

[Ange att] bränna. då patienten eller otåliga så är alla samma för dig. Du är bara att belönas [för] vad 

du använde för att göra." 

(Koranen: 52/14-16) 

Sanningen är relaterat till vad som slutligen händer. När vad händer ses, kan en varken lägga fram 

argument som strider mot vad som händer eller lägga fram ett argument som är ovanför och utanför 

kunskap om Allah. Till exempel när en disbeliever är att ange Hell, han kan inte påstå att Allah har 

varit orättvist, eftersom hans fordran blir bara personliga, och hans resonemang och dess brister 



kommer har redan känt av Allah. Om man hävdar att veta bättre än Allah att det finns orättvisor 

medan han bestraffas för sitt orättvisa, är detta på grund av sin arrogans och han är fel. Å andra 

sidan, i nuvarande världen påstå han inte sådana orätt mot sig själv eftersom han inte tror på Allah.  

8.4 OM GUD ÄR ALLSMÄKTIG OCH GOD VARFÖR DET FINNS LIDANDE OCH ONDSKA? 

Och Allah är någonsin veta och klokt. 

(Koranen: 4/111) 

Allah är kloka. Oavsett vad han gör, är baserad på skäl enligt sitt perspektiv. De saker som vi ser som 

negativt i denna värld är också med skäl.  

Den nuvarande fasen är å andra sidan en tillfällig fas som kommer att upphöra vid en viss tidsfrist. 

Det är en förberedande fas med dess många dimensioner som även de fysiska, biologiska, sociala, 

individuella dimensionerna för den fasta fasen i nedan. Så, vad vi ser i denna fas är bara en liten del 

av hela bilden. 

I många fall är orsaken till misstro avvisandet av saker som är mot vissa personliga känslor. I många 

fall är orsaken till misstro avvisandet av vad observeras, som i uttrycket: "Jag tror inte på en Gud som 

gör ett barn av en oskyldig far dör". Detta innebär att denne skulle tro på Gud endast med det 

villkoret att inga barn dog. Han skulle med andra ord anser om Gud exakt enligt hans önskemål. 

Enligt Islam, observation råder och Allah är inte enligt våra önskemål, är han enligt sig själv och i viss 

mån enligt vad vi iakttar. Det beror på att det finns ett samband mellan vad vi iakttar och Allah.  

I allmänhet lider är en följd av Allahs tar tillbaka vad han har gett. Det finns ingen Gud utom honom, 

han tar inte något som var tanke eller skapas slutligen genom någon annan. Det är han som ger, och 

det är han som har rätt att ta tillbaka vad han ger. För vissa personer kan till exempel döden av en 

person som har barn betraktas som något som inte får hända. Men Allah som har gett personen sitt 

liv och dessa barn deras far kan naturligtvis ta tillbaka vad han har gett dem. Vi kan inte anspråk på 

att vara mer barmhärtig än Allah som gör miljarder varelser lever. Och vi kan inte tvinga Allah ge som 

vi vill. 

Människor och händelser är inte helt bra eller helt ond. Det finns positiva aspekter och negativa 

aspekter i många fall. Igen när något är dåligt för någon, kan det vara bra för någon annan. Allah är 

inte bara Herren av de som bor vid en viss tid. Han är Herren i alla, även de som bor och de som 

kommer att leva. Äldre generationer kommer att lämna öppna rum för nya. Detta gör också saker att 

ändra allmänt bättre. Det finns hänvisning till dessa fakta i de följande verserna: 

Säga "O Allah, ägare av suveränitet, du ge suveränitet som du kommer och du ta suveränitet från 

vem du kommer. 

Du ära vem du kommer och du ödmjuka vem du kommer.  

I din hand är [alla] bra. Du är ju över alla ting behöriga. 

Du orsakar på natten för att ange dag, och du orsaka dagen för att ange natten; 

Och du tar levande av döda, och du väcka döda av levande. 



Och du ger bestämmelse till vilken du kommer utan konto."  

(Koranen: 3/26-27) 

I många fall ses onda som onda eftersom det är mindre bra jämfört med en bättre situation. även om 

detta onda är i huvudsak bra och tillfredsställande. Exempelvis om en person som äger 100 

lägenheter förlorar 90 av dem på grund av en jordbävning, kanske han mycket missnöjda. Många 

människor skulle dock vara mycket glad om de ägde endast en lägenhet. 

I vissa fall saker som vi ser som onda kanske mestadels bra. Många saker som vi ser som dålig kan ge 

många positiva resultat. För vissa elever kan det exempelvis vara en mardröm att misslyckas i vissa 

examina. Men om det fanns någon risk för misslyckande i examina utbildning resultat skulle vara 

mindre tillfredsställande. Den följande versen refererar till detta faktum: 

Men kanske du hatar en sak och det är bra för dig. och kanske du älskar en sak och det är dåligt för 

dig. Och Allah vet, samtidigt som du inte vet. 

(Koranen: 2/216) 

Onda eller goda är subjektiva i många fall. Ultimate godhet eller ondska av något som kommer att 

fastställas beroende som är all-Knower. 

Också på grund av de brister som vi har som människor, vissa händelser kan se mycket värre än de 

verkligen är. När vi ser en oskyldig barnet dör, vi kan vara mycket hopplöst, eftersom vi inte kan 

skapa; men Allah är det mycket enkelt att skapa honom igen.  

En grupp onda består av brott som begås uppsåtligt av människor som mord, bedrägerier, rån. 

Ondska bland dessa som inte är balanserade i denna värld kommer att kompenseras fullt ut på och 

efter dom och balansen kommer att fastställas både för brott och offer. Det finns en hänvisning till 

detta i följande vers: 

Och vi placera skalorna för rättvisa för dagen uppståndelsen, så någon själ kommer att behandlas 

orättvist alls. Och om det finns [även] vikten av en senap utsäde, vi kommer att föra det vidare. Och 

tillräcklig är vi som revisor. 

(Koranen: 21/47) 

Till exempel kan en så säger att Allah inte får tillåta att en person stjäl bra för någon annan. Om 

denna stjäla ses som hela historien, då det skulle vara helt orättvist. Det är dock inte hela historien. 

Denna situation uppstår eftersom Allah befogenhet mänskliga varelser, och gav dem frihet att välja 

sina individuella och sociala beslut. Så sådana onda gärningar hör till människorna och de har 

konsekvenser. Allah etablerat sanktioner mot sådana handlingar i detta liv som en vägledning för oss. 

Å andra sidan i nästa upprättas som nämns i ovanstående vers balansen helt. Så hela bilden är vacker 

och balanserad, även om den lilla del som vi ser kan ibland titta fult och obalanserad. 

Så övervägandena från begränsad eller subjektiva åsikter kan vara vilseledande om förhållandet 

mellan onda och Allah. I detta sammanhang bör goda och det onda som är relevanta för var och en 

av oss bestämmas enligt situationen för våra förbindelser med Allah. Till exempel kan en person som 

är i ett stort välbefinnande vid en viss tid men i dålig form i sin relation till Allah inte anses faktiskt i 



en bra situation. Även är en person som har allvarliga hälsoproblem men som är i ett bra förhållande 

till Allah i själva verket i en bra situation. Alla bekymmer än problem i vårt förhållande med Allah är 

tillfälliga. I de följande verserna ser vi ett exempel om detta faktum: 

Ja, Qarun var från Moses folk, men han tyrannized dem. Och vi gav honom skatter vars nycklar skulle 

belasta ett band av starka män; då hans folk sade till honom, "inte exult. Allah tycker verkligen inte 

om den exultant.  

Men försöker, genom det som Allah har gett dig, hem för nedan; och [ännu], Glöm inte din andel av 

världens [finns]. Och göra goda som Allah har gjort bra till dig. Och önskar inte korruption i landet. 

Faktiskt tycker Allah inte fördärvade."  

Sade han, "Jag bara fick det på kunskap jag har." Visste han inte att Allah hade förstört före honom 

av generationer de som var större än honom i makt och större ansamling [av rikedom]? Men 

brottslingar, om deras synder, uppmanas inte [142] .  

Så kom han ut före sitt folk i sin prydnads. De som önskade det världsliga livet sade, "Oh, skulle att vi 

hade precis vad gavs till Qarun. Han är faktiskt en av stor förmögenhet."  

Men de som hade fått kunskaper som sade: "ve dig! Belöning av Allah är bättre för den som tror och 

inte rättfärdighet. Och beviljas ingen det förutom patienten.  

Och vi på jorden att svälja honom och hans hem. Och det var för honom inget företag stöd honom än 

Allah och inte heller var han dem som [skulle] försvara sig.  

Och de som önskade för sin position dagen började att säga: "Oh, hur Allah utökar tillhandahållandet 

till vem han vill av sina tjänare och begränsar det! Om inte att Allah hade ges för oss, skulle han ha 

orsakat att svälja oss. Åh, hur disbelievers inte lyckas!"  

(Koranen: 28/76-82) 

Därför, så länge som man skickar till Allah och följer hans vägledning, allt är bra för honom. Som sagt 

i Koranen:  

Vad gäller att du bra är från Allah, men vad gäller att du onda, [O mannen], från dig själv. 

(Koranen: 4/79) 

Ur människor gör om vi har vissa styrka, vissa värden och om vi litar på Allah, saker att vi anser som 

negativ för oss i första anblicken oss starkare. Anta t ex att någon hade ett hälsoproblem och han är 

patienten och ber Gud om hjälp. I det här fallet blir det en starkare relation mellan honom och Allah 

och Allah kommer förstår att och öka hans grader i sitt paradis. Sådana problem kommer att aktivera, 

förbättra och göra framkommer våra inre befogenheter som synd, tålamod och vår kärlek för Allah 

och för andra. Men naturligtvis sådana effekter inte kommer att vara samma för alla. Vissa kommer 

att gå mot Allah på grund av sådana händelser som om de är bättre än honom. Sådana händelser 

kommer så fungera som testar också. Detta är koncist förklaras i de följande verserna:  

Och vi kommer säkerligen att testa du med något av fruktan och hunger och en förlust av rikedom 

och liv och frukter.  



Men ger bra budskap till patienten, som när katastrofen slår dem, säger, "faktiskt vi tillhör Allah, och 

faktiskt honom vi kommer tillbaka."  

De är de på vilka är välsignelser från sin herre och nåd. Och det är dem som är i [rätt] guidade.  

(Koranen: 2/155-157) 

8.5 VILKA ÄR DE VIKTIGASTE SKILLNADERNA MELLAN ISLAM OCH KRISTENDOM? 

Som källa för meddelanden av profeterna Muhammad, Moses och Jesus Kristus (fred vara dem) är 

det samma, essenser av sina meddelanden är samma [143]. Dock samtida traditionella judendomen 

och kristendomen varierar i viss mån från de ursprungliga lärorna av Moses och Jesus Kristus (fred 

vara på dem). Därför finns det skillnader mellan Islam och dessa religioner. Och som vi ser i följande 

vers, Islam uppmanar judarna och kristna att själva kärnan i dessa meddelanden: 

Säga "O människor av Skriften, kommer till ett ord som är gemensamma mellan oss och att vi inte 

kommer att dyrka utom Allah och inte koppla något med honom och inte ta varandra som överhuset 

i stället för Allah." Men om de vända bort, sedan säger, "Vittnar att vi muslimer [skicka honom]."  

(Koranen: 3/64) 

Vi kommer att så förklara de viktigaste skillnaderna grundar sig på väsentliga i följande delar: 

8.5.1 GUD 

8.5.1.1 ATTRIBUTEN FÖR GUD 

I kristendomen förståelse om Gud är följande: om Gud är tre personer som sägs vara en. Vissa kristna 

förstår det som tre delar som bildar en helhet. Vissa av dem förstår det som en Gud med tre former. 

Vissa av dem förstår det som en Gud som har förvandlat tillfälligt till en människa [144]. Vissa av dem 

förstå det som tre personer som har samma mål [145]... Två delar eller former av denna enhet är 

hanar, liknar människor och representeras vanligen vita människor i vissa åldrar. Den andra är ett 

spöke. Minst en av dem utgår från den andra som även om de är alla Primordiala; för vissa finns det 

ingen sekventiella prioritet bland dem. Minst en av dem föddes och dog. Denna död hände så att det 

är en uppoffring och att Gud alltså kunna spara människorna från synden. Det finns andra 

gemensamma funktioner mellan vissa delar av denna Gud och andra varelser, som med delar som 

ögon, öron, näsa, massa...  

Enligt Islam Jesus-Kristus (fred vara över honom) aldrig sagt sådana saker. Han undervisade på 

samma sätt som Muhammad (fred vara över honom). Enligt islams Gud är en. Han består inte av 

formulär, versioner och olika personer. Han är till skillnad från vad som helst. I Islam, Allah är Herren 

av allt, han är inte en människa, han är Gud i alla universum. Han är Gud en ant, men även han är 

Gud av någon galax och han är varken manliga eller kvinnliga. Han är bortom vad vi kan föreställa oss. 

Vi kan inte jämföra honom med en människa. 

I den följande versen avvisar Allah tydligt Treenigheten: 

Så tro på Allah och hans budbärare. Och inte säger, "Tre"; avstå det är bättre för dig. Allah är förvisso 

men en Gud. Upphöjd är han över med en son. 



(Koranen: 4/171) 

8.5.1.2 RELATIONEN MED GUD 

I kristendomen är Gud å andra sidan, dämpad för människor på vissa sätt. Offrar sin son för att 

människan i kristendomens Gud. 

Enligt judendomen och kristendomen är en ekologisk förhållandet mellan Gud, judar och kristna. 

Men enligt Koranen, varken judar eller kristna har behörighet eller några särskilda förbindelser med 

Allah. Den följande versen förklarar detta:  

Men judarna och de kristna att säga,  

-Vi är barn till Allah och hans älskade. 

Säger, "Sedan varför han straffa du för dina synder?" 

Du är snarare människor bland dem han har skapat. Han förlåter vem han vill och han straffar vem 

han vill.  

Och Allah tillhör herravälde i himlen och på jorden och vad är mellan dem och honom är 

[slutdestinationen].  

(Koranen: 5/18) 

Kristendomen är framgång genom Jesus Kristus (fred vara över honom). Men enligt Islam finns det 

objektiva kriterier som måste uppfyllas för att lyckas som förklaras i följande vers:  

Det är inte enligt dina önskningar [muslimer], inte heller inte för folket i Skriften [judar och kristna];  

Den som arbetar onda, kommer har i gengäld därav, och han kommer inte att hitta någon 

beskyddare eller hjälp förutom Allah. 

(Koranen: 4/123) 

8.5.2 PROFETEN 

Enligt dagens traditionella kristendom-Jesu (fred vara över honom) är en Gud. Enligt judendomen är 

han en falsk profet och en lögnare. Enligt Islam är han en människa och en budbärare av Allah och 

Messias som förklaras i de följande verserna:  

De har verkligen disbelieved som säger att Allah är Kristus, Marias son. Säger, "Sedan som skulle 

kunna förhindra Allah alls om han hade för avsikt att förstöra Kristus, son till Mary, eller sin mor eller 

alla på jorden?" Och Allah tillhör dominion himlarna och jorden och vad är dem emellan. Han skapar 

vad han vill, och Allah är över alla ting behöriga.  

(Koranen: 5/17) 

 

Himlen rupture nästan därav och jorden delas öppna och bergen komprimera i förödelsen efter att 

de tillskriva Beneficent en son.  



Och det är inte lämpligt för den Beneficent att han skall ta en son.  

(Koranen: 19/90-92) 

 

Messias, son till Mary, var inte en budbärare; [andra] sändebud har gått före honom. Och hans mor 

var en anhängare av sanningen. De båda används för att äta mat. Titta hur vi göra klart för dem 

tecken; sedan ser hur de lurar.  

(Koranen: 5/75) 

Uttalanden av Jesus Kristus (fred vara över honom) i John/12/49-50 gör det tydligt att han sade att 

han var en budbärare. I dessa verser han tydligt säger att: han har inte talat om sig själv, men som 

Herren som skickade honom gav honom ett bud om vad man ska säga och vad de ska tala. Och att 

han talar, talar han precis som Herren har sagt honom. 

Igen som vi ser i John/17/11, förhållandet mellan Jesus Kristus (fred vara över honom) att Allah är i 

hans språk mestadels en liknelse, och deras enhet är en enhet i hans lydnad till sin herre: I denna 

vers, han ber Herren för att skydda troende i sitt namn så att de kan vara en, som han och Herren är 

en. 

Enligt Islam, profeten Muhammad (fred vara över honom) är bara en människa precis som vi så klart 

och koncist förtydligas i följande vers: 

Att säga, (O Muhammed) " jag är bara en människa precis som du, att vem har avslöjats att din Gud 

är en Gud. Så vem skulle hoppas på mötet med hans herre låt honom göra rättfärdig arbete och inte 

koppla i dyrkan av hans herre någon. "  

(Koranen: 18/110) 

En människa som är som en punkt när vi jämför med jorden. jorden är som en punkt när vi jämför 

den med solsystemet. Vårt solsystem är som en punkt när man jämför med vår galax. Vår galax är 

som en punkt när vi jämför den med miljarder galaxer som har hittats hittills. Och alla dessa galaxer 

är kanske som en punkt i vår rumtiden och vårt universum. Och våra rumtiden är kanske som en 

punkt när vi jämför med space-times och de universum som Allah har skapat. Och alla dessa är 

mycket mindre än en punkt i jämförelse med vad Allah kan skapa och upprätthålla. Så hur är det 

möjligt att tilldela en likhet mellan Allah och en människa som är så svag i jämförelse med vad Allah 

har skapat? Och hur en människa kan sägas vara hans son? 

Dessutom, enligt Koranen, Jesus (fred vara över honom) dödades varken eller korsfäst [146] som 

förklaras i de följande verserna:  

Och för deras misstro och deras säger mot Mary förtala ett stort,  

Och [för] deras säger: "Ja, vi har dödat Messias, Jesus, son till Mary, Allahs budbärare." Och de döda 

inte honom, inte heller gjorde de korsfäster honom. men det verkade så dem. Och faktiskt, de som 

skiljer sig åt över är i tvivel. De har ingen kunskap om det utom följande för antagandet. Och de döda 

inte honom, för vissa. 



(Koranen: 4/156-157) 

8.5.3 METOD 

Treenigheten trodde av traditionella kristna väcker frågor som: om Gud har en far han har en 

mamma som väl [147]? Om det finns en far Gud sedan vem som är far till denna far? Som samordnar 

mellan far och son, särskilt om det finns konflikter? Om de är samma varför det finns tre personer? 

Om de inte är samma hur är de något...? Om det finns mer än en delar eller former av Gud hur vet vi 

att det inte finns en fjärde del eller formulär eller en annan Gud? Som skapats i näsa, ögon... av Jesus 

(fred vara över honom)? Är de self-creator och så genom vilken process? Om de är self-creator varför 

skulle vi tro på en Gud när vi ser liknande saker i universum?   [148]  

Sådana frågor är mycket viktiga att de hänför sig till metodiken av den enskilde som väljer religionen. 

Dessa frågor är också viktiga eftersom de rör själva kärnan i begreppet "Gud". Till exempel om någon 

anser att hans t-shirt är Gud, skulle sedan vad han menar med begreppet Gud förmodligen mycket 

annorlunda ut än vad en Muslim eller en kristen innebär begreppet Gud. Så för denna person är 

begreppet Gud bara ett valfritt begrepp med ingen tydlighet. Han är alltså inte lett av vad han har 

påpekat i universum och en logisk process. 

När själv inte någon förklara sådana frågor med hjälp av sammanhängande logik, sedan godtar han 

svaren och tron utan att ifrågasätta, nämligen bara genom dogm [149]. Så om det är utan att 

ifrågasätta, varför skulle inte han väljer en annan tro eller misstro utan att ifrågasätta? Men anser 

nästan alla muslimer i Islam att han bör och kan försvara sin tro med hjälp av logik som visas i 

Koranen. 

8.5.4 HELIGA BÖCKER 

I de gamla och nya testamentena finns förutsägelser om framtida budbärare och meddelanden av 

Allah. Till exempel i gamla testamentet / Femte Mosebok/18/18-19 vi läsa: "Jag kommer att ta upp 

dem upp en profet bland sina bröder, gillar dig, och kommer att sätta mina ord i hans mun; och han 

skall tala till dem alla att jag befaller honom. Och det skall ske att den som kommer att inte 

hörsamma mina ord som han talar i mitt namn, jag kommer att kräva det av honom.  

Och i nya testamentet / John 16/12-13 Kristus (fred vara över honom) säger: jag har ändå många 

saker att säger du, men du inte kan bära dem nu. Howbeit när han, andan i den sanningen [150], 

kommer, han kommer att guida dig till all sanning: för han inte skall tala av sig själv; men som helst 

han skall höra, att han skall tala: och han kommer att visa dig det som skall komma.  

Så, det var tydligt från ord som Jesus Kristus (fred vara över honom) att det fanns ett behov för ett 

framtida gudomliga budskap och en framtida messenger [151]. Så budskapet om Jesus Kristus (fred 

vara över honom) inte har tagits helt emot av hans gemenskapen [152]. För judar som fortfarande 

förväntar sig att Messias kommer också det finns större saker att vara uppfyllda. så för judar även 

judendomen är inte klar ännu. Dock med profeten Muhammad (fred vara över honom) meddelandet 

av Allah har slutförts för mänskligheten i det tydligaste och mest kompletta sättet som vi ser i de 

följande verserna: 

Denna dag jag har perfektion du din religion, 



Och avslutade min gunst på er, 

Och har godkänt 

Islam som religion. 

(Koranen: 5/3) 

 

Muhammad är inte far till [någon] en av era män, men [han] Messenger av Allah och sista av 

profeterna. Och Allah har full kännedom om alla saker [153] . 

(Koranen: 33/40) 

Så, som Koranen är det slutgiltiga gudomliga budskapet, till skillnad från de tidigare heliga böckerna 

ger Allah garanti att han kommer att skydda det:  

Det är vi som skickade ner Koranen och faktiskt, vi kommer att vara dess väktare. 

(Koranen: 15/9) 

Och historiskt den skyddas. Idag har vi en Quran överallt som i det ursprungliga språket där det 

avslöjades. Men de tidigaste tillgängliga exemplar av nya testamentet är till exempel på grekiska. 

Men Jesus Kristus (fred vara över honom) i huvudsak talade arameiska och kanske vissa hebreiska. 

Någon som har arbetat med tekniska texter på olika språk skulle vet mycket väl hur mycket är det 

viktigt att ha en text på originalspråket för att korrekt studera dess innebörd. 

8.5.5 TOLERANS 

Kristna anser mestadels profeten Muhammad (fred vara över honom) som en falsk profet och en 

lögnare. Judarna anser främst profeterna Jesus-Kristus och Muhammad (fred vara dem) som falska 

profeter och lögnare. Muslimer tror på profeterna Moses, Jesus och Muhammad (fred vara dem) 

som sann och respect-worthy budbärare av Allah. Dessutom är att tro på dem ett krav för att vara 

Muslim.  

Judendomen läggs tonvikten på en nation; Kristendomen betonar en person i historien. Före dem 

fanns andra nationer och personer. Men meddelandet av Islam inte är en ursprunglig, det är inte en 

lokal budskap och det är allmän; och profeten Muhammad (fred vara över honom) är inte en 

ursprunglig messenger i en ny tro som betonas i den följande versen: 

Säga, "Jag är inte en nyhet bland budbärarna, jag vet inte heller vad som kommer att göras med mig 

eller med dig. Jag bara följa det som avslöjas för mig, och jag är inte utan en tydlig warner." 

(Koranen: 46/9) 

8.5.6 LIVSSTIL 

I Islam finns ingen mellanhand mellan Allah och individ. Allah är nästan. Han är närmare någon än 

sina föräldrar. Det finns därför ingen förmedlande religiösa klass i Islam. Så till exempel om imamen 



inte finns i en moské, en ingenjör som vet hur man be kan leda bönen. Ingen kan påstå ha behörighet 

i åsynen av Allah. Är en stor synd att hävda detta. 

Det finns därför inga kloster i Islam. Som vi informeras i följande vers, finns i själva verket inte i 

kloster i själva ursprunget till kristendomen: 

Sedan vi skickade efter deras fotspår vår budbärare och följt [dem] med Jesus, son till Mary, och gav 

honom evangeliet. Och vi placeras i hjärtan av dem som följde honom medlidande och 

barmhärtighet. Men de kloster som de uppfann för sig själva, vi inte föreskriver för dem: [vi befallde] 

endast söker för goda nöje Allah; men de inte iakttar det med vederbörlig respekt. Så vi gav de som 

trodde bland dem deras belöning, men många av dem är defiantly olydiga.  

(Koranen: 57/27) 

Som vi ser i de följande verserna även i det religiöst viktigaste dag i veckan, rekommenderas 

muslimer gå till sitt arbete efter den huvudsakliga bön som varar i ungefär en halvtimme: 

O du som har trott, när samtalet görs för bön dagen fredagen, sedan vidare till minnet av Allah och 

lämnar handel. Det är bättre för dig, om du bara visste. 

Och när bönen har ingåtts, sprida inom landet och söka från bounty av Allah, och kom ihåg Allah ofta 

att du kan lyckas.  

(Koranen: 62/9-10) 

En person som har sin verksamhet i ett rättfärdigt och rättvist sätt med avsikt att få nöjet att Allah 

anses vara bedjande. Detta uttalande av profeten Muhammad (fred vara över honom) är en god 

indikation i sammanhanget: "den sanna och ärliga handelsmannen ska med profeterna, 

sanningsenliga personer och martyrer på dagen av dom [154]." , I Islam världsliga liv och religiösa 

livet kombineras. 

Medan det finns inga religiösa klass och kloster i Islam, förväntas alla ha en stark relation med Allah. 

Frekventa dagliga böner är ett bra exempel i detta avseende.  

Frälsning i kristendomen tros vara genom Jesus Kristus (fred vara över honom). Så till exempel en 

person som gör det onda gärningar men tror på Jesus Kristus (fred vara över honom) som Gud, är en 

bättre situation än någon som tror endast på Allah som Gud och gör goda gärningar. Effekten av att 

göra goda gärningar är så begränsad i kristendomen.  

I kristendomen tror att vissa människor är förmedlare mellan Gud och andra. I kristendomen är den 

första lagen i detta avseende att Gud offrade sin son och blev människa för att rädda mänskligheten. 

I vissa valörer finns det å andra sidan av bekännelse som erkänner människor sina synder för vissa 

människor för att bli förlåten. Men i Islam, det finns ingen mellanhand mellan Allah och individ. 

8.5.7 ARVSYND 

I kristendomen finns det en tro på den ursprungliga synden. Denna tro är följande: den första 

mannen och kvinnan begått en synd. De följande generationerna ärver den synden. Ta bort den synd 

som det måste finnas ett offer. Gud för att rädda människor som han älskade mycket, gav sin son 

som offra. Så genom hans son kan människan bli av synden. 



Enligt Islam den ursprungliga synden är inte godtagbar: första man och kvinna som syndat. Men de 

bad om förlåtelse på grund av den synden och Allah förlät dem. Den följande versen refererar till 

detta: 

Sedan Adam fått från sin herre [några] ord, och han accepterade sin ånger. Det är han som är ånger, 

Merciful Accepting. 

(Koranen: 2/37) 

Det är alltså ingen synd att ärvas av andra.  

Synder ärvs vidare inte i Islam. Så föds varje barn ren och ren från alla synder som hans föräldrar har 

begått. Quran Allah gav många exempel i detta avseende: till exempel profeten Abraham (fred vara 

över honom) var son till en disbeliever; son till profeten Noah (fred vara över honom) var en 

disbeliever.  

Allah behöver inte ge någon uppoffring för att förlåta någon. Så länge en person frågar uppriktigt om 

förlåtelse, beklagar sin synd, försöker avbryta hans dåliga gärningar genom att göra goda gärningar 

och förbättrar själv han kan ursäktas av Allah. En av hans namn är Forgiver.  

Å andra sidan i Islam kommer att ingen bära bördan av en annan så länge det finns ingen orsak och 

verkan förhållande. Så, Jesus (fred vara över honom) inte behöver bära andra synder. 

8.6 FINNS DET NÅGON PROFETIA I TIDIGARE HELIGA BÖCKER OM PROFETEN MUHAMMED? OM 

DET ÄR VAD ÄR DET? 

De som vi gav Skriften känner honom som de känner sina egna söner. Men faktiskt, en part av dem 

dölja sanningen när de vet att [det]. 

(Koranen: 2/146) 

 

Så om du är osäker, [O Muhammad], om det som vi har visat dig, sedan be dem som har kunnat läsa 

Skriften innan du. Sanningen har verkligen kommit till du från er Herre, så aldrig bland tvivlarna.  

(Koranen: 10/94) 

i den gamla och nya testamentet finns det många profetior om profeten Muhammad som Allah 

förklarar i Koranen. Gamla och nya testamentet skrevs många århundraden innan profeten 

Muhammad (fred vara över honom) var född. Även i dagens gammalt och indirekt versioner av dessa 

heliga böcker kan vi se många av dem. Några av dessa profetior är följande [155] : 

8.6.1 RELEVANT INFORMATION OM PROFETEN MUHAMMED OCH KORANEN I FEMTE 

MOSEBOK/33 

I de följande verserna, ser vi en referens av Moses själv, Jesus och Muhammad (fred vara över dem..) 

och deras placering. Om profeten Muhammad (fred vara över honom), finns en hänvisning också till 

erövringen av Mekka av profeten Muhammed med sina cirka 10.000 vänner. Igen i de följande 



verserna det finns en hänvisning till lagen profeten Muhammad (fred vara över honom) förde - lag 

baserat på Koranen-. 

Verserna i Femte Mosebok 33/1-2 är följande: och detta är välsignelsen, som Moses människan av 

Gud välsignade Israels barn före sin död. Och han sade Herren kom [156] från Sinai, och steg från Seir 

dem; Han shined fram från berget Paran, och han kom med tio tusentals heliga: från hans högra hand 

gick en eldig lag för dem.  

The Bible informerar och bekräftar att profeten Moses mottog uppenbarelser från Allah i Mount i 

Sinai   [157] och att Jesus Kristus levde och mottog uppenbarelser från Allah i Juda definieras också 

med mount Seir   [158] , och att en profet skulle få uppenbarelser från Allah i regionen Paran som 

också överlappar med dagens Mecka (skriftlig också som Bacca i Koranen), och att han kommer att 

göra en stor framgång med 10 000 personer, och att han kommer att föra en lag. Vi ser att för det 

sista meddelandet av Allah i verbet shine har använts, medan för Moses och Jesus verb "kommer" 

och "stiga" har använts för respektive. Användningen av verbet shine påminner oss om profetian 

Jesus förklarar som "han guidar dig till all sanning" i Gospel of John vers 16/13. Återigen påminner 

detta oss den garanti som Allah ger i Koranen att han kommer att skydda Koranen, eftersom denna 

bok kommer att vara uppenbar för alla. 

I följande vers i Habackuk 3/3 också det är en referens till en uppenbarelse som kommer från 

regionen Paran. 

Vers av Habackuk 3/3 är följande: Gud kom från Teman, och den heliga en från montera Paran. Sela. 

Hans härlighet omfattas himlarna och jorden var full av hans beröm [159] . 

8.6.2 RELEVANT INFORMATION OM PROFETEN MUHAMMAD I FÖRSTA MOSEBOK 21/9-21 OCH 

GENESIS 17/19-20 

Vi betonade framför det som efter Jesus Kristus-det kommer att bli en större uppfylls i meddelande 

från Allah. I det följande kommer vi att länka detta uppfylls mer specifikt till profeten Muhammad 

genom information finner vi i Bibeln: 

I de följande verserna från Bibeln ser vi att den plats där Ishmael hade bosatt sig var Paran. Allah 

säger igen i de följande verserna som från Ishmael Allah kommer att göra en nation. Det finns idag 

ingen känd nation från Ishmael andra en känd enligt Islam. Enligt arabiska halvön historia, Ishmael 

bodde i Mekka och Muhammad kom från avkomma till Ismael (fred vara dem) och levde i samma 

område. De många lämningar och platser i Mekka, den kunskap som finns tack vare den starka 

traditionen av inspelning av informanternas i Arabien stöd detta mycket tydligt. Därför vet vi tydligt 

prophetship av profeten Muhammad som bodde i Paran region, och hans prestationer överlappar 

varandra mycket väl med följande profetior.  

Det framgår av de följande verserna i första Mosebok 21/9-21 att platsen där Ishmael förfader till 

profeten Muhammed bodde kallas Paran   [160] .  

Dessa verser är följande: och Sarah såg son till Hagar egyptiska, som hon hade född åt Abraham, 

retas. Därför hon sade till Abraham, kasta ut denna bondwoman och hennes son: för son till denna 

bondwoman inte skall vara arvtagare med min son, även med Isaac. Och det var mycket grov i 

Abrahams sikte på grund av sin son. Och Gud sade till Abraham, låt det inte vara grov i ditt sikte att 



lad, och din bondwoman; i allt som Sarah har sagt dig, hörsamma hennes röst; för i Isaac skall dina 

avkomlingar kallas. Och även av bondwoman son kommer jag göra en nation, eftersom han är din 

utsäde. Och Abraham steg tidigt på morgonen och tog brödet och en flaska vatten, och gav det Hagar, 

sätta det på hennes skuldra och barnet, och skickade henne iväg: och hon avgick, och vandrade i 

öknen av Beersheba. Och vattnet användes i flaskan, och hon kastade barn under en av buskar. Och 

hon gick och satte ner henne jämfört med honom ett bra sätt, så som det var en båge skjuten: för 

hon sade, låt mig inte se på barns död. Och hon satte jämfört med honom, och lyfta upp sin röst och 

grät. Och Gud hört rösten av lad; och Guds ängel från himlen som kallas för Hagar och sade till henne, 

vilken aileth dig, Hagar? Frukta inte. för Gud har hört rösten av the lad där han är. Uppstå, Lyft upp 

the lad och hålla honom i handen; för jag kommer att göra honom en stor nation. Gud öppnade 

hennes ögon och hon såg en brunn av vatten. och hon gick, och fyllde flaskan med vatten och gav the 

lad dryck. Och Gud var med lad; och han växte, och bodde i öknen och blev en bågskytt. Och han 

bodde i öknen Paran: och hans mor tog honom en hustru från Egypten. 

Verser av Genesis 17/19-20 stöder också att profeten Ishmael avkomma kommer att få viktiga 

prestationer. Dessa verser är följande:  

Och Gud sade: Sarah din fru skall bära dig en son faktiskt; och du skall ringa hans namn Isaac: och jag 

kommer att upprätta mitt förbund med honom för ett evigt förbund, och hans avkomma efter 

honom. Och för Ishmael, jag har hört dig: se, jag har välsignade honom, och kommer att göra honom 

gott och kommer att mångdubblas honom mycket; tolv prinsarna skall han skaffar, och jag kommer 

att göra honom en stor nation.  

8.6.3 RELEVANT INFORMATION OM SLUTLIG PROFETEN SOM FÖRKLARAS I JESAJA 42/1-12 

i de följande verserna ser vi en annan förutsägelse om en budbärare som bringer of en annan lag. 

Jesus Kristus kom verkligen inte med en ny lag. I de följande verserna som vi ser också att 

meddelandet denna profet kommer att kallas för "en ny låt", uppfyller detta perfekt musik 

inbäddade i Koranen och dess täta recitation. Igen i de följande verserna ser vi att denna messenger 

är relaterad till platsen där Kedar [161], son till Ishmael. Igen vi se en specifik hänvisning till de livliga 

praises och samtal till böner i uttalandena som "städer detta lyfta upp sin röst", "Låt invånarna i rock-

sing, låt dem ropa från toppen av bergen". Och allt annat i de följande verserna följa profeten 

Muhammad landvinningar. 

Verser av Jesaja 42/1-12 är följande: se min tjänare, vilka jag upprätthålla, mina välja, i vilken min själ 

gläds; Jag har lagt min Ande [162] honom: han skall föra fram dom till ofrälse [163]. Han skall inte 

gråta, inte heller lyfta och orsaka hans röst att höras på gatan. En bruised reed skall han inte bryta 

och rökning lin skall han inte dämpningen: han skall föra fram dom till sanningen. Han skall inte heller 

nedslås, tills han har lagt dom i jorden: och på öarna skall vänta på hans lag. Så säger Gud Herren, 

han som har skapat himlarna och sträckt ut dem. han som sprids vidare på jorden, och det som 

kommer ur den. han som ger andetag till folket på det, och anda till dem att gå där: jag, Herren har 

kallat dig i rättfärdighet, och kommer att hålla handen, kommer att hålla dig och ge dig för ett 

förbund av människor, för ett ljus av ofrälse, För att öppna de blinda ögon, att ge fångarna från 

fängelset, och dem som sitter i mörker av fängelset huset. Jag är Herren: det är mitt namn: och min 

härlighet kommer jag inte ge till en annan, varken min beröm till graven bilder. Se, de tidigare 

sakerna kommer att passera och nya saker gör jag förklarar: innan de våren fram jag berätta för er 

om dem. Sjung till Herren en ny låt, och hans beröm från slutet av jorden, ni som går ner till havet, 



och alla som är i dem. på öarna, och invånare. Låt öknen och städerna denna Lyft upp sin röst och de 

byar som Kedar lever: Låt invånarna i rock-sing, låt dem ropa från toppen av bergen. Låt dem ge ära 

åt Herren, och förklarar hans beröm på öarna.  

I den följande versen ser vi en hänvisning till Kaba i Mekka eller Bacca, de uppoffringar som utfört det 

på pilgrimsfärd. Vi ser också att Allahs ära hus är relaterad till Kedar och Nebaioth, två barn i Ishmael.  

Vers i Jesaja 60/7 är följande: alla flockar av Kedar skall samlas till dig, baggar av Nebaioth skall 

ministern dig: de skall komma med acceptans på mitt altare, och jag kommer att glorifiera hus min 

härlighet. 

8.6.4 EN STOR UTVECKLING SOM KOMMER ATT HÄNDA OCH KUNGARIKET ALLAH KOMMER ATT 

TAS FRÅN JUDARNA OCH EN ANNAN NATION SOM SAGT I MATTEUSEVANGELIET 21/42-44 

I följande verserna Jesus Kristus (fred vara över honom) säger tydligt att Guds rike skall tas från 

judarna och lämnas till en annan gemenskap. Vi uttryckt tidigare i samband med Femte Mosebok 

18/18 att Allah kommer att ta upp en budbärare inte bland judarna men bland bröder av judarna. 

Verser av Matthew 21/42-44 är följande: Jesus säger till dem, har ni aldrig läst i skrifterna, stenen 

som byggarna förkastade, samma blivit chef för hörnet: detta är Herrens gör, och det är underbart i 

våra ögon? Därför säger jag er, i Guds rike skall tas från dig, och för en nation att föra fram frukt 

därav. Och den som skall falla på denna sten skall brytas: men på vem den skall falla, kommer det 

mal honom till pulver.  

8.6.5 HÄNVISNING TILL MEKKA (BACCA), PILGRIMERNA, VÄL زم, SNABB OCH STARK TILLVÄXT AV 

MUSLIMER I PSALTAREN 84/4-7 

I de följande verserna är en referens till Mekka (som skrivs också som Bacca i Koranen), till 

Pilgrimsresan däri, att vatten av زم Hagar och hennes son Ismael (fred vara dem), stärka och stark 

tillväxt av muslimer. 

Verserna i Psaltaren 84/4-7   [164] är följande: hur nöjda är de som bor i huset, som berömmer du 

kontinuerligt. Sela. Lyckliga är de människor vars styrka är i dig, vars hjärtan är inställda på en 

pilgrimsfärd. När de passerar genom dalen Baca, gör de det en källa till springwater; även höstens 

regn kommer att täcka det med välsignelser. De går från kraft till kraft, varje visas inför Gud i Sion. 

8.6.6 DEN ALLMÄNT KÄNDA SÄRSKILDA PROFETEN WHO WILL KOMMER EFTER JESUS I JOHN 1/20-

21, 29 

I de följande verserna ser vi tydligt att det var en förväntad profet än Jesus Kristus, och John (fred 

vara på dem). Och det är tydligt att att profeten är en allmänt känd och särskilda profet som för 

honom uttalande "att profeten" används.  

Verser av John 1/20-21 är följande: och han (John) erkände och förnekade inte. men erkände, jag är 

inte på Kristus. Och de frågade honom, vad? Art thou Elias? Och han säger, jag är inte. Art thou att 

profeten? Och han svarade nej. Och som vi ser i följande uttalande i versen i John 1/29, Jesus Kristus 

var närvarande sedan: nästa dag John ser Jesus kommer till honom. 

8.7 VILKA ÄR PUNKTERNA SOM BJÖRNEN I ÅTANKE NÄR DU LÄSER KORANEN? 



Koranen är skaparen som inte är skada alls om vi inte väljer att följa hans vägledning, ord och som 

inte omfattas av våra guidade. Koranen är en tjänst från vår skapare som vi ser i följande vers: 

Recitera (Koranen), och din Herre är den mest generös.  

(Koranen: 96/3) 

Han har gett oss frihet att välja sin vägledning eller inte. Koranen är därför en vägledning för 

rättfärdiga, inte för alla. Detta anges i följande vers:  

Allah är förvisso inte blyga att presentera ett exempel som en mygga eller vad som är mindre än det. 

Och de som har trott vet att det är sanningen från sin herre. Men de som tvivlar, säger de, "vad Allah 

avsåg detta som ett exempel?" Han vilseleder många därigenom och hjälper många därigenom. Och 

han vilseleder inte utom den defiantly olydiga. 

(Koranen: 2/26)  

Hade Allah skepnad för att förena alla människor runt Koranen, kunde han lätt göra det. Därför nytta 

de allvarliga av den. Så samtidigt som studerar Koranen, måste man bära i åtanke vissa punkter: 

Ett måste för det första inte missa de viktiga meddelandena för detaljer. De flesta människor har en 

tendens att försvinna i detaljer. Vi rekommenderas av Allah en bred vision. Det finns en hänvisning 

till detta i följande vers:  

Han är som har skickat till du boken: det är verser [som är] exakt, de är grunden för boken; andra är 

allegoriska. Men dem i vars hjärtan är ondskefulla följer del därav som är allegoriska, söker oenighet 

och söka efter sin dolda betydelser, men vet ingen sin dolda betydelser utom Allah. Och dem som är 

fast förankrad kunskap säger: "vi tror på boken; det hela är från vår Herre: "och ingen kommer att 

förstå meddelandet utom män av förståelse.  

(Koranen: 3/7) 

Det finns många översättningar av Koranen. Det finns begränsningar av översättningar som de är 

översatta av människor. Även om de är tillräckligt för att ge viktiga meddelanden av Islam, ibland de 

kan innehålla fel eller får den begränsa betydelser. Översättare som hade Ph. D. och så vidare kan ha 

missat detaljer som finns i den ursprungliga texten. De flesta språk har å andra sidan inte detaljnivån 

i arabiska. Till exempel finns det olika former av pronomenet "de" på arabiska för varje grupp av två 

män, två kvinnor, mer än två hanar, mer än två honor. Alla dessa olika former av "de" återspeglas i 

allmänhet i en engelsk översättning endast med ordet "de". 

Därför för en allvarlig och detaljerade studie av Koranen, man bör ha mer än en översättning eller 

bör använda en förklaring av Koranen som inkluderar etymologier ord, korsreferenser och exempel...  

När du läser Koranen måste man ta det hela. Medan varje uttalande passar i sitt sammanhang, kan 

det också förklara en annan vers i en annan del av Koranen. Till exempel kan behandlingen i en vers 

om skapandet av himlarna och jorden under sex dagar ihop en. Läser instruktionen i följande vers 

kommer emellertid klargöra att dagen i åsynen av Allah inte är som vår dag: 

En dag med er Herre är som tusen år av dem som räknas. 



(Koranen: 22/47)  

Eller efter behandlingen uttalande i följande vers läsaren kommer att förstå att dag för Allah bara 

definieras inte av rotationen av jorden runt sig själv: 

Änglar och Anden kommer ascend honom under en dag vars omfattning är femtio tusen år. 

(Koranen: 70/04) 
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Faktiskt har de som har trott och gjort rättfärdiga handlingar de trädgården paradiset som en 

inlämning 

 

Där de följa evigt. De kommer inte önskar från det någon överföring.  

 

Säga, skulle "om havet var bläcket [skriva] ord av min Herre, havet konsumeras innan Herre ord 

förbrukats, även om vi har liknande det som ett tillägg."  

 



Säga, "Jag är bara en människa precis som du, till vilka har avslöjats att din Gud är en Gud. Så vem 

skulle hoppas på mötet med hans herre låt honom göra rättfärdig arbete och inte koppla i dyrkan av 

hans herre någon."  

 

(Koranen: 18/107-110) 

  

 

 

 

 

Av tid,  

Människan är faktiskt förlust,  

Förutom de som har trott och gjort rättfärdiga gärningar och underrättade varandra till sanningen 

och underrättade varandra till tålamod och uthållighet].  

(Koranen: 103/1-3) 
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